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 קצירת

הגבולות הפנימיים ביהודה ושומרון מתאפיינים בריבוי הגדרות, עמימות וזמניות. ביחידה 

חוצים הטריטוריאלית צפופה זו, מתגוררים נציגיהם של עמים בעלי תרבות שונה וסכסוך מתמשך, 

. במחקר זה מצאתי כי הטשטוש והארעיות שקים יומיומייםמקיימים ביניהם ממו בשגרהגבולות 

-של הגבול באזור הגדה המערבית, מובילים להולדתם ועיצובם של תהליכי כינון גבולות גיאוגרפים

( Boundary-Workתרבותיים, במסגרת של עבודת גבול )-מדיניים, וכן של גבולות חברתיים

(Gieryn, 1983ע .) בודת הגבול היא הדרך בה הסובייקט מבדיל ומבחין בחייו בין תחומים, תרבויות

ראיונות שקיימתי עם גורמי ביטחון  באמצעותאו מעגלי שייכות, לשם כינון גבול חברתי ביניהם. 

, ובהתבסס גם על הגותו של פוקו ותצפיות על מוקדי גבול שונים העוסקים בעיצוב הגבול

((Foucault, 1977; 2007  ,טקטיקות של עבודות זיהיתי והגדרתי שלוש בדבר מנגנוני ניהול וממשול

גבול המתרחשות באזורים שונים ביהודה ושומרון. טקטיקות אלה, מסייעות למצב את הגבול 

תרבותי, אשר הפך ברבות הזמן למרחב -החברתי בין האוכלוסיות השונות, במרחב מעורב ורב

של חקר  . הניתוח האינטרדיסציפלינרי2014 , (Szakolczai)( Liminal Permanent'לימינלי קבוע' )

( שקיימתי Boundary( המשלב מושגים מחקר הגבולות המופשטים )Borderהגבולות הפיזיים )

במחקר זה, הוביל להמשגת טקטיקות חדשות, העשויות לשפוך אור על אזורי גבול מדיניים בארץ 

  . ובעולם וכן על גבולות חברתיים בין אנשים, תרבויות ורעיונות

 

 תודות

נים שהסכימו להשתתף במחקר זה ולחלוק איתי את תפיסותיהם וניסיונם ראשית תודה למרואיי

 בעיצוב הגבולות ביהודה ושומרון. 

דרש, מנחת המחקר, שהודות לה נחשפתי וצללתי לעולמות תיאורטיים -לד"ר לימור סמימיאןתודה 

 .  מרתקים, על הליווי, ההכוונה והאתגר האינטלקטואלי

 תעניינות במחקר.ולחבריי על העידוד וההלמשפחתי 

 אפרת, על ההקשבה, התובנות והתמיכה לאורך כל הדרך.   אשתי היקרה מכלל

 לבורא עולם, חונן תבונה ודעת באדם.ובהודיה 
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 הקדמה

 (.1929סקי, נטי)ז'בו .'בולנו'במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור ג

ת הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. 'תפיסת הגבול' היא השיח, מחקר זה דן בתפיסת הגבולו

עוד מראשית ימי הציונות, בתודעה ובמרחב.  גבולותהפרקטיקות והנורמות המכוננות ומעצבות 

דינאמי )קמפ, שינוי ו-אשר תפסה את הגבול כבר החברה הישראליתאת העסיק  הגבולותנושא 

(. כך בייסוד המדינה, השאיר בן גוריון את ההכרעה על קביעת הגבולות במדינה למהלך 2000

(. התוצאה הייתה גבול מפותל ללא היגיון צבאי סביר, 2002הקרבות וכושרו של צה"ל )זנדרברג, 

בעשור  על סוגיית הגבולותשיח ציבורי ער לייצבו וכן  מאבק מדיני וצבאי מתמשך על מנתשגרר 

 (.1996)מוריס,  הראשון של המדינה

( היוו נקודת מפנה מטלטלת במובנים רבים עבור החברה 1967תוצאות מלחמת ששת הימים )

. המדינה הצעירה, אשר ערב היציאה למלחמה חששה בכלל וביחס לגבולות בפרט הישראלית

נדרשו מקבלי  מחיסולה, שילשה את שטחה, ופרצה את גבולותיה הצרים. עם סיום המלחמה,

ברבות השנים חלק מן האזורים סופחו או ו ורל המרחבים החדשים,גההחלטות בישראל להכריע ב

, בדומה להכרעת הגבול בימיה הראשונים של אולם שטחה הריבוני של מדינת ישראל.הוצאו מ

 טרם הסתיים עד לכתיבת עבודה זו.  שטחי יהודה ושומרון הדיון וההחלטה על עתידהמדינה, 

גבול הישראלית והרקע ההיסטורי עליו ארחיב בהמשך, היוו את נקודת הפתיחה שלי היסת תפ

 ון. , כביהודה ושומרוריבוי תרבויות הכרעה, טשטוש גבולותביציאתי לבחון מרחב של חוסר 

עציון שבגדה המערבית. כחלק משגרת יומי אני -מאפייני המרחב מוכרים לי כתושב ישראלי בגוש

החל מיציאתי משער היישוב הישראלי אל מרחב משותף עם  -ות כאלו או אחרים חוצה מגוון גבול

פלסטינים ועד לחציית 'הקו הירוק' )ראו להלן( בדרכי לעבודה ובחזרה לביתי; במעבר מעמידה בתור 

הפער  הסגור לישראלים, ועוד.  סמוךה ות מכניסה לכפרלקופת הסופרמרקט לצד פלסטיני, להימנע

כן ו שמחוצה לוישראל י אזור יהודה ושומרון לבין השטח הריבוני של מדינת בין המתרחש בתוככ

עוררו בי את התהייה והסקרנות על מהותם וטיבם של הגבולות  ,האזורים השוניםשבין  בתווך

 ביהודה ושומרון. 

 ,דרש-של ד"ר סמימיאן אנתרופולוגי'במסגרת השתתפותי בקורס אקדמי בנושא 'מדיניות במבט 

ר, התוודעתי למנגנוני ניהול וממשל שונים, ודרכם נחשפתי לתהליכי עומק המתרחשים מנחת המחק

ביהודה ושומרון ומעצבים את הגבולות עימם אני נפגש במודע או שלא במודע. ניסיתי ראשית 

לשאול מההתבוננות במרחב: מה הם הגבולות הפנימיים ביהודה ושומרון? האם יש הבדל בין הגבול 

ין המצב בשטח? האם בעת השגרה אני פוגש ביטוי לגבולות הללו בשטח? מדוע המדיני הרשמי לב
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האם אופן עיצוב הגבול ביהודה הגבולות התעצבו באופן זה והאם הם משרתים מטרה מסוימת? 

 בחיי?שונים גבולות יכול ללמד על צורת ההתמודדות עם ושומרון 

העמימות והדינמיות של הגבול ביקשתי להרחיב ולהעמיק את הניתוח של  לאור שאלות אלה,

, הובילו הגבול בגדה המערבית בספרות. מאפיינידיו באופן שטרם נדון  במחקר זה, ביהודה ושומרון

חקר הגבולות של תהליכי עיצוב הגבול, המבוססת הן על  תאינטרדיסציפלינרילבחינה  אותי

 ;Foucault, 1977פוקו )והאנתרופולוגי לאור הגותו של  Border))  המסורתי בתחום הגיאוגרפי

ובמיוחד על המונח  (Boudary Theory) אוריית הגבול בתחומי הסוציולוגיהוהן על תי( 2007 ;1991

(Boudary Work) ( שתבע תומאס גיריןGieryn, 1983; 1995; 1999 .) בשפה העברית אין הבדלה

ם אשר הממשק ביניהם אך לרוב מדובר בשני תחומים נפרדי במונח 'גבול' בין התיאוריות השונות

 . על כן,(Lamont & Molnar, 2002; Mahala & Swilky, 2003נחקר באופן מצומצם למדי )

אינו טבעי ודורש משנה , מופשטים והפוך ותגבולעל  דרך המחקרגבולות פיזיים המעבר מניתוח של 

אני  זאתעם זהירות להשוואת תוכן מתחומים שונים, בה נקטתי כמיטב יכולתי במהלך המחקר. 

ה רבות ותרמ משמעותיתתחומית ביחס לגבולות ביהודה ושומרון הינה -סבור כי הראייה הרב

 .לזיקוק ממצאי מחקר זה

חוסר הבהירות של הגדרת הגבולות במרחב, יהודה ושומרון מתאפיינת במתח תחושת מלבד 

ברים. המפגש עם ביטחוני גבוה, הבא לידי ביטוי בנוכחות צבאית דומיננטית ובאמצעי ביטחון מוג

, גורמי הביטחון השונים הוא דבר שבשגרה לכל האוכלוסייה המתגוררת באזור, מטף ועד זקן

אופן הכינון ועיצוב הגבולות בשטח משרת טרם יציאתי למחקר, שיערתי כי . ישראלים ופלסטינים

 תינימד-שיערתי כי הסוגיה הפוליטית, בהמשך למתואר לעיל בנוסף, בעיקר צרכים ביטחוניים.

היא ההסבר המרכזי לתפיסות הגבול , ועד ימינו מלחמת ששת הימיםמאז כיבוש השטח ב הנמשכת

 השונות במרחב. 

בעלי תפקידים ביטחוניים בגדה המערבית ותצפיות על מוקדי  15ראיונות עם קיום לאחר  אולם,

ן אזורים יצירת הבדלה חברתית ותרבותית ביגם לגבול שונים, נחשפתי לתרומתם של הגבולות 

ההיבט הביטחוני והשפעתם על הסכסוך המדיני. וודאי , מלבד י היומיוםיחבואוכלוסיות שונות 

הביטחוני והפוליטי אשר בו נולדו ועוצבו הגבולות הפנימיים של שטח  רקעשלא ניתן לנתק את ה

, על הגדה המערביתבמחקר זה ביקשתי לבחון זווית שלא נסקרה בהרחבה  , אולםיהודה ושומרון

ומוסיפה לידע שפותח עד כה במחקר על עבודות גבול  במרחבהמגלה תהליכים סוציולוגיים חדשים 

  בחברה ובפרט.   
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שלוש תפיסות גבול שמצאתי שמכוננות ומעצבות את הגבולות  בחנתי, במסגרת המחקר

הגבולות הספרות על אסקור את מבוא הבפרק  . , עליהם ארחיב בעבודה זושונות סיטואציותב

העדכני על  מחקרממשל שסייעו לי בהסבר התופעות, וכן את ההמנגנוני תחומים השונים, את ב

אפרט את שיטת המחקר, צורת איסוף הנתונים המתודולוגיה הגבולות ביהודה ושומרון. בפרק 

עבודת אציג טקטיקה אחת של עבודת גבול אותה כיניתי  האמפירי הראשון, והניתוח שלהם. בפרק

אשר נוהגת בסביבת יישובים ישראלים ביהודה ושומרון, ומתבססת על טכנולוגיית  ,גבול משמעתית

אותם בחנתי  אתאר את תהליכי עיצוב הגבול ברמה האזורית השני,(. בפרק Disciplineשל משמוע )

בפרק ניתוח  עבודת גבול אבטחתית.אשר כיניתי , (Security apparatus)ביטחוני באמצעות מנגנון 

, המלמדת על השינויים החוזרים עבודת גבול רקורסיביתשל  המהלך, אציג את שיהממצאים השלי

 את אסכם האחרון בפרקית והן ברמה האזורית. ונשנים בגבולות לאחר הגדרתם, הן ברמה המקומ

 העולים מהמחקר.  ויישומיים תיאורטיים היבטים במספר ואדון המחקר
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 מבוא

והרקע ההיסטורי  לות הפנימיים של יהודה ושומרוןמאפייני הגבוזה, אתאר תחילה את בפרק 

המחקרים בתחומים עליהם מתבסס מחקר , ולאחר מכן אסקור את הספרות והגיאוגרפי ליצירתם

 .זה

 שדה המחקר 

( של (contemporaryבתת פרק זה, אציג רקע היסטורי וגיאוגרפי רלוונטי לסטטוס העכשווי 

של יהודה ושומרון. בציון המונח 'גבולות פנימיים' האזורים השונים בתוך גבולותיו הפנימיים 

כוונתי להבדיל מהדיון על הגבול שבין הגדה המערבית לבין ישראל הריבונית, המהווה את קו 

, המכונה גם 'הקו הירוק'. נושא זה נסקר בספרות 1949-שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות

 ,Ben-Ari et al, 2005; Bornstein & Avram 2001; Bornstein, 2002; Hassהשונה בהרחבה )

2004; Regan-Wills, 2016; במרחב הפנימי של יהודה ושומרון, קיימים גבולות טריטוריאליים .)

 שונים שנוצרו בעקבות תהליכים מדיניים וביטחוניים אותם אפרט בשורות הבאות. 

יפוח או מסירת כפי שציינתי בפתח המבוא, ביהודה ושומרון מעולם לא התקבלה החלטה על ס

שנכבשו הוסדרו בדרך זו  הימים. לעומת אזור זה, שאר השטחיםהשטחים שנכבשו  במלחמת ששת 

בתום הקרבות, החילה ממשלת ישראל את החוק  1967או אחרת: במזרח ירושלים כבר ביוני 

 הגולן הוחלב'(. ברמת -11, סעיף 1948-בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"חהישראלי בצו )

(, אזור סיני הוחזר לשליטה 1981-שנה מאוחר יותר )חוק רמת הגולן, התשמ"ב 14החוק הישראלי 

, ורצועת עזה פונתה באופן חד צדדי בהחלטת 1979מצרית במסגרת הסכמי השלום עימם בשנת 

 (.2005-)חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה 2005ממשלת ישראל בשנת 

החלו דיונים בוועדת השרים  1967ליוני  15-לאחרונה לציבור, ב ל פי פרוטוקולים שנפתחו לעיוןע

לביטחון על עתיד השטחים, אשר הסתיימו ללא החלטה ברורה. הדוברים השונים הציגו תפיסות 

גבול שונות על פי עמדותיהם, ובהם שר הביטחון משה דיין שטען: 'אני רוצה לבדוק אפשרות של קו 

 .1גיאוגרפי, שהם שם ואנחנו פה'

בפועל, המצב הישיבות עברו כעבור יומיים למליאת הממשלה אך גם הם לא נשאו פרי בשל. 

בדומה לסטטוס קוו שלאחר סיום המלחמה. השטח נותר בשליטה צבאית בו אלוף הפיקוד נמשך

. החוק והמשטר הם מתוקף סמכותו של אלוף הפיקוד, הנוגעים לכלל התחומים בשטח' הריבון'הוא 

                                                 

  15.6.1967 -ז' בסיון התשכ"ז  -פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה של ועדת השרים לענייני בטחון  1
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יפאליים כגון תשתיות, היתרי בנייה, תנועה במרחב ועוד. בשנים אלו, לא המדיניים והמונוצ

התקיימה הפרדה רשמית בין האוכלוסייה הפלסטינית לישראלית ולא הוגדרו אזורים ייעודים לכל 

 קבוצה. 

(. בשנים אלו 2000בישרו את חדירתו של שיח הגבולות המחודש לבמה הציבורית )קמפ,  90-שנות ה

מדיניים עם הפלסטינאים המוכרים כ'הסכמי אוסלו'. אחד הטקסטים שינותחו  עוצבו הסכמיים

פלסטיני  –"הסדר ביניים ישראלי בעבודה זו הוא הסכם אוסלו ב', אשר בשמו הרשמי נקרא: 

כינויו מעיד על משמעותו כהסדר הכנה לקראת הסדר הקבע  .בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה"

 . 1995חתימה: ספטמבר שיחתם בחמש שנים שלאחר מועד ה

מסמך הכינון של הרשות הפלסטינית )להלן: הרשות(. סמכותה של הרשות  'הסדר הביניים' הינו

מוסדרת בהיבטים שונים ובהם 'סמכות טריטוריאלית', 'סמכות תפקודית' ו'אחריות בטחונית'. 

