יש דין ארגון מתנדבים לזכויות אדם

דף מידע ,נובמבר 2016

פגיעה בחקלאים פלסטינים
בעונת המסיק
מבוא
דף מידע זה מתאר קבוצת עבירות חוזרות ונשנות של אזרחים ישראלים – מתנחלים ואחרים – כלפי פלסטינים או רכושם בגדה המערבית,
במהלך עונת המסיק ובסמוך אליה בחודשי הסתיו בין השנים  .2015–2013סוגי העבירות השכיחות הן גניבת יבול ,השחתת עצי זית וכן
איומים ותקיפות כלפי חקלאים פלסטינים בתקופת המסיק .המסמך מתייחס גם לטיפול של הצבא ושל משטרת ישראל בעבירות אלו,
בהיותם הגופים המופקדים על הגנה על אזרחים פלסטינים בגדה המערבית ועל רכושם מפני פגיעה ,כל זמן שמדינת ישראל שולטת בשטחים
אלה .בעונות המסיק  2015–2013תיעד יש דין  53עבירות הקשורות למסיק ,מתוכן  10עבירות שעניינן גניבת יבול 25 ,עבירות של השחתת
עצים ו 18-עבירות של הפרעה למסיק.
התופעות המתוארות בדף מדגימות כיצד השילוב של הגבלה שלטונית (צבאית) של הגישה לאדמות חקלאיות עם עבריינות אידיאולוגית
שיטתית של אזרחים ישראלים והיעדר אכיפה אפקטיבית נגד עבריינות זו גורם לפגיעה משמעותית ביכולת של חקלאים פלסטינים ליהנות
מאדמתם ,גם כאשר הם זוכים לגישה חלקית אליה .במצב עניינים זה הצהרתם של גורמים צבאיים על מחויבותם לאפשר מסיק "עד הזית
האחרון" 1היא הבטחה ריקה מתוכן.
חשיבותה של תקופת המסיק נגזרת מהחשיבות הכלכלית של ענף הזיתים בחקלאות הפלסטינית ,ומהחשיבות ההיסטורית והתרבותית של
הענף באזור :כמחצית מהקרקעות החקלאיות הפלסטיניות המעובדות משמשות למטעי זיתים .צפיפות המטעים גבוהה יותר בצפון הגדה
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המערבית 100–80 .אלף משפחות פלסטיניות מסתמכות על גידול זיתים ושמן זית כמקור הכנסה עיקרי או משני.
לישראל השפעה מכרעת על יכולתם של חקלאים פלסטינים לעבד את קרקעותיהם ולהפיק מהן פרי ,בין היתר מכיוון שכמעט כל הקרקע
המתאימה לחקלאות בגדה המערבית נמצאת בשטח  Cהנתון לשליטה ישראלית מלאה 3.נכון ל ,2013-כ 63%-משטח  Cהוגדרו כשטחי
שיפוט של המועצות האזוריות והמקומיות של ההתנחלויות 4.שטחי המועצות המקומיות של ההתנחלויות ותחומי היישובים במועצות
האזוריות סגורים לכניסת פלסטינים באמצעות צו "שטח צבאי סגור" האוסר כניסה ללא היתר 5.לשטחים אלה נוספים גם שטחי המאחזים
הבלתי מורשים 6,שרבים מהם אינם נכללים בתחומי המועצות האזוריות והשטחים החקלאיים שלהן .רבים משטחי המאחזים סגורים אף הם
לכניסת פלסטינים בצווי "שטח צבאי סגור" פרטיקולריים.
לצד הרשויות הישראליות הפועלות בגדה המערבית ,לעבריינות של אזרחים ישראלים יש תפקיד מכריע בפגיעה השיטתית בזכות הקניין של
הפלסטינים בכלל ושל חקלאים פלסטינים בפרט .מעשי אלימות ופגיעה ברכוש של פלסטינים על ידי אזרחים ישראלים בגדה המערבית הם
תופעה שימיה כימי מפעל ההתנחלות ,וביטוייה מתרכזים באזורים שיש בהם מאבק על שליטה בקרקעות .לכן אף על פי שהמעשים מבוצעים
על ידי אזרחים פרטיים ,התוצאה היא אלימות שיטתית שמטרתה להטיל אימה על החקלאים הפלסטינים ולהרתיעם מלעבד את אדמתם באופן
שיסייע לבסוף לנשלם ממנה .בעונת המסיק ניכרת האסטרטגיה הזאת ביתר שאת.
רוב המקרים המתוארים בדף מידע זה מתרכזים בכמה אזורים 15 .מהתיקים שנפתחו ביש דין בנוגע לעבירות בעונות המסיק 2015–2013
מתעדים עבירות שהתרחשו באדמות הסמוכות להתנחלות יצהר והמאחזים שסביבה;  7תיקים מתעדים עבירות שהתרחשו באזור עמק
שילה;  6תיקים מתעדים עבירות שהתרחשו באדמות של תושבי יאסוף באזור ההתנחלות תפוח ,מדרום לחווארה ויצהר ומצפון לעמק שילה;
 7תיקים נוספים מתעדים עבירות שהתרחשו באזור ההתנחלות קדומים והמאחז חוות גלעד.
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כפי שנאמרה על ידי סגן מפקד אוגדת איו"ש ,אלוף משנה אבי דהן ,בפגישה בנוכחות נציגים של ארגוני זכויות אדם ישראלים המאוגדים בקואליציית המסיק
עם היועץ המשפט לאזור הגדה המערבית ב 7-בספטמבר  .2016דוגמאות נוספות ניתן למצוא בהודעה שהתפרסמה באתר האינטרנט של דובר צה"ל ב,2010-
 ;http://www.cogat.idf.il/1043-7654-he/Cogat.aspxובדבריו של סא"ל לירון בטיטו באפריל  2016לאתר  .ynetראו יואב זיתון ,מפקדי גבעתי על הירי בחברון" :לא
ככה מחנכים את החיילים".2.4.2016 ,ynet ,
ראו דו"ח מרכז הסחר הפלסטיני.PALTRADE, The State of Palestine National Export Strategy: Olive Oil, Sector Export Strategy 2014-2018, p. 5–7 ,

