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29.5.13  

  14949ש.מ.                                                   

  שלום רב,

  2013במספר אירועי אלימות מתנחלים שתועדו בוידאו במהלך עמידה מנגד של כוחות הביטחון  הנדון:

תיעדו עובדים ומתנדבים של בצלם בווידאו מספר אירועים שבהם תקפו מתנחלים  2013מתחילת שנת 

פלסטינים או חיבלו ברכושם בנוכחות כוחות הביטחון. רוב האירועים המתוארים להלן התרחשו לאחר 

. שני מקרים נוספים אירעו במועדים 30.4.13 -ובסקי, תושב יצהר, בהפיגוע שבו נדקר למוות אביתר בור

  אחרים ואזורים שונים בגדה. 

  :(מצ"ב תקליטור עם הקטעים הרלוונטים. החומר המלא נמצא במשרדנו) תיאור האירועים

נראים חיילים  סרטוןב .פלסטינים על תיעד מתנדב בצלם ביאסוף מתנחלים מיידים אבנים 16.3.13-ב .1

לאורך כל צילום האירוע לא עושים החיילים אבנים באין מפריע.  המיידיםעומדים ליד המתנחלים ה

 להפסיק את יידוי האבנים או לעצור את מיידי האבנים.  דבר כדי

מתנחלים עשרות  תקפובו נדקר למוות תושב יצהר אביתר בורובסקי, ש, לאחר הפיגוע 30.4.13-ב .2

 עלויידו מתנחלים אבנים על פלסטינים ים ראשיים. בין השאר, שבאזור ובכבישכפרים לפלסטינים ב

  פי החשד, מתנחלים הציתו שריפות במספר מוקומות באזור.-פלסטיניים. כמו כן, עלכלי רכב 

   בשלושה מוקדים:וידאו אירועי אלימות ומתנדבי בצלם בבאותו יום תיעדו 

i. בווידאו שצילם מתנדב בצלם נראים מתנחלים רעולי פנים כשהם משליכים אבנים על  - עוריף

בית הספר בכפר, שהיה רק אותה שעה מכיוון שתלמידי בית בית הספר פונו לבתיהם כבר קודם 

לכן על ידי ההנהלה מחשש להתקפות מתנחלים. בצילום נראים חיילים העומדים ליד המתנחלים 

ים על פלסטינים שהתקרבו לבית הספר ויידו מצדם אבנים על בעת שאלה מיידים אבנ

המתנחלים. שפת גופם של החיילים בסרטון מרמזת כי לכל היותר הם מבקשים מהמתנחלים 

לחדול מיידוי האבנים, אך אינם נוקטים שום פעולות תקיפות כדי לפסיק את התקיפה. בשלב 

ינים במקום. בצילום לא נראה גם כל מסוים החיילים אף יורים רימוני גז דווקא על הפלסט

 ניסיון של החיילים לזהות את המתנחלים רעולי הפנים או לעכבם. בשלב מסויים נראית קבוצה 



  

 

ii.  של כעשרים מתנחלים כשהיא נכנסת באין מפריע לכפר עצמו ואנשיה מנפצים את חלונות

 המסגד. מתנדב בצלם שתיעד את האירוע נפצע בראשו מאבן שיידו עליו מתנחלים. 

iii. השוכן משפחת סופאן קבוצה של כעשרים מתנחלים רעולי פנים יידו אבנים על בית – בורין ,

מתוך הבית או שצילם יוידו. בתיעוד הוכנת ההתנחלות יצהרבפאתי הכפר, על צלע ההר שעליו ש

ונראה כי הם מתקרבים לבית כשהם נראים המתנחלים  אחד מבני המשפחה המתנדב בבצלם

אבנים על  משליכיםהמתנחלים במשך מספר דקות צעידתם.  במהלך שדותבלהצית אש מנסים 

מגיע אל כוח של חיילים ושוטרי מג"ב רק לאחר שהם נסוגים לאחור בית המשפחה ללא הפרעה. 

