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אודות מחסוםWATCH
משנת  2001ארגון מחסום WATCHעוקב ,מתעד ומעלה מודעות
להפרת זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים ננמצאים
תחת משטר צבאי ישראלי .בשנת  2004הפך מחסום WATCHלגוף
חוקי הרשום כמלכ"ר בשם קרן נשים למען זכויות אדם ,בע"מ.
כ 200-מתנדבות ישראליות פעילות במחסום .WATCHכארגון שטח
של נשים אנו דוחות את המבנים ההירארכיים המקובלים ופועלות
אך ורק בעבודת צוות של שיתוף פעולה -גראסרוטס .אין לארגוננו
משרד ,אנו עובדות מבתינו ובשטח .ההוצאות הכספיות משמשות
אך ורק לפעילות עצמה ולהפצת הממצאים שלנו לציבור.
פעילות מחסום  WATCHמקדישות הרבה מזמנן ,ומרצן למחויבותן
לקיום זכויות אדם ולפיכך להביא לקץ הכיבוש ,שמשפיע לרעה על
החיים והערכים של אזרחי מדינת ישראל .אנו מגלמות נוכחות
דמוקרטית נשית אזרחית במרחבים צבאיים .נוכחותנו היומיומית
בנקודות החיכוך של החיילים והפלסטינים מדגימה לכולם שיש
ישראלים שערים לזכויות האדם ומתנגדים לכיבוש ולשליטה בעם
אחר .תפקידנו כארגון החברה האזרחית למען זכויות האדם חושף
אותנו לאתגרים על חופש הביטוי והמחאה שלנו ,גם בתוך חברה
הרואה עצמה כדמוקרטית.

תקציר לגופים ניהוליים
בשנת  2019נמשכה המתקפה הכללית נגד ארגוני זכויות אדם ושלום
בישראל .הפעילות שלנו ניצבו בפני עוינות רבה במהלך המשמרות
כשנקלעו לעימותים עם מתנחלים שנהנו מגיבוי מלא של הצבא
והמשטרה .פעילות מחסום  WATCHמסרבות להיכנע לאיומים כאלה
וממשיכות לבצע את המשמרות המתוכננות.
בסבב השני של הבחירות באפריל  2019שימש ארגון מחסוםWATCH
נושא לכתבות רבות של "פייק ניוז" – חדשות כזב .תומכי נתניהו
האשימו את אשתו של בני גנץ ,המועמד היריב ,בחברות
במחסום) WATCHראו לדוגמה את המאמר בג'רוזלם פוסט" ,לא ,אשתי
לא עובדת למען מחסום.("WATCHגב' גנץ מעולם לא הייתה חברה
במחסום.WATCH
מבול זה של חדשות כזב מאשש שוב את העובדה שהארגון הפך כבר לשם
שגור ואיום על הימין .חרף תוצאות הבחירות המשכנו בפעילות שלנו
כמתוכנן.
באוקטובר ,שר החינוך רפי פרץ הכריז כי יחמיר עם בתי ספר ומוסדות
השכלה שונים אשר ימשיכו לארח את מחסום WATCHוארגוני זכויות
אדם אחרים .תקיפה זו מצד פרץ גרמה לנו להיות נחושות אף יותר
בהחלטה להמשיך בפועלנו וזכינו לתגובות חיוביות מאוד באמצעי
התקשורת ומצד מוסדות הממשיכים להזמין אותנו להציג את דברינו
באוזני צעירים.

