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בחלקםביטחוניים,מחיריםמישראלגובהאדםזכויותהפרתשבצידההתנהלותכינראהזהעמדהבנייר

אלאהאדםלזכויותמבוזנובעותלאהללוההפרותאםגםבכך.הכרוךהמוסרילפגםמעברמשמעותיים,

כימתגלהיותרמעמיקבניתוחאקוטיים,ביטחונייםאומבצעייםמאילוציםכנובעותבכנותנתפסות

אלוהפרותלהצדיקטעותזולפיכךצרה.ביטחוניתבהסתכלותאפילוהתועלתעלעולההנזקלעיתים

בנימוקים ביטחוניים.

הפרתעלבעברשילמהשישראלביטחונייםמחיריםשלדוגמאותארבעכוללבניירהמובאהניתוח

זכויות האדם. להלן תמצית הדוגמאות:

שרשרת האירועים שלפני מבצע שומר החומות

האדם,זכויותשלהפרותשכללוישראלמצדצעדיםשלשורההזמן,צירעלמציגה,הראשונההדוגמא

להתדרדרותעדפלסטינים,ארגוניםמצדאיומיםגםמכןולאחרעממיותמחאותקמולהןושבתגובה

מהמחאותהתעלמהשישראלמראההאירועיםאחרמעקבהחומות.שומרמבצעסביבלאלימות

החזקכצדמצידה,ישראל,הפלסטינים.מצדוהתלקחההלכההאלימותובמקבילהאזרחיות,והדרישות

רבותרקטותחמאסירהבמסגרתולשיא,להגעהעדיותר,אףקשיםודיכויבאלימותהגיבהוהשולט,

לעבר יישובים בישראל ונפתח מבצע "שומר החומות".

המקרה של חיסול בכיר החמאס שייח ג'מאל מנסור

שייח'החמאס,בבכירשראומייששבצה"לבעודהשניה.האינתיפאדהבימיעוסקתנוספתדוגמא

באמ"ןגורמיםישראלים,אזרחיםברצחמעורבשהיהמיואתצבאיתבפעילותשעסקגורםמנסור,

רבותהעוסקתמזויינת,מתנועהחמאסאתלהפוךורצהאלימותלפעולותהתנגדהואכיטועניםובשב"כ

הפלגהתחזק-לא-מעורביםאזרחיםבהרגכרוךשהיה-חיסולולאחרפוליטית.לתנועהואלימות,בהרג

בחמאס התומך באלימות וטרור והתגברו מאמצי הארגון להוציא פעולות אלימות.

הריסת בתים מינהלית כגורם שבסופו של תהליך דוחק את הפלסטינים לאלימות
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אפלייהרקעעלהנעשית-פלסטיניםשלמינהליתבתיםהריסתשלבנושאמתמקדתהשלישיתהדוגמא

מהריסתלהבדילכי,מלמדיםרביםמחקריםטרור.אובאלימותהדייריםשלמעורבותבשללאבתכנון,

מורשעיםאוחשודיםשלמשפחותבתי(הריסתעונשית-הרתעתיתבתיםלהריסתמינהלית,בתים

איזולדעתוקשהמרתיעה,גםאךאלימותומעודדתזעםמעוררתבעתבההיאכפול:אפקטישבטרור)

שלהביטחונינזקןכילמסקנההגיעה2004ב-צה"לשמינהועדהאךמשנתה,עלתגבורמגמה

קשורהלאשכללמינהלית,בתיםהריסתשלשבמקרהלהסיקניתןמכאןתועלתן.עלעולהההריסות

הרתעתי.אפקטללאאלימותוקידוםזעםעודיצירתשלהאפקטרקנותראלימה,פעילותעללתגובה

וחונקתלרעההפלסטיניםאתשמפלהצבאיתתכנוןמערכתרקעעלבגדהרווחותאלומינהליותהריסות

את הפיתוח הפלסטיני כמעט לחלוטין.

חשיבות הנקמה כטריגר לאלימות מצד הפלסטינים לאחר פגיעה בזכויותיהם

יפהמכוןשלבמחקרעוסקתהקצרבטווחהאדםזכויותהפרתשלביטחונימחירשלאחרונהדוגמא

מלמדמהעולם,דומיםמחקריםעםאחדבקנההעומדהמחקר,.2004משנתאסטרטגייםלמחקרים

שלהםהעיקריתהמוטיבציהכיציינובמשימתם,שנכשלוהפלסטיניםהמתאבדיםמהמחבליםשכחמישית

הםשאליהאחרבפלסטיניפגיעהעלאוקרוביהם,שלהרגאופגיעהעלבהם,פגיעהעלנקמההיא

אחזולאשכללבאנשיםמדוברלעיתיםלפגע.לרצותאותםושהובילההמדיה,באמצעותלעיתיםנחשפו,

מחקרממצאיאתתואםזהממצאנחשפו.אליההפגיעהטרםלישראלשנאהשלסדורהבאידיאולוגיה

אוכלוסייהשלהאדםזכויותשלבוטותהפרותמתקיימותבמסגרתובטרורמאבקכיהמלמדאחר,

רחבה, צפוי רק להגביר את הטרור.

מחירים ביטחוניים הנובעים מהפרות של זכויות האדם בטווח הארוך

בטווחלעיתיםאיךהמראיםרלוונטיים,ומקריםהטרור,חקרמתחוםמחקריםשלסקירהכוללזהחלק

נראהגםזהבחלקקשים.ביטחונייםמחיריםהאדםזכויותשלהפרותמניבותעקיף,באופןו\אוהארוך

למשל,כמו,-ודיכויאדםזכויותהפרתעלמהותםמעצםהמבוססיםשמשטריםקובעבתחוםהמחקרכי

טרורכךובתוךמוגברת,פוליטיתלאלימותגורםבכללותםהם-בגדההחלוהמפלההצבאיהמשטר

וגרילה.

4
INSHR-האדםוזכויותלביטחוןהיוזמה
INSHR@amnesty.org.ilקשר:ליצירת

mailto:INSHR@amnesty.org.il


לבסוף, ולאור הממצאים שהבאנו, גיבשנו מספר המלצות

הביטחונייםהמחיריםאתגםלשקללהביטחוןמערכתעלכיהרעיוןסביבנסובותהעיקריותהמלצותינו

ומשפטייםמוסרייםשיקוליםלצדהאדם,בזכויותהפוגעתאחרתאוביטחוניתמדיניותאוהתנהלותשל

השונים,הביטחוןבגופיהדרגיםלכללהדבריםאתלפרוטישכך,בתוךבינלאומיים.יחסיםושיקולי

מבחינת חינוך, ניטור, ומעקב אחרי יישום ואופן קבלת החלטות.

מבוא כללי
משמעותיים,בחלקםביטחוניים,מחיריםמישראלגובהאדםזכויותהפרתכינראהזהעמדהבנייר

הפלסטיניםבזכויותפגיעהאיךשממחישיםומקריםנתוניםמציגהניירבהן.הכרוךהמוסרילפגםמעבר

למחיריםדוגמאותארבענציגהניירשלהראשוןבחלקישראל.ותושביאזרחיבביטחוןלפגיעהתורמת

ברמהביטחוניותלפגיעותביחסהן-הקצרבטווחביטוילידישבאיםזכויות,בהפרתהכרוכיםביטחוניים

אועקיפיםבמחיריםארוך,לטווחבמחיריםנדוןהשניבחלקיותר.מקומייםלאירועיםביחסוהןהארצית

הדיוןולכןאותם,לאמודיותרקשההדברים,שמטבעהמאקרו,ברמתמבנייםממאפייניםהנובעיםכאלו

יתבסס על מחקרים שנעשו בתחום.

וביטחוןאדםזכויותלפיהלתפיסהומקרים,מחקריםבסיסעלוראיות,סימוכיןלהביאהיאזהניירמטרת

הנכון.הואההפךרובפיעל-סכום-אפסמשחקביניהםמקיימיםואינםזה,אתזהסותריםככלל,אינם,

אופרטיבייםותכנוניםדיוניםבמסגרתהאדםזכויותשלמימדיםשקלולכיצדלהראותמבקשהנייר
באסטרטגיההכרוךהשליליהביטחוניהמחיראתלצמצםרבות,בפעמיםעשוי,ביטחוניים

.הביטחונית או בפעולה הקונקרטית שעליה דנים

.האדםבזכויותפגיעהגורףבאופןמצדיקהאיננהואלימותטרורלמנועשאיפההבעינינוכייודגש

סכנהבשלאואדםלחייהסכנהבשלובוער,חיוניביטחוניצורךקייםשבהםוקיצונייםנקודתייםבמקרים

ביןקשהדילמהלעלותעשויהאכןהציבור,לביטחוןהחיוניתבמיוחדמהותיתמשימהשללביצועה

בהתנגשותמדוברממילאכאלהבמקריםפשוטות.תשובותזהמסוגלדילמותואיןאדםלזכויותביטחון

מולהכףעלהניצבתעליונהזכות-לחייםהזכותאתבתוכומגלםביטחוןהמושגשכןשונות,זכויותבין
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.חלקלקמדרוןלהיותעשויותהאדםזכויותשלמעקרונותשחריגותהסכנהניצבתומנגד-אחרותזכויות

הכרוכותביטחוניותפרקטיקותהאםלבחוןגםראויהמוסרי,בממדלשיקוליםעברמזאת,עם
תוךלביטחוןתורמותאכןביטחונית,תועלתבצדןישכילחשובשנהוגהאדם,זכויותשלבהפרה

שיקלול גם של המימד הבינלאומי והמחירים שאנו משלמים במישור זה עקב פגיעה בזכויות האדם.

הרחב,במובנוהלאומילביטחוןהאדםזכויותהפרתשלבמחיריםבפירוטלגעתנוכללאזהעמדהבנייר

עמדהניירלכתובמתעתדיםאנווכו'.כלכליתיציבותבינלאומי,מעמדחברתית,לכידותמבחינתלמשל

בידיהפלסטיניםזכויותשלשיטתיתלהפרהכיבקצרהלצייןראויזאת,עםבהמשך.זההיבטעלמקיף

הדורובניבנותמצדישראלעםההזדהותשלניכרצמצוםזה:בהיבטקשיםמחיריםגםישישראל

התמיכהמעוצמתחלקהישראליתהמדיניותוביןערכיהםביןהמתחבשלארה"ב,יהדותבקרבהצעיר

שלהמיסגורהתחזקותהיהודית-אמריקאית;הקהילהשלההשפעהלעמדתקשורהבישראלארה"בשל

חלקבקרבואפילובעולם,נרחביםחלקיםבעיניאפרטהיידשלפשעהמבצעתכמדינהישראלמדינת

מספררואיםאנוכיום(כברבינלאומיותלסנקציותגםלבסוףלהובילעלולההיהודיות,מהקהילות

מובילההזכויותשהפרתככלוהכלכלי);התרבותיבתחום-BDSה--החרםלתנועתראשוניותהצלחות

שלאחרונהמוסלמיותמדינותעםהקשראתלערערעשויהדברהקדושים,המקומותסביבלמתיחות

ביןהקשריםבשלוכלכלייםאקדמייםפעולהשיתופיעלמגבלותלישראל;התקרבודווקאמהןרבות

מתיחותרבות;מדינותמטעםמגבלותמושתותשעליהםבגדה,לגופים48גבולותבתוךישראליםגופים

הפלסטיניםשלמהעוינותניכרחלק-פוליטיוקיטובישראלבתוךשונותודתיותלאומיותקהילותבין

בשטחיםאחיהםעםהזדהותמתוךגםאבלוהדרה,אפליהחוויםשהםמכךנובעלמדינהישראלאזרחי

מאודובעייתינפיץפוטנציאלבעלתהיאזאתנרחבתועוינותבהרבה,קשיםבתנאיםשחייםהכבושים,

המתנחליםבקרבהרדיקליהפלגביןוהמתחוימיןשמאלביןהקיטובבנוסף,ישראל;שלליציבותה

לבסוף,נפיץ.פוטנציאלבעלתתופעהומהוויםהפלסטינים,זכויותלנושאקשוריםהחוקולרשויותלמדינה

אובינלאומיבידודשללסכנהגםבעתידלהובילעשוייםהבינלאומיוהעמדותהכוחותבמערךשינויים

שיפגעמההפלסטינים,זכויותהפרתבשלמישראלמשמעותיותמדינותשלהתרחקותשללפחות

ביחסמשלמיםשאנוהמחירגובהאתהממחישותדוגמאותכמהרקאלובעולם.ישראלשלבמעמדה

להיבטים שונים של הביטחון הלאומי בשל הפרת זכויות אדם.
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מהצדהןהפוליטיתהאלימותאתמגבירותישראלמצדהאדםזכויותהפרותכילהדגישישלבסוף
המגמותששתיכךחלילה,וחוזרפלסטינים,כנגדהיהודי,מהצדוהןישראלים,כנגדהפלסטיני,

