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אודות האמת שלי

האמת שלי הינו ארגון א-מפלגתי המורכב מחיילים וחיילות במילואים שעוסק בחינוך
ובהסברה בארץ ובעולם אודות פעילות צה"ל והערכים שלאורם פועלים חייליו.
חיילי צה"ל מתמודדים עם סיטואציות מורכבות שאין להן אח ורע בעולם .בשנים
האחרונות ישנה ביקורת הולכת וגוברת מהארץ ומהעולם על תפקודם של חיילי צה"ל,
ביקורת אשר מתעלמת מהעובדות בשטח ,מההקשר ומהתמונה הכוללת .הארגון נאבק
על הוצאת האמת והצגת תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים של הסכנות,
המורכבויות ,הקשיים והדילמות המוסריות הניצבות בפני חיילי צה"ל בלחימה ובשגרה.
ארגון 'האמת שלי' צמח בעקבות קול מחאה ציבורי שקרא להשמיע קול שפוי ,מאוזן
והוגן אודות פעילות צה"ל במציאות הסבוכה בה הוא פועל‘ .האמת שלי‘ הינו גוף אזרחי,
אובייקטיבי ,המייצג את חיילי צה"ל בעזרת עדויות גלויות ושקופות בהן חיילי מילואים
מספרים בגוף ראשון על החוויות האישיות שלהם משירותם הצבאי .הארגון מחנך בארץ
ובעולם על פי ערכי הלחימה בצה"ל מתוך אמונה כי מדובר ב'תיקון עולם' אשר יבטיח,
יקדם וישמר את הנורמות הגבוהות של צה"ל ובא בעת יביא לשמירה על חוסנם ומעמדם
של חיילי צה"ל.
מובילי הארגון ,הפעילים והתומכים בו מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית ,בעלי
עמדות פוליטיות מגוונת ובעלי שאיפה משותפת לשמור על חוסנם ומעמדם של חיילי
צה"ל .הארגון רואה בחיילי צה"ל קונצנזוס חברתי ולאומי ומתנגד לאלו המקדמים אג'נדות
פוליטיות באמצעות שימוש ציני בחיילי צה"ל והוצאת דיבתם ברחבי העולם.
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כשהקמנו את ארגון ״האמת שלי״ ,לפני ארבע שנים ,שמנו לנו למטרה לתת ביטוי פומבי
לאופן שבו צה"ל מתמודד עם אתגרים ביטחוניים ייחודיים תוך שמירה על רף גבוה מאוד
של ערכים ומוסר .במהלך שנים אלה חשפנו בפני קהל גדול ומגוון בארץ ובעולם מאות
עדויות שניתנו לנו בפנים גלויות ובשם מלא ,המתארות את התנהלותם של חיילי צה"ל
ואת אופן התמודדותם עם דילמות מוסריות וערכיות העולות במהלך הלחימה ,תוך שהם
נצמדים לקוד אתי מחמיר ולעיתים קרובות תוך סיכון עצמי ממשי.
דילמות אלה ,שנכפות על לוחמי צה"ל יום יום ,הינן תוצאה ישירה של תורת הלחימה
של האויב שמולו .חמאס וארגוני טרור נוספים הבינו כבר מזמן שאינם מסוגלים לנצח את
מדינת ישראל בכוח הזרוע ולכן מנהלים מלחמת הסברה ותעמולה .מטרתם היא לזכות
באהדה ציבורית בינלאומית ובמקביל ליצור דמוניזציה למדינת ישראל ,בתקווה שהעולם
ישמע ויפעל נגדה.
למשל ,בחודש אפריל  2018החליט חמאס בעזה לנקוט בטקטיקה חדשה .הפגנות
ענק על גדר הגבול עם ישראל שמטרתן ליצור אצל הקהילה הבינלאומית את הרושם
שמדובר ב״מחאה לא אלימה״  .אולם ,כבר בהפגנה הראשונה ,התברר שהאזרחים הרבים
המשתתפים בהפגנות אינם אלא מגינים אנושיים המאפשרים למחבלי החמאס להתקרב
לגדר ,לפגוע בחיילי צה"ל ולנסות לחדור לשטח ישראל .
אירועים אלה ,לצד גל הטרור העממי שקדם להם והתאפיין בפיגועים רבים שבוצעו ע"י
נערים ונשים ,הובילו אותנו להבנה כי חשיפת העדויות בדבר סולם הערכים הגבוה על פיו
פועלים חיילי צה"ל היא חיונית ביותר ,אך חשוב לא פחות להציג גם צד נוסף    -שיטות
הלחימה של ארגוני הטרור המבוססות על אותה הבנה כי צה"ל נזהר מפגיעה בחפים
מפשע ,ומציבות את לוחמי צה"ל פעם אחר פעם מול אוכלוסייה אזרחית ובתוכה ילדים
ונשים ,הן לצרכי לחימה התקפית והן כמגינים אנושיים.
מסמך זה מאגד בתוכו למעלה מ 30 -עדויות של חיילים וקצינים במילואים אשר שירתו
בצה"ל ובשירותי הביטחון האחרים של מדינת ישראל .העדויות בחוברת זו משמיעות קול
אמיתי ,חשוב וערכי של חיילים אשר נתקלו בשירותם הצבאי בהפרת זכויות אדם בוטה
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מצד ארגוני הטרור הפלסטיני כלפי הפלסטינים עצמם ,בדגש על שימוש במגינים אנושיים
וניצול אוכלוסייה אזרחית לצרכי לחימה.
קובץ עדויות זה יצא לאור מתוך הבנה כי למרות שמדובר בהפרה בוטה של החוק
הבינלאומי ,הרי שבמקרה הפלסטיני ,הנושא זוכה להתעלמות כמעט מוחלטת בקרב
הקהילה הבינלאומית וארגוני זכויות האדם.
האירועים המתועדים בחוברת זו מייצגים תופעה רחבה של שימוש במרחב האזרחי
וההומניטרי לצרכי טרור .העדויות כוללות מקרים בהם נעשה שימוש באמבולנסים
להעברת אמל"ח ולהסעת מחבלים ,שיגור רקטות מתוך גני ילדים ,ירי מתוך בתי ספר
ומסגדים ,תכנון התקפות אל עבר מרחבים אזרחיים מובהקים וישובים ישראליים ,שימוש
בילדים ונשים כמגינים אנושיים ,הפרות של הפסקות אש הומניטריות ועוד עדויות
רבות המתארות מגוף ראשון את השימוש הציני שעושים חמאס והרשות הפלסטינית
באוכלוסייה אזרחית פלסטינית.
את הפרות זכויות האדם המובאות בחוברת זו חילקנו לשלוש קבוצות עיקריות:
 .1שימוש בקטינים לצרכי לחימה וניצול ילדים לפעולות טרור.
תופעה החוזרת על עצמה בעדויות רבות היא שליחה של ילדים עם מטעני נפץ לעבר
כוחות צה"ל מתוך הנחה שאלו יעוררו פחות חשד מאדם בוגר .בחלק מהעדויות ניתן
לראות שלא הוסבר לאותו ילד-שליח מה בדיוק החפץ שהוא התבקש להעביר במחסום
ורק ערנות החיילים מנעה אסון כבד.
 .2ניצול נשים ,זקנים ,בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות לפעולות טרור.
בשנים האחרונות ,פיגועים וניסיונות פיגוע רבים בוצעו ע"י נשים .ברבים מהמקרים עולה
כי האישה יצאה לבצע את הפיגוע על מנת לכפר על מעשים הקשורים למה שמכונה
"כבוד המשפחה"   .בנוסף לטיהור שמה של המשפחה מזכה האישה את משפחתה גם
בקצבה נדיבה מהרשות הפלסטינית ,קצבה המשולמת לכל מפגע .ההיבט הכספי הינו גורם
שלא ניתן להתעלם ממנו.
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 .3הפיכת המרחב ההומניטרי למרחב לחימה.
ארגוני הטרור למדו כי בישראל ממפים כל מרחב בעל מאפיין הומניטרי ונמנעים ככל
האפשר מלבצע בו תקיפות .לפיכך  ,ממקדים ארגונים אלו את פעילותם דווקא בתוך אותם
מרחבים .כך לדוגמה מוצגות עדויות על בונקרים מלאי תחמושת בתוך מסגדים ,שיגורי
רקטות מבתי ספר וגני ילדים ,הברחת מחבלים וחגורות נפץ באמבולנסים ועוד.
למרות החלוקה ,בכל העדויות בחוברת חוזרים על עצמם שני מאפיינים :הפחד והחינוך  .
במקרים רבים ארגוני הטרור מאלצים את הילדים והאזרחים לבצע פעולות טרור תוך
איומים והטלת פחד  .סיטואציה זו לא מותירה ברירה עבור אותם ילדים ואזרחים ,שכן
אם יסרבו לבקשה ,יחשב הדבר כבגידה .במקביל ,שטיפת המוח ארוכת השנים והחינוך
לשנאה מהגיל הרך הינם כה קיצוניים והרסניים ,עד שאותם ילדים ואזרחים מצטרפים
לעיתים לשורות הטרור מיוזמתם שלהם ,לרוב מתוך הבנה ברורה של היתרון המבצעי בו
ילד ,אישה או איש רפואה ,מוציא לפועל פעולת טרור.
אחת המסקנות המרכזיות העולות מהמוצג בחוברת היא הפער בין הנורמות של הארגונים
הפלסטיניים והשיטות לפגיעה באזרחי ישראל ובחיילי צה"ל ,אל מול אופי הסיקור של
שיטות אלה בקרב הקהילה הבינלאומית לרבות התקשורת הבינלאומית ,מוסדות ,מדינות
מערביות וארגוני זכויות אדם.
למעשה ,בשיח של "זכויות אדם" על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,רובן הגדול של הטענות
מופנות כלפי ישראל ,כל זאת בזמן שישראל מחנכת את חייליה על פי קוד אתי מהמחמירים
בעולם .לעומת זאת ,ארגוני הטרור הפלסטיניים ,המפרים זכויות אדם ועוברים על החוק
הבינלאומי כשיטת עבודה  -זוכים להתעלמות ולשתיקה רועמת.
בחוברת זו אנו מבקשים לפזר את מסך העשן ולהציג את התמונה המלאה ואת האתגרים
עימם מתמודדים לוחמי צה״ל .אין זה פשוט להנגיש מציאות זו למי שמעולם לא חווה
אותה ,ביחוד לקהלים הניזונים באופן מוחלט מהתקשורת והרשתות החברתיות .בשונה
מתאונות דרכים או אסונות טבע ,תופעות מוכרות  בעולם ,כאן אנו נדרשים לסוגיה שרוב
העולם המערבי לא נדרש לה כלל ,או יותר נכון לומר ,אף אחד לא דרש מהעולם את
הסטנדרט שלו נדרשת מדינת ישראל.
בחרנו להביא במסמך זה את הקול האנושי ,ולחשוף כיצד הפן המוסרי בלחימה נראה
מבעד עיניו של החייל או הקצין הישראלי הפוגש מציאות זו פנים מול פנים ומיישם
ערכים אלה יום יום .מה עובר לחייל בראש כשילד חמוש רץ לכיוונו? איך מתמודדת
חיילת במחסום עם החשש שמתחת למיטת המטופל באמבולנס הממהר מסתתרת חגורת
נפץ?
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מחקרים ,תצלומי אוויר ונתונים הם חשובים ,ומאלו יש לעייפה ,אך על מנת להבין את
המציאות הבלתי נתפסת הזו ,כדאי מאוד להקשיב לאותם חיילים וחיילות ,אלה שנאלצו
לא פעם לנצור את נשקם כשהבינו שבצד השני משתמשים באזרחים ,נשים וילדים כמגן
אנושי ,גם כשהמשימה אליה נשלחו הייתה מאוד ברורה ומדויקת.
תורת הלחימה של ארגוני הטרור הפלסטיניים כפי שמשתקפת במסמך זה ,כרוכה בהפרת
זכויות אדם בצורה שיטתית ,תוך פגיעה באזרחים חפים מפשע .בניסיונותיהם לפגוע
באזרחים ישראלים ,ארגוני הטרור מקריבים את אזרחיהם.
הטרור אינו בעיה פנימית של מדינת ישראל בלבד ,אלא תופעה חובקת עולם .השיח
על זכויות כל אדם באשר הוא אדם הינו שיח אוניברסלי שלא מתנהל בחצר שלנו
בלבד .ההתעלמות הכמעט מוחלטת מצד הקהילה הבינלאומית ,שרובה נובעת ממניעים
פוליטיים ,מסוכנת לא רק כלפי ישראל ,אלא כלפי העולם החופשי כולו.

■■בפרויקט זה נעשה שימוש בחומרי ארכיון -תמונות וסרטונים ,לצורכי המחשה.
■■כל התמונות הינן אותנטיות וצולמו כחלק ממאמצי תיעוד בקרב ארגוני הטרור הפלסטינים
אך לא באירועים הספציפיים המתוארים בחוברת.
■■כל העדויות המתאורות בחוברת זו עברו את אישור הצנזורה הצבאית.
■■כל העדויות נלקחו מתוך תמלולי שיחות עם העדים ועברו תיקוני הגהה ועריכה לשונית
לנוחיות הקורא.
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ראש מכון אבא אבן
לדיפלומטיה בינלאומית
במרכז הבינתחומי הרצליה

חפש אמת
במהלך הקריירה שלי במשרד החוץ ,ובייחוד כמנכ"ל המשרד וכשגריר באו"ם ובלונדון,
נלחמתי מדי יום את המלחמה על דמותה של מדינת ישראל בחו"ל ,מתעקש שמדובר
במלחמה על האמת .לא האמת שלי ,או האמת של ממשלת ישראל .פשוט האמת.
בעידן שבו עובדות הן דבר נזיל יש צורך לפעמים להגיד את האמת הבסיסית והיא
שישראל היא המדינה היחידה בעולם שנמצאת כבר מעל ל 70-שנה במערכה כנגד
ארגוני טרור ומדינות עויינות ,ובמערכה נוספת מול טרור מדיני והכפשות חוזרות ונשנות
שמבקשות לערער על הלגיטימיות שלה ועל מקומה במשפחת העמים .בו בזמן ,בזמן
שישראל מחויבת לשמירה על הדין הבינלאומי וזכויות האדם ,ארגוני הטרור כמו חמאס
ואחרים פועלים במנותק מכל חוק כזה או אחר.
סוג זה של לחימה – מדינה מול ארגוני טרור ,נקרא לוחמה א-סימטרית מכיוון שיש בה
יתרון מובנה לארגוני הטרור .ההגבלות שחלות על מדינה שומרת חוק לא חלות על ארגוני
הטרור שמולה .הלכה למעשה ,בעיקר בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,הקהילה
הבינלאומית מתייחסת לישראל תוך יישום של סטנדרט משולש ,לא שוויוני ופוגעני כלפי
ישראל -סטנדרט אחד כלפי מדינות לא דמוקרטיות ,ארגוני טרור והרשות הפלסטינית,
סטנדרט אחד לדמוקרטיות ,וסטנדרט אחד ,יחיד ומיוחד ,שלא באמת ניתן לעמוד בו,
למדינת ישראל.
התקופה בה התמודדתי עם הסטנדרט המשולש הזה באופן הברור ביותר הייתה כמובן
בתקופתי כשגריר ישראל לאומות המאוחדות ,תקופה שכללה בין היתר את המבצעים
בעזה "עמוד ענן" (נובמבר  )2012ו"צוק איתן" (קיץ  .)2014כמעט מדי יום ביומו
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הלכה למעשה ,בעיקר
בהקשר של הסכסוך
הישראלי-פלסטיני,
הקהילה הבינלאומית
מתייחסת לישראל תוך
יישום של סטנדרט
משולש ,לא שוויוני ופוגעני
כלפי ישראל

