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. שמענו בצער על חלק מחייליה עצוריםבמחלקה שוקרובי משפחה של חיילים אנו הורים 

האירוע שקרה בתחנת הדלק בצומת דביר. איננו יודעים מה קרה ואיננו מתיימרים להחליף  

 הוא בלתי נסבל.  ,את צוותי החקירה, אבל המצב כפי שהוא

דואים כאשר הרקע לכך לטענת החיילים  במדובר בקטטה שפרצה בין קבוצת חיילים לקבוצת 

הוא פרובוקציה של אחד מהבדואים באיומי דקירה. הקטטה הסתיימה בלי שימוש   -ילדנו  -

בנשק ובלי פציעה משמעותית של אף אחד מהצדדים. החיילים דווחו על המקרה למפקדיהם  

אחד מהם אף ביקש שיגישו תלונה במשטרה. תלונה לא הוגשה, אך במקביל ולפחות 

הבדואים התלוננו במשטרה ונעזרו בחברי כנסת שבעזרת יח"ץ ועמותות שמאל הפכו את 

 הסיפור כאילו החיילים תקפו אזרחים תמימים על רקע גזעני.  

, כאילו מדובר  על רקע המהומה התקשורתית חיילים נעצרו , תוך הפקרת הגזרה עליה שמרו

בפושעים המסכנים את שלום הציבור, ולא אלו השומרים על הציבור. במהלך החקירה 

התברר כי לפחות חלק מהמתלוננים הבדואים שקרו במצח נחושה. כך היה ביחס לחייל א.פ.  

אשר זוהה על ידי המתלוננים הבדואים כמי שהיכה ואיים בנשק, כל זאת בשעה שהוכח 

לא נכח באירוע אלא היה במיניבוס כל הזמן. גרסת החיילים בדבר  מהסרטונים שהוא כלל

הפרובוקציה של הבדואים לא נשמעה כלל, לא על ידי דובר צה"ל שמיהר ליישר קו עם  

המתלוננים הבדואים ולא על ידי מפקדיהם, עד שאנו ההורים הצפנו אותה לתקשורת. 

אחד עד עתה לא חקר את  מלחמת הגרסאות בתקשורת לא באה לידי ביטוי בחקירה. אף

נבדקו כמו במקרה של החייל א.פ.  הבדואים על חלקם בפרשם, ולא על תלונות השקר שכבר 

וחיילים נוספים שנחקרו ושוחררו. אף אחד גם לא יחקור את הבדואים כי החיילים ומפקדיהם  

במקום להגיש תלונה במשטרה מיהרו לחזור לפעילותם המבצעית משם הם נלקחו ישר  

 . למעצר

 אנו שואלים ומצפים לתשובות:  

 ?  ובתנאים קשים מדוע נעצרו החיילים בצורה משפילה ומבזה  .1

מדוע הוחרמו מהם הפלאפונים ונמנע מהם לדבר עם הוריהם שחלקם לא ידעו   .2

 במשך כמה ימים היכן בניהם?  

מדוע הם לא נחקרו בבסיס תוך המשך השמירה על הגזרה בה הם מבצעים את  .3

? מי לקח אחריות על הפקרת הגזרה, ועל הפקרת יתר הלוחמים  פעילותם המבצעית

 שנאלצו לשמור בעמדות כאשר אין מי שיחליף אותם ויגבה אותם בעת אירוע?  

מדוע לא נעצרו ונחקרו הבדואים שלפחות אחד מהם איים בדקירה וחלק מהם אף   .4

 ניסו לחטוף נשק?  



, האם עליהם  מה אתה מצפה מחייליך כאשר הם שומעים שחבר שלהם מותקף .5

, או שעליהם לחתור למגע בצוותא" תקיפה " להישאר במקומם מחשש שיואשמו ב

האם הערך של ערבות הדדית קיים בצה"ל או שהוא נמחק ולהגן על החבר שלהם? 

 בשערי הפרקליטות הצבאית? 

יש לנו עוד הרבה שאלות לשאול, אך מטרתנו להבהיר כי אנו מרגישים שהלחץ התקשורתי 

לצאת מאיפוס ולנהוג בילדנו שמוסרים את נפשם יום יום בפעילות מבצעית  גרם למערכת

בחוסר הגינות משווע. איננו קובלים על עצם החקירה, ואם יתברר כי מישהו מהם יזם 

פרובוקציה כנגד אזרחים תמימים שלא עשו דבר ברור שהוא צריך להיענש. אך במציאות 

ת הפרובוקציה, וכל מה שנבדק זה רק מי מהם  שנוצרה אף אחד לא בודק ולא יבדוק מי יזם א

היכה בלי לבדוק בכלל את הקשר הדברים. למותר לציין שאנו מאמינים לילדנו ומצפים שגם  

, אלא אם כן צה"ל שהפקיד נשק בידיהם יאמין, שהם פעלו כתגובה לאיומים שבוצעו כנגדם

ת ההדדית, ואי ההכלה הערבו ךאנו מחזקים את ידיהם ומצפים שער יוכח באופן ודאי אחרת.

 יקבלו את הגיבוי שלך כרמטכ"ל. של כל ניסיון לפגוע בחייל במדים 

אין מי  כך עלה במהלך הדיון בבית המשפט. במעצר מאוימים על ידי חיילים בדואים! ילדינו ש

 ההפקרות פשוט חוגגת.  . האין מי שחוקר את זושמטפל בכך 

 אנו פונים אליך בבקשה ובדרישה: 

 מבצעית.  להורות באופן מיידי על שחרורם של החיילים מהמעצר והחזרתם לפעילותם ה

להורות לגורמים האחראים לכך לחקור את חלקם של המתלוננים הבדואים בפרשה, כולל 

 תלונות השקר שכבר הוכחו. 

להבהיר באופן ברור שבמידה ואכן החיילים אויימו כפי שהם טוענים אתה מגבה את 

 תגובתם. 

חטוף נשק , ולהעמיד לדין את מי שאיים בדקירה וניסה לחקור גם את הבדואיםלהורות ל
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