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 רקע

מארגון "אנרכיסטים נגד מדי יום שישי מתפרעים אנרכיסטים ישראלים , עשור האחרוןב .1

ההתפרעות השבועית בקדום  שבשומרון. ים בכפר קדוםפלסטינזרים יחד עם הגדר" ופעילים 

מ' מבתי התושבים בישוב קדומים, והיא האלימה ביותר מבין מוקדי  350-נערכת כ

ההתפרעויות השונים )נבי צלאח, נעלין, בלעין(. כל התפרעות כזו כוללת הבערת צמיגים, יידוי 

על חיילי צה"ל )שלעיתים )בין השאר באמצעות קלעי דוד ורוגטקות( אבנים מאות רבות של 

 שבים בקדומים.וניסיון להגיע לבתי התו ,נפצעים(

ההתפרעות מתנהלת בשעה ובמקום קבוע לנגד עיניהם של צלמי עיתונות זרים המוזמנים  .2

-באורח קבע לסקר את ה"הצגה", כדי לספק תיעוד טרי של "הכיבוש" ולתדלק את קמפיין ה

BDS .העולמי 

מוכרים, הלוקחים חלק פעיל  בהתפרעות השבועית לוקחים חלק אנרכיסטים ישראלים .3

בהבערת הצמיגים אך נמנעים מלזרוק אבנים בעצמם, והם משמשים כגורם מרסן לחיילי 

 צה"ל, ולעיתים ממש חוצצים בגופם בין חיילי צה"ל לזורקי האבנים הפלסטינים.

יונתן פולק, יסטים קובי סניץ' ובתמונות ותיעודי וידאו שיש ברשותנו ניתן לראות את האנרכ .4

באישום של תקיפת חיילי צה"ל( שהגיש ארגון 'עד כאן' נגדם מתנהלת כעת קובלנה פלילית )ש

לוקחים חלק פעיל בהתפרעות, מסייעים למידי האבנים, וסוחבים בעצמם צמיגים לצורך 

 הבערתם לצורך ליבוי המהומות.

אשר מגדיל לעשות יונתן פולק, מראשי ה"אנרכיסטים", אשר מנהיג את ההפגנות ב"קדום" כ .5

מבית משפט השלום בירושלים המורה על מעצרו, אולם המשטרה וכוחות  צו מעצרעומד נגדו 

 .ונמנעים ממעצרו הביטחון לא אוכפים את הצו
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, וזאת בשל סירובו להגיע למשפט 12.6.19בית המשפט הוציא נגד פולק "צו הבאה" ביום  .6

"לא אלך" ובו הוא מסביר שכותרתו הייתה  1שמתנהל נגדו. פולק פרסם מאמר דעה ב"הארץ"

טימיות של בית המשפט הישראלי ולכן הוא מתכוון להעדר מהדיונים ישהוא לא מכיר בלג

 בעניינו.

למרות שעורך הדין המייצג את "עד כאן" )צור פלק( העביר את הצו לרכז הסיור יש לציין כי   .7

 .10.9.19-שנערך ב של תחנת יפו, המשטרה לא מימשה את הצו ופולק לא התייצב גם לדיון נוסף

לאחר הדיון האחרון ולאור אי ביצוע הצו על ידי משטרת ישראל, הוסיף בית המשפט לבקשת  .8

לצו ההבאה אך צו זה עדיין  במערכת "הארץ""עד כאן" את כתובת מקום עבודתו של פולק 

 לא בוצע.

