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  המסע אל הכיבוש
 , THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSIONבעקבות אסופת המאמרי

  מיכל גבעוני וסרי חנפי, בעריכת עדי אופיר

  *פוקס�אמיר פז

 THE POWER OF INCLUSIVEביקורת זה סוקר את הספר  מאמר

EXCLUSION: ANATOMY OF ISRAELI RULE IN THE OCCUPIED 

TERRITORIES ,אשר מקֵ�,  מיכל גבעוני וסרי חנפי,בעריכת עדי אופיר �

מאמרי� המנתחי� את שליטת ישראל בשטחי� הכבושי� 

, היסטוריה, סוציולוגיה, ביניה� משפט, מדיסציפלינות שונות

המאמר מצביע על האופ� שבו . מדעי המדינה ופילוסופיה, ארכיטקטורה

דוני� כדבר שבשגרה בהקשר של נשני תחומי� משמעותיי� אשר אינ� 

ככל .  משתקפי� במאמרי הספר– המשפט והחיי� האזרחיי� –יבוש הכ

�המאמר מציע מסגרת תיאורטית חדשה, שהדברי� אמורי� במשפט

לאחר סקירת העמדה שלפיה כיבוש מתמש� יכול . ישנה לניתוח הכיבוש

המאמר בוח� את מאפייני הכיבוש הישראלי תו� , "חוקי�בלתי"להיחשב 

�" מוסריות הפנימית"העוסקת ב,  פולרהסתמכות על התיאוריה של לו

 המשותפת לגישתו של –תיאוריה זו מעניינת לנוכח ההנחה . של המשפט

 שלפיה המשפט –פולר ולהנחות הבסיסיות של כל המאמרי� בקוב� זה 

מעניק הכשר להחלטות אשר היו עלולות להיחשב שרירותיות או שנויות 

� כדי שמערכת א. במחלוקת אילו התקבלו מחו� למערכת המשפטית

היא עצמה חייבת ליהנות , משפטית תוכל להקנות הכשר לשימוש בכוח

הסקירה בוחנת שבעה מבי� , תו� כדי בחינה של מאמרי הספר. מהכשר

מנת להבחי� בי� מערכת משפטית �שמונה תנאי� אשר פולר מחייב על

הימנעות , תהיר��, פרסו�, !ללי�ת: לבי� מערכת של כוח שרירותי

העדר סתירות והתאמה בי� דרישת , תעקבי�, אפשרי�ת הבלתימדריש

  .החוק לבי� אכיפתו במציאות

_____________________________________  

  .הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטי	, מרצה בכיר   *
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" מרק� החיי� האזרחי"חלקו השני של המאמר בוח� את השינוי ב

שני . תו� התמקדות בניהול המקרקעי� ובעול� העבודה, בשטחי�

התחומי� הללו מהווי� דוגמאות בולטות לֵתמה המובעת בכותרת 

הפרדוקסליות ). inclusive exclusion" (של הדרה מכילהכוחה : "הספר

הטמונה במונח זה מצביעה על המדיניות המורכבת של ישראל כלפי 

. אשר בולטת במיוחד בתחו� האזרחי, האוכלוסייה הפלסטינית

, כדבר שבשגרה, ההסדרה של השימוש בקרקע ושל שוק העבודה פועלת

 י�וזכרמהמשפטיי� הפגמי� ה, במוב� זה". צילו של החוק"תחת 

מוצאי� ביטוי ג� במסגרת הדיו� במדיניות בחלקו הראשו� של המאמר 

החלטות המתקבלות , נוס# על כ�. התכנונית והתעסוקתית/הקרקעית

התכנונית וה� במסגרת המדיניות /ה� במסגרת המדיניות הקרקעית

לביקורת שיפוטית מקיפה , כדבר שבשגרה, התעסוקתית אינ� חשופות

וזאת ג� במערכות משפט בעייתיות הרבה פחות ממערכת , תומשמעותי

מהווה בחלקו השני של המאמר הדיו� ג� משו� כ� . המשפט בשטחי�

  .בחלקו הראשו�וצע מלזה ה, מה�אוטונומי במידת, נדב� משלי�

 ‰ÁÈ˙Ù–È˘È‡ ‡Â‰ ÈËÈÏÂÙ‰  .‡ .ËÙ˘Ó :1 .ההקשר המעשי של המשפט במסגרת הכיבוש ;
קרקעות . ÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÈÁ‰ Ì˜¯Ó :1. ·. המשפט במסגרת הכיבושההקשר התודעתי של . 2

  .ÌÂÎÈÒ. ‚ .כלכלה ועבודה. 2; ותכנו�

   הפוליטי הוא אישי–פתיחה 

המסע אל "אחד מאלה הזכורי� לי במיוחד הוא , הספר היסודי�מבי� ספרי הלימוד מבית
 אני יכול ממרחק של שלושה עשורי�. מאת אילנה מאיר, "פרקי� בתולדות היישוב: הקיבו�

, טקסט שחיבר בי� ציונות�בבסעדיי� להעלות לנגד עיניי את הציורי� הנאיביי� ולהיזכר 
שיש , וא� סביר, ייתכ�. אר��צניעות ודר�, קשר בי� אד� לאדמה, חינ��אהבת, סולידריות

התחושה , ע� זאת. מה בינה לבי� המציאות�מרחקשיש בכ� התרפקות נוסטלגית 
. כנקודת מוצא של היעדי� והשאיפות של המדינה הצעירה, יימתהסובייקטיבית שרירה וק

 �אשר חלק� ,  של ישראל במובני� רבי�המסעהשתנה , מאזשחלפו השני� שלושי� במהל
קשורי� בעבותות ברורי� ועמוקי� לכיבוש הארו� והמתמש� בשטחי הגדה המערבית 

  1.ורצועת עזה
_____________________________________  

ראו עקיבא אלדר וחיי	 לוינסו� . הדברי	 הגיעו למצב שלא היה עולה על הדעת באותה עת  1
 ı¯‡‰Online 5.5.2010 " ת בשטחי	התנועה הקיבוצית פועלת לחיזוק ההתיישבו"

www.haaretz.co.il/hasite/spages/1167381.html.  
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להעלות את החשש עלולה בוש שוני� של הכיהיבטי� עריכת ביקורת על ספר המתעד 
מבחינה פשוט להתייחס באופ� ענייני ואקדמי לספר כה טעו� �שיהיה זה אתגר לא

מעשה כ, משפטני� העוסקי�ללהיות מוכרת אומנ� מלאכה זו אמורה . אידיאולוגית
, בהשפעות החברתיות והאידיאולוגיות על עיצוב המשפט והמערכות החברתיות, שבשגרה

 THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION: ANATOMY כיוו� שהספרמ, אתז. א� לא במקרה זה

OF ISRAELI RULE IN THE OCCUPIED TERRITORIES2 )אינו מתיימר ) הספר או הקוב�: להל�
הוא אינו יכול לא לעורר תחושה קשה בקרב , כיוו� שכ�מ. פוליטיתלהיות ניטרלי מבחינה 

הלגיטימיות ולגבי הסכסו� בכלל לגבי , רתבמידה זו או אח, עמדה מגובשתבעלי  �קוראי
אבל בעוד הרתיעה מהניתוחי� המובאי� בו מובנת . של שליטת ישראל בשטחי� בפרט

חשוב להזהיר , היסוד של מאמרי הספר�ד מהנחותומאליה ככל שמדובר במי שרחוק מא
השליטה כי מאמי� ה ג� לאזרח הישראלי –  מסיבות שונות לגמרי– שהקריאה בו קשה

�מסכנת את עמודו, משקל�משכת של ישראל בשטחי� כרוכה בעוולות מוסריות כבדותהמת

הקריאה מכבידה ג� על מי שפרטי . השדרה המוסרי ואת חוסנה בגבולותיה המוכרי�
 מכיוו� שניתוח המאפייני� השוני� של שליטת ישראל בשטחי� ,הכיבוש אינ� זרי� לו

כפי שמצייני� רבי� . יניו ובדגשיובמאפישחל ובתושביה� מבהיר את השינוי הניכר 
במסגרת הכיבוש הנעשי�  הכרוכה במעשי� 3"הנורמליזציה של החריג", ממחברי המאמרי�

בהתפשטות ההתנחלויות , בגזל הקרקעות, באה לידי ביטוי בעלייה ניכרת בעוצמת האלימות
 רשות מפועי�יב יותר מאשר מצ– בכ� ה� רומזי�. ובהרס מרק� החיי� הפלסטיני בשטחי�

  .מארבעי� שנהיותר  על המסע האמיתי שישראל צועדת בו זה –
, מאמרי הספר ארוגי� באופ� מעניי�, הודות לעבודת עריכה משובחת, באשר לספר עצמו

האתגר היה נראה כי במקרה זה . דופ� לאסופות מאמרי��בהיגיו� פנימי ובקוהרנטיות יוצאי
קיבצו עורכי הספר ,  רבי� כמו הכיבושמדי� כהמת עלכדי להקי� תופעה ב: גדול במיוחד

, היסטוריה, סוציולוגיה, ה� משפטיניב, ונותיפלינות שונות ומג�צכותבי� האמוני� על דיס
העובדה שהספר מהווה תוצר של , כ��פי�על�א�. מדעי המדינה ופילוסופיה, ארכיטקטורה

 שפה – � השוני� בצד הדגשי– יצרה,  במסגרת מכו� ו� ליר בירושלי�,סדנת מחקר משותפת
לנוכח האתגר של יצירת מכנה משות� נראה מורכב במיוחד . משותפת שאינה מובנת מאליה

כדי , שגרתיות להעברת המידע� של עורכי הספר לעשות שימוש ג� במתודות לאת�בחיר
של ,  גיסאמאיד�, ואת ההשלכות החריגות,  גיסאמחד, העומק להביא לידי ביטוי את זרמי

, קיבצה אריאלה אזולאיש" תיק תמונות"מתו� " פרקי�"מרי הספר שלובי� בי� מא. הכיבוש
. אשר ממחישי� באופ� חזותי ושונה את הטיעוני� והניתוחי� במאמרי� הסמוכי� אליה�

_____________________________________  

2  THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION: ANATOMY OF ISRAELI RULE IN THE OCCUPIED 

TERRITORIES (Adi Ophir, Michal Givoni & Sari Hanafi eds., 2009)) להל� :THE POWER 

OF INCLUSIVE EXCLUSION(.  
3  Adi Ophir, Michal Givoni & Sari Hanafi, Introduction, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, ibid, 15, at 22.  
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�פקודות וצווי� , טפסי�, קיבצו עורכי הספר מכתבי�, ובאופ� חריג א� יותר,  על כ�נוס
תרגיל "מדובר ב, כדבריה�".  של הכיבושארכיב עתידי", כלשו� העורכי�, המדמייני�

, ידי הצגת הפרטי� אשר משמשי� את שיח זכויות האד��ההווה בעיני העתיד עלבראיית 
 מדובר 4". גיסאמאיד�, �קורבנותיהאת ת וקישתמהרשויות המוסמכות הואת ,  גיסאמחד

ע� . �מדג� מצומצ� מבי� אלפי הניירות המכונני� את המנגנו, במעט המכיל את המרובה
מיעוט המיצגי� מצביע ג� הוא על השרירותיות הגוברת שבהפעלת , לדברי העורכי�, זאת

  .הכוח וכ� על צמצו� השקיפות שלו
משפטית ה�פוליטיתה�אפשר שהמורכבות האמורה של הסיטואציה הסוציולוגית

הובילה ,  של עריכת ספר המבקש לשרטט את מאפייניו מכ�וכפועל יוצא, הטמונה בכיבוש
�, במסגרת סקירה זו אנסה לעשות כ�. משנה שלו� שעורכיו בחרו לא להבחי� בי� חלקילכ

אשר אינ� נקשרות באופ� אינטואיטיבי , ולהבחי� בי� שתי תמות עיקריות העולות מהספר
מה ֵת. אחרמצד , ולמרק� החיי� האזרחי, מצד אחד, הכוונה למשפט: לעיסוק בכיבוש

נראית אינהרנטית יותר לסיטואציה של סכסו� , הבוחנת את מאפייני האלימות, נוספת
היא תידו� כא� , וא� שהיא מנותחת באופ� מעניי� ומקורי בחלק ממאמרי הספר, לאומי

  .במסגרת שני הנושאי� האמורי�

  משפט. א

There is no doubt that a legal system derives its ultimate support from a 

sense of its being “right.”... Every departure from the principles of the 

law's inner morality is an affront to man’s dignity as a responsible agent. 

To judge his actions by unpublished or retrospective laws, or to order him 

to do an act that is impossible, is to convey to him your indifference to his 

powers of self-determination.5 

. היסוד זכויות לכל מתיישב ישראלי בשטח המפונה�חוקימעניקי� , לדעתנו
אי� לנו צור� לנקוט עמדה בשאלת התחולה ... תחולה זו היא אישית

ואי� לנו צור� לבחו� השאלה , היסוד�של חוקי) הטריטוריאלית(המקומית 
היסוד מעניקי� זכויות ג� למי שאינ� ישראלי� והמצויי� באזורי� �א� חוקי

  6...נתוני� לתפיסה לוחמתיתה

_____________________________________  

  .25' בעמ, ש	  4
5  LON L. FULLER, THE MORALITY OF LAW 138, 162 (rev. ed., Yale University Press 1970).  
  ).2005 (560, 482) 2(ד נט" פ,�ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 'ÎÏ‡¯˘È ˙Ò‰ � �1661/05 "בג  6
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דופ� � מנגנוני הכיבוש נראה יוצא� שלמשפט במסגרת סקירתלנית� שהמקו� , במבט ראשו�
ג� למי שמודע היטב למשקל ההול� וגובר של המשפט בהליכי קבלת ההחלטות בישראל 

דופ� שכ� בהקשר זה עיקר העניי� של הכותבי� אינו � הוא נראה יוצא7.ובמדינות אחרות
 של גופי� ת�אלא במסגרת המוסדית שהוא מעניק לפעול, ני המשפט הפרטיקולריי�כובת

�הבי�כיבוש שטח בזמ� לחימה הוא תופעה מוכרת ומוסדרת במשפט , ככזה. מנהלתיי�

רוב העיסוק בכיבוש נעשה שיש להכיר בכ� , ע� זאת. לו דיני� ייחודיי� משלוויש , לאומי
רק לאחרונה החלו . וש בכלי� משפטיי�תו� שימ, ידי משפטני��עד לאחרונה על

  .גיאוגרפי� וחוקרי� מתחומי� נוספי� לנתח את המתרחש בכליה�, כלכלני�, סוציולוגי�
מודעות לדינמיקה מחקרית זו הובילה ככל הנראה את עורכי הספר להקדיש את מאמר 

 שאר מאמרי הספר לא נכתבו. א� להסתפק בכ�, הפתיחה של הספר לניתוח משפטי מובהק
החלטה עריכתית זו שינוי עמוק אילו סימלה . אינה משפטניתומכ�ונות� , ידי משפטני��על

לומר אפשר היה אזי , של העוסקי� בכיבוש) הפוליטיות ואולי א�(יותר במגמות המחקריות 
 לעא� . יפלינות אחרותצ בנסיגה של המשפט לטובת דיס– שאנו חוזי� בחילופי משמרות

כיוו� שג� מ, זאת. לכאורה: אהודה על משפטני�אשר � מילה תיאור האמור יש להוסיה
מבוטל בתיאור המוסדות והכלי� �הכותבי� האחרי� של הספר עושי� שימוש לא

להפעלת הכשר מעניק ההמשפט נתפס כגור� .  משתמש בה�מנגנו� הכיבוששהמשפטיי� 
טינית בזו לשמירה על תלותה של הכלכלה הפלס 10, להריסות בתי�9, להפקעת אדמות8,כוח

למותר לציי�  לא 12. ולביסוס משטר ההפרדה בי� יהודי� ופלסטיני� בשטחי�11,הישראלית
ושהתייחסות נרחבת לתפקיד המשפט במסגרת מנגנוני , מדובר בתופעה ייחודיתשאי� 

שג� בחינה של הכיבוש , כנראה,  מכא� אנו למדי�13.הכיבוש מאפיינת ג� ספרי� קודמי�

_____________________________________  

החגיגות : חמישי	 שנה לחוק הביטוח הלאומי"גיא מונדלק , בהקשר אחר,  למשל,ראו  7
  ).ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 67 ,83) 2004" יתקיימו בבית המשפט

8  Ariella Azoulay & Adi Ophir, The Order of Violence, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 99, at 113–114.  
9  Ariel Handel, Where, Where to and When in the Occupied Territories: An Introduction 

to Geography of Disaster, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 179, at 
200.  

10  Neve Gordon, From Colonization to Separation: Exploring the Structure of Israel's 
Occupation, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 239, at 250.  

11  NEVE GORDON, ISRAEL’S OCCUPATION 74 (2008).  
12  Yehouda Shenhav & Yael Berda, The Colonial Foundations of the State of Exception: 

Juxtaposing the Israeli Occupation of the Palestinian Territories with Colonial 
Bureaucratic History, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 337, at 

339.  
 DAVID KRETZMER, THE OCCUPATION OF : קרצמרווידזו הטענה המרכזית בספרו של דיי  13

JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES (State 
University of New York Press 2002). אמנו� רייכמ� 	תפיסה , ביקורת שיפוטית" ראו ג
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 )האינסטרומנטלי(המכשירני ת אינה יכולה להתעל� מהתפקיד עיניי� משפטיומבעד ללא 
) ידי כוח שלטוני�עלאכיפה , צווי�, הוראות: למשל( ה� בהקשרי� המעשיי� – של המשפט

  .וה� בהקשרי� התודעתיי� של מנגנוני הכיבוש

1 .˘Â·ÈÎ‰ ˙¯‚ÒÓ· ËÙ˘Ó‰ Ï˘ È˘ÚÓ‰ ¯˘˜‰‰  

�הבי�טני� המתמחי� במשפט ידי שלושה משפ�עלכאמור המאמר הפותח את הספר נכתב 

 הטענה המרכזית של המאמר היא 14.אייל גרוס וקר� מיכאלי, נפתלי�ארנה ב�: לאומי
טענה זו נראית מעניינת במיוחד מכיוו� שהיא . חוקי�כיבוש יכול להיות בלתי: פשוטה

לאומי לבי� �בי�תובנה שנראית אינטואיטיבית למי שאינו עוסק במשפט בי� מבקשת לגשר 
 לפי האינטואיציה הבסיסית של משפט� 15.עוסקי� בתחו�מבחינת אלה היסוד �תמושכלו

 –לו השלכות משפטיות שיש " נסיבות עובדתיות"כל מארג של , )וג� של הדיוט משפטי(
�הבי�המשפט , והנה". חוקי�בלתי"או " חוקי" יכול להיות –מגע או פקודה , חוזה, החזקה

, וכ� לבחו� רק את הפעולות שנעשות במסגרתוומ, מכלל זה" כיבוש"לאומי מחריג את ה
תופעה "הוא , לאומי�הבי�לפי הגישה השלטת במשפט , הכיבוש. ולא את המצב עצמו

השלכות נורמטיביות משפטיות ואשר אינה יכולה להיבח� בכלי� שאי� לה " עובדתית
פס עשוי להית" חוקי�כיבוש בלתי"הרעיו� של כי י כותב שתאיל בנבנ, כ�. נורמטיביי�

  16". של ממש בדיני הכיבושכהמהפ"כ
, מעבר לטיעו� העקרוני. מטרת המאמר אינה תיאורטית בלבד, בוודאיברור כפי ש

אלא ג� תופעה , תופעה אפשריתלא רק חוקי הוא �בלתימחבריו מבקשי� לשכנע כי כיבוש 
ג� לאחר (אשר קורמת עור וגידי� בדמות הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וברצועת עזה 

 מאפשרת לראות �אשר רק התקיימותתנאי� מחברי המאמר מוני� שלושה ). ההתנתקות
  ":חוקי"כיבוש נתו� כ

  .עוברת לכובשואינה , הריבונות נשארת טבועה באוכלוסייה  .1
  .אזרחיי�הציבורי ולחיי� הלכוח הכובש יש חובת נאמנות לדאוג לסדר   .2
 .הכיבוש הוא זמני  .3

_____________________________________  

כ� ראו עקיבא אלדר ועדית זרטל ). 2005 (731ח  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" לוחמתית והשיח האקדמי
ı¯‡‰ È�Â„‡ 439–523) 2004( ;GORDON ,33–26' בעמ, 11ש "לעיל ה.  