.World Bank, Area C and the Future of the Palestinian Economy (2014), p. 19

אתר האינטרנט של בצלם .http://www.btselem.org/hebrew/area_c/what_is_area_c
צו בדבר הוראות ביטחון (יהודה ושומרון) (מס'  ,)378התש"ל – 1970-הכרזה בדבר סגירת שטח (יישובים ישראליים) ,התשס"ב–.2002
בחוות הדעת שחיברה עו"ד טליה ששון בעניין המאחזים הבלתי מורשים הגדירה ששון מהו מאחז בלתי מורשה ,וקבעה כי "בלתי מורשה" – המונח שבו השתמשה בדו"ח –
משמעו בלתי חוקי .ראו :עו"ד טליה ששון ,חוות דעת בנושא מאחזים בלתי מורשים (ירושלים ,פברואר  )2005עמ' .21–20
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האירועים המתוארים במסמך תועדו על ידי יש דין כחלק מפרויקט רב-שנתי שבמסגרתו עוקב הארגון אחר חקירות המתנהלות במחוז ש"י
(שומרון ויהודה) של משטרת ישראל בנוגע לעבירות פליליות של אזרחים ישראלים – מתנחלים ואחרים – כלפי פלסטינים בשטחי הגדה
המערבית .המעקב אחר הליכי חקירה ותוצאותיה מצוי בלב הפרויקט ,שמטרתו לאמוד עד כמה מדינת ישראל מקיימת את חובתה להגן על
תושבי השטחים הכבושים ועל קניינם ,לאתר כשלים במימוש חובה זו ולפעול לתיקונם .לצורך כך מתעדים אנשי הארגון אירועים שבהם פגעו
אזרחים ישראלים בפלסטינים תושבי הגדה המערבית ,ומסייעים בידי נפגעי העבירה להגיש תלונה במשטרת ישראל ככל שהם מעוניינים בכך.
העבירות שיתוארו כאן אינן העבירות היחידות שהתרחשו בעונות המסיק בשנים  .2015–2013אירועים נוספים מתועדים או
מטופלים על ידי ארגוני זכויות אדם אחרים הפועלים להגן על זכויות הפלסטינים בגדה המערבית .הארגונים הישראלים הפעילים בנושא
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מאוגדים בקואליציית המסיק ,שיש דין חבר בה.

עקרונות להיערכות הצבא לעונת המסיק בגדה המערבית
מדיניות הצבא בגדה המערבית קובעת כי עליו לספק הגנה לישראלים אזרחי המדינה בשטח הנתון לשליטתו ,וכי אחת הדרכים הלגיטימיות
למימוש מטרה זו היא יצירת "אזורי חיץ" סביב ההתנחלויות והמאחזים על ידי סגירתם לכניסת פלסטינים .תוצאת מדיניות זו היא סגירה של
אזורים נרחבים סביב ההתנחלויות והמאחזים וב"מרחב התפר" (שטחי הגדה המערבית הנמצאים מעברה המערבי של גדר ההפרדה) בפני
חקלאים פלסטינים .בתקופת המסיק מורה הצבא על סגירת שטחים נוספים בקרבת ההתנחלויות בצווים צבאיים.
בפסיקתו בעתירת האגודה לזכויות האזרח ושומרי משפט  -רבנים למען זכויות האדם (להלן "בג"ץ המסיק") אישר בית המשפט העליון את
הלגיטימיות של השימוש בצווי סגירת שטח ,ובכלל זה צווי סגירה מיוחדים לתקופת המסיק ,ככל שמטרת הצווים היא הגנה על אזרחים
ישראלים .עם זאת ,בית המשפט מתח ביקורת על השימוש בצווי סגירת שטח כאמצעי להגנה על חקלאים פלסטינים מפני תקיפות של
אזרחים ישראלים ,וקבע כי יש להשתמש בכלים אחרים כדי להבטיח את שלום החקלאים.

כאשר התכלית המבוקשת היא הגנה על ביטחון החקלאים הפלסטינים מפני מעשי אלימות המופנים נגדם הרי שראוי הוא כי
האמצעי המתאים יופעל כנגד הגורם המסכן ,דהיינו כנגד אלה המבצעים את התקיפות על החקלאים הפלסטינים .דא עקא,
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שבבואו להגן על החקלאים הפלסטינים בחר המפקד הצבאי לפעול שוב כנגדם ,גם כאשר הם הקורבן להתקפות.
מדי שנה נערכים כוחות הצבא והמשטרה לתקופת המסיק ,ולפי אתר הפרקליטות הצבאית" ,היערכות מקיפה זו נעשית ,בין היתר ,לאור
העקרונות שהותוו על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ ראש מועצת הכפר יאנון נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש [בג"ץ המסיק] 9".ההיערכות כוללת
בין היתר הוצאת צווי סגירה החלים על פלסטינים באזורים הסמוכים להתנחלויות ,צווי סגירה החלים על ישראלים באזורים הנחשבים על ידי
הצבא לכאלה שיש בהם סיכון לפגיעה בחקלאים הפלסטינים 10,וכן פרישת כוחות שתפקידם להגן על המוסקים בימי המסיק המתואמים
באזורים המסומנים כאזורי חיכוך פוטנציאליים.
"דף מידע למפקד – זכות הגישה לקרקעות באיו"ש" שפורסם על ידי היועץ המשפטי לגדה המערבית ב 2009-אמור לספק למפקדים ולחיילים
בשטח הנחיות לפעולה ברוח הכללים שקבע בית המשפט העליון בבג"ץ המסיק .סעיף  14לדף עוסק בחובת החיילים להבטיח אכיפת חוק
כלפי אזרחים ישראלים המבצעים עבירות כלפי פלסטינים ,לא לעמוד מנגד במקרה שהם עדים לעבירה ,ולהתערב על מנת למנוע את העבירה
ולהבטיח טיפול בעבריין למשל על ידי עיכובו והעברתו למשטרת ישראל 11.סעיף  5לדף קובע כיצד על החיילים בשטח להתמודד עם אירועים
המכונים "אירועי חיכוך" שבהם אזרחים ישראלים מפריעים לעבודת המסיק .במקרים אלה:

על הרשויות לפעול נגד הגורם התוקפן [ ]...ולהגן על החקלאים הפלסטינים .אין לבחור בפתרון "הקל" ולנטרל את החיכוך
באמצעות סגירת השטח לפלסטינים והגבלת זכות הגישה לאדמותיהם .סגירת השטח בפני הפלסטינים אפשרית רק במקרים
12
חריגים ביותר.

