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הצהרה על פי חוק: יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו מפורטת באתר רשם 

העמותות ובאתר האינטרנט שלנו. יש דין גאה להיות ממומן על ידי מדינות שסבורות כמונו, שהכיבוש הוא לא עניין פנים-
ישראלי ותורמות לקידום זכויות אדם.
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מבוא
נייר עמדה זה עוסק במציאות החיים היומיומית של שישה כפרים פלסטינים הסמוכים לשכם – בורין, 
חווארה, מאדמא, עוריף, עינבוס ועסירה אלקבליה. בשנת 1983, על הר במרכז השטח החקלאי 
של הכפרים, נבנתה ההתנחלות יצהר וסביבה הוקמו במהלך השנים לפחות שמונה מאחזים. מזרחית 
לבתי הכפר בורין, בסמוך להתנחלות הר-ברכה, הוקם בשנת 1999 המאחז הבלתי מורשה גבעת 
רונן. נוכחות מתנחלים ישראלים ואלימותם שינו מקצה לקצה את חייהם של התושבים הפלסטינים.

למרבה הצער דפוסי הפעולה שיתוארו במסמך זה אינם חדשים, הם מתרחשים מאז הוקמו ההתנחלויות 
הראשונות והוצגו בעבר בפרסומים של יש דין ושל ארגוני זכויות אדם אחרים. עם זאת, מקרה מבחן: 
יצהר מפנה זרקור לאזור מצומצם ולפרק זמן קצר, ועשוי לסייע להאיר את התופעה – אשר בעוצמות 
אזרחים  של  אלימות  כיצד  ולהראות   – כולה  המערבית  הגדה  ברחבי  מופיעה  משתנים  ובהיקפים 
ישראלים בשטחים הכבושים, המלווה ברוח גבית של ישראל והצבא, משמשת כלי להשתלטות על 

אדמות בגדה המערבית ופוגעת באופן דרמטי בחיי הפלסטינים ובזכויותיהם.

נייר העמדה מתמקד ב-40 אירועים שיש דין תיעד בחודשים ינואר 2017 – מרץ 2018, בהם מתנחלים 
ואזרחים ישראלים אחרים פגעו בתושבי ששת הכפרים או ברכושם. שני מקרים נוספים מתייחסים 
ציטוטים משיחות שערכו  בנייר העמדה מובאים  חיילים כלפי הפלסטינים.  לחשד לעבירות שביצעו 
בארבעה  יעסוק  האירועים  ניתוח  מהאלימות.  שנפגעו  הפלסטינים  עם  דין  יש  ותחקירני  מתנדבות 
אזרחים  על  חוק  ואכיפת  צבאית;  מעורבות  וזמן;  מרחב  ובגוף;  ברכוש  פגיעה  מרכזיים:  נושאים 

ישראלים החשודים בפגיעה בפלסטינים.

ככלל, האלימות המתוארת במסמך זה יוצאת מההתנחלות יצהר ושלל המאחזים שסביבה ומהמאחז 
גבעת רונן. אמנם לא ניתן לדעת בוודאות היכן מתגוררים בפועל התוקפים, אך בהינתן כי האלימות 
נשתמש  ומהמאחזים,  מההתנחלות  ומגיעה  הכבושים  בשטחים  ישראלים  אזרחים  ידי  על  מבוצעת 

מכאן והלאה בביטוי "אלימות מתנחלים".

הסיבות והמטרות העומדות מאחורי אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים מגוונות. בין השאר מדובר על 
קנאות דתית, על פשעי שנאה וגזענות גרידא ועל מעשי נקמה בעקבות אלימות של פלסטינים או 
לאחר פעולות אכיפה של הצבא והמשטרה. אולם נראה כי תכלית מרכזית של כל אלו נועדה לנשל 

את הפלסטינים מאדמתם ולהרחיב את שטחי הגדה המערבית שבשליטת ישראלים.

אינה  אידאולוגית,  עבריינות  או  לאומנית  פשיעה  גם  המכונה  פלסטינים,  נגד  מתנחלים  אלימות 
מתרחשת בחלל ריק. כוונותיה של ישראל – המשליטה על הגדה המערבית משטר צבאי זה למעלה 
מ-51 שנה – להגדיל את אחיזתה באדמות הפלסטיניות, חופפות לשאיפות של המתנחלים. על כן, 
לא ייפלא שרשויות המדינה פורשות את חסותן על המתנחלים, מעניקות להם גיבוי ומקדמות את 

האינטרסים שלהם.

ישראל – באמצעות המינהל האזרחי – מכריזה על אדמות בשטחים הכבושים כאדמות ציבור )אדמות 
מדינה(, מעניקה אותן באופן בלעדי לבניית התנחלויות, ומספקת להן תקציב, דרכי גישה, תשתיות 
ולא פחות חשוב מכך – לגיטימציה ונירמול. במקביל, ישראל מגדירה אמנם מבנים רבים בהתנחלויות 
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ובמאחזים כבלתי חוקיים, אך הלכה למעשה אינה אוכפת את החלטותיה שלה ואף פועלת בדיעבד 
להכשרת הבנייה העבריינית והמאחזים. בנוסף, ישראל מצהירה על התנגדותה לאלימות מתנחלים נגד 
פלסטינים, אך אינה פועלת באופן אפקטיבי על מנת למנוע אותה. ואם לא די בכך, אלימות מתנחלים 

זוכה לעתים קרובות לסיוע באמצעות מעורבות צבאית ישראלית.

ירוק  אור  נותנת  בהם,  תומכת  ואף  המתנחלים  עבריינות  את  מכילה  אשר  ישראל,  של  מדיניותה 
להמשך האלימות המנשלת ופוגעת באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית.

רקע
חיילים  או  ואחרים(  )מתנחלים  ישראלים  אזרחים  שבהם  המערבית  בגדה  אירועים  מתעד  דין  יש 
ושוטרים ישראלים פוגעים בפלסטינים וברכושם. בשל היקפם העצום של המקרים ובהתחשב בכמות 
משאבים מוגבלת, הנתונים שאוסף הארגון אינם כוללים את כלל העבירות שמבצעים מתנחלים ואנשי 
כוחות הביטחון כלפי פלסטינים בשטחים הכבושים. עם זאת, הנתונים שבידנו מהווים מדגם רחב-

היקף, המאפשר ניתוח והסקת מסקנות על משמעות העבירות והשפעתן.

אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים החלה במקביל להקמת ההתנחלויות ומתפרשת על פני הגדה 
המערבית כולה.1 בעשור שבין ינואר 2008 ועד מרץ 2018 יש דין תיעד 275 אירועים בהם עולה 
עוריף,  חווארה, מאדמא,  בורין,  כלפי תושבי הכפרים  חשד לעבירות שביצעו אזרחים ישראלים 
עינבוס ועסירה אלקבליה. בין השאר תועדו מקרים של אלימות פיזית קשה; הצתות של בתים, מכוניות 
ושדות; שחיטת בעלי חיים; עקירה וכריתה של עצים; גניבת בעלי חיים, רכוש ויבולים; השחתת רכוש 
וריסוס כתובות נאצה )פעולות "תג מחיר"(; מניעת גישה לאדמות חקלאיות פרטיות וחסימת כבישים. 

באותו עשור תיעד יש דין 60 אירועים נוספים שמעלים חשד לעבירות שביצעו חיילים ושוטרים 
כלפי תושבי כפרים אלו. בין השאר תועד ירי של תחמושת חיה, רימוני הלם וגז; אלימות פיזית קשה, 
גניבת כסף  ליליות בהם נעשה לכאורה שימוש בשיטות שאינן חוקיות;  פשיטות  איומים והטרדות; 

ורכוש מבתים; אי מניעה של אלימות מתנחלים )"עמידה מנגד"( ואף סיוע לה.

תא השטח בו התחוללו מרבית 335 האירועים כולל כ-25 קמ"ר בלבד, פחות מחצי אחוז משטח 
הגדה המערבית. המקרים התרחשו בתוך הבתים, ברחובות הכפרים ובשטחי החקלאות שבסביבתם.

ראו למשל: משרד המשפטים, חקירות חשדות נגד ישראלים ביהודה והשומרון – דו"ח צוות המעקב )דו"ח קרפ(   1
)מאי 1982(.
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עשור של אלימות
• חשד לעבירות חיילים    • אלימות מתנחלים

* התרשים מתייחס רק לפגיעה בתושבי הכפרים בורין, חווארה, מאדמא, עוריף, עינבוס ועסירה אלקבליה, וכולל נתונים 
שנאספו על ידי יש דין בלבד ולא את כלל האירועים שהתרחשו.

על הכפרים
ועסירה  )عينابوس(  עינבוס  )عوريف(,  עוריף  )مادما(,  מאדמא  )حّواره(,  חווארה  )بورين(,  בורין  הכפרים 
אלקבליה )عصيرة القبلية(2 ממוקמים בשיפוליו של ג'בל )הר( סלמאן דרומית לעיר שכם, ומאוכלסים 
פלסטינים,3  כ-21,000  מתגוררים  יחדיו  הכפרים  בששת  שנים.  אלפי  אף  וחלקם  מאות  ברציפות 
מרביתם מתפרנסים ממסחר, משירותים ומחקלאות מסורתית, בעיקר גידול זיתים, שקדים, גפנים 
וצאן. בחווארה הממוקמת על כביש 60, עורק התחבורה המרכזי באזור, המחבר בין שכם לרמאללה 
ולירושלים, קיים בנוסף גם מרכז מסחרי. בשנת 1995 בעקבות הסכם הביניים )הסכם אוסלו( בין 
ישראל והפלסטינים, הוכרזו האזורים הבנויים של הכפרים כ"שטח B" שבשליטה אזרחית של הרשות 

הפלסטינית ושליטה ביטחונית של ישראל.