התמודדתי עם הצעות גינוי כאלה ואחרות
לישראל שהתבססו על שקרים ,עיוותים
ובמקרה הטוב חצאי אמיתות .במקביל,
ניסיתי להפנות את הזרקור אל פשעי החמאס
וארגוני הטרור ברצועה ,אשר פגעו לא רק
באזרחי ישראל אלא אפילו בפלסטינים
תושבי עזה ,אך לשווא.
לא הייתי צריך להתאמץ כדי להשיג את
העובדות .חלקן תועדו במצלמות ועל חלקן
היו עדויות ממקור ראשון של גורמים בתוך האו"ם עצמו .כך למשל ,כאשר אנשי חמאס
הסתירו רקטות בתוך בתי ספר של אונר"א בעזה ,היו אלה אנשי אונר"א עצמם שגילו את
הרקטות ודיווחו על השימוש הלא חוקי שנעשה במתקניהם .מה היה השלב הבא? הם עשו
את הדבר ההגיוני בעיניהם והחזירו את הרקטות לחמאס .עד היום אני תוהה האם אותן
רקטות שהוחבאו בבתי ספר בעזה פגעו בסופו של דבר בבתי ספר או גני ילדים בישראל.
למותר לציין שתגובת הקהילה הבינלאומית לאירוע זה הייתה כה שקטה שאפילו מתקני
ההאזנה המתוחכמים של ישראל ,לא הצליחו לשמוע אותה.
במקביל ,היו אינספור אירועים אחרים בהם השתמשו חמאס ושותפיו בנשים וילדים
תמימים כמגן אנושי ואף שמו אותם בין הכוונות .העדויות על כך זרמו באופן קבוע:
איך חמאס לא רק מסתתר אלא אף יורה על ערי ישראל מתוך ריכוזי אוכלוסייה ברצועה;
איך הוא מכריח ילדים לאתר חיילי צה"ל ואז יורה לעברם;
איך הוא מנצל הפסקות אש הומניטריות על מנת להתחמש מחדש ולבנות מוצבים בבתים
של אזרחים;
אפילו כאשר ערוץ טלוויזיה צילם כיצד חמאס משגר טילים לעבר ישראל מתוך בית
חולים ברצועה   ,הדבר לא זכה לתגובה מהקהילה הבינלאומית .תקופה זאת המחישה
באופן הברור ביותר את הסטנדרט המשולש הנהוג באו"ם ,כזה שמגיע לכדי טרור מדיני
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אפילו כאשר ערוץ טלוויזיה צילם כיצד חמאס משגר
טילים לעבר ישראל מתוך בית חולים ברצועה ,הדבר לא
זכה לתגובה מהקהילה הבינלאומית .תקופה זאת המחישה
באופן הברור ביותר את הסטנדרט המשולש הנהוג באו"ם,
כזה שמגיע לכדי טרור מדיני כלפי ישראל
כלפי ישראל.
זהו טרור מדיני מהסוג שמחייב אותנו ,כמייצגי המדינה -לעמוד על האמת ,להעמיד את
המשקרים והמסלפים על טעותם ,ולשוב ולהציג את העובדות הנכונות בפני התקשורת
והציבור -בחו"ל וגם בארץ.
כאן אני רואה את החשיבות של ארגוני חברה אזרחית כגון "האמת שלי" .לא רק שהם
מציבים תמונת ראי מול אלה המבקשים להשחיר את פניה של ישראל ,אם מציפים את
האמת .לא נראטיב ,לא סיפור ולא דעה – האמת .זאת התשובה הכי טובה לפייק ניוז
שעוטף אותנו.
לחמאס יסלחו על שקרים ,לישראל אין המותרות של לא להיות מדויקת ,חדה ,אמיתית,
כנה וישירה באופן מוחלט .לפיכך ,העדויות ממקור ראשון של אנשי "האמת שלי"
והעובדה שהן מסופרות בפנים גלויות ולא מאחורי טשטוש או הסתרה ,הן בעלות עוצמה
והשפעה מיוחדות.
פתגם ידוע אומר שלשקר אין רגליים .למרבה הצער כבר למדתי שהשקר לא צריך רגליים
כדי להגיע רחוק ולעיתים הוא אפילו מהיר יותר מהאמת .ועדיין ,אסור לוותר על האמת
כי בלעדיה לעולם לא ננצח.
המסמך הזה של "האמת שלי" הוא עוד צעד לטובת האמת.
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יו"ר ומייסד מרכז ראול ולנברג לזכויות
אדם ,לשעבר שר המשפטים והתובע
הכללי של קנדה

"האמת היא החלל הראשון במלחמה"
מושג זה בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר כאשר מתייחסים לסכסוך הישראלי-
פלסטיני ככלל ולהתקפה של חמאס על ישראל בפרט .בחסות ערפל המלחמה ,האמת
נסתרת והעובדות מטושטשות ,ואמירות מוסריות כוזבות נתפסות כצווים מוסריים
צודקים לכאורה .עובדה זו מכהה  -אם לא אפילו משחיתה  -את ההבנה ואת היכולת
של הקהילה הבינלאומית להגן על זכויות אדם ולקיים את החוק ההומניטרי הבינלאומי.
תופעה זו מספקת תמיכה מוסרית לחמאס הפוגע בפלסטינים וישראלים כאחד ,תוך כדי
שימוש נצלני באזרחים הפלסטינים כמגינים אנושיים.
השימוש של חמאס במגינים אנושיים ,בא לידי ביטוי במספר דרכים:
.1
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1ירי טילים מכוון וללא אבחנה לעבר ריכוזי אוכלוסייה ישראלים בישובים ובערים
בישראל .תקיפות נרחבות ושיטתיות אלו ,מהוות הפרה של אמנת רומא וחוקי
המלחמה הבינ״ל .כפי שהציג זאת אף הנציג הפלסטיני לאו״ם“ :כל רקטה ורקטה
שמשוגרת ע״י החמאס אל עבר אזרחים ישראלים ,מהווה פשע נגד האנושות״.
הישראלים זוכים לרוב להגנה מהרקטות בזכות מערכת כיפת ברזל ובכך נמנע
הרס רב ואבדות בנפש .עם זאת ,אין בדבר בכדי להמעיט מכוונת החמאס להטיל
אימה על אזרחי ישראל ,ומהמחיר פסיכולוגי שנגבה מהאוכלוסייה כתוצאה
משיגורים אלו .נוסף על כך ,התקפות טילים אלו המבוצעות ממרחבים אזרחיים
עושות שימוש באזרחים הפלסטינים כמגנים אנושיים ואף כבני ערובה ,לא רק
כדי להגן על מחבלי חמאס מתגובה ישראלית מוצדקת ,אלא בכדי לגרום במכוון

כפי שהציג זאת אף הנציג
הפלסטיני לאו"ם" :כל
רקטה ורקטה שמשוגרת
ע"י החמאס אל עבר
אזרחים ישראלים ,מהווה
פשע נגד האנושות"
לנפגעים רבים בצד הפלסטיני,
דבר המשרת את מכונת התעמולה
הפלסטינית.
.2

2חמאס לא רק יורה טילים אל
עבר ישראל ,אלא גם מאחסן נשק במתחמים אזרחיים ,מסתיר את לוחמיו
בסביבה אזרחית ,בונה מנהרות תת-קרקעיות כדי לתקוף אזרחים ישראלים
בשטח ישראל ,ואפילו ממקם את אזרחיו על גגות מבנים ,כאמור ,בכדי להגן
על מטרות צבאיות .משמעות פעולות אלה של חמאס הן שתקיפות הנגד של
ישראל עלולות באופן טראגי להעלות את מספר הנפגעים הבלתי מעורבים.
כפי שאמר זאת מזכ״ל האו״ם לשעבר באן קי מון ,אשר לא היה ידוע באהדתו
לישראל“ :אנו מגנים שימוש במתחמים אזרחיים כגון בתי ספר ,בתי חולים ,וכל
מתחם אזרחי אחר ,לשימושים צבאיים״.

.3

3הנבזות הגדולה באופן השימוש של חמאס במגנים אנושיים בו מבוצע ניצול
לרעה של ארגונים הומניטריים ומוסדות דת למטרות טרור .לדוגמה ,אחסנת
נשק במתקני או״ם ,שינוע מחבלים באמבולנסים וירי רקטות ממסגדים ,בתי
ספר ,בתי חולים ואתרים מוגנים אחרים.

.4

4השימוש הגס של חמאס בילדים כמגן אנושי .חמאס מגייס ילדים למטרות טרור
כגון פיגועי התאבדות ,תוך כדי לימוד ילדים לשנאה ורצח יהודים .פעולות אלו
הן הפרה אכזרית של הזכויות ההומניטריות של הילדים הפלסטינים .נוסף על
כך ,האיום בחטיפה ואחזקה כבני ערובה של ילדים ישראלים באמצעות מנהרות
הטרור החודרות לשטח ישראל מהווה הפרה של האמנה בדבר זכויות הילד.
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.5

5חמאס עוסק בהסתה לשנאה ולרצח עם ,דבר המהווה הפרה מתמשכת של
המשפט ההומניטרי הבינלאומי .הפרה זו מתבטאת בקריאה פומבית להשמדת
ישראל והריגת יהודים באשר הם .קריאה פומבית זו מעוגנת באמנת החמאס
האנטישמית המאשימה את היהודים בכל הרעות של האנושות ,ומשחיתה
ומסיתה לפשע את הצעירים וחסרי הישע.

.6

6ביטוי נוסף מהעת האחרונה הוא גיוס ,הובלה ומתן עידוד כספי לאזרחים ,בהם
נשים וילדים ,על מנת שאלו ישמשו כמגינים אנושיים לפעולות הטרור האקולוגי
כנגד ישראל שכללו שימוש בבלונים ועפיפוני תבערה ,על מנת להצית חוות,
יערות ,בתי כנסת ובתי ספר.

סך הפעולות השיטתיות והנרחבות שנסקרו לעיל מהוות פשעים נגד האנושות .פשעים
אלו נחשבים לחמורים ביותר במשפט הבינלאומי ונדרש למצות את מלוא חומרת הדין
עבורם.
ישראל המבקשת לעמוד בסטנדרטים והנורמות הגבוהים ביותר של המשפט הבינלאומי
וזכויות האדם ,מגיבה באופן מדוד ,תוך מתן עדיפות לשמירה על חיי אדם ,ישראלים
ופלסטינים כאחד .בזמן שחמאס מנצל אזרחים פלסטינים כמגנים אנושיים כדי לנסות
לרצוח אזרחים ישראלים ,ישראל מבקשת לצמצם ככל האפשר את ההרוגים הפלסטינים
תוך כדי הצלה של פלסטינים מפני פגיעה.
נקודה זו מועצמת ומודגשת בסיפורו של הדר גולדין ז״ל אשר עדותו של אחיו צור
גולדין מובאת בחוברת זו ,ואשר עבור משפחתם אני נותן סיוע משפטי בהתנדבות .בין
ה 1 -ביוני ל 7 -ביולי  ,2014ירה חמאס כ 450 -טילים על אזרחים ישראלים וחפר
מנהרות טרור לתוך יישובים ישראלים .בכדי להתמודד עם איום זה החלה ישראל במבצע
צוק איתן .כחלק ממבצע זה ,הייתה יחידתו של הדר אחראית להגן על צוותי ההנדסה
שפעלו תחת אש לנטרל את מנהרות הטרור ,מנהרות אשר לעיתים קרובות נבנו מתוך
מבנים אזרחיים כמו בתי ספר .באותו הזמן ממש ,אחיו התאום של הדר ,צור ,פיקד על
מחלקה שתפקידה היה לחלץ פלסטינים אשר שימשו את חמאס כמגן אנושי.
באותו הזמן ,החל קמפיין בינלאומי של דה-הומניזציה ,דמוניזציה ודה-לגיטימציה כנגד
ישראל .קמפיין זה כלל קלישאות כגון “מעגל האלימות״“ ,שוויון מוסרי״ שגוי ,ואפילו
טענות חסרות שחר על “רצח עם״.
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בזמן שחמאס מנצל אזרחים פלסטינים כמגנים אנושיים
כדי לנסות לרצוח אזרחים ישראלים ,ישראל מבקשת
לצמצם ככל האפשר את ההרוגים הפלסטינים תוך כדי
הצלה של פלסטינים מפני פגיעה

הפסקת האש הוכרזה ,אך רק ישראל חדלה ואילו חמאס המשיך לירות .במהלך הפסקת
אש הומניטרית אחת שתווכה על ידי ארצות הברית והאו״ם ,ניצל חמאס את הפסקת האש
ורצח וחטף את גופתו של הדר גולדין .צור גולדין הוזעק ממשימת חילוץ של פלסטינים
ששימשו את חמאס כמגן אנושי בכדי להציל את אחיו שנחטף על ידי חמאס ,אבל זה
היה מאוחר מדי.
בהפרה של הפסקת האש ההומניטארית של האו״ם ובהתעלמות מוחלטת מעקרונות
היסוד של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ,ממשיך החמאס כבר למעלה מארבע שנים
להחזיק באופן בלתי חוקי בחלקי גופתו של הדר גולדין ולמנוע את קבורתו .בו בזמן,
הרשות הפלסטינית מגנה את ישראל וקוראת לתמיכה בינלאומית בגינוי זה ,בעודה
מציעה תשלום כספי לרוצחי ישראלים.
בעוד שישראל מבקשת לציית לחוק הבינלאומי בסכסוך מזוין ,המנהיגות הפלסטינית
מפרה אותו .אולם ,דעת הקהל והפעולה הבינלאומית הנלוות לה מציגות תמונה הפוכה.
בין אם מדובר בתחקירי מדיה או בחקירות באו״ם ישראל נמצאת תמיד אשמה מראש
והיחס הרווח אליה הוא בשיטת “קודם כל גזר הדין ורק לאחר מכן פסק הדין״ ,כפי שניתן
לראות בהחלטות האו״ם שקובעות מראש את האשמה הישראלית תוך כדי זיכוי חמאס
ממעשי הזוועה שלו .מעשים אלו שבמקרה הטוב ניתן לתלותם באי הבנה ,מפחיתים
בחשיבות ואף מלבינים לחלוטין את מעשי הזוועה של חמאס וכך למעשה מעודדים את
חמאס להמשיך בשימוש במגינים אנושיים ובביצוע הפרות זכויות אדם.

מגינים אנושיים | 19

ארווין קוטלר

פרסום זה של "האמת שלי" הוא חשוב ובעיתוי הנכון.
הוא חושף בפני העולם את הזוועות הרווחות והמסוכנות
המבוצעות על ידי חמאס ,ואת התרבות השנואה של
עבריינות ופטור מעונש העומד בבסיסן

לפיכך ,פרסום זה של “האמת שלי״ הוא חשוב ובעיתוי הנכון .הוא חושף בפני העולם
את הזוועות הרווחות והמסוכנות המבוצעות על ידי חמאס ,ואת התרבות השנואה של
עבריינות ופטור מעונש העומד בבסיסן .באמצעות עדויות ברורות ומשכנעות ,פרויקט זה
מתעד וממחיש את האמת בפירוט רב ,ומדגיש את השימוש של חמאס במגינים אנושיים
בעזרת פרקים חשובים כגון “ילדים בשרות הטרור״; “אוכלוסיות חלשות כאמצעי
לחימה״; ו״ממתקנים אזרחיים לבסיסי טרור״  .
אני מאמין שהמצוקה והכאב של האזרחים הפלסטינים והישראלים  -כפי שמובאים
בפרסום זה של ‘האמת שלי׳  -יקבלו התייחסות ויזכו לטיפול נכון תוך טיפוח דו-קיום.
ההפרה הבוטה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי על ידי חמאס ,והשימוש והניצול של
מגינים אנושיים על ידו ,נמצאים בלב הסכסוך .במסגרת ההתמודדות עם הבעיות העולות
מהנושא ,עבודה זו תורמת תרומה חשובה למטרתנו המשותפת של שלום וצדק.
בסופו של דבר ,האמת והצדק ינצחו.
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שער א׳

ילדים בשירות הטרור
ניצול ילדים לפעולות טרור
ושימוש בהם כמגינים אנושיים
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עדות

