
 

 שותפות יקרות, 

בעמודים הבאים תמצאו רשמים וטקסטים של התנגדות לתעשיות הצבאיות 

. 1967של כיבוש  50-הישראליות, שהודפסו לקראת אירועי ההתנגדות בשנתו ה

תערוכת נשק גדולה בתל אביב, בה מציגות חברות שידועות  שהתייקמובימים אלו 

מכך שמרוויחות מהכיבוש ומשווקות את נשקיהן כ"נוסו בקרב", אנו נפגשו ופעלנו 

 יחד כדי להשמיע קול ציבורי גדול כנגדן. 

  למה אנחנו מוחות?

מילים מתוך תיאור ההפגנה המשותפת לנו, לאשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה, 

 הילה פועלת, מסרבות, פרופיל חדש: ק -שולחן המטבח, זזים האקדח על

כי התעשיות הצבאיות הישראליות משווקות מוצרים וטכנולוגיות כ"נוסו בקרב" שהוא 

הכיבוש. כי לפני שיבש הדם, החברות המציגות בכנס ומשרד הבטחון מציגות בתערוכת 

סימטרית" וקוצרות -מה אנשק כמו זו את ההצלחה שלהן בדיכוי אוכלוסיה אזרחית ב"לוח

את המיליארדים. כי התעשיות הצבאיות הישראליות משווקות, מוכרות ומתווכות נשק ללא 

הבחנה למוקדי קונפליקטים ברחבי העולם. כי הנשק, הטכנולוגיות וההכשרות הצבאיות 

עם, טבח ודיכוי התנגדות אזרחית. כי התעשיות הצבאיות -משמשות לא אחת לרצח

מות את הסביבה ואת הקרקע פעמים רבות ללא לקיחת אחריות. כי הישראליות מזה

ת משרישות אלימות נגד נשים. כי התעשיות הצבאיות התעשיות הצבאיות הישראליו

משרישות מלחמה וכוחנות בתוך החברה הישראלית. כי המיסים של כולנו הולכים לסחר 

 בנשק, דרך חוסר שקיפות משווע מצד משרד הבטחון.

 

 מיליטריסטית.-שלנו לכיבוש היא התנגדות אנטיההתנגדות 

 אנחנו עומדות על זכותנו להגדיר מחדש את הבטחון שלנו.
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 לתעשיה הצבאית הישראלית מבוא 
 שחף ויסבין

התעשיה הצבאית הישראלית היא אחת מהגדולות בעולם, והגדולה ביותר ביחס לתמ"ג. 

טכנולוגיות והכשרות ישראל היא אימפריה בטחונית, שמייצאת ומתווכחת עסקאות נשק, 

מדינות ברחבי העולם, ללא פיקוח אמיתי וכנה מצד הציבור או הפרלמנט,  130-קרביות ל

חלקן למדינות להן אין לישראל יחסים דיפלומטיים איתן, וחלקן גם בניגוד לאמנות 

 .בינלאומיות בנושא, ולעיתים אף בהפרה של אמברגו נשק של האו"ם

של התעשיה הישראלית, שמסתכמת בייצוא של למעלה  אחת הסיבות העיקריות להצלחתה

סימטרית", של צבא -מיליארד דולרים בשנה, היא שיווק תוצרי מה שנקרא "לחימה לא 7 -מ

מעורבת, במקרה שלנו -מסודר מול התנגדות )וטרור( גרילה לא ממסדי ומול אוכלוסיה לא

, מיעוט לאומי ועוד. כזו הנמצאת תחת כיבוש. במקרים אחרים מדובר על קהילות עניות

אותה לוחמה שישראל התמקצעה בה בשנים של כיבוש השטחים הפלסטינים והאוכלוסיה 

האזרחית הפלסטינית, הייתה ועודנה רלוונטיות לדיקטטורות, משטרים צבאיים, צבאות 

הפועלים נגד מחתרות אזרחיות, המאבק הבינלאומי בטרור )וב"טרור מוסלמי" אף יותר( 

הצבאיות הישראליות, הפרטיות והממשלתיות, שיחקו תפקיד קריטי  ועוד. התעשיות

בחימוש משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, הודו במלחמות קרגיל, החונטה הארגנטינאית, 