אני בן 57. ירשתי את החלקה מאבא שלי והוא מאבא שלו ]...[ ויש לי מסמכי בעלות 
עליה. ]...[ לפני שהייתה יצהר היינו מעבדים את כל השטח למעט סביב קבר סלמאן 
האחרונה  הפעם   ]...[ הקבר.  על  מתפללים  היינו  וגם  סלעים,  על  שהוא  אלפארסי 
שהגעתי לחלקה הייתה בסביבות שנת 2000 מאז לא באתי, כי המתנחלים השתלטו 

עליה ושמו שם קרוואנים.4

הסטייה הקלה מהתעתיק המדויק נועדה להקל על הקריאה בעברית.  2
 State of Palestine, Palestinian Central Bureau of Statistics, Preliminary Results of the Population, Housing and  3

Establishments Census 2017, pp. 68-70.
מ"צ, תושב עוריף, אפריל 2017 )תיק 3875/17(. כל הראיונות המובאים בנייר העמדה נערכו בערבית ותורגמו על ידי צוות   4

יש דין. על פי המסורת המוסלמית סלמאן אלפארסי היה מקורב לנביא מוחמד. 
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ג'בל סלמאן לפני הקמת יצהר והמאחזים סביבה )1982(. במרכז התמונה קבר סלמאן אלפארסי שנמצא כיום בלב 
ההתנחלות יצהר, וסביבו האדמות החקלאיות המעובדות של הכפרים הפלסטינים. )הצילום באדיבות שלום עכשיו(

ההתנחלות יצהר
יצהר הוקמה באוגוסט 1983 על פסגת ג'בל סלמאן כהיאחזות נח''ל. הקרקעות עליהן הוקמה הן 
כאדמות  הכריזה  ישראל  חלקן  על  להר,  הפלסטינים שסביב  הכפרים  חקלאיות של ששת  אדמות 
ציבור.5 ביולי 1984, בעקבות החלטת ממשלה, "אוזרחה" יצהר והפכה להתנחלות רשמית. על ההר 
בסמוך ליצהר הוקמו החל מסוף שנות ה-90 לפחות שמונה מאחזים בלתי מורשים – מצפה יצהר, 
י-ה, מגד שמיים וקומי אורי6 – שנבנו  גבעת להבה, גבעת תקומה, חוות השקד, שלהבת, שלהבת 

בחלקם על אדמות פלסטיניות פרטיות.7

אדמות ציבור )אדמות מדינה( – אדמות שנרשמו במרשם המקרקעין כרכוש ממשלתי על שמה של הממלכה הירדנית   5
ואדמות שהוכרזו על ידי הממשל הצבאי כאדמות שאינן בבעלות פרטית. אדמות אלו מנוהלות על ידי הממשל הצבאי 

ואמורות לשמש לצורכי ציבור. רוב כמעט מוחלט של אדמות המדינה הוקצו על ידי הצבא לשירות מפעל ההתנחלויות.
לצורך פישוט נתייחס לעיתים להתנחלות יצהר ולכלל המאחזים הסמוכים לה כיצהר.  6

כלל ההתנחלויות והמאחזים בגדה המערבית הוקמו בניגוד לחוק הבינלאומי. סעיף 49 של אמנת ז'נבה הרביעית )1949(   7
נמנע מדיון  בית המשפט העליון  אוסר על המעצמה הכובשת להעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית לשטח הכבוש. 
בסוגיה בטענה שהיא פוליטית במהותה ועל כן הנושא "בלתי שפיט" )בג"ץ 4481/91, ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל 
ואח' ]פסק דין מיום 25.8.1993[(. לאור זאת, ממשלת ישראל מתייחסת להתנחלויות כיצהר שנבנו באישור הדרג המדיני 
כחוקיות. לעומתן, המאחזים הבלתי מורשים הוקמו ללא אישור הדרג המדיני וגם ישראל מכירה בכך שנבנו בניגוד לחוק. 
דין, מכיבוש לסיפוח – ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה  להרחבה ראו יש 

המערבית )פברואר 2016(. 
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ביצהר  מבנים  מ-220  למעלה  הצבא  נתוני  פי  על  כ-200 משפחות.  ושלוחותיה מתגוררות  ביצהר 
ובמאחזים סביבה נבנו באופן בלתי חוקי.8 הסכמי אוסלו קבעו את האזור עליו נמצאת יצהר כ"שטח 

C" אשר בשליטה ישראלית מלאה.

בשטח ההתנחלות מצויה החל משנת 2000 ישיבת עוד יוסף חי )שפועלת גם היא במבנה שנבנה 
בניגוד לחוק, והצבא הוציא נגדו צו הריסה כבר בשנת 1999 9(. בראשות הישיבה עומדים הרב יצחק 
שפירא מחבר הספר "תורת המלך", שבין השאר מייחד פרק שלם לדיון בפגיעה מכוונת בחפים מפשע 
שאינם יהודים, והרב יצחק גינזבורג מחבר הספר "ברוך הגבר" שמהלל את ברוך גולדשטיין שרצח 
29 מתפללים מוסלמים במערת המכפלה.10 במהלך השנים עצרה המשטרה מספר רב של תלמידי 
הישיבה בחשד לפגיעה בפלסטינים ובאנשי כוחות ביטחון ישראלים. בין אפריל 2014 ליוני 2015 אף 
תפס הצבא את שטח הישיבה "עקב שיקולים מבצעיים והיותה בסיס קדמי להוצאת פעולות אלימות 

נגד כפרי הסביבה הפלסטינים וכוחות הביטחון".11

ביטחון  כוחות  ואנשי  פלסטינים  כלפי  מיצהר  היוצאות  אלימות  פעולות  על  בתקשורת  הפרסומים 
ישראלים רבים מספור. בשנת 2012 קבע ראש השב"כ יורם כהן כי "כמה עשרות פעילים, שנמצאים 
בעיקר ביצהר ]...[ החליטו לפעול בדרך של טרור והטלת אימה ומורא על ממשלות ישראל. כיוון שהם 
לא יכולים לפגוע בממשלה ובצה"ל, הם פוגעים בערבים ובקודשי דת. ]...[ אנחנו מתייחסים לזה כטרור. 
אלה פעולות טרוריסטיות".12 ביולי 2018, לאחר שמתנחלים ביצהר יידו אבנים ופצעו שוטרת מג"ב, 

כתב שר הביטחון אביגדור ליברמן על התוקפים, כי מדובר ב"חבורת ברברים מופרעת".13

המאחז גבעת רונן 
על כיפת ג'בל אבו איסמעיל, כמה מאות מטרים מבתי הכפר בורין, הוקם בשנת 1999 המאחז הבלתי 
מורשה גבעת רונן, המכונה גם "גבעת סנה יעקב". המאחז מצוי בשטח השיפוט של ההתנחלות הר-
ברכה ומתגוררות בו כ-25 משפחות. המאחז הוקם ללא אישור ממשלת ישראל, אין לו תכנית מתאר 

מאושרת וכל הבתים בו נבנו בניגוד לחוק.14

אלימות שמקורה במאחז לא נעלמה אפילו מעיניהם של חברי מזכירות ההתנחלות הסמוכה הר-
ברכה, אשר לפי פרסומים בתקשורת החליטו כאקט של ענישה לנתק את אספקת המים למאחז, כיוון 

שתושבי גבעת רונן זרקו אבנים על רכבים של פועלים פלסטינים שעובדים בהתנחלות.15

מידע שנמסר ליש דין מהמינהל האזרחי במסגרת בקשה על פי חוק חופש מידע, מרץ 2017.  8
חיים לוינסון, "המנהל האזרחי חילק צו לחידוש הריסת ישיבת 'עוד יוסף חי' ביצהר", הארץ, 9.5.2010.  9

עוד על ראשי הישיבה ראו למשל: חיים לוינסון, "הרב איציק שפירא, ראש ישיבת 'עוד יוסף חי' נעצר בחשד למעורבות   10
בהצתת המסגד בכפר יאסוף", הארץ, 19.1.2010; ברוך קרא וגדעון אלון, "הרב גינזבורג מואשם בהסתה לגזענות", וואלה, 

.3.7.2003
.YNET, 11.4.2014 ,"יואב זיתון, "צה"ל השתלט על הישיבה הקיצונית ביצהר  11

ברק רביד, "ראש השב"כ על תג מחיר: מתנחלי יצהר מטילים טרור על הממשלה", הארץ, 3.2.2012.  12
.YNET, 18.7.2018 ,"אלישע בן קימון, "מתנחלים יידו אבנים על מג"ב ביצהר ופצעו לוחמת  13

משרד הביטחון, דו"ח שפיגל )2007(, ע"ע "ברכה ב' – החווה של ]רונן[ ערוסי", עמ' 45-44 )מסד נתונים מקיף שאסף   14
צוות במשרד הביטחון בראשותו של תא"ל )מיל'( ברוך שפיגל( )מאתר שלום עכשיו(.