. החיילים הולכים בעקבות המתנחלים הנסוגים אך אינם מעכבים איש מהם או מנסים הבית

לזהותו. בית משפחת סופאן הוא יעד קבוע להתקפות מתנחלים, וכוחות הביטחון צריכים היו 

וחות אמנם הרחיקו לצפות את התקיפה בעקבות הפיגוע ולהיערך למנוע אותה. בסופו של דבר הכ

את המתנחלים אולם ניתן היה למנוע את האירוע מלכתחילה. בנוסף, מן התיעוד עולה כי 

 לזהות את מיידי האבנים או לעצרם. הכוחות לא עשו ניסיון כלשהו 

iv. בתיעוד הוידאו שצילם מתנדב בצלם נראית קבוצת מתנחלים רעולי פנים  - קיבלייה- עסירה אל

פר תוך כדי יידוי אבנים. נראה כי כמה מאנשי כוחות הבטחון מתקרבת לפאתי הככשהיא 

וממשיכים ליידות  המתנחלים מתעלמים מהםאולם מתערבים ומנסים לעצור בעד המתנחלים, 

ממשיכים על ידי כוחות הביטחון, הם  בסופו של דבר לאחור. גם כשהמתנחלים נהדפים אבנים

איש מהם. עשן שעולה מהשדות או עוצרים  והחיילים אינם מעכביםאבנים כך תוך כדי ליידות 

 אש בנוכחות כוחות הביטחון. הציתו מתנחלים כי הבאזור מעלה חשד שגם 

  

  יצהר לצומת בסמוך אוטובוס תקיפת

שני באירוע נוסף, שלגביו גבה תחקירן בצלם איאד חדאד עדויות בכתב, תקפו מתנחלים באבנים 

סמוך לצומת יצהר. מעדותו של נהג אחד האוטובוסים ב, שעברו אוטובוסים שהסיעו ילדות פלסטיניות

רכב פלסטיניים - רכב צבאי, ככל הנראה מכיוון שהצבא צפה כי לכלי- ידי כלי- הכביש נחסם עלעולה כי 

שבעים נשקפת סכנה אם ימשיכו בדרכם. האוטובוסים נאלצו לעצור בצומת, שבה התאספו כ

 שאלה מבלי, הביטחון כוחותאנשי  לעיני בוסיםהאוטו על אבנים ליידות החלוהמתנחלים . מתנחלים

נהג אחד האוטובוסים ושתי תלמידות נפצעו קל . האבנים מיידי את עצרו או התקיפה את מנעו

 ותלמידות רבות לקו בחרדה. 

תיעדה דוברת בצלם מתנחלים רעולי פנים שתקפו פלסטינים בעת שאלה מחו על הקמת  3.5.13-ב .3

ר דיר ג'ריר. במהלך האירוע הגיעה קבוצה של אחד עשר מתנחלים המאחז נצח בנימין בסמוך לכפ

מכיוון המאחז עמונה והתקרבה אל הפלסטינים כשהחיילים אינם עושים דבר כדי למנוע זאת. 

החיילים מתערבים בירי גז לעבר המתנחלים רק לאחר שמתפתח יידוי אבנים הדדי, שניתן היה כאמור 

דים. בסופו של דבר הרחיקו החיילים את המתנחלים לכיוון למנוע, ולחסוך את הסיכון לשני הצד

עמונה, ושוטרים שהגיעו למקום עצרו קטין שנמנה עמם. בתיעוד הווידיאו ניתן לשמוע שיחה בין אחד 

השוטרים לבין חייל שבה תוהה השוטר מדוע החיילים לא עצרו את המתנחלים במהלך האירוע, 

ם, גם השוטרים לא עצרו מתנחלים נוספים שנותרו במקום כך קרובים אליהם. אול-מכיוון שהיו כל

 האירוע עם כשהגיעה המשטרה ולא דרשו מהם להזדהות.  

  



  

  

הן החוק הישראלי והן המשפט הבינלאומי מטילים על כוחות הביטחון חובה להגן על הפלסטינים מפני 

  על הפלסטינים באירועים תקיפות של מתנחלים. אולם, מהתיעוד עולה כי כוחות הביטחון כשלו בהגנה 

, לא נראה כי הם עשו ניסיון לזהות שהתרחשו לעיניהם האלימותמעשי לא עצרו את כוחות הביטחון אלה: 

עיכוב המתנחלים האלימים עד להגעת המשטרה כדי שניתן פעלו לאת המתנחלים רעולי הפנים, הם לא 

מסרו את גרסאותיהם אודות אירועים אלה יהיה למצות עמם את הדין, ועד כמה שידוע לבצלם, הם גם לא 

  למשטרה.

  

יש לפתוח חקירת מצ"ח לבדיקת התנהלות כוחות הביטחון בכל האירועים הללו. בנוסף יש להפנות את 

  החיילים המעורבים בהם למסירת עדויותיהם במשטרה, החוקרת את אלימות המתנחלים.
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