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נמצאיםהאששטחיכאשרגוברייפגעושאנשים

כיאותמסומניםאינםהםכאשריישובים,בקרבת

אולמרעההמשמשיםאזוריםכולליםהםוכאשר
בשטחיםהמחזיקכגוףצה"ל,עלחקלאיים.לגידולים

סיכוניםלמנועהאחריותמוטלתבהם,ומשתמשאלה

הנזיקין,לפקודתו-3536לסעיפיםבהתאםאלה

הרשלנות.בעוולתהעוסקים

במיומנותהשתמשלא"אדםאםאלה,סעיפיםעל-פי

וכשירונבוןסבירשאדםזהירות,מידתנקטלאאו

באותןנוקטאומשתמשהיהידמשלחבאותולפעול
אדםלגביהתרשלותהתרשלות".זוהרי-נסיבות

לזולתונזקברשלנותווהגורם"רשלנות,הינהאחר

הלווע"."1עושה

חוקאדם,כלעלחליםברשלנותהעוסקיםהדינים
הםכיקובעהמדינה)אחריות(האזרחייםהנזיקין
המהווהצה"ל,עלגםולכןהמדינה,ננעלגםחלים

מוטלתצה"לשעלעולהמכאןהמדינה.ונממנגנוןחלק

כייבטיחואשרזהירותבאמצעילנקוטהחובה

לפגיעהתגרוםלאהאימוניםבשטחיפעילותו

באנשים.

המערכתבבטאוןלהוקהמוצעתהפרשנותעל-פי
לפעולצה"לעלנ,"אבצו1משפט"בצה"ל,המשפטית

זו:שבתואתלמלאעל-מנתדרכיםבשתי

ראשית,"אש:לשטחיכניסהמפניהציבוראזהרת1,

בסביבתמתאיםשילוטשללהצבתולדאוגיש

שמפותלהבטיחיששנית,ן.._]עצמםהאששטחי
אתהמשרתיםבמשרדיםתמצאנההסגירה

הציבור".

הנכנסיםשלשלומםלהבטחתצעדיםנקיטת2_

אלה_לשטחים

בנוגעסייגמוצבהנזיקיןלפקודתא73בסעיף
סעיףפיעלצבאיים.לשטחיםהנכנסיםעללאחריות

לאותושנכנסמיכלפיתחוללאן...1האחריות"זה

שנכנסהתובעהוכיחאםאלאגבול,כמסיגשטח

עוולהלעשותאועבירהלעבורכוונהובלילבבתום

הנפגעיםנכנסוהמידעדףעוסקבהםמקרים[14,,]ן

עבירה,לעבורעל-מנתשלאהאימוניםלשטחי

כמושגרתיתפעולהביצועהיתההיחידהכשמטרתם
כן,אםלגביהם,תופסאינוזוסייגצאן.רעיית

ועומדת.תקפהלפגיעתםצה"לואחריות

עקבשנגרםבנזקעוסקהנזיקיןלפקודת38סעיף

אשרפסקי-דיןבמספרמסוכנים.בדבריםהתרשלות

נכללזהנשקכיצוייןחם,בנשקלשימושהתייחסו
עליוהמופקדעלוכימסוכנים,דבריםשלבקטגוריה

מוגברתזהירותמידתנוספות,חובותמוטלות
הכרוכיםהסיכוניםאתמראשלחזותחובהומיוחדת,

אותם.ינלמנועעל-מנתלפעולוחובהבנשקבשימוש

35.סעידחדש],ונוסחהנזיקיןפקודתכ1.
-תשי"בהמדינה),אחריות(האזרחייםהנזיקיןחוק11_

עםתש"ל,ירושליםטדסקי,נדבעריכתנזיקין,דיניר'12.

אימוניםושטחיאששטחי"ברק,דפנהעו"דמיל.)(סרן13.
Iro-153,עמ'

ל197.-תש"ל4(,מס'(הנזיקיןפקודתלתיקוןחוק14.

ו-2.3מעידו1952,

.405
1991דצמבר11-12.גיליוןיצבא,משפטהמשפטי",ההיבט-

פ"גייס,שרהנ'בע"מכיתןה/3577,ע"א662,עם,)2(656,ל"גפידמלחם,אלמנתנ'בע"ממשמר755/76,ע"אר,15.

