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קוץ תקוע באחוריה של תעשיית האיסורים הישראלית,
הדפס
בדמות כמה נשים בגיל הפנסיה בערך ובעלות כושר
התמדה ועיקשות .במלה אחת :נודניקיות .אלו הן
הוסף לרשימת קריאה
מתנדבות "מחסום ווטש" ,שבשבע השנים האחרונות
מנדבות את כושר ההתמדה הזה כדי לערער על מניעת
יציאתם של פלסטינים לעבודה בישראל "מסיבות
ביטחוניות" )ארגון המתנדבות "מחסום ווטש" ,שהתחיל
לפני יותר מעשור בבקרה על מחסומים צבאיים פיסיים
ומינהליים בגדה המערבית ,פיתח ענפי התמחות שונים:
מניעה ביטחונית ,משמר בתי משפט צבאיים ,קנסות משטרה ,היתרי תנועה לצורכי
בריאות ,מגבלות בבקעת הירדן ועוד ועוד(.
במשמרותיהן במחסומים הכירו הנשים את הפועלים והסוחרים הפלסטינים שתלויים
לפרנסתם בישראל ,ושבבוקר עכור אחד גילו שהיתר היציאה שלהם בוטל והוטלה עליהם
"מניעה ביטחונית" .היכרויות ושיחות עם מאות אנשים ,ואחר כך עם אלפים ,גרמו לנשים
לכפור בפרשנות האוטומטית שמייחס הישראלי הממוצע למלים האלה" :השב"כ יודע מה
הוא עושה .אם נלקח ההיתר ,סימן שהאיש מסוכן".
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הן התחילו להמתין שעות עם הפועלים והסוחרים שהלכו לערער על המניעה הביטחונית
בלשכות מינהלת התיאום והקישור ,אחר כך עזרו במילוי טפסים להגשת בקשות להסרת
המניעה .הן התקשרו לכל מי שאפשר במינהל האזרחי ,כדי לברר מדוע אדם מחכה שעות
ולא מגיע לאשנב ,מדוע לא ניתנת לו קבלה על הגשת הבקשה ,מדוע תשובה לפנייה
קודמת לא מגיעה ,מדוע אין טפסים בערבית .הן כתבו מכתבים לקצין מטה תעסוקה
במינהל האזרחי ,ליועץ המשפטי הצבאי באיו"ש ,לראש השב"כ ולראש המינהל האזרחי.

עוד כתבות בנושא
המינהל האזרחי מציג 101 :סוגי היתרי כניסה לפלסטינים
ההשפלה היומיומית ב"מעברים"

21:49 | 24.12.2011

04:16 | 04.12.2011

הנדנודים מניבים תוצאות :עד כה הן ליוו כ-
 5,000איש בתהליך הערעור .המניעה
הביטחונית התנדפה אצל כ 35%-מהאנשים
כבר בשלב הראשוני של הטיפול .יש
שממשיכים לערכאות משפטיות ,למרות
ההוצאה הכספית .עו"ד תמיר בלנק שותף פה
לנשות מחסום ווטש ,שעבודתן בהתנדבות
מוזילה לפועל את גובה התשלום .המניעה
הביטחונית של כ 70%-מבין  283איש שפנו
לערכאות באמצעות "מחסום ווטש" התפוגגה,
לרוב לפני שלב הדיון עצמו.

