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מערך : דרת)ו(קהילה מג  *אריאל הנדל

  ההתנחלויות בגדה המערבית

שהוא , וחופש התנועה, הניידות עולה לראש רשימת הערכי� הרצויי�"
הופ� במהירות לגור� הריבוד העיקרי , מצר� יקר המחולק שלא בשווה

  1".בתקופתנו

‡Â·Ó � ‡.ÈË¯Â‡È˙ ÁÂ˙È�  � 1. דרכי� . 2 � ערכי� מרחביי�� · . ˙ÂÏÈ‰˜
˙Â¯„Â‚Ó � ‚ .˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ·Á¯Ó‰ ÏÂˆÈÙ � 1.איי�" תיחו� ה "

מיקו� ההתנחלויות ) א( �ההשתלטות על המרחב הרצי� . 2 �הפלסטיניי� 
 �כבישי� ) ד( �צורה ודר� התפתחות ) ג( �שטח השיפוט ) ב( �

̇ ÏÈ‰˜Î‰ . „ �" הגנה"פרקטיקות ה )ה( È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ̇ ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ Í¯ÚÓ
‚Ó)Â(‰ ˙¯„ .Ï‡¯˘È–ÌÈÁË˘ � 1. רצ� דיאכרוני . 2 � רצ� סינכרוני� 

Â. ÌÂÎÈÒ.  

  מבוא

. הטענה שההתנחלויות בגדה המערבית ה� קהילות מגודרות היא טענה טריוויאלית
קשה לחשוב על דוגמה מובהקת יותר לשילוב של קהילה מלוכדת ובעלת ערכי� 

כבר . איד� גיסאמ, "בטחו� הקהילה"התבדלות והדגשת , ע� גידור, מחד גיסא, משותפי�
מראשית מפעל ההתנחלות נשמרה הפרדה ברורה בי� המתיישבי� היהודי� לבי� שכניה� 

עקב אירועי דקירה וירי של מתנחלי� .  הפרדה שהלכה והעמיקה לאור� השני�–הערבי� 
משנת . הלכו ההתנחלויות והסתגרו מפני הפלסטיני�, ידי פלסטיני� בהתנחלויות עצמ��על

לסטיני� הכניסה לכלל שטחי השיפוט של ההתנחלויות שלא לצורכי  נאסרה על פ1996

 
, ש� כה��המכו� להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעי� והרעיונות על, אריאל הנדל   *

הספר �מאמר זה הינו חלק מעבודת דוקטורט הנכתבת בבית. אביב�אוניברסיטת תל
ברצוני . ר טובי פנסטר"עדי אופיר וד' אביב בהנחיית פרופ�להיסטוריה של אוניברסיטת תל

 .מיר על הערותיו החשובותלהודות לרונ� ש
 .)2002 ,גרשו� חזנוב מתרג� (ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚ :È˘Â�‡‰ Ë·È‰‰ 34‰זיגמונט באומ�   1
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בספטמבר , אקצא�מאז פרצה אינתיפאדת אל.  ועל העובדי� הוטל פיקוח הדוק2,עבודה
רות באופ� משמעותי, 2000 ֵ                  הוחמרו הנהלי� ועובו הגד  בד בבד התעצמה תחושת .                       

�הדיכוטומיה המרחבית כ� הושלמה יצירת . הקהילתיות כלפי פני� והלעומתיות כלפי חו
  ".ש�"לבי� " כא�"בי� , "ה�"לבי� " אנחנו"והתודעתית בי� 

מה שאבקש להראות הוא שמער� ההתנחלויות . א� הטענה במאמר זה תהיה שונה
ועוד מספר דומה של " חוקיות" קהילות מגודרות 122בגדה המערבית אינו רק אוס� של 

המגדרת ,  מגודרת אחת ורציפהאלא שהוא למעשה קהילה, "חוקיי��מאחזי� בלתי"
ס� השטח הבנוי :  תמוההעשויה להישמע זו קביעה .פלסטיניי�" איי�"בתוכה 

 מאוכלוסיית �10%המתנחלי� מוני� פחות מ,  משטח הגדה�1.7%בהתנחלויות עומד על כ
 השטח ,דהיינו(עליו השתלט מער� ההתנחלויות באופ� ישיר שוס� כל השטח , הגדה

, הפי נתוני� אל� על3. משטח הגדה41.9%עומד על ) המוניציפליתהמצוי תחת שליטתו 
הקריאה  .מגודרת ומגדרת, המתנחלי� ה� קהילה אחת רציפהכי דומה שקשה לטעו� 

בניגוד למפות , כלומר.  של המרחבÂÓÈ˘‰ ÈÎ¯Ú˘שאציע תבקש לעקוב אחר מפת 
אבקש , ינידיכוטומיות המציגות בצבעי� שוני� את השטח הישראלי מול השטח הפלסט

;  ולא�מהיכ�, כיצד, למי מותר לנוע: לשאול כיצד שני הצדדי� יכולי� להשתמש במרחב
, כ�.  וכ� הלאה;מי הוא מקוטעולגבי מי המרחב רצי� לגבי ; שיי� למי המרחב הציבורי

) 4יותווירטואלהממשיות או ה( את גדרותיה� מרחיבות כל העתההתנחלויות אראה כיצד 
 היישובי� בעוד, עד ליצירת מצב של מרחב יהודי רצי�, יניאל עבר המרחב הפלסט

  .הרציפה" מעטפת הביטחו�"די� בלב הפלסטיניי� ה� איי� מבוד
תו� , את מהל� ההשתלטות על המרחב הרצי�, בשילוב מפות וגרפי�, המאמר יציג

הפלסטיני (ניהול המרחב בשימוש בסקירה היסטורית של הצווי� והתקנות הנוגעי� 
� עלהאופני השימוש במרחב הגדה המערבית בימי� אלבהדגש העיקרי יוש� ). והישראלי

לגבי כ� ישאל המאמר �כמו. הישראלית והפלסטינית: ידי שתי הקהילות המתגוררות בו
הרצ� :  גופאישראל�זה שבשטחי מדינתבי� בי� המצב בגדה המערבית לשהרצ� הכפול 

 
הכרזה בדבר סגירת ", �1970ל"התש, )378' מס( )יהודה והשומרו�(צו בדבר הוראות ביטחו�   2

  .)378' צו מס: להל� (")ישובי� ישראלי�(שטח 
̇ ·‚„‰ ‰ÏÊ‚˙ÂÚ˜¯˜‰  :˙È·¯ÚÓיצמ� ויל איחזקאל ליי� בשיתו� ע�   3 ÂÏÁ�˙‰‰ ̇ ÂÈ�È„Ó) חדו 

 ).2002מאי , בצל�
ְ היא ל " וירטואליות"בהכוונה   4 זו יכולה . של ההתנחלות" מעטפת הביטחו�"מה שנית� לכנות     

תיחומי שטחי� כאסורי� מ, א� ג� מאמצעי� אלקטרוניי�, להיות מורכבת מגדרות ממשיות
ֵ  הגד .לכניסת פלסטיני� משיקולי ביטחו� ועוד , וירטואליות אינ� מסומנות בשטחורות ה   

 . תמידאינ� ברורי�השטח שה� תוחמות וגבולות 
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גיאוגרפי ה� והרצ� הסינכרוני;ציוניתביחס לתולדות ההתיישבות ה, היסטוריה�הדיאכרוני
  .שבי� שני צידי הקו הירוק

ארגו� מרחב ב הד�תחילה אציג מבוא תיאורטי : כ� לכמה חלקי� המאמר יתחלק א�
ואנתח סוגי� שוני� של דרכי� ואת השפעת� של דרכי� אלה על , ערכי השימוש בובו

גודרות בכמה מערי החלק השני יציג את תופעת הקהילות המ. המרחב שבו ה� עוברות
בחלק השלישי אציג את האופ� שבו נהפ� . על רקע החלק התיאורטי שקד� לו, העול�

: מרחב הגדה המערבית למרחב של הבדלי� ברורי� וחדי� בי� שתי קבוצות האוכלוסייה
 –הטענה תהיה שבגדה המערבית יש שני מרחבי� שוני� ונבדלי� . ישראלי� ופלסטיני�
. איטי וחסר ודאות, ואילו המרחב הפלסטיני מפורר, מהיר ומהודק, המרחב היהודי רצי�

, א� ה� מתחברי� בחלק הרביעי, שלושת החלקי� הללו עלולי� להיראות מנותקי� זה מזה
" מגדרת מבפני�"ה, המראה כיצד נהפ� מער� ההתנחלויות בגדה לקהילה מגודרת אחת

פי� המרחביי� וההיסטוריי� בי� לגבי הרצ, כאמור, בחלק האחרו� ארחיב. איי� פלסטיניי�
  .שני צידי הקו הירוק

  ניתוח תיאורטי. א

  ערכי� מרחביי�  . 1

ËÏÁÂÓ Í¯Úשה� אדישות ,  של מרחב הוא כל מה שנית� למדוד ביחידות מרחק אחידות
, ÂÓÈ˘ Í¯Ú˘. מרחק בקו אווירי בי� שתי נקודות,  למשל– מיסוד� למתרחש במרחב הנמדד

מאחר שאני מבקש לעסוק . השימוש הריאליות במרחבעוסק באפשרויות , לעומתו
 המרחבי מגול� ÂÓÈ˘‰ Í¯Ú˘הרי שב, ובאופ� ספציפי בתנועה אנושית במרחב, בתנועה

א� , סלילת כביש בי� שתי נקודות אינה משנה את המרחק בקילומטרי�. ÔÓÊמניה וביה ג� 
 במרחב מאריכה חסימה, באותו אופ�. מקצרת באופ� משמעותי את המרחק הריאלי ביניה�

, פול ויריליו מחדד נקודה זו. היא מכילה בתוכה השהיית זמ�כ�  ש,את המרחק הריאלי
שלמרחב ולזמ� אי� , דהיינו, בהבהירו כי המימד החשוב היחיד הוא מימד המהירות

בהמש� אראה כי בגדה המערבית  5.אלא רק לשילוב� באמצעות התנועה, משמעות בנפרד
שכ� ציר תנועה אחד עשוי לתפקד באופ� , ו הוא חסר משמעותהדיבור על מרחק כשלעצמ

כ� שמסע של שלושה קילומטרי� עשוי להימש� , שונה לחלוטי� לגבי אוכלוסיות שונות
  .שתי דקות בעבור האחד ושלוש שעות בעבור האחר

 
  ).2006, אורית רוזי� מתרגמת, ער� נוימ� עור� מדעי (È˙¯Â˜È·‰ ·Á¯Ó‰ 112–113פול ויריליו   5
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ארגו� . כללי השימוש בוה� מ וזיארגו� המרחב הפימ  מושפע ה�אופ� השימוש במרחב
ברזל וכ� �מסילות, כבישי�, רחובות, פתחי�(כלול מסלולי תנועה אפשריי�  יזיהמרחב הפי

כללי השימוש ה� המגדירי� ). ועודרמזורי� , דלתות(עליה� המוטלות והגבלות ) הלאה
למכוניות אסור ( הקיימות זיותאת אופני התנועה או החסימה במסגרת האפשרויות הפי

הגדרות על ).  וכולינסיעה בצד ימי� בלבדה, לרכבת צרי� לקנות כרטיס, לנוע על המדרכה
 ,כללי� וולונטריי� או כפויי� הנובעי� מערכי� תרבותיי�נית� להוסי� אלה בסיסיות 

  . חברתיי�יחסי כוחמפוליטיקה של זהויות ומ
שבו יחסי הכוח מפורשי� יותר מאשר , מאחר שהמאמר הנוכחי ד� במרחב כבוש

ווקא בחוקי� ובכללי� אשר נקבעי� ונאכפי� אשי� את הדגש העיקרי ד, במקומות אחרי�
לא משו� , זאת. המגדריי� וכ� הלאה, ופחות בערכי� התרבותיי�, ידי השלטונות�על

גבי יחסי השליטה �אלא משו� שה� נדב� היושב על, שהאחרוני� אינ� חשובי�
אזורי ", מכשול ההפרדה, מחסו� הדרכי�, הכביש האסור לנסיעת פלסטיני�. המפורשי�

בני� את , בשל האלימות הישירה והחשופה הגלומה בה�,  כל אלה–למיניה� " ו�ביטח ַ         מ 
אפשרויות התנועה ומגבלותיה בגדה המערבית באופ� משמעותי יותר מאשר המרכיבי� 

  .האחרי� שנמנו לעיל

  דרכי�  . 2

דרכי� נתפסות לרוב כמסלולי תנועה והאצה אשר מחברי� בי� מקומות ומקצרי� 
אלא שיש סוגי� שוני� של דרכי� . בי� נקודות שונות) ÂÓÈ˘ Í¯Ú˘בהנמדדי� (מרחקי� 

בספר הנחשב למבשר . ואופני השפעה שוני� של דרכי� אלה על המרחב שבו ה� שוכנות
 – )ÈËÈÏÂÙ ‰ÏÎÏÎÂ ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÒÁÈ· ˙„„Â·Ó‰ ‰�È„Ó‰) 1826˙ –הגיאוגרפיה המודרנית 

ציע ה הוא .לב כלכלה ע� מרחבדל המשמולראשונה  )Von Thünen(תינ� היינרי� פו� בנה 
, לטענתו. מודל של עיר מבודדת השוכנת בלב מישור אחיד ופורה הנמש� עד לאינסו�

סמו� לעיר יגדלו : "ייווצרו חגורות היקפיות של שימושי קרקע שוני�הזאת סביב העיר 
ולכ� כה יקרי� להעברה עד שלא נית� , מוצרי� כבדי� או בעלי נפח גדול יחסית לערכ�

נמצא ג� את המוצרי� המתכלי� , בסמו� לעיר, כא�. צר אות� באזורי� מרוחקי�ליי
ייווצרו טבעות היקפיות סביב , מסיבה זו בלבד. אלה שלא נית� לשמר� לזמ� רב, במהירות

  .)1ראו איור  (6".כל טבעת ע� הגידול האופייני שלה, העיר

  

 
" מסע אל תו� הדיסציפלינה: ויותר על הגיאוגרפיה של האד�  מילה1,500"יובל פורטוגלי   6

È¯Â‡È˙˙¯Â˜È·Â ‰ 16 ,213) 2000.(  
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   פו� תינ�פי�על, חגורות שימושי הקרקע סביב העיר המבודדת: 1איור 

   המצב לאחר חפירת תעלה החוצה את המישור–מימי� 

  people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/ch6c2en.html :מקור(
Copyright © 1998–2009, Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. of Global Studies & 

Geography, Hofstra University(  

  
תחו החגורות לאור� יימ, תינ�טוע� פו� , רכאשר נחפרת תעלה החוצה את המישו

של (הפחתת עלויות ההובלה המובילה ל, הגברת מהירות התנועההיא לכ� הסיבה . התעלה
או , והמרחקי� מתקצרי�" נדחס"כ� המרחב ). לי� מהעיר או של המוצר אל השוקהפוע

אלא .  של המרחבÂÓÈ˘‰ Í¯Ú˘ לבי� ‰ËÏÁÂÓ‰ Í¯Úשבי� יחס חל שינוי ב, לי� אחרותיבמ
: היתרו� בתעלה ברור. ואינה דומה לנתיבי� מהירי� אחרי�, שדוגמת התעלה היא ייחודית

מנת לצמצ� את � ואי� צור� אלא בסירה פשוטה על,היא נגישה לכל מי שחי לאורכה
בדרכי� מהירות . כבישי� רגילי�ע�  כ� המצב ג� ע� שבילי� או .המרחק לעיר

מה שיוצר עיוות מרחבי של , תיה וירידה חופשיאי� עלי, לעומת זאת, ברזל�ובמסילות
  .ממש

. יעקב�כרו�זאביב מאשר �זרקא קרוב יותר לתל�סר א'הכפר ג:  פשוטהאת� דוגמה

לרכב ישיר אי� מעבר , כביש החו�שפתו של על ממש שהראשו� יושב פי �על�אול� א�
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עד הצפי� אביב חייב ל�י� לנסוע לתליתושב הכפר המעונכתוצאה מכ� . כביש הלאמהכפר 

יעקב �כרו�ז, למעשה, לכ�.  בחזרה על כביש החו�אז להדרי�רק ויעקב �כרו�זמחל� 

דרכי� עוני נוטי� להתפתח לאור� �שיכוני. זרקא�סר א'אביב מאשר ג�קרובה יותר לתל

אלא ,  א� הדבר אינו משפר כהוא זה את ניידות תושביה�,היוצאות מהעיר הגדולהמהירות 

וכל מי ,  היא עוצרת בתחנות מוגדרות מראש–  עוצרת בכל מקו�ג� רכבת אינה. א� להפ�

�כאשר הובלת סחורה חקלאית ברכבת על. שמתגורר בי� תחנה לתחנה שקו� לה לחלוטי�

מ " ק50גבי חמור למרחק של �הובלה עלאילו שעה ונמשכת מ " ק100פני מרחק של 

, במילי� פשוטות.  הממוק� בי� התחנותהחקלאי הפשוטשל  נו נגזר די,יומיי�נמשכת 

חשבו� �נגיש יוצרות נקודות מועדפות על�ברזל או סלילת כביש מהיר בלתי�הנחת מסילת

ÈÎ¯Ú ,  נשארי� זהי�‰ÌÈËÏÁÂÓא� שהערכי� . המרחב הכולל ומייצרות מרחב שונה

˘ÂÓÈ˘‰לאלה שיכולי� לקנות כרטיס :  משתני� לחלוטי� ומייצרי� שני מרחבי� שוני�

  .ולאלה שנותרי� מאחור) תחנותאו מתגוררי� סמו� ל(

ירני , הדר� כמסלול האצה, דהיינו, עד כה עסקנו בהיבט האורכי ִ      ג� א� !ר  , )סלקטיבי(       

