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לאומי"ביטוחלהםישלם"ו:!1~ב:ן-מאזן

כלפיהמדינהשלביחסהוהשינויהישראליתהבורגנות

הפלסטינית""המדינה

להגדיליכלהישראלשלהקובעתהבורגניתוהשכבהנמוךהכיבושמחירהיהעודכל

ברגעלתמיכתה.הכבושיםמהשטחיםההפרדהרעיוןזכהלאהמצב,מןרווחיהאת

ואחראוסלוהסכםשלהנלהביםלתומכיםבישראלהקפיטליסטיםהיוהשתנה,שהמצב

תומכיםהתשעים,שנותתחילתמאזשלהם.האינטרסיםהבטחתתוךשרון,שלכך

עםביחדמתבצעתשהיאבתנאיההפרדה,במדיניותישראלשלהקפיטליסטים

וממנהיגישרוןבממשלתשרשהיהמיעימהם.רקהמיטיבהליברליתהניאוהמדיניות

"אניהזה:המחנהמןחלקשלה"התמתנות"אתממצהליברמן,אביגדורהקיצוני,הימין

לאומי"ביטוחדמילהםישלםשאבו·מאזןוולאג'ה;ואתמוכאברג'בלאתרוצהלא

קהללפני , 2004בדצמבר-16בהזה,הראיוןלפניחודשיםתשעה .) 2.9.2005("הארץ",

מקרי,זהאיןאתנית.להפרדהתכניתואתליברמןהציגהרצליה,בוועידתמאוד,מכובד

מאדריכליביילין,יוסיז'נבה","הסכםשלו,השלוםהצעתאתהציגמושבשבאותו

אלפונההואכימגלהליברמן,שלהרטוריקהאחרימעקבמרצ.וראשאוסלוהסכם

הקפיטליסטיםדיוקוליתרישראל,שלהכלכליתהאליטהביילין,פנהאליוקהלאותו

בתפיסתוה"תפנית"את,ב"הארץ",גלילילילי , 2005בספטמברסיכמה,כךהליברלים.

ליברמן:של

ותיקים,עולים,כולם.פשוטהואשלההמוצהרהיעדשקהלחדשה,מפלגהבונההואעכשיו

רוחהשמאלגםמעניקמדינית,יוזמהלכלכבסיסהדמוגרפיהנימוקבאימוץ ...שמאלימין,

הבעיהאתלתחוםלמהדמוגרפיה,כבראםדמוגרפיה.שכולהליברמן,שללתכניתוגבית

והיאהירוק,הקובתוךכאן,גםמצויההדמוגרפיתהסוגיההריבלבד?הכבושיםלשטחים

תכניתואתמציגכשהואליברמןבונהבדיוקזהעל '. 67לגבולותהחזרהעםגםתיפתרלא

למדינהישראלאזרחיערביםאלפימאותשלהעתקתםשעיקרהואוכלוסין,שטחיםלחילופי

לשוןבלעדיה.-חלקםאדמתם;עליועתקואל-פחם,אוםבאזורכמוחלקם,הפלשתינית.

מדינהשנקיםייתכןמחדש."לאאותוולחלקלירדןהיםשביןהמרחבכלאתלקחתאחר:

בהצהרה,ומפתיעאומרהוא,,·לאומית",למדינהתיהפךוישראלמיהודים,נקייהפלשתינית
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"כן,ביילין?יוסיכמוקבע.הסדרעללדיוןמיידיבמעברתומךהואשנוצרהמצבלנוכחכי

לגבולותלחזורשצריךחושבלאאנילבייליןבכיגור"אבלליברמןמשיבביילין",כמובהחלט

 ) 2.9.2005"הארץ",נזיז",שםנפרק,("פה ",' 67

רובעלמושגיתאחדותמכסהלליברמן'בייליןביןהגדוליםההבדליםכללמרות

אתנית,להפרדההתוכניתברצינותנשקלתאורכהלכלישראל.שלהפוליטיתהקשת

היבטרקחיתה 2005שלבקיץמעזההנסיגהשלה.ביותרהמובהקהביטויהיאוהחומה

מאזהשנים,עםתמיד.כאןהיהאומאליו,מובןשהיהמהלךזהאיןהאסטרטגיה.שלאחד

ששיקפהמושגית,טרנספורמציהישראלשלהפוליטיהמרכזעבר , 1967שלהכיבוש

בקושראוהקודמות,התפיסותבמקוםהישראלית.הבורגנותשלהרוחותהלוךאתתמיד

ישראלביןמחסוםלהקיםהתשוקהבאהאבן),אבאאותוהגדיר(כךאושוויץ""קוהירוק

לפלסטיניםישראלמדינתביןהכלכלייםביחסיםרקאעסוקזהבמאמרלפלסטינים.

