מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 7בדצמבר 2010

תנועת הסולידריות הבינלאומית ) :(ISMארגון רשתי
שמקורו בפעילי שמאל קיצוני בארה"ב ,המשתייכת
לקואליציה המנהלת מערכת דה-לגיטימציה נגד
ישראל ושוללת את זכות קיומה כמדינת הלאום
היהודי .במהלך האנתיפאדה השנייה "התמחה" ISM
בשיבוש פעילות צה"ל ב"שטחים" תוך סיוע עקיף
לטרור; בכירי  ISMהקימו את  ,FGMהממלא חלק
מרכזי במשטים; ופעיליו משתתפים במשטים לעזה.

הפגנה אנטי-ישראלית של פעילי  ISMבריטניה ) .(http://www.indymedia.org.ukפעילי הארגון נוטלים
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כללי

לוגו תנועת הסולידריות הבינלאומית )(ISM

 .1תנועת הסולידריות הבינלאומית ) (ISMהינו ארגון רשת פעילים אנטי-ישראלית,
שהוקמה בקיץ  ,2001ע"י קבוצת פעילי שמאל קיצוני צעירים מארה"ב ,אליהם חברו פעילי
שמאל פלסטינים )בעיקר נוצרים( וכמה פעילי שמאל קיצוני פרו-פלסטיני מישראל .גרעין
המייסדים גייס לשורות  ISMמתנדבים ממדינות מערביות שונות ,בתוכם גם יהודים על בסיס של
עוינות בסיסית לישראל ולמדיניותה כלפי הפלסטינים.
 .2ארגון  ISMשם לו מטרה להעניק סיוע בינלאומי למאבק הפלסטיני ולהפגין עימו
סולידריות ,באמצעות שימוש בטקטיקות בלתי אלימות המכונות "פעולה ישירה" )מונח
הלקוח מהלקסיקון של מאבקים מהפכניים של השמאל הקיצוני ושל תנועות לזכויות אדם(.
 .3בשנים  ,2005-2001שנות "האנתיפאדה השנייה" ,ניהל  ISMבאמצעות מתנדבים
שגייס לשורותיו לתקופות זמן קצובות פעילות אינטנסיבית ביהודה ,שומרון ורצועת
עזה .המתנדבים ,שהחלו להגיע ל"שטחים" בדצמבר  ,2001לא הסתפקו בסיוע לאוכלוסיה
הפלסטינית ,אלא "התמחו" בשיבוש פעילותו המבצעית של צה"ל.
 .4פעילות  ISMכללה בין השאר :השתתפות בהפגנות ופעולות מחאה של פלסטינים; הצבת
פעילים כ"מגן אנושי" על פעילי טרור ,שהיו מבוקשים ע"י כוחות הביטחון הישראלים; התמקמות
בקרבת מחסומי צה"ל ברחבי יהודה ושומרון; סיוע כספי ,לוגיסטי ומוראלי לפלסטינים ,כולל
מחבלים ובני משפחותיהם; הפרעה להריסה או אטימה של בתי מחבלים שביצעו פיגועי
התאבדות רבי נפגעים; קיום צעדות לאורך גדר הביטחון ,מג'נין ועד לירושלים.
 .5שתי פעולות שיא במסגרת טקטיקה זאת ,בראיית ) ISMשהתהדר בכך באתר האינטרנט
שלו( ,היו הצבת פעילי הארגון כ"מגן אנושי" בכנסיית המולד בבית לחם ובמפקדת
ערפאת בראמאללה )אפריל  ,2002במהלך מבצע "חומת מגן"(.
.6

בתום האנתיפאדה השנייה הועתק מוקד הפעילות של בכירי  ISM-אל רצועת עזה,

בה הלכה והתבססה חמאס ,עד אשר תפסה את השלטון )יוני  .(2007ארבעת בכירי ,ISM
מארה"ב נמנו על מקימיה של מסגרת -על בינלאומית פרו-חמאסית בשם Free Gaza
 ,1(FGM) Movementאשר מתמקדת בשיגור ספינות לרצועת עזה לשם "שבירת המצור"
במטרה לחזק את ממשל חמאס ולהעמיק את הדה-לגיטימציה של ישראל.
.7

מאז שנת  2008עוסקים בכירי  ISMבקידום פרוייקט המשטים במסגרת  ,FGMבמקביל

לפעילותם ב" .ISM-גולת הכותרת" של פרוייקט המשטים היה המשט האחרון ,בהובלת ארגון

 1הארבעה הם :הוידה עראף )הדמות המרכזית ב ISM-וב ,(FGM-בעלה )היהודי( אדם שפירו ,גרטה ברלין ופול
לארודי )שהסתכסך עם  FGMוהקים ארגון חדש בחוף המערבי של ארה"ב בשם .(Free Palestine Movement
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 IHHהתורכי ,אשר הסתיים בעימות אלים בין פעילי  IHHלחיילי צה"ל ) 31במאי  .(2010מאז אותו
משט – הנתפס ע"י מארגניו כהצלחה רבתי – עוסקים פעילי ) FGMובאמצעותם  (ISMבהכנת
משט משודרג על מנת להציב אתגר מדיני-הסברתי חדש בפני ישראל.
 .8במקביל למעורבות בפרויקט המשטים ,עוסק  ISMמאז סיום האנתיפאדה בשני
תחומי פעילות מרכזיים:
א .שיגור מתנדבים לפעולות מחאה "נוסח בלעין" ,במוקדי חיכוך ישראלים-
פלסטינים :פעילות זאת ,מתנהלת בשיתוף עם "ועדות עממיות פלסטיניות" מקומיות.
הן מופעלות בשיתוף עם הרשות הפלסטינית ,שמאז הועידה השישית של פתח
)אוגוסט  (2009אימצה מדיניות של "התנגדות עממית" .פעולות המחאה הללו מוצגות ע"י
) ISMוהרשות הפלסטינית( כבלתי אלימות אך בפועל מופעלת בהן לעיתים קרובות
אלימות "רכה" ,לעיתים מאורגנת היטב )כגון יידוי אבנים ,עימות פיזי עם כוחות
הביטחון הישראלים ולעיתים גם השלכת בקבוקי תבערה( .אלימות זו גרמה לא אחת
לנפגעים הן בקרב המפגינים והן בקרב כוחות הביטחון הישראלים .האלימות ה"רכה"
מופעלת ע"י המפגינים הפלסטינים אך נוכחות פעילי ) ISMופעילים לא פלסטינים נוספים(
במוקדי המחאות מגבירה את המתח ,מלבה את ההפגנות ,מעודדת את המפגינים
הפלסטינים ,ומקשה על פעולות כוחות הביטחון הישראלים.
ב .השתתפות בפעילות אנטי-ישראלית בארה"ב ,מדינות אירופה ומדינות נוספות
ברחבי העולם :פעילות זאת כוללת קריאות להחרמת ישראל והתוצרת שלה ומחאות נגד
מדיניותה כלפי הפלסטינים )בעיקר דרישה להסרת הסגר על רצועת עזה ולהריסת גדר
הביטחון( .ישראל שבה ומוצגת בפעולות המחאה השונות כמדינה גזענית ,עושקת" ,מדינת
אפרטהייד" ,במטרה לערער את הלגיטימציה שלה ולהפוך אותה למדינה מצורעת.
הפעילות האנטי-ישראלית מתבטאת בהפגנות ,פעילות בקמפוסים ,ייזום אירועי
תרבות פרו-פלסטינים וניסיון להשפיע על מוקדי כוח פוליטיים במדינות השונות .פעילי
 ISMמנהלים תעמולה נגד ישראל באמצעות ראיונות לתקשורת ,אתרי אינטרנט ,בלוגים,
ספרים ומחזות.

פעילי  ISMבלונדון מפגינים מול חנות מוצרי אהבה מתוצרת
ישראל ) 14 ,http://www.ism-london.org.ukבמרץ (2010

4
.9

להלן כמה תובנות לגבי אופיו ודפוסי פעילות,של  ,ISMשעלו במהלך הכנת עבודה

מחקר זאת:
א .מבנה ארגוני רשתי ולא היררכי :כמו גופי-על אחרים הפועלים במסגרת הקואליציה
האנטי-ישראלית ,בנוי  ISMכמערכת פעילים רשתית ולא כארגון היררכי ממוסד.
 ISMמורכב מגרעין קשה של פעילים בכירים ,המתווים את מדיניות הארגון
ומפעילים תומכים ומתנדבים לביצוע פעילות אנטי-ישראלית ב"שטחים" וברחבי
העולם ISM .אינו זוכה למימון מדינתי והמתנדבים משלמים מכיסם את ההוצאות
הכרוכות בגין פעילותם )למעט פרויקטים גדולים ,כגון המשט האחרון ,בו היו פעילי ISM
חלק מקואליציה ,שהשתמשה ביכולת מדינתית של תורכיה ,באמצעות  .(IHHמוקדי
הנוכחות והפעילות של  ISMהינם בארה"ב )בעיקר בחוף המערבי( ,ביהודה ושומרון
ורצועת עזה )ראמאללה ,מזרח ירושלים ,בית סאחור ,רצועת עזה( ,בכמה מדינות
באירופה )בדגש על בריטניה ,צרפת ושבדיה( ובכמה מדינות מערביות נוספות )כגון
קנדה ואוסטרליה( .באתר האינטרנט של  ISMמופיעה רשימה של " 22קבוצות תמיכה"
ממדינות רבות אך רובן קטנות ומונות מספר מצומצם של פעילים.
ב .האידיאולוגיה האנטי-ישראלית של  ISM :ISMמרבה להציג עצמו כדוגל באי-
אלימות ,זכויות אדם ,כיבוד החוק הבינלאומי החלטות או"מ ,וחתירה ל"שלום צודק" .אולם
ניתוח מסמכיו והתבטאויות בכיריו מצביעים על כך ,שהמדובר בארגון בעל
אידיאולוגיה אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית ,המאמצת את דרישותיהם הקיצוניות ביותר
של הפלסטינים .העוינות לישראל בנויה פעמים רבות על תשתית של תפיסת עולם
ביקורתית כלפי מדיניות ארה"ב ,בדגש על הלחימה שהיא מנהלת באפגניסטן
ובעראק לאחר אירועי ה 11-בספטמבר ISM .שולל לא רק את מדיניותן של כל
ממשלות ישראל )"האפרטהייד הישראלי בפלסטין"( ,אלא גם את עצם קיומה של
ישראל כמדינת לאום יהודי .פרסומים והתבטאויות של אנשי  ISMשמים דגש מיוחד על
יישום "זכות השיבה" לישראל של הפליטים הפלסטינים ,שוללים את הסכמי אוסלו,
ואין בהם זכר לתמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים .עם זאת ISM ,שומר
לעיתים על עמימות מסוימת באשר לעמדות היסוד הללו על מנת שיוכל לפנות
ביתר קלות למכנה משותף רחב של פעילי זכויות אדם ופעילי שלום ,הכולל גם
יהודים ,שחלקם אינם שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל אלא מתנגדים
בחריפות למדיניותה כלפי הפלסטינים.
ג .תפיסת "אי-אלימות" לעומת הצדקת "המאבק המזוין" הפלסטיני :במסמכים
הפנימיים ,באתר האינטרנט שלו בהצהרות בכיריו ופעיליו שב  ISMומדגיש ,כי הוא דוגל
בשיטות מאבק בלתי אלימות .בתקשורת כונו פעיליו לא אחת "פעילי שלום" ) peace
 .(activistsפעיליו אכן אינם נוטלים חלק ישיר בפעילות טרור נגד ישראל אולם במסמכים
הפנימיים ובהתבטאויות בכיריו הצדיק  ISMאת המאבק המזוין הפלסטיני ,גם בשיאו
של טרור המתאבדים הפלסטיני )במהלך האנתיפאדה השנייה( .לדוגמא ,פעיליו
נתנו מחסה לפעיל ג'האד אסלאמי שהיה מעורב בפיגועי התאבדות ,הנחת
מטענים ופיגועי ירי ופעלו להפריע לפעולות סיכול של צה"ל ,כולל לפיצוץ מעבדת נפץ
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בה יוצרו מטענים לפיגועי התאבדות .זאת ועוד ,לצד פעילות "שקטה" של סיוע לתושבים
פלסטינים השתתפו פעילי  ISMגם באירועים בהם הופעלה "אלימות רכה" ,שגרמה
לפגיעות בקרב מפגינים פלסטינים ואנשי כוחות הביטחון הישראלים .פעילות
זאת ,שהתנהלה באזורים בהם פעל צה"ל נגד הטרור הפלסטיני סיכנה את חייהם
של פעילי  ,ISMאשר היו מודעים היטב לסיכונים שנוטלים פעיליו על עצמם .יצוין
כי בשנת  2006צולמו כמה פעילים של הארגון שהגיעו ליהודה ושומרון ,כשהם
אוחזים בנשק .אנו מעריכים כי מדובר באירוע חריג ,שאינו משקף את מדיניות
הארגון.
ד .הפרה מודעת של החוק הישראלי :פעילי  ISMב"שטחים" פעלו לא אחת באופן
מודע ובהתאם לתדרוך מוקדם ,בניגוד לחוק הישראלי .זאת באמצעות ניסיונות
להערים על הרשויות הישראליות בעת הגעתם לישראל ,כניסתם לשטחים שהוכרזו
כשטח צבאי סגור ופעילות שיטתית לשיבוש פעילותם המבצעית של חיילי צה"ל .מסמכים
פנימיים של  ISMממחישים ,כי פעילים ששוגרו ל"שטחים" קיבלו במהלך סדנאות
ההכשרה שלהם תדרוך ביטחוני באשר לשיטות באמצעותן ניתן להערים על
הרשויות הישראליות )למשל ,ע"י סיפורי כיסוי כוזבים כגון התחזות לתיירים; שינוי
פרטים בדרכונים; הכחשת כל קשר ל .(ISM-כמו כן קיבלו הפעילים תדרוך משפטי
אודות אופן התנהלותם הרצוי מול כוחות הביטחון הישראלים ובבתי המשפט הישראליים.
בחינת פסקי דין של פעילי  ISMשנעצרו ע"י רשויות החוק הישראלי ,מעידה כי התדריך
שהם קיבלו יושם הלכה למעשה.
ה .הקשר בין  ISMלגופים וארגונים החברים בקואליציה הבינלאומית הפועלת
נגד ישראל ISM :קשור בטבורו ל ,FGM-שהינו אחד מגופי-העל המרכזיים בקואליציה
היוזמת את שיגור חלק מהמשטים לרצועת עזה FGM .הוקם בשנת  2006ע"י בכירי
 .ISMשלושה ממייסדי ובכירי  ISMנכללים כיום בצמרת  :FGMהוידה עראף
)אמריקאית בת לאב ערבי ישראלי ואם פלסטינית(; בעלה אדם שפירו )אמריקאי יהודי(;
וגרטה ברלין )אמריקאית( .פעיל נוסף שנמנה על מייסדי  ISMו FGM-הינו פול
לארודי )אמריקאי( ,שבעקבות סכסוכים עם פעילי  FGMפרש והקים ארגון בשם Free
 .(FPM) Palestine Movementארגון זה פועל בחוף המערבי של ארה"ב ועוסק גם הוא
בתכנון פרויקטים אנטי-ישראליים ובמרכזם ארגון משט משודרג ושיגור מטוס לרצועה.
ניתן להתרשם ,כי מאז המשט האחרון מתמקדים בכירי  FGMבארגון משט משודרג
ופרויקטים ראוותניים נוספים המכוונים לאתגר את ישראל ,במידה מסוימת על חשבון
פעילותם ב .ISM-הגבול העובר בין הפעילות ב ISM-לבין הפעילות ב FGM-אינו ברור תמיד
לפעילי ארגונים אלו.
ו .המדיניות התקשורתית של  ISM :ISMמייחס חשיבות רבה לכיסוי תקשורתי נרחב
של פעילויותיו האנטי-ישראליות ומסמכיו הפנימיים עוסקים בכך בהרחבה .מתנדביו
הפועלים ב"שטחים" מלווים את פעילותם בפעילות תקשורתית המנוהלת ע"י
מתאמי תקשורת במשרד  ISMבראמאללה .על מנת להטמיע את המסרים שלו
ולכסות על תמיכתו בטרור ובאלימות של הפלסטינים ,משתמש  ISMב"מכבסת
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מונחים" ,אותה הוא מנחיל לפעיליו בסדנאות ההכשרה ,שהם חייבים לעבור
לקראת צאתם ל"שטחים" .2כך ,למשל ,הונחו פעיליו שלא להשתמש במונח
 Violenceאלא במונח ") Resistanceהתנגדות" ,מונח השגור על ידי ארגוני טרור( .פעיליו
הונחו גם כי כאשר מוזכר המונח ) Terrorismטרור המיוחס לפלסטינים( יש להדגיש כי
המדובר ב) State Terrorism-טרור מדינתי ,קרי – טרור המיוחס למדינת ישראל( )פרוט
של "מילון" המונחים והמסרים ראו נספח ה'(.

הערות מתודולוגיות
 .10ניתוח אופיו ודפוסי פעילותו של  ISMכרוך בקשיים מתודולוגיים .אחד הקשיים
המרכזיים נובע ממאפייני פעילותו הדיסקרטיים של  ,ISMאשר נמנע בדרך כלל מלפרסם
מידע קונקרטי ואמין על מבנהו ,פעיליו ושיטות פעולתו .קושי נוסף נובע מהפער הגדול שבין
האופן בו  ISMמציג עצמו בפומבי )באתר האינטרנט ובהצהרות בכירים( לבין אופן
התנהלותו בשטח הלכה למעשה .לכך נוסף היעדרו של מידע אמין אודות הארגון ,בתקופות
פעילותו השונות ,באשר פרסומיו או הפרסומים אודותיו סובלים ממגמתיות ומהטיות מסוגים
שונים.
 .11על מנת להתגבר על הקשיים המתודולוגיים הללו נעשתה השוואה בין המידע הפומבי
שמפרסם  ISMעל אופן התנהלותו לבין דפוסי פעילותו ביהודה ,שומרון ורצועת עזה .כמו כן
נותחו פרסומים פנימיים של  ,ISMשבהם נכלל מידע שלא נועד לפרסום בכלי התקשורת ומידע
רב נוסף ממקורות מגוונים .צוהר לאופן החשיבה של פעילי  ISMניתן למצוא בספר על ריצ'ל
קורי ,שהוצא לאור ע"י בני משפחתה.3
 .12המסמכים הפנימיים של  ISMבהם נעשה שימוש ע"י מרכז המידע כללו שלושה
מדריכים ) (manualsשל סדנאות הדרכה ,שעברו פעילי  ISMבחו"ל וב"שטחים" .מדריך
אחד נמסר לעיתונאי בסוף אוקטובר  2010ע"י פעיל  ISMבמזרח ירושלים .העיתונאי
האמריקאי לי קפלן ,שעסק שנים ארוכות בחשיפת מהותו של  ,ISMהעמיד לרשות מרכז המידע
מדריכי סדנאות הכשרה של  ISMבלונדון ) (2005ובקליפורניה ) .(2004בין שלושת המסמכים
הללו קיימת חפיפה רבה.4

מבנה העבודה
 .13מסמך זה בוחן את  ISMואופן התנהלותו בחתכים הבאים:
א .נספח א' – האידיאולוגיה ודפוסי הפעולה של :ISM
 (1העוינות לישראל.
 2על כל מתנדב לערוך סדנת הדרכה כבת כיומיים בטרם צאתו או מיד עד הגעתו.
Let Me Stand Alone. The Journal of Rachel Corrie by the Corrie Family Norton and Company, New York, 3
 London 2008להלן :יומני רייצ'ל קורי.
 4במדריך של מזרח ירושלים אין אזכור של תאריך כתיבתו .אולם ההנחיות והמאמרים שבו עדכניים ברובם לשנת 2003
ונראה כי רובם לפחות לא עודכנו מאז .קיימת חפיפה רבה בין תכני מדריך זה לתכנים של מדריכים מסדנאות שהתקיימו
בלונדון ) (2005ובצפון קליפורניה ) .(2004מסמכים אלו יכונו בהמשך :מדריך מזרח ירושלים ,מדריך לונדון :מדריך צפון
קליפורניה.
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 (2התנגדות למדיניות ארה"ב :המקרה של רייצ'ל קורי.
 (3סיסמאות של "אי אלימות" מול תמיכה עקרונית במאבק המזוין הפלסטיני.
 (4השימוש בטקטיקות של "פעולה ישירה".
 (5מודעות  ISMלרמת הסיכון הגבוהה ,שבטקטיקות של "פעולה ישירה".
ב .נספח ב' – ההרכב האנושי של :ISM
 (1מאפיינים כלליים.
 (2קווים לדמותם של פעילים בכירים ב.ISM-
ג .נספח ג' – מאפייני הפעילות של  ISMמאז הקמתו:
 (1הכשרת פעילי ISM
 (2מימון הפעילות של ISM
 (3פעילות  ISMבשטחים בתקופת מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה
השנייה(.
 (4השתתפות פעילי  ISMבמחאות במוקדי חיכוך )"נוסח בלעין"( בתקופה שלאחר
האנתיפאדה השנייה.
 (5מעורבות  ISMבמשטים.
 (6שיטות הפעולה של  ISMבראי המערכת המשפטית בישראל.
ד .נספח ד' – פריסת  ISMו"קבוצות התמיכה" שלו:
 (1כללי.
 (2נוכחות  ISMביהודה ושומרון וקשריו עם ארגונים מקומיים.
 (3מאפייני "קבוצות התמיכה" של  ISMברחבי העולם.
ה .נספח ה' – המדיניות התקשורתית של .ISM
ו .נספח ו' -סרטון ובו קטעי וידאו בהם מופיעה הוידה עראף ,בכירת  ISMו FGM-כשהיא
מתדרכת פעילים שעלו על גבי ה.Challenger 2 -
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נספח א'
האידיאולוגיה ושיטות הפעולה של ISM
העוינות לישראל
 ISM .1הינה התארגנות בינלאומית בעלת אופי אנטי-ישראלי ואנטי-ציוני ,שמקורה
בפעילי השמאל הקיצוני ,ואף השמאל האנרכיסטי ,בארה"ב .אל הפעילים בארה"ב חברו
בעת ההקמה פעילים פלסטינים )בעיקר נוצרים( המזוהים עם השמאל הפלסטיני ,וקבוצה של
פעילי שמאל קיצוני פרו-פלסטיני מישראל .במהלך השנים נוספו אליהם פעילים מתחומי עיסוק
שונים במדינות המערב ,פעילי זכויות אדם ,פעילי שלום ,ופעילים חברתיים ,מתנגדי הגלובליזציה
ובכמה מקרים אף פעילי איכות הסביבה.
 .2ל ISM-אין למיטב ידיעתנו מצע אידיאולוגי מגובש ומפורט אולם הוא מזדהה באופן
מוחלט עם הצד הפלסטיני ועוין לישראל .על האידיאולוגיה האנטי-ישראלית שלו ניתן
ללמוד מתוך מסמכיו הפנימיים ,התבטאויות בכיריו ולעיתים גם מתוך מידע באתר האינטרנט
שלו.
 .3המסקנה העולה מכלל המידע שבידינו היא ש ISM-שולל לא רק את מדיניות ישראל
בשטחים )"האפרטהייד הישראלי בפלסטין"( ,אלא גם את עצם קיומה של ישראל כמדינת
לאום של העם יהודי .ניתוח מסמכיו הפנימיים והתבטאויות פעילי  ISMמצביע על כך,
שהמדובר בארגון הנמנע מלהביע תמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים ,מתנגד
לתהליך אוסלו ,מביע תמיכה במאבק המזוין הפלסטיני )גם בתקופת האנתיפאדה השנייה,
בשיאו של טרור המתאבדים( ,ושם דגש רב על יישום "זכות השיבה" של הפליטים
הפלסטינים לישראל כאמצעי לחיסול המדינה הישראלית הציונית )תוך התעלמות
מעובדת הסילוק של יהודים ממדינות ערב והפיכתם לפליטים(.
 .4בפורומים שונים מרבים פעילי  ISMלהכפיש את ישראל ,במסגרת מערכת דה-לגיטימציה
המתנהלת נגד ישראל ,בהשוותם את מדיניותה למדיניות הנאצים בגרמניה או למדיניות
האפרטהייד בדרום אפריקה.5
 ISM .5נמנע מלפרט יתר על המידה במסמכיו הפנימיים ,באתר האינטרנט שלו ובהתבטאויות
בכיריו את אופי פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומעדיף להגדיר את מטרותיו במונחים של
מאבק למען "זכויות הפלסטינים" ,תוך שהוא מבליט בדרישה לביצוע החלטות האו"מ ומציג
עצמו כחותר למען סיום "הכיבוש הישראלי" ביהודה ושומרון ורצועת עזה ולהשגת "שלום צודק
ובר קיימא" )תוך שמירה על עמעום לגבי אופיו של "השלום הצודק"( .הגדרות כוללניות אלו
5במדריכים של צפון קליפורניה ומזרח ירושלים נמצא חומר עיוני השולל את הציונות ורואה במדינת ישראל מדינה
קולוניאלית ,שהוקמה על בסיס כח )למשל ,מאמר מ 2001 -של  ,Tim Wiseבשם Reflections on zionism from a
 dissident jewהמחבר מוצג כפעיל ,מרצה וסופר מנאשוויל ,טנסי ,ארה"ב) 30 www.mediamonitors.netבמאי .(2002
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מאפשרות ל ISM-לפנות למכנה משותף רחב הכולל גם ישראלים ,יהודים ופעילי זכויות
אדם בארה"ב וברחבי העולם ,שחלקם אינם שוללים בהכרח את זכות קיומה של מדינת
ישראל אלא מתנגדים בחריפות למדיניותה כלפי הפלסטינים.
 .6כך ,למשל ,במדריך לסדנת הכשרה במזרח ירושלים ובמסמך המסכם סדנת הכנה
שהועברה לפעילים של  ISMבצפון קליפורניה ,מובעת התנגדות נחרצת להסכמי אוסלו,
הגם ש ISM-נזהר שלא לתקוף את הרשות הפלסטינית )שבשטחי שליטתה הוא פועל(.6
 .7על פי ההסברים המופיעים במסמכים הללו יצרו הסכמי אוסלו "אזורים אוטונומיים" של
הרשות הפלסטינית ,הדומים לאלו של השמורות האינדיאניות בארה"ב או מדינת באנטוסטאן
שנוצרה ע"י דרום אפריקה .האחריות לפרוץ האנתיפאדה השנייה מוטלת במסמכים אלו על
ישראל .המסמכים מגנים את ישראל על כניסת צה"ל לערים הפלסטיניות בעת מבצע "חומת
מגן" ועל "רציחות"" ,עינויים" ומאסרים שהוא ביצע .הם נוקטים עמדה חד-צדדית לטובת
הפלסטינים ,בהתעלמם מטרור המתאבדים הפלסטיני ,אשר בעת האנתיפאדה השנייה
הגיע לשיאו .גם אתר האינטרנט של  ISMמתקופת האנתיפאדה נמנע מלהטיל על הטרור
הפלסטיני אחריות כלשהי להסלמה בעימות עם ישראל ,והוא מתמקד בהכפשת ישראל
ובקריאה לסולידריות עם הפלסטינים הנאבקים נגדה.

