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 עלינו

של העם  קואליציית נשים לשלום היא ארגון פמיניסטי הפועל לסיום הכיבוש הישראלי בפלסטין, לשחרורו

תושבות ותושבי  הפלסטיני מכיבוש ודיכוי, למען יצירת חברה שוויונית וצודקת להבטחת חיים בכבוד לכל

ופלסטיניות החיות  פלסטין. בקואליציה שותפות נשים ממגוון רחב של זהויות ומגזרים, יהודיות-ישראל

 בגבולות ישראל ומחויבות למאבק בכל סוגי הגזענות, הדיכוי והאפליה. 

נשים לשלום יוזמת קמפיינים פוליטיים ברמה מקומית ובינלאומית, תוך מחויבות לפיתוח  קואליציית

ת קואליציית נשים לשלום פועלת על מנת לקדם את השיח והמודעו .של שיח וערכים פמיניסטיים והטמעה

עורבות והאינטרסים של חברות ישראליות ובינלאומיות המרוויחות מהכיבוש, המבנושא כלכלת הכיבוש, 

במרכז הפעילות של הקואליציה מתקיימים מפגשים   .בערבית, עברית ואנגלית זאת תוך הנגשת ידע

לארגונים בנושא  שים מגינות זכויות אדם וכן ייעוץ וסדנאותם, הכשרות לפעילות, מתן תמיכה לנקבועי

 .מגדר ופמיניזם

יקט הקואליציה הפועל לחשוף את המחיר האמיתי של התעשיות הצבאיות הישראליות 'חמושים' הוא פרו

 והסחר הישראלי בנשק, ולבנות התנגדות חזקה כנגדם. 

 hamushim@coalitionofwomen.org -צרו איתנו קשר ב

www.coalitionofwomen.org | www.hamushim.com 

 

 דו"ח זה זמין, עם הפניות, באתרי האינטרנט שלנו.
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החברה, "עזה הפכה לאולם תצוגה עבור ה'גדרות החכמות' של 

  ב"בקר-מעריכים את זה שמוצרינו נוסומכיוון ולקוחות 
 מגל מערכות בטחון דאז של-סער קורש, מנכ"ל

באביב האחרון, עשרות אלפי מפגינים ומפגינות פלסטינים יצאו לרחובות והחלו להפגין אל מול הגדר 

. הדרישות השיבה הגדולה בעזה ונה צעדהשמכ במה ,שנים לנכבה הפלסטינית 70לציון  ההפרדה,

לסיים את הסגר והכיבוש הצבאי, ולקיים חיים בכבוד  היו מימוש זכותם לשוב לאדמותיהם, שלהם

האדם שלהם. אלפים הקימו אוהלים במרחק של חצי ק"מ מהגדר, והתארגנו לצד שמירה על זכויות 

במחאות מגוונות. מארגני צעדת השיבה הגדולה הצהירו באופן ברור על כוונותיהם לקיום מחאה 

אלימה כמו ישיבת -אלימה, יזמו ותכננו אירועים, נאומים, הרצאות, פעולות מחאה ישירה לא-בלתי

וזיקליות ואומנויות. בנוסף לאלו, היו נסיונות לפגיעה בגדר אשר תוחמת מחאה, קונצרטים והופעות מ

 וכולאת את עזה, פוגעת מהותית בחופש התנועה של תושביה. 

ששת למאי(.  15-ביום הנכבה )ה למרץ( ותוכננו לבוא לידי סיום 30-אדמה )הההפגנות החלו ביום ה

הכוחות הישראליים )גורמי אכיפת החוק  ת על ידידוכאו באלימו הללו של מחאה הראשוניםשבועות ה

 ממשיכות המחאות ,נכון להיום כמו צה"ל, משרד הבטחון ומשמר הגבול(. לכן,חון הישראליים, והבט

 13,190-מפגינים ומפגינות נהרגו ו 112 לפחות בששת השבועות הראשונים,  באופנים שונים.

חמושים -מפגינים לא הרג סרטוני וידאו כמו גם עדי ראיה תיעדומאש הכוחות.  7,618נפצעו, מהם 

שביקשו , עיתונאים, נשים וילדים או מפגינים כמו צוותים רפואייםמאות מטרים מהגדר, במרחק 

 ונורו בגבם.  -להתרחק מאזור העימות

 ים במיוחד עבור התעשיות הצבאיותיהמבצעים הצבאיים הישראליים בעזה בעשור האחרון היו רווח

כמרחב בו יש הזדמנויות בעזה  רואותממשלת ישראל, כאלו בבעלות . חברות פרטיות, כמו גם בישראל

 שווקו על בסיסי בעתיד חדשות, אשראסטרטגיות לחימה לניסוי של כלי נשק, טכנולוגיות ו רבות

 הצלחתם המבצעית.

, ובפרט את הסגר על עזה, השטחים הפלסטינייםהתעשיות הצבאיות מנצלות את הכיבוש של 

על טכנולוגית צבאיות שישווקו בחו"ל בקרב, להמציא ולהשקיע ב-פשר לנסותכמעבדה או כשדה בו א

לעומק בסרטו של יותם שיטה זו, שמוסברת  אוכלוסיה פלסטינית.כנגד  בקרבבסיס היעילות שלהם 

במיוחד עבור תעשיית הנשק הישראלית  כמשמעותית ורווחית התגלתה(, 2013פלדמן "המעבדה" )

 .  2014-ו 2012, 2008-9-במהלך ההתקפות על  עזה ב

ליעילות השיטה דוגמא טובה  מבצע צוק איתן, היאידועה גם בתור ה, 2014-עזה בבהמלחמה 

המיינסטרים בתקשורת  כלי נשק חדשים ת הישראליים חשפוכוחוה, הלחימה. במהלך הישראלית

כנגד האוכלוסיה הינם בשימוש מבצעי בעוד אותם כלי נשק צבאית, זאת -ובתקשורת הבטחונית

התקשורת הישראלית והתקשורת הצבאית הבינלאומית חגגו את הפיתוחים הפלסטינית בעזה. 