חב על ידי אלי חדש של המרישלוש ההגדרות 'שנבראו' לצורך ההסכם מתייחסות לתיחום טריטור

 Bלרשות מוענקות כל הסמכות הבלבדיות, אזור  A. באזור -Cו  B ,Aסימון האותיות הלטיניות

מאופיין כבעל סמכות טריטוריאלית מוחלטת וסמכות בטחונית משותפת עם הצד הישראלי ובאזור 

C  .לרשות קיימת לעת עתה רק הסמכות התפקודית 

'. אכן גבולותבמשא ומתן על הסדר הקבע הוא ' רקידונו אחד מהנושאים עליהם הוסכם כי הם 

על אף שבפועל היא מליבו של ההסכם. מחד, הביניים נדמה כי סוגיה זו אינה מלובנת דיה בהסכם 

חוזרת ונשנית הקביעה כי הגדה המערבית היא 'יחידה טריטוריאלית אחת ששלמותה ומעמדה 

ה ושוטפת, ללא מכשולים, של בני אדם... ישמרו במשך תקופת הביניים', וכמו כן תשמר 'תנועה רגיל

. מאידך, כל עוד הגבולות לא התקבעו בהסכם הסופי, אזור יהודה (11)עמ'  בתחומי הגדה המערבית'

ושומרון מחורץ לשלושה תתי אזורים שונים המייצגים גורמי סמכות שונים כפי שניתן לראות במפה 

 (.1שלהלן )איור 



9 

 

 

 -1איור 
https://www.quora.com/Is-אוחזר מתוך:  B. 2017. QuoraAnastas ,מפת הגדה המערבית לפי חלוקה לאזורי שליטה. מקור:  

jurisdiction-apartheid-an-is-Gaza-to-and-Israel-to-opposed-as-Bank-West-the-that-state-to-accurate-it 

ניתן לראות במפה שלעיל כי האזורים מאופיינים בחוסר רציפות טריטוריאלית משמעותית וחדירות 

"כתב חרטומים  (, מוצא כי חלוקת המרחב היא2003של 'אצבעות' של אזור אחד למשנהו. שנהב )

 מקרא:

 Aשטח 

 Bשטח 

 Cשטח 

https://www.quora.com/Is-it-accurate-to-state-that-the-West-Bank-as-opposed-to-Israel-and-to-Gaza-is-an-apartheid-jurisdiction
https://www.quora.com/Is-it-accurate-to-state-that-the-West-Bank-as-opposed-to-Israel-and-to-Gaza-is-an-apartheid-jurisdiction
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(. 8 : תוך יצירת מבוכים חברתיים" )שם -Cו A Bחברתי, שמסמן שטחי אדמה במונחים של 

זי בשטח מלבד לגבולות המסורטטים במפה ול'מבוך החברתי' ששנהב ציין אין כמעט ביטוי פי

ימים )ראו פרק עבודת גבול אבטחתית(. האזורים כלל אינם תחומים בחומה, גדר או אלמנטים מסו

קו מוחשי באשר הוא, וסביר שאדם הנע ביהודה ושומרון ללא מפה, לא יוכל לזהות את סוג 

 השטחים שמסביבו באופן מדויק. 

הסדר הקבע שהיה אמור להיחתם חמש שנים לאחר כינון הסדר הביניים, מעולם לא הושג. במהלך 

ונרשמו מהומות  שנים אלו, נרצח ראש הממשלה החתום על ההסכם, התחלפה הממשלה ומדיניותה,

 ואי שקט בטחוני בין ישראל לפלסטינים. 

, הוצע לפלסטינים הגעה להסכם קבע במסגרת שיחות 'קמפ דיוויד' אולם, אלו דחו 2000בספטמבר 

דרדרות חמורה במצבה יאת ההצעה ונפתחה בסמוך לכך האינתיפאדה השנייה. כתוצאה מה

שבסיומו נכבשו מחדש יהודה, שומרון ועזה.  הביטחוני של ישראל, הוחלט לצאת למבצע 'חומת מגן'

תוצאות המבצע ביטלו למעשה את הסמכויות הביטחוניות הבלעדיות שהוענקו לפלסטינים בשטחי 

A .אך החלוקה הטריטוריאלית לאזורים נשמרה , 

במרחב )עליהם במהלך האינתיפאדה ומבצע חומת מגן, הוכרזו שני צווי אלוף שעיצבו את הגבול 

( 378"צו בדבר הוראות בטחון )יהודה ושומרון( )מס' האחד הוא  המשך העבודה(.ארחיב גם ב

שהוכרז  ("A, הכרזה בדבר סגירת שטח )איסור כניסה ושהייה( )ישראלים( )אזור 1970 –התש"ל 

אשר עד עתה לא היו מנועים  A, ובמסגרתו נאסרה הכניסה לישראלים לשטחי 2000בראשית שנות ה

, הכרזה 1970 –( התש"ל 378צו בדבר הוראות בטחון )יהודה ושומרון( )מס' 'מכך כלל. השני הוא 

שהוכרז במהלך מבצע חומת מגן, האוסר את הכניסה  בדבר סגירת שטח )ישובים ישראלים('

 תושבים הישראלים.למלבד לכל אדם  (Cלישובים הישראלים )אשר באופן גורף ממוקמים בשטחי 

קיימו באופן רשמי מאז הכיבוש הצבאי של הגדה, הם אחד הגבלות אלו על התנועה, אשר לא הת

 מהביטויים המשמעותיים לקיומם של גבולות פנימיים, על אף שאין להם ביטוי פיזי בשטח. 

אזורים שונים על בסיס -כן, ניתן לראות כיצד מרחב יהודה ושומרון התאפיין בחלוקה לתתיאם 

כל אזור, וכמעט ללא ביטוי מוחשי בשטח. נתון (, ללא רצף מרחבי בתוך C-ו A ,Bהסכמי אוסלו )

שנים, ואילו נכון  5רלוונטי נוסף הוא בכך שהאזורים הוגדרו מתחילה באופן זמני בלבד לתקופה של 

שנים מראשית השיחות של הסכמי אוסלו.  25-לכתיבת שורות אלו, הגדרתם קיימת מזה כ

לעיצוב הגבולות הפיזיים והחברתיים  מאפיינים אלו יהוו את התשתית להבנת התהליכים שהובילו



11 

 

, מנגנוני ניהול וממשל, וחקר על גבולות יתספרות המחקרה, המבוסס על שבחנתי במחקר זה

 . הלימינליות, אותם אפרט להלן

 חקר הגבולותמגמות ושינויים ב 

בסקירה זו, אתאר את העיסוק המחקרי המחודש בשני ענפים מרכזיים במחקר על הגבולות והם: 

מדיני, והמחקר על מושגי גבול יסודיים מתחומי -גבול המסורתי, קרי, הטריטוריאליחקר ה

 הסוציולוגיה.

התאפיין בעשורים האחרונים בדינאמיות רבה, המושפעת בשני תחומים אלו,  ותהגבולחקר 

ממגמות חברתיות עולמיות. על מנת להבין מה הם התהליכים המעצבים את הגבול במרחב יהודה 

קור בשורות הבאות את התפתחות חקר הגבולות העכשווית על פי התיאוריות ושומרון, אס

 המרכזיות בתחום. 

 , המהווה את אחת מאבני היסודטריטוריאלי -כסממן גיאוגרפיבאופן מסורתי, היחס לגבולות הוא 

מקומי לבין החיצוני בין ה הינו כמבחיןהעיקרון הבסיסי של הגבול המדיני  .של המדינה המודרנית

באופן אפקטיבי את ריבונותה של המדינה במרחב, לעיני  מייצגים  ין השייך לבין הזר. הגבולותוב

 )Newman, 2003 ;1997קמפ,  ;Kristof, 1959) האזרחים עצמם עבוריריבי ו/או ידידי המדינה, וכן 

שינו את יחסי הגבולות , 20 -פתיחת הכלכלה הגלובלית וההתפתחות הטכנולוגית בשלהי המאה ה

 ,טריטוריאליזציה-דהיה הוא צהגלובליז בטייהאחד מ מדינה ויצרו הבנייה חדשה של זמן ומרחב.ב

 1990) חברתיותולבין טריטוריות גיאוגרפיות ולאום שפירושו אבדן היחסים הטבעיים בין תרבות 

,Giddens). ם , אשר בישר בעיני רבי90-ביטוי בולט למגמה זו היא כינון האיחוד האירופאי בשנות ה

תהליכים אלו . ושל חופש תנועה בין מדינות d(borderless worlאת תחילתו של עידן חסר גבולות )

 ,Berezin et alם וחברתיים בתקופה זו.של טשטוש גבולות גיאוגרפיעולמית מצביעים על מגמה 

 (. 2012גורביץ' וערב,  ; 2003(

במהלך אותה  ברה לא ניטשוגבולות במרחב ובחהתם והשפעתם של ונוכחאולם על אף האמור, 

 תקופה, אלא נרשמה תאוצה מחקרית פנומנלית על הגבולות ולמידה מחודשת על טבעם

 ((scott, 2015 . ,על מנת להבין מה הם התהליכים המעצבים את הגבול במרחב יהודה ושומרון

אסקור בשורות הבאות את התפתחות חקר הגבולות העכשווית על פי התיאוריות המרכזיות 

 חום. בת
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 Bordering  –גבוליות הליך ה 

מת פירוקה של ברית כדוג, 20-רועים מכוננים מהמאה היתהליכי הגלובליזציה שתיארתי יחד עם א

של מדינות הלאום המערביות  לירידת כוחם האירופאי, הובילוכינון האיחוד המועצות ו

תמריץ לחשיבה בבד  בדתהליכים אלו היוו  ,. אולם(Gazit, 2009)בגבולותיהם המסורתיים 

מחודשת על ההגדרה העצמית של מדינות )אירופאיות בעיקרן( ושיטות חדשות לשליטה 

  (.Scott, 2015)טריטוריאלית 

מהותי הינו חלק אשר  (border policing)גבולות  משטור שליטה טריטוריאלית מורכבת מניהול/

מחייב , נתונותאוכלוסיות בין  גבלהבעת הכרזת השל הגבול. ניגוד האינטרסים הקיים מעצם קיומו 

הסתכלות זו  .עת סימונושאינם מסתיימים ב על הגבולשמירה קיום, פיקוח וצורך מתמיד של 

עמה מדגישה את אופיו של הגבול כמוסד פורמלי, הבוחנת את התקנות והנהלים הבירוקרטים מט

 (.Newman, 2003; Gazit, 2009)של המדינה 

(, Foucault, 1991; 2007מדינתיים, מיוצגת בהגותו של מישל פוקו )ים מנגנונתפיסה אחרת אודות 

מושג זה  ) .overnmentality)Gמושג  'ממשליות' ה את 70-בשנות האשר תבע במהלך הרצאותיו 

מתייחס לקשת רחבה של טכנולוגיות שליטה וניהול מדינתיים מלבד האמצעים הפורמליים במובן 

. טכניקות הניהול השונות (rt of government)a(2007:204) , caultuoFשל 'אמנות הממשול' 

כוללים גורמים שונים השותפים לפעולות הממשול, בעלי הכלולות בתוך הליך הממשליות, 

הממשול מנגנוני אפרט בתיאור  ( ועל כך2007Crampton&  Elden ,)מאפיינים מרחביים רבים 

 להלן.

העוסק בניתוח הליך יצירת הגבול בשיתוף כלל  תפיסה זו, התפתח אשכול מחקרי רחבבהמשך ל

כוללים את הסוכנים הרשמיים של  גורמים אלו (.makers-border)הגורמים המשולבים בכינונו 

תרבות המיוצגים בשיח התקשורתי, הגבולות( יחד עם גורמים מהחברה וההמדינה )כדוגמת בקרי 

 . scott, 2015))ספרי לימוד בבתי הספר, סטריאוטיפים וכדומה 

ניתוח דפוסי הפעולה הנלמדים מהפרקטיקות, נורמות והשגרות היומיומיות של מעצבי הגבול, 

בעת שאינו מסתיים    (bordering)מלמד על תפיסה של כינון גבול כתהליך אקטיבי של 'גבוליות'

ך באופן מנהלי. קיומו של גבול הוא מאמץ מתמש הקמת מכשול פיזי, או הכרזתו שרטוטו על המפה,

 ליצור הבדלה במרחב בין התנועה הטבעית של האדם, סחורות ומידע ובין טריטוריה מוגדרת )שם(.

תהליך  , המלמד על'ordering(b (נרמז בתוך מושג הגבוליות  (order) המאמץ ליצור סדר מחודש
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 Van-Houtum מעצבי הגבול מחודש בתיווכם שלארגון המרחב והאוכלוסייה לסדר מדיני וחברתי 

& Van-Naerssen, 2002).) 

מבין גורמי והמעורבות של הממשלה הפורמליות של ההחלטות יש המזהים השפעה דומיננטית 

במרחבים 'מעורבים' הממזגים תרבויות לעומתם, . הגבולות יציבים ומובהקיםמעצבי הגבול, כאשר 

בחינת ל חדבמיו נודעת חשיבות מרובהמקיימים חוסר בהירות ביחס לגבולותיהם,  או לחילופין

  תהליכים הצומחים מלמטה הםל ובמכלול ההיבטים המרכיבים את הגבו

 (bottem up)(; Häkli, 2001 Newman, 2003) . 

אזור זה  .(Border-Zone)גבול -באזור אזורים כאלו בהם הגבול אינו חד והרמטי נמצאים לרוב

מהמצב  תמושפעוננטית ידומ כחות הגבולובו נו המקורב לגבול באופן גיאוגרפי מרחבכ מוגדר

ות רבה של תרבויות, שפות שונ מתמדיני עם המדינות השכנות. בעת יריבות, מתקיי-הפוליטי

הגבול נפתח אך עדיין ניכר אזור בעתות שלום,  .על אף הסמיכות הגיאוגרפית ביניהם, ומנהגים

מנהגים מקרב בייחודיותו. במצב כזה, האוכלוסיות המוגבלות זו מזו עשויות להחדיר לתרבותם 

מזוהים לרוב אזורים אלו, אשר  .( Newman, 2003; Yahav 2002-Heifetz( התרבות השכנה

למצוא לאחר כינון הייתה תקווה יותר של עולם 'חסר גבולות' שבאירופה הם המייצגים הקרובים ב

 (.(Van-Houtum & Anke, 2002האיחוד האירופאי 

לגבולותיה הריבוניים,  מחוץים בהם המדינה פועלת ( מצא במחקרו כי במרחבGazit, 2009גזית )

מקבלות משנה חשיבות  Street Level Bureaucrats)של הסוכנים המדינתיים בשטח ) הפעולות

ביחס לעיצוב הגבולות במרחב. סוכנים אלו עשויים לפעול באופן עצמאי מהמדיניות הממשלתית 

 הנדרשת, זאת על פי שיקול דעתם בשטח. 

מרחב יהודה ושומרון מתאפיין במספר היבטים אשר הספרות המחקרית לעיל, כפי שתיארתי 

גבולותיו הפנימיים מאופיינים בסמיכות  ראשית,דונה עתה עשויה לשפוך אור להבנתם. שנ

גיאוגרפית המייצרת השפעה יומיומית ואינטנסיבית של הגבול במרחב. שנית, שטח הגדה המערבית 

נת ישראל אך בו פועלים סוכנים מטעמה וכן מתגוררים חלק אינו חלק מהשטח הריבוני של מדי

האוכלוסיות חיכוך/מפגש בין שתי  מתושביה. שלישית, במרחב מתקיים אזור 'מעורב' המאפשר

 המוגבלות זו מזו. 

אשר על כן, לאור מאפיינים אלו ונוספים, אבחן בעבודה זו את השאלות הבאות: מי הם הגורמים 

במרחב יהודה ושומרון? מה הם השיחים, הפרקטיקות והנורמות  השותפים להליך הגבוליות

 המעצבים את הגבולות בשטחים אלו? כיצד מיוצרים גבולות במרחבים 'מעורבים' ביהודה ושומרון? 
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שאלות אלו יובילו לניתוח דפוסי הפעולה המדינתיים ולחשיפת התפיסה המאגדת את הפעולות 

שראל ובעולם. חקר הגבולות באמצעות ניתוח  זה, עשוי השונות בהליכי הממשליות והגבוליות בי

כי הבנה של גבולות  (Paasi, 1996לתרום גם ללמידה על מנגנוני הממשל, זאת לאור דבריו של פאסי )

 היא מטבע הדברים הבנה כיצד 'מדינה' פועלת. 