סרביה במלחמות יוגוסלביה, רצח בעם ברואנדה ורצח העם בדרום סודן היום. כמעט בכל 

 .מעורבתסכסוך דמים בחמישים השנים האחרונות ישראל הייתה 

פלסטינים, שיווקו החברות את  2000בה נהרגו  2014-במהלך המלחמה האחרונה על עזה ב

מוצריהם תחת הכותרת "נוסה בקרב"  בתקשורת הישראלית והבינלאומית. מל"ט מסוג הרמס 

כיפת  ,MPR-550 שנחנך במבצע זה, פגזי הטנק "חצב",  כלי רכב זעירים, פצצות 900

חמות הן שנים של גידול ברווחי התעשיה הצבאית הישראלית, ברזל ועוד. שנים של מל

שחותמת על עסקאות באופן סדרתי עוד לפני תום הלחימה. מערכות מודיעין, סייבר, ריגול 

 –וניתור ע"פ פרופיל גזעי, כמו גם מחסומים, חומות וגדרות הפרדה, אמוצעי פיזור הפגנות 

בקרב". אלפים של נציגי אכיפת חוק  משווקים בדרך קבע תוך כדי שימוש בהכשר "נוסה

 -מרחבי העולם באים לישראל מדי שנה ללמוד טקטיקות מרשויות אכיפה וחברות מקומיות

"הרווארד של לוחמה בטרור" כפי שהגדיר מפקד -הידע הקרבי נחשב לאיכותי, וישראל ל

 .משטרת וושינגטון

מהממשלה, ועזרה, חברות התעשיה הצבאית הישראלית מקבלות הטבות מס משמעותיות 

תמיכה וסבסוד שיווקי מטעם משרד הבטחון. פעמים רבות, קשה להבחין בין החברות 

הפרטיות למגזר הציבורי, כאשר גנרלים במילואים נקלטים בתעשיות הפרטיות ולפעמים 

ושוב בין השירות הציבורי לרווח הפרטי. לגורמים אלו השפעה רצינית על -הולכים הלוך

האזרחי לצבאי בחברה. כשאחוז משמעותי מהמשפחות בישראל מרוויחות חוסר ההבחנה בין 

  ת?מה ומדם, איזה ערכים החברה מתגמלממלח

 שחף ויסבין, רכזת פרויקט "חמושים", קואליציית נשים לשלום.
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 טריפ גאווה ונשק בבועה התל-אביבית 
 טניה רובינשטיין