.מזינות זו את זו

המחיר הביטחוני של הפרת זכויות האדם בטווח הקצר
הפרת זכויות האדם של הפלסטינים במזרח ירושלים כזרז לפגיעה בביטחון

שכללה,2021ו-2020בשניםירושליםבמזרחישראלמדיניותכיצדמתארתכאןשמובאתהדוגמא

שלמלא(פירוטכבדביטחונימחירגבתהבאזור,השכונותתושביהפלסטיניםשלהאדםזכויותהפרת

מטההמובאהמקוצרהאירועיםפירוטזה).מסמךבסוף,1מספרבנספחנמצאהזמןצירעלהאירועים

ג'ראח,שייחתושבישלהמשפטיבמצבשמתבטאתבזכויותלפגיעהשמעברהרושםאתמשאיר

לחשיבותרבמשקלנתןשלאבאופןובסביבותיהבשכונהפעלוהישראליםהביטחוןוכוחותהמשטרה

בתוךהפולחן,וחופששלהםהתנועהחופשכגוןהשכונה,תושבישלהבסיסיותהזכויותעלהשמירה

כחלקביצעוהישראליםהביטחוןשכוחותהזכויותשהפרותטועניםאנוהמשפטי.המאבקקונטקסט

האלימותוולהתגברותהמתחלהעלאתדבר,שלבסופותרמו,השטח,אתלהרגיעשלהםמהנסיון

בשכונה ובירושלים בכלל, ובסופו של יום במדינה כולה.

בחודשיםבירושליםהמחוזיהמשפטביתהחלטותהיאהזוהאירועיםבשרשרתהמפנהנקודת
שייחבשכונתפלסטיניותמשפחותשלתקדיםחסרבהיקףפינויעל,2020ואוקטוברספטמבר

עלנעשהזהפינוי.1967ב-השטחאתישראלכבשהבטרםעודלגורהחלוהןבהם,מבתיהןג'ראח

אךבוצעו,ואףהפרקעלעמדוכאלופינוייםבעברגםאמנםשפונו.לבתיםלהיכנסליהודיםלאפשרמנת

כנגדבסילוואןמשפחותשלערעוריםשניהמשפטביתדחהבנובמברלכך,בנוסףרחב.כהבהיקףלא

ההחלטה לפנותן.

חוקימצבעלמתבססיםהםשכןאדם,זכויותהפרתמהוויםירושלמיותהמזרחבשכונותהפינויים
,1948לפניעמםבניבבעלותאומשפחתםבבעלותשהיונכסיםלתבועליהודיםרקשמאפשר,מפלה

לביצועירוקאורנותנותהפינוייםאתשמאפשרותהמשפטביתפסיקותכן.לעשותמערביםמונעאך
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ישראלמתחומיגורשואושברחופלסטיניםלרוב,הם,לפינויהמועמדיםג'ראחשייחתושבי.1אלוהפרות

גורשואוברחושמהםהנכסיםאתלתבועכאמור,יכולים,לאהםליהודים,בניגוד.1948במלחמת

הםיפונו,אםלכן,ג'ראח.בשייחשקיבלוהנכסיםעלבבעלותםמכירהלאהמדינהשני,מצד.1948ב-

יוותרו ללא קורת גג.

הביטחונייםהאיומיםהתגברוהמשפחות,פינוימועדכלומר,התושבים,זכויותהפרתמועדשקרבככל

מהצד הפלסטיני, כולל בצורת איומים מפורשים של חמאס, הג'יהאד האיסלאמי והחזית העממית.

כנגדלא-אלימותבפעולותבעיקרהפלסטיניםהתושביםנקטו2021פברוארועד2020מדצמבר●

2021באפריל.23מחאהמצעדועריכתהמשפטלביתעתירההגשתכגוןזכויותיהם,הפרת

שלבאלימותהיההמדוברמגפוןתחקירלפי.4פיזייםעימותיםשכללהמחאההפגנתהתקיימה

שלטענתמשוםכסיף,עפרח"ככנגדכוללבלתי-אלימה,פלסטינית-יהודיתהפגנהנגדשוטרים

שונותזכויותשלהפרותשלתקופהפתחהההפגנה.5בלתי-חוקיתזוהפגנההייתההמשטרה

בתגובההפלסטיני,מהצדאלימים,ואירועיםבאלימותואיומיםמחד,הפלסטיניםהתושביםשל

להפרות אלו מאידך.

והג'יהאדחמאסבפלסטין,ההתנגדותועדותהפינוי,בסכנתהחרפהלאור,2021מאיבתחילת●

להתנגדותקריאותשכללוג'ראח,בשייחהפלסטיניםבתושביםתמיכההודעותהוציאוהאיסלאמי

.6לפינויים ואף קריאות להתקוממות בגדה ובירושלים

,N12הנפץ,בלוניוחזרתבי-םהעימותיםדף,שלהאיוםביטחונית:מהסלמהחשש6 06.05.2121

11.04.2021מגפון,המשטרה,אלימותמולשקטההפגנה-ג'ראחשייח5

09.04.2021וואלה,ירושלים,במזרחבהפגנהשוטריםידיעלהותקףכסיףעופרח"כ4

06.02.2021העיר,כלצפו,בשכונה.משפחותעשרותפינוינגדמחאהמצעדסילואן:3

30.12.2020מקומית,שיחההמתנחלים",עםהולך"ביהמ"שג'ראח:בשייח'מפינוייםחשש2

25.11.2020מקומית,שיחהלפלסטינים",ושניליהודיםאחדחוקים,שניאחת,"עיר1
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כיברק-ארז,דפנההעליון,המשפטביתשופטתאותתהבמאי,6ב-מכן,לאחרימיםכמה●

החוקיהמערךלאור(כאמור,7איתןחוקיבסיסאיןג'ראח,שייחתושביהפלסטינים,לעתירת

.המפלה החל כיום) והתפתחות זו הגבירה את סכנת הפינוי

הג'יהאדמצד-פינוייםשלבמקרה-איומיםעודוכללהלהתגברהמשיכההמתיחותבמקביל,●

האיסלאמי, גדודי אל-קודס, וגדודי אבו עלי מוסטפא (של החזית העממית).

כן,כמו.8אשכולהאזוריתבמועצהשריפותשבעהציתומעזהתבערהבלוני,7.5ב-למחרת,יום●

התחדשו הפגנות המחאה בשכונה לאחר שח"כ בן גביר הודיע על פתיחת לשכתו שם.

מחסומיםהמשטרההציבהואפלייה,התנועהחופששלהפרהשמשלבבצעדמכן,לאחרקצת●

כניסהאיפשרהובמקביללמקום,השכונהתושבישאינםפלסטיניםכניסתוהגבילהג'ראחבשייח

ליהודים שאינם תושבי השכונה, כולל לפעילי ימין קיצוני.

שלהפולחןובחופשתנועהלחופשבזכותשובפגעההמשטרה,9.5ב-מכן,לאחריומיים●

פלסטיניםשהסיעואוטובוסים80שלשיירהועצרהלתנועה1כבישאתכשחסמההפלסטינים

הלילותאחדקאדר,אלבלילתהביתאקצה\הראלבמתחםלתפילהבדרכםישראלאזרחי

להשתתףמהנוסעיםלמנועביקשההמשטרהאםגם.9הרמדאןבחודשלמוסלמיםהחשובים

בהפגנות ומהומות בעיר, הרי שהיא נקטה בצעד גורף, בלתי-סביר ובלתי-מידתי כדי להשיג זאת.

פאחםאלאום(יפו,בארץמוקדיםבמספרפלסטיניםאזרחיםשלהפגנותנערכויוםבאותו●

הרוחותאתשילהבההאוטובוסיםועצירתג'ראח,בשייחהצפוייםהפינוייםעלבמחאהונצרת)

09.05.2021מעריב,שכם,בשערלמתפרעיםהמשטרהביןבעימותיםנפצעו64בירושלים:מתוחלילה9

07.05.2021מעריב,תבערה,בלוניבעקבותעזהבעוטףפרצושריפות8ברציפות:השניביום8

06.05.2021הארץ,פלסטיניות,משפחותבפינוייכריעוהעליוןלהסכמה,הגיעולאוהמתנחליםג'ראחשייחתושבי7
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כללוהןמהמקריםובחלקבלתי-אלימותההפגנותהיומהמקריםבחלקבהתאמה,יותר.עוד

.10הפרות סדר ויידוי אבנים ובקבוקים

כוחותכלאתלפנותמישראלדרשובואולטימטוםחמאספירסם,10.5ב-מכן,לאחריום●

פקיעתעםמיד.18:00השעהעדג'ראחשייחומשכונתאקצאאלממסגדהמשטרה

"שומרומבצעהקשההאלימותגלהחלובכךירושליםעלהראשוניםהטיליםנורוהאולטימטום

כתנאיג'ראחבשייחהישגדרשחמאסבמאי,19ב-מכן,לאחרימיםכעשרה.11החומות"

.12להפסקת אש ברצועת עזה

אמורהיהגובהזושמדיניותהביטחוניהמחירלביןהשכונהתושבישלהזכויותהפרתביןהקשר
היההוא.הפלסטיניםהארגוניםשלהמוגבריםוהאיומיםהעברתקדימילאורלממשלהידועלהיות

הפלסטיניםהתושביםאתלפנותמהלשםהפעולה:ליעדבאשרהמדיניהתכנוןבליבתגםלעמודאמור

הממשלהביקשהלאלימות,התדרדרושהדבריםאחרירקבחובו.טומןזהשצעדהבטחוניהמחירומה

נתניהו,רה"מבהוראתמהבתים.הפינוייםאתלקדםאמורשהיההמשפטיההליךאתלעצורבעצמה

הפינויים.יישוםדחייתאתוביקשג'ראחשייחבענייןהמשפטילהליךלהצטרףמבג"צהיועמ"שביקש

לא-אלימות.מאבקדרכיפניעלהאלימההדרךשלכניצחונההפלסטיניםבקרבהובנהשובזוהתפתחות

גם בעיתונות הימין פירשו את הבקשה כהתקפלות.

פהשנסקרההזמןבמסגרתבשכונההאלימותרמותאתלהשוותהיהרצויאידיאלייםבתנאיםכילצייןיש

הזכויותהפרתאירועיאכןכילהדגיםמנתעלקודמות,בשניםמקבילותבתקופותהאלימותרמותלעומת

ומורדותעליותולאובסביבותיה,בשכונההאלימותברמתלעלייהשהביאואלוהם2021בשנתשנסקרו

עדויותאךהזו,ברמהנתוניםפילוחבנמצאאיןלצערנו,שנה.מדיתדיר,המתרחשותהאלימותברמת

הארציתוברמהוסביבותיה,בשכונהבאלימותחריגהעלייהעלמלמדותהעיתונותמדיווחינראטיביות

19.05.2021ראשון,מקורג'ראח,ושייח'הביתבהרהישגאש:להפסקתחמאסשלהתנאי12

,N12והדרום,ירושליםלעבררקטותוירה-לישראלאולטימטוםהציבחמאס11 10.05.2021

10.05.2021מעריב,שכם,בשערהתפרעועשרותבחיפה,סדרבהפרותעצורים15כ-הארץ:ברחבימתיחות10
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למאבקמבתיהםבשכונהפלסטיניםנישולנגדהמאבקאתהפךעזהשחמאסלאחר,2021בשנת

בשייח"הפרעות"אתynetב-צייןסניור,אליהפליליםוכתבהפרשןלמשל,כךאייקוני.כלל-פלסטיני

השרהמשטרה,לכישלוןמהראיותכאחתכולהבישראלכךואחרבירושליםאלימיםאירועיםועודג'ראח

.13לביטחון פנים, אמיר אוחנה, והמפכ"ל החדש דאז, קובי שבתאי

אףפונתהלאהיוםעדנמשך.ג'ראחבשייחהמשפחותמולהמשפטיההליךאלושורותכתיבתלעתנכון

.14משפחה הקשורה לתיק העיקרי

ציר הזמן המלא של ההתרחשויות נמצא בנספח המצורף מטה.

