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 lישראלישלטוןשנות 40מקץהכבושהפלסטיניהשטח

מבואא.

כדי 2006בדצמבר gל- 1ביןובישראלהכבושהפלסטיניבשטחביקרתי . 1

עזה,בירושלים,ביקרתישליחותיבעתזה.דוחלכתיבתועמדותמידעלאסוף

אתניצלתיהמערביתבגדהנהגתיכאשרוראמאללה.ג'ניןהירדן,בקעתיריחו,

השפיעההחומהשבנייתנבלה,ובידבילעיןבכפריםלבקרכדיההזדמנות

העוברותהבעיותמתגלותשבהםכפריםעקבה,ובאלבג'יפטליקוכן jעליהם

נמנעבלתיבאורחהנוסעאתחושפתהמערביתבגדהנסיעה .הירדןבקעתעל

הפלסטיניים,הכבישיםהחומה,באזור:ביותרהגרועיםהחייםממאפיינילכמה

בביתביקרתיעזהברצועתוההתנחלויות.והניידים)(הקבועיםהמחסומים

בלח.אלובדירעזהבעירבג'בליהלאחיה,בביתחנון,

ישראלים,פלסטינים,-אישיםשלרחבהקשתעםנפגשתיבביקורי . 2

אחד :כנסיםבשניהשתתפתיבירושליםהאו"ם.שלופקידיםזריםדיפלומטים

ואמנסטיבישראל"עינוייםנגדהציבורי"הוועדאירגןאותועינויים,על

מינרווהמרכזאירגןאותואדם,וזכויותטרורעל-והאחר jאינטרנשונל

אדם.לזכויות

היהלאבעבר,כמומכ.ךכתוצאהשלי.במנדטמכירהאינהישראלממשלת . 3

מידעלמקורותגישהנמנעתכךחבל.ישראלים.ממשלפקידיעםקשרלי

במכתבאותיוציידהלביקוריסייעהישראלממשלתשני'מצדועמדות.

מטעםמיוחדשליחדרגארד,ג'וןפררפ'בידי ,-29.1.2001בהאר"םלמזכ"להרגשזהזרח 1
קלים.בקיצוריםכאןמובאהדוחהאר"ם.שלהכלליתהעצרת
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שלי.התנועהאתלאפשרמהםוביקשהביקורמטרתאתלפקידיהשהסביר

שיתוףעלישראללממשלתמודהאניבמחסומים.המעברעלהקלזהעניין

הפעולה.

זהמונח"גדר".או"מחסום"במקום"חומה"המונחמשמשהנוכחיבדוח . 4

שלהחוקיות"ההשלכותעלדעתובחוותהבינלאומיהדיןביתאתשימש

 • 2004ביולי-9בהכבוש"הפלסטיניבשטחהחומהבניית

עללדווחעלימגבלותיו.ואתשליהמנדטהיקףאתלהדגישישמתחילה . 5

בשטחהבינלאומיההומניטאריהחוקושלהאדםזכויותשלישראליותהפרות

שלהאדםזכויותהפרתעלדיווחכידברשלפירושוהכבוש.הפלסטיני

הפלסטינית,הרשותבידיהאדםזכויותהפרתעלאופלסטינים,בידיישראלים

בידינגרמושלאהכבוש,הפלסטיניבשטחהאדםזכויותהפרתעלאו

כאלו.מהפרותמוטרדשאינניהדברפירושאיןלמנדט.מחוץנמצא-ישראל

ישראללתוךעזהמרצועתהקסאםרקטותשירילעובדהאתייחסשליבדוח

בגדהלשביתהגםאתייחסלגנותו.ישכךובשלהבינלאומיהחוקאתמפר

הפשיעהלהתגברותוהביאההבריאותולמערכתלחינוךשהזיקההמערבית,

לרשותכספיםהעברתמאיכתוצאההכבושהפלסטיניהשטחבתחומי

העימותמןכתוצאההאדםזכויותלהפרתאתייחסלאישראל.מצדהפלסטינית

דאגהבימעורריםאלהענייניםהכבוש.הפלסטיניבשטחלחמאסהפתחבין

אותם.לבחוןממנימונעשליהמנדטאבלעמוקה

עזחרצועתב.

מעזה.המזויניםכוחותיהואתמתנחליהאתישראלפינתה 2005באוגוסט . 6

עזהרצועתשללכיבושקץהנסיגהשמהכאילוישראלממשלתשלהכרזותיה

בעקבותקיץ",גשמי"מבצעתחילתלפניעודמאוד.עדמדויקותבלתיהן

מעשית.ישראליתשליטהתחתהרצועהנשארהשליט,גלעדרב"טשלשבייתו

השליטהאתבידיההשאירהישראלדרכים.בכמהביטוילידיבאהזושליטה

מעבריובגבולותיה.הרצועהשלהימיבשטחעזה,רצועתשלהאוויריבמרחב

ישראלבידידברשלבסופוחינם(למוצרים)ובקרניאדם)(לבניברפיחהגבול

הנסיגהבעקבותלמעשה,ארוכות.תקופותלמשךסגוריםנותרווהם

ואטום.כלואכבוש,לשטחעזהרצועתחיתההישראלית,
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סמרךצבאיבסיספלסטיניםלרחמיםשלקבוצהתקפה 2006ביוני-25ב . 7

בתמררהשליט.גלעדדב"טאתשברהםבנסיגתם,הישראלי-מצדי.לגנרל

ישראל.שלהכלאמבתיוהילדיםהנשיםשחדוראתדרשוהםלשחרורו,

נקטהישראל,לתוךקסאםרקטותשלהיריהמשךובעקבותזר,פעולהבעקבות

בעקבותיהקיץ".גשמי"מבצעבשםשכונתהחריפהתגרנהישראלממשלת

שלבשרלמבצעים,סתיו".ענני"מבצעשכונתהבנובמברנוספתמתקפהבאה

ארטילריותהפגזותהתלוועזה,רצועתלתוךונשנותחוזרותחדירותשלצררה

בלבד.אקדמילענייןחיתהכברששטחהיאעזהרצועתאםוהשאלהכבדרת,

ר"ענניקיץ""גשמימבצעיבמשךעזהעלוהמצררהישראליתהתקיפההמשך

הבאות.בפסקאותמתוארסתיו"

צבאיתפעולה . 1

יותרנהרגו 2006בנובמברלתוקףשנכנסההאשוהפסקת 2006ביוני 25בין . 8

היווהפצועיםההרוגיםממחציתיותר . soo,1כ-ונפצעופלסטינים-400מ

נהרגוזהזמןבפרקנפצעו.ילדים 300ילדים. 90היוההרוגיםביןאזרחים.

ישראליםאזרחיםשנינהרגוכןכמו ;נפצעו s 1ו-ישראליםחייליםשלושה

פלסטיניםבידיקסאםרקטותמידיכתוצאהוסביבתהבשדרותנפצעו-30וכ

עזה.מרצועת

חדירות 364צה"לביצעסתיו"ו"ענניקיץ""גשמיהמבצעיםבמהלך . 9

ממושכתארטילריתבהפגזהלוואשדעזה,רצועתשלשוניםלחלקיםצבאיות

נזקיםגדמואוהדסוובולדוזריםפגזיםטילים,אוויר-קרקע.טילישלותקיפות

מיםקוויגשרים,ציבור,בנייניחולים,בתיספד,בתימגורים,לבתיניכרים

של~אים wהששתכלאתהאווירחילהדס 2006ביוני-21בביוב.ומערכות

היומית.החשמלמאספקת 43%המספקתעזה,ברצועתהיחידההכוחתחנת

שלהםהחשמלאספקתאתעזהרצועתמאוכלוסיכמחציתאיבדומכךכתוצאה

שלה,גדולבחלקהכוחתחנתתוקנההדוח,כתיבת(בעתחודשים.כמהלמשך

 85%עכשיולספקוביכולתהושוודיהמצדיםממשלותמצדלמימוןהודות

בולדוזריםבאמצעותנהרסוושדותפרדסיםבעבד.)שסיפקההחשמלמכמות

מעלנמוכיםבמטסים F-16מטוסיעבדוקיץ""גשמישלהראשוןובשלב

האוכלוסיה.בקרבהמוניתבהלהויצרוהקולמחסוםאתשבדועזה,רצועת

ישראלישראל.שלהצבאימהמבצעכתוצאהמבתיהםגורשופלסטיניםאלפי

דב"טאחדהחיפושים :נימוקיםבשלושההרצועהעלהמתקפהאתהצדיקה

הקסאםידיהפסקתלכלומעלהחמושות,הלוחמיםקבוצותעקירתשליט,
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בדרוםאזרחייםלאזוריםהרצועהמצפוןחוזרובאופןבהתמדהשנמשך

ישראל.

