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ועופר רץ-גלמור על תמיכתם ואמונתם בדרכנו מיומנו הראשון.
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יש בך יצר נקמה ,הם ירו עליך! אבל על מה תירה?  -תמיר קלימיאןץ
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על "האמת שלי"
האמת שלי הנו ארגון א-מפלגתי המורכב מחיילים וחיילות במילואים ,ששם לו למטרה
לחשוף את נורמות המוסר הגבוהות המנחות כל חייל בצה"ל ולעסוק בחינוך ובהטמעה של
ערכי צה"ל בארץ ובעולם.
ארגון "האמת שלי" צמח לאחר מבצע "צוק איתן" ,בעקבות התעוררותו של קול מחאה
ציבורי רחב שקרא להשמיע קול שפוי ,מאוזן והוגן על אודות פעילות צה"ל במציאות הסבוכה
שבה הוא פועל" .האמת שלי" הנו גוף אזרחי ,אובייקטיבי ,המייצג את חיילי צה"ל באמצעות
עדויות גלויות ושקופות שבהן חיילי מילואים מספרים בגוף ראשון על החוויות האישיות
שלהם משירותם הצבאי .הארגון מחנך בארץ ובעולם על הערכים שלאורם צה"ל נלחם ,מתוך
אמונה כי מדובר ב"תיקון עולם" אשר יבטיח ,יקדם וישמר את הנורמות הגבוהות של צה"ל
ובה בעת יביא לשמירה על חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל.
מובילי הארגון והפעילים בו מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית ,בעלי עמדות פוליטיות
מגוונות ובעלי שאיפה משותפת לשמור על חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל .פעילי הארגון
רואים בחיילי צה"ל קונצנזוס חברתי ולאומי ויוצאים נגד אלו המקדמים אג'נדות פוליטיות
באמצעות שימוש ציני בחיילי צה"ל והוצאת דיבתם ברחבי העולם.
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הקדמה
אחת המטרות המרכזיות ששמנו לעצמנו ב"האמת שלי" היא לתת קול לאופן שבו צה"ל
מתמודד עם אתגרים ביטחוניים תוך שמירה על סולם ערכי גבוה .לאחר תהליך חשיבה ארוך
ומעמיק ,מצאנו כי הדרך הטובה והאפקטיבית ביותר להשיג זאת ,תוך כדי יצירת ההשפעה
הנרחבת אותה ביקשנו לייצר ,תהיה באמצעות סיפורים אישיים ואותנטיים ,שאותם נפרסם
באמצעי המדיה החזקים והמשפיעים בעולם המודרני.
פרויקט העדויות קם על מנת לצייר תמונה מלאה ורחבה של המציאות שאיתה מתמודדים
חיילי צה"ל בשגרה ובחירום ,לשקף את הדילמות היום-יומיות שעמן הם נאלצים להתמודד
ולהציג את אופן קבלת ההחלטות וביצוען על פי כללי אתיקה מחמירים .כבר בתחילת התהליך
הבנו שהצורך גדול מכפי שדמיינו  -הן הצורך בהשמעת הקולות הללו בעולם והן הצורך של
המילואימניקים הישראלים לשתף באמת שלהם ולהילחם על שמם הטוב.
בעידן הרשתות החברתיות ,אופן העברת המסרים הולך ומשתדרג ,הולך ומשתכלל ,מוגש
לקהל על מגש של זהב ,מנצנץ ומושך מידית כל קשב .על מנת להתאים את עצמנו לעולם
המתפתח ,התחלנו לתעד את העדויות בווידאו ,תמצתנו את הסיפורים לסרטונים של מספר
דקות בודדות והפכנו מציאות מורכבת וסבוכה לאישית ,אותנטית ורגשית.
עם זאת ,כדי לייצר מוצר אחד שיציג את הכלל ,יחשוף מגמות וישקף מציאות ,יצרנו גם את
הדו"ח הזה ,אותו אתם אוחזים בידיכם .מסמך זה מאגד בתוכו את עדויותיהם של עשרות
חיילים וחיילות במילואים ,אשר השתתפו בפעילות מבצעית משמעותית משנת  2000ועד
היום .העדים שלנו מגיעים מיחידות שונות ,שירתו בתפקידים שונים ,בגזרות שונות ובתקופות
שונות.
מתוך מחויבותנו לאמת ,העדויות כולן עברו תהליך אימות קפדני הכולל תהליך ארוך ויסודי.
חשוב לציין כי העדים כולם הסכימו לחשוף את פניהם ,שמם ופרטיהם האישיים כהצהרת
התחייבות אישית לעמידתם מאחורי דבריהם.
העדויות המתוארות בדו"ח זה מציגות את אופן פעילותם של חיילי צה"ל על פי הערכים
והנורמות שעליהם חונכו .תחת אותה קורת גג נמצאות עדויות השופכות אור חיובי על פעילות
צה"ל אך ישנן גם עדויות מורכבות יותר ,המציגות טעויות מבצעיות ,פיקודיות או אישיות.
חיילי צה"ל מתמודדים עם סיטואציות מורכבות שאין להן אח ורע בעולם ,מקרים שאותם
לעתים גם ההכשרה המקצועית ביותר והסטנדרטים המוסריים הגבוהים לא מצליחים למנוע.
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סיפורים קשים אלה הם חלק מאותה מציאות מורכבת שבה אנחנו חיים אך הם אינם הכלל.
בשנים האחרונות ישנה ביקורת הולכת ומתגברת בארץ ובעולם על תפקודם של חיילי צה"ל,
ביקורת אשר מתעלמת מהעובדות בשטח ,מההקשר ומהתמונה הכוללת .ביקורת שלוקחת
את אותו יוצא מן הכלל והופכת אותו לכלל מייצג או לחילופין מוציאה אותו מההקשר בו
הוא התרחש.
אנו מאמינים כי חשוב לעסוק גם בשלילי ובשגוי אך חובה עלינו לשים אותו בתוך ההקשר
והפרופורציות הנכונים ובכוונה לתקן ולשפר ולא מרצון לפגוע ולהחליש את חיילינו .בתוך
כך ,ובעזרת דו"ח זה ,ארגון "האמת שלי" נאבק ,וימשיך להיאבק ,על חשיפת האמת והצגת
תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים של הסכנות ,המורכבות ,הקשיים והדילמות
המוסריות הניצבים בפני חיילי צה"ל בלחימה ובשגרה.

נלחמים על האמת

חלק ראשון

עזה

13

נלחמים על האמת

15

נלחמים על האמת

17

ניתן לי אישור לבצע ירי ,אבל קיבלתי החלטה שלא
סרן (מיל') שחר משולם
מפקד דבורה ,חיל הים
רצועת עזה
2005

קרה לי שסירות דיג חצו את הגבול בצורה שמסכנת ממש את הגבול הימי ,לא נענו לשום קריאה שלי
לעצור וגם לא נענו לירי שבוצע בקרבת הסירה .כלומר ,במודע ובמכוון הן חוצות את הגבול ומסכנות
את ביטחוננו .גם אז ,בעצם קיבלתי אישור מהדרגים הממונים לבצע ירי כדי לפגוע בסירה עצמה,
לא באנשים ,אלא לפגוע אך ורק בסירה עצמה .תמיד מתקבל בהבנה ותמיד קיים שיקול הדעת של
המפקד בשטח ,אם המצב הנתון לא מאפשר לבצע את הירי .לצורך העניין ,תנאי מזג האוויר לא
אפשרו את ביצוע הירי בצורה בטוחה ,ואני בתור מפקד קיבלתי את ההחלטה שלא לבצע את הירי
בגלל שראיתי לנגד עיניי את הסיכון בחיי האדם שבצד השני.
זה באמת היה יום של חורף וירד גשם חזק .קיבלתי אישור לבצע ירי שלא על מנת לפגוע בחיי אדם
אלא אך ורק לפגוע ברכוש ולהרתיע .אבל בגלל מזג האוויר שהקשה מעט על הכיוון ,בעצם החלטתי
שלא לבצע את הירי .דרך אגב ,ההחלטה שלי התקבלה בהבנה רבה בדרגי הפיקוד שמעלי בגלל שגם
בדרג הפיקוד וגם בדרג המבצע ,בדרג השטח ,קיימת ההבנה – כל עוד ההנחה היא שמדובר בפעילות
שהיא איננה חבלנית ומדובר אך ורק במפרי חוק ,כמובן שאנחנו לא רוצים לסכן את חייהם .כל
עוד אנחנו לא נמצאים ממש לפני פגיעה בכוחותינו או אזרחינו וכל עוד אנחנו יכולים להכיל את זה,
אנחנו נכיל את זה ונימנע כמעט בכל מחיר מפגיעה בחיי אדם  -לא של אזרחים תמימים כי הם כן
הפרו את החוק ,אבל כאלה שלא עסקו בפעילות חבלנית.
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ניסו לטפל בה ,אבל כבר לא היה כל כך במה...
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
עורב גולני
רצועת עזה
2006

במהלך הפעילות ,כשאנחנו סורקים ממש בית אחרי בית ,קיבלנו מידע מודיעיני שבסטריפ אחר,
לא רחוק מאתנו ,נמצאים כמה מהבכירים של החמאס .קיבלנו שינוי משימה וקפצנו בעצם לסגור
את הבית הספציפי .אנחנו מקיפים את הבית ,כשכל התריסים בבית מוגפים ,כבר חושך והוראות
הפתיחה באש מדברות על ביצוע ירי על מנת לפגוע ,פשוט כי יודעים שבתוך הבית מתקיימת כרגע
איזו ישיבה של כל בכירי חמאס.
מתחיל מה שנקרא "סיר לחץ" ,זאת אומרת ,מביאים מישהו עם מגאפון שמדבר בערבית וקורא
להם" :אתם מוקפים ,תצאו החוצה" וכדומה .מתחילים מה שנקרא  -לדרדר אמצעים ,צעקות,
רימוני הלם ,עד שאחרי זה אפשר לירות למשקופים ,או שיורים לגג של הבית כדי להפחיד אותם,
כי המטרה בסוף היא להביא אותם חיים .אנחנו שם ,בתחילתו של סיר הלחץ הזה ואחת העמדות
מזהה פתאום חלון נפתח ופנס יוצא ממנו .ההבנה היא ,מכל מה שאנחנו יודעים מכל הסיפור הזה
ומהוראות הפתיחה באש – שזה מחבל ,ואם יש פנס ,אז יכול להיות גם נשק .מתבצע ירי מדויק של
שלושה ארבעה כדורים תוך כדי צעקה" :ירי תקין ,מחבל ,ירי תקין".
בפועל ,מה שקרה שם זה שהייתה טעות בדיווח של השב"כ .לא היה אף מבוקש בתוך הבית .הייתה
שם משפחה ומי שפתח את החלון עם הפנס זו האמא ששמעה את כל הרעש וההמולה .למרבה הצער
היא החזיקה ילדה ביד ,שנפגעה .כמובן ,ברגע שזה קרה היא יצאה החוצה ,אלינו ,עם הילדה .ניסינו
לטפל בה ,אבל כבר לא היה כל כך במה...
זה מקרה מאד מצער ,מאד קשה ,אבל סיפרתי אותו משתי סיבות :קודם כל ,בסופו של דבר ,אתה
תמיד מקבל הנחיה משב"כ על משהו מאד נקודתי ,שלצערנו ,הפעם ,בסוף התגלה כטעות .דבר שני,
זו בעצם רמת התחקור שבה הצבא בודק את עצמו .פותחים מפות ,מסתכלים .עוד לפני שאתה מוריד
את צבע הפנים ,לפני שאתה הולך להתקלח ולישון – תחקיר .מה קרה ,מי קרה ,מי אמר ,למי אמר,
מנסים לתחקר את האירוע הזה לפרטי פרטים ,קודם כל כדי להיות מקצועיים יותר ,אבל גם כדי
להיות טובים יותר ,ערכיים יותר.
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מבינים שגם אם נעשתה פה טעות נוראית שהיא לא באשמתך אלא באשמת מידע מודיעיני שגוי,
אנחנו רוצים ללמוד ממנה כדי שבפעם הבאה הדבר הזה לא יקרה ,לצמצם טעויות כאלה למינימום.
גם בפעילויות שנגמרו בלי נפגעים ,כל פעילות נגמרת בזה שיושבים בחדר תדריכים ועושים תחקיר.
זה נקרא "תחקיר חם" כשהכול עוד טרי ואתה זוכר את הכול .הולכים לישון ,קמים מהשינה ,עושים
עוד פעם תחקיר יותר מעמיק ,חופרים ,לפרטי פרטים .לא הייתה לנו פעילות שלא נגמרה בתחקירים
האלה ואני גאה בזה .כי בסופו של דבר ככה זה הופך אותך לחייל יותר טוב ,לחייל יותר ערכי ,ובסוף
– יותר מקצועי.
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בלי לירות ואז לחשוב ,אלא לחשוב ואז לירות
סמ"ר דוד שאולוב
גדוד  ,51גולני
רצועת עזה
2006

הייתי על גג של איזה בית ברצועת עזה .המטרה הייתה כמובן לאתר את המנהרות שהיו בציר
פילדלפי ,שמובילות אמל"ח ממצרים לישראל וההפך ,ובעצם לבלום את כל ענייני ההברחות וכמובן
לאתר את המחבלים ולתפוס אותם.
הייתי על הגג יחד עם הכיתה שלי .זיהינו דרך משקפת ,וגם הצלפים .היו לי חיילים צלפים שזיהו
בטווח של שני קילומטר או שלושה קילומטר טנדר שנע לכיווננו וגם קיבלנו עליו מידע מודיעיני שיש
סיכוי מאד גדול שיש עליו מטענים .היו חמישה מחבלים שישבו עליו ,בצורה פומבית ,עם נשקים,
רעולי פנים ,וסטים...
קלטנו אותם בטווח מאד רחוק .אוטומטית דיווחתי למג"ד.
המג"ד לא מיהר לאשר ירי של טנק או ירי כזה או אחר כדי לנטרל את ההגעה שלהם אלינו ,אלא הוא
ניסה קודם כל לברר במה מדובר פה .מדובר פה באנשים ,אולי חפים מפשע שלא שמנו לב אליהם?
אולי לא ראינו במדויק אם יש להם נשקים? אין להם נשקים? הם באים לבצע? לא לבצע? זאת
אומרת ,המטרה שלו הייתה קודם כל מטרה מוסרית אנושית :לברר אם בכלל מדובר במחבלים וזה
במאה אחוז ,וכמובן לקבל את כל אמצעי המודיעין שאפשר על אותו רכב שבא לאזור שלנו .אחרי
בירור מעמיק שהוא עשה יחד אתנו והיחידות השונות שהיו אתנו ברמה המודיעינית ,גילינו שאכן
הטנדר נע לכיווננו במטרה להפעיל את כל מה שיש להם בטנדר כלפינו ,כלפי הכוח שהיה אתנו .רק
אז קיבלנו אישור ירי מהמג"ד ,אחרי זמן ממושך שהוא בודק ומברר שאכן מדובר במחבלים.
אני נותן ירי ,כמובן שהירי הצליח .לשמחתנו את המשימה הזו ביצענו ,הייתי אומר ,בצורה הכי
מקצועית שיכולה להיות ,בלי לירות ואז לחשוב ,אלא לחשוב ואז לירות.
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הוא לא הבין מאיפה זה הגיע לו
סמ"ר דוד שאולוב
גדוד  ,51גולני
רצועת עזה
2006

בערך ב 12-או  1בלילה ,משהו כזה ,נכנסנו לאיזה בית שהוא רווי אנשים ,ילדים ,קשישים ונשים .היו
כמה אימהות בבית .מתברר שלאותו איש חמאס שמתעסק בטרור יש כמה נשים והמון ילדים ויש לו
עוד אמא ואבא ,כנראה ,שמחכים לו בבית.
נכנסנו לאותו בית בלילה ופשוט נתקלנו באנשים חסרי אונים באמת .ראינו לנכון להצמיד אותם
למקום שיוכלו להיות בו ביחד ולדבר ביניהם ומה שהם רוצים ,אבל קודם כל היה לנו מאד חשוב
שלא ירגישו שאנחנו באים להשתלט עליהם או לקחת להם את מה שיקר להם ,או את הבית או
דברים אחרים .רצינו קודם כל לתת להם את הכבוד המתאים והראוי ,לשים אותם בחדר נפרד ,וזה
גם מה שאני העברתי לחיילים שלי .אמרתי להם" :חבר'ה ,קודם כל ,הדבר הראשוני ביותר זה לתת
להם את היחס הראוי והמתאים ,זה הבית שלהם ,אסור לשכוח את זה".
באמת ,הם נכנסו לאיזה חדר וישבו שם והכל היה בסדר .הבאנו להם מים ,הבאנו להם אוכל ,אפילו
את האוכל שלנו .אני זוכר את החיילים שלי מוציאים קבנוסים ומוציאים כל מיני אוכל שהיה לנו
ומביאים להם ,כי ידענו שאין להם את האמצעים ואין להם את האוכל הזה.
עליתי יחד עם כמה מהחיילים שלי לעשות סריקה בקומה השנייה של הבית .זה היה בית גדול ,עשינו
סריקה בחדרים באמת כדי לוודא שאין אמל"ח ,אין דברים שיכולים ,חלילה ,לפגוע באזרחי ישראל
בצורה כזו או אחרת .אחד החיילים שלי פתח את הארונות ,בדק ...ביקשתי ממנו שלא יעשה הרבה
בלגן ,שיתנהג בצורה אנושית ,כמו שאמרתי מקודם .הוא באמת עשה את הסריקה בצורה קפדנית
מצד אחד ,אבל מצד שני בלי להשאיר הרס ויותר מדי בלגן באותו בית ,כי בסופו של דבר זה לא
משהו ששייך לנו ,זה שייך להם.
הוא באמת פתח את הארונות ,חיפש וחיפש עד שמצא שקית שחורה ,כבדה יחסית ומתברר שהיו
שם מאות ,לדעתי ,מאות שטרות של  .200אני לא יודע אם הכסף הזה הוא כסף שהחמאס העביר
לאותו פעיל ,ש"במקרה" לא נמצא באותו ערב בבית .במקרה גם מצאנו באותו בית וסט של לוחם,
בלי תחמושת אמנם ,אבל מצאנו גם מדים של החמאס.
לגבי אותו כסף שהוא מצא ,הוא בא ,ניגש אלי ואמר לי" ,שאולוב ,מה אני עושה עם הדבר הזה?
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מה אני עושה עם חבילה כזו של כסף?".
אמרתי לו" ,תיקח ,תיקח אליך ,תשתמש ,תעשה עם זה מה שאתה רוצה".
הוא אמר" ,באמת?".
אמרתי לו" ,כן ,תיקח ,תעשה עם זה מה שנראה לך ,מצאת ,זה שלך ,הכל בסדר" .ואז הוא מסתכל
עלי ואומר" ,אוקיי ,תודה".
איך שהוא אומר "אוקיי תודה" ,הוא לא הרגיש מאיפה הסטירה הזו שהגיעה אליו .הוא פשוט חווה
בום כזה ,הוא לא הבין מאיפה זה הגיע.
אמרתי לו" ,נראה לך?! אתה לא מתבייש?! זה כסף שהוא שייך לך? הוא שייך לי? הוא שייך לבעלי
הבית! תעביר להם את הכסף הזה!".
באותו רגע הוא פשוט לקח את הכסף ,ירד למטה ,לבעל הדירה ,הביא לו את זה ואני ירדתי יחד אתו
כדי לראות איך תהיה התגובה של בעל הדירה .הוא פשוט בכה.
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ציורים של מיקי מאוס על הקירות ומתחת לארגזי המצעים -
מטולי אר-פי-ג'י ורובי קלצ'ניקוב
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
עורב גולני
בית חנון ,רצועת עזה
2006

מבצע "ענני סתיו" ,אם אני לא טועה נובמבר  .2006מדובר במבצע של שבוע שלם שבו סורקים בית
אחרי בית בבית חנון כדי לנקות את השכונה מאמצעי לחימה ובעיקר ממשגרי קסאמים.
אנחנו נכנסים לסרוק בית ,ציורים של מיקי מאוס וטוויטי על קירות חדר הילדים ,ומתחת לארגזי
המצעים  -מטולי אר-פי-ג'י ורובי קלצ'ניקוב...
יותר מזה ,אתה נכנס לבית ,קומה ראשונה אתה פורץ את הדלת ,רואה עשרות אנשים ,בעיקר
נשים וילדים .אתה שואל אותם אם יש עוד מישהו בבית ,אומרים לך לא .כשאתה בא לטפס בגרם
המדרגות ,תופסת אותך הסבתא ,אומרת לך "אל תעלה ,אל תעלה!"
אתה אומר לה" ,אבל אמרת שאין אף אחד".
היא ממשיכה" ,אל תעלה!"
אז אתה מבין שמשהו קורה .אתה אומר לה" ,אוקיי ,סבבה".
מרגיע אותה ,עולה למעלה ואז אתה רואה בקומה מעליהם ממש עמדה של חמאס ,פשוט כך:
קומה ראשונה – נשים וילדים.
קומה שנייה – עמדת חמאס.
וזה לא ייחודי ,זה משהו שאתה רואה אותו מבית לבית.
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פתאום אנחנו רואים שהמחבל הוא ילד בן  12או 13
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
עורב גולני
רצועת עזה
2007

באחת הפעילויות ,לקראת סוף  ,2007אנחנו צריכים להשתלט על בניין גבוה שחולש על הפרדסים
שמהם משגרים רקטות לשדרות ,לעוטף עזה ולחוף אשקלון .גם פה ,התחושה היא מאד אמוציונלית.
גלעד שליט עדיין בשבי ,אין כיפת ברזל עדיין ואתה ממש הולך לפגוע ברקטות שמכוונות לגני ילדים,
לבתי ספר ,למקומות אזרחיים לחלוטין ,אין פה מאמץ של צבא מול צבא .מי שזוכר ,בתקופה הזו
וגם בתקופות אחרות ,היו המון שיגורים גם ב 7-8-בבוקר ,כשיש המון תנועה על הכבישים ,הסעות
של בתי ספר ,הורים מוציאים את הילדים ...יש המון רחש בחש ,יותר מאשר בין  11ל 12-בצהריים.
אז אתה גם מבין שאתה מתעסק עם אנשים שמנסים לפגוע בילדים ,וכל דקה שאתה מקדים אותם
זו דקה שייתכן והצלת חיים של ילדים בקיבוץ בארי או בקיבוץ כיסופים.
אנחנו הולכים ,משתלטים על המבנה בלילה ,מבנה תעשייתי ,לא גרים שם אנשים .אנחנו מטפסים
עליו מבחוץ ומתמקמים על הגג שלו.
מגיע הבוקר ואחד העובדים עולה לגג ובעצם חושף אותנו .בהתחלה אנחנו לוקחים אותו אלינו,
שמים אותו אתנו וקושרים לו פלנלית על העיניים .אחרי זה מגיע עוד עובד לגג ,שכנראה מחפש את
העובד הראשון ורץ חזרה פנימה למפעל .אנחנו מבינים שנחשפנו .אנחנו יורדים חזרה ,פורצים את
הדלת שמובילה לתוך הבניין ,אוספים את כל העובדים ,מסבירים להם שאנחנו צבא הגנה לישראל,
יש לנו פה פעילות ואנחנו מבקשים מהם להתרכז במקום אחד ,בחדר האוכל של המפעל15 – 10 ,
עובדים.
עכשיו ,השעה יחסית מוקדמת בבוקר ואנחנו צריכים לחכות שתשקע השמש כדי שנוכל להתחיל
לצאת ברגל ,כי אתה באמצע רצועת עזה .כל מי שהיה חייל יודע  -הדבר הכי מסוכן זה המתנה ,אסור
להיות סטטי במקום ,כי אתה פגיע .ובאמת לא עוברות שעה או שעתיים ,ומגיע אלינו מידע מודיעיני
בקשר .יש האזנות לחמאס והחמאס יודע בדיוק איפה אנחנו.
לקראת אחר הצהריים ,בסביבות  ,4בדיוק ירדתי מעמדה ואני נח .מהזווית שלי אני פתאום שומע
את הצעקה "מחבל ,מחבל!" .מסתבר שאחד החבר'ה ,שהוא גם הנגביסט ששמר באחד הפתחים,
רואה איזה ראש הולך מחוץ לחומה ,זה היה מפעל שמוקף חומה של  2מטר ,ואין אנשים שהם
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 2מטר ,כמעט ואין ,סביר להניח שמישהו בעצם הרים אותו או עזר לו .ובשנייה שהוא מתרומם
אנחנו רואים שזה ילד קטן ,ילד בן  12אולי בן  ,13משהו כזה .הבחור עוד לא מספיק להפעיל את
גלגלי המוח והדבר הזה קופץ לו מהחומה לשטח של המפעל כשהשטח ביניהם הוא מאד קטן .אז הוא
צועק "מחבל ,מחבל" ,וישר ,כאינסטינקט ,יורה צרור לידו ,לא עליו כמובן .הצרור פוגע בחומת בטון,
אבל זה לא נעים וזה מפחיד מאד .אותו ילד ישר מרים ידיים וכשהוא מרים ידיים אז גם החולצה
שלו מתרוממת ואותו חייל מבין שיש שם חגורת נפץ .אנחנו מעבים את העמדות ,אותו חייל תופס
מחסה ומורה לבחור להתפשט לגמרי כך שגם אם כרגע הוא מפעיל את המטען כנראה לא יהיו נפגעים
לכוחותינו.
הילד מתפשט ,עירום כביום היוולדו ואז אנחנו פותחים את הדלת והוא נכנס פנימה ,אנחנו בעצם
מצליחים להביא אותו אלינו .תיכף יורד החושך ,אנחנו זורקים רימון על חגורת הנפץ ומפוצצים
אותה ,יוצאים חזרה לארץ יחד עם הילד הזה שמובל לחקירה.
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מבית הספר הזה נורו טילים
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים
רצועת עזה
2008

בתחילת מבצע "עופרת יצוקה" הובלתי את המחלקה שלי ואת הפלוגה שלי ,משהו כמו מאה חיילים,
לרצועת עזה .בלילה הראשון קיבלנו משימה :להגיע למבנה שממנו ירו טילים על בסיס יומי במשך
כמה חודשים.
הגענו למבנה הזה וראינו משהו שלא הפתיע אותנו – המבנה הזה היה בית ספר .מבית הספר הזה
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נורו באופן יום יומי מאות טילים .מתוך בית הספר ,מקום שילדים לומדים בו וחיים בו – לעבר
אזרחי מדינת ישראל – מקום שילדים נולדים בו וחיים בו מהצד שלנו ,הישראלים.
אני נכנס לבית הספר הזה ואני מגיע ליד הדלת של המנהל ,ואני רואה מוקש ממולכד מחובר לדלת
החדר של מנהל בית הספר .מתקדם קדימה ,נכנס לכיתה רגילה ואני רואה שם מפה של מדינת
ישראל ,אבל המפה הזו מגואלת בדם ומעל רשום משהו בנוסח "לרצוח את כל היהודים" .בית הספר
הזה היה ממולכד ,הם חיכו לנו עם אמצעי לחימה ועם מטעני חבלה ,ופשוט מה שהיה חסר זה מישהו
שילחץ על הכפתור האדום ויפוצץ את בית הספר הזה ואותנו בפנים.
בעיניי הדבר הזה הוא בלתי נתפס כי כשאנחנו באים להילחם ,אנחנו באים להגן על האזרחים ועל
התושבים ועל הילדים ועל המשפחות שלנו .מה שהם עשו – הם ירו באופן מתמשך מתוך אוכלוסייה
אזרחית לעבר אוכלוסייה אזרחית ,בידיעה שהם מסכנים את החיים של האנשים שלהם לא פחות
ואפילו 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 .אז אנחנו כצבא ,ואני באופן אישי כמפקד ,ראיתי שמטוסי
חיל האוויר מטילים פלאיירים ,כרזות בכל שטח רצועת עזה .מה שמעניין הוא שעל הכרזות האלה
הייתה אזהרה שצה"ל הולך להיכנס לאזורים מסוימים ,בימים מסוימים ובשעות מסוימות ואפילו
היו שם ממש חיצים ,למי שלא מבין ערבית ,חיצים שמכווינים אותו לאזור אחר כדי שהוא יהיה
בטוח ,אזורים בטוחים.
בעיניי המצב הזה הוא מאד מעניין ,כי למעשה הצבא מאבד את אלמנט ההפתעה .הוא אומר
לאזרחים ,וממילא גם לאויב ,איפה הוא הולך להיות ,מתי הוא הולך להיות ובאיזו דרך הוא הולך
להגיע ,אז למעשה אין אלמנט הפתעה .האויב ,במקרה ההוא – החמאס ,יכול להיערך אלינו בצורה
הרבה יותר טובה .ועדיין אני רואה שהצבא מעדיף לעשות את הפעולה הזו מאשר לסכן חיים של
חפים מפשע ,על אף שהדבר הזה מאד מאתגר ולא מובן מאליו.
הצבא עשה את זה ,ואני באופן אישי נכנסתי לשטח בידיעה שהאויב יודע שאני הולך להגיע לשם ,כי
הטלנו כרזות מספר שעות לפני זה .ואני מאד מאמין שהדבר הזה הוא נכון וצודק.
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אם לא זיהית שהוא מחבל אתה לא יורה סתם
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני
רצועת עזה
2008

מבצע "עופרת יצוקה" מתחיל בהפצצה של חיל האוויר על כל מיני מטרות טרור ,מחסני טילים,
בסיסי מחבלים ,ואנחנו רואים את הכל מהגדר .רואים את חיל האוויר עובד ומבינים שכנראה
בקרוב גם אנחנו נצטרך להיכנס לעזה .בטלוויזיה ,אגב ,כבר רואים ומדווחים על שיירות של צה"ל
שנכנסות פנימה .זאת אומרת ,ידעו מאיפה אנחנו באים וידעו לחכות לנו ובכל זאת אנחנו נכנסים
ברגל פנימה לתוך עזה.
באור ראשון מגיע הכוח שלנו ומתמקם באיזשהו מטע שנמצא לפני הבתים ומתחילות ליפול עלינו
מרגמות .אנחנו רואים אותן לאט לאט מתקרבות ,שומעים את השריקות וכל אחד תופס לעצמו
איזשהו עץ ומשתדל להיות כמה שיותר נמוך שאם תיפול איזו פצצת מרגמה קרוב אליו הוא
לא ייפגע.
תוך כדי שאנחנו נמצאים במטע אנחנו מתחילים לחפש ,לנסות לזהות ,להבין מאיפה ומה מגיע .ואז
אנחנו מזהים באיזה בית במרחק של חמישים מטר מאתנו ,קומה שנייה ,עומד
כלי נשק שנמצאו בבית
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בן אדם בחלון .תבין ,אין שם אנשים ,אתה לא רואה אנשים מסתובבים ,גם מדובר בשעת בוקר
מוקדמת ואנחנו מתחילים לחשוד שמדובר אולי במישהו שמכווין את הארטילריה.
ארטילריה לא יורים סתם .תמיד יש מישהו שמזהה את האויב או את המטרה שאליה יורים ואז נותן
הוראות "קצת יותר ימינה"" ,קצת יותר שמאלה" .אנחנו רואים גם איך הפצמ"רים הופכים להיות
יותר ויותר מדויקים לכיווננו ,ואז אנחנו נכנסים פה לדילמה :האם זה תצפיתן שמכווין עלינו או
לא? מנסים לזהות אם יש לו משקפת ,אם יש לו מכשיר קשר ...לא מצליחים לזהות ומחליטים כרגע,
בגלל שאין לנו הפללה ,שלא לירות .אלה גם הוראות הפתיחה באש :לא יורים אם אין איזו הפללה,
אם לא זיהית עליו נשק ,משקפת ,מכשיר קשר ,כל דבר שהופך אדם פשוט למחבל  -לא יורים סתם.
אנחנו מקבלים הוראה להיכנס כבר לבית הראשון של הגדוד שממנו נצא לשאר הבתים .כוח שלי
נכנס ואז אתה עוד פעם נכנס לדילמה .כלומר ,זה אזור שיורים בו ,יורים עליך ,עכשיו יש פצצת
מרגמה ,האם אני נכנס לבית באש כמו שלימדו אותנו ולא לוקח סיכונים ,או שאולי יש פה גם
אוכלוסייה אזרחית? הייתי כבר בעזה ,ראיתי שבבתים ,למרות שיש לחימה ,לפעמים יש אזרחים
ולפעמים אין אזרחים ואני מגיע לבית ומחליט שאני לא פותח אותו באש ,אני לא נכנס תוך כדי ירי.
דופק בדלת ,כמה שזה נשמע אבסורד ,אבל דופק בדלת .פותח בעל הבית ,באמת היה מישהו בתוך
הבית .מבין ממנו שיש עוד משפחה ואומר לו" ,קח את כל המשפחה ,שים אותם בחדר בצד" .נכנס
אתו ,לא עושים לו שום דבר ,עוברים אתו חדר אחרי חדר לראות שאין שם מחבלים ומכניסים את
שאר הצוות פנימה לתוך הבית.
יותר מאוחר מגיע המג"ד .משם הוא מניע את שאר הלחימה .משם כל הגדוד יצא ללחימה וגם הגיע
התאג"ד ,הרופא והצוות שלו ,הפרמדיקים והחובשים .כולם מתמקמים בבית הזה.
לאורך כל הזמן מרגמות ממשיכות ליפול על הגדוד .אנחנו סופגים פצוע .הוא מגיע לבית שלי עם
פגיעת ראש מאד חמורה מרסיס שהוא חטף והרופא מציל לו שם את החיים.ד יותר מאוחר עוד
כוח נתקל במחבל שצץ ממנהרה ,נתן שם צרור ,הרג את דביר עמנואלוף ז"ל ופצע עוד חייל ביד.
גם הם מגיעים אלינו כמובן לבית ,לרופא .אנחנו מפנים אותם על הטנקים ועל האכזריות תוך כדי
שממשיכה הלחימה בחוץ וככה נמשכת הלחימה כל אותו יום .אני נמצא בבית הזה ,מג"ד ורופא
נמצאים אצלי בבית ,שאר הכוחות – כל אחד מגיע לבית שלו ובלילה אנחנו מקבלים פקודה לדלג
לבית יותר קדימה ואנחנו כמובן מדלגים.
עוד פעם מגיעים לבית ,עוד פעם הדילמה הזו ,נכנסים באש? לא נכנסים באש? יש משפחה? אין
משפחה? מחליטים עוד פעם לדפוק בדלת ,לא לפוצץ ולהיכנס פנימה באש ,ובאמת יורד בעל הבית.
הוא מגיע .שואלים אותו אם יש משפחה ,אומר שכן .אומרים לו שים את כולם בחדר אחד .סורקים
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עוד פעם ביחד אתו את הבית ,רואים שאין שום דבר ,שאין אמל"ח ומתמקמים שם .כאשר אנחנו
מעבירים את תעודת הזהות שלו ושל הבן שלו שהיה שם למודיעין ,לבדיקה ,הם מודיעים לנו שהם
אנשי חמאס ושהם מבוקשים .אנחנו תופסים אותם ושולחים אותם לאחור ,המשפחה נשארת.
יש משפחה ששבועיים שלמים נמצאת אתנו בבית ואנחנו צריכים לדאוג לה .זה אומר שנותנים לה
את החדר או שניים שהיא יכולה להתמקם בהם ,דואגים שיהיה לה את המזרנים ואת המיטות
ושירותים צמודים לחדר וכל יום הם יוצאים להכין לעצמם אוכל במטבח .אנחנו מביאים להם אוכל
כשנגמר להם ואנחנו ממוקמים בחצי השני של הבית .ככה עוברת שגרה של כמעט שבועיים.
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מסתבר שהאדם הזה נכה ,ושהשאירו אותו מאחור ולא באו
לקחת אותו
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים
רצועת עזה
2008