הקהילתי כולם גועשים ורועשים לקראת בכל שנה הרשתות החברתיות, הרחובות והשיח 

מצעד הגאווה התל אביבי שמתקיים בתחילת יוני, והרחובות מתמלאים דגלים דגלים 

 .ותיירים תיירים חתיכים חתיכים

למזלם של מארגני המצעד, השנה הוא מתקיים בשבוע השני של חודש יוני ולא בשבוע 

וראינו בירושלים את מצעד הדגלים  ,1967הראשון, בו ציינו חמישים שנה לכיבוש של שנת 

במלוא תפארתו השנה, כולל סגירת עסקים פלסטינים ופינוי הרחובות מפלסטינים, כמו גם 

אלימות משטרתית חריפה נגד מפגינים יהודים שניסו לעצור את מעבר מצעד הדגלים אל 

לים תוך הרובע המוסלמי בעיר העתיקה. אלו, איך לומר, לא בדיוק תמונות הדגלים דג

שמשרד התיירות ומשרד החוץ רצו שהתיירים יראו, שהרי אירועי הגאווה מיועדים בשנים 

האחרונות למטרות הסברה והצגת מיצג )שווא( אל מול העולם כאילו ישראל היא מדינה 

מערבית, פלורליסטית ודמוקרטית שמכבדת זכויות אדם, מה שנקרא בפי פעילות להט"ביות 

 .""פינקוושינג

שבוע הגאווה בתל אביב, עת שיגיעו הנה אלפי תיירים גאים מרחבי העולם לחגוג כך יצא שב

ולהרים בחופי תל אביב, יגיעו הנה גם משלחות מכל רחבי העולם כדי להתרשם מתוצרי 

תערוכה זו מתקיימת מדי שנתיים בגני  .ISDEF התעשיות הצבאיות הישראליות בתערוכת

ציגה טכנולוגיות לוחמה חדישות ללקוחות התערוכה בתל אביב, ומתגאה בכך שהיא מ

מעשרות מדינות, מדובר באחת התערוכות הצבאיות הגדולות בעולם, והגדולה בארץ. שם 

יוצגו פיתוחים טכנולוגיים שנמכרים מישראל למדינות שונות ברחבי העולם, כולל מדינות 

א אחת שעליהן מוטל אמברגו נשק בשל הפרות זכויות אדם. אין זה פלא שישראל הי

מיצואניות הצבאיות הגדולות בעולם, היות וישראל מחזיקה בשטחים כבושים ועם תחת 

כיבוש, מה שמאפשר לה לפתח, לשכלל, ולנסות בשדה הקרב את הכלים והטכנולוגיות 

החדשים ולהתחרות במעצמות העולם בשוק הנשק והטכנולוגיות הצבאיות בעולם. לא רק 

למכור לכל המרבה במחיר, ללא התחשבות במצב זכויות  זאת, אלא היא מחזיקה גם בנכונות

 .האדם במדינות הייעד

בגני התערוכה בתל אביב, תתקיים יומיים לאחר   ISDEFממש באותו המקום שבו יתקיים

הכנס מסיבת אפרט גאווה המסורתית של עופר ניסים. בדומה לאופן שבו מצעד הגאווה בתל 

שוכח תחת צעדיו את המקור האמיתי של מצעד אביב צועד בצבעוניותו מדי שנה כשהוא 

במאבק לזכויות אדם, ממנו לא נותרו כמעט שרידים כיום במצעד זה שחוגג  –הגאווה 

  .קפיטליזם, פינקוושינג וחגיגות של זכויות שמעולם לא באמת קיבלנו כאן

שבוע הגאווה השנה מציע לנו הצצה לדיסוננס קוגניטיבי שהוא טריפ של ממש. בבועה 

שהיא תל אביב, יחגגו אלפים רבים גאווה ואהבה, עת שממש לצדם יחגגו מיליטריזם 

ואלימות. ובעצם זה לא חדש לנו. בכל שנה צועדים במצעד בתל אביב חיילים במדים, 

וויון זכויות ללהט"בים שמשרתים בצבא ולוקחים צועדים נציגים של יוזמות שקוראות לשי
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חלק פעיל בדיכוי ואלימות כלפי אוכלוסיה אזרחית, צועדים להט"בים שעובדים בשב"כ 

ולוקחים חלק בעינויים והתעללות, וכל זה מתרחש בצעדה על אדמות שמהן גורשו פלסטינים 

בלות חמורות על , בחוף הים אותו לא יכולים תושבים רבים מהגדה לבקר בשל הג48-ב

חופש התנועה. המאבק הלהט"בי היה מתחילתו מאבק עבור הזכות לחיים, הזכות לביטחון, 

והזכות להגדרה עצמית. אותן הזכויות שנשללות באופן שיטתי ואכזרי מהעם הפלסטיני על 

ידי אותם מוסדות ומנהיגים שנהנים מהשיווק הטוב של ישראל כמדינה ששומרת על זכויות 

  .)חלק מ(הקהילה הגאה אלו עבור

 טניה רובינשטיין היא רכזת שותפה בקואליציית נשים לשלום

 מאמר זה פורסם במקור ב"העוקץ".
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התנגדות פמיניסטית למיליטריזם הישראלי דרך המרוויחים 

 הגדולים שלו
 רים עאמר

לציין את '. ארגונים ותנועות בחרו 67-שנה לכיבוש הישראלי ב 50בימים אלה אנו מציינות 

המאורעות האלו בדרכים שונות של מחאה, ומדינת ישראל בוחרת לציין את התאריך 

שמציגה לראווה את התעשיות הצבאיות הישראליות, עם  חותמת  ISDEF בתערוכת הנשק

ההכשר "נוסה בשדה הקרב". לכנס מוזמנים עובדי תעשיות צבאיות, עובדי מדינה ואנשי 

ת הביטחוניות הגדולות בישראל יציגו בכנס את מרכולתן צבא ומשטרה מכל העולם. החברו

לקהל שכולל נציגים ממדינות כמו אינדונזיה, מרוקו, הרפובליקה המרכז אפריקאית, קונגו 

 .וסרי לנקה

האידאולוגיה הפמיניסטית והמיליטריזם מנוגדים זה לזה; האחד דוגל בשיווין, חופש ביטוי, 

