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כולל ירושלים המזרחית( ואת השלכותיה, וכן משרטט את הוראות 
התחיקה הצבאית המסדירות את הפרקטיקה הזו ומאפשרות אותה. 
תיאור זה משמש בסיס לניתוח מדיניות הפלישה לבתי פלסטינים 
בראי הוראות המשפט הבינלאומי, המגדירות את חובותיה של 
ישראל ככוח כובש בגדה המערבית, ולחשיפת האופן שבו מדיניות 

זו מפרה את הוראות אלה ברגל גסה. 

חיים חשופים
פלישות צבאיות לבתי פלסטינים בגדה המערבית

רובנו תופסים את ביתנו כמקום מוגן. עם רדת ערב אנחנו סוגרים את 
דלת הבית ומתאספים בו עם בני משפחתנו, מוקפים בידיעה שבד' 
אמותינו אנו מוגנים מפני העולם שבחוץ. הידיעה שכאשר דלתנו 
סגורה איש לא יכול לחדור לפינה האינטימית שלנו ללא רשותנו 

מאפשרת את המנוחה והנינוחות שאנו חשים בבית.

הפלסטינים החיים תחת משטר הכיבוש בגדה המערבית חשופים 
כל העת לפלישה שרירותית של כוחות הביטחון הישראליים לביתם 
ולפגיעה הקשה הנובעת מפלישות אלה. פלישות של הצבא הישראלי 
לבתי פלסטינים בגדה המערבית מהוות חלק בלתי נפרד משגרת 
הכיבוש וממנגנון השליטה על האוכלוסייה הפלסטינית. לצד מגוון 
פרקטיקות שמאפיינות את השליטה הצבאית הישראלית בגדה 
המערבית, פגיעתה של פעולת הפלישה לבית קשה במיוחד משום 
שהיא גוזלת מיחידים, ממשפחות ומקהילות את הביטחון היסודי 

בכך שביתם הוא מבצרם.

הבית מקנה ליושביו תחושה של זהות וביטחון. השליטה על המתרחש 
בו היא תנאי יסוד לחירותו של אדם, שני אולי רק לשליטה של אדם 
על גופו. חדירה כפויה של נציגי השלטון אל הבית מהווה פגיעה 
קשה בכבודו, בחירותו ובפרטיותו של אדם. לכן, בכל שיטות המשפט 
המכבדות את זכויות האדם מוטלות על רשויות השלטון מגבלות 
חמורות שנועדו לצמצם ככל האפשר את השימוש בפעולות מסוג 

זה ולהגן על הפרט מפני פגיעה. 

הפלסטינים בגדה המערבית אינם נהנים מהגנה דומה: ישראל אינה 
מגבילה את הפלישה לבתי פלסטינים למקרים חריגים, בהם ישנו 
חשד קונקרטי כלפי אדם ופלישה לביתו הכרחית על מנת לעצור 
איום הנשקף ממנו. התחיקה הצבאית החלה בגדה המערבית אף 
אינה מתנה פלישה לבית בהוצאת צו שניתן בידי שופט המאשר את 
נחיצות החדירה לרשות הפרט. בכך היא מותירה את הפלסטינים 

חשופים כל העת לפלישה שרירותית לבתיהם. 

כמעט מדי לילה חיילים ישראלים חמושים פושטים על בתים, מעירים 
נשים, גברים וילדים ומבצעים פעולות שונות בתוך בתיהם של התושבים 
הפלסטינים. לפי נתוני האו"ם, פלישות כאלה מתרחשות למעלה 
ממאתיים פעמים בחודש. מעבר לפגיעה הנגרמת ליחידים ולמשפחות 
בעקבות הפלישה לבתיהם, פרקטיקה זו מהווה בפועל אמצעי לדיכוי 

ולהפחדה של האוכלוסייה הפלסטינית, ולהגברת השליטה עליה.
הדוח ״חיים חשופים״ הוא פרי פרויקט משותף של הארגונים יש 
דין, רופאים לזכויות אדם ושוברים שתיקה, שהחל ב-2018. הוא 
מציג את התופעה של פלישות לבתי פלסטינים בגדה המערבית )לא 

31
ראיונות שערך ארגון רופאים לזכויות אדם עם פלסטינים 
שחיילים פלשו לבתיהם סייעו לעמוד על ההשלכות הקשות 
של תופעה זו על בריאות הנפש של יחידים, משפחות וקהילות.

עדויות שגבה ארגון יש דין מגברים ונשים פלסטינים שחוו 
פלישה לבתיהם שימשו בסיס לתיאור המאפיינים העיקריים 

של פעולות אלה.

158

ראיונות )שנבחרו בצורה מדגמית מתוך 80 ראיונות( שקיים 
ארגון שוברים שתיקה עם חיילים וקצינים ישראלים אפשרו 
לבסס ולהשלים את המידע בנוגע למהלך הפלישות, וכן ללמוד 
על ההוראות הניתנות לחיילים המבצעים אותן ועל מטרותיהן.
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-תקציר-
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ניתן להצביע על ארבעה טיפוסים עיקריים של פלישות צבאיות לבתי 
פלסטינים בגדה המערבית: חיפוש אחר כספים, אמצעי לחימה או 
דברים אחרים בבית; מעצר של אחד או כמה מבני הבית; ״מיפוי״ 
ותיעוד המבנה הפיזי של הבית ושל זהות יושביו; והשתלטות לצורך 
מבצעי, למשל הקמת תצפית צבאית או עמדת ירי באחד מחדרי הבית 
או על הגג או שימוש בבית כמקום מסתור. אף שפלישות לבתים 
לצורך מטרות שונות נבדלות אלה מאלה הן בעיגון החוקי שלהן 
והן בפעולות המתבצעות במהלכן, ככלל הן מתנהלות באופן דומה.

הרוב המכריע של הפלישות לבתים מתרחש בשעות הלילה או 
לפנות בוקר; 88% מהאירועים שתועדו במסגרת הפרויקט החלו בין 
השעה חצות לחמש לפנות בוקר. ביצוע פלישות בשעות הלילה היא 
מדיניות ישראלית מוצהרת, אף ששיטת פעולה זו רק מגבירה את 
הפגיעה בבני הבית. מספר החיילים שחודרים לבית נע בין אחדים 
לעשרות בודדות, ובמקרים שתועדו האירוע כולו נמשך בממוצע 

כשעה ועשרים דקות.

הפלישה מתחילה בדרך כלל בצעקות ודפיקות חזקות על דלת הבית, 
ולאחריהן כניסה אגרסיבית ואלימה של חיילים חמושים, לעיתים 
רעולי פנים, אל תוך הבית. בכרבע מהמקרים שתועדו החיילים לא 
המתינו לפתיחתה של דלת הבית על ידי יושביו, אלא פרצו או שברו 
את הדלת או חלק ממנה. לאחר שחצו את סף הכניסה לבית, ברוב 
המקרים החיילים מורים לבני הבית, כולל ילדים, להתכנס בחדר 
אחד, שם הם שוהים תחת שמירה ותוך הגבלת חופש התנועה 
שלהם, במצב של חוסר אונים )ב-88% מהפלישות לצורך חיפוש 
תועדה הוראה כזו(. בחלק מהמקרים החיילים מעירים בעצמם את 

בני הבית הישנים, ובכלל זה הילדים.

בהיעדר חובה בתחיקה הצבאית להוצאת צווים שיפוטיים המאשרים 
את החדירה לרשות הפרט, החיילים אינם מציגים לבני המשפחה 
צו או כל אסמכתה אחרת בנוגע לסיבת הפלישה לבית או לסמכות 
שאישרה פעולה זו. התנהלות החיילים במהלך האירוע נשענת על 
תפיסה של אגרסיביות, הנכחת הכוח ויצירת תחושה של איום. בחלק 
מהמקרים נעשה גם שימוש בכוח פיזי או אלימות )כרבע מהמקרים 
שתועדו(, או באיומים שכוללים בין היתר כיוון של הנשק לגופם או 
לראשם של בני הבית )30% מהמקרים שתועדו(. השימוש באיומים 
או בכוח פיזי הוא תוצאה כמעט בלתי נמנעת של כל אי הסכמה או 

קונפליקט בין בני הבית לבין החיילים. המסר המועבר לפלסטינים 
הוא שלא זו בלבד שהם חשופים בכל רגע נתון לפלישה שרירותית 
של חיילים לבתיהם שאין להם אפשרות להתנגד לה, אלא שגם 

גופם עצמו חשוף כל העת לפגיעה.

פלישות לבתים הן אירועים בעלי פוטנציאל טראומטי, שכן הם 
מערבים חדירה פתאומית וכפויה למרחב הפרטי של בני הבית 
)בדומה למצב של שוד( לצד חוויה ממשית של איום וחשש מפני 
פגיעה פיזית. ואכן, התחושה העיקרית שעליה דיווחו המרואיינים 
שחוו פלישה לבתיהם היתה אובדן שליטה - תחושה שעומדת 
בלב ליבה של הטראומה. אובדן השליטה תואר הן כחלק מחוויית 

הפלישה לבית והן כתחושה מתמשכת לאחר האירוע.

מבוגרים שחוו פלישה לבתיהם דיווחו על תסמיני פוסט-טראומה 
וחרדה שעלולים להביא לפגיעה בתפקוד ובשגרת החיים. בלטו 
במיוחד דיווחים על תגובות של עוררות יתר )מצב שבו הגוף מתקשה 
להירגע ונמצא בכוננות מתמדת( והפרעות בשינה, העלולות להיות 
קשורות למצב זה. תסמינים של עוררות יתר והפרעות בשינה דווחו 
גם בקרב ילדים ובני נוער )מגיל ינקות ועד גיל 17(, לצד תסמיני 

חרדה, הגברת התלות בהורים, והופעת התנהגות תוקפנית.

תהליך ההחלמה מטראומה דורש בנייה מחדש של תחושת הביטחון 
ושל האמון של אדם בעצמו ובסביבתו, בעזרת פנייה לסביבה בטוחה. 
ואולם הקישור בין הבית לבין חוויית אובדן השליטה שהתרחשה 
בו מקשה על יצירה מחודשת של תחושת ביטחון באותו מקום, 
והקושי אף עלול להתגבר נוכח האפשרות של חזרת חיילים אל 
הבית. מציאות זו מחריפה את הפגיעה הנפשית הכרוכה בפלישות 

לבתים משום שהיא מקשה מאוד על תהליך ההחלמה. 

כתוצאה מכך, פלישות לבתים עלולות לגרום לפגיעה משמעותית 
בתפקודם היום-יומי ובהתפתחותם הנפשית והרגשית של מבוגרים 

וילדים כאחד. לצד זאת, כניסות תכופות לבתים באזור ספציפי 

פלישות צבאיות לבתים: 01
מאפיינים עיקריים

השלכות על בריאות הנפש02

״הרסו לנו לגמרי את ההרגשה - שלכל אחד יש - 
שבית זה המקום השקט והבטוח ביותר. מה שעשו 

זה סוג של טרור.״1

״אני לא מסוגלת לספק את צורכי הבית ואין לי 
שליטה עליו. אני מגורשת מהבית שלי והאויב 
שלי נמצא בתוכו, שובר דברים ופוגע בילדיי, ואני 
לא יכולה לעשות כלום ]...[ הבית שלי הוא שלי. 
איך זה שהם יכולים להוציא אותי ממנו בכוח 

הנשק שלהם?״2

1. עדות שנגבתה על ידי צוות יש דין: לוטפי אחמד, סילוואד, 2.4.2018, תיק יש דין 4096/18.
2. עדות שנגבתה על ידי צוות רל״א: הנד חמד, סילוואד, 21.1.2019, תיק יש דין 4348/19.
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)עיר, כפר או שכונת מגורים( עלולות לפגוע גם במרקם היחסים 
בחברה או בקהילה, וליצור תחושה רחבה של פחד ואיום.

ביקורת שיפוטית נועדה להגביל את כוחה של הרשות המבצעת 
לחדור לרשות הפרט. הערכאה השיפוטית מהווה גורם חיצוני השוקל 
את האינטרס של הגוף המבקש אל מול האינטרס של הגנה על 
היחיד, ובכך אמורה למנוע שימוש לרעה בכוח. היעדר חובה לביקורת 
שיפוטית, ביחד עם ההגדרה הרחבה והעמומה של התנאים המתירים 
פלישה לבית, מעניקים לצבא סמכות דרקונית - ואף רודנית - לשימוש 
בכוח ומובילים לפגיעה שרירותית בזכויותיהם של פלסטינים בגדה 
המערבית, כלומר פגיעה שאינה הכרחית ונשענת על חשד מבוסס 
וקונקרטי. פועל יוצא מהקניית סמכויות חיפוש כה נרחבות וחסרות 
בלמים הוא קיומה של לקונה משפטית )ֶחֶסר בדין( בתחיקה הצבאית, 

שמשמעותה היא כי הפעולה מתבצעת ללא סמכות כלל.

המשפט הבינלאומי אוסר על פגיעה שרירותית בזכויותיהם של מי 
שנתונים לכיבוש וקובע כי כל פגיעה כזו צריכה להיות מידתית - כלומר 
לתכלית ראויה, בהתבסס על חשד קונקרטי, ובאופן מצומצם ככל 
הניתן. מנגנון ההרשאה המתירני שמשרטט הצו בדבר הוראות ביטחון 
רחוק מאוד מהסטנדרט שקבעו מוסדות המשפט הבינלאומיים, והוא 
מאפשר פגיעה שרירותית ובלתי מידתית בכבודם ובפרטיותם של 
הפלסטינים בגדה המערבית. בכך, מנגנון מתירני זה מביא להפרת 
חובתו של הכוח הכובש לפי המשפט הבינלאומי להבטיח את הסדר 
והחיים הציבוריים בשטח הנתון לשליטתו, הכוללת את החובה להגן 
על זכויות היסוד של האוכלוסייה הנכבשת ועל שגרת חייה.5 מדובר 
בהוראת חוק שאינה עומדת בדרישות הדינים שמסמיכים מלכתחילה 
את המפקד הצבאי לחוקק ולפעול בשטח הכבוש; כלומר תחיקה 

זו מפירה נורמות המצויות בסדר גבוה ממנה.

בפועל, פלישות לבתים אכן מתבצעות במקרים שבהם אין חשד כלפי 
בני הבית או שיש כלפיהם חשד כללי ונמוך בלבד. במקרים רבים 
מאוד, אולי אף ברוב המקרים, חיפוש בבית מסתיים בלא כלום, כפי 
שעולה בבירור הן מעדויות פלסטינים והן מעדויות חיילים. פלישות 
לבתים ללא כל חשד קונקרטי כלפי בני הבית מתבצעות למשל 
במהלך סיורים )פטרולים( שגרתיים בעיר חברון, בהיקפים נרחבים 
לצורכי חיפוש ומעצר בכפר או באזור מסוים בעקבות אירועים 
חריגים, הפגנות או "הפרות סדר", ולמטרת ״מיפויים״ )ראו בהמשך(.