הצעות מיוחדות

ב 9-בנובמבר  2009קצינה במדור מרשם
אוכלוסין שבלשכת היועץ המשפטי הצבאי
פרנץ קפקא .סצינה מ"הטירה" פותחת את
באיו"ש כתבה להן" :לאחרונה מתקבלים
הדו"ח.
במשרדנו על בסיס שבועי מספר רב של
העתקי בקשות להסרת מניעה ביטחונית של
תושבים אשר בקשתם להיכנס לישראל לצורכי תעסוקה סורבה ...משרדנו אינו הגורם
המינהלי המוסמך לטפל בבקשות אלו) ...ו(בתלונות כנגד התנהלות המינהל האזרחי,
אבקש כי תופסק שליחת העתקים אלו) .הם יוצרים( עומס על הפקס ואף מבזבזים
משאבים אקולוגיים יקרים"...
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב כתבות "הארץ" ישירות לפייסבוק שלכם
לפעילות "מחסום ווטש" היה מספר הפקס של היועץ המשפטי ,משום שעד יוני  2007הוא
כן היה הכתובת לערעורים על מניעה ביטחונית .אחר כך שונו הכללים והוא חדל להיות
הכתובת ,ושוב שונו הכללים ,ושוב משהו השתנה ,והיה גל של ביטול היתרים לפועלים
ותיקים .ומשום מה ,מיולי  2009עד מארס  2010לא היה למי לפנות כדי לערער .הנשים
פיקססו תשובה לקצינה" :מעסיקים )שבנוהל החדש נדרשו לבקש אישית את הסרת
המניעה של הפועל הפלסטיני( לא מקבלים תשובות .עורכי דין לא מקבלים תשובות...
במת"קים אין תשובה לסיבת ההחרמה) ...הפועלים( מנסים להיפגש עם )נציג( השב"כ
והלה נותן להם להמתין שעות רבות ושולח אותם בזו הלשון' :לא צריך אותך' .כאשר נציג
השב"כ ניאות להיפגש עם התושב שורת המחץ היא' :תעזור לנו ונעזור לך  -ולא לא תקבל
היתר בחיים' .וכאשר הם פונים עם מעסיקיהם בהליך ערעור על המניעה הפתוח בפניהם,
אין תשובה .יש קיר אטום...
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"...היות וישראל מחזיקה באזור בתפיסה לוחמתית) ,היא( בעלת חובות כלפי )תושביו(,
ובין היתר החובה לדאוג לרווחתם ולצורכי חייהם .לכן יחד עם התלונה על הנזק האקולוגי
שאנחנו גורמות היינו מצפות להתייחסות ולו מינורית לנזק האנושי"...
באתר האינטרנט של "מחסום ווטש" הועלה שלשום דו"ח שני במספר של קבוצת
התמחות זו ,המסכם את פעילותה מאז יוני  2007ונקרא "אסירים שקופים  -לא יודעים
מדוע ואין לאן לפנות" .כתבה אותו סילביה פיטרמן ,כלכלנית בכירה בגמלאות .לא בכדי
היא מתחילה את הדו"ח בסצינה מ"הטירה" של קפקא .סאגות קפקאיות של פלסטינים
יחידים במבוכי הכיבוש לא נעדרות מעיתוננו .אבל הדו"ח מביא סאגה של אלפים .לכן
תמיד ברקע הדו"ח נשמע הניגון :יש פה שיטה ,יש מגמה מאחורי המניעה הסיטונאית של
היתרים והגבלת התנועה.
"זוהי מערכת שמיועדת להמשיך ולתחזק את הכיבוש .ולשם כך יש לשמור את
האוכלוסייה מפוחדת ,במצב של אי ודאות וללא לכידות חברתית .השיטה גם מיועדת
לקיים מאגר גדול של פלסטינים ...כדי לגייס אותם )לשב"כ( תוך ניצול ציני של צרכיהם
הבוערים ביותר" ,כותבת פיטרמן .כדאי היה להוסיף :השיטה נועדה להפחית למינימום
את מספר הפועלים הפלסטינים בישראל ,בדרך להשלמת מדיניות ההפרדה הדמוגרפית
שהממשלות הנהיגו מאז תחילת שנות התשעים.
מה שעוד מתברר בדו"ח  -וכאן מן הראוי היה לפרט יותר  -הוא הכללתם ההדרגתית של
הפועלים הפלסטינים בישראל בקטגוריה של "פועלים זרים" .הרבה עובדות בשטח קובעת
ישראל כדי לייצר את מיצג השווא ששטחי  Aו B-הם "מדינה" ולא שטח כבוש .למשל,
המחסומים שנקראים "מסופים" או "מעברים" .הכפפת הפועלים הפלסטינים למשרד
הפנים )ולא למשרד התמ"ת ,כפי שהיה בעבר( ולנהלים כאילו היו מתאילנד ומקולומביה,
היא עוד עובדה כזאת.
האין הסיוע לבודדים )גם כשמדובר באלפים( מייפה את השיטה? זאת שאלה שעולה
בדו"ח ,כמו גם בשיחות-תמיד של הפעילות .זוהי דילמה של כל קבוצה ישראלית מתנגדת-
כיבוש .במערכה הכוללת נגד משטר הפריווילגיות ליהודים ,ישראלים-יהודים מנצלים את
זכויות היתר שלהם ומנסים לסייע לאנשים )בדרך כלל מהשכבות הפלסטיניות שאינן
מרופדות בכסף או בקשרים( בהתמודדותם היום-יומית עם ממלכת האיסורים :לצאת
לטיפול רפואי ,לבטל צו הריסת בית ,להכין תוכנית מתאר ,לחפור בור מים ,להגיש תלונה
במשטרה נגד התנכלות מתנחלים ,לצאת ללימודים ,לבקר אמא חולה .ההבנה
התיאורטית שמדובר בשיטה מאוסה וההתנגדות לה לא מחלישות את האכפתיות
והמחויבות ליחיד.

