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 לכבוד 
 מר יהודה וינשטיין

 לממשלה ץ המשפטייועה
 6267110-14 באמצעות פקס:

 

 

 שלום רב, 

 נוהל חניבעל" והפעלתו באזורים צפופי אוכלוסייה"תזכורת:  הנדון:

 (112-99-4102-107729)מס'  47.2.4102; תשובתכם מיום 01.2.4102: מכתבנו מיום סימוכין

 

 ונים אליך על מנת לברר כיצד מתקדם הטיפול בפנייתנו שבנדון.ו פהרינ .0

סייג את הנוהל לסיכול חטיפת חייל כך נחה את צה"ל לשתפנינו אליך בדרישה  01.2.4102ביום  .4

סיכון חיי החייל החטוף ואת הפעלתו באזורים מאוכלוסים, כנדרש על פי דין. במפורש שיאסור 

ותבחן את חוקיות  0.2.02הפעלתו של הנוהל ברפיח ביום  כמו כן, ביקשנו כי תחקור את נסיבות

 הפקודות שניתנו שם. 

מאז חלף למעלה השיבה ראש לשכתך כי פנייתנו התקבלה ונמצאת בטיפול.  47.2.4102ביום  .7

 מחודש, וכמעט חודשיים מאז פנייתנו המקורית, וטרם קיבלנו תגובה עניינית.

וביניהם ריאיון נוספים בעניין "נוהל חניבעל"  בינתיים, התפרסמו בתקשורת כתבות ומאמרים .2

גבעתי על אודות "יום שישי השחור" ברפיח, אשר התפרסם במוסף  חטיבת נרחב עם מפקדי

 ynetראש השנה של עיתון ידיעות אחרונות )ועיקריו מופיעים גם באתר 

http://www.ynet.co.il/ articles/0,7340,L-4568410,00.html.) 

 בריאיון התייחס מפקד יחידת "עורב" להנחיות על פיהן פעלו הוא וכוחותיו בשטח באותו יום:  .5

כשאתה נכנס לאירוע כזה אתה מעדיף חייל הרוג ולא חייל בשבי חמאס, "
כוחות פעמים רבות . אתה מעדיף גופה ולא חייל חטוף. חידדנו ל4כמו שליט 

תוך פגיעה באויב גם במחיר  –על איום החטיפה והמטרה לשבשה אם תקרה 
גם אם אביא גופה, העיקר להביא את  –הפגיעה בחבר שלך. אמרתי לעצמי 

נעדר. באירוע כזה אתה עושה הכול כדי לא להכניס מדינה שלמה ה
למערבולת גלעד שליט. כל פעולה שעשיתי, גם אם הרסתי מבנים או פגעתי 
בפלסטינים, הייתה תוך אמונה בצדקת הדרך וכפי שמצופה מאיתנו, כפי 

 ."שחינכו אותנו בצבא

יהא  –לפיהן "נוהל חניבעל" ה, דברים אלו מצטרפים לאינספור עדויות של לוחמים בעבר ובהוו .6

לפיו במקרה של חטיפת  ,קודמונחל, מושרש ומפורש על ידי כולם כ –אשר יהא נוסחו בכתובים 

ופגיעה  סיכון חייו של החייללרבות , לסכל את נפילתו בשביעל מנת  כל שניתןחייל, יש לעשות 

 . בהיקף מזעזע 0.2.4102, כפי שקרה ברפיח ביום ובאתרים אזרחייםבאזרחים תמימים 

http://www.acri.org.il%20%20%20apinchuk@acri.org.il/
http://www.acri.org.il%20%20%20apinchuk@acri.org.il/
http://www.ynet.co.il/%20articles/0,7340,L-4568410,00.html
http://www.ynet.co.il/%20articles/0,7340,L-4568410,00.html


2 

 

  30-7436147, פקס: 30-7436167, טלפון: 47176, ת"א 57האגודה לזכויות האזרח בישראל, נחלת בנימין 
  www.acri.org.il  tamar@acri.org.il 

המאפשרת ירי בלתי מובחן באזור מאוכלס ואשר  –בעל פה בכתב או  –נחזור ונדגיש כי פקודה  .7

 . בעליל למען רווח מדיני עתידי היא פקודה בלתי חוקיתמתירה את דמו של חייל 

לאור חשיבותם ודחיפותם של הדברים, נבקשך להשיבנו ללא דיחוי כיצד בדעתך לטפל  .2

 אנו שוקלים את המשך צעדינו המשפטיים בעניין זה. בפנייתנו, שכן 
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