גם במקרים שבהם קיים חשד כלשהו כלפי בני הבית, הגישה 
המתירנית של התחיקה הצבאית מאפשרת שימוש לא מידתי 
בסמכות החדירה לרשות הפרט לצורך חיפוש ומעצר. בהקשר 
זה, בולטת הפרקטיקה השגרתית של מעצרים באמצעות פלישות 
ליליות לבתים. למרות הפגיעה הקשה שנגרמת למשפחות שלמות, 
הצבא אינו מגביל את השימוש במעצרים ליליים למקרים חמורים 
במיוחד - למשל כאשר יש סכנה שהעצור יברח, אלא משתמש 
בהם כשיטה. חלופות דוגמת זימון לחקירה אינן נשקלות ברצינות, 

אפילו כשמדובר בקטינים.

התחיקה הצבאית מאמצת גישה מתירנית מאוד בנוגע להרשאה 
הניתנת לכוחות הביטחון הישראליים לחדור לבתי פלסטינים בגדה 
המערבית, וזאת בניגוד לנהוג בכל שיטות המשפט המכבדות את 
זכויות האדם. גישה זו באה לידי ביטוי מובהק בכך שהצו בדבר 
הוראות ביטחון אינו מחייב הוצאת צו שיפוטי לצורך ביצוע פעולה 
שכזו, ומתיר לכל קצין להורות על ביצוע חיפוש בבית.4 הנסיבות 
שבהן מותר לבצע חיפוש בבית מוגדרות באופן רחב ועמום והן 
אינן מוגבלות למקרים שבהם קיים חשד לביצוע עבירה או שישנו 
חשד מבוסס וקונקרטי. כתוצאה מכך, כמעט כל מצב יכול לעמוד 

בתנאים לאישור פלישה צבאית לבית פלסטיני בגדה המערבית.

בדומה לכך, גם לצורך מעצר של תושב פלסטיני לא נדרש צו שיפוטי 
ודי בעוצמת חשד נמוכה כדי לאשר פעולה שכזו. הוראות אלה 
תקפות לגבי כל מעצר, בין שהוא מתבצע באמצעות פלישה לבית 
ובין שבדרכים אחרות. ואולם מעצר המתבצע בעת פלישה לבית 
מגדיל את הפגיעה - לא רק באדם שאותו מבקשים לעצור אלא גם 
בסביבתו. נחיצותה של הפגיעה הנוספת אף היא אינה נבחנת על 
ידי גורם חיצוני והדבר מאפשר שימוש רחב מאוד בפרקטיקה זו.

03
חיפוש ומעצר:

התחיקה הצבאית מספקת 
מסגרת חוקית לכאורה 

המאפשרת שימוש שרירותי 
בכוח כלפי פלסטינים

״כשעושים חיפוש בבית של פלסטיני - זה לא שצריך 
עכשיו צו מבית משפט. צריך רצון לעשות את זה, ואז 
עושים את זה ]...[ בחברון, אם אתה פלסטיני אז אני 
אכנס לבית שלך מתי שבא לי, ואחפש מה שבא לי, 

ואני אהפוך לך את הבית אם אני ארצה.״3

3. עדות שנגבתה על ידי צוות שוברים שתיקה: סגן, נח״ל 932, 2014. לעדות המלאה ראו: שוברים שתיקה, קו חברון: עדויות חיילים מחברון 2011–2017, 
עמ׳ 34–35.

4. צו בדבר הוראת ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס׳ 1651(, תש״ע-2009, ס׳ 67.
5. אמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה )1907(, סעיף 43 לתקנות הנלוות.

חיילים פולשים לבית משפחת תמימי בכפר נבי סלאח, 23.8.2020. 
צילום: מתוך סרטון שצילמה ג'אנה תמימי

https://www.breakingthesilence.org.il/inside/wp-content/uploads/2018/11/hebronline-heb.pdf
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"מיפויים" - מלשון יצירת מפה - הם כינוי צבאי לפעולות שבהן חיילים 
פולשים לבתים של פלסטינים בגדה המערבית ואוספים מידע על מבנה 
הבית ועל דייריו. המטרה המוצהרת של "מיפויים" היא איסוף מודיעין. 
בהתאם לכך, פעולות אלה נעשות לרוב בבתים שלגביהם אין כל חשד 
למעורבותו של אדם בפעילות לא חוקית או לסכנה הנשקפת ממנו. 

הפגיעה הכרוכה ב"מיפויים" היא כפולה: הם פוגעים בכבוד ובביטחון 
של בני הבית, בדומה לפלישות לבתים למטרות אחרות; לצד זאת, הם 
כוללים איסוף בכפייה של מידע פרטי על אוכלוסייה רחבה שאינה 
חשודה בדבר. חדירה למרחב הפרטי ואיסוף מידע ללא חשד סביר 
עומדים בסתירה להיגיון היסודי של שלטון החוק בשיטות משפט 
המכבדות זכויות האדם, לפיו השלטון אינו רשאי לפגוע בזכויות של 
יחידים – אלא אם הם חשודים בעבירה או משום שנשקפת מהם 
סכנה ממשית. ונזכיר את המובן מאליו: עצם הזהות של פלסטינים 
תושבי הגדה המערבית לא הופכת אותם לחשודים או למסוכנים 

ולא יכולה להצדיק את הפגיעה בזכויותיהם.

לפלישות לבתי פלסטינים לצורך "מיפוי" אין הרשאה מפורשת, לא 
בתחיקה הצבאית ולא בהוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי. 
ניתן להניח שהצבא רואה ב"מיפויים" פרקטיקה המבוצעת במסגרת 
דיני הלחימה - המסגרת החוקית החלה על מצבים החוסים תחת 
ההגדרה של "עימות מזוין". דיני הלחימה מעניקים לצבא הכובש 
סמכות רחבה מאוד לפעולות שמקורן בצורך צבאי, אולם סמכות 
רחבה זו תקפה רק באותם מצבים או צרכים הנכללים בהגדרה 
של עימות מזוין ואינה חלה על מצבים שנכון יותר להגדיר כמצבי 

אכיפת חוק או שמירה על הסדר הציבורי. 7

חרף זאת, העדויות מלמדות כי חיילים רואים ב"מיפויים" בעיקר 
בקרב  שליטה  ולביסוס  נוכחות"  ל"הפגנת  להפחדה,  אמצעי 
האוכלוסייה הפלסטינית, וכי לעתים לא נעשה כל שימוש במידע 
שנאסף במסגרתם. עוד עולה מהעדויות כי מדובר בפעילות שגרתית 
שהצבא מקיים ברחבי הגדה המערבית וכי ישנם מקרים שבהם יעדי 
ה"מיפוי" נבחרים באקראי. עדויות אלה חושפות שלפחות חלק 
מפעולות ה"מיפוי" של הצבא נעשות ללא הרשאה כל חוקית, אפילו 
תחת המסגרת הרחבה שדיני הלחימה והתחיקה הצבאית מעניקים.

יתרה מזאת, גם פעולה המתבצעת בשל צורך צבאי כפופה לעיקרון 
המידתיות, הקובע חובה לאזן בין הפגיעה הצפויה כתוצאה מפעולה 
צבאית לבין התועלת הצבאית הקונקרטית והישירה הצפויה להיות 
מופקת ממנה. כלומר, גם כאשר ישנו צורך צבאי ממשי, על הצבא 
לאזן בין התועלת שתצמח מביצועו של "מיפוי" בית לבין הנזק 

שעלול להיגרם מפעולה זו.

פלישה לבתים לצורך "מיפויים" מדגימה כיצד במציאות של 
בין  כיבוש מתמשך, הצבא הישראלי מטשטש את ההבחנה 
פעולות שנועדו להגנה מפני אויב לבין פעולות שנועדו לשימור 
השליטה באוכלוסייה ולדיכוי התנגדות אזרחית לשליטה זו - גם 
כאשר ההתנגדות אינה כוללת לחימה. טשטוש ההבחנה הזו מביא 
לפגיעה קשה בזכויותיהם של הפלסטינים. מדובר בפרקטיקה 
לא מוסרית, ובמקרים רבים גם בלתי חוקית, הן בשל העובדה 
שלעתים קרובות אין הצדקה אמיתית להתייחס למיפויים אלה 
כפעולה לחימתית, והן בשל הפגיעה החמורה והבלתי מידתית 

בזכויותיהם של הפלסטינים.

"מיפויים"

״]חייל[ התחיל לצלם את כולנו, כולל את הנשים 
שיצאו לראות מה קורה. התקוממתי שמצלמים גם 
את הנשים ואת כל חדרי הבית. המפקד השיב כי 
הם מצלמים, ללא אישור ובלי סיבה ובלי הסכמים 

- ככה! הנשים היו מפוחדות מאוד.״6
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בפעולות אלו הבית, או חלק ממנו, נתפס באופן זמני על ידי הצבא ״

)בחלק מהמקרים בהוראת צו תפיסה( והופך למשך שעות או ימים 
למרחב שהגישה אליו מוגבלת והתנועה בתוכו נשלטת על ידי 
חיילים. הפלישה לבית אינה קשורה לבני המשפחה, למעשיהם 
או לחפצים שהם מחזיקים בבית, אלא למבנה או למיקום הפיזי 
של הבית שהופך אותו לשימושי מנקודת המבט הצבאית. בחלק 
מפעולות ההשתלטות החיילים מפגינים זלזול מופגן במרחב שאליו 
פלשו: למשל שינה במיטות הדיירים, שימוש בשירותים והשארתם 

מזוהמים, או עשיית צרכים בחדר המדרגות או על הגג.

הסמכות לביצוע השתלטות כזו נובעת מדיני הכיבוש במשפט 
הבינלאומי, המתירים לכוח הכובש לתפוס קניין פרטי לצורך צבאי 
הכרחי ודחוף. 9 ייתכן שישנם מצבים שבהם אין מנוס משימוש 
בפרקטיקה של השתלטות על בית של אזרחים חפים מפשע כדי 
להשתמש בו לשם שמירה על הביטחון. עם זאת, בפועל הצבא 

״מזה שנה וחצי החיילים שפלשו לשתי הקומות 
העליונות של הבניין נכנסים ויוצאים מהבניין כאילו 
היה שלהם ]...[ הם נוכחים בבניין 24 שעות ]ביממה[. 
ג'יפים צבאיים מביאים אוכל ומים ביום ובלילה. 

המקום הפך לבסיס הומה קצינים וחיילים.״8

6. עדות שנגבתה על ידי צוות יש דין: מרשד כרכי, חברון, 21.8.2019, תיק יש דין 4506/19.
7. ראו למשל:  ועדת טירקל, דוח שני - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי, פברואר 

2013, עמ׳ 63-62. להרחבה ראו גם: בג״ץ 3003/18, יש דין נ. ראש המטה הכללי, כתב עתירה, 15.4.2018, סעיפים 46-36.  
8. עדות שנגבתה על ידי צוות יש דין: גאזי שחאדה, חווארה, 26.6.2016, תיק יש דין 3652/16.

השתלטות לצורך מבצעי

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Gaza+Fire+Regulations+Petition/Gaza+open-fire+regulations+petition.pdf


״״

06
07

מרבה להשתמש באמצעי זה גם במקרים שאינם "צורך צבאי הכרחי 
ודחוף" ובאופן לא מידתי.

תפיסת בתים מתרחשת תדיר מבלי שניתן משקל ראוי לפגיעה 
הקשה שהשתלטות מסוג זה מסבה למשפחה, ומבלי שהצבא שוקל 
ברצינות חלופות אחרות שפגיעתן פחותה. כך למשל השתלטות על 
בית פלסטיני לצורך אבטחה של חגיגת בר-מצווה של מתנחלים או 
הופעת מוסיקה אינה צורך צבאי הכרחי, אלא פעולה בלתי לגיטימית 

והפרה ברורה של הדין הבינלאומי.

מדיניות זו עלולה להגיע לכדי הפרה של האיסור הקבוע במשפט 
הבינלאומי על ענישה קולקטיבית )כלומר ענישה של אדם או קבוצה 
על עבירה שלא עברו בעצמם( וכן על שימוש באמצעי הפחדה 
והשלטת טרור כלפי מי שנתונים לכיבוש. יתרה מכך, מדיניות של 
פלישות לבתים למטרת הרתעה עומדת בסתירה גמורה לפרשנות 
הצלב האדום לאמנת ז'נבה, המבהירה כי אין לעשות שימוש באמצעי 

הפחדה כדי להרתיע מהשתתפות בהתנגדות לשלטון הצבאי.

לכאורה פלישות לבתים ממלאות מטרות כמו חיפוש, מעצר או 
אפילו איסוף מודיעין )"מיפויים"(. ואולם עדויות חיילים וקצינים 
חושפות תכליות נוספות שעומדות מאחורי פעולות אלה, בראשן 
יצירת הרתעה ואיום לצורך הגברת השליטה הצבאית באוכלוסייה.
השימוש בפלישות לבתים למטרות כאלה בולט במיוחד ביחס 
לפעולות "מיפוי". מעדויות חיילים וקצינים עולה שמטרה מרכזית של 
פעולות אלה היא מה שמכונה בלשון הצבאית "הפגנת נוכחות" ו"יצירת 
תחושת נרדפות", כלומר פגיעה בשגרה ובביטחון של האוכלוסייה 
הפלסטינית על מנת להחדיר בה את התחושה שהצבא נמצא בשטח 
ושולט בו, ועל ידי כך למנוע מראש ניסיונות התנגדות או מחאה. 
לצד זאת תועדו מקרים של שימוש ב"מיפויים" על רקע אירועים 
כמו יידוי אבנים, עימותים עם הצבא והשתתפות בהפגנות, על מנת 
להרתיע את הקהילה או יחידים מתוכה מהשתתפות בפעולות כאלה.

שימוש דומה בפלישות לבתים כאמצעי הרתעה נעשה במבצעי חיפוש 
ומעצר המתבצעים בתגובה לאירועי יידוי אבנים או בעקבות פגיעה 
או ניסיונות פגיעה באזרחים או חיילים ישראלים. הפלישה לבתים 
שלגבי דייריהם אין חשד קונקרטי מהווה מרכיב בפעולה צבאית 
שמטרתה הרתעה וזריעת פחד בקרב הקהילה, ובמקרים מסוימים אף 
ענישה קולקטיבית של קהילה שלמה בעקבות מעשיהם של יחידים.

להבדיל מפעולות לחימה, פלישות צבאיות לבתים מתבצעות 
בהקשר הרחב של שטח הנתון לכיבוש צבאי אשר מתגוררת בו 
אוכלוסייה אזרחית – ילדים, נשים וגברים חפים מפשע. אף על 
פי כן ניכר כי הצבא אינו משרטט קו ברור המבחין בין פעילות 
לחימתית מול צבא אויב לבין פלישות לבתים. חיילים וקצינים אינם 
עוברים הכשרה ייעודית הנוגעת לכללי התנהגות ולהגנה על זכויות 
התושבים פלסטינים. כתוצאה מכך פלישות של חיילים ישראלים 
לבתי פלסטינים מתבצעות כשבידיהם סל כלים אחד – זה של 

חיילים הפוגשים באויב.