14  Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli, The Illegality of the Occupation 
Regime: The Fabric of Law in the Occupied Palestinian Territories, in THE POWER OF 

INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 31.  
  .34' בעמ, ש	  15
16  Eyal Benvenisti, The Security Council and the Law on Occupation: Resolution 1483 on 

Iraq in Historical Perspective, 1 I.D.F. L. REV. 19, 33 (2003).  
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נית� לומר את הדברי� , למעשה. ת הללו כרוכי� זה בזההעקרונו, כפי שהמאמר מציי�
, להלכה ובעיקר למעשה, סוגיית הריבונות וחובת הנאמנות כפופי�: באופ� חד יותר

" ריבונות"העובדה שמ� רק לא כפיפות זו נובעת . למאפיי� של הכיבוש כמשטר זמני
מאפשרי� אינ� ה� מושגי� מופשטי� במידה כזו שה� , "זמניות"בניגוד ל, "נאמנות"ו

הסיבה . חוקיהוא הכרעה מהותית כגו� זו הנדרשת בבואנו להכריע א� משטר כיבוש מסוי� 
החשובה יותר היא שהעדר הזמניות או התמשכות הכיבוש מכרסמי� באופ� אינהרנטי 

לשעבר של נשיא הכ� אי� זה מפתיע ש�על. המציאות בדרישות הריבונות והנאמנות�ומחויב
מתנה את חוקיותו , אנטוניו קססה' פרופ, מלחמה ביוגוסלביה�מי לפשעילאו�הבי�הדי� �בית

  17.של הכיבוש בזמניותו
, השליטה הישראלית המוחלטת בשטחי�, קובעי� המחברי�, במקרה הישראלי

מגיעה לידי הפקעת הריבונות מידי הע� הפלסטיני ,  כאחדבהקשרי� צבאיי� ואזרחיי�
יעו� זה המחברי� מצייני� במיוחד את סיפוח לביסוס ט. לטובת האינטרסי� הישראליי�

ר " קמ�71ר בזמ� השלטו� הירדני ל" קמ�6והרחבת תחומה המוניציפלי מהמזרחית ירושלי� 
 הל דוגמאות אלע. ההפרדה בשטחי הגדה המערבית�ואת הקמת ההתנחלויות וגדר; כיו�

 �  .וכמה מה� יוזכרו במסגרת סקירה זו, רבותעוד נית� להוסי
 לפעול למע� תושבי השטח הכבוש בתהמעצמה הכובשת מחוי, ת הנאמנותבמסגרת חוב

ג� כא� . תו� שמירה על האינטרסי� הבטחוניי� הלגיטימיי� של כוחותיה, רכיה�וולדאוג לצ
אשר הבולטת , ידי ישראל�להפרת חובת נאמנות זו עלאחדות המחברי� מצייני� דוגמאות 

הכוללת הפקעת אדמות מידי , שטחי�היא המדיניות התכנונית של ישראל במביניה� 
ידי �ה� מאזכרי� מסמ� חשוב שנכתב על. עבור יהודי�ב והקמת התנחלויות �פלסטיני

אשר לא זכה , מסמ� זה. 1983מחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית בשנת 
מפרט את הבסיס לתוכנית המתאר של נפת שומרו� בגדה המערבית , רסו� רב בישראלבפ

הגבלת "בי� היעדי� שהמסמ� מציי� כלולי� . הניתוב של כספי מדינה לצור� זהואת 
מאפייני� נוספי� ". מניעת רצפי� של קהילות ערביות"ו" התפשטות הבנייה הערבית

משרדי הממשלה באמצעות ה� תמיכה כספית משמעותית במתנחלי� יני ב– ומוכרי�
העדר טיפול , �יהודי� ולפלסטינייצירת מערכות משפט נפרדות ל, הפקעת אדמות, השוני�

 ומשטר ההיתרי� המיוחד החל רק �מתנחלי� כלפי פלסטינישל אלימות בבטענות הנוגעות 
המבנה המשפטי של הכיבוש כי  מובילי� את המחברי� למסקנה – �על תושבי� פלסטיני

האינטרסי� של את את האינטרסי� של המתנחלי� יותר מאשר , ואכ� משרת, נועד לשרת
  18.� אלה האחרוני�חשבו�עלא� ובמקרי� רבי� , �בי� הפלסטיניהתוש

נאמנות בניתוח הכיבוש הישראלי ו מאפייני� אלה של ריבונות � שלא� חשיבות�על
שליטה ה"נות של נראה שג� המחברי� מודעי� לכ� שמדובר בנגזרות מוְב, בשטחי�

_____________________________________  

17  ANTONIO CASSESE, SELF-DETERMINATION OF PEOPLES: A LEGAL REAPPRAISAL (1995).  
18  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,43' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
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 העול� השנייה�הארוכה ביותר בעול� שלאחר מלחמת,  למעשה– שני�ה�ארוכת" נוגדתה
קיימת הסתברות , במסגרת הדיו� בהפרת הנאמנות מצד ישראל, כ�.  של ישראל בשטחי�–

תרבותיות , פוליטיות, נהיג ברבות הזמ� רפורמות כלכליותתגבוהה שהמעצמה השלטת 
ולא (עצמו נאמ� בראש ובראשונה לבוחריו את כיוו� שהשלטו� רואה מ ו,וחברתיות
 יש לצפות שהנאמנות תיטה ביתר שאת לטובת אזרחי ,)ירהלה� זכות בחשאי� לתושבי� 

  19.תו� פגיעה במחויבות כלפי תושבי� השטח הכבוש, המדינה הכובשת
ידי �עומד בקנה אחד ע� המבנה שהוצב עלאינו , הנראה משכנע למדי, ניתוח זה

המחברי� . מאיר שמגרהמשפט העליו� �נשיא בית – האדריכל המשפטי של הכיבוש
 להימש� היכול"אשר " סיטואציה עובדתית"לפיה� הכיבוש הוא שדבריו מביאי� את 

זה מתעל� מהדינמיקה " קר" ניתוח משפטי 20.תרו� פוליטי או צבאילפבכפו� , "לנצח
בהפרה צפויה של חובת השמירה על החול� אשר כורכת את הזמ� , שתוארה זה עתה

. מה הכובשת כלפיה� תושבי השטח הכבוש ושל חובת הנאמנות של המעצ� שלריבונות
, העובדתית, את הקטגוריה המשפטית הניטרלית" לגלגל"התמשכות הזמ� צפויה , למעשה

אפרטהייד או , חוקי�סיפוח בלתי: לתופעה נורמטיבית ניטרלית הרבה פחות" כיבוש"של 
  . עוסקי� מאמרי� אחרי� בקוב� זההבתופעות אל, אכ�. קולוניאליז�

 –  לתת את הדעת לשתי סוגיות העולות מהניתוחיש מקו�, אבל בטר� נפנה אליה�
יש לשאול מה� ההשלכות העולות מניתוח , ראשית. רחבה יותרוהאחרת נקודתית  האחת

דעת� את אשר נתנו ,  שאלה מסוג זה העסיקה אנשי תורת משפט רבי�.דרמטי זה
י יד�עלפתרו דילמה זו , כידוע, פוזיטיביסטי�. ות ומרושע של משטר מע�יולהשלכות

 תנאי וערכה המוסרי של נורמה משפטית או של מערכת משפטית אינ, לתפיסת�: עקיפתה
ה� קשרו באופ� . ראו את הדברי� אחרת, לעומת זאת, אנשי משפט הטבע.  המשפטי�לתוקפ

כמרחק זו מזו א� ששתי הגישות הללו נראות רחוקות . הדוק תוק� משפטי ותוכ� מוסרי
 ,למשל( יש השלכות נורמטיביות � א� להבדלי� ביניהלא ברור במבט נוס�, מזרח ממערב

 ,גרוס ומיכאלי הוא מעניי� וחשוב, נפתלי� של ב�� ניתוח21).באשר לחובת הציות לחוק
 ,למשל( אשר עשוי להיות במחלוקת ,מכיוו� שהוא אינו נזקק להסתמכות על בסיס נורמטיבי

, במקו� זאת). מה מיסודהא� מערכת משפטית שונה ליהודי� ולמי שאינ� יהודי� היא פגו
, "טרליתני"ומבקש להעביר את התופעה ה, סטיתיהטיעו� נטוע היטב בפרדיגמה פוזיטיב

�� של תופעות המוכרות כבלתינשל הכיבוש הישראלי אל עבר מפת, "עובדתית בלבד"ה

השאלה נשארת דומה למדי , ע� זאת. סיפוחואפרטהייד  –) מוסריות�ולא רק בלתי(חוקיות 
 היא מתג� א� נסכי� שמערכת מסוי: סטי� את אנשי משפט הטבעביו הפוזיטישאלשלזו 

החתונות והגירושי� שהתרחשו , הרכישות, מה דינ� של כל החוזי�, מרושעת מיסודה

_____________________________________  

  .58' בעמ, ש	  19
  .56' בעמ, ש	  20
  ).2008 (26, 17ד  „ÌÈ¯·„Â ÔÈ" עיו� פילוסופי במשפט ואודותיו"דוד אנו� ואלו� הראל   21
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המסקנה כי ומבהירי� , המחברי� מודעי� לכ�? הא� כול� בטלי� מעיקר�? במסגרתה
 במקו� זאת ה� 22". משפטיקִרי"לפיה הכיבוש הישראלי אינו חוקי אינה מובילה לש

�לאומית לקבוע תארי� סיו� למצב הבלתי�הבי�מציעי� לראות במסקנת� קריאה לקהילה 

� תהצעה זו להעבר. להפקיע את השליטה בשטח מידי ישראל  ובמידת הצור�,חוקי המתמש
על , במידה רבה של צניעות, לאומי מעידה כשלעצמה�הבי�הדיו� ג� אל המישור הפוליטי 

  .ובהקשרי� מסוג זה בפרט,  המשפט בכללגבולות

2 .˘Â·ÈÎ‰ ˙¯‚ÒÓ· ËÙ˘Ó‰ Ï˘ È˙Ú„Â˙‰ ¯˘˜‰‰  

, הסוגיה השנייה העולה מהניתוח קשורה באופ� הדוק יותר למימד הנורמטיבי של המשפט
תפיסות של בי� אשר הוזכר זה עתה בהקשר של המחלוקת בי� תפיסות פוזיטיביסטיות ל

התמקד בתיאוריה של אחד מחשובי ההוגי� של באופ� ספציפי אבקש ל. משפט הטבע
הישענות המפורטת על עמדתו את האי� לראות ). Fuller( לו� פולר –משפט הטבע המודרני 

הסכמה ע� גישתו הכללית באשר ליחסי� בי� משפט לבי� כמעידה בהכרח על של פולר 
ההנחה כח לנואפשרי והוא , מכשירניאעשה כא� בגישה זו הוא שהשימוש ,  למעשה23.מוסר

הנחה זו היא . כל המאמרי� בקוב� זה אשר התייחסו למשפטולהמשותפת לגישתו 
להחלטות אשר היו עלולות להיחשב שרירותיות או נתונות הכשר שהמשפט מעניק 

ה של ההחלטה בכור המנגנו� תהתכ. תקבלו מחו� למערכת המשפטיתהלו אי במחלוקת
ג� א� . ת אותה לבעלת איכויות שונות א� כ� את מאפייני ההחלטה והופכ משנההמשפטי

 ההוגני�" כללי המשחק" מ– היותה חלק ממנגנו� רחב יותר, ביקורתפני היא אינה חסינה מ
ומצייני� זאת פע� אחר , רי� לכ�מחברי הספר ֵע. כיבוד וציות, פריורית� אול�,  מחייבת–

יבת ליהנות חיעצמה היא , לשימוש בכוחהכשר קנה א� כדי שמערכת משפטית ַת. פע�
  .כאמורהכשר  פולר מנסה א� כ� לתור אחר התנאי� המכונני� 24.מהכשר

 פולר 25,"מאפשרת את המשפטהריות המוס"משמעית היא �כותרתו החדשבמסגרת פרק 
אשר הקפדה עליה� היא שמבחינה בי� , "משפט טבעי פרוצדורלי"מונה שמונה תנאי� של 

, תקטיבי�רוס&&, פרסו�, תללי� 26%:מערכת של כוח שרירותיבי� מערכת משפטית ל
*�העדר סתירות והתאמה בי� דרישת , תעקבי�, אפשרי�הימנעות מדרישת הבלתי, תהיר

_____________________________________  

22  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,67' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
 .H.L.A. Hart, Book Review: The Morality of Law by Lon L. Fuller, 78 HARV. L: ראו  23

REV. 1281 (1965).  
24  Ronen Shamir, "Landmark Cases" and the Reproduction of Legitimacy: The Case of 

Israel's High Court of Justice, 24 LAW & SOC’Y REV. 781 (1990).  
25  FULLER ,38–33' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
̇ ‰ËÙ˘Óעומר שפירא   26 ¯Â˙ 184) 2003(.לטענה כי ג 	בעמדה זו' יש מקו � JOHN: ו� רולס תומ

RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 206–212 (rev. ed., Harvard University Press 1999).  
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של " מוסריות הפנימית" את הבסיס לה פולר רואה בתנאי� אל.אכיפתו במציאותבי� החוק ל
 את" מאפשרת"באיזה מוב� מוסריות פנימית זו : נשאלת השאלה. מערכת משפטית

ההשלכות של , לפי פולר, מה�: בחלק הקוד�הוצגה שאו בניסוח המקביל לשאלה ? המשפט
לומר מסרב  27,כמו אנשי משפט טבע מודרניי� אחרי�, פולר? עמידה באות� תנאי��אי

במקו� זאת הוא רואה בעמידה בדרישות הללו ". מוסרי אינו חוק�חוק בלתי"בפשטות כי 
� כפי שנית� לומר על סטודנט המשל� שכר– כ�.  אליוהמערכת צריכה לשאו�שאידיאל 

 �: קורא את החומרי� ונכשל במבחני� שנה אחר שנהאינו , מגיע לשיעורי�אינו לימוד א
אידיאל משפיעה בסופו של יו� על היכולת לראות ה התרחקות מ–"  סטודנט·‡Ó˙הוא לא "

נייננו טמונה  של מסקנה זו לעהחשיבות". משפט"מערכת משפט נתונה כראויה להיקרא 
עצתו ,  זה עתהנה שצויהא� נחזור לדוגמ. בהשפעות התודעתיות של ההתרחקות מהאידיאל

ער� �תיחשב בעינינו פחותת) לאדריכלות, למשפטי�, לכלכלה(המקצועית של אותו סטודנט 
 של ויכולת, דומהבאופ� ". אינו סטודנט) "ג� א� לא להלכה(שהוא למעשה נדע א� 

לא המשפט היו מעוררי� מחלוקת עזה תלויה אלמלמעשי� אשר הכשר המשפט להקנות 
מערכת .  במלוא מוב� המילה¯‡Ó˘Ï ‰ÈÂ‰בה המערכת המשפטית הנתונה שבמידה 

 את כוחה – ובהיקש 28, לחייב בציות‰È¯ÒÂÓהמתרחקת מאידיאל זה מאבדת את כוחה 
  .מהווה שיקול מוסרי, לכא� או לכא�, לשכנע כי עצ� הכרעתה בסוגיה נתונה

רוחו מרחפת מעל , כרס זה� פע� אחת במסגרת ספר עבמוזכר ול�אינו פולר ' א� שפרופ
המאמרי� מ� העולה בתמונה קשה למשפט� המכיר את עמדותיו לא לראות . מאמריורוב 

 ברוח מאמר� – נית� בהחלט לומר, מנ�וא. פולר מונהשדוגמאות חדות וחיות לעקרונות 
. פסול מיסודוהוא , זמ�בגבל שאינו מו, ל כיבוש מתמש� שכ– גרוס ומיכאלי, נפתלי�של ב�

תשובה , בעיני רבי�, דווקא קיומה של מערכת משפטית מתפקדת בשטחי� מהווה, בר�
 המוסרית של השליטה הישראלית יות לעמדה הגורפת השוללת את הלגיטיממתמסוי

 מאפשר הוא ששימוש זהבשימוש בגישתו של פולר הגלו�  היתרו� המשמעותי 29.בשטחי�
, עקיפה אלגנטית של מחלוקות מוסריות קשות ליישוב בי� פלגי� שוני� באוכלוסייה

בהקבלה . והתמקדות באות� פרמטרי� אשר ג� צדדי� ניצי� צפויי� להסכי� עליה�
 הרשויות � שלהמשפט העליו� מבקר את פעולת�נית� לציי� שכאשר בית, מעניינת

 במונחי� של –  בחלק ניכר של המקרי�– הוא מעדי� לעשות כ�, הישראליות בשטחי�
של פג� מונחי� ולא ב, )מת� זכות טיעו�� אי,למשל(באופ� קבלת ההחלטה הליכיי� פגמי� 

�או פג� בהפעלת שיקול) נהליי�ממעצרי� , הריסת בתי�(נהלי עצמו הממהותי במעשה 

_____________________________________  

27  JOHN FINNIS, NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS (1st prtg., Clarendon Press 1980).  
28  FULLER ,39' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
ר יואב דות� ואריאל בנדו (ÈÓÊ ˜ÁˆÈ ¯ÙÒ 399 ,400 ,412¯" � באינתיפאדה"בג"יואב דות�   29

מ� הראוי לציי� שהכותבי	 דני	 . 752–749' בעמ, 13ש "לעיל ה, רייכמ�; )2005, עורכי	
  .ולאו דווקא תומכי	 בה, בעמדה זו
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ס בשל היכולת לגיי, שלבחינה הליכית יש עוצמה רבה, א� כ�,  אנו מוצאי�30.דעתה
� ונדרש לא ,פולר מרחיב תובנה זו. ת במערכתקונסנזוס רחב יותר סביב תפיסת הצדק וההוגנ

.  המערכת˘Ïת של צדק והוגנ�מידה �באמותלעמידה ג� אלא , מערכתה ·˙ÍÂרק לצדק 
ומציע את , בעשותו כ� הוא ער לקושי לעצב סטנדרטי� מהותיי� לבחינת מערכת משפטית

פולר ששמונת העקרונות מבי� שבעה , והנה. יי� האמורי�שמונת העקרונות הפרוצדורל
או (ת קטיבי�רוס&רק לדרישת ה&. הנסקר כא�ספר המונה מוצאי� ביטוי מפורש במאמרי 

  .אזכור מפורש במסגרת הספראי� ) למפרעהחובה להימנע מחקיקה 
ר פול: ת ההיסטורית מחייבת אזהרההרגיש�, אלהבטר� נפנה לדיו� מורחב בעקרונות 

של " משפטיות"באשר לרמת ה) Hart(רט ה' פיתח את תורתו במסגרת דיו� נוקב ע� פרופ
,  אשר נכתב שני� מספר מאוחר יותרTHE MORALITY OF LAW,32ו ספרב 31.המשטר הנאצי

 �אשר התגבש באות, אפריקה�ממשטר האפרטהייד בדרו�אחדות הוא מזכיר ג� דוגמאות 
 עמדה לגבי ההקבלות , ברמז ול�, אי� כדי להביעבשימוש בתיאוריה של פולר כא�. שני�

נפנה א� כ� כעת . מזה, שני המשטרי� הללולבי� , מזה,  ישראלה שלההיסטוריות בי� מעשי
 אשר נמצא לה� ביטוי במאמרי ,פולר מונהש מבי� השמונה, לבחו� את שבעת העקרונות

  .ספרה

)‡ (keÈÏÏ˙  

קיו� : ללת למעשה חובה פשוטה בהרבהכו) generality(ת ללי�כותרתה %שהדרישה 
די בקיו� אי� , ע� זאת. זו נראית בסיסית למדי למי ששלטו� החוק לנגד עיניוחובה  33.חוקי�

 כלליות במידה מספקתיהיו   הדרישה היא שהנורמות המשפטיות;צווי� בעלי תוק� משפטי
 34.כלוסייהבאוהאפשר אלא לקבוצות רחבות ככל ,  לאנשי� מסוימי�וונכ�י שה� לא –

. הדרישה מקוימת כאשר קיימי� חוקי� המוחלי� על הביורוקרטיה ומכווני� את התנהלותה
תופסת את מקומו השרירותיות , כאשר המודל הליברלי של הביורוקרטיה נסוג, לעומת זאת
מתמדת " יותתהחלט"ידי קרל שמיט �עלאשר כונה , הדעת הביורוקרטי�של שיקול

)constant decisionism.(35  

_____________________________________  

30  KRETZMER ,408, 400' בעמ, 29ש "לעיל ה, �דות; 189–188, 135–132' בעמ, 13ש "לעיל ה.  
31  H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 HARV. L. REV. 593 

(1958); Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law — A Reply to Professor Hart, 
71 HARV. L. REV. 630 (1958).  