בעקבות "הצלחתם" ן לרווחיותיהם לאחר מכ, דבר שתרם שראו אור יוםהטכנולוגיים החדשים 

במהלך צוק  נהנו מתמיכה ציבורית ופרסום,ש אמצעי לחימה. והקישור שלהם לצה"ל המוכחת בקרב

ואחרים. לאחר תום הלחימה, רבות מחברות  כיפת ברזל ,פגזי חצב, 900ההרמס כלי הטיס היו  , איתן

 יוקרתי בת"א.כטב"מ )כלי טיס בלתי מאויש( הנשק הציגו ושייוקו את מוצריהם בכנס 
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השימוש  לחימה:שפיתחו להכוחות הישראליים חשפו בצעדת השיבה הגדולה שתי אסטרטגיות 

)ושאר כלי טיס בלתי מאוישים/ מטוסים  רחפניםושימוש גובר ב, ל"סיכול איומים"צלפים ירי ב הגובר

בשני התקשורת הישראלית התמקדה  ללא טייס( כאמצעי פיזור הפגנות ופיקוח על אוכלוסיה.

כנות שביצעו ההבסיקור דיכוי הצעדה בששת השבועות הראשונים שלה, ובסיקור  אלמנטים אלו

כוחות הישראליים בדיכוי צעדת הזה נבחן את התנהלות  מסמךב .כוחות כדי לדכא את צעדת השיבהה

ושלא היו תקשורת הישראלית התמקדות בפרטים שזו לסיקור תקשורתי מאסיבי בהשיבה, תוך 

כלי  אתהטקטיקות הצבאיות, אלא גם  אתלא רק בחון נחנו מבקשות ל. אעד תחילת הצעדה שכיחים

במהלך הטבח האחרון כנגד אזרחים עזתים. כל המידע  זריםהנשק שנוסו, פותחו, ושווקו בפני לקוחות 

 נאסף ע"י פעילות חמושים, בהתבססות על תקשורת זרה ומקומית כמו גם עדויות מהשטח. 

 

 "ים של דמעות", "שוקו ולחמניה" ורחפנים אחרים

את המל"טים  הגדולה אפשרה לישראל להציג, במרחב ושימוש שונה מהרגיל, צעדת השיבה

ישראל היא יצואנית ידועה של מזה שנים רבות, המתקדמים של כוחותיה והתעשיות הצבאיות שלה. 

המל"טים הגדולות בעולם. אין זה  מספקיותבעשור האחרון, הבטיחה את מקומה כאחת ו מל"טים

כאמצעי פיקוח על אוכלוסיה אזרחית פלסטינית בגדה  בהםחדש כי הרשויות הישראליות משתמשות 

התרגשה לפרסם, המערבית ובעזה. בשבועות שקדמו לצעדה ובמהלכה, התקשורת המקומית 

 רחבה כי השימוש . עם זאת, נדמם לפיזור הפגנות באמצעות הרחפניםוח אמצעיוסיקרה רבות, פית

ספונטנית  צבאית כי החלטה, אלא למעשה החלטה הנבעה מתכון מוקדםההיקף של רחפנים לא היה 

-למעשה אלתורים לאהיו  בתקשורת בים מהפתרונות הצבאיים שהוצגו לראווהיחסית,ונראה כי ר

ם . שינויים קלים ברחפנים אזרחיים הנמכרים בשוק הוצגו בתקשורת כפיתוחימורכבים בשטח

הנרחב ברחפנים לדיכוי צעדת טכנולוגיים ישראליים. למרות זאת, ישנה משמעות רבה לשימוש 

 השיבה הגדולה.

על שם הלהיט הישראלי. בציניות מדמיע, "ים של דמעות", הנקרא -רחפן גז נחשף בתקשורתראשית 

עבור שימוש בעזה כאמצעי כנגד הפרות סדר ובשימוש כנגד פותח במיוחד  על פי הדיווחים, הרחפן

או  DJIחברות ה"ים של דמעות" הוא למעשה שדרוג של רחפן קיים של אזרחים פלסטיניים. 