יש לחקור ג� את אפשרות , כלומר.  רוחבי–א� לדרכי� יש מימד נוס� . בי� נקודות שונות

ביש המצב שונה בכ. ברזל נית� לחצות בקלות יחסית�מסילת.  של נתיב התחבורהÈÈˆÁ‰ה

במקרה . הכביש מגודרי� או חסומי� למעבר/מהיר מרובה מסלולי� או כאשר המסילה

. תאי��המחלקות את המרחב לתת, כזה הדרכי� המחברות נהפכות לדרכי� מפרידות

) המסוגלי� לרכוש כרטיס או להחזיק ברכב(הדרכי� המחברות את בעלי היכולת הכלכלית 

ה� אות� דרכי� בדיוק שחוסמות את " נכוני�"או את אלה המשתייכי� ללאו� או לגזע ה

ככל שהיא , ככל שדר� התנועה מהירה ומשוכללת יותר. השאר ומגבילות את תנועת�

�כ� היא נגישה פחות לכמות גדולה יותר של בני, מקרבת יותר את הנקודות המועדפות

  .אד�

 .ריתאת האופ� שבו דרכי� יכולות לחלק מרחב אנסה להסביר באמצעות דוגמה היסטו

בו שימשה זו שתאר רויאל נ� את האופ� מ, התילבספרו על ההיסטוריה של גדר 

, עשרה�התשעבשנות השבעי� של המאה , הומצאה הגדרר שא כ7.להשתלטות על מרחב

גדר התיל בה שימשה שהפע� הראשונה . �תיחו� תנועתלו נועדה לכליאת עדרי בקרהיא 

–1899(מרחב הייתה במלחמת הבורי� אד� ולהכרעת מלחמה על �במפורש לשליטה בבני

 ובראש� ,אפריקה� במלחמה זו יצאה בריטניה להג� על האינטרסי� שלה בדרו�8).1902

 
7  REVIEL NETZ, BARBED WIRE: AN ECOLOGY OF MODERNITY (2004).  
8   �פגיעה אנושה ידי  באמצעות גדר התיל לאיבה הביאה חלוקת המרחב האמריקשעל הדר

 OLIVIER RAZAC, BARBED WIRE: A POLITICAL :ראו, אי�באוכלוסיית הילידי� האמריק
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הקרבות הראשוני� נגד המתיישבי� . שהחלו להתגלות באות� ימי�, מכרות הזהב

 אלא שאז החלו הבורי� להתארג� ביחידות ,ההולנדי� הוכרעו במהירות לטובת בריטניה

�אשר תקפו את חיל, שכללו רובאי� רכובי� על סוסי�, )להיאז הומצאה המ ("קומנדו"

משו כלי מרכזי לשינוע סחורות וכוחות ישש(הברזל �המצב הבריטי ופוצצו את מסילות

  ).צבא

באמצעי המקובל באותה תקופה עשו זאת , הברזל�שרצו להג� על מסילות, הבריטי�

 כה לאורר נפרשושא –לאור� המסילות . לתיה גדר :להגנה על מסילות מפני חיות תועות

את .  נמתחו גדרות תיל עבות–כל מקו� תחת שליטה בריטית בכ,  הטריטוריהה שלולרוחב

במרחק של כקילומטר זו , גדר התיל ניקדו הבריטי� בעמדות שמירה קטנותשל רצועות ה

, הטכנולוגיה החדשה יצרה מובלעות מרחביות: השיטה הצליחה מעל המשוער. מזו

ל ויכהיה קומ� חיילי� . טריטוריה גדולה ע� כוח צבאי קט� יחסיתבשאפשרו שליטה 

  .מעתה לעכב ולהדו� לאחור כוח קומנדו גדול למדי

הברזל לכלי של שליטה בחלל �הפכה רשת מסילותנבו שנ� מצביע על האופ� 

הרשת בוצרה משעה ש). תחנות הרכבת, דהיינו(באמצעות קווי� המחברי� בי� נקודות 

הפכו לקווי נבי� התחנות  ˘Â¯·ÈÁהקווי� ": היפו� טופולוגי" חל ,קווית בגדרות תילה

קטני� " תאי שטח"אפריקאית חולקה ל�הערבה הדרו�. מישור ממישור ˘�Â˜˙Èהפרדה 

השליטה נהפכה  ,הגנה�מרגע שחוברו בקו בר, כ�. המוקפי� מכל עבר בגדר תיל, יחסית

מאוחר יותר שימש מער� המסילות המגודרות . לשליטה במרחב כולו מבודדותהבנקודות 

את תאי השטח " ניקו "�בהש" פעולות מסרק"ממנו יצאו הכוחות הבריטיי� לשכבסיס 

שהוקפו א� ה� , ריכוז�תושבי הכפרי� הועברו למחנות. המבודדי� מהכפרי� ששכנו בה�

לה� בה� הותר שהתושבי� נתחמו לאזורי� ספציפיי� , המרחב חולק ונוקה. בגדר תיל

  .הפ� לבריטי בלבדנוהשטח כולו , לחיות

כפי שה� עשויי� , הדרכי� שחצו את המישור לא היו קווי� ניטרליי�, במילי� אחרות

הדרכי� משנות ומעוותות את . פי ערכי� מוחלטי��להיראות בצורת המיפוי המקובלת על

וצרו שני במקרה המתואר לעיל נ. ה� מקרבות נקודות מסוימות ומרחיקות אחרות. המרחב

ומולו ; שבו הנקודות קרובות זו לזו, מקושר ומהודק, מרחב בריטי�על: מרחבי� שוני�

). 2ראו איור (שבו הנקודות רחוקות זו מזו , מנותק ומפורד, אפריקאי�מרחב דרו��תת

זו של הערכי� ,  ובשיטת המיפוי המקובלת–גבי זה �המרחבי� הללו יושבי� אומנ� זה על

 
HISTORY (2002) .פגיעה זו הייתה תוצר עקי� של תיחו� החלקות החקלאיות, אתע� ז. 
  . המטרה הראשוניתואד� והכרעת� הי� ניהול בני,לעומת זאת, במלחמת הבורי�
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נחשפי� שני ,  א� כאשר בוחני� את ערכי השימוש–יד ביניה� קשה להפר, המוחלטי�

  .מרחבי� נפרדי� בתכלית
  

  
  , מרגע שהנקודות הלבנות מחוברות במסילות רכבת מוגנות: 2איור 

  ,  הנקודות הלבנות מתקרבות זו לזו–המרחב משתנה באופ� מהותי 

  .בעוד הנקודות השחורות מתרחקות זו מזו

  

מרחב ההפרדה בי� הנקודות �ולטעו� כי במערכת העל, מהנית� לצעוד צעד אחד קדי

במקו� לראות בדרכי� קווי� "פיונה וילסו� טוענת כי . והקווי� היא מלאכותית ומיותרת

פני �עלינו לראות� כמקומות הנמתחי� על, ניטרליי� העוברי� מנקודה א לנקודה ב

א הכביש שמגיע אליו אפשר להבי� את הפרוור לל�אי.  בטענה זו יש היגיו� רב9".מרחב

אפשר להבי� את המפעל או את המכרה ללא � אי10,ואשר מהווה תנאי מוקד� לקיומו

המצב מובהק א� יותר כאשר השימוש . וכ� הלאה, הברזל המגיעה עד הנמל�מסילת

אפריקה של ראשית �בדרו�. במסילה נתו� באופ� בלעדי לקבוצת אוכלוסייה אחת/בכביש

אלא היו חלק מהמער� , ל לא רק חיברו מקומות בריטיי�הברז�מסילות, המאה העשרי�

, דבר דומה קורה.  בריטיי�ÂÓÂ˜Ó˙המסילות עצמ� היו . ומהרציונל שאפשרו את פעולת�

ובאופ� מובהק , בכמה קהילות מגודרות ברחבי העול�, כפי שאראה בהמש� הדברי�

  .ביותר במער� ההתנחלויות היהודיות בגדה המערבית

 
9  Fiona Wilson, Towards a Political Economy of Roads: Experiences from Peru, 35(3) 

DEVELOPMENT & CHANGE 525, 529 (2004).  
האומנ� לא הפ� הרכב ליחידה : "91' בעמ, 5ש "לעיל ה, שאלתו של ויריליוראו ג� את   10

  ".?תנאי הכרחי להופעתו של בית הקיט, נספחת של מער� המגורי�
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  ותקהילות מגודר. ב

, קהילות מגודרות ה� תופעה ההולכת וצומחת בעול� הראשו� והשלישי כאחד
כתוצאה מהו� כלכלי או (ובמהות� ה� מוגדרות כקהילות הומוגניות לבעלי יכולת 

 קהילות השמות במקו� הראשו� את תחושת הביטחו� של תושביה� כנגד –) גזעי/לאומי
�מייק . עוני רבי��פשיעה גבוה ושיכונילרוב נית� למוצא� בערי� ע� אחוז . העול� שבחו

�מציי� כי תופעה זו נרחבת במיוחד במקומות שבה� הפערי� החברתיי�) Davis(דייוויס 

  11.הברית�במדינות העול� השלישי ובארצות: קרי, הכלכליי� ה� הבולטי� ביותר
מחלקי� את הקהילות ) Snyder(ומרי גייל סניידר ) Blakely(אדוארד בלייקלי 

, קלב הכולל דיור�מעי� קאונטרי –קהילות של איכות חיי� : ת לשלושה סוגי�המגודרו
ש� , הברית ובדרומה�המאפיי� קהילות של פנסיונרי� ובעלי יכולת בעיקר במערב ארצות

בתי  –קהילות אליטה ; הגידור נועד לשמור את הטובי� הפנימיי� לטובת חברי הקהילה
וקהילות ;  סמל סטטוס והיבדלות משאר הסביבהש� הגידור נועד להוות, עשירי� וידועני�

. שבה� המטרה העיקרית היא שמירת הביטחו� האישי ושמירת הרכוש מפני פשע, ביטחו�
" מובלעת מגודרת"או ) security zone" (אזור ביטחו�"הסוג השלישי מכונה בספרות 

)fortified enclave.(12רס 'פי רודג� על)Rodgers( , סוג זה מאופיי�–  

פנאי ל, צריכהל, מגורי� לסגורי� ומפוקחי�,  מופרטי��רחבימב"
מתוכנני� לבידוד תושביה� מפשע ובכ� מצמצמי� את אשר  ,עבודהלו

לרוב ה� לובשי� צורה של קהילות מגודרות או . חוסר הביטחו� שלה�
מערכות פיקוח מתוחכמות ושמירה , בתי מגורי� בעלי חומות גבוהות

מנת להג� על התושבי� ועל �על, ממהעשרי� וארבע שעות ביפרטית 
 13".רכוש�

 1997נכו� לשנת . סוג זה של קהילות מגודרות הוא הסוג הצומח במהירות הרבה ביותר
�אד� המתגוררי� במובלעות מבוצרות בארצות�עמד האומד� על כשמונה מיליו� בני

לב באזורי הפרוורי� וא� ב,  מתחמי� כאלה יכולי� להיות מחו� לעיר14.הברית בלבד

 
11  MIKE DAVIS, PLANET OF SLUMS 115 (2006).  
12  Edward J. Blakely & Mary Gail Snyder, Divided We Fall: Gated and Walled 

Communities in the United States, in ARCHITECTURE OF FEAR 85, 93 (Nan Ellin ed., 
1997).  

13  Dennis Rodgers, "Disembedding" the City: Crime, Insecurity and Spatial Organization 
in Managua, Nicaragua, 16(2) ENVIRONMENT & URBANIZATION 113, 113 (2004).  

14  Blakely & Snyder ,85' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
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ש� תושבי� מקבלי� אישור מהעירייה להוציא את רחובותיה� מהמרק� , העיר עצמה
מעטי� �במקומות לא. ידי גידור� והרשאת כניסה או מעבר לתושביה� בלבד�העירוני על

מציי� רונ� , בברזיל. המונה מאות רבות של מאבטחי� חמושי�, מוק� צבא פרטי של ממש
בטחי� הפרטיי� לבי� מספר השוטרי� במשטרה היחס בי� מספר השוטרי� והמא, שמיר

בקהילה .  המתחמי� הפרטיי� נמצאי� לא פע� מעל החוק1:3.15הברזילית עומד על 
י� ד$וח כי בכמה מקרי� קיצוניי� לא הרשו השומרי� 'מגודרת השוכנת בפאתי בייג

חברת (כל לפני מעסיקיה� �מאחר שהשומרי� אחראי� קוד�, למשטרה להיכנס למתח�
צות את לקוחותיה� בעלי הבתי�, )ולהניה ר  ַ                            והללו שואפי� ל   ְ  דוגמה נוספת מצויה 16.             

: ברזיל, פאולו�בסאו) Alphaville(בדבריו של אחד התושבי� בקהילה המגודרת אלפוויל 
 17".א� לא בעבור תושבי אלפוויל, תמותה�יש חוק בעבור בני"

 שאינו נזקק לעול� הקהילות המגודרות מתבדלות מהעיר ושואפות לייצר משק אוטרקי
מרכזי , מרכזי קניות, חולי��יש קהילות מגודרות ע� בית, למשל, קרטה' בג18.החיצוני

י� יש קהילות המפעילות רשתות חשמל ומי� עצמאיות 'ובבייג, ספורט ואוניברסיטה
אלא שלא תמיד הקהילות יכולות לעמוד ביעד זה של . בנפרד מאלה של העיר עצמה

  .והדבר תלוי בעיקר בגודל האוכלוסייה, יא כלכליתהסיבה לכ� ה. התבדלות
הוא הס� " ס� כניסה. "של מוצר" ס� כניסה"בגיאוגרפיה כלכלית קיי� המושג 

בכל שכונה יש חנות מכולת אחת , לדוגמה. שמעבר לו כדאי להכניס מוצר לאזור מסוי�
ח� וחלב ההנחה היא שג� שכונה קטנה הופכת מכירת ל. לפחות המוכרת מוצרי� בסיסיי�

קשה לעיתי� למצוא ג� בערי� , לעומת זאת, חנויות למכירת מקררי� או מכוניות. לכדאית
חולי� �מספר חולי השפעת מצדיק פתיחת מרפאות קופת, באותה מידה. גודל בינוני�בסדר
  .בעוד מספר חולי האיידס בישראל מאפשר פתיחת מרפאות ייעודיות מעטות יחסית, רבות

 
" כמה הערות על התנתקות כמשטר תנועה גלובלי: ישראל במשפחת העמי�" רונ� שמיר  15

ËÙ˘ÓÂ Ï˘ÓÓה"תשס (615, 601  ח(.  
16  Fulong Wu & Klaire Webber, The Rise of “Foreign Gated Communities” in Beijing: 

Between Economic Globalization and Local Institutions, 21(3) CITIES 203, 203–213 
(2004).  

17  DAVIS,118' בעמ, 11ש " לעיל ה. 
המגודרות מחוברות באופ� יחסי הקהילות , ילה'בירת צ, בסנטיאגו. יש ג� מקרי� אחרי�  18

שה� מצויות בלב מפני  דווקא –הקהילות המגודרות , פי סלסדו וטורס�על. למרק� העיר
 מגבירות את האינטגרציה ומחזקות – וורי�מרחיקות אוכלוסיות חזקות אל הפרואינ� העיר 

 Rodrigo Salcedo & Alvaro Torres, Gated :ראו. כלכלית את האזורי� הסמוכי� לה�
Communities in Santiago: Wall or Frontier, 28 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 

AND REGIONAL RESEARCH 27, 27–44, (2004) .�לא זה המצב בגדה המערבית , מכל מקו
  .לכ� אני מרחיב דווקא על הקהילות מהסוג המבודד והמסתגרו, דהיו�
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מוצרי� רבי� עוברי� א� כ� את , ולות וחזקות מבחינה כלכליתבקהילות מגודרות גד
ומה קורה כאשר הקהילות קטנות . חולי� ואוניברסיטות�עד כדי הקמת בתי, "ס� הכניסה"

א� כל הליכה לקניות או , במקרי� אלה רק אזור המגורי� מאובטח וסגור? ומפוזרות
יש דרכי� שונות . העירשל " האזורי� העויני�"לעבודה כרוכה ביציאה מהמתח� אל 

�דוגמה אחת מובאת מהעיר סאו. להתמודד ע� בעיית המעבר בי� המתחמי� המאובטחי�

  :ברזיל, פאולו

ג� רוכבי . מכוניות צמודות פגוש אל פגוש, פקוקותהדרכי� . שעת עומס"
אליטת העיר , א� גבוה מעליה�... מתקדמי� מהר יותראינ� האופנוע 

 א��על. תחת�ה הנפרשת י לאנרכיהאטומ,  ברקיע במסוקי�תחולפ
  התחבורהאחד מאמצעילפכות במהירות נהמסוק �מוניות, העלויות

  19".הפופולריי� בעיר המאוכלסת ביותר בברזיל

או בינ� , פאולו בעלי האמצעי� מתניידי� בי� הקהילות המגודרות השונות�תושבי סאו
קשה , אכ�. בוה מעליהג, במנותק מ� העיר, לבי� מרכזי הקניות והעבודה המאובטחי�

דווקא בשל , א� דר� תנועה זו, לחשוב על דר� תנועה מנותקת יותר מהעיר התחתית
במונחי� שהובאו קוד� . אינה משפיעה על התנועה בעיר עצמה, כ��ניתוקה הקיצוני כל

דר� תנועה זו מקצרת מאוד את , לכ� בסקירה התיאורטית בנוגע לדרכי� ולהשפעת�
  .א� אינה משפיעה בד בבד על ממדי� אחרי�,  במימד האורכיהמרחקי� בי� נקודות

 רס'כפי שמתאר דניס רודג, ש�. בירת ניקרגואה, דוגמה שונה היא זו של מנגואה
 קהילות – מסיבות גיאוגרפיות שונות שאי� זה המקו� להיכנס אליה� –צמחו , במאמרו

לות אלה אינ� גדולות קהי. פני מקומות רבי� בעיר�מגודרות קטנות יחסית המפוזרות על
הפתרו� . ומעמד� הכלכלי אינו מבוסס דיו לאפשר שכירת מסוקי�, דיי� להיות אוטרקיות

היה +רי*ת רשת של דרכי� מהירות , בתמיכה מסיבית של העירייה והממשלה, שנמצא
�על. כ� שנוצרה למעשה מערכת אחת החובקת את העיר, המחברת בי� הקהילות השונות

' מערכת'חיבור הפנימי של מרחבי� פרטיי� מוגני� אלה הוא שמייצר מה� ה", רס'פי רודג
פשר את צמיחת , קיימא�בת ' הרשת המבוצרת'                                  ִ             ונית� לומר שהמרכיב הקריטי ביותר שא 

  20".הוא פיתוחה של רשת אסטרטגית של דרכי� מהירות מוארות ומתוחזקות היטב

 
19  Wheatley, quoted in BULENT DIKEN & CARSTEN BAGGE LAUSTEN, THE CULTURE OF 

EXCEPTION: SOCIOLOGY FACING THE CAMP 94 (2005).  
20  Rodgers ,121–120' בעמ, 13ש "לעיל ה.  
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המדמה את הדרכי� , � ובעיקר א� נזכור את הציטוט מהחלק הקוד–במילי� אחרות 
 נית� לראות בהת+ר*$ת המרחבית של הקהילות – 21"פני מרחב� הנמתחי� עלÂÓÂ˜Ó˙"ל

