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מסתערביםמיחידתחייליםהגיעו1992בספטמברב-8
כבלוהםשברפיח.שאבורהלמחנה-הפליטים

הודיעוסמהדאנה,אבואיבראהיםאתבאזיקים

אתושלחוהבתים,מןלצאתהתושביםלכלברמקול
מסתתרלאהמבוקשאחיואםלבדוקסמהדאנהאבו

בחממותחיפשבבית,חיפשסמהדאנהאבובביתו.
סמיה,יום-טובתא"לעזה,רצועתלמפקדוהודיע
סמהדאנהאבושלביתובמקום.נמצאלאשאחיו
אלשובנשלחוהואכלשהם,לחימהבאמצעיפוצץ
גופתו.אתאואחיו,אתלחפשהבוערהביתתוך

נשרפומחדריוושנייםהבית,בקירותניבעוסדקים
נתפס.;אונהרגשהמבוקשמבליכליל

בתקריתכי,צה"לדוברהודיע1992בספטמברב-10

במהלךנפצענוסףומחבלמחבליםשנינהרגואחרת,
אשחילופיתוךברפיח,הביטחוןכוחותשלפעילות

מבוקשיםשניבבניין.שהתבצרומבוקשים,עם
כימסרהלאהדוברהודעתלהימלט.הצליחונוספים

באמצעיהביטחוןכוחותהשתמשוהאירועבמהלך
קשהולפגיעהאחדביתשללהרסשגרמולחימה
יוסיהארץעיתונאימלבדנוספים.בתיםבתשעה
ההרסאתראובמקום,שביקרולויוגדעוןאלגזי

אתציטטוהעיתוניםשארכלםיבשותה2,אתוראיינו
החריגיםלאמצעיםהתייחסוולאצה"ל,דוברהודעת

שומיש.3בהםשנעשה

עלטנקיםנגדטיליםיריבעקבות1992,בנובמבררק
בהרחבההאירועופרסוםבח'אן-יונס,בתיםתשעה

עלההחלטה"כיבכיריםצבאגורמיאמרובתקשורת,
מקריםבעקבותבאהבתים,לעברנ"טבטילישימוש

מבוקשים,היובהםלבתיםצה"לכוחותפרצובהם

נ"טטיליליריהאישורחיילים.נפגעוהפריצהובמהלך

בביתכימלאהודאותישכאשררקניתןבתיםלעבר

מפשע".'חפיםנמצאיםלא

חריגים,לחימהבאמצעילהשתמשההחלטהכינראה
תקריותשתיבעקבותבאהבתים,להריסתהגורמים

ובמהלכן1992אוגוסטחודשבמהלךבשטחיםשארעו
פלסטיניםמאשהביטחוןכוחותמאנשישנייםנהרגו

בצלםתיעד1992,בספטמברב-8םיתבב5שהתבצרו
לעצורניסיוןבעתביתהריסתשלהראשוןהמקרהאת

םישקובמ.6

סמהדאנהאבושלביתוכשנפגע1992,מספטמבר
מקרים14עודארעו1993,אפרילסוףועדברפיח,

הרסובהםבהמשך,יובאועליהםשפרטיםלפחות,
בעתנוספיםלבתיםנזקוגרמובתיםהביטחוןכוחות
לחימהבאמצעישימושתוךמבוקשים,לעצורניסיון

בעוצמתם.חריגים

במסגרתלגיטימיות,שכאלהפעולותנראותפניהןעל
לחסוךרצוןומתוךחמושיםבמבוקשיםהמלחמה

25.9.92.הארץ,מוסףברפיח",הקטלשדות"לוי,גדעוןסמהדאנה.אבועטיהחסןאיבראהיםשלעדותונ.

אל-קאדר,עאישהשלועדויותיהם25.9.92.הארץ,מוסףברפיח",הקטלשדות"שי,גדעון20.9.92.הארץ'אלגזי,יוסי2.
סייאם.וסאמיאל-קאדיסבאח

11.9.92.מעריב,דבר,על-המשמר,חדשות,הארץ,אחרונות,ידיעות3.

בתופאח.התושביםועדויותנ.16.129,חדשות,4.

שמבוקשבשעהנפצעו,נוספיםחייליםו-2דרזי,דורוןסמלשמשון','המסתערביםמיחידתחיילנהרג1992באוגוסטב-52.
הגבול,משמרשלהמסתערביםיחידתמפקדנהרג1992,באוגוסטב-26באש.ופתחבחיאן-יונסבביתהתבצרחמוש

חמושים.מבוקשיםשניהתבצרושבובג'נין,לביתפריצהבעתאברם,אליהורב-פקד
חריגיםלחימהבאמצעישימושאךרימונים,הטלתאוקלבנשקמיריכתוצאהלבתיםנזקגרימתשלמקריםהיובעבר6.