Aeronautics גז מדמיע. רחפן מדגם   פצצות המסוגל לירותMatrice 600  של החברה הסיניתDa 

Jiang Innovations (DJI) גזה במטולי, אשר החליף את המצלמה מחדש ע"י משמר הגבול-עוצב 

על פי דוברות משמר הגבול, מספר  . Actuonixלרחפן באמצעות מערכת  שמתחבריםמדמיע, 

בעזה.  בהפגנה פלסטינית נבחןמדמיע החדש השבועות לפני צעדת השיבה הגדולה רחפן הגז 

 יותר כאשר הצעדה החלה.  חבהוטמע לשימוש נר, , הם טוענים,כתוצאה מהצלחתו

הוצגו בתקשורת הישראלית בימים שקדמו לצעדה, ופעם נוספת ביום השישי  המשודרגיםהרחפנים 

משמר הגבול וע"פ  מפקדובי שבתאי, צב קני מאקובראיון לעיתון הישראלי את הצעדה.  אשר פתח

מעבר לעובדה שהאמצעי הזה מנטרל "הדיווחים הראש מאחורי היוזמה החדשה של הרחפן,  הבטיח 

למרות   ."כל סכנה ללוחמים, הוא מאפשר להגיע למקומות שעד כה לא הצליחו להגיע אליהם

כוחות הישראליים הצהירו פעמים רבות כי גז מדמיע הוא האמצעי היעיל והמדויק ביותר בפיזור הש

מקרה בו הוטל גז מדמיע  עדותישצולמו במהלך צעדת השיבה הגדולה  סרטוני וידאו, הפרות סדר
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. יש , פוגע וחונק באזרחיםבמרחק גדול מאוד מהגדר שניצבבדיוק מעל אוהל מלא בנשים וילדים, 

  מתמקדים בפגיעה וסיכול עבודת עיתונאים.נראים כדמיע המבהם רחפני הגז  דומיםטונים סר

הצעדה, מפא"ת רכשה מאות רחפנים כהצלחה בשדה הקרב עוד בתחילת דיכוי מכיוון והוכחו 

מפא"ת היא המינהל  .אזרחיים נוספים בלילה שלאחר ההפגנה הגדולה הראשונה, בליל הסדר

גוף מתאם של משרד הבטחון, צה"ל וגופי בטחון  למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית,

פעלנו בפרקי זמן שאינם מקובלים וביצענו " :Ynetאמר לחדשות שונים של המדינה. בכיר במפא"ת 

ה כיצד לשפר את המענה. הכיוון למדנו תוך כדי לחימ, רכש מידי של רחפנים רבים שהגיעו מחו"ל

הרג'. ביצענו בדיקות בשטח -הראשון שלנו היה כיצד להשתמש ברחפנים כפלטפורמה לנשק 'אל

 ". סביב השעון ופיתחנו תורת לחימה

של  Phantom 3 -ו  Matrice 600הרחפנים  בשטח זוהוהגדולה , במהלך צעדת השיבה לעילכמוזכר 

. העירייה נעזרה בהם 2014-. לראשונה, רחפני החברה היו בשימוש של עיריית ירושלים בDJIחברת 

ל בעקבות רציחתו ש הפרות סדר של פלסטיניםבעת  הרכבת הקלה בעירלניטור ופיקוח מסילות 

 השתמשה באמצעים מיוחדים כמו רחפנים כדי להגן. אז, עיריית ירושלים 16-מוחמד אבו חדיר בן ה

בטחונם של ילדים ירושלים, יותר משהגנה על  המחלק אתסמל גזעני המהווה על הרכבת הקלה, 

 הוציא מכרזבמאי השנה, במהלך הצעדה, משרד הבטחון . תחום השיפוט שלה פלסטיניים תחת

שבשימוש, על  DJIרחפנים אשר יחליפו את אלף רחפני  עבורלחברות התעשיה הצבאית הישראלית 

  דרגת מודיעין ובטחון גבוהה יותר. מנת לבצע משימות בהן נדרשת

. במהלך הצעדה שימשו להרחקת מפגינים, רחפנים של החברה הישראל אירונאוטיקס DJI-בנוסף ל

חפניהם לנשיאת מטולי גז לפי הדיווחים, החברה עבדה לצד כוחות הבטחון הישראליים בהתאמת ר

לירי בעפיפוני שימשו גם . רחפני החברה Pegasus 120, כמו למשל עם הרחפן מדמיע ומיכלי בואש

עזה מתבערה )עפיפונים להם מחוברים בקבוקי תבערה, לעיתים מכונים "טרור העפיפונים"( הטסים 

בחשד שהפציצו  תחת חקירה פליליתאירונאוטיקס נמצאים לצידה הישראלי של הגדר. בימים אלו 

 את הצבא הארמני מטעם אז'רבייגן, בעת הדגמת טכנולוגיות מל"טים של החברה. 

 ת הראשונים של דיכוי צעדת השיבהבשבועו הושק כןרחפן מי הבואש, "שוקו" או "שוקו ולחמניה" גם 

ד אשר נשאר על הגוף והבגדים , להם ריח רע במיוחהגדולה. מי בואש הם מים אשר נורים מתותח

בחשבון הטוויטר הרשמי שלו,  סרטון קצרלמאי פרסם משרד הבטחון  16-ב תקופות זמן ממושכות.ל

כלי טיס  -המציג לראווה את הפיתוח החדש של יחידת מחקר ופיתוח של המשרד: "רחפן שוקו"

כי הרחפן המדובר אכן  אישש כלכליסטהמסוגל לשחרר שקיות המכילות מי בואש. העיתון הישראלי 

על הסכם עם משרד החקלאות  חתמה החברהיום לפני הפרסום בטוויטר, מתוצרת אירונאוטיקס. 