 7בקואליצייה חברים היום הארגונים שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם; חקל (השדה) – ברית להגנה על זכויות אדם; האגודה לזכויות האזרח; מחסום ווטש; יש דין;
ופעילים נוספים.
 8בג"ץ  ,9593/04מוראר נגד מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון .פ"ד סא( ,)2006( )1פסקה  ,25וראו גם פסקה .28
 9ראו אתר האינטרנט של הפרקליטות הצבאית .http://www.law.idf.il/602-6382-he/Patzar.aspx
 10צווים אלה מגבילים גם את כניסתם של מתנדבים ישראלים המגיעים לסייע בעבודת המסיק בהזמנת החקלאים הפלסטינים.
 11דף מידע למפקד – זכות הגישה לקרקעות באיו"ש ,היועץ המשפטי לגדה המערבית ,הפרקליטות הצבאית ,סעיף  .14החובה שלא לעמוד מנגד נגזרת מחובתו של
צה"ל ,בתור הריבון הזמני בשטח הכבוש ,להגן על אזרחי השטח הכבוש בהתאם להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי .להרחבה על סמכויות השיטור ואכיפת החוק
והסדר הציבורי שבידי הצבא ראו :יש דין ,עומדים מנגד :תפקודם של חיילים בעת עבירות של אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית
(מאי  )2015עמ'  .17–14הדו"ח מראה שהחיילים בשטח אינם מבינים כי מחובתם להגן על הציבור הפלסטיני ואינם מכירים את סמכויותיהם כאוכפי החוק והסדר הציבורי.
 12דף מידע למפקד – זכות הגישה לקרקעות באיו"ש ,סעיף .5
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תלות במנגנון ההיתרים פוגעת ביבול
בשטחים שהצבא מגביל את גישתם של חקלאים פלסטינים אליהם אך לא מונע אותה לגמרי ,זכות הקניין של בעלי הקרקע נשמרת לכאורה
בעזרת מערך היתרים לחקלאים המבקשים לעבד את אדמתם ,באישור הצבא ובליווי מטעמו .בעלי הקרקע מתבקשים לפנות למת"ק
הפלסטיני ,שמעביר את הפנייה למת"ק הישראלי המוסמך לאשר או לדחות את הבקשה .מרבית ההיתרים ניתנים למספר ימים מוגבל ,בדרך
כלל פעמיים בשנה בהתאם לעונה החקלאית (חריש וקטיף ,ובכלל זה לעונת המסיק) .תהליך קבלת ההיתרים נוטה להיות ממושך ,ובמקרים
רבים ההיתרים הניתנים לבסוף אינם מספקים.
מניעת הגישה לאדמות חקלאיות לאורך השנה – בין שהיא מושגת בצו צבאי ובין שהיא מתרחשת בשל עבריינות המובילה לחשש של
חקלאים פלסטינים שאזרחים ישראלים יפגעו בהם – אינה מאפשרת לחקלאים הפלסטינים לטפל באופן שוטף בגידולים ובקרקע ,ובעקבות
זאת נפגעת איכות היבול .הגבלת תוקף ההיתרים לימים בודדים מוסיפה על הפגיעה ,שכן היא מקשה על החקלאים למסוק את הפרי בזמן
המוגבל העומד לרשותם.

חקלאים פלסטינים מהכפר ניעלין ממתינים למעבר למסיק באדמותיהם שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה ,אוקטובר .2012

צילום :אורן זיו  /אקטיבסטילס

עדותו של ע"מ ,חקלאי מבלעין בעל חלקת אדמה שהיו נטועים בה כ 150-עצי זית ,ממחישה את ההשלכות של היעדר גישה שוטפת של
חקלאים פלסטינים לקרקעותיהם ,ומראה שמנגנון ההיתרים אינו מבטיח את זכותם של החקלאים ליהנות מפרי אדמתם .העדות ניתנה
לתחקירני יש דין בנובמבר .2015

״מאז שהוקמה גדר ההפרדה בשנים  2006–2005אין לנו גישה חופשית לאדמות שמעבר לגדר .מאפשרים לנו גישה דרך
שער קרית ספר רק בתקופת המסיק ]...[ .בפועל מאפשרים כניסה רק ליומיים או שלושה .ביקשנו אישורים לתשעה אנשים
אך קבלנו אישורים רק לשלושה ]...[ .לפני הקמת הגדר יכולנו לעבד את השטח ,לחרוש ,לגזום את העצים ,וזכינו ליבולים יפים
של  2טונות .היום ,כיוון שאיננו יכולים לטפל בעצים ,לחרוש ,לגזום וכו' אנחנו מוסקים רק  300ק״ג באותו שטח ,וחלק ניכר
מהיבול ,כ 30-אחוז ,נשאר על העצים בגלל מגבלת הזמן.״
ב 20-באוקטובר  2015גילה ע"מ שכל העצים בחלקתו נשרפו ,אך בקשתו להיכנס לשטח באותו היום נדחתה למרות שהיה
13
בידו אישור בתוקף.
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השחתת עצים וגניבת יבול על ידי אזרחים ישראלים
תיעוד אירועי השחתת עצים וגניבת יבולים שהתרחשו בעונות המסיק בשנים  2015–2013מלמד על תופעה חוזרת של אזרחים ישראלים
הפוגעים בזדון ברכושם של מגדלי הזיתים הפלסטינים ,במקרים רבים תוך ניצול היעדר הגישה של בעלי הקרקעות לאדמותיהם.