1992.מספטמברהחלרקלנו,הידועככלנקוט,כשיטה



חפיםתושביםשלוגםחייליםשלגםאדם,בחיי

שלהסבריואתלקבלשלאסיבהאיןלכאורהמפשע.
אתלבדוקינסהזהדו"חכאלה.לפעולותצה"ל

הקריטריוניםעל-פיהללוהפעולותשלהלגיטימיות

הנסיבותאתיבחןהדו"חבהסבריו:צה"לשהציב

תוצאותיהןאתכאלה,פעולותצה"למבצעשבהן

שאלתואתלרכוששנגרםהנזקלמידתבהשוואה

הכוחותמתנהגיםשבוהאופןאתגםיבדוקהדו"ח
ביצועבשעתהאזרחיתהאוכלוסיהכלפיבשטח

חפיםבנפגעיםהשלטונותשלהטיפולואתהפעולה

לאחריה.מפשע

הנהוגותהפעולהשיטותהאםהדו"חיבחןכןכמו
באשהפתיחההוראותעםמתיישבותהללובמבצעים

צה"ל.של
אדם.בחייהחיסכון

כבדפעילותבמסגרתבתיםהריסת
מבוקשים

כוחותהשתמשושבהםמקרים,15תיעדבצלם
טיליכגוןבעוצמתם,חריגיםלחימהבאמצעיהביטחון

להרסגרמואשרוכדומה,ממרחקהנוריםרימוניםנ"ט,
ולהשחתתאחריםבבתיםקשהלפגיעהבתים,

ידונושלאנוספים,מקריםבשישהלפחותתכולתם.

אךברימונים,אובטיליםשימושנעשהלאאמנםכאן,
רבנזקנגרםלבתיםדומה.היתההפעולהשיטת

קל.בנשקמאסיווימיריכתוצאההושחתהותכולתם

היוחלקםשאוליתושבים,נעצרומהמקריםבחלק
תושביםביןהבחנושלהלןבטבלאותמבוקשים.

אושנעצרומבוקשיםלביןהפעולהבמהלךשנעצרו
הבתים.לעברמהיריכתוצאהנהרגו

מבוקשיםלמעצרמתייחסמבוקשים''שכותרתוהטור

המונחההרס.מפעולתכתוצאההריגתםאו

ככאלהשהוגדרולפלסטיניםמתייחסומבוקשים"
חשודיםהמבוקשיםרובהרשמיות.בהודעות

פעולה'משתפי'רצחכגוןחמורות,בעבירותבמעורבות

יודגשצה"ל.ובחייליישראלייםבאזרחיםוהתנקשות

בלבד,חשודיםבבחינתהינםאלהאנשיםכיזאתעם
רקמוצדקתהביטחוןכוחותמצדכלפיהםכוחוהפעלת
התנגדותםעללהתגברכדיאועצמיתהגנהלצורך

למעצר.

לבתיםמתייחסשנהרסו'בתיםימספרשכותרתוהטור

בהם.מגוריםמאפשרשאינומבנינזקנגרםבהם

לנזקמתייחסשנפגעו'בתיםמספר'שכותרתוהטור
פגיעתכגון(בלבדחומרינזקאומהבית,בחלקמבני

וכד').חלונותשבירתבקירות,קליעים



נתוניםא.

לאוכלוסיהיחסנפגעיםמבוקשיםמספרמספרמקוםתאריךמס'

אחריםנמצאובתיםבתיםהארועהארוע

שנפגעושנהרסו

ונדרשנכבלבעל-הביתלא1מחנה18.9.92
חיפוש.לעשותהפליטים

שאבורה

-
רפיח/עזה

יחסעלעדויותאיןהרוגים*192רפיח/עזה210.9.92

גרוע.נעצר1

נמלטו2-

נכבלוהצעיריםלא18ח'אן-יונס/313.11.92
הפניםעםוהושכבועזה

המבוגריםעינילמטה.

שתייהנמנעונקשרו.