נטעאל בנדל, "ענישה קולקטיבית: בהר ברכה סגרו את המים לשכונת 'סנה יעקב'", כיפה, 2.9.2012.  15
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מקרא16

שטח בנוי של ההתנחלות יצהר

שטח בנוי מאחזים

כביש היקפי סביב ההתנחלות והמאחזים

אלא אם נכתב אחרת, תצלום האוויר עליו מבוססות המפות בנייר עמדה זה הוא משנת 2016. המפות הוכנו על ידי יש   16
דין, שכבות המידע נמסרו ליש דין מהמינהל האזרחי במרץ 2017 במסגרת חוק חופש המידע.
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אזור כחול: אדמות עליהן ישראל הכריזה כאדמות ציבור

)C אזור לא צהוב: שטח( B אזור צהוב: שטח

נקודות ירוקות: מבנים בלתי חוקיים שהמינהל האזרחי הוציא להם צווי הריסה
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פגיעה ברכוש ובגוף
צורות ושיטות האלימות שמפעילים מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים המגיעים מיצהר ומגבעת רונן 
כלפי תושבי ששת הכפרים הפלסטינים הסמוכים, מגוונות ומכוונות הן לפגיעה גופנית והן לפגיעה 
ברכוש. כאמור, בין השאר מדובר באלימות פיזית קשה, הצתות של בתים ורכוש, שחיטת בעלי חיים 

ועקירה וכריתה של עצים וגידולים חקלאיים אחרים.

הפרשנות הישראלית לחוקי הקרקעות העות'מאנים החלים בגדה המערבית קובעת כי הפסקת עיבוד 
חקלאי לתקופה ממושכת עלולה להוביל לכך שהחקלאי יאבד את זכויותיו על האדמה והמדינה תוכל 
להכריז עליה כאדמת ציבור ולהקצות אותה להתנחלויות.17 אלימות מתנחלים מרתיעה ויוצרת אימה 
ופחד שמונעים מהפלסטינים להגיע לאדמות שלהם. כך, האלימות משמשת כלי לגזל אדמות והעברתן 

לידיים ישראליות.

יש לי חלקת אדמה, חמישה דונם על גבול ההתנחלות. יותר מעשר שנים שאני לא 
ולא מוסק, מפחד מאלימות המתנחלים. בזמן המסיק לא  מגיע לאדמה, לא מעבד 
נותנים לנו להגיע אפילו בתיאום. לפני שנים כשרעיתי את הצאן שלי בשטח שלנו 

מתחת ליצהר מתנחלים ירו לכיוון שלי.18

אני תושב כפר עינבוס. ]...[ יש לנו טרקטור מחפרון ואני עובד עליו בכל מקום שצריך. 
]...[ עליתי לעבוד בשביל המועצה של הכפר לסלול שביל עפר.  ביום שלישי שעבר 
היה איתי עוד בחור. ]...[ ירדו לכיווננו כ-40 מתנחלים ברגל מכיוון יצהר. חוץ משלושה, 
הגיעו  הם  ומקלות.  גדולים  וסכינים  תבערה  בקבוקי  והחזיקו  פנים  רעולי  היו  כולם 
]...[ נשארנו בתוך  עד הטרקטור. האבן הראשונה שברה את השמשה של הקבינה. 
הרבה  עלינו  לזרוק  והם המשיכו  אותנו.  הורגים  היו  הם  לצאת,  פחדנו  כי  המחפרון 
אבנים. קבוצה של בערך 15 מתנחלים קפצה על המחפרון. ]...[ התקרב אלי מתנחל, 
עלה על הטרקטור על הקבינה ופתח את הדלת מנסה לדקור אותי, אני דחפתי אותו 
וניסה לדקור אותי. ככה שלוש פעמים.  ועלה על הטרקטור  והוא שוב קפץ  החוצה 
החבר שישב לידי חטף בפנים וברגליים חמש-שש אבנים והתחיל לדמם. לא הצלחנו 
להתקשר לכפר ולהזעיק עזרה. אנחנו בתוך הקבינה הרגשנו שאנחנו עומדים למות. כל 
הזכוכיות של הקבינה נשברו. נעלתי את הדלת מבפנים. ]...[ ברגע שהם לא שמו לב 
קפצנו מהחלון האחורי וברחנו ו-15 מתנחלים רודפים אחרינו. ]...[ ירדנו לכיוון הכפר 

ואנחנו רואים איך המתנחלים דופקים והורסים את המחפרון שנשאר בשטח.19

להרחבה ראו: בצלם, באצטלה של חוקיות – הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית )פברואר 2012(, עמ' 22-20.  17
מ"ע, תושב חווארה, פברואר 2017 )תיק 3818/17(.  18

ע"ח, תושב עינבוס, מרץ 2018 )תיק 4076/18(.  19
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נקודות אדומות: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים שיש דין תיעד, ינואר 2017 – מרץ 2018

מיקום האירועים על המפה מראה בבירור שכל 40 מקרי האלימות שתועדו, התרחשו מחוץ לשטחי 
ההתנחלות והמאחזים, כלומר התקיפות נעשו באדמות החקלאיות הפלסטיניות או בתחום הבנוי של 

הכפרים אליהם מתנחלים הגיעו באופן יזום.

אני בת 69, יש לי בבית מספר כבשים ולפני שנפגעתי הייתי יוצאת איתן למרעה כאן 
ליד הבית שלי כל יום. אני מייצרת מהן גבינה וחלב לצרכי ביתי. בדרך כלל אני רועה 
אותן אחרי הצהריים ואינני מתרחקת מבתי חווארה מפחד המתנחלים. בשנה שעברה 

ירדו המתנחלים חמש פעמים וניסו לתקוף אותי באבנים.20

ב"ע, תושבת חווארה, מאי 2017 )תיק 3893/17(.  20
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"ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא-ַתֲעֶׂשה ָכל-ְמָלאָכה" )שמות כ', ט'(

אתר האינטרנט הרשמי של ההתנחלות יצהר מתהדר בכך כי "עבודת ה' היא נדבך 
מרכזי בחייו של היישוב ומאפיינת את אירועי התרבות והקהילה שבו כמו גם את חיי 
היומיום".21 ניתוח המקרים שיש דין תיעד מגלה כי נדבך משמעותי נוסף בחיי הקהילה 
של יצהר בימי שבת הוא אלימות כלפי פלסטינים. שבע מתוך 40 התקיפות האלימות, 

שהגיעו מכיוון יצהר וגבעת רונן בתקופה בה עוסק נייר עמדה זה, נעשו בשבת.

בשבת ה-13 בינואר 2018, עבדתי במחסן שלי ועסקתי בתיקון ציוד. השעה הייתה 
בין 14:30 ל-15:00. פתאום שמעתי צעקות של אשתי. המרחק מהבית למחסן 
כ-20 מטר. כששמעתי את אשתי, יצאתי לראות מה קורה. ליד המחסן ראיתי 
קבוצה גדולה של מתנחלים, אולי יותר מ-30 איש. חלקם היו רעולי פנים וחלקם 
לא. התחילו לזרוק עלי אבנים. נפגעתי ביד שמאל וגם ברגל שמאל, גם בחזה 
וגם בראש. הם התקרבו אליי עד למרחק של כשמונה מטרים. היו ביניהם צעירים 
וגם מבוגרים יותר. לא ראיתי חיילים בסביבה. ניסיתי לברוח על מנת שלא יפגעו 
בי. השכנים, שגרים כ-100 מטר מאתנו, התחילו לצעוק שהמתנחלים שרפו לי 
את הטרקטור. באותו רגע לא עניין אותי הטרקטור, רק ברחתי. אחרי זה באו 
תושבים צעירים מעוריף. כשהמתנחלים ראו את הצעירים מעוריף וגם הגיע צבא 
לשטח – הם הסתלקו. כאשר החיילים הגיעו הטרקטור עדיין עלה באש. תושבים 

מעוריף כיבו את האש.22

טרקטור שהציתו מתנחלים בשבת )צילום: יש דין(

אתר יצהר )כניסה יוני 2018(.  21
מ"ס, תושב עוריף, ינואר 2018 )תיק 4048/18(.  22
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מרחב וזמן
למרחב המחייה של  בברוטליות  פולשת  רונן  ומגבעת  סביבה  והמאחזים  מיצהר  היוצאת  האלימות 
הפלסטינים. בשנים הראשונות לאחר הקמת ההתנחלות, התרכזו האלימות הפיזית והפגיעה ברכוש 
בשדות, במטעים, בכרמים ובשטחי המרעה של החקלאים הפלסטינים. כאמור, לשיטתה של ישראל 
הפסקה ממושכת של עיבוד חקלאי יכולה להוביל לשינוי מעמד הקרקע לסטטוס של אדמת ציבור 
נועדה לגרום  אלימות מתנחלים  בפן התועלתני שלה  ישראלים.  עבור מתנחלים  ומשם להקצאתה 
לחקלאים הפלסטינים ְלָמֵעט ואף להפסיק לעבד את הקרקע השייכת להם, ובדרך זו לנשל אותם 

מאדמותיהם ולהרחיב על גביהן את ההתנחלויות והמאחזים הישראלים בגדה המערבית.

