
חיילים בתפקיד שוטרים
הרוב המכריע של הכוחות המוצבים בגדה לא עוסקים בסיכול

פעולות טרור המכוונות כלפי אזרחים בתוך ישראל אלא בהגנה

על ההתנחלויות. על פי ההערכות, כ־80% מכוחות צה"ל

בשטחים עוסקים באבטחת התנחלויות, בעוד שה־20%
הנותרים מתמקדים בהגנה על מדינת ישראל של גבולות 67'.

 

הנטל הבטחוני של ההתנחלויות 

ההתנחלויות מאריכות באופן משמעותי את קו ההגנה

שלאורכו צה"ל נדרש להיפרש. בהערכה שמרנית ביותר, קו

ההפרדה בין ישראל לגדה ארוך פי חמישה לפחות מזה שהיה

נדרש ללא התנחלויות. מכאן יוצא שהצורך לשמור על אזרחים

בלב אוכלוסייה פלסטינית מכביד משמעותית על היכולת של
צה"ל להגן על אזרחים היושבים ממערב לקו הירוק.

אלימות המתנחלים

אלימות המתנחלים ותופעת "תג מחיר" הינה מעשי טרור

המכוונים נגד כוחות הביטחון הישראלים ותושבים פלסטינים.

מטרתה להרתיע את הדרג המדיני מפינוי התנחלויות
ומאחזים בלתי־חוקיים באמצעות הפרות סדר ופעולות נקם

הן כנגד החיילים והן כנגד בפלסטינים. 
 

אם אין התנחלויות, אין הצדקה
לצה"ל להיות בגדה

הסיבה שצה"ל נמצא שם זה כי יש שם אזרחים ישראלים

שצריך לאבטח אותם, וזו חובתו של הצבא. אם היו פחות

מתנחלים יהודים בתוך השטחים, הייתה פחות סיבה לצה"ל
להיות בתוך מרכזי אוכלוסייה. 

הפוטנציאל הטראומטי של
השרות בשטחים

 

המשימות והחיכוך של חיילי צה"ל מול אוכלוסיה אזרחית

מציבים אותם לא פעם, בסיטואציה בלתי אפשרית המהווים

פוטנציאל טראומטי לחיילים המשרתים בשטחים. זה כרוך

מחד, בסכנת מוות מוחשית ובאובדן ומאידך, בהתנהגות

כוחנית ולפרקים גם אלימה מול אזרחים. הדריכות המתמדת

מפני מפגע. אי הבהירות לגבי מי אזרח תמים ומי חורש רעות,

ולגבי איך להעריך ולפרש מצב של סיכון עצמי המצדיק הפעלת

נשק. הפעלת כוח ואלימות, אשר מונעות לעיתים ע"י זעם

ורצון לנקמה על חברים שנפגעו. כל אלה מהווים תשתית
לתגובות נפשיות והתנהגותיות.

 

פגיעה ערכית ומוסרית 
ארגון "שוברים שתיקה", חיילים ששרתו בחברון ובעזה נותנים

ביטוי נוקב בשורה של עדויות אישיות להתנהלות קשה מול

אוכלוסיה אזרחית, תוך אזהרה מפני כשל מוסרי וערכי של

חיילי צה"ל. מכאן לא רחוקה הדרך לייחס עוד ועוד תחלואים

של החברה הישראלית �טשטוש בין המותר לאסור, גילויי
אלימות במשפחה ובציבור, השתוללות בכבישים..� למה

שקורה לחיילנו המשרתים בשטחים. 

מקורות ומידע נוסף 
 

הנטל הביטחוני של ההתנחלויות
 

חיילים וחיילות במקצוע הלחימה: תסמיני מצוקה ומשאבי
התמודדות.

 
בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות ישראליות לקראת גיוס

בניהן הבכורים לשירות צבאי קרבי
 

קולן השותק של אמהות לחיילים קרביים
 

בשליחות המדינה: השתלטות המדינה על קרקעות בגדה
המערבית באמצעות אלימות של מתנחלים

 
החובה לסיים את הכיבוש

 
זה שלנו, זה גם כן . מדיניות ההתנחלות הישראלית בגדה

המערבית

משטר של עליונות יהודית מהים עד הירדן. זהו אפרטהייד
 

עמדת יש דין ביחס לאפשרות של חקירת חשד שישראלים
ביצעו פשעי מלחמה על-ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי

בהאג

ִנים ִלְגבוָּלם בוּ ּבָ ְוׁשָ
 

ההתנחלויות פוגעות במוכנות של
צה"ל לשעת חירום

מכבידות על משאבי מערכת הביטחון; יוצרות התנגשות
מתמדת בין האינטרסים של הנהגת המתנחלים לעמדת הדרג
המקצועי; מאלצות את צה"ל להתמודד עם ניסיונות חבלה

מצד גורמי טרור יהודיים ופוגעות בלכידות החברתית.

 "כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של האדון".  אודרי לורד, 1979
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