אופן הביצוע של פלישות לבתי פלסטינים בגדה המערבית מבטא 
העדפה מוחלטת של הצורך המבצעי, ואפילו של הנוחות הרגעית 
של החיילים הפושטים על הבית, על פני צמצום הפגיעה בזכויותיהם 
של דיירי הבתים הפלסטינים. העדפה זו באה לידי ביטוי בנהלים 
שלפיהם פועל הצבא בעת פלישה לבתים שמשמעותם המיידית 

פלישות לבתים כאמצעי הרתעה, 
איום וענישה קולקטיבית

העדפה גורפת של הצורך הצבאי 
על פני צמצום הפגיעה בזכויות

״זה מייצר עניין של פחד ואימה וכל העניין הזה של 
הפגנת נוכחות שנדרשנו לעשות – לא רק שנהיה 
שם אלא שיראו שאנחנו שמה. אז כמו שאתה נכנס 
לכפר בשביל שיראו שאתה נכנס לכפר ו]ש[אתה לא 
מפחד ו]ש[יראו שאתה פה, אותו אפקט בצורה אחרת 
קורה כשאתה מרשה לעצמך להיכנס לבתים כל לילה 
או כל שני לילות או כל שבוע, גם למשפחות שלא 

עשו שום דבר ואין להן קשר לכלום.״10

״לא דיברנו בכלל על כניסות לבתים בהכשרה ]...[ אין 
שם שום התעסקות באיך לתקשר עם אוכלוסייה, 
איך נכנסים לבית באזור שהוא לא אזור לחימה. אפס 

אימון לשירות בשטחים לחלוטין.״11

9. אמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה )1907(, תקנה 52 ותקנה 23)7( לתקנות הנלוות. תקנות אלה קובעות כי אין להפקיע או להחרים רכוש ואין לכפות 
על אוכלוסיית השטח הכבוש מתן שירותים, למעט כאשר הדבר הכרחי לצורך צבאי.

10. עדות שנגבתה על ידי צוות שוברים שתיקה: רס״ן במערך הנ״מ, 2014-2000 )כולל שירות מילואים(, עדות מס׳ 51.
11. עדות שנגבתה על ידי צוות שוברים שתיקה: סמ״ר בגדוד 50 של חטיבת הנח״ל, 2015-2012, עדות מס׳ 46.

משפחה מתבוננת בהרס שזרעו חיילים בביתה במחנה הפליטים בלאטה, 
17.6.2014. צילום: אחמד אל-באז, אקטיבסטילס



בלגן והרס לאחר פלישה לבית בכפר עיראק בורין, 17.3.2016. 
צילום: אחמד אל-באז, אקטיבסטילס

היא פגיעה בזכויות, ביניהם בולט הנוהג לכנס את בני המשפחה 
ולסגור אותם בחדר אחד.

המעמד המשני שניתן להגנה על זכויות הפלסטינים בעת פלישה 
לבתיהם מתבטא בהיעדרן של הוראות פומביות ומחייבות הנוגעות 
להגנה על זכויות בני הבית, למשל הוראות למניעת פגיעה שרירותית 
ברכוש, כמו גם בעובדה שחיילים וקצינים אינם מכירים הוראות 
הנוגעות להגנה על קטינים במהלך פלישה לבתיהם או בעת מעצרם. 
בהיעדר הוראות כאלה, מידת הפגיעה בזכויותיהם של בני הבית 

משתנה בהתאם לאופיו ולרצונו של המפקד בשטח.

איסור על אפליה הוא כלל יסוד הן במשפט הבינלאומי והן במשפט 
הישראלי. קיומן של שתי מערכות חוק בגדה המערבית יוצר אפליה 
בוטה על בסיס אתני-לאומי בין שתי אוכלוסיות שמתגוררות באותה 
טריטוריה תחת שלטון ישראלי אחד. החלה של מערכת דינים שונה 
על ישראלים ופלסטינים על בסיס הבחנה לאומית משמעותה אי-

שוויון בפני החוק, והיא מהווה הפרה ברורה של האיסור על אפליה 
על פי לאום הקבוע בדיני זכויות האדם הבינלאומיים. יתרה מכך, 
את קיומן של שתי מערכות חוק והאפליה המערכתית הנובעת מהן 
ניתן לזהות גם עם פשע האפרטהייד. זיהוי זה מתחזק בשל העובדה 
שמערכת הדינים הכפולה איננה פרקטיקה בעייתית בודדת, אלא 
רק אחת ממגוון של פרקטיקות שנועדו לבסס ולשמר משטר של 

שליטה ישראלית על הפלסטינים ואת הדיכוי שלהם.

08
חדירה של שוטרים לבית של משפחה ישראלית המתגוררת בהתנחלות 
או במאחז בלתי-מורשה מתבצעת על פי החוק הישראלי, השונה 
באופן דרמטי מהתחיקה הצבאית שמכוחה מתבצעת פלישה לביתה 
של משפחה פלסטינית. זאת אף שאלה גם אלה מתגוררים בגדה 
המערבית הכבושה, לעיתים במרחק מאות מטרים בודדים זה מזה. 

בשונה מהתחיקה הצבאית, גישתו של החוק הישראלי היא כי יש 
להקשות על רשויות אכיפת החוק להיכנס למרחב הפרטי של אזרחי 
המדינה. דוגמה בולטת לפער הזה ניתן למצוא בהבדל הדרמטי 
בין הוראות התחיקה הצבאית בנוגע לסמכות לבצע חיפוש בביתו 
של אדם )כפי שתוארו לעיל( לבין הוראות החוק הישראלי בנוגע 
לסמכות זו. החוק הישראלי קובע כי חיפוש ייערך על פי צו שיפוטי 
שניתן על בסיס ראיות ומידע קונקרטי המלמדים על חשד מבוסס, 
ובהתאם לרשימה מצומצמת של עילות. חיפוש שלא על פי צו 
מותר רק במקרים חריגים, למשל כאשר יש חשד מבוסס שמבוצעת 

במקום עבירת פשע בזמן הווה.

אפליה מערכתית 
על בסיס אתני

המדיניות הישראלית של פלישה לבתי פלסטינים בגדה המערבית 
והנהלים המסדירים אותה גוזלים מהתושבים הפלסטינים את הזכות 
להיות חופשיים, מוגנים ובטוחים בבתיהם, ומותירה אותם חשופים 
לאיום מתמיד של פגיעה מצד חיילים חמושים המייצגים משטר 
צבאי השולט בהם בניגוד לרצונם. מדיניות זו מביאה לפגיעה קשה 
בזכויותיהם ובבריאותם של מבוגרים וילדים, ומפירה את הוראות 
המשפט הבינלאומי שעניינן הגנה על היחיד ועל הקהילה מפני 
פגיעה שרירותית בכבודם, בחירותם, בפרטיותם, במנהגיהם ואפילו 

בגופם מצד הכוח הכובש.

ואולם השלכותיה של מדיניות זו אינן מסתכמות בפגיעה חד פעמית 
ביחיד או במשפחה. האיום שהפלישות יוצרות והאפשרות המתמדת 
של התרחשותן הופך אותן לכלי אלים ודכאני המהווה מרכיב מרכזי 
במנגנון השליטה הישראלי על האוכלוסייה הפלסטינית. פלישות 
אלו הן חלק מחוויית החיים של רבים, היוצרות תחושה רחבה של 
פחד ואיום; כך, לפעולות אלה יש פוטנציאל השפעה לא רק על 

ההווה של הפלסטינים - אלא גם על עתידם.

09 חיים חשופים



לקט עדויות של פלסטינים 
וחיילים ישראלים בנושא 

פלישות לבתים בשטחים הכבושים

עדויות הפלסטינים המוצגות בחוברת זו נערכו מתוך ראיונות שקיימו 
עימם תחקירני ומתנדבי יש דין. עדויות החיילים נגבו על ידי צוות 

שוברים שתיקה, העדויות המלאות נמצאות באתר הארגון. 

בחלק מהמקרים, לבקשת העדים ועל פי הצורך, הושמטו פרטי מידע 
שיאפשרו זיהוי של מוסר העדות.



אני תושב סילוואד, עובד כרצף. מתגורר בשכונה המזרחית בכפר. 
הבנים והבנות עזבו את הבית ואני גר עם אשתי בלבד. בן אחד הוא 
אסיר ביטחוני שנידון ל-13 שנות מאסר בגלל השתייכות להתארגנות 
של הפת"ח, לא חוקית מבחינת ישראל. הוא יושב עשר שנים ובעוד 

שלוש שנים ישתחרר.

אנחנו רגילים שהצבא נכנס אלינו הביתה במשך השנים. בשנה 
שעברה נכנסו שלוש פעמים. אף פעם לא הציגו צו או מסמך ולא 
אמרו מה הסיבה. הכניסה האחרונה הייתה האלימה ביותר עד עכשיו.

ב-2.4 בשעה 02:00 לפנות בוקר, כשאני ואשתי ישנו, שמעתי דפיקות 
מאוד מאוד חזקות ומפחידות בדלת הבית וצעקות בערבית משובשת: 
״איפתח, איפתח!״. קפצתי מהמיטה ומיהרתי לפתוח לפני שיישברו 
את דלת הכניסה. בחוץ עמדו 20 חיילים גלויי פנים עם נשק שלוף 
מכוון אל הראש שלי. אחד ביקש ממני תעודת זהות ולקח אותה.

אחר כך דרשו ממני לשבת בפינת הסלון וגם לאשתי קראו ואמרו 
לה לשבת ולא לזוז. שאלתי אותם: ״למה באתם? מה אתם רוצים?״. 
התשובה הייתה: ״סתום את הפה״. הם לא הציגו שום צו או מסמך.

שני חיילים עם נשק שלוף שמרו עלינו שלא נזוז. לא יכולנו לראות 
מה קורה. יתר החיילים התפזרו בדירה ששטחה 170 מ"ר. המצב הזה 
נמשך שעתיים ורבע. במשך הזמן שמענו דברים נופלים ונשברים 
וכששאלתי: ״מה אתם עושים?״ השתיקו אותי. אשתי ואני היינו 
חסרי אונים בזמן שהבית שלנו נהרס. התחלתי לדמיין את ההרס 
שמחכה לנו כשהם יעזבו, והיה לי מאד קשה. אשתי הייתה היסטרית 

וכשצעקה גם אותה השתיקו.

פתאום הם עזבו את הבית עם תעודת הזהות שלי, וכששאלתי מתי 
אקבל אותה החייל השתיק אותי ואמר לנו לא לצאת מהבית עד 

שהם יסתלקו לגמרי. בשעה 05:00 הם עזבו לגמרי.

הבית נראה כמו אחרי רעידת אדמה. הכל שבור, ריפודי הספות 
קרועים, ארונות ומגירות שבורים. המטבח מכוסה בשברי זכוכית של 
כוסות וצלחות. בכל מקום בוץ, כי ירד גשם והם נכנסו עם נעליים 
מלאות בוץ. הם לא לקחו כלום. אבל הנזק אדיר. זו פעם ראשונה 
שהם פרצו באופן כל כך אלים וגרמו לנזק כל כך גדול. בלי לתת 

סיבה. כשיצאתי החוצה מצאתי את תעודת הזהות זרוקה בחצר.

אשתי כמעט התעלפה למראה ההרס. הרסו לנו לגמרי את ההרגשה, 
שיש לכל אחד, שבית זה המקום השקט והבטוח ביותר. מה שעשו 
זה סוג של טרור. אם החיילים היו מדמיינים שככה עושים לבית 

שלהם, אולי הם לא היו מתנהגים כך. 

אני לא רוצה להגיש תלונה נגד הצבא. ראשית, כי לא יקרה כלום. 
שנית, כי אני חושש שייתנכלו לי.

אשתי ואני היינו חסרי אונים 
בזמן שהבית שלנו נהרס

לוטפי אחמד, בן 56, נשוי ואב לשמונה | סילוואד | 2.4.2018



15 חיילים נכנסנו לבית, דופקים בדלת או שלא דופקים בדלת, 
נראה לי דופקים ואומרים, אנחנו לא יודעים ערבית, אומרים להם 
לקרוא לכל המשפחה, אלו בתים יחסית גדולים, הם די עשירים 
באזור הזה. אנחנו קוראים לכולם, ממש לא אהבתי את זה אבל זה 
היה כאילו תקופה שכזה, ממש הרגשתי שאנחנו פשוט נכנסים 

לאנשים לבתים ובית אחרי בית לוקחים את הילדים.

אז בעצם מה שהיה שם, היה שם כמה ילדים, איזה כמה נשים, 
גבר מבוגר ואישה מבוגרת. היה שם גבר אחד, קראתי לכולם להיות 
במקום אחד. ואז אמרתי לחיילים שלי כאילו: לכו תבצעו חיפוש. 

בתכל'ס הם הלכו להפוך את הבית. 

בינתיים המשפחה הזאת, אני אמרתי, טוב, אני אהיה עם המשפחה 
ואני לא רוצה שמישהו אחר יהיה איתם, כאילו שאני אראה שהם 
בסדר. ואני כאילו אשמור עליהם. אז אני כזה מכוון עליהם נשק כדי 
שלא יפתיעו אותי או משהו כזה, והם מתחילים לדבר איתי בערבית 
והם מנסים להגיד לי משהו, האיש המבוגר מנסה להגיד לי משהו 

ואני לא מבין ערבית, אין אף אחד שיודע ערבית. 

והם ]החיילים[ בינתיים עושים את החיפוש ואני אומר אני לא מבין, 
אני לא מבין. הם ]בני הבית הפלסטינים[ חוזרים על זה שוב ושוב 
ושוב, ומנסים להגיד לי משהו ואני כזה לא מבין. וזה כבר מתסכל 
באיזשהו שלב ואני מרגיש שהם, שזה לא רגוע אז אני אומר להם 
לסתום את הפה באיזשהו שלב ואני מכוון עליהם נשק אז הם 

סותמים את הפה. 

והם ]החיילים[ מבצעים את החיפוש ואני כאילו מוודא שהם שמה. 
ואז אחרי איזה 20 דקות נגיד או משהו כזה, רוב החיילים חוזרים 
ואומרים שהם לא מצאו ]חפץ[ חשוד, והמשפחה הזאת בסטרס 
וכל החיילים כבר לידם והתחיל בלגן ולא אהבתי את זה. בינתיים 
הם ]הפלסטינים[ מתחילים עוד פעם, המשפחה הזאת ממש כזה 
לבכות ולהגיד לי שהם רוצים ואני כזה לא מבין מה הם רוצים. ואז 

המבוגר קם ואני כזה אומר לו לשבת והוא מתחיל לפרפר, היה לו 
כזה התקף אפילפסיה והבנתי שהם רצו להביא לו את התרופות שלו 
ואני כאילו לא הסכמתי, אמרתי להם לסתום את הפה, לסתום את 
הפה, והם ניסו להסביר לי ואני לא יודע ערבית וממש נבהלתי, הייתי 
עם צמרמורת וכזה הוא רעד על הרצפה, אני לא ידעתי מה לעשות. 

