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אסמ'רסאמרה

המשפטיתהדוקטרינהבירור
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בהוצאתביקורתי,ביטאוןשלגיליוןלהקדישקשה

זהבענייןהרי"ביטחון",לנושאאדם,לזכויותארגון

מולאלהביטחוןשיקוליאתלהציבהביקורתאמורה

האדםזכויותכיצדולחשוףאדםזכויותשיקולי

עלתיגרלקרואניסיונותהביטחון","בשםמופרות

משיקוליזכויותלהפרהמתירהמשפטיתמסגרת

עיקריים:טיעוניםכמהעללרובנשעניםביטחון

הממוקדתחשיבהמחייבנתוןשמצבהסברההפרכת

דמוקרטייםערכיםשלעליונותםהדגשתבביטחון;

וחסרתמופרזתהגבלהעלוהתרעהאחרים;חשובים

בזכויותהמתמחיםדיןעורכיזכויות,שלפרופורציות

בדוקטרינההמעוגניםאלו,בטיעוניםשולטיםהאדם

המשפט,בזירתבלהטבהםומשתמשיםהמשפטית,

נשעניםהאלההדוקטרינרייםהטיעוניםשלושת

הראשוןהטיעוןביטחון:שלאובייקטיביתהגדרהעל

אמפירית,הוכחההטעוןענייןבביטחוןרואה

לחשפושישדברבורואיםוהשלישיהשניוהטיעונים

שעלאלאאחרים,ערכיםאוזכויותמוללאזנואו

אינםאלוטיעוניםהביקורתיות,יומרותיהםאף

החשיבהשלמנרטיב-העללהיחלץמצליחים

מישלכ"מצבוביטחוןהרואהבביטחון,הממוקדת

להן",'חשוףאינואוסכנהאופגיעהמפנישמוגן

משמעותלשאתממשיךביטחוןהמונחמכ,ךכתוצאה

והןהאדםבזכויותלדוגליםהןהמשותפתאחת,

ישיבהשלוטבעיאובייקטיבימצבהביטחון:למצדדי

לבטח,'

וטבעי,אובייקטיביהואהביטחוןשלפיהזו,הגדרה

בישראל,העליוןהמשפטביתבפסיקתהרווחתהיא

האיזוןבנוסחתיסודימרכיבמשמשתהיא

בעתירותהעליוןהמשפטביתפוסקשבאמצעותה

המדינהביטחוןנוהליעלמשפטיתלערערהמבקשות

הנוסחהבאמצעותהאזרחים,'זכויותאתהמסכנים

אויחידשלזכויותיהםאתמודדהמשפטביתהזו,

הביטחוןו/אוהציבוריהסדרצורכימולקבוצהשל

מסכםלאחרונהשפורסםאקדמיבמאמרהלאומי,

אתברק,אהרוןהשופטהעליון,המשפטביתנשיא
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בדיונו 4זו,בשאלההעליוןהמשפטביתעמדת

 5כותב:הואהפרט,וחופשהלאומיהביטחוןבשאלת

העקרונותואתהערכיםאתלשקולעלינואחדמצד

אדםזכויותואזרחיה,המדינהלביטחוןהמתייחסים

להצדיקיכולותהןאיןלאומי;להרסבימהאינן
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הלאומיהביטחוןהנסיבות,ובכלמקרהבכלהאדם

אומותליחידים,להזיקמוגבלבלתירישיוןמקנהאינו

והעקרונותהערכיםביןאיזוןלמצואחייבותדמוקרטיות

 ..לבדו,למשוליכולאינוצדשוםהללו,המתנגשים
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תוךובכאב,במוותובאלימות,במלחמההדיון

אנוכךהמושג,שלאחרותממשמעויותהתעלמות

שלווה,שלמצבויחידה:אחתמשמעותעםנותרים

נוסחתנינוחות,ושלהגנהשללבטח,ישיבהשל

הביטחוןשלבהגדרהאפואמותניתהאיזון

המחירההגדרה,זוהיכאשרוכטבעי,כאובייקטיבי

לביןבינןאיזוןושלהאדםזכויותהגבלתשלהכבד

המציאות,ככורחלעתיםמסתמןהביטחוןשיקולי

גםהביטחון,נושאעלהכותביםהמשפטניםרוב

ביןהאיזוןנוסחתאתאימצושבהם,הביקורתיים

מוכרותהמשפטיתבספרותאדם,לזכויותביטחון

ולומרלהכלילאפשראולםבתחום,שונותגישות

וטבעיאובייקטיביגורםבביטחוןהרואהשההגדרה

 6הניתוחים,כלשברקעההגדרההיא

מפגינההמשפטילשדהמחוץהנכתבתהספרות

שמיר,ורונןהרצוגחנההביטחון,לשאלותשונהגישה

רקלאמתייחס[הביטחון]"מושגכיטועניםלמשל,

להתגוננותוסדר','חוקשלהבסיסיותלתפיסות

המוחשייםלאיומיםאופגיעהמפניהאישית

'ביטחון'ביותר,העמוקבמובנוובמלחמה,באלימות

להישארהיהודיתהמדינהשלליכולתהקשור

ושמירהרצוגשלניסיונםלמרות '," ..ריבונית,



הואהביטחון,שלהמוגבלתההגדרהמעללהתעלות

איומ,שללתפיסותקשורשלהמ,בניתוחגמנותר,

שההבנההסוגמןמ,ספציפייאיומימאינמאלואולמ

המאלולהציג,רוצההביטחוןשלהקונבנציונלית

המדינהשלקיומהעצמאתהמסכנימאיומימ

כיהודית,

שנוקטתהנהלימעללחשובנוספותדרכימישהאמ

שאינןדרכימהמדינה,ביטחוןבתחומישראל

אתהמשמשימהמשפטיימהטיעונימאתמשכפלות

טיעונימהמשפט?בבתיאלונהלימעלהמערערימ

לעורכיאמנממועילימאלודוקטרינרייממשפטיימ

המאךהחוק,בפניהפועלימהאדמזכויותשלהדין

שלמהלכיועלבלבדאחתפרספקטיבהמציעימ

שלאחרותבלוגיקותלדוןאפואניתןהאמהביטחון,

מאליה,המובנתהלוגיקהאתלאמץולאביטחון

איומ?שלביטולובאמצעותמושגביטחוןכיהקובעת

שלהרמוסותהמזכויותיעללדברניתןהאמ

אי-קיומואוקיומולשאלתלהידחףבליהמדוכאימ

נוכלהאמישראל,שלובמקרהאיומ?שלהאמפירי

ייבשמהמתבצעימבנהלימביקורתיעיוןלעיין

אגבלהציגבליישראלאזרחיפלסטינימנגדהביטחון"

כאיומ?ממעשיהמ,חלקאוהללו,האזרחימאתכך

שחורחור

פלסטינימתנועתערבית,בבעלותאדמותדמוגרפיה,

העבר,אלהיחספוליטית,סרבנותגבולות,וחציית

כל-זיכרוןושלדיבורשלידע,שלמסוימותצורות

שמלמדימכפיביטחון,בעיותשלביטויקיבלואלה

ביטחוניימ-הלאהנושאימכלזה,בגיליוןהמאמרימ

המדינה,ביטחוןשלהבעייתיותמןלחלקהפכוהללו

הלא-ביטחוניימהנושאימאתהפךמהלהביןכדי

בהתפתחותולעייןישביטחוניות,לסוגיותהאלה

תפקידיואתולבחוןביטחוןהמונחשלההיסטורית

המונחהעכשווי,הישראליבשיחהסוציו-לשוניימ,

מספור,ורבימשונימבהקשרימבשפהמשמשביטחון

אתלהצדיקצורךחשהכותבאושהדוברבלי

לאחרונהשהופיעהבידיעהלדוגמה,כ,ךהשימוש,

הב'טחןו Oבשהקדתה:

דווחישראלממשלתלראשכינמסרמעריבבעיתון

ערבייבקרבהפוליגמיהייחודי:ביטחוניאיומעל

קיבלהעיתוןהילודה,"שיעוראתהמגבירהישראל,

הפוליגמיהשלסיווגהאתלציבורוהעבירערעורללא

אתבחובוטומןביטחוןהמונחביטחוני,כאיומ

הביטחוניימהמטרותואתהאמצעימאתהסיבות,

מילתזוהיבו,השימושאתמצדיק-עצמוהואכןועל

שחורחורכמושהוא,תוכןכללספוגהמסוגלתקסמ

ושארכוכבימאנרגיה,קורסימשאליוהחיצון,בחלל

שמ,ונעלמימשמימגרמי

שהוגשהפליליהאישומכתבהיאנוספתדוגמה

התנועהמנהיגסלאח,ראידהשיח'נגדלאחרונה

היועץהגיש 2003ביוניבישראל,האסלאמית

אישומכתברובינשטיין,אליקימלממשלה,המשפטי

נוספימפעילימארבעהונגדסלאחראידהשיח'נגד

ארגונימשנינגדוכןהאסלאמית,התנועהשל

שהתבצעהבטרור","תמיכהבגיןהומניטריימ,

צדקהלארגוניכספימהעברתבאמצעותלכאורה

ניתוחחמאס,לארגוןהקשורימהכבושימבשטחימ

מכלנפרד,מאמרמחייבהמתנהלהמשפטשלמקיף

דרךאתחושפתזהבמשפטההתדיינותמקומ,

שימושעושההאישומכתבשכןהביטחונית,הפעולה

פעולותאתלהפלילמנתעלהחירומבתחיקת

בטרור",ה"תמיכהדוקטורינתבטרור",ה"תמיכה

המופעלתהחומרית""התמיכהלדוקטורינתבדומה

משפטייממכשירימהןבארצות-הברית,

כפיהביטחוני,השחור"ייהחורפועלשבאמצעותמ

שהוגשואישומלכתביבהקשרקולדוידשגורס

בארצות-אינדיבידואלימנגדפליליייטרור"בתיקי

אינןאלודוקטורינוח ', 2001בספטמבר 11מאזהברית

התמיכהכילהוכיחהחובהאתהמדינהעלמטילות

התמיכהכיאו"טרור",לפעילויותלסייענועדהאכן

למעשה,כלשהי,טרורפעילותלביצועסייעהאכן

והןהמשטרההןסלאח,ראידהשיח'שלבמקרה

בכמהבפומביהצהירוהמדינהמטעמהתובע

שהתנועהלכךראיותקיימותלאכיהזדמנויות

פעולותלביצועכספימהעבירהאמנמהאסלאמית

הבהירותחוסרועוד,זאתישראלימ,אזרחימנגדטרור
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הב'טחוןבשסהקדמה;

המונחלגביהאמריקניובמשפטהישראליבמשפט

לאיוםצדקהמעשהכללהפוךעשויבטרור""תמיכה

נמצאותלמעשהכךוענישה.הפללההמחייבביטחוני

לבתיאנשיםאלפישלתרומותיהםהגדרהבסכנת

לארגוןהקשוריםהכבושים,בשטחיםשוניםיתומים

פוליטיים.ממניעיםככזהשהוגדרכלשהו,ייטרור"

לא-ביטחוניתמציאויותלספוגיכולהביטחוןחור

ומעלימולומחוץשנמצאמהלתוכויונקהוארבות.

ממשמעות,ריקמונחהואהביטחוןכימכאןבתוכו.

לחומרהופכתסוגיהכלכאשרמכיל-כל.זאתועם

משמעותכלמאבדהביטחוןפוטנציאלי,ביטחוני

שלוחולשתוחוזקובכךמובהקת.סוציו-לשונית

באבדןומסתכןדברכלכוללהואביטחון:המונח

עצמו.בתוךעצמו

להבטיחלאבטח,ביטחין,

כ"הרגשהוגםפחד,כהיעדרלהגדירניתןביטחון

אמונהספק;כלהיעדרשלודאות,שלוחזקהברורה

אינםממנוהנגזריםהפעליםכימכאןביכולת".

שלנוספתהוראהסכנה.מפניהגנהרקמציינים

להפוךמסוים",במקום"לקבעהיאלאבטחהפועל

"למנועגםפירושולאבטחולאובייקטיבי.למוצקדבר

שוניםבאמצעיםעליולשמורמסוים,מקוםאלפריצה

-להבטיחגםכךאליו".החדירהאתלמנועמנתעל

מישהואושמשהולגרוםכדימסוימתייפעולהלבצע

4 
השאיפהמתקיימתההוראותבשתיבעתיד".יישמר

מפניולחסינהלמוצקהמסוימתמציאותלהפוך

עתידיים.סךשינויים

ואינטרסיםזכויותמולהביטחוןאתלשקולבמקום

ההוראותומןהאבטחהמאקטלהתעלםובכךאחרים,

ביטחון,המונחמןהנגזרותהפעולותשלהשונות

בוחניםעדאלהמחבריתשלזהבגיליוןהמאמרים

לכפותכמאמץהביטחוןמעשהשלהפוליטיקהאת

שינוייה.אתולמנועאותהלקבעמסוימת,מציאות

דיכוישלכשיחהביטחוןאתחוקריםהמאמרים

אופוזיציוני."שינוימניעתושלהדרהשלסרבנות,

מרכזיאמצעילביטחוןהקשוריםבנהליםרואיםהם
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לגביה.ועובדותכלליםולקביעתבמציאותלשליטה

כאלהביטחוןיצירתמלאכתאלמתייחסיםהם

בוחניםהמאמריםומחייה.מחיקהביטול,שלמלאכה

הביטולאמצעיאתוהןהשליטהשיטותאתהן

ידע,שלדומיננטיותשיחצורותומקבעיםשמבטיחים

דמוגרפיה,גיאוגרפיה,שפה,התנהגות,זיכרונות,

וסרבנות.פוליטיתפעילותתנועה,

ובהליכיביטחוניתבחקיקהדןלמשל,כהן,הלל

הגישהאתהמגביליםהחוקיםבחינתתוךהידעייצור

הואישראל.מדינתשלהביטחוןמערכתעללמידע

במנגנוןמכריעתפקידממלאיםאלושחוקיםטוען

חלופיים.נרטיביםשלהתפתחותםאתהמדכא

מקובלת"כ"גרסהרשמיהיסטורינרטיבשלהגדרתו

כהן,טועןמידע,עלחוקיותהגבלותבעזרתוחיזוקו

אופוזיציוני,שינוילחוללבניסיונותקשותמחבלים

כזיכרוןויתקבלישוכפלהרשמיהזיכרוןכימבטיחים

הקיים.המצבאתומייצביםקולקטיבי

ביטחיןטקסי

כוללת-ובה-בעתריקהלקטגוריההביטחוןמשהפך

הביטחון.היעדרלביןבינולהבחיןעודניתןלאכל,

ריטואליםוסופיות,יציבותאחרבחיפושזאת,ובכל

לקיומם.כעילהלאי-יציבותזקוקיםביטחונישייעודם

בלתיהואשאי-הביטחוןלכךכתזכורתנחוץהביטחון

שלריטואליםהמניעככוחנדרשאי-ביטחוןנמנע.

להיותימשיכוביטחונייםשריטואליםכדיביטחון.

ועללהתקיים.להמשיךאי-הביטחוןחייבאפקטיביים

יביאוביטחונייםשריטואליםאסורההיפוך:דרך

בהגדרההעתכללעסוקעליהםמוחלט;לביטחון

הביטחון.פשרשלמחדש

החייליםשלמיקומםאתבוחנתכנאענהרודה

אתבאמצעותםומציגהבצה"להמשרתיםהערבים

הגםלאי-ביטחון.ביטחוןביןהמורכביםהיחסים

הםהביטחון,אכיפתעלמופקדיםאלושחיילים

הבניהאי-ביטחון.שללמקורהעתכלנחשביםעצמם

סכיזופרניה.שלפשוטמקרהמלהיותרחוקהזוכפולה

אתהמחזיקשליטה,שלריטואלהיאלמעשה,



יחד.גמו"שיפור"פיקוחשלתמידיבמצבהסובייקט

שלמ","מולדרגתלהגיעזוכהאינולעולמהסובייקט

ערבימחיילימאחר.אומודרלהיותחדלאינולעולמ

חסרריטואלזהוכןועלביטחוני,איומיהוותמיד

אתמפתחפלדמןאלןסימבולית.שחשיבותותכלית,

שמנהלתבמלחמותבעיונוהזוהתיאורטיתהתובנה

כיסבורהואהציבור".ביטחון"למעןהבריתארצות

בלתימהגרימכגוןקבוצותנגדה~ניממלחמותהן

דוגמתבמקומותהחוץמלחמותוהןופושעימ,חוקיימ

הואאלו,מלחמותמחזה.מהוותועיראק,אפגניסטן

הקיומעמולפיוסלסיפוקיביאולאלעולמטוען,

קץ.וחסרותעקרותהןכןועלהחברתי,

היסטוריעניין

המקבועימ.אינמלהבטיחמבקשתשהמדינההיעדימ

חדשות.לנסיבותומסתגלימההיסטוריהעממשתנימ

למציאותבהתאממשתנההביטחוןיצירתתהליך

והתנגדויות.הסתגלויותעמוסותמידאותה,ומשנה

תוךלבטוח","הפיכהשלהדינמיבתהליךהתבוננות

מחייבתביטחון,שלהאובייקטיביתההגדרהנטישת

אתולגוללהיסטוריתפרספקטיבהלאמץאפוא

המאמרימלפיכ,ךהביטחון.יצירתבתהליךהשינויימ

למעלהפניעלהמשתרעתתקופהסוקרימזהבגיליון

ימינו.עד-1948בישראלמדינתמהקמתשנה:-55מ

עלצבאיממשלנכפהישראל,מדינתהקמתעמ

ערבימ.אזרחיממרוכזימהיושבהמהאזורימ

 1966ועדביטחוניתהיתההצבאילממשלההצדקה

קורןאלינהשמסבירהכפיצלח.לאלבטלוניסיוןכל

עמדהלאהללוהביטחוןשיקולימאחוריבמאמרה,

הערבימ.ישראלאזרחימצדכלשהיממשיתסכנה

לביןלסוגיוהביטחוניהשיחביןדווקאשררקשר

מאחוריהיהודית.וההתיישבותההגמוניההרחבת

עיקריות:מטרותשתיעמדוהביטחוניימהנהלימ

מערכתולפתחלאדמותיהמלחזורמערבימלמנוע

ישראלאזרחינאלצושבמסגרתהושליטה,תלותשל

תנועותיהמברובהביטחוןמנגנוןאללפנותהערבימ

היןמיומיות.

הב'טחןן Oבשהקדמה:

לעידןקץהביאהצבאיהממשלסיומכישיטענויש

המכונןהגורמהיההמדינהשלהביטחוןמנגנוןשבו

כוננהשבועידןבישראל,ערבימאזרחימשלבזהותמ

הביטחון.עדשתדרךהערבימהאזרחימשלמהותמ

שלבמקומובאמהלשאוליותרשראויייתכןאולמ

צורותה"חדש"העידןהחליףוכיצדה"ישן"המשטר

היסטוריתהשוואהחדשות.בצורותדיכוישלישנות

הדיכוימןהתנערותדווקאלאולגלותעשויה

שינוייותראלאהביטחון,ומהגדרותהפוליטי

עלבהרהוריוגאנמפרידשמסבירכפיבתצורתמ."

שלהתייחסותוהאופסימיסט,חביביאמילשלרומנו

כלכאילובישראלהערבימאלהצבאיהממשל

הסלימהרקהביטחונילתחומשייכותתנועותיהמ

הוואריעריןשלומאמרהגאנמשלמאמרוהשנימ.עמ

ישראלשלהפלסטינימאזרחיהכימבהירימ,

רוחווכיהצבאיהממשלמורשתאתלשאתממשיכימ

מתיימרשאדמביןמנוחתמ.אתלטרודממשיכה

נותרשהואוביןלגנותהאוהזוהמורשתאתלדחות

העברשלהרפאימרוחותהרימבלי-דעת,בהשבוי

הווארי,שלבמאמרהההווה.אתלרדוףממשיכות

המלשינימורשתהצבאיימהמושלימשלרוחמ

הגבריותעלצלהאתלהטילשממשיכהזוהיאשלהמ

ממקמגאנמשלמאמרוהפלסטינימ.ישראלאזרחישל

הצבאיהממשלבתקופתהביטחוניימהאיומימאת

היהודית.במדינהערבימשלקיוממבעצמובעקבותיו

הביטחוןחוקישלטוןאוהחוקשלטון

ב:;תותמופעלימביטחוןנוהלירווחת,טענהפיעל

מסגרתלהחילמחייבדופןיוצאמצבכאשרחירומ,

משפטיותמסגרותביטחון.עלהמבוססתחוקית

באופןהמשעהחריג,אמצעילשמשנועדוביטחוניות

במסגרותאותןומחליףהליברליותהנורמותאתזמני

איומימלסלקבמטרהאנטי-ליברליות,משפטיות

האיזוןנוסחתלמעשה,כנו.עלהביטחוןאתולהשיב

זו.בהבנהמעוגנתהמשפטבבתיבהשמשתמשימ

כאשררקמתרחשתוהחירויותהזכויותהגבלת

רקהמילהההגבלה.אתמחייבימביטחוןשיקולי
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הביטחוובשםהקדמה:

6 

היאהביטחון,למעןמוגבלזכויותצמצומעלמלמדת

הרווח,הכללמןהחורגמצבמסמנת

לרשותמקנותהמודרניותהחוקותכלכמעט

כלליאתמשברבתקופותלהשעותזכותהמבצעת

ואתהאזרחימזכויותאתהתקין,הממשל

המודרנילעידןקודמצמחהזואפשרותחירויותיהמ,

חירומ,משטרישלארוכהבמסורתנעוצימושורשיה

שנלוויתהואהמודרניתבתקופהזובאפשרותהשונה

למעשההקובעתמשפט,שלאוניברסליתתיאוריהלה

הרווחהכללאתמ\כרותהחריגותהחירומשסמכויות

מחדשחשיבההלגיטימי,הסדראתמסכנותכןועל

המודרניבעידןהחירומסמכויותשלהחריג~תעל

האוניברסליהמבנהעלהןמחדשבחשיבהכרוכה

מסגרתכיהאמונהעלוהןהמודרניהמשפטשל

מןיוצאללאהאזרחימכלעלחלהאחתמשפטית

ביחסימשונהתיאורטידיוןמזמינהכזוחשיבההכלל,

החוקשלטוןלביןחריגותביטחוניותסמכויותשבין

בכללו,

ביןהקשרלהבנתחיוניתהאלההיחסימבחינת

שהפכומאזהפלסטינימ,"אזרחיהלביןישראלמדינת

ואףחייהמ,מוסדרימישראלי,'שלהערבימל"אזרחיה

החריגותהמשפטיותהמסגרותבאמצעותמכוננימ,

צבאיממשלתחתחיוהמהחירומ,סמכויותשל

מנגנוניהיוהחירומתקנותעליהמ;רקשנכפה

הוסרכאשרגמזה,"בממשלהעיקריימהשליטה

כנןעלהחירומתקנותנותרוהצבאי,הממשללבסוף

בגדהוהןבישראלהןהפלסטיניתהאוכלוסייהלגבי

אדמזכויותלענייניהאו"מועדתובעזה,המערבית

החירוממצבלנוכחדאגהישראלבפניהביעה

שנהמחמישימלמעלהזהבתוקפוהעומדהרשמי

 , 2001ב-החירומ,בתקנותהמתמשךהשימושולנוכח

אמנמכיישראלהצהירהאלו,לתהיותבתגובה

בתקנות,ולהשתמשלהוסיףחפצהאינההממשלה

יכולאינוהחירוממצבשלבפועל"סיומואולמ

יסודיימותקנותצווימחוקימ,שכןמייד,להתבצע

מצבשלבקיומומשפטיתמבחינהתלוייממסוימימ

משומבמקצת,מפוקפקתזוהכרזה , sחירומ",

הרייבוטלו,החירומתקנותאמכיממנהשמשתמע
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ולהתקיימלהמשיךעלולההביטחוניתשהחקיקה

שנותשבאמצעלצייןראויהכללי,החוקמןכחלק

האפרטהיידמשטרביטל-20ההמאהשלהשמונימ

החילאולמהחירומ,תקנותכלאתאפריקהבדרומ

 ' 6כללית,חקיקהידיעלמחדשאותן

שלזהלגיליוןהנלווההמיוחדתהחקירהתיק

וליחסהחריגותלסמכויותמוקדשעדאלהמחברות

הישראלי,המשפטשלהכלליהמבנהלביןבינן

עליחדיוהמעידימיסוד,מסמכיארבעהבומופיעימ

לביןהחריגימהביטחוןחוקיביןלהבחיןהקושי

עלמוחלימשהמכפיהלא-ביטחוני,הכלליהמשפט

בישראל,הערבימהאזרחימ

ארבעתמתוךשלושהשלהעתקימלכלולבחרנו

דפוסימשלושהעלמלמדימוהמהיותהמסמכימ,

אתגר,להמומציבימביטחוניתתחיקתיתפעילותשל

יסוד,לחוקתיקוןהיאהראשונההתחיקתיתהפעילות

משנתבתיקוןמדוברמעין-חוקתית,תחיקהשהוא

פוליטיותמרשימותהמונעהכנסת,יסוד:לחוק 2002

שהממשומלכנסתבבחירותלהשתתףוממועמדימ

המדינה,ביטחוןאתומסכנימבטרורתומכימ

בחוקהתערבותהיאהשנייההתחיקתיתהפעילות

מטעמימכחריגאושעהכהוראתשנחקקרגיל,

התיקוןעללהתעכבמבקשימאנוכאןביטחוניימ,

הכבושיממהשטחיממפלסטינימהמונע 2003משנת

אזרחות,שלמעמדלקבלישראללאזרח/יתשנישאו

בהציגהבישראל,ארעיתתושבותו/אוקבעתושבות

הוראתאתהממשלההצדיקהבכנסת,החוקאת

בטענהביטחון,בשיקוליהזמניהשעה/החוק

בניעמשהתאחדוהכבושימהשטחיממןנימשפלסטי

עלבהתקפותמעורבימהיוישראל,אזרחיזוגמ

היאהשלישיתהתחיקתיתהפעילותהמדינה,ביטחון

המוגדרימחירומלשעתותקנותחוקימשלסדרה

עללהגןהיאהיחידהשמטרתהחריגה,כתחיקה

בידינחקקאינוזומתחיקהחלקהמדינה,ביטחון

מצבעלהמתמשכתההכרזהעלמבוססאלאהכנסת,

החירומ,

החוקימ,שלושתאתמחדשלהדפיסבמקומ

בלתילשעתוקלתרומובכךוהתקנות,הפקודות



כמההקוראימבפנילהציגבחרנושלהמ,ביקורתי

היאהמטרותאחתזו.לתחיקהמשפטיימאתגרימ

העוסקימדיןעורכישבאמצעותןהדרכימאתלהאיר
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חריגמעשה-הרחבהאקדמיבדיוןוישתלב

הוויכוחמעגליתרחבובכך-המשפטיתבפרקטיקה

המשפטי,הטקסטעלשאלותלהעלאתצוהרוייפתח

יסודותיוועלעצמוהמשפטשלהלגיטימיותעל

ויכוחדהיינווההיסטוריימ,הפילוסופיימהמוסריימ,

ייוותראזגמלו,ומחוצהמתוכוהמשפטסביב

שונימבכבלימכבולאקדמאי,כלכמוהמשפטן,

המשפטן,מהסופר,ערו,ךלאיןחופשי,פחותויישאר

לראותמחויבהמשפט,ביתבפניההופעהבעתבפרט

בכלבפניולקודשישאבסולוטיערךהחוקבשלטון

אמירתוהואהחוקששלטוןבסיסיתהנחהמתוךמצב,

הפרלמנטידיעלהמיוצגהעמשלהאולטימטיבית

נוספתבסיסיתהנחהומתוךאחרות),בצורות(או
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לעצמעיקריתנאיהיאכאמורהחוקשלטוןשהגדרת

דמויותבעזרתלעומתו,הסופר,במקצועו,העיסוק

אתלהפריכולהאוכלוסין,למרשממחוץהשאולות

לפרוץמסוגלהסופרהמשפטי,העיסוקתנאי

גבולותעצמו,למשפטגבולותולהציבמחסומימ

תנאיאתמפרהואעליהמעוברהמשפטשאמ

להפרלנכוןהמוצאכקרבןכמוהוהסופרכיבודו,

אוכבודושדמו,קובעשהחוקברגעהחוקאת

המ,הפקר-זכויותיו

הראשוןלספרות,המשפטביןפעורהאדירהתהומ

ואילוונקודותיו,פסיקיועלוהיבש,הצרלטקסטנצמד

ולשוןאינסופיימאופקימראייה,רוחבלשנייה

כפסיעהכמוהויחדיוהמישורימבשנידיוןמתמרדת,

שכןמוקשימ,שדהאלכחדירהואףקוצימ,בשדה

במהלךספרות"לשוחח"אולכתובהנוטהמשפטן

וסופרכושל,משפטןבהכרחהואהמקצועיעיסוקו

בפניעצמוחוסממשפטיימטקסטימאלהנצמד

שניביןשילובאפואהייתכןרחבימ,אופקימ

זה?בסיפורהעולמות

אתלתארניתןשלאהדברברוראךיודע;אינני

התואנותחבלישבהןבנסיבותמצבנו,תמונת

ידיעלצווארנו,סביבמתהדקימהביטחוניות

לבדו,המשפטיהשיחמתרסמאחוריהתבצרות

חוצהונשקכוללניתאמנותבהיותההספרות,

ולבטאלראותמסוגלתותבניות,גבולותמחסומימ,

נתונההיאאמאףבמשפט,מתאפשראינואשראת

מהצגתפטורהבהיותהמסוגלת,הספרותלטעויות,

שהמשפטמהאללהתוודעמוחשיות,והוכחותראיות

שלהמופלאההכרוניקהאליו,להתוודעמסוגלאינו

ובקיצוראל-מתשא~ל,אל-נחסאבוסעידהיעלמות

לעיל,לאמורדוגמההיאהאופסימיסט,
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השמשתחתחדשאין

קיומכלהשוללתהקיצונית,המטפיזיתהאסכולהבין

לביןולדמיונות,להזיותהכלומשייכתומוחשיחומרי

בחומרהרואההחומריתהריאליסטיתהאסכולה

מקומדייש-שינוילכלבסיסהכוללבמובנן

עליהנעשהעלהמתבססתמציאותית,לאסכולה

עמהמציאותאללשובכדיבחללריחוףתוךאדמות,

חדשה,רטוריקהועמוסיפורימאגדותעמפנטזיה,

בהתכחשותההמפריזההראשונה,האסכולה

שכלטוענת-בההדוגלימשללקיוממאפילו-לכל

למההדלמעשההואוהנכתבהנאמרהמתרחש,

להיאמר;עתידנאמראשרכללכן,קודמעודשנאמר

שינוילכ,ךבהתאמנאמר,כברלהיאמרהעתידכל

איננו,הקיימבעליל,אפשריבלתיהואהמציאות

ונשנות,חוזרותכהזיותאואמורפיתכמחשבהאלא

קיימ?אינואשראתלשנותאפואניתןכיצד

עברוזמןהווהזמן

עתידבזמןהוויםאולישניהם

עבר,'בזמןאצורעתידוזמן

האסכולהאתאולי,מייצג,גורקילמקסימהאםהרומן

שלביוגרפיהזוהיוהחומרית:המציאותיתהשנייה,

מבואהשורה,מןאנשימשלונמרצתיומיומיתעשייה

גלימ,לכדיוהקלוריותהטיפותשללהצטברותן

 5המהפכה,לכדייותר:הרחבובמובןושינוי,רתיחה

בפריביטוילידיבאההשלישיתהאסכולהואילו

ופוליטיותאידיאולוגיותנטיותבעליסופרימשלעטמ

אףיצירותיו,שללעלחביביאמילובהממגוונות,

עלדמיונימרקממציגימהזאתהאסכולהשאנשי

והדמיוןהפןרמליסטיתהמטפיזיקההריטהרתו,

בפנימטרהואינמבלבד,טקטיתפקידאצלמממלאימ

היאכזאתבאופסימיסט;החוצנימהמכאלהעצמה,

 6לוולטר;קאנדידברומןהאוטופיתהעיראלדוראדו,

שלשניםמאהברומןמאקונדוהעירגמהיאכזאת

המוכאלו 7מארקס;גארסיהלגבריאלבדידות

הזמןמכונתברומןומעליהלאדמהשמתחתהיצורימ

האנגלי,"האוטופיהסוציאליסטוולס,ג'ורג'להרברט

האלוהיתהקומדיהאתאףזה,בהקשרלכלול,ניתן

המחילה)כמכתבאל-ע'ופראןרסאלתואת 9לדאנטה

אלמערי,סןאלעלאא'לאבו

במציאותרואהאינוהספרותיתבכתיבהזהזרמ

ואינוביותר,הקשימבתנאיהלאאףנצחית,אומללות



תחתחדש"איןכיהגורסתהאמרהעםמשלים

השתפרהלאשהאנושותהטענהעםאוהשמש",

שמניעשמהייתכןההיסטוריה,שחרמאזבמהותה

בשינוי,רצונםהואיצירותלחבראלהיוצרים

האנרגיהשינוי,לחוללביכולתהאמונהעלהמבוסס

המנהרה,בקצההמבצבץהאורזיוהיאאותםהמזינה

-הלא-מציאותייםוהאירועיםהפנטזיהבעבורם,

היומיומייםפרטיהעלהמציאות,מעלהדילוג

הרקמהתוךאלשגרתיהבלתיוהחדרתהאפרוריים,

לביטוישברשותםהכליםמןכמההם-הספרותית

להוכחותלראיות,להזדקקבליהגדולה,האמת

הםבכללוהדמיוןהפנטזיהמהשטח,ולדיווחים

שאינםאחריםלמניעיםבנוסףשאיפה,בבחינת

אתלראותהללוהסופריםשלזה,בהקשרמעניינו

מאפשרתאינההיבשיםבפרטיםשהשקיעהמה

חוויותלחוותאףמסוגלהסופרמזו,יתרהלראות,

הגדול,ההבדלאףעלהנביאים,שללאלודומות

החזוןוהזמנתההשראהעםבמפגשהמתמצה

הרוחניים,"הכיסופיםלרגעיההעפלה,אוהאלוהי

מומחיראולאאשראתהאופסימיסטראההאם

אתהחטיאהאופסימיסטשלחצושמאאוהמשפט?

שאינןפסיקותפסקכאשרהגזיםהאםהמטרה?

תיעודי?חומרועלראיותעלמבוססות

הכרחיתהתחכמות

שמונהחביביאמילאתלפגושלימשהזדמןבחרתי,

פיו,עלהאופסימיסטאתלהפוךפטירתו,לאחרשנים

המיליםשתיאת-במקורכמו-הממזגביטויבעזרת

אלל) \:l(מותפאו"אופטימיסט"ם) \:l(מותשאייפסימיסט"

הלשוניתההתחכמותהפוך,בסדראךאחד,ביטויתוך

-אל-מותפא.!"םהביטויאלאותנומביאה

איחודעלשמירהתוךהזה,ההיפוךהאופטיסימיסט,

אומיליםמשחקסתםאינוהמנוגדים,הביטוייםשני

יחדיו,לאסוףהמצפההיפוךאלאלשונית,שובבות

ואסוציאציותהשלכותהתפתחויות,אחד,ביטוילתוך

שנה,משלושיםיותרבמהלךשהתרחשומשמעותיות

יהאתרצו,אםלראשונה,אורהאופסימיסטראהמאז

 oפאקת 1-מלא

הדרושותהמחשבתיותהאסוציאציותכלסךהביטוי

לידינגיעאםהמציאות,שלהאסוציאציותלסיכום

הפלסטינייםהלהגיםברובהופכתק'שהאותהסכמה

(עט)"קלם"כמושמילהכך ,'אלאותבכללוהערביים

ל"אנון",יהפוך(חוק)ו"קאנון"(כאב)ל"אלם"תהפוך

כלסמךעלמותפא.!"ם,שהמילהגםנסכיםאזי

ה"מותפאקם"-היאהיאהללו,הלשונייםהגלגולים

המציאותזוהיהאומנםבעצמו,ומחמיר)(ההולך

כיום?שלנו

להגיעכדיסחור-סחורכךללכתזקוקהייתיהאם

אבוסעידשלמצבוהחמירוהאםהסיפור?כותרתאל

שמוחלמהכ"מותפאקם"?תיאורוכדיעדאל-נחס

הואהשפה,בפיתוליבשימושידהיינוכ,ךעללי

אמילשלספרותוהואכאן,המסופרלסיפורשהבסיס

ובנכבהבתבוסהלהילחםלעצמההרשתהחביבי,

ודרךהמיליםמשחקיבעזרתהפנטזיה,בעזרת

הריערבי),(פתגםהמרצעעםגרידאהעיןהתעמתות

שלאח'טיהברומןשהגיבורהגרסוהמבקריםמןכמה

הדבראמנםכךדידי,לגביהשפה,היאחביבי

ואוליחביבי;שליצירותיוובשארבאופסימיסט

ואםבספריו,המרכזייםהגיבוריםאחדהיאהשפה

הלואלשפהבמעשיי,רעאיןהריהדברים,פניהםכך

לפרוח,ולהתמוטט,להתפתחביכולתהמשלה:חיים

להתכחשבליעצמה,בכוחותולמותלחיות

עליה,המציאותגורמישלהמכריעהלהשפעתם

מחשבות;ולהעברתלתקשורתכלירקאיננההשפה

הדוגמהעצמאי,באופןלברואביכולתניחנההיא

המציאותנסיבותביןההדדיליחסביותרהבולטת

"השפהאבותינושכינובמהאוליטמונההשפהלבין

-ציפורמלשוןהשאולה(אל-עספורי),הציפורית"

במיליםהאותיותשבהמומצאת,עממיתדיבורשפת

וזאתהמשוחחים,ביןמראשהסכמהלפימוחלפות

אמילזההיהואמנם,שלישי,צדעללהעריםבמטרה

הקיצוניתהימניתהכנסתחברתאתששאלחביבי

משמעכהן,ייע'ולה"לכנותה(שנהגכהןגאולה

הערביםנגדכשהסיטהכהן),מפלצתבערבית:

שנדברתרצי?"מהפיותיהם:לסתימתודרבנה

לערביתרקנתחמהזושפהאםגםב'עספורית'?",
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האמצעימאחדשימשההיאהריהמדוברת,

שהציבהסייגימעללהתגברשסייעוהלשוניימ

הביטוי,חופשעלהשלטון

רהחריג-הירצא-מז-הכלל,הכלל

ייאל-שאעד'ה"אר

בחברההפוליטיתההשתלטותבליהיא-המדינה

המעמדית,"

12 

למדינה,הזאתהפשטניתההגדרהאתלרגענאמץאמ

כדיהמשטרנעזראמצעימבאילוהשאלה:עולההרי

המוהמשפטשהחוקספקאיןשלטונו?אתלקיימ

המקיימות,במדינותבמיוחדבשליטה,יסודינדבך

האמצעיזהאיןאולמחוק,שלטוןפורמלית,ולו

שבאמצעותןהידועותהרשויותלשלושהיחיד,

רשותנוספהשלטונהאתהמודרניתהמדינהמממשת

קשורהזורשותההמוניימ,התקשורתאמצעירביעית:

נוספותלרשויותבנוסףזאתההון,לבעליהדוקקשר

אזכירכאן,בהןלדוןמקומשאיןומתגבשות,ההולכות

אדוארדדןשבההאימפריאלית","האצילותאתרק

ראשיתאתלדעתיהמסמנתממאמריו,"באחדסעיד

בעידןהחמישיתהרשותשלהתגבשותה

הגלובליזציה,

שהמונחימואבהיראקדימספק,הסרלמען

הנחקקימהחוקימפירושמזהבסיפורו"חוק""משפט"

השיפוטיתהחקיקההמשנה,חקיקותבפרלמנט,

שהיישומניכרהללוהמקרימבכלנוספימ,ומקורות

החריגהדבר,שלבסיכומוהכתוב,מןסוטהבפועל

בפרט,ביטחוניותבאמתלותוהחריגותבכללה,

כאשרהמשפטית,במציאותעיקרימקומתופסות

החלולממאיר,לכוללניהופךהכללמןהיוצא

אופיבעלותבבעיותוכלההמדינהעובדימהתנהגות

(אל-לכללהופך(אל-שאד')החריגקולקטיבי,

הלשוןהתחכמויותפיועלכאן,קאעדה),

חדש:מונחלהמציאיהיהנכוןשבארפסימיסט,

-ואל-קאעדה)אל-שאד'בין(מיזוג"אלשאעד'ה"

החריגשלהפיכתוקריייהכלל-היוצא-מן-החריג",

r:c 
c 
ח

r 

h 

:::! 
tי

 ::ג

ני

r: 

בהיקפובגודלו,העולהלמצבהמשפטיתבפרקטיקה

עצמו,הכללעלובהשפעתו

יחידה,בנהעמאל-טנטורה,חוףשלמימיועל

לפניהאופסימיסט,שלאשתובאקיה,מספרת

 ' 4ימינו:עצמעדהנמשכתהיעדרותה

החוקיהגילמןצעירההנני,קטינהדודי!בןושמע

עלהמחוקקימיעברוביידעתי,זאתאךלנישואין,

 ..כלשהי,למטרהלהגיעיאבואמהחוק

בלחשביןבשמו,לילדקוראימהכלהחלולמשל,כה

 15בפומבי:ובין

נכסיעלהאפוטרופוסאתמכנימהחלוהקומוניסטימ

ואנוהביזה",נכסיעל"האפוטרופוסבשמהנפקדימ

בחדרידבריהמאתשיננואךבפרהסיהקיללנומ

הספונימ,לבנו

הטקסטביןהגדוללפערהראיותשאחתייתכן

קאסמ,בכפרהטבחהיאבפועלאכיפתולביןהמשפטי

כספיקנסנגזרהטבחעלשפיקדהמפקדימאחדעל

של"הגרושבכינוילימימשנודעאחד,גרוששל

שפרסמסאטיריבטקסטניב,קוביהעיתונאישדמי",

שבהקריקטורהרשמסגירתו,טרמחדשרתבעיתון

נוכחתיהנאשמ:בפניומכריזהבמהעלהשופטעולה

היחסזכאי,אתהכןעלערבי;אדמהרגתשאתה

אינוהמשפטבתיבהחלטותהערבימכלפיהמפלה

ולערכאותלעיתונותהמגיעותבפסיקותמתמצה

משפטנו,לחמהואזהיחסדבר,שללאמתוהערעור;

בעודהקרחון,קצהרקמגיעהרחבהציבורלידיעת

(ביטויבציפורניימלנגיסהחומרמהווההארישחלק

 ' 6בצער),שתיקהשמשמעותובערבית,

לאמיתותחותכותראיותלהביאהמנסהכל

הרדיקלית,האופוזיציהונגדהערבימנגדההפליה

החוקהוראותעלאוהמשפטיתהספרותעלבהסתמך

הננקטותהפרקטיקותמרביתאתבכךזונחבלבד,

האריחלקראשית,לכך:מביאותסיבותכמהבפועל,

חותכתהוכחהאותיעודבראיננואלהמפרקטיקות

הופכותבכךסטטיסטיקה,כגוןעקיפותבדרכימאלא

לדדוקציההראוילחומרהיותרלכלאלהפרקטיקות



ולפרשנות,לוויכוחלמושאוכןמסקנות,ולהסקת

ואינועלומנותראלהפרקטיקותשלאחרחלקשנית,

עלמבוססימהדיןפסקירובלמשל,כ,ךהוכחה,בר

השופטימהעדימ,מןהשופטימשלהתרשמותמ

אמינהעדותמאמוקובעימהעדימאתשומעימ

חיצוניגוףכלאולערעורימהמשפטבתיומהימנה;

שלישית,אלו,בהחלטותמתערבימאינמלרובאחר

ואיננונצפהאיננוההפליהמפרקטיקותנכבדחלק

בקביעתמתערבתהמשפטשמערכתונדירמתועד,

המדינה,שמעלההביטחוניותהאמתלותשלסבירותן

שהמהביטחון,בשמהנערכימוהחקירותהחיפושימ

התעופה,בשדותהערבימהאזרחימשלחלקממנת

הדרכימצדיעלוהניידימ,הנייחימבמחסומימ

אלהכל-ציבוריימולמוסדותלקניונימובכניסה

עמהחולפותהפרקטיקותמןמזעריחלקאלאאינמ

לתעדהסופרשלתפקידוכאןביומו,יוממדיהרוח

ניתןלאאשראתלראותלתיעוד,ניתןהבלתיאת

 17התיעודי:החומרבדפילדיולהפכו

כאןןת-לנסןעלנןנןתנימשאזשבת,מבימיחןץ .. ,

שמכלהתנןעה,משטרתמארבילתןךהיישרנפשנן,

דןןקא,בשבתןתאןתנןללכןדמעדיפההימימ

מספריםשלשאלחייהביטחון":

פוליטיויכוחלעוררשמוסיפימהנושאימאחד

ישראלמדינתשלהגדרתההואקץלושאיןומשפטי

"מגילתהמכונהבמסמךודמוקרטיתיהודיתכמדינה

שאימצוחוקימשלשורהחוקקההכנסתהעצמאות",

אותוופרטוהמדינהשליהדותהרעיוןאת

הללו:החוקימביןמעשיות,ולפרקטיקותלפריבילגיות

תשי"ג-ממלכתיחינוך,חוק 950-1תש"יהשבותחוק

רבימוחוקימ-1952תשי"בהאזרחותחוק , 1953

הפליהעלמושתתימאלהמחוקימחלקנוספימ,

יחדכולמאךסמויה,הפליהעלוחלקמגלויה

הצבאיהשירותבאמתלתההפליהאתממסדימ

נהנהיהודי,היותומעצמיהודי,אחרות,ובאמתלות

לפתותושנועדומובהקות,משפטיותמפריבילגיות

המוקניתהזכותלרבותהמובטחת",הארץאל"לעלות

 oקתיבא 1-מלא

מלאות,אזרחזכויותהבטחתלישראל,לייעלייה"

בנוסףזאת ' 8ובשיכון,במסיממפליגותהקלות

בשטחימהמתנחלימנהנימשמהןהמפליגותלהקלות

הואהמטבעשלהאחר,הצד 1967מאזהכבושימ

הללוההטבותמןהמנושלהפלסטיני,הערבי

בהוראותהמעוגנותרבותמזכויותדה-פקטווהמנושל

בחוק,הכתובות

נןלדתילאמדןעהבכירהאיששאללא"מדןעאמרתי:

 ""?ןזמןלדתאלאמןלדתלימצאתיןלאערביאלא

מאודעדהקשורהערבימ,שלהטבעיהריבוינושא

מעלהמרחפתלסכנהונחשבהדמוגרפיתלשאלה

לאובססיההופךהמדינה",שלהיהודי"צביונה

 zאח'טיח:סברומןטורדנית

לאןזנינן,שהגיעמההגיעלאןזניהמשגמייתכן .. ,

הריבןישלמניעיןבדברלחשדלדןמההדןמהמן

לדמןתשהתחלנןעדהערבימ,שלהגדןלהטבעי

מצןתתימהחלןנןת,דרךבנןמביטימהחןשדימכילנן

לאחת,אחתנשימןתינןאתןסןפרימבנןןמציצימלנן

אלאהחסןדןתנשןתינןעמישנימאנןשאיןןסבןרימ

 ..אבן-עמאר,שלמפןרשצןעל-פי

הפשעימאתחביביאמילמתאראחרבהקשר

אבושלחקירותיובמסגרתהביטחוןאנשישמגלימ

שונימלמקומותאותממובילהואשבמהלכןעבאס,

מתבררהביטחוניימ",ייפשעיואתביצעשבהמ

 zהוא:'הפשעימגילויבשרשרתהראשוןשהפשע

מתאימ,אישןרללאאמןמבטןשיצא ...

-משמעותהיהודית"כ"מדינההמדינההגדרת

-בעתידהמעשיתברמהואוליהתיאורטיתברמה

דהיינומוחלט,באופןהדמוקרטיצביונהשלילת

הקיימותהדמוקרטיותההתגלויותשלטוטליחיסול

להבנהנתייחסלאאמגמשבהן,הפגמימאףעלכיומ,

המבקשימשישדמוקרטיה,המונחשלהשטחית

שלמחסרונותיהנתעלמאמוגמבציבור,להפיצה

בעירבוןדמוקרטיהזוהיהריהישראלית,הדמוקרטיה
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 oפאקתן"מרא

מונחלשאולאםתנאי,עלדמוקרטיהזוהימוגבל,

בכוחותעצמהאתומבטלתהשוללתהחוזים,מדיני

התנאיהמפסיק.התנאישלובקיומובהמצאתועצמה

הדלתמפתןמאחורינחשכמולנואורבהמפסיק

ברורהכסכנהערבית),עממיתחידה(כאמרת

והערביםהלא-יהודי,הציבורשמאופוטנציאלית

ישראל."במדינתלרובבעתידלהפוךעלוליםבפרט,

אחריםרלוונטייםומוסדותהביטחונייםהמוסדות

דמוגרפית",ייסכנהההגדרהעלביניהםמסכימים

למנועשבכוחוצעדלכללגיטימציההמעניקה

במדינה.למיעוטלהפוךהיהודיהרובמאוכלוסיית

שלהיהודי"ש"צביונההואלעניינינוהחשוב

נחשבכאחת,ותוכניתמספריתמבחינההמדינה,

סביבהוויכוחיםאףעלבמעלה.ראשוןביטחוניעניין

צביונהעצמם,היהודיםבקרביהודי"יימיהוהגדרת

הלא-יהודים,מבחינתמשמעותו,המדינהשלהיהודי

סעידלרוב.ממיעוטשיהפכוהאפשרותחסימת

מלכתחילה:כברבכךהבחיןהאופסימיסט

היאהילודהשהגבלתכךעלעמדתיכאשרויהי

זולתו."העולםלאווירהבאנולאהנאמנות,מטימני

תיבים-ביםרחזאטחתבה

בפוקדיוכלהבפרלמנטהחלשהמחוקקים,מביןסעיד

בהתאםהחוקהוראותאתלשנותמסוגליםהפקודות,

 24מכריז:הואכןעלהמדינה.לביטחון

המופלגתנאמנותידברחיי,ידידהותדע,ידועוהרי
14 
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ביטחוןאתמסכןהלא-יהודישהריבויבלבדזולא

למדינההמופרזתהנאמנותקיומה;ואתהמדינה

הכיבושבמהלךאחר.מסוגסכנההיאאףמציבה

לציבורבערביתישראלקולקרייןקרא-1967ב

ךבאלקודסבעזההמערבית,בגדההפלסטיני

דגליםלהניףהסורית,הגולןרמתךלתושבי(ירושלים),

לבןדגלסעידהניףלקריאותיךהיענךתכאותלבנים;

במעשהוראההבכיר"ייהאישבחיפה.דירתוגגעל

כבושה:"כעירחיפהעלוהכרזההתמרדותסעידשל

למדינה]כבנאמנותשהפלגתךחושבכברהבכירהאיש

לזלזולך.הטוואההיא

לסוגייתמעברמשתרעהמדינה"שלהיהודי"צביונה

תחומיבכלניכרהואהגלויים;ולחוקיםההגדרה

בעינייישלילי"שהואביןפרט,לכלונוגעהחיים

הנושאהפלסטיניבעיניה."חיובי"שהואוביןהמדינה

מרחבים:שניביןונדנעישראליתזהותתעודת

והמרחבהכלא,כותליביןמשתרעהראשוןהמרחב

 26לשער:שמחוץהגדולהכלאהואהשני

שלהברזלשעראיןכיבנפשידימיתיאשרעד ...

רחבה-אחדבכלארחבותשתיביןדלתאלאהכלא

מנוחומוצאשעהבמשךמתהלךאנישבהפנימית

שעהבמשךמתהלךאנישבהחיצוניתורחבהלנפשי,

לי.מניחיםלאואחר

ישראלבמדינתהערבישלמצבומתגלהכך

'נוכרי-בוואן'ב'שעבהערביהאבירשלייכהרגשתו

 2ולשון'".ךוידייםפנים

שבהםאירועיםמספרסעידדרךמגוללחביבי

גרידאציניתלעיןהךפךהמובסהפלסטיני

בתוךהמרצע.עםשלה,הציניותבכוחותהמתעמתת,

הוראותעלהמושתתתהאירוניהמתגבהתזךציניות

חופשאתשמגביליםהשלטון,מעלליךעלהחוק

ייזוכה"סעידאפילךוההתארגנךת.הביטךיהמחשבה,

לדךכנוסמוךקירעלאותותולההואריתוק:לצו

הצובאיםהערביםהצרכניםמספרגדלוכךבשוק,

 28סביבך:

נכמרוכיליוהודיעההמשטרההגיעהיומייםכעבור

מדינתנווכיצו-הריתוק.אתוביטלהמושלשלרחמיו

והחזירוהעץמעלהצואתתלשוואחרהיא.דמוקרטית

הרשמייםהניירותאתביזיתיכיבאומרםלכלאאותי

המדינה.של

שרשרתמגוללהאךפסימיסטאל-נחסאבוסעיד

למשלכךמרכושם.הערביםנישולעלסיפורים

אלךחדאתממחנההגיעהפלסטינית,פליטהנ:י'רייא,



הדודיםבניעתהשוכניםשבוביתה,אלשבירדן

עלהאפוטרופוסשליחאתהובילההיא(היהודים).

תכשיטיה.אתהסתירהשבולמקוםישראלמקרקעי

כתובהקבלהלעברההאפוטרופוסשליח"הושיט

נטלשהואתכשיטיםתחתשיטיןזהב-פרוים,כנגד

אף-המבריקהמשת"פסעיד, ' 9לדרכו".ופנהעמו

הצעירההמדינהלשירותותרומתומשגתשידו

טיפוסילאירועהואאףנקלע-ומשמעותיתגדולה

הממונהאצלהמועסקפקידלמובס.המנצחביןליחס

נכסיעלהאפןטרופוסשהוא-הואהאויב,רכושעל

 3לסעיד:סאמרהנפקדים,

שמטלטליןהמוכיחהתעודהלי"הראה ... ",!אל"לא,

 ."מגנוביואינמשלךהםאלה

אתוהחזרתיהזה,הטעוןכנגדעצותאוכדחשתי

ממתיבאחורי:עברורעדהאחורי,לכיסהפינקס

שמטלטליהםהמוכיחותבתעודותהאנשיממחזיקיםזה

למכנסי.חששתיכןעלגנובימ?ואינםהםרכושמ

השיטיזביז

הגולמיותההגדרותאחתעלקודםהצבעתי

שלהפוליטיתהשליטהכליהמדינה:שלןהפשטניות

היאשבהגדרה,הגולמיותאףעלהשליט.המעמד

התרבותיותלהתפתחויותקונספציהמציגה

עלהמושתתתהמודרנית,במדינהוהפוליטיות

האנושית.החברהלהבנתהמרקסיסטיתהגישה

עללוויכוחראשוניצירלשמשיכולהזוקונספציה

מדינתכוללמדינה,כלשלההתפתחותאופקי

לתיאוריהשהמתנגדיםלזכורעלינושומהאךישראל.

אתלהכשילכיצדללמודהספיקוהמרקסיסטית

הדוגלאדםכלולכןמרקס,שלנבואותיוהתגשמות

הדפנהזריעללנוחלואלהמטריאליסטיתבגישה

למסורתבהתאםלפעןלעליואלאההיסטורי,וההכרח

תסמוך".כךאחרחשובייקודםהגורסת:האסלאמית

תשתנהשההיסטוריההאשליהתועיללאלעולםהרי

המשיחשלבבואוהאמונהתועיללאולעולםמאליה,

פסלהכבודרבהחוצןהימים.באחרית"אל-מהדי"או

 oקאCנתן-מלא

בסעיד:"ונזףהללוהנטיותאת

כאשרומתמיד.מאזהייתמשכךלומר"רציתיאמר:

האומללהמציאותכמבנטלעודלשאתיכולימאתםאין

המחירתשלומאתעודלשאתיכולימאתםואין

ומבקשיםאליפונימאתמאזאו-לשנותהבכדי

עזרתי",את

ששאלותהרישלנו,הסיפורלנושאנחזורואם

הישראליהמשפטשלבפרקטיקההקשורותקריטיות

להתפתחןיותרחבפתחמותירותהביטחון""בשם

לחוקיםהכתובות,לתקנותמעברזאתמשמעותיות.