01

הם פשוט ירו עלינו בין
הראשים של הילדים
בשירות הצבאי שלי הייתי מפקד צוות
סרן (מיל') רביד אלפסי
בסיירת גולני ,הובלתי חיילים וכוחות ללחימה
יחידה :פלס"ר גולני
בהרבה אזורים ,בלבנון ,ביו"ש ובעזה .לאחר
מלחמת לבנון השנייה ,האיום המרכזי על
גיזרה :רצועת עזה
ישראל היה חמאס בעזה .חמאס ביצע תקיפות
שנה2007 :
בלתי פוסקות של טילים ופצצות מרגמה על
הערים והישובים סביב רצועת עזה .התפקיד
שלי ,כמפקד צוות ,היה לעצור את הירי הזה
שבוצע בעיקר מאזורים חקלאיים ממזרח
ומצפון לעיר עזה .זכור לי שאחד ממנהיגי
החמאס אמר אז לגבינו החיילים" :כשאתם
החיילים תיכנסו לעזה ,לא תמצאו את עצמכם
נלחמים רק נגד כמה אלפי חיילי התנגדות
של חמאס ,אלא תמצאו את עצמכם נלחמים
נגד מיליון וחצי אנשים שאוהבים מוות יותר
מאשר את החיים ,שרוצים להיות שאהידים,
שרוצים להקריב את עצמם" .כך הוא אמר וכך
באמת הרגשתי ,שאנחנו נלחמים נגד העיר
כולה ולא רק נגד הטרוריסטים.
נכנסנו לעזה לביצוע המשימה בערך ב 1-או  2לפנות בוקר ,שפופים וזהירים בין
עצי הזית .איתרנו את נקודת שיגור טילים המיועדת ,במרכז השכונה ,והצבנו מארב
במטע הזיתים הסמוך .חיכינו כל הלילה ,ואז ,בערך ב 5-לפנות בוקר התגלינו .האיכרים
הראשונים של הבוקר כנראה הבינו שאנחנו שם ,אולי ראו את העקבות שלנו מהגדר.
בכל אופן הם הבינו שיש חיילים בתוך עזה מסביב לסג'עיה והזעיקו את החמאס כמובן.
ואז ,ב 5:30-לפנות בוקר ראיתי קבוצת ילדים ,כ 15 10--ילדים ,בני לא יותר מ 6או 7
מתרוצצים מסביב למטעים ולא ממש הבנתי מה הם עושים שם .למה שהם ישלחו ילדים?
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חשבתי לעצמי שאני לא רוצה לירות חזרה
בירי מסיבי כי הילדים עדין שם ,אבל חמאס
 להם לא היה אכפת ,הם פשוט ירו עלינובין הראשים של הילדים.
בדיעבד הבנתי ,שילדים הם כ"כ נמוכים ,הם למעשה נמוכים יותר מהחלק המאסיבי של
העץ עם הענפים והעלים ,ואז הם יכולים לרוץ במטעים ולחפש אותנו.
לקח לילדים כ 10-עד  15דקות למצוא אותנו .כשהם מצאו אותנו הם שמחו ,התחילו
להצביע עלינו ,לצעוק ולחייך ,לשמוח על הצלחתם .פחות מדקה לאחר מכן ,התחלנו
לספוג אש מקלעים וקלאצ'ניקובים ,כל זה כשהילדים עוד שם .אני זוכר שחשבתי לעצמי
שאני לא רוצה לירות חזרה בירי מסיבי כי הילדים עדין שם ,אבל חמאס  -להם לא היה
אכפת ,הם פשוט ירו עלינו בין הראשים של הילדים .הילדים מתרוצצים מסביב ,שמחים,
מחייכים ,עשו את עבודתם ,והחמאס פשוט יורה עלינו ,בין הראשים של הילדים .תפסנו
מחסה ,התחבאנו מאחורי העצים ,ואז אחרי בערך שתי דקות ,התחילו לעוף עלינו טילי
 .RPGבשלב הזה היינו חייבים לצאת משם ,אז הלכנו מאחורי אחד הבניינים ,והתחלנו
להילחם בחזרה.
מה שאני באמת זוכר מאותו היום ,זו ההבנה שלי שאני באמת לא נלחם רק נגד
החמאס ,אלא נגד כל העיר ,ושנית ,עד כמה החמאס מצליח לגייס את כל אזרחי עזה
ללחימה נגדנו ,כולל ילדים .חמאס שולח ילדים מול חיילים חמושים על מנת לגלות
אותם ואז מתחיל להילחם ,כשהילדים עדיין שם .אנחנו נכנסים לעזה כדי להגן על אזרחי
ישראל שגרים בקיבוצים ובמושבים ,כדי להגן על הילדים שלהם ועל משפחותיהם .חמאס
מנגד ,משתמשים בילדים שלהם ,במטרה להילחם בנו .זה לא נתפס שאנחנו הולכים לקו
הקדמי כדי להגן על החבר'ה שלנו ,והם שולחים את הילדים שלהם מולנו.

אשקלון

שדרות

לצפייה בעדות המלאה:
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02

נתנו לו מאה שקלים
ושלחו אותו להתפוצץ
ניצב (בדימוס) ,ח"כ מיקי לוי
יחידה :משטרת ישראל
מחוז ירושלים (מפקד)
גיזרה :ירושלים
שנה2002 :

כמפקד מחוז יהודה ושומרון במשטרת
ישראל וגם כמפקד מחוז ירושלים הייתי שותף
באינספור תחקירים מבצעיים של אירועים
שונים על מנת להפיק לקחים .תחקירים
על אירועים של מחבלות מתאבדות וילדים
מתאבדים זכו לתשומת לב מיוחדת ולתחקיר
עמוק יותר .זכור לי מקרה של ילד ששבר את
חלון המכונית של מורה בבית הספר וברח
מפחד שייתפס ,ארגוני הטרור יצרו אתו קשר,
נתנו לו מאה שקלים ,שאותם נתן לאמו,
ציידו אותו בחגורת נפץ ושלחו אותו למחסום
הצבאי הקרוב כדי להתפוצץ על החיילים ,או
במידה ויצליח לעבור  -להתפוצץ במרכז של
עיר ישראלית.
עצם המעשה של שליחת ילד כדי לבצע
פיגוע ,לנצל את הנפש הרגישה שלו ,ולנצל
את חולשתו כחסר ישע ולעשות בו שימוש,
יצר אצלנו הלם ושוק ,וזה חייב אותנו
כמובן לשנות תפיסות עולם ,לשנות תפיסות
מבצעיות ולהתחיל לבדוק גם ילדים חשודים.

ירושלים

לצפייה בעדות המלאה:
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עדות

03

תוך שניות זה התפוצץ
האירוע התרחש בחורף  2007כחלק
סמ"ר (מיל') נדב עניא
ממבצע 'חורף חם' בקסבה של שכם ,שבאותם
יחידה :עורב גולני
הימים הייתה מעוז הטרור בשומרון .קיבלנו
משימה לאתר אמל"ח ומבוקשים במבצע
גיזרה :שכם
שבשל ההיקף הגדול שלו היו מעורבות בו כמה
שנה2007 :
יחידות .במהלך הפעילות ,הובלתי את הצוות
בין הרחובות הצרים ולפתע הגענו להצטלבות.
המפקד ביקש ממני לפתוח זיג ,להסתכל לתוך
הסמטה ולוודא שלא נשקפת סכנה לשאר
הצוות .ברגע שנכנסתי לסמטה זיהיתי מולי
עשרות ילדים בגילאי  5-11עומדים מולי
וצועקים ,מקללים בערבית ובעברית וזורקים
אבנים לכיוון שלי .לא היה מדובר בפגישה
מקרית ,הרגשתי שהאירוע מתוכנן היטב מראש
והילדים האלה קיבלו הכנה איך להגיב לחיילים ומה בדיוק לעשות .בזמן שאני עומד
ומחכה שהצוות שלי יעבור ,אני קולט אבן שנזרקת לכיווני .אבן שהיא לא בדיוק אבן.
אני מפנה את המבט ורואה שלאבן הזו מחובר פתיל ,ולמעשה מדובר בפצצה .תוך שניות
היא התפוצצה .למזלי נפצעתי קל בלבד.
במהלך השירות שלי נתקלתי בהמון אירועים ,אבל זאת הפעם הראשונה שאני נתקל
בילדים ,ובילדים בלבד ,שניצבים מולי .ילדים שזורקים עלי אבנים ומשתמשים גם בנשק
חם ,לעכל דבר כזה היה ממש לא פשוט .זה היה שוק גם לי וגם לחבר'ה שאיתי .אני זוכר
שזה היה סוג של שבר ,האויב שולח לך ילדים ומאלץ אותך להתמודד עם סיטואציה
שאתה לא מכיר בכלל .הם (האויב) שולחים ילדים קטנים ,והם מכירים את הפקודות של
צה"ל ,הם יודעים שלילדים לא יאונה כל רע והם יכולים לעמוד בנחת מאחוריהם בעוד
החיילים מתמודדים עם הדילמה הזאת .פעיל הטרור שם מולו מגן אנושי .מבחינתו זה
מצב של ניצחון בשני המקרים ,אם הילד מצליח לפגוע בחייל (או מאפשר למחבל לפגוע
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בו) אז מעולה ,ואם החייל פוגע בילד מתוך
הגנה עצמית זאת הצלחה מבחינת השחרת
דעת הקהל העולמית לגבי צה"ל .בתקופה
ההיא זה עוד היה מפתיע ,היום זה כבר
ממש לא מפתיע .זו השגרה וזה הנוהל .זה
התו"ל שלהם.

בזמן שאני עומד ומחכה
שהצוות שלי יעבור ,אני
קולט אבן שנזרקת לכיווני.
אבן שהיא לא בדיוק אבן.
אני מפנה את המבט ורואה
שלאבן הזו מחובר פתיל,
ולמעשה מדובר בפצצה.
תוך שניות היא התפוצצה.

תל אביב

לצפייה בעדות המלאה:
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04

תוך דקות ספורות הוא
העלה עשרות אנשים
לגג הבית
משנת  2005ועד  2007שירתי כקצין
אל"מ (מיל') יונתן ברנסקי
המבצעים של פיקוד דרום .במסגרת התפקיד,
יחידה :פיקוד דרום (קמב"ץ)
בין היתר ,עסקתי גם בפיקוד והפעלה של תא
תקיפות שבעצם התמקד בעיקר בתקיפות של
גיזרה :רצועת עזה
מחסני אמל"ח בגזרת רצועת עזה אל מול
שנה2007 :
מידע מודיעיני .אחד הדברים שמהר מאוד
הבנו שמאפיינים את דרך הפעולה של חמאס
בהקשרים של מחסני אמל"ח  -זה שהם הבינו,
מתוך הכרה של נקודות התורפה הערכיות
שלנו ,שהכי טוב ,מבחינתם ,זה להחביא את
מחסני האמל"ח שלהם בקומות התחתונות
של בנייני מגורים שבהם גרות מספר רב של
משפחות.
אנחנו פיתחנו שיטה מסוימת שמצד אחד נתנה להם אפשרות לעזוב את הבית מבלי
להיפגע ומצד שני כן להשמיד את האמל"ח לפני שיורים אותו על יישובי העוטף ,רקטות
או פצצות מרגמה .בעבודה משותפת עם השב"כ עבדנו בשיטה זו מספר לא קטן של
פעמים שבהם נתנו התראה מראש ,אנשים עזבו את הבית ורק אז חיל האוויר תקף בצורה
ממוקדת ומדויקת -השמיד את מחסן האמל"ח מבלי לגרום לנפגעים בנפש מהמשפחות
שגרות שם .למרות שקשה לי להאמין שמשפחה שגרה בבניין לא יודעת שיש לה מחסן
של אמל"ח בקומה התחתונה.
אני זוכר ערב אחד שביצענו תקיפה לאחר שניתנה התראה כזו ליושבי הבית ,כאשר
במקרה זה ההתראה ניתנה לאדם שאנחנו יודעים שיש לו קשר לאותו מחסן .בדקות
שהיו לו לפנות את האנשים מהבניין הוא יצא לרחוב ואסף אנשים .תוך דקות ספורות
הוא העלה עשרות אנשים לגג הבית .הם ידעו שאנו צופים בהם במצלמה של מזל"ט והם

| 30

דאגו שאנחנו נראה שהם על הגג -רקדו
על הגג ,עשו תנועות מגונות ,כל זאת כדי
למנוע מאתנו לתקוף את אותו מחסן.
זו דוגמה אחת מיני רבות לשימוש
באזרחים כמגן אנושי .זו שיטה שחמאס
שכלל עד רמה של מקצועיות רבה מאוד.
אח"כ ראינו בכל המערכות מ"עופרת
יצוקה" דרך "עמוד ענן"  ו"צוק איתן" ובין
לבין איך הדבר הזה הופך להיות שיטת
פעולה ,להשתמש במרתפים של מסגדים,
בתי חולים ,מרפאות ,גני ילדים ולשגר
במהלך סבבי הסלמה רקטות מתוך אותם
מקומות .לפעמים גם ראינו שימושים
מתוך מתקנים של האו"ם.

זו שיטה שחמאס שכלל
עד רמה של מקצועיות
רבה מאוד .אח"כ ראינו
בכל המערכות מ"עופרת
יצוקה" דרך "עמוד ענן"
ו"צוק איתן" ובין לבין איך
הדבר הזה הופך להיות
שיטת פעולה ,להשתמש
במרתפים של מסגדים,
בתי חולים ,מרפאות ,גני
ילדים ולשגר במהלך סבבי
הסלמה רקטות מתוך אותם
מקומות.

אשקלון

שדרות

לצפייה בעדות המלאה:

mytruth.org.il
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מיד אני מבין שמחבלים
יורים על הילדה הזאת
שנת  2002הייתה תקופה לחוצה מאד
סמ"ר (מיל') רן בר-יושפט
בישראל .זה היה במהלך האינתיפאדה
יחידה :מגלן
השנייה כאשר מחבלים היו נכנסים לערי
ישראל ומתפוצצים באוטובוסים ,בתי קפה,
גיזרה :ג'נין
קניונים ,והורגים אזרחים חפים מפשע ,ילדים,
שנה2002 :
קשישים .במקרה המדובר ,אני והצוות שלי
היינו בג'נין במשימה מיוחדת לתפוס קבוצת
מחבלים .מדובר היה בסיטואציה דחופה
בה היה ברור שאם אנחנו לא נכנסים לג'נין
ותופסים אותם המחבלים האלה ילכו לערים
ישראליות להתפוצץ ,להרוג אזרחים חפים
מפשע.
במהלך החיפושים נכנסנו לתוך מבנה
ועלי הוטל להיות זה שנכנס ראשון לחדר .בשנייה שבה נכנסנו למבנה ,ירו לעברנו מכל
הכיוונים .אז בזמן שיורים עלי ,אני בועט בדלת ונכנס לחדר ,שבו לפי המודיעין שקיבלנו
אמור להיות המחבל ומה שאני רואה מולי זו ילדה קטנה .אני לא יודע אם היא הייתה
בת   9או  ,10בכל אופן ילדה קטנה .אני קופא במקום ואני ...וואוו! לא ציפיתי לראות
את זה .יורים עלי מאחור ואני רואה את הילדה הקטנה הזאת באמצע החדר החשוך הזה
ואני חושב לעצמי מה קורה כאן? אחרי כמה שניות אני שומע מחבלים יורים על הילדה
הזו מהחלון .עכשיו ,מי ששרת ביחידה קרבית יודע שקל מאוד להבדיל בין רובה אם16-
לקלאצ'ניקוב .אנחנו משתמשים באם 16-ואנחנו גם יורים כדורים בודדים .המחבלים ,הם
משתמשים בקלאצ'ניקוב והם יורים צרורות באוטומט .אני מבין בשניה אחת שמחבלים
יורים כעת על הילדה הקטנה הזאת ,אז אני רץ אל הילדה ,אוחז בה ומשתמש בגוף שלי
כמגן אנושי לילדה כי היה לי אפוד מגן.
אני זוכר שחשבתי על זה הרבה אחר כך ,זו היתה חוויה משנת חיים .ידעתי שמחבלים
יכולים להרוג ילדים בצד שלנו ,הייתי רגיל לזה לצערי ,אבל מעולם ,עד לאותו רגע,
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עלי הוטל להיות זה שנכנס ראשון לחדר.
בשנייה שבה נכנסנו למבנה ,ירו לעברנו
מכל הכיוונים .אז בזמן שיורים עלי ,אני
בועט בדלת ונכנס לחדר ,שבו לפי המודיעין
שקיבלנו אמור להיות המחבל.
לא ציפיתי שהם יעשו שימוש בילדים מהצד
שלהם רק כדי להשמיץ את צה"ל .זה מה
שהבנו שקרה .הם באמת היו מוכנים להקריב
את הילדה הקטנה הזאת רק כדי שצה"ל יקבל
דימוי שלילי .זו סיטואציית  win-winעבורם.
או שנהרוג את הילדה בטעות וישראל תקבל
תדמית נוראית ,או שלא יאפשרו לנו לבצע את
המשימה שלנו .למרבה הצער תופעה זו הפכה
לתעשייה של ממש .ההסתה לטרור של ילדים
זה משהו שאנחנו מכירים ,לא רק החיילים.
גם כאזרחים אנחנו רואים שהם מלמדים את
הילדים שלהם בספרי הלימוד ,על היהודי
שהוא צאצא של קוף או חזיר .וזה מאד מתסכל,
כי זה הופך את הילדים לחלק מהקונפליקט.