. אלא קהילה אחת ממש, "מערכת של קהילות מקושרות"המגודרות במנגואה לא רק 
. שייכות לשכבת אוכלוסייה אחת בלבד, ממש כמו הקהילות המגודרות עצמ�, הדרכי�

שהמחלפי� תופסי� בה� את מקו� , מסלולי� ומגודרי�� רבי,מדובר בכבישי� מהירי�
�מהמקומות העניי� או הפרו(חשוב לציי� כי אי� חיבור בי� הדרכי� האיטיות . הצמתי�

האחרונות מתעלמות לחלוטי� מקיומו של מרחב . לבי� הדרכי� המהירות) סנדיניסטיי�
,  למשל– במקומות אחרי� ,אגב. וסלולות בקווי� ישרי� וקצרי� ככל האפשר, חיצוני לה�

עוני בקו הקצר ביותר המחבר בי� שתי � שכונות„¯Í נסללו דרכי� אלה –בניגריה ובסי� 
  22.תו� הריסת מאות ואלפי בתי�, נקודות מועדפות

ה� מפצלות את העיר לשתי . באופ� זה הקהילות המגודרות משנות את המרחב לחלוטי�
בי� . מצויה בתנועה והאחרת קפואההאחת ; האחת מקושרת והאחרת מפוצלת: שכבות

. והקשרי� הכלכליי� הולכי� ומצטמצמי� במהירות, שתי השכבות אי� קשרי� חברתיי�
לא , שבה תפסו כאמור המחלפי� את מקו� הצמתי�, בזכות מערכת הכבישי� המפלה

מייקל סורקי� לפי ). co-presence(נותרו עוד כל נקודות של חיכו� ושהייה משותפת 
)Sorkin(, להגביר מהירות " יש רצו� מתמיד)ידי מת� העדפה לאמצעי �על) ולחסו� זמ�

רגל �הולכי... רכבי� איטיי� נותני� זכות קדימה למהירי� מה�... התנועה המהירי� יותר
 23".רכבות לטובת מטוסי� וכ� הלאה, מכוניות לטובת רכבות, מעוכבי� לטובת מכוניות

עיו� זה של מניעת קונפליקטי� בי� אמצעי בבסיס תכנונה של עיר מודרנית עומד ר
  .כדי לאפשר זרימה מהירה ככל האפשר, התחבורה השוני�

הפערי� גדולי� עד כדי כ� שניתנת העדפה , כפי שקורה במנגואה, במרחבי� מפוצלי�
התוצאה היא שבמקו� . תו� חסימת שאר התנועה, מוחלטת לתנועה המהירה והעשירה

, הכבישי� הראשיי� הללו.  מבטלי� אות�–ודות המפגש לתכנ� את ההצטלבויות ואת נק
מסוכני� ביותר וגובי� , המחברי� את הקהילות המגודרות זו לזו תו� חציית שאר העיר

כבישי� אלה יוצרי� קווי , א� שייתכ� כי אי� איסור רשמי לחצות�,  כ�24.קורבנות רבי�
למעשה יוצרות מער� אחד ו,  הקהילות המגודרות קרובות זו לזו25.תיחו� יעילי� ביותר

מרחב , בעזרת דרכי� מהירות ומסוכנות לחצייה. בעוד שאר העיר הולכת ומתפצלת, רצי�

 
 . והטקסט הסמו� לה9ש "ראו לעיל ה  21
22  DAVIS ,106' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
  .67–66' בעמ, 19ש "לעיל ה, DIKEN & LAUSTENמצוטט אצל   23
24  DAVIS ,132' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
רו של רויאל נ� לגבי האופ� שבו קווי חיבור נהפכי� לקווי ראו בהקשר זה לעיל את הסב  25

 . ואיל�7ש "בטקסט הסמו� לה, הפרדה
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, דהיינו. רצי� ואורגני יחסית נהפ� למפוצל א� ורק על בסיס אפשרויות התנועה בו, אחיד
אלא ברצ� של , "ש�"לבי� " כא�"המפריד בי� , רצו� וברור, אי� מדובר בקו גבול אחד

  .וי תיחו� מסוגי� שוני� המשני� את המרחב מ� היסודקו
כאשר תושבי� מקבלי� אישור מהרשויות , מצב זה קורה לא פע� ג� במרכזי הערי�

, בירת הפיליפיני�, במנילה. לגדר ולהגביל כניסה לאזורי� שהיו פתוחי� בעבר, לתחו�
ומי האזור מחסומי� ונקודות בידוק מסמנת את תח, מערכת מפותחת של שערי ברזל"

הייתה למ� שנות החמישי� תנועה "הברית � ואילו בארצות26".ומפרידה אותו משאר העיר
מתחמי� . מתמדת מהסריג העירוני המסורתי לתבנית של פרוורי� ושל רחובות ללא מוצא

בכ� שה� , עירוניי� שואפי� לשעתק את התבנית הפרוורית בלב הסריג היש�] מגודרי�[
 אני מדגיש פ� זה של 27". ומגבילי� את יכולת� של זרי� להיכנסמשני� את תנאי הנגישות

לא , כלומר. ˘ÌÈÈ˜ ·Á¯Ó Ï˘ ÈÂ�Èקהילות מגודרות בלב הערי� כדי להצביע על אופ� ה
 הקהילות – ולכ� מתוכננות מראש כנבדלות –כמו בקהילות אשר נמצאות בפאתי ערי� 

משטר תנועה אחר במרחב וכופות , בתו� הערי� סוגרות חלק מהעיר שהיה בעבר רצי�
  .שקוד� לכ� לא חלו בו הגבלות

מודל הקהילות המגודרות מאפשר להצביע על : נקודה זו היא אחת החשובות במאמר
וזאת באמצעי� מג$וני� , פרטי ומדיר, שוויוני�היהפכותו של מרחב משוויוני וציבורי ללא

� שבו אמצעי התנועה המודל מראה את האופ. מאיד� גיסא, והאטה, מחד גיסא, של האצה
רות מגבירי� את רציפותו ויציבותו של המרחב של קבוצה אחת  ֵ                                                       והגד   ÏÚ�ÔÂ·˘Á) המיעוט(   

אשר מייצרת בעבור , כיצד ההתבדלות, או במילי� אחרות, )הרוב(הקבוצה האחרת 
מפצלת בד בבד את המרחב של הרוב למקומות רבי� , אוטרקי ויציב, המיעוט מקו� אחד
  .לי� לקיי� את עצמ�וקטני� שאינ� יכו

  גדה המערביתפיצול המרחב ב. ג

אצביע כעת , לאחר הצגת הבסיס התיאורטי וסקירת כמה צורות של קהילות מגודרות
המצב ש� דומה לזה שתואר , לטענתי. על המצב שהתפתח לאור� השני� בגדה המערבית

 אבקש את החלק הזה של המאמר. וא� עולה עליו מבחינות רבות, לעיל לגבי מנגואה
להצביע על אופני השליטה וניהול המרחב מטרת הסקירה אינה . לפתוח בסקירה היסטורית

הכוונה . הגבלת השימוש הפלסטיני במרחבאת כרונולוגי לתאר באופ� לא ג� ו, הקודמי�
באופ� ) תקנתי/חקיקתיהותי ויישבהתה, צבאיה( המער� המרחבי * להראות כיצד נפראהי

 
26  DAVIS ,116' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
27  Blakely & Snyder ,86' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
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התנועה אשר משבשת ומאיטה את  החלת הטכנולוגיה הנוכחית את, מאוחר יותר, פשר  ִשא 
תו� האצת התנועה בקרב הקהילות היהודיות וחיבור� זו לזו , גדה המערביתבהפלסטינית 
 ההיסטורי מקביל פרקה. 1949הנשק משנת �קווי שביתתישראל שבגבולות �ואל מדינת
בניית המסד שעליו של   זהו תיאור:פריקהא�הברזל בדרו��מסילותשל  *ת�רילתיאור +
 הטכנולוגיה –שינוי כללי השימוש בה� ו באמצעות ביצור הנקודות והקווי� –התבססה 

ומהי , יפ אחד יכול לסגור תא שטח של�'בלעדיו קשה להבי� כיצד ג .הקיימת בהווה
  .השפעתו המרחבית של מאחז קט�

ַ מרכזיי� מ גורמי� שני ,  התיאורטיכמפורט במבוא : ימוש של מרחבבני� את ערכי הש        
, אחרת של הצלחה או ברמה זו,  נקבעי�השני אל.  וכללי השימוש בוזיארגו� המרחב הפי

ֲ הח , כלומר. ידי מי ששולט במרחב הציבוריעל  זקה על המרחב והזכות לנסח את החוקי�  
כ� יכול .  את הכוח לקבוע את ערכי השימוש המרחביי�, או למי מטעמו,מעניקות לשלטו�

כפי , גדה המערביתב. עיל להתגבר על נחיתות מספרית וטריטוריאליתכוח שלטוני י
רג� המרחב ונקבעו חוקיו באופ� המאפשר לישראל לשלוט באופ� א$, שאפרט להל�

  28.בו היא מצויה לכאורה בעמדת נחיתותשאפקטיבי בשטח 
התהלי� החל בהקפאת המצב המרחבי ובתיחו� המרחב הפלסטיני הלגיטימי רק 

לאחר תיחו� האיי� הפלסטיניי� הוכרז אחוז נכבד מהמרחב הנותר . ה בנוילשטח שכבר הי
בכ� ". טבע�שמורות"או " שטחי אש", "אדמות מדינה"באמצעות הכרזתו כ, כישראלי

שבתוכו זרועי� היישובי� , ניתנה לישראל חזקה מספקת לארג� את המרחב הרצי�
י� לאור� השני� צמחו נקודות היישוב המבודדות שזרעה ישראל בשטח. הפלסטיניי�

מתו� כוונה לייצר חציצה בי� , תו� הדגשת +רי*ה אורכית ככל האפשר, בצורה משונה
 השלי� את ההיפו� – כבישי� רחבי� –חיבור הנקודות בקווי� . שטחי� פלסטיניי�
מער� . מבודדי� שהמעבר ביניה� אסור או למצער מפוקח" תאי שטח"הטופולוגי ביוצרו 

שטח ביטחו� "שיצרה , לית"ידי תפיסת ההגנה הצה�� עובה ובוצר עלהנקודות והקווי
  .מאחז או כביש, סביב כל התנחלות" מיוחד

התיאור ההיסטורי שיובא להל� יציג מהל� משולב של השתלטות על טריטוריה במוב� 
ֲ  הח יה שלתו� העצמת אופי, גדלהול� ושל רכישת חזקה על שטח  יורה �זקה משליטה דה  

ֲ ניצול הח ; ופקט�לשליטה דה שאפשרו השתלטות , זקה לקביעת כללי שימוש במרחב       
הפלסטיני� בד בבד ע� לגבי  צמצו� ערכי השימוש  מכ�וכתוצאה; מרחבית נוספת

  .יהודי�מתיישבי� ההלגבי הרחבת ערכי השימוש 

 
אז נסוגה ישראל מנוכחותה , 2005עזה עד שנת �ג� לגבי רצועת, כמוב�, טענה זו תקפה  28

אני מתרכז בתהלי� , ע� זאת, במאמר זה.  ופירקה את ההתנחלויות ש�הקרקעית ברצועה
  .בגדה המערבית
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  הפלסטיניי�" איי�"התיחו�   . 1

קיקה את תיאור תהלי� ההשתלטות על המרחב אני מבקש להתחיל בשני צווי ח
 והורה על הקפאת הליכי ההסדר והרישו� של זכויותיה� �1968הראשו� הוצא ב. צבאיי�

בצור� להימנע מהל� זה ישראל הצדיקה ( 29.של תושבי הגדה המערבית על אדמותיה�
לא יוכלו ר שא, מפגיעה בזכויותיה� של פלסטיני� שנטשו את הגדה במהל� המלחמה

,  עקב סיבות היסטוריות מג$ונות30.)� אד� אחרלהתנגד לרישו� קרקע השייכת לה� על ש
�ביניה� הרצו� להימנע מתשלו� מיסי� וקיו� פרקטיקות עיבוד אדמה כפריות קומונליות

 מהקרקעות בגדה המערבית לא הוסדרו בהלי� רישומי כלשהו עד �70%יותר מ, מסורתיות
  .הקפאת ההליכי�

חוק תכנו�  ("1966ני משנת שינה את חוק התכנו� הירד, �1971שהוצא ב, הצו השני
 לשינוי של חקיקת התכנו� הייתה השפעה משמעותית 31).79' מס" כפרי� ובנייני�, ערי�

מפני שהוא הגדיר מחדש את המרחבי� , ביותר על צמיחת המרחב של הגדה המערבית
�‡Èאלא , הצעד שנקטה ישראל לא היה תכנו� מחדש, למעשה. המותרי� לבנייה ולצמיחה

�È„ÓÎ ÔÂ�Î˙˙ÂÈ .הוחלפו , ל באזור"לאחר שכל סמכויות התכנו� הועברו למפקד כוחות צה
. רוב� אנשי צבא ונציגי המתנחלי�, בעלי התפקידי� הירדני� והפלסטיני� בישראלי�

קצי� המטה "נהל האזרחי באחריותו של   ִהמ הפכה ליחידה של שנ ,מועצת התכנו� העליונה
בתוכניות , בכל הנוגע בתוכניות מתארקיבלה את הסמכות הבלעדית , "לענייני פני�

בקביעת גבולות של כפרי� וכ� , בהרחבת גבולות של עיריות, ברישוי מבני�, מפורטות
כ� בוטלו ועדות התכנו� המחוזיות וניטלו סמכויות התכנו� ממועצות � כמו32.הלאה

ר וא� בוטלה זכות הער, כ� שכל הסמכויות נותרו בידי מועצת התכנו� העליונה, הכפרי�
  .על החלטותיה של מועצה זו

ידי תפיסת שטחי� נרחבי� �הגבלות נוספות הוטלו על ההתפשטות הפלסטינית על
ואיסור , הטלת הגבלות בנייה חורגות מהרגיל סמו� לכבישי� ראשיי�, לצרכי� צבאיי�

והוטלו , טבע�שטחי� רבי� הוכרזו כשמורות. מגורי� ליד התנחלויות ומתקני� צבאיי�
 באופ� זה אסרה ישראל בנייה בקרוב 33. שוני� על בנייה ופעילות חקלאיתבה� איסורי�

  34. משטח הגדה�70%ל

 
  .�1968ט" תשכ,)291' מס ()יהודה ושומרו�(צו בדבר הסדר קרקעות ומי�   29
  .3ש "לעיל ה, ליי� בשיתו� ויצמ�  30
 .�1971א" תשל,)418' מס ()יהודה ושומרו�( צו בדבר חוק תכנו� ערי� כפרי� ובנייני�  31
 ).1990 אוגוסט ,ד� מידע (‰‚·È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ�· ÏÚ ˙ÂÏ˙בצל�   32
  ).Ï˘ ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚˘Â·ÈÎ :‰„Â‰È ,‰ÊÚ Ï·ÁÂ ÔÂ¯ÓÂ˘ 76) 2002 אלישע אפרת   33
  .32ש " לעיל ה,בצל�  34
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כניות ות"נהל האזרחי   ִהמ בתחילת שנות התשעי� ערכה לשכת התכנו� המרכזית של 
כניות אלה נועדו להחלי� את ות.  כפרי� בגדה המערבית�400לכ" מתאר מיוחדות חלקיות

 ,אול� במקו� לאפשר פיתוח של הכפרי�. י החוק הירדנינדרשו לפשכניות המפורטות והת
 ,אוויר של כל כפר�כניות נערכו צילומיולצור� עריכת הת: כניות תיחו�וה� היוו למעשה ת

כניות ולפי ת. יה מעבר לאותו קו נאסרהי והבנ,אזור המיושבה סביב טישורטט קו סכמ
ה ישמשמעותה בני, infillבדר� של להיעשות הבנייה בכפרי� הפלסטיניי� אמורה , אלה

באזורי� הפנויי� בתו� השטח המתוח� באמצעות בנייה לגובה והגדלה הדרגתית של רמת 
  35.הצפיפות

מצויות באופ� )  משטחי הגדה60%הכוללי�  (Cסמכויות הבנייה בשטחי , נכו� להיו�
ל ה עיהיתרי בניקבלת נהל האזרחי בבקשה ל           ִפלסטיני� למ ל שפניות . מוחלט בידי ישראל

. אדמותיה� הפרטיות הנמצאות מחו� לאזור התיחו� נדחו ברוב המכריע של המקרי�
הימצאות הקרקע מחו� לשטח (כניות התיחו� ויה מסתמכי� ה� על תיהנימוקי� לדח

�הגדרת השטח כאזור חקלאי או כשמורת(כניות המתאר המנדטוריות ווה� על ת) כניתוהת

נהל האזרחילשעבר הי, משנה שלמה פוליטיס�אלו�). טבע הודה כי ,                 ִ          וע� המשפטי של המ 
  36".אי� יותר אישורי בנייה לפלסטיני�... ברמה הפרקטית"

  ההשתלטות על המרחב הרצי�  . 2

לאחר תיחו� הבנייה הפלסטינית החלה ההשתלטות הישראלית על המרחב הרצי� 
דר� ". אדמות מדינה"הדר� העיקרית שבה נו>ס השטח הייתה הכרזה עליו כ. שבי� האיי�

קרקע שאינה בבעלות , לפי חוק זה. 1858זו נסמכת על חוק הקרקעות העותמאני משנת 
 או –שע$!דה פחות מעשר שני� ברציפות או שלא ע$!דה שלוש שני� לפחות , פרטית

 שמשמיע אד� מ� המקו� המיושב ,שהקול הר� ביותר"אדמת טרשי� המרוחקת כ� 

 
ונעשה בה שימוש נרחב ביחס , שיטה זו של תיחו� אזורי הבנייה המותרי� אינה חדשה  35

ני� ידי משרד הפ�קביעת הגבולות המוניציפליי� על. ישראל�ליישובי� הערביי� במדינת
 בהשוואה �64%הקטנת תחו� השיפוט הממוצע של היישובי� הערביי� בידי הביאה ל

 �18%בעוד האוכלוסייה הערבית מהווה כ, כ�. בתקופת המנדט" אדמות הכפר"לתחו� 
 משטח 2.5%תחומי השיפוט של היישובי� הערביי� מקיפי� רק , מאוכלוסיית המדינה