אחר הוא מפעל שוביניסטי אלים שמנציח את הכוח הגדרה עצמית, שלום וביטחון אישי. ה

הגברי ושומר על האינטרסים שלו דרך הפרת זכויות אדם, דיכוי, ניצול וכיבוש. התנגדותנו 

ומחאתנו בקואליציית נשים לשלום נגד התעשיות הצבאיות היא כלי להתנגדות לכיבוש, דרך 

 .המרוויחים הגדולים שלו

הזרקור על התעשייה הביטחונית והקשר ההדוק בין  אנחנו בקואליציה בחרנו לכוון את

' ונגד פעילים 67התפתחותה לבין המשך הכיבוש והדיכוי שמופעל נגד הפלסטינים בשטחי 

ופעילות בתוך ישראל שנאבקים נגד כיבוש, דיכוי ואפליה. זוהי תערוכת הנשק הגדולה 

רווחים ממלחמה בישראל, והתנגדות אליה היא התנגדות למיליטריזם, לסחר בנשק, ל

 .ומהכיבוש

ישראל היא יצאנית הנשק השישית בעולם, והראשונה ביחס לתמ"ג. המחקרים   SIPRI ע"פ

שבצענו בפרויקט "חמושים" מראים כי באמצעות הנשק והטכנולוגיות הישראליות לא רק 

מופרות זכויות אדם ומבוצעים פשעי מלחמה בין הירדן לים, אלא שישראל מייצאת 

ות ומתודות של דיכוי לחו"ל, ומשווקת שליטה באוכלוסייה אזרחית. פעילי אידיאולוגי

בארה"ב ופעילים חברתיים בקולומביה וברזיל מוחים  Black Lives Matter תנועת המחאה

משטרתיות שמובילות חברות ורשויות אכיפת חוק ישראליות -על ההכשרות הקרביות

חים. בעוד מדינת ישראל מנסה להסתיר במדינותיהם, בטענה שההכשרות מלמדות דיכוי אזר

את מעשיה, פעילים ופעילות בהובלת עו"ד איתי מק מנסים לחשוף את העקבות של מדינת 

 .ישראל ברחבי העולם ועותרים נגד עסקאות הנשק של ישראל עם משטרים אפלים

בחברה הישראלית שוררת המחשבה שנשק תורם להרגשת בטחון, אך אין זה נכון. פרויקט 

דח על שולחן המטבח  שהקואליציה מהווה חלק ממנו מראה שהנשק שמופקד בידי האק

הישראלים מגביר את האלימות בחברה האזרחית, ובמיוחד זו המופנה נגד נשים. האלימות 

פיקוח על נשק, -' קשורה קשר הדוק לאי48ששוררת בחברה הפלסטינית בתוך שטחי 

רציניים מצד הרשויות למיגור התופעה.  המשמש למקרי רצח ואלימות רבים ללא ניסיונות

נשק זה, ע"פ השר לביטחון פנים, מקורו בעיקר בצבא. פעמים רבות הנשק חוזר לשוק גם 



אחרי שהוחרם ע"י המשטרה. חוסר הפיקוח על הנשק הורג  אותנו, פלסטיניות, ישראליות, 

ת הסיבות וגם אזרחיות כמונו ברחבי העולם. ממבט פלסטיני, ברור ללא שום ספק שאח

העיקריות לשימור הכיבוש הוא שהאזרח הפלסטיני מהווה נתין במעבדת ניסוי לנשק 

 ?וטכנולוגיה הצבאית הישראלית. איך אפשר לוותר על הוון שכזה

כפלסטיניות חשוב מאוד שנצטרף להתנגדות ונדבר על השפעת תעשיית הנשק על ביטחוננו 

דבר לקהל המיינסטרים הישראלי. כך ותפיסת הביטחון השונה משיח ההתנגדות שיותר מ

למשל, לא מספיק לדבר על הדלת המסתובבת בין דרגים בכירים בצבא ובממשלה לחברות 

הפרטיות מנקודת מבט של שחיתות; חשוב גם להוסיף את הפרספקטיבה של המשך הרווח 

 .שמפיקה ישראל מהידע הנצבר מטכניקות כיבוש ודיכוי

ב היהודי למעורבות ישראל ביצוא נשק למדינות לא מספיק שתהיה רגישות של הרחו

דיקטטוריות ומפירות זכויות אדם, צריך לגרום לציבור לפקוח את העניים ולהביא אותו 

להבין את הקשר ההדוק בין ייצוא הנשק לדיקטטורות השונות בעולם לבין הסיבה שהוא 

מזרח ירושלים פופולרי כל כך, שהרי נשק זה כבר עשה "עבודה טובה" בגדה המערבית, 

 ועזה.

 רים עאמר היא רכזת שותפה בקואליציית נשים לשלום

 מאמר זה פורסם במקור ב"שיחה מקומית".
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  יקה וישראל במהלך שלטון האפרטהיידדרום אפר
 בראון-טרי קרואפורד

שנה, ההנחה הרווחת בעולם הייתה שהאפרטהייד בדרום  30-בשנות השמונים, לפני כ

במרחץ דמים על רקע גזעי ובמלחמת אזרחים קטסטרופלית. ישראל הפרה אפריקה יסתיים 

שכללה ניסוי  -וסיפקה הרבה מהטכנולוגיה 1977את אמברגו הנשק שהטיל האו"ם בשנת 

בעוד שדרום אפריקה סיפקה אורניום וחלק בלתי  -משותף לטיל גרעיני באוקינוס ההודי

 מבוטל של המימון לפיתוח תעשיית נשק הישראלית.

 ך במילותיו של אלון ליאל:כ

מוסד הבטחון , "כשישראל סוף סוף התחילה לסגת מיחסיה עם משטר האפרטהייד

הם אמרו 'אתם משוגעים, זה אובדני. לא היו לנו תעשיות צבאיות או  .סירב לכך

-אויריות אילולא דרום אפריקה לא הייתה  הלקוח העיקרי שלנו מאמצע שנות 

 . הם הצילו את ישראל"70

באופן אירוני, האפרטהייד נגמר באופן יחסית שליו, בעיקר בגלל הבזבזנות הפזיזה על נשק 

בתורו,  זהגרמו למדינה לפשוט את הרגל.  -שבמקום להגן על המערכת -גרעיני וציוד צבאי

על ידי מנהיגי כנסיות.   1985הקמפיין הבינלאומי לסנקציות בנקאית, שהחל בשנת איץ את ה

של ניו יורק הייתה קריטית בשל תפקידו של הדולר  הבנקאית לומיםגישה למערכת התש

 האמריקאי במערכת הכספית העולמית.