בית
שאן

חדרה

לצפייה בעדות המלאה:

תל אביב
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האדם שזורק את בקבוקי
התבערה מוקף בילדים
ואין מה לעשות
חגי אלטשולר
יחידה :מסייעת אלון ,שריון
גיזרה :בית לחם
שנה2017 :
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בתקופת פסח  ,2017בגלל ריבוי מבקרים
באתר קבר רחל בבית לחם ,תגברנו מוצב
מחלקתי במקום וכל הזמן היינו 'קופצים'
להפרות סדר .ההפגנות האלימות היו ריטואל
קבוע .אנחנו היינו יוצאים מהמוצב ומולנו
היו מחכים  1,000-2,000אנשים ,כאשר בחיץ
בינינו לבינם מוצבים ילדים שמשמשים כמגן
אנושי .הילדים היו בגילאי בי"ס יסודי,10-11 ,
בגילאים של אחיי הקטנים .ברגע שהשער היה
נפתח היינו מיד חוטפים מטר אבנים ובקבוקי
תבערה והיינו נכנסים מאחורי בטונדות שהיו
שם באופן קבוע .לאחר מכן ,היינו מבצעים
סגירת מעגל על המסית המרכזי עם התצפיות,
או בעזרת מזל"ט ורחפנים .כולם ידעו שהמסית
המרכזי זה הבחור עם הכאפייה שעומד ליד
החנות הספציפית והיה מוקף בילדים באופן
בולט .המסית היה עומד עם איזשהו מגפון
וצועק ומשלהב את כל המפגינים .במקביל ,כל
אחד שרצה לבצע אקטים יותר אלימים כמו
לזרוק בקבוקי תבערה היה מכין את בקבוק
התבערה מאחור ולאחר מכן מקיף את עצמו
בילדים ומתקדם קדימה לביצוע המתקפה,
מתוך ידיעה שאנחנו לא נפגע בו .לי זה באופן
אישי היה מעביר צמרמורת כל פעם מחדש.
אירוע אחד מאותן הפגנות אני זוכר במיוחד.
הייתי מוצב בפילבוקס (עמדת תצפית גבוהה

כולם ידעו שהמסית המרכזי זה הבחור עם
הכאפייה שעומד ליד החנות הספציפית
והיה מוקף בילדים באופן בולט.
וממוגנת) והתפקיד שלי היה לתצפת ולחפות על יתר המחלקה
שהייתה מתחתיי והתמודדה עם ההפגנה האלימה .ראיתי בן אדם
מתעסק עם הרבה בקבוקים ושם אותם במין ארגז לידו .פתאום
ראיתי את הבקבוקים האלה בוערים ונזרקים על המחלקה שלי.
המ"מ שאל אותי אם אני רואה מי זורק את הבקבוקים והשבתי
לו שכן .כששאל אותי מיד למה אני לא משיב באש עניתי לו
שהאדם שזורק את בקבוקי התבערה מוקף בילדים ואין מה
לעשות ,לא ניתן לפגוע בו מבלי לסכן את הילדים.
הסיטואציה הזו הייתה לי קשה במיוחד .אני התגייסתי אחרי
צוק איתן ואני זוכר שכל הזמן ההתעסקות שלנו הייתה איך
לדאוג לילדים שלנו ולוודא שהם מגיעים למקלטים בעת אזעקה.
כאב לי ממש ברמה האישית ,להיזכר באחים הקטנים שלי בבית
שרצים למקלטים כאשר מהצד השני ,הפלסטינים מוציאים את
הילדים שלהם לחזית ומשתמשים בהם בצורה כל כך צינית
כמגינים אנושיים.

תל אביב

ירושלים

לצפייה בעדות המלאה:
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מה לעזאזל אפשר לעשות
עם עשרה שקלים אחרי
שאתה מתפוצץ לחתיכות?
במהלך שנת  ,2004מספר חודשים
סמ"ר (מיל') איתי ראובני
לפני השחרור ,הגדוד שלי ביצע תעסוקה
יחידה :צנחנים 202
מבצעית בגזרת שכם .זו הייתה תקופת
האינתיפאדה השנייה ,אמנם לא השיא
גיזרה :שכם
שלה כפי שהיה ב  ,2001-2002אך
שנה2004 :
עדיין מרכזי הערים הפלסטיניות היוו
מעוזי טרור שהוציאו לפועל פיגועים
בעורף ישראל .המשימות שלנו בקו היו
מגוונות ,הן נעו בין פעילות פשוטה של
אבטחת הגזרה לבין מבצעי עומק נגד
ארגוני הטרור וסיכול פיגועים על פי
מודיעין .אחת הנקודות המרכזיות בגזרה
הייתה מעבר חווארה ,שאגב ,כבר אינו
קיים ,שהיה שער הכניסה והיציאה של
העיר שכם מדרום .אני שירתי כקשר
מג"ד ולכן ראיתי וחוויתי את המתרחש
מנקודת מבטו של המפקד הבכיר בשטח
ולא של לוחם שמאייש את המחסום.
בחודש מרץ של אותה שנה ,בשעת בוקר מוקדמת ,יצאתי יחד עם המג"ד וצוות
החפ"ק למעבר חווארה בעקבות דיווחים על התרחשות חריגה במחסום .כשהגענו למחסום
ניגשנו לשוטרת צבאית שהייתה באותה העת במשמרת והייתה באמצע בידוק של ילד
קטן ,בן אולי  8או  .9לצידה ,על גדר הבטון ,היה מונח תיק גב חביב עם ציורים של
ספיידרמן ,אם אני זוכר נכון .הרמתי את התיק כדי לבדוק אותו ומיד הבחנתי במשהו
חשוד – התיק היה כבד מידי .פתחתי את התיק כדי לבדוק את תחולתו ובין המשחקים
והבובות הבחנתי במטען נפץ שהוחבא בתחתית התיק אליו מחובר טלפון סלולרי .מיד
עם הזיהוי ,המג"ד והחיילת הבודקת פעלו בקור רוח ותוך שניות פינו את האזור מאנשים

| 36

והכריזו על מטען .אני תפסתי את הילד
ומשכתי אותו אל מאחורי הג'יפ ששימש
עבורנו כמגן .המחשבה באותו רגע הייתה
שהמטען עלול להתפוצץ כל שניה והחשש
היה מאירוע משולב (הפעלת מטען בשילוב
עם מארב חמושים) .הסיטואציה הזו היא
בלתי נתפסת ,מצד אחד אנחנו עומדים מול
ילד שנושא מטען נפץ ,ומצד שני ,יש כאן
ילד מבועת ומפוחד שדיי ברור שאין לו
שום מושג מה יש לו בתיק .בסופו של דבר
הגיע חבלן ופוצץ את המטען באופן מבוקר.
הפרט המדהים באירוע הזה התברר
בתשאול של הילד .הילד סיפר שהוא נשלח
למעבר עם התיק תמורת עשרה שקלים.
פעילי טרור פשוט אמרו לו לעבור במחסום
עם התיק בלי להסביר לו את ההשלכות .אני
זוכר שחשבתי לעצמי מה לעזאזל אפשר
לעשות עם עשרה שקלים אחרי שאתה
מתפוצץ לחתיכות? מיותר לציין שאם
המטען אכן היה מתפוצץ היו נפגעים גם
פלסטינים רבים שעמדו שם באותה שעה.

הרמתי את התיק כדי
לבדוק אותו ומיד הבחנתי
במשהו חשוד – התיק היה
כבד מידי .פתחתי את התיק
כדי לבדוק את תחולתו
ובין המשחקים והבובות
הבחנתי במטען נפץ
שהוחבא בתחתית התיק
אליו מחובר טלפון סלולרי.

תל אביב

לצפייה בעדות המלאה:
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עדות
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הילד הסגיר את עצמו ואנחנו
הבנו שיש עליו חגורת נפץ
בתקופה של סוף  ,2007מדינת
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
ישראל הייתה תחת מתקפה מתמדת.
יחידה :עורב גולני
יישובי עוטף עזה ושדרות ספגו התקפות
טילים ופצצות מרגמה על בסיס יומי.
גיזרה :רצועת עזה
כיפת ברזל ושאר מערכות ההגנה שיש
שנה2007 :
כיום ,עדיין לא היו קיימות אז .על מנת
לסכל את המתקפות הללו היינו נכנסים
למארבים בעומק הרצועה ,באזורים מהם
היו משגרים רקטות לעבר ישראל .המטרה
הייתה לנסות ולתפוס את החוליות האלה
"על חם" ולנטרל את המשגרים.
האירוע המתואר התחיל בדיוק כך .נכנסנו בלילה לרצועה והשתלטנו על גג של מבנה
תעשייתי ,מפעל סבונים בבית חנון ,שצופה על אזור שממנו היו משגרים רקטות .כשעלה
הבוקר קיבלנו בקשר דיווח מאנשי השב"כ שהכוח שלנו נחשף ושחמאס יודע את המיקום
שלנו .משמעות הדבר מבחינתנו הייתה שאנו צריכים להיערך להגנה עד שיחשיך שוב
ונוכל להתקפל חזרה לשטח ישראל .ירדנו מהגג לתוך המפעל ונערכנו להגנה .המבנה
עצמו היה מוקף חומה ובכל פאה הצבנו חיילים שישמרו מהדלתות ומהחלונות .לא עבר
זמן רב ,אולי שעה או שעתיים ,ובאחת העמדות זוהתה דמות שמטפסת מעל החומה,
דמות שהתבררה כנער צעיר ,בן  10או  .12הלוחם שנמצא מולו הצליח לעצור אותו מבלי
לפגוע בו .הילד למעשה הסגיר את עצמו ואנחנו הבנו שיש עליו חגורת נפץ .הילד הוריד
מעצמו את חגורת הנפץ וכשהוא עירום כמעט לגמרי הכנסנו אותו אלינו למבנה .עם רדת
החשיכה ,אחרי כמה שעות שבהם שהה אתנו ,התקפלנו חזרה לישראל והבאנו אותו אתנו
לחקירה.
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הסיפור המדהים פה הוא דווקא מה
שנתגלה בחקירה .התברר ,שמדובר בנער
קצת יותר בוגר ממה שהיה נדמה לנו
בהתחלה ,בן  ,15שחמאס ממש סימן
אותו .הנער היה ממשפחה קשת יום ,בלי
אבא ,ועם אם חולה ,שחמאס בא לנצל את
חולשתו .פעילי חמאס שידעו על המצב
האישי שלו חיכו לו מחוץ לבית הספר
והכניסו אותו למונית .הם לקחו אותו
הביתה ,אמרו לו להחליף בגדים ונתנו
לו  50שקלים .הפעילים אמרו לו שיש
חיילים ישראלים שנמצאים במפעל הסבון,
ואם ילך לשם עם חגורת הנפץ יקבל עוד
חמישים שקלים .לדבריו ,הוא לא הבין
בכלל מה זו החגורה הזו ומה היא עושה.
רק בשלב הסופי כשהיה ממש סמוך לחומה
שמקיפה את המפעל והפעילים עזרו לו
לקפוץ מעליה הוא הבין את משמעות הדבר
והסגיר את עצמו.
בשלב הזה הייתי שנתיים וחצי בתוך
השירות ,חצי שנה לפני שחרור וראיתי
כבר דברים דרמטיים כאלה ואחרים .אבל,
מקרה כזה בו חמאס מנצל באופן כה ציני
נער צעיר ממשפחה קשת יום ,ושולח אותו
למתקפת התאבדות ,מבלי שהוא אפילו
מודע למעשיו ,לא האמנתי שיתכן .זה
משהו ששינה לי את החשיבה מאותו הרגע
ואילך.

הנער היה ממשפחה
קשת יום ,בלי אבא ,ועם
אם חולה ,שחמאס בא
לנצל את חולשתו .פעילי
חמאס שידעו על המצב
האישי שלו חיכו לו מחוץ
לבית הספר והכניסו אותו
למונית.

אשקלון

שדרות

לצפייה בעדות המלאה:
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הילד הזה הוא תעודת
הביטוח של הבניין
מפני תקיפה

סמ"ר (מיל') דולב אוחיון
יחידה :רימון
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
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לאחר חודש של לחימה מאד
אינטנסיבית במסגרת מבצע צוק
איתן התקבלה הודעה על הפסקת אש
הומניטרית בין ישראל לחמאס .יצאנו
נרגשים חזרה לשטח ישראל אך לאחר
כ 45-דקות קיבלנו קריאה בהולה לחזור
אל הכלים ולהיכנס חזרה לעזה .תוך
כדי שאנו מתארגנים עם הציוד ועולים
לנגמ"ש קיבלנו עדכונים על מה שאירע:
כוח אחר ששהה ברצועה נפגע מירי
של חמאס שבוצע למרות הפסקת האש
ההומניטרית ויש נפגעים לכוחותינו,
שני הרוגים ובנוסף גם חשש לחייל
שנחטף .חטיפה בתרבות הישראלית היא
אירוע מאד קשה .המציאות כבר הוכיחה
שההשלכות של חטיפה הן חמורות
מאד עד כדי שחרור אלפי טרוריסטים
מורשעים שרובם הוכח חוזרים לעסוק
בטרור .אי לכך ניתן היה להניח שמדובר
באירוע שמעסיק כרגע את הדרגים
הגבוהים ביותר בצבא ובממשלה.
נסענו לאזור התקרית במהירות
האפשרית .הגענו ופרקנו במרחק בטוח
והתחלנו לרוץ לכיוון האזור שבו ,על פי
המודיעין ,ייתכן ונמצא החייל החטוף.
תוך כדי הריצה הזו ,שהתבצעה באמת

תוך כדי הריצה הזו,
שהתבצעה באמת בטירוף,
הבחנתי במשהו שנראה
לי לא בסדר .ראיתי ילד,
להערכתי כבן  ,10שקשור
באזיקים בידו לעמוד.
בטירוף ,הבחנתי במשהו שנראה לי לא
בסדר .ראיתי ילד ,להערכתי כבן ,10
שקשור באזיקים בידו לעמוד .במבט קצר
ותוך כדי ריצה הילד נראה לא ממש מודע
למה שקורה סביבו .חשבתי שאולי הוא
בעל פיגור שכלי ,כיוון שהוא התהלך סביב
העמוד ברוגע ובנחת כשברקע נפלו פגזים
ונשמעו קולות ירי מכל הצדדים .מצד אחד
זה גרם לי לחשוב שאולי הוא קשור שם
כבר כל כך הרבה זמן שהוא כבר התרגל
לזה .מצד שני ,לא יכולתי שלא לתהות
האם אולי הוא נקשר על ידי חמאס בנקודה
הזו מסיבה מסוימת .אולי יש משהו בבניין
שמאחוריו שחמאס מעוניין לשמור עליו.
הרי הילד הזה הוא תעודת הביטוח של
הבניין מפני תקיפה של חיל האוויר.
הערה – מקרה זה התרחש כחלק מאירוע
חטיפתו של סרן הדר גולדין ז"ל

אשקלון
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שער ב׳

אוכלוסיות חלשות
כאמצעי לחימה
גיוס נשים ,זקנים ובעלי
מוגבלויות לשורות הטרור
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עדות

10

כל עוד היא הורגת
ישראלים מותר לה
להרוג גם פלסטינים
ראש השב"כ (בדימוס),
יו"ר ועדת חוץ וביטחון,
ח"כ אבי דיכטר
יחידה :שב"כ
גיזרה :גבול רצועת עזה
שנה2005 :
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בשנים  2000-2005שימשתי כראש
השב"כ ,תקופה זו הייתה שיאה של
האינתיפאדה השנייה .בתקופה זו היו לנו
לא מעט דילמות ,האם לאפשר לפלסטינים
לעבור מעזה לישראל מסיבות מיוחדות,
בעיקר לטיפולים רפואיים .זכור לי מקרה של
אישה שקיבלה ,בדומה להרבה אחרים ,היתר
מיוחד לעבור לישראל לצורך טיפול רפואי
בשל מחלה קשה ממנה סבלה .לאחר הסבב
הראשון של הטיפולים ,היא חזרה לעזה ומיד
גויסה על ידי חמאס על מנת להבריח פצצה
על גופה ולהתפוצץ בשטח ישראל .ציידו
אותה בחגורת נפץ והדריכו אותה לעבור
לשטח הישראלי ולפוצץ את עצמה בבית
החולים בבאר שבע בין ישראלים רבים ככל
האפשר .היא הסכימה.
עוד הדריכו אותה שאם במקרה בעת
המעבר מעזה לישראל ,גלאי המתכות יצפצף,
עליה לפוצץ את עצמה בו במקום .כאן היא
היססה מעט .היא אמרה למפעילים שהרי יש
איתה במעבר עוד אנשים מעזה ,נשים וילדים.
בתגובה הם ענו לה שזה לא משנה וכל עוד
היא הורגת ישראלים ,מותר לה להרוג גם
פלסטינים .כששאלה מדוע שגלאי המתכות
יצפצף אם כפי שהוסבר לה אין חלקי מתכת
בפצצה ,ענו לה שזה נכון שאמנם אין חלקי

מתכת בפצצה עצמה ,אבל הנפץ עשוי
מפלדה ואי אפשר לדעת מה הרגישות של
גלאי המתכות ולכן הוא עלול לצפצף .היא
חשבה עוד קצת ונזכרה שמספר חודשים
לפני כן היא שברה את ידה ,וכשנותחה
בבית חולים בעזה הכניסו לה חתיכת
מתכת לזרוע לצורך קיבוע ,דבר שעלול
להפעיל את גלאי המתכות .המפעילים לא
התבלבלו .הם לקחו אותה למרפאה ושם
פתחו את זרועה והוציאו את פיסת המתכת.
לאחר מכן שלחו אותה המפעילים לביצוע
הפיגוע.
תודה לאל שהיה לנו מידע מקדים
לגביה .לא ידענו את השם אבל ידענו
שאישה אמורה להגיע למעבר כשהיא
נושאת אתה פצצה .חסמנו אותה לפני
שנכנסה ,זיהינו אותה ,תחקרנו אותה
וגילינו את כל הסיפור .למעשה ,הצלנו את
חייה .יותר מזה ,הצלנו חיי פלסטינים רבים
ומעל הכל הצלנו חיי ישראלים .כמה שנים
לאחר מכן קרה אותו הסיפור עם אישה
אחרת ,כמעט אחד לאחד .אני יכול להבטיח
שגם היום ,יש עדיין אנשים מעזה שעוברים
לישראל לטיפולים רפואיים ועדיין יש
מקרים בהם הם מגויסים על ידי החמאס
לבצע פעולות טרור .הדילמה נמשכת.