 הוציא בית משפט השלום בירושלים צו מעצר כללי כנגד פולק. 3/12/19-ב .9

לאחר מעצרו פורסם טור דעת שכתב מראש מיד . 'הארץ' מערכת עיתוןנעצר פולק ב 6/1/2020-ב .10

ושהוא קורא לישראלים להצטרף שאינו מכיר בסמכות בית המשפט הישראלי,  על כך

הפר את ול ל"על חיילי צה ובקבוקי תבערה זורקים אבניםבהם  להתפרעויות הפלסטינים

 .החוק

מטעמים  ,₪ 500עצרו בבית המשפט, סירב פולק להשתחרר בהפקדה של שנערך על מבדיון 

 והוא הושאר במעצר.אידיאולוגיים, 

                                                           
1 1.7359268-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.7359268
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 ד יונתן פולק וקובי סניץ סוחבים צמיגים בהתפרעויות בקדום בחודשים האחרונים. תיעו הלןל

מהתיעוד נראה כי הפעילים המרכזיים בכפר הם פולק, שנצפה לפחות שש פעמים סוחב גם צמיגים 

יש לציין כי באופן קבוע הצועדים עוברים ליד מצבור צמיגים והפורעים לוקחים לצורך הבערתם )

. כמו כן הוא נצפה עומד בין אחד בכדי להבעירם בקצה הכפר לכיוון קדומים( מספר צמיגים כל

 זורקי אבנים )מבלי שהוא נצפה זורק אבנים(.

 מלבד פולק נצפה גם קובי סניץ' סוחב צמיג בשניים מהאירועים.

 

האבנים לחיילים. ברקע בתי הישוב קדומים.  קובי סניץ )מימין( והרצל שוברט חוצצים בין מיידי

 מימין למטה ניתן לראות אבן שעפה מעל ראשיהם, רגע לפני שפגע בחייל שמימין.

 2(16/8/2019)קדום, 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE 

https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE
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 יונתן פולק

והיה  פולק הוא מראשי האנרכיסטים, בעל עבר פלילי

 עובד כמעצב גרפי בעיתון הארץ. סרבן גיוס.

 

אירועים שונים  8-פחות מנצפה בתקופה האחרונה בלא 

זוהה גם סוחב צמיגים עם  ישה מהםשבקדום, ב

הפורעים, ובאחד מהם עומד בלב המון ערבי של זורקי 

  אבנים.
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 :השתתפות באירועים בקדום בתקופה האחרונה

1. 13/12/19 

 .אירוע בקדום. פעילי עד כאן תיעדו את יונתן פולק מבעיר צמיגים ונמצא בלב רעולי הפנים

 

 

2. 6/12/19 

 אירוע בקדום.

VOIHfX0-https://www.youtube.com/watch?v=koy 

 נצפה פולק מגלגל צמיג. 2:05החל משניה 

https://www.youtube.com/watch?v=koy-VOIHfX0
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 הוא נצפה כמה מטרים ממערום הצמיגים, לכאורה לאחר שהניח במקום את הצמיג. 2:17בשניה 
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3. 29/11/19 

https://www.youtube.com/watch?v=IB317zPbW1U&t=12s 

 אירוע בכפר קדום:

 .נצפה פולק סוחב צמיג 0:41החל משניה 

 

באמצעות קלע  על חיילי צה"ל נצפה פולק עומד סמוך לרעול פנים המיידה אבנים 3:22החל משניה 

 .דוד

https://www.youtube.com/watch?v=IB317zPbW1U&t=12s
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 .נצפה קובי סניץ סוחב צמיג 0:51החל משניה 
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 נצפה קובי סניץ )וגם הרצל שוברט( סמוך לרעול פנים עם קלע דוד. 3:58החל משניה 
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4. 22/11/19 

 )צילום של דוד ריב( אירוע בכפר סוריף/צוריף בגוש עציון.

https://www.youtube.com/watch?v=hAgJc6gKzSg&t=2s 

 פולק וסניץ מתעמתים עם שוטרים המג"ב. 0:55שניה 

 

והרצל שוברט מתיישבים וחוצצים בין כוחות מג"ב למתפרעים  , סניץפולק 1:30שניה החל מ

 השוטרים מרימים אותם והודפים אותם. הערבים.

https://www.youtube.com/watch?v=hAgJc6gKzSg&t=2s
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5. 15/11/19 

 קדום. אירוע בכפר

https://www.youtube.com/watch?v=9dnFtjH45_s 

 נצפה פולק סוחב צמיגים בין רעולי פנים. 1:00החל משניה 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9dnFtjH45_s
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6. 18/10/19 

הצמיגים וסוחבים צמיגים לעבר הנקודה בה  נצפים פולק ניגשים למערום 0:35החל משניה 

 מבעירים הפורעים את הצמיגים.