תחת לחציהם של כנסיות, אוניברסיטאות, איגודי עובדים ועוד מוסדות חברה אזרחית 

אמריקאיים, ממשלו של בוש "הוריד את השלטר" ואיים לחסום את כלל הגישה של דרום 

אפריקה למוסדות הפיננסים האמריקאים.  קמפיין החרם, מניעת ההשקעות והסנקציות 

(BDS) מך הניסיון של דרום אפריקה. התוצאה הייתה אלימה נבנה על ס -כאסטרטגיה לא

ומשא ומתן על חוקה שהוביל את דרום אפריקה  1990שחרורו של נלסון מנדלה בשנת 

 .1994לדמוקרטיה חוקתית בשנת 

חברות נשק וממשלות אירופאיות נהרו למדינה לאחר מכן כדי להראות כבוד לדימוקרטיה 

 5יה. הם הציעו למדינה להשקיע אצלם החדשה שלנו ביד אחת, ולסחור בנשק ביד השני

מיליארד דולר כדי לעורר התפתחות  18מיליארד דולר על חימוש ובתמורה הם ישקיעו 

 כלכלית.  באורח צפוי, הבטחותיהם "לרווחים" מאוזנים מעולם לא התממשו.

סקנדל עסקת נשק זה הוכיח את הבגידה במאבק נגד האפרטהייד. השחיתות שהיא חשפה 

. מאפיין אחד 2017ה את הורדת דירוג האשראי של דרום אפריקה ל"רמת זבל" בשנת האיצ

סעיפי אישום נגד הנשיא ג'ייקוב זומה שעוד לא הועמד לדין,  783-של המצב מתבטא ב

ומאפיין נוסף הוא הקנוניה של ממשלות בריטניה, שבדיה, גרמניה וצרפת. האם זומה ישרוד 

והאם המדינה עדיין תוכל לעמוד בציפיות  2019-ו באת הטלטלה עד לסוף תקופת כהונת

? אלה רק חלק מהאתגרים העומדים בפני דרום 90-החוקתיות והכלכליות של שנות ה

  אפריקה.
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כדרום אפריקאים, אנו רואים קווי דמיון לאפרטהייד. בישראל/ פלסטין יש "אפרטהייד 

אפרטהייד גדול" שהוא מהאדמות בישראל שמורות לכיבוש היהודי בלבד, ו" 93% -קטן"

מעבר לגבולות הקו הירוק איפה שלרשות הפלסטינית יש אפילו פחות אוטונומיה ממה שהיה 

לממשלות הבנטוסטאנים. לכן, אם  האפרטהייד בדרום אפריקה לא היה מקובל על ידי 

הקהילה הבינלאומית, למה להיות צבועים ולהאמין ב"פתרון שתי המדינות" שהוא עוד יותר 

 יתן להשגה?בלתי נ

טרי קראופורד הוא בנקאי בינלאומי לשעבר שהפך לפעיל שלום ועזר להשיק את 

והיה בסופו של דבר מי שחשף את סקנדל  1985קמפיין הסנקציות הבנקאיות בשנת 

 .עסקת הנשק
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  היחסים הצבאיים בין קולומביה וישראל
  טולפה-מיליטריסטי לה-הקולקטיב האנטי

הפלסטיני סובל מקולוניאליזם היסטורי וגזענות שמתבססת על אנו יודעות שהעם 

כלכלי. מסיבה זו, אנחנו  -ליברילזם כמבנה פוליטי -מיליטריזם כאידיאולוגיה, ומניאו

מאמינות "שמדינות ישראל וקולומביה הן ביחסי שיתוף פעולה צבאי ובמירוץ חימוש 

ברלית זו יש מתנגדים לי-ליברלים. למלחמה הניאו-שמבטא את עסקי המלחמה הניאו

מיליטריזציה של -בישראל ובקולומביה, התנגדות זו הולכת יד ביד עם המאבק לכבוד ודה

 הגוף, הטריטוריה והחיים".