 Boundary Theory -הגבולות  תיאוריית 

יתוח נוסף של המחקר, באופן הפורץ את גבולות מגמת טשטוש הגבולות האמורה לעיל, הובילה לפ

מתייחסת  Boundary Theory))הטבעיות של חקר הגבול. תיאוריית הגבול החדשה  תהדיסציפלינו

למגוון תחומים ממדעי החברה ובהם סוציולוגיה, פסיכולוגיה, ניתוח ארגונים, אומנות, 

את עולמו לקטגוריות ייקט ממיין . הגבול בהקשר זה, הינו האופן בו הסוב אנתרופולוגיה ועוד

יכול להיקבע על  ,אדם תוחם את סביבתובאמצעותו אופי הגבול  .(Kreiner et al, 2009)וייצוגים 

מפני מה את הנכונות של הסובייקט להיפתח  או להסתגר  רצף מסמלרצף בין גבול 'דק' ל'עבה'. ה

 .(Hartman, 1991) שהוגדר כזר 

ים בתחום חקר הגבולות י, התפתחו שני מושגי יסוד תיאורטשל המאה הקודמת 80-בשנות ה

(boundaries )במדעי החברה. האחד הוא פרי עבודתו של תומאס גירין 

)1999 1995; ;Gieryn, 1983) 'עבודת גבול' (orkWoundary B)  סטאר  על ידיוהשני פותח

שני (. Boundary-Objectsגבול' )-קטיאובי' וכונה ((Star and Griesemer, 1989  וגריסמר

המושגים קיבלו התייחסות מקיפה במחקר והורחבו ממשמעותם המקורית. להלן אסקור את 

 . וואדגים את תרומתם לעבודת מחקר ז התפתחותם עד לתיאוריות העדכניות

 Boundary Work -עבודת גבול  .1.ד

את  (,Gieryn (1983מושג יסוד שהתפתח בתחום תאוריית הגבולות היא תביעתו של תומאס גירין 

ועות מופעלת בין המקצהלהבדלה  (. המושג מתייחסboundary work)'עבודת גבול'  שגהמו

'עבודת גבול' של המדע הינה הפרקטיקות, המתודולוגיות ושיטות  שנחשבים מדעים, מכאלו שאינם.

ול לצורך הבניית גב נבחרו באופן 'אידאולוגי' לייצג את התחוםאשר העבודה של המוסד האקדמאי, 

לעבודות מחקר המוצאות במגוון תחומים את  תשתיתזה היווה ושג . מ(social boundary)חברתי 

 חברתית וסימון גבולותיהכינון תרבות נים והסמלים של קבוצה מסוימת לשם מהסמ

 Kreiner, Hollensbe & Sheep, 2009; Lamont & Molnár, 2002); Edwards & Rothbard,  

 Riesch, 2010; 1996, Eng-Nippert;1999 2015; יעקובי, 2013, שביטו ורתפ-ן, בלוי-שוןש).  
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 תבאמצעות טקטיקות ייעודיועבודת גבול מדגישה את מעורבותו של הפרט בהליך כינון הגבול, 

work tactics)-boundary)  .אשר נצפו ונחקרו בנושא( גיריןGieryn, 1995; 1999 התייחס לארבע )

בחנה בין תחומי ידע שונים: מונופוליזציה, הכולל שליטה בלעדית טקטיקות שונות להשגת א

לגיטמציה של הטוענים לסמכות על ידע המתחרים; התרחבות, -בסמכות על הידע, באמצעות דה

במסגרתו עולם תוכן מסויים 'משתלט' על תחום ששייך לעולם תוכן אחר; הרחקה, בה מורחקים 

ה לחזק את הסמכות על ההגדרה בידי הנותרים שלא עמיתים מעולמו האישי של הסובייקט, במטר

הורחקו; הרביעית היא טקטיקת הגנה, הכוללת מניעת שליטה של גורמים חיצוניים )ולא 

 המתחרים( על תחום מסויים.

-Nippert 1996אנג )-נבחנה בחקר הגבולות בין הבית לעבודה במחקרה של ניפרטנוספת טקטיקה 

Eng,)רור מפתחות נפרד לעבודה ולבית, שילובם או היעדרם של תמונות , אשר מצאה כי קיומו של צ

ופריטים ביתיים במקום העבודה, מלמדים על עבודות גבול שונות שהעובדים מעצבים בהתאם 

 לתחושותיהם באשר ל'עובי הגבול' )עבה או דק בהתאמה( הנדרש כדי להפריד בין התחומים. 

גון זה, יהיה בעל ערך רב  בשל אופי הגבולות העמום במושא מחקר הנדון,  ניתוח מעמיק ודקדקני כ

של מטרים סמיכות ביריבים עמים של שני  מתגוררים נציגיהםוהנזיל ביהודה ושומרון. במרחב זה, 

בעבודה זו אתאר שלוש טקטיקות . שתיארתי לעילכפי אחידה ספורים, ללא רציפות טריטוריאלית 

 רים ובסיטואציות שונות. לעבודות גבול שונות המתקיימות בשלושה אזו

השימוש במונח שנסקר עתה, מצביע על הסתכלות הממיינת את יהודה ושומרון לתתי קטגוריות 

וחברתיות, הנמצאות ביריבות קיומית. בשורות הבאות, אסקור התייחסות שונה גיאוגרפיות 

 הגבולות.  מתיאורייתנוסף ליחסים בין קבוצות באמצעות מונח 

 Boundary Object –גבול  אובייקט .2.ד

קבוצות שונות נאלצות לעיתים לשתף פעולה לשם מטרה משותפת. תהליך זה אינו טבעי לקבוצה 

ניתחו מצבים  ((Star and Griesemer, 1989ייחודיים לה. סטאר וגריסמר  סגורה בעלת מאפיינים

ומחים, שונות, מתמחים ומ תיפלינוצדיסבין מדענים מ ממשקאלו ביחס להליך מחקר מדעי הכולל 

, אמונות ומטרות חיים. לכל אחד משחקנים אלו השקפות עולם-חוקרים ונסיינים ולעיתים בין בעלי

, הוגדר על תפיסות העולםהגישור בין תהליך עמיתיו. אלו של בהכרח עם ן משתלבות נפרדות שאינ

שפה  מאפשר יצירת גבול -אובייקט. ((Boundary-Objectגבול' -אובייקט'החוקרים כיצירת ידי 

הגבול -בין קבוצות תוך שמירה על הזהות העצמית של כל יחידה. עצמי (common coin)משותפת 

עליהם להיות מאפיינים המגוונים של השותפים למעשה, אך את ה לכלול מוכרחים להיות גמישים
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 ;Riesch, 2010 ;שם)  במרחבים שונים (consensus) מכנה משותףיציבים מספיק ליצירת 

Samimian-Darash, Henner-Shapira & Daviko, 2016).  תיארו את הגישות סטאר וגריסמר

מייסדי המוזיאון,  ובכללםיאון הטבע של ברקלי בקליפורניה השונות של השחקנים בתוך מוז

ייב חוקרים אקדמאים, חובבי טבע, ולוכדי חיות וסוחרים. שילובם של כלל הגורמים במוסד אחד ח  

השונות לכדי שפה משותפת. ביטוי לאובייקט גבול במסגרת איסוף תרגום של השקפות העולם 

ים בקליפורניה כשמורת טבע. הגדרת גבולות הכרזה על מרחב מסוהאון הוא הטבע של המוזי

השמורה, אפשרה לשחקנים השונים לחסות תחת המכנה משותף שכולם חולקים, כל אחד 

ח' מוגדרת, לחובבי הטבע מדובר היה ממטרותיו הוא: עבור החוקרים, ההכרזה יצרה 'מעבדת שט

ם שונים ממטרות שונות, י. בדוגמה זו חוברו עולמות מושגי וכיוצא באלה בקידום שמירה אקולוגית,

גיאוגרפי ויכול להיות רעיון, חפץ, תהליך או גיאוגרפי אחד. אובייקט גבול אינו בהכרח תחת מרחב 

ת חברתיים וחופף ליותר מאחד מהם. כך אשר נפרש על פני הגבולות המפרידים בין עולמואדם 

האובייקט שייך למספר עולמות חברתיים ומוביל בצורה זו לעבודה משותפת של קבוצות נפרדות 

 . למען מטרה משותפת

בהיותם  הגבול ובין הגבולות הגיאוגרפיםאובייקטי יש שראו דמיון בין תכונותיהם של בהמשך לכך, 

נקודת ים מספקת )חברתיות/מופשטות/פיזיות(, ומאידך מחד מפרידים ומבדילים בין קטגוריו

 ,Samimian-Darash et al, 2016; Harvey and Chrisman)ייחוס משותפת לשני עברי הגבול 

הגבול משמש כמקום מפגש אשר עשוי ללבוש צורות שונות בעתות אובייקט בראייה זו,  .(1998

שונית בין הצדדים.  ניתוח זה עומד התקשרות ראמשמש כנקודת שלום או מלחמה, ובכל מקרה 

בניגוד לשימוש בתיאוריית עבודת הגבול, המתייחסת לניסיונות האבחנה בין אובייקטים לשם כינון 

 (.(Riesch, 2010וגיבוש הזהות של כל אחד מהם 

במסגרת . בחנתי במחקר אלמנטים שמצאתי כי הינם בעלי תכונות של אובייקטי גבוללאור זאת, 

מכנה המשותף הבסיסי גבול בשל ה-בסמיכות, מעצבים מגוון של אובייקטימים הגרים שני העזאת, 

אוויר זהה )ולעיתים מנזקיו(, נוסעים על -החיים בהווייתם. שניהם מושפעים ממזג הקיים ביניהם:

אותם כבישים, ואף רוכשים את אותם שקיות חלב במרכז הקניות המשותף. מאפיינים אלה, 

 נקודת ייחוס משותפת בין השקפות עולם ותרבויות שונות או מנוגדות. עשויים להוות קרקע ל

ביהודה ושומרון,  (borderingשני המושגים שנסקרו עתה, יסייעו בהעמקה אודות הליך הגבוליות )

שתואר ביחידה הקודמת, זאת על ידי בחינת השאלות הבאות: מה הם הטקטיקות המופעלות 
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במרחב? האם וכיצד מתקיימים  ל חברתי בין קבוצותביהודה ושומרון שמטרתם כינון גבו

   בין הסובייקטים בסביבה, ומה תפקידיהם? גבול -אובייקטי

 

 -ל Bordersהאבחנה באנגלית בין על בסיס  אורטיים שהצגתי, שני הענפים התיחלק זה לסיכום

Boundaries של שטחי  יסייעו בניתוח רחב של הגבולות ביהודה ושומרון. המאפיינים הייחודים

לעיל, מייצרים להבנתי דרישה לשילוב שני ענפים תיאורטיים  יארתיהגדה המערבית אשר חלקם ת

מבסס את תפיסת הגבול כמאמץ פעיל של גורמים שונים  (borderingאלו. הליך הגבוליות )

ין. המונח גבול כגדה המערבית כפי שצו-באזורהשותפים בעיצובו, להם השפעה מכרעת במיוחד 

שמש לניתוח הפרקטיקות של גורמים שונים אלו המנסים לייצר מ( (Boundary Workגבול  עבודת

יסביר את  (Boundary-Objectsגבול )-ם ובין יריביהם, ואילו המונח אובייקטהבדלה והפרדה בינ

כאמור במרחב יהודה  םרלוונטייקיומם של שותפויות בין העמיתים למרחב. שני האלמנטים 

ד אוכלוסיות יריבות ומאידך מקיים אזור של חיים משותפים המייצרים מכנה ושומרון המכיל מח

 ושפה משותפים. 

הספרות הענפה על גבולות, על אף פריחתה המואצת בעשורים האחרונים, לא פיתחה די הצורך את 

לשם חקר הגבול  (Boundary Theory)השימוש בשני המונחים מתיאוריית הגבולות החדשה 

, המשלבת אינטרדיסציפלינריתוהפיזי. בחינת הגבולות ביהודה ושומרון בגישה  המסורתי, המדיני

שימוש בענפים התאורטיים כפי שהוצגו עתה, עשויה להעניק תרומה תיאורטית חשובה לחקר 

 גבול בארץ ובעולם.-הגבולות העכשווי בכלל ותספק הבנה מחודשת של אזורי

 

 מנגנוני ניהול וממשל 

בפרקי הניתוח, מלמדות להבנתי על מנגנון משותף השוזר את  אציגבול שהטקטיקות של עבודות הג

ם כדי להבין את המנגנון המארגן, אסתייע בשני מונחימאפייני הגבולות השונים של היישובים. 

 להלן. מהגותו של מישל פוקו אשר אתאר

 Discipline - ונורמה משמוע .1.ה

'לפקח ולהעניש: הולדת בית  -( Foucault, 1977מנגנון 'המשמוע' תואר בהרחבה בספרו של פוקו )

, ומאז פותח ושוכלל בכתביו של פוקו ובספרות המחקרית (Discipline and Punish)הסוהר' 
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Foucault, 2007; Dreyfus & Rabinow, 1982; Taylor, 2009; Gaffney & Mascarenhas, 

2006; ) . ) 

, המופעלת על הפרט כדי 19-ו 18-ות ההמשמוע הינו 'טכנולוגיית ענישה' שהופיעה במהלך המא

(, המציית לרצונו של הגורם הממשמע. הטכניקה מתגלמת docile bodyלהופכו לגוף כנוע )

(, המפרקים ומעצבים micro-power( )Foucault, 1977: 222באלמנטים מינוריים ויומיומיים )

ם הכלכליים והפוליטיים מחדש את גופו והתנהגותו של הפרט. הופעתו של המנגנון התאימה לצרכי

ורגנים ובתי ספר של חינוך המוני של העידן התעשייתי ומוסדותיו השונים כמפעלים, צבאות מא

יצירת טכניקה בה הפרטים  ,( . השליטה בהמון במוסדות המודרניים חייבה לטענת פוקו132: )שם

 השונים מופרדים ומובחנים על פי כישוריהם לצרכי פיקוח ובקרה. 

לדעתו של פוקו באופן אידאלי במבנה האדריכלי שהגהה בנת'ם  ית המשמוע, מתממשתטכנולוגי

Bentham) )- ופטיקון. המבנה המתוכנן שלא מומש בפועל, הינו מתקן כליאה בצורת טבעת  אנהפא

אשר במרכזו ניצב מגדל שמירה. מהמגדל ניתן לצפות באסירים השוהים בתאים הבנויים לאורך 

בשל תאורה חד יכול לראות מי צופה בו או האם הוא נצפה בכלל, זאת המעגל, אך האסיר לא 

 המסנוורת את מי שנמצא בתא, ובמקביל מאפשרת צפייה חדה מהמגדל.  כיוונית כלפי התאים

בהתאם, על אף שאין כל  לשינוי התנהגותומצב זה מוביל את האסיר לתפיסה כי הוא נצפה תדיר ו

הוא נראות: אמצעי הפיקוח האחד,  –ני אלמנטיים יחודיים פטיקון שוצופה בהכרח. אם כן לפאנא

עמימות: הפרט לא יודע אף פעם האם הוא נצפה, כך שהפרט הנצפה מודע אליו תמיד; השני, גלוי 

 מלבד הידיעה שיש אפשרות לכך. 

(, הכוח עצמו מוצג בפומבי ובאופן קבוע. ההמון sovereignכוח מסורתיות, כמו בריבונות ) בצורות

ר בצללים, למעט בעת ממשק עם גורמי כוח 'המאירים' אותו. במשמוע המצב מתהפך, הכוח נשא

נחבא ובלתי נראה, ואילו האובייקט המפוקח נגלה לעין כל. נראותו התמידית של הפרט בעיני 

על ידי אלו,    :Dreyfus & Rabinow, 1982).158ארית )יפלנהמפקח היא המפתח לטכנולוגיה הדיס

הפעלה אוטומטית של הכוח על הפרט כך שלמעשה  –המרכזית של הפאנאופטיקון מושגת מטרתו 

 (.Foucault, 1977: 201האסיר הופך לסוהר שלו בעצמו )

אינדיבידואליזציה, התייחסות אל גופו  -משמוע שני עקרונות בסיסייםניתן לסכם כי לטכנולוגיות ה

הפנמת הכוח המופעל על  –מטיזציה טכניקות של כוח, ואוטו-של הפרט ועיצובו באמצעות מיקרו

 הפרט בעצמו ללא כפייה אלימה או נוקשה.
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(, פוקו, תלמידיו 1975במהלך העשור שלאחר פרסום הספר והמונח משמוע )לראשונה בשנת 

 ומבקריו, פיתחו את המושג והתייחסו להיבטים נוספים בו, ובהם הנורמליזציה המשמעתית. 