מעקב במחסומים
מה 1-בינואר עד ה 31-בדצמבר  2019קיימנו  733משמרות
במחסומים באזור ירושלים ,בצפון ובמרכז הגדה ,בדרום הר
חברון ובעיר חברון ,שם קיימנו נוכחות נראית ולא-אלימה.
בנוסף ,ערכנו ביקורים רבים בקהילות הרועים הבקעת הירדן,
כמו בכפרים פלסטינים במרכז הגדה המערבית.
בפברואר  2019נפתח מחסום חדש להולכי רגל בקלנדיה .הוא
כולל מספר שיפורים :רמפה עבור אנשים בכיסאות גלגלים,
ולאנשים המובילים פעוטות בעגלות .המחסום מכיל כעת מבואה
רחבת-ידיים עם אשנבי בדיקה הדומים לאשנבים בדיקת דרכונים
בנמלי תעופה גדולים .ה"כלובים" המסורגים דרכם נאלצו
פלסטיניים לעבור הוחלפו בשלושה מעברים עם כתלים מקושטים
ושלטים בערבית בלבד.
תמורה זו בקלנדיה התחוללה בחלקה עבור העיתונאים שכתבו
בעבר על התנאים הקשים כמו גם חברות מחסוםWATCH
שמדווחות על המחסום הזה מאז  .2001התקשרו אלינו עיתונאים
רבים בנוגע לשינוי זה וצוטטנו בכמה וכמה אמצעי תקשורת על
תהליך המיכון בקלנדיה.

אף שהמחסום החדש משפר את תנאי המעבר של
הפלסטיניים ,בעינינו זה אינו הישג ,שהרי זה בכל מקרה
חלק בלתי נפרד ממנגנון הכיבוש הישראלי המאפשר
משטור ושליטה בחיי הפלסטינים .חרף המיכון בקלנדיה
ואף במחסום בית לחם ,בעיות עדיין עולות] .ראו דוחות
באתר שלנו כדי ללמוד עוד על בעיות בכל המחסומים[.
בספטמבר נזקפה לזכותנו כתבה בערוץ  11על התנאים
הבלתי-היגייניים בעליל שבמחסומי קלנדיה ובית לחם
כמו גם במת"ק עציון .הכתבה כללה ראיון עם חברת
מחסום WATCHוהמצב בעקבות זאת שופר.

נוכחות מתמדת בבקעה הירדן
ב 2019-לקחנו על עצמנו  68משמרות בבקעת הירדן ,חלקן בשיתוף
ארגונים אחרים .המתנדבות שלנו פעילות דרך קבע בבקעה,
מתעדות את הנעשה ומשתדלות לדווח על כך לעולם ולעזור ככל
האפשר לקהילות הרועים הפלסטינים שמצבם הידרדר מאוד בשני
היבטים עיקריים :הריסות אוהלים ומבנים ,והתעמרות מצד
המתנחלים והצבא .קראו-נא את הדוחות שלנו באתר
מחסום WATCHעל בקעת הירדן.
בין דוחות אחרים על הריסות בתים ומכלי מים ,דיווחנו בחודש
יולי על הריסת המאהל של משפחת כעבאנה בעין אל חדידיה,
שמגוריהם נהרס כבר פעמיים בחודשיים שקדמו לכך .בהגיע
הדחפורים להרוס את המאהל בשלישית ,המשפחה הנואשת
שפינתה את המקום בעגלה הנגררת על ידי טרקטור נפגעה ממשאית
ישראלית :התינוק נהרג והאם נפצעה אנושות .גם האב ושני ילדים
נוספים נפגעו .שיתפנו דוח על אסון זה בפייסבוק ,ו 30,000 -צפיות
נרשמו.

אחת המטרות העיקריות שלנו בתקופה זו היא להמשיך לתמוך
ולהגן במידת האפשר על קהילות הרועים הפלסטינים הסובלים
ממעשי התעמרות קשים על ידי המתנחלים כשהם יוצאים למרעה.
פעילות מחסום WATCHוחברי ארגונים אחרים ליוו את הרועים בכל
עת אפשרית .כשהיינו שם ,המתנחלים נסוגו על פי רוב ,העדרים
הפלסטינים רעו וההתעמרות פחתה .אולם לעתים ניצבו הרועים
והמתנדבים בפני מתנחלים אלימים ובפני הצבא הישראלי שפקד
דווקא על הרועים והמתנדבים לעזוב את השטח.
נוכחותנו העקבית בבקעת הירדן משכה את תשומת לב הטלוויזיה
החברתית אשר הפיקה בחודש מאי כתבה על רועים פלסטינים
בבקעת הירדן ,ובכלל זה ראיון עם דפנה בנאי ,חברת
מחסום WATCHשהיא פעילה מובילה שם .פעילותנו בבקעה צוינה
גם על ידי עמירה הס במאמרה בעיתון הארץ על אודות "חוות
אורי" ,אחד המאחזים בבקעה.