ביום השני ללחימה אני מוצא את עצמי רץ לעבר אחד מהבניינים ונכנס אליו במהירות .היו יריות
מסביב ,יריות של צלפים ,מצב מאד לא בטוח .חצינו רחוב מאד מהר .אני והקשר שלי ואנחנו שומעים
פתאום רעשים בתוך הבית .מבחינתנו ,אנחנו יודעים שהאזרחים יודעים שאנחנו אמורים להגיע כך
שלא אמור להיות שם אף אחד חוץ מאויב ,חוץ מאנשים שיכולים לפגוע בנו .אנחנו רצים לתוך הבית
ושומעים רעשים מהקומה השנייה .אנחנו עולים במדרגות ,מגיעים לקומה השנייה ,פתאום אנחנו
רואים בן אדם.
מצד אחד אני אומר לעצמי ,כמפקד וכחייל ,יש פה מישהו ,הוא יודע שאני אמור להגיע ,הוא יכול
לסכן אותי ,הוא יכול לאיים עלי ויש לי את כל האישורים שאני צריך בשביל לפגוע בו ולנטרל את
האיום .מצד שני ,הוא נראה לי לא חמוש והוא נראה מופתע שהגעתי ,ובאותו רגע קיבלתי את
ההחלטה לעצור ,לא לירות .אמרתי לכל החיילים שלי להגיע .הגענו אליו ,בדקנו אותו ,דיברנו אליו
בערבית ושאלנו אותו מה הוא עושה שם.
מסתבר שהאדם הזה נכה ,ושהשאירו אותו מאחור ולא באו לקחת אותו .כאן עמדה הדילמה ,מה
אני עושה עם אדם כזה בשעת לחימה?
אז אחד החיילים שיודע ערבית הלך אליו ודיבר אתו ,הרגיע אותו ,נתן לו מים ואוכל כי הסיטואציה
מאד מלחיצה ,אני יכול לתאר לעצמי .לראות חיילים שמגיעים אליך עם קסדות ונשקים ,הדבר הזה
לא פשוט .הוא הגיע והרגיע אותו ובשקט ,ברוגע ,הביא אותו לרחוב והכווין אותו לאזור הבטוח שבו
הוא יכול להיות ,אמר לו כמה צעדים לצעוד ולאן ללכת כדי שבסופו של דבר הוא יהיה בטוח ולא
יפגעו בו ,לא מהצד שלנו ולא מהצד שלהם.
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יש בך יצר נקמה ,הם ירו עליך! אבל על מה תירה?
סמ"ר תמיר קלימיאן
גדוד צבר ,גבעתי
רצועת עזה
2008

יום ראשון בבוקר ,נסענו לק ,2-שזה בסיס בצפון הרצועה שנמצא פחות או יותר מול שכונת בית חנון,
שכונת הסביבון ,שם יושב גדוד של חמאס .למעשה ,היו לנו כל מיני משימות .חלק מהפלוגה עשו
סיורים על הגדר ואני הייתי עם חלק מהפלוגה במארב רתק.
מארב רתק ,מה שזה אומר ,זה שתפסנו נקודה שנמצאת לא רחוק מהגדר שמפרידה בין ישראל לעזה
ושם תפסנו עמדות .המטרה הייתה הרתעה .לייצר ירי על מנת להרחיק את המחבלים ,שיבינו שיש
פה כוח שיורה.
למעשה בפנים ,בשכונת הסביבון ,נמצאים לוחמים .לא אמורים להיות אזרחים בשכונה הזו ,אך ורק
מחבלים .למרות זאת ,כמובן שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש אזרחים שלא ברחו ,או שהחליטו
לא לברוח או שהכריחו אותם להישאר שם .בכל אופן ,אנחנו בשום אופן לא יורים לתוך השכונה.
אנחנו יורים לפאתי השכונה ,לשם הרתעה ,אם מישהו מתקרב ,מנסה לזחול ,להגיע לגדר ,לחצות
לישראל .אנחנו נמצאים במארב רתק ,לא רחוק מאתנו הגדר ,מאחורינו יישובים ישראליים.
הפקודות היו ברורות :יורים אך ורק על האדמה שלפני החומה ,גם על החומה אין צורך לירות .לא
יורים על בתים ,לא יורים לחלונות ,לא יורים בדודי שמש – יורים לשם הרתעה .זו הייתה המשימה.
היו גבולות גזרה ברורים ,היו פקודות ברורות .יותר מזה אפילו ,האויב היחיד שראינו בכל התקופה
הזו שם היה חוליית קסאם .מה זה חוליית קסאם? זה טנדר שמגיע ,עם משגר בארגז של הרכב.
היינו שם ,אני לא זוכר אם זה היה אחד מאתנו שתצפת באותו רגע ,לא היינו על עמדות כל הזמן.
יש את השלושה שבשמירה ואחד שמחפה אחורה .ואז הוא צועק "אני מזהה" .כולנו עלינו לעמדות,
מסתכלים עם משקפות ,רואים ממש טנדר טויוטה כזה ,עם שלושה חמאסניקים .אני זוכר שאני
מסתכל ואני רואה קסאם עולה ואת השובל של העשן ואני אומר למ"מ שלי" :שמוליק ,צבע סגול".
שזה בעצם זה שם קוד ליציאה של רקטה.
חוזרים לעמדות ,לא רואים את הטנדר .עולים מול התצפית ,איפה הם? לא רואים .אין לנו על מה
לירות .הם ירו עלינו ,יש בך יצר נקמה ,הרי ירו עליך! אבל ...על מה תירה? סתם על בתים?
לא ירינו .לא השבנו אש.
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קילומטר ממני אני רואה קבוצה של אנשים מתעסקים באדמה
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים
רצועת עזה
2008

שישה ימים אחרי תחילת המבצע ,אני בשכונה מסוימת ברצועה ,מתצפת ממבנה בשטח שהוא שטח
מלחמה .מה זה אומר? שהצבא השליך כרוזים ,התריע לתושבים ,עשה שיחות טלפון ,שידר ברדיו
ובעצם אמר לכל התושבים באותה שכונה בכל דרך שניתן ,שצה"ל הולך להיכנס לשם וכל אזרח צריך
להתפנות לאזור בטוח .מבחינתי ,כמפקד בשטח וכחייל ,כל מי שנמצא באזור הזה יודע שאני שם וזה
אומר שכל מי שבאזור הזה הוא פוטנציאלית עבורי מחבל ,אויב שרוצה לפגוע בי.
אני באחד המבנים ,עם ערכה של משגר טילי גיל ,שזה טיל שאמור להיות משוגר לעבר האויב
ממרחקים מאד ארוכים ,אני מתצפת ובמרחק של משהו כמו קילומטר ממני אני מזהה קבוצה של
אנשים שמתעסקים באדמה .הם מסתובבים באזור שלא אמור להסתובב בו אף אחד .לי ,על פי
הוראות הפתיחה באש ,יש את האישור לבצע ירי ,הרתעתי לפחות ,כי האנשים האלה יודעים שאני
נמצא שם ומבחינתי ,עוד דקה או שתיים ,או עוד שעה ,הם יוכלו לעשות משהו שיפגע בי ,לשגר עלי
טיל ,להפעיל מטען ,לתקוף אותי ואת החיילים שלי.
חיכינו עשרים דקות כדי לברר האם באמת מדובר באויב ,ואחרי עשרים דקות ראינו פתאום
קבוצה של אזרחים מסתובבים סביבם .ילדים ,נערים ,שהולכים סביבם ומקיפים אותם .מהרגע
הזה  -לי היה ברור שאני לא הולך לבצע ירי כי דבר ראשון ,אני לא רוצה לסכן את הילדים האלה,
אני לא יודע מי הם ,אני לא יודע מה הם עושים שם .דבר שני ,הסיטואציה לא הייתה ברורה .לא
הבחנתי בנשק או במשהו שאמור לאיים עלי .אני אעשה הכל כדי לוודא שמי שאני יורה עליו הוא
באמת אויב.
אני לא יודע בוודאות אם הם היו אויב או לא ,אבל באותו רגע ,בשטח ,קיבלתי החלטה לא לירות כדי
למנוע מצב שאני הורג או פוצע אזרחים חפים מפשע.
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צה"ל יכול היה בקלות להפציץ מהאוויר .האם האופציה הזו
בכלל עלתה?
רס"ן (מיל') מתן כצמן
גדס"ר גבעתי
שכונת זייתון ,רצועת עזה
2009

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" הצוות שלי קיבל משימה לכבוש בית שמכונה "בית הפעיל" ,שבו ,על
פי המודיעין שהיה לנו ,גר פעיל חמאס חשוב יחד עם משפחתו .מדובר בבניין דירות שחוץ מהמבוקש
ומשפחתו גרות בו גם מספר משפחות נוספות .צה"ל יכול היה להפציץ בקלות את הבית כולו מהאוויר.
בקלות רבה .האם האופציה הזו בכלל עלתה? ברור שלא .כי עלולה להיפגע אוכלוסייה בלתי מעורבת.
לכן סיכנו את עצמנו בסריקה רגלית של הבית.
בקומה השנייה ,בחדר ההורים ,בסמוך למיטה ,היה ארון קיר ושידה עם מגירות שמעליה מראה
גדולה .על השידה ,שהייתה נעולה ,היו מונחים פרחים מפלסטיק .לאחר שפרצנו אותה לא האמנו
למראה עינינו :מצאנו מרגמות ,מטולי אר-פי-ג'י ,קלצ'ניקובים ,אלפי כדורים ,אקדחים ,רימוני יד,
וסטים ,ציוד הסוואה וציוד קשר .והכול בחדר ההורים.
בגינה של הבית מצאנו שני משגרי רקטות ,על הרצפה בין עצי הזית .ככל הנראה ,במקום בו ילדיו של
אותו פעיל חמאס משחקים כדורגל .בפינה של הגינה הייתה בקתה קטנה ובתוכה מפעל רקטות קטן:
צינורות פלדה ,חומרי דשן ליצירת חומרי נפץ ומחברות עם הוראות ליצירת רקטות .אני מדגיש שוב,
מדובר בבניין מגורים עם משפחות ,עם ילדים וכל מה שמשתמע מכך.
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אנחנו מקבלים מודיעין שהיא אמורה להגיע ולהתפוצץ עלינו
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים
רצועת עזה
2009

לאורך כל מבצע "עופרת יצוקה" ,בכל יום בשעה מסוימת היה מה שנקרא "מסדרון הומניטרי".
זאת אומרת שאנחנו ,כחיילים ,מפנים דרך מסוימת שידועה לכל התושבים ,שהם יכולים לעבור בה
בבטחה ,להעביר אמבולנסים ,להעביר רכבים ,במטרה לתת לאוכלוסייה האזרחית זמן להתאושש
או להתארגן .זה משהו שהיה מסודר ומוכר ואנחנו עשינו את זה במשך כל התקופה .כל יום היו
למעשה מספר שעות שהוקדשו למסדרון ההומניטרי.
באחד הימים ,בתור קצין ,אני מפקח על המסדרון הזה ואנחנו מקבלים מודיעין על זה שאמורה להגיע
אישה ולהתפוצץ על כוחות צה"ל .מידע מאד מדויק ,הוא בדרך כלל אמין .באותו זמן המסדרון
ההומניטרי היה פתוח ואני רואה ,באופן אישי ,נשים ומבוגרים וילדים עוברים במסדרון הזה ומאד
קשה להבדיל ולזהות את אותו בן אדם ,או אותה אישה שאמורה לעבור ולסכן את הכוחות שלי.
עמדה בפני הדילמה :מצד אחד ,האם לתת להם לעבור ולסכן באופן אישי את החיילים שלי ולגרום
למצב שהם ייפגעו ,כי ברגע שאני אתן להם לעבור ,האישה הזו יכולה להגיע ולהתפוצץ .מצד שני,
כאדם שאחראי בשטח ,כמפקד ,יש 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 .החלטתי שכן לתת להם לעבור כי אני באופן אישי מאמין שאמנם מלחמה היא אבסורד .זה
מצב מאד קשה לשני הצדדים ,אבל יש את המקום לתת לאזרחים הלא מעורבים את הזמן להתאושש
ולהתארגן לקראת הבאות ,שזה בעיניי דבר מוסרי ונכון על אף כל הקשיים האלה .כמובן שלא
התעלמתי מהמודיעין ,עיביתי את העמדות והבאתי עוד חיילים לגזרה כדי שיתצפתו ,שיחפשו נשים
חשודות ,לוודא שאותה אישה לא עומדת לנצל את המסדרון ההומניטרי ולהתפוצץ על החיילים
שלנו.
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בתוך רגעים ספורים היא פשוט התפוצצה
סרן (מיל') יוני אלון
גדוד  ,414איסוף קרבי
רצועת עזה
2009

במבצע "עופרת יצוקה" היה צוות של לוחמי איסוף קרבי מגדוד נשר שנכנסו לתוך הרצועה ,ובעצם
ליוו עם איסוף ,עם מודיעין חזותי ,לוחמים חי"רניקים .הם התמקמו באחד מהבתים באזור רפיח
והתחילו לתצפת לכיוון האזור שהגדירו להם כאזור שהוא חשוד.
במהלך התצפית התקרבה לבית אישה שהעלתה חשד מסוים .לא היה כל כך ברור מה היא ,מי היא...
בסיטואציה הזו יש נהלים מאוד ברורים .זאת אומרת ,אם מישהו מתקרב לבית שבו מתבצע מארב
מודיעיני אז אנשים מסוימים נשארים לתצפת ואנשים מסוימים יורדים למטה לסוג של מגננה בשביל
להבין מה קורה ולראות אולי משהו יקרה פה וצריך להיות ערוכים לתרחיש כזה .הם ירדו לכיוונה
ופשוט התחילו לתקשר איתה בערבית שחלקם ידעו .היא התחילה לספר להם איזשהו סיפור ,ומשהו
בסיפור נראה מאוד מאוד חשוד אבל לא היה להם את האינסטינקט הזה לפתוח עליה באש .היא לא
הייתה חשודה עד כדי כך מבחינתם ,אבל ממש בתוך כמה רגעים ספורים ,היא פשוט התפוצצה על
הדלת.
הייתה לה חגורת נפץ .היא התפוצצה על הדלת של הבית ובבית הזה היו גם פלסטינים ,בני הבית
שרוכזו בחדר אחד בזמן הכניסה של צה"ל לבית.
זה היה אירוע קשה מאד .נפצעו בו הרבה אנשים ,היה שם היסוס והיו אולי חיילים שחששו באמת
ללכת עד הסוף עם נוהל מעצר חשוד ,גם אם היה להם חשד סביר.
אז מצד אחד אתה אומר" ,רגע ,מה אני עכשיו? אני אפשיט את האישה הזו? אני אכריח אותה להרים
את הבגדים שלה ולהראות לי שאין עליה חגורת נפץ?" .אבל מצד שני ,הלכה למעשה ,בסוף היא
באמת התפוצצה ואנשים נפצעו.
אין לזה באמת תשובה טובה וחד משמעית וזו דוגמה לדילמה ,אני חושב ,שחיילי צה"ל מתמודדים
אתה לא מעט.
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ברגע שהחלטנו זה היה מובן מאליו
רס"ל (מיל') בן מור
מגלן
גבול עזה
2009

במבצע "עופרת יצוקה" שירתי ביחידת מגלן ושלחו חלק מהצוות לעשות הכוונות .זה אומר שישבנו
בתוך גבול ישראל בזמן הלחימה והסתכלנו לתוך הרצועה.
בין אם זה ארטילריה או מסוקים ,הכוונות חייבות להיות מאוד ספציפיות ואנחנו חייבים להיות מאד
מדויקים .אם יש שיגור של טיל מתוך הרצועה לתוך ישראל ,אנחנו חייבים לראות בדיוק מאיפה זה
נורה ולוודא מה יש בסביבה והאם המקום נקי .זאת אומרת שאין חפים מפשע או אמבולנס שעובר
במקום .רק אז יש אישור לתקוף חזרה.
בזמן "מבצע עופרת יצוקה" ,בכל יום בין אחת לשלוש בצהריים הייתה הפסקת אש הומניטרית.
זאת אומרת שללא קשר למציאות או למצב הביטחוני צה"ל פשוט החליט באופן חד צדדי שאנחנו
לא יורים בשעות האלה בכלל.
מה שקרה באופן קבוע זה שכל יום היה ירי מסיבי של טילים ,כי חמאס הבין שהם יכולים לירות בלי
שום תגובה מצה"ל .עכשיו ,יש לנו כמה אופציות :לתקוף מהאוויר ,לשלוח כוחות חי"ר שהיו באזור
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 ,זהו .נגמר הסיפור.
מבחינתנו הכל חזר למה שלמדנו בטירונות .היה את מסמך רוח צה"ל ,הקוד האתי שכל חייל מקבל.
בעיני זה היה מאוד ברור ואני שלם עם ההחלטה הזו .זה מה שמייצג את צה"ל מבחינתי.
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החיים היו בלתי אפשריים ,והייתי שם
סמ"ר יואב גולוב
גדוד  ,202צנחנים
רצועת עזה
2009

אנחנו יצאנו מעזה ב .2005-היה תהליך של התנתקות – אין שם יישובים ,בניגוד לאיו"ש ,אין יישובים
אזרחיים בעזה והכל זה בעצם פלסטינים .עם הזמן התחיל תהליך הדרגתי של ירי מרצועת עזה לעבר
ישראל של רקטות ,מרגמות ,טילים ,תקיפות על הגדר ,מטענים וכו' .
אני ,בחצי השנה שלפני הכניסה (לעזה ,במבצע "עופרת יצוקה") הייתי על הגדר .שמרתי על היישובים,
הייתי ביישוב נחל עוז ,כפר עזה ,ובעצם ראיתי את האסקלציה שקרתה בחצי שנה האחרונה כאשר
המחיה ביישובים הייתה בלתי אפשרית .ברמה הזאת.
עשרות מרגמות ביום .בשבוע – מאות .אי אפשר היה להתנהל לאורך הגדר ולאורך הגבול ,גם לא
חקלאים .הם ירו ,היו המון מטענים ,הכל היה בעצם בפיקוח מרחוק ,הכל היה עם תצפיות .הייתה
המון תנועה על הגדר ,הרבה ניסיונות חדירה ,עד רמה שהחיים היו על גבול הבלתי אפשריים.
בדיעבד אני יכול להגיד את זה יותר טוב משהייתי שם ,כי כשאתה שם בתור חייל אתה פחות מבין.
מה שקרה כתוצאה מזה היה מבצע "עופרת יצוקה" ,שבמהלכו צה"ל נכנס בפריסה מאד רחבה לתוך
רצועת עזה ,כמה קילומטרים מהגדר לכל אורך הרצועה ,ובעצם חתר למגע עם לוחמי החמאס.
המבצע בעצם בא לעצור את ההידרדרות ברצועת עזה ולעצור את התקיפות ,את ירי הטילים לעבר
יישובי ישראל ,החל מהיישובים הקרובים לעזה ועד תל אביב ,לצורך העניין.
חשוב להבין בנקודה הזו ,שבניגוד לפעילות היום-יום ,בניגוד לבט"ש ,בניגוד לכניסות לבתים,
ומעצרים ושמירות ,פה אנחנו מדברים על לחימה ,פה אנחנו מדברים על כניסה באש ,עם סיכון
גבוה לחיילים .אנחנו מדברים על מטוסים ,אנחנו מדברים על טנקים ,אנחנו מדברים על תנועות של
חטיבות שנעות עם כוח אש לתוך שטח סבוך שהייתה בו במקור אוכלוסייה אזרחית שדרשו מהם
להתפנות וכל מי שנשאר  -יודע שהצבא נכנס .בוודאות .זה קרה בפלאיירים ,זה קרה בכריזה וזה
היה מאד ברור .כלומר ,מהרגע שהתחילה הלחימה עד הרגע שנכנסנו עברו שבועיים .חשוב להדגיש
את זה כי הכניסה היא כניסה מאד מורכבת ,כניסה עם המון אש ,המון טילים ,המון ירי בטנקים,
וכשטנק נכנס ...הוא נכנס .הוא לא מחפש איזו דרך נוחה ,הוא פשוט דורס את דרכו קדימה ו ...כל
האזרחים בעצם הלכו ,דילגו לאחור ואנחנו נכנסנו .ומי שנשאר בעצם רצה להתעמת אתנו ובחר
להתעמת אתנו.
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התהליך הזה הוא תהליך מאד מורכב ,כי אמנם אתה נכנס באש במטרה ,בראש ובראשונה,
לשמור על החיילים ,כי אם אתה לא תיכנס באש אז הם יתקפו אותך .אבל ,כשאתה נכנס באש אתה
אוטומטית הורס ...דברים נהרסים ,ואתה צריך לעשות את זה בצורה שהיא מצד אחד לא מוגזמת,
מצד שני אתה צריך להיזהר לא לסכן את החיילים שלך .אתה לא יכול לוותר על הכניסה או להיכנס
בצורה חשאית כי לא מדובר בחוליה ,אלא בחטיבה .אתה מאד בולט והאינטרס של החמאס זה
לפגוע בכמה שיותר חיילים ,בטח בירי ,אבל גם בצורת חטיפת חייל .ברגע שאתה לא נכנס באש הם
יכולים לחכות לך ,והם מחכים לך.
בתור חייל ,הייתי צריך להיכנס לבית שהמח"ט מובטח עליו .אני שומר עליו ,אני בעצם נכנס עם
הכוח שלי ואז אנחנו יוצרים לו את העמדה שבה הוא מנהל את כל הכוחות האלה שעליהם דיברתי
עד עכשיו.
הכניסה הזו היא כניסה באש .הבית שאתה נכנס אליו הוא בית של משפחה שברחה משם .אני לא
רוצה להרוס את הבית ,אין לי אינטרס כזה ,המשפחה הזאת לא עשתה לי כלום .מצד שני ,יש בתים
שמולכדו במהלך הנטישה שלהם  -דלת הכניסה מולכדה ,בפנים הוא ממולכד .יש מקרים שבהם
חיילים נכנסו לבית והיו צריכים לצאת ממנו כי הבית היה ממולכד.
גם אחרי שכבר נכנסת לבית ,יש תהליך של חישוף מסביב לבית .הבית הופך להיות עמדה מוגנת ,עם
חיילים ששומרים עליו מסביב לשעון ,שומרים על המח"ט ,שומרים על עצמם.
עכשיו ,בוודאות אתה פוגע לאנשים במחיה שלהם .חלק מהאנשים יחזרו לבתים שלא נראו כמו
שהם השאירו אותם ולא כי אתה הורס אותם במזיד ולא כי אתה מנסה לגרום לנזק לאוכלוסייה
אזרחית .אתה מנסה לעשות את המינימום שאתה יכול ,וזה בראש שלך ,וזה בטח בראש של המח"ט,
אני אומר ,גם כי אני ראיתי את זה ,באופן אישי .אתה עושה את המקסימום שאתה יכול כדי לשמור
על החיילים במינימום נזק לבית בו אתה נמצא ,וזה איזון מאד מורכב שעל פני השטח שכולל ,כמו
שאמרתי קודם ,חישוף והרס במטרה ליצור שטח הגנתי שאתה יכול לשמור עליו בצורה בריאה .אתה
מנסה לצמצם את הכוחות כמה שיותר ,אנחנו מנסים לשמור את הכוחות שלנו צמודים ,גם אני את
החיילים שלי ,אבל איפה שאני נמצא אני אעשה כל מה שאני צריך כדי לשמור עליהם .אני אשבור
חלקים בבית כדי לייצר בהם עמדות .אני אהרוס עצים שנמצאים בחוץ כדי שלא יוכלו להתגנב אלי
כי זו מלחמה ויכולים להתגנב לוחמים עד לעצים .ואם אני צריך אני גם אהרוס עמדה ששולטת עלי
בבית ליד כי יש סיכון ממשי לכוח שלי.
נכון שאני לא אעשה שום דבר מהדברים האלה אם אני לא חייב ,אבל זו לחימה וזה ההבדל בין שגרה
לחירום בעצם ,כי פה אנחנו כן נשתמש בכוחות שיש לנו כי אין ברירה אחרת.
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כחלק מהתפקיד שלי כסיוע למח"ט ,היינו צריכים להכווין כוחות של אש ,כוחות של חיל האוויר
וכוחות שריון .הבעיה מתחילה בזה שזה התפקיד שלך .כלומר ,אתה צריך לאתר את השיגור הזה
ואתה צריך למנוע ...כל טיל כזה שיוצא הוא טיל שפוגע באוכלוסייה אזרחית .הוא טיל שנורה בצורה
חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים לעבר עיר ישראלית ,אז זו המטרה שלך ,שהם יפסיקו עם
הירי הזה כי הם יורים על משפחות.
אבל אתה רואה ירי ואתה מכווין אותם ,אבל הירי ...אתה מסתכל עליו מקילומטר וחצי ,הוא ירה
את זה מאיזו חצר של בית ,מגג של בית ,מגינה ,מפתח של חלון הם יכולים לירות .הכל יכול להיות.
אתה רואה את השיגור .אתה לא עומד לידו מטר ,אתה עומד קילומטר משם ,בעמדת תצפית גבוהה
ואתה צריך להחליט .בדרך כלל זה עניין של  10-5שניות האם לירות על המטרה הזו או לא לירות.
מצד שני ,כמו שאמרתי ,האלטרנטיבה לאפשר ירי כזה לישראל היא לא אפשרות ממשית לחייל,
ולכן יש פה דילמה בסיסית שאתה מתמודד איתה בכל פעם מחדש ,כל ירי כזה מחדש .לפעמים אתה
מחליט לתקוף ,לתת את הקואורדינטות לתקיפה ,ולפעמים לא ,אבל אין לזה תשובה ברורה .אין
לזה תשובה חד משמעית ואני לא יודע היום ,בדיעבד ,אם עשיתי יותר נכון או פחות נכון .אבל אין
לי ...אני לפחות הרגשתי שלא הייתה בנקודה הזו איזושהי ברירה אחרת.
אני יכול להגיד שזה מכנה משותף של כל מה שדיברתי עליו ,שבו אנחנו כחיילים נכנסים לסיטואציות
מאד מורכבות מוסרית ,ערכית ,אבל מאד פשוטות ברמה החיילית .אני ,כחייל ,יש לי תפקיד שאותו
אני מבצע .המטרה שלי היא לבצע אותו בצורה הטובה ביותר עם מינימום פגיעה כלפי אוכלוסייה
אזרחית ,חפים מפשע ,מי שלא מעורב ישיר ,וזה נכון בכל פעולה שאני עושה .העצימות שלי היא
בהתאם לסכנה ועוצמת הפגיעה שיכולה להיות לצד שלי ופה זה משתנה בין מקום למקום.
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היום ,כשאני חושב על זה ,אני מבין עד כמה זה היה מסוכן
רס"ן (מיל') מתן כצמן
גדס"ר גבעתי
תל אל-הווא ,עזה
2009

הפלוגה שלנו כבשה שני רבי קומות בשכונת תל אל-הווא בעזה ,שבהם מצאנו הרבה מאד תחמושת.
מדובר בשני בניינים של עשר קומות .לאחר שהייה של מספר שעות קיבלנו פקודה לחזור רגלית
לשכונת זייתון.
בדיעבד ,לאחר המבצע ,הבנו שבית ספר של אונר"א נפגע בשגגה בזמן שמזכ"ל האו"ם ,באן קי-מון,
ביקר ברצועה .בתגובה דרש מזכ"ל האו"ם מצה"ל לסגת ולהוציא את כוחותיו מהעיר .הלכנו ברגל
בערך שלשה קילומטרים וחצי בחזרה כל הדרך לשכונת זייתון .צעידה רגלית של גדוד שלם בתוך
שטח שחלקו בנוי וצפוף.
אני זוכר שהיו לא מעט אנשים שחששו ולא הבינו למה כשנכנסנו עשינו את זה ברק"מים וכעת אנחנו
מסכנים את עצמינו ביציאה רגלית .באותו הזמן לא עשינו מזה סיפור כי באמת אף אחד לא נפגע.
אבל היום ,כשאני חושב על זה ,אני מבין עד כמה זה היה מסוכן .הכל בגלל הדרישה של האו"ם
מצה"ל להזיז את הכוחות שלו באופן מידי.
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יש לי אחריות כלפי ההורים שלהם ,אני לא יכול לחסוך בחיי
אדם
סגן (מיל') אביתר גת
גדוד צבר ,גבעתי
רצועת עזה
2010

אני זוכר שהלכנו לבדוק בית מסוים בגלל שהתקבל עליו מידע מודיעיני ,ובאמת בסוף הבאנו שלושה
אנשים שהיו מאד חשובים מבחינה מודיעינית לצה"ל .הגענו לבית שלידו ,ידענו שאנחנו הולכים
להיות שם לפחות חצי לילה ,עד  3-2לפנות בוקר ולהתמקם בו ,וידענו שברגע שניכנס לבית גם אנשי
חמאס יגיעו לאזור וינסו או להיכנס לבית או לפגוע בנו.
אנחנו נכנסים לבית ,אנחנו מרכזים את המשפחה במקום אחד – מוגן ,משתדלים בלי חלונות ,וגם
אם יש חלונות ,אז לא ממש ליד החלון .חייל עומד לידם ומוודא שבני המשפחה לא עוברים ליד
החלון כדי שלא יפגע בהם מחבל חמאס בטעות .בכל זמן נתון יש לידם חייל או שניים כדי לוודא
שהם לא פוגעים בנו ,אבל לא פחות מזה ,לוודא שגם הם בעצמם מוגנים .זה כמובן לא מנע ממחבלי
חמאס לנסות לפגוע בנו.
הבית שאליו הגענו היה בית של שניים או שלושה מפלסים עם מדרגות .במדרגות ,כשעולים למעלה
או כשיורדים ,יש חלון ענק לכיוון הרחוב ,כשבעצם כל מי שברחוב יכול לראות כלפי פנים והיה לנו
ברור שאם אנחנו נעבור שם ,יש סיכוי סביר שאחד ממחבלי חמאס יראה אותנו ,יזרוק עלינו מטען,
אר-פי-ג'י ,משהו כזה .לא היה לנו ציוד שאמור לכסות כזה דבר .מה שכן ,היה שם וילון ,וילון גדול
בחלון אחר.
עכשיו ,אתה נמצא בדילמה ,הווילון הזה הוא של המשפחה .אם אתה מוריד אותו הם יכולים אחרי
זה להחזיר אותו ,אבל אתה עדיין משתמש בציוד של המשפחה כדי להגן על עצמך ועליהם .מצד אחד
אתה לא רוצה לפגוע במשפחה וגם ככה אתה בתוך הבית שלהם ,וגם ככה הבית שלהם לא נראה
בדיוק הכי נוח כרגע.
בסופו של דבר לקחנו את הווילון כי הבנו שאם אנחנו רוצים לעלות לקומה העליונה ,ואנחנו חייבים
לעלות לקומה העליונה ,כי לך תדע מה מסתתר שם ,אנחנו צריכים להעמיד שם עמדות ,אז אין
ברירה אלא לשים את הווילון.
זה חלק מהמחיר .אין דרך אחרת .אתה צריך לשמור עליך ועל החיילים שלך.

ובאמת ,אחרי

שעלינו למעלה ,ישר התחילו אר-פי-ג'י .אם לא היינו שמים את הווילון הזה יש סיכוי סביר
שה-אר-פי-ג'י היה כלפי החלון בדיוק כשאנחנו עולים ,ובעצם הווילון הזה ממש הציל אותנו.
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פתאום קם מישהו מהאדמה ויורה אר-פי-ג'י
רס"ן (מיל') מוטי פסל
חרמ"ש
גבול עזה
2010

אחת המשימות שקיבלנו הייתה לאבטח מגנן של כלים הנדסיים" .מגנן" הוא סוללות עפר סגורות,
ריבוע של סוללות עפר באמצע שטח פתוח ,שם הכלים ההנדסיים חונים כשהם לא בפעילות המבצעית
של חשיפת מנהרות או הריסת מנהרות .בזמן שהם נחים ,ישנים ,אחת המחלקות שלי הייתה אחראית
לאבטח אותם.
ניהלנו בעצם שגרה של הגנה על אותו מגנן ,כשכל יום החבר'ה מדווחים לי שיורים עליהם כמה
יריות מכיוון השטח הפתוח והם לא מצליחים לזהות מאיפה .עד שבאיזה בוקר הם אומרים לי
"אנחנו לא מזהים נקודה מדויקת שממנה יורים עלינו ,אבל יש לנו כיוון ,אנחנו יודעים מאיזה כיוון
יורים".
אני הנחתי שזה איזשהו ניסיון להוציא אותנו משם ,לגרות אותנו לפעולה ,אולי לגרום לנו להוציא
רכבים כדי שיוכלו לפגוע בהם .החלטתי שאנחנו יוצאים רגלית לחפש מאיפה ירו עלינו ויצאתי עם
החיילים שלי להתחיל לסרוק את השטח הפתוח .השטח הוא שטח של חולות ,ואז קרה בדיוק מה
שהמחבל רצה שיקרה.
עברו שם רק"מים שלא קשורים בכלל לכוחות שלנו ,לא מודעים לירי שנועד למשוך רכבים ,אלא
במקרה עברו שם .למזלי אלה היו אכזריות ,שזה כלי ממוגן קצת יותר מהנגמ"שים שלנו .פתאום
כמה מחבר'ה הבחינו במישהו שקם מהאדמה ,יורה עליו אר-פי-ג'י שזה מטול נגד טנקים או רכב
משוריין ,ונעלם .כנראה שהוא לא פגע ,כי הרכבים עצמם המשיכו ואפילו לא שמו לב כנראה שבכלל
מישהו ירה עליהם.
אנחנו מתחילים לסרוק אחורה ומזהים מחסנית של קלצ'ניקוב על הרצפה .מתחילים לחפש בסביבה
ומגלים באמצע השטח הפתוח ,איפה שטנקים עברו שם ,די-ניינים עברו שם ,חיילים הלכו שם ,איזה
פתח קטן באדמה ,חור של איזה עשרים על עשרים ס"מ ,משהו כזה ,מכוסה קצת בדיקט עם חול
מעליו .הבנו שזה כנראה פתח של מנהרה.
המנהרות של חמאס מתחלקות למנהרות לחימה פנימיות בתוך עזה ,שמאפשרות לחמאס ומשמשות
לפעולות טרור בתוך מדינת ישראל .המנהרה הזו הייתה מהסוג השני ,עם זה אנחנו צריכים
להתמודד.
בעצם לתקוף את הכוחות שבפנים ומנהרות שמובילות לתוך הארץ.
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אנחנו מבינים שאנחנו באירוע אחר לגמרי ממה שציפינו להיות
בו
סרן (מיל') שחר משולם
מפקד דבורה ,חיל הים
עזה
2010

ערימות של אנשים על הגג של המרמרה שפשוט מרביצים מכות רצח ללוחמים של השייטת שיורדים
אל המרמרה ,השלב הזה פשוט נגד את כל מה שציפינו לו וכל מה שחשבנו .כלומר ,ברגע אחד התהפכה
העלילה מאזרחים שמספיק לרדת עם רובי פיינטבול ולנטרל אותם והם לא יעשו שום דבר ,לאנשים
עם סכינים ,עם מסיכות נגד גז מדמיע ורימוני הלם ,מאורגנים ומוכנים ,שפשוט משתוללים וזורקים
לוחמים מהסיפון .בנס אף לוחם לא נהרג .הם דוקרים לוחמים ,חוטפים אקדחים ,מבצעים ירי ,ועוד
אין ספור דוגמאות כאלה ואחרות שאנחנו פשוט מבינים שאנחנו באירוע אחר לגמרי ממה שציפינו
להיות בו.
בתוך דקות ,מסה של לוחמי שייטת שיורדים מצליחים להשתלט על האירוע ולעצור את ההמון
שמכלה את זעמו ,את סכיניו ואבניו בלוחמים שלנו שהגיעו במטרה לעצור את זה בצורה קרה מבלי
לפגוע בפעילים .כמובן שאחרי זה מתחילה זרימה של מידע ברשת על פצועים של כוחותינו ,תקשורת
בין רופאים וצוותים רפואיים שלנו שמגיעים עם המסוקים וצריכים בעצם לטפל בפצועים ,דרך אגב,
של שני הצדדים .כלומר ,גם הלוחמים שלנו וגם הפעילים שבעצם ניסו להרוג את הלוחמים שלנו.
אנחנו מבינים שאנחנו בתרחיש אחר לגמרי ממה שחשבנו שנהיה בו ,אבל אנחנו ממשיכים לאבטח
את הכוחות שיורדים ומשתלטים על כל שאר הספינות בצורה יותר ...נקרא לזה קלה.
בעצם ,אחרי ההשתלטות על הגה הספינות וההשתלטות על המצב ,הצוותים מעניקים טיפול ומפנים
אפילו עם מסוקים ,פצועים לבתי החולים .אנחנו מלווים את כל השיירה של הספינות חזרה לנמל
אשדוד ,בדרך אנחנו נתקלים בעוד אין ספור פרובוקציות של פעילים שקופצים למים ורוצים לייצר
מצב שייראה מאד רע מבחינת צה"ל ,כביכול בתור צבא שמשתמש בכוח מופרז ובאמצעים שלא
נדרשים ,כאשר אנחנו בעצם היינו הכוח שהשתמש בהרבה פחות אמצעים מהנדרש וגם שילמנו על
זה בעצם בחיילים ,לוחמים שלנו שפצועים ונושאים צלקות איתם עד היום ברמה הפיזית וברמה
הנפשית ,אני מניח ,מאותו אירוע.
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בגינה ליד העצים מצאנו עשרה טילי אמ75-
סמ"ר דולב אוחיון
רימון
רצועת עזה
2014

