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נץרויאל

יחדמלופפים,

"ההתיישבותבתולדותקולוניאליכסימפטוםהתילגדרעל

בארץוהביטחון"

מקוםמחקר:במכוןשהותיבעתהיהזההתיל.גדרתולדותעלמחקרשכתבתיליקרה

אתנתתיאופניים.עלוסטודנטיםמדשאות-ומסביבגדולנהראלנוףעםנעים,

ככה-אדניתיל?גדרהרבהרואיםבישראלמה,אזוהסתקרן:שקראלחבר,הטיוטה

שבדנמרקכנראהלעצמי,חשבתינכון,בלוקסמבורג:וגדלבדנמרקנולד-לוקוראים

רואים.בישראלצודק,הואוכן,גדר·תיל.כל·כךרואיםלאובלוקסמבורג

שדות·ביןטיוליםישראלי,כלעיןעלהשגוריםהמראותכמובןבזיכרוןעולים

אתורואהמעלה,מביטאני-אחרמראהאותיל,גדרותהמוקפיםשדות,לסתםאש

אחריקשכעיןערימהאלאשםחוטפהחוטלאממש,ערימה-התילגדרערימת

ואניארבע.בכלאהמעצר,לצריףשבסמוךזאתהטיולים,רחבתמעלמלופפתקציר,

דווקאגדולכלב,איומות:יבבותופתאוםצדק,בנווהבבוקר'שבתשלהליכהגםזוכר

לבית.ביתביןלחצוץמאליו,כמובןשהונחה,תילגדרשלבפתילנלכד-זאבכלב-

הארצישראליהחללבכלאותנו,שמקיפההזאתהתילבגדרה"כיבוש"אתלהאשיםקל

מסכןכלבלוכדשהואעדוהולךונלפףארבעכלאעםהשדותאתהמאחדהחללהזה,

אניסתם.ה"כיבוש"מןיותרהרבהמורכבתהיסטוריתמציאותישאבלצדק.בנווה

הרבהאליו.ואחזור-התילשדהאלבמקרהשנקלעחייצור-המסכןמהכלבמתחיל

לשם.מתלפפיםחוטים

מכתבים,הרבההגיעובאנגלית,לאור'יצאהתילגדרתולדות,עלשלישהספראחרי

עלבדבריוופליאהליהמספרמפרופסורמהודו'השארבין ,אלקטרוניבדוארבעיקר

אוניברסיטהמקיפיםפתאוםמהבה.מלמדשהואהאוניברסיטהאתהמקיפההתילגדר

אבחנההנההתיל.גדרהיסטוריוןשלדעתועלמתקבלהאמת,למעזזה,תיל?בגדר

ארצישראלאתהמחברבמשהוהארצישראלי?בחללהתילגדרמרכזיותמניןראשונה:

"המצבעלמדברוכשאניהקולוניאלי.המצבמןנובעתהתילגדרכל,קודםוהודו.

 .הבריטיהקולוניותלמשרדמתכווןאניהקולוניאלי",
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חלק,כעל-1967בהכובשתישראלעללחשובהישראלילשמאלנוחכך.אעיר

נעיםואףנוחזהאתאירופית.קולוניזציהשלההיסטוריהתהליךשלאמנם,מאוחר

ספקבריטים,ספקאירופים,קולוניאליסטיםעצמנושאנחנוהדברפירוששהרילדמיין,

-שלנולסואץמעברהחייליםאתנחזיררקשלנו,מאלג'יריהנשתחרררקצרפתים:
למאנש.תעלתסביבכבראנחנווהנה·הנהשלנו,הדה-קולוניזציהאתנעשהרקבקיצור,

מעברמצויים-כמטאפורה-לאעצמנואנחנואלג'יריה,בעצמנואנחנושלא:זהו,אבל

ישראללמטרופולין.אותךהופךלאעודכשלעצמוזהמעשהזר?עםלדכאלסואץ.

שלנוהיסודיתוהתרבותיתהחומריתהמציאותוכך,פריפריה.היאמטרופולין,אינה

קולוניזציהשלשלנו,במקרהאמנםהקצרהבתקופה,עוצבה-בפריפריהכמקובל-

אירופית.

 ...הבריטיהקולוניאליזםפינותכלשארהזאת,לאדמההלב:שברוןכאןהצער,וכאן
הקולוניות.פקידיאיתםשהביאוקומותייםאוטובוסיאיןאדומים,ציבורייםטלפוניםאין

שלבעיהמאוד'הקונקרטיבמובןשליטהשלבעיהחיתהבפניהםשעמדההבעיה

רקוכבישים,רכבותנמלי·ים,תבלפינותלארבעאיתםהביאוהםוכךבחלל.שליטה

חםהשלום,לימותמלחמה.לימותהנדרשהמקוםאלהחייליםאתבמהירותלהניעכדי

התיל.גדראתאיתםהביאו

התחוללההעשריםהמאהשלהבריטיהקולוניאליזםעבורהמעצבתהחוויה

ביותרהאיומההמלחמהחיתהזו . 1902-1899שלהבוריםבמלחמתאפריקה,בדרום

שבוהנפוליאוניותהמלחמותמאזאוליהיחידהרגעשנה,כמאהבתוךבריטניהשל

המלחמהאלחופנואדיריםמשאביםתבוסה.סףעלעומדתשבריטניהחיהדומה

ההם.הימיםבמושגינתפסבלתיעצום,סכום-שטרלינגלירותמיליון 200-הזאת

חיתההמלחמההדרום·אפריקאיים.והניסיוןהזיכרוןלפיהוכתבואילך,מאזהכל,

שניםכברשחיוה"בורים",'אוהולנדיממוצאהמתיישביםקומץקצרה:להיותאמורה

והתגלו.שהלכוהזהבמכרותאתלעצמםלשמורביקשובריטית,ספק·חסותתחת

התנהגו(הבוריםאפריקהבדרוםהאדםזכויותעלכביכול,להגן,נזעקהבריטניה

הענייניםהתקדמותחילההולנדי).ממוצאהיושלאחלבניםכלפילבבשרירות

הרכבותובנטאל;בקייפטאוןהבריטייםהחייליםאתפרקוהאניותהרגיל.במסלולם

ההתנגשויותובלומפונטיין.פרטוריההבוריםלבירותהארץ,לעומקאותםהובילו

בתולדותפעמיםעשרותכברשאירעכפיבריטי,בניצחוןמהרהעדתמוהחזיתיות

התארגנוהםבתבוסתם,להכירבמקוםהתעקשו.הבוריםאזאבלהבריטית.האימפריה

אשרסוסים,עלרכוביםרובאיםשכללו-המלה)הומצאה(כאן"קומנדו"ביחידות

נטתההכףהברזל.מסילותאתומפוצציםשביםבו,וזינבוהבריטיהמצבלחילארבו

הבורים.לצדפתאום
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אינהשהמלחמהלומרלאבוודאילסגת,לאבוודאילעשות?אימפריהיכולהומה

קודםזהב.המוןישבאמתאפריקהשבדרוםגםמה-הללוהקורבנותאתשווה

מהודו,הובלו,חייליםועודעודכוחותיה.כלאתמקבצתכזה,במצבאימפריה,כל,

מחשבהאפילואוליחדשה,צבאיתתגובהנדרשהעצמה.מבריטניהמאוסטרליה,

ל"יישומיםפנוהבריטיםובכן,הברזל:מסילותאתתקפובוריםפרשיםחדשה.צבאית

בעלימפניברזלמסילותעללהגנהוהמקובלהמוכרלכליזה,במקרה-אזרחיים"

שמאתועות,חיותמפניעצמןעללהגןצריכותהיוממילאהברזלמסילותהריחיים.

מקובלהיהזהמטעםהפסים.מןאותםיסיטוההתנגשותובמהלומתבקטריםיתנגשו

שלעבותרצועותהוקמוכעתתיל.בגדרהברזלמסילותאתלהקיףעשוריםכשנימזה

הפעםלעכב,כדי-תילגדרשלשכבותועודעודהברזל,מסילותכלסביבתילגדרות

הבורים.הפרשיםשלהסוסיםלהקותאתאלאתועותפראחיותלא

נתברראפריקה.דרוםאדמתפניעלונמתחוהלכוגדר·תילשלרצועות-רצועות

המתבצריםספוריםחיילים-זעוםמצבחילעםאפילומאודיעילותהללושהרצועות

לאחורולהדוףלעכביכוליםתיל,גדרמאחוריחצץ,ואבניפחלוחותשלמחסהבתוך

מצבחילשלבעמדותנוקדוהללוהתילגדררצועותוכךלמדי.גדול"קומנדו"גם

תוךמפתיעה:עובדהעודנתבררהוהנה .מזוזולערךקילומטרשלבמרחקיםשפוזרו

רשתצפוי.בלתיהישגהבריטייםהמהנדסיםהשיגוהברזל,מסילתעללהגןמאבקםכדי

נקודותביןהמחבריםקוויםבאמצעותבחללשליטהשלככלינוצרההברזלמסילות

בגדרכולההוקפהשהרשתש~~עהאלארכבת.לתחנתרכבתתחנתבין-שונות

מישורהמנתקיםקוויםאלוהיועתהההפוך:במובןשליטהשללכליהפכההיאתיל,

יחסית,קטנים"תאים"למעיןמשים,מבליחולקה,הדרום·אפריקאיתהערבהממישור.

תיל.בגדרעברמכלהמוקפיםרבועים,קילומטריםמאותכמהמהםאחדשבכל

החקלאי.היישובעל-פרטיזניםלוחמתכבכל-הסתמךהבוריםשלה"קומנדו"

שבהם(כפריםלכפרמכפרלרכובנהגוהבוריםהלוחמיםעימם,רבציודשיישאומבלי

כיצדהמקנה).ועדריהשחוריםהמשרתיםעםיחדכמובן-בלבדוילדיםנשיםנותרו

פתרון:הבריטיםמצאוהזאתהטקטיתלבעיהגםהללו?בבסיסיםלהיאבקהיהאפשר

עםלעשותמה-הומניטריתבעיהכאןצצהאמנםהכרויים.הכפריםאתהחריבוהם

לשכןכדיזמנייםמחנותהוקמופתרון:בנקלנמצאלזהגםאבל-והילדיםהנשים

כיצדהמקנה.מעדריחלקגםכמובן,הובלו,הללולמחנותהבורים.הפליטיםאתולהזין

הפתרוןמבשרם?וליהנותהעדרים,אתולשדודלפרוץמה"קומנדו"למנועהיהאפשר

הוקפוהשאר,ביןזה,ומטעם-התילהיהחייםבעליתנועתלעיכוב(כהיום)אזהמקובל

נוחהמלהאחרבחפשםהבריטים,הפקידיםתיל.בגדרהם,אףהללו,הפליטיםמחנות

המכנסתהפונקציהאתשתיארנייטרליבשםאותםכינוהחדשים,המחנותלתיאור
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בגררהמוקףהאנושיהיישוב-ושמהההמצאהזרוע,שלובילעולם,הגיעוכךשלהם.

ריכוז"."מחנהעלילות:להנכונושעורהזאת,והמלהתיל,

חצויההררום·אפריקאית,הערבהאדמת-מחר .הבריטיהניצחוןהתגבשהנה

המוגליםהבוריםהאזרחיםמאידך,תיל;גררהמוקפיםל"תאים"כולהומבותרת

תנועתבמעיןהבריטיםהחייליםנעוכעתתיל.גררהםאףהמוקפיםריכוז,למחנות

לירותמיליון 200הכל,ככלותתיל.גררהמוקפיםהתאיםאתומנקהההולך"מסרק"

מעיניהקומנדו.שריריהוכנעואיוםמאבקשלשניםשלושואחריניצחו,השטרלינג

לאורכהשהונחההתילגררמחירהמיליון, 200מתוךכינעלםלאהבריטיםהפקידים

התילגררבלבד.שטרלינגלירותאלףמאותכשלושהיהאפריקהדרוםשלולרוחבה

גביעלהמונחבגסות,חתוךברזלההכרחי:המינימלילביטויההאלימותשלמיצויהיא

שלו.העלות·תועלתביחסיביותרהזולהאלימותמכשירבפשטות,זהו,ברזל.רצועת

ככלילשמשהתילגררחיתהעתירההבריטיהקולוניאליזםימיובשאריתנלמדהלקח

 .מאליומובןשליטה

גררכלאתהבריטיםהביאומניןמרכזית:שאלהעלולחשוברגעלעצורכראי

חתוךברזלסביבןוללפףברזלשלרצועות·רצועותלקחתבכלללמההזאת?התיל

התילשגררלדמייןהיהנקלבמגע?עימדהבאבבשריחתוךהברזלשעוקץכךבגסות,

הריבמלחמה,ררום·אפריקהשלזוכגוןמציאותעלתחילהמחשבהמתוךהומצאה

ליישומיםזכומכןולאחרצבאיים,לצרכיםשנוצרוהמצאותעלהסיפוריםמוכרים

עלהנלחמיםצבאותבעיקרמספריםהללוהסיפוריםאת(אמנם,שוניםכלכליים

לאחרורקכלכלי'צורךמתוךנוצרותהמצאותשלרובהיאהאמתאבלתקציביהם).

הבעיההתיל.גררעםגםהיהכךמלכתחילה.נהגהשלאצבאיליישוםמגויסותהןמכן

אפשרכיצרחיתההשאלההפרות.ערריבעייתחיתהנוצרההיאשלפתרונההיסודית

עםליישובשנפתחואלההברית,ארצותמערבשלהעצומיםהמישוריםאתליישב

פרותמיליוני-עשרותעצוםמקנהזה,לצרזהבהם,ולקייםוהתאו,האינדיאניםחיסול

שהצמיחההעשבמעטעלניזונותהמישור,ברחבינדרוהפרותחיטה.גידולילצר-

זובעיהעצמה?החיטהאתגםבנדודיהן,מללחך,אותןלמנועהיהאפשרכיצרהאדמה.

לעשותמהמלכתחילה.הגדרותהומצאולפתרונהובדיוקהחקלאות,ימימשחרמוכרת

שיחיםולאגדרות,מהןלסקלשאפשראבניםאיןהבריתארצותמערבשלובמרחבים

לחטובשאפשריערותולאלשרה,שרהביןהגבולאתבעזרתםלסמןשאפשרקוצניים

אין.בהוגדרותקץ,איןמישורערבתרקיש-חומות·חיץמהםולבנותבולי·עץמהם

זולכליאחר-מרובותשהמצאותיו-האמריקאיהחקלאיחיפשמשאבים,בהעדר

קוציבמעטדימשאבים:לחסוךיכולההתברר,כךאלימות,גבול.לקביעתבמיוחד

 ,-1874בהומצאההתילגררהגרר.אללגשתממנהולמנועלפרהלהכאיבכריברזל
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עד-תילבגדרותכולומרושתהבריתארצותמערבהיהכברהשמוניםשנותובראשית

תחומות.בחוותכעתורוכזוהמישור'ברחבילנדודיותריכלולאהפרותכי

דברשלבסופוהביאההפרה,מנדודיהחיטהעללהגןכדישהומצאההתיל,גדר

היהזההטכני,במינוחמבודדות.בנקודותמרוכזותהפרותשבוחדש,גיאוגרפילמשטר

עצמה,גדראותה . ranchשלמקנהלחקלאות , rangeשלמקנהמחקלאותהמעבר

המקיםהחיטה,מגדלהאיכר(אתה,האחרמפנירכושךעללהגןכדילשמשהיכולה

מילכליאתגםלשמשיכולהשכנך)שלהפרותעדרמפניהחיטהעללגונןכדיגדר

מצומצםחללבתוךפרותיואתמכנסהפרותעדרשל(הבעליםחופשיהיהלכןשקודם

גדרגםהיאהרכושעלההגנהגדרואילך).מעתהכלואותתהיינההןשבוומוגדר,

שניתןמשוםהזה,המהלךאתלהדגישכדאיהנאורות.שלהדיאלקטיקהזוהכלא:

זוהירחבה.היסטוריתמשמעותבעלתטופולוגיתהומולוגיהבאיזושהיכאןלהבחין

בדרוםהבוריםבמלחמתמכןלאחרשיתפתחהענייניםמהלךאתהמקדימההתצורה

לגדרותמכןלאחריהפכוהברזל,מסילותעללהגןבמטרהשנמתחוהגדרות-אפריקה

מןמסויםחלקעללהגןבמטרההגדרנמתחתתחילהמורדים.של"תאים"התוחמות

ההיפוךמתחוללואזבדרום·אפריקה),הרכבתאוהברית,ארצותבמערב(החיטההמישור

קטניםקטעיםתוחמתזוכאשרהגדר,בשליטתנמצאכולוהמישורכעתהטופולוגי:

בתחילהבדרום·אפריקה).הקומנדו"תאי"אוהברית,ארצותבמערבהפרות(חוותממנו

והשליטהמתחברות,הנקודותאזאךבלבד;מסוימותבנקודותמתרכזתהשליטה

כולו.החללעללחלושמתחילה

ארצותבמערבהאדירהביקושהזה.התהליךאתהמניעהגורםהיההכלכליהצורך

התיל,גדרבתעשייתעצומהלצמיחההביא-הקפיטליסטיתהתחרותעםיחד-הברית

בגדרכולוהעולםמישוריכוסומהרהעדלים.מעברשווקיםלעצמהלחפששהחלה

ארצותמערבאתלראותישאגב,(וכך,הקולוניזציהאזוריבכלובראשונהבראשתיל,

כוסווקנדהארגנטינההאמריקאי).הקולוניזציהחללהיהזהזו:בתקופהעצמההברית

אתכעתמכלכלהחלהתילבגדרהפצועהפרותבשר-מקנהלאסמיוהפכותילגדר

ויותרליותרשהגיעוהבשרונתחהנקניקאתכלומרהאירופית,החייםברמתהצמיחה

להגןשימשההיאלעיל,כאמור-התיללגדרנוספיםשימושיםנמצאוהזמןעםצלחות.

העולםחללפניעלזובתקופההתפשטושבעצמןהברזל,מסילותעלתועותחיותמפני

הבריטיםהקולוניותפקידיהגיעוכאשרעצמה.אפריקהדרוםעלגםוכמובןכולו,

בשירותמאה,כרבעלפניכברשפותחכלילרשותםעמדהבורי,המרדאתלדכא

החיה.כלפיהאדםשלהאלימות

התיל,גדרכמוכל·כך,מובהקיםצבאייםאמצעיםשבגללההעובדהלומר:חשוב

ה"אזרחיים"החייםתנאיפשוטה:מעובדהנובעת"אזרחיים",צרכיםלשםמפותחים
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רצוןוכפייתהטבעמשאביניצולעניינםה"אזרחיים"החייםלא·שלווים.לחלוטיןהם

תמידישלאלימות,לכוח,כלומר,אלימות.נחוצהכמובן,כך,ולשםהחיה,עלהאדם

באמצעיםשימושמבטאתהתילגדרכך:לניסוחניתןהתילבגדרהחידושכלכלי.ערך

אלימותשלניצולהידיעלכולו,בחללמוחלטתשליטהלשלוטבכדיהמוני,ייצורשל

טכנולוגית.

קושיהיההבורים,מלחמתראשיתעם , 1899בשנתבדיעבד.ברוראוליזהניסוח

וחיותפרותנגדכל·כךיעילהשחיתהאלימותשאותההמפתיעההעובדהאתלהבין

כמעט.מקריהדרגתי,באופןהתגבשההזאתההבנהאדם.בנינגדלשמשתוכלאחרות

רכבושה"קומנדו"לכךהודותהבוריםבמלחמתהתילגדראומצהובראשונהבראש

אבלאדם.בנילאחיות,לעכבבמטרהתחילהנמתחוהתילגדרותבעצם,סוסים.על

 ,אותודקור .בשרמאותו ,עורמאותועשוי ,דברשלבסופוהאדם,גםפתאום:הובןאז
יכאב.והוא

לפחות ,-1902מהחלהאנושית.להיסטוריהנכנסהוכך ,צבאילכליהפכההתילגדר

זותיל.גדרותבאמצעותעממיותמרידותלדכאשניתןידעוהבריטיםהקולוניותפקידי

הגיאוגרפיותלנסיבותלהתאיםצריךהיההכלישאתמאליומובןחשובה.תגליתחיתה

גדרותשלנוחההקמהאפשרהבעיקרה,השטוחההדרום-אפריקאית,הערבההשונות.

המבותרותבגבעותכךלאומבודדות.מבוצרותעמדותמתוךעליהןאפקטיביתושליטה

הערבי.המרד 1936בשנתשפרץהיכןליהודה,עדהגלילמןהארצישראלי,הרכסשל

הדרום·השיטהלפיל"תאים",הזאתהטריטוריהאתלחלקכדיהנחוציםהמשאבים

הועלווחולף.קלכאירועהמרדנראהשבתחילהגםמהבנמצא,היולאאפריקאית,

הלוחמיםאתלהפציץלאלמשל,למה,שונים:חדשיםטקטייםרעיונותמומשוואף

שנותבסוףאוויר;חילקייםהיהלאעודהבורים(במלחמתהאוויר?מןהפלסטינים

בפועללנסותדרכיםאחרבקדחתנותחיפשואירופהמעצמותזאת,לעומתהשלושים,

ניתנההזדמנות-מההצפויות.העולמיותההתנגשויותלקראתשלהםהאווירחילותאת

יושביהםוהפיכתהערבייםהכפריםהחרבתובפלסטין).בספרדהתיכון,היםעברימשני

אוכלוסיהמולמעשיתבלתיחיתהבדרום·אפריקה,שננקטההפרקטיקהלפילפליטים,

מפעםזאת,עםכולו.הערביהתיכוןבמזרחמוקפתחיתהשזוגםמהכל·כך,מרובה

לאורך-וכד'פרדסים-החקלאיתהפריפריההחרבתשלהטקטיקהננקטהלפעם

השליטהרצועותאתשתבטיחחרוכה""אדמהמעיןליצורבמטרההתחבורה,נתיבי

המרכזיות.

הכליכאן,גםדבר,שלבסופווחיתה,המרד,דיכוילצורךזומנההתילשגדרכמובן

הערביהתיכוןבמזרחמוקפיםהיוהפלסטיניםהמורדיםכאמור,בשיתוקו.המרכזי

שנגדוהאדםמכוחמעטלאשלומקורהציודמקורהמרד,עתודתחיתהזוכולו.
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מתעוררהקושיולחסום.לפטרליחסיתקלהנגב,אתכמוהירדן'אתבריטניה.לחמה

המשכוהואהלבנון"דרוםשבובמקוםהמבותרת,הארצישראליתהרמהלאורךבדיוק

בריטימנדטביןשנקבעהזה,השרירותיהגבולאתלחסוםכיצדהעליון".הגלילשל

עבהתילגדרשלקובאמצעותהצפוןגבולאתלחסוםהתכניתנרקמהמידלצרפתי?

הרושםגםכמוהצבאית,הביורוקרטיהאיטיותעליה.החולשיםבמשלטיםהזרועה

אתעיכבואלהכלמאליו,רועדהמרדכאילועצמה,-1936בשנוצרהמוטעההראשוני

במאמץהגדרהוקמההמרד,שלהאמיתיתעוצמתומשהובררהואז,התכנית.מימוש

תיל,גדרשלצפופהרשת : 1938באביבעבודה,שלאינטנסיבייםחודשייםשלמיוחד

במשלטים.אורכהלכלהנתמכת

על·ידיהוקמהלאאפריקה,כבדרוםשלאהגדר,מכרעת.עובדהלצייןראויכאן

היההגיוני-"מיקור-חוץ"היוםשמכונהמהנקטוהבריטיםהבריטי.ההנדסהחיל

השותפיםעצמם,המקוםבנישלהכלכליות-טכנולוגיותהאפשרויותעללהסתמך

הפועליםהסתדרותשלבונה""סוללחברתבנתההצפוןגדראתהבריטית.למלחמה

בונה"ל"סוללהמכרעת:העובדהעלועומדמידעוצרואניישראל.בארץהעבריים

בארץהיהודיתשהקהילהמשוםכזה,וגידורבינוימפעללהקמתוהידעהכישוריםהיו

בניסיון-מודרניתקולוניזציהשלבמימושהדורכשנותכברעסוקהחיתהישראל

הבריתארצותבערבתשנוצרהזוכעיןחקלאותהארצישראליתהאדמהאללהעתיק

לבנותידעובונה""סוללאנשיוהניסיון,הידעמקורמכאןהתשע·עשרה.המאהבסוף

תיל.גדרותלמתוחכיצדגםידעווממילאקיבוצים,

שלצדבאותוניצבוישראלבארץהעבריוהיישובהבריטיםהזההמהותיבמובן

ושימושיו,הברזלשלההמוניהייצורעולםנציגיהמודרנה,נציגיהיושניהםהמתרס:

תכניותהגועצמםהבריטיםשהפקידיםכשםממשבמלחמה.גםאלאבחקלאות,רקלא

במלחמתעצמו.הארצישראליהיישובגםכךהבורים,מלחמתשלהניסיוןבעקבות

עלהמתבססיםלוחמיםכנגדתילגדרבאמצעותהגידורשלכוחוהתבררהבורים

ה"כנופיות"מאשריותרהרבהמאומןהיההבוריהקומנדואמנםלבדם.והרובההסוס

והרצףהחפיפהגרידאהטכנולוגית-צבאיתהבחינהמן,אבל 1939-1936שלהערביות

באמצעותיחסית,בקלותלבנותיהיהניתןכיהורההצבאי'והניסיוןלעיןניכריםביניהם

נוצרהכךהזה.הסוגמןלוחמיםבפנישיעמדועמדותברזל,שלמודרניתטכנולוגיה

החולשיםהמשלטיםשלהמשךבמהותהשחיתהומגדל","חומהשלהיישוביתהצורה

יישוביםאלוהיוהבורים.מלחמתבמהלךבריטניההקימהאותםהברזלמסילתעל

המוקףיחסית,מצומצם-חללשכליכםרצועות,במספררובפיעלתיל,גדרהמוקפים

פרימיטיביבגידורהיהדיכאמור,שליטה.עמדתובראשוחצץ,ואבניפחלוחותקורות,

הסוס.עלשהתבססולוחמיםלהכניעכדיהזההסוגמן
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ומגדלחומהיישוביהפורמלי),הליגאליבמובןגם(כמוהעבריהיישובבתודעת

לראותישלמעשהאבלהבריטי.הקולוניאליהשלטוןנגדהתרסהשלכאקטנתפסו

שהלכהמערכתהמודרנה,עלהמסתמכתבחללשליטהשלשלמהממערכתחלקבהם

לנקודותועדהצפוןמגדרהחל-הערבילמרדכמענההארצישראליבחללונפרשה

בריטי·יהודיפרויקטהיהזהגדרות.גדרותמשלטים,משלטים-בנגבהחדשותהיישוב

גדרשלמתגם-ומלטבטוןשלמתרקלאכולה,הארץאתמחדששהלבישמשותף,

הפרה·הלוחםאתהמכניעברזלשלחלל-בונה""סוללשבראההחללהיהכזהתיל.

הסוס.עלהמסתמךמודרני,

חומהיישובייצאוהערבים,המורדיםלביןכאלויישובנקודותשביןבהיתקלויות

בדרום·-במלחמהמנצחותאינןלבדןהגדרותאמנםהעליונה.עלכשידםתמידומגדל

שאותםבתאיםה"מסרק"פעולתעבורבסיסכמעיןהגדרשימשהלמשל,אפריקה,

שלובסופולפעולה,הפאסיבי·יחסיתהבסיסאפואהיאהגדרהתיל.גדרותרשתסימנה

כמובןשגוייהיהאבלה"מסרק",שלזהכמויותר,האקטיביתהפעולהמכריעהדבר

שניעליו.המתבססתה"מסרק"לפעולתטפלבסיסבגדרולראותהשניים,ביןלהפריד

ההכרחיהתנאיהיאהגדרהאחר:ללאהאחדאתלדמותואין ,יחדיופועליםהגורמים

העברייםהיישוביםגדרותגםכמו ,הצפוןגדר-הגדרות •הערביבמרדגםכךל"מסרק".

ניתןשמתוכםבסיסיםשלרשתוכוננוהערבי,המרדנגדהפעילותגבולותאתסימנו-

מערכישלהפשטנותמסוגמאוד,שטחיהיסטוריוגרפידימויישנוהמרד.אתלדכאהיה

השלושיםשנותשלבארצישראלהאירועיםמהלךאתהמתאר , 1בה"דשלקרבמורשת

סוף!סוף-מכןלאחר"הבלגה".המכונהזהוהטיפשים,הפחדניםתורהיהתחילהכך:

שצריךהסבירוואלושמם),וינגייטואורדשדה(יצחקוהחכמיםהאמיציםתורבא-

היסטוריוןכאילודומה?הדברלמהמשלגמורה!איוולתכמובןזואבלהגדר".מן"לצאת

אתומשבחכ"הבלגה",התילגדרותרשתהקמתאתמגנההיההבוריםמלחמתשל

הגדר".מן"היציאהסוףסוףחיתהזוכביכולשבעקבותיה,ה"מסרק"פעולות

אבללהערכה,ראוייםטקטיקוניםבהחלטהיווינגייטאורדוהןשדהיצחקהן

דופןיוצאתטקטיקהבשוםצורךהיהלאהערביהמרדשלהרחבההאסטרטגיתבמסגרת

טכנולוגיתשליטהשלענייןאלאחניבעליםשלענייןהיהלאזההכף.אתלהכריעכדי

הגדר",מן"לצאתכדיבפשטות:זאתלומרהמוני.ייצורעלשהסתמךכוחשלמודרנית:

לא 1בה"דשלההיסטוריוניםזהאתממנה.לצאתגדרשתהיהכלקודםהיהצריך

האסטרטגיתביותר,העמוקהברמה ? 1939-1936שלהערביהמרדאתניצחמיהבינו.

מכוחרבהיההברזלשלכוחוהמודרנה.הכריעההערביהמרדשאתלומרצריךביותר,

שלהמבוצריםהיישוביםעםיחדהצפון'גדר-גדרותשלרשתהוקמהתחילההסוס.

שלהללו,הנקודותמתוךבחלל.שליטהשלאסטרטגיכלייחדיוהיווומגדל,חומה
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שלביסודוהמרחב.שאריתאתולהכניעלצאתהיהקלהארצישראלי,במרחבשליטה

זההטופולוגי,ההיפוךתהליךראשיתאתמבטאהגדר"מן"היציאהשמכונהמהדבר,

כולה.העשריםלמאההאופייניבחללשליטהשלתהליךכך,אחרוגםקודםשאירע

המודרנהשלמצריםללאשליטהשלנקודותליצורכדיהתילגדרשימשהתחילה

פעלועצמו,המרדבמהלךאךומגדל),חומהיישוביהצפון,גדרשלהמשלטים(סדרת

מבודדותנקודותשבמקוםכךהחוצה,הללוהשליטהנקודותמתוךויותר,יותרהכוחות,

המורדיםאתולהגבילכולו,במישורלשלוטהמודרנההחלההמודרנה,שליטתשל

המרד.הוכרעכךלשחקם.קלשבהןהמבודדותלנקודותבכלל,אםהערבים,

הקהילותשתיביןהעוינות-הערביהמרדאתמלכתחילהשחוללהמשבריהמצב

העולםמלחמתדיכויו.בעקבותנעלםלא-הזאתהבריטיתהקולוניההורכבהשמהן

לקראתלאחורהספירההחלהן-945מהחלאךבמשבר,הפוגת·מהחוללההשנייה

העבריהכפריהיישובפניעלובנתה,הלכהוסללה,הלכהבונה""סוללהמלחמה.חידוש

שלבעיקרו ,ן-947ב"ההגנה"שלהרשמיתכתכניתהואושרונקבע,הלךהדגםכולו.

שלשכבות·שכבותהבורים:במלחמתשנצברהניסיוןשלתולדהחיתהעדייןזודבר,

היהלרובכעת,תיל.גדרותוסביבןחצץ,ואבניחולשקי , nלוחות·פהמוקפותעמדות

קווישלשוניםעומקיםהמסמנותתילגדרשלשונותרצועותבשלושלפחותמדובר

כלל(בדרךממשהיישובהקמתעםשהוקמההגדר-הראשונההגדרכלקודםהגנה.

בגידורסטנדרטיהיהכפולהברצועההשימושתיל:וגדרפחלוחותשלרצועותשתי

שנייהגדרמכןלאחרונורה).האויבמעוכבשבתוכוחללליצורונועדהזמן,בןצבאי

הגדרעבר.מכלתילגדרשלקונצרטינותהמכוסיםברזלמוטותשלשיפועיםשני-

הכוכבשלקודקודבכלכאשרהיישוב,אתשהקיף"כוכב"שלבצורהנמתחההזאת

גדרשביןהחללעלחלשוהללו(העמדותוכד'חולבשקימכוסהשחיתהעמדההוצבה

הפעםכאשרשכבות,משתישובשהורכבהשלישית,גדרניצבהלזהמעברלגדר).

חיתהכוונתהוכלסנטימטר)כשמוניםהכל(בסךביחסנמוכהחיתההחיצוניתהגדר

הפרושהרשת·שמיכהכמעיןנבנתההפנימיתהגדרואילוחיים,בעליחדירתלמנוע

בתוךמקסימלי.עיכובפנימההפורץאתלעכבשנועדה-רוחבהמטר 14-לרוחב

זו'מוקשים.הונחולשלישית,השנייההגדרביןפנימהיותרועמוקהזאת,הרשתרוחב

בעליחדירתלמנועכדיהנמוכה,ביותר,החיצוניתהגדרלהקמתהסיבהחיתהלמעשה,

המוקשים.שבשדותהמוקשיםאתעתבטרםיפעילושלאכדי-חיים

העבריהיישובלרשותשעמדיחסיתהרבהזמןאתביטאהזההאינטנסיביהגידור

מדובראיכותית,משמעותי.גידורודאיהיהזהכמותית,להתנגשות.להתכונןכדי

מכאןהבריטיות.הקולוניאליותבמלחמותשהתגבשזהכמוביצורשלאופיבאותועדיין

לאלצבאביחסהעברי.הכפריהיישובנקודותשלהאסטרטגיתהמשמעותהוכתבה
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הנקורות-הפלסטיניתהקהילהשלהצבאיותלאפשרויותביחסאומר,הווה-ממוכן

לכוחותביחסאומר'הווה-ממוכןלצבאביחסלהכריעם.שאיןמבצריםהיוהללו

היווהללוהנקורות-עוינותמרינותבירילהשלהעשוייםשהיויחסיתהמצומצמים

היישובבתוךפנימייםהגנהקוויאלהדרגתיתנסיגהעלהמבוססהתשהלקרבבסיס

עצמו.

סיפור-מקריתדוגמהבוחראניעצמו?זמןבאותוהערביים,ליישוביםבנוגעמה

מזיכרונותיומספרכהןמולההפלמ"חאישמובנים.בכמהמאלףאךמאור,אופייני

ועורבעורהוקפוהיהודייםשהיישוביםבעתממש- 1947בדצמברשקרהמאורעעל

והערביםהמהומותשפרצו"לאחרהתיל:גדרותונמתחוהלכושבוזמןבאותוחול,שקי

עלתגמולפעולתלבצעהחלטנוברוך.ממעיןבחוריםשנינהרגולתחבורה,התנכלו

אליו.הובילוהמרצחיםשעקבותהגושרים),קיבוץהיוםיושבבו(במקוםחסאסהכפר

'לאהזהירות,אמצעילמרות-הראשונותהפעולותאחתשחיתה-הפעולהכריתוך

וילדים.אשהגםשםנהרגושמפוצצים',לפנילפנותםלדאוגוילדים,בנשיםלפגוע

הגופותאתזיההההריסות,בפינויאיתםהשתתףלבריטים,והלךכעסהורביץנחום

שיסלקובמפגיעודרשלבן·גוריוןמיהרהואמיריות.אלאבטעות,נהרגושלאוהוכיח

כרגעמענייןאותיאבלמובנים,וכמהבכמהמאלףסיפורזהוכאמור,מהגליל."אותי

מגיעיםאיךכזאת?תגמולפעולתלבצעבכללניגשיםאיךלגמרי:מעשיאחר,עניין

כשחושך,בלילה,הולכיםפשוטה:התשובהומפוצצים?הורסיםויורים,בכפר,לבית

הכפר.לבתיערמגיעיםוככהבשקט,מאורמאור

עוברותשלשכדרכןכל·כ,ךמרכזיתמרתקת,בעוברהמבחיניםאנחנואחרות,במלים

לאפשוטכהיום,אזהערביים,הכפריםבה.שנבחיןמבלילאף""מתחתמצויהכאלו

מתכנוןכתוצאהשהוקמו-היהודייםליישוביםבניגודשיהיו?למהבגרר.מוקפיםהיו

-מלחמתיתהתנגשותשלהצפוילאתגרוגוברתהולכתלבתשומתואגבמרכזי,
הפשוטה,החקלאיתהבחינהמןאפילואורגנית.התפתחותהתפתחוהערבייםהיישובים

שרותגידורהמחייבתהאינטנסיפיקציהאתעברושלאפרה-מודרניים,יישוביםאלההיו

גררחיתהושםפהצבר'בשיחיאולימוקףפרטי'בוסתןהיהושםפהמזה.זהוהפרדתם

הסתמכוהערבייםהכפריםדבר'שלבעיקרואבללשרה.שרהביןשהפרידהנמוכהאבן

התשע·במאההמאוחרלכלאירופהבמערבשננטשהזאתהפתוח","השרהשיטתעל

אתהכירובשרההאיכריםלכפר:מחוץאלהובלוהלא·גרוליםהמקנהערריעשרה.

אישכל·כך,פרימיטיביתבחקלאותאותם.לעבורלאכיצרוירעושרותיהםגבולות

האינטנסיביהגידורשלהמובנות·מאליהולהפך:תיל.גררכמוחידושיםעלחושבאינו

מתוכננים,מודרניים,כיישוביםמאופייםיוצאפועלחיתההיהודייםביישובים

שםהיההמודרניהגידורירעמלכתחילה,שםהיוגדרותטכנולוגיה.עלהמסתמכים
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אםשוב: Iכלומרהגדרות.ונוספוהלכו Iהצורךומשעלה-הטבעיהחייםמסדרכחלק

ינצח,הטנקלאשבהלהתנגשותומכינהנגבה,סביבהנמתחתהגדראתלאחורנגלגל

(היכןהבריתארצותבמערבהחוותסביבשנמתחההגדראתבהנמצא-האדםאלא

בעולםחיתהלאהאמריקאים,האיכריםלולאמאד:פשוטהפרה).אתניצחשהאדם

בונה"."סוללשלהחקלאותאינטנסיבי,גידורשלכזאתחקלאות

ימישלאירופהשלזודוגמתהפרימיטיבית,החקלאותמכאןהמערכה.הוכנהכך Iובכן

המודרנה,פרימרכזי,תכנוןפרייישוביםומכאןרוח,לכלהפרוציםשדותשלהביניים,

כהן,מולהשללדבריולבשמיםאנחנותיל.גדרשלרצועהגביעלרצועההמוקפים

היו . 1947בסוףהדבריםפניהיואלוובאמת-לתחבורה"ש"התנכלולערביםביחס

טופולוגית,הארץ.רובפניעלפרושיםהיוהערבים-ובעיקרמיהודים,ערביםיותר

נשאהיהודיהמאבקכך,יהודיות.מבודדותנקודותזרועערבי,בעיקרוהיההמישור

המבודדות.הנקודותאתהמחבריםהקווים-עלהדרכים""עלמאבקשלאופיבראשיתו

זרעיםהיוהןהערבי.המישורשלמזהלגמרישונהאופינשאוהיהודיותשהנקודותאלא

הערביהמישורמבוצרות;היוהיהודיותהנקודותהביניים.ימישממתבתוךמודרנהשל

קודםשאירעהטופולוגיההיפוךאתבמלואולחוללהיהניתןקצרזמןתוךפרוץ.היה

למישור.הנקודותוהיוהמודרניות:שלההיסטוריהכלפניעלרבות,פעמיםכברלכן

שאכן(כפימטאטא""מבצעיבמעיןתחבורהדרכימפנותלקווים,ידייםחיברוהנקודות

הדרכיםעלששכנוערבייםכפריםכךאלון).יגאלהגהאותםהמבצעיםאחדכונה

כמומקומותבולוכדיםהמישור,אתלהקיףהקוויםנתחברומכןלאחרונהרסו.נכבשו

פלוג'ה"."כיסדוגמתוכיסיםהערביהגליל

ומעולם,מאזצבאייםמתכנניםכמו , 1947שלההגנהמתכנניכילומרמקובל

מוחלטתבלימהלבלוםנועדוהיישוביםביצורישחיתה":"למלחמהרבהבמידההתכוננו

ממוכן.צבאבפניזמןלאורךלעמודכשרותהיולאאבלסוסים,עלרכובותכנופיות

היהודיים,היישוביםאתלכבושדברשלבסופוהצליחוממוכנותיחידותרוב,פיעל

זההיהשחיתה"."המלחמהכל,קודםבאמת,חיתההעצמאותשמלחמתלומרצריךאבל

בארצישראל.הפלסטיניתהקהילהלהכנעתהמאבקהמשך-הערבי""המרדשלההמשך

לאהפלסטינית,לקהילההיהודיתהקהילהביןשהתנהלזההיההעיקריהמאבק

כברהתבצעהפלסטינית,הקהילהשהוכרעהמרגעהמרחב:מבחינתאלאהכוחמבחינת

החללשלניכרבנתחשולטיםהםשבהלעמדההגיעווהיהודיםהטופולוגיההיפוך

כזה,חלללרשותםשעמדמרגעמבודדות.בנקודותרקעודולאכולו,הארצישראלי

נגדפעםכוחםעיקראתולהשקיעפנימיים","קוויםשלאסטרטגיהלנקוטגםיכלוהם

נמתחולחינםלאכולה.במלחמהלנצחוכך Iאחרממוכןצבאנגדופעםזהממוכןצבא

היהודים.מדינתלנוניתנהשעליוהתילמגשהיוהן :-1947בהגדרות
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מסוגבעיההוגדרהיהודית,לשליטהכולוהחללשהועברמשעהמוכר:הסיפורהמשך

באופןהבעיהעללחשובמועיליהיהשוב,לחזור?הפליטיםמןלמנועכיצדאחר:

אלו-מהנקודותחלקכאשרבמישור,נקודותזולצדזועמדותחילהטופולוגי:

הערביותהנקודותיושביסולקוכעתגידור.באמצעותעצמןעלמגינות-היהודיות

לגונןצורךהיההזה,המרחבאללחזורמהםלמנועובכדיהישראלי,למרחבמחוץאל

דבר,שלובסופו-כולוהמישוראתלהקיףכדיטבעיבאופןכעתתפחההגדרעליו.

"גדרשלהמודלהערבי.המרדכנגדהבריטיםמדיניותשלהמשךאלאהיהלאזהגם

 .כולוהירוק""הקואתשהקיףעדוהורחב,הועתקהצפון"
מתחילהכוחבעלכאשרהטופולוגי:ההיפוךשלהזהבבעיקרוןונוכחיםשביםאנו

מלוקסמבורג.לאדניהתשובהוזוהמישור.עלגםשיחלושסופונקודות,עללהגן

התחדשולאחריה, 1948סביבהירוקהקובתחומישאירעומהוהתרחששבהתהליך

אותובדיוקקרה,בדיוקכךהריכעת.נוכחיםאנחנושבשיאובתהליך- 1967מאז

תפחומגודרות,ממוגנותוהופכותההולכותמבודדותמהתנחלויותטופולוגי:היפוך

לאויותריותרמתבססביטחון,ועודעודלהוסיףהבל·יגונההביטחוניהכורחבהדרגה

מבותרונעשהההולךהפלסטיני,המישורגידורעלאלאהיהודית,הנקודהגידורעל

גדרות,הארץכלמלואשבוהיטב,לנוהמוכרהענייניםמצבליצירתעד-בגדרות

הפלסטינים.יושביהמלבואחסומיםואליה

לפרוששביקשוהמודרנה,מבשריהאמריקאים,באיכריםהחלהענייניםמהלךובכן,

שלמקנהועדריאדיריםחיטהשדותספורות,שניםבתוךהברית,ארצותמערבפניעל

שמופעלהכוחאתמייעלים-התילגדראתהמציאוכךולשםפרות,מיליוניעשרות

הבוריםבמלחמתהיההמהלךהמשךותועלת.עלותשלהממוקסםליחסעדהחיהנגד

עצמו,האדםכנגדהתילגדראלימותשלכוחהבדברשהנחילה,ובלקחאפריקה,בדרום

מאליוכמובןשנקטהמודרני,היהודיהחקלאיהיישובשלסיפורוהיהמספיחיהואחד

כולה,הארצישראליתהאדמהאתדבר,שלבסופולעצמו,וניכסהתילגדרנשקאת

ותיל.ברזלונוקדהשהלכה

התילגדרמקרי.קורכןדבר,שלבסופוהיה,לאצדקבנווההתילבגדרשנלפףהכלב

הסוסים-הבריתארצותבמערבהפרותהחיה.כלפיהאדםאלימותמתוךהומצאה

שדותאתיפעילולבל , 1948שלהגדרהרחיקהאותןוהחיות-הבוריםרכבושעליהם

-אותםדקורעור.מאותועשוייםוהחיההאדםהכלל:אותומקום,בכלהמוקשים.
ויכאב.

שבטענתוהשקר,האמת,עלמשהוולומרלהוסיףהזאתהמסהבסיוםכדאיאולי

לעבדמאשריותרלאנחלה,הכלבסךהמבקששלוםשוחריישובאודותעל-הציונות

יהודייישובכאןליצורהציונות,מייסדיביקשוזאתורקזאתויציב:אמתחדשה.קרקע
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הדבריםהגיוןכאילוהמובלעת,בהנחההואהשקרהמודרנית.החקלאותעלהמושתת

החקלאותשלהמשמעותמהיכיהשלום"."שוחראלה"חקלאי"מןמוליךבאמת

בחלל,שליטהאמצעימשמעהבונה"?"סוללחברתבנתהיישוביהשאתהמודרנית,

שנוסףהחיה,כלפיהאדםשלהבראשיתיתהאלימותמתוךשהתגבשואמצעיםאותם

מבטאתהתילגדרחוזר:ואניכבר,כתבתיהמוני.בייצורהמיוצרהברזלשלכוחולהם

ידיעלבחלל,מוחלטתשליטהלשלוטבמטרההמוני,ייצורשלבאמצעיםשימוש

צורותשלבשההמודרניות-המודרנהתמציתזוהיטכנולוגית.אלימותשלניצולה

ביטאהאךהקרב,בשדהפעםבחקלאות,פעםהעשרים,המאהלאורךשוניםוגלגולים

יתרוןהבודדים,האדםאוהחיהעלההמוניהייצוריתרוןעצמן:משוואותאותןתמיד

 .הבשרעלהברזל
לטבע.האדםשביןמהיחסמתעלמיםמבקריו,גםכמוהציוני,הצידוקמצדדי

בשמשקומליםהדליםניצניובישראל.קייםאינוכמעטהסביבתיהביקורתיהדיון
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