6"5.עמ'ס(ן)"5.ס"הפ'דאייגר,נ'ישראלמדינת9",61,ע"אל4",עמ'rss(zl~ל"ג



צה"לפקודות

ומעיוןבצלם'ןלפנייתצה"לדוברשלמתשובתו

בגדהסגוריםבשטחיםהעוסקיםצבאייםבצווים
המשפטדרישותעלעוניםאלהכיעולההמערבית,
והישראלי.הבינלאומי

צה"לפעילותכילהבטיחנועדוהבאיםהנהלים

המתוארהסוגמןלפגיעותתגרוםלאאימוניםבשטחי

זה:מידעבדף

אששטחיותיחוםלסימוןהנוגעותקבעפקודות1.
ואימונים,

כוחותשלנרחבותלסריקותהמתייחסותפקודות2.
האימונים,ואחרילפניצה"ל

הכפריםשללמוח'תאריםהסברהכרוזיהפצת3.

אמצעימפורטיםבהםהאש,לשטחיהסמוכים

שלובמקרהאששטחיבתוךלנקוטשישהזהירות
חשודים,חפציםמציאת

אשרשטחים,לסגירתהנוגעיםצבאייםצווים4.
במפתלעייןלציבורלאפשרהדרישהעלעונים

הרלוונטיבצונאמרסגורשטחכללגביהסגירה:

חלקומהווהזהלצומצורפת"האזורמפתכי
שלשהעתקיםנאמרכןכמוממנו".נפרדבלתי
משרדי(שוניםבמשרדיםיופקדוהמפהושלהצו

וראשיהמשטרהתחנותהצבאים,המפקדים
ו"יהיוהרלוונטיים)האזוריםשלהעיריות

מעונין".;ןכלשללעיונושםפתוחים

פגיעותלמנוענועדואשרפקודותשלקיומןהרף

הצבאשלאימוניםלשטחימכניסהכתוצאהבאנשים
בנסיבותאנשיםנפגעיםבהםהמקריםשכיחים

במידתטמונההבעיהכילהסיקניתןמכאןכאלה.

והנהלים.הפקודותשלהאכיפה

14.5.95.מהצה"ל.דוברביחידתהסברהרמ"דמרקית,אביטלמרס"ןלבצלםמכתב16.
1967.-תשכ"ו151(,מס',המערבית)הגדהאזור(הירדןבקעתשטחסגירתצולמשלר'17,



צהיילמדיניות

בודקקציןהמלצות-רקעא.
"1989משנת

23לפחותהתרחשו1989פברוארעד1988מנובמבר
מהתפוצצותכתוצאהפלסטיניםנפגעובהםמקרים
בארועיםהגדה.בצפון-מזרחרובםתחמושת,שיירי

אומרסיסיםנפצעוו-24אנשים,שבעהנהרגואלה
16,לגילמתחתילדיםהיוההרוגיםכלמכוויות.סבלו
אומהתפוצצותנפגעוכולםהפצועים.מבין17גםוכך

בשדותשיחקואונגעובהםחפציםשלהתלקחות
לכפריהם.הסמוכים

מינהאלה,מקריםשעוררוציבורייםהדיםבעקבות

מצנע,עמרםדאו,המרכזפיקודאלוף1989בפברואר
הוגשוהחקירהתוצאותהנושא.לחקירתבודקקצין
מהןעלתהאשרהעיקריתוהמסקנה1989,יוניבסוף
תחמושתנפלימהתפוצצותנגרמוהפגיעותכיהיתה

נפגעוהכוויותפצועיעיקריים:סוגיםמשניצה"לשל
לאחיל-האויר,אימוניבמהלךשהוטלונוריםמנפלי
על-מהקרקעשנאספולאחרוהתלקחובאווירהופעלו

פצצותמנפלינפצעוהרסיסיםנפגעיהנפגעים;ידי
יחידותבשירותהמצויותמ"מ,52בקוטרמרגמה

צה"ל.שלהשדה

שורהעלהבודקהקציןהמליץאלה,מסקנותבעקבות
הישנותלמנועמנתעללנקוט,ישבהםצעדיםשל

בעיתוןשצוטטוכפיהמלצותיולהלןזה.מסוגמקרים
ב-25.6.89:הארץ""