והאישה המבוגרת התחילה לבכות וקרעה את החולצה ועשתה כאילו 
הוא מת יענו והיא מסתכלת עליי כאילו רצחתי אותו ואני הייתי ממש 
בהלם. ואני כזה חושב מה לעשות והוא נחנק וכל המשפחה שלו 
בוכה בהיסטריה ואני כזה חושב שקראתי לסהר האדום, לאמבולנס, 
לקח להם זמן. אתה יודע גם הכול שם מחסומים, הכול צבא שמה. 
עד שהגיע אמבולנס לקח קצת זמן והמשפחה כאילו, אני לא נותן 
להם לזוז והוא שוכב שם והאמבולנס מגיע הוא כאילו כבר כזה 
מין לא נושם או לא יודע מה המצב שלו בכלל, אני הרגשתי כאילו 

ממש כזה, לא הבנתי אם הוא מת או חי כזה.

לקחו אותו ואני זוכר שהם הסתכלו עליי ואיך שהרגשנו באותם 
רגעים זה משהו שליווה אותי הרבה, והיה לי הרבה כעס על עצמי 
שכזה, בסך הכול הם רצו שאני ארשה להם לקחת את התרופה שלו 
ולא נתתי להם, אמרתי להם לסתום את הפה וזו כאילו ההחלטה 
שקיבלתי כמפקד באותו הרגע. גם ככה אתה בוחר באופן אקראי 

את הבית הזה. 

איך נגמרה הסיטואציה? לקחו אותו באמבולנס?
לקחו אותו באמבולנס. בסוף לא יצא מזה כלום, אבל מה שכן יצא 
מזה זה שהמשפחה הזאת חוותה בטח טראומה די רצינית ואם הייתי 
ילד ואני יודע שהמשפחה שלי סך הכול משפחה נורמלית שלא 
עשתה שום דבר רע לאף אחד, והיו נכנסים 20 חיילים והופכים 
הכול בבית, הופכים מגירות, ומישהו היה מכוון עליי נשק ואז הייתי 
רואה את סבא שלי מתבזה בצורה כזאת, ]זו[ בטח חוויה שאתה 
זוכר לכל החיים, היא טראומטית, ובטח זה גם לא הפעם היחידה 

שזה קרה דבר כזה. זה היה ממש צורם כאילו, כי זה היה מיותר.

אתה בוחר באופן אקראי 
את הבית

סמ"ר | ביסל"ח | 2015-2012



אני אם לשבעה ילדים, שלושה מבניי בכלא. שני בנים נשואים גרים 
בשכונה מחוץ לבית, ושתי בנות גרות איתנו, בת 33 ובת 14. בעלי, 
חרש אילם, מתקשר בעזרת שפת הסימנים ומתנייד באמצעות קביים. 
בזמנו הוא נורה בברכו על ידי חיילים כשלא שמע את הוראתם לעצור 
ולכן לא נענה להוראתם לעצור. מאז הוא מגדל ומאמן ציפורי שיר 

ומתפרנס ממכירתם. יש לנו בבית הרבה כלובי ציפורים.

אנו גרים בדירה בת שתי קומות בבית דירות שבו גרות עוד שלוש 
משפחות. אני ובעלי גרים בקומה העליונה ושתי בנותיי בקומה 
התחתונה. אנחנו סובלים מכניסות רבות של הצבא לביתנו. איני 
יכולה לציין את מספר הפעמים, לפחות עשר פעמים בשנה. כשזה 
קורה, מכניסים אותנו באלימות לסלון ושומרים עלינו שלא נפריע 
בחיפושים או במעצרים. עד עכשיו לא לקחו לנו כלום מהבית רק 
עצרו, הרביצו, עשו בלגן ונזק. אין לנו בעיות עם מתנחלים - הם 

רחוקים.

בליל ה-31.5.18, בשלוש לפנות בוקר, כשהתעוררתי להכין את 
הארוחה שלפני הצום ליוצאים לתפילה, שמעתי דפיקות חזקות 
בדלת הבית. צעקתי שייחכו עד שאתלבש. בינתיים חיילים פרצו 
את הדלת ונכנסו. לא יודעת כמה, הרבה מאוד, מעריכה שהיו כ-50 
חיילים בבית ובחצר. שלושה היו רעולי פנים ואחד מהם דיבר 
ערבית. הייתה איתם חיילת אחת ושניים-שלושה שוטרים. הם לא 

הראו לנו שום מסמך.

בעלי נשאר עם כעשרה חיילים בקומה העליונה ואני רצתי להעיר 
את הבנות למטה. בינתיים שני הבנים הנשואים שהיו בדרכם למסגד 
ראו את החיילים בבית ונכנסו. החיילים הושיבו אותם במסדרון של 
חדר המדרגות ושמרו עליהם. דובר הערבית צעק איפה הכסף של 

החמאס. ענינו שאין לנו.

את הבנות ואותי הכניסו לחדר בקומה התחתונה והחיילת דרשה 
מאיתנו להתפשט וערכה עלינו חיפוש. היא דרשה שנוריד הכול, 
גם את התחתונים. החיילת מצאה בארנק של בתי 2,000 ש"ח, שזו 
משכורתה כתופרת במתפרה. אחר כך החיילת פנתה אליי ודרשה 
שאתפשט. הורדתי את כל הבגדים. לא היה עליי כסף. בתי בת ה-14 
סירבה להתפשט והחיילת אזקה אותה, דחפה והפשיטה אותה, וגם 

אצלה לא מצאה כלום. 

אחרי שהחיילת סיימה איתנו יצאנו למסדרון. שם ראיתי את החיילים 
לוקחים כסף מהבנים בלי להפשיט אותם. מאחד שעובד כטייח 
לקחו 200 ש"ח, ומהשני 2,000 ש"ח. גם מהבן של השכן, שהיה 
בדרכו למסגד והחיילים צרפו אותו אלינו, לקחו 350 ש"ח. החייל 
שדובר ערבית תירגם לנו את דבריי השוטר שחקר אותנו - "האם 
הכסף התקבל מהחמאס כתמיכה בקרובים של אסירים?", ענינו 
שלא. הוא ניסה להחתים את כולנו על מסמך כתוב ערבית שהחרימו 

אצלנו כסף של חמאס. סירבנו.

בערך ב-04:30 החיילים יצאו אחרי שאמרו שהם מצטערים שהשאירו 
אצלנו קצת בלגן... מבעלי הבנתי שהם חיפשו ביסודיות כסף גם 

בקומה העליונה והפכו גם את כלובי הציפורים, אבל לא מצאו.
כשלביתנו נכנסים חיילים אני חשה חרדה עמוקה לגורל ילדיי. אני 
היחידה מכל משפחתנו שנוסעת בקביעות לבקר את שלושת בניי 
הכלואים בבתי כלא שונים בישראל. כבעלת תעודת זהות ירושלמית 

לא יכולים למנוע ממני לפחות את זה.

בשלוש לפנות בוקר ]...[ 
חיילים פרצו את הדלת

א"ר, בת 57, נשואה ואם לשבעה | יטא | 31.5.2018



בדרך כלל יש איזה שהיא הקפה של הבית בעמדות של חיילים 
שכאילו אמורים לסגור את כל היציאות או הכניסות האפשריות, 
לזהות אנשים בעצם שמנסים או להיכנס או לצאת מהבית. ואז יש 

לפעמים דפיקה בדלת ולפעמים שבירה של דלת. 

לפי מה זה שבירה או דפיקה? 
לעתים מאוד נדירות יש מניע מבצעי לזה. הרבה פעמים זה מניע 
של אימון, כלומר קיבלנו פעם ראשונה אמצעי פריצה, אף אחד לא 
יודע איך להפעיל אותם אז מגדירים שעכשיו פורצים לבית. בדרך 
כלל, אני חושב שלמעט פעם אחת שהיה ברור לי למה היה צריך 

פריצה, הכול היה באופן אקראי לגמרי.

עם ציוד הפריצה שיש לנו, זמן הפריצה בדרך כלל היה ארוך יותר 
מזמן דפיקה בדלת, כלומר יכול לקחת שלוש-ארבע דקות והוא 
עשה הרבה מאוד רעש. כלומר, לא היה לזה יעילות מבצעית. חצי 
מהפעמים שבהם פרצנו דלת עם מנגנוני הפריצה האלה, האנשים 
בבית כבר הציעו לפתוח את הדלת עד שהדלת הייתה שבורה. אפילו 
הייתה פעם אחת שלא הצלחנו לשבור את הדלת, היא הייתה כבר 
מספיק הרוסה כדי שאי אפשר יהיה לפתוח אותה אז נתקענו, 
כלומר הדלת הייתה תקועה, ומי שבפנים לא יכול היה לפתוח לנו 
ואנחנו לא יכולנו לפתוח מהצד שלנו, צריך היה לחכות כדי שנצליח 

להבין איך שוברים אותה עד הסוף. 

בפלוגה שלנו היה סמ"פ ענק ובאיזשהו שלב התברר שכשהוא 
בועט בדלתות לא חזקות הן נופלות. דוגמה אחת נגיד, הגענו לאיזה 
שהוא בית, בית עם חצר גדולה יחסית ממש בכניסה של מחנה 
פליטים בלאטה, ירדנו ברגל לכיוון הבית מיצהר, הגענו שם לחצר, 
התאספנו מסביב, היה שער קטן בכניסה שסגור עם בריח קטנטנן 
כזה שאפשר להושיט את היד מסביב לדלת ולפתוח את הבריח, 
זה מין גדר לחיות בעצם, גדר למשק בית. אז השב"כניקים ביקשו 
מהסמ"פ לשבור את הדלת הזאת והוא נתן לה בעיטה רצינית והיא 
נפלה כמו שהיא פנימה ועשתה הרבה רעש. זה העיר את האנשים 
בתוך הבית, נכנסנו לתוך החצר, הגענו לדלת, וכשהגענו לדלת 
הם ]השב"כניקים[ היו עסוקים עוד בלהתלהב מהדפיקה הזאת 
של הדלת בחצר, ואנחנו הספקנו לדפוק על הדלת הרגילה פשוט 

ולחכות שיפתחו לנו.

לפעמים דפיקה בדלת 
ולפעמים שבירה של דלת

סמ"ר, גדוד 50 של חטיבת הנח"ל | שכם | 2014-2011



אני בת 40 תושבת שכונת אל-בקעה בעיירה בית אומר. אני נשואה 
ואם לשני בנים ובת. בני הבכור בן 10, אחיו בן 8 ובתי הקטנה בת 
3. אני עקרת בית, חיה כאן בבית בקומה השנייה עם בעלי וילדיי 

ובקומה הראשונה חי הגיס שלי ומשפחתו.

אנחנו רגילים לזה שהצבא נמצא בכפר. הצבא נכנס הרבה לבתים, 
גם בשכונה שלנו. בעבר הצבא נכנס ארבע פעמים לבית שלנו. בפעם 
האחרונה לפני שנתיים וחצי. בדרך כלל נכנסים ועושים חיפוש. 
לפעמים אלימים, לפעמים לא. תמיד נכנסים בלילה. בשתי כניסות 

מתוך הארבע, החיילים היו אלימים ופגעו ברהיטים.

אתמול, יום שבת ה-9 ביוני 2018 בשעה 05:30 בבוקר כולנו ישנו. 
שמעתי פתאום דפיקות בדלת ורעש וצעקות בעברית. קפצתי 
מהמיטה והערתי את בעלי. התלבשתי ופתחתי את דלת הכניסה. 
חייל עמד בכניסה, הוא לא היה רעול פנים וכיוון את הנשק שלו 

אליי. מאחוריו עמדו הרבה חיילים, לא יכולתי לספור. 

נכנסו לבית חמישה-שישה חיילים. הם לא הציגו שום צו. החיילים 
דרשו שכל דיירי הבית יגיעו לכניסה. החייל דיבר ערבית שבורה 
ואני דיברתי איתו באנגלית שבורה. אמרתי לחייל שבעלי חולה לב 
ועבר ניתוח לב לא מזמן, ושהבן שלי בן ה-10 חולה אסתמה, אבל 

הוא לא הקשיב. 

החייל הזה נכנס למטבח והתחיל לחפש את הדיירים. הבן שלי נבהל, 
קיבל התקף, התחיל לרעוד בכל הגוף והיה במצב לא טוב. הוא פחד, 
בא אליי, חיבק אותי ולא רצה להיפרד ממני. הבן שלי הצעיר, בן 
השמונה, סובל מ"הרטבה עצמית" מאז שנכנסו אלינו לבית לפני 
שנתיים וחצי. גם הפעם, הוא רק ראה את החיילים, נבהל והשתין 

במכנסיים. ברגע זה הייתה לי הרגשה קשה מאוד.

מצד אחד רציתי להרגיע את הילדים ומצד שני רציתי לראות מה 
עושים החיילים בבית. החיילים ריכזו אותנו בחדר אחד וחייל אחד 
נשאר בכניסה לחדר עם נשק שלוף לשמור עלינו שלא נצא. לפני 
שנכנסתי לחדר הזה ראיתי שתי חיילות נכנסות לבית עם כלבים. 
הילדים התחילו לצעוק ואיבדתי שליטה עליהם. כשניסיתי לחפש 
שמיכה בשביל לכסות את הילדים, החיילים איימו עליי שאם 

אסתובב הם ירו בי. 

התחילו לעשות חיפוש בבית. הם היו בבית עד שעה שמונה. לא 
נתנו לנו ללכת לשירותים. כשהיינו סגורים בחדר שמענו כל הזמן 
דברים נופלים בבית. בערך בשעה 8:00 הם עזבו. לא אמרו כלום, 

לא הסבירו, פשוט הלכו.

אחרי שיצאנו מהחדר ראינו שהבית נראה הפוך לגמרי, כאילו הייתה 
רעידת אדמה. פיזרו את שקיות הסוכר במטבח. לא עשו חיפוש 

גופני ולא לקחו כלום. היו תוקפניים בדיבור אבל לא גרמו נזק. 

אנחנו בהלם עד עכשיו. הילדים שלי מפחדים לישון לבד. הם 
עצבניים ואין להם תיאבון.

הבן שלי הצעיר, בן השמונה ]...[ 
רק ראה את החיילים, נבהל והשתין במכנסיים

ס"א, בת 40, נשואה ואם לשלושה | בית אומר | 9.6.2018



היה ]ביחידה שלי[ קטע שבסוף מסלול, אחרי שאתה מסיים את 
ההכשרות, היינו יוצאים לפעילות אחרונה שהיא סוג של אימון. היו 
אומרים לנו: אתם יוצאים לאימון, משהו שעושים בגדודים ושנקרא 
"מיפוי". מה המטרה שלו? ]המטרה[ היא למפות את הבית, זה מה 
שאמרו לנו. ואז היו אומרים לנו: כדי שתהיו מוכנים למעצרים 
הרציניים שאתם עומדים לעשות, מעצרי סיר לחץ וכל מיני דברים 
כאלה, תתחילו, תלכו תתאמנו על מיפוי, על הפעילות הפשוטה 

שעושים בגדודים, ]הפעילות[ השגרתית וזה יכין אתכם. 