וגםבביטחוןפגעואדםזכויותשלהפרותכיצדמדגימהמעלההמתוארתהענייניםהשתלשלות,לסיכום

תושביזכויותיהםלהפרתירוקאורשנתנההמשפט,ביתהחלטתראשית,ישראל.שלהמדיניבמעמד

לפגיעהשתרמושונות,רשויותמצדואזרחיותדתיותזכויותשלנוספותהפרותמכן,לאחרג'ראח.שייח

תנועתשלהסיבותהארצית.ברמהגםובהמשךירושלים,בתוךהמקומית,ברמהתחילהבביטחון,קשה

ג'ראח,שייחבתושביהצפויהבפגיעהרקמתמצותאינןנוסףמזוייןמאבקשלבסבבלפתיחהחמאס

הפלסטיניםהארגוניםלאיומימשמעותיטריגרהיווהבירושליםהפלסטיניתבשכונההמצבועדיין,

שהשכונההעובדהכיסבירעזה.מולנוסףצבאיסבבשהציתואלימותלפעולותגםובהמשךהשונים,

והיוותהכלל-פלסטינילסמלהמאבקאתהפכהישראלמולעיקשפלסטינילמאבקלסמלהפכה

המהלךקשירתתוךבאלימותשבפתיחההתדמיתימהיתרוןליהנותחמאסעבורתמריץכשלעצמה

מצבבסיסעלבשכונהתושביםשגירושלשמייםהזועקהעוולבשלבנוסף,השכונה.תושביעללהגנה

השיתובהתאמהבאלימות,פתחהואמדועשלוהציבורמוללהצדיקיחסיתקללחמאסהיהמפלה,חוקי

לשלםהנכונותעולהמקומם,כהכשהעוול-ישראליתשבמתקפת-נגדהכבדהמחיראתהפלסטיניםעל

מדינתעםשיטיבומפעולותלהימנעשישלטעוןכוונתנואיןזהבניתוחלשתוק.שלאובלבדכבדמחיר

איננוהואבאופיו:שונהוהואאחרמשפטילתיקקשורזהפינויאך,2022בינוארמהשכונהפונתהסאלחייהמשפחתרק14
נוגע לעוד מקרה של יהודים שתבעו וקיבלו בעלות על נכס בו מתגוררים פלסטינים עשרות שנים. במקרה זה עיריית ירושלים
פינתה את המשפחה בטענה שהשטח מיועד לבניית בית ספר עבור האוכלוסייה הפלסטינית בשכונה, כך שזהו מקרה חריג.

שש המשפחות הקשורות לתיק עדיין חיות בבתיהן בשייח ג'ראח.

,ynetמחדל,רודףמחדל|בורבכלהמשטרהנפלהכךשליטה:איבדה13 13.05.21
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ג'ראח,שייחשלבהקשראךמאלימות,ואפילומאיומיםהחששבגללרקאזרחיה/תושביהעםאוישראל

ולהיעדרהפלסטינים,השכונהתושבישלהאדםבזכויותבפגיעהשגלוםהמוסריהכתםעלבנוסף

עצרהשהממשלההעובדהשנגבה.הביטחונילמחירגםלבלשיםישכן,לעשותישראלילאומיאינטרס

הביטחוני,המחיראתהבינוהפוליטישבדרגכךעלמעידהניצתהשהאלימותלאחרהפינויהליכיאת

שלבדםניגבהכברהביטחונימהמחירשחלקמצעראותו.לשלםששים,לאועדייןששו,לאהנראהוככל

אנשים חפים מפשע בשני הצדדים בטרם נלקחה ההחלטה להשהות את הפינויים.

חיסול השייח' ג'מאל מנסור, ובעקבותיו פיגועי נקמה וחיזוק הפלג בתוך החמאס הדוגל באלימות
אחריהגררהישראלשלהקשההצבאיתוהתגובהעממית,כהתקוממותהחלההשנייההאינתיפאדה

אילוןעמילשעבר,השב"כראשישלמעדותםעולהכךהפלסטינים.מצדרצחניותמתקפותשלשורה

ביישוםעלייהחלההזובתקופההסף"."שומריהתיעודיתהסדרהבמסגרתשהובאודיסקין,ויובל

בכירנגדוכווןיפו,בתל-אביבלפיגועכתגובה,31.07.01ב-בוצעמהחיסוליםאחדהחיסולים.מדיניות

ועודנוספיםחמאספעילישניעצמו,מנסורהשייח'נהרגוהחיסולבמסגרתמנסור.ג'מאלשייח'בחמאס,

.15חמישה פלסטינים שאינם מזוהים עם חמאס, מהם, לפי הדיווחים הפלסטיניים, שני ילדים

העיתונאילפיאלימות.לפעולותבחמאס,מאודבכירשהיהמנסור,שללקשרביחסחריפהמחלוקתיש

מצעששימשהמודיעיניבחומרהמבצע.לפניעודלחיסולוהתנגדובאמ"ןבכיריםקציניםדרוקר,רביב

דרוקר,שלהמקורותלפיכךבטרור"ממששללעיסוקהוכחההייתהשלאבלבדזו"לאבחיסולים,לדיון

לפיגועיהתנגדותהביעשבהלחיסול,קודםימיםכמהמנסור,שלהתבטאותהופיעהגם"אלא

למפלגהטרורמארגוןהחמאסאת"להפוךמאמציםעשהבאמ"ן,גורמיםאותםלפימנסור,ההתאבדות".

מנסוראתקשרובצה"לשגורמיםדיווחוYnetבאתרמנגד,.16מותו"יוםעדשנמשכומאמציםפוליטית,

שלהמקורותמעשיות:משמעויותישנןהללוההפוכיםלנראטיבים.17טרורפעולותלתכנוןואףלעידוד

,ynetהתאבדות",בפיגועינלהביםתומכיםהיושחוסלו"הבכירים17 31.07.2001

דרוקררביבשלהבלוגהעולם,וימותימות,כרמי–9פרק16

31.07.2001גלובס,מרכזי,פעילבהםבשכם,החמאסמטהעלצה"לבהפצצתהרוגים158
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הפלסטיניםאצלתתפרשבוושפגיעהפוליטי,במנהיגשמדוברהתריעוהםכיסיפרובאמ"ןדרוקר

חוסלמנסורעםיחדזאת.עושהשאינולמיבפועלבטרורשעוסקמיביןמבדילהאינהשישראלכהוכחה

שותףהיהבאמ"ןגורמיםאותםשלטענתדמוני,סליםג'מאלחמאס,שלהדעווהבמערךבכירעוד

למאמציו של מנסור להפוך את חמאס מארגון העוסק בפעולות אלימות לתנועה פוליטית.

מנסורשלחיסולופרשתבפרטיהמעורהש"מקורהארץבעיתוןטעןאלדרעקיבאוהפרשןהעיתונאי

המדיניתהזרועאנשיעלמדיםהלבישהצבאיהדרגזמינים,"מהנדסים""בהעדרכילוהסבירבשכם"

הכוחותבמאזןשינוי"רשמההחיסולפעולתכימקורותיובסיסעלאלדרקבעבנוסףהחמאס".של

.18בקרב מנהיגי האינתיפאדה - לטובת שולחי מכוניות התופת למרכזי קניות בישראל"

דמוקרטיהלקיוםהאפשרותאתבחןהואבכתביו,החמאס.תנועתשלאידיאולוגהיהמנסורג'מאלשייח'

שללכיווןחמאסאתמשךמנסורעתיקות.איסלאמיותותפיסותכתביםעלשמתבססתפלסטינית

פעילות"דעווה",בפעילותהתמקדהואדמוקרטיות.נורמותשלולאימוץהפוליטי,במשחקהשתלבות

היאהדעווה.19הפלסטיניתבחברההחלשותלשכבותלסייעשמטרתהחמאסבמסגרתחברתית

שטיינברג,מתיד"רהמודיעיןואישהמזרחןלפיהחמאס.שלתרבותית,חינוכית,האזרחית,המסגרת

בלימוסלמיםאחיםשאיןכמודעווהבליחמאסאיןבאמ"ן,וכחוקרשב"כראשילמספרכיועץשעבד

שלהקריטיתחשיבותובשלולכן,ולדעאשקאעידהלאלבהשוואההחמאסאתשמייחדמהזהדעווה.

איוםלכן,ישראל.מצדהארגוןעליעיללחץמנוףשטיינברג,לטענתמהווה,זהתחוםלחמאס,הדעווה

לטענתסייע,ואכןלסייעהיהיכולבפועל),בולפגועאובובכיריםלחסל(מבליהדעווה,במערךבפגיעה

זאת,עםהמזויין.המאבקפניעלהדעווהאתמתעדףשככללחמאס,מולהרתעהלבנייתשטיינברג,

חיסול איש דעווה בפועל הוא גם "חיסול" של ההרתעה שניתן להשיג באפיק זה.

ההתנקשותש"מאזדווחהארץעיתוןהחמאס.מצדלנקמהרבותקריאותעלומנסורשלחיסולולאחר

מאמציםהחמאסעשהביולי,31ב-דמוני,סליםוג'מאלמנסורג'מאלהשייח'בשכם,החמאסבראשי

מתוך עבודת הדוקטורט של ד"ר ערן צדקיהו19

28.08.2021הארץ,למוסטפה,טילושלחפוליטיים,בכיריםשנישלחיסולאישרלאהקבינט18
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סייעיחסית,המתוניםודמוני,מנסורחיסולהארוך,בטווח.20ישראל"בתחומיגדולפיגועלבצעניכרים

ככל הנראה לעליית כוחם של הגורמים תומכי דרך האלימות והטרור בתוך תנועת החמאס.

למטרתוביחסההפוךהאפקטאתהשיגמנסורג'מאלשחיסולטועןצדקיהוערןד"רהמזרחןגם

עסקאךשלום,פעילהיהלאאמנםמנסורלדבריו,חמאס.מצדהאלימותהיקףצמצוםשהיאהמוצהרת,

אסטרטגיכצעדולאחמאס,מצדפיגועעלכנקמהבוצעמנסורחיסולכיניכרהתנועה.שלבפוליטיזציה

מחושב. התוצאות של החיסול סתרו לגמרי את מטרתו, ועודדו אלימות כנקמה, לדברי צדקיהו.

ישראל,תושביעלהרצחניותלמתקפותמנסורשללקשרביחסמעלה,שנפרשההחריפההמחלוקת

לשאלה(בנוסףהמוסריתלשאלהביחסכוללהביטחון,במערכתרציניתבדיקההפחותלכלמחייבת

הפרגמטית על יעילות הפעולה לאור תוצאותיה) כבר בשלב התכנון.