התנגדות למדיניות ארה"ב :המקרה של רייצ'ל קורי
 ISM .8עוין את ארה"ב ומדיניותה .ביטויים לכך ניתן למצוא בהתבטאויות בכירי  ISMובאופן
התנהלותו של הארגון .עיון ביומניה של רייצ'ל קורי ,פעילת  ISMבארה"ב ,שהפכה לסמל לאחר
שנהרגה בניסיון לשבש את פעילות צה"ל ב"ציר פילדלפי" ,ממחיש היטב את האיבה
העמוקה שפעילי  ISMבארה"ב רחשו למדיניות האמריקאית באפגניסטן ובעראק.
ביקורת זאת ,שאת שורשיה ניתן אולי למצוא בתנועת המחאה בארה"ב נגד וייטנאם ,נובעת גם
מהזדהות עמוקה של פעילי  ISMעם העמים המוסלמים ,הנתפסים כקורבנות המדיניות
האמריקאית .הביקורת על ארה"ב אינה מתמצה רק בתחום מדיניות החוץ .קורי כותבת ,כי
ארה"ב "יתכן אחת מהמדינות הגזעניות ביותר בעולם ,אוהבת לנסות ולשכנע ,כי עמים
אחרים הינם מלאי שנאה וגזענות".7
 .9רייצ'ל קורי ,עוד מתקופת לימודיה באולימפיה ,שבמדינת וושינגטון ,גיבשה תפיסת עולם
החותרת ל"צדק גלובלי" ,העוינת את מדיניות ארה"ב ורואה בה את אחת המדיניות הגזעניות
ביותר בעולם )פעילות ישראל ב"שטחים" נתפסת כאחד הביטויים של מדיניות זאת( .לאחר
אירועי ה 11-בספטמבר  2001הייתה רייצ'ל קורי שותפה למחאות של פעילי שלום באולימפיה
נגד מדיניות ארה"ב באפגניסטאן ובעיראק.8

 6מדריך צפון קליפורניה; מדריך מזרח ירושלים .על ההתנגדות להסכמי אוסלו ראו גם יומניה של רייצ'ל קורי ,עמ' .225
 7יומני רייצ'ל קורי ,עמ'  .233רייצ'ל קורי ופעילי  ISMנוספים הפגינו ברפיח הפגינו נגד דיכוי מפגינים בניו יורק )עמ' .(261
מאידך ,רייצ'ל קורי ,שהזדהתה עם החברה המוסלמית בקרבה היא שהיא שהתה ,כותבת בעת שהותה ברפיח כי
") "Quran gives women many rightsעמ' .(249
 8ראו למשל יומני רייצ'ל קורי עמ'  ,170-169העוסקים בפעילותה של רייצ'ל קורי במסגרת Olympia Movement for ) OMJP
 .Justice and Peaceראו גם עמ'  174-172ועמ' .210

11
 .10במהלך שהותה ברפיח השתתפה רייצ'ל קורי בפעילות מחאה מקומית נגד מדיניות
ארה"ב בעראק .בתחילת פברואר  2003היא השתתפה בהפגנה בח'אן יונס לאות הזדהות עם
העם בעיראק .9ב 15-בפברואר  2003היא השתתפה ברפיח בהפגנה ,שכוונה נגד מדיניות ארה"ב
בעיראק וב"פלסטין" .בהפגנה השתתפו  150-100פלסטינים אליהם הצטרפו תשעה פעילי .ISM
רייצ'ל קורי )שימשה כדוברת מקומית( כתבה כי היא צעדה עם ילדים וצעקה "חופש לפלסטין,
חופש לעראק" )יומני רייצ'ל קורי ,עמ'  .(265-264בהודעה לתקשורת של  ,ISMשהתפרסמה
מטעמה נכתב כי "מפגין מארה"ב ) (US Nationalשרף את דגלי ארה"ב .מצילומים שהתפרסמו
הסתבר כי המפגין האמריקאי הינה רייצ'ל קורי עצמה.

שריפת דגל ארה"ב במהלך הפגנה ברפיח שברצועת עזה ע"י רייצ'ל קורי

http://www.godlikeproductions.com

http://cleveland.indymedia.org

http://4.bp.blogspot.com
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סיסמאות של "אי אלימות" מול תמיכה עקרונית
במאבק המזוין הפלסטיני
 .11במהלך מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( הביע  ISMתמיכה
אידיאולוגית במאבק המזוין הפלסטיני )שמצא ביטויו בטרור המתאבדים( ,הגם שהוא
נמנע מליטול חלק ישיר בפיגועי הטרור נגד ישראל )בין פעיליו ,גם אלו שב"שטחים" ,לא
אותרו פעילי טרור( .הארגון שב והביע תמיכתו במאבק המזוין באתר האינטרנט שלו,
בתדרוכים לפעיליו ששוגרו ל"שטחים" ובפעילותו בשטח ,שהתבטאה בניסיונות חוזרים
ונשנים של פעיליו לשמש "מגן אנושי" לטרוריסטים ובני משפחותיהם ולשבש את
פעילות כוחות הביטחון הישראלים ב"שטחים") .במקביל לפעילות שנועדה לסייע לאוכלוסיה
הפלסטינית(.
 .12בספטמבר  2006חשף העיתונאי האמריקאי לי קפלן ,שהתמחה במעקב אחר ,ISM-
תמונות בהן נראו מתנדבי הארגון ,שהגיעו ליהודה ושומרון מצטלמים כשהם אוחזים
בנשק ISM .הגיב על כך באתר שלו בציינו כי בעת שצולמו התמונות ביריחו לא היו המתנדבים
פעילים של  ISMוכי הם הגיעו ליריחו מבלי ששוחחו על תוכניותיהם עם איש מבכירי ) ISMאתר
הארגון 16 ,בספטמבר  .(2006אנו סבורים ,כי אירוע זה ,בו צולמו מתנדבים אוחזים כלי
נשק הינו חריג ,ואינו משקף את מדיניות הארגון .עם זאת ,יש בו ,להערכתנו ,כדי
להעיד על ההזדהות העמוקה של הפעילים הללו עם המאבק המזוין הפלסטיני,
שהובילה את פעיליו בכמה מקרים לסיוע לפעילי טרור )ראו נספח ד'(.

צילומים שחשף העיתונאי האמריקאי לי קפלן :פעילי הארגון מצטלמים כשהם אוחזים בנשק
)(Stoptheism.com

 .13בתום האנתיפאדה הוריד  ISMמאתר האינטרנט שלו את הקטע העוסק בתמיכתו
העקרונית במאבק המזוין הפלסטיני ,בהדגישו את היותו ארגון הדוגל בהתנגדות
פאסיבית בלתי אלימה .להלן קטע בו מובעת תמיכת  ISMב"מאבק המזוין" הפלסטיני,
אותו הוא רואה כלגיטימי ,שהופיע באתר האינטרנט שלו בשנים  2002ו ) 2003-כאמור,
הקטע הורד מהאתר בתום האנתיפאדה השנייה ,כנראה בשנת :(2005
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What is the ISM?
The International Solidarity Movement is a Palestinian-led movement of Palestinian and International
activists working to raise awareness of the struggle for Palestinian freedom and an end to Israeli
occupation. We utilize nonviolent, direct-action methods of resistance to confront and challenge illegal
Israeli occupation forces and policies.
As enshrined in international law and UN resolutions, we recognize the Palestinian right to resist
Israeli violence and occupation via legitimate armed struggle. However, we believe that
nonviolence can be a powerful weapon in fighting oppression and we are committed to the principles of
nonviolent resistance.


We support the Palestinian right to resist the occupation, as provided for by

International Law;


We call for an immediate end to the occupation and immediate compliance and

implementation of all relevant UN resolutions;


We call for immediate international intervention to protect the Palestinian people and ensure

Israel's compliance with International Law.
.( בעיצומה של מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה,2003  מדצמברISM אתר האינטרנט של
הקטעים המודגשים הם של מרכז המידע

 תודרכו המתנדבים כיצד להביעISM  במסגרת ההכנה התקשורתית שניתנה למתנדבי.14
 להלן דוגמא מתוך תדרוך שניתן במהלך.הבנה לטרור המתאבדים ולמעשה להצדיקו
 באשר לאופן שבו על המתנדבים להתייחס לטרור2005-הכשרת מתנדבים בלונדון ב
:(ISM  המדיניות התקשורתית של,')פרוט ראו נספח ו

10

המתאבדים

("ISM Training Session  בסן פרנסיסקו2004  ביוני9- הכנה תקשורתית דומה עברו גם מתנדבים ב. מתוך מדריך לונדון10
in California").

14
For example, if a journalist asks an ISMer: "Well, you can't deny that Israeli civilians are
also being killed by Palestinians suicide bombers, what do you have to say about
Palestinian terrorism and the accusation that you are defending terrorists?"
SAMPLE Answer: "I am opposed to all violence directed at innocent civilians. If we
want to stop the killing of both Palestinians and Israelis, we must address the root of the
killing, the violence and terror, and the is that Israeli occupation of Palestinian
land and the oppression of the Palestinian people. End terror, end the occupation.
That's what I'm working for." Followed by: "This is what I strongly believe, and why I came to
join the International Solidarity Movement. If you want an official ISM statement to your
question contact ISM centre."
 בפורומים שונים תמיכה במאבק הפלסטיני המזויין, הביעו בפומביISM  בכירי.15
: כך למשל.והבנה למניעיהם של המחבלים המתאבדים
 השתתפה בכנס פעילים, והפעילה הבכירה בוISM  ממייסדי, הוידה עראף.א
 ארגון,PSM  שבצפון קרולינה שנערך ע"יDuke ישראליים באוניבסריטת-וסטודנטים אנטי
 בסדנה, בדברים שנשאה.(2004  באוקטובר17-15) ישראלי-סטודנטים אמריקאי אנטי
 נוקטISM- היא סיפרה ש.ISM- היא קראה לסטודנטים להצטרף ל,שעמדה בראשה
ישראלית והרמת- הפצת תעמולה אנטי,טקטיקות כגון הפרעה לפעילות חיילי צה"ל
"…voicing support for .הקול בזכות אלו המעורבים "בהתנגדות מזוינת" נגד ישראל
 נוסף שהשתתףISM  פעיל.others who engage in armed resistance against israel"
"There is always violence under : התבטא,אור- סטודנט ישראלי בשם רן בר,בכנס
,"Duke University: Target of Anti-Israel Activists" : )מתוך מאמר שכותרתוoccupation"
.(ADL  אתר,2004  באוקטובר20
 לסירוגין ביהודה2003-2002  שהה בין השנים, ד"ר פול לארודי,ISM  אחד ממייסדי.ב
 במהלך שהותו הוא ביקר אצל.ישראלית של הארגון-ושומרון ונטל חלק בפעילות האנטי
אשתו של מחבל מתאבד בשכם )המכונה במאמר "עאמר נאבולסי"( ובעקבות זאת כתב
 המאמר מסתיים בהבעת."Sleeping in the Bed of a Suicide Bomber" :מאמר שכותרתו
 כי פיגועי ההתאבדות,הבנה מלאה למחבלים המתאבדים למרות שהכותב מציין
 המחבלים הפלסטינים, לדברי לארודי, שכן.נגד בלתי לוחמים מהווים פשע מלחמה
"pushed to ) אינם פועלים ממניעים של פנאטיות דתית אלא הם נאלצים מתוך ייאוש
 בשל לחצים הולכים וגוברים של "טיהור,( לבצע פעולות של הגנה עצמיתdesperation"
"Is there a proud people
anywhere

that

might

not

: המאמר מסתיים בשאלה.אתני" מצידה של ישראל
be

driven

to

such

measures
11

to

defend

.themselves?"

.2006  ביוני13 ,ISM אתר
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 .16במסמך פנימי של  ,ISMשהועבר לעיתונאי בסוף אוקטובר  ,2010מובעת תמיכה
עקרונית במאבק המזוין הפלסטיני .באותו מסמך )העדכני לתקופת האנתיפאדה השנייה(
נטען כי "מרבית הפלסטינים" מנהלים את מאבקם בדרכי שלום .במדריך של מתנדבי ISM
שעברו סדנת הכשרה במזרח ירושלים נכתב בפתח הדברים )בפרק"The :(Mission Statement :
Palestninan response over the years has been some attempts at armed struggle12 (as is
"…) their right), but mostly peaceful protestsההדגשה היא של מרכז המידע(.

השימוש בטקטיקות של "פעולה ישירה"
 .17במסמכים הפנימיים של  ISMשב ומופיע המונח "פעולה ישירה" .באתר האינטרנט של
 ISMמדצמבר  2003נאמר ,כי הארגון נוקט בטקטיקות של "פעולה ישירה" על מנת להתעמת
ולאתגר את "כוחות הכיבוש" הישראלים .בקובץ מסמכים של  ,ISMהשייך לקבוצת תמיכה
בארגון בצפון קליפורניה ,נאמר שהארגון" "…using the proactive tactics of non-violent direct
action epitomized by Gandhi, Archibishop Tutu, Dr. Martin Luther King, and other
" .practitioners of creative non-violent resistance…13במדריך לסדנת הכשרה במזרח ירושלים
) (2010קיים פרק ובו מאמרים עיוניים על טקטיקות "הפעולה הישירה" )פרק  ,4עמ' .(67-47
 .18במסגרת "הפעולה הישירה" רווח ב ISM-המונח "קבוצת השתייכות" ).(affinity group
המדובר בקבוצה קטנה ,המונה  20-5אנשים ,והפועלת במשותף באופן אוטונומי סביב פרוייקטים
של "פעולה ישירה" או פרוייקטים נוספים" .קבוצת השתייכות" יכולה להיווצר מאנשים בעלי רקע
משותף של חברים ,קהילה ,מקום עבודה או ארגון .14קבוצה זאת מקבלת החלטות פה אחד
)בקונצנזוס( .במדריך לסדנת הכשרה במזרח ירושלים ) (2010קיים פרק ובו חומר עיוני על
קבלת החלטות בקונצנזוס ע"י "קבוצות השתייכות" )פרק  ,5עמ' .(89-68
 .19אתר האינטרנט של ) ISMינואר  (2006מביא דוגמאות לטקטיקות השונות
המתבצעות במסגרת ה"פעולה הישירה""…challenging crippling checkpoints and curfew, :
confronting tanks and demolition equipment, removing roadblocks, participating in nonviolent
demonstrations, accompanying farmers to their fields and protecting families whose homes
 are threatened with demolition".באמצעות טקטיקות מעין אלו ,ציין אתר ) ISMדצמבר ,(2001
תיווצר התנגדות "לכיבוש הישראלי" וישראל תאלץ ,בסופו של דבר לסגת מיהודה ושומרון,
רצועת עזה ומזרח ירושלים )על אופן יישום טקטיקות אלו ראו נספח ד'( .טקטיקות אלו
מוגדרות כבלתי אלימות ואין הן כוללות השתתפות ישירה של פעילי  ISMבפעולות
טרור ,אולם יישומן בשטח גרם לא אחת לנפגעים וסייע בעקיפין לפעילות הטרור )ראו נספח
ג'(.

 ,"some attempts at armed struggle" 12תיאור ממעט לטרור הפלסטיני ,בוודאי לטרור המתאבדים שבתקופתו נכתב
המסמך של  ISMהכלול במדריך מזרח ירושלים .טרור המתאבדים ,גבה מחיר כבד מהחברה הישראלית ,כאשר בשנים
 2005-2000נרצחו  525ישראלים ,רובם הגדול אזרחים.
 .Northern California Support Group of the International Solidarity Movement 13קובץ מסמכים זה הועמד לרשות מרכז
המידע ע"י העיתונאי האמריקאי לי קפלן )להלן :קבוצת התמיכה של צפון קליפורניה(.
 ,"What is an affinity group?" 14מאמר שנלקח ממסמכים של קבוצת התמיכה ב ISM-של צפון קליפורניה .המאמר לקוח
מאתר www.freedomrising.org
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 .20פעילים של  ISMשעברו סדנת הכשרה בסן פרנסיסקו )יוני  (2004תודרכו כיצד ליישם שיטות
פעולה אלו .כך למשל:
"Roadblock Removal: ISM members will help to dig out piles of rocks and dirt that the IDF
uses as roadblocks. Occasionally by hand, but the local coordinators usually try to arrange for
"…a bulldozer when possible...ISM works with local Palestinian or without them
"Human Shields: ISM members will join Palestinians in sneaking around checkpoints,
breaking curfew, and protests. The point is that soldiers will be less likely to shoot or use
violence when Westerners are present. Usually they also carry a camera or video camera,
"because filming soldiers often makes them leave...
 .21מדריך לסדנת פעילי  ISMבמזרח ירושלים ) (2010מצביע על נקודות הביקורת ומחסומי
הדרכים כעל "מטרות חשובות" ) (important targetsלפעולה ישירה משום שקיומן משבש את
חיי היום-יום של הפלסטינים .במדריך אין זכר לרקע הביטחוני ,שעמד ביסוד הקמת
המחסומים :נקודות הביקורת והמחסומים הוקמו ע"י צה"ל בשל שיקולים ביטחוניים,
שהתעצמו בתקופת מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( .בשנתיים האחרונות
פחת מספרם ,ככל שהשתפר מצב הביטחון ביהודה ושומרון .בעקבות פעילות הסיכול
המוצלחת של כוחות הביטחון של ישראל ושל הרשות הפלסטינית.

טקטיקות של "פעולה ישירה"

פעילי  ISMמנסים לעצור טרקטור של צה"ל )רויטרס,
 6בנובמבר  .2006צלם :עבד עומר קוסיני(

פעילי  ISMופעילים פלסטינים שוכבים לפני דחפור
משוריין של צה"ל באזור ראמאללה )רויטרס18 ,
בדצמבר  .2006צלם :אסאמה סילואדי(

 .22התיאוריה של "פעולה ישירה" ,כאמצעי לקידום שינויים פוליטיים וחברתיים ,ממנה שואב
 ISMהשראתו ,התפתחה בהקשר של מאבקים מהפכניים .השתמשו בה ,בין השאר ,לנין,
מהטמה גנדי ,מרטין לותר קינג ,התנועה לזכויות האדם בארה"ב ,צ'ה גווארה ועוד .טקטיקות
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ה"פעולה הישירה" מוצגות ע"י  ISMכבלתי אלימות ,אולם ,בפועל ,במהלך ההפגנות
והפרות הסדר בבלעין ,נעלין ומוקדי חיכוך נוספים ,בהם השתתפו פעילי  ,ISMהופעלה
לא פעם "אלימות רכה" .אלימות זאת לא כללה שימוש בכלי נשק חמים אולם מצאה ביטוי
ביידוי אבנים ,כולל באמצעות "רוגטקות" ,השלכת פיסות ברזל מחודדות ,זריקת בקבוקי תבערה,
ועימותים פיזיים יזומים עם כוחות הביטחון הישראליים.
 .23עיון במסמך פנימי של  ISMהמחולק במזרח ירושלים ) (2010מצביע בבירור ,כי  ISMמודע
לכך שהשתתפות פעיליו ב"פעולה ישירה" עלולה לסכן לא רק את שלומם )ראו להלן(
אלא גם להביא למעצרם .בפרק העוסק ב"הכשרה חוקית" למתנדבי ,"legal training") ISM
מסמך שנכתב במאי  (2003מפורטים מספר מצבים בהם הפעילים עלולים להיעצר ע"י כוחות
הביטחון הישראלים .המצב הראשון הינו יישום טקטיקות של "פעולה ישירה" והשלישי הינו
שהייה בשטח צבאי סגור.15
 .24בכירי  ,ISMשהקימו ב 2006-את  ,FGMשמו להם למטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה
באמצעות "פעולה ישירה" בלתי אלימה .אולם פרשת המשט ,שהסתיים בעימות האלים על גבי
ה"מרמרה" ,הוכיחה פעם נוספת את הפוטנציאל האלים הטמון בטקטיקות ה"פעולה
הישירה" ,ואת הפער הגדול שבין הסיסמאות של אי-אלימות לאלימות הקשה
שהופעלה הלכה למעשה ע"י פעילים פרו-פלסטינים ,המגדירים עצמם כ"פעילי זכויות
אדם".

מודעות  ISMלרמת הסיכון הגבוהה ,שבטקטיקות של
"פעולה ישירה"
מודעות ISM
 .25פעילי  ISMפעלו בתקופת האנתיפאדה השנייה באזורי עימות בהם ניהלו כוחות צה"ל פעולות
סיכול אינטנסיביות נגד הטרור הפלסטיני .בתקופה שלאחריה הם המשיכו לפעול במוקדי חיכוך
בין הפלסטינים לכוחות הביטחון הישראלים שם מופעלת לעיתים "אלימות רכה" )ראו להלן(.
המסמכים הפנימיים של  ISMמוכיחים כי הוא היה מודע היטב לסיכונים האישיים,
שהפעילים שלו נוטלים על עצמם במהלך יישום הטקיטקות של "הפעולה הישירה",
בפרט במהלך האנתיפאדה השנייה .ואכן ,במהלך פעילות  ISMב"שטחים" נהרגו שנים
מפעילי הארגון )רייצ'ל קורי ו ,Tom Hurndall-שנהרגו ברצועה( ,שני מתנדבים נפצעו קשה
)הארץ 11 ,בפברואר  ,(2010ומתנדבים נוספים נפצעו באורח קל ובינוני.

מודעות הפעילים
 .26רייצ'ל קורי ,פעילת  ,ISMשנהרגה בעת שניסתה לשבש פעילות צה"ל באזור "ציר פילדלפי",
התייחסה לא אחת ביומניה לסיכון האישי שהיא נוטלת על עצמה בפעילותה באזור רפיח ) שם
מצאה מותה( .טרם צאתה ל"שטחים" היו לרייצ'ל קורי חששות אותם העלתה בפני קרוב
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מדריך לסדנה של  ISMשנמסר לעיתונאי במזרח ירושלים ) ,(2010עמ' .96

18
משפחה .16"I'm really scared" :כאשר היא שהתה ברפיח כתבה כי המצב מסוכן מדי ,באשר
צה"ל פועל באזור .17במקום אחר היא מתארת ירי של צה"ל בקרבתה .18בשיחות שניהלו פעילי
 ISMדובר על פלישה ישראלית אפשרית לרצועה כתוצאה מפלישת ארה"ב לעיראק .19עם זאת,
במקום אחר כותבת רייצ'ל קורי ביומניה כי היא חשה עצמה יחסית בטוחה וסבורה שהסיכון
הסביר ביותר במקרה של פלישה ישראלית נרחבת )לרצועה( הוא מאסר.20
 .27שגרירויות ארה"ב ומדינות מערביות נוספות בישראל היו מודעות לסיכונים שפעילי ISM
נוטלים על עצמם בפעילותם הבלתי חוקית באזורי עימות .במאמר אודות מותה של רייצ'ל קורי
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צויין כי  ISMפנה לקונסוליה האמריקאית ]בירושלים[ וביקש ממנה להתריע בפני צה"ל כי "פעילי
שלום" בינלאומיים מצויים תחת אש כוחות ישראליים ולבקש ממנו לנהוג בריסון .במאמר נכתב
כי הנציגה הקונסולרית של ארה"ב  Ingrid Barzelסרבה לעשות זאת בהשיבה "We do not
accept any responsibility for any one who ignores our travel advisories and
" .illegally enters the Gaza Stripפנייה דומה לקונסוליה הבריטית לא נענתה גם היא.