גניבת יבול
בעונות המסיק בשנים  2015–2013תיעד יש דין  10אירועי גניבת יבול ,שבהם גזלו אזרחים ישראלים יבול של מאות עצי זית שאינם שייכים
להם .גניבת הזיתים מלווה בדרך כלל בגרימת נזק לעצים .שבעה מהמקרים המתועדים התרחשו בשטחים שלפי עדות החקלאים נאסר
עליהם להיכנס אליהם אלא בהיתר ובתיאום עם הצבא .העבריינים ניצלו את המניעה הצבאית שהוטלה על בעלי הקרקע להגיע לאדמתם
בתקופה שבה הפירות כבר בשלים למסיק ואת היעדרה של שמירה או הגנה אחרת על השטח ,ומסקו את העצים לפני שבעלי הקרקע
הורשו להיכנס אליה .אירוע מ 2014-מדגים את השיטה.
ז"מ ,חקלאי מאלג'אניה שחלקתו גובלת במאחז זית רענן ,הגיע למסיק בחלקתו ב 22-באוקטובר  2014לאחר תיאום עם
הצבא .עם הגיעו לחלקה גילה שחמישים מהעצים בחלקה נמסקו ונגרם להם נזק פיזי .בשיחה עם תחקירני יש דין קשר ז"מ
בין התלות במנגנון ההיתרים לקראת המסיק לבין גניבת היבול:

"אנחנו זקוקים לפחות לשבועיים כדי למסוק אבל נותנים לנו רק ארבעה ימי מסיק .התיאום ניתן מאוחר בעונת המסיק באופן
שמאפשר למתנחלים למסוק את הזיתים לפני שאנחנו מגיעים .מדי שנה אנחנו מגיעים למסיק ומוצאים שהמתנחלים כבר
מסקו וחיבלו בעצים".
ז"מ לא הגיש תלונה למשטרה בעקבות הגניבה משום שאיבד אמון במערכת אכיפת החוק הישראלית לאחר שתלונה שהגיש
14
בעבר הסתיימה ללא תוצאות.
השנה ,כבר בחודש ספטמבר  – 2016שבועות לפני פתיחתה הרשמית של עונת המסיק – תיעדו תחקירני יש דין שני אירועי
גניבת יבול באדמות הסמוכות להתנחלות רחלים ,השייכות לחקלאים פלסטינים מהכפרים יתמא וא-סאוויה .גניבה שהתרחשה ב21-
בספטמבר תועדה בווידאו .באירוע שהתרחש ב 29-בספטמבר עצרה המשטרה את הגנבים והחזירה כ 20-ק"ג זיתים גנובים לבעליהם לאחר
שהוזעקה למקום על ידי אנשי יש דין ושומרי משפט.

השחתת עצים
מגדלי זיתים פלסטינים נפגעים מהשחתת עצים באמצעות כריתה ,שריפה או הרעלה על ידי אזרחים ישראלים במשך כל השנה ,אך איום זה
מתגבר בתקופת המסיק .עבור מי שגישתם לאדמותיהם מוגבלת האיום חמור אף יותר ,כיוון שהיעדר הגישה לקרקע מקשה עליהם לגלות
את הפגיעה ולטפל בה בזמן אמת .ככל שמדובר בשריפות – בין שהן פורצות בעקבות הצתה ובין שבעקבות תנאי מזג האוויר – היעדר הגישה
מגביל מאוד את יכולתם של החקלאים לכבות אותן במהירות וביעילות.
בשנים  2015–2013פתח יש דין  25תיקים העוסקים באירועי השחתת עצים שהתרחשו או התגלו בתקופת המסיק ובסמוך לה .התיקים
15
מתעדים  23אירועי שריפה ,כריתה או הרעלה של עצים :יותר מ 600-עצי זית התגלו כרותים באירועים אלה ,ומאות אחרים נשרפו.

 14תיק יש דין  .3208/14גם בעונת המסיק  2015תיעדו אנשי שומרי משפט גניבת זיתים בזמן אמת ,בשטח השייך לפלסטינים בני הכפר אלג'אניה ,בסמוך למאחז זית רענן.
ראו אתר האינטרנט של שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ./http://rhr.org.il/heb/2015/10/22184
 15לפי נתוני משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים ( ,)OCHAבשנת  2013נפגעו  10,672עצים ושתילים של חקלאים פלסטינים מפעולות ונדליזם ,בשנת  2014נפגעו
 9,390עצים ושתילים ,ובשנת  2015נפגעו  11,254עצים ושתילים .ראו OCHA Occupied Palestinian Territories, Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2015
(June 2016), p. 5.
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בשני מקרי הצתה שתועדו בעונת המסיק  2015העידו החקלאים הפלסטינים כי במקום נכחו אזרחים ישראלים ,וכי לאחר תחילת השריפה
הגיעו למקום חיילים אך הם לא פעלו כדי לעצור את האזרחים הפוגעים או לכבות את השריפה ,לכאורה באופן שמנוגד לחובתם .ר"ע ,אחת
הנפגעות באירוע הצתה באדמות הכפר עוריף המגיעה לאדמתה למסיק רק בתיאום עם הצבא ,סיפרה לתחקירני יש דין על מה שראתה
באותו יום מרחוק:
״ב 4-באוקטובר בשעה  10בבוקר ישבתי בבית עם בעלי ושמענו שקוראים ברמקול של המסגד שמתנחלים שרפו עצי זית.
יצאנו שנינו ישר מהבית לכיוון האדמה שלנו [ ]...איתנו הלכו עוד הרבה אנשים מהכפר ]...[ .השטח עלה באש .מהמקום
שעמדתי ראיתי גם את האדמה שלי עם עצי הזית ,וראיתי עצים כרותים ונשרפים .ראיתי גם שצעירים מהכפר מנסים לכבות
את האש .באותו זמן ראיתי כבאית ישראלית מגיעה מצפון ,מהתנחלות יצהר ,אבל המתנחלים מנעו ממנה להתקרב .כשהיא
הגיעה הם ניגשו אליה והיא חזרה [ ]...באותו זמן ראיתי גם חיילים ישראלים שעמדו סביב קבוצת המתנחלים שהיו קרובים
לכפר אבל לא ראיתי שניגשו אל המתנחלים שהיו ליד החלקות השרופות ועצרו אותם.״
ר"ע לא הגישה תלונה למשטרה מחשש שהגשת התלונה תפגע בה או במשפחתה.