הריסת בתים מינהלית כגורם שבסופו של תהליך מעודד אלימות וטרור
כלומר,תכנוני,רקעעלבתיםלהריסתהמתייחסמושגהואמינהליתבתיםהריסתהמערביתבגדה

בתיםהריסתשלהתופעהוביןזותופעהביןלבלבלאיןבנייה.אישוריהיעדרבשלהריסות

טרור.במעשימורשעיםאוחשודיםשהםמישלמשפחותשלבתיםהריסתשהיאעונשית-הרתעתית,

גג.קורתללאעצמההמוצאתבמשפחהמדובריוםשלבסופו-דומההמקריםבשניהתוצאהזאת,עם

נפצעואושמתולמיכלומר,ל"שהידים",שנחשביםמישללמשפחותרבותמסייעתהפלסטיניתהחברה

רקעעלנהרסשביתןלמשפחותמאשריותראף-מזויינתהתנגדותשגילובעתאופיגועיםשביצעובעת

רקעעלבתיםהריסותיותר.חמורהשנימהסוגמשפחותשלשמצבןמאודייתכןולכןמינהלי-תכנוני,

הגדהשטחבמרביתעונשי-הרתעתי.רקעעלבתיםלהריסותבהשוואהיותרהרבהרווחותגםמינהלי

העיר),במזרחירושליםעיריית;Cבשטחצה"לשלהאזרחי(המינהלבתכנוןששולטתזוהיאישראל

10.08.2001הארץ,ירושלים,במרכזהתאבדותבפיגועפצועים140וכ-הרוגים2014
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מדיניותשלתולדהזוהפרטיות).אדמותיהםעל(גםלפלסטיניםחדשהבנייהמאשרתשלאכמעטוהיא

המתארתוכניותהמתנחלים:שלזהאתולחזקהפלסטיניהפיתוחאתלצמצםשנועדהמפלהתכנון

בהשוואהבהיקפןמפלותמקרהבכלוהןהמנדטמתקופתברובןהתעדכנולאפלסטיניתלבנייההמוקצות

לידישהגיעומנתוניםהמחשה:לשם.21האוכלוסייהגודלאתהמשקללתבהשוואהגם-להתנחלויות

שאושרהשטחהאזרחי,המינהלשלתוכניותפי"עלכיעולהאטקסדרורוהחוקרבמקוםעמותת

שהשטחבעודמהשטח),0.5%(כ-דונם18,000כ-הואCבשטחפלסטיניםכפריםעבור[לבנייה]

חנקשלהתוצאה.22)"5%(כ-דונמים167,457פניעלמשתרעההתנחלויותעבורתוקףלמתןשאושר

שלמאסיביותהריסותהיאוהתוצאהאישורים,ללאלבנייהנדחקיםרביםשפלסטיניםהואזהתכנוני

ענייניםלתיאוםהאו"םמשרדלפיכימדגמית,לציין,אפשרההריסותלהיקףהמחשהלתתכדיבתים.

854נהרסו2020ב-פלסטינית,בבעלותמבנים911בגדהנהרסו2021בשנת)OCHA(הומניטריים

.23מבנים, וגם בשנים שלפני כן מדובר במאות מבנים כל שנה

והאלימותהטרורהיקףעלמינהליתבתיםהריסתשלההשפעהאתהבוחניםמחקריםעללנוידועלא

היקףעלעונשית-הרתעתיתבתיםהריסתשללהשפעהביחסדעתוחוותמחקריםישנםאבלהפוליטית,

מלפגעפלסטיניםמרתיעהההריסהלפיהםסותרים,אפקטיםשניעלמלמדיםאלומחקריםהאלימות.

גוברת.מגמהאיזוהיאוהשאלהטרור,אואלימותלפעולותאותםודוחפתזעםמעוררתגםבעתבהאך

עונשיתבתיםהריסתכיגרסה2004-2005בשניםהסוגיהאתשבחנהשניאודיהאלוףבראשותועדה

זוברוחלמסקנותמגיעיםנוספיםמידעומקורותמחקריםבטרור.למלחמהמזיקהאףואולייעילהאיננה

ראיוןגם24זולא).אמילע"שאדםלזכויותהקתדרהעבורומימרןכהןשלסקירהראונוסף(למידע

,24–1034,5ספטמבר,31פסיקההארותמבזקימימרן,וטלכהןעמיחיהבתים,הריסתבמדיניותתועלתללאעלות24
קתדרת אמיל זולא

23 Data on demolition and displacement in the West Bank, OCHA, June 2022

08.11.212הארץ,להכריע,צריךהמדיניהדרגסי:שטחתכנוןעלעתירהלדחותמבקשתהפרקליטות22

Cבשטחהפלסטיניםבכפריםהתכנוןמדיניות-האסורהתחום,2008במקום,עמותתדוח21

המערביתהגדהשלCבשטחישראלמדיניות-שלהכבתוך,2013בצלם,ארגוןדוח
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מוביל,2021בדצמבר"הארץ"בעיתוןוייץלגידימזוזמניבדימוס,העליוןהמשפטביתשופטשהעניק

שלמעורבתמגמהעלהצביעונחשףאליהםהחסוייםהשב"כשדוחותמצייןמזוזדומה:למסקנה

אפילו.25גובראפקטאיזהלקבועשקשהכךעונשית,בתיםהריסתבשלזמניתבואלימותועידודהרתעה

מכירעדייןהרתעתי,לאפקטמביאהמחבליםמשפחותבתיהריסתכישגורסלנוהמוכרהיחידהמחקר

שלברציונלממוקדתשאיננהיותר,שרירותיתבתיםושהריסתדוההזהאפקטהרחוקשבטווחבכך

תעודדבתיםשהריסתשהאפשרותהרילוגית,הקשהמתוך.26האלימותאתלחזקרקעשויההרתעה,

(בהתייחסהרתעהשלרציונלכללקייםלאשםמינהלית,בתיםלהריסתביחסשאתביתרנכונהאלימות

אלימות.לפעולותמוגברתלהנעהלהובילשיכולהזעםאלמנטרקנותרולפיכךוטרור),אלימותלפעולות

ילכונהרסשביתם(שמיישירלהיותחייבלאהאלימותעידודשלהאפקטכילהדגישחשובזאת,עם

גםישראל,מצדדיכוישלהכלליתלתחושהתורמתההריסות(תופעתעקיףלהיותעשויהואאלאלפגע)

נתפסותלאוהאכיפההתכנוןשמערכתמשוםבנוסף,בעצמם).ההריסותאתבהכרחחוושלאמיבקרב

הפיתוחאתלדכאשנועדופוליטיתמוטותכמערכותאלאוהוגנות,מקצועיותכמערכותהפלסטיניםבקרב

שלהבלתי-אמצעיותלחוויותמעבראיתןעובדתיבסיסכאמור,יש,אלוולתחושות-בגדההפלסטיני

דיכוישלממערךכחלקנתפסותאלומערכותשלתולדהשהןהבתיםשהריסותהרי-הפלסטינים

שכמעטכגורםהתגלתההישראליתהמשפטמערכתגםהשניםלאורךאישי.כעוולרקולאקולקטיבי

עלהזעםאתלתרגםשעשויגורםעודזהוהצבאית.התכנוןמערכתנפגעילפלסטיניםסעדמספקאיננו

הריסת הבתים המינהלית למוטיבציה לפעולות אלימות.

מצדםלאלימותכטריגרישראלמצדהפלסטיניםבזכויותפגיעהנקמה:שלמרכזיותה-4דוגמא
שאולשלמחקרוטרור.אלימותבקידוםמשמעותימשקלישישראל,מצדכעוולותשנתפסמהעללנקמה

מחבליםוכמהכמהעםראיונותעלשהתבססאסטרטגיים,למחקריםיפהמכוןעבוראבןושמואלקמחי

,2004ב-שנערךהמחקר,לפי.27הנקמהשלמרכזיותהאתמבהירונתפסו,במשימתםשכשלומתאבדים

2004נובמבראסטרטגיים,למחקריםיפהמרכז,73מזכרהפלסטינים,הטרורמתאבדיהםמישמואל,ואבןשאולקמחי27

26 Benmelech, Efraim, Claude Berrebi, and Esteban F. Klor. "Counter-suicide-terrorism: Evidence from
house demolitions." The Journal of Politics 77.1 (2015): 27-43

23.12.2021הארץ,מדוע,לספרמוכןהואכעתמהעליון.כשפרשכולםאתהדהיםמזוזמני25
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אופגיעהעלנקמהנכנסתזוקטגוריהכשתחתנקמה,היאמהמחבלים20%כ-שלהמרכזיתהמוטיבציה

אישיתלהםמוכרשאיננובפלסטיניפגיעהעלנקמהאוחווה,להםקרובשאדםחוו,אישיתשהםהשפלה

כימעידותחלקםשלההתבטאויותלליבם.נגע-התקשורתדרךמתווךשלרוב-שלו\השהסיפוראך

שלסדורהבאידיאולוגיהאחזובהכרחלאהםלנקוםלרצותאותםשהובילההפגיעהאתחוובטרם

המתוכננת.האלימהלפעולתםהבלעדיתולעיתיםהמרכזיתהסיבההיאהעוולהכלומר,לישראל.שנאה

לפועללהוציאשניסתהלאחרשנתפסהצעירהפלסטיניתאישהעםשנערךהמחקר,מתוךהבאהדיאלוג

פיגוע, יכול להמחיש במקצת עד כמה הנקמה לעיתים מנותקת מהקשר אידיאולוגי או תיאולוגי רחב:

ש: תסבירי לי למה החלטת לצאת לפיגוע בישראל. האם זה היה מטעמים דתיים?

ת: לא. זה היה משהו אישי. הייתי במצוקה. הייתי מדוכאת.

ש: למה רצית להתאבד?

ת: אתם הרגתם את החבר שלי.

ש: הוא היה חבר קרוב שלך?

ת: כן. היינו חברים שנה וחצי.

ש: חייתם יחד?

ת: לא, מה פתאום, אין דבר כזה אצלנו. אבל היינו חברים. והוא נהרג.

ש: אז מה רצית שיקרה? רצית להרוג יהודים חפים מפשע כדי לנקום את מותו?

ת: אני לא יודעת מה רציתי. היה לי כאב גדול וכעס.

שלבתחושותאפופההייתהאלאסדורהאג'נדהעםבאהלאאישהאותהכילמעשה,ממחיש,הדיאלוג

באופןלפעולהבהחלטתהדתיותסיבותשלמעורבותבמפורשמכחישהגםהיאוזעם.עצוםכאבבלבול,

הישראליתבתקשורתפלסטיניםמצדמתקפותשלמההצגהכךכלרחוקההזוהדינמיקהאלים.

שלהכוחעלמרמזהראיוןבנוסף,לאומנית-פלסטינית.אוג'יהדיסטיתלאידיאולוגיהלרובכקשורות

מגייסי הטרור לנצל פלסטינים שנפגעו על ידי ישראל לשם ייזום פעולות אלימות.

של הנוקמים מקרב פעילי הטרור היא אףיש מקום להאמין כי בפועל הקטגוריההערה מתודולוגית:
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רחבה יותר ממה שמוצג במחקר של קמחי ואבן, וזאת בשל כמה אתגרים ובעיות מתודולוגיות של
מחקר המתבסס על ראיונות, ובפרט כשמדובר במרואיינים העוינים את המראיין או את הקבוצה ממנה

האתוסלאורהמרואיין\ת:של-הקהילה-הייחוסקבוצתשלמרצייההנובעתהטייה.1בא:הוא
הפלסטיני המעלה על נס מחוייבות והקרבה על רקע אידיאולוגי (דתי-ג'יהדיסטי או לאומני) יש

.2כפרטים.לנקוםכהחלטהולאקולקטיביבאורלפעולתםהמניעאתלהציגתמריץלמרואיינים
למרואיינים יש לא פעם קושי להבחין בין הרקע שתרם להחלטה לפעול באלימות ובין הגירוי (טריגר)

שהוביל באופן קונקרטי יותר להחלטה לפעול. למשל: יתכן שאדם מסויים הוא ג'יהדיסט בנטייתו
האידיאולוגית, וזה מוביל אותו לשנאה עזה לישראל וליהודים או לציונים, אבל שנאה לא בהכרח

מתרגמת לפעולה אלימה בפועל. ייתכן כי רק פגיעה שהוא או קרוביו חוו הובילו אותו להחלטה הסופית
והקונקרטית לפגע. אם אדם כזה יישאל בראיון מדוע ניסה לפגע, הוא עשוי לציין את אמונותיו הדתיות
כסיבה, למרות שללא הפגיעה שחווה הרי שאמונותיו הדתיות כשלעצמן לא בהכרח היו מובילות אותו

לפעולה (להבדיל מעוינות לישראל). הקושי לערוך אינטרוספקציה ולפרק ולנתח את מכלול מרכיבי
הלכי הרוח ומנגנוני הנפש עשוי להטות את הכף לעבר הרקע האידיאולוגי המוכר ולא לעבר אירוע

ספציפי שעורר טריגר, לעיתים בצורה עקיפה ומעורפלת, ולכן הנטייה של המרואיין עשויה להיות של
רבות,והפגיעותכשהעוולות.3מוטיבציה.אוכסיבהשלוהג'יהדיסטי\לאומניהאידיאולוגיהרקעאזכור

מיסגור הנקמה נשחק, כי אין מקרה קונקרטי להתייחס אליו, ולכן הדברים ממוסגרים כחלק ממאבק
רחב בקולקטיב שאליו חשים עוינות, כלומר כמשהו אידיאולוגי. הטשטוש הזה גובר משום שחלק

מהאידיאולוגיות והתיאולוגיות הרדיקליות (למשל ג'יהדיזם) כבר מכילות בתוכן באופן מובנה מרכיב של
נקמה. דווקא כשהנקמה היא על הצטברות של עוולות, פגיעות ומצוקות רבות, המיסגור המנטלי הוא

לא של נקמה על מעשה מסויים אלא של פעולה כנגד אויב שמוגדר ככזה על בסיס אידיאולוגי. למשל,
סגירה של רחבת שער שכם יכולה להיות מובנת לא כטריגר של פגיעה בחופש התנועה של מוסלמים

אלא "הקש ששבר את גב הגמל" במסגרת מה שנתפש במסגרת הג'יהדיסטית כמאבק ארוך של
המוסלמים בכופרים. כל אלו הן בעיות מתודולוגיות הקשורות למהימנות של המידע המתקבל בראיונות

בהקשר כזה, ויש מקום להאמין שהן מובילות להערכת-חסר של שיעור הנוקמים מסך המחבלים
הכולל.

