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אדם יות  זכו למען  נשים  קרן 

 

 



Watchאודות מחסום  
מאז 2001 ארגון מחסוםWATCH  צופה, עוקב  ומתעד את תנאי חייהם
של פלסטינים בשטחים הכבושים תחת השלטון הצבאי הישראלי  ומפיץ
את המידע בכלי התקשורת השונים כדי להגביר את התודעה,  בעיקר
בקרב החברה הישראלית. ב-2004 הפך מחסוםWATCH לישות   
 חוקית, הרשומה כחברה שלא למטרות רווח בשם קרן נשים למען זכויות 

אדם, בע"מ.
 

בארגון חברות כ-200 מתנדבות ישראליות. כארגון נשים בלבד,
הוא מתנהל ללא הנהלה ואדמיניסטרציה, ללא משרד וללא הירארכיה.
הפעילות נעשית על ידי נשים וצוותים בעבודה בשטח ומן הבית. על כן
ההוצאות האדמיניסטרטיביות מזעריות ומשמשות אך ורק לצרכים

הכרחיים, התקציב מופנה לפעילות עצמה.
 

פעילות מחסוםWATCH מקדישות כמויות אדירות של זמן, אנרגיה
ומחויבות למחאה נגד הכיבוש. אנו מגלמות נוכחות נשית אזרחית
במרחבים צבאיים. נוכחותנו ביומיום מול חיילים ואזרחים פלסטינים
מראה כי קיימים ישראלים המתנגדים לכיבוש. תפקידנו כמתנגדות לכיבוש
חושף אותנו לאתגרים המוצבים בפני חופש הביטוי אפילו בתוך החברה

הישראלית הרואה עצמה כדמוקרטית.
 

פרטי קשר:
friendsofmachsomwatch@gmail.com – כתובת מייל

 
 

 
 
 
 
 
 

http://gmail.com/
https://www.facebook.com/machsomwatch/
https://twitter.com/machsomwatch
https://www.instagram.com/people_of_the_barriers/


הישגים
ניטור במחסומים 

בשנת  2018 איישנו קרוב ל-800 משמרות שקיימו נוכחות
נראית ובלתי-אלימה במחסומים שבמובלעת ירושלים, בצפון
הגדה המערבית, באזור חברון, וגם בישובים שבמרכז הגדה

המערבית ובבקעת הירדן.
 

 



שלטון האדונים ויום זכויות האדם

 
ב-2018 צוות המתנדבות שלנו נכח בבתי המשפט הצבאיים

בעופר, בסאלם ובמגרש הרוסים בירושלים.
קיימנו ודיווחנו על יותר מ-50 משמרות בבתי המשפט.

צוות בתי משפט של מחסוםWATCH כתב והפיק מסמך
חשוב על בתי המשפט הצבאיים שהוצג רשמית ביום השנה

ה-70 ליום זכויות האדם הבינלאומי בסינמטק תל אביב.
המסמך הודפס וקיים גם באתר בעברית, באנגלית ובגרמנית .
הוא מתאר כיצד השפה המשמשת את בתי המשפט הצבאיים
משקפת את השקפת העולם של הכיבוש וכולל תובנות שלנו
משנים של מעקב ותיעוד בהליכים המשפטיים המתקיימים
בבתי המשפט הצבאיים בעופר, במגרש הרוסים בירושלים

ובסאלם.
 

בתי משפט 

https://machsomwatch.org/sites/default/files/Military%20Courts%20Hebrew%202018-11-21.pdf
https://machsomwatch.org/sites/default/files/Military%20Courts%20Hebrew%202018-11-21.pdf


בשנה החולפת ראינו עלייה ניכרת במספר הבקשות לעזרה
ובתגובות השליליות מצד השלטונות. הדבר הוביל גם לעליה

ניכרת במספר הערעורים שסייענו בהגשתם. פלסטינים
שביקשו להסיר את שמם מרשימות המניעה מטעם

המשטרה, בה נכללו בעיקר בגין כניסה לישראל לצורך
עבודה ללא היתר תקף,  נתקלו בסירוב כמעט בכל המקרים.

 
על פי נתונים שבידינו, הגישו ב-2018  4071 פועלים וסוחרים

(בעיקר פועלים) בקשות להסרת שמם מרשימת המנועים,
מהם טופלו  2292 על ידי מחסוםWATCH ו-1779 טופלו
על ידי שני משרדים בחברון. מבין 4071 פועלים וסוחרים
אלה, 248 הוכרו כמנועי משטרה, ו-3823 כמנועי שב"כ.

 סה"כ 1024 אנשים הצליחו למחוק את עצמם מהרשימה.
 

בספטמבר הפיקה הטלוויזיה החברתית סרט קצר על
המניעות, כמו גם ראיון מלא בנושא עם חברת

מחסוםWATCH סילביה העומדת בראש צוות הטיפול
במנועים.

 עזרה לפלסטינים מנועים

https://tv.social.org.il/politics/2018/09/17/names-collective-punishment
https://tv.social.org.il/politics/2018/09/17/silvia-peterman


בנוסף, טיפלנו השנה בבקשות מטעם אנשים שהיתרי העבודה
נלקחו מהם באופן שרירותי והוכרזו כמנועים כי שם משפחתם
זהה או דומה לשמו של אדם שהשתתף ב"אינתיפאדת
היחידים". כדי לחסוך בדמי הטיפול המשפטי הגשנו ערעורים
קבוצתיים. בנובמבר 2018 שלח מחסוםWATCH מכתב
למתאם פעולות הממשלה בשטחים (בשליטת משרד
הביטחון) מטעמם של 105 אנשים מכפר אחד, אחרי שנלקחו
ההיתרים מ-47 בעלי היתרים מאותו הכפר שערערו על כך
מיד והגישו בקשות חדשות שהוחזרו עם סירוב בתוך ימים
ספורים ללא הצדקה. בדצמבר 2018 שלחנו רשימת "מנועי
אג"ם הרתעה" מסוג זה מרחבי הגדה המערבית וכעת הם

מקבלים את היתריהם בחזרה בהדרגה.