להתקפהחיתהנתונהתושביה, 40,000עלהרצועה,בצפוןחנוןבית . 10

חדירהבמשךסתיו".ענני"מבצעבעתנובמברבחודשבמיוחדפראית

(כוללאזרחיםמחציתםלפחותפלסטינים, 82ל 11צההרגימיםששהשנמשכה

בגיליםגבריםומאותנפצעוילדים, 60כוללאדם,בני-260מיותרילדים). 21

בעודמעוצר,כתוצאהלבתיהםרותקוהתושבים 40,000נאסרו. 40עד 16

מגורים,בתי 279והורסיםבעיירהמשתולליםישראלייםובולדוזריםטנקים

ובעודםחולים,ובתיספרבתיחשמל,רשתותציבור,בניינישנה, 850בןמסגד

צה"להצר 2006באפרילביוב.ורשתותמיםקוויוכבישים,פרדסיםעוקרים

מגוריםלבתייותרקרובלהפגיזואיפשרארטילרי,ליריהביטחון""אזוראת

באורחתרמוכבדה,ארטילריתאשעםביחדזה,צעדמיושבים.ולאזורים

בנשקלשימושראיותגםנמצאולרכוש.ובנזקאדםחייבאבדןלעלייהמהותי

חלהממנווכתוצאהברצועה,אחריםבמקומותגםכמוחנון'בביתוחריגחדש

 DIMEטיליהנראהככלהואזהנשקהגפיים.קטיעותבמקריעלייה

) Dense Inert Metal Explosive , פעיל").לאדחוסמתכתינפץ"חומר

 2006בנובמבר-8בלשיאההגיעהחנוןביתעלהישראליתהמתקפה . 11

הבית, . 55ונפצעואדםבני 19נהרגובההפגזהמגורים,ביתעלבהפגזה

אל-עתאמנהמשפחתשלביתההיהצפופה,שכונהשלבמרכזההנמצא

נשיםהיושבעהרוגים, 19מתוךההוא.הקטלניביוםמבניה 16ששכלה

סעדגב'עםושוחחתיבדצמבר-3בההרוסבביתביקרתיילדים.-ושמונה

נפצעושלהאחדובןבעלה ;נהרגומבניהששלושהמוח'אל-עתאמנה,אללה

שלהמכ"םבמערכתטכנית""טעותכאילוישראלשלההסברקשה.

 12ביןראשית,סיבות.מכמהמפוקפקהסברהואהאשמההיאהארטילריה

הביתשנית,דקות. 30שלזמןפרקבתוךנורוכבדהארטילריהפגזי-15ל

קסאם.טילילירימשמשהואכיחשדהשישראלפתוחלשדהבסמוךנמצא

שקדמוהלילותשלושתלמשךצה"לחייליבידינתפסהזההביתשלישית,

הצעדלמרבה .הבנייןיושבישלמלאהמצאירשימתערכוהחיילים ;להפגזה

למשלחתלאפשרסירבההיאזה.בענייןבינלאומיתחקירהכלישראלדחתה

לישראללהיכנסטוטודזמונדהבישוףשלבראשותוהביטחוןמועצתמטעם

להשיבעליהמוטלעדייןהזההדוחכתיבתובעתהכבוש,הפלסטיניולשטח

 , 6ובהימנעות 7נגד 156שלבדובשהתקבלההכלליתהעצרתהחלטתעל

-11בלאזור.נתוניםלאיסוףמשלחתלשגרהכללימהמזכירהדורשתהחלטה

 ~1!1{1,ם 10
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החלטהטיוטתעלהביטחוןבמועצתוטוהבריתארצותהטילהבנובמבר

בנובמבר. sה-מןחכרןביתאירועילחקרכזאתמשלחתשללהקמתהשקראה

אדםבני 19שלהריגתםלגביבינלאומיתחקירהלהתירישראלשלסירובה

כישנדאהמשרםמצעד,עצמהמשלפכירתנטרלתחקירהלבצעארחכרןבבית

לעיןנראיתצבאיתמטרהכלוללאאזרחיתשכרנהלתוךהאבחנהחסדהירי

בהתקפהשהשתתפואלורגםהמפקדגםצריכיםעליואשדמלחמה,פשעהוא

למעשהאחריותלקבלהסירובפלילית.באחריותלשאתהדקותשלרשיםבת

בצה"ל.השלטתמעונשהפטורתרבותאתמדגיםהזרועה

ידילמנועשכרוןהגנתיכמבצעחכרןביתעלההתקפהאתהצדיקהישראל . 12

לתוךנודרביתיתמתוצרתרקטותמאלףשיותרנכרןישראל.לתוךקסאם

ישראליםשנירכיצבאיתמטרהכלללאבישראלבאזרחיםמיושביםאזורים

פשעמהרותוהןכאלופעולותעלמחילהאיןנפצעו.-30מויותרנהרגו

באופןאבחנהוחסרתמידתיתבלתיחיתהישראלשלהתגובהואולם,מלחמה.

מדרכים.מלחמהפשעילביצועוהובילהקיצוני,

הטלפון.באמצעותטרודלמדיניותישראלעבדההאחרוניםבחודשים . 13

המזהיריםישראליםמודיעיןמסוכניטלפוןשיחרתמקבליםפלסטיניםפעילים

ולפעמיםהאירםמתבצעלפעמיםשעה.בתרךלהתפוצץעלולביתםכיאותם

התלכדובנובמברכאלה.איומיםלאחדכהדסובתיםממאהיותרכינדאהלא.

גגעלשנאספוכךידיעלזרבדדךאיומיםשקיבלואדםבניעללהגןפלסטינים

שלקטגוריהתחתכזאתהתנהגותלכלולקשהלבית.מחוץברחוב,ארבית,

פעולה . Human Rights Watchיריעלבתחילהשהוצעכפימלחמה,פשע

התנגדותשלקטגוריהתחתלהיכלליכולהזהמסוגרצונית,קולקטיבית,

כיבוש.שלטוןנגדאזרחית

ההרמניטאריהמשבר . 11

הכלכלייםמהעיצומיםכתוצאהוכלואנצררלשטחחיתהעזהרצועת . 14

החמאסהצלחתאחדיהכבוש,הפלסטיניהשטחעלוהמערבישראלשהשיתו

דב"טשלשבייתרבעקבותהשטחעלוהמתקפה 2006ינוארשלבבחירות

ייבראלאפשרכדידקונפתחובדרכםנסגרוהחיצונייםהגבולותשליט.גלעד

מנוהלוהואהרמניטאדי,משבדנרצדכךזדים.נוסעיםשלולמעבדוייצוא

כלשהואזעקהשפעמוןבליהחבלתושביאתהמענישהישראל'בידיבקפידה

הנדיבותהמגבלותעםהנראהככלהמתיישבמברקד,חנקזהרבמערב.מצלצל

הבינלאומית.הסובלנותשל
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מעבדישראלית.בשליטהכולםעזה,רצועתלתוךמעבדיםששהישנם . 15

עיתונאיםמחו"ל,עובדיםהאו"ם,שלפקידיםדיפלומטים,משתמשיםבוארז,

מעבד jישראלייםחוליםלבתיהנוסעיםמטופלים,שלמוגבלומספרמורשים

סופהמחסום ;ליכולתומתחתהרבההפועלדלקלייבואמיועדעוזנחל

רשויותשלמסוימתהומניטאדיתואספקהבנייהחומדישללייבואהמשמש

שלום,כדםמעבד ;לושיועדומהימים 60%למשךדקפתוחהיהאשדהאו"ם,

כבליםשלייבואלאפשרכדיונפתחביוני, 25מאזסגודכללבדדךשהיה

 2006ביוני-27בשנהרסהעזהרצועתשלהכוחתחנתלתיקוןממצריםוכלים

הומניטאדי.לסיועוכן

המשמשקרני,ומעבדלמצרים,העזתיםשלהמעבדנקודתרפיח,מעבד . 16

עללהסכםכפופיםהםהעיקריים.השעריםחינםטובין'שלוייצואלייבוא

-15בהפלסטיניתלדשותישראלביןלתוקףשנכנס ) AMA (וגישהתנועה

ותגבוררפיחדדךלמצריםחופשימעבדלעזתיםמאפשרוהוא , 2005בנובמבר

מחסום 2006ביוני 25מאזקרני.דדךהעובדותהמשאיותמספרשלמהותי

שלמסירובהכתוצאהלפתיחתושנועדומהימים 14%למשךדקנפתחרפיח

 European Borderהאירופית,הגבולסיועמשלחתלחברילאפשרישראל

Assistance Mission כדםדדךלרפיחלעבודרפיחמחסוםלתפעולהאחראית

לאוהפצועיםהחוליםגדולה.למצוקהגדמהרפיחמחסוםשלסגידתושלום.