תדריכים לפעילי ISM
 .28בתדרוך שניתן לפעילי  ISMבסוגיות שונות הנוגעות ל ISM-ולפעילות ב"שטחים" מופיעה
שאלה הנוגעת לרמת הסיכון לה נחשפים פעילי  .ISMלהלן השאלה והתשובה עליה:
?21) "What is the danger level
Although past delegations have been mostly free of serious injuries, obviously, the
situation has gotten riskier. You should remember that you are entering a war zone,
and it's difficult to predict exactly what you will face. The Palestinians who live in the West
Bank and Gaza are at much higher risk than you, simply because you will have a foreign
passport. But, again, we cannot predict the dangers you will face."22
)הערה :ההדגשות הן של מרכז המידע(.
 .29בתדרוך שהועבר למתנדבים במהלך סדנה ,שהתקיימה בלונדון ) ,(2005נאמר כי
ההשתתפות בעמות ישיר עם חיילים ומתנחלים ישראלים כרוכה בסיכונים ,שלא כל אחד מוכן
לקחת אותם:

"Obviously not everyone is comfortable taking the same risks or

participating in direct confrontations with soldiers, police and settlers. Therefore,

 16יומניה של רייצ'ל קורי ,פרק ההקדמה :עמ' .XIV
 17שם ,עמ'  .236על הלחימה שהתנהלה באזור רפיח בו שהו פעילי  .ISMראו גם עמ' .260 ,253 ,245
 18שם ,עמ' .239
 19יומני רייצ'ל קורי ,עמ' .245 ,242
 20עמ' 267-266
 21מאמרו של  Henry Michaelsמה 19 -במרץ "Rachel Corrie: a victim of Israeli policy and US complicity" :2003
).(wsws.org
 22מדריך מזרח ירושלים ,עמ' ) 131לקוח משאלות ותשובות הנוגעות לפעילות  ,ISMנכון ליוני .(2003

19
local commitees23 will determine various roles and levels of participation for all, so that there
is something to do for everyone.
 .30מדריך מזרח ירושלים כולל גם מידע רפואי הרלבנטי למתנדבים המשתתפים ב"פעולות
ישירות" )עמ'  .(110-106הדבר מצביע על הנחת מוצא ,כי פעילי  ISMנוטלים על עצמם סיכון של
היפגעות במהלך יישום טקטיקות ה"פעולה הישירה".

23

הכוונה ל"ועדות העממיות" הפלסטיניות ,שעמם משתף פעולה .ISM
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נספח ב'
ההרכב האנושי של ISM
מאפיינים כללים
 ISM .1הוקם ע"י פעילי שמאל רדיקאליים מארה"ב ,הממשיכים למלא בו תפקיד הנהגתי
מרכזי עד עצם היום הזה .ארבעת המייסדים והפעילים הבולטים של  ,ISMכולם תושבי
ארה"ב ,הינם הוידה עראף )הדמות הבולטת ב ,(ISM-בעלה אדם שפירו ,פול לארודי,
וגרטה ברלין .כיום הם העתיקו את מוקד פעילותם לתחום שיגור המשטים .הם ממלאים
תפקיד מפתח – במידה רבה על חשבון פעילותם ב – ISM-בגופי-על ובארגונים אנטי-
ישראליים נוספים השותפים לקואליציה הבינלאומית ,המשגרת משטים לרצועת עזה
ומנהלת מערכת דה-לגיטימציה נגד ישראל )בעיקר ב (FGM) Free Gaza Movement-וFree -
.((FPM) Palestine Movement
 .2בקרב בכירי  ISMבולטים פעילים ומתנדבים יהודיים/ישראליים ,או בעלי זיקה לעם
היהודי ,בעלי אידיאולוגיה אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית :אדם שפירו ,ממקימי הארגון,
הינו יהודי אמריקאי ,הנשוי להוידה עראף ,הדמות הבולטת ב ;ISM-אביה של הוידה עראף הינו
ערבי ,שנולד בישראל; נטע גולן ,ממייסדות הארגון והפעילה הבכירה ב"שטחים" ,הינה
ישראלית הנשואה לפלסטיני ומתגוררת בראמאללה; גרטה ברלין ,מבכירי הארגון ,הייתה
נשואה ליהודי .אתר האינטרנט של  ISMטוען כי כ 20%-15%-מכלל הפעילים בו הם יהודים
מישראל ומחוצה לה .24בנוסף לכך ,מקיימת  ISMקשר עם פעילי שמאל קיצוני בישראל ובתוכם
פעילים אנרכיסטים .הללו השתלבו בפעילות  ISMבשנים הראשונות לקיומו ,עד אשר החלו
לפעול במסגרת נפרדת של ארגון "אנרכיסטים נגד גדרות" )פרוט ראו נספח ה'(.
 .3פעילות  ISMמבוססת על גרעין מצומצם של פעילים קבועים שמוקד פעילותם הינו
בארה"ב וביהודה ושומרון .הפעילים הללו מפעילים קבוצות גדולות של מתנדבים,
שאינם מקבלים משכורת ,ואף נדרשים לממן את פעילותם ב"שטחים" .בדרך כלל פועלים
המתנדבים ב"שטחים" במשך פרקי זמן קצרים ומוגבלים )החל ממספר שבועות וכלה במספר
חודשים( .לפיכך התחלופה בקרבם במהלך השנים הינה גדולה ביותר.
 .4לא ידוע לנו כמה בדיוק פעילים ומתנדבים מונה  .ISMאתרי הארגון וסניפיו נמנעים
בדרך כלל מפרסום מידע אודות מספר הפעילים ושמותיהם )במסגרת דפוסי פעולה
חשאיים שאימצו לעצמם( .על פי המידע שבידינו ,בשיא פעילותו בשנים  ,2005-2002בתקופת
מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( ,הגיעו מידי שנה בממוצע כ150-

 24יתכן והמדובר במספר מוגזם המשקף עניין של  ISMלהצביע בפומבי על השתתפות יהודים\ישראלים רבים בפעילות
הארגון ,המעניקה מעין "הכשר" לעמדותיו ופעולותיו העוינות כלפי ישראל.
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מתנדבים לשנה .מאז תום האנתיפאדה הצטמצם מספרם )על פי כתבה בעיתון הארץ
בפברואר  2010הוערך מספרם ביהודה ושומרון ב 20-וברצועת עזה ב 4-פעילים( .25באשר
למוצאם של המתנדבים ,התרשמותנו היא שמרבית פעילי הארגון מקורם בארה"ב
ומקצתם מכמה מדינות אירופאיות )בדגש על בריטניה ושבדיה( .מיעוט פעילי ISM
מוצאם ממדינות נוספות )יפן ,אוסטרליה ,דרום אפריקה(.
 .5אינדיקציה לזהות הלאומית של פעילי  ISMניתן למצוא ברשימה פנימית )בכתב יד( של
פעילים שעמדו להישלח ל"שטחים" בין יולי  2002ליוני  .262004ברשימה הופיעו כ 160-שמות
פעילים ,מרביתם ) (93מארה"ב .מקצת הפעילים ברשימה הם מבריטניה ) (31ומשבדיה
) ,(22שתי מדינות אירופאיות בהן יש ל ISM-תשתית פעילים גדולה יחסית .פעילים בודדים
נשלחו ממדינות אירופאיות נוספות :איטליה ) ,(3אירלנד ) ,(3גרמניה ) ,(2צרפת ) ,(2דנמרק
) ,(2ספרד ) ,(1הולנד ) ,(1יוון ) .(1כמו כן נשלחו פעילים ממדינות נוספות בעולם :קנדה
) ,(5ישראל ) ,(1אוסטרליה ) ,(1ניו זילנד ) ,(1דרום אפריקה ).(1

פעילים בכירים
הוידה עראף
.6

הוידה עראף הינה אחת ממקימות  ISMוהדמות המרכזית בו עד היום .תפקידה

ב ISM-מוגדר כמתאמת ודוברת הארגון אולם בפועל נראה ,כי היא משמשת כמנהיגה
וכרוח החיה של הארגון .מלבד פעילותה ב ISM-היא ממלאת גם תפקיד מרכזי בFree Gaza -
 ,(FGM) Movementגוף-על פרו-חמאסי "המתמחה" בשיגור שיירות לרצועה עזה )היא משמשת
כיום כאחת מחברי חבר הנאמנים הזמני  -interim board-של .(FGM
.7

משפחתה של הוידה עראף הגיעה לדטרויט ב .1975-היא נולדה בדטרויט ב ,1976-בכורה

לחמישה אחים ,נוצרייה .אביה ,העובד במפעלי  General Motorsבדטרויט ,נולד בישראל באחד
מכפרי הגליל .אמה ,אחות במקצועה ,נולדה בבית סאחור ,עיירה ממזרח לבית לחם בעלת אופי
נוצרי ,שם מקיים  ISMנוכחות קבועה עד היום.27

 25אתר הארץ 11 ,בפברואר  .2010כתבתו של ניר חסון."IDF twice raids Ramallah office of pro-Palestinian group" :
 26הרשימה הועמדה לרשותנו ,ע"י העיתונאי האמריקאי לי קפלן .החתכים המופיעים בה הם :תאריך לידה ,לאומיות,
מספר דרכון ,תאריך יציאה ל"שטחים".
27שניים ממקימי  ISMהיו פלסטינים שמוצאם מבית סאחור )ראו בהמשך(.
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הוידה עראף ובעלה אדם שפירו ,שניהם ממייסדי ISM
)(http://archive.frontpagemag.com

.8

הוידה עראף הינה בוגרת אוניברסיטת מישיגן במדעי המדינה ,ערבית ולימודים יהודיים .היא

עשתה תואר שני במשפטים והתמקדה בלימודיה בנושא זכויות אדם ,חוק בינלאומי ופשעי
מלחמה .בשנת  2007קיבלה תואר דוקטור למשפטים באוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון.
שימשה כמרצה באוניברסיטת אלקדס בירושלים בנושאי זכויות אדם וחוק הומניטרי.
.9

לאחר סיום לימודיה ב 1998-פעלה לקידום זכויות הערבים האמריקאים במסגרת עבודה

במכון הערבי-אמריקאי בוושינגטון .החל משנת  2001הייתה פעילה בארגון "זרעים של שלום",
ששם לו למטרה לקדם דיאלוג בין נוער יהודי ופלסטיני .במסגרת פעילותה בארגון הגיעה
לירושלים ובשנת  2001שימשה כמתאמת ארגונית במרכז לדו-קיום )(Center for Coexistence
בירושלים .במסגרת פעילותה בארגון הכירה את אדם שפירו ,יהודי מברוקלין ,לו נישאה בשנת
.2002
 .10הוידה עראף עוינת לישראל ושוללת את זכות קיומה .בעבר הצדיקה את האלימות
הפלסטינית .במאמר שכתבה ב 29-בינואר  2002בעיצומו של טרור המתאבדים ,יחד עם אדם
שפירו )התפרסם ב (Palestine Chronicle-נאמר" :פעילות לא אלימה אינה מספיקה ועל
ההתנגדות הפלסטינית לכלול מגוון רחב של מאפיינים אלימים ולא אלימים .אבל מה
שחשוב ביותר יש לפתח אסטרטגיה שתשלב את שני ההיבטים הללו .שום תנועה לא
אלימה לא הייתה מסוגלת להשיג את מה שהשיגה ללא תנועה אלימה מקבילה"...
בדברים שנשאה בכנס באוניברסיטת דיוק בארה"ב ) 17- 15באוקטובר  (2004הביעה הוידה
עראף תמיכתה במחבלים המעורבים במאבק המזוין נגד ישראל )ראו נספח א'(.
 .11בשנת  2001נמנו הוידה עראף ואדם שפירו על מקימי  .ISMזמן קצר לאחר הקמת
הארגון החלו היא ובעלה לעבוד ב ISM-במשרה מלאה .במדריך צפון קליפורניה מופיע צילום של
הוידה עראף ,כשצבעי הדגל הפלסטיני על לחייה ,ניצבת מול קצין משמר הגבול הישראלי ),AP
 31דצמבר  .(2001באפריל  2002עמדה הוידה עראף בראש קבוצה של פעילי  ISMשסייעה
למחבלים מבוקשים שהתבצרו בכנסיית המולד בבית לחם והעבירה לכנסייה מזון ומים )ראו
נספח ג'( .במהלך פעילותה ביהודה ושומרון נעצרה הוידה עראף מספר פעמים על ידי כוחות
הביטחון הישראלים.
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 .12בשנת  2004שימשה הוידה עראף כעורכת משותפת של הספר  ,Peace Under Fireקובץ
עדויות אישיות של מתנדבי  .ISMבקיץ  ,2006בעת מלחמת לבנון השנייה יצאה ללבנון יחד עם
אדם שפירו על מנת לתאם הגשת סיוע לתושבי דרום לבנון .בשנת  2009הייתה חלק ממשלחת
של  ,National Lawyers Guildשיצאה לתעד את מה שכונה "הפרות החוק הבינלאומי ופשעי
המלחמה של ישראל" במהלך מבצע "עופרת יצוקה".
 .13ב 2006-נמנתה הוידה עראף על קבוצת בכירי  ,ISMשהקימו את הארגון האנטי-
ישראלי והפרו-חמאסי  .(FGM) Free Gaza Movementזהו גוף-על ,אשר "מתמחה" בארגון
משטים לרצועת עזה בשיתוף פעולה עם  .ISMבשנת  2008השתתפה הוידה עראף במשט של
 FGMלרצועת עזה .ב 31-במאי  2010היא השתתפה במשט שהונהג ע"י  ,IHHוהסתיים בתקרית
הדמים על גבי ה"מרמרה" .היא נטלה חלק בהכנות הארגוניות למשט זה בהן השתתפו נציגי
גופים וארגונים אנטי-ישראליים .במסגרת זאת היא השתתפה ב 16-במאי  2010בפגישת הכנה
באיסyנבול בראשות סגן נשיא  ,IHHבה נקבעו סידורים ותיאומים לקראת המשט.
 .14את המשט האחרון החלה הוידה עראף על גבי היכטה  ,Challenger 2ששוגרה מטעם .FGM
סרטי וידאו שבידינו מעידים כי היא הייתה הרוח החיה ,המארגנת והמנהיגה של
הפעילים שעל הספינה .מהסרטים שבידינו עולה כי היא זכתה להערכה בקרב הפעילים,
בעיקר בשל בכירותה ב FGM-וניסיונה הרב בעימותים קודמים עם צה"ל במסגרת  ISMו.FGM-
בשל תקלה טכנית נאלצה היכטה  Challenger 2להפסיק הפלגתה בקפריסין והוידה ,יחד עם
עוד כמה מהפעילים ,שהיו על גבי היכטה ,עברו ל"מאוי מרמרה".

הוידה עראף מתדרכת פעילים על גבי הספינה Challenger 2

 .15על פי סרטי הוידיאו במשך יום או יומיים טרם ההפלגה ,בשהותה בבית מלון בקפריסין,
העבירה הוידה עראף תדריכים מפורטים לפעילים שעמדו להשתתף בהפלגה במגוון נושאים:
מה צפוי להם בעזה; כיצד לנהוג מול הפלסטינים; תרחישי פעולה ישראלים שונים; כיצד לנהוג
במידה והם נעצרים ונחקרים בישראל; העונש הצפוי להם; תדרוך משפטי; תפקיד הקונסוליות
של מדינות המוצא של הפעילים .היא גם הנחתה אותם בנוגע להתנהגות על הספינה :חלוקה
לצוותים ,כיצד לחסום את כוחות צה"ל כאשר יעלו על הספינה )התדריך כלל הנחיה לפעילים
לחסום את הדרך לחסר ההגאים וחדר המנועים(; הצורך בהקצאת צוותי צילום לצורך תיעוד.
במהלך המסע היא המשיכה לתדרך ולהנחות את הפעילים שעל גבי היכטה )קטעים מסרטי
הוידיאו ראו סרטון מצורף(.
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פול לארודי
 .16פול לארודי )כיום נקרא פול ווילדר( – פעיל שמאל קיצוני מארה"ב ,אנטי-ישראלי ופרו-
חמאסי .אחד ממקימי ארגון  ISMוממקימי קבוצת התמיכה של  ISMבצפון קליפורניה .היה פעיל
ב ,FGM-הסתכסך עם פעילים בארגון ובעקבות זאת הקים את ,(FPM) Free Palestine Movement
שבסיס פעילותו באיזור סן פרנציסקו .נראה כי עיקר פעילותו מתמקדת כיום ב.FPM-

פול לארודי ממתין לאישור כניסה לישראל )אתר הארגון(

 .17פול לארודי הינו נוצרי אמריקאי ממוצא איראני ,מתגורר באל סריטו ) ,(El Cerritoקליפורניה.
נשוי ואב לשני בנים .ד"ר בתחום הבלשנות ,בוגר אוניברסיטת ג'ורג'טאון .עובד כיום לפרנסתו
כמכוון פסנתרים בארה"ב ומחוצה לה ועוסק )או עוסק בעבר( ביבוא מוצרים אורגניים של שמן
זית לארה"ב .בעבר בילה כ 14-שנים במדינות ערב כיועץ ממשלת ארה"ב .בין היתר שימש
כמפקח פרויקט של קרן פורד בלבנון ויועץ בסעודיה.
 .18מאז  1965ביקר פעמים רבות ביהודה ,שומרון ועזה ,ארבע פעמים במסגרת  ISMבין
השנים  .2003-2002בעיצומה של מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( ,שהה
לארודי לסירוגין ביהודה ושומרון ונטל חלק בפעילות אנטי-ישראלית של  .ISMביקר אצל אשתו
של מחבל מתאבד בשכם וכתב מאמר בו הביע הבנה למניעי המחבלים המתאבדים
)" .("Sleeping in the Bed of a Suicide Bomberהוא נמנה על פעילי  ISMשנכנסו למחנות הפליטים
בבית לחם ושכם במהלך מבצע "חומת מגן" ואף נפצע במהלך פעילותו זו.
 .19ב 4-ביוני  2006הגיע פול לארודי לישראל בטיסה לארה"ב ,לשם פעילות במסגרת ,ISM
בדרכון על שם פול ווילדר )עם כרטיס טיסה פתוח( .הוא נמנע מלהציג עצמו כפעיל  ISMוהציג
סיפור כיסוי לפיו הגיע לישראל על מנת לבדוק אפשרות של פתיחת עסק לתיקון פסנתרים
בגדה המערבית ולבדוק אפשרות עסקית של יבוא מוצרים כמו שמן זית לארה"ב .משתושאל
בשדה התעופה הודה כי הוא פעיל ב ISM-והגיע לישראל על מנת להשתתף בפעולות מחאה נגד
"הכיבוש הישראלי" ,וכהכנה לקראת "'קמפיין הקיץ" של הארגון .משרד הפנים הישראלי סרב
להתיר כניסתו אולם משהובא למטוס אל-על על מנת להחזירו לארה"ב הוא התנגד בכוח והוחזק
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במשמורת בנתב"ג .לאחר כשבועיים הוא עזב את ישראל לאחר שעתירה שהגיש נגד גירושו
נדחתה ע"י בית המשפט.28
 .20במהלך מלחמת לבנון השנייה ) (2006ביקר לארודי בלבנון במסגרת קידום תוכנית לשיגור
פעילי  ISMשישמשו "מגן אנושי" .בשנת  ,2009בעת שהותו בעזה ,קיבל אות הוקרה על פועלו
מאסמאעיל הניה.

גרטה ברלין

פול לארודי

אסמאעיל הניה

אירוע בו מצולם ד"ר פול לארודי )יושב שני משמאל(
עם ראש ממשל חמאס ברצועה אסמאעיל הניה )יושב רביעי מימין(

 .21במסגרת פעילותו ב FGM-השתתף פול לארודי במספר משטי מחאה .במשט האחרון במאי
 ,2010בהנהגת  ,IHHהוא שהה על גבי הספינה  ,(Boat 8000) Sfendoniשהצטרפה למשט מטעם
ארגונים פרו-פלסטינים ביוון ובשבדיה הפועלים במסגרת  .ECESGהוא נשא דרכון אמריקאי
שמספרו  7121815849תחת השם  .Paul Wilderכיום הוא מתפאר בהיותו אחד "מניצולי המשט".

הזמנתו של לארודי לאירוע ההתרמה בקליפורניה ,בה הוא מציג עצמו כ"ניצול" המשט
) 22 ,YouTubeבאוגוסט .(2010

 .22ב 8-באוגוסט  2010קיים פול לארודי אירוע התרמה בקליפורניה מטעם  ,FPMבו פירט בפני
משתתפיו שורת פרויקטים מתוכננים .פרויקטים אלו הוצגו על ידו גם בראיון שהעניק לערוץ
28

ראו פסק דינה של השופטת ד"ר דרורה פלפל ,בבית המשפט המחוזי בת"א יפו ) 5ביולי .(2006

26
אלמנאר של חזבאללה ובאתר האינטרנט של  .FPMפרויקטים אלו מוצגים על ידו כחלק
ממלחמה תעמולתית נגד ישראל )" ,("PR Warשבה יש לישראל רק מה להפסיד .תוכניותיו
כוללות :ארגון משט משודרג; שיגור מטוס לרצועת עזה; שיגור  200פלסטינים בטיסות
מסחריות לנמל תעופה בן גוריון על מנת לתבוע את מימוש "זכות השיבה"; קונצרט למען
פלסטין ,שיזוהה עם קונצרט שקיים נלסון מנדלה בשנת ) 1987על מנת לזהות את המאבק נגד
ישראל עם המאבק נגד האפרטהייד(.

ראיון ד"ר פול לארודי לערוץ אלמנאר )עמוד השער של אתר ערוץ אלמנאר באנגלית(

אדם שפירו

אדם שפירו )(www.arabvoices.net
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ממייסדי  ISMופעיל בארגון עד היום .כמו כן נמנה על חברי הנאמנים הזמני של

 .FGMאדם שפירו הינו יהודי אמריקאי המגדיר עצמו כאתיאיסט .נולד בשנת  1972בברוקלין ,ניו
יורק .בשנת  1993סיים תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס .למד

27
כשנה ערבית בתימן ולאחר מכן סיים תואר שני בלימודי ערבית באוניברסיטת ג'ורג'טאון
בוושינגטון .כותב דוקטורט באוניברסיטת האמריקאית בוושינגטון.
.24

בשנת  1997החל לעבוד בניו יורק בתוכנית של קרן אמריקאית "זרעים של שלום" ,ארגון

שהוקם לקידום הדיאלוג בין נוער יהודי ופלסטיני .בין השנים  2002-1999הוא שהה ביהודה
ושומרון .עם הקמת המרכז בירושלים בשנת  1999עבר לשם ושימש כמנהל המרכז .הוא פגש את
הוידה עראף במרכז ויחד עימה הקים ב 2001-את  .ISMבשל עיסוקו בארגון "זרעים של שלום",
שחייב אותו שלא לעסוק בפוליטיקה ,שימש בתחילה כסייען לוגיסטי בלבד ל ,ISM-דבר
שהתבטא לדבריו בהדפסה של הודעות לתקשורת וגיוס כספים .זמן קצר לאחר מכן עזב את
משרתו ב"זרעים של שלום" .הוא נישא להוידה עראף ויחד עימה עבר לעבוד ב ISM-במשרה
מלאה.
 .25אדם שפירו היה שותף למאמר ) 29בינואר  (2002יחד עם הוידה עראף ,אשר הצדיק את
האלימות הפלסטינית ,בעיצומה של מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה(.
בהתייחסו למאמר שהתפרסם ב ,Palestine Chronicle-הצדיק את דבריו באומרו כי יש לעסוק
במציאות בשטח והמציאות היא שהפלסטינים חיים בקונטקסט של אלימות קיצונית והכיבוש
עצמו הוא האלים )ראיון עם  ,CNN ,Paula Zahnמאי  .2002התבטאות נוספת בה הצדיק אדם
שפיר את האנתיפאדה ראו גם ראיון ל 14 ,The Star-ביולי .(2003
 .26בשנותיו הראשונות של  ISMהתגוררו אדם שפירו והוידה עראף בראמאללה .באפריל ,2002
במהלך מבצע "חומת מגן" ,אדם שפירו ופעילים נוספים של  ISMהגיעו למתחם הנשיאות של
ערפאת )המוקטאעה( ,בעת שהכוחות הישראליים כיתרו את המקום .אדם שפירו שהה שם
כיממה וסייע לערפאת ביחסי ציבור )פרוט ראו נספח ד'( .במהלך פעילותו ב"שטחים" הוא קשר
עצמו יחד עם חבריו למחסום של צה"ל .בשל כך הוא נעצר ,נכלא וגורש מישראל.
 .27בשנים האחרונות עוסק אדם שפירו בהפקת סרטים דוקומנטרים .ב 2004-היה חלק מקבוצה
שפרסמה סרט דוקומנטארי על כיבוש עיראק .ב 2006-פרסם יחד עם עמיתים סרט דוקומנטארי
החוקר את ההיסטוריה של הסכסוך בדארפור .הוא גם השתתף בכתיבת ספר בשם Darfur
 .Diariesסרטו האחרון הינו סדרה בת שישה פרקים העוסקת בפליטים הפלסטינים ברחבי
העולם בשם  .Chronicles of Refugeeהסרט הוקרן בערוץ הדוקומנטרי של אלג'זירה במאי .2009