 מליון אירו.  4.87בסך  הקרואטי

הישראליים בגדה המערבית  גז מדמיע הם חלק מהאמצעים בהם משתמשים הכוחותואש וגם מי ב

שני האמצעים היו בשימוש  הרג כנגד הפרות סדר,-פותחו כנשק אל. באופן תדיר ומזרח ירושלים

יותר של פיקוח והפגנת נוכחות  אמצעים שכיחיםבהפגנות. עם זאת, הבואש והגז המדמיע מהווים 

כנגד האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית, לצד רימוני הלם, ירי כדורי הלם ומערכת הצעקה )מכונת 

 שאינו נסבל לאוזן האנושית(. שמע לפיזור הפגנות שמייצרת תדר קול 
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פעולה עולמית: למרות שהיום הרחפנים ברחפנים מתאים לתבנית  הישראליים כוחותההשימוש של 

וידכאו נמצאים בשימוש אל מול אוכלוסיה אזרחית פלסטינית, טכנולוגיות דומות ימכרו במהרה 

כוחות הישראליים טוענים כי שימוש באמצעים אלו יפגעו הקבוצות מוחלשות מסביב לעולם. בעוד 

שימוש ד אמצעים ומתודות כמו הצפויים. בעו-הם ללא ספק בלתימדובר באמצעים שבפחות אנשים, 

 מתיימרים לדיוק יותר גדול, ולכן נטען שמהווים פתרונות הומניים יותר להפרות סדר, שימושרחפנים ב

אף שטקטיקות . על בעזה מוכיח את הסכנה הגדולההגדולה כוחות בהם במהלך דיכוי צעדת השיבה ה

תדירות בהפגנות בגדה המערבית ועזה, השימוש של הכוחות הישראליים בהם  של פיזור הפגנות הינן

כי  דווחולעיתים אף שרירותי. ואכן, כבר ביוני,  לסכנה כנגד אזרחים פלסטיניים הוא אינו פרופורציונלי

פירי סדר" פלסטינים בגדה המערבית. המכרזים החדשים רחפן הגז המדמיע נמצא בשימוש כנגד "מ

 מלמדים כי זוהי רק ההתחלה של השימוש בהם. DJIשל משרד הבטחון השואפים להחליף את 

 

 רחפנים היורים בעפיפונים ואנשים

לא היו רק  הגדולה כוחות הישראלים בצעדת השיבההבשימוש שהיו כלי הטיס הבלתי מאוישים 

לירי בעפיפוני תבערה, אלא גם ולא שומשו רק ת כמו הגז המדמיע והבואש, אמצעים לפיזוק הפגנו

על אף שצה"ל ומשרד הבטחון מכחישים כבר שנים רבות את  לפגיעה מכוונת באזרחים פלסטינים.

מדווחות על כך שמל"טים ביצעו הוצאות להורג של  עדויות רבותהשימוש במל"טים התקפיים, 

, במשימות מיוחדות אותם 21-פלסטינים בגדה המערבית ועזה בחיסולים ממוקדים בתחילת המאה ה

 צה"ל מכחיש עד היום. 

על קבוצות של ברחפנים בירי ביוני, מספר דיווחים בתקשורת הישראלית והפלסטינית תיעדו שימוש 

ירה סדרה של יריות  רחפן, במקרה אחדנים שהתארגנו להגן על עצמם מהאלימות הישראלית. פלסטי

, רחפנים ירו במקרים אחריםאזהרה כנגד פלסטינים שיצרו בלוני תבערה לשחרור בשדות ישראלים. 

כוחות בעוד ה . דיווחים אלו מעניינים במיוחד כי לא היו יריות אזהרהעפיפונים, ואלו -על מכיני

במל"טים התקפיים, ישנה גאווה צה"ל מכחישים באופן גורף את השימוש ובראשם הישראלים 

 גם למטרות אלו.  ברחפנים בשימוש הנרחב יותר ויותר ציבורית ותקשורתית 

כוחות הישראליים הלמאי,  14-מפגינים ביום הקטלני ביותר של דיכוי צעדת השיבה ב 62טרם הריגת 

ע"י שסברו כי מפגינים פלסטינים ישרפו במהלך הצעדה, ועשו זאת ערימות גדולות של צמיגים  הציתו

שריפת הצמיגים הפריע לראות הצלפים של ופצצות תבערה. למרות ההצתה, עשן  ברחפניםשימוש 

 היערכויות כנגד הצמיגים.נעשו עוד צה"ל ולכן 

כוחות הישראליים פיתחו שיטות חדשות להתמודד עם עפיפוני התבערה, הככל שהשבועות התקדמו, 

מערכת רדאר  ניסהחון אשר נהיו נפוצים יותר ויותר בקרב מפגינים פלסטיניים. ביוני, משרד הבט

ערכת שבמקור נועדה לניתור מ התעשיה האווירית לישראל( וכך -ELTA)מערכות א חדשה של אלת

הזרוע הטכנולוגית ליוני,  10-בעפיפונים ובלוני תבערה העפים מעזה.  לזהותהותאמה כדי רחפנים 

עם  בצאית התמודדותב העסקלמפגש סיעור מוחות מעניין במיוחד,  הזמינה את הציבור של צה"ל

מאתיים אזרחים  וץ לקופסה". חעפיפוני התבערה באמצעות רחפנים ושאר פתרונות טכנולוגיים "מ

בכנס כי צה"ל  הוכרזאפ. -ם, ואנשי חברות סטארטישראליים הצטרפו למפגש, חובבי טיס, מהנדסי

 יגייס לשורותיו מתנדבים להצטרף ליחידות המילואים, לשימוש ברחפנים לירי עפיפונים הבאים מעזה.
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דיווחים מול לקוח זר, על פי ראוי לציון כי התעשייה האווירית לישראל בחנה רחפן נוסף ביוני, אל 