נאלצוהרצועהמןלצאתשביקשואלה jלמצריםהגבלהבלילנסועיכלו

ששבועזתים ;המחסוםשנפתחעדשבועות,לפעמיםבסבלנות,להמתין

נפתחאשדעדבמצריםשבועותבמשךלהמתיןכלל,בדדךנאלצו,הביתה

שליט.דב"טשלשבייתועלכגמולהוצדקהרפיחמחסוםסגידתרפיח.מחסום

המשאיותמטענימספר , AMAשלבמונחיםיותר.טובאיננובקרניהמצב

המעבדנסגרזאת,תחת . 2006סוףעדביום-400ללהגיעאמודהיהבקרני

כאלהימיםשל 71 %(למשךהמתוכנןהתפעולמזמן 54%למשךאפרילמאז

לצאת.הותרמצרכיםשלמשאיות 12בןמטעןדקובממוצעליוני), 25מאז

החקלאיתהתוצרתהרצועה.כלכלתעלנוראיותהשלכותהיולכך

המתינהכאשדנהרסהשהיאמשוםבמיוחדניזוקהמההתנחלויות-לשעבד

אונתדמההזאתהתוצרתדובדברשלבסופוקרני.מחסוםדדךלייצוא

לארביםבסיסייםמזוןומרצדיחמודבל 9סבלהייבואגםברצועה.הושמדה

ישראלממשלתהבטיחה 2006בדצמבר-22בהמקומיים.לשווקיםהגיעו

קוימה.טרםזוהבטחהקרני.במחסוםיוםבכללעבודמשאיות-400ללהתיר
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אתאיבדובנייןפועליהתעסוקה.עלמשמעותיתהשפעהחיתהלמצור . 17

אלה(בעיקרחקלאיםבנייה,חומריייבואעלמההגבלותכתוצאהעבודתם

כתוצאהמובטליםלשעבר)הישראליותההתנחלויותשלבחממותהמועסקים

כתוצאהעבודהחסריהדייגים ;פלסטיניתתוצרתשלייצואעלמהאיסור

לסגורנאלצורביםחנוונים ;הרצועהחופיכלכמעטלאורךהדיגעלמהאיסור

קטניםחרושתבתי ;העזתיםשלקנייהכוחמהעדרכתוצאהחנויותיהםאת

בעודם ,הציבוריהשירותועובדי ;להיסגרנאלצופועלים 2s ,-000כהמעסיקים

שישראלמכךכתוצאהלשכר,ברובםזוכיםאינםבתיאוריה,מועסקיםעדיין

מסירובווכתוצאההפלסטיניתלרשותהמגיעיםהכספיםהעברתאתמעכבת

הפלסטינית.לרשותתרומותלהעבירהבריתוארצותהאירופיהאיחודשל

מחוסרהיכרעזהרצועתשלהפוטנציאליהעבודהמכוח-70%כ ,מכךכתוצאה

ננטשו;בנייהעבודותבבירור.ניכריםהאבטלהסימנישכר.משוללאועבודה

 ;מגידוליםריקותניצבות-2005בשםביקרתיכאשרפרחהשתוצרתםחממות
מלצאתמנועיםהחוף,עלמעשבאפסיושביםבלחאלבדירשביקרתיהדייגים

הימה.

1 s . מ-יותר .נפוץהעוניso העונילקומתחתחייםמהאוכלוסיהאחוזים

בתחוםסיועמקבליםמיליון 1.4בתאוכלוסיהמתוךעזתיםמיליון 1.1הרשמי.

קמח,מקבליםהמזוןנתמכיהאו"ם.שלוהתעסוקההסעדמסוכנותהמזון

לעצמםלהרשותיכוליםמעטיםועדשים.חלבאבקתחמניות,שמןסוכר,אורז,

עלמהאיסורכתוצאהלהשגהניתניםבלתיכמעטהכיבלאואלה-ודגיםבשר

אפשרותםאבלרחבהבידאשראינותניםחנווניםרפידות.ירקותאו-הדיג

שנתןבג'בליהחנווני(ביקרתייכולתם.קצהעדמגיעהכברזאתלעשות

בסיסייםמצרכיםכמה ,כןעליתרבהקפה).דולר 20,000שלסךללקוחותיו

מחסוםשלמסגירתוכתוצאהמאמיריםוהמחיריםלהשגהעודניתניםאינם

קרני.

מיכולתה 85%מפיקהוהיאשוקמהעזהשלהכוחשתחנתפיעלאף . 19

לאספקתהאחראיתלישראלהודותולאושוודיה,למצרים(הודותהקודמת

הפצצתבעקבותחודשיםכמהבמשךכילשכוחאסורהכבוש)לעםחשמל

שלההיבטיםבכלעזהרצועתאנשיסבלו , 2006ביוני-27בהזאת,הכוחתחנת

והביובהמיםאספקתמעליות,מקררים,תאורה, :החשמלמהפסקותחייהם

תוארההכוחתחנתהפצצתוכר'.כראוילתפקדהצליחולאחוליםבתיניזוקו'

 2אחריות.לקבלחייביםוצה"לישראלשעליומלחמהכפשעכראוי

ספטמברמצב,דוחוהשלכותיה",עזהרצועתשלהכוחתחנת:הפצצתנקם"מעשהבצלם, 2
2006 • 
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ותקיפותאבטלה ,שעוניחברהזוהי :קודריםעזהברצועתהחייםתנאי . 20

שאירעכפימשביתות,סבלולאהחוליםשבתיפיעלאףבה.שולטיםצבאיות

וסגירתהצבאיותמהפשיטותכתוצאההרפואיהשירותנפגעהמערבית,בגדה

לצורךבגנרטוריםלהשתמשחוליםבתינדרשוחודשיםבמשךהמעברים.

מסגירתכתוצאהעוכבהלרצועהמחוץאלחוליםהפניית ;ניתוחיםביצוע
בגלללפעולמסוגלותאינןמרפאותחסרות.חיוניותתרופות ;רפיחמעבר

האדוםהפלסטיניהסהרשלאמבולנסיםשלצוותיםחכרי ;צבאיתפעילות

בריאותהתזונה.ממצבכתוצאהגברההאנמיהגםצבאית.בפעילותנהרגו

בחדירותשנגרמומטראומותכתוצאהילדים,בקרבבעיקרקשה,במצבהנפש

ניזוקההחינוךמערכתמשפחה.ובניחבריםשלופציעותמוותהצבאיות,

 .נהרסוספרבתישלומבניםנסגרוספרבתי :הצבאיותמהתקיפותכתוצאה
נהרגופלסטינים 200כמעט-2006בגברו.יומיומיופשעבמשפחהאלימות

המצורירוד.המוראלבין-סיעתית.ואלימותפנימייםבסכסוכיםנפצעו-1,000ו

 ] ... [העזתית.החברהשלהחייםרקמתעלמאיים

ירושליםומזרחהמערביתחגרהג.

פוגעהמערביתבגדההישראליותוהפרקטיקהמהמדיניותגדולחלק . 23

הטריטוריהעלכעתהנבניתהחומההפלסטינים.שלהאדםבזכריות

רשירנרתשיטתההתנחלויות,הדרכים,ומכשוליהמחסומיםהפלסטינית,

ההתנקשויות,בתים,הריסתשלהמתפשטתהפרקטיקההשרירותית,המעבר

ופוליטיות.אזרחיותזכריותשלארוכהשורהמפריםוהמאסרהמעצרים

המצב.אתהחמירהערדהמערביתהגדהלתוךצבאיותבחדירותהחדההעלייה

כתוצאהההרמניטארי,מהמשברהןאףסבלווהכלכליותהחברתיותהזכויות

קותחתחייםהמערביתבגדהמהאוכלוסיה 56%כיהיאההערכההכיבוש.מן

 ] ... [ .מזוןשלבסיועותלוייםהרשמיהעוני

החומה . 1

הקמתה,תסתייםכאשרק"מ. 703לאורךלהתפתלמתוכננתהחרמה . 25

סגורבשטחיחיווערים,כפרים-42בהמערבית,מהגדהפלסטינים soo,60כ-

שלבטרוחחייםנוספיםפלסטיניםמיליוןמחצייותרהירוק.לקרהחרמהבין

להגיעכדיארתהלחצותצריכיםאבללחרמהממזרחאחדקילומטר

נבנתהמהחרמה 80%משפחה.קשרילקייםוכדילעבודתםארלאדמותיהם

היאאריאלהתנחלותאתבתרנהלכלולוכדיהפלסטיניתהטריטוריהבתוך

10 D~l!I~ 
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הרבהכוללהסגורהאזורהמערבית.הגדהלתוךק"מ 22בעודהוארכה

המערבית.הגדהשלביותרהחשוביםהמיםממקורות

כלומרהסגור,בשטחהחייםהפלסטיניםעלחמורותהשלכותישלחומה . 26

הספר,בתיהתעסוקה,ממקורותמנותקיםהםהירוק.לקוהחומהשביןבשטח

בצורהמרוסקיםשלהםהקהילהוחייהרפואיים,והמרכזיםהאוניברסיטאות

חירוםלשירותיביממהשעות 24שלגישהלהםאיןמזאת,יתרהמדאיגה.

בחלקכמצאתואדמתםהחומה,שלהמזרחיבצדהחייםהפלסטיניםרפואיים.

הםשאיןהעובדהמןכתוצאהחמוריםכלכלייםקשייםנוכחניצביםהמגודר,

להאכילכדיאויבוליםולקצורלמסוקלקטוף,כדילאדמותיהםלהגיעיכולים

קשייםשלשורהבקלות.ניתכיםאיכםאישוריםאישורים.בליהבהמותאת

משפיליםבירוקרטייםהליכיםהכולליםהאישור,להשגתבדרכםנערמים

-60%ככיהעריכה ) OCHA (האו"םשלהתיאוםלשכתמכשולים.שלוהערמה

אללהגיעעודיכולותאיכןלחומהממערבאדמהלהןשישמהמשפחות

פתיחתםשוויסותהעובדההואהמצב,אתעודשמחריףומה 3 •אדמתן

שרירותיתבדרךנעשההסגוריםלשטחיםהמוליכיםהשעריםשלוסגירתם

סמוכותקהילות 57בקרבסקרהתיאוםלשכתערכה 2006בנובמברמאוד.