אזרחישלוהפוליטיתהכלכליתאפלייתםהכיבוש.משטרנתיניכלומראזרחיה,שאינם

האםלימין.הציוניהשמאלביןהגדולההקירבהאתמדגימהדווקאהפלסטיניםישראל

אםליברמן?שלהטרנספרבהצעותתמיכהאחרלהיגרריכולאינובאמתהציוניהשמאל

ספקבישראל,הערביםאפלייתשלההיסטוריהפיעלאוהרחוק,העברפיעללשפוט

הפלסטיניםהאזרחיםעללהגןכדימבתיו,אומעורו,ייצאבאמתהציוניהשמאלאם

להטעותיכולההשאלהאבלליברמן.שלאלוכמועמדותמפניישראלמדינתשל

טיהורלבצעאינטרסישהישראליתלבורגנותהאםאחרת:להישאלצריכהשהיאמשום

שלהיחסמןהדיוןייפרדכאןאבללתנאים.בהתאםבוודאיתשתנההתשובהכזה?אתני

הכיבוש.לנתיניביחסןויתמקדהפלסטינים,ישראללאזרחיוהמדינההבורגנות

והפרדה,!ניצולהפלסטינים:כלפיממשקאופנישנירקלישראלהיו 1967מאז

ממשאבילהרוויחלהשאיפשרה"זול",הכיבושאתלשמרישראליכלהעודכל

שוםעשתהלאהיאזול,עבודהככוחהפלסטיניםאתולנצלהכבושיםהשטחים

אתישראלשינתההאמיר,הכיבוששמחיראחרירקמהשטחים.להיפרדמאמץ

ויתורפירושןאיןהיפרדות,אוהפרדה,להדגיש:ראויב"היפרדות".והחלהמדיניותה

השמאלוממשלותהימין(ממשלותישראלממשלותכלהכבושים.השטחיםעל

שלכולןאףבחלקן,שנפלהאוצרעללוותרסירובמלכודת:אותהלתוךנפלוהציוני)

אזרחותמעניקהיהסיפוחהשטחים.אתלספחתוכללאממשלהשוםכיברורהיה

יצרהההחלטהאייהודית.מדינהלהיותחדלהחיתהוישראללפלסטינים,מלאה

נהערת segregattonהאנגליהמונחלסימון'הפרדה'העבריתהמלהתשמשבולוהדיוןלאורך 1
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חייםעשורים,ארבעהכמעטבתתקופהבמשךפלסטינים,מיליונישבומיוחדמצב