כל צוות היה מקבל יעד באיזשהו כפר והיו הולכים לעשות שם מיפוי. 
זה אומר בדרך כלל פשיטה באמצע הלילה, התגנבות לכפר, ובכפר 
הזה יש בית שהיית מקבל והבית הזה היה בהגדרה בלתי מעורבים. 
היו אומרים לנו מראש שהם בלתי מעורבים, אנשים שבעצם לא 
מעורבים בטרור, חפים מפשע בשפה מכובסת, אבל כולם בלי יוצא 
מהכלל תמיד איום פוטנציאלי. אתה לא יודע מי יעשה מה, ולכן 

גם פה הם איום פוטנציאלי. 

מה שאתה עושה, ]אחרי[ שאנחנו מתגנבים לכפר, אנחנו מקיפים 
מכל הצדדים את הבית. ובניגוד למה שאנחנו עושים במעצרים, 
שאנחנו מנסים למשוך החוצה מתוך הבית את האנשים באמצעות 
דרדור אמצעים, הפעם אנחנו הולכים ודופקים על הדלת של הבית. 
ממש ככה. אצלי זה היה מפק"צ ואני הייתי איתו. הלכנו ודפקנו בדלת 
של הבית ופותח לנו ראש המשפחה. אנחנו אומרים לו "אנחנו פה 
כדי לעשות פעילות, כנס פנימה בבקשה, תפתח את כל הדלתות, 
תפתח את כל האורות, תרכז את כל בני המשפחה בסלון, אנחנו פה 
כדי לתחקר אתכם". מישהו ]חייל[ אחד אמרו לו שהוא צריך לצייר 

את הבית, לוקח דף ומנסה לצייר כניסות, יציאות, חדרים וכאלה.

דף שמיועד לזה?
לא, אני זוכר שזה היה ממש דף מצ'וקמק, ציירנו בצורה מאוד 

מצ'וקמקת, אי אפשר היה בטח להבין מזה כלום ]אחר כך[.

היה פעם הסבר איך אמורים לצייר בית, היה תדריך?
לא באמת, וגם, כאילו, זו הפעם היחידה שבאמת עשינו את הדבר 
הזה ככה, את המיפוי. זה היה כולה אימון בסופו של דבר. אימון חי.

מה עושים עם הדבר הזה?
אין לי מושג לאן הגיע הדף הזה. ואז אחרי שנכנסנו לבית, בן אדם אחד 
מקשקש משהו, אני זוכר שזה היה מאוד מביך הציור הזה. במקביל 
היינו צריכים למפות את המשפחה ואז, וזה דבר שחזר שוב ושוב 
בכניסות לבתים תמיד, אתה נכנס לבית ומתחילה היסטריה. ההורים 
מתעצבנים ומבולבלים והילדים בוכים, הרבה פעמים משתינים 
במכנסיים, אתה ממש רואה אותם משתינים במכנסיים. צורחים, 
בוכים, ואתה חייב להשתיק אותם כמה שיותר מהר: אם זה מעצר 
- אז אתה לא יכול שיתחילו לקום כל האזור, וגם בזה ]במיפויים[

היינו צריכים להשתיק אותם. 

ואתה כאילו מוצא את עצמך או צועק על ילדים או מנסה להרגיע 
ילדים או שאתה דורש מההורים שיסתמו את הפה של הילדים 
שלהם. זה תמיד היה סיטואציה סופר לחוצה וסופר מסובכת. אתה 
מזיז אותם מהר למקום שישמעו אותם פחות, לתוך חדר בצד. אבל 
אתה רואה שוב ושוב, בכל כניסה לבית, בין אם זה מעצר ובין אם 

זה מיפוי, מה זה עושה לילדים.

איזה כלים יש לך להתמודד עם זה בעצם?
את הנשק שלך. זה הכלי הכי חזק שלך בשביל להצליח לשמר 

את הסיטואציה.

ההורים מתעצבנים ומבולבלים והילדים בוכים, 
הרבה פעמים משתינים במכנסיים

סמ"ר, יחידת דובדבן | 2008-2005



אני עיוור ונכה. ב-20.2.2019, השכם בבוקר, בערך בין השעות 
3:30 ל-4:00 שמעתי רעשים מכיוון הסלון בדירה שלי. אשתי ואני 
ישנו במיטתנו בחדר השינה שלנו. כששמעתי את הרעש שאלתי 
את אשתי אם אלה ילדינו שקמו מוקדם בבוקר ומרעישים. אשתי 
לא הספיקה לענות לי והחלה צועקת. לא הבנתי מדוע אבל תכף 
מישהו החל להכות אותי בפניי. הוא החזיק בידו האחת את ידי ובידו 
השניה הכה אותי. לא ידעתי מי זה כי לא יכולתי לראות אותו. אשתי 
המשיכה לצעוק. חשבתי שמי שמכה אותי זה גנב, כי קיבלתי מכות 
מבלי שנאמר לי מי הוא המכה ומדוע הוא מכה אותי. הייתי בהלם. 

פחדתי מהמכות בראשי.

אחרי כמה דקות שמעתי את אשתי שואלת את האדם שהיכה אותי, 
האם אינו רואה שהוא מכה אדם נכה? החייל המשיך להכות אותי 
בפניי בידיו שהיו מכוסות, אולי באגרופנים. אחרי שאשתי אמרה 
לו, שוב שאני עיוור ונכה, השיב לה בערבית: "אנחנו מהצבא של 
מדינת ישראל". אני לא הבנתי באותו רגע את המילים האלו. לא 
נכנסו לי לראש. אבל אשתי אמרה לי שאלה הם חיילים ישראלים. 
אז צעקתי לעברם מדוע נכנסו אליי לדירה ומדוע הם מכים אותי? 

ביקשתי לדבר עם הקצין הממונה עליהם.

אחרי-כן אשתי עזרה לי להתיישב על המיטה. מיששתי את עצמי 
ושמתי לב שאני רטוב וגם המיטה רטובה בצד ששכבתי. הבנתי 
שזה דם. אבל אמרתי לאשתי שחייבים, קודם כל, לראות מה קורה 
עם הילדים שלנו. ביקשתי ממנה לקחת אותי לסלון. שם הבנתי 
שהחיילים פרצו אלינו לסלון, לחדר הילדים ולחדר השינה שלי ושל 
אשתי. בסלון ישבתי על כסא ואמרתי לחיילים שאני רוצה לדבר 

עם קצין. איש לא ענה לי ולא התייחס אליי.

כל המכות שקיבלתי היו בצד השמאלי של פניי. הסנטר שלי, בצד 
השמאלי, נשבר ולכן לא יכולתי לאכול במשך שבוע ורק שתיתי 
מרק. כשישבתי על הכסא בסלון המשיך דם לזרום מאפי במשך 

כרבע שעה. שברו לי את היד השמאלית ויש לי גם בעיות בגב. 

במשך כל הזמן הזה אף אחד מהחיילים לא הציע ולא הגיש לי עזרה. 
שמעתי מאשתי ומבני שאזקו מישהו מהמשפחה שגרה בקומה 
מעלינו. השכן ירד לראות מה מצבי וסיפר לי שלמעשה החיילים 

באו כדי לעצור את בנו. 

השכן סיפר לי שכשהחיילים הגיעו אל דירתו, היה איתם קצין 
שב"כ. השכן הפציר באיש השב"כ שלא לרדת לדירה שלי, כיוון 
שאני במצב בריאותי רע. מה גם שכל העניין הוא רק עם הבן שלו, 
הוא ביקש שלא לערב את השכנים. ככל הנראה, השב"כניק לא 

לקח את הדברים האלה ברצינות ובכל זאת פרצו לדירה שלנו. 

החיילים לא עשו חיפוש אצלי בדירה, אבל הם היכו את בני. רק 
כעבור שלוש שעות, הם עזבו את דירתנו. בבוקר, בערך בשעה 
08:00 הוסעתי לבית חולים אל-חוסיין בבית לחם, שם טיפלו בי. 

החייל המשיך להכות אותי בפניי בידיו 
שהיו מכוסות, אולי באגרופנים

מונד'ר מזהר, בן 47, נשוי ואב לארבעה | א-דוחה | 20.2.2019

מונד'ר מזהר בביתו כשבוע לאחר שחיילים פשטו על ביתו בעת שישן במיטתו 
ותקפו אותו באלימות, פברואר 2019. צילום: אלכס ליבק



לחיילים יש כוח להחליט איך בעצם המעצר ייראה?
ממש, ממש. זה יכול להצטייר כמו שתי תמונות שונות לחלוטין. 
כאילו, מעצר זה מעצר ]אבל[ זה יכול להיות דבר מנומס, הגיוני 

שמתרחש וזה יכול להיות אירוע ברברי בלי קשר לסיטואציה.

מה המשתנים בעצם? מה יהפוך את זה לכזה ומה 
יהפוך את זה לכזה?

המצב רוח. בין אם זה בהפס"דים ]הפרות סדר[ או במעצרים או 
בכניסות ]לבתים[ כאלו ואחרות, זה עניין של מצב רוח, איך שמפקד 
האירוע מגיע - אם הוא מגיע קרבי באותו יום ]או[ אם הוא מגיע 
במצב רוח טוב, זה משנה את התמונה של כל לוקחי החלק במעצר.

ואיך זה בא לידי ביטוי בפועל?
בתוך הבית הוא יכול להחליט להפוך את כל הבית בלי שנחפש 

משהו. להיכנס לחדר: תהפוך את הארון.

זה משהו שאתה אומר כי הוא קרה?
כן, כן, בטח, בטח. היה מעצר שנכנסנו לבית, הגענו במצב רוח מאוד 
קרבי, ישר לנטרל את האבא, להעיף את האימא, והילד שלהם לא 

היה בבית, כנראה הלך להתפלל או משהו כזה.

זה עניין של מצב רוח, 
איך שמפקד האירוע מגיע

סמ"ר, גדוד 50 של חטיבת הנח"ל | רמאללה | 2015-2012



מזה זמן שאנו סובלים מהמתנחלים של יצהר. למשפחה יש אדמות, 
אך אנו מפחדים להגיע ולעבד אותן, כי כאשר אנו מגיעים, המתנחלים 
באים לתקוף אותנו. בנוסף אנו סובלים מכניסת חיילים לבתים 
שלנו. הכניסה הזכורה לי ביותר הייתה לפני שש-שבע שנים, אז 

שברו את החלונות ופרצו לבית.

בלילה של יום רביעי ה-4 ליולי ישבנו אני ובעלי בגינה שלנו הפונה 
דרומה. הילדים היו בבית ושיחקו במחשב. בשעה 23:30, שמעתי 
רעש מחוץ לשער הברזל שלנו וראיתי חייל עומד בפתח. אמרתי 
לבעלי: "יש צבא מחוץ לבית". היו עוד חיילים. הם התקרבו לגינה 
ואמרו לנו: "לכו הביתה!". הבעל שלי מדבר עברית ואמר להם "אני 

בבית שלי". החייל קירב את הרובה שלו ליד הפה של בעלי.

החיילים באו ברגל. באותו רגע ירד מהקומה השנייה האחיין שלי 
בן ה-11, ורצה לצאת לגינה. הוא מצא את עצמו ממש בין החיילים. 
הם צעקו עליו ללכת הביתה. הוא, מרוב פחד, רץ לעברנו ובכה. בעלי 
הרגיע אותו. החיילים דפקו על שער הכניסה הצדדי ופרצו אותו 
בכוח. בעלי ניגש לעבר השער והתחיל לדבר איתם עברית אבל הם 
דחפו אותו ונכנסו לגינה. בקשתי מהאחיין שלי לקפוץ לחדר הבנות 

ולומר להן להתלבש מהר.

נכנסו כעשרה חיילים. הם דחפו אותנו. אמרתי להם בערבית שייחכו 
רגע עד שהבנות מתלבשות. החיילים דיברו רק עברית ודרשו שכל 

הנמצאים בבית יתכנסו בסלון. הצטופפנו כולנו במסדרון. 

אני והבנות עברנו לחדר הבנות, שם ישבנו על הרצפה וכמה חיילים 
שמרו עלינו. את בעלי ושלושת בניי הושיבו על הרצפה בסלון. 
החזקתי את הנייד ביד. לא פתחתי אותו. אחד החיילים, ישר בא 
אליי, ודרש את הטלפון. מרוב פחד מסרתי לו את הטלפון. ואז, כמה 
מהטלפונים צילצלו כי השכנים ראו שיש צבא והתחילו להתקשר. 
כל טלפון שצלצל, מייד החיילים לקחו אותו ושמו אותו בכיור. וכך, 
גם הטלפונים של הבעל שלי והבנים נלקחו. לקחו גם את תעודות 

הזהות שלי, של בעלי ושל בניי.

מחוץ לבית הסתובבו עוד חיילים. בעת הכניסה לבית הם היו אלימים, 
צעקו ודחפו. החיילים ששמרו עלינו לבשו כפפות פלסטיק כחולות. 
מאוד נבהלתי כי חשבתי שיערכו עלינו חיפוש גופני. הייתי בחדר 
של הבנות ואז ערכו חיפוש בחדר השינה שלנו. יש שם בעיה עם 
המנעול כי הוא לא נפתח אז ניגשתי לסייע ואז ראיתי בחדר השינה 
שלי שני כלבים עם שתי חיילות. כלבים בלי זמם על הלוע. הכניסו 

אותי בחזרה לחדר הילדות.

אחר כך ראיתי שנכנסו עם כלב אחד למטבח ולשירותים. בשבילנו 
כלבים זה כמו טומאה ועוד במטבח! כשראיתי את הכלבים במטבח 
ממש נפלה רוחי ונחלשתי. אחר כך העבירו אותי ואת הבנות לחדר 
השינה שלנו וערכו חיפוש בחדר הבנות. הורידו מהארונות את כל 
בגדי החורף שהיו ארוזים בתיקים ועשו בלגן. אחרי שעזבו ראיתי 
שנכנסו גם לחדר הבנים שם פירקו את דלתות הארונות. החיפוש 
נמשך עד בערך רבע לשתיים בלילה. הם לא לקחו דבר, לא כסף 
ולא שום דבר. כשבעלי שאל: ״מה אתם מחפשים?״, ענו לו: ״אנו 
מחפשים נשק״. בשנה שעברה היינו אני, בעלי ובני הבכור בחברון 
בביקור. שם עצרו אותנו לחיפוש ועצרו את בני. היה לו משפט 
והוא קיבל שמונה חודשי מאסר. הוא השתחרר בחודש פברואר. 
אני חששתי מאוד בעת החיפוש בבית שייקחו אותו שוב למעצר, 

אך זה לא קרה.

למחרת ניקיתי וקרצפתי את בית השימוש והמטבח וכל מה שהיה 
קשור לאוכל פשוט זרקתי לפח, כולל שק קמח שהיה לי במטבח. 
את הדברים במקרר לא זרקתי כי הם לא נגעו שם והכלבים לא 
רחרחו שם. את כל הכלים קרצפתי היטב. לקח לי יום שלם להחזיר 

את הבית למצב הקודם.

ואז ראיתי בחדר השינה שלי 
שני כלבים עם שתי חיילות

כ"ע, בת 48, נשואה ואם לשבעה | מאדמא | 4.7.2018



הגענו לשכם למעצר. הגענו לשם עם יחידה של עוקץ ]יחידת 
הכלבנים של הצבא[ ויחידה של פריצה, כדי למצוא אמל"ח ]אמצעי 

לחימה[. היה מודיעין ]שיש אמל"ח בבית[.