הפלסטיניםלפכיכפתחובחומהשערים 61מתוך 26רקהסקרפיעללחומה.

שיועדמהזמן 64%במשךרקפתוחיםהיואלהוגםהשנהכלמשךלשימוש

השטחבתוךהחייםהפלסטיניםעובריםאותםהקשיים 4רשמי,באופןלהם

אדםבכי s 1 ,-000כשללעקירההביאוכברלחומההסמוכיםובאזוריםהסגור

שהצבאמשוםהאזוראתיעזבועודכיחששקייםאבלממקומותיהם,

כסבלים.לבלתישםהחייםאתהופכיםוהמתנחלים

וחחומחירושלים . 11

תכנוןשלמכשירחינםירושליםבמזרחשכבנוהחומהשלהקילומטרים . 27

הפלסטיניםמספרהפחתתבאמצעותירושליםשלייהודלהשיגהמיועדחברתי

פלסטיניםמפרידהפלסטיניות,שכונותבתוךנבניתהחומהבעיר.החיים

ביטחון.שלבנימוקיםסבירבאופןלהצדיקהאפשרשאיהפרדהמפלסטינים,

-230,000כשלהאדםזכויותעלחמורותהשלכותמקום,מכללה,יש

בירושלים.החייםפלסטינים

3 OCHA Special Focus, November 2006. 
4 Ibid. 
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הזהותמסמכיעללשמוריורשוהחומהשלהמערביבצדהחייםפלסטינים . 28

שקשורבמהבעיקריתרונות,כמהלהםמעניקיםואלהשלהם,הירושלמיים

בגדהלעריםלנסועויותריותרעליהםיקשהואולם,סוציאליילביטוח

הםאםמזו,יתרהעובדים.מהםרביםשםלחם,וביתראמאללהכמוהמערבית,

הםעבודתם,למקוםקרוביםלהישארכדיהמערבית,בגדהלהתגוררבוחרים

להתגוררהזכותואתשלהםהירושלמייםהזהותמסמכיבאיבודמסתכנים

עלחיים","מרכזשלהמדיניותבישראלשמכונהמהשתחתמשוםבירושלים,

זכותעללשמורכדיירושליםבמזרחכעתחייםהםכילהוכיחהפלסטינים

-החומהמבנייתכתוצאההמערביתלגדהשעברואלהבעיר.שלהםהמגורים

הזהותמסמכיאתמאבדים-העירשלהפלסטיניתמהאוכלוסיהכרבע

כדילאישורגםנזקקיםהםאליהם.הנלוויםהיתרונותואתשלהםהירושלמיים

המעברים 12מתוךבארבעהרקלהשתמשיכוליםוהםלירושליםלהיכנס

ספר,לבתיגישתםונמנעתשלהםהקהילהחייניזוקיםכךבחומה.

תעסוקה.ומקורותדתייםאתריםחולים,בתיאוניברסיטאות,

-60,000כא-ראם.שלבמקרהניכרתבירושליםהחומהשלהאבסורדיות . 29

ירושלים.שלהמוניציפאלילשטחמחוץא-ראםשלבפרוורחייםפלסטינים

עלשהוטלוההגבלותבגללירושליםאתשעזבוירושלמיםחינםכמחציתם

לעבודה,-בירושליםלחלוטיןתלוייםהםהעיר.בתוךהפלסטיניתהבנייה

עליהםחוליםלביתאוספרלביתלעבודה,להגיעכדיחולים.ובתיחינוך

מעברדמוימחסוםולעבורקילומטריםכמהשלעוקףבמסלוללנסוע

 .הנכוןהאישורלהםישאםרקכןלעשותיכוליםהםנדיח.בקלבינלאומי
שעות.כעתנמשכתדקותארכהקודםאשרנסיעה

לחופשהישראליתהמחויבותאתלצחוקשמהבירושליםהחומהבניית . 30

אלבמסגדמתפילהפלסטיניםונוצריםמוסלמיםמנועיםהחומהבגללהדת.

הגדהכתושבימסווגיםהםאם-בהתאמההקדושהקברובכנסייתאקצה

המעבראתירושליםבמזרחנוצריםמפלסטיניםגםמונעתהחומההמערבית.

לחם.בביתהמולדלכנסיית

חברוןדרוםשלחמיני·חומח . 111

דרוםשלבשטחחומהלבנותתוכניתהאתישראלממשלתנטשה-2005ב . 31

חומהלבנותהסכימהזאתובמקוםמשפט,ביתשלמפסיקהכתוצאהחברוןהר

המסלוללאורךמיני-חומהבנתהמכןלאחרמקום,מכלהירוק.הקולאורך
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מרדוםהחייםפלסטינים,אלפישלחייהםעללדעההשפיעהוזוהמקורי

בדצמבר-14בלמיני-חומה.מדרוםנמצאותשאדמותיהםאולמיני-חומה

לאבאופןפוגעתשהיאמשוםהזאתהחומהאתלפרקישכיבג"ץפסק 2006

שלהם.החימשקושלהפלסטיניםשלהתנועהבחופשמידתי

IV . החרשהקולוניאליזם :התנחלויות

אתמפדותהןחוקיות.בלתיהןהמערביתבגדההיהודיותההתנחלויות . 32

בידיאושרהשלהןהחוקיותואיהרביעיתז'נווהאמנתשל , 6פסקה , 49סעיף

שלהחוקיותאילמרותהחומה.עלשלוהדעתבחוותהבינלאומיהדיןבית

לפעמיםלצמוח.להןלאפשרממשיכהישראלממשלתההתנחלויות,

הממשלה.שלמלאבאישורבגלוימתרחשתהתנחלותשלהתרחבותה

התנחלותשלבנייהרשמיבאופןישראלממשלתאישרה 2006בדצמבר

מתרחשתיותרתכופותלעתים .הירדןבקעתבצפון-משכיות-חדשה

ישממנושכתוצאהטבעי","גידולשלמסווהתחתבחשאייההתרחבות

שלטבעילגידולבהשוואה 5.5%שלממוצעגידולהישראליותלהתנחלויות

במונחיחוקילאבאורחהתנחלויותמתרחבותלפעמיםישראל.בעדי 1 • 7%

נבניםמאחזיםהחוק.אתלאכוףנעשהאינוניסיוןשוםואולםהישראלי,החוק

כתוצאה .הפועלאלמוצאיםאינםלפנותםוהאיומיםקרובותלעתים

וזר-260,000למגיעההמערביתבגדההמתנחליםאוכלוסייתמההתרחבות,

במזרחגםהנבניתהחומה ,לעילכמצוין .-200,000לירושליםמזרחשל

בתרךייכללוההתנחלויותשדובלהבטיחנועדההמערביתבגדהרגםירושלים

מעלהיעצירןגרשהגדולים,ההתנחלויותגרשישלרשתיכןעליתדהחרמה.

וכךלקנטרנים,הפלסטיניתהטריטוריהאתלמעשהמחלקיםואריאל,אדומים

 .פלסטיןשלהטריטוריאליתהשלמותאתהורסים

בסיסעלשהראה, Sמחקךעכשיו""שלוםתנועתפיךסמה 2006באוקטובר . 33

התנחלויותבידיהמוחזקתמהאדמה 40%כמעטכיממשלתיים,ונתוניםמפרת

מראיםהנתוניםפלסטינים.שלפרטיתבבעלותהיאהמערביתבגדהישראליות

רכושעלנמצאתאדומים,מעלה ,ביותרהגדולהמההתנחלות 86%לדוגמהכי

בניינים-3,400מויותרפרטית,אדמהעלהםמאריאל-35%שפרטי,פלסטיני

ישראלממשלתפרטית.פלסטיניתשבבעלותאדמהעלנבנובהתנחלויות

פרטיתבבעלותקרקעותעלהתנחלויותבניית :עבירהגוררת"עבירהיעכשיושלום 5
 . 2006נובמברהתנחלויות",מעקבצוותפלסטינית,

 10~ו:נ.טם
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נוטלתהיאוכיהמערביתבגדהפרטיתפלסטיניתבעלותמכבדתהיאכיגורסת

האגתקנותשל 46סעיףמזו,יתרהזמני.באורחרקביטחוןלצורכיקרקעות

פרטי"רכוש ...לכבד"ישכיאומרכמחייבות,מכירהישראלשבהן , 19מ-דס

לממשלתמבוכההסבועכשיו""שלוםשלהגילוייםלהפקיעו".אפשרו"אי

אתוחזור,דחהדחתה,שזוכיווןבחיוב,תיענהזוכיסבירלאאבלישראל

 , 49לסעיףבניגודנבנוההתנחלויותלפיהןהבינלאומית,הקהילהתלונות

איאתשובמדגישהזההחדשהגילויהרביעית.ז'נווהאמנתשל 6פסקה

בגדה-ההתנחלויות-ישראלשלהקולוניאליתהאימפריהשלחוקיותה

המערבית.