המקומייםהתושביםבקרבההסברהאתלהגבירש
והגברתאשלשטחיילדיםכניסתאיסורלגבי

עליהמןהפיקוח

המזהירהמקומייםבקרבהסברהחומרלהפיץש
אויריים,נוריםהרמתבפני

להקטיןמנתעלהנוריםשיפוראפשרותלבדוק8

הנפל;אחוזיאת

סריקתלגביוההוראותהפקודותאתלרענןש
היבטים,בשניהאימוניםבתוםהאימוןשטחי

תחמושתןנפלישלוהשמדהסריקהאיסוף,1(

שלאאימוניםתחמושותשלואיסוףסריקה2(
הופעלו,

ככלסמוכההגעההמאפשרדיווחנוהללסכם
בדיקהביצועלצורךהאירועלמקוםהאפשר

מקצועית.בליסטית

לעובדהבמסקנותיוהתייחסלאהבודקהקצין
קרובכההממוקמיםהצבאיים,האימוניםששטחי
בבירור.ומסומניםמגודריםהיולאהמגורים,לאזורי

וסימונםהאימוניםשטחיסביבשגידורלמרותזאת
רבים.קורבנותמונעהיה

ארעו89',ביוניהבודקהקציןהמלצותפורסמומאז
כתוצאהפלסטיניםנפגעובהםנוספיםמקריםעשרות

מאזנהרגואנשים16תחמושת.שיירימהתפוצצות
המקריםרובנפצעו.ועשרותכאלה,ממקריםכתוצאה

ב-89',צה"לבדקאותםלמקריםמאודדומיםהללו

נסיבותמבחינתוהןהגיאוגרפימיקומםמבחינתהן

התרחשותם.

האחת,אפשריות:מסקנותלשתילהגיעניתןזאתלאור
הקציןהמלצותשלואחראירצינייישוםהיהשלא

מלואאתהקיפולאשהמלצותיווהשניה,הבודק,
אותה.לפתורכדיבהןהיהולאהבעיהחומרת

ביוםהפקודותיישוםמידתב.

פלסטיניםלנפגעיםבנוגעבצלםלפנייתבתשובה

כיצה"לדוברמסרתחמושת,שיירימהתפוצצות
בפקודות,אםהנדרשים,האמצעיםבכלנוקטצה"ל"
שמקריםכדיובהסברההשטחיםובשילוטבגידור

הנוגעותהפקודותכינאמרבתשובהישנו".לאאלה
וכיבאיו"ש",מיושמות"כאלהמקריםלמניעת
ע"פומתוחמיםשומניםבאיו"שהאששטחי"

שלנו).וההדגשהבצבא"הקבעפקודות

ארעובהםבאזוריםבצלםתחקירנישערכומסיורים
אמצעיםבהםקיימיםלאכינמצאהפגיעות,רוב

הצפויהסיכוןלגביהתושביםאתלהזהירהעשויים

12-10_עמ'1990(,ינואר(ילדיםשלופציעהת11ממקריבצלם,ר'הארועיםהשתלשלותלתיאור



אחר.סימוןכלואיןשלטיםאיןגדרות.איןלהם:
ראייהומעדימנפגעיםבצלםתחקירנישגבומעדויות

כיעולהמכאןזהה_תמונהעולהכאלה,לפגיעות

אינםהאששטחיצה"ל,דוברלדבריבניגוד

ומתוחמים,מסומנים

גםלפגיעהגרםוהסימוןהגידורהעדרהעדויות,על-פי
לאזורבסמוךמתאמןצה"לכישידעובתושבים
שטחשלגבולותיומהםבבירורידעולאאךמגוריהם,
רביםמקריםכיהעדויותמןעולהעודהאימונים_

למרעההתושביםאתהמשמשיםבשטחיםארעו

מפחיתהזועובדהשוטףיובאופןרבותשניםבמשך

צפויכייחשדושהתושביםהסבירותאתיותרעוד

המרעה_לשטחימכניסהסיכוןלהם

בןמסאעיד,דיאבחסןלבצלםבעדותואמרלמשל,כך

מהתלקחותנכווהאשרטובאס,הכפרתושב14,
הג'יפתליקבאזורעיזיםשרעהבעתשמצאחפצים

ב-95_19.1:

מסביבגדראואזהרהשלטיכלראינולאן...[

כאןשנמצאיםרועיםהרבהישזהבאזורלאזור.

