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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
ישראל שולטת בגדה המערבית באמצעות כיבוש צבאי כבר למעלה מ-52 שנים. באופן שגרתי, כחלק 
מובנה ממנגנון הכיבוש והשליטה, הצבא הישראלי פוגע בזכות הפלסטינים לחופש התנועה, בין השאר 

באמצעות מחסומים מאוישים, חסימות קבועות וכבישים המותרים לתנועת יהודים בלבד.

נייר עמדה זה עוסק בפרקטיקה נוספת, בה הצבא פוגע באופן שרירותי בזכות הפלסטינים לחופש 
התנועה, ומשתמש בתואנות ביטחוניות לכאורה על מנת להעניש קולקטיבית פלסטינים שאין נגדם 

כל חשד ובלא אבחנה אינדיבידואלית.

המסמך מציג שני מקרים השונים זה מזה במקום, בזמן, בסיבה ובתוצאה, אך בשני המקרים הצבא 
ושולל את חופש התנועה של חפים  עוול בכפה  לא  גדולה על  אוכלוסייה  מעניש באופן קולקטיבי 

מפשע.

הפגיעה בזכות לחופש התנועה, מהווה גם פגיעה חריפה בזכות לשוויון ולכבוד, וגוררת אחריה פגיעה 
בזכויות אדם נוספות, בין השאר בזכות לחיי משפחה, לבריאות, לחינוך ולפרנסה.

כללי  פי  על  והיא אסורה  הוגן,  ולזכות למשפט  לחירות  לזכות  עומדת בסתירה  קולקטיבית  ענישה 
הקובעים   – סמכויותיו  את  הכבושים  בשטחים  הצבאי  המפקד  שואב  ממנו   – הבינלאומי  המשפט 

שענישה בגין עבירה חייבת להתבסס על אחריות אישית.

אמנת האג קובעת כי "אין להטיל על האוכלוסייה עונש קיבוצי, כספי או אחר, בשל מעשיהם של 
בודדים, כשאין לראותה כנושאת באחריות משותפת למעשים אלה".1 אמנת ג'נבה הרביעית מחזקת 
את האיסור ומדגישה כי "שום מוגן לא ייענש על עבירה שלא עבר אותה בעצמו. עונשים קיבוציים וכן 

כל אמצעי הפחדה או אימתנות אסורים", וכי "מעשי תגמול כלפי מוגנים ורכושם אסורים".2

כך, גם ישראל מסכימה "שכללי המשפט הבינלאומי המנהגי אוסרים על ענישה קולקטיבית".3

סעיף 50 לתקנות האמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה   1
ביבשה )האג 1907(. תרגום מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.

סעיף 33 לאמנת ג'נבה )הרביעית( בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה )1949(. תרגום מאתר האגודה לזכויות האזרח   2
בישראל. הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ג'נבה משנת 1977, חוזרים ואף מחמירים את האיסור על ענישה קולקטיבית 

)הפרוטוקול הנוסף הראשון, סעיף ]ד[75.2; הפרוטוקול הנוסף השני, סעיף ]ב[4.2(.
בג"ץ 7577/06, האגודה לזכויות האזרח ואח' נגד מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, תגובה מטעם המשיב, סעיף   3

 .7.1.2007 ,86
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"לפי מצב הרוח"
הערים  בין  המחבר  ולהיפך,  לדרום  מצפון  המערבית  בגדה  המרכזי  התנועה  עורק  הוא   60 כביש 
ירושלים המזרחית, בית לחם וחברון. הכביש משמש פלסטינים  ג'נין, שכם, רמאללה,  הפלסטיניות 
ומתנחלים ישראלים. במהלך השנים שינתה ישראל את התוואי של כביש 60 במספר מקומות, כך 
שיתאים למיקום ההתנחלויות ולתנועת מתנחלים. פלסטינים יכולים להתחבר לכביש הראשי במספר 

מצומצם של מחלפים.

בכפרים עין יברוד )عين يبرود(, סילוואד )سلواد(, דורא אל-קרע )دورا القرع(, דיר ג'ריר )دير جرير( ואל-מזרעה 
א-שרקייה )المزرعة الشرقية( מתגוררים למעלה מ-20,000 בני אדם.4 

בדצמבר 2018 בעקבות שני אירועי ירי שהתרחשו על כביש 60 לא רחוק מההתנחלות עפרה, בהם 
נהרגו שני חיילים ונפצעו מספר אזרחים ישראלים, הצבא הקים מחסום במחלף הסמוך לעין יברוד 
המחבר את כל הכפרים בסביבה לכביש 60. למשך כשלושה חודשים הצבא חסם לחלוטין את הדרך 
ומנע בכל שעות היממה מפלסטינים להיכנס לכביש 60 מציר תנועה זה. ואולם, המחסום לא עצר 
לנסוע בכבישים פנימיים למחלף הבא,  אילץ אותם  לחלוטין גישה של פלסטינים לכביש 60, אלא 

מסלול המאריך את הדרך בכ-15 ק"מ ומוסיף לזמן הנסיעה לפחות 30 דקות.