כיווןחוקיות.אופוליטיותחברתיות,זכויותובלאאזרחותבלאצבאי'ממשלתחת

ביןהיחסיםאתעיצבהכלכלה,אחר'כוחהתעכבה,השטחיםעתידעלשההחלטה

לפלסטינים.ישראלמדינת

מודעת,מדיניותראשית,ההחלטה"."איבעקבותהתרחשועיקרייםתהליכיםשני

אספקתישראל:שלבתשתיתמוחלטבאופןלתלוייםהכבושיםהשטחיםהפכופיהעל

שילובםשנית,ונו'.לנמליםהגישההתקשורת,מערכתהבריאות,שירותיוחשמל,מים

העשוריםבשניבשטחיםהיחסיהשקטישראל.שלהעבודהכוחבתוךהפלסטיניםשל

באופןהקהל,דעתבישראל.הזההמבנההתקבלשבהלקלותתרםלכיבושהראשונים

ואתהשטחיםאתרק"שיחורנו"לאכיהתפיסהאת'אימצהטיפוסיקולוניאליחשיבה

חייםלאורחנגישותלהםש"הענקנו"הפלסטינים,אתאףאלאהקדושים,המקומות

זכתהשבוהצלחה,סיפורבכיבושלראותהיהאפשרהזה,במובןהמערב.שלמודרני

מודרנית.ליברליתבמדינהמחייםנהנוהפלסטיניםואילוזול,עבודהבכוחישראל

שונות,שיטותבאמצעותשישראל,משוםהפלסטינית,האדמההתכווצההשנים,עם

ממש,שניםבאותןהשטחים.מקרקעותחלקיםהפקיעההעליון,המשפטביתבסיוע

להשתמשביכולתהתלויהחקלאיתחברהשלושה.פיהפלסטיניתהאוכלוסיהגדלה

הפלסטיניםשלפרנסתםואולם,טריטוריאלית.מבחינהלהתפשטואפילובקרקע,

המחסורהחקלאית.בתוצרתםולאהישראליבשוקויותריותרתלויהלהיותהפכה

לקפוץאותםדחףשלהםוהמשפטיהחוקיוהמעמדבשטחיהםלהתפרנסבהזדמנויות

שלהמיםושואביהעציםלחוטביהפכוהפלסטיניםהעבודה.בשוקהזדמנותכלעל

 2 ,הלבןהצווארוןעבודותעלעטובישראלהיהודיםהישראלית.החברה

חופשיתלישראלהכבושיםהשטחיםביןהתנועהחיתההראשונה,האינתיפאדהעד

כאשרואולם,הירוק.הקואתלמחוקמאמץכלעשתהוישראלרשמי'בלתיבאופן

משולב,עבודהכוחלהיותהפלסטיניםחדלו ,-1987בהראשונהההתקוממותפרצה

אינתיפאדההפנילהרבהכיהזה,במקוםלהזכירחשובהשתנתה.והמדיניות

שנותתחילתלמןהגדולים,הפיגועיםגלילפניגםהשנייה,

להיפרדישראלפעלהעכשיוהישראלית.המדיניותהשתנתההתשעים,

עבודה.במהגריהמירההפלסטיניםהפועליםאתמהשטחים.לאאבלמהפלסטינים,

מרגינליזציה,תהליךשלבשיאוהישראלית,החברהשוליאלדחיקתםאחרירק

הסכםאירוני,באורחמועדף.כפתרוןמדינות""שתישלההצעההשטחפניאלעלתה

השנההאתנית.ההפרדהלעידןהיה-הפיוסעידןאתההסכםצייןלכאורה-אוסלו

הישראלי",העבורהבשוקהשטחיםערביימים:ושואביעצים"חוטביאפשטיין,לויןונוחסמיונובמשה 2

 • 1987 , 4"מגמות"

מטעם"



 39הפלסטינית""המדינהכלפיהמדינהשלביחסהוהשינויהישראליתהבורגנות

העבודהמהגרימספרשבההמפנהנקודתאתמייצגת , 1994אוסלו,הסכםשבעקבות

הפלסטינים.העובדיםמספרעלעלה

הראשונותהשניםעשריםניצול:שלתבניות

לאואוכלוסייתםהכבושיםהשטחיםעתיד , 1967מלחמתשאחריהקצרהבתקופה

ממיתוןאזשיצאהלישראל,להיכנסהפלסטיניםהורשולאתקופהבאותהברור.היה

אחרי .)-1968ו 1967(בשניםאחוזיםמעשרהליותרשהגיעהבאבטלהמל~.ךה ,כבד

אחוזים. 4.5שללשיעורירדהוהאבטלהמשמעותית,כלכליתהתאוששותבאההמיתון

-פלסטיניםבעובדיםמאסיבישימושכךאחרנעשהבהםעיקריים,סקטוריםבשלושה
הפלסטיניםהיועת,באותהעובדות.בידייםחמורמחסורנוצר-וביגודחקלאותבניין,