פרויקט המקאמים – סקירה של אתרי מורשת
ופולחן פלסטינים הנמצאים כיום מחוץ לתחום
לפלסטינים
בשיתוף עם בעלי אדמות פלסטינים ומועצות מקומיות בגדה,
חברות מחסום WATCHסקרו את האתרים הפלסטיניים
המסורתיים של תרבות ,דת ומורשת )בערבית ביחיד – מקאם,
ברבים – מקאמאת( .מקומות אלה הוקדשו לדמויות תנכיות
וקוראניות כאחת ,בין אם ממשיות או מיתולוגיות ,גברים ונשים,
ומילאו תפקיד חשוב בחיי הדת והתרבות הפלסטיניים .הצוות
הפיק סקירה מקפת של  40אתרים והיא נגישה כעת באתר שלנו.
מתנדבות מחסום WATCHהפיקו והסריטו את הסרט מקאם
בשיתוף עם הטלוויזיה החברתית והוא הוקרן בה בפברואר.2019 ,

נוכחות פעילות מחסוםWATCH
בבתי משפט צבאיים
חברות מחסום WATCHנכחו ב 59-ישיבות של בתי משפט
צבאיים ,בהן הוצגו תיקים רבים .קראו נא באתר
מחסום WATCHדוחות מבתי המשפט הצבאיים.
ב 2019-תורגם הדוח המקיף שלנו "צדק של אדונים"
לגרמנית ,כהמשך למהדורות שלנו בעברית ובאנגלית
שפורסמו ב .2018-אחת הפעילות שלנו נסעה לגרמניה שם
הציגה עבודה זו בפגישות ובראיונות שונים.
מאמר של עמירה הס ,שהופיע בעיתון הארץ בינואר2019 ,
דיווח כי בתי המשפט הצבאיים קנסו פלסטינים בסך 16
מיליון ש"ח בשלוש שנים ,וציין כי דוחות מחסוםWATCH
גילו שהטלת קנסות בוצעה באופן שרירותי מאוד ,ללא
שיטתיות או עקביות כלשהי.

סיוע לפלסטינים מנועי כניסה לישראל
מחסום WATCHהמשיך לעזור לפועלים וסוחרים
פלסטינים לערער על המעמד שלהם כמנועי כניסה
לישראל מפאת שיקולי 'ביטחון'.
צוות זה פועל  18שעות בשבוע בטלפון .הוא נענה כבר
לאלפי בקשות עזרה טלפוניות וטיפל ב 7000-פקסים.
השנה ,הוגשו  1889בקשות .מתוך סך  1648בקשות שזכו
לתשובה ,הוסרו  897בני אדם ) (54%מרשימות המניעה.
מחסום WATCHעזר בהכנת חלק מהבקשות ,ואחרות
הוכנו על ידי המת"ק בחברון.
בשנת  174 ,2019מגישי בקשה הגישו ערר על כך שלא
הוסרו מרשימות המניעה .ב 113-מקרים הערעור זכה
בהצלחה .עשרים מערערים לא הוסרו עדיין מהרשימה
אך נאמר להם כי אם יגישו בקשה חדשה בתוך מספר
חודשים  --היא תזכה לעיון חיובי .מקרים אלה מטופלים
על ידי עו"ד תמיר בלנק.

מחסום WATCHמקבל גם פניות מאנשים המנועים על ידי
משטרת ישראל ,בעיקר כי נתפסו בעבודה לא-חוקית בתוך
ישראל .בשנת  85 ,2019בני אדם בעלי תיקים פתוחים שלחו
לנו את מסמכיהם .מחסום WATCHהפנה  21אנשים לעו"ד
תמיר בלנק 8 ,מהם זכו שתיקם ייסגר.
בשנת  2019התחלנו להגיש "עררים טכניים" למשטרה
בעזרתו של עו"ד תמיר בלנק .גילינו שנתגלעו טעויות רבות
בתיקי המשטרה ובחישובים של תוקף המניעה .אנשים
הועלו על רשימות מניעה בטעות למשך שנים רבות ,רבים
מהם עד שנת  .2099הצלחנו לבטל מניעה כזו לרבים וכיום
יש להם כבר אישורי עבודה.