גרטה ברלין
 .28פעילה בכירה ב ,ISM-וחברה בחבר הנאמנים הזמני של  .FGMאנטי-ישראלית ופרו-
חמאסית בדעותיה .ילידת דטרויט ,מישיגן .1941 ,כיום תושבת לוס אנג'לס ,קליפורניה.
התמחתה בלימודיה באוניברסיטה בתקשורת המונים ואומנות התיאטרון .בעלת תואר שני
בתיאטרון .גרושה .הייתה נשואה לפלסטיני ,שמוצאו מצפת .אם לשני ילדים המוגדרים כ"ילדים
פלסטינים\אמריקאים" )אתר  ,(FGMלאחר גירושיה נישאה לד"ר אלוין ברלין ,מדען יהודי,
והתגרשה ממנו .הייתה בעבר בעלים של חברה שהתמחתה בהדרכת עיצוב מצגות.
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גרטה ברלין )(http://www.camera.org

 .29לדבריה החלה לאחר מלחמת ששת הימים בפעילות אנטי-ישראלית כאשר היא ובעלה דאז
הקימו את  ,Pal-Aid International Aidאחד מה NGOs-הראשונים בשיקגו שפעלו לטובת העניין
הפלסטיני .בשנת  ,2003בעיצומה של מערכת הטרור הפלסטינית ,היא הצטרפה ל .ISM-היא
פעלה בתחום התקשורת במשרד  ISMבבית סאחור ובמהלך מבצע "חומת מגן" התגוררה בג'נין,
"בירת" המחבלים המתאבדים .היא שבה ליהודה ושומרון בשנת  2005ובשנת .2007

גרטה ברלין בהפגנה פרו-פלסטינית בארה"ב במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
) ,www,payvand.comצילום ע"י (Lea Suzuki/The SF Chronicle

 .30גרטה ברלין הייתה בין מקימי  ,(2006) FGMממשיכה להיות פעילה מרכזית בו
)משמשת דוברת הארגון( .גרטה ברלין השתתפה במשט הראשון של  FGMשהצליח להיכנס
לרצועת עזה )אוגוסט  ,(2008וסייעה לארגון המשטים הבאים .הייתה בין מארגני המשט האחרון
במאי  2010והצטלמה על גבי הספינה רייצ'ל קורי ,שהגיעה באיחור ונעצרה ע"י חיל הים
הישראלי .במהלך המשט היא שהתה במטה  FGMבקפריסין והייתה אשת קשר מול התקשורת.
ב 9-בנובמבר  2010הודיעה גרטה ברלין כי  FGMעומד לסגור את מטהו בניקוסיה ולהעביר
אותו ללונדון ,בשל החלטת קפריסין לאסור על הפלגת ספינות משטחה לרצועת עזה )ג'רוזלם
פוסט 9 ,בנובמבר .(2010
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גרטה ברלין על סיפון הספינה רייצ'ל קורי ,פעילת
 ,ISMשנהרגה כשניסתה להפריע לפעילות צה"ל
ב"ציר פילדלפי" )שנייה מימין( )(mycatbirdseat.com

 .31בראיון לרדיו אמרה גרטה ברלין ,כי "זה מגוחך שרק בגלל שארה"ב ,ישראל והאיחוד
האירופאי לא אוהבים את מטרות חמאס הם פתאום מכנים אותם טרוריסטים" ) Radio
 13 ,Free Europבאוגוסט  .(2007באותו ראיון היא גם אמרה ,כי ארה"ב מסיעת לישראל על מנת
"לכבוש ,להרוג ,להרעיב ,להשפיל ולגרש את האוכלוסייה לטובת הקולוניאליזם האירופאי
הלבן" .בראיון נוסף אמרה בהתייחס למשט ,כי "הנוכחות הלא חוקית היחידה באזור היא
]של[ ישראל...משימה זאת ]המשט[ אינה העברת אספקה הומניטארית אלא שבירת המצור
הישראלי" ) 27 ,AFPבמאי .(2010

בכירי  ISMביהודה ושומרון
נטע גולן
 .32נטע גולן נמנית על קבוצת המקימים של  .ISMישראלית ,פרו-פלסטינית ,ילידת .1969
נולדה בתל אביב .מזה כעשר שנים מתגוררת בראמאללה עם בעלה נזאר כמאל ,פלסטיני
משכם .אם לשלוש בנות )המוגדרות על ידה כפלסטיניות ,בנות לאמא יהודיה-ישראלית( .לאחר
פרוץ האנתיפאדה הראשונה החלה בפעילות פרו-פלסטינית ביהודה ושומרון.
 .33במהלך האנתיפאדה השנייה פעלה נטע גולן במשרד  ISMבבית סאחור ,שממזרח לבית
לחם .היא הייתה מדריכתה של רייצ'ל קורי בסדנת הכנה לאחר שהגיעה לישראל בינואר .2003
במהלך אפריל  ,2002במבצע "חומת מגן" ,שהתה נטע גולן יחד עם פעילים נוספים של ISM
במתחם ערפאת בראמאללה על מנת להקשות על כניסה של כוחות צה"ל למקום.
 .34לאחר האנתיפאדה השנייה נטלה נטע גולן חלק גם בפעילות  ,FGMשהוקם ע"י בכירי .ISM
באוקטובר  2008השתתפה במשט לרצועת עזה על גבי הספינה  ,Dignityששוגרה ע"י FGM
בשיתוף עם  .ISMהיא נעצרה ע"י כוחות הביטחון הישראלים בשל ניסיון לעזוב את רצועת עזה
דרך מעבר ארז .שוחררה כעבור יומיים.
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נטע גולן בעת הדיון בבית המשפט בקריית גת על מעצרה )אתר הארגון(

.35

כיום היא שוהה במרכז  ISMבראמאללה )" .("Ramallah teamהיא עוסקת בפעילות

תקשורתית ובתיאום פעולות מחאה של מתנדבי  ISMבמוקדי החיכוך השונים באמצעות "הועדות
העממיות" הפלסטיניות

29

)השואבות תמיכתן מהרשות הפלסטינית(.

השאם ג'מג'ון )או לפי גרסא אחרת ג'מג'ום(
 .36ממקימי  .ISMכיום פעיל בכיר של  ISMב"שטחים" .נולד בשנת  ,1958מתגורר במזרח
ירושלים ,בעברו תושב חברון .במהלך שנות השמונים למד הנדסה חקלאית בסוריה .בעבר
הציג עצמו השאם ג'מג'ון בפני פעילי  ISMכפעיל לשעבר בחזית העממית לשחרור
פלסטין ,שנפצע בלבנון )אין לנו אימות לכך( .ככל הידוע לנו הוא אינו מעורב בפעילות טרור
ב"שטחים".
 .37השם "השאם" מוזכר באתר הארגון כאיש קשר אליו המתנדבים מתבקשים להתקשר עם
ההגעה לירושלים על מנת לתאם את פעילותם .ברשותו שלושה מכשירי טלפון ניידים אליו
יכולים המתנדבים להתקשר .המדובר בהשאם ג'מג'ון ,המדריך הראשי של הארגון
בירושלים .הוא ניהל בעבר אכסניה במזרח ירושלים בשם  Faisal Youth Hostelבה התנהלו
סדנאות הכשרה לפעילי  ISMשהגיעו ל"שטחים" .כיום עבר מוקד פעילותו לאכסניה בשם
 ,Palmהשוכנת לא רחוק מהאכסניה הקודמת.

ד"ר ע'סאן ענדוני
.38

ממקימי  .ISMבעבר היה מפעיליו הבולטים ביהודה ושומרון .אינו פעיל כיום

ב .ISM-ככל הידוע לנו לא היה מעורב בטרור.
 .39נולד בשנת  1956בבית סאחור שממזרח לבית לחם .נוצרי ,פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת
ביר זית .בשנות השבעים והשמונים למד ועבד באוניברסיטת בית לחם .בתקופת לימודיו פעל
במסגרת תא הסטודנטים של חזית השחרור הערבית ,ארגון טרור פרו-עיראקי .באותה תקופה
הוא נעצר ע"י כוחות הביטחון הישראלים מספר פעמים בשל פעילותו בארגון .בתקופת
29
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האנתיפאדה הראשונה היה מעורב בהפרות סדר בבית סאחור .נעצר ושהה במעצר מנהלי כמה
חודשים .לאחר שחרורו ב 1988 -הוא הקים בבית סאחור את

Palestinian Center for

 ,Rapprochement between Peopleשהציג עצמו כחותר לקדם "התנגדות בלתי אלימה" .הוידה
עראף ומקימי  ISMהסתייעו בארגון זה לגיוס פעילים בתקופה הראשונה שלאחר הקמת .ISM

ע'אסן ענדוני )(http://electronicintifada.net

.40

ב 1995-הקים ענדוני יחד עם ג'ורג' רשמאוי סוכנות נסיעות בשם "קבוצת התיירות

האלטרנטיבית" ) .(Alternative Tourism Groupסוכנות נסיעות זאת מתמחה בארגון סיורים
ביהודה ושומרון עבור תיירים המעוניינים להתוודע לנקודת המבט הפרו-פלסטינית בסכסוך.
בפועל היא שימשה כגוף תומך ל ISM-לאחר שזה הוקם ורבים מפעילי  ISMהסתייעו
בשירותיה על מנת להגיע ליהודה ושומרון ) .(www.discoverthenetworks.orgב 2003-היה ממקימי
מרכז תקשורת בשם  .International Middle East Media Centerבשנת  2006שימש גם כמנהל
קשרי החוץ של אוניברסיטת ביר זית.

ג'ורג' נמר רשמאוי

ג'ורג' רשמאוי ונטע גולן )מימין( )(http://www.bobmay.info

.41

ממקימי  .ISMבעבר היה מפעיליו הבולטים ביהודה ושומרון .אינו פעיל כיום

ב .ISM-ככל הידוע לנו לא היה מעורב בטרור.
 .42נולד בשנת  ,1973בבית סאחור .מורה למחשבים .נוצרי .בוגר אוניברסיטת ביר זית בשפה
וספרות אנגלית .בשנות השמונים פעל בתקופת לימודיו בתא של המפלגה הקומוניסטית.
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 .43ג'ורג' רשמאוי עוין את ישראל ומצדד בחיסולה .שולל את רעיון שתי מדינות לשני עמים.
תובע את מימוש "זכות השיבה" כאמצעי לחיסולה של ישראל .30השתתף במהלך האנתיפאדה
הראשונה בידוי אבנים לעבר חיילים .ב 1989-נעצר למשך חודשיים .השתתף בהפרות סדר סביב
הדרישה להפסיק לשלם מיסים בבית סאחור .במסגרת  ISMהיה אחראי על הכוונה של פעילויות
המתנדבים ותיאום ההדרכה שלהם.

ג'ורג' רשמאוי בעת הפגנה בבית לחם
)(http://www.bobmay.info

 .44אחד

משני

מקימי

"קבוצת

התיירות

האלטרנטיבית"

ומשמש

כמנהלו

) .(wwww.canadafreepress.comבין המקימים ומתאם של .Siraj Center for Holy Land Studies
מאז  1998חבר בחבר המנהלים של .Palestinian Center for Rapprochement between People

פעילים נוספים במסגרת ISM
 .45להלן פרטים על כמה פעילים נוספים של  .ISMבשל התחלופה הרבה בקרב פעילי ומתנדבי
הארגון יתכן שכמה מהם אינם פעילים יותר ב ISM-או שהם מחדשים את פעילותם בארגון מעת
לעת.
 – Caoimhe Butterly .46ילידת  1978בדבלין שבאירלנד .בעקבות תפקידו של אביה החורג
באו"ם עברה עם משפחתה לזימבבווה .היא גדלה בקנדה ,מאוריציוס וזימבבווה .הייתה מעורבת
בפעילות חברתית בזימבבווה ,ארה"ב ומכסיקו .דוברת ערבית .פעילה ב ISM-וב .FGM-בשנת
 2002היא התגוררה בג'נין במשך כשנה במסגרת פעילותה ב .ISM-שהתה  16ימים במפקדת
ערפאת בראמאללה )המקאטעה( .בנובמבר  2002היא נפצעה מירי חייל ישראלי בג'נין .גורשה
ע"י ישראל מיהודה ושומרון .לפני הפלישה האמריקאית לעיראק מחתה בפני ממשלת אירלנד על
שאפשרה לכוחות אמריקאים לנחות במדינה .לאחר מלחמת לבנון השנייה מחתה נגד מדיניות
בריטניה באזור במהלך ביקור של טוני בלייר בלבנון .שהתה על גבי אחת הספינות במשט
האחרון לרצועת עזה ,ככל הנראה על גבי הספינה ריצ'ל קורי .שמה הופיע ברשימת אנשי קשר
של  FGMכאשת קשר מטעם ) ISMעם מספר טלפון יווני וכתובת דוא"ל בבריטניה(.

 .Discoverthenetworks.org 30ראו גם בלוג  umkahlilמה 19-באפריל  2005בו אמרI believe the right of return is the " :
most important issue because it helps finishing Zionist Israel".
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 – Eva Bartlett .47קנדית במוצאה ,מעיירה קטנה באזור אונטריו .פעילה ב .ISM-מקדישה את
זמנה לתמיכה בעניין הפלסטיני .במסגרת פעילותה ב ISM-שהתה ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
בשנת  2007שהתה שמונה חודשים בבית לחם ,שכם וראמאללה .נעצרה בליל חג המולד 2007
בירושלים וגורשה מישראל .בנובמבר  2008הגיעה לרצועת עזה על גבי הספינה "דיגניטי" של
) FGMאליה הצטרפו פעילי  .(ISMלאחר שובה מרצועת עזה המשיכה לפעול כמתנדבת של ISM
ושל הצלב האדום .חזרה לרצועת עזה בדצמבר  2008ושהתה ברצועה במהלך מבצע "עופרת
יצוקה" .במהלך המשט האחרון הופיע שמה ברשימת אנשי קשר של  FGMכאשת קשר מטעם
 ISMבעזה )עם כתובת דוא"ל(.
 .48להלן שמות כמה מתנדבים ופעילים שהיו בעבר ב .ISM -יתכן כי חלקם אינם פעילים יותר
במסגרת  ,ISMאו שפעילותם חלקית ומזדמנת:
א – Brian Malovany .יהודי אמריקאי מאוקלנד ,קליפורניה .בעל קשרים עם פול לארודי,
מבכירי  .ISMעל פי המידע שבידינו נושא גם דרכון אירי .ביקר בישראל לפחות פעמיים.
חתום על עצומות להחרמת ישראל.
ב .אדם טיילור ) – (Adam Taylorבריטי .שימש בזמנו כאחד ממתאמי התקשורת של
 ISMבמשרדי הארגון בראמאללה .שמו הופיע ברשימת המרואיינים מטעם ) ISMהמידע
עליו עדכני לשנת .(2008
ג .סשה סולנס ) – (Sasha Solanasאמריקאי דובר רוסית .שימש כמתאם תקשורת של
הארגון במשרדי הארגון בראמאללה )המידע עליו עדכני לשנת .(2009
ד Joseph Smith .מכונה גם  – Joseph Carrפעיל  ISMבארה"ב ,מקנזס סיטי ,מיזורי.
משמש כמגייס פעילים .עורך סיורים בקולג'ים בארה"ב .יש לו שתי עוזרות מסנט לואיס
מיסורי בשם  Magan Wilesו .Jennifer Presson-השתיים גויסו בעת היותן סטודנטיות
באוניברסיטת סנט לואיס ) ,wwww.canadafreepress.comספטמבר  .(2006תעד את
הריגת רייצ'ל קורי .חבר גם בארגון  .US Campaign to End the Israeli Occupationנכנס
לישראל תחת זהות בדויה .לאחר שגורש מישראל ונאסר עליו להיכנס אליה במשך 10
שנים.

ג'וזף סמית והעוזרת שלו מגאן ווילס )(http://www.canadafreepress.com

ה .מייקל שאיק ) – (Michael Shaikאוסטרלי ממלבורן .הגיע ל"שטחים" בעת היותו
סטודנט על מנת לשמש כמתאם תקשורת של  .ISMפעל בחודשים ינואר-אפריל .2003
ביקש לשהות בישראל עד אוקטובר אך גורש .עתירתו לבית משפט למנוע גירושו

34
נדחתה .31היה מעורב בשיגור שתי ספינות לרצועת עזה ע"י  Free Gaza) FGMו(Liebrety-
כיום משמש פרקליט ציבורי של ארגון .Australians for Palestine
ו.

 – Kristin (Flo) Rosovskiשימשה כמתאמת התקשורת של הארגון .בעבר התבטאה

כי ישראל היא ישות לא חוקית ,שנגזר עליה להפסיק מלהתקיים.
ז .הדי אפשטיין – יהודיה ,ניצולת שואה ילידת  .1924תושבת סנט לואיס בארה"ב.
פעילה בנושא זכויות הפלסטינים .נסעה בשנת  2003מטעם  ISMליהודה ושומרון.
באוגוסט  2008רצתה להגיע על גבי הספינה של  FGMלעזה אולם ביטלה את נסיעתה
בשל מצבה הבריאותי .ב 2010-רצתה להצטרף למשט ,אולם ברגע האחרון ,בהיותה
בקפריסין ,החליטה שלא להגיע עם המשט.
ח.

 – Jass Ghannamאמריקאי ,ממוצא ערבי ,ד"ר ,מרצה בבית הספר לרפואה

בקליפורניה .העביר הדרכות למתנדבי  ISMבקולג' בסאן פרנסיסקו .מאז שנות ה 90-פעיל
בנושא פיתוח רפואי ביהודה שומרון ורצועת עזה .היה בעבר נשיא הסניף בסאן פרנסיסקו
של  .Arab American Anti Discrimination Committeeחבר בוועד המנהל של ארגון אלעודה
)הפועל לקידום "זכות השיבה"( וארגונים נוספים בארה"ב .אין בידינו מידע עדכנו אודותיו.

31

החלטת השופטת ציפורה ברון 1 ,באוגוסט  ,2003בית משפט מחוזי ת"א-יפו.

35

נספח ג'
מאפייני הפעילות של  ISMמאז הקמתו
הכשרת פעילי ISM
 .1פעילי  ISMמשוגרים לפעילות ב"שטחים" לפרקי זמן משתנים )מכ 10-ימים ועד לפרק זמן
ממושך של כחודשיים( .המתנדבים מגיעים ל"שטחים" )ברובם( דרך ישראל ומקצתם דרך עמאן.
הם מופנים לכתובת קישור במזרח ירושלים ומשם ,משוגרים למוקדי החיכוך ביהודה ושומרון
ומתגוררים בקרב האוכלוסייה הפלסטינית .מרביתם משוגרים ל ,"Freedom summer"-שהינה
פעילות התנדבותית ב"שטחים" במהלך חודשי הקיץ )מונח הקשור למורשת של התנועה לזכויות
אדם בארה"ב( .למתנדבים מומלץ לעבור סדנאות הכשרה במדינות מוצאם ,אם הדבר אפשרי
)ידוע לנו על סדנאות שהתקיימו בלונדון ,סאן פרנסיסקו ,ניו אורלינס( .אולם חלקם עברו גם
סדנאות בנות יומיים ב"שטחים" )מזרח ירושלים ובית סאחור(.
 .2בסדנאות ההכנה מקבלים המתנדבים הרצאות ותדרוכים במגוון נושאים ,למשלISM :
ועקרונותיו; תדרוך ביטחוני כיצד להתנהל מול השלטונות הישראלים; הנחיות כיצד להתנהל מול
כלי תקשורת; כללי ההתנהגות בחברה הפלסטינית ;32חומר עיוני אודות "זכות השיבה"
הפלסטינית ,ועוד.
 .3הפעילים ששוגרו מטעם  ISMל"שטחים" קיבלו טרם הגעתם תדרוך ביטחוני באשר
לדרכים ושיטות באמצעותם ניתן להקשות או להערים על הרשויות הישראליות במעברי
הגבול .תדרוך זה כלל :אימוץ סיפורי כיסוי כוזבים )למשל ,התחזות לתייר ;(33שינוי פרטים
בדרכונים כולל הגעה בדרכונים בשם בדוי )חלק מפעילי הארגון נושאים באזרחות כפולה או
בשמות כפולים ;(34הכחשת כל קשר בין המתנדבים ל .ISM-הקפדה מיוחדת על כללי ביטחון
נדרשה מפעילים שגורשו ע"י ישראל ,או שהיה חשש שתימנע מהם כניסה לישראל .כמו כן
תודרכו המתנדבים כיצד להתחמק ממחסומי צה"ל ,כיצד לחדור לאזורים אליהם
נאסרה הכניסה באמצעות תיעוד מזויף וכיצד ניתן לחזור לישראל אם יגורשו ממנה.
 .4כך ,למשל ,במהלך סדנת הכשרה בניו אורלינס )יוני  (2003תודרכו פעילי  ISMעל " 11כללים
שיש לתת עליהם את הדעת לפני הנסיעה לפלסטין" .כלל מספר  9ברשימה אומר:35

 32אחד הנושאים שהועברו לפעילים הינו הטרדות מיניות ,ככל הנראה לאחר שאירעו כמה מקרים של הטרדות מיניות
כלפי נשים מתנדבות .המתנדבים ,גברים ונשים כאחד ,התבקשו להקפיד על לבושם ולא להגיע לפעילות בלבוש
חושפני )מכנסיים קצרים ,גופיות וכו'( .כמו כן נאסר עליהם לקיים יחסי מין במהלך שהותם ב"שטחים".
 33סיפורי הכיסוי נחשפו אחת בבתי משפט ישראלים ,בעת דיונים בעתירות פעילי  ISMנגד גירושם מישראל.
 34פול לארודי ,למשל ,נקרא גם בשם בדוי פול וילדר .על פי מידע שבידינו טרח פול לארודי "להכשיר" את השם פול
וילדר בפני הרשויות האמריקאיות.
 35מתוך מדריך מזרח ירושלים ,עמ' .124

36
"Have a "cover story" for when you enter through Israeli border security. Whether
you arrive at Ben Gurion airport in Tel-Aviv, or from one of the land borders, you will have to
deal with the Israeli border security. Here's the good news: its (usually) not as bad as you're
afraid it will be. Thousands of tourists enter Israel daily. As long as you seem like them, you
should be fine. But, be prepared!" ()ההדגשה במקור
:על מהסיבות הבאות- ברשימה אומר שאין לטוס באל11 כלל מספר
"Don't fly El-Al (the Israeli airline). Three reasons: there is a boycott; it's a hostile and
uncomfortable situation to put yourself in; and the security is much harsher.36
 המגיעים לישראל במסגרת סדנתISM  להלן דוגמא מתדרוך ביטחוני שניתן למתנדבים של.5
:37(2004  ביוני9) הכשרה בסאן פרנסיסקו
"Getting into the West Bank/Gaza:
Groups of ISMers, if asked, should claim to be Christian tour groups on peace
missions or something similar. Participants should travel in small groups (3-4 per
service taxi) and they will not be questioned. However, some participants are officially
barred from entering the territories, and have more problems with travel. They either: 1.
take a private cab together with a driver who knows how to avoid checkpoints
(arranged by Hisham, Huwaida, or other coordinators)38 2. take a service cab but with
another participant traveling ahead to warn of any unexpected roadblocks/ID checks, or 3.
take a service cab and walk around the checkpoints, with another one or two ISMers
(with permission to travel) going through the checkpoint and coordinating the meeting at the
other side.
The third method is easiest, however, the service cab has to go through the checkpoint halffull and then wait on the other side, both of which can arouse suspicion. So the first method
is most popular.
ISMers also often travel with members of other groups after meeting at the Faisal Hostel39.
For example, if Hisham knows that a single ISM member and two European journalists are all
going to Jenin, he'll put them in contact so that they can travel together. A cover for the ISM
volunteer to gain access and make trouble.
Leaving Israel:

.124 ' עמ, מדריך מזרח ירושלים36
 המסמך הועמד לרשות מרכז המידע ע"י העיתונאי.ISM Training Session in California  מסמך שכותרתו37
.האמריקאי לי קפלן
 הדמות הבכירה, במזרח ירושלים )עד עצם היום הזה( והוידה עראףISM  איש הקשר של, המדובר בהשאם ג'מג'ום38
.ISM-ב
.ISM  אליה הגיעו מתנדבי, בניהול השאם ג'מג'ום, האכסניה בירושלים39

37
In order to make the "Christian tourists" line as believable as possible, ISMers will usually
break into small groups and spend a day or so actually touring (usually the Muslim
and Christian Quarters of Jerusalem's old city), making sure to take lots of pictures and buy
lots of cheap souvenirs. In a more devious method, ISMers will share memorabilia, so that
one ISMer's trip to Eilat or the Israel Museum will provide several ISMers with postcards,
maps, brochures, etc. All this is to make the inevitable questioning at the airport go more
smoothly. Most ISMers aren't questioned directly about what they did or where they went."
.( ההדגשות הן של מרכז המידע:)הערה
 להלן. מעורכי דין פלסטינים וישראלים, קיבלו גם הדרכה משפטיתISM  מתנדבים של.6
 ביוני9)  שהועבר לפעילים במהלך סדנת הכשרה בסן פרנסיסקו,דוגמא של תדרוך משפטי
:(2004
"The next lecture was with a group of Palestinian and Israeli lawyers. They opened their
discussion with illustrated instructions as to how to recognize regular soldiers, border police,
police, and special forces. Only border police can arrest internationals and Israelis. The usual
charge is being in a closed military zone. Always ask to see the paperwork declaring the
region a CMZ. If arrested, you won't be strip searched, so it may be possible to sneak in cell
phones. In case it isn't, get a phone card. You can ask to have the list of confiscated
possessions translated into your native language, this can get you time. So can asking for a
translator during interrogation. The stranger the language, the better the chances that
they'll just let you go. Be cooperative but say nothing, don't answer questions. Just
insist on speaking to your lawyer or embassy first. Usually you won't be deported on a
first arrest. If they decide to deport you, you can fight in court for a compromise/reduced
punishment. Anyone on a hunger strike can't be deported by plane, also making trouble on
the plane can get you kicked off the plane. Even if you are successfully deported you
can change your name and come back. You will be deported the way you came, so it's
good to fly in through Switzerland, since they don't accept deportees. If you aren't deported
usually you have temporary travel restrictions. Don't tell officials that you're with ISM."
.( ההדגשות הן של מרכז המידע:)הערה