אחרי שהדר גולדין נחטף ,ובניה שראל וליאל גדעוני ז"ל נהרגו ,חזרנו חזרה לרפיח .לאחר יומיים
של שהייה בבית מסוים התכוננו לחזור חזרה לכלים שלנו .לפתע המ"פ מזהה משהו חשוד באדמה,
משהו שנראה כמו ניילונים שמבצבצים מהאדמה .אנחנו מסתכלים ומגלים בתוך גינה של בית ,בתוך
מטע של זיתים שנראה תמים לכאורה ,עשרה משגרים של אמ ,75-עם הטילים עצמם מוכנים
לירי!
הטילים האלו ,תוצרת עזה ,מיועדים לירי למרחק של  75קילומטר וכבר ירו אותם על ת"א .עשרה
טילים פשוט מונחים אחד על יד השני ,זה משהו שקשה מאוד לתאר אותו ,אתה הולך ורואה טילים.
זה לא הגיוני! בן אדם נורמלי לא היה מסכים להחביא טילים בגינה שלו.
היינו צריכים לפוצץ אותם ,וזה נחשב עוד הישג קטן יחסית.
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חזרנו לארץ וידענו שעשינו הכל כדי לא לפגוע במי שלא צריך
סמ"ר אביעד בן עובד
אגוז
רצועת עזה
2014

במהלך הכניסה שלנו לעזה קיבלנו מודיעין ,חמאס בעצם חפר מנהרות שמאד קשה לזהות והתקדם
לכיוון שטח הארץ .כשאני אומר "הארץ" זה לכיוון יישוב מסוים ,שבו הוא מחליט לצאת ולבצע את
ההתקפה שלו ,בעצם לפגוע בכמה שיותר ישראלים יהודים.
במהלך הכניסה שלנו זיהינו כמה וכמה מנהרות .אני אדבר על המנהרה הכי מפתיעה שהייתה לנו.
הגענו למבנה מסוים ,התחלנו לשמוע קולות מאותו מבנה ומה שאנחנו מזהים שם זה בעצם  -סוס.
התחלנו לנסות להבין מה הולך שם בתוך האורווה ,להסתכל מסביב ,פתאום אנחנו רואים מכסה
ברזל כזה ,וכשאנחנו מרימים אותו אנחנו מזהים מנהרה.
מצחיק להגיד ,אבל הסוס הזה בעצם סיכן אותנו .איך הוא סיכן אותנו? ברגע שיש שם אנשים הוא
מתחיל לעשות קולות ,ברגע שמישהו מתקרב אליו הוא עושה קולות והמטרה שלנו היא שלא ידעו
איפה אנחנו נמצאים .אז מה עושים? הורגים את הסוס כדי שלא נתגלה או שאנחנו משחררים את
הסוס ,נותנים לו ללכת ואז מי שמזהה את התנועה של הסוס מבין שיש שם אנשים.
החלטנו לשחרר את הסוס.
ואז אתה חושב על זה ..בעצם מה הולך? אני פה באמצע מלחמה ,אני מסכן את החיים שלי בשביל...
סוס? אבל זו תחושה טובה לחזור לארץ כשאתה יודע שכל מה שעשית שם וכל התנהלות שהייתה לך
שם הייתה בטוב .כי יכול להיות שהיינו עכשיו הורגים את הסוס הזה ,אבל אתה שלם יותר כשאתה
יודע שלא פגעת במישהו ולא פגעת במשהו כשזה לא היה נחוץ.
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אתה יודע שזו שאלה של זמן ,ברור לך שזה יגיע מתישהו
סמ"ר ירון שחר
עורב גבעתי
רצועת עזה
2014

בתוך התקופה הזו שאנחנו נמצאים במוצב בנחל עוז ,בוקר ,ערב ,צהריים ,ממש כל הזמן ,אנחנו
יושבים בעמדות וממש שומעים חפירות .ממש כל הזמן ,קשה לי לתאר את זה ,רעש של חפירות.
אתה בעצם יושב ואתה לא יודע לאיפה להסתכל .קדימה? אחורה? הצידה? אין לך מושג מאיפה זה
יבוא .אתה יודע שזו שאלה של זמן ,ברור לך שזה יגיע ,וזה מצב שהוא לא הגיוני ,גם עבור עצמי אבל
גם ...איך אני משרה על החיילים שלי אווירה שפויה בסיטואציה כזו?
בדיעבד אני יודע להגיד שהמנהרה הזו גם מומשה .בשעה שאנחנו היינו בפעילות בתוך הרצועה שמענו
שהמנהרה הזו מומשה .כשאני אומר מנהרה ,אני מתכוון בעצם לחוליה של חמאס שבעצם יושבת
כמה חודשים ,אולי כמה שנים ,אני לא יודע איך הם עושים את זה ,יושבת וחופרת באדמה ממש כמו
עכברים ,כשכל המטרה שלהם זה לצאת בתוך שטח מדינת ישראל ולתפוס קורבן .לא אכפת להם
אם זה יהיה גן ילדים ,לא אכפת להם אם זו תהיה אמא בהריון ,אבא ,ילד ,חייל .לא אכפת להם.
המטרה שלהם היא לעבור את הגדר ולהגיע פנימה .מבחינתם זה משתלם .העבודה הזו משתלמת
כי הם יודעים שבסוף הם יגיעו וזו המטרה שלהם .במקרה הזה באמת היה כוח של קורס מ"כים
שהצליח לפגוע בהם בסופו של דבר.
אז מצד אחד הכרנו את המנהרה הזו בעצם בלי להכיר אותה באמת ,כי שמענו אותה ,ומצד שני חברים
שלנו וחיילים שלי שהיו בקורס מ"כים עשו קו באותה גזרה .אז אתה נמצא בלחימה בתוך הרצועה
והמנהרה יוצאת בתוך שטח ישראל ואתה לא יודע מה שלום החייל שלך שהיה בכוח שהתעמת עם
החוליה הזו ,למרות שבעצם הוא לא ממש לוחם כרגע ,הוא תופס קו.
שוב ,אתה בלחימה בתוך הרצועה ,אבל אתה זה שנמצא בריא ושלם ,והוא ,שנמצא בשטח ישראל,
כביכול מחוץ לאזור הקרבות ,הוא זה שאתה דואג לו ולא יודע מה קורה אתו .פסיכולוגית  -קשה
להבין את הסיטואציה הזו.
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גם אם אין בו אוכלוסייה אזרחית  -ייתכן שיש בו אוכלוסייה
אזרחית
סרן (מיל') אילון מורג
גדוד  ,74חטיבת שריון 188
רצועת עזה
2014

הייתי מפקד חפ"ק המג"ד .אני יושב עם קציני המטה של הגדוד ,קצין המודיעין ,קצין הקשר ,קצין
הסיוע ,ובעצם אנחנו מנהלים את הלחימה הגדודית ,מצליבים ידיעות מודיעיניות ,עושים ניתוח
מודיעיני ומבצעי ,מתכננים בעצם איך הולכים להילחם ,נוהל הקרב מא' ועד ת' יחד עם המג"ד .אחרי
שתכננו אותו ,אז במהלך הלחימה אנחנו מוודאים שניהול הקרב יתנהל כמה שיותר קרוב לאיך
שתכננו אותו .זה בעצם היה התפקיד שלי לאורך כל המבצע.
הדבר המרכזי שהנחה אותי בתור זה שאמון ,לא אגיד אחראי כי יש מג"ד ,אבל זה שאמון על ניהול
הירי והלחימה במהלך המבצע ,זה לדעת בצורה מאד מדויקת טרם היציאה למבצע ,וכמובן תוך כדי
המבצע ,כי יש גם דברים שמיידעים אותנו לגביהם ודברים שהצבא מגלה תוך כדי לחימה ,לאיפה
מותר לנו לירות ולאיפה אסור לנו לירות ,כי יש בו אוכלוסייה אזרחית וגם אם אין בו אוכלוסייה
אזרחית  -עדיין יתכן שיש בו אוכלוסייה אזרחית .זאת אומרת ,גם אם אותם מקומות שלא ידענו
בוודאות להגיד אם יש או אין ,היכולת שלנו לבצע אליהם ירי כנגד ירי לכוחותינו ,הייתה יכולת מאד
מוגבלת .לקח משמעותי שהופק ממבצעים קודמים הוא שאתה לא יכול לסכן חיים של אזרחים
במחיר של הגנה על הכוחות שלך.
אני לא זה שיקבע האם זה ראוי או לא ,נכון או לא ,אבל זה בסוף מה שהיה ואלה הדילמות שליוו
אותי במשך כל ימי המבצע.
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זה היה מטען שרק חיכה לנו
סמ"ר אביעד בן עובד
אגוז
סג'עייה ,רצועת עזה
2014

במהלך המבצע נכנסנו לפאתי הכפר סג'עייה ושם קיבלנו משימה להגיע למעין קו בתים ,ששם אתה
צריך לבדוק ,לראות שהכל תקין ואין שם אף אחד שמסכן אותך .מה שצריך לבדוק זה בעצם שלא
שמו לך שם משהו ,איזה מטען או כל דבר כזה או אחר שיכול להרוג אותך.
בדקנו וראינו שאין שם אף אחד ,אז טיפה יורד הלחץ .פתאום אחד החיילים מזהה קבוצת בלוני גז
שישבה מתחת לגרם מדרגות וממנה יוצאים מלא חוטים.
מיד החייל קורא למ"פ ,המ"פ קלט מה הולך שם ,זה היה בעצם מטען שרק חיכה לנו ,חיכה שמישהו
יזיז חוט וכולם שם יתפוצצו.
ניתקנו מגע ועזבנו את המבנה ועברנו למבנה הבא.
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ידעו מאיפה אנחנו הולכים להיכנס
סמ"ר ניב שושן
אגוז
רצועת עזה
2014

ביולי  2014פרצה מלחמת "צוק איתן" .אנחנו היינו מיועדים להיכנס ללחימה ,כמו כל חטיבת גולני.
היה לנו תאריך כניסה וכל פעם הוא נדחה ב 24-שעות ונדחה שוב בעוד  24שעות וכך שוב ושוב.
כשהתעניינו לשאול למה הוא נדחה ,אמרו לנו שבמקומות שבהם אנחנו מיועדים להיכנס יש עדיין
אזרחים חפים מפשע .צה"ל מחכה עד שכולם יתפנו ורק אחרי זה נוכל להיכנס .נכון מבצעית? לא
נכון? זו המציאות ,אלה הפקודות .מחכים.
קרה הרבה שהיו היתקלויות עם האויב שמלוות גם בהרבה מטענים .גם אצלנו ביחידה צוות שלם,
כולל מפקד היחידה וכל החפ"ק שלו עלו על מטען 2 .חבר'ה ,יובי דגן ז"ל וטל יפרח ז"ל נהרגו ,מפקד
היחידה נפצע אנוש.
הצבא לקח את זה בחשבון ,שבחמאס ידעו מאיפה אנחנו הולכים להיכנס ו"הכינו את הקרקע" ,ובכל
זאת העדיפו להגיד מראש כדי לתת לאזרחים לצאת משם ,כדי לא לפגוע באזרחים לא מעורבים.
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מצד אחד אתה מחכה לפקודה 'קדימה!' ולצאת לקרב ,מצד שני
אתה מתפלל שזה לא יקרה
סמ"ר ירון שחר
עורב גבעתי
רצועת עזה
2014

בתקופה שקדמה למבצע "צוק איתן" ,אני בעצם מסיים מסלול עם החיילים שלי .הייתי סמל צוות,
וכמה שבועות לפני שהתחיל המבצע ,כשהעניינים התחילו להתחמם ,רקטות ,דיבורים על מנהרות,
כל מה שקדם למבצע ,אנחנו עולים לנחל עוז ומבצעים שם פעילות מבצעית ,סיורים ,עמדות.
כמי שהיה שם ממש על הגדר בימים שלפני ,עד יומיים שלושה לפני הכניסה הקרקעית לעזה ,מהבוקר
ועד הלילה ,ולמחרת ,שוב ושוב אנחנו עדים לכל מטחי הרקטות ,אם זה ליישובי הדרום ,אם זה לתל
אביב ואפילו צפונה יותר .תקופה מאד לא פשוטה שמצד אחד אתה יודע שאתה מגן ,עושה את מה
שאתה צריך לעשות .מצד שני ,אתה לא כל כך יודע מה הולך להיות מחר .מצד אחד ,אתה מאד
רוצה לעשות ,אתה מחכה לפקודה 'קדימה!' ולצאת לקרב ,מצד שני ,אתה מתפלל שזה לא יקרה .לא
פשוט.
מקרה שקרה לנו באותו מוצב שבו היינו הוא בעצם ירי של טיל נ"ט שעובר לנו ממש מעל הראש,
חיילים שלי ששמרו באחת העמדות ממש ראו אותו ,ממש שמעו את השריקה שלו ליד הראש שלהם,
טיל שלא ברור אם היה מכוון עלינו או על כלי רכב של מגלן שהיה באזור ,אבל הרכב הוא זה שספג
את רוב הפגיעה ובנס לוחמים לא נפגעו .אני מספר את זה כדי להמחיש באיזו סיטואציה אנחנו
נמצאים ,התוהו ובוהו הזה – אתה יושב בתוך מוצב ואתה חושש כל שנייה ,או שתצא מנהרה בתוך
המוצב או שאיזה טיל נ"ט או פצמ"ר יעוף עליך מלמעלה.
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או שאני יורה בו או שהוא פוגע בי
סמ"ר אביעד בן עובד
אגוז
רצועת עזה
2014

במהלך המבצע החליטו על הפסקת אש .המצב שנוצר בעצם ,זה שאנחנו נמצאים בתוך שטח עזה,
בעומק ,ויש הפסקת אש.
התחילו להגיע נשים וילדים ,ופתאום בחור עם אופנוע שמתקרב אליך ...ובעצם הם מזהים את הכוח
שלנו ,כי הכוח שלנו כבר מנתק מגע ,יוצא מעזה ,ונתנו לנו הוראה מפורשת  -אתם בהפסקת אש,
אסור לכם לעשות כלום .אז אתה עומד במצב של ...רגע ,ההוא עם האופנוע יכול עכשיו להוציא נשק
ולירות בי .אני סגרתי את הכוח ,בתור סמל ,ומאחורי הייתה אישה מבוגרת שבעצם הייתה יכולה
לדווח למישהו שאני נמצא שם .יכול להיות שהיא לא מסכנת אותנו כרגע ,אבל ההשלכות לזה שהיא
ראתה אותנו הן מסוכנות מאד.
לא עשינו כלום ,המשכנו בשלנו ,לא פגענו באף אחד.
אחד האזרחים שם ,בסביבות גיל  ,30כזה שאתה רואה עליו שהוא לא מבוגר מדי ,אבל הוא גם לא
ילד ,זאת אומרת מפגע פוטנציאלי בעצם .אנחנו מזהים שהוא מתחיל להתקדם אלינו ,אנחנו צועקים
לו "עצור" והוא מתקדם אלינו עוד ועוד ואנחנו צועקים ...זה מגיע למצב של או שאני יורה בו ,או
שהוא פוגע בי ,כי אני לא יודע מה יש עליו ,אני לא יודע מה הוא מסתיר מאחורי הגב.
לא ירינו בו .למזלו ולמזלנו ,בסופו של דבר ,מסתבר שהוא לא הבין אותנו .בכל אופן הוא עצר במקום
מיד כשהוא הבין שאנחנו הולכים לפגוע בו ובעצם כלום לא קרה .הסבלנות שלנו והעובדה שידנו לא
הייתה קלה על ההדק הצילה אותו.
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אולי היינו צריכים להפעיל יותר כוח במקרה של הדר
סמ"ר דולב אוחיון
רימון
רצועת עזה
2014

למה השתמשנו שם בכל כך הרבה כוח אש? יש איזושהי תורת לחימה בצבא שככל הנראה זה הבסיס
שלה ,כשיש אירוע חניבעל ,חטיפה של חייל ,אי אפשר שלא להשתמש בכוח אש רב.
למה בעצם בניה שראל וליאל גדעוני ז"ל נהרגו? למה הדר גולדין ז"ל נחטף? כי כיבדנו את הפסקת
האש .נקודה .הם זיהו את התצפיתנים של חמאס והם ניסו להבין מי הם ומה הם עושים שם .כך הם
נכנסו לתוך מלכודת .אם היינו משתמשים בפחות עוצמה יכול להיות שמספר הקורבנות היה עולה.
מטרת האש המסיבית הייתה אחת ויחידה ,והיא להגיע להדר ז"ל .הוא נמצא במנהרה והיה לנו חלון
הזדמנויות שהולך ומצטמצם מאד מהר .בכל דקה שעוברת פוחתים הסיכויים להגיע להדר .בכל בית
ובית שקיבלנו חיפשנו מנהרות ,חיפשנו כל עדות שדרכה נוכל להחזיר את הדר ולצערנו לא הצלחנו.
חייל חטוף זאת נקודה רגישה מאד במדינת ישראל ,זו יכולה להיות מכה אסטרטגית קשה מאוד.
אנחנו מקיפים את האזור ,מאבטחים אותו ועולים בקשר מול גדוד ההנדסה שאותו אבטחנו .בלילה
הבא הכניסו כוחות הנדסה מיוחדים ופוצצו את המנהרה הזו.
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אנחנו לא משאירים שום דבר ולא פוגעים בשום דבר אם זה לא
צורך מבצעי
סמ"ר ירון שחר
עורב גבעתי
רצועת עזה
2014

באחד הימים שאנחנו שוהים בתוך מבנה מסוים ,אנחנו מסיימים תדריך ואני מתחיל לעבור עם
החיילים ,לחלק אותם בחדרים ,לחלק לעמדות .אני מגיע לחדר מסוים ונתקל בכתובת "עם ישראל
חי" על אחד הקירות.
באותו רגע עצרנו הכל בו במקום .כינסנו את כל החיילים מכל הבית ,כשברור לך שיש חיילים שיש
להם באותו הזמן כמה דקות של מנוחה או של שינה ,שזה נדיר בסיטואציה הזו .אנחנו מעירים את
כולם ,מכנסים את כולם ובעצם מסבירים להם שאף אחד לא יוצא מהבית הזה ,אף אחד לא עושה
שום דבר ,לא אוכל ,לא שותה ולא כלום עד שהכתובת הזו לא נמחקת.
כן חשוב לנו לבוא ולהבהיר לחיילים שאפילו אם זה בית שאנחנו לא יודעים מה העתיד שלו ,מה
יקרה שם ,אם הוא ייהרס או לא ייהרס ,אם נשהה בו עוד הרבה זמן או שנצא משם שעה אחרי,
אנחנו לא משאירים שום דבר ולא פוגעים בשום דבר אם זה לא צורך מבצעי.
אני לא חושב שאלה מקרים שקרו הרבה .בדיעבד שמעתי על כל מיני מקרים שקרו בחטיבות שונות,
ביחידות שונות ...כן קריטי או לא קריטי ,אני לא זוכר עוד מקרה כזה שהציב אותי מול דילמה
ערכית ,ואני כן יודע על מקרים אחרים שקרו ביחידות אחרות ,אם זה שומרים שלקחו כסף ,לקחו
דברים ...גם אם זה קרה ,וגם אם זה חמור אז זה קורה אחד מתוך אני לא יודע כמה ,אין מה לעשות.
אנחנו בעצם בני אדם ,אף אחד מאתנו לא מושלם .תמיד יהיו את אלה שיעשו את הטעויות אבל צריך
לקחת דברים בצורה פרופורציונלית ולא להפוך את העולם עכשיו כי איזשהו חייל שסובל מבעיות
כאלה ואחרות עושה שטויות.
אני חושב שמלחמה זה דבר אבסורדי ,אני לא חושב שאף אחד בעולם יש לו את הזכות לבוא ולהגיד
משהו עלי ועל צה"ל ועל מדינת ישראל .אני לא חושב שיש מדינה בעולם שמכילה את מה שאנחנו
מכילים .אפילו היום ,כאזרח ,אני בעצם רואה אנשים נדקרים ברחובות ,הסיטואציה היא פשוט
בלתי הגיונית .אז לבוא ולשפוט אותנו אם עשינו ככה או אחרת ...אין לי בעיה לבוא ולהתווכח עם כל
אחד ,אבל בוא תכיר ,בוא תדע על מה אתה מדבר.
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נכה על כיסא גלגלים נשלח להתפוצץ עלינו
סמ"ר דולב אוחיון
רימון
רצועת עזה
2014

אנחנו נכנסים לאיזו חצר ואנחנו רואים ילד שקשור עם שרשרת ברזל ביד לעמוד בגינה ,בהתחלה אני
לא הבנתי מה זה אבל אחר כך הסבירו לי שזה כנראה ילד שהיו לו גילויים הומוסקסואליים או שיש
לו אוטיזם מסוים והמשפחה פשוט נידתה אותו .אני לא יודע אם זה המקרה הספציפי הזה ,אבל זו
הייתה הפרשנות.
סיפור נוסף שאני יכול לספר זה מחבל מתאבד בכיסא גלגלים .הוא פשוט התגלגל לכביש ולא עצר
גם אחרי קריאות חוזרות ונשנות .לאחר שלא עצר בוצע לעברו ירי והתגלתה עליו חגורת נפץ .אני לא
יכול לתאר כמה זה הזוי ,בחור על כיסא גלגלים נשלח להתפוצץ עלינו! רמות השפל שראיתי שם זה
דברים שאפילו בהוליווד לא חשבו עליהם.
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המטרה שלנו זה לחפות ולסייע לכוחות שלנו ולמנוע חייל שבוי
סמ"ר עידן אלוביק
גדס"ר נח"ל
בית חנון ,עזה
2014

במבצע הזה המשימה שלנו הייתה לפעול בכפר שנקרא בית חנון בצפון רצועת עזה ,שידוע ככפר עם
הרבה מאד פעילות חמאס .בעצם ,כל הרקטות שנורו לעבר תל אביב ,צפונה מתל אביב ולירושלים
נורו מבית חנון .המשימה שלנו הייתה לנטרל את כל המבנים ,את כל התשתית שחמאס בנו בתוך
הכפר הזה .זו הייתה המשימה שלנו ביחד עם שאר חטיבת הנח"ל .לאורך המבצע קיבלנו הוראות
מאד מפורשות ומדויקות שעוסקות באיפה לירות את המרגמות שלנו ומהם הקווים האדומים שלנו
שבהם הגבילו אותנו לירות ,כיוון שהם במרחק סכנה לחפים מפשע .זה אומר לירות רק על צירים,
שטחים פתוחים ,חממות .לא ירינו אף פעם ,לא חלמנו בדמיון הכי משוגע שלנו לירות מרגמה לתוך
שטח בנוי ,שטח מאוכלס כמו בית חנון שיש שם אלפי תושבים שגרים בצפיפות כל כך נוראית ,שכל
פצצת מרגמה שהייתה נופלת שם בתוך הכפר – היה מובטח שלפחות עשרות אנשים היו נפצעים.
יוצא דופן זה כשמדובר בחשש לחטיפה .קוראים לזה חניבעל .כשיש חשש לחייל חטוף ההוראות
האלה לא בתוקף .ולמה זה? כי אם אנחנו לא מצליחים למנוע חטיפה של חייל ,אנחנו הולכים לשלם
מחיר מאד כבד ומסוכן של חילופי מחבלים עבור שבויים ,מחיר שמגיע אפילו לאלפי מחבלים עבור
גופה אחת של חייל ישראלי .במדינת ישראל יש רגישות מאד גבוהה לעניין החזרת הלוחמים הביתה,
בחיים או בארון ,אבל בבית.
היינו בתוך בניין .הכוח שנמצא בקומה הרביעית ,היה חשוף או לא היה חשוף ,זה נושא לדיון אחר,
אבל כוח של חמאס זיהה אותם וירה לעברם טיל .באותו רגע דיווחו על הרוג אחד ,שברגעים האלה
שבהם קיבלנו את הדיווח לא מצאו את הגופה שלו .כמובן שזה לווה גם בפצועים וכמובן שזה לא
נגמר רק בטיל הזה אלא התלווה לזה ירי מסיבי ורימונים והכוח הזה היה תחת מתקפה ,מארב של
חמאס.
המטרה שלנו באותו אירוע הייתה בעצם לחפות ולסייע לכוחות שלנו ,למנוע עוד אבדות ולמנוע חייל
שבוי ועשינו את זה נטו .זאת אומרת ,זו הייתה המשימה העיקרית שלנו ,לא עשינו את זה כדי לשטח
בניינים ולזעזע את הכפר וזה היה הלילה היחיד ,הלילה היחיד בכל המלחמה הזו ,שבו ירינו מרגמות
לתוך שטח בנוי .כל מה שעניין אותנו בעצם באותו רגע היה לסיים את המשימה של אותו לילה ולסגת
לאחור .כמובן שבסוף מצאו את הגופה והצליחו לסגת עם עשרה פצועים לכוח.
היה לילה מאד קשה ומורכב.
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אם לא הייתה לטנקים שלנו יכולת לבצע ירי נקודתי
אנחנו לא היינו יורים לשם
סרן (מיל') אילון מורג
גדוד  ,74חטיבת שריון 188
רצועת עזה
2014

חלק מההכנות של הלחימה היה לקבל מפה מאד פשוטה שאומרת איפה יש אזרחים ,איפה אין
אזרחים ואיפה לא יודעים אם יש או אין אזרחים וזה רק לצורך האפשרות לירות בצורה ברורה.
אני יכול להגיד שגם באותם מצבים שזיהינו מאותם בתים שידענו שיש בהם אזרחים ,גם כשהיה
כלפינו ירי מאותם מקומות ,הירי שירינו אנחנו בתגובה היה רק כדי לנטרל את האיום הספציפי תוך
התעלמות מוחלטת מיצירת איזשהו אלמנט הרתעתי של נזק גדול.
זאת אומרת שאם עכשיו היה ירי מבית חולים על כוחותינו ,וכשאני אומר ירי ,זה לא ירי עם אמ16-
לאוויר ,אלא זיהוי ודאי שלנו של כוון נ"ט מכוון טיל לטנק של הגדוד שלי ,כשאנחנו יודעים שבתוך
כמה שניות הוא עלול להשמיד צוות שלם .אנחנו לא ירינו למקום שלא זיהינו ממנו בצורה מאד
נקודתית את הירי הוודאי .אם ,כטנקים ,לא הייתה לנו את היכולת לבצע ירי מדויק ונקודתי  -לא
היינו יורים לשם.
זה משהו שליווה אותנו לאורך כל המבצע ,היכולת שלנו לנטרל אויב הייתה מאד מוגבלת בגלל
שהרגשנו וידענו ,כי זה מה שעשינו בנוהלי הקרב ,בפקודות ,בתדריכים  -שאנחנו לא יורים על
אזרחים.

נלחמים על האמת

58

הפסקות האש  -אלה הרגעים המסוכנים ביותר
סמ"ר דולב אוחיון
רימון
רצועת עזה
2014

הפסקת אש ,כהגדרתה ,היא "חדל אש" .לא יורים .נקודה.
במהלך המלחמה הפסקות האש הופרו אין ספור פעמים ע"י חמאס .צה"ל אף פעם לא יזם הפרה של
הפסקת האש .תודרכנו על כך שהפסקות האש  -אלה הרגעים הכי מסוכנים.
לצערי זה עלה בחייהם של שלושה לוחמים :בניה שראל וליאל גדעוני ז"ל והדר גולדין ז"ל שנחטף.
זה היה כבר לקראת סוף המלחמה .כבר היינו מחוץ לשטח וגדס"ר גבעתי היו בין האחרונים שנשארו
ברפיח .שלושת הלוחמים זיהו תנועה חשודה ויצאו לחקור אותה .הם לא פתחו באש למרות שהם
זיהו דמות ,אבל לא ידעו אם הוא תמים או שהוא באמת מחבל .אם הם היו מפרים את הפסקת האש,
כנראה שהיום הם היו בחיים .זה כואב לי ,מאד ,אבל לא מפרים הפסקת אש ,אין מה לעשות.
אנחנו הגענו  45דק' אחרי המקרה הזה .הכניסו אותנו לעומק השטח ובכל בית שהגענו אליו המטרה
הייתה למצוא את המנהרה .הייתה אינדיקציה למנהרה אך לא הצלחנו למצוא את הפיר שלה כדי
להחזיר את הדר  -חי או מת.
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כל החלטה לפתוח באש עוברת תהליך מאוד ברור
סרן (מיל') יוני אלון
גדוד  ,414איסוף קרבי

בעיקר בתקופה שבה הייתי קצין מבצעים באוגדת עזה ,נחשפתי הרבה לחשיבות ולדגש ששמים
בצה"ל על כל מה שקשור בצמצום הפגיעה בחיי אדם בלתי מעורבים ,או בשפה המקצועית ,צמצום
של "נזק אגבי" וכל המנגנונים שקשורים לזה .תצפיתניות ,למשל ,באוגדת עזה משתמשות במערכת
"רואה יורה" ,שהיא מערכת שהתקשורת הישראלית כבר סיקרה אותה בעבר ,כשבעצם התצפיתנית
יש לה את היכולת להפעיל מערכת אש על דברים שהיא מזהה בתצפית באזור הזה של גדר המערכת,
בעוטף עזה .כבר בימים הראשונים של השימוש במערכת הזו ,ראיתי שתצפיתנית לא יכולה סתם
לפתוח את ההדק של המכונה הזו ולהתחיל לבצע אש על מטרות .היא חייבת לבקש אישור מרמה
ממונה ,מהקצינה שלה ,וזו הולכת לבקש אישור מעוד רמה ממונה ,ועוד רמה ממונה .בסוף ,כל
החלטה כזו לפתוח באש עוברת איזשהו תהליך מאוד ברור.
יש שיטענו שיש כאן בעיה מבצעית מסוימת ,יכול להיות .אני לא מביע דעה בעניין ,אבל אלה הנהלים.
כך הצבא עובד.
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ברור לי שאני נכנס לאזור שסיכוי גדול שהאויב מחכה לי שם
סמ"ר ירון שחר
עורב גבעתי

בסופו של דבר ,אחרי יומיים של פעולה קרקעית אנחנו יורדים דרומה לשטחי כינוס לריענון ,קצת
תרגילים ,קצת מנוחה ובעיקר ,בעיקר מה שאנחנו נוגעים בו זה תדריכים .תרחישים וסיטואציות,
מה נעשה אם וכאשר דברים יקרו ,והכי חשוב – נוהלי פתיחה באש.
יצא לי לשמוע הרבה אנשים ,הרבה גופים בכל העולם שמספרים דברים שבעצם אין לי מושג מה
המקור שממנו הם שואבים את המידע הזה כי זה שונה לחלוטין ממה שאני עברתי .אני כמפקד,
שיושב עכשיו בסגל הפיקוד ועובר את ההכנות האחרונות לכניסה הקרקעית ,ברור לי מתי אני פותח
באש ומתי לא .אם יש אנשים כאלה או אחרים שטוענים שהוראות הפתיחה באש היו "אתם רואים
מישהו? תירו בו" אז אלה שטויות במיץ .לא היה ולא נברא כזה דבר ואני לא מעלה על דעתי אף קצין
בצה"ל שייתן פקודות כאלה .לא יעלה על הדעת ואין סיכוי שזה קרה .אני מוכן לשים הכל על זה שזו
המצאה.
כמי שהיה שם ושמע את הדברים אני יכול לומר שכן ,היו שינויים קלים בנוהלי הפתיחה באש בין
גזרה לגזרה ,אבל באופן כללי ,גם אם ידענו שאנחנו נכנסים לאזורים שלא אמורים להיות שם אנשים
חפים מפשע ,זה לא אומר שכשנראה מישהו אנחנו נירה בו .זו לא המטרה ,זה לא מה שבאנו
לעשות ,זה לא מה שנאמר לנו לעשות.
מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לאזורים כאשר האויב יודע שאנחנו נכנסים ,כי אנחנו מודיעים
לתושבי המקום לצאת משם ,אז ברור לי שאני מגיע לאזור שסיכוי גדול שהאויב מחכה לי ,הוא ידע
שאני מגיע והוא התכונן .זה מה שמקשה עלי ,כי הם משתמשים בזה .אני נותן לך דוגמה קטנה:
הייתה לנו התרעה מודיעינית על אישה מבוגרת שאתה לא באמת יודע מה יש מתחת לרעלה ולבגדים
שלה ,שהמטרה שלה בסופו של דבר תהיה להתקרב אל הכוח ולהתפוצץ עליו .איך אתה מתמודד עם
זה? אז חיילים שלי אומרים לי" :אז מה ירון ,כשאני אראה זקנה מה אני עושה? אני יורה? אני לא
יורה?" .אתה צריך לקבל החלטה.
נוהלי הפתיחה באש ,באופן כללי הם שכל אדם שנראה אנחנו נבצע נוהל מעצר חשוד ,שזה אומר
לקרוא לו לעצור בעברית ובערבית .במידה והוא עוצר ,נתשאל אותו על מעשיו שם כי הוא באמת לא
אמור להיות שם .במידה והוא לא יעצור אנחנו נדרדר אמצעים ,תוך כדי שנמשיך לקרוא לו לעצור.
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בסופו של דבר ,מה שאני מנסה לומר  -אנחנו לא נירה על אף אחד כל עוד הוא לא מפעיל עלינו אמצעי
לחימה כזה או אחר.
היה לנו מקרה שמישהו באמת יצא לכיוון הכוח שלנו .כמובן שאנחנו עצרנו ,הפעלנו עליו את נוהל
מעצר חשוד ,הוא עצר במקום .המתשאל מכוחותינו התקרב אליו ושאל אותו מספר שאלות .בדיעבד
אנחנו מבינים שבעצם הוא היה חלק מחוליה שנוטרלה .שאר החוליה נפגעה כמה דקות לפני כן ,לא
ברור איפה ואיך אבל בשורה התחתונה אנחנו יודעים שהוא היה חלק מחוליה שכל מטרתה הייתה
לחסל אותנו .הם ארבו לנו בתוך בניין בשכונה שבה אנחנו נמצאים ,כשאנחנו יוצאים לסרוק את
השכונה ואנחנו יודעים ומבינים שהיא אמורה להיות ללא אזרחים.
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ביום בהיר אחד גיליתי שאני פושע מלחמה
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני

כמה חודשים אחרי מבצע "עופרת יצוקה" יצא איזשהו ארגון ,לא מישראל ,שפרסם רשימה של
פושעי מלחמה .הוא לקח מאתיים ,מאתיים וקצת חיילים מהצבא ,מהרמטכ"ל ועד איזו מדריכת
נגמ"שים באיזשהו בסיס בדרום והוציא רשימה :החבר'ה האלה היו בעזה והחבר'ה האלה פושעי
מלחמה.
פורסמה תעודת הזהות שלהם ,פורסמו תמונות שלהם ,איפה הם גרים ,שמות ,דרגות ,כל זה ברשימה
ובתוך הרשימה המאד מכובדת הזו אני מגלה שגם אני נמצא .אז ביום בהיר אחד הפכתי להיות
מחייל לפושע מלחמה ברשימה שמופצת בכל העולם.
לא נעים להיות פושע מלחמה ,בטח כשאתה לא כזה" .פושע מלחמה" זו הגדרה ששמורה באמת
לאנשים רעים שעשו דברים רעים ואני יודע גם על עצמי וגם על אנשים אחרים שם ברשימה  -אלה
אנשים שלא קשורים לפשעי מלחמה ,ובטח שלא צה"ל כצה"ל.
אתה רואה גם עד כמה הרשימה הזו שרירותית ,כלומר יש בה את הרמטכ"ל ואת אלוף הפיקוד,
שאתה יכול להגיד בוודאות שהם מעורבים במלחמה דרך לוחמים כמוני ,ועד אותם חיילים שאפילו
לא היו קרובים לעזה .זה סתם ,מישהו בא ,מצא רשימה ,מצא פרטים ,אסף אותם מהאינטרנט
והופך אותך לפושע מלחמה ואז אתה כבר מתחיל לבדוק .אני הייתי אמור באותו זמן לטוס לטורקיה
ואתה אומר אוקיי ,האם אני יכול לטוס? לא יכול לטוס? מתחיל לברר מול הצבא אם זה תקין או לא
תקין ,האם יעצרו אותי כשאגיע לטורקיה ויגידו שאני פושע מלחמה?
כדי להבין עד כמה הרשימה הזו היא סתם ,כמה שנים אחר כך ,כשהיה את אירוע ה"מרמרה"
כשהשייטת עצרו משט טרור בדרך לעזה ,אז עוד פעם פרסמו את הרשימה הזו כחיילים שהיו על
המרמרה .אני הייתי בכלל אזרח אז ,לא הייתי בצבא ובטח שלא הייתי בשייטת.
זה רק מראה עד כמה בקלות אותם ארגונים מצליחים לאסוף פרטים שבאמת היום הם קלים
למציאה באינטרנט ולהוציא ,ולהפיץ ולהמציא מה שהם רוצים ולהגיד שאתה פושע מלחמה בלי
לבדוק שום דבר ,על סמך שום דבר ולהפליל אותך.
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למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה
סרן (מיל') שחר משולם
מפקד דבורה ,חיל הים