ב-28.2.2019 שלח הצוות המשפטי של יש דין, מכתב בשמו של ראש מועצת הכפר עין יברוד למפקד 
כוחות הצבא בגדה המערבית בדרישה להסיר את החסימה. יש דין טען כי החסימה המונעת מתושבים 
של מספר כפרים פלסטינים גישה מהירה לכביש 60, מנוגדת לחובותיו של המפקד הצבאי מכוח 
המשפט הבינלאומי ההומניטרי להבטיח את צרכי החיים של התושבים המוגנים בשטחים הכבושים. 
יש דין הוסיף כי החסימה ְמֵפרה את האיסור על ענישה קולקטיבית ופוגעת באופן גורף ובלתי מידתי 

בעשרות אלפי בני אדם אשר אינם חשודים בדבר.5

פחות משלושה שבועות אחר כך התקבלה ביש דין תשובת הצבא. לטענת הצבא המחסום הוצב 
רצחניים  טרור  באירועי  למחבלים,  בריחה  ציר  היווה  האמור  ש"הצומת  כיוון  ביטחוניים",  מ"טעמים 
פיגועים  במניעת  הצורך  הינו  בהחלטה  מרכזי  ושיקול  מקום,  בקרבת  האחרונה  בתקופה  שאירעו 
חוזרים". על אף החשיבות הביטחונית לכאורה, הצבא הוסיף כי "הוחלט לאחרונה, על פתיחה חלקית 

של הצומת, כאשר בשלב זה תתאפשר תנועה מידי יום בין השעות 17:30-13:30".6 

מאז חודש מרץ ועד מועד כתיבת שורות אלה )דצמבר 2019(, הצבא פותח וסוגר את הכביש 
לסירוגין באופן שרירותי. בלילות המחסום סגור תמיד; לעיתים חיילים פותחים אותו בבוקר 
וסוגרים בערב; לפעמים הוא נפתח בצהריים ונחסם אחר הצהריים; וברבים מסופי השבוע 

המחסום נעול בימים שישי ושבת במשך כל שעות היממה.

 State of Palestine, Palestinian Central Bureau of Statistics, Preliminary Results of the Population, Housing  4
and Establishments Census 2017, pp. 72-74.

מכתב מיש דין למפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח', "הנדון: פניה דחופה בדרישה להסיר את החסימה המצויה על   5
הכביש המוביל מכפר עין-יברוד לכביש 60", 28.2.2019.

מכתב ממפקדת פיקוד מרכז, משרד פניות הציבור ליש דין, "הנדון: פניה דחופה בדרישה להסיר את החסימה המצויה על   6
הכביש המוביל מכפר עין-יברוד לכביש 60", 19.3.2019.

5
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 מקרא:

        מחסום )ראו תמונת שער(
        כביש 60

        דרך חלופית בשל המחסום
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חסימת הגישה הישירה לכביש 60 פוגעת בשגרת חייהם של עשרות אלפי הפלסטינים תושבי הכפרים 
הסמוכים, ושל אלפי פלסטינים נוספים שמבקשים לנסוע בציר זה. כל נסיעה יומיומית מחוץ לבית – 
לעבודה או לבילוי, לקניות או לביקור משפחה – התארכה בחצי שעה לפחות, כמו גם האפשרות 
לעיבוד אדמה חקלאית פרטית הנמצאת מהעבר השני של הכביש, מרחק נגיעה. יתר על כן, המחסום 
מונע הגעה מהירה של שירותי חירום והצלה לכפרים ופינוי דחוף לבית חולים של תושבים הנזקקים 

לכך. 