זה,בהקשרלאומי.בסיסעלשפעלולמינחשביםואבןקמחישלבמחקרשרואיינומהמחבלים8%כ-

בולפגיעההלאומי,בכבודולאומית,עצמיתלהגדרהבזכותובכללותו,הפלסטיניבעםלפגיעההכוונה

לנוכחבמובהקשפועליםבמחקרשנדגמוהטרורמפעילי28%בלפחותמדובריחד,וכו'.הכיבושבשל

קשוריותראףגדולשנתחלהאמיןמקוםישכאמור,האדם.זכויותשללהפרההקשורותפגיעות

למוטיבציות מסוג זה.
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שאלותשתי).40%ל-(מעלדתיותהןשלהםשהמוטיבציותהמפגעיםלקטגורייתלבלשיםישלבסוף,

תורמתהאדםזכויותהפרתכמהעד.1בהן:עוסקלאואבןקמחישלוהמחקרזה,להיבטביחסעולות

אלימהפעולהלעברדתייםפנאטיםלהנעתתורמתהאדםזכויותהפרתכמהעד.2דתית?להקצנה

שאלותאלואךהישראלי,בהקשרובפרטהללו,בשאלותבעיסוקמשופעתלאהמחקרספרותבפועל?

טרורנגדלמדיניותמהמרכזגנור,בועזהטרורחוקרזאת,עםלבוא.לעתידבהןלעסוקשחשוב

מיכלאולאמבטיההדומהנפשימנגנוןלשערניתןבודדיםלמפגעיםביחסלפחותכימצייןבהרצליה,

נשפכים","המיםשאחריועליוןלרףהגעהעדותסכולים,מוטיבציותשלשוניםסוגיםנמזגיםלתוכומים,

כימציעזהמודל.28לפגעלצאתומחליטתסכולואתלהכיליותריכוללאהקיצוניהאינדיבידואלכלומר

מהםניכרחלקשלשה"מיכל"הרידתית,היאשלהםהעיקריתשהמוטיבציהלמיביחסשגםלהניחסביר

זכויותלהפרתקשוריםחלקםכיסבירובהחלטותסכולים,מוטיבציותשלומגווניםשוניםבסוגיםהתמלא

אדם ולא רק לאידיאולוגיה ג'יהדיסטית כשלעצמה.

נקמהאםהיעילה:)counter-terrorism(בטרורהמלחמהאסטרטגייתעלגםמשליךהנקמהפאקטור

נפגעיםבטרורמאבקשלמסויימותובתצורותטרור,בליבוימבוטלבלתיגורםהיאמשמעותיתפגיעהעל

רצוןעםרביםשחקניםלהתהוותצפוייםכאלובמקריםלוגיתשמבחינההריבלתי-מעורבים,הרבהגם

המוצהרת.מטרתוכנגדלעבודכלומר-אותוללבותדווקאעשויבטרורמאבקשלכזהסוגקרי:לנקמה.

טרורנגדהחקיקהאתבחןשור,ערןהקנדי-ישראליהסוציולוגהמצב:אכןזהכימלמדאמפירימחקר

אותהיישוםלאחרהנבחנותבמדינותהטרורשיעורואת,2009ו-1981השניםביןמדינותבמספר

מורידיםלאבטרורהמאבקבמסגרתמדייפוגענייםבמדיניותאובאמצעיםשימוששלרובומצאחקיקה,

.29את שיעור הטרור ולעיתים אף מעלים את שיעורו

המחיר הביטחוני של הפרת זכויות האדם בטווח הארוך

29 Counterterrorist Legislation and Subsequent Terrorism: Does it Work? Shor, Eran, Social Forces
(2016). 92 (2).

28 Ganor, Boaz. "Understanding the Motivations of “Lone Wolf” Terrorists." Perspectives on Terrorism 15.2
(2021): 23-32.
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בבירורמפורטיםהאדם,זכויותהפרתבעקבותהקצר,בטווחשילמהשישראלהביטחונייםהמחירים

זכויותהפרתבשלהארוךבטווחישראלשמשלמתהביטחונייםהמחיריםאתמעלה.שהצגנובדוגמאות

מזהמיםמפעליםבעברהבאה:המטאפורהבאמצעותאותםלהביןניתןלזהות;יותרקשההפלסטינים

העלותלאורלמשתלמיםנחשבוהםהכלכליתמהבחינהאךובריאותית,סביבתיתלבעייהנחשבו

החיצוניותההשפעותאתלחשוףרביםכלכלניםהחלוהשניםעםמזהמות.פחותחלופותשלהישירה

אלוהשפעותסקירתטווח.ארוכותולרובעקיפותעלויותשכוללותהמזהמים,המפעליםשל("החצנות")

לייצרניתןכלכלית.מבחינהאפילותמידמשתלמיםאינםמזהמיםמפעליםהרחוק,בטווחכיגילתה

הפוליטית.והאלימותהטרורשיעורלביןהאדםזכויותהפרתשביןהיחסשלבהקשרדומהמשוואה

טווח,ארוכיו\אועקיפיםביטחונייםמחיריםדהיינו,חיצוניות,השפעותגםמניבותאדםזכויותשלהפרות

זהשמסמךכפינכון,תמידלאזה(ואפילוהקצרבטווחביטחוניתמבחינהיעילותהןלעיתיםאםגם

אפקטהאדםזכויותשללהפרותישפוליטית,ואלימותלטרורמוטיבציותשלבהקשרבנוסף,מדגים).

נקודהמדגיםמעלהשהוצגגנורבועזשלהמחקרומתמשך.מצטבראלאומיידיישירבהכרחשאיננו

שליליותחוויותשלסוגיםמיניכל"נשפכים"אליוכ"מיכל"הפוטנציאליהמפגעשלנפשו-בדיוקזאת

חוויתאפליה,השפלה,ובפרטהאדםזכויותשלמהפרותברובןנובעותהסתםשמן-הזמןעםהנצברות

הרג או פציעה של קרובים וכו' - עד שלבסוף נחצה רף מסויים וההחלטה לפגע מתקבלת.

טווחארוכיו\אועקיפיםביטחונייםמחיריםולנתחלנטרבמיוחדקשההביטחוןלמערכתפניו,על

אמיתיאתגרזה,במקרהלפנינו,ניצבמובן.רבה,במידההוא,הקושיהאדם.זכויותמהפרתשנובעים

שלהקלאסיתהתפקידבהגדרתנכלליםאינםגםההפרותמחיריוניתוחניטוראמפירי.מבחןלביצוע

מושקעים,במחקריםצורךישהעקיפיםהביטחונייםהמחיריםואפיוןזיהוילצורךהביטחון.ארגוני

חקירהופעולותקלאסייםמודיעיןאיסוףממאמצילהבדילחמקמקים,סיבתייםקשריםלחשוףשיכולים

מחיריםבחשבוןלקחתהפוליטי,בדרגבפרטהחלטות,מקבלילהניעקושיגםישבנוסף,וסיכול.

גםמקשה,אלומחיריםשלהעקיףהטבעבתפקיד.יחזיקולאכברשהםלאחרעליהםישלםשהציבור

אובחייהםמשלמיםהעמיםבשניאנשיםזאת,ועםשנגבה.הביטחונילמחירהאחראיםסימוןעלכך,

קשיםכשהםוגםלא-מיידיים,אועקיפיםכשהםגםביטחוניים,מחיריםאותםאתונפשםגופםבשלמות

מחיריםעלשמצביעההענפההמחקריתלספרותדוגמאותמספרלהציגבעינינו,חשוב,לפיכך,למדידה.

-ושב"כצה"ל-הרלבנטייםהביטחוןגופיבשניכיסבוריםאנואדם:זכויותהפרתשלעקיפיםביטחוניים
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שקט.מבטיחתלפעילותהפנימיייםהתעדופיםבמסגרתככליהנושאאתלבחוןמספיקותיכולותיש

הביטחוןעלשמירהשלהמטרותאתמקדםאינומדיניותשלהעקיףמחירהכיוימצאשיבדקככלכלומר,

יש מקום להביא את המסקנות הללו לתוך תהליך קבלת ההחלטות האופרטיבי.

יכולפוגענישמשטרכךוהאלימות,הטרורשיעורעלמכרעתהשפעהבעלהואהזכויותמשטראופי

קשרשלבצורהפועלתלאשלרובהמאקרוברמתדינמיקהזומוגברת.אלימהלפעילותזרז-עללהיות

טרורמתקפתיוזםמכןלאחרקצרשזמןאדםכלפיהמדינהמצדעוולשלבתסריטכמוומיידיישיר

)RAND(ראנדהמחקרמכוןשערךהטרורבתחוםמחקריםסקירתלו.שנעשהעלמוצהרתכנקמה

לייצרנועדהובמימונן,האמריקאיתהמודיעיןוקהילייתהאמריקאיתההגנהמחלקתעבור2009ב-

נגדהמדיניותחקרובתחוםהטרורחקרבתחוםוהמסקנותהממצאיםשלהניתןככלמקיפהאינטגרציה

חזקתוקףלמסקנותשישסבירדומות,למסקנותמגיעיםרביםכשמחקריםפשוט:לכךהראציונל.30טרור

הסכמהישלדוגמא,נושאים.מספרעלהחוקרות.יםביןרחבההסכמהשישמוצאתהסקירהבמיוחד.

יותר);מורכבהקשרבינלאומילטרורנוגעכשזהכי(אםהפוליטיתוהאלימותהטרוראתמגבירשדיכוי

בסגנוןהפוליטית,והאלימותהטרורשיעורעלהפוליטיהחופשמידתשלההשפעהלגביהסכמהנמצאה

מדינותלטרור,חשופותפחותהכימיטביפוליטיחופששמעניקותמדינותכלומר,פעמון.עקומת

באופןהפוליטיהחופשאתשמדכאותומדינותלטרור,מועדותהכיבינוניבאופןהפוליטיבחופשהפוגעות

עלהמעיבותאחרותקשותמבעיותסובלות(אךיחסיתנמוכים,טרורלשיעוריחשופותשובקיצוני

משפיעהתושביובעינילגיטימיהמשטרשבההמידהכיהחוקרות.יםבקרבקונצנזוסגםישנוביטחונן);

שלהלגיטימיותלמידתקשרלהיותעשויהאדםזכויותולמצבזה,משטרתחתהטרורשיעורעל

להתקיימותהסיכויאתמעלההאזרחיותבחירויותפגיעההטרור:חוקרות.ישלבקנצנזוסעודהמשטר.