BpmeQ-https://www.youtube.com/watch?v=YWcY5 

 

7. 30/8/19 

https://www.youtube.com/watch?v=jY4u77Y63b0 

 והלאה 0:03שניה 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YWcY5-BpmeQ
https://www.youtube.com/watch?v=jY4u77Y63b0
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8. 16/8/19 

https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE 

לעבר הנקודה בה מבעירים  ים אותםוסוחב יםצמיג וקובי סניץ מרימים פולקנצפים  0:45בדקה 

 הפורעים צמיגים.

 

 

9. 2/8/19  

https://www.youtube.com/watch?v=etry8V9vQJA 

0:43  

https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE
https://www.youtube.com/watch?v=etry8V9vQJA
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10. 19/7/19  

 דו"ח צפייה:

של הרשות ואליד אסאף השר לענייני גדרות והתנחלויות  השתף בהתפרעות השבועית 19/7/19-ב

 ונוספיםהפלסטינית 

 .ואליד אסאף( באותו פריים עם 0:11ת הסרטון )בתחיל פולק נצפה

 נצפה פולק סוחב צמיג.של התמונה(  בצד ימין) 1:41ודקה  1:15בדקה סוחב צמיג: 

  6:33/5:25/5:33בדקות: ידי האבנים, צפה מספר פעמים בלב מנ

fhU5aoy5w--ttps://www.youtube.com/watch?v=h 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--fhU5aoy5w
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11. 5/7/19 

 https://www.youtube.com/watch?v=1oqLfskQd70 

 נצפה סוחב צמיג 1:00בדקה 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1oqLfskQd70
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12. 21/6/19  

 נצפה מגלגל צמיג גדול 1:22בדקה 

https://www.youtube.com/watch?v=VHXS_IxMaB8 

 

13. 31/5/19  

https://www.youtube.com/watch?v=PD0OiVHDGU0 

 פולק נצפה 0:44

 

14. 24/5/19 

 https://www.youtube.com/watch?v=8cFmqspZWfI 

ואומר משהו לערבי לידו בערבית, קשה להבין. הם נקרעים  צמיגיםשני סוחב נצפה  0:34בדקה 

 שוב נצפה סוחב את הצמיגים. 0:44מצחוק. בדקה 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHXS_IxMaB8
https://www.youtube.com/watch?v=PD0OiVHDGU0
https://www.youtube.com/watch?v=8cFmqspZWfI
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 קובי סניץ

 ד"ר ומרצה במכון ויצמןמוכר,  BDSמראשי אנרכיסטים נגד הגדר ופעיל  סניץ)משה( קובי 

15. 29/11/19 

https://www.youtube.com/watch?v=IB317zPbW1U&t=12s 

 אירוע בכפר קדום:

 נצפה קובי סניץ סוחב צמיג. 0:51החל משניה 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IB317zPbW1U&t=12s
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 נצפה קובי סניץ )וגם הרצל שוברט( סמוך לרעול פנים עם קלע דוד. 3:58שניה החל מ

 

16. 22/11/19 
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 )צילום של דוד ריב(אירוע בכפר סוריף/צוריף בגוש עציון. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAgJc6gKzSg&t=2s 

 פולק וסניץ מתעמתים עם שוטרים המג"ב. 0:55שניה 

 

פולק, סניץ והרצל שוברט מתיישבים וחוצצים בין כוחות מג"ב למתפרעים  1:30החל משניה 

 הערבים. השוטרים מרימים אותם והודפים אותם.

https://www.youtube.com/watch?v=hAgJc6gKzSg&t=2s
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קובי סניץ מפריע לשוטר להדוף מתפרע לאחר הוראת הקצין להדוף אותם. קובי נצפה  3:48בשניה 

 כנס בין המתפרע לבין השוטר בכדי למנוע את פעולות השוטר.נ
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17. 18/10/19 

נצפים פולק ניגשים למערום הצמיגים וסוחבים צמיגים לעבר הנקודה בה  0:35החל משניה 

 מבעירים הפורעים את הצמיגים.

BpmeQ-atch?v=YWcY5https://www.youtube.com/w 

 

18. 16/8/19 

 https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE 

 בסמוך ליונתן פולק וסוחב אותו. נצפה מרים צמיג 0:45בדקה 

ת מול החיילים וחוסם אותם נצפה עומד יחד עם הרצל שוברט בקו ראשון של ההתפרעו 2:15בדקה 

 דוד ריב נראה מצלם את השניים. קורא להם לעזוב את המקום.בגופו. שוברט נשמע 

https://www.youtube.com/watch?v=YWcY5-BpmeQ
https://www.youtube.com/watch?v=isxW2favIvE
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 במוקדים נוספים נספח: התפרעויות של פולק

מאז כתיבת מסמך זה נצפה יונתן פולק משתתף בשני אירועים נוספים, האחד התפרעות וכניסה 

משפחת לילנטל בבקעת הירדן, והשניה חסימת ג'יפ צבאי  לשטח פרטי תוך השגת גבול בחווה של

 .היחד עם פורעים שיידו עליו אבנים בכפר תורמוס עי

 יאתורמוס ע .19

התרחשה התפרעות אלימה של מאות ערבים בכפר תורמוס עיא, אשר במשך  17/10/19בתאריך 

ב שנקלע ג'יפ מג"מהלך האירועים נראה מ 3שעות יידו אבנים על כוחות הביטחון. בתיעוד שהופץ

 לתוך המון, נחסם ומותקף באבנים, ובעיטות.

. במקביל מגיעים האנרכיסט יונתן פולק נצפה בקדמת חוסמי הג'יפ וצועק קריאות יחד עם ההמון

 ערבים אשר מיידים אבנים ותוקפים את הג'יפ.

 

                                                           
3 /https://www.facebook.com/wallresistance/videos/991919924487219 

https://www.facebook.com/wallresistance/videos/991919924487219/
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 בקעת הירדן .20

הגיעו עשרות אנרכיסטים זרים וישראלים יחד עם אנשי הרשות הפלסטינית  26/10/19בתאריך 

וערבים מאזור בקעת הירדן אל חווה הסמוכה למחולה ובה מתגוררת משפחת לילנטל. הפורעים 

נכנסו לתוך שטח ומבני החווה תוך השגת גבול, תלו דגלי ארגון הטרור אש"ף ותקפו את בעל החווה 

 ם מהמקום.קמודד מולם ולסלשניסה להת

 של ארגונים זרים ופלסטיניים נגד "הכיבוש". 5שלושה ימי "קונגרס" 4האירוע התרחש בתום

 כעשרים פעילים נעצרו או עוכבו.

במקום נצפה בראש המתפרעים גם יונתן פולק כאשר הוא עומד מול בעל החווה בתוך מבנה בבעלות 

 6פרטית.

 כאשר צו הבאה עומד כנגד פולק אך לא מבוצע. אירועים אלו כאמור בוצעו גם הם

                                                           
4 /1402975643198837https://www.facebook.com/mohammadhamdanps/videos/ 
5 3&type=101466224381899&set=a.167687724426415://www.facebook.com/photo.php?fbid=https 
 https://www.facebook.com/mohammadhamdanps/videos/1403663373130064/אחד התיעודים:  6

https://www.facebook.com/mohammadhamdanps/videos/1402975643198837/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167687724426415&set=a.101466224381899&type=3
https://www.facebook.com/mohammadhamdanps/videos/1403663373130064/
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