 באופן היסטורי, שני דברים חיזקו את שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לקולומביה:

י חברת הנשק . רובי "גליל" המפורסמים שיוצרו בהתחלה בישראל ושודרגו על יד1 

 לשימוש רשמי במהלך סכסוך אלים.  Indumilהקולומביאנית 

. המקרה של יקיר קליין, שכיר חרב ישראלי מסוכן שאימן כוחות צבאיים למחצה בחבלי 2

מגדלנה מידיו, אנטיקויה ואוראבה בשנות השמונים והוא נמלט ממערכת המשפט 

מיליטריות שעבדו -הקבוצות הפרא שנים. סגן האלוף בדימוס הקים את 16בקולומביה כבר 

שכללו מבצעי בשיטות מלחמה מלוכלכות בתיאום עם הכוחות הצבאיים של קולומביה 

, 21-חטיפה, עינויים, היעלמויות, טבח וטרור פסיכולוגי. מתחילת העשור השני של המאה ה

קולומביה, בשנת  BDSנראה שישראל היא ספקית הנשק השנייה בגודלה לקולומביה. לפי 

מכלל היבוא של קולומביה מישראל כלל נשק וציוד צבאי )מוצרים בעלי עלות  49.6%, 2012

גבוהה(. כמו כן, כרגע נבחנת אפשרות להסכם סחר חופשי בין ישראל וקולומביה בסכום של 

קולומביה, היבוא מישראל לקולומביה יתמקד בתחום הצבאי  BDSמיליון דולר. לפי  700

 דל הצמיחה הצפוי בעקבות הסכם הסחר החופשי.בתור הסקטור השלישי בגו

היבט נוסף לעסקי המלחמה של שתי המדינות הוא הגרסאות השונות ליריד הנשק בקולמביה 

. אירוע דומה התרחש 2015חברות בשנת  17שישראל שלחה אליו  'Expodefensa"שנקרא 

ידי כלכלת  באותם הימים בישראל. בשל כך, יחסים עסקיים וממסדיים כאלה נרקמים על

המלחמה ובהשתתפותם של כמה בנקים שאותם צריך לבדוק. במקרה הספיציפי של ישראל 

 Bird Aerosystems Lidaהחברות שנמצאות במעגל הזה נמצאות   17וקולומביה, מתוך 

חברה המייצרת כלי טיס בלתי מאוישים לפעולות מודיעין והגנה על מטוסים מפני טילי אויר. 

Elbit Systems  , .אחת המרוויחות הגודלות מכיבוש עזה 

למרות שאנחנו לא מומחיות למזרח התיכון, עשינו כמה פעולות בסולידריות עם העם 

הפלסטיני , למשל, דיווחנו על חברות בינלאומיות שמספקות שירותי אבטחה פרטיים 

בעלת הנוכחות המסיבית בכמה מוסדות מסחריים בקולומביה,  G4Sבמימון ישראלי כמו 

 צד הרבה פעולות אחרת.ל

, שכמו שישראל וקולומביה עושות בחכמה,  כדאי גם לנו לזרז לבסוף, אנו מאמינות

תהליכים של שיתוף מידע, מחקר ופעולות התנגדות בין התנועות החברתיות בקולומביה, 
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ישראל ופלסטין, כדי לעמוד בפני תהליכי המליטריזציה שנכפים עלינו. בזמן שיש שעמים 

ה עשירים בתנועות של נשים שפועלות נגד מליטריזם ומליטריזציה, ומתנגדות לשירות אל

צבאי חובה, עדיין ישנו צורך לעשות מאמצים ולהתעמת עם תרחישים של שליטה חברתית 

  כפויה ע"י  המודיעין המשטרתי והצבאי, שבהם שיתוף הפעולה הצבאי משחק תפקיד מכריע.

טולפה, ממקד את עבודתו במאבק נגד מיליטריזם -להמיליטריסטי -הקולקטיב האנטי

 ומליטריזציה.
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 חברות אבטחה ישראליות: הכיבוש ומה שמעבר
 ד"ר אראלה גרסיאני

במחקר שלי אני מנסה להבין יותר טוב את תעשיית הבטחון הישראלית בעולם. אני מתעניינת 

בטכנולוגיות בטחוניות כמו חומות, גדרות, וסייבר, אך יותר מכל אני מתעניינת ברעיונות. 

אני שואלת שאלות על הרעיונות  של מהות של בטחון, מי מוגדר כאויב ואיך אפשר לעצור 

 בעדו/ה. 

כלת על השיטות שבהן מעבירים את הרעיונות והטכנולוגיות האלה מהקשר אחד אני מסת

)הלאומי( להקשרים אחרים. רעיונות אלה הם בעלי הבנייה תרבותית, הם מושפעים מאיך 

אנשים וחברות באופן כללי רואים את העולם ואיך הם מסווגים אחרים. במקרה של ישראל 

ת הבטחון פותחו ומשתמשים בהם נגד פלסטינים. ההקשר ידוע, הרבה מרעיונות וטכנולוגיו

מאוד ברור מי האויב, האויב הוא "הטרוריסט" הפלסטיני שמחפש לפגוע בישראל 

ובאזרחיה. רעיונות וטכנולוגיות אלה פותחו לשימוש לאומי וצבאי, אך הם מיוצאים למטרת 

 עסקאות מסחריות.