16

גם חקלאים פלסטינים שנהנים מגישה לאדמתם ללא צורך בהיתרים נפגעים מעבריינות אידיאולוגית המקשה עליהם לעבד את אדמם
מקריּות שאדמותיו סמוכות להתנחלות עלי ,סיפר לתחקירני יש דין בעונת המסיק  2013כי בשנים
ומרחיקה אותם ממנה .א"מ ,חקלאי ַ
האחרונות כרתו אזרחים ישראלים כ 130-עצים בחלקות השייכות לו ולאחיו:
ב 19-באוקטובר  ,2013כשירד עם חקלאים נוספים לאדמתו ,גילה עשרות עצים כרותים בחלקה שלו ובחלקות השכנים.

"יום לפני כן [ ]...היינו בחלקה והכול היה בסדר ,הזדעזעתי למראה .ספרתי  17עצים כרותים בחלקותיי ובסך הכול  66עצים
כרותים שלי ושל שכני .רובם ככולם בני מאות שנים".
חקירת המשטרה שנפתחה בעקבות אירוע זה נסגרה בעילת "חוסר ראיות מספיקות" המעידה על כך שעבירה אכן בוצעה,
17
אך החקירה המשטרתית כשלה בגיבוש ואיסוף ראיות מספיקות להעמדה לדין של החשודים שאותרו.
מאז תחילת המסיק השנה כבר תיעד יש דין כמה אירועי השחתת עצים .באחד מהם נכרתו  12עצים בני כ 30-שנה באדמות השייכות
לחקלאי מהכפר א-סאוויה הסמוכות להתנחלות רחלים .בעל האדמה הגיש תלונה למשטרה.

הפרעה למסיק
תופעה נוספת של עבריינות אידיאולוגית הפוגעת בחקלאים פלסטינים בעונת המסיק היא הפרעה ישירה למסיק באמצעות איומים ,התנכלות,
מניעת גישה ואף תקיפה פיזית של ממש – כולם עבירות פליליות .אירועים מסוג זה מעמידים במבחן את כוחות הצבא הנמצאים בשטח
או מוזעקים אליו בעקבות עימות עם אזרחים ישראלים .על החיילים מוטלת החובה למנוע את הפגיעה בפלסטינים ,ועמידה מנגד בשעה
שמתבצעת עבירה היא הפרת חובה זו ומהווה עבירה של החייל המשמש כגורם אכיפת החוק בשטח.
ככל שהדבר אפשרי ,על החיילים להגן על החקלאים הפלסטינים מפני אלימות והטרדות מצד אזרחים ישראלים בלי להפסיק את עבודת
המסיק ובלי לסגור את השטח בפני המוסקים .הפסקת המסיק היא בגדר פרס למפירי חוק ומובילה למעשה להשגת המטרה של העבריינים.
לכן התגבשו העקרונות שבוטאו בפסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ המסיק ולכן נמתחה בפסק דין זה ביקורת חריפה על השימוש בצווי
סגירת שטח כדרך להתמודדות עם איום על חקלאים פלסטינים בעונת המסיק:

מדיניות המונעת מפני תושבים פלסטינים להגיע לאדמות השייכות להם ,לשם השגת תכלית של הגנה עליהם מפני התקפות
המכוונות נגדם ,הינה כמדיניות המצווה על אדם שלא להיכנס לביתו על מנת להגן עליו מפני שודד האורב לו שם על מנת
18
לתקפו.
התיעוד של אירועי הפרעה למסיק בעונות המסיק  2015–2013בידי יש דין מלמד שיש מרחק רב בין הוראות בית המשפט העליון וההנחיות
הפורמליות שגובשו לאורן ,לבין המציאות בשטח .בעונות המסיק בשנים אלו נפתחו ביש דין  8תיקים המתעדים אירועי תקיפה של חקלאים
פלסטינים ו 7-תיקים המתעדים אירועי איום או הפרעה לחקלאים פלסטינים בדרכם למסיק או במהלכו .בנוסף תיעד יש דין בתקופה זו אירוע
אחד של הפרעה למסיק באמצעות ניסיון הצתה ,ושני אירועי פגיעה ברכוש בזמן המסיק – אירוע אחד של השחתת מכונית על ידי השלכת
אבנים ואירוע אחד של גניבת אתון .לפחות בשלושה מאירועי התקיפה שתועדו בעונות המסיק בשנים  2013ו 2014-נכחו חיילים בשטח ולא

 16תיק יש דין .3464/15
 17תיק יש דין .2971/13
 18בג"ץ  ,9593/04מוראר נגד מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון .פ"ד סא( ,)2006( )1פסקה .25
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מנעו את תקיפת המוסקים באבנים .באחד משלושת האירועים הורו החיילים לחקלאים לעזוב את המקום לאחר שאזרח ישראלי יידה עליהם
אבנים .התנהלות דומה תועדה גם באירוע של ניסיון הצתה על ידי רעולי פנים במהלך עונת המסיק .2014
י"ג ,חקלאי מהכפר יאסוף ,העיד כי ראה רעולי פנים מגיעים מכיוון ההתנחלות תפוח ואף זיהה אחד מהם כשהדליק צמיג
וגלגל אותו לכיוון אחת החלקות .בהמשך החל יידוי אבנים בין רעולי הפנים לבין החקלאים .חיילים שהגיעו למקום הורו
לחקלאים הפלסטינים לעזוב את אדמתם ולא פעלו לעצור את הפוגעים .לפי עדותו של י"ג ,כשהגיעו החיילים למקום,