עוד הדריכו אותה שאם
במקרה בעת המעבר מעזה
לישראל ,גלאי המתכות
יצפצף ,עליה לפוצץ את
עצמה בו במקום .כאן היא
היססה מעט .היא אמרה
למפעילים שהרי יש איתה
במעבר עוד אנשים מעזה,
נשים וילדים .בתגובה הם
ענו לה שזה לא משנה וכל
עוד היא הורגת ישראלים,
מותר לה להרוג גם
פלסטינים.
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11

בדיעבד ההתעלפות הייתה
הצגה אחת גדולה
סמ"ר דרור דגן
יחידה :דובדבן
גיזרה :בית לחם
שנה2004 :
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זה קרה לקראת סוף השירות שלי ,לאחר
פיגוע בקו  19בירושלים .מחבל מתאבד
שעלה לאוטובוס פוצץ את עצמו 11 ,אנשים
נהרגו ועשרות נפצעו ,חמאס לקח אחריות
על הפיגוע .לאחר מספר ימים המודיעין של
צה"ל סגר מעגל על ראש החוליה שהיה מבית
לחם .המשימה שלנו ביחידה הייתה לתפוס
אותו .הפעילות עצמה הייתה מאוד מסובכת
ומסוכנת .הגענו לבית שלו בשעות הצהריים,
בהפתעה כמובן ,ונכנסו פנימה .באחד החדרים
ישבה אשתו של המחבל ,הסבתא ושלושת
הילדים .האישה נראתה בהריון בחודש
מתקדם וכשהיא ראתה אותנו היא התעלפה,
זה לפחות מה שחשבנו.
הייתי אז החובש של הצוות ,ובאותו רגע
לא היה לי אכפת אם היא אשתו של המחבל
או לא ,היא בן אדם ותפקידי היה לטפל בה.
הוצאתי את הציוד של צוות החובשים ,מדדתי
דופק ונתתי לה מים .כל זה למרות שהרגשתי
שיש סיכון על החיים שלי .ההנחה הייתה שיש
עוד אנשים עם המחבל ,בכירים כמו זה שבאנו
לעצור בדרך כלל לא עובדים לבד.
בדיעבד ,ההתעלפות הייתה הצגה אחת
גדולה .אשת המחבל פשוט רצתה ליצור
המולה בשביל להתריע לבעלה על הפשיטה.
בהתחלה היא דיברה וצעקה כל מיני דברים

באותו רגע לא היה לי
אכפת אם היא אשתו של
המחבל או לא ,היא בן
אדם ותפקידי היה לטפל
בה .הוצאתי את הציוד של
צוות החובשים ,מדדתי
דופק ונתתי לה מים.
ופתאום היא שקטה .בגלל שהייתי רק חובש
ולא רופא רציתי שרופא יבדוק אותה כדי
שנהיה בטוחים במאה אחוז שהיא בסדר.
הזמנו את הרופא שלנו ובזמן הזה עשינו
חיפוש בבית ,בדיעבד גילינו שהיה שם
קיר כפול .הכל קרה מאוד מהר ,מתוך אותו
קיר כפול הגיח המחבל המבוקש וירה לכל
הכיוונים .מספר לוחמים נפצעים כתוצאה
מהירי ובניהם אני .כדור אחד פילח לי את העין ויצא בראש מאחורה וכדור שני פגע בחזה
שלי ומשם המשיך ופגע בעמוד השדרה.
אני חי בנס .למעשה ,אם לא הייתי מזמין רופא מתוך דאגה לאשתו של המחבל
שהתחזתה למתעלפת ,אני לא יודע אם הייתי שורד את הפציעה .בסופו של דבר מה
שהציל אותי בשטח היה אותו רופא שהוקפץ בגלל אותה מתחזה ,אך כשהגיע ,ביצע בי
פעולות מצילות חיים .לקח  20דק עד שהגעתי לבית החולים הדסה אליו הגעתי במצב
אנוש ,ועד היום אני משותק מהחזה ומטה.

תל אביב
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התפללנו בליבנו שהוא
יעצור ,יתעשת ויסתובב -
אבל הוא לא
סמ"ר (מיל') דולב אוחיון
יחידה :רימון
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
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במסגרת הלחימה במבצע צוק איתן
קיבלנו מידע מודיעיני על מבנה מסוים
שבו הסתתרה חולית מחבלים .כשהגענו
אל המבנה קיבלנו הנחיות להתמקם בו,
לאבטח את עצמנו ולחכות להוראות
נוספות .נכנסנו למבנה ואני ביצעתי בו
סריקה על מנת לזהות נקודות שליטה
על השטח .כשנכנסתי לחדר הילדים
ראיתי על השולחן ספר לימוד פתוח ,שבו
מלמדים את האותיות בערבית .כשהפכתי
את הספר ראיתי שעל נייר העטיפה שלו
מופיעה תמונה של בחור רעול פנים
שמחזיק רקטת  RPGעל כתפו ונדהמתי.
חשבתי לעצמי שכשאני הייתי ילד עטפתי
את המחברות שלי בתמונות של קבוצות
כדורגל או בדמויות מצוירות שאהבתי.
הבנתי שאני נמצא במקום שונה לחלוטין.
בהמשך אותו יום ,כשאבטחנו את
עצמינו ותצפתנו סביב הבית קיבלנו דיווח
מכוח נוסף ששהה לא רחוק על דמות
שנראתה נעה לכיוון שלנו .הבטנו מהחלון
וזיהינו דמות רכובה על משהו .קשה מאד
היה לזהות אותה בדיוק מכיוון שהיא נעה
בין בניינים .רק כשהגיעה הדמות לכביש
הראשי הבנו שמדובר באדם על כיסא
גלגלים .ביני לבין עצמי ,ייחלתי לכך שהוא

בהמשך אותו יום,
כשאבטחנו את עצמינו
ותצפתנו סביב הבית קיבלנו
דיווח מכוח נוסף ששהה
לא רחוק על דמות שנראתה
נעה לכיוון שלנו.
פשוט יסתובב אחורה ,כי הבנתי בדיוק מה
הולך להיות .הבנתי מי שלח אותו וידעתי
בדיוק מה הייעוד שלו.
ביצענו את כל האזהרות האפשריות.
כרזנו לו ,ביצענו ירי אזהרה באוויר וירי
נוסף במרחק בטוח ממנו .הוא לא עצר אלא
המשיך לעברנו .גם ברגע שכבר על פי
הוראות הפתיחה באש היינו צריכים לפגוע
בו ,עדיין התפללנו כולנו בליבנו שהוא
יעצור ,יתעשת ויסתובב – אבל הוא לא .אם
הוא היה מסתובב לא היינו עושים לו שום
דבר .לבסוף נאלצנו לירות בו מכיוון שהוא
הגיע לטווח קרוב מידי שסיכן אותנו מאוד.
לאחר מכן כשהלכנו לבדוק את הזירה,
ראינו את הבחור ,ראינו את כיסא הגלגלים
ומתחת לכיסא זיהינו מטען רב עוצמה
שנועד לפגוע בנו .מדובר היה בשימוש ציני
ומרושע באדם מוגבל.

אשקלון

שדרות
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זה אדם מבוגר שיכול
להיות סבא שלי
סמ"ר (מיל')

ר.ט*.

יחידה :צלפים במילואים
גיזרה :רצועת עזה
שנה2018 :
*מפאת שמירה על ביטחון מידע לא ניתן
לפרסם את שמו של העד
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באפריל  2018נקראתי למילואים בתור
צלף לאור הפגנות "השיבה" שנערכו לאורך
גדר הגבול (בהפגנות אלו בוצעו מספר רב של
ניסיונות חבלה בגדר ,הנחת מטענים וחדירה
למטרת תקיפת חיילים וביצוע פיגועי טרור).
הצליפה היא הפתרון המרכזי שיש לצה"ל
במקרים כאלה ,בהם יש התכנסות גדולה
וצריך לפגוע במחבלים בלבד ולא באנשים
חפים מפשע.
היינו שם מספר שבועות .בכל יום
שישי היינו עולים לעמדה מוקדם וממתינים
למפגינים שיגיעו לגדר .זה עבד כך :בבוקר
היינו מזהים מספר מפגינים קטן שמגיעים
לבדוק את האזור ואט אט רבים נוספים היו
מגיעים .לפעמים הגיעו עשרות אוטובוסים
ופשוט הורידו כמויות אנשים בלי הפסקה,
ביניהם ילדים ,נשים ,זקנים ,וגם פצועים
ונכים .לאחר שירדו ,התקבצו כולם יחד
והתחילו להתקדם לכיוון הגדר ,מתחילים
לזרוק אבנים ,סלעים ,וכמובן לשלח עפיפוני
תבערה .בטווח כה קרוב ניתן לראות בברור,
גם בלי כוונות הצלפים ,שהמון מהמפגינים
הם ילדים ונשים וביניהם מסתתרים פעילי
חמאס ,מחבלים עם נשק.
באחד מימי השישי שהייתי שם ,באחת
ההפגנות קבוצה של אנשים עברה את הקו

המוגדר שאותו הם לא אמורים לעבור,
בערך  80מטר מהגדר ,גם הם יודעים
שאסור להם לעבור את הקו הזה .לאחר
שהתקדמו במהירות לעבר הגדר הם נכנסו
מאחורי סלעים וגבעת חול קטנה ופתאום
שלפו רוגטקה ענקית (קלע דוד) על מנת
לשגר עלינו סלעים .הדבר שהכי זעזע אותי,
היה אדם מבוגר שיכול להיות סבא שלי,
שהתקדם עם מקל הליכה ושקית פלסטיק
עם  2בקבוקי תבערה מתוך הקבוצה הגדולה
של המפגינים שנמצאת מאחורה ועד
לקבוצה הקטנה של המתפרעים מקדימה.
הוא בעצם העביר את בקבוקי התבערה כי
הוא יודע שאנחנו לא יורים באנשים זקנים.
זה היה רגע מאוד קשה ,לראות אדם מבוגר
שיכול להיות סבא שלי עושה דבר שכזה.

בטווח כה קרוב ניתן
לראות בברור ,גם בלי
כוונות הצלפים ,שהמון
מהמפגינים הם ילדים
ונשים וביניהם מסתתרים
פעילי חמאס ,מחבלים עם
נשק.

אשקלון

שדרות
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כל ההפגנה הזו היתה
הצגה כדי להשאיר לנו
שם מכונית תופת

סגן (מיל') רם בירן
יחידה :רימון
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
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במבצע צוק איתן הייתי מפקד צוות
ביחידה .אנחנו נלחמנו בדרום הרצועה,
ובשבוע השני של הלחימה נכנסנו לפאתי
רפיח .המשימה שלנו הייתה ליצור חיץ בין
השכונה שנמצאת מזרחית לעיר רפיח לבין
העיר עצמה ,להוציא את האזרחים שנמצאים
בתוך השכונה ולהתחיל בפעילות מבצעית
בתוך השכונה עצמה .נכנסנו פנימה (לרצועה)
בלילה ,ובבוקר הגענו לפאתי השכונה .כבר
בבוקר הצבא שלח כרוזים והודיע לכל
האזרחים שנמצאים בתוך השכונה ,שהם
יכולים לעזוב בצורה בטוחה ולעבור לעיר
רפיח .ובאמת ,במהלך היום הרבה מאד
תושבים עזבו את השכונה והלכו לעיר רפיח
ואנו נתנו להם לעבור בצורה חופשית.
באיזשהו שלב במהלך היום הגיעה קבוצה
גדולה של אנשים ,גם נשים וילדים .הם
הגיעו עד לצומת של הכניסה לשכונה והרימו
שם דגלים וצעקו כל מיני צעקות .באיזשהו
שלב פשוט הם חזרו לתוך השכונה ונעלמו.
אחרי שהם עזבו ראינו שהם השאירו שם
איזשהו רכב ,ממש על הצומת של הכניסה,
איפה שהיינו אנחנו צריכים להיכנס מאוחר
יותר .בסוף אותו היום נגמרה הפסקת האש
והמשימה שלנו הייתה להיכנס לתוך השכונה
לאיתור מנהרות ומחבלים שנמצאו שם על פי
המודיעין.

לפני הכניסה עצמה מפקד היחידה
אמר לנו לחכות רגע ולא להיכנס ,כי הרכב
שהם השאירו שם היה נראה לו חשוד .הוא
הורה לאחד הטנקים לירות פגז על הרכב
החשוד ,ומיד כשהפגז פגע ברכב היה פיצוץ
גדול מאד וגם פיצוצי משנה שהבהירו לנו
שמדובר באמת במכונית תופת .בדיעבד
אנחנו מבינים שכל ההפגנה הזאת והאזרחים
שהגיעו לשם ,הכל היה הצגה של חמאס רק
בשביל להשאיר לנו שם מכונית תופת

בסוף אותו היום נגמרה
הפסקת האש והמשימה
שלנו הייתה להיכנס לתוך
השכונה לאיתור מנהרות
ומחבלים שנמצאו שם על
פי המודיעין.
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מי מתפרנס ממוות
ומי בוחר בחיים
סגן (מיל') צור גולדין
יחידה :צנחנים
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן

| 54

במהלך מבצע "צוק איתן" הייתי סמ"פ של
פלוגה בצנחנים .במהלך שלושה שבועות של
לחימה אינטנסיבית ,חלק מהמשימות היו גם
לחשוף מנהרות ,לפוצץ עמדות שיגור וכל מיני
מתקנים של חמאס .אחת המשימות המיוחדות
שהיו לי הייתה להיות מפקד של כוח חילוץ.
הייתי אחראי גם על חילוץ פצועים והרוגים,
בניהם חיילים שלי וחברים שלי ,לקחתי חלק
באינספור תקיפות ובאינספור התמודדויות
מול שימוש של חמאס באוכלוסייה אזרחית
כנגדנו.
אחת המשימות שלי הייתה ,בין היתר,
חילוץ של בין שלושים לארבעים אזרחים
פלסטיניים שנקלעו בעזה במהלך הלחימה,
כאשר חמאס משתמש בהם כמגן אנושי.
פינינו אותם ,נתנו להם מהמים שלנו ומהאוכל
שלנו ,הבאנו אותם למקום מבטחים ,שמרנו
עליהם והעברנו להם ציוד רפואי .פחות או
יותר הצלנו את חייהם.
אני חושב שכקצין וכלוחם ,בסדיר
ובמילואים ,חשוב שכולם ידעו ,שחיילי צה"ל
מתמודדים עם מציאות מאד קשה ומורכבת.
עליהם להיות מסוגלים להגן על תושבי
מדינת ישראל ,אך גם לא ליפול לתרגילי
החמאס ולא לתת לעוולות מוסריות להתרחש.
אני לא מודאג ,משום שאני יודע שמאחורי

כל פקודה בצה"ל ,כל פעולה של מפקד וכל
מחשבה של לוחם בשטח ,יש מסכת ארוכה
מאד של חינוך ערכי ,מוסרי ,ומקצועי
ברמה הגבוהה ביותר ,כזה שנותן את
הכלים להתמודד עם סיטואציות מורכבות
ונותן את הכלים לדעת איך גם לצאת מהם
בחיים ,וגם להציל חיים .אני חושב שהאמת
הזו צריכה להיאמר ,ואני חושב שיום יבוא
והעולם יבין מי מתפרנס ממוות ,ומי בוחר
בחיים.