ביטוייאתשמשרישיםהיומיומיות,ולהתנהגויות

והןהאישיבמישורהןוהלאומיתהיומיומיתההפליה

בשווה.שווההקולקטיבי,במישור

הקשורותהפרקטיקותאתהמאפייןהגודש

המשפטיותהמשבצותעםמתיישבאינובביטחון

דרךהביטחוניהגודשאתלהביןניסיוןכלהצרופות.

קשה.משימהמהווהבלבדמשפטייםכלים

במרחביםלשלוטבשאיפתןהביטחוניות,הפרקטיקות

המיטות)חדרי(כגוןהפלסטיניםשלהאישיים

לפרספקטיבהמתאימותאינןולהסדירם,

אתבוחןהואשדרכההמשפטן,שלהפוזיטיביסטית

אזרחיםכגוןנבדלות,קטגוריותפיעלהמציאות

ויישומן.החוקונתינים,

בעולםהאנשיםאתמחלקהמודרניהמשפט

ולנתיניםמכאן,ריבוניותמדינותשללאזרחים

המשפטמכאן.לקולןניאליזםאולכיבושהכפופים

הראשונה,הקטגוריהלאנשיזכויןתמעניקהמדינתי

הגנהמספקההומניטריהבינלאומיהמשפטואילו

אדםבהיותוסעיד,ואולםהשנייה.הקטגוריהלאנשי

החלוקהאתמפרהאוכלוסין,במרשםמופיעשאינו

חיהואנתין,אינווגםאזרחאינוהואהריהזאת.

הואבעצםהמדינה;אזרחהואאיןדמדומים.במעמד

זוטענהשהריכיבוש,תחתחיאינוגםהואאויבה.

אםכבושה.עירהיאשחיפהלכךרמזבחובהטומנת

עלתיגרכקריאתהאןפסימיסטאתלפרשאפשרכן,

המודרנית,המשפטיתבתיאוריההמקובלתהחלוקה

לאהמשפטישהמחקראזוריםלהאירהעשויהקריאה
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 oפאקתן-מלא

מספיק,בהמעסק

נראימהביטחוניימהסידורימזה,מעורפלבאזור

בהדרגהאךדופן,יוצאיאומהמשפטחורגימתחילה

השולטהכללימהמשפטכחלקלהתבררמתחילימהמ

זהבתפקידמופיעימהמבישראל,הפלסטינימבחיי

שוליות,שלכוזבתחזותלהמשתשווהמסכהללא

שהמשפטבשעההמשפט,גוףשלמכונןכחלקאלא

אתמחשיבהמופשטימ,קטלוגיועלהמודרני,

הנורמטיבילגוףמחוץהאלוהביטחוניותהפרקטיקות

שלהיצירההריהאזרחימ,בחייהשולטהמשפטשל

הפלסטינימשלחייהמתנאיאתבתארהחביבי,אמיל

אלופרקטיקותלהפיכתהיסודאתמניחהבישראל,

ובכיווןהמשפט,שלהנורמטיבייממהנדבכימלחלק

כלליתמשפטיתמערכתמולידהאופסימיסטהנגדי,

16 

הביטחונית,החקיקהמרחמ

מרחמהערבישלצאתואתכאמורמגדירחביבי

הגדרההראשון,הביטחוניכפשעורשותללאאמו

מבטומנקודתהבחין,שחביביכךעלמצביעהזו

שבפניההמרכזיתה"ביטחונית"בסוגיהכסופר,

כלנגזרימושממנהישראל,אזרחיהערבימניצבימ

הוזכרושמקצתמהגזעניימוהחוקימהפרקטיקות

מתבקשוהיההיומ,עמנוחביביאמילהיהלולעיל,

מתייחסודאיהיהלאופסימיסט,אפילוגלכתוב

בתיקוןהביטחוניהפשעשלהמחודשלעיצוב

אתסוקרגמהיההואהאזרחות,לחוקהאחרון

רב,במרץהרףללאהמופעלימהישראליימהחוקימ

כיבושעבראל-הביטחוןבשמ-תמידנעימכשהמ

חוקחדשימ,בדויימאילוצימוהטלתנוספיממרחבימ

תשס"ג-שעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחות

המערביתמהגדההפלסטינימעלאוסר 2003

עממשפחותיהמ,בניעמלהתאחדעזהומרצועת

אתמהמומונעישראל,אזרחימ/בעליהןנשותיה

הממשלהבישראל,ההתאזרחותאוהתושבותזכות

בתירוצימהזההחוקאתהצדיקההישראלית

להמשאושרניממהפלסטישחלקבטענהביטחוניימ,

נגדבפעולותמעורבימהיובישראלמשפחותאיחוד

זוגבנימופרדימהביטחון,בשמלכן,המדינה,ביטחון

שתנאינסכימאמיחדיו,לחיותעליהמונאסרמזוזה
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הרייחדיו,יחיוהזוגשבניהואלעולמילדימלהבאת

עליהמנאסרכברהפלסטינימהעתידמילדישרבימ

אמהותיהמ,רחמיאתלצאת

"האישאמרתאתלשנןלעצמוירשההחפץ,כל

הבכיר":"

הביבושהואשלנוהביבושביהשראלופנואמר , ..

גן-העדןשוחררמאזהאדמהעל-פניביותרהרחום

וחווה,אדםשלמביבושם

מוסחתהייתהלאודעתנולמהות,לבשמימהיינולו

באירועימהרבימוהקישוטימהאיפורידיעל

הואהאמיתישהמצבלראותיכולנוהריהמבדרימ,

הבכיר""האישומחמיר),(הולך"מותאפאקמ"מצב

האופסימיסט:"אל-נחסאבולסעידאומר

עיןבקרבהמונגוליםאתהבסתםשהרידאגה!אל

לנו,אשרולנוס,לבוזהיתהשמטרתםמביווןג'אלות

 ...סים Jהואז.יםלהישאר,על-מנתבוזזיםאנו



הערות

K היעלמותשלהמופלאההכרוניקההאופסימיסט:חביבי,מיל

(מפרש,ס Kשמנטון Kתרגמאל-מתשאאל,אל-נחסאכוסעיד

 . 127עמ'האופסימיסט),(להלן, ) 1985ירושלימ,

K בבחיפהנולדחביבימילK 1921וגוסט • K לימודיות

בעתבחיפההזיקוקבבתיעבדובעכו.כחיפהעשההתיכוניימ

לונדון.וניברטיטת Kעמבהתכתבותנפטהנדסתללמודשהחל

השידורבתחנתהערביתבמחלקהכקרייןעבד 1943-1941כשנימ

לשחרורהליגהממייטדיחד Kהיה-1945כבירושלימ.הפלטטינית

הקומוניסטיתהמפלגהשלמייטדיהכיןהיה-1949בומי. Kל

מכללהתפטר yל Kנז K , 1989עדממנהיגיהוהיהלית, Kהישר

כנסת;כחברחביביכיהן 1972-1952בשנימהמפלגתיימ.תפקידיו

לעיסוקלהתפנותכדיהפרלמנטריתהפעילותת Kנטש-1972ב

אל-אתיחאד.מק"י,שלון Kהביטמערכתש Kברועמדבספרות

שישהור Kל Kוהוצימרימ, Kמלפי Kוקצרימטיפורימכתבחביבי

חביבימיל Kואח'טיה.האופסימיסטביניהמומחזות,רומנימ

במותו. 75בןהיה Kהו . 1996י Kבמ-1בבנצרתנפטר

מביןביותרוהנפוצההמפורסמתהיצירה Kהוהאופסימיסט

ת Kהמזבירבסגנוןכתובהזויצירהחביבי.מיל Kשלכתביו

פלטטיניטעיד,שלסיפורות Kמספרת Kוהילוולטר,קאנדידהרומן

חורבותעלשקמהל Kישרבמדינתחי;נן-לילהעצמות K Kשמצ

כמעט Kשהיזו,ות Kבמצילחיותמנטה Kהוהפלסטיני.העמ

שבו.לפטימיותופטימיות Kהביןמיזוגבעזרתפשרית, Kבלתי

המוגזמתמנותו Kשנ Kל Kהחדשה,למדינהמן Kנלהיותרוצה Kהו

שכןשו, Kרעלהמונחתותלמהלומותפעמחר Kפעמהופכת

עמלחיותסעידשלמציו Kמויב. Kבוימ Kרוהמדינהמוטרות

מעורריבטורד Kמצבישלשרשרתיוצרימממנונוקשהות Kמצי

חורבותעלשקמההמדינהעמוהתעסקותומזימותיוף Kעללעג.

ומעמידיממביךור Kבל Kישרת Kמציגימבטיפורירועימ Kה~מו,

טעידשלדמותומטעמה.הפועלותהדמויותת Kשליליור Kב

היעילהכתובמצעי Kהת Kבטורדי Kופן Kבמבטסותוהתנהגותו

ל, Kישרמדינתהתבססהשעליהמהיטודותלדחייתביותר

לית-ציונית. Kהישרהתעלומהיסודותולדחיית

]al'oslov Hasck, The Good Soldier Svejk and his Fortunes 

in the World War, trans. ]osef Lada (London: Heineman11, 

.1973) 

3 K תרגמאח'טיה,חביבי,מילK שמנטוןK תל-עובד,(עמטK ,ביב

מיל Kשלהרומנימחד K Kהואח'טיהאח'טיה).(להלן, ) 1988

קטטזה Kכומצטיירימחיפהבעירמתרכזימבוירועימ Kהחביבי.

מרחובותחד Kבתנועהפקקשל Kמוצמנקודתופנטזיה.דמיונית

הקמתה,ז Kמל Kבישרהפוליטיתות Kהמציעלחביבימטפרחיפה

עממרחשבוןעורךחביביהערבימ.נגדהביטחוןמדיניותדרך

ל Kבישרהשליטהממטדעמוכןהפוליטיימהזרמיממןכמה

היווטדה.ז Kמ

ועלהרכבןעללועג Kוהוחקירהבוועדותמון Kין Kלחביבי

בבתיגממון Kלוין K .) 35עמ'(ראו:בהןהחברימהיתממות

חותמתבהמה Kרוהואדרגיהמ.כלעלליימ, Kהישרהמשפט

 oפאקת 1-מאל

בטוגיותמדוברשר Kכהביטחוניימולגורמימלנורמותגומי

ו K(רלה Kנורמותמיתות Kלקשר Kללביטחוני,ופי Kות Kהנוש

 .) 47-46עמ'

ארכעה :' Burnt N01-tOl1 "אליוט,ת.ט.ליוט: Kת.ט.שלמשירתו 4

 ,) 1999ביב, Kתל-(המעורר,כטפיטתי Kתרגמהקוורטטים,

 ?.'מע

 .) 1966ביב, Kתל-גפני, .ג(זמיריב Kזתרגמהאם,גורקי,מקטימ 5

 .) 1997ביב, Kתל-(צ'ריקובר,ראובניאהרןתרגמקאנריד,וולטר, 6

ישעיהותרגמכדידות,שלשניםמאהמארקט,גארטיהגבריאל 7

 .) 1972ביב, Kתל-עובד,(עמאוסטרידן

(אטטרולוג,קדמןקיימתרגמהזמן,מכונתוולס,ג'ורג'הרברט

 .) 2001השרון,הוד

K דליגיריK ,עמנואלתרגמהאלוהית,הקומריהנטהK ולטבנגר

 .) 1944ירושלימ,(תרשיש,

10 \ I .)WI.J-;' ~<?, .;L...1 ג <U ~ .J Cyt 'ul ~~ ~ ) .נ::: U.J : 

I.JIJ ~ VO , ~\(. 

התגלותבמונחהשתמשג'ויס,ג'יימטהנודע,האיריהסופר 11

) EpipI1any ( הנוצריתהדתיתהספרותמןהשאולהבמשמעות

השדימרוחאתמזכירג'ויטהמשיח.שלבהופעותיוהעוסקת

בתולדותעליושמסופר"עבקר",בוואדילמשוררימהנצמדת

ר Kהתונגזרממנוואשראסלאמית,הטרומבתקופההערבימ

ון)· K(גייעבקרי"

ר Kד(מוסקבה,סלומ,תופיקתרגממקוצר,פילוטופימילון 12

K (בערבית). 218עמ' ,) 1986הקדמה],[ביתלתקדמ

 ,»~ ,«J.J1.JJ ~ I..,..lLJJ tWI.J.J..JI. (אצל:בנושאדיוןו Kר 13

A ר~ V J-oPI )~ \ . ·ההאצילות .)זK ימפריK לית

אתמגייסימהעולמרחביבכל-ממטדיימ Kלשארגונימפירושה

שניבפיהמכונימגדולימ,ממוטדותבחלקו,לפחותממונמ,

צילות Kהיימוטדותסעידרד Kדו Kמתבססשעליהמחוקרימ

-ממשלתיימ, Kלארגונימבממנמאלה,מוסדותנושי". Kהוהחסד

ולהכשילהאלההארגונימעללהשתלטותצעדימלנקוטעלולימ

נוטףפועלימ.המשבהןבחברותשינוישליותרעמוקימזרמימ

החלוהעולמ,ברחביהפזורימ-ממשלתיימ, Kהלכ,ךהארגונימעל

הרבימ.פעילותבתחומיהפוליטיותבמפלגותלהתגרות

 . 123עמ'לעיל, 1הערההאופסימיסט, 14

עלל"ממונהמעניק-1950תש"ינפקדימנכטיחוק . 66עמ'שמ, 15

בבתיעליהןלערערניתן Kשלטמכויותכמההנטוש"הרכוש

ערבימלאזרחימהשייכותאדמותרכישתובהןהמשפט,

17 
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 Dפאקתו-מאל

שיטותהתפתחוהזמןבמשךהקמתה.מיוםל Kבישרים Kהנמצ

עלההשתלטותת Kלהדקשנועדועקלקלותדרכיםשונות,

K ולביטוטלהעמקהזכהזההידוקהערבים.דמותK בעקבותיתן

בתוםהתנהגותהנטושהרכושעללממונההמייחטיםתקדימים

החוטםרע,ריחמפיחותהרעותהכוונותשבהםבמקריםגםלב,

K תK הנשימה.וויר

הנגזריםשהעונשיםכךעלהצביעורביםטטטיטטייםדוחות 16

עלהנגזריםהעונשיםמןחמוריםהםהערביםזרחים Kהעל

משפט.בתיותם Kבשנידוניםדומיםופשעיםעברותבגיןיהודים

במעדכתוערביםיהודיםלכל:צדקפישמן,וגדעוןרטנרריה Kו: Kר

פשיעה,לחקרהמרכזחיפה,וניברטיטת K(חיפה,בישראלהמשפט

חותכת;יה Kרינן Kהטטטיטטיקותולם K .) 1998וחברה,משפט

K ליבK טוגעלמשפיעיםגורמיםמגווןעצמם,המשפטדבתי

ו Kהדתיתומית, Kהלהשייכותשגורם Kהוטבעיך Kוהעונש,

הדין.בפטקיפורט Kלהמגדרית

במדיבתהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין,מנון Kגם:ו Kר

עמ' ,) 1980ביב, Kותל-ירושלים(שוקן,שנייהמהדורהישראל,

כלפימגלה Kשהוהדה Kוהההבנהף Kעלהמחבר, . 191-175

לחוקיםות Kדוגמ Kמביכיפתו, Kודרכילי Kהישרהמשפט

בטקטטמדוברשר Kכגםהערבים.נגדהפליהמפורשותשקובעים

ות Kדוגממטפררובינשטיין Kמבימהפליה,ורה Kלכחףמשפטי

לה, Kכמשפטייםטקטטיםבטיטעלערביםנגדמפלהכיפה Kל

ביטחוניות,מתלות Kבזרחים Kהכלבפניזורים Kטגירתכגון

מנטלאותםופטרההיהודיםעלפטחהבפועלכיפה Kשהבזמן

דוגמה . 186-185עמ'ו Kרנדירים.מקריםמלבדהצבאי,הצו

 .-1950תש"ינפקדיםנכטיחוק Kהינוטפת

 . 37עמ'לעיל, 3הערהאח'טיה, 17

היהודיצביונהלביןבינםבקשרולדיוןאלוחוקיםשללפירוט 18
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בהם.דןהטפרשאיןחקיקהדברישלנוטפתלשורהבנוטף

18 
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 . 98עמ'שם, 21

אטטרטגייםמחקריםבישראלהתפרטמוחרונות Kהבשנים 22

הערביםהפיכתהדמוגרפית:בטכנההדניםרביםקדמיים Kו

עשרותכמהבתוךלרוב )-1967בשנכבשוהשטחים K(ללבישראל

למהותהמנוגדערבירובלה, Kחוקריםשלמבטםמנקודתשנים.

הדמוגרפיתהמועצהשלפעילותההיהודית.המדינהשל

בשנתולם Kומטפר,שניםלפניהופטקההממשלהבידיהממונה

מחדש.לכנטהוהרווחההעבודהשרקרא 2002

 Rhoda Kanaaneh, Birthing the Nationגם:ראו

) 2002 , Bcrl,clcy: Univcrsity of Califol-nia Prcss (. רודה
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קזרזינה 7א

הצבאיהממשלבתקופתחירום)(שעתההגנהבתקנותהשימוש

באורחשינוישראלמדינתשלוהקמתה 1948מלחמת

בשטחיםשנותרוהפלסטיניםשלמעמדםאתרדיקלי

בפלשתינהלמעמדםבהשוואההמדינה,הוקמהבהם

הפלסטיניםהתושביםמןאחוזים-80כהמנדטורית,

ממקומותנעקרובמלחמהצה"לשכבשבשטחים

במדינהלמיעוטבן-לילההפכווהנותריםמגוריהם,

שהפךבאזורהתגוררוהמלחמה,לפנייהודית,

רקפלסטינים,אלף-900לאלף 800ביןישראל,למדינת

וקיבלוהחדשההמדינהבתחומינותרומהםאלף 160

פלסטיניםאלפיישראלית,'אזרחותיותרמאוחר

כיגילוישראלמדינתשלשליטתהבתחומישנותרו

הגדרהפנימייםי:ייפליטיםאותםהגדירההמדינה

הוחרםרכושםלנוכחים-נפקדים:אותםשהפכה

שנמצאולבתיהם,לשובהאפשרותמהםונמנעה

כלעלהזמני,'מושבםממקוםהליכהבמרחקלעתים

הוטלהמלחמהבמהלךצהיילשכבשערבייישוב

צבאילממשליותרמאוחרשהפךצבאי,שלטון

 , 1966בדצמבררקרשמיתבוטלוהוארב-שנים

הפלסטיניתהאוכלוסייהעלשעברולשינויים

לכתמרחיקותהשלכותהיו 1948מלחמתבעקבות

בקרבהפשיעהוהוגדרהצמחהבוהאופןעל

הפשיעהשיעורישלמקובליםניתוחיםזו,אוכלוסייה

העברייניםשיעורכימלמדיםבישראלוהעבריינות

בישראלשהורשעוהעברייניםכללמביןהערבים

שנותתחילתעדהמדינההקמתמאזבהתמדהעלה

 29היו ,-1966ל 1951השניםביןבממוצע,השישים,

ערבים,'רציניותבעברותהמורשעיםמכללאחוז

הערביםשלמשיעורםשלושהפיגבוהזהשיעור

בשיעוריהעלייהואולם,שנים,באותןבאוכלוסייה

המצטיירתזו-הערביהמיעוטבקרבהפשיעה

נבעה-תקופהאותהשלהפליליותבסטטיסטיקות

(שעתההגנהבתקנותהשימושמהרחבתרבהבמידה

אזרחיםאלפיהורשעוהפרתןבגין,אשר 1945חירום),

בתקנותוהשימושהצבאיהממשלשלכינונוערבים,

תכליתןואולם,ביטחוניים,בטעמיםנומקוההגנה

התושביםשלתנועותיהםעללפקחהייתההעיקרית

שהופקעולאדמותגישהמהםולמנועהערבים

מידיהם,

במאגרהמופיעיםהפלילייםהרישומיםכלמניתוח

ההרשעותמכללאחוזים-33ככיעולה,המשטרתי

מהפרהנבעו 1967-1948בשניםערביםאזרחיםשל

עולההפליליהמרשםמנתוניההגנה,תקנותשל

ההגנהתקנותעלהעברותמןמזעריחלקרקכי

בביטחוןפגיעהלשםאופלילייםמטעמיםהתבצע

שללטיפולהכללבדרךשמועברותעברות-המדינה

בעברותההרשעותמרביתהפלילי,החוקמערכת

שלתוצרהערבים,לתושביםספציפיותהיואלה

וכןחייהם,תחומירובעלשהוטלהפוליטיהפיקוח

גישהכגוןמקובלותהתנהגויותהפללתשלתוצר

-95כהנידונות,בשניםלעבודה,ויציאהלקרקע

ההגנהתקנותעלבעברותההרשעותכלמסךאחוזים

ערבים,תושביםשלמנהליותבעברותהרשעותהיו

והפרומתאימיםוהיתריםרישיונותנשאולאאשר

הצבאי,הממשלעליהםשהטילהתנועההגבלותאת

 1945חירום),(שעתההגנהתקנות

הבריטיהעליוןהנציבידיעלהותקנוההגנהתקנות

הונהגההמנדטוריתפלשתינהבשטחיבפלשתינה,'

פרוץלאחר,שנה-1937בעודחירוםלשעתחקיקה

שעוררוהחריפההביקורתלמרותהערבי,המרד

בצדגםאלאהפלסטיניבצדרקלא-התקנות

הבריטי,המנדטתוםעדבתוקפןנשארוהן-היהודי

במשפטהתקנותנקלטוישראלמדינתשלהקמתהעם

סדרילפקודת 11סעיףמכוחהישראליהפנימי

ההוראותלמעט-1948תשייחוהמשפט,השלטון

הקמתמתוךהנובעיםליישינוייםבסתירהשעמדו

שזכוההגנה,תקנות 5רשויותיה",אוהמדינה

היישובמנהיגישלבפיהםביותרקיצונייםלתיאורים

ברסןשאחזומרגעבידיהםלכליהפכוהיהודי,

השלטון,

בראשהחמישיםבשנותבוטלולאההגנהתקנות

שימושבהןשעשההצבאיהממשלבשלובראשונה

באוקטוברהצבאיהממשלכינןרשמי,באופן 6נרחב,

שכבשלאזוריםמונוצבאייםמושליםחמישה , 1948

באזוריהתושביםשלהמכריערובםבמלחמה,צהייל

19 

ן:ב

c 
ח

r 

h 

:::1 
ו

 ::ג

-נ

r: 



ה IJופש'פול'ט'פ'קוח

20 

הקרבותתומעמכמובן,ערבימהיוהצבאיהממשל

הממשלבוטללאמרכזיאזרחישלטוןשלוכינונו

רקמשפטית,דמבחינההוסדרלאגמאבלהצבאי,

הראשונה,הכנסתשכוננהלאחר , 1949באפריל

תש"ט-ביטחון),(אזוריחירומשעתתקנותפורסמו

ששימשומקורות,משניאחדהיואלהתקנות 8,1949

הצבאי,הממשלשלהחוקיתלתשתיתיותרמאוחר

ברוחברצועות-מוגנימ"יישטחימנקבעובתקנות

הארץ,בצפוןפנימההגבולמקוקילומטרימעשרהשל

הביטחוןשרבדרומ,הגבולמקוקילומטרימ 25ושל

הואממנו,חלקאומוגן,שטחכיבצולהכריזהוסמך

בתוכהכללההביטחוןאזורימפתביטחון,אזור

והוציאההאפשרככלרבימערביימיישובימ

התקנותהיהודיימ,היישוביממרביתאתמתחומיה

שהתגוררההערביתהאוכלוסייהעללפקחאפשרו

אלהקבעתושבישליציאהנאסרההביטחון:באזורי

שלכניסתמונמנעהרישיוןללאהללולאזוריממחוץ

כמואישור,ללאקבועימ,תושבימשאינמאנשימ,

מאזוריקבועימתושבימלהרחיקהתקנותאפשרוכן,

אחרימ,·למקומותולהעבירמהביטחון

לאבהן,הכלולותהנרחבותהסמכויותלמרות

עללפקחביטחון)(אזוריחירומשעתתקנותאפשרו

הביטחוןאזוריבתוךהקבעתושבישלתנועותיהמ

הערבימהתושבימשלתנועותיהמועלעצממ

לאאשראזורימבארץ,שונימבאזורימשהתגוררו

זאת,לעומתהצבאי,הממשלביטחון,כאזוריהוכרזו

התושבימרובשלהתנועהחופשאתמתחילההגביל

להצטיידאותמוחייבהמדינהתחומיבכלהערבימ

כאמור,זו,לדרישהתנועה,וברישיונותזיהויבאמצעי

לאהצבאי,הממשלשהטילנוספותלהגבלותכמו

להיעדרהפתרוןוחצי,סישנהבמשךחוקיבסיסהיה

המושלימ : 1950בינואררקנמצאהמשפטיהבסיס

עלצבאיימלמפקדיממונוהביטחוןבאזוריהצבאיימ

מכאןסמכותמ,אתמהןושאבוההגנה,תקנותפי

שהןאלאבוטלו,לאההגנהשתקנותרקלאואיל,ך

נוסףהצבאי,לממשלהעיקריהחוקיהנדבךהיו

ביטחון),(אזוריחירומשעתלתקנות

לאהצבאיהממשללהפעלתהראשונימבחודשימ
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הגבלותאתחוקיתמבחינהלבססישכיצדברורהיה

הצבאיבממשלהערבימ,התושבימעלהתנועה

ראויתקנותבאילוזמן-מההתלבטובירושלימ

שנשארוהערבימהתושבימאלביחסלהשתמש,

תקנהאתלהעדיףשהוחלטעדהמערביות,בשכונות

בשארגמא~מץיותר,מאוחרההגנה,לתקנות 125

אתשימשאשרדגמ,אותוהצבאיהממשלאזורי

הפכהואיל,ךמכאןבירושלימ,המוחזקבשטחהצבא

אתששימשהעיקריהחוקילאמצעי 125תקנה

האזרחימשלתנועתמעללפיקוחהצבאיהממשל

לאזורימחולקהצבאיהממשלולהגבלתה,הערבימ

שהיוהשטחיממןגדולימוחלקיממשנה,ולאזורי

תקנהמתוקףסגורימשטחימהוכרזולשליטתונתונימ

להכריזהצבאיהמפקדאתהסמיכהזותקנה , 125

אשרסגור,שטחכעלמקומאושטחכלעלבצו

תוקפובמהלךאסורותממנוהיציאהאואליוהכניסה

המפקדמןבכתבהיתרמתקבלאמאלאהצו,של

מרביתלגבילמעשה,ליציאה,אולכניסההצבאי

המגורימאזורמתחומייציאהכלהערבימ,התושבימ

תנועהברישיוןהצטיידותחייבהכלשהולצורך

ובסרבולממושכתבהמתנהכרוכהוהייתה

רב,ביורוקרטי

התנועהבהגבלותוההקלהרטנרועדת

עלהציבוריתהביקורתנוכח , 1955דצמברבתחילת

ועדתלמנותהממשלההחליטההצבאי,הממשל

"האפשרותאתלבדוקשנדרשהמיוחדת,חקירה

ובהיקףבשטחהצבאיהממשלצמצומשלוהצרכימ

אתבתוקפולהשאיררצויאמולבחוןפעולתו",

הגישה 1956בפברוארבנצרת,"הצבאיהממשל

לראשוהמלצותדוחרטנר)כוועדת(הידועההוועדה

אתלבטלאיןכיחד-משמעיתקבעהדוחהממשלה,

מסמכויותיו,אוממעמדולגרועואיןהצבאיהממשל

ביןאמיתישלומשיושכןעדכיהדוחקבעעוד

הצבאיהממשלשלקיומוהמשךלשכנותיה,ישראל

מחבריהמדינה,לביטחוןהכרחי-שנקבעובאזורימ

גורמהצבאיהממשלכיהתרשמואמנמהדוח



הערבית,האוכלוסייהמןלחלקסבלמסוימיםבמקרים

משוםאפליה,שלמידהבקיומוישכיציינוואף

לחלקשנייהמדרגהאזרחותשלתחושהנותןשהוא

המליצולפיכךבישראל,הערביהיישובשלמסוים

עללהקללשקולזה,מסוגברגישויותלהתחשב

ההגבלות,שלנאותליישוםולדאוגהאוכלוסייה

שלברגשותיהםאובכבודםיפגעשלאבאופן

הצבאי,הממשלבאזוריהתושבים

עלשהושמעוהרבותבתלונותדנהרטנרועדת

מתןנוהלועלהרישיונותמשטרשלקיומועצם

משטרביטולכיקבעוהוועדהחבריהרישיונות,

כולו,הצבאיהממשלכביטולכמוהוהרישיונות

-הצבאיהממשלאתלבטלשלאהמלצתםולנוכח

הרישיונות,משטרביטולעללהמליץלנכוןמצאולא

הכרוךהסבלכיהתרשמותם,עלהתבססהזוהחלטה

רציניותבעיותגורםאינותנועהרישיוןלקבלבהכרח

כמ~עדחשודשאינולאזרחאוהחוק"לשומר

חבריהמדינה","בביטחוןלפגועהעלוליםלמעשים

רישיונותשלהעצוםהמספרכיהשתכנעו,הוועדה

שלאהיהיכוללאהצבאיהממשלשהנפיקהתנועה

התושביםשלהמצומצמיםצורכיהםעללענות

לחשוב"אםהדוח:בלשוןהצבאי,הממשלבאזורי

הםהנידוניםבאזוריםהתושביםשלרובםשרוב

ומעצםהערבייההאישהשלמטבעהאיןכיחקלאים,

אתוגםלמקוםממקוםלנסועבביתהתפקידיה

אינםאשרונערים,ילדיםשלהגדולהיחסיהמספר

מעשי,באופןלאואףחוקיבאופןרישיונותצריכים

במידהרישיונותמוציאיםהממשלשאנשילנונראה

במהלךהנידונהלאוכלוסייההדרושההמקסימלית

והרגיל","השוטףחייה

משניהגבלותעללתלונותהתייחסוהוועדהחברי

שוניםלאזוריםהגישהעצםעלהגבלותסוגים:

ברישיונותאזורים,באותםהשהותמשךעלוהגבלות

הרישיוןלבעלהותרשבהםהמקומותצוינוהתנועה

קבעהדוחהרישיון,שלתוקפותקופתוצוינהלשהות

תושבישלהמצומצמיםבצורכיהםבהתחשבכי

"איןחקלאים,רובםכאמור,שהיו,הצבאי,הממשל

מעשי,באופןמקשההתנועהמקוםלגביההגבלה

ה Vופשיפוליטיפיקוח

 ' 4ההגבלות",מעצםהנובעפסיכולוגילקושימחוץ

שלהתנועהחופשהגבלתעלהעיקריתלטענהאשר

לשטחימחוץאללנועשביקשוערבים,פועלים

כיבדוח,נקבעעבודה,לחפשכדיהצבאיהממשל

ניתןתמידשלאכיווןהכרחית,היאשרירותשלמידה

לפגיעהחששמשוםבהאיןחופשיתשנסיעהלקבוע

שכןמוגזמות,היוהתלונותכינקבעעודביטחונית,

זאת,עםבלבד,מסוימיםאזוריםעלחלוההגבלות

לזרזכדישוניםאמצעיםלנקוטהוועדהחבריהמליצו

הציבורעלולהקלברישיונותההצטיידותתהליךאת

העובדיםסגלאתלהגדילהציעוהםהערבי:

המנפיקיםובמשרדיםהצבאיהממשלשלבנציגויות

מועצותלראשילמשטרה,להתירהרישיונות,את

במקריםרישיונותלהעניקלמוכתריםאומקומיות

תוקפםאתולהאריךהצבא,נציגבהיעדרדחופים,

הרישיונות,של

שינוייםחלולארטנר,ועדתשלהמלצותיהחרף

שלתנועותיהםעלהפיקוחבשיטתמהותיים

תנועהברישיוןההצטיידותחובתהערבים,התושבים

להימצאהרישיוןבעלרשאיומתיהיכןהמציין

מנצרתרופאיםנהגו-1957בכ,ךלמשל,בעינה,נותרה

צוינושבושנה,חציבתלתקופהיציאהרישיוןלקבל

 15להימצא,להםהותרבהםהיישוביםבמפורש

שהתגוררוערביםשלושהמכלאחדרק ,-1958ב

תנועה,רישיוןבידוהחזיקהצבאיהממשלבתחומי

ממושכת","לתקופהניתנומהרישיונותמחציתורק

הגלילבצפוןהערביםהתושביםנזקקועדיין-1964ב

התושביםוכלמכפריהם,לצאתכדילרישיוןובמזרחו

שבתחוםאחדמאזורלנועכדילרישיוןנזקקוהערבים

אחרלאזורמעורבת)מעיר(אוהצבאיהממשל

עלבהגבלותמשמעותיתהקלהזאת,עםשבתחומו,·'

בעקבות , 1959אוגוסטלמןהונהגההתנועהחופש

פעולתודרכיאתשבדקהשריםועדתשלהמלצותיה

הצבאי,הממשלשל

הצורךעניינים:שלושהביןקשרההשריםועדת

ההתיישבותקצבהצבאי;הממשלשלקיומובהמשך

הפליטים,בעייתופתרוןובמשולש;בגלילהיהודית

שאפשרכדיוהבדואים,הנוכחים-הנפקדיםהמפונים,
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צבאי,לפיקוחהנתוןהשטחאתלצמצמבעתידיהיה

ההתיישבותהרחבתאתלזרזהשרימועדתהמליצה

אתלהאיץעירון,נחלכבישולאורךבגלילהיהודית

במקומותוהפליטימהמפונימשלהתיישבותמ

לקדמאחרימ,במקומותאוהנוכחייממגוריהמ

ולהעבירמהבדואימלהתיישבותחוקחקיקת

שלשיקוממאתולהחישבנגב,קבעלהתיישבות

הללו,היעדימהשגתעד ' 7הנוכחימ-הנפקדימ.

משטרשהולידהלחצימאתלהפחיתובמטרה

הוועדההמלצותאתהממשלהקיבלההרישיונות,

האוכלוסייהתנועתעלבהגבלותהקלותלהנהיג

 1959באוגוסט-13בהצבאי.הממשלבשטחיהערבית

האחד-כלליימיציאהרישיונותשניהתפרסמו

צבאימושלמטעמוהאחרצפוןצבאימושלמטעמ

בצפוןהערבימהתושבימלמרביתשהתירו-תיכון

שבתחומימיישוביהמרישיוןללאלצאתובמשולש

השעהעד 4:00משעהולשהותהסגורימהאזורימ

נתניה,לוד,חדרה,המרכזבערייומבאותו 20:00

אלולערימנוסףותל-אביב-יפו.רמלהפתח-תקווה,

לתושביולנהריה;לחיפהלצאתהצפוןלתושביהותר

הערימלתחומיהתנועהלעכו.לצאתהותרהמשולש

ברכבהותרהברישיוןשנזכרוהמקומיותוהמועצות

כניסההתירלאהרישיוןהכביש.לאורךרקברגל,או

לבנון,עמהגבול(לאורך 1מס'ולאזורהביטחוןלאזורי

הסגורהאזורלתושביהתירלאהואכןוירדן);סוריה

אזורלאותומחוץאלמגוריהממקומאתלהעתיק

לבדואימהותרבנגב ' 8המושל.מטעמרישיוןללא

היומבמשךבבאר-שבעולשהותרישיוןללאלנוע

להמהותרכבר 957-1שבלאחר(זאתבשבועפעמיימ

בשבוע).פעמבבאר-שבערישיוןללאלשהות

נגדהציבוריתהביקורתגברההשנימבחלוף

ההגנה.בתקנותהשימושהמשךונגדהצבאיהממשל

הממשלאתרוקנוהתנועהבהגבלותשניתנוההקלות

שטענתלכךכהוכחהונתפסותוכנומרובהצבאי

דרךאלאאינההביטחוניתחיוניותועלהממשלה

פעילותשלשנתיימהפוליטי.אופיואתלהסוות

הוחלט 962-1באותותיהן.אתנתנוופוליטיתציבורית

שניתנואישורימבמקומנוספות.הקלותשלשורהעל
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היציאהאישורישלתוקפמהוארךלחודש,אוליומ

למעטאוטומטית,חודשוהיציאהאישורילשנה.

אוראויבלתיהרישיוןבעלנמצאשבהמבמקרימ

במשולשהעוצרהרישיון.תנאיבהפרתשהואשמ

זכותקיבלוצבאימשפטבביתשנידונוערבימהוסר;

הצבאיהמשפטבביתאחדשופטבפנילפחותלערער

לדרוזימכללייציאההיתרניתןלערעורימ;

החובהמןנפטרווצ'רקסימדרוזימ(חיילימולצ'רקסימ

 .) 959-1בכבריציאהאישורילשאת

לביטולושקראוהחוקהצעותאמנמנדחו-1963ב

ההקלות.מדיניותנמשכהאבלהצבאי,הממשלשל

לוישלומינויובן-גוריוןדודשלהתפטרותולאחר

נוספימשינויימהתקבלוממשלה,לראשאשכול

היתרהוענקהצבאי:הממשלאתשהסדירהבחקיקה

ותיכון,צפוןצבאיממשללתושביכללייציאה

היומבמשךלתנועהבפניהמפתוחימשהיווהאזורימ

המשמעותיותההקלותהלילה.בשעותגמנפתחו

לנצרתלהיכנסאישורניתן : 1966בינוארניתנוביותר

תנועההותרהלרישיון,להיזקקבליהגלילולמרכז

חופשיתתנועההותרהואליו,מהגלילחופשית

בלילנועהמשולשלתושביוהותרבנגבלבדווימ

כמוהמשולש,לתחומיכניסהולגליל.לנגברישיון

 ' 9רישיון.חייבהעדייןוטבריה,צפתלערימגמ

בתומ , 1966בדצמבר 1ב-בוטלהצבאיהממשל

ממושכתהתלבטותולאחרסוערציבוריויכוח

המליץ 1966בפברוארכברהממשלה.ראשבלשכת

ראששלביטחוןלענייניהיועץהראל,איסר

הממשלמנגנוןאתלבטלאשכול,לויהממשלה

השנה.לסוףנדחההמלצותיוביצועאךהצבאי,

לבטלההחלטהאתהכנסתאישרה 1966נובמבר-8ב

ולהעביר 1966דצמברבתחילתהצבאיהממשלאת

שהיוהשטחימ 2אזרחיות.סלרשויותסמכויותיואת

הפיקודימלאחריותהועברוצבאילממשלנתונימ

אתלהפעילוהסמכותודרומ,מרכזצפון,הצבאיימ

לאלופיהועברהבתוקף,שנשארוההגנה,תקנות

לידליועצימנתמנוהצבאיימהמושליממ.הפיקודי

שירותיעמהקשרעלוהופקדוהפיקודימאלופי

להפעילהוסמכההמשטרהגמוהמשטרה.הביטחון



הממשלמתפקידיוחלקחירום,לשעתהתקנותאת

הועברהסגורים,בשטחיםהתנועהרישויכגוןהצבאי,

עם 21מיוחדים.לתפקידיםהנפתיותהלשכותלידי

הממשלמחלקתמפקדשלתפקידובוטללאזאת,

אתלהפעילהעליונהוהסמכותבמטכ"ל,הצבאי

למרות 22צה"ל.בידינשארהחירוםלשעתהתקנות

העקרוניוהביטולהצבאיהממשלמנגנוןשלחיסולו

סגוריםנשארורביםאזוריםהרישיונות,משטרשל

לאורךהביטחוןאזוריהערבית.האוכלוסייהבפני

פיקוחתחתוהועמדוהצבאבאחריותנשארוהגבולות

במרכזשנהרסוערבייםלכפריםהגישהיותר.חמור

שהוכרזוולשטחיםפיתוחלאזוריוהגישההארץ

רישיון.וחייבההוגבלהאימוניםשטחיאואששטחי

הגבלותהוטלוהאוכלוסייה,למרביתההקלותלצד

ביטחוני".כ"סיכוןשנתפסואלהעליותרחמורות

הוסמכוהוסרו,הכלליותהתנועהשהגבלותמאחר

גםאישיותהגבלותלהטילהצבאייםהמפקדים

הממשללתחומימחוץלכןקודםשהיובאזורים

הצבאי.

תחומיאתצימצםהצבאיהממשלשלביטולו

אתוהפחיתהחוקאכיפתסוכנויותעםהחיכוך

כלבפשיעה.הערביתהאוכלוסייהשלמעורבותה

הועמדותנועותיהם,עלהפיקוחבתוקפועמדעוד

תקנותעלבעברותוהורשעולדיןערביםתושבים

שיעורהפלילי,המרשםנתונישהראוכפיההגנה.

ובייחודההגנה,תקנותעלבעברותההרשעות

(תקנהממנויציאהאוסגורלשטחכניסהשלבעברות

עולהעודהחמישים.שנותכללאורךגבוההיה ,) 125

במשטרההקלהמגמתלמרותכיהנתוניםמן

השיעור-1960ב,נרשם 1959אוגוסטמאזהרישיונות

ההגנה.תקנותעלבעברותהרשעותשלביותרהגבוה

בעברותהרשעות 3,127מביןאחוזים 98זו,בשנה

סגוריםלשטחיםכניסהבגיןהיוההגנהתקנותעל

תנאישלהפרהבגיןאורישיון,ללאמהםיציאהאו

ההרשעותמןאחוזים 1.9התנועה;ברישיוןכלשהו

מיוחדותוהגבלותצמצוםצווישלהפרהבגיןהיו

ההרשעותמןאחוז 0.1מ-פחותאנשים;עלשהוטלו

שלעברותהמגדירותתקנותשלהפרהבגיןהיו

ה J\ופש'פול'ט'פ'קוח

הפרתשלשונותועברותהמדינהבביטחוןפגיעה

ואילךהשישיםשנותמתחילתרקהציבורי.הסדר

ההרשעותבשיעוריהדרגתיתירידהלהסתמןהחלה

ביטולולאחרגםזאת,עםההגנה.תקנותעלבעברות

אלהבעברותהמורשעיםרובהצבאי,הממשלשל

מכללאחוזים 94למשל, ,-1955בערבים.היו

ערביםהיוההגנהתקנותעלבעברותהמורשעים

כלמביןאחוזים-60כהיואלה .) 2,888מבין 2,714 (

 ,-1968בשנה.באותהשהורשעוהערביםהעבריינים

תקנותעלבעברותהמורשעיםמכללאחוזים 99.6

סךמתוךחלקם .) 830מתוך 827 (ערביםהיוההגנה

-20.8לירדשהורשעוהערביםהעברייניםבל

אחוזים."

טיבים

כמיעוטהערביהמיעוטהי:;ב~ההמדינההקמתמאז

לביטחונה.סיכון-בפוטנציהלפחות-המהווהעוין,

וזרועותהממשלהמשרדיעםיחדהצבאי,הממשל

כלפיהממשלהמדיניותלמימושפעלהשלטון,

מוגדרותלפעולותמעברהרבההערבית,האוכלוסייה

כניסהרישיונותומתןותקנותצוויםאכיפתכגון

נומקהבבירור,נוסחהלאאםגםזו,מדיניותויציאה.

שנימוקיאלאהמדינה.ביטחוןעללהגןבצורך

שלהמקובללמובןמעברהרבההורחבוהביטחון

האויב,עםוקשרחבלהריגול,כגוןפעולותמפניהגנה

חתרנית.פוליטיתפעילותשלמניעהואפילו

הממשלכינוןאתשחייבוהביטחונייםהנימוקים

המשךואתידועלשהוטלוההגבלותאתהצבאי,

ביןשזיהתהמתפיסהנבעושנים, 18במשךקיומו

כמהמדיביטחון.לביןהיהודיתההתיישבותהרחבת

אתולקייםלהמשיךאםהשאלהכשנידונהשנים,

הממשלכיהתפיסהונתאשרהחזרההצבאי,הממשל

הביטחוניהאינטרסקידוםלשםנחוץעודנוהצבאי

תפיסהפיעלבארץ.היהודיתההתיישבותחיזוקשל

בקרקעושליטתםהערביםשלנוכחותםעצםזו,

הציוניות.המטרותעלאיוםנחשבווברכוש

תקנותעלבעברותההרשעותתובןשלבחינה
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ערביםשלביותרקטןשיעוררקכיהראתהההגנה

אתשסיכנהחתרנית,אועוינתבפעילותמעורבהיה

לפיזאת,לעומתהמצומצמת.ההגדרהלפיהביטחון

פעלההערביתהאוכלוסייההגורפת,הביטחוןתפיסת

וכלחשודות,היותנועותיההביטחונית,בס;;גרה

שלמאיימתמשמעותקיבללקרקעקשריהתחום

הממשלבאמצעותוטופלהמדינה,בביטחוןפגיעה

תושביערבים,אלפיהחוק.אכיפתומנגנוניהצבאי

צבאייםמשפטבבתינשפטוואזרחיה,ישראל

לשטחיםנכנסוכאשרייביטחוניות",בעברותוהורשעו

ללאמגוריהם,ממקומותיצאוכאשראוסגורים,

שלמחדירתהכתוצאההצבאי.מהמפקדרישיון

בחייהםכךכלרביםלתחומיםהפליליהחוקמערכת

בקרבשונהמשמעותהפשיעהקיבלההערבים,של

מדינתאזרחישכלבעודערבים.ובקרביהודים

בפשעיםמואשמיםלהיותיכלוותושביהישראל

תמידנתוניםהיוערבים"רגילות",פליליותובעברות

בעברותוהרשעהמעצרשליותרגבוהלסיכון

בלעדיבאופןשהופעלווחוקיםתקנותנגדפוליטיות

נגדם.
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העדות

משטרואדמה:עוצמהייעלקדר,ואלכסנדריפתחאלאורן

 . 67עמ' ,) 2000 ( 16וביקורתתיאודיההישראלי",המקרקעין

 1948-ישראלבמדינתהערביםהאסון:"אחריקימן,צ'רלסראו:

איאןגם:.ראו 5עמ' ,) 1984 ( 10ולביקורתלמחקרמחבדות ," 1950

לגרסה ,) 1985חיפה,(מפרש,היהודית,במדינהעדביםלוסטיק,

 1an Lustick, Arabs in the jewishראו:הספרשלהאנגלית

: lal Nlinority (A1Istin ןState: lsrael's Control o[ a Natio 

) 1980 , Univcl'sity ofTcxas Press . 

נכללותרציניותעכרותשלבקטגוריההרשמיים,הסיווגיםלפי

המדינה,ביטחוןנגדעברותהציכורי,כסדרהפוגעותעברות

רמאותרכוש,זנות,סמים,מין,עברותאדם,שלגופוכלפיעכרות

בקטגוריהנכללותלאופיסקליות.מנהליותכלכליות,עכרותוזיוף,

מנהליות,עברותשלמסוימיםוסוגיםתנועהעכרותזו

באנגלית .) 1945כספטמבר 27 ( 1055עמ'ב,תוספת , 1945 , 1442ע"ר 4

 Palestine Gazette 1442 (27 5cptelllbel' 1945), sllppl .ראו:

1055 . 11, p . 

ג'רייס,סבריראו: 1945חירום),(שעתההגנהכתקנותרחכלדיון 5

לתרגוםאפנהלהלן .) 1966חיפה,(אל-אתיחאד,בישראלהערבים

 5abri jil'yis, T1Je A,'abs in lsrael, trans ,הספר:שלהאנגלי

) 1976 , 1nea Busllnaq (Ne\v YOI'l" Montllly Review Press , 

 Menacllenl Hof,1U,1g, Democracy, Law andגם:ראו

) 1996 , National Secu,'ity in Israel (Dartmoutl" Aldel'shot . 

לעיל, 2הערה , Lustick ,1גם:ראולעיל. 5הערה , jil'yis .5ראו: 6

 5הערה , M, Hofnungגם:ראולעיל, 5הערה , jiryis ,5ראו:

לעיל.

 Lawsראו:באנגלית . 1949באפריל 27 , 169עמ'תש"ט, , 11ק"ת

56 . of the 5tate of 1srael, vol, 3, 1949, p , 

מתושביהםפונוביטחון)(אזוריתקש"חבאמצעותלמשל,כך

ב-וג'ואונהקטיהוקסאס, , 1948בנובמבר-5באיקריתהכפרים

 ,) 1949באוגוסט 1 , 1189עמ' , 2כרך(דה"כ 1949ביוני 5

להצטיידולצורךהתנועהלהגבלתבאשרשאילתותראו: 10

הערה , M, Hofnungאצלנזכר ,) 1011עמ' , 2(דה"ככרישיונות

לעיל, 5

 6אוסטר,לדניאלהמינויבכתבבן-גוריוןדודהממשלהראש 11

ראשיושב .) 43- 5434ג/- 1402המדינה,(ארכיון 1955בדצמבר

דניאלהיווחבריהמהטכניוןרטנריוחנןפרופ'היההוועדה

סלומוןיעקבועו"דירושלים,עירייתראששהיהמיאוסטר,

מחיפה.



ה IJופש'פול'ט'פ'קוח

הממשלצמצוםשלוהצרכיםהאפשרותלבדיקתהוועדהדוח 12

חביבה.גבעתארכיון , 1956בפברואר 24הצבאי,

שם. 13

שם. 14

לראש 1957בדצמבר-23בהעבירברזיליישראלהבריאותשר 15

שבוהרפואית,ההסתדרותראשמיושבשקיבלמכתבהממשלה

אתלהאריךבמטרההביטחוןמשרדעםולתתלשאתנתבקש

לכךולהביאלשנהשנהמחציבנצרתלרופאיםהרישיוןמשך

(ארכיוןמקומותשמותולאמחוזותשמותיצוינושברישיון

 .) 43-5593ג/ 4696-המדינה,

לעיל. 2הערה , Lustic .1 [,ראו: 16

דוחבעניין 1959באוגוסט-4מהממשלההחלטותמתוך 17

המדינה,(ארכיוןהצבאיהממשללענייניהשריםועדת

 .) 43-5592ג/ 466911-

-13בפורסם ,"-1959תשי"טהצפון),(אזורכללייציאה"רישיון 18

אזורשלצבאימפקדורבין,יהושעסא"לידיעל 1959באוגוסט

פורסם ,"-1959תשי"טתיכון),(אזורכללייציאה"רישיוןהצפון;

אזורשלצבאימפקדמרט,זלמןסא"לידיעלתאריךבאותו

 .) 119-6839ג/ 402/16-המדינה,(ארכיוןהתיכון

כברתשכ"ט,הממשלהשנתוןלפילעיל. 5הערה , iryis[ .5ראו: 19

רישיוןוניתןבנגבלבדוויםכללייציאהרישיוןהוענק-1964ב

בצפון. 9מס'לאזורכלליכניסה

 . 136עמ' , 67/1966דה"כ, 20

לשראל,משטרתתולדותהוד,ואלישדמיאראלהאצלנזכר 21

משטרתומה"ד,תורות(מדוראכרךהמסד,שלב , 1958-1948

 .) 1996ירושלים,ישראל,

25 
לאחרספוריםחודשים , 1967מלחמתשלפניהכוננותבתקופת 22

קיבלוהמושליםקצרה:לתקופההצבאיהממשלהוחזרביטולו,

נפתחווהנציגויותמילואים,שירותבמסגרתחלקםמחודש,מינוי

הצבאי.הממשלסגלעםלכןקודםשנמנואנשיםבאותםואוישו
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המרכזיתהלשכהשלפליליתסטטיסטיקהשנתוניראו: 23

הנזכרות.בשניםלסטטיסטיקה
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ךקרימינוךוגיה,במחךקהמרצההיאקזרןאז'כה

יךןבר-אתיט J]רוניבא
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הצבאיהממשלתחתגברים

הוואד-עד-ן

היהאםשלנו.האישהיה(המובתאר)חמדיאבו

מאבזבהיהלאוהואאליופוניםהיינומשהו,צריך

אותנו.

ראויגבראיזההשאלהעלאסמאעילאבוהשיבכך

השאלהלחיקוי.מודללוומשמשלהערכהבעיניו

עלאסמאעילאבועמריאיוןבמסגרתהועלתה

קרובהתקיימהריאיוןכיאףהצבאי.הממשלתקופת

תשובתוזו,תקופהשלסיומהלאחרשנהלארבעימ

בהשוואהחריגההייתהלאאסמאעילאבושל

שניאתשחוואחרימ,רבימשללתשובותיהמ

שניהמדינה,שללקיומההראשונימהעשורימ

הצבאי.הממשלשלהעשורימ

המוכתאראתמציגהאסמאעילאבושלתשובתו

אתלמלאהמסוגלהגבראידיאלי,כגבר("הנבחר")

הממשלשלבארכיונימעיוןואולמ,הקהילה,צרכי

כפיהמוכתאר,שלהרשמיתפקידואתחושףהצבאי

שהופנהבחוזר 1949בינואר-28באבנרהגנרלשקבע

הצבאיימ:'המושלימאל

המושללבא-בוחלמטורבבפר,השלוםקיוםעללשקוד

אנשיםעלמטתננים,עלנפקדים,רבושעלידיעות

עלאחר,צבאיציודאוותחמושת,נשקהמחזיקים

ועלתאונות,אופשע,מקריעלחשודים,אנשים

 ...טבעייםבלתימוותמקרי

בו.בחרהלאהמוכתארמופקדהיהשעליההקהילה

המוכתארשלתפקידוהצבאי.המושלבידימונההוא

שלה"ביטחוניימ"החוקימאתליישמבעיקרוהיה

הפלסטיניהמיעוטבניאתלהכניעשנועדוהמדינה,

 , 1948מלחמתלאחרבישראללאזרחימשהפכו

בהגדרתמהיוהמוכתארששירתהאינטרסימ

היהותפקידוהצבאי,הממשלשלהאינטרסימ

"האישנחשבכן,אממדוע,במהותו,"ביטחוני"

שלנו"?