מה זה יחידה של פריצה?
"מדרון מושלג" ]יחידה מיוחדת של חיל ההנדסה[. אז הגענו לשם, 
יש מודיעין שיש אמל"ח בתוך הבית, נכנסים לתוך הבית, אנחנו 
כולנו. כשהיינו צעירים היינו עושים מעצרים בלי מסכות פנים, ואז 
כשהתחלנו כאילו להבין עניין, שמנו מסכות פנים. באיזשהו מקום 
כשאתה שם מסכת פנים זה הופך אותך להיות אנונימי, יותר קל לך 
לעשות את הדברים שהכיבוש מבקש ממך לעשות. נכנסנו שם לבית, 
אמרו לנו למצוא אמל"ח. דבר ראשון המשפחה נראית די ענייה, 
אתה רואה משפחה מרובת ילדים שחיה עם הסבתא בתוך הבית. 
נכנסים הביתה באמצע הלילה, אומרים להם: גברים בחדר אחד, 
נשים בחדר אחר. הגברים – לקחו אותם לחדר ואם הם היו עושים 
בעיות היו אוזקים אותם, אם לא עושים בעיות – היו משאירים אותם 
פשוט שישבו. היינו שם בבית והייתה שם תמונה של ילד שכנראה 
נהרג באיזה משהו של צה"ל, גיל 16-15, אולי פחות. ]הם[ אמרו: 
אתם הרגתם לנו את הילד, אתם הרגתם לנו את הילד. ואז איזה 
סבתא שישבה שם באה ואמרה: אל תאשימו אותם, זה לא אשמתם.

אמרה בעברית כאילו?
נראה לי שמלמלה משהו כזה בעברית או שהבנתי מהקשר. אבל 
הם השתיקו אותה כזה. עכשיו הכלב של הזה נכנס לבית, הילדים 
פחדו מהכלבים מאוד, ]אז[ הרחיקו את הילדים מהכלבים. הכלב 
עצמו זה כלב חנ"מ, כלב שאמור לזהות חומר נפץ. הכלב הסתובב 
בבית בתדרוך של הכלבן, הוא מסתובב בבית ומרחרח ולא מצא כלום, 
לא מצא שום אינדיקציה לשום ריח ושום דבר. עבר שם קצין או 
מישהו שהיה שם של מדרון מושלג אם אני לא טועה, התחיל כזה 
לדפוק על הקיר, איפה הוא אמור למצוא חומר נפץ. פשוט פירקו 

את הקירות, פשוט שברו קירות כדי לחפש חומר נפץ.

מה זה שברו?
עם פטיש 5 ]קילוגרם[.

התחילו לדפוק על הקירות, לעשות חורים ולחפש?
כן, כן, לעשות חורים בקירות, לדפוק על הקירות. עזוב את זה שכל 
הבית הרוס כי חיפשו בתוך החדרים, בתוך הבגדים, ]אבל[ חיפשו 
בצורה די מסודרת. אבל שברו קירות ולא מצאו כלום. המשפחה 
צועקת, מתעצבנת: מה, אתם שוברים לנו את הבית, אין לי פה כלום, 

אין לי פה כלום. וככה זה פשוט היה.

מה זה שברו קירות? שברו חלק קטן מאיזה קיר?
לא את כל הקירות בבית. היה שם איזה מבואה אחת שממש אני 
זוכר שפשוט שברו את הקיר, לפחות קיר של 2 מטר על 1.5 מטר. 
לא מצאו כלום כאמור ופשוט הלכנו. לנו זה לא היה נראה מוזר כי 
נתנו אינדיקציה שלאדם יש נשק בבית, אז אתה צריך לחפש נשק 

בבית. אבל לא היה שם שום נשק, היה שם משפחה וזהו.

עצרתם מישהו מהמשפחה?
לא. לא עצרו.

ומה קורה בתחקיר, נגיד אחרי אירוע כזה, מדברים 
על מה שהיה?

כלום, לא מדברים על זה. מה יש לדבר? לא קרה שום דבר רע, לא 
קרה שום דבר לחיילים. לא צריך לעשות איזה תחקיר. לא, לא 

עושים שום תחקיר על דברים כאלה.

הילדים פחדו
מהכלבים מאוד

סמ"ר, פלס"ר 401 )שריון( | אזור שכם | 2013-2010



בעלי עובד כקבלן בניין, אני עקרת בית וכרגע בהריון. בבית שלנו 
יש שלושה חדרים, מטבח ושירותים. בעלי משפץ כרגע את הבית 

וזה כבר נמשך הרבה זמן. ליד הבית יש לנו דיר עיזים. 

הבית לא רחוק מדרך הכניסה המזרחית לכפר, ואנחנו סובלים מהצבא 
שנכנס לכפר ומתחיל לירות רימוני גז מדמיע ואז גם אנחנו בבית 
נחנקים מהגז. כמה פעמים בעבר הילדים שלי נפגעו מגז מדמיע 
וקיבלו טיפול רפואי בבית. בעבר כבר נכנסו חיילים לבית שלנו. 

רק נכנסו, הסתובבו ויצאו.

ביום שלישי ה-10 באפריל 2018 בשעה 01:45 בבוקר כולנו ישנו. 
שמעתי דפיקות בדלת. קמתי והערתי את בתי. גם בעלי התעורר וניגש 
לחלון הפונה לרחוב ופתח אותו. חיילים קפצו דרך החלון פנימה, 
תפסו את בעלי וחסמו בידיהם את פיו. שבעה חיילים נכנסו דרך 
החלון. חלק מהחיילים היו רעולי פנים וחלק לא. הם היו מצוידים 
בהרבה ציוד ובנשק. לא הציגו שום מסמך. דיברו בערבית שבורה. 

בעלי יודע קצת עברית. 

כשהחיילים נכנסו שני ילדים עוד ישנו. הם העירו אותם. בעלי 
שאל את החיילים למה הם הגיעו. התשובה הייתה: "מפני שילדים 
מגיעים עד ליד כביש אלון וזורקים אבנים". החיילים התנהגו בצורה 
אלימה. לקחו את הטלפונים הניידים מכולם. לא ביצעו חיפוש גופני. 
הכניסו אותי, את בעלי והילדים לחדר הצפוני ושני חיילים ישבו 
בכניסה לחדר ועישנו. ישבנו בחדר משתיים בבוקר ועד תשע. כל 
מי שרצה לצאת מהחדר וללכת לשירותים עבר בדיקה גופנית. אני 
לא רציתי שיבדקו אותי ולכן לא הלכתי לשירותים. הבן הצעיר בן 
חמש, רצה ללכת לשירותים. בעלי ליווה אותו ואז החיילים עשו 
עליו חיפוש ואחד החיילים הלך איתו, ישב בכניסה לשירותים, חיכה 

שבני יצא וליווה אותו חזרה לחדר שבו היינו.

החיילים לא קיללו אותנו. רק איימו על בני בן ה-15, שאם יגיע 
לכביש ויזרוק אבנים הם יירו בו או ישברו לו את היד, "...ואתה תגיד 

את זה גם לחברים שלך" אמרו.

בכל הזמן שאנחנו היינו סגורים בחדר אחד ושני חיילים שמרו עלינו, 
חמישה מהחיילים ישנו בסלון ובמרפסת. אחד החיילים ששמר 
עלינו ביקש מבעלי סיגריות וגם ביקש שיעשו לו קפה. ישב ועישן 
ושתה קפה. אנחנו פחדנו. בעיקר הילד הקטן בן החמש, שהחיילים 
העירו אותו. החיילים איפשרו לבנות שלי להביא לי מים. הם לא 

גרמו שום נזק בבית, לא לקחו שום דבר. 

בשעה שבע בבוקר החיילים התעוררו. התחילו לדבר בקשר. הרגשנו 
שמשהו קורה. ואז החיילים לבשו מסכות גז. פתאום שמענו קולות 
אנשים בחוץ ופיצוצים. ואז קרה פיצוץ ליד הבית, בחצר. רימון גז 
שנזרק על ידי אחד החיילים שהיה ברחוב התפוצץ בחצר וגז התחיל 
להיכנס דרך החלון לבית. נשמנו גז, בעלי ביקש שיתנו לו לגשת 
למטבח לקחת בצל, בגלל שזה עוזר כששמים את זה על האף והפה. 
הם לא הסכימו. בעלי דחף את אחד החיילים, ניגש למטבח, הביא 

בצל וזה עזר לי ולילדים. השכן שלי שפך מים על הרימון.

החיילים נשארו עד תשע בבוקר. אמרו לנו לא לצאת מהחדר עד 
שכולם יצאו מהבית דרך הדלת הראשית. באותו בוקר נזרקו הרבה 

רימונים על הכפר. רק רימון אחד התפוצץ בחצר שלנו.

כשהחיילים עזבו, בדקנו את הבית. הם לא לקחו כלום. אני בכלל לא 
מבינה למה הם הגיעו אלינו. הבית שלנו באמצע הכפר, נמוך, קטן.

בכל הזמן שאנחנו היינו סגורים בחדר אחד ]...[ 
חמישה מהחיילים ישנו בסלון ובמרפסת
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זה ]המיפויים[  היה לגמרי שרירותי, יכולתי לבחור כל בית שרציתי, 
כמו שבודקים את הרוח - מוצצים את האצבע ומרימים ו]מרגישים[ 
לאן הרוח נושבת - לא הייתה שום הכוונה. אני חושב שבזמנים 
מסוימים הייתה מכסה ]כמות מיפויים שהפלוגה נדרשת לבצע 
בפרק זמן מסוים[ , היא הייתה גמישה. לא היה קורה שום דבר אם 
הייתי עושה אחד פחות או שתיים יותר או משהו כזה. אבל הייתה 

דחיפה לעשות את זה. 

אני חושב שמבחינת המערכת זה ]המיפויים[  משרת שני דברים: 
אחד, זה משרת להם איסוף מידע מודיעיני על מבנים ועל אנשים. 
דבר שני, זה מייצר עניין של פחד ואימה וכל העניין הזה של הפגנת 
נוכחות שנדרשנו לעשות: לא רק שנהיה שם, אלא שיראו שאנחנו 
שמה. אז כמו שאתה נכנס לכפר בשביל שיראו שאתה נכנס לכפר 
ואתה לא מפחד ויראו שאתה פה, אותו אפקט בצורה אחרת קורה 
כשאתה מרשה לעצמך להיכנס לבתים כל לילה או כל שני לילות 
או כל שבוע, גם למשפחות שלא עשו שום דבר ואין להם קשר 

לכלום: "תראו, אנחנו פה". 

זה לא משהו שאמרו לנו. הקו שאמרו לנו היה "אנחנו צריכים מידע, 
זה הכול לשם המודיעין של החטיבה ובשביל השב"כ", אבל המשימה 
של הפגנת נוכחות, באופן כללי לשירות שלנו שם, הייתה ברורה 
וגם אמרו לנו את זה. לא הצמידו את זה לעניין של מיפויים, אבל 

זה חלק מרוח המפקד הכללי של הדברים האלה.

לדעתך המשימות האלה היו משהו שהוא טוב נגיד 
לביטחון של האזור, של הגזרה?

לא, ]זה[ זוועה. בעיני.

ולדעתך בתור מ"פ?
בתור מ"פ אני בשלב מסוים תוך כדי הקו התחלתי להימנע מלעשות 
מיפויים. זאת אומרת, לא יזמתי אותם יותר ועשיתי רק כשחייבו 
אותנו, וגם אז זה היה עם ויכוחים. עם חיפושי אמל"ח לא הייתה לי 
בעיה, גם אין לי בעיה היום כשצריך לעשות דבר כזה, עם מעצרים 
- אין לי שום בעיה עם זה. צריך ואין מה לעשות. עם מיפויים יש לי 
בעיה חמורה, וכבר אז הייתה לי. יש שם ילדים קטנים וכל מה שהם 
יזכרו כל החיים זה כמה הם שונאים את החיילים כי הם היו עם אמא 
שלהם בבית ונכנסו כאילו באמצע הלילה ושמו אותם בחדר אחד 
ועמד מעליהם חייל מאיים עם נשק כשהם היו בני ארבע. והם לא 
ישכחו את זה כל החיים שלהם, וזה מה שיוליך אותם במנטליות 
של מה הם חושבים על ישראלי - זה-זה. והיה מיפוי אחד ספציפי 

ששינה הכול.

יאללה ספר.
זה היה בוודאות באידנא. הלכנו, סגרנו ]על הבית[, נכנסנו. מי שפתח 
לנו את הדלת הייתה אישה, לדעתי בשנות ה- 30 שלה. הסתבר שיש 
בבית חוץ ממנה שניים או שלושה ילדים קטנים, הגדול ביותר היה 
צריך להיות בן 10 ואני מגזים, ובני 3, 4, 5, 6, איפשהו שמה. רק 
היא והילדים. איפה בעלך? בעלה מעצב אופנה והוא מנסה למכור 
עכשיו את הקולקציה שלו בירדן. והיא לבד עם הילדים בבית ובעלה 
פאקינג מעצב אופנה שמנסה להתקיים בזה שהוא מנסה למכור 
את מה שהוא עושה בירדן. ויש חצי פלוגה שפושטת על הבית שלו 
באמצע הלילה עם ילדים קטנים שיושבים ובוכים בהיסטריה. עם 
שני חיילים שעומדים לידם בזמן שכל השאר ממפים את הבית. 

ופשוט רציתי למות, פשוט רציתי למות.

זה )המיפויים( היה לגמרי שרירותי, 
יכולתי לבחור כל בית שרציתי

רס"ן, מערך הנ"מ של חיל האוויר | 2014-2000 )כולל שירות מילואים(



אני תושבת עזון. ביתי ממוקם בשכונה המערבית של העיירה. זה 
אחד הבתים האחרונים לכיוון עיזבת א-טביב. הבית בן שתי קומות: 
בקומה הראשונה אני מתגוררות עם בעלי החולה. הוא בשלבים 
מתקדמים במחלת הפרקינסון ומתקשה בהליכה ובדיבור. בעבר 
היה נהג אוטובוס בקלקיליה. בקומה השניה גר בני הנשוי עם אשתו 

ושלוש בנותיו הקטנות.

אנחנו סובלים מהטרדות והגעה של חיילים כבר הרבה שנים. משנת 
1990 ועד 2000 היו כעשר כניסות חיילים לביתנו, בעיקר בלילה. 
מאז שנת 2000 הצבא נכנס ללא הרף, אין ספור פעמים. אלו החיים 

שלנו פה. בפחד והטרדה.

ב-15.5.2018, בלילה שבין יום שני ושלישי ביום אחרי האירועים 
בגבול עזה היתה שביתה כללית בכל הגדה. בשעה 1:55 שמעתי 
בשכונה שלנו מחוץ לביתנו רעש של רימוני הלם. התעוררנו ואז 
התחילו לדפוק על דלת הכניסה. גם דפקו על הדלת עם מין פטיש 
גדול שאנו קוראים לו "מהדי". פתחנו את הדלת הראשית. אחד 
החיילים התקרב אלי ודחף אותי בנשקו ואני נפלתי לרצפה. נראה 
לי שהיו אולי שלושים חיילים בתוך הבית ועוד כמה בחצר. היו 
גם שני ג׳יפים ועד מין טנדר גדול. הרחוב מואר וגם פנסי הטנדר 

האירו את המקום.