בחין בין פרטים, התנהגויות, מקומות וזמנים אשר נראים לעין כאמור, מנגנון המשמוע  מבדיל ומ

כל ומסווגים לקטגוריות. החלוקה מבוססת על פי מידת ההתאמה של הפרטים השונים ל'מודל 

 : 1978אופטימלי' שהגדיר גורם הכוח כפי שתיאר זאת פוקו בהרצאותיו בצרפת בשנת 

'Disciplinary normalization consists first of all inpositing a model, an optimal model 

that is constructed in terms of a certain result, and the operation of disciplinary 

normalization consists in trying to get people, movements, and actions to conform to 

this model, the normal being precisely that which can conform to this norm, and the 

abnormal that which is incapable of conforming to the norm' (Foucault, 2007: 57, 

הדגשות שלי) . 

ראשיתו של יצירת מנגנון המשמוע היא הגדרת היעדים והתוצאות אליהם הפרט הממושמע נדרש 

הם הפעולות היעילות ביותר, המקום הראוי, ה לשאוף. כך נוצר מודל המהווה נורמה, המגדירה מ

והאנשים המתאימים לכך. הפעלת הנורמליזציה משמעתית על החברה, גורמת לקונפורמיות 

מת החברה להגדרות המודל. לאחר קיבועו, מייצר המודל המשמעתי למעשה חלוקה בין והתא

 נורמלי' שאינו כשיר או מעוניין בכך. -'הנורמלי' המסוגל להתיישר לפי הנורמה לבין ה'אי

 :ציינו את קיומה של "נורמליזציה שיפוטית"  )שםDreyfus & Rabinow, 1982) דרייפוס ורבינאו )

אופן המפורט ביותר את ההתנהגות היומיומית המתחלקת לשני קבוצות מרכזיות ( המסווגת ב159

טוב או רע. הסיווג מתייחס להיבטים של זמן )איחור, היעדרות( של פעילות )תום לב, רשלנות(, 

 כל התנהגות חריגה הופכת למעשה לפשיעה פוטנציאלית. כך הגות )אי ציות, כניעה(. נוהת

 Foucault, 1977; 1982; 2007פוקו עצמו )( מוכר בכתביו של disciplinary spaceמרחב משמוע )

 ;Klauser, Paasche & Söderström, 2014       ;2003שיינברג, ובעקבותיו בספרות המחקרית )

  Glück, Z. 2015; Luis, 2008; Gaffney & Mascarenhas, 2006 .) מוסדות שונים במסגרת זאת

בתי סוהר, קליניקות רפואיות, בתי ספר, וכן מפעלים, בתי עסק  ים כגוןלינארפסינותחו כאתרים די

ואף אצטדיוני כדורגל. לאתרים אלו מאפיינים מרחביים המהווים תשתית להפעלת הטכנולוגיות 

 המשמעתיות על הפרט, כפי שפוקו תיאר: 



20 

 

'discipline functions to the extent that it isolates a space, that it determines a segment. 

Discipline concentrates, focuses, and encloses. The first action of discipline is in fact 

to circumscribe a space in which its power and the mechanisms of its power will 

function fully and without limit' (Foucault, 2007:67, הדגשות שלי). 

(:  אכיפת מגבלות על enclosingפייני האתר המשמעתי שנסקרו כאמור הם סגירות )חלק ממא

התנהגותו, תנועותיו וגופו של הפרט באתר  –( surveillanceהתנועה והדינמיות בחלל.; פיקוח )

חלוקת הגופים במרחב ליחידות  –( singularisingות )יחידנינצפים באופן תדיר והוא מודע לכך; ו

 .  ול ספציפי בכל אחדפרטניות וטיפ

ת לאור זאת, אבחן מה הוא מנגנון הניהולי של עבודת הגבול ביהודה ושומרון, האם וכיצד עבוד

של הפרט במרחב, ומהו המודל האופטימלי שעל בסיסו עוצבה  הגבול מייצרת טכנולוגיות משמוע

 עבודת גבול זו. 

  Technology of the Self -העצמי של הטכנולוגיה  .2.ה

נוסף אשר יסייע להסביר את ממצאי  הניתוח של עבודות הגבול במחקר נודע בהגותו של  מנגנון 

המהוות את התשתית לניתוח שני סוגי טכניקות  תיאראשר Foucault & Blasius, 1993) )פוקו 

( (Techniques of Dominationיקה של השליטה הטכנ – המושג  'סובייקט' בחברה המערבית

 (. (Technology of the Selfי והטכנולוגיה של העצמ

השליטה היא האופן שבו אדם או גורם מסוים כופה את רצונו על האחר, קובע מה תהיה טכניקת 

(. טכניקה זו פוקו זיהה 201 :התנהגותו ומעצב את פעולותיו לשם יעד או מטרה מוגדרת )שם

 תפסה את מושג זה.   על תולדות המיניות והאופן שבו החברה בתקופות שונות הגנאלוגיבמחקרו 

הפרט  .היא הטכנולוגיה של העצמי ,טכניקה נוספת שפוקו זיהה, הקיימת בכל החברות לטענתו

הטכניקות של העצמי הן מתבונן ובוחן את עצמו באופן שפוקו כינה 'ההרמנויטיקה של הסובייקט'. 

ונות. המאפשרות לפרט לעצב את גופו, התנהגותו, ומחשבותיו באמצעות מספר פעולות ש

האינדיבידואל מפעיל את  הטכניקות השונות על עצמו, לשם שינוי מצבו הנוכחי ובחתירה לשלמות, 

 אושר או מציאות רצויה אחרת. 

מחקר על הסובייקט בחברה המערבית צריך להתבסס, לדעתו של פוקו, על ניתוח שני הטכניקות ה

ניקה של השליטה על הפרט האינטראקציה ביניהן. כך ניתן ללמוד מתי הטכ עלהאמורות, ו

מצטמצמת לטובת השליטה של הפרט על עצמו, ולהפך. לטענת פוקו, הנקודה בה שתי הטכניקות 
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מתחברות, כלומר האופן שבו הפרט נשלט על ידי האחר קשור לדרך שבה הפרט מעצב את התנהגותו 

ממשל, שלא על שלו, נקראת משילות. לאור זאת, למשול זה לגרום לפרט להתנהג על פי רצונות ה

 ידי הפעלת כוח בהכרח, אלא באמצעות תהליכים או טכניקות שהפרט מפעיל על עצמו. 

 art of)'אומנות הממשל'  ם המרכזיים שלהוא אחד מהיבטילטענת פוקו 'משמוע' מנגנון ה

governing) ( :אך הוא אינו היחיד. תהליך המשמוע מבוסס על הטכנולוגיה של השליטה 204שם ,)

על בסיס קביעות אלו, אבחן  מהווה תמונה חלקית ללא התייחסות גם לטכניקות עצמיות.אך היא 

 האם עבודות הגבול נתמכות בטכנולוגיה של העצמי, ובאיזה אופן. 

 Apparatus Security -המנגנון האבטחתי  .3.ה

המנגנון  -' pparatusA ecuritySבהרצאותיו, תיאר את המונח שתבע '(  (Foucault, 2007פוקו 

האבטחתי. מנגנון זה  נבדל ממנגנון המשמוע בהיבטים רבים שעיקרם ההתייחסות אל הפרטים 

, וזוהו 18-אוכלוסייה כמושג התפתח במיוחד במהלך המאה ההמגוונים כחלק מאוכלוסייה כוללת. 

בה מאפיינים ייחודיים והתנהגות קבוצתית. בהתאם למנגנון האבטחתי, כלל הפרטים באוכלוסייה 

לקבוצות שונות המבוססות על מאפייני מגדר, גיל, מיקום ומידע נוסף. לאחר מכן, קובע  מקוטלגים

(, של התפלגות האוכלוסייה ונוקט פעולות ל'נרמול' הפרטים (favorableהממשל את 'המצב הרצוי' 

עם המגיפות. באמצעות טכניקות  18-הדוגמא לכך היא בהתמודדות במאה הבהתאם לכך. 

סייה מוינה לקטגוריות שונות על פי רמת הסיכוי שלהם להידבק במגיפה. סטטיסטיות, האוכלו

כתוצאה מהחלוקה, נמצא כי קיים ממוצע תמותה 'נורמלי' של האוכלוסייה וכן ישנן קבוצות בעלות 

רמות סיכויי תמותה גבוהים יותר. לאור זאת, הופנו המשאבים לטיפול במגיפה כלפי אותן קבוצות 

 גמת תינוקות, במטרה לנרמלם ל'מצב הרצוי'. החורגות מהממוצע, כדו

אם כן, בניגוד למנגנון המשמוע, במנגנון האבטחתי אין הבדלה ניכרת בין הנורמלי אל החריג, אלא 

ישנה התייחסות אל האוכלוסייה כמכלול, המתפלגת באופן נורמטיבי למרכז מאסיבי ולמיעוט 

 בשוליים. 

משול שתוארו לעיל, נסקר בהרחבה הן בכתביו של פוקו היבט המרחבי והגיאוגרפי של מנגנוני המה

 ( והן בפיתוח המשך רחב היקף המופיע בספרותFoucault, 1977; 2007עצמו )

 (Elden & Crampton, 2007; Dillon, 2007; Elden, 2001; Huxley, 2008; Philo, 1992 )  

החוקרים בוחנים  , ( ,Klauser, Paasche, & Söderström 2014ערים חכמות בשוודיה )במחקר על 

על  יםמבוססהני השליטה הנוצרים בעקבות הטמעת טכנולוגיות חדישות במרחב העירוני נואת מנג

 . שהגה פוקו אבטחההמשמוע וה מנגנוני
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בעיניהם, ההבדלה בין המושגים אינה דיכוטמית אלא הדרגתית . ההבדל בין המושגים מסוכם 

( הציר הנורמטיבי, והציר המרחבי. בציר refentality) ציר היחסיות -בשלושה צירים שונים 

הראשון, ההבדל בין המשמוע לביטחון מתמקד ביחס השונה אל האובייקטים המומשלים. האופן 

שבו מנגנון המשמוע מטפל בריבוי הוא על ידי אינדבדואלזיציה. אוכלוסייה או התנהגויות שונות 

 יך המשמוע בהתאם לסיווגם. מסווגות למרכיבים ספציפים, העוברים את תהל

(, מתרחב ומכוון למצוא את הקשרים בין constantlyצנטרפוגלי, רציף )כ המגנון האבטחתי מאופיין

, כפי ( וסגירותfixity) יציבותות, ניביחידמאופיין ה משמוע, זאת לעומת ההרכיבים השונים

של המשמוע הוא במודל מקורו  -. נקודת המוצא של המנגנונים היא שונה גם כןשתיארתי לעיל

מתעצב מתוך ניתוח  אבטחהנורמטיבי חיצוני שגובש מבעוד מועד כלפי המציאות. מנגד מגנון ה

הנורמות הקיימות בסביבה ובניסיון למקסם את קשרי הגומלין ביניהם. ההתערבות במציאות אינה 

גנון המשמוע; המודל חדש ''נכון' כפי שמתרחש במנ מבטלת את הנורמות הקיימות כבר או כופה 

הוא דינמי ומותאם למציאות  אבטחתיתהליך האופטימליות של הנורמות שמבוצע במנגנון ה

 המשתנה )כגון דעות הציבור, שינויים רגולטוריים וכדומה(.   

ות, מאפשר מידה מסויימת של חופש, בכך שקיימת קשת רחבה של נורמטיבי אבטחתיהמנגנון ה

קבוצות שונות, בתוך הגבולות המקובלים בעיני אירועים של ו סוגי התנהגויות אהמכילה קצוות, 

(, אשר אותם פוקו כינה Foucault, 2007: 20) ((the bandwidth of the acceptable הגורם המושל 

 כפי שתיאר פוקו:  ( milieu of security)'מילייה של אבטחה' 

discipline structures a space and addresses the essential problem of a hierarchical 

and functional distribution of elements, and security will try to plan a milieu in terms 

of events or series of events or possible elements, of series that will have to be 

regulated within a multivalent and transformable framework   :(35)שם  

במשמוע, מטרת המנגנון היא  הציר השלישי המבדיל בין משמוע לביטחון הוא היחס לחלל ולמרחב. 

לצמצם, לסגור ולהגביל את המרחב בעל הריבויים והגיוון לכדי ישויות יחידניות. במרחב מתקיים 

רי מבנה פנימי קבוע כפי שתיאר פוקו את הפנאופטיקון המדגים את הפעלת הכוח הדיספלנא

 במרחב. 

ו, וגמישותו. הוא ניהול הריבוי כיחידה שלמה, על גווניו, נזילות האבטחה,מנגד, ההיגיון המרחבי של 

(, עונה על הצורך לשלוט, לווסת ולנהל באופן 11, 2007)פוקו,  (security space) מרחב הביטחוניה
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צא של משמעות המנגנון תנועה, מעברים ופיזור. מידת חופש התנועה מהווה פועל יו לטיבי וקסיר

הביטחוני במרחב. במשמוע, המרחב נתפס כחומר גלם שיש לעצב מחדש  בהתאם למודל החיצוני 

שתוכנן מלכתחילה. במרחב הביטחוני, הסביבה הקיימת נחשבת כבעלת מימדים שלובים, חופפים 

 ומורכבים הבאים לידי ביטוי ביצירת תהליך האופטימזציה של הממשל. 

מהו 'המצב הרצוי'  כיצד מנגנון האבטחה משפיע על תנועת של אוכלוסייה?חן בעבודה זאת, אבלאור 

  ?ובחברה כיצד הוא תורם לעיצוב הגבולות במרחבו ?של התפלגות האוכלוסייה ביהודה ושומרון

 

 (Liminal Space)מרחב לימינלי  

בהמשך, הובילו אותי המאפיינים הייחודים של אזור יהודה ושומרון שתיארתי לעיל וכן אלו שאציג 

להבנה מעמיקה ומחדשת של הופעתן של עבודות הגבול  'לימינליותמונח התיאורטי 'להסתייע ב

 השונות שבחנתי במחקר.

בהרצאותיו בראשית  (Van Gennep, 1960)גנפ לימינליות הוגדרה לראשונה על ידי ארנולד וואן 

 רופולוג ויקטור טרנר, אך עברה 'גילוי מחדש' הודות לעבודתו של האנת20המאה 

 ( 1995 (Turner, 1967; 1974;  הוא מהמילה הלטינית )'מקור השם 'לימינלי' )'ספיות .limen 

  'betwixt and between'לימינליות פירושה להיות 'על הגבול' או שפירושה סף, קצה, ולמעשה 

((Turner, 1974 , כשלב ביניים  נקודת הסוף וההתחלה של שלב חדש. לימינליות מתוארתבין

במהלך טקסי מעבר הכוללים שינויים במעמד האישי, מיקום חברתי, או שינוי מרחבי.  מצב לימינלי 

הראשון של ריטואל מעבר, בו הסובייקט 'נפרד' ו'מתנתק' מעברו )שלב הוא התרחשות שבין השלב 

ה השלמה והוא לימינלי(, בו מושא הטקס חוו-( לבין השלב הסופי של הריטואל )פוסטלימינלי-רהפ

הלימינלי, -. שלב הביניים(Van Gennep, 1960) שב ליציבות לאחר ערעור מעמדו הקודם ועברו

בהירות, ותחושת מתח אינטטנסיבית. כך גם הוגדר במחקר מרחב -מאופיין בחוסר שייכות, אי

   Preston-Whyte, 2004) ;2004 ,Czarniawska & Mazza( Liminal spaceלימינלי )

Thomassen 2009; מופשט, זמני ( המציין מקום לא מוגדר בין מרחבים מובנים, ומאופיין כ

בעקבות טרנר, . (Preston-Whyte, 2004: 350) (intangible, temporary, and obscure) ומעורפל

המושג בספרות המחקרית גם התרחב  אשר התבסס לרוב על חקר שבטים אפריקניים וטקסיהם, 

( Thomassen 2009ניתוחן של תופעות חברתיות ותרבותיות שונות. טומסן ) לתחומים מגוונים לשם

שבמצב  הסובייקט(: ביחס לסוג 16סיווג את השימושים השונים של המושג בשלושה היבטים )שם, 
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יחידי; קבוצה חברתית; חברות גדולות, אוכלוסייה ואולי האנושות כולה.   לידואאינדיבהלימינלי: 

רגע )אירוע ספציפי(; תקופה )ימים, שבועות או שנים(; עידן )עשור, דור, או  :הלימינלי הזמןמשך 

מקום ספציפי )כגון: סף הדלת, קו סמלי בריטואל(;  הלימינלי:המרחב היבט וכן מאות שנים(.  

