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שר הביטחון הורה :סגר כללי על כל שטחי יו"ש
בעקבות חטיפת שלושת הנערים הורה השר יעלון על סגר כללי החל מהלילה .מוקדם
יותר הטיל את האחריות על הרשות הפלסטינית .בתוך כך העלתה המשטרה את
הכוננות בכל רחבי הארץ ,מחשש לחטיפות נוספות
יוחאי עופר ,יונתן אוריך ואסף גבור| 14/6/2014 22:46
שר הביטחון משה (בוגי) יעלון הורה להטיל עוצר החל מחצות הלילה (ראשון) בשטח חברון
לאחר חטיפת שלושת הנערים באזור גוש עציון .במהלך הסגר יותר מעבר רק במקרים
הומניטאריים רפואיים חריגים ,בכפוף לאישור המינהל האזרחי .נוסף על כך הורה השר על
סגירת מעברים ברצועת עזה .
במקביל ,מועצת יש”ע קראה לכל הישובים ביו"ש שלא לאפשר מחר כניסת עובדים פלסטינים
לישובים .
בהודעת המועצה נאמר כי "סגירת הישובים באה על מנת לשמש מנוף לחץ על האוכלוסייה
ברשות הפלסטינית ,שלא תחפה על אירוע החטיפה ותייצר לחץ להסגרת החוטפים
ולהשבתם של הנערים הביתה בשלום ".
במועצות הבאות לא תתאפשר הכנסת פועלים :הר חברון ,גוש עציון ,מטה בנימין ,שומרון,
אפרת ,בית אריה ,קרני שומרון ,קרית ארבע חברון ,בית אל ,קדומים ,עמנואל ואלקנה .
במשטרת ישראל הוחלט להעלות את הכוננות בכל רחבי הארץ ,לרמה אחת לפני הרמה
הגבוהה ביותר ,מחשש לניסיון חטיפה נוסף .בין היתר מדובר בתגבור כוחות באזורי
טרמפיאדות ובצירים מרכזיים ,וחסימות בצירים אחרים .
הלילה התקיימה הערכת מצב עם הגורמים המקצועיים בראשות סגן המפכ"ל ,ניצב ניסים
מור ,בנוגע להמשך היערכות משטרת ישראל במאמצים לאיתור שלושת הנעדרים .במשטרה
אמרו כי המאמץ העיקרי מתמקד באיתור הנערים ונמשכים המאמצים למיצוי חקירת הזירה
והרכב שאותר .
גורם במשטרה הביע היום חשש מניסיון לפעולות ”תג מחיר“ ,בתגובה לחטיפה ,וטען כי
”משטרת ישראל פועלת במתכונת מתוגברת ולא תאפשר אירועי הסתה ,פרובוקציה והפרות
סדר מכל צד שהוא“ .החשש מ“תג מחיר“ הוא סיבה נוספת להעלאת הכוננות על ידי
המשטרה .
מפכ“ל המשטרה יוחנן דנינו מעודכן באירוע מרחוק ,היות והוא שוהה בכנס מפכ“לים
בארה“ב .דנינו החליט לקצר את שהייתו בחו“ל ולשוב ארצה בהקדם .במקום דנינו ,הגיע
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היום הסמפכ“ל לביקור בבתי משפחות החטופים ועדכן אותם על המאמצים לחילוץ .כמו כן,
בבתי משפחות הנעדרים הוצבו קצינים בכירים כאנשי קשר לכל דבר ועניין .
במהלך השבת הגבירו במערכת הביטחון את החיפושים אחר הנערים הנעדרים .במקביל
התקיימו דיונים והערכות מצב בכלל זרועות הביטחון ,בהם גם לקח חלק ראש הממשלה
בנימין נתניהו .בלילה האחרון נעצרו מספר פלסטינים באזור חברון ונבחן הקשר להם
לחטיפה .גורמים בצה"ל הבהירו כי מטרת המעצרים היא "להגיע למעגל הפנימי שעסק
בשלושת הנערים שנעלמו ".
"יש מספר כיוונים שנבדקים לאור המעצרים" ,הסביר גורם צבאי בכיר במהלך השבת והוסיף
כי מוקדם להחליט או לשלול כיוונים לכל אחד מהצדדים" .יש לנו התקדמות מסויימת אחרי
הלילה ,ומספר כיוונים שנצטרך להעמיק בהם עוד קצת פנימה בשביל להבין לאן להתקדם.
אנחנו הולכים לאירוע ארוך ,לא אירוע של שעות ,למרות שכל המערכים המבצעיים ואנשי
המודיעין במאמץ גדול ביממה האחרונה כדי לנסות להביא את הנערים ".
מלבד המעצרים ,כוחות גדולים הוקפצו לאזור חברון בשבת ,ונמצאים באזור העיר או
בבסיסים סמוכים כדי להיות מוכנים לפעולה במידה ותידרש .בין היתר הוקפצה חטיבת
הצנחנים כולה לאזור חברון וכן מספר יחידות מיוחדות אשר פועלות במרחב חברון בניסיון
להביא למציאת חוטים נוספים ,בניסיון לאתר את הערים .
בין היתר נבחנת אפשרות לפיה הוצאו הצעירים מאזור יהודה ושומרון ,אך כלל האפשרויות
נבחנות בזהירות ,בניסיון לשאוב כמה שיותר מודיעין "לאור הניסיון יש לנו את אירועי העבר
שלקחו מספר ימים וכאלו שלקחו שנים ,וזה לא פוטר אותנו מאחריות מלאה .יש פה אירוע
שצריך לבדוק אותו מצד אחד להניח את העבר אבל לא לחסום את העצמאות מחשיבה
יצירתית אחרת על כל הכיוונים האפשריים ".