למ�  השטח הבנוי בתחומי היישובי� הערביי� גדל, הרחבת תחומי השיפוט�עקב אי. המדינה
‰¯Ê‚Ó· ËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙ ˙·Á¯  מתכנני� למע� זכויות תכנו� –� מק$ ִ! ראו . 16 פי 1948שנת 

È·¯Ú‰ )עמדה�נייר( www.bimkom.org/pressView.asp?publicationId=20.  
̇ ı¯‡‰ È�Â„‡ : Ï‡¯˘Èעקיבא אלדר ועדית זרטל   36 �È„ÓÂ ÌÈÏÁ�˙Ó‰1967–2004 400) דביר ,

2004.( 
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. ולריבו� נתונה הזכות לתופסה, כחסרת בעלי�מוגדרת  – 37" לא יישמע ש�,הקרוב ביותר
 מאדמות הגדה לא הוסדר כחוק עד צו �70%הלי� הרישו� לגבי יותר מ, כאמור לעיל

�מתברר ג� שסימו� הקרקעות בפועל לקה באי. והאדמות נהפכו לטר� קל, ההקפאה

ות שיש בה� מרכיב של עיו, אוויר�גבי תצלומי�הרישו� הראשוני נעשה על. דיוקי� רבי�
 מהקרקעות שהוכרזו �30%יותר מ, כפי הנראה. התמונה ככל שמתרחקי� ממרכז התצלו�
  38.המידה המחמירות של המדינה�כאדמות מדינה אינ� כאלה א� לפי אמות

ידי שני גופי� מרכזיי� � עליתמונחהמדיניות תכנו� על השטח שנתפס החילה ישראל 
 ;ת משרדי הממשלה השוני� באמצעו, האחד הוא ממשלת ישראל:מתואמי� ביניה�ה

ר שא ,באמצעות מחלקת ההתיישבות בהסתדרות הציונית, הוא הסוכנות היהודיתוהאחר 
האב של הסוכנות היהודית �כניתושהוא ת(במסמ� דרובלס את מטרתה הגדירה 

לצמצ� את ההתפרסות הבלתי מבוקרת של ההתיישבות : "כדלקמ�) ישבות בגדהילהת
 של התפיסה שהמרחב של ההתיישבות הערבית חייב  זהו מימוש תכנוני39."הערבית

� בלתי*$תר היא הת+ה�כל חריגה מכי  ו,�מיישוב הקייישאר בתחומי הבית והילה

  40.מבוקרת לתו� המרחב היהודי
תיחו� המרחב הפלסטיני וייצור הכלי� המאפשרי� השתלטות על שאר המרחב יצר 

כי א� נהפכו , ו עוד חלק ממרחב הגדההיישובי� הפלסטיניי� לא הי. מצב של היפו� צורני
בשלב זה מדובר עדיי� באפשרויות . לאיי� מבודדי� בתו� י� השמור לצד הישראלי בלבד

א� הכיוו� שהחל להסתמ� אז התעצ� עוד ועוד ככל , ולא בשהייה ובתנועה, בנייה בלבד
  .שחלפו שנות הכיבוש

 
  .3ש "לעיל ה, יצמ�וליי� בשיתו� כפי שמצוטט אצל  ,מאניחוק הקרקעות העות ל6' ס  37
מורשי� �המאחזי� הבלתישל ועדת השרי� לעניי�  חדוהמחברת , שיחה ע� טליה ששו�  38

 דרור אטקס וחגית –" שלו� עכשיו "של עדכני חמ� הראוי להוסי� שלפי דו). 17.3.2006(
 א� –) 2007יולי  (·�ÙÂ :ÌÈÈÓ˘¯‰ ˙ÂÏÂ·‚Ï ıÂÁÓ ˙ÂÈÂÏÁ�˙‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ‰ÈÈ¯ˆ˙עופר� 

 מההתנחלויות 90%, פי עשרה מהשטח הבנויגדול שתחו� השיפוט של ההתנחלויות בגדה 
וות רכז צ, לדברי דרור אטקס. לרוב בבעלות פרטית פלסטינית, משתלטות על שטח נוס�

למה למהר לבנות במה שהוא : ההיגיו� מאחורי השיטה ברור", מעקב המאחזי� של התנועה
�המינהל האזרחי ממילא מונע בנייה פלסטינית בתחומי השיפוט של ? כבר מראש של

אי� כמעט אכיפה נגד מתנחלי� הבוני� שלא כחוק ואי� הריסה בפועל , מנגד. ההתנחלויות
" פי עשרה מהשטח הבנוי: חו� השיפוט של התנחלויות בגדהת"עמוס הראל " .של בנייה כזו

ı¯‡‰ 6.7.20071 א. 
 ).ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ :‰È‚Ë¯ËÒ‡ ,˙È�ÎÂ˙Â ˙ÂÈ�È„Ó) 1980מתתיהו דרובלס   39
̇ Á¯Ó‰ ÒÂÎÈ� :È‡Â ÔÂ�Î˙� ÈÏÎÎ· מתכנני� למע� זכויות תכנו� – �מק$ ִ!   40 È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ÔÂ�Î˙

ÈËÈÏÂÙ )עמדה�נייר (www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=36.  
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לא הצליחו ליצור מסה הגיאוגר� אלישע אפרת טוע� כי ההתנחלויות נכשלו מאחר ש
קשה לומר ", לטענתו. וכי פיזור� הגיאוגרפי החליש� והיה בעוכריה�, דמוגרפית קריטית

שאחרי כמה עשרות שני� של כיבוש אזרחי זוחל נוצרה בשטחי� שליטה יהודית 
מחמיצה את מורכבותו של , הנובעת מהעמדה הגיאוגרפית הקלסית,  גישתו41".דומיננטית

 �250,000מספר המתנחלי� עומד כיו� על כ, אמת. מרחבי המתוארתהלי� ההתפשטות ה
והשטח הבנוי של ההתנחלויות עומד על ,  מאוכלוסיית הגדה כולה10% שה� רק 42,בלבד
במדדי� המסורתיי� המתנחלי� אכ� מצויי� בנחיתות מספרית .  בלבד משטח הגדה1.7%

ל ארגו� המרחב וכללי אלא שמדדי� אלה מדלגי� על גורמי� חשובי� ביותר ש. ברורה
) ד(; צורת� ודר� התפתחות�) ג(; שטח שיפוט�) ב(; מיקו� ההתנחלויות) א: (השימוש

. פרקטיקות ההגנה הצבאיות על היישובי� והדרכי�) ה(; הדרכי� המחברות ביניה�
המידה האמיתי של ההשתלטות הישראלית על הגדה �משתני� אלה ה� המתארי� את קנה

� המשמעותיי� להבנת +רי*ת� של הנקודות וחיבור� בקווי� אלה הגורמי. המערבית
  .זמנית כמסלולי האצה וכקווי הפרדה� כבישי� המתפקדי� בו–ממוגני� 

)‡ (˙ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ ÌÂ˜ÈÓ  

היטיבו " גוש אמוני�"המתנחלי� מבית . ההתנחלויות נפרשו בשטח באופ� מחושב
אלא ג� , וכלוסייה היושבת בואחיזתנו בחבל אר� אינה פונקציה של גודל הא"להבי� כי 

 מפת 43".של גודל השטח אשר אוכלוסייה זו מטביעה בו את רישומה והשפעתה
 לא פע� באופ� מכוו� –פני המרחב כולו �ההתנחלויות מראה כיצד התפרשו אלה על

תנחלויות הוקמו סמו� מאוד ליישובי� הרבות מה. בליב� של ריכוזי אוכלוסייה פלסטינית
בחלק . לפחות באחד הכיווני�,  האורבני�ה שאינה מאפשרת את פיתוחבצור, פלסטיניי�

הוא כיוו� ההתרחבות הטבעי של היישוב שמהמקרי� הוקמה ההתנחלות דווקא באזור 
 44. מבחינה טופוגרפיתהפלסטיני

 60כביש . חשיבות מיוחדת ניתנה למיקו� ההתנחלויות בסמיכות לכבישי� ראשיי�
והוא מחבר בי� שש הערי� הפלסטיניות , המערביתהוא עורק התנועה הראשי בגדה 

+רי*ת ההתנחלויות לאור� ציר זה נועדה לאפשר לישראל לשלוט בכביש ראשי . הגדולות
. ולחסו� את האפשרות לבנייה פלסטינית שתחבר יישובי� פלסטיניי� משני צידי הכביש

 
  .56' בעמ, 33ש "לעיל ה, אפרת  41
לנתוני� מעודכני� על מספר .  יהודי��190,000ש� מתגוררי� כ, לא כולל מזרח ירושלי�  42

  .www.peacenow.org.ilההתנחלויות ואוכלוסיית המתנחלי� ראו 
  ).ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ·‡ ˙È�Î˙ 15) 1980גוש אמוני�   43
 .3ש " לעיל ה,ליי� בשיתו� ויצמ�  44
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קובעת , "הרהתיישבות יהודית לאור� ציר זה תיצור חי� מנטלי בהתייחסות לגב ה"
וכמו כ� היא עשויה לצמצ� את ההתפרסות הבלתי ", האב לפיתוח יהודה ושומרו��תוכנית

ברוב המקרי� הוקמו התנחלויות מבודדות  45".מבוקרת של ההתיישבות הערבית
 אול� בכמה מקרי� יצרה ישראל גוש ,החולשות על קטעי� קצרי� יחסית של הכביש

 לכ� היא גוש ותגמאחת הד$. 60ותר של כביש התנחלויות החולש על אזור משמעותי י
 דונמי� �7,700 משתרעי� על כליי�גבולותיו המוניציפר שא, לבונה�מעלה–עלי–שילה

 שטח . היא דוגמה מצוינת למשמעות המיקו�אדומי��ההתנחלות מעלה 46.מסביב לכביש
 א� המש� שליטתה של 47, בלבד משטח הגדה המערבית�0.8% מקי� כההשיפוט של

 שטח זה גור� לביתור הגדה המערבית לשני חלקי� המנותקי� זה מזה לחלוטי�בל ישרא
  .כמעט

)· (˘˙ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÁË  

ביישובי� היהודיי� בגדה חל היפו� מוחלט של המצב שתואר לעיל ביחס לתיחו� 
 גבול השטח �ÂË˜Ù„‰בעוד אצל האחרוני� שטח השיפוט הוא . היישובי� הפלסטיניי�

בהתנחלויות שטח השיפוט גדול לעיתי� עשרות מוני� , )יתי� א� פחות מכ�ולע(הבנוי 
, "ערבות הירד�" ההיפו� מודגש בצורה הברורה ביותר במועצה האזורית 48.מהשטח הבנוי

 המרחב 49".כל בקעת הירד� למעט היישובי� הפלסטיני�"ששטח השיפוט שלה הוגדר כ
תו� מניעת כל אפשרות , עצמ�למעט היישובי� הפלסטיניי� , כולו נהפ� לישראלי
  . של היישובי� הפלסטיניי�– יישובית או חקלאית –להתפתחות עתידית 

כלומר גבול שטח השיפוט של התנחלות , "תחו� היישוב"שני מושגי� חשובי� ה� 
המכילה כמה , שהוא השטח הכולל של מועצה אזורית, "שטח שיפוט"ו, ספציפית

עליה� שומי היישוב כוללי� את כל הקרקעות השטחי� המרכיבי� את תח. התנחלויות

 
˙È�Î˙ ‡· משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית   45

‰„Â‰ÈÏÂ ÔÂ¯ÓÂ˘Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï , ¯ÂÊÈ‡Ï ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È�Î˙È�˘ÏÌ 1983-86) ג"תשמ ניס�.(  
  .3ש " לעיל ה,ליי� בשיתו� ויצמ�  46
גדול ,  נפש�32,000בה מתגוררי� כש, ) דונ�48,000(אדומי� �שטח השיפוט של מעלה  47

טח  מש�76%כ. 12מספר תושביה גדול פי ר שא ,) דונ�51,449(אביב �כמעט כמו זה של תל
 .38ש "לעיל ה, ראו אטקס ועופר�. אדומי� אינו מנוצל כלל�השיפוט של מעלה

הנמצאת על תוואי הכביש בדרו� , ) תושבי�300(ה  ַע  ְמ           ִההתנחלות ש שטחה הבנוי של  ,למשל  48
 א� גבולותיה כוללי� ,)כולל המאחז שמדרו� לה,  דונמי�265(יחסית מצומצ� הוא , הגדה
 . מהשטח הבנוי40 פי –  דונמי��10,600מיותר 

 �1979�" תש,)806' מס ()יהודה ושומרו�() 2' תיקו� מס(צו בדבר ניהול המועצות האזוריות   49
  .1979ספטמבר ב 30,  מפת תחו� המועצה האזורית בקעת הירד�–
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 של רוב הרשויות המקומיות יה�גבולות, כתוצאה מכ�. השתלטה ישראל לאור� השני�
שטחי  .רציפי��לא וכוללי� בתוכ� גושי שטח ,היהודיות בגדה המערבית ה� מפותלי�

השיפוט של המועצות האזוריות בגדה המערבית כוללי� שטחי� ריקי� עצומי� שלא 
 1.7% ס� השטח הבנוי בגדה עומד על .רפו לתחו� היישוב של התנחלות כלשהיצו

 2,000כמעט  (�ÌÈÙÒÂ 35.1%.  משטחה6.8%ותחומי היישובי� משתרעי� על , משטחה
�בס�.  נתוני� לשטחי השיפוט של המועצות האזוריות– מחו� לתחומי היישובי� –) ר"קמ

 הרחבה משמעותית של 50.משטח הגדה 41.9%הכל ההתנחלויות חולשות באופ� ישיר על 
,  וכפי שפוסק דוח רשמי– שנות אוסלו – 51שטחי השיפוט נעשתה בשנות התשעי�

הרחבת תחומי השיפוט נעשתה ללא כל קשר לצרכי� האורבאניי� של היישובי� "
  52".הקיימי�

)‚ (Ô˙ÂÁ˙Ù˙‰ Í¯„Â ˙ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ Ï˘ Ô˙¯Âˆ  

וכוללי� ,  בשטחי� ה� מפותלי�הגבולות המוניציפליי� של רוב המועצות, כאמור
סבירי� �בהסתכלות ראשונית גבולות אלה נראי� בלתי. רציפי��לעיתי� גושי שטח לא

קשה , למשל, כ�. תכנוני קלסי�מידה גיאוגרפי�ובוודאי אינ� עומדי� בשו� קנה, לחלוטי�
). 3ראו איור (להבי� את ההיגיו� שמאחורי צורת שטח השיפוט של ההתנחלות איתמר 

 14פי ( דונ� 7,000פני �יש שטח שיפוט המשתרע על, 540שמספר תושביה , נחלות זולהת
שבתוכו איי� שאינ� משתייכי� לשטח , צר וארו�, של שטח הררי מפותל) מהשטח הבנוי

  .השיפוט
במקו� לבנות בצמידות ליישוב . קשה עוד יותר להבי� את אופ� הבנייה בתו� שטח זה

אשר , )נכו� למועד כתיבת שורות אלה, שבעה( נוספי� מוקמי� כל העת מאחזי�, הקיי�
. אבטחה נוספת וכ� הלאה, ממוקמי� בקצות שטח השיפוט ומחייבי� פריצת דרכי גישה

. הרחבת המבט אל הסביבה הפלסטינית מבהירה את הסיבה לאופי התפשטות מוזר זה
ניתוק . �עווארתא ויאנו, ההתנחלות איתמר חוסמת את צמיחת� של הכפרי� בית פוריכ

  .הרצפי� הפלסטיניי� ה� המטרה היחידה של צורה זו של בנייה והתפתחות

  

 
 .3ש " לעיל ה,ליי� בשיתו� ויצמ�  50
הורחבו או הוגדרו מחדש ) כשלושה רבעי� מס� כל ההתנחלויות( מהתנחלויות הגדה �92ב  51

 .38ש "לעיל ה, ראו אטקס ועופר�. שטחי השיפוט
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  מגיע עד גיתית , אגב, הכביש. ההתנחלות איתמר ומאחזיה: 3איור 

  )בצל�: מקור(שבבקעת הירד� 

  

אשר מתבוננת על ערכי השימוש ומכירה בחשיבות� של , שיטת הניתוח המרחבית

 122כרגע יש בגדה המערבית .  חדש את נושא המאחזי�מאירה באור, הנקודות והקווי�

.  מתנחלי��250,000כ, 2006נכו� לסו� , שבה� מתגוררי�, "רשמיות"התנחלויות 

היא העיר , מודיעי� עילית, )1996בשנת (ההתנחלות האחרונה שהוקמה באישור ממשלתי 

תנחלויות בצד הה. 30,000ומספר תושביה עולה על , המאוכלסת ביותר בגדה המערבית

 
   פרקליטות (ÌÈ˘¯ÂÓ È˙Ï· ÌÈÊÁ‡Ó ‡˘Â�· ÌÈÈ�È· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ 84טליה ששו�   52

-www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0A0FBE3C-C741-46A6-8CB5 )8.3.2008, המדינה
F6CDC042465D/0/sason2.pdf )להל�: ÔÂ˘˘ ÁÂ„.(  
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, יותר ממאה מאחזי�, משנות התשעי� ואיל�, הרשמיות והמוכרות הוקמו ברחבי השטחי�

 ההשוואה בי� העיר 53.שמספר התושבי� הכולל בה� אינו עולה על כמה אלפי� ספורי�

מודיעי� עילית לבי� המאחזי� הפזורי� מדגישה את ההבדל בי� ההתייחסות לגודל 

  .רי*תה ולמיקומההאוכלוסייה לבי� ההתייחסות לפ

בעוד אוכלוסיית מודיעי� עילית גדולה פי חמישה עד שישה מזו של כל המאחזי� 

. עיו� במפה מראה את ההבדל המהותי בהשתלטות על השטח שהללו מייצרות, יחדיו

ייצרה אומנ� מסה קריטית של תושבי� שהביאה לידי , הסמוכה לקו הירוק, מודיעי� עילית

תו� בליעת חלקי� , פרדה ש$נה כדי לכלול אותה בשטח ישראלכ� שהתוואי של חומת הה

ואינה , היא עדיי� נקודתית, אול� מבלי לזלזל בהשפעה זו. גדולי� מאדמות הכפר בילעי�

לעומת , המאחזי�. אלא רק מתחמת ומצמצמת אותו, מונעת את קיומו של מרחב פלסטיני

ממלאי� , )ה� מאוישי� כללוחר� העובדה שלעיתי� אי� (למרות גודל� המזערי , זאת

כש� שתחנות הרכבת מילאו תפקיד משמעותי . היטב את פונקציית ההשתלטות על המרחב

קבע וכל �אפריקה א� שלא היה בה� שו� תושב�בהשתלטות הבריטית על מרחבי דרו�

בקווי� טמו�  המאחזי� � שלכ� עיקר חשיבות, מהות� הייתה נקודות מעבר ממקו� למקו�

כפי שארחיב עוד  ( ובפרקטיקות ההגנה על הנקודות ועל הקווי�הנמתחי� אליה�

  –טליה ששו� קובעת בדוח שלה כי ). בהמש�

 ש� יספק – לפיה בכל מקו� בו מתגורר ישראלי תהקונספציה הביטחוני"
שכל מתנחל החפ� , יוצא. הביאה לתוצאה עגומה במיוחד, ל הגנה"לו צה