אחת המשימות שלי
הייתה ,בין היתר ,חילוץ
של בין שלושים לארבעים
אזרחים פלסטיניים
שנקלעו בעזה במהלך
הלחימה ,כאשר חמאס
משתמש בהם כמגן אנושי.
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הם הבינו שאנחנו לא
בודקים נשים מתוך כבוד,
לכן שינו את הטקטיקה
ניצב (בדימוס) ח"כ מיקי לוי
יחידה :משטרת ישראל  -מחוז
ירושלים (מפקד)
גיזרה :ירושלים
שנה2002 :
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בשנת  1999שימשתי מפקד מחוז יהודה
ושומרון במשטרת ישראל ובשנת 2000
מוניתי למפקד מחוז ירושלים .בין השנים
 2000ל 2004-השתוללה האינתיפאדה
השנייה בירושלים .צריך לזכור שירושלים
הייתה אז ללא אמצעי הגנה ,לא מוקפת חומה
וללא אמצעים טכנולוגיים .אני מדבר על 52
מחבלים מתאבדים בתקופה זו 12 ,מהם נתפסו,
 40התפוצצו 11 .מכוניות תופת 6 ,נוטרלו5 ,
התפוצצו 10 .מטענים 5 ,התפוצצו 5 ,נוטרלו.
 252הרוגים באותן שנים ,מעל  1,500פצועים.
שבעה ימים בשבוע ,מסביב לשעון ,ירושלים
הייתה נתונה תחת מתקפה ,לעתים כמה וכמה
אירועים בשבוע אחד .המחבלים וארגוני
הטרור ניצלו את התקופה הזו כדי לתקוף
בכל מקום אפשרי ,אני מדבר ,בין השאר ,על
ירי של שנה וחצי מבית לחם לעבר שכונת
גילה ,ירי על אזרחים תמימים ,על אוטובוסים
שהסיעו ילדים.
בינואר  2002הגיעה מחבלת מתאבדת
לרחוב הראשי בירושלים .רחוב יפו .היא
הגיעה לרחוב בשעה  10:30בבוקר לאחר
שהבריחה את מטען הנפץ באמבולנס של
ארגון הסהר האדום שבו עבדה ,ניסתה
להיכנס לבית הקפה "עטרה" ,נהדפה ע"י
המאבטח שבמקום ,עברה למעבר החציה,

חצתה את הרחוב יחד עם אזרחים נוספים
ושם פוצצה את עצמה ,באמצע הרחוב.
מכיוון שהפיצוץ היה במקום פתוח ,ההדף
התפזר לצדדים והאירוע הסתיים בהרוג
אחד וב 32-פצועים.
האירוע זכור לי במיוחד כיוון שהייתה
זו הפעם הראשונה שבה פעלה מחבלת
מתאבדת .ארגוני הטרור הבינו שאנחנו לא
בודקים נשים מתוך כבוד לאשה הערבייה
ולכן שינו את הטקטיקה .זה חייב אותנו
לשנות תפיסה מבצעית מאז ,להוביל יותר
שוטרות ולוחמות לשטח כדי לבדוק גם
חשודות בקרב האוכלוסייה הערבית.

בשעה  10:30בבוקר
לאחר שהבריחה את
מטען הנפץ באמבולנס של
ארגון הסהר האדום שבו
עבדה ,ניסתה להיכנס לבית
הקפה "עטרה" ,נהדפה ע"י
המאבטח שבמקום ,עברה
למעבר החציה ,חצתה את
הרחוב יחד עם אזרחים
נוספים ושם פוצצה את
עצמה ,באמצע הרחוב.

ירושלים
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היה ברור שהחמושים
הרגישו מאוד בנח בין
האזרחים
רס"ל (מיל') גילעד סגל
יחידה :יחידת עוקץ
גיזרה :רצועת עזה
שנה2004 :
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בתקופת השרות האחרונה שלי ביחידת
הכלבנים "עוקץ" הייתי מוצב בגזרת עזה .זה
היה לפני תכנית ההתנתקות והיינו עסוקים
בפעילות מבצעית יומיומית במטרה לסכל
את מאמצי ארגוני הטרור להבריח נשקים
ורקטות לעזה ,ולהוציא לפועל פעולות טרור.
ככלבנים ,תפקידנו היה להתלוות לכוחות
אחרים בפעילות מבצעית ולהיות הראשונים
להיכנס לבית ולהבטיח שהוא נקי מחמושים
או מטענים .אני זוכר במיוחד פעילות אחת
שבה הצטרפתי ליחידה של חטיבת גולני בה
ביצענו "אלמנת קש" (הצבת עמדת תצפית
וחיפוי בתוך בניין דירות לצורך סיוע לפעילות
כוחותינו בסביבת הבניין) .מלבד הכשרתי
ככלבן הוכשרתי גם כקלע ,כך שיכולתי לסייע
לחיילים שהשתתפו במשמרות בעמדות.
כשהיה זמני לתפוס עמדה ראיתי מה
קורה ברחוב למטה והבנתי שכנראה מיקום
אחד הכוחות נתגלה .הרחוב היה מלא
באזרחים ,שהפגינו באלימות שכללה צעקות,
התפרעויות וזריקות אבנים על כוחותינו .בין
האזרחים ,שכללו גם נשים וילדים ,זיהיתי
שלושה או ארבעה חמושים עם קלצ'ניקובים
שירו מבין האזרחים לעבר אחד מהכוחות
שלנו שזוהה .מהעמדה שלי שטרם נחשפה,
יכולתי לזהות בברור את אחד החמושים

האלו ,עומד בתוך ההמולה ומבצע ירי .היה
ברור שהחמושים הרגישו מאוד בנח בין
האזרחים .הם אמנם שינו מיקומים ,אבל
לא התנהגו כאילו הם באמצע קרב יריות
ובסכנת היפגעות .היינו במצב בעייתי ,לא
יכולנו לפגוע בחמושים מבלי לסכן את
האזרחים .אני בטוח שהם (החמושים) ידעו
מה עובר לנו בראש ,ושהם פחות או יותר
בטוחים.
מה שהכה בי חזק זו ההבנה של
המציאות המעוותת שם .כשאתה משווה
את הילד שאתה רואה שם ברחוב לילד
שאתה היית פעם ,אתה לא מבין איך
זה שהוא פשוט נשאר שם כשאדם אחר
למעשה יורה לו מעל הראש .הילד נשאר
שם בניגוד לאינסטינקט הכי טבעי שלו
לברוח ולחפש מקום בטוח ,ומתנהג כאילו
שאין שום דבר חריג בסיטואציה הזאת.
לצערי ,זה לא מקרה אחד בודד ,אלא אחד
מתוך מקרים רבים שמייצג את שיטות
הפעולה של ארגוני הטרור.

בין האזרחים ,שכללו
גם נשים וילדים ,זיהיתי
שלושה או ארבעה
חמושים עם קלצ'ניקובים
שירו מבין האזרחים
לעבר אחד מהכוחות שלנו
שזוהה.
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שרשרת אנשים
ששימשו כמגן אנושי
לכל מי שמאחוריהם
בחורף  2011ביצעתי תעסוקה מבצעית
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
במילואים ,בקו ביו"ש אזור בנימין .באחד
יחידה :עורב גולני
הימים שובצתי בצוות סיור וקיבלנו דיווח
על הפרת סדר אלימה ליד אחד הישובים.
גיזרה :בנימין
כשהתקרבנו לישוב זיהינו בקלות את הפרת
שנה2011 :
הסדר .אולם ,מעבר להפרת סדר אלימה שבה
היינו כבר מתורגלים ,בפעם הראשונה זיהינו
את השימוש האסטרטגי ,המודע והמכוון
במגינים אנושיים.
למה אני מתכוון? כשהתקדמנו לעבר
ההפגנה האלימה ראינו בצורה ברורה
את המפגינים מסודרים בשורות .בשורה
הראשונה ניצבו אנשים מבוגרים ,בגילאי
 50-60וצפונה ,ממש לא ילדים .אלה היו
נכבדי הכפר ,חלקם מעונבים ועם בגדים
מכובדים .ביד אחת הם החזיקו פלאפון או
מצלמה המכוונים אלינו וביד השנייה אחזו
בזה שנמצא לצדם .כך הם יצרו שרשרת של
 20-30אנשים ששימשו כמגן אנושי לכל מי
שמאחוריהם .ומי היו מאחוריהם? 100-200
צעירים שזרקו עלינו אבנים ,סלעים ,מקלות
ומכל הבא ליד .הם פשוט העיפו עלינו את
החפצים מעל הראשים של האנשים בשורה הראשונה ששימשה עבורם כמגן .זה הזכיר
לי ממש תמונה של הצבא הרומאי ,כאשר בשורה הראשונה עומדים החיילים הרגלים
ומאחוריהם ניצבים הקשתים .אבל ,במקרה הזה החילים הרגלים היו אזרחים מבוגרים
ובמקום נשק הם היו חמושים במצלמות .הסיטואציה הייתה בעייתית מאד מבחינתנו.
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התוקפים האלימים מאחור היו למעשה
מוגנים על ידי השורה הראשונה ,כך שלא
התאפשר שימוש באמצעים לפיזור הפגנות
מבלי להסתכן ולפגוע באזרחים המבוגרים
מלפנים שאינם מפעילים אלימות ישירה
כלפינו.
כבר נתקלתי בשירות בסיטואציות של
מגינים אנושיים בהם מחבלים לקחו ילדים
שיגנו עליהם בעל כורחם .אולם ,זו הייתה
הפעם הראשונה בה ראיתי איך זה נעשה
בצורה כה מתוכננת ,ממש מלאכת מחשבת.
הייתה שם מחשבה ותכנית מסודרת כיצד
ליצור את השורה הזאת ומה המשמעות
שלה – איך זה יראה כלפי התקשורת עם
כל המצלמות שמצלמות אותנו .היה שם
שימוש יזום ומכוון באזרחים המבוגרים,
שאמנם לא היו חלק מהתקיפה הפיזית
האלימה ,אבל בהחלט אפשרו אותה .בצורה
זו יכלו המפגינים גם לתקוף אותנו וגם
לייצר סיטואציה תקשורתית עדיפה.

ביד אחת הם החזיקו
פלאפון או מצלמה
המכוונים אלינו וביד
השנייה אחזו בזה שנמצא
לצדם .כך הם יצרו
שרשרת של  20-30אנשים
ששימשו כמגן אנושי לכל
מי שמאחוריהם.

תל אביב
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קיבלנו מודיעין על מחבלת
שנמצאת בדרך לאזור
סרן (מיל') תמיר אורן
יחידה :צנחנים 202
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2009 :מבצע עופרת יצוקה
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לאורך כל מבצע עופרת יצוקה ,בכל יום
בשעה מסוימת ,היה נוהל 'מסדרון הומניטרי'.
זאת אומרת שאנחנו ,כחיילים ,מפנים דרך
מסוימת שידועה לכל התושבים ,שבה הם
יכולים לעבור בבטחה .להעביר אמבולנסים,
להעביר רכבים ,מזון ,מים ,כל זה במטרה
לתת לאוכלוסייה האזרחית זמן להתאושש
ולהתארגן .זה משהו שהיה מסודר ומוכר
ונעשה על ידינו כל יום .באחד הימים ,הייתי
הקצין המפקח על המסדרון וקיבלנו מודיעין
על אישה מחבלת שנמצאת בדרך לאזור .סוג
כזה של מידע מדויק וקונקרטי הוא גם מאד
אמין .באותו זמן המסדרון ההומניטרי היה
פתוח ועברו בו נשים ,מבוגרים וילדים .הבנתי
שבמצב הנוכחי יהיה קשה מאד לאתר ולזהות
את אותה האישה המחבלת.
עמדה בפני דילמה .מצד אחד ,האם
להשאיר את המעבר פתוח בידיעה שאם אני
מאפשר את המשך המעבר החופשי ,האישה
הזו יכולה להגיע ולהתפוצץ ביתר קלות .מצד
שני ,כקצין האחראי בשטח ,כמפקד בצה"ל,
יש בי את הרצון לתת לאוכלוסייה האזרחית
זמן להתאושש ואת המקום להתארגן כי אני
מאד מאמין שהדבר הזה הוא מוסרי ונכון.
זו דילמה לא פשוטה ובאופן טבעי כל
החלטה שהייתי מקבל הייתה גם מקובלת על

הדרגים הגבוהים שמעלי .לבסוף החלטתי להשאיר את המעבר
פתוח כי האמנתי שאמנם אנחנו במצב מלחמה ,אבל יש מקום לתת
לאזרחים הלא מעורבים את הזמן להתאושש ולהתארגן לקראת
הבאות ,על אף כל הקשיים .כמובן שלא התעלמתי מהמודיעין,
עיביתי את העמדות והבאתי עוד חיילים לגזרה כדי שיתצפתו
ויחפשו נשים חשודות.
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חבר'ה ,יש התראות
על חמור תופת שנושא
חומר נפץ
אחת המשימות שקיבלנו במהלך צוק איתן
סמ"ר (מיל') דולב אוחיון
הייתה להגיע לבית חשוד שהתקבל עליו מידע
יחידה :רימון
שמצויים בו אמצעי לחימה ובנוסף נמצא
בעמדה שלטת .הגענו אל הבית ,התמקמנו בו
גיזרה :רצועת עזה
והעברנו כמה ימים של שגרה .כחלק משגרה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
זו קיבלנו מדי פעם דיווחי מודיעין שונים על
כל מיני סכנות ,בין אם אלה מכוניות תופת,
צלפים ,או כל מידע אחר.
אני זוכר שבאחד הימים צפיתי מבעד
בחלון של אותו בית ומתחתי עבר חמור
שעליו שני שקים לבנים .אני זוכר שחשבתי
לעצמי כמה זה מוזר שבאזור בו לא ראיתי
אפילו לא בן אדם אחד עובר חמור .צחקקתי
לעצמי ואפילו אמרתי לחבר שמאחוריי
שיבוא לראות את החמור .אחרי כמה דקות
שמענו בקשר דיווח ,חצי בזלזול וחצי בצחוק,
"חבר'ה ,יש התראות על חמור תופת שנושא
חומר נפץ עליו" .באותו רגע היה פרץ צחוק גדול ,כי לא באמת האמנו שניתן להשתמש
בבעלי חיים למטרה כזו שפלה .ואז ,אני זוכר את עצמי אומר "אני ראיתי פה חמור לפני
כמה דקות עם שקים לבנים עליו" .מיד כולם קצת נרתעו ולקחו ברצינות את הדיווח.
בסופו של דבר זה אומת ,על החמור שראיתי אכן היו שקי נפץ.
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שער ג׳

ממתקנים אזרחיים
לבסיסי טרור
מסגדים ,בתי ספר וכוחות רפואה
בשירות הטרור
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אחרי חמש או שש שעות
במחסום ,הגיע לפתע
אמבולנס
סמל שני (מיל') ליטל שמש
יחידה :משמר הגבול
גיזרה :חברון
שנה2004 :
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שירתי כלוחמת במשמר הגבול בין  2002ל
 ,2005בזמן שבישראל השתוללה האינתיפאדה
השנייה .בתקופה זו לעיתים אף פעמיים או
שלוש בשבוע מחבלים מתאבדים פוצצו את
עצמם בבתי קפה ,מסעדות ואוטובוסים .זאת
הייתה תקופה פשוט מחרידה.
אני זוכרת תקרית אחת ,כשעמדתי
במחסום מחוץ לחברון .אחרי חמש או שש
שעות במחסום ,הגיע לפתע אמבולנס ,בתוכו
שכבה אישה פלסטינית בהריון שבכתה וצעקה
בערבית .לא לגמרי הבנתי מה שהיא אמרה,
אבל הבנתי שאני צריכה לתת לאמבולנס הזה
לעבור בצורה הכי מהירה שאני יכולה .מצד
שני ,ידעתי שמחבלים כל הזמן משתמשים
בנשים ,ילדים ,בעלי מוגבלויות ואמבולנסים
כדי לבצע את ההתקפות שלהם .קיבלתי
החלטה לבדוק כל אחד על האמבולנס וגם
את האישה שבהריון .במהלך הבדיקה מתחת
לאחד המושבים ,מצאנו מטען חבלה .באותו
רגע ידעתי שאם הייתי נותנת לאמבולנס
לחצות לכיוון ישראל מבלי להיבדק הוא היה
מגיע לחיפה ,לנתניה ,לתל אביב לירושלים...
רק אלוהים יודע מה עלול היה לקרות וכמה
ישראלים חפים מפשע היו מקפחים את
חייהם .עד היום אני לא יודעת האם האישה
הזו בכלל ידעה שהיא משתפת פעולה עם

ארגוני הטרור ,בהרבה מקרים אותם אזרחים
לא ידעו שמנצלים אותם.
המחשבה שמשתמשים באמבולנס ,כלי
רכב שאמור להציל חיי אנשים ,כדי להוציא
לפועל התקפת טרור ,היא בלתי נתפסת.
אני לא רוצה להאמין שאלו הדרכים בהם
פועלים אותם מחבלים .לפעמים נדמה לי,
שבזמן שאנחנו בצה"ל משחקים לפי חוקים
של שח-מט ,הם משחקים לפי כללים של
כדורגל ,ואתה פשוט לא יכול לנצח במשחק
כזה.