מחוברים אליו, כל  רססקטן עם רימוני  רחפן. הרחפן "רותם" של התעשייה האווירית הוא בעיתונות

יפת מטרות. באותו זמנית לתק-כאלו ולהשתמש בהם בו 3כך קל שהחיילים יכולים לסחוב על גבם עד 

 מליון דולר לצבא הגרמני. 600מל"טים בשווי  לאספקתהתעשייה האווירית על חוזה  חתמההשבוע, 

 לשימוש עתידי כנגדת, שיכולה להוביל אסטרטגיה מסוכנ בקרב היא השימוש במל"טים התקפיים

. יש למל"טים אלו כוח לעצב מחדש את עוברי אורח פלסטיניים, ללא לקיחת אחריותמול אזרחים ו

המציאות בשטחים הכבושים. כיום, ישראל כבר מוכרת למעשה כלי טיס אלו,  למשל לחמישה צבאות 

רבית ועזה הוא שונים אשר מפעילים אותם באפגניסטן בימים אלו. למרות זאת, השימוש בגדה המע

פעילי זכויות אדם ישראליים הגישו עתירה לביהמ"ש בבקשה ללמוד על מדיניות  35חדש. באפריל, 

 17-השימוש במל"טים התקפיים של צה"ל, לאחר שצה"ל הכחיש בפניהם כי יש לו נהלים כאלו. ב

מוש הוראה מביהמ"ש לחשוף חלק מהנהלים והמדיניות שלהם בנוגע לשיקיבל  באפריל, צה"ל 

, וצה"ל עדיין חודשיים מאוחר יותר למל"טים התקפיים והסטטוס של הנהלים אל מול הדין הבינלאומי.

 לא מילא את הוראות בית המשפט.

 

 התחמושת

צלפי צה"ל, אשר טענו  הייתה תחת שליטתם שלהגדולה  צעדת השיבהנדמה כי יותר מכל דבר אחר, 

אשר יורה ירי חי רק כדי להגן על הגבול וכך להציל חיים של , בננשק שלהםשוב ושוב לדיוק עילאי 

-. נכון למציעים גרסה אחרתעם זאת, מספר הנפגעים, כמו גם בחירת כלי הירי, אזרחים ישראליים. 

 22-כי ב דיווחים מספרים. ו טיפול רפואי בעקבות פציעות ירים קיבלמפגינים עזתי 7,618במאי,  21

 1400למאי מדווחים על  14-מה דיווחים. קיבלו טיפול רפואי כתוצאה מיריזתים ע 1700לאפריל בלבד, 

דות הצלפים כגיבורי צעדת השיבה, . למרות זאת, התקשורת הישראלית האדירה את יחיפצועים

ת. תמונות של עילאיוה יהםהמיקוד לאורך זמן רב, ויכולות היללה בכתבות פרופיל רבות את הדיוק,

עיטרו את שערי העיתונים הגדולים במדינה במהלך צלפים הופיעו כשער של כל עיתון גדול במדינה 

היציאה -פצעיוקורבנות הירי הפלסטיניים, מספרם הרב של  השבועות הראשונים של הצעדה. 

 כוחות הישראליים. הת לגבי התחמושת בה השתמשו הגדולים של פציעותיהם, הותירו רבים לתהו

המתארות נהלים ברורים המעודדים  ,של דובר צה"ל בתקשורת הישראלית לטענות הרשמיותבניגוד 

ירי ברגלי המפגינים רק לאחר שמוצו כל אפשרויות ההרתעה ופיזור ההפגנות האחרות, ורק במקרה 

של פלסטינים מירי היו בפלג  רוב הפגיעותונה אחרת. דויות מהקרקע מציגות תמע, של סכנה לישראל

כי הירי לא נעשה בדיוק  מובילים למסקנהזאת בנוסף למספר הרב של ההרוגים, עובדת העליון,  גופם

מקרה הטוב, או , ברשלנות הרגשל מקרי ארוך רצף חר שמוצו כל האפשרויות. מדובר היה ברב ולא

יצאה לפועל בידיעה אסטרטגיה זו של יחידות הצלפים לרצח פלסטינים, במקרה הרע.  מדיניות מכוונת

עצמו, לא יכריחו אותם לשאת באחריות, וכי ירי נרחב התקשורת הישראלית, כמו גם צה"ל  ברורה כי

 ישלח מסר לפלסטינים בגדה המערבית ויתריע אותם מלהתקומם. 

צעדת  לדיכוירת הישראלית, כלי הנשק הנבחר בהתאם למחקר חמושים, כמו גם פרסומים בתקשו

 במטרות במרחק מדויק, הידוע בירי  Remington M24האמריקאי  רובה הצלפיםהיה  הגדולה השיבה

, של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, כמו גם מומחים צבאיים משפטייםפתולוגים מטרים.  800 של עד
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, באמצעות קליעי  (IWIק לישראל )תעשיות נשתבור של  רובה זיהו גם את פצעים שנוצרו ע"י ירי

ס"מ 15-כעד לגודל של  להתרחבשיכולים פצעי יציאה  מותיריםקליעים אלו פעמים רבות, . מ"מ 5.56

"בשימוש , אשר נמצא  SR25-רקמה הפגועה. עוד בשימוש היה הגרום להרס מקסימלי של הול

 .בסיטואציות בהן נדרשת לחיצה מהירה על ההדק ודיוק נדרש"

 כוחות הישראליים יורים כדוריהבתחילת אפריל, אקטיביסטים כמו גם בכירים פלסטיניים טענו ש

געים וכך פו מבעד לעור הם מתרחבים, כדורים מתרחבים אשר לאחר חדירת (דום-דוםהולופוינט )

-, אשרף אלג'זירה-אלבראיון לאו לצמיתות. טווח -גורמים לנזק ארוךברקמות ובאיברים פנימיים, 

היו הקטלניים  הגדולה בצעדת השיבה שזיהה הקליעיםקדרה, דובר משרד הבריאות הפלסטיני, ציין כי 

אדם איתי מק הגיד בקשת חופש מידע בשמם של הזכויות עו"ד ביותר שבהם השתמש צה"ל עד כה. 