״במקום לטפל במתקיפים הם באו לסלק אותנו מהשטח ונתנו למתנחלים האלימים לברוח .אחד החקלאים ניגש לקצין שהיה
בג'יפ ושאל מדוע לא עוצרים את המתנחלים .הקצין תפס אותו בכוח בצוואר ואמר 'תסתלקו מפה' .גם הרבש"צ [רכז ביטחון
19
שוטף צבאי של ההתנחלות תפוח] צעק שנסתלק.״
 6אירועים שתועדו בכפר בורין בחודשים אוקטובר-נובמבר  2015ממחישים כיצד גם באזורים שבהם לכאורה לא מתחייב תיאום לפי הוראות
הצבא ,שילוב של עבריינות אידיאולוגית עם התנהלות כוחות הצבא מביא להגבלת הגישה של חקלאים פלסטינים לאדמתם או למניעתה
ולפגיעה ממשית במסיק .ב 14-באוקטובר  2015תיעד יש דין אירוע שבמהלכו רעולי פנים תקפו חקלאים פלסטינים ומתנדבים בינלאומיים
שסייעו להם במהלך המסיק .האירוע הבא התרחש כחודש וחצי לאחר מכן.
ב 24-בנובמבר יצא מ"ע ,חקלאי פלסטיני מהכפר בורין ,למסיק בחלקה סמוכה לכפר שהוא חוכר ,ומגיע אליה באופן חופשי
וללא צורך בתיאום עם הצבא .כשהגיע לחלקה ראה קבוצת אזרחים ישראלים עומדים בקרבת מקום .כשאלה החלו לנוע
לכיוון המוסקים עזבו מ"ע וחקלאים נוספים שהיו עימו את המקום ,וחברו הודיע למת"ק על המתרחש .כשבועיים לאחר מכן
אמר לתחקירני יש דין:

״באותו יום עבדנו פחות משעתיים ולא הספקנו אלא חלק קטן מהמסיק [ ]...הגיע ג'יפ צבאי במעלה ההר ומנעו מאתנו לחזור
לסיים את המסיק .הקצין אמר לנו 'היום אסור ,צריך לתאם עם שנאן או שירן [אנשי המינהל האזרחי] – בלי תיאום אסור
למסוק' .ניסינו לשכנע אותו לאשר לנו לגמור למסוק אך לא הצלחנו ואחרי שעה חזרנו הביתה".
מ"ע ושכנו הגיעו שוב לחלקותיהם ב 28-בנובמבר ,אך כשהגיעו לחלקות שוב ירדו לעברם אזרחים ישראלים .כשניסו לברר
את המצב במת"ק נאמר להם ,בניגוד להודעה קודמת ,שאין תיאום" ,שלחו ג'יפ צבאי וגם ג'יפ של המת"ק לכיוון שלנו ודרשו
מאיתנו להפסיק את העבודה ולחזור הביתה ".מ"ע הגיש תלונה למשטרה על פגיעה בעצים בחלקה במהלך האירוע ב24-
בנובמבר .תיק החקירה נסגר בעילת "עבריין לא נודע" ,שמעידה על כישלון המשטרה לאתר חשודים בביצוע העבירות ,אף על
20
פי שנמצא כי עבירה פלילית אכן בוצעה.
התנהלות גורמי הצבא שמנעו מסיק של חקלאים פלסטינים באדמותיהם בעקבות הטרדה אלימה או מאיימת מצד אזרחים ישראלים או
בעקבות חשש ממנה עומדת בניגוד להנחיות בית המשפט העליון ובניגוד להנחיות היועץ המשפטי לגדה המערבית ,שלפיהן על הצבא להימנע
מסגירת שטחים בפני מוסקים במטרה להגן עליהם .האירועים שתוארו כאן מעידים שלמרות הנחיות בית המשפט העליון ,נוכחותם של
אזרחים ישראלים עוינים עדיין מביאה להפסקה בפועל של עבודת המסיק של חקלאים פלסטינים.
עם פתיחת עונת המסיק השנה תיעד יש דין אירוע שבו אזרח ישראלי הפריע למשפחה שמסקה זיתים באדמתה באזור הכפר ַקריּות,
באזור שההגעה אליו אינה דורשת תיאום .האזרח הורה לאב המשפחה לעזוב את המקום ובהמשך שבר את חלונות הרכב שבבעלותו וניקב
את צמיגי המכונית .תלונה הוגשה למשטרה.