הזמן.כל

הכפרבאזורהגריםעודה,בניועיסאםחוסאםהאחים
צאנם.אתשרעובעתשארעבפיצוץנפצעונעג'ה,מרג'

שלרגלואתלקטועהכרחהיהמהפציעהכתוצאה
אביהם,שלמעדותועיסאם.שלידוואתחוסאם

באסםבצלםלתחקירןשנמסרהעודה,בניעבדאללה
כשטחמסומןהיהלאנפגעובוהשטחכיעולהעיד,

אסורה:אליושהכניסה

ק"מ7שלבמרחקצבאיאימוניםאיזוריש]...[

מוקףאינוהאימוניםאיזורמביתי.מערבבכיוון

למהלדעתאפשרשאיכךמסומןואינוכלשהיגדר

אימוניםלמקוםלהגיענוהגיםאיננומשמש.הוא

ממנויוריםהםמתאמניםכשהחייליםאבלזה,

מיניבכלנופלותיוריםשהםוהפצצותכיוון,לכל

שנים,כ-10הזהבאיזורגראני]...[מקומות

שבמרחקבאיזורהצאןאתלרעותנהגתיותמיד
ק"משמונהובמרחקלביתיצפוניתאחדק"מ

הלכו7:30בשעהב-6.1.93]...[האשמשטחבערך

באזורשלנוהצאןאתלרעותועסאםחוסאם

לביתהגיע14:30שבשעההאבסיפרעדותובהמשך
כשהגיעהמרעה.לאזורלתושבווהאיץפצוע,עיסאם,

האדמה.'ןעלפצועמוטלחוסאםאתראההאב,לשם

שללקויהאכיפהעלמצביעהשילוטשלחסרונו
שלמדבריהםאש,ששהילסימוןהנוגעותהפקודות

ההסברהפעילותגםכיעולההג'יפתליקאזורתושבי

כיברילכך,מעברלקויה,"ובאזורםצה"למטעם

האימוניםאחריאששטחילסריקתהנוגעיםהנהלים

שבשדותהעובדהלנוכחכיאות,מתבצעיםאינם
D'>elnהצבא.אימונילאחרשנותרותחמושתשיירי

ולפגיעותלפיצוציםרבותכהפעמיםגרמוואשר

אורח.בעוברי

השטחיםלמפתאדםלכלהמוצעתלנגישותבנוגעגם

עפ"יהנדרשאתבפועלהמצבתואםלאהסגורים,

הפקודות:
אשרתושביםמספרהמייצגחוסיין,אבוחוסייןעו"ד

במפהלעייןביקשבשטחים,תחמושתמשיירינפגעו

לעיוןפתוחהלהיותהאמורהאימוניםאזורישל

לאזורהמשפטימהיועץשקיבלהתשובההציבור_
נאמרבצו.לאמורלחלוטיןמנוגדתושומרון,יהודה

האששטחימפתלרשותךלהעבירניתןלא"כי:בה

שדה)ובטחוןצה"להוראותעלעבירהזוהישכן
ממושכים,מאסרלעונשיצפויאותםהעוברואשר

לקבלבידךלסייענוכללאאולםלנוצרכןעלאשר

י."רומאכ1מפה

היועץעוזרמסרלבג"צ,בפגייהאיוםלאחררק

לעו"דתישלחהמפהוכיאי-הבנה,חלהכיהמשפטי

נ1.רפסמימיםבתוךחוסייןאבו

דוברשמציגהמצבתמונתעולהלעילהאמורמכל
לדבריובניגודוכיהמציאותאתמשקפתאינהצה"ל

אינןאימוניםלשטחיהנוגעותהקבעפקודות-
בכלנוקטאינווצה"להמערבית,בגדהמיושמות
פגיעות.למניעתהנדרשיםהאמצעים

שלחובתואתלקייםנועדואשרהפקודות,אי-אכיפת
מהווה-נזקשימנעוזהירותבאמצעילנקוטצה"ל

לאנשיםשנגרםוהנזקצה"ל,מצדפושעתרשלנות

הישראלי.החוקכנוסחעוולה","מהווהמכךכתוצאה

ן...1.המרעה

זה.בדו"ח17-16עמ'בשאראת,מועתזשלעדותואתגםזהבסייןר,19.

17.עמ'להלן,ר'20.

ושומרון,ליהודההמשפטיהיועץבשםלבטחון,המשפטיהיועץעוזרנבון,עמימסא"לחוסייןאבוחוסייןלעו"דמכתב21.
המ-30.4.95.

ב-27.6.95.בצלםשערךטלפוניבבירורנמסרכך21.