שינוי נהלים להוצאת היתרי עבודה
זה מספר שנים פונות פעילות מחסום WATCHבבקשות לשנות את
התהליך הכרוך בהקצעת היתרי עבודה בישראל לפועלים פלסטינים.
המערכת רקובה ומושחתת ,פועלים פלסטינים נתונים לחסדי
מעסיקיהם וחייבים לשלם הון עתק מדי חודש למתווכים כדי להשיג
את ההיתרים.
בשנת  2015הוגשה הצעה לרפורמה על ידי מחסוםWATCH
והוצגה למתאם פעולות הממשלה בשטחים ,וכעת היא סוף סוף זוכה
לתשומת לב .עמירה הס כתבה מאמר חשוב בהארץ על הבעיה ,וציינה
בה את מחסום .WATCHלמרות שאין עדיין כל רפורמה באופק ,אנו
מאמינות שבקשתנו לשינוי הניעה את הנושא לקדמת הדיון.

הרתעה מינהלית
בשנה זו המשכנו לנהל משפט משנת  2018שבו פנינו
למערכת המשפט בשם קבוצות אנשים שהיתריהם בוטלו .הם היו
מנועים ונאסר עליהם להשיג היתרי עבודה או מסחר היות ששם
משפחתם זהה לכאלה שהשתתפו בגל האלימות שפשט בשנים
האחרונות.
בשנת  2019קיבלנו פסקי דין עבור  190פלסטינים שערערו על
ההחלטה לרשום אותם כמנועים .בקשות אלה טופלו
בעזרת מחסום WATCHועו"ד תמיר בלנק ,109 .או  57%מהפונים,
הוסרו מרשימת המניעה לאחר תהליך הערעור.

סיורים והרצאות
מחסום WATCHערך  17סיורים עם  311משתתפים.
פרסמנו  3מודעות בעיתון הארץ המפיצות את דבר
הסיורים .בנוסף ,פרסמנו את הסיורים בדף הפייסבוק
שלנו ,באתר ,ובניוזלטר התקופתי.
בסיורים שלנו ,מסיירים מישראל ומחו"ל מבקרים
במחסומים ובכפרים במרכז הגדה המערבית .מידע כוזב על
אודות המשטר הצבאי בשטחים רווח ,ומעטים מכירים את
מכשול ההפרדה ,הבעיות שהוא מייצר במרחב התפר,
המחסומים החקלאיים המאפשרים במשורה לחקלאים
פלסטינים להגיע לאדמתם .בהפגישנו ישראלים עם
פלסטינים בכפריהם אנו חולקות את המציאות שאותה
אנו חוות מדי יום.
ביולי  ,2019הטלוויזיה החברתית פרסמה דוח על הכפר
הפלסטיני קדום ,שהוסרט באחד מסיורינו.
ערכנו גם מספר הרצאות לקבוצות שונות ,בכמה השפות,
בעיקר לאורחים מחו"ל.

פעולות עם נוער ישראלי
חרף מאמצים להרחיק ארגונים כמו מחסוםWATCH

ממערכת החינוך ,נמשכת הפעילות שלנו בפעולות עם נוער
ישראלי במכינות הקדם-צבאיות ובכמה בתי ספר
וקיבוצים .למעשה ,פעולות ההסברה שלנו אף התרחבה.
בשנת  2019נפגשנו עם למעלה מאלף נערים ונערות
במכינות קדם-צבאיות ובבתי ספר 66% ,יותר מאשר בשנה
הקודמת .פגשנו אותם בכיתות שלהם ,כיסינו מאות
קילומטרים בנסיעה למסגרות בגליל ובנגב כמו גם בסיורים
שלנו למרחב התפר ומרכז הגדה המערבית.

ימי ים
פרויקט ימי ים מאורגן ונתמך על ידי חברות
מחסום WATCHופעילים ישראלים אחרים .במיזם זה
מגיעות נשים פלסטיניות וילדיהן ליום כיף בים.
חברות מחסום WATCHומתנדבים רבים אחרים
מכינים כריכים לכולם ומצטרפים לנשים ולילדים
הללו בים .בשנה זו ,קיימנו  23ימי ים בהם השתתפו
למעלה מ 1200-פלסטינים ,שנתמכו בכ 400-מתנדבים.
השנה ,הטלוויזיה החברתית דיווחה על הפרויקט.