וישנם"טובים"מתנחליםישנםכימלמדתהקולוניאליזםשלההיסטוריה . 34

חינםמהםרביםהישראלים.המתנחליםעםהענייןהואכזה"רעים".מתנחלים

הצדמןחיים.ואיכותמסתמריציבגלללהתנחלויותשנמשכורגיליםישראלים

האוכלוסיהעלעליונותואתלממשבדעתוהנחושפנאטימיעוטישנוהשני

ראיותישנןהמערביתהגדהרחביבכלאלימים.באמצעיםהפלסטינית

זיתכרמיהרסשלצורהלובשתכללבדרךאשרמתנחלים,שללאלימות

ביותרהמרגיזהההתנהגותספק,בליהמסיק.לעבודותהפרעהאופלסטיניים

מותקפיםפלסטיניםספרביתתלמידישםבחברון'מתרחשתמתנחליםשל

טרורמפניבפחדחייםותושביםמוכיםחנווניםהספר'לביתבדרכםומושפלים

הפלאחיםעללהגןצה"לשלמחובתוכיבג"ץפסיקותלמרותהמתנחלים.

נוכחעינייםעוצםשצה"ללכךראיותישנן 6המתנחלים,מפניהפלסטינים

שלובהשפלהבהטרדהפעולהאיתםמשתףולפעמיםהמתנחליםאלימות

בחברון.יצה"למצדכזאתלהתנהגותעדהייתיעצמיאניפלסטינים.

V . הירדןבקעת

שלההרגבלאורךהחומהאתלבנותמוקדמותתוכניותעלויתרהישראל . 35

מקוםמכל .הירדןבקעתאתפורמאליתלנכסוכךהכבושהפלסטיניהשטח

דומהבדרךהמערבית,מהגדה 25%הכוללזה,באזורשליטתהעלעומדתהיא

המערביבגבולהירוקלקוהחומהביןהסגוריםבשטחיםשעשתהלמהמאוד

ברורההירדןבבקעתתמידלהישארישראלשלכוונתה .פלסטיןשל

ביוםניתןהדיןפסקושומרון.ביהודהצה"לכוחותמפקדנ'מרדארואשד 9593/04בג"ץ 6
פרדסם.וטרם 26.6.2006

 . 2006יוניהמערבית",בגדהישראליםאזרחיםעלהחרק:אכיפתחרק"מראית ,דיןיש 7
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שם,הפלסטיניםעלשהוטלובהגבלותראשיתומופגנת,הממשלה,מהצהרות

בבקעתההתנחלויותבמספרובגידולהישראליתהשליטהבהפעלתושנית

 .הירדן

כתרבתעםזהרתנתעוררתלהחזיקהירדןבבקעתהחייםהפלסטיניםעל . 36

אישוריםללאהירדןבקעתבתרךלנועזכאיםאלהאנשיםרק .הירדןבבקעת

בבקעהמתגורריםשאינםאדמותבעליכוללאחרים,פלסטיניםישראליים.

אישוריםולמעשההירדן,לבקעתלהיכנסכדיאישורלהשיגחייביםופועלים,

ועיכוביםיומיתנסיעהמחייביםוהםלילה,לשהותתקפיםאינםכאלה

צעדיםהמערבית.הגדהחלקייתרעםהירדןבקעתאתהמחבריםבמחסומים

עלמקשרתנסיעהעלהגבלות .הירדןבקעתשללבידודההוליכואלה

שתוצרתםמשרםהמערביתהגדהלשורקילהגיעהירדןבקעתשלהפלאחים

נרקבת.היאשםבאל-חמרה,בעיקרבמחסומים,תדירבאורחמערבבת

כשטחמוגדרהבקעהשרובמשרםחמורה,בעיההיכרהירדןבבקעתדיור . 37

c , הסמכותרבידםבנייה,אישוריהישראליםמןלהשיגישכיפירושואשר

זרבשליחותנדיר.באורחרקמושגהאישור-אישורבלאשנבנומבניםלהרוס

בידילהריסההמועמדיםמבניםיששםיהירדןבבקעתכפריםבשניביקרתי

בתנאיםהמתפקדתיכוןספרבביתביקרתיברג'יפטליק,הואהראשוןצה"ל.

ביתכילידווחשם-בחלונותשמשרתואיןשכרמקבליםאינםמורים-קשים

ביןרכסעלהנמצאאל-עקבה,היההשניהכפרהריסה.צרתחתפועלהספר

מיםברשאיןבכפר,המערבית.הגדהצפרןשלההריםלשררתהירדןבקעת

כולל , 16נגדמהם ,בתים 3 5יש ,טוריםגבראמספקיםהחשמלואתזורמים

ישביקרתי,ברהעליז,הילדיםבגןבהריסה.איוםישילדים,רגןמרפאהמסגד,

 ,-85%בפחתהאל-עקבהאוכלוסיית 1967מאזהשכנות.מהקהילותילדים 85

יכולחברתיבתכנוןציניתרגילאיזהנירם.אדםבני-300ל-1967ב-2,000מ

 ?בכפרהמבניםמחציתכמעטשלהריסהלהניע

VI . מחסומים ?תנועהחופש

-376מגדלותעלות,עפר,תלידרכים,חסימותכוללהמחסומים,מספר . 38

המערביתהגדהאתמחלקיםהללוהמחסומים . 2006בדצמבר-540ל-2005ב

(ראמאללה),המרכזוטול-כרם),ג'נין(שכם,הצפון :נפרדיםאזוריםלארבעה

שנוצרוכיסיםערדישנםהללוהאזוריםבתרךירושלים.ומזרח(חברון)הדרום

שללשימושכבישיםיכןעליתרהדרכים.וחסימתהמחסומיםמערכתבעזרת

 ~l!I~ם 10
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קנטונים 10לכדיהמערבית,הגדהאתיותרעודמפצליםבלבדישראלים

כדיבאישוריםלהצטיידיששכןמזו'זומנותקותעריםבנטוסטנים.אוקטנים

 2006בדצמבר-22בלהשגה.קשיםוהאישוריםלמשנהו,אחדמאזורלנסוע

הפלסטינים.חייעללהקלכדימחסומים 27תפרקכיישראלממשלתהודיעה

בדרךבהתמדה.משתניםהמחסומיםדרךמעבראישורילהנפקתהכללים . 39

המערבית,הגדהצפוןאתלעזוברשאיםאינם 35עד 18בגיליםגבריםכלל

אינםהמחסומיםלגביצבאייםצוויםזה.בענייןברורכללאיןואולם

לעבוריורשואםוטעייהניסוישלבשיטהלבררהפלסטיניםועלמתפרסמים,

שלסודיתרשימהישנהבכך'דילאוכאילומחסום.דרךמסויםביום

דרךלעבורמורשיםשאינםביטחוניים","סיכוניםשלשמות-180,000כ

המחסום.אלהגיעועדכזהלאדםנמסרתאינההודעהשוםאךמחסומים,

מעברוונמנעישקשוחה.כללבדרךהיאבמחסומיםהחייליםשלהתנהגותם

מסמכיו.אתלהסבירניסהאוחייל,עםשהתווכחמשוםרקבמחסוםאדםשל

מראש,ולהתפרסםעקביבהיר,להיותהחוקמןהדורשהחוקיותעקרון

שולטזאתתחתבמחסום.זהלעיקרוןיחסשוםואיןידועאינולחלוטין

וקפריזי.שרירותימשטרבמחסומים

כדיבהןלנועחייביםשהפלסטיניםעלובות,צדדיותודרכיםמחסומים . 40

שנסיעות,לכךגורמיםהמתנחלים,לשימושהראשייםהכבישיםאתלהניח

שעות.שלושעדשעתייםכיוםאורכותדקות, 20עד 10לכןקודםארכואשר

החייליםהתנהגותאתגםכמוהללו,האמצעיםאתמצדיקהישראל

שלמעברלסכלהצליחוהצעדיםכיוטוענתביטחוניותבסיבותבמחסומים,

אחרת.ביטחוניתזוויתישנהמקום,מכלרבים.מתאבדים-פוטנציאליים

המתנחלים,לנוחותכל,קודםשנועדו,צעדיםהללובצעדיםרואיםהפלסטינים

עםבמגעצורךללאהמערבית,הגדהברחביתנועתםאתלאפשרכדי

כאלאליהםהתייחסותתוךהפלסטיניםאתלהשפילכדיושנית, ;הפלסטינים

גדולאיוםהארוךבטווחהמבטיחעצור,זעםהיאהתוצאהנחותים.אדםבני

נועדההאפרטהייד'שלאפריקהבדרום .ישראלשלביטחונהעליותרעוד

התנועה""אישורי-השחוריםשלהחופשיתהתנועהאתלהגבילדומהשיטה

האפרטהיידמשטרכלפיואיבהזעםיותריצרוהםכיוידוע-לשמצההידועים

זה.מניסיוןללמודלישראלכדאיאחר.אמצעימכל

עלהאוסרצוהמערביתבגדהל 11צהכוחותמפקדפיוסםבנובמבר-19ב . 41

ללאישראלייםרכבבכליישראליםעםלנסועהמערביתבגדהפלסטינים

10 D,!,11!1~ 
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ניסיוןבכךרואיםממשלתייםלאארגוניםשלישראלייםפעיליםאישור.

הצו.אתלכבדיסרבוכיוהודיעופעילותםאתלהגביל

VII . צבאיותפשיטות

פשיטותיואתצה"להגביר 2006בינוארהחמאסממשלתבחירתמאז . 42

פשיטות 656נערכובלבד 2006בנובמברהמערבית.הגדהלתוךהצבאיות

נערכופלסטינים,-150כנהרגוהללובפשיטותהמערבית.הגדהלתוך

 179(בממוצערביםפלסטיניםנפצעורכוש,להרסשהביאוומעצריםחיפושים

שלהללוהפעולותרובלחודש). 500של(ממוצעמאסריםובוצעולחודש)

ובשכם.בג'ניןבעיקרהגדה,בצפוןבוצעוצה"ל

אסירים .,

שהורשעואסיריםישראלים,כלאבבתיפלסטיניםאסירים ooo,9כ-ישנם . 43

עדצה"לנגדאלימותפעולותלמןהנעותביטחוניות,בעבירותהואשמואו

-100מויותרילדים 400כוללזהמספראנטי-ישראלית.פוליטיתפעילות

המוחזקיםעציריםכלומרמינהליים,עציריםד ooמ-יותרישנםבנוסף,נשים.

סיכוןבהםרואההכיבושששלטוןמשוםפשוטמשפט,אואשמהללא

ביטחוני.

אסירים.שלוהמאסרהמשפט ,הטיפולאופןעלרציניותתלונותישנן . 44

כואבות.בתנוחותארוכהוחקירהממושךבבידודמלווהמשפטלפנימעצר

שלהתקיןההליך 8זה.מהליךמהותיחלקחינםשינהומניעתהטעיותאיומים,

הנערמיםומכשוליםצבאייםמשפטבתילפנימשפטבאמצעותמופרהחוק

ישראלנדירים.משפחהוביקוריעלוביםהכלאתנאיההגנה.פרקליטיבפני

הכבוש,הפלסטיניבשטחולאבישראלכלאבבתיפוליטייםאסיריםמחזיקה

שלממשפחותמונעתהיאוכךהרביעית,ז'נווהבאמנת 49סעיףשלהפרהתוך

 9אצלם.לבקרהזכותאתהאסיריםמןרבים

: 8 Antonio Marchesi, Getting Around the lnternational Prohibition of Torture 

-Responsibilities of the Israeli Government and the Palestinian National Au 
. 27 . thority, (December 2006), p 

הכלואיםפלסטיניםשלמשפחהלביקוריבזנוחהפגיעה :אסורים"ביקוריםבצלם, 9
 • 2006ספטמברבישראל",
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לכןישראליים.סוהרבבתיפלסטינים-650,000מיותרהוחזקו 1967מאז . 45

הישראלית.הכליאהמערכתעםבמגעבאהשלאפלסטיניתמשפחהכמעטאין

נגדמרירותמלאיכשהםהסוהרמבתיהאסיריםרוביוצאיםנמנעבלתיבאופן

הכיבוש.שלטונות

ממוקדותחריגותח.

באמצעותנשחקהמוותעונשאתשביטלהכמדינהישראלשלשמה ] ... [ . 46

צה"למשתמשבההחוץ-שיפוטית",ה"הריגהאוההתנקשותמדיניות

הוועדפיעל .-2000בהשנייההאינתיפאדהשלתחילתהמאזבהרחבה

מדיניותבאמצעותנהרגולערךפלסטינים 500עינויים,נגדהציבורי

 ] ... [מפשע.חפיםאזרחים 168כוללההתנקשויות,

משפחותהפרדת .ו

פלסטיניםמשפחה.לחייכבודמעטמגליםהישראליםוהמדיניותהחוק . 48

יחדלחיותיכוליםאינםהכבושיםמהשטחיםלפלסטיניםהנשואיםמישראל

בתאוזוגבןעםלחיותיכוליםאינםהכבושיםמהשטחיםפלסטינים .בישראל

משפחות.לאיחודבקשות 120,000כללנשקלולא , 2000שנתמאז 10זרים.זוג

זוגםבניעםיחדלחיותיכוליםאינםירושלמיותזהותתעודותעםירושלמים

החומהבנייתהמערבית.הגדהשלזהותבתעודותהמחזיקיםזוגםבנותאו

 11 •זובדרךירושליםבמזרחהפלסטיניותמהמשפחות 21 %הפרידהבירושלים

אשרותלחידושלבקשותלסרבהחלהישראל :חדשהבעיההתעוררהכעת

לקבללא-יהודיםלזריםמרשהאינהישראלזר.דרכוןבעלילפלסטיניםשהייה

-זרדרכוןלבעליהרשתהלכןשקודםאףהכבושים,בשטחיםתושבזכויות
שלושהמדישלהםהתיירויזותאתלחדש-בפלסטיןנולדומהםרבים

חודשים.

מנועיםחמאס,ממשלתבחירתמאזזו,במדיניותהגלומההאפליהבשל

ומכניסה-מחדשויזהמקבלתשנים,במשךהכבושיםבשטחיםשחיואנשים,

הכבוש.הפלסטינילשטח

שישראל:האיסורבהקפאה"משפחותהפרט,להגנתהמוקדעםבצלםשלמשותףדוח 10
 • 2006יוליהשנייה",האינתיפאדהפרוץמאדבשטחיםמשפחותאיחודעלמטילה

.) 2006 11 Badil, Displaced by the Wall (September 

iO ם~~ 
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בעלימשפחהבנישלהדרהבאמצעותמשפחותמופרדותמכךכתוצאה

מרצים,סטודנטים,עסקים,אנשיהכבוש.הפלסטיניהשטחמןזריםדרכונים

רביםחוקיים""לאזוגבניהם.אףנפגעיםהומניטאריוסיועבריאותעובדי

מתמידבפחדזאתעושיםהםאבלכבושי'ההפלסטיניבשטחלחיותממשיכים

ענייןזהונקמנית,מדיניותלנקוטישראלהחליטהמדועוגירוש.מאסרמפני

אוחמאס,בחירתעלעונש ?דמוגרפיהאוביטחוןשלמסיבותלספקולציה.

 ?שלהברוריםמבקריםלסלקרצון

ואפרטהיידגזעיתאפליה .ז

אפליהשלהצורותכלביעור"בדברהבינלאומיתהאמנהשל 1סעיף . 49

הגבלההכלל,מןהוצאההבחנה,"כלגזעית"כ"אפליהמגדיר-1966מגזעית"

אולאומי,מוצאמשפחתי,ייחוסצבע,גזע,נימוקיעלהמיוסדיםהעדפהאו

והשימוש,ההנאהההכרה,אתלסכלכדיבהןישתוצאתםאושמגמתםאתני,

האדםזכויותשלשווה,בסיסעלבשימוש,אובהנאהבהכרה,לפגוםאו

בכלאוהתרבותיים,החברתיים,הכלכליים,המדינייםבחייםהיסודוחירויות

אפליהולבערלאסוררקמהמדינותדורשתזואמנההציבור."בחייאחרתחום

וענישהאפרטהיידפשעישללדיכויהבינלאומית"האמנהאחרת,אמנהגזעית.

שלפרקטיקותפליליותכעבירותוקובעתלכתמרחיקה , 3-197מבגינם"

יחסנפשי,אוגופניסבלגרימתכוללותהיתרשביןואפליה,גזעיתהפרדה

המונעיםתנאיםשלהמכוונתיצירתםאושרירותי'מעצראנושי'לאאומשפיל

אדםזכויותשלילתבאמצעותגזעיתקבוצהשלהמלאההתפתחותהאת

פעולותכאשרזאת,מקבוצהתנועה,לחופשהזכותכוללוחירות,בסיסיות

קבוצתאואחתגזעיתקבוצהשלשליטהוביסוסכינוןלמטרתננקטותכאלה

השיטתי".ודיכוייםאדםבנישלאחרתגזעיתקבוצהכלעלאדם,בני

ואפרטהיידגזעיתאפליהנגדהאמנותשליישוםבתוקףדוחהישראל . 50

ההכחשה,למרותהכבוש.הפלסטיניבשטחשלהולמדיניותלחוקיהביחס

אתמפריםשלהוהפרקטיקותמהחוקיםשרביםהמסקנהאתלהסיקלאקשה

לשטחיםלהיכנסרשאיםישראליםגזעית.אפליהכלשללביעורה 1966אמנת

לרישיוןנזקקיםהפלסטיניםבעודרישיוןללאהירוקלקוהחומהביןהסגורים

הכבושיםהפלסטיניםבשטחיםבתיםהריסת ;סגורלאזורלהיכנסכדי

הגדהרחביבכל ;פלסטיניםהמפלהבאופןמתבצעתהמזרחיתובירושלים

הפלסטיניםפניעלמועדףליחסמתנחליםזוכיםבחברון'ובעיקרהמערבית,

בנייהזכויותלמתנחלים),רקנשמריםראשיים(כבישיםלתנועההקשורבכל

iO 1,1111.ם~ 
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ללאמפלים ) 48(סעיףמשפחותבאיחודהשולטיםהחוקים ;צבאיתוחסות

ובגדהבעזהלפלסטיניםונפשיגופנינזקגורםצה"ל ] ... [הפלסטיניםאתבושה

ליחסנתוניםאסירים ;משפטללאמוחזקיםפלסטיניםד ooמ-יותר ;המערבית

מנועיםהכבושהפלסטיניהשטחרחביבכלפלסטינים ;אנושיולאמשפיל

מבטיחהכזאתפעילותכילהכחישברצינותאפשרכלוםתנועה.מחופש

אחרתגזעקבוצתפניעל(יהודים)אחתגזעקבוצתשלשליטהומבססת

אוכוונתהזוהיכימכחישהישראל ?אותםמדכאתשיטתיובאופן(פלסטינים)

הזה.מהדוחכזאתמטרהאוכוונהלהסיקאפשרואולם,מטרתה.

הפלסטיניתמהרשותהמימוןועצירתההומכיטאריהמשברח.

יותרבעזה,עזה.ברצועתוגםהמערביתבגדהגםהומניטארימשברקיים . 51

שלהכנסהעלהעומדהרשמיהעונילקומתחתחייםהאוכלוסיהשל-80%מ

מהכנסהסובליםהביתממשקי 56%המערביתשבגדהבעודליום,דולר 2.1

צרכיהםאתלכלכלמסוגליםואינםמזוןבסיועתלויים ,העונילקושמתחת

כתוצאהקשותניזוקוהמערביתבגדהוהחינוךהרפואיהשירותהבסיסיים.

בידימשכורותתשלוםאינגדשביתה-חודשיםכמההנמשכתמשביתה

הקהילהנגדכמחאהגםאבל ,) 2006 (מארסחודשמאזהפלסטינית,הרשות

כזהבמצבהפלסטינית.מהרשותהמימוןאתמונעתשהיאכךעלהבינלאומית

בעלייה.נמצאיםופשיעההמשפחהבקרבשאלימותמפתיעזהאין

הפלסטינית,הרשותמימוןהפסקתשלתוצאההואהמשבררבה,במידה . 52

המע"מכספיהעברתאתהפסיקהישראלממשלתבבחירות.החמאסניצחמאז

מוצריםעלהרשותבשםגובההיאאותםלחודש,דולרמיליון 60עד 50בסך

רשותכללישראלאיןחוקית,מבחינתהכבוש.הפלסטינילשטחמיובאים

-1994מהפרוטוקולפיעלהפלסטיניתלרשותהשייךהכסף,אתלהעבירלסרב

פלסטיןלשחרורלארגוןישראלממשלתביןהכלכלייםהיחסיםאתהמסדיר

אבלביטחוניות,בסיבותפעולתהאתישראלמצדיקה ,כצפויפאריס).(הסכם

המשטרשינויעללהשפיעהנחושהכהחלטתהנראיתהאמיתיתהסיבה

רווחתוכלפיכיבושכשלטוןהתחייבותהאתישראלמפרהזהבתהליךברשות.

ככללהקשותבמטרההחיים,תנאישלהמכוונתבהכבדההכבוש.העםשל

אכזרייםאמצעיםשלוהשלטההמימוןעצירתתוךהפלסטינים,עלהאפשר

 33סעיףשלהפרהתוךקולקטיביתענישהשלבמדיניותישראלהחלהנגדם,

 ) failed state (כושלתמדינהמייצרתהיאמזה,גרועהרביעית.ז'נווהבאמנת

עצמה.ולישראלהכבושהפלסטינילשטחרעותהמבשרתשלה,גבולותיהעל

 ~1!1,11.ם 10
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בחירתמאזהכבוש.הפלסטיניבשטחבמשבראשמהישראלרקלא . 53

העברתאתאחרותמדינותואףהאירופיהאיחודהפסיקו , 2006בינוארהחמאס

מגנהאינהבישראל'מכירהאינהשזומשוםהפלסטיניתלרשותהכספים

מכך,גרועישראל.כלפיקודמותמחויבויותעצמהעלמקבלתואינהאלימות

הפלסטיניתלרשותבנקאיותהעברותעללאסורהאמריקאיהאוצרהחלטת

דילאוכאילוהפלסטינית.לרשותכספיםלהעבירמסרביםשבנקיםלכךהביאה

 .והכלכליהפוליטיהבידודמדיניותבעקבותהלכוה"רביעייה"מדינותבכך'
בהמלצתזמני,בינלאומימנגנוןהאירופיהאיחודהקיםהמשבר,עללהקלכדי

עלולהקלהרפואיבסקטורהעובדיםהפלסטיניםעללהקלכדיה"רביעייה",

כדיבסיסיות,והקצבותדלקכוללהציבוריים,השירותיםשלשוטפתאספקה

האוכלוסיה.שלביותרהעניהחלקצורכיעללענות

דולרמיליון 2006-865בזובדרךשילםהאירופיהאיחודכיאף

בכךהיהלא--2005בלמימוןבהשוואהאחוזים 27שלגידול-לפלסטינים

מקום,מכלהציבורי.בסקטורהעובדיםהפלסטיניםלרובמשכורותלשלםכדי

עובדירובמישראל,הפלסטיניתלרשותהמגיעיםהמסיםכספיעצירתבגלל

שלהם,הבסיסיותההוצאותבמימוןמתקשיםוהםשכרללאנשארוהממשלה

 .וחשמלדירהשכרכמו

שעםראשונהפעםזו-כלכליותלסנקציותנתוןהפלסטיניהעםלמעשה, . 54

מועצתהחלטותאתמפרהישראל .להביןקשהזהאתכזה.ליחסזוכהכבוש

בלתיטריטוריאלייםלשינוייםהנוגעותהאו"םשלהכלליתוהעצרתהביטחון

-2004מהמייעצתהדעתלחוותלצייתומסרבתאדם,זכויותולהפרתחוקיים

תחתעליה.סנקציותמהטלתחומקתהיאזאתובכלהבינלאומי,הדיןביתשל

ביותרהמחמירלמשטרנתוןהפלסטינית,הרשותולאהפלסטיני,העםזאת,

 .המודרניבעידןשהושלטובינלאומיותסנקציותשלאולי

אדםזכויותעלוחחגנחאזרחיתחבדחט.

ממלאת-והבינלאומיתהישראליתהפלסטינית,-האזרחיתהחברה . 55

חינוךבאמצעותהפלסטיניהעםשלהאדםזכויותעלבהגנהמרכזיתפקיד

ארגוניםמונעת.ופעולההומניטארי'סיועמשפטיות,תביעותציבורי'

אדםבזכויותפגיעהעלמידעומפרסמיםמנתחיםאוספים,לא-ממשלתיים

העליוןהמשפטלביתעותריםהםשאפשר,במקוםהכבוש.הפלסטיניבשטח

היומהןכמה-ישראלשלהעליוןהמשפטביתהחלטותכלסיוע.לבקשכדי

דוחהתייחסואליהןבעליל'מועילותבלתיוכמההאדםזכויותלענייןמועילות

10 D.l}ljlמ 
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לאארגוניםישראל.מתוךבעיקרממשלתיים,לאמארגוניםהחלו-זה

רבישירותיםמבצעיםוהרווחההחינוךהרפואה,בשטחהפועליםממשלתיים

הפלסטיניםעללגונןכדיהאזרחיתהחברהשלפעיליםמתערביםלעתיםעדך.

ארגוןזכויות.עלבעמידהסיועלהגישכדיאוהמתנחלים,אוצה"למפני

ל 11צהחיילישלהתנהגותםאחדעוקב ," WATCH"מחסוםהישראלי,הנשים

שלוםפעיליהחיילים.מןכמהשלהתנהגותםאתבכךומרכךבמחסומים

אלימותמפניהפלסטיניםהפלאחיםעלוהגנוהזיתיםבמסיקסייעוישראלים

החומהבנייתנגדקבעדדךמפגיניםופלסטיניםישראליםפעיליםהמתנחלים.

אתהאזרחיתהחברהשללזכותהלזקוףיש .בילעיןהכפרכמובמקומות

 .הפלסטיניהעםשלהסבלהפחתת

בינלאומיתואחריותבאחריותנשיאה .י

] ... [ 

המפרהמדינהמדינה.מצדלאחריותתחליףאינהאישיתפליליתאחריות . 57

למטרותהמשמשרכושאחרת,מדינהשלרכושוהורסתהבינלאומיהחוקאת

הנפגעת,המדינהלפניהדיןאתלתתצריכההכבוש,בשטחהומניטאדיות

המפרהמדינהמזו,יתדהמדינה.אחריותשלהמסורתייםלעקרונותבהתאם

עצמהעללהביאעשויההכלליהבינלאומיהחוקשלחמודהנורמהבשיטתיות

נתונהולהיותכזאת,התנהגותבגללככללהבינלאומיתהקהילהלפניאחריות

 12כזאת.תביעהלתבועהמוכנהמדינהכללפנילפיצוייםבינלאומיתלתביעה

עלישראלשלהתקפותבעקבותמנזקיםסבלואירופיות,בעיקררבות,מדינות

הפרהישראלכן,עליתדהכבוש.הפלסטיניבשטחההומניטאדיהסיועמיזמי

למןהכבוש,הפלסטיניבשטחהבינלאומיהחוקשלתקפותנודמותבשיטתיות

מדינותהאנושות.נגדחמודיםפשעיםעדהעצמיתההגדרהשלהשלילהצורת

שללכלליםבהתאםישראלנגדתביעותלהעלותלשקוליכולותבהחלט

האדםזכויותבשטחהתחייבויותיהאתלקייםלהמריצהכדימדינה,אחריות

ההומניטאדי.והחוק

12 Draft articles on the Responsibility of States for Intentionally Wrongful Acts (arts. 40 
and 48 (2) (b) ), Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, 
Supplement No. 10. 
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 ?נוספתמייעצתדעתבחוותצורךיש :ואפרטהיידקולוניזציהכיבוש,י"א.

עויניםמשטריםשלושהזיהתההאו"ם,באמצעותהבינלאומית,הקהילה . 58

שלרבותהחלטותוהכיבוש.האפרטהיידהקולוניאליזם,-האדםלזכויות

הגדהשלהישראליהכיבושכך.עלמעידותהאו"םשלהכלליתהעצרת

המשטריםשלושתמכליסודותכוללירושליםמזרחושלעזהשלהמערבית,

הקהילהשללדאגהמיוחדלמקורהכבושהפלסטיניהשטחאתהופכיםואלה

הבינלאומית.

נשלטישראלבידיהכבושהפלסטינישהשטחכךעללחלוקאפשראי . 59

הבינלאומיהדיןביתהכיבוש.שלהמשפטילמשטרהשייכיםכלליםבאמצעות

עלשלוהדעתבחוותירושליםולמזרחהמערביתלגדהבהתייחסוזאתאישר

כיוקבעהכבושים",הפלסטינייםבשטחיםהחומהשלהמשפטיות"ההשלכות

ישימה ,) 1949 (מלחמהבעתאזרחיםלהגנתבהתייחסההרביעית,ז'נווהאמנת

ז'נווהאמנתעלהחתומותומדינותהאו"םעצרתהביטחון'מועצתבשטחים.

הכבוש.הפלסטיניהשטחכללגביישימההזאתהאמנהכיהכריזוהרביעית

שישראללעשות,ניסתהשישראלכפיברצינות,לטעוןאפשראיכן'עליתד

אתפינתהכאשד , 2005אוגוסטמאזעזהרצועתשלהכובשמלהיותחדלה

קיץ",גשמי"מבצעשלתחילתולפניאפילומהרצועה.צה"לואתמתנחליה

גבולותיהעלשליטהבאמצעותהשטחעלמעשיתשליטהישראלקיימה

המבצעתחילתמאזהימי.והשטחהאוויריהמרחבהרצועה,שלהחיצוניים

צבאיותחדירותבאמצעותהרצועהבתוךהצבאיכוחהאתישראלמימשה

כיבוש.בבידודהמכוננותבנסיבותוהפגזה,

ירושלים.ובמזרחהמערביתבגדהמתנחלים-460,000מיותרישנםכיום . 60

המערביתבגדהמיםומקורותאדמותלעצמהניכסהישראלכן'עליתד

שלכצורהנדאההמערביתהגדהאתהישראליהניצוללשימושה-שלה.

למגילתובניגודבסיסיותאדםזכויותשלכשלילהשהוכרזמהסוגקולוניאליזם

לארצותעצמאותהענקתעלהכלליתהעצרתשלבהכרזהכנזכרהאו"ם,

 .) XV1514(החלטה .-1960מקולוניאליות

לעתיםמושוותהכבושהפלסטיניבשטחישראלשלוהפרקטיקההמדיניות . 61

ג'ימישלספדואתלמשל(דאואפריקהבדרוםהאפרטהיידשללאלוקרובות

חינםואפרטהיידכיבוש ,עיןלמראית .)] 2006 [אפרטהייד"לא"שלום,קוטר

אלאטווחאדוןדכאנימשטרלהיותאמודאינוהכיבוששונים.משטריםשני

להסדרעדמזויןסכסוךבעקבותבשטח,וסדרחרקהמקייםביניים,אמצעי
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המיעוטאתששימשממוסדת,גזעיתאפליהשלמערכתהואאפרטהיידשלום.

התאפייןהואהשחור.הרובעלשליטתואתלשמורכדיאפריקהבדרוםהלבן

לבניםלאזוריםהארץשלפיצולההשחורים,מןהפוליטיותהזכויותבשלילת

שנועדומגביליםאמצעיםשלוהשלטהבנטוסטאן)(שנקראושחוריםולאזורים

הוגבלהתנועהחופשללבנים.וביטחוןגזעיתהפרדהלבנה,עליונותלהשיג

כניסתםאתלהגבילשניסתה )" pass system "(האישורים""שיטתבאמצעות

ברוטאליביטחונימנגנוןבעזרתנאכףהאפרטהיידהערים.לתוךהשחוריםשל

מזה,זהשוניםהמשטריםשניכיאףמשמעותי.תפקידהעינוייםמילאושבו

הכבושיםהפלסטיניםבשטחיםמפעילהשהיאוהשיטותישראלשלהחוקים

 ] ... [האפרטהיידשלהיבטיםבוודאותמזכירים

משטרהואכיבוש .הבינלאומילחוקמנוגדיםואפרטהיידקולוניאליזם . 62

במשךאישורה.אתמקבלשאינוהגםהבינלאומיתהקהילהבעיניהנסבלחוקי'

בנבנישתי,איילהישראליהחוקרשלבמלותיוהאחרונים,העשוריםשלושת

משטרשלהחוקיותהתוצאותמה 13שלילית".לקונוטציה"זכההכיבוש

עלהמוטלותהמגבלותמןאחתשאףברור ?שנהארבעיםהמתמשךכיבוש

מהןואולם, 14כל-כך.ממושךמכיבושכתוצאהמתמעטתאינהכיבוששלטון

שלהמאפייניםמןכמהלעצמוסיגלכזהמשטרכאשרהמשפטיותהתוצאות

או ?חוקימשטרלהיותממשיךהואהאם ?האפרטהיידושלהקולוניאליזם

שללאינטרסיםהמכווניםל"אמצעיםביחסבעיקרכזהלהיותמפסיקהואשמא

הכבוש,העםלגביהמשפטיותההשלכותמהןהמצב,זהאם 15 ?עצמו"הכובש

לביתכאלהשאלותלהפנותאיןכלום ?שלישיותומדינותהכיבוששלטון

 ?נוספתדעתחוותלקבלתהבינלאומיהמשפט

החומהבנייתשלהמשפטיות"ההשלכותעל 2004שלהדעתשלחוותנכון

האו"םאתלחייבכדיהשפעהדיחיתהלאהכבושים"הפלסטיניםבשטחים

האו"םכילזכוריששני,מצדהחומה.בנייתנגדיותרמוצקהפעולהלנקוט

לכיבושהביחסולהדריכוכדיהבינלאומיהדיןמביתדעתחוותארבעביקש

כדאיכאלה,בנסיבותאפריקה.דרוםבידינאמיביה 1אפריקהדרום-מערבשל

נוספת.מייעצתדעתלחוותבקשהברצינותלשקולבהחלט

13 The International Law of Occupation (1993), p. 212. 
14 A. Roberts, "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories 

Since 1967" (1990) 84, American Journal of lnternational Law 44, 55-57, 95. 
15 Benvenisti, op. cit (note 13), p. 216. 
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האדםזכויותועתידפלסטיןישראלי :מסקנהי"ב.

זכויותשללעתידןמיוחדתחשיבותבעלהואהכבושהפלסטיניהשטח . 63

 60במשךחאו"םשלהיוםסדרעלחיובפלסטיןהאדםזכויותבעולם.האדם

הגדהירושלים,מזרחכיבושמאזשעברוהשנים 40במשךובעיקר ;שנח

פלסטיןשלהכיבושהתחרושנים,במשך .-1967בעזהורצועתהמערבית

הבינלאומית.הקהילהשלהלבתשומתעלאפריקהבדרוםוהאפרטהייד

המתפתחתלארץחיתהופלסטיןהאפרטהיידמשטרקצואלבא-1994ב

מונחתכאןהנהלמערב.הקשורמשטרשלשעבודתחתבעולםהיחידה

בעולםבעיקראחרים,משטריםישנםהאדם.זכויותלעתידהמשמעות

למערבהקשורמשטרשלמקרהאףאיןאבלאדם,זכויותהמדכאיםהמתפתח,

כןועושהמתפתחמעםהאדםזכויותואתעצמית,להגדרההזכותאתהשולל

להיותהפךהכבושהפלסטיניהשטחכךמשוםהנה .זמןהרבהכל-כךבמשך

לשפוט.ישהאדםלזכויותמחויבותושאתמבחןלמערב,מבחן
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