יון ווסטגייט בניירובי מחדש לאחר , יום שבת, נפתח קנ2016ליולי,  18-דוגמא לכך היא שב

שבאב במקום שנתיים לפני כן. עיתון שסיקר -שהתפרסם בעקבות מתקפה אלימה של חברי א

, מתעקשת כי 2014-" חברת האבטחה הישראלית שנשכרה בIRGאת האירוע דיווח כי "

ים ווסטגייט, לאחר עבודתם בו, הוא המקום הכי בטוח בניירובי היום. הצוות של המנהל חי

כהן, שמורכב ממפקדים לשעבר בצבא, אימן בחריצות את צוות האבטחה של הקניון. "החיים 

שלנו הם בטחון. ההבדל הוא לא במספר האנשים, אנחנו יודעים לזהות כל דבר חשוד" אמר 

 כהן. 

הדוגמה הזאת מראה בבירור איך הכישורים הישראלים הועברו להקשר אחר. במקרה הזה, 

ראליות משומשות נגד "איומים" דומים לאלה שישראלים רגילים שיטות האבטחה היש

 שבאב מסומליה.-טרוריסטים מוסלמים כמו א -אליהם

 gate48ד"ר אריאלה גרסיאני היא אנתרפולוגית באוניברסיטת אמסטרדם, מקימה שותפה של 

 פלטפורמה לישראלים ביקורתיים בהולנד.
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  גבולותה משטרי אכיפת
 טוד מילר

. רועי אלקבץ, תת אלוף בצבא הישראלי הסביר את אסטרטגיות 2012זה היה באוקטובר 

השיטור בגבול של ישראל. במצגת שלו הוא הראה תמונה של החומה המבודדת את רצועת 

 עזה מישראל. לקהל הוא אמר "למדנו הרבה מעזה, היא מעבדה אדירה".

 -וקף בתצוגה מסנוורת של טכנולוגיהאלקבץ דיבר בכנס ויריד על טכנולוגיות גבול והיה מ

. היו בלוני מעקב עם מצלמות עוצמתיות הלא הם המרכיבים של מעבדת הגבולות שלו. 

שריחפו מעל רכבים משוריינים בעלי הסוואת מדבר שהוצגו בידי שלל תאגידים חדשניים. 

ות ם לזיהוי תנועה של אנשים ועוד פלאים של עולם משטור הגבוליהיו חיישנים סיסמי

 המודרני.

תת האלוף ששחה בבריכה של אבטחת גבולות לא עשה זאת במזרח התיכון, אלא במערב 

פאסו, עשר דקות הליכה מהחומה שמפרידה בין ארצות הברית -טקסס. הוא היה באל

למקסיקו. הוא נתן תדרוך לקבוצה  של סוכני רשות אכיפת גבול, מנהלים מהמשרד לביטחון 

( ונציגים מהתעשייה. הוא תדרך אותם על איך ישראל שומרת Homeland Securityפנים )

על הגבולות שלה. האופן שבו אלקבץ פיקד על הקהל שלו הראה בבירור שישראל עומדת 

בחזית רשת העולמית של גבולות ובטחון פנים שהולכת וגדלה. זהו אותו נושא שחקרתי 

 בתור עיתונאי.

בות העצומה של משטרת הגבולות שנים האחרונות, חקרתי את ההתרח 15-במהלך ה

. סיקרתי את התקציב העצום של מיליארדי דולרים שבטחון הפנים 9/11האמריקאית לאחר 

האמריקאי דורש, ואיך שהוא הפך למנגנון של שליטה על הגבולות, טכנולוגיה וסוכנים 

 חמושים.

, הגנת הגבולות והמכס 2014אי אפשר להתכחש להשפעה הישראלית בתחום הזה. בשנת 

העניקה חוזה עם פוטנציאל רווח של מיליארד דולר לחברה הישראלית "אלביט מערכות" 

מגדלי שמירה, עם מרכז שליטה בדרום אריזונה. כשאלביט התחרתו על  52כדי לבנות 

שהוכחה בשטח. מאבטחים  C2קבץ "אדריכלות המכרז, הם פירסמו את עצמם ברוחו של אל

את הגבולות הכי מאתגרים בעולם כבר יותר מעשר שנים". זוהי רק דוגמה אחת, אך הכי 

בולטת כרגע, של העברת הטכנולוגיות שנוסו בשטחים הפלסטינים הכבושים לארצות 

 הברית, מקסיקו ולגבולות ביניהן.