קיבלתי החלטה לבדוק כל
אחד על האמבולנס וגם את
האישה שבהריון .במהלך
הבדיקה מתחת לאחד
המושבים ,מצאנו מטען
חבלה.

תל אביב
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מגלשה ,נדנדה ,משגר
טילים
בקיץ  2014השתתפתי במבצע "צוק
אל"מ (מיל') יונתן ברנסקי
איתן" כמנהל לחימה באוגדה שנקראת
יחידה :עוצבת הפלדה (סמאו"ג)
'עוצבת הפלדה' .במסגרת תפקידי אני בעצם
יושב בחמ"ל האוגדה ומנהל את המאמצים
גיזרה :רצועת עזה
השונים בלחימה .זו אופרציה רצינית ,אוגדה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
זה דבר גדול ומורכב .התפקיד שלי כמח"ט
לשעבר וכסגן מפקד אוגדה היה בעצם לנהל
את הלחימה ביחד עם עוד עמיתים בחמ"ל.
במסגרת הלחימה שנמשכה ,כידוע ,יותר
מחודש ,היו הרבה מאוד אירועים שבהם
החמאס נהג להשתמש בתשתיות אזרחיות
כמקורות לשיגור ,כמחסני אמל"ח או
לשימושים שונים ששרתו את תשתיות הטרור
שלו .אני יכול לתת דוגמאות רבות של ירי
מתוך מסגדים ומתוך מרפאות של אונר"א ,לא היה נדיר גם לראות שימוש בבתי ספר ,גני
ילדים וכו' .כל זה מתוך למידה של דפוס העבודה שלנו ,של צה"ל .הם חשבו שהם יכולים
לסמוך עלינו שאם הם ישתמשו בתשתיות שכאלה לטובת הוצאת פעילויות טרור החוצה,
אנחנו נימנע מלהגיב בגלל שלנו יש רגישות מוסרית שידועה גם להם.
אני רוצה להתייחס לאירוע אחד ספציפי שהיה בוטה במיוחד ,אם כי לא היה חריג.
באירוע זה איכנו באמצעות מערכות שונות ,שיגור של רקטות מתוך חצר של גן ילדים
באחת מהשכונות של צפון הרצועה .הרעיון הכללי היה לשגר את הרקטות דרך הפעלה של
טיימר או דרך איזשהו כבל מרחוק .מכיוון שהם ידעו שברגע שאנחנו מאכנים את מקור
השיגור ,אנחנו תוקפים תוך זמן קצר מאוד באותה נקודה .במקרה הזה הם גם השתמשו
בשיטה זו של שיגור מרחוק וגם עשו את זה ממש מתוך חצר של גן ילדים ,מתוך הבנה
שאנחנו לא נתקוף שם .האירוע כולו תועד ע"י מזל"ט וממש ראינו את השיגור מתוך גן
הילדים .להגיד שזה מאוד הפתיע אותנו? לא ממש .אנחנו מכירים את דפוס הפעולה הזה
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אתה רואה את השיגור קורה ממש מול
העיניים שלך ,אתה מסתכל ורואה מגלשה
מטר ליד ומבנה שאתה יודע שהוא גן ילדים
שני מטרים ליד.
של חמאס כבר הרבה שנים .הוא משתמש באזרחים כמגן אנושי
וזה כבר הפך להיות מומחיות .ובכל זאת אתה כל פעם נדהם
מחדש מהקו האדום הנוסף שנחצה.
אצלנו בצה"ל יש באמצעי השליטה ,במפות ,את כל האתרים
"הרגישים" ,כך אנחנו קוראים לזה ,מרפאות ,גני ילדים ,בתי
ספר ,מסגדים וכו' ,כל המקומות האלה מסומנים אצלנו כי
אלה מקומות שאנחנו מתייחסים אליהם ברגישות יתר ,אנחנו
לא ממהרים לתקוף מקומות כאלה ,זה ברור .ולכן זה מאוד קל
לחבר כשאתה רואה תמונה ממזל"ט ,או איכון של שיגור שזורק
אותך ישירות לנ.צ מסוים ,אתה רואה את התמונה ואתה רואה
את השיגור קורה ממש מול העיניים שלך ,אתה מסתכל ורואה
מגלשה מטר ליד ומבנה שאתה יודע שהוא גן ילדים שני מטרים
ליד .אני מתאר לעצמי שבאותו אירוע ,בעת צוק איתן ,לא היו
ילדים בגן .אבל הבחירה של החמאס להשתמש במקום כמובן לא
הייתה מקרית ,הם יודעים שהמקומות האלה מסומנים אצלנו .לא
סתם הם בוחרים לשים את המשגר בין הנדנדה למגלשה .במקרה
הזה אתה רואה דבר כזה על המסך ואתה אומר לעצמך "ריבונו
של עולם ,משתמשים בילדים במלחמה".

אשקלון
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מבית הספר הזה נורו טילים
בתחילת מבצע עופרת יצוקה הובלתי
סרן (מיל') תמיר אורן
את הפלוגה שלי ,משהו כמו מאה חיילים,
יחידה :צנחנים 202
לרצועת עזה .בלילה הראשון קיבלנו משימה
להגיע למבנה שממנו נורו טילים על בסיס
גיזרה :רצועת עזה
יומי במשך כמה חודשים .הגענו למבנה
שנה ,2009 :מבצע עופרת יצוקה
המדובר וראינו משהו שלא הפתיע אותנו
– המבנה ממנו נורו באופן יום יומי מאות
טילים היה בית ספר .נכנסנו לבית הספר על
מנת לבצע סריקה .על הדלת של חדר המנהל
זיהינו מוקש ממולכד ובאחת הכיתות ראינו
מפה של מדינת ישראל מגואלת בדם ומעליה
רשום "לרצוח את כל היהודים" .בית הספר
הזה היה ממולכד .הם חיכו לנו עם אמצעי
לחימה ועם מטעני חבלה וכל מה שהיה חסר
זה מישהו שילחץ על הכפתור ויפוצץ את בית
הספר הזה ואותנו בפנים.
בעיני הדבר הזה הוא בלתי נתפס .אנחנו
נלחמים בשביל להגן על האזרחים שלנו ועל
המשפחות והילדים שלנו ,ומה שהם עשו,
הם ירו באופן מתמשך מתוך אוכלוסייה אזרחית לעבר אוכלוסייה אזרחית בידיעה שהם
מסכנים את החיים של האנשים שלהם אפילו יותר מאשר את האזרחים שלנו .זה משהו
שקשה לי באופן אישי לתפוס .ראיתי את זה לאורך כל הלחימה ,בין אם זה בתי ספר,
גני ילדים ,מבנים של האו"ם ,הדברים האלה חזרו על עצמם לאורך השבועיים שהייתי
ברצועת עזה.
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על הדלת של חדר המנהל זיהינו מוקש
ממולכד ובאחת הכיתות ראינו מפה של
מדינת ישראל מגואלת בדם ומעליה
רשום "לרצוח את כל היהודים".
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זה ברור לחלוטין ,לא יורים
על אמבולנס
סרן (מיל') ירדן פריימן
יחידה :שריון
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
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שירתי כקצין בשריון במהלך השירות
הסדיר אבל אני רוצה דווקא לספר על אירוע
שקרה ב ,2014-כמילואימניק .הדרגה שלי
היא סרן ,וכקצין ,התפקיד שלי באותו זמן,
במסגרת הלחימה במבצע צוק איתן ,לא היה
להיכנס ממש ולהילחם עם הטנקים ,אלא
להיות בחדר הפיקוד מאחור עם כל המסכים
והמפקדים .המטרה שלי הייתה להכווין
כוחות טנקים ללחימה .באחד הערבים הייתה
לחימה מאד קשה בצפון רצועת עזה ,מחבלים
של חמאס התבצרו במתחם שנקרא האקדמיה
לבנות שממנו הם ירו על כוחותינו ולמחרת
בבוקר הוכרזה הפסקת אש הומניטרית .ברור
שהפסקת אש הומניטרית זה משהו שאנחנו
מאשרים כדי לתת מים ,מזון וסיוע רפואי למי
שנצרך מבין כל האזרחים שנקלעו לאזורי
הלחימה.
בתוך הזמן הזה ,של הפסקת האש ,קיבלנו
שיחת טלפון ממפקדת התיאום והקישור ,שבה
יידעו אותנו שאמבולנס אמור להגיע לאזור
המתחם הזה וביקשו לוודא שלא נירה עליו.
כמובן שנתנו את האישור ,זה ברור לחלוטין
שלא יורים על אמבולנס בכלל ובזמן הפסקת
אש הומניטרית בפרט ,מה שכן  -אנחנו
מסתכלים במצלמות ועוקבים .ראינו את
האמבולנס מתקרב לאזור בית הספר ,הדלתות

נפתחו ו ...שום תרופות ושום כלום ,שני
בחורים גדולים ובריאים רצו אליו ,לקחו
איתם איזשהו מטען צינורי ארוך ,כנראה
משגר או משהו שאחר כך הם מתכננים
לירות אותו לתוך השטח שלנו ,סגרו את
הדלתות ,האמבולנס נסע ואתה מבין ,בסוג
של חוסר אונים...
כאבא לילדים ,שכל מה שחשוב לו
זה לדאוג לבריאותם של ילדיו ולאושר
שלהם ,אתה מבין שיש צד שחושב אחרת
לגמרי ,שבמקום לקחת את המשאבים
האלה שנותנים להם ,הם מנצלים את זה
כדי לצבור עוד עוצמה על מנת להמשיך
ולירות עלינו.

באחד הערבים הייתה
לחימה מאד קשה בצפון
רצועת עזה ,מחבלים של
חמאס התבצרו במתחם
שנקרא האקדמיה לבנות
שממנו הם ירו על כוחותינו
ולמחרת בבוקר הוכרזה
הפסקת אש הומניטרית.
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בתי ספר של ילדים לא
אמורים להיות מחוררים
בכדורי רובה
סמ"ר (מיל') רן בר-יושפט
יחידה :מגלן
גיזרה :ג'נין
שנה2002 :
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כשהייתי באימון מתקדם ,היינו בבסיס
ממש ליד כפר ערבי והתושבים היו יורים
עלינו מדי פעם מתוך בית הספר באותו
כפר .דבר כזה מציב אותך בסיטואציה בלתי
אפשרית ,כיוון שאופציה אחת היא להחזיר
אש לבית ספר (שעלולים להיות בו ילדים),
והאופציה השנייה לסכן את החיים שלך ושל
החברים שלך בכך שאתה נוצר את האש ולא
מגיב .זו סיטואציה מתסכלת מאד.
אני זוכר שפעם אחת הם ירו מתוך בית
הספר באמצע הלילה .חשבנו לעצמנו ,בסדר,
אין אף אחד בבית הספר כעת ,אף ילד לא
אמור להיות בבית הספר באמצע הלילה ,אבל
עדיין ,הסצנה הזו הייתה כל כך לא מציאותית,
למה שאנשים ישתמשו בבית ספר כדי לירות
עלינו? מעולם לא דמיינתי את זה ,אני יודע
שהצד השני לא אוהב אותי ,ברור לי .אבל
לא דמיינתי שהם ישתמשו במתקנים שלהם,
בילדים שלהם ,בבתי הספר שלהם ,רק כדי
לתקוף אותי .הם פוגעים בעצמם וזה הרגיש
לי שהם אפילו מעדיפים לפגוע בעצמם.
מעדיפים לעקור לעצמם שתי עיניים כל עוד
הדבר יאפשר להם לעקור אחת גם לי.
בסופו של דבר ,במקרה הזה ירינו חזרה,
זה היה חצות הלילה ,אף אחד לא אמור להיות
בבית הספר בחצות ,הם ירו עלינו  -החזרנו

אש .בבוקר ,אני זוכר שהסתכלתי על בית
הספר והיו חורים של כדורים בקירות .לא
ככה זה אמור להיות .בתי ספר של ילדים
לא אמורים להיות מחוררים בכדורי רובה.

לא דמיינתי שהם ישתמשו
במתקנים שלהם ,בילדים
שלהם ,בבתי הספר שלהם,
רק כדי לתקוף אותי.

בית
שאן

חדרה

לצפייה בעדות המלאה:
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אצלנו התפיסה היא
להרחיק את הלחימה
מהאזרחים  -אצלם
זה הפוך

אל"מ (מיל') יונתן ברנסקי

במבצע "עופרת יצוקה" הייתי מפקד
חטיבת הנגב ופעלנו בצפון הרצועה .חלק
מהמודיעין היה שמכינים מראש מטענים
לאורך כבישים שהם צופים שאנחנו נכנס
דרכם מדהים לחשוב על זה ,אלה מקומות
שאנשים גרים שם ,אלה לא מקומות נטושים.
אנשים חיים כאשר מתחת לרגליים שלהם יש
מטענים ,עשרות ק"ג של חומרי נפץ שמחכים
ליום שצה"ל יכנס – ואז יפעילו אותם.
כדי להיות מדויק ,חלק מהמטענים הם
מניחים בצורה מידית במקומות שתוכננו
מראש אל מול תצפיות של כוחות שלנו
שנכנסים ,אבל חלק מהמטענים חד משמעית
מוקמו מראש בתוך הסביבה האזרחית .צריך
לחשוב רגע בעיניים שלנו ,זה הזוי .הסיפור
הזה של מיקוש צירים ובתים שהם משערים
שאנחנו נרצה להשתמש בהם היה קיים עוד
לפני "עופרת יצוקה" וכמובן שגם אחרי,
בשעה שאצלנו התפיסה היא להרחיק את
הלחימה מהאזרחים  -אצלם זה בדיוק הפוך.

יחידה :חטיבת הנגב (מפקד)
גיזרה :עזה
שנה ,2009 :מבצע עופרת יצוקה
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התקיפה והחטיפה של הדר
התבססה על ניצול הערכים
שלנו

זהו סיפורו של אחי ,הדר גולדין ,שנהרג
סגן (מיל') צור גולדין
ונחטף ב 1-לאוגוסט במהלך הפסקת אש
יחידה :פלס"ר גבעתי
הומניטרית במבצע צוק איתן בעזה.
את אירוע החטיפה של אחי ,הדר ,אני חווה
גיזרה :רצועת עזה
אחרי כמה שבועות של לחימה אינטנסיבית,
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
כשאנחנו נכנסים להפסקת האש האחרונה של
צוק איתן (הפסקת אש הומניטרית) .בתדריך
מודיעים לנו שזו כנראה הפסקת האש
האחרונה ויש איסור מוחלט על שימוש באש
חיה כלפי חשודים ולמעשה אסור לירות על
אף אחד שאינו יורה עלינו קודם .כמו כן יש איסור להשתמש בטנקים או בכל כוח אש
מסיבי .בזמן הזה אני נמצא בפטרול כ 500-600 -מטרים מהמקום בו הדר נהרג ונחטף.
באותו זמן היו הדר והפלוגה שלו ,סיירת גבעתי ,במשימת פטרול .השעה היא רבע ל9-
בבוקר ,הפסקת האש נכנסה לתוקפה בשמונה וחצי .אחד הלוחמים מזהה תצפיתן שנמצא
רחוק .תצפיתן כזה שאם לא הייתה עכשיו הפסקת אש  -היה ברור לכולם שהוא חשוד
ושצריך לטפל בו ,כנראה גם תוך שימוש באש.
מכיוון שהפסקת האש בתוקף ,מפקד הסיירת ,בניה שראל ,מחליט שמגיעים לתפוס
אותו ולתחקר אותו .הוא לוקח צוות של שישה לוחמים ,מפצל אותם לשתי קבוצות של
שלושה ,ולוקח אתו את הדר ,שהיה קצין מצטיין ,ואת ליאל גדעוני ,שהיה קשר מצטיין
בסיירת ,ושלשתם מתקדמים לכיוון התצפיתן .מה שהם לא ידעו ,זה שהתצפיתן היה חלק
ממארב מתוכנן של שלושה עשר לוחמים מובחרים של חמאס ,שכלל חוליית התקפה
מתוך מנהרה ,חוליית חטיפה וחוליית תצפית .הם נקלעים למלכודת אש שבה שלושתם
נפצעים כנראה מאד קשה ,הדר נחטף ככל הנראה לתוך מנהרת טרור לאחר שירו בו.
הכוח שמגיע אחרי לא הרבה זמן כולל את הסמ"פ של סיירת גבעתי ,סגן איתן פונד,
שקיבל לאחר מכן את אות המופת ,וכשהוא מזהה שהדר ככל הנראה נחטף לתוך המנהרה,
הוא לוקח אתו כוח קטן של לוחמים והם מתחילים לרוץ לתוך המנהרה בניסיון לחלץ את
| 80

מה שהם לא ידעו ,זה
שהתצפיתן היה חלק ממארב
מתוכנן של שלושה עשר
לוחמים מובחרים של חמאס