-
צרכים.ועשיית

חיילנהרגנהרג1השטח1.ענזה/ג'נין411.12.92
חייליםו-3יושר

לאחרנפצעועל-ידי
נשרף.שהביתדחפור

גרויחסעלנמסרן

ן
בגשםפונומשפחות5לאנשרף1שכם614.12.92

ן
שוטף.חלקית

נקשרוהגבריםידילא13יונס/חיאן722.12.92

עלנקשרו.הגבריםידינעצרו42שכונת89.1.93
חיפושנערךהנשיםתופאח/עוה

לאהגבריםברחוב.
שעות.כ-10אכלו
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הארוע

22.1.93

10.2.93
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20.4.93

מקום
הארוע

שכונת
תופאח/עזה

/חיאן-יונס
עזה

דירמ"פ
אל-בלח/

עזה

שכונת
תופאח/עזה

מספר
בתים

שנהרסו

3

3

20

מספר
בתיט

שנפגעו

6

9

9

4

מבוקשים

נמצאו

לא

נעצרו4

נעצרו4
נפגע)1

לאחוונפטר
ימים)כמה

נהרג1

נפגעים
אחרים

לאוכלוסיהיחס

כ-10הוחזקוהתושבים
תפוחי-עץקיבלוש'.

הוכו.חלקםומים.

כ-12הוחזקוהתושבים
קשוריהגבריםש'.

נמנעוועיניים.ידיים
צרכים.ועשייתמזון

כ-15הוחזקוהתושבים
קשוריהגבריםש'.

ועיניים.ידיים
שנתפסוהמבוקשים

הוכו.

כ-14הוחזקוהתושבים
קשוריהגבריםש',

ןלאפונו.התושביםנעצרו13ן

ןגרוע.יחסעלנמסר_נ

נוספים.59ונפגעובתים,43כלילנהרסופעולותב-15

רימוניםנ"ט,טילימיריכתוצאהחלקית,נהרסוחלקם

מאותבעוצמתם.חריגיםאחריםלחימהאמצעיו/או
גג.קורתללאנותרואנשים

כתוצאהרביםבתיםשלתכולתםנפגעההפעולותבכל
רהיטים,בגדים,מטבח,כלירובים.תחמושתשלמירי

וספרים,מחברותבית-ספר,ילקוטיחשמל,מכשירי

לאחרהושחתואלהחפציםערך.וחפציכסףוגם
כדורים.במאותשנוקבו

שנהרסובבתיםמבוקשיםאמנםהיומקריםבשבעה
נתפסו.וארבעה-עשרנהרגו*ארבעהנפגעו.או

להימלטמבוקשיםשניהצליחוהמקריםבאחדלפחות

חריגיםלחימהבאמצעיהשימושאףעלאחר,במקרה

החמושהמבוקשהצליחבאש,עלהשהביתולאחר
נורהבטרםנוספים,שנייםולפצועאחדחייללהרוג
מבוקשהיהשלאפלסטינינהרגנוסףבמקרהונהרג.

חמוש.או

המפונההאוכלוסיהכלפיהביטחוןכוחותשלהיחס
עלדווחלאמקריםבשישהלמקרה.ממקרהמשתנה

רקהתושביםאלהשבמקריםונראהמשפילההתנהגות
בתיהם,להריסותאולבתיהם,לחזורוהורשופונו

רבותעדויותישמקריםבתשעההפעולה.כשנסתיימה
מניעתעיניים,וכיסויידייםקשירתמשפיל,יחסעל

ומכות.צרכים,לעשייתאפשרותמניעתמזון,

הנתוניםניתוח

ההריסה.אףעל

כמהלכהאוהפעולהלפנינהרגומבוקשיםשניאםאחדבמקרהברורלאכאמור*



פינויב.

צבא,שלגדוליםבכוחותהאיזורמוקףהראשוןבשלב
לצאתנקראיםהתושביםהגבול.משמרשלולעתים

אםלבתים,הנכנסיםחייליםבאמצעותאםמבתיהם,

להורותחייליםבידיהנשלחיםתושביםבאמצעות

רמקולים.באמצעותואםלהתפנות,למשפחות

מעשרותלאישמיד.להתפנותמצטוויסהבתיםתושבי
אלאשהותניתנהלאבצלםבפנישהעידוהפלסטינים

מאבדיםרביםכתוצאה,ולצאת.בחופזהלהתלבש

ערךבעליחפציםאומסמכיםתכשיטים,כסף,
תונתמו.7תמונותאלבומיכגוןסנטימנטאלי,

עושיםאכןהכוחותכיעולהבצלםשגבהמהעדויות

בטרםשפונו.בבתיםאישנשארשלאלוודאמאמץ
ליושביהחייליםקוראיםהבתים,לעברבאשיפתחו

הפינוינעשהזאתעםמהם.לצאתברמקוליםהבתים

מטרתואתתמידיודעיםאינםהתושביםבחופזה,
יושאראףאויישכחזקןאושילדסכנהוקיימת

מדוברכיסובריםהמשפחהשבנימשוםבכוונה,
בלבד.שיגרתיבחיפוש

ד'ריםואבומזרועמשפחותשלבתיהןפונוב-14.1.93

כמהלךעזה,שברצועתאל-בלחדירבמחנה-הפליטים

לא(פלסטיניונהרגבתיםשלושהנהרסובהפעולה

תחקירןבפנימזרועוספיהעידב-18.1.93מבוקש).