32  FULLER ,5ש "לעיל ה.  
  .46' בעמ, ש	  33
 ,.H.L.A. HART, THE CONCEPT OF LAW 22–25 (2nd ed: ראו. רטהלדרישה זו מסכי	 ג	   34

Oxford University Press 1994).  
35  Shenhav & Berda ,342' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
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המפקד הראשו� של , לדברי שלמה גזית. דוגמה רלוונטית היא הטלת עוצר בשטחי�
תקיימה פרוצדורה מורכבת הבמהל� שני העשורי� הראשוני� , נהל האזרחי בשטחי�הִמ

אשר נבחנה במעלה סול� , פרוצדורה זו כללה בקשה מהדרגי� הנמוכי�. להטלת עוצר
הכוחות המופקדי� ומש� ,  מטרת העוצרהכללי� חייבו פירוט של. ל"הדרגות עד הרמטכ
�וכללה , פרוצדורה מקבילה נדרשה ג� בצד האזרחי של מערכת הביטחו�. הזמ� שהוא יימש

קבלת ההחלטות על סגרי� נעשתה  לאחר האינתיפאדה הראשונה 36.אישור של שר הביטחו�
ה זו  הילה דיי� מכנה תופע37.ידי המפקד בשטח�על, בהלי� פשוט ושגרתי, באופ� מקומי

 התוצאה המיידית הייתה עלייה משמעותית במספר ימי 38".נהליתהמשלטו� העריצות "
�זור טולבא,  היו בכפר ענבתא1991 סבחודשי� ינואר עד מר, למשל. גר בכפרי� נתוני�הֶס

מפקדי� יכלו להחליט על סגירת כביש או על .  ימי סגר ורק שבעה ימי� ללא סגר74, כר�
בה� שאירוע בטחוני או לקראת חגי� יהודיי�  לע� בתגובה הטלת סגר על כפרי� שלמי

אשר , כ� ג� במקרה של רחוב השוהדא בחברו� 39.תיירי� רבי� צפויי� לפקוד את האר�
 שהוצא צו יבלמ, ידי הצבא�חוקי על� ונסגר באופ� גור� ובלתי,�פלסטינילשימש ציר מרכזי 

  40.יני� ברחובהמסמי� את כוחות הביטחו� לאסור תנועה רגלית של פלסט
 ה� שלהמשפט התייחס לתופעה זו במסגרת דיו� באיסור גור� שהוטל על תושבי�בית

) כתוארה אז(יניש ב השופטת 41.חמישה כפרי� פלסטיניי� להגיע לאדמותיה� ולעבד�
ואשר מופר לא , אשר מהווה נגזרת פשוטה וברורה של שלטו� החוק, מציינת את העיקרו�

  :פע� בשטחי�

 חייבת להיעשות על דר� של הוצאת צווי� בכתב על ידי סגירת השטחי�
עדר קיומ� של צווי סגירה אי� למנוע מהתושבי� ובההמפקד הצבאי 

סגירת שטחי� צריכה להיעשות , כעיקרו�...  גישה לאדמותיה��הפלסטיני

_____________________________________  

36  Hilla Dayan, Regimes of Separation: Israel/Palestine and the Shadow of Apartheid, in 
THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 281, at 300.  

  .365' בעמ, 12ש "לעיל ה, Shenhav & Berdaג	 אצל ראו   37
38  Dayan ,298' בעמ, 36ש "לעיל ה.  
  .301–300' בעמ, ש	  39
ד לימור יהודה מהאגודה "עו לאזור יהודה ושומרו� לא היוע� המשפטי חשלשלפי מכתב   40

רגלית של פלסטיני	 על ציר לא התאפשרה תנועת	 ה, בשגגה, אכ�" ,לזכויות האזרח
ראו האגודה לזכויות האזרח בישראל . 2000נמשכת משנת , יש לציי�, זו" שגגה". "השוהדא

 ?www.acri.org.il/Story.aspx 27.5.2009"  אסור לתנועת פלסטיני	–רחוב השוהדא "
id=2365. פרשה זו כדוגמכי  יש לציי� 	ראו .�" להפרה של הוראות בגהאזולאי ואופיר מזכירי 

Azoulay & Ophir ,התקבל�פסק, למעשה. 113' בעמ, 8ש "לעיל ה 	הדי� בנושא טר.  
  ).26.6.2006, פורס	 בנבו (ÂÓ � '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· Ï¯‡¯ �9593/04 "בג  41
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באמצעות צו שהודעה עליו נמסרת למי שנפגע ממנו ואשר ניתנת לתושבי� 
  42.הזדמנות להשיג על תוקפושאדמותיה� נסגרו בפניה� 

הלי יציאה של אנשי� הזקוקי� לטיפול וצו המסדיר נשל בספר העתק מובא בהקשר דומה 
הנהלי� הנדרשי� רק בעקבות של � מפרסול ות� הצבא נדרש להכנ43.רפואי במהל� עוצר
 בסדרה של תמונות שכותרתה, כ��כמו. ידי ארגו� רופאי� לזכויות אד��עתירה שהוגשה על

לש� כ� אשר לא נזקק , ידי הצבא�הוחרבו עלשמוצגי� בתי� " יטקטורה של ההרסהארכ"
צרכי� "או אפילו " מחסה לטרוריסטי�", "חוקית�בלתיבנייה "של לפנייה לקטגוריות 

 יש למפקד בשטח סמכות מלאה הבפעולות הרס אלכי הטקסט הנלווה מציי� ". מבצעיי�
  44.צור� לנמק את החלטותיווללא כל מעליו תו� ניתוק מוחלט מהדרגי� , לקבוע מה ייהרס

רואי� , בפרק הבוח� את תופעת האלימות במסגרת הכיבוש, אריאלה אזולאי ועדי אופיר
ממערכת המשפטי ניתקה את הכלל שמערכת המשפט במסגרת הכיבוש הישראלי ככזו את 

 לחלוטי� על אוס�הכיבוש נעשתה מבוססת  האלימות במסגרת .גיו� משפטיישיפוט ומה
 שנהב וברדה מצייני� את 45".המותאמי� לצרכי� מבצעיי�"שרירותי של צווי� והְסמכ-ת 

נהל לִמיוע� תפקוד של מעבר שירות הביטחו� הכללי כאשר , 2000שחל בשנת השינוי 
סיווג תושבי� בכל הנוגע בדעת בלעדי �שיקולבעלת רשות מוסמכת מעמד של האזרחי ל

על דרישת הפרסו� (ר לעובדה ששינוי זה לא פורס�  מעב46. כסיכוני� בטחוניי��פלסטיני
במידה זו או , עצ� השינוי מהווה מעבר ממנגנו� ביורוקרטי סדור, ))ב(בסעי� קט�  להל�ראו 

הסוקר , ג� אייל וייצמ�. למנגנו� של קבלת החלטות נקודתיות לפי צרכי� מקומיי�, אחרת
טת של הממשלה מהרמה את הנסיגה המוחלמציי� , את תופעת הסיכולי� הממוקדי�

יחד ע� האובססיה , הפוליטיהִריק , לדבריו. ואת השארתה בידי כוחות הביטחו�, הביצועית
ממוצע של הרוג אחד להקפיד על קצי� אחד א� הציע לכ� ש והוביל, הציבורית לסיכולי�

החל  לימי� 47.אבל הרעיו� נפל, שר הביטחו� מופז ושרו� התלהבו. ליו� כעניי� של מדיניות
כה בטוחי� היו ביכולת� להגיע לכל .  את האנשי� הצפויי� לחיסולÓ¯‡˘כ לפרס� "השב
  48.אד�

_____________________________________  

  .21' בפס, ש	  42
43  Michal Givoni, The Occupation's Paper Trail VIII, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 487.  
44  Ariella Azoulay, Photo Dossier I: The Architecture of Destruction, in THE POWER OF 

INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 161.  
45  Azoulay & Ophir ,129' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
46  Shenhav & Berda ,340' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
47  Eyal Weizman, Thanato-Tactics, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 

543, at 554.  
  .ש	  48
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לאחר צאתו לאור של , די� שנית� לאחרונה�דוגמה אחרונה לעניי� זה מובאת מתו� פסק
המשפט העליו� אשר ביטל את האיסור �דינו של בית�כוונתי לפסק. א הסקירהשומהספר 

יוש� , 2002אשר נכנס לתוק� בשנת ,  איסור זה443.49ביש  בכ�על תנועת פלסטינישהוטל 
אלא רק מכוח סמכותו הכללית של מפקד צבאי להורות על סגירת ,  בכתבהללא אסמכת

ביו� , רק לאחר הגשת העתירה, למעשה. במסגרת הצו בדבר הוראות ביטחו�, כביש
רכב שאינ� � כליש הוראות האוסרות תנועה של"ל באיו"הוציא מפקד כוחות צה, 28.8.2007
עדר מקור חוקי ה שע� פרסו� ההוראות התייתרה הטענה בדבר פי�על� א�50.ישראליי�

הטלת איסור תנועה ללא "המשפט והתייחס לתופעה הכללית של �נענה בית, לאיסור
החובה ,  כדבריו51".חוזרת על עצמה שוב ושוב] אשר לדברי העותרי�[אסמכתא בכתב 

  –לפרס� הוראה מפורשת 

. ה� ע� אינטרס המשיבי�, קנה אחד ה� ע� אינטרס הפרט הנפגעעולה ב
עלולה להיווצר אי בהירות ג� בקרב גורמי הממשל , בהיעדרו של צו חתו�

ג� בחלו� מספר , כפי שראינו. כ� ארע ג� בענייננו. בהתייחס למצב לאשורו
נציג היוע� המשפטי לאזור , שני� שבה� התנועה בכביש היתה מוגבלת

שהשיגו , הוא השיב לעותרי�, לפיכ�. מרו� לא היה מודע לכ�יהודה והשו
  52.תשובה שאינה נכונה, על סגירת הכביש בפניו

)· (ÌÂÒ¯Ù 

לבקר אות� , כדי לאפשר לציבור לבחו� אות�, דרישה בסיסית זו מחייבת שהכללי� יפורסמו
�הווה יו� בשטחי� מכ ניהול משטר ההיתרי� הקיי� 53.או לדרוש את אכיפת� במקרה הצור

ממש ברוח דבריו של , יהודה שנהב ויעל ברדה מצייני�.  להפרה בוטה של חובה זוהדוגמ
להפרדה ולהדרה בשל נסיבות , לזיהויאי� מפרסמי� את התבחיני� כי העובדה ש, פולר

במסגרתו נית� ש ליה� מעול� לא היו חלק מדיו� רציונ"בטחוניות מביאה לידי כ� ש
נענות התבחיני� דרישות לפרסו� . על ההיגיו� שבה�" להתדיי� או לחלוק, להתווכח

, ידי מדור מרש� האוכלוסי� של לשכת היוע� המשפטי באזור יהודה ושומרו��בשלילה על
  54".נסיבות בטחוניות"תו� ציו� 

_____________________________________  

  ).29.12.2009, ס	 בנבורופ( ˘¯ ‰·ÈÒ ˙È· ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ ˘‡¯� ‡ 'ÔÂÁËÈ¯ �2150/07 "בג  49
  .37' בפס, ש	  50
  .8' בפס, ש	  51
  .37' בפס, ש	  52
53  FULLER ,51' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
54  Shenhav & Berda ,העתקל. 356' בעמ, 12ש "לעיל ה 	מת� היתרי 	המסמיכי 	של צווי 	י

 Michal Givoni, The Occupation's Paper Trail I, in: ראו של ההיתרי	 עצמ	להעתקי	 ו
THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 89.  
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�ד ברדה על"נשלח לעושמכתב של בצמוד למאמר� של שנהב וברדה נמצא העתק , אכ�

המעיד על המרת , קיד מעניי� כשלעצמותפ(קית משפטי� "מש, ט טל יחיא"ידי רב
ה להיעתר לבקשתאי� המדור יכול , פי המכתב�על.  במדור האמור)המקצועיות בביורוקרטיה

עמדו בבסיס ההחלטה לא להתיר לאד� לצאת שד ברדה לקבל לידיה את השיקולי� " עושל
באופ� . או לפרט את השיקולי� בבסיס ההכרזה על האזור כשטח סגור, מהאזור הרלוונטי

,  ולא כללי,"פרטני"נאמר במכתב האמור כי היתר היציאה הינו , תללי�הקשור לדרישת ה%
 בסעי� קט�  ראו להל�על דרישת העקבי�ת (מזמ� לזמ�השיקולי� בבסיסו משתני� כי ו
  55).)ה(

)‚ (ae¯È‰˙ 

אינה ברורה �חקיקה עמומה ולא. בדרישה זו פולר רואה מרכיב בסיסי והכרחי לחוקיות
' לביסוס עמדתו הוא מצטט את דברי הכלכל� הליברטריאני פרופ. יכולה להיות בסיס לציות

 �  :שלפיה�, )Friedrich Hayek (ייקהפרידרי

One could write a history of the decline of Rule of Law... in terms of 

progressive introduction of these vague formulas into legislation and 

jurisdiction, and of the increasing arbitrariness and uncertainty of, and the 

consequent disrespect for, the law and the judicature.56 

 חלק �פוליטית והשעיה חלקית של זכויות הועמימות משפטית כי עולה הנסקר כא�  מהספר
על מערכת משפטית הבנויה כמארג ססת המבו ,מהתפיסה הבסיסית של שליטה אימפריאלית

כדי לשמר את האינטרסי� , סדרי� מקומיי� ומצבי החרגה רבי�ע� ֶה, של טלאי על טלאי
מידה �באמותבמקו� קטגוריות משפטיות ברורות המעוגנות . אימפריאליי�הכוחות השל 
כויות נאמנויות והשתיי, משטרי� אימפריאליסטיי� מעדיפי� מער� עמו� של יחסי�, ותידוע

  57.כמודל עבודה
גרוס ומיכאלי כי העמימות באשר , נפתלי�פלסטיני מצייני� ב�–בהקשר הישראלי

מהווה  נצחיות/זמניותו) התנהגות כריבו�(סיפוח �לא/ סיפוח,כיבוש�לא/כיבוש לצמדי�
לפעולות הכשר היא שמאפשרת להקנות כי עמימות זו ו,  של הכיבוש הישראליעובקמאפיי� 

בעוד שהמערכת , כ� 58.חוקיות באופ� מובהק�מות היו נתפסות כבלתילא העמיאלמאשר 
היא , "שטח כבוש"המשפטית הישראלית מעול� לא הכירה בגדה המערבית וברצועת עזה כ

_____________________________________  

55  Michal Givoni, The Occupation's Paper Trail VI, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 375, at 376.  
56  FULLER ,65–64' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
57  Shenhav & Berda ,347' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
58  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,65' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
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אשר לא , �" בג.מצדיקה את מעשי ישראל ואת זכויות הפלסטיני� על בסיס דיני הכיבוש
חלק ניכר עקרונותיה ודחה  החיל את 59,נבה חלה בשטחי�'גאמנת מעול� כי הצהיר 

בה� נבה מטפלת 'גאמנת שקשרי� ייחודיי� כולל בשני ֶה, פלסטיני�ה של יה�עתירותמ
 המהלכי� אל, גרוס ומיכאלי, נפתלי�לדברי ב�. גירוש והריסת בתי�: באופ� מפורש

�מאפשרי� לרשויות הישראליות לקצור אהדה על החלת עקרונות משפטיי� הומניטריי� ובו

  . את עיקריה�בזמ� להפר
במסגרת המדיניות הישראלית מטרה לקבוע את שטחי הגדה מזהי� אופיר ואזולאי 

 � שלבי� סוגי) zone of indistinction" (הבחנה�איאזור של "המערבית ורצועת עזה כ
מדובר בעיקר בהבחנה בי� אלימות מתפרצת . מובחני�היו אלימות אשר תחת שלטו� ריבוני 

אלימות נרמזת ). insinuated(ואלימות נרמזת ) withheld(הית אלימות מוש, )מוחשית(
א� נית� להקביל את שתיה� לכוח , ואלימות מושהית נבדלות בעוצמת� ובמש� הפעלת�

 הופעה של חיילי� או ,למשל(ממומש אינו לכוח שכנוע או א� לכוח פיזי אשר , כלכלי
המעבר בי� סוגי אלימות , רוב�יפ�עלכי מצייני� אופיר ואזולאי ). שוטרי� ברחוב או בכפר

הוא פונה לעמימות ,  ויציבותיותמאבד לגיטימ כאשר כוח 60.מוסדר היטב באמצעות כללי�
, הוא נוטה להנכיח את האלימות באופ� רחב יותר ומפורש יותר, משמע, שתוצאתה מאיימת

, השימוש הגובר ביחידות המסתערבי�. הוקי�סדיר ואד�נוטה להפעילה באופ� לאוכ� 
  . מוחשית לכ�המהווה דוגמ, העוברות בחט� מהיטמעות באוכלוסייה לאלימות קשה

המערכת בכללותה עשויה לקצור בשל העמימות שא� מעבר למידת הלגיטימיות 
 קשה הדוגמ. העמימות מהווה מרכיב חשוב ובעייתי ג� במקרי� קונקרטיי�, בהשהמובנית 

ל ביהודה " מפקד כוחות צה61".תננותצו בדבר מניעת הס"כזו ניתנה לאחרונה ע� הוצאת 
�ברק ע� כניסתו לתוק� פרסו� בא� הוא זכה , 2009 באוקטובר �13חת� על הצו ב ושומרו�

. ))ב( בסעי� קט� לעילבדרישת הפרסו�  ננו לדיותרלוונטיעובדה אשר  (2010 באפריל 13
נית� תנ� מסנגד ". אי� בידו היתר כדי�שזור ובאמי ששוהה "הוא " מסתנ�", פי הצו�על

. הליכי� פליליי� הנושאי� עונש מאסר של עד שבע שני�להוציא צו גירוש או לנקוט 
, � מהשטחי�הלשו� הכללית והעמומה מאפשרת לכלול במסגרתו אזרחי ישראל ופלסטיני

 � שלאזרחיכ� תושבי ירושלי� ו, תושבי עזה השוהי� בגדה, יהודי� ומי שאינ� יהודי�
_____________________________________  

מ� העת המשפט העליו� � של בית�די�בפסקבהקשר זה  מתנית� לראות התפתחות מסוישאפשר   59
̆ „ÔÈ" �2690/09 "בבג. אחרונהה È "–� Ì„‡ ̇ ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ·„�˙Ó ÔÂ‚¯‡  '‰ˆ ̇ ÂÁÂÎ „˜ÙÓ" Ï

˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚·) בנבורופ 	ישראל להחזיק  לשביקשה לאסור עעתירה נדונה ) 28.3.2010, ס
 יה שלשכ� החזקה זו עומדת בניגוד להוראות,  במתקני כליאה בתו� ישראל	אסירי	 פלסטיני