)כגון: מרחב ספר, אזורי גבול בין ארצות, נמלי תעופה(; מחוזות וארצות )כגון: ארץ ישראל  אזור

ן האימפריה המצרית לבין מחוז מסופוטמיה, מיצר הבוספורס שבין אירופה בעת העתיקה שבי

 (. וכיוצ"ב לאסיה

( במחקריה הרבים על Horvath, 2008, 2013; Horvath and Thomassen 2008אגנס הורבט' )

וודאות, יסוריים -תיארה את עידנים לימינליים של חברות כתקופה של 'איהמושג לימינליות, 

 , תרגום שלי(. Horvath, 2013: 15צוני, בהתמודדותם עם תהום של ריק' )ואפילו פחד קי

ישנו הבדל מהותי בין לימלינליות של הפרט לבין של תקופה חברתית. המצב בספרות הודגש כי 

הלימנלי של הפרט הוא במהלך טקס מעבר, המנוהל על ידי מנחה הטקס אשר עבר את התהליך 

פרט מהמצב הלימינלי. בתקופות לימניליות, העתיד הוא אינו בעצמו בעבר, ומכניס ומוציא את ה

 ,Szakolczai; 22תיים התקופה הלימינלית   )שם: וודאי, אין מנחה ואין ידיעה כיצד ומתי תס

2014). 

על פי טרנר ת במרחב לימינלי, מזמינה התמודדות של הסובייקט עם מצבו בדרכים שונות. ההימצאו

((Turner, 1982 מוגדר  חברתי הות במצב לימינלי למשך זמן ממושך ללא כל מבנה, לא ניתן לש

שימצב את החוויה הלימינלית. מצב זה מחליש ומרפה כפי שעולה גם מתיאורו את מי ששרוי במצב 

 לימינלי:

 ‘temporarily undefined, beyond the normative social structure. This weakens them, 

since they have no rights over others. But it also liberates them from structural 

obligations’ ( 27שם:  ). 

-Prestonאיום וסכנה )מצבי מעבר עלולים להוות מרחבים של חרדה גדושה בדמיונות אפלים של 

Whyte, 2004) ,כפי שרמוז בציטוט, הלימינליות משחררת מדפוסים ומבנים קודמים ויכולה . מנגד

פש ואפשרות יצירה. המרחב הלימינלי מאפשר הכנה ובשלות לקראת השלבים השונים להציע חו

(, (Maguire, 2010(. מרגיו Czarniawska  &Mazza, 2004החלטות לעתיד  )ושיקול דעת בקבלת 

התייחסה ליתרון שיש לסובייקט הנמצא במצב ביניים בכך שהוא בעל זווית ראיה כפולה בין שני 

 ביניהם. העולמות שהוא מהלך 
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היבט נוסף של הלימינליות שפותח בשנים האחרונות ויסייע לניתוח הגבולות ביהודה ושומרון הוא 

  . לכאורה(;2014 ,Szakolczai Riedl, 2014)( Permanent Liminalityהמונח לימינליות קבועה )

החיים  לימינליות בהגדרתה היא זמנית וארעית ואינה חלק מסדר -מונח זה מהווה אוקסימורון

 התחילואשר  סיטואציות שונות בה מתקיים המונח בפועל, ו במחקרצגווהשגרתי. אולם, הקבוע ה

לכרונית, מלחמה המתכוננת  וךפעלולה להלכדי קבע. כך לדוגמא מחלה זמנית אך נמשכו , ותכזמני

ת, זאלאור  ועוד. , מחנות פליטים מתקבעות ליישובי קבע,למספר חודשים הופכת למאבק של שנים

בעבודה זו אבחן האם והיכן מתקיימים מרחבים לימינליים ביהודה ושומרון? האם המרחב 

הלימינלי משפיע על קיומן של עבודות גבול ובאיזה אופן? כיצד מזיקה או תרומת התחושה 

 הלימנלית לתפיסות הגבול ביהודה ושומרון? 

    

 גבולות ביהודה ושומרוןההמחקר על  

תח המחקר על הגדה המערבית עד להיותו מושא עניין בינלאומי של בעשורים האחרונים, התפ

היבטים שונים הנוגעים  נבחנו, מסגרת חקר האזורנים ומתחומי ידע מגוונים. בחוקרים ממחוזות שו

גבולות הפורמליים בעיצוב הגבולות במרחב ובהם התהליכים ההיסטוריים שהובילו להגדרת ה

השפעות ( Courbage, 2014; 2018גבולות השטח )פייטלסון, ב ם דמוגרפיםהיבטי; (2002)אפרתי, 

(, 2003; יער ושביט, 2008קיום הגבולות )יונאי, כתוצאה מ פסיכולוגיות והשיח בחברה הישראלית

  (. 2017; גודמן, 2007ממשל הצבאי במרחב )טאוב, השל  ותמוסריהו ותאידאולוגיההשלכות הוכן 

 הםבגדה המערבית, אשר לאמצעי השליטה ורת המשטר וענף מרכזי שנחקר הוא צבנוסף לאלו, 

תיאר את המשטר  (,Gazit, 2009גזית )בעיצוב הגבולות במרחב. הותי ניתן לייחס תפקיד מ

מחוץ לגבולותיה בשטחים כ'ריבונות מקוטעת', הקיימת בזמנים בהם המדינה מפעילה כוח ריבוני 

נודעת ( street level bureaucrat) שטחבהפועלים  מדינתייםה ם, לסוכניים אלוהרשמיים. במקר

ניתנת הסמכות אם  'בירוקרטים' בגדה המערביתמוש הכוח הריבוני במרחב. לעל מי מכרעתהשפעה 

 ומגוון פעולות נוספות. אדם לפתוח שטח לתנועת אוכלוסייה, להכריז על שטח כסגור בפני כל 

האחרונות לאור המבנה הארגוני של בהמשך לכך, המנגנון הבירוקרטי וצורת המשטר נבחנה בשנים 

הממשל הצבאי בגדה המערבית. יש שתיארו את הזרועות הצבאיים על פי עקרונות הבירוקרטיה 

טען כי במהלך ( 2008גורדון )לעומתן, (. Hass, 2004 ;2012)ברדה,  תאימפריאלי – תהקולוניאליסטי

של הפרדה במרחב והפחתת  שנות השליטה הישראלית התרחש מעבר מעקרון הקולוניזציה למבנה

 הנוכחות הצבאית בחיי הפלסטינים. 
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, (mobilityבגישות אלו בפרט ובמחקר על הגדה המערבית בכלל, הגבלה של תנועת אוכלוסייה )

ותיות, אי וודאות רלאור התזמון, השרי בחנוגבלות נההתוארה כאמצעי עיקרי לשליטה במרחב. 

; Brown, 2004)שתיארתי לעיל ( discipline) משמוע המנגנון ביכולת התנועה וכמופע שלילי של 

בהקשר זה ניתן לציין היבט על השליטה בזמן של הפלסטינים וההכרח בהמתנה (. 2007הנדל, 

המהווה כורח בשל הגבלת התנועה וההיתקלות במחסומים, כמו גם העיכוב הכולל של ההכרעה 

  (.Joronen, 2017)המדינית ביחס למרחב 

להתנגד למימוש מלא של ריבונות לים הצבאיים הפיזיים תוארו כדרך כשוהמחסומים והמ

וכן נבחנו השפעתם על הופעתה של ההתנגדות מצד הפלסטינים או  Amir, 2013)פלסטינית )

 . )Rubin, 2014)-& Hite Longo, Canettiהיעדרה 

תיות במרחב. השפעת גבולות הפיזיים על הבניית קבוצות חברהיבט שלא נסקר בהרחבה רבה הוא 

 , היישובים הישראליים, המחסומים ותוואי הכבישים תיאר את נקודות (.Handel, 2013)הנדל 

, ברוח עקרון המבודדת את הכפרים הפלסטינים זה מזה, מערכת שליטה רציפה במרחבכ

כ'קהילות  ההתנחלויות הישראליות בבד, יש שהציגו את-הקולונזיציה הישראלית. ואולם בד

הנבדלות בצרכי ביטחון, הערכים התרבותיים והחברתיים מן  (Gated communities)מגודרות' 

 (. 2008Rosen,   &Razin)המרחב הפלסטיני שסביבם 

 ,Bhungalia, 2010; King-Irani) 'לימינלי'הציגו את מעמדם של הפלסטינים כשלב  בספרות

2006; Sauders, 2008 .) וסמכויות מסויימות לקית כי לפלסטינים ניתנה אוטונומיה חהעובדה

במסגרת הקמת הרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, אך ללא מעמד של מדינה מן המניין, מהווה 

סוגיית  (.Sauders. 2008במדיניות הפלסטינית )מצב ביניימי המייצר ערפול וחוסר וודאות 

הלימינלי של  שנה, מהווה עוד ביטוי של המצב 70, המוגדרים במעמד זה כבר 1948הפליטים משנת 

 (.King-Irani, 2006הפלסטינים ) מעמד

בסקירת הספרות התיאורטית, אף בחקר  תישהזכר (borders)בדומה לחקר הגבולות המדיניים 

 boundaries)) הגבולות ביהודה ושומרון לא נעשה שימוש במונחים תיאורטיים של חקר הגבולות

 מתחום הסוציולוגיה. 

ת ביהודה ושומרון בגישה המשלבת בין התחומים שלא נסקרה דיה תורם לניתוח הגבולומחקר זה 

איני תבסס על הספרות ההיסטורית של יצירת הגבולות הקיימים במרחב, אך ממחקרי  בספרות.

מתמייר להכריע בשאלות הפוליטיות והמוסריות שנותחו בהרחבה בספרות על המשטר הצבאי בגדה 
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התנועה, מכשולים פיזיים ומיקומי היישוביים חקר אמצעי השליטה ובהם הגבלות המערבית. 

המתבצעת במרחב, וניתוח  שתוארו לעיל, יהוו בסיס ראשוני לבחינה אמפירית של עבודת הגבול

 משמעותה. 

בנוסף לאמור, כתוספת לספרות הענפה על סוג המשטר בגדה המערבית ועקרונותיו, אבקש להסיט 

ב ולבחון מגוון של גורמים השותפים בתהליך את המבט המחקרי על מוקדי הכוח הפועלים במרח

(, אשר באים לידי ביטוי במיוחד בגבולות שאינם מובהקים, כביהודה borderingהגבוליות )

 ושומרון. 
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 מתודולוגיה

החקר של עיצוב הגבולות ביהודה ושומרון, דורש בעיניי ניתוח מעמיק של השיח ותפיסת הגבול של 

, בחרתי לבצע את המחקר בשיטה איכותנית ובאמצעות שימוש השותפים בכינונו. אשר על כן

 במתודולוגיית הראיונות והתצפיות.

 15 עם 2018- 2017בין השנים  מובנים למחצה שקיימתי עומק ראיונות על מתבססת העבודה עיקר

בראיונות מספר המרואיין 'סיפור' של הסוגיה הנדונה בעלי תפקידים ביטחוניים בגדה המערבית. 

(. כיוון 2003שהוא רואה אותה בעיניו, וכפי שהוא מעוניין להעביר אותה למראיין )שקדי,  בדרך

שימוש בראיונות  עשיתישמחקרי עוסק בתפיסות הגבול על אזורי המרחב השונים ביהודה ושומרון, 

הנרטיבים של בעלי תפקידים הקשורים לעיצוב הגבול.  עומק כמקור מידע עיקרי לניתוח

 מבין האוכלוסיות הבאות:חרו המרואיינים נב

המתחלקים לשלושה סוגים: לוחמי חי"ר המגנים על גבולות ביהודה ושומרון  גורמים צבאיים -

המופקדים על גזרה ספציפית בשטח  –במסגרת 'תעסוקה מבצעית', חיילים ב'חטיבה מרחבית' 

הגנה על גבולות שתפקיד הייעודי הוא  –'משמר הגבול'  -לאורך שירותם הצבאי, גורמים ממג"ב

 באמצעים ובמרחבים שונים.

שהינם אזרחים, ובכללם: רבש"צ )רכז ביטחון שוטף צבאי(, מאבטחים  םישוביגורמי ביטחון יי -

בעמדות ביטחון יישוביות )כגון השומר בשער הכניסה(, וכן שומרים על פועלים פלסטינים בתוך 

היישובים הבאים: יישוב בעל גדר פיזית, מכל אחד מסוגי וב. את המרואיינים השתדלתי לאתר הייש

יישוב ללא גדר אך עם חלופות טכנולוגיות שונות, יישוב ללא אמצעי הגנה מערכתיים הנסמך בעיקר 

 על הרתעה.

לפני תחילת הראיונות ערכתי רשימה של בעלי איתור המרואיינים, נעשה בשני שלבים. ראשית, 

אשר עם חלקם נפגשתי בשירותי לי באופן אישי,  תפקידים ביטחוניים ביהודה ושומרון המוכרים

הפניות מאותם מרואיינים לגורמים אשר  קיבלתיהצבאי או בממשק משותף אחר. בשלב השני, 

עם המרואיינים אליהם הופניתי, כבשיטת  ביצעתיבעיניהם עשויים לסייעני בעבודת המחקר, וכך 

קידים אותם אני מכיר באופן אישי נטו נוכחתי לדעת כי בעלי התפ. (Bryman, 2001"כדור שלג" )

לרוב להיעתר בקלות לבקשתי לערוך עימם ראיון, אך אותם אנשים אליהם פניתי ללא היכרות 

מוקדמת לעיתים ענו לי בחשדנות רבה ובחוסר רצון מופגן לשתף פעולה. להבנתי הסיבה לכך נעוצה 

ה על חיי אדם ומכך נובעת בעובדה כי אנשים אלו מתעסקים בתחום שיש בו קשר הדוק לשמיר

 הרגישות הגדולה במסירת מידע העלול להיות רגיש לגורם שאינם מכירים ובוטחים בו באופן אישי.
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בשל רגישות ביטחונית זו, לא ציינתי בעבודה אתרים ספציפיים בהם פעלו המרואיינים, וכן כל 

 שמם. שמר את סגנוןניסיתי לעם זאת  יינים המופיעים בעבודה הם בדויים.השמות של המרוא

הגעה ממשית לעמדת שמירה )כגון  נוספת אותה נקטתי על מנת לאתר מרואיינים היאאסטרטגיה 

( בישובים שונים ביהודה ושומרון ופניה ישירה לשומר אם הוא מוכן להשתתף , ראו להלןגש"

רצון להעביר בראיון. לרוב נעתרו השומרים לבקשתי הן מתוך עניין שגילו בנושא העבודה והן מתוך 

 את שעות השמירה הארוכות בשיחה עם אדם אחר.

מחסום מסוים בו נתקלתי היה כאשר ניסיתי לראיין קצינים המשרתים כיום בצה"ל שכן ראיונות 

מנת לקבל  כאלה מחייבים אישור של דובר צה"ל. לאחר פרוצדורה בירוקרטית מורכבת שביצעתי על

על מנת שלא להיות כפוף למגבלות . בתנאים מגביליםרק  את האישור, נמסר לי כי אוכל לקבלו

האישור הצבאי, בחרתי שלא לראיין בעלי תפקידים שמשרתים כיום בצבא, אלא בעלי תפקידים 

 לשעבר או חיילי מילואים.