אי-אכיפה
פרסומי יש דין מהעשור האחרון מלמדים שמערכת אכיפת החוק הישראלית כמעט איננה אוכפת את החוק על אזרחים ישראלים הפוגעים
בפלסטינים בגדה המערבית 21.הפגיעה החוזרת בחקלאים פלסטינים וברכושם במהלך עונת המסיק מושפעת מאותה מציאות מתמשכת של
היעדר אכיפה .אכיפת החוק פירושה מיצוי הדין עם עבריינים ויצירת מנגנון מניעה והרתעה שנועד לשמור על הסדר הציבורי ולספק הגנה
לאזרחים .בהיעדר מנגנון ענישה והרתעה ,העבריינים יודעים כי לא יבואו על עונשם ומבינים מכך כי המדינה מתירה להם להמשיך בשלהם
 19תיק יש דין .3201/14
 20תיק יש דין  .3498/15דיווח של פעילי שומרי משפט מלמד כי אירועים אלה לא היו היחידים שבהם הצבא פעל בצורה זו באזור הכפר בורין בעונת המסיק  .2015בדיווח
על עבודת המסיק שהתפרסם באתר שומרי משפט ביום שני  ,19.10.2015.כמה ימים לאחר תקיפה של מוסקים פלסטינים ומתנדבים בינלאומיים ,כתב הרב אריק אשרמן
(אז נשיא הארגון)" :הצבא אמרו לנו ביום ו' שבגלל שהמצב כל כך מתוח ,ובגלל האינטרס העליון למנוע הסלמה ,יגרשו הפלסטינים/ות ממקומות שאינם מחייבים תיאום,
גם אם זה מחייב צו מיוחד .אמרו לי [" ]...בג"ץ לא מעניין אותנו .כאן אנחנו קובעים ]...[ ".זמן קצר לאחר מכן מח"ט שומרון הוציא צו הסוגר את כל השטח עד הבתים של
הכפר בורין לכמה ימים ,והתחילו לגרש את כל החקלאים/ות ".ראו אתר האינטרנט של שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם .http://rhr.org.il/heb/2015/10/22164
יצוין כי באוקטובר  2015החלו האירועים המכונים "אינתיפאדת הסכינים".
 21לנתונים ולניתוח של הסיבות לכישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית ראו :יש דין ,עקיפת חוק :אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה
המערבית (מאי .)2015

www.yesh-din.org

6

יש דין ארגון מתנדבים לזכויות אדם

באין מפריע ,ואולי אף מעודדת אותם לכך .מצד שני ,הנפגעים – במקרה הנדון תושבי הגדה הפלסטינים – מבינים כי אינם יכולים לצפות
להגנה שמנגנון אכיפת החוק יכול לספק.
כישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית ,המתועד בפרסומי יש דין מהעשור האחרון ,בא לידי ביטוי גם בטיפול בתיקים
שתוארו בפרקים הקודמים בדף מידע זה .בסך הכול ,מתוך  53עבירות שהתרחשו בעונות המסיק  2015–2013או בסמוך אליהן ותועדו בידי
יש דין ,ב 26-מקרים הוגשה תלונה למשטרת ישראל בנוגע לעבירה.
מבין התיקים שבהם הוגשה תלונה במשטרה ושטיפול גורמי החקירה והתביעה בהם הסתיים ,רק בתיק תקיפה אחד הוגש כתב אישום.
התיק מתעד אירוע תקיפה של בני זוג פלסטינים בידי קבוצת רעולי פנים בעת שמסקו בחלקתם .הללו השליכו עליהם ועל רכבם אבנים
והכו את האישה ברגלה .שני נאשמים הועמדו לדין והורשעו לאחר שכתב האישום תוקן ונמחקו ממנו הסעיפים העוסקים בתקיפת בני הזוג,
ונותרו סעיפי הפרת הוראה חוקית ,כניסה אסורה לשטח צבאי ,התפרעות ,הפרעה לעובד ציבור ותקיפת עובד ציבור.
ב 18-מקרים תיק החקירה נסגר בתום החקירה ללא הגשת כתב אישום ,בחמישה תיקים עדיין לא הסתיים טיפול גורמי החקירה או התביעה,
ושני תיקים מתעדים אירועים שטופלו על ידי ארגון אחר ולכן אין בידי יש דין תיעוד של הטיפול בהם.
מתוך התיקים שנסגרו בתום החקירה 15 ,נסגרו בעילת "עבריין לא נודע" ,אחד בעילת "חוסר ראיות מספקות" ושניים בעילת "אין עבירה
פלילית" ,שמשמעותה כי המשטרה הסיקה שלא בוצעה כל עבירה או שלחשוד שאותר אין כל קשר לעבירה .מכאן שב 16-מהתיקים שנסגרו
המשטרה סגרה את התיק בעילה המעידה על כישלון החקירה ,בין שזהו כישלון באיתור חשודים בעבירות ובין שהכישלון הוא בגיבוש ואיסוף
ראיות מספקות להעמדת חשודים לדין .נתונים אלה מצטרפים לנתונים הכלליים של יש דין ,המעידים כי בעבירות כלפי פלסטינים בגדה
המערבית כמעט אין אוכפים את החוק על אזרחים ישראלים .לפי נתוני הארגון על סגירת תיקים בין השנים  ,2015–2005העילה "עבריין לא
נודע" היא העילה השכיחה ביותר לסגירת תיקי חקירה בכלל ( 66.38%מכלל התיקים שנסגרו בתום חקירה ותועדו בידי יש דין) ,ושכיחה אף
יותר בתיקים העוסקים בהשחתת עצים ( 87.6%מתיקי הפגיעה בעצים שנסגרו בתום חקירה) 22.נתון זה מבטא בין היתר את ההשלכות של
הגבלת הגישה של חקלאים לאדמתם ,שבגללה החקלאים עלולים לגלות השחתה ופגיעה בעצים רק בחלוף זמן ממועד ביצוע העבירה .הגילוי
המאוחר מביא לעיכוב בהגשת התלונה ובפתיחת החקירה ומקשה על קיום חקירה אפקטיבית.
ב 27-מהעבירות שתועדו לא הוגשה תלונה למשטרת ישראל בנוגע לעבירה .קורבנות פלסטינים של עבירות מצד אזרחים ישראלים נמנעים
במקרים רבים מהגשת תלונה במשטרה .ב 30-אחוז מאירועי העבריינות האידיאולוגית שתיעד יש דין בשנים  2015–2013ציינו קורבנות
העבירה במפורש כי אינם מעוניינים להתלונן במשטרת ישראל .בין הסיבות הבולטות לבחירה זו צוינו חוסר אמון ברשויות אכיפת החוק
הישראליות ,לעתים מניסיון אישי של הגשת תלונות בעבר ,וכן חשש מפגיעה בנפגע או במשפחתו בעקבות התלונה 23.יודגש כי גם בהיעדר
תלונה מוטלת על המשטרה החובה לחקור כל עבירה שהגיעה לידיעתה 24,ובחלק מהמקרים הרשויות הישראליות יודעות על אירועי עבריינות
אידיאולוגית ויכולות באופן עקרוני לפתוח בחקירה גם בהיעדר תלונה פורמלית.