ISM מימון הפעילות של
 הוא אכן. ממשלה או ארגון כלשהו, מצהיר כי הוא אינו מקבל כל מימון ממדינהISM .7
.מתקיים מתרומות של פעילים ותומכים בארה"ב ובמדינות נוספות המזדהים עם פעילותו
 נדרשים לממן על חשבונם את כל ההוצאות )לעיתיםISM מתנדבים המצטרפים לפעילויות
" הפעילים השוהים ב"שטחים.(נעשה הדבר בסיוע "קבוצות התמיכה" במקומות מגוריהם
.מתגוררים אצל משפחות פלסטיניות
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בקשה לתרומות מחברי סניף לונדון של ) ISMמתוך מדריך לונדון(2005 ,

 .8על פי אתר  ISMניתן להעביר תרומות באמצעות האינטרנט )פרטים ניתן למצוא
ב .40palsolidarity.org/donate-כתובת נוספת למשלוח התרומות היא בברקלי ארה"ב ,מוקד
פעילות של  ISMושל קבוצת התמיכה שלו בצפון קליפורניה .על פי אתר האינטרנט של
 ISMנועדו התרומות לכיסוי הוצאות תפעול שוטפות כמו תקשורת ,תחבורה ,הוצאות משפטיות,
תחזוקת דירות ושכר קטן עבור כמה משרות של מתאמים .אלה המבקשים לתרום תרומה פטורה
ממס מתבקשים לתרום לא פחות מ $50-ולשלוח את התרומה ל.A.J Memorial Institute -
 .9רכישת ספינות עבור המשטים הינה פרוייקט המצריך סכומי כסף גדולים ,שארגון כמו
 ISMמתקשה להשיגם באמצעות גיוס תרומות מתומכים .זוהי ,להערכתנו ,אחת הסיבות
לכך ש ISM-לא רכש ספינות במסגרת פרוייקט המשטים ,ובכיריו העדיפו להקים ארגון חדש,
 .FGMלשם ארגון המשט האחרון ורכישת ספינה בסדר גודל של ה"מרמרה" נדרשה יכולת
מדינתית ,אשר הושגה באמצעות החבירה של  FGMוארגונים נוספים דוגמת ארגון IHH
התורכי )המגדיר עצמו כ NGO-אך בפועל קשור בטבורו לממשל התורכי האסלאמי( .גם גיוס
כספים באיחוד האמירויות הערביות ע"י הוידה עראף ואדם שפירו ,שני בכירי  FGMו ISM-לשם
למימון המשט המשודרג )ראו בהמשך( ,עומד בסתירה למדיניות  ISMשל התבססות על תרומות
פעילים ותומכים.
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נכון ל 14-באוגוסט .2010
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פעילות  ISMב"שטחים" בתקופת מערכת הטרור
הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה(
כללי
.10במהלך האנתיפאדה השנייה ,בה הגיע לשיאו הטרור הפלסטיני ובמרכזו טרור המתאבדים,41
אימץ  ISMדפוס פעולה שחתר להקשות על פעילות הסיכול והמנע של צה"ל ע"י הצבת
פעיליו כחיץ בינו לבין הפלסטינים .כותב על כך  ,Mica Pollockבמאמר על  7) ISMביוני
:42(2006
"ISM is a strikingly physical form of transnational activism, even though a large part of ISM
work involves ISMers typing email from Palestinian internet cafes and showing slides upon
return home. While activists in other movements, networks, or organizations sign web
petitions or send letters or money across the borders of nations to solve social problems, ISM
activists transport themselves to place themselves between Israeli soldiers and
settlers and Palestinian civilians, having become convinced that protecting the human
rights and enabling the nonviolent demonstrations of this geographically distant population is
"the activists' own particular kind of power as well as their personal responsibility..
.11כפועל יוצא מתפיסה זו ניהל  ISMפעילות אינטנסיבית בשטחים שנועדה לשבש את
פעולות הסיכול והמנע של צה"ל ולהעניק לפלסטינים סיוע מעשי ותקשורתי בזירה
הבינלאומית .פעילות זאת ,שבוצעה במסגרת תפיסת "הפעולה הישירה" ,כללה שיבוש
הפעילות המבצעית של צה"ל ,לעיתים בצורה שסיכנה באופן ברור את חיי החיילים
ואת חיי פעילי ) ISMהפרשה הטרגית של מות רייצ'ל קורי ממחישה זאת היטב( .בשלב מאוחר
יותר ,משהחלה ישראל לבנות את גדר הביטחון ,כמרכיב חשוב במענה לטרור המתאבדים,
השתלבו פעילי  ISMבפעולות המחאה הפלסטיניות נגד הגדר ובמקביל הם מנהלים
ברחבי העולם קמפיין תקשורתי נגדה )"גדר האפרטהייד" בלשונם(.

 41במהלך האנתיפאדה השנייה ,מאז  28בספטמבר  2000ועד סוף  2004נהרגו  1073אזרחים ישראלים ,מתוכם 334
אנשי כוחות הביטחון ו 739-אזרחים )דובר צה"ל( .כמחצית מההרוגים מצאו מותם בפיגועי התאבדות ,רובם הגדול בקרב
ריכוזי אוכלוסיה בערים הגדולות.
struggling for solidarity: The International Solidarity Movement' as a snapshot of Transnational Youth Activisim"" 42
ׁ)(http://ya. ssrc.org/transnatuonal/Pollock
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פעילי  ISMופעילים פלסטינים מנסים לשבור את הגדר
הביטחון באזור ג'נין )רויטרס 31 ,ביולי  .2004צלם :גורן
טומסביק( .במערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה
ל

פעילי  ISMופעילים פלסטינים בפעולת מחאה נגד גדר
הביטחון )רויטרס 7 ,באוגוסט  .2004צלם :מחמוד שנטי(

.12בתקופת מערכת הטרור הפלסטינית ) (2005-2001ביצעו פעילי  ISMמגוון פעילויות
שנועדו לשבש את פעילות צה"ל ולסייע לפלסטינים ולפעילי הטרור :הם הציבו עצמם
כ"מגן אנושי" עבור פעילי טרור או בני משפחותיהם; ניהלו עימותים עם כוחות צה"ל
במחסומים ברחבי יהודה ושומרון; הסירו מחסומים וחסימות ,שהוקמו ע"י כוחות הביטחון
הישראלים; הפרו עוצר ונכנסו לאיזורים שהוכרזו כשטח צבאי סגור; סייעו להעברת
פלסטינים ממקום למקום בניגוד להוראות כוחות הביטחון; הגישו סיוע כספי ,לוגיסטי
ומודיעיני לפעילי טרור ולבני משפחותיהם )אספקת מזון; אמצעי תקשורת ניידים; הסעות ממקום
למקום; מידע על תנועת כוחות צה"ל(; ניסו למנוע הריסה או אטימה של בתי פעילי טרור,
שביצעו פעולות התאבדות מרובי נפגעים; בכמה מקרים אף סייעו – מדעת או שלא מדעת –
לפעילי טרור.

מעורבותם של פעילי  ISMבאלימות ובטרור
 .13פעילי  ,ISMהפלסטינים והזרים ,לא נטלו למיטב ידיעתנו חלק ישיר במאבק המזוין
הפלסטיני בכל שנות קיומו של הארגון .עם זאת פעילותם ,שבמקרים רבים עמדה בניגוד
לחוק הישראלי סייעה לגל הטרור הקשה ,ששטף את ישראל וה"שטחים" ,והיוותה גורם
מפריע לפעולות הסיכול והמנע שניהל צה"ל.
.14לפחות בשני מקרים ,שיפורטו בהמשך ,פעילי ) ISMמדעת או שלא מדעת( עמדו בקשר עם
פעילי טרור שהיו מעורבים בפעולות התאבדות ,והגישו להם סיוע ,אין בידינו הוכחות לפיהן
הפעילים היו מודעים למעורבות המחבלים בטרור .עם זאת ,דפוסי פעולתם של פעילי ISM
טומנים בחובם פוטנציאל של מעורבות בסיוע לפעילי טרור .זאת נוכח התמיכה וההזדהות
המוחלטת של פעילים רבים עם הצד הפלסטיני ודרכי מאבקו )כולל המאבק המזוין( ולנוכח
הקשר הבלתי אמצעי שמקיימים פעילי  ISMעם מחבלים ועם הסביבה התומכת בהם.
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פעיל מארגון אנרכיסטים נגד גדרות ,שאנשיו השתלבו בפעילות  ISMבראשית דרכו )ראו להלן( מפריע
לפעילות מבצעית של חייל צה"ל ,frontpagemag.com) .מאמרם של לי קפלן ודוד בדין 2 ,בספטמבר .(2004

.15להלן כמה דוגמאות בולטות לטקטיקות שונות ,במסגרת ה"פעולה הישירה" ,בהם נקט ISM
בשנים בהם התנהלה מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה(.

הצבת פעילי  ISMכ"מגנים אנושיים" במפקדת ערפאת
בראמאללה בעת מבצע "חומת מגן"
 .16פעילי  ISMהציבו עצמם כ"מגנים אנושיים" במפקדת ערפאת בראמאללה
)המקאטעה( בעת המצור עליה ע"י צה"ל במהלך מבצע "חומת מגן" )אפריל  .(2002בלט
במיוחד אדם שפירו ,ממקימי  ,ISMאשר שהה בלשכת ערפאת וממנה ניהל עבורו פעילות
תעמולתית אינטנסיבית.
 .17כותב עיתון הארץ בכתבת פרופיל על אדם שפירו )"אני לא בוגד" 10 ,באפריל :(2002
באחת בלילה הוא ]אדם שפירו[ הוזמן מהקומה הראשונה בבניין ,שבה שהה ,לקומה השנייה,
ללשכת ערפאת...ערפאת הפציר בשפירו לאכול והודה לו על מה שעשה למענו .הייתה ליו"ר
סיבה טובה לתודה .מתוך המתחם הנצור שוחח שפירו עם עשרות עיתונאים מכל העולם
ודיווח בכישרון על מצוקת היושבים בו .ל"ניו יורק טיימס" הוא אמר ש"כולם כאן על הרצפה,
אין חשמל ,יש מעט מאוד מזון ,אנשים יושבים לאור נרות .אני כבר חמש שעות במתחם ולא יורים
מתוך המתחם החוצה .הישראלים ממשיכים לירות על הבניין .אף אחד לא מתקרב כאן לחלונות.
לרופא אין מספיק ציוד רפואי" .ל"אובזרוור" הבריטי הוא דיווח על מחסור במים ובמזון .ל"דיילי
טלגרף" מסר שמלאי התרופות הולך ואוזל...גם ארוסתו של שפירו ,הוידה עראף ,פלסטינית
אמריקאית ,שנולדה בדטרויט ,התגייסה למאמץ ההסברתי .לסי-בי-אס היא סיפרה ששפירו כלוא
במתחם ואינו יכול לצאת מחשש לחייו .לעיתון "פקיסטן טודיי" סיפרה על הארוחה הלילית עם
ערפאת ."...כמו כן סייע בטיפול בפצועים שנורו במהלך ההתקפה הישראלית )14 ,The Star
ביולי .(2003

סיוע פעילי  ISMלפעילי טרור שהתבצרו בכנסיית המולד
בבית לחם בעת מבצע "חומת מגן"
 .18באפריל  2002הציבו עצמם פעילי  ISMמרחבי העולם בכנסיית המולד בבית לחם,
כ"מגן אנושי" ל 39-מבוקשים פעילי טרור .בראיון ל CNN-סיפרה הוידה עראף ,בכירה
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ב ,ISM-כי פעילים בינלאומיים הוצבו במקום על מנת שיהוו ""International civilian shields
)ראיון ל 10 ,CNN-במאי .(2002
 .19בעת כניסת צה"ל לבית לחם במהלך מבצע "חומת מגן" ) 2באפריל( נמלטו כ200-
פלסטינים ובהם  39מבוקשים פעילי טרור ,אל כנסיית המולד .פעילי הטרור ,חמושים בנשק קל
ומצוידים בחומרי נפץ ,תפסו את השוהים בכנסייה ,ובהם אנשי כמורה ,כבני ערובה .חיילי צה"ל
צרו על המקום .לאחר  39ימים הושגה פשרה לפיה שוחררו בני הערובה והטרוריסטים הורשו
לצאת לרצועת עזה ) (26ולקפריסין ) .(13לאחר סיום המצור העידו בני הערובה ,כי החמושים
התייחסו אליהם באלימות רבה וכי הם בזזו מהכנסייה תשמישי קדושה.

איזור כנסיית המולד בה התבצרו פעילי הטרור )מקור:
=http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t
(323032

אמצעי לחימה שנתפסו בידי פעילי הטרור שהתבצרו בכנסיית
המולד )מקור:
(http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=323032

 .20השתתפות פעילי  ISMכ"מגנים אנושיים" עבור פעילי טרור במפקדת ערפאת בראמאללה
ובכנסיית המולד בבית לחם תוארה באתר האינטרנט של הארגון )ינואר  (2006תחת הכותרת:
"? ."Why ISMבאתר נכתב:
"In April 2002, with help from Palestinians, international activists were able to
outmaneuver the Israeli military during two of its biggest military operations,
entering and providing support to those trapped inside the Presidential Compound
in Ramallah and the Church of the Nativity in Betlehem…".

ניסיון למנוע הריסת ביתו של מחבל מתאבד בשכם
 .21אנדרו מונסי ,פעיל בריטי ואנדריאס קונינק ,פעיל שבדי ,נעצרו באוגוסט  2003בעת ששהו
בבית משפחת טיטי במחנה הפליטים בלאטה )באזור שכם( .השניים כבלו עצמם לבית במטרה
למנוע את כוונת כוחות הביטחון להורסו בשל מעורבות בן המשפחה בפיגוע ההתאבדות
של מחבל בקניון "אם המושבות" בפתח תקווה ) 27במאי  .(2002השניים גורשו באוגוסט
 2003לאחר מאבק משפטי.
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הפיגוע בקניון "אם המושבות" בפתח תקוה
 .22הפיגוע בקניון "אם המושבות" בוצע ע"י ג'האד אבראהים סעוד טיטי ,בן  ,19תושב מחנה
הפליטים בלאטה שליד שכם .על פי עדי ראייה ,ניסה המחבל המתאבד להיכנס תחילה
למשחקיית ילדים שבקניון .משלא הצליח הוא הגיע לבית הקפה .הפיגוע בוצע ע"י התשתית
המבצעית של פתח\תנזים בשכם .נהרגו בו אישה ותינוקת )סבתא ונכדתה( ונפצעו  30אזרחים.
הרוגי פיגוע ההתאבדות

רותי פלד ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בהרצליה.
הותירה אחריה בעל
ושלושה ילדים.

סיני קינן ז"ל.
בת שנה במותה.
התגוררה בפתח תקווה.

הפרעה לפעילות מבצעית של צה"ל באיזור טול כרם
 .23שרלוט קרסון ,פעילה בריטית ,וראדיקה סיינט ,פעילה אמריקאית ,נעצרו במאי  2003באזור
טול כרם לאחר שהפריעו לחיילי צה"ל לפעילות מבצעית נגד פלסטינים ,שהשליכו לעברם
בקבוקי תבערה .השתיים מנעו את מעצר הפלסטיני .החיילים זיהו את השתיים כמי שמספר
ימים קודם לכן חשפו מארב של כוחות צה"ל באזור כאשר האירו על החיילים בפנס
ובכך סיכנו את חיי החיילים שבשטח ושיבשו את הפעילות המבצעית.
 .24באוגוסט  2004נעצרה שארלוט קרסון פעם נוספת בעת שהשתתפה בהפגנה מטעם ISM
באזור קלקיליה .בחקירתה התברר ,כי היא שינתה את שמה על מנת להערים על ביקורת
הגבולות ובמטרה להתחמק מאיסור הכניסה לישראל שהוטל עליה בעקבות פעילות
בשנת .2003

הפרעה לפעילות מבצעית של צה"ל ב"ציר פילדלפי" :פרשת מותה של
פעילת  ,ISMרייצ'ל קורי
 .25אירוע טרגי ,שזכה לתהודה בתקשורת הישראלית והבינלאומית ,היה פרשת מותה של
פעילת  ISMרייצ'ל קורי ) 16במרץ  (2003במהלך ניסיון למנוע פעילות דחפורים של צה"ל
ב"ציר פילדלפי" )העובר לאורך גבול הרצועה עם מצרים( .רייצ'ל קורי הייתה פעילה בנושאים
חברתיים ופוליטיים באולימפיה שבמדינת וושינגטון ,ארה"ב.
 .26רייצ'ל קורי הגיעה לישראל ב 25-בינואר  ,2003לאחר שסיימה לימודיה בקולג' .לאחר שהות
במשרד  ISMבבית סאחור ) 26בינואר( היא נשלחה לרצועה .ב 27-בינואר עברה יחד עם חבר
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נוסף את מעבר ארז ונכנסה לרצועת עזה על מנת להצטרף לפעילי  ,ISMהיא הגיעה לרפיח 27
בינואר ,שם היה ל ISM-משרד מקומי .היא התארחה בבית משפחה פלסטינית והשתתפה
בפעילויות  ISMשכללו סיוע הומניטארי לאוכלוסיה המקומית ,ניסיונות הפרעה לפעילות מבצעית
של חיילי צה"ל והשתתפות בהפגנות פלסטיניות אנטי-אמריקאיות.
 .27ב 16-במרץ  2003קיימה קבוצה שמנתה כשמונה פעילי  ,ISMובהם המתנדבת רייצ'ל קורי,
ניסיון לשבש פעילות דחפורים של צה"ל שביצעו חישוף קרקע ,במטרה לגלות מטעני
חבלה ולהרוס מקומות מסתור למחבלים .הפעולה התקיימה במקום המצוי ב"ציר פילדלפי",
כ 50-מטרים מהגבול עם מצרים )ראו מפה( .באירוע זה ,באה לידי ביטוי הטקטיקה המוכרת
של  ISMלהפריע לפעולות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון הישראלים .זאת באופן
שלא אחת סיכן את חיי פעילי  ISMולעיתים אף את חיי חיילי צה"ל.

המקום בו ארעה התקרית בה מצאה מותה רייצ'ל קורי )מתוך מאמר על חידוש המשפט בעניינה של רייצ'ל
קורי 9 ,israelseen.com ,בספטמבר .(2010

 .28להלן כמה מאפיינים לאירוע ברפיח בו נהרגה רייצ'ל קורי )כפי שעלו בחקירת מצ"ח ונכללו
בחוות הדעת של פרקליטות פיקוד הדרום(:
א .זירת האירוע :האירוע התחולל על "ציר פילדלפי" ,שבו הייתה לישראל לפי הסכמי
אוסלו )טרם ההתנתקות( שליטה אזרחית וביטחונית מלאה" .ציר פילדלפי" שימש עבור
ארגוני הטרור נתיב מרכזי להברחת אמצעי לחימה ופעילים אל ומחוץ לרצועת
עזה .על פי נתוני צה"ל ,באיזור האירוע התבצעה מאז ספטמבר  2000ועד למועד
האירוע ,במהלכו נהרגה רייצ'ל קורי ,פעילות אינטנסיבית של ארגוני הטרור,
שכתוצאה ממנה נהרגו שלושה ישראלים ונפצעו עשרות .במסגרת פעילות זאת :יודו
כ 6,000-רימונים לעבר כוחות צה"ל; בוצעו כ 1,400-ניסיונות ירי וצליפה; הונחו כ150-
מטעני צד; בוצעו כ 200-אירועי ירי נ"ט; התחוללו למעלה מ 40-אירועי ירי פצצות מרגמה.
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על פי נתוני צה"ל מאז  2001ועד למועד האירוע נחשפו באיזור  47מנהרות מהצד
הישראלי ו 64-מהצד המצרי ששימשו ,בין השאר ,להברחת אמצעי לחימה.43
ב .המקום בו פעלו הדחפורים של צה"ל :האירוע בו רייצ'ל קורי מצאה את מותה ,כ50-
מטרים מהגבול ,התרחש במקום בו היה שטח עפר לא מעובד ובו פסולת בניין
ועשבי בר .ב 16-במרץ בוצעה פעילות שגרתית ע"י שני דחפורים של צה"ל בליווי כלי
משוריין במטרה לגלות מטענים שהוטמנו בקרקע ולחשוף מקומות מסתור
פוטנציאלים לפעילי טרור סמוך ל"ציר פילדלפי" .44המחשה לצורך המבצעי
בפעילות צה"ל ,ולרמת המסוכנות הגבוהה של המקום ,ניתן למצוא בדיווחי צה"ל :על
פי יומן המבצעים של צה"ל כ 40-דקות לפני הפגיעה ברייצ'ל קורי נזרק רימון חי באיזור בו
שהו מתנדבי  ISMולמרות זאת נשארו המתנדבים באיזור .זאת ועוד ,כשבועיים לאחר
האירוע עלה טנק ישראלי על מטען חבלה ,כ 100-מ' מהמקום בו נהרגה רייצ'ל קורי,
וארבעה חיילים נפצעו.
ג .הגעת פעילי  ISMלמקום עבודת הדחפורים :על פי דיווח צה"ל הגיעו למקום
התקרית ,במהלך האירוע בו נהרגה רייצ'ל קורי ,כ 15-12-פעילי  4-3 .ISMמהם הגיעו
בשלב הראשון והשאר הצטרפו בהמשך .על פי עדויות  ISMשהו במקום שמונה פעילים.45
פעילים אלו שהו בגזרה מספר חודשים ועשו מאמצים להפריע לצה"ל בפעילויותיו
המבצעיות השונות .46הם גם חסמו בגופם דחפורים של צה"ל ,שפעלו באיזור
)טקטיקות דומות לאלו שננקטו ע"י פעילי  ISMביהודה ושומרון(.
ד .הפרעה לפעילות הדחפורים של צה"ל :פעילי  ISMהגיעו למקום העבודות
במטרה לשמש כ"מגנים אנושיים" ולעצור את התקדמות הדחפורים .הם החלו
להפריע לעבודות כמה דקות לאחר שהחלו הם הקיפו את הדחפורים מקדימה ומאחור.
כוח צה"ל ניסה להרחיקם )ע"י פעולות כמו כריזה ,שימוש ברימוני הלם ,שימוש רימוני גז(
אך ללא הואיל.
 .29האירוע במהלכו נהרגה רייצ'ל קורי נחקר ע"י המשטרה הצבאית של צה"ל .ממצאי
החקירה ,כפי שבאו לידי ביטוי בחוות דעת של פרקליטות פיקוד הדרום ) 22במאי  ,(2003היו כי
המדובר ב"תאונה מצערת"" ,אשר הסתכנותה מרצון של המנוחה תרמה תרומה
ממשית לגרימתה ,בהתחשב בהתקרבותה המסוכנת לדחפור" .עוד קובעת חוות הדעת כי
"...שדה הראייה המצומצם ,המצאות הדחפור בשיפוע כלפי מעלה ,העובדה שהמנוחה ישבה על
הקרקע במהלך תנועת הדחפור והעובדה שלא הגיעה לצמרת ערימת העפר כאשר טיפסה

 43מיומנה של רייצ'ל קורי עולה כי היא הייתה מודעת לפעילות צה"ל המתבצעת באיזור רפיח נגד המנהרות )עמ' ,253
 .(254היא גם מציינת ) 11בפברואר  (2003כי קבוצה של פעילי  ISMמתעדת ומפגינה נוכחות באיזור פעילות צה"ל )עמ'
.(253
 44ממצאי בדיקת צה"ל מפריכים את טענת  ISMכי רייצ'ל קורי נדרסה בכוונה תחילה ע"י בולדוזר של צה"ל בעת
שניסתה להגן על בית משפחה פלסטינית מפני הריסה .מסמך פנימי של  ISMמצביע כיהארגון היה מודע לכך שפעילות
אנשיו כרוכה בסיכונים ,שקשה לצפות אותם )מדריך מזרח ירושלים עמ' .(131
 45על פי אחת העדויות במשפטה של רייצ'ל קורי המתנהל עתה בישראל ) 10במרץ  (2010שהו באיזור  8פעילי  .ISMגם
על פי הספר שנכתב לזכרה היא שהתה במקום עם עוד  7פעילים.
 46המתנדבים פעלו במשרד  ISMברפיח ולנו בלילה בבית משפחה פלסטינית ) יומני רייצ"ל קורי(.
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עליהם ,כמו גם ממצאי בדיקת הפוליגרף והנתיחה הפתולוגית – ]כל אלה[ מחזקים את
המסקנה כי נהג הדחפור ומפקדו לא ראו את המנוחה במסלול תנועתם".
 .30על בסיס ממצאים אלה הורתה הפרקליטות על סגירת תיק החקירה ללא נקיטת
צעדים משפטיים נגד גורם צבאי כלשהו .עניינה של רייצ'ל קורי עדיין נמצא בערכאות
בתביעה אזרחית שהגישו הוריה נגד מדינת ישראל ISM .מצידו הפך את רייצ'ל קורי לגיבורה
ולמודל לחיקוי ,ואחת מספינות המשט האחרון נקראה על שמה.