הסקריםלהתרחשותוצה"לתגובת

מןנכבדחלקצה"לדוברמטיללבצלםבתשובתו
עצמם.התושביםעלזהמסוגלמקריםהאחריות
אתהסירואלהתושביםבהםמקריםקרו"לדבריו,
להנחיותשעוולאהאשלשטחינכנסוהאזהרה,שלטי

תפקידישעצמםשלתושביםנראה"וכן,המתאימות",
ובנגיעהבמשחקהטמונההסכנהבהערכתחשוב

אלה".בחפצים

בכלנוקטצה"לכיוטענתוהדוברשלזוטענתולמרות
מכירעדייןכאלה,מקריםלמניעתהנדרשיםהאמצעים

מאשרשהואבכךמהמקרים,לחלקבאחריותוצה"ל
ומשפחותיהםנפגעיםפוצובהםמקריםהיו"כי

היוידםעלשהוגשוהנזיקיןתביעותכישנמצאלאחר
מוצדקות".

הנזיקיןתביעותמספרלגביבצלםלשאלתבתשובה

בידינואין"כיהבטחוןמשרדדוברענהשאושרו,
וחלקפיצוייםשולמומהמקריםבחלקאךנתונים,

מקרהכלשלנסיבותיועפ"יהכלנידחו,מהתובעים
נ."הרקמו2

נוטההמקריםאתשבחקירותיוהרושםעולהזאת,עם
צה"לשניהלחקירותאחריות.מעליולהסירצה"ל

נקיטתבלאהתיקבסגירתהסתיימומקרים,בכמה
שערךבדיקותבעקבותאיש:נגדמשפטייםאמצעים

א-פאלחמוסאשללפציעתובנוגעבודקקצין
ב-ביתובחצרחפץמהתפוצצות10,בןרשאידה,

ייקבעאםגם"כיהפרטלהגנתלמוקדנמסר15.10.93
ניתןלאהריצה"לי,מאמצעינגרמהמרשךפציעתכי

רבדב".24נוגעים]...[צה"למחייליאיזהלקבועיהיה
חיל-האווירשלהצבאיתהפרקליטההורתהזומסיבה

כלשהם.משפטייםצעדיםנקיטתללאהתיקסגירתעל
שידועודה,עבדעומרשלפציעתולגביהחקירהתיק

ביתובגינתשמצאחפץמפיצוץכתוצאהנקטעה

משפטיים,צעדיםנקיטתללאהואאףנסגרב-24.3.91,
שהחפץהוכיחההמשטרהשערכהשבדיקהלמרות

לסגירתהעילהלאו.טילשלמרעוםהיההמתפוצץ
מספרביתאנתולידסיירואשרשחייליםהיתההתיק
חלקיאוטיליםעימםנשאולאהפיצוץלפניימים

,D1>IDהסמוךבבסיסמצוייםאינםכאלהטיליםוכי
י_רפכל2

שאפילובכךגםיכרת(באנשיםלפגיעהצה"לאדישות
כתוצאהפלסטיניםנהרגואף(נפגעובהםכאתרים
ובסימוןתחמושתשייריבפינויהצבאמרשלנות

יישוםמידתאתהצבאשיפרלאאימונים,שטחי
כךהפגיעות.הישנותאתלמנועמנתעלההוראות,

הג'יפתליקבאזורבצלםתחקירןשערךבסיורלמשל,
שלרגלונקטעהבוהפיצוץלאחרמחודשייםיותר

כלנעשתהלאכילהבהיןהיהקלבשאראת"ומועתז
המסוכן,השטחשלמחודשוגידורלסימוןפעולה
פתחואףלמקרההיטבמודעהיהשהצבאלמרות

בחקירה.

אירועיםונשניםחוזריםהשניםלאורךכיהעובדה
פיצוציםכברהתרחשובהםאזוריםבאותםכאלה
אלהמקריםהתרחשותכיהטענהאתמחזקתבעבר,

הפקודות.יישוםמידתאתשינתהלא

בשטחים,התרחשואשרדנן,המקריסלעומת
מספרגםארעופלסטינים,היובהםושהנפגעים

ישראלים.אזרחיםנפגעובהםדומיםארועים
לחלוטין:שונההרשויותטיפולהיהאלה,במקרים
היתההראשונים,במקריםהרשויותלאדישותבניגוד
כפיהשני,מהסוגבמקריםויעילהמיידיתתגובתן
הבאות:הדוגמאותמןשעולה

כתוצאהישראליםאזרחיםשנינהרגו95'בפברואר
האירועשלאחרבלילהאילת.בהרימוקשמהתפוצצות

המ-6.95_13,הבטחון,משרדדוברוינרייך,מדןלבצלםמכתב23.