התושבים הפלסטינים נותרו בחוסר אונים ובחוסר ודאות אל מול המחסום הנעול. סמיר ג'ברה, ראש 
מועצת עין יברוד אמר ליש דין כי "דרך המת"ק הפלסטיני אמרו לנו שזה 'צורך ביטחוני', אבל אף 
אחד לא מודיע לנו מתי פתוח ומתי סגור, כל יום זה משהו אחר". סגן ראש המועצה פתחי ג'רמה, 
הוסיף כי "החיילים פותחים את המחסום וסוגרים אותו לפי מה שהם רוצים, לפי מצב הרוח שלהם". 
"כשהמחסום סגור הוא נעול במנעול ואין מי שיפתח אותו, אין מעבר גם במקרים הומניטריים", העיד 
נסים דחברה, תושב עין יברוד, "זה לא עניין ביטחוני, הם רוצים להעניש אותנו ולדכא אותנו, לפעמים 
גם באמצע היום יש ליד המחסום חיילים וכשאנחנו רוצים לעבור לכביש 60 הם אומרים לנו לחזור, 

בלי סיבה".7

גורם ביטחוני בכיר אמר לעיתון הארץ כי חסימת הכניסה לכביש 60 בעקבות אירועי הירי בדצמבר 
לאחר  מה  "זמן  כי  הוסיף  הבכיר  הגורם  זאת,  עם  פיגוע".  לאחר  שגרתית  "פעולה  הייתה   ,2018
מכן, עלה בדיון ביטחוני הצורך בהסרת המחסומים כדי לא לפגוע באוכלוסייה הפלסטינית. גורמים 
נובעת מדרישת ראשי  כי ההחלטה להשאיר את המחסומים בשעות מסוימות  בדיון  טענו  צבאיים 
ההתיישבות ]המתנחלים[". כך, השארת המחסומים "הייתה החלטה תחבורתית שנועדה להיטיב 

עם האוכלוסייה היהודית ]...[ ולא החלטה מבצעית".8

כפי  הצבא הרשמית  עמדת  נקבל את  אם  גם  אך  פיגועים.  במניעת  הצורך  על  חולק  כמובן שאין 
זכויות  בין  איזון  מהווה  למשל(  בו  העוברים  של  בדיקה  )לעומת  הציר  שסגירת  דין,  ליש  שנמסרה 
האדם של הפלסטינים והצרכים הביטחוניים, קשה שלא לתהות מה לכאורה השתנה במצב הביטחוני 
המאפשר פתיחה יומית של המחסום, בעיקר לאור הצמידות בין המכתב ששלח יש דין לבין החלטת 
הצבא על פתיחת הכביש. השאלה מקבלת משנה תוקף נוכח מה שנראה כאבסורד והוא ההחלטה 
על פתיחת המחסום דווקא בשעה אחת ושלושים וסגירתו בחמש ושלושים )מה עוד שכאמור החיילים 
פותחים וסוגרים את המחסום כל יום בשעה אחרת, ללא הודעה מוקדמת(. אם נוסיף לכך את דבריו 
של הבכיר הביטחוני אשר מודה שלא מדובר בהחלטה מבצעית אלא בדרישה של המתנחלים, ניתן 

לומר כי מדובר בחסימה שמהווה פגיעה קולקטיבית בלתי מידתית באלפי פלסטינים חפים מפשע.

תיק יש דין 4370/19.  7
יניב קובוביץ, "בכירים בצבא ובמשטרה: הכניעה למתנחלים יצרה אווירה שבה הכל מותר", הארץ, 23.10.2019 )ההדגשה   8

הוספה(.
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"הפכו את החיים שלנו לסיוט,
סוגרים ופותחים מתי שהם רוצים"

בכפר דיר ניזאם )دير نظام( חיים 876 בני אדם.9 

ניתן להיכנס לכפר דרך שלושה צירים בלבד. הכניסה הראשית )A במפה( מחברת את הכפר עם כביש 
465 מצפון. מכניסה נוספת )B(, מערבית, ניתן להגיע אל הכפר בדרך ארוכה יותר שבחלקה אינה 
סלולה. הכניסה השלישית )C(, המצויה על כביש 450 סמוך להתנחלות הישראלית נווה צוף )חלמיש(, 

מובילה אל דיר ניזאם בציר ארוך ותלול, שמרביתו אינו סלול. 

בפברואר 2019 הצבא הציב בפתח הדרך הראשית לכפר )A( קוביות בטון ומחסום ברזל וחסם את 
הכניסה והיציאה )ראו תמונה בעמוד 9(. תושבי דיר ניזאם פנו למת"ק הפלסטיני לברר מדוע ישראל 
חסמה את כביש הגישה הראשי לכפר. המת"ק העביר לתושבים את תשובת הצבא הישראלי לפיה 
הכביש נסגר בגלל שילדים מיידים אבנים על כביש 465. התושבים נאלצו לנסוע בדרך הארוכה יותר 

.)B(

 State of Palestine, Palestinian Central Bureau of Statistics, Preliminary Results of ;תעתיק עברי מדויק: דיר ניט'אם  9
the Population, Housing and Establishments Census 2017, p. 73.