בראשית שנות ה-2000, בטענה לשמירה על הסדר הציבורי ועל התושבים הפלסטינים, החל הצבא 
לסגור שטחים חקלאיים פלסטינים אותם הגדיר כ"אזורי חיכוך" ומנע מהחקלאים הפלסטינים להגיע 
הצבא  סייע  הישראלים,  העבריינים  את  ולהעניש  החוק  את  לאכוף  במקום  כלומר,  לאדמותיהם. 
למתנחלים האלימים במימוש מטרותיהם. בפסק דין בעתירה שהגישו לבג"ץ ראשי כפרים, ביניהם 
עינבוס ובורין, קבע בית המשפט העליון כי "ככלל, על המפקד הצבאי להימנע מלסגור שטחים באופן 
לשם התכלית של  לאדמותיהם החקלאיות  להגיע  שישלול מהתושבים הפלסטינים את האפשרות 

הגנה עליהם עצמם".23

"מנגנון תיאום"
על אף פסק הדין ממשיך הצבא לסגור את השטחים החקלאיים האמורים, ומסתפק בקביעת "מנגנון 
לחקלאים  לאפשר  ונועד  )מת"קים(,  והקישור  התיאום  מינהלות  באמצעות  מופעל  אשר  תיאום" 
הפלסטינים לעבד את אדמותיהם. אולם, על פי רוב, "מנגנון התיאום" של הצבא מאפשר לחקלאים 
להגיע לאדמותיהם הסמוכות להתנחלויות )כלומר אדמות פלסטיניות שההתנחלויות נבנו עליהן או 
בלבד,  וקצובים  ספורים  לימים  החריש,  ובעונת  המסיק  בעונת  בשנה,  פעמיים  רק  אליהן(  בסמוך 

שנקבעים לפי צרכי הצבא ובכפוף לליווי של חיילים.

מעשבים,  מעבדים,  שבועות,  כמה  כל  שלנו  לאדמה  מגיעים  היינו  התיאומים  לפני 
מדשנים. היינו עושים פיקניק בשטח עם הילדים והמשפחה ועכשיו הכול נגמר. בנוסף 
לזיתים והשקדים, גידלנו שם חיטה, שעורה, תירס ועגבניות. פעם הייתי מוכר מכל 

הגידולים שלי, היום אני צריך ללכת לקנות.24

בפועל, גם "מנגנון התיאום" הוא כלי להטלת מגבלות דווקא על החקלאים הפלסטינים הפוגע באופן 
החקלאים  ראשית,  ההתנחלותית.  האידיאולוגיה  את  ומשרת  ולקניין  תנועה  לחופש  בזכותם  קשה 
נאלצים לבחור גידולים שאינם דורשים טיפול רב ואינם יכולים למצות את הפוטנציאל הכלכלי של 
האדמות שלהם. שנית, מניעת הגישה במרבית ימות השנה והיעדר עיבוד סדיר ורציף של האדמה 
פוגע ביכולת החקלאים להקטין את הנזק שעלולים לגרום פגעי מזג האוויר ושריפות בחלקות שלהם. 

בג"ץ 9593/04, מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' )פסק דין מיום 26.6.2006(. העתירה הוגשה   23
באמצעות האגודה לזכויות האזרח בישראל ושומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם.

מ"צ, תושב עוריף, אפריל 2017 )תיק 3875/17(.  24
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ושלישית, פעמים לא מעטות הצבא מונע מהפלסטינים אפילו את ההגעה המוגבלת במסגרת "מנגנון 
התיאום". 

בבעלותי חלקת קרקע מתחת לגבול הצפוני של יצהר, ]...[ היא נטועה ב-50 עצי זית 
בני 60 שנה. אני יכול להגיע לחלקה רק בתיאום מוקדם עם המינהל, יום אחד לחריש 
ויום אחד למסיק. השנה נתנו לנו יום אחד לחריש אבל המתנחלים ירדו ותקפו אותנו 

והצבא ביטל את התיאום ולא יכולתי לחרוש. עד היום לא תיאמו איתנו יום אחר.25

אני תושב חווארה. ]...[ ביום רביעי בבוקר נסעתי לשכם. בדרך חזרה הסתכלתי על 
נגזום את הענפים  ]...[ במסיק  וראיתי שכל הגבעה שרופה, גם החלקה שלי.  ההר 
השרופים ואחרי שהעצים יתאוששו ויתחילו לצמוח ענפים חדשים, כשבע שנים, יהיו 
שוב זיתים. השריפות מתפשטות במהירות מכיוון שמפחד המתנחלים ומכיוון שאנחנו 
הקוצים  לחרוש,  מספיקים  לא  בשנה,  פעמיים  יומיים  או  יום  רק  תיאום  מקבלים 

נשארים ומקלים על התפשטות האש.26

מעבר לכך, פעמים רבות מתנחלים מנצלים את היעדרם הכפוי של החקלאים הפלסטינים מאדמותיהם, 
והם משחיתים את החלקות ובוזזים את היבול.

אני נשוי ואבא לשלושה ילדים. במשך שנים סבלנו מאלימות מתנחלי יצהר, במיוחד 
בחלקות שלנו מתחת להתנחלות. ]...[ היו לי 70-60 עצי זית "רומיים", זאת אומרת בני 
200 שנה לפחות. ב-2003 כרתו לנו יותר מ-20 עצים. מאז הוצתה החלקה, וחלקות 
אחרות באזור מספר פעמים. ב-2010 הייתה שריפה גדולה וכל החלקה נשרפה. ]...[ 
ב-2013 הייתה עוד שריפה. המתנחלים מבעירים צמיגים ונותנים להם להתגלגל אל 
החלקות. העצים נדלקים ואסור לנו להיכנס לשטח לכבות בלי תיאום בגלל הקירבה 
ליצהר. ]...[ התחלנו לגדל שם, אבל לא נותנים לנו מספיק זמן לנטוע ולטפל בעצים. 

יש לנו עוד חלקה מדרום לכפר ]...[ עם כ-80 עצים שנטע סבי לפני 40 שנה. מגיעים 
לשם בתיאום למסיק וחריש אבל לא מספיקים לסיים את העבודה. ב-2009 הייתה 
שריפה. במסיק של 2016 הלכנו למסוק בתיאום. ירדו עלינו מתנחלים ועזבנו במהירות, 
משאירים כלים ופרי שגנבו המתנחלים. ועכשיו הציתו שוב את החלקה. ]לפני שבוע[ 
התקשר אלי שכן ואמר שיש שריפה בצד הדרומי של הכפר קרוב לאדמה שלנו. ]...[ 
]...[ מהחלקה  כשהגעתי השריפה כבר השתלטה על כל האזור. כל העצים נשרפו. 
כדי  ירד לטמיון. עכשיו מחכים לתיאום  הייתי מפיק 18 פחי שמן אבל הכל  הזאת 
להיכנס לשטח. שמן זית הוא חלק חשוב מהחיים של החקלאים, ועכשיו אפילו לעצמנו 

צריכים לקנות שמן.27

ו"ע, תושב בורין, אפריל 2017 )תיק 3884/17(.  25
ח"ע, תושב חווארה, יוני 2017 )תיק 3932/17(.  26

מ"ו, תושב בורין, יוני 2017 )תיק 3943/17(.  27
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המרחב הפרטי
בשנים האחרונות הלכו והעמיקו מעשי האלימות של מתנחלים ובנוסף לשטחים החקלאיים חדרו גם 
למרחב הפרטי של הפלסטינים – לרחובות הכפרים, לבתי ספר ולמבני ציבור ואף לבתי התושבים 
היו תקיפות  זה  במסמך  הנסקרים  החודשים  ב-15  האלימות שתועדו  40 מקרי  17 מתוך  עצמם. 
שביצעו מתנחלים בבתי הכפרים ובסביבתם. תקיפות אלו נעשו בכל שעות היממה, 11 מתוכן בוצעו 
ביום ושש בשעות הערב והלילה. על גבי המפה ניתן גם להבחין כי כמחצית מהתקיפות נעשו בשטח 

B, סמן נוסף המעיד על היקף הנוכחות האלימה של מתנחלים.

נקודות אדומות: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים שיש דין תיעד, ינואר 2017 - מרץ 2018

נקודות צהובות: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים שנעשו בבתים או בסביבתם

B אזור צהוב: שטח
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אני   ]...[ שנים רבות.  מזה  בכפר  מתגוררת  משפחתי  אלקבליה,  עסירה  תושב  אני 
והשכנים שלי סובלים מאלימות מתמשכת של מתנחלים היורדים מיצהר. ]...[ בסוף 
הגינה שלי בנינו חומת בטון ועליה גדר בכדי למנוע אלימות ישירה על הבית. בנוסף, כל 
החלונות בבית עם סורגי ברזל כהגנה מהאבנים. אני גר בקומה הראשונה עם אשתי 

וילדיי. יש לי שישה ילדים. בני הבכור גר בקומה השנייה עם אשתו וילדיו.

שהגיעו  מתנחלים  הרבה  ראיתי  בלילה  וחצי  עשר  בשעה  שבוע[  לפני  שבת  ]ביום 
לגבעה. ]...[ אחר כך היה ממש מטר של אבנים על הבית בעודנו כולנו מכונסים בו. 
שני בניי עלו על הגג, אני יצאתי לגינה וראיתי עשרות מתנחלים לבושים שחור. התחלנו 
לצעוק ולהחזיר אבנים בחזרה, אך בשלב הזה היינו מעט עד שהגיעו תושבים מהכפר 
בערך אחרי כחצי שעה. המתנחלים פגעו במכונית שלי שעומדת בצד הדרך. הם ניסו 
להצית אותה עם מצית, אך לא הצליחו ואז שברו את השמשה האחורית ואת שתי 
השמשות בצדדים וכל הפנסים. ]...[ כאשר תושבי הכפר הגיעו עם רכבים והתחילו 
לצפור המתנחלים נסוגו והתחילו לחזור לעבר יצהר. אז הרבש"ץ והחיילים התקדמו 
מהגז  נפגע  לא  אחד  אף  תאורה.  ופצצות  מדמיע  גז  לירות  והתחילו  הכפר  לתוך 
המדמיע. תושב אחד נפגע מאבן. הצבא לא עזר לנו. בבית לא היה נזק כי כל החלונות, 
כאמור, מסורגים, הנזק היה למכונית שלי. אבל הילדים סובלים מנזק נפשי, בעיקר 
בלילות. אם יש רעש הם בוכים ומלאי חרדה. בסביבות שתים עשרה וחצי נכנסו שני 