הדר .במהלך ניסיון החילוץ ,מתקיים מעל פני הקרקע נוהל חניבעל שנועד לחלץ את הדר
– בעוד איתן ממשיך בניסיון החילוץ התת קרקעי .לאחר מספר דקות איתן מוצא פריטים
של הדר ,ואז מתחיל לזהות כל מיני סימנים שלפיהם הדר ככל הנראה נורה וכנראה שהוא
אינו בין החיים.
זה קורה ביום שישי .אני נמצא כמה מאות מטרים משם ,כמו שאמרתי ,במשימת פטרול
ואני בעצם חלק מהכוח שאמור לחלץ את הדר ואת חבריו ,עד היום יש לי את המפה עם
שירטוט המיקום בו היה הדר .במהלך האירוע מפקדים גורמים לי לצאת לכיוון הגדר כדי
להביא מתקן שיוכל לטפל במנהרה ,מסתבר בדיעבד שזה תרגיל שנועד להוציא אותי
בכדי שלא אהיה שותף במשימת החילוץ של הדר .כשהגעתי לגדר חיכה לי שם השליש
הפיקודי ואמר לי שהדר ככל הנראה נחטף ,ושאני חוזר הביתה.
היום ,ארבע שנים אחרי ,אני מבין כמה זה אירוני ,כל המהלך הזה ,התקיפה והחטיפה
של הדר ,הכל התבסס על ניצול הערכים שלנו כצבא מוסרי ,תוך כדי הפסקת האש
ההומניטרית ,תוך ניצול ברור של העובדה שאנחנו לא משתמשים באש חיה ורגישים
לחיי אזרחים .מחבלי חמאס תכננו לנצל את הפסקת האש בכדי להרוג ולחטוף את הדר,
וכמה זה אירוני שאני ,שבוע לפני שכל זה קרה ,נמצא בתוך העימות ,תחת אש ,ומחלץ בין
שלושים לארבעים תושבים עזתיים שחמאס משתמש בהם כמגן אנושי (ראה את העדות
הנוספת של צור גולדין בחוברת זו) .אני חושב שזה מחדד את ההבדל בין צה"ל ,שעושה
הכל בכדי להגן על חיילנו ותושבינו ,אך גם על חיי האזרחים העזתיים ,לבין חמאס
שעושה שימוש ציני באזרחים שלו וברצון הטוב שלנו.
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ממש בונקר
בתוך מסגד
סרן (מיל') תמיר אורן
יחידה :צנחנים 202
גיזרה :רצועת עזה
שנה ,2009 :מבצע עופרת יצוקה
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לאורך כל מבצע עופרת יצוקה ,כחלק
מהפעילות בשטח ,אני והחיילים שלי עברנו
מדלת לדלת ,מבית לבית ,על פי מודיעין
מדויק וחיפשנו אמצעי לחימה ,מטענים,
מוקשים .המקומות בהם מצאתי אמצעי לחימה
הם הזויים .אלה מקומות שלא אמורים להיות
בהם אמצעי לחימה .אלה מקומות שילדים
משחקים בהם ,מקומות שאנשים עובדים בהם.
אתן מספר דוגמאות :מוקשים בין מזרונים
בחדר שינה ,מטעני חבלה מתחת למיטות,
גני ילדים מלאים בחומרי נפץ ובטילים ,מסגד
בו גילינו אמצעי לחימה – ממש בונקר בתוך
מסגד .כל אלה הם דברים הזויים בעיניי ולא
מתקבלים על הדעת .חמאס ידע היטב שאנחנו
בשום אופן לא נפגע במקומות האלה ואפילו
לא ניכנס אליהם ולכן ניצל עובדה זו בשביל
להסתיר את האנשים והמחבלים שלו ובשביל
להחביא חומרי נפץ וטילים.
בתחילת הלחימה ,באופן חד משמעי ,לא
ירינו על גני ילדים ,מסגדים ,מתקנים של
האו"ם ועל שום דבר שהוא בין-לאומי ,חינוכי
או אזרחי .אחרי כמה ימי לחימה ,כשהבנו שיש
במקומות הללו אמצעי חבלה ,טילים ורקטות
התחלנו להיכנס למקומות האלה ומצאנו
את אמצעי הלחימה שהוחבאו בהם .בשבוע
השני של הלחימה ,כשראינו והבנו שהחמאס,

בתחילת הלחימה ,באופן חד משמעי ,לא ירינו
על גני ילדים ,מסגדים ,מתקנים של האו"ם
ועל שום דבר שהוא בין-לאומי ,חינוכי או
אזרחי .אחרי כמה ימי לחימה ,כשהבנו שיש
במקומות הללו אמצעי חבלה ,טילים ורקטות
התחלנו להיכנס למקומות האלה ומצאנו את
אמצעי הלחימה שהוחבאו בהם.
כשיטה ,מנצל את האיפוק שלנו ,התחלנו
ליזום והתחלנו לתקוף את המקומות באופן
ישיר וגם על ידי חיל האוויר .הבנו שאם
החמאס משתמש במבנים האזרחיים באופן
ציני אז מבחינתנו הם מטרות לגיטימיות
ורלוונטיות .בעיני ,ההחלטה להשיב אש
גם למקומות כאלה הצילה חיים של הרבה
חיילים בשטח וכן חיים של אזרחים אליהם
כוונו אותם משגרים וטילים.
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חמאס הבין שהם
יכולים לירות מבלי שום
תגובה מאיתנו
רס"ל (מיל') בן מור
יחידה :מגלן
גיזרה :גבול רצועת עזה
שנה ,2009 :מבצע עופרת יצוקה
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במבצע עופרת יצוקה הייתי חלק מצוות
הכוונות .כלומר ,צוות שיושב בתוך גבול
ישראל ומתצפת לתוך הרצועה ומכווין
אמצעי תקיפה לעבר מטרות אויב .בין אם
זה ארטילריה או מסוקים ,הכוונות חייבות
להיות מאוד ספציפיות ומדויקות .אם יש
שיגור של טיל מתוך הרצועה לשטח ישראל,
אנחנו חייבים לראות בדיוק מאיפה הוא נורה
ולוודא מה יש בסביבה והאם המקום נקי.
כלומר ,לוודא שאין חפים מפשע באזור או
אמבולנס שבמקרה עובר במקום .רק אז יש
אישור לתקוף בחזרה.
בזמן המבצע ,כל יום בין אחת לשלש
בצהריים הייתה הפסקת אש הומניטרית .זאת
אומרת שללא קשור למצב הכוחות בשטח
ולמצב הביטחוני ,צה"ל פשוט החליט באופן
חד צדדי לא לתקוף בשעות האלה בכלל .מה
שקרה באופן קבוע זה שכל יום בשעות האלה
בוצע ירי מסיבי של טילים לעבר ישראל כי
חמאס הבין שהם יכולים לירות מבלי שום
תגובה מאיתנו .בכל מקרה כזה היו לנו כמה

הכוונות חייבות להיות מאוד ספציפיות
ומדויקות .אם יש שיגור של טיל מתוך
הרצועה לשטח ישראל ,אנחנו חייבים
לראות בדיוק מאיפה הוא נורה ולוודא מה
יש בסביבה והאם המקום נקי.

אופציות :לתקוף מהאוויר ,לשלוח כוחות
חי"ר או לא לעשות כלום ולכבד את
הפסקת האש .אני זוכר שהיה דיון לגבי זה,
אבל היה מאוד ברור בסופו של דבר מה
אנחנו צריכים לעשות .ברגע שהחלטנו זה
היה מובן מאליו ,נמנענו מלהגיב.
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הם הבינו שאנחנו
מתקרבים ופשוט ברחו
עם האמבולנס

סמ"ר (מיל') שלמה גולן
יחידה :אגוז
גיזרה :רמאללה
שנה ,2002 :מבצע חומת מגן
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האירוע שעליו אני מדבר אירע בשנת
 ,2002במבצע חומת מגן בו שירתי כלוחם
בסדיר ביחידת אגוז .המשימה שלנו הייתה
להיכנס למוקעטה ,שזה בעצם מרכז השלטון
של יאסר ערפאת באותם זמנים ברמאללה.
הגענו לבית אל ,ומשם התחלנו בהליכה
יחד עם כוחות נוספים .המטרה שלנו הייתה
לתפוס בניין גבוה ליד המוקעטה.
היה לילה ,ברד וגשם ,מזג אוויר מאד לא
סימפטי ,ולקח הרבה מאד זמן ,הליכה מאד
ארוכה .איתרנו את הבית ,הגענו לפאתי העיר
ותצפיתנים שלנו מזהים שיש תנועה בבית,
שיש שם אנשים חמושים .היינו אמורים
לתפוס בית מסוים ,והפלוגה שאתנו את הבית
הסמוך .הם נכנסו לפנינו ,באש ,ואנחנו היינו
אמורים לחכות שיתנו לנו את האות לפני
שאנחנו נכנסים בכדי שלא יהיה דו"צ (ירי של
כוחותינו על כוחותינו) .בזמן הזה ,שבו אנחנו
מחכים להיכנס לבית אנחנו נערכים לכניסה
לבית עם חמושים ,כי אנחנו יודעים שיש
בבית הזה חמושים  -אנחנו רואים אמבולנס
שיוצא במהירות מהבית וממשיך הלאה.
כשנכנסנו בסוף לבית ,הבית היה ריק
והיה אפשר לראות שזה בית שעזבו אותו
כמו שהוא ,אפילו היה עדיין קפה חם על הגז.
לא היה בו אף אחד ,למרות שלפני כן זוהו

אנחנו נערכים לכניסה לבית
עם חמושים ,כי אנחנו
יודעים שיש בבית הזה
חמושים  -אנחנו רואים
אמבולנס שיוצא במהירות
מהבית וממשיך הלאה.
בו בוודאות חמושים .לאחר מכן ,כשעשינו
סריקות בבית ,איתרנו שם תחמושת רבה
ואפודים ,הבית הזה לא היה סטרילי .זאת
אומרת שהיה ברור לנו שיש שם עמדה של
חמושים שקרובה מאד למוקטעה ,באזור
אסטרטגי ,וברור לנו שהם ניצלו בצורה
צינית את האמבולנס ,שזה משהו שאנו
לא היינו יורים עליו ,רק מהספק .כך הם
ברחו והצילו את עצמם כשהבינו שסוגרים
עליהם ,הם הבינו שאנחנו מתקרבים ופשוט
ברחו עם האמבולנס.

תל אביב
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נכנסנו למסגד ומיד זיהינו
שם מנהרה
בכניסה לאחת השכונות ברצועה ,ממש
סגן (מיל') רם בירן
בצומת הכניסה ,יש מסגד מרכזי מאד גדול,
יחידה :רימון
לגביו היה לנו מודיעין שבתוכו יש מנהרה.
נכנסנו לתוך המסגד וירדנו למרתף ,ומיד
גיזרה :רצועת עזה
זיהינו שם מנהרה .היה שם מין חדר קטן
שנה ,2014 :מבצע צוק איתן
שבתוכו הייתה מנהרה עם פיר מנהרה נוסף
קטן לידה שבעצם נכנס לתוך הקיר .היו שם
גם מדים צבאיים מנומרים של חמאס .הבנו
שמדובר בצומת של מנהרות .יש שם מנהרה
קטנה שמחברת בין הבתים של השכונה ועוד
מנהרה מאד מסודרת עם בטון וסולם שיורד
פנימה ,כנראה גם מאוד עמוקה .לא ראינו
כמה זה יורד פנימה .בדיעבד גילינו שהיא
חוצה לתוך שטח מדינת ישראל.
זיהינו את המנהרה ,וחיכינו שיגיעו
כוחות מיוחדים שמטפלים במנהרות שיחקרו
את המנהרה ויבינו לאן היא הולכת .בזמן
הזה הלחימה נמשכת בבתים מסביב ואנחנו
מנסים לזהות לאן בעצם המנהרה הקטנה
מחברת ,וכל הזמן מוכנים להיתקלות מתוך
המנהרה הזאת .בשלב הזה חלק מהצוות נמצא בחדר שבו יש את הפירים של המנהרות
ועוד חצי מהצוות נמצא למעלה בקומה השניה ומאבטח .במקביל ,שאר הצוותים של
היחידה עושים איגוף ומתחילים להיכנס לבתים ולסרוק אותם ממחבלים .הם מתחילים
את הסריקה מצפון לדרום ,לכיוון שלנו ,ואז ,תוך כדי הסריקה ,הם מזהים כל מיני אמל"ח
אבל לא נתקלים במחבלים .באיזשהו שלב ,מאותרים חמישה מחבלים שפותחים בריצה
לכיוון המסגד .אנחנו מזהים אותם ממרחק של בערך  20מטר ,והנגביסט שנמצא בקומה
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השנייה פותח באש ומצליח להפיל ארבעה
מחבלים .המחבל החמישי מצליח להיכנס
לתוך המסגד ומתחיל לרדת בגרם המדרגות
לתוך המרתף ומנסה לברוח לתוך המנהרה.
אנחנו מזהים גם את המחבל החמישי ויורים
עליו .הוא בעצם הגיע ממש עד אלינו לתוך
המרתף שבו נמצאת המנהרה.
כנראה שהם לא ידעו שאנחנו בפנים,
והמטרה שלהם הייתה לברוח לתוך
המסגד שמבחינתם הוא בעצם הצומת של
המנהרות .הם משתמשים בו בשביל הבסיס
של המנהרות ,וזה מקום שהם בורחים אליו,
מתוך הבנה שאנחנו לא נמצאים שם .אבל
אנחנו היינו מוכנים שם להיתקלות והצלחנו
לפגוע במחבלים.

באיזשהו שלב ,מאותרים
חמישה מחבלים שפותחים
בריצה לכיוון המסגד.
אנחנו מזהים אותם
ממרחק של בערך  20מטר,
והנגביסט שנמצא בקומה
השנייה פותח באש
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דו"ח זה יצא לאור בזכות אדיבותם של אנשים פרטיים רבים
אשר ראו הכרח בחשיפת האמת ולקחו חלק במשימה חשובה
זו .אנו ב"האמת שלי" איננו נתמכים ע"י האיחוד האירופי ומדינות
זרות וגם לא ע"י גופים ממשלתיים ישראליים.
אנו זקוקים לתמיכתם על מנת שנוכל להמשיך בשליחות זו,
ולחשוף את האמת גם בעתיד.

ניתן לתרום ל"האמת שלי" בדרכים הבאות:
בכרטיס אשראי
באתר האמת שלי:
MyTruth.org.il

העברה בנקאית
לחשבוננו:
מספר חשבון283136 :
סניף573 :
בנק מזרחי טפחות ()20

המחאות לפקודת
”האמת שלי“ ניתן לשלוח
לכתובת :האמת שלי (לידי
קרן כצמן) | רחוב הגת ,12
תיבה מס'  | 661אבן יהודה
4052053

למידע נוסף ,ועל מנת ללמוד על דרכים נוספות בהן ניתן
לתמוך בארגון אנא צרו קשר עימנו בכתובת
info@MyTruth.org.il

תודה רבה על תמיכתכם ב  -אמת שלי!

דו״ח זה מציג שורה של עדויות בהן נראה כיצד ארגוני הטרור
הפלסטיני משתמשים באוכלוסייה הפלסטינית האזרחית לפעולות טרור
התקפיות וכמגינים אנושיים.
העדויות בחוברת זו מביאות את סיפורם של לוחמים ובכירים
לשעבר במערכת הביטחון ,אשר נתקלו בשירותם הצבאי בהפרת זכויות
אדם בוטה של הטרור הפלסטיני – בעיקר כלפי אזרחים פלסטינים.
המקרים שתועדו ,כוללים ניצול אמבולנסים ,מרפאות וצוותים רפואיים
לצרכי טרור ,שימוש בנשים וילדים כמגינים אנושיים ,הפרות של הפסקות
אש הומניטריות ועוד אלמנטים רבים החושפים את השימוש הציני
שעושה הצד הפלסטיני באוכלוסייה אזרחית.
דו"ח זה ראה אור מתוך הכרה במציאות בה שימוש במגינים אנושיים
וניצול אוכלוסיה אזרחית מקומית הינם שכיחים ביותר בקרב ארגוני
הטרור הפלסטיניים .עם זאת ,למרות שהדבר נחשב להפרה בוטה של
החוק הבינלאומי ואמנת זכויות האדם ,מקרים אלו זוכים להתעלמות
כמעט מוחלטת מצד הקהילה הבינלאומית וארגוני זכויות האדם .עדויות
הווידאו המלווות דו"ח זה ,מציגות בצורה ברורה כיצד אותם ארגוני טרור,
מפרים זכויות אדם בצורה שיטתית ,תוך פגיעה באזרחים חפים מפשע
– ישראלים ופלסטינים כאחד.

לפרויקט העדויות המלא:

www.mytruth.org.il/human-shields