ביחד עם בעלי קרקעות פלסטינים וחברי מועצות מקומיות
אנו סוקרות אתרים משמעותיים למסורת, לתרבות,

ולמורשת הדתית הפלסטיניות (מקאמים). מקומות אלה
הוקדשו לדמויות של גברים ונשים מן הקוראן או בתנ"ך,

דמויות אמתיות ומיתיות כאחת, שמילאו תפקיד חשוב בחיים
הדתיים והתרבותיים הפלסטיניים.

אזרחים פלסטינים מנועים מכניסה לאתרים אלה בשל
קרבתם להתנחלויות או בשל היותם בשליטת הצבא

הישראלי.

מעקב אחר הכיבוש בכפרים

חברות מחסוםWATCH חקרו, צילמו, הסריטו ותיעדו 38
אתרים כאלה בגדה המערבית. הדוח יצא בעברית ונמצא
באתר האינטרנט שלנו. מחסוםWATCH הסריט והפיק
את הסרט "מקאמים" בשיתוף עם הטלוויזיה החברתית

https://www.youtube.com/watch?v=2cxBDhMJLkI&feature=youtu.be


מטרה חשובה בעת הזו היא לעזור לתאם תמיכה והגנה של
אותן קהילות רועים מרוששות הסובלות מהתנכלויות מצד
המתנחלים כאשר עדריהן יוצאים למרעה. כשמתנדבים
ישראלים מלווים את הרועים, המתנחלים נסוגים וההתנכלויות
פוחתות. מתנדבות מחסוםWATCH וארגונים אחרים ליוו

השנה את הרועים בהזדמנויות רבות.
עקבנו גם אחר קהילות הרועים הפלסטינים שנועדו לפינוי
בכוח: אל חילווה ואום אל ג'מאל בצפון הבקעה, והקהילה
הבדואית ח'אן אל אחמר. מתנדבות מחסוםWATCH ביקרו
דרך קבע בסביבה בתקופה זו כדי לתעד את המצב ולעורר את
מודעות הציבור, ולבטא את רגשי הסולידריות שלהן עם תושבי

הקהילות הללו.
 
 
.

עירור מודעות ציבורית להתנכלויות ולהרס
קהילות פלסטיניות בבקעת הירדן



 מאות אנשים השתתפו בסיורים שערכנו בעברית ובאנגלית
בגדה המערבית ובבקעת הירדן. למעלה מ-600 אנשים
מחו"ל, סטודנטים נכחו בהרצאות שלנו באנגלית ובשפות

אחרות. 

סיורים והרצאות

https://machsomwatch.org/he/tours


למעלה מ-600 צעירים פגשו אותנו בסיורים ובדיונים בחברון
ובגדה המערבית כמו גם בבתי ספר תיכון ובמכינות

קדם-צבאיות ברחבי המדינה. אלה מפגשים משמעותיים עם
נוער ישראלי שחווה, דן ומתווכח על זכויות אדם, עקרונות

הדמוקרטיה, והכיבוש והשלכותיו.

יצירת קשר עם צעירים



במהלך 2018 פעל מחסוםWATCH לשיפור חשיפתו
בתקשורת, ברשתות החברתיות ובניו מדיה. בחודש יוני

"היינו על הכוונת" כשעלתה הצעת החוק השנויה
במחלוקת נגד צילום חיילים, שקודמה בכנסת על ידי ח"כ

רוברט אילטוב ממפלגת ישראל ביתנו. בעקבות זאת הרבינו
להופיע באמצעי התקשורת. בנוסף המשכנו לעניין

עיתונאים במחסומים הצפופים.
 

הגדלנו את חשיפתנו ברשתות החברתיות: בסוף 2018 היו
לנו 6432 עוקבים בפייסבוק, גדילה של 16% מאותה
תקופה אשתקד. הובלנו גם 30 קמפיינים בתשלום

בפייסבוק, שהניבו יותר מ-19,000 פוסטים.
הפוסטים שלנו הגיעו לקהל של 148,134.

People of השנה פתחנו גם חשבון אינסטגרם שנקרא
the Barriers

בחשבון הטוויטר שלנו יש כעת יותר מ-1700 עוקבים
(1325 חדשים ב-2018). הציוצים שלנו נקראו 174,866
פעמים בשנה החולפת. דף הפרופיל שלנו בטוויטר נצפה

14,866 פעמים.
באתר האינטרנט שלנו ביקורו 24,196 משתמשים, מהם

88% שזו להם פעם ראשונה.
 

עירור מודעות דרך אמצעי התקשורת 

https://machsomwatch.org/he


הקרן החדשה לישראל
SBSCT

Peace and Justice Fund
Women's Day of Prayer, Germany

SIVMO
ותורמים פרטיים רבים

תומכינו ב-2018

מחסוםWATCH זקוק לתמיכתכם! 

https://machsomwatch.org/he/donate
https://twitter.com/machsomwatch
https://www.instagram.com/people_of_the_barriers/
https://www.facebook.com/machsomwatch/
https://machsomwatch.org/he