8

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf


www.yesh-din.org

חודש לאחר מכן, הצבא התקין מחסום ברזל גם בכניסה המערבית לדיר ניזאם )B( אך השאיר אותו 
פתוח. שבוע נוסף עבר והצבא נעל גם מחסום זה ומנע גישה ישירה של תושבי הכפר לכביש 465. 
גם הפעם הצבא טען כי חסם את הדרך כיוון שילדים מיידים אבנים על הכביש. חיילים שעמדו בסמוך 
למחסום ושוחחו עם צוות יש דין בחודש יולי חזרו על הטענה כי "אם לא יזרקו, לא תיחסם הכניסה".10

הכניסה הראשית )A( לדיר ניזאם, יולי 2019

 )C( סלול  הלא  בציר  וממנו  הכפר  אל  ולצאת  להיכנס  אלא  ברירה  נותרה  לא  ניזאם  דיר  לתושבי 
המתחבר לכביש 450. דרך זו ארוכה, מפותלת ומשופעת, ולעיתים, בעיקר כשהכביש רטוב מסוכנת 
לנסיעה. מעבר לכך, בכניסה זו לכפר הצבא הציב בראשית 2019 מחסום על הכביש, המאויש באופן 
קבוע על ידי חיילים הבודקים את מי שמעוניין לצאת ולהיכנס אל הכפר. תושבים המבקשים להתחבר 
לכביש 465 ולהגיע אל מרכז הגדה המערבית, נאלצים לנסוע ליד ההתנחלות נווה צוף )חלמיש( ולעבור 

מחסום מאויש נוסף הנמצא בצמוד להתנחלות ולבסיס הצבאי הסמוך.

מנהל בית הספר בדיר ניזאם רצה להיכנס לכפר מהשער הצהוב ]B[ ולא נתנו לו. הוא 
שאל מאיפה להיכנס ואמרו לו – מההתנחלות חלמיש. בנקודת הבידוק הראשונה שליד 
חלמיש עצרו אותו ולא הסכימו לו לעבור, לא הסבירו למה. הוא שאל – מאיפה אכנס? 
החיילים ענו לו – לא מעניין אותנו. הוא חזר כל הדרך ונכנס לכפר ניעלין משם לדיר 
קדיס, משם לח'רבת'א בני חארת', לדיר עמאר, לביתיללו ]כ-45 ק"מ[ ואז הגיע לנקודת 
הבידוק השנייה שליד חלמיש בכניסה לכפר ]C[ וגם שם עצרו אותו כשעה, ללא סיבה 

ורק אז הסכימו שייכנס לכפר.11

סיור מיום 11.7.2019.  10
עדות פדל תמימי, אימאם הכפר דיר ניזאם, 25.7.2019.  11
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בחודשים פברואר-יולי 2019, הכניסה הראשית לכפר )A( הייתה חסומה באופן קבוע. את הכניסה 
המערבית )B(, הצבא פתח וסגר באופן שרירותי. ב-18.7.2019, לאחר תקופה של מספר שבועות 
שבמהלכה שתי הכניסות היו חסומות, הצבא פתח את שתי הדרכים מכביש 465 ואיפשר את הנסיעה. 
מאז, הצבא פותח וסוגר את הכניסות לסירוגין באופן אקראי מבלי לעדכן את התושבים – 
לפעמים חסום לכמה שעות, לפעמים חסום לשלושה-ארבעה ימים, לפעמים חסום לשבוע.

היו תקופות שרק בשעות הבוקר היו סוגרים את הכביש, דווקא בשעות שכולם יוצאים 
לנו  ואין  הזמן  כל  ועכשיו כבר חודש פתוח  ואז בעשר פותחים.  וללימודים,  לעבודה 

מושג למה.12

כאמור, בתשובות הצבא למת"ק הפלסטיני וכן בשיחות של יש דין עם חיילים המוצבים במקום, נאמר 
כי הסיבה לחסימת הכניסות לכפר היא זריקת אבנים של ילדים על הכביש הראשי. עם זאת, הקשר 

הסיבתי בין זריקת האבנים לחסימת הכניסות נותר ללא הסבר. 