הסברה בתקשורת
למעלה מ 95-כתבות בתקשורת הישראלית ובחו"ל ציינו את
מחסום .WATCHבנוסף ,הופענו גם לפחות ב 7-מאמרים אקדמיים
שפורסמו בשנת .2019
במהלך שנת  ,2019פרסמנו  4עלונים בעברית ובאנגלית.
האתר שלנו ממשיך להיות מתוחזק ומעודכן .בחודשים האחרונים של
שנת  2019עבדנו כדי לזכות במענקי גוגל ,כדי שנוכל לקדם את הארגון
כמו גם הסיורים ואירועים אחרים .בשנת  2019כולה ,נרשמו 37,981
משתתפים באתר ,עלייה של  36%בהשוואה לשנה הקודמת .רובם
בקבוצת הגיל  ,25-34ו 40%-הגיעו דרך דפדפנים בעברית.
בטוויטר היו  1828עוקבים ונוספו  210חדשים במהלך השנה .זכינו גם
ל 151,414-התייחסויות )מספר הפעמים שציוצים ,ציוצים חוזרים
ותגובות שלנו הופיעו בטוויטר( 1976 .אנשים נכנסו לבדוק את הפרופיל
שלנו כדי להכיר אותנו.
בסוף  2019היו לנו  7267עוקבים בפייסבוק 492 ,יותר משנת .2018
נראה כי הידיעות שלנו על בקעת הירדן זכו לעיון המרבי .פוסט ב5-
באוגוסט ובו צילום של תינוק שנהרג על ידי משאית ישראלית בבקעת
הירדן נקרא על ידי  33,000בני אדם ,בעוד ש 7890אנשים הגיבו בתגובה
פעילה.
פוסט מ 1-בספטמבר ,על האופן שבו חיילים ישראלי מחויבים ללוות
ילדים פלסטינים בדרכם לבית הספר סמוך להתנחלות/מאחז חוות
מעון בדרום הר חברון ,כדי להגן עליהם מידי המתנחלים ,הגיע ליותר
מ 9700-קוראים.

סרטון שהעלינו על הריסות בבקעת הירדן הגיע לעיני  11,400צופים.
ב 29-בדצמבר ,פוסט על האופן שבו אימוני הצבא השפיעו על  100איש
בבקעת הירדן ,בכלל זה ילדים וזקנים באמצע החורף הקשה ,הגיע
ל 16,800-קוראים.
מתנדבות מחסום WATCHהסריטו והפיקו  10סרטונים על המצב
במחסומים השונים ,השערים החקלאיים והכפרים.הסרטונים
מופיעים בעברית ובאנגלית באתר שלנו ,בניוזלטר ,ובערוץ היוטיוב.
הם מציגים תקרית התעמרות בבקעת הירדן ,תוצאות הריסות
והשפעתן על משפחה בבקעת הירדן ,מחסום קלנדיה לפני ואחרי
השיפוץ שעבר ,מחסום תרקומיה ,המחסום החקלאי במסחה וראיון
עם ראש המועצה המקומית ,והשפעת פעולות מתנחלים באזור חברון.
סרטנו" ,העמק הנעלם" שהופק בשנת  ,2013עדיין מסתובב.
באוקטובר  2019הוצג בפסטיבל הסרטים הפלסטינים בבוסטון,
ובנובמבר בבון ,גרמניה ,בפסטיבל סרטים פלסטינים ,וכן בפסטיבל
הבינלאומי לסרטי תעודה ואנימציה בלייפציג.
חברת מחסום WATCHלאה שקדיאל הוזמנה לשאת דברים באירועי יום
הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני .נכחו בו  9000בני אדם והוא
שודר ברחבי העולם.

2019 תומכינו בשנת
הקרן החדשה לישראל
SBSCT
Peace and Justice Fund
Women's World Day of Prayer, Germany
SIVMO
ועוד תורמים פרטיים רבים

! זקוק לתמיכתכםWATCHמחסום

פרטי קשר
Email: friendsofmachsomwatch@gmail.com