עיד:באסםבצלם,

משפחתלכלשקראוברמקולקולותשמעתי

ולהריםמידלצאתדר'יםאבוומשפחתמזרוע

מידיצאנומשפחתיובניאנילמעלה.ידיים

צעקוברמקוללמעלה.הידייםעםלרחוב

שלהראשיהכבישלכיווןצפונהללכתלעברנו

אתהחייליםלקחולכבישכשהגענוהמחנה.

בניאתגםזיהיתיבמקוםשלנו.הזהותתעודות

האםבנינשותאתשאלתידריים.אבומשפחת
שאחתליוהתברראיתןהילדיםכלאתהביאו

בבית.חודשים,ארבעהבןבנה,אתשכחהמהן

הילד.אתולהביאמידלחזורלהאמותי

אישנשארלאכיבעצמםמוודאיםאינםהחיילים

ואףזאת,לוודאמשפחהבנישולחיםאלאבבית,

משניירילסכנתאותםהחושףדברהבתים,ביןלחפש

שביתוסמהדאנה,אבועטיהחסןאיבראהיםהצדדים.

בשירעו"דבפניהעידב-8.9.92,הופגזברפיח

זכויותלמעןפלסטיניםעורכי-דיןמארגוןאבו-חיטב

ביתו:שפונהלאחרכיב-22.9.92,האדם

בחממותותחפשלך"לי:אמרהקצין][
וחיפשתיהלכתיהמערבי".שבצדהחקלאיות

צועקיםחייליםשמעתילפתעכלוס.מצאתיולא

נירהלאואםלמעלההידייםאתתרים"אלי:

בעבריתלהםעניתיבעברית.דיברוהסבך"

להריםיכוללאואניקשורותשלישהידיים

אתתרים"לי:אמרהחייליםאחדאותם.
אליהםהתקרבתיבך".נירהולאהידיים

שלי,הקשורותהידייםאתלהםוהראיתי

והתקשרומהחממותאותיהוציאוהחיילים
כדיאותויתעזבולהם:אמרובמכשירבמכשיר.

בחממות".חיפושיםשיערוך

למפוניםהיחסג.

עלהעדיםהתלוננושחקרנוהמקרים15מתוךבתשעה
כלפיהשלטונותמצדהוגןבלתיאומשפיליחס

בתושביםמדוברכילצייןישהמפונים.התושבים

שוחררוואשרשהיא,עבירהבכלחשודיםהיושלא

התושביםהורשולאמקריםבחמישההפעולות.בתום

שעות).מ-8למעלהשנמשכובפעולותמדובר(לאכול
נקשרו.וידיהםהגבריםעיניכוסומקריםבשישה

צרכיהםאתלעשותמהמפוניםנמנעגםמקריםבשני

יונסבחיאןאל-אמלבשכונתפעולהבבמהלךכיאות.

וניזוקובתיםעשרהנהרסובהפעולהב-10.2.93,

ב-14.2.93מביתם.עוואדמשפחתבניפונושבעה,

עראף:סוהאבצלםתחקירניתבפניעוואדמוחמדהעיד

לשם.הלכנואל-חאידר.לבנייןללכתלנואמרו

אמרוולילדיםלנשיםכולנו.עלחיפושיםערכו

קשרולישכנים.אוקרוביםאצלולהיותללכת

הרצפה,עלאותיהושיבווהעיניים.הידייםאת

יותרהיינומבוקשים.עלדבראותישאלולא

סמיה,טוביוםתא"לעזה,ברצועתצה"לכוחותמפקדמצוטטב-23.4.93,אחרתוה"ב"ידיעותשיצקילנעמיבראיון7.

אלבומיאתגםמהביתיוציאוולזהבלכסףשבנוסףהחיילים,אתמתדרךאניבתיםפיצוץשלבמשימות"כאומר:

שגבינו.בעדויותלכךסימוכיןמצאנולאהתמונות".