ללא סמכות ובניגוד לחוק , א� שלא ברשות, לטעת את ביתו במקו� פלוני
התוצאה המסתברת ממעשי� אלו היא שמי שקובע .  זוכה להגנת הצבא–

 אלא –ל בשטח איננו מפקד הצבא "בסופו של דבר את פרישת צה
  54."המתנחלי�

, גורר אחריו ג� כביש גישה" החפ� לטעת את ביתו במקו� פלוני"אלא שכל מתנחל 

  .זקוק לאבטחה, כידוע, אשר א� הוא

  

 
 משפחות 753 נמנות חבדו. מפריד בי� שני סוגי מאחזי� לפי זמ� הקמת� ˘˘Â„Á ÔÂ. ש�  53

אשר  ,יאל שרו�ארלשלטו� בו עלה שהזמ�  (2001 סהמתגוררות במאחזי� שהוקמו לפני מר
 נפשות במאחזי� שהוקמו �600ועוד כ) מאותו מועדוקמו כל המאחזי� שיאת התחייב לפנות 

  .לאחר תארי� זה
 .342' בעמ, ש�  54
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)„ (˙ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ ÔÈ· ˙Â¯·ÁÓ‰ ÌÈÎ¯„‰  

לנתוני הקרקע , כבישי יהודה ושומרו� בלטו מאז ומעול� בצמידות� לטופוגרפיה"

 כבישי 55.כתב אלישע אפרת, "החקלאית ולתפרוסת הכפרית והעירונית הערבית

כל התנחלות שהוקמה בשטחי� הכבושי� גררה . ההתנחלויות שינו מאפיי� זה מ� היסוד

הדבר כרו� בפריצת תוואי� חדשי� בטופוגרפיה היה בה� שג� במקרי�  –אחריה כביש 

מ של כבישי� נדרשו כדי לחבר את ההתנחלויות " ק10. ומשופעת מאודסלעית , קשה

 איש 300עבור בכביש נסללו של מ " ק14; ני�'לכביש עוק� ג)  נפש300(כדי� וגני� 

י� המלח בי� נסללו בי� תקוע לכביש של מ " ק�30מויותר ; ה ַע  ְמ                     ִהמתגוררי� בהתנחלות ש 

כ� מקבל ג� כל מאחז  56. מתנחלי� במעלה עמוס ובמצפה של��550כדי להתחבר לכ

 המיועדי� מראש לתנועת –כבישי� אלה . כביש סלול המחבר אותו לכביש הראשי

גבי �במקרי� רבי� לא רק התנועה על. לתנועת פלסטיני�  אסורי�–מתנחלי� בלבד 

  ).אפילו ברגל(חצייתו אלא ג� , הכביש אסורה

תכנו� יהודה "במסמ� שכותרתו . לא תמיד היו הכבישי� נפרדי� לשתי האוכלוסיות

�ההכוונה המדינית אומרת חד: "נכתב, 22.4.1982מתארי� , " יחסי ישראל ערב–ושומרו� 

תו� הימנעות ) תקשורת, ניקוז, ביוב, מי�, חשמל, דרכי�(משמעית ערבוב תשתיות 

ג� כאשר סללה ישראל ,  כ�57)".תרבות ובריאות, חינו�(ברתיות מערבוב מערכות ח

הוצדקה הפקעת הקרקע לצורכי ציבור בכ� , כבישי� חדשי� לצורכי מפעל ההתנחלויות

ידי �הצדקה זו התקבלה פע� אחר פע� על. ששתי האוכלוסיות ירוויחו מכ� במידה שווה

רטית לצור� סלילת כביש די� שנית� בעתירה נגד הפקעת קרקע פ�בפסק, לדוגמה. �"בג

קיבל , תו� עקיפת יישובי� פלסטיניי�, שיחבר את ההתנחלות קרני שומרו� לישראל

  –  וקבע כי,השופט שילה את עמדת המדינה

עקיפת ריכוזי אוכלוסייה פועלת למניעת עיכובי� הכרחיי� שבמעבר "

ואילו האוכלוסייה שבאות� , וכ� חוסכת זמ� ואנרגיה, בתו� הישובי�

זיהו� האוויר , זי� מתברכת על שפטרוה מהפורענות של הרעשריכו

שכונה [א� תקו� התיישבות כזאת  ...וסתימת רחובות א� באזורי מגורי�

 
  .148' עמב, 33ש "לעיל ה, אפרת  55
  .150' בעמ, ש�  56
  .KKL5/62492מ "אצ  57
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א� לא פחות ממנה ייהנו ג� , היא תיהנה מהכביש] חדשה של קרני שומרו�

  58".חבלה ובנותיה, תושבי הכפרי� הקיימי�

בעיקר החל באמצע שנות , ישי� עוקפי�לאור� השני� נסללו מאות קילומטרי� של כב

 �C.59 וA ,Bל ממרכזי הערי� הפלסטיניות וחלוקת הגדה לאזורי "ע� נסיגת צה, התשעי�

א� , כבישי� אלה חיברו את ההתנחלויות בינ� לבי� עצמ� ולישראל שממערב לקו הירוק

בזמ� ג� את הפלסטיני� שנסעו בתו� הגדה ואת היוממי� שיצאו לעבודה �שימשו בו

 הכבישי� שימשו אומנ� ג� מחסו� יעיל נגד התפתחות� של כפרי� 60.בישראל

א� השימוש בה� היה עדיי� , והוטלו הגבלות משמעותיות על בנייה בקרבת�, פלסטיניי�

וביתר שאת מאז פרצה , החל במחצית השנייה של שנות התשעי�. כאמור ,משות�

כבישי� רבי� נאסרו לתנועה : תחל שינוי במדיניו, 2000האינתיפאדה השנייה בספטמבר 

  .ולעיתי� נאסרה א� חציית� או התקרבות אליה�, פלסטינית

 61.דוח של ארגו� בצל� מונה שלושה סוגי כבישי� המוגבלי� לתנועת פלסטיני� בגדה

כבישי� ; )מ" ק120 כבישי� באור� כולל של 17 (62כבישי� שבה� יש מניעה מוחלטת

 
הדי� � השוו לפסק.)1981 (635, 622) 2(ד לו"פ, ˘¯ ‰·Â ·È·ËÁ '� 'ÔÂÁËÈ‡ 202/81� "בג  58

 790, 785) 4(ד לז"פ, ÔÂÓÏÚÓÏ‡ Ô‡ÎÒ‡ ˙ÈÚÓ � '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"Ï'‚ 393/82� "בגב
אי� הממשל הצבאי רשאי לתכנ� ולבצע מערכת כבישי� באזור המוחזק בתפיסה ): "1983(

' דר� שירות'ע זה ה� א� להוות א� מטרתו של תכנו� זה וא� מטרתו של ביצו, לוחמתית
... תכנו� וביצוע מערכת כבישי� בשטח תפוס יכול שייעשו מנימוקי� צבאיי�. למדינתו שלו

אי� . תכנו� וביצוע מערכת כבישי� יכול שייעשו מנימוקי� של טובת האוכלוסיה המקומית
שהשאלה דומה ". תכנו� וביצוע אלה יכולי� להיעשות א� כדי לשרת את המדינה המחזיקה

קהילות מגודרות , השני דר� כל הסוגיות של הקצאות מרחב� העוברת כחוט– א הידיעה"בה
ככל , ככלל. לטובתוהשלטו� פועל  שdemosמיהו אותו :  היא מיהו הציבור– וכ� הלאה

 –מתנחלי� בני הע� הכובש בו חיי� ש מובהק בשטח כבוש � ובאופ–שהמרחב מפוצל יותר 
בי� , בעיר רבאט, לדוגמה, כ�. והמיעוט מועד� על הרוב, יבור מתפצלת ג� תפיסת הצ�כ

עבור ב מה� נסללו 94%אשר  ,של כבישי� חדשי�מ " ק�60כ נסללו ,�1923 ו1912השני� 
,  טובת הציבורÓˆÚÏ˘Î‰ הוצא צו הקובע שהתיישבות צרפתית היא 1927שנת בו ,הצרפתי�

 JANET L. ABU-LUGHOD, RABAT: URBAN :ראו. כ� מצדיקה הפקעת קרקעות�ועל

APARTHEID IN MOROCCO 192, 169 (1980).  
  ).Â„" È˙�˘ Á48 1031) 1998מבקר המדינה   59
החוצה את העיר ,  מסלולי�6–4 כביש רחב ב� –  בירושלי�1' לניתוח השפעתו של כביש מס  60

 Wendy Pullan, Philipp Misselwitz, Rami Nasrallah & Haim : ראו– לאור� הקו הירוק
Yacobi, Jerusalem's Road No. 1: An Inner City Frontier? 11(2) CITY 176 (2007).  

) 2004אוגוסט ,  בצל�חדו (È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ˘È·Î‰ ¯Ë˘Ó˙יחזקאל ליי�   61
www.btselem.org/Download/200408_Forbidden_Roads_Heb.doc.  
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וכבישי� שבה� יש ; )מ" ק245באור� כולל של  כבישי� 10 (63שבה� יש מניעה חלקית

רשימה זו של ארגו� בצל� ). מ" ק365 כבישי� באור� כולל של 14 (64שימוש מוגבל

ואי� היא מתייחסת כלל לכבישי� הפנימיי� , מתייחסת רק לכבישי� ראשיי� יחסית

וב א� ניטול ש. אי� לזלזל בכבישי� קטני� אלה ובהשפעת�. המובילי� להתנחלויות בלבד

אשר ( איש וכביש צר 540נראה כיצד , )3איור (את ההתנחלות איתמר ובנותיה כדוגמה 

.  קילומטרי�15יוצרי� מחסו� אפקטיבי באור� ) עד לגיתית שבבקעת הירד�, אגב, מגיע

 א� בשל –וא� ההתקרבות אליו מסוכנת , הכביש מתפקד כמחסו� מאחר שחצייתו אסורה

וא� בשל הפחד מהמתנחלי� באזור , רי משמר הגבולחשש מהטרדות מצד חיילי� או שוט

החלק הבא מרחיב לגבי אופני ביצור� . צפויי� במיוחד�אשר ידועי� כאלימי� וכבלתי, זה

  . ההתנחלויות והדרכי�–של הנקודות והקווי� 

)‰ ( ˙Â˜ÈË˜¯Ù‰‰�‚‰ÌÈÎ¯„‰Â ˙ÂÈÂÏÁ�˙‰‰ ÏÚ   

בא צרי� לדאוג  הצ–שבכל מקו� שיש יהודי� , נקודת המוצא שלנו כל הזמ�"

 ומאחר שיש יהודי� בכל 65,קבע עוזר שר הביטחו� לענייני התיישבות רו� שכנר, "לשלומ�

 
אשר  ,ה� מחסו� צבאי מאוישביש  שהחלקי� לכאלנבה� יש מניעה מוחלטת שהכבישי�   62

חסומי� ש ה ולכאל,")ציר סטרילי"מוגדר כ(מאפשר מעבר יהודי� ומונע מעבר פלסטיני� 
שפשוט אינ� מאפשרי� , )ליקוביות בטו� וכו, מות עפרער, שערי�, תעלות(בחסימות פיזיות 

בחלק מהמקרי� חל איסור לא רק על נסיעה . �יהתחברות לכביש מהיישובי� הפלסטיני
 . אלא ג� על חצייתו,ביש עצמובכ

בה� המניעה חלקית כלולי� אלה שבה� רשאי� לנסוע רק פלסטיני� שבקטגוריית הכבישי�   63
נכו� ר שא ("ש"רשיו� תנועה מיוחד במחסומי� הפנימיי� באיו"המחזיקי� באישור הקרוי 

  מיליו��2.3 מתו� כ3,412 החזיקו בו רק ,מועד פרסומו של דוח בצל�, 2004יולי ל
בה� התיר שג� כבישי� כוללת קטגוריה זו ).  בלבד0.14% –  או במילי� אחרות,פלסטיני�

�שאיה� גרי� ביישובי� כי הזהות שלה� מצוי� �ל את הנסיעה לפלסטיני� שבתעודות"צה

 .להגיע אליה� אלא באמצעות כבישי� אלהאפשר 
בו מוצב שדר� צומת רק אליה� נית� להגיע שכבישי� כלולי� בקטגוריית השימוש המוגבל   64

מנת לעבור �להציג היתר תנועה עלהפלסטיני� אינ� נדרשי� , ככלל. מחסו� מאויש
בחלק מהמחסומי� הבדיקות . נאלצי� לעבור בדיקות שונותאול� ה� , במחסומי� אלה

כתוצאה . בשל מיעוט החיילי� המוצבי� בה� ביחס להיק� התנועה, אורכות זמ� רב במיוחד
בדרכי� אלה מבוצעת אכיפה משטרתית . נעי� משימוש בכבישי� אלהמכ� נהגי� רבי� נמ

 .ה� קנסות רבי�עלי ומוטלי� ,מוגברת של חוקי התעבורה על פלסטיני�
 .410' עמב, 36ש "לעיל ה, אלדר וזרטל  65
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, ויש לו אישור,  הצבא צרי�– 66במאחזי� ובכבישי�,  בהתנחלויות המפוזרות–מקו� 

  . בה יהודי�להחיל פרקטיקות הגנה על כל נקודה שמתגוררי� או עוברי�

א� , דבר זה לא נקבע בצו רשמי.  להתנחלויות עצמ�בתחילה הוגבלה כניסת פלסטיני�

 הוכרזו כל 1996בשנת . בתחומי ההתנחלות גופא" אי� מה לעשות"ברור שלפלסטיני היה 

הוראות "כי , כמוב�,  הצו קובע67."שטח צבאי סגור"שטחי השיפוט של ההתנחלויות 

שטחי (מי� "שבמאוחר יותר הכריז הצבא על הקמת ". הכרזה זו אינ� חלות על ישראלי�

במסגרת ). ולמעשה ג� סביב המאחזי�(סטריליי� סביב ההתנחלויות ) ביטחו� מיוחד

 מטר מגבול 400יישוב במרחק של ה ומוקמת גדר תיל סביב ,"דר� ביטחו�"� נסללת "השב

 המטרי� �400 מעבר להבמקרי� רבי� הורחבו גבולות אל, למעשה. השטח הבנוי

כאשר אלו� פיקוד , 2003שדרוג נוס� בינואר עברה ת  תפיסת ההגנה המרחבי68.המותרי�

‚·È˘Ó ˙ÂÏÁ�˙‰ ÏÎ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÙËÚÓ ÏÂ˜  פסק כי ,משה קפלינסקי,  דאזהמרכז

ÌÈ�Î˘‰ ÌÈÈ·¯Ú‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÌÈÈ�ÂˆÈ˜‰ ÌÈ˙·Ï.69  

ל הייתה מאז ומעול� תפיסה "תפיסת ההגנה של צה. מטעה" הגנה"השימוש במילה 

הייתה הבסיס להגנה על הגדר עוד בארגוני� "  הגדרהיציאה מ�. "אקטיבית והתקפית

היא " שטח ביטחו�"המשמעות האמיתית של המונח . ליי� בשנות השלושי�"צה�הטרו�

מנת להרוג בכל � המשמעות היא ירי עלהבחלק משטחי� אל. מנוכחות פלסטיניתנקי שטח 

ו מסומני� משולטי� א,  אינ� מוכרזי�ה חשוב לציי� כי שטחי� אל70.מי שנכנס לתחו�

 כ� שאי� פלא שפלסטיני החס על נפשו מעדי� לשמור מרחק ,במפה או בשטחצורה בשו� 

כאשר מעטפת הביטחו� של ההתנחלות משיקה לבתי הכפר . שהוא" שטח ביטחו�"מכל 

.  היחיד שנותר מצוי בתו� תחומי הכפר עצמובטוחמרחב ההברור ש, הפלסטיני הסמו�

 
� התנחלות או מאחז לכל דבר ציר תנועה הוא כדישל  נודי, מבחינת תפיסת ההגנה הצבאית  66

בכתיבת תורת הלחימה , היתרבי� , חלקשנטל , רו� שצברג) 'מיל(ל "איו� ע� סאיר(ועניי� 
  ).7.6.2007(להגנה על צירי תנועה בגדה 

 ג� שבמקרי� רבי� הועתקו מוצבי� צבאיי� לתו� � יצוי.2ש "לעיל ה, 378 'מסצו   67
  .ת כדי להג� עליה�ההתנחלויו

 ).Â„" È˙�˘ Á56‡ 263–266) 2005מבקר המדינה   68
 .422' עמב, 36ש "לעיל ה, אלדר וזרטל  69
Ï˜ Ú·ˆ‡ : Ï‡ ˙„‡ÙÈ˙�È‡ ÍÏ‰Ó· ˘‡· ‰ÁÈ˙Ù ˙Â‡¯Â‰Â ˜„ˆÂÓ È˙Ï· È¯È‰רו� דודאי   70

 _www.btselem.org/Download/200203_Trigger) 2002רס מ,  בצל�חדו( ‡˜ˆ‡
Happy_Heb.doc. ראו ג� עמוס הראל ואבי יששכרו� ‰ÓÁÏÓ‰ ˙ÈÚÈ·˘‰ : Â�ÁˆÈ� ÍÈ‡

ÌÈ�ÈËÒÏÙ‰ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ· Â�„ÒÙ‰ ‰ÓÏÂ 333–334) 2005.(  
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, בה� נוסעי� יהודי�שחלות ג� על כבישי� התקפה מו�מאחר שפרקטיקות ההגנה

  71.רגליאפילו באופ� ,  לכבישי� אלהמלהתקרב פלסטיני� נמנעי� עד כמה שנית�ה

 בשילוב ע� ההיגיו� –הללו . יש לצר� את פעולות המתנחלי�" פרקטיקות ההגנה" לא

אל מחו� " ההגנה" שוקדי� כל העת על ייצוא –פחותות במעט א� ע� מגבלות , הצבאי

יש קציני צבא  ",לפי אחד המתנחלי�. ישובי� והדרכי� לעבר המרחב הפלסטינילי

, אני מבי� אות�. שניכנס לכפרי� הסמוכי� ונתפרע, וא� אמרו לנו זאת, שמצפי� מאתנו

ובמקרי� רבי� הדרג המדיני אכ� כובל , קשה לה� לפעול ע� ידיי� ורגליי� קשורות

קובע מנוצלי� הצבא ש" מרכיבי הביטחו� ":משלי� ומעגליבשטח נוצר מנגנו�  72."אות�

מרגע שהורחב שטח השליטה ; ידי המתנחלי� כדי להרחיב את שטח השליטה שלה��על

וחוזר ; ל ג� את השטח הנוס�יש צור� להרחיב את מעגל מרכיבי הביטחו� כדי לכלו

  .חלילה

� פכי� למסוכנינההקווי� המחברי� בי� הנקודות .  מושל� ההיפו� הטופולוגיבזאת

 מצב זה הונצח באופ� פוליטי 73. ובכ� תוחמי� איי� מבודדי�– רגלי או רכוב –למעבר 

משתרע , המצוי בשליטה ישראלית מלאה, Cשטח . �C וA ,Bוגרפי בחלוקת הגדה לשטחי 

אחריות  (A איי� של שטחי �190בו מפוזרי� לא פחות מיבל.  משטח הגדה60%על 

. שוני�) ישראלית ואחריות אזרחית פלסטיניתאחריות בטחונית ( �B ו)פלסטינית מלאה

 
יפ צבאי ולעבור 'ידי ג�אלא ג� בשל הפחד להיתפס על, לא בהכרח מתו� חשש לחייה�  71

ללכת לאור� משאי� חוק המונע פלסטיני� א� . השפלות וא� מכות, חקירותשל מסכת 
גדעו�  ע� איו�יר(עיכובי� ובשאלות מציקות היתקל ב ה� יודעי� שה� עלולי� ל,כבישי�

  ).)ı¯‡‰ )22.3.2006עיתונאי , לוי
, 14א, 13 אı¯‡‰ 20.1.2006" אביתר כה� לא יחלק את ירושלי�"מירו� רפופורט   72

www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=671917&contrassID=2&sub 
ContrassID=13&sbSubContrassID=0.  