שאלותעלגמכמוזו,שאלהעללהשיבכדי

הזכרימשלהגבריתבזהותהקשורותנוספות

אתאבחןאניישראל,לאזרחישהיוהפלסטינימ

הקשורותהמדינהשלהמשפטיותהפרקטיקות

הזהותהבנייתעלהשלכותיהןואתב"ביטחון",

תוךבכךאדוןהגבריות,משמעותועלהגברית

עלנכפהשבה,התקופה-1966 1948בשנימהתמקדות

כיצדגמאבחןצבאי,ממשלהפלסטיניהמיעוט

והזהותהללוהמדינתיותהפרקטיקותהשפיעו

בתוךהיחסימעלתקופהבאותהשהתגבשההגברית

בחברהנשימשלמעמדןועלהפלסטיניתהמשפחה

בישראל.הפלסטינית

ה"ביטחוניות"המשפטיותהפרקטיקותלטענתי,

הפלסטיניהגברשלהגבריותמשמעותאתצמצמו

ושלשלוהקיומיימהצרכימאתלספקליכולת

הביאזהצמצומופרנסה,מזוןמגורימ,כגוןמשפחתו,

הגברשלמדמיונוהציבוריהמרחבלהיעלמות

הזהותלכינוןהזירותאחתשהואמרחבהפלסטיני,

במקומלאומי.דיכוישלבמצבימבמיוחדהגברית,

הפלסטיניהגברשלביכולתוהגבריותהתבטאהזאת,

בצלבחיימהכרוכימהגוףובעינוייבכאבלעמוד

כרוךהיההפלסטיניהגברשלסבלוהצבאי.הממשל

באשרלאומי,לשחרורבמאבקולאלהתפרנסבמאבקו

התאפיינההגבריתהזהותהשלטון,עמליחסיו

מרה \:Jהברוחהשלטונות,עמעימותמכלבהימנעות

הגבורה",שני-שלישהיא"הבריחהשגורה:שהייתה

שליחסיועלגמהשפיעוה"ביטחוניות"הפרקטיקות

החיוואףחיזקוהןזוגו,בתועממשפחתועמהגבר

בחברה,ולתפקידןלנשימהקשורותמסורתיותנורמות

האישהשלמעמדהאתגמחיזקואלופרקטיקות

יתומימ,שלאממ-כאלמנהובמיוחדכאמכמקריבה,

הואיותר,מקיףלמחקרגרעיןהואזהמאמר

גבריממספרעמראיונותעלהשארביןמתבסס

הגברימבישראל,הפלסטיניימהכפרימבאחדהחיימ

חברתימעמדבעליגיל,אותובניכפר,אותובניכולמ

לספקמתיימרשאינואיכותני,מחקרזהודומה,

הגברימשלחייהממציאותלגביחותכותראיות

מבקשאלאהצבאי,הממשלבצלהפלסטינימ

חד-אינמשמאפייניהמורכבתמציאותעללהצביע

הנשמעימקולותניתוחעלבהתבססמשמעיימ,

כיאטעןמחקר,ובספרותבראיונותבעוצמה

רבמשקלהיהה"ביטחוניות"המשפטיותלפרקטיקות
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הצבא'הממשלתחת Dגבר'

הפלסטינימהאזרחימבקרבהגבריתהזהותבעיצוב

בישראל,

28 

הגבריתהזהותמושאאתאציגדברייבפתח

אדוןכךאחרמגדרית,בזהותהעוסקימבמחקרימ

ובפרקטיקותהצבאיהממשלשלבמטרותיו

התנהגותעלפיקוחכגוןאליו,שנלווהמשפטיות

מלשינימ,שלרשתבאמצעותהערבימהאזרחימ

מידתאתאבחןבהמ,ושליטהתנועותיהמהגבלת

בהקשרושיטותיוהצבאיהממשלשלהאפקטיביות

אשרטטכךלשמהפלסטינית;הגבריתהזהותלגיבוש

ותחושותיוהפלסטיניהגברשלפסיכולוגיימקווימ

מעמדואתראהכיצדואתארלפיקוח,נתוןבהיותו

ה"עבריין"זהותאתהפנימוכיצדהמדינהבתוך

להקשרימגממתייחסהמאמרעליו,שנכפתה

הגבריותדפוסיהשוואתתוךאחרימ,דכאניימ

אתאנתחבהמשך,הקשרימ,באותמהמיוצרימ

מןשהושפעוהפלסטיניתהגבריותמרכיבי

הצבאי,הממשלבתקופתה"ביטחוניות"הפרקטיקות

נשותיהמעמהגברימיחסיאתבקצרהאנתחלסיומ,

משפחותיהמ,ועמ

לפריחהזכההגבריתהמגדריתהזהותחקר

פמיניסטיימ,'ומחקרימהפמיניסטיתהתנועהבעקבות

התמקדוהטבעומדעיהחברהמדעיבתחוממחקרימ

מגדרי,כסובייקטלאהגברית,הזהותבחקרבעיקר

נמנעוהמהכללי",ייהאדמשלכמייצגואלא

כ"אחר",'שנתפסההנשית,לזהותמלהתייחס

האדמבניעלמדעיותמסקנותלהסיקוהתיימרו

ניממאפייבעלתאחתקבוצהעלבהתבססבכלל

נערכואלומחקריממוגבלימ,וביולוגיימחברתיימ

גופמ,כאשרגברימ,בעיקרשחקרוגברימבידי

מייצג,כמדגמנתפסווסיפוריהמניסיונותיהמ

בזהותלראותנוטימהפמיניסטיימהמחקרימרוב

לפיכ,ךחברתית,הבניהשלתוצר(והנשית)הגברית

הכינוןתהליכיבניתוחהתמקדהגבריתהזהותחקר

בד-בבדשהתרחשוזו,זהותשלהמשמעותועיצוב

אלומחקרימכוח,ויחסיחברתייממבנימביסוסעמ

החברתיימהמבנימהאמכגון:בשאלותעסקו

דפוסיעליהמכופימהמשמאאוגברימ,משרתימ
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מיהוהקובעשיחבאמצעותופרקטיקותהתנהגות

"אישה"?ומיהי"גבר"

רואהאינוחברתיתכהבניההמגדריתהזהותחקר

חברתית-התהוותאלאנשוא,בגבריותאובנשיות

חיימחווימונשימגברימשבמסגרתהתרבותית

הגזעיהמעמדי,בשיוךקשורהזוהתהוותממוגדרימ,

ניתןלאשכןהעולמי,'בסדרובמיקוממוהלאומי

מןהתעלמותתוךהמגדריתהזהותאתלחקור

זההקשרמעוצבת,היאשבתוכוהחברתיההקשר

ותרבותימשפטיפוליטי,היסטורי,במרחבמתגבש

ממנו,במנותקזהויותעללדברניתןולאמסוימ,

ודמולותלוהפרולקט

נערכההפלסטיניתהגבריותשלהחברתיתההבניה

וחיימחיובישראלהפלסטינימדכאני,פוליטיבהקשר

הדבר 5פנימי,קולוניאליזמשלבסיטואציההיומעד

עיוןהצבאי,הממשלתקופתלגביבמיוחדאמור

העשורימשניבמהלךהמדינהשהפעילהבפרקטיקות

זכויותשלבוטותהפרותחושףלכינונההראשונימ

הןהפלסטינימ,האזרחימשלהבסיסיותהאדמ

כקולקטיב,והןכפרטימ

הממשלשלה"ביטחוניות"המשפטיותהפרקטיקות

מאבק,לזירתהפרנסהעצמאתהפכוהצבאי

החיימרובדיכלעלמוחלטפיקוחהטלתבאמצעות

סייעזהמשפטימבנהישראל,אזרחינימהפלסטישל

להבהעניקוהממשלתית,המדיניותליישומ

דרךכלובמנעואחד,מצדמשפטיתלגיטימציה

שני,מצדלה,להתנגד

הפיקוחרשתלהפעלתאחראיהיההצבאיהממשל

השלטוןכנציגפעלהממשלהפלסטינימ,האזרחימעל

הפעילותאתוריכזנימהפלסטיהאזרחיממולאל

משרדישלוהכלכליתהביטחוניתהפוליטית,

הצבאיהמושלשלתפקידורשמי,באופןהממשלה,

פקידישלתפקידמאתמילאהואשכןמקצועי,היה

הבחנהכלהייתהלאלמעשההלכהאולמהממשלה,

והשב"כהמשטרההביטחוני,לצדהמקצועיהצדבין

מאוחרבשלב 6הצבאי,הממשלעמבשיתוףפעלו



הצבאיהמושלהפךמנהליות,החלטותבתוקףיותר,

משרדישלהפעילותכלעברהשדרכוהיחיד,למתווך

הערבימ,לאזרחימבנוגעהממשלה

הממשלשלה"ביטחוניימ"החוקימבצלהחיימ

-הלאמסיפוריועולהכךמאוד,קשימהיוהצבאי

הממשלתיימ,במסמכימהמוזכרהציבורשלכתובימ

היחסיממארגוןחרגהה"ביטחוניימ"החוקיממטרת

להבנותנועדוהמהמדינה;עמהפלסטיניהפרטשל

אףולעתימבגופולשלוטשלו,היומיומחייאת

למצואאפשרלכךביטויילדיו,גורלאתלקבוע

 7מחמוד:אבושלבדבריו

רפןאילטיפןלהיתראפילןרצהמישהןשאםזןכראני

ןשתייה,אןכללהשיגכדיעבןדההיתרןלאבבנן,

חמשןאפילןשלןשפעמיים,ללכתצריכיםהיינן

היהלאההיתר,אתלהשיגכדיהשכןלכפרפעמים

היהשבקןשיכאלההיןתחבןרה,כלישןםאזלנן

ןהגברהתינןקאתמחזיקההייתההאישהחמןר,להם

עןמדיםהיןהאנשיםכלאחריה,אןלפניההןלך

מתמזלהיהאםפלןני,שלביתןלידבתןרןממתינים

היתרנןתניםהיןלפעמיםמגיע,היהתןרנןאזמזלנן

ללכתרצהאחדאםככה,יחד,אנשיםלחמישהאחד

לתפןסעלןלהיההשןטראזלדרןםןהאחרלצפןן

לן?נגידמהןאזאןתנן,

ולאהמילוליבמובןעצמה,הלחמפתאפילו

האזרחבעבורמתמשךלעינוימקורהייתההמטפורי,

סאלמ:אבואומרזה,בהקשרהפלסטיני

אזחייביםהיינןבלחם,מחסןרהיהמסןיםבשלב

כדילחיפהאןהסמןכיםהיהןדייםליישןביםללכת

שןטראםכיהנשים,אתשןלחיםהיינןלחם,לקנןת

אםאבלהלחם,בזריקתיסתפקהןאאןתןיתפןס

אןתן,יעצןרהןאגבריתפןס

נתונימנימהפלסטיהיוהצבאיהממשלבתקופת

הצווימביצוערבימ,ביטחוניימולצווימלתכניות

מוחלטבתיאומאוהצבאיהממשלשלבאחריותוהיה

המצבאתלשמרנועדההביטחוניתהמדיניותעמו,

לאדמותיהמלשובמהפלסטינימלמנועהקיימ:

הצבא'הממשלתחת Dגבר'

הפליטימשהשאירוהנכסיממןולהרחיקמ

בחופשיותלנועמהממנעוכ,ךלשממאחוריהמ,

ילכו,אשרבכלזהותתעודותלשאתאותמואילצו

בהסתננות,'יואשמו-ולא

אתשהסמיכוחדשימחוקימנחקקותקופהבאותה

שלנכסיהמואתאדמותיהמאתלהפקיעהמדינה

אתשהגבילוהפרקטיקותאולמוהנוכחימ,'הנפקדימ

סבללהמוגרמוהפלסטינימשלהיומיומיתתנועתמ

האדמותבהפקעתהכרוךהסבלמןנופלשאינו-רב

הממשלשכןנוספת,חקיקהחייבולא-והנכסימ

המנדטורית,החירומחקיקתמכוחפעלהצבאי

שלחירותואתהגבילואלומשפטיותפרקטיקות

לאמנהלי,גוףשלהחלטותפיעלהפלסטיניהפרט

בעלי,רובמוקדממשפטיאישור,וללאשיפוטי

ההנהגהמקרבבאוהמנהליימבגופימהתפקידימ

מטעממונהעצמוהצבאיוהמושלהצבאית,

הביטחון,סוושרהרמטכ"ל

הצבאיהממשלבתקופתכיגורסתקורןאלינה

עללפיקוחככליובחוקבמשפטהמדינההשתמשה

בו,וופוליטיתולשליטההערביהמיעוטשלהתנהגותו

שלתפיסותיואתהפנימועצממהפלסטינימלטענתי,

אשמימאכןהמכיוהאמינועליהמ,שהופעלהמנגנון

 12ובפשעימ,בחטאימפליליות,בעברות

רבימ,מרואיינימשלמדבריהמעולהזוהפנמה

ראהששוטרלאחרהופללשבהסיטואציהבתארו

אמרהיתר,ללאבתל-אביבעובדימחבריוואתאותו

היינואשמ?שואל:היה"השופטאסמאעיל:אבו

ממחישה"נתפסנו"המילהנתפסנו",הריכיכן,עונימ

אבושלתשובתועברה,ביצעואמנמכיתחושתואת

לאחרהקשישימ,במועדוןהמתבדחימלחבריויוסף

אתולהקליטאותולראייןברצוניכילהמשנודע

לאאניחשוב,"לאהיא:אףעינייממאירהדבריו,

עצמכימניחיוסףאבוכלומר,עמדות",אקצין

אחרתדוגמהקיצוני,אקטבוישלשאלותייהמענה

"שללוהשלטונותולפיואלמוני,לישאמרמשפטהיא

בתשובההתקדימימ",מבעלירקהאישורימאת

הואתקדימימ","בעליהמונחמשמעותלגבילשאלתי

מכאןאישור",ללאשעבדמילמשלחוק,"מפרענה:
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הצבא'הממשלתחת Dגבר'

30 

ללאייעבודהאוחוק"יימפרייתקדימימ",למושגימכי

המרואיינימאחדדומה,עברייניתקונוטציהרישיון"

הדברימ"אתואמר:דבריואתאקליטשלאביקשאף

אכחישאיךאבללהכחיש,יכולאנירושמתשאת

אתמשקףזהמשפטשלי?"בקולשנאמרודברימ

הנרטיבסיפורעלאוסרהחוקכיהרווחתהאמונה

בצלשהחיימהעובדהאתמדגימהואכןההיסטורי,

שלתפיסתמאתלעצבממשיכימהצבאיהממשל

הצבאיהממשלשמאאוהפלסטינימ,האזרחימ

אחרת?בצורהלהתקיימממשיך

המנדטוריתהחקיקההדיכוי,מדיניותעמבד-בבד

מוחלטפיקוחשהטילוהצבאיימ,המושלימופעילות

מינוחייהמ,היבטיבכלהפלסטינימהאזרחימעל

עלשמירהשלבאמתלההצבאי,הממשלשלטונות

מדיניותמ,אתשיבצעומקומיימסוכנימהביטחון,

לשתףכאמורשנועדהמוכתאר,הואשבהמהבולט

תפקידו,הגדרתמעצמהצבאיהממשלעמפעולה

כסוכנימ-פלסטינימאזרחימגויסוכך,עלנוסף

אתפיתוהשלטונותסמויימ,אוגלוייממלשינימ

כדבריוהגזר",ב"שיטתשונות,בהטבותהמלשינימ

להמשהייתהכאלהאנשימייכמהחסן:אבושל

בפיהמהמקובלתבמילההשתמש[הואפרוטקציה

עבודהאישורמשיגימהיוהישראלימ]היהודימשל

למילשאלתיבתשובהלשבוע",רקולאשלמלחודש

לשלטון,"למקורבימחסן:אבוענהפרוטקציה,הייתה

הוסיף:והואאחר",למישהואולמוכתאר

שליהזהותתעודתאתלקחהצבאיהמושלכאשר

היינו(ככההערבילאזורשהלכתיאותיוהאשימ
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ממרכזאותהלקחתלבואליאמרהגדה),אתמכנימ

שאניכשראהבערב,חמשכשעההצבאיהממשל

מהכפר,המכרימאחדאתאלישלחהואבאלא

שאתהליאמרתלאלמהלי:אמרוהואאליוהלכתי
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זהותבתעודתרשומשזהלועניתיהזו?מהמשפחה

לךאחזיראנילי:אמרהואאזזאת,יודעושהוא

כיאתנושתעבודרוצהואניהזהות,תעודתאת

אנשימחמישהלתפוסממניביקשהואחכמ,אתה

ונקכהערבילאזורסחורותבהברחתהעוסקימ

בשמותיהמ.

אתהחושףטיפוסי,סיפורהואחסןאבושלסיפורו

שלמניתוחהצבאיימ.המושלימשלהתנהגותמ

שהובטחשה"גזר"עולההמרואיינימתשובות

צרכימסיפקאלאמותרות,בבחינתהיהלאלאנשימ

אועבודההיתרהשגתכגוןבסיסיימ,יומיומיימ

כאמור,(ובלעדיה,שנלקחההזהותתעודתהחזרת

לאההלשנהמעשיבהסתננות).מואשמהאזרחהיה

עלגמהלשינוהשלטון;מתנגדיעללהלשנההוגבלו

לקנותכדיהמערביתלגדהאולעבודהשיצאואנשימ

משפחתמ,לבנימזוןולספקואורזסוכר

הגבריותודמויותיוהדיכוי

הבנייתעלהצבאיהממשלמדיניותשלההשפעה

זכתהלאהפלסטיניהגברשלהמגדריתהזהות

בחנוובעולמבארץחוקרימזאת,עממעמיק.למחקר

שלאחרימבהקשרימהגבריתהזהותעיצובאת

המוצבותגזעיותאולאומיותבקבוצותלמשלדיכוי,

כוחשללפרקטיקותומוכפפות"אחר"שלבמעמד

לניתוחלתרומיכולימאלומחקריממוסרי.אוגופני

בישראל.הפלסטיניהגברשלהמגדריתההבניה

המערביתהגדהשלהישראלילכיבושבהקשר

כךעלפיתית"גיוליהחוקרתמצביעהעזה,ורצועת

מרכזיתפקידמילאוהכובשתהמדינהשפרקטיקות

הפלסטינימשלהגבריתהזהותשלמחודשתבהבניה

כיטוענתפיתיתהראשונה.האינתיפאדהבעקבות

הצעירימבידודובעיקרהכיבוש,שלהפרקטיקות

הישראלי,הכיבושחייליבידיוהכאתמהפלסטינימ

מטקסילאחדהגבריותאתהמשפילמאקטהפכו

שללסמלהפכווהעינויימההכאותלגבריות.המעבר

קרנמלעלייתהביאווכךהכובש,מולהתמודדות

הפלסטינית,בחברהצעירימשלהחברתיומעמדמ

העצימשגילמהכפר,ומנהיגיהמבוגרימהגברימ

מעמדמאתומכאןגבריותמאתמסורתיבאופן

לאבדהראשונההאינתיפאדהבעקבותהחלובחברה,

ביכולתמהיהלאשכןמ,הצעירילטובתממעמדמ

לשינויביטויהכיבוש.מולפיזיעימותלהתעמת

צעירימשלבשיתופמלראותניתןהחברתיבריבוד



-הסולחהבטקסיהישראליימהכלאבבתישעונו

שהיוליימכובדימ",רקמסורתיבאופןשיוחדתפקיד

אחרימחוקרימכילצייןישמ,מבוגריגברימתמיד

סבורהלמשל,לינטין,רוניתשונות,למסקנותהגיעו

מידיהפלסטינימשעוברימההשפלהטקסיכי

אלאגבריותמאתמעצימימאינמהכיבוששלטונות

עלמעידותבמחקרהסותרותהדעות ' 4בה,פוגעימ

הגמונישיחשלקיומואףעללגבריות,שונותהגדרות

 15אחיד,

הרצלפרויד,שלהציונותאתחקרבויאריןדניאל

התייחסושבההגרמניתבזירהשהתגבשהונורדאו,

ופסיביימ,מזרחיימנשיימ,כאלהיהודימאלהארימ

אתהפנימובויארין,טועןבגרמניה,היהודימ

שלכפרויקטהציונותאלפנוולכןהללו,הדימויימ

מעלהדומהטענה ' 6המושפלת,גבריותמעלפיצוי

אתבנתחוהערבית,הספרותחוקרטראבישי,ג'ורג'

הקולוניאליזמלטענתו,המודרני,ןדהערביהרומן

שלהעצמיבדימוילשינויגרמהמערבי

מולנחיתותואתשהפנימהערבי,האינטלקטואל

סובייקטלביןהקולוניאליסטביןהיחסימהמערב,

יחסימ-למזרחהמערבביןאוהקולוניאליזמ,

לגברגורמימ-ופיקוחשליטהכוח,עלהמבוססימ

התרבויותביןהיחסיממכלולאתלהביןהערבי

כניעהשליחסימכלומרלאישה,גברביןכיחסימ

אתמפצהטראבישי,לפיהערבי,האינטלקטואלוסבל,

ביחסיוהמערביתהתרבותמולאלנחיתותועלעצמו

לבנות,מערביותנשימעמ

גברייםגבורהמעשי

אמנמדנימטראבישיושלבויאריןשלמחקריהמ

החוקרימארבעתאולמאליטות,שלבקבוצות

הפוליטי,הכוחשלהשפעתומידתאתמדגישימ

הזהותכינוןעלוהחברתיהתרבותיהמשפטי,

המקרהבניתוחגממסייעימהמובכךהגברית,

שלפנינו,

מנעהעינוישללסוגהלחמפתשלהשגתההפיכת

הלאומי,בשחרורלעסוקהערבימהאזרחיממן

הצבאיהממשךתחת Dגבר'

זכויותיהמובהבטחתהמופקעימהנכסימבהחזרת

להתמקדעליהמהיהשכןוהאזרחיות,הפוליטיות

הייתהתעסוקהמציאתלפרנסה,היומיומיבמאבק

לשיקוליובהתאמהצבאיהמושלבהחלטתמותנית

היתרימספרוהכלכליימ,ה"ביטחוניימ"האישיימ,·'

השוקשלצרכיופיעלנקבעשהונפקוהעבודה

עדיפותמתןתוךערבי,עבודהבכוחהישראלי

המולדתבתוךהקיומעצמהפךכךיהודימ,לפועלימ

והתעצמונשארות),(הישרדותייסומוד"שללמצב

הגברלפרנס,היכולתלביןהגבריותביןהקשר

משפחתו,אתלפרנסשמסוגלזההיההאידיאלי

המרחבכזה,במצבילדיו,אתולחתןביתלהקימ

הזהותבהבנייתלהשתתףוחדלהצדהנדחקהציבורי

המדינהנגדהפוליטיהמאבקגמנעלמועמוהגברית,

אופייה,שינויולמען

מהמרואיינימ,כמהשלדבריהמכךעלמעידימ

אומר:למשל,מאזן,אבו

המשפחה,כבודעלהשומרזההואבגבריםהטוב

לנזקקים,עוזררע,דברעושהלאהאנשים,אתאוהב

יהיהשהואביותרהחשובמעמדו,מהחשובולא

ממכירתולאמעבודתו,משפחתואתלקייםמסוגל

אדמות,"

אומר:סאלמאבו

ולמשפחתו,לעצמוהדואגזההואהאידיאליהגבר

לביתודואגועבדיו,אללהכלפיחובותיואתממלא

בשלוםוחיאללהאתעובדוצם,מתפללולילדיו,

הבריות,עם

מוסיף:רביעואבו

במצבתמידחייתימאלוהים,מתנהזולאל,השבח

אחד,לאףנזקקתיולאצנועכלכלי

אינממהראיונותברבימוגבריותגבורהשלהמודלימ

לאלמשל,כ,ךלכפר,אולמשפחהמחוץשאובימ

היסטוריתדמויותושלמנהיגימשלשמותמאוזכרימ

נעוצההגבריותגבריות,שלכמודלימאגדתיותאו

הכרוכהבאכזריותשבעמידההפיזיתבגבורה
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הצבא'הממשלתחתגבר'ס

בעמידהמקורההגאווההלחמ,פתאחרבחיפוש

המתמשך,ובסבלהגופניתבלאותהחיימ,בתלאות

ולאהלחמפתהשגתלמעןמגויסתזופיזיתגבורה

ולדיכוי,לעושקלהתנגדות

הצבאיהממשלומבנההמנדטוריתהחקיקה

,הכניעוהפלסטיניהגברשלגופועלפיקוחהולידו

המרחבאלמאווייואתוניתבוהציבוריבמרחבאותו

שלה"ביטחוניות"המשפטיותהפרקטיקותהפרטי,

סוכנותשלצורהכללמחוקביקשוהצבאיהממשל

אתהפכוובכךהציבורי,במרחבהגברשלאישית

שבהמבמקרימלרצונותיו,למפלטהפרטיהמרחב

במרחבגופניתגבורהשלמעשימגברימביצעו

הפרטי,המרחבעללשמירהנועדוהמהציבורי,

סיפרו:שוניממרואיינימ

הולכימהיינועבודה,היתרילנוהיולאבהתחלה

גרושימ,תמורתועובדימהטמוךהיהודיליישוב

האדמה,ומעלהשמיימלכיפתמתחתבפרדטימישנימ

האדמה,ומעלהשמיימלכיפתמתחתזאת:תכתבי

לפעמימהאדומ,הצלבשלשמיכהמוצאימהיינובקושי

לגוףוחודרימהשמיכהדרךנכנטיסהיוהיתושימ

תמידולאבורחימהיינו-שוטרמגיעהיהאמשלנו,

בטוב,נגמרהיהזה
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עלתל-אביבאתהקמנוהמדינה,אתבנינואנחנו

מעלימהיינוובבנייז,בטבלותעבדנושלנו,הכתפיימ

חמורימ,כמוהיינואנחנוהשלישית,לקומההחמוראת

נשבעאני ..היתרימ,ללאעבדנוקטנימ,ילדימהיינו

שלנו,הכתפיימעלבנינודיזינגוףשאת
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היהודיכאשריחף,כשאניהיציקהאתהכנתיפעמ

המשכורת,אתליהגדילהואזאת,ראה

החייממצוקותתיאורבמסגרתנאמרואלודברימ

המאךפרנסה,בהשגתכרוכימשהיווהקשיימ

בסבל,הקשורהגבורהשלמשמעויותבחובמטומנימ

הלחמ,פתלמעןובהקרבהבכאב

באההגבריותהכפרברמתאוהפרטשברמתבזמן

ביחסימדוברכאשרהלחמ,פתבהשגתביטוילידי

להשישמוצאימאנוהצבאיהממשלעמהגברימ

מגולמתהגבריותזה,בהקשראחרימ,ביטויימ

נציגיעממעימותימלחמוקהגברשלביכולתו

להצדקתמגויסימההסברימכלכאשרהשלטןן,

שיחסוגישנינוצרימכךמעימות,ההימנעןת

אתלהצדיקמשותפת:תכליתבעליאךמנןגדימ,

לתרצהאוכגברית,בהצגתההכנועההעמדה

אןנימ,מחוסרכנובעת

המושלאתתיארהמרואיינימ,אחדרביע,אבן

כופההשכן,בכפרעבודתואלברגלהצןעדהצבאי

שלכאותלקראתולעמודבדרכושנקרהמיכלעל

אבועמד,שלאמיכלבידואובמקלוומכהכבןד,

לאכימהמקןמלהתרחקשנהגעצמןעלמעידרביע

רצהלאכיגמאךהמושל,לכבודלעמודרצה

השיר:מילותאתבפניימצטטהואאתו,להתעמת

בבריחהמדוברכאשראבלבמלחמה,התנסיתי"לא

להפקעתבהתייחסוסלימ,אבןאייל",כמואני

השןפטכאשרלהתלונןאפשר"למיאומר:אדמותיו,

ייהידהן:זהבהקשרנוספותאמרותשלך?"היריבהוא

רואהשאינון"מיאותה"תנשק-לנצחהיכןלשאינך

כיבפניישהעידוהיועיוןר",הואהכברהחןרידרך

חסריהיינןייכולנוכיאןשימ",האנכלנהגוייכך

אונימ",

המאמר:אתפתחנןשבהלסוגיהלחזןרניתןכעת

הגבריתהזהותבעיצןבהמוכתארשלתפקידן

מןדלהיאהמוכתארדמןתהצבאי,הממשלבתקופת

מודללאגמאךאידיאלי,מןדלבהכרחלא-מקובל

מצביעהמןכתארדמותלושזכתההמעמדמוקצה,

נימהפלסטיהגברימבקרבהגבריותבמודלמשברעל

לשרתהיההמוכתארשתפקידידעוכיאףבישראל,

מטרןתיןאתלאשורןהבינןכיואףהשלטונות,את

שלמודלבמוכתארהפלסטינימראוזה,שלטוןשל

שליחסממצורכיהמ,חלקלמלאהמסוגלגבר

כההיומ:עדסתירותרצוףהמוכתאראלהפלסטינימ

פעולהשיתףשהמןכתארכךעלשסיפראדמלמשל,

בה-הכפר,מבניכמהעלוהלשיןהצבאיהמןשלעמ



המוכתאר,עמהטובימביחסיובפנייהתגאהבעת

עוצמהמייצגהמוכתארמשפחה.קרוביבהיותמאו

החוסךמתווךמעיןגמוהואייחודיימ,וכוח

השלטון.עמהישירהעימותאתמהאנשימ

הגבריותכסמלהמוכתאראתמציגאסמאעילאבו

שנהגוהמלשינימעלמצביעגמהואאולמהנשגב,

בבעלותמהמחזיקימאנשימעלהמוכתאראתליידע

מטילהיהבתורוהמוכתאראחת.מעזאומפרהיותר

שלכאבמאתמתארגמאסמאעילאבוקנס.עליהמ

אתשאלתיכאשרמרגלימ.המלשינימאתשכינואלו

ליאמרהמוכתאר,עמקשריועלאסמאעילאבו

אחותודודתי,"זהב,גאווה:משוללתשאינהבנימה

המוכתאר".שללאביונשואההייתהאבא,של

חוקישלטוןאתבדמותומייצגהמוכתאר

מאפשרשלעתימהמתוו,ךהואובו-בזמןה"ביטחון",

המוכתארחוקימ.אותמעמלהתעמתלאלאנשימ

התנהגותעלומפקחהחוקאכיפתעלאחראי

עמהתיווךעלהאחראיהואובה-בעתהאנשימ,

המוכתארעבודה.היתרילאנשימלספקכדיהחוק

במרחבנימהפלסטיהגברימנוכחותאתמגביל

המרחבאלשאיפותיהמלהעברתומסייעהציבורי

בפרט,הביטחוןוחוקיבכלל,המשפטמערכתהפרטי.

אלאזכויות,ועלחירויותעלשמגנהמסגרתהיולא

אתומהנדסתמנהלתמארגנת,שמייצרת,מסגרת

המוכתארהופךכזובמסגרתהחברתיימ;ס'היחסימ

והמשתתפתגיסא,מחדהגבראתהמדכאתלדמות

שלהדיכויאחרות,במילימגיסא.מאידךבייצורו,

הואהחוקובידיהמוכתארבידיהפלסטיניהגבר

הפלסטינית.הגבריתהזהותאתשמייצר

הגברשלמשפחתי

מוגבלתאינהה"ביטחוניות"הפרקטיקותשלהשפעתן

השלכותלהן.ישהגברשלהמגדריתהזהותלעיצוב

בתעמהיחסימעלהמשפחה,מבנהעלגממכריעות

נהלהפיעלבכלל.לנשימגברימביןיחסימועלהזוג

הכלכלהלהחלפתהביאההאדמותהפקעתעבדו,

האינדיבידואלית.הכלכלהבשיטתהמשפחתית

הצבא'הממשלתחת Dגבר'

מסוגלהצעירהפלסטיניהגברזה,משינויכתוצאה

בכלכלתעודתלויהיהולאעצמובזכותלחיותהיה

תלוינעשהשאביואלאבלבד,זולאהמשפחה.

לצפותהיהניתןאלו,תהליכימלנוכחבהכנסותיו.

האינדיבידואליזמהגברתשלחברתיותלתמורות

בפועלאולמהמבוגרימ.שלמעמדמוהיחלשות

המשפחהכיטוענתעבדוהפוך.תהליךהתרחש

מצדהכלכליהיצרניתפקידהאתאיבדההפלסטינית

עמשני.מצדהרבייתיתפקידהאתוחיזקהאחד,

הופךכלכליתכיחידההמשפחהשלתפקידהאבדן

בו-בזמן,הישראלי;בשוקלשכירהפלסטיניהגבר

נדרשתוהיאכפועלתמעמדהאתהאישהמאבדת

הרבייתי."תפקידהאתלחזק

עלאףהמשפחה,חשיבותאתמדגישמאזןאבו

אדמה:כבעלהכלכלימעמדואתאיבדשהגברפי

אביךכאשרבשיחהמתערבהיהלאהזכרהבןאפילך

שהפכנךלאחרגםךבךשה.כבךדמתךךךזאתמדבר,היה

מךטריםהיינךהאדמה,אבדןבעקבךתלמפרנטיםאנחנך

נהגתילכןאב,היהלאלילאבא.שלנךהמשכךרתאת

אחראיתלהיךתשהמשיכהלאמי,המשכךרתאתלמטךר

התחתנך.שכךלנךעדעלינך

לתפקידןבאשרכלליתהסכמהעולההראיונותמן

האישהלהגדרתבאשרוקונצנזוסנשימשל

ילדיה,אתלפרנסהמסוגלתאישההאידיאלית:

האישהגמזוהיהגונה.ולהיותייכבודה"עללשמור

איתה.חישאינוהנעדרהגברשלאשתואוהאלמנה,

שלתכונותלשלושמתיחסתהפמניסטיתהספרות

עלושמירההקרבהת, iג:>מההאידאלית:האשה

התכונההכבוד.עלכלומרה"שרף",עלאוה"סותרה"

הממשלשלתוצרהיאהמפרנסת,האישההרביעית,

שללמפרנסתהופכתנפטרזוגהשבןאישההצבאי,

להיסמךעודיכולההיאאיןשכןהמשפחתי,התא

כאמור,כבעבר,המורחבתהמשפחהשלשולחנהעל

הצבאיהממשלבצלהפכההמשפחתיתהכלכלה

רבותנשימנהגו 1948לפניאינדיבידואלית,לכלכלה

הקיצוניוהשינויהמלחמהלאחרבחקלאות,לעבוד

רובחדלובישראל,הפלסטינימשלחייהמבתנאי
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הצבאיהממשלתחת Dגבר'

למסגרתמחוץאישהשלעבודתהזו,מעבודההנשימ

נחשבהזרימאנשימשלבשירותמאוהמשפחה

נתפסהזהמסוגעבודהשכןולבעלה,להלבושה

שהבעלבמקרהבאלמנה:מדוברכןאמאלאכגברית,

חברתיסטטךסלאשתוהעבודהסיפקהנעדר,אומת

גבוה,

האישהמודלאתלתארסאלמאבוהתבקשכאשר

אמר:האידיאלית,

אתוגידלושהתאלמנומהכפרנשיטכמהזוכראני

אחתמכיראניקשות,בעבודותעסקוהןילדיהן,

בניטשנילווהיו 1948בשנתנהרגשבעלהמהן

שהפכועדאותטלגדלהצליחהבקושיהיאובת,

במילההשתמש[הואעצמהאתייכיסתה"היאלגבריט,

לכסות,המילוליתשמשמעותהתרה","סוהערבית

בכבודה]פגיעהאורכילותכלמנעהשהיאלכךוהתכוון

אחת,במילהאפילובהפגעלאאחדואף

אומר:מאזןאבוואילו

להוהיועזבבעלההאידיאלית,האישההיאנ:>מי

בשוטבחלהולאבפרדסיטעבדההיאילדיט,שישה

לגבריט,שהפכנועדלנודאגהעבודה,
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במנהגימתמורותחלוהקשימהתנאימבצל

קיבל(כבוד)יישרף"המושגלמשל,כ.ךהחברתיימ,

לפנילפלאחימידועההייתהשלאשמרניתמשמעות

המרואיינימ:אחדאמרכך , 1948

הקציר,ובאיסוףבחקלאותעבדו ] 1948[לפניהנשיט

נעשתהוהיאלנשיט,נועדההקציראיסוףשלהעבודה

אנשיטהביטחון,תחושתבגללאז,הלילה,בשעות

הולךהיההחרישעובדהשני,עלאחדהתלוננולא

ומתכסהמזרוןאותועלאתןיחדוישןהנשיטעט

אומרהיהלאאחדואףמאמינה?אתשמיכה,באותה

יחשדוכולטיחד,ישבוואישהגבראמהיומדבר,

יותר,טוביטהיושלנוההטהימיטבהמ,
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הביטחוניותהפוליטיות,התמורותכיטוענתעבדו

הצבאי,הממשלתחתנימהפלסטיבחייוהכלכליות

מעבודתמומשולליממסביבתממבךדדימכשהמ

המנהגיממןחלקמחדשהחיוומאדמותיהמ,

מושג(הכבוד),""אל-ערד"המושגכמוהמסורתיימ

לגברימנותרהשבוהיחידבתחומשימשזה

בתוךהנשימהתנהגותשליטה:הפלסטינימ

עלבמחקרהחסןמנארובעקבותיהעבדו,המשפחה,

בתקופההמשפחה""כבודבאמתלתנשימרצח

ומוסדותיההמדינהכימוסיפותיותר,"מאוחרת

בכךשמרניימ,מנהגימבחיזוקישירתפקידמילאו

תפקידאתוחיזקוהמסורתיהמבנהאתשעודדו

הגדולות,והמשפחותהמוכתארימ

טיכוס

בתקופתהפלסטיניתהחברהשלההתנהגותדפוסי

נחקרוטרמהיבטיהמ,מכלולעלהצבאי,הממשל

אףעלמעמיק,מחקרעודדורשזהתחומכראוי,

האנשימכזה,במחקרהכרוכימוהפחדהבושההכאב,

סיפוראתסיפרוטרמבשרמעלהתקופהאתשחוו

יותר,רחבלמחקרגרעיןהואזהמאמרכאמור,חייהמ,

שלההשפעותלניתוחראשוניתתרומהבבחינתוהוא

המדינהשלה"ביטחוניות"המשפטיותהפרקטיקות

עמבישראל,נימהפלסטישלהמגדריתהזהותעל

הגברימשלהמגדריתזהותמחקרעלזאת,

שתרמונוספימלגורמימלהתייחסהפלסטינימ

מדינתשלהמשפטיותלפרקטיקותמעברלעיצובה,

הוסרמאזרבזמןחלףכישאףלצייןחשובישראל,

זהאיןניכרת,עדייןהשפעתוהצבאי,הממשל

ייהערביייצורפרויקטשלרובורובשכןמפתיע,

"ערבי"אותותקופה,באותההתרחשהישראלי"

היומ,גמאותנוללוותממשיך
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ןהשיחהשב"כחןקהארכיןנים,חןק

בישראלהציבןרי

כהןהלל

מדינתעלהענפההמחקרספרותאתשבוחןמי

ספריםרב:עושרמגלההערביםואזרחיהישראל

אזרחיהפלסטיניםשלההוויהכלאתלהקיףהמנסים

המתמקדיםקבציםמונוגרפיות;לצדישראל

יחסיעלמחקריםלצדפנים-פלסטיניתבפוליטיקה

אוכלוסייהקבוצותשלתיאוריםיהודים-ערבים;

כתיבהזהות;שלבעיותוניתוחאבחוןלצדשונות

המשבחתספרותלצדהמדינהמוסדותאתהמבקרת

מחקריםלצדותקנותחוקיםשלניתוחפועליה;את

לחלוטיןכמעטנעדרתהזההשפעבכלהיסטוריים.

הכלליהביטחוןשירות-רב-כוחלגורםהתייחסות

ההשפעהבעליהגורמיםאחדהשב"כ,(השב"כ).

ובהווה,בעברהפלסטיניתהחברהעלביותרהרבה

למצואניתןכךהיה.כלאכמעטמהמחקריםנעלם

בקרבזהויותהבנייתשלתהליכיםניתוחי

כללמתייחסיםשאינםבישראלהערביתהאוכלוסייה

סוכנויותעםיחדהשירות,אנשישנקטולפעולות

מסוימותזהויותלחזקכדיהמדינה,שלאחרות

הערביםשלההיסטוריהעלכתיבהאחרות.ולהחליש

בחיימרכזיתמתופעהברובהמתעלמתבישראל

שהקיםהענפההמודיעיםרשת-שלהםהיומיום

בארץ.הערבייםוהכפריםהשכונותבכלהשב"כ

לכנסתהבחירותתוצאותשלמלומדיםניתוחים

שאינםכיווןריק,בחללנערכיםהמקומיותולמועצות

שניםבמשךהשב"כפעלשבהןהשיטותאתמזכירים

להביאכדיהצלחה,שלשונותברמותרבות,

השינוייםאודותעלדיוניםלו.הרצויותלתוצאות

הערביםשלוהארציתהמקומיתבהנהגהשחלו

ואתהצלחותיואתברמזולומזכיריםאינםבישראל

קרנםאתלהעלותבמאמציוהשב"כשלכישלונותיו

אחרים.שלקרנםאתולהורידמסוימיםאישיםשל

ביטחוןשירותיעלהענפהלספרותבניגודככלל,

בארצות- FBIמה-החלבעולם,אחריםבמקומות

 MISב-וכלהגרמניהבמזרחהשטאזידרךהברית,

הישראלייםהביטחוןשירותיזכולאבבריטניה,

נבחנהשלאודאי iמעמיקה,מחקריתלהתייחסות

כפיהפוליטי,השיטורבתחוםפעילותםכראוי

מיעוטקבוצותונגדבתוךהפעילותשמוגדרת

כתיבהשלכמעטהיחידהז'אנרפוליטיים.וארגונים

בידיהנכתביםזיכרונותהואהשב"כאודותעל

יעקברונן,דודהראל,איסרבארגון.לשעברבכירים

מתקופותבולטותדוגמאותהםגילוןוכרמיפרי

שלמסורתשפיתחובכיריםשירותלאנשישונות

באמצעותהשב"כ,פעילותשלעצמיתהנצחה

לקהלבעיקרההמיועדתפופולריתספרותכתיבת

עלמעמיקאקדמימחקראבלבישראל.היהודי

הערביתהחברהעלמחקרלחלופיןאוהשב"כ,

בניהולההשב"כתפקידעלהעומדבישראל

כן,אםיודע,מאתנומיבנמצא.'אינםבה,ובשליטה

עושיםומהובמשולשבגלילהשב"כרכזיעושיםמה

זהמקיימיםהםהאםהערבי?מהאגףהדסקאנשי

מתאבדיםחוליותאחרסמוייםמעקביםשנהחמישים

הםהאםהמוניים?פיגועיםומונעיםבהתהוות

פוליטיים,לפעיליםשנשלחיםמכתביםמיירטים

האםהאישיים?בתיקיהםאותםומתייקיםמצלמים

לרשימותלהצביעמשפחותראשיעללוחציםהם

מפעיליםשעודםאוהפעילוהםהאם"מתונות"?

סחיטהאמצעינוקטיםהםהאםסוכנים-מדיחים?

עלמאיימיםהםהאםפוליטיות?מטרותהשגתלשם

יצרפואםתקציביםבהקפאתמקומיותמועצותראשי

האםמקומיות?לקואליציותרצויים""בלתיאישים

ביקרם?חפציםשהםלאנשיםמשרות"מסדרים"הם

בשםפיקטיבייםכרוזיםומפיציםמנסחיםהםהאם

לסכסךנוהגיםהםהאםשונות?פוליטיותקבוצות

אתניותקהילותביןפוליטיות,וקבוצותארגוניםבין

בשנותבארצות-הברית FBIה-שעשהכפיודתיות,

והשבעים?השישים

למצואניתןלאאלושאלותעלמוסמכותתשובות

הקוראבפניהמצויהמידעשלנו.הספריםמדפיעל

להפיץ.רוצהשהשירותהמידעבעיקרוהואהעברי

זה.בהקשרברורלערביהעבריהקוראביןההבדל

גםוחוויםבשרם,עלחוובישראלערביםמעטלא

הםואישי;ישירבאופןהשב"כפעילותאתהיום,

כיאםעיניהם,אתשיאירולמחקריםזקוקיםאינם

בישראל,היהודיםמוגבל.שברשותםהמידעגם

ששניאלאלמתווכים.מידע,לצינורזקוקיםלעומתם,
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ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוקהארכ'ונ'ס,חוק

האקדמיההעיקריימ,המידעהפצתאפיקי

ואינמהנדרשאתמספקימאינמוהעיתונות,

נעשהמהלדעתהיהודימישראללאזרחימאפשרימ

בשממ.

מצנזורההפרסומהיעדרנובעכמהעדלקבועקשה

בנגישותמקשיימאוחיצוניתמצנזורהעצמית,

תשס"ב-הכללי,הביטחוןשירותחוקאולמלמידע.

בספרהפרסומהיעדרשלהעגומהמצבאתעיגן 2002

מבחינהבעייתימצבזהוישראל.מדינתשלהחוקימ

 19סעיףידע.היאמחקרשלמהותושכןמחקרית,

מידעהמפרסמאוהמגלהעלסנקציותמטיללחוק

"כללימ,כיקובע )א( 19קטןסעיףהשב"כ.עלחסוי

עובדיוזהותהשירותנוהליהשירות,הוראות

וכןבהווה,אובעברמטעמו,והפועלימהשירות

המבתקנות,שייקבעולשירותבנוגעאחרימפרטימ

 )ב( 19קטןסעיףאסור".פרסוממאווגילוימחסויימ

כי:וקובעמוסיף

בלאזהחוקלפיחסוימידעהמפרסםאוהמגלה ) 1 (

לגילויאדםהביאשנים.שלושמאסר-דינוהיתר,

שנה.מאסר-דינוברשלנות,כאמורלפרסוםאו

בעברהשירות,מטעםהפועלוכןהשירותעובד ) 2 (

היתרבלאחסוימידעהמפרסםאוהמגלהבהווה,או

הגילוינעשהשנים;חמשמאסר-דינוזה,סעיףלפי

שלושמאסר-דינוברשלנות,כאמורהפרסוםאו

שנים.

38 
חסימהלחסומנועדוהללוהקטנימהסעיפימשני

אוסר ) 2 ( )ב(קטןסעיףהמידע.העברתאתכפולה

מתווכימגורמימאלהשירותמתוךמידעהעברתעל

אלמידעשהגיעבמקרהוחוקרימ.עיתונאימכגון

למנועאמור ) 1 ( )ב(קטןסעיףלשירות,מחוץגורמימ

הרחב.הציבוראלהעברתואת

ביכולתפוגעתחקוקהלחובההידעדלותהפיכת

משמעותיבתחומוגלויפתוחציבורידיוןלקיימ

אחדמשמיטהגמהיאבישראל.החיימשלביותר

הציבורמןומונעתהדמוקרטיהשלהיסודמעקרונות

ההנמקהומודעות.ידעעלבהתבססהחלטותלקבל
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 19סעיףבה.לזלזלאיןולכןייביטחונית",כמובןהיא

ואזרחיותפוליטיותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה

הזכותאתהבינלאומיבמשפטהמעגן 1966משנת

הטלתשלבלגיטימיותמכירולהפיצו,מידעלקבל

שלמטעמימפרסומוועללמידענגישותעלסייגימ

גורף,חיסיוןזאת,עמציבורי.סדראולאומיביטחון

מרחיקצעדהואהשב"כ,בחוקהמעוגןזהדוגמת

שלכוונותיוטוהרבדברשאלהסימניהמעוררלכת,

חוסראוהחוקיותחוסרבדברוהשערותהמחוקק

מסךמאחוריהמבוצעיממעשימשלהמוסריות

חשאיות.של

פוליטישיטורשלפעולותעלהמוטלתהחשאיות

מעצמהמודרנית,המדינהלישראל.ייחודיתאינה

ובהכוונתאזרחיהעלמידעבאיסוףעסוקהטבעה,

מןניכרחלקלעצמהשומרתשהיאתוךפעולותיהמ,

הנחההאיסוף.'דרכיעלהמידעומןהנאסףהמידע

האזרחימשלשבורותמהיאהמדינהשלסמויה

וגופימאזרחימשישנמאלאלעוצמתה.מוסיפה

לחשאיותהמדינהשלנטייתהעלתיגרהקוראימ

היאלכךדוגמהמ.וציבוריימשפטיימכלימבעזרת

פעילותעלבארצות-הבריתשפורסמוהמחקרימשפע

מיעוטימקבוצותנגדפעילותוועלבכלל FBIה-

שלממושךמאמץבעקבותבפרט.'פוליטיימוארגונימ

חומתקרסהאדמזכויותופעיליחוקרימעיתונאימ,

ופרסומימהפדרלית,החקירותסוכנותשלהסודיות

מהותיימלשינויימהביאוחוקיתהבלתיפעילותהעל

נזיקיןלתביעותהביאואףהמשלה.העבודהבנוהלי

הפעילהשבתוכמפוליטיימארגונימשהגישו

 4מודיעימ.הסוכנות

הפעילותלחשיפתסייעומשפטיימכלימשני

החוקההראשון, . FBIה-שלחוקיתהבלתי

הביטוי.לחופשרבהחשיבותהמייחסתהאמריקנית,

בישראל,חוקההיעדרעלהמידע.חופשחוקהשני,

וצורךמקומאיןהחוקתית",ייהמהפכהלאחרגמ

תשמ"ט-המידע,חופשחוקשגמאלאכאן.להרחיב

כדיבהמאין ,-2002בתשס"בלחוק',והתיקון 989

 14קטןסעיףהנידון.בתחומהדעתלמבקשילסייע

הכלליהביטחוןשירותאתבמפורשמוציאלחוק ) 2 (



סעיףכ,ךעלנוסףהחוק.חלשעליהםהגופיםמבין

אחדשהואמידעתמסורלאיירשותכיקובע )א( 9

לפגיעהחששישבגילויואשרמידע ) 1 (מאלה:

הציבורבבטחוןשלה,החוץביחסיהמדינה,בבטחון

 ."] ...נאדםשלבשלומואו
חוקהפךנוספות,מדינותבכמהלנהוגבדומהוכ,ך

לחלוטיןעקרומגביל,מוגבללחוקהמידעחופש

למצואניתןצרהזדמנויותצוהרמסוימים.בתחומים

מאמרפרסוםשבזכותולחוק, )ד( 14קטןבסעיףרק

כיקובעזהסעיףהחוק.עלעברהבגדראינוזה

שהעבירהמידעעליחולולאזהחוק"הוראות

לחוקבהתאםהמדינהלגנזךהציבוריתהרשות

הדוגמאותואכן, ." 1955התשט"ו-הארכיונים,

דוגמאותגםכמולהלן,שיוצגוהשב"כלפעילות

ההפצה,עלולבקרהמידעהפצתשללבלימה

שנפתחהמדינה,מגנזךארכיוניחומרעלמבוססות

לעיון.לאחרונה

שבולתחוםקלאסיתדוגמההיאהשב"כפעילות

זהאיןאךמרצון,לעתיםבחשכה,פועליםחוקרים

שלשליטתהלהלן,שאדגיםכפיהיחיד.התחום

בחקררביםלעיוותיםהביאהבמידעהמדינה

יהודים-יחסיעלבמחקרהציוני-פלסטיני,הסכסוך

לערביםהנוגעותפוליטיותסוגיותעלובמחקרערבים

בישראל.

הציוניוהנרטיבחלקימידע

לאזרחיהןהמגיעבמידעלשלוטמדינותשללרצונן

היאהרווחתהנטייהמגוונים.מניעיםהרחבולעולם

אולםביטחוניים.בטעמיםהמידעהסתרתאתלנמק

הואפחותוגלוייותרמהותימניעשנראה,כפי

הישראלי,במקרההציבורי.השיחאתלעצבהשאיפה

אתלהנציחבניסיוןביטוילידיבאהזושאיפה

נרטיביםגם(קיימיםוהפשטניהמרכזיהציוניהנרטיב

הסכסוךשלפחות)ופשטנייםחלופייםציוניים

יסודותשניעלמושתתזהנרטיבהציוני-פלסטיני.

הגרסהועיקרוהיסטורי,הואהאחדבזה.זההשלובים

הנכבה , 1948מלחמתאודותעלהמסורתיתהציונית

ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוקהארכ'ונ'ס,חוק

עכשווי,הואהשניהיסודהפליטים.בעייתושורשי

דמוקרטיתכמדינהישראלמדינתשלדמותהועיקרו

ארכיונילמידעגישההמונעתהחקיקהונאורה.

מחקרייםבכליםזהנרטיבעללערערביכולתפוגעת

וכך-הזמן,בנותתעודותסמךעלכלומרמסורתיים,

להנצחתו.מסייעת

והשיחהארכיוניםחוקהנכבה,

הציבוריההיסטורי

הטיעוןאתישראלמדינתטיפחהרבותשניםבמשך

ואתכפריהםאתנטשוהפלסטיניםהפליטיםשלפיו

אתשיעזבוערבמדינתשלמקריאהכתוצאהבתיהם

האויבעלהניצחוןעדקצובהלתקופהבתיהם

הטענהוהשמעתלארכיונים,נגישותהיעדרהציוני.

במותמעלרשמייםישראליםדובריםמפיושובשוב

הטענהאתהפכוובעולם,בארץציבוריות

יהודים-ישראליםשלדורקםבישראלל"אמיתית".