07:00השעהבסביבותבמקום.בחוריםמ-40
נשארנוופיצוצים.מסוקיםשלקולותשמענו
מזוןלנונתנולא16:00שעהעדמצבבאותו
ישבנו.בובמקוםצרכינואתועשינו

הוכונוסףובמקרהמהמפונים,כמההוכומקריםבשת
למעצר.התנגדולאכיאףשנעצרו,מבוקשים

והוראותביריבתיםהריסתד.
באשפתיחה

בשטחים,הנוהגותצה"לשלבאשהפתיחההוראות
במקריםאחר.קלנשקאומרוביםלירימתייחסות

ורימוניםנ"טטיליבירישימושנעשהכאןהנדונים
ממרחק.הנורים

לפתיחהומפורטותכתובותמיוחדות,הוראותקיימות

ואףפלסטיקגומי","חיה,אשלסוגיו:קלמנשקבאש
הרבהוהרסניקטלניכבד,נשקזאתלעומתמדמיע.גאז
מפקדיםהוראותעל-פישבשיגרהכדברמופעליותר

על-ידיומוגבליםמונחיםיהיושאלהבלאבשטח,

כלשהן.כתובותהוראות

לפגוע",מנתעלירי"מתירותבאשהפתיחההוראות

אושכוחותינובמקרה"רקלהרוג,על-מנתירישהוא
כוללנפץחומריאויריבאמצעותמותקפיםאזרחים
אזרחיםאווכוחותינוכאשרתבערהו,בקבוקי
ההוראותלעדכוןבהתאםאו,חיים"בסכנתמצויים
חמוש.פלסטיניכללעברהשנה,מאפריל

נוהל"שלהשלביםאתלבצעישאחר,מקרהבכל

ויריבאוויריריאזהרה,קריאתשהםחשוד",מעצר
בלבד.ברגלייםלפגועעל-מנת

מנתעלירי"ספקללאהואוברימוניםבטיליםשימוש
במבניםמבוקשיםכללהיולאהמקריםברובלפגוע".

בכלל,סכנהלכוחותנשקפהלאהסתםומןשנהרסו,
חיים.סכנתשכןכללא

יודעיםשאיןביתלעברהירי,מתבצעשבהןהנסיבות
חפיםשלוהרגטעויותמזמינותבו,נמצאמיבבירור

שאינםמבוקשיםלהרוגהצדקהכלגםאיןמפשע.
חיים.בסכנתהביטחוןכוחותאתמעמידים

ירישלהפעולהשיטתכיעולהלעילהאמורמכל
הוראותעםמתיישבתאינהתושביםבתיעלטילים

באש.הפתיחה

חורים.,ילישרב.נזקמרםקומות,נו,שת-wlw-נפשועל"לגיי,הויח*1'גגזת'י4,,םידלי,10*יטוי'ל%'"4
לרכוש.גגכםרהזנוקהביתקירותבגיהיקריס,

בצלםתחקירןעיד,באסםשלתחקירעל-פי*



20.4.93תופאח,שכונתבטילים,בתיםהריסת

הפיצוייםשאלתה.

ביותר.רחבהואלעילשתוארובפעולותשנגרסהנזק

תופאחבשכונתדירותלעברמיריכתוצאהלדוגמה,
ללאנותרואישו-136דירות20נהרסוב-20.4.93בעזה
בדבריורובו-ככולו.נשרף,אונהרסורכושןגג,קורת

אהודרב-אלוףהרמטכ"ל,אמרב-3.3.93ב"מוקד"
ברק:

האזרחישהמינהלכךפועליםאכןאנחנו
ושמסתברנפגעשרכושםלאנשיםיפנהביוזמתו
שםהביתבתוךהיולאשהמבוקשיםבדיעבד

לפצותמנתעלבעניין,חלקלהםהיהולא
אותם.

האזרחיוהמינהלהביטחוןכוחותזו,להכרזהבניגוד

מקצועיבאופןלהעריךמנתעלפעולהשוםיזמולא

פיצוייםתשלוםיזמולאובודאישגרמו,הנזקיםאת

הנפגעות.למשפחות

בגדהצה"לשלהמשפטייםליועציםפנהבצלם
פיצוייםעלבשאלותעזהוברצועתהמערבית

כנגדפעילותבמהלךמירינפגעושבתיהםלמשפחות
הפנייהכיהשיבבגדההמשפטיהיועץמבוקשים.