אול	 , חוק מפורש המתיר פרקטיקה זושל  מוקיולנוכח � דחה את העתירה "בג. נבה'גאמנת 
כפי , יש לבחו� את פעולות המפקד הצבאי באזור בהתא	 להוראות האמנה"קבע לראשונה כי 

 "ולכבד את הוראותיה המנהגיות כחלק מהדי� הנוהג, המשפט לעשות במש� שני	  ביתשנהג
  .)הדי�� לפסק6' פס, ש	(

60  Azoulay & Ophir ,106–103' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
  .�2009ע"שהת, )1650' מס) (יהודה והשומרו�) (2' תיקו� מס(צו בדבר מניעת הסתננות   61
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הצו אינו מגדיר את שהיות .  קשרי� דיפלומטיי� וידידותיי��מדינות שישראל מקיימת אית
לרוק� את הגדה מכל , א� ירצה בכ�,  למעשה המפקד הצבאי יכול,"היתר כדי�"המונח 
ל הודיע כי לא ייעשה " העובדה שדובר צה,אחרצד מ). בכפו� לביקורת שיפוטית(יושביה 

,  תושבי עזה המתגוררי� בגדהוכי תינת� עדיפות לאכיפה נגד, שימוש בצו נגד ישראלי�
העדר סייגי� ב .העמימות מאפשרת שרירות 62.תהיר�בהעדר *הטמונה ממחישה את הסכנה 

יוצר ולמעשה  ,מעל החוקניצב בפועל  – שליט או מפקד צבאי – יחידאד� , מותווי� מראש
 63.החוקאת 

)„ (È˙Ï·‰ ˙˘È¯„Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰�È¯˘Ù‡  

אפילו כ� ש ,אפשרי מהווי� אבסורד�את הבלתיחוקי� הדורשי� , אומר פולר, על פניו
מורכבת , הוא קובע בצער, אול� המציאות. לחוקק�סיבה אי� לכאורה לדיקטטור מרושע 

, של אחריות מוחלטת במשפט הפלילי –השולית יחסית  – הוא מציי� את התופעה 64.יותר
אד� בגי� אהדה יתרה בדיוק בשל ההסתייגות שבהעמדתו לדי� של באשר מעול� לא זכתה 

גרוע , במקרי� רבי�, תרו� למצב זההפ. לא הייתה לו כל אפשרות להימנע ממנושמעשה 
, א� שהנורמה מוחלת על כלל האזרחי�. )סלקטיבית(*ִרירנית אכיפה : מהבעיה המקורית

�אשר , הדר��האזרחי� ישרי". העברייני� האמיתיי�"ו� רק כלפי מובטח לנו שהאכיפה תכ
אשר , פרקטיקה זו. מודי� על החסד שנעשה עימ�, אחריות פליליתהשלטו� פטר אות� מ

כאשר , העול� השנייה� הייתה נפוצה בזמ� מלחמת,"אכיפה בדר� של סחיטה"פולר מכנה 
  65.סדרי� כלכליי� מורכבי�נהל מותשי� ראו בכ� דר� לפשט את האכיפה של ֶהִמאנשי 

הכוונה בעיקר . קוב� זהמאמרי� בבכמה פרקטיקת הסחיטה מופיעה בתדירות מטרידה 
בתמורה .  לשת� פעולה ע� כוחות הביטחו��לשימוש בכלי הסחיטה כדי לגייס פלסטיני

�לו יאפשר ש באופ� ות סיווג אריהמלאד� לשירותי הביטחו� מציעי� , הפעולה�לשיתו
ר " דו של ניב גורדו� ודני פילק מביאי� מדברי66.ג אישור כניסה או אישור עבודהיהשל
חולי� �בנוגע לאישורי מעבר לבית, נהל האזרחיהִמעמד בראש ש, אפרי� סנה) לרפואה(

 לשת� פעולה בתחומי� �המדיניות הישראלית נועדה ללחו� על פלסטיני, לדבריו. בישראל
, המדיניות לא הייתה מפורשת... אז לא, א� לא;  תקבל– א� תתנהג יפה :המוטו היה. "רבי�

 במקרי� אחרי� 67".בי� והוזכרה בדיוני� פנימיי�אבל הייתה ידועה לכל הצדדי� המעור
_____________________________________  

" לגרש עשרות אלפי פלסטיני	 מהגדה המערביתל "לצהצו צבאי חדש יאפשר "עמירה הס   62
 ı¯‡‰Online 11.4.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1162171.html.  

63  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,63' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
64  FULLER ,70' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
  .78' בעמ, ש	  65
66  Shenhav & Berda ,357' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
67  Neve Gordon & Dani Filc, The Destruction of Risk Society and the Ascendancy of 

Hamas, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 457, at 463–464. לניתוח 
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�נהליי� שוחררו לאחר מעצירי� ". גירוש מרצו�"אלא ל, פעולה�הדרישה לא הייתה לשיתו
במקרי� אחרי� . אר�ל��בתנאי שיעזבו לחו, ללא משפט, שני� ארוכות של ישיבה בכלא

כאמור כתנאי " מי�הסכ"הוחתמו על )  טיפול דחו�–בחלק� (נזקקו לטיפול רפואי שאנשי� 
, "הסכ�" הילה דיי� כוללת במאמרה צילו� של 68.חולי� בישראל�לקבלת טיפול בבתי

זור יהודה ושומרו� או לשטחי לא הוא מתחייב לא לחזור ובמסגרתש, ידי סטודנט� על�חתו
, ובכל מקרה לתקופה שלא תפחת משנתיי� מיו� יציאתו, ישראל עד לסיו� לימודיו�מדינת

  69.לפי המאוחר
 א� וחמריאלא איו� שמצבו , לעיתי� ההצעה לאד� אינה בגדר הזמנה לשפר את מצבו

כ פנה לסטודנטי� לרפואה מאוניברסיטת "לאחרונה פורס� שהשב, כ�. לא ישת� פעולה
 70.קודס והתנה את המש� לימודיה� והתמחות� בדיווח שוט� על סטודנטי� אחרי��אל

, בדומה לכלל בדבר אחריות מוחלטת: המוצא�נסמ� על הנחתִעסקה זו הקס� הפאוסטי של 
�פלסטיני יודע כל . ללא הבחנה בי� פעילי טרור לבי� חפי� מפשע, כא� הכלל הוא חשד גור

) לטיפול רפואי, ללימודי�, לתנועה (ושא� הגורמי� המוסמכי� יבקשו לשלול את זכויותי
פרסו� �שאיב� מו.  ה� יוכלו לעשות כ� בקלות רבה,נתפעילות עויאמתלה של חשד לב

פיתוי קיי� במצב דברי� זה . גיבושו כעניי� גור�בהמבססי� חשד כאמור מסייע התבחיני� 
  .חשדפני קנה חסינות מלקבל הצעה לשת� פעולה אשר ַתגדול למדי 

)‰ (eÈ·˜Ú˙  

להיגיו� שמאחורי ההיגיו� מאחורי הדרישה להימנע משינויי� תכופי� בחוק דומה 
אנשי� אינ� יכולי� או אינ� מעונייני� לעקוב אחר רוב ה .למפרע מחקיקה ותסתייגהה

מאפשרת לה� אינה חקיקה המשתנה באופ� תדיר כ� ש, המצב המשפטי בכל רגע נתו�
 א� בעוד חקיקה 71.פי ציפייה סבירה באשר למצב המשפטי�לתכנ� את צעדיה� ולפעול על

� המשתני� באופ� התופעה של כללי, היא תופעה שולית בשטחי�, היא קיימתא� , למפרע
 72.תדיר וקפריזי מהווה מאפיי� מרכזי במנגנו� המשפטי באזור

. פגיעה בחופש התנועה של הפלסטיני� ברחבי הגדהבתופעה בולטת בהקשר זה נוגעת 
כיצד השינויי� התכופי� במרחב בשטחי� ובנורמות המסדירות אותו מראה אריאל הנדל 

ל ממפה של יבדלה(ריי� באותו מרחב מאפשרי� יצירת מפה של השימושי� האפשאינ� 
_____________________________________  

� :AMIR PAZ-FUCHS, WELFARE TO WORK:  זכויות ראויתהתניבסול תיאורטי של הְ
CONDITIONAL RIGHTS IN SOCIAL POLICY (2008).  

68  Dayan ,311–305' בעמ, 36ש "לעיל ה.  
  .308' בעמ, ש	  69
" כ התנה התמחות לימודי רפואה בירושלי	 בשיתו� פעולה"השב: הפלסטיני	"עמירה הס   70

 ı¯‡‰Online 12.5.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1168515.html.  
71  FULLER ,80'  בעמ,5ש "לעיל ה.  
72  Azoulay & Ophir ,114' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
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ההפרדה � חלק מהשינויי� נוגעי� בזמני הפתיחה של שערי� בגדר73).יחידות שטח
החל הצבא לעשות , 2000בספטמבר , לאחר האינתיפאדה השנייה. החלטות על סגר ועוצרוב

אשר החמירה את חוסר היכולת לתכנ� ולבצע פעולות , שימוש תכו� בפרקטיקה חדשה
לפי ". מחסומי� עפי�"או " מחסומי� מתניידי�"ג� המכוני� , פתע�מחסומי: תיומיומיו

 נספרו 2006 בתחילת OCHA(,74( �"המשרד לענייני� הומניטריי� של האו הרישומי� של
ת במרחב ובזמ� פוגע  חוסר האפשרות לבסס סדיר�75.פתע בשבוע� מחסומי100בממוצע 

די כ� שהעיתונות לי הדברי� מגיעי� 76.יבתוובחיבור בי� האד� וסב" האונטולוגיביטחו� "ב
 , על מצב המחסומי�– האוויר� יחד ע� תחזית מזג– המקומית ומהדורות הרדיו מדווחי�

במסגרת התמונות הנכללות . לתנועה במהל� היו�האפשר כדי לאפשר היערכות טובה ככל 
 הנלווה  הטקסט77).חוצה שומרו� (5 'בספר מופיעה תמונה של מחסו� כאמור בכביש מס

: המעיד על מטרת הפרקטיקה בעיני הצבא, המחלקהלתמונה כולל ציטוט של מפקד 
"'�עשוי להיות תוצאה של התרעה מודיעינית או משו� שלא היינו ש� כבר ... 'מחסו� מעופ

ה 'החבר... המחסו� צרי� להיות הפתעה... מה ואנחנו צריכי� להיראות בכל מקו��זמ�
מש� לכפר ללכת ] מהפלסטיני�[אנחנו מצפי� . זורבאתמיד הרעי� צריכי� לדעת שאנחנו 

  ".'הצבא בכל מקו�': לאחרי�ולהגיד 
 משתנות ההוראות אל. חמורי� א� יותר ה� השינויי� התכופי� בהוראות הפתיחה באש

התיעוד .  וללא פרסו� ברור,ליתסדורה או רציונ, כתלות בזמ� ובמקו� ללא מסגרת מחייבת
 פורסמו כללי פתיחה באש 1990 בשנת 78.דרדרות בהקשר זהההיהמובא בספר מצביע על 

פתיחה , בתמצית .ד את התנאי� לשימוש בנשקוהמגדירי� באופ� מצמצ� מא, מחמירי�
. כאשר אי� דר� אחרת למניעת הסכנה, סכנת חיי� שעדיי� נשקפתבאש הותרה רק במצב של 

נמנע הצבא ,  והפלסטיניהלי הצבא לציבור הישראליוכחלק מהמדיניות הממעטת בחשיפת נ
א� , שהנפיקפתיחה באש החדשות להוראות מלפרס� לציבור הרחב את הבמהל� השני� 

שוברי� "ידי ארגו� �אשר קובצו על,  חיילי�יה� של בעדויות�נית� לתור אחר מאפייניה

_____________________________________  

73  Handel ,181' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
74  OCHA �עלש הוא גו 	בשנת "ידי האו�הוק 	1991 	בי� כדי לטפל במשברי� 	לאומיי

  .	 לבי� ארגוני	 הפועלי	 בשטח"אוידי תיאו	 בי� רשויות ה�טבע על�ובאסונות
75  Handel ,.183' בעמ, 9ש "לעיל ה 	ראו ג Dayan ,304' בעמ, 36ש "לעיל ה ;Shenhav & 

Berda ,358' בעמ, 12ש "לעיל ה ;Gordon & Filc ,472' בעמ, 67ש "לעיל ה.  
76  Handel ,193' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
77  Ariella Azoulay, Photo Dossier IV: The Architecture of Fear / The Language of 

Subjugation, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 435, at 444–445.  
78  Michal Givoni, The Occupation's Paper Trail II, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 141.  
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 ,)לאחר האינתיפאדה השנייה (2005 עד 2001בשני� שנאספו  ,ה מעדויות אל79".שתיקה
  :היו מנוסחות כ�, לו נכתבואיפה אשר �לי� קיבלו הוראות בעלהחייכי עולה 

ברחוב /מנת להרוג לעבר כל מי שנמצא מחו� לביתו יש לבצע ירי על  .1
  .בוקרלפנות  �4:00 ל1:00בי� השעות 

ידי מפקד הכוח  מנת להרוג לעבר כל מי שמוגדר על יש לבצע ירי על  .2
על המרפסת או , קרי אד� העומד על גג ביתו, "תצפית�" –בשטח 

  .ע� או בלי אמצעי תצפית, בחלו� הבית
מנת להרוג לעבר כל מי שגורר גופות או מתקרב  יש לבצע ירי על  .3

  .אליה�
 מנת להרוג לעבר כל מי שמרי� אב� בשתי ידיי� על יש לבצע ירי על  .4

  . מבוגר או ילד–מנת לזורקה 
טחי� המוגדרי� מנת להרוג לעבר כל גור� הנכנס לש יש לבצע ירי על  .5

  .של המוצב" שטחי השמדה"
מנת להרוג   יש לבצע ירי על–זור מיושב כפיתיו� באש "הצבת נגמ  .6

  .לעבר כל מי שמנסה לעלות עליו
  .מנת להרוג לעבר כל מי שניצפה מוביל בלו� גז ברחוב יש לבצע ירי על  .7
ממוקד אל עבר שכונות  ליצירת הרתעה יש לבצע ירי חי ובלתי  .8

  .ניות מאוכלסותפלסטי
ט לעבר קירות למטרת "טילי נ/מעצר ייפתח בירי מאסיבי של מקלעי�  .9

 80.הפגנת נוכחות בשטח

_____________________________________  

עדויות לוחמי	 על הוראות " ראו שוברי	 שתיקה .בעבריתג	  המסמ� נגיש .148' בעמ, ש	  79
 www.shovrimshtika.org/UserFiles/File//pinkas) 2005 ("ע"ש ובאזח"הפתיחה באש באיו

161005forweb.pdf.  
" הוראות ביטחו� בשטחי	 הכבושי	"טקסט שכתב חנו� לוי� להשוו . ש	, שוברי	 שתיקה  80

ËÂÈ¯ËÙ‰) 1982, מחזה:(  
  .ור'רג'י	 הבאי	 בבית המושל הצבאי של בית גברוכ: מושל

  : ביטחו�הוראות
  . ייחשד כמחבל ערבי– אד	 ברחוב ומעי� מבטי	 עצבניי	 לצדדיו ולאחוריו עובר

  .רוח� ייחשד כמחבל ערבי קר–עובר אד	 ברחוב ומביט קדימה בנחת 
  . ייחשד כמחבל ערבי דתי–עובר אד	 ברחוב ומביט השמיימה 

  . ייחשד כמחבל ערבי בייש�–מבטו מושפל עובר אד	 ברחוב ו
  . ייחשד כמחבל ערבי מנומנ	–עובר אד	 ברחוב ועיניו עצומות 

  . ייחשד כמחבל ערבי חולה–לא עובר אד	 ברחוב 
תיירה יריית אזהרה , לטותבמקרה של ניסיו� הימ. כל החשודי	 המנויי	 לעיל ייעצרו

  .באוויר
  . למכו� הפתולוגיתועברפה והג
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שאי� העובדה , ד ההוראות עצמ�וצורמות מא, מוב� שמעבר לשינוי הדרמטי בהוראות
דעת כה �מרחב שיקוללמפקדי� בשטח יש והעובדה ש, כבסיס לדיו� ציבורימפרסמי� אות� 

מוסר פנימי : " פולרו שלזו אחת המסקנות החשובות בתפיסת, אכ�. ה חשוברחב בתחו� כ
שאי� מפרסמי� מבוטלת שכללי� �יש סבירות לא. לעול� אינו פרוצדורלי בלבד" פרוצדורלי

מכללי� , במוב� המהותי, וכללי� אשר משתני� באופ� תדיר יהיו בעייתיי� יותראות� 
  .שמפרסמי� אות�יציבי� 

 בהגבלות של חופש התנועה ובהוראות הת זעקבי�כי חוסר ית� לטעו� נ, על פני הדברי�
של רק אלא , ‰ËÙ˘Óת של  מגיע כדי חוסר עקבי�ואינ, רצוישהוא אינו ככל , הפתיחה באש

, במוב� העקרוני והתיאורטי, ¯‡˘È˙ .על כ� נית� לענות בשניי�. יישומו הביורוקרטי
 הפרלמנט ופסיקת הערכאה השיפוטית  דוגמת חוקי81,"כללי� הראשוניי�"ההתמקדות ב

היה מי , למעשה. מחטיאה חלק ניכר מהמאפייני� החשובי� של המשפט, הגבוהה ביותר
 אשר נהוג להתלונ� ,רטיהקוהיא הביור) בצרפת(של המשפט " הרוח האמיתית"כי שטע� 

ההיתקלות של האזרח ע� המערכת המשפטית ,  כדבר שבשגרה82.בגינה באורח כה תדיר
ולא דר� הנורמות ,  של מוסדות ביצועיי� אשר אוכפי� את המשפט�דר� פעילותנעשית 

, מתנהלי� מהווההמוסדות הללו לפיה� שכ� שינוי תכו� של הכללי� �על. באופ� מופשט
, וחשוב יותר לענייננו, ˘�È˙.  עצמו·ËÙ˘Óשינוי , הרוב המכריע של האוכלוסייהלגבי 

צווי המפקד הצבאי ב בהרבה ככל שה� נוגעי� הדברי� מקבלי� חידוד והדגשה משמעותיי�
. È˘‡¯ ‰˜È˜Á˙ נחשבי� לבעלי מדרגה נורמטיבית של הכיוו� שצווי� אלמ, זאת. בשטחי�

�לבחו� בקפידה יתרה מהמשפט �זילברש� מבקשת להסביר את רתיעתו של בית' פרופ, כ
שולה מ, לאומי�הבי�מבחינת המשפט , כיוו� שביקורת זומאת פקודות המפקד הצבאי 

א� : להחזיק את החבל משני קצותיואפשר �אי,  בר�83.לביקורת על חקיקה של הכנסת
אל  אליה� כותייחסיהאזרחי� הכפופי� לצווי המפקד הצבאי והמשפט �ביתשמצופה 

ו בסטנדרטי� של חקיקה דעמי הצווי� אללדרוש שמניה וביה נית� אזי , חקיקה ראשית
  .ראשית מהסוג שפולר מציי�

)Â (Ò ¯„Ú‰˙Â¯È˙  

סתירות . כלילנעדרת סתירות אשר פולר מכיר בקושי שבעיצוב מערכת חקיקה מסועפת 
ידי המוסדות הרלוונטיי� �נבחנות ומיושבות על,  ה� מתגלות�בהשבמקרי� , כאמור

_____________________________________  

אול	 ניתוחו ,  כא�ננובמרכז דיושלמטרה שונה מזו " כללי	 ראשוניי	"מש במונח רט משתה  81
  .80' בעמ, 34ש "לעיל ה, HARTראו  .תנולמטרג	 ספק היות מליכול 

  .MARTIN ALBROW, BUREAUCRACY 16 (1970) :מצוטט אצל, גרי	�הברו� דה  82
" תפישה לוחמתית או כיבוש קולוניאלי: שומרו� ועזה, ל ביהודה"שליטת צה"� יפה זילברש  83

ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓו העומדת במרכז ספרלביקורתכתשובה טיעו� זה מובא ). 2004 (549, 547) 2( כ 
 הצבא 	 שלפעילות� לבקר את " סירובו של בגעל – 13ש "לעיל ה, KRETZMER – של קרצמר

  .נהל האזרחי בשטחי	והִמ
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דרה כאמור תוביל לעמימות ְס יש לשי� לב שהימנעות מַה84).המשפט�המחוקק או בית(
) במקרה ששני הכללי� הסותרי� ברורי� לגמרי(מבחינת דרישת המערכת או לחלופי� 

ידי �עלמתוארי� , כאשר ה� נובעי� מסתירות, המצבי� אל. אפשרי�לדרישה של הבלתי
 וג� "נוגד, סותר"היא ג�  )כנראה לא במקרה(אשר משמעותו  מונח – �repugnantכ פולר

 ."מעורר סלידה"
גיו� שבהימנעות ישל ההקשר מיקרו ֶהבי� קרו למקשר ג� כא� נית� להבחי� בי� ֶה

בדבר חוסר ההלימה בי� ההשקעה , הוזכרה לעילשניב גורדו� מנסח את העמדה . מסתירות
 85.במונחי� של סתירות, הכיבוש הוא זמנישהמסיבית בהתנחלויות לבי� הטענה העקבית 

על  חסינות למדיניות אשר הייתה אמורה תהשל ההסדרי� המשפטיי� הקנ" זמניות"כותרת ה
 וובאופ� ההול� את ניתוח, ע� זאת.  לה�בישראל ומחו, ביקורת חריפה בהרבהורר פניה לע

אוכלוסייה ב ככל שהדברי� נוגעי� והמשפטי את כוחההכשר  איבד �בשלב מסוי, של פולר
הסתירה בי� ההצהרה על זמניות לבי� ההשפעה המתמשכת על חיי התושבי� . המקומית

רצו� לחתור להסדר אשר יכלול נסיגה ר הבדב לחוסר אמו� בעמדה הישראלית ההוביל
בי� עירוניי� וכפריי� , בי� עניי� ועשירי�, ת נדירה בי� משפחות יריבותולאחד�, מהשטחי�

  . מוסלמי� ונוצרי��ובי� פלסטיני
 לא רק לכללי� שאינ� מפורסמי� המהווה דוגמ" מדיניות המעברי�", בהקשר הנקודתי

,  כ�86.החיי�של מאפשרות תכנו� אינ� רות אשר אלא ג� להוראות סות, לניהול כאוטיו
�על ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ı¯‡· ÌÈÙÂÒÈÎ,87 בספרו , עזמי בשארהו שלאריאל הנדל מביא מדברי

, לדבריו. הודעה בדבר המועד והמיקו�, בהזמנות לחתונה, אודות חוסר היכולת להפי�
 ע� ולשלוח הודעה מהירה,  לכתוב שלושה או ארבעה מועדי�אהפרקטיקה המקובלת הי

 88.הסרת העוצר ופתיחת הכבישי� המאפשרי� למוזמני� להגיע לאירוע

)Ê (Ï ˜ÂÁ‰ ÔÈ· ˙ÂÓÈ‡˙ ÔÈ·˙ÂÏÂÚÙÏ˘ ‰È˙Â‡ÈˆÓ· ˙Â˘¯‰   

תאימות בי� :  ביותרתהמורכבהיא של פולר " מוסריות הפנימית" לנההאחרוהמידה �אמת
י בשל פרשנות לא לקבל ביטו, לפי פולר, דרישות החוק עשויות. דרישות החוק לבי� אכיפתו

 89.טיפשות ואינטרסי� אישיי�, אדישות, ההטי, שחיתות, עדר נגישות של החוקה, שגויה

_____________________________________  

84  FULLER ,68' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
85  Gordon ,252' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
86  Shenhav & Berda ,362, 356' בעמ, 12ש "לעיל ה.  
  ).2006, מיכאל גוגנהיימר מתרג	 (ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ı¯‡· ÌÈÙÂÒÈÎעזמי בשארה   87
88  Handel ,179' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
89  FULLER ,81' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
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הדברי� אמורי� בעיקר . דיו� מספקבזוכה אינו הפער בי� הוראת החוק לבי� אכיפתו , אכ�
 90.ולא מקריות, קיו� החוק הינ� מערכתיות�בה� הסיבות לאישבאשר למקרי� 

נהלית במשפט הוא המידי המערכת �נעשה עלשהשימוש מ� המאמרי� עולה ש, אכ�
 ג� כאשר 91.אכיפת עקרונות הצדק בצורה משמעותיתידי ויישומו בפועל לא הביא ל, *ִרירני

�עבודת"כיישומו מתארי� את חלק מהכותבי� ,  מוחלטת של החוקהאי� מדובר בהשעי

ידי � עלנה צוי�"ג לב� של הפלסטיני� לעתורזכות, ה לדוגמ92".נהליתומטלאי� משפטית 
כיוו� ששיעור מ, זאת. תושביואת ככזו המשרתת את הריבו� יותר מאשר אחדי� כותבי� 

לנהוג בהתא� מהרשויות את מונע ואינו  93,)�1%פחות מ(העתירות המתקבלות זעו� 
 בשל הבקרה ותמבוטלת של לגיטימי�להפיק מידה לא ובמקביל, לאינטרסי� שלה�

בה� הפלסטיני� שג� במקרי� המעטי� , יתר על כ� 94.רקעבלכאורה המשפטית המתקיימת 
� "פסיקת בג,  כ�95. השיפוטיתההצבא מתעל� לעיתי� מההנחי, זוכי� בנצחונות משפטיי�

�נמומעקה בטו� חייבה פירוק ש � לצד כביש ראשי בדרו� הנבנש קילומטרי� 41 באור
ב לביצוע  קצ�"בגש לאחר שחלפה חצי השנה 96. מוחלטתהתעלמותנתקלה בחברו� 

_____________________________________  

Â·Ú , ‰¯·Á„‰ " בי� החקיקה לביורוקרטיה–מדינת הרווחה בישראל "ארז �או דפנה ברקר  90
ËÙ˘ÓÂ  2002 (175ט.(  

91  Gordon ,256' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
92  Shenhav & Berda ,הציטוט מתייחס דווקא לשלטו� האימפריה  (347 'בעמ, 12ש "לעיל ה

  ).הבריטית בקולוניות
93  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,44' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
כיוו� מ, שיעור זה של עתירות שהתקבלו אינו מתאר את התמונה המלאהכי יואב דות� מציי�   94

�די� סופי של בית� שנית� פסקיבלמ גבוה הרבה יותר של עתירות שהתקבלו שקיי	 שיעור
. 422–419' בעמ, 29ש "לעיל ה, ראו דות�). כאשר המדינה נסוגה מעמדתה, למשל(המשפט 

עוד דות� ב. אלא שג	 היא מצידה מציגה תמונה חסרה, של דות� חשובהזו נקודה משלימה 
הדיו� , )נואו בריסו( שלטו� הישראלי בשטחי	הכשר ל� בהקניית " של בגומתמקד בתפקיד

 על השלכותיו בשטח ועל יישומו –  בכללותו‰ËÙ˘Óובוח� את תפקיד , כא� רחב יותר
מג� לאוכלוסייה �קבלת עתירה לחלוקת ערכות, למשל, כ��על.  בהקשר זה– הקונקרטי

כהתערבות " תיספר) "בהתנחלויות ובכלל זה( לאזרחי ישראל הפלסטינית במקביל לחלוקת�
, בר	). 1991 (467) 1(ד מה" פ,˘¯ ‰·ÒÂÎ¯ÂÓ 'ÔÂÁËÈ � �168/91 " ראו בג–שיפוטית 

, המשפט�מה נדרשו העותרי	 לפנות שוב לבית�בהינת� שלאחר זמ�,  זו בעייתית"ספירה"
̄ ‰·ÒÂÎ¯ÂÓ 'ÔÂÁËÈ � �241/91 " ראו בג– 	מקויאינו המשפט �דינו של בית�בטענה שפסק ˘ 

. רק לעתירות שהוגשו, מטבע הדברי	, דות� מתייחס, דומהאופ� ב). 31.12.1991, פורס	 בנבו(
, א	 בשל סירוב להכיר בסמכות הישראלית, המשפט�פוני	 לביתאינ	 אלא שפלסטיני	 רבי	 

אול	 , ער לכ�דות� . בשל ייאוש מהיכולת לשנות את פני הדברי	וא	  יקושי נגישותא	 בשל 
  .426' בעמ, 29ש "לעיל ה,  דות�– קטגוריה זו של מקרי	 ה שלממעיט בחשיבות

95  Azoulay & Ophir ,18ש " ובה114–113' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
, פורס	 בנבו (ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯� ‰ÈÈ¯ '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï˙ „‰ �1748/06 "בג  96

14.12.2006.(  
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לפרק כלל מתכוו� אינו ל "הודיע היוע� המשפטי של אוגדת יהודה ושומרו� כי צה, העבודה
  97.את המעקה

מכיוו� שבו מתגלי� ,  מעניינתההמקרה של הפקעת הקרקעות בשטחי� מספק דוגמ
לאומי �הבי�פי הדי� �קיימת הנורמה המשפטית הברורה על, ראשית: פערי� בי� שלוש רמות

�קיימת פרשנות של בית,  שנית;האוסרת הפקעת קרקעות בשטחי� ככלל, )גאמנת ה(

לצרכי� (של הפקעה סמכות מוגבלת זאת �בכללפיה האמנה מותירה שהמשפט העליו� 
גדרי בהפועלת , קיימת הפרקטיקה הנהוגה,  ושלישית98;בידי הכוח התופס) צבאיי�

את מדת הממשל והמשפט העליו� נוטה לקבל את ע� ביתהבמסגרתש ,המערכת המשפטית
הפקעת לגבי מתוכ� את ההגבלה למעשה ובכ� מעקר , הוא מספקשתמונת המצב העובדתית 

  99.מקרקעי�
בי� הנורמה שבמונחי הפער ג�  יכולה להיבח� �האלימות המושתת על הפלסטיני

כותבי� , א� שפער זה קיי� בכל מערכת שאינה אוטופית. יישומה בפועלבי� המשפטית ל
 בולטת לתופעה ה הטענה שהיק� האלימות בשטחי� מהווה דוגממקדמי� אתאחדי� 

הכוח ,  באופ� ההול� את התיאוריה של קרל שמיט100.פ� לכללנהבמסגרתה החריג ש
 החוק החל בשטחי� אוסר 101.המשמעותי ביותר של הריבו� הוא לקבוע את היק� החריג

בספר רואי� � אחדיכותבי� , והנה. מעשי אלימותשל  ה ומחייב חקיר,כמוב� מעשי רצח
:  האיטלקי גיאורגיו אגמב�אי למונח שטבע התיאורטיקהבשטחי� דוגמהשוררת במציאות 

homo sacer –  רגו ונית� להשאד� "היא שאוב מהקודקס הרומי ואשר משמעותו אשר מונח
סיכולי� בא� השימוש הנרחב �העובדה שעל,  אכ�102". שהדבר ייחשב לפשעיבלמ

מה � חייל אחד לדי� מלמדת דברטחי� לא הועמד עד כה ול�ממוקדי� במסגרת המדיניות בש
תחילת האינתיפאדה שמא� , זאת. על מידת הרלוונטיות של הנורמות המשפטיות בשטח

 היו 227מתוכ� רק ,  פלסטיני� בסיכולי� ממוקדי�376נהרגו  2008השנייה ועד פברואר 

_____________________________________  

 /ı¯‡‰Online 18.5.2007 www.haaretz.co.il/hasite " הצבא מחליט ומבצע"מירו� רפופורט   97
pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=860921&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubCon 

trassID=0.  
  ).1980 (597, 595) 3(ד לד" פ, È�ˆÚ‰ '˙�È„ÓÏ‡¯˘È � �61/80 "בג  98
99  KRETZMER ,89–79' בעמ, 13ש "לעיל ה.  
100  Weizman ,47ש "לעיל ה.  
101  “Sovereign is he who decides on the exception” –  אצל מצוטטShenhav & Berda , לעיל

 Sari Hanafi, Palestinian Refugee Camps in the Palestinian: ראו ג	 .344' בעמ, 12ש "ה
Territory: Territory of Exception and Locus of Resistance, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 495, at 506–508.  
102  GIORGIO AGAMBEN, HOMO SACER: SOVEREIGN POWER AND BARE LIFE 83–85 (Daniel 

Heller-Roazen trans., 1998). א הסקירה ראו שומבקוב� לעניי� זה  להתייחסותGordon , לעיל
, 36ש "לעיל ה, Dayan; 344' בעמ, 12ש "לעיל ה, Shenhav & Berda; 256' בעמ, 10ש "ה

  .286' בעמ
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פניות של ארגוני זכויות , כ�יתר על  103. ילדי��50ה� כיניב, אורח�והשאר היו עוברי, היעד
 �העתקי� שלהפניות ש – אזרחי�נהרגו בה� של לחקור מקרי� "אד� הדורשי� מצה

  .נדחות באופ� גור� – 104מובאי� בספר
מאגדת את האכיפה ,  מאמר זה לדפוסו שלפרסו� ע� ירידתבאשר זכתה ,  נוספתהדוגמ

 כאשר 105.תפרסו� ובהיר�, תי�ללה� %יני וב,ירנית ע� מאפייני� אחרי� שנדונו לעילִרה*
נמצא העיגו� החוקי בדמות , זית�ל לגרש שתי פעילות זכויות אד� ששהו בביר"ביקש צה

 �48יותר מאשר אוסרי� שהייה בשטחי� למש� , 1970 ומשנת 1967צווי� צבאיי� משנת 
 בנוגע לצווי�ל "פנייה של המוקד להגנת הפרט לצה. לאחר קבלת אישור רק וג� זאת, שעות
, וי� אלהאי� כל נוהל למימוש צו למעשהכי ו, שימושבה� מעול� לא נעשה כי גילתה אלה 

  .המתגוררי� בשטחי�) מתנחלי�ה(ג� על אזרחי ישראל , לכאורה,  לחולי�אשר אמור
פולר מכיר בחוסר ? אלהמה משמעות הכישלו� בפרמטרי� : לסיכו� חלק זה יש לשאול

בה� רשות שמקרי� נקודתיי� בעצמו מונה ו, "אוטופיה משפטית"הסבירות של דרישה ל
הוא ג� מציי� , ע� זאת. נהלית אמריקאית או חקיקה בריטית כשלו באחד העקרונותמ

שינויי� תכופי� , כדבריו. שכישלו� משמעותי במוסריות הפנימית נוטה להיות מצטבר
� את חוקי� אשר דורשי. בחקיקה עשויי� להוביל להימנעות מחקיקה או מפרסו� כללי�

אפשרי צפויי� להוביל לאכיפה שרירותית ולפער בי� הכלל הפורמלי לבי� �הבלתי
מערכת משפטית מתיימרת ש יות ההשלכות של מצב דברי� זה באשר ללגיטימ106.המציאות

 ,למערכת משפטית כושלת כזומי שכפופי� בככל שהדברי� נוגעי� , כ�.  ברורות–להשיג 
 ה� רואי� 107.את החוק ואת כפיפות� לו" להפני� "–  ואי� לצפות מה�– אינ� יכולי�הללו 

 לית ולא כמערכת רציונ108,בציד� סנקציהשאותו כאוס� פקודות שרירותיות של הריבו� 
דוגמת הארגוני� , מה באשר לצופי� מ� הצד ). לטווח ארו�ול�(הממקסמת את הטוב הכללי 

המשפט �לביתכי � עורונ� שמיר ט?  הבוחני� את הסוגיהיי�לאומיי� או האקדמ�הבי�
תפקיד זה כי ו,  של פעילות ישראל בשטחי�יותתפקיד חשוב בשמירת הלגיטימיש העליו� 

� די� חריגי� וחגיגיי� המבקרי� את פעולת�ידי מת� מספר מצומצ� של פסקי�מוגש� על

_____________________________________  

103  Weizman ,.543' בעמ, 47ש "לעיל ה	ראו ג  :Orna Ben-Naftali & Keren R. Michaeli, ‘We 
Must Not Make a Scarecrow of the Law’: A Legal Analysis of the Israeli Policy of 

Targeted Killings, 36 CORNELL INT’L L.J. 233 (2004).  
104  Michal Givoni, The Occupation's Paper Trail IV, in THE POWER OF INCLUSIVE 

EXCLUSION, supra note 2, 269.  
 ı¯‡‰Online 12.11.2010 " המתנחלי	 אינ	 חוקיי	: ל קובע"צה"חיי	 לוינסו�   105

www.haaretz.co.il/hasite/spages/1198053.html. 
106  FULLER ,104, 92' בעמ, 5ש "לעיל ה.  
107  Azoulay & Ophir ,114' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
108  JOHN AUSTIN, THE PROVINCE OF JURISPRUDENCE DETERMINED AND THE USES OF THE 

STUDY OF JURISPRUDENCE 13–14 (reprint, Hackett Publishing Company 1998) (1954).  
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המג� של פסיקה חריגה זו לא �נית� לצפות שחומת,  בר�109. שלטונות ישראל בשטחי�של
, על כל זרועותיה, בשטחי�" מערכת המשפט"ההפנמה ש.  זה לאור� זמ�תוכל למלא תפקיד

 לאובד� לביו ממערכת משפט תקינה צפויה להותהמצופהמידה �באמותאינה עומדת 
 –ובמקרה הספציפי ,  שמערכת משפטית נהנית ממנה ככלליותיכולתה לשמר את הלגיטימ

  110.חי� של פעולות ישראל בשטיותלאובד� היכולת לשמר את הלגיטימ

  מרק החיי האזרחי. ב

. זהו מצב הדברי� ככלל. והמשכו בשליטה צבאית, כיבוש הוא תוצאה של פעולה צבאית
, בעיקר בגלל היותו מתמש�, הכיבוש הישראלי המתמש� בשטחי�, אבל כפי שכבר הוזכר

.  של החריג–  או נורמליזציה– "הכללה"הוא מהווה , למעשה.  זהמהווה חריג בולט לכלל
השליטה הישראלית חייבת להיות מובנת ככיבוש צבאי ואזרחי , כדברי הנדל, אכ�

·ÏÂ˘Ó.111 �,  פוליטיי�–יותר להבטיח מארג של חיי� אזרחיי� קשה  בכיבוש מתמש
  112. לאוכלוסייה הכבושה–תרבותיי� וחברתיי� , כלכליי�

, דמצד אח: הדיו� בחלק זה נועד להשלי� את הניתוח שהוצע בחלק הקוד� במוב� הבא
צילו של "תחת , כדבר שבשגרה, שימוש בקרקע ושל שוק העבודה פועלתהההסדרה של 

, חלקיבאופ�  ול�, �הפגמי� אשר נדונו לעיל צפויי� למצוא את ביטוי,  במוב� זה113".החוק
ניתוח , אחרצד מ. תכנונית והתעסוקתיתה/ג� במסגרת הדיו� בפרטי המדיניות הקרקעית

בחלק , במסגרת מנגנו� הכיבוש הישראלי בשטחי� נעשההמשפט של ) וותפקוד (ותפקיד
 הצגת המסגרת התיאורטית תו� – )top-down" (מלמעלה למטה", הקוד� של סקירה זו

לעומת , הדיו� בחלק זה. פנייה לדוגמאות קונקרטיות כדי להמחיש את הרלוונטיות שלה
במופעי� (קרטית הקונ בחינה של המדיניות – (bottom-up)" מלמטה למעלה" ייעשה ,זאת

וניסיו� להסיק מתוכה את ) שוני� שלה בשדות המדיניות שעניינ� קרקעות ויחסי עבודה
נדמה ששתי , שני��בבחינה של תופעה כה מורכבת וכה ארוכת. המדיניות הכוללת