ערכו בן שעה לשעתיים והתקיימו במקום ובמועד שהתאים למרואיינים, כאשר לא מעט הראיונות 

 שגרתיות. פעמים הם בוצעו בשעות לא 

התצפית מאפשרת מגע בלתי אמצעי של החוקר . שדה במסגרת המחקר ביצעתי גם מספר תצפיות

עם שדה המחקר, ובמהלכה הוא נחשף להתנהגויות, נורמות ופרקטיקות שונות בקרב מושאי 

בנות וממוקדות בתופעה ספציפית בה הגבולות היו מו התצפיותחלק מ(. 2003המחקר )שקדי, 

כניסת פועלים פלסטינים ליישוב ישראלי(, אך הסתייעתי גם בצפייה במרחב  נוכחים )כגון

כמו כן, היו תצפיות שבהם ובאוכלוסיות הנעות ביהודה ושומרון בשגרה ללא מטרה מוגדרת. 

השתדלתי לשמור מרחק ולבחון את התופעה כפי שהיא מתרחשת ללא התערבותי כ'צופה פאסיבי' 

( (DeWalt, DeWalt & Wayland, 1998 אך היו כאלה שאף הייתי שותף לביצוען )כגון בעת ,

שהייה משותפת עם מאבטח בעמדת שמירה( כצופה משתתף אקטיבי )שם(. במהלך הראיונות 

את עצמי וציינתי דגשים משמעותיים במהלך הצפייה. לאחר מכן תימללתי את ההקלטה הקלטתי 

 ובחנתי את הממצאים, כפי שאתאר להלן. 

 Glaserוהתצפיות מבוסס על האסטרטגיה המחקרית 'תיאוריה מעוגנת בשדה' )  ניתוח הראיונות

 &Strauss, 1967 .)כפי  ניתוח ראשוני למציאת תמות מרכזיות ביצעתי שיטה זו, ל בהתאם

מספר תמות מרכזיות ב. לאחר מיפוי של להם האזנתי ותמללתי מהראיונות והתצפיות, שעלו 

צירת קטגוריות תאורטיות, בין המוטיבים שבלטו וחזרו לכדי י קשרהאת  בחנתי, ותצפיות ראיונות

 תבוססמם, יאת התשתית לטענתי המחקרית. טענה זו הנובעת מתוך הממצאים האמפירי המהוות

 זווית מחקרית חדשה מאידך. עשויה לחשוף  באמצעות המושגים התאורטיים הקיימים מחד, אך
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גיאוגרפיים, תחומי ידע שונים ובהם:  לת במחקר ליקטתי ממגוון שהתיאורטיהספרות את 

ם. אחד הקשיים בהם נתקלתי במהלך חיפוש פסיכולוגייו םאנתרופולוגיים, מדיניים, סוציולוגיי

מקורות הידע הוא השימוש הלא אחיד במושג 'גבול' אשר בעברית הוא רלוונטי לכל אחד 

לבין גבול מופשט (Border) מהתחומים שציינתי. אף  בשפה האנגלית, האבחנה בין גבול פיזי 

(Boundary היא אינה דיכוטומית והיה עליי להשתמש בשני המושגים במהלך החיפוש ולברור את )

 המקור הרצוי.  
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 עבודת גבול משמעתית: 1פרק 

מדיני -הגדרת גבול והניסיון למצב אותו הינו מלאכה מורכבת ומתמשכת, הן בהגנה על גבול פיזי

(Van-Houtum & Anke, 2002)חברתי בין תחומים )-, והן בעיצוב ובירור גבול אישי(Edwards & 

Rothbard, 2000יו. מיצוב הגבול מחייב מאמץ נוסף כאשר קיימים גורמים רבים המאיימים על 

(. על רקע זה, יש שאפיינו את הישובים הישראלים ביהודה ושומרון 2007, היקפי  )גורביץ' באופן

( המבודדות מרחבית, תרבותית וחברתית מסביבתן gated communitiesכ'קהילות כלואות' )

(Rosen & Rasin, 2008.) ת מתוך 'הקהילה הכלואה' למחוצה לה, המציאות בה יש תנועה יומיומי

מובילה להבנתי ליצירת טקטיקה ייחודית של עבודת גבול כחלק מהניסיון של תושבי היישובים 

 תאר בפרק זה.הישראליים להבדיל עצמם מסביבתם, אותה א

שינותחו להלן, מלמדות לטענתי על מנגנון משותף השוזר את מאפייני  הפרקטיקות של עבודת גבול

כדי להבין את המנגנון המארגן, אסתייע במונח   הגבולות השונים של היישובים. 

( ופותח בכתביו ובספרות המחקרית Foucault, 1977(, אותו תבע פוקו )(Discipline "משמוע"

Foucault, 2007; Dreyfus & Rabinow, 1982) כפי שסקרתי בפרק המבוא, טכנולוגיית . )

(, המציית לרצונו docile bodyהמשמוע היא מנגנון ניהולי המופעל על הפרט כדי לעצבו כגוף כנוע )

. על פי המודל, Foucault, 2007: 57)של הגורם הממשמע בהתאם למודל אופטימלי שהוגדר )

 ,Talyor)נורמלי', ובהתאם לכך נקבע אופן הטיפול בו -ידואל כ'נורמלי' או 'אמקוטלג האינדיב

אמצעי בקרה ופיקוח המופעלים כלפי הפרט, המייצרים מודעות (. מנגנון המשמוע כולל 2009

קבועה שלו אליהם, ובכך הוא 'מפנים' את המודל שנקבע ומשנה בעצמו את ההתנהגות בהתאם 

 וכפייה על ידי הגורם הממשמע.  אליו, זאת ללא הפעלת אלימות

המופעלת באזורי היישובים  עבודת הגבול המשמעתיתלאור האמור, בפרק זה אציג את טקטיקת 

הישראלים ביהודה ושומרון. הטקטיקה מורכבת משלושה היבטים: האחד, קביעת נורמה ומודל 

ול של פיקוח ומשמוע של בידוד מרחבי בגבולות היישובים; השני הוא הפעלת פרקטיקות באזורי הגב

כנגזרת מהגבול; המרכיב השלישי הוא ההפנמה של תהליך המשמוע על ידי האינדיבידואל עד לשינוי 

(. בנוסף לאלו אתאר תופעה ייחודית שמצאתי technology of the selfהתנהגותו באופן עצמי )

אובייקטים במסגרת עבודת הגבול המשמעתית, בה הגורם הממשמע, מפוקח וממושמע על ידי ה

ת הגבול המתרחשת בין היישובים הישראלים לבין שכניהם המפוקחים. כל אלו, מרכיבים את עבוד

לשם כינון גבול חברתי ותרבותי בין הגורמים השונים. לסיום אבחן את התרומה התיאורטית של 
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 ניתן למצואטקטיקה זו לספרות הגבולות, ואציע גישה ייחודית לבחינת תחומים נוספים בהם 

 . משמעתית עבודות גבול

 נורמת הפרדה ובידוד 

( תיאר כי ראשיתו של מנגנון המשמוע היא הגדרת היעדים והתוצאות אליהם Foucault, 2007פוקו )

הפרט הממושמע נדרש לשאוף. כך נוצר מודל המהווה נורמה, המגדיר מה הם הפעולות היעילות 

 (. 84ל )שם: ביותר, המקום הראוי, והאנשים המתאימים ביותר למוד

בניתוח תהליך עיצוב הגבולות היישובים הישראליים, מצאתי כי נוהגת בהם נורמה של הפרדה 

ובידוד מרחבי. נורמה זו התעצבה בעקבות שיקולים ביטחוניים, משפטיים ומינהליים כפי שאתאר 

 להלן, והיא מהווה את התשתית של עבודת הגבול המתקיימת בין גורמי הביטחון הישראליים

 לתושבי האזור. 

מודלים של הפרדה ובידוד קיימים בעבודות גבול מתחומים אחרים שנסקרו בשנים האחרונות, 

. אחת ,Malaterre & Berg, 2013) (Rothbardהרשתות החברתיות גבולות במסגרת כדוגמת 

ברשת החברתית כונתה ניהול גבולות בקהל  קיים המשתמשמהטקטיקות לעבודת גבול אשר מ

(Audience boundary management) ברשת החברתית מנהל פרופיל ייעודי  גולש. בטקטיקה זו, ה

לחבריו ממעגלי היכרות שונים: מהעבודה, מהלימודים, מהמשפחה וכו'. בהתאם להעדפותיו, 

המשתמש דוחה או מתעלם מבקשות חברות היוצרות ערבוב בין תחומים. הגולש כמו כן נמנע 

לצפיית עמיתיו המקצועיים, מתוך מודעות של השלכות מעשיו ל'קהל'.  מלהעלות תוכן אישי החשוף

הטקטיקה מייצגת אידיאל של הפרדה בין התחומים המשיקים בחייו של הסובייקט, ואת המאמץ 

מודל זה אתאר להלן את עבודת גבול המתרחשת ביישובים ל בדומהלבודד כל יחידה מחברתה. 

 מתה לניתוח עבודות גבול שונות.  ביהודה ושומרון, ואנתח כמו כן את תרו

הביטוי העיקרי לתפיסת הבידוד המרחבי ביהודה ושומרון ניכר בהוראות צו האלוף שניתן בשלהי 

 בו נמסר על ידי אלוף פיקוד המרכז דאז, כך: (,2002, 378)צו מס'  האינתיפאדה השנייה

 שטח סגור"(.הנני מכריז בזאת כי תחום היישובים הינו שטח צבאי סגור. )להלן: " .א

לא ייכנס אדם לשטח הסגור ולא ישהה בו, אלא בהיתר מאת מפקד צבאי או מי מטעמו,  .ב

 ובהתאם לתנאי היתר כאמור.

 הוראות הכרזה זו אינן חלות על ישראלים. סייג לתחולה:
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מנוע מלהיכנס אליהם  כל אדםהיישובים הישראלים מוגדרים כ'שטח סגור' אשר לפי צו האלוף,  

פורש. הוראה זו טומנת בחובה אבסורד כאשר מקום ישוב שמהותו היא הכניסה אלא בהיתר מ

והשהייה בו, סגור לתנועת אדם. אכן, בצו מובנת חריגה גורפת לישראלים הרשאים לפקוד את 

 היישובים ללא מניעה. 

התפיסה ביחס לישובים הישראליים  ניתן להבחין אם כן, כי לאחר מאורעות האינתיפאדה השנייה

סגירתם וצמצום הכניסה והשהייה בהם עד כמה שניתן. תהליך דומה התרחש עבור התנועה היא 

בין המקרים  (.2000, 378נייה )צו מס' , שנאסרה לישראלים מאז פרוץ האינתיפאדה השAבשטח 

הוגבלה אוכלוסייה אחת בלבד  A,קיים שוני כאשר בצו איסור הכניסה והשהייה לשטח 

ון לעיל, מוצגת הגבלה כללית למעט חריגים )ישראלים ובעלי היתר )הישראלית( ואילו בצו הנד

בהמשך לתפיסת ההפרדה והבידוד בין מרחבים ואוכלוסיות העולה מצווים אלו, התפתחו נוספים(. 

 פרקטיקות שונות לכינון גבול באזור. 

שובים אחת הפרקטיקות הנפוצות ביהודה ושומרון לכינון קו גבול במרחב הוא הגידור. חלק מהיי

הישראלים מוקפים בגדר, המשמשת כמכשול הגנה למניעה ושיבוש חדירה ליישוב וכן כסמן 

המבדיל בין הנעשה בתוך היישוב ומחוצה לו. המקום בגדר שבו קיים ממשק תדיר בין החוץ והפנים 

 "שומר הגבול".  -הוא בעמדת הש"ג

 

 (2013)מאיר,  ג בכניסה ליישוב ישראלישער ש" -  1תמונה 

מדה זו מוצבת בשער הכניסה והיציאה מהיישוב, ואותה מאייש מאבטח או תושב היישוב המופקד ע

על האבטחה באתר וכן על הפתיחה והסגירה של השער על פי הוראות ביטחון ושיקול דעתו. עמדת 

הש"ג נחשבת כנקודת התורפה במכשול הגדר אשר דרכו עלולים להיכנס גורמים עוינים בהיעדר 

היא מוקד של פריצה יומיומית ומכוונת של  הגבול שהוגדר  ל השומר. מנגד, העמדהתשומת לב ש
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וגודר סביב היישוב הישראלי ומכאן חשיבותה למיצוב הגבול. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של 

 חיים, מאבטח בעמדת הש"ג, עימו שוחחתי בשעת לילה:

נס לבדוק שהם לא אנשים הש"ג פה זה גם כניסה של רכבים לבדוק כל רכב ורכב שנכ"

אם בא עכשיו פלסטיני אני לא אתן לו להיכנס, אפילו אעצור אותו, מה אתה רוצה …חשודים

)חיים, מאבטח ביישוב   "לעשות פה בשעה כזאת? לאן אתה הולך? אין להם מה לעשות פה...

 (2018ישראלי, מאי 

הראשון בתוך היישוב ניתן להבחין בדבריו של חיים בתפיסת הבידוד המרחבי כבר מהצעד 

הישראלי. כך למעשה הגדר עוטפת את מתחם היישוב באופן 'הכולא' את תושביו בו ומגדירה באופן 

פיזי ברור את הגבול. זאת בניגוד למתרחש כפסע מחוץ ליישוב בציר הראשי בו מעורבים פלסטינים 

ל הסמיכות המאמץ המתמשך ליצור אבחנה כזו היא בשוישראליים ללא כל בידוד ביניהם. 

הגיאוגרפית וכן החברתית ליישובים פלסטינים ולאוכלוסייה הפלסטינית, הפוקדת מדי יום את 

שערי היישוב ומסתובבות ברחובותיו בדרכם לעבודה )ראו פרק 'עבודת גבול אבטחתית'(. ערבוב זה 

להבדיל  מעלה את הצורך יצירת גבול חברתי בין התרבויות השונות הפועלות במרחב כחלק מהניסיון

מודל של ההפרדה הפיזי והחברתי בהתאם לגבול הכך הגדר מהווה פרקטיקה לכינון  עצמן זה מזו.

 והבידוד, התוחם אזור הרמטי ו'אידיאלי' בתוך המרחב מעורב ועמום הגבולות. 

, בדבריו של חיים ניכר כי תפקידו של מאבטח הש"ג הוא לוודא כי כל רכב שנכנס לתחום יתר על כן

הוא 'לא חשוד'. כך העמדה מהווה נקודת ביקורת להכרעה מיהו 'הנורמלי' ורשאי כניסה היישוב 

ומיהו החורג מהנורמה שיש למנוע את כניסתו. המקרה שחיים תיאר, בו פלסטיני מגיע בשעת לילה 

נורמלי'. על דרך זו, המאבטח נוהג לפי -לשער הכניסה ליישוב, מהווה מצב לא רצוי, ומוגדר כ'א

פטימלי', של בידוד וההפרדה במרחב. במודל זה כל פרט מסווג כנורמלי בעל היתר תנועה 'מודל או

  , 2013במרחב או כחריג אשר יש לפעול כדי להרחיקו ולהפרידו מהמרחב הנתון. ספיבקובסקי )

(Spivakovsky  הדגיש בהגותו של פוקו שתיארתי בתחילת הפרק כי האסטרטגיה של מנגנון

 classification)(, מיון )judgmentציה והטקטיקות להשגתה היא שיפוטיות )המשמוע היא נורמליז

וגיבוש מודל נורמטיבי. עד כה נסקר ביטוי אחד למודל הנהוג בגבולות היישובים הישראלים של 

גדר, אשר כל המבקש לחצותה 'נשפט' ומסווג על פי שיקול דעתו של המאבטח בעמדה, בהתאם 

 ,Foucaultזו הדרך, פוקו )על דים שאינם רצויים בתחום היישוב. לנורמת הבידוד מגורמים חשו
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מציאת הגורם החורג מקו הבריאות  –עם המגיפות  18-( תיאר את ההתמודדות עד המאה ה2007

 האופטימלי והרחקת הפרט הנגוע מהחברה. 