הפלסטיניםביןוהחינוךהחייםברמותהפערעבודה.הצעתכלעללקפוץלהוטים

רקלפלסטינים.שהוצעוה"זולים"המקצועותשלטיבםאתעיצבבישראלליהודים

ויותר)שנים(תשעעל·תיכוניחינוךבעליהיווהרצועההגדהמאוכלוסיאחוזים 17

אחוזים. 51עלהשיעורעמדבישראל :-1967ב

פועליםהבריחוישראליםקבלניםחדשה:תופעהצצההבאיםבחודשיםוכ,ר

בעיקרמעסיקים,ברור.היההפלסטיניםלהעסקתהמניעישראל.לתוךפלסטינים

"מוכן"שהיהזול,עבודהכוחעלידיהםאתלשיםיכלושמניתי,הסקטוריםמשלושת

גםקידום,ואייציבותאישלסוגכלעםלהסכיםואףמאוד,נמוךשכרתמורתלעבוד

להתארגן.אפשרותאומשפטיתהגנהכלללא

ביולימדיניותהאתשינתההיאישראל.ממשלתשלעמדתהאתשינההכלכליהלחץ

שחיתהכיווןבישראל.ולעבודלהיכנספלסטיניםשלמבוקרתלכמותוהתירה 1968

סוציאליסטית,רגישותבעלתממחויבותשנבעוההוראות,אחת"עבודה",ממשלתזו

כדיישראל.אזרחיהעובדיםשללשכרםישווההפלסטיניםשכרכילהבטיחחיתה

עכשיוגם .ממשלתיתשלומיםנהלמידרךלעבורהכסףעלהיהזותקנהלאכוף

והפועליםהישראליםהקבלניםהצדדים,שנייותר.חזקיםהכלכלייםהכוחותהיו

ממשלתי,פיקוחכלללאאלה,מולאלהעסקיהםאתלנהלהעדיפוהפלסטינים,

שליטההקבלניםקיבלוכךפיקוח.שלאחריםומסוגיםמסיםמתשלוםלהימנעכדי

שהקבלןלפניעודהפלסטיניהפועלהועסקהמקריםברובההעסקה.תהליךעלמלאה

רביםפלסטיניםפועליםהמשיכוכךעלבנוסףעבודה.לאישורבקשההגישהישראלי

חוקי.לאבאורחלעבוד

רק-1970ל 1967השניםביןמהיר.היההישראליהעבודהבשוקהפלסטיניםשילוב

הערכותפי,על-1970בכבראבללישראל.להיכנסהורשומהשטחיםעובדיםאלפיכמה

 4מטעם
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עבדואזרחים"שאינם"ערבים ooo,20כ·לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלרשמיות

 , 197 2עדהצמיחה,עםויחדהבאה,בשנההוכפלההזאתהכמותישראל.מדינתבתחומי

 60,000 ,-1973בהמדינה.בגבולותולעבודלהיכנספלסטיניםעובדים 50,000הורשו

בישראל.עבדוהכבושים,בשטחיםהעבודהמכוחאחוזים-30מיותרשייצגופלסטינים,

פלסטיניםו s,oooמ·יותרעבדו 1982עדהמכסה.אתהממשלהביטלהדבר,שלבסופו

היההעובדיםמספרהערכות,פיעלוברצועה.בגדההעבודהמכוחשלישבישראל,

אפשטיין).ולדיןסמיונובשלמעבודתםלקוחיםהללוהנתונים(כליותר.עודגדול

מקצועיות-למחצה,אולא-מקצועיות,עבודותידניות,בעבודותהועסקוהפלסטינים

חייהםורמתאזרחי,מעמדהעדרדיוקליתראוהאזרחי,המעמדנמוך.לשכרהזוכות

אופוליטיותזכויותשוםלהםהיושלארקלאניצולם.אתהעמיקויחסית,הנמוכה,

אתביצעובבוקר,לישראלנכנסוהםנראים.בלתיהיוהםמסויםבמובןחברתיות,

מצבהכבושים.בשטחיםוכפריהםעריהםאלשבוהחשיכה,רדתעםואז,עליהם,המוטל

ישראלשלה.הכבושיםלשטחיםהמדינהביןהגיאוגרפיתלקירבההודותהתאפשרזה

מעטלהשקיעהחליטוהישראליםהמדיניותקובעימהכיבוש.משמעותיבאורחנהנתה

בנוסףכימדגיש , 3היוהרה""מחירבספרוסבירסקי,שלמהבשטחים.האפשרככל

הושקעושלאמסיםגםמהםגבתהישראלזול,עבודהככוחהפלסטיניםשללניצולם

וכפתהבעליהםאתלפצותבליומיםאדמהכמומשאביםניצלהישראלבשטחים.מחדש

הראשונה,האינתיפאדהעדכיצד'מראהסבירסקימוצריה.אתלייבאהפלסטיניםעל

השטחיםכיהבטיחהישראלהכבושים.לשטחיםמתוצרתהאחוזים 10ישראלייצאה

מתחרה.שוקיפתחולאהכבושים

המעסיקיםשלהאינטרסיםעלשמרו"עבודה",או"ליכוד"ישראל,ממשלותכל

הפלסטינים.הפועליםשלהשכרבתנאילשיפורמדיניותשוםאכפוולאהחזקים

בפועליםהממשלותכלהשתמשוהקפיטליסטית","הקואליציהעםביחדמזאת,יתרה

שלעבודתם , 4בישראלהעובדיםשלנמוךשכרעלששמרעודף,עבודהככוחהפלסטינים

אידיאולוגיהעלנוסדהישראלהישראלית.החברהמבנהאתשינתהדווקאהפלסטינים

זה.תהליךבאמצעותשהתפוררועברית","עבודהשלואתוס

למשאבים,גישהלההותרהשלאמובןעבודה.שוםהוצעהלאהכבושהלאליטה

עבודהחיפשוהלבןהצווארוןעובדיכלשהי.יוזמהלפתחהפלסטיניםיכלובאמצעותם

ההכשרהבעלישלמרביתםאתהעסיקוהמפרץנסיכויותואיחודירדןערב.בארצות

שניםבאותןכילישראליםגםהתבררבאחרונהזו.הגירהעלבירכהישראלהמקצועית.

 • 2005מפה,היוהרה","מחירסבירסקי,שלמה 3

לדעתו,המשק.שלמחדשארגוןלבצעמסירובהישראלכלכלתסבלההארוךבטווחכיטועןסבירסקי 4

ישראל.שלהפריוןאתמגדילהחיתהומיכוןבטכנולוגיההשקעה

ע.וטעס"
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פלסטיניםשלהגירהלזירוזתוכניתהציוני)השמאל(שלישראלממשלתהפעילה

 .) 18,8.2005"הארץ",(מוסףמהרצועה.