אלא ג� , לא רק אפשריות, הבוחנות את הדברי� משני כיווני� שוני�, הפרספקטיבות הללו
ה� במסגרת המדיניות , ההחלטות המרכזיותכי  חשוב לציי� � על כנוס�. הכרחיות
, כדבר שבשגרה, אינ� חשופות, תכנונית וה� במסגרת המדיניות התעסוקתיתה/הקרקעית

זאת ג� במערכות משפט בעייתיות הרבה פחות ו, לביקורת שיפוטית מקיפה ומשמעותית

_____________________________________  

109  Shamir ,24ש "לעיל ה.  
  .762' בעמ, 13ש "לעיל ה, רייכמ�  110
111  Handel ,197' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
112  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,44–41 'בעמ, 14ש "לעיל ה.  
  .409' בעמ, 29ש "לעיל ה, השוו דות�  113
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מי אוטונו, לי�ג� משו� כ� הדיו� להל� מהווה נדב� מש. מערכת המשפט בשטחי�מ
  .הוצע לעילשלזה , מה�במידת

מעידה על " חיי�הממונה על מרק� " של משרד הביטחו� ליצור תפקיד של תוהחלט
 של משרד זה בצור� להתמודד ע� הטענות – )הטקטית ואולי א�( המאוחרת  ול�– ההכרה

י� מב. בהקשרי� שאינ� צבאיי� במובהקג� השפעת הכיבוש על חיי האזרחי� בהנוגעות 
. קרקעות ויחסי עבודה: יי�שת רק , כאמור,מגוו� הסוגיות הרלוונטיות לדיו� זה אבח� כא�

בו ה� זוכי� ש בשל הדיו� המקי� –  א� לא רק–  נעשתה בעיקרההבחירה בתחומי� אל
מובעת המה לֵתשני התחומי� הללו מהווי� דוגמאות בולטות , למעשה. במאמרי הספר
הטמונה הפרדוקסליות ). inclusive exclusion" (מוכלת של הדרה הכוח: "בכותרת הספר

אשר , במונח זה מצביעה על המדיניות המורכבת של ישראל כלפי האוכלוסייה הפלסטינית
במישור של יחסי  (תלות כלכלית תו� הפרדה אזרחית:  במיוחד בתחו� האזרחיתבולט

 מעבר 114.) הקרקעותבמישור (ניסיו� להימנע ממלחמה כוללתתו� הגבלת פיתוח ו )העבודה
�בי� שבקשר ההדוק , פלסטיני–אפילו בהקשר הישראלי, קיימת הכרה מחקרית ועניינית, לכ

מדיניות בתחו� האחד על ה ובהשפעות ההדדיות של – קרקע ועבודה –רות הסֵפשתי 
או לחוסר האפשרות לעבד חלק מה� , להפקעה מסיבית של אדמות,  כ�115.התחו� האחר

, ובכיוו� ההפו� 116.עת השפעה עמוקה על הכלכלה הפלסטיניתנוד, ההפרדה�בשל גדר
לשלילת הזכויות הקנייניות , פע� אחר פע�, הגבלת האפשרות לעבד את האדמה מובילה

ישראל פירשה בהרחבה את סמכויותיה , וכפי שיוזכר בהמש�, כ�. של פלסטיני� על אדמת�
מש� שלוש בה שלא עובדה כ� שיתאפשר לה להכריז על אדמ, לאור חוק הקרקעות העותמני

 העל אדמות פלסטיניות אל,  כדי להשלי� את מורכבות התמונה117".אדמת מדינה"שני� כ
ליילה  אלא ג� יישובי� אשר, הוקמו לא רק התנחלויות המשרתות שיקולי� אידיאולוגיי�

 118.קת�וחזובתעל רקע ההשקעה הכלכלית בבניית� , "מעונות מסובסדי�"פארסח מכנה 
מורכבי� בחלק� הגדול ו" משפרי דיור"אשר מוגדרי�  –ה ויות אלתושבי התנחל

_____________________________________  

114  Ophir, Givoni & Hanafi ,23' בעמ, 3ש "לעיל ה.  
 GERSHON SHAFIR, LAND, LABOR AND :ככל הנראההמתייחס לכ� הוא המחקר המוכר ביותר   115

THE ORIGINS OF THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 1882–1914 (updated ed. 1996) . �א
 LEILA FARSAKH, PALESTINIAN LABOUR MIGRATION TO ISRAEL: LAND, LABOUR: ראו ג	

AND OCCUPATION (2005).  
116  Leila Farsakh, From Domination to Destruction: The Palestinian Economy under the 

Israeli Occupation, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 379; Caroline 
Abu-Sada, Cultivating Dependence: Palestinian Agriculture under the Israeli 

Occupation, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, ibid, 413.  
117  GORDON ,86' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
118  Farsakh ,386 'בעמ, 116ש "לעיל ה.  
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במפעלי� משגשגי� נגישה תעסוקה מ נהני� ג� – מאוכלוסיות יהודיות מוחלשות
  119.המוקמי� בשטחי�) ומסובסדי�(

ה של האלימות על תהיא השפע, מפאת קוצר היריעה, נקודה שלא אבח� במסגרת זו
של ) המערכת המשפטית ובכלל זה(ני� האזרחיי� כמו המאפיי, למעשה. החיי� האזרחיי�

הציו� �נקודות, יתר על כ�.  האלימות בשטחי� השתנויה של ותצורותהג� מופעי, הכיבוש
בה� ניכר שהציו� �המסמנות שינוי לרעה בעוצמת האלימות דומות באופ� בולט לנקודות

, פאדה הראשונהנית� לומר שעד האינתי, כ� 120.שינוי משמעותי לרעה במישורי� אזרחיי�
עשרי� הדבר הוביל לכ� שבכל . הנהיגה ישראל סוג של סדר מינימלי בשטחי�, 1987בשנת 

אשר , "עליית מדרגה"במהל� האינתיפאדה חלה . � פלסטיני650השנה הראשונות נהרגו 
 "עליית מדרגה"האינתיפאדה השנייה סימנה ; 2000 הרוגי� עד שנת �1,500הובילה ל

 יותר מאשר – � פלסטיני674 נהרגו בממוצע בכל שנה 2006עד שנת  2000ומשנת , נוספת
 קשה להעלות על הדעת פגיעה משמעותית יותר 121.יוהשני� הראשונות יחדעשרי� בכל 

  .מאשר פגיעה בחיי� עצמ�" מרק� החיי�"ב
� יחידות 122.הזכרנו לעיל את הדיו� של אופיר ואזולאי ביחידות המסתערבי�, מעבר לכ

כניסה של חיילי� כגו� (מות מתפרצת בלי הנכחה של אלימות נרמזת  נוקטות אליהאל
, הלבי� מימוש כ� נעלמת ההפרדה בי� הפוטנציאל של האלימות). במדי� לשכונה או לכפר

 על דברהת השפע. ות את העתידצ& של האוכלוסייה לתכנ� את צעדיה וִלהומתפוגגת יכולת
השימוש , דומהאופ� ב. הינה דרמטיתוא� על הביטחו� הנפשי " האונטולוגיהביטחו� "

 לא רק לקשיי� לביומ, לעילכפי שתואר , פעולה�במשטר ההיתרי� כדי לגייס משתפי
, אלא ג� לערעור האוכלוסייה ולהתפרקות של מסגרות חברתיות, אישיי�ברורי� בהקשרי� 

  123.לבטוחאפשר יכולת לדעת במי בשל חוסר ה

1 .ÔÂ�Î˙Â ˙ÂÚ˜¯˜ 

ככל , למעשה.  הכיבוש השתנו באופ� משמעותי במהל� השני�מאפייניכי  לעיל �צוי
בניית ". משתנה לנגד עינינו"נית� בהחלט לומר שהוא , שהדברי� אמורי� בתחו� הפיזי

הפרדה משני� את נו� הקדומי� לבלי ה�הריסות בתי� ועיצוב גדר, התנחלויות ומאחזי�
�א�כי ת מאמרי הספר עולה מקריא. ומשליכי� באופ� חרי� על האוכלוסייה החיה בו, הכר

נעשה שא� שהכלי� ו, פחותרבדי� נגלי� רבדי� נגלי� יותר ויש לו הל שלשינויי� פי�על
_____________________________________  

119  Gadi Algazi, Matrix in Bil’in: Colonial Capitalism in the Occupied Territories, in THE 

POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 519, at 527–530.  
  .340–338' בעמ, 12ש "לעיל ה, Shenhav & Berda, למשל, להתפתחות זו ראו  120
121  Gordon ,241' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
  .60ש "ההפניה להשאחרי ראו את הטקסט   122
123  Dayan ,306–304' בעמ, 36ש "לעיל ה.  
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נית� להצביע על , תכנוניי� וצבאיי�, וכוללי� מהלכי� משפטיי�, שימוש ה� מורכבי�בה� 
לנתק את הפלסטיני� " הראשונה היא הרצו� :על המנחות את כלל הפעולות�שתי מטרות

�השנייה מתמקדת בקוו ;הלפתחואדמת� גשת אל ליכולת� ידי הגבלת � על124"מת�מאד

  125.מדיניות של הפרדהועיקרה , �בי� יהודי� ופלסטינישהתפר 
ההסתדרות מחלקת ההתיישבות של ידי �שנכתב עלמסמ� ה, באשר למטרה הראשונה

ממשלת שמצביע באופ� ברור על המדיניות אכ�  126,אשר הוזכר לעיל, הציונית העולמית
גושי  "� שלואת יצירת" רצ� הבנייה הערבית"למנוע את : ישראל מעול� לא הצהירה עליה

ראש ידי �עלקולע בוטא באופ� קרו� ההפרדה ע, באשר למטרה השנייה". התיישבות ערביי�
ככל אשר ביקשה , התבטאות זו". ה� ש�, אנחנו כא� "–אהוד ברק לשעבר הממשלה 

, מבוטלת של אירוניה�במידה לא, הפכהנ , כוללת מהשטחי�להצדיק נסיגה ישראליתהנראה 
בהקשר המרחבי מדובר א� כ� בשני .  עצמ� ישראל בשטחי�ה שללעיקרו� מרכזי במדיניות

בי� ההתנחלויות לבי� , ושנית; בי� ישראל לבי� הגדה המערבית, ראשית:  הפרדה� שלסוגי
רדיגמה המעצבת את א� שההפרדה מהווה את הפ. הכפרי� והתושבי� הפלסטיניי�

תו� שימוש . מדובר למעשה בשינוי תפיסתי של השני� האחרונות, המדיניות הנוכחית
, ובמקו� לשלוט באוכלוסייה, ארגנה ישראל מחדש את הכיבוש, בכלי� משפטיי� ותכנוניי�
  127.עברה לקד� שליטה בשטח

 אשר נבנתה על – עלית�מודיעי�. פיתוח מוא�בההתנחלויות בשטחי� זוכות , כידוע
, סאפא, חרבתא, נעלי�(המטעי� ושטחי המרעה של חמישה כפרי� פלסטיניי� , האדמות

יחד . 2020 בשנת �150,000 ל35,000צפויה לגדול מאוכלוסייה של  –) בילעי� ודיר קאדיס
 א� בכ� 128.מדובר ברבע מהמתנחלי� בגדה, ההתנחלות החרדית הנוספת, עלית�ר"ע� בית
אחד בלבד אחוז כלומר ,  דונ�52,000רק הוא  הבנוי של ההתנחלויות א� שהשטח. לא סגי

שטח השיפוט של ,  ראשית129. בהרבהההשליטה האפקטיבית שלה� גדול, מהגדה המערבית
הפער בי� השטח הבנוי לבי� שטח השיפוט .  מהגדה המערבית20%ההתנחלויות חולש על 

ההתנחלות . חיי� של אוכלוסייה זורכי הושזה האחרו� לא תוכנ� כמענה לצלכ� מהווה עדות 
, ) דונ��50,000כ(אביב �נהנית משטח שיפוט הדומה לזה של תל, למשל, אדומי��מעלה

 לעומת 38,000(אביב �ממספר� של תושבי תלבעוד מספר תושביה הוא כעשירית 
. קט הפרוית המאחזי� מעיד על מטר�100 ההתנחלויות ו�120 של מג� מיקו). 350,000

_____________________________________  

124  Ophir, Givoni & Hanafi ,23' בעמ, 3ש "לעיל ה.  
125  Ariella Azoulay, Photo Dossier III: The Architecture of Separation, in THE POWER OF 

INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 331; Ronen Shamir, Occupation as Disorientation: 
The Impossibility of Borders, in THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, ibid, 587, at 591.  

  .18ש "לההסמו� ראו את הטקסט   126
127  Gordon ,258–253'  בעמ,10ש "לעיל ה ;Dayan ,297' בעמ, 36ש "לעיל ה.  
128  Algazi ,522' בעמ, 119ש "לעיל ה.  
129  Handel ,195' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
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, ההתנחלויותכ� , מפזר את גידוליו באופ� שעתיד לכסות את כל החלקהאיכר כש� ש
אלא ג� ,  את האוכלוסייה היהודיתי�המאחזי� והכבישי� המחברי� ביניה� לא רק משרת

  130. מער� של שליטה והגבלה כלפי האוכלוסייה הפלסטיניתי�יוצר
ית לשלושה חלוקת הגדה המערבידי הסכמי אוסלו וההסכמי� הנלווי� הביאו ל, כידוע

 40%חולשי� על ה, �B וAאזורי� , צרכי� תכנוניי�בככל שהדברי� נוגעי� . אזורי�
 הוענקו הבאזורי� אל. ה� זהי�,  מהאוכלוסייה הפלסטינית�96%מאדמות הגדה המערבית ו

 3.4( מהגדה המערבית 60%כולל ה, Cזור בא. לרשות הפלסטינית סמכויות תכנו� ובנייה
ניתנו לישראל סמכויות , ) תושבי��150,000כ(אוכלוסייה הפלסטינית  מה�4%ו) מיליו� דונ�

בנייה , ה� תכנו�יניב, אלא ג� בהקשרי� אזרחיי�, לא רק בתחומי הביטחו� והסדר הציבורי
ישראל כי עולה , ואשר חלק� מופיעי� בקוב� זה, ממחקרי� שפורסמו לאחרונה. ועתיקות

כפי . C בשטח �ידי הפלסטיני�כנו� ובנייה עלעושה שימוש מקי� בסמכויותיה כדי להגביל ת
נית� להבחי� בי� כי המקוב� עולה �  מ131,)ליפשי��יחד ע� אלו� כה�(שהצעתי לאחרונה 

הרבדי� החבויי� של המדיניות : בסדר עולה של נרא�ת, שלוש קטגוריות של פעולות
  .נסקור אות� בקצרה. שימוש בכלי� תכנוניי� והשלכות פיזיות, הקרקעית

)‡ (˙ÈÚ˜¯˜‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÂ·Á‰ ÌÈ„·¯‰  

הבנייה הפיזית בהתנחלויות ובמאחזי� אינה , הצד עשוי לסבור� בניגוד למה שצופה מ
דווקא המחסו� העיקרי . פיתוח פלסטיני להמגבימהווה את המחסו� המשמעותי ביותר 

להקי�  חס� את האפשרות החוקית של ישראל ‡ÂÓ ÔÂÏ¯‰הדי� בעניי� �פסק. העי�� נסתר מ
, צד הפלסטיניבככל שהדברי� נוגעי� ,  ע� זאת132.התנחלויות על קרקע פלסטינית פרטית

 לאור חוק הקרקעות תהפירשה ישראל מחדש את סמכו, בהעדר כלי זה. פירוס�צחו�בנדובר 
 אדמות של הריבו� שמשטר הכיבוש הוא –" אדמות מדינה"להכריז על ) 1858(העותמני 

 אלא ג� במקרי� ,)מוואת(מעובדות לחלוטי� �י� של אדמות לאלא רק במקרכחלה  –נאמנו 
 הכריזה ישראל על עוד �1992 ל1979 בי� 133).מירי(של אדמות שמעובדות רק לסירוגי� 

 דונ� 700,000 לענוס� . אדמות מדינהעל כ,  מהגדה המערבית18%המהווי� ,  דונ�900,000
 מהגדה 30%כי נמצא , 1967לפני ידי ממלכת ירד� �שהיו אדמות מדינה שנרשמו על

אשר , המדיניות הישראלית. נופלי� בקטגוריה זו) לא כולל ירושלי� המזרחית(המערבית 
_____________________________________  

130  Dayan ,297' בעמ, 36ש "לעיל ה ;Handel ,200 'בעמ, 9ש "לעיל ה.  
 Amir Paz-Fuchs & Alon Cohen-Lifschitz, The Changing Character of Israel's: ראו  131

Occupation: Planning and Civilian Control, TOWN & PLAN. REV. (forthcoming 2010).  
  .)‡ÂÓ ÔÂÏ¯‰עניי� : להל� ()1979 (1) 1(ד לד" פ,ÈÂ„ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˜‡˙ � �390/79 "בג  132
 ,ש	, ‡ÂÓ ÔÂÏ¯‰בהחלטה בעניי� כי  דות� מציי� .93–88' בעמ, 13ש "לעיל ה, KRETZMERראו   133

אלא רק לגרו	 לכ� שהממשלה ", הפסקת ההתנחלויות בשטחי	ידי לא היה כדי להביא ל
לעיל ,  ראו דות�."�"נאלצה לכוו� את פעולות הפקעת הקרקע בהתא	 למדיניות שהכתיב בג

  .26ש " ה,407' בעמ, 29ש "ה
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בר נוגע משלימה את התמונה ככל שהד, שוללת בנייה פלסטינית על אדמות מדינה
  .אפשרות לפיתוח פלסטיניב

 �ממַצאי ע נעשה שימוש בכלי� נוספי� כדי לגרו, הכרזה על אדמות מדינה הלענוס
 8%( דונ� 500,000ביניה� נית� למנות את ההכרזה על . �פלסטינילנגישות הקרקעות ה

 מאדמות 18%את ההכרזה על ;  אשר הבעלות בה� לא הובררה,"אדמות סקר"על כ) מהגדה
טבע �שמורותעל  הגדה כי משטח10%את ההכרזה על ו; "שטח צבאי סגור"על הגדה כ

� "מסמ� של המשרד לענייני� הומניטריי� של האו). אי ג� שטח צבת מהוו�כמחציתאשר (
)OCHA ( שטח כי ומוצא , מצאי� הללוהמ מסכ� את 2009מחודש דצמבר � הבנייה Cבתו

אפילו על שטח זה קיימות , יתר על כ�.  בלבד מהקרקעות�30%הפלסטינית מוגבלת ל
  134.האפשרות לקבל אישור בנייהלגבי הגבלות מהותיות 

)· (Â�Î˙‰ ÌÈ„·¯‰ ÌÈÈ�‡˘ ¯ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‡Â ÁÂ˙ÈÙ ÌÈÚ�ÂÓ 

והייתה מתקדמת , �1948 ל1942המסגרת התכנונית אשר חלה בשטחי� עוצבה בי� השני� 
ישראל לא ביטלה את . אישורי בנייה לבתי� במאות כפרי�הוצאו על בסיסה . לזמנה

ת  אליהגבלה להמאפשר , הוסיפה לה נופ� פרשני מיוחדאול� , המסגרת התכנונית הזו
  .י�נו� והפיתוח הפלסטיניהתכ

ממנו נגזרו צעדי� שהצעד המשמעותי ביותר בהקשר זה הוא המהל� המוסדי , לטעמי
, לצו בדבר חוק תכנו� ערי�היא הכוונה . תכנוניי� קונקרטיי� המגבילי� פיתוח פלסטיני

הפקיע את כוחה של ר שא, �1971א"התשל, )418' מס) (יהודה והשומרו�(כפרי� ובנייני� 
ביטל את הוועדה המחוזית והפקיד את כל ,  הכפר לשמש ועדת תכנו� מקומיתמועצת

�מועצת התכנו� , בהרכבה הנוכחי. ועדותיהסמכויות התכנו� בידי מועצת התכנו� העליונה 
 ואינה ,)מתנחלי�(תושבי האזור היהודיי� ושל נהל האזרחי של הִמ �העליונה כוללת נציגי

 האמור הסמי� את המפקד הצבאי 418צו , התמונהכדי להשלי� את . �כוללת פלסטיני
אינו כולל תחו� של עיריה או של מועצת "באזור אשר " ועדת תכנו� מיוחדת"להקי� 

 136.זו של התנחלות: לסיטואציה אחת בלבדמכ�ו� , משונהאולי נראה ה, זה נוסח 135".כפר
�,  בשטחד את האפשרות לשנות את הדי� החלולאומי מגביל מא�הבי�א� שהמשפט , כ

  .יצרה ישראל מער� של ביורוקרטיה ושל צווי� צבאיי� אשר חתרו תחת ההסדרי� הקיימי�

_____________________________________  

134  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Restricting Space: The 
Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank (Dec. 15, 2009), 

available at www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/JBRN-7YRH7R) חדו: להל� OCHA.(  
  .א לצו2' ס  135
̇ ·˘ÂÒ‡‰ ÌÂÁ˙‰ : ÁË¯ליפשי� �ניר שלו ואלו� כה�  136 ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ�Î˙‰ ̇ ÂÈ�È„ÓC) #ִ$מק 	– 

  ).2008, מתכנני	 למע� זכויות תכנו�
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ההסדרי� הפרטיקולריי� כבר היו תוצאה , מרגע שהמוסדות הרלוונטיי� עוצבו והוסדרו
השטח המותר "רשו את יהמוסדות פ, ראשית. האוז�יסברו את אחדות דוגמאות . טבעית
, פרשנות זו. ולא את שטח האדמה,  כתוא� את שטח הרצפהבכפרי� פלסטיניי�" לבנייה

משמעותית כאשר מתוכנ� , הייתה נהוגה בתקופת המנדט הבריטישהסותרת את הפרשנות 
ר יכול " מ100שתי קומות על שטח אדמה של של  מבנה ,הלדוגמ(קומות כמה מבנה ע� 

חלוקה �שר תתמאפאינו נהל האזרחי הִמ, שנית). ר" מ200להיות בעל שטח רצפה של 
מדיניות זו ". חלקה"ג� כאשר מותר לבנות רק מבנה אחד ב, של חלקת קרקע) פרצלציה(

ברשות� מגיעי� לעיתי� לעשרות ש אשר שטחי החלקות �עבור פלסטיניבחמורה במיוחד 
בניגוד לנהוג , אפשרות להקמת מבנה אחד בלבד על כל השטחהיא  שכ� משמעותה ,דונמי�

בקשות לבנייה נדחות בשל חוסר האפשרות להוכיח , שלישית. בישראל ובהתנחלויות
לאור� , אלא שהוכחת בעלות פלסטינית קשה במיוחד בשל העובדה שישראל סירבה. בעלות
 קרקע פלסטינית רשומה 137.לבקשותיה� לרשו� את בעלות� ברש� המקרקעי�, השני�

נהל האזרחי הִמ. ת�במשו,  על ש� בניו– וע� מותו ,על ש� הבעלי� המקורי בפנקס המיסי�
,  היורשי�ÏÎבה� לא מוכחת הסכמה של שמסרב לבקשות לקבלת היתר בנייה במקרי� 

אשר , יורשי�בעשרי� ושלושה  מדובר –  כמו במקרה של תושב בילעי�– ג� כאשרוזאת 
הפרשנות הננקטת אינה , ג� כא�. שנהעשרה �כבר חמשגרי� בגדה המערבית אינ� חלק� 

  138".כל שות� בבעלות"כ" בעלי�"אשר מגדירות ,  הקיימותנדרשת לאור התוכניות
 בקשות להיתרי 2,199 הוגשו 1972בשנת . האמצעי� הללו הובילו לתוצאות ברורות

א� הגידול המשמעותי �על, 1988בשנת . 97%מה� אושרו ,  בגדה�ידי פלסטיני�בנייה על
�ÍÒ· הוגשו �2007 ל2000בי� השני� . 32%מה� אושרו ,  בקשות1,682הוגשו , באוכלוסייה

ÏÎ‰ 1,624 בקשות בשטח C) 241נראה ). 5.5% – בשנה 13(אושרו מה�  91ורק , ) לשנה
לפיה ככל שהדברי� נוגעי� ש,  מאשרי� את מסקנתו של אייל וייצמ�השנתוני� אל

, "תכנו��מדיניות של אנטי"המדיניות הישראלית ראויה להיקרא , אוכלוסייה הפלסטיניתב
  139."כנו�מדיניות ת"ולא 

. התנחלויותבהעול� התכנונית שונה באופ� מהותי ככל שהדברי� נוגעי� �תמונת, כצפוי
לאומי �הבי�הכללי� המחייבי� וההגבלות הנובעות מהמשפט , התוכניות הרלוונטיותאז �או

מסמכי� מצביעי� על , כ�. מפורשי� באופ� גמיש למדי בהקשרי� הקרקעיי� והתכנוניי�
הדבר נעשה . של התנחלויות קיימות" שכונות"חדשות תו� הכתרת� כבנייה של התנחלויות 

ואי� , איותיגבעות וגשל ג� כאשר בי� המתחמי� הבנויי� מפרידי� קילומטרי� רבי� 
של ההתנחלות " שכונה"ההתנחלות סנסנה הוגדרה כ, כ�. כבישי� המחברי� ביניה�

_____________________________________  

137  Farsakh ,385' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
  .67' בעמ, 136ש "לעיל ה, ליפשי��שלו וכה�  138
139  EYAL WEIZMAN, HOLLOW LAND: ISRAEL'S ARCHITECTURE OF OCCUPATION 93 (2007). כ� 

  .197' בעמ, 9ש "לעיל ה, Handelראו 
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אחדי� הקשרי� ב, והנה. רצ� קרקעיואי� ביניה� , מ" ק3ביניה� המרחק א� ש, אשכולות
דומה אופ�  ב140.שני יישובי� נפרדי�אל כ ממשלת ישראל מתייחסת לסנסנה ולאשכולות

ליד ש, הברכה�גבעת" שכונה" יחידות דיור ב300שר הביטחו� תוספת של אישר לאחרונה 
אשר ,  יחידות240 יחידות קיימות ואושרו לבנייה עוד 60למפרע בכ� הוכשרו . רמאללה

לעוד , טלמו�,  המשפחות הגרות בהתנחלות העיקרית200 ה� שלרכיוק את צ לספותאמור
  141.שני דורות לפחות

)‚ (ÁË˘· ˙ÂÎÏ˘‰  

מדובר במיז� היקר . ההפרדה�המופע הבולט ביותר של עקרו� ההפרדה בשטחי� הוא גדר
קרו� י העו שלמרכזיות לוהדבר מעיד ע, ) מיליארד דולר3.5 (ביותר בתולדות המדינה

של אורכו  כפול מ–  קילומטרי��700 כ–ההפרדה �ה של גדראורכ. הישראליתבמדיניות 
של ההתנחלויות " אילו�"המביאי� בחשבו� את  הסיבה לכ� ברורה כאשר 142.הקו הירוק

 במישור הגיאוגרפי –הגדר מסדירה את השאיפות הנוגדות של ישראל . הישראליות
והקפת התנחלויות ,  מהנתיב�20%ידי היצמדות לקו הירוק רק ב� על– ובמישור הדמוגרפי

  143. תושבי��182,000בה� כשמתגוררי� יהודיות 
 המבקשי� לייש� מדיניות של האללל של הגדר יצר ג� דילמה וא� הנתיב הפתלת

 8,000בו ש דונ� 530,000של " מרחב תפר"סביב ההתנחלויות  שכ� הגדר יוצרת ,הפרדה
ה� כלואי� בי� : של הגדר" נכו��לא"הנמצאי� בצד ,  כפרי��21בהמתגוררי�  ,פלסטיני�

כלי� משפטיי� לפיכ� ל המחסו� הפיזי היה צור� להוסי� ע. ההפרדה�הקו הירוק לבי� גדר
 הפלסטיני� 144".נהליתהמשלטו� העריצות "כתואר לעיל כבר ש, בדמות משטר ההיתרי�

את עליה� לחדש , יה�במרחב התפר זקוקי� לאישורי� כדי להמשי� להתגורר ביישוב
ועליה� לקבל היתר מיוחד כדי לעבד את , ) מדי שנתיי�–לרוב (מדי תקופה ישוריה� א

לטיפול רפואי או , ספר�לצאת לביתאו כדי ) אשר מצויות לעיתי� מעבר לגדר(אדמותיה� 

_____________________________________  

, 2001אשר פורסמה כבר בשנת , ישובי	 הזכאי	 להטבות מיסוי את רשימת הי,לדוגמה, ראו  140
 /www.finance.gov.il/itc: ואשר מציינת את סנסנה ואת אשכולות כיישובי	 נפרדי	

h11/a_text.htm.  
¯‡˘ , ÛÒÂÈ �8171/09 " בג–כנגד ההחלטה הוגשה עתירה . 235/3מדובר באישור תוכנית   141

‚ Ï‡ ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ'� ‰È�‡ '�Î˙‰ ˙ˆÚÂÓ‰�ÂÈÏÚ‰ ÔÂÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰�ÈÓ· ) 	בנבופורס  ,
  .7.9.2010תנאי נית� ביו	 �צו על). 7.9.2010

142  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Preliminary Analysis of the 
Humanitarian Implications of the April 2006 Barrier Projections (Update No. 5) (July 
2006), available at www.ochaopt.org/documents/OCHABarrierProj_6jul06_web.pdf.  

143  GORDON ,שאול אריאלי ומיכאל ספרד .216–215' בעמ, 11ש "לעיל ה 	ראו ג Ï„ÁÓÂ ‰ÓÂÁ 
)2008.(  

144  Dayan ,ל ראו את הטקסט .298' בעמ, 36ש "לעיל ה �  .38ש "ההסמו
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אודות יעד �עלכולל פרטי� , אשר העתק ממנו מצוי בספר,  היתר זה145.לביקור משפחתי
מכא� שכל הקשרי� . בה� ההיתר בתוק�ש והשעות ממנו מותרת היציאהשהשער , הנסיעה

דעתו של �יי� של תושבי הכפרי� הללו נתוני� לשיקולתהמשפחתיי� או החבר, העסקיי�
  .המפקד הצבאי

דוגמת , הכפרי� הפלסטיניי�מחלק מהערי� ו. דיאי� ג� בכ�  א� בחלק מהמקרי�
 להתנחלויות מרכזיות א� קרבת�, מנ� ממזרח לגדרו מצויי� א,) תושבי�44,700(קלקיליה 

תרו� הפיזי הפ. נחשבת מאיימת מדי) 5,700אשר אוכלוסייתה , מנשה�אלפי במקרה זה(
דוגמת כביש (כאשר מחסו� פיזי , הקמת גדר משלושת צידי היישובדמות לקושי זה נמצא ב

אליו לגדה המערבית וכניסה מ� היישוב  היציא. מגביל את היציאה מצידו הרביעי) ראשי
 כפרי� 50 �בהו,  מובלעות מסוג זה13יצירת . בשליטת הצבאהמצוי ות דר� שער ממנה נעש

אל : " של אריאל שרו� למתנחלי�המתיישבת ע� ההנחי,  תושבי��244,000פלסטיניי� ו
את� מגבילי� את אפשרות , א� את� מקימי� גדר. תבנו גדרות סביב ההתנחלויות שלכ�

 ולא סביב המקומות ,�ת סביב הפלסטיניאנחנו צריכי� להקי� גדרו... הפיתוח שלכ�
, למשל, נבאללה� התושבי� במובלעת ביר�20,000את חמשת הכפרי� ו,  אכ�146".שלנו

בה ש, מנהרה מאפשרת קשר ע� מובלעת בידו הסמוכה. מקיפה גדר בארבעת צידיה�
  . תושבי�50,000לכודי� 

כבישי� לבי� די� קרו� ההפרדה הוא ההבחנה בי� כבישי� ליהועמאפיי� פיזי נוס� של 
מדי� מ"וקיבל , פנימית הוא נדירהבתנועה לצור� שליטה השימוש בכוח ריבוני . �לפלסטיני

 חלק מהכבישי� 147".התשעי�שנות למ� במיוחד , ]בגדה המערבית[ייחודיי� וחסרי תקדי� 
 יכולי� � באחרי� פלסטיני148.ובה� תנועה פלסטינית אסורה לגמרי, "סטריליי�"נחשבי� 
גישה לכפר� כי הא� הוצאו לה� היתרי� מיוחדי� או א� ה� יכולי� להוכיח לנוע רק 

  .מחייבת שימוש בכביש זה
המשפט ומדיניות התכנו� מאפשרי� הוצאה לפועל של מדיניות הריסת בתי� , לסיו�

 וקצב ההריסה 149, בתי� בגדה המערבית18,000 נהרסו 1967למ� שנת . בהיקפי� נרחבי�
כמוזכר ,  חוסר היכולת המעשית להוציא אישורי בנייה150.נותהול� וגובר בשני� האחרו

 כדי לענות על ול�, חוקית�מצמצ� למינימו� את אפשרות הפיתוח ומחייב בנייה בלתי, לעיל
של , הרגשיות והפיזיות, ההשלכות הדרמטיות� מבלי להמעיט מ. הצרכי� המינימליי�

_____________________________________  

145  Abu-Sada ,419' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
146  WEIZMAN ,סרטו של אבי מוגרבי . 133' עמב, 139ש "לעיל ה �‡ÍÈ הציטוט לקוח מתו

ÔÂ¯˘ ˜È¯‡ ˙‡ ·Â‰‡Ï È˙ÏÁ˙‰Â „ÁÙÏ È˙˜ÒÙ‰) 1997.(  
147  Dayan ,283'  בעמ,36ש "לעיל ה.  
  .335' בעמ ,125ש "לעיל ה, Azoulayראו   148
149  Ariella Azoulay, The (In)Human Spatial Condition: A Visual Essay, in THE POWER OF 

INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 153, at 155.  
  .14–13' בעמ, 134ש "לעיל ה, OCHA חדו; 7' בעמ, 136ש "לעיל ה, ליפשי��שלו וכה�  150
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 ה� תוצר טבעי של מדיניות יש לזכור לא רק שחלק ניכר מהריסות הבתי�, הריסת בית
שכ� תושבי� , למעשה לפני שה� נבני�" נהרסי�"אלא שבתי� רבי� , קרקעית ותכנונית

חוקית �בלתיסיכוייה� להשיג אישורי בנייה זעומי� נמנעי� מבנייה כי רבי� אשר יודעי� 
  .כליל

�על  תכנוניתהקרקעית והמדיניות  הלשקשות הישירות וההשלכות לצד ה,  על כ�נוס
החינו� , יש לה ג� השלכות עקיפות על הכלכלה, תנאי המגורי� של התושבי� הפלסטיני�

שליטת ישראל כי קבע , למשל, הבנק העולמי. והבריאות של התושבי� המושפעי� ממנה
הפעילות לגבי ) severe constraint(הפכה למגבלה קשה נ"בתכנו� ובבנייה בשטחי� 

  . את ההקשרי� הללו נסקור כעת151.י�של התושבי� הפלסטיני� בשטח" הכלכלית

2 .‰„Â·ÚÂ ‰ÏÎÏÎ 

של המדיניות הישראלית על אפשרות הפיתוח הכלכלי מהווה מוקד עניי� השפעתה ניתוח 
, מדיניות זו. מתחומי המשפט והכלכלה בפרטממדעי החברה בכלל וחוקרי� לחדש יחסית 

 בצווי� של הויחבוהעי� במקרי� רבי� �  מתנסתר, נסקרו לעילשכמו חלק מהצעדי� 
יי� והדרמטיי� יותר של הפיזוהשלכותיה נמסכות במסגרת המופעי� , מפקדי� צבאיי�

  .הסיכולי� הממוקדי� או הריסות הבתי�דוגמת , הכיבוש
 נובע ג� הוא משינוי הפרדיגמה של החוקרי� לגלות בתחומי� אלהחלו העניי� ש

המטרה כאשר ,  הראשונותבעשרי� השני�כי ממאמרי הספר עולה . המדיניות הישראלית
מטרה זו חייבה , של הקו הירוק, ג� א� לא משפטית, מחיקה אפקטיביתהייתה הישראלית 

,  שלה�העלאת תוחלת החיי�ל, �שיפור איכות החיי� של הפלסטיניאת המדינה לפעול ל
לפני ": בכיוו� ההפו�" למדיניות זו היה ביטוי ג� 152.אלהבא מניעת מחלות בקרב� וכיוצל

 39%וכ� ,  רבי� אישורי� לעבוד בישראל�ניתנו לפלסטיני) 1987(יפאדה הראשונה האינת
היו תלויי� בכלכלה ,  מכוח העבודה הכולל�45%וכ, מכוח העבודה הרשמי הפלסטיני

היו מרוויחי� מכפי ש יותר �100% ל10% העובדה שה� הרוויחו בי� 153.הישראלית לקיומ�
לצמיחה מטאורית הובילה ו, ג הפלסטיני"התמ מ85%כ� שה� סיפקו ידי בשטחי� הביאה ל

  .ג הפלסטיני"של התל
ידי �על, בשטחי� עצמ� הגבילה ישראל את האפשרות לפיתוח כלכלי עצמאי, בצד זאת

ידי שליטה �על, )המיסוי על בעלי עסקי� ישראליי�מ יותר �40%כ(הטלת מיסוי מכביד 
_____________________________________  

151  World Bank, West Bank and Gaza – The Economic Effects of Restricted Access to Land 
in the West Bank, iv, Rep. No. 47323 (Oct. 21, 2008), available at www-wds. 
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/02/10/000334955 
_20090210062505/Rendered/PDF/473230WP0GZ0Re101PUBLIC10Box334128B.pdf.  

152  Gordon ,246' בעמ, 10ש "לעיל ה.  
153  Shenhav & Berda ,338'  בעמ,12ש "לעיל ה. 
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ידי �וכ� על, יצא או לייבא יכלו לי�בעלי עסקי� וחקלאי� פלסטינישמוחלטת בסחורות 
המניע של כי  מיכאל שלו מסיק 154.איסורי� על השקעה בתשתית האזרחית הנדרשתהטלת 

ישראל בעיכוב הפיתוח הכלכלי מקורו ברצו� להגביל את ההיווצרות של מתחרה כלכלי 
הגבלת הפיתוח הכלכלי תגדיל את המלאי כי  נשמעה ההערכה  על כ� נוס�155.משמעותי

לעבוד במפעלי� הישראליי� בשטחי� ייאלצו  אשר �ה הזול של הפלסטינישל כוח העבוד
  156.ובהתנחלויות

בפרשת . שנדמה בקריאה ראשונהמכפי   פחותקונספירטיביתויותר  השערה זו מבוססת
„·ÂÚÏ Â˜המועסקי� בהתנחלויות ובמפעלי� ישראליי� � נדונה שאלת זכאות� של פלסטיני 

אשר הצטרפה , מ" חברת ניתוב בע157. הישראלילזכויות המינימליות הקבועות בחוק
שכ� , קרו� ההסתמכותבעפגע ימת� זכאות כאמור כי המשפט �פני ביתלטענה , למשיבי�

החלטתה להעביר את הייצור לשטחי� התבססה על יכולתה לעשות שימוש בכוח העבודה 
ידי �עלעמדה זו נדחתה  158.חוק הירדנימוקנות בנהנה מהזכויות המוגבלות בלבד הה, הזול

ידי ישראלי� �אשר החיל את דיני העבודה הישראליי� על פלסטיני� המועסקי� על, �"בג
 האזורי הדי��ביתנדרש  ,די� זה�באחת הפרשות הראשונות שהסתמכו על פסק. בשטחי�

הועסקו ש �עובדי� פלסטינישמוני� וארבעה שבע לבחו� את זכאות� של �לעבודה בבאר
, בניגוד למצב בגדה המערבית. יטורי� בעקבות ההתנתקותבאזור התעשייה ארז לפיצויי פ

התנאי� כי הדי� מציי� �בית, כ��פי�על�א�. באזור התעשייה ארז הייתה נוכחות צבאית בלבד
 לנהירה של עסקי� ישראליי� לאזור לוביוהמשפטיי� והכלכליי� ששררו במקו� ה

 � לא למותר 159.שראלי הוא היה בשלטו� י�בהשהשני� שלושי� ושש התעשייה ארז במהל
נבה 'ג לאמנת 52מהווה הפרה של סעי� , היא מוכחתא� , זו) מוטיווציה(כי ֲהִניעה לציי� 

  :לפיהש, הרביעית

All measures aiming at creating unemployment or at restricting the 

opportunities offered to workers in an occupied territory, in order to 

induce them to work for the Occupying Power, are prohibited.160 

_____________________________________  

154  GORDON ,74–72' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
155  MICHAEL SHALEV, LABOUR AND THE POLITICAL ECONOMY IN ISRAEL 60 (1992).  
156  GORDON ,60' בעמ, 11ש "לעיל ה.  
  ).10.10.2007, פורס	 בנבו (·ÂÚÏ Â˜ ˙˙ÂÓÚ '‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·„ � �5666/03 "בג  157
  .דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�� לפסק10 'פס, ש	  158
, פורס	 בנבו( �Î˘‡–ÊÚ �Ú· ˙Î˙Ó ÈÏÚÙÓ ÌÂ¯"Ó˙�‡  2142/06) ש"אזורי ב(' עב  159

13.2.2008.(  
160  Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 

art. 52, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287.  
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ההשלכות הכלכליות של שילוב זה של גבולות פתוחי� לישראל והגבלות פנימיות על 
עלייה חדה בהכנסה לנפש בצד : האוכלוסייה הפלסטיניתמבחינת פיתוח היו פרדוקסליות 

רת תלות משמעותית של הכלכלה המשמעות הייתה יצי. יצרניותהכלכליות הירידה ביכולות 
 25%בישראל היוותה שעבדו  �פלסטיניה של ת�הכנס. הפלסטינית במשק הישראלי

�המקור לאת  מהייצוא הפלסטיני ו�70%וישראל היוותה את השוק ל, ג הפלסטיני"מהתל

קיי� הבדל כי ) Roy( ממצא זה מתיישב ע� הבהרתה של שרה רוי 161. מהייבוא שלה90%
 הכלכלה ,כותבי� בספרכמה ידי �המוזכרת על, לטענתה. ה לבי� פיתוחמהותי בי� צמיח

אותה היא ש, כלכלה זו. חיי� לצד סטגנציה קהילתיתהפיינה בעלייה ברמת התאהפלסטינית 
 the“: ידי שלטו� זר�פיינת בהרס מבני של כלכלה מקומית עלמתא, de-developedמכנה 

deliberate, systematic destruction of an indigenous economy by a dominant power”.162  
ידי רמות �מה עלנתחו,  הייתה תמיד חלקית� הפלסטיניתהכל, כפי שגורדו� מציי�, אכ�

 בתו� שוק העבודה �אפילו האינטגרציה של עובדי� פלסטיני,  כ�163.שונות של הפרדה
השכר  מ40% עד �35% שכר� היה נמו� ב– הישראלי מעול� לא התקיימה באופ� מלא

וה� לא הורשו להצטר� לארגוני עובדי� ישראליי� או להקי� , המקביל של עובד ישראלי
לשילוב ,  העדר הזכויות הפוליטיות הוביל לביטחו� תעסוקתי מוגבל164.שלה�מארגוני� 

הפסקת עבודה בעקבות סגר מתמש� כי הדי� לעבודה פסק �בית, למשל, כ�. הכשרללא 
עובד ישראלי כי  כדאי להזכיר  זהנגדכ 165.יצויי פיטורי� בפ� עובדי� פלסטיניהמזכאינה 

  166.זכאי לפיצויי פיטורי� אשר מתפטר מעבודתו כדי לעבור להתנחלות או למאחז בשטחי�
החלה להיבח� מחדש בשנת , על שלל בעיותיה, "גבולות פתוחי�"המדיניות הכללית של 

הראי � תמונת1991.167ת ונעצרה לחלוטי� בשנ, )פרו� האינתיפאדה הראשונהלאחר  (1987
ההגבלות . 1993בשנת , גר הראשו� שנית� ללא הודעה על הגבלת זמ�שלה הייתה הֶס

בעיקר לאחר , על הפיתוח הכלכלי נתנו פרישהוטלו , החיצוניות והפנימיות, השונות
ישראל לחלוטי� את אפשרות המעבר של סגרה  2000שנת למ� . האינתיפאדה השנייה

_____________________________________  

161  Farsakh ,388–387' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
162  SARA ROY, THE GAZA STRIP: THE POLITICAL ECONOMY OF DE-DEVELOPMENT 4, 128 

, 116ש "לעיל ה, Farsakh ואצל ,247' בעמ, 10ש " לעיל ה,GORDONאצל מצוטט  ,(2001)
  .417' בעמ, 116ש "לעיל ה, Abu-Sadaראו ג	  .381' בעמ

163  Gordon , 250' בעמ, 10ש "הלעיל.  
  ).ÏÎ‰ ÏÚÓ ˙Â¯„˙Ò‰‰) 1993לב גרינברג   164
  ).1999 (502ע לה " פד,Ú·"Ó) 1976(  Ï‡Ê�–˙ÂÈ˘Ú˙ ËÒ‡ÏÙ¯ËÒ  300366/97) ארצי(ע "ע  165
, )רי	חישוב הפיצויי	 והתפטרות שרואי	 אותה כפיטו(לתקנות פיצויי פיטורי	 ) ד(12' ס  166

קובע כי אד	 יהיה זכאי לפיצויי פיטורי	 א	 התפטר מעבודתו כדי להעתיק , �1964ד"התשכ
הבטחו� ושר שרו לעני� זה שר יאשלמקו	 התנחלות או היאחזות "את מקו	 מגוריו 

  ".החקלאות
167  Farsakh ,387' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
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 צנחה ההכנסה 2007מאז ועד שנת שחל� הזמ� � ובפרק168,אל לעבודה בישר�פלסטיני
 במקביל 169.�67%ותחולת העוני הגיעה ל, �40%לנפש בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ב

סעדה מצטטת בעל סופרמרקט �קרוליי� אבו.  במחירי הסחורות200%חלה עלייה של 
  170".ני�'גאביב מאשר ב�זול יותר לקנות סחורה בתל"אשר מציי� בעצב כי , ברמאללה

�האבטלה הגיעה ל,  מהאוכלוסייה בעזה לא היה ביטחו� תזונתי�56%ל, 2008בדצמבר 

המדיניות ,  לדברי אופיר ואזולאי171. העסקי והבנקאי היו הרוסי� לגמריי� והמגזר,60%
ל סיפה של קטסטרופה א" אות� להביוה, במיוחד בעזה, הישראלית כלפי הפלסטיני�

ביחס , שוליות� הכפולה. פליטי� בשטחי� חמור א� יותר המצב במחנות ה172".הומניטרית
רמות אבטלה לוקי עבודה ולשירותי� הובילו לששלה� הגישה והעדר , גדהביחס לישראל ול

�ב. כבר אינה אפשרית רכי קיו� מינימליוואפילו החקלאות הבסיסית לצ, �20%של יותר מ

אי�  – למגורי� מסוכני� מהבתי� 40% עד �30%ו , מהבתי� אי� תשתית למי� נקיי�54%
ועכברי� , בעייתיבה� וורור הא,  לבריאותחומרי� מסוכני�ה� בנויי� מ, אור שמשבה� 

  173.ועכברושי� מתהלכי� בה� באופ� חופשי

  סיכו. ג

במקומו מובאת כרוניקה של ארבעי� שנות . א סקירה זו אינו כולל סיכו�שומהספר 
ההשלכות והניתוחי� , על הרבדי�, הפרטי� השוני�כל לסכ� את קשה ,  אכ�174.כיבוש

כל שנית� לומר הוא . אפשרית�אפשר א� לומר שזו מלאכה בלתי. האפשריי� הנובעי� מה�
�מחשבתית ורגשית את מבחינה אלא ג� מטלטל , שמדובר בספר שאינו רק חשוב ומקי

במקו� סיכו� אציי� בקצרה שלוש ". סבא�חמש דקות מכפר"מתעניי� במתרחש ההקורא 
באופ� , נההראשו. יריעה זה�להרחיב בה� במסגרת ספר רחבאפשר לדעתי היה ש סוגיות
, כותרת הספראומנ� זו ). inclusive exclusion(מוכלת ההדרה היא סוגיית ה, מעט מפתיע

  :ועורכיו מצהירי� על כוונת� לערו� דיו� בנושא זה

_____________________________________  

168  Abu-Sada ,415' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
169  Farsakh ,379' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
170  Abu-Sada ,421' בעמ, 116ש "לעיל ה.  
171  World Bank Ad Hoc Liaison Committee, Palestinian Economic Prospects: Aid, Access 

and Reform, Rep. No. 51943 (Sep. 22, 2008), available at siteresources.worldbank.org/ 
INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCReportSept.08final.pdf , אצל מצוטטFarsakh ,

  .379' בעמ, 116ש "לעיל ה
172  Azoulay & Ophir ,136' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
173  Hanafi ,500–499' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
174  Ariel Handel, Chronology of the Occupation Regime 1967–2007, in THE POWER OF 

INCLUSIVE EXCLUSION, supra note 2, 603.  
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A series of inclusive exclusions that expand the links of the 

disenfranchised Palestinian population to the Israeli ruling apparatus 

while cutting this population off from its territory.175 

בי� ח� את הקשרי� המורכבי� בי� האוכלוסייה הפלסטינית לשיב, ההבטחה לדיו� כזהאול� 
הספר , כ�.  רק בחלקהמתמקוי, )להבדיל מהכפפה וניצול פשוטי�(שלטו� הישראלי ה
ודיו�  ,אשר הוזכרו בחלק� לעיל, מנ� כולל דיו� חשוב בהקשרי� הכלכליי� של הכיבושוא

של הפלסטיני� , בתחומי התעסוקה והקרקע, מידת התלות הכלכליתזה מבהיר אומנ� את 
שני לאור� מאמרי �עדיי� לומר שרעיו� מאתגר זה מהווה חוטקשה , בר�. בריבו� הישראלי

על , אפשראמור לחלק ניכר מהכותבי� מפגיני� היה שהיריעה התיאורטי �רוחב, כ�. הספר
.  הכלכליי�הבהקשרי� מדידי� פחות מאל" הכלה מודרת"הדיו� בפיתוח של , פני הדברי�

מערכת הישראלית ע� ה �אזרחיי� של הפלסטיניה/בחינה מורכבת של הקשרי� הפוליטיי�
עשויה ,  שה� בחרו בהיבלמה את בחירותיה� יחס� למערכת המכתיבושל , הבמונחי� אל

התחלה של דיו� מסוג זה . לספק זווית חדשה וחשובה להבנה של מצב הדברי� הנוכחי
אופיו של הכיבוש כמשטר שאלת  של חלק מהכותבי� ע� �מצויה בהתמודדות

�אינה חד, בנפרד ובמקוב�,  של הכותבי�ת� מסקנ177. או כמשטר אפרטהייד176קולוניאלי

השליטה של ישראל  הפכהנהא� :  אלא המהות,אינו הכותרת, כמוב�, החשוב. משמעית
 178,טבע� משאבי–ממוקדת ביתרונות הכלכליי� ל,  חלק מהכותבי�� שלכטענת, בשטחי�

או שמא מדובר עדיי� ,  באופ� המאפיי� משטרי� קולוניאליי� רבי�–כוח עבודה , אדמה
" כיבוש"בעוד המונח ? כלוסיותבתפיסה המבוססת על ניהול הסכסו� תו� הפרדת האו

ג השליטה הישראלית על הציר טל�ִק, הראייה המשפטית�מאפיי� את מצב הדברי� מזווית
�אדמת� והמשטר השולט בה� , בי� התושבי�ש את הקשר –  באופ� מוגבל ול�– המשק

בצבעי� חדי� ותתאר את זו המשפטית אשר תשלי� עשוי להעניק מסגרת מושגית חשובה 
במילי� . שנות כיבושמארבעי�  לבי� ישראל לאחר יותר �בי� הפלסטיניש הקשרי� יותר את
 י�מהוו" אפרטהייד"ו" קולוניאליז�"אשר , מיקו� השליטה הישראלית על ציר זה, אחרות

_____________________________________  

175  Ophir, Givoni & Hanafi ,23' בעמ, 3ש "לעיל ה.  
176  Algazi , 119ש "הלעיל ;Shenhav & Berda ,12ש "לעיל ה ;Abu-Sada ,116ש "לעיל ה ; �א

  .116ש "הלעיל , Farsakhראו 
177  Ben-Naftali, Gross & Michaeli ,ובעיקר ; 14ש "לעיל הDayan ,36ש "לעיל ה. 
ÔÈ„ ˘È "–� Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÚÓÏ ÌÈ·„�˙Ó  ' „˜ÙÓ" �2164/09 "את העתירה בבג, למשל, ראו  178

‰ˆ ˙ÂÁÂÎ"˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï) הוכרע 	ראליות להפסקת פעילות הכרייה במחצבות היש) טר
 מיליו� טו� �12 מגיעה לכה מחצבות אל� שלהעתירה עולה כי תפוקת� מ. הפועלות בשטחי	

העתירה כי הערכת הגורמי	 � עולה מעוד .  מיליו� טו� מועברי	 לישראל9 	מהש, בשנה
בשלושי	 רכי האוכלוסייה בישראל ואת צלספק הישראליי	 היא שהמחצבי	 הנוכחיי	 יוכלו 

 /www.yesh-din.org/sys/images/Fileנגיש בכתובת ,  לעתירה24 'פס, ש	. השני	 הקרובות
QuarriesPetitionHeb[1].pdf.  
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של " ההדרה המוכלת"טומ� בחובו את תחילת הדיו� בדבר מידת , גביו�שתי אפשרויות על
  .הפלסטיני� בישראל

עוסקת באלימות ,  חלק מהמאמרי�ה� שלשר מופיעה רק בשוליא, סוגיה שנייה
אשר מהווה את , לאור הדיו� התיאורטי המרתק בסוגיית האלימות הישראלית. הפלסטינית

,  היה מקו� לדו� באופ� מקי� יותר ג� בתצורות179,עיקר� של שני מאמרי� לפחות
אפילו . ורות הכיבושהשלכותיה על תצב ו, האלימות הפלסטינית שלהתפתחותב ו�מאפייניב

בחלק משמעותי של , ההתייחסות להתקוממות הפלסטינית בשתי האינתיפאדות נעשית
כהקדמה לדיו� בהחמרה באלימות ובדיכוי האזרחי מצידה של ישראל בכל רק , המאמרי�

הכרה שיקשה (חלש בסכסו� ה כקורב� וכצד �בהעמדה זו יש לא רק הכרה בפלסטיני. שלב
של סביל  כמושא –ולא כסובייקט , כאובייקטשלה�  ה� תפיס אלא ג,)לחלוק עליה

מעניק תחושה המעניי� שהדיו� היחיד . לשנות את מצבושאינו מסוגל , ההכלה/ההדרה
אלא , העוסק בסירוב הפלסטיני לציית לכוח לא רק של ישראלהדיו� אחרת בהקשר זה הוא 

המופיע ,  סירוב זה180.)חשמלחשבונות  לשל� מיסי� ו,למשל(ג� של הרשות הפלסטינית 
, בו האוכלוסייה סובלת משוליות כפולה ומכופלתקרי במקו� ש ,דווקא במחנות הפליטי�

העדרו של דיו� כאמור בכל הקשור לאוכלוסייה הפלסטינית את במידה רבה מבליט 
  .בכללותה

הובילו להתפרצויות האלימות שלתור אחר הגורמי� החבויי� , לפיכ�, היה מתבקש
היה  181,כיוו� שבנושא זה נכתב כבר לא מעטמו, לופי�לח. �2000 ו1987 דווקא בשני�

ולא רק , וא� רצוי להתייחס לאחד התהליכי� המרתקי� ביותר שמתרחשי� בעול�אפשר 
��אשר החל על, אלי��התרחבות המאבק הפלסטיני העממי והלא: בהיסטוריה של הסכסו

ללא , סאלח�לנעלי� ולנבי, ו� להיו�נכ,  והתפשט,מחו על גזל אדמת�שידי חקלאי� בבילעי� 
 נית� להזכיר בהקשר זה את התופעה המתרחבת  על כ�נוס�. תמיכה משמעותית של ההנהגה

ידי הפלסטיני� כלפי מוצרי� �של חר� כלכלי המונהג על) בעיקר לאחר יציאת הספר לדפוס(
  . וא� כלפי ישראל בכללותה,עבודה בהתנחלויותכלפי , מההתנחלויות
ואפשר , אחרונה אשר מתבקש להעלותה כא� נעדרת מהספר כמעט לחלוטי�הסוגיה ה

באיזו : לא להרהר בשאלה, הקרוב אצל עצמו, יקשה על הקורא הישראלי, ע� זאת. שבצדק
לאחר יותר ? חזרה אל תו� הקו הירוקבמידה הפגמי� המהותיי� שבכיבוש מחלחלי� 

ש הגבולות בי� השטחי� לבי�  לטשטולהביו המדיניות הישראלית ה�בהש, מארבעי� שנה
א� , אכ�. שהשפעה כאמור אינה קיימתא� נגלה יהא זה מפתיע , ישראל�תחומי מדינת

יה גוברת בפעולותההעדר הריסו� המתגלה באינטנסיביות , שהדברי� אינ� נאמרי� במפורש

_____________________________________  

179  Azoulay & Ophir ,8ש "לעיל ה ;Weizman ,47ש "לעיל ה.  
180  Hanafi ,509–508' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
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 � מהווה הד מסוי182) כלפי עובדי� זרי� הנעצרי� בכנסייה,למשל( משטרת ישראל של
התופעה של הימנעות , כ��כמו. המתפרצת של יחידות המסתערבי� בשטחי�לאלימות 

 החלה את 183,הוקעה ציבורית רחבהנתקלת כיו� באשר , �"די� של בג�המדינה מקיו� פסקי
הבצע אשר �תאוותג� . שטחי�בפסיקה הנוגעת הקשר של  ב, ועדיי� בולטת במיוחד,דרכה

, רכי רווחול אוכלוסיות מוחלשות לצהמאפשרת ניצו, לא מוש� לה מחסו� משפטי ומוסרי
אשר בנתה , "חפציבה"אפשר שאי� זה מקרה שחברת , כ�. נעצרת כמוב� בקו הירוקאינה 

 על נוס�. כל� השאירה אלפי ישראלי� בחוסר184,עלית על אדמות הכפר בילעי��את מודיעי�
� –טה עבור רבי� בהקשר של גבולות ההפרבאי� זה מקרה שחציית הקו האדו� כי  נראה כ

ע� הפרטת ,  בשטחי�י�ראשונה עשתה את צעדיה המשמעותיי� –הפרטת הביטחו� 
  185.המחסומי�

שינוי המדיניות ידי ללהביא גורמי� אזרחיי� ומשפטיי� מצליחי� לעיתי� , מנ�וא
להולי�  יכול לא ו אול� עיו� בממצאי� ובניתוחי� המובאי� בספר אינ,צמצו� הנזקי�ו

להתפרצות של אלימות , פע� אחר פע�, יבוש מובילהלמסקנה העגומה שהתמשכות הכ
ניתוחיה של חנה .  על הכלל–  בצורה שונה מהרגיל– מעידאשר מעי� חריג המהווה חמורה 

�אול� משפט אחד רלוונטי במיוחד , וני� בספר זהארנדט מוזכרי� בהקשרי� שוני� ומג
 those who“: הכוללתבהקשר של הניסיו� למזער נזקי� באופ� נקודתי בהתעל� מהתמונה 

choose the lesser evil forget very quickly that they chose evil”.186  
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