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דברי ברכה

הרב יחיאל וסרמן

למשתתפי כנס העולמי של הרבנים
שלום רב
מוגשת לכם חוברת מאמרים ,פרי עטם של אנשי
ביטחון ,אקדמאיים ,קצינים בכירים והוגי דעות,
העוסקים בהיבטים שונים של השומרון וחבל בנימין.
את היום השני של הכנס העולמי של הרבנים ,אנו
מקדישים לסיור לימודי בשומרון וחבל בנימין ,מתוך מטרה שרבני התפוצות
יכירו את ההיבט ההתיישבותי ,הדמוגרפי וגם את ההיבט הביטחוני של
אזורים אלו.
אנו מייחסים חשיבות רבה לכך ,כי במסגרת הכנס יכירו הרבנים את האזורים
הגאוגרפים ,לא רק מהיבט התיאורטי אלא גם בראיה מקרוב.
אני מבקש להודות לאלוף )במיל( עוזי דיין ,יו"ר מבטחי ישראל ,על נכונותו
לתכנן את הסיור ולהוביל אותו ,וכל זאת ,במקצועיות ובמסירות רבה.
תודה גם למר עודד וינר ,מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל לשעבר ,על הסיוע
בארגון הסיור ובכנס כולו.
כולי תקוה שהסיור הלימודי והחוברת ,יפתחו לרבנים צוהר חשוב ומעניין,
להכרת והבנת הנושא.
הרב יחיאל וסרמן
ראש המערך
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ברוכים הבאים לשומרון
מרכז הארץ והאומה
השומרון ניצב במרכז ארץ
ישראל בין בקעת הירדן במזרח
לבין שפלת החוף והים התיכון
במערב ,בין הגליל והעמקים
מצפון לבין ירושלים והרי חברון.
ככזה ,יש לשומרון תפקיד מרכזי –
תרתי משמע – מבחינה ביטחונית
וכלכלית לאורך הדורות.
השומרון – נחלת שבטי אפרים
ובנימין ,נמצא גם במרכז האומה ולו תפקיד חשוב לאורך כל ההיסטוריה
מהתנחלות השבטים ,הממלכה המאוחדת ,ההתפלגות לממלכות ישראל
ויהודה ועד החורבן.
האתרים :שילה – מקום המשכן במשך  369שנים ,תרצה ,שומרון ,עפרה ,תל
שכם וקבר יוסף ,הרי עיבל וגריזים ובעל חצור ועוד רבים וחשובים ,מזכירים לנו
את התפקיד המשמעותי שהיה להם מבחינה דתית והיסטורית לאורך הדורות.
השומרון ממשיך לשחק תפקיד מרכזי ביישוב הארץ ובביטחונה גם היום.
ההתיישבות בשומרון שאנשיה מקיםמים בדבקות את הפסוק" עוֹד ִת ְּט ִּעי
ְכ ָר ִמים ְב ָּה ֵרי שֹ ְׁמרוֹן נָ ְטעוּ נ ְֹט ִעים וְ ִחלֵ ּלוּ") .ירמיהו לא ,ד( היא הנושא של סיורנו.
לכם ,רבני הקהילות היהודיות ,תפקיד חשוב בחיזוק הקשר של בני קהילתכם
לישראל ולשפה העברית .משימה יחודית מובילה כיום היא – מאבק בחרם
על ישראל BDS .הינו מהלך אנטישימי המבוסס על שנאה ורצוף שקרים.
אתם ,שהייתם כאן בשומרון ,יכולים לשמש עדי ראיה למפעלים רבים בהם
עובדים בצוותא יהודים וערבים ומשמשים מופת לשיתוף פעולה ולשלום,
וּשׂ ָפ ֶתיָךִ ,מ ַדּ ֵבּר
וכשגרירים של העם בישראל לפעולה של "נְ צֹר ְלשׁוֹנְ ָך ֵמ ָרע ְ
ִמ ְר ָמה .סוּר ֵמ ָרע ,וַ ֲע ֵשׂה-טוֹב ַבּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוּ) ".תהילים לד(.
בשנה שעברה היינו בבקעת הירדן – גבולה המזרחי של ישראל ,השנה
בשומרון – מרכז הארץ והאומה ,אנחנו כבר מצפים לסיור הבא!
מר עודד וינר

אלוף )במיל'( עוזי דיין
מבטחי ישראל
בתודה עמוקה והערכה לאנשי ההסתדרות הציונית ,מתיישבי השומרון ואנשי מבטחי.
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השומרון – במרכז הארץ והאומה
עוזי דיין )*(

יהום
מסביב
הסער" :האביב
הערבי" הפך
של
לאוסף
מ ל ח מ ות
א ז ר ח ים
ש ג ו ר מ ות
למזרח התיכון
אזור
להיות
טרור.
מוכה
חוסר יציבות של רוב המדינות,
כלכלה הרוסה ואי ודאות באשר
לעתיד.

קבע ,ואשמת הרשות הפלסטינית
וארגוני הטרור בקטילת תהליך
השלום והפיכתו ל"תהליך עליו
השלום" ,ממשיכה ישראל לחתור
להסדר.
במצב זה נמצא אזור סיורנו –
השומרון וארץ בנימין ,במרכז
העניינים ,המחלוקות והצורך לקבל
החלטות לעתיד .להלן עקרונות
המדיניות אשר צריכים להנחות את
ישראל:

ירושלים הינה ותישאר לב האומה
ובירתה המאוחדת של מדינת
בארצנו הקטנה המצב דווקא טוב ישראל.
– מדינית ,ביטחונית וכלכלית .לא
בלי איומים וויכוחים שמלווים את לביטחון הלאומי קדימות וחשיבות
ראשונה במעלה .מדיניות ישראל
בניינה של הארץ כל השנים.
נועדה ,בראש ובראשונה ,להבטיח
אין חולקים רבים בישראל שלעם את בטחונה ושגשוגה של ישראל
היהודי זכויות היסטוריות )המעוגנות כמדינת הלאום של העם היהודי,
גם מכוח המשפט הבינ"ל( ודתיות ,המקיימת שוויון זכויות אזרחיות
למדינת לאום יהודית בארץ ישראל ,לכל אזרחיה .לישראל זכות טבעית
ארץ אבותיו וכיסופיו .יש רוב וצורך מוכח הסטורית ,להיות
מכריע לחשיבתה הבטחונית של מסוגלת תמיד להגן על המדינה
בקעת הירדן וגם מיעוט האוכלוסיה וגבולותיה בכוחות עצמה .לפיכך,
הפלסטינית בה תורם לקונצנזוס על ישראל להקפיד לשמור בידיה
על הצורך להחיל את הריבונות את השליטה הביטחונית הכוללת
הישראלית על הבקעה.
ביהודה ושומרון ולהחיל ריבונות
גם במציאות הקיימת – מלחמה ישראלית על בקעת הירדן כולה
ומצב כאוטי באזור ,הבנה כי אין כאזור התיישבותי וביטחוני הנסמך
פרטנר פלסטיני להסכם שלום של על הירדן כקו גבולה המזרחי .גבולות
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בני הגנה לא רק יבטיחו את צרכי
הביטחון של ישראל אלא יש בהם גם
להבטיח שכל הסכם או הסדר עתידי
יהיה בר-קיימא.
תימשך השליטה הביטחונית בכל
שטח ארץ ישראל ממערב לנהר
ההתיישבות
והתפתחות
הירדן
הישראלית .בכל מקרה ,בקעת הירדן
וההתיישבות הישראלית על עורקי
חייה ומרחבי התפתחותה ,חייבים
להישאר בריבונות ישראל.
שורש הסכסוך עם הפלסטינים נעוץ
בסירובם להשלים עם קיומה של
ישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי .שלום עושים רק עם אוייבים
מנוצחים – לפיכך ,הכרה פלסטינית
בישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי היא בסיס הכרחי להגעה
להסדר קבע .כדי שישות פלסטינית
תתקיים לצד ישראל ,עליה להוכיח
במו"מ ואחר כך במימושו שאינה
מהווה סיכון לישראל ולוחמת
בטרור.

רוצה לשלוט בפלסטינים :הקמת
הרשות הפלסטינית מתוקף הסכמי
אוסלו ,יצרה מציאות בה השליטה
על כל הפלסטינים המתגוררים
בשטחים ששוחררו במלחמת מגן
מובהקת ב ,1967-הועברה לגוף
המייצג אותם .החלוקה לשטחי A, B
ו C-יוצרת מציאות בה הרוב המכריע
של התושבים הפלסטינים ביהודה
ושומרון ובבקעת הירדן ,מתגוררים
באזורים שבשליטה אזרחית מלאה
של הרשות הפלסטינית .תושביה
הפלסטינים של ירושלים ישמרו על
אזרחות פלסטינית .ישראל מצידה
תקיים שליטה מלאה בשטחי C.
סוגיית הפליטים הפלסטינים תיפתר
מחוץ לגבולות ישראל ולא תונצח.
אסור שהטיפול בסוגיה יסכן את
ביטחונה ואופיה של מדינת ישראל.
ישראל איננה רואה עצמה אחראית
להיווצרות הבעיה ולא תכיר
בתביעת שיבה .מתחייבת התייחסות
בהסכם גם לסוגיית הפליטים היהודים
מארצות ערב ומאיראן.

הדרך היחידה להתקדם להסדר היא
מו"ם ישיר ,בילטראלי וללא תנאים
מוקדמים .מדינות אחרות יכולות
לסייע בעידוד ההגעה למו"ם ,ביצירת
תנאים להסכמות ובמימושן ,אך
על המו"מ להיות ישיר ובילטראלי.
הולכות
זה
לעתיד
הסדר קבע עם הפלסטינים צריך התכניות
להביא לסיום הסכסוך ולביטול כל ומתגבשות; ולבקעת הירדן ,לשומרון
התביעות .יודגש כי ישראל איננה וליהודה מקום חשוב בהן.

ידנו מושטת לשלום אבל איננו צריכים
לחכות לפלסטינים .ישראל גדלה
ומתפתחת במהירות .ב 2040 -צפויה
ישראל למנות קרוב ל 20 -מיליון נפש
מתוכם כ 15 -מיליון יהודים.

)*( עוזי דיין הוא אלוף במילואים ,יו"ר מבטחי ישראל.
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ישראל מול מזרח תיכון שסוע
בין קיצונים לפרגמטים
ישראל צריכה למצות את הפוטנציאל החיובי הטמון בהתפתחויות
האזוריות ,כדי לשפר את יכולתה להתגונן מפני האיומים מצד הגורמים
הקיצוניים ומצד הפלסטינים ,בין השאר על ידי ביצור שליטתה בשטח;
יש לשמר את היחסים המיוחדים עם ארה"ב ולהעמיק מול רוסיה והמחנה
הפרגמטי את ההבנות החיוניות להבטחת חופש פעולה

יוסי קופרווסר )*(
של
שורה
התפתחויות,
חלקן נמשכות
כבר זמן רב
וחלקן חדשות
יחסית ,מעצבות
את פני המזה"ת
ומשפיעות
משמעותית –
בהשפעה ישירה
ועקיפה – על בטחונה של ישראל ועל
הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
ההתפתחות החשובה ביותר ,בהמשך
לטלטלה שעוברת על האזור מאז ,2010
היא השינויים במערכה בין הגורמים
הפרגמטיים באזור לבין מרכיבי המחנה
האסלאמיסטי הקיצוני.
לאחר שהמרכיבים האלימים העיקריים
במחנה הקיצוני הסוני ,קרי דאע"ש,
איבדו שליטה בנכסים קרקעיים,
הודות לשיתוף הפעולה בין ארה"ב
לגורמים מקומיים ובראשם הכורדים,
מתאפיינת המערכה בא-סימטריות
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גוברת .מחד גיסא ,שתי הקבוצות
העיקריות במחנה הקיצוני – איראן
ותומכיה והאחים המוסלמים בהובלת
תורכיה – מרחיבים ,תוך שימוש חסר
פשרות בכוח צבאי ,את אזורי ההשפעה
והשליטה שלהם :איראן בלבנון ,סוריה,
עיראק תימן ועזה ,ותורכיה בצפון
סוריה ובמכלול הפלסטיני .הן הופכות
את ההנהגות המקומיות לעושות דברן
ומנצלות גורמי כוח מקומיים הנאמנים
להן לקידום יעדיהן .במקרה האיראני,
המהלך הזה כולל יצירת איום על
ישראל.
מאידך גיסא ,הפרגמטיים ,על בסיס
הסנקציות הכלכליות של ארה"ב נגד
איראן ,מגינים על נכסיהם במדינות
בהן הם שולטים .במקביל ,במדינות
עליהן משתלטת איראן ובאיראן עצמה
מנהלים הפרגמטיים מאבק עממי
הרואי ורב נפגעים בקרבם ,כדי למנוע
את ההשתלטות של הקיצוניים .אלא
שבהיעדר יכולות צבאיות ,כמו אלה
שהיו למנהיג מצרים סיסי כאשר
חילץ את ארצו מהשתלטות האחים

המוסלמים ב ,2013-קשה להעריך עד
כמה יצליחו במאבקם .בעוד הקיצוניים
מתנהלים כמחנה שיש לו הנהגה
ברורה והוא פועל בלכידות ותחת היגיון
משותף המונחה מטהראן ואנקרה,
הפרגמטיים אינם פועלים כלל כמחנה
והם נעדרי הנהגה ברורה.
השנייה,
החשובה
ההתפתחות
היא השינויים במאפייני הפעילות
המעצמתית באזור .תחת הנשיא
טראמפ ארה"ב שינתה כיוון והתגייסה
למאבק בקיצוניים ,ובראשם איראן.
היא עושה זאת בעיקר באמצעות מינוף
עוצמתה הכלכלית ,אך מפגינה לעתים
גם את יכולותיה הצבאיות ,בעיקר מול
האולטרה קיצוניים הסונים .ארה"ב
מנסה להימנע ככל האפשר מהיגררות
למעורבות צבאית בסכסוכים ממושכים
שאינם בעלי חשיבות אסטרטגית
מבחינתה :היא מאפשרת לרוסיה
ולמחנה הקיצוני המקומי לבסס את
השפעתם )או לשקוע( בסכסוכים
אלה ,וממקדת את תשומת ליבה
האזורית בעימות עם איראן ובחיזוק
בעלות בריתה ובראשן ישראל )כולל
באמצעות ניסיון לקדם הסדר מציאותי
בין ישראל לפלסטינים( .מדיניות זו
נתפסת ,או לפחות מוצגת ,כמקרינה
חולשה ורתיעה מעימות ,אך בפועל
ארה"ב ממשיכה להיות גורם הכוח
המעצמתי העיקרי באזור ,והיא סבורה
שהסנקציות הכלכליות על איראן
וחיזבאללה ,יחייבו את איראן בתוך
זמן סביר לשוב לשולחן המשא ומתן
ולשנות באופן מהותי את הסכם הגרעין.

ההתפתחות החשובה השלישית היא
הנחישות הישראלית למנוע ,בעיקר
באמצעים צבאיים ,עליית מדרגה
במאפייני האיום הצבאי של איראן
וגרורותיה על ישראל .ישראל פועלת
במוצהר בהקשר זה נגד ההתבססות
הצבאית האיראנית בסוריה וכנראה גם
בעיראק ,ומסכלת את המאמץ האיראני
לשדרג את הנשק הבליסטי שבידי
חיזבאללה ולהופכו לנשק מדויק.
זאת ,במקביל להמשך המחויבות
הישראלית למנוע מאיראן יכולת
לייצר נשק גרעיני ,שהרלבנטיות
שלה גוברת נוכח ההפרות האיראניות
ההולכות ומתרחבות של הסכם הגרעין,
המקצרות את הזמן הדרוש לאיראן
להשגת כמות מספקת של חומר בקיע
לייצור מתקן נפץ גרעיני ראשון.
על רקע כל אלה ,ונוכח המתיחות
המתמשכת מול רצועת עזה,
המתבטאת בסבבי אלימות בעוצמה
משתנה במקביל למאמצים לייצר
הסדרה שתבטיח שקט מתמשך
תמורת הכרה במעמד חמאס כריבון
בפועל ברצועה ושיפור איכות החיים
של הפלסטינים שם ,ניצבת ישראל
מול סיכונים ביטחוניים גוברים ,עימם
היא נערכת להתמודד – ובה בעת מול
הזדמנויות ,שגם אותן היא נערכת
למצות ,אף שהכלים שברשותה לצורך
זה מוגבלים יותר.
הסיכונים העיקריים נובעים מכך
שתחושות המצוקה והתסכול באיראן
עלולות להביא את איראן וגרורותיה
לפעול צבאית ביתר שאת נגד ישראל.
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זאת ,בהמשך למספר ניסיונות שכבר בקרבם ,להגביר את האלימות והטרור.
בוצעו או סוכלו על ידי ישראל ,ועל מנגד ,המגמות האזוריות מביאות
בסיס היכולות המרשימות אותן לפיתוח קשרים בין ישראל לרבות
פיתחה איראן לאורך השנים ואשר מהמדינות הפרגמטיות ,המכירות
חלקן הופעלו בתקיפה על מתקני בתרומה הישראלית לביטחונן ורווחתן,
הנפט בסעודיה .פעולה איראנית כזאת ,וזקוקות לסיוע ישראלי מול האיום מצד
תבוא נוכח חוסר היכולת להיחלץ הגורמים הקיצוניים ובראשם איראן.
מהסנקציות ,המחאה הנרחבת מבית ,התפתחות זו היא נדבך נוסף בלחץ
האיומים על הנכסים בעיראק ובלבנון הגובר על הפלסטינים ,המובל על ידי
והפעילות הצבאית הישראלית ,יחד עם ארה"ב ,להיפרד מהנראטיב השולל את
המחויבות העקרונית לפגוע בישראל ,קיומה של ישראל כמדינת הלאום של
במקביל להאצת ההתקדמות בהשגת העם היהודי ,ומצדיק כל סוג של מאבק
חומר בקיע .היא תכלול פגיעה בבעלות בציונות.
ברית אחרות של ארה"ב ואולי אפילו
ביעדים אמריקניים ודיכוי אלים של אם יישא לחץ זה פרי ,והסיכויים
לכך הם נמוכים מאד בשלב זה ,יתכן
המחאות העממיות.
שייפתח סיכוי להתקדמות לשלום
המטרה האיראנית איננה רק לפגוע עם הפלסטינים .עד אז ,ועל רקע אי
בישראל ,להרתיע אותה ולגבות ממנה היציבות האזורית הממשיכה לאיים על
מחיר על פגיעותיה המתמשכות יציבות המדינות הפרגמטיות השכנות,
בנכסים איראניים – אלא גם לנסות יהיה על ישראל לנצל את הפוטנציאל
להביא את ארה"ב להקל את הסנקציות החיובי הטמון בהתפתחויות האזוריות,
ולהגביר את סיכויי המשטר האסלאמי כדי לשפר את יכולתה להתגונן מפני
בטהראן לשרוד עד לבחירות נובמבר האיומים מצד הגורמים הקיצוניים
 2020בארה"ב ,שאיראן מקווה ומצד הפלסטינים ,בין השאר על ידי
שתחוללנה שינוי.
ביצור שליטתה בשטח ,כולל בבקעת
סיכון נוסף ,הוא שהתסכול בקרב הירדן .כדי לעשות זאת על ישראל
הפלסטינים על רקע העמדה לשמר את היחסים המיוחדים עם ארה"ב
האמריקאית והאפשרות של צעדים ולהעמיק מול רוסיה והמחנה הפרגמטי
ישראליים להחלת הריבונות הישראלית את ההבנות החיוניות להבטחת חופש
על חלק מהשטחים עליהם השתלטה הפעולה שלה.
ישראל ב ,'67-יחד עם מחויבותם
לאיראנים ,יביאו אותם ,או גורמים
)*( יוסי קופרווסר הוא תא"ל במילואים ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המש־
רד לנושאים אסטרטגיים ,הוא ראש הפרויקט לנושאים אזוריים במרכז הירושלמי לענייני
ציבור ומדינה.
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זכויות ישראל ביו"ש
לפי הדין הבינלאומי
ריבונות ירדן על השטחים שאותם סיפחה באופן בלתי חוקי ב 1950 -מעולם לא
זכתה להכרה של הקהילה הבינלאומית – ולפיכך השטחים לא נחשבו ,מבחינה
משפטית ,כשטחים ריבוניים של ירדן שבהם חלים דיני הכיבוש הקלאסיים;
הסכמי אוסלו  2הנהיגו משטר משפטי הגובר על כל משטר משפטי שהיה קיים
לפני כן )כולל אמנת ג'נבה( – מבלי לקבוע מה תהיה צורתו של הסדר הקבע:
מדינה אחת ,שתי מדינות ,פדרציה או קונפדרציה .מי שקוראים ל"-פתרון שתי
מדינות" מנסים לכפות מראש תוצאות מו"מ שטרם הושלם

אלן בייקר )*(
נושא זכויותיה
ישראל
של
ב י ה ו דה
ו ב ש ו מ ר ון
)יו"ש( לפי הדין
ה ב י נ ל א ו מי
פשוט,
אינו
ומערב סוגיות
ה י ס ט ו ר י ו ת,
מ ש פ ט י ו ת,
בטחוניות ופוליטיות שהעסיקו
וממשיכות להעסיק את כלל
הקהילייה הבינלאומית.
ראש וראשונה ,ומעל כל יתר
הזכויות
עומדות
השיקולים,
המשפטיות הבינלאומיות הנובעות
מתביעות היסטוריות וזכויות יליד
) (indigenousהקיימות מימים
ימימה ,של כלל העם היהודי באזור.
זכויות אלו הוכרו ב 1917-בהצהרת
בלפור ,שהכירה בזכות ההיסטורית
של העם היהודי להקים מחדש

את ביתו הלאומי בארץ ישראל.
ההצהרה זכתה להכרה כמסמך
מחייב בדין הבינלאומי בשורה של
מסמכים רשמיים ,החל מהצהרת
המועצה העליונה של בעלי הברית
בסן רמו בשנת  .1920הצהרת סן
רמו שילבה את תוכן הצהרת בלפור
לתוך החלוקה הטריטוריאלית של
שטחי האימפריה העות'מנית בין
בעלי הברית לאחר מלחמת העולם
הראשונה .בהמשך,נכללה ההצהרה
בכתב המנדט שהוענק על ידי
מועצת חבר הלאומים )League of
 (Nationsלבריטניה ב .1922-תקפותן
ומחוייבותן של זכויות יסוד אלה
הובטחו לאחר מכן בסעיף  80למגילת
האו"ם ,עם הקמת הארגון ב.1945-
הרכיב השני המגדיר את זכויותיה
הבינלאומיות של ישראל בשטחים
הוא מעמדה של ישראל לאחר מלחמת
ששת הימים ב1967-בעקבות המתקפה
המשותפת של ירדן ,מצרים וסוריה
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נגדה .במהלך מלחמה זו עברה השליטה
בשטחי יו"ש לידי ישראל ,שהקימה
ממשל צבאי כדי לנהל את האוכלוסייה
המקומית ,בהתאם לנורמות המקובלות
בדין הבינלאומי.

על פי הוראה  55לכללי האג משנת 1907
בעניין ניהול רכוש ציבורי בשטחים,
לישראל הזכות לנהל ,לשמור וליהנות
) (usufructמהרכוש הציבורי ,עד
להסדר הסופי של מעמד השטח.
מצב זה שימש כבסיס למדיניות
ההתיישבות של ישראל ,לפיה
אפשר להשתמש ברכוש ובאדמות
ציבוריות ,תוך כיבוד קפדני של
זכויות בעלות על רכושם הפרטי
של תושבים מקומיים .לכן ,תושבי
ההתנחלויות לא קיבלו זכויות בעלות
באדמות בשטחים ,אלא זכויות
שהוחכרו להם על ידי האפוטרופוס
הממשלתי ,עד לקביעת מעמד
הקבע של השטחים במו"ם.

מצב זה לא היה מצב רגיל של 'כיבוש
צבאי' של אדמת מדינה ריבונית ,בו
חלים דיני הכיבוש הקלסיים מכוח
כללי האג משנת  1907ואמנת ג'נבה
הרביעית משנת  .1949זאת ,כיוון
שריבונותה של ירדן לא זכתה להכרה
של הקהילה בינלאומית :עקב סיפוחם
הבלתי חוקי של השטחים בשנה 1950
על ידי הממלכה ההאשמית ,השטחים
לא נחשבו ,מבחינה משפטית ,כשטחים
הריבוניים של ירדן בהם חלים דיני
בהקשר דומה ,שללה ישראל את
הכיבוש הקלאסיים.
בגופים
המושמעת
לנוכח מצב מיוחד זה ,הבדילה ישראל ההאשמה
מדיניות
לפיה
בין המעמד המיוחד של הטריטוריה בינלאומיים
מחד ,לבין המחויבויות הבינלאומיות ההתיישבות היא הפרה של האיסור
לנהל את חיי היום-יום של האוכלוסייה באמנת ג'נבה הרביעית על העברת
המקומית מאידך .הכל עד להשגת תושביה לתוך השטח .זאת לאור
הסדר בין הצדדים בעניין המעמד המטרה המקורית של איסור זה,
שנוסח לאחר מלחמת העולם
הקבוע של השטח.
השנייה ,כדי למנוע העברה מאסיבית
לשם כך ,עם נטילת השלטון ב 1967-כפויה של אוכלוסיות ,כפי שביצעו
הוציאה ישראל סדרה של מנשרים הנאצים באירופה ,במטרה לשנות
צבאיים בשטחים ,בהם התחיבה למשול את המבנה הדמוגרפי של המדינות.
בהתאם לנורמות הבינלאומיות בדבר פרשנות זאת הוצגה על ידי הצלב
רכוש ,חקיקה מקומית וסוגיות נוספות .האדום הבינלאומי בספר הפרשנות
באותו ההקשר ומבלי להכיר בתחולה הרשמי של אמנת ג'נבה ,משנת .1958
הרשמית של אמנת ג'נבה הרביעית ,על
מנת שהכרה כזאת לא תתפרש כהכרה היות שבהסכמי אוסלו )(1993-5
בריבות ירדנית ,התחיבה ישראל לכבד הסכימו הפלסטינים וישראל כי
את ההוראות ההומניטריות של האמנה סוגיית ההתיישבות תהיה נושא
למו"מ על מעמד הקבע של השטחים,
ביחסיה עם האוכלוסייה המקומית..
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ברור שהנושא טרם הוכרע:הוא
נשאר פתוח כמו יתר הנושאים על
סדר היום ,כולל גבולות ,ירושלים,
ביטחון ואחרים.
לאחר מלחמת ששת הימים התוותה
מועצת הביטחון של האו"ם,
בהחלטה  ,242את המסגרת היסודית
של הזכויות והחובות שנועדו להוביל
לפתרון הסכסוך .החלטה חשובה )אך
בלתי מחייבת( זאת אישרה בין היתר
את זכויות כל המדינות באזור לשלום
צודק ובר-קיימא ,סיום לוחמה ,כיבוד
ריבונות ועצמאות ,וגבולות בטוחים
ומוכרים .ההחלטה קראה לצדדים
לנהל מו"מ כדי ליישב את הסכסוך
בדרכי שלום .החלטה שימשה כבסיס
לכל הסכמי השלום ומסמכים אחרים
בין ישראל ושכנותיה.

הפלסטינית שהוקמה לצורך זה ,לבין
ישראל ,כך שלרשות הפלסטינית
יהיו כל סמכויות השלטון בערים
וכפרים המאוכלסים )אזורים  Aו(B-
ולישראל סמכויות השלטון באזור בו
בעיקר יישובים ומתקנים ישראלים
)אזור .(C
בכך ,הסכימו הצדדים ביניהם באופן
פורמלי להנהיג משטר משפטי
מיוחד במינו )המכונה בשפה
משפטית בינלאומית ,(Lex specialis
הגובר על כל משטר משפטי שהיה
קיים לפני כן )כולל אמנת ג'נבה(.

בקהילייה
ניסיונות
אף
על
הבינלאומית לכפות פתרון מראש
ולהכריע על ידי החלטות פוליטיות
את תוצאות המו"ם על מעמד
הקבע ,כולל לקבוע שהשטחים הם
הצדדים ניהלו מו"מ משך השנים כדי פלסטיניים ,לא קיימת כל קביעה
לפתח מסגרות שתאפשרנה לישראל מוסכמת ומחייבת בנדון.
ולפלסטינים לנהל מו"מ ביניהם כמו כן הסכמי אוסלו לא קבעו מה
על תביעותיהם וזכויותיהם באזורי תהיה צורתו הסופית של הסדר
יהודה ושומרון .בתקופה זאת ועד הקבע – אם מדינה אחת ,שתי
לחתימת הסכמי אוסלו ניהלה ישראל מדינות ,פדרציה או קונפדרציה.
את השטחים על בסיס אותן הזכויות לפיכך ,מדינות וגופים בינלאומיים
שהוקנו לה מכוח הדין הבינלאומי.
הקוראים ל"-פתרון שתי מדינות"
הרכיב השלישי המגדיר את זכויותיה למעשה מנסים לכפות מראש את
של ישראל ביו"ש הוא הסכמי אוסלו ,תוצאות מו"מ שטרם הושלם.
ובמיוחד הסכם הביניים משנה  1995ברור כי כל פתרון מוסכם ,ייקבע את
)המכונה 'אוסלו  ('2עליו חתמו המעמד המשפטי הסופי חייב להיות
כעדים מנהיגי העולם ,ואשר אושר תוצאה של מו"ם בין הצדדים .הוא לא
על ידי האו"ם .על פי הסכם זה ,יוכרע מראש וייכפה באופן חד-צדדי
עד להכרעה סופית בדבר מעמד על ידי האו"ם ,או כל גוף או מנהיגים
השטחים ,הסכימו הצדדים לחלק בינלאומיים.
את השליטה בשטחים בין הרשות
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אירופה מוותרת על עמדת מתווך הוגן
החלטת בית הדין האירופי לחייב סימון מוצרי התנחלויות נועדה להפעיל
לחץ על ישראל – בסוגיה הנתונה למשא ומתן על פי הסכמי אוסלו.
בכך ,מבוטלת כל יומרה אירופאית
להשתתף ולמלא תפקיד הוגן
בתהליך המשא ומתן לשלום בין
ישראל לפלסטינים
בית הדין האירופי לצדק פרסם ב12 -
בנובמבר  2019פסק דין שנוי במחלוקת
והכריז כי "מוצרי מזון ש בית הדין
האירופי לצדק פרסם ב 12 -בנובמבר
 2019פסק דין שנוי במחלוקת והכריז
כי "מוצרי מזון שמקורם בשטחים
אותם כבשה מדינת ישראל חייבים
לשאת חיווי בדבר טריטוריית המקור
שלהם ,כשחיווי זה מלווה ,כאשר
מוצרי מזון אלה מגיעים מהתחלויות
ישראליות באזור זה ,גם בחיווי אודות
מקום הייצור שלהם".

מדיניות סימון מוצרי ההתנחלויות
של האיחוד האירופי מבוססת על
הנחת יסוד חד-צדדית של האיחוד
האירופי ,לפיה ההתנחלויות ביהודה
ובשומרון מנוגדות לחוק הבינלאומי.
אלא שהנחת יסוד זו סותרת חוות דעת
משפטיות רלוונטיות אחרות בדבר
הלגיטימיות של מדיניות ההתיישבות
אותה מיישמת מדינת ישראל,
ועמידתן בנורמות הבינלאומיות
המקובלות בכל הנוגע לניהול שטח.
בנוסף ,וחשוב מכך :על פי הסכמי
אוסלו ,סוגיית ההתנחלויות היא נשוא
מוסכם למשא ומתן בין ישראל לאש"ף.
לפיכך ,הוראת סימון המוצרים של
האיחוד האירופי משולה להתערבות
ולפעולה מתוך דעות קדומות בנושא
שכל כולו נשוא למשא ומתן המוסכם
בין ישראל לפלסטינים.

המדיניות המחייבת את המדינות
החברות באיחוד האירופי לתייג מוצרים
המיוצרים בהתנחלויות ישראליות
נועדה לפגוע בישראל ובישראל בלבד ,דרישת התיוג של האיחוד האירופי
כפעולה פוליטית ברורה וכאמצעי לחץ היא אמצעי פוליטי גלוי ,המחזק את
הקשרים שכבר התקיימו בין האיחוד
פוליטי על ישראל.
האירופי לקמפיין ה ,BDS -האירופי
לאמצעי זה אין קשר מהותי לשאלה בעיקרו .החלטת בית הדין מייצגת
האם מוצרי ההתיישבות עומדים בתקן הזדהות מלאה של האיחוד האירופי
סניטרי ,בריאותי ,היגייני ,תנאי ייצור ,והמדינות החברות בו עם מטרות
אריזה ,ניקיון או תקני איכות אחרים תנועת ה : BDS-לערער את ישראל
של האיחוד האירופי או של מדינה ולהחליש את היחסים בין מדינות
מסויימת .הטלת חובת הסימון היא אירופה לישראל.
סלקטיבית גרידא ,מפלה ופוליטית.
מדיניות סימון המוצרים הסלקטיבית
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והמפלה המכוונת אך ורק נגד ישראל הזה עומד עדיין כסעיף פתוח בשולחן
מתעלמת באופן בוטה מהמצבים הרבים הדיונים הישראלי-פלסטיני.
בעולם בהם מדינות המנהלות שטחים מדינות החברות באיחוד האירופי
העבירו מאות ואלפי אזרחיהן לשטחים התומכות ומיישמות את מדיניות
אותן הן מנהלות ,כמו טורקיה בצפון התיוג המפלה ,תוך שהן נוקטות
קפריסין ,מרוקו בכיבוש טריטוריה עמדה כה מוטית ,יסלקו עצמן מכל
בסהרה המערבית ,רוסיה בשטח מעגל מעורבות בתהליך השלום .הן
אוקראיני כבוש וכדומה .הסלקטיביות מחבלות בתהליך ,ופוגעות ביושרה
הזאת מעידה על סטנדרט כפול בוטה ובתום הלב במשא ומתן.
במדיניות האיחוד האירופי ,ומעלה
שאלות ביחס למוטיבציה האמיתית מדיניות האיחוד האירופי מערערת
את מעמד האיחוד האירופי כאחת
העומדת מאחורי מדיניות כזו.
החותמות על הסכמי אוסלו ,יחד
מדיניות תיוג סלקטיבית ומפלה של עם מנהיגי ארצות הברית ,רוסיה,
האיחוד האירופי היא בלתי מוסרית נורווגיה ,מצרים וירדן; גם האו"ם
וצבועה .היא מונעת על ידי מניפולציה אישר את ההסכמים האלה –
ולחץ פוליטי של גורמים באיחוד הקובעים כי סוגיית ההתנחליות
האירופי שפעלו בעקביות לדחוף את תידון במשא ומתן .המהלך מערער
המדינות החברות להתערב בסכסוך גם את מעמד האיחוד כחבר בקוורטט
במזרח התיכון ולנקוט עמדות מוטות המזרח התיכון ,יחד עם האו"ם ,רוסיה
וחד צדדיות ,שכל תכליתן לערער את וארה"ב .מדינות אירופאיות המכבדות
תהליכי המשא ומתן לשלום באופן את עצמן ,מי שמאמינות באמת
המכוון לפגיעה בישראל .מדיניות בחשיבות קידום תהליך המשא ומתן
התיוג של האיחוד האירופי ,למעשה ,לשלום בין ישראל לפלסטינים – אינן
מבטלת כל יומרה אירופאית להשתתף יכולות להזדהות עם או להטמיע
ולמלא תפקיד הוגן בתהליך המשא אמצעי מפלה כזה של האיחוד
ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים .שנועד לפגוע בישראל .מדינות
שיתוף פעולה עם הנחיית התיוג של הנוקטות מדיניות מאוזנת והוגנת,
האיחוד האירופי פירושו כי האיחוד לא יאפשרו לעצמן להיות מתומרנות
האירופי נקט עמדה והתייצב לטובת על ידי גורמים מונעים פוליטית
צד אחד ,תוך שהוא מקבל מראש בתוך האיחוד האירופי ,המבקשים
החלטה מוטית לגבי אחד הנושאים להחליש את ישראל ,את שלמות
המרכזיים למשא ומתן  -זה של תהליך השלום ואת האינטרסים של
ההתנחלויות .והכל שעה שהנושא המדינות האלה עצמן.
)*( אלן בייקר ,שגריר בדימוס ועורך דין ,שירת כיועץ המשפטי של משרד החוץ של ישראל וכשגריר
ישראל לקנדה .השתתף במשא ומתן על הסכמי השלום וההסדרים האחרים עם כל שכנותיה של
ישראל .שירת בוועדת אדמונד לוי לבדיקת המעמד המשפטי של ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
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ממשל טראמפ והתנחלויות :שינוי
משמעותי – אך לא התרת כל רסן
ממשל טראמפ מצפה שישראל תמשיך לדבוק בהבנות שגובשו בתקופת
כהונתם של הנשיא בוש וראש הממשלה נתניהו בסוגיית ההתנחלויות.
הבנות אלה מאפשרות לישראל להמשיך ולפתח את ההתנחלויות ביהודה
ושומרון באורח הדרגתי ומתון יחסית מבלי ליצור זעזועים מהפכניים
בסטטוס קוו הקיים

זכי שלום )*(
ב 18-בנובמבר
הודיע
2019
מזכיר המדינה
ארצות
של
הברית ,מייק
פ ו מ פ א ו,
שינוי
על
מ ש מ ע ו תי
בעמדת ארצות
ההתנחלויות:
בסוגיית
הברית
אזרחיות
התנחלויות
"הקמת
בגדה המערבית" ,הוא קבע" ,אינה
כשלעצמה בלתי תואמת למשפט
הבינלאומי".
"The establishment of Israeli civilian
settlements in the West Bank is not,
per se, inconsistent with international
)law."(i

פומפאו הדגיש ,כי נוסחה זו אינה
מבטאת הכרה בחוקיות של כל
התנחלות ביהודה ושומרון .סוגיה
זו תידון בפני גורמי החוק והאכיפה
המשפטית בישראל .כמו כן ,קבע
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פומפאו כי הצהרה זו אינה מקבעת
את מעמד הקבע של יהודה ושומרון:
מעמד זה יצטרך להיקבע במשא
ומתן בין הצדדים .עמדה זו של
הממשל ,הדגיש פומפאו נובעת
במידה רבה מן ההקשר ההיסטורי
והדתי של הקמת ההתנחלויות
בגדה ולכן אין ללמוד ממנה באשר
לשטחים אחרים בעולם הנמצאים
במצב דומה .הוא הדגיש ,כי עמדה זו
תואמת במידה רבה לעמדת הממשל
בתקופת הנשיא רייגן .זמן קצר
לאחר כניסתו לתפקיד 2) ,בפברואר
 ,(1980הבהיר הנשיא רייגן כי אינו
מקבל את הטענה השגורה בפי
דוברי הממשל בדבר אי-חוקיותן של
ההתנחלויות ,וקבע שהן אינן בלתי
חוקיות ) .(they’re not illegalלדעתו,
הגדה המערבית צריכה להיות
פתוחה להתיישבות של בני כל
הדתות – יהודים ,מוסלמים ונוצרים.
עם זאת ,רייגן מתח ביקורת על הדרך
שבה מתבצעת פעילות ההתנחלות:
הוא סבר שמדובר בפעולה שגויה

) ,(ill-advisedבעלת אופי מתגרה
)provocative
,(unnecessarily
המנוגדת לרוח הסכמי קמפ דיוויד.
)(ii
בשנים מאוחרות יותר החלה להתבלט
נטיה ברורה של הממשל האמריקני
להתקרב לעבר העמדה הערבית-
פלסטינית בסוגיית ההתנחלויות.
השחיקה בעמדות הממשל התרחשה
בין השאר על רקע הפיצול ההולך
ומתרחב בחברה הישראלית בסוגיית
ההסדר הישראלי-פלסטיני ,והתביעה
ההולכת ומתחזקת בקרב חוגים
רחבים בציבור הישראלי להתנתק
מן "השליטה הבלתי מוסרית על עם
אחר" .במקביל ,הלך והתחזק מעמדם
של הפלסטינים הן בזירה הבינערבית
והן בזירה הבינלאומית .העובדה
שרשויות הביטחון בישראל התקשו
למצוא מענה אפקטיבי לפעילות
הטרור הפלסטינית ,החלישה עוד
יותר את מעמדה של מדינת ישראל
בזירה הבינלאומית.
התגברות האלימות הפלסטינית
הציבה את העימות הישראלי-
פלסטיני במרכז סדר היום העולמי.
בהכרח ,נלוותה לכך התמקדות
בדו"ח
ההתנחלויות.
בסוגיית
שחיבר הסנטור ג'ורג' מיטשל
) (George Mitchellב 30-באפריל
 2001לבדיקת האירועים שגרמו
להתפרצות האינתיפאדה בשנת
 2000נאמר ,כי ההתנחלויות הן
מקור מרכזי לאלימות הפלסטינית.
הוא תבע הקפאה מוחלטת שלהן,

ובכלל זה מטעמים של "גידול
טבעי"" .יהיה קשה במיוחד" ,נקבע
בדו"ח" ,למנוע את הישנות האלימות
הפלסטינית-ישראלית ,אלא אם
תפסיק ממשלת ישראל את כל
פעולות הבנייה של התנחלויות".
על כך ,נוסף איום אסטרטגי מפורש
כלפי ישראל :מערכת היחסים
הביטחוניים הקיימת בין ישראל
לבין ארצות הברית ,כך קובע הדו"ח,
אינה יכולה להימשך כל עוד תמשיך
ישראל במדיניות ההתנחלויות שלה,
אותה הגדיר הממשל כ"מתגרה"
)(provocative). (iii
עמדה נוקשה זו בסוגיית ההתנחלויות
קיבלה בסופו של דבר ביטוי מרחיק
לכת בנאומו של הנשיא אובמה
בקהיר כאשר קבע כי "ארצות הברית
אינה מקבלת את הלגיטימיות של
ההתנחלויות; הבנייה בהן היא הפרה
של הסכמים קודמים ומערערת את
המאמצים להשיג שלום .הגיע הזמן
להפסיק את ההתנחלויות".
"The United States does not accept
the legitimacy of continued Israeli
settlements.
This
construction
violates previous agreements and
undermines efforts to achieve peace.
It is time for these settlements to
)stop". (iv
השינוי הנוכחי בעמדת הממשל
בסוגיית ההתנחלויות משתלב עם
המפנה הדרמטי במדיניות הכוללת
של הממשל כלפי ישראל ועמדותיה
בסוגיית הסכסוך .ממשל טראמפ נתן
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לכך ביטוי בצעדים ממשיים חסרי
תקדים ,וביניהם :א .הכרה בירושלים
כבירת מדינת ישראל והעברת
שגרירות ארה"ב מתל אביב לירושלים.
ב .הכרה בריבונות ישראל על רמת
הגולן .ג .צעדים ממשיים נגד הרשות
הפלסטינית ,וביניהם :סגירת משרדי ii Statements from U.S. Government
Officials
Concerning
אש"פ בוושינגטון; קיצוץ הסיוע Israeli
לאונר"א ולאונסק"ו; קיצוץ הסיוע Settlements", Churches for Middle
לרשות הפלסטינית .ד .הפרישה East Peace, February 23, 2011,
מהעסקה הגרעינית עם איראן.
http://www.cmep.org/content/
i Secretary Pompeo Comments
on Israeli Civilian Settlement
Activity, 19 November, 2019 https://
 i l . u s e m b a s s y. g o v / s e c r e t a r ypompeo-comments-on-israelicivilian-settlement-activity/

עם זאת ,טועים אלה הסבורים כי
מדיניותו האוהדת של הממשל כלפי
ישראל מתירה את הרסן וכי מעתה
יכולה ישראל לפעול ככל העולה על
רוחה בהקשר להקמת התנחלויות
ביהודה ושומרון .איפוקו של ראש
הממשלה נתניהו בסוגיית ההתנחלויות iii The Mitchell Report, April 30,
מצביע בעליל על הבנתו כי ממשל 2001, http://www.mideastweb.org/
טראמפ מצפה שישראל תנהג
mitchell_report.htm
באיפוק ולא תנקוט צעדים מרחיקי
לכת שיתפרשו כהתגרות ברשות iv Remarks by the President on a
New Beginning, Cairo University,
הפלסטינית ובמדינות ערב המתונות.
_us-statements-israeli-settlements
short#Reagan; Jim Zanotti, "Israel:
Background and U.S. Relations",
Congressional Research Service, July
31, 2014, http://www.fas.org/sgp/
crs/mideast/RL33476.pdf

להערכתי ,ממשל הנשיא טראמפ
מצפה שישראל תמשיך לדבוק
בהבנות שגובשו בתקופת כהונתם של
הנשיא ובוש וראש הממשלה בסוגיית
ההתנחלויות .הבנות אלה מאפשרות
לישראל להמשיך ולפתח את
ההתנחלויות ביהודה ושומרון באורח
הדרגתי ומתון יחסית מבלי ליצור
זעזועים מהפכניים בסטטוס קוו הקיים.

Cairo, Egypt, The White House, Office
of The Press Secretary, June 4, 2009,

h t t p : / / w w w. w h i t e h o u s e . g o v /
 t h e _ p r e s s _ o f fi c e / R e m a r k sby-the
President-at-CairoUniversity-6-04-09.
http://www.
whitehouse.gov/the-pressoffice/remarks-president-cairouniversity-6-04-09

)*( פרופ' זכי שלום ,מרצה בכיר במכללה האקדמית אשקלון וחוקר בכיר במכון למחקרי
ביטחון לאומי.
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המלחמה על העומק האסטרטגי
השינויים במאפייני המלחמה ועליית משקל הגרילה מציבים את מדינת
ישראל ללא עומק אסטרטגי מול גרילה מיהודה ושומרון; בנייה ביהודה
ושומרון מהווה השקעה בבניית עומק אסטרטגי

עודד טירה )*(
ה30-
מאז
ב נ ו ב מ ב ר
ועד
1947
היום ,נאבקת
מדינת ישראל
העומק
על
האסטרטגי :זהו
משאב ביטחוני
שבמחסור.
המאבק לובש ופושט צורה עם
השתנות אופי האיום ומאפייני הלחימה
של האויבים הפוטנציאליים ,אך
הצורך בטריטוריה אינו קטן אלא גדל
משמעותית .כך ,גוברת חשיבותה של
יהודה שומרון לבטחונה של ישראל.
תחילה ,נגדיר מושגי יסוד :הראשון
הוא 'מאזן אסטרטגי' ,והשני – 'עומק
אסטרטגי' .בשיחות עם האלוף
ישראל טל נחשפתי להגדרה של
מאזן אסטרטגי :הכוח האסטרטגי
של ישות ביטחונית הוא הסכימה
של 'כוח המחץ' ועוד 'כוח העמידה'.
כאשר לשיטתן של שתי מדינות
המצויות במאבק סכום שני הכוחות
בשני הצדדים שווה – מתקיים מאזן
הרתעה אסטרטגי .כוח המחץ הוא
בעיקר כוחות צבאיים מתמרנים ,וכוח

העמידה הוא בעיקר עומק אסטרטגי,
נוסף על מאפייני עמידה דוגמת עצמה
כלכלית ,לכידות ומאפייני החברה .ככל
שהעומק האסטרטגי גדל ניתן להקטין
את כוח המחץ ולהפך.
את העומק האסטרטגי ניתן להגדיר
כמרחק בזמן ומרחב בין עיקר עוצמות
האויב ,לבין התשתיות הקיומיות של
המדינה המתגוננת :אנרגיה ,מסחר בין
לאומי ,ממשל ,תקשורת ,ידע ונמלי ים
ותעופה.
החלטת האומות המאוחדות על
הקמת מדינת ישראל והחלוקה ,ב29-
בנובמבר  ,1947הייתה טובה מעצם
ההכרה במדינה יהודית בארץ ישראל,
אך נעדרה בסיס אסטרטגי .גבולות
החלוקה לא סיפקו לישראל עומק
אסטרטגי כל שהוא :בכל מקום בו
התייצבת עם משקפת – ראית אויב
קרוב.
מלחמת השחרור הסתיימה בהרחבת
הגבולות והגדלת העומק האסטרטגי
בכל החזיתות .מבצע 'דני' לשחרור לוד
ורמלה ,מבצע 'דקל' לשחרור הגליל
התחתון' ,חירם' לשחרור הגליל העליון,
'יואב' לשחרור הנגב הצפוני והעיר באר
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שבע ,מבצעי 'אל ההר' ו'יקב' לשחרור
רכסים סביב ירושלים' ,חורב' לסילוק
המצרים מהנגב המערבי בואכה אל
עריש ומבצע 'עובדה' לשחרור הנגב
הדרומי בואכה אילת – נועדו להגדלת
העומק האסטרטגי .הכוחות במבצעים
היו בעיקר יחידות חיל רגלים.
מלחמת השחרור הסתיימה ב 20-ביולי
 ,1949בהסכמי שביתת הנשק .גבולות
המדינה היו טובים מגבולות החלוקה
– אך עדיין ללא עומק אסטרטגי .הגדה
המערבית הצרה את המדינה עד לכ-
 18ק"מ ,ליד נתניה .ניתוק אפשרי
של המדינה לאורך מישור החוף,
היה מקשה על ניוד והעתקת כוחות
מחזית לחזית .הקרבה של הבירה
ירושלים לגבול המזרחי יצרה איום
על התשתית השלטונית .הקרבה של
הגדה המערבית לשפלת החוף יצרה
איום ארטילרי על תשתית הכלכלה.
מלחמת ששת הימים היוותה
נקודה ארכימדית בהגדלת העומק
האסטרטגי .לראשונה ,נוצרו מרחקים
סבירים בזמן ומרחב בין עיקר עוצמת
האויבים לבין התשתית הקיומית של
המדינה .במלחמה שהחלה ב 5-ביוני
 1967והסתיימה ב 10-ביוני שחרר
צה"ל את ירושלים ,כבש את כל הגדה
המערבית של הירדן ואת רמת הגולן.
נהר הירדן הפך לגבול הטבעי בין
מדינת ישראל לממלכת ירדן ,תעלת
סואץ הפכה לגבול הטבעי עם מצרים,
ורמת הגולן הרחיבה את אצבע הגליל
בכ 20-ק"מ ויצרה גבול צפוני נסבל.
צה"ל נבנה למלחמה הזו באורח
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מאוזן בין שריון ,חי"ר וארטילריה .חיל
הרגלים והצנחנים באו לביטוי בקרבות
ההבקעה בירושלים ,צומת רפיח ,תל
פאחר ותל עזאזיאת ,בעוד חטיבות
השריון יצאו למרחבי התמרון שנפתחו
לאחר ההבקעה .חיל האוויר השמיד
את חילות האוויר של סוריה מצרים
וירדן ,והבטיח עליונות אווירית.
אחרי מלחמת ששת הימים החל בגבול
המזרחי של ישראל ,בבקעה ,עידן
הטרור .היו אלו סממנים ראשונים
למלחמה הא-סימטרית הנמשכת עד
היום) .המשך בעמ' (27מלחמת יום
הכיפורים החזירה אותנו למלחמה
הקלאסית ,שבסופה איבדנו עומק
אסטרטגי מול מצרים ,אך לאחריה
תפס הטרור מקום מרכזי בזירה
ובעולם כולו .בין מלחמת ששת הימים
למלחמת יום הכיפורים ,צה"ל נלחם
במחבלים שחדרו מירדן וניסו להיכנס
לישובים בשומרון .היה ברור כי צה"ל
חייב להישאר על הירדן :כי המחבלים
ששאפו להיכנס ולבסס תשתית טרור
בשומרון ינסו בהמשך להגיע לשפלה.
הסכמי אוסלו ,ב 13 -בספטמבר ,1993
הולידו סיכון ביטחוני גדול למדינת
ישראל .ההסכמים הולידו ממזרח
למישור החוף" ,במרחק נגיעה" ,ישות
עתירת טרור .העומק האסטרטגי
של ישראל ירד ללא כלום .למעשה,
רק כוח מחץ עדיף ,כוחות לוחמים
ומודיעין ,הנתמכים על ידי התיאום
הביטחוני בין הפת"ח לצה"ל וחופש
התמרון והנוכחות של צה"ל בשטחי
יהודה ושומרון ,נותנים ביטחון נסבל.

לאורך השנים ,הפכו צבאות האויב
לכוחות מתמרנים ,שאילצו אותנו
לנסות להרחיב את גבולותינו על מנת
לייצב את ביטחוננו .לאחר אוסלו
התחלנו לדבר על 'גבולות בני הגנה'
המאופיינים בעומק אסטרטגי העונה
למאזן האסטרטגי הנדרש ממצב
ביניים .מצב שבו מתחילה לחימה
במאפייני טרור ובהמשך יכריעו
העוצבות המתמרנות את המדינות
שנותנות מחסה לטרור.

הסיכון הבטחוני הזה מקבל משמעות
נוספת נוכח השתנות מאפייני
המלחמה :אם בששת הימים ניהלנו
מלחמה נגד עוצבות טנקים ורגלים
הרי שמאז הסכמי אוסלו וההסכמים
עם מצרים וירדן ,האויב הפך בעיקרו
לנלחם במאפייני גרילה .לא עוד
קרבות הבקעה ותנועה ,אלא קרבות
מול מערכים רכים ,בלתי מסודרים
ואמורפיים במכוון .האויב נמצא בכל
מקום ואינו מתמוטט :הוא נערך מחדש
ובשקט ,חוזר ועוקץ .ישראל נעשית בשני העשורים האחרונים הפכה
רגישה יותר לנפגעים ,ההופכים לנשק המלחמה במאפייני גרילה )לצד
בקרבות פוליטיים.
ניסיונות להצטייד בטילים גרעיניים
לחימה במאפייני טרור אינה מותירה בהם לא נדון כאן( ,לאתגר מרכזי בארץ
חתימה גבוהה לפני העקיצה .ההכנות ,ובעולם .גרילה יכולה לחצות את
ההצטיידות ,האימונים ,בניית התשתית ישראל לשניים ,באזור נתניה ,ולמנוע
ללחימה ואפילו תנועת הכוחות ,הנעת כוחות בקווים פנימיים מדרום
נעשים לרוב מתחת לרדאר של מערכי לצפון וההפך .גרילה מסוגלת לשבש
המודיעין הקלאסיים .בשנות התשעים את מרכז התשתיות באזור תל אביב
דברו על הסדרי ביטחון ובהן תחנות ושפלת החוף ולשתק את המדינה.
התראה בתוך השומרון – הנעדרות לישראל אין עומק אסטרטגי מול
כל ערך במלחמת טרור .הציעו גם כי גרילה מיהודה ושומרון כי הגרילה
בקצוות בקעת הירדן יוצבו כוחות תהיה בתוכנו :תחילה תכה בישראל
ישראליים שינועו לעמדותיהם לאורך ואחר כך תגן בשטחה מפני פעילות
הירדן בעת חירום ויבטיחו כי כוחות שלנו למגרה ,ראה מודל עזה.
זרים לא יחצו את הירדן מערבה .גם אי לכך ,בנייה ביהודה ושומרון היא
הצעה זו ,הלוקה בחסר אפילו לפי חיונית ,עדיפה ומהווה השקעה בבניית
התפיסות הקודמות ,אינה רלוונטית :עומק אסטרטגי למדינת ישראל .עומק
האויב המרכזי הצפוי לישראל יישב אסטרטגי בגבולנו המזרחי ייכון רק אם
מאחורי הכוחות הניידים ,בתוך שטחי נהיה נוכחים פיזית ביהודה ושומרון,
יהודה ושומרון .הוא יתייצב בתוך באופן שיאפשר מיגור הטרור.
הגבולות הקלאסיים.
)*( עודד טירה הוא תא"ל במילואים ,ולשעבר נשיא התאחדות התעשיינים.
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ההתיישבות ביו"ש
נכס בטחוני ולא נטל
שליטה ישראלית במרחב שממזרח לקו הירוק ,נחוצה לישראל כעומק
אסטרטגי חיוני למגננה ברצועת החוף .בשני העשורים האחרונים פעל
צה"ל ביהודה ושומרון בסדר כוחות קטן יחסית ,אלא שהוא נתמך בשליטתו
במרחב :בהימצאות מאות אלפי יהודים הממלאים בנוכחותם ובתנועתם
היום יומית את פונקציית המסה

גרשון הכהן )*(
ת פ י ס ת
ההתנחלויות
ביהודה ושומרון
כנכס בטחוני
על
מבוססת
שני טיעונים:
הראשון אומר
כי אין יכולת
להגן על ריכוז
התושבים
והנכסים של מדינת ישראל ברצועת
החוף הצרה ,ללא שליטה במרחב
ממזרח לה עד לנהר הירדן ,כעומק
אסטרטגי חיוני למגננה .השני ,כאבן
יסוד בדוקטרינת הביטחון הישראלית
המסורתית ,רואה באחיזה האזרחית
ביישובים במרחב מרכיב מערכתי
חיוני במאמץ הבטחוני הכולל לשימור
שליטה אפקטיבית באזור.
משה דיין הטיב לבטא את הגישה
הזאת" .למען בטחונה של ישראל
צריך שיהיה ישוב אזרחי יהודי
באזורים אלה .אם יחידות הצבא שלנו
ומתקניהן ימצאו בקרב אוכלוסייה
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ערבית טהורה ,נחשב ככובשים זרים
ובסופו של דבר נאלץ לפנותם .רק
אם תהיה אוכלוסייה יהודית אזרחית
בגושים גדולים ,כמו בקעת הירדן,
גוש עציון וגב ההר בשומרון ,תוכלנה
יחידות צה"ל להימצא באזורים אלה
לא ככובשים זרים ,אלא למען המטרה
להבטיח את שלום ישראל אשר
אוכלוסייתה הצפופה מתרכזת בגזרה
צרה על חוף הים התיכון) ".משה דיין,
הלנצח תאכל חרב? ,עמ'(12
המתנגדים לגישה זו ,מצביעים על
מה שהתרחש בגולן במלחמת יום
הכיפורים ב .1973-היישובים לאורך
גבול הגולן אכן ננטשו בחופזה ולא
השתלבו כגורם מסייע בלחימה .אלא
שמדובר בנקודת שיא של עוצמת
לחימה .המאבק המתמשך על
האחיזה במרחב מתקיים ,לעומת זאת,
במשך הארוך של תקופות הביניים
בין התפרצות המלחמות הגדולות.
ואכן ,מיד עם הסגת הכוחות הסורים
בתום מתקפת הנגד של צה"ל ,שבו
המתיישבים בגולן לבתיהם והשתלבו

במאמצי החזקת המרחב ,בתקופת
ההתשה עד יוני .1974
תקופות הביניים הן שמעצבות את
התנאים לאחיזתה הריבונית של
מדינה במרחביה .במאבק הרצוף
הזה ,אין לכוחות הצבא יכולת להגנת
האינטרסים הלאומיים של מדינה
לשליטה במרחביה ללא אחיזה
ההתיישבותית אזרחית.

למעלה מ 60%-מתושבי מדינת
ישראל היהודים מתגוררים במישור
החוף ,בין חדרה לרחובות .מדובר
ברצף אורבני צפוף ביותר בכל קנה
מידה בינלאומי ,והוא פרוס ברצועת
החוף הצרה שרוחבה בין נתניה לטול
כרם ,אינו עולה על  15ק"מ .רצועה זו
נשלטת לכל אורכה על ידי מורדות הרי
השומרון והרי יהודה.

השאלה האם התנחלויות ביהודה מי שמחזיק במורדות ההרים ממזרח,
ושומרון הן נטל או נכס מבחינה שולט בתצפית ובאש ישירה ותלולת
ביטחונית ,היא סוגיה אסטרטגית כוללת .מסלול לעבר רצועת החוף.
היא אינה יכולה להתברר רק באמות מאז סיום מלחמת העצמאות
מידה מקצועיות ביטחוניות ,שהן טכניות והתייצבות מדינת ישראל בקווי
וטקטיות ביסודן .הדיון דומה לשאלה :שביתת הנשק ,הידועים כגבולות
 ,1967היה ברור להנהגה המדינית
האם גידול ילדים הוא נכס או נטל?
בדיון על תרומת ההתנחלויות לביטחון ולמטה הכללי של צה"ל ,כי ברצועה
הלאומי ,נכללים בין היתר ערכים הצרה והארוכה של מישור החוף ,לא
ואינטרסים לאומיים ,כפי שהוגדר מתקיימים התנאים הנחוצים למגננה.
הביטחון הלאומי בתורת צה"ל" :ביטחון לכן ,התבססה תפיסת הביטחון של
לאומי הוא התחום העוסק בהבטחת בן גוריון על העתקה מהירה של
היכולת הלאומית להתמודד ביעילות המלחמה אל שטח האויב ,במעבר
עם כל איום על הקיום הלאומי ועל מיידי למתקפה.

האינטרסים החיוניים הלאומיים "...אם חלילה תוקם מדינה פלסטינית
)צה"ל -חטיבת תורה והדרכה ,תורה בקווי  ,'67תשוב רצועת מישור החוף
למצבה הקודם ,כמרחב החסר את
בסיסית מבצעים ,2007 ,עמ' (7
תרומת העומק הנדרש למגננה.
אודות
דיוננו
ברקע
ההתנחלויות לביטחון ,מונחת שאלת במסגרת רעיון שתי המדינות ,על פי
יסוד :מהם האינטרסים הלאומיים מתווה קלינטון ,המכתיב למדינת ישראל
של מדינת ישראל ביהודה ושומרון? נסיגה כמעט מלאה ,לקווי  ,'67ישוב קו
שאלה זו מערבת אמונות ותפיסות הגבול וקו ההערכות הקדמי של צה"ל,
יסוד ועל כן מבחינה מתודולוגית ,לא ויימתח למרגלות ההרים ,בתוואי כביש
יכולה להיות בה הכרעה מקצועית  :6מרחב הגנה ארוך וחסר עומק ,החשוף
נטולת פניות ערכיות.
כולו לאש תלולת מסלול ואיומיי פשיטה
מפתיעים ,ללא כל טווח התרעה.
עומק אסטרטגי לרצועת החוף
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שליטה ישראלית במרחב שממזרח
לקו הירוק ,נחוצה לישראל כעומק
אסטרטגי חיוני למגננה ברצועת החוף.
מסה של נוכחות במרחב

כרוני במסה של כוח ,איבד את השליטה
באבטחת הצירים ,ונחשף לאיום
המטענים .בניגוד לכך ,בשני העשורים
האחרונים פעל צה"ל ביהודה ושומרון
בסדר כוחות קטן יחסית ,אלא שהוא
נתמך בשליטתו במרחב :בהימצאות
מאות אלפי יהודים הממלאים
בנוכחותם ובתנועתם היום יומית את
פונקציית המסה.

יותר משצה"ל שומר על המתנחלים
ביהודה ובשומרון ,נוכחותם מסייעת
ליעילות פעולתו של צה"ל בסדר כוחות
מינימלי .שליטה ואחיזה יעילה במרחב
מחייבות מסה כמותית רחבת היקף –
ואת פונקציית המסה ממלאים האזרחים .גם בימים אלה ,מפעיל צה"ל ביהודה
ושומרון לא יותר מ 10,000-לוחמים.
ללא התיישבות יהודית רחבת היקף ,כפי לשם השוואה נזכיר כי לאבטחת
שפרוסה כיום ביהודה ושומרון ,היה צה"ל משחקי היורו בצרפת בקיץ  ,2016הוצב
מתקשה לשהות במרחב ולמצות באורח לפעילות סדר כוחות של כ100,000 -
אפקטיבי את תפקידו הצבאי .גם הישגי חיילים ושוטרים .כך ,היישובים ביהודה
מבצע 'חומת מגן' באביב  ,2002נולדו רק ובשומרון לא רק שאינם נטל על כוחות
מתוך המאמץ הרציף ,שהתקיים בשנים הביטחון ,אלא שבהתארגנות נכונה
שלאחר המבצע ,כאשר היישובים במימוש יתרונם כבני המקום ,הם
היהודיים בעומק השטח ,דוגמת הר מעניקים תמיכה למערכת הביטחון.
ברכה ,בהר גריזים מעל שכם ,משמשים
לצה"ל נקודת יציאה מוגנת למבצעים מערכת הביטחון שואבת תרומה
בתוככי שכם .ללא מערך מילואים מגויס בטחונית רבת ערך משילוב המתיישבים
בהיקפו הרחב ,אין לצבא הסדיר אורך כגורם נחוץ במסגרת המאמצים
נשימה ומסה מספקת ,גם לקיום רצף הכוללת .זו היתה תפיסת הביטחון
פעילות אקטיבית יזומה וגם לכוחות המורשתית מאז ראשית הציונות ,והיא
החזקת בסיסים במרחב .את החסך ממשיכה להיות נחוצה ואפקטיבית.
בסדר הכוחות משלימים המתיישבים בסיכום מלחמת העצמאות כתב
ויישוביהם ,בנוכחותם המתמדת במרחב .בן גוריון" :הגענו לניצחון בשלושה
נתיבים :בנתיב האמונה ,בנתיב היצירה
בעניין זה נעוץ להבנתי מקור אסון החלוצית ,בנתיב הייסורים") .תולדות
המסוקים בחורף  ,1997בימי הלחימה מלחמת הקוממיות ,דברי הקדמה דוד
ברצועת הביטחון בלבנון .אכן ,בן גוריון ,הוצאת מערכות ,1959 ,עמ'
המסוקים התנגשו בשל חוסר זהירות  .(39ערכים אלה מממשיכים להיות
בהטסה .אולם הטסת הלוחמים אל נחוצים גם כיום ,ומגולמים בתקופתנו
מוצבי העומק ברצועת הביטחון על ידי המתיישבים בהתנחלויות.
נדרשה כיוון שצה"ל ,שסבל מחסך
)*( גרשון הכהן הוא אלוף במילואים.
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בקעת הירדן :בחזרה אל לב הקונסנזוס
בקעת הירדן היא לגדה המערבית מה שציר פילדלפיה הוא לרצועת עזה:
היא חובקת את הפלשתינים וצמודה למדינה ערבית שכנה .בעזה ,ארגוני
טרור פלסטיניים לא רק שהבריחו אמצעי לחימה ומטרידים את ישראל,
אלא גם ביססו נוכחות צבאית בצפון סיני ,התקרבו לדאעש ובסופו של
דבר ערערו את הריבונות המצרית .הצבא המצרי נלחם מולם בשטחו הוא.
בהיעדר שליטה ישראלית בבקעה – ניתן לצפות תהליך דומה ,בתוך ירדן

דורי גולד )*(
בשלהי מערכת נדרשו גבולות חדשים.
ה ב ח י ר ו ת עיגון לכך נמצא בנוסח החלטת מועצת
ה ק ו ד מ ת  ,הביטחון  :242זו ,לא התעקשה על
התחייב ראש נסיגה ישראלית מלאה לקווי שביתת
ה מ מ ש ל ה הנשק הישנים .התתייחסות היא
בנימין נתניהו לנסיגה ישראלית "משטחים" ,אך לא
להחיל
את "מכל השטחים" .כלומר – נסיגה לקווים
החוק הישראלי חדשים שהם בגדר "גבולות בטוחים".
בבקעת הירדן.
ה צ ה ר ת ו התומך הבולט ביותר בביסוס בקעת
מתפרשת ככוונה לספח את מה שנחשב הירדן כגבול החדש היה סגן ראש
לחלק החשוב ביותר בכל הקשור להגנה הממשלה דאז ,יגאל אלון .ב 1948 -היה
אלון מפקד הפלמ"ח – כוח העילית
על מדינת ישראל כולה.
של קדם המדינה .קצין המבצעים
לאחר השתלטות צה"ל על יהודה שלו ואחר כך סגנו ,היה מפקד צעיר
ושומרון ובקעת הירדן ב ,1967 -שולבה בשם יצחק רבין .כשכיהן רבין כראש
הבקעה בהיערכות הבטחונית של הממשלה ,התנוסס דיוקנו של אלון על
ישראל כלפי מזרח .סוגיית הזכות קיר לשכתו.
הישראלית לשנות את גבולותיה
הפכה לחלק מהשיח הדיפלומטי .שר אלון הפך לאדריכל תוכנית הנושאת
החוץ דאז ,אבא אבן ,כתב בזכרונותיו את שמו ,הכוללת הקמת שרשרת
כי הקווים שלפני המלחמה נוצרו יישובים בבקעת הירדן ולאורך הגבעות
באמצעות הסכמי שביתת נשק שהיו השולטות בה .כיום ,כמעט  30יישובים
מבוססים על שיקולים צבאיים; הם ישראליים נמצאים באזור הזה.
לא היו גבולות פוליטיים בינלאומיים .עד  1967התמודדה ישראל עם
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א-סימטריה חמורה בגודל הכוחות הירדן ורכס ההרים קיר אסטרטגי
הסדירים העומדים לרשותה .מדינות שגובהו כמעט קילומטר וחצי.
ערב ארגנו את צבאותיהן במערכי המכשול הזה הוא אתגר ליחידות
שירות פעילים ,בעוד צה"ל הסתמך משוריינות .ב ,1973-כאשר כאשר
בעיקר על יחידות מילואים ,בתהליכי התמודד צה"ל בשתי חזיתות ,ברמת
גיוס שדרשו עד  48שעות .השטח אותו הגולן ובחצי האי סיני ,והותיר רק כוח
תפסה ישראל בגדה המערבית ,בעיקר קטן להגנה על הגדה המערבית – בחרו
בבקעת הירדן ,סיפק לראשונה מחסום הירדנים שלא לנסות ולתקוף בבקעה,
ומרחב שיאפשרו לצה"ל לספוג ושלחו כוחות סיוע לסורים ולעירקים
מתקפה ולקנות זמן לגיוס מילואים.
בגולן.

הממלכה ההאשמית של ירדן ,הנמצאת
ממזרח לבקעה ,אינה איום קיומי כל
עוד היא ניצבת לבדה .הירדנים אף
חתמו על חוזה שלום עם ישראל בשנת
.1994
האתגר לאורך החזית המזרחית של
ישראל הגיע ממדינות שניצלו את ירדן
כפלטפורמה .כך ב 1948 -וב ,-1967
כאשר חיל משלוח המורכב משליש
כוחות היבשה של עירק ,חצה את
הממלכה הירדנית על מנת לתקוף את
ישראל .ב 1973 -חצה חיל המשלוח
העיראקי את סוריה ,כדי לתקוף את
צה"ל בגולן .כיום ישנם עדיין מקורות
רבים לחוסר יציבות ממזרח :איראן
מקרינה את כוחה באזור באמצעות
מיליציות שיעיות מצויידות היטב ,בהן
השתמשה בסוריה ובעירק.
בקעת הירדן העניקה לישראל לא רק
עומק אסטרטגי ,אלא בעיקר גובה
אסטרטגי .שפך הירדן לים המלח הוא
הנקודה הנמוכה בכדור הארץ; יותר
מ 400 -מטרים מתחת לפני הים .אזור
זה צמוד למורדות המזרחיים התלולים
של הרי הגדה ,המגיעים לגובה של אלף
מטרים ומעלה .ביחד ,יוצרים בקעת
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לאחר הסכמי אוסלו ,בין ישראל
לאש"ף ,ב ,1993 -חזר ראש הממשלה
יצחק רבין על חזון להסדר שלום
שיותיר את השליטה בבקעה בידי
ישראל .בנאום בכנסת ב 5 -באוקטובר
 ,1995הצהיר רבין כי "גבול הביטחון של
מדינת ישראל יהיה ממוקם בבקעת
הירדן ,במשמעות הרחבה ביותר של
מונח זה".
רבין חתר להמשך השליטה הישראלית
בקו הרכסים שלאורך המורדות
המזרחיים של הרי יהודה והרי
השומרון ,לאורך הציר המוכר כ"דרך
אלון" – אות ועדות כי תוכנית אלון לא
נגעה רק לנהר הירדן .אלון האמין כי
מלחמות עודן מוכרעות בתמרון של
צבא היבשה .הוא כתב..." :בכל הנוגע
למלחמות קונבנציונאליות ,האמת
הבסיסית הבאה נותרה :ללא התקפה
של כוחות היבשה שגוברים פיזית על
המדינה המעורבת ,שום מלחמה לא
יכולה להיות מכרעת" .הוא האמין כי
טופוגרפיה ,שטח ועומק אסטרטגי
קובעים במידה רבה את הביטחון
הלאומי הישראלי.

אלון גם הסביר כי כל שטח שממנו
תיסוג ישראל יצטרך להיות מפורז.
כדי להבטיח את הפירוז ,הציע לנצל
את המרחב הצחיח והבלתי מיושב
במורדות המזרחיים של הגדה – ממזרח
לאיזור בו מתגוררים רוב הפלסטינים.
רעיון הפירוז היווה מבחינתו טיעון
נוסף לחשיבות שמירת השטח בין דרך
אלון ובין הירדן.

למדינה ערבית שכנה .בעזה ,קבוצות
טרור פלסטיניות לא רק שהבריחו
אמצעי לחימה ,אלא גם ביססו נוכחות
צבאית בצפון סיני ,התקרבו לדאעש
ובסופו של דבר ערערו את הריבונות
המצרית .הצבא המצרי נלחם מולן
בשטחו הוא .בהיעדר שליטה ישראלית
בבקעת הירדן – ניתן לצפות תהליך
דומה ,בתוך ירדן.
הגורמים העיקריים שפעלו נגד
מעמדה של ישראל בבקעת הירדן
היו דיפלומטיים .אליטות ישראליות
האמינו שההסדר נמצא מעבר לפינה,
וההנהגה הפוליטית הייתה מוכנה
לשקול לוותר על מורשת רבין .כך,
במהלך המו"מ בקמפ דייוויד בשנת
 ,2000תחת ראש הממשלה אהוד ברק,
וכך כמה שנים לאחר מכן במהלך
השיחות שקיים ראש הממשלה אהוד
אולמרט עם נשיא הרשות הפלסטינית
מחמוד עבאס.

חיוניות השיקולים האלה הוכחה ב-
 ,2005כאשר יישם ראש הממשלה
אריאל שרון את ההתנתקות החד-
צדדית מרצועת עזה .מבקרי התוכנית,
כמו סגן הרמטכ"ל לשעבר ,אלוף
במילואים עוזי דיין ,הדגישו כי על
ישראל לשמור על אזור חייץ בין
רצועת עזה לסיני המצרית ,הידוע
כציר פילדלפיה .הנסיגה המלאה
הולידה זינוק בהברחות אמצעי לחימה
על ידי חמאס וארגוני טרור פלסטינים
ממצרים לעזה – מה שהשפיע על קצב
ירי הטילים לעבר ישראל.
דעת הקהל בישראל הפנימה בבירור
ב ,2005 -שנת ההתנתקות ,נורו מעזה את חשיבות הבקעה לבטחון המדינה.
 179רקטות .אפשר היה לצפות כי בעשור האחרון ,עד  81%ממהמצביעים
בעקבות הנסיגה יצטמצמו המוטיבציה בישראל הצהירו כי בכל הסדר שלום
לירות והיקפי הירי – אולם ההפך על ישראל לשמור על ריבונותה בבקעת
התרחש :ב 2006 -נורו  946רקטות .עד הירדן )סקר שהוזמן על ידי המרכז
היום ,נרשמו שלושה מבצעים רחבי הירושלמי לענייני ציבור ,בוצע על ידי
היקף ומספר גדול של סבבי לחימה ,דחף ומדגם( .התמיכה בנוכחות בבקעת
הירדן קרובה לתמיכה בשמירה על
בשל ההסלמה בירי הפלסטיני.
בקעת הירדן היא לגדה המערבית מה ירושלים מאוחדת .במדינה מקוטבת
שציר פילדלפיה הוא לרצועת עזה .פוליטית ,עמק הירדן בולט כאזור
היא חובקת את הפלשתינים וצמודה שלגביו קיים קונסנזוס לאומי חזק.
)*( דורי גולד הוא נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור .בעבר שימש כמנכ"ל משרד החוץ
של מדינת ישראל וכן כשגריר ישראל באו"ם.

27

מלחמת המים
של הפלסטינים נגד ישראל
הרשות הפלסטינית אינה מעוניינת בפתרונות מעשיים למחסור של
הפלסטינים במים ,אלא בהנצחת המחסור – כדי להשמיץ את ישראל

חיים גבירצמן )*(
ויכוח ציבורי מדינת ישראל.
מתנהל בנושא הפלסטינים אינם טורחים לתקן
כמויות המים דליפות מים בצנרת העירונית.
ה ע ו מ ד ות הדליפות בערים פלסטיניות מגיעות
לרשותו
של לכדי  33%מאספקת המים .לצורך
מסתכמות
בישראל
ה י ש ר א לי השוואה,
הממוצע מול הדליפות בכ 10%-בלבד.
ה פ ל ס ט י נ אי
ה מ מ ו צ ע .הם מסרבים לבנות מתקנים לטיפול
אבל ,מה גורם בשפכים ,למרות שהתחייבו לכך
בהסכם אוסלו ,וחרף נכונות המדינות
לבעיות המים אצל הפלסטינים?
התורמות למימון הבנייה .ביוב
נתחיל בעובדות .בהסכם אוסלו ,פלסטיני זורם בנחלים ,מזהם את
אושר לפלסטינים לשאוב כשבעים הסביבה ואת האקוויפר .בשנתיים
מיליון מ"ק בשנה מהאקוויפר האחרונות ,הביא לחץ ישראלי
המזרחי ,המזרים את מי התהום לים לתזוזה קטנה בנושא.
המלח .אך הפלסטינים מתמהמהים
מלפתח את מקור המים הזה :הפלסטינים מסרבים להשקות שדות
בעשרים השנים האחרונות קדחו במי קולחים )מי ביוב מטופלים(.
רק כשליש)!( מהקידוחים בארבעים לצורך השוואה ,יותר ממחצית
אתרים שהוגדרו ואושרו להם במזרח השדות בישראל מושקים בקולחים.
הרי חברון ,למרות שמדינות העולם שימוש בקולחים היה משחרר מים
הסכימו לממן את כולם .קידוחים שפירים ,להגדלת האספקה הביתית.
כאלה ,היו פותרים את המחסור בהרי מקצת החקלאים הפלסטינים
חברון .אלא שהפלשתינים העדיפו משקים שדות בהצפה ,ולא בטפטוף.
לקדוח דווקא בחלק המערבי של השקיה בטפטוף ,הנהוגה בישראל,
אקוויפר ההר ,ממנו ניזונים תושבי מביאה את המים ישירות אל שורשי
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הצמחים וחוסכת יותר מ 50%-אם הפלסטינים ישקו בטפטוף
במקום בהצפה ,הם יחסכו כעשרה
מכמות המים.
הפלסטינים מסרבים לקבל במתנה מיליון מ"ק בשנה ,ויוכלו להרחיב את
ממדינות העולם מפעל התפלת מי השטחים המושקים שלהם.
ים ברצועת עזה – המסוגל לפתור ברצועת עזה ,יכולים הפלסטינים
את בעיות המים שם .לטענתם ,הם להכפיל את כמויות המים העומדות
זכאים לקבל מים ממאגר מי התהום לרשותם – המסתכמות בכ120 -
ביהודה ושומרון ,ומוכנים לסבול עד מילון מ"ק ,ללא מעורבות מדינת
שיתממש החלום .בינתיים ,תושבי ישראל .תיקון דליפות צנרת ,השבת
הרצועה סובלים ממחסור חמור שפכים לחקלאות ,וייעול שיטות
ההשקיה ,יכולים להגדיל את כמויות
במים.
כיום ,עומדים לרשות הפלסטינים המים בכ ,50%-הסכמה פלשתינים
ביהודה ושומרון כמאתיים מיליון לבניית מתקן להתפלת מי ים על
מ"ק מים בשנה .בקלות רבה ,ללא חוף הרצועה ,במימון מדינות העולם,
עזרה או הקצאה ממדינת ישראל תגדיל את אספקת המים בכשישים
הם יכולים להגדיל את כמויות המים עד מאה מיליון מ"ק בשנה.
העומדות לרשותם בכ 50%-לפחות.

אם הפלסטינים יקדחו באקוויפר
ההר המזרחי באתרים שאושרו להם,
יוכלו לשאוב משם כחמישים מיליון
מ"ק בשנה.

התנהלות הרשות הפלסטינית
מעידה על רצונה להנציח את בעיית
המים – כדי להכפיש את מדינת
ישראל .במקום לפתור את הבעייה,
מעדיפים הפלשתינים להשתמש בה
ככלי ניגוח נגד ישראל – ומחריפים
אותה בהתמדה.

אם יצמצמו את הדליפות הראשיות
בצנרת המים העירונית מ 33%-לכ-
 ,20%ירוויחו כעשרה מיליון מ"ק קידוח לא חוקי של בארות :עד
 2010קדחו הפלסטינים כמאתיים
בשנה.
פיראטיים
קידוחים
וחמישים
טיפול בשפכים של ערים פלשתיניות באקוויפר המערבי ובאקוויפר
והשבתם להשקיה חקלאית ,יספקו הצפוני ,בניגוד להסכם אוסלו .מאז
לפחות שלושים מיליון מ"ק בשנה .ועד היום המשיך לגדול מספר
כך תשתחרר כמות זהה של מים הקידוחים ,ובקצב מואץ .השאיבה
שפירים המשמשים היום להשקיה ,מקידוחים אלה גרמה לירידת
לטובת הגדלת אספקת המים הנביעה הטבעית בעמק בית
העירונית או הרחבת השטחים שאן ועמק חרוד ,ולכן החקלאים
החקלאיים.
הישראליים צמצמו בהתאם את
השטחים החקלאיים שלהם .צריכת
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המים של מדינת ישראל מאקוויפר
ההר הצטמצמה מחמש מאות מיליון
מ"ק בשנה ב ,1967 -לכארבע מאות
מיליון מ"ק כיום.
גניבת מים :הפלסטינים גונבים
מים מהצנרת של "מקורות" -
חברת המים הלאומית של ישראל,
דרך חיבורים פיראטיים ,ופוגעים
באספקה לישראלים ולפלסטינים
כאחד .המים הגנובים משמשים
בעיקר להשקיה חקלאית.
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ומשק המים מנוהל באופן סגור,
הצרכן הישראלי מסבסד את הצרכן
הפלסטינאי :מתוך כל עשרה שקלים
אותם משלם הישראלי הממוצע
עבור צריכת מים ,כ 0.2-ש"ח מממנים
את הצריכה של הפלסטינים.
המציאות
את
לבחון
ראוי
בפרספקטיבה רחבה יותר ,של נושא
המים במזרח התיכון .בזכות הקשר
עם ישראל ,שהיא מעצמה בקנה
מידה עולמי בכל הקשור לטכנולוגית
מים – נהנים הפלשתינים מתנאים
שקשה למצאם בסביבה הקרובה:
רק בישראל ,אצל הפלסטינים
ובנסיכויות המפרץ יש ב96%-
מהבתים מים זורמים לשתייה.

הימנעות מגביית תשלום עבור מים:
רוב הפלסטינים ביהודה ושומרון
ועזה אינם משלמים עבור המים
שהם צורכים ,לשימוש חקלאי וביתי.
אין מוני מים על הבארות ,או בכניסה
לבתים ,כך שהרשות אינה יכולה
להעריך את גובה התשלום הדרוש.
העובדה שהצרכן הפרטי אינו משלם
עבור המים אותם הוא צורך גורמת
בזבוז משווע .למי שאינו משלם
עבור המים – אין מוטיבציה לחסוך!

אזרחי מדינות ערב האחרות,
ולמעשה כל אזרחי המדינות
המוסלמיות ,סובלים ממצוקת מים
קשה ביותר .הממשלות במדינות
אלה מתמודדות עם הבעייה – כל
אחת בדרכה.

התלות בישראל :הפלסטינים קונים
מ"מקורות" כחמישים מיליון מ"ק
מים בשנה – אך התשלום אינו
מבוצע ישירות .מדינת ישראל
משלמת ל"מקורות" ,ומקזזת את
התשלום מהמיסים שהיא גובה עבור
הפלשתינים בנמלים .אלא שהתעריף
הנגבה באמצעות קיזוז מסים עומד
על רק כ 80%-מהעלות האמיתית
של המים .הדיונים בדבר העלאת
המחירים נמשכו יותר מעשר שנים,
וישראל ויתרה שוב ושוב .מאחר

בעמאן ,בירת ממלכת ירדן,
מתקיימת אספקת מים לבתים רק
פעם בשבועיים .בסוריה ,מתייבשת
החקלאות בעמק הפרת ,בשל
עצירת המים על-ידי הטורקים .עוד
בטרם החל מה שמכונה "האביב
הערבי" נדדו כשלושה מיליון
פלאחים מעמק הפרת לפרברי
דמשק עקב התייבשות אדמתם.
בדמשק המים הזורמים בנחלים
והמשמשים לשתייה מעורבבים במי
ביוב .גם בעירק מתייבשים השדות

במים ,למרות שנות הבצורת הרבות.
יותר מזאת ,מדינת ישראל הפכה
ליצואנית של מים :היא מעבירה
חמישים וחמישה מיליון מ"ק בשנה
לממלכת ירדן ,ומוכרת לפלסטינים
חמישים מיליון מ"ק בשנה.

החקלאיים עקב עצירת המים
במעלה הפרת והחידקל על-ידי
הטורקים .גם שם ,מיליוני פלאחים
איבדו את אדמתם .במצרים קיים
בזבוז מים משווע בגלל השקיה
בהצפה ,והמדינה מתקשה לספק
מזון לתושביה .גם במדינות ערב אם וכאשר יושג הסכם שלום ,וככל
בצפון אפריקה מצוקת המים קשה שהפלסטינים ירצו בשיתוף פעולה,
מנשוא.
תוכל ישראל לסייע הן לפלסטינים
בניגוד לכך ,מדינת ישראל מייצרת והן לשכנותיה האחרות להתמודד
מים מלאכותיים )מים מותפלים עם מצוקת המים.
ומי קולחים( ,מתנהגת בחסכנות
וביעילות ,וכתוצאה אין בה מחסור

)*( חיים גבירצמן הוא פרופסור להידרולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה
העברית בירושלים ,וחבר במועצת רשות המים .שימש תקופה ארוכה כיועץ לוועדת המים
המשותפת לישראל ולפלסטינים .ב 2012-מרכז בגין-סאדאת פרסם את מחקרו "המאבק
הישראלי פלשתיני על המים".
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היסטוריה מקראית ,מקומות מקודשים
וגלגולי שמות
אירועי התנ"ך ברחבי יהודה ושומרון ובמיוחד לאורך דרך האבות  -כביש 60
של ימינו – צפים ועולים בשמות יישובים שרבים מהם השתמרו בפי ערביי
הארץ

זאב ח .ארליך )ז'אבו( )*(
' י ה ו ד ה ציר מרכזי בשטחי יהודה ושומרון,
ו ש ו מ ר ו ן '  ,נסובים אירועי-התנ"ך.
במובנם הנוכחי ערביי-הארץ שימרו ,תוך שיבוש
) ה מ ד י נ י  -והתאמה ,שמות רבים של יישובים
פ ו ל י ט י (  ,יהודיים מימי התנ"ך .כך למשל לא
נמצאים
על רק לגבי הכפר 'ג'בע' שמובנו בערבית
ר
ה
ה
שדרת
כמובנו בעברית 'גבעה' ,אלא גם הכפר
ה מ ר כ ז י ת הסמוך לו ,מחמאס ,שאין לשמו כל
של
ארץ -מובן בערבית ,מלבד שימור שמור
ישראל המערבית ,מעמק יזרעאל המקראי" ,מכמש/מכמס"" .בית-
בצפון ועד בקעות ערד ובאר-שבע אל" המקראית השתמרה ,בחילופי-
בדרום .משדרה זו יורדים במתינות למנ"ר ל'בית-תר' לפני כ 1,700-שנה,
המדרונות מערבה אל מישור-החוץ וממנה ל'ביתין' של היום" ,תבץ"
ושפלת-יהודה ,ומדרונות היורדים ל'טובאס'" ,רמה/הרמה" ל'א)ל(-
בתלילות-יחסית אל בקעת-הירדן .ראם'" ,יריחו" ל'אריחא' ,ובשימור-
לאורכה של שדרה הררית זו עוברת ,שיבוש מתוחכם יותר" :חברון"=עיר
הן בעבר ,מימי התנ"ך ועד ימינו ,דרך החבר ,ל'אל-חליל' ,החבר בערבית,
ראשית מעיר-גנים ,היא ג'נין ,דרך וכן בצפון לגבי העיר "דן" ,שפירוש
שכם ובית-אל )באזור רמאללה( ,שמה הוא השופט ,ל'תל אל-קאדי',
מעט ממערב לירושלים הקדומה תל השופט-הדיין .כל אלו כדוגמא
)בשטחה של ירושלים של ימינו( ,בלבד לעוד רבים וטובים.
בית-לחם ,חברון ועד באר-שבע.
עוד נציין ,כי כבר ב'לוח העמים'
סביב דרך קדומה זו' ,דרך גב ההר' )בר' י'( .מצויינת ארץ-ישראל ,אז
)שיש הקוראים לה 'דרך האבות' או "גבול הכנעני" באופן מפורט ,הן
במספרה 'ציר  ,('60המשמשת כיום
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בלשון-הכתוב והן בהיותה פרשיה
בפני עצמה ,בשונה מכל הארצות
האחרות:
"וַ יְ ִהי גְ ּבוּל ַה ְכּנַ ֲענִ י ִמ ִצּידֹן בֹ ֲּא ָכה גְ ָר ָרה
ַעד ַעזָ ּה בֹ ֲּא ָכה ְסד ָֹמה וַ ֲעמ ָֹרה וְ ַא ְד ָמה
וּצבֹיִ ם ַעד ָל ַשׁע" )בר' י',יט(.
ְ
המקום הראשון בארץ-ישראל,
שאליו מגיע אברהם אבינו ,שאותו
מציינת התורה ,הוא "מקום שכם...
אלון מורה" )בר' י"ב,ו( ,על דרך-
ראשית זו ,בגב ההר .משם הולך
אברהם דרומה ,אל "בין בית-אל
ובין העי" )בר' י"ב,ח .י"ג,ג( ,וממשיך
לחברון ,בה ייקנה את מערת-
המכפלה ,ב"ארבע מאות שקל כסף"
)בר' כ"ג( ,ובה מצויינים אתרים
שונים ,כמו :אתר "אלוני ממרא" )בר'
י"ח,א(' ,חמאם סארא'' ,המקווה של
שרה אמנו' ,ו'אשל אברהם' .מעט
ממזרח לחברון ,באתר 'נבי יקין',
מנסה אברהם להציל את אנשי
סדום .בדרכו חזרה יעבור שוב בחלק
מאתרים אלו ,עד להר המוריה-הר-
הבית "ארץ המוריה ...אחד ההרים"
)בר' כ"ב,ב(.
הר הבית ,מקום בריאת-העולם,
עקידת יצחק ,ובתי-המקדש ,הוא
המקום המקודש ביותר לעם היהודי,
ייקנה בכסף מלא ע"י דוד המלך
)שמ"ב כ"ד,כא-כד .דבהי"ב כ"א,
כב-כה( .יצחק אבינו עובר בחלק
מאתרים אלו.
יעקב אבינו ,מגיע לשכם וקונה
בכסף מלא ,את "חלקת-השדה"

)בר' ל"ג,יט( ,בה ייקבר מאוחר יותר
בנו יוסף' ,קבר יוסף' )יהו' כ"ד,לב.
ואולי גם נכדיו מנשה ואפרים(.
קבריהם – מהמקומות היהודיים
המקודשים .יעקב חולם את 'חלום-
הסולם' בבית-אל )או בהר-המוריה(,
קובר את רחל אשתו ב"קבורת רחל"
)בר' ל"ה,יט-כ( מקום יהודי מקודש,
ושולח את יוסף בנו מחברון לשכם,
ואף צפונה יותר – אל עמק דותן ,בו
משליכים אותו אחיו "אל הבור הזה"
)בר' ל"ז,כב( ואף מוכרים אותו לעבד.
בחלק מן המקומות הללו מבטיח
הא-ל לאבות את ברכת-הארץ ואת
ברכת-הזרע.
אבותינו יורדים למצרים ויוצאים
ממנה כעם גדול .ב'דרך גב ההר'
הזו ,בוודאי בחברון ובסביבותיה,
מבקרים המרגלים בתורם את הארץ,
אך ,לדאבון-הלב ,הם מוציאים את
דיבת הארץ רעה.
הכניסה לארץ בהנהגתו של יהושע
מפגישה אותנו שוב עם אתרים אלו:
'מעברות הירדן' )יהו' ג'-ד' ,שעדיין
קוראים להם בשמות אחרים' :אתר
הטבילה' ו'קאצר אל-יאהוד'( ,מקום
בו אנו מודים לא-ל בברכת "שעשה
לאבותינו נס במקום הזה" בשם
ובמלכות ,יריחו בבקעת-הירדן
)כיום ,תל יריחו ושרידי החומה( ,העי
ובית-אל ,גבעון מעט ממערב לדרך,
חברון ודביר בדרום ,ושני מעמדות
אדירים באזור שכם :מעמד "הברכה
והקללה" בגרזים ועיבל וביניהם,
והקמת המזבח בהר-עיבל )יהו' ח',
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ל-לה( ,אף הוא מקום יהודי קדוש.
חלוקת הארץ לנחלות מפגישה
אותנו עם ערים וכפרים שבחלקם
נשתמרו שמותיהם בפי ערביי
הארץ .בחלק מישובים קדומים אלו,
כמו יוטה ,מעון ,אשתמוע וענים ,וכן
יריחו ונערן ,יתגלו ,מאוחר יותר ,בתי-
כנסת מתקופת המשנה והתלמוד,
מקומות מקודשים ליהדות.
את יהושע קוברים ב"תמנת סרח" או
"תמנת חרס" ,בנחלת-אפרים ,כיום
– 'קבר יהושע בן-נון' בכפר כיפל-
חארס ,ממערב ל'דרך גב ההר' .באותו
מקום מצביעים גם על 'קבר נון אבי
יהושע' ועל 'קבר כלב בן יפונה'.
המשכן מוקם בשילה )יהו' י"ח,א(
הסמוכה ל'דרך גב ההר' וניצב שם
במשך  369שנים .מכלול אתר-
המשכן ,התל ומבנים בסביבתו הם
מקומות יהודיים מקודשים .את
קבריהם של הכהנים ,חלקם כהנים
גדולים ,ששרתו במשכן מראים
בכפר עוורתא ,ממזרח לדרך באזור
שכם :אלעזר ,איתמר ,פינחס ואולי
גם אבישע בנו )יהו' כ"ד,לג( אף אלו
מקומות יהודיים מקודשים.
מימי השופטים מוכר התל הקדום
של העיר "דביר" ,אותה לכד עתניאל
בן קנז )שופ' א',יא-יג( ,ולכן שם
הישוב היהודי הסמוך הוא 'עתניאל',
וכן "גולות עילית" ו"גולות תחתית"
)שופ' א',יד-טו( מאותו הסיפור.
יריחו ,בשמה "עיר התמרים" )שופ'
ג',יג( מפעולתו של אהוד בן גרא.
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"דבורה אשה נביאה" יושבת ,כנראה,
במערב בנימין" ,בין הרמה ובין בית-
אל ,בהר אפרים" )שופ' ד',ה( .עפרה
של גדעון )שופ' ו'.יא .ח',לב( ,בן שבט
מנשה ,מזוהה בחר' עופר או בחר' צור
ממערב להר גרזים .הר גרזים ממנו
נשא יותם בן גדעון את משלו )שופ'
ט',ו-כ( ,חורבת עורמה ,היא "ארומה"
או "תרמה" ,עירו של אבימלך בן
גדעון )שופ' ט'.לא,מא(; וטובאס,
היא "תבץ" ,בה הרגה אישה את אותו
אבימלך )שופ' ט',נ-נד( .שמשון
נמלט אל "סעיף סלע עיטם" )שופ'
ט"ו,ח ,יא ,(,המזוהה בחר' ח'וח' ,סמוך
לעין עיטאן ,בשטח ארטאס שמדרום
לבית-לחם )יש המזהים בסביבה זו
של 'בריכות שלמה' את דברי שלמה
ׂיתי ִלי
"ע ִש ִ
המלך בקהלת ]ב',ה-ו[ ָ
גַ ּנּוֹת ַ
וּפ ְר ֵד ִּסים וְ נָ ַט ְע ִתּי ָב ֶהם ֵעץ ָכּל
ׂיתי ִלי ְב ֵּרכוֹת ָמיִ ם ְל ַה ְשׁקוֹת
ֶפ ִּריָ .ע ִש ִ
צוֹמ ַח ֵע ִצים"(.
ֵמ ֶהם יַ ַער ֵ
את מקומה המדוייק של "רמתיים
צופים" )שמ"א א'.א( ,עירו של
שמואל – איננו יודעים ,אך ציון קברו
)שמ"א כ"ה,א .כ"ח,ג( ממערב ל'דרך
גב ההר' ,מעט מצפון-מערב לשכונת
רמות בירושלים באתר המוכר כ'נבי
סמואל' ,במערה שמתחת למבנה
הגדול ,מקום יהודי קדוש .אתרים
שונים בהם אירעו אירועים מימי
שאול מוכרים בכמה מקומות:
"בוצץ" ו"סנה" )שמ"א י"ד,ד-ה(,
שני המצוקים מקרב הגבורה של
יהונתן ונושא כליו ,ליד היישוב גבע-
בנימין" ,בריכת גבעון" )שמ"ב ב',יג(,

לידה נלחמים ומתים שני תריסרי
הלוחמים של אבנר בן נר ושל יואב
בן צרויה ,היקב ומפעל-המים
האדיר בכפר אל-ג'יב בבנימין" ,ואיש
במעון ומעשהו בכרמל" )שמ"א
כ"ה,ב( בדרום הר חברון" ,גבעת-
שאול" המקראית )שמ"א ט"ו,לד(
בתל אל-פול ,מעל דרך עוזי נרקיס
בצפון לירושלים" ,קעילה" )שמ"א
כ"ג( ,אותה מושיע דוד במערב הר
חברון ,משיחת דוד למלך בבית-לחם
)שמ"א ט"ז( ועוד .את 'קבר ישי ורות'
מזהים בראש התל הקדום של העיר
חברון ,כמו גם את "הבריכה בחברון"
)שמ"ב ד',יב( בעמק .את קבריהם
של נתן הנביא וגד החוזה מקובל
לזהות במסגד של הכפר חלחול,
מצפון לחברון ,במקום המזוהה בידי
המוסלמים כקברו של יונה הנביא,
ואת חג-הגז של אבשלום בפסגת
הר-חצור )שמ"ב י"ג,כג( ,מצפון
לעפרה.

)שמ"ב ט"ז,טז( מ"גבול הארכי" בין
בנימין ואפרים )יהו' ט"ז,ב( ,ממערב
לרמאללה ,המזוהה בכפר עין-עריכ,
מדרום לדולב.
בתקופת המלוכה שלאחר דוד,
שלמה מקריב קרבנות ב"במה
הגדולה אשר בגבעון" הנמצאת,
אל-נכון ,בכפר אל-ג'יב או בסביבתו
המיידית .המפגש המעניין ,בפשט
הכתוב ובמדרש שעליו ,בין אחיה
השילוני ובין ירבעם בן נבט ,מתרחש
ככל הנראה בעיר שילה .את
"הצרידה" ,עירו של ירבעם מקובל
לזהות במערב הר אפרים ,בחר' בינת
בר ,שמדרום לפדואל .שתים מתוך
שלוש ערי-הבירה בימי ירבעם
נמצאות בסמיכות ל'דרך גב ההר':
שכם ותרצה ,מעט מצפון לה.
המרד הגדול של ירבעם מתרחש
בשכם .יהיה זה עמרי מלך ישראל,
ששנים לאחר מכן יהפוך את ההר
השמם או העיר הקטנה שתקרא
בשם "שומרון" לעיר-בירה גדולה
ומפוארת .את שמו-שלו ,עמרי,
הוא לא יקרא עליה ,אלא דווקא
את שמו של הבעלים המקוריים:
"על שמר אדוני ההר" שלפניו .עד
היום ,בכל השפות ,נקרא האזור כולו
בשם 'שומרון' ולא בשם 'עיר עמרי'
)בשונה מ'עיר דוד'(.

בין גיבורי דוד אנו מוצאים את
אחייניו ,יואב אבישי ועשהאל
)שמ"ב כ"ג,יח,כד( ,מבית-לחם ,עירו
של דוד ,ורבים נוספים ,כמו עירא
בן עיקש מתקוע )שמ"ב כ"ג,כו(,
אביעזר מענתות )שמ"ב כ"ג,כז( ,אולי
מאבות-אבותיו של ירמיהו הנביא
)יר' א',א( ,את צלק מ)כפר ה(עמונה
)שמ"ה כ"ג,לז( ליד עפרה ואת נחרי
מבארות )שמ"ב כ"ג,לז( ,היא אל -פעולותיהם של נביאי ישראל,
בראשם אליהו ואלישע ,מתרחשות
בירה ,וכמובן רבים אחרים.
בעיר שומרון או בסביבותיה .מאוחר
בין יועציו וחברי ממשלתו של דוד יותר יקים הורדוס ,על חורבותיה
נמצא גם "חושי הארכי רעה דוד"
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של שומרון הקדומה ,עיר מחודשת ,בתנ"ך מופיעים ב'קבלות' אלו ,ורובם
ויקרא לה על שם מיטיבו הקיסר מזוהה בכפרים בסביבת שכם-
אוגוסטוס ,בשם 'סבסטיה' .בתחנת שומרון.
הרכבת הסמוכה אליה ,יתחילו בחפירות ארכאולוגיות ,בעיקר
בדורנו-אנו ,העליות הרועשות בתחומי ממלכת יהודה )מבית-אל-
הראשונות להתיישבות בשומרון ,רמאללה ודרומה( מתגלים קנקנים
במקביל לעליות השקטות בעפרה שעל ידיותיהם שמות-ערים תחת
ובשילה שבבנימין .סמוך למסגד הכותרת "למלכ" )של המלך או אל
הכפר סבסטיה ,מראים את קבריהם המלך( כך "למלכ חברנ" ,היא חברון,
של אלישע הנביא ,עובדיהו "אשר "למלכ זפ" ,המזוהה בעיר זיף ובתל
על הבית" )מל"א י"ח,ג( וגם של זיף ממזרח לחברון" ,למלכ שכה",
היהודי יוחנן המטביל.
היא שוכו אשר ליהודה בעמק האלה,
אליהו "יושב על ראש ההר" )מל"ב ועיר נוספת שטרם זוההתה "למלכ
א',ט( ,במקום הנקרא כיום 'א-שייח ממשת".
שעלה'' ,הזקן של הלהבה' ,מעט העיר הקדומה גבעון ,שמקובל
ממזרח לתל שומרון ,ושם ,בדבריו לזהותה בכפר אל-ג'יב ,מקבלת
של אליהו ,נשרפים שני שרי -אישור לזיהוי מכמה ידיות שחרות
חמישים וחמישיהם )מל"ב א'( .עליהן "גבענ" )גבעון( ,ועל אחת
נסים שונים יעשה אלישע הנביא ,מצויין "גבענ.גדר" ,כלומר ,גבעון
הבולט בהם הוא רפוי מי המעיין הסמוכה לגדר/גדרה/גדור ,המזוהה
ביריחו ,הנקרא כיום 'מעיין אלישע' בכפר הסמוך ג'דירה.
)מל"ב ב',יח-כב(.
עוד לפני החורבן ,יכבוש מלך אשור
לא נמנה כרוכלים את כל האירועים את ממלכת ישראל ,ויגלה ממנה את
וזיהוים בשטח .נציין ,עם זאת ,כי עשרת השבטים .במקומם יביא לכאן
בחפירות ארמון מלכי ישראל בתל עמים אחרים ,בהם מזהים חז"ל את
הקדום של שומרון )סבסטיה( ,השומרונים )מל"ב י"ז( ,המקדשים
התגלו קבלות של משלוחי-מס את פסגת הר-גרזים ואתריו.
מכפרים וערים בממלכה ששמם
איננו נזכר בתנ"ך :בכל עיר מצויינת חורבן הבית הראשון והאירועים
המשפחה ממנה הגיע המשלוח .הנלווים אליו ,מתרחשים ,מלבד
משפחות אלו ,מצאצאי שבט מנשה בירושלים ,גם ב"רמה" ,המזוהה
מוכרות לנו היטב מן המקרא וכך בכפר א-רם מדרום לרמאללה ,משם
יכולים אנו לדעת היכן ישבה כל משוחרר ירמיהו מן הגולים לבבל
משפחה .עשרים כפרים וערים מימי )יר' מ',א( ושם הוא נושא את נבואת
ממלכת ישראל ,שאינם נזכרים הנחמה הגדולה "קול ברמה נשמע
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נהי בכי תמרורים ,רחל מבכה על
בניה ...מנעי קולך מבכי ועיניך מן
דמעה כי יש שכר לפעולתך ,נאום
ה' ,ושבו מארץ אוייב ,ויש תקווה
לאחריתך ,נאום ה' ,ושבו בנים
לגבולם" )יר' ל"א,יד-טז( .במהרה
בימינו )אי אפשר שלא לציין את
הפולמוס הגדול על מקום קברה של
רחל ועל הדעות השונות שנאמרו
בעניין( אירועי-החורבן מתרחשים
גם ב"מצפה" הסמוכה ל"רמה" ,היא
תל אל-נצבה ,שם הורג ישמעאל
בן נתניה את גדליהו בן אחיקם
ועוד רבים אחרים )יר' מ"א,א-י(,
ושארים הגולה מתרכזת בבית-לחם,
לפני ירידתה למצרים )יר' מ"א,יז(,
וגם ב"מים רבים אשר בגבעון" )יר'
מ"א,יב( היא אל-ג'יב .ירמיהו ,נביא
החורבן ,הלא הוא וכמה דורות לפניו
המוכרים לנו ,מענתות ,כיום ענאתא,
ליד פסגת-זאב.
שיבת ציון ,הנזכרת בספרים
המאוחרים שבתנ"ך ,מביאה את
השבים אל ארץ יהודה ובנימין,
בראשם אל העיר ירושלים
המשוקמת מהריסותיה וגם אל
הערים שבסביבתה ,כמו בית-לחם,
ענתות ,עזמוות )חזמא( ,בחורים-
עלמת ,הכפירה מצפון לנטף ,הרמה,
גבע ,מכמס" ,נבו" שהיא ,ככל הנראה,
נוב עיר הכהנים ,הידועה מימי שאול
)נח' ז',כד-לג .שמ"א כ"א,א(.

וכלי-אבן שאינם מקבלים טומאה,
בכל המרחב של שבי-ציון ,מחבל
עקרבה )מעשר-שני פ"ה מ"ב(
ופסגת 'קרן סרטבא' )משנת ראש-
השנה פ"ב מ"ד( ,הנזכרים בשמם
זה במשנה ,שמצפון לירושלים דרך
אזור בית-לחם ועד לתל העתיק
של חברון .כל אלו יישובים יהודיים
מימי התנ"ך אל תוך ימי הבית השני,
שאיתורם ,זיהויים ,שימור שמותיהם
והממצא הארכיאולוגי ,מעבירים
לדורנו.
הנה כי כן ,כל אזור יהודה ושומרון
משובץ אתרים קדומים ,מן הנזכרים
בתנ"ך ומדורות אחריו ,מימי האבות,
ירידתם מצרימה והשיבה הראשונה
ארצה בכיבוש הארץ בידי יהושע,
ימי השופטים שאחריו ,מלכויות
שאול ,דוד ושלמה וימי הממלכות-
האחיות יהודה וישראל ,גלות עשרת
השבטים וחורבן הממלכה הצפונית,
גלות-יהודה וחורבן הבית הראשון,
עמים ועממים זרים המגיעים לכאן,
דרך שיבת ציון השניה בראשית ימי
הבית השני וימי עזרא ונחמיה לאחר
מכן.
גם אם יבוא לאחר מכן חורבן הבית
השני ,ומרד בר-כוכבא אחריו ,הרי
שיישובים יהודיים רבים יקומו ,יבנו
וישפרו בליבם בתי-כנסת ובתי-
מדרש וחיים יהודיים שוקקים.

גם אם תבוא לאחר מכן גלות ארוכה
החפירות הארכיאולוגיות והמידע בכל קצוות-תבל ,ועמים שונים יגיעו
ההיסטורי החוץ-מקראי מספרים לכאן ,הרי ששיבת ציון של דורותינו
על יישובים יהודיים בעלי-מקוואות
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האחרונים ,מראה לעין כל ,את קיום ִמ ְש ַׁענְ תּוֹ ְבּיָ דוֹ ֵמרֹב יָ ִמיםְ .וּרחֹבוֹת
ילדוֹת ְמ ַש ֲׂח ִקים
ָה ִעיר יִ ָמ ְּלאוּ יְ ָל ִדים וִ ָ
נבואת הגאולה:
"כֹּה ָא ַמר ה' ְצ ָבאוֹת עֹד יֵ ְשׁבוּ זְ ֵקנִ ים ִב ְּרחֹב ֶֹתיה" )זכ' ח',ד-ה(.
רוּש ָׁלִם וְ ִאישׁ
וּזְ ֵקנוֹת ִב ְּרחֹבוֹת יְ ָ

)*( זאב ח .ארליך )ז'אבו( הוא חוקר ארץ ישראל ,איש עפרה.
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