הענקת מחסה במשרד  ISMבג'נין לפעיל טרור שהיה מעורב בפיגוע
התאבדות קטלני
 .31פטרישה קתגירי ,פעילה קנדית ,ועישה סולדאנה ,פעילה בריטית ,העניקו ב 27-במרץ
 2003מחסה במשרד  ISMבג'נין לפעיל מבצעי מהג'האד האסלאמי בפלסטין שהיה
מבוקש ע"י כוחות הביטחון הישראלים בשל מעורבותו במספר פיגועי התאבדות,
ופיגועי הנחת מטענים ופיגועי ירי רבים .הוא נתפס ע"י כוחות הביטחון הישראלים
במשרד  ,ISMששכן שבבניין משרדים בג'נין .בעקבות האירוע נדרש  ISMלפנות את משרדיו
מהבניין .לא היה זה מקרה ראשון מסוגו .במהלך מערכת הטרור )האנתיפאדה השנייה( היו
מקרים קודמים של מחבלים שעשו שימוש במתקנים של ארגונים בינלאומיים על מנת להסתתר
מכוחות הביטחון.
 .32על פי הודעות דובר צה"ל מ 27-במרץ ביצעו כוחות צה"ל סריקות במתחם גדול בג'נין ובו
בניין המשמש ארגונים בינלאומיים :הצלב האדום ,רופאים ללא גבולות ו  .ISM-זאת בעקבות
מידע מודיעני בדבר הסתתרות המחבל במתחם .על פי ההודעה ניסו שתי פעילות ISM
לסייע לשאדי סוקיה להסתתר מהכוחות .בסמוך למקום בו הסתתר סוקיה נמצא אקדח.
 .33המחבל ,שהסתתר במשרד  ,ISMעל פי הודעת דובר צה"ל ,הינו שאדי סוקיה ,יליד ,1983
תושב ג'נין ,אחד מפעילי הג'האד האסלאמי הבכירים באזור ג'נין .הוא היה מעורב בהכנה
והכוונה של מספר פיגועי התאבדות ,אשר סוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראליים .בין הפיגועים
הללו :גיוס והכוונה של מחבל מתאבד בספטמבר  ,2002אשר תכנן לבצע פיגוע באוטובוס בצפון
הארץ; תכנון פיגוע התאבדות באוקטובר ) 2002ראו להלן(; תכנון פיגוע התאבדות בעזרת מפגע
עם מזוודת נפץ בפברואר  ,2003כמו כן הוא היה מעורב בהנחת מזוודת נפץ בפברואר ,2003
בהטמנת מטענים ובפיגועי ירי רבים לעבר כוחות הביטחון ולעבר ישובים ישראלים באזור ג'נין
)דובר צה"ל 27 ,במרץ(.
 .34בין מעשי הטרור ששאדי סוקיה היה מעורב בהם בלט הסיוע לביצוע פיגוע
התאבדות שכוון נגד קו  841של אגד ,בסמוך לצומת כרכור .שני מחבלים מהג'האד
האסלאמי בפלסטין ,תושבי ג'נין ,פוצצו עצמם ב 21-באוקטובר  2002באמצעות מכונית
תופת שנצמדה לאוטובוס .כתוצאה מכך נהרגו  14מנוסעי האוטובוס וכ 48-נפצעו.
הפיגוע אוכוון ע"י פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין בג'נין ,שכונתה "בירת המתאבדים" בעת
מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה(.
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אוטובוס אגד עולה בלהבות בזירת פיגוע ההתאבדות בצומת כרכור
)המקור :רויטרס 21 ,באוקטובר (2002

 .35שאדי מחמוד סוקיה ,הורשע בין השאר בסיוע לפיגוע ההתאבדות בסמוך לצומת
כרכור .על פי פסק הדין של בית המשפט הצבאי לערעורים באיזור יהודה ושומרון )26
בספטמבר  (2006הפגיש שאדי סוקיה את שני המחבלים המתאבדים ,שפנו אליו וביקשו סיוע
בהכנתם לביצוע הפיגוע ,עם פעיל הג'האד האסלאמי בפלסטין בשם סעיד חוסאם טובאסי,
אחד משני פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין בג'נין ,אשר תכננו ואכוונו את פיגוע ההתאבדות
בצומת כרכור .47שאדי סוקיה נשפט ונגזרו עליו )לאחר ערעור(  30שנות מאסר לריצוי בפועל.

ניסיון פעילים זרים ,כנראה פעילי  ISMלמנוע פיצוץ מעבדת נפץ בשכם
 .36ב 19-באוגוסט  2003פוצץ עצמו מחבל מתאבד באוטובוס "קו  "2בירושלים .כתוצאה מפיגוע
ההתאבדות נהרגו  23אזרחים ,כמה מהם תינוקות וילדים ,ונפצעו כ 115-אנשים .חמאס קיבלה
אחריות לפיגוע התופת .בעקבות הפיגוע ביצע צה"ל שורה של פעולות בחברון ,שכם ,ג'נין ,טול
כרם וראמאללה במטרה לפגוע בהתארגנויות טרור ,שעמדו מאחורי הפיגוע בירושלים ובפיגועי
התאבדות נוספים בערי ישראל.
 .37במסגרת זאת החל צה"ל ב 21-באוגוסט במבצע צבאי נרחב בעיר שכם .במהלך
המבצע נחשפה בעיר העתיקה בשכם מעבדת נפץ .על פי אתר הגנה ,כאשר נערכו חיילי צה"ל
לפיצוץ המעבדה הופיעו פעילים זרים ,כנראה פעילי  ,ISMוניסו למנוע זאת מהם.48

 47פרטים נוספים ראו גם לקט מידע מה 1-בינואר " :2005טרור המתאבדים בשנות העימות הישראלי-פלסטיני )ספטמבר
-2000דצמבר  ,"(2005עמ' .131-129
 48אתר הגנה באינטרנט ,כתבה מה 24-באוגוסט  ;2003אתר  12 ,NetWMDבפברואר .2006
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צילומים מזירת האירוע בשכם :חיילי צה"ל נערכים לפיצוץ מעבדת הנפץ ופעילים זרים ,כנראה פעילי ,ISM
49
מנסים למנוע זאת מהם .בצילום מימין נראים חיילי צה"ל כשהם מנסים להרחיק מהמקום פעיל זר

ניסיון לשבש פעילות צה"ל בעקבות פיגוע התאבדות
בשוק הכרמל בת"א
 .38ב 1-בנובמבר  ,2004ביצע עאמר עבד אלרחים אחמד עלי עבדאללה ,חבר החזית
העממית לשחרור פלסטין ,פיגוע התאבדות בשוק הכרמל בתל אביב .בפיגוע נהרגו שלושה
אזרחים ישראליים וכ 32-נוספים נפצעו.
 .39באותו לילה הגיע כוח צה"ל לבית משפחת המחבל המתאבד במחנה הפליטים עסכר שליד
שכם במטרה להורסו .קבוצת פעילים מ ISM-סרבו להתפנות מהמקום והפריעו למלאכת
הריסת הבית .בנוסף שימשו הפעילים מגן "אנושי" לאביו של עלי אותו התכוונו חיילי
צה"ל לעצור לשם חקירה.

) 49אתר הגנה באינטרנטhttp://www.netwmd.com/anti- :
ism/haganah%20b'internet%20ISM%20No%20compromise%20in%20defense%20of%20bomb%2
0labs!.htm
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קורבנות פיגוע ההתאבדות בשוק הכרמל

טטיאנה אקרמן ז"ל.
בת  32במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה בעל ובת ,אם
ואחות.

שמואל סמי לוי ז"ל.
בן  65במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אשה ,בת ,נכדה
ואחות.

לאה לוין ז"ל.
בת  66במותה.
התגוררה בגבעתיים.
הותירה אחריה בעל ,ארבעה
ילדים ונכדים.

סיוע של פעילי  ISMלשני מחבלים בריטים שביצעו פיגוע התאבדות
בפאב בת"א
 .40ב 30-באפריל  2003פיצץ עצמו עאצף מחמד חניף ,מחבל מתאבד ,בכניסה לפאב "מייק'ס
פלייס" .מחבל מתאבד נוסף ,עמר ח'אן שריף ,לא הצליח לפוצץ עצמו בשל תקלה במטען והוא
נמלט מהמקום )גופתו נפלטה מהים כשבועיים לאחר הפיגוע( .שני המחבלים המתאבדים היו
אזרחים בריטים מוסלמים ממוצא פקיסטאני .בפיגוע נהרגו שלושה אזרחים ונפצעו כ.62-
מאוחר יותר ,כ 11-חודשים לאחר האירוע ,קיבלה חמאס אחריות על הפיגוע ואף פרסמה
קלטת וידאו ,שהציגה את שני המחבלים המתאבדים לפני יציאתם לפעולה.

קורבנות הפיגוע בפאב "מייקס פלייס" בת"א

דומיניק קרוליין אס ז"ל.
בת  29במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.

רן ברון ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ואח.

ינאי וייס ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אשה ושני בנים,
הורים ואחים.

 .41שני המחבלים המתאבדים הסתייעו במספר פעילי שמאל זרים ששהו ב"שטחים"
להסדרת תנועותיהם בישראל וב"שטחים".
 .42שני המחבלים המתאבדים הבריטים הגיעו ככל הנראה לארץ באמצעות סוכנות
הנסיעות  ,Alternative Tourism Groupששרתה את פעילי  ISMלהגעה ל"שטחים" .הסוכנות
הוקמה ע"י ג'ורג' רישמאוי וע'סאן ענדוני ,ממקימי .(www.discoverthenetworks.org) ISM
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 .43שני המחבלים המתאבדים נפגשו במהלך אפריל עם פעילי  – ISMשלא היו מודעים,
להבנתנו ,לכוונתם לבצע פיגוע התאבדות – שלוש פעמים :פגישה אחת התקיימה בחברון,
במהלך ביקור השניים במקום; פגישה שנייה ברפיח ,במהלך השתתפות השניים באזכרה שקיימו
פעילי  ISMלרייצ'ל קורי ,פעילת הארגון ;50פגישה שלישית בעת שהשניים ביקרו בשכם.

הפרעה לפעילות מחסום צה"ל באיזור שכם
 .44פיטר לאוני ,פעיל אמריקאי ,ונילס נילסון ,פעיל שבדי ,נעצרו ביולי  2004בקרבת מחסום
צה"ל בצומת בית פוריק )סמוך לשכם( ,לאחר שתקפו חיילים והפריעו לפעילותם במקום .כחודש
לאחר מכן ,באוגוסט  2004זוהה פיטר לאוני כמי שהסית מפגינים פלסטינים בהפגנה מחאה
על הקמת גדר הביטחון באזור ירושלים .במהלך ההפגנה טיפס לאוני על הגדר ,הניף דגלי
פלסטין ,וקרא קריאות להלהטת הרוחות .בהמשך היום נעצר במזרח ירושלים במהלך מעצרו
התפרע לאוני ואף שבר את שימשת ניידת המשטרה.

השתתפות פעילי  ISMבמחאות במוקדי חיכוך )נוסח בלעין( לאחר
האינתיפאדה
 .45מאז סיום מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( בולטת השתתפות פעילי ISM
במוקדי מחאה וחיכוך בין ישראל לפלסטינים ביהודה ושומרון .שני המוקדים המרכזיים של
פעילות זאת הינם בלעין ונעלין ,שבקרבת גדר הביטחון.
 .46מאז הועידה השישית של פתח )אוגוסט  (2009הפכה הרשות הפלסטינית את שני הכפרים
הללו לסמל של "ההתנגדות העממית" ולמנוף לרתימת סיוע בינלאומי למאבק הפלסטיני .לשני
הכפרים הללו ניתן להוסיף מוקדי חיכוך נוספים כגון הכפרים אם צפא ונבי צאלח )צפונית
לראמאללה( ,אלמעצרה ואם סלמונה )דרומית לבית לחם( ,אלולג'ה )דרום ירושלים,
מערבית לגילה( ושכונת שיח' ג'ראח במזרח ירושלים .המטרה הפוליטית של פעולות המחאה
במקומות הללו הינה "התנגדות לגדר ולהתנחלויות" ואין היא מצטמצמת לפתרון בעיותיהם
המקומיות של התושבים.
 .47בפעילות המתקיימת מידי שבוע בבלעין ונעלין ,ובמוקדי חיכוך נוספים ,בולטת השתתפות
פעילי שמאל-רדיקלי ואנרכיסטים מרחבי העולם ואף מישראל ,ובכלל זה גם פעילי ISM
)אף כי לרוב לא ניתן להבחין בינם לבין פעילים זרים אחרים( .על פי דיווח כוחות הביטחון
הישראלים המפגינים הלא-פלסטינים )הישראלים והזרים( מהווים כ 40%-מכלל המפגינים.
שיעור הפעילים הזרים ) (Internationalsהינו כ 10%-מכלל המפגינים .הפעילים הזרים משתלבים
בקרב המפגינים .הם אינם נוטלים חלק ישיר בפעולות האלימות ,אולם נוכחותם במוקדי החיכוך
מלבה את האירועים בשטח ,מעודדת את המפגינים ,מגבירה את המתח ,נותנת "רוח גבית"
להפרות הסדר של המפגינים הפלסטינים ומקשה על פעולות כוחות הביטחון הישראלים.
הפעילים הזרים "חמושים" בדרך כלל במצלמות על מנת לתעד את האירועים לצרכי תעמולה
פרו-פלסטינית ויתכן גם בניסיון להרתיע את חיילי צה"ל .המפגינים הפלסטינים מצידם
רואים בנוכחות הפעילים הבינלאומיים גורם חשוב המסייע למתן תהודה בינלאומית
 50בעקבות הפיגוע במייקס פלייס החליט צה"ל להגביל את תנועת האזרחים הזרים לרצועת עזה וממנה דרך מעברי ארז
ורפיח ) 10 ,Ynetבמאי .(2003
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להפגנות ומהווה גורם מרסן מפני תגובות כוחות הביטחון הישראלים לאלימות ה"רכה"
המופעלת על ידי הפלסטינים.

" .48ההתנגדות העממית הבלתי אלימה" המופעלת בבלעין ,נעלין ובמוקדי חיכוך נוספים ,אינה
נטולת אלימות ,כפי שנטען ברטוריקה הפומבית של בכירי הרשות הפלסטינית ובמסמכי .ISM
שכן ,במהלך ההפגנות והפרות הסדר מופעלת ע"י המפגינים אלימות "רכה" ,לעיתים
מאורגנת היטב .זו מוצאת ביטוייה בהשלכת אבנים ,יידוי אבנים באמצעות קלע דוד
)"רוגטקה"( ,השלכת חתיכות ברזל מחודדות באמצעות קטל דוד ולעיתים גם זריקת
בקבוקי תבערה .כמו כן עושים המפגינים מאמץ שיטתי לפגוע בגדר הביטחון ומנהלים
מדי פעם עימותים פיזיים יזומים עם כוחות הביטחון הישראלים בהם משתתפים רעולי
פנים.

פעילי  ISMמתעמתים עם שוטר ישראלי במהלך הפגנה
בבלעין ב 25-באוגוסט  .2006במרכז נראה פעיל מאירלנד,
שכינויו "דייב" .משמאלו ג'ניפר פירסון ,פעילת  ISMמסנט
לואיס )ארה"ב( ,שהגיעה ל"שטחים" תחת הכינוי "אנה"
)מאמר של לי קפלן  13 ,Frontpagem.comבספטמבר .(2006

 .49פעילות  ISMביהודה ושומרון מתבצעת באמצעות "ועדות עממיות" פלסטיניות
)מונח שהושאל מהאנתיפאדה הראשונה( ,שקמו או הוקמו במוקדי החיכוך השונים" .51ועדות
עממיות" אלו פועלות בחסות הרשות הפלסטינית ופתח ,ומאוכוונות ע"י ועדת תיאום
עליונה שמשרדיה בראמאללה .וועדת "ההתנגדות העממית" בבלעין )וועדות נוספות במוקדים
נוספים( ,הקימו מערכת ארגונית לוגיסטית מסודרת הדואגת להרשמה ,אופן העברת
תרומות ,והסעת המשתתפים ואירוחם ע"י משפחות כפריות מקומיות )אתר האינטרנט של
הכפר בלעין 10 ,bilin-village.org ,באפריל  .(2010פעילי  ISMמסתייעים במערכת זאת
באמצעות משרדם בראמאללה.
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ראיון פעילת  ISMנטע גולן למרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית 2 ,במרץ .(alternativenews.org) 2010
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 .50האלימות המופעלת ע"י הפלסטינים בבלעין ובנעלין )בעידוד הפעילים הלא-
פלסטינים( הביאה בעבר לנפגעים רבים הן בקרב כוחות הביטחון הישראלים והן ובקרב
המפגינים ,52ולנזקים ברכוש כתוצאה מפגיעות חוזרות ונשנות בגדר הביטחון.

ניסיונות לחבל בגדר הביטחון

קבוצה של פעילי  ISMמנסה לחבל בגדר הביטחון
) 1 http://lionheartuk.blogspot.comבאוקטובר (2007

מפגינים מנסים להרוס את גדר הביטחון בנעלין
) 18בספטמבר) .(2009 ,אתר אנרכיסטים נגד
גדרות (www.awalls.org

פעילים של  ISMביחד עם אנרכיסטים נגד גדרות )ארגון ישראלי(
קושרים עצמם ליסודות גדר הביטחון בבלעין
)מתוך אתר (Wikipedia.org

מפגינים בבלעין מנסים להרוס את גדר הביטחון
) 22בפברואר) .(2010 ,אתר אנרכיסטים נגד גדרות
.(www.awalls.org

 52בין אוגוסט  2008לדצמבר  2009נפצעו בבלעין ובנעלין באופן קל  135אנשי כוחות הביטחון הישראלים ו 3-באופן
בינוני .כתוצאה מהעימותים הללו נהרגו  7פלסטינים 134 ,נפצעו באורח קל 10 ,באופן בינוני ו 8-באורח קשה .בשליש
הראשון של ) 2010עד סוף אפריל( נפצעו  11פלסטינים .מתחילת  2010ועד סוף נובמבר נפצעו  7אנשי כוחות הביטחון
הישראלים במהלך ההפגנות הללו.
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" .51התנגדות עממית" זאת ,על מאפייניה האלימים" ,משווקת" ע"י הרשות הפלסטינית וע"י
 ISMלדעת הקהל המערבית )כמו גם לדעת הקהל הישראלית והפלסטינית( כדרך
פעולה בלתי אלימה כביכול התואמת את מורשתם של מהטמה גנדי ומרטין לותר קינג,
שני סמלים מובהקים של המאבק הפוליטי המודרני הבלתי אלים .לשם הטמעת המסר הובאו
לבלעין בנו של מרטין לותר קינג ונכדו של מהטמה גנדי )אפריל  .(2010שיאה של מערכת
ה"שיווק" היה באירוע שהתקיים בבלעין ב 23-21-באפריל  2010בו השתתפו משלחות מכל
העולם ,בשם "ועידת בלעין השנתית הבינלאומית להתנגדות עממית פלסטינית".
 .52במהלך ועידת בלעין נשא דברים סלאם פיאצ' בנושא "ההתנגדות העממית" .בין הדוברים
האירופאים היו נציגים מספרד ,אירלנד וצרפת .בוועידה הוקראו גם מסרים מדזמונט טוטו,
ג'ימי קרטר והפרלמנט האירופי )המקור :אתר האינטרנט של הכפר בלעין( .ביום השני
לוועידה נערכו סדנאות בנושא החרם ]על מוצרים ישראלים[] ,הפסקת[ ההשקעות ]הזרות
בישראל[ והטלת סנקציות ]בינלאומיות של ישראל[ בשל הפרות החוק הבינלאומי )כביכול(.
 .53משתתפי הועידה החליטו לנקוט באסטרטגיה הכוללת חרם בינלאומי על מוצרים
ישראלים ,חרם תרבותי הכולל החרמת אוניברסיטאות ישראליות ,שימוש במשפט
הבינלאומי נגד חברות הנהנות מה"כיבוש" והקמת רשת בינלאומית לתמיכה
ב"התנגדות העממית" )מען 24 ,באפריל  .(2010פעילי  ISMברחבי העולם מיישמים הלכה
למעשה אסטרטגיה זאת.

מפגינים בנעלין נושאי דגל תורכיה וונצואלה ) 11בינואר (2009

משלחות זרות מרחבי העולם בועידה הבינלאומית
בבלעין באפריל ) 2010אתר ISM
(http://palsolidarity.org

מעורבות  ISMבמשטים
 ,ISM .54שמוקד פעילותו מאז הקמתו ב 2001-היה ביהודה ושומרון ,החל להשתתף בפרויקטים
של שיגור ספינות לרצועת עזה מאז אוגוסט  .2008בניגוד לארגונים אחרים השותפים בקואליציה
המארגנת את המשטים העדיף  ISMשלא לרכוש ספינות משל עצמו )משיקוליים
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תקציבים?( ולקיים את פעילותו במשטים באמצעות ארגון עמית .FGM ,מעורבותו של ISM
במשטים התבטאה בהשתתפות בכיריו )שהם בכירי  (FGMבתכנון המשטים ובליווי התעמולתי
שלהם ובהשתתפות פעיליו במשטים.
 .55ב 2008-סייע  ISMלמשט הראשון של  ,FGMשיצא מקפריסין והגיע ב 23-באוגוסט לנמל עזה.
פעילי  ISMהשתתפו גם במשט האחרון ,שהונהג ע"י  .IHHהוידה עראף ,הדמות הבולטת
ב ISM-וב ,FGM-השתתפה בישיבת תכנון ותיאום של הקואליציה האנטי-ישראלית,
שהתקיימה באיסטנבול כשבועיים לפני המשט ,בהנהגת סגן נשיא  ,IHHיאבוז דדה.
אחת מהספינות של המשט )שהגיעה מאוחר( נקראה על שם רייצ'ל קורי ,פעילת  ISMשנהרגה
ב"ציר פילדלפי" והפכה לסמל .במסמך של  FGMשנמצא על גבי ה"מרמרה" הופיעו שמותיהם
של אנשי קשר משני הארגונים FGM ,ו .ISM-במסמך הופיעו שמותיהן של Bianca ,Eva Bartlett
 ,Zammitשתי פעילות  ,ISMשהוגדרו כנשות קשר בעזה .כמו כן הופיעה כתובת הדואר
האלקטרוני של נציגות  ISMבעזה ) .(ismgaza@yahoo.comפעילה מאירלנד בשם

Caoimhe

 Butterlyהוגדרה גם היא במסמך כאשת קשר של .ISM
 .56שלושה בכירים של  ,ISMכולם אזרחים אמריקאים ,נטלו חלק במשט האחרון
במסגרת  FGMו :ECESG-הוידה עראף ,שהתה על גבי הספינה "צ'לנג'ר  "2של ה ,FGM-בה
הייתה הדמות המנהיגה ,ומשם עלתה על גבי ה"מרמרה" )כנראה בשל בעיות טכניות(; גרטה
ברלין ,שהתה בקפריסין במטה  FGMכאחת מחברות הנהגת-העל של המשט; ד"ר פול
לארודי ,שהה על גבי האוניה )" Sfendoni ("8000של "הקמפיין האירופי להסרת המצור מעל
עזה" ) .(ECESGביוני  2010הוזכרו שמותיהם של הוידה עראף וד"ר פול לארודי במכתב גלוי
)בדואר האלקטרוני( ,שנשלח לשרת החוץ הילרי קלינטון במכתב שכותרתו ,Peace Action Letter
בו נטען שהשניים הוכו ע"י הישראלים ,ונדרש משרת החוץ לקיים חקירה אמריקאית בעניין.53
סניף  ISMבלונדון ו FGM-פרסמו הודעה משותפת לאחר השתלטות צה"ל על ספינות המשט ובה
דאגה לגורלם של עצורי המשט.54

מימין :הוידה עראף בעת תדרוך לפעילים בבית מלון בקפריסין ,לקראת המשט .משמאל :הוידה עראף
מתדרכת פעילים לפני העלייה לספינה .Challenger 2

53
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Countercurrents.org/peaceaction0906
אתר  1 ,ISMביוני .2010
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הוידה עראף על גבי הספינה צ'לנג'ר  7 ,http://info-wars.org) 2ביוני (2010

 .57בכירי ) FGMשהינם גם פעילי  (ISMשאבו עידוד מתוצאות המשט ופועלים לארגון משט
משודרג .כך למשל ,הוידה עראף ואדם שפירו ,שני פעילים בכירים בארגונים הללו ,קיימו
)יולי  (2010ביקור באיחוד האמירויות הערביות ,לשם כיוס כספים למשט החדש .להערכת
הוידה עראף נתרמו ע"י איחוד האמירויות הערביות כ $50,000-עבור רכישת ספינה למשט
המשודרג .במהלך הביקור התבטאה הוידה עראף ,כי העברת סיוע לרצועה אינה מהות
המשט אלא המשט נועד בראש ובראשונה להציב אתגר בפני המדיניות הישראלית על
מנת לאלץ את ישראל לסיים את המצור על הרצועה.55