חומרבענייןהחקיקהלבו.בכלזובטענהשהאמין

שליכולתובמניעתמרכזיתפקידמילאהדוקומנטרי

הארכיונים,חוקרלוונטי.למידעלהיחשףהציבור

רחבות.סמכויותהמדינהלגנזהעניק-1955תשט"ו

ארכיוניחומרכליופקד"בגנזךכיקובעלחוק 4סעיף

מדינתלהקמתשקדמוממלכתייםמוסדותשל

ממוסדותמוסדשלארכיוניחומרוכלישראל,

לסווגסמכותלגנזניתנת )ג( 10בסעיף ." ...המדינה

באמצעותבו.העיוןאתולהגבילכסודיארכיוניחומר

לבעלתהמדינההופכתאלוסעיפיםשני

במידע.השליטה

רביםולהיסטוריוניםלמדינהפשר ':lזהיעילמהלך

פיתוחואתובלםהפשטני,הציוניהנרטיבאתלהפיץ

הכליםבאמצעותחלופינרטיבשלועיגונו

החקיקהכן,כיהנההמסורתיים.ההיסטוריוגרפיים

כלישימשהביטחון,בטעמישנומקההעיון,מגבילת

אשר,הגמוני,כנרטיבהציוניהנרטיבלביסוסמרכזי

נכונים.פרטיםמכילהואכילומרניתןהטוב,במקרה

"טוהרלמיתוסבאשרגםלמצואניתןדומהתופעה

מעשילחימה.בזמניהיהודייםהכוחותשלהנשק"
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הכוחותבידישבוצעוהמלחמהופשעיהזוועה

שובנזכרימ-בוצעואכןכאלוופשעימ-הערביימ

היהודימ,ישראלאזרחישלהציבוריבשיחושוב

שנהרגוהלוחמימל"העלשמעתלמידכלכמעט

עלאובגופותיהמ,ההתעללותועלעציוןלגושבדרך

לביתבדרךנהרגומאנשיה-78שהדסהשיירת

שביצעורצחמעשיואילוהצופימ,הרשעלהחולימ

בידישבוצעיאסיןבדירלטבחפרט-יהודימ

להתעלמותזכו-"ההגנה"בחיפויאמנמייהפורשימיי,

עלשהוטלרב-השנימהחיסיוןמוחלטת,כמעט

הצדשלמלחמהבפשעיהעוסקימהמסמכימ

ובלוד,בסופסאףזיתון,ובעיןבדוואימההישראלי,

סייעדוגמאות,כמהלצייןאמובפראדיה,בעילבון

חד-ממדיתעולמתמונתולבנייתלהעלמהלהשתקה,

השפלימהמוהטובימ,הצודקימ"אנחנוודיכוטומית:

מיי,האכזרי

חלקיבאופןנפתחוואילךהשמונימשנותמראשית

למלחמתהנוגעימהמסמכיממןכמההחוקרימלעיון

בשיחלשינויהביאהלמסמכימההתוודעות , 1948

מיאופתי,רקהיומכידומהאלו,בסוגיותהאקדמי

קריאהשאכןיטעןהמציאות,מןלהתעלמשמתעקש

שימשה-כזוהייתהאמנמאמ-ערבמדינותשל

חוקרכיומלמצואקשהלעקירה,משמעותיגורמ

שלמסוימימבאזורימכיהעובדהעמשיתווכחרציני

באופןערבימתושבימרבבותצהיילגירשהארץ

בכךכופרימאינמגמרבימחוקרימומכוון,אקטיבי

והליגההערבית-פלסטיניתהלאומיתשההנהגה

מהארץ,הפליטימיציאתאתלבלומניסוהערבית

ואינמהמלחמה,שלהמתקדמימבשלבימלפחות

מלחמה,פשעיכללביצעולאצהיילשכוחותטוענימ

אינמהחדשימהמחקרימכילבלשימחשוב

גיבושולאחרהציבורי,בשיחלשינויבהכרחמביאימ

גמהרחב,הציבורבקרבשהוטמעהגמונישיחשל

לערעריתקשההפוכותמסקנותבעלימחקרימשפע

סטריאוטיפימולהפיץלהמשיךיותרקלעליו,

זכתהזומבחינהמחדש,אותמלבחוןמאשרמקובעימ

חיסיוןשנותבמשךמשמעותי,להישגהמדינה

הרחבבציבורלטעתהמדינההצליחההמסמכימ
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ומגמתי,חלקיבמידעהמעוגנתפשטנית,עולמתמונת

היהודיהציבורבקרבמעמיקדיוןכלנמנעזובדרך

עלגמאלאהשיבה",ייזכותעלרקלאבישראל

ישראלמדינתשלהחלקית,ולוהמוסרית,אחריותה

היהקלאלהבתנאימהפליטימ,בעייתלהיווצרות

ליירעימיי,הייטובימייביןהדיכוטומיהאתלשמר

הקהילהביןהבדלקיימתמידלאזהבעניין

טרייהדוגמהלאקדמיה,שמחוץלחברההאקדמית

אבינרישלמהפרופ'עמבראיוןלמצואניתןלכך

הלילהבחדשותששודרהעברית,מהאוניברסיטה

לאחרהישראליתהטלוויזיהשלהראשוןבערוץ

ביולי 31ב-הצופימבהרבקפיטריההרצחניהפיגוע

החוץ,משרדכמנכ"לבעברשכיהןאבינרי, , 2002

אנשילהרגהחמאסאנשישביצעוהפיגועאתהשווה

הזההקישור,ובעזרת 1948באפרילהדסהשיירת

המדינה(אוהמדינהמעשיביןקשרכללנתקניסה

עדייןאזהייתה"לאהפלסטינימ,למעשישבדרך)

לאפליטימ,היולאכיבוש,היהלאיהודית,מדינה

עללהתקפהבהתייחסואמר ," ..מ,פליטיגירושהיה

רוצחימהפלסטינימאחרות:במילימ-5,1948בהשיירה

עמכנהשהתמודדותאלאסיבה,ללאבנו

מופרכימשהדבריממעלההציוניתההיסטוריה

רבבותמבתיהמנעקרוכבר 1948באפריללחלוטין,

בלבד,זוולאפליטימ,והפכוהערבימהארץמתושבי

יומיימתוכננההדסהשיירתעלשהמתקפהאלא

הכוחממפקדיאחדולדברייאסין,דירכיבושלאחר

הטבחעלתגמולפעולתלמעשההייתההערבי

בכפר,"שנעשה

לאוודאיגרידא,התנצחותמטרתהאיןזודוגמה

חשיבותהאולמלו,שקדמבפשעאחדפשעהצדקת

פוליטיותמסקנותהסקתשלהמנגנוןלהצגתרבה

ולאבחנהבמכוון,מוגבלמידעבסיסעלמוטעות

אתדווקא(ולאוהמדינהאתמשרתזהשמנגנון

האירועימשליותראמיןהיסטוריתיאוראזרחיה),

בוצעההצופימהרשיירתעלשההתקפהמצייןהיה

כמאהוהריגתיאסיןדירכיבושלאחריומיימ

ימינושלהאירועימביןהמשווההכפר,מתושבי

בזמןכילמסקנהמגיעאוליהיההעברלמאורעות



המדיניותביןקשרקייםההם,בימיםכמוהזה,

לביןשבדרך)המדינה(ושלהמדינהשלפרקטיקותרה

היההואהפלסטינים,שלוההתנהלותהמדיניות

חד-לאאםגם-כלשהוקשרשישגםמסיקאולי

לביןוההתנקשויותההתנחלרירתהכיבוש,בין-ערכי

מידע,עלהמבוססכזה,מחשבתימהלךהפיגועים,

להימנעכדאיוגםראויכילמסקנהמובילאוליהיה

עםעלומשליטהקרקעותמגזלמפשע,חפיםמרצח

דווקאמובילההיתהלאהדבריםשלכזוהצגהאחר,

הלאומיתשהתנועהאבינרי,שללמסקנתו

ולפיכךמוות"ייבניהיהודיםבכלרואההפלסטינית

ממשלתשלהדומהלמסקנהאוהיפרדות,דרושה

אינניכילהדגישחשובלדבר",מיעםש"איןישראל

אםבשאלהאדוןלאולכןעמדות,עםכאןמתווכח

מבקשאניזאת,תחתהיפרדות;הואהנכוןהפתרון

מלעיטמידע,הציבורמןהמונעהמנגנוןאתלנתח

בכושרפוגעוכךומוטהחלקיתבאינפורמציהאותו

שלו,השיפוט

ההכחשהומערךהשב"כפעילות

החינוךמערכתהתקשורת,כליכילקבועאפואניתן

למדינהנ:>פשרובחוקהמעוגנתבמידעוהשליטה

ההיסטוריהנרטיבאתהיהודיםבאזרחיהלהטמיע

מצדהוכפייתיחד-צדדימהלךרקזהאיןלה,הרצרי

לאלופרטהיסטוריים,למסמכיםביחסהמדינה,של

מקיימתישראלמדינתהביטחון,למנגנוניהנוגעים

שנוסףאלאיחסית,פתוחהמדיניותהאחרונותבשנים

ראשיתעדשננקטההנוקשההחיסיוןמדיניותעל

כהןסטנלישלכהגדרתווהייתההשמונים,שנות

קיימת ,) official denial (רשמית"ייהכחשהבבחינת

 ,) cultural denial (תרבותית"ייהכחשהגםבישראל

התגבשההיהודיתבחברהתרבותיתהכחשה

ראוימההמגדירותכתובותבלתיהבנותבאמצעות

ומהאחד,מצדבפומבי,בולהכירניתןומהלהיזכר

לכךהסיבהזושני,דמצדולהשכיח,להדחיקיש

בהכרחמביאיםאינםופרסומםמסמכיםשחשיפת

הציבורי,בשיחלשינוי

ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוק , Dהארכ'ונ'חוק

גורםאךמשמשיםזו,מבחינהוהתקנות,החוקים

עלשניםעשרותשלחיסיוןהטלתלהכחשה,מסייע

לעבר,ביחסלהכחשהמסייעתהארכיונייםהמסמכים

מאפשרהביטחוןמנגנונימסמכיעלהתמידיהחיסיון

משחררתזוחקיקהביומיום,הנעשהאתלהכחיש

כמוהקולקטיבי,העברעםלהתעמתהצורךמןרבים

החברהמשמרתכךבהורה,בשמםהנעשהעםגם

כחברהשלההעצמיהדימויאת-ישראליתהיהודית

וכךאמת),שלגרעיןעל(המתבססודמוקרטית,נאורה

לביקורתאועצמיתלביקורתהאפשרותמצטמצמת

השלטון,כלפי

אודותעלבישראלהאקדמימהמחקרחלק

תרומתהאתהיטבממחישהפלסטיניתהאוכלוסייה

הנאור,העצמיהדימוילבנייתהמגבילההחקיקהשל

אחד,תחוםשלבחינהבאמצעותלהלןזאתאדגים

יעקבשלספרואחד,ספרעלובהתבססהחינו,ךתחום

אורשראהפוליטיים,עיוביםבישראל:הערביםלנדאו,

בחרתי 8,1971-בהביטחוןמשרדשלמערכותבהוצאת

לפניפורסםשהואמשרםדווקאכדוגמהזהבספר

שניםשימששהואמשוםוכןהארכיונים,פתיחת

בסיסכספרהיום,עדבוהמשתמשיםוישרבות,

וכךבישראל,הערביתהחברהעלאקדמייםבקורסים

 9הערבים":ייחינוךשכותרתו-הפרקבתתנכתב

כאחדהמקומייםוהשלטונותהמרכזייםהשלטונות

חינוךבהרחבתניכרמאמץהשקיעוישראלבמדינת

חינוךשללרמתולהביאובמטרהובשיפורו,הערבים

לאורמאוד,עדקשהמשימהזוהיתההיהודים,

בכפרים,במיוחדהערבים,בחינוךהאטיתההתקדמות

 ..ישראל,בארץהבריטיהשלטוןשנותשלושיםבמשך

בשיפוררבמאמץהשקיעוהתרבותהחינוךמשרד

והתיכונייםהיטודייםהטפרבבתיהלימודיםתכנית

הערביםהילדיםלחינוךשהוקדשההלבתשומת ..כאחד,

היהודים,הילדיםלחינוךשהוקדשהלזושווההיתה

הימנה,למעלהלאאם

מקוםמשאירואינוברוראלובשורותהמוצגהמסר

המאמציםמרבאתהשקיעהישראלמדינתלספק,

היאהערבית,לאוכלוסייההשכלהלהקנותכדי
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ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוקהארכ'ונ'ס,חוק
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ילדימלחינוךיותררבהלבתשומתהקדישהאפילו

היהכךהאומנמיהודימ,לילדיממשהקדישהערבימ

שהשתקףהרושמאוליהיהזהלאמיתו?המצב

פתוחימשהיווהתרבות,החינוךמשרדשלבפרסומימ

לעיוןשהותרויותרמסווגיממסמכימאולמלעיון,

שונה,תמונהמגלימפורסמו,וטרמלאחרונה,רק

ערבימ,לענייניהוועדותשלמסמכימהמאלובחלקמ

בקצרה,לתארןשראוי

ערבימ,לענייניהמרכזיתהוועדההוקמה-1954ב

ערבימלענייניהממשלהראשיועץשלבריכוזו

מחלקתראשבשב"כ,הערביהאגףראשובהשתתפות

מחלקתוראשישראלבמשטרתמיוחדימתפקידימ

היוזולוועדההביטחון,במשרדהצבאיהממשל

במשולשבגליל,-מרחביותועדותשלושכפופות

הצבאיהמושלישבמהןאחתכלובראש-ובנגב

האחראימהיובוועדההקבועימהחברימהאזור,של

והמשטרה,השב"כמטעמערבימענייניעלהאזוריימ

סוכנימלהפעלתהצה"ליתהיחידה , 154יחידהונציג

הייתהאלולוועדותבישראל,הגובלותבמדינות

שלהיומיומחייעלמכרעתהשפעהשנימבמשך

הביטחוןזרועותתיאמושבהןהיותבישראל,הערבימ

וכלפיבכללההערביתהאוכלוסייהכלפיצעדיהןאת

סטטוטורית,סמכותנעדרוהןבתוכה,ופרטפרטכל

שונימבתחומימרבמשקלנודעלהמלצותיהןאולמ

והיתרינשקרישיונותעבודה,אישורימתןכגון

לגבימדיניותוהתווייתמוכתאריממינויבנייה,

קיומלאשראמהמליצוהוועדותאישימ,אויישובימ

אופוליטיימפעילימלעצוראמלאסרה,אוהפגנה

הממשלהמשרדיכלחריגימ,למקרימפרטלהגלותמ,

עמפעילותמאתתיאמוהערבי"ב"מגזרשפעלו

הממשלביטוללאחרגמלפעולשהמשיכואלו,ועדות
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הצבאי,

המרחביתהוועדהשקיימהבישיבהוהנה,

יחסמאתחבריה,סיכמו 1954בנובמבר-18בבמשולש

ערבימ:לצעירימגבוהההשכלהלהקניית

הוועדהאיןובטכניון:כאוניברטיטהערבימתלמידימ

האזור,לתושביגבוהההשכלהמתןיפהבעיןרואה

למוטדותכניטתמאתלמנועאפשרותואיןמאחר

הוועדה[מציעה]כתלמירימ,שנתקבלולאחרהנ"ל

למנועכדיהנ"להמוטדותהנהלתעמבמגעלבא

באמצעותתיכוןצבאימושלע"יייעשההמגעקבלתמ,

צבאי,ןסממשלמחיהביטחון,משרד

היאהפסקהלעיון,ראויבפרוטוקולהדברימניסוח

כיהמשפטולמעטבלבד,ספורותשורותבתקצרה,

נימוקימ,מפורטימלא " ..יפה,בעיןרואההוועדה"אין

ביטחון,נימוקילכל:ברורימשהמהנחהמתוךכנראה

משטרהצבא,מאנשיורקאךהמורכבתהוועדה,

ניתןלאכימציינתהיאבמגבלותיה,מכירהושב"כ,

לאוניברסיטה,התקבלשכברממילימודימלמנוע

לפעול"מציעה"אלאמחליטה,אינההיאלפיכ,ך

קשרימבאמצעותהממוסדת,למערכתמחוץ

והשפעה,

המהל,ךביצועאופןעלנתונימאיןהגלויבחומר

נציגביןבפגישההתרחשמהלדעתבאפשרותנוואין

מההאקדמיימ,המוסדותראשילביןהביטחוןמשרד

וכיצדהממשלתיהפקידשהעלההנימוקימהיו

שמדיניותיודעימאנואולמהמוסדות,ראשיהגיבו

תלמידימממנהוסבלושנימ,כשלושבמשךננקטהזו

בספטמברבוטלההיאשנתונימ,שלושהאומשניימ

"לאכישקבעהחדשהמדיניותנתקבלהאז , 1957

במוסדותבלימודימהאזורלתושביקשיימייעשו

גבוהימ","

שנועדזה,מהלךעלמילימלהכבירצורךאין

אמנמערבימ,מאזרחימגבוהההשכלהלמנוע

חקיקתכגוןהמדינהשלמנוגדותלפעולותבמקביל

אילולדעתקשהספר,בתיובנייתחובהחינוךחוק

עלידעוובאקדמיההביטחוןלמערכתמחוץגורמימ

בשעתו,מתפרסמהדברהיהשל~להניחניתןכך,

לנדאו,מסויימימ,בחוגימביקורתנשמעתהייתה

הפסקהאתכתבכאשרכךעלידעלאכנראה,

יחסהשלאידיליתמצבתמונתוהציגלעיל,שצוטטה

לומראפשרהערבימ,אזרחיהכלפיהמדינהשל

חיוביבאורהממשלתיתהמדיניותאתלהציגשרצונו

מסמכימשלהיעדרמבדמותסיועלהמצאה

דןכאשרהפרק,בהמשךגמעשהכךבעייתיימ,



בארץ:הערביימהספרבבתיההוראהבתוכני

לפיהליברלית,השקפהמנקודתיצאוהחינוךמתבנני

מורשתםאתלהמירערביםילדיםלאלץרצולא

יהודית.בציביליזציההתוכןורבתהעשירההתרבותית

לאזוחינוכיתמדיניותשלהישראליםלמתכנניה

הסיכון,אתבחשבוןהביאוהםאשליות.כלהיו

לעודדעלולהערביתהתרבותלימודעלהדגשכי

היהזהדברבישראל.ערביתלאומיתהתעוררות

היההערבייםהספרשבבתימכיווןבמיוחד,סביר

(היפוךאחתלעומתשנייםלמורותמוריםביןהיחס

לצפות,היהניתןהיהודיים).הספרבבתי-הדברים

באוזניללאומנותיטיפוהללוהגבריםמןחלקכי

תלמידיהם."

ערבימשגברימהטענהבחינתהיינוהמגדר,שאלת

ערביות,מנשימיותר"לאומניות"נטיותבעליהמ

אתלנדאושלמתיאורוהעולההתמונהאמוהשאלה

תואמתהערביימהספרבבתיהלימודימתכניות

כירקאצייןכאן.דיוננומתחומחורגותלמציאות,

שהגורמימהואהפסקהמקריאתהעולההרושמ

בחשבוןייהביאובמדינהערבימענייניעלשהופקדו

לתלמידיהמינחילוערבימשמורימהסיכון"את

להמיקרהיהההוראהחופשאךלאומיימ,רעיונות

זאת.למנועניסולאולכן

הפיקוחהמציאות?אתמשקפתזותמונההאומנמ

לבתימורימקבלתעלהביטחוןשירותישלההדוק

בעתגמכזההיהולאסוד,בגדראינוהערביימהספר

לכלידועהיההשישימ.שנותבשלהיהספרכתיבת

יכולתוככלניסההשב"כ,בהנחייתהחינו,ךשמשרד

בהוראה,לעסוקהקומוניסטיתהמפלגהמחברילמנוע

שהיא.בחינהמכלראוייממועמדימהיואמגמ

ומפלגותמפא"יתומכיאוא-פוליטייממועמדימ

היולאאמגמיחסית,בקלותהתקבלושלה,הלוויין

שלההתעלמותאתלהוראה.הולמימנתונימבעלי

זושעובדהאואופנימ:בשנילפרשניתןלנדאו

בשלאותההשמיטשהואאושולית,לונראתה

מסמכימ.היעדר

במקצתלעייןניתןשנה,ארבעימכעבורכיומ,

ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוק , Dהארכ'ונ'חוק

החלקיתהתמונהאתולהשלימהשב"כמסמכי

כילהעירהמקומכאןזה.מסוגבמחקרימהמוצגת

אולמחוקרימ,בפניכולוחסומאמנמהשב"כארכיון

כגוןאחרימ,גורמימעמהשב"כשלהתכתבויות

החינו,ךומשרדהצבאיהממשלישראל,משטרת

שלבתיקימהמדינהבארכיוןלאיתורניתנימ

שונימ.ממשלתייממשרדימ

(האגףהשב"כשל 490יחידהכיעולהזהמחומר

דו-חודשיימ,הנראהככלדוחות,הכינההערבי)

מורימשללאומניותוהתבטאויותייפעילותשכותרתמ

למשרדהדוחותאתהעבירההיחידה ."מותלמידי

טרמהמורימלסינוןמעברכיעולהעודהחינוך.

שלמערכתלקיימהשב"כהמשיךלעבודה,קבלתמ

מורימהספר.בבתיהמורימעלמתמידמעקב

תחתהועמדו"שליליות"התבטאויותשהשמיעו

הועברו-בדרכמהמשיכוואממיוחד,פיקוח

כפיליברלית,התנהלותזושאיןכמובןמתפקידמ.

לאונערךהמעקבהדברימ.פניאתלנדאושמציג

כאלה,היואמלאלימות,שהטיפומורימאחרדווקא

באש"ף.אואל-נאצרעבדבג'מאלתמיכהשהביעואו

באחדלשבותשקראומורימאחריגמנערךהמעקב

מ,הפליטיאדמותאתגזלהישראלכישטענובמאי,

משרדכישטענואלואףאופעולהמשתפישקיללו

הערבימ."אתמפלההחינוך

הביאהפוליטיותנטיותיהמפיעלהמוריממיון

מצטברתהשפעהבעלוהיהרבהלקונפורמיותכמובן

החינוךשלואופיורמתוועלהערבימהתלמידימעל

לעצמגמניכרתרבהחשיבותלכ,ךמעברלו.שזכו

הספרבתיבתוךהלשנהרשתותשלוהביסוסההקמה

הדוחותהתבססושעליוהגלמחומרהלימוד.וכיתות

שהעבירודיווחימהיההשב"כשלהתקופתיימ

עלתלמידימתלמידיהמ;ועלעמיתיהמעלמורימ

שלשלמדורגדלזובאווירה ' 4מוריהמ.ועלחבריהמ

זושנקודהדומהישראל.במדינתערבימאזרחימ

הערבימ':ייחינוךעלכותבימכאשרפחותלאחשובה

המורשתאתלשמרהחינוךמשרדשלהרצוןמאשר

המוריממיוןלנדאו.שלכטענתוהערבית,התרבותית

למנועכדיהשב"כ,באמצעותהמדינה,בידינעשה
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ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוק , Oהארכ'ונ'חוק

שאימצומיהפלסטיני.הלאומיהנרטיבהפצתאת

החוק,בסיועהתעלמו,הפשטניהציוניהנרטיבאת

הןהזההנרטיבלהשלטתששימשוהאמצעיממן

הערבית.האוכלוסייהעלוהןעצממעליהמ

סיכום
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ולהצדיקעצמןלכונןנוטותואומותחברותמדינות,

לשמ 15מטה-נרטיב.סיפור-על,באמצעותמעשיהןאת

למידע,נגישותהציבורמןמונעותמדינותכך,

אתמעצבותהןוהאקדמיההתקשורתובאמצעות

הופכתכךמפריע.באיןכמעטכרצונןהציבוריהשיח

היהכךלמדינה.עוצמהלמקורהפרטשלבורותו

גמכמוטוטליטריימבמשטרימבהווה,וכךבעבר

 16ליברליות.בדמוקרטיות

אזרח,כלכמוועיתונאימ,באקדמיהחוקרימ

אלולדחותו.ויכולימסיפור-העלאתלאמץיכולימ

החוקשמטילבהגבלותחיזוקמוצאימאותוהמקבלימ

בראשמשפיעימהמגבילימהחוקימהמידע.חופשעל

סיפור-אתלאתגרשמעוניינימאלועלובראשונה

העל.

אתהפך 2002ב-שנחקקהחדשהשב"כחוק

חוקיתלבלתיהביטחוןשירותיאודותעלהכתיבה

לפקחבאפשרותהןפגעובכךלחלוטין,כמעט

הציבור.אתליידעבמאמץוהןמעשיועלביעילות

להתמודדשניתןמלמדארצות-הבריתשלהניסיון

שלאינטנסיביתפעילותבאמצעותאלואיסורימעמ

שלובגיבויוחוקרימעיתונאימאדמ,זכויותארגוני

מלחמתחקרשלהישראליהניסיוןהמחוקקת.הרשות

לארכיונימיחסיתחופשיתגישהשגממלמד,י 948

שגמלהניחסבירהציבורי.בשיחלשינויערובהאינה

לביקורתתוביללאהשב"כלמסמכייותררבהנגישות

שכןהיהודי,הציבוררובמצדפעילותועלנוקבת

עמלהתמודדמשלודרכימישההכחשהלמנגנון

מכךלהתעלמאיןזאת,ובכלנוח.ולאחדשמידע

בשיטהיסודאבןהיאלדעתהאפשרותשעצמ

הדמוקרטית.
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ידיןאוריטפרהשב"כ",פרשתמשבר:בזמןלממשלההמשפטי
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בפעילותמתמקדתשאינההישראליים,הביטחוןשירותישל

 1al1 Black and Benny Moris, Israelראו:ישראל,בתוךהשב"כ

vices ן'Secret Wars: A History oj Israel's Intelligence Se 

) 1991 , New York: GI'ove Weidenfeld (. 

העינוייםבתחוםבעיקרהכבושים,בשטחיםהשב"כפעילות

ייבצלםי:ארגוןשלבדוחותנסקרההסייענים,גיוסבתחוםגםאך

למשלראובחקירות,כוחהפעלתשלהלגיטימיותבשאלתלדיון

הכללי,הבטחוןשירותבחקירותכח"הפעלתקרמניצר,מרדכי

הנחהקרמניצר . 666עמי ,) 1997 (דוממשלמשפטבמיעוטו?",הרע

הצעתצימרמן,אריאלהפרסום:בכתיבתצימרמןאריאלאת

ירושלים,לדמוקרטיה,הישראלי(המכוןמשווהניתוחהשב"כ:חוק

1997 (. 

 Articleראו:בישראל,למצבלמדיהדומהבבריטניה,המצבעל

: 19 and Liberty, "Secrets, Spies and Whistleblowers 

Freedoln of Expl'ession and National Security in tl1e United 

: Kingdom," 2000; 1-Ielsinki Watcl" "Restricted Subjects 

F"ecdom of Expression in the United Kingdom," Human 

1991 , Rights Watch . 

לחוקהודותלמסמכיםיותררבהנגישותישבארצות-הברית

שנחקקלחוקהתיקוןמאז,ובייחוד 966-1בשנחקקהמידע,חופש

פעלרייגןממשלכבראולםווטרגייט.פרשתבעקבות ,-1974ב

סוכנויותשלואחריםמבצעייםלמסמכיםהנגישותלצמצום

 Diana M.T.K. Autin, "The Reaganראו:המודיעין

Administration and the Freedom of 1nformation Act," in 

Freedom at Risk: Secrecy, Censorship and Repression in the 

1980s, ed. Ricl1ard O. Curry (Philadelpl1ia: Temple 

69-85 , University Press, 1988), pp . 

העליוןהמשפטביתשופטיאחר FBIה-שביצעהמעקביםלניתוח 3

 Alexander Charns, Cloak and Gavel :ראו:הברית,בארצות

FBI Wiretaps, Bugs, Injormers and the Supreme Court 

) 1992 , Urbana and Chicago: University of 1llinois Press (. 

ועלצעדיהם,הצרתעלאקדמיה,אנשיאחרמעקביםעל

הסוציולוגיהמחקרהתפתחותעללכךשהייתהההשפעה

 Mike Forrest Keen, Stalking theראו:בארצות-הברית,

Sociological Imagination:]. Edgar Hoover's FBI Surveillance 

: oj American Sociology (Westport and London 

) 1999 , Greenwood Press . 



הפדרליתהחקירותלשכתשלפעילותהעלמקיףלספר

 Kcnnctl,0'Rcilly, "Racialראו:שחורימ,פעילימשלבקבוצות

1960-1972 , Mattel's": The FBI Secret File on Black Amel'ica 

) 1989 , Nc\v Yorl" Tl,C Fl'CC Prcss (, 

בזמןהאמריקניתהשלומבתנועת FB [-השלמאבקועל

 [ alncs ](irlcpatrick Davis, Assalilt onראו:וייטנאמ,מלחמת

the Lejt: The FBI and the Sixties Antiwar Jv!ovement 

) 1997 , London: Pracgcr (, הקדמהעמטובה,בסיסיתלסקירה

 Nclson Blaclcstoclc ,ראו:חומסקי,נועמשלמקיפה

COINTELPRO: The FBI's Secret Wal' on PoliticalFl'eedom 

) 2000 , Nc\v Yorl" Patl,fil1der (, 

 Margal'ct ]aylco, FBI on Trial: The Victory in theראו: 4

Socialist Workel's Party Suit against Government Spying 

) 2001 , Nc\v York: Patl,fi"dcr (, אתבהרחבהמצטטהספר

שפסק ,) Gl'icsa (גרייסהתומסהמחוזישופטשלהדיןפסק

הפריצותבגיןרקלאהסוציאליסטיתהפועלימלמפלגתפיצויימ

המפלגה,לשורותמודיעימהחדרתכשלגמאלאלמשרדיהמ,

שלמהעמהראיוןתמלילאתלידישהעבירעללאביתודה 5

הראשון,בערוץאבינרי
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Stanlcy Cohcn, States oj Denial: Knowing about Atrocities 7 

,and Sujjering (Cambridgc: Polity Prcss, 2001), pp, 10-14 

אליקימתרגמפוליטיים,עיוניםבישראל:הערביםלנדאו,מ,יעקב 8

 ,) 1971תל-אביב,הביטחון,משרד(מערכות,רובינשטיין

 , 55-54עמ'שמ,

ולש.ב,ב,.ישראללמשטרתצבאי,ממשללמח'תיבוןצבאימושל 10

-18בשהתקיימה 7מס'המרחביתהתיאוםמישיבתסיכומימ

תיק , 79חט'אמ"י],[להלן,ישראלמדינתארכיון , 1954בנובמבר

2314/8 . 

 , 1957בספטמבר 1 , 22מס'תיבוןמרחביתועדהישיבתפרוטוקול 11

 • 28718,תיק 79,חט'אמ"י

 . 55עמ'לעיל, 8הערהלנדאו,י. 12

פעילותלמשלראואלומסוגימלהתבטאויותלדוגמאות 13

לקב"ט 490יח'ותלמידים,מוריםשללאומניותוהתבטאויות

 . 236/17תיק 79חט'אמ"י, , 1965ביולי 19החינו.ךמשרד

מופיעשבהשלו,הדוקטורבעבודתבוימליאירגמהתייחסלבך 14

פלסטיניות,בקהילותהביטחוןגורמישלפעילותמעלקצרפרק

התשעימשנותבמהלךשנחשפוחומרימעלהסתמבותתוך

ב'שראלהצ'בור'והש'חהשב"כחוק , Dהארכ'ונ'חוק

הישראליהממסד"יחסבוימל,יאירראוהמדינה.בארביון

השני,העשור-ופעולותעקרונותמדיניות,בישראל:לערבימ

תשס"א),חיפה,(אוניברסיטתדוקטור,עבודת ," 1968-1958

החמישי.הפרקובמיוחד

 HOlni Bl,abl,a, cd., Nationראו:תיאורטיולביסוסלהרחבה 15

) 1990 , and Narration (London: Routledgc . 

 Thon1asראו:האמריקניתהמדיניותעלחריפהלביקורת 16

", Patcrson, "Thougl1t COl1trol al1d tl,e Wl'itil1g of HistOl'y 

, in Freedom at Risk, cd. R. O. CLll'ry , לעיל, 2הערהראו

 , 68-60עמ'

גרמניהמזרחשלברפובליקהההיסטוריהבנייתשללניתוח

 Marti'1 Sabrow, "Dictatorsl,ip as Discoursc," inראו:

Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural 

History oj the GDR, cd. Konrad ]araLlscl1, trans. Evc Duffy 

195-211 , OXfOl'd: BC1'ghal111, 1999), pp (, 

טרומןבמכוןמחקרעמ'תהוא Dמ'רושל'כהוהךך

הת'כון.למזרחבחוגומלמדהעבר'ת'טה Dבאונ'בר

לל'מוד'במחלקהאורחחוקרה'ותובעתנכתבהמאמר

לונדון'טת Dאונ'ברקולג',ק'נג'זמלחמה,
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-הביטחון I'אבשמ

הישראליבצבארביס J'חייליס

כנאענהרזדה

מסובך,מאודבמצבנמצאיםבצבאהמשרתיםערבים

תעשה,מהמשנהלאבך,בוטחיםלאפעםאףהם

שאנימהזהיהיה",לאשהואאיפהערביהוא"ערבי

ומאשיםעליךסומך"הואשאומרים,כמושומע,

ומחיוונאק),(מיאמנאקבבגידה",אותך

שניםארבעבצבאהמשרתחיילגימיל,'

גיסא,מחדלצבאהיהודימהאזרחימשלגיוסמ

המדינהאזרחיהערבימלרובשניתןמגיוסוהפטור

שלביצירתהמרכזיתפקידממלאימגיסא,מאידך

במסגרתישראל,במדינתהיררכיתאזרחיתמערכת

אתניימ,עקרונותעלהמבוססת zצבאית"יימנטליות

הביטחוןבמערכתמשרתימשאינמ"לא-יהודימ"

המוענקתוהזכויותההטבותלחבילתזוכימאינמ

השיכותמתחושתמנועימוהמיהודימ,לחיילימ

הלוחמימ",'"חבורתנהניתשממנההמלאההלאומית

לשמהצבאיהשירותבקריטריוןמשתמשתהמדינה

שאזרחימבעודהערבימ,האזרחימשלהדרתמ

שירותלשרתיכולימבצבאמשרתימשאינמיהודימ

הנלוותאמנמ)(הפחותותבהטבותלזכותוכךלאומי

התפקידאתמשרתלצבאהגיוסלהדרה,בנוסףלו,

מהאוכלוסייהקטןחלקשלקואופטציהשלהמשלימ

הצבאילשירותבתמורהבישראל,הפלסטינית

הטבותרקלאהערבימלמתגייסימכביכולמובטחות

בצבא;שירתואלמלאמקבלימהיושלאוזכויות

הישראלית,בחברהמלאהשותפותגמלהממובטחת

ועלהסתירותעללעמודמבקשזהמאמר

שלהמניפולטיביהניסיוןאתהמלווימהקונפליקטימ

ביןבמתחדןהמאמרלצבא,ערבימאזרחימגיוס

כאיומנימהפלסטיאזרחיהאתהמדינהתפיסת

מספרלצרףניסיונהלביןהגדרהעל-פיביטחוני

(הצבא,הביטחוןמערכתלשורותמהממצומצמ

אלוערבימחיילימוהמשטרה),הגבולמשמר

במהלךנתקלימהמאךהמדינה,ביטחוןעלמופקדימ

ברמהתמידי,חשדשלביחסהצבאישירותמכל

הערבימהחיילימיחד.גמרשמיתוהבלתיהרשמית

בהמ.לבטוחניתןכיושובשובלהוכיחחייבימ

זוכימהערבימשהחיילימכךעלגממצביעהמאמר

הציוניימהיעדימעל-ידילמדימוגבלימלתגמולימ

שלההתנסויותעללתמוהאיןלטענתי,המדינה,של

כלפיהמ;שוויוניהבלתיהיחסועלהערבימהחיילימ

מנגנוניאתהמעצבהאתניהבסיסאתמשקפימאלה

בישראל.השליטה

שלוהטוביםוהערביםהצבא

ייביתמשמשהצבאישראל,מדינתשלהקמתהמיומ

לצבאהחובהגיוס 4הצעירה".המדינהשלהמלאכה

השירותבאמצעות 5חדשימ,יהודימולמזגליצורנועד

הביטחונילאתוסחברוהיהודימהאזרחימהצבאי,

הסדרשלההיגיון"משועתקשדרכוהמדינה,של

מאפשרהצבאיהשירותכן,כמו 6 ," ..החברתי-פוליטי,

החברתי-הסדרבשוליהנמצאימאלהעמלהתמודד

הנשארהפלסטיניהערביהמיעוטהיינו,פוליטי,

מערךקיימך 948יימאזכיטועןלוסטיק.איאןבישראל

הישראלימ".דהערבימעלבהצלחהשמופעלשליטה

במיוחדש"נוצרהמדיניותעלמושתתתהשליטה

החברהשלהפנימיהפילוגאת ...ולחזקלשמרבמטרה

הצבא 8היהודי".המגזרעמיחסיהאתוכןהערבית

באמצעותהזו.הפילוגבמדיניותראשיתפקידממלא

ישראלממשלותלצבא,ובדווימדרוזימשלגיוסמ

הדרוזימביןכביכולהטבעיתהאיבהאתמטפחות

קייסאחרימ.סןלערבימהבדווימוביןאחרימ,'לערבימ

טובימ""ערבימליצורנועדהזושיטהכיטועןפירו

המשרתימנוספימומעטיממהבדווימחלקמ,(דרוזי

גיוסמכן,אמ(השאר)."רעימ"לייערבימבניגודבצבא)

לצירוףמעברנוספותמטרותמשרתלצבאערבימשל

לישראלי.'ההגנהייצבאשללשורותיוכוחמ

יייחידתשלבהקמתהשתמכואלומלכתחילה,

מטרהשירתה"היחידהכיטענובצבאהמיעוטימ"

השמישותעלהתעלתהשאףחשובהחברתית

ן Zשלה".הצבאית

ייטובימ"נולדימאינמהערבימהמדינה,בעיני

החיהמיעוטייקבוצתהמשהריסטרוקטוראלית,

בניגודשהוקמה-ישראלמדינת-פוליטיתבמסגרת

47 

 '::ז

c 
rו

r 

h 

 ו::

ו

 ::ג
.1' 
r: 



ו'טחןב-הא' 0שב

48 

הפלסטינימ."שארחשבוןועלחשבונמעללרצונמ",

אופייהאתהמדגישהבמדינה-יהודימ"כ"לא

כנאמנימאוטומטיתמוגדרימאינמהערבימהיהודי,

אתהציונותמגדירהבהלצורהבדומהלמדינה

מעצמחשודימ-יהודימ"ה"לאהיהודימ.האזרחימ

הבסיסיהמצבאתולהכניעלדכאוכדיטבעמ,

יש-מוגבלימהצלחהסיכוייבעלתמשימה-הזה

אותמ,לאמןהמעטימ,הטובימ"ייהערבימאתלגייס

נסמךהיהודיהביטחוןמחדש.ולעצבמאותמלבחון

אי-שלכמקורהערבימשללהתגלמותמונזקק

המרכזימעמדהאתלהצדיקכדיוזאתביטחון,

הערביתהאתניותהביטחון.מערכתשלהמתמשך

שהשתלבותבעודאי-בטחון,שלכמסמןמתפקדת

אמביטחון.שלכמסמןמתפקדתהביטחוןבמערכת

עצמועלמקבלהישראליבצבאהערביהחיילכ,ך

להילחמנאלץהואובה-בעתביטחוני,אכיפהתפקיד

איומ-מגלמעצמושהואהבסיסיהאיומנגד

לחלוטין.ממנולהתנעריוכללאשלעולמ

ארנסמשההיההביטחון,כשרכהונתובתקופת

לצבא,בדווימובמיוחדערבימגיוסשלנלהבתומך

למוסלמיממלהפוךמהמ"למנועבמטרהוזאת

גיוסבזכותרווחותדומותהצהרות 14רדיקאלימ".

תהליךלבלימתכאמצעילצבאהערבימ

מזכירנפאעהישאמשלהמ.הפוליטיתהרדיקליזציה

דרוזימשלגיוסמכיבכיר,צבאקציןשלהצהרתואת

להצטרףאולמחבלימלהפוךמהמלמנוענועד

תפיסתעלמלמדתזוהצהרהכיסבורנפאעלחמאס.

יצרכרגע,פעילאינואמשגמכ"מחבל,הערבי

כיהנה 15זמן".בכללהתעוררעלולשלוה'מחבלות'

ייהערבימאתאפילומפלילההחשודההערבי~תכן,

בצבא.המשרתימהטובימ"
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שלהמרכזיימהטיעונימאחדכיגורספלדאלון

משירותההיסטוריהפטורלהצדקתישראלממשלות

ייפרצהיהווהשגיוסמהואהערבימלרובשניתןצבאי

ובמשרדבצבאבכירימתפקידימבעליך 6ביטחונית".

אזרחיהעללסמוךניתןלאשפשוטייסברוהביטחון

לגיוסהנוגעבכלישראלמדינתשלהמוסלמימ

אזרחימשלבנאמנותמספק"הטילוהמלצבא".

לצבאלגיוסמההסכמהכיוטענומ,ונוצרימוסלמימ

ממשלותלשורותיו".דךחמישיגיסלחדירתתסייע

אובצבאערבימשלשירותמכיגמחששוישראל

להעלאתיובילולאומישירותכגוןבחלופות

לטיפוחו"יתרמוזכויות"ולשוויוןלהטבותייהציפיות

 18 ."ואירדנטיותפוליטיותשאיפות

מעטימערבימחיילימרקהצבאשהוקממאז

המתמידהחשדכן,פיעלואףבו,לשרתהתנדבו

בתהליךעודהמוסדיתברמהמתגלהכלפיהמהמופגן

היהודי,החיילביןמבחיןזהתהליךעצמו.הגיוס

לאמונותיוקשרכלבלילצבאלהתגייסשמחובתו

החייללביןהפוליטית,השתיכותואוהאישיות

שנילהגישועליובהתנדבותשמתגייסהערבי,

עלשיעידוצבא,מאנשיכללבדרךהמלצה,מכתבי

מוחלטבניגודעומדזהנוהלאמינותו.ועלנאמנותו

מדינתשלהיהודימאזרחיהבפניהמוצבימלקשיימ

ממניעימלצבאלהתגייסהמסרבימישראל

מופעלימאלואזרחימעלמ.פוליטייאואידיאולוגימ

לשרתמתבקשימהמרבותופעמימואיומימ,רבלחץ

מסירובלהימנעכדילא-קרביותפקידותיותבמסגרות

היהודית-לאומית,במסגרתבצבא.לשרתמוחלט

אלהגמהישראלימ,היהודימהאזרחימשליהדותמ

באופןאותממקטלגתבצבא,לשרתהמסרבימ

טוב,צבאיגלמוכחומרלמדינהכנאמנימאוטומטי

באופןהערבימהאזרחימאתמקטלגתשערביותבעוד

לקוי.צבאיגלמוכחומרכלא-נאמנימאוטומטי

להמציא,נדרשימשהמההמלצהמכתביעלנוסף

תחקירימעוברימלצבאהמתנדבימערבימאזרחימ

אחדאתנית.המותאמימקשוחימייביטחוניימ"

עצמואתלזהותנתבקשנוצרי,·ךשראיינתי,האנשימ

הפגנותבמהלךשצולמובתמונותמשפחתובניואת

השיבשהצבאלפניוזאתושלוות,חוקיותפוליטיות

עצמאכן,התאמה".ייחוסרשלבטענהריקמפניואת

הצבאילמנגנוןאי-התאמהאוהתאמהשלההגדרה

ערביממתנדבימאתנית.משמעותבחובהטומנת



אמקבעדרךצבאילשירותנפסלימפוטנציאלימ

קרובילהמישכינחשףהביטחוניימבתחקירימ

(למשלה"מוכרימ"ישראללגבולותמעברמשפחה

דרוזישוטרבלבנון).אובעזההמערבית,בגדה

עלנוסףקבעבשירותשנימשבעהמשרתשראיינתי,

ששמעתידברימביטאהחובה,שירותשנותשלוש

היאשליייהתחושהנוספימ:מרואייניממפי

"אל-במונחהשתמש[הואהביטחונישהתחקיר

 20בערבית]מעורבתעבריתאל-ביטחוני",תחקיר

יותרתחקירהואדרוזימ,כולל ,'מ'מיעוטישעוברימ

אתהאמבהמש,ךהראשון.בשלבזהככהמעמיק.

עמוק.ויותריותרחופרימהמבדרגה,לעלותמנסה

נוהלרקהואיהודימחיילימשלהביטחוניהתחקיר

הנייר".עלרשמי,

הובנתהוהבדווימהדרוזימהאזרחימשלזהותמ

ערבימשלמזהותמיותראמינהכזהותהמדינהבידי

הדרוזימגיוסשלההיסטוריהזאת,עמאחרימ.

הזהותשלכינונהפרויקטכימלמדת,לצבאוהבדווימ

עלבאאינושלעולמהדרגתיפרויקטהואהאמינה

הצבאישירותמלאורךלהיחשדמוסיפימהמסיומו:

שלהחובהגיוסבפוטנציה.ערבי 2טרויאני'''כ"סוס

מדיניותיישמהוהמדינה ,-1956בהחלהדרוזימ

זאת,למרותלצבא.להתגייסבדווימהמעודדת

ערבימחיילימגמכמווהבדווימ,הדרוזימהחיילימ

יהודי,פיקודתחתנפרדותביחידותשובצואחרימ,

להשתתףלהמהותרולאהשירות,רמתהגבלתעמ

השבעיממשנותערב.למדינותישראלביןבמלחמות

מחוץתפקידימלמלא"מיעוטימ"לחייליהותרואילך

המודיעין),וחילהאווירחיל(מלבדהנפרדותליחידות

בפניהמ,פתוחותהוכרזוהצבאיחידותכל-1991וב

וחיילילהתקיימממשיכותהנפרדותהיחידותכיאמ

 2001ב-למשל,כ,ךאליהן.משובצימעדיין"מיעוטימ"

לדחותההחלטהנגדלבג"צג'אנמחוסאמסמלעתר

בפועל,הדרוזית.החי"רמיחידתלעבורבקשתואת

עדייןאחרותביחידותלשרתהאפשרותכן,אמ

גורף."באופןמוגבלת

אתמדגישההנמשכתהמיעוטימ""יחידתהבלטת

אינמאלוביחידותהמשרתימהחיילימכיהעובדה

ן'טחןב"הא' 0שב

שהרי ,"מ"מיעוטיחייליאלאגרידא,ישראלימחיילימ

ליהודיממכוון"ישראלי"במושגהשימושעצמ

תפקידימקבלתקידומ,בדרגה,העלאהבלבד."

פיעלמאורגנימהמאףספציפיותמשימותוהטלת

הבדווי,החינוךמסלולבוגרסמיר,אתניימ.קווימ

ליוקבעוקצינימלקורסאותישלחו"המלי:סיפר

זאתובכלאל-אדחא,בעידפסיכוטכניתבחינה

מחולק,שהצבאבגללאבלגבוה.ציוןקיבלתי

"אל-מירחבבמונחהשתמש[הואהבדוויבמרחב

תקןהיהלאבערבית]מעורבתעברית-אל-באדווי"

ואמרלילעזורניסההאחראיהקציןשנה.באותה

[הואתקןיתפנההבאהבשנהאולישנה,לחכותלי

רב-סרןבעברית]".ייתקן"במונחפעמיימהשתמש

נהרגהבדווית,הסיורמיחידתחיילמאזאריב,אשרף

בריאיוןסיפרמאזאריב,עסריאחיו, ; 2002בינואר

"אופק",לתוכניתהתקבללאשאשרףהארץלעיתון

פלוגה",מפקדילטפחשמטרתוהיוקרתיייהפרויקט

קציןנחשבאשרףשלושביחידהש"למרותמשומ

כבדווי ...בדווינשארתמידהואצה"לבשבילמעולה,

גבוהטיפסתאמהראש.אתמדייותרלהרימלךאסור

אותך"."יורידווישרמכהלךיתנומדי

ההטבות.לחלוקתגממחלחלהאתניהקריטריון

לבדווימ,הצבאיתהחינוךתוכניתהיאלכךדוגמה

צבאיותזכותנקודותבדווימלמורימהמעניקה

האתניההגיוןמדימ.בלבושספרבבתיהוראהבעבור

כדוגמתאתניימזיכרוןבאתריגממתגלההצבאשל

אובטוף,לעמקבסמוךבדווימלחללימהזיכרוןאתר

הערבימהחיילימבעוספייה.הדרוזיהקברותבית

ויחידותמצומצמשקידומכךעלהצביעושראיינתי

 .הצבאיבשירותמאותמלהגבילממשיכימסגורות

הגבולותמןומאוכזבימביקורתיימהיושחלקמבעוד

אתהצדיקומהמרבימהזכוכית,ומתקרותהאתניימ

כישטענוהיוהסברימ:בכמההללוההגבלות

מ;מוכשריערבימבחיילימממחסורנובעותההגבלות

הואהצבאיתבמערכתהשינויתהליךכישסברוהיו

פירות;יישאשהואעדבסבלנותלהתאזרוישמדורג

אפליה,שלבודדימבמקריממדוברכישגרסווהיו

-34מאחדלאאףזאת,עמצבאית.מדיניותשלולא
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שראיינתיהגבולמשמרושוטריהשוטריםהחיילים,

מלאשוויוןקייםכיהאמין 2002 2000-בשנים

המועצהראשאל-היב,חסןאפילוהביטחון,במערכת

הגששיםיחידתמפקדולשעברזראזירשלהמקומית

כלמסודר,"הצבאלי:אמרצפון,בפיקודהבדווים

קיימת ..יתקדם,שלוהיכולותאתשמוכיחאדם

במאהמובטחלאוקידום ..מהם,אחדיםאצלאפליה

לעובדהבאשר 25אחד",דרוזיטיסאפילואין ..אחוז,

הגבוהותהצבאיותלדרגותמגיעיםאינםשערבים

במצבכיסבוריםשראיינתיהחייליםרובביותר,

ערביםעללסמוךיכולהאינהישראלמדינתהנוכחי

להפקידיכולהואינההחלטות,לקבלתהנוגעבכל

סבוריםהללוהחייליםרגישים,מדינהסודותבידיהם

אלאמריטוקרטית,לרובהיאהצבאמדיניותכי

למעשה,הלכהאותהמסלפיםאתנייםששיקולים

לטובתבריגולאל-היבעומרסמלהואשם-2002ב

שובהודגשהאל-היבשלהבדוויתזהותוחיזבאללה,

מהותיתכעובדהוהתקשורתיהציבוריבדיוןושוב

שברורבעודבישראל,היהודיוהציבורהצבאבעיני

ינחהלאבריגולמואשםאשכנזישיהודיבמקרהכי

החיילמבגידתלהשליךשלאהציבוראתצה"לדובר

אל-שלבמקרההריהיהודי-אשכנזי,הציבורכללעל

חריג"מקרהזהוכילהדגישהרמטכ"למיהרהיב

הבדוויםכללגבימסקנותממנולהסיקואסורובודד,

ביטחוןעלבהגנההבדוויםשלתרומתםבמדינה,

ועדהמדינהקוםמאזומוכחתמתמשכתרבה,ישראל

אתכיארנסמשהצייןלאל-היב,בהתייחסו 2היום",·

רביםשלופגיעהחרדהתחושותייילוומשפטו

זומשברבשעתכיוהוסיףהבדווית",בקהילה

אתלהביעצריכיםישראליםהבדווית,לקהילה

כילזכותוטעןאל-היבשלדינועורך 2בה,דתמיכתם

משפחתומבנירביםכירבות,שניםבצבאשירתהוא

כמהוכיהביטחוני,בשירותםגבוהותלדרגותהעפילו

 28הצבאי,שירותםבמהלךנהרגואףמשפחתומבני

עמובריאיוןהצהיראל-היב,חסןהנאשם,שלאחיו

אתרקלאהכתהההאשמותלנוכחהתדהמהכי

"כלאתגםאלאזראזיר,כפרובניואתמשפחתו

לכלהיהברור 2הבדוויים",'הערבייםהכפרים
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אלאישראלי,חיילאינואל-היבעומרכיהצדדים

משמעותהאתנילשיוכווכיישראלי,בדרריחיילהוא

עליונה,

בעברותהואאףנחשדשראיינתיהחייליםאחד

אתתיארהואדבר,שלבסופוושוחררביטחוניות

אותיולקחובאו"הםהאתנית:זהותושלחשיבותה

לאזהאחר,ערביכלכמוהלילהבאמצעמהבית

קיבלוהםלמהלא,אובצבאששירתילהםשינה

במונחהשתמש[הואהביטחוןלמערכתאותי

בערבית]מעורבתעברית-אל-ביטחון""מערכת

עלאמתבמכונתאותיבדקואפילוהם-מההתחלה

בעברית],מדים"ייעלבמונחהשתמש[הואמדים

אחר",ערביכלכמובדיוקערבי,הייתיבשבילם

רשמית?לאמדינירת

המסווג-סמיחמצאמהמרואייניםלרביםבדומה

עמוקותסתירות-לא-בדוויחיילכ"מוסלמי",

בעלסמיחהיהעמוהריאיוןבזמןהצבאית,במערכת

שירותשנותושלושבצבאשירותשנותחמששלותק

ורוסי,אשכנזי"איןכיהצהירהואהגבול,במשמר

ככהלדבראי-אפשרמקרה,בכל-ויהודיוערבי

רוצה,שאתהמהלעשותואי-אפשרכלליםישבצבא,

דבר,שלבסופולמוצאו,קשרבליחייל,הואחייל

כיהאמיןסמיחזאת,עםיחדשוחה",באותהכולנו

השוויוןלכללימצייתיםשאינםבצבאאנשיםיש

מאודגבוהיםכישוריםבעליחבריםלי"ישהללו:

בגללאותםהכשילואבלקצינים,לקורסשהמשיכו

הדרךאתתיארגםהואימני",היה[היהודי]שהמפקד

שימושהמחייבהכללנאכףשבהשוויוניתהבלתי

לצעוקוהתחילבאאחד"קציןהעברית:בשפהבלעדי

בערבית,שליהחבריםעםשדיברתיבגללעלי

אבלואמהרית,רוסיתשדיברוחייליםהיומסביבי

שחוויםהיומיומיתהאפליהלו",הפריעההערביתרק

במדים,אינםהם,כאשרהפרטיבזמנםאלוחיילים

שחווהלאפליהמשתווההצבא,מןשחרורםמרגעאו

בדוויחיילבישראל,הפלסטיניתהאוכלוסייהשאר

אחדאומרים"אנחנולי:אמרבדרוםלא-מוכרמכפר



אמר[הואערביאתהמחרקרבי,אתההיוםלשני:

בעברית]",המשפטאת

שלמבודדים""מקריםעלסיפרוהמרואיינים

חייליםכהעלנוסףיחידים","גזעניםועלאפליה

הביטחוןבמערכתהקיימתהאפליהאתתיארורבים

"ישלי:סיפרנוצרי,שוטרפריד,שחיתות,שלכתוצר

"תוארבמונחהשתמש[הואראשוןתוארעםאנשים

ואנשיםבדרגה,אותםמעליםשלאבעברית]ראשון"

הםשלהםהמשפחהקרוביאבלשקל,שוויםשלא

הביטחוןמערכתאותם,שמקדמיםאלההםוזה,זה

עברית-אל-ביטחון""מערכתבמונחהשתמש[הוא

המדינה:שלמראהכמוהיאבערבית]מעורבת

אתהאםהלכלוך,כלאתרואהאתהבפנים,כשאתה

אולילו,לשקרצריךאתהלקצין,להתקרברוצה

אנחנואבלזה,אתלעשותצריךלאהיהודיהשוטר

עלושליטהשחיתותתיארנוסףחיילצריכים",כן

שולטיםייהדרוזיםשונות:צבאביחידותאתניבסיס

הגבול""משמרבמונחהשתמש[הואהגבולבמשמר

והגששיםהנוצרים,בידיהיאטבריהתחנתבעברית],

להיכנס,מנסהאחרתמקבוצהמישהואםבדווים,הם

לפייודעאחדכלאותו,להוציאדרךמוצאיםהם

יצליח",הואיחידהבאיזושלוהרקע

הרווחתיומיומיתחשדנותתיארורביםמרואיינים

"הםכיצדתיארדרוזישוטררשמי,פחותבאופןבצבא

דבריםמתרחשיםכאשראחרת"עליךמסתכלים

השתמש[הואחרבשכיראתהייבשבילםמסוימים:

המיליםאתשמעתיבעברית],חרב""שכירבמונח

אמר:נוצרישוטרבמשטרה",וגםבצבאגםהאלה

למשללהתנצל,מתחילאניקורה,"כשמשהו

בתחנתעצמואתפוצץמאבו-סנאןהזהכשהאיש

דבריםאתישהיולשוטריםאמרתיבנהריה,הרכבת

באותהאותיישימולאשהםכדילומר,רציתישלא

'הערביםכמודבריםאומרהייתי ..אתו,קטגוריה

[הואמאלימות'חוץדברשוםמביניםלאהםהאלה,

מעורבתעברית-יימאל-אלימות"במונחהשתמש

הם ,] 2000 [באוקטוברההפגנותבתקופתאובערבית],

את[אמרהערבים?'עםקורה'מהאותישואליםהיו

מהלהגידצריךשהייתיכמובןבעברית],המשפט

ן'טחןב-הא' 0שב

לי:סיפרהגבולמשמרשוטרלשמוע",רצושהם

אתהשם,פוליטיקהעללדבריכוליםממשלא"אנחנו

ולמיאומרשאתהמהלגביזהירמאודלהיותצריך

בצבא;טוביםיהודיםכמהישזה,אתאומראתה

[בצבא],שמשרתיםמהערביםטוביםיותרמהםחלק

כולם",לאאבל

והשחיתותהאפליהמקריאתלראותשניתןבעוד

ממדיניותנובעיםשאינםואקראיים,יחידיםכמקרים

מבנהשלשיטתיכתוצרלפרשםגםניתןרשמית,

שבומקרהניתחנפאעהישאםבמדינה,הכוחיחסי

בדווי;חיילהכומובחרתמיחידהיהודיםקציניםשני

המקרהאתלפרשבמקוםלעניינינו,רלוונטיניתוחו

כיטועןנפאעחריג,כמקרהאואקראיתכסטייה

כלפיישראלמדינתשנוקטתהגזעניתהמדיניות

ובאופןבהכרחייתביאהכבושיםבשטחיםהפלסטינים

אוסיף 3כאן",סהערביםכלפידומהלהתנהגותישיר

האתניוההיגיוןהמפלגתהציוניתהאסטרטגיהכי

ותומכיםמבטיחיםהצבאושלהמדינהשלהבסיסי

שקיימתרשמיתוהבלתיהרשמיתהאפליהבדפוסי

בצבא,

המיבטחתהארץ

לשרתהפלסטיניםהאזרחיםמןמעטיםשלבחירתם

אולתגמוליזכוהםכיההבטחהעלמבוססתבצבא

נידוניםאחריםשערביםהעונשיםמהםייחסכוכי

ברמההסמלית,ברמהוהןהחומריתברמההןלהם,

ביטחוניותבמסגרותאובצבאשירותהחומרית,

במסים,הקלותכלכליות,בהטבותמתגמלאחרות

רבותותעסוקהחינוךואפשרויותמסובסדותהלוואות

לרכושאףיכוליםמסוימיםערביםחייליםיותר,

יחדמוגבלים,במקומותמסובסדיםבמחיריםאדמה

יימיעוטים"לחייליהתעסוקהאפשרויותזאת,עם

דוחפיעלביותר,מצומצמותעדייןמשוחררים

בפניהניצבתהמרכזיתהבעיה , 2001ממרסממשלתי

התעסוקהאפשרויותהיאמשוחרריםבדוויםחיילים

שראיינתי:בדוויחיילשלכדבריו 3המוגבלות,'

ליגרמהבפנישייפתחוהדלתותשלייהאשליה
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ן'טחןב"הא' 0שב

יורדימ,שהמדימברגעאבללצבא,להתגייסלהחליט

ערבי",להיותחוזראתה

הדרוזימבכפרימהגרועהכלכליהמצבכן,עליתר

הגברימשבהמאחרימ,ערביימבכפרימלתנאימזהה

ניצלותלאדרוזיותאדמותלצבא,מתגייסימאינמ
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שהמדינההדרוזיותהאדמותשיעורמהפקעה:

האדמותשיעורעלעולהאףולעתימשווהמפקיעה

האדמותנושאאחרימ,"ערביימבכפרימהמופקעות

שלגיוסמלביטולבוועידהההתלכדותלקריאתהביא

קריאה , 2001בנובמברבירכאשהתקיימההדרוזימ,

עקרונותעלהמבוססתהייהוד,מטרתכימלמדתזו

לקואופטציהניסיוןכליומשלבסופומנצחתאתניימ,

-יהודימ,לאשל

המובטחתהישראלי,לקולקטיבהשייכותתחושת

מוגבלת,היאאףבצבא,המשרתימלערבימכביכול

אתתיאר-מוכרימהלאהכפרימלענייניפעיל

לדברלופשר >:lהגבולבמשמרשירותוכיתחושתו

מלא"ייפהבמושגהשתמש[הואמלא"ב"פה

לוהקשיבוהממשלהשפקידילכךוהביאבעברית]

הסמליימהפרסימבכפרו,הכרהלמעןנלחמעת

וקוללגיטימציהקבלת-זהבמקרההרצויימ,

לפרסימגמלהובילעשויימ-הלוחמימ""ב"קהילת

ביכולתומגולמותזהאיששלתקוותיוחומריימ,

בלבנון".חייואתנתןואחישירתי"אנילהצהיר:

מצדיותרקשבת"ל"אוזןלדעתו,מביאה,זוהצהרה

זורמימ,למימלהביאשעשויההממשל,פקידי

זאתובכלוכו',ספרלבתיבריאות,לשירותילחשמל,

עכשיוייעדמוגבלת:הייתהשהצלחתומאמיןהוא

מסוימת,ברמהליעזרהצבאישהשירותחושבאני

הפקידימשבהבדרךההבדלאתבבירוררואהאני

חזרתי'כרגעאומרשאניברגעאלימתייחסימ

שמעאחדפקידבעברית],זאתאמר[הואממילואימ'

מאוד,חשובהלפגישההזמנהלינתןומידזהאת

עדייןהריהמכיבבטחה,לומריכוללאאניאבל

שלנו",בכפרהכירולא

המיועדימבתיממעלישראלדגליהנפתאכן,

שירותשנותועשרותלא-מוכרימ,בכפרימלהריסה

אתלמנועכדידיבהןאיןהבית,בנישלצבאי
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היהודיתהמדינהשלהייהודמדיניותההריסה,

הפלסטינימאתמגוריהמממקומלהעתיקמבקשת

כשמ-מוכרימ,הלאבכפרימהחיימישראלאזרחי

דרוזיותערביות,אדמותשללהחרמתןקוראתשהיא

מ~דהכ"לא-מדיניות"זאתתיארארנסמשהועוד,

הקיימותלסתירותמבעדזאת,עמיחדהמדינה,"של

אחת:מטרותמערכתשלעליונותהבבירורמתגלה

מדינההומוגנית,לאוממדינתיצירתשל"מדיניות

שמקדמתובעבורה,ספציפיאתניממוצאקבוצהשל

הרובאתהתרבות,אתהשפה,אתפעילהבצורה

האינטרסימואתהכלכליתהרווחהאתהדמוגרפי,

לקבלעשוייחידחייל ","וזקבוצהשלהפוליטיימ

אינןהןעודכלמסוימות,וחומריותסמליותהטבות

אךהמדינה,שלהאתניותמטרותיהעממתנגשות

מוסדותלשארבדומההצבא,דבר,שלבסופו

האתניהלאומקבוצתשל"בידיהכליהואהמדינה,

ואתמטרותיהאתלקדמשתכליתוהדומיננטי,

 ' 6שלה",האינטרסימ

נדרשימרבימערביממתנדבימכילצייןחשוב

לרובחי"ר,"ביחידותלשרתמראשלהתחייב

באזוריממבתיהמ,רבמרחקהמרוחקימבמקומות

בעודכ,ךעלנוסףיותר,גבוהההרוגימשיעורשבהמ

כחיילימלצבאהתגייסוערבימהשמונימשנותשעד

מצופהואילךהשמונימשנותמאזהריהמניין,מן

החובהשירותשנותשלושאתלשרתמהמ

ביותר,נמוכהצבאיתמשכורתולקבלבהתבדבית

שלשירותמאתמכוננותהללוהמיוחדותהדרישות

היהודית,המדינהלמעןכהקרבההערבימהחיילימ

מספרהערבי,לאזרחמוגברימלסיכויימכאמצעיולא

ההגבלותאתלפרוץמנסימהמכיליהבהירוחיילימ

מעמדמאתולשדרגערבימאזרחימבפניהעומדות

אתמאירהכישלונמאוהצלחתממידתהאזרחי,

המדינה,שלהאתניתהמדיניותגבולות

השירותלפסילתהסיבותשאחתטועןג'באריןחסן

שלהצבאיאוהלאומי"השירותכיהיאהצבאי

ישראלימ,יותראותמלעשותעשויבישראלהערבימ

לפחותאותמלעשותעלולשהואבוודאיאך

כימרמזמחקריזאת,עמיחדוערבימ",·'נימפלסטי



האתניתהזהותמןלהתעלמניתןשלארקלאכיומ,

אלאישראל,במדינתהערביהמיעוטשלוממעמדו

המדינהמבחינתמהותיימנותרואלושמאפיינימ

באמצעותהחיילימ,נסיוןעלרבההשפעהבעליוהמ

גמורימכהפכימוערביישראלישלההבניה

כ"חייליהערבימשלתיוגמובאמצעותותמידיימ,

אזרחימכיהביטחוןמערכתמבטיחהמיעוטימ",

מלאימ,לישראלימיהפכולאלעולמאלופלסטינימ

היבטיו,כלעלבצבא,ערבימחיילימשלשירותמ

היאאבלהזו,הדינמיקהשלמביטוייהאחדהוא

למוסדותבדומההצבאית,למסגרתייחודיתאינה

אותמומכונןסובייקטיממייצרהצבאאחרימ,מדינה

שסובייקטימבעודייעודמ,מעצמוסכנהאיומכמקור

המאפיינימנגדלהילחממתבקשימעצממאלו

אתלהביןיותרנכוןכן,עלהללו,ה"מהותיימ"

לארעימ"ו"ערבימטובימ"ייערבימשלהקטגוריות

בעתהמתקיימותכקטגוריותאלאנפרדות,כקטגוריות

המשמעתבישראל,ערביבכלאחתובעונה

מערכתבאמצעותהנרכשתהמדינתית-לאומית,

לייצרשואפתהבריאות,אוהמשפטהחינוך,

ערבימתלמידימקיוממ;מעצמשמפחדימסובייקטימ
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דיס-אוטופי,כ"אירוע-סיכון"אפואנרשמותלמהלכה

למנגנוןהמיוחסלכאורההחלקבתפקודהפוגע

"נורמליות"לקרות,אמורלאדברשומשבוהזרימה,

חלוקהלמעשההיאומשמעותהאירוע,היעדרהיא

העמדותשלראויהתפוסההתפקידימ,שלנאותה

הנאותימ,החברתיימהפרופילימעלושמירהשהוקצו

פניצורתהיאדו-ערכית:היאהזרימהעקא,דא

חיישלהמשורייןהציפויהחברה,שלהשטח

ויחדהמודרנה,דגלעלהחרותההיכרסימןהיומיומ,

המסוכןהאחר,הצדאתמסגירההיאזאתעמ

ההיגיוןאתלהבטיחכדיבה,המקנןוהמדבק,

בוולשלוטלהבינוניתןשלאהזרימה,שלהחברתי

באמצעותהמימטיבמישורמטופלהואמפורשות,

שלאוהדניהולבאמצעותהדימויימ,זרימתניהול

אתלבנותהממשלכוחותמבקשימהדימויימזרימת

והמידעהחומרזרימתמערכתשלהרציונליות

הציבורשלומלמעןמלחמותכ,ךמשומכמכלול,

והןמתווכי-מדיהמנגנונימשלצורהלובשות

התרבותמרחבאלמסיביותכחדירותמסודרות

ומחליפותהציבוריהמרחבעמהמתמזגותהחזותית,

אותו,

 ,) Ranciere (רנסיירז'אקלדבריהשיטורי,הפרויקט

בסיסילתפקידויותרלשיטורפחותעצמומקדיש

מהלהחליטלא,ומהבר-הבחנהמהולקבועמזה:

החברההפיכתהואשיטורלא,ומהלראותניתן

מהשלסימבוליכינוןבאמצעותלמתווכת-מדיה

ל~ראותהמידהאמתפוליטית;בנראותשניחן

קבוצות-קבוצות,שלמבנההיאהפוליטית

בפרופילימאופעולהבדרכיאחתכלהמתאפיינות

אלהפעולהדרכילזיהוי,וניתנימספציפיימ

שבהמהמקומותשלאורגניכחלקחקוקותכשלעצמן

שלהשיטוריתההמשגהמ,עיסוקיאותממתבצעימ

מבנהכבעלההיסטוריראייתהיאההיסטוריה

פוסט-אימפריאליסטית,טכנולוגיהזוהימרחבי,



ומורכבתלגלובלית,שהפכהלכלכלהההולמת

-כאחדוחששפנטזיהמושאישהםניידיםמזרמים

והמיקרוביולוגי.'האידיאולוגיהכלכלי,הזרם

רצףשלהמשטרתיתהאכיפהבידמנגידרנסייר

שלגילוישהיאה"פוליטיקה",לבידהזרימה

ומתפקידיםמעמדותחריגהבאמצעותסובייקטיות

הסתופפות(שהרימרחביותומסביבותייעודיים

-בלבדבתחומווהסתגרותמרחביבהביטוס

במרחביםאוחברתיתפקידבעליבמרחביםכשמדובר

אוהשלישיהעולםהגטו,דוגמתפתולוגיים

לבישתהנאותה,בעמדהדבקותפירושך-הפריפריה

מושגשיטורית,מבטמנקודתובכך,הנכוך).הפרופיל

שלהשטחפניבניהולהתמקדותפירושוההיסטוריה

האפשריתהחשאיתהחתרנותובניהולהחברה

החזותיתההמחשהבניהולהשקעהוכךתחתיהם,

סיכונים.פלישתשלאו"אירועים"שלהציבורית

מתקייםהזרימהעלהשליטהמדנפרדבלתיכחלק

אתהמשקפיםהדימויים,זרימתשלאסטרטגיויסות

באספקלרייתהגבולותפורץאתאוהנורמלי

זהאיךכהמשוםהרגע.שלהפוליטיתהכדאיות

במלחמההשליטותהסיסמאותששתימקריםצירוף

המתקפההןלאחרונההמתנהלתהציבורשלוםלמען

 shock and (ומורא"ייהלםשכותרתההטכנולוגית

awe ( תוצאתי"יינזקהקרויהמתרץוהנימוק

) collateral damage (. נוטלותהאלימותצורותשתי

ונזקומוראהלםהדימויים.זרימתבוויסותחלק

ביןההרסואתהמוותאתחזותיתמחלקיםתוצאתי

היעדר-אירוע.שללמסגרותאירועשלמסגרות

למנגנוןהטרוריסטיתהתגובהשלהסטריליות

אירועיםשלנגדיתהפצההיאהזההאידיאולוגי

שבפיגועיהמחזאותמעשהדוגמתדימוי,מחוללי

הדימוימחוללהטרוריסטיהאירועאולםההתאבדות.

מאשרההיסטוריהלשינוייותרחזקמנוףאינו

חזותית.נורמליותשלהמשטרתיתהאכיפה

היאהפוליטיבמישורשנראהמהשלהקתקסיה

ההמשגההןההיסטורי.במישורלשיתוקביטוי

שמחוללההפרעהוהןההיסטוריהשלהשיטורית

לתמורהלהביאמסוגלותאינןהזרימהבמבניהטרור

טוריה Dהה'ושיטורהציבור Dשלולמעןמלחמות

ובסופונוסחתיתהנצחהשלאופניםשתיהןמבנית.

ההומאוסטטיתהנורמליותרטרוספקטיבית:דברשל

דמותקדושה;לההעניקהבספטמברךךה-שמצבת

והמתיםהמעוניםשלאוטופיתכאנדרטההמהפכה

היוםקבורהההיסטוריתהתודעהלמענה.שהוקרבו

הציבורי,השכולשלוהמסוגנןהרשמיבמונומנטליזם

כאןעולהשוב,פרטי;יגוןשלבפיסותפזורהאו

הלםביןלהיעדר-האירוע,האירועביןהדיכוטומיה

עליו.והאבלהתוצאתיהנזקלביןומורא

וגםומחוץ,מביתהנצורההלאוםמדינתבתוך

הציבורשלוםלמעןמערכותלגבולותיה,מעבר

אתולהפוךלמשטרההצבאאתלהפוךמצריכות

יותרמתמקדלמשל,עירוני,שיטורלצבא.המשטרה

מדוברבריסונם.אוחייםאיכותפשעיבהכחדתויותר

מיעוטיםשלבאזוריםשמקורןגבולפריצותבאותן

בעידןהמתאפיינים,מקומות-כלכליתהמרוששים

ובהיפוכההשבחהשלבהיפוכההפוסט-תעשייתי,

המרוששותהקהילותכתוצאה,השקעה.של

בהקשררשמיות.ובלתישחורות"ב"כלכלותמעורבות

פורצישלבמעצרםעודמתמקדאינוהשיטורהזה,

גיאוגרפייםבמעקביםאלאיחידיםגבול

ובהקשחתשלמותקהילותבכיבושפרובוקטיביים,

דיכוישללסוגהופךהשיטוראליהן.היחס

ויותריותרנתפסתהפשיעהשכןהתקוממות,

-לאבצורותוכשימושכלכליתמחאהשלכהתנהגות

מחייבזהוכלחשאית,כלכליתזרימהשלפורמליות

שלמובלעותאחרמרחבימעקבאומרחביתכליאה

לראשונההופיעכפולה"ייעירהמושגמיעוטים.

עירהגלובליזציה:שלכלכלית-תיאורטיתכתולדה

המנותקותשלמותפנימיותעירוניותפריפריותובה

הכלכליים.ומהפיתוחמהצמיחהמבניתמבחינה

הכפולההעירהמשטרתיתההיסטוריהבהמשגת

באמצעותהנאכףאידיאולוגיה,למושאהופכת

מרחבית.שליטהשלטכנולוגיות

ליצירתתורמותחייםאיכותפשעינגדמערכות

המתאפייןחדשעירוני ) scan-scape (סריקה"יינוף

יציבותלהבטיחכדיכעת,חברתיים.'שליטהבאזורי

עםמוגבלבלתיאזרחיתחוםשלהנורמהפוליטית,
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מכוחנשללתהציבוריבמרחבניסיוניותקואורדינטות

-כאחדוהמעשההשיחבשדה-חדשימהסדרימ

עירוני,תכנוןושלהציבורשלומשלשיטור,של

בשניפועלהעירוניתהזירהשלהכמו-צבאיהקיטוב

הדו-סטרית:המשיכהלממדישווהוחריפותוכיוונימ

נתונותבעייתיותעירוניותכלכליותפריפריות

האזוריממופקרות;ותשתיותיהןמשטרתילמעקב

בבניינימתאפיינימלעומתן,העושר,מרוכזשבהמ

כמצוידימכמו-צבאיימהגנהאמצעיבעלימשרדימ

הספונותובקהילותמבני)ומיגוןמעקבבטכנולוגיות

פרטיימביטחוןכוחותבעלותשערימ,מאחורי

זאת,עמהעירונית,מסביבתןמבניתמנותקותמשלהן,

במרחב,חזותיתשליטהעמדתלעצמןנוטלותהן

שלהזוהפוליטיתהטכנולוגיהמןניכרחלק

בעידןלראשונהנוצרמתוכננתגיאוגרפיתהתפצלות

המדינההקימהשמאפריקה,בדרומהאפרטהייד

וכךמהירימעוקפימכבישימשלאסטרטגיתמערכת

הבקתותערי-לפתולוגיימשהפכואזורימיצרה

עודפת","אוכלוסייהמתגוררתשבהןהאפריקניות

שימושהיומעושימהמערביתבגדההישראלימ

הןלהבטיחכדיובמנהרותמהירימבכבישימדומה

המרחביתהשליטהאתוהןהמתנחלימביטחוןאת

תכנוןשלזהבמערךהמקומ,בניהערבימכפריעל

החקלאיותוהאדמותהערביותהקהילותעורקי,

המוקפותלמובלעות,הופכותשסביבןהערביות

ביןהמקשרימעוקפימובכבישימבמנהרות

ראשיעלכללבדרךהיושבותישראליות,התנחלויות

כמו-צבאיות,קהילותהןעצמןההתנחלויותהגבעות,

המעקבבמערכותהמתהדרותבשערימ,ספונות

ביותר,החדישותהאלקטרוניות
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המטפלתהמדלנה

מתפקדימפוליטיימחירומבשטחיצבאייממנגנונימ

ככוחותוהןופיקוחמעקבככוחותהןויותריותר

שלהזרימהלוויסותהמחויבימהשלומ':עליישמירה

הציבורי,במרחבכמוכות-טרורהמוגדרותאוכלוסיות

בבלקןלמשללמצואניתןזהכפוללפרופילדוגמאות

מבקשישלפליטימ,שלתנועתמאפריקה,ובמערב

באמצעותמווסתתמלחמה"יישבוייושלמדינימקלט

המעצרבמרכזיגמניכרהכפולהפרופילמשמורת,

גואנטנאמו,ובמפרץבעיראקמלחמה"יישבויישל

התערבויותהציבור,שלומשלמשטרימתחת

התערבויותואילוצבאיאופילובשותהומניטריות

שלהטרנס-לאומיבשיחשימושעושותצבאיות

שלהאובייקטהמוהפליטהטרוריסטהאדמ,זכויות

האישיותשלהן,התוצרגמאךצבאיותהתערבויות

שלוזוחוק,פורעכלוחמהטרוריסטשלהמשפטית

פורעוכעובדכתושבמדינימקלטהמבקשהפליט

האזרחלזכויותבהתכחשותשתיהןמאופיינותחוק,

ישויותשניהמלאומ,מדינתשלקיימבמבנהשלהמ

לקהילהמחוץכקיימותהמסווגותא-פוליטיות

מתוקףנושלווהתנהגותמהקשרממוכרת;פוליטית

מ,כפלילייסומנוכןועלפוליטי

קשורההומניטריהסיועשלהצבאיתלדמותו

ריכוזמחנהביןוהמעשיהאידיאולוגיההיתוך

אתשאיבדואדמבנייכולימשמפליטימ,למחנה

עדבנקללרעובשלהמהלאומבמדינתאזרחותמ

מצדולהתעללותצבאיתלהשמדהלהיחשףאומוות

בה-בעתלכך;עצממשהסמיכואזרחימאושוטרימ

רפואית,ועזרהדיורביגוד,מזון,לקבליכולימהמ

טכניקותשלשונימסוגיממוהלתהמטפלתהמדינה

וכלהחושימקיפוחהחלהתנהגות,לשינוי

שבויימחנההמחשה,לשמריפוי,לשמבהתערבות

האזרחיהמשפטשבוגואנטנאמו,שבמפרץהמלחמה

האסירימ,עלחלימאינמז'נבהואמנותהאמריקני

להמומאפשרמקיףרפואיטיפוללעציריומעניק

דבקימ,המשבהמוהתזונההדתכלליעללשמור

כפויתשאולשלעמוסזמנימלוחלהממגדירובנוסף

זאת,ובכלחושי,קיפוחולסירוגין,בעינוי,הגובל

התנהגויותמפניחסיןאינוזהמבוקרמרחבאפילו

לראיה,חוקית:הבלתילזרימההשייכותפנטזיותאו

מוסלמימדתאנשינגדכעתנערכותחקירות

הוסמכוהמכפולימ,סוכנימשימשוכיהמואשמימ

אךדתיות,הומניטריותפעולותלבצעמלכתחילה

מ,לטרוריסטיועידודסיועבמתןחשודימהמכעת



הציבור.שלומלמשטריאופייניתהאובייקטהחלפת

במפרץוהחקירההתשאולתהליךכהמשומ

משפטימהראשוןבשלבלהניבצפויגואנטנאמו

מ,אמריקניולאזרחימאמריקנימצבאלאנשי

הטרוריסט.האחרעמקשרבקשירתהחשודימ

המטפלת","המדינהגמהיאהכמו-צבאיתהמדינה

פסיכו-ובטיפולבשליטהמומחיותבעלמנגנון

בתנאיאנטי-חברתיותבאוכלוסיותסוציאליימ

המנגנונימשטףעלפוקו,מישלשלנבואתומשמורת.

החברתיותהעצביממערכותאתשיציףהמשמעתיימ

 tlle cal'ceralכהכולאתהמדינהימישלאחרבעידן

state (, מיאולייהיובמהירות.ומתממשתהולכת

הצבאיותוהמדיהשהטכנולוגיותבכךנחמהשימצאו

אוכלוסיותעלמיושמותלעילשנזכרווהמשמעתיות

סמימצרכניפליטימ,טרוריסטימ,כגוןמובחנות

מתבררתכזונחמהאולמסמימ.וסוחריואלכוהול

מושגשלההיקףרחבתהתפשטותולנוכחכאשליה

שלל~בנהההופךהאובייקטיבית,האשמה

פנימביטחוןמנגנוןשליצירתוהממשלתיות.

מסוגבמערכותוהשקעתו ) Homeland Securityכ

השתנותעלמצביעותלמידע"מלאה"מודעות

הציבוריתוהאישיותהרבימרשותבמבנהמוטציונית

הסיכון,שלהדיגיטציהבאמצעותהאמריקניות

שלחדשהמיקרולוגיההאשמה.של-יוצאוכפועל

רקלאוהיאבכורה,בהופעתלצאתמתוכננתמעקב

מבנימותתערב.תמנעתאבחן,גמאלאותמתיןתצפה

שלאנונימיימדפוסימעודלא-היומיומחיישל

-חברתיותושלתקשורתשלצריכה,שלהתנהגות,

נועדוואתניות,גזעיותהשתייכויותעמבשילוב

דקויותולהפשיטהחברתית,האישיותאתלפלח

טרוריסטיאיומשלמגפותניתוחלכללהתנהגות

הופךהדיגיטלי,המבטתחתאחד,כלפוטנציאלי.

הגוףטרור.סיכוןשלבקידומולמעורבדעתבבלי

ולמחוותלמעשימולהיעדר-אירוע,לאירועמפורק

מזה.פוגע,הבלתיהשאר,ולכלמזה,פוגעניימ

סילוקההיאהחדשההאובייקטיביתהאשמה

הפלילי.אוהפוליטיממושגהכוונהשלהדיגיטלי

אובייקטיביתאשמהביותר,המכריעבמובןשהרי

טור'ה Dהה'וש'טורהצ'בורשלוסלמעןמלחמות

המלאותוכוונתהומשמעותהבארכיוןמתויקת

ומחוותמעשימבעתיד.אבחונןלהשלמתעדשמורות

שלפרופילבנייתתוךבזמן,מרחביממדמקבלימ

אוהביוגרפיהאדמ.שלחוקיתלאאוחוקיתזרימה

אתדוחקימהציבורביטחוןשלהדיגיטליימהפרופיל

שלוכדיוקןהמידהכאמתממקומוהחייממעגל

האזרחות.

שלהדקימבקפלימהחקוקהאובייקטיבית,אשמה

הלוחמהלאידיאולוגיותחיוניתהיומיומ,חיי

שיטור,אידיאולוגייתבכלכמוהלוא,החדשות.

להשמדתמכוונותאינןהציבורשלומלמעןמלחמות

-לאמהגרטרוריסט,שהואביןה"משוטר",האובייקט

אלהמלחמותאדרבה,לסמימ.מכוראורשומ

שלההמשכיתהסימביוטיתנוכחותואתמצריכות

ריבונותההמשךאתלהצדיקכדיהמשוטרהאובייקט

סמימ,נגדהמלחמותהמדינה.שלומתרחבתההולכת

-לאמהגרימונגדכלכלייממטעמימפליטימנגד

משקימשלפוסקהבלתילקיוממזקוקותרשומימ

וחוצי-לאומימלאומיימפורמליימ,ובלתיגדולימ

סבירלאאךלהשתנות,אמנמעשויימאלהכאחד;

גמלומרניתןכךלחיסולמ.יביאווהפיקוחשהשיטור

התלויותחוצות-לאומימ,ייטרור"רשתותעל

ושלאשראישלבנקאות,שלגלובליותבמערכות

שבעל-פה.חוזיתבתרבותהמעוגנתפיסקלית,ערבות

המשקימשלהעיקשקיוממלהמשךמעבראולמ

ישנוהגבולות,ופורצי-פורמליימהלאהגדולימ

יכול"טרוריסט"המושגשבוהלא-החלטיהמינוח

תלושימ.ותרחישימאובייקטיממגווןלתיאורלשמש

רובלעיראק,הפלישהשבראשיתהסיבהזו

האחראיהואחוסייןשסדאמהאמינוהאמריקנימ

נמצאלאכיאףהעולמי,הסחרמרכזלתקיפתהישיר

לכך.ראיהשלשמץכל

החזותיתהמלחמהתרבות

"מטפלת",מדינהשלהחזותיותבצורותדנתי

המתאפיינימולאוכלוסיותלאזורימביחסהמתגלות

האובייקטיביתהאשמהרעיוןאובייקטיבית.באשמה

59 

 c:ן

c 
 ,ח
h 

 ו:::

t
ג:
ז..

ז:



טור'ה Dהה'וש'טורהצ'בורשלוסן IIלממלחמות

60 

נזקשכןהתןצאתי,הנזקמןשגשללקבילןתןתרמ

אשמהשבהמפןליטיימבתנאימנןרמליהןאתןצאתי

מלכתחילהמןקציתןהיאפרטני,ענייןלהיןתחדלה

המלחמהתרבןתמזאת,יתרהשןנןת.לקבןצןת

נזקשלהאידיאןלןגיהאתמקדמתהחדשההחזןתית

הסנסציןניןתדימןיימ.סינןןבאמצעןתתןצאתי

פצצןתשלןמןרא,הלמשלהטלןןיזיןניתהחזןתית

מסננתבניין,תןךאלנפילתןאתהמשדרןתחכמןת

הקרבנןתשלןהיגןןהסבלהכאב,תחןשןתאת

יןצרתהיאלתמןנה.מחןץאןתןןמןתירהןהניצןלימ

אידיאןלןגיןתממרחק,הצןפההטלןןיזיןני,העדאצל

ישנןדעת.היסחןשללבתשןמתחןסרשלצפייה

הנזקשלהאלמןניימהקרבנןתביןחזןתיניגןד

ההלממסןגהסנסציןניתהאלימןתלביןהתןצאתי

התןצאתיהנזקשאידיאןלןגייתכךכדיעדןהמןרא,

ןיחדןהמןראההלמשלהחזןתיתלמרכזיןתחןברת

הצןפימקהלשלהרגישןתסףאתמנמיכןתהן

כ,ךןהאקראיימ.ה"שןליימ"הקרבנןתשללמצןקתמ

היןהעיראקיהשןקבהפצצתשמתןאלהלמשל,

סינןןהאמריקנית.התקשןרתמבחינתנראימבלתי

לתשןמתיזכןלאכאלהשאנשימהבטיחהדימןיימ

האמריקניתהתקשןרתשהקדישההחזןתיתהלב

"מרכזיןלהרסחןסיןסדאמשלההפלהלניסיןן

בהמחשהאלימןתהעיראקיימ.ןהבקרה"השליטה

כינןישלעןצמהרבתמערכתזהבמקרההיאחזןתית

כמטרה C(ט;פ;סמקןמהגדרתשלהמעשהןאי-כינןי.

אןבייקטיבית,אשמהשלאזןרטבעןמעצממסמן

לאזןריאןתןןהןפךשלמןתקהילןת"מחמש"ןלמעשה

ניטלתהאלה,המרחבימהרסבמהלךכ,ךתןקפנןת.

בחייהשקןעהפרטהקרבן.ממןשגהאינדיבידןאליןת

אבןיחידני,ןבקרה"שליטה"מרכזאןתן-היןמיןמ

בר-תחליףכחפץהריהן-הדמןקרטיזציהשלהבניין

תשןמתחןסרשלההבחנהמסננידרךנראהכשהןא

התןצאתיהנזקאידיאןלןגיןתמןשתתןתשעליההלב,

שלהתיאטרליייצןרמזהןןמןראהלמןהתירןץ.

ןיצירתמייהיסטןריה",שישמשןטכנןלןגיימאירןעימ

נזקאןנראיתבלתיאלימןתכגןןהיעדר-אירןעימשל

-היסטןרי".ייהלאאתשיהןןתןצאתי,
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במעלתהיסטןריההןהעןלמיהסחרמרכזחןרבןת

ןהגןפןתההרןסימהבניינימההבחנה.שלהאפס

פרנקנשטייןמעיןחדשה,לברייהןהפכןבזהזהנספגן

מכשירתרבןתית,כתןתבתכעתהמתפקדקיכ.;רגי,

פחןתלאלןשיזבחןהמצריךכזההיסטןרית,להבחנה

קרבנןת 3,000קיןמ.לןלהעניקכדיקרבנןת-3,000מ

ששןלמהמחירהיןבןש,ג'ןרג'בידישהןלאמן?עןדה,

להכפילןצןרךשהיההגבןההמחירהחןפש,בעד

בפיליפינימ,גמבעתידןאןליבעיראק,באפגניסטן,

עןדלהרחיבכדיאחרימ,עןלמןבחלקיבאינדןנזיה

הפרןיקטבקרבנןת.הנקנההחןפשמחןזןתאת

אסןןאזןריהפצתהןאהחדשאלימפריהאיהאמריקני

בצפןןשראיתיכפיהרי, ." ground zero "דןגמת

התןצאה-הןאהןאאסןן,אזןריריבןיאירלנד,

אלימןתןנקמה,תגמןלאלימןתשלהמןבטחת

תקיפהשלמקןריתסריטאןתןבמעשיההמשחזרת

גבןל.'ןפריצת

הכבדןתהשטחהפצצןתעמדן-שיחמעיןכאןיש

הפצצה .-2003ןב 1991ב-ןבעיראקבאפגניסטן

מבצעעלבמאמרישטענתיכפימסיבית,אןןירית

 4להיראןת.כפייהשלצןרההיאבמדבר","סןפה

להןפיעןלאחרימליריבימגןרמהצבאיה;כנא;פטיק;ן

השטחהפצצןתחבלה.חןמרישלפיצןצמבעת

מסןגאןריינטליזמהןןבעיראקבאפגניסטןהאןןיריןת

אתהןפכימאנןתןשבאמצעןתפיסתימנגנןןחדש,

נחשבוןהעיראקימהאפגנימלנראה.המזרחי""האחר

נסתרות,וגיאוגרפיותהיסטןריןתלאותןאחראימ

בספטמבר.-11באמריקהאתתקפןההשערהפישעל

חןמרימואבק,אבנימלגלהפךהעןלמיהסחרמרכז

שלנןהפצצותראייה.לאמצעיחדירימשאינמ

בלוךשארנסטמהאתלחדןרזאת,תמורתמבקשות,

שהצטברהמטפןריהאבקההיסטורי",ייהאבקכינה

ןעלהחןץביחסיהאמריקניתהגיאו-פוליטיקהעל

ביחסישלההפןפןלריתההתבודדןתאידיאןלוגיית

אקלימי.אקולוגימצבמאשריןתרהןאאבקהפנימ.

מקןרשהיאחדירה,הבלתילהיסטןריהסמלהוא

היסטוריהכך,כלרבימאדמבנישלמותמ

עיוןרתדןפן,יןצאתבהיןתההמתגאהשאמריקה,



האבקאתלגלמאולצוועיראקאפגניסטןלה,

אתשלנו,ההיסטוריהעיוורוןאתשלנו,ההיסטורי

ואתמנרינואתלראותיכולנולאשבתוכוהערפול

"האחרשלהולדתולערשההופכתהאחרות

מותשלריאליסטיהלייצוגמכורימאנוהטרוריסט",

אנוממנו,מרוצימאיננוזאתועמבתקשורת,הבניין

הסיפוקאתהאוויריתהפצצהמןלהפיקמבקשימ

אנחנולנראה,שבהפיכתולעין,הטרוריסטשבחשיפת

החכמותבפצצותינוהטרוראתלהכניעמנסימ

העולמיהסחרשמרכזכשמהאבק,אתהמפזרות

שמספקתההבנהובפניאופטיתחדירהבפניעמיד

בהסברשלנוהצורךאתמתיקימאנוכךהראייה,

אלהעולמיהסחרמרכזעללמתקפהושקוףברור

הפנאופטיותהפצצותבכוו~תהנשקפותהמטרות

למצבת-עיראקואתאפגניסטןאתשהפכושלנו,

תוצאתי,נזקשכולהחוצות

בה-בעתגרידא;צבאיתטקטיקהאיננוומוראהלמ

המופקתחזותיתכתרבותבמלחמהתרגילגמהוא

וגמהטלוויזיוני,הצופימקהלשללצריכתו

לגביהגלשצייןכפימודרניזציה,שלאידיאולוגיה

גיאוגרפישטחבצעדההחוצהצבאהבונפרטיזמ,

כפוףשאליוההתקדמות,רעיוןאתמממשלאומי

בעל-כורחו,פוליטיגיאוגרפישטחאותוכעת

ישאזרחי,שטחוחוצההמתקדמתאווירית,להפצצה

סימלג'ורג'הצביע 1900בשנתדומה,השפעה

) CSimmel מחירהואהחושימשהלמכךעל

היההתפיסתיההלמוהעיור,המודרניתההתקדמות

עצמועלהמודרניהכריזשדרכוהפסיכולוגיהאמצעי

הלמ 5אישי,קיומשלחדשותצורותועיצב

סובייקטימשיצרההמרהשלחוויההיההמודרניות

למשטריבקלותהמסתגלימחדשימ,חברתיימ

עתהשזהעבודהולמשמעתוסחורותטכנולוגיה

ומוראהלמשלהנוכחיתהאידיאולוגיההתהוו,

גמשכןותיאולוגיות,טכנולוגיותנורמותיחדמוסכת

מהירהאמריקניזציהמואצת;המרהשלצורההיא

טכנולוגית,מתקפהבאמצעותהמזרחיהאחרשל

שוךעמתרפיוטיימושיקומטיפולמכןולאחר

המלחמה,

טור'ה Dהה'וש'טורהצ'בורשלוס jIJלממלחמות

עלחזרהכמחזה;הטרירתרבית

ההקרבה

שהואבין-ומוראהלמשלהחזותילהיגיוןמתחת

-בן-לאדןשלאובוששלהפונדמנטליזמפרי

שהמפתחמסוימימ,תיאולוגיימתת-טקסטימנמצאימ

והן"מורא"הדתיבמושגהןמצוילהבנתמ

לגרומהיאהמטרההיריבימ,שלבדמוניזציה

מוראעליהןולהטילטראומההיעדלאוכלוסיות

היאשבמוראהפליאהטרוריסטית,אלימותבאמצעות

באמצעותהפחדשלהתרבותיתההרחבהלמעשה

הפצצותשלחזותייממופעימטכנולוגיימ;מעללימ

 ה~~ 9המי_ז~שחקימ,גורדתוךאלמטוסריסוקאושטח

הקרבהשלחיזיוןבעיקרההיאהפוליטיהטרורשל

כטרור-נגדישהנמקתופיעלאףהלמ,מחוללומורא

ביןהטרור,שלהחזותיבהיגיוןמלאהשותפההייתה

הנזקלביןומוראהלמשלהמחטאהחזותיהניהול

הקרבןהקרבה,שלפרופורציונייחסקיימהתוצאתי

ההגמוניהאתלבנותבמטרההמוקרבהואהתוצאתי

ריטואלי,כתהליךחזותית,המוצגתהאלימותשל

סובייקטימלהויוצרתבוחרתהקרבתיתאלימות

לאובייקטלהפכובנקלשניתןגלמכחומרגנריימ,

מ,סימבוליישחקניממצריךההקרבהתהליךהפכפך,

קולקטיביימזיכרונותעצממעלליטולשיכולימ

שונותקולקטיביותפנטזיותלשקףאותמ,ולספוג

שלמאורגןמכשירהיאהקרבהסותרות,אףולעתימ

קולקטיביותמשמעויותלגיוסמכשירפוליטי,טרור

ולבימו;מהחזותיתלהמחשתמהיסטוריימ,ושינויימ

בתהליךמסוימאובייקטנבחרשבמהלכהכדרמה,

אלימ,סוכןבידימחז.!:'יבמהלךומחוסללעיןגלוי

מןהחלקשלסימבוליתבהפרדהכרוכהההקרבה

לסך-תחליףמשמשהקרבןאושהחלקכךהשלמ,

ההתערבותמןלהיפגעשאמורהחברתיהכל

החילול,העכ..רה,אתמזכירהההקרבהההקרבתית,

להביאמנסההיאשאותמהגבול,ופריצתהזיהומ

החברתי,הסדרשלסיכוממבאמצעותתיקונמעל

קרבןשלבדמותוהפוגעניימהמוסדאוהקבוצה

החברתיהסדרמתוךמגויסהקרבןאותמ,המסמל
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וכוחותסמיוטיימכוחותלוומוקנימהכוו.~תשעל

החלתעמלתוקףהנכנסימלזיכרון,המסייעימ

היסטוריזיכרוןמרכזההקרבהמעשההאלימות.

באישיותפתרונמעלבאושלאהיסטוריתוסתירה

לשאתנאלץההקרבהמעשישלהקרבןסימבולית.

בעצמהחברתיתהמציאותאתלשנותונועדמסרימ

קרבנותשלתנועתמהגולמית.צורתוהשחתת

פעמלאמצויירתהמוותאלהחייממןהאלימות

אחדהיסטורימשלבלהתקדמלחברהכמאפשרת

מיסודו,אמביוולנטיהואהמוקרבהסובייקטלאחר.

בסדרמובנהסדר,ומשליטסדרטורףומטהר,מטמא

היאפועליהבעינישההקרבהמשומלו,וזרהחברתי

השליחכשהקרבןההיסטוריה,מןהסתירהגירוש

שילוח.-כלילהמשמש

ג'ורג'יושלהתזהעלבמקצתלחלוקעליזובנקודה

 Honlo (סאקר"ה"הומומושגועל ) Agamben (אגו;נf.ין

Sacer ( ,הריבונות,שלהכלל"מןיייוצאאותושלו

החד-שהכנעתוקיצוני,באופןמזכויותהמנושל

לשכפולמדברתורמימאינמהאלימומותומשמעית

סאקרההומוההקרבה.בעזרתשליטיממוסדותשל

משומההקרבתי,ולהיגיוןלחברהמחוץממוקמ

חששללאלהרגומותרנעדר-אישיותשבהיותו

מקבילסאקרההומובטקסיות.צורךוללאמענישה

עללחוליכולהזוקטגוריהחברתי.ךמוותשללמצב

בכלאאסירימכגוןרבימ,ומוסדיימפוליטייממצבימ

מדבקת,מחלההנושאהגוףועלמחסה,בתידריאו

שהמושגזאת,עמסבור,אינניבמידת-מה.רקאך

תכניותשלקרבנותיהןאתמתארסאקרהומו

(המשליטותטרורולבלימתפוליטילטרורמאורגנות

להיותאמנמעשויהקיצוניתהכנעההן).אףטרור

אולמהפוליטי,הטרורשלהסופיתתוצאתו

כלאתנושאימהכנועאתהמייצרימהתהליכימ

לעינויימכאןכוונתיההקרבה.שלהטקסיותסממני

פוליטיות,ולחטיפותלהיעלמויותשגור,כנוהל

להתנקשויותשרירותיימ,ולמעצרימלכליאה

יחידימ,כלפיהמכוונימטרורולמעשיפוליטיות

אשמהשלקריטריונימסמךעלומקומותקבוצות

מעברהלאה,לעבורעלינולטענתי,אובייקטיבית.
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 ,ן.י,; ?1אגשלזהדוגמתווג, pממשפטנילניתוח

פוליטיטרורשלביצועיניתוחלקראתולהמשיך

לראותנוכלזאת,נעשהאמהקרבה.כמעשה

שלהקרבתיבגירושהפוליטיהטרורשלשההשקעה

מדינתהקהילה,היומיומ,מחיישלוהאובייקט

מינימליצוריכולהאזרחותשלוקטגוריותהלאומ

עיקריאמצעיוהיאומזכהאידיאולוגיערךשלשונימ

אינוהמוקרבהאחרריבונות.שלופעיליוזמלשכפול

הריבונותלשכפולביותרחיוניהואאדרבה,מיותר;

מזאת,יתרהלריבונות.לטענהלגיטימציהלמתןאו

תופסשאגו;נf.יןכפיהריבונות,שלהכללמןהיוצא

שיחידיעלהןקרובותלעתימומעוצבמתהווהאותו,

היוצאביצועית.התערבותידיעלוהןאידיאולוגי

בביוגרפיהמחזיקחברתית,הכנועאוהכלל,מן

פנימיותמעמדתהזוהישותאתהמעבירהחברתית

באמצעותזאת,למרותאךחיצוניות.לעמדתבקהילה

באמצעותכלומר-ההקרבתיה"תנועה"מעשה

מזכויותונישולמאורגנתאומבניתאלימותיישומ

-והאזרחותהלאוממדינתהקהילה,היומיומ,חיי

שלושהסמיוטיותהיסטורי,בזיכרוןההקרבהנטענת

לאלימות.הודותומועצמתמוגברת

בושמעורבימכזהבמיוחדזמננו,בןפוליטיטרור

שלפרטיקולריתכצורהמסתמןולא-לוחמימ,אזרחימ

באי-סדרמאופייניתהקרבהשלזוצורההקרבה.

ניסיונותשלבשורהעצמועלהחוזרכפייתי,

באמצעותסוציו-פוליטיותסתירותלסלקהתחלתיימ

אינמלעולממקומ,מכלהללו,אךסמלית.הקרבה

עללחזורחייבימהניסיונותהשלמה.לכללמגיעימ

אותמשלהחברתישהאובייקטעדקץ,לאיןעצממ

העושקעלויותאתלשאתעודיכולאינומעשימ

כפייתית,חזרהשלזובדינמיקהכלפיו.ונשנההחוזר

להיגיוןמשימ,בליכפוף,עצמוההקרבהמעשה

אי-ועלסתירותליישבאי-הצלחתועלהקרבתי,

עצמהההקרבההיסטורית.להשלמהלהגיעיכולתו

באמצעותמשמעותנושאתכצורהבענישהמתוגמלת

הצרוף,יעילותהחוסראתהמדגישהכפייתיתחזרה

ככלדרמתיתשלה,העקרההפונקציונליותאת

ההקרבהמעשהשלהאינסטרומנטליההיגיוןשתהיה.



וקצר-המיידיהמבוימ,המחזהבתוךחזרהנספג

יחסיאואינסטרומנטליותביןלכודההרס.שלהטווח

מאידךסימבוליהיגיוןלביןגיסאמחדאמצעי-מטרה

להעלאה-סמליבאופןהופךההקרבהמעשהגיסא,

ריקהפוליטית-היסטוריתאינסטרומנטליותשלבאוב

וטרנספורמציההיסטוריזיכרוןמסמלהואמתוכן.

אתמטשטשהואזאתעמויחדפוליטית,

הקרבנותשלבסבלמהפוליטיתהטרנספורמציה

מטרתואתלקדממצליחהואאיןשכןהשרירותיימ,

אי-חדש.היסטורילמצבחברהלהעבירהפוליטית:

רצוןשביעותלהניבההקרבהמעשהשלהיכולת

התהליךאלמותקתהחברתיהקיומעמוהשלמה

כמעיןומתבצעת,שבהההקרבהעצמו.הריטואלי

שמסרבתתאווה,עלוהצהרהגשמיתהתערבות

החברתיימהערכימשלזכרמאתולקיימסיפוקלהניב

התערבותלשרת.נועדהשאותמהחברתיוהיושר

לניסיוןסיכומלהיותאמורההקרבהבאמצעות

מצליחאינועצמוהמעשהזאת,ובכלהיסטורי,

ניסיוןלביןעדותשלקהילהביןלהשלמהלהביא

שלבמושגיוסטטית;נותרת.ההיסטוריההיסטורי

שלהאצהכלאין ,) Kosellecl ~(לק 9ק;ריינהרט

ההיסטוריה."

החברתי,אי-השוויוןשלמקומואתדבר,שלבסופו

בצורהלהציגונועדההקרבתיתהאלימותשמעשה

מעשיחילופיתפסותיקונו,עללהביאוואףדרמתית

העיקריתוכנושהמומרושעימ,הדדיימהקרבה

הפוגעימשלהןהחברתי,הזיכרוןשלוהטראומתי

נקמ).שואפילפוגעימ(ההופכימהקרבנותשלוהן

חברתי,אי-שוויוןשלבולטימסוגימשלמקוממאת

תפסומוסדית,גמהוסטיכלכליניצולגזענות,כגון

שייעודמאלימותמעשישלטראומתיימזיכרונות

יחסיותיקון.מחאהשלמסרלהעבירהיההראשון

תנאישבעזרתו(האמצעיהפוליטיהאנטגוניזמ

תפסוומימוש)ביטוימקבלימהפוליטיהאנטגוניזמ

שלהמקוריימוההקשרימהתנאימשלמקוממאת

לידיבאימשהמכפיהאנטגוניזמיחסיהאנטגוניזמ.

שלבתודעתמדברשלבסופומתגלגלימביטוי

הראשוני.הפוליטילהקשרהלוחמימהצדדימ

טור'ה Dההיושיטורהציבור Dשלוו ilלממלחמות

ואחרהפרמורמטיביתהתשתיתאחרהתחק'ית

שלכמרכיבימהפוליטיהטרורשלהתפקידיממערכי

הטרורמעשירובמדועמסבירהכפייתיתחזרה

אנטי-גמשהיאצורהלובשימימינושלהפוליטי

ממעשירבימבמובהק.פוסט-מודרניתוגממודרנית

מתאפיינימהיומהמתבצעימהפוליטיהטרור

פורנזיתהתקבעותגיסא,מחדפנימית:בסתירה

זוועה,מעשיועלהשחתהעלהשפלה,עלוחזותית

לטיהורמוגבלתבלתיכמעטיכולתגיסא,ומאידך

 9טכניימ.באמצעימהאלימותמעשהשלתברואתי

הקרבהשלתוצאההואהנפגעהמקרימבשני

קרבנותהיוצרימאלימותמעשישלמוגזמת,

מוחשי,היסטוריזיכרוןיוצרימגמובאמצעותמ

עצמתוצר.אותואתבעקביומוחהמכןשלאחר

בשרשלממוקדת-זוועותאלימותביןהזה,הסירוג

-מצונזרתתברואניתאלימותלביןומדממ,חי

תוצאתי,נזקשלאוחכמותפצצותשלואלימות

האלימותבסוגייתהקרבתיתדיאלוגיקהבתוכומקפל

מעברמשמעההזוהדיאלוגיקההמודרנית.הפוליטית

אלבגופושנפתחמ,איבריהמרוסקהקרבןמן

ממעשימעברזהושנמחק.הקרבןאלההיסטוריה,

היסטוריתשכחהלמחלתפוליטיזיכרוןפריאלימות

עלטרורלהשליטישמלאכותי.הואשמחוללה

שחוו,האלימותאתוישכחושיידומוכדיאוכלוסיות

ואתהממשיימהשיירימאתואילוכעדימ,אוישירות

ישאלימותאותהשלהמוחשיתהציוןנקודת

זהנוהגשלביותרהבוטההייצוגבחשאי.להעלימ

אתלכרותבמוזמביק,ר~אמ;שלמנהגהאוליהיה

לה.העדימושלאלימותהקרבנותשלהחושימאברי

הפוגעימ,בידינעקרוושפתיימלשונותידיימ,עיניימ,

לזיכרוןהחברתיתהיכולתאתלהשמידשביקשו

שלהמ.הראשוניימהטרורמעשיבעקבותולעדות

יכולתמראשמובניתרבימהקרבתיימטרורבמעשי

באין-האונותסמויהכהודאהכמעטההכחשה,

עללדברשלאהתערבויות,אותןשלהפוליטית

המרחקלמרותאולמ,בהן.הכרוכההבושה

הנזקלאידיאולוגיותהמשותףביניהמ,הטכנולוגי

רנאמושלהזוועהולמעשיהאמריקניותהתוצאתי
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היסטוריכערךלסכלהתיעודאתלמחוקהצורךהוא

היסטורית,וכעובדה

תגמולשבמעשיהאקטואריההיגיון
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בשליטהעוסקותהציבורשלוםשלאידיאולוגיות

שלהןהשיחכןועלסיכון,תפיסתובבנייתבסיכון

האדםזכויותחוקי(שמאי),אקטוארישיחהוא

גזילהאונטילהכעלהאלימותמעשהעלמדברים

שלהשבהאותה,הסופגהצדמןהאזרחכבודשל

משקם,צדקשלצורהלהיותאמורההאדםזכויות

אלימותזה,מודלפיעלכבודו,אתלגזולהמחזיר

האישיותשללרכושהונזקאבדןגורמתפוליטית

לרכושהנחשבומכובדבטוחגשמיקיוםהמשפטית,

שלהזןהתרבותיתההבנהמשפטית,אישיותשל

כלבלי,היגיוןפיעלפועלתהפוליטיהטרורמעשה

ונזק,אלימותמעשיעלמדברתאלימותשלכלכלה

שלאקטוארייםבמונחיםאותםןמשווהאותםמודדת

אקטואריזיכרוןופיצוי,שווה-ערךהולם,שוויהפסד,

האלימות,שלהמודרנייםהייצוגיםאתשמארגןהוא

הרףאתהעלוהנאציםהשואה,מאזבמיוחד

שיטותשהחדירובכךהזוועהשלהסוציולוגי

המוותלניהולובתנועהבזמןיעילותשלמודרניות

הנטייהאתבנוהטביעומכךשנבעוהתוצאותוהסבל,

ייצורשלאקטוארייםבמונחיםשכזואלימותלייצג

שלהיגיוןכימתבקששמהםוהכאב,הסבלוכימות

שלהאקטואריותהטבלאותבבסיסיעמודהולםשווי

והסיכון,הסבל

בהיגיוןנסתרת,תיאולוגיהמתלווההסבללמניין

עלנמדדתרועשלאיכותוהכימות,שלהתרבותי

ניסחההמוותבעונשבדיונהגודלו,סןפי

כיהגורסתתיאוריהויליאמס~רקטהאנתרופולוגית

יחשבאלימותשמעשהכדישלנו,הציבוריתבתרבות

נכוןהדברגדל-ממדים,"להיותעליובאמת,לרע

שלאירועיםשבוהשואה,שלאחרבעידןבמיוחד

העלוגרעיניתבלוחמהואיוםאתנירצחעם,רצח

גודלבסדרלאלימותשנחשבלמההמידהאמתאת

וזוכריםהמיליוניםאתסופריםכאשראפוקליפטי,
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שליחסיתהאלמונימותםאתמאשריותראותם

בוצעהשבוהמקוםלעתים,מאות,שלאואלפים

הקובעיםהםשלההאובייקטיםשלוזהותםהאלימות

המספריםולאלרוע,מידהכאמתהגודל,את

הטרגדיהכך,משוםהקרבנות,שלהממשיים

הצטמצמהלאהעולמיהסחרמרכזעלשבמתקפה

שסדרמשוםהנעדרים,המתיםבמספרהירידהעם

ושלגבוהיםבנייניםהחרבתשלהאדירהגודל

הםזריםבידיהאמריקניהעורףעלפתעהתקפת

מוחלט,רועגםכךובשלמוסריהיקףלאירועשהקנו

תפקידממלאתהגודלשלהמוסריותמזאת,יתרה

-מופשטקיומילמישוררועמשייכתהיאכפול,

לתארושאיןהמוניוסבלמספוררביםמתים

ההפשטהאתמבטלתהיאזאתעםויחד-במילים

שלהמוחשיות-למחצהמנייה,באמצעותהזו

המוכפל,הסבללהפשטתתחליףמשמשתהמספרים

דיוניםשופעתשלנוהציבוריתהתרבותכ,ךמשום

קולקטיבית,לאלימותבהקשרבמנייההעוסקים

שנציגיההכימות,רטוריקתעלנוסדיםזוועהומדרגי

סיכון,כגוןמונחיםהםהפוליטיבשיחהשולטים

מטחיתוצאתי,ונזקשיקוםשילומים,שיפוי,הפסד,

יחסירועעלדיוניםלמעשההםהאלההמספרים

מוחלט,רועלעומת

מעניין,לכיווןלהתקדםעשוייםשכאלהדיונים

מספריםישהמתים,ספירתשבמהלךמשום

מוסרית,מבחינהמשנייםומספריםראשוניים

הרועמןמונעתהתוצאתיהנזקאידיאולוגיית

לנימוקיםהאלימותאתמכפיפההיאכילהתקרב,

למקריםמייחסתהיאסבירה;סיכוניםהערכתשל

כאן,משני,מספרימעמדופציעהמוותשלמסוימים

התפיסהבאמצעותהנמנההנזקשלהדחקתו

הרועבעדסוגרתמקריתאלימותשלהאקטוארית

בנימוקיםאותומנטרלתאוהאלימותשלהאינהרנטי

האמצעי-ביחסיאותוומשבצתקביל,סיכוןשל

שנפלוההרוגיםכפולה:פנקסנותשלסוגזהותוצאה,

הראשונית,המטרהשלהמוסריהצידןקלעומתבדרך

הסיניתהשגרירותלעומתמילוסביץ'שלהטירה

למשל,בבלגרד,



לאמשריממנייןעלשדיונימרושמעושהובכן,

שלהתרבותיהניהולעלמרגיעהרציונליותאחת

עבדיממיליון 20עלכשמדברימהאלימות,זיכרון

נזקועליהודימ,מיליוןשישהעלאואפריקנימ

לקבועניתןבלגרד,בפרבריהפצצהשלתוצאתי

העוול,לתיקוןולמדיניותציבוריתלמוסריותהגדרות

האלימותשלהממשלתיותמןכחלקזאתלראותניתן

שעלתהמוכחתאמתהרוע,שלוהממשלתיות

היא,פוליטיתאלימותעלהאתנוגרפיבמחקרי

כמעטוממורמרותמפולגותפוליטיותשישויות

שלבמסגרתפוליטיתבאלימותדנותאינןלעולמ

בסכסוכימזאת,תחתאי-אלימות,לעומתאלימות

לתקשורתעיקריאמצעיהיאהאלימותשבהמ

שלובסוגימבאופנימעוסקימהדיונימפוליטית,

התפרצותאתמעכבותאלימותצורותאילואלימות:

קוראותצורותואילובהן,להשתמשניתןכןועלהרוע

תעמולהולהפיץמהןלהימנעישכןועלדרורלרוע

שכנגד,הצדשלדה-לגיטימציהליצורכדינגדן,

כהמשךמבוצעימרבימאלימיממעשימלמעשה,

עללגמולמבקשימהמשכןשכאלה,לדיונימ

בדרכילא-לגיטימיות"אלימותב"צורותהשימוש

לגיטימיותצורותלכאורהלהיותןהטוענותהתערבות

הצבאשלפשיטותיולמשל,הן,כאלהאלימות,של

פיגועיעלבתגובההמערביתבגדההישראלי

מעשהאותולפעמימ,הפלסטינימ,שלההתאבדות

בכפוףאותה,לאבדאובלגיטימיותלזכותיכול

ובמטרה,במקומבזמן,לשינויימ

הודותהמובטחתהרציונלי,התרבותיהניהולחזות

לנוכחמהרהעדמתנדפתהאקטוארית,למנטליות

קרובותלעתימשמפעילימשהאלימותהעובדה

כמו-מדינתיימ,מנגנונימאוהמדינהמנגנון

מןחלקהיאגמכנקמה,אוכתגמולהמקודדת

תגמולשלהיגיוןכלהאלימות,שלהממשלתיות

הפסד,להשיבהמבקשאקטואריבהיגיוןגמחדור

הסימטריהאתלהשיבדברשלובסופוסיכוןלהנמיך

בתרבותמפצה,אלימותבאמצעותכנהעלהחברתית

כלימ,במגווןנעזרתהחשבונאותשלנו,האקטוארית

מטוסועדמונחה-הלייזרהטילדרךהמחשבון,מן

טור'ה Dהה'וש'טורהצ'בורשלוסן IJלממלחמות

משחקגמהואהמספריממשחקהחטוף,הסילון

הדמעות,

בקבעובעייתי,היהתמידאקטואריהפסדימהחזר

וסבלאלימותמעשישלהולמושווימידהאמות

ואתהאלימותאתבהיחבאהופךהואייחודיימ,

תורמהואכךלסוחר,עוברימלמוצרימהקרבנות

בהשראתאמנותשלתערוכההטרור,חושילהרדמת

בניו-יורק,היהודיבמוזיאון-2002בשהוצגההשואה,

כמהוהאבדן,הקרבנותהזיכרון,במסחורהתרכזה

באמצעותהלמ-תמונהליצורניסובתערוכהעבודות

דימויימעממוצרימשלמותגימוסמלישמותמיזוג

כשמממשאופטי,עיוותתוךהשואה,מןונושאימ

עללהרהורויותריותרהופכתהמודרניתשהאמנות

זותערוכהגמלמוצר,תהפוךעצמההיאפןהאיומ

המסחורדינמיקותעמהאמנותמסחוראתקישרה

ושבאמצעותןבשואה ) victimage (קורבנותשיצר

מכן,לאחרשנה 50ונזכריממתוארימהשואהקרבנות

הצופהכאשרשבו,הווידאו,מיצבאתלצייןראוי

ברקודהמסךעלנראההפוקוס,כפתוראתמסובב

בסופרמרקט,כמושלו,המספרימשורתעלמפוספס

מחנהניצולישללתמונהוהופךומיטשטשההולך

שעליהמ,והקעקועימהמפוספסימבמדיהמריכוז

עצמו,שלתצלומובומונטאג'גממציגאמןאותו

המחנות,מןבביתןמ,מפוספסיאסירבגדילבוש

מתרחשהמעמדדיאט,קולהקוקהשלפחיתמושיט

סביבהמחנהאסירייושבימשבהס~נת-~נימ,בתוך

קרועות,עיניימהמצלמהאללוטשימהקולה,שותה

היומיומחיילביןהפוליטיהטרורביןהשילוב

אקסיומטיותחוויותכשתיכאןמוגשימומסחורמ

גממוצגימהממודרנית,שכחהמחלתשלתאומות

בכלההיסטוריתהראייהאתהמנטרלימככוחות

עליה,"ולחשיבההשואהלזכירתהנוגע

חלקאמזיקות,כמהלשרטטאפואנאלצימאנו

במיוחדהמודרנית,הפוליטיתהאלימותמןניכר

ההיגיוןבמסגרתמתרחשעצומת-ממדימ,אלימות

שהתיאורהריערך,ושוויחליפיןשלהממוסחר

מ""מזדהמישכזואלימותשלהחברתיימוהזיכרון

המסחור,שלהדינמיקהלהמשו;נקנהבגווןונצבעימ
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המוסרועמגודלעמהרועאתלזהותהצורךמכאן

שלכסיקורהאקטואריההיגיוןהמניין.שיוצר

דפוסשלהרחבההואולאחריומעשהלפניהאלימות

סיכוןשלטבלאותמשרטטהואשכןהזה,המסחור

התיקוןשלוגמממנו,הנובעהסבלושלאינהרנטי

שלהביקורתיתהחזותיתבשפהזאת,ובכלהנחוץ.