שמראיםמשכנעיםמבחןמקריכמהמציגיםשוניםטרורמחקריכיגורסתגםהסקירההטרור.תופעת

במערכתובלתי-אלימהטובהבצורהלהיטמעיכולותטרור)ארגוני(למשל,אלימות-לשעברשקבוצות

התארגנויותשלממצבאלוקבוצותעוברותלמעשה,כךומכילה.דמוקרטיתליותרהופכתכשזופוליטית

הפוליטיבמגרשהמשתתפותלגיטימיותלהתארגנויותאליםפעילותלערוץהתחומותבלתי-לגיטימיות

מיעוטקבוצותשלדיכוימזהההסקירהלכל,מעלאבלגרילה.אוטרורמתקפותלפועללהוציאבמקום

המחירכן,אםהטרור.בתחוםהחוקריםרובמסכימיםכךועל-טרורשלהמקריםברובשנוכחכגורם

30 Social Science for Counterterrorism - Putting the Pieces Together, RAND Corporation, 2009
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רעהמדיניותשליישוםכלשבעקבותלאזהכלומר-רובפיעלוישירמיידיאיננופההביטחוני

היקףאתמעלהפוגענייםמדיניותקווישלשההצטברותאלאטרור,פיגועגםמיידמתרחששמתבצעת

ישנהמעלה,שהובאולמחקריםמעברלפגע.ונכוניםרדיקליזציהשעובריםהאנשיםמספרואתהטרור

.31ספרות מחקרית עשירה נוספת על הקשר בין סוג המשטר לטרור ואלימות פוליטית שסקרנו בעבר

בפעולותרבזמןאחרירקשמתבטאטריגרהואהאדםזכויותהפרתשללא-מיידיתלהשפעהנוסףהיבט

עלאדםזכויותהפרתשלטווחארוךלאפקטאפשרותעלמלמדיםהפסיכולוגיהבתחוםמחקריםטרור.

מבנהשמעצבותזכויות,מהפרתהנובעתבכלל,וטראומותילדותטראומותבדמותלמשלטרור:היווצרות

שהיווצ'צ'ניםפלסטיניםשבדקמחקראלימות.פעולותבאמצעותנקמהאותיקוןהמחפשאישיות

עינויים,הרג,-טראומתייםלאירועיםישירקשרהיהלמרביתםכימצא32אלימותבפעולותמעורבים

לעצבעשויותבילדותונשנותחוזרותטראומותהחוקרותלפישלהם.אויקירהםשלכליאהאומכות

וזהלטראומה,הקשורטריגרכללנוכחרגשי)(ניתוקדיסוציאציהאוטראנסלמצבלהכנסשיכולהאישיות

בחייםבעודםמתיםכברממילאשהםתחושהלצדזאתהטרור,למגייסיוזמיניםלפגיעיםאותםהופך

בכלאשהעבירהשנהאתלחוקרותמתארפלסטיניצעירלמשל,כך,מפחידה.כהאיננההקוחצייתולכן

שלההשלכותבפנים.מתשממילאלמיאותושהפכהכשנההוכו,וחבריוהואשם,17בגילישראלי

לייזוםטריגריםבהכרחולאמעצבות-אישיותטראומותאלוכישנים,אחרילעיתיםניכריםכאלומעשים

פיגוע באופן מיידי.

שלמוגברתלנטייהלהוביליכוליםאתנו-לאומיתקבוצהכנגדואלימותדיכוירחוק,יותרהעודבטווח

מכונןדיכויאירועשלשההשפעותכךמשפחתית.מורשתדרךלדורמדורעוברתשאףשכנגדלצדשנאה

עםמוגברתולהזדהותשכנגדלצדמוגברתלשנאההקורבנותשלוהנכדיםהילדיםשללנטייהגםעובר

32 Speckhard, Anne, and Khapta Akhmedova. "Talking to terrorists." Journal of Psychohistory 33.2 (2005):
125

לשיעור הטרור - כאןר' סקירה של הספרות המחקרית על הקשר בין זכויות האדם31
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זההיבטוכךקשה,להיותצפויהשינויאךלשינוי,ניתןבלתיתהליךלאזהו.33שלהםהלאומיתהקבוצה

מחדד עד כמה ארוך טווח ו"עקשני" עשוי להיות האפקט השלילי של הפרת זכויות אדם.

למשל,ומיידי;ישירקשרשלבדרךשלאהטרורלהתגברותלהובילעשויותהאדםזכויותהפרותלסיכום,

בטווחלרובאחרים,עקיפיםובאופניםהמאקרו),ברמתהזכויותמשטרסוג(השפעתמבניתבצורה

"להגביל"שבוחריםמשטריםהמאקרושברמתלהראותקלאךהללו,התופעותאתלמדודקשההרחוק.

כתופעההטרוראתלהשאירמצליחיםלרובהאדם,זכויותשלעקרונותבסיסעלבטרורמאבקםאת

במדיניותשמשתמשיםמשטריםלדעיכתו.להביאמצליחיםואףאידיאולוגיות,קצהקבוצותשלמצומצמת

גבוהיםפוליטיתואלימותטרורשיעוריעםלהתמודדרבים,במקריםעשויים,אבחנהוחסרתפוגענית

צדימשניפלסטיניםבקרבאלימותבפעולותהההשתתפותשיעוראתלהשוותדייותר.ועקשנייםיותר

זאתבכלקשה,ממסדיתאפלייהלמרות,1948גבולותשלבישראלזאת.להמחישמנתעלהירוקהקו

ובהתאמהבשטחים,אחיהםלעומתומשופרנרחביותרהרבהזכויותמערךהפלסטיניםלאזרחיםיש

בקרבאלימותבפעולותההשתתפותשיעורלעומתבהרבהנמוךבקרבםהפוליטיתהאלימותשיעור

האלימותשיעורעלשמשפיעיםנוספיםגורמיםשישכמובןעזה.רצועתאוהגדהתושביפלסטינים

אךקבוצה,כלשלהלאומיתההזדהותרמתכגוןהירוק,הקועברימשניהפלסטיניםבקרבוהטרור

בשטחים,האדםזכויותמצבשלתולדהשהןלפעולה,הדחיפותורמתההשפלהתחושתהמוטיבציה,

משפיע-המשטראופי-זהשהיבטמכאןאלימה.לפעילותבהנעהמרכזיתפקידטבעי,באופןמשחקות,

הרצויהפתרוןכירמיזהמשוםהללובדבריםאיןהקבוצות.שתיביןהאלימותבשיעוריההבדלעלמאוד

האדםוזכויותלביטחוןהיוזמהאיןעקרוניובאופןלים,מהירדןאחתדמוקרטיתמדינהכינוןהואלמצב

איךמדגיםכןזהענייניםמצבאךהסכסוך,פתרוןלשםהרצויהמדיניההסדרתצורתלסוגייתנכנסת

חייבתראויהביטחוניתמדיניותהפוליטית.והאלימותהטרורבשיעורלפעריםמובילשונהזכויותמשטר

לקחת בחשבון גם את ההיבטים הללו.

מסקנות והמלצות
בשל-משלמתועודנה-שילמהשישראלביטחונייםלמחיריםדוגמאותשלשורההצגנוזהעמדהבנייר

החלטתכמוונקודתיות,מיידיותיחסיתהןהללומהדינמיקותחלקהאדם.זכויותשלבעקרונותעמידהאי

33 Lupu, Noam, and Leonid Peisakhin. "The legacy of political violence across generations." American
Journal of Political Science 61.4 (2017): 836-851.
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לאיומיםמיידיתשהובילהג'ראח,שייחבשכונתמשפחותשלבהיקפותקדיםחסרפינויעלהמשפטבית

במצבהידרדרותשליחסיתמהירלתהליךהובילהמכןולאחרפלסטינים,פלגיםמצדבאלימות

דפוסשמעודדותילדותטראומותכמוהארוך,לטווחקשורותהללומהדינמיקותאחרחלקהביטחוני.

ואלימותטרורלשיעורישנוטיםמשטרסוגיכמוהמאקרו,ברמתשמתקיימותאונוטה-לטרור,אישיות

בתחוםישראלשמשלמתיותררחבמחירישהאדםזכויותשללהפרותכיגםהזכרנויותר.גבוהים

זכויותכךובתוךאדם,זכויותלהפרתהכלליתהסובלנותרמתשבההבינלאומיתבזירהההתמודדות

תרדלהפרותהבינלאומיתהסובלנותשרמתככלכימעריכיםאנוויורדת.הולכתופליטים,מיעוטיםנשים,

המחירים שיתבעו מישראל יהיו גדולים יותר.

כיהביטחון,למערכתובפרטלממשלה,ממליצההאדםוזכויותלביטחוןהיוזמההללוהממצאיםלאור

חריגים.במקריםלמעטאסורהאדםזכויותשהפרתייקבעישראלשלהלאומיהביטחוןבתפישת

זכויותהפרתשלתופעותלשקללחייבתהיאהלאומיהבטחוןתפיסתמחדשתתוקףכאשרלמעשה,

המחיריםלאורהשארביןישראל,עלהפוטנציאלייםמהאיומיםכחלקישראליםרשמייםגורמיםבידיאדם

הביטחוניים והמדיניים שהפרות אלו נוטות להניב או לחזק.

הטמעהתהליךנדרשהביטחון,מתפישתכחלקאדםזכויותשלבהקשרהמדיניותקביעתתהליךאחרי

כיבקרהתהליךנדרשמכןולאחרהשונים,הביטחוןבגופיהפיקודרמותבכלזותפישהשלמובנה

אזרח,שהינוחייליםקבילותנציבידיעל(למשלחיצוניתבקרהעלבדגש-בפועלמיושמיםאכןהדברים

והפקתהתכנוןלשלבילהיכנסצריךהאדםזכויותנושאכיממליציםאנודומה).שמיצובוגורםידיעלאו

זכויותנושאשלוהטמעהלימודשלבתהליךאופרטיביתיתורגםזההמבצעים.הכוחותשלהלקחים

מקורסיאינטגרליחלקלהיותצריכההאדםלזכויותהיחססוגייתהמבצעים.הגורמיםבקרבהאדם

מבצעיים,תכנוניםבמסגרתהשונות.הפיקודברמתוכו')שב"כ(צה"ל,השוניםהביטחוןבגופימפקדים

לסיכוןהתייחסותשכוללאדם,זכויותסעיףהשונותהמבצעבפקודותייכתברגולטורי,מתהליךכחלק

אםזה.מסוגמכשליםהנגזריםאפשרייםביטחונייםולמחיריםבמבצע,הכרוךהאדםבזכויותלפגיעה

הפרותוההיבטיםהעובדותמכלולבשקלולמדועברורההנמקהגםתידרשזכויות,שללהפרותצפיישנו

המשפטעקרונותעםוהןהפעילותאובמבצעהחיוניהצורךעםהןאחדבקנהועומדותהכרחיותאלו

זכויותסעיףגםיישקלהפקודותאישורבתהליךהאמורים.הגופיםשלמשפטיייעוץבפיקוחהבינלאומי,
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אדםזכויותבהפרתהכרוכיםוהמדינייםהביטחונייםהמחיריםניתוחבחשבוןיילקחכלובתוךהאדם,

כתולדה של אותה פקודה.

אולבסס,ראויהאדםזכויותשלמהפרותהנובעיםהביטחונייםמהמחיריםחלקשלהחמקמקותבשל

הביטחון.מערכתבמסגרתאלומחיריםעלוהדיווחהניטורהבחינה,עלהאמוניםהגורמיםאתלחזק,

אותםשלשיטתייםוהערכהבחינהתהליכימקיימתהיאהאםלבחוןבעצמההביטחוןמערכתעלקרי,

מחירים ביטחוניים.

אנומידהבאיזולהביןלנויאפשרכןבירוראבלוקשים,אמיתייםהםישראלשלהביטחונייםהאתגרים

אדם.זכויותבהפרתהכרוכהנכונהלאמדיניותבשלביטחונייםאתגריםאותםוהעצמתלהנצחתתורמים

זכויותעלמשמירהכחלקביטחוןשלמחשבהלעברזכויותלעומתביטחוןשלממחשבהלעבורעלינו

האדם.

כותבות.ים:
זכויותארגונישלאסטרטגיותהחוקרתודוקטורנטיתהאדםוזכויותלביטחוןהיוזמהמנהלתאביטל,מורן

אדם.

כוללקולקטיבית,לפעולההנעההחוקרוסוציולוגהאדםוזכויותלביטחוןהיוזמהראשמוהר,יריבד"ר

בתחום של ארגוני טרור, גרילה ומהומות.

