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מקור הערות רמת.זיהום שטח.©קמ�ר® שימוש.פוטנציאלי .בעלות
על.קרקע מיקום אזור

רמת.הגולן
המרכז למיפוי ישראל חלקי 3 שמורת טבע מדינה עין גונן

"מעברים" בקרבת בתים פונה חלקית ב־1998 2 הרחבת יישוב פרטית חד־נס
המרכז למיפוי ישראל חלקי 1 מים מדינה מאגר חד־נס

"מעברים" בקרבת הרחוב הראשי פונה חלקית ב־1998 5 שמורת טבע מדינה גשר בנות יעקב
מכון דש"א גבוה שמורת טבע מדינה נחל עין גב

המרכז למיפוי ישראל חלקי ½ פארק לאומי מדינה גמלא
מכון דש"א חלקי אתר היסטורי מדינה ח'אן תאופיק

המרכז למיפוי ישראל חלקי ½ שמורת טבע מדינה מצפור בית ציידא
מכון דש"א חלקי 5 שמורת טבע מדינה מצפור גב כנרות
מכון דש"א חלקי ½ חוף ציבורי פרטית חוף נוקייב

המרכז למיפוי ישראל שמורת טבע מדינה ואדי דבורה
המרכז למיפוי ישראל חלקי 5 שמורת טבע מדינה שמורת סוסיתא
המרכז למיפוי ישראל 1 פארק לאומי מדינה סוסיתא - תל עטר
המרכז למיפוי ישראל מדינה יהודיה
עמותת גולן לפיתוח חלקי פיתוח, חקלאות פרטית עין קיניא
עמותת גולן לפיתוח בקרבת בתים חלקי ½ פיתוח, גן ציבורי פרטית מג'דל שמס
עמותת גולן לפיתוח חלקי שטח מרעה פרטית מסעדה
עמותת גולן לפיתוח חלקי שטח מרעה פרטית בוקעתא

המרכז למיפוי ישראל כולל תל עזזיאת גבוה 4 שמורת טבע מדינה נחל חרמון
המרכז למיפוי ישראל גבוה 1 פיתוח, חקלאות מדינה אודם
המרכז למיפוי ישראל בקרבת בתים חלקי 2 פיתוח, חקלאות מדינה שעל
המרכז למיפוי ישראל חלקי 3 שמורת טבע מדינה שניר
המרכז למיפוי ישראל שמורת טבע מדינה ע'ג'ר
המרכז למיפוי ישראל מדינה מורדות הגולן
המרכז למיפוי ישראל חלקי ½ מדינה תל זעתר
המרכז למיפוי ישראל חלקי ¼ אתר היסטורי מדינה חורבת נחילה
המרכז למיפוי ישראל גבוה ¼ שמורת טבע מדינה הר בראון
המרכז למיפוי ישראל חלקי 5 שמורת טבע מדינה מצוקי חרב

אלחאק לא מסומן חשוד במיקוש למעלה מ-100  שטח מרעה מדינה אל מנצורה, אל חמרה
הגליל

הר דב
המרכז למיפוי ישראל חלקי ¼ שמורת טבע מדינה נחל משגב
המרכז למיפוי ישראל חלקי ½ שמורת טבע מדינה גבעת עגל
המרכז למיפוי ישראל סביב משאבת מים שמורת טבע נחל בצת
המרכז למיפוי ישראל שמורת טבע ראש הנקרה
המרכז למיפוי ישראל סביב משאבת מים שמורת טבע מדינה יער חניתה
המרכז למיפוי ישראל הר אביבים
המרכז למיפוי ישראל חלקי פארק הירדן
המרכז למיפוי ישראל פארק לאומי מדינה גן לאומי ארבל

דיווח של ישראל לאו"ם פונה ב־2005 2 דונמים שמורת טבע מדינה צומת כוח
עמק.הירדן

המרכז למיפוי ישראל שמורת טבע מדינה נחל ירמוך
המרכז למיפוי ישראל מעוז חיים - גאון הירדן
המרכז למיפוי ישראל חמדיה - גאון הירדן
המרכז למיפוי ישראל כפר רופין - חורשת יקום
המרכז למיפוי ישראל טירת צבי - החוף השקט
המרכז למיפוי ישראל לאורך הגבול גבוה 3 שמורת טבע שמורת אום זוקא
המרכז למיפוי ישראל בקרבת בתים חלקי 5 שמורת טבע מדינה שמורת אגמית
המרכז למיפוי ישראל לאחרונה תקרית של מוות גבוה 3 שמורת טבע מדינה גלבוע מזרחי - נחל בזק
המרכז למיפוי ישראל סביב מנזרים גבוה 10 אתר צליינות נוצרי מדינה קאסר אל יהוד - ארץ המנזרים

דיווח של ישראל לאו"ם פונה ב־2005 40 שדות מוקשי נ"ט פיתוח מדינה צפון בקעת הירדן
"מעברים" מוקשים ישראליים פונה ב־1999 תיירות מדינה קיבוץ גשר
"מעברים" פונה ב־1998 תיירות מדינה פארק הירדן

.הגדה
המערבית

המרכז למיפוי ישראל חלקי שמורת טבע מדינה נחל כפירה
המרכז למיפוי ישראל חלקי 10 שמורת טבע מדינה ואדי מאלחה-נועיימה
המרכז למיפוי ישראל חלקי 4 שמורת טבע מדינה נחל תרצה
המרכז למיפוי ישראל חלקי 4 שמורת טבע מדינה גשר אדם

ARIJ & LRC בקרבת בתים פונה ב־2000 3 דונמים פיתוח, חקלאות פרטית צוריף
המרכז למיפוי ישראל בקרבת בתים גבוה 6 דונמים פיתוח, גן ציבורי פרטית חוסאן
המרכז למיפוי ישראל גבוה 12 דונם פיתוח מדינה ביתר עילית
המרכז למיפוי ישראל גבוה ¼ שמורת טבע מדינה מצפה מדרג

Landmine Monitor 1999 חלקי פיתוח מדינה א־נבי אליאס
Landmine Monitor 2000 חלקי פיתוח מדינה יעבד

ירושלים
"מעברים" בקרבת בתים פונה ב־1998 בתים חדשים 1,200 מדינה הר אדר

המרכז למיפוי ישראל בקרבת בתים פונה חלקית ב־2005 פיתוח פרטית צור באהר
שפלת.החוף

המרכז למיפוי ישראל חלקי פארק לאומי מדינה פארק איילון
המרכז למיפוי ישראל חלקי שמורת טבע מדינה נחל כפירה

הנגב
המרכז למיפוי ישראל סמוך לגבול מצרים גבוה ¼ שמורת טבע מדינה עין נטפים
המרכז למיפוי ישראל בקרבת בתים גבוה ¼ שמורת טבע מדינה משאבי שדה/טללים
המרכז למיפוי ישראל סמוך לגבול מצרים גבוה ¼ שמורת טבע מדינה טאבה - גבול

הערבה
המרכז למיפוי ישראל סחף חלקי 2 פארק לאומי מדינה מפעלי ים המלח
המרכז למיפוי ישראל סחף, לאורך הגבול גבוה 10 מדינה דרום ים המלח - גבול
המרכז למיפוי ישראל סחף גבוה ¼ שמורת טבע מדינה שמורת קטורה

מועצה אזורית חבל אילות פצצות מצרר חלקי 3 שמורת טבע מדינה נחל קטורה
המרכז למיפוי ישראל סחף מדינה נחל שיזף
המרכז למיפוי ישראל סחף, בקרבת בתים גבוה 5 שמורת טבע מדינה נאות הכיכר - עין תמר
המרכז למיפוי ישראל סביב מנזרים חלקי 3 פארק לאומי מדינה פארק תמנע
המרכז למיפוי ישראל סביב מנזרים מדינה חצבה
המרכז למיפוי ישראל סחף, בקרבת בתים גבוה 5 שמורת טבע מדינה נחל עידן - חצבה
המרכז למיפוי ישראל סחף מדינה עין יהב
המרכז למיפוי ישראל סחף גבוה 3 פארק לאומי מדינה שמורת עברונה - גבול
המרכז למיפוי ישראל סחף חלקי מדינה גרופית
המרכז למיפוי ישראל סחף גבוה 2 מדינה מליחת יטבתה - גבול
המרכז למיפוי ישראל גבוה ½ פארק לאומי מדינה נטפים - גבול
המרכז למיפוי ישראל סחף גבוה ¼ שמורת טבע מדינה צומת הערבה

המרכז למיפוי ישראל סחף חשוד במיקוש 10 שמורת טבע מדינה נחל צפית

האזורים הממוקשים בישראל ובגדה המערבית
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מקור הערות לאום שם גיל שנה אופי.הפגיעה מיקום אזור

כלי התקשורת בעת משחק בשלג ישראלי דניאל יובל 11 2010 קטיעת רגל הר אביטל רמת.הגולן

כלי התקשורת בעת משחק בשלג ישראלי עמית יובל 12 2010 רסיסים/כוויות הר אביטל רמת.הגולן

כלי התקשורת
במהלך חילוץ 

במסוק
ערבי־ישראלי עלי אגבריה 24 2009 מוות שדה תרומות

הגלבוע.
המזרחי

כלי התקשורת תאילנדי ויצ'יאן 35 2009 קטיעת רגל מיצר רמת.הגולן

כלי התקשורת
בעת שרעה את 

צאנו
פלסטיני מחמוד סוארקה 24 2008 מוות ג'נין

הגדה.
המערבית

כלי התקשורת בדואי־ישראלי עאמר אלגדיסי 11 2008 מוות רמת חובב הנגב

כלי התקשורת נפלי תחמושת בדואי־ישראלי )נקבה( 42 2008 קטיעת יד שבטה הנגב

כלי התקשורת נפלי תחמושת בדואי־ישראלי )רועה צאן( 2008 מוות חצרים הנגב

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו ישראלי )חייל צה"ל( 2007 קטיעת רגל קטורה הערבה

כלי התקשורת
במהלך פינוי 

מוקשים
בדואי־ישראלי עפיף גראנאווי 24 2007 פציעה קלה אילת הערבה

כלי התקשורת
במהלך פינוי 

מוקשים
ישראלי

)חייל צה"ל, מפקד שאינו 
קצין(

2007 רסיסים/כוויות אילת הערבה

 Landmine
Monitor במהלך פטרול צבאי ישראלי )חייל צה"ל( 2006 לא ידוע אילת הערבה

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו ישראלי
סמל־ראשון אלכס אסף 

)"גבעתי"(
2006 מוות גזרה מזרחית גבול.לבנון

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו ישראלי )חייל צה"ל, "גבעתי"( 2006 פציעה חמורה גזרה מזרחית גבול.לבנון

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו ישראלי )קצין צה"ל, רב־סרן, "גבעתי"( 2006 קטיעת רגל גזרה מזרחית גבול.לבנון

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו דרוזי־ישראלי
סגן־אלוף בסאם עליאן 

)"גבעתי"(
2006 פציעה בינונית גזרה מזרחית גבול.לבנון

כלי התקשורת בעת מילוי תפקידו ישראלי )קצין צה"ל, חיל ההנדסה( 2006 קטיעת רגל גזרה מזרחית גבול.לבנון

כלי התקשורת במהלך טיול ישראלי )זכר( 20 2002 קטיעת רגל אלוני הבשן רמת.הגולן

 Landmine
Monitor

במהלך פינוי 
מוקשים

ישראלי )חייל צה"ל( 2000 לא ידוע גבול.לבנון

 Landmine
Monitor פלסטיני לא ידוע 2000 לא ידוע

הרשות.
הפלסטינית

 Landmine
Monitor פלסטיני לא ידוע 2000 לא ידוע

הרשות.
הפלסטינית

DCI/PS נפלי תחמושת פלסטיני חליל מחמרה 18< 2000 מוות ח'רבת ג'נבה
הרשות.

הפלסטינית

)Al-Haq( אלחאק דרוזי־סורי כאמל עטאללה עבד אלוואלי 16 1999 רסיסים/כוויות בוקעתא רמת.הגולן

עמותת גולן לפיתוח דרוזי־סורי שאם שמס 17 1999 רסיסים/כוויות רמת.הגולן

נפגעי מוקשים בשנים 2010-1999* 

* נתונים חלקיים
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הקדמה

 ÔÂÓ‰ „ÂÚ ÌÚ ¨ÂÏ˘ ‡·‡Â ·‡ÂÈ ÔË˜‰ ÈÁ‡ ¨˙ÈÓÚ È˙ÂÁ‡ ¨È‡ ÂÏÈÈË ¨≤∞±∞ ¯‡Â¯·Ù· ∂–·

 È˙Î¯„ ÌÂ‡˙Ù ÆÔÏÂ‚·˘ ÏËÈ·‡ ¯‰ ˙¯ÂÓ˘· ¨‚Ï˘ È¯Â„Î ÂÙÈÚ‰Â Â˜ÁÈ˘˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÁÙ˘Ó

ÆÈ˙ÂÁ‡ ÏÚÂ ÈÈÏÚ ıˆÂÙ˙‰ ‰ÊÂ ¨Â‰˘Ó ÏÚ

 Ì˘ ‰˙ÈÈ‰˘Î ¨ÌÈ˘  ‰·¯‰ ÈÙÏ  Â˙Â‡  ÂÁÈ‰  Æ˘˜ÂÓ  ‰È‰  ‰Ê˘ ÈÏ  ¯Ó‡ ‡·‡ ÍÎ ¯Á‡

 ÌÈÚ„ÂÈ ÌÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÆÌÈ˘˜ÂÓ‰ ˙‡ ˜ÏÈÒ ‡Ï „Á‡ Û‡Â ‰¯Ó‚ ‰ÓÁÏÓ‰ Ê‡Ó Ï·‡ ¨‰ÓÁÏÓ

ÆÂÂÓÎ ÌÈ„ÏÈ·Â ÌÈÏÈÈËÓ Ì˙Ò· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ˘˜ÂÓ˘

 ˙‡  ˙Â‡¯Ï  ‰È‰  ¨ıÂˆÈÙ‰Ó  ¯˙ÂÈ  ÂÏÈÙ‡  ¨ÈÏ  ·È‡Î‰˘  ‰Ó

 ‰·¯‰Ï ‰¯  ̃‰Ê  ̆˙Ú„ÏÂ ¨ÈÏ  ̆ÌÈ¯Â‰‰ Ï  ̆·‡Î‰Â ‰‚‡„‰

 Â˜ÏÒÈ ‡Ï˘ „Ú ¨ÌÈ¯Á‡Ï ˙Â¯˜Ï ÍÈ˘ÓÈ ‰Ê˘Â ¨ÈÈÙÏ ÌÈ„ÏÈ

ÆÌÈ˘˜ÂÓ‰ ÏÎ ˙‡

 ÔÈÓÈ Ï‚¯ ˙‡ È˙È‡¯Â ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÁÂ˙È‰Ó È˙¯¯ÂÚ˙‰˘Î

 Ú‚ÙÈÈ ‡Ï „Á‡ Û‡˘ ‰ˆÂ¯ È‡˘ ‡ÓÈ‡Ï È˙¯Ó‡ ¨‰ÚË˜˘

 Æ‰ÊÏ  ¯˘˜·  Â‰˘Ó  ˙Â˘ÚÏ  ÔÂÂÎ˙Ó  È‡˘Â  ¨ÌÈ˘˜ÂÓÓ  „ÂÚ

 ÌÚ È˙˘‚ÙÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÌÚ ÔÂÙÏË· È˙¯·È„ ÍÎ ¯Á‡

 ÔÂÁËÈ·‰Â  ıÂÁ‰  ˙„ÚÂÂ·  È˙¯·È„  Ì‚Â  ¨‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰  ˘‡¯

ÆÌÈ˘˜ÂÓ‰ ˙‡ ¯·Î ˙ÂÙÏ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰˘ ÌÏÂÎÏ È˙¯Ó‡Â ¨˙ÒÎ·

 Ï‚¯ ÏÚ ˙ÒÎÏ „ÂÚˆÏ ÏÂÎÈ  ¯·Î È‡ ¨ÌÈ˘˜ ÌÈÂÓÈ‡Â  ÌÈÏÂÙÈË Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ È¯Á‡ ¨ÌÂÈ‰

 ∑≤≠Ó ¯˙ÂÈ ÌÚÂ ¨ÌÈ˘˜ÂÓÓ ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ˘‡ „ÂÚ ÌÚ „ÁÈ ¨˘È‚‰Ï È„Î ÈÏ ÂÓÈ‡˙‰˘ ‰˘„Á

ÆÌÈ˘˜ÂÓ‰ ÈÂÈÙÏ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¨˙ÒÎ È¯·Á

 ¨‰Ê‰ ÁÂ„‰ È‡¯Â˜ ¨Ì˙‡˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ Ï·‡ ¨ÔÓÊ ÌÈÁ˜ÂÏ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ˘ Ú„ÂÈ È‡

 ÁÈË·‰Ï  Ì˙ÏÂÎÈ  ·ËÈÓÎ Â˘ÚÈÂ  ‰Ê ÏÚ  Â·˘ÁÈ  ÌÏÂÎ˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡  Æ·Â˘Á ‰Ê ‰ÓÎ ÂÈ·˙

 ˙Â„˘ ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÂÁ‡ ¨ÌÈÈ˙È· Æ‰Ï‡‰ ÌÈ˘˜ÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ ÏÈÁ˙ ÂÁ‡ ‰˘‰˘

 ˙Ó‡·  ÂÈ‰È  ˙È·¯ÚÓ‰  ‰„‚·Â  ·‚·  ¨ÏÈÏ‚·  ¨Ô„¯È‰  ˜ÓÚ·  ¨‰·¯Ú·  ¨ÔÏÂ‚·˘  ÌÈ˘˜ÂÓ‰

 ÍÂÙ‰  ̇ÂÏ  ̆‰È„Ó‰ ¨ÔÂÎÈ˙· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈÒ‡  ̆„Ú˘Â ¨ÍÈ¯ˆ  ̆ÂÓÎ ÌÈ¯„Â‚ÓÂ ÌÈÓÂÒÓ

ÆÌÏÂÚ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ„Ó· ÂÓÎ — ‰· ÏÈÈËÏ ÁÂË· ‰È‰ÈÂ ÌÈ˘˜ÂÓÓ ‰ÈÈ˜Ï

¨ÌÎÏ˘

Ï·ÂÈ Ï‡È„

ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯

דניאל יובל עם ג'רי וייט, 
שאיבד גם הוא רגל ממוקש 

בגולן, במרכז הרפואי 
"שיבא" בתל השומר, 

פברואר 2010
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על אודותינו
SURVIVOR CORPS

ארגון Survivor Corps )בתרגום מילולי "חיל הניצולים"( 

מזוינים  ומסכסוכים  ממלחמות  ניצולים  של  רשת  הוא 

חייהם  את  לשקם  לזה  זה  המסייעים  העולם,  ברחבי 

של  המקומיות  התכניות  קהילותיהם.  את  מחדש  ולבנות 

פועלות  מדינות,  מתריסר  בלמעלה  המתקיימות  הארגון, 

מחדש,  קהילות  בניית  ניצולים,  שיקום  רמות:  בשלוש 

השם  תחת  הניצולים.  חיי  על  המשפיעה  מדיניות  ושינוי 

הקודם, "Landmine Survivors Network" )"רשת ניצולי 

מוקשים"(, סייע הארגון לאלפי אנשים שנפגעו ממוקשים 

עבודה  למצוא  מלאכותית,  יד  או  מלאכותית  רגל  לקבל 

לקמפיין  שותפים  עם  יחד  הרגיל.  החיים  למסלול  ולשוב 

בפרס  הארגון  זכה  במוקשים,  השימוש  למניעת  העולמי 

נובל לשלום לשנת 1997.

בשנת 1999 החל Survivor Corps לפעול בעמאן, בירת 

ירדן, בתמיכתם של המלך חוֵסין והמלכה נור. הארגון פועל 

גם בישראל, ובמהלך השנים בנה גשרים בין גורמי ממשל 

לבין ארגוני החברה האזרחית בישראל, ברשות הפלסטינית 

ובירדן. תפקיד מרכזי נודע לארגון בקידום השתתפותן של 

ישראל ושל ירדן בדיונים סביב ניסוח האמנה הבין־לאומית 

בשנת  לתוקף  שנכנסה  מוגבלות,  עם  אנשים  לזכויות 

.2008

הכותבים

ג'רי.וייט

מנכ"ל מייסד

וייט הוא פעיל בין־לאומי שהקדיש את 

חייו לסייע לנפגעי סכסוכים אלימים. 

לימודים  שנת  במהלך   ,1984 בשנת 

כשדרך  רגלו  את  וייט  איבד  בישראל, 

דמות  הוא  וייט  בגולן.  מוקש  על 

למניעת  העולמי  בקמפיין  מובילה 

נובל  בפרס  לזכייה  ושותף  מוקשים, 

לשלום לשנת 1997. וייט העיד בנושא 

ובפני  האמריקאי  הקונגרס  בפני 

האו"ם, ובראשית שנות האלפיים היה 

של  ולאימוצה  לניסוחה  מהמובילים 

האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות, 

שהפכה לחוק בין־לאומי בשנת 2008. 

לווייט תואר בוגר מאוניברסיטת בראון 

שבפרובידנס, רוד איילנד, תואר מוסמך 

בִמנהל עסקים מאוניברסיטת מישיגן, 

ותואר דוקטור לשם כבוד מבית הספר 

ספרו  יורק.  שבניו  סיני"  "הר  לרפואה 

השלבים  חמשת  אשבר:  לא  "אני 

להתגברות על משבר", תורגם לעברית 

בשנת  אחיאסף  בהוצאת  לאור  ויצא 

.2009

תרצה.ליבוביץ

מנהלת משפטית

ליבוביץ עומדת בראש הצוות המשפטי 

 .Survivor Corps של  הבין־לאומי 

שימשה  לארגון,  הצטרפה  בטרם 

של  המשפטית  היועצת  ליבוביץ 

ארגון "בזכות — המרכז לזכויות אדם 

בישראל",  מוגבלויות  עם  אנשים  של 

חקיקה  הליכי  באמצעות  והובילה, 

לקידום  מהלכים  לערכאות,  ופנייה 

מוגבלות  עם  אנשים  של  זכויותיהם 

בקהילה,  חיים  נגישות,  �תחומים: 

שילוב בחינוך, ונגישות לצדק. לליבוביץ 

תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים.

דיאן.אור

רכז "ישראל נקייה ממוקשים"

 Survivor תכנית  את  מנהל  אור 

פעילות  את  ומרכז  בישראל   Corps
נקייה  ישראל  למען  "הקואליציה 

ממוקשים". אור הצטרף לארגון לאחר 

העמים"  כל  "קפה  את  וניהל  שהקים 

מיזם   —  )"All Nations Café"(

חברתיים,  פעולה  שיתופי  המקדם 

עמים  בני  בין  וסביבתיים  תרבותיים 

שונים. הוא בעל ניסיון עשיר בעשייה 

ובהעצמה   גבולות,  וחוצת  בין־מגזרית 

מרקעים  יחידים  ושל  קבוצות  של 

שונים הפועלים בצוותא כדי להגשים 

חזון משותף.
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מבוא

במשך עשרות שנים לא היה הציבור הישראלי מודע לעובדה 

מזוהמים  המדינה  משטחי  רבועים  קילומטרים  שמאות 

אסורים  לציבור,  סכנה  בהיותם  כך,  ועקב  במוקשים, 

וב־2010,  ב־2009  תקריות  של  רצף  לאחר  רק  לשימוש. 

 — אזרחים  כמה  של  קשות  ובפציעות  במוות  שהסתיימו 

ובכלל זה התקרית שבה איבד דניאל יובל בן ה־11 את רגלו1 

— החלה ההכרה בבעיה לחלחל לתודעת הציבור.

הראשונה  במחצית  בנושא  שהתנהל  ציבורי  דיון  בעקבות 

2010, התברר שישראל.מסוגלת.לפנות.את.שדות. של 

למנוע. ובכך. שנים,. עשר. בתוך. שבשטחה. המוקשים.

פגיעה.באזרחים.נוספים.

שנות מלחמה רבות הותירו אחריהן אלפי שדות מוקשים 

.2.260,000 בין. כי. הן  ההערכות  ישראל.  גבולות  לאורך 

שטחים. לזהם. ממשיכים. מוקשים. ל־3.1,200,000.

שטחן. על. העולה. שטח. דונם,. כ־197,000. של. בגודל.

והמהווה  יחד,  גם. אביב. ותל. ירושלים. המוניציפלי.של.

אחיה ראב"ד, "חמישה פצועים מפיצוץ מוקש בגולן - בן 11 במצב   1
קשה", ynet ידיעות אחרונות, 6 בפברואר 2010.

 U.S. State Department, "Hidden Killers", September  2
1998, p. A-1. 0

עדי חשמונאי, "בכיר בצבא: יש מאות שדות מוקשים לא מגודרים",   3
nrgמעריב, 7 בפברואר 2010.

בחשבון  כשמביאים  ישראל.4  של  הכולל  משטחה  כאחוז 

שיטפונות  עקב  במיקוש  החשודים  הרבים  השטחים  את 

חוזרים, מדובר במאות אלפי דונם מזוהמים.

למדינת ישראל אינטרס מובהק לפנות את שדות המוקשים 

ולהשיב קרקעות יקרות ערך  ובכך להציל חיי אדם  הללו, 

כי מאות שדות  כבר הכריז צה"ל  זה לא  לשימוש מועיל. 

מוקשים אינם נחוצים עוד מהבחינה הביטחונית וכי הוא 

את  מחמירה  הותָרתם  אדרבה,  לפינויָם;5. מתנגד. אינו.

הסכנה: שדות מוקשים מהווים מוקד משיכה לגורמי טרור 

ופשע המבקשים לנצל את כלי הנפץ לשימוש חבלני או 

הן  עוד,  נחוצים  שאינם  המוקשים  שדות  פינוי  עברייני.6 

פינוי  זה.  סיכון  ברשות הפלסטינית, יצמצם  והן  בישראל 

הקרקע ישיב אותה לייעודה המקורי: עיבוד חקלאי, מרעה, 

סביבתי,  מחקר  בה  לקיים  יאפשר  הוא  וקמפינג;  טיולים 

ויגביר את ביטחונם של אזרחי ישראל ותושביה, של תיירים 

מחו"ל, של עובדי חקלאות ושל אוהבי טבע, וגם של בעלי 

חיים.

תת־אלוף שלי משה, קצין הנדסה ראשי, ועדת החוץ והביטחון של   4
הכנסת, 16 במרס 2010. 

מבקר המדינה, דוח שנתי 50א, פרק: המיקוש בצה"ל, לפ"מ, ירושלים,   5
אוקטובר 1999. וראו גם: משה ברדה, "המיקוש בצה"ל", מסמך רקע 

לדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה, 28 בינואר 2002.

"שני ישראליים הואשמו בגניבת מוקשים של צה"ל", ערוץ 7, 27   6
במאי 2002.
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בהתייחסות. ִמפנה. שנת. להיות. עשויה. .2010 שנת.

היאחזות  של  שנים  לאחר  בישראל.. המוקשים. לבעיית.

באמונה כי המוקשים חיוניים לביטחון המדינה, מתגבשת.

הסכמה.רחבה.סביב.הצורך.בפינוי.כל.המוקשים,.ובנוגע.

לאפשרות.לעשות.כן..זה לא כבר,.במאי 2010, הגישו.73.

חברי.כנסת.הצעת.חוק.להקמת.רשות.לאומית.לפינוי.

במהלך  ובממשלה  בכנסת  תידון  החוק  הצעת  מוקשים..
השנה.10

המוקשים. פריסת. של. מצב. תמונת. משרטט. זה. דוח.

סוקר. הפלסטינית,. הרשות. ובשטחי. ישראל. ברחבי.

הלאומית. ואת.המדיניות. הבין־לאומית. את.המדיניות.

הנוכחית,.בוחן.את.המאמצים.שנעשו.עד.כה.לטיפול.

שהחל. הקמפיין. את. ומציג. הלאומי,. במישור. בבעיה.

מסגרת  מספק  הדוח  ממוקשים.  נקייה. ישראל. למען.

לדיון הציבורי על פתרון בעיית המוקשים בישראל. מסקנתו 

היא כי שדות המוקשים מהווים בעיה הומניטרית הניתנת 

לפתרון בגילוי מנהיגות פוליטית, על ידי יישום נהלי עבודה 

מתאימים, ובהקצאת משאבים לאומיים ובין־לאומיים.

פ/2399/18,  מוקשים,  לפינוי  הלאומית  הרשות  חוק  הצעת   10
התש"ע-2010.

פינוי מוקשים הוא אתגר, אך לא אתגר מסובך או מסוכן 

מתאימים.  נהלים  פי  על  מתבצע  הוא  אם   — במיוחד 

מדינות.רבות,.ממוזמביק.ועד.קמבודיה,.שבהן.בעיית.

המוקשים.חמורה.בהרבה.מזו.שבישראל,.מפנות.את.

בשנים  למשל,  כך,  בהצלחה.  שלהן. המוקשים. שדות.

מיליון  לשבעה  חמישה  בין  כווית  פינתה   1995-1991

העיראקית  הפלישה  לאחר  בשטחה  שנותרו  מוקשים 
ומלחמת המפרץ.7

ירדן.כבר.פינתה.את.שדות.המוקשים.שלאורך.הגבול.

עם.ישראל..לפני עשר שנים היה היקף הזיהום במוקשים 

בירדן דומה לזה שבישראל היום. בתוך פחות מ־18 חודשים 

"Norwegian People's Aid", בשיתוף עם  הארגון  פינה 

חיל ההנדסה המלכותי של ירדן, למעלה מ־56,000 מוקשים 

שזיהמו כ־14,000 דונם בין ים סוף לים המלח, וזאת ללא 

שונות.8  ארצות  שתרמו  מכספים  מומן  הפינוי  נפגעים. 

לחלוטין. נקייה. להיות. ירדן. צפויה. .2012 שנת. עד.

ממוקשים.

גם ישראל יכולה להיות נקייה ממוקשים בתוך שנים ספורות. 

מוקשים,. לפינוי. לאומית. תכנית. לפתח. יש. כך  לשם 

לקידומה.  פוליטית. ומנהיגות. ציבורי. לחץ. ונדרשים.

דולר.9  מיליון  בכ־60  מוערכת  כאמור  תכנית  של  עלותה 

החקלאות  הכלכלה,  לפיתוח  הציבור,  לביטחון  תרומתה 

והתיירות, וכמובן לתדמית הבין־לאומית של ישראל, עולה 

בהרבה על עלותה הכספית. פינוי שדות המוקשים ימנע 

המופנים  דולרים  מיליוני  ויחסוך  בעתיד,  נוספים  נפגעים 

ישראל  תאמץ  אם  ושיקום.  טיפול  חילוץ,  לפעולות  כיום 

תקציב  לכך  ותקצה  מוקשים,  לפינוי  ממלכתית  תכנית 

מתאים, יש סבירות גבוהה כי תורמים בין־לאומיים יסייעו 

במימון הפינוי, כפי שנעשה במקומות אחרים בעולם.

למעלה מעשר שנים חלפו מאז קבע מבקר המדינה כי יש 

צורך דחוף בפינוי שדות המוקשים הבלתי נחוצים בישראל, 

אך עד כה פונו פחות מעשרה אחוז מהם.

Landmine Monitor Report 2000, p. 891.  7

 Jordan Mine and ERW Action Update, The National  8
Committee on Demining and Rehabilitation, 2009.

מבוסס על עלות ממוצעת של 0.5 דולר למטר רבוע לשטח כולל   9
של עד 120 מיליון מטר רבוע של שדות מוקשים בלתי מבצעיים.

שדה מוקשים בקרבת בתי 
התושבים במושב חצבה 

שבערבה
צילום: כריסטין ארמיטאג'
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למניעת  צעדים  לאי־נקיטת  אחראים  והממשלה  שהצבא 

הסכנה, והורה לממשלה לשלם פיצויים לשני תושבים בגין 
הנזק שנגרם לרכושם.14

כ־20 קילומטר דרומית למג'דל שמס, ליד קיבוץ עין זיוון, 

"עין  לכינוי  שזכה  קסום,  מעיין  מצוי  מוקשים,  בלב שדה 

מוקש". מדי יום ביומו מגיעים למקום עשרות צעירים כדי 

לשחות בו. הגדרות ושלטי האזהרה אינם מרתיעים אותם, 

חיילים  ובהם  ישראלים,  של  והולך  גדל  מספר  גם  כמו 

אחר  פעם  ופורצים  לאתר  להגיע  המבקשים  בחופשה, 

החן  מפנינת  ליהנות  כדי  אותו  המקיפה  הגדר  את  פעם 
המסוכנת.15

בשנים שקדמו ל־1967, הניחו הסורים באזור שדות מוקשים 

אחרי  טנקים.  נגד  ומוקשים  אדם  נגד  מוקשים  המכילים 

משלה.  מוקשים  ישראל  הוסיפה  הימים  ששת  מלחמת 

שהניחה  המוקשים  מיקום  הישראליות,  הרשויות  לטענת 

ישראל מופה ותועד באופן מסודר, ולכן קל יותר לאתרם 

בהשוואה למוקשים שהניחו הסורים.

נפגע",  שביתם  שמס  מג'דל  תושבי  תפצה  "המדינה  מנדל,  קובי   14
וואלה! חדשות, 11 בפברואר 2008.

סכנת  למרות  מוקש'  ב'עין  רוחצים  "הצעירים  שאול,  דניאלה   15
המוקשים", שישי בגולן, 17 באוקטובר 2008.

תיאור הבעיה

האזורים הממוקשים — תמונת מצב

רמת.הגולן.

משטח  אחוזים  כשישה  שהם  דונם,11  מ־75,000  למעלה 

שדות  כ־2,000  יש  בגולן  במיקוש.  חשודים  הגולן, 

מוקשים12 הממוקמים בפאתי אזורים מיושבים, ומנטרלים 

שטחי מרעה, אדמות חקלאיות ושמורות טבע. על שדות 

המוקשים המצוינים במפות, נוספים דיווחים בלתי רשמיים 

עלייה  של  תקריות  וכן  בשטח  שנעשו  בסיורים  שאומתו 

של  הימצאותם  על  המצביעים  להלן(,  )ראו  מוקשים  על 

שדות מוקשים בלתי מסומנים סביב כפרים דרוזיים בגולן 

ובתוכם.

סחף, הנוצר עקב שלגים וממטרים כבדים, גורם לתזוזתם 

שדות,  של  ולזיהומם  המקורי,  ממקומם  מוקשים  של 

שדות  בקרבת  השוכנים  בתים  של  ואפילו  כבישים  של 

המוקשים. בינואר 2000 גרמו מוקשים שנסחפו מעמדה 

נטושה של צה"ל במג'דל שמס לזיהומם של בתי מגורים 

במקום.13 בפברואר 2008 קבע בית משפט השלום בחיפה 

תת־אלוף משה, הכנסת, מרס 2010.  11

מתן וילנאי, סגן שר הביטחון, מליאת הכנסת, 10 בפברואר 2010.  12

ריאיון עם תייסיר מראי, מנכ"ל "עמותת גולן לפיתוח", מג'דל שמס,   13
15 באפריל 2009.

מוקשים שנסחפו ממוצב 
צה"לי סמוך זיהמו בתי מגורים 

במג'דל שמס, רמת הגולן
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פסולת נפיצה  דוח מצב על שדות המוקשים בישראל וברשות הפלסטינית

מצביעים  מחקרים  ועוד:  זאת  מוקשים.  עם  מגע  עקב 

על ההשפעה השלילית שיש למוקשים על מגוון היבטים 

נחלים, של מאגרי מים  זיהום של קרקע, של  סביבתיים: 
ושל מי תהום; הרס בתי גידול; ופגיעה באיזון האקולוגי.21

על הקושי באיתור המוקשים שנסחפו בשיטפונות ופינויָם 

עשויים  שבערבה  מהמוקשים  רבים  כי  העובדה  נוספת 

קשה  מתכת,  המכילים  למוקשים  בהשוואה  מפלסטיק, 

ואינה  העולם  ברחבי  מוכרת  זו  תופעה  לאתרם.22  יותר 

גורמים  ייחודית לישראל. ידוע כי דפוסי אקלים מקומיים 

לתזוזת מוקשים ומשפיעים על סימונם של שדות מוקשים 

ועל מיפויָם, ועל כן צריכים להישקל בשלב סקירת השטח 

והתאמת שיטת הפינוי לשטח הנסקר.

הוא  ממוקשים  הערבה  פינוי  הגולן,  לרמת  בהשוואה 

הליך פשוט מבחינה מדינית. הירדנים כבר פינו את הצד 

הארגון  עם  פעולה  בשיתוף  הערבה  גבול  של  המזרחי 

הומניטרי,  מוקשים  לפינוי  הלא־ממשלתי  הנורווגי 

בין־לאומי.  מימון  ובסיוע   ,"Norwegian People's Aid"

הצד  את  לפנות  ישראל  את  לעודד  אמורה  זו  התפתחות 

על  שהופעל  אזרחי  לחץ  ואמנם,  הגבול.  של  המערבי 

בערבה.23  מקומות  בכמה  נקודתי  לפינוי  הביא  הצבא 

הנגב.

דרום הארץ מכיל מספר קטן של שדות מוקשים. הנושא 

אין־ספור  הנגב מפוזרים  ברחבי  נפלים.  הוא  בנגב  הבוער 

של  ומטווחים  אימונים  שטחי  בעשרות  תחמושת  נפלי 

מבני  אשר  בדואים,  הם  מנפלים  הנפגעים  רוב  צה"ל. 

השטחים  בתוך  שוכנים  שלהם  המרעה  ושטחי  מגוריהם 

המזוהמים.

 Claudio Torres-Nachón, "Environmental Aspects of  21
 Landmine Crisis", Center for Environmental Law,
Mexico, 2000.

ריאיון עם עמי שחם, ראש רשות ניקוז ערבה, 25 ביוני 2009.  22

בחיל  במילואים  המשרת  הערבה  תושב  פלד,  אילן  עם  ריאיון   23
ההנדסה, 25 ביוני 2009.

טכנית, פינוי המוקשים בגולן פשוט יחסית, ואולם מבחינה 

תעמוד  הגולן  רמת  כי  ידוע  להווה  מורכב.  הוא  מדינית 

במוקד כל הסכם שלום עתידי בין ישראל לסוריה, וסביר 

להניח שהסכם כאמור ידרוש את פינוי הרמה ממוקשים. 

גורמים בישראל נמנעים מקבלת אחריות  מן הטעם הזה 

לפינוי המוקשים בהווה. זאת ועוד: גם כיום, עשרות שנים 

לאחר שהגולן עבר לשליטה ישראלית, יש עדיין מי שתולים 

שהניחה  כמי  סוריה,  על  המוקשים  לפינוי  האחריות  את 

חלק ניכר מהם. 

הערבה.

דונם   75,000 של  שטח  מזהמים  מוקשים  שדות  עשרות 

בערבה.16 מאחר שבכל שנה שדות מוקשים רבים נסחפים 

לכל  במיקוש  חשוד  הערבה  נחל  ו"נודדים",  בשיטפונות 

בעקבות   ,2010 בינואר  אילת.17  ועד  המלח  מים  אורכו, 

שיטפונות עזים במיוחד, התריע חיל ההנדסה כי 55,000 

ונחל עידן מועדים  נחל הערבה  נגד אדם לאורך  מוקשים 
לסחף.18

המוקשים שבערבה — שאת רובם הניחה ישראל — מהווים 

סכנה לשתי קבוצות אוכלוסיה:  חקלאים — ובייחוד עובדים 

זרים המועסקים במשקים ואינם מודעים להימצאותם של 

טיולים  בשבילי  בוואדיות,  המטיילים  וכן  באזור;  מוקשים 

יהב  עין  שבין  השלום"  "דרך  כמו  תיירותיים  ובמסלולים 

לחצבה, שאינם מודעים להיתכנות הימצאותם של מוקשים 

בתוואי. 

גוזלים  צה"ל,  של  האש  שטחי  בצירוף  המוקשים,  שדות 

מעשרה  פחות  ומותירים  הערבה,  משטח  אחוז  תשעים 

ולתיירות.19  לחקלאות  פיתוח,  לצורכי  ממנה  אחוזים 

מתוך מספר מצומצם של שדות מוקשים בערבה שפונו, 

נותרו חלקם סגורים ומגודרים בגלל מוקש בודד המופיע 

הנראה  ככל  הפינוי,  בעת  אותר  לא  אך  הצבא  ברשימות 

בשל היסחפותו. 

בעיית המוקשים בערבה חושפת מחלוקת מעניינת: בעוד 

חקלאי הערבה נחושים בדעתם כי הכרחי לפנות את שדות 

המוקשים הסמוכים ליישוביהם, אחדים מפעילי הסביבה 

טוענים כי פינוי עלול לפגוע בבתי הגידול של בעלי חיים 

הם  להיפגע  שעלול  לזן  כדוגמה  נדירים.  צמחים  ושל 

מביאים את התחמס הנובי, ציפור קטנה המקננת בשדות 

המוקשים שליד מושב נאות הכיכר.20 ואולם, יש לזכור כי 

בכל שנה נפצעות ונהרגות חיות בר וחיות מבויתות רבות 

תת־אלוף משה, הכנסת, מרס 2010.  16

קוריאל,  אילנה   :2010 בינואר  ב־18  אירעה  האחרונה  התקרית   17
ידיעות  נעדר",  אדם  נהרגה,  אישה  ערבה:  בנחל  חילוץ  "מבצע 

אחרונות, 18 בינואר 2010.

תדריך מפקדת הנדסה פיקוד הדרום בנושא מיקוש )בלמ"ס(, צה"ל,   18
ינואר 2010.

ריאיון עם עזרא רבינס, ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה, מרכז   19
ספיר, 24 ביוני 2009.

 4 הטבע",  להגנת  "החברה  דוברת  ויסבלום,  גיתית  עם  שיחה   20
בנובמבר 2009.  

55,000 מוקשים נגד אדם 
לאורך נחל הערבה ונחל 

עידן מועדים לסחף



13

הגדה.המערבית

חשודים  המערבית  הגדה  בשטחי  דונם   20,000 מעל 

במיקוש. חלק משדות המוקשים הניחה ירדן לפני מלחמת 

צבאיים  בסיסים  וסביב  הירוק  הקו  לאורך  הימים,  ששת 

ישנים. שדות מוקשים אחרים הניחה ישראל, סביב בסיסים 

של צה"ל ולאורך הגבול הנוכחי עם ירדן.

שדות המוקשים שבגדה המערבית מזהמים שטחי חקלאות 

ומרעה, ובמקרים מסוימים מצויים בתוך היישובים ממש 

הגדרות  מוות.  או  פציעה  סכנת  בפני  אזרחים  ומעמידים 

ושלטי האזהרה אינם מתוחזקים כראוי, ובהיעדר פעולות 

הסברה בקרב ילדים בדבר הסכנה ממוקשים, רוב הנפגעים 

והרשות  הישראלי  האזרחי  הִמנהל  ילדים.  הם  בגדה 

המצב.  לשינוי  דבר  עושים  שאינם  כמעט  הפלסטינית 

לאור  שמוציא  מעקב  דוח   ,Landmine Monitorה־ לפי 

נובל  הקמפיין הבין־לאומי למניעת מוקשים שזכה בפרס 

של  העדיפויות  סדר  בראש  "אינו  מוקשים  פינוי  לשלום, 

הרשות הפלסטינית, אלא העיסוק בצרכים הבסיסיים של 
האוכלוסייה."28

רוב החלק הצפון־מזרחי של הגדה משמש שטח אש של 

זרועים  תכופות,  צבאיות  ופעולות  אימונים  עקב  צה"ל. 

המערבית,  הגדה  ברחבי  רבים  במקומות  תחמושת  נפלי 

ובכלל זה בתוך יישובים פלסטיניים. בדומה למוקשים, גם 

נפלים מסכנים את האוכלוסייה האזרחית. 

לחם  בית  שבמחוז  חוסאן  בכפר  העניינים  השתלשלות 

היא מקרה מייצג של המצב בכפרים הממוקשים שבגדה. 

 World" בשנת 2002, פנו הארגון ההומניטרי הבין־לאומי

בריאות  לענייני  פלסטינית  ועמותה  בבית לחם,   "Vision
לגורמים בין־לאומיים בבקשת סיוע בפינוי שדה מוקשים 

ישן שגודלו כשישה דונמים המצוי במרכז הכפר, והתריעו 

שקיפח  המוקשים  בשדה  מדובר  בו.  הגלומה  הסכנה  על 

למעלה  של  לפציעתם  וגרם  תושבים  ארבעה  של  חייהם 

מעשרה, רובם ילדים.29 ב־1985 פינתה ישראל חלק מהשדה 

עילית  ביתר  בין  המחבר  כביש  של  סלילתו  לאפשר  כדי 

הפלסטינים  התושבים  פנו  זאת  ובעקבות  לירושלים,30 

Landmine Monitor Report 2007, Palestine.  28
Landmine Monitor Report 2002, Palestine.  29

של  בליבו  מצויים  מוקשים  שדה  של  דונמים  "שישה  חמו,  אוהד   30
בספטמבר   21 המרכזית,  המהדורה   ,10 חדשות  חוסאן",  הכפר 

.2009

עמק.הירדן

בשנת 1999 אשררה ירדן את האמנה הבין־לאומית למניעת 

מוקשים.24 בהתאם למחויבותה על פי אמנה זו, השמידה 

היא  נגד אדם שברשותה.  כל מצבורי המוקשים  ירדן את 

ממשיכה ביישום תכנית לאומית שבסיומה, בשנת 2012, 

תהא נקייה ממוקשים.

דונם25   33,000 של  ממוקש  שטח  נותר  הישראלי,  בצד 

לאורך נהר הירדן והנחלים שזורמים אליו ממערב, כדוגמת 

ואחרים  המוקשים,  חלק משדות  הניחה  סוריה  בזק.  נחל 

נגד  מוקשים  הן  מכילים  מסוימים  שדות  ישראל.  הניחה 

גובלים  נגד טנקים.  במקומות אחדים  והן מוקשים  אדם 

שדות המוקשים ביישובים, כמו קיבוץ כפר רופין שבבקעת 

בית שאן. במקומות אחרים, המוקשים מזהמים שמורות 

טבע, כדוגמת שמורת גלבוע מזרחי.

בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים התקשר משרד 

אתרי  פינוי  לצורך  פרטית  ישראלית  חברה  עם  התיירות 

תיירות מרכזיים לאורך הירדן החשודים במיקוש, ובכלל זה 

באזור בקיבוץ גשר. אתרים אלו משרתים בעיקר צליינים 

נוצרים, ומשמשים גם לפעילויות ספורט ופנאי, לרפטינג 

ולקיאקים.

בחורף 2000 עלה מפלס נהר הירדן לגובה של כ־17 מטר, 

ועשרות שדות מוקשים הוצפו. בהצפה נסחף מספר לא 
ידוע של מוקשים.26

הגליל.

פזורים  לבנון,  עם  הגבול  לאורך  ובייחוד  העליון,  בגליל 

עשרות שדות מוקשים המזהמים שטח כולל של 15,000 

לפני  צה"ל  ידי  על  הונחו  נוספים  מוקשים  שדות  דונם.27 

בעת  הגליל,  ברחבי  מים  משאבות  סביב  שנים  עשרות 

שאיום של חבלה במתקנים אלה היה תקף. . כיום מאיימים 

שדות אלה, הממוקמים בתוך כפרים, שמורות טבע, יערות 

ואתרי פיקניק, על שלומם של אזרחים.

ירושלים.

את רוב שדות המוקשים שבירושלים הניחו הירדנים, לאורך 

הקו הירוק, בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים. משנת 

 — ירושלים  סביב  מוקשים  שדות  כמה  פונו  ואילך   1997

פעם בהר אדר ופעם בצור באהר — על ידי חברות פרטיות, 

כדי לפנות מקום לבנייתם של בתי מגורים ובתי ספר. בשני 

המקרים רשויות הפיתוח העירוניות מימנו את הפינוי, והוא 

נערך תחת פיקוח הצבא.

האמנה בדבר איסור על שימוש, צבירה, ייצור והעברה של מוקשים   24
 Convention on the Prohibition of the :נגד אדם ועל השמדתם
 Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel
Mines and on their Destruction, September 18, 1997.

תת־אלוף משה, הכנסת, מרס 2010.  25

ריאיון עם סער כפיר, רשות הטבע והגנים, 5 במאי 2010.  26

תת־אלוף משה, הכנסת, מרס 2010.  27

מוקשים בחניון פיקניק של 
קק"ל ביער חניתה
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עם  מוקשים,  עם  מגע  של  תקריות  ב־187  נפצעו  ו־317 

כוחות  עזיבת  נפץ מאולתרים.35 לאחר  ועם מתקני  נפלים 

הפלסטינים  דיווחו  הישראלים,  המתיישבים  ופינוי  צה"ל 

הישראליים. מאז  על מוקשים המקיפים רבים מהיישובים 

דמוית  נפץ  במלכודת  חמושים  פלגים  משתמשים   ,2005

מוקש. הרשויות המצריות שבסיני דיווחו כי מצאו והחרימו 

מוקשים נגד אדם ונפלים שהיו מיועדים לגורמים חמושים 
בעזה.36

משך שלושה שבועות, מסוף דצמבר 2008 ובמהלך ינואר 

גדול ברצועת עזה )מבצע  2009, ערך צה"ל מבצע צבאי 

"עופרת יצוקה"( שכלל הפצצות מהיבשה, מהים ומהאוויר. 

ההפגזות גרמו לפיזור נפלים וזיהמו את האזור, המאוכלס 

בצפיפות רבה.

לאחר המבצע ביצעו גורמים פלסטיניים פינוי של נפלים 

שברי  בין  שנותרו  נפץ  חומרי  ואולם  השטח,  לפני  מעל 

הבניינים ההרוסים עודם מסכנים את הציבור.37 בעקבות 

הפסקת האש בינואר 2009, ביצעה סוכנות פינוי המוקשים 

של האו"ם )UNMAS(, יחד עם סוכנות הפיתוח של האו"ם 

)UNDP(, עם סוכנות האו"ם למען הילד )UNICEF( ועם 

הערכת   )OCHA( הומניטריים  עניינים  לתיאום  המשרד 

בעזה. במהלך שנת 2009 עסקו  זיהום הנפלים  מצב של 

 "Norwegian People's Aid"( שני ארגונים לפינוי מוקשים

ברצועה.  נפלים  בפינוי   )"Mine Advisory Group"ו־

הארגונים דיווחו על איתורם של כ־200 פריטים המכילים 
גבוהה.38 נפיצות  בעלי  אחרים  חומרים  או  לבן  זרחן 

ממוקשים  פגיעה  של  תקריות  נרשמו   2009 שנת  במשך 

ומנפלים, ובחודשים שלאחר הפסקת האש דווח על לפחות 
18 נפגעים.39

 Email from Axel Haas, Lead Field Police Advisor, The  35
 European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUCOPPS), June 21, 2006.
 Yaakov Lappin, Israel praises Egypt for counter-terror  36
operations, JPOST.COM, May 15, 2009.
 Framework for Mine Action Planning & Rapid Response  37
Gaza, MASG Newsletter, Feb 2009.
Briefing Note, UNMAT, Gaza, June 3, 2009.  38
Landmine Monitor Report 2009, p. 1188.  39

הגרים בתוך השטח הממוקש בבקשה להיעזר בסיוע בין־

לאומי כדי לאפשר את סיום הפינוי. 

בעקבות הפנייה המחודשת כאמור לעיל, נעשה ניסיון מצד 

ממשלת קנדה והארגון הבריטי לפינוי מוקשים הומניטרי, 

עם  ישראל,  עם  בתיאום   ,"Mines Advisory Group"

הרשות הפלסטינית ועם ירדן, לסיים את פינוי השדה. חרף 

זאת, נכשלה היָזמה: צה"ל עמד על כך שפינוי המוקשים 

במימון  הצבא,  שיאשר  ישראלי  קבלן  ידי  על  ייעשה 
התושבים.31

בשנת 2000, כך דווח, פינתה ישראל, בתיאום עם הרשות 

דונמים. כשלושה  של  בגודל  מוקשים  שדה  הפלסטינית, 

השדה מצוי כעשרה קילומטר מדרום־מערב לחוסאן, משני 
עברי הכביש המוביל לכפר סוריף שבמחוז חברון.32

יש  המערבית,  בגדה  המוקשים  לפינוי  הנוגע  בכל 

מכירה  הפלסטינית  הרשות  הסכמה.  לגיבוש  פוטנציאל 

בצורך להסתייע בשותפים בין־לאומיים שביכולתם לספק 

ומימון.33 קשריה של הרשות  ציוד  עזרה טכנית, הכשרה, 

לפתוח  עשויים  הבין־לאומית  הקהילייה  עם  הפלסטינית 

ובין־לאומיים  אזוריים  שחקנים  של  למעורבותם  פתח 

כארצות הברית, בריטניה, נורווגיה וירדן בפינוי המוקשים. 

רצועת.עזה

רצועת עזה מזוהמת במוקשים מאז מלחמת ששת הימים, 

מצרים  שבין  בגבול  מוקשים  ישראליים  כוחות  הניחו  אז 

לעזה ובאזורים שונים לאורכה ולרוחבה של הרצועה.

לפי "Defence of Children International", בין ספטמבר 

נפלים.34  עם  ממגע  ילדים   39 נהרגו   2008 יולי  עד   2000

הייתה  עזה,  מרצועת  ההתנתקות  בתקופת   ,2005 בשנת 

נהרגו  אנשים   46 לפחות  התקריות:  במספר  ניכרת  עלייה 

ריאיון עם אבו בילאל, תושב הכפר חוסאן, 27 באפריל 2009.  31
 "Mines and Unexploded Ordnance in the West Bank",  32
 Applied Research Institute in Jerusalem and the Land
Research Center, March 14, 2001.
Landmine Monitor Report 1999, p. 917.  33
 Defence of Children International - Palestine Section,  34
"13-year-old boy maimed by UXO", July 24, 2008.

מוקשים ליד בתי תושבים 
בכפר חוסאן, אזור בית לחם
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להתארגן  בארץ  המוקשים  נפגעי  החלו  לאחרונה  רק 

של  פעילותה  במסגרת   ,2010 במאי  ב־10  כקבוצה. 

להלן(,  )ראו  ממוקשים"  נקייה  ישראל  למען  "הקואליציה 

בתקריות  שנפגעו  אזרחים  של  קבוצה  לכנסת  הגיעה 

בשנים  ובירושלים  העליון  בגליל  בערבה,  בגולן,  שאירעו 

2010-1967. הנפגעים חלקו את סיפוריהם האישיים עם 

לביטחון  אחריות  תקבל  המדינה  כי  וביקשו  כנסת,  חברי 
תושבי ישראל ותבטיח שמקרים כאלה לא יישנו.43

התש"ל-1970,  איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים  חוק 

קובע את המסגרת החוקית למתן סיוע ופיצויים לקרבנות 

המוקשים בישראל.44 החוק אינו חל על פלסטינים הנפגעים 

עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  ובעזה.  המערבית  בגדה 

מוגבלות, התשנ"ח-1998, וחוקים נוספים המסדירים את 

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, מתייחסים לתוצאות 

ארוכות הטווח העלולות להיגרם בשל הפציעה, כגון הפליה 

על רקע מוגבלות.

 Rebecca Anna Stoil, "Land mine bill wins broad support",  43
JPOST.com, May 11, 2010.

המוסד לביטוח לאומי, נפגעי פעולות איבה.  44

נפגעי מוקשים

מדי שנה בשנה מתקבלים דיווחים על כניסות של אזרחים 

ושל חיילים לשדות מוקשים. חלקן מסתיימים בפציעות, 

השנים  בחמש  הצבא,  לדברי  חיים.  באבדן  אף  וחלקן 

האחרונות תועדו לפחות 50 אירועים סביב מוקשים, בעיקר 

בשטחי פיקוד הצפון ופיקוד המרכז, שברובם היו מעורבים 

אזרחים.40 אך המגע של אזרחים עם שדות מוקשים אינו 

חקלאים,  שבהם  נוספים,  אירועים  מאות  בכך.  מסתכם 

רועים, מטיילים ושחיינים נכנסים לשדות מוקשים ונחלצים 

בכוחות עצמם וללא פגע, אינם מתועדים כלל. בכל שנה 

נפצעים אנושות גם פרות וגמלים שדורכים על מוקשים.

חקלאי  עובד  תקריות:  שלוש  נרשמו  לבדו   2009 במרס 

בגולן;  מוקש  על  שדרך  לאחר  רגלו  את  איבד  מתאילנד 

ללא  ונחלץ  בגולן  מוקשים  שדה  בתוך  נחת  צנחן רחיפה 

ישראלי  ערבי   — לכותרות  שזכה  השלישי,  והאירוע  פגע; 

על  כשדרך  ברגלו  קשה  שנפצע  מושריפה  מכפר   24 בן 

מוקש בנחל בזק, וקיפח חייו לאחר שנפל מהמסוק שעסק 
בחילוצו.41

בעיית  את  שהעלה  מקרה  אירע   ,2010 בפברואר  ב־6 

המוקשים בישראל אל קדמת המודעות הציבורית. משפחת 

יובל מרמת השרון נסעה להר אביטל שבגולן כדי לראות 

את השלג הראשון של השנה. כמו מבקרים רבים אחרים 

שנהרו למקום עצרה המשפחה בצד הדרך ושיחקה בשלג, 

במה שהתברר לאחר מעשה כשדה מוקשים צה"לי שלא 

ואחותו עמית  בן ה־11  ומסומן כיאות. דניאל  היה מגודר 

בת ה־12, שילמו את המחיר. דניאל איבד את רגלו ועמית 

יום  באותו  צה"ל,  דובר  פי  על  בעיניה.  מרסיסים  נפגעה 

נכנסו משפחות נוספות לשדות מוקשים בגולן בלא יודעין, 
ורק בנס לא נפגעו.42

תת־אלוף משה, הכנסת, מרס 2010.  40

ומת",   - החילוץ  ממסוק  נפל  ממוקש,  "נפצע  הורוביץ,  מנחם   41
חדשות 2, 11 במרס 2009.

נס שרק מוקש אחד התפוצץ", דובר  "זה  קוסטי,  וניר  רות סמיה   42
צה"ל, במחנה גליון 7 )11 בפברואר 2010(.

ויצ'יאן, עובד חקלאי מתאילנד, 
איבד את רגלו לאחר שדרך על 

מוקש ברמת הגולן

צאלח אבו עראר איבד יד 
ורגל בגיל 12, כשמצא 

"צעצוע" ממתכת במג'דל 
שמס, רמת הגולן
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 47.)1996( אחרים  והתקנים  פתאים  מלכודות  מוקשים, 

נגד  מוקשים  לייצר  להפסיק  אפוא  התחייבה  ישראל 

אדם, ולפקח על היצוא לארצות אחרות. ב־1994 אימצה 

כלל  של  ויצוא  העברה  מכירה,  על  מֹוָרטֹוריּום  ישראל 

של  יותר  טווח רחב  המכסה  )הגדרה  אדם  נגד  המוקשים 

אותו  מחדשת  והיא  באמנה(,  הנדרש  מזה  מוקשים  סוגי 

בכל שלוש שנים.48 ב־2004 דיווחה ישראל לוועדה העוקבת 

של  השמונים  שנות  בתחילת  כי   2 פרוטוקול  יישום  אחר 

המאה העשרים היא פירקה את כל קווי ייצור המוקשים 

נגד אדם.

מצוי  עדיין  במיליונים,  הנאמד  מוקשים,  של  גדול  מלאי 

לפחות  מוקשים  להניח  המשיכה  ישראל  ישראל.  ברשות 

עד מאי 2000, בעת נסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון.

ממנה  מונעים  ביטחוניים  שיקולים  ישראל,  לטענת 

להצטרף לאמנה הבין־לאומית למניעת מוקשים. עדיין, יש 

באפשרותה של ישראל לנקוט צעדים כדי לעמוד לפחות 

פינויָם  ידי  על  למשל  האמנה,  שמציבה  מהחובות  בחלק 

לארצות  בדומה  שבשטחה.  המוקשים  משדות  רבים  של 

בוועידות  כמשקיפה  להשתתף  יכולה  ישראל  הברית, 

 Amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on  47
 the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices to
 the Convention on Prohibitions or Restrictions on the
 Use of Certain Conventional Weapons (CCW) which
 May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have
Indiscriminate Effects.

 Landmine Monitorדוא"ל ממאיר יצחקי, משרד החוץ, שנשלח ל־  48
Report ב־19 בספטמבר 2005.

מדיניות
המשפט ההומניטרי הבין־לאומי 

מדינות  ש־156  מוקשים,  למניעת  הבין־לאומית  האמנה 

לאחסן,  להשתמש,  האיסור  על  מצהירה  עליה,  חתומות 

לייצר או להעביר מוקשים נגד בני אדם, ומתייחסת לנושא 

המדינות  מתחייבות  האמנה  את  באשררן  השמדתם.45 

להשמיד את מצבורי המוקשים נגד אדם שברשותן בתוך 

ארבע שנים, ולפנות את שדות המוקשים שתחת אחריותן 

בתוך עשר שנים.

למניעת  הבין־לאומית  לאמנה  צד  אינה  ישראל  מדינת 

לאומית  תכנית  או  זמנים  לוח  כל  בנמצא  ואין  מוקשים, 

ניגשות  ישראליות  חברות  בעוד  המוקשים.  שדות  לפינוי 

למכרזים לפינוי מוקשים הומניטרי בחו"ל, כאן, בבית, לא 

חלה כל התקדמות.

מדינת ישראל היא צד לאמנה בדבר איסורים או הגבלות 

על השימוש בכלי נשק קונוונציונליים מסוימים העשויים 

להיחשב כבעלי פגיעה קשה במיוחד או כבעלי השפעות 

את  עצמה  על  קיבלה   2001 ובאפריל  אבחנה,46  חסרות 

בדבר  המתוקן   2 בפרוטוקול  הכלולות  ההתחייבויות 

 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,  45
 Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on
their Destruction, September 18, 1997.
 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of  46
 Certain Conventional Weapons Which May be Deemed
 to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate
Effects, October 10, 1980.

מוקשים נגד אדם
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סוגיות מיוחדות שעלו בעקבות דוח המבקר

אחריות.לפינוי

בעקבות דוח המבקר התקבלה החלטת ממשלה הקובעת, 

בין היתר, כי "פינוי שדות מוקשים ופיקוח על הפינוי יבוצעו 

על ידי גורמים אזרחיים נפרדים שיבחר ויעסיק הגוף האזרחי 

היוזם את הפינוי )יזם או רשות מקומית(, ועל חשבונו".50 

 22 מיום  הצבאי  המטה  של  מיוחד  בדיון  זאת,  לעומת 

באוקטובר 2001 נקבע כי האחריות לפינוי שדות המוקשים 

מוטלת על צה"ל, וכי הפינוי יבוצע על ידי הצבא ולא על 

 2000 משנת  הממשלה  החלטת  אזרחיות.51  חברות  ידי 

מוסיפה וקובעת כי משרד הביטחון יגבש נהלים לפעילות 

אזרחיים.  גורמים  פניית  סמך  על  מוקשים,  שדות  פינוי 

ואולם מנכ"ל משרד הביטחון קבע כי מדובר בבעיה ברמה 

הלאומית שמערכת הביטחון אינה ערוכה להתמודד עמה, 

ועל כן נדרשת חקיקה שלפיה שדות המוקשים שאין בהם 

צורך מבצעי ואשר נדרשים לצרכים אזרחיים שונים, יפונו 

הרלוונטיים  המדינה  שמוסדות  אזרחיים  גורמים  ידי  על 

יסמיכו אותם לכך.52 סתירות מעין אלה מנעו עד כה את 

יישום המלצות המבקר והחלטת הממשלה.

מיפוי.שדות.מוקשים

בלתי  במפות  מוקשים  שדות  סומנו   ,2002 שנת  עד 

המרכז  דיווח  ב־2002,  בלבד.53  מוגבל  באופן  מסווגות 

למיפוי ישראל על השלמת המיפוי של כל שדות המוקשים 

הבלתי מבצעיים — עבודה שנעשתה בשיתוף עם צה"ל.54 

מפות טיולים וסימון שבילים שפורסמו מאז מסמנות את 

וכן  מבצעיים,  הבלתי  המוקשים  שדות  רוב  של  מיקומם 
אזורים אחדים החשודים במיקוש.55

כל המפות המציינות את מיקום שדות המוקשים בישראל 

יוצאות לאור בשפה העברית. סימוני מוקשים אינם מופיעים 

במפות המונפקות בשפה הרשמית השנייה של ישראל — 

ערבית — שהיא שפתם של 20 אחוז מאוכלוסייתה. המפות 

בשפות  או  באנגלית  מופיעים  אינם  המוקשים  וסימוני 

ישראל  שרואה  הכלכלית  החשיבות  למרות  וזאת  אחרות, 

בהכנסות המגיעות מתיירות ומהעסקת עובדים זרים. בכך, 

מזניחה מדינת ישראל את ביטחונם של אזרחים, של תושבים, 

עברית.   דוברים  שאינם  זרים,  עובדים  ושל  תיירים,  של 

החלטת ממשלה מספר תמ/32: פינוי שדות מוקשים, דוח מבקר   50
המדינה 50א, 17 בפברואר 2000.

מסמך רקע לדיון בנושא: המיקוש בצה"ל ]גרסת אינטרנט[, מוגש   51
לוועדה לענייני ביקורת המדינה, 28 בינואר 2002.

30 בספטמבר  54א,  הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה   52
.2003

ריאיון עם מוטי בן־שטרית, מנהל הוועדה לסימון שבילים, תל אביב,   53
15 בדצמבר 2009.

פרוטוקול מספר 27 של ישיבת ועדת המשנה לענייני צה"ל ומערכת   54
 ,4 מושב   ,15 כנסת  המדינה,  ביקורת  לענייני  הוועדה  הביטחון, 

פרוטוקולים/ביקורת/4520, 31 בינואר 2002.

מפות טיולים וסימון שבילים, קנה מידה 1:50,000, המרכז למיפוי   55
ישראל, 2004-2003.

ולתמוך בהחלטת האספה  העוקבות אחר יישום האמנה, 

כאלו  בנושא מוקשים. צעדים  הכללית של עצרת האו"ם 

ישפרו את תדמיתה הבין־לאומית, יקדמו יחסים של שיתוף 

פעולה וסיוע עם מדינות אחרות, ויפתחו בפניה אפיק של 

מימון בין־לאומי לפינוי מוקשים בישראל.

המישור הלאומי: דוח מבקר המדינה לשנת 1999

פינוי מוקשים בישראל נעשה לעתים נדירות, באופן נקודתי 

גורמים  מטעם  ניכר  לחץ  הפעלת  בעקבות  סדיר,  ובלתי 

אזרחיים. לפי מדיניות מערכת הביטחון, פינוי מוקשים יזום 

נעשה אך ורק מסיבות ביטחוניות. פינוי למטרות אזרחיות, כגון 

למטרת חקלאות ופיתוח, אמור להתבצע באמצעות חברות 

אזרחיות פרטיות המוכרות על ידי משרד הביטחון והפועלות 

תחת השגחתו, ובמימון שאינו בא מתקציב הביטחון.

ביקורת  המדינה  מבקר  משרד  ערך   1998 שנת  במהלך 

בנושא המיקוש בצה"ל. בין השאר, עסקה הביקורת בהיקף 

והחשודים במיקוש ברחבי המדינה  השטחים הממוקשים 

לגבי שדות מוקשים  במדיניות  הנובעות מכך;  ובהשלכות 

שאין בהם עוד צורך ביטחוני, ובסדרי פינוי שדות מוקשים 

האזרחי.  מהמגזר  בקשות  לפי  במיקוש  חשודים  ושטחים 

הדוח   49.1999 באוקטובר  פורסם  המדינה  מבקר  דוח 

צורך  עוד  בהם  מוקשים שאין  מצא שישנם מאות שדות 

והמונעים  ביטחוני, המהווים סיכון לאוכלוסייה האזרחית 

פיתוח, חקלאות ותיירות. הדוח ציין כי אף גורם ממשלתי 

לא הציג מדיניות או תכנית כלשהי לפינוי עתידי של שדות 

המוקשים הללו.

נחוצים  שאינם  המוקשים  שדות  לפינוי  קרא  המבקר  דוח 

עוד מהבחינה הביטחונית. בעקבות הסכם השלום שנחתם 

עם ירדן, המליץ המבקר לצבא לערוך בדיקה מחודשת בדבר 

המבקר  ירדן.  עם  הגבול  לאורך  המוקשים  שדות  נחיצות 

העריך שאם יגיע הצבא לכלל מסקנה כי שדות המוקשים 

אינם ממלאים תפקיד ביטחוני, אפשר להתחיל בפינוי, בתנאי 

שיוקצו משאבים וייקבעו או ייושמו תקנים מתאימים.

בין־משרדית  ועדה  למנות  המדינה  מבקר  המליץ  עוד 

איכות  ממשרד  הביטחון,  ממשרד  מנציגים  שתורכב 

ממשרד  הפנים,  ממשרד  החקלאות,  ממשרד  הסביבה, 

מקרקעי  ומִמנהל  והתשתית  האנרגיה  ממשרד  הבריאות, 

ישראל — כדי להמשיך ולבדוק את הנושא ולקבוע מדיניות 

ותכנית פעולה בהתאם לממצאי הדוח.

ראו הערה 5 לעיל.  49
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פסולת נפיצה  דוח מצב על שדות המוקשים בישראל וברשות הפלסטינית

למעלה   2008 בשנת  ההנדסה  חיל  פינה  זו,  להחלטה 

נוספים  אלפים  וכמה  טנקים,  נגד  מוקשים  מ־11,000 

לאורך  הביטחון,  באזור  בוצע  הפינוי  רוב   64.2009 בשנת 

צה"ל  באחריות  הנמצא  בשטח  הירדן,  בעמק  ירדן  גבול 

ושאינו מיועד לשימושים אזרחיים.65 בסך הכול פינה חיל 

ההנדסה בשנים האחרונות כ־28,000 מוקשים נגד טנקים, 
והוא מתכנן לפנות עוד כ־40,000 בעתיד.66

חבות.משפטית

באתר  מוקשים  לפינוי  החד־פעמי  המבצע  של  הצלחתו 

לפיקוד  גרם  ירושלים,  במזרח  תיכון  ספר  לבית  המיועד 

הצפון לבחון מחדש את המדיניות בנוגע להעסקת חברות 

פרטיות לפינוי מוקשים.

בעבר העלה פיקוד הצפון הסתייגויות בנוגע לאיכות פינוי 

המוקשים ביישוב חד־נס שברמת הגולן, שביצעה ב־1998 

חברה פרטית.67 צה"ל חשש מפיקוח על פינוי שמבצעים 

ביחס  עתידיות  לתביעות  ומחשיפה  אחרים,  גורמים 

לשטחים שאישר לשימוש הציבור בלי שהוא עצמו פיקח 

על  מוקשים  לפינוי  תכניות  הוקפאו  כך  בשל  פינויָם.  על 

ידי קבלנים פרטיים, והצבא שב לאחוז במדיניות של פינוי 

באמצעות חיל ההנדסה, על בסיס נקודתי ובלתי עקבי, ואך 

ורק במקרים שנקבע כי הפינוי נדרש מסיבות ביטחוניות. 

לאחרונה, בעקבות פינוי שדה המוקשים במזרח ירושלים 

מוקשים,  פינוי  של  התופעה  את  להרחיב  ניסיון  ומתוך 

את  לחדש  הצפון  פיקוד  של  המשפטית  היועצת  הציעה 

שהצבא,  בתנאי  אך  פרטיות,  חברות  באמצעות  הפינוי 

לאחר שבדק את טיב העבודה ואישרּה, יהיה פטור מחבות 

ברכוש.  או  בנפש  עתידית  פגיעה  לכל  ביחס  משפטית 

"המצב העדיף הוא ששדות המוקשים ינוקו והשטח ייפתח 
לציבור," סיכמה היועצת המשפטית.68

של  חשבונם  על  מהצבא,  האחריות  כל  שהסרת  מובן 

פתרון  מצאו  אחרות  מדינות  רצוי.  פתרון  אינה  אזרחים, 

ידונו  בישראל  המדיניות  קובעי  שגם  הראוי  ומן  לבעיה, 

בנושא ויתייחסו לנהלים הבין־לאומיים המקובלים. דוגמה 

לפתרון המיושם במקומות אחרים בעולם היא שילובה של 

וברכוש העלולים  בנפש  נזק  כגורם שיכסה  ביטוח  חברת 
להיגרם לצד שלישי.69

 Israel Annual Report in accordance with Article 13, par.  64
 4(a) of Amended Protocol II to the CCW, November
2009.

ריאיון עם אלוף־משנה עתי שלח, ראש מחלקת תורה, חיל ההנדסה,   65
מפקדת חילות היבשה, 8 בנובמבר 2009.

הם  בישראל  המוקשים  שדות  ראשי:  הנדסה  "קצין  אוריך,  יונתן   66
בעיה לאומית", דובר צה"ל, 16 במרס 2010.

ריאיון עם איתן לוגסי, מזכיר היישוב חד־נס, 18 במרס 2009.  67

רב־סרן רוני יוסטמן, היועצת המשפטית של פיקוד הצפון, בריאיון   68
מוקשים  לפנות שדות  ישובו  קבלנים  "יוזמה:  כהן,  שיר  לבמחנה, 

בצפון", דובר צה"ל, במחנה 6 )11 בפברואר 2008(.

 Per Lodhammer, "A Guide to Contracting in Mine Action",  69
GICHD, November 2009.

במקור  נכתבו  מוקשים  שדות  מפני  המזהירים  שלטים 

בעברית בלבד. רק לאחר הפעלת לחץ חיצוני, נוסף כיתוב 

באנגלית ובערבית.56 לאחרונה פנו מספר שגרירויות למרכז 

למיפוי ישראל בבקשה לתרגם את המפות המציינות את 

מיקומם של שדות המוקשים לשפות אחרות.

פעילות.לפינוי.מוקשים

צבאיים,  לצרכים  מוקשים  לפנות  היכולת  ישנה  לישראל 

בתקנים  לעמוד  כדי  טכנית  לעזרה  שתזדקק  ייתכן  אך 

אזרחיים.  לצרכים  מוקשים  פינוי  המסדירים  בין־לאומיים 

תקנים אלה דורשים שהשטח יהיה נקי ממוקשים בדרגת 

סבירות של 99.8 אחוז.

בעשור האחרון השתתפו חברות ישראליות בפעילות בין־

לאומית סביב נושא המוקשים שכללה, בין היתר, סקירה 

של שטחים ממוקשים, פעילות להעלאת המודעות לבעיית 

מוקשים  ופינוי  מוקשים,  לפינוי  ציוד  הובלת  המוקשים, 

כאלבניה,  במדינות  פעלו  הישראליות  החברות  הומניטרי. 

אנגולה, קרואטיה ודרום קוריאה.57 כלי התקשורת דיווחו כי 

חברה ישראלית הייתה בין המתמודדים הסופיים על חוזה 

ישראל  כן,  כמו  טורקיה-סוריה.58  בגבול  מוקשים  לפינוי 
תרמה כספים לקרן לסיוע בפינוי מוקשים של האו"ם.59

בסוף 2005, לאחר שנים של לחצים שהופעלו על משרד 

הביטחון, לרבות פנייה של תושבים מקומיים ושל עיריית 

שדה  לפינוי  בחוזה  פרטית  חברה  זכתה  לבג"ץ,  ירושלים 

בשטח  ירושלים,  שבמזרח  באהר  צור  בכפר  מוקשים 

רבה,  התלבטות  לאחר  תיכון.60  ספר  בית  להקמת  שיועד 

אישר היועץ המשפטי לממשלה העסקה של קבלן פרטי 

על בסיס חד־פעמי. הצבא עדיין נדרש לפקח על העבודה 

נשא  החינוך  משרד  כהלכה.  שהתבצעה  בסיומה  ולאשר 
בעלות הפינוי, בסך שני מיליון ש"ח.61

במוקשים  מזוהמת  אדמה  נסחפה  ו־2006,   2005 בשנים 

לנהר הירדן, וגרמה לחסימה בסמוך לכביש 90. במקרה זה 

ביצע חיל ההנדסה את הפינוי. משרד הביטחון ורשות ניקוז 
ירדן דרומי כיסו את העלות, בסך חמישה מיליון ש"ח.62

ההנדסה  בחיל  הוחלט  השנייה,  לבנון  מלחמת  בעקבות 

בהתאם  "חיים".63  מוקשים  בשדות  מוקשים  פינוי  לתרגל 

שחם, יוני 2009.  56

מעברים הנדסה אזרחית בע"מ.  57

 Burak Akinci, "Turkey's landmine clean-up faces road  58
block", AFP, May 25, 2009.
Landmine Monitor Report 1999, p. 890.  59

יהונתן ליס, "צה"ל התיר לפנות שדה מוקשים כדי להקים בי"ס",   60
הארץ online, 9 בנובמבר 2005.

 ynet ,"?סלוא עלינאת, "רוצים לבנות בית ספר על שדה מוקשים  61
ידיעות אחרונות, 8 בדצמבר 2004.

 Israel Annual Report in accordance with Article 13, par.  62
 4(a) of Amended Protocol II to the CCW, November
2006.

)דצמבר   4 ביבשה  היבשה,  זרוע  ממוקש",  "סיכול  כספי,  רועי   63
.)2007
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הקופטית,  הכנסייה  הסורית־אורתודוקסית,  הכנסייה 

חצה  זה  במקום  המסורת,  לפי  האתיופית.  והכנסייה 

יהושע בן־נון עם בני ישראל את הירדן בדרכם אל הארץ 

נפתח לראשונה לאחר שנחתם הסכם  המובטחת. האתר 

מיוחדת  הזדמנות  סיפק  והוא  לירדן,  ישראל  בין  השלום 

את  השלימה  מצִדּה,  ירדן,  חדש.72  מסוג  תיירותי  לפיתוח 

ואולם ישראל  ב־73,1999  בגדה המזרחית  פינוי המוקשים 

טרם פינתה את המוקשים שבאזור. המקום גודר ושולט,74 

מוקשים  בכ־3,000  מזוהם  ונותר  היה  הישראלי  הצד  אך 

המפוזרים על פני שטח כולל של כ־3,000 דונם.75 עבודות 

פיתוח מוגבלות בגדה המערבית של הירדן בוצעו בישראל 

נוצרים,76 ובראשם  לקראת ביקורים מיוחדים של צליינים 
האפיפיור, בביקורו בשנת 77.2009

התקדמות ירדנית ניכרת גם דרומה לַירדן. בין דצמבר 2006 

הנורווגי  הארגון  פינה  חודשים,   18 במשך   ,2008 למאי 

ההנדסה  חיל  עם  יחד   ,"Norwegian People's Aid"

שטחים  של  רבועים  מטרים  מיליון  ל־14  קרוב  הירדני, 

מעל  והשמיד  סוף,  לים  המלח  ים  בין  במיקוש  חשודים 

הפרויקט,  עלות  טנקים.  ונגד  אדם  נגד  מוקשים   58,000

המוערכת בכתשעה מיליון דולר, מומנה בסיוע בין־לאומי. 

הידרו־ כוח  תחנת  להקים  ירדן  מתכננת  שפונו  בשטחים 
אלקטרית ומיזמי תיירות וחקלאות.78

Baptismal Site official website: www.baptismsite.com.  72

 Hind-Lara Mango, "UNMAS endorses Jordan's demining  73
 efforts", Jordan Times, Amman, January 31, 1999.

ריאיון עם קצין צה"ל בקאסר אל יהוד, 19 בספטמבר 2009.    74

תדריך של מפקדת הנדסה פיקוד המרכז, 5 במאי 2010.    75

מכרז לעבודות פיתוח — קאסר אל יהוד — דק עץ, מושבים ומדרגות   76
מס' 37/07, החברה הממשלתית לתיירות, 21 בדצמבר 2007.

נדירה, לרגל ביקור האפיפיור", רשות הטבע  "הזדמנות היסטורית   77
והגנים, 13 במאי 2009.

ראו הערה 8 לעיל.  78

"קאסר אל יהוד", אחד 
משלושת האתרים הקדושים 

ביותר לנצרות

מקרה בוחן: שיתוף פעולה ישראלי-ירדני

המוקשים  פינוי  סוגיית  על  המכבידים,  ביטחון  שיקולי 

באזורי גבול מסוימים, אינם תקפים באזור הגבול המשותף 

עם ירדן. אדרבה, שוררת הסכמה רחבה כי בעקבות הסכם 

השלום עם ירדן אין עוד לישראל צורך מבצעי בהימצאות 

המוקשים  פינוי  המשותף.  הגבול  לאורך  מוקשים  שדות 

ולהסכמים  פעולה  לשיתוף  מוקד  להוות  אפוא,  יכול, 

בילטרליים בין שתי המדינות.  

בעבר שיתפו ישראל וירדן פעולה בתחום של פינוי מוקשים. 

בשנים 1997 ו־1998 ביצעה ישראל פינוי מוקשים נקודתי 

באזור הערבה בשיתוף עם ירדן, ובתמיכה של קנדה ושל 

מצב  הערכת  לצורך  בירדן  ביקרה  אף  ישראל  נורווגיה. 

הוצאות  לכיסוי  ותרמה  מוקשים,  לקרבנות  סיוע  בנושא 

 1999 באפריל  ירדנים.70  מוקשים  ניצולי  של  רפואיות 

אירחה ישראל סדנה בנושא פינוי מוקשים וסיוע לנפגעים 

קנדה  עם  ובשיתוף  מירדן,  ממשלה  נציגי  בהשתתפות 

ונורווגיה. פרוץ האינתיפאדה השנייה קטע פעילות זו, ולא 
היה לה המשך.71

שבצד  המוקשים  כל  את  ירדן  פינתה  מאז,  שחלף  בזמן 

הייתה  זאת,  לעומת  בישראל,  הערבה.  של  המזרחי 

ההתקדמות מועטה. במיוחד ניכר הפער בין המדינות באתר 

יהוד"  אל  "קאסר  ליריחו.  קרוב  בירדן,  ישוע  של  הטבילה 

— כך מכונה האתר — נחשב לאחד משלושת המקומות 

הקדושים ביותר לנצרות, והוא מכיל מנזרים עתיקים וחדרי 

היוונית,  הכנסייה  ובהן  כנסיות,  לשבע  השייכים  תפילה 

נשק  כלי  בדבר  באמנה   13 סעיף  לפי  לאו"ם  ישראל  של  דוח   70
קונוונציונליים מסוימים, 26 בנובמבר 2001, עמ' 11.

ריאיון עם מאיר יצחקי, סגן יושב ראש ועדת בקרת נשק, משרד   71
החוץ, ירושלים, 15 בפברואר 2010.
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בעקבות לחצים רבים שהפעילו תושבי המושב, אשר חלקם 

ומכהנים  הדרום  בפיקוד  במילואים  כקצינים  משרתים 

כחברי המועצה האזורית.

ננקטו  לא  לעיל,  המתוארת  המועטה  להתקדמות  פרט 

במהלך  משמעותי.  גודל  בסדר  מוקשים  לפינוי  צעדים 

פגישה של פורום הדרום "צבא-קהילה", שהתקיימה ביולי 

בהשתתפות  שבע,  שבבאר  בן־גוריון  באוניברסיטת   2009

ואזוריות,  מקומיות  רשויות  וראשי  הדרום  פיקוד  בכירי 

טענו  התושבים  נציגי  המוקשים.  פינוי  סוגיית  הועלתה 

בפני אלוף הפיקוד כי מעט מדי נעשה בצה"ל כדי לקיים 

את הבטחתו לפנות את המוקשים שבערבה.

עתירה.לבג�ץ

בשנים 1994 ו־1995, כחלק מהסכם השלום עם ירדן, פינה 

צה"ל מוקשים נגד טנקים בערבה. בהתאם להסכם, העביר 

צה"ל מפות של שדות מוקשים נגד אדם שהונחו בשעתו 

לפינוי  בהן  נעזרו  והירדנים  לירדן,  שהועברו  בשטחים 

עקבו  הערבה  תושבי  שבשטחם.  הישראליים  המוקשים 

בקנאה אחר פינוי המוקשים על ידי חיל ההנדסה הירדני 

ישראל נקייה ממוקשים — ראשיתו של קמפיין

קטוע רגל שנפצע מפיצוץ 
מוקש, חייל צה"ל גדת הירדן

דיאלוג אזרחי-צבאי בערבה התיכונה 

בפני  חסומים  הערבה  משטחי  אחוז  ל־90  קרוב  כאמור, 

הציבור הרחב. חלקם מזוהמים במוקשים, והיתר משמשים 

הוא  צה"ל. השטח שנותר פתוח לציבור  כשטחי אש של 

תוואי כביש 90, החוצה את ישראל מצפון לדרום ומחבר בין 

הגולן לערבה, וכן רצועה צרה משני צדי הכביש. המועצה 

האזורית ערבה תיכונה מבקשת להפשיר קרקעות ממערב 

לגבול עם ירדן למטרות שונות, כגון לצורכי פיתוח חקלאי 

צה"ל  של  נטושים  בסיסים  להפיכת  ערבה,  נחל  באפיק 

לאתרי תיירות ולמסלולי הליכה בטבע, וכיוצא בזה. תנאי 

פינוי שדות המוקשים  למימושם של המיזמים הללו הוא 

הרשויות  של  ונשנות  חוזרות  הפצרות  לאחר  שבאזור. 

המקומיות, החל פיקוד הדרום לפנות מוקשים בחלק מן 

אחד משדות  פינוי  במהלך  לפיתוח.  המיועדים  המקומות 

מסומנים  שהיו  ספורים  מוקשים  אותרו  לא  המוקשים, 

במפות הצבא, ובשל כך נמנע הצבא מלהכריז על המקום 

כנקי ממיקוש והותיר את צו הסגירה על כנו. 

למרות המכשולים, במקומות אחדים נחלו תושבי הערבה 

חיל  של  מילואים  יחידת  פינתה   2005 בשנת  הצלחה. 

וזאת  בחצבה,  מוקשים  שדה  הדרום  בפיקוד  ההנדסה 
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לפינוי  תכנית  תיקבע  לא  אם  כי  המשפט  בית  ציין  עוד 

מוקשים גם בשנים הבאות, שמורה לעותרות הזכות לשוב 

מארבע  למעלה  במשך  עתה,  ועד  מאז  לבג"ץ.81  ולעתור 

שנים, לא הוכנה כל תכנית.

במרס 2010, בעקבות שיטפונות עזים שגרמו לסחף של 

מוקשים ולזיהום שטחים נרחבים בערבה, שבו רשות ניקוז 

עתירה  והגישו  תיכונה  ערבה  האזורית  והמועצה  ערבה 

למתן צו על תנאי וצו החלטי שיורה לשר הביטחון להכין 

תכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים סבירים לפינוי שדות 

המוקשים שהניח צה"ל לאורך הגבול המזרחי של ישראל, 

בעיקר באזור שבין עין יהב לצופר שבערבה. העתירה תלויה 
ועומדת ותידון בפני הרכב של בג"ץ.82

הקואליציה למען ישראל נקייה ממוקשים

בצהרי יום שבת, 6 בפברואר 2010, שיחק דניאל יובל, ילד 

בן 11 מרמת השרון, עם בני משפחתו בשלג הראשון של 

פיצוץ.   נשמע  כשלפתע  הגולן,  רמת  את  שכיסה  השנה 

בת  עמית  אחותו  רגלו.  את  ואיבד  מוקש  על  דרך  דניאל 

לכותרות  זכה  האירוע  בעיניה.  מרסיסים  נפגעה  ה־12 

ראשיות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית וסוקר בהרחבה 
במהדורות החדשות בטלוויזיה וברדיו.83

בעבר, כשנפגעו אזרחים ממוקשים, התמקדה התקשורת 

בשאלה אם היה שדה המוקשים מגודר כיאות, ובכך התמצה 

הדיון.84 הפעם, לראשונה, בזכות פעילותה של "הקואליציה 

נקייה ממוקשים", הופנו הזרקורים לשאלה  למען ישראל 

מדוע לא פונו שדות המוקשים.  

שהחלה  ממוקשים",  נקייה  ישראל  למען  "הקואליציה 

 Survivor Crops לפעול בשנת 2009, מורכבת מהארגונים

המועצות  ממרכז  בישראל",  האזרח  לזכויות  ו"האגודה 

מוקשים.  נפגעי  של  וגדלה  הולכת  ומקבוצה  האזוריות, 

בקמפיין  הקואליציה  יצאה  האחרון  האירוע  בעקבות 

לרדת  בקריאה  ובטלוויזיה,  ברדיו  בעיתונות,  תקשורתי 

מוקשים  שדות  של  הותרתם  עצם  קרי:  הבעיה,  לשורש 
המסכנים את חיי האזרחים.85 

ולשר  הממשלה  לראש  קורא  קול  פרסמה  הקואליציה 

הביטחון לפנות את כל שדות המוקשים הבלתי מבצעיים.86 

הקואליציה המשיכה ופנתה לחברי כנסת, שהגישו הצעות 

דחופות לסדר היום. בהצבעה שהתקיימה במליאה הוחלט 

פסק דין בג"ץ 9735/01 רשות ניקוז ירדן דרומי ואח' נ' שר הביטחון   81
ואח', 25 בינואר 2006.

בג"ץ 2496/10, 28 במרס 2010.  82

איריס מיזן, "דניאל יובל שיחזר את פיצוץ המוקש: 'חשבתי שזה   83
חלום רע'", חדשות 10, 7 בפברואר 2010.

עדי חשמונאי, "בכיר בצבא: 'יש מאות שדות מוקשים לא מגודרים'",   84
מעריב, 7 בפברואר  2010.

אלפי  מאות  עם  תעשה  ישראל  "מה  קירשנבאום,  את  לונדון   85
המוקשים שטמונים בשדות הגולן?", nana10, 7 בפברואר 2010.

לראש  ממוקשים"  נקייה  ישראל  למען  מ"הקואליציה  מכתב   86
הממשלה ולשר הביטחון, 8 בפברואר 2010.

עבודות  ואחר   79,"Norwegian People's Aid" והארגון 

שהם  והודו  שפונו,  בשטחים  הכבישים  וסלילת  הפיתוח 
מתמלאים בושה על כך שישראל לא נקטה צעדים דומים.80

אחריותן  שתחת  הנחלים  ערוצי  מכילים  קרובות,  לעתים 

של רשויות ניקוז מוקשים שנסחפו. רשות ניקוז היא גוף 

של  ולהסדרה  לשיקום  לתכנון,  להחזקה,  האחראי  ציבורי 

נחלים שבתחומה ובסביבתם.

בתגובה, טען משרד הביטחון כי פינוי מוקשים מציב את 

חיילי ההנדסה בפני סיכון חיים, כי מחסור בתקציב ובכוח 

אדם מונעים את אפשרות הפינוי, וכי נותרו סוגיות בלתי 

פתורות בנוגע לסדרי עדיפויות ולאחריות משפטית. המשא 

עסק  ואף  שנים  כמה  לאורך  הצדדים  בין  שנמשך  ומתן 

באפשרות לפנות מספר מצומצם של שדות מוקשים, לא 

הניב תוצאות. 

ב־2006 דחה בית המשפט העליון את העתירה, אגב מתן 

יותר  בטוחים  פתרונות  להציג  הביטחון  למשרד  ארכה 

המשרד  הצהרת  עמדה  ההחלטה  בבסיס  הפינוי.  לביצוע 

בדבר כלי מכני שאמור להיכנס לשימוש, ואשר יקטין את 

הסיכון לִמפַנֵי מוקשים ויוזיל משמעותית את עלויות פינוי 

המוקשים.  

 "REC highlights efforts to combat Jordan Valley's landmine  79
 legacy", Norway the official site in Jordan, Royal Norwegian
Embassy in Amman, Dead Sea, September, 9, 2008.

שחם, יוני 2009.  80

ג'רי וייט, מייסד Survivor Corps, חוזר 
למקום בו דרך על מוקש - ליד שמורת 

הבניאס, רמת הגולן
צילום: דניאל בבצ'יק
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הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים

ראש  יושב  הודיע  והביטחון,  החוץ  ועדת  ישיבת  בתום 

הוועדה, חבר הכנסת צחי הנגבי, על כוונתו להגיש הצעת 

חוק להקמת רשות לאומית לפינוי מוקשים. בעבר נכשלו 

לפתרון  פרטיות  חוק  הצעות  לקדם  ניסיונות  שלושה 

הסכנה הנשקפת משדות מוקשים לחיי אזרחים.91 הצעת 

החוק החדשה נקטה גישה שונה מהותית מזו של ההצעות 

והביטחון  החוץ  ועדת  התייחסה  לראשונה,  הקודמות: 

ניסיון  על  ובהסתמך  בתחום,  שנצבר  הבין־לאומי  לניסיון 

זה, הציעה להגדיר רשות לאומית לפינוי מוקשים המורכבת 

הציעה  הוועדה  ואזרחיים.  צבאיים  ממשלתיים,  מגורמים 

האחריות  תוטל  מוקשים  לפינוי  הלאומית  הרשות  על  כי 

כל שדות המוקשים שאינם  לעצב תכנית לאומית לפינוי 

דרושים עוד מהבחינה הביטחונית, ולהוציאה אל הפועל. 

על פי ההצעה, תכלול התכנית תיאום בין הגורמים השונים 

לפינוי  בין־לאומיים  תקנים  בה  ויוחלו  בתהליך,  הנחוצים 

מוקשים הומניטרי.

סיעות  מכל  כנסת  חברי   73 חתמו  הנגבי,  של  בהובלתו 

הבית על הצעת החוק.92 באירוע שליווה את הגשת הצעת 

החוק ליושב ראש הכנסת העידו בפני חברי הכנסת נפגעי 
מוקשים מרחבי הארץ ובני משפחותיהם.93

שנת  של  השנייה  המחצית  בפתח.  עומד  החקיקה  הליך 

מילים  לתרגם  הזדמנות לממשלת ישראל  2010 מספקת 

למעשים, ולתמוך בהצעת החוק שלפיה תוקם רשות יעילה 

לפינוי מוקשים, עם תקציב ייעודי, שתפתור אחת ולתמיד 

את בעיית המוקשים בישראל.

2003, מס'  19 משנת  2002, מס'  חוק מס' 4049 משנת  הצעות   91
2770 משנת 2004, הכנסת.

ראו הערה 10 לעיל.  92

"לבני: 'חבל שהיו צריכים להיפגע לפני שיפונו המוקשים'", וואלה!   93
חדשות, 10 במאי 2010.

פה אחד להעביר את הנושא לטיפול מעמיק בוועדת החוץ 

הייתה  הביטחון  משרד  של  הרשמית  תגובתו  והביטחון. 

שעל פי מדיניותו, אין הצבא מפנה שדות מוקשים בלתי 
פעילים למטרות אזרחיות.87

דיון ציבורי

עלתה  הביטחון  משרד  של  זו  מדיניות  על  תיגר  קריאת 

ב"פורום השולחן העגול" שארגנה הקואליציה בשיתוף עם 

"המכון הישראלי לדמוקרטיה" ב־15 במרס 2010. הדוברים 

באו  בישראל  זה  בנושא  מסוגו  הראשון  הציבורי  בדיון 

ממגוון מגזרים: החברה האזרחית, האקדמיה, הממשלה, 
המגזר הפרטי, וארגונים בין־לאומיים.88

החוץ  ועדת  של  מיוחדת  ישיבה  בכנסת  נערכה  למחרת 

והביטחון. דניאל יובל, מלווה בהוריו, הגיע בכיסא גלגלים 

לפעול  הוועדה  לחברי  וקרא  טופל,  שבו  החולים  מבית 

לפינוי כל שדות המוקשים בישראל, ובכלל זה השדה שבו 

נפצע הוא עצמו.89 הוועדה הזמינה לדיון שני מומחים בין־

והשגריר  וייט,  ג'רי   ,Survivor Corps מנכ"ל  לאומיים: 

לינקולן פ' בלומפילד. וייט, שאיבד את רגלו בעת טיול ברמת 

הגולן ב־1984, הסביר כיצד פינוי שדות המוקשים והבטחת 

שלומם של מטיילים ותושבים ישרתו את האינטרס הלאומי 

הסיכון  מפני  לחששות  התייחס  וייט  ישראל.  מדינת  של 

שנשקף לעוסקים במלאכת הפינוי, ולהסתייגויות הקשורות 

ותיאר  מוקשים,  בפינוי  הכרוכה  לכאורה  הגבוהה  בעלות 

לפנות  כבר  לא  זה  סיימה  אשר  בירדן,  ההתפתחויות  את 

ברמה  נפגעים,  ללא  ישראל  עם  הגבול  לאורך  מוקשים 

מקצועית גבוהה ובעלות נמוכה יחסית. בפני הוועדה העיד 

גם השגריר בלומפילד, ששירת בעבר כסגן מזכיר המדינה 

לעניינים מדיניים־צבאיים )תפקיד בכיר בפנטגון, המקביל 

הביטחון(  במשרד  הביטחוני־מדיני  האגף  ראש  לתפקיד 

ושהיה נציגם המיוחד לפינוי מוקשים הומניטרי של הנשיא 

ג'ורג' ו' בוש ושל מזכיר המדינה קולין פאוול. לדבריו, ככל 

תיצור  מוקשים,  לפינוי  לאומית  מדיניות  תאמץ  שישראל 

מנגנון לשיתוף אזרחים בתהליך ותקים גוף שירכז ויתאם 

ומדינות  הברית  שארצות  הסיכויים  גדלים  זו,  פעילות 
אחרות יתמכו בתכנית ויסייעו בביצועה.90

מכתב מעורכת הדין רות בר, עוזרת שר הביטחון, משרד הביטחון,   87
 10 ממוקשים",  נקייה  ישראל  למען  "הקואליציה  רכז  אור,  לדיאן 

בפברואר 2010.

המוקשים  "מדיניות  שולץ:  ג'ורג'  שם  על  העגול  השולחן  פורום   88
בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 15 במרס 2010.

אמנון מרנדה, "הילד שנפגע בגולן בא לכנסת: 'לא צריך מוקשים'",   89
ynet ידיעות אחרונות, 16 במרס 2010.

שדות  בעיית  בנושא  והביטחון  החוץ  ועדת  ישיבת  פרוטוקול   90
המוקשים בישראל, 16 במרס 2010.



23

האם.נוכל.לעמוד.בעלות.הפינוי.של.כל.שדות.המוקשים?

כן. ישראל יכולה להיות נקייה ממוקשים בתוך עשור, בעלות של פחות מ־0.1 אחוז מתקציבה השנתי של הממשלה. 

בהסתמך על הניסיון שנצבר בירדן, שסבלה מבעיית מוקשים בהיקף דומה לזה שבישראל, אפשר לפנות את המוקשים 

שבישראל בעלות של כ־60 מיליון דולר, במשך פחות מעשר שנים. פריסת הפינוי על פני כמה שנים, על פי תכנית 

המדינה  שתצבור  התשואה  תעלה  הארוך,  בטווח  בה.  לעמוד  יכולה  שישראל  סבירה  שנתית  עלות  תבטיח  לאומית, 

המדינה  לקופת  תחסוך  בעתיד  נוספות  פציעות  מניעת  הפינוי.  עלות  על  מונים  עשרות  המפונים  מפיתוח השטחים 

ובשיקומם. כאמור לעיל, אם תאמץ ישראל מדיניות לאומית  נפגעים, בטיפול בהם  מיליוני דולרים הכרוכים בחילוץ 

לפינוי מוקשים, היא תוכל לחלוק את עלות הפינוי עם גורמים בין־לאומיים, שכן כזכור, מדינות החברות באמנה למניעת 

מוקשים נהנות מסיוע בין־לאומי בפינוי מוקשים. ארצות הברית, נורווגיה, קנדה, בריטניה, יפן ומדינות נוספות, כמו גם 

האיחוד האירופי, תורמים מדי שנה בשנה למעלה מ־250 מיליון דולר לפינוי מוקשים הומניטרי ברחבי העולם. ארצות 
הברית לבדה תרמה למעלה מ־1.3 מיליארד דולר לפעילות זו.94

האם.יש.מקום.לפינוי.מוקשים.לנוכח.המצב.הביטחוני.באזורנו?

נחוצים עוד  גבול ירדן, אינם  זה המוקשים שהניח לאורך  ובכלל  כי רבים משדות המוקשים,  זה לא כבר הכריז צה"ל 

מהבחינה הביטחונית, ואין הם משמשים למטרה צבאית כלשהי. ראוי לציין כי ממשלות ישראל נמנעו מהנחת מוקשים 

כשנדרשו להתמודד עם חדירות בלתי חוקיות לאורך הגבול עם מצרים.95 בדיון שהתקיים במליאת הכנסת לאחר פציעתו 

של דניאל יובל, הובעה ההכרה בכך שתפקידם הביטחוני של מוקשים קטן, בעוד הסכנה הנשקפת מהם לחיי אזרחים 

גדלה. היטיב לבטא זאת חבר הכנסת זבולון אורלב אשר ציין כי "המוקשים האלה נועדו לשרת את הביטחון. הם היום לא 
משרתים את הביטחון, כלומר: לא רק שהם לא משרתים את הביטחון, הם מפגע של סכנת נפשות."96

 The U.S. Humanitarian Mine Action Program and NADR Funding, U.S. Humanitarian Mine Action Budget, U.S.  94
Department of State.

ריאיון עם חברת הכנסת ציפי לבני, יושבת ראש האופוזיציה, 15 בפברואר 2010.  95

חבר הכנסת זבולון אורלב, הצעות לסדר היום, מליאת הכנסת, 10 בפברואר 2010.  96

שמורת טבע מזוהמת במוקשים 
צילום: דנה דה לה פונטיין

תשובות לשאלות נפוצות
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פסולת נפיצה  דוח מצב על שדות המוקשים בישראל וברשות הפלסטינית

האם.אין.פינוי.מוקשים.מסוכן.מדי?

לא ממש. בזירה הבין־לאומית הופחתה משמעותית רמת הסיכון הכרוכה בפינוי מוקשים בעזרת אמצעים טכנולוגיים, 

יד  ובמשלחי  בבניין  בישראל. מחקרים מראים שפינוי מוקשים מסוכן פחות מאשר עבודה  מיוצרים  אשר חלקם אף 
נוספים. הקפדה על נוהלי עבודה מקטינה עד מאוד את ההסתברות של תאונה.97

בין־ לתקנים  בהתאם  ופועלות  בין־לאומיים  בסטנדרטים  העומדות  מוקשים  לפינוי  ישראליות  חברות  כי  היא,  עובדה 

לאומיים מפנות בהצלחה מוקשים ברחבי העולם. אין כל סיבה שחברות אלו לא תצלחנה לפנות מוקשים בארץ.

האם.לא.קשה.מדי.לפנות.מוקשים.בהינתן.סוג.הקרקע.ברמת.הגולן,.ובהיעדרן.של.מפות.

המיקוש.הסוריות?

בשנים 2004-2002 פינתה הסוכנות לפינוי מוקשים של האו"ם )UNMAS( בדרום לבנון למעלה מ־64,000 מוקשים 

לידי  השטחים  את  והחזירה  רבועים,  מטרים  מיליון  כחמישה  של  בשטח  אדם,  נגד  מוקשים   58,000 ובהם  ונפלים, 

על  המצביעות  מדויקות  מפות  היו  לא  המפנים  ובידי  הגולן,  לזה שברמת  לבנון דומה  בדרום  הקרקע  סוג  התושבים. 

מיקומם של המוקשים. אף על פי כן, הודות להקפדה על נהלים ובזכות שימוש בשיטות המותאמות לעבודה ללא עזרתן 
של מפות, הוכתר הפינוי בהצלחה.98

ומה.בדבר.אחריות.לנפגעים.במקרה.שלא.אותרו.כל.המוקשים.במהלך.הפינוי?

מדינות רבות פינו את המוקשים שבשטחן. אמנם קיים סיכון לטעות אנוש, אך לפי התקן הבין־לאומי, פינוי מוקשים 

הומניטרי דורש רמת דיוק של 99.8%. תמיד קיים סיכון לטעות אנוש, אולם בעשרות רבות של מדינות שהיו מזוהמות 

במוקשים, מתנהל פינוי מוקשים מוצלח ומקצועי על בסיס יומי.

אחריות יכולה להתחלק בין גורמים שונים. במדינות רבות נעזרים בביטוח צד שלישי המכסה נזקי גוף ונזק העלול להיגרם 

לרכוש.

 ,2005 כנקי ממוקשים. בשנת  בישראל יש דרכים משפטיות להתמודדות עם שאלת האחריות להכרזה על שטח  גם 

ניצלו את השטחים הללו אלפי  והוחזרו לידי הציבור. מאז,  ובצומת כוח  למשל, פונו שדות מוקשים במזרח ירושלים 

תלמידים ומטיילים בחופשיות ובבטחה.

לבסוף, יש לזכור כי גם כעת, בטרם פונו מאות אלפי מוקשים ברחבי המדינה, נושאת המדינה באחריות לחילוץ אנשים 

משדות מוקשים, ומכסה את עלות הטיפול הרפואי ואת עלויות השיקום, וכן לפצות אזרחים שנפגעו. למעשה, במצב 

הנוכחי, כשאזרחים רבים חיים בקרבת שדות מוקשים, הסיכון הכספי הניצב לפתחה של המדינה גבוה עשרות מונים 

ממצב שבו תהיה ישראל נקייה מוקשים.

"What you can do to help?" Demining Research, University of Western Australia.  97

ריאיון עם קריי רורו, לשעבר מנהל סוכנות האו"ם לפינוי מוקשים בדרום לבנון, 15 בינואר 2010.   98