בדיכוי ת הבטחון הישראליים בנשק לחשיפת שימוש כוחו פעילי זכויות אדם ישראליים, הדורשים  29

בפרט את הסוגים והמספרים של תחמושת ששומשה. עד  -למרץ 30-צעדת השיבה בעזה החל מה

 לחשוף את המידע. , וסביר שהעותרים יפנו לבית המשפט על מנתלא נענתה הבקשההיום, 

של  , ורובה התבורמערכות של תעש ופרטתהיא חברת בת מ תעשיות נשק לישראלחברת הנשק 

מרכזי בכנס  כמוצר ונכס הוצג ע"י החברהכוחות הישראליים. התבור ההחברה הוא הרובה הנבחר על 

DEFEXPO כי החברה תתחרה במכרז נחשףבאפריל. כמה ימים לאחר התערוכה,  11-14-בהודו ב- 

אלי  ,2014-בשל הכוחות המיוחדים ההודים.  נמצא היום בשימושבור לצבא ההודי. תמכירת רובים 

רואים "אחרי כל מבצע מהסוג שמתקיים עכשיו בעזה, אנחנו  מרקר:-לדהאמר ולד, בכיר בחברה, ג

כך אנחנו עושים שיווק אגרסיבי בחו"ל, אבל הפעילות של צה"ל  ]..[ גם גידול במספר הלקוחות מחו"ל

 בהחלט משפיעה על פעילות השיווק".

לאפריל, הגישו האגודה לזכויות  15-דחה שתי עתירות בנושא במהלך מאי. בהעליון  בית המשפט

, והמוקד  מרכז לשמירה על הזכות לנוע -, גישהדםארגון מתנדבים לזכויות א -האזרח בישראל, יש דין

יחה באש לשנות את נוהלי הפתלצה"ל הדורשת מבית המשפט להורות  עתירה דחופה להגנת הפרט, 

מיזאן -ומרכז אללאפריל, עדאלה  23-בדומה, ב .שלא מהווים סיכון שלו, המתירים ירי במפגינים

הגישו עתירה דחופה הדורשת כי בית המשפט יורה לכוחות הבטחון שלא להשתמש לזכויות האדם 

ת הינה בלתי חוקיצלפים כאמצעי לפיזור קהל פלסטיני. הם טענו כי מדיניות הפתיחה באש  בירי

את העתירות,  דחו פה אחד. חודש מאוחר יותר, שופטי בית המשפט העליון וגורמת לתוצאות קטלניות

 צייץבמרץ, דובר צה"ל  31-בהממשלה כי הירי הוא מוצא אחרון.  באומרם כי הם סומכים על הצהרות

אנשים, הגענו מוכנים ועם תגבור  30,000"אתמול ראינו )ולאחר מכן מחק את הפרסום( בטוייטר 

 .חנו יודעים היכן פגע כל כדור" מדוייק. הכל היה בתכנון ושליטה, הכל היה מדוייק ומידתי, ואנ

אין מבחין בפלסטינים ה המשפטית והציבורית בנהלי הירי של צלפי צה"ל, מאפשרי ירי בהתמיכ

הומניזציה והזילות של -היא אחת מבין דוגמאות רבות המדגישות את הדההמפגינים למען זכויותיהם, 

מוכיח  ועשה כותרות רבות, הכה גליםלאפריל  9-. סרטון מהחיי הפלסטינים בידי הכוחות הישראליים

את  , מתוך כוונת רובו של צלף ישראלי. הסרטן מראה. הסרטון מתעד ירי במפגין פלסטינינקודה זו

של המפגין הפלסטיני לצד הגדר, הירי האקראי בו, ופינוי גופתו על ידי מפגינים פלסטינים  העמידה

אחרים, לצד קריאות שמחה והילולה של החיילים הישראלים על הפגיעה המוצלחת והעובדה 

"איזה  לאחר הירי, צועקים החיילים "וואי איזה סרטון", "קחו יא בני זונות",הצליחו לצלם אותה. ש

אגדה" מריע חייל, בעוד אחר מתבדח איך הפלסטיני עף באוייר עם רגליו למעלה. באופן אירוני,  סרטון
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כוחות הישראליים ההצעת חוק חדשה האוסרת על צילום ותיעוד של  נידונה בכנסתלמרץ  23-ב

 בנסיון להשתיק פעילי שמאל המתעדים פעולות פליליות של הצבא.  זאת ,הצבאית בפעילותם

 הגדר

של מחאות בגבול  הגדולה כפשוט רצף של צעדת השיבה ומי הבינלא מסגורלבחון את הולסיום, עלינו 

היללה עזה. מכיוון והצעדה התקיימה ליד הגדר המפרידה בין עזה לישראל, התקשורת הבינלאומית 