7.94_31,מ-האויר,בחילצבאיתפרקליטהשפירא,רחלמסא"להפרטלהגנתמהמוקדח'וריבאדרהלערדמכתב24.
המ-20,1.92.המרכז,פיקודפרקליטבשםצבאי,תובעהרמן,ירוןמסרןלבצלםמכתב25,
6)-17עמיזהרדוי,חבהרחבהרי26,



מיהרוהםבמקום_צה"לשלהחילוץכוחותשהו"

והציבווקונצרטינה,בתילמחדשהשדהאתלגדר

מאירי-עיניים".;:שלטיםבמקום

במהלךנפצעורחלרמתקיבוץשלידמוקשיםבשדה
באהר,צורהסמוךהכפרשלתושביםמספרהשנים
בבעיה,לטפלהרשויותאתהביאולאאלהארועים

אזרחיםבמקוםנפגעוב-1.10.93ונשנו.חזרווהפגיעות
לאחריומייםהארץ","בעיתוןנכתבוכךישראלים,

ובצהבכמשטרההחליטון...,הפיצוץבעקבות"מכן:

מוקשיםשללהמצאותםמחששהאזור,אתלסרוק

צה"לעםבתיאוםהוחלטהפיצוץ,בשלנוספים.

המוקשיםשדותשניבפינוילאלתרלהתחיל
ן".":.__,הסמוכיםהמגודרים

חיוניתהרשויותשלמהירהתגובהכיסבורבצלם
באותםנוספותפגיעותלמנועמנתעלכאלה,במקרים
לאחרצעדיםמנקיטתההימנעותאךמקומות_

הינהפלסטיניםנפגעובהםדומיםארועיםהתרחשות

לשלומםבנוגעאדישותעלומלמדתוכנצערת,תמוהה
הפלסטיניםהתושביםשלוחייהם

6.2.95.אחרונות,ידיעות21.
Es'ה.6.139למי,סביבמוקשים"העיר,כלם(זהבענייןר



לדוגמאשקרים

בןחמאמדה,כיסאיוסףשלמותוא.
א-דיראת,ח'רבתתעב11,

ב-7.4.95שיחקבוחפץמהתפוצצות

בעתשארעמפיצוץחמאמדהיוסףנהרגב-7.4.95
א-ח'רבתמגוריו,באזורמתכתבשאריותששיחק
חברוחברון.שבנפתיטאלכפרהסמוכהדיראת,
נפצעאיתו,שיחקאשר12,בןאל-עדרה,ג'יבריל
סוחרחמאמדה,מחמודמוחמדנפצעוכןקשה,

בהודעתהמתכות.במיוןעתבאותהשעסקאלומיניום,
מבדיקה"נאמר:המקרהבעקבותשנמסרהצה"לדובר
שלמשחקםבעקבותארעהההתפוצצותכיעולה

באזור".שמצאובתחמושותמקומייםשלושה

בצלם,לתחקירןבעדותומסרחמאמדהמחמודמוחמד
עיד:באסם

ומוכראלומיניוםמאנשיםוקונהאוסףאני]...[
10:00,השעהבסביבותב-7.4.95,לסוחרים.אותו
הסחורהאתוממייןאוסףאניבובמקוםהייתי
במזבלהילדיםע"ינאספיםמהחפציםחלק.]...[

ילדים,שניהיועמדתיאניבוהמקוםלידסמוכה.
התחלתימסביב.שהיובשאריותשיחקושכנראה

פיצוץשמעתיפתאוםהאלומיניום.אתלמיין
ואחר-נפלתישנפצעתי.הרגשתיעשן.הרבהוהיה
עלשוכביםהילדיםשניאתוראיתיקמתיכך

הילדיםשאחדשמעתיכךאחרזזים.ולאהאדמה
בגללמרסיסיםבגבנפצעתיאני.]...[מת

ן....[גבימאחורישיחקושהילדים

בהמזבלה,מצויהא-דיראתמח'רבתק"מכשלושה
אשפההמקום,תושביפלסטיניםלדברימרוכזת,
ומבסיסלההסמוכותמהתנחלויותחברון,מהעיר
בדרך-כללנשמעיםלדבריהםבאזור.המצויצבאי
מניחיםוהםפיצוץ,קולותהאשפהשריפתבעת

מהבסיסשנזרקותחמושתשלבשאריותשמקורם
כיהמצייןשלטשוםאיןהמזבלהלידהצבאי.
אינהאליהוהגישהמסוכנים,חומריםבהמצויים
כלשהו.באופןמוגבלת

הכפרילדיכיבצלםלתחקירןמסרוהמקוםתושבי
מתכתחתיכותבאשפהולחפשלאתרלהגיענוהגים

מוחמדלסוחרמוכריםהםאותןואלומיניום,
המצויבאתרהמתכותאתמרכזהסוחרחמאמדה.