� מעבר של הולכיזיתהמונע פי, על כ� יש להוסי� גידור נרחב בצידי כבישי� ראשיי� בגדה  73

 =OCHA ,www.ochaopt.org/?module של  מפת המחסומי�ורא. רכב�וכלירגל 
displaysection&section_id=106&format=html&edition_id=. � בדרו� הר 317 כביש לאור

 �על המדינה כי � פסק "בג. מ" ק41חברו� הקימה מערכת הביטחו� חומת בטו� נמוכה באור
 נקבע 2007וביולי  ,המדינה לא פירקה את המכשול בזמ�אול� , 2007לפרקו עד חודש יוני 

ל לפתוח " צה הציעפקיעת המועד שבוע בלבד לפני. המשפט�מועד לדיו� בבזיו� בית
והשופטת , לא קיבל את ההצעה� "בג .מטר זה מזה מאתיי�  במרווחי� שלחומהמעברי� ב

באופ� , המשפט השית על המדינה�בית. ר לאלתההורתה לפרק) כתוארה אז(דורית ביניש 
הדי� המקורי �חריפה על כ� שפסק תו� ביקורת, אל� שקל על הוצאותשלושי� קנס של , נדיר

'  ראש עיריית דהאריה נ1748/06� "בגראו . כשולל את המ"תו� שבוע פירק צהב. לא כובד
  ).24.7.2007, לא פורס�(ל בגדה המערבית "מפקד כוחות צה
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כל מה "מתו� הנחה ברורה ש,  שהכתיבו מפה זו�הכבישי� ונקודות היישוב היהודיות ה

שליטה פלסטינית עוברי� בגבולות האזורי� הנתוני� ". שאינו כבר פלסטיני יהיה ישראלי

היישובי� מ) המרחב הגנ( ותמיד במרחק גדול –בצמידות לשטח הבנוי רבי� מקרי� ב

  .ומהכבישי� היהודיי�

 אלא ,מנת להצר את התנועה הפלסטינית� לא נבנו מראש על,יש להבהיר, ההתנחלויות

כש� שמסילות ממש (בעיקר כדי להגביל בנייה ולמנוע הקמת ישות פלסטינית עצמאית 

 לחלק את המרחב ולשמש כלי לניצחו� מתו� כוונהאפריקה �הרכבת לא הונחו בדרו�

מרגע שנוצר . אינה משנה דבר, בשני המקרי�, אלא שהכוונה המקורית). רי�במלחמת הבו

.  שימשו ההתנחלויות והכבישי� בסיס מצוי� לחסימות ולפיצולי�,הצור� בפיצול המרחב

ה� מימוש של פוטנציאל סגירה ותיחו� שהיה , החדשי� יחסית, המחסומי� והגידורי�

לעשות הוא להגדיר מחדש את כללי כל שהיה צרי� . גלו� בארגו� המרחב מלכתחילה

יש לזכור ג� שמדובר בטכנולוגיה זולה . ולחזק� בעזרת סוללות עפר ותעלות, התנועה

זול ופשוט בהרבה להקי� סוללות עפר בנקודות חיבור בי� . למדי של שליטה במרחב

 74.כבישי� מאשר להקי� חומות וגדרות באור� של מאות ואלפי קילומטרי�
י� ובנקודות כבסיס לפיצול הגדה המערבית הוביל למצב המתואר השימוש בקוו, כ�

). 4ראו איור (שנוצרו בפועל בגדה המערבית " תאי השטח"המציגה את , במפה הבאה

ידי �מפה זו מסתמכת על הכבישי� המוגבלי� ועל מפת המחסומי� בגדה המפורסמת על

אשר מעבות את , התקפה� כאשר מוסיפי� את פרקטיקות ההגנה�OCHA.75 "סוכנות האו

מתקבלת תמונה של בידוד , הנקודות והקווי� ומרחיקות מה� את התנועה הפלסטינית

  76.בודדי�מהפלסטיניי� לגבולות הכפרי� ההול� וגובר והצרת החיי� 

  

 
 אינה נמדדת ברמת דיוקו )tool of power( מכשיר כוח ו שלמושלמות ",קלדברי אוליבייה רז  74

 את השלטו� בצורה המכשירי� המשמשי�. אלא בעיקר בהתאמה הכלכלית שלו, הטכני
ה כדי לייצר את יהטובה ביותר ה� אלה המשקיעי� את הכמות הקטנה ביותר של אנרגי

  .8ש "לעיל ה, RAZAC ".תוצאות הפיקוח או השליטה
75  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.  
˙È¯Â‡È‰ " ודאות כטכנולוגיית שליטה�אי:  המרחבשליטה במרחב באמצעות"אריאל הנדל   76

˙¯Â˜È·Â 31) 2007.(  



  
   מערך ההתנחלויות בגדה המערבית: דרת)ו(קהילה מג

521  

  

  
המיפוי מבוסס על מפת החסימות של . בגדה המערבית" תאי השטח"מפת : 4איור 

OCHA , 77.מוגבלי� לתנועת פלסטיני�ועל ניתוח הכבישי� ה, 2006ינואר  

 
 .61ש " לעיל ה,ליי�  77
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דרת)ו(מער� ההתנחלויות בגדה המערבית כקהילה מג. ד  

ולאחר , לאחר ניתוח חלוקת המרחב ופיצולו בי� היהודי� והפלסטיני� תושבי הגדה
יוקדש החלק הבא לניתוח מער� ההתנחלויות , ההצבעה על ההאטה והפיצול הפלסטיניי�

 –אנדרומדה � גבעת–דרת ידועה ביפו במאמר המנתח קהילה מגו. כקהילה מגודרת
 מתו� אתר האינטרנט  את הציטוט הבא,דניאל מונטרסקו ורועי פביא�, מביאי� הכותבי�

  :של הפרויקט

מוקפת חומה ומאובטחת , 'עיר בתו� עיר'ומדה היא למעשה אנדר גבעת"
, החללי� הפתוחי� והסמטאות המרוצפות באב� טבעית.  שעות ביממה24

נה בעבורכ� נגבעת אנדרומדה תוכ...  אותנטיתתשראלישופעי� צמחיה י
... ו רק את הגלי�עמשתיהנו מהיופי ות, שקיפו אל הי�ת, כ� שתשבו בבית

ואי� זה מקרה , אנדרומדה הפכה לסמל של התעוררות והתחדשות
כביטוי ללידתה מחדש של יפו , 'אנדרומדה גבעת'שהפרויקט קרוי 

  78."העתיקה

 או של אחת "אמנה"ג� באתר האינטרנט של   להימצא כזה בדיוק היה יכולטקסט
ההתנחלויות מתיימרות להיות אותנטיות יותר . התנועות המיישבות האחרות בגדה

הכל בה� ; )ה חומא� מוקפות ("ישראל�נפרד מאר��חלק בלתי"ה� . מהמציאות עצמה
אבל (קט ושומעי� רק את הש יפבהתנחלויות נהני� מהיו; )עוטה גגות אדומי�א� (אותנטי 

�של אר�" ידתה מחדשל"ה�  ג� ההתנחלויותו; )יושבי� במרפסת מול כפרי� פלסטיניי�

  .ישראל העתיקה
רושלי� מכביש ליהנכנס . על זאת אפשר להוסי� את הכבישי� המגודרי� והמצוירי�

 �ונ על החומות מצויר. דיו חומותיני צמש שישעובר דר� כב) יעי�דומו� ויכמ (443
 זהו נו� מנותק. ת מצוירו�קשתות אבידי �המתוחמות על ,ירוקותות ורכ תבעוג: לירטוספ

 �ש ל דר� לדעת את כאי�.  יש בתי� ותושבי�ומותי החאחורהמסתיר את העובדה שמ
 ומשבדבר כביש  ב המיידעי� את העוברו סימ�לט א שאי� שו�. אחורי החומותמש הכפר

חינת תושבי מב, באותה מידה. ונ ממ�� ספורייצ� קיומו של מקו� יישוב במרחק מטרע וא
ומה התוחמת את ל החרת עמצויעדיי� ר שאתיו  ז א�,אלה'ג�גילה נית� להרוס את כל בית

. בחברו� הטיילת המתוכננת להיבנות לש יא זוה תה מובהקת נוספגמדו. רו�מדהשכונה 
 –גובה של שלושה מטרי� בו� טת בוקירב הידיצ תיתח� הטיילת משני ,פי התכנו��לע

 
נטריפיקציה וגלובליזציה בפרויקט גבעת 'ג: 'כלוב הזהב'"דניאל מונטרסקו ורועי פביא�   78

  .)Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 23, 141 ,142) 2003¯˙" יפו, אנדרומדה
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הרי� ובל עאשר יבניו" ב  ר  ָ  בח   ָ  ָ הדומה למצב המתואר , נוצר הוא מרחב מדומיי�שמה ".  
�ו Beverly Hillsאנדרומדה או בקהילות סיניות וניגריות הנושאות את השמות �גבעתב

Palm Springs . החשיבות לענייננו מצויה בכ� שהכבישי� והיישובי� יוצרי� מערכת
  :2003 עמירה הס כתבה בינואר .� מהסובב אותההמנותקת לחלוטי, מגודרת, מרחבית אחת

 לא רק את –יכול אד� לנסוע ברחבי הגדה המערבית וכלל לא לדעת "
שמות הכפרי� והערי� שאדמותיה� נלקחו כדי להקי� שכונות 

שמות רוב� כלל . אלא ג� את העובדה שה� קיימי�, והתנחלויות יהודיות
נוסע בכבישי הגדה דלילי יכול יהודי ה... לא קיימי� על שלטי הדרכי�

ה� לא נוסעי� בכבישי� הרחבי� : התנועה לחשוב שכבר אי� ערבי�
  79."שמשמשי� אותו

המצב בגדה דומה לזה של , מבי� המודלי� של הקהילות המגודרות שהוצגו לעיל
ההתנחלויות אינ� רק קהילות מגודרות נפרדות המחוברות . וא� עולה עליו, מנגואה

מתנחל הנכנס לשטחי� אינו . מהודקת ויציבה, ת מערכת אחת ה� מייצרו–בכבישי� 
 המעבר מישראל שבגבולות הקו הירוק לכביש 80.מרגיש כמעט את חציית הקו הירוק

הכבישי� שהיהודי� . המגודר המוביל היישר אל ההתנחלות המגודרת הינו חלק ומהיר
הכביש הוא . ובכ� מופקעי� מהמרחב שסביב�, נוסעי� בה� שמורי� לה� באופ� בלעדי
מה . נפרד מה� מבחינה אנליטית�ולכ� בלתי, חלק ממער� היישובי� לכל דבר ועניי�

שחשוב להבהיר הוא שמער� זה לא רק מביא לידי חיזוקו והידוקו של מער� הקהילות 
במסמ� הנושא את . אלא בד בבד מחליש ומפורר את הקהילות הפלסטיניות, היהודיות
ידי החטיבה �שהוצא על, "1994הודה ושומרו� לשנת מערכי ההתיישבות בי"הכותרת 

  :נכתב, להתיישבות בהסתדרות הציונית

 מלווה אצל המתיישבי� ]'ה'  א–הסכמי אוסלו  [התהלי� המדיני"
. הישראלי� ביהודה ושומרו� בחוסר וודאות ובחוסר ביטחו� לגבי העתיד

ההתארגנות במסגרת מערכי ההתיישבות תקל על ההתמודדות ע� 
חיזוק . תקטי� את תחושת אי הוודאות ותפחית את החרדות, אותהמצי

יקטי� את החיכו� , מערכי ההתיישבות יאפשר את המש� תפקוד היישובי�
למערכי ההתיישבות יש בהקשר הפונקציונלי ... ויחזק את היציבות באזור

  :שלושה תפקידי�

 
 .1 בı¯‡‰ 22.1.2003" לנסוע ולא לראות ערבי�"עמירה הס   79
 .שומרו�� וכביש חוצה443המקרי� המובהקי� ביותר ה� אלה של כביש   80
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אספקת שירותי� יעילה ומסודרת לאוכלוסייה שגודלה מצדיק   )1
  .ה כלכלית כניסת שירותי� בעלי ס� כניסה מסוי�מבחינ

חיזוק התלכיד החברתי של היישובי� באמצעות הגברת   )2
  .האינטראקציה החברתית ביניה�

שיפור איכות החיי� באמצעות מת� שירותי� משופרי� בקרבת מקו�   )3
מנת לקבל שירותי� �המגורי� וביטול הצור� לנסוע מרחק רב על

 ".אלה

היה לאגד יישובי� מבודדי� , בקיצור נמר�, מערכי ההתיישבותהרעיו� מאחורי 
מתו� הבנה , זאת. תו� הדגשת מהירותה ויציבותה של התנועה בי� היישובי�, לגושי�

 לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה –קיימא כפי שה� �שהיישובי� המבודדי� אינ� בני
פרדה באזור גוש המתייחס לתוואי של מכשול הה, 2006במאמר מספטמבר . בטחונית

נו� כי בהכרעה באשר לעתירה לגבי מכשול ההפרדה באזור גוש �כתב הרב יואל ב�, עציו�
נעשה מאמ� , לטענתו. עציו� תעמוד בפע� הראשונה התפיסה הגושית למבח� שיפוטי

בניגוד , פלסטיני לפורר את הגוש ולחנוק את יישוביו בגדרות ביטחו� סביב כל יישוב
וענת כי גדר ביטחו� סביב כל הגוש תעניק ביטחו� לא רק בתו� כל הט, לתפיסה הגושית

  81.אלא בשטח הגוש כולו, יישוב
על " מער�"המבכרי� את הגוש או ה, הנקודה המעניינת בשני המקרי� המובאי� לעיל

חשבו� הצד �היא העובדה שחיזוק הצד האחד בא בהכרח על, אוס� הנקודות המבודדות
המרחב זמי� ושווה ,  באוס� נקודות החולקות אות� תשתיותכל עוד מדובר, כלומר. האחר

, חשבו� האחר�מרגע שבטחונו ויציבותו של צד אחד מועדפי� על. לכול� פחות או יותר
  .הרחבה מול חסימה; מתחיל תהלי� של האצה לאחד מול האטה לאחר

המתנחלי� הבינו שמצב של נקודות מבודדות עלול : אני מעוניי� לחדד את הנקודה
כ� החליטו במודע לבסס את יציבותו של �ועל, ודאות ופגיעה ממשית�אי, גרו� חרדותל

 –ודאות ופגיעה �אי, חרדות,  דהיינו פיצול–המרחב היהודי תו� גרימת נזקי� אלה בדיוק 
; היציבות הפלסטינית�היציבות הישראלית היא הגור� לאי, במילי� אחרות. לצד הפלסטיני

התקרבות� של הנקודות הישראליות ;  להאטה הפלסטיניתההאצה הישראלית היא הגור�
�הוודאות הישראלית היא הגור� לאי ;היא הגורמת להתרחקות� של הנקודות הפלסטיניות

  .הוודאות הפלסטינית

 
שאול : מאמר הלע ראו ג� תגובה .2 בı¯‡‰ 19.9.2006" מבח� גוש עציו�"נו� �יואל ב�  81

 /www.haaretz.co.il 2 בı¯‡‰ 3.10.2006" מי באמת דואג לגוש"גבעולי 
hasite/spages/769766.html.  
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  :פי זיגמונט באומ��על

סימנו , 'רחוק'ו 'קרוב'בי� , 'ש�'ו 'כא�'בי� , 'חו�'וה 'פני�'ההניגודי� בי� "
אנושיי� (והידידותיות של חלקי� מסוימי� ,  הביות,פע� את מידת האילו�

 את המרחב 'קרוב'כאנחנו מגדירי� ... בעול� שסביבנו) וג� לא אנושיי�
מרחב שרק לעתי� ; בבית, שבתוכו נית� לאד� להרגיש כבתו� שלו

או , לא לדעת מה לומר, יכול אד� לחוש בו אבוד, א� בכלל, רחוקות
 הוא מרחב שאליו נכנס אד� 'רחוק'ה ,לעומתו. לפקפק כיצד עליו לפעול