שישראל בנתה על מנת למדר ולכלוא את תושבי עזה,  "והיעילה"ר המפותחת את הגדזו  ההזדמנותב

בניגוד לטענות מערכת התעמולה וההסברה . נוספיםמחסומי גבול דומים אחר מכן פעלה לקידום ול

ן מדינה לבין ביכי אם מפרידה , גדר הגבול אינה מפרידה בין שתי ישויות מדיניות עצמאיות הישראלית

 ור.השטחה הכבוש והנצ

את בפועל הגדר המקיפה את רצועת עזה ואוכפת  בטחון היא החברה האחרית על בנייתמגל מערכות 

"עזה שיתף:  ש, סער קורדאז של החברה-לאפריל, המנכ"ל 11-מה בלומברגבראיון לההרסני. המצור 

הפכה לאולם תצוגה עבור הגדרות החכמות של החברה, כי הלקוחות מעריכים את זה שמוצרינו נוסו 

טק, אשר נועדה -הק"מ כמערכת מורכבת של לואו והיי 40. הוא מתאר בראיון את הגדר בת בקרב"

למרות שאינה נועדה לעצירת מהומות. מגל היא ספקית מערכות הסתננות,   , לעכב ולזהות"להרתיע"

 בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב, לאחר. גם כן עיקרית לגדר ההפרדה בגדה המערבית

-ב נסקומקסיקו, מניות החברה -ארה"בבמיוחד לגבול  הגבול חזק ובעקבות הצהרותיו על בניית גדר

19-25%.  

הוצאות, -ת התזמון בו מודיע על השקת פרויקטים רבימשרד הבטחון בוחר בקפידה ארבים יודעים כי 

בהם דורש מהממשלה לאשר תקציבים נוספים לצרכיו השונים. התזמון הוא הכרחי. ואת התזמונים 

חברת בת של שיכון ובינוי, זכתה במכרז משרד הבטחון לבניית  ונה,הוכרז כי סולל ב, 2017באוקטובר 

חומות בניית מליון ש"ח. החוזה החדש ישלב  880-ב שמוערךמחסומים גבול חדשים בעזה, בחוזה 

כי  דיווחהלמרץ, התקשורת הישראלית  27-במטרים.  6ימיות, ומערכת גדר יבשתית חדשה שגובהה 

"תשנה את המציאות בשטח". למחרת  וכךבניית הגדר החדשה תבוא לידי סיום בחודשים הקרובים, 

 לדיכויניצול הסיקור התקשורתי החיובי  תוך כדיהימי.  המכשולעל בניית  הודיע משרד הבטחוןהדיווח, 

, הצליח משרד הבטחון להעביר מתחת לרדאר של הדיון הציבורי פרויקט צבאי הגדולה צעדת השיבה

תחושת הבטחון של תושביה כדי תימרנה אתי חדש. כך, הממשלה הישראלית פעם נוספת נשאפת

 כלכליים והפוליטיים שלה.ה הנסתרים לקדם את האינטרסים

 

 עסקים כרגיל -ולסיום

תערוכת  במרכז הירידים בת"אהתקיימה , הקטלנית ביותר בעזהלאחר ההפגנה  רק יוםלמאי,  15-ב

בסביבה  -מודיעין אש, תמרון“הייתה   האירוע. כותרת IsraelDefenseהשנתית של מגזין  הנשק 

כאלף בכירי מערכת הבטחון הישראלית והתעשיות הצבאיות הישראליות. בין  בוהשתתפו מורכבת", ו

(, שר הבטחון לשעבר 2008-2009-הדוברים המרכזיים היו יואב גלנט )האדריכל של מלחמת עזה ב

אש פיקוד דרום "ל(, שר המודיעין ישראל כץ, ורשל צה זרוע היבשהמשה יעלון, קובי ברק )מפקד 

 שבו. הםיוקרתית הקוקטיילים הטל רוסו. בנוסף, נציגים זרים רבים השתתפו בכנס ובמסיבת לשעבר 

בו גם  -האירועהספונסרים של למדו על הפיתוחים החדשים בגבול עזה, ועל עתיד הלחימה באזור. 
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ש, תעשיות נשק לישראל, אירונאוטיקס ועוד. מעניינת ",  תעCTIהיו אלביט מערכות,  -הציגו דוכן

עוברים אימונים כדי לדמות של צה"ל  היבשה, בה סיפר כי כוחות הרצאתו של ברקבמיוחד הייתה 

יותר מעניין ם מזכיר את עזה מבחינה דמוגרפית. אפילו הדומה למוסול, עיראק, אזור שגקרב באזור 

על ניסוי רחפן "ים של דמעות" בשטח, ומי שאישר  המפקד האחראיהעובדה כי ברק היה  הייתהמכך

שימוש כנגד המפגינים העזתים, זאת לאחר את הרכישה המהירה של מאות רחפנים נוספים ל

 שהוגדרו כהצלחה בקרב.