ג'יפים צבאיים לכפר ואמרו ברמקול שהם משליטים עוצר עד חמש בבוקר.28

מובן כי ההסלמה באלימות מתנחלים מחריפה את הפגיעה בפלסטינים. מעבר לפגיעה בגוף וברכוש, 
פגיעה  בחובם  טומנים  הפלסטינים  של  ביותר  הפרטי  המרחב  לתוככי  ופלישתם  המתנחלים  איום 
והגנה  ונפשית קשה ביותר. מבנה הבית משמש כאזור בטוח המספק למשפחה קורת גג  רגשית 
פיזית, מייצר תחושת שייכות למשפחה ומאפשר סיפוק צרכים פסיכולוגיים חשובים: פרטיות והפרדה 
בין העצמי לעולם; שחרור, התאוששות והסרת מגננות ומחסומים; עריכת טקסים אינטימיים וחשופים 
לילדיהם ביטחון  יכולים ההורים לספק  וחלימה, אכילה, רחצה ומשחק. באמצעות הבית  כמו שינה 
פיזי ורגשי ומצע יציב להתפתחות, וכשאין בידי ההורים לשמור על הבית כמקום יציב ומוגן, שלמותם 

הנפשית של הילדים מצויה בסכנה.29

אני תושב הכפר בורין. גר כאן עם אשתי ושלושת ילדיי, הגדולה בת שבע והקטן בן 
שלוש. מתנחלים מגבעת רונן מגיעים מדי פעם עד לביתנו וזורקים עלינו אבנים. עם 
מדמיע.  גז  רימוני  השכונה  ולעבר  עלינו  יורים  אשר  חיילים  גם  מגיעים  המתנחלים 
עוזבים  אנו  יכולים,  אנו  ואז, אם  והחיילים הללו מתקרבים מאוד לביתנו  המתנחלים 
]...[ עבודתי היא  ובורחים. אם איננו מצליחים לברוח, אנו נשארים בבית.  את הבית 
במשמרות של 48 שעות ועקב כך אני נעדר מהבית לשני לילות ברציפות בכל פעם. 
בהיעדרי אני מארגן שתהיה נוכחות של גבר בבית, לדוגמה אחיה של אשתי או קרובים 
אחרים. גם להשאיר את הבית ריק לגמרי אני פוחד. ]...[ המצב הזה החמיר בשנת 
PUI מימן התקנת גדר תיל סביב ביתנו כדי  ואז הארגון ההומניטרי הצרפתי   2015
למנוע מהמתנחלים להיכנס לחצר ולבית. גם הרכבתי על כל החלונות רשת פלדה 

למניעת פגיעה של אבנים ולחסימת רימוני הגז מלחדור לבית ולשרוף אותו.

ע"ע, תושב עסירה אלקבליה, יולי 2017 )תיק 3956/17(.  28
להרחבה ראו נולדו שווים.  29
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האלימות הזו פוגעת בנו קשות והורסת את חיינו כאן ובמיוחד של הילדים אשר חיים 
בחרדה ובפחד מתמיד. ]...[ הם לא משחקים אף פעם בחצר, רק בתוך הבית והילדה 
גם לא חוזרת מבית הספר לבד, אלא הולכת לבית של הסבא והסבתא שלה ואנחנו 

אוספים אותה משם.30

מ"ע, תושב בורין, מאי ודצמבר 2017 )תיקים 3912/17 ו-4031/17(.  30

אבן שזרקו מתנחלים על חלון משפחת מ״ע )צילום: יש דין(
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מעורבות צבאית
אלימות מתנחלים היוצאת מיצהר ומגבעת רונן אינה מתרחשת בארץ ללא חוק. הגדה המערבית היא 
שטח כבוש המתנהל למעלה מ-51 שנים תחת משטר צבאי ישראלי. מפקד פיקוד מרכז הוא המפקד 
בשטחים  והסדר  התושבים  ביטחון  על  לשמור  הוא  החיילים  ותפקיד  המערבית,  הגדה  של  הצבאי 
הכבושים ללא משוא פנים. חובותיו וסמכויותיו של הצבא כגוף אוכף החוק ושומר הסדר הציבורי, 

מעוגנות בהוראות המשפט הבינלאומי, בפסיקות בית המשפט העליון ובצווים צבאיים.31

עמדת הצבא היא שלחיילים בגדה המערבית "יש סמכויות נרחבות לביצוע תפקידם לרבות בתחום 
]...[ בכל אירוע שיש ביכולתם להשפיע עליו ושהם  אכיפת החוק", והם "מונחים להפעיל סמכותם 
נתקלים בו, לרבות במקרים של אלימות מצד קבוצות קיצוניות, פעילות חבלנית עוינת, אירועי 'תג 
מחיר' ופשיעה לאומנית אחרת".32 בהתאם לכך, פקודות הצבא מבהירות את החובות והסמכויות של 

החיילים להגן על התושבים הפלסטינים. 

ואולם, ברור כי קיימת זיקה משמעותית והזדהות הדדית בין מתנחלים לבין חיילים ישראלים, חלקם 
דרגי  'רוח המפקד' הנושבת לאורך כל  ובעיקר  לחיילים  מתנחלים בעצמם. גם המשימות הניתנות 

הפיקוד הצבאי וההנהגה הפוליטית, מיועדות להגן באופן בלעדי על מתנחלים ולסייע להם. 

זה, הייתה  כך, ב-26 מתוך 40 המקרים של אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים המוצגים במסמך 
שימוש  חיילים  עשו  מקרים  ב-12  התוקפים:  למתנחלים  דווקא  וסייעה  שתמכה  צבאית  מעורבות 
באמצעים לפיזור הפגנות נגד פלסטינים; בעשרה מקרים, חיילים שנכחו במקום האירוע "עמדו מנגד" 
ולא פעלו כנדרש מהם למניעת פגיעה של המתנחלים בפלסטינים; וב-13 מקרים היה נוכח במקום 
)רבש"ץ(. כמשתמע מהנתונים, בחלק  ולעיתים אף פעיל בה רכז ביטחון שוטף צבאי  ההתרחשות 

מהמקרים הייתה מעורבות משולבת.

בנוסף, בתקופה בה עוסק נייר העמדה, ינואר 2017 – מרץ 2018, יש דין תיעד שני מקרים בהם עולה 
חשד שחיילים ביצעו עבירות כלפי פלסטינים, ללא קשר לאלימות מתנחלים.

לפירוט והרחבה בנוגע לחלוקת הסמכויות בין המשטרה לצבא בכל הקשור לאכיפת החוק בגדה המערבית ראו: יש דין,   31
עקיפת חוק: כישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )מאי 2015(.

32  תצהיר מיום 19.1.2015 של סא"ל כפיר כהן, קצין אג"ם באוגדת "יהודה ושומרון" )נכלל בהודעה ותגובה מטעם המדינה 
דין,  יש  ראו:  ת.א. 61685-06-13(. להרחבה  בירושלים, בתביעתו של פדל חמד מחמוד עמור,  לבית המשפט השלום 
הגדה  בשטחי  בפלסטינים  הפוגעים  ישראלים  אזרחים  של  עבירות  בעת  חיילים  של  תפקודם  מנגד:  עומדים 

המערבית )מאי 2015(, עמ' 17-14.
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נקודות אדומות: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים שיש דין תיעד, ינואר 2017 – מרץ 2018

נקודות לבנות: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים בהם הייתה מעורבות צבאית

נקודות סגולות: חשד לעבירות חיילים )במקרים בהם לא היו מעורבים מתנחלים(

שימוש באמצעים לפיזור הפגנות
אלימות מתנחלים מתפתחת לעיתים לעימות וזריקת אבנים הדדית מול הפלסטינים. כאמור, מיקום 
האירועים – בתוך הכפרים או בשטחים חקלאיים פלסטיניים – מעיד על כך כי ברובם המוחלט של 
המקרים בהם עוסק מסמך זה, זריקות אבנים מצד הפלסטינים, גם אם נעשות, מגיעות כהגנה עצמית 

בעקבות תוקפנות יזומה של מתנחלים.

האירועים   12 בכל  ואולם,  בעקבות התערבות של הצבא.  כאלו מסתיימים  עימותים  פעמים רבות, 
המתועדים בנייר עמדה זה בהם חיילים עשו שימוש בנשק לפיזור הפגנות )וככל הידוע ליש דין, למעט 
יוצאי דופן חריגים ביותר כך גם בכל המקרים הדומים ברחבי הגדה המערבית(, תמיד הם כוונו לעבר 

הפלסטינים ולא נעשה בהם שימוש כנגד האזרחים הישראלים שתקפו.
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עדויות של חיילים שניתנו לשוברים שתיקה מאששות נתונים אלו וחושפות גם הן את הפער בין 
הסמכות של הצבא לטפל באלימות מתנחלים לבין הפקודות הניתנות בפועל לחיילים:

אתה אמור להגן על האנשים האלה ]המתנחלים[ שפוגעים בך, וכשהם פוגעים בך, אז 
אין שום נהלים לאיך אתה אמור להתמודד נגדם. אם עכשיו ערבי יעשה את זה, אז אני 
יודע טוב מאוד מה אני יכול לעשות. אני יכול לעצור אותו, אני יכול לזרוק עליו אמצעי 
לפיזור הפגנות. כשזה יהודי שעושה את זה, אני יכול לעמוד שם, לחכות למשטרה, 
למג"ב, הכי חסר אונים שיש, ואחר כך אני עוד אמור לשמור עליו. הרבה פעמים אתה 
מרגיש שאתה שומר על הערבים מפני היהודים ולא הפוך, שאנחנו עומדים ממש בין 
מכיוון  יותר  הוא  ואתה באמת מרגיש שהאיום  ומאדמא  בעיקר לבורין  יצהר לבורין, 

יצהר.33

הצבא, שאמור לאכוף את החוק ולשמור על ביטחון התושבים בשטח הכבוש, אינו מפעיל את כוחו 
וסמכויותיו נגד המתנחלים שיזמו את המתקפה, אלא משתמש ברימוני הלם וברימוני גז רק כנגד 

הפלסטינים, ובכך מהווה זרוע נוספת המשמשת לפגיעה בהם.