 

ל פרקטיקה אחרת של מודל ההפרדה המרחבית הנפוצה ביהודה ושומרון, מצאתי באופן יצירתם ש

( המקיפים את מתחם היישובים. אזורים אלו מוכרים ברחבי העולם border-zonesאזורי גבול )

בשטחים הסמוכים לקו גבול מדיני, ומתאפיינים בהשפעה דומיננטית של נוכחות הגבול על חיי 

( באזור זה לא מתרחשת הפעילות העיקרית של Newman, 2003; longo, 2014התושבים במקום )

 והוא משרת אותה למטרות הגנה וביטחון.  האוכלוסייה

דבריו של רועי, רבש"צ ביישוב ותפקידם בטכנולוגיה המשמעתית, עולים מ אזורהמאפיינים של 

 ישראלי:

שטח בטחוני מורחב )שב"מ(, שבו מזוהים חשודים על ידי  ביישוב אין גדר, יש תא שטח שנקרא"

מי מסתובב בשטח  ים את כל השטח וכל אמצעים שמגלים תנועה )מכ"ם(. המכ"מים האלה סורק

מ הוא קו הגבול "חשוד באופן אוטומטי ונדרש לבדיקה. זאת אומרת הקצה החיצוני של שטח השב

 (2018שמתפקד כגדר"  )רועי, רבש"צ לשעבר, מרץ 

קו הגבול משפיעים על , אותם תיאר רועיהאמצעים הטכנולוגים כדוגמת מצלמות וחיישני תנועה 

 דם החוצה את הקו ממנו אמצעי הזיהוי פעילים, נכנס למעשה 'לתא שטח' שנחשבהיישובי. כל א

חצייה של קו זה שקולה כמעבר גדר, על אף שאין כל מכשול או סימון פיזי בשטח.   כגבולות היישוב.

 (. zoneניקות שונות מתרחב קו הגבול היישובי לכדי אזור )כך באמצעות טכ

( אשר תיאר את הרחבת הגבול של ארה"ב לאחר אסון longo, 2014תופעה זו נסקרה גם אצל לונגו )

( המורכבת netעד ליצירת אזורי גבול, זאת באמצעות יצירת רשת ) sprawl)שתרע ), באופן מ11.9-ה

את הרציונאל  בפשטות ראש יחידת הגבולות של ארה"ב . כך תיארמרדארים, מצלמות וחיישנים

 (. 59שם: )לות שלנו... כך האפקטיביות שלהם תגבר' : 'ככל שנרחיב את הגבושל אזורי הגבול

מלבד התרומה של אזורי הגבול להגברת הביטחון וההגנה על הגבולות אותה תיאר לונגו, הם מהווים 

לטענתי 'מצע' להתפתחות פרקטיקות לכינון גבול חברתי ותרבותי במסגרת עבודת הגבולות, 

רועי, כל פרט הנע במרחב האמור 'חשוד באופן  המבוססת על מנגנון משמעתי.  כך לפי דבריו של

אוטומטי'. כלומר, בדומה להליך שתיארתי לעיל ביחס לפרקטיקת הגידור, גם כאן הפרט עובר 

תהליך שיפוט וסיווג, בהתאם למודל שהוגדר. במקרה זה, הכללים נוקשים אף יותר וכל אדם שנכנס 
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וד למתרחש בכניסה לשער היישוב, בו או נע במרחב, מסווג כחשוד הנדרש לבדיקה. זאת בניג

 המאבטח נדרש לבחן כל רכב או אדם באופן פרטני ולהחליט על פי שיקול דעתו כיצד לפעול כלפיו.

 

לסיכום חלק זה, ניתחתי שני אמצעי הגנה על גבולות היישובים הישראליים, המהוות פרקטיקה של 

רתי לעיל, המודל האופטימלי מגדיר עבודת גבולות, בהתאם למודל של הפרדה ובידוד. כפי שהזכ

מה הם הפעולות, האנשים והמקומות הנחשבים כנורמה החברתית הנכונה. כל מי שמסוגל להתאים 

 ,Foucault, 2007נורמלי'  )-למודל יוגדר כנורמלי, ומי שאינו מסוכל נחשב כ'א to conform)עצמו )

הבדלה מקסימלית בין היישוב (. הנורמה הנוהגת בגבולות היישובים הישראלים שואפת ל57

בעו הישראלי לבין סביבתו הפלסטינית. כל תנועה של אדם באזור הגבול שאינו עונה על הגדרים שנק

 & Dreyfusולפשיעה פוטנציאלית )כסטייה מהמודל  כבר בצווי האלוף באופן רשמי, תחשב

Rabinow, 1982) . 

הנהוג בגבולות היישובים  בהמשך הדברים אתאר כיצד מודל ההפרדה והבידוד המרחבי

הישראליים, מהווה את הבסיס להפעלת הפרקטיקות של משמוע ופיקוח על הפרט לצורך ביסוסו 

 תרבותי. -של הגבול הפיזי וכן  של גבול חברתי

 

 Disciplinary Zones -פיקוח גבוליים  אתרי 

בודת הגבול כפי שתיארתי לעיל, בסביבת היישובים הישראליים נוצרו אזורי גבול כחלק מע

המבוססת על מודל הפרדה ובידוד. בשורות הבאות, אתאר כיצד במרחב זה מופעלים אמצעי משמוע 

 ופיקוח, אשר מטרתם היא שינוי התנהגותו של הפרט בהתאם למודל הנורמטיבי.   

:  ( שנסקרו כאמור הם סגירותdiscipline zones) י משמוע אתרמאפייני כפי שסקרתי במבוא, 

התנהגותו, תנועותיו וגופו של הפרט באתר  – התנועה והדינמיות בחלל; פיקוח  לות עלאכיפת מגב

חלוקת הגופים במרחב ליחידות פרטניות וטיפול  – ות ביחידנינצפים באופן תדיר והוא מודע לכך; ו

 .  ספציפי בכל אחד

י משמוע לאור זאת, אציג להלן כיצד אזורי הגבול בסביבת היישובים הישראליים מהווים אתר

המעצבים מחדש את התנהגותו של הפרט החודר אליהם, זאת לשם כינון הגבול הפיזי והחברתי 

 כחלק מעבודת הגבולות במרחב.

ניר, רבש"צ ביישוב ישראלי, תיאר לי את תפקידו ביחס לאזור הגבול ביישובו, שכונה כזכור שטח 

 :)ביטחוני מורחב )שב"מ
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שהו מרחב תנועה מוגבל בתוך השב"מ... איזושהי בדיקה התפקיד שלי כרבש"צ זה לשמור על איז

בו אני בודק מי מסתובב,  ...מתמדת של מי חודר את השטח, ולא לאפשר חדירה של השטח הזה

)ניר, רבש"צ ביישוב  איך קוראים לו, למה הוא שם, כמה פעמים הוא שם, בדיוק מי הולך לאן וכו'...

 (2018ישראלי, יוני 

ם שני מאפיינים מרכזיים של אזור הגבול היישובי: 'סגירות', הכוללת הגבלות מדבריו של ניר עולי

תנועה במרחב ו'הפיקוח' על האובייקטים אשר כן נעים במרחב. לא זו בלבד שניר מוודא כי הסגר 

ומגבלות התנועה נשמרות, אלא מקיים כמו כן הליך בידוק מעמיק לזיהוי הפרט שחדר למרחב 

שם. ניתן להצביע כי בטקטיקת עבודת גבול זו, יש חשיבות לבקרה ולהבנת מה מטרת מעשיו 

רועי הרבש"צ, תיאר מקרה  זיהוי וסיווג דקדקני.  –במקרה של חדירה מתמשכת על הגבול שהוצב, ו

 ואת תגובתו לכך: כזה

... מישהו נכנס, מכ"מ או תצפית מזהה אותו בתוך השב"מ, אני מגיע או שולח סייר שנמצא מעל "

 קלקלה דולקת, נראות, וכוח צבאי אמור להגיע ולרדת למטה ולבדוק מיהו מהו, תביאההר, צ'

 (2018)רועי, רבש"צ לשעבר, מרץ  'יאללה רוח מן הון'תעודת זהות, מה אתה עושה כאן, ו

כניסה לאזור הגבול היישובי, גורמת להפעלת נוהל פעולות בעת חדירה, כפי שתיאר רועי בסוף 

ולות הוא בירור זהותו של הגורם שחדר, באמצעות שאלות בירור ובדיקת . עיקרן של הפעהציטוט

התעודות שבידו. באזור זה מתרחשת בקרה אינטנסיבית, אשר בעת חדירת גורם זר מופעלת 

במהירות האפשרית. התרחיש שהציג רועי, כדוגמא למקרה שכיח, מסתיים באמירתם של שומרי 

אזור זו אמור להיות פנוי מגורמים  ומר, לך מפה, במסר כידר: 'רוח מן הון', כלהגבול לפלסטיני שח

 זרים.

נורמלי' -לאור זאת אבקש לטעון כי פעולות אלה הם תוצאה של זיהוי הפרט שחדר לגבול כ'א

על פי המודל הנורמטיבי, מקוטלג בהתאם לנורמת ההפרדה והבידוד המרחבי. כזכור, 

 ;Foucault, 2007לכך נקבע אופן הטיפול בו ) נורמלי', ובהתאם-האינדיבידואל כ'נורמלי' או 'א

Talyor, 2009.) אופטימלי של בידוד מקרה החדירה לאזור הגבול 'נשפט' כסטייה מהמודל ה

היא  אזור הגבולבנורמלי המסתובב -נתפס כפשיעה פוטנציאלית. התגובה לאובייקט האוההפרדה, ו

המרחב. כפי שציינתי לעיל, מלבד  ידי ובכך מושגת חזרה ההרמטיות שלהרחקתו מהאתר באופן מ

הצורך הביטחוני, מטרת השמירה על מודל הבידוד באזור הגבול, היא לשם מניעת הטשטוש וחיזוק 
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הגבול החברתי בין האוכלוסייה הישראלית בתחומי היישובים לבין האוכלוסייה הפלסטינית הנעה 

 במרחב. 

ירתם ליישוב וביצוע 'הפשע' אלא עוד נורמליים, אינה מתחילה מעת חד-הבקרה אחר הגורמים הא

 קודם, כפי שניכר מדבריו של יונתן, רבש"צ ביישוב ישראלי:

אני לא רוצה לדעת כשמחבל דקר תושב, כשמחבל פרץ לחלון או אפילו רק נכנס לחצר, אני רוצה "

היינו רוצים לדעת ברגע שהוא יצא  תאורטיתלדעת שהוא בדרך ליישוב. לפני, כמה שיותר לפני. 

. אין לנו יכולת לזה אבל אנחנו משתדלים כמה שיותר להרחיב את מעגלי ההגנה של מהבית

)יונתן, רבש"צ, מאי  "היישובים, בהתאם ליכולת תקציבית, יכולת טכנולוגית ויכולת משפטית

2018) 

יונתן, כאמון על ביטחון היישוב, מסתייע במידע על הגורמים שבכוונתם לחדור לתחומי היישוב 

פיגוע. במסגרת סמכותו ובכפוף למגבלותיו, הרבש"צ פועל להשגת מידע זה בזמן המוקדם  לביצוע

ביותר שניתן. שאיפתו של יונתן היא, במובן המטאפורי, להרחיב את שדה הראייה של 'עינו הפקוחה' 

הפיקוח מיועד לפרטים המהווים פוטנציאל לביצוע פשע, ומבחינתו של  של הריבון במידת האפשר.

המעקב אחריהם יתחיל מעת יציאתו של הפרט מביתו. זאת כמובן על אף ששום פשע עוד לא יונתן 

בוצע. בפועל הדבר לא בר ביצוע, אך בעת הכניסה לאזור הגבול, מתקיים הליך הבדיקה הדרוש 

 לזיהויו הפוטנציאל לפיגוע שתיארתי לעיל. 

עבודת הגבולות המשמעתית, משמעות הדברים היא, כי הניסיון למצב ולחזק את הגבול במסגרת 

כזי, עד ל'פתח ביתו' של הגורם הזר, חוצה את הגבולות הפיזיים של האתר הדיסציפלינארי המר

בודת גבול הנדונה כאן, ישנה מגמה של המערער על הגבול. מהיבט זה ניתן להסיק כי בטקטיקת ע

בודת גבול שבין תחומי על דרך זו, זוהי עהחוצה בין תחום אחד למשנהו.  בקרה על הגבול, באופן

( 'התרחבות'. בטקטיקה זו, עולם תוכן מוסיים מוכל Gieryn, 1995ידע שונים, אותה כינה גירין )

וליטיקה מתרחב פבמסגרת עולם תוכן אחר, ובכך מתרחבים גבולותיו. כך לדוגמא הגבול שבין מדע ל

 או מצטמצם.

דה ושומרון מהווים אתרי משמוע כחלק ניתן לסכם כי אזורי הגבול של היישובים הישראליים ביהו

מעבודת הגבולות במרחב. הפרקטיקות המשמעתיות המרכזיות המופעלות באתר הן המעקב 

כל תנועה בסביבת הגבול. היבט נוסף הוא  לניטורוהפיקוח המבוצעים באמצעות מצלמות וחיישנים 

חב אזור הגבול, מסווג הסגירות של האתר והגבלות תנועה על האוכלוסייה. במקרה של חדירה למר

הפרט על ידי תשאול וזיהוי, בהתאם לנורמת ההפרדה והבידוד. פרט שאינו רשאי לנוע במרחב נשפט 
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נורמלי ומורחק מהאתר. הפרקטיקות השונות עונות על צורך ביטחוני ובנוסף מייצרות גבול -כא

 חברתי ותרבותי בין סביבת היישובים לבין שכניהם הפלסטינים. 

 הבא אראה את השפעת הפעלת הפרקטיקות, ועל אימוצן באופן עצמי על ידי הסביבה.בתת הפרק 

 אימוץ גבול עצמי  

 ניתן לסווג את הפרקטיקות השונות שתיארתי לעיל כטכניקות של שליטה

techniques of domination)( )(Foucault & Blasius, 1993 . כפי שציינתי בפרק המבוא, טכניקת

ו אדם או גורם מסויים כופה את רצונו על האחר, קובע מה תהיה התנהגותו השליטה היא האופן שב

באזור הגבול שניתחתי עד כה, גורמי  (.201 :ומעצב את פעולותיו לשם יעד או מטרה מוגדרת )שם

הביטחון של היישוב הישראלי, מפעילים אמצעים שונים כגון סגר, בידוק והרחקה פיזית, על מנת 

ה במרחב, ולמנוע מערבוב וטשטוש הגבולות שבין האוכלוסייה הישראלית לשמור על נורמת ההפרד

 לפלסטינית. 

מלבד טכניקת השליטה, אבקש להסתייע במונח נוסף מהגותו של פוקו )שם( המכונה הטכנולוגיה 

בטקטיקת עבודת הגבול והאחרון , עבור ניתוח השלב הבא ((technology of the selfשל העצמי )

קות של העצמי הן המאפשרות לפרט לעצב את גופו, התנהגותו, ומחשבותיו הטכניהמשמעתית. 

באמצעות פעולות שונות. נקודת הממשק בין טכניקת השליטה לבין הטכנולוגיה של העצמי, קרי , 

 :האופן שבו הפרט מעצב את התנהגותו מושפע בדרכי השליטה של גורם חיצוני היא המשילות )שם

 בים אלה מיושמים באזור הגבול היישובי.  (. להלן אציג כיצד מרכי204

הרבש"צ יאיר, מתאר היבט אחד של שינוי התפיסה והתנהגות הפלסטינים ביחס לגבול, כפי שהוא 

 רואה זאת:

אין דרך לדעת מתי המכ"מ רואה אותו מתי הוא לא רואה  )באזור הגבול( לפלסטיני שמסתובב שם"

שנה של פעולות ביטחון או עשר שנים של  30שאחרי אותו, אין סימון בשטח. אבל קשה לי להאמין 

שב"מ, הדוד של השכן של החבר שנמצא בחמולה לא יודע בדיוק באיזה נקודה בדקו תעודת זהות 

לשכן של החבר ובאיזה לא, מתי רבש"צ קופץ ומתי הוא מציק אחרי שמסתובבים שם. הם יודעים 

 ( , סוגריים שלי2018צ לשעבר, מרץ )רועי, רבש" "טוב מאוד כי זה רבש"צ אחרי רבש"צ...