שבעתות קונפליקט, בעוד רק דוגמא אחת לכך היא תערוכת הנשק המושקעת במרכב הירידים 

בעסקים כרגיל,  ממשיכיםהתעשיות הצבאיות הישראליות בכירי פלסטינים מתאבלים על מתיהם, 

במאי עם בכירים זרים.  ומתרועעיםעסקאות חדשות,  על חותמים, הםבאגרסיביות את מוצרי משווקים

שהיו טכנולוגיות ואסטרטגיות  שגשגו כשמכרו עסקים רביםפות, בהן וביוני התקיימו תערוכות נוס

 הישראליים בעזה.בשימוש בטבח שביצעו הכוחות 

להרוג או לפצוע לצמיתות ראליים לצעדת השיבה, במהלכה בחרו כוחות הישההתגובה האלימה של 

את השימוש והזדמנות חדשה למקם  אלפים רבים של אזרחים פלסטינים, סיפקה לצבא פלטפורמה

הההנהגה הישראלית, כמו גם הציבור, חגגו ברחפנים כבחירה מוצלחת ללחימה עכשווית ועתידית. 

השקמתם את  חגגו השונים בסיכול איומים בלחימה, ובפרט כלי הטיס הבלתי מאוישיםאת הצלחת 

לשימוש תדיר בגדה המערבית ובמזרח  יוכנסו אלובואש.  כתוצאה, המדמיע ומי הגז הרחפני  של

ירושלים, ולא רק כאמצעי לדיכוי הפגנות נקודתיות בגבול עזה. יותר מכך, נהיה ברור כי היקף האלימות 

כדי להגן על גדר המערכת, אלא  היכרח הנעשהולא רק מכוון ומתוכנן  היהכוחות הישראליים השל 

. תורת הלחימה החדשה של כוחותה בטחון מראש באלימו על מנת להרתיע מפגינים פלסטיניין בחירה

בשגרה לגמרי ברחבי העולם, בעוד זה  רבים הישראליים יכולה להיות הרסנית במיוחד עבור אזרחים

כי נשק וטכנולוגיות שנוסו על פלסטינים בעזה נסחרים ומשותפים מעבר לגבולות המדינה על ידי 

 תעשיות הצבאיות הישראליות. הות המרוויחות מהלחימה, התעשי

 

 

 

 

 

http://www.israeldefense.co.il/en/node/34259
http://www.israeldefense.co.il/en/node/34259
https://news.walla.co.il/item/3159389
https://news.walla.co.il/item/3159389


 

Latest Publications by the Coalition of Women for Peace: 
•    Women Human Rights Defenders Speak Out: Survey on the security of women activists 
and new possibilities for mobilization (2017).  
•    This is What Happened: testimonials of Women Human Rights Defenders Resisting the 
Israeli Occupation (2016). 
 • The Gendered Aspect of Israeli Checkpoints in the OPT (2016)  
• The Economy of the Occupation (2014) 
 •  Voices from the Negev\Naqab (2014)  
• Guide for Activists Before and during Demonstrations and during Detention (2014) 
 • Gender Sensitivity & Feminist Methodologies for CSOs (2014). 
 • The Right to Shelter as a Fundamental Right – Gender Aspects (2013) 
 • Sexual Harassment in CSOs and Groups of Political Activism. The Existing State, the 
Desired State and the Modes of Action (2013)  
Most publications are available in Arabic, English and Hebrew.  

 
  זכויות ושימוש מחדש של חומרים

חוברת זו כוללת חומר מקורי שנכתב על ידי קואליציית הנשים לשלום. אנו ממליצים לך 

ו לזמין בדף בחומר המקורי שלנו. אל תהססי להעתיק פרסום זה, להפוך אות להשתמש

כל עוד שהפרסום אינו גורר תשלום  -יץ אותו דרך כל אמצעי אחר פהאינטרנט שלך, או לה

החומר או מצטטת אותו,נבקש ממך לעשות הפניה את  ממשתמשים. אם את מתמצתת

לציין זאת . כמו כן, אנו ממליצים לכן לתרגם  למקור. אם את מבצעת התאמה לחומר, נבקש

רים יוכלו התרגומים אלינו, כדי שאח את כל החומר או חלק ממנו, אך מבקשים לשלוח את

  .לךבתרגום ש לעשות שימוש

 

חוברת זו כוללת חומר מקורי שנכתב על ידי קואליציית  זכויות ושימוש מחדש של חומרים

בחומר המקורי שלנו. אל תהססי להעתיק  הנשים לשלום. אנו ממליצים לך להשתמש

 -פיץ אותו דרך כל אמצעי אחר  או להב פרסום זה, להפוך אותו לזמין בדף האינטרנט שלך,

את החומר או מצטטת  כל עוד שהפרסום אינו גורר תשלום ממשתמשים. אם את מתמצתת

לציין זאת .  אותו,נבקש ממך לעשות הפניה למקור. אם את מבצעת התאמה לחומר, נבקש

 כמו כן, אנו ממליצים לכן לתרגם את כל החומר או חלק ממנו, אך מבקשים לשלוח את

פרסומים, הרצאות  .התרגומים אלינו, כדי שאחרים יוכלו לעשות שימוש בתרגום שלך

פרסומים המסומנים ב *: ניתן להזמין סדנא או  :וסדנאות של קואליציית נשים לשלום
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2016הפלסטינים הכבושים ( 2014כלכלת הכיבוש ( ( 2014קולות מהנגב ( (  ערכת  ( 

2014הדרכה להתנהלות לקראת פעולות והפגנות, במהלכן ובזמן מעצר ( מגדר ופמיניזם  (

לות וכלי  ערכת מידע, שאב –בהתנהלות ארגוני החברה האזרחית ובקבוצות אקטיביסטיות 

2014עזר ( 2013היבטים מגדריים ( –קורת גג כזכות יסוד  (  הטרדה מינית בארגוני  (
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