מיטל פלוטקין, עיתונאית ותחקירנית.

בקהילייתנוספיםוגופיםשב"כראשילמספריועץולשעברמזה"תחוקרשטיינברג,מתיד"רייעוץ:

המועצהוחבריחברותהקדוש;האגןלאזורגיאופוליטיומדריךמזה"תחוקרצדקיהו,ערןד"רהמודיעין;

הציבורית של היוזמה ומומחים נוספים המעדיפים להישאר בעילום שם.
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2021למאי2020ספטמברשביןהזמןצירעלהאירועיםפירוט-א'נספח

2020ספטמבר
פסיקה הפוגעת בזכויות של תושבי שייח ג'ראח:

ג'אעונימכרםאנשים)31(סה"כבתיםמשלושהמשפחותשלושפינויעלהורהבירושליםהשלוםמשפטבית

.34בשייח ג'ראח

2020אוקטובר
פסיקה נוספת  שפוגעת בזכויות של תושבי שייח ג'ראח:

.35יום30בתוךג'ראחשייחמשכונתפלסטיניותמשפחותארבעלפנותשישקבעבירושליםהשלוםמשפטבית

גרותשהןוהבתיםלהתפנות,צריכותכורד,אלמשפחתובהןמשפחות,מארבענפשות25ש-קבעהמשפטבית

.36בהם יעברו לטובת חברת נחלת שמעון. השופטת גם הורתה באופן חריג למשטרה לסייע בפינוי התושבים

2020נובמבר
פסיקה המקדמת את הפרת הזכויות של תושבי סילוואן:

משפטביתהחלטתנגדבסילוואןאלהוואמבטןמשפחות8שלערעוריםשנידחהבירושליםהמחוזיהמשפטבית

.השלום לפנותן מהבית לטובת מתנחלים

נפשות139בנותפלסטיניותמשפחות22פינויעלבירושליםהמשפטבתיפסקו,2020שנתמתחילתהכל,בסך

נמצאיםאיש,מאלףיותרנוספות,משפחותעשרותמתנחלים.לטובתשבסילוואןאלהוואומבטןג'ראחמשייח

הצטבר,הפלסטיניבציבורהזעםזו,התפתחותלאור.37מתנחליםנגדםשהגישופינויהליכישלשוניםבשלבים

והפינויים הפכו לסמל לאומי לדיכוי מצד ישראל. לכן, מי שייאבק בגזירה יהפוך לגיבור לאומי.

25.11.2020מקומית,שיחהלפלסטינים,ושניליהודיםאחדחוקים,שניאחת,עיר37

26.11.2020הארץ,מתנחלים,תביעותבשלמבתיהםלהתפנותצפוייםירושליםבמזרחפלסטיניםעשרות36

25.11.2020מקומית,שיחהלפלסטינים,ושניליהודיםאחדחוקים,שניאחת,עיר35

13.09.2020עכשיו,שלוםמתנחלים,לטובתג'ראחבשייחפלסטיניםבתישלושהפינויעלהורההמשפטבית34
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2020דצמבר
עתירה נגד הפרת זכויותיהם של תושבי שייח ג'ראח:

כדייריםשלהםבזכויותלהכרהבדרישהלבג"ץעתירההגישוג'ראחשייחבשכונתהרוןאוםבמתחםתושבים

אם.2021פברוארסוףעדלעתירהתגובתהאתלהגישהמדינהשעלקבעשטיין,אלכסהשופט,.38בנכסים

התלהטובטרםזמןקצתקנתהזוהשהייה.39אחריםבמקומותהפינוייםעלגםהשפעהתהיהלעתירהתתקבל,

הרוחות.

2021פברואר
.40סילוואן - מצעד מחאה בלתי-אלים נגד פינוי עשרות משפחות בשכונה בהשתתפות ארגוני שלום ישראלים

2021אפריל
9.4

:הפגנת מחאה כנגד הפינויים בשייח ג'ראח שכללה עימותים פיזיים

לרצפהכסיףעופרח"כאתהדפוהשוטריםג'ראח,שייח'בשכונתבהפגנהושוטריםמפגיניםביןעימותיםבמסגרת

.41ושברו את משקפיו

10.4
הפרת זכויות ופינוי של תושבי סילוואן, לצד אירוע אלימות מקומי:

עמותתידיעלשנרכשובסילוואן,דירות16ואיכלסולחמישירביעישביןהלילהבמהלךהגיעומתנחליםעשרות

מועצתחברתשלרכבהחלונותניפוץכוללהשבוע,סוףבמהלךנרשמוהתפרעויותבמקביל,כהנים";"עטרת

צעיריםידיעלאבניםמיידויכתוצאההנראהככלבכפר,לבקרשבאה"מרצ",מסיעתורטון,לורההעירייה,

.42פלסטינים

10.04.2021העיר,כלסילוואן,בשכונתחדשותדירות16כ-אכלסומתנחליםעשרותירושלים:במזרחהסערה42

09.04.2021וואלה!,ירושלים,במזרחבהפגנהשוטריםידיעלהותקףכסיףעופרח"כ41

06.02.2021העיר,כלצפו,בשכונה.משפחותעשרותפינוינגדמחאהמצעדסילואן:40

30.12.2020הארץ,זרים",משיקוליםלפינוי"פועלהכללי:האפוטרופוסנגדעתרוירושליםבמזרחפלסטינים39

30.12.2020מקומית,שיחההמתנחלים",עםהולך"ביהמ"שג'ראח:בשייח'מפינוייםחשש38
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13.4
פגיעה בחופש הפולחן באל-אקצא:

מנתעלאל-אקצאמסגדשלהרמקוליםאתניתקההמשטרההרמדאן,חודששלהראשוןוהיוםהזיכרוןיוםבערב

הפולחן,בחופשפגיעהמהווהדתימקוםשלרמקוליםשלניתוקהכותל.ברחבתהמרכזילטקסהפרעותלמנוע

בנוסףמפגעים).למניעת(החוקהרעשחוקיעלשעוברשימושברמקוליםשנעשהמבליהתבצעשהניתוקבפרט

המשטרה לא חסמה בעבר מפגעי רעש שבאו מהצד היהודי, כמו מצעד ריקוד הדגלים.

התפרעויות בתגובה וגינוי מצד חמאס והרש"פ:
עלאבניםמיידויישראליםאזרחים6נפצעוהרמקוליםניתוקעלבמחאהפלסטיניםשלהתפרעויותבמסגרת

אוטובוסים שהיו בדרכם לכותל.

חושפותאלהפעולותהפולחן,בחופשופגיעההקדושה,נגדגזעניתתוקפנות"זוהרמקולים:לניתוקחמאסתגובת

את מידת הזלזול הציוני ברגשות המוסלמים בכל מקום"

הפולחן,וחופשהקדושיםהמקומותקדושתנגדגזעניתתוקפנות"הרש"פ:יו"רדובררודיינה,אבונבילשלתגובתו

גלויהדתלמלחמתהסכסוךאתלהפוךהמאיימתפעולהזוהבינלאומיות.האדםזכויותאמנותשלבוטהוהפרה

.43שתפגע בשלום ובביטחון"

15.4
פגיעה מקומית בביטחון בירושלים במסגרת טרנד האלימות נגד חרדים ופירסום התיעוד בטיק טוק:

בירושלים.הקלהברכבתישיבהתלמידתוקףערבינערנראהבובטיק-טוקסרטוןפורסםהעצמאותביום

אחדהיההסרטון.44גזעניממניעתקיפהבגיןהתוקףנגדאישוםכתבהוגשמאיובתחילתנעצרוהסרטוןמשתתפי

פלסטיניםבידיחרדיתחזותבעלייהודיםשלתקיפהושתיעדוהחברתיות,ברשתותששותפוסרטוניםכמהמתוך

על רקע גזעני.

הגבלת חופש תנועה בשער שכם:

,N12גזעני,ממניעבתקיפהמואשם17בןנערהקלה:ברכבתהסטירה44 04.05.2021

14.04.2021השבת,כיכרואזרחים,שוטריםעלסלעיםהשליכוערביםאקצא:אלבמסגדרמקולניתוקבגלל43
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לאפשרמנתעללדבריה,פלסטינים,לכניסתשכםשערמרחבתחלקהמשטרהחסמהחריג,ובצעדבמקביל,

בעיקרפופולרי,התאספותמקוםהיאשכםשעררחבתכילצייןישהעתיקה.לעיררגלהולכישליותרטובהזרימה

מדיניותוהןתנועהלחופשהזכותשלהפרההןמהווהמסויימתאתניתקבוצהשלתנועההגבלתהרמדאן.בעת

מפלה.

מהומות בתגובה להגבלה זו:
.45בעקבות החסימה פרצו מהומות במקום

17.4
הפרת זכויות על ידי מעצרים בשל פעילות פוליטית לא-אלימה:

הבחירותלקראתעיתונאיםמסיבתלערוךשהתכוונוירושליםממזרחפלסטיניםפעיליםשלושהעצרההמשטרה

לרשותהקשוריםפוליטייםאירועיםקבעדרךמונעתהמשטרה.46במאיהפלסטיניתברשותהמחוקקתלמועצה

הפלסטינית במזרח ירושלים. מעצרים בגין פעילות פוליטית לא אלימה מהווים הפרה גסה של זכויות האדם.

23.4
פגיעה בביטחון כתגובה על האירועים בירושלים:

פירסמהחמאס,שלהחמושההזרועאל-קסאם,גדודי.47בירושליםיהודיםתקפווערביםערביםתקפויהודים

אתהזכירהההודעהירושלים.במזרחהפלסטיניםנגדשלהההפרותמהמשךישראלאתהזהירוהםובההודעה

ירובעזהפלסטיניםפלגיםשכם.שערמדרגותחסימתואתאל-אקצא,למסגדהמתנחליםכניסתאתג'ראח,שייח

טיל לעבר יישוב ישראלי ליד הרצועה, בתגובה ל"הפרות הכיבוש בירושלים".

24.4
פגיעה מקומית בביטחון בירושלים:

ובעיסאוויה., בשייח ג'ראח, בסילוואן,48מהומות אלימות בקו התפר בירושלים

,ynetהאזור"',כלאתויבעיראששיציתאחדאידיוט"צריךבירושלים:דריכות48 24.04.21

,ynetכוחות","מתגבריםבירושלים:יהודיםמצדמהאלימותהתעלםאוחנה47 23.04.2021

ר' הערת שוליים קודמת46

17.04.2021הארץ,הרמדאן,בימילישיבההאזוראתחסמהשהמשטרהלאחרשכם,שערלידפרצועימותים45
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26.4
צמצום הפגיעה בחופש התנועה בשער שכם בעקבות העימותים:

להימנעבמקוםהרחבה.סגירתכנגדהאלימותרקעעלשכםבשערהמחסומיםהסרתעלהורתההמשטרה

הסרתאתמיסגרחמאסואכן,פלסטינית.אלימותלנוכחרקישראלנסוגהעקרוני,בסיסעלזכויותמהפרת

הפלסטיניםההמונים.49הפלסטיניםשלהזכויותהפרותבשלשלוהאיומיםושלהאלימותשלכניצחוןהמחסומים

עקרו בעצמם את המחסומים. לאחר מכן התפתחו במקום חגיגות ניצחון של הפלסטינים.

שלליכולתםדוגמאהיאהירושלמיםהצעיריםמהפכתבעקבותשכםבשערהמשטרהמחסומי"הסרתחמאס:

לאומיותבסוגיותלהישגיםלהגיעליכולתערובהזו[...]הכובש.עלרצונםאתולהטיללהתנגדלערער,הפלסטינים

ובמאבק בישראל".

28.4
המשך פגיעה מוגבלת יותר בביטחון ברמה המקומית:

בעקבותבירושליםהרוחותמעטנרגעוהשבועסוףמאז.ג'ראחשייחלידיהודיצעירבתקיפתחשודיםנעצרו

.50הסרת המחסומים מהמדרגות בשער שכם. עם זאת, עדיין נרשמו אירועים אלימים בין יהודים לערבים

2021מאי
2.5

איומים על הביטחון ברמה הארצית לנוכח הפינויים הצפויים בשכונת שייח ג'ראח:
ג'ראח.בשייחהפלסטיניתלהתנגדותחיזוקשלמסרשלחוהפלגים)כלשל(קואליציהבפלסטיןההתנגדותועדות

ג'ראחבשייחעמנואתלעקורהזדוניותותוכניותיובירושליםהכיבוששלהמתמשכים"הפשעיםכיאישרוהועדות

אל-עמודבבאבשקרהומהלכך,מסוגל"עמנווהוסיפוהמקיפה",ההתקוממותואתהמהפכהאתויחזקוירתיעולא

(שער שכם) הוא רק מודל לחיקוי".