פרסומת :מעסיקים ומנהלים ,מחפשים מדענים למשרות מו"פ?

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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גישות חדשות בעיצוב
תערוכה חדשה במוזיאון ישראל ,ירושלים

פרסומת

הוספת תגובה
להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

שם:

נושא:
תגובה:

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
מהראשונה לאחרונה

מהאחרונה לראשונה

הצג לפי דירוג

הצג לפי פופולריות

הצג את כל התגובות פתוחות

01

02

צודקות ,אסור לעזור להם בכלל ,ככה נהיה כולנו מוסריים
ונקיים מעוון בלי צל של חשש לשת"פ עם הכיבוש
29.01.12
אבירם 10:22

ונניח שלא יהיה כיבוש  -האם גם אז תהיה ישראל מחוייבת
לתת היתרי עבודה בשטחה לאזרחי פלסטין ?
29.01.12
א 10:34
כל עוד יש מחסומים שאנו שמים בתוך שטחי יו"ש,
אנחנו אחראים על גורל הפלסטינים ,ולכן יש מקום
להתערב במדיניות הכניסה לישראל.
29.01.12
על העיוורון 19:48

03

הנשים האלה מסכנות את ביטחון המדינה בצורה חמורה

2

1

14

2

2

0

11

16

29.01.12
ש.דובי 11:05
וצריכות להיות במעקב צמוד של השב"כ ולבלות בכלא עד שיחדלו ממעשיהן
שיש בהם הימור על חיי אזרחי ישראל.
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סגור

הגב לתגובה זו

אתה מהווה סכנה ברורה לדמוקרטיה אם אלה
מסקנותיך ,וצריך לשלוח אותך אל מחוץ לגדר ההפרדה
29.01.12
שב"כ 12:53

6

5

בגישה הפשיסטית שלך יש הימור על חיינו )לת(

3

4

המריח צרות

14:01

29.01.12

ש .דובי ,שרת בצבא לפני שאתה מדבר) .לת(
ד .שיט

00:03

30.01.12

הגב לתגובה זו

04

05

סגור

אוולת מדינית ועוולות השלטון הם פועל יוצא של כיבוש
משחית ומביש ולעת הזאת "טוב שלום בלי ציונות מציונות
בלי שלום" )לת(
29.01.12
פלץ 11:33

5

7

הכשרת הכיבוש

0

4

רונית לנטין

06

14:26

29.01.12

לא הבנתי :הרי לפי התיאור ישראל מתחילה להתייחס
לרשות כמדינה
29.01.12
גיל ג 16:27
לא ,זה מה שישראלים מספרים לעצמם
גיל

21:39

עיל ג

00:05

3

0

2

1

29.01.12

נכון ,לא הבנת .זה חדש? )לת(

07

0

0

1

0

30.01.12

8

0

פרנץ פאנון ,כפי שיודעת היטב הכותבת ,כבר השיב על
שאלה זו  -והפ.ל.נ .יישם .לא זו בלבד שאין להקל על
מצוקת ה"ילידים" ,יש להחמירה .אם יש נגיד רופא שעוזר
להם ,יש לרצחו .מורה? לבתק את בטנה ההרה ולמלאה
אבנים .ראש עיר? לשחוט .ככל שיהיה רע יותר יהיה טוב
יותר .בסופו של דבר יתגשמו דבריו של סארטר:
ה"מנשלים" יירצחו כולם בסכיני ה"מנושלים" ,ובכל רצח
ישוחררו שניים מעבדותם .הרוצח והנרצח .האם יש לציין
במפורש שאלה דברי בלע אשר היו שגורים ,ועודם ,בפי
הגרועים שבמנוולי העולם? האם יש צורך לומר ,לאחר
קריאת יומני סולז'ניצין למשל ,מה היה חושב דיסידנט
סובייטי על אשה כמו הס ,שהיתה  -ללא ספק  -טוענת
בשעתו ממקום מושבה הבטוח במערב שה"משטר
המתקדם" בברית המועצות ראוי להגנה? הרי בדיוק אותם
אדיוטים שימושיים ,אותם מנוולים ,שהגנו אז על ברז'נייב
מגינים היום על הנייה ,ומאותם נימוקים...כמה לא מוסרי.
כמה נתעב .כמה  -בסופו של דבר  -מגעיל.
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מודרניסט .

29.01.12

19:34

"כמה לא מוסרי .כמה נתעב .כמה  -בסופו של דבר -
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