אני תושב כפר עינבוס, חקלאי, רועה צאן ומפרנס את משפחתי מהעדר שלי. ביום 
שישי שעבר, יצאתי למרעה בסביבות תשע בבוקר. הייתי במרחק 300 מטר מהבית 
האחרון של הכפר. הייתי עם שלושת בניי. ראינו קבוצה של 20 או 22 מתנחלים, יורדת 
מכיוון יצהר. כחמישה או שישה חיילים היו איתם. המתנחלים התחילו לזרוק אבנים 
עליי, על ילדיי ועל העדר. מיד חייגתי 100, למשטרה. משטרת שומרון ענו ולקחו ממני 
פרטים ומספר טלפון. אמרו ששולחים צבא לשטח. ]...[ זריקת האבנים נמשכה עוד 
כרבע שעה ואז הגיעו חיילים. חשבנו שהם באים לעזור לנו אבל אז החלו לירות גז 
מדמיע עלינו ועל הצאן שלי בעוד המתנחלים מתקרבים יותר ויותר אלינו וממשיכים 
לו  ודיווחתי  כלום. התקשרתי לאחי  זה  בזריקת אבנים. החיילים שבאו לא עשו עם 
שזורקים עלינו אבנים. הוא הגיע עם עוד תושבים מהכפר. ]...[ זריקת האבנים נמשכה 
כשעה ובו בזמן, חיילים זורקים גז מדמיע. ]...[ כעשר מהכבשים שלי הפילו בעקבות 
הגז המדמיע. אני חטפתי אבן ברגל שמאל. ]...[ אחי חטף אבן בעינו השמאלית ]...[ 
הילדים שלי לא נפגעו מהאבנים אבל כן נפגעו מהגז. חבר שלי א"ר שבא לעזור לי 

נורה על ידי החיילים בבטן על ידי כדור גומי.

א"ר: המתנחלים עמדו בקבוצה והשליכו אבנים לעבר תושבי הכפר. ]...[ החיילים חצצו 
בין תושבי הכפר למתנחלים ומנעו מתושבי הכפר לעלות לגבעה עצמה באמצעות גז 
מדמיע ורימוני הלם. התקרבתי לקבוצת החיילים כדי לדבר עם אחד מהם ]...[ תוך כדי 
השיחה הזו, אחד החיילים שעמד מרוחק מעט מאיתנו הושיט לחייל שדיברתי איתו 
רימון הלם וזה זרק אותו בין רגליי. אני בעטתי ברימון כדי להרחיק אותו ממני ותוך כדי 
כך התרחקתי מהמקום. ברגע זה הרגשתי מכה חזקה בבטני. ]...[ תוך זמן מה חשתי 
כאבים קשים והתקשיתי לנשום. תושבי עינבוס הורידו אותי מההר והסיעו אותי לבית 
חולים. ]...[ הוכנסתי מיד לחדר הניתוח, הורדמתי ונותחתי במשך ארבע שעות. התברר 

כי נפגעתי בבטן מכדור גומי.34

עדות של חייל בחטיבת הנח"ל משנת 2014, אתר שוברים שתיקה.  33
נ"ע ו-א"ר, תושבי עינבוס, מרץ 2018 )תיק 4081/18(.  34
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עמידה מנגד
תופעה רווחת נוספת המאפיינת את פעילות חיילי הצבא ודווחה בלא פחות מרבע מהמקרים בהם 
עוסק מסמך זה היא עמידה מנגד. בשנת 2015 פרסם יש דין דו"ח מקיף העוסק באירועים שבהם 
חיילים עדים לביצוע עבירות אלימות של מתנחלים – פגיעה בפלסטינים או ברכושם – ואינם עושים 
דבר כדי למנוע את הפעילות האלימה.35 באירועי עמידה מנגד החיילים נמנעים מהפעלת סמכויותיהם 
לעכב ולעצור את המעורבים באירוע, ולאחריו לסגור את הזירה כדי לאפשר חקירה הכוללת איסוף 
ממצאים וראיות, ובשלב מאוחר יותר למסור עליו עדויות במשטרה. השתמטותם של החיילים ממילוי 
חובתם ואי העמדתם לדין על ידי רשויות הצבא, מבטאת פן נוסף במדיניות הכלת עבריינות מתנחלים 

ותמיכה בה. 

]...[ הייתי במרחק כ-60 מטר מהכיכר.  יצאתי ממאדמא על כביש 60 לכיוון מזרח. 
ראיתי מתנחלים זורקים אבנים על רכבים פלסטינים. ]...[ באותו זמן עמד ג'יפ צבאי 
על הכיכר. ראיתי שלושה ארבעה חיילים עומדים על הכיכר. לא עשו כלום. לא מנעו 

מהמתנחלים לתקוף את הפלסטינים. לדעתי היו שם יותר מ-40 מתנחלים.36

הגענו לחלקה בסביבות עשר ורבע בבוקר. על שביל הביטחון על הגבעה, במרחק של 
250-200 מטר מאיתנו עמדו חיילים ומתנחלים. היו שם שישה-שבעה ג׳יפים צבאיים, 
ג׳יפ אחד לבן של המת״ק הישראלי וג׳יפ אחד לבן של הרבש״ץ של ההתנחלות יצהר. 
]...[ עבדנו כ-20 דקות ואז ירדו אלינו 15-14 מתנחלים שיצאו מבין החיילים, והחיילים 
לא עשו כלום. הם הגיעו עד החלקה שבה עבדנו וזרקו לעברנו אבנים. כשהתקרבו הם 
כיסו את הפנים. בקושי הצלחנו לברוח מפניהם. אני נפצעתי משלוש אבנים: ברגל 
ימין, בגב ומעל העין הימנית. בעל החלקה חטף אבן ברגל שמאל. המתנחלים קיללו 
וצעקו בערבית ״רוח מין הון״. החיילים נשארו לעמוד על הגבעה ולא עשו שום דבר 
לעצור את המתנחלים. גם הג׳יפ של המת״ק לא זז ממקומו. כשראינו שלא עוצרים 

אותם עזבנו את החלקה.37

יש דין, עומדים מנגד: תפקודם של חיילים בעת עבירות של אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה   35
המערבית )מאי 2015(.

מ"נ, תושב מאדמא, מרץ 2017 )תיק 3844/17(.  36
א"ע, תושב בורין, מרץ 2017 )תיק 3873/17(.  37
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חיילים עומדים ליד נער ישראלי המשליך אבנים לעבר פלסטינים, בורין, נובמבר 2017 )מתוך צילום וידאו: יש דין(

רכז ביטחון שוטף צבאי )רבש"ץ(
מעורבות משמעותית נוספת באלימות מתנחלים נגד פלסטינים יש לרבש"צים. רכז הביטחון השוטף 
הצבאי הוא על פי רוב מתנחל ששכרו המשולם על ידי ההתנחלות ממומן מכספי משרד הביטחון, 
והוא מאומן על ידי הצבא וחמוש בנשק צבאי. בתחום מרחב השמירה שלו הרבש"ץ הינו בעל סמכויות 
שיטור ובהן עיכוב, חיפוש ומעצר, לרבות מעצר ללא צורך בצו מעצר תוך שימוש בכל אמצעי סביר, 
ובכלל זה גם בכוח. הרבש"ץ אמור לתת מענה ראשוני בזמן אירוע ביטחוני, עד להגעת כוחות צבא 

ומשטרה למקום.

דו"ח נרחב העוסק בסוגיות שונות הנוגעות לרבש"צים הפועלים בגדה  דין פרסם  יש  בשנת 2014 
המערבית ובפגיעה של פעילות זו בזכויות האדם של הפלסטינים בכפרים הסמוכים להתנחלויות.38 
בתפקיד הרבש"צים קיים ניגוד עניינים מובנה בהיותם כפופים מקצועית לצבא ומופקדים על אכיפת 
החוק, בו בזמן שהם תושבי התנחלויות מהן יוצאים מעשי אלימות כלפי פלסטינים ומועסקים על ידן. 
על פי הראיונות שערך יש דין, ב-13 מתוך 40 מקרי האלימות עליהם נכתב נייר עמדה זה, רבש"ץ 

יצהר היה נוכח במקום ההתרחשות ולעיתים אף פעיל בה:

גם אם יש תיאום עם הצבא, הרבש"ץ של יצהר לא מאפשר לחקלאי עינבוס לעבד את 
האדמות שלהם שליד ההתנחלות.39

אני תושב עסירה ]...[ יש גם הרבה בעיות עם הרבש"ץ של יצהר. הוא יורד אלינו ומפריע 
לחקלאים לעבוד, מסתובב בשכונות שלנו כמו עבריין. מגרש רועי צאן מהשטח. מתנהג 

כמו בוס של השטח באזור שלנו.

