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9.3.15
ש.מ15452.
לכבוד,
אלוף דני עפרוני
הפרקליט הצבאי הראשי
באמצעות פקס 03-5694526 -
שלום רב,
הנדון :דרישה להפסקת השימוש בכלבי יחידת 'עוקץ' לתקיפת אזרחים פלסטינים
בעקבות פרסום בכלי התקשורת של הסרטון בו נראים חיילים משסים כלבים בקטין חמזה אבו
האשם ,פרסם דובר צה"ל הודעה ב 5.3.15-בה נמסר כי בעקבות תחקיר האירוע התקבלה החלטה
זמנית להפסיק את השימוש בכלבים בגדה .כפי שיפורט בהמשך ,אנו סבורים כי על הצבא להורות
על הפסקת השימוש בכלבים באופן קבוע .זאת בשל היותה שיטת פעולה מעוררת חלחלה,
משפילה ,פסולה מוסרית וחוקית.
האירוע האמור התרחש ביום שלישי ה 23.12.14-באזור השב"מ של כרמי צור ,מדרום לבית אומר,
ותועד וצולם )מבלי שנראה רגע השיסוי עצמו( גם על ידי מתנדב בצלם .בצלם פרסם את המקרה
כמה ימים לאחר שאירע ,ותגובת דובר צה"ל לאירוע ,כפי שפורסמה בכתבת  Ynetב–,29.12.14
לא כללה כל התייחסות לגבי השימוש בכלבים באירוע .רק כאשר לאחרונה פורסם בתקשורת
הצילום הנוסף שצילמו החיילים באותו האירוע ,בוצע התחקיר ובעקבותיו ההחלטה הזמנית
שלעיל.
אולם ,עד כמה שאותו צילום נוסף הוא מחריד וקשה לצפייה ,המקרה כשלעצמו אינו חריג כלל
והוא מצטרף למקרה כמעט זהה שתיעד בצלם כחודשיים קודם לכן באותו המקום ,ולמקרים
קודמים של שימוש בכלבים לתקיפת מפגינים פלסטינים או למעצר פלסטינים שנכנסו לישראל
כדי לעבוד בה ללא רישיון ,וכן לשימוש בכלבים במהלך חיפושים בבתי מגורים.
במהלך השנתיים האחרונות פנינו מספר פעמים לגורמים שונים בצבא ,ובפרט ליועץ המשפטי של
אוגדת איו"ש ,בדרישה לאסור לחלוטין ,לאלתר ,על הפעלת כלבים כלפי אזרחים .על אף הפניות
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החוזרות ,לא נתקבל במהלך שנתיים אלו כל מענה ענייני לפניותינו .ראוי לציין כי העתק מפניות
אלו נשלח גם אליך.
כאמור ,במשך תקופה ארוכה זו תיעד בצלם מספר מקרים נוספים בהם הותקפו אזרחים
פלסטינים בכלבי תקיפה .תשובות שקיבל בצלם מהפרקליטות הצבאית לגבי פתיחת חקירה ביחס
לחלק מהתלונות שהגיש הארגון על שימוש בכלבים אינן מתייחסות כלל למדיניות שמאפשרת את
הפעלתם ,ואין לנו אלא להסיק מהן כי מדיניות השימוש בכלבים כלפי אזרחים פלסטינים נתפסת
על ידי הפרקליטות הצבאית כחוקית וסבירה.
בפניותינו הקודמות בנושא הדגשנו כי מדיניות הצבא שימוש בכלבים כלפי אזרחים הינה פסולה
וחוקיותה מוטלת בספק ,ועליה להיפסק .מדובר באמצעי מסוכן שלא ניתן לשלוט בו ,ואשר מביא
לפגיעה חמורה באזרחים פלסטינים .לאור התמשכותה של מדיניות זו והמשך הפגיעה באזרחים
פלסטינים כתוצאה מהפעלת כלבים בידי הצבא ,אנו שבים ודורשים כי תיאסר לאלתר הפעלת
כלבים כלפי פלסטינים בגדה המערבית ,באופן קבוע.
נבקש לקבל מענה ענייני לפנייתנו בהקדם האפשרי.
בברכה,

חגי אלעד
מנכ"ל

העתק:
אל"מ דורון בן ברק ,היועץ המשפטי של אוגדת איו"ש ,בפקס 02-9977326
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