היהודי,שבמוזיאוןבתערוכההאמנותמיצירותרבות

התמונהבקדמתהמוצגותהממסחרותהלוגיקות

שבוהמוסרי-מטאפיזיהמבוךתוךאלאותנומובילות

שילובההאלימות:שלהנורמליזציהמתרחשת

חיימבניאלנדבךאחרנדבךוהסתננותהההדרגתי

עצמה;עלחוזרתהיאשבהוהבנאליותהיומיומ

הישרהשכלעמשתתיישבכךהאלימותאילוף

ובירוקרטיות;כמו-חרושתיותטכניקותבאמצעות

כלאתמוסרית.חושימוקהותאדישות-והתוצאה

ממדיושאתרוע,מחוללותכצורותלזהותניתןאלה

מ.מספרייגודלבסדרילהקיףניתןלאלעולמ

לשמשפחותככשירנדמההאקטואריההיגיון

-רציונליולאמסוכןיותרעודונראהלאלימות,מרפא

בטכנולוגיהמשתמשתאקטואריתהתערבותכאשר

בשוויפיצויתגמול,שלכצורהאלימותשלפוליטית

מ,אקטוארייבמונחימסיכונימ.ניהולאפילואוהולמ

לפריעה.ניתןבלתיחוביוצראלימותשלמעשהכל

להשיביכולאינולעולמאךא-סימטריה,מניבהוא

הסדראתלהניעאולקדמותוהחברתיהסדראת

סימטריהחדש.הומאוסטטילפתרוןקדימההחברתי

הכוזב,הרטרוספקטיביהאידיאלהיאחברתית

שנועדהאקטואריתלאלימותלגיטימציההמעניק

הפסדשלקטגוריותהאמלקדמותו.מצבלהשיב

שיוצרהשברואתהפעראתמקטינותאכןמדיד

גממתפקדותהןוהאמהפוליטי?הטרורמעשה

נוספימ,אלימותלמעשיפיקטיביתמוצאכנקודת

ולפצות?לתקןשמטרתמ
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סיכום

זהותלוחמההמצדיקותהציבורשלומאידיאולוגיות

בהשקעתןשלהןה"טרוריסטי"ליריבכיומ

ובחזרהאקטואריבתגמולוהחזותיתהאפיסטמולוגית

הסימטריהאתלהחזירבבקשוהקרבה.עלכפייתית

בספטמבר,-11הלאחרכנהעלוהגלובליתהלאומית

שלבאמריקניזציהסיפוקועלבושממשליבואלא

אחרבמצודיפתחאלאהמלחמה,אחריעיראק

בסוריה,אוליחדשימ,חולפימטרוריסטיימאובייקטימ

לשאולעלינושומהכןעלבאינדונזיה.אובאיראן

שלומשלהחדשהעולמיהסדרהאמעצמנו:את

המחשהשלחדשחזותיסדרלמעשהאינוהציבור

שמעייניורפאימרוחותמחסלמשטרדמונית,חזותית

השטחפניאלנראיתבלתי"אחר~ת"להעלאתנתונימ

בהאנשהכולושקועהואכךומשומהחברתי,

הגלובליזציהסחרחרתשלובתיאולוגיזציה

סמלי?רועצורתלהןלהקנותבמטרההבעייתית,

השטחפנישלשיטורביןחיבוריוצרתזודינמיקה

הפוליטיתהתרבותיעיל.ממשללביןהחברתיימ

שלהמוניתבהפצהכעתמשתמשתהאמריקנית

לעתימהמקבלימהציבור,שלומאכיפתשלדימויימ

שלקונקרטיימבמעשיממוחשיביטויקרובות

חובקי-ביטחוןובמשטריבחו"לצבאיתהתערבות

המדיה.באמצעותהרגעהסמכמעיןמבית,מרחבימ

חוסרואתהביטחוןחוסראתלשכךהיאהמטרה

הבלתיוהשיטפונותהזרמימשיוצרימהנוחות

כעתוהולמימהזרימהלמסלולהנכנסימנשלטימ,

ובתוכוצדדיומכלבמצורהנתוןהאמריקניבלאומ

החזותיתההמחשהשלהגוברתההתמזגותפנימה.

המדיהתרבותעמהמלחמהשלהדיגיטלית

החברתיההיגיוןעלמלמדתבכללותההאמריקנית

הציבורשלומלמעןמלחמותזה,היגיוןפיעלהצפוי.

למקובלותוייחשבוהנורמהמןלחלקויהפכוילכו

שלהזירוזבצליפתצורךעודיהיהלאוכךחברתית,

שהמככלוהולכתהמתרחקתהשרופימ,המגדלימ

תוצאתי.לנזקדבר,שלבסופומ,והופכימתאבנימ
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ביטחןניזתפרקטיקןתמיןחדת:חקירה

משפטייםןאתגןרים

רוזכברגר'כה

מאפשריםוהםהעולמית,בזירהוגוברתהולכתלעוצמהזוכיםביטחונייםטיעונים

קבוצותמצדבמיוחדפוליטית,והתנגדותמחאהשלשונותצורותלדכאלממשלות

הביטחוניים.הטיעוניםביטחוניכאיוםסימונןתוךאתני,אולאומיגזעי,רקעבעלות

השפעתםטווחולהרחבתמגווניםדיכויאמצעילהפעלתלגיטימציהלממשלותמספקים

הלוגיקהבידיבעברנשלטושלאחדשים,לתחומיםהמשפטושלהמדינהשל

הביטחונית.

אודותעלבין-תחומישיחהציגעדאלהמחברותשלזהגיליוןשלהראשוןהחלק

משפטייםאתגריםמציגהמיוחדתהחקירהמוסףביטחוניות.משפטיותפרקטיקות

המדינה.אזרחילערביםהנוגעבכלבישראלהביטחוניתהלוגיקהשללהתנהלותה

חקיקהשלשוניםדפוסיםשלושהעלתיגרקוראיםהראשוניםהמסמכיםשלושת

משדהחלקהואהרביעיהמסמךהישראלי.המשפטבשדהיישומםועלביטחונית

הביטחונית-החקיקהבדפוסידןוהואהאדם,זכויותבתחוםהבינלאומיהמשפט

לאומית.

קבועתיקוןהיינויסוד,לחוקתיקוןהואהביטחוניתהחקיקהשלהראשוןהדפוס

תיקוניועלהכנסת,יסוד:חוקהואזהחקיקהלדפוסדוגמה"מעין-חוקתי".לחוק

השניהחקיקהדפוסבבחירות.להשתתףהזכותאתשאתביתרהמגביליםהאחרונים,

לשםדופןויוצאתזמניתכחריגהאושעהכהוראתשנחקקרגיל,לחוקתיקוןהוא

תיקוןהאזרחות,לחוקהתיקוןאתלהציגבחרנוזהלדפוסכדוגמהביטחוניים.צרכים

השלישיהדפוסאתניים.לקריטריוניםבהתאםמשפחותאיחודעלחדשאיסורהקובע

ויוצאתחריגהחקיקהלכאורהשהםחירום,לשעתוהתקנותהחוקיםמערכתהוא

החוקיםמןלנפרדיםחירוםלשעתוהתקנותהחוקיםנחשביםכללי,באופןדופן.

המשפטית.המערכתשלנפרדבלתילחלקהפכוהםבישראלואילוהכלליים,

הכלללותבבחלרותעדבלםשלהשתתפותםעלהגבלות

ערביםכנסתחברינגדההסתהבמדיניותעלייהניכרתהמאוחרותהתשעיםשנותמאז

נגדהמילוליתומחאתםהישראלילכיבושהתנגדותםהדגשתתוךבכלל,ערביםונגד

האינתיפאדהתחילתמאזהפלסטינים.אזרחיהכלפיהמדינהשנוקטתהדיכוימדיניות

חדשותלרמותהזוההסתהמדיניותהעפילה 2000באוקטוברהמחאהואירועיהשנייה

בכללבישראלהערביהציבורעללאחרונההתרחשורבותהתקפותהיסטריה.של

הורהרובינשטיין,אליקיםלממשלה,המשפטיהיועץלמשל,כךבפרט.מנהיגותוועל

הסתהבאשמתהערביםהכנסתחברישלרובםרובנגדפליליותבחקירותלפתוח

עזמיד"רהכנסתחברשלחסינותוהפוליטיות;הצהרותיהםעלבהתבססלאלימות,

שנשא;פוליטייםנאומיםבעקבותפליליאישוםכתבנגדווהוגשהוסרהבשארה

עלמחאההפגנותבמהלךנוספיםומפגיניםערביםכנסתחבריפיזיתתקפושוטרים

סלאח,ראידהשיח'ערבי,ציבורנציגהכיבוש;ונגדבתיםהריסתעלאדמות,הפקעת

הגישובכנסתקיצוניימיןומפלגותאישום;כתבנגדווהוגשדמוי-צבאיבמבצענעצר

וגזעניות.אנטי-ערביותחוקהצעותשלרבמספר
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עומדימבישראלהערבימשלוהאמונימהנאמנותכיבאמתלהננקטותאלופעולות

אתמגלמימהערבימהאזרחימזה,היגיוןפיעלבישראל,כאזרחימלמעמדמבסתירה

מחדשלהגדירעליהמ,לפקחפעילויותיהמ,אתלדכאישכןועלהביטחונית","הסכנה

מהמולמנועהערבימהנציגימשלהלגיטימיותאתלשלולכעבריינית,התנהגותמאת

הפוליטית,בזירהלהשתתף

אתמשקפימ , 2002במאי-15בבכנסתשנחקקוהבחירות,לחוקיהתיקונימשלושת

תיקונימהפוליטית,בזירהישראלאזרחיהערבימשלהשתתפותמתחתלחתורהניסיון

התיקוןבבחירות,חלקליטולהזכותועלחדשותמפלגותשלרישומןעלמפקחימאלו

כפיךאסעיףהכנסת,יסוד:לחוקךאלסעיףנוגעהשלושהביןביותרהמשמעותי

אדמיהיהולאלכנסתבבחירותתשתתףלאמועמדימרשימת )א("כי:קובעשתוקן

שלבמעשיואוהרשימהשלבמעשיהאובמטרותיהישאמלכנסת,בבחירותמועמד

מדינתשלקיומהשלילת ) 1 (מאלה:אחדבמשתמע,אובמפורשהעניין,לפיהאדמ,

שלמזוין,במאבקתמיכה ) 3 (לגזענות;הסתה ) 2 (ודמוקרטית;יהודיתכמדינהישראל

ישראלי.'מדינתנגדטרור,ארגוןשלאואויבמדינת

הפוליטית;להשתתפותאידיאולוגיימתנאימבהציבהכשלעצמה,מדאיגהזותחיקה

אתשורשיה,שלהפוליטיטבעמאתחושףלאחרונהבהשנעשההשימושמזו,יתרה

המשפטיהיועץהגיש-2003בלכנסתהבחירותמערכתבמהלךמשמעותמ,ואתהיקפמ

הבריתמפלגתשלהשתתפותמאתלפסולהמרכזיתהבחירותלוועדתבקשהלממשלה

כנסתחבריבשארה,עזמיד"רהכנסתחברמנהיגה,ושל(בלייד)הדמוקרטיתהלאומית

בשארה,עזמיד"רהערבימהכנסתחברינגדנוספותפסילהבקשותהגישוימיןומפלגות

שלושונגדאינדיבידואלימכמועמדימטיביאחמדוד"רדהאמשהאל-מאלכעבד

החזיתשלהמשותפתוהרשימה(רע"מ)המאוחדתהערביתהרשימהבל"ד,הרשימות

(חד"ש-תע"ל),להתחדשותהערביתוהתנועהולשוויוןלשלומהדמוקרטית

מ,טיעונישניהועלוהערביותהמפלגותונגדהכנסתחברינגדהפסילהבבקשות

לכיבושהתנגדותמעלהמעידיממ,פוליטייהנאומיהמועלפעילותמעלבהתבסס

הטיעוןכלגיטימית,ועזההמערביתהגדהלכיבושההתנגדותאתרואימשהמכךועל

ייתמיכהבבחינתהמהללוהכנסתחבריושלהרשימותשלמעשיהמכיגורסהראשון

נגדבעיקרשנטעןהשני,הטיעוןישראלי.'מדינתנגדטרורארגוןשלמזויןבמאבק

מדינה-אזרחיה"כלב"מדינתתמיכהכיגורסבשארה,הכנסתחברונגדבליידרשימת

ישראלמדינתשלאופייהדחייתפירושה-אתניבסיסעלמושתתתשאינהחילונית

ודמוקרטית,יהודיתכמדינה

בפניעצמןהרשימותואתהערביותהמפלגותמנהיגיכלאתייצגעדאלהארגון

מישאלהעליוןהמשפטביתשופטעמדהוועדהבראשהמרכזית,'הבחירותועדת

רובהיוצאת,בכנסתייצוגןפיעלהמפלגות,כלשלנציגימ-41מהורכבהוהיאחשין

הכנסתחבריושלבל"דסיעתשלפסילתמבעדהצביעוהמרכזיתהבחירותועדתחברי

ועדתהפסילות,נגדחשין,השופטהוועדה,יו"רהצביעלעומתמוטיבי;בשארה

השתתפותןאתוכןדהאמשההכנסתחברשלמועמדותואתאישרההמרכזיתהבחירות

ועדתשללהחלטותיהבהמשךחד"ש-תע"ל,המשותפתהרשימהושלרע"משל

מש~ט"סןאתגןר'סב'טחןנ'ןת~רקט'קןתמ'וחדת:חק'רה
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 Dמשcנט" Dר' 1אתג lת lנ' 1['טחת c1נרקט'קחדת: 1מ'חק'רה

בשארההכנסתחבריואתבל"דרשימתאתעדאלהארגוןייצגהמרכזית,הבחירות

סקרהעליוןהמשפטביתשופטי 11שלמורחבהרכבהעליון.המשפטביתבפניוטיבי

עדאלהארגוןשהגישבערעורודןוטיביבשארההכנסתחברישלהפסילההחלטותאת

הפסילההחלטותאתהעליוןהמשפטביתביטל 2003בינואר-9בבל"ד.פסילתנגד

בבחירות.'השתתפותםאתואישרהמרכזיתהבחירותועדתשל

טיעוניםהעליוןהמשפטוביתהמרכזיתהבחירותועדתבפניהעלהעדאלהארגון

המבקשים.אותןשהציגוכפיהראיותנגדטעןוכן ) 3 (-ו ) 1 ( )א(דאהסעיפיםנגדחוקתיים

המשפטייםמהטיעוניםמובאותהואהמיוחדתהחקירהבמוסףהראשוןהמסמך

מדינתנגדטרורארגוןשלאואויבמדינתשלמזויןבמאבקה"תמיכהלסעיףהנוגעים

סמכותהעלומערעריםבטרור"ה"תמיכהסעיףעלתיגרקוראיםאלהטיעוניםישראל".

אתלהגבילזאתובעקבותייתמיכה",ומהי"טרור"מהולקבועהמבצעתהרשותשל

לחלופיןאוייפסל,בטרור"ה"תמיכהשסעיףתובעיםהםבבחירות.להתמודדהזכות

הביטוי.חופשאתגורףבאופןמגבילשהואמאחרדווקניבאופןיוגדר

הואהפסילות.'בתיקיומנומקארוךדיןפסקהעליוןהמשפטביתפרסם 2003במאי

פסילתאתהמצדיקעובדתיבסיסהציגולאשהןבטענההפסילהבקשותאתדחה

ביתנמנעעדאלה,ארגוןשהעלההטיעוניםלמרותואולם,המועמדים.אוהמפלגות

התיקוןשללהיותובאשראוהרשויותהפרדתעקרוןלהפרתבנוגעמלפסוקהמשפט

לתיקוןפרשנותכלסיפקלאהמשפטביתכן,עליתרוכוללני.מעורפלהבחירותלחוק

פרשנותחסרבטרור"ה"תמיכהסעיףנותרכךבטרור".ייתמיכהמהיהגדירולאהחדש

באופןהסעיףאתלהפעילהמבצעתהרשותיכולהמשפטיתפרשנותבהיעדרמשפטית.

בה-בעת,גמיש;גםכןועלמעורפלנותרהסעיףשלכוחומצבים.במגווןשרירותי

 .הללוהגמישותומןהערפולמןניזוןכוחו

משפחיתאיחידעלאיסיר

ישראלים.אזרחיםשלזוגבנישלמדורגהתאזרחותהליךהפניםמשרדמפעיל 1999מאז

החלטתאחדפההתקבלההכנסת,בידיהבחירותחוקיתיקוןעםבד-בבד , 2002במאי

בנוגעמשפחותאיחודומדיניותחוקייםבלתיבשוהיםייהטיפולשכותרתה:ממשלה

היאזוממשלההחלטתפלסטיני".ממוצאולזריםהפלסטינית][הרשותרש"פלתושבי

ישראליםאזרחיםשלזוגמבניהמדורגההתאזרחותהליךאתהמונעתזמניתמדיניות

להחלטה,ההסברדבריפיעלפלסטיני.שמוצאםאוהפלסטיניתהרשותתושבישהם

ההגירהתהליכישלההשלכותובשלהביטחוני,המצב"לנוכחהתקבלההיא

[איחודאחמ"ששלבדרךלרבותבישראל,פלסטיניממוצאזריםשלוההשתקעות

הלא-הזוגבנישארכללגביהכלליתוהאזרחותהתושבותמדיניות 4משפחות]".

לזכויותוהאגודהעדאלה.ארגוןשינויללאנותרהישראליםאזרחיםשלישראלים

 5חוקית.אינההממשלהשהחלטתבטענההעליוןהמשפטלביתעתרובישראלהאזרח

ביוני-4ברשמית:לחקיקהההחלטהאתלהפוךהממשלהביקשהיותרמאוחרשנה

(הוראתלישראלוהכניסההאזרחות"חוקשכותרתה:חוקהצעתהגישההיא 2003
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תיקוןלמעשהשהיאהחוק,הצעתהתקבלה 2003ביולי-31ב ;"-2003תשנ"גשעה),

לקבלהכבושיממהשטחימניממפלסטימונעזהתיקון .-1952התשי"בהאזרחות,לחוק

החוקישראלי.לאזרחנישואיןבאמצעותבישראלאזרחותשלאותושבותשלמעמד

הישראלימהאזרחימוהמהיותישראל,אזרחיהערבימעלבלעדיכמעטבאופןמשפיע

הצדיקוהחוקיוזמימ.כבושיהמהשטחימלפלסטינימלהינשאהמבקשימאוהנישאימ

שאוחדוהכבושימ,מהשטחימפלסטינימכיבטענהביטחוניימ,בנימוקימנחיצותואת

מתערבהחוק ."מפיגועיב"גלגולויותריותרמעורבימזוגמ,בניישראלימאזרחימעמ

שלהמעטהבאמצעותוזאתהביטחון","בשמולנישואיןלאהבההקשורימבעניינימ

שהואעצמועלמצהיר(החוקזמניתביטחוניתוכתחיקהקיימ)לחוק(כתיקוןכלליחוק

נוספת).לשנהשנהמדילהאריכושניתןכךועלאחת,לשנההתקפהשעההוראת

שהגישמעתירהמובאותכוללהמיוחדתהחקירהבמוסףהמופיעהשניהמסמך

עלתיגרהקוראתהעתירה,את 6.2003באוגוסטהעליוןהמשפטלביתעדאלהארגון

זוגותשניובשמבשמועדאלהארגוןהגישהאזרחות,לחוקהחדשהתיקוןשלחוקיותו

המעקבועדתבשמוכןהרטרואקטיביימ,סעיפיובשלהחוקשלברשתושנלכדונשואימ

נכתבההעתירההערבימ.הכנסתחבריושמונהבישראלהערביהציבורשלהעליונה

המשפטיהצוותוחברתג'בארין,חסןהדיןעורךעדאלה,ארגוןמנכ"לבידיבמשותף

כהן.ארנההדיןעורכתעדאלה,של

המונעהראשוןהחוקזהוהיסודחוקישנחקקומאזבעתירה,עדאלהארגוןשטעןכפי

המרכזיהטיעוןומפורש.ישירבאופןאתניתאולאומיתזהותעלבהתבססזכויות

שלהחוקתיותהזכויותאתמפרשהואמשומהחוקאתלפסולשישהואעדאלהשל

שהציגההביטחוןלנימוקיבאשרולפרטיות.לחירותלכבוד,משפחה,לחייאזרחימ

מספקאינוהגורפימהטיעונימלביסוסשסופקהמידעכיהדגישעדאלהארגוןהמדינה,

כוללחשדלבססכדיבוואיןמידתיבלתיהואהריאמיןהואאמוגמעקבי,ובלתי

טענההראשונהבתשובתההאתנית.זהותהעלבהתבססשלמהאוכלוסייהנגד

ביטחוןועללחיימישראלאזרחישלזכותמעללהגןהיאהחוקמטרתכיהמדינה

להיפגע.העלולותאחרותפרטזכויותעללגבורצריכימאלושיקולימוכיהמדינה,

תושבותמניעתכיהעליוןהמשפטביתבפניטעןלממשלההמשפטיהיועץשלנציגו

היותנימ,פלסטיבהיותמהפלסטינימכלכלפימופניתאכןישראליתאזרחותו/או

ארגוןבפוטנציה.טרוריסטהואפלסטיניכלכןועלבהתנגדות,תומכימהפלסטינימוכל

ניתןולאגזעניימהמלממשלההמשפטיהיועץשלועמדתוהחוקכיהשיבעדאלה

הפלסטינימוהגברימהנשיממיליוןשלושהביןשכןגזעני,הואהחוקלהצדיקמ.

אינטלקטואלימאדמ,זכויותפעיליעובדימ,ישנמהכבושימבשטחימהמתגוררימ

אנשימוכןאזרחיבאי-ציותהתומכימאנשימבשלומ,התומכימאנשיממ,ואקדמאי

טרוריסטימהמנימהפלסטיכלכיההצהרהכן,עלמאבק.כצורתבאלימותהתומכימ

רחבהמחאהעוררהחדשהחוקכולו.הפלסטיניהעמאתומכפישהמשמיצהבפוטנציה

הבינלאומית.בזירהגמכמוהמקומיתבזירה

משיבט"סואתגור'סב'טחונ'ותיברקט'קותמ'וחדת:חק'רה
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 Dמשפט" Dואתגור'['טחונ'ותפרקט'קותמ'וחדת:חקירה

חלרוםמצב

הבינלאומיתהאמנהיישוםעלמפקחת ) UNHRC (אדםזכויותלענייניהאו"םועדת

דנהשבהבתקופהמדינות-חברות.בידי ) ICCPR (ופוליטיותאזרחיותזכויותבדבר

אדםזכויותלענייניהאו"םועדתבחנהמשפחות,איחודעלהחדשבאיסורהכנסת

סוגיותרשימתהוועדההכינה 2002באוקטוברלאמנה.ישראלמדינתשלציותהאת

ביוליבז'נבהשהתקיימוהדיוניםבמהלךעליהןלהשיבנתבקשהשישראלושאלות

7.2003 

מדינתשלסטייתהבמידתמיוחדענייןגילתההוועדההסוגיות,ברשימתשצויןכפי

בטרםעודשנים. 55זהבההמוכרזהחירוםמצבלנוכחהאמנה,מסעיפיישראל

במוסףהשלישיכמסמךהמובאקצר,דוחלוועדהעדאלהארגוןהגישהדיוניםהתקיימו

החירוםממצבהנובעיםהנהליםואתהמבנהאתמשרטטהדוחזה.מיוחדחקירה

"בשםהאמנהמסעיפירבותסטיותמונהעדאלהשלהדוחליינורמלי".שהפךבישראל,

מחאהדיכוילצורךהחירוםתחיקתעלהגוברתההסתמכותאתומציגהביטחון",

ולצמצוםשלהםהתנועהחופשהגבלתלצורךערבים,ופעיליםמנהיגיםשלפוליטית

 8התאגדות.לחופשזכותם

החירום,ותקנותהחוקיםשעשרותהואבדוחעדאלהארגוןששוטחהראשיהטיעון

הקבועמתפקודהנפרדבלתילחלקהפכודופן",ויוצאייזמניאופיבעלילהיותשאמורים

והממשלתייםהאזרחייםשמוסדותיהמודהישראלמדינתבישראל.המשפטמערכתשל

אתהסותרמתמש,ךחירוםמצבבהמוכרזבה-בעתאולםכללי,באופןכרגילפועלים

סטיותלהכשירלמדינהומאפשרהחירוםסמכויותשלהדופןויוצאהחריגאופיין

האדם,זכויותעללשמירההבינלאומיותמהתחייבויותיהמוצדקותבלתי

אזרחיםנגדחירוםבתחיקתשימושבפרט. ICCPRהבינלאומיתלאמנהומהתחייבותה

הכיבוש,שלהצדקתוכלפיהמוחיםנגדובמיוחדהממשלה,כלפימחאההמביעים

החירוםבמצבגםלהצדיקהניתןשלאמוגנות,זכויותשלומוגזמתבוטההפרההוא

המוכרז.

חלקנטלונוספים,אדםזכויותארגונישלנציגיםעםיחדעדאלה,ארגוןנציגי

אתשמעההאו"םועדתאדם.זכויותלענייניהאו"םבוועדתשהתקיימובדיונים

לנוכחנוקטתשהיאהחוקיותהפרקטיקותבדברלשאלותישראלמדינתשלתשובותיה

ללאממושךבמעצרהשימושובהןמדאיגותסוגיותכמהחקרההוועדההחירום.מצב

הפעלתישראל,מדינתשלהטרורבחקיקתבהירותהבלתיההגדרותדין,לעורךגישה

פלסטיניםבאזרחיםהשימושבתים,הריסתהישראלי,הצבאבידיממוקדים""סיקולים

המשלחתהצדיקההדיוניםבמהלךועינויים.התעללותשלומקריםאנושיים"כ"מגנים

הוועדההביטחון"."בשםהאדםזכויותהפרותרובאתישראלמדינתשלהרשמית

הכירההדוחבראשיתעודאמנם . 2003באוגוסטהסופיותמסקנותיהאתהגישה

מסקנהלידיאותההביאהלאזוהכרהאולםישראל,'שלהביטחוןבבעיותהוועדה

נסבלות.הןשההפרות

בזמןהנרחבות"הסמכויותלנוכחדאגההביעההאו"םועדתהחירום,למצבבאשר
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בנוגעמשפחותאיחודומדיניותחוקיימבלתיבשוהימ"הטיפולבעניין 1813ממשלההחלטת

ב.חלק , 2002במאי 12פלסטיני",ממוצאולזרימרש"פלתושבי

 Dמשפט" Dןאתגןר'ב'טחןנ'ןתפרקט'קןתמ'ןחרת:חק'רה

סטיות ...לאמנההמדינה-חברהשמייחסתהערךמןמפחיתותאלוסמכויות ...החלתו

הגבלתהמתירים[הספציפיים]האמנהלסעיפיבהתאםלמותרמעברחורגותאלו

כמהשלהפומביותייההתבטאויותלנוכחגםדאגההביעההוועדה .) 12(סעיףזכויות"

בשנאהתמיכהלהוותהעלולותהתבטאויותלערבים,בנוגעישראליםציבוראנשי

כן,עליתר .) 20(סעיףולעוינות"לאלימותלהפליה,להסתהשמובילהוגזענית,דתית

וקראהמשפחותאיחודעלהאוסרהחדשהחוקנגדהוועדהיצאההסופיותבמסקנותיה

האמנהמסעיפימספרלפירציניותסוגיותהמעלההחוקאת"לבטל"לישראל

 .) 21(סעיף

עדאלה.מחברותשלהנוכחיהגיליוןאתחותםהסופיותהמסקנותשלהמלאהנוסח

הביטחון";ייבשםשבוצעואדםזכויותשללהפרותקשורותאינןהוועדהמהערותחלק

במהרהיביןהסופיותבמסקנותהקוראעקביות.לצורכיבמלואוכאןמובאהמסמך

מדינתמצדיקהשאותןאדם,זכויותשללהפרותמתייחסותהוועדההערותרובכי

אחיזהאפואלהקנתההביטחוניתהלוגיקההביטחונית.המבטנקודתבאמצעותישראל

בישראל.הערביהמיעוטאלבהתייחסותאיתנה

ההבניותשבההמידהעלכולםמצביעיםהמיוחדתהחקירהבדוחשנכללוהמסמכים

ישראל.אזרחיהפלסטיניםעלשחלהחוקמשלטוןנפרדבלתיחלקהןהביטחוניות

קבועכשינוימתקבלותשהןבין-מרכזיותשלטוניותפרקטיקותהןביטחוניותחקיקות

החירום.מצבמתוקףהנדרשדופןיוצאכאמצעיאורגיללחוקזמניכתיקוןיסוד,לחוק

בהבנתן.מותנההישראלילחוקהפלסטיניהמיעוטביןבאינטראקציהדיוןכל

הערות

(בלייד)הדמוקרטיתהלאומיתהבריתניואח,'היועמ"ש 1/16פסילהלבקשתתשובהכתבראו

והחזיתטיביאחמדח"בניהליבוד 11/16פסילהלבקשתתשובהכתבבשארה;עזמיוח"ב

אביגדורח"ב 6/16פסילהלבקשתתשובהכתב(חד"ש)-תע"ל;ולשוויוולשלוםהדמוקרטית

תשובהוכתבדהמשה;מאלקאלעבדוח"בהמאוחדתהערביתהרשימהביואח,'ליברמן

שהגישההתשובהכתביארבעתחד"ש-תע"ל.ביואח,'חירות 3/16פסילהלבקשת

עדאלה:ארגוןשלהאינטרנטבאתרמופיעימהאנגלית,בשפהסיכוממוכןעדאלה,

11ttp://www.adalall.org . 
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טיבי;אחמדח"בביואחי-16הלבבסתהמרבזיתהבחירותועדת 11280/02בחירותאישורראו

וערעורבשארה;עזמיח"בבי ,-16הלבבסתהמרבזיתהבחירותועדת 50/03בחירותאישור

פ"ד-16הלבבסתהמרבזיתהבחירותועדתביהדמוקרטיתהלאומיתהברית 131/03בחירות

 . 1 ) 4 (נז

הדיןפסקהללו.התיקימבכלאחדדיןפסקהעליוןהמשפטביתפרסמ 2003במאי-15בשמ.

 . http://www.court.gov.ilהעליון:המשפטביתשלהאינטרנטבאתרמופיע

עואד 4608/02בג"צואחי;הפביםשרביואחיבישראלהאזרחלזבויותהאגודה 4022/02בג"צ

התיקימשניאתאיחדהעליוןהמשפטביתועומד).תלוי(תיקואחיהממשלהראשביואחי

ופסיקה.דיונימלצורבי



משcנט"סואתגור'סב'טחונ'ותcנרקט'קותמ'וחדת:חק'רה

האזרחלזכויותהאגודהוכהמעותרימ,כמהיאח.'הפביסשרב'יאח'עדאלה 7052/03בג"צ 6

זהבהח"כ 7102/03בג"צלדוגמה:ראוהחדש.החוקנגדעתירותהגישומרצ,וסיעתבישראל

בישראלהאזרחלזכיייתהאגידה 8099/03בג"ציאח';לממשלההמשפטיהייעץב'יאח'גלאיז

לנוסחועומדות.תלויותשעדייןהעתירותכלאתאיחדהעלירןהמשפטביתיאח.'הפביסשרב'

שלהאינטרנטאתרראוואנגלית,בעבריתמשפחות,לאיחודבנוגעעדאלהעתירותשלהמלא

 . http://\v\v\v.adalaI1.o1·gעדאלה:

 CCPR!C!77!L!1SRאו"ממסמךאדמ,זכויותלענייניהאו"מועדתישראל,סוגיות:רשימת 7

עדאלהלההגישואדמ,זכרירתלענייניהאו"מועדתשלדיוניהבמהלך .) 2002בנובמבר 27 (

(בשפהעדאלהדוחראו:הסוגיות.רשימתגיבושלצורךדוחרתאדמלזכויותהערביתוהאגודה

 " ig]ltS of t]1e Palcstinian Minority ~ cccnt Dcvclopn1ents: Tl1c l ~ l : 2002מאוקטוברהאנגלית)

" 1S1'acl 'ןi . עדאלה:שלהאינטרנטבאתרמופיעהדוחttp:!!\vw\v.adalah.org ןI . ,ראובנוסף

 " Sileן, ci,1g Disscnt : : 2002מאוקטוברהאנגלית)(בשפהאדמלזכויותהערביתהאגודהדוח

" e Violation of Political Righrs of thc A"ab Partics il1 Israel ןA Rcport on tl . הדוח

 . Iן ttp:!!ww\v.al·ablן ra.orgאדמ:לזכויותהערביתהאגודהשלהאינטרנטבאתרמופיע

יחד , 2003ביולי-22באדמזכוירתלענייניהאו"מלוועדתהוגשהחירוממצבעלעדאלהדוח

 " Tן[ c Usc of Palcstiן, ian Civiliansבאנגלית):הוגשוהדוחות(כלנוספימדוחותשלושהעמ

;" ship ןily Unification and Citizel 1ןY"; "Fan ןe IS1'acli Ar1 ןuman Shields by tl ך-as I 

tarion on ןs of ls1'acl: No Fair Rcprcscl ןian Citizel ,ןation Agail1st Palcsti ןi1 ןןDiscri1 " 

" 1ncntal Bodics ןGovc1·l . עדאלה:ארגרןשלהאינטרנטבאתרמופיעימהדוחותשלושת

11ttp:!!\v\v\v.ada]a11.o1·g . 

 CCPR!CO ! 78 !(האו"ממסמךאדמ,זכויותלענייניהאו"מועדתישראל,סופיות:מסקנות

21 ,ISR 2003באוגוסט (. 
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ראלה Vשלהב'נלאומ''נגור Dוההפ'תוחמחלקתמנהלתה'ארוזגברגריגה

ראלה Vמחברותורכת Vו



 , 1 962אר[ןיב 1 2-בביביאלתב 0קיישיתבאיצהלשממהלןביטליללכה D [כל[המזה

[אוםוכןוהמפד"ל,העבודהאחדות , Oהליברליחירות, , Oמפ"חבריהדוברים:בין
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בבחירותמהתמודדותהפםילהתיקי

המרכזיתהבחירותךוועדתעדאךהארגוןשהגישהמשפטייםמהטיעוניםמובאות

העךיוןהמשפטוךבית

 2003ינואר- 2002דצמבר

העורכותהערת

ודמרכזיתודכחירותלוועדתעדאלודעל-ידישודוגשוודתשוכודכתכימתוךמוכאותלודלן

ד"רח"כאתייצגעדאלודארגוןלכחירות.ודפסילותכתיקיודעליוןודמשפטולכית

וודרשימודדודאמשודאל-מאלכעכדח"כת;מוקרטיודדודלאומיתוודכריתכשארודעזמי

ולשיוויון-לשלומודדמוקרטיתוודחזיתטיכיאחמדד"רוח"כודמאוחדת;ודערכית

ודיועץעל-ידיככגדמשודוגשוודפסילודכקשותכעכייןלודתחדשותודערכיתודתכועוד

טעןעדאלודארגוןודימין.מןככסתוחכרימפלגותומספרלממשלודודמשפטי

,כמיוחדחוקתיכלתיודיכו 2002ממאיודככסתיסוד;לחוקשודתיקוןאלוכודתדייכויות

ככחירותמלודשתתףרשימודאואדמלפסוליודיודכיתןכיודגורסלסעיףודכוגעככל

תמיכוד ...ודאדמשלכמעשיואוודרשימודשלכמעשיודאוכמטרותיודיש"אמלככסת

ישראל".מדיכת,כגדטרורארגוןשלאואויכמדיכתשלמזוין,כמאכק

אבקמבהכלמת : ) 3 ( )א(דאףלעסתלוחתבתפטלשמהתולתללעבה

טרורארגוןשלמזולן

 ) 3 ( )א(דאסעיףיישוםאודותהמבקשיםשלעמדתםכייטענוהמשיבים

מעלהטרור"ארגוןשלאואויבמדינתשלמזויןבמאבקייתמיכהל-המתייחסת

סעיףשלהמשפטיתהפרשנותבתחוםהראשונהרציניות:משפטיותבעיותשתי

במאיחוקקאשרזה,סעיףשלהרטרוספקטיביתלתחולתומתייחסתוהשנייהזה;

ודכוגעימודטיעוכימאתמכילאיכוזודמסמךודעורכות;[ודערת . 2002

לרטרוספקטיכיות].

הסעלףבטלות

וחירותו,האדםכבודיסוד:חוקלאחרהיינו , 2002במאיכאמורחוקקזהסעיף 2

מתייחסהסעיףתחולתו.ענייןאתייתופסות"ההגבלה~סקתעקרונותכן,ועל

ההגדרותאתעמהיחדאוזוחקיקהלאחרקבעלאהמחוקקטרור","לארגון

והאופןהדרךאתהקובעיםהראשיתבחקיקהכלליםנקבעוולאטרורארגוןשל

מסמיכה-1948תש"חטרור,למניעתהפקודהאמנםטרור.ארגוןמיהוייקבעשבהם

עללחוליכולהלאזופקודהאולםהטרור,ארגונימיהםלקבועהממשלהאת

ראשוני,הסדרבתורשהחקיקה,בליטרורלארגוןהמתייחסתהראשיתהחקיקה

שהיאטרורלמניעתבפקודההבעייתיותאכן,טרור.ארגוןמיהושתקבעהיא

בתקיפתהרבקושיישכןועלוחירותו,האדםכבודיסוד:חוקלפנינחקקה

נופלתהיאבעניין,מאוחרתחקיקהישנהכאשרכיהוא,ברוראךהישירה.

פיסקתאתשהחילהצמחבפסק-דיןשנקבעהההלכהההגבלה.פיסקתבמתחם

וחירותו,האדםכבודיסוד:חוקלפנינחקקהקודםכאשרמתקן,חוקעלההגבלה

וחומר:מקלזהמקרהעלחלה
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 • 261 258-בעמי , 241 ) 5 (בגפ"דראח:הביטחרןשרניצמח 6055/95בג"צ

בבח'רותמהתמודדות'לה DCJהת'ק'

וחירותוהאדםכבודחוק-יסוד:לדרישותחוקשלהתאמתואתלבחוןרשאימשפטבית

בהשוואההפרטבחירויותהפגיעהאתשצמצםמיטיב,חוקהואמדוברשבוהחוקאםגם

שהתקבלמשוםחוקתיתביקורתמפניחסיןהיההמקוריהחוקאםוגםלו,שקדםלחוק

לחוקסןשבסעיףהדיניםשימורהוראתעליוחלהולכןהיסודחוקשלתחילתולפני

חוק-יסוד:קבלתאחרילתוקפושנכנס-המתקןהחוקדנןשבמקרהאףלכן, ...היסוד

שקציןהמקסימליתהמעצרתקופתאתמשמעותיתבמידהמקצר-וחירותוהאדםכבוד

יום-35מלתיקוןשקדםלחוקבהשוואהעליהלהורותרשאיצבאישוטרשהואשיפוט

המתקןהחוקהריהיסו,דחוקדרישותבפניחסיןכשלעצמוהקודםושהחוקשעות,-96ל

חוקשלחוקיותובוחןשהואשעההמשפט,ביתזאתעם ...היסודחוקלדרישותכפוף

מיטיב.בחוקשמדוברלעובדהמשקלייחסוחירותו,האדםכבודיסוד:חוקדרישותלאור

נוגעהואטבעומעצםטרורלארגוניהמתייחסהסדרכלכייטענוהמשיבים 3

חקיקתלאחרתוקףמשנהשקיבלהיסודלזכותהיינוהביטוי,חופשלסוגיית

להיקבעחייבתזהמסוגהתייחסותההגבלה,לפסקתובהתאםלכ,ןאיהיסוד.חוקי

זכויותמגביליםשאיןהיאומושרשתפסוקההלכהשכןהראשוניים,בהסדרים

איןכיבג"צקבעשבההעלנוללם,בפרשתנקבעכךמפורשת.חקיקהללאיסוד

ובהתאםמפורשתחקיקהללאהגופנית,החירותכמוחוקתיות,בזכויותלפגוע

שהענייןמאחרכיבג"צקבעהישיבותתלמידיגיוסבפרשתההגבלה.לפסקת

ראשית.חקיקהללאלהגבילואיןהריהשוויוןלזכותנוגע

 . 481 ) 5 (בבפ"דהביטחרן,שרניררבינשטיין 3267/97בג"צ

פרשת(להלן, . 817 ) 4 (בגפ"דישראל,ממשלתניראחיעינרייםנגדהציברריהרעד 5100/94בג"צ

העינריים).
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המבצעתהרשותשכןהרשויות,הפרדתבעקרוןופוגעאבסורדיהינוהקייםהמצב 4

ללאואףברוריםכלליםללאטרור,ארגוןמיהולקבועעיניה,כראותיכולה

לכלידועהריהמחוקקת.ברשותיהיהלאמיתקבעהיאובכךכלשהן,הנחיות

בהכרחואיןמשתנים,פוליטייםממניעיםנובעתטרורארגוןמיהוהקביעהגםכי

העלה,חשיןהשופטכב'אלו.ארגוניםאודותשונותממשלותביןדעיםאחדות

הממשלותידיעלכאלההגדרותסביבהנוצרתהבעייתיותאתאורחא,אגב

השונות:

ישראלמדינתשלקיומהאתלשלולאש"ףשלמטרתובדברהמערערשללטענתואשר

אש"ף,אתלאפייןעצמועלייטולהמשפטשביתהתבונהמןזהיהיהלאהיא,באשר

הפלסטיניתהאמנהמתנוססתמזהמעברהזה;כהיוםמטרותיואתולנסחסימניםבולתת

הכרזתוקיימתישראל,מדינתשלולהשמדתהקיומהלשלילתולמעשה,להלכההקוראת,

ביחסיתמורותחלוהאחרהעברמןאךטרוריסטי,ארגוןאש"ףשלהיותועלהממשלה

ביניהם.חתמוואש"ףישראלשמדינתשוניםהסכמיםונעשואש"ףעםישראל

 . 544בעמי , 529 ) 2 (בפ"דראח:המפלגרתרשםניאיזקסרןמיררן 2316/96ע"א
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בבח'רותמהתמודדות'לה Dה'בת'ק'

ולוודאותהחוקיותלעקרוןהנוגעותרבותקושיותמעוררהנידוןהסעיףבנוסף, 5

 הרמ':!.למשל,כ,ךזה,בהקשרעולמחובקהינוייתמיכה"המושגשכןהמשפטית,

להתפרשעלולהלכיבושלהתנגדזכאיעמכלשלפיהעקרוניתלעמדההמתייחסת

זכאיתשכנהמדינהשלפיה הרמ':!.גמישראל;מדינתנגדמזויןבמאבקכתמיכה

אויבבמדינתכתמיכהלהתפרשעלולהישראליתצבאיתתקיפהמפנילהתגונן

חוקהועדתבפניזולסוגיההתייחסקרמניצרמרדכיפרופ'ישראל,מדינתנגד

לאמור:ומשפטחוק

הזההחוקאטסולט,מיןהיאדמוקרטיהברורה,הכיבצורהזהאתלומררוצהאני

שדבריטיחשובלאאחדאף ..המדינה,שלהדמוקרטימהאופימשהונאבדאנחנויעבור,

זהכנסתחבריאמראושאמרדבריטאולו,הכבודכלעטבשארה,כנסתחברשאמר

העולטרובלדעתי ..המדינה,שלקיומהאתומשמעותיאמיתיבאופןמסכניטאחראו

אנחנוואומרת:בישראלממשלהקמההיתהנניחשבהבסיטואציההמתוקן,החופשי,

שאנחנושמהאותנאי,בשוטקבעהסדרעלהפלסטיניתהרשותעטומתןמשאננהללא

משכנעהיהלאמדיניומאמץמהשטחיט,נוסף 1 %הואהפלסטיניתלרשותמציעיט

שבנסיבותאומרהיהוהמתקדטהנאורמהעולטגדולחלק-מזהלזוזישראליתממשלה

מאבקהישראלית,השליטההמשךנגדמזויןמאבקלנהלזכותקמהלפלסטיניטהאלה

בחשבון,שבאותמסוימותמטרותישבאזרחיט,לפגועאי-אפשרגבולות,לושישמזוין

בישראלמישהואטאז,מוצדק,מאבקזההאלהשבנסיבותאומרהיהמהעולטגדולחלק

הישראלי,הפוליטיבמשחקלהשתתףיכוללאאתהלו:אומריטהיודומה,עמדהנוקטהיה

 ..בישראל,הדמוקרטיהאופיאתמהותיבאופןומחלישהסבירהבלתילישנראיתעמדהזו

פהשנאמרמהעטקושיליישהלב,תשומתאתאליהלהסברוצהשאנינקודהעוד

בארגוןתומכיטאנחנוותגיד:רשימהתקוטשמחרנניחישראל",מדינתנגדטרור"ארגון

הזאתההצעהלפיאחר,במשהואוישראל,בערבייאובפלסטיניט,לפגועשמטרתוטרור

עניין,לכלכשרהפוליטיתרשימהזו

 , 2001ביולי 24 , 346מס'ומשפטחוקחוקהועדתפרוטוקולראו

טרור,למניעתבפקודההכלולותלעברותקרמניצרפרופ'התייחסאחרבמקומ 6

תהיהמהןהעולההבעייתיותכיצייןוהואדנן,לסעיףבלשונןזההשחלקן

לדבריו:תוצאתית,ולאהתנהגותיתבעברהמדוברכיייקבעאמוקיצוניתחדה

אהדהאיננהאוסלו"הסכטנכרתהיהלאהאינתיפאדה"אלמלאלפיהאמירההאט

אי-האפשרותאווהקושיהערביהמיעוטשלקיפוחותיאורהאטאלימות?למעשה

הדיכויאמצעיתיאורהאטאלימות?עידודאינוזהבענייןמשמעותישינוילחולל

האטכזה?עידודאיננועליהטונוקבתחריפהביקורתתוךהמוחזקיטבשטחיטהננקטיט

לבותשומתאתלהשיגניתןלאמסוימיטשבמצביטכךעלהמצביעהיסטורימחקר

האטלאלימות?עידודהואבאלימות,שימושתוךאלאהמיעוט,שללמצוקתוהרובשל

טרור?מעודדתאינהטרורפעולותלביןהממשלהשלמעשיהשביןלקשרהתייחסות

הביטוי,חופשידיעלהמוגןהתחוטבלבהמצוייטדבריטבפרסוטמדובר

 , 142,105 ,) 1999 ( ) 1 (למשפטלםלגזענות",הסתההלכותבירוראלבה:ייפרשתקרמניצר,מרדכי
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בבח'רותמהתמודדות'לה Dהפת'ק'

טרור,למניעתהפקודהסעיפילשוןכיחד-משמעיבאופןקבעאורהשופטכב'ד

אךההגבלה.פסקתתנאיאתמפרימ ,) 3 ( )א(דאלסעיףדומהלשוןהנוקטימ

עללהכריזמקומהיהלאהיסודחוקילפנינחקקהשהפקודהמאחרכיברור

אור:השופטכב'כדבריבטלותה,

הפליליהאיטורלחומרתהדעתאתמניחהטברונותנתמבהירההגעתיאליההמטקנה

נבחןזהטעיףכאשרהביטוי,בחופשפגיעהבוישאשראיטור ,)א( 4בטעיףהקבוע

הפגיעהכיהרושםנוצרשלו,והחקיקתיההיטטוריומהרקעהחקיקתיתמטביבתובמנותק

מידתית.ובלתיבחומרתהקיצוניתהיאהביטוילחופשמטבשהוא

דיןפטק(להלן,דיןלפטק 9פטקה , 193 ) 5 (בדפ"דישראל,מדיבתב'ג'בארין 8613/96דב"פ

החוקיות,בעקרוןפוגעהואההגבלה,פסקתבתנאיעומדאינוזהסעיףכן,כיהנה 8

הנדרשמעלפוגעראשוני,הסדרעלנשעןלאהעיקריחלקוודאי,לאעמומ,

בטלות.דינוולכןהביטוי,בחופש

והשלכותיהחוקי-היטודבעקבותהמשפטמערכתשל"הקונסטיטוציונליזציהברק,הרן Kו Kר

 . 5עמ' ,) 1996 ( ) 1 (יגמשפטמחקריוהדיוני",המהותי-הפליליהמשפטעל

ודווקניתמצמצמתפרשנותלחלופין:

הכנסתיסוד:לחוק ) 3 ( )א(דאסעיףאתלפרשישכיהמשיבימיטענולחלופין, 9

ובראשמהיסודעקרונותעמאחדבקנההעולהודווקנית,מצמצמתפרשנות

דעותהבעתחופשעקרוןביןלאזןאמורהלפרשנותהמוצאנקודתהביטוי.חופש

ומשפט,חוקחוקהועדתראשיושבהציבור.לביטחוןהממשיתהסכנהלבין

כי:החקיקהבהצעתשדנובישיבותהעירפינסאופירח"כ

בארגוןפוליטיתתמיכהלאלהיותיכולהלפטילהשהעילהברורשיהיההיאהכוונה

נגדטרורארגוןשלמזויןבמאבקתמיכהאלאיחטי,באופןאמורפידברשהואטרור

וברור.מוחשימעשי,מאודדברישראל,מדינת
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 . 2002פריל Kב 30 , 461מט'ומשפטחוקחוקהועדתפרוטוקולו Kר

היאהחקיקתיתהתכליתכילקבוע,מחייבהביטויחופשעמהמתבקשהאיזון

אזרחינגדטרוריסטימארגונימשלמזוינתלפעילותאזרחימהצטרפותלמנוע

מגיעימשממנופוליטי,למצבאנליטיבניתוחדילאהיינו,המדינה.מוסדותאו

מרה >t.בדילאולגיטימית;מותרתהיאלכיבושהתנגדותכילמסקנה

במגעדיולאהכיבוש;סיומשמטרתהמאחרלגיטימיתהיאשהאינתיפאדה

ונמחקהבוטלהטרורארגוניעממגעבגיןהעבירה(אגב,טרורארגוניעמכלשהו

אלאהביטוי)חופשעלמידתיתהבלתיההגבלהבשלטרורלמניעתהפקודהמן

במאבקולוהמסייעתספציפיטרורבארגוןפיזיתתמיכההיתהכילהוכיחיש

לסייעמנתעלספציפיטרורלארגוןלהצטרפותמפורשתקריאה,לרבותהמזוין



בבח'רןתמהתמןדדןתהפ1כ'להת'ק'

המזויבת,בפעילותולהמשיךספציפיהטרורלארגוןמפורשתקריאהאובמאבקו,לו

דיןבפסקשנקבעהההלכהעממתיישבתזופרשנותאויב,מדיבתלגביכב"ל

אור:השופטכב'שקבעכפישכןג'בארין,

ידיעלהןהאינתיפאדה,במהלךננקטו,לעילבמאמרשתוארמהסוגאלימותמעשי

אבניםטרוריסטי","ארגוןשלההגדרהבגדרהנכנסותהתארגנויותידיעלוהןיחידים

אשרילדים,ובבללםיחידים,ידיעלמאורגן,בלתיבאופןהושלכותבערהובקבוקי

תשתיתבעלותקבוצותידיעלגםבוצעואלהפעולותאולםעצמם,דעתעלפעלו

החלתולשםבילעיל,הבהרתימטרןתיהם.למימןשאלימןתפעןלןתנקטןאשרמסןדרת

הסןגמןיהיןבפרסןםהמתןאריםהאלימןתשמעשיבבךדיאיןלפקןדה )א( 4סעיףשל

סעיףהאםבזה.ארגןןשלמעשיםיהיןשהםנדרשאלאטרןריסטית,פעילןתהמאפיין

הננקטיםאלימןתמעשיןמעןדדהמשבחפרסןםעסקינן,בןמהסןגפרסןםעלחןלש )א( 4

אלימןת,בלאיןעצמןבןןאשרטרןריסטים,ארגןניםידיעלןהןיחידיםידיעלהן

הןאמהםמישלפעןלןתבמשתמע,אןבמפןרשאינדיקציה,בלאיןעצמןבןןאשר

למהןתקשרללאעצמם,האלימןתמעשיעלהןאבןהדגשןבאשרןלשבח,לעןדדמבקש

נעןץלבךהטעםבאמןר,פרסןםעלחןלשאינן )א( 4שסעיףהיא,דעתימבצעיהם?

משבחהמעןדד,פרסןםלאסןרתכליתןשאיןלעיל,הבהרתי .)א( 4סעיףשלבתכליתו

חלןפןתיןביתרמיןעד,הןאטרןריסטית.פעילןתהמאפייןמהסןגאלימןתמעשיאןהדאן

אשרבפקןדההבןללממערךבחלקןזהטרןריסטים,בארגןניםתמיכהלמנןע , 4סעיףשל

אלה.ארגןניםשלתשתיתםאתלחסלתכליתן

 . 16-15פסקאותג'בארין,דר!פסק

העםקולפרשתעקרונותעמובעיקרהפסוקהההלכהעממתיישבתזופרשנות

שהתייחסהוהפסיקה ,) 871 ) 2 (זפ"דהפביםשרב'בע"מהעםקול 73/53(בג"צ

האירופאיהדיןהביתשלפסיקתועממתיישבתהיאכן,כמוהביטוי,חופשלעקרון

טרורשלבסוגיותהדנהבאירופההעליונההשיפוטיתהערכאההאדמ,לזכויות

הביטוי,וחופש

ממשלתנגדוחריףביקורתימאמרכתבהמערער ' Castells v. Spainבפרשת 11

הבסקיהמיעוטבחבלהיוהאחרונהבתקופההרציחותרובכיטען,הואובוספרד

"רציחותהמהמעשימכלשהמ;חקירהבהליכיפתחהלאהימיןממשלתבספרד;

בגיןבממשל,בכירימבתפקידיממכהנימלטענתו,מהרוצחימ,רבימפשיסטיות";

שנה,למשךבתפקידולכהןעליוונאסרלשנהלמאסרנידוןהואאלהביטויימ

הופרהביטוילחופשהעותרשלזכותוכיקבעאדמלזכויותהאירופיהדיןבית

ההבחנהעלדגשעמ , close scrutinyה-במבחןעומדתלאשהיאמשומזהבמקרה

הראשוןבמקרהכאשרפרטיימ,אישימנגדביקורתלביןממשלותכלפיביקורתבין

הממשלהנגדביקורתיבתיאורמדוברמקרהובכללביקורת.גדולבמרווחמדובר

באלימות.לשימושקריאהשלאלמנטימכוללאינואך
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בעלהאחדמערערים:בשנידובר 2Slן rek and Ozdemil' v, TU1'l\:eyבפרשת 12

פורסמולשניהם ;) PKI )(חוקיכבלתישהוכרזכורדיארגוןמנהיגוהשניעיתון

הכורדיםנגדהדיכוימדיניותעלתורכיהרשויותאתמבקריםהםשבהםראיונות

מזויןלמאבקהתייחסותעםעיראק,גבולותשלידהתורכיובחלקתורכיהבדרום

בריאיוןאמרהעיתוןבעלהדיכוי,מדיניותמפניהכורדיםחייעללשמורמנתעל

הדיכוימדיניותבשלמוצדקתורכיהמדיניותנגדהכורדיםשלהמזויןהמאבקכי

ריאליתאופציהכלהיעדרשלתוצאההואמזויןבמאבקהשימושוכיהמתמשכת,

כי:'היתר,ביןבריאיון,אמרהארגוןמנהיגהכורדים,בפניאחרת

It is a wcll-know11 fact t11at Tll1'key and impcrialisln want to divCl't OU1' pcoplc 

f1'oln its national idcntity, .. But wc al'C 1'csisting, No onc ca11 tclllls to lcavc 

our OW11 tcrritory, .. we al'C il1 KUl'distan. W c a1'e am011gst Ollr own pcoplc. If 

. t11cy want us to lcavc OU1' tC1'ritory, t11cy lnust l,now that wc ,vill ncvcr ag1'CC 

Wc arc pcoplc w110 11avc lost cvc1,ythil1g ,vc l1ad a[ld \v110 arc fig11ting to l'cgai11 

.. , w11at wc 11avc lost. T11at is thc Pl!l'POSC of Ollr action. W c havc nothing to losc 

.' That is w11Y wc act wit110l1t fcal 

המשפטביתשלהעובדתיתקביעתוכיקבע,אדםלזכויותהאירופיהדיןבית

אינהכורדי,ממוצאלטרוריסטיםואהדהשבחבדברימדוברלפיההתורכי

כיקבע,הואכן,כמוהמערערים,שלהביטויחופשהגבלתלצורךרלוונטית

הראיונותוכיתורכיה,נגדובטרורבאלימותלשימושפוזיטיביתבקריאהמדוברלא

ואינםהדיכוי,מדיניותהמשךלקבלמוכניםאינםשלפיהלעמדההתייחסו

בדבריםאיןהחריפה,הביקורתאףעלוכיזו,מדיניותהמשךעללהתפשרמוכנים

 4הביטוי:חופשבמבחןעומדיםשהםמשוםאלימהלהסתהאלמנטים

[T]he interviews contai11ed l1a['d-hitti11g c1'iticisn1 of official policy and communicated 

a onc-sided view of the origin of and responsibility for the disturbances in south

east Turkey. While it is clea[' fl'om t11e words used in the intel'Views that the n1essage 

was one of the intransigence and refusal to con1promise with the authorities as long 

as the objectives of t11e PKK 11ad not been secu1'ed, the texts taken as a whole cannot 

be considel'ed to incite to violence 01' hatred. 

הואשבועיתוןעורךהיההמערער 5Erdogdu and Ince v. Turkeyבפרשת

בעם,וטובחתפשיסטית,מדיניותהינההכורדיםנגדתורכיהשמדיניותכתב

ביותר,קשותבמיליםשמדובראףכיקבעאדםלזכויותהאירופיהדיןבית

בטרור,אובאלימותלשימושקריאהשלאלמנטיםכוללותהןכילקבועאין

אתתיארהמערערששם 6Ceylan V. Turkeyבפרשתהתקבלההחלטהאותה

 Surekבפרשתאולםעם,רצחושלטרורשלכמדיניותתורכיהמדיניות

7No. 1 v. Turkey אשרהמערערשלההרשעהאתאישרהאירופאיהדיןבית

האשיםהואבכוח",אותןנקבלזכויות,נקבללא"אםטען:שבומאמרכתב
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ניתןהדיןביתבנימוקיולהרג.לרציחותכאחראימשמותיהמאזכורעמאנשימ

בכוח.שימוששלהצדקהעמיחדאנשימשמותשלאזכורשישלעובדהמשקל

שהתקבלהתורכיה,מדינתשלהרשעהביטלאדמלזכויותהאירופיהדיןבית 14

מההתבטאויותחריפהיותרהרבההתבטאותבגיןשמ,טרורלמניעתהפקודהמכוח

לגיטימיתלאבהפרהשמדוברמשומוזאתהערבימ,הכנסתלחבריהמיוחסות

האדמלזכויותהאירופיתלאמנה 10בסעיףהמעוגנתהביטויחופשזכותשל

שלבעניינו 1999בשנתניתןהאירופיהדיןביתשלהדיןפסק . 1950משנת

שירימספרשפרסמכורדיממוצאתורכיאזרחהינוקאראטסט 8קאראטאס.חוסיין

תורכיה.מזרחבדרומהתורכיהדיכוינגדהכורדיבמאבקהתומכתשירהובו

הקרבתתוךהכורדיתלהתקוממותלסייעקוראלמשל,קאראטאס,שלמשיריואחד

 9ממשית:חיימ

YOUl1g Kllrds 

I an1 seventy-five yeal's old 

· I die a 111al·tYl 

c lnartYl's of Klll·distan 1ן join tl 

Del'si111 11as beel1 defeated 

but KUl·disn1 

011 al1d KU1·distan shalllive 

t11e young KUI·d shall take vel1geance 

whel1 life leaves this body 

Iny heart shall not cry out 

W11at happiness 

to live t11is day 

. rdistan ןto join the martyrs of Kl 

מדוברכיקבע,האירופיהדיןביתקאראטאס,שלביותרהחריףהביטויאףעל

 . close scrutinyה-למבחןובהתאמביטוילחופשהיסודזכותלאורמוגןבביטוי

מדיניותהנגדהמופנותבהתבטאויותמדוברכיהדיןביתצייןנימוקיושארבין

 1ככזאת:סהממשלהשל
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Furthermore, the limits of permissible cI'iticism are wider with I'egard to the 

govel'nment than in relation to a private citizen or even a politician. In a 

democratic system, the actions or omissions of the government must be subject 

to the close scrutiny not only of the legislative and judicial authorities, but 

also of public opinion. Moreover, the dominant position which the 

government occupies makes it necessary for it to display restraint in resorting 

to criminal proceedings, particularly where other means are available for 

replying to the unjustified attacks and criticisms of its adversaries. 
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תכליתאחרממלאתאשרןהאפשריתהיחידההפרשנןתכיעןלהכן,כיהנה 15

טרןרבארגןןפיזיתתמיכההיאהיסןדעקרןנןתאתןמיישמתמחד,החקיקה

לארגןןלהצטרפןתמפןרשתקריאהלרבןתהמזןין,במאבקןלןהמסייעתספציפי

הטרןרלארגןןמפןרשתקריאהאןבמאבקן,לןלסייעמנתעלספציפיטרןר

אןיב.מדינתלגביכנ"להמזןינת,תןבפעילןלהמשיךספציפי

העדית

.Surek and Ozdemir v. TI1rkey, App. No. 23927/94 (Eur. Ct. I--I.R., 8 July 1999) 

 . 10בפסקהשמ, 3

 • 61בפסקהשמ, 4

5 ) 1999 key, App. No. 25067/94 (Eur. Ct. H.R., 8 July ו'Erdogdu and Ince v. TU . 

. Cey!an v. Turkey, App. No. 23556/94 (Eur. Ct. H.R., 8 JL11)' 1999) 6 

.Surek No.l v. Turkey, App. No. 26682/95 (Eur. Ct. H.R., 8 July 1999) 7 

.Karatas v. Turkey, App. No. 23168/94 (Eur. Ct. H.R., 8 July 1999) 

 . 10בפסקהשמ,

 . 50בפסקהשמ, 10
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משפחןתאיחןדעלאיסןר

הפניםשרנ'ואח'עדאלה 7052/03בג"צהעליון,המשפטלביתמהעתירהמובאות

לממשלההמשפטיוהיועץ

 2003באוגוסט 4

העליוןהמשפטבבית

לצדקהגבוההמשפטכביתבשבתו

 7052/03"צבג

העותרים

בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה

סאנעאלמוראדהדיןעורך 2

סאנעאלעביר 3

טבילהרנית 4

טבילהחאתם 5

 ) 2001במאי 30(ילידתקטינהטבילה,אסאלה 6

 ) 2003במרס 12(ילידתקטינהטבילה,דימא 7

-5ו 4מס'העותריםהוריהן,באמצעות-7ו 6מס'העותרות

בישראלהערביהציבורלענייניהעליונההמעקבועדתיו"רח'טיב,שאוקי 8

סאנעאלטלבהכנסתחבר 9

ברכהמוחמדהכנסתחבר 10

בשארהעזמיהכנסתחבר 11

דהאמשהאל-מאלכעבדהכנסתחבר 12

זחאלקהג'מאלהכנסתחבר 13

טאהאואסלהכנסתחבר 14

טיביאחמדהכנסתחבר 15

מח'ולעסאםהכנסתחבר 16

ו/אודלאלמרואןו/אובכרעבירו/אוכהןארנהו/אוג'באריןחסןהדיןעורכיידיעל

המשפטיהמרכז-מעדאלהאל-סאנעמוראד;ךאוניקולאגדיר;ךאובשארהסוהאד

 , 04-9501610טל' , 20200שפרעם 510ת"דבישראל,הערביהמיעוטלזכויות

 04-9503140פקס
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לממשלההמשפטיהיועץ 2

 , 02-6466590טל'ירושלים, 29-דיןאסלאחרח'המדינה,פרקליטותידיעל

 02-6466655פקס



הצעתנוסחוהעחקואושרה,ושלישיתשנייהלקריאהשהונחהכפיהחוק[הצעת]העתקרצ"ב

וא. Iעכנספחראשונה,לקריאההחוק

משיכחותא'חור ל(\ור Dא'

בינייםיציתנאיעלצילמתןעתירה

לנמק:להמהמורההמשיבימ,כנגדתנאיעלצולמתןעתירהבזאתמוגשת

(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקהוראותבטלותעליוכרזלאמדועא.

החוק);(להלן, 2003ביולי-31בשנחקק ,-2003התשס"גשעה)

העותרימעלבישראלהנהוגהמדורגההתאזרחותנוהלאתיחילולאמדועב,

 .-1952התשי"בהאזרחות,לחוקדלסעיףבהתאמ-5ו 3מס'

בינייםצילמתןבקשה

מיישומו/אומביצועלהימנעלמשיבימהמורהביניימצולמתןבקשהבזאתמוגשת

עדוזאת ,-2003התשס"גשעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקהוראות

כדלקמן:מהנימוקימבעתירה,סופיתלהכרעה

שעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקהוראותנגדמכוונתזועתירה

מהעותרתמונעזהחוקהחוק).(להלן, 2003ביולי 31ב-שנחקק ,-2003התשס"ג

רישיוןלקבלישראלי,אזרחשהנו 2מס'לעותרוהנשואהה"אזור"תושבת , 3מס'

בישראל.ישיבה

הרלוונטיימהמסמכימכלאתהחוקחקיקתלפניהגישו-3ו 2מס'העותרימ 2

 ,-1952התשי"בהאזרחות,לחוקדלסעיףבהתאמבישראלישיבהרישיוןלקבלת

זה.רישיוןקבלתמונעזועתירהנשואהחוקוכאמור,אולמ,

ממנוומונעהמדורגמההליך 5מס'העותראתמוציאהנידוןהחוקכן,כמו 3

לאזרח.ארעימתושבמעמדואתלשדרג

הנזקימאתהמחוקקבפניפירטוולאהחוקחקיקתבעתשקלולאהמשיבימ 4

שבקשותיהמאזרחימולאלפיאלהלעותרימלהיגרמשעלולימביותרהחמורימ

באופןפוגעהנידוןהחוקלמעשה, . 1מס'המשיבבפניועומדותתלויות

כיהעובדה,עלשהסתמכורבותלמשפחותהמוקנותבזכויותרטרואקטיבי

שהגישואלהלגביבמיוחדשימוע,מנגנוןשיצרובלאכדין,הוגשובקשותיהן

היעדרשלחוקתיבפגמנגועההנידונההחקיקהבכ,ךהחקיקה.בטרמבקשותיהמ

החקיקה,שלהחוקתיותלשורשהיורד ) due process (הוגןהליך

86 

i:ב 

c 
rו

r 

h 

 ו:::

ו

 ::ג
.r-
r: 

חוקהוראותאתנוגדבהיותוהחוקחוקתיותנגדטיעוניהאתמבססתהעתירה 5

וחירותו.האדמכבודיסוד:



חות Clחשא'חודעלור Dא'

במצבמ,נוספימרבימולאזרחימ , 2-7מס'לעותרימתגרומביניימצואי-הוצאת 6

הפיכימ.ובלתיביותרחמורימנזקימ

רבותמשפחותבשמעתירה 2002ביולי-14בהגישה 1מס'העותרתכייצוין, 7

דומימעקרונותאימצהאשר , 2002במאי-12מ 1813מס'הממשלההחלטתכנגד

תלויואח',הממשלהראשב'ואח'עווד 4608/02(בג"צהנידוןהחוקלהוראות

נגדביניימוצוויתנאיעלצוזובעתירההוציאזהנכבדמשפטביתועומד).

כמוממשלהלהחלטתולאלחקיקהמתייחסתזובקשהאכן,העותרימ.גירוש

לעותרימשנגרמהזהההנזקסוגביניימ,צולמתןבבקשהאולמ ; 4608/02בבג"צ

לפיכך,ההחלטה.התקבלהשבעטיוההליךסוגולאהעיקרהואהמקרימבשני

כמבוקש.ביניימצוויולהוציאזו,בקשהעלדומהדיןלהחיליש

וב. Iעכנספחהממשלה,החלטתהעתקרצ"ב

מבקשהנפרדבלתיחלקמהווימוהמשפטיימהעובדתיימונימוקיההעתירהנספחי 8

 ,זו

זו,לבקשהלהיעתרהצדקומןהדיןמן 9

העתירה:בימוקיהםואלה

שוב:אלמטירהדיברהואז

הנביא?הנישואין,עלדברךומה

ויאמר:ויען

-לעדתהיוויחדיונולדתמיחדיו

הלבנותהמוותכנפיעתיחדיו,

האלוהימ.שלהנצחדממתאלימיכמיפיצו

היחדבזהמרחבימשימואך

בינותיכמ.לחוללהשמימלרוחותנו
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העובדתיהרקע

מבוא

(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקשללחוקתיותונוגעזועתירהשלעניינה

חוקהחוק).(להלן, 2003ביולי-31בהכנסתבידישנחקק ,-2003התשס"גשעה)
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 . 2fעכנספחהמדינה,הידעתרצ"כ

שהנמזוגמלבני/ותמעמדלמתןאזרחימשלחדשהבקשהכלהגשתמונעזה

מילכלבישראלמעמדכלמתןומונעעזה,רצועתאוהמערביתהגדהתושבי

 . 2002במאי 12ל-עדבקשההגיששלא

ארעית,לתושבות 2002במאי 12לפנישניתןמעמדשלשדרוגמונעהואכן,כמו 2

עמדווהמבקשימאושרוהבקשותאמאףוזאתלאזרחות,ו/אוקבעלתושבות

אואזרח/יתשלזוגבן/בתשללהתאזרחותהמדורגההליךמבחניבכל

בבג"צהדיןפסקבעקבותשנקבעהמדורג),ההליך(להלן,ישראלתושב/ת

הודיעהעליוואשר 728, ) 2 (נגפ"דראח,'הפניםשרנ'ראח'סטמקה 3648/97

הפנים,שרנ'ראח'עיסא 338/98בג"צבמסגרתהנכבדלביתהמדינהפרקליטות

בדבר.אותמהמחשידמידעכלנגדמואיןפורסמ,שטרמ

זהחוקישראל.מדינתאזרחיביןלשוויוןהחוקתיתבזכותפוגעהנידוןהחוק 3

אזרחימשלחוקתיותזכויותשרללאשרהיסודחוקיחקיקתמאזהראשוןהוא

לקבוצהזכויותמעניקאינוזהחוקאתנית.שייכותשלוישירמפררשבסיסעל

משימושלהבדילמפורש,שימושעושההואאלאהאתנית,זהותהבשלמסוימת

עלמהאזרחימחלקשלמוקנותבזכויותלפגועמנתעלאתניתבשייכותעקיף,

אתנית,שייכותאולאומבסיסעלמפלהרקאינוהואלכן,לאומי.אואתניבסיס

מובהקת.בגזענותנגועהואאלא
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לאזרחות.לזכותמתייחסשהואמאחרתוקףמשנהמקבלתהחוקשלקיצוניותו 4

לתושבימהנשואימישראל,מדינתאזרחינגדביותרבוטהבאופןמכווןזהחוק

לזכויותיהמהקשורבכלעזה,ברצועתאוהמערביתבגדההמתגוררימנימפלסטי

אינומפורש,באופןהחוק,ולפרטיות.לשוויוןלכבוד,משפחה,לחייהחוקתיות

זהחוקשלהישירההתוצאהאלה.באזורימהמתגוררימהמתנחלימעלחל

לפלסטינימהנישאימאלושהמידועשהריישראל,אזרחיבערבימפגיעההיא

עזה.ורצועתהמערביתהגדהתושבי

נשואהחוקישראל.מדינתשלההגירהמדיניותבסוגייתעוסקתאינהזועתירה

זועתירהזו.הסוגיהאתלהסדירתכליתוזואיןוגממתכוון,אינוהעתירה

זוגמבני/ותעמלהתאחדהמבקשימהמדינהלאזרחיהמוקנותבזכויותעוסקת

האדמ.ככלמשפחהחיילקייממנתעלהקטינימילדיהמעמו/או

מחוקאנלוגיהעלנימוקיהמלביסוסהמשיביממטעמעתידיניסיוןכלכן,על

ו/אושלהןההגירהמדיניותאתלקבועמדינותשלהזכותעלו/אוהשבות

להיאחזמהעללואין-יהודית"יימדינהשללמשמעותהשונותהגדרותעל

עניינה.זהולאהיותזו,בעתירה
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מדינתאזרחיביןאתנירקעעלהקיצוניתההפליהלסוגייתמתייחסתהעתירהך

יצוין,זהבהקשרפנים,כלפיפרטיםביןאזרחיתבהפליההיינו,כיחידים,ישראל

ההפליהבענייןשדנההעליונהבפסיקההשונותהדעותמגווןכללעלמוסכםכי

אידיאולוגיםבנימוקיםזוהפליהלהצדיקאיןכיהערבים,היחידיםשלהאזרחית

המיעוטעמדתאףהיאוכךקעדאןבפרשתשנפסקהההלכההיאכךלאומיים,

שדנהיאח'תל-אביב-יפיעירייתב'יאח'עדאלחבפרשתחשין)השופט(כב'

המעורבות,בעריםהערביתהשפהבמעמד

 , 258בעמי ,) 1 (נדפיידישראל,מקרקעימינהלכיואחיקעדאז 6998/95בג"צ

 , 635בעמי , 603 ) 2 ( 2002תק-עלואח:תל-אביב-יפועירייתניעדאלה 4112/99בג"צ

זכותםאתלממשישראלבמדינתאזרחיםשללזכותםבמישריןנוגעתהעתירה 8

וחירותו,האדםכבודיסוד:לחוק 5בסעיףמעוגנתאשראישיתלחירותהחוקתית

חייולהקמתהעצמיתלהגדרתוהפרט,שללאוטונומיההבסיסהיאזוחירות

בחירתו/ה,לפימשפחה

ולהתאהבלאהוב"לאהוב",ביותר:והבסיסיהאנושילצורךנוגעתזוחירות 9

מוסדיים,מכשוליםללאמשותפיםוחייםביתלהקיםלשאוףזוג,בבתאובבן

השייכותפיעלהרגילהאזרחשללבובחירתאתלהגבילמנסההנידוןהחוק

לעמודיכולאינושהציבורתקנהבבחינתהואהחוקזוגו,בן/בתשלהאתנית

בזההיאהוא,נהפוךאתניים,בגבולותמכירהאינההבריותביןאהבהכיבה,

שהאנשיםבגלללאוזאתיצלח,לאהחוקשלזהניסיונולכן,אלו.לגבולות

הבריותביןהאהבה"ייענייניאתלהסדירמנסהשהחוקבגללאלאעבריינים,הנם

זהלענייןיפיםלהבטיח,יכולהאינהשחקיקהדבראתנית,שייכותרקעעל

סטמקח:בפרשתחשיןהשופטכב'דברי

ציניתתשובהאלאאינהחודשימ,מספרשלפירודעלגמתגברשהאהבהזו,תשובה

יהיהלאהמשפחהובאחדותבני-הזוגשלבכבודמהפגיעהיתר-על-כן:ובלתי-ראויה,

כאבהאתהשכחנובעינינו?זותקלכיצדהאוהבימ,ופרידתראש,בהנקלכיראויזה

שייקספיר,(ויליאמבקפריסיןוללחומלצאתאותלואתציווהשהדוכסשעהדסדמונהשל

כרמי):ט'תרגומאותלו,
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 cמרדנותיאהבתי;הכושיאת

לכלבישרווטלטלת-חיי

לחיות,חמדתיבצילוכי

תענוגותיולכלהדומלבי

דיוקנואתאותלו,אדונישל

ולכבודוברוחו,ראיתי
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ועתידי,נפשימאודי,את



היקרימ,רךזנייכן,על
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בחיבךק-ידיימ,פהאשאראמ

-למלחמהיצאךהךא

לי,יקרךשכהחטדי-האהבה,

ךחטרךנךממני,יישללך

 ," ..מנשךא,כבדיהיה

אלךןהשךפטגמעמדצער-הפרידהעלצער-הפרידה?מךלאלגטיהאליבנךכיהראךי

דברימךאלה , 42י ) 3 (לכפ"דלממשלההמשפטיהיועץגיופלוגיתפלוגי 488/77בע"א

 :) 432(שמ,השמיענך

שמ),ורש"י,א,ב,(טוטהטוףימכקריעתאדמשלזיווגושקשהאמרוייחכמימ

מזהזהוביקריעתמיבניתוקמוחומרקלכך,כני-אדמשלובשיתופמבזיווגמואמ

טוף",ימכקריעתהמשקשימ

עוצמתהאבן, ..בני-הזוג,עלהנכפיתבפרידההכרוכימהכטפייממהקשיימאףנתעלמולא

האמצעיכיכמו-מעצמן,היו,מחייבותמתוכה,הבוקעתהחזקהוהקרינההזכותשל

להחזיקשהחליטוהדרטטיהקשההאמצעימןומתוןרךיהיהלויבחרהפנימשמשרד

-זעירמשקלאךייחטואו-לחלוטיןהתעלמוהמשיבימכילהטיקשלאונתקשהבו,

בזר,אמורימדברימאלהאממשפחה,ולהקמתלנישואיןהיחידשלאלו-יטודלזכךיות

למשיבימלהמהיהראוי ..לנישואין,השותףהישראליהאזרחעלהמייאמרוכל-שכן

שיפגעואמצעימ-לעצמהראויהמטרה-מטרתמלהשגתאחרימבאמצעימיבחרוכי

בהעמקתבארץ,שלא-כדיןשהייהעלהפיקוחהגברתבדרךלמשל,כך,ביחיד,פחות

וכיו"ב,הנישואיןאמיתותעלהביקורת

 786-782.בעמי , 728 ) 2 (גגפ"דואח:הפגיםשדגיואחיסטמקה 3648/97בגייצ

יחדיו,לחלומבזה,זולהתאהבימשיכוכגברימנשימעסקינן,אנושבבניפשיטא,

לגרומיצליחהחוקזאת,עממשפחתמ,אתולבנותלהתחתןלהתארס,להתייחד,

האושראתלהפוךינסההחוקולילותיהמ,ימיהמאתחייהמ,אתולמרררבסבל

תפקידולאושר,מאודוקרובצמודישכוןשהסבללכךיגרומלפחותאולסבל,

הפרטיימלחייהמהנוגעותקשותאלטרנטיבותיומיומיבאופןבפניהמלהציביהיה

מתענייןאינוהחוקשלהמ,הפרטיתהס.\נרהשלהאדוןיהיההחוקוהאינטימיימ.

תמידיבאופןונמצאממשטרמשקיף,נכנס,חודר,הואאךהציבורית,בס.\נרה

עלוכשרימחוקייממ,לגיטימייהמשהנישואיןאףעלוזאתהיחיד,ברשותרק

החוקתיתבזכותאוהבימ,בהפרדתהחוק,שלהנוספתפגיעתומכאןישראל.דיניפי

וחירותו.האדמכבודיסוד:לחוקדבסעיףהמוגנתלפרטיות

החוקתיתבזכותפוגעוהואהיותחוקתיבלתיהואהחוקכייטענו,העותרימ 11

לקיימהפרטשלהאישיתלחירותוהחוקתיתבזכותפוגעוהואהיותלשוויון;
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היותלפרטיות;החוקתיתבזכותפוגעוהואהיותבחירתו;פיעלמשפחהחיי

רטרואקטיביבאורחמוחלשהואבכךהוגןלהליךהחוקתיתבזכותפוגעוהוא

שימוע,הליךקיומוללאמוקנות,בזכויותפגיעהתוך

לשורשוהיורדימהחקיקהבהליךמהותיימפגמימנפלוכייטענו,העותרימבנוסף 12

ראויה,אינהשתכליתומשומההגבלהבפסקתעומדאינוהחוקהעניין,של

והואחוקתיותבזכויותהנדרשמעלפוגעהואפנימי,היגיוןחסרהואגורף,הוא

מידתי,אינו

כנגדלבג"צ 1מס'העותרתעתרה 2002במאי-30בכייצוין,מוסגרבמאמר 13

שנפגעומשפחות 14ובשמבשמה , 2002במאי-12מ 1813מס'הממשלההחלטת

תקפובעתירהשלפנינו,בעתירה 4-7מס'העותריממשפחתוביניהןמההחלטה

תחולתאתהיתר,ביןביטלה,אשרהממשלה,החלטתחוקיותאתהעותרימ

הנשואימבישראלקבעותושביאזרחימעלבישראלמעמדלמתןהמדורגההסדר

סמוךפלסטיני,ממוצאשהנומיאו Iועזהרצועתהמערבית,הגדהלתושבי

גירושעלהאוסרימביניימצוויהנכבדהמשפטביתנתןהעתירההגשתלאחר

עודנההעתירהתנאי,עלצובעתירהניתן 2002ביולי-14בהפלסטינימ,הזוגבני

הממשלהראשנ'ואח'עווד 4608/02(בג"צהעליוןהמשפטביתבפניתלויה

בהחלטתהדיוןהנ"ל,הממשלההחלטתעיקריאתשעיגןהחוק,חקיקתלאחרואח'),

בשלהחדשהחוקשלישירהבתקיפהצורךונוצרמיותרנהיההנ"להממשלה

לביתהודעהבמקבילתוגשזו,עתירההגשתעמשנוצרו,החוקתיותהעילות

עתירההגשתעל 1מס'העותרתתודיעשבה , 4608/02בבג"צהנכבדהמשפט

זו,בעתירהסופיתלהכרעהעדועומדתתלויההעתירהאתלהותירותבקשזו

 ] ..כ,

עובדתיתתשתיתוהיעדרהחקיקהבהלידפגמים
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אודותעלמהימןומידעעובדתיתתשתיתהמחוקקבפנישהיובלאנחקקהחוק 61

נתונימלהציגהצליחולאהחקיקהיוזמיכן,כמוהשלכותיו,ועלבחוקהצורך

יוזמיטענוגיסאמחדהחוק,בחקיקתהצורךלגביטענתמאתהמחזקימכלשהמ

הגדהתושבישלוהולכתגוברתמעורבותלנוכחביטחוני,צורךשללקיומוהחוק

ב"גלגולמשפחותאיחודמכוחבישראלמעמדשקיבלועזהורצועתהמערבית

שמדוברהתבררמדויקימ,נתונימלמסורכשנדרשוגיסא,ומאידךפיגועימ",

מתוךוזאתנשק,סחרזהובכללעקיפה,אוישירהבמעורבותחשודימבעשרימ

שקיבלועזהורצועתהמערביתהגדהתושבישלרבימאלפימשלאוכלוסייה

שהוגש , 2003באפריל-13מהתשובהבכתבמשפחות,איחודמכוחבישראלמעמד
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 . 12ע/כנספחרצ"כ , 2003ביךלי-14מהפניםךעדתישיבתלפרךטךקךל 20עמי

משיכחותא'חורעלור Dא'

במאי 12מ-הממשלההחלטתלחוקיותוהתייחס 4608/02בבג"צהמשיביטמטעט

מעורביטהיובישראלמעמדמקבלישבהןדוגמאותששורקאךפירטוהט , 2002

אלהנתוניטאטגטלפיכ,ךלהט.ובסיועפיגועיטבביצועועקיףישירבאופן

איןובוודאיהמעמד,מקבלימכללפרומילחלקיקעלמדוברהריהט,מהימניט

תושביכלעלוכמהכמהאחתועלהמעמדמקבלישלמסוכנותטעלמכךללמוד

ה"אזור".

 . 13ע/כנספחרצ"ב , 4608/02בבג"צהתשךבהכתב

אישורהליךאתלעכבהפניטועדתחברישלמפורשותבקשותלמרותכייצוין, 62

הוועדהחבריקיבלולאבכנסת,ושלישיתשנייהלקריאההחוק[הצעת]העברת

שהתקיימההפניטועדתבישיבתכ,ךהמוצע.לחוקבאשרביקשואותטנתוניט

לממשלההמשפטיליועץהמשנהמזוז,מניהדיןעורךנשאל , 2003ביולי-14ב

בישראלהמעמדמקבלימביןהבגיריטמספראודותעלהמשפטיט,משרדונציג

חשוב".זה"מהלמצערהייתהותשובתומשפחות,איחודמכוח

לעיל. 12ע/לנספח 16עמיראך

עובדתיתתשתיתלהוותהיכוליטאמיניטנתוניטהיולאשניתנוהנתוניטאף 63

הדיןעורךטען 2003ביולי-14בשהתקיימההפניטועדתבישיבתכךנאותה.

פלסטיניט 140,000עד-130,000כבישראלהשתקעו-2002ו 1994השניטביןכימזוז,

האוכלוסין,מינהלמנהלגדז:הרצלמרזאת,לעומתמשפחות.איחודהליךבעקבות

הגדהלתושבימעמדלמתןבקשות 22,400הוגשו-2002ו 1993השניטביןכיטען

בקשות. 16,007אושרומתוכןעזה,ורצועתהמערבית

לעיל. 12ע/לנספח-15ך 4עמיראך
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שלמדויקפילוחלואיןכיהפניט,בוועדתהדיוןבמהלךהודהאףגדזימר

מבקשישלמגדריתחלוקהעללאואףהמעמדמבקשימביןהילדיטעלהנתוניט

הנתוניטאתלהביאהוועדהיו"רמקוטממלאידיעלהתבקשהנ"להמעמד.

הצעתהעלאתאתלאישורהקודטהוועדהלחברינמסרולאהנתוניטלוועדה.

ושלישית.שנייהלקריאההחוק

לעיל. 12ע/לנספח lדעמיראך

עלשהוגשומעמדלמתןהבקשותלמספרבאשרנתוניטהיולאאףגדזילמר

התבקשוהואירדניט,לאזרחיטהנשואיטבישראלקבעותושביאזרחיטידי

נמסרולאאלונתוניטלוועדה.להמציאטהוועדהיו"רמקוטממלאידיעל

שנייהלקריאההחוק[הצעת]העלאתאתלאישורהקודטהוועדהלחברי

ושלישית.

לעיל. 12ע/לנספח 19עמיראך
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נתוניםגדז'למרהיולאשאושרוהבקשותמספרשלשנתילפילוחבאשרגם 66

החוקהצעת] Jהעלאתאתלאישורהקודםהוועדהחבריבפניהוצגולאוהם

ושלישית.שנייהלקריאה

לעיל. 12ע/לנטפח 19עמ'ראו

המקריםמספראודותעלנשאלהשב"כ,שלמשפטייועץגואטה,דניהדיןעורך 67

מעורביםהיוישראללתושביאולאזרחיםהנשואיםירדניםאזרחיםשבהם

הוועדהיו"רידיעלהתבקשמזוזהדיןעורךהשאלה,עלהשיבולאבפיגועים,

במצבוארצות-הבריתאירופהמדינותהתמודדושבוהאופןבדברנתוניםלהציג

הוועדה,בפניאלונתוניםהציגלאהואכאמור,ואולםמזוין,קונפליקטשל

לעיל. 12ע/לנטפח-22ו 20עמ'ראו

החקיקהאתלהצדיקבכדיבהםאיןבכלל,אםשהוצגו,הנתוניםכן,כיהנה 68

שמקריםהרישישה),(אופרטים-20במדוברכיהטענהתתקבלאםאףהנידונה,

כלשהוחשדלבססכדיבהםאיןראש,בהלהקלשאיןחומרתםאףעלאלה,

להקיםבכדיבהאיןובוודאיהאתנית.שייכותהבשלשלמהאוכלוסייהכלפי

שלדבריוכאןיפיםלהפריכה,כלשהיאפשרותשאיןמוחלטתמסוכנותחזקת

סטמקה:בפרשתחשיןהשופטכב'

בקטגוריההנישואיןמכלל(יחטית)קטןשיעוראלאאינוהפיקטיכיימהנישואיןשיעורלמשל,אמ, ...

לרכימלהרעהראויהחוטאימ?מעטימאותמבשלתמימזוגותמאותלטלטלמוצדקהאומנמזו,

אשרשעדהיא,ומטורהכתוכההלכה ...כאנשימ?הרימצלהמשיבימרואימואפשרהמעטימ?כשל

החלטת-מדיניותאואינדיבידואליתהחלטה-הפרטזכויותעלהאוצלתהחלטהרשותמחליטה

הנתונימ,אתלנתחהתבן,מןהבראתלבורשלעניין,הנתונימאתלאטוףעליהשומה-כללית

לעשותאזורקהמשוערות,תוצאותיהועלהמוצעתההחלטהמשמעותעללעמודאותמ,לשקול

רציונליקשרלמצואהניתןלעשרה,אחדשלבשיעורפיקטיביימבנישואיןשהמדוברנניח ...מעשה

קשההאחד?בעבוריטבלושהתשעההואראוירציונליקשרהאמהמטרה?לביןהאמצעיבין

נישואיי-פיקציהשללעקירתמתביאהמדיניותאמשתכריעהיאיד-המקרהכימרושמלהשתחרר

-התועלתומוכחת;אמיתיתהיא-בנישואיי-אמתהפגיעה-הנזקבנישואיי-אמת.לפגיעהאו
93 

טטטיטטיקה,בהיעדריתר-על-כן:וכלתי-מוכחת.טפקולטיביתהנה-בנישואיי-פיקציההפגיעה

בעבוריטבלו-כנישואיי-אמתהנשואימאלה-הרכימכיריאליתמאפשרותלהתעלמקשה
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החוקשלהחקיקהבהליךהתערבושוניםבדרגיםשב"כנציגיכייצוין,עוד 75

בדלתייםהפניםועדתבפניהופיעוואףאזרחית,בחקיקהשמדובראףעלוזאת

סגורות,



[חתימה][חתימה]
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בדברוהמשכנעיםהמצדיקיםנתוניםהיולאהמחוקקיםביתבפניכן,כיהנה 76

הפגמיםועלהחקיקהשלהפסולהתכליתהעלהמעידדברזו,בחקיקההצורך

מידעלציוןבחוקהאמוראתקייםלאהמחוקקכן,כמובקבלתה.המהותיים

 .-2002התשס"בהילד,זכויותעלחקיקההשפעתבדבר

[ ... ] 

העתירהלסעדילהיעתרזהנכבדמשפטביתמתבקשלעיל,האמורכליסודעל

משפט.בהוצאותהמשיביםאתולחייבשבראשיתה,

דיןעורךג'בארין,חסן

העותריםב"כ

דיןעורכתכהן,ארנה

העותריםב"כ
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דאלה Vמחברותשלהראש'ורך Vוהדאלה Vמנכ"ל ,['דורך Vהואג'באריןחםן

דאלה Vבצוות ['דורכת Vה'אכהוארבה



טודנטיס Dהועדמטעסהצבאיהממשללביטולהקריאהמוהעתקיסמצורפיס

ההעתקיסאתלהעבירמתבקשמנצורבירושליס.העבריתיטה Dבאוניברהערביס

במודעותעלירהחלהכילמנצורמדווחנסהמכתבבנצרת.הערבייסלארנונרס



מצבופוליטיות:אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה 4סעיף
בינלאומייםומסטנדרטיםמהתחייבויותוסטילהחירום

חדוריטמצב

אדםזכויות '["[ vלהאו"םדת Vלוודאלה Vארגוושהגיש V 1מידדף

 2003ביולי 22

 2שאלחסוגיות,רשימת

ישראלחורגתכמהעדהאמנה,אשרורבעתחירוםמצבעלההכרזהלאור

הוועדהשלהסופיותמסקנותיהלאורהאמנה?לסעיפיבהתאםמהתחייבויותיה

) 93 , CCPR/CI79/Add ( 29כלליתוהערה ) HRI/GEN/l/Rev,S/Add,l (, ספקואנא

מתןתוךהאמנה,סעיפיבכללמהאמורישראלמדינתשלחריגותיהעלמפורטמידע

באמנה,האמורעםאלוסטיותשלהתיישבותןמידתעלהסבר

ממשיכהישראלמדינתהיווטדה,יימיום : 1991כאוקטוכר 3לאמנה,ישראלמדינתשלהטתייגותה

איומיםאזרחיה,שלנכטיהםועלחייהםעלקיומה,עצםעלנשנותולהתקפותלאיומיםקרבןלהיות

ולפציעתםלהריגתםשהכיאוטרור,ופעילותמזוינותהתקפותמלחמה,שלצורותלבשואלווהתקפות

לאמור,בהתאםהיוםעדבתוקפונותר 1948במאישהוכרזהחירוםמצבזאת,,לאוראדםבנישל

ישראלממשלת , 4בטעיףלאמורובהתאםלפיכר,ציבורי,חירוםמצבזהולאמנה, ) 1 ( 4בטעיף

ביטחוןעלשמירהלשםומאטרמעצרובהםהמצב,לנוכחהנדרשיםבצעדיםלנקוטלנכוןמוצאת

 9בטעיףהאמורעםאלוצעדיםשלהתאמתםלחוטרבנוגערכוש,ועלחייםעלהגנהולשםהמדינה

זה",בטעיףכאמורמהתחייבויותיהחורגתישראלמדינתלאמנה,

 3.שאלחסוגיות,רשימת

מצבעלתיגרהקוראתבישראל,המשפטבתיבפניהמונחתהעתירהשלהסטטוסמהו

 ?) 74(פסקההחירום

 4שאלחסוגיות,רשימת

ננקטיםבה-בעתכאשרלאמנההציותמובטחכיצד , 1371הביטחוןמועצתהחלטתלאור

טרור?פעילויותנגדצעדים
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r כלליתהערההאומה",חייעלייהמאייםמצבהואחירוםמצבכיגורס 1לאמנה 4סעיף

מחלקזמניבאופןלחרוג"יכולהמדינה-חברהכימסבירה )-2ו 1(פסקאות 29

וזמניים",חריגיםלהיות"שחייביםספציפייםצעדיםבאמצעותמהתחייבויותיה"

מדינה-חברהשלהראשיייהיעדכילעילהכלליתבהערהוציינההוסיפההוועדה

האמנה",שלמלאכיבודמובטחשבונורמלי,למצבלחזורהואהאמנהמסעיפיהחורגת

חירום,מצבעלישראלמדינתשלהזמניתהמדינהמועצתהכריזה 1948במאי

שהוכרזהחירוםמצב ,-1948תש"חוהמשפט,השלטוןסדרילפקודת 9לסעיףבהתאם

הממשלה,יסוד:חוקאתהכנסתחוקקה-1966ב , 1966עדמחדשנבחןולאבתוקפונותר

בהתאםשנה,מדיולאשררוהחירוםמצבשלהכרזתואחרביקורתלערוךישכיהקובע
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לתקופהחירוםמצבעללהכריזניתן ,-2001בשתוקןהממשלה,יסוד:לחוק )ב( 38לסעיף

שבתוםבתנאירקתתאפשרחירוםמצבעלהמחודשתההכרזהשנה,עלתעלהשלא

שובלהכריזהכרחיאכןכייימצאאםורקהמצב,שלמחודשתסקירהתיערךשנה

עלההכרזהאתהכנסתהאריכהזה,לחוקהתיקוןשלחקיקתומיוםחירום,מצבעל

זאת,מצדיקאמנםישראלמדינתשלמצבהאםלשקולבליסדיר,באופןהחירוםמצב

האחרונות,השנים 55במשךרשמיחירוםבמצבישראלמדינתנותרהכך

עשרותהפכוהכלל",מןויוצא"זמניאופיבעללהיותחייבחירוםשמצבלמרות

בישראל,'והמשפטהחוקממערכתנפרדבלתילחלקהחירוםלשעתוהתקנותהחוקים

מצבעלהכרזההמדינה,שלהיומיומיתהתנהלותהבמסגרתנכללוהחירוםואמצעי

האזרחייםמוסדותיהכללי,"באופןכיהמדינהמתוודהבה-בעתכאשרמתמש,ךחירום

החירוםסמכויותשלטבעןאתסותרתהפרעה",'וללאכרגילפועליםוהממשלתיים

בלתיאומוצדקותבלתילסטיותלגיטימציהלהעניקישראללמדינתומאפשרת

חברתיותלזכויותהבינלאומיתהאמנהובהןהבינלאומיות,מהתחייבויותיההכרחיות

מ-לישראלהסופיותבמסקנותיההןוהדגישה,חזרההוועדהכן,עליתרופוליטיות,

לצרכיםמוגבלות"להיותהאמנהמסעיפיחריגותשעל , 29כלליתבהערהוהן 1998

ישראלמדינת ,) 11(פסקה 29כלליתלהערהמוחלטבניגודהמצב",לנוכחההכרחיים

שלילתןקולקטיביים,עונשיםשלכפייתםלהצדקתהחירוםמצבעלבהכרזהמשתמשת

פעילויותהוגן,משפטשלהיסודמעקרונותוחריגותשונותחירויותשלהשרירותית

הבינלאומי,המשפטנורמותאתנוגדותככולןשרובן

והיקפןישראלמדינתשלהחירוססמכויותמבנה

ובחקיקתחירוםבסמכויותשימושהמתיריםמשפטייםמקורותשלושהישראללמדינת

חירום,

 ' 945חידים),(שעתההגנהתקנית

במסגרת-1945בשרוכזוחירום,לשעתתקנותמספרהוחלוהבריטיהמנדטבתקופת

ביותרנרחבותסמכויותלרשויותהעניקואלותקנותחירום),(שעתההגנהתקנות

התירוכךעלנוסףומהומות,הפגנותדיכויובהןהציבורי,הסדרעלשמירהלצורך

דיןבבתיאזרחיםשללדיןהעמדהמנהלי,מעצרואטימתם,בתיםהריסתהתקנות

רכושהחרמתצנזורה,גירוש,התנועה,חופשמניעתביטחוניות,עברותבגיןצבאיים

הגבלתלדין,[חבריהם]והעמדתלחוקמחוץאל"עוינים"ארגוניםהוצאתפרטי,

בתוקפןנותרו 1945חירום),(שעתההגנה,תקנותועודתקשורתבאמצעיהשימוש

והמשפט,השלטוןסדרילפקודת 11לסעיףבהתאם-1948בישראלמדינתידיעלואומצו

חיושבצלוהצבאי,הממשלשלהראשיהתחיקהמקורהיואלותקנות ,-1948תש"ח

דופן,ויוצאיבודדיםומקריםתיקוניםמלבד , 1966-1948בשניםישראלאזרחיהערבים

ישראל,מדינתשלהרגילהמהחקיקהחלקוהןהיום,עדבתוקףאלותקנותנותרו

 4חירום,מצבעלבהכרזהמותנהאינוהתקנותשלשתוקפןהואביותרהמדאיג
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לפקודת 9לסעיףבהתאםישראלממשלתשלהחירוםחקיקת

ו-948תש"חוהמשפט,השלטוןסדרי

הממשלהראשאתאףדחופימובמקרימהממשלה,אתמסמיכהחירוממצבעלההכרזה

הבטחתולשמהציבורתקנתועלהמדינהעלהגנהלצורךחירומתקנותלחוקקלבדו,

החוקשלטוןעקרונותאתהמפ.רותאלו,סמכויותשירותימ.שלוהאספקההאחזקה

חוקימלבטלשבכוחןחירומתקנותלחוקקומתירותהרשויות,הפרדתעקרוןואת

הכנסת.שחוקקה

סמכויותובהןדופן,יוצאותסמכויותלממשלהמעניקהחירוממצבעלההכרזה

החירומ,מצביבוטלאמיסוד.זכויותחמורבאופןומפרותהמגבילותפעולותלנקוט

תוקף.לחסרתמידתהפוךזוחקיקה

החירוםלמצבכמעבההכנסתחקיקת

נחקקימהמכיאףחירומ,מצבעלבהכרזהמותנהשתוקפמחוקיממספרקיימימ

רגילימ.לחוקימבדומההכנסתידיעלנימומתוק

החיריםמצבהכרזתעלתיגרהקיראתהעלייןהמשפטלביתעתירה

המשפטלביתהאגודה)(להלן,בישראלהאזרחלזכויותהאגודהעתרה 1999במאי

ידיעלושאושרהממשלההכריזהשעליוהחירוממצבאתלבטלבקריאההעליון

.5בפברואר 1ב-הכנסת החירומסמכויותאתלהצדיקניתןכיטענההעותרת 1999

חירוממצבקיימאמורקאךחירוממצבעלההכרזהבעתהממשלהבידיהמופקדות

לחוקקהאפשרותמהמנמנעתובכךהכנסת,למשכןלהגיעכנסתמחבריהמונעאמיתי,

סמכותלממשלהמעניקהחירוממצבעלהכרזהכיהעותרתטענהכןכמוחוקימ.

קשורהאינההזכויותהגבלתכאשרגממוצדק,ובלתיגורףבאופןשונותזכויותלהגביל

מחירימ.עללפקחהסמכותלדוגמהכלשהו,ביטחונילצורך

לפרטהמדינהמןהמבקשתנאיעלצוהעליוןהמשפטביתהוציא 1999באוקטובר

היאכיהמדינההצהירההדיונימבמהלךהחירומ.מצבשללאי-ביטולוהסיבותמהן

עלבהתבססהחירומ.תחיקתעלהממשלהשלהסתמכותהלהגבלתצעדימנוקטת

במהלךהנידונימ.הצעדיממהמלפרטהמדינהמןהמשפטביתביקשזו,הצהרה

שיהיהתחיקהלהכיןהמשפטיממשרהעליוןהמשפטביתביקש , 2001ביוניהדיונימ

החוקיממןחלקאתלשנותלחלופיןאוהחירומ,מצבעלההכרזהאתלבטלבכוחה

המשפטביתבקשתאףעלהחירומ.מצבעלההכרזהמתוקףסמכותמאתהשואבימ

האחרוןהדיוןבמהלך . 2003מרסעדמלהשיבהמדינהנמנעה , 1999מאוקטובר

שלהנוכחיהביטחונימצבהלאורכיהמדינההודיעה , 2003במרסבנושאשהתקיימ

הסכימהעליוןהמשפטביתהחירומ.מצבעלההכרזהאתלהאריךישישראלמדינת

ישראלמדינתשלהביטחוניבמצבהמשמעותישינויחלאכןכיהמדינהטענתעמ

 6השינוי.אתשישקףבאופןהעתירהאתלשנותלאגודהוהציעהעתירה,הוגשהמאז

מתוקנת.עתירההאגודההגישהלאאלושורותכתיבתלמועדעד



פרליטייםרפעיליםמנהיגיםנגדהחיררםבחקיקתלשימרשדרגמארת
ערבים

ישראלמדינתשעושהוגוברההולךלשימושהוועדהלבתשומתאתלהסבברצוננו

פלסטיניםופעיליםמנהיגיםשלפוליטיתומחאההתנגדותלדיכויהחירוםבתחיקת

בחופשהתנועה,בחופשלשלוטהממשלהמנסהאלו,סמכויותבהפעילהבישראל.