הקידבה.8בגמרתשובהיקבלובצלםנבחנת

הטענותנבדקותכיהשיבברצועההמשפטיהיועץ
כיהיועץמציעזאתעםלרכוש,שנגרמולנזקיםבאשר

האזרחיבמינהלתובענותלקמ"טיפנוהמתלוננים

סיוםלפניעודוזאתתובענה,תיקפתיחתלשם
הריקחה.9

מחוזלפרקליטותוחוקלזכויותעזהמרכזשלפניות
דומה.בתשובהנענודרוס

עזה,מרכזלפניותבתגובהמאי,חודשבאמצערק
הנזקיםשלמקצועיתבהערכההאורחיהמינהלהחל

למעלהזה,דו"חכתיבתמועדעדמהבתים.בחלק
כזו,בפעולההראשוןהביתהריסתלאחרשנהמחצי
לנו.הידועככלמשפחה,לאףפיצוישולםלא

לכלהולמיםפיצוייםמיזמתםלשלםהשלטונותעל
מפעולותכתוצאהנפגעאונהרסשביתהמשפחה
אםוביןמבוקשיםנמצאואםביןמבוקשים.לחיפוש

גםמאליו.מובןלהיותצריךהפיצוייםתשלוםלאו,
חמושים,מבוקשיםנמצאושבהםהספוריםבמקרים

כילשעראיןנהרס.שביתההמשפחהאתלפצותיש

חמושיםאנשיםשללדרישתםלהתנגדיכוליםאזרחים

ששיתףמיאםגםמקום,ומכלמחסה,להםלספק

שכלייתכןלאלעונש,ראוימבוקשיםעםפעולה
גג.קורתללאותישארתיענשמשפחתו

1993.בפברוארמ-00960-123/009,לבצלםוהשומרוןיהודהאזורהמשפטי,היועץמכתב8.

בפברואר.מ-474011943לבצלם,עזהחבלאזורהמשפטי,היועץמכתב9.



פיכום

אדםזכויותואירגוניבצלםשערכומהתחקירים
הבאות:העובדותעולותאחרים

מבוקשיםהתבצרואכןבשבערקפעולות,15מתוךא.
המקריםשארבכלשהופגזו.הבתיםבתוךחמושים

נפגעו.אושנהרסובבתיםמבוקשיםכללהיולא

59נפגעובתים,43נהרסובהןפעולות,חמש-עשרהב.
הביאוגג,קורתבלאנותרואנשיםומאותנוספים,

14.שלולמעצרםםישקובמ"1ארבעהשללהריגתם

בעלילחימהבאמצעיהשימושגםאחדבמקרהג.

משנהמפקחשלמותואתמנעלארבההרסעוצמת
אתכזהשימושמנעלאאחרובמקרהמורדוך,ששון

מהמבוקשים.שנייםשלהימלטותם

כמבוקש.נחשדשלאפלסטינינהרגנוסףבמקרה

לפנותהמקריםבכלנקראההאזרחיתהאוכלוסיהד.
כלנכבלוהללוהפעולותרובבמהלךהבתים.את

מזוןמהםונמנעוארוכותלשעותהצעיריםהגברים
היואחדיםבמקריםצורכיהם.אתלעשותואפשרות

הכאות.עלואףלנשיםמשפיליחסעלתלונות

יוזמיםהשלטונותאיןהרמטכ"ל,לדבריבניגודה.
שמונהעתה,עדפיצויים.ותשלוםנזקיםבדיקת
אףפוצתהלאהראשון,הביתהריסתלאחרחודשים
לפצותהשלטונותבכוונתאיןנפגע.שביתהמשפחה

מבוקשים.נמצאושבביתומיאת

מבליההרספעולתאתלרובביצעובשטחהכוחות
מתבצריםחמושיםמבוקשיםשאכןבטוחיםלהיות

המבנים.בתוך

שיקולבלינעשהכאלההרסנייםבאמצעיםהשימוש

אתבחשבוןלקחתמבלייתירה,ובקלותמספיקדעת
עוצמתביןפרופורציהעללשמורומבליהתוצאות

לכוחותהנשקפתהסכנהמידתלביןהנגרםההרס
בשטח.

מבוקשיםשבהםמקריםביןברורקולמתוחיש
מההוראותמתעלמיםבבית,מתבצריםחמושים
מקריםלביןהביטחון,כוחותעליוריםואףלהיכנע

שברובכלשהו,ממידעכתוצאהפעולהמתבצעתבהם
נמצאמבוקשלפיודיו,מבוססאינוכנראההמקרים

יותרלאשברשותנו,המידעעל-פימסוים.בבית
וכאמורהראשון,מהסוגהיומהמקריסמשליש
מבוקשיםנמצאולאשחקרנוהמקריםמ-15בשמונה
שהופגזו.בבתים

לעברכבדהאשנפתחההמקריםשברובהעובדה
שברובמבוקשים,בהםנמצאולאכיאףבתים,

ומשפיל,קשההמפוניםכלפיהיחסהיההמקרים

למאותפיצוייםתשלוםיוזמיםאינםשהשלטונות
אינםמקרהובכלנפגעו,אונהרסושבתיהםהתושבים
נמצאושבבתיהםמשפחותלפצותמתכוונים
ענישהשללמדיניותמצטרפיםאלהכל-מבוקשים
מתיישבתואינהחוקית,אינהזומדיניותסביבתית.