מה שקורה בפועל ,זה שהלוחמים שלנו ,לא משנה אם זה לוחמי שייטת או לוחמים על הספינות או
כל מיני כוחות מסייעים אחרים ,מעלים את הפעילים האזרחיים ,לא את המפגעים ,את הפעילים
האזרחיים ,לספינות ומובילים אותם חזרה .ההתנהגות שלנו ודרך הטיפול באנשים האלה היא דרך
טיפול מאד מכובדת ,מאד לא מתלהמת ,מאד רגועה .כלומר ,כל עוד אין סכנה לכוחותינו ,אנחנו בצורה
פשוטה מגיעים לכלי השיט ,משתלטים עליו בדרך שמשתלטים עליו ,בצורה לא אלימה ,ומפנים את
האנשים בצורה מכובדת לכלי השיט האחרים של חיל הים .מציעים להם לשתות ,מושיבים אותם
במקום מוצל ,בשאיפה אפילו ממוזג ,מובילים אותם בחזרה בבטחה לנמלים ,ושולחים אותם חזרה
למדינות המוצא שלהם.
אין שום שימוש באלימות אם ,כמובן ,זה לא נכפה עלינו ,ובלי מניעה של אף זכות או תנאים בסיסיים,
אפילו ברמה שבנות נוגעות בבנות .כלומר ,הלוחמות ,בעצם ,הן אלה שמורידות את הפעילות ,אפילו
לא ליצור מצב שבנים נוגעים בבחורות .שתביני באיזו רמה צה"ל הוא צבא חושב ומוסרי ,אפילו על
הנקודות הקטנות האלה חושבים ,בשביל לשמור על כבודם של אותם אנשים שבאים בצורה בלתי
חוקית להפר את המצור על עזה .כלומר ,למרות הפעילות הבלתי חוקית שלהם ולמרות הפרובוקציה
שהם רוצים להראות ,אנחנו שומרים תמיד על כבודם ונמנעים מאלימות בכל דרך שהיא.
הפעולות ההתקפיות מגיעות אך ורק במצב שפה זה נכפה עלינו.
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לא רוצים ליפול קרבן לפיגוע שמגיע מתוך קבוצה אזרחית
סרן (מיל') שחר משולם
מפקד דבורה ,חיל הים

רוב העבודה שלנו בעצם מעורבת בהמון אוכלוסייה אזרחית .אפשר להגיד בוודאות שהרוב המוחלט
של כלי השיט שנמצאים בים העזתי הם כלי שיט של אזרחים ,כלומר ,לרוב דייגים שמשתמשים בכל
מיני שיטות כאלה ואחרות של דיג ,ואנחנו מאפשרים להם לעשות את זה כל עוד הם לא עוברים על
החוק המוסכם שמועבר בצורה מסודרת גם לשלטונות העזתיים .כלומר ,הכל ידוע .הטווח המותר
ידוע גם לדייגים וגם לכל מי שנוגע בדבר ,כאשר באופן יומיומי ,אפשר להגיד אפילו שעתי ,החוק הזה
מופר על ידי דייגים עזתיים שפשוט מחליטים על דעת עצמם שהם רוצים לדוג במקומות שאסור להם
לדוג בהם ,ואנחנו – תפקידנו לשמור את הדייגים העזתיים בשטח המותר לדיג.
פעולות האכיפה האלה כביכול נשמעות קלות לביצוע ברמת הדיבור ,אבל ברמת הביצוע בשטח הן
מאד מורכבות ,כיוון שמספר מוגבל של ספינות של חיל הים צריך לטפל לפעמים במאות כלי שיט
שנמצאים בחריגה כזו או אחרת מעבר לשטח המוסכם .זה נכון בכל מקום וגם בים ,כמו שהטרור
והפעילות החבלנית מאד אוהבת להיטמע ולהשתקע בתוך אוכלוסייה אזרחית ,מכיוון שהרבה יותר
קל לה לצאת ולתקוף מתוך אוכלוסייה אזרחית ,כך גם בעצם ברמה הימית.
אנחנו ,תפקידנו תמיד לוודא שמתוך רוב האוכלוסייה האזרחית הזו ,שאותה אנחנו ,דרך אגב ,מאד
מכבדים ומכבדים את זכויותיה ,אנחנו מקפידים לשמור על עצמנו ולראות שאנחנו לא נופלים קרבן
לפעילות חבלנית כזו או אחרת שתצא מתוך קבוצה אזרחית.
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פושעי המלחמה של מדינת ישראל
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים

בתקופה הזו הייתי מפקד מחלקה והובלתי כעשרים לוחמים במשימות אבטחה שוטפות על גבול
רצועת עזה .באחד הימים קיבלנו את הפקודה הצפויה לצאת ולהגן על המדינה ,להיכנס לרצועת עזה
ולנטרל את איום הטילים על מדינת ישראל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה".
נכנסנו לרצועת עזה ,לחמנו ושבועיים אחרי שהסתיים המבצע אני מקבל פתאום הודעה בפייסבוק
מחבר מאד טוב שלי שכותב לי" :היי מה נשמע? הכל בסדר? מרגיש טוב? שמח שיצאת והכל בסדר
אתך אבל אני חייב להגיד לך משהו שמטריד אותי ,פשוט תיכנס ללינק ששלחתי לך ותסתכל על
המספר ."157
אין לי מושג מה זה הלינק הזה ,אני נכנס אליו ורואה כותרת מאד גדולה ובולטת "פושעי
המלחמה של מדינת ישראל" ,ומתחתיה פסקה מאד רחבה שאומרת "האנשים הבאים ברשימה הזו
אנסו ,רצחו וכבשו אדמה לא להם ,הם מוגדרים פושעי מלחמה ויש להעמיד אותם לדין".
ירדתי ברשימה והגעתי למספר  ,157כפי שהוא אמר ,ולהפתעתי אני רואה שם את עצמי" .פושע
מלחמה דגול" .יש המון פרטים עלי ,את השם שלי ,את הדרגה שלי ,התפקיד שלי בצבא ,את תעודת
הזהות שלי ,המספר האישי שלי ואיפה שאני גר.
למעשה ,מהרגע הזה עמדתי תחת מתקפה מאד רצינית של אנשים אנטי ישראליים ברשת ,הודעות
נאצה ,איומים על החיים שלי ,וגם מכתבים בדואר שקיבלתי לבית שלי שמאיימים עלי אישית.
האמת ששבועיים לאחר מכן קיבלתי גם מכתב ממשרד הביטחון שמתריע מפני איום לא ברור על
החיים שלי ,והם אמרו לי שאני צריך לוודא שלא עוקבים אחרי כשאני יוצא מהבית ואסרו עלי לטוס
לחו"ל.
עכשיו ,תתארו מצב כזה שמישהו בן  20שבא להגן על המדינה ולשרת ולעשות הכל כדי שהחיים
שלו ושל המשפחה והחברים שלו יהיו בטוחים וכשהוא חוזר הביתה ,אחרי שהוא סיים את כל
המשימות האלה ,הוא פתאום מותקף באופן אישי על דברים שהוא עשה במבצע הזה .זה משהו
שאותי מאד הרתיע והפריע לי גם בחיים האישיים .עד היום ,אם תחפשו את השם שלי באינטרנט,
ברשתות החברתיות ,תוכלו למצוא אותי .מורכב לחפש עבודה או לעבוד עם אנשים ברשת היום
ברמה בינלאומית כשהם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ,אנשים שואלים שאלות על דברים שבכלל
לא היו נכונים ולא היו אמיתיים .בעיניי זה אבסורד.
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דוחים ומעכבים ירי בשל הסיכון לאוכלוסייה אזרחית
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים

כשהייתי צוער בקורס קצינים ,עצרו את הקורס ושלחו אותנו לעזה בזמן "עופרת יצוקה" על מנת
לראות בעיניים עם מה מתמודדים בקו עצמו .כי כל הזמן אנחנו שומעים סיפורים על אוכלוסייה
אזרחית ועל עצירת ירי.
אני לא אשכח ששמעתי כ"כ הרבה פעמים איך דוחים ומעכבים ירי ,כשלפעמיים הכוח בפנים זקוק
לסיוע הזה באופן מידי אבל יש סיכון כזה לאוכלוסייה האזרחית ,סיכון שמקבלי ההחלטות ברמה
היותר גבוהה נמצאים בגללו בדילמות מאוד מורכבות .תותחנים זה לא נשק קל ,זה יכול לגרום
נזק עצום ולכן הוראות הפתיחה באש הן שונות .כמובן שכשאנחנו עושים את הפעילות עם חי"ר,
אז הוראות הפתיחה באש דומות  -יורים רק כשמזהים אמצעי ,כוונה ויכולת של אותו איום .אבל
כשאנחנו מדברים על הכלים של תותחנים זה כבר לא ברמת הצוותים ,זה באמת הרבה יותר גבוה.
היום הצבא משקיע הרבה מאוד משאבים כדי לנתח את התמונה הכוללת בצורה מדויקת ככל היותר
על מנת להבין את ההשלכות של הירי .אנחנו מדברים על נשק בעל רדיוס של  50מטר פגיעה .בסביבה
אורבנית כל כך צפופה כמו רצועת עזה ,כל הסיפור מקבל משנה תוקף .צריך ממש להיות עם אצבע
על הדופק ולוודא שמכירים את כל המוסדות האזרחיים  -או"ם ,בתי חולים ,מסגדים וכל מה שיכול
להיות רגיש ולהוות בעיה.
אפשר לראות שחושבים לא פעם ולא פעמיים ,מנתחים את זה לעומק ורק אם באמת יודעים
שהמקום נקי מאשרים ירי .מתוך ביטחון באנשים שמעלי ,אני יודע שכמדיניות שואפים תמיד להגיע
למצב שהסיכון לאזרחים הוא מינימלי ,שואף לאפס .היו הרבה פעמים ,לדעתי ,שכוחות שלנו לא רק
הסתכנו ,אלא גם נפגעו ,בגלל שהיה צריך לשמור על אוכלוסייה אזרחית מסוימת .אנחנו כתותחנים
לא יכולנו לתת את המענה המידי.
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בתור צבא מסודר מאד קשה לנו לפעול שם
רס"ל (מיל') אלעד גורן
גדוד  ,931נח"ל
קריית ארבע ,חברון
2002

בשבת הראשונה שסגרתי בגזרה ישבנו לשולחן השבת ,לקידוש ,כל מי שלא היה כמובן בפעילות
מבצעית .תוך כדי כך אנחנו שומעים יריות .זה ממשיך ומתגלגל ליריות הרבה יותר מסיביות ,הרבה
פחות מבוקרות ,והתחלנו באמת לשמוע גם הרבה השתוללויות בקשר ומשם הוקפצתי בתור כיתת
כוננות בשביל להשיב אש ,בשביל לנסות לגעת ,לנטרל את החוליה.
לא אכנס יותר מדי לפרטים על האירוע הזה .רק אגיד שהמורכבות באמת הייתה לאין שיעור ,היא
הייתה פשוט בלתי אפשרית ובגלל זה גם התוצאות היו מאד הרסניות .בסופו של דבר אנחנו מדברים
על  12הרוגים ,כולל מח"ט יהודה ,דרור וינברג ז"ל ,ועוד  11לוחמים ואזרחים ו 13-פצועים.
באירוע ,בסופו של דבר מה שהתרחש הוא שאותה חוליה בעצם התמקמה סמוך לציר המתפללים.
זה ציר שדרכו נכנסים מדי שבת ובחגים היהודיים מתפללים ,אזרחים ,תושבים של קריית ארבע אל
מערת המכפלה .הם ביצעו הסוואה בשטח אזרחי ,שטח שהוא מאד צפוף ובעצם פתחו באש קטלנית
אל עבר אותם המתפללים .כוח סיור של מג"ב שהיה באזור ניסה להגיב באש ,יצר מגע עם המחבלים
אבל פרק בצורה לא נכונה .כל הכוח נהרג.
אף אחד לא דיבר על זה בתחקירים .לא משנה כמה תחקירים אנחנו נקרא על ציר המתפללים ,תמיד
אנחנו נראה ואנחנו נקרא על הכאוס שהיה שם ,על חוסר תיאום מבחינת הכוחות בשטח ,ודו"צים
ומה לא ,אבל אף אחד לא מדבר בעצם על למה .זאת אומרת ,קשר  -היה ,גם תכנית מסוימת  -הייתה,
סיוע אווירי  -היה ,שפה משותפת  -גם הייתה .כל הכוחות שהיו בשטח הכירו באמת בצורה מצוינת
את האזור ,את זירת האירוע .אבל אף אחד לא דיבר על המורכבות האזרחית הזו .זאת אומרת,
חוליה צבאית של הג'יהאד האסלאמי שבעצם מנצלת את תוואי השטח על מנת לקצור כמה שיותר
חיים ,על מנת למקסם את התוצאות של הפיגוע ,לפגוע בכמה שיותר אזרחים וחיילים של מדינת
ישראל .באמת חבל ,חבל שאף אחד לא מדבר על זה ...כי האירוע עצמו ,אני יכול רק לשער ,אבל
האירוע עצמו הוא אירוע טראומטי והוא גם לווה לאחר מכן בהרבה מאד אירועים באותו החודש,
אירועים האופי המבצעי והאתגרים המבצעיים שלנו ,המשימות ומטרות העל היו מאד ברורות לנו,
מאד ברורות בשטח .אבל בסופו של דבר ,בתור חיילים צעירים ,פלוגת מסלול שבזה הרגע עלתה לקו
והיא שהתוצאות שלהם היו לא כל כך מזהירות מבחינתנו .זאת אומרת ,שמבחינה מבצעית כשלנו
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בהם .צריכה להתמודד עם אירוע שהמורכבות שלו היא באמת לא פשוטה ...אני חושב שהסיפתח הזה
הוא סיפתח שהשאיר את החותמת שלו לאורך כל השירות שלי .היינו צריכים להתמודד עם אותן
החוליות ,בייחוד באזור של חברון ,שפעלו מאזורים מאד מאוכלסים ,בתור צבא מסודר שבהגדרה
אמור להילחם צבא מול צבא .מאד קשה לנו לפעול שם ,מאד קשה.
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מזיזים את הבלגן לצד ,מנסים להתרכז במשימה
רס"ל (מיל') אלעד גורן
גדוד  ,931נח"ל
קריית ארבע ,חברון
2003

עיקול  160זה עיקול שנמצא על ציר הכניסה מקריית ארבע למערת המכפלה ,הוא עיקול מאד חד
שנמצא בשיפולים של מדרון .כל פעם שמכונית או אוטובוס או רכבים צבאיים או מה לא ,מאטים,
הם נאלצים להאט בצורה מאד משמעותית על מנת להיכנס באותו עיקול ואז הם חושפים את עצמם,
באופן אוטומטי כמעט ,למבצעי פח"ע ומבקשי רעה .ובאמת ,אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה
הגזרתית שלנו אנחנו רואים שהיא רוויה בדם .הרבה חיילים נהרגו שם ,בייחוד בתקופה שלי ,באותו
העיקול.
אז היה בית ספר סמוך לעיקול .זה לא בית הספר היחידי ,זו תבנית פעולה בחברון .כשילדים מגיעים
לבית ספר וכשהם חוזרים ממנו מתפתחות הפרות סדר קשות ביותר שאי אפשר להכיל אותן .זאת
אומרת ,הצבא צריך להיכנס לכוננות ספיגה ברגע שהילדים ,בגיל בית ספר יסודי ,חוזרים לבתים
שלהם.
הרבה פעמים ירדתי לשם בעצמי ביחד עם החיילים שלי ואני זוכר שאני מסתכל על אותם הילדים
ואני אומר "מה לעזאזל ,כאילו ...איך אתה מתמודד? מה אתה אמור לעשות?".
לצורך העניין ,סלע שילד בכיתה ו' זורק עליך ,או מאות ילדים ,זו סיטואציה שמסכנת חיים לכל
דבר ואסור לך לירות .אסור! כדור – אסור לתת לך בגזרה בלי שאתה מבקש אישור לפני זה .כמובן,
אם זה לא מצב של קנה בתוך הפנים .מי שיורה ,מי שזורק איזה רימון – משלם את המחיר .זה מצב
שתסכל גם אותנו ,החיילים ,הרבה מאד פעמים ,ושוב ,זה לא צחוק .הפציעות שהיו שם הן פציעות
לא קלות.
ככה זה בעצם השגרה ,בשבילם זה משחק .אני בטוח שהיום חלק גדול מהילדים שזרקו את האבנים
באותו בית ספר ,זה אותם הילדים שאנחנו רואים במצלמות האבטחה שדוקרים את החיילים ,אין
לי שום ספק בזה .שום ספק.
באותו הבית הידוע לשמצה ,באותה עמדה שאנחנו היינו בה ,מול העיקול ,נהרגה ...אין לי אפילו את
המילים לתאר את זה ...הייתה שם באותה הדירה משפחה ,אב ,אישה וזוג תאומים ,ילדים בני 4
בערך ,האבא רצח את האמא בדפיקות .הוא חנק אותה עם נייר כזה של פצפץ והטיח לה את הראש
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על מראה ופשוט חתך את הילדים ,את התאומים וזהו ...פשוט ...כשקיבלתי את התדריך אמרו לנו
שזה רצח שבוצע על רקע כבוד המשפחה.
אנחנו הגענו לשם ,אני והחיילים שלי .והדם ,הכתמים של הדם היו עדיין על הרצפה .אנחנו ממש
מזיזים את הבלגן לצד ומנסים להתמקד במשימה .נכנסנו לשם וביצענו את מה שאנחנו צריכים
לעשות מבחינה מבצעית ,שזה אך ורק לתצפת על אותו הציר שצופה על בית הספר ולהגן על עיקול
 160ולהבטיח את שלום העוברים והשבים.
בדרך כלל הכל התנקז לרקע של חילול כבוד כזה או אחר ,היו רודפים אחד אחרי השני עם גרזנים
שם ...אנחנו ,בתור כוח שנמצא בשטח ,חלה עלינו חובה מוסרית להתערב .אנחנו חייבים לעשות
משהו ,אנחנו לא יכולים לתת להם לרצוח אחד את השני ,זה לא יקרה .והייתה גם התייחסות לזה
בכל התדריכים.
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לא עוברות שתי דקות והסיפור של המתעלפת מתברר
כמלכודת
סמ"ר דרור דגן
דובדבן
בית לחם
2004

בינואר  2004התפוצץ מחבל מתאבד באוטובוס ,קו  19בירושלים 11 .אנשים נהרגו ועשרות נפצעו.
חמאס בית לחם לקח אחריות על הפיגוע ,ולאחר מספר ימים המודיעין של צה"ל הצליח לסגור מעגל
ולהגיע למיקום המדויק שבו מסתתר ראש הזרוע הצבאית של חמאס בבית לחם.
יחידת דובדבן הוקפצה למשימה ולאחר נוהל קרב קצר של יום אחד ,יצאנו במטרה ללכוד את
המחבל .הפעילות עצמה הייתה מאוד מורכבת ומסוכנת ,מסיבות של בטחון שדה ,לא ארחיב.
עם הפריצה לבית והסריקה המהירה של החדרים ,נפלה והתעלפה מי שזוהתה כאשתו של אותו
מחבל בכיר בחמאס .אני ,בתור החובש של הצוות ,לא היססתי והתחלתי לטפל בגברת.
לא עוברות שתי דקות והסיפור של המתעלפת מתברר כמלכודת .הכל הצגה ,טריק למשיכת זמן
לטובת התארגנות המבוקש.
בעוד אני מטפל בגברת ,מגיח המחבל המבוקש מתוך קיר כפול ויורה לכל הכיוונים .מהירי נפצעים
מספר לוחמים ,אני ביניהם .כדור אחד פילח לי את הראש ויצא החוצה וכדור שני נתקע בעמוד
השדרה .לאחר שיקום ארוך ,אני משותק מהחזה ולמטה ומוגדר נכה  100אחוז.אני נפצעתי כי
חונכתי על ערכי צה"ל ,לטפל בפצוע באשר הוא פצוע ,גם אם זאת אשתו של מחבל בכיר שמתעלפת
באמצע מעצר.
זה העניין כולו בסיפור אחד ,חברים.
חיילינו נפגעים ,כשהם מגלים הומניות ואמות מוסר שלא רואים ולא ראו בעבר באף צבא ובאף
מלחמה בעולם .בכל מלחמה נשבר תקדים שלא נראה לפניו בתחום מוסר הלחימה של צה"ל.
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צוות רפואי בצבא ,במיוחד באיו"ש ,מטפל ב 90%-מהמקרים
בפלסטינים
סמ"ר רון לייבנגרוב
גדוד מיתר ,תותחנים
יהודה ושומרון
2004

כשאנשים חושבים על צוות רפואי צבאי ,מה שעולה להם לראש זה צוות שאחראי לטפל בחיילים.
אז אני ממש רוצה לשלול או להפריך לכם את המחשבה הזו .צוות רפואי בצבא ,במיוחד כשהוא
באיו"ש ,מטפל ב 90%-מהמקרים בפלסטינים .לא בחיילים ואפילו לא באזרחים ישראלים.
בערך שבוע אחרי שהגעתי ליחידה מהקורס ,יום שבת 6-5 ,בבוקר ,הקפצה .מודיעים לנו שיש תאונת
דרכים במרחק של רבע שעה נסיעה מאתנו.
קפצנו ,כמובן .בתוך שתי דקות עלינו לרכב .הגענו אחרי רבע שעה במהירות מופרזת ,תוך כדי סיכון
חיינו ,כי אמבולנס צבאי זה רכב ממוגן ,כבד ,לא בטיחותי בנסיעה במהירות גבוהה ,אז מיותר לציין
שכל הקפצה כזו בצבא ,של רכבים כאלה ,זה תוך סיכון חיי אדם .אבל אתה צריך להגיע כמה שיותר
מהר לטפל בפצועים .בתור איש רפואה ,אתה נשבע לטפל בכל אדם אשר יהיה ,לא משנה גזע ,מין או
אזרח של איזה מדינה הוא.
מגיעים בתוך רבע שעה ,כמו שאמרתי ,ורואים מונית שירות פלסטינית הפוכה .מה שאני ראיתי זה
בערך פי  2אנשים ממה שיכולים להיכנס שם 20 .איש היו בתוך המונית הזו כשמותר  10אנשים בערך.
 15אנשים ,פחות או יותר שוכבים מחוץ למונית בדרגות פציעה שונות ,צועקים ,צורחים מכאבים,
עוד  5אנשים בתוך המונית.
בדרך כלל מד"א מגיעים לפני צוות רפואי צבאי .הפעם הגענו לפניהם ואנחנו ללא שום היסוס
מתחילים לטפל .עכשיו ,בשבילי זו פעם ראשונה אחרי קורס חובשים שאני מטפל באירוע עם פצועים
קשה ,ציוד רפואי עף באוויר ,חבישות ,חסמי עורקים ואם צריך אפילו ניתוחי שדה ע"י הרופא .אנחנו
 3חובשים ,רופא ונהג בשטח די מסוכן אפשר להגיד ,כי זה היה בעצם בשטח  Aאו שטח  ,Bאני לא
בדיוק זוכר ,בין שני כפרים מאד עוינים ללא שום יישוב ישראלי באזור ,בשטח שהצבא מופקד עליו.
בכל מקרה ,אנחנו לרגע לא היססנו לטפל באנשים האלה ,למרות שזה קצת מוזר שאתה על מדים,
מטפל באזרחים פלסטינים ...אתה יודע ,צבא הגנה לישראל ,זה לא בדיוק מה שציפית ...ההוראות
בצבא הן שאתה חייב לטפל בכולם וכמו שאני אמרתי 90% ,מהטיפולים שלי בצבא ,בתור חייל ,היו
או בפלסטינים או באזרחים שאינם אזרחי ישראל.
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אז בעצם בתוך כמה דקות אנחנו מתחילים להרגיש שהמון מתחיל להתגודד .כמובן ששמעו את
התאונה ,העבירו מפה לאוזן ,עשרות אנשים מתחילים להתגודד ,אני לא יודע ,אולי אלה היו נשים
של אותם אנשים במונית .מתחילים לצעוק ,ילדים ,אנחנו מתחילים להרגיש שקצת מסוכן ...מד"א
עדיין לא הגיעו ,אף צוות רפואי צבאי לא הגיע לתגבר אותנו באזור ,אני מרגיש שמצד אחד אני מטפל
ומנסה להציל חיים ,מצד שני אני בשטח עוין ,גם החיים שלי חשובים לי...
זה כמובן לא מנע ממני ומחבריי להמשיך ולטפל.
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בעצם ,אנחנו הצלנו לו את החיים
סמ"ר רון לייבנגרוב
גדוד מיתר ,תותחנים
קלקיליה
2004

היחידה חלשה על גזרה מאד גדולה שהתפרשה על פני משהו כמו שלושים או ארבעים ק"מ.
במוצאי שבת קיבלנו קריאה על פצוע פלסטיני קשה מירי .מה שקרה בעצם זה שפלסטיני שרצה
להסתנן לשטח ישראל לטובת עבודה ,לפחות זו הייתה הטענה ,יכול להיות שזה היה למטרות אחרות,
אני לא באמת יודע ,הוא בעצם נורה על ידי כוח צה"ל אחרי שלא שעה ולא נענה לקריאה לעצור.
כאשר חשודים מתקרבים לגדר או לאזור שאסור להם להתקרב אליו ויש חיילים שמבחינים בהם,
הם פותחים בנוהל מעצר חשוד .זה בעצם סדר פעולות שבו אתה קורא לאדם שמולך ,מזדהה שאתה
חייל ואומר לו לעצור ,בערבית ובעברית .אם הוא לא עוצר לאחר הקריאות האלה אתה יורה באוויר
ורק לאחר מכן אתה מסיים את זה בירי לרגליים .חשוב להדגיש  -ירי לרגליים .לא על מנת להרוג.
זה באמת מה שקרה ,ירו לו לרגליים אחרי שלא שעה לנוהל מעצר חשוד.
אז בעצם אנחנו הוקפצנו ,זה היה בצד השני של הגזרה .נסענו במהירות מטורפת ,אני זוכר את זה
מאד טוב בראש ,זה היה יום גשום ,על רכב ממוגן ישן ,רכב עם רכב עם בלמים מאד חלשים ,כמעט
עשינו איזה שלוש תאונות בדרך .מגיעים לאירוע ,רואים בחור שוכב עם פצע ירי ברגל ,כמובן שישר
מתחילים לטפל .חברים שלו בצד עומדים ,צועקים ,מתרעמים ...מטפלים ,מטפלים ,מטפלים,
בתוך רבע שעה מצליחים לייצב את המצב שלו ,מגיע אמבולנס ומפנה אותו לבית חולים בכפר סבא.
עכשיו ,שוב ,זה עוד פעם סיפור על איזה מקרה שאנחנו מצילים חיי אדם של פלסטיני שבסופו של
דבר רצה להסתנן לשטח מדינת ישראל כשהוא לא אמור לעשות את זה .ופה האירוע לא נגמר.
אחרי כמה שבועות כולנו ,גם הצוות המטפל הרפואי וגם הצוות שביצע את המעצר ,זומנו לחקירה
במשטרה הצבאית .למה זה קרה? בגלל שהבחור או משפחתו תבעו את המדינה .מה זה בעצם לתבוע
את המדינה אחרי שבן אדם ניסה להסתנן לשטח מדינת ישראל? זה נראה אבסורד ,כן ,אבל זה קרה,
אנשים תוחקרו ,זה לא נעים ,במיוחד אחרי שאתה על מדים ,מטפל במישהו פלסטיני.
אני יכול להגיד שבסופו של דבר ,ממה שאני יודע ,הבן אדם זכה בכסף ,לא מעט כסף ,על זה שהוא
הוכר כנכה והוא תבע את הצבא וקיבל פיצויים על כל האירוע הזה .שוב ,נשמע אבסורד ברמות
מטורפות ,אבל הצבא מצד אחד מטפל – מציל חיי אדם של פלסטינים ,ומצד שני הצבא בעצם גם
נתבע ומשלם פיצויים.
הוא טען שהטיפול הרפואי גרם לו נזקים למרות שלפי כל הממצאים אם עוד  5דקות לא היינו
מגיעים הבן אדם היה מת .בעצם ,אנחנו הצלנו לו את החיים.
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ואז הסמל הוציא סכין ופינצ'ר לו את הגלגל
רס"ל (מיל') דרור זיכרמן
גדוד נחשון ,כפיר
יהודה ושומרון
2005

כשהייתי חייל בסדיר ,אחד המפקדים ,אחד הסמלים ,היה מפקד של הסיור בגזרה .במהלך הסיור
הם התקילו רכב פלסטיני ועצרו אותו לבידוק ,בין הסמל לבין הפלסטיני התפתח איזשהו ויכוח ,אני
לא ממש זוכר על מה ,אבל הפלסטיני סירב לבצע כמה דברים ,סירב לפתוח את הבגאז' ,סירב לעשות
כל מיני דברים שהוא התבקש לעשות ,אז אותו מפקד פשוט לקח סכין ופינצ'ר לאותו פלסטיני את
הרכב .פשוט חתך את הגלגלים של הרכב.

בעקבות אותו מקרה ,אותו סמל הודח מהתפקיד שלו

כבר יום למחרת .נשפט כבר באותו יום ולמחרת כבר הודח .זה נגמר במהירות הסיפור הזה ,וזה נעשה
מהסיבה הפשוטה שבצבא אין מקום לדברים כאלה .אמנם יש לחץ ואמנם הרבה דברים גורמים
ללחץ ,אבל זה לא דבר שעושים ,את זה אסור לעשות וזה מסוג הדברים שצה"ל דוחה מתוכו.
אין דבר כזה פקודות ...אין שום סיבה בעולם לפנצ'ר לאף אחד את הצמיגים .אין שום סיבה בעולם.
אם הוא התנגד לחיפוש או לבדיקה כלשהי יש לך את הזכות לעצור אותו ,זה כן .יש לך הזכות המלאה
לעכב אותו ולעצור אותו .אבל לפגוע לו ברכוש ,לפגוע בכבודו ,אין .לא יקום ולא יהיה בצבא.
אני חושב שפעלו נכון באותו מקרה .אמנם הוא היה חבר שלי ,אני לא אגיד שלא ,הוא היה חבר שלי,
אותו בן אדם ,ואני חושב שהוא עשה טעות ,שהוא היה אימפולסיבי ופעל מתוך כעס.
הוא לא היה צריך לעשות את זה והוא גם שילם בתפקיד שלו על מה שהוא עשה .כך היה צריך
להיעשות לדעתי .לא משנה כמה לחץ אתה חווה במשימות שלך ,אין שום סיבה לעשות דברים
כאלה ,אין שום סיבה בעולם.
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המחבל ניצל את המוסר שגדלתי עליו
רס"ל (מיל') דרור זיכרמן
גדוד נחשון ,כפיר
טול-כרם
2005

בשנת  2005ב 29-בדצמבר ,הייתי חלק מצוות סיור בפיקודו של אורי בינמו ז"ל .זה היה בחנוכה
וקיבלנו התרעות על כוונת מחבלים לבצע פיגוע באחד ממופעי חנוכה .אמרו לנו לבדוק רכבים
שיוצאים מכיוון העיר טול-כרם לכיוון ישראל ,בשביל לוודא שאין עליהם אמל"ח ואין עליהם שום
אמצעי שעלול לחשוף איזושהי כוונה לבצע פיגוע בשטח ישראל .זה היה כשהיינו במהלך סיור .היינו
אני ,אורי ,נהג ועוד חייל .קצת לפני השעה  9קיבלנו את ההתרעה .בשעה  9הקמנו מחסום ביציאה
מהעיר טול-כרם ושם החלטנו שבמקום למקם את המחסום של הסיור קרוב למחסום הגדול ,שנקרא
מחסום  ,407נמקם את החסם שלנו יותר פנימה ,יותר לכיוון העיר ,כי יש שם התפצלות של כבישים
שמובילה לעיר קלקיליה וגם משם אפשר לברוח ולבצע פיגוע.
הקמנו את החסם ואורי פיצל את הכוח .אני ואורי בדקנו רכבים ושני החיילים האחרים נשלחו
לכיוון קצת יותר מזרחי מאתנו בשביל שהם יוכלו לתצפת ולאבטח פריפריאלית .כלומר ,אבטחה
היקפית כזו ,למקרה שיש מישהו שעלול לפגוע מרחוק במחסום בצורה כלשהי בזמן הבידוק שאנחנו
מבצעים.
מהלך הבידוק הוא ככה ,פעם אני בודק ופעם אורי בודק ,בזמן שאחד בודק ,השני מאבטח .בדקנו
ככה רכבים ,בהתחלה אני בדקתי ואז אורי בדק .אחת ההתרעות שקיבלנו הייתה לבדוק בתעודות
זהות שמדובר בשנת לידה  ,'76כי זו ככל הנראה שנת הלידה של המחבל שעלתה במודיעין שהיינו
צריכים לוודא אותה .אז לפי המידע הזה בדקנו רכבים.
במהלך הבידוק במחסום הגיעה מונית פלסטינית .זה היה התור של אורי לבדוק את הרכבים ואני
אבטחתי אותו .אורי לקח מהם את תעודות הזהות ומעביר לי לאחור לבדיקה ,אני מסתכל ואני
רואה שיש את ה ,76-אני עולה בקשר מול החמ"ל ובעצם שם הם מאמתים לי שצריך לבדוק את
הרכב הזה בצורה קפדנית .אני מזכיר ,היו שם  8נוסעים.
החזרנו את תעודות הזהות ,ביקשנו מהם לצאת מהרכב ואורי העמיד אותם בשורה ,את נוסעי הרכב,
אחד ליד השני .בדק את הנוסע הראשון ,לא היה שום דבר ,הוא היה נקי ,ביקשנו ממנו להרים חולצה
כדי שנראה שאין עליו שום מטען ,סכין ,משהו שהוא יכול לבצע אתו פיגוע.
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השלושה הראשונים היו נקיים ,בלי שום נשק ובלי שום אמצעי לחימה עליהם .הבן אדם הרביעי
זה היה מחבל בעצם ,מחבל מתאבד .הוא לבש עליו מעיל עור ,וכשאורי בא לבדוק אותו אז עלה לי
ישר החשד שמדובר במחבל .אני לא יכולתי ...לא חשד ודאי של מאה אחוז ,אבל ממש אינטואיציה.
אינטואיציה והרגשה שמדובר במחבל ,כי היה יום חם מאד באותו יום והוא גם לבש מעיל עור מפוצץ,
לא רק שמעיל עור אלא מעיל עור שניפח אותו מאד .הוא התנהג מאד מוזר ,מאד ,תנועות הגוף שלו
והמבט שלו בעיניים ,אתה פשוט רואה שמדובר כנראה בלא משהו שגרתי ,לא משהו שאתה נתקל
בו כל יום .אז אני ,מהאינסטינקט ,כיוונתי לו נשק לפנים ,ואני מסתכל עליו ו ...ואני לא יורה ,אני
לא יורה כי אני ...אני חייל בסך הכל ,אני החייל המאבטח ואורי זה המפקד שלי ,אני לא מבצע שום
פעולות בלי שאני מקבל עליהן אישור .אין דבר כזה אתה לא עושה מה שאתה רוצה .ואורי מסתכל
עלי ותוך כדי נוצר בינינו דיאלוג ,דיאלוג של כמה שניות לפני שהוא ...לפני שהמחבל התפוצץ ואורי
נהרג ...כמה שניות לפני כן אני פשוט מסתכל והוא אומר לי "אתה לא יורה".
אמרתי לו "אבל הוא ...הוא חשוד ,הוא מלחיץ אותי."...
"אתה לא יורה! שום דבר ,אין סיכוי שאתה יורה"
אני לא אשקר ,בתוך תוכי רציתי לירות ,למה? כי אני ידעתי ש ...כי הייתה לי הרגשה ,אינטואיציה
מאד חזקה שמדובר במחבל ,והסתכלתי לו בפנים ,ואני מסתכל לבן אדם בעיניים ,אני מסתכל על
התנועות גוף שלו ואני מסתכל על איך שהוא מגיב לפקודות שלנו ,ואחרי הדיאלוג שלנו אורי מסתובב
למחבל ואז הוא פוקד עליו להוריד את החולצה ,המחבל נוגע לעצמו במעיל ככה ואז מתפוצץ.
אורי נהרג ,אורי הועף למרחק ונהרג ,אני הועפתי לצד השני ,הייתי במרחק טיפה יותר רחוק מאורי
אז לא הייתי בטווח של הפיצוץ ,הייתי בטווח של ההדף יותר .נפצעתי מאד קשה ,הייתי שרוע על
הרצפה ,מדמם ,שרוף ,כל הגוף שלי מלא ברסיסים ,מלא בחתכים .אני מסתכל על הרגל שלי ,היא
מרוסקת לגמרי ,הרגל השנייה מלאה ברסיסים ,כל הווסט שלי מלא ברסיסים ,ואחרי האירוע הזה,
אחרי הפיצוץ ,זה לקח כמה שניות ,ממש ...כמה שניות של מסך לבן ,של ...אני רואה רק אבק ומריח
ריח של בשר שרוף מולי ,מה שקרה זה שאחר כך שני החיילים האחרים הגיעו לקחת אותי ,לגרור
אותי למקום מבטחים.
הייתה לי פה דילמה אם לירות או לא לירות ,ואני הלכתי עם הפקודות של הצבא .פעלתי לפי מה
שהיה צריך לעשות במסגרת של הצבא .אני כחייל אסור לי לירות אם אני לא מזהה אמצעי וכוונה.
כל עוד אני לא רואה את זה בוודאות ,כל עוד זה מוסתר ואין לי את האפשרות לגלות את זה ,אז אני
לא יורה ,למרות שמאד רציתי לירות ומאד רציתי לפגוע.
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אני ...חלק מהפציעה שלי זה הלם קרב ,והלם קרב על רגשות אשם ,המון רגשות אשם יש לי על זה
שאני לא יריתי ולמרות כל זה אני חושב ש ...גם במבט לאחור הייתי פועל באותה צורה .באותה
צורה ,זאת אומרת שאני לוקח את המוסר הצבאי שאני התחנכתי עליו כחייל ומיישם אותו בשטח,
כלומר ,אני לא מפר פקודה ואני לא עושה ככל העולה על רוחי.
בגלל המוסר הזה ובגלל המוסר שאני גדלתי עליו ולפיו התחנכתי בצבא קרה מה שקרה .המחבל
ניצל את זה והתפוצץ ,כי כנראה ...כנראה הוא שיער שלא יירו בו .זה אני לא יכול לדעת לעולם ,אבל
אם הייתי יורה אז היום יכול להיות שהייתי ...שלא הייתי פצוע ואורי היה חי .אני לא אוהב לדבר
בדיעבד ,על מה שהייתי עושה ומה לא הייתי עושה ,אבל אם הייתי יורה ,וזה לא היה מחבל ,וזה
היה סתם איזה אזרח רגיל כלשהו ,אז הייתי אני הופך למחבל במוסר הצבאי ,במוסר שצה"ל פועל
לפיו.
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אנחנו מקבלים הוראה לעצור את המרדף
רס"ן (מיל') נועם זיו
גדוד  ,428חטיבת מילואים 896
הר עיבל ,נפת שכם
2005