החירוםבחקיקתהשימושפוליטיים.ופעיליםמנהיגיםשלההתאגדותובחופשהביטוי

הגדה[שלכיבושבהןהממשלה,לפעילויותומתנגדיםמוחיםאשראנשיםנגד

בעתגםלהצדיקהניתןשלאמוגנות,זכויותשלבוטההפרההואועזה],המערבית

דיכוילצורךהקולוניאלימהעידןחירוםחקיקתעלההסתמכותמוכרז.חירוםמצב

עלאיוםבגדרהיאקבוע,למצבשהפךהחירוםמצבשלבהקשרומחאה,התנגדות

עלהמגןדמוקרטימשטרשלקיומואפשרותעלוגםהפלסטיניהמיעוטשלזכויותיו

המדינה.אזרחיכלשלזכויותיהם

לארץ)ןלחוץ(יציאהחירוםשעתתקנותתוקףהארכתפקודת

-1948ט IIתש

מתחומילצאתישראלאזרחעל 7עיניו"ייכראותלאסורהפניםשראתמסמיכהזופקודה

"שרכיגורס 6סעיףהמדינה.בביטחוןתפגעשיציאתוחששקייםאםישראל,מדינת

שיציאתולחששיסודקייםאםמישראל,אדםשליציאתואתלאסוררשאיהפנים

"ראיותעלמתבססיםזהמסוגיציאהאיסורצוויככלל,המדינה".בביטחוןלפגועעלולה

להוצאתם.קודםשימועזכותואיןחסויות",

ובפרטבכלל,באמנההטבועיםהחוקושלטוןהחוקיותעקרונותאתמפרהזופקודה

מדינה-חייבתמוכרזחירוםמצבבזמןגםכיהגורסת ) 16(פסקה 29כלליתבהערה

השימושלכ,ךמעברהוגן.למשפטהזכותובהםהללו,היסודעקרונותאתלכבדחברה

נגדושהוצאמהאדםמונעהמדינהמתחומייציאהאיסורלהצדקתחסויותבראיות

העקרוניתממחויבותהקיצוניתבמידהחורגזהשימושעליו.להשיבאולערערהצו

בפקודההשימושלאמנה. ) 3 ( 2לסעיףבהתאםיעילסעדלהעניקישראלמדינתשל

(סעיףאישיולביטחוןלחירותהזכותשלמוצדקתובלתיבוטהלהפרהדוגמההואזו

לאמנה). 12(סעיףבחופשיותלנועהזכותשלוכןלאמנה) 9

הכפר)(כביאל-נלדאבבא'תביעתמזכ/'לכבאעבהןמיחמד

מרעלהאוסרזמניצוהפניםמשרדשלהאוכלוסיןמרשםמנכ"להוציא 2002במרס

כעבורבוטלהצוביטחוניות".יימסיבותאחתשנהלמשךלמצריםלנסועכנאענהמוחמד

הפנים.למשרדפניותכמהבעקבות , 2002באוגוסטחודשים,שישה

בישראלהאסלאמיתהתביעהמבהיגסלאחןראידהשיחן

 • 2001אמצעעד 989-1מאל-פחםאוםשלהנבחרהעירכראשכיהןסלאחראידהשיח'

פוליטית,אישיותהואסלאחראידהשיח'בישראל,האסלאמיתהתנועהכמנהיג
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בפברוארישראל,אזרחיפלסטינימאלפיעשרותשללתמיכתמהזוכהודתית,חברתית

שעתתקנותתוקףהארכתפקודתעלבהתבססישי,אליאזהפנימשרהוציא 2002

ממדינתלצאתסלאחראידהשיח'עלהאוסרצו ,-1948תש"טלארץ),לחוץ(יציאהחירומ

 8 ,)'גאח(לרגלהעלייהמצוותאתלקיימממנומנעובכךחודשימ,שישהלמשךישראל

השיח'שלבשמועדאלהארגוןשהגישעתירההעליוןהמשפטביתדחה 2002ביולי

ההליךבתנאיעומדהואשאיןבטענההצואתלבטלשביקשהעתירהסלאח,ראיד

בהתאמבחופשיותלנועסלאחראידהשיח'שלזכותואתמפרהואוכיהתקיןהמשפטי

הזכותכישאףלמסקנההגיעהמשפטביתוחירותו,האדמכבודיסוד:בחוקלאמור

לאסורמוסמכתהמדינההריוחירותו,האדמכבודיסוד:בחוקמובטחתבחופשיותלנוע

עשויהלחו"להעותרשלשיציאתוורציני"כןייחששעלבהתבססלחו"ללצאתעליו

לדיוןסלאחראידהשיח'שלזכותוכיקבעהמשפטביתהמדינה,לביטחוןנזקלהסב

חסויות,ראיותעלנסמכהשהמדינהואףמקדימדיוןנערךשלאאףיימוצתה",הוגן

ממנוהמונעהמדינה,מגבולותלצאתאדמעלאיסורכיוצייןהוסיףהמשפטבית

עמוהדת,הפולחןלחופשהזכותשלבוטההפרההואדתית,מצווהלמלאלמעשה

בזמןלרגלהעלייהמצוותאתלקיימחובהשאיןהיותכיקבעהמשפטביתזאת,

תוקפויפוגכאשרהמצווהאתלקיימסלאחראידהשיח'יוכלהשנה,במשךספציפי

עומדוהואחודשימשישהמדיהצושלתוקפואתחידשהפנימשרואולמ,הצו,של

לראשונה,שהוצאלאחרוחציכשנההיומ,גמבתוקפו

הלאומיתהבריתמפלגתראשבשארה,עזמיד"רהכנסתחבר

(בלייד)הדמוקרטית

סעיףלפיבעברההואשמוהפרלמנטריימעוזריוושניבשארהעזמיד"רהכנסתחבר

 ,-1948תש"טלארץ),לחוץ(יציאהחירומשעתתקנותתוקףהארכתלפקודת )ד( 18

בסוריה,הפליטיממשפחתמקרוביאתלבקרישראלאזרחינימפלסטיבידישסייעולאחר

לסייעישראליאזרחכלעלאוסר )ד( 18סעיףשנה,מחמישימלמעלהראולאשאותמ

(עברותהסתננותלמניעתלחוק )א( 2בסעיףהמצוינותבמדינותלבקראחרימבידי

ללא-ישראלמדינתשלהחירומחקיקתעמהואאףהנמנה--1954תשי"דושיפוט),

מדינותורקאךכוללתהאויבות""המדינותרשימתהפנימ,משרמוקדמאישורקבלת

אתלבקרשנסעומ,מבוגריאנשימהיוהמאורגנותבנסיעותהמשתתפימרובערביות,

מנעוזאת,ובעקבות 1948מלחמתבזמןלסוריהמפלסטיןלברוחשנאלצומשפחתמבני

לפליטימ,הפכווהמלבתיהמשובמאתישראלשלטונות

תש"ט-לארץ),לחוץ(יציאהחירומשעתתקנותתוקףהארכתלפקודת )ג( 17סעיף

לבקשתובהמשךאולמשירות,בדרכוןהמחזיקאדמשללדיןהעמדתואתמונע 1948

בשארההכנסתחברשלחסינותואתהכנסתהסירהלממשלההמשפטיהיועץשל

חברנגדמתנהלפלילישהליךבזמן , 2002במרס-13בפלילי,לדיןהעמדתולצורך

חירומשעתתקנותתוקףהארכתלפקודת 7תיקוןאתהכנסתחוקקהבשארה,הכנסת

בדרכוןהמחזיקאדמלדיןלהעמידמאפשרזהתיקון ,-1948תש"טלארץ),לחוץ(יציאה

בהתאמאויב",ל"ארצותכנסתחברישלהחוקיתנסיעתמאתהתיקוןמונעובכךשירות,



נסיעותלשמשבידמהשירותבדרכוןלהשתמשהכנסתחברייכולימלאהחדש,לתיקון

הממשלה.ראשושלהפנימשרשלמוקדמאישורללאהנ"ללארצות

בשארההכנסתחברנגדההאשמותאתהמחוזיהמשפטביתביטל 2003באפריל

את )ג( 17סעיףמנעהאמורות,העברותכביכולנעברושבושבתאריךמשומורקאך

תוקףהארכתפקודתעלעברותבגיןשירותדרכוןבעליכנסתחברישללדיןהעמדתמ

-9.1948תש"טלארץ),לחוץ(יציאהחירומשעתתקנות

 ,-979ט I1תשל(מעצרים)!חירוםשעתסמכויותחוק

 108ההגנהתקנותאתהחליף-1979תשל"ט(מעצרימ),חירומשעתסמכויותחוק

צוויבהוצאתבלעדידעתשיקולהביטחוןלשרמעניקהחוק . 1945חירומ,לשעת-111ו

כתבנגדולהגישבליבמעצראדמלהחזיקומתירישראלימ,אזרחימנגדמנהלייממעצר

במקרהבאדמלהחזיקסמכותהביטחוןלשרמעניק )א( 2סעיףלדין.להעמידואואישומ

הציבורביטחוןאוהמדינהביטחוןשטעמילהניחסביריסודהביטחוןלשר"היהש:

שלמעצרועללהורותידובחתימתבצוהוא,רשאיבמעצר,יוחזקפלונישאדממחייבימ

להטילאפואמתירזהחוקחודשימ".שישהעלתעלהושלאבצושתצויןלתקופההאדמ

מוגבלבלתיזמןלפרקלהאריכמשניתןחודשימ,שישהלמשךמנהלימעצראדמעל

(מעצרימ),חירומשעתסמכויותחוקלדין.העמדהאואישומכתבהגשתחובתללא

רגיל.כחוקנוהגוהואישראלמדינתשלהחירוממחקיקתחלקאיננו-1979תשל"ט

סעיףפישעלזכויותכמהמפר-1979תשל"ט(מעצרימ),חירומשעתסמכויותחוק

אכזרי,ומיחסמענישהמ,מעינויילחירות(הזכות 7סעיףובהןאותן,להפראיןלאמנה 4

החוק).בפניכאישיותלהכרהאדמכלשל(זכותו 16וסעיףאנושי)בלתיאומשפיל

 ] 3 [ 2(סעיףיעילסעדלספקמדינות-חברותמחייבת 29כלליתהערהכ,ךעלנוסף

-הוגןלמשפטהזכותועלהחוקשלטוןעלהחוקיות,עקרונותעלהמבוססלאמנה)

להפר.איןאותןגמהאמנהפישעלזכויות

מוסמךהביטחוןשר , 1948מאזרשמיחירומבמצבנמצאתישראלשמדינתמאחר

המצדיק"אמיתי"חירוממצבקיימלאאמגמעת,בכלמנהלימעצראדמעללהטיל

לאמנה 9סעיףאתבמוצהרמפרהישראלשמדינתלמרותזה.מעיןדופןיוצאמעשה

טיעוןעללהסתמךהאמנה]פי[עללמדינה-חברהאסוראישי),ולביטחוןלחירות(הזכות

זה.חירוממצבשלמקיומובמפורשנובעותשאינןפעולותלהצדקתחירוממצבשל

שעת[סמכויותלחוק 9סעיףמשפטית,סולביקורתנתוןאכןמנהלימעצרשצובעוד

מעצרצושללאישורוהראשוניימההליכימכיגורס ]-1979תשל"ט(מעצרימ),חירומ

זכותוואתהפומביהדיוןעקרוןאתמפרהואובכךסגורות,בדלתיימיתקיימומנהלי

לאמנה. 9בסעיףכמצויןהוגן,להליךהפרטשל

הבריתמפלגתהמרכזי!הוועדחברעת'אמלה!ג'סאזמר

ד) I1(בלהדמוקרטיתהלאומית

פלסטיניעת'אמלה,ג'סאןמראת(השב"כ)הכלליהביטחוןשירותיעצרו 2000בנובמבר

שבהמחקירהימיעשרהלאחרבלייד.מפלגתשלהמרכזיהוועדוחברישראלאזרח

חירוםמצב

101 

r:c 
c 
ח

r 

h 

 ן:;

ן

 ::ג
-נ

r: 



'רןם nמצב

102 

r::: 
c 
rו

r 

h 

::1 
ו

 ::ג
r
r: 

עמלרבותחוקריו],מלבדאישנעמוקשרמגעכלללאבמעצר,עת'אמלהמרהוחזק

עת'אמלהמרכילצייןישחודשימ,שישהלמשךמנהלימעצרעליוהוטלדינו,ןןעורך

העליוןהמשפטוביתהמחוזיהמשפט,ביתכלשהיבעברההורשעולאלדיןהועמדלא

אהודהממשלהראשאז,הביטחוןשרבידישנחתמהמנהליהמעצרצואתאישרו

בוהכיראינטרנשיונלאמנסטיוארגוןעת'אמלה,מראתייצגעדאלהארגוןברק,"

פוטנציאלי,מצפוןכאסיר

העליוןהמשפטובביתהמחוזיהמשפטבביתבנידוןשהתקיימוהדיונימבמהלך

דינועורךשלנוכחותוללאהתקיימואלודיונימחסויות",ייראיותהמדינההציגה

לכמהגישהלוהותרהולאהחסויותבראיותלעייןעליושנאסרעת'אמלה,מרשל

חופשיתגישהניתנהבדיונימשהשתתפוהתביעהולנציגישלשופטימבעודמפתח,עדי

בחומרלעייןעת'אמלהמרשלדינומעורךהשופטיממנעולעדימ,והןלראיותהן

שהתבססועת'אמלה,מרשלמעצרובעדהמדינהופרקליטותהשב"כובטיעוניהראיות

ראיהלקבלהמחוזיהמשפטביתנשיארשאי .. ,"כיגורסזהסעיףלחוק, )ג( 6סעיףעל

בראיהשעייןאחריאמ,להמלגלותמבליאוכוחו,באאוהעצירבנוכחותשלאאף

לעצירהראיהשגילוישוכנעכוחו,באאוהעצירבנוכחותשלאאףטענות,שמעאו

הציבור",בביטחוןאוהמדינהבביטחוןלפגועעלולכוחובאאו

ד-948תש"חטריר,מניעתפקידת

ונעשה-1948בהזמניתהמדינהמועצתחוקקה-1948תש"חטרור,למניעתהפקודהאת

אמגמבגינן,אדמלהרשיעשניתןעברותכמהמונההפקודההיומ,עדשימושבה

חירומ,מצבעלבהכרזהמותנההפקודהתוקףתוצאה,כלהניבהלאהעברהעצמ

חמשעדהואעליהשהעונשעברההיאטרורבארגוןחבר~תכיקובעלפקודה 3סעיף

עברהבגיןוהרשאהלדיןהעמדהלצורךמספיקהטרורבארגוןהחברותעצממאסר,שנות

כלשהי,אלימהבפעילותישירהבלתיאוישירההשתתפותנדרשתולאזה,סעיףעל

ארגוןעמאהדהאוהזדהותגילויבהשישפעולהכלעלאוסרלפקודה )ז( 4סעיף

אוסיסמה,אוסמלהצגתדגל,"הנפתלרבותהציבור,לעיניאוציבוריבמקומטרור

אהדהאוהזדהותבבירורהמגלהדומהגלוימעשהכלאוסיסמה,אוהמנוןהשמעת

לעונשצפוייהאבדין,חייבבצאתו .. ," )ז( 4סעיףעלבעברההמואשמאדמכאמור",

לצורךיחד",גמהעונשימלשניאוש"ח 22,500עדשללקנסאושנימשלושעדמאסר

טרור,ארגוןשלפעילותועממזדהההאדמכילהוכיחחייבתאינההמדינההרשעה,

הציבורי,הסדראתלסכןאולאלימותלהובילעלולהעברהדברכיאו

מוצדקובלתימשמעותיבאופןמפרימ-1948תש"חטרור,למניעתהפקודהסעיפי

מצפוןמחשבה,לחופש(הזכות 18סעיףלרבותבאמנה,המובטחותיסודזכויותכמה

סעיףהפרעה),ללאבדעותיולהחזיקאדמשל(זכותו 19סעיףממנו,לחרוגשאיןודת)

להחזיקתרבותמ,אתלקייממיעוטימשל(זכותמ 2דוסעיףהתאגדות)לחופש(הזכות 22

הוגן,למשפטוהזכותהחוקשלטוןחוקיות,שלעקרונותוכןבשפתמ),ולהשתמשבדתמ

שלהסתמכותהחירומ,בעתותגמלכבדןשישהדגישהשהוועדהזכויותככולןרובן

עושההיאכימוכיחהערביממנהיגימנגדבפעילויותיההפקודהעלישראלמדינת



עלכיהגורסתהאמנה,מןחורגתובכךאזרחיהנגדהחירומבסמכויותלרעהשימוש

המצב",לאור"הכרחילהיותחירומתקנותשלאופיין

הלאומיתהבריתמפלגתמבהיגבשארה,עזמיד"רהכנסתחבר

(בל"ד)הדמוקרטית

בהתאמטרורבארגוןתמיכהבגיןלדיןבשארהעזמיד"רהכנסתחברהועמד-2001ב

עלהתבססהאישומכתב ,-1948תש"חטרור,מניעתלפקודת )ג(-ו )ב( ,)א( 4לסעיף

אל-ובאומבסוריהשנשאפוליטיימבנאומימבשארההכנסתחברשלהתבטאויותיו

הגדהלכיבושלהתנגדבזכותתמיכהבשארההכנסתחברהביעאלובנאומימפחמ,

עדייןבשארההכנסתחברנגדהתיקישראל,"מדינתבידילבנוןודרומעזההמערבית,

המחוזי,המשפטביתבפניעומד

חברשלחסינותואתהכנסתהסירהלממשלההמשפטיהיועץשללבקשתובהתאמ

בשארההכנסתחברשלחסינותוהסרתפלילי,לדיןהעמדתולצורךבשארההכנסת

כלנטולתוהייתההישראליתהפוליטיקהשלבהיסטוריהתקדימחסרצעדהייתה

ביטויבשלהוסרהכנסתחברשלשחסינותוהראשונההפעמזוהייתהמשפטי,בסיס

בשארההכנסתחברשלהצהרותיוציבור,כנציגתפקידומילויבעתפוליטיתמחאה

הממשלהראששלמממשלתוהאורבותולסכנותהתיכוןבמזרחהפוליטילמצבבנוגע

עליהןכןועלפוליטיות,והצהרותדעותהבעתשלקלאסיותדוגמאותהןשרוןאריאל

בגינן,פלילילדיןלהעמידוואיןכוללת,משפטיתמחסינותליהנות

חוקקהבשארה,הכנסתחברנגדהפליליהתיקשהתנהלבזמן , 2002ביולי-22ב

 ,-1951תשי"אוחובותיהמ,זכויותיהמהכנסת,חבריחסינותלחוק 29תיקוןאתהכנסת

מדינתשלמזויןבמאבקייתמיכההמהוויממעשימאוהצהרותכיקובעהחדשהתיקון

הנעשהמעשהאודעההבעתייחשבולאישראל"מדינתנגדטרורבמעשיאואויב

לאכנסתחברישלחסינותמכן,עלכנסת,חברשלתפקידולמעןאותפקידבמילוי

הנעשהמעשהבגדרשאינממעשימאוהצהרותבגיןפלילילדיןהעמדתמאתתמנע

לעיל,לחוקבתיקוןכאמורלמענו,אותפקידממילויבעת

בישראלהאסלאמיתהתבועהמבהיגסלאח,ראידהשיח'

שלבתיהמעלביטחוןוכוחותמשטרהאנשילאלףקרובפשטו 2003במאי-13ב

סלאח,ראידהשיח'בהממחבריה, 15ועצרואל-פחמבאומהאסלאמיתהתנועהחברי

צדקהארגוניכמהשלהמממשרדירבימומסמכיממחשבימהחרימוהביטחוןכוחות

צבאימבצעהמזכירהבפשיטהאזרחימשלמעצרמהאסלאמית,לתנועההקשורימ

פוליטיימופעיליממנהיגימנגדישראלממשלתשלבמדיניותההקצנהבבחינתהוא

ערבימ,וחברתיימ

סלאח,ראידהשיח'נגדאישומכתבהמדינהפרקליטותהגישה 2003ביוני-24ב

וכןאל-פחמ,אומעירייתראשובהמהאסלאמיתבתנועהנוספימחברימארבעהנגד

התנועהחבריכינטעןהאישומבכתבפלסטינימ,הומניטריימארגונימשנינגד

לארגוןהקשורימצדקהלארגוניכספימהעברתבאמצעותבטרור""תומכימהאסלאמית
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בארגון(חברות 3סעיףעלבעברהמואשמסלאחראידהשיח'הכבושימ.בשטחימחמאס

חירומ),(שעתההגנהתקנותעלבעברות,וכן 948-1תש"חטרור,מניעתפקודתשלטרור)

(החזקת )ב( ) 1 ( 85מותרת),בלתיבהתאגדות(חברות )א( ) 1 ( 85תקנהעל,ובייחוד 1945

חשבוןהנאשמבחזקת(נמצא )ו( ) 1 (-85ומותרת),בלתיבהתאגדותעמדהאומשרה

להתאגדותהשייכותקרנות(החזקת 73תקנהעלנוסףמותרת);בלתילהתאגדותהשייך

נמצאימהאסלאמיתבתנועהנוספימחברימוארבעהסלאחראידהשיח'מותרת).בלתי

בערבות.להשתחרראפשרותבליבמעצרחודשיימזה

פיליטיפעילאמארה,באסל

פלסטיניאמארה,באסלמראתבנצרתהשלוממשפטביתהרשיע 2003במרס-20ב

אוהזדהותשלגילויבושיש(מעשה )ז( 4תקנהעלעברהבגין , 23בןישראלאזרח

מזכ"לשלתמונתוהנפת,בשל 948-1תש"חטרור,מניעתלפקודתטרור)ארגוןעמאהדה

שהתקיימההפגנהבמהלךהתמונהאתהניףאמארהמר ' 4נסראללה.חסןחיזבאללה,

הפלסטינימשלהקיבוציהמאבקאתמנציחהאדמהיומהאדמה.יומלציון 2002במרס

הביטחוןכוחותהרגושבויומ , 1976במרס-20האתומצייןאדמותוהפקעתגירושנגד

נגדמחאההפגנותבמהלךמאותופצעוישראלאזרחינימפלסטישישההישראליימ

העובדהאףעלאמארהמראתהרשיעהמשפטביתבגליל.אדמותהפקעתשלגל

בפניכלשהו.אלימלמעשהאוציבורילאי-סדרהובילהלאהתמונההנפתשעצמ

 ' 5אמארה.מרשלהרשעתועלערעורעומדבחיפההמחוזיהמשפטבית

 19.3.3העיתונות,פקודת

כלשללאורהוצאהכיקובעתהבריטי,המנדטמימיעודהקיימתהעיתונות,פקודת

אתמסמיכימהרישיוןלקבלתהקריטריוניממהמדינה.רישיוןבקבלתמותניתעיתון

לפקודה 4סעיףתיו;ננע.היאוממידעותיואתלהביעהזכותתינתןלמילהחליטהמדינה

המחוז,ממונהבחתימתרישיוןקבלתללאעיתוןלאורלהוציאאיסורחלכיקובע

לאורהוצאתואתלחלוטיןלהפסיקאולהשעותרשאיהפנימשרכיקובע 19וסעיף

הציבור".שלומאת"מסכןהעיתוןאמהבלעדי,דעתולשיקולהנתוןזמןלפרקעיתוןשל

מורחבתהרישיוןאתלהתנותאולאסורלאשר,השלטוןנציגישלהרחבהסמכותמ

"הממונהכי,הקובע 1945חירומ),(שעתההגנהלתקנות ) 2 ( 94סעיףבאמצעותעוד

לסרבאולהעניקלדבר,טעמכללתתומבליבעיניוישראשרככלרשאי,המחוזעל

להתלותזמןבכלרשאיוהואתנאימ,אליהלצרףרשאיוהואהיתר,תעודתכלמלהעניק

לתעודתשצורפותנאימכללמחוקאולשנותאוכזאתהיתרתעודתכללבטלאו

חדשימ".תנאימאליהלצרףאוההיתר

נדרשובלתישרירותיבאופןהמפרימסעיפימכמהמופיעימהעיתונותבפקודת

ודת),מצפוןמחשבה,לחופש(הזכות 18סעיףבהןבאמנה,המובטחותיסודזכויות

הפרעה);ללאבדעותיולהחזיקאדמשל(הזכות 19סעיףממנו;לחרוגשאיןסעיףשהוא

תרבותמ,אתלקייממיעוטימשל(זכותמ 27סעיףהתאגדות);לחופש(הזכות 22סעיף

והזכותהחוקשלטוןהחוקיות,עקרוןאתוכןבשפתמ);ולהשתמשבדתמלהחזיק



חירום,בעתותגםלכבדןישכיהדגישהשהמועצהזכויותהוגן,למשפט

העליוןהמשפטלביתעתירהבישראלהאזרחלזכויותהאגודההגישה 2002במרס

חירום),(שעתההגנהלתקנות 94סעיףאתוכןהעיתונותפקודתאתלבטלביקשהובה

רישיוןקיבלושלאעיתוניםשלפרסומםאתלאסורנרחבותסמכויות,המעניקים 1945

לחקיקהמקוםאיןדמוקרטיבמשטרכיהאגודהטוענתבעתירהרשמי,"ממשלתי

לחירות,הזכותושלהעיסוקחופששלהביטוי,חופששלחמורותהפרותהמאפשרת

אברהםהפניםשרכינכתב 2003באפריל-30בהאגודהשפרסמהלעיתונותבהודעה

משרתעבורעיתוניםלסגורוהסמכותתבוטלהעיתוניםרישויחובתכיהודיעפורז

הפניםשרעיתון,לסגירתהמדינהשלבקשהבכליכריעאשרהמשפט,לביתהפנים

הממשלהבידיישראל,מדינתנמצאתשבוהמורכבהביטחוניהמצבלאורכיוטעןהוסיף

עדאלהארגוןזאת,עםעיתוניםלסגורהסמכותלהיותצריכהמשפטיתלביקורתהנתונה

שללאורהוצאהעיניהכראותלאסורסמכותלממשלההמעניקהחקיקהכיסבור

המידע,חופשושלהעיתונותחופששלהביטוי,חופששלבוטההפרההיאעיתונים

הערביתבשפחעיתיןשלסגירתי

ההגנהלתקנות 94ובסעיףהעיתונותבפקודתפעילשימושנעשההאחרונותבשנים

העיתוןשלרישיונואתירושליםמחוזמפקחשלל 1991בדצמבר , 1945חירום),(שעת

בעקבותרקמהחלטתובוחזרהמחוזמפקחראיות,וללאהסברללאאל-נאסהירושלמי

מפקחהודיע 1994ספטמברחודשבמהלךהעליון,המשפטבביתבנושאשהתקייםדיון

לסעיףבהתאםיישללהעיתוןשלרישיונוכיאל-סינארחהעיתוןלעורךחיפהמחוז

עורכיהתערבותלאחר,רקהתחלפוהעיתוןשעורכי,משום 1933העיתונות,לפקודת 11

לחזורהמחוזמפקחהסכיםהחדש,העורךשלמינויוואישורהעיתוןעורכישלדינם

הרישיון,משלילתבו

לעיתוןשנתייםלמשךזמניסגירהצוישיאליאזהפניםשרהוציא 2002בדצמבר

 )א( ) 2 ( 19סעיףעלבהתבססוי-אל-חירייח,אל-חאקסאיתהערביתבשפההשבועי

התנועהשלהחוץ-פרלמנטריהזרםעםהמזוהההעיתון,העיתונות,לפקודת

חודשים,שלושהלמשך 1990ביונינסגרסלאח,ראידהשיח'עומדשבראשוהאסלאמית

אתיימצדיקהעיתוןכיהפניםשרטען-2002בהראשונה,האינתיפאדהבתקופת

לאהסגירהבצוישראלים",כנגדהמכווניםהטרורמעשיואתבאלימותהשימוש

הציבורי",לסדרייסכנהבבחינתשהיוכלשהןלכתבותספציפיתהפניההופיעה

ישראלבמדינתחירוםלחקיקתנוספותדוגמאות

 ,-969תשכ"טשעה)!כהוראתחלרוםבשעתחלפושסמכולותחוק

וברכושםאנשיםשלגופםעלחיפושלערוךהשלטוןנציגיאתמסמיכהזוחירוםחקיקת

הקיימותהחקיקתיותהנורמותמןחורגותזהמחוקהנגזרותהסמכויותחיפוש,צוללא

 ,-1996התשנ"והחשוד),בגוףחיפושאכיפה,(סמכויותהפליליהדיןסדרבחוק

חובהוקובעותברכושו,אואדםשלגופועלחיפושלערוךהסמכותאתהמגבילות
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החוקימאתפרטואנאהחירומ,בחקיקתהשימושתדירותלגבימידעספקואנא

פלסטינימ,אזרחימונגדיהודימאזרחימנגדהמשמשימהספציפיימ

ח'רןסמצב

חירומחקיקתהזו,הסמכותאתלהפעילהמאפשרימהספציפיימהתנאימאתלפרט

עילתאמברכושו,אואדמשלגופועלחיפושלערוךחיילאושוטרכלמסמיכהזו

ובלתיבוטותלהפרותלהובילעלולהזוסמכותהמדינה,ביטחוןעלהגנההיאהחיפוש

רחבהסמכותכן,עליתרלאמנה), 17(סעיףולקנייןלפרטיותהזכותשלמוצדקות

עממתיישבתאינההשלטון,נציגישלדעתמשיקולעלכולההמבוססתזו,מעין

החוק,ושלטוןהחוקיותעקרונות

-1949תש"לחלררם,בשעתמקרקעלםתפיסתלהסדרחרק

הבטחתובהמשונימלצרכימפרטיותאדמותלהחרימהמדינהאתמסמיךזהחוק

המתמשךהחירוממצבחיילימ,ושיקומיהודימשלעלייהקליטתציבוריימ,שירותימ

הןבוטהלהפרהמובילזו,לחקיקהלגיטימיותהמעניקישראל,מדינתנמצאתשבו

לאמנה, 17סעיףשלוהןלקנייןהזכותשל

-1957תשי"חרשלררתים,מצרכיםעלהפיקרחחרק

להתערבנרחבותסמכויותחירומ,מצבשמוכרזבעתהממשלה,לשרימעניקזהחוק

החוקושירותימ,סחורותמוצרימ,שלושיווקייצורבענייניכוללהמדינה,בכלכלת

לאמנה, 1לסעיףבניגודוהקנייןהעיסוקחופששלבוטההפרהמתיר

-1954תשי"דרשיפרט),(עבררתהסתננרתלמניעתחרק

אועיראקהסעודית,ערבהירדן,עברמצרימ,סוריה,לבנון,אזרחכיקובעזהחוק

שנותלחמשיישפטישראלמדינתשללשטחהכחוקושלאביודעיןייכנסאשרתימן

"היוצאאדמלכלקנסאומאסרשנותארבעשלעונשקובעהחוקועוד,זאתמאסר,

לעיראק,לסעודיה,הירדן,לעברלמצרימ,לסוריה,ללבנון,מישראלכדיןושלאביודעין

בהכרזהמותנההחוקשלתוקפולישראל",שמחוץישראלמארץחלקלכלאולתימן

חירומ,מצבעל

לשראללמרלנתשאלותרשלמת

ערבימופעיליממנהיגימנגדהחירומבחקיקתשנעשההרבהשימושלאור

לרעהשימושנעשהשלאלהבטיחכדיבכלל,אמננקטימ,צעדימאילובישראל,

דמוקרטית"?ב"מדינהומחאהביקורתלהשתקתהחירומבחקיקת

אוהחירומ,בחקיקתלהשתמשישראלמדינתמחליטהקריטריונימאילופיעל 3

עלבהתבססאדמלדיןלהעמידמבקשתהיאכאשרהפלילי,בדיןלחלופין

התבטאויותיו?



עללהכרזהבנוגעהעליוןהמשפטביתשלהמשפטיותההתדיינויותבמהלך 4

לבטלניתןלאכןועלהשתנההביטחוניהמצבכיהמדינה,טענההחירוממצב

מהיהחירומ.ותקנותהחירומחוקילצמצומצעדימלנקוטארהחירוממצבאת

כיומ?המדינהעמדת

ויוצאותרחבותסמכויותלממשלהמעניקות 1945חירומ),(שעתההגנהתקנות 5

מצדיקהכיצדחירומ.מצבשלהכרזתועלנסמכותואינןפרטזכויותהמפרותדופן,

אלו?תקנותשלתוקפןאתהמדינה

לנדרשורקאךמוגבלחירומלשעתבתקנותשהשימושהמדינהמבטיחהכיצד 6

המצב?מתוקף

הפומביתהצהרתולאורהעיתונות,פקודתלגביהמדינהעמדתאתהבהירואנאך

לשנותה.כוונתובדברהפנימשרשל

ובהמהאמנה,סעיפיכלשלהמלאכיבודמאתלהבטיחהמדינהמתכוונתכיצד 8

השיפוטיתהביקורתעקרונותשלמימושמאתלהבטיחבמטרה , 24כלליתהערה

המפרימרבימ,מנהלייממעצרימאוכפתשהיאבזמןוזאתההוגן,המשפטיוההליך

חירומ?בעתותגממהמלחרוגשאיןהאמנהמסעיפיכמהבוטהבאופן

העדית

מןלחריגשאיןבמפירשקיבעלאמנה 2פסקה 4סעיףמפרטת: 29כלליתהערהשלדפסקה

אנישיבלתיעינשעלעינייים,על(איסירדסעיףלחיים),(הזכית 6סעיףהבאים:הסעיפים

עבדית,על(איסיר-2י 1פסקאית 8סעיףהסכמה),ללארפואייםניסוייםביציעועלומשפיל,

התחייבותלקייםהיכולתחוסרבשלמאסרעל(איסוד 11סעיףשעכור),ועלכעכדיםסחרעל

שלאמחרליםאומעשיםכגיןאדםיורשעלאפלילי:כמשפטהחוקיות(עקרון 15סעיףחוזית),

[עליוטללאוכןשבוצעו,בשעההבינלאומיאוהלאומיהמשפטלפיפליליתעברהנחשבו

התחיקהשבהםמקריםמלבדהעברה,ביצועבעתנהוגשהיההעונשמןיותרכבדעונשאדם]

בפניכאישיותמוכרלהיותארםכלשל(זכותו 16סעיףיותר),קליםעונשיםקבעההמאוחרת

ורת).מצפוןמחשבה,לחופש(הזכות 18וסעיףהחוק)

כיום:גםהמשמשתהחידוםחקיקת

 1933העיתונות,פקודת

 1945חירום),(שעתההגנהתקנות

-1948תש"טלארץ),לחוץ(יציאהחירוםשעתתקנותשלתוקףלהארכתפקודה

-1948תש"חטרור,מניעתפקודת

-1948תש"חומשכונן),העברתן(הגבלתהאוניותפקודת

-1949תש"טהיריה,כליחוק

-1949תש"יחירום,בשעתמקרקעיםתפיסתלהסדרחוק

-1954תשי"דושיפוט),(עברותהסתננותלמניעתחוק

 195תשי"ח-דושירותים,מצרכיםעלהפיקוחחוק

-1969תשכ"טשעה),(הוראתחירוםבשעתחיפושסמכויותחוק
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נוטפות),הוראות-ומנהלמשפט(הטדריחירוםשעתתקנותשלתוקףלהארכתחוק

-1969תשכ"ט

-1973תשלייגמשולכ),(נוטחשיט)כליעל(פיקוחחירוםשעתתקנותשלתוקףלהארכתחוק

-1979תשלייט(מעצרים),שעת-חירוםטמכויותחוק

-1986תשמ"ומשולב),(נוטחביטחוןשירותחוק

-1987תשמ"זלישראל,הגנהלצבאוגיוטוציודרישוםחוק

.Isl·acl's Combincd Rcpol'r to thc UNI-IRC (1998), para. 123 3 

מדינה,וברקרובינשטייןאמנוןראו:חירום,מצבעלבהכרזהמותנהאינושתוקפןתקנותלעניין 4

עמ' ,) 1996תל-אביב,(שוקן,חמישית)(מהדורהישראלמדיבתשלהקובסטיטוציוביהמשפט

 Sl1in10n SIר etl'eet, "A Contcmporary Modcl of Emerge11cy Detentiol1גם:ראו ; 810

Law: An Assessment of the Israeli Law" 14 Israel Yearbook on Human Rights 

183-184 . 182 (1984) pp . התנאיםאולשונןהמנדטוריות,התקנותביגרטוהמשפטבתי

 11תקנהכולל , 1945חירום),(שעתההגנהתקנותשלהכללתןאתמונעיםאינם 11בטעיף

עלבהכרזהמותנהאינו 1945חירום),(שעתההגנהתקנותשליישומןמנהלי.במעצרהדנה

 .-1948תש"חוהמשפט,השלטוןטדרילפקודת 9לטעיףבהתאםחירוםמצב

ועומדת).תלויה(העתירהישראלכבסתב'כישראלהאזרחלזכויותהאגודה 3091/99בג"צ 5

MOS!1C l{.cinfc!d, "Court tc!!s ACRI to l'cvisc pctition against clncrgcncy rcgu!ations," 6 

,Ha'arctz English Edition, 24 March 2003 

כיקובע-1948תש"חלארץ),לחוץ(יציאהחירוםשעתתקנותתוקףהארכתלפקודת 7טעיף 7

אוההיתראתלתתהוארשאי , 6עד 4תקנותלפילאטוראולהתיררשאיהפניםששריימקום

לו".שייראוובהגבלותבטייגיםבתנאים,האיטוראתלהתיר

 .) 2002ביולי 7-1בנתקבלפורטם,שלאדין(פטקהפביםשרב'ואח'סלאחראידשיח' 4706/02בג"צ

ועומד).תלוי(תיקואח'בשארהעזמיב'ישראלמדיבת 5196/01ת"פ

לוהובחבאםהמעצרצואתיבטלהמחוזיהמשפטבית"נשיאהיא:הטטנדרטיתהביקורת 10

הציבורביטחוןשלאוהמדינהביטחוןשלעניינייםטעמיםהיולאניתןשבגללםשהטעמים

 .)]ד[ 4(טעיףלעניין"שלאשיקוליםמתוךאולבבתוםשלאשניתןאו

טדרלחוק 35לטעיףבהתאםדיןעורךעםלהיפגשעת'אמלהממרמנעהכלליהביטחוןשירות 11

 .-1996התשנ"ומעצרים),-אכיפה(טמכויותהפליליהדין

 ;) 2001בינואר 4-1בנתקבלהההחלטהפורטם,(טרםעת'מאלהגסאןב'ישראלמדיבת 1/00מ"מ 12

במרט-12בנתקבלהההחלטהפורטם,(טרםהביטחוןשרב'עת'מאלהגסאן 1232/01עמ"מ

2001 (. 

ועומד).תלוי(תיקבשארהעזמיב'ישראלמריבת 1087/02ת"פ 13

נתקבלהההחלטהבנצרת,השלוםמשפט(ביתאמארהבאסלב'ישראלמריבת 2212/02ת"פ 14

 .) 2003במרט-20ב

ועומד).תלוי(תיקישראלמריבתב'אמארהבאסל 1181/03ת"פ 15

ועומד).תלוי(תיקהפביםשרב'בישראלהאזרחלזכויותהאגורה 2459/02בג"צ 16
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 CCPR/C/ISR /(ישראלמדינתשהגישההשניהתקופתיבדוחדנההוועדה

 ,) CCPR/C/SR . 2116-2118(ראו 2118,2117,2116מספרפגישותבמהלך ) 200112

במהלךהסופיותמסקנותיהאתואימצה , 2003ביולי-25-24בשהתקיימו

-5-4בשהתקיימו ,) CCPR/C/SR . 2128-2130 ( 2130-2128מספרפגישות

 . 2003באוגוסט

לענייניהאן"םןעדתסופיןת:מסקנןת

 2003ישראל,-אדםזבייןת

ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנה

 78מספרישיבה , 2003באוגוסט 21

לאמנה 40למעיףבהתאםמדינרת-חבררתשהגישרבדרחרתדירן

מבראא.

ומעריכהישראלמדינתשלהשניהתקופתיהדוחקבלתעלמברכתהוועדה 2

עלמברכתהיאהמוכשרת.משלחתהעםשהתקייםוהפתוחהמועילהדיוןאת

הוועדה.שהעלתהלשאלותבעל-פהוהןבכתבהןשנמסרוהמפורטותהתשובות

האמנהיישרםעלהמשפיעיםרקשייםגררמיםב.

לקונפליקטהנוגעבכלישראלשלהביטחוןבשיקוליומכירהבפניהציינההוועדה 3

להתחדשותםבהמשךהאדםלזכויותהנוגעותהסבוכותהסוגיותעלנוסףהנוכחי,

האינתיפאדהשלתחילתהמאזישראלאזרחינגדהמכווניםהתאבדותפיגועישל

 . 2000בספטמברהשנייה
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חירבייםגררמיםג.

ישראלבמדינתשבחקקההתחיקהועלהחיובייםהצעדיםעלמברכתהוועדה 4

הבין-השוויוןמצבואתהישראליתבחברהבשיםשלמעמדןאתלשפרבמטרה

האישה,זכויותשווילחוקהתיקוןעלבמיוחדמברכתהוועדהזה,בענייןמגדרי.

למביעתהחוקאימוץ ,) 19(תיקון-1954תשי"דבשים,עבודתחוק , 1951תשי"א-

חוק ,-2002תשס"במאיימת,הטרדהמניעתחוק ,-1998תשב"חמינית,הטרדה

להילחםשנועדונוספיםתחיקתייםצעדיםוכן , 2001תשס"א-עבירה,נפגעיזכויות

הרשותהקמתעלמברכתהוועדהכן,כמובמשפחה.אלימותשלבתופעות

פרטיםקיבלהלוזאתמעריכההייתההוועדהזאת,עםהאישה.מעמדלקידום

פעילויותיה.ועלהרשותשלהאחריותתחומיעלנוספים

למטרותבנשיםבסחרבמלחמתההמדינהשבקטההצעדיםעלמברכתהוועדה

זנות.למטרותאדםבבניסחרלמניעת 2000מיוליהתחיקהעלובייחודזבות,

בנשים.בסחרהעוסקיםשללדיןהעמדתםעלגםמברכתהוועדה

דרוזיםערבים,שלהחינוךרמתלהעלאתהמאמציםאתבפניהציינההוועדה

תשמ"ח-מיוחד,חינוךחוקשליישומםאתבמיוחדצייבההיאבישראל.ובדווים

 .-1949תש"טחובה,לימודלחוקהתיקוןושל , 1988

המשמעותייםלצעדיםבאשרישראלמדיבתשסיפקההמידעאתצייבהגםהוועדה 7



 2003'שראל,אדסזכן'ןת '["[ J\להאן"סדת J\ןןפיןת: Dק[ןת Dמ

 , 2004-2001הפיתוחתכניתלרבותהערבי,המגזרלפיתוחשננקטו

לאנשימבנוגעישראלמדינתידיעלשאומצההחקיקהעלמברכתהוועדה 8

תשנ"ח-מגבלות,עמלאנשימזכויותשוויוןחוקשלחקיקתולרבותמוגבלויות,עמ

לאותןהמרביתבמהירותתוקדשמיוחדתלבתשומתכיתקווהמביעה,היא 1998

כדורשותבהןהכירההישראליתשהמשלחתמגבלות,עמאנשימשלזכויות

נוסף,שיפור

מהגרישלתנאיהמאתלשפרישראלמדינתשלמאמציהאתמציינתהוועדה 9

כדיןשלאהעסקה(איסורזרימעובדימלחוקהתיקוןעלמברכתהיאהעבודה,

למעסיקימהקנסותסכומהעלאתועל , 1991תשנ"א-הוגנימ),תנאימוהבטחת

לעבודההדיןלבתיהחופשיתהגישהעלמברכתגמהיאהחוק,עלהעוברימ

זרות,שפותשלבמגווןהעבודהמהגרישלזכויותיהמעלהמידעהפצתועל

אתשפוסלת , 1999מספטמברהעליוןהמשפטביתהחלטתעלמברכתהוועדה 10

הפסיקהאתוכןחקירות,בזמןמתון"פיזיבכוח"שימושבדברהקודמותהתקנות

להשתמשסמכותאין(שב"כ)הכלליהביטחוןלשירותהישראלי,לחוקבהתאמכי

חקירות,בזמןפיזיבכוח

והמלצותלהתייחסותעקרונייםנושאיםד,

לטרטוריהמחוץתקפהאינההאמנהכיהמדינה-חברהעמדתאתציינההוועדה 11

אלו,באזוריממזויןעימותמתקיימעודכלובעזה,המערביתבגדהלרבותשלה,

של 10בפיסקהבמפורששהוצהרה-עמדתהאתמחדשהדגישההוועדה

-18מישראלשלהראשוןהתקופתילדוחבהמשךשהוגשוהסופיותמסקנותיה

המגנימבינלאומיימחוקימשליישוממכי- ) CCPR/C179ADD , 93 ( 1998באוגוסט

לרבותהאמנה,יישומאתמונעימאינממזויןעימותשלבמהלכואדמזכויותעל

אומה,שלקיומההמשךעלהמאיימימחירוממצבישכולל 4סעיףשליישומ

המגנימבינלאומיימחוקימשליישוממלאמנה, 1פסקה 2לסעיףבהתאמכן,כמו

עלמאחריותהאמנהעלהחתומותהמדינותאתפוטרימאינמאדמזכויותעל

השטחימזהבכללשלהן,לטרטוריהמחוץמבצעותשממשלותיהןהפעילויות

סעיפיכלאתליישמישהקיימ,במצבכישובמדגישההוועדהלפיכ,ךהכבושימ,

בהתאמכיהוועדהמדגישהכןהכבושימ,בשטחימהאוכלוסייהלטובתהאמנה

עלהאחראיתהיאישראל,מדינתהציבוריהבינלאומיהמשפטלעקרונות

התנהלותהכבושימ],[השטחימאלובטריטוריותוסוכניוהשלטוןזרועותהתנהלות

הנ"ל,הזכויותמןליהנותהנ"להאוכלוסייהשלהאפשרותעלהמשפיעה
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השלישיהתקופתיבדוחולכלולעמדתהאתמחדשלשקולהמדינה-חברהעל

הכבושימבשטחימהאמנהסעיפייישומלגביהרלוונטיהמידעכלאתשלה

אלו,בשטחיממפעילותיההנובעימ



 2003'שראל,- Dאדזכו'ות '["[ J\ל Dהאו"דת J\ווכ"ות: Dק[ות Uמ

בהכרזההצורךאתמחדשלבחוןהמדינה-חברהשלהחלטתהעלמברכתהוועדה 12

מוגבל.בלתיזמןלפרקלהחילובמקומשנהמדיולחדשומתמשךחירוממצבעל

והיאהחלתו,בזמןהנרחבותהסמכויותלנוכחמודאגתעדייןהוועדהזאת,עמ

לאמנההמדינה-חברהשמייחסתהערךמןמפחיתותאלוסמכויותכימתרשמת

בעתהזוהערךלהפחתתערההייתההמדינה-חברהוכי , 9בסעיףלאמורמעבר

למותרמעברחורגותאלוסטיותכיסבורההוועדההאמנה.אתמחדשאשרורה

סעיפימ(לדוגמה:זכויותהגבלתהמתירימ[הספציפיימ]האמנהלסעיפיבהתאמ

מןמודאגתהוועדה , 9מסעיףהחורגימלצעדימבאשר .» 3 ( 21ו- ,) 3 ( 19 ,) 3 ( 12

מהשטחימפלסטינימשלבמיוחדמנהלי,מעצרשלשונימבסוגימהשכיחהשימוש

שלמלאהואי-הצגהדיןעורךעמהתייעצותעלהגבלהשכוללימהכבושימ,

השיפוטיתהביקורתשליעילותהאתמגבילימאלומאפיינימהמעצר.סיבות

עלהאסורימהומני,בלתייחסומפניעינוייממפנילהגןביכולתפוגעימובכך

מהמותרשאתביתר 9מסעיףחורגימאלומאפיינימהוועדה,.לדעת 7סעיףפי

הקודמותהסופיותמסקנותיהאתמציינתהוועדהזה,בהקשר . 4לסעיףבהתאמ

 . 29מספרכלליתהערהאתוכןישראלמדינתלגבי

משרדשיזמהתחיקהסקירתאתהאפשריבהקדמלסיימהמדינה-חברהעל

ההמתנהובזמןלכ,ךבהתאמהחירומ.מצבהחלתעלהפיקוחלגביהמשפטימ

להכריזניתןשבוהאופןאתלבדוקהמדינה-חברהעלנאותה,חקיקהלאימוץ

לחרוג,ברצונהשמהמהאמנהסעיפיאתבמפורשולצייןחירוממצבעל

 .) 4(סעיףהבדיקהלשמהנדרשהספציפיהזמןלפרקוזאת

לאנשימאודיןלעורךנגישותללאממושךבמעצרהשימושכימודאגתהוועדה 13

לאמנה). )ב( 3ופסקה-14ו 10,9ה(סעיפימהאמנהסעיפיאתנוגדאחרימ

עלהעולהזמןלפרקיוחזקלאאדמשומכילהבטיחהמדינה-חברהעל

דין.לעורךגישהללאשעות 48
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טרור.למניעתוהתקנותהתחיקהבהגדרותאי-הבהירותלנוכחמודאגתהוועדה

והתקנותהתחיקהכימתרשמתהוועדהשיפוטית,לביקורתנתוןיישומןכיאף

עקבוכיהחוקיות,לעקרוןהקשורימלנושאימבניגודעומדותטרורלמניעת

מובילימבהכרחהמראיתיות,הנחותכמהעלוהתבססותמהמעורפלניסוחמ

לאמנה. 2פסקה 4מסעיףחורגזהדברבנאשמימ.לפגיעה

טרור,מעשילמניעתהננקטותהפעילויותכילהבטיחהמדינה-חברהעל

שאומצוובין ) 2001 ( 1373מס'הביטחוןמועצתהחלטתלנוכחאומצושהןבין

האמנה.עמאחדבקנהעולותהמתמש,ךהמזויןהעימותבעקבות

אנשימשלממוקד"ייסיקולמכנהשהמדינה-חברהמהלנוכחמודאגתהוועדה 15



 2003'שראל,-אדסזכן'ןת '["[עלהאן"סןעדתןפ'ןת: Dק[ןת Dם

הוועדההכבושימ,בשטחימטרורבפעולותכחשודימהמדינה-חברהידיעלשזוהו

ענישה,אוהרתעהכאמצעיזהבנוהלשימושנעשהחלקי,שבאופןמתרשמת,

השקפותיהאתמציינתהוועדהלאמנה, 6לסעיףהקשורותסוגיותהמעלהדבר

בתגובותיהאותה][המנחההמידתיותעקרוןלגבי[הישראלית]המשלחתשל

פעילחלקהנוטלימאנשימרקכיהצהרתהואתאזרחימ,נגדטרורלפעילויות

מודאגתנותרההוועדהזאת,עמזה;מסוגלפעולותמטרהמהווימעוינתבפעילות

פלסטיניות,טרורלפעילויותצה"לשלתגובותיושלוהיקפןאופייןלנוכח

מניעהכפעולתמ"ממוקדיב"סיקוליממשימושלחדולהמדינה-חברהעל

אותהינחההמידתיותעקרוןכילהבטיחהמדינה-חברהעלענישה,או

באופןהמדיניותאתלהגדירישטרור,ולאיומיטרורלפעילויותבתגובותיה

שיחקורעצמאיגוףלמנותישבנוסף,מ,אזורייצבאלמפקדיבתקנותבהיר

החשודאדמשלמעצרובעתבכוח,מידתיבלתישימושלגביתלונותמיד

שימושלמנועכדיהאפשריימהאמצעימבכללהשתמשישטרורבפעילות

קטלני,בכוח

האופיאתמגנההיאהכבושימ,בשטחימהטרורבאיוממכירהשהוועדהבעוד 16

הוועדהשלדעתההכבושימ,בשטחימוהרכושהבתימהריסתשלהענישתי

אוחלקנטלוחלקןשלשבניהןמשפחות,שלובתיהןרכושןהריסתכיהיא

חובתהאתנוגדתהתאבדות,בפיגועיאוטרורבפעילויותחלקבנטילתחשודימ

שרירותיתמהתערבותלהגנההזכותאתאפליה,ללאלהבטיח,המדינה-חברהשל

הזכות ,) 12(סעיףביתואתלבחוראדמשלהחופש ,) 17(סעיףאדמשלבביתו

להיותהזכותאתוכן ,) 26(סעיףהחוקתחתשוויוניתולהגנההחוקבפנילשוויון

 ,) 7(סעיףסבירובלתיאכזרייחסומפניעינוייממפנימוגנימ

הנ"ל,הנוהלאתלאלתרלהפסיקהמדינה-חברהעל
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הכבושימהשטחימבתושבישימושהעושההצה"ליהנוהלמןמודאגתהוועדה 1 7

בבתימחיפושלצורךבמיוחדצבאית,פעילותבמהלךכמגנימאוכ"מתנדבימ"

המדינה-חברהבעיניהחשודימאנשימ,שלכניעתמבהבטחתסיועולשמ

כמחבלימ,
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שרירותיבהרגקרובותלעתימהמסתיימזה,נוהללהפסיקהמדינה-חברהעל
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אחדבקנהעולותשאינןחקירהבטכניקותהקבועשהשימושמודאגתהוועדה 18

להצדקתמשמשהצורך"ייהגנתטיעוןוכינמש,ךעדיין[לאמנה] 7סעיףעמ

חקירות,בזמןהשב"כשלפעולותיו



ולהציגהצורך""הגנתלטיעוןתגובותיהאתמחדשלבחוןהמדינה-חברהעל

לגביספציפיימסטטיסטיימנתונימהכוללמידעהבאהתקופתיבדיווחה

כילהבטיחעליההראשון,התקופתידיווחהבחינתמאזשחלףהזמןפרק

גופימידיעלביסודיותנחקרימהולמבלתייחסושלעינויימשלמקרימ

לדין,מועמדימאלולפעולותאחראימהנמצאימהאנשימוכיעצמאיימ,

מספרלגביואילך 2000משנתסטטיסטימידעלהציגהמדינה-חברהעל

שנמצאוהתלונותמספרלממשלה,המשפטיהיועץידיעלשנתקבלוהתלונות

ומספרהצורך""הגנתלטיעוןבהתאמשבוטלוהתלונותמספרבסיס,חסרות

תוצאותיהן,כוללנמשכה,שחקירתןהתלונות

 2003'שראל,-אדסזכו'ות '["[ vלהאו"סדת Vוופ'ות: Dק[ות Dח

המדינה-חברהשלהביטחוןשיקולישלבחשיבותממכירהשהוועדהבעוד 19

הקמתאועוצרהחלתלדוגמההתנועה,חופשעלהאחרונותלהגבלותשהובילו

תפר""אזורשלהקמתוכימודאגתהוועדהדרכימ,מחסומישלמופרזלאמספר

בלתיהגבלותכופהחומה,חלקי,ובאופןגדר,בנייתבאמצעותהירוקלקומעבר

בשטחימהפלסטינימשלבמיוחדתנועה,לחופשהזכותעלנוספותמוצדקות

תחומיכלעללכתמרחיקותהשלכותהתפר"ייקואזורשללקביעתומ,כבושיה

בנגישותשפוגעותתנועהחופשעלהגבלותעלובמיוחדהפלסטינימ,שלחייהמ

הגבלותהוועדה,פיעללמימ,ונגישותחירומשירותילרבותרפואיימ,לשירותימ

לאמנה, 12סעיףאתסותרותאלו

 , 12בסעיףשמובטחתתנועהלחופשהזכותאתלכבדהמדינה-חברהעל

הכבושימ,השטחימבתוךתפר"ייקושלהקמתואתלהפסיקיש

ישראלימציבוראנשיכמהשלהפומביותההתבטאויותלנוכחמודאגתהוועדה 20

וגזענית,דתיתבשנאהתמיכהלהוותהעלולותהתבטאויותלערבימ,בנוגע

ולעוינות,לאלימותלהפליה,להסתהשמובילה
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המדינה-חברהעללאמנה, 2פסקה 20סעיףשליישומואתלהבטיחכדי

שלנושאיהןאתולהענישלדיןלהעמידולחקור,הנדרשימבצעדימלנקוט

זה,מסוגהתבטאויות

האזרחותכחוק 2003ביולי-31בשנחקק , 2002ממאיהזמניהצומןמודאגתהוועדה

לחידוש(והניתןאחתשנהלמשךמשעהאשרשעה),(הוראתלישראלוהכניסה

נישואיןשלבמקרימבמיוחדמשפחות,לאיחודהאפשרותאתשנתי)בסיסעל

יוצאימקרימלמעטובעזה,המערביתבגדההמתגוררלאדמישראליאזרחבין

משפחותאלפיעלשליליבאופןהשפיעכברהצוכיבדאגהמציינתהוועדהדופן,

נשואימ,וזוגות

שעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקאתלבטלהמדינה-חברהעל



 2003'שראל,-אדסזכו'ות '["[ J\להאו"סדת J\ווב"ות: Dק[ות Dמ

לאמנה.-26ו 23 , 17לסעיפימהנוגעבכלסוגיותהמעלה , 2003ביולי-31מ

משפחותאיחודולאפשרמדיניותהאתמחדשלשקולהמדינה-חברהעל

מפורטימסטטיסטיימנתונימלספקעליההקבועימ.ותושביהאזרחיהלכל

הראשוןהתקופתיהדוחשלבחינתומאזשחלףהזמןפרקלגביזהבעניין

ישראל.מדינתשל

המאפשרימ , 1952תשי"ב-האזרחות,חוקשלהקריטריונימלנוכחמודאגתהוועדה 22

הקשורבכלישראל.אזרחימערבימבמיוחדהישראלית,האזרחותאתלשלול

עמלתאימותבנוגעמודאגתהוועדהישראלימ,אזרחימשלאזרחותמלשלילת

 . 24סעיףלרבותהאמנה,

האזרחותלסוגייתהקשורהבחקיקהשינויכלכילהבטיחהמדינה-חברהעל

לאמנה. 24לסעיףיותאמ

האזרחימשיעורכיבדאגהמציינתהוועדהלעיל,-7ו 4בסעיפימהאמוראףעל 23

בשיעוריההתקדמותקצבוכינמוךנותרהציבוריבמגזר[המועסקימ]הערבימ

 .)-26ו 25 , 3(סעיפימטי \:lהואערביות,נשימשלבפרטהשתתפותמ,

השתתפותןשיעורילשיפורספציפיימצעדימלאמץהמדינה-חברהעל

שוויון.לקראתההתקדמותאתולהאיץהציבוריבמגזרערביותנשימשל

 2002בדצמבר-30מהעליוןהמשפטביתהחלטתאתמציינתאמנמהוועדה 24

מודאגתנותרההוועדהאולמ ,) 7622/02(בג"צהמילואימחיילישמונהשלבתיק

שיפוטיימתפקידימממלאישלהכלליתוהאפליההקריטריונימהחוק,לנוכח

 .) 18(סעיףמצפוןסרבניכלפיצבאיימ

אתמחדשלשקולהמדינה-חברהעללאמנה, 18לסעיףציותלהבטיחכדי

 115מצפוני.סירובלגביהנהלימואתהקריטריונימאתהחוק,

שלה,השניהתקופתיהדוחתוכןאתנרחבבאופןלהפיץמוזמנתהמדינה-חברה 25

הסופיותהמסקנותואתלמועצהשהוגשוהנושאימלרשימתתשובותיהאת

הללו.
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לספקמוזמנתהמדינה-חברההוועדה,תקנותשל 5פסקה 70לסעיףבהתאמ 26

 , 15 , 13בסעיפימהוועדהשלהמלצותיהיישומעלרלוונטימידעשנהבתוך

שלההשלישיהתקופתיהדוחאתלהגישהמדינה-חברהעללעיל.-21ו 18,16

 . 2007ביולי 1ל-עד
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2001 , inarion Againsr Palesrinian Cirizens of Israel רInsrirurionalized Discrin 

וביניהם:בוהתומכיםולפרטיםלארגוניםמודהעדאלהארגון

Ford Foundarion 

NOVIB 

New Israel Fund 

Open Sociery Insrirure Developmenr Foundarion 

Inrernarional Commission of jurisrs - Sweden 

Evangelischer Enrwicklungsdiensr (EED) 

European Commission 

Oxfam-Grear Brirain 

Merrz-Gilmore Foundarion 

Federal Deparrmenr of Foreign Affairs - Swirzerland 

Foundarion for Middle Easr Peace 

Naomi and Nehemiah Cohen Foundation 

משקפותהןואיןבלבדהמחבריםשלהינןעדאלהבמחברותהמבוטאותהעמדות

לעדאלהאחרתורםכלשלאוהאירופיהאיחודשלהרשמיתהעמדהאת

1999 Adalah's Review, Volume 1 - Polirics, Idenriry and Law, Fall 

UI..\..<. _;:;UJ ~ 1 .נ.גJ 1 J ~ J_, ~ \ ....... l..:L.:. ~ ~ I_, u_";WI L... ,נ-t-J~.;:, 

ומשפט ,פוליטיקה ,זהות , 1999חורף , 1גיליוןעדאלה,מחברות

2000 Adalah's Review, Volume 2 - Land, Fall 

UJ _":; .נ....c. UI ~ 1 .......נ L:.J1 J """;~ ~ •... 1 ~ז ~ J ...,.כ 

אדמה , 2000חורף , 2גיליון ,עדאלהמחברות

2002 Adalah's Review, Volume 3 - Law and Violence, Summer 

UJ _":; .נ....c. UI ~ L:.J1 Jwl ..:.1 ~ז ..ז ~ ~נ_, u_,.;WI ~ 

ואלימותמשפט , 2002קיץ , 3גיליוןעדאלה,מחברות

Legal Violarions of Arab Minoriry Righrs in Israel, March 1998 

 ז··· ~ ;........I ~ uL ;".ב..J ~ U"' _,.i ע.ון,_,:;...Lנ;:..\

Adalah's Annual Reporrs, 1997-2002 
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 2000-1997עדאלהפעילותח'דו

2003 , Ocrober 2000: Law and Polirics before rhe Or Commission of Inquiry 

 2003 ,אורועדתבפניופוליטיקהמשפט : 2000אוקטובר
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בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז

הרשוםאדםזכויותארגוןהינובערבית)(צדקעדאלהארגון

ובלתיממשלתילאארגוןהינועדאלהבישראל.כדין

נוטדעדאלהארגוןרווח.למטרותשלאופועלמפלגתי

זכויותלקידוםהפועלעצמאימשפטי,כארגוןך 996בנובמבר

 .בפרטהפלטטיניהערביהמיעוטוזכויותבכללהאדם

שוויוןהשגתהןעדאלהארגוןשלהמרכזיותמטרותיו /

הקולקטיביותוהזכויותהאינדיבידואליותהזכויותבמישור

 :מביניהםשוניםבתחומיםישראלבמדינתהערבילמיעוט

זכויות ,פוליטיותזכויותאזרחיות,זכויותבקרקע,זכויות

 ,דתיותזכויות ,כלכליותזכויותחברתיות,זכויותתרבותיות,

אטירים.וזכויותנשיםזכויות

עדאלה:ארגוןאלה,מטרותלהשיגכדי

במדינתהשונותולרשויותהמשפטיותלערכאותפונה

הערבי.המיעוטלזכויותהנוגעיםבנושאיםישראל

בזכויותשוויוןתבטיחאשרחקיקהלמעןפועל

למיעוטהקולקטיביותובזכויותהאינדיבידואליות

הערבי.

ממשלתייםלאלארגונים ,לאזרחיםמשפטיייעוץמטפק

 .בישראלערבייםולמוטדות

למעןבינלאומייםופורומיםמוטדות ,לערכאותפונה

האדםוזכויותבפרטהערביהמיעוטזכויותקידום

 .בכלל

פרטומיםלאורומוציא ,וטדנאותכנטים ,עיוןימימארגן

לזכויותהנוגעיםמשפטייםבנושאיםהעוטקיםודו"חות

 .בכללהאדםוזכויותבפרטהערביהמיעוט

עדאלה

בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז
ועורכי-דין ,למשפטיםטטודנטיםמתמחים,מכשיר

האדם.זכויותבתחוםצעיריםערבים
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