נוספיםחפציםעלהצביעותושביםהיישוב.בפאתי
צבאיתתחמושתשלכשאריותשנראובאתר,הפזורים

מוחמדזתע1משלפציעתוב.
ג'יפתליק,תושב15,בןבשאראת,

שרעהבעתשארעהמהתפוצצות
ב-12.2.95צאן,

שבבקעתגייפתליקהכפרתושבבשאראת,מועתז
שאירעהמהתפוצצותכתוצאהרגלואתאיבדהירדן,
שמסרבעדותמגוריו.לאזורסמוךעיזיםשרעהבעת

מאושפזשהיהבעתחאמד,פואדבצלם,לתחקירן
בשאראת:מועתזסיפרבשכם,רפידיההחוליםבבית

מזרחיתהעיזיםאתרעיתי]...[12.2.95בתאריך
שמואיתישהיההרועה]...[הג'יפתליק.לאזור
באזור[יטאהכפרתושב27,בןהואראתב,
פתאוםלפני.מטריםכשלושההלךהואחברון].
שליימיןשרגלראיתיאחורה.עףשאניהרגשתי
ראתנהגוף.חלקיבכלודםפצעיםליוהיונחתכה

בבית-חוליםמאושפזוהואברגליונפצעהואגם
בחברון.עאליה

שהגיעבחורמלאה.בהכרההזמןכלהייתיאני
שלקחצבאיג'יפהגיעלצבא.קראבמקרהלמקום
עזרהליהוגשהבמחנהגדי".ל"מחנהאותי

לבית-במסוקאותיהעבירוומשםראשונה
בהדסה.הייתיימים15כרם.עיןהדסההחולים
.]...[בשכםרפידיהלבית-חוליםהועברתיאח"כ
באופןהזמןכלאימוניםמתקיימיםהזהבאיזור
הצבאעםביחדנמצאיםוהרועיםמתמשך
חלבמאיתנומבקשיםהחייליםולפעמיםבמקום
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סדיר.בלתיבאופןהזמןרובבאיםהםמהעיזים.

המגוריםאיזוראלקרובמאודהזההמקום
1...[.גדראואזהרהשלטישוםאיןבג'פתליק.

המצבתמונתעולההארועבאזורבצלםמתחקיר
צבאי,מחנהמצויג'יפתליקמהכפרק"מכשניהבאה:

מוקףהיההאזורהפיצוץ.ארעלוהסמוךבשדהאשר
גדוליםחלקיםכיוםאךהנראה,כפיבגדר,בעבר

באזוראיןכן,כמוקלה.לשדהוהגישהחסריםממנה
מפניהתושביםאזהרתלשםסימוןאושלטיםכלל

האזורתושבילדבריבמקום.בשהותהכרוךהסיכון
באופןאלהבשדותצאנםאתלרעותרועיםנוהגים

לכךמודעיםהסמוךבבסיסכשהחייליםיומיומי,
הכרוכהכלשהיסכנהמפניאותםמזהיריםואינם
היהניתןבאזור,בצלםצוותשלסיורבעתגםבכך.

ארעבושדהבאותובדיוקכבשיםבעדרלהבחין
הםכיהתושביםענולשאלתנו,בתשובההפיצוץ.
כלקיבלולאוכיצה"לעל-ידיהוזהרולאמעולם
מסוכנים.ולחפציםלאזוריםבנוגעהסברהחומר

כיאמרוהסמוך,נעג'המרג'בכפרהגריםתושבים

צבאייםחפציםמוטליםלכפרממערבאשרבגבעות
רבים.
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האלצותומיבום