המרחב הפרוע העברת סמכויות שיטור וביטחון לרכזי ביטחון שוטף צבאיים )רבש"צים( בהתנחלויות  דין,  יש   38
ובמאחזים )יוני 2014(. בדצמבר 2016 ראש מועצת הכפר אל-חאדר ויש דין הגישו עתירה לבג"ץ, שדרשה בין השאר 
לגרוע אדמות פרטיות של פלסטינים מתחומי מרחבי השמירה של הרבש"צים )בג"ץ 10130/16, ראש מועצת הכפר 

אל-חאדר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, עתירה למתן צו על תנאי(. העתירה תלויה ועומדת.
ע"ח, תושב עינבוס, מרץ 2018 )תיק 4076/18(.  39
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]ביום חמישי שעבר[ יצאנו בבוקר, היינו קבוצה של כ-40 נשים, גברים וילדים. התחלנו 
לחרוש את האדמה ולחפור בורות לשתילה. בערך בתשע וחצי, עשר, הגיע הרבש"ץ 
של יצהר ברכב עם עוד שלושה מתנחלים. ]...[ הרבש"ץ שהיה חמוש בנשק, ירד לבד 
לכיוון שלנו ]...[ ואמר לנו להסתלק מהשטח. אמרנו לו שאנחנו לא יוצאים, זו אדמה 
ואין לך סמכות לגרש אותנו. הוא אמר שיביא את הצבא. בתוך   B וזה שטח  שלנו 
גורם לחיכוך עם  ]...[ ואמרו לנו לצאת מהשטח כי זה  10 דקות באו כ-20 חיילים 
]...[ הקצין של המת"ק פתח את ה-GPS והתברר לו שאנחנו נמצאים  המתנחלים. 
בשטח B והיה ויכוח בין הקצין לרבש"ץ על המיקום, אם זה שטח B או לא. הרבש"ץ 

אמר לקצין שעוד מתנחלים בדרך לפה ויהיה בלגן ואתה אחראי אם יקרה משהו.40

אני חקלאי ורועה צאן. ]...[ ביום שבת יצאתי מהבית בשעה תשע בבוקר לכיוון שטח 
המרעה למרגלות יצהר. ]...[ הגיע טנדר לבן על דרך העפר ויצא ממנו אדם עם כיפה 
וזקן בלונדיני ואמר שהוא הרבש"ץ של יצהר. התחיל לצעוק. ]...[ שאל אותי: "איך אתה 
חוזר לבורין?", אמרתי לו: "בדרך שהגעתי, אין לי דרך אחרת". אמר לי: "אסור לך. 
תמשיך לחווארה ותסתובב בחווארה לכיוון בורין". לא הבנתי, חזר בערבית. אמר לי: 

"אני אביא לך את הזוערן של יצהר ]נערי הגבעות[ וירביצו לך״.41

עבירות חיילים
בנוסף לאלימות מתנחלים, מציאות חייהם של הפלסטינים בגדה המערבית החיים תחת כיבוש צבאי 
נתונה כל העת לנוכחות של חיילים ישראלים ולאלימות שהם מפעילים. יש דין עורך מעקב רב-שנתי 

אחר אכיפת החוק על חיילים שפגעו בפלסטינים או ברכושם בגדה המערבית.

מרבית הפגיעות של חיילים בפלסטינים אינם נתפסות על ידי ישראל כעבירות פליליות, והיא מעניקה 
להן לגיטימציה ומכשירה אותן באמתלה של "שמירה על הביטחון". מערכת אכיפת החוק הצבאית 
מורה על פתיחה בחקירה פלילית של מצ"ח רק בחלק קטן מכלל התלונות שמתקבלות אצלה בנוגע 
לחיילים שפגעו בפלסטינים, וגם כאשר נפתחת חקירה, שיעור הגשת כתבי האישום בסיומה הוא 

זעום.

כך למשל, 79% מהתלונות בנוגע לחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים שהגיעו לפרקליטות הצבאית 
המשטרה  של  חקירה  נפתחה  שכן  ובמקרים  פלילית,  בחקירה  פתיחה  ללא  נסגרו   2016 בשנת 

הצבאית החוקרת )מצ"ח( בשנים 2016-2011 רק 3.4% מהחקירות הובילו להגשת כתב אישום.42

שיעורי האכיפה המזעריים לאורך שנים, מעידים על מגמה מערכתית של חסינות לחיילים, המובילה 
להמשך האלימות ולגיבויה על ידי ישראל.

40  ע"א, תושב עסירה אלקבליה, פברואר 2017 )תיק 3820/17(.
ו"ע, תושב בורין, אפריל 2017 )תיק 3884/17(.  41

לנתונים המפורטים ולניתוח המלא ראו: יש דין, דף נתונים – אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים   42
)מרץ 2018(.
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ביום שישי בבוקר, הגעתי לבית הדודים שלי בבורין יחד עם אשתי ובני התינוק. בסך 
הכל הגיעו לבית שלהם כ-25 אנשים מהמשפחה המורחבת. תכננו לעשות בשר על 
האש, כנפא, ולעשן נרגילה. אחרי תפילת הצהרים, התחלנו להכין את המנגל. ישבנו 
על המרפסת בחוץ מסביב לשוקת. הילדים שיחקו בחצר. מהמקום שבו ישבנו ראינו 
חיילים עומדים על הגבעה למעלה מדרום. החיילים חייכו אל הילדים בחצר. בסביבות 
השעה שתיים סיימנו את הארוחה. התחלנו לארגן את הנרגילות. אנחנו התחלנו לעשן, 

הילדים שיחקו והחיילים על הגבעה.

פתאום ראינו שהחיילים ירו רימון גז שנפל לפני הבית, אולי ארבעה מטרים מהכניסה 
לבית. העשן הגיע אלינו וברחנו אל תוך הבית. החזקתי את התינוק שלי קרוב אלי אבל 
גם בבית כבר היה הרבה גז. כשהיינו כבר בתוך הבית החיילים ירו עוד רימון גז מדמיע 
שנפל קרוב לכניסה של הבית. הבית היה מלא גז ומלא אנשים. היה קשה להחזיק 

מעמד. רוב האנשים נשמו גז והשתעלו.

ראיתי  מהגז.  שסבלו  לאנשים  חמצן  לתת  לעזור,  והתחיל  פלסטיני  אמבולנס  הגיע 
שהתינוק מתקשה לנשום. האמבולנס לא יכול היה לטפל בכל האנשים. יצאתי מהבית 
ומאחר והרכב שלי חנה במרחק מה במורד הרחוב, החלטתי לצאת מהבית עם אשתי 

והתינוק ולרוץ לרכב שלי.

כשיצאתי מהבית ראיתי חיילים יורדים בשביל מהגבעה לכיוון הבית. החיילים הגיעו עד 
מאוד קרוב לבית. דיברתי איתם בערבית. אמרתי להם שהתינוק נחנק מהגז. החייל 
התינוק.  עם  ברחתי  צועק  החייל  את  כששמעתי  אותו.  הבנתי  לא  לצעוק.  התחיל 
החיילים זרקו עלי רימון שהתפוצץ לי בין הרגליים. המשכתי לרוץ והגעתי לרכב שלנו. 
]...[ נסענו למרפאה בשכם, עשו לתינוק בדיקה ראשונה שנמשכה שעה וחזרנו הביתה. 
המצב של התינוק לא השתפר והוא לא נשם בסדר ובכה בלילה. ב-22:00 לקחתי 

אותו לבית החולים רפידייה בשכם.43

ע"ק, תושב שכם, מרץ 2018 )תיק 4070/18(. האירוע צולם ופורסם, ראו גם: זיו שטהל, "זה מה שקרה לפני הסרטון   43
מבורין", הארץ, 8.3.2018.
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אכיפת חוק על אזרחים ישראלים 
החשודים בפגיעה בפלסטינים

המעקב אחר טיפולן של רשויות אכיפת החוק הישראליות בעבירות שמבצעים מתנחלים ואזרחים 
ישראלים אחרים כלפי פלסטינים בגדה המערבית, מצוי בלבו של פרויקט רחב היקף של יש דין. הארגון 
המשפטי  והצוות  ישראל  במשטרת  תלונה  להגיש  בכך,  מעוניינים  הם  אם  העבירה,  לנפגעי  מסייע 
ההליכים  לסיום  עד  ובתוצאותיה  ומתעדכן בהתקדמותה  עוקב אחרי חקירת המשטרה  דין  יש  של 

המשפטיים, אם ננקטו כאלה.44

ינואר 2008 למרץ 2018, תיעד יש דין 167 מקרים בהם פלסטינים מהכפרים בורין,  בעשור שבין 
של  פגיעה  בעקבות  למשטרה  תלונות  הגישו  אלקבליה  ועסירה  עינבוס  עוריף,  מאדמא,  חווארה, 

מתנחלים בהם או ברכושם.45

נכון למאי 2018, הטיפול של מערכת אכיפת החוק הושלם ב-152 מהתלונות. חמישה תיקים )3%( 
בלבד הסתיימו בהגשת כתבי אישום. 117 תיקים )77%( נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע" המעידה 
על כך שהמשטרה מצאה כי בוצעה עבירה פלילית אך כשלה באיתור חשודים בביצוע העבירה. 22 
מצאה  שהמשטרה  היא  גם  המבהירה  עילה  מספיקות",  ראיות  "חוסר  בשל  נסגרו   )14%( תיקים 

שבוצעה עבירה, אך כשלה באיסוף וגיבוש ראיות מספיקות להעמדה לדין של חשודים שאותרו.46

ניתוח עילות הסגירה של התיקים שנסגרו בתום חקירה וללא הגשת כתב אישום, מצביע על כישלונה 
של המשטרה באכיפת החוק על מתנחלים ובהעמדה לדין של העבריינים. ברור כי הכישלון לאתר את 
העבריינים או למצוא ראיות המספיקות להעמדתם לדין ב-91% מהמקרים אינו משקף את היכולת 
האמיתית של רשויות החקירה והאכיפה בגדה המערבית – צבא, משטרה, שב"כ ופרקליטות – אלא 

בעיקר את היעדר המוטיבציה שלהן לעשות כן.