לא היה להם שום נייר ]צו חיפוש[. החיילים היו, בחלקם, רעולי 
פנים. אחרים היו עם צבע שחור על פניהם. לא היו בינהם אזרחים 
וגם לא חיילות. בחוץ שמעתי כלבים. הכניסו את כולנו לסלון ושמרו 
עלינו חמישה חיילים. לא נתנו לנו לקום, לשתות מים או ללכת 

לשרותים. ישבנו על הספות.

הבן שלי פנה לאחד החיילים וביקש לדבר אתו אז הם יצאו יחד 
למטבח. חיילים אחרים המשיכו לערוך חיפוש בכל הבית. אחד 
החיילים נכנס לחדר שלנו וסגר את הדלת. אני כעסתי עליו ואמרתי 
לו: ״איך אתה נכנס לחדר שלי בלי רשות וסוגר את הדלת?״. הוא 
נבהל ממני ויצא. אחר כך, כל חדר שנכנסו אליו, השאירו את הדלתות 

פתוחות. 

שאלתי: ״איפה הקצין?״, אחד ניגש אלי ואמר: ״אני הקצין. שמי 
גבי". אמרתי לו: ״אם אתה עושה חיפוש בחדרים אני צריכה להיות 
אתך״. החיילים בכל זאת עשו בלגן בחדרים ולא נתנו לנו לזוז, 
לשתות או ללכת לשרותים. לא היה חיפוש גופני. חיפשו "משהו 

לא חוקי" כך אמרו.

לא לקחו שום דבר ולא עשו מיפוי או צלמו, מה שכן עשו בכניסה 
בשנת 2017.

הם עצרו את שני הבנים, מ' ומה'. את מ' אזקו וקשרו את עיניו. לקחו 
את שניהם למשטרת קדומים והם שוחררו למחרת. לקחו אותם בלי 

שנתנו להם לומר דבר וגם לא לקחת עמם איזה בגד.

מה אני ארויח מלהתלונן. אם אתלונן השופט יהיה איש צבא! אז 
מה כבר יכול לקרות.

הכניסו את כולנו לסלון ושמרו עלינו 5 חיילים. 
לא נתנו לנו לקום, לשתות מים או ללכת לשרותים

ב"א, בת 58, נשואה ואם לשישה | עזון | 15.5.2018



לרוב כשאתה נכנס לבית אז אתה מגיע בשעות הלילה הקטנות, 
שאנשים ישנים, כי אתה בעצם רוצה להפתיע אותם, אם זה לצורך 
הבאה של מבוקש. אתה מגיע עם כוח די גדול. הכוח הזה בעצם 
יכול להיות פרוס בתוך הכפר בכל מיני נקודות שהן נקודות אבטחה 
קריטיות כדי שתוכל לצאת משמה עם איזשהם גיבויים כלליים של 

כוחות נוספים שהם שותפים למהלך הזה. 

ובסופו של דבר כשאתה מגיע לאיזשהו בית לצורך העניין, אז פורק 
כוח שהוא לפחות אני חושב במסגרת של מחלקה, לפחות קרוב 
לאיזה 20 איש, ושני אנשים מתפרשים בכל פינה של בית. זאת 
אומרת, שמונה אנשים שמאבטחים את הבית, את החצר שלו, שאם 
מישהו יימלט - אפשר לעצור אותו. ויש כוח שנכנס לתוך הבית. 
מי שמוביל זה בדרך כלל קצין והוא זה שמוביל בעצם את המהלך 
של הפריצה לתוך בית, שבעצם הכניסה היא כניסה מאובטחת עם 
נשקים שלופים, כדור בקנה ומעבר מחדר לחדר לחדר כדי לסרוק 

את כל הבית. 

זה מתבצע בצורה כזאת שהדבר הראשון שעושים זה אוספים את כל 
המשפחה מכל החדרים ומפרידים אותם, את הנשים ואת הגברים, 
אם יש צורך לאזוק חלק מהם - אוזקים. והילדים שנמצאים שם, 
שזה החלק הכי מזעזע והכי טראומטי בשבילם, אולי גם בשבילי, 
אבל במיוחד בשבילם. זה להעיר ילדים ותינוקות, כל מיני פעוטים 
ופעוטות באמצע הלילה ולהיחשף לנשים שהן עם הפיג'מות שלהן 
והן לא עם החיג'אב או מה שזה לא יהיה ולהוציא אותם מתוך שינה. 

ואני זוכר את המבטים המבוהלים ואת התחושה הזאת של חוסר 
אונים. ולהפריד את הגברים והנשים בתוך הבית. ]המטרה היא[ קודם 
כל לשלוט בבית, לא משנה שאתה גם מכניס לשם המון טינופת 
עם כל המגפיים והבוץ וכל הזה. ואז מתחילים לסרוק את החדרים 
בצמדים או בחוליות כאלו. מוודאים שאין שם אף אחד שקופץ 
לנו באיזושהי פינה, ולוקחים את אותו בחורצ'יק ]העצור[, אוזקים 
אותו, מבודדים אותו, שמים לו פלנלית על העיניים ומכניסים אותו 
לתוך הג'יפ. ואם יש צורך לפעמים, אם זה היה למשל בסדיר, אז 
אני זוכר שמתלווה אליך בדרך כלל איש שב"כ והוא עושה איזה 

שהוא תחקור ראשוני.

של הבן אדם?
של המשפחה. הוא דובר גם ערבית ואתה בעיקר אמור לאבטח 
אותו ולממש את המשימה דרכו. וזו הסיטואציה ברמה הבסיסית.

מישהו מסביר למשפחה מה אתם עושים בכלל? 
לא.

זאת אומרת, אתה נכנס, עושה כל מה שתיארת כרגע 
בלי להגיד כלום?

אתה אולי מתקשר ]איתם[ מאוד ברמה הבסיסית. אני לא זוכר מה 
שנאמר אבל אני חושב שאומרים "אנחנו הולכים לקחת עצור", או 
משהו מהסוג הזה. או שם ספציפי של אותו בן אדם, ]אתה שואל[ 
אם הוא פה, תביאו אותו, תעירו אותו או שאנחנו זה. אתה יודע, 
משהו בסגנון הזה שזה נעשה מאוד מהר. אבל מעבר לזה אין שיח. 
ואתה רואה את הבהלה של האנשים שנמצאים בתוך הבית, שזה 
בדרך כלל חמולות, זה בדרך כלל כמה דורות, רב דורי שם. ולוקחים 
את הבן אדם, מעמיסים אותו ]לרכב[, לנו אין מושג הרבה פעמים 
למה זה דווקא הבן אדם הזה, מה הוא עשה. אנחנו ממודרים ברמה 
מסוימת - יכול להיות שהוא טרוריסט, יכול להיות שלא. אין לי מושג, 

אין לי הבנה של מה שקורה שם. וזהו.

אתה זוכר תגובות של בני משפחה?
אני בעיקר זוכר את המבטים המבוהלים, גם בצורה עמומה, יכול 
להיות שאני מנסה להדחיק את זה. אני זוכר את המופתעות, את 
המבט המבוהל, את הפחד, את האימה, את הדברים האלה אני זוכר 

ברמה הבסיסית.

יצא לך לחפש בבתים?
כן, בסדיר. אני זוכר כמה מקרים שאתה עושה איזשהו חיפוש לתוך 
בית ואתה בעצם מפרק את כל הבית, כמובן שאתה לא מסדר את 
זה בחזרה. זה אומר לעבור ולפרק ארונות, פשוט לפרק אותם פיזית 
ולנבור שם בכל מיני ציודים ולהשאיר ערימה של בלגן אחריך, מעין 

טייפון שעבר שם.

אני זוכר את המופתעות, את המבט המבוהל, 
את הפחד, את האימה

רס"ל, צנחנים | 2010-1998 )כולל מילואים(



אני גר בשכונת אל-ג'עברי. האיזור הזה מועד לפורענות ויש בו מעת 
לעת כניסות לבתים עם שחר, ואחרי הפשיטות האלה נעלמים דברי 
ערך. יום האירוע היה יום החתונה של בני. הוא ואשתו החדשה 
היו בדירתם בקומת הקרקע ואני הייתי בביתי עם אשתי וארבעת 
ילדיי הנוספים. היות ודאגנו לאישורים מראש, היה ידוע לצבא כי 
החתונה מתקיימת באותו יום. החתונה עצמה התקיימה באולם בעיר 
וקישטנו את ביתנו בנורות שנדלקות וכבות לסירוגין כדי לשמח 

ולקבל את בני הזוג החדש.

ברבע לשתיים לפנות בוקר, הגיעו רגלית כארבעים חיילים. חלקם 
היו רעולי פנים. הם היו מצויידים במצלמות. התעוררתי כאשר 
שמעתי דפיקות חזקות על דלת דירתם של הזוג הצעיר. רצתי לחלון 
וקראתי לעבר לחיילים שבדירה גר זוג צעיר וזה ליל כלולותיהם. 
ביקשתי שלא ישברו את הדלת כי אני יורד מיד לפתוח. החיילים 

לא המתינו ופרצו פנימה כאשר חלקם מלווים בכלבים.

ניסיתי להסביר לקצינה ולקצין שהנהיגו את הכוח, כי מדובר בזוג 
צעיר בליל כלולותיהם והבטחתי כי אדאג להוציא את הצעירים 
מביתם. הקצינה, המוכרת לנו כי היא זו שהנפיקה לנו את האישורים 
לחתונה, ניסתה לדבר אל החיילים ולאפשר לזוג הצעיר לצאת 

מהבית בעזרתי, אך הקצין שהיה בכוח לא הסכים.

החיילים דרשו לרכז את כולנו בחדר אחד בדירתי. לפני שעלינו 
כולנו לדירה שלי ביקשתי מהקצין להתלוות לחיילים בעת החיפוש 
ושאלתי מה מחפשים. הוא לא הסכים שאתלווה לחיילים וסירב לציין 
מה מחפשים. עלינו לחדר בדירתי ושם ריכזו את כל בני המשפחה 
והציבו בכניסה חייל עם נשק שלוף ששמר עלינו. כמובן שלא היו 

שירותים בחדר בו רוכזנו וגם מים לא שתינו.

מהדירה של הזוג הצעיר עלו קולות של שבירה, ואחר כך ראינו כי 
עשו חתך בספה, שברו כיסאות ואת מיטת הזוג הצעיר. הכלה שזה 

הוא ליל כלולותיה התחילה לבכות. אנחנו נאלצנו להסביר לה כי 
האירוע אינו מיוחד. זה קורה כמעט אחרי כל חתונה.

החיילים נשארו בבית כשעה וחצי. לפני צאתם הם צילמו את בני 
בן ה-11. הם רצו לצלם גם אותי ואת אשתי ואת הזוג הצעיר אך 
אנחנו לא הסכמנו. אשתי אישה אמיצה וחיילים לא מפחידים 
אותה. היא עמדה בכל כוחה על כך שלא יצלמו אותה: "אנחנו לא 
חיות!!". אחר כך התברר כי היה בין החיילים ויכוח על הצילום, אך 

צולמנו תוך כדי החיפוש, בסתר.

בתום החיפוש, כאשר החיילים היו בדרכם החוצה ראיתי את אחד 
החיילים מחזיק בידו טלפון שזיהיתי כטלפון של בני. החייל הסתיר 
את הטלפון מאחורי גבו בכוונה למנוע ממני לראות את המעשה. 
פניתי אל הקצין ואמרתי לו: "תראה הוא גנב את הטלפון, וגם דיסק 
און קי, שעל שניהם היו התמונות מהחתונה״. הקצינה התערבה 
ודרשה מהחייל להחזיר את הטלפון והוא אכן החזיר אותו. החיילים 

לקחו ועישנו את הסיגריות שהיו בחדר.

מיד כאשר החיילים עזבו ביקשתי מכלתי הטריה ומבני שיירדו 
לדירתם לבדוק האם הכסף שקיבלו כמתנות חתונה והזהב נמצא 
במקום. הסתבר כי בחיפוש נלקח כל הזהב בשווי כ-20,000 ש"ח 
ו- 4,700 שקל במזומן. כאשר הנזק התברר, ביקשתי מהקצין שייקח 
אותי למשטרת חברון כדי שאוכל להתלונן על הגניבה. הקצין והקצינה 
התייעצו בטלפון עם מישהו ופקדו עליי להיכנס הביתה. החיילים 
התחילו להתרחק מן הבית רגלית, ובן דודי ואני הלכנו בעקבותיהם. 
בן דודי ביקש מהקצינה כי יערך חיפוש על החיילים. העניין הסתיים 
בזה שהקצינה אמרה לבן דודי: "אל תעשה בעיות", והחיילים הלכו 

לדרכם.

בחיפוש נלקח כל הזהב בשווי כ-20,000 ש"ח 
ו-4,700 שקל במזומן

סאמר אל-ג'עברי, בן 44, נשוי ואב לחמישה | חברון | 23.6.2018



האקט עצמו של המיפויים, איך זה קורה ואיך זה 
מתבצע?

מתחילות ההכנות, ניסיון להבין באמת מה הולך מבחינת איפה אנחנו 
הולכים להיות, כמה זמן אנחנו הולכים להיות, איזה בתים וכולי, ועד 
שמגיע האקט עצמו, עולים X חיילים, בוא נגיד מחלקה, לא יודע, 

13-12 חיילים עולים למין... איך קוראים לרכב הזה?

ספארון?
ספארון, כן. עולים לספארון וכמובן עולים על ווסטים, עולים על 
ציוד כולל, מסדר ציוד, יש לך זה, יש לך זה, יש לך זה. אנחנו אישית 
גם לא היינו אף פעם עם כיסוי פנים. מי שרצה ]יכול להיות[, זאת 
אומרת, זו לא הייתה פקודה בהגדרה. היו כמה חיים בסרט שרצו 

לשים כיסוי פנים אז הם שמו כיסוי פנים.

זהו, ופשוט כאילו מגיעים לצורך העניין לתקוע ומתחילים פשוט 
להתחלק, נגיד בקבוצות של 4, כל מפקד עם 4 חיילים, אתה יודע 
שאתה צריך ללכת לחמישה בתים, אז אתה הולך לבית הראשון, 
דופק בדלת ומחכה לתשובה: יש תשובה – על הכיפאק, כאילו, 
מתחילים. אין תשובה – דופקים יותר חזק בדלת וצועקים: צה"ל, 
צה"ל, צה"ל, תפתחו את הדלת. "צה"ל" בצורה די אגרסיבית, אני 

אגיד את זה. המטרה היא מין הסתם שיפתחו את הדלת. 