שיטות פעולה של  ISMבראי המערכת המשפטית
בישראל
 .58פעילי  ,ISMבמהלך ניסיונותיהם לשבש פעילות צה"ל בשטחים ,עברו לא אחת על החוק
הישראלי ,והובאו בידי בתי משפט ישראלים .פסקי דין של בתי המשפט ,המבוססים על מידע
שמקורו במערכת הביטחון הישראלית ,חשפו את ניסיונות הפעילים להערים על רשויות
הישראליות ואת הפער שבין סיסמאות האי-אלימות של פעילי  ISMלהתנהגות הפעילים
בשטח ,ושבו ודחו עתירות להתיר כניסת פעילי  ISMלישראל.
 .59כך למשל ,פסק דין של השופט עוזי לנדמן ,בבית המשפט המחוז ת"א -יפו ,דחה עתיקה של
פעילות  ,ISMלהתיר כניסתה לישראל ) 17ביוני .(2004 ,העותרת הייתה ברוק אטרתון אזרחית
אמריקאית ,שעבדה כמנהלת משרד באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב .היא הציגה את מטרת
בואה לישראל כהשתתפות בפרוייקט של ארגון פלסטיני לא ממשלתי בשם , Holyland Trust
בעל תפיסת עולם של אי-אלימות על יפ מורשתו של מהטמה גנדי היא גם הכחישה כל קשר ל-
.56 ISM
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"Free Gaza Movement Wants Boat from the UAE for Next Flotilla", 10 July 2010, intifada-palestine.com.
 -Holyland Trust (HLT) 56ארגון שהוקם בבית לחם ב ,1988-המציג עצמו כמחויב לעקרונות אי-ה אלימות .בראשו
עומד ג'ונתן כתאב ,עורך דין פעיל זכויות אדם ,יליד ירושלים .למד משפטים בארה"ב ,חזר לישראל והקים את המרכז
הפלסטיני ללימוד אי-האלימות ,את ארגון אלתק ואת מוסד מנדלה לאסירים פוליטיים )אתר האינטרנט של הארגון(
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.60השופט ,שדחה את העתירה ,ציין בפסק דינו ,כי בידי גורמי הביטחון קיים מידע חסוי לפיו
ברוק אטרתון פעילה בארגון  ISMבהוסיפו" :פעילותם של אנשי ארגון זה בשטחים משבשת,
לפי הטענה ,את מלאכתם של גורמי הביטחון בשטחים ואף מקשה על מילוי
משימותיהם .במסגרת פעילות הארגון ניתן להצביע על עימותים עם חיילי צה"ל ,התבצרות
בבתים של מחבלים למניעת הריסתם ,הובלת פלסטינים באזורים שונים בתקופות של סגר
ופעילות במטרה לשבש את בניית גדר ההפרדה .הפעילות ,שנעשית לא אחת תוך הפרת צווים
של הרשויות המוסמכות ,מפריעה לפעילות הבטחונית של צה"ל ולעיתים אף מסכנת את
שלומם של חיילי צה"ל .רובם של הפעילים בארגון הינם זרים המגיעים מחו"ל לצורך
השתלבות בפעילות הארגון בשטחים) ".ההדגשות הן של מרכז המידע(.
 .61דוגמא נוספת ניתן למצוא בפסק הדין בעניינה של טרסה מקדרמוט ,אזרחית בריטית ,פעילת
 ,ISMשהגיעה לישראל מפראג לתקופה של חודש ימים ) 30באוקטובור  (2006כניסתה של
טרסה מקדרמוט לישראל סורבה ועתירה לבית המשפט נדחתה .57בפסק דינו ציין בית המשפט
כי העותרת הגיעה לישראל שלוש פעמים ,כחברת  ,ISMבמהלך השנים  ,2005-2004אולם בכל
אחת מהפעמים סורבה כניסתה לישראל .העותרת ,שהייתה מודעת לכך ששמה נכלל ברשימת
מסורבי הכניסה לא נקטה כל צעד על מנת להסדיר כניסתה לישראל אלא ניסתה להקשות על
רשויות הביטחון ע"י הכחשת חברותה ב) ISM-למרות שבבית המשפט היא לא הכחישה זאת(.
זאת ועוד ,הדרכון ששימש אותה בנסיונה להכנס לישראל אינו אותו דרכון ששימש אותה
בפעמים הקודמות בהם הגיעה לגבולות ישראל .פסק הדין קבע כי הדבר מחשיד את
מניעיה של פעולת  ISMומוביל למסקנה ,שהיא לא פעלה בתום לב.
.62השופטת מוסיפה בפסק דינה כי לאחר שעיינה במסמכים חסויים ,שהועברו לידה על ידי
גורמי הביטחון היא הגיעה למסקנה כי סרוב כניסתה של העותרת נשען על רגליים איתנות
מציינת השופטת" :על אף שמטרתו העיקרית של ארגון ה ISM-הינה פעילות הומניטרית לרווחת
התושבים הפלסטינים ,עולה מדו"חות הגורמים הבטחוניים כי לא אחת פעלו חברי הארגן על
מנת לשבש את פעילותו של צה"ל בשטחים המוחזקים .בהתאם לכך נפסק על ידי בית
המשפט כי בחלק מפעולות הארגון יש משום שיבוש ואך איום על פעילות גורמי הבטחון,
אם על ידי התבצרות בבתי מחבלים כדי למנוע הריסתם ,אם בלקיחת חלק בעימותים
עם חייל צה"ל ואם בהובלת פלסטינים באזורים שונים בתקופת הסגר ) ."...ההדגשות הן
של מרכז המידע(.
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פסק דינה של השופטת מיכל רובינשטיין בבית המשפט המחוזי תל אביב -יפו 15 ,בנובמבר .2006
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נספח ד'
כללי
.1

פריסת  ISMוקבוצות התמיכה שלו

ל" ISM-גרעין קשה" הכולל מספר קטן של פעילים קבועים ,בארה"ב וב"שטחים"" .גרעין

קשה" זה הוא המתווה את מדיניות  ISMומפעיל רשת עניפה של מתנדבים ,תומכים וקבוצות
תמיכה .בכירי  ,ISMחברי ה"גרעין הקשה" ,הם גם חברים בכירים בגופי-על ובארגונים
נוספים של הקואליציה הבינלאומית הפועלת נגד ישראל ,בעיקר בFree Gaza -
 (FGM) Movementוב.(FPM) Free Palestine Movement-

נוכחות  ISMביהודה ושומרון ורצועת עזה וקשריו עם
פעילים וגופים פלסטינים מקומיים
.2

ל ISM -מקיים משרדים קבועים ביהודה ושומרון ורצועת עזה .בנוסף לכך יש )או היו(

ל ISM-דירות ) (Flatsעבור פעיליו המגיעים ל"שטחים" ,במרכזי אוכלוסיה פלסטינים )למשל,
במהלך מעצר  2פעילות  ISMבדירה בראמאללה ב 7-בפברואר  2010התגלה דף קשר ובו מספר
טלפון של " .("Nablus Flatביהודה ושומרון שוהים קומץ של פעילים קבועים והשאר הינם
מתנדבים המתחלפים מעת לעת.
.3

בנוסף לכך מקיים  ISMקשרי עבודה עם גופים ,ארגונים ופעילים פלסטינים מקומיים,

הפועלים ביהודה ,שומרון ורצועת עזה .כך למשל ,בדף קשר של שתי פעילות  ISMבראמאללה,
נמצאו שמות ומספרי טלפונים של מחמד ח'טיב )אחד ממנהיגי הפעילות בבלעין( ועבד
אלכרים דלבח )איש תקשורת באיזור טול כרם ,פעיל ב"התנגדות העממית" ,השתתף ב2008-
בהפגנה של פעילי זכויות אדם למניעת כניסת כוחות צה"ל לבתים בטול כרם(.

צילומים של שתי פעילות  ISMשנעצרו ע"י כוחות הביטחון הישראלים בדירה בראמאללה ב 7-בפברואר 2010
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מחברת שנמצאה בדירה של  ISMבראמאללה שבה התגוררו שתי פעילות ) 7בפברואר .(2010
במחברת רישומים המצביעים על מעקב אחר תנועות צה"ל.

.4

הנוכחות הקבועה של  ISMביהודה ושומרון ורצועת עזה מתקיימת במספר מוקדים:
א .משרדי  ISMבראמאללה )" :("Ramallah teamמשרדים הללו ,הממוקמים במרכז
ראמאללה ,משמשים כמעין מפקדה של  ISMב"שטחים" .במקום שוהה דרך קבע
נטע גולן ,פעילה בכירה בארגון .כמו כן מצויים בו פעילים נוספים של  ISMובתוכם
מתאם הפעילות התקשורתית ) ,(media co-ordinatorהמתחלפים מעת לעת .פעילי ISM
מתגוררים בדירות בקרבת המשרדים.
ב .משרד בבית סאחור ,משם מתקיימת )או התקיימה( פעילות בתחום התקשורת.
במקום פועלים )או פעלו( "מתאמי תקשורת" של  .ISMבעבר קיים המשרד בבית סאחור
סדנת הכשרה למתנדבים ל"שטחים" )לא ברור לנו האם עודנה מתקיימת בבית סאחור(.
ג .אכסניה במזרח ירושלים בשם "פאלם") .בעבר השתמשו הפעילים באכסניה
אחרת בשם  .(Faisal Youth Hostelמנהל האכסניה הינו השאם ג'מג'ון ,פעיל פלסטיני
קבוע של  .ISMלאכסניה מופנים מתנדבים המגיעים ל"שטחים" .במקום מתקיימות
סדנאות הכשרה בנות יומיים ומשם משוגרים המתנדבים למוקדי הפעילות השונים.58
לדברי השאם ג'מג'ון לאחר אירועי המשט האלים של ה"מרמרה" חלה עלייה במספר
המתנדבים לארץ .לדבריו בכל שבוע הוא מעביר סדנאות לכ 10-מתנדבים חדשים ,מספר
כפול מבעבר ) 22 ,www.viciousbabushka.comביולי .59(2010

 58כך למשל ,יצאה הסעה לפעילים מאכסניית פייצל ביום שישי  2בפברואר  2007למסגד הכפר אם סלמונה שם אמורה
הייתה להתקיים תפילה ומחאה נגד בניית גדר הביטחון במקום )"חומת ההפרדה"( .פרטים אודות ההסעה ניתן היה
לקבל אצל השאם ג'מג'ום )אתר מגזין הכיבוש.(www.kibush.co.il ,
 59נראה כל פעילי  ISMמשתמשים גם באכסניות ובתי מלון נוספים במזרח ירושלים ובערי יהודה ושומרון ,כך למשל בדף
קשר של  ISMשנמצא בדירת  2מתנדבות בראמאללה נמצא מספר הטלפון של  Retno Hotelבראמאללה.
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חדר באכסניית פייצל במזרח ירושלים ,שאליה הופנו
פעילי  ISMעם הגעתם ל"שטחים" )כיום הם מופנים
ל"פאלם"( http://www.canadafreepress.com

דף קשר שהיה תלוי על הקיר בדירת  2פעילות ISM
בראמאללה ,שנעצרו ע"י כוחות הביטחון הישראליים
) 7בפברואר (2010

ד .דירה\דירות בעיר עזה .בדירה בעזה שהו )נכון למאי  ,Bianca Zammit (2010פעילת
 ISMממלטה ,וחמישה פעילים נוספים .60בעבר היה ל ISM-גם משרד ברפיח באפריל
 Bianca Zammit2010נורתה ברגלה בעת פעילות של  ISMבקרבת הגבול עם ישראל
כמחאה על "המצור" על רצועת עזה .היא טופלה בבית החולים אלאקצא ברצועה ושולחה
לביתה במאי .שמה הופיע כאשת קשר של  ISMבעזה במסגרת רשימת אנשי קשר
של המשט האחרון ,שנמצאה על גבי ה"מרמרה".

פעילי  ISMממדינות שונות באכסניה במזרח ירושלים
בספטמבר (Stoptheism.com) 2006

 ,Bianca Zammitפעילת  ISMממלטה ששהתה
ברצועת עזה )(http://www.maxajl.com

 60מתוך מאמר  ,Journey to Gazaשהתפרסם ב ,journeytogaza.blogspot.com-ב 1-במאי  .2010במאמר נכתב כי נציגות
 ISMנמצאת ב"דירה אפלה בקומה הראשונה של בניין ישן ברחוב הראשי של העיר עזה ."..על פי המאמר ,הפעילים
ששהו עם  Biancaהיו מבריטניה ,ארה"ב ,מונטנגרו וקנדה .במאמר נטען כי היא נפגעה מירי של צלף ישראלי במהלך
הפגנה ליד הגבול עם ישראל באיזור מעאזי ב 25-באפריל .על פי המאמר שגריר ישראל במלטה ,גדעון מאיר ,הגיב על
האירוע באומרו ,כי  Zammitנוצלה ע"י קיצונים פלסטינים והאשים את  ISMכי הם מסכנים זרים בפעולות בקרבת הגבול
על מנת שחמאס או הג'האד האסלאמי בפלסטין יוכלו להטמין מטענים ולפגוע בחיילים ישראלים.
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"קבוצת התיירות האלטרנטיבית"
)Alternative Tourism Group (ATG

לוגו הסוכנות

.5

"קבוצת התיירות האלטרנטיבית" הינה סוכנות תיירות במזרח ירושלים ,שהוקמה ב1995-

ע"י ד"ר ע'סאן ענדוני וג'ורג' נמר רשמאוי .מטרת הקמתה הייתה לארגן סיורים ביהודה ושומרון
עבור תיירים המעוניינים להתוודע לנקודת המבט הפרו-פלסטינית של הסכסוך .שני מקימיה
נמנו על גרעין הפעילים שהקימו את  ISMב .2001-רבים מפעילי  ISMשהגיעו ל"שטחים"
הסתייעו ומסתייעים בשירותי .61ATG
.6

על פי אתר האינטרנט של  ,ATGזהו ארגון בלתי ממשלתי פלסטיני המתמחה בסיורים

ועלייה לרגל לארץ הקודש והתוודעות לנעשה בה ,ובכלל זה בנושאי היסטוריה ,תרבות
ופוליטיקה ATG .מעיד על עצמו כי הוא עובד עם מגוון גדול של קבוצות ומשלחות הכוללות:
קבוצות סולידריות בינלאומיות; משלחות בדיקה וחקירה ) ;(fact findingקבוצות המתמקדות
בצדק חברתי;  NGOsוארגונים פוליטיים; דיפלומטים ,עיתונאים ,חוקרים ,קבוצות סטודנטים ,עולי
רגל ועוד.
.7

המשרד הראשי של הארגון נמצא בבית סאחור ומנהלו כיום הינו ראמי קסיס .בראיון

לג'רוזלם פוסט אמר ראמי קסיס כי  ATGמטפל בקבוצת המגיעות ל"שטחים" לבקר במחנות
הפליטים בקהילות שהושפעו לרעה מהקמת הגדר ,ומקיים פגישות בין פעילי שלום מקומיים
ובינלאומיים .עוד הוסיף כי החברה מארגנת סיורים ל 2,500-2,000-בני אדם מידי שנה .קסיס
הביע תקווה ,שגם יהודים המתנגדים למדיניות הישראלית יגיעו לסיורים באמצעות
החברה )ג'רוסלם פוסט 4 ,באוגוסט .(2010

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
.8

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית ,שמשרדיו נמצאים בירושלים ובבית סאחור ,הוקם

בשנת  1984ע"י ישראלים פעילי שמאל קיצוני ,ופלסטינים מארגוני השמאל הפלסטיני .יתכן
והמרכז קיים קשרי עבודה כלשהם עם ) ISMאין בידנו אימות לכך(.
 61ביהודה ושומרון קיימות סוכנויות תיירות דומות המתמחות בהצגת נקודת המבט הפוליטית הפלסטינית בפני
תיירים ומבקרים .למשל ,סוכנות  Green Olive Toursבמזרח ירושלים; או סוכנות  Holyland Trustבבית לחם .לא
ברור לנו אם קיים שיתוף פעולה בינן לבין .ISM
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.9

המרכז מפרסם מידע פוליטי ,חברתי ותרבותי בעל אופי אנטי-ישראלי .בין אפריל 1984

לפברואר  1987פרסם המרכז יותר משלושים דו"חות בעיקר על הנעשה ב"שטחים" וכן על
מדינת ישראל ומדיניות הביטחון שלה .המרכז גם פרסם דו-שבועון בשפה הערבית בשם
"חדשות מבפנים" ודו-שבועון באנגלית .בין עובדי המשרד היו אסירים פלסטינים ששוחררו מבתי
כלא ישראליים .ב 1987-נסגר המרכז על פי צו מפכ"ל המשטרה בשל היותו חלק מהחזית
העממית לשחרור פלסטין .אולם לאחר עתירה לבג"צ נפתח המרכז באוגוסט  .1987החל מסוף
שנות ה 90-עומד המרכז בקשר עם תנועות בינלאומיות נגד הגלובליזציה.

מאפייני "קבוצות התמיכה" של  ISMברחבי
העולם
כללי
 ISM .10מסתייע בפעילותו ברחבי העולם בקבוצות תמיכה .באתר האינטרנט של  ISMמופיעה
)נכון לאוקטובר  (2010רשימה של " 22קבוצות תמיכה" ) (Support Groupsכאלו .כמו כן,
קיימים אישים וגופים במדינות שונות המשתפים פעולה עם  ISMאך אינם נכללים ב"קבוצות
התמיכה".

רשימת "קבוצות התמיכה" )אתר האינטרנט של  ,ISMאוקטובר (2010

 .11על פי הרשימה המופיעה באתר  ,ISMמרבית הקבוצות ) (9פועלות בארה"ב ,שם מצוי
"הגרעין הקשה" של פעילי " .ISMקבוצות התמיכה" האחרות פועלות בעיקר במדינות
אירופאיות .מרבית הפעילים בקבוצות הללו הם ,להערכתנו ,פעילים מזדמנים ,המתנדבים
לסייע ל ISM-למשך פרקי זמן קצרים .לפיכך ,המדובר בהתארגנות בעלת אופי רשתי
וזיקה רופפת בין שלוחותיו השונות ולא בארגון היררכי בעל תשתית אנושית ופיזית
נרחבת וקבועה.
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 .12מלבד "קבוצות התמיכה" ,משתף  ISMפעולה עם התארגנויות הפועלות נגד הגלובליזציה,
איגודי עובדים ,ארגוני שמאל וכנראה גם פעילי איכות הסביבה .המשותף לכל הקבוצות הללו
הינו התנגדות לישראל )או למדיניותה( ולעיתים גם למדיניות ארה"ב במזרח התיכון.
.13

מבדיקת "קבוצות התמיכה" של  ISMעולות כמה תובנות:
א .רוב "קבוצות התמיכה" מונות מספר מצומצם של פעילים .חלקן אף אינו מפעיל
אתר אינטרנט .חלק מאתרי הקבוצות אינם מעודכנים .האתרים של חלק מהקבוצות אינם
מתוחכמים ומעבירים בפשטות את המסר האידיאולוגי המרכזי של הקבוצה.
ב .רוב "קבוצות התמיכה" אימצו את העמדות של  ISMעם התאמות למדינה בה
הם פועלים ,למרות ש ISM-פועל ,בדרך כלל ,בנושא הפלסטיני בלבד .חלק מהארגונים
עוסקים במקביל לפעילות האנטי-ישראלית גם בנושאי זכויות אדם במדינות נוספות ,איכות
הסביבה ,חוקי הגירה ועוד.
ג .קבוצות התמיכה נזהרות מלהחשף יתר על המידה .ברוב אתרי קבוצות
התמיכה הפעילים כמעט ואינם מוזכרים בשמותיהם .אלה המוזכרים הם תושבים
מקומיים ,רובם לא ממוצא ערבי/פלסטיני .על פי רוב המדובר באנרכיסטים ופעילי זכויות
אדם.
ד .רוב "קבוצות התמיכה" מציגות עצמן כגופים שוויוניים שאין בהן היררכיה
ארגונית.

קבוצות תמיכה בארה"ב
 .14ל ISM-רשת של פעילים ותומכים ברחבי ארה"ב .מרבית תומכיו מאורגנים במסגרת "קבוצות
תמיכה" .כמו כן מקיים  ISMקשרים עם ארגונים עמיתים כגון :ארגון ") Al-Awdaהשיבה"(;62
אגודת סטודנטים

בשם  ,Palestine Solidarity Movement (PSM)63וFree Palestine Movement-

) .(FPMלהלן פרטים על קבוצות התמיכה.

)Boston to Palestine (B2P

הלוגו של קבוצת התמיכה )(http://bostontopalestine.org/

 62גוף פרו-פלסטיני הפועל בארה"ב למען קידום "זכות השיבה" עבור הפלסטינים .שמו המלא"The Palestine Right to :
) .Return Coalition" (PRRCארגון דומה ) (PRCפועל גם בבריטניה במסגרת ה.ECEFG -
 63על פי כתבה בוושינגטון פוסט מקיים  ISMקשרים הדוקים עם  ,PSMארגון סטודנטים העוסק בתעמולה אנטי-ישראלית
בקמפוסים בארה"ב ) 12 ,washingtonpost.comבפברואר .(2006

63
 .15על פי אתר האינטרנט של קבוצת התמיכה בבוסטון )שעודכן לאחרונה ב ,(2006-המדובר
בקבוצה שהוקמה בשנת  .2002היא פועלת למען סולידריות עם העם הפלסטיני "במאבקו הלא
אלים" נגד הכיבוש של צה"ל .קבוצת התמיכה עוסקת בשיגור משלחות לפלסטין כולל הכנתן,
מימונן והתמיכה בהן במהלך שהותן בפלסטין .הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה  ISMו"קבוצות
אחרות" הפועלות ב"שטחים" .קבוצת התמיכה מארגנת כינוסים ואירועים בבוסטון.
 .16באתר של קבוצת התמיכה מוזכרים שמות שני מקימי הקבוצה:
א - John Petrovato .מוכר ספרים תושב קונווי מסצ'וסטס .שימש בעבר כמנהל
Studies

Anarchist

for

Institute

וכמארגן

של

ועידה

ל"חידוש

המסורת

האנרכיסטית" .מקדיש חלק ניכר מזמנו וכתיבתו לנושא הפלסטיני ישראלי .ביקר
בישראל שלוש פעמים עם ארגון  ISMוארגונים נוספים.
ב - Ben Scribner .הקים יחד עם ג'ון פטרובטו את הארגון .ביקר בעבר ביהודה ושומרון.

ג'ון פטרובטו )(http://johnpetrovato.com/

ISM Arizona
 .17אין פרטים על קבוצת התמיכה .באתר  ISMמופיעה כתובת אי-מייל בלבד.

Bard International Solidarity Movement (ISM Bard
)College New York

דף הבית של אתר האינטרנט של הארגון )(http://clubs.bard.edu.ism
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 .18זוהי קבוצת התמיכה של  ISMבקולג' בארד בניו יורק .קבוצת התמיכה פועלת בעיקר
כמועדון סטודנטים .שמה של הקבוצה מופיע רשמית ברשימת מועדוני הסטודנטים שבקולג'.
הקבוצה מארגנת אירועים פרו-פלסטינים .כך ,למשל ,במרץ  2010אורגן "שבוע האפרטהייד
הישראלי" במהלכו קראו המשתתפים להחרמת ישראל .כמו כן ארגנה הקבוצה תהלוכה פרו-
פלסטינית בקמפוס יחד עם קבוצות נוספות .היא מקיימת קורסי הכנה לקראת נסיעה ליהודה
ושומרון לפעילים מתנדבים .בראש הקבוצה עומד .Amith Gupta

"שבוע האפרטהייד הישראלי" ,שארגנה קבוצת התמיכה בקולג' בארט בניו יורק
)(http://bard.apartheidweek.org/

 .19במאמר אודות  ISMהוזכר שמו של  ,Petrick O'connorאירי במוצאו ,העומד בראש ארגון
 ISMבניו יורק .דווח ,כי הוא עושה שימוש בדרכון אירי או אמריקאי תחת השם Petrick Connors
)כתבה של לי קפלן המצוטטת ב.(www.analyst-network.com -

ISM Chicago
 .20אין פרטים על קבוצת התמיכה .באתר  ISMמופיעה כתובת אי-מייל בלבד.