  תמקד במשטרי אכיפת הגבול המתעצמים בעולם.טוד מילר הוא סופר מטוסון, אריזונה, אשר מ

 

  

31  



  כיבושה של ריו דה ז'נרו
 שחר גולדווסר, ברזיל

, הנשיא 2016כחודש לאחר בחירתה של ברזיל כמארחת של המשחקים האולימפים לשנת 

אנשי עסקים. מאז הביקור,  40הישראל לשעבר שמעון פרס ביקר בברזיל עם משלחת של 

הקשורות ליצור נשק, בטחון מולדת, טכנולוגיה ואימוני משטרה וצבא חברות ישראליות 

הפכו ליותר נוכחות מאי פעם. אירוע הספורט העצום בגודלו גרם לשינוי עצום בנוף האורבני 

 של ריו דה ז'נרו, שינוי בו מעורבות חברות ישראליות.

בעיר, שכמו תמיד, ליברלית -הדרישות של הועדה האולימפית היו תירוץ לישום אג'נדה ניאו

השפיעה הכי הרבה על האוכלוסיות העניות ואוכלוסיות השוליים. כדי לשמור על העיר 

"נקייה" ו"יפה לתיירים", היה צריך להפוך את האוכלוסיות האלה לבלתי נראות ובשל כך 

 היה צריך להשתמש במומחיותה של ישראל בהפרדה, הדרה ודיכוי של אנשים.

 PPU-Pacifying Policeות הן "יחידות ההרגעה המשטרתיות" )אחת הדוגמאות הכי בולט

Units מדובר בכיבושים צבאיים של המשטרה והצבא 2008( שמוקמו בפאבלות משנת .

שמטרתם לתפוס סוחרי סמים ולהיאבק בפשיעה. הם אמורים להשליט חוק וסדר על ידי 

 פטרולים באזור, שליטה באוכלוסיה ומעקב בתוך השכונות. 

, האוכלוסיה המקומית חווה את זה אחרת. חוקרים מקומיים מראים שבפאבלות עם זאת

הכבושות אין הבדל גדול באחוזי הפשיעה או בסחר בסמים. למרות שיש פחות מקרי רצח, 

ישנם יותר מקרים של התעללות משטרתית. ישנם הרבה שינויים שמורגשים בשוק הנדל"ן 

עלייה בהוצאות המחייה. בנוסף, אירועים שגרמו לתושבים המקומיים לעזוב כתוצאה מה

 מסורתיים כמו ביילה פאנק נאסרו וכך השפיעו על ההתפתחות התרבותית של קהילות אלו. 

)יחידת המבצעים המיוחדים( וכוחות משטרתיים אחרים מתאמנים עם  BOPEלשם כך, 

 חיילים ישראלים לשעבר או סוכני מודיעין כדי ללמוד טקטיקות בהם משתמש הצבא

 הישראלי בגדה המערבית ומיישם אותן בריו דה ז'נרו. 

ההדרה, ההפרדה והכיבוש אותם מבצעת ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה מיושמים 

ליברלית. הגירוש והנישול -בריו דה ז'נרו וערים אחרות בברזיל לשם קידום אג'נדה ניאו

 . ממנו סובלים הפלסטינים כיום, סובלים ממנו גם אנשי הקריוקה

שחר גולדווסר הוא פעיל בסדק, רשת יהודית גלובלית שפועלת למען צדק בפלסטין  

 וכנגד גזענות ברחבי העולם.
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 תמונות מהתעשיה

 

Photo copyrights:Oscar Josué Elvir Vasquez collection 

 

ממשלות מקסיקו, ארגנטינה וגואטמלה השתמשו במטוסי "ערבה" שישראל מכרה 

בכדי להרוג מתנגדי משטר במהלך "המלחמות המלוכלכלות"  70-להם בשנות ה

שהתרחשו במדינות בשנים אלו. מתנגדי המשטר היו מושלכים בעודם בחיים 

 ממטוסי הערבה אל האוקיינוס במה שלימים נקרא "טיסות המוות". 
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 14-במשך כשלושים שנים, התחוללה מלחמת אזרחים רצחנית בסרי לנקה. ב

חיל האוויר של סרי לנקה השתמש במטוסי כפיר ישראלים כדי  , 2006לאוגוסט 

ילדות. כשישים ילדות נהרגו במתקפה בו  400-להפציץ בית יתומות, בו היו כ

 במקום, ועשרות רבות נפצעו.
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לאומי בביצוע -רטקו מלדיץ, אשר הואשם בבית הדין הביןביומנו של הגנרל 

פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם, נכתב כי ארבעה חודשים לפני 

-בוסנים, ישראל פנתה לכוחות הבוסנו 8,000רצח העם בסרברניצה, בו נרצחו 

נשקים לצלפים ואימון חיילים ללא תשלום. גם לאחר  500סרביים והציעה להם 

ח דוו 1995אכזרי בסרברניצה המשיכה ישראל בעסקים כרגיל ובאוגוסט הטבח ה

ם.על עסקה למכירת טילי לאו לסרבי  
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