.  היא חוויה מורטת עצבי�'רחוק'ההיקלעות למרחב ... רק לעתי� רחוקות
, מקומ� ועולמ�,  פירושו להימצא מעבר לתחו� ידיעותי�'רחוק'להגיע 

לניגוד בי� , לאור כל התכונות הללו. תו� הסתכנות בצרות וחשש מפגיעה
הניגוד בי� וודאות לחוסר : יש ממד מכריע נוס�, 'רחוק'ל 'קרוב'

  82".וודאות

מנת להצביע על האופ� שבו איחוד הקהילות הישראלי נוצר תו� �ציטוט זה עלהבאתי 
: מפת ערכי השימוש שנוצרה בגדה המערבית היא כזו. פיצול הקהילות הפלסטיניות

לזו שבו כל הנקודות קרובות זו , קיימא�אחיד ובר, מהיר, בעבור הישראלי� יש מרחב רצי�
, מבודד ואיטי, בעבור הפלסטיני� יש מרחב מפוצל; ג� לישראל שממערב לקו הירוק�כמו

  .שבו כל הנקודות רחוקות זו מזו
לערכי� המוחלטי� של המרחב אי� כמעט רלוונטיות במפת , כפי שנית� לראות בקלות

חוצה  (5כביש "אביב מאחר ש�לתל" קרובה"העיר אריאל תישאר . ערכי השימוש
.  מטרי� מכל צד�250יגודר משני עבריו במרחק של כ, המחבר את אריאל למרכז, )שומרו�

 בעוד מטע זיתי� המצוי בטווח של כמה 83,"צר ומגודר' נקניק'בדר� זו תקושר אריאל ב
כמעט כל יציאה מהבית , לגבי הפלסטיני". רחוק"עשרות מטרי� מהכפר הפלסטיני ייחשב 

כ� שכמעט כל מרחק הוא , בכות וכ� הלאהבחשש להסת, ודאות�באי, כרוכה בסיכו�
דוגמה אחת מני רבות מאוד היא זו של סאמר סדה . ומוטב להימנע כליל מלצאת, "רחוק"

  :שסיפר, ית'מהכפר ג

ארבעה . הילדי� שלי ארבע שני� לא יצאו מהכפר. אנחנו פה עצורי�"
. 'תביא אישור'חייל יגיד לי ? מה אני אל� לש�. חודשי� לא יצאתי לשכ�

עצבני אני לא , אבל יש חייל עצבני על ערבי�, יש לי כרטיס מגנטי לברק�

 
  .47–46' בעמ, 1ש "לעיל ה, באומ�  82
 .5 אı¯‡‰ 12.5.2006" אריאל תחובר למרכז בכביש מגודר"אלו� ב�   83
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אני מעדי� ? אז בשביל מה אני אל�. 'תעצור בצד'יגיד לי , יודע על מה
  84".לא לצאת, להיות בבית

המגודרי� ,  בזכות הכבישי� המהירי�–ההתנחלויות יוצרות , כמו במקרה של מנגואה
המחוברת בבטחה ,  קהילה מגודרת אחת– פלסטיני� שאינ� מתירי� נסיעת, והמאובטחי�

קהילה מגודרת זו מגדרת בתוכה את שאר הקהילות שנותרו . ישראל גופא�למדינת
זהו ). להתעניינות ולדאגה, מחו� לזכויות" (בחו�"א� ) כלואות בי� הכבישי�" (בפני�"

חקה של כל המבודד את המיעוט בעל הזכויות תו� תיחו� והר, "‚ÌÈ�Ù·Ó ¯Â„È"סוג של 
  .השאר

המתבססת על ההבדל בי� מניעת יציאה , רונ� שמיר מציי� הבחנה תיאורטית חשובה
סוגרת אנשי� מאחורי סוגר ובריח או , הראשונה היא זו אשר מרחיקה: לבי� מניעת כניסה

" ועדת הקבלה"השנייה היא העומדת בבסיס ; למחנות וכ� הלאה, תוחמת אות� לגטאות
 ייתכ� שלא יהיה 85.מיו� הנכנסי� למתח� הקניות המפוקח והמאובטחליישוב הקהילתי או 

זה חסר ער� לנסות לחלק את אופני משטור התנועה בהתא� למרווח המושאר בי� גבולות 
רות המקיפות ; הכלא לשערי הקניוני��בי� חומות בתי: הסגירה לגבולות הכניסה ֵ             בי� הגד        

כאשר מביאי� , בגדה המערבית. ערבאת מחנות הפליטי� לבי� גבולותיה� של מדינות המ
ממער� הכבישי� והיישובי� אל עבר הכפרי� " היציאה מהגדר"בחשבו� את פרקטיקת 

˜‰ÏÈ‰ לכ� מער� ההתנחלויות הוא . מרווח זה מצומצ� עד כדי היעלמות, הפלסטיניי�
‚Ó)Â(˙¯„ :אפשר להפריד בי� מניעת הכניסה �בשטחי� אי, בניגוד למקומות אחרי� בעול�

  .היא גידורו של האחר�בגדה המערבית התגדרותו של האחד היא. יעת היציאהלמנ
מער� ההתנחלויות בגדה המערבית מציג דג� של קהילות מגודרות אשר שונה במעט 

כא� נית� להבדיל בי� שני ). פי בלייקלי וסניידר�על(משלושת המודלי� שנמנו לעיל 
א� , ש ביניה� הבדל כרונולוגי שני שלבי� שי–שלבי� שוני� באבולוציה של המער� 

 וההתגדרות ‰‡È‚ÂÏÂ‡È„È˙הללו ה� ההתגדרות . שבהחלט אי� ביניה� קו הפרדה חד וברור
·‰˙È�ÂÁË ,הפ� הבטחוני של , אומנ�. גבי ההתגדרות הראשונה�שנוספה כנדב� על

א� היה בולט פחות בשני� הראשונות , ההפרדה התקיי� בהתנחלויות בשטחי� מראשית�

 
  .ı¯‡‰ ÛÒÂÓ 5.1.2007 ,40 ,41" ?איפה את� בחג"גדעו� לוי   84
יש להבחי� בי� שיטור תנועה המבוסס , לצרכי� אנליטיי�" :616' בעמ, 15ש "לעיל ה, שמיר  85

נית� לתאר את מערכות ניהול ... על מניעת יציאה ובי� שיטור המבוסס על מניעת כניסה
הרחקה של אוכלוסיות : הסיכו� המשולבות של משטר התנועה כנשענות על שני אדני�

ובידוד של , גטאות�גטאות והיפר, מחנות מעצר, דות באמצעות כליאת� בבתי סוהרחשו
מקומות עבודה מאובטחי� ומרחבי� , אוכלוסיות העומדות מעל כל חשד ביישובי� מגודרי�

  ".ציבוריי� מפוקחי� כגו� קניוני�
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והל� וגבר , השינוי המשמעותי חל ע� פרו� האינתיפאדה הראשונה. תנחלותלמפעל הה
  .ע� הסכמי אוסלו ובעיקר מאז החלה האינתיפאדה השנייה

 –רוב� של המקרי� לא התלווה אליו גידור פיזי � אשר ברוב–סוג ההתגדרות הראשו� 
ל מצביעי� איל ויצמ� ורפי סג. התבטא בבניית ההתנחלויות במנותק מסביבת� הפלסטינית

היושבות על ראשי , המתבטאת בהבדלי הגובה בי� ההתנחלויות, יפה על התבדלות זו
מתחת , השוכני� על צלעות הגבעות, לבי� הכפרי� הפלסטיניי�, הגבעות וההרי�

 א� מעבר להתבדלות 86.הגגות ועוד�באופ� עיצוב� של הבתי� אדומי; להתנחלויות
. כל הנוגע למערכות החברתיות והכלכליותהארכיטקטונית קיימת התבדלות מוחלטת ב

.  מעול� לא נועדו להיות משותפות– בניגוד לתשתיות החשמל והכבישי� –מערכות אלה 
לא יהיה , למתחמי קניות ופנאי ועוד, לתרבות, היה ברור לחלוטי� שבכל הקשור לחינו�

נית� לאפיי� , ככלל). היהודית(למערכת החודרת ) הפלסטינית(ערבוב בי� המערכת הקיימת 
ההפרדה על הבסיס האתני . הפרדה�תו��את החדירה הישראלית לשטחי� כהתפשטות

, ג� בטר� הוצבו גדרות של ממש בי� היישובי�, הייתה תמיד ברורה ומעל לכל ספק
  .וכאשר השימוש בכבישי� היה עדיי� פתוח לכול�

ש להגדיר של מער� ההתנחלויות בשטחי� אני מבק, המכונ�, לכ� את השלב הראשו�
מבי� שלושת הסוגי� שנמנו ". קהילות אידיאולוגיות: "כסוג רביעי של קהילות מגודרות

המיועדות להיבדל מהסביבה על בסיס הנחה , סוג זה דומה לקהילות האליטה, לעיל
, ע� זאת, מוב�(להיבדל מסביבת� " חובת�"התושבי� וב" סוג"מהותנית כלשהי הנוגעת ב

המניע אות� להתיישב דווקא במקומות , דח� הקולוניאליסטישלקהילות הידועני� חסר ה
הפרדה נית� להסביר �תו��את דח� ההתפשטות). וליצור ש� את מובלעותיה�" רגילי�"

המניעי� את המתנחלי� להמשי� לנטות את , בטחוניי��דתיי��רק בנימוקי� אידיאולוגיי�
לב ראשוני יחסית זה חשוב לציי� שבש. אוהליה� הנבדלי� במקומות רבי� ככל האפשר

א� שהוא� למ� , שהאינתיפאדה הראשונה מסמנת את תחילת סופו(של ההתנחלויות 
 התנחלויות מהסוג Í¯ÚÓבלא דובר עדיי� ) הסכמי אוסלו ובעיקר באינתיפאדה השנייה

היותר התקבצו �הקהילות האידיאולוגיות היו אוטונומיות יחסית או לכל. שאפיינתי לעיל
  . קט� או בינוניגודל�לגושי� בסדר

ידי פועלי� שעבדו בהתנחלויות וחדירת מחבלי� �אירועי� של דקירת מתנחלי� על
פי �הסוג השלישי על" (קהילות הביטחו�"ליישובי� ולבתי� ה� שהוסיפו את הפ� של 

שהצטברו מאמצע שנות התשעי� לכלל , ואילו אירועי הירי בכבישי�, )בלייקלי וסניידר

 
86  CIVILIAN OCCUPATION: THE POLITICS OF ISRAELI ARCHITECTURE (Rafi Segal & Eyal 

Weizman eds., 2005); EYAL WEIZMAN, HOLLOW LAND: ISRAEL’S ARCHITECTURE OF 

OCCUPATION (2007).  
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רק מאמצע . ו את ההתגדרות הבטחונית ג� למער� הכבישי�ה� שהרחיב, מסה קריטית
ומאוחר יותר ג� של , שנות התשעי� החל תהלי� גידור משמעותי של ההתנחלויות

הפרדת הכבישי� והגבלות התנועה שהושתו על הפלסטיני� ה� שיצרו , הגידור. הכבישי�
, האידיאולוגיהנדב� הבטחוני נוס� על המסד . את מער� ההתנחלויות כפי שתואר לעיל

  .וחידד את ההפרדה הפיזית
מוב� שהפ� הבטחוני היה , וכאמור(עד שלב ההתבדלות הבטחוני , במילי� אחרות

כש� שברור שהפ� , מצוי בעיצוב� ובהתנהגות� של ההתנחלויות מהרגע הראשו�
א� נית� עדיי� לדבר על שוני , האידיאולוגי מנחה את מער� ההתנחלויות עד עצ� היו� הזה

, ישראלי ופלסטיני, לא היו שני מרחבי�) שי� העיקריי� המנחי� את אופני ההפרדהבדג
טר� בא לידי , מרחב היהודי בשטחי��העל, מער� ההתנחלויות. מנותקי� ושוני� בתכלית

  .והמרחב הפלסטיני היה עדיי� שמיש ופתוח יחסית לתנועה, מימושו המלא
 87, לכלל יחידה מונוליתית אחתאיחוד הקהילות הנבדלות, דהיינו – ‰Í¯ÚÓ יצירת

 הורכבה א� –האידיאולוגי והבטחוני , המשלבת את שני סוגי ההתבדלות, מגודרת ונבדלת
המשות� והמאחד את כל , דהיינו" (מערכתי"הפ� ה, בשלב האידיאולוגי. כ� משני שלבי�

הסיבה . היה ג� הוא אידיאולוגי בעיקרו ופחות פיזי) ההתנחלויות לכלל יחידה אחת
בגינה אני טוע� שכבר בשלבי� הראשוניי� של מפעל ההתנחלויות היה אפשר לדבר על ש

ש� המניעי� , יחידה אחת היא שבניגוד לקהילות המגודרות העירוניות שהוצגו לעיל
תנועת ההתנחלות הייתה , להתגדרות היו כלכליי� ובטחוניי� א� תמיד על בסיס יחידני

תופעת , מבחינה זו. מוצהר ומובהק מהסביבהשנבדל באופ� , מאורגנת על בסיס אתני
המיקו� המדויק לא היה חשוב . מרחבית�מרחבית ואל�ההתנחלויות הייתה מראשיתה על

, בעיקר למ� עלייתו של מודל היישוב הקהילתי שניתק את מקו� הלינה ממקו� העבודה(
פשר הת+ר*$ת מרחבית שלא נדרשה להיגיו� כלכלי כלשהו ה אלא העיקר הי, )  ִ                                                וא 

לכ� כל ההתנחלויות היו למעשה ביטויי� של אותה . לתפוס ולהחזיק, להתיישב, להת+ר*
 א� דר� –ותעיד על כ� ג� העובדה שההתיישבות נעשתה כולה בצורה מאורגנת , תופעה

בכל , וא� באמצעות התנועות המיישבות הוותיקות יותר, "גוש אמוני�"ביישובי , "אמנה"

 
ושמתנחל , איני מתכוו� לטעו� לרצ� מלא בי� ההתנחלויות השונותכי חשוב להבהיר   87

נבדלת לחלוטי� ע� מתנחל �בדרו� הגדה חולק יחידה רציפה ובלתישמההתנחלות אשכולות 
לא כל מי שנוסע שו, מוב� ג� שיש הבדלי� בתו� מער� ההתנחלויות. צפו� הגדהבשמחיננית 

ג� מסלולי החיי� . הנמצאת באזור גב ההר, אדומי� יגיע ג� להר ברכה�לאריאל או למעלה
לנסוע אות� מהמונעת , "גיאוגרפיה של פחד"ידי �והיוממות של המתנחלי� מתוחמי� על
חיבור� זה לזה והרחבת� , יצירת הגושי�, ע� זאת. למקומות מסוימי� או בשעות מסוימות

היא נבדלת באופ� חד וברור , שג� א� אינה מונוליתית והומוגנית לחלוטי�, מייצרי� יחידה
 . ג� מבחינת התודעה המשותפת וג� מבחינת ניהול המרחב הנפרד–מסביבתה הפלסטינית 
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ע מהווה עדות "ג� קיומה של מועצת יש. ל"ולמאחזי נחלקיבוצי� , הנוגע למושבי�
המתבטא בתכנו� משות� של הקהילות וביחס� לסביבה הפלסטינית , לאיחוד האידיאולוגי

  .ולשלטו� הישראלי
את שארית דבריי אני מבקש להקדיש ליחס שבי� ההתנחלויות לבי� ישראל שבגבולות 

  .הקו הירוק

  שטחי�–ישראל. ה

  רצ� סינכרוני  . 1

כדי ליצור רצ� , פיזית ותודעתית, שראל עשתה מאמצי� רבי� למחוק את הקו הירוקי
 לבי� השטחי� �1949הנשק מ�חלק ככל האפשר בי� ישראל שבגבולות קווי שביתת

המונח יהודה "ל מנשר הקובע כי " פרס� צה1967כבר בדצמבר . �1967שנכבשו ב
�וזאת על 88,"'הגדה המערביתר אזו'למונח ... ושומרו� יהיה זהה במשמעותו לכל צור�

" הוחזרו"ש" חלקי המולדת"ישראל גופא לבי� �מנת ליצור רצ� תודעתי בי� מדינת
תנה הוראה למחוק את הקו הירוק מהמפות ינג� סמו� לאותו זמ� . לריבונות יהודית

התפר �בעיקר באזור ירושלי� הוקמו שכונות רבות על קו. הלימודהרשמיות ומספרי 
באזור " יישובי הכוכבי�"ומאוחר יותר הוקמו , טשטש את הקו הירוקש� ומעבר לו באופ

 בדיוק על 89"מחסומי הסגר"ג� את ההקפדה לא להציב את . ואדי ערה ומודיעי�, המשולש
 נית� לראות כחלק מאותה מגמה של העלמת ,מה מזרחה ממנו� אלא במרחק,הקו הירוק

 יש חיבור מלא של תשתיות בי�  כיו�–נקודה חשובה נוספת קשורה לתשתיות  .הגבול
א� הדבר נכו� ג� לגבי , על הכבישי� כבר דיברתי בהרחבה. ישראל לבי� הגדה המערבית

  90.ביוב וטיהור שפכי�, מי�, חשמל
אזרחי� הרק לגבי (ג� מבחינת החוק נית� לראות מהל� רצי� של טשטוש הקו הירוק 

ֵ כי עב ה הכנסת זמ� קצר לאחר כיבוש השטחי� החליט. )כמוב�, ישראלי�ה ישראלי� שרות     

 
 �1967ח"תשכ, )187' מס) (ביתאזור הגדה המער ()3' מס) (הוראות נוספות(צו בדבר פרשנות   88

 .)368–367' עמ, 9ושומרו� צווי� ומינויי� של מפקדת אזור יהודה , קוב� מנשרי�(
 למעט אחד ,כול�. 1949בגבולות שהמחסומי� המנטרי� מעבר פלסטיני� לתחומי ישראל   89

  . ולא על הקו הירוק, נמצאי� בעומק השטח הפלסטיני,)מעבר סנסנה בדרו� הר חברו�(
, Ó 31.10.2005 ,12¯˜¯�„‰" אריאל כבר בקו הירוק, כשמדברי� על ביוב"ו� קדמי שר  90

www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20051101_639600&origin= 
haaretz&strToSearch=%E1%E9%E5%E1.  
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 בהמש� הוחלו עוד ועוד חוקי� ג� על 91.משפט בישראל�בשטחי� יידונו בביתמבצעי� 
) 1979(חוק מס ער� מוס� , )1978(פקודת מס הכנסה כגו�  ,ישראלי� תושבי השטחי�

תוק� באמצעות החוק לתיקו� ולהארכת  –פתח  נפתח 1984בשנת ). 1980(וחוק האזרחות 
 שיפוט בעבירות –סיני ודרו� סיני , חבל עזה, יהודה והשומרו�( שעת חירו� תקנותשל 

המאפשר למעשה את החלת כל ספר החוקי�  – �1984ד"התשמ, )ועזרה משפטית
השינוי ,  מבחינת השליטה בקרקעות92.הישראלי על תושבי ההתנחלויות בשטחי�

ערכת מוניציפלית לפי כאשר הותר להתנחלויות לקיי� מ, �1979המשמעותי ביותר אירע ב
המאגדות , פשר להקי� מועצות אזוריות ִא הסדר זה . ההסדר הקיי� בתחומי הקו הירוק

אופ� שליטה זה הוא .  ג� את הקרקעות שביניה�– והחשוב מכל, קבוצות של התנחלויות
רק על המתנחלי� (שהעביר לראשונה את החוק והשלטו� האזרחי מתחולתו הפרסונלית 

, על כל השטחי� המוגדרי� כחלק ממער� ההתנחלויות(יטוריאלית לתחולה טר) עצמ�
  93.) משטח הגדה41.9%על  ,דהיינו

המעבר , לגבי יהודי הנוהג ברכב בעל לוחיות זיהוי צהובות, כאמור לעיל, כיו�
זעירה ככל , מאחר שכל נקודת יישוב יהודית. מישראל לגדה המערבית אינו מורגש כמעט

נוצר כמעט הרוש� שכל , תשתיות והגנה מרחבית,  כבישמושכת אחריה מייד, שתהיה
לצור� הדימוי נית� לחשוב על . ישראל לכל אשר יפנה�אחריו את מדינת" גורר"ישראלי 

שכל ישראלי בגדה מותח אותו ומרחיב את גבולותיו תו� כדי , ישראל כעל בלו� גומי
�ושלי� לבי� קריתלא יהיה מדויק לומר שיש רציפות מלאה בי� יר, ע� זאת. התקדמות

את הקשר בי� מער� ההתנחלויות לבי� . סבא לבי� אלפי מנשה וקדומי��ארבע ובי� כפר
  :תו� התייחסות לנקודות הבאות, ישראל שבגבולות הקו הירוק יש לנסח בצורה זהירה

לא פע� ה� א� , לחוק הישראליאומנ� רשמית ייכי� תשמ  ויישוביה�המתנחלי�  .1
 עולה כי מאחר שה� „ÔÂ˘˘ ÁÂמ, למשל, כ�. מעליואו א� נמצאי� בפועל מחו� לו 

רות שאי� לה� �אי, אינ� כפופי� לממשל הצבאי ֵ              אפשר להעמיד� לדי� על שלל עב                            
רה על הצו בדבר , כגו� שינוע קרווא� ללא היתר, מקבילה בספר החוקי� הישראלי ֵ                עב   

 
 ,�1967ז"התשכ, ) שיפוט ועזרה משפטית–עבירות בשטחי� המוחזקי� (תקנות שעת חירו�   91

  .2069ת "ק
" מפיקדו� מוחזק ליצור כלאיי� משפטי: 'שטחי�'מעמד� המשתנה של ה"אמנו� רובינשטיי�   92

ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ מנח� הופנונג ; )1986 (439 יא Ï‡¯˘È–˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÂÓ ‰�È„Ó‰ ÔÂÁËÈ·  
294–295) 1991.(  

י� ומינויי� צוו, מנשרי�קוב� ( �1979ט"התשל, )783' מס(צו בדבר ניהול מועצות אזוריות   93
, )892 'מס( וצו בדבר ניהול מועצות מקומיות ,)88' עמ, 45של מפקדת אזור יהודה ושומרו� 

, �1988ח"תשמה ,חוק ערי ואזורי פיתוחחקיקת הרחבה נוספת חלה ע�  .�1981א"התשמ
 ).ה(3 'ס, 1253ח "ס
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ג� ,  כ� עלנוס� 94.הפרת הוראה בדבר שטח צבאי סגור ועוד, מורשי��בלתימבני� 
א� בדיני ,  באופ� נרפה ומאוחר– א� בכלל –חלי� על המתנחלי� מיושמי� שהחוקי� 

ֵ ובעב מקרקעי�  וא� במה שקשור להתנהגות אלימה כלפי , רות על חוקי התכנו�   
  95.פלסטיני�

ישראל כי דני גוטוויי� טוע�  .הרווחה� משומרת מדינת,בניגוד לישראל, בשטחי�  .2
הרווחה לשטחי� בעודה מפריטה אות� בתחומי הקו רותי יהעתיקה למעשה את ש

,  לחינו�– למתנחלי� בשטחי�המופני� כ� שהתקציבי�   אי� חולק על96.הירוק
 הניתני� לאזרחי ישראל ה גבוהי� באופ� משמעותי מאל– לתשתיות ועוד, לבריאות

שהינו גבוה , ידי המדינה ורשויותיה�כ� ג� אחוז המועסקי� על. שממערב לקו הירוק
  .יותר בהתנחלויותב

�ובוודאי מאז פרצה אינתיפאדת אל, למרות נסיונות ההתקרבות והקמפייני� השוני�  .3

מוב� שיש מדרג בי�  97.פנימית�ישראלית� מבחינה תודעתית"ע זה ש�"יש", אקצא
ואיני מדבר כלל (אדר אינ� נתפסות כהתנחלויות �זאב והר�גבעת. ההתנחלויות השונות

 ותלהניח שיש פחות ביקורי קרובי� או נסיעמאוד סביר  א�, )על גילה או רמות
מאשר לאזורי� אחרי� במרחק ) בקעהבאו אפילו (גב ההר בלאירועי� בהתנחלויות 

  ובאזורי�לפחות בזמני�,  מוב� ג� שהפחד. הירוקדומה בתו� ישראל שממערב לקו
 מצמצמי� נסיעות לאזורי�אשר  , מגביל את תנועת המתנחלי� עצמ�,מסוימי�

  .הכרחיות בשעות הלילה�הנתפסי� כמסוכני� או נסיעות לא

 
94  ÔÂ˘˘ ÁÂ„ ,254–253'  בעמ,52ש "לעיל ה.  
‡ÙÈÎ˙ או אית� פלנר ורולי רוז� אכיפת החוק עליה� ר�אילאלימות של מתנחלי� ובנוגע ל  95

ÌÈÁË˘· ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ˜ÂÁ )1994רס מ, בצל� חדו (
www.btselem.org/Download/199403_Law_Enforcment_Heb.doc ; דודאי רו� ‰ÓÎÒ‰

‰˜È˙˘·˘ : ÌÈÏÁ�˙Ó ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�È„ÓÌÈÁË˘· )2001רס מ,  בצל�חדו( 
www.btselem.org/Download/200103_Tacit_Consent_Heb.doc ; רו� דודאיÌÓˆÚÏ ÔÈ„ :

ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÁ¯Ê‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰·Â‚˙Î ÌÈ�ÈËÒÏÙ ÂÙ˜˙˘ ÌÈÏÁ�˙Ó ÏÚ ̃ ÂÁ‰ ̇ ÙÈÎ‡ È‡ )חדו 
 ליחס .www.btselem.org/Download/200110_Free_Rein_Heb.doc )2001אוקטובר  ,בצל�

 Ariela Azoulay & Adi Ophir, The :החוק הישראלי ראו ג�לבי� מורכב בי� המתנחלי� ה
Monster's Tail, in AGAINST THE WALL 2 (Michael Sorkin ed., 2005).  

 Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 24 ,203¯˙" הערות על היסודות המעמדיי� של הכיבוש"דני גוטוויי�   96
)2004.( 

מתו� , "ע זה כא�"יש"נחלי� בקמפיי� הנושא את הכותרת באמצע שנות התשעי� יצאו המת  97
 .מטרה ליצור חיבור בי� שטחי הגדה המערבית והתנחלויותיה� לבי� מרכז האר�
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רבי� בתו� של פרקטיקות שליטה מהשטחי� לאזורי� מעו" זליגה"בכיוו� ההפו� יש   .4
ביפו הפועלי� ב " כוחות מג98; מעורבי�אזורי�ב המוקמותחומות : ישראל�מדינת
 . וכ� הלאההריסות של בתי בדווי� בנגב; ובלוד

" כא�" ולא על הבדל דיכוטומי של ,צ� בי� השטחי� לבי� ישראלנית� לדבר על ר, כ�
המגדר , )א� לא אחיד(ישראל ומער� ההתנחלויות יוצרי� מער� אחד רצי� . "ש�"ו

כל העת גיו� ההפרדה מחלחלי� והבזמ� הגידור מבפני� � בו.מבפני� איי� פלסטיניי�
  .מהשטחי� לישראל גופא

� כי בי� השטחי� לישראל יש ג� רצ� אבקש לטעו, והאחרו� במאמר, בחלק הבא
מבפני� הינה פרקטיקה �גידור�ההתבדלות וההתגדרות, ששיטת המעק�, דהיינו. דיאכרוני

  .ותיקה בתולדות הציונות

  רצ� דיאכרוני  . 2

מהגרי העלייה הראשונה שיעתקו במושבות החדשות את הכפרי� והעיירות שעזבו 
אלא ג� , א רק באופייה כשלעצמה ל99"דמתה לעיירה ליטאית"המושבה . באירופה

יישובי . שהיו דומי� למה שהכירו המתיישבי� מבית� היש� באירופה, ביחסיה ע� הסביבה
, הפועלי� באו מהיישובי� הערביי�: נפרד מהסביבה�העלייה הראשונה היו חלק בלתי

מרחביי� של תלות הדדית �ונוצרו יחסי� חברתיי�, מוצרי� חקלאיי� נקנו בשוק המקומי
יחסי תלות בי� : של צמיחת יישובי� במרחב" המצב הטבעי"זהו . י� שתי האוכלוסיותב

  .מכירה וקנייה של תוצרת חקלאית וכ� הלאה, שכני�
השתנה אופי , וביתר שאת תחת שלטו� המנדט הבריטי, אול� מהעלייה השנייה ואיל�
� ובינ� לבי� והשתנתה ג� הדינמיקה בינ� לבי� עצמ, +רי*ת� של היישובי� היהודיי�

המשימה המרכזית של הציונות באותה עת הייתה בניית תשתית יהודית . הסביבה הערבית
כותב , המשמעות המעשית של תשתית מרחבית עצמאית. לאו� עתידית�עצמאית למדינת

הייתה מערכת יישובי� יהודיי� שתפקוד� אינו תלוי ביישובי� הערביי� ", יובל פורטוגלי
, )מקומית�או לא(טריטוריאלית � מערכת התיישבות לא–חרות או במלי� א; שסביב�

  100".כלכלית המיידית�שהיישובי� בה אינ� קשורי� לסביבת� המרחבית
, "המשביר"ו" תנובה"ובעיקר ארגוני הקניות והשיווק , ההתארגנות היישובית היהודית

. צמאיאפשרו למיעוט היהודי לעקו� את הרוב הערבי ולייצר מער� יישובי� מנותק וע

 
, ושלי כה� עורכי� חיי� יעקובי (‰Ù‰ :Ï‡¯˘È· ·Á¯Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈËÈÏÂÙ¯„‰ , למשל,ראו  98

2007.(  
 ).�ÂÈ‰ ·¯Á 88) 1992‰אניטה שפירא   99
  ).ÒÁÈÌÈÏÎÂÓ ÌÈ :ÈÏ‡¯˘È‰ ÍÂÒÎÒ· ·Á¯ÓÂ ‰¯·Á-È�ÈËÒÏÙ 145) 1996יובל פורטוגלי   100
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, העובדה שאיש הקניות של הקיבו� ער� קניות לכל אנשי הקיבו� בנסיעה אחת
, אספו תוצרת מהנקודות היהודיות הקטנות והביאו אליה� אספקה" המשביר" ו"תנובה"וש

הקיבו� והמושב לא נזקקו לעיירה הקטנה או . עקפה את המבנה הכלכלי המסורתי
" מעל", היחסי� התנהלו ישירות בי� היהודי�. ההבינונית כמנגנו� מתוו� בדר� לעיר הגדול

בשיטת המיפוי הנסמכת על ערכי� (למרות הערבוב הגיאוגרפי , כ�. האוכלוסייה הערבית
, נוצרה מערכת דואלית, והסמיכות בי� היישובי� היהודיי� והערביי�) מרחביי� מוחלטי�

  ).5או איור ר(גומלי� בי� שתי האוכלוסיות �שבה לא התקיימו כמעט התייחסויות
  
  

הכפרי� הערביי� . ייצוג דיאגרמי של המערכת היישובית הדואלית: 5איור 

. השדה לצור� קניית מוצרי� ומכירת התוצרת החקלאית�מחוברי� אל עיירות

המערכת היישובית . העיירות הבינוניות מתווכות בי� הכפרי� לבי� הערי� הגדולות

מאחר שהיא ,  כמקומות מרכזיי�אינה נזקקת לעיירות, לעומת זאת, היהודית

: מקור. ( ישירות אל העיר הגדולה– באמצעות ארגוני הקניות והשיווק –מחוברת 

 147 פלסטיני�חברה ומרחב בסכסו� הישראלי: יחסי� מוכלי�יובל פורטוגלי 

)1996((  
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מהודקת , קרובה, מרחב מקושרת�אנו רואי� שוב את היווצרותה של מערכת על
שעקפו , וב לציי� שאל רוב הנקודות היהודיות נסללו כבישי� חדשי�חש. ואקסקלוסיבית

 101.חלק� ג� במטרה לחסו� צמיחה ערבית, את הדרכי� הישנות ואת היישובי� הערביי�
,  מאפייני� אלה102.הקיבוצי� ואדמותיה� גודרו בגדרות תיל עבות, המושבי�, כ��כמו

גויסו מחדש לש� , המדינה�שליוו את תהלי� בנייתה של התשתית היהודית בימי טרו�
אות� פרקטיקות שבעזרת� מיעוט יכול לשלוט באופ� . השתלטות על המרחב הפלסטיני

 הוחלו בעת הצור� ג� –הצרה וכ� הלאה , מעק�, מרחבי$ת� על–אפקטיבי במרחב הכולל 
  .1967בשטחי� לאחר כיבוש� ביוני 

נהפ� לרוב והשטח לאחר שהמיעוט היהודי , ישראל שבגבולות הקו הירוק�במדינת
את האנטגוניז� הגור� בי� . בהתגדרות ובמעק�, פחת הצור� בהסתגרות, נו>ס במלואו

, היישוב היהודי לבי� זה הערבי המירו פיצולי� פנימיי� רבי� לאור� קווי שבירה כלכליי�
קהילות . אשר חילקו את המרחב מחדש ושברו את אחידותו, דתיי� ועוד, אתניי�, לאומיי�
ובה� עוסקי� רוב (וחלק� א� התגדרו בגדרות פיזיות , צמחו והתבדלו מתו� הכללחדשות 

  ).המאמרי� בקוב� זה
רבות . ותהלי� ההשתלטות מצוי בעיצומו, בגדה המערבית היהודי� ה� עדיי� מיעוט

רכישת קרקעות באמצעי� : המדינה רועננו והופעלו מחדש�מהפרקטיקות של ימי טרו�
פער בי� , "לקבוע עובדות בשטח"לילה כדי �מת נקודות יישוב ב�הק, כשרי� יותר או פחות

יש הבדל אחד ברור , ע� זאת. הצהרות של פוליטיקאי� לבי� פעילויות בשטח וכ� הלאה
בגדה המערבית דהיו� המיעוט היהודי , המדינה�בניגוד לימי טרו�: בי� שתי הסיטואציות

בעוד שבזמ� . ישראל� מדינתהכלכלית והמדינית של, מגובה במלוא העוצמה הצבאית
והכלכלה היהודית צמחה במקביל , המנדט עקיפת המרחב הערבי לא הזיקה לו באופ� ישיר

המער� . המצב בגדה כיו� שונה, מבלי לחסו� או לחנוק אותה ישירות, ובמנותק מרעותה
יישוביה� ,  לש� שמירת בטחונ� של המתנחלי�–מצרי� כיו� , המנותק מסביבתו, היהודי

 את כל המער� של עשרות המחסומי� המאוישי� ומאות חסימות העפר –ישיה� וכב
טריטוריאליות המאפשרת את תחושת � העל–הניתוק היהודי מהמרחב המיידי . למיניה�

 מפורר את המרחב הפלסטיני לאיי� מבודדי� המגודרי� –הקהילתיות וכולי , הביטחו�
  .מבפני�

 
אביב �שאפשרה לחבר את תל, "דר� עוקפת מנשייה"רחוב אלנבי היה , פי שרו� רוטברד�על  101
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‰¯ÂÁ˘ 136) 2005.( 
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  סיכו�. ו

מער� ההתנחלויות בגדה המערבית אי� לתפוס במאמר זה ביקשתי להראות שאת 
אלא כקהילה , המחוברות זו לזו בכבישי� רחבי�, כאוס� של קהילות מגודרות נבדלות

שיטת הניתוח המרחבי המתבססת על ערכי השימוש מאפשרת לראות כל . מגודרת אחת
י מה: ולשאול כיצד היא יכולה להשתמש במרחב, אוכלוסייה בגדה המערבית באופ� שונה

למי מותר להשתמש בכביש ?  בעבור ישראלי ובעבור פלסטיניXהמשמעות של מרחק 
, הא� ההתנחלויות אכ� נכשלו? ומי מסכ� את עצמו א� א� הוא רק מתקרב אליו, המהיר

או שמא ה� הצליחו מעבר למשוער הודות לפרי*ה חכמה , כפי שטוע� אלישע אפרת
על הקרטוגרפיה המסורתית ולהבחי� צורת התבוננות זו מאפשרת להתגבר ? ומחושבת

נית� להפרדה של נקודות יהודיות �ברבדי� שוני� במפה הנראית בתחילה כערבוב בלתי
, Á‡ Í¯ÚÓ„הוא , על יישוביו וכבישיו, המער� הישראלי בגדה המערבית. ופלסטיניות

קיימא � הוא ג� עמיד ובר–ליב� של אחרי� � לשמחת� של אחדי� ולדאבו�–ובשל כ� 
  .מכפי שמקובל לחשוביותר 