ברגע שפותח מישהו את הדלת זה ישר נוהל כזה של, אני אגיד 
שלום אבל זה לא באמת שלום, כאילו זה לא: היי, מה העניינים. 
זה מין: אהלן, תעיר את הילדים, תעיר את האישה, תביאו את כולם, 
שנראה את כולם, כל הדיירים בבית. עומדים שורה, כל הנפשות 
בבית ואז יש חייל שעושה סריקה באמת בחדרים לראות שאין אף 
אחד באף חדר, אז מפצלים את הנשים והילדים. נשים וילדים בחדר 

אחד סגור עם חייל שישמור עליהם, גברים בחוץ.

ואחרי הנוהל הזה פשוט מתחילים לסרוק ברמת נייר כאילו, פנקס: 
אתה סופר כמה חדרים, אתה סופר כמה דלתות, אתה עושה מפה 
כללית. תמיד היה מישהו שהוא עושה מפה של הבית איך הוא נראה 
ולחפש דברים חשודים ולהפוך דברים ונגיד: תחפשו עכשיו משהו 
שנראה לכם חשוד. אז ממש מתחילים להרים דברים, להזיז דברים, 
לא יודע - שטיחים, ספות, מיטות, להוריד סדינים, מטבח, מגירות 
מוציאים לראות מה יש. כל אחד עושה את זה פחות או יותר על 
פי שיקול דעתו, דעת המפקד בשטח. היו מצבים שזה היה כאוס, 
תוהו ובוהו, ואם עכשיו המ"פ בשטח או משהו כזה, שבא להראות 

שיש לו כוח - זה נראה ככה.

הבית הפוך לחלוטין וגם אף פעם לא דואגים לסדר: אין זמן, אין 
זמן, לבית הבא, לבית הבא, תודה, יאללה ביי, תחזרו לבתים שלכם 
ועוברים לבית הבא. זה נוהל של חמישה-שישה בתים בלילה, כל צוות. 
]זה[ לוקח זמן וזה לא כיף בכלל, במיוחד הקטע של... שאתה מעיר 
ילדים באמצע הלילה. הם לא מבינים את השפה שלך בכלל, אתה 
מנסה איכשהו לתקשר איתם. אם יש מישהו דובר ערבית זה בונוס.

לא יודע, כל הסיטואציה הזאת באופן כללי לא חיובית לפי החוויה 
האישית שלי. זהו, זה הופך להיות סוג של שגרה, הייתי אומר פעם 
בשבוע-שבועיים אתה רואה את עצמך במיפויים, אני לא מדבר על 
מעצרים שזה משהו אחר. מסיימים נגיד את החמישה-שישה בתים 
של הערב, מתכנסים חזרה כולם, חזרה לבסיס, צחוקים והלאה 

למשימות בבוקר.

זה נוהל של חמישה-שישה 
בתים בלילה

סמ"ר, יחידת מיתר של חיל התותחנים | תקוע | 2016-2013



ב-1 באוגוסט 2019, התעוררתי בשעה 01:30 כאשר שמעתי רעש 
בחוץ. הבנות התעוררו לפניי ואמרו שיש חיילים בכפר. הבנים 
המשיכו לישון. קמתי ופתחתי את חלון המטבח הפונה לרחוב. ראיתי 
שניים או שלושה חיילים עם נשק. אחרי רבע שעה הופיעו עוד 
שישה-שבעה חיילים שירדו במורד הרחוב ממרכז הכפר. המשכתי 
להסתכל עליהם מחלון חדר המגורים כשהם הגיעו עד לבית הקרוב 
לכניסה הראשית לכפר. אחרי עוד כרבע שעה ראיתי רכב צבאי 

גדול וממוגן מגיע ונעמד ליד החיילים. 

אחר כך ראיתי שני ג'יפים צבאיים יורדים בכביש ממרכז הכפר. 
חיילים יצאו מהג'יפים ונכנסו לבית של השכן. אחר כך נכנסו לבית 
השני הסמוך וכך התקדמו במעלה הרחוב עד שהגיעו לבתים הקרובים 
לבית שלנו. יותר מאוחר שמעתי מהשכן שלנו, שכשהחיילים נכנסו 
לבית שלו, הם שאלו אם יש בבית ילדים שגילם 15 או פחות וכשהוא 

אמר שאין החיילים עזבו. 

בערך ב-04:00, יצאתי להתפלל. בדרך למסגד לא ראיתי חיילים. 
במסגד היו בערך 15 איש. התפללנו כמעט עד 05:00. כשיצאנו 
מהמסגד, עמדו בחוץ כ-20 חיילים מול פתח המסגד. החיילים לא 
דיברו איתנו ואנחנו לא דיברנו איתם. כל אחד הלך לביתו. ראיתי 
עוד כ-10 חיילים צועדים על הדרך לכיוון השכונה המזרחית של 
הכפר. כשהגעתי ממש קרוב לבית שלנו, ראיתי את בני יוצא משער 
הבית עם שני חיילים. הוא לא היה אזוק ולא נראה מאויים. הוא 
הצביע עליי ואמר "הנה אבא שלי". אחד החיילים ניגש אליי ודרש 
תעודת זהות. אמרתי לו שהתעודה בבית ושאלתי אם להביא אותה. 

הוא ויתר והמשיך ללכת. 

כשנכנסתי בשער הבית ראיתי את עשרים החיילים שעמדו קודם 
מול המסגד יורדים לכיוון הבית שלנו. אחד מהם ניסה להיכנס אלינו 

ואז הבן שלי אמר להם בערבית "כבר הייתם אצלנו". ואז אחד משני 
החיילים שביקשו ממני את תעודת הזהות אמר להם "כבר היינו בבית 
הזה". כשהחיילים עזבו, הבן שלי סיפר, שכשהייתי במסגד הוא עמד 
על הגג וראה את החיילים מגיעים אל הבית שלנו. הוא ירד ופתח 
את השער וראה חייל עומד וצוחק. שאל אותו "למה אתה צוחק?", 
החייל אמר "כבר אתה פותח?", אז הבן ענה לו "ראיתי אתכם מהגג. 
אז מה, אלך לישון?". החייל שאל אותו אם יש ילדים מתחת לגיל 
15 בבית. הבן ענה לו שיש אח אחד צעיר בן 12. החייל אמר לבני 
להעיר את אחיו. כשהם ירדו החייל צילם את שלושת הילדים ואת 
תעודות הזהות של הגדולים. החייל גם שאל אותם איפה אבא שלו.

כשהאיר היום ראינו שתלו כרוזים על כל מיני מקומות וגם היו 
מפוזרים בשטח. על הכרוז היה כתוב "הכפר הזה עושה בעיות ואם 

התושבים לא יירגעו אנחנו נפעל נגדם". 

מדיבורים עם תושבים בכפר הבנתי שהחיילים נכנסו ל-90% מהבתים 
בכפר. בכל בית שנכנסו דרשו תעודת זהות של הבנים והאבות. 
צילמו את הבנים והאבות ואת תעודות הזהות שלהם. צילמו גם 
אנשים ללא תעודות זהות. החיילים הופיעו עם רשימה. אם אחד 
מהילדים שהיו ברשימה היה במקום, עצרו אותו ואת האבא שלו. 
שמעתי שבדרך כלל החיילים לא נכנסו בכלל לתוך הבתים, נעצרו 
בכניסות ולא גרמו לנזקים. בערך בשעה 05:00 כבר עצרו 15 אנשים. 
אז הגיעה מכונית משוריינת גדולה והילדים והגברים הוכנסו למשאית 
ולקחו אותם למחנה צבאי סמוך מצפון מערב לכפר. החיילים שחקרו 
אותם איימו על הגברים שאם הילדים שלהם ימשיכו לעשות בעיות 
הם יסגרו את הכניסות לכפר. "אם אתם נותנים לילדים שלכם 
לעשות כל אחד מה שבא לו, אנחנו נעניש את כל הכפר" אמרו. 

ב-07:30 שיחררו את כולם.

החיילים איימו: 
'אנחנו נעניש את כל הכפר'

פדל תמימי, בן 58, נשוי ואב לתשעה | דיר ניט'אם | 1.8.2019

חיילים עוצרים ילדים ובוגרים מהכפר דיר ניט'אם במהלך מבצע מעצרים רחב היקף ותליית כרוזים בכפר, 1.8.2019. צילום: מועצת הכפר דיר ניט'אם



היה לנו ערב מיפויים, שזה היה ערב מגעיל של מיפויים. התפקיד 
על הדף זה למפות כל בית ולהגיד מי גר בו על מנת שהשב"כ יידע 

על כל בית מי גר שם ויהיה לו ידע. לדעתי זו סתם איזה הרתעה.

למה זאת הרתעה?
כי כשהיינו נכנסים לבית אז היינו מסבירים להם שאנחנו פה בשביל 
זה. תמיד יש מתרגם אחד בצוות, שולחים מישהו שיודע ערבית עם 
הצוות, והוא הסביר למה אנחנו פה. ואז הם ]המשפחה[ אמרו: מה, 
למה אף אחד לא רושם את זה? לפני חודש היו אצלנו ולפני זה היו 
עוד פעם. חוזרים אליהם בתקופות כל הזמן כי אף אחד לא רושם 
את זה. או שבאמת יש גוף ביטחון מאוד גדול שהדברים נופלים 

הרבה בין הכיסאות.

מה אתם עשיתם?
אתה בעצם נכנס לבית, אתה דופק בהתחלה על הדלת, אתה לא 
פורץ פנימה, דופק הרבה מאוד על הדלת, מנסה. רוב הפעמים לא 
פותחים, אנשים ישנים, אנשים לא רוצים לפתוח ודברים כאלה. 
ואז בדרך כלל כשמוצאים את ערכת הפריצה ומתחילים לשמוע 

אותך מנסה לפרוץ אז...

ערכת פריצה הידראולית?
כן. ברגע שאתה מביא ומתחיל לחבר אותה, היה גם את החשמלית 
שעושה רעש, אז הם שומעים ויורדים למטה, פותחים את הדלת 
לפני שתשבור להם את הדלת. אתה אומר "כולם להיכנס", כל בן 
אדם מעמיד ליד חלון עם תעודת הזהות שלו כשהוא מחזיק אותה 
לצד הראש ו]אחד החיילים[ לוקח תמונה של כל בן אדם שגר בבית.

ואומרים לך למה דווקא הבתים האלה?
אומרים שאלה בתים שהשב"כ לא יודע עליהם כלום.

ומבחינת המבנה של הבית ודברים כאלה, אתם 
מתעסקים או שרק מצלמים את האנשים?

נשמע לי הגיוני שהיינו אמורים לעשות את זה, אבל אני לא זוכר 
בפועל שעשינו את זה.

חוזרים אליהם בתקופות כל הזמן 
כי אף אחד לא רושם את זה

סמ"ר, יחידת אגוז | 2017-2014



אנחנו גרים בבית של חמותי. בבית יש ארבע קומות ואנחנו גרים 
בקומה הרביעית. בקומת קרקע יש מחסנים וסופרמרקט. בקומה 
השנייה חמותי גרה. הקומה השלישית ריקה ובקומה הרביעית אני 
גרה עם בעלי והילדים שלי. בעלי עובד בבנייה בעיר רוואבי כבר 
שלוש וחצי שנים, יוצא כל בוקר בשעה שש עם הרכב הפרטי שלו 

לרוואבי וחוזר בשעה 17:30 או 18:00 בערב.

אנחנו גרים פה, יחסית רחוקים מהמתנחלים אז אנחנו לא סובלים 
מהם, אבל מהצבא אנחנו סובלים הרבה מאוד. כבר שש וחצי שנים 
שאני גרה פה בעוריף וחיילי הצבא כבר נכנסו לבית שלנו שש 
פעמים. בשנת 2014, לאחר חטיפת הנערים, נכנסו חיילים אלינו 
הביתה ועשו הרבה נזק לבית. בנוסף החרימו מיניבוס שלנו, איתו 
בעלי היה מסיע ילדים לגן בעוריף. אנו עכשיו בתקופת הרמדאן 
והחיים משתנים בהתאם. בעלי יוצא בשעה 4:30 בבוקר לעבודה 

בבנייה וחוזר בשעה 14:00 אחר הצהריים.

ביום חמישי, 9.5.2019, בשעה 4:30 לפנות בוקר, לפני שבעלי יצא 
לעבודה, שמענו רעש מבית השכנים. הצבא הגיע אליהם וחיילים 
עצרו את הבן שלהם. ראינו שהחיילים מתקדמים לעבר ביתנו אז 
בעלי צעק להם ״אל תשברו את הדלת, אני אפתח לכם״. לא הקשיבו 

ולא נענו לבקשה שלו, הפנו אליו נשק ושברו את הכניסה לבית.

חלק מהחיילים נשארו למטה אצל חמותי וחלק עלו במדרגות אלינו 
למעלה. היו בין 18 ל-20 חיילים. אני לא הספקתי להתלבש ולהתכסות 
והם נכנסו. לא הציגו לנו צו. ביניהם היו חמישה-שישה רעולי פנים. 

דיברו אלינו בערבית, בצורה אלימה ואיימו עלינו בנשק שלוף. 

בעלי שאל אותם "באתם לעצור אותנו?", הם לא השיבו לו. אמרו 
לבעלי, לי ולילדים לשבת בסלון למטה כששני חיילים נשארו איתנו 

והשאר התחילו חיפוש בכל קומות הבית. לא נתנו לנו להתלוות 
אליהם בזמן החיפוש. לא אמרו לנו למה הם נכנסו אלינו הביתה. 
מיד עם כניסתם דרשו את הטלפונים הניידים שלי ושל בעלי אבל 

לא ביקשו את תעודות הזהות שלנו. לא גנבו שום דבר מהבית. 

אנחנו כבר היינו בצום. היה בקבוק מים בחדר והחיילים הסכימו 
שהילדים ישתו. כשבני בן הארבע התקרב לחייל, החייל צעק עליו 
״תחזור למקום שלך״. היה דיבור בעברית וצעקות בין בעלי לחייל 
אחד. לא הבנתי במה מדובר אבל פחדתי על בעלי והתחננתי לפניו 

שיתרחק מהחיילים ולא ידבר איתם. 

הילדים היו מבוהלים. זו הפעם הראשונה שהם עוברים חוויה כזאת 
ומודעים לה. בפעמים קודמות הם היו יותר קטנים ולא הבינו. הילדים 
כל הזמן מספרים לחברים שלהם מה קרה ושומעים מהחברים 

סיפורים דומים.

החיילים יצאו בשעה 05:30. היו פה כשעה. לא הסבירו לנו למה באו, 
לא אמרו כלום. כשהחיילים היו בדרך החוצה בעלי הלך אחריהם 
לשאול איפה הפלאפונים שלנו. אז שמענו צלצול מכיוון המרפסת 

והבנו שהטלפונים נזרקו שם.

החיילים שהיו רעולי פנים היו יותר גרועים. כשבעלי שאל אותם מה 
הם מחפשים ומה הם רוצים הם בכלל לא השיבו לו. זה פוגע בנו, 
בנפש שלנו. לוקח הרבה זמן להתגבר על זה. מייד אחרי שהחיילים 

עזבו בעלי יצא ליום העבודה שלו, הפועלים כבר חיכו לו.

זה פוגע בנו, 
בנפש שלנו

א"ס, בת 28, נשואה ואם לשלושה | עוריף | 9.5.2019 