הטלת סנקציה פלילית באמצעות דיני העונשין נועדה למנוע או לצמצם הפרה של הנורמות, בין היתר 
באמצעות הרתעה אישית וציבורית, ועל ידי יצירה של מסר ערכי באשר לפסּול המוסרי בהתנהגותו 
גבית,  רוח  ונותן להם  של המורשע. העדר אכיפה מעביר מסר של חסינות למתנחלים העבריינים 
המאפשרת להם לשכפל את מעשיהם ללא חשש, מתוך ידיעה כי בסופו של יום רשויות אכיפת החוק 

יימנעו מהגשת כתבי אישום.

להרחבה על הליכי האכיפה ולנתונים המלאים על מעקב יש דין בגדה המערבית כולה ראו: יש דין, דף נתונים – אכיפת   44
החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )דצמבר 2017(.

בתקופה המצומצמת בה עוסק נייר העמדה ינואר 2017 – מרץ 2018, מתוך 40 מקרי אלימות מתנחלים שתועדו, הוגשו   45
12 תלונות בלבד כולן עדיין בהליכי חקירה. ראו "לא מתלוננים" להלן.

5% מהתיקים נסגרו בעילה של "אין עבירה פלילית" ואחוז אחד נסגר מ"חוסר עניין לציבור" – סיבות המעידות על כך   46
שהמשטרה הגיעה למסקנה שנסיבות המקרה אינן מצדיקות העמדה לדין או שלא בוצעה עבירה פלילית.
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לא מתלוננים
יש דין מתעד אירועי עבריינות אידיאולוגית כלפי פלסטינים ורכושם בגדה המערבית הן כאשר קורבנות 
העבירה מעוניינים להגיש תלונה במשטרת ישראל והן כאשר הם בוחרים שלא להגיש תלונה כזו. 
כישלונן המתמשך של רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של מתנחלים אלימים כפי שהוצג לעיל, 
מוביל לחוסר אמון של הנפגעים הפלסטינים ברשויות הישראליות. כפועל יוצא מכך בשנים האחרונות 

קיימת מגמת ירידה משמעותית בנכונות של קורבנות עבירה פלסטינים להגיש תלונה.47

מעוניינים  היו  לא  פלסטינים  עבירה  קורבנות   )67%(  27 זה  במסמך  הנבחנים  המקרים   40 מתוך 
להתלונן במשטרת ישראל על העבירה שנעשתה כלפיהם.48 רובם נימקו את החלטתם בכך שהם 
אינם מאמינים ברשויות אכיפת החוק, חלקם בעקבות ניסיון שלהם או של מכריהם בהגשת תלונות 
שהסתיימו בלא כלום. אחרים הסבירו שהם חוששים כי הגשת התלונה תביא לפגיעה בהם או בבני 
משפחתם, חלקם ציינו במפורש את חששם שמא הגשת תלונה תביא לשלילת היתרי עבודה בישראל 

או בהתנחלויות.

אני לא רוצה להגיש תלונה, אני אבזבז יומיים ואז לא יוצא מזה כלום.

הגשתי פעם תלונה על גניבת כבשים. רק הפסדתי ימי עבודה.

כלום לא יוצא מהתלונות האלה, ואם יוצא – רק רע.

לא המשטרה ולא הצבא פועלים אחרי תלונות. אין לי אמון בהם.

אני לא סבור שתהיה חקירה הוגנת או חקירה כלשהי וייצא מזה משהו.

איני מעוניין להגיש תלונה כי אני פוחד שאם אפעל, החיילים יבואו ויעצרו אותי.

אינני רוצה להסתבך עם הצבא כעת כיוון שמעולם לא הייתה לי בעיה איתם ואינני 
רוצה שהם ישללו ממני את האפשרות לקבל היתר כניסה לישראל.

לא מעוניין להגיש תלונה על הרבש"ץ במשטרה. התלוננתי כבר הרבה פעמים וזה לא עזר.

להרחבה על התופעה והשפעותיה ראו: יש דין, לא מתלוננים – עובדות ונתונים על הימנעותם של נפגעי עבירה   47
פלסטינים מהגשת תלונות למשטרה )אוגוסט 2016(.

בסך הכל הוגשו 12 תלונות למשטרה. קורבן עבירה אחד, עובד הרשות הפלסטינית, בחר להתלונן אצל הרשות שאמורה   48
להעביר את התלונה למשטרת ישראל.
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אבא שלי ושני אחיי עובדים בהתנחלות ועלולים לאבד את עבודתם. כבר שמעתי על 
מקרים בעבר שאנשים התלוננו וקרוביהם איבדו את אישור העבודה שלהם.49 

ישראל  למשטרת  תלונה  להגיש  לא  פלסטינים  עבירה  קורבנות  של  שבחירתם  עולה  מהנימוקים 
והן  פלסטינים,  נגד  מתנחלים  אלימות  של  בחקירה  המשטרה  של  בפועל  מהכישלון  הן  מושפעת 
ממנגנון  חלק  גם  היא  מתנחלים  על  החוק  אכיפת  שמערכת  לעובדה  שקשורים  מבניים  מגורמים 

הכיבוש הישראלי בגדה המערבית.

 ;3884/17  ;3912/17  ;4031/17  ;4058/18  ;4081/18  ;4042/18  ;3998/17  ;3942/17  ;4054/18 דין  יש  תיקי   49
.3838/17

מטע זיתים שהשחיתו מתנחלים, בורין, יוני 2017 )צילום: יש דין(
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סיכום
"כאן גרים אויבים – לגרש או להרוג" היא כתובת גרפיטי שריססו ביוני 2018 אזרחים ישראלים על 
קירות בית בכפר עוריף הסמוך להתנחלות יצהר )ראו תמונת שער(. כתובת הנאצה רוססה במהלך 

העבודה על נייר עמדה זה ובאופן טרגי ממצת את עיקרי טענותיו. 

בגדה  פלסטיניות  אדמות  על  ישראל  של  ההשתלטות  בתהליך  נוסף  כלי  היא  מתנחלים  אלימות 
המערבית. המדינה אינה יוזמת את אלימות המתנחלים, אך התנהלות הרשויות הישראליות – ממשלה, 

צבא, משטרה ופרקליטות – מהווה אור ירוק להמשך הפעילות האלימה.

מסמך זה התמקד באלימות היוצאת מההתנחלות יצהר והמאחזים הסמוכים לה ומהמאחז גבעת רונן, 
אלימות הפוגעת בתושבי הכפרים הפלסטינים בורין, חווארה, מאדמא, עוריף, עינבוס ועסירה אלקבליה. 
התופעות שתוארו במקרה המבחן אינן ייחודיות לאזור יצהר, והן חוזרות על עצמן במקומות שונים 

ומעידות על המציאות בגדה המערבית כולה. 

פוגעים  ישראלים אחרים  ואזרחים  דין מתעד למעלה ממאה מקרים בהם מתנחלים  יש  מדי שנה 
בפלסטינים או ברכושם. אלימות מתנחלים מיועדת ליצור אימה ופחד שיובילו לדחיקה של הפלסטינים 
מאדמותיהם ולהרחבת השליטה הישראלית בשטחים הכבושים. כוונות אלו תואמות לשאיפותיה של 

ישראל להשתלט ובסופו של דבר לספח כמה שיותר משטחי הגדה המערבית.

כפי שהוצג לעיל, החסות שישראל פורשת על המתנחלים מניעה את המשך התקיפות נגד הפלסטינים. 
המדינה מעניקה למתנחלים אדמות ותשתיות, מכשירה בנייה בלתי חוקית, "מסדירה" בדיעבד מאחזים 
ופועלת להגדלת הלגיטימציה של הנוכחות הישראלית בגדה המערבית. הצבא מפעיל  לא מורשים 
על תושבי הכפרים  מונע את ההתקפות  לא  דווקא בחקלאים הפלסטינים,  תיאום" שפוגע  "מנגנון 
ולעיתים קרובות – במישרין על ידי חיילים או באמצעות הרבש"צים – אף מסייע למתנחלים אלימים. 
לתוקפים  דה-פקטו  חסינות  מעניקות  והפרקליטות  המשטרה  תלונה,  מוגשת  אם  מעשה,  לאחר 

וממעטות להעמיד אותם לדין. 

דרך פעולתה של ישראל, אשר לא רק מכילה את עבריינות המתנחלים אלא אף תומכת בהם, מובילה 
להרחבת היקף האלימות והתפשטותה. אין מדובר באלימות מקרית ובנאלית, אלא על שיטה, חוליה 
נוספת בשרשרת של אמצעים המופעלים במטרה להשתלט על אדמות פלסטיניות. מדיניות ישראלית 
זו פוגעת באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים ובראשן הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות 
לקניין והזכות לחופש תנועה, ודורסת בדרכה את שגרת החיים של נשים, גברים וילדים, אשר נאלצים 

לצמצם את מרחב המחייה שלהם ולחיות בחשש מתמיד אפילו בתוך בתיהם. 
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כרוניקה: השתלטות ישראלית על אדמות פלסטיניות
לצפייה
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