אתלהבטיחישראלממשלתשלמחוייבותהעם
השטחים.תושבישלורווחתםשלומם

אומהפעולהכתוצאהנהרגומהמבוקשיםשנייםאםיודעיםאנואיןלמג"בצה"לביןהגירסאותהבדליבשלכאמור10.
לפניה.



המלצות

במתכונתןבתיםכלפיהיריפעולותאתלהמשיךאין
אםמוצדק,להיותיכולבתיםלעבריריהנוכחית.

הבאים:התנאיםכלכשמתקיימיםרקבכלל,

מתבצריםחמושיםמבוקשיםכיספקכלאיןכאשר1.
בבית.

כוחותאנשיחייאתמסכניםהמבוקשיםכאשר2.
הביטחון.

פונו.הבתיםתושביכלכיספקכלאיןכאשר3.

האחרים,האמצעיםכלשמוצולאחררקנעשההירי4.

בהםבתיםכלפיורקוכו',ברמקולאזהרותמדמיע,גז
המבוקשים.מתבצרים

להיותחייבהמפוניםהתושביםאלהחייליםיחס

עלמוגנים.להיותאמוריםשחייהםאזרחיםכאלהוגן,
מהירותשלוםהנזקיםשלהערכהליזוםהשלטונות

אונהרסשביתםמילכלוהולמיםהוגניםפיצוייםשל
נפגע.

ב-10.2.93D>7S15.2.93,יונסבחיאןבתיםהריסת
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צה"לדוברתגובת

ש3?שו
a*~sאתריסםבנושאבצלפ""לדלחבובת

פבוקשיפאלבידתפעולותבפתלך
בהםבתיםעלבהשתלטותודופןיוצאיאמצעיםנוקטצה"לכיקובעשבנדוןייבצלס"דו"ח

לאוכלוסיה.ברכושכבדיםלנזקיםבכךוגורסובאזח"עבאיו"שמבוקשים""מסתתרים

הטענות:לעיקרידו"צתגובתלהלן

רקע-בשטחיםחפלסטיניחטרור
200כ-כיוםפועליםבשטחיםומתמשך.קייםמצבהיאבשטחיםהעויינתהחבלניתהפעילות

המקומיים.בתושביםבפעולתםהמסתייעיםחמושים,מבוקשים""
החלרבים.מקומייםותושביםצה"לחייליישראלים,אזרחיםכהעדנפגעומפעולתם,כתוצאה

מןבאשצה"ל,חיילי18ישראלים,אזרחים22בשטחיםנהרגוהיום,ועד92'בינואר1-מה
פלסטינים.ע"יפלסטיניםערבים234וכןסכין,ובדקירותבהתקלויותהמארב,

רקע-בשטחיםבטרורוהמלחמהצה"ל
בחומרתההחרפהלאוררבות.חזיתותפניעלומתנהלתומתמשכת,ארוכההיאבטרורהמלחמה
בכלל,הטרורלמניעתנמרציםצעדיםהבטחוןזרועותנוקטותהאחרונה,בתקופההאירועים

פעולותנכללותה"מבוקשים"נגדבמלחמהוללכידתם.בפרט,ה"מבוקשים"פעילותלסיכול
הביטחון.זרועותמכלולביןמשולבות
יסודעקרוןהינהלמלחמה,כיעדהפח"עמבצעילביןמפשע,חפיםמקומיים,תושביםביןההפרדה
שלמירביצמצוםהמאפשריםפעולה,דפוסיצה"לקבעזה,עקרוןלאורבשטחים.צה"לבפעולת
האוכלוסיה.כללשלוברכושבנפשהפגיעה

חפקומיתחאונלוסיחעלוחישענותםת"מבוקשים"
הללו,לעקרונותהיטבמודעיםהטרור.פיגועיאתהמובילהקשההגרעיןהםהמבוקשים""

בקרבה"מבוקשיס"פועליםידיו,אתבמעטלאוכובליםצה"לשלהפעולהדרכיאתהמקשים
אתוהופכיםאותהמנצליםולעיתיםבהמסתייעיםבתוכה,נטמעיםהמקומית,האוכלוסיה

השתלטותבפעולותכבשלהם.וברכושםבבתיהםועושיםמטרותיהם,למימושערובה"ל"בניאנשיה
אוטומטיים,נשקכלישכללרב,אמל"חאחתלאנתפסמבוקשים","שוהיםבהםבתים,על