סיכום
החובה להגן על חייהם ועל כבודם של אזרחי השטח הכבוש מעוגנת בדיני המשפט ההומניטרי הבינלאומי וכן בפסיקת בית המשפט העליון.
דינים אלה מתייחסים באופן ספציפי גם לאחריות הצבא ,המשמש כריבון בשטח הכבוש ,להגן על רכושם של תושביו מפני פגיעה ולפעול
כך שיוכלו ליהנות מקניינם .חובת הכובש איננה רק חובה שלילית – כלומר להימנע מפגיעה ברכוש תושבי השטח הכבוש – אלא גם חובה
חיובית – להגן עליהם ועל רכושם מפני פגיעה בידי אחרים 26.כאשר המפקד הצבאי בגדה המערבית (אלוף פיקוד מרכז) נוטל מהאזרחים
את האפשרות לשמור על רכושם באמצעות צווים המונעים מהם גישה שוטפת לקרקעות שבבעלותם ,חובתו לוודא שאיש אינו פוגע ברכוש
אף גוברת.
25

התופעות החוזרות ונשנות שתוארו לעיל מלמדות שישראל אינה ממלאת חובה זו ,ושמדיניותה פוגעת למעשה בזכותם של חקלאים
פלסטינים ליהנות מפרי אדמתם ,גם כאשר זכות זו אינה נשללת מהם על ידי מניעת גישה מוחלטת לאדמתם .תחילת הגזל בהקמת יישובים
ישראליים – התנחלויות ומאחזים – בשטחי הגדה המערבית הכבושים ,בניגוד להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי ובניגוד לאינטרס של בני
המקום הפלסטינים; והמשכו במדיניות המגבילה את גישתם של חקלאים פלסטינים לאדמתם המצויה בתוך התנחלויות ומאחזים ישראליים
22

23
24
25
26

מתוך כלל תיקי העבריינות האידיאולוגית שהיו במעקב יש דין והטיפול בהם הסתיים בין  2005לאוגוסט  84.9% ,2015מהתיקים נסגרו בעילות שמעידות על כישלון
המשטרה בחקירה .כישלון חקירות משטרה הוא לדידנו תיקים הנסגרים בעילות "עבריין לא נודע" ו"אין ראיות מספיקות" ,תיקים שבהם יש דין הגיש ערר על סגירתם
בעילה "אין עבירה פלילית" ,ותיקים שאבדו במשטרת ש"י ויש בידינו אישורים על הגשת תלונות בהם .אחוז תיקי השחתת העצים שהמשטרה נכשלה בחקירתם גבוה אף
יותר ומגיע ל 95.6%-מהתיקים שהיו במעקב יש דין בתקופה זו .ראו :יש דין ,דף נתונים אכיפת חוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית (אוקטובר .)2015
להרחבה ונתונים על בחירתם של קורבנות עבירה פלסטינים שלא להגיש תלונה במשטרה ראו יש דין ,לא מתלוננים – עובדות ונתונים על הימנעותם של נפגעי
עבירה פלסטינים מהגשת תלונות למשטרה (אוגוסט .)2016
סעיף  59לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב.1982-
תקנה  43באמנת האג; סעיף  27לאמנת ז'נבה הרביעית .גם בית המשפט העליון הכיר בחובת המפקד הצבאי לפעול באופן אקטיבי כדי להגן על חייהם וכבודם של
התושבים המקומיים ,ראו :בג"ץ  ,4764/04רופאים לזכויות אדם ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בעזה .פ"ד נח( ,385 ,)5עמ' .394–393
חובה זו מעוגנת בדיני המשפט ההומניטרי הבינלאומי (תקנה  46באמנת האג; סעיף  53לאמנת ז'נבה הרביעית) ,ומצאה ביטוי גם בפסיקת בית המשפט העליון ,ראו בג"ץ
 ,7862/04אבו דאהר נגד מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון .פד"י נט( ,368 2005 )5עמ' .377–376

www.yesh-din.org

7

יש דין ארגון מתנדבים לזכויות אדם

או בסמוך להם .כוחות הצבא והמשטרה אינם נערכים ואינם פועלים באופן המאפשר להגן על רכושם של אותם חקלאים לאורך כל השנה,
ובפרט בתקופת המסיק ,על אף שבעקבות מדיניות הגבלת הגישה נותרות החלקות חשופות במיוחד לפגיעה.
אי-אכיפת החוק על עבירות של אזרחים ישראלים כלפי חקלאים פלסטינים ורכושם בעונת המסיק ולאורך השנה כולה מותירה את
הפלסטינים חסרי מגן ונתונים לפגיעה של ישראלים ,שלמדו מן הניסיון המצטבר שהלכה למעשה הם נהנים מחסינות כמעט מלאה בכל
האמור במיצוי הדין על עבירות שבוצעו כלפי פלסטינים .החקלאים הפלסטינים נותרים אפוא חשופים לפגיעה ,ואילו העבריינים מקדמים את
מטרתם – דחיקת הפלסטינים מאדמותיהם.
לבסוף ,התנהלות כוחות הצבא בתקופת המסיק כפי שהוצגה בדוגמאות שהובאו לעיל איננה עומדת בכללים שהותוו בפסיקת בית המשפט
העליון .בעוד הדרגים הגבוהים בצבא מתחייבים לאפשר מסיק "עד הזית האחרון" ,החיילים בשטח אינם מקפידים להגן על המוסקים ,ובחלק
מהמקרים מאפשרים להפרעה ,לאיום או לאלימות של אזרחים ישראלים להביא להפסקת המסיק ולהרחקת החקלאים הפלסטינים מאדמתם.
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