ופציעהמוותמקרישלהתופעהנבחנהזהמידעבדף

שיירימהתפוצצותכתוצאהבשטחיםפלסטיניםשל

צבאית.תחמושת

מבלימגורים,לאזוריבסמוךתחמושתנפליהשארת
המסוכניםהשטחיםלגידורהתושבים,לאזהרתלדאוג

החוקשלהןברורההפרהמהווה-ולסימונם
שלמתיאורוהבינלאומי.המשפטשלוהןהישראלי

ומעיוןהצבאשלהקבעפקודותאתצה"לדובר
הפרהגםמהווהזותופעהכיעולההצבאיים,בצווים

צה"ל.פקודותשל

כיעולהבנושא,בצלםלשאלתצה"לדוברמתשובת
חומרתה,ולמידתלהיקפהלתופעה,היטבמודעצה"ל
מהמקריס.לחלקהאחריותאתעצמועלמקבלואף
אינושהצבאלעילהאמורמכלעולהואתעםיחד

אלה.מקריםשלהישנותלמנועעל-מנתדיעושה
כדיהאמצעיםבכלנוקט"הואכיוטועןחוזרצה"ל

זאתשלמרותמהעובדהישנו".לאאלהשמקרים
ניתןפעם,אחרפעםונשניםכאלהמקריםחוזרים
במידהננקטיםאינםהאמוריםשהאמצעיםלהסיק

נדרשיםאמצעיםאותםהנדרשת.ובקפדנותמספקת
בקרבהסברהושילוט,גידורד'צה"ל,אליבאכוללים,

מאחרהאימונים.אחריהאששטחיוסריקתהתושבים
שליותרקפדניתבאכיפהקשורותאלהופעולות
הזנחתכיהרושםעולהממילא,שקיימותהוראות
ומחוסרמאדישותנובעתהצבאעל-ידיהנושא

הפלסטינים.התושביםשללחייהםאכפתיות

הפעולותשלשוטףביצועעללהקפידצה"לעל1.
האימונים,שטחישלברורוסימוןגידורהבאות:
סריקתםאליהם,כניסהבפניהמזהירשילוט
בקרבהסברהופעילותמהם,הנפליםואיסוף
עלהקפדהלהם.בסמוךהמתגורריםתושבים
בנפשאבידותבעתידתמנעאלהפעולותביצוע

ומבוגרים.ילדיםשלבגוףופגיעות

לשטחיהנוגעותההוראותאתלהעבירצה"לעל2.
לכלברורהבצורהמסוכניםולחומריםאימונים
בכללאכיפתןומקיףשוטףבאופןולדאוגהדרגים,
שבשליטתו.האזורים

התרחשותלאחרמעמיקהחקירהלקייםצה"לעל3.
תחמושתמהתפוצצותכתוצאהפגיעהשלמקרה
לפתוחהאחראים,אתלדיןלהעמידנטושה,
למניעתולפעוללנפגעיםפיצויבהליכיביוזמתו
אזור.באותוהמקרההישנות
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שנה"ללנאובזרצגוגבוצ

חשודיםחפציםמהתפוצצותנפגעיםבנושאדו"צהתייחסות

אששטחילגביאחריםובאזוריםבאיו"שמיושמותאשרמפורטות,קבעפקודותקיימותבצה"ל

האימונים.ואחרילפניצה"לכוחותשלהנרחבותלסריקותמתיחסיםהנהליםעיקרואימונים.

קרולכך.מודעיםוהתושביםבצבא,הקבעפקודותע"פומתוחמיםמסומניםבאיו"שהאששטחי

אלה.לשטחיםונכנסוהשלטיםאתהסירוהפלסטיניםבהםמקרים

לנהוג,כיצדהסברהובהםהאשלשטחיהסמוכיםהכפריםשללמוכתאריםכרוזיםמפיץצה"ל
בפרט.חשודיםחפציםובמציאתבכללאששטחיבתוךזהירותאמצעי

אמצעינקיטתבאיהטמונהלסכנההאשלשטחיבשכנותהגריםהפלסטיניםמודעיםבעיקרון,

נכנסוהאזהרה,שלטיאתהסירואלהתושביםבהםמקריםקרוכן,פיעלאףכמתחייב.זהירות
המתאימות.להנחיותשעוולאהאשלשטחי

ידםעלשהוגשוהנזיקיןתביעותכישנמצאלאחרומשפחותיהםנפגעיםפוצובהםמקריםהיו

מוצדקות.היו
האמצעים,בכלנוקטאולםאלה,מצעריםממקריםכתוצאהחייםאובדןכלעלמצטערצה"ל

עםישנו.לאאלהשמקריםכדיובהסברההשטחיםובשילוטבגידורבפקודות,אםהנדרשים

ובנגיעהבמשחקהטמונההסכנהבהערכתחשובתפקידישעצמםשלתושביםנראהזאת,

אלהבחפצים
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