פרקטיקות הפיקוח נעלמות מעיני הסביבה, זאת מנימוקים ביטחוניים בסיסיים. אולם, על פי 

תיאורו של רועי, אין תושב פלסטיני שלא מכיר את גבולות האזור המפוקח בשל פרקטיקות הנהוגות 

ם ובכל רגע יופיע הרבש"צ 'ויציק' בו כבר שנים רבות. הפרט החודר למרחב, מודע לכך שצעדיו נצפי
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בשאלותיו ופעולותיו לסילוקו משם. לפי דבריו של רועי, הוא אינו יודע במדויק מתי והאם הוא נצפה 

אך ישנה ידיעה שיש אפשרות לכך. מצב זה מלמד על אחד העקרונות הבסיסים של הטכנולוגיה 

 & Dreyfus).158עליו ) המשמעתית והוא מודעתו התמידית של הפרט על האפשרות לצפייה

Rabinow, 1982,    

מודעות זו מובילה לשינוי התנהגותו של הפרט הממושמע בהתאם למצופה ממנו או לחילופין כנגד 

הפלסטיני שנע בסביבה בוחר להימנע מכניסה למתחם או לחילופין  ,ציפיות גורמי הביטחון. כלומר

להלן(. כך או כך, שינוי ההתנהגות של הפרט  נכנס מתוך כוונה ובידיעה כי הוא נצפה )כפי שאציג

במקרה זה הוא אינו תוצאה של כפייה או כורח מטעם הריבון, אלא תוצאה של הפנמת עקרונות 

מודל ההפרדה והבידוד הנהוג בשטח על ידי הפרט באופן עצמי. כך הסובייקט משנה את התנהגותו 

מובן זה, גורמי הביטחון של היישוב ב עליו.טכנולוגיית השליטה הפעלת באופן עצמי כתוצאה מ

 הישראלי 'מושלים' במרחב ובפרטים הנעים בו, לשם כינון הגבולות הביטחוניים והחברתיים. 

להבנתי על היבט מרכזי בטקטיקת עבודת הגבול המשמעתית: דרך ההתמודדות של הדבר מלמד 

י של הגורם הזר כך הסובייקט עם טשטוש גבולות בין תחומים שונים היא על ידי הובלת שינו

 שיתאים למודל הנורמטיבי שהוגדר, ויימנע בעצמו מניסיונות של ערבוב בין התחומים. 

ה, אראה 'תופעת לוואי' של עבודת הגבול המשמעתית המתקיימת במרחב הישובים לסיום פרק ז

הישראלים. כאמור, מטרתה של עבודת הגבול היא מניעת חדירה וטשטוש הגבולות המרחבי 

תי. יחד עם זאת, פרקטיקות המשמוע המופעלות באתר, גורמות להבנתי לתגובה נוספת מצד והחבר

 הסביבה הפלסטינית מלבד הימנעות מחדירה לשטח. תופעה זו ניכרת בדבריו של יאיר, סגן רבש"צ: 

אם מישהו נכנס לתוך תא השטח הוא בודק את מהירות התגובה שלי. הוא בודק אם אני ערני או "

ך כלל מחבלים יגיעו ליישובים שנראים שהם לא מוכנים למתקפה. זה אומר שהפלסטיני לא... בדר

מגיע ליישוב ולא באמת מסתכלים עליו. הוא יכול לשוטט על הגבולות של היישוב, הוא יכול להיכנס 

פנימה וייקח שעה עד שיגיעו אליו... הוא בודק כמה עמוק הוא  יכול להגיע עד שיתפסו אותו... הם 

 (2017)יאיר, סגן רבש"צ, דצמבר  "תים עלינומתצפ

לעיתים המודל האופטימלי של הפרדה ובידוד אינו מופנם בצורה מלאה מדבריו של יאיר עולה כי 

על ידי הפלסטיני, ומתקיימים ניסיונות חדירה למרחב. ניסיונות אלה הם לא לשם פגיעה ביטחונית 

ון. הפלסטיני מתצפת ובוחן את הפעולות ישירה אלא לצורך מעקב אחרי תגובות גורמי הביטח

השונות המבוצעות, ומנגד גורמי הביטחון מודעים למעקב זה ומשנים בעקבות כך את התנהגותם. 

 מוכן מפני הסביבה, הבוחנת באופן תדיר את רמת הביטחון.  להראותיאיר מתאר שעל היישוב 
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עבודת ון הישראלים, התפתחה כתגובה לעבודת הגבול שמבצעים גורמי הביטחניתן להציע כי כך 

המבקרת ומפקחת על פעולות גורמי הביטחון, האוכלוסייה הפלסטינית, מצד גבול משמעתית 

 ומובילה לעיצוב ושינוי התנהגותם. 

הוא מרחב זה אזור הגבול. למעשה התפר שבין עבודת הגבול הישראלית לבין זו הפלסטינית, הוא 

תהליך משמוע מצד הישראלים, אך במקביל גם גורמי  הפלסטיני עובר להמקום בו האינדיבידוא

הביטחון הישראליים מתנהגים בו אחרת בידיעה כי מעשיהם נצפים ומבוקרים, ושם עליהם להפגין 

 מינליבראייה זו ניתן להתייחס לשהייה במרחב המשמוע ככניסה למרחב ליולהחצין את הביטחון. 

בתווך שבין הסביבה הישראלית המובהקת לבין זו ו, בו הפרט מצוי "על הגבול" )ראו פרקי המבוא(

הפלסטינית. מציאות הלימינלית אינה אפשרית לאורך זמן והוא נדרש להתרחק מהמקום או 

 הישראלי או הפלסטיני.  -להיכנס לאחד המתחמים 'הנורמלים'

וי מצבו למעשה, ניתן ללמוד ממצב זה כי הניסיון למצב את הגבול בין התחומים השונים, על ידי שינ

של התחום הזר, מוביל מחד להפחתת ניסיונות הערעור על הגבול אך מאידך עלול לגרום לתגובת 

 נגד של הגורם הזר, ולהתפתחות תהליך עבודות גבול מצד עצמו. 

ולות וקבוצות, בהשוואה הבא אבחן תהליך של כינון גבול פיזי וחברתי במרחב מרובה גבבפרק 

 יארתי לעיל. לאזור הסטרילי של המשמוע שת
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 עבודת גבול אבטחתית: 2פרק 

בפרק הקודם תיארתי את מנגנון המשמוע כבסיס לטקטיקה של עבודת גבול מקומית במרחבי 

פלנאריים סי, עוצבו אתרים דיזו גבולם ביהודה ושומרון. במסגרת עבודת היישובים הישראלי

תאם למודל של הפרדה המבודדים מהסביבה ויוצרים 'בועה' הרמטית, מפוקחת וממשמעת בה

במרחב. טקטיקה זו יכול להתקיים רק במרחב סגור באופן יחסי אשר גבולותיו ברורים גם אם לא 

 באופן פיזי. 

-אופן שבו הגבולות מתעצבים ביהודה ושומרון באזור רחב, דינאמי ורבהבפרק זה, אנתח את 

ן בחוסר רציפות תרבותי. כפי שתיארתי בפרקים הקודמים, אזור הגדה המערבית מאופיי

טריטוריאלית, הן של צורות הישוב הפלסטיניות והן של הישראליות. התושבים ביהודה ושומרון 

חוצים באופן יומיומי את 'גבולות' יישוביהם למרחב משותף בו שתי האוכלוסיות באות בממשק 

ורך ללא אמצעי הפרדה ביניהן. בהקשר של עבודת גבול המתקיימת במרחב כזה העולה מתוך הצ

להבחין ולהבדיל בין כל קבוצה, דרוש מנגנון ניהולי שונה מאשר הטכנולוגיה המשמעתית.  מנגנון 

כזה המסוגל להכיל את המגוון של האירועים, אוכלוסיות והתרחשויות השונות, בתהליך עיצוב גבול 

ג ( את המושFoucault, 2007תרבותי ביניהן. טכניקה כזו מצאתי בפיתוחו של פוקו )-חברתי

   Glück, 2015 ;2014 בנושא )העדכנית ובספרות  ',apparatus security -'המנגנון האבטחתי 

Klauser, Paasche, & Söderström, Samimian-Darash, 2016;)  

בהתאם למנגנון האבטחתי, כלל הפרטים באוכלוסייה מקוטלגים לקבוצות כפי שסקרתי במבוא, 

יל, מיקום ומידע נוסף. לאחר מכן, קובע הממשל את 'המצב שונות המבוססות על מאפייני מגדר, ג

  (, של התפלגות האוכלוסייה ונוקט פעולות ל'נרמול' הפרטים בהתאם לכך. (favorableהרצוי' 

המנגנון הביטחוני מאפשר מידה מסוימת של חופש, בכך שקיימת קשת רחבה של נורמטיביות, 

יני הגורם המושל. נות, בתוך הגבולות המקובלים בעהמכילה קצוות וסוגי התנהגויות או קבוצות שו

 space ofהמנגנון האבטחתי הופיע כמענה ל'בעיית' ממשול של אוכלוסייה במרחב של זרימה )

circulation( )Foucault, 2007: 27( וחופש )Samimian-Darash, 2016 .) המנגנון האבטחתי

 :Foucault, 2007, רצונות, ואירועים )משתמש במציאות הנתונה הכוללת סירקולציה של רעיונות

( ושואף למקסם את התופעות הסירקולטיביות החיוביות ולמזער את השליליות. מטרת המנגנון 29

  .היא לא מיגור מוחלט של השלילי אלא הכלתו כאמור בגבולות המקובלים
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תו, וגמישותו. ההיגיון המרחבי של הביטחון, הוא ניהול הריבוי כיחידה שלמה, על גווניו, נזילו

המרחב האבטחתי עונה על הצורך לשלוט, לווסת ולנהל תנועה, מעברים ופיזור סירוקלטיביים. 

 מידת חופש התנועה מהווה פועל יוצא של משמעות המנגנון הביטחוני במרחב. 

, אבקש לטעון בשורות הבאות כי באזור יהודה ושומרון מתקיימת עבודת זה מסגור תיאורטילאור 

ראשית, נבחנות ומקוטלגות הנורמות, הקבוצות  וססת על המנגנון האבטחתי כדלקמן:גבול המב

. מזיהוי מרכיבות התפלגות נורמלית של אוכלוסייההוההתנהגויות השונות במרחב יהודה ושומרון, 

ההתנהגויות עולה מאליו כי ההבדל המרכזי באוכלוסייה הוא בין הישראלים לבין הפלסטינים, 

בשלב השני, מעוצבות וי" אותו הממשל רוצה לקדם הוא ההפרדה בין הקבוצות. ומכאן "המצב הרצ

"מוצרי גבול", המכוננות את ההבדלה בין הקבוצות באופן המאפשר  שכיניתיפרקטיקות מרחביות 

ידך. בשלב השלישי, תנועה וסירקולציה של האוכלוסייה מחד, אך מבחין בין מאפייני כל קבוצה מא

קצה במסגרת הקשת הנורמטיבית הלת התנהגויות שונות של קבוצות טכניקות להכמתפתחות 

 שהוגדרה, תוך ניסיון נרמול וצמצום תנועות שליליות המערערות את הגדרת הגבולות בין הקבוצות.

זו מאפשרת יצירת גבולות בין קבוצות ותחומים במציאות דינאמית ומגוונת, ללא צורך   הטקטיקכך 

 רמות הקיימות אלא העצמתן או לחילופין מזעורן. בביטול ועיצוב מחדש של הנו

 קטלוג אוכלוסייה ומרחב .א

המרכיב הראשון במנגנון האבטחתי הוא מיון האוכלוסייה לקטגוריות על פי הנורמות הקיימות 

במציאות. שתי 'התנועות' המרכזיות הקיימות ביהודה ושומרון ונבדלות זו מזו במאפייניהם 

כלוסייה הפלסטינית והאוכלוסייה הישראלית. חלוקה זו היא התרבותיים והחברתיים הן האו

הליבה של ההתפלגות הנורמטיבית של האוכלוסייה ביהודה ושומרון. מעבר לכך, בהתאם למנגנון 

הנדון, הממשל אוסף מידע ופרטים על האוכלוסייה לזיהוי התנהגויות שונות וזיהוי "המצב הרצוי" 

מבוצעות ביהודה ושומרון באמצעות גורמי המודיעין הממוצע של האוכלוסייה. פעולות אלו 

 השונים. אורי תיאר אחת מהן: 

מיפויים זה בעצם אומר שיש אזור שמודיעינית אנחנו לא מכירים אותו, בתים שלא יודעים מי גר 

שם... ובעצם עושים רישום. לוקחים תעודות זהות מכולם, רושמים כמה אנשים נמצאים בבית, 

 (2018)אורי, סמ"פ במיל', ינואר  .איזשהו סקיצה שלו כמה חדרים, עושים

, מכוון למטרת איסוף מידע על האוכלוסייה הפלסטינית. אין מטרתו מעצר נוהל 'מיפוי' שאורי ציין

מפגעים או 'החריגים' שבאוכלוסייה, אלא מתוך רצון הממשל להגדיל את הידע על המרחב ועל 

חרות ממיינות את כלל האוכלוסייה, ולא רק את האוכלוסייה המתגוררת בו. פעולות אלו וא
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עתית שתיארתי בפרק הקודם, בה ההתייחסות ממוקדת )בניגוד לעבודת גבול משמ החריגים שבה

 . לחורגים מהנורמה בלבד(

, כפי שמתאר תעודות זהותהשימוש במידע שנאסף בהליך המיפויים מוגבר באמצעות פרקטיקה של 

 ישי, מפקד כיתה במילואים: 

ל מול הפלוגה של הגדוד, שם יש מאגר של תעודות זהות "ה מעביר את מספר הזהות מול החמאת

חקירה, או מפגע ולפי זה יודעים. אם יש בעיה לש נדרובודקים אם התעודה תקינה, אם הבן אדם 

עם תעודת הזהות ויוצא שהבן אדם מבוקש אז כמובן עוצרים אותו ומחכים שיגיע סיור ויעביר 

 (2018ק, למי שצריך...' )ישי, מ"כ במיל', ינואר "ם הצבאיים, לחטיבה משם לשבאותו לגורמי

קירה ומפגעים. תתי על פי תיאורו של ישי, האוכלוסייה הפלסטינית נחלקת ל'תקינים', נדרשים לח

, מסווגות את כלל האוכלוסייה ולא את הגורמים העיונים בלבד. על כן, כל אדם הקטגוריות האלה

ושומרון יכול להיבדק על אף שהוא אינו מעלה חשד כזה או אחר. יש לציין, כי אחת  אשר נע ביהודה

הקטגוריות שהזכיר ישי היא 'נדרש לחקירה', כלומר רצון של גורמי הביטחון להגדיל את המידע על 

האוכלוסייה, בדומה לפעולת המיפויים, למרות שאותו אדם אינו מהווה סיכון ביטחוני בהכרח. 

ודת הזהות אצל גורמי המודיעין, מאפשר לזהות את רמת הסיכון של אותו פרט, ולסווג בידוק של תע

 .  ותו באחת הקטגוריות הביטחוניות לעילא

 .Foucault)( bandwidth of the acceptable)מקובלים' הגבולות הלאור האמור, מתקבלת תמונה של '

סייה כוללת ישראליים ופלסטינים ביחס להתפלגות האוכלוסייה בעיני הממשל. האוכלו( 2007:20

כשתי קבוצות מרכזיות הנבדלות במעמדם האזרחי ובמאפייניהם התרבותיים. איסוף מידע ממוקד 

וביל גם כן לחלוקה על בסיס הסיכון הביטחוני של הקבוצה וסיות ביהודה ושומרון, מעל האוכל

בעיני גורמי הביטחון הישראליים, כאשר המסה הקריטית של האוכלוסייה הינה הקטגוריה 

'תקינים'. למעשה 'המצב הרצוי' שעולה מתוך בחינת הנורמות של האוכלוסייה בעיני גורמי הביטחון 

הישראליים, הוא ההפרדה והחלוקה לקטגוריות וקבוצות בעלות מאפיינים תרבותיים וביטחוניים 

 שונים.  

חלוקה זו באה לידי ביטוי גם בהפרדה המרחבית בשטח. בהתאם לחלוקה הטריטוריאלית 

והמשפטית אשר מקורה בהסