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   –בפני בית הדין הצבאי ל שמעון "וסאמ איתי וירוב " אלם שלעדות  : הנדון

  ח"דרישה לפתיחה בחקירת מצ

  

, מ איתי וירוב"אל ו בעקבות דברים שאמר,בצלםבשם האגודה לזכויות האזרח ו, הנני פונה אליך

 פעילות לאופן בפני בית הדין הצבאי באשר םבעדות, ד שמשון"מג, ל שמעון"וסא, מפקד חטיבת כפיר

   .יה הפלסטינית בשטחים הכבושיםיל מול האוכלוס"צה

  .ל בדרישה לנקיטה בצעדים בנדון"פנינו אף לרמטכ, לפניה אליךבמקביל 

שפורסמה באתר , "מכה היא לפעמים חלק אינטגרלי מהמשימה"רון בכתבתו של רועי ש .1

. מ וירוב בפני בית הדין" פורסמו קטעים מעדותו של אל,15.5.2009 ביום nrgהאינטרנט 

 במקביל פנינו לבית הדין בבקשה לקבלת .בכתבה זוהדברים שנכתבו נעשית על סמך זו פנייתנו 

 כי מן ,נוכח חשיבות הדברים סברנו. נוטרם התקבלה אצלאך זו , העתק מהעדות המלאה

  .בנדון ללא דיחויהראוי לפנות 

גרה של שימוש בכוח יעל ש, בבהירות מקפיאה, מ וירוב"בעדותו בפני בית הדין מספר אל .2

כחלק מהפקודות וההוראות המקובלות על , גדהובאלימות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ב

 .ל שמעון"סא, ד"געל פרקטיקות אלה העיד גם המ .ל"כוחות צה

  .'כנספח אהעתק מהכתבה מצורף ומסומן 

 שהם כי הפקודות,  בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים,עולהד "והמגט " של המחםמעדות .3

בכללם , ובאמצעים פוגעניים שוניםבאלימות שימוש מסיבי ו הרשאה לכללעצמם נתנו 

  . והטרדתה נגד האוכלוסייה האזרחיתאמצעים קטלניים

לעשות שימוש באלימות  שפעלו תחת פיקודם היתר גורף לכוחות כי נתנו, הירובעדותם הב .4

,  דהיינו. 'תשאול'מה שמכונה וכחלק מ', להוציא מהם מידע'פיזית ישירה נגד תושבים על מנת 

ומפקדים ם חייליהרשאה להנחיה והם נתנו ד "ט והמג"עליהם העידו המחעל פי הפקודות 



  

  

2

 על - חשודים ולא חשודים כאחד -על אזרחים '  פיזי מתוןלחץ' להפעיל ששרתו תחת פיקודם

  .מנת להשיג מהם מידע

מתוך שאיפה , כי ניתן לפעול באלימות ובכוח נגד האוכלוסייה האזרחית, התפיסה הפסולה .5

מתבטאת אף בפקודות ודרכי פעולה שגרתיות נוספות עליהן העיד ' להשגת מידע'כללית 

 השלכת רימוני – אמצעים פוגעניים שונים נגד אוכלוסייה אזרחית תמימה הפעלת: ט"המח

 לא בתגובה לאירוע קיים ולשם התמודדות עם –ב "תפיסת בתים וכיוצ, פריצות לבתים, הלם

פריצה ועריכת חיפושים . ידי הכוחות-אלא באופן יזום על, איום על הכוחות או על הביטחון

כי , על בסיס מידע או חשד מבוסס הניתנת, רטנית לא בעקבות החלטה פ–" באלף בתים"

 .או אמצעי לחימה,  חשודיםבמבנים בהם ייערך החיפוש מצויים

בכללם אמצעים , שמשמען שימוש שגרתי באלימות ובאמצעים פוגעניים שונים, הוראות אלה .6

 .הן בלתי חוקיות בעליל, קטלניים נגד האוכלוסייה האזרחית והטרדתה

אלוף הפיקוד נגד ", שפורסמה היום בעיתון ידיעות אחרונות, שועבכתבתו של יוסי יהו .7

דווח כי אלוף הפיקוד כבר הפיץ בימים האחרונים איגרת למפקדי הגדודים , "ט"המח

האיגרת . ט"בה הביע הסתייגותו מדברים שאמר המח, והחטיבות הפועלים בגדה המערבית

 .ובכתבה היא לא הובאה במלואה, עצמה איננה בידינו

על (ד אינן משקפות הוראות מאושרות בצבא "ט והמג"כי הפקודות שנתנו המח, ה אם כןנרא .8

 ). בהכחשהותלונות שהוגשו בנדון נדחו , אף שהדברים ידועים כבר זמן רב

חוקיות -מתן פקודות בלתיבוהודייתם במעשים ו, ד"ט והמג"הדברים עליהם העידו המחנוכח  .9

יש להנחות את גורמי . םנגדח "ית של חקירת מצנבקש כי תורה על פתיחתה המייד - בעליל 

 . פקודות אלהנתנוהחקירה לחקור האם גם מפקדים נוספים 

, נורמות אלה שכן נבקשך לדאוג לכך שיוצאו הוראות ברורות לכל החיילים על מנת להבטיח .10

  .גדה בל"צהמפעילות כוחות ייעקרו , ד" והמגט" המחועליהן העיד

  

  ,בכבוד רב
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