התקופה היא תקופת האינתיפאדה השנייה ,הרבה מאד פעילות טרור פלסטינית ,גם על הצבא ,גם
על אזרחים .אנחנו היינו שם כדי להגן על האזרחים שגרים שם ,בעיקר לאורך הצירים .היו הרבה
מאד פיגועים.
מפקד הפלוגה שלי ליווה שיירה שירדה מהר עיבל ,שזה ההר הגבוה שתוחם את שכם מצפון .באחד
העיקולים הם נכנסו לתוך מארב ירי של מחבלים ונפתחה עליהם אש .היה שם קרב יריות קצר שבו
אף אחד לא נפגע כיוון שהרכבים היו רכבים ממוגנים .לאחר מכן ,הכוח של המ"פ יצא החוצה,
התחיל לנהל את המרדף ואנחנו הוזעקנו כתגבורת .גם אנחנו חטפנו אש ,התבצע עלינו ירי מכמה
כיוונים ,כנראה שהיה מדובר במארב שהוכן שם מראש לכוח החילוץ.
הפרט החשוב ,בעצם ,הפרט שנעשה חשוב עכשיו ,הוא שזה היה חודש הרמדאן ,ובמשך הרמדאן יש
רגישות יותר גדולה לכל מיני אירועים ,בעולם המוסלמי בכלל וגם בקרב הפלסטינים ,לאירועים יש
עצמה יותר חזקה .ובאמת הייתה באותו חודש הרבה מאד פעילות טרור שניסתה לפגוע גם באזרחים
וגם בחיילים.
בערך באמצע המדרון ,תוך כדי מרדף אחר היורים ,כשאנחנו בירידה למטה ,ירידה מאד קשה ,מפקד
הפלוגה ,שהיה בראש הכוח ,ואני מקבלים הודעה בקשר לעצור את המרדף ולא להמשיך ,לעצור
במקום.
אנחנו עוצרים במקום ,החיילים מאד מתוסכלים ,גם המפקדים .אנחנו מאד מתוסכלים ,מאד רוצים
להגיע כי זו ממש הייתה תחושה של אוטוטו ,עוד מעט ואנחנו תופסים אותם...
ההוראה הזו התקבלה מכיוון שמדובר ברמדאן ומדובר בכפר שתקופה מסוימת לפני זה היה יחסית
שקט ויש איזשהם יחסים של "תן וקח" ,כפרים שהם יותר רגועים הצבא מקל עליהם יותר.
אני חייב להגיד שלקח לי זמן ,אבל אני הייתי בסופו של דבר מאד גאה להיות מפקד בצבא שעושה
החלטות כאלה בזמן לחימה ,וזו הייתה לחימה.
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זה שהיום הוא נכנס בלי כלום ,לא אומר שמחר הוא נכנס בלי
כלום
סמ"ר יואב גולוב
גדוד  ,202צנחנים
חברון
2006

אחרי שאתה נמצא באותה עמדה בחברון יום כן יום לא ,או שלוש פעמים ביום ,במהלך כל השבוע,
אתה בעצם מתחיל לראות פרצופים מוכרים שחוזרים על עצמם .אתה מגלה את אותו בן אדם עובר
חזור ושוב ,אדם שעובד בצד הזה של העיר וגר בצד השני של העיר למשל ,ואתה בעצם מווסת על
הכניסה והיציאה שלו ,אתה מכיר אותו ,ועם זאת אתה מחויב לעשות עליו את הבידוק ואתה מחויב
לראות שהוא לא נושא עליו נשק .זה שהיום הוא נכנס בלי כלום זה לא אומר שמחר הוא בא בלי
כלום ולא מנסה להעביר תחמושת מצד אחד של העיר לצד שני.
חשוב להדגיש שיש נקודות ספציפיות בעיר שבהן אתה לא יכול לבודד את האוכלוסיות כך שכל
אוכלוסייה תהיה במקום אחר ,ויש שבילים מעורבים שבהם ערבים ויהודים הולכים ביחד ,ואז מה
שאני אומר מקבל משנה תוקף .כלומר ,בכל יום מישהו יכול להגיע עם נשק ,עם משהו ,ואז פיצוץ
הוא אלמנט של שניות.
באיזשהו יום ,ילד שפחות או יותר הכרנו אותו ,ראינו אותו כבר כמה פעמים ,נכנס ויצא מנקודת
הבידוק בצורה שהיא מעוררת חשד ,כי אין מה לעשות ,זה התפקיד שלך .אתה עומד שם כדי לבדוק
את האנשים ואתה רואה שהוא הולך וחוזר והולך וחוזר וכל פעם אני תוהה  -יש לו שם סכין? אין לו
סכין? עכשיו ,אתה מסתכל ,אתה מנסה ,אבל הוא מדבר ערבית ,אתה מדבר עברית ,אתה לא באמת
מבין מה הוא עושה ,אני מדבר על ילד בן  12בערך.
עד שבאיזה שלב אני עוצר אותו ,אני אומר ,טוב ,משהו פה נראה לי מוזר .אז הוא כמובן מאד נלחץ,
כי הוא ילד וחייל עוצר אותו .אני מעכב אותו רגע כי אני רוצה להבין ,אז במקרה הזה אני קורא
למישהו שיכול לדבר אתו .יש מתשאלים ,אנשים שיכולים לעבוד מולו ,ועד שהוא מגיע כבר מצטבר
תור ואנשים מתחילים להיכנס להתלהמות כי אתה מעכב ילד בן  12וזה מאד לא נעים .אבל אני רוצה
להבין מה הוא עושה ,אני רוצה להבין למה הוא שם ,לוודא שהוא לא מסכן אותי.
ובתוך עניין של  20דקות ,אולי חצי שעה ,אני מגיע ממצב של מעבר סדיר למצב של עימות על גבול
העימות הפיזי ,עד שאני כבר צריך לאיים עם הנשק ,ברמה של "תירגעו רגע עד שנגיע ונסדר את
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הסיפור הזה" ,כי הם לא מבינים אותך ואתה לא מבין אותם וזה סוג של שיח חירשים שכזה שאף
אחד לא יפתור לך אותו באותה נקודה.
בסופו של דבר ,אני לא יודע .אף אחד לא באמת יודע מה קרה ,הבנתי שהיו תרופות שהיה צריך
להעביר ,ככה הוא אמר ,אנחנו בעצמנו לא יודעים .אז הוא העביר שם שקיות עם תרופות הלוך
וחזור לבית של משפחה שלו ,או זה מה שאנחנו הבנו בסופו של דבר .מצד שני ,זה התפתח לאירוע
די אלים .היה חיכוך ,מישהו בסוף נלקח לחקירה ,אז אני הייתי צריך להחליט ,אני נותן לילד הזה
לעבור ומרגיע את המצב הזה? או שאולי דווקא כשאני משאיר אותו פה רגע לבידוק ,ואני בודק ,ואני
שואל .דווקא פה אני מראה להם שאני ערני ואולי זה מה שיגרום למישהו שחשב על הברחת נשק או
משהו דומה לחשוב שוב.
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אל תעלו לגג ,אל תעלו לגג!
סמ"ר ליאור שחף
פלחה"ן נח"ל
שכם
2007

היינו צריכים לעצור מישהו שמוגדר כאחד האנשים הבכירים של חמאס באזור שכם .אנחנו כבר
ידענו שרצו לתפוס אותו פעמיים והוא הצליח להתחמק .עכשיו באנו לתפוס אותו בפעם השלישית
בדרך שהיא קצת שונה ,רצינו לתפוס אותו בהפתעה אז החלטנו שנגיע דרך הגג שלו ולא דרך הכניסה
הראשית כי הוא פשוט יברח לנו דרך הגג 5 .חיילים נכנסים בהתגנבות ,ברגל ,מטפסים על הגג ומגיעים
אליו דרך הגג בעצם ,כדי שאם הוא יברח נוכל לתפוס אותו ,זה בעצם היה הרעיון של המשימה.
החשוד ,באמת כפי שצפינו ,ברגע שהוא שמע כוחות שמגיעים ,בעצם את פעולת ההטעיה של הרכבים,
הוא ברח דרך הגג .יצא החוצה ,הסתכל לצדדים ,ראה שאנחנו נמצאים שם ,היינו במרחק של משהו
כמו  10מטרים ממנו על גג אחר ,ואז התחיל לברוח לכיוון הנגדי.
כמו שנוהלי הפתיחה באש אומרים ,ברגע שיש ברחן ,אתה צריך לנסות לעצור אותו .אם אפשר,
לעצור אותו בדרך של מרדף ולתפוס אותו ואם אי אפשר  -אפשר לירות ,אבל אך ורק ברגל .כי
המטרה היא לעצור אותו ולא להרוג אותו .באותו מקרה ,בגלל שלא היינו באותו גג ,בכלל לא הייתה
לנו אפשרות לרדוף אחריו ולכן צעקנו לעברו ,ירינו לו ברגל והוא נפצע .הוא נפצע מהירי ונפל על הגג.
באותו רגע ,בעצם המשימה שינתה את הפנים שלה לגמרי .עכשיו יש יריות וכמובן שמה שעשינו
כהליכה רגלית ,התגנבות ,שאף אחד לא ישמע אותנו ,הפך להיות משהו רועש.
הכוח העיקרי היה אמור לבוא ולתת לנו איזה חיפוי מתוך הבית עצמו .מה שקרה זה שהמשפחה
שלו התעוררה והיא גם רצתה ,מן הסתם ,לעלות לגג ולראות מה קרה .הם הגיעו לגג ובעצם נעצרו על
הפתח של הגג ,כי מצד אחד הם ראו שהאבא שוכב שם פצוע ,והם רואים אותנו בצד השני צועקים
להם שלא יצאו אל הגג כי אנחנו לא יודעים מה יש לבחור הזה ,יכול להיות שהוא עם נשק עליו
ואנחנו לא רוצים שהוא יתערבב – מבוקש עם אזרחים .אז אנחנו צועקים להם" ,אל תעלו לגג ,אל
תעלו לגג" ואנחנו מחכים בעצם לתגבורת שהייתה למטה והייתה צריכה לעלות.
תוך כדי האירועים האלה שהם צועקים ,אנחנו צועקים ,אותו מבוקש שוכב פצוע וצועק ,התחילו
לזרוק עלינו אבנים מגג יותר גבוה .וכשאני אומר אבנים ,אני מתכוון לא אבנים כאלה קטנות ,אלא
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לבנים רציניות .אחת מהן פגעה לאחד החיילים שלי בראש .למזלי ומזלו ,הקסדה הצילה אותו .אבן
אחרת פגעה לו בברך ,שם הוא היה יותר חשוף והוא כן נפגע ...הסיטואציה שאני מתאר היא :בן אדם
פצוע ,המשפחה שלו צועקת ,אנחנו צועקים ,זורקים עלינו אבנים...
בתוך כל הבלגן הזה הגיעה אחת מבנות המשפחה שכנראה לא הבינה מה קורה על הגג כי היא באה
מתוך הבית ,ופשוט רצה החוצה לכיוון אותו מבוקש .התחלתי בנוהל מעצר חשוד :עצרי ,עצרי או
שאני יורה ,כמובן הכל בערבית .ירי לאוויר וההתגלגלות הבאה של נוהל מעצר חשוד ,אם הם לא
מפסיקים לרוץ ,זה ירי לרגל .אני יריתי באוויר ואני רואה פתאום שהיא נופלת .אני מבין שמישהו
מהכוח ירה לה ברגל .אני מסתכל ואני רואה שבאמת אחד החיילים ,כנראה בגלל שהוא היה לחוץ
מהסיטואציה ,ירה לה ברגל והיא נפצעה.
באותו רגע אמרתי" ,חדל ,אף אחד לא יורה יותר" .אני מעדיף שרק אני אקבל כאן את ההחלטות,
יכול להיות שאני גם אעשה טעות ,אבל לפחות זה יהיה עלי ולא על החיילים שלי.
חדלתי את הירי ובאותו רגע באמת הגיע הכוח העיקרי שבא לעזור לנו ופינה את בני המשפחה משם
לכיוון הבית .נשארנו בעצם עם שני הפצועים  -המבוקש הפצוע ומישהי שככל הנראה היא הבת
שלו .אותו בחור שירה ,דרך אגב ,הוא בחור כמו כולנו ,בחור נורמטיבי לחלוטין ,לא איזה חמום
מוח או משהו כזה .פשוט כנראה קצת נרגש ,קצת נלחץ בסיטואציה ובאמת ירה .אני וכל שאר
החברים שלי ביחידה לא יכולים להטיל ספק בערכיות של אותו בחור ויעיד עליו כך כל מי שמכיר
אותו .בכל אופן ,אותו בחור גם היה החובש במקרה .אז כמובן ,בתור החובש ,ברגע שיש פצועים אתה
הולך לטפל בהם .והוא באמת הלך לטפל בפצועים ,הוא הלך לטפל בבחור שנורה וחובש אחר מהכוח
העיקרי הלך וטיפל גם בפצועה השנייה ובכל זה הם עדיין זורקים עלינו אבנים.
הסתכלתי לראות מי זורק עלינו את האבנים ואז ראיתי איזה ילד ...הייתי מעריך אותו בן ,14-13
פשוט עומד על הגג ,מתחבא מאחורי קיר ויוצא עם אבן .זורק עלינו את האבן ,מתחבא ,יוצא ,זורק,
ככה הלוך ושוב ,כל פעם מתחבא ,חוזר וזורק .פה אני התלבטתי ,צריך להבין שוב ,זורקים עלינו
אבנים מגובה ,אבנים רציניות ,וזה פשוט יכול לפגוע בחייל ,יכול במקרה מסוים אפילו להרוג אותו
וזו ללא ספק סכנת חיים .מצד שני ,מדובר בילד בן  13שזורק.
מבחינת הוראות הפתיחה באש ,מי שזורק עליך אבנים ברמה שהוא מסכן לך את החיים יש לגיטימציה
לירות לאותו בחור ברגל ,אוקיי? אפשרי .אפשרות אחרת  -לא לירות בכלל .להגיד אוקיי ,בואו ננסה
להתחמק מהאבנים שהוא זורק .לא שזה אפשרי כל כך ,אבל בואו לא נגיב.
אני בחרתי באיזו אופציית ביניים ,אמרתי" ,ילד בן  ,13לדעתי ,הוא די ייבהל אם אני אירה לעברו
אבל לא עליו" .לכן החלטתי שבפעם הבאה שהוא יוצא ,אני לא אירה בו ,אני אכוון לידו ,לכיוון של
איזשהו קיר שהיה שם ,בתקווה שזה יפחיד אותו והוא יברח ,ובאמת ככה עשיתי .בפעם הבאה שהוא
יצא יריתי לקיר .הוא לא נפגע ,הוא פשוט זרק את האבן שהוא רצה לזרוק עלינו ,זרק על הרצפה
וברח אל תוך הבית.

נלחמים על האמת

88

זהירות על פני מהירות
רס"ל (מיל') אביחי שורשן
עורב גולני
שכם
2007

יצאנו למעצר של מישהו מאד בכיר .הורו לנו שלא לפגוע בו אם הוא לא מתנגד בנשק כי המידע שיש
לו בראש זה מידע מציל חיים עבורנו .אז אנחנו צריכים לוודא שכשאנחנו נגיד לו "אדון מוחמד תצא
מהבית" הוא לא בורח החוצה .אנחנו צריכים להיות בשליטה על כל ה 360-שסביב הבית וכדי שזה
יקרה אנחנו צריכים לשלוט על הבתים שמסביב ,בתים של אנשים שאין להם קשר לבחורצ'יק.
אנחנו נכנסים לבית בצורה שקטה ,מסבירים למשפחה את מה שקורה ,אנחנו הצבא ,יש לנו פעילות,
אנחנו מבקשים להתרכז בחדר הזה והזה ,עושים בדיקה מהירה לראות שאין אמצעי לחימה ואין
טלפונים סלולריים שיוכלו בעצם להסגיר אותנו .אחד מהחיילים שומר עליהם וכל שאר הצוות עולה
לקומה הרביעית .בשלב זה אנחנו מחכים שכוח אחר יגיע מהצד השני וידווח שהוא ממוקם משתי
הצלעות האחרות של הבית ,ואז בעצם אנחנו יודעים שהבית סגור ,מוקף.
אני הייתי בקומה הרביעית .מגיע אלי אחד החיילים מלמטה ואומר לי בוא תרד למטה ,אחד מבני
המשפחה לא חש בטוב ,צריך לראות בית חולים .אני יורד למטה ורואה מה הסיפור .מדובר בסב
המשפחה ,משפחה שגרה ביחד כחמולה ,דופק לא סדיר ,נשימות כבדות וזיעה קרה במצח ,לא צריך
להיות איזה קרדיולוג כדי להבין שהבן אדם הזה צריך להגיע לבית חולים והחובש הקרבי שנמצא
אתנו לא יכול לעזור לו .עולים בקשר מול הרופא הגדודי ,מסבירים לו בדיוק את המצב וגם הרופא
אומר לנו" ,צריך לפנות אותו ,תנסו כמה שיותר זריז להגיע למצב שהבית מכותר  360כדי שאם תפנו
אותו ויחשפו אתכם ,הפעילות המבצעית לא תיפגע".
חשוב להבין ,למי שלא מכיר את הסיטואציה :אי אפשר להתקשר לסהר האדום ,אי אפשר לפנות
אותו לבית חולים פלסטיני כי בסופו של דבר ,ברגע שהוא יגיע הוא יגיד "הצבא אצלי בבית" במזיד
או בשוגג – ואתה נחשפת .ולכן זה רק פינוי שלך ,על בסיס הכוח שלך ,לבית חולים ישראלי ואחרי
זה ,כשייגמר הכל ,יחזירו אותו לבית חולים בשכם.
המצב עכשיו הוא שאנחנו צריכים לקחת החלטה מאד משמעותית ,כי בצבא יש עיקרון מאד
פשוט" :זהירות על פני מהירות" .זאת אומרת ,אני יכול ללכת ,לדוגמה ,מהקיר הזה לקיר ממול
במשך שעה ואף אחד לא ישמע אותי כי אני אעשה את זה צעד אחרי צעד ,לאט ובדממה ,אני יכול
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גם לעשות את זה בשלוש שניות של ריצה ,אבל כנראה שאז אני אעשה רעש .העיקרון הזה בא לידי
ביטוי כשאתה הולך אל היעד ,הסיבה שהכוחות האחרים התעכבו היא שהם נקטו אמצעי זהירות
ולא מיהרו.
עכשיו ,כשיש לי פה מישהו עם בעיה לבבית ,ואני צריך לבקש מהכוחות האחרים "חבר'ה תזדרזו",
המשמעות של זה היא שאולי הם ייחשפו ,אולי יקרה פה משהו .אבל זה סיכון מחושב שאנחנו
לוקחים כי אנחנו מבינים שיש פה מישהו שצריך להגיע לבית חולים בהקדם האפשרי .זה לא משהו
שאפשר לשים לו פלסטר ולהגיד לו טוב ,עוד  4שעות כשתיגמר הפעילות ניקח אותו.
באמת זה מה שקורה .אנחנו מבקשים משאר הכוחות להתמקם בהקדם האפשרי ,פותחים אלונקה
ומפנים אותו ,שישה לוחמים.
אנחנו מצליחים בסופו של דבר לפנות אותו עד לאמבולנס הצבאי ,שמפנה אותו לבילינסון ולחזור
חזרה לבית בלי נפגעים .אבל זה בדיעבד .זאת אומרת ,מי שמכיר את הקסבה של שכם ,יודע שלצאת
ולחזור את ה 300 – 200-מטר האלה לכל כיוון ב 3-בבוקר ,כשאתה לא חייב ,אחרי שהגעת אל הבית
ונכנסת אל הבית ואף אחד לא מצא אותך ,זה משהו שכדאי להימנע ממנו.
זו סיטואציה שבה אתה מבין שאתה מנסה לעשות את הכי טוב כדי לעמוד במשימה ,כי בסוף באת
לעצור מחבל ולא איזה ילד שתולה כרזות של הסתה ,ומצד שני אתה מבין שאתה נמצא בבית של
משפחה שכל החטא שלה זה שהיא גרה בית לידו ואין לה שום קשר לדבר הזה.
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ברור להם מהן הוראות הפתיחה באש שלנו והם ניצלו את זה
לטובתם כדי לשרוף אותנו
סמ"ר ליאור שחף
פלחה"ן נח"ל
שכם
2007

בניגוד לרוב הפעילויות שלנו ,שהיו בעיקר בלילה ,על מנת לנסות לצמצם מגע עם אוכלוסייה אזרחית,
במקרה הזה היה לנו מידע מודיעיני על חשוד שצריך לתפוס אותו כמה שיותר מהר כי הוא פצצה
מתקתקת והיינו חייבים ללכת במהלך היום ,למרות שידענו שזה יהיה בעייתי .מה שתכננו שנעשה
זה שחלק מהכוח ילך לתפוס את אותו בחור ,וכוח אחר ,שזה היה הכוח שאני נמצא בו בעצם ,ינסה
למנוע מאזרחים להיכנס לאותו רחוב ששם נמצא אותו מבוקש וליצור איזשהו חיץ בין האזרחים
לבין המבוקש ,כמה שאפשר.
בסוף מה קרה? אנחנו הגענו לשם ועמדנו עם הג'יפ שלנו וכמובן שמעו שהצבא הגיע לעיר .לא יודע
למה ,לא יודע איך זה קורה ,כל הילדים ,פחות או יותר כל הילדים שהיו בבית הספר ,פשוט הגיעו
לרחוב שלנו .אני מדבר על מאות ילדים ,מאות ילדים שעומדים ופשוט זורקים עלינו אבנים ,זורקים
עלינו צמיגים ,מה שאפשר לזרוק – זורקים עלינו ,מהגגות ,מהפינות ...מה שאפשר ,מלא ילדים.
בין היתר ,הוראות הפתיחה באש שלנו נורא מחמירות ,מנסות להימנע מלפגוע ...זאת אומרת ,לירות
רק כשצריך ,כשיש סכנת חיים .אז כשזורקים עליך אבנים ואתה בתוך ג'יפ ממוגן אז אתה אומר טוב,
מילא ,שיזרקו עלי אבנים ,אני לא עכשיו אצא ואתחיל לירות בכולם .מבחינתי אני עושה את המשימה
שלי כי אני מושך את ההמון והכוח שצריך לעצור את המבוקש – הוא בסדר ועומד במשימה.
ואז קרה משהו שקצת היה חריג בכל הסיטואציה הזו .הגיע ילד ,בן  13בערך ,והוא הולך עם בקבוק
זכוכית ובעצם נעמד מול הג'יפ שלנו וזורק עלינו את הבקבוק שלו .הוא זורק את הבקבוק ונשפך
עלינו איזשהו נוזל ,אני באותו רגע חשבתי לעצמי שזה נורא מוזר שהוא זורק עלי את בקבוק השתייה
שלו כי למה הוא לא שותה אותו פשוט?
כמובן שאני ,מבחינת הוראות פתיחה באש ,לא אצא עכשיו ואירה בילד שזורק עלי בקבוק עם מים,
או מה שזה לא יהיה ,אז הוא פשוט הלך משם ואז התחלתי להריח את הריח והבנתי שבעצם הוא
זרק עלינו בקבוק זכוכית עם דלק.
אז הוא הלך משם והגיע ילד אחר .ועכשיו ,אני אומר ילד כי הוא לדעתי בן  8מקסימום ,ילד בן !8
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והוא עומד מול הג'יפ שלנו ,מחייך ועושה לנו תנועה מגונה ,מוציא בזריזות קופסת גפרורים ,מדליק
וזורק עלינו .בום .כל האוטו מתחיל לעלות באש ,פשוט עולים באש .אנחנו יושבים באוטו והאוטו
עולה באש ,הילד היה מבסוט ,צחק והלך לו משם ואנחנו פשוט עולים באש.
עכשיו ,איך הגעתי לסיטואציה הזו? איך הגעתי לסיטואציה שילד בן  13בא וזורק עלי את הדלק הזה
והילד השני מדליק את הגפרור? הסיבה העיקרית היא שהם מכירים את הוראות הפתיחה באש ,הם
יודעים שאנחנו לא נירה בבן אדם שזורק עלינו בקבוק ,הם יודעים גם שלא נירה בבן אדם שזורק
עלינו גפרור ,וגם עם גפרור ,אין לי שום סיכוי לירות בו הרי הוא עשה את זה בתוך שנייה .זאת
אומרת ,ההוראות אומרות שאני לא יכול לירות בו אחרי שהוא זרק את הגפרור וברח ,כי הוא כבר
לא מהווה סכנה.
מה שעשינו כדי לכבות את זה ,נסענו מהר הלוך ושוב ,שפכנו מים מהמגבים ובסוף הצלחנו לכבות את
השריפה .אבל בסוף ,כשאתה חושב על הסיטואציה הזו ,היו פה שני ילדים שיודעים היטב שצה"ל לא
יירה בילד בן  .8הם יודעים את זה ,בגלל זה הוא הרשה לעצמו גם לחייך ולעשות לנו תנועה מגונה
לפני זה .זה לא שהוא פחד שנעשה לו משהו ,הוא פשוט צחק עלינו ,שרף אותנו והלך .אלה הוראות
הפתיחה באש שלנו ,לא יכולנו ...ועכשיו ,היית עושה משהו אחרת? אלה הוראות הפתיחה באש שלי.
אני לא יכול לירות בילד בן  8עם קופסת גפרורים.
באופן הזה הם גם משתמשים בילדים ,בעצם ,שיעשו את העבודה הזו ,וגם מנצלים את הוראות
הפתיחה באש המחמירות שלנו כנגדנו בסופו של דבר.
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ברגע שאתה מזניח את הפעילות הזו ,מגיע הנשק
וכשמגיע הנשק מגיעים הפיגועים
סמ"ר יואב גולוב
גדוד  ,202צנחנים
חברון
2006

מכיוון שחברון זה מקום כל כך מורכב ומאד מאד צפוף וזו עיר מאד גדולה ,יש אלמנט מאד גדול של
מעצרים.
בתור חיילים ,אנחנו לא תמיד יודעים את מי אנחנו עוצרים ולמה ,אבל יש חשיבות מאד גדולה
לכניסה לעיר ,לאזורים מסוימים ,למודעות הצבאית ,להבנה שהם לא יכולים לאגור נשק ,הם לא
יכולים לאגור ציוד מסוים ,כי ברגע שאתה מזניח את הפעילות הזו ,בתוך תקופה מאד קצרה נשק
מגיע ועם הנשק ,כמובן ,מגיעים הפיגועים ומגיעה האלימות .כלומר ,האלמנט של המעצר הוא
אלמנט ...גם יש לו חשיבות יחידנית לאותה נקודה ,לבן אדם שאתה תופס ,אבל יש לו חשיבות
הרתעתית מאד גדולה ,יש לו השפעה על האוכלוסייה שמבינה שיש עליהם שמירה .אם הכל בסדר
אף אחד לא נכנס ,הם לא מעניינים ,הכל בסדר .אבל ברגע שמשהו קורה אנחנו אוטומטית – בעזרת
מודיעין מדויק מגיעים ונכנסים לבית ,עד לבן אדם ספציפית ולוקחים אותו.
עכשיו ,זה מאד הגיוני .כלומר ,אם יש מחבל ,בן אדם שחושב לעשות פיגוע ,או שהוא אפילו לא יודע
מתי הוא הולך לעשות פיגוע אבל הוא ארגן את הנשק ,אנחנו לא יכולים לתת לזה לעבור ,אתה חייב
להיכנס ולבצע את המהלך הזה .זה מבחינתנו.
מבחינת האוכלוסייה האזרחית זה נראה מאד אחרת .אנחנו מגיעים באישון לילה ברכבים ,פורקים
מרחק מסוים מהבית בשביל כניסה שקטה ,רצים על חגור מלא ,נשק ,קסדות ,מקיפים איזשהו בית,
ועכשיו ,החכמה לעשות את זה ב 4-בבוקר כשכולם ישנים ואתה לא מפריע לאף אחד ,אבל ישנם
מקרים לא מעטים בהם הכניסה האוטומטית לבית מלווה ברעש .אתה פותח את הבית ,אם מוצא
את הבן אדם אז קדימה ,יצאת .אבל אם אתה צריך להיכנס לחפש ,אורות נדלקים ,האוכלוסייה
מתעוררת ,כולם מסתכלים עליך.
תחשבו עליכם ,אם צבא אחר נכנס לכם לשכונה ולמעשה נכנס לבית של מישהו שאתם מכירים אותו,
איך אתם תרגישו עם זה? בטוח שההרגשה מאד קשה ,ואתה הולך כמו שבאת וחוזר לבסיס שלך,
עם בן אדם שתפסת ,בלי הבן אדם שתפסת .זה מאד תלוי סיטואציה ,ואני בתור חייל ,בטח בתור
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מפקד של כוח שנכנס לתוך בית כזה ,צריך להחליט עד איפה אני מותח את הגבול.
התפיסה הצבאית היא מאד שמרנית .כלומר ,אם אין לך מודיעין מדויק ,אתה לא סתם עושה שום
דבר .אתה לא סתם עושה מעצר ,אם אין לך מודיעין אתה לא נכנס ואם יש לך מודיעין להיכנס אתה
לא תהפוך דברים אם אתה לא יודע שיש משהו ספציפי שאתה אמור למצוא...אתה לא סתם תתחיל
לפרק בית כי אתה חושב שאולי יש לבן אדם משהו.
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צה"ל לא מוכן לקחת את הסיכון של פגיעה בחפים מפשע
רס"ל (מיל') אביעד עשהאל
גדוד  ,636איסוף קרבי
עין בית עילמא ,נפת שכם
2007

הפעילות הזו הייתה ב ,2007-במחנה הפליטים עין בית עילמא ,המשימה שלנו הייתה להיכנס
לאלמנת-קש.
אלמנת קש זה בעצם כינוי לכניסה למבנה ,גם בית של משפחה אם צריך ,שאנחנו משתלטים עליו
באופן זמני מאד ,לילה ,שני לילות מקסימום ,כשבעצם לא עושים את זה בשביל הכיף כמובן .אלמנת
קש – יש לה תמיד מטרה נקודתית מוגדרת ומדויקת .במקרה הזה ,בגלל שהיינו בתוך שטח בנוי בתוך
מחנה הפליטים ,היינו צריכים להשתלט על בית שמולו היו מספר בתים שלפי ההיערכות והמודיעין
שקיבלנו כולל בתוכו חמושים שביצעו פיגועים נגד חיילים ונגד אזרחים.
כל אותם בתים שאנחנו נכנסים אליהם ,דבר ראשון ,זה מפעילות מודיעינית ממוקדת .זה לא שאנחנו
באים ,נכנסים לעיר ואומרים" ,טוב אני רוצה עכשיו להשתלט על הבית הזה" ,זה לא עובד ככה.
כל בית ,כל אלמנת קש שאנחנו נכנסים אליה ,זה אך ורק בשביל למנוע בעתיד פעילות חבלנית .הם
משתכנים בתוך האוכלוסייה הפלסטינית ,אין להם בסיסים ,לוקחים להם שטחי מגורים ,שמים
פה משפחה ,שם משפחה ,פה ילדים ,שם גן ילדים ,פה בית ספר ,ושמים את הבסיס שלהם בדיוק
באמצע.
ריכזנו את המשפחה בחדר ,הסברנו להם את המצב בצורה הכי טובה שאפשר ,לא נגענו להם  -לא
בכלים ,לא במקרר ,לא באוכל ,לא בשירותים ,והתחלנו לעשות תצפית על מספר בתים שעל פי
המודיעין באחד מהם באמת יש מבוקשים .בסופו של דבר ,אחרי שלוש או ארבע שעות של תצפית,
זיהינו לא פחות מ 7-6-חמושים ,בקלות .לפי האמצעים שהיו לנו ,אמצעי ראיית לילה ואמצעים
תרמיים ,יכולנו לראות בוודאות שהם חמושים ,עם וסטים ,אמצעי לחימה ,נשקים ,בצורה הכי
מאורגנת שאפשר וזה היה גם  400מטר מאתנו .אנחנו בעצם ניסינו להכווין את הצלפים שהיו מעלינו,
הצלפים פגעו רק באחד מהחמושים וגם זה – ביד .החמושים ברחו .אנחנו לצערי עמדנו והסתכלנו
עד כמה זה פספוס אדיר.
חודשיים-שלושה אחרי זה ,באותו מחנה פליטים ,עין בית עילמא ,נהרג סמ"ר בן-ציון הנמן מפלס"ר
צנחנים ,נוב'  ,04מירי של החוליה הזו .הוא היה אמור להשתחרר .זו הייתה הפעילות האחרונה
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של הצוות שלו ,ובגלל אותו פספוס שלנו בסופו של דבר פגעו בו.
הייתה לנו האפשרות להוריד את הבית ,להוריד את הקומה עם טיל עוצמתי שיגמור את אותה חוליה,
אבל המחיר בעקבות זה ,מה שעלול להיות קריסה של הבניין ופגיעה בחפים מפשע – זה ,בעיניי ,דבר
שאסור שיקרה ,וזו גם המדיניות של צה"ל .כך מחנכים אותנו מהיום שאנחנו התגייסנו ,כך מחנכים
אותנו מהבית ,מהטירונות ,מהמבצעית ,כל נוהל קרב ,כל תרגולת ,כל אימון – מחנכים אותך להיות
הכי ערכי שאפשר ,לא רק להיות הכי מקצועי.
אם לא היינו הכי ערכיים בעולם ,מצד אחד בן-ציון היה עדיין חי לו במושב נוב ,בצפון ,איפה שהוא
גר ,חי את החיים שלו ונהנה .מצד שני היינו קצת מאבדים את הדרך אם זה היה פוגע בחפים מפשע
באמת.
זו דילמה שמעלה בך הרבה תהיות ,אבל בסופו של דבר אתה מבין איזו עוצמה יש לצבא כזה שמוכן
לקחת את הסיכון ולא לפגוע בחפים מפשע.
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הוא פשוט אמר ,מצדי אתה יכול לירות בי
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים
נפת קלקיליה
2009

