
 "מגרש משחקים אינו מקום מתאים לחיילים"

שלושה חיילים ישראלים צעירים מכוונים . הצהריים-אחר 4סביבות השעה , בבית לחם( AIDA" )עאידה"מחנה הפליטים 

צלם אשר נמצא במקום לוכד את .  לכיוון צעירים פלסטינים שהתאספו בכניסה למחנה( הטעון כנראה בכדורי גומי)את נשקם 

 .במצלמההרגע 

" עאידה"באותו היום במחנה הפליטים , עם זאת. גז מדמיע או אם נורים כדורי גומי, אנו נסוגים אם נזרקות אבנים, כלל-בדרך

 .נסוגנו מקו האש ותיעדנו את הרגע במצלמה, לכן. נותרה עדיין תקווה מסוימת שהמצב יסתיים ללא אלימות

לאחר שפליטים פלסטינים ראשונים הגיעו מירושלים  0591בשנת אשר הוקם  ,לחם-שבבית" עאידה"במחנה הפליטים 

מחסור במים והיעדר תשתיות הם רק חלק מן הבעיות שעמן מתמודדים . המרחב כאן מוגבל.. איש 9111-כ חייםוחברון 

לך עדים מספרים כי במה. ומשקיפים עליו מספר מגדלי שמירה צבאיים, המחנה גובל בחומת בטון משני צידיו. התושבים

 .עימותים בין הצבא הישראלי והנוער הפלסטיני נורות יריות ממגדלי השמירה

. י'לאג, שבה ממוקם גם המרכז הקהילתי, התקרבו לכניסה של המחנה -שני גברים ואישה  -שלושה חיילים , באותו היום

מגרש משחקים בחצר האחורית חינוכיות ותרבותיות לילדים ונוער ולאחרונה נפתח , המרכז מציע מגוון פעילויות חברתיות

י 'הם עברו בזהירות ליד האנשים הלא חמושים של מרכז לאג. החיילים המתקרבים היו חמושים ולבשו קסדות מגן. שלו

 .הצעירים שעמדו בכניסה נעשו עצבניים, ברגע שניתן היה לראותם מהכניסה של המחנה. והצוות שלנו

: י קרא לעברם באנגלית'אחד מחברי מרכז לאג. ללא סיבה ברורה משחקיםצפינו בחיילים שהלכו לכיוון הדלת של מגרש ה

אנחנו וצוות . החיילים התחילו לשנות כיוון". מגרש משחקים אינו מקום מתאים לחיילים. יש שם ילדים. זהו מגרש משחקים"

 .י לכדנו את הרגע במצלמה'לאג

הפעם בידי הצבא  -גם אותנו צילמו במצלמה . מעלה הרחובשבעה חיילים נוספים נעו לכיווננו ממגדל השמירה שב, בינתיים

אחד . מטר במורד הדרך 011-שלושה חיילים כופפו את ברכיהם וכיוונו את נשקם לעבר הצעירים שעמדו כ. הישראלי

 .אנו צילמנו את הרגע במצלמה. הפלסטינים התחיל לצעוק לעבר הנוער הפלסטיני בערבית

שנורה , י'צלם ממרכז לאג. נעלמה וכמעט בעת ובעונה אחת החיילים חזרו למגדל השמירה קבוצת הצעירים הפלסטינים, לפתע

. מעריך שהנוכחות שלנו עזרה ככל הנראה למנוע התפרצות של אלימות, על ידי חייל במהלך עבודתו לפני מספר חודשים

ידי הצבא -ביעות לתוך המחנה עלבמהלך הימים שאחרי שמענו קולות פיצוץ רימונים שנזרקו בק. לעולם לא נדע בוודאות

 .הישראלי

 