גם אם נקבל את טענת הצבא שילדים מהכפר מיידים אבנים לעבר מכוניות ישראליות, מובן שהם לא 
מגיעים ברכב מהכפר אל הכביש כדי ליידות אבנים, ובכל מקרה, החסימה נמצאת על הכביש הראשי 
כך שהיא לא מונעת תנועה לכיוונו. כלומר, חסימת הכניסות לכפר היא אמצעי ענישה שאין קשר בינו 
לבין זריקות האבנים לכאורה, וודאי שגם לא יוביל לתפיסת הזורקים. החסימות אינן משרתות צורך 

ביטחוני קונקרטי, ומדובר בהענשה קולקטיבית של שלטונות הכיבוש את כלל תושבי הכפר.

לדעתי לא מדובר באירועי זריקת אבנים כי לחיילים יש עמדה מעל הכביש באופן קבוע. 
]...[ אנחנו חיים תחת איום של סגירת  הילדים לא היו מעזים לרדת וליידות אבנים. 
מחסומים – מספיק שבחור התווכח עם חייל ומיד יסגרו את המחסומים. מענישים 

את כולם.13

הפכו את החיים שלנו לסיוט, סוגרים ופותחים מתי שהם רוצים. ואז אנחנו חייבים 
לצאת מהדרך הארוכה ולעבור במחסום ושם החיילים מעכבים אותנו ומשפילים אותנו. 
אין שום קשר בין זריקת האבנים לסגירת הכביש, רק בגלל שאנחנו גרים ליד התנחלות 
הצבא רוצה להקשות עלינו ולדכא אותנו, הם רק מחפשים תירוץ. זה ממש שיתק 

את הכפר.14

עדות מונג'ד תמימי, סגן ראש מועצת דיר ניזאם, 13.11.2019.  12
עדות פדל תמימי, אימאם הכפר דיר ניזאם, 25.7.2019.  13

עדות מונג'ד תמימי, סגן ראש מועצת דיר ניזאם, 13.11.2019.  14
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סיכום
חסימות הכבישים ואיסורי התנועה שהצבא מטיל בשטחים הכבושים, כפי שהוצגו בנייר עמדה זה, 

אינם מופנים כלפי אנשים שהורשעו או שחשודים בעבירות ביטחוניות או אחרות. 

ניתן להניח כי הצבא נוקט באמצעים אלה ככלי לדיכוי ולייצור לחץ על הקהילה הפלסטינית, על מנת 
שתפעל לעצירת פעולות נגד הכיבוש הישראלי. אולם שימוש זה שישראל עושה בחסימות הינו פסול, 
מנוגד לחוק הבינלאומי ההומניטרי ופוגע באופן קשה בזכות לחופש התנועה של קבוצות שלמות של 

האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית, אשר אין נגדן כל חשד.

הצבא הישראלי הוא לא שלטון נבחר בשטחים הכבושים, בוודאי שלא על ידי הפלסטינים, התושבים 
המוגנים של הגדה המערבית. ככזה, הצבא לא מתיימר להצדיק את פעולותיו מול התושבים, לפעול 
ופותח כבישים באופן שרירותי מבלי לעדכן את התושבים.  בשקיפות או בשוויון. כך, הצבא חוסם 
מעבר לכך שמדובר בפעולה המערערת על הנחיצות הביטחונית של החסימות, היא פוגעת קשות 
באורח החיים של הפלסטינים, אשר מצויים באי ודאות תמידית לגבי היכולת שלהם לנוע ולתכנן את 
חיי היומיום שלהם. הם יכולים לדעת מתי יצאו מהבית ללימודים, לעבודה או לקניות, אבל אף פעם 

לא מתי יגיעו ליעדם או ישובו לביתם.

מעבר לכך, וחמור אף יותר, לעיתים גם לשיטת הצבא אין קשר של ממש בין החסימות לבין הצורך 
הביטחוני שאותו לכאורה הן אמורות לשרת, אלא בדרישות של מתנחלים, ומדובר בענישה קולקטיבית 

גרידא.

נדמה כי אין צורך לציין שכאשר מתנחלים ישראלים מיידים אבנים לעבר רכבים של פלסטינים או 
לעבר כוחות הביטחון, הצבא לא סוגר לפרקי זמן ממושכים את הכניסות להתנחלויות; וכשמתנחל 
יורה לעבר פלסטינים, הצבא אינו מונע מכלל המתנחלים לנוע על הצירים הראשיים בגדה המערבית.

אין חולק שענישה קולקטיבית היא אסורה, אבל בשטחים הכבושים, אם אתה פלסטיני, היא עניין 
שבשגרה.
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