הייתי בסיור ,צמוד לגדר התפר בין קלקיליה לצופים .ראיתי בחור מבוגר בין  80פלוס ,לדעתי,
מתקרב לגדר עם עדר כבשים .אני רואה את הבחור הולך וחוזר ,הולך וחוזר עם העדר שלו ומה שקפץ
לי באותו הרגע לראש זה סיפור הל"ה .באותו מקרה הבחור ניצל את הסיטואציה ודיווח על הכוח,
מה שגרם לרצח ושחיטה מזעזעת של  35לוחמים .התבקשתי על ידי התצפיתנית להזיז אותו בגלל
שהוא כל הזמן התקרב לגדר .כשהוא הבחין בי וביקשתי ממנו לעזוב הוא אמר בהתחלה שהוא ממש
עוד מעט הולך ,אבל אז שינה כיוון .פתאום הוא התהפך לחלוטין ,אומר לי שהוא לא הולך ומבחינתו
אני יכול לירות בו.
זאת הדינמיקה שהרבה מאד פעמים אנחנו נדרשים להתמודד איתה .אפשר כמובן ללכת באופן ישיר
עם הפקודה ולהזיז אותו לא משנה מה .אבל אפשר גם לנסות להבין שמדובר במכלול של דברים.
מצד אחד החמ"ל דורש ממני להזיז אותו ,אבל מצד שני אני רואה שהוא מתרחק בשלב מסוים
ושהוא לא באמת מהווה סכנה .מה גם שלא רציתי להיגרר לניסיון הפרובוקציה שלו.
ההחלטה שלי הייתה מאוד ברורה ,כל עוד יכולתי להישאר שם ולתצפת עליו שהוא לא מהווה סכנה
עשיתי זאת .אין לו יותר מדי על מה לתצפת או לאסוף עלינו מידע .הייתי צריך להפעיל שיקול דעת
ולא להיגרר לפרובוקציה שלו ,כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים ניסו למשוך אותנו לזה בשביל לצלם
את הסיטואציה.
עשר דקות חלפו והאירוע נגמר ,כמובן ללא נפגעים או נזק .אבל זאת דוגמה קלאסית למצב שאם
הייתי ממלא את הפקודה כמו שהיא ,ללא שיקול דעת ,הייתי נגרר לאירוע שלא רציתי שיקרה.
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אנחנו בעצמנו רוצים להיות מוסריים ,ללא קשר ל"מחסום-
ווטש"
סגן (מיל') אביתר גת
גדוד צבר ,גבעתי
חווארה ,נפת שכם
2008

נשות 'מחסום-ווטש' זה ארגון שכביכול מפקח על המחסומים ביהודה ושומרון ,לראות שבעצם
הדברים שם נעשים בצורה תקינה ומוסרית ,יש להן משמרות ,הן מגיעות למחסום ובעצם בודקות
אותנו .הרבה פעמים זה מגיע לידי חיכוך מסוים כי הן מגיעות למיקום מסוים שמסכן אותן ואני
צריך להקצות חיילים שישמרו עליהן .בימים הראשונים באמת לא ידענו כל כך איך להתעסק איתן
ואיך להתייחס אליהן ,במיוחד כשהן ניסו להתקרב יתר על המידה ולהתחיל לתשאל את האנשים
במחסום .באיזשהו שלב ,אנחנו הגענו איתן להבנות שמבחינתנו אסור להן לעבור קו מסוים כל עוד
אין עליהן שמירה .זאת אומרת ,אם יש לי חייל פנוי שלא בהפסקה ,או שבמקרה יש פחות עומס
במחסום ואני יכול להקצות ,אז הוא מתלווה אליהן והן הולכות ושואלות כל מה שהן רוצות את
האנשים שנמצאים במחסום .יותר מזה ,מתלווה אליהן מתרגם ,מתרגם מטעמן שבעצם מתווך בינן
לבין האנשים במחסום והרבה פעמים הוא היה מגיע והן עדיין לא הגיעו ,אז אני הייתי לוקח אותו
איתי ואומר לו "בוא דבר איתם ,תבדוק מה קורה במחסום ,אני אלווה אותך" .הוא עצמו היה
פלסטיני ,כמובן ,אז פחות חששתי לחייו אבל עדיין ,העבודה שלו הייתה בעצם להעביר ביקורת עלי
ועל החיילים שלי ,בכל זאת הגעתי אתם להבנות מסוימות.
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הוא הבין שהאישה הזו עברה הפלה לפני כמה שעות
סגן (מיל') אביתר גת
גדוד צבר ,גבעתי
חווארה ,נפת שכם
2008

עיקר הפעילות שלנו היה – מחסום חווארה ,שידוע כלא פשוט בכלל .מדובר במחסום שהעביר עשרות
אלפי אזרחים פלסטינים משטח שכם לתוך שטחי יהודה ושומרון ,שטחי בי ,ומשם גם לישראל.
הסיבה למחסום הייתה בעיקר מכיוון שבאותה תקופה היו המון פיגועים ,גם בתוך ישראל וגם בתוך
יישובי יהודה ושומרון .בעצם שמו מחסום שבדק את האנשים שיוצאים ,לא את האנשים הנכנסים
לשכם ,מדובר במחסום שמבחינה הומניטרית הוא היה לא פשוט ,כי גם עברו בו הרבה אנשים וזה
יצר לחץ וגם החיילים שבודקים .צריך ממש לעבור כל בן אדם ,לבדוק את הציוד שלו ,להעביר אותו
בגלאי מתכות .באותו מחסום ובמחסומים מקבילים באותה גזרה ,לא פעם כשמישהו הגיע לבדיקה
אז מחבל הוציא סכין וניסה לדקור את הבודק או את השומר ,מציאות לא פשוטה .אני יכול לספר
לפחות על סיפור אחד שממחיש את המציאות הזו.
אחד החיילים שלי עמד בעמדה ב"נתיב ההומניטרי" ,כך קראו לזה ,זה הנתיב של הנשים והילדים.
מדי פעם היינו פותחים עוד נתיב גם לגברים ,אם היה מספיק כוח אדם ,ובנתיב הזה הם עברו יותר
מהר ,הבידוק היה פחות קפדני .הוא בדק את השקית של אחת מהנשים שהגיעה ,הוא ראה בתוכה
משהו עטוף והוא ראה שם דם .הוא לא ממש הבין מה הוא רואה וכשהוא הסתכל על האישה הוא גם
ראה שיש לה דם באזור החלציים .הוא שאל אותה מה זה והיא לא ממש ענתה ,אז הוא פשוט לקח
את השקית והסתכל לראות מה יש בתוכה .הוא גילה שם עובר מת ,ואז הוא הבין בעצם שהאישה
הזו עברה הפלה לפני כמה שעות או כמה דקות אפילו ,הוא ישר קרא לי ואנחנו הקפצנו גם את הרופא
הצבאי וגם את מד"א.
הרופא הצבאי הגיע ראשון ,באותו רגע לקחו אותה לטיפול כמה שיותר מהר כי הבינו שהיא לא
במצב שהיא יכולה להסתובב ככה במחסום.
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אני זוכר את המבט בעיניים של הילדים הקטנים
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים
נפת קלקיליה
2010

זה היה מעצר של אב משפחה ,אני זוכר שזו הייתה משפחה מרובת ילדים ,זה משהו שאני לא אשכח.
זה היה המעצר הראשון שלי באחד הכפרים סביב קלקיליה ,אמצע הלילה ,המון ילדות וילדים
קטנים .מכל הסיפור הזה אני בעיקר זוכר את הכניסה ואת המבט של הילדים בעיניים .הייתה לי
שנייה של הססנות ,למה אני עושה את זה? כי ללא ספק רואים את הפחד של הילדים וללא ספק אני
כאן הדמות הרעה.
אבל באותו רגע גם הרגשתי כאילו יום יבוא והם יבינו למה עשיתי את מה שעשיתי וכרגע אני אעשה
את הכל כמה שיותר מקצועי וערכי ,במילים אחרות .השארתי שני חיילים שאני סומך עליהם כדי
שיהיו עם המשפחה ,ירגיעו אותם ,ידאגו להם למה שהם צריכים וגם יפרידו בין המעצר לבין הילדים
שכמה שפחות יראו מה קורה .היום אני כבר בן  28ומבין הרבה יותר ,אבל ילד בן  21שצריך להבין
את האחריות שיש לו .מצד אחד לא לסכן את החיילים שלו ומצד שני לשמור גם על האזרחים האלו,
לא רק פיזית ,אלא גם למנוע מהם מראות שאנחנו יודעים שבעתיד עלולים לחזור אלינו בדרך זו או
אחרת ,להשתדל שלא להגביר ולתדלק את השנאה שגם ככה קיימת אצלם.
זאת אומרת ,אם יש אפשרות לשמור על האיזון הזה ,אז זה משהו שאנחנו לגמרי מחויבים אליו.
לשמחתי ,בהמשך הדרך פיקדתי בקורס קצינים וזכיתי ללמד בדיוק את המשוואות האלו ,שהן לא
שחור ולבן ובחיים לא יהיו שחור ולבן .אנשים צריכים להפעיל את שיקול הדעת שלהם ,שרוח צה"ל
והקוד האתי ישבו עמוק בתוך הראש שלהם.
צריך לדעת לשלב אותו במבצעים מבלי לסכן את הכוחות שלנו .לעמוד במשימה ועדיין לשמור על
אמות המוסר שלנו  -זה החוסן שלנו גם בצבא .גם כשאנחנו משתחררים הוא שומר עלינו שפויים.
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כל אחד שם יכול להיות מישהו שעוד רגע ישלוף נשק ויירה
בחיילים שלי
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים
נפת שכם
2009

בשנת  2009אני סגן מפקד פלוגה ,ואני אחראי על מאה חיילים פחות או יותר ,באזור שכם ,מגן על
הגזרה ,מגן על היישובים היהודיים באזור ושומר על חיי החיילים שלי.
כל יום עושים פטרולים ,עושים סיורים ,שגרה מאד שוחקת ושגרה על רקע התרעות מאד מסיביות
של פיגועים בתוך שטחי ישראל ופיגועים כנגד החיילים שלנו .אני יכול לדבר על סכינים ,על ירי ,על
דריסה ,כל אלה סכנות שעומדות בפנינו יום-יום ,שעה-שעה.
לעמוד במחסום ,שאמור לוודא את הביטחון של חיי האזרחים שם ושל החיילים שלי ,זה דבר מאד
שוחק וקשה ,במיוחד לאור זה שיש שם התרעות על מחבלים ועל פיגועים וכל אחד שיכול להיכנס
ולעבור במחסום יכול להיות מחבל ,יכול להיות מישהו שעוד רגע ישלוף נשק ויירה בחיילים שלי.
וזו דילמה אפילו לא יום-יומית ,זו דילמה שהיא כל שעה וכל דקה .האם אני עוצר כל רכב ואז אני
מעכב את התנועה של מאה רכבים במחסום ופוגע באוכלוסייה שלמה ,או שאני בודק אקראית כל
שלושה רכבים או כל ארבעה רכבים ,או שאני לא בודק בכלל ורק אם יש רכב שנראה לי חשוד אז אני
מתשאל אותו ובודק לו את הרכב?
המצב הזה מאד מסובך ומורכב .מצד אחד עומדים החיים של האזרחים ושל החיילים שלי ומצד שני
אורח החיים התקין של התושבים הפלסטינים שנמצאים שם.
מחסום ,למרות שמו ,הוא לא באמת מחסום ,הוא מעבר של מכוניות והולכי רגל .בדומה למעבר
גבול בין שתי מדינות ,הוא מעבר שנמצאים בו חיילים שלנו שהמטרה שלהם היא למנוע כניסה של
מחבלים ,למנוע כניסה של אנשים שרוצים להרוג או לפצוע אזרחים שגרים באזור הזה.
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ואז אני מזהה שיש לו סכין בתוך הספר
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני
יהודה ושומרון
2009

ירדנו לגזרת תפוח ,הפעם אני כבר סגן מפקד פלוגה .תפוח זו גזרה שחיים בה יהודים וערבים פחות
או יותר יחד ,כלומר ,יש יישוב יהודי ולידו יישוב ערבי והצירים אלה צירים שנוסעים בהם יהודים
וערבים.
מחסום תפוח ,כל פעם יש בו הוראות שונות ,לפי מידת ההתרעות .הייתה תקופה שכל רכב ורכב
נבדק בו ויש תקופות שזה יותר שרירותי או לפי איזה מודיעין ,שאומרים לך שרכב מסוג כזה הוא
נושא אמל"ח או רכבי הסעות .אז באמת לפעמים אתה צריך לבדוק רכב רכב וזה מעכב ויוצר פקקים
מאד גדולים ,ולפעמים אתה מאפשר יותר לנשום וכל כמה רכבים אתה בודק ,לפי מה שנראה לך
חשוד .לפעמים אתה מוצא פתאום אמל"ח שמסתתר או איזשהו בן אדם שהוא מבוקש באמת,
איזשהו פעיל טרור.
השיא ,מבחינתי ,במחסום ,היה ביום האחרון .דווקא הימים שבהם אנחנו אמורים לעזוב ,איכשהו
יוצא שבהם יש משהו ואני יורד למחסום כי זה זמן שהוא רגיש ,ומתחיל להתקרב בן אדם לכיווננו.
פלסטינים לא אמורים לעבור רגלית במחסום והוא הולך עם איזושהי חוברת ביד שלו ,מגולגלת ,הוא
מתקרב ואני אומר לאחד החיילים "תעצור אותו ,תראה מה קורה אתו" .הוא כבר מגיע ממש קרוב
אליו ואז אני מזהה שיש לו סכין בתוך הספר המגולגל ,סכין מטבח גדולה ,הוא כבר ממש צמוד לחייל
והחייל מצליח להשתלט עליו ,להפיל אותו לרצפה ולתפוס אותו .אנחנו אוזקים אותו ,עוצרים אותו
ומעבירים אותו הלאה ,בזה נגמר האירוע.
עם טיפה פחות ערנות זה היה יכול להיגמר בדקירה של אחד החיילים.
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אתה בא לעצור מחבל והוא מעליל שגנבת ממנו כסף
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני
יהודה ושומרון
2009

עוד מקרה שבו ראיתי שצה"ל באמת בודק.
היינו בגזרת תפוח וצוות שלנו יצא למעצר של איזשהו איש חמאס .ביצענו את המעצר ,הגענו לבסיס.
יום למחרת אומר לי המג"ד" ,שמע ,אותו אדם שעצרתם אתמול טוען שנעלם לו כסף מהבית".
אני מכיר את החיילים ,אלה חיילים שהיו איתי במשך מסלול ,שנה שלמה אני גידלתי אותם ועכשיו
אני מפקד עליהם כצוות לוחמים בתור סמ"פ וגם מההיכרות שלי איתם ,וגם מכל הנורמות ומכל
השנים שלי בצבא – בחיים לא נתקלתי במקרה של ביזה.
אני לא אומר שזה לא קיים ולא אומר שאלה דברים שלא יכולים לקרות ,אני רק אומר שאני לא מאמין
שאלה החיילים שלי .אבל בסדר ,מה אתם רוצים לעשות? והוא אומר לי שכל תלונה כזו שמגיעה,
באה משטרה צבאית וחוקרת את החיילים .לא התלהבתי מהרעיון ,אבל בסוף אלה הפקודות וזה מה
שצריך לעשות כדי להראות שבאמת אף אחד לא גנב .אסור לי לספר לחיילים כי זו אמורה להיות סוג
של הפתעה ,כדי שאם באמת איזשהו חייל גנב כסף הוא לא יוכל להחביא.
באותו יום מגיעים שוטרים ונכנסים לנו למגורים ,לוקחים את כל החיילים לחדר ובודקים אותם אחד
אחד את הכיסים ,בדיקה גופנית ,רואים שאין כלום ,אחרי זה הולכים ומחטטים לכולם בתיקים,
בארונות ,בהכל .כמובן שלא מצאו כלום ,כי לא היה שום דבר ואף אחד לא גנב ,אבל התחושה לא
נעימה .אתה הולך לעצור מחבל והוא בשנייה אומר "גנבו לי כסף" והופ ,אתה הופך לחייל שעושים
לו בדיקה גופנית ומחטטים לו בחפצים .זה המחיר שאתה צריך לשלם כדי להראות ...כדי באמת
לשמור על עצמך נקי ושלא יהיו תקלות.
אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שאנחנו בודקים את עצמנו ומשתדלים לא לחפף ואם יש איזושהי
תלונה – לבדוק אותה עד הסוף .מצד שני ,להמשיך ולשמור על האזרחים במדינה מפני הטרור ולא
להרפות מהניסיון להגיע למחבלים.
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סכסוכים שיכולים להגיע ממש לאלימות
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני
דרום הר חברון
2009

כשסיימנו עם גזרת תפוח ירדנו כל הפלוגה לגזרת דרום הר חברון ,שם המורכבות היא שונה .פחות
התעסקות עם כבישים ,מחסום וכפרים ערביים ויותר בחיבור ,או אי-חיבור ,בין הפלסטינים לבין
ההתיישבות היהודית שם ,המתנחלים ,כל אחד בשפה שירצה...
יש שם מצב מורכב שמסביב לחלק מהיישובים היהודיים יש שדות של פלסטינים והרבה אנשים
שם ,גם יהודים וגם ערבים ,מתפרנסים ממרעה .כלומר ,לוקחים את הכבשים שלהם ויוצאים לרעות
באחו .ואז ,מצד אחד אתה מאד רוצה לאפשר ,בטח אם זה הפלסטיני והשדה שלו והיהודי והשדה
שלו ,אתה רוצה לאפשר לו לעבד אותו ,זו זכותו ,הוא קנה וזה שטח שלו ומצד שני ,הרבה פעמים
השדות האלה קרובים ליישובים יהודיים ואז אתה נכנס לבעיה כי מגיע פה עכשיו טנדר עם מלא
פועלים ערבים שרוצים לעבד את השדה ואחד מהם יכול להיות מחבל שייכנס לך ליישוב .אז אתה
צריך כל הזמן למצוא את האיזון איך לאפשר את זה.
יש הרבה שדות שבהם זה מורכב .כלומר ,הם טוענים שזה שלהם והם טוענים שזה שלהם ואז הרבה
פעמים נוצרים כל מיני סכסוכים שיכולים להגיע ממש לאלימות .כשזה קורה ,אתה צריך לראות
איך אתה מפזר את זה.
חלק מאלה שמלווים את זה ,לצערנו ,אלה פעילים של כל מיני תנועות קיצוניות שבאים כל שישי-
שבת .חשוב להם ככה להעביר את השישי-שבת שלהם בלבוא ולרעות את המרעה ולהביא אותו קרוב
ליישוב למרות שזה שטח שכולם יודעים שאסור להם להתקרב אליו .ואתה ,במקום להיות מרוכז
בדברים רציניים אתה מתעסק הרבה במריבות האלה שיש שם אשמים משני הצדדים ויש שם את
אלה שמלבים .אתה צריך למצוא את האיזונים האלה ,איך אתה מאפשר להם לעבד את השדות
שלהם ,לרעות את האחו משני הצדדים ואיך לשמור על הביטחון של התושבים ולמנוע פיגועים
בגזרה.
באחת הפעמים שהיינו שם ,באמת התחיל סכסוך בין יהודים לערבים על מרעה .הרחקנו את היהודים
והיה שם ערבי אחד שנאלצנו לעצור אותו כי הוא אמר שם לחיילים כל מיני דברים כמו "אני ארצח
אותך" ודברים כאלה .אז עצרנו אותו ,העברנו אותו למשטרה.
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הסיפור נשכח בינתיים ,אני משתחרר מהצבא ואחרי בערך חודש אני מקבל טלפון ממצ"ח שמודיעים
לי שאותו פלסטיני טוען שהכיתי אותו ,דבר שכמובן לא היה .נאלצתי להגיע למצ"ח ,להיות בחקירה
תחת אזהרה ,למסור את הצד שלי ,לעמוד מול חוקר.
אני מראה פה דוגמה איך כל אחד יכול בקלות להפיל עליך תיק .אותו אחד גר בכפר שעשינו בו
סריקה ומצאנו בו נשק .כלומר ,זה לא כפר תמים ,זה כפר שמצאנו בו נשק באחד הבתים ,ותוך כדי
שאנחנו מבצעים את הסריקות האלה אחר הנשק ,וידענו שיש שם נשק ,יוצאים פעילי שמאל מחו"ל,
שואלים" ,מה אתם עושים פה בתוך הכפר? ומפריעים לנו בעבודה" .ואנחנו ,כל הזמן הכל מעורבב
כאן בין הפח"ע לבין האזרחים ואנחנו צריכים למצוא את האיזונים.
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המעצר היה פשוט ומקצועי
סרן שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים
קלקיליה
2010

היה לנו מעצר אחד בקלקיליה ,של אדם שהיה חשוד במעורבות בטרור ,לאו דווקא פיזי ,אלא כנראה
כלכלי .המעצר היה די פשוט ומקצועי .הגענו בלילה ,הערנו את הבן אדם ואת אשתו ,לא הייתה
התנגדות מיוחדת ופינינו אותו לרכב עם אזיקים.
להפתעתי לא היה לנו מקום ברכב באותו רגע ,מדובר באדם מבוגר ,אז פינינו לו מושב והשארנו שני
חיילים מאחור .אני לא שופט ,אני לא יודע מה הוא עשה או לא עשה .לא מדובר במחבל עם דם על
היידים ,הוא היה חשוד במעורבות או סיוע כלשהו.
זו דוגמה קלאסית לדרך שבה הדברים מתנהלים .כל עוד לא הייתה סכנה אנחנו עשינו את המשימה
שלנו ואין שום סיבה לא לשמור על הומניטריות בסיסית ,כי לבקש ממנו לשבת על הרצפה של הרכב
זה לא משהו סביר לטעמי.
אני לא מדבר על מעשים גדולים ומיוחדים ,מדובר בדילמות פשוטות ובמעשים קטנים שמבטאים
גישה מסוימת וזה עושה את כל ההבדל ,גם החיילים רואים את זה ומבינים שאנחנו עדיין שומרים
על שפיות מסוימת ולא מאבדים את המוסריות שלנו .בתור מ"מ הרגשתי שבקלות הסכר הזה יכול
להתפרץ והגבול מאוד דק בין לזרוק איזה משהו לכיוונו ,או לגעת בו בצורה בוטה מדי .מהרגע שראינו
שסיימנו את המשימה הרשמית ,המשימה מעכשיו היא רק לראות שהחיילים שם לא מאבדים את
זה.
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כל הגזרה על הרגליים רק כדי לעזור להם
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים
קלקיליה
2010

מצאנו את עצמנו בשגרה של בידוק עם אוכלוסייה אזרחית במסגרת המחסום שתפסנו .שמתי לנגד
עיניי את הכלל תמיד לנהוג לפי "כבדהו וחשדהו" .השגרה לפעמים יכולה להיות מאוד שוחקת,
אפשר בקלות להתרגל לסיטואציה .אנחנו כבר מכירים את האנשים והפרצופים .בסוף אלה אותם
אנשים שמגיעים בכל יום לעבד את האדמות שלהם או לעבוד בישראל.
אבל עדיין ,בהיסטוריה הגזרתית היו המון מקרים שניצלו את הדבר הזה מהצד השני על מנת להוציא
פיגוע בשטח מדינת ישראל או לפגוע בחיילים .הרגשתי אחריות מאוד גדולה ליצור סוג של ריענון,
שבעזרתו נוכל לשמור על מתח מבצעי גבוה מצד אחד ,ומצד שני לא לתת לשחיקה הזאת לגרום לנו
לעגל פינות ו"לשכוח" נהלים .בוקר אחד זוג מבוגרים התהפכו עם הכרכרה והחמור שלהם ,מקרה
קלאסי של תגובה מהירה .ברגע אחד כל הגזרה הייתה על הרגליים רק כדי לעזור להם .לשלוח תאג"ד,
להוציא אנשים ולעשות שינויים בכמות הכוחות בבסיס רק כדי להביא לטיפול מהיר באנשים האלו.
כמובן שמבחינתנו ,אנחנו מחויבים לזה ,אבל הצד השני לא תמיד מבין איזה שינויים אנחנו עושים
כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר.
לדעתי זה היה הרבה יותר מהיר מאמבולנס אזרחי אצלנו.
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הפקודה הייתה בפירוש כזו :לא נוגעים בשום דבר ,לא
מתיישבים בנוח על ספות ,בקיצור  -שום דבר מעבר למשימה
שעלינו לבצע
סמ"ר אבישי לוביץ'
גדס"ר נח"ל
עוורתא ,נפת שכם
2011

במרץ  2011שני מחבלים חדרו לבית בתוך היישוב איתמר ושחטו זוג הורים ,אודי ורות פוגל ,ושלושה
מהילדים שלהם .זה היה ביום שישי בלילה .אני זוכר את הרגע ששמענו על זה כאילו זה קרה עכשיו,
כי הבנו אז שנכנסים למשהו גדול שהולך לקרות .יום למחרת כבר הגיע גדוד אחר להחליף אותנו
במוצב שהיינו ובאותו לילה כבר היינו בדרכנו אל תוך הכפר עוורתא ,שכל הסימנים העידו שלשם
ברחו המחבלים.
לקראת הערב ,כשהבנו שאנחנו כנראה נשארים שם בכפר ,הפקודה שקיבלנו היא שהכוח שלנו צריך
להתמקם בתוך מבנה על מנת להיות מוגנים להמשך הלילה.
עכשיו ,להיכנס לתוך בית שאנשים גרים בו זה לא דבר נעים .גם לחייל שעכשיו מחפש רוצחים .לאף
אחד זה לא דבר נעים ולא דבר קל ,אבל זה מה שצריך לעשות באותו רגע כדי לשמור על הביטחון
שלנו .במסגרת הזו אתה משתדל להיות אנושי ומוסרי עד כמה שאפשר ,כמה שפחות להציק ולהפריע
כי בסופו של דבר זה כפר מאד גדול ,ואולי לא אוהבים אותנו שם ,אבל לא כל הכפר ביצע את
הפיגוע .נכון ,יש המון כעס על כל מי ששם ,אתה מסתכל עליהם ואתה נורא כועס עליהם כחברה,
אבל אנחנו עדיין מבינים שאנחנו לא יכולים להיכנס ולעשות מה שבא לנו ,זה לא עובד ככה.
היה ברור לכולם שאנחנו נכנסים פנימה כי אנחנו צריכים להיות מוגנים בלילה ולא חשופים בחוץ,
והפקודה הייתה בפירוש כזו :נכנסים ,לא נוגעים בשום דבר ,לא מתיישבים בנוח על ספות ולא
נכנסים לשירותים .בקיצור  -שום דבר מעבר ל-להיכנס פנימה ולהיות מוגנים.
נכנסנו מאוחר בלילה אחרי יום ארוך של סריקות ואנשים פשוט היו עייפים ,רצו לישון ופשוט נשכבו
על הרצפה ,צמוד לספות או צמוד לקירות .זה היה נורא .זה היה נורא כי ישנו ,אם אפשר לקרוא לזה
שינה ,עם ציוד עלינו ועם הנשק צמוד אלינו כמובן ,והיה קפוא .הרצפה הייתה קרה ומי שלא התמזל
מזלו להישען על ספה או על קיר פשוט נשכב על הרצפה הקפואה ,בלי כרית כמובן ,בלי שום דבר.
אתה קפוא ,לא נוח לך ,אתה נרדם כי אתה מת מעייפות אבל מתעורר כל עשר דקות מהקור ...נורא.
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אבל לאף אחד – טוב ,לא יודע לגבי כולם ,בכל אופן לי  -לרגע אחד לא עברה בראש מחשבה להישכב
על אחת הספות למשל .אלה היו ההוראות ,למרות שגם ללא פקודות ,זה היה הדבר הטבעי והמתבקש.
זו פשוט לא הייתה אופציה .ברור לכולם שאם לא הבית הזה אז היינו שוכבים על המדרכה בחוץ,
אנחנו בפנים ,עם קירות ועם גג ,בשביל ההגנה ,אבל מבחינתנו זה אותו דבר.
לקראת הבוקר אני זוכר שהיה איזה פיצוץ וזה מה שהעיר את כולם .הצוותים והחוליות המשיכו את
הסריקות שלהם בבתים בתוך הכפר ובאותו יום אחר הצהריים כנראה שהיה מספיק מידע כדי לקפל
אותנו ובאמת בסוף היום מצאו את שני המחבלים ,המידע היה נכון ושם הם התחבאו.
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אני לא חקלאי ,אבל אני לא חושב שזו סכין שאתה לוקח אתך
לעבודה חקלאית
סמ"ר יונתן גולדפרב
גדוד  ,101צנחנים
קלקיליה
2011

הגיע איזה איש מבוגר ,לדעתי באזור גיל  ,70 - 65כרכרה עם חמור .הוא בא לעבור ויש שם את
המשטרה הצבאית שהם עושים את בידוק המסמכים והכל ואנחנו צעד אחורה ,מאחוריהם,
מאבטחים אותם .אנחנו לא ממש מתעסקים בבידוק ,אנחנו גם לא יודעים ערבית ,לא מלמדים
אותנו ,אנחנו רק מאבטחים מאחורה .הם תמיד מביאים כל מיני שקיות כאלה עם קצת פיתות ,קצת
ירקות ופירות בשביל לאכול במהלך היום ,אז אנחנו בודקים להם ממש בצורה רנדומלית ,רק לראות
אם יש להם איזה משהו .בגדול היה שם בסדר ,ואז באותה הבדיקה האיש המבוגר הזה היה מאד
לחוץ .לא כל כך ידענו מה קרה ,ואנחנו רואים שהוא לא שקט ,הוא לא נותן לה לבדוק .אז אתה חושב
לעצמך ,מה תעשה? תתחיל לחשוד בו? תתחיל לתקוף אותו? הוא יכול להיות סבא שלי ,מה עושים?
אז בסוף ,התפקיד שלנו ,עם כל הכבוד לבחור הזה ,זה לאבטח את הכניסה שלו לאזורים שלנו ואת
החיילת שם במ"צ ,שאם הוא יחליט לעשות משהו היא לא תוכל לעשות נגדו שום דבר .אז לקחנו שם
את העניינים לידיים והתחלנו לבדוק אנחנו את העגלה ואז ראינו .יש להם את הכרכרה מעץ ובדרך
כלל שמים כריות על העץ .ואז ,מתחת לכריות ,כשהוא לא הסכים לקום ,הייתה שם איזו סכין גדולה
מאד.
עכשיו ,אני לא חקלאי ,אבל אני לא חושב שזו סכין שאתה לוקח אתך לעבודה חקלאית .יכול להיות
שהוא משתמש בזה לחתוך את הפירות שלו ,יכול להיות ,אני לא יודע ,גם לא ידעתי לומר באותו זמן.
אבל בכל זאת ,בסוף בדקנו ולקחנו את זה והמשכנו הלאה ,אבל באותה מידה זה היה יכול להיות
בן אדם שבשנייה היה יכול לערוף את הראש של החיילת הזו עם הסכין הזו ,בשנייה .אז ההחלטה
בדיעבד הייתה החלטה נכונה ,אבל יכול להיות שהיינו לוקחים את ההחלטה הלא נכונה ומצטערים
על זה" .צל"ש או טר"ש" סטייל ,אתה לא יכול לדעת איך זה יתגלגל בסוף ומנסה תמיד להישאר
שקול.
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פתאום הם מתחילים לרקוד כמו משוגעים
סמ"ר יונתן גולדפרב
גדוד  ,101צנחנים
קלקיליה
2011

יש עמדה שנקראת "פילבוקס" ,שזו עמדת שמירה מבטון ,מאד גבוהה ,שצופה על שטח גדול ובדרך
כלל זה נמצא בנקודות מפתח משמעותיות .בתקופה הזו הייתי חייל רגיל ,לא מפקד .היינו בעמדת
הפילבוקס הזו אני ועוד שני חברים שלי מהמחלקה והמפקד שלנו ,כשלמטה יש אזור של מחיה ,אוכל
ושינה ולמעלה נמצאים השומרים .אז תמיד שניים שומרים ושניים למטה נחים.
פתאום מתקרבים  3חבר'ה צעירים ,23-22 ,מתקרבים לעמדה ,מתקרבים לאט לאט ,מגיעים לנקודה
של "קו ירוק".
אנחנו מתחילים לצעוק להם" ,חבר'ה תעצרו" בעברית .לא עונים.
מתחילים לצעוק להם בערבית "וואקף ,וואקף" ,כל מה שאומרים בנוהל מעצר חשוד .לא עוצרים
בכלל .ברגע שהם מתקרבים יותר ,יש לנו שם משקפות וראינו שהם החזיקו משהו שמרחוק נראה
מאד גדול .אתה לא יודע מה זה ,לא היה לנו מושג ,במיוחד כשהם היו במרחק של  400 - 300מטר,
לא הצלחנו לזהות מה זה.
אנחנו עולים בקשר ,מדברים עם המ"פ ,אומרים לו" ,שמע ,יש כאן  3חבר'ה צעירים מתקרבים
אלינו ,משהו חשוד ביד ,אנחנו לא מצליחים לזהות מה זה".
קראנו למפקד שלנו ,כי אנחנו חפ"שים ,לא החלטה שלנו מה עושים .המפקד החליט בשיתוף פעולה
אתנו שלא יורים .ברור ,אנחנו גם נמצאים בפילבוקס אז כרגע הם לא מהווים לנו שום סיכון כל עוד
אנחנו לא מזהים מה זה הדבר הגדול שהם מחזיקים.
הם ממשיכים להתקרב ,כבר  50מטר ,שזה כבר אזור שהם יכלו לשלוף כל דבר מהארגז הגדול הזה,
מנשק ,אקדח ,אמ 16-ועד  -ואני נסחף פה  -אר-פי-ג'י או כל דבר אחר שהיה יכול להעיף לנו את
העמדה באוויר .אז אתה כבר בהתלבטות ,אתה לא יודע מה לעשות ,היינו בנקודה שבצורה מאד
פשוטה יכולנו לפגוע בהם והחלטנו שלא .פתאום ,החבר'ה מוציאים את הדבר הענק הזה ,שמסתבר
שזה רמקול ענק .מוציאים את הרמקול הזה ,שמים מוזיקה בפול ווליום ומתחילים לרקוד .שלושתם,
כמו משוגעים ,רוקדים רבע שעה ,לא מפסיקים .רוקדים ,רוקדים ...עכשיו ,אולי בעצם זו איזושהי
הסחת דעת ,אולי יש פה איזה משהו מעבר ,מה קורה פה? זה לא משהו רגיל.
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היינו שם ארבעה חודשים ,זה לא קרה אף פעם לאף אחד מהחבר'ה שלי מסביב ,זה לא קרה לאף
אחד .בקיצור ,אחרי רבע שעה ,הם מפסיקים לרקוד ,מכבים את המוזיקה ומתחילים לצעוק לנו
בעברית" :אנחנו שונאים את אבו מאזן ,אנחנו שונאים את הפלסטינים ,אנחנו רוצים לעבור אליכם,
אנחנו רוצים לעבור לישראל ,רק שם טוב ,יש לכם כלכלה ,אנחנו אוהבים אתכם."...
נשארנו קצת בהלם ,כי באותה מידה זה היה יכול להיות אירוע עם נפגעים כי הם פשוט חצו את כל
הגבולות ,אנשים שחיים שם בקלקיליה ...זו עמדה קבועה שם כבר שנים .יש חומה בין קלקיליה
לכביש  .6זה נמצא שם באיזה חיבור של החומה שהמצלמות לא רואות אז צריך שתהיה שם עמדה
קבועה ,ופשוט אין שום סיבה שהם יתקרבו .זה לא בדרך לשום מקום ,זה ספציפית לבוא ,לעשות לנו
את ה"שואו" שהם תכננו לעשות ולחזור בחזרה לאיפה שבאו.
הם יכלו לשלוף כל דבר מהארגז המוזר הזה ,רמקול זה דבר גדול שמרחוק אתה לא בדיוק יודע מהו,
אז זה יכול היה להתפתח מאד אחרת .במזל זה הסתיים כך ,בזכות שיקול הדעת שלנו.
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יש כל הזמן את ההתלבטות הזו שבין מוסריות למבצעיות
סמ"ר יונתן גולדפרב
גדוד  ,101צנחנים
חברון
2013

יצאנו לעשות תגבורים באזור חברון לקראת פסח ,כי תמיד יש שם כל מיני אירועים בפסח עם מערת
המכפלה וכל זה.
המשימה שלי :היינו שני מפקדים ועוד  8חיילים ,התמקמנו בבית של פלסטינים ,בית של  4או 5
קומות ,התמקמנו על הגג .היה כביש ומעל הכביש היו שני מבתרים ,ומשם הייתה זריקת סלעים
ענקיים על בסיס יומי על כל היהודים שנוסעים מקרית ארבע לחברון וכל האזורים שם ,סביב כביש
.60
אז הגענו שני רכבים בלילה עם כל הציוד .היה איזשהו תיאום .אני לא יודע מי תיאם או איך תיאמו
כי אני לא הייתי חלק מזה ,פשוט קיבלתי פקודה להגיע לשם ולהיכנס .אנחנו מגיעים ב 2-לפנות
בוקר 10 ,לוחמים ,הבאנו את כל הציוד שלנו והתמקמנו שם .הקמנו את העמדה שלנו כמו שאנחנו
צריכים ,עם המשקפות שלנו והתחלנו לתצפת על הציר.
כיוון שאני הייתי המפקד בשטח ,אז החלטתי איך מתנהלים הדברים ושם הייתה לי איזושהי
התלבטות מאד קשה של מבצעיות מול מוסריות .מצד אחד ,איך אני כמה שפחות מסכן את החבר'ה
שלי ועומד במשימה שלי ומצד שני ,זה בכל זאת בית של אנשים .אז כשאתה שומע את הסיפור הזה
מהצד אתה אומר שזה נשמע די פשוט אבל יש הרבה מאד דברים של התנהלות יומיומית .והיינו שם
 5ימים ,ישנו שם ,נשארנו שם ,לא חזרנו לבסיס ,היה לנו אוכל ,היה לנו הכל .התנהלות יומיומית כזו
של איך אתה לא מפריע להם בשלווה שלהם .בכל זאת ,אנחנו לא רוצים להרוס להם פה את החיים.
מצד שני איך אנחנו עדיין עומדים במשימה שלנו?
ההתלבטות הראשונה והכי בעייתית שהייתה לנו היא איפה הולכים לשירותים? מה עושים? אתה
על הגג ,שזה רק גג ,זה בטון ,אין שם כלום .אז בדקנו קצת איך עושים ואמרנו גם שזה לא הגיוני
שנעשה להם שירותים שם על הגג כי זה לא לעניין .אז החלטתי החלטה שמבצעית היא לא נכונה,
היא מסכנת את החיילים שלי ,אבל ,שוב ,זו הייתה התלבטות של זה מול זה .אז החלטתי שכל פעם
כשמישהו צריך ללכת לשירותים הם ירדו בזוגות .סביב הבניין הייתה מדשאה ,ירדו בזוגות על ציוד
מלא ויעשו את מה שהם צריכים לעשות כשאחד מחפה על השני.
אז זו הייתה ההחלטה שלקחתי .שוב ,בדיעבד כל הסיטואציות האלה שהיו לי בצבא בסוף התבררו
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כבסדר ,אבל באותה מידה יכול היה להיות ששני חיילים שלי ירדו למטה ,יותקפו על ידי סתם חבורת
נערים או משהו כזה ,חייל יכול להיפצע או חלילה להיהרג ואז ההחלטה שלי ,באותו מקום ,תתברר
כלא נכונה .בצבא בסוף התבררו כבסדר ,אבל באותה מידה יכול היה להיות ששני חיילים שלי ירדו
למטה ,יותקפו על ידי סתם חבורת נערים או משהו כזה ,חייל יכול להיפצע או חלילה להיהרג ואז
ההחלטה שלי ,באותו מקום ,תתברר כלא נכונה.
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אלה היו סלעים כל כך גדולים ,זה היה ניסיון להרוג
סמ"ר יונתן גולדפרב
גדוד  ,101צנחנים
חברון
2013

אני זוכר שישנתי .הייתה לנו שם משקפת והיינו  10אנשים .היינו צוותים של זוגות ,כשאני עם
המפקד השני ועוד  4זוגות של חיילים ,עושים סבבים של תצפית על המבתרים האלה .יום וחצי לא
קרה כלום ואז פתאום ,פעם אחת באיזשהו בוקר כשישנתי ,אחד החיילים שלי אומר" :יואו זורקים
פה אבנים!" .ישר קמנו ,עלינו על ציוד ,רצנו לשם .זרקו שם סלעים שבאמת ,בגודל הזה ומהגובה
הזה אם אתה פוגע לא בשמשה ,אתה פוגע בגג של אוטו – אתה הורג את מי שבאוטו .חד משמעית.
אלה היו סלעים כל כך גדולים שפשוט זה ניסיון להרוג .אחרי זה ראינו את זה על הרצפה ,זה היה
מטורף.
רצנו לשם .אלה היו ילדים ,לדעתי ,לא יותר גדולים מגיל  .14לא תפסנו אותם כי עד שעלינו על
המבתר הזה שם ,הם כבר ברחו חזרה לתוך חברון .נשארו חמישה אנשים בגג .המפקד השני נשאר
בגג ,אני וארבעה חיילים רצנו לשם עם הציוד .לא תפסנו אותם ,לא ניכנס חמישה חיילים לחברון,
הם לא שווים את זה.
ביום האחרון שם ,כשכבר ממש היינו אמורים להתקפל באותו ערב ,אני נמצא שם בעמדה .זה כבר
היה איזה יום אחרי פסח ,אז הפסקנו את הסיורים .היינו כל היום בעמדה ,התארגנו לקיפול ,ניקינו
שם ,סידרנו כמה שיכולנו ,ירדנו עם שקיות זבל והכל ,ואז אני רואה מלמטה איזה טנדר מגיע עם
ספה עליו ,ושני אנשים באזור גיל  ,60גברים ,מתחילים להרים את הספה הזו .אז אמרתי ,הם יכולים
להיות סבא וסבתא שלי עכשיו ,הם צריכים להרים את הספה הזו  4 - 3קומות ,אפשר לנצל את
ההזדמנות הזו ולעשות משהו שאולי ישנה קצת את יחסי הכוחות פה.
אז ירדתי למטה עם  3חיילים שלי ,ירדנו עד לקומה הראשונה כשהשאר נשארו על הגג והיה לנו אחד
שהיה דרוזי אז הוא ידע ערבית.
הוא אמר להם" ,שומעים ,אנחנו ניקח לכם את הספה למעלה".
הם היו בהלם .מה זאת אומרת? אתם חיילים בצבא ,מה אתם קשורים לספה שלנו? אמרתי להם
שאני המפקד פה ואני מחליט ,זה הגג שלי עכשיו ואני רוצה לקחת לכם את הספה למעלה.
אז באנו  4חיילים .זה די שטויות בשבילנו לקחת את הספה  3קומות למעלה .לקחנו ,שמנו להם
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את זה בפתח הבית וההלם שהיה על הפנים שלהם ...הם עוד רגע אשכרה נישקו לי את הרגליים.
אני לא יודע להתחיל עכשיו להגזים בדברים שלי ,אבל המשפחה הזו ,כשעשינו את המחווה הקטנה
הזו שהייתה חסרת משמעות בשבילנו ,לדעתי ,שינתה להם את כל התפיסה על החיילים ועל הצבא
הישראלי .בגלל שראו איך התנהגנו וכיבדנו אותם ,וראו שירדנו לעשות את הצרכים למטה וראו
שהשארנו נקי וירדנו עם שקיות זבל ,הם כאילו הבינו שהיה שם משהו שהיינו צריכים לעשות .זה
היה בלתי נמנע ,אבל עשינו את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים וכיבדנו אותם ,והם כיבדו אותנו
בחזרה ואחרי זה ביציאה הם לא עשו לנו בעיות .פתחו לנו את הדלת ,עלינו על הרכבים שלנו ונסענו.
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בסוף אני מאמין למילה שלו ,שהוא לא הולך לחשוף אותנו
ולהרוס את המשימה
סרן (מיל') אוהד גמליאל
גדוד דוכיפת ,כפיר
בית חג"י ,נפת חברון
2014

הציר שמוביל מנגוהות לבית חג"י זה הציר היחידי ביהודה ושומרון שבו תושבים ישראלים נוסעים
דרך שטח  . Aישנו אזור שקראנו לו משולש חורפי .זה איזשהו צומת כבישים שלא מעט פעמים נערים
מהכפר ,או נערים מכפר סמוך ,או מחברון מגיעים לשם כדי לזרוק אבנים על רכבים של יהודים.
לימים ידענו ששולחים אותם ,הם בדרך כלל לא גרים בכפר עצמו .החבר'ה מהכפר עצמו לא רוצים
לבצע את זריקת האבנים ומאחורי שליחת הנערים עומד איזשהו גורם ששולח אותם ,נותן להם כסף
במטרה להפר את האיזון ,לגרום לפגיעה במרקם החיים של התושבים ולמנוע מתושבים ישראלים
לנסוע דרך הציר.
צריכים להבין ,שאם עכשיו למשל ,אישה נוסעת עם הילד שלה בכביש הזה ,זורקים עליה אבן
וכתוצאה מזה היא מאבדת שליטה ומתהפכת ,אנחנו יכולים לא לדעת מזה בכלל .לכן ,בזמנים
הקריטיים שבהם אנחנו יודעים שאנשים חוזרים מהעבודה או יוצאים לעבודה אנחנו משתדלים
לסייר על הציר הזה .הציר הזה לא היה באחריותי ,הוא היה בגזרה שכנה ,אבל בשלב מסוים היו
זריקות אבנים מרובות עד שבעצם מפקד הגדוד החליט שצריכים לעשות איזשהו מבצע ,מבצע גדול,
כדי להפסיק את זריקת האבנים.
ישבנו ,חשבנו מה אפשר לעשות והחלטנו לצאת למבצע גדודי שהתחבולה והרעיון המבצעי מאחוריו
היו ליצור איזושהי רשת של מארבים באזור של הציר וכשיגיעו הנערים לזרוק אבנים  -לפרוק
מהעמדות ,לתפוס אותם ,לתחקר אותם ,להבין מי שלח אותם ולצאת בערב למעצרים גם על אותו
גורם מכווין .אנחנו לא משתמשים באמצעי לחימה ,ולא בירי חם כזה או אחר בכלל.
מגיעים לאזור שבו תכננו להיכנס לעמדת הסוואה .נכנסים לעמדות ,לשיחים ,בודקים את הקשרים
ומתחילים עכשיו משמרות ,כשאנחנו יודעים שבאזור הצהריים  -זה פחות או יותר "שעון הלחימה"
נקרא לזה  -הנערים יגיעו לזרוק את האבנים.
איפושהו באזור ,אני חושב ,השעה  9בבוקר אנחנו שומעים רעשים .אני יודע שזה לא הזמן ,מנסים
להבין מה קורה ,מי נגד מי ומהדיבורים ,משברי המילים שאנחנו שומעים בערבית ,אנחנו מבינים
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שיש פה חבר'ה שבאו ללקט עצים .רצה הגורל ובחור צעיר מתקרב דווקא לשיח שבו אנחנו נמצאים,
אני יושב בשיח הזה ולא פחות ולא יותר הוא מתחיל לנסר את השיח שלי .עכשיו ,לא יעברו שניות
בודדות והוא ישים לב שמדובר גם בזיוף ,זאת אומרת יש שם חתיכות עצים שלא קשורות ,שהבאנו
אותן ממקומות אחרים.
אני מתלבט מה לעשות .מצד אחד לא רוצה להיחשף .מצד שני ,אני גם לא רוצה עכשיו לקחת את
הבחור הזה ולהושיב אותו לידי ,כי זה יכול גם כן להציף וליצור סימני שאלה ולהבין שאולי הצבא
נמצא באזור .מפה לשם אני מבין שאין לי יותר מדי ברירה ,אני מסמן לו בשקט להיכנס לתוך השיח,
מושיב אותו לידי כלאחר כבוד ,מסמן לו להישאר בשקט .הוא הפיל את המסור שהיה לו בידיים,
בעצם המסור נמצא בכניסה לשיח ,בכניסה לעמדה שלנו והוא יושב אתנו ,בחור צעיר בן  ,17אני
חושב ...מהמבט עליו ,משיח ראשוני ,ברור לי שהוא לא קשור והוא תמים לגמרי ,אני מסמן לו
לשמור על השקט.
לא עוברות  10דקות ואני שומע קולות של הדוד שלו שמחפש אותו .מגיע לאזור של העמדה שלנו,
מסתכל על הרצפה ,רואה את המסור ולא מבין איפה האחיין שלו .אין ברירה ,קורא גם לו ,מכניס
אותו איתי לתוך השיח בתקווה שאני אוכל עכשיו למשוך את השעתיים  -שלוש עד שיגיעו הנערים
לזרוק את האבנים ,אני אצא למשימתי והם ישוחררו.
אחרי בערך רבע שעה – עשרים דקות אנחנו שומעים קריאות .אשתו של אותו הדוד ,הדודה ,מחפשת
את בעלה ,כנראה באה להביא לו ארוחת בוקר ...ופה מגיעה התלבטות :האם אני עכשיו עוצר הכל
ולוקח אותו איתי ,או שאני מתדרך אותו ובסוף מאמין למילה שלו שהוא לא הולך לחשוף את הכוח
ולהרוס לי בעצם את כל המשימה.
מתלבט מה לעשות ,דיברתי עם אותו בחור ,הוא גם אומר לי שהם סובלים לא מעט מאותם נערים,
פרחחים" ,השבאב" לדבריו .גם הם רוצים שקט ,הם רוצים שלום ,הם רוצים לעבוד עם היהודים.
אני לוקח את הפרטים שלו ומשחרר אותו.
לוחמים שמסביבי קצת לא מבינים מה קרה פה עכשיו ,אני מדבר עם מפקד הגדוד בקשר ,אני מעדכן
אותו ,הוא אומר לי לשנות מיקום שמא יחשפו אותנו ,אני משנה מיקום למרות שהמיקום שלי
היה מעולה ,כדי שלא יהיה מצב שיפתיעו אותי על הנקודה הזו .לאחר מכן באמת מגיעים הנערים,
זורקים אבנים ,המארבים פורקים ,אנחנו מצליחים לתפוס ,מבינים מי הגורמים העוינים ששולחים
אותם ועל סמך זה יוצאים למעצרים .כך נוצר מצב של שקט ,לפחות זמני ,בגזרה.
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במקום להזעיק עזרה הם הסתכלו וצחקו
סרן (מיל') אוהד גמליאל
גדוד דוכיפת ,חטיבת כפיר
אל-ערוב ,גוש עציון
2014

אנחנו מדברים על גזרת גוש עציון ,שלהי "צוק איתן" .טיפה אחרי המבצע חזרנו מרצועת עזה לתפוס
את הגזרה הזו ואנחנו הגדוד המרכזי.
המפקד ,יונתן אהרוני ,מתכונן לצאת למשימה .המשימה שלו היא להגן על הציר .הוא לא יכול לבצע
את זה מעמדת השמירה ,הוא צריך להיות מקדימה בגלל שהבתים סמוכים מאד לציר .ישנם בתים
שיושבים ממש על הכביש עצמו ,ופשוט מספיק שיורדים ליד הבית הראשון ,מרימים אבן ,פוגעים
בכל רכב שעובר ,בורחים לבתים ונעלמים .לכן ,מה שהלוחמים עושים ,הם הולכים קדימה ,נכנסים
לקו בתים ראשון ,שני ,שאם תהיינה זריקות אבנים ,הן תהיינה על הלוחמים ולא על הציר.
הוא מחכה מעבר לשול להזדמנות לחצות את הכביש ,לפתע מגיח רכב מסחרי ,ממש סוטה בכוונה
מהדרך ,פוגע בהם בעוצמה ,מצליח איכשהו להתחמק ממעקה הבטיחות ובורח לתוך מחנה הפליטים
אל-ערוב .את זה אני יודע בדיעבד ,כשמצאנו שם אחר כך את הרכב ,שם הוא נוטש את הרכב ונעלם.
מה שקורה בעצם – הלוחמים נפגעו ,שרועים פצועים על הכביש ואני מקבל שיחה ,אני נמצא במרחק
של  4דקות נסיעה משם ,שהיה איזשהו פיגוע דריסה ליד הפילבוקס .אני כמובן ממהר להגיע לנקודה.
אני זוכר שאני יורד מהרכב ,אני הראשון בשטח ,אני רואה את יונתן המפקד ככה שעון על החומה,
מחזיק את החזה.
אני אומר לו" ,יונתן מה קרה?".
הוא אומר" ,רכב דרס אותנו".
אמרתי לו" ,מה אתך?".
"כואב לי וקצת קשה לי לנשום".
אמרתי לו" ,איפה שאר הלוחמים?".
ראיתי לוחם לידו ,לוחם נוסף שנראה שהוא חטף איזושהי פגיעה באגן.
אני אומר לו" ,אוקיי ,איפה הלוחם השלישי? אלהין טגניה ,איפה הוא?".
הוא אומר לי" ,אני לא יודע".
חושך ,תנועת רכבים לידי ,אין לי מושג מה קורה .מחפש לוחם בשטח .ממשיך להסתובב ,מוצא
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אותו אחרי  10מטרים זרוק בתוך תעלה .אני זוכר שממבט ראשון ,כשאני נכנס לתוך התעלה ורואה
אותו שרוע בתנוחה לא פשוטה ,לא טבעית ,חשבתי שאיבדתי אותו .באותו רגע המחשבות רצות
בראש .אני מנסה ככה לדבר אתו.
אני זוכר שאני תופס לו את היד ואני אומר לו" ,אלהין ,אם אתה שומע אותי תלחץ לי את היד".
אני רואה שברגל שלו יש שבר פתוח ,הוא סובל נורא .הוא לוחץ לי ככה את היד ,הוא לא יכול
לדבר וכל הפנים שלו מגואלות בדם .בדיעבד אני יודע שגם היו לו שברים בעצמות הלסת ובארובות
העיניים.
אני אומר לו" ,תחזיק מעמד אנחנו מזעיקים כרגע עזרה".
אני זוכר שאפילו לא התעסקתי במרדף באותו רגע ,עסקתי רק בלהחזיק את הלוחמים.
האירוע נמשך .מפנים את הפצועים .לוחמים מגיעים לשטח ואני מתחיל בסריקות .באותו רגע
האווירה היא מאד טעונה .אני מבין ,ואני מקבל החלטה שאת המחלקה של אותו מ"מ שנפגע ,יונתן,
אני לא משתף בפעילות .האמוציות והרגש משתלטים ואני לא רוצה שזה יפגע בשיקול הדעת.
אני ככה תופס את האנשים ,אוסף אותם קרוב אלי ובדקה וחצי של תדריך אני מסביר להם שעברנו
אירוע קשה ,אירוע טראומטי ועכשיו אנחנו צריכים להתאפס ,לנסות לאתר ,למצוא קצה חוט ,קצוות
מידע של מה שקרה פה ,לנסות לסגור מעגל ולתפוס את אותו מפגע.
אגב ,אני יודע להגיד לך שבאותו שלב ,כשהם נפגעו ,בעלי החנויות שנמצאים ממול ,לא רק שישבו ולא
נקפו אצבע ,הם ישבו ,הסתכלו ,הצביעו וצחקו .זה ,אני יודע ,צרב מאד ליונתן .דיברתי אתו לימים.
תקופה ארוכה הוא היה בתרדמת .כשהוא חזר להכרה וכשהוא חזר לעצמו לאט לאט ,הוא אומר לי
שמה שהוא לא ישכח לעולם זה את הפרצופים שלהם ואת המבט שלהם .במקום להזעיק עזרה הם
פשוט הסתכלו עליהם וצחקו ,ואלה אנשים שהיינו אתם בקשר יומיומי ,שישבו מול העמדה שלנו.
הרגשתי את הרוע ,הרגשתי את הכאב ולא יכולתי לעשות כלום ,ואני עכשיו צריך להתמודד עם זה
בשטח ולבצע את המשימה ,עם כל הלחצים ,עם כל הקושי ,עם הלוחמים ,להפריד בין מה שחווינו
עכשיו והתחושות הקשות ,לבין הצורה שבה אני מבצע את המשימה.
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הייתי בוחר ללכת למשפחה ולוודא שהם בסדר
סגן (מיל') עדו גולדברג
גדוד  ,931נח"ל

כשהייתי סמ"פ הייתי מלווה כל מחלקה שהייתה יוצאת לעשות מעצר .המ"מ והלוחמים שלו היו
מתפעלים את המעצר ואני בסוף ,בחפ"ק .זאת אומרת שאין לי איזו נקודה ספציפית שאני צריך
להיות בה במהלך הפעילות .אז הרבה פעמים הייתי בוחר ללכת למשפחה של המבוקש ולוודא
שהם בסדר ,לדבר עם בעל הבית ,לפתח אתו איזו שיחה ולנסות לעשות את הסיטואציה קצת פחות
"קשוחה" בשבילו ,נקרא לזה ככה.
תוך כדי כך שמעתי הרבה סיפורים וזכור לי בחור אחד ספציפי .תמיד אני מספר את זה .פגשתי איזה
בחור שלמד הוראה באוניברסיטה בשכם .הוא היה מורה באיזה כפר והוא סיפר לי איך הוא לימד
בכפר ,וכמה הוא נהנה מזה .אבל ספציפית ,באותו הזמן ,הוא עבד כגנן באריאל.
הסיבה היא שכשהוא היה מורה בכפר שם ,הוא הרוויח משכורת רעב וברגע שהוא הצליח לשים את
היד על אישור כניסה לישראל לא היה לו שום ספק שהוא ילך לעבוד בישראל ,גם אם הוא יהיה גנן.
בכלל ,כל האנשים שפגשנו שם ,העובדה שישראל מאפשרת להם להיכנס לעבוד מחזיקה שם הרבה
מאוד משפחות ,כי הם עושים שם שכר שהם לא עושים בחיים בתוך השטחים ,איפה שהמצב הכלכלי
הרבה יותר קשה.
צריך לומר גם שהרבה פעמים זה נראה מאוד קודר מהצד ,אבל דווקא השיתוף הכלכלי בין המתנחלים,
המתיישבים היהודים שחיים ביהודה ושומרון ,לבין הפלסטינים שחיים שם ,הוא די קרוב .זאת
אומרת ,הרבה מאוד פעמים נתקלנו בסיטואציות שבהן ,לא יודע ...זגג פלסטיני משכם נפגש עם
בחור יהודי מאלון מורה באיזה צומת ,איפה ששניהם יכולים להגיע ,לא בתוך אחד מהיישובים .הוא
מקבל ממנו חלונות ,הוא משלם לו .זאת אומרת שיש ביניהם ,באוכלוסייה שם ,יחסי מסחר ואפילו
חברות הרבה פעמים.
זה נכון שיש איבה מסוימת בגלל המצב הביטחוני ,אבל הרבה אנשים מופתעים כשאני מספר להם על
הצד הזה של יחסי המסחר בין מתנחלים לפלסטינים ועל אנשים שנכנסים וקונים אחד אצל השני.
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מגיעים למעצרים בדרכי נועם,
שואלים בערבית שוטפת את מה שצריך לשאול
סמ"ר יואב גולוב
גדוד  ,202צנחנים

"מעצרים" זה שם קוד כולל לכל כניסה של הצבא לתוך איו"ש בעצם ,זה משהו שמתנהל כמה פעמים
בשבוע ,תמיד כצורך לפיקוח ישיר על כל מה שקורה .זה קורה בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית
ולא כאקט חד צדדי .יש ממש מחסום שעולה ואנחנו נכנסים לאיזשהו "איתור" ,זה נקרא ,בית של
חשוד.
עכשיו ,לעתים זה בן אדם שרוצה לבוא אתנו ופשוט צריך אלמנט של מראית עין כדי שלא ייראה
שהוא פשוט עושה את זה מרצונו ולא יסתכסך עם האוכלוסייה המקומית ,ולפעמים זה ממש מעצר
בדרגות סיכון שונות .אבל הפעולה עצמה מתנהלת בדרכי נועם עם מתשאל שדובר ערבית שוטפת,
שבה אנחנו לוקחים בן אדם ,שואלים אותו מספר שאלות ומתקדמים החוצה .כל התהליך לוקח
מקצה לקצה  10דקות  -רבע שעה.
בתור חיילים ,אנחנו לא יודעים כלום .מספרים לנו את המינימום האפשרי ובצדק .אנחנו לא יודעים
למי אנחנו מגיעים ,מאיפה הגיע המידע .המידע הגיע מהשב"כ ,הוא מביא לנו איתור ויזואלי של
הבית ,הוא מביא לנו איתור ויזואלי של הבן אדם ואת מה שבעצם אנחנו מחפשים :רק את הבן אדם?
נשק? יש סיכון? אבל מעבר לזה – לא יותר מדי.
בתור חייל ,יש לי את הצוות שלי ואני צריך לראות כאשר אני נכנס ,שאני לא חורג מההגדרות של
המשימה .אני לא מתחיל על דעת עצמי לפלוש לו לבית ולחפש דברים ולהיכנס לחדר של הילדה .זה
לא קורה בחיים .אם השב"כ אמר לי מראש "תסתכל בחדר של הילדים" ,אני אסתכל .מעבר לזה –
אנחנו לא עושים את זה.
יש מקרים שהחשוד מגיע לדלת ואנחנו לוקחים אותו ויוצאים ,יש מקרים שזה קצת יותר מורכב .יש
מקרים שהוא בורח ואז יש קצת בדיקה לפעמים בבתים ליד ,אבל זה המקסימום שזה מגיע.
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אי אפשר סתם להפוך משהו למטרה
סרן (מיל') יוני אלון
גדוד  ,414איסוף קרבי

כקמב"ץ ,וגם בעולם הזה של מודיעין השדה ,הוא קשור הרבה גם ל"מהי מטרה" או "מה הופך משהו
למטרה" ,בין אם זה בית ,או פעיל חמאס ,או משגר רקטות כזה או אחר .התהליך הזה הוא נורא
מורכב ,אי אפשר סתם להפוך משהו למטרה.
צריך אינדיקציה ברורה .צריך שמישהו יגיד ,תראו חבר'ה יש פה משהו חשוד ,יש פה משהו בעייתי.
בשטח ,זה נקרא "המודיעין הקרבי".
אם חייל ,לוחם של צה"ל נמצא עכשיו בתוך רצועת עזה בלחימה ,ומזהה שיגור ודאי של רקטות
מתוך איזשהו בית ,אז הוא בעזרת האמצעים שיש לו כחייל שרואה את זה מול העיניים יכול לעלות
בקשר מול הגורמים הרלוונטיים ולדווח על אותו הבית כמטרה.
וגם אז ,יבקשו ממנו לוודא ,האם אתה בטוח? בוא תיתן לנו נקודת ציון ,איפה זה נמצא על המפה.
לוודא ולוודא ושוב לוודא שזה משהו שהתקיפה שלו לא תגרור פגיעה בחיי אדם שלא לצורך.
אני חושב שצה"ל ,כמערכת ,מבין מה שמבין כל צבא גדול אחר .תמיד תהיה פגיעה בחפים מפשע,
כמעט תמיד תהיה פגיעה בחפים מפשע .בלחימה בשטח בנוי ,לחימה אורבנית אין לברוח מזה ,אבל
בצה"ל מנסים לצמצם את זה כמה שיותר.
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הופתעתי מכמות התכנים והרמה בהכנה לדבר הזה
סמ"ר ליאור שחף
פלחה"ן נח"ל

איך נראה יום מילואים של הכנה לקראת קו? אז זה גם לא טריוויאלי .זה לא שאומרים לנו "קחו
עכשיו נשקים ויאללה תלכו ותעשו מה שאתם צריכים לעשות ,יש לכם משימות".
לפני כל פעם שחיילי מילואים מגיעים לצבא כמובן שעושים הכנה .כשהכנה ,מה זה אומר? קודם כל
לירות בנשק ,כי הרבה זמן לא ירית ,זה דבר בסיסי .אבל מעבר לזה יש לך כל מיני דברים אחרים
שקשורים להכנה .לדוגמה ,עכשיו כשעשינו מילואים ביהודה ושומרון ,אמרו לנו אוקי ,אתם הולכים
לעשות עכשיו פעילות ביהודה ושומרון .כמו שאתם יודעים אתם נמצאים בעצם במקום שיש בו גם
אוכלוסייה אזרחית גדולה מאוד .נכון שיש שם גם כמה אנשים ,לא מעט אנשים שרוצים לפגוע בנו
ומתכננים לעשות את זה יום יום ,אבל רוב האזרחים שם הם ככל הנראה אזרחים חפים מפשע.
באופן אישי ,הופתעתי ממש לטובה מכמות התכנים ומרמת התכנים בהכנה לקראת הדבר הזה .מה
זה אומר "תכנים"? זה אומר החל משיחות של "מי האנשים שנמצאים בשטח" ,זאת אומרת אילו
משפחות יש שם ובמה הם עוסקים פחות או יותר ,כדי שנבין קודם כל לקראת מה אנחנו הולכים.
הסבירו לנו בעצם אילו כפרים פלסטיניים נמצאים שם ,אפילו ברמת איזה משפחות ,חמולות ,גרות
שם ,ושנבין פחות או יותר מי בעצם נמצא בשטח שאנחנו נמצאים בו .הדגש הוא ממש לא על "הנה
היישובים היהודיים ,תגנו עליהם מכל מי שמגיע וזהו" ,אלא "ברור לכם שיש פה גם עוד אנשים
שנמצאים בשטח הזה".
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אם אני מפספס משהו ,המשמעות היא פגיעה בחיי אזרחים
סרן (מיל') תמיר אורן
גדוד  ,202צנחנים

בתקופת האינתיפאדה השנייה היו המון מחסומים ,עשרות ואפילו יותר ,שנועדו להגן על הביטחון
כי המצב היה מאד קשה והיו פיגועים רבים בתוך שטח ישראל ,אבל כשהמצב נרגע וכשהגיע שקט
יחסי לאזרחים ,בין השאר בעקבות מבצע "חומת מגן" ב ,2002-הוסרו גם המחסומים בהתאם.
כשאני הגעתי לאזור שכם ב 2009-היו מחסומים בודדים והם היו רק כדי לוודא שאף מחבל לא
עובר.
מחסום נועד להגן על חיים של אזרחים ועל חייהם של החיילים .אם במקרה ,מתוך אלף רכבים
שעוברים במחסום אני מפספס רכב אחד שבו יש מטען חבלה או שבו יש נשק ,משמעות הדבר היא
פגיעה ודאית באזרחים ,במשפחות ובילדים בצד הישראלי או בחיילים שלי ששומרים על האזור.
זו המשמעות .זה אומר להיות חד ,להיות ערני כל דקה ,כל שנייה ,בידיעה שאם אני מפספס משהו
המשמעות היא פגיעה בחיים של אנשים.
למרות מה שאמרתי ,תמיד היכן שניתן להקל אנחנו משתדלים להקל .מחסום לא נועד להקשות
ולהתעמר באוכלוסייה המקומית אלא לשמור ולהבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל.
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נתנו להם את האופציה להתפנות על ידי הסהר האדום
סמ"ר רון לייבנגרוב
גדוד מיתר ,תותחנים
במהלך שנתיים של שירות באיו"ש היינו בארבע או חמש גזרות 90% .מהמקרים הם בעצם פלסטינים
שהצבא מקפיץ אותך כדי לטפל בהם .אם זה נשים בהריון במחסומים שלא מרגישות טוב ,אם זה
אנשים מבוגרים שלא מרגישים טוב ,ואם זה סתם אנשים שמגיעים למחסומים או לכל מיני נקודות
אחרות ומתלוננים בפני הצבא שהם זקוקים לטיפול רפואי ובעצם הבנו שזה מין כזה טרנד .מה
הטרנד? רוצים להתפנות לבית חולים ישראלי .למה? כי לא רוצים להיות מטופלים ע"י הסהר האדום
או בבתי חולים פלסטיניים בגלל שהתשתיות שם הן מאד חלשות.
תשאלו את עצמכם ,תשתיות חלשות? בטח כי לא משקיעים בהם כסף ,לא נותנים להם אפשרות
לפיתוח ...זה לא נכון .כסף יש .אבל כשמשקיעים כסף בצורה לא נכונה ,לוקחים כסף לטובת טרור,
לטובת בניית מנהרות ,לטובת כלי נשק ,לטובת בכירים ברשות הפלסטינית שהופכים למיליונרים
ולא משקיעים בתשתיות כמו בתי חולים ,או חינוך ,זה מה שקורה .אני בעצמי שוחחתי לא פעם עם
פלסטינים שבעצם התלוננו בפניי .נתנו להם את האופציה להתפנות על ידי הסהר האדום ,הם לא
הסכימו אף פעם .תמיד רצו להתפנות לבית חולים ישראלי וזה אבסורד בעיניי ,אבל זו המציאות.
במבט לאחור אני לא חושב שהייתי עושה אחרת ,כי בסופו של דבר כשאתה משרת בצבא ,הצבא
פוקד עליך פקודות ואתה ,בתור איש צוות רפואי ,אתה נשבע לאיזשהו נוהל ,אז אתה חייב לעבוד
לפיו .זה שהרגשתי בפנים שזה אבסורד וזה לא נכון וזה מקומם ולפעמים לא בא לך כי אתה מרגיש
שמולך עומד מישהו שמחר יכול לקום ,לשלוח את הילד שלו להתפוצץ או ללכת לדקור ...אין מה
לעשות.
זה מה שהצבא עושה ,זה מה שהצבא רוצה ואתה עושה מה שהצבא דורש ,בגלל זה אנחנו בעצם
משרתים בצבא הכי מוסרי בעולם ,לדעתי.
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 80%מההכנה :איך מתמודדים עם אוכלוסייה אזרחית
סמ"ר ליאור שחף
פלחה"ן נח"ל

המילואים האחרונים שלי היו באזור גוש עציון ,בשטחים ,ובעצם זו הייתה פעם ראשונה אחרי הרבה
מאד זמן שאנחנו עושים מילואים ביו"ש .בדרך כלל אנחנו עושים בגבול הצפון.
אז אני מגיע ליום מילואים .מה אני מצפה שכבר יכול להיות ביום הכנה לקראת הפעילות עצמה?
לירות בנשק ,לעשות קצת תרגילים וכו' .אז דווקא החלק של הירי היה החלק היותר קצר של ההכנה
לקראת הקו .יורים קצת ,מאפסים את הנשק ,רואים שהנשק עובד ,יופי .פה נגמרה ההתעסקות שלך
בנשק ומעכשיו בעצם התחילו לנו סדרה של אימונים שונים שעסקו בתרחישים של מעורבות גורמים
אזרחיים .מה זה אומר אזרחיים? אתה הולך עכשיו לעשות מעצר של מישהו שהוא מבוקש ובנוסף
יש שם גם אזרחים ,או שאתה יוצא עכשיו לאבטחה של ציר שנוסעות עליו מכוניות כדי שלא יזרקו
עליהן אבנים .אבל יש שם גם אזרחים תמימים ,אז מה אתה עושה?
בעצם ,אפשר להגיד ,מבחינת אחוזים 20% ,היה עכשיו לעשות דברים שהם ממש כמו שאתה חושב
"קרביים" "חייליים" ,לירות בנשק וכו' .כל שאר ה - 80%-איך מתמודדים עם אוכלוסייה אזרחית,
מה עושים אם יש הפגנה ,מה אתה עושה ,איך אתה ניגש אליה ,מה קורה עכשיו אם יש תקשורת
זרה? הרי הם לא פלסטינים והם לא ישראלים ,הם סתם אזרחים לא מעורבים .איך אתה מתמודד
עם זה? מבחינתי ,היה מאד מיוחד לראות את זה ,לראות שהצבא בעצם כולו מכוונן להבין את
המשימה .המשימה היא ככה וככה ,אבל אנחנו נמצאים גם בסיטואציה מסוימת ,אז להכין את
החיילים לסיטואציה הזו .אישית הרגשתי יותר בטוח ללכת למשימה הזו כשאני יודע שאני וכל שאר
האנשים יודעים עם מה אנחנו הולכים להתמודד ושהכינו אותנו טוב לקראת מצבים כאלה.
מעבר לזה ,אני זוכר שכשהגענו לבסיס עצמו וקיבלנו את החדרים ,בכל חדר היה איזשהו דף שבו היו
כמה מילים ממפקד הגדוד שהיה שם .הייתה כתובה שם איזושהי התייחסות למצב העניינים שאנחנו
נמצאים בו ,על כך שיש הרבה ביקורת על הפעילות של צה"ל והרבה אנשים אומרים שאנחנו פועלים
ככה וככה .אז רק חשוב לי להדגיש ,כי אנחנו יודעים שזה אחרת .חשוב לי להדגיש את זה שוב פעם,
למקרה שמישהו לא יודע או מבולבל  -אנחנו פועלים לבצע את המשימה שלנו עם מינימום נפגעים של
אזרחים .מה זה אומר? בכל מקום ובכל סיטואציה לנסות להימנע מפגיעה בחפים מפשע .אתה עכשיו
הולך לעצור מישהו , ,אוקי? ברור שהמשימה היא להביא את המבוקש ,צריך לעצור אותו ,אבל
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תדע שאתה הולך להתמודד גם עם אזרחים .זו יכולה להיות המשפחה שלו ואלה יכולים להיות
אנשים ברחוב שאולי סתם ייקלעו לסיטואציה .בכל תרחיש אתה צריך לדאוג שאתה מסיים את
המשימה הזו עם כמה שפחות נפגעים ,בשאיפה ,כמובן ,שלא יהיה אף אחד שייפגע.
זה דגש שעליו דיברו אתנו במילואים שוב ושוב עד שבעצם אפשר היה לחשוב שזה העיקר ולא
המשימות עצמן .ככה זה הרגיש לי בתור חייל שעושה מילואים ביהודה ושומרון.
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בצבא ,כשנדרשתי לקבל החלטות ,האירוע הזה תמיד קפץ לי
לראש
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים

פעם ראשונה שחוויתי את האלימות של הסכסוך על בשרי הייתה בפיגוע שהתרחש בעיצומה של
האינתיפאדה השנייה בכפר סבא ,עיר הולדתי .בזמן שהייתי בדרכי לאימון כדורסל התרחש פיצוץ
ענק בקניון בכפר סבא .המחבל שנכנס הגיע מתוך גזרות שאני עתיד לשרת בהן.
מצאתי את עצמי רץ בבהלה אבל בנחישות הביתה ,מתוך הבנה של נער ,שלצערי יודע בדיוק מה
קורה סביבו באותה התקופה .לקח זמן לזהות את הגופות ,אבל לאחר כמה שעות הסתבר שחבר שלי
שגם הוא היה בדרך לאימון הכדורסל נהרג .המחבל הגיע לכניסה של הקניון ,השומר שזיהה אותו
בלם אותו בגופו ,ולצערי באותו רגע חבר שלי גסטון פרפיניאן ז"ל עמד שם גם הוא.
גסטון הכיר את השומר מהאולפן ,הם למדו שם עברית ביחד ומתוך נימוס הוא חצה את הכביש כדי
לומר לו שלום .שניהם היו עולים חדשים ,גסטון היה בארץ שלושה חודשים ,לאחר ששכנע את הוריו
לעזוב את הכל בארגנטינה ולהגיע לישראל .פעם ראשונה שהבנתי מה זו ציונות בעידן החדש.
האירוע מאוד השפיע עליי .בצבא ,כשנדרשתי לקבל החלטות האם להמשיך את השירות או לא,
האירוע הזה תמיד קפץ לי לזיכרון ,שלצערי החיים אינם מובנים מאליהם פה והכל יכול להתהפך
ברגע.
אחרי זמן לא רב בתפקיד מ"מ הגדוד שלי הגיע לגזרת צופים .צופים הוא יישוב מעבר לקו הירוק,
אבל בקו אווירי הוא  5דק' מכפר סבא .לאחר תקופה לא ארוכה בקו הבנתי שאותם המחסומים
שבהם אני נמצא ,הם אותם מקומות שמשם הגיעו המחבלים לאותו פיגוע בנעוריי .עבורי זאת הייתה
סגירת מעגל ברורה.
באופן טבעי יש כאלו שיחשבו שיצר הנקמה יבוא לידי ביטוי ,לשמחתי זה לא קרה .נתקלתי בהרבה
אירועים שבקלות יכולתי להתנהג אחרת או בצורה יותר קיצונית ואלימה ,אבל לשמחתי רוח צה"ל
תמיד גישרה על הדברים וגם ההבנה שכולנו אנושיים.
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כשאתה שם – אתה מבין את התמונה הכוללת
רס"ל אביחי שורשן
עורב גולני

התו"ל הצבאי הרגיל שמלמדים אותך בטירונות זה ללכת ולכבוש כיפה ,מה שנקרא "יעד חשוף" כמו
במלחמת יום כיפור .יש שטח ,שטח מדברי או ערבות סוריה ואתה יודע – כל הטנקים שמולך הם
אויב.
כשאתה בא להילחם עם טרור בתוך עיר צפופה מאד  -זה אחרת .תדמיינו את העיר העתיקה של
ירושלים לצורך העניין .מי שביקר ,ככה נראית הקסבה של שכם ,וככה נראית גם הקסבה של ג'נין
ויש לך מבוקש בתוך בית ספציפי .כשהבתים נושקים אחד לשני – המתווה הוא שונה ,ואם אני
צריך לפגוע במחבל ,והבית של השכנים שלו הוא בית של  8קומות שחולש על הבית של המחבל ,אז
למרות שהשכנים שלו הם אנשים טובים והם לא עשו שום דבר  -אין מה לעשות .זה מה שנקרא צורך
ביטחוני ואנחנו נעשה את זה במינימום נזק.
אין לנו עניין להתעמר בהם ,כמובן ,אבל בסופו של דבר ,זה שאכנס לבית של השכנים ,זה יגרום לי
לעצור את אותו מחבל או לפגוע באותו מחבל שהוא שכן שלהם .אגב ,לפעמים אפילו אין להם מושג
מה עושה השכן שלהם .אבל בסופו של דבר כשאתה עושה דבר כזה ,ואתה באמת משתלט על בית
שיש לו ערך אסטרטגי ,נניח שהוא מאד גבוה ,ואתה רואה שם אנשים שאין להם שום קשר לטרור,
מסביר להם  -אנחנו צבא ,יש לנו משימה ביטחונית ,היכנסו בבקשה לחדר הזה והזה .אחד החיילים
שומר עליהם והצוות ,לדוגמה – הצלפים ,עולים לקומה השמינית ומשם מבצעים את המשימה והכל
לפי מידע נקודתי של השב"כ .אחרי שעה עובר אותו מבוקש ופוגעים בו והפגיעה הזו מנעה התגלגלות
של פיגוע עם הרוגים בעורף ישראל – אז אתה מבין את התמונה הכוללת.
אז אני מבין את התמונה הכוללת ,ואני בטוח שגם המשפחה מבינה .אין לנו עניין להזיק ,הם לא
המטרה ,הם האמצעי.
כך ,כשמבינים את התמונה הכוללת ,אתה בסוף חוזר לבסיס ואתה יודע שמנעת פיגוע .זאת
אומרת ,הבאת את המחבל או את הסייען ,או שחשפת איזו מעבדת נפץ ...אז כן ,פתאום אתה מקבל
פרופורציות .אתה אומר בסדר ,אז משפחה שלמה לא ישנה באותו לילה כי נכנסת אליהם וביקשת
מהם להתרכז בסלון .היה קצת לא נעים ,אבל זה שווה חיים של אנשים במרכז תל אביב יום אחרי.
פתאום יש משוואה עם צד שני ולמרות שבאותו רגע לא נעים להעיר ילדים מהמיטה שלהם ,כשאתה
מבין את המשוואה הכוללת אתה מסכים אתה.
אני חושב שאי אפשר להיות ערכי ומוסרי מבלי להסכים עם המשוואה הזו .בתוך הסיטואציה הזו,
שנכפתה עליך כחייל בשירות המדינה ,זה הכי טוב שיש.
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ואז אתה מבין שהכל ,מהתחלה ועד הסוף ,היה ירי כוחותינו
סרן (מיל') ישי גרין
עורב גולני
לבנון
2006

תוך כדי שאנחנו מתארגנים ועושים מבצעים בעזה הייתה את החטיפה בלבנון של אהוד גולדווסר
ואלדד רגב והריגה שם של עוד שלשה חיילים בסיור .קפצנו צפונה ,מתכוננים להיכנס ללחימה בלבנון,
היו כוחות קטנים שכבר התחילו לפעול בתוך לבנון ואנחנו היינו אמורים להיות הכניסה המאסיבית
הראשונה של חיילים לתוך לבנון.
תוך כדי שאנחנו מתארגנים להיכנס ,עושים הכנות ,היה אירוע של אגוז בתוך לבנון שנהרגו לוחמים
מפגיעה של טיל נ"ט במהלך חיפוש אחרי מחבלים ואמל"ח .אנחנו נכנסים ללבנון שלושה ימים אחרי
זה וברור לנו שאנחנו לא נכנסים באור יום .אנחנו צריכים להגיע כבר בלילה לעמדות וההליכה היא
מאד אטית ,יש הרבה משקלים ,כוח יחסית גדול .אנחנו היינו הכוח האחרון בחטיבה ,עלה כבר אור
הבוקר וקיבלנו פקודה להיכנס לבתים שנמצאים לידנו .נכנסנו לבתים ,לא היה שם אף אחד.
באותו הזמן ,כוח אחר של גולני פינה פצוע שלו והם זיהו אותנו בטעות כמחבלים .גם מהסיבה שלא
היינו בבתים המקוריים שיועדו לנו לפי התכנית ואיכשהו לא עברה ההודעה הזו בין הכוחות ...הם
התחילו לירות עלינו ובגלל שיש להם פצוע אז אוטומטית הם עירבו את חיל האוויר כדי לעזור להם.
אנחנו נמצאים בבתים ופתאום חוטפים טיל לבית ,הטיל פוגע איזה  2מטר לפניי במשקוף.
לפניי עמד הסמ"פ ,הוא נפצע קשה ,אני נפצעתי ,עוד חיילים שהיו בבית נפצעו מרסיסים .אנחנו
כמובן לא חשבנו שזה דו"צ .מבחינתנו כל האירוע הזה זה גם מחבלים .נכנסנו לבית – שקט ,ופתאום
התחלנו לחטוף אש מאד רצינית לכיוון הבתים שלנו ,שלושה בתים שהיינו בהם.
הגיעו טנקים ,פינו אותנו .גם במהלך הפינוי הזה כוח של חיזבאללה ירה על הטנקים טיל נ"ט .אחד
הטנקים נפגע ונהרג המ"מ לוטן סלבין ז"ל .פינו אותנו ,ואחרי שאני יצאתי ,רק אז ,נודע לי שמדובר
בדו"צ .גם הכוח שנשאר בפנים לא ידע שזה דו"צ עד שהוא לא סיים את הלחימה ויצא מלבנון.
אני זוכר שההורים שלי התלבטו .הם שמעו עוד לפניי שזה היה דו"צ והם פחדו שאם אשמע על זה,
זה יבאס אותי .זה לא היה המצב .כלומר ,לא נפגעתי באופן אישי מזה שזה היה דו"צ והיה ברור לי
שדברים כאלה קורים בקרב כי זו המורכבות שלו .אתה בשטח בנוי ,אתה יכול בקלות להתבלבל בין
הבית הזה לבית שמאחוריו ודברים כאלה קורים.
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למזלנו ,בכוח שלנו לא היו הרוגים אלא רק פצועים אבל זה התגלגל אחרי זה ללחימה עם חיזבאללה
ובאמת נהרג שם לוטן .זו דוגמה למורכבות ולבעייתיות ,כזו שבצה"ל ,אם לפעמים נפגעים חפים
מפשע אז נפגעים לפעמים חיילים שלו .גם במבצעים אחרים ראינו הרבה מקרים של דו"צ .חלק
מהעניין זה ללמוד מאותם אירועים ולראות איך מפיקים לקחים.
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כל לילה הסתננו עשרות אנשים
סמ"ר רון לייבנגרוב
גדוד מיתר ,תותחנים
גבול מצרים
2006

אחרי מלחמת לבנון השנייה ,בסוף  2006העבירו אותנו לגבול מצרים .אזור דרום עזה עד אזור ניצנה
כשלא הייתה עדיין גדר ,כשכל לילה מסתננים עברו בעשרות.
אני זוכר את זה טוב מאד כי כל לילה לא ישנו .כל לילה היינו מחכים ל"סודנים" ,ככה קראו להם,
כשבפועל ,אני לא יודע כמה אנשים מכירים ,אבל  90%מהמסתננים למדינת ישראל הם לא סודנים,
הם לא אנשים מאזור מלחמה וסיכון .הם בעצם אפריקאים מכל מיני מדינות שונות :חוף השנהב,
ניגריה ,אריתריאה ,איזה מדינות שלא תעלו על דעתכם מאפריקה .מגיעים במטרה אחת – למצוא
מקום עבודה בישראל כי הם שמעו שמדינת ישראל יש לה גבול פתוח עם מצרים וזה מאד קל להיכנס
ולקבל עבודה .את זה מאד חשוב לציין כי אנשים חושבים על הסודנים  -מסכנים ,ברחו מאזור
לחימה ...מעטים מאד הגיעו מאזור הלחימה בסודן כמסתננים לשטח מדינת ישראל.
אז כמו שאמרתי ,לא הייתה גדר באותו זמן וכל לילה הסתננו עשרות אנשים.
הדבר האבסורדי הוא שאם המצרים תפסו אותם ,הם שחטו אותם ,הם ירו בהם והרגו אותם ,הם
לקחו את הנשים ,ואני ראיתי את זה בעיניים שלי .גררו את הנשים לבסיסים שלהם והן הפכו שם
לשפחות מין .את הגברים רצחו ביריות ואני ראיתי את זה מול העיניים שלי .בגלל זה החבר'ה האלה
מאפריקה חיכו ללילה ,כדי לרוץ ולעבור את ה"גדר" בגובה  30סנטימטר שהייתה שם.
כמובן שאנחנו קיבלנו אותם בזרועות פתוחות .צוות רפואי תמיד היה צריך להגיע לאזור שבו הסתננו
המהגרים מאפריקה ,תמיד! בדיקות מכף רגל ועד ראש ,פצעים ברגליים ,שריטות מהגדר ,לחטא
להם את הפצעים בצורה יפה ,ממש מעין קבלת פנים מאד חמה כשממולנו ,אם היו נתפסים ,ראינו
אותם נשחטים מול העיניים שלנו ,ממש עשרה מטרים מאתנו.
זה מאד מהדהד לי בראש ,שבעצם אתה מגיע לצבא ,אתה חושב שאתה בא לטפל בחיילים ...בסופו
של דבר אתה מוצא את עצמך מטפל באזרחים ממדינה זרה ,מחטא להם פצע אחרי פצע ברגליים,
מוביל אותם אחרי זה לבסיס ,מחלק להם ארוחות חמות ,נותן להם מקום לשהות בו .לא היה אז
שום הסדר ,זה היה בתחילת התקופה של ההסתננות ההמונית ,וזה מאד חרוט לי בזיכרון שכל לילה
הגענו ,טיפלנו .הגיעו ילדים ,הגיעו חולים ,הגיעו פצועים ,חבולים ...צוות רפואי תמיד נמצא במקום
בשביל לטפל ולגרום להם להרגיש הכי טוב שאפשר.
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אנחנו עושים כל מאמץ בשביל למנוע נזק
רס"ל בן מור
מגלן
גבול לבנון
2009

הגענו לגבול הצפוני .הצוות שלנו היה צריך ללכת לתצפת על כמה כפרים ,אבל רק ברגע שנגיע לשם
נבין את מהות המשימה ומה אנחנו צריכים לחפש .בינתיים זה כל המידע שנותנים לנו .כמובן שמדובר
בחורף ,כמובן שיורד מבול וקור אימים בחוץ ואנחנו הולכים להיות בתצפית הזאת  72שעות .אנחנו
לא שוכבים בתוך מבנה ,אנחנו שוכבים בחוץ מנסים למצוא מקום נוח בשטח לשכב בו.
אנחנו מתצפתים על הכפר ולאט לאט אנחנו מבינים את המשימה ,קיבלנו ספר מהמודיעין שבו יש
מידע על כפרים שונים שלפיו יש חשד לפעילות עוינת שמתקיימת בהם .בין אם זה מאגרי נשק ,שיגור
טילים על ישראל או פשוט אנשים חשודים.

אני זוכר את עצמי שוכב שם תוך כדי הגשם והשלג,

פשוט מסתכל על בתים בכפר נידח .אמנם אין לי מושג איך קיבלו את המודיעין הזה ,אבל יש ממש
חשד אמיתי ,וגם אז ,ליתר ביטחון ,שולחים חיילים שיסכנו את החיים שלהם רק בשביל לוודא
שמדובר במטרה אמיתית .שאנחנו לא נתקוף בתים סתם ,חס ושלום.
חשבתי לעצמי איזה שיגעון .איפה עושים דברים כאלו? שולחים צוות עם ניסיון קרבי ועם הכשרה
לשכב באמצע שום-מקום בגבול הצפוני כדי לוודא ב 110%-שמדובר במטרה אמיתית .אנחנו עושים
כל מאמץ בשביל למנוע נזק בבניין ,אפילו לא מדובר בבני אדם.
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זיהינו מי ירה ולא יכולנו לירות חזרה
סרן (מיל') אילון מורג
גדוד  ,74חטיבת שריון 188
גבול לבנון
2010

באוגוסט  2010אני מפקד מחלקת טנקים בגבול לבנון בחטיבה  188של חיל השריון .במסגרת התפקיד
שלי היו תחת פיקודי שלושה טנקים והמשימות שלנו בעצם היו להיות בקרבת גדר המערכת עם
לבנון ולוודא שאף אחד לא חוצה את הגבול משטח לבנון לשטח ישראל .יש איזשהו שטח גם מעבר
לגדר ,לכיוון לבנון ,שהוא שטח ישראלי ,קוראים לזה "מובלעת" ,שם עדיין זה שטח ישראל .אנחנו,
כשיצרנו את הגבול ,פשוט לקחנו כמה מטרים לכיוון שלנו לפי שיקולים כאלה ואחרים.
מאותו שטח ,שהוא שטח ישראל אבל מחוץ לגדר ,צמח עץ שנשען על הגדר ופשוט יצר כל מיני חיוויים
שנתנו לנו התרעות כאילו יש מישהו עכשיו שמטפס על הגדר והיה צורך להוריד את העץ הזה ,עבודה
מאד פשוטה .אבל בגלל שיש איומים ובגלל שהגבול הזה הוא לא בדיוק גבול של שלום אני מקבל
טלפון מהמ"פ שלי במוצאי שבת ,והוא אומר לי יש איזשהו עץ שצריך לחתוך ,לא משהו מסובך.
אנחנו צריכים לאבטח את זה והמשימה שלך כמפקד מחלקת הטנקים ,היא לאבטח ולראות שאם
באמת ,חס וחלילה ,מישהו מנסה לתקוף את אותו כוח שחותך את העץ ,אנחנו משיבים באש .כמובן
שניתנו לנו הוראות מאד מאד ברורות ,בסוף מדובר על מרחב שמלא באוכלוסייה אזרחית .הכפר אל-
עדייסה הוא כפר סמוך גדר ובמרחק עשרות מטרים מהגדר ישנם בתים של אזרחים וזה עניין מאד
רגיש ,כי אנחנו יודעים שבאזרחים אנחנו לא פוגעים ויהי מה .אלה בעצם ההנחיות שקיבלנו במסגרת
הוראות הפתיחה באש הרגילות של הצבא  -לא יורים למקום שבו מסכנים אזרחים.
בשעה  7בבוקר עברנו את כל התדריכים ובמקביל הצבא מודיע לאו"ם שאנחנו הולכים לצאת למבצע
הזה .האו"ם מודיע לצבא לבנון ומעבירים בקשה בחזרה לצה"ל לדחות את המבצע כדי לאפשר להם
להיערך.
אפשר לשאול איזו היערכות צריכה להיות להם ,אבל זה לא משנה וכמובן שצה"ל מסכים ,המבצע
נדחה בשעתיים .בסוף ,בדיעבד התברר שהשעתיים האלה ,ההיערכות שהם ביקשו היא היערכות
שהייתה עוינת כלפינו ,כי עוד לפני שהטרקטור יורד לגדר ואנחנו כבר נערכנו בעמדות האבטחה שלנו,
אנחנו רואים ממש ,אולי  20מטר מעל המקום שבו אמורה להתבצע העבודה ,אותו מקום שצה"ל
אמר ששם אנחנו הולכים לבצע עבודה ,אנחנו רואים בשורה מאד מסודרת ,אזרחים ,עיתונאים,
ביניהם יש חיילי צבא לבנון וחיילי או"ם.
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הטרקטור יורד לגדר ,בעצם מבצע את הפעולה כביכול הפשוטה הזו ,כאשר מרחק כמה עשרות
מטרים מעליו עומד מפקד הגזרה ,קצין מילואים בדרגת סא"ל ,דב הררי זכרונו לברכה .איך שהכף
של הטרקטור עולה על הגדר כדי להוריד את העץ ,מתחיל ירי .ירי של צלף שפוגע בדב הררי ז"ל ,ועד
כמה שאני זוכר  -הורג אותו במקום .צרורות ממקלעים ,מהנשקים האישיים של חיילי צבא לבנון
שעמדו שם מעל הגבול וירי טילים נגד טנקים שהיו מכוונים כלפינו .אנחנו ,באותו רגע ,בדילמה,
כי יורים על כוחותינו ,והיו גם פצועים מהירי הזה .המשימה שלנו ,כל התכלית שלנו שם ,הייתה
לאבטח ,להשיב באש בדיוק במצב הזה ,אבל אנחנו יודעים שאסור לנו לפגוע באזרחים חפים מפשע,
מה אנחנו עושים?
באותו רגע נדרשה ממני ומהמפקדים שלי שהיו שם ,החלטה מאד מהירה ,כי אם אתה לא יורה במי
שיורה בך ,או שהוא ימשיך לירות או שהוא יברח ואחר כך הוא ימשיך לירות.
זיהינו מי ירה .האם ירינו עליו? בשלב הראשון לא .כי היו שם אזרחים כמובן ,פשוט כך ,זיהינו מי
ירה ולא ירינו עליו בחזרה .מה שכן ,ירינו לעבר שתי עמדות שהיו שם שידענו שהן עמדות ששייכות
לצבא לבנון ,שאת החיילים שלו זיהינו כאלה שמבצעים את הירי.
אחרי שירינו אש טנקים ,שזו אש מאד משמעותית ומרתיעה ,האזרחים באמת התחילו לברוח ,ראינו
אזרחים רצים לבתים .ראינו חיילים ,אותם חיילים שירו עלינו ,רצים לאותם בתים של אזרחים
ובאמת לאותם בתים לא ביצענו ירי .חיילים רבים שמראש התמקמו בתוך אוכלוסייה אזרחית ,כי
ידעו שהצבא שלנו לא יורה על אזרחים ,הם בסוף יצאו משם בצורה בטוחה.
עד היום אני לא יודע להגיד אם זה מה שהיינו צריכים לעשות ,אם זה היה נכון לפעול כך או לא נכון,
בסוף אני יודע שהמפקדים היו מרוצים מאיך שפעלנו ככוח האבטחה ,אני שלם עם איך שפעלנו ,אבל
הסיפור הזה של לדעת לייצר תגובה יחד עם המתח הזה של לשמור על חיים של חפים מפשע ,הוא
נקודה מרכזית שליוותה אותי באותו רגע ומלווה אותי בעצם עד היום.
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המצרים ירו בהם ללא היכר
סמ"ר יונתן גולדפרב
גדוד  ,101צנחנים
גבול מצרים
2013

סיימתי את התפקיד שלי בקורס מ"כים ,חזרתי לגדוד  101והייתי מפקד של החבר'ה שלי מהמסלול.
כשחזרתי ,היינו בגזרה מדרום לכרם שלום בגבול הצפוני עם מצרים .הרבה סיורים ,הרבה מארבים
שם על הגדרות.
כל הזמן היו שם ניסיונות של הסתננות ,של אריתריאים או סודנים או ממדינות אפריקה כאלו
ואחרות .תמיד ,תמיד ,תמיד הם רק רצו להגיע לצד השני של הגדר מסיבה מאד פשוטה ,בצד המצרי
ירו בהם בשביל להרוג אותם .לפעמים הם מתו על הגדר ,וברגע שהם הגיעו לצד השני ,הצד שלנו,
אספנו אותם ,הבאנו להם אוכל ,הבאנו להם שמיכה ,הבאנו אותם לבסיס ואז רשויות ההגירה באו
ולקחו אותם.
כשאתה רוצה לדבר על צבא "לא מוסרי" אתה יכול להשוות אחד מול השני ולראות  -המצרים היו
יורים בהם בלי היכר ,ברמה שלפעמים הם היו פוגעים ביישובים שלנו שם וברכבים שלנו .בתקופה
שלי אף חייל לא נפגע מזה אבל אתה רואה את הירי שלהם ,כמו משוגעים הם היו יורים שם רק כדי
להרוג אותם .לא עניין אותם...
ברגע שהם הגיעו לצד הישראלי אז באמת ,לפעמים אמרנו בחצי חיוך שהם מקבלים יחס יותר טוב
מאתנו ,החיילים .הם מקבלים ארוחה ,הם מקבלים שמיכה ,הם מקבלים כרית ,הולכים לישון,
קמים בבוקר ובאים לאסוף אותם למתקן חולות ,זה גם איזשהו צד של המוסריות של הצבא.
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הוא רועה צאן או שמדובר בהסוואה למשהו אחר?
סמ"ר אביעד בן עובד
אגוז
גבול סוריה
2014

אנחנו יושבים כצוות במקום כלשהו ,על הגבול .פתאום אנחנו מזהים רועה צאן .מבחינתנו אנחנו
יודעים שרועי צאן לא אמורים להיות בסביבה שם ,יותר מזה ,לשום אזרח אסור להסתובב שם.
ואז אתה בעצם נמצא בדילמה .רגע ,הבן אדם פשוט רועה את הצאן שלו? רק רוצה להביא אוכל
לכבשים שלו? או שבעצם זה רק איזושהי הסוואה למשהו אחר שהוא רוצה לעשות? מה אני עושה
אתו? אני עוצר אותו? אני עושה לו משהו מעבר ללעצור? לוקח אותו אתי?
במצבים האלה זה מאד קשה .אתה לא יודע איך להגיב .אז לרוב אנחנו בוחרים לתת לו לעשות
כרצונו ולהתנהל בשגרת החיים שלו ולא להפריע .מהנחה שהבן אדם פשוט תמים ,רוצה לרעות
את הצאן ,לתת אוכל לכבשים שלו .אנחנו לא באים במטרה להרוס למישהו או לפגוע במישהו .כל
המטרה שלנו זה נטו לשמור על אזרחים ,על אזרחי מדינת ישראל ועל יישובי הצפון ,שחס וחלילה
לא יקרה משהו.
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המצפן הערכי שלנו :משתמשים בנשק שלנו רק לצרכים
מבצעיים,להגן על עצמנו ותו לא
סרן (מיל') אילון מורג
גדוד  ,74חטיבת שריון 188

יש דילמות ,ומדברים עליהן .מתי מותר לירות ,מתי אסור ואיך מתמודדים עם אוכלוסייה אזרחית,
שזה בעצם האתגר הכי גדול שיש לצבא .אם זה בלחימה תוך כדי מבצע או במשימות בט"ש ,תמיד,
יש את הקו שלנו ,את המצפן הערכי שלנו .כשאנחנו מדברים על טוהר הנשק חשוב לפרש את זה ברמה
הכי פשוטה כדי שתהיה ברורה ומובנת לכולם ,מהרגע הראשון שחייל מתגייס ומדברים אתו בסדרת
החינוך בטירונות מה זה אומר הערך הזה של טוהר הנשק ולאחר מכן גם ללוחמים ,פלוגות מבצעיות,
בתדריכים ותוך כדי הלחימה – אנחנו משתמשים בנשק שלנו רק לשם אותם צרכים מבצעיים ,כדי
להגן על עצמנו ותו לא .אני אומר את זה כי קראתי לא מזמן עדות מסוימת שמאד הפריעה לי .בעדות
הזו נאמר שיש איזשהו חלום או איזושהי שאיפה של נהגי טנקים להסב כמה שיותר נזק לרכוש
אזרחי במהלך המבצע ,בדגש על רכבים.
כמי שהכשיר המון לוחמים ולאחר מכן גם פיקד בלא מעט משימות ,פשוט הזדעזעתי .לא כי הופתעתי
לגלות שיש תופעה כזו ,אלא כי אני יודע שאין תופעה כזו .הופתעתי לראות עד כמה אנשים מוכנים
ללכת רחוק עם השקרים שלהם או עם המקרים האינדיבידואליים שלהם ולהשליך את זה על הכלל,
כדי להשיג איזושהי אג'נדה.
אני ,לא רק שאני רוצה להאמין ,אני מאמין ואני יודע שהחיילים שלנו הם הרבה יותר מזה.
למפקד בצבא יש סל כלים מאד גדול להתמודד עם מקרים כאלה ,חריגים ככל שיהיו ,אבל מכאן ועד
להשליך אותם על כלל החיילים ולקרוא לזה 'תופעה' במקום מה שזה באמת  -אירוע חריג ,יש פער
גדול מאד.
כמו שאמרתי ,ואני אחזור ואגיד ,החיילים שלנו הרבה יותר מוסריים וערכיים מזה ולאורך כל הדרך
תמיד יש אתם מפקד שגם מוודא שהנורמות האלה מיושמות הלכה למעשה והוא גם יודע לתת את
המענה במקרה שהן לא.
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ברגע שאתה יודע שהוא לא משלנו אז אתה מבין שהוא אויב?
זהו ,שלא
טליה אלבוחר
מדריכת חי"ר

כחלק מהכשרת התצפית ,הסיור ,לימדנו אותם ניווטים ,התמצאות בשטח ,הבנת קריאת שטח וכל
מיני אמצעים כאלה ואחרים שיש היום בצבא בשביל לראות כמה שיותר טוב לטווח רחוק .בין
היתר ,חוץ מזה שאתה מלמד אותם איך לראות ,אתה צריך ללמד אותם בעצם מה לחפש ,כשפה
יש שני שיעורים ארוכים ,כך בנוי הקורס ,של זיהוי רק"מים של מדינות אויב .בעצם ,של כל מדינות
המעטפת שלנו וכך גם זיהוי של מסוקים שיכולים להגיע ומה המשמעות של כל אחד.
הרבה פעמים עלתה השאלה "למה זה רלוונטי? הרי ברגע שאתה יודע שהוא לא משלנו אז אתה מבין
שהוא אויב?" .אז לא .היה לנו נורא חשוב להתמקד בזיהוי ולהבין מה המשמעות של כל כלי רכב,
כל כלי משוריין ,כי יש רק"מים שהתפקיד שלהם זה להוביל את ראש היחידה של האויב ,כי יש
עליהם מלא אנטנות וזה כלי הקשר .אז אתה מבין שהאנטנות זה המטרה שלך בכלי הזה ולא בהכרח
האנשים שמאיישים אותו ומזיזים אותו ,לעומת הבנה שיש רק"מים שברגע שאתה רואה אותם אתה
יודע דרך המודיעין שהוא הרק"מ שאמור להיות מקדימה .מה שאומר  -שהמטרה שלך ,או הכוח
המאיים יותר עבורך ,נמצא שני קילומטר לאורך ,זאת אומרת – עמוק יותר.
היה לנו נורא חשוב העניין הזה .למה? הרי החייל שלי הוא לא החייל שיש לו את כלי הנשק להתמודד
עם מטרה כזו ,בכלל לא ,זה כוח חיילים נורא קטן שכל מה שיש לו זה נשק אישי שממש לא יכול
להתמודד עם רק"מ ,ואמצעי תצפית ,אז למה בעצם כן יש לזה חשיבות? כי הוא המודיעין .הוא מקור
המודיעין בשטח .זאת אומרת ,אם עד היציאה ללחימה אנחנו מתמקדים בעיקר במידע מודיעיני
מקדים ,מזל"טים וכו' ,פה יש לנו מודיעין חי ,טרי מהשטח.
אנחנו רוצים שהחיילים שלנו ידעו מה הם רואים וידעו לאפיין אותו הכי טוב ברגע האמת ,שזה
הרגע שיש עליך את כל הלחץ ואתה רוצה לוודא שיש לך כמה שיותר נתונים כדי לקבל את ההחלטה
הנכונה ביותר ,כל חייל ולא רק המפקד .כי בסופו של דבר המפקד יושב בעמדה ,אבל הוא לא עם
העיניים על המטרה .החייל ,בסופו של דבר ,החי"רניק ,ה 07-שעבר את ההכשרה הכי בסיסית – הוא
זה שיעביר את המידע וביחס להחלטה שלו דרגים הרבה יותר גבוהים מעליו ,שנמצאים מאחור,
יקבלו החלטות מה לעשות.
לכן זה היה לנו תמיד מאד חשוב .כשהבנות באות להתמקצע על החומר ,בהתחלה ,היה חשוב
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לנו לרדת איתן לרזולוציות הקטנות ביותר של איך מזהים כל דבר ,מה ההבדל בין שני רק"מים שהם
סך הכל שונים אחד מהשני בדורות ,אבל מהי ההשפעה שלהם ומהו טווח הפגיעה שלהם בנו בשביל
לדעת איך אני הולך להתמודד עם זה וחלילה לא ליצור טעויות בשטח.
הייתי מדריכה כשהעברתי את השיעורים האלה ואז חזרתי ליחידה בתור קצינה ונשארתי להדריך
את הבנות שעתידות להיות מדריכות בתחום הזה ואלה דגשים שכל הזמן היה לי חשוב להדגיש
אותם .היה לנו ברור ,בשלב מסוים כשעשינו הערכה מחדש של מערך השיעורים ,שזה שיעור שלא
תעביר מדריכה בקורסים הראשונים שלה ,מתוך החשיבות ובשל הצורך להתמקצע עוד יותר ולהבין
שכל מילה שאמרת או לא אמרת בשיעור הזה ,תהיה לה השלכה בעתיד ,ולכן לתת למדריכות היותר
מנוסות להדריך את הלוחמים בתחום הזה.
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מחנכים את הקצינים לשמור על מוסריות
סרן (מיל') שגיא קרמן
גדוד קרן ,תותחנים

בתור מפקד בקורס קצינים של תותחנים הכרתי את האירועים האלו כי מחנכים את הקצינים להכיר
את הדברים האלו ,לשמור על מוסריות .התוכן של הקורס מורכב תמיד באופן שווה ,גם מבניית
הערכים ואמות המוסר של הקצין וגם מהמקצועיות המבצעית .זה חלק מרכזי מהדמות שרוצים
לפתח ,אני מרגיש שאצלי זה מושרש טוב כי הייתי צריך גם ללמד את זה.
אני יודע איך מחנכים את הקצינים בצה"ל .חד משמעית זה חלק מאד עבה מהתוכן היומי של קצין.
אני לא יודע אם יש את זה בצבאות אחרים .בטח שלא בכמות כזו .הדרישה הזו ,לספר את הסיפורים
עם הדילמות ,ליצור את השיח הזה של ערכים ושל מוסר לחימה ,אני לא מכיר את זה ,בטח שלא
מצבא ארצות הברית ,למשל .משיחות שהיו לי עם קצינים שם ,אצלם הדגש הוא הרבה יותר מקצועי.
קשה לי לעשות הכללה גורפת על צבא זר כזה או אחר ,אבל מהממשקים שהיו לי איתם ,קיבלתי
תחושה שאצלנו בקורס זה פשוט ברמה של כמעט חמישים-חמישים .יש דגש מאוד גדול על בניית
הדמות המוסרית והערכית של הקצין ,בתור אלו שהולכים ללמד את החיילים הבאים על רוח צה"ל
והלכה למעשה מה זה טוהר הנשק ,מידתיות ושמירה על חיי אדם.
אני אומר את זה בפה מלא ובגאווה.
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סיכום
כחיילים ,מפקדים וקצינים לשעבר ,אנו סמוכים ובטוחים כי צה"ל הנו צבא הלוקח אחריות
ובודק את עצמו לאחר כל אירוע ,גם אם נראה שנפגעו בלתי מעורבים ועל אחת כמה וכמה
לאחר אירוע שבו נפגעו חיילים .ניסיון העבר מוכיח שכדאי לחכות שהצבא יבדוק את עצמו
ויפיק את מסקנותיו בטרם פותחים בשיח ציבורי ביקורתי ונוקב.
כפי שניתן לראות ממקבץ עדויות זה וממכלול העדויות של "האמת שלי" ,המציאות שאיתה
מתמודדים חיילי צה"ל איננה שחור או לבן אלא נפרשת כקשת רחבה של גווני אפור .בתוך
הסיטואציה הזו הם נדרשים לתת מענה מיטבי למכלול של שיקולים מבצעיים ,אופרטיביים
וערכיים.
ככלל ,כאשר באים לבחון את עמידתם של חיילי צה"ל בסטנדרטים מוסריים כאלה או
אחרים ,יש לקחת בחשבון את כל המכלול הזה .ייתכן שגם לאחר לקיחת כל אלה בחשבון
נראה בדיעבד כי החייל שגה .אך גם כאן יש לבחון האם היה זה כשל מוסרי או שמא מבצעי?
שיח כה טעון ומורכב חייב להתנהל בתוך הקשר רחב ולהציג דברים בפרופורציות שבהן הם
מתקיימים במציאות .אנחנו ב"האמת שלי" נמשיך להילחם על חשיפת האמת של חיילי
צה"ל ,לפרסם בכל מקום את גילויי דמותם המוסרית ולחנך על אודות פועלם בכל מקום בו
נידרש לכך.
פרטים נוספים על פעילות הארגון ,דרכים ליצירת קשר או מתן עדות ,ניתן למצוא באתר
האינטרנט שלנו בכתובת www.mytruth.org.il

דוח זה יצא לאור בזכות אדיבותם של ישראלים רבים אשר ראו הכרח בחשיפת האמת
ושמחו לקחת חלק במשימה חשובה זו .אנו ב"האמת שלי" איננו נתמכים ע"י האיחוד
האירופי ומדינות זרות וגם לא ע"י גופים ממשלתיים ישראליים .על מנת שנוכל להמשיך
ליצור ולחשוף את האמת בעתיד ,אנו זקוקים לעזרתכם ותמיכתם.
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