 2000עד 1987 :הפרדהשלתבניות

ייסוריהםמרוסנת.בלתימאינפלציהישראלכלכלתסבלההשמוניםשנותבתחילת

מהםרביםשיפרומסוימת,לרמהוערזה,לשלבעריותר.גדוליםהיוהפלסטיניםשל

לאינתיפאדהנוסףמניעהיהזהכלכלימצבלמובטלים.היועכשיוהכלכלי.מצבםאת

ביןהיחסיםעלהרסניתהשפעהחיתהזולאינתיפאדה . 1987בסוףשפרצההראשונה,

העימותאתשהעמיקוהתופעותאחתהפלסטינים.לפועליםהישראליםהמעסיקים

התשעים.שנותבתחילתהסכינאותתופעתחיתהאלוהעבורהיחסיאתיותרעורוזיעזעו

סבירסקיהסגר"."עירןלכנותושאפשרמהאתישראלהנהיגההתשעיםשנותמתחילת

עלשהוטלו-291והמערביתהגרהעלשהוטלוסגרימי 1996-342ל 1993ביןמונה

אפילומיוחדיםלאישוריםהפלסטיניםנזקקוהחרשההדוקטרינהפיעלעזה.רצועת

מגוריהם.מאזורילצאתכרי

למציאותהפכהעזהורצועתהמערביתהגרהישראל,ביןהמעברשעריסגירת

אוסלו:הסכםהתבססעליוהעיקריהרעיוןוחיתההתשעים,שנותמתחילתיומיומית

המרינות,שתירעיוןוגיריםעורקרםהזהמהגרעיןהחברות.שתיביןחומההצבת

ניזוקווהפלסטינית,הישראליתהכלכלות,שתיובוש.שרוןפרס,עליושמדבריםכמו

להסתמךעוריכלולאישראליםקבלניםגדולים.זמןלפרקיהמעבריםמסגירתכתוצאה

פלסטינים.עובריםעל

כריעבורהמהגריישראלייבאהגוברת,מאבטלהסובליםהפלסטיניםבעור

הפעלתהמאזלישראלשהגיעהניאו·ליברלי,החזוןעכשיועמדבבסיסאותם.שיחליפו

"הקואליציהאתקידמההתכנית .-1984מהחרשההכלכליתההבראהתוכניתשל

הגלובלית.לכלכלהישראלאתלפתוחכריחדשותמוטיבציותועיצבההקפיטליסטית",

לישראלזרמוהעבורהמהגריהתהליך.שלאחראספקטרקהיהעבורהמהגריייבוא

והטובין.ההוןזרימתעםניחר

לישראלהגירהשלגלזרםהמזרחי,והגושהמועצותבריתמהתמוטטותכתוצאה

הפלסטיניםהעובריםאתלהחליףישראלחשהבתחילההתשעים.שנותמראשית

תמריציםלהעניקגםניסתההממשלהיהודים.היושרובםהמהגרים,באמצעות

מהשטחיםהעובריםשלבמקומםשיבואוכריצה"ל,למשוחרריבעיקרישראל,לאזרחי

העלהוזהלדיור,הביקושאתבמהירותהעלההרוסיההגירהגלואולם,הכבושים.

החרשיםהמהגריםפלסטינים.ברובםהיוזמןלאותועראשרלפועלים,הביקושאת

מטעם"



מחרזאייואב 42

בעלימעסיקיםמצדלחץבעקבותדבר,שלבסופובבניין.לעבודרצולאוהישראלים

והמהירהזולהפתרוןאתלקבלרביןממשלתהעדיפההקבלנים,התאחדותכמועוצמה,

עבודה.מהגרישלייבואביותר:

היההמניעהמהלך.בעיצובמשמעותיתפקידמילאההקפיטליסטית""הקואליציה

וביכולתהזרותבהשקעותפגעהפלסטיניםעםהעימותהגלובליזציה.מתהליךלהרוויח

החרםאתלסייםביקשוהישראליםהקפיטליסטיםזאת,אףזאתבחו"ל.עסקיםלנהל

חיתהזוקואליציהבעולם.המובילותמהחברותכמהשלמוצריםייבואשמנעהערבי,

הסכםשלביותרהחזקהתומךוהיההשלוםלשיחותישראלאתשדחףהמובילהכוח

כותב:פלויואב .אוסלו

דלתא"תעשיותהגדולההטקסטילחברתמנכ"ל Iלאוטמןדבהכריז ) 1992 (הבחירותלפנישבוע

המכשולכיהעסקית,בקהילהמפתחודמותישראלשלהתעשייניםהתאחדותנשיאבעברגליל",

כאשרמיד ...האזוריתהיציבותאיהואהישראליבמשקזרותהשקעותשלבדרכןהעומדהראשי

ישראלשלהעסקיםקהילתראשיפירסמו , 1993בספטמברבאוסלוההסכםעלהחדשותדלפו

 5הטובות",השניםלמעזשלום"להביאולפרסלרביןוקראו ...ב"הארץ"בתשלוםמודעה

גלויה.חיתהאוסלוהסכםאדריכליעלהקפיטליסטית""הקואליציהשלהשפעתה

העניקהואמסויםבמובןישראל.בכלכלתהפלסטיניתהתלותאתהעמיקההסכם

בר·טיעוןצדכלהיההתקנותאחתפיעללמשל,כמעט·חוקי.מעמדהזאתלתלות

 6הפועלים.שלעבודתםתנאיואת Iלתחומיוהנכנסיםהעובדיםמכסתאתמחדשלהגדיר

כוחעלמלאהשליטהזוקיבלהלישראל,נכנסופלסטיניםעובדיםשרקכיווןבפועל,

חיתההישראליהעבודהשוקסגירתפלסטינית,ראותמנקודתהפלסטיני.העבודה

דרשוהפלסטיניםותלות?כיבוששנות 25אחרילעבודיכלואיפהקיבוצי.עונש

והצליחההתעקשהישראלאבללפניהם,ישראלשלהעבודהשוקאתלפתוחלפיכך

בנוסףישראל.בידיבלעדיבאופןנשארהסחרעלהפיקוחמזו,יתרהזו.תקנהלהעביר

ישראליות.חברותבידילהיעשותהיהחייב Iאוסלוהסכםפיעלהייצוא,כלכ,רעל

אתלשחררהפלסטיניםניסו Iאוסלומדיוניכחלקן 994ב·שנערכו Iפאריזבשיחות

לקבלסירבהסופיים,גבולותהעדרעלהסתמכהישראלזה.כפוימכסמאיחודעצמם

זו.לסחטנותגםפלסטיניתהסכמהלהשיגהצליחהאףולבסוףהתביעה,את

העסקיםבפניעכשיונפתחומימוש,לידיבאלאהשלוםשתהליךהעובדהלמרות

נעוליםהיולכןקודםאשר-האסיאתיהשוקבעיקר-רביםזריםשווקיםהישראליים

5 Yoav Peled, "Profits or Glory? The Twenty-Eighth Elul of' Arik Sharon" New Left 

) 2004 ( 29 Review . 