ISM Northern California

דף הבית של אתר קבוצת התמיכה בצפון קליפורניה )(http://norcalism.org/
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ִיטוֹ )מקום
סר
 ISM .21מקיימת פעילות נרחבת בצפון קליפורניה ,שמוקדיה בברקלי וב ֶ
מגוריו של פול לארודי( .על פי אתר הקבוצה ,קיימים באיזור מספר ארגונים וקבוצות תומכים
השולחים מתנדבים ל"שטחים" .קבוצת התמיכה קיימה סדנאות הכשרה לפעילים שנשלחו
ל"שטחים" .ככל הידוע לנו ,סדנת ההכשרה האחרונה התקיימה ביוני  .2010הדמות הבולטת
בקבוצת התמיכה הינו פול לארודי ,ממייסדי  ISMו.FPM-

New Orleans Palestine Solidarity

דף הבית (http://nolapalestinesolidarity.org/) New Orleans Palestine Solidarity

 .22קבוצת התמיכה מגדירה עצמה כאזרחים מאזור ניו אורלינס ,הפועלים למען "שלום צודק"
בפלסטין .עקרונותיה כוללים :סיום הכיבוש הישראלי ברצועת עזה ובגדה המערבית כולל מזרח
ירושלים; פינוי ההתנחלויות וגדר ההפרדה; תמיכה ב"זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים;
התנגדות לתמיכה המדינית ,הכלכלית והצבאית של ארה"ב בישראל.
 .23האתר של קבוצת התמיכה אינו מעודכן )החדשות באתר עודכנו לאחרונה ביולי .(2008

)Florida Palestine Solidarity Network (EPSN

דף הבית של (http://flpalsolidarity.com/) EPSN

 .24קבוצת התמיכה כוללת ארגונים ופעילים בודדים ברחבי פלורידה .הקבוצה חברה גם
בארגון גג בשם  .U.S Campaign to End the Israeli Occupationהיא הוקמה ב 2003-על ידי
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קבוצה של "פעילי צדק עולמי" בפלורידה ,במגמה "לחנך את תושבי פלורידה אודות העימות
הישראלי פלסטיני" .מטרת קבוצת התמיכה היא לעורר את דעת הקהל לטובת שלום כולל
ואבטחת זכויות האדם וצדק לעם הפלסטיני והישראלי על בסיס יישום החלטות האו"ם
וההצהרה האוניברסאלית של זכויות האדם.
 .25קבוצת התמיכה מנהלת קמפיינים תקשורתיים ,מקרינה סרטים בקולג'ים מקומיים ובבתי
קפה ,מארגנת פאנלים ומארחת אירועי תרבות.
 .26קבוצת התמיכה חותרת להקים ארגון גג שיקשר בין קבוצות שונות ברחבי ארה"ב .הכוונה
היא לגייס סטודנטים ,קהילות דתיות ,קבוצות אנטי מלחמתיות ,ופעילי זכויות אדם על מנת
לשלב כוחות לקראת "השגת המטרה".

Palestine Solidarity Committee – Seattle

דף הבית של אתר האינטרנט של סניף הארגון בסיאטל
)(http://www.palestineinformation.org

 .27קבוצת התמיכה מגדירה עצמה כתומכת במאבק הפלסטינים לזכויות בסיסיות ,להגדרה
עצמית ולסיום הכיבוש בגדה המערבית ,כולל מזרח ירושלים ,רצועת עזה ורמת הגולן .היא גם
תומכת ב"זכות השיבה" .הקבוצה קוראת להפסקת הסיוע הכלכלי והצבאי האמריקאי לישראל
כל עוד לטענתה ישראל מפרה את החוק הבינלאומי .הקבוצה פועלת ל"חינוך הציבור" וכלי
התקשורת לגבי "פלסטין" והסיוע האמריקאי לישראל.
 .28הארגון פועל להחרמת סחורות ישראליות ומארגן הפגנות .בכל יום שבת מתקיימת הפגנת
מחאה על "המצור" על רצועת עזה .באתר קבוצת התמיכה מופיעה קריאה לתמוך בקמפיין של
.Free Gaza Movement
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הפגנות אנטי-ישראליות שארגנה קבוצת התמיכה של  ISMבסיאטל )תמונות :אתר קבוצת התמיכה(

 .29באתר קבוצת התמיכה מוזכרים שמות כמה פעילים ,ביניהם:
א – Linda Bevis .עורכת דין ששהתה שנתיים ביהודה ושומרון .עבדה בשיתוף פעולה עם
ארגון אלחק בראמאללה במהלך האנתיפאדה הראשונה .מרצה להיסטוריה בבתי ספר
תיכוניים .ממקימי  ,Palestine Information Centerארגון בסיאטל המייצר חומרי לימוד
ומצגות בנושא זכויות האדם ותפקיד האו"ם בעימות הפלסטיני ישראל .פיתחה יחד עם
) Edward Mastראה להלן( ערכת הסברה בשם .Palestine for Beginners
ב – Edward Mast .פעיל זכויות אדם .כותב מחזות ושחקן .כתב מחזה בשיתוף עם
 Hanna Eadyעל כפר פלסטיני שנהרס ב .1948-המחזה הוצג בארה"ב ,במזרח התיכון
ובאירופה מאז  .1998ממקימי .Palestine Information Center

)Michigan Peace Team (MPT

דף הבית של (http://michiganpeaceteam.org/)Michigan Peace Team

 .30קבוצת התמיכה דוגלת ב"יצירת חלופה לא אלימה למיליטאריזם ואלימות באמצעות חיזוק
העשייה בתחום השלום" .היא החלה לפעול ב ,1993-עוד לפני הקמת  ,ISMהקבוצה מציעה
סדנת אימון באי אלימות ומתן הזדמנויות ליטול חלק בצוותי שלום.
 .31קבוצת התמיכה רשומה כעמותה ללא מטרות רווח הפועלת כדירקטוריון .לקבוצה חבר
מנהלים ,שלושה מקבלי משכורות ,שני מתנדבים ,שני יועצים וקבוצה גדולה של מתנדבים.
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 .32קבוצה זאת אינה מגבילה עצמה לפעולה בנושא הפלסטיני ,אלא פועלת גם בסוגיית
המסתננים דרך גבול ארה"ב-מכסיקו.
 .33שמות פעילים:
א –Peter Dougherty .אחד ממקימי קבוצת התמיכה .מטיף קתולי כבן  .70פעיל שלום
מזה  27שנים .היה בעבר במשלחות שלום למספר מדינות .השתתף במשלחות ליהודה
שומרון ורצועת עזה מספר פעמים.
ב – Mary L. Hanna .כותבת בלוג בשם קבוצת התמיכה.

פיטר דוהרטי )(http://www.peaceedcenter.org

ג – Mike Doyle .שירת במשך כ 25-שנים כקולונל בצבא ארה"ב .הצטרף לקבוצת
התמיכה לאחר שחרורו.

מייק דויל )(http://michiganpeaceteam.wordpress.com
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ב .קבוצות תמיכה באירופה
ISM London

דף הבית של (http://www.ism-london.org.uk/)ISM London

 .34קבוצת התמיכה של  ISMבבריטניה צמחה בלונדון ,אולם במהלך השנים היא הרחיבה
פעילותה לרחבי בריטניה .פעיליה עוסקים בהפגנות אנטי-ישראליות ,שיגור מתנדבים
ל"שטחים" וגיוס כספים עבור .ISM
 .35הקבוצה בבריטניה קיימה )לפחות בעבר( סדנת הכשרה בלונדון לפעילים הנשלחים
ל"שטחים" .היא מקיימת גם תדרוכים ותחקורים של מתנדבים שחזרו מפעילותם.
 .36שלושה פעילים המוזכרים באתר של קבוצת התמיכה קיימו קמפיין לאיסוף תרומות עבור
:ISM
א – Joe Lee .חתם לאחרונה על עצומה נגד התוכנית פנורמה של  BBCאשר תיארה את
המתרחש על גבי מאוי מרמרה )התיאור היה אובייקטיבי ,ולפיכך הכעיס פעילים אנטי-
ישראליים בבריטניה(.
ב – Joe Crouck .אין פרטים.
ג – Pete Jones .בן  .25פעיל בנושא הפלסטיני מספר שנים באמצעות ארגוני סטודנטים
וקבוצות עמיתות בפריס .שהה במשך חודשיים ביהודה ושומרון בעיקר בבלעין.
 .37נראה כי במשט האחרון ,שהסתיים בעימות האלים על גבי ה"מרמרה" ,נכללו גם פעילי ISM
בבריטניה .סניף  ISMבלונדון פרסם הודעה משותפת עם  FGMב 1-ביוני  2010בעניין עצורי
המשט )הערה :המשלחת הבריטית ששהתה על גבי ה"מרמרה" הייתה הגדולה מקרב המערב.
היא כללה  28אזרחים בריטיים ,כמחציתם מוסלמים(.
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ISM Scotland

דף הבית של אתר הארגון בסקוטלנד )(http://ism-scotland.org/

 .38באתר הארגון קריאה למתנדבים לצאת ליהודה ושומרון על מנת לסייע לפלסטינים לעמוד
מול "תקיפות נגד קיומם" .באתר צילומים רבים של פעילים מסקוטלנד ששהו ביהודה ושומרון.

ISM Sweden

דף הבית של אתר קבוצת התמיכה בשבדיה )(http://ism-sweden.org/

 .39בשבדיה ל ISM-תשתית פעילים רחבה יחסית ,המאורגנת במסגרת .ISM Sweden
מטרתה היא "סיום הכיבוש של אזורי פלסטין באמצעות פעולה לא אלימה ופעולה ישירה".
 .40קבוצת התמיכה פועלת לגיוס ואימון מתנדבים המעוניינים להשתתף בפעילות ISM
ב"פלסטין" .כמו כן פועלת קבוצת התמיכה להחרמת ישראל בשיתוף פעולה עם ארגונים
נוספים .הקבוצה טוענת כי אין לה שום זיקה פוליטית או דתית וכי יש לה קבוצות פעילות כמעט
בכל עיר גדולה בשבדיה.
 .41הקבוצות המקומיות מאוגדות תחת  .ISM Swedenקבוצות התמיכה של  ISMחברות בקונגרס
המתכנס אחת בשנה .קיימת קבוצת תיאום ממונה המהווה את הועד הפועל של .ISM Sweden
 .42בתקופת מערכת הטרור הפלסטינית )האנתיפאדה השנייה( שיגרו תומכי  ISMבשבדיה
ל"שטחים" מספר רב יחסית של מתנדבים .פעילותם זאת נמשכת גם לאחר מכן .אחד מפעילי
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קבוצת התמיכה הוא  ,Niklas Bergתושב שטוקהולם ,במאי סרטים .משמש כמתאם עבור
קבוצות הארגון .בעבר היה מעורב בעימות עם הכוחות הישראליים בנעלין )יולי .(2008
ב 7-באוקטובר  2010נמנעה כניסתו לישראל.

ISM Denmark

דף הבית של (http://palestinafredsvagter.dk/) ISM Denmark

 .43קבוצת התמיכה של  ISMבדנמרק מארגנת אירועים אנטי-ישראליות ומשגרת מתנדבים
ליהודה ושומרון .ביוני  2010היא אירחה הרצאה של לובנה מסראוי ,ערביה ישראלית שהייתה על
גבי המאוי מרמרה ,בשם "הפשעים שראיתי על גבי מאוי מרמרה" .באתר הארגון קישור לאתר
הקורא להחרמת ישראל ) .(Boycott Israelאחד מפעילי הארגון הוא  ,Frederick Lindאשר
בשנת  2003נעצר בישראל וגורש ממנה.

ISM Germany

דף הבית של קבוצת התמיכה () ISM Germany http://www.ism-germany.net/

 .44קבוצת התמיכה בגרמניה מגדירה עצמה כתומכת של  ISMהעולמי .היא פועלת ליצור
מודעות ציבורית למה שהיא מכנה "ההפרה היומית" של זכויות האדם הפלסטינית ולהעלאת
המודעות למאבק הפלסטיני לחירות ולהגדרה עצמית .הקבוצה מפרסמת דו"ח יומי אודות
פעילות  ISMוחיי הפלסטינים.
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ISM Italia

דף הבית של אתר הארגון באיטליה )(http://www.ism-italia.org/

 .45קבוצת תמיכה באיטליה של  .ISMבאתר שלה קריאות להחרמת ישראל ולרכישת מלט
עבור רצועת עזה.

ISM Czech Republic

דף הבית של (ism-czech.org)ISM Czech Republic

 .46הקבוצה משגרת מתנדבים לפעילות  ISMב"שטחים" .אתר קבוצת התמיכה קורא להחרמת
מוצרים מישראל .על פי האתר הוחלט כי בצ'כיה תתמקד קבוצת התמיכה בהחרמה של מוצרים
שמקורם בהתנחלויות ובמיוחד מוצרי הקוסמטיקה "אהבה" .הקבוצה מקיימת פעילות אנטי-
ישראלית ובכלל זה הפגנה בפראג בימי שישי.

73

ISM France

דף הבית של (http://ism-france.org)ISM France

 .47לקבוצת התמיכה של צרפת שלוחות במספר ערים בצרפת .באתר מופיעה קריאה
לגיוס מתנדבים לרצועת עזה )מ 7-באוקטובר  .(2010באתר קבוצת התמיכה התקיים מעקב אחר
התארגנות שיירת הסיוע של  ,Viva Palestinaארגונו של ג'ורג' גאלאוי .חברי קבוצת התמיכה
מליון הצטרפו לשיירת  ,Viva Palestinaשיצאה מבריטניה באמצע ספטמבר  2010ועברה דרך
צרפת.
 .48פעילה של קבוצת התמיכה בצרפת בשם  Angela Coppinהואשמה בישראל באפריל 2004
יחד עם הוידה עראף בהפרת צו בית משפט שמנע ממנה להיכנס לאזור בידו )סמוך לירושלים(,
באזור בו נבנתה גדר הביטחון.

ISM Greece
 .49אין פרטים על הארגון באתר  ;ISMמופיעה בו כתובת אי-מייל בלבד.

ISM Norway

דף הבית של אתר האינטרנט של  ISMנורווגיה )(http://www.ismnorway.com/

 .50באתר האינטרנט של קבוצת התמיכה בנורווגיה פרטים מועטים ביותר על הקבוצה .באתר
קריאה למתנדבים להצטרף למסיק הזיתים ,שהתקיים באוקטובר ] 2010ביהודה ושומרון[.
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ISM Catalunya

דף הבית של (smcatalunya.wordpress.com) ISM Catalunya

 .51ל ISM-קבוצת תמיכה בקטלוניה ,ספרד .באתר אין פרטים אוגות הקבוצה אלא חזרה על
עקרונות .ISM

סניפי  ISMבשוויץ
 .52ברשימת "קבוצות התמיכה"  ,שבאתר  ,ISMלא מופיע סניף  ISMבשוויץ .לעומת זאת
ברשימת הארגונים התומכים ב FGM-מופיע "."ISM Switzerland
 ISM Switzerland .53דוגל באידיאולוגיה דומה ל .ISM-הארגון מפנה מתנדבים ל"שטחים"
ובאתר שלו מומלצים שתי אכסניות ומלון במזרח ירושלים .יש לו ככל הנראה סניפים בג'נבה,
ברן ולוקרנו ISM .בשוויץ מקיים קשר הדוק עם  ISMבצרפת.
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קבוצות תמיכה במדינות נוספות
ISM Australia
 .54אין פרטים על קבוצת התמיכה .באתר  ISMמופיעה כתובת אי-מייל בלבד.

)Tadamon! (Canada

דף הבית של !(http://www.tadamon.ca/) Tadamon

 .55בקנדה

קיימת

קבוצת

תמיכה

בשם

"תדאמון"

)סולידריות

בערבית(,

שבסיסה

במונטריאול.
 .56הקבוצה מקיימת פעילות אנטי-ישראלית ונאבקת נגד מדיניות ההגירה של השלטונות
בקנדה .הקבוצה פועלת גם למען איכות הסביבה.
 .57קבוצת התמיכה מארגנת אירועים אנטי-ישראליים ופועלת להחרמת ישראל .היא תומכת
במחאה נגד גדר הביטחון בבלעין ובהסרת "המצור" מעל רצועת עזה.

ישראל
פעילות אנרכיסטים התומכים בISM-
 .58ברשימת "קבוצות התמיכה" לא מופיעה ישראל .פעילים ישראלים המגדירים עצמם
כאנרכיסטים השתלבו עם פעילות  ISMבראשית דרכו .במשך הזמן ,החל הסניף הישראלי
לפעול באופן עצמאי בשנת  2003תחת השם "אנרכיסטים נגד גדרות" )או "Anarchists
 "Against the Wallבשפה האנגלית(.
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לוגו "אנרכיסטים נגד גדרות"

עמוד הבית של הארגון בשפה האנגלית ).(http://www.awalls.org/hebrew

 .59למרות הפרדת הפעילות ,ממשיכים להתקיים קשרים הדוקים בין הפעילים האנרכיסטים
בישראל לבין  ISMהמתבטאים בעיקר בתיאומים לארגון פעולות מחאה )נוסח בלעין( .פעולות
אלה מתפתחות לעיתים להפגנות אלימות שבהם נפגעו מפגינים וחיילי צה"ל .באתרי האינטרנט
של  ISMואנרכיסטים נגד גדרות מופיעות כתבות המפרטות אירועים בהם השתתפו פעילים משני
הארגונים.
 .60לדברי שרה אסולין ,אחת מפעילות אנרכיסטים נגד גדרות ,מתקיים שיתוף פעולה עם
 ISMמאז שנת ) 2003שנה בה הוקם ארגון אנרכיסטים נגד גדרות( .לדבריה ,משמשים מתנדבי
 ISMעדי ראייה זרים למתרחש ,שתפקידם לדווח על הנעשה במדינות-האם שלהם
) 18 ,http://www.qantara.deבאוקטובר  .(2006צילומים של פעולות מחאה אלימות הלקוחים
מאתר האינטרנט של אנרכיסטים נגד גדרות .בדירה בראמאללה ,בה נעצרו  2מתנדבות של
 ISMע"י כוחות הביטחון הישראלים ) 7בפברואר  (2010נמצא דף קשר של  .ISMבדף הקשר
נמצא ,בין השאר ,שמו ומספר הטלפון של יונתן פולק ,מארגון אנרכיסטים נגד גדרות.
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נספח ה'
המדיניות התקשורתית של ISM
 ISM .1מייחס חשיבות רבה לכיסוי תקשורתי נרחב של פעילויותיו האנטי-ישראליות.
המסמכים הפנימיים של הארגון עוסקים בהרחבה בכללי ההתנהלות התקשורתית של פעילי
 ISMובמסרים לתקשורת שעל פעיליו להפיץ .על פי מסמך פנימי של ) ISMמשנת .64(2005
המדיניות התקשורתית של הארגון נקבעת ומתואמת ע"י "צוות התקשורת של ISM ) "ISM
 .(Media Teamבפועל מנהיגי הארגון ,ובמרכזם הוידה עראף ,הם אלו הקובעים את
המדיניות התקשורתית .זו כוללת ארגון קמפיינים ,מסיבות עיתונאים ,גיבוש דרכים
להתמודדות עם דיסאינפורמציה והפצת מסרים של הארגון .לצידה של הוידה עראף,
פועלים "מתאמי תקשורת")" ("media co-ordinatorsנוספים .מתאם התקשורת של ISM
ב"שטחים" פועל במשרדי  ISMבראמאללה.
 ISM .2מייחס חשיבות רבה לכיסוי פעילותיו ע"י הזרם המרכזי של התקשורת
)" .("mainstream mediaמטרתו היא להחדיר לתקשורת את המסרים אודות "הכיבוש הצבאי
הישראלי" ו"מאבק הפלסטינים לחופש ,הגדרה עצמית וזכויות אדם" .65זאת ,תוך שהוא
מצניע את האידיאולוגיה האנטי-ישראלית והאנטי-ציונית שלו .שביסודה זאת עומדים
שלילת

מדינת

ישראל

כישות

מדינית-יהודית

ותמיכה

מוחלטת

בדרישות

המקסימליסטיות הפלסטיניות )כולל יישום "זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים לשטחי
ישראל(.
 .3משמות ומספרי טלפונים של כלי תקשורת ,שנמצאו בדף קשר של  ISMבראמאללה )7
בפברואר  (2010ניתן ללמוד על כלי התקשורת הערביים ,הישראליים והמערביים ,שISM-
מייחס להם חשיבות מיוחדת .ברשימה נכללו מספרי הטלפונים של ערוץ אלערביה ,ערוץ
אלג'זירה ,העיתון הפלסטיני אלאיאם ,סוכנות הידיעות הצרפתית)ARD TV ,AP ,ערוץ טלוויזיה
גרמני( ,BBC ,ערוצים  ,10 ,1ו 2-בישראל ,CNN ,ג'רוזלם פוסט ,סוכנות מען ,רוייטרס ,קול פלסטין
ו.ynet-
 ISM .4רואה במתנדבים המשוגרים ל"שטחים" מכשיר חשוב לתיעוד פעולות ישראל וצה"ל
והעברת המידע לכלי התקשורת העולמיים .התדרוך שהם עוברים אודות הסכסוך
הפלסטיני-ישראלי הינו שטחי ביותר אך שופע עוינות לישראל .קורסי ההכשרה של ISM
מקדישים לתחום זה תשומת לב רבה ומתדרכים את המתנדבים אודות כללי התנהגות ואופן
הדיווח לתקשורת .על מנת להטמיע את המסרים שלו ולכסות על תמיכתו בטרור ובאלימות של
הפלסטינים משתמש  ISMב"מכבסת מונחים" ומסרים ,אותה הוא מנחיל לפעיליו
בסדנאות ההכשרה שהם עוברים לקראת שיגורם ל"שטחים" .ב 2004-וב 2005-תדרך ISM
 64אתר  9 ,ISMבספטמבר .2010
 65אתר  ,ISMינואר .("Why ISM?") 2006
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את פעיליו במהלך כינוסי הכשרה בקליפורניה ובלונדון באלו מונחים עליהם להשתמש מול
: כך למשל.66התקשורת ומאילו מונחים עליו להמנע
 Instead of HUMAN SHIELDS, we refer to ourselves as HUMAN RIGHTS
DEFENDERS or INTERNATIONAL OBSERVERS or PEACE ACTIVISTS/WORKERS
 When VIOLENCE is mentioned, say RESISTANCE or RESISTANCE TO
INJUSTICE When there is injustice, there will be resistance. Where injustice is
maintained by force, there will be resistance by force. Also emphasize "popular
uprising" and "national liberation struggle."
 When TERRORISM is mentioned, emphasize STATE TERRORISM67
 Instead of APARTHEID, say ISRAELI APARTHEID68. Note that many people
no longer know what apartheid means.
 Instead of OCCUPATION say MILITARY OCCUPATION69 to make people
realize that the Occupation is a military dictatorship.
 Avoid the term ISRAELI ARAB (This term, coined by the Israeli government,
obscures the fact that they are Palestinians.) Instead, use PALESTINIAN LIVING IN
ISRAEL or PALESTINIAN ISRAELI or Israeli Palestinian. And we should start saying
JEWISH ISRAELI or Israeli Jew, since 20% of Israelis are Palestinian or other, not
Jewish.
 Instead of SETTLEMENTS, say ILLEGAL SETTLEMENTS (4th Geneva
Convention). Also suggested: "colonial outposts", to indicate their true function
and violent nature.
 When possible say ETHNIC CLEANSING. This can be used to refer to the
expulsion of Palestinians from historic Palestine in 1948 as well as the current situation.
 Instead of FASCIST, say POLICE STATE "Fascist" has meanings that don't
precisely apply to Israel.
 Instead of ISRAELI DEMOCRACY, stress that it is a DEMOCRACY FOR
JEWISH ISRAELIs ONLY. Do not say JEWISH LOBBY or ISRAELI LOBBY in the US.

. מתוך סדנת קליפורניה וסדנת לונדון66
mtate  עיון ביומניה של רייצ'ל קורי ממחיש כי "מכבסת המונחים" הזאת נקלטה היטב )ראו למשל השימוש במונח67
.226 ' עמ,terrorism
"Apartheid  לגדר הביטחון הישראלית בשםISM אפריקאי קורא- על מנת לזהות את ישראל עם האפרטהייד הדרום68
.( )סדנת לונדוןWall"
.(239-238 ' )עמIsrael occupation force (IOF)  ביומניה מכנה רייצ'ל קורי את צה"ל69
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The lobbies are not solely Jewish, they don't represent all Jews, they are not made up
of Israelis. Instead, say PRO-ISRAEL LOBBY70
 Instead of JEWS, talk about the ISRAELI GOVERNMENT, the ISRAELI ARMY,
ISRAELI SOLDIERS or SETTLERS.
 Always emphasize HUMAN RIGHTS and emphasize BASIC or FUNDAMENTAL
rights: civil, economic, political, social and cultural.
 שיצאו ל"שטחים" תודרכו בשיחותיהם עם התקשורת להתמקד בחוויותיהםISM  מתנדבי.5
 או כדוברים בשםISM  נאסר עליהם להופיע כמייצגי.ISM-ובמניעים האישיים שלהם להצטרף ל
 המתנדבים תודרכו גם כיצד להשיב על.71ISM- או להשיב על שאלות הנוגעות ל,ISM
( כגון הריגת אזרחים ישראלים ע"י מחבליםISM שאלות רגישות ובעייתיות )בראיית
 שהופעלו ע"י המחבלים, הגן על האלימות והטרורISM  בתקופה בה,מתאבדים
 להלן דוגמא שניתנה במהלך הכשרת המתנדבים.הפלסטינים במהלך האנתיפאדה השנייה
 שמטרתה להביע הבנה ולמעשה לתת לגיטימיות לטרור המתאבדים בלי,(2005) בלונדון
:לומר זאת במפורש
For example, if a journalist asks an ISMer: "Well, you can't deny that Israeli civilians are
also being killed by Palestinians suicide bombers, what do you have to say about
Palestinian terrorism and the accusation that you are defending terrorists?"
SAMPLE Answer: "I am opposed to all violence directed at innocent civilians. If we want to
stop the killing of both Palestinians and Israelis, we must address the root of the killing,
the violence and terror, and that is the Israeli occupation of Palestinian land and
the oppression of the Palestinian people. End terror, end the occupation. That's what I'm
working for." Followed by: "This is what I strongly believe, and why I came to join the
International Solidarity Movement. If you want an official ISM statement to your question
contact ISM centre."72

.226 ' עמ, ראו יומני רייצ"ל קוריPro-Israel Lobby דוגמא לשימוש
.סדנת לונדון
.סדנת לונדון
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