נפךוחומריאקדחים
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תפבוקשיםנגדצה"לפעולת
עציתן,ככלאמיןמידעעלובראשונהבראשמתבססתה"מבוקשים",עדצה"לשלהפעולהשיטת

הימצאם.מקוםאיתורלשם
הביטחוןאמצעימירבאתצה"לנוקטל"מבוקשים",כמסתורהמאותרביתעלההשתלטותטרם
שלבים,מספרכוללהארועשבסביבתהאוכלוסיהפיזורתהליךמפעולתויייפגעלאשאישכדי

מןלצאתכרוז,באמצעותהתושבים,נקראיםבמהלכםואשדבאנשים,פגיעהלמנועשתכליתם
חמושיםל"מבוקשים"המאפשרותפעולהשיטותבד"כננקטותאלהבפעולותמועד.מבעודהבתים
מתמשך.לקחיםהפקתתהליךבעקבותגובשואלה,שיטותרע.כללהםשיאונהמבלילצאת,

תושביםשלחייהםואתאחד,מצדצה"לחיילישלהסיכוןרמתאתניכרתבמידהלצמצםתכליתם
בדו"חהמוזכריםעזה,ברצועתהאירועיםמבדיקתכראיה,העצי.הצדמןמפשעחפיםמקומיים
לאמאידך,צה"לומחיילימחד,המקומייםהתושביםמןאיש93',בינואר1ה-מאזכיעולהבצלם","

קוויטה)מוסלםסלחמוחמד(אחדפלסטינישלמקרהלמעטמבוקשים","בתישבהשתלטותניפגע
)14.1(.לעצורהחייליםלקריאתשעהולאממבנהנתמלטלאודונהרגצה"ל,חיילימאששנפגע

בבתיהם.מבוקשים""שהסתירוסייענים,20ו-מבוקשים""11נתפסואלהבפעולותרקכי,להדגישיש
מספרמצריכהשהפעלתםוצקים,מדבטיליםמשתמשאיטלפירסומים,בניגודשצה"ל,יודגש,עוד

בהרבה.נמוכהפגיעתםשעוצמתובמטסיםפצצותבמטולימבוקרבאופןמשתמשאלאמטניס,מאות

תפקופיתבאוכלוסיהתטיפוני
הביטחוןכוחותע"יהנחקריםכאלו<PWקצר,חיפושלאחרמשוחררתהבתיםתושבישלמרביתם

בשלושהבסיסי.מזוןהנחקריםמקבליםהשהייהבמהלךה"מבוקשים".עםפעולהלשיתוףבחשד
יותר.מאוחרשזוהומבוקשים","לחקירההמעוכביםביןנמצאלפחות,מקריס

מחנוחליםחריגות
רואיתצה"לשרשויותהרילתושבים,כראוימתייחסיםאיןהבתים,מןהפינויבמהלןכילטשהבאשר

הסתתרובהםהבתיםתושבישללצורךשלאוהטרדתםהשפלתםכייודגשזה.מעיןמעשהכלבחומרה
שתוגשרשמיתפניהאותלונהכלכימובןבצה"ל.המחייבותהפקודותפיעלאסורהמבוקשים","

כדין.שלאשפעלושימצאוחייליםשתםעדיעקטומשמעתייםואמצעיםלגופהתיבדקבנדון,

פיצויים
עקבנפגעעצמוהרואהתושבכלרשאיעזה,וחבלשומרוןיהודה,באיזוריהקייםתובענות,נוהלעפ"י

מאליוברורלו.שערסהנזקבגיןבאיזור,תובענותלקמ"טלפיצוייםתביעהלהגישצה"ל,חייליפעילות
וליועציםהמנהא"זלפקידיהוראהניתנהועוד;זאתעניין.שללגופותיבדקלכשתוגש,כזותבאהכלכי

כלאףעלכי,יצוייןעזרה.להםלהגישנפאואשרהבתיםלבעליפנייהליזוםבאזוריםהמשפטיים
פיצויים.לקבלתבלבדבודדיתתביעותלקמ"טכהעדהוגשולעיל,האכפר

לסיכום
אתלתפוסהחיוניהצורךמןנבעחמושיםמבוקשיס""שלתפיסתםלשםרבצבאיבכוחהשימוש

מןהבתים.דייריבקרבוהןצה"לחייליבקרבהןבנפשפגישתמניעתתוךבבתיםשהסתתרוהמחבלים
כאמור,בלבד.ברכושלפגיעהגרמואשדדופן,יוצאיבאמצעיםהשימוששיתים,נדרש,הזההטעם

פיצוי.בבקשתלמנהא.זלפנותיוכלוניזוקרכושםאשרתושבים
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