 . 2004אביב,תלספרישלום",על"שקריםריינהרט,טניה 6

מטעם"
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שוםלמעשההושקעלא 1993לפנילישראל.הגיעהשקעותשלזרםהערבי.החרםבגלל

דולר.מיליארדשניעדמיליארד s.1ל·הזהההוןהגיע-1995בואילובישראל,זרהון

התדרדר.הכלכלימצבםהפוכה.חיתההפלסטיניםבשבילאוסלוהסכםמשמעות

פלסטינים,לפניהעבודהשוקשעריסגירתשבמרכזהההפרדה,מדיניותבעקבות

סבלוהישראלית,בתשתיתהפלסטיניםשלהגמורההתלותבעקבותלכך,ובנוסף

בנפרד.כלכלתםאתלפתחממששלאפשרויותכלבלאהמוניתמאבטלההפלסטינים

שוםעצמהעלקיבלהלאישראלבוהפרדהשלתהליךפאקטו,רהיישם,אוסלוהסכם

כעתנטשהישראלעשורים.שלושהכמעטבמשךבשטחיםשעוללהלמהביחסאחריות

הפלסטינים.את

"העוצרבמשךהישראלי.העבודהמכוחאחוזיםשבעההפלסטיניםהיוו-1987ב

ישראל.שלהעבודהמשוקאחוזים 6.5כלומר s,6oo 1ל·מספרםירד , 1993שלהגדול"

הזריםהעובדיםמכסתאת ,אוסלוהסכםשאחריהשנה , 1994ב·ישראלהעלתהמצידה

 1993ביןהתרחשהזריםהעובדיםבמספרביותרהמהירהגידול .)!( Zו , sooל· 4,3ooמ·

עובדיםישראלייבאהבעיקרממשלה.כראשיופרסרביןשלכהונתםבעת ,-1996ל

כיום,הקומוניזם.קריסתאחריהתמוטטהשכלכלתהאירופה,וממזרחהרחוקמהמזרח

 , 240,000עלבישראלהעבודהמהגרימספרעומד ,-2004לנכוניםמספריםפיעל

העבודהמהגרישאלתכיאפוא,ייפלא,לאאזרחים.ימיליוןשישהבתאוכלוסיהמתוך

במציאותאבלמספרם,אתלצמצםישראלהחלה-1996באמנם,חברתית.לבעיההפכה

אחריגםבמקומם.אחריםייבאהעובדים,מגרשתובעודהמסתובבת","דלתזוחיתה

מספרם.לעלותהמשיך 1996

בתחוםנשארו Aאזוריהפלסטיניים.השטחיםשללפיצולםהובילאוסלותהליך

אזרחיתסמכותותחתישראלית,צבאיתבשליטהנשארו Bאזוריהישראלי,השיפוט

כלשלמחדשהכיבוש(עדמלאהפלסטיניתלשליטהעברו Cאזורירקפלסטינית.

אתתיארהקורןאלינהמגן")."חומתהרשמיתהישראליתבלשוןשקרויבמההגדה

סוהרכבתיהשנייה,האינתיפאדהבעתובעיקראוסלושאחריבעידןהכבושיםהשטחים

אפריקה,דרוםבתוךלעבודהשחוריםנסעובכטוסטןשכונומהאזוריםאםגדולים.

אזוריהזאת.הזכותאפילואיןלפלסטיניםהרימגוריהם,למקומותבלילותלשובכדי

סיכויוללאהולמים,וקיוםלמחיהאמצעיםללאענקיים,סוהרלבתיהפכומגוריהם

 8ממש,שלמוסדותלבנות

7 Adriana Kamp, and Rebecca Richman. "Foreign Workers in lsrael" Information on 

) 2003 ( 13 . tic·e in l,1·rael Adva Center, vol ~ Equality and Social Ju, , 

 • 2004 , 1ו'ישראלית","סוציולוגיההגטו",מושגעלישראליות"מחשבותקורן,אלינה 8

 4מטעם
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כאן"ואנחנושם"הם

הפרדהשללמדיניותכברחיתהישראלמדיניותכאשרפרצההשנייההאינתיפאדה

קמפשיחותהתמוטטותרקלאכלכלי.כנכסעודנתפסולאשהפלסטיניםואחרי

גםאלאשנה,אותהשלבסתיואקצהאלאינתיפאדתלפרוץהביאה 2000בקיץדייוויד

הלךדייווידקמפשלהכושלהארכיטקטברק,אהודכילזכורראויהכלכליים.התנאים

ברק"מולדת".שלו,הטרנספרומפלגתזאבימרחבעםששאלסיסמהבעזרתלבחירות

הצבאית,לקצונההבורגנותביןהתחומיםלטשטושביותרהמובהקהסימפטוםאוליהוא

שהואכמוהמדינות""שתילפתרוןפלסטיניתעצמאותבין ,הציונילשמאלהימיןבין

חסרימקוטעים,שטחיםעםהפלסטינים,עלהנכפותהמגוחכותהמפותמתוךעולה

הגדולים").ההתנחלויות("גושירצף

שלהראשוניםבשבועותכברהפלסטיניםבקרבהגבוהיםההרוגיםלמספריבנוסף

התשתיתאתגםישראלהרסהחייהם,לכלהנכיםהפצועים,מספריהשנייה,האינתיפאדה

הפלסטינית,החקלאותאתחנקהעוצרבשטחים.שהתקיימווהכלכליתהפוליטית

באפשרותהיהלאהאינתיפאדה,שנותוחציארבעבמשךהמרכזי.הכלכליהסקטור

דצמברעדאחרת.חקלאיתותוצרתזיתשמןלייצאהפלסטיניםשלהחקלאיהמשק

נהרסו.מעובדתאדמהשלמ"ר ooo,3,669מ·ויותרזיתעצי 112,900נעקרו 2001

מהפלסטיניםאחוזים 53אחוזים.-57להללובשניםהגיעוהפלסטיניתהאבטלהממדי

לישראלוהגדההרצועהביןהמעברים 2000סתיומאזליום.דולרמשניפחותעלחיו

כדירביםומחסומיםמכשוליםישראלהציבההכבושיםהשטחיםבתוךאפילוסגורים.

הריטרור,מפניהתגוננותהיההזההצעדמאחוריהרציונאלאםגםתנועה.למנוע

שלוהפיכתהלישראל,משטחיהאחוזיםשמונהסיפוחתוךלגדה,מסביבהחומהבניית

השנייה.האינתיפאדהעםהחלשלאמתהליךחלקמהוותענק,למכלאתעזהרצועת

בשטחיםהפלסטיניםכלפיהישראליתהמדיניותשלתבניותשתיביןהמקשרהחוט

במחנהורבה,במידההיום,נמצאהציוניהשמאלהישראלית.הבורגנותהואהכבושים

מרצלאהציוני,השמאלתמךלא"זול"הכיבושהיהעודכלשרון.הממשלהראששל

לעובדיםחלופיפתרוןנמצאכאשררקעמים".לשנימדינות"שתיבהקמתהעבודה,ולא

מדיניותאתגםומאפייןהשתנה,שלאמההישראלית.המדיניותהשתנתההפלסטינים

מגרשלאגבול,מזיז"אניהבורגנית.הקואליציהשלהנצלניהבסיסהואההפרדה,

אפשראילעזוב.ייאלצוהםאוליהגבולאתלהזיזאפשראישבובמקוםכיאםאנשים,

לכתבתליברמןאמרקונצפטואלי",מאבקלנהלצריךטריטוריאלי;מאבקפהלנהל

לצלילירוקדהואמתון"."ימיןלאוגםקיצוני""ימיןאיננוכברליברמןגם"הארץ".

השטחים.אתכסורווחים.להםתנוישראל.שלהבורגניםאחרים,רועיםשלחליל

יוסףבןמאנגלית

מטעם"