50 https://www.ynet.co.il/news/article/rJdDMXDvu

49 https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/Sy8tGwmDd
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לאמץהפלסטיניהעםולמרכיבילפלגים"קוראיםהםלפיהההודעותוסוכנויותהרשתותבכלהודעההוציאהחמאס

ירושלים,הכבושהבעירג'ראחשייח'בשכונתהישראליותההפרותעםלהתעמתהתנגדות,פעולתשלאסטרטגיה

ולחזק את איתנות תושביה".

כלעלההתנגדותולהפעלתובירושליםהמערביתבגדהעממיתלהתקוממותקראהאיסלאמיהג'יהאדמנהיג

צורותיה, במיוחד ההתנגדות המזוינת. הוא הדגיש שהאזהרה שפרסם בסוף אפריל עדיין עומדת.

4.5
איומים מצד חמאס:

"ישראלג'ראח:משייחהמשפחותאתתפנהאםישראלעלאייםחמאס,שלהצבאיתהזרועראשדף,מוחמד

.51תשלם מחיר יקר אם לא תיעצר התוקפנות נגד פלסטינים בשייח ג'ראח"

ולפלסטיניםהמערביתבגדההפלסטינילעםקוראותהפלסטיניותההתנגדותסיעותהבינלאומי,קודסיוםלרגל

קוראותוכןג'ראח,שייח'בשכונתבעקירההמאוימותבמשפחותלתמוך)1948מ-(הפלסטיניםישראלאזרחי

לארגון יום ירושלים (אל קודס) הבינלאומי. יום זה יהיה מיועד להצתת המהפכה וההתקוממות נגד הכיבוש.

5.5
איומים מצד החזית העממית:

המתנחליםתוכניותאתלסכלכדיהמשטרהעםהכוחבכללהתעמתקראהפלסטיןלשחרורהעממיתהחזית

ולאבהםלתמוךהצורךאתוהדגישהברמדאן,ושמונהבעשרים(אל-אקצא)המסגדחצרותאתולחלללהסתער

ונגדירושלים,שלהערביתוזהותהזהותםם,קיומעלבהגנהמנהליםשהםבקרבלבדםהירושלמיםאתלהשאיר

מדיניות עיריית ירושלים שכוללת עקירה והריסת בתים בשייח ג'ראח.

6.5
עליית מדרגה בסכנה לפינוי המשפחות:

המתנחליםעםלהסכמותהגיעולאכיהעליוןהמשפטלביתהודיעוג'ראחבשייח'הפלסטיניםהתושביםנציגי

8(הפלסטיניםהתושביםשלהערעוראתלאשראםיכריעהמשפטביתלכן,בתיהם.עלהזכויותאתשקיבלו

בסיסאיןלפלסטיניםכיאותתהברק-ארזדפנההשופטתלפנותם.המחוזיהמשפטביתהחלטתעלמשפחות)

51

https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-4298d0bee234971026.htm?sCh=e037f6f25bc49110
&pId=1782175919

31
INSHR-האדםוזכויותלביטחוןהיוזמה
INSHR@amnesty.org.ilקשר:ליצירת

https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-4298d0bee234971026.htm?sCh=e037f6f25bc49110&pId=1782175919
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-4298d0bee234971026.htm?sCh=e037f6f25bc49110&pId=1782175919
mailto:INSHR@amnesty.org.il


לפינויהסכנההתחזקותעלהעידההזאתההתפתחותולפיכךכיום)החלהמפלההחוקיהמערך(לאוראיתןחוקי

.52קרוב

התגברות המתיחות והאיומים:
אםלהמצפהאינושהכיבוש"תגובהוהבטיחבירושלים""מלחמתהמהמשךישראלאתהזהירהאסלאמיהג'יהאד

לא ייסוג מאותה מלחמה".

נגדתוקפנותההמשךמפניישראלאתהזהירההאסלאמי","הג'יהאדתנועתשלהצבאיתהזרועאל-קודס,גדודי

העיר הכבושה ירושלים.

בשכונתהישראליותלהפרותשיגיבומסרועזהברצועתהעממית)לחזיתהצבאית(הזרועמוסטפאעליאבוגדודי

שייח ג'ראח בירושלים.

פלסטיניםשבעה.53ג'ראחבשייח'לשכהפתיחתעלהודיעגזעניות,התבטאויותמעטבלאשידועגביר,בןח"כ

נעצרו בהפגנות המחאה בשכונה. ראש ארגון להב"ה, בנצי גופשטיין, קרא לפעילים להגיע למקום לסייע לבן-גביר.

7.5

בלוני תבערה על עוטף עזה:

.54בלוני תבערה שנשלחו מעזה הציתו שבע שריפות במועצה האיזורית אשכול

הגבלה מפלה של חופש התנועה של פלסטינים באזור שייח ג'ראח:

עלולהשהלשכהשטענוביטחון,גורמידרישתולאורנתניהו,רוה"מבלחץג'ראחבשייחלשכתואתפירקגבירבן

להגביר את האלימות.

54 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-838989

53 https://www.davar1.co.il/302960/

52 https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9779282
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ובמקביללמקום,השכונהתושבישאינםפלסטיניםכניסתוהגבילהג'ראחבשייחמחסומיםהציבההמשטרה

פלסטיניםתושביםכנגדאלימותתקיפותשלרקעאףעלזאת,קיצוני.ימיןלפעיליכוללליהודים,כניסהאיפשרה

מצד פעילי ימין קיצוני בעבר. מדובר בשילוב של הפרת חופש התנועה ואפלייה.

8.5
פגיעה מקומית בביטחון בירושלים:

מפכ"ללדברי.55המפגיניםמקרבפצועים64לפחותשכם,שערברחבתלמפגיניםהמשטרהביןעימותים

כנסת,חברימספרהיוהמפגיניםביןמפגינים.שנינעצרושוטרים.18היוםבמהלךנפצעו(למחרת)המשטרה

ביניהם ח"כ אחמד טיבי.

9.5
פגיעה בזכות לחופש תנועה ובחופש הפולחן של פלסטינים:

עצרהשהמשטרהלאחרלתנועהנחסם1כבישנחסםהרמדאן,בחודשהחשוביםהלילותאחדקאדר,אלבלילת

חלקלקחתמהנוסעיםחלקשבכוונתשחשדהכיווןהבית,להרבדרכםמתפלליםשלאוטובוסים80בתשיירה

56בהפגנות.

פגיעה בביטחון ברחבי ישראל:
עלבמחאהונצרת)פאחםאלאום(יפו,בארץמוקדיםבמספרפלסטיניםאזרחיםשלהפגנותנערכויוםבאותו

התקיימובמקביל,העליונה.המעקבועדתובכיריציבורנבחריהשתתפובהפגנותג'ראח.בשייחהצפוייםהפינויים

ובקבוקים;אבניםיידוי-שכםשערברחבת:57פלסטיניםאזרחיםמצדאלימותסדרהפרותגםהארץברחבי

לפחותובקבוקים,אבניםיידוימפגינים,מאות-בחיפהעצורים;3לפחותרכב,הצתתאבנים,יידוי-ג'ראחבשייח'

עצורים.15

הממשלה משהה את ההליכים בשייח ג'ראח על מנת למנוע המשך הפגיעה בביטחון:

57 https://www.maariv.co.il/news/military/Article-839369

56 https://www.maariv.co.il/news/military/Article-839071

55 https://www.maariv.co.il/news/military/Article-839071
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יישוםדחייתאתוביקשג'ראחשייחבענייןהמשפטילהליךלהצטרףמבג"צהיועמ"שביקשנתניהו,רה"מבהוראת

אולהימנעורצוןמהאלימותהממשלהשלחששמתוךכהתקפלות,הבקשהאתפירשוהימיןבעיתונותהפינויים.

יצחקהעליון,שופט.59ג'ראחמשייחהמשפחותפינויעלהדיוןאתדחההעליוןהמשפטבית.58הפינוייםאתלדחות

יפונו.לאהמשפחותאזועדיום,30בתוךחדשמועדשייקבעאמרעמית,

10.5
שינויהחומות";"שומרמבצעתחילתעםהארציתברמהבביטחוןחריפהפגיעהחמאס,שלאולטימטום

תוואי ריקוד הדגלים בירושלים מחשש לפגיעה בביטחון.

במספרהפגינופלסטינים500כ-עזה,ברצועתחמאסשלעמדותתקפוצה"לשלטנקים-בלילהירושלים:יום

.60מוקדים לאורך גדר הרצועה

סגירתעלמודיעבשטחיםהממשלהפעולותמתאםהעוטף,יישובילעברעזהמרצועתרקטות3ירי-בבוקר

ל-וגרמועזהעוטףלעברשוגרותבערהבלוניעשרותהומניטרים.במקריםלמעטחדשהלהודעהעדארזמעבר

חדשהלהודעהעדברצועההדיגמרחבסגירתעלמחליטהישראלהיום.לאורךבאזורשוניםשריפהאירועי117

סובלתבההאוכלוסייהלמחציתשמעלאףעלברצועה,הדיגביכולתושפגעקולקטיוויתענישהשהיווה(צעד

.62בלוני התבערה), וזאת בתגובה לירי הרקטות ושיגור61מחוסר ביטחון תזונתי

שלמשיקוליםולא,63פלסטיניםמצדאלימותמקרילאורשונההמצעדתוואיהדגלים"."ריקודמצעד-אחה"צ

כשתוואיהפלסטינים,שלהמסחרובחופשהתנועהבחופשפגיעהמייצרהמצעדשנה(בכלאדםבזכויותפגיעה

הדרך שלו נחסם בפני פלסטינים וחנויות בבעלות ערבית נסגרות לשם קיום המצעד).

שוטרים3בירושלים,העבריתהאוניברסיטהשלהצופיםהרקמפוסלידוערביםיהודיםסטודנטיםביןעימותים

נפגעו מיידוי אבנים.

63 https://www.ynet.co.il/news/article/HJDGAo80000

62 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-839293

61 https://www.ochaopt.org/he/content/13

60 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-839293

59 https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9787126

58 https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/692791
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אולטימטום של חמאס:
שייחומשכונתאקצאאלממסגדהביטחוןכוחותכלאתלפנותמישראלדרשהואובואולטימטוםפירסםחמאס

האולטימטוםפקיעתעםמידהאחרונים.הימיםבמהומותהעצוריםאתלשחררובנוסף,,18:00השעהעדג'ראח

.64נורו הטילים הראשונים על ירושלים ובכך החל מבצע "שומר החומות"

וכיגדול,עדייןההסלמהשפוטנציאלכתבהואבובמעריבטורפרסםלב-רם,טלמעריב,שלהצבאיהפרשן

אתמעדיףשחמאסוטעןהתורפהכנקודתהדגלים""ריקודצעדתאתצייןהואהיטב.לכךמודעיםוצה"להמדינה

65ההסלמה בירושלים על פני גבול עזה והוא מנסה לייצר "משוואה חדשה- קו ישיר בין שייח' ג'ראח לרצועת עזה"

תפילתהםלכךהאפשרייםשהגורמיםוציינוהביטחון,במערכתמהסלמהחששתיארו12ערוץשלהפרשניםגם

עלהפלסטיניתברשותהבחירותביטולירושלים,יוםגביר,בןשלהלשכההרמדאן,חודששלהאחרוןהשישייום

.66ידי אבו מאזן, וחזרת טרור הבלונים

19.5
67חמאס דורש הישג בשייח ג'ראח כתנאי להפסקת האש

67 https://www.makorrishon.co.il/news/350831/

66

https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-4298d0bee234971026.htm?sCh=e037f6f25bc49110
&pId=1782175919

65 https://www.maariv.co.il/journalists/Article-839424

64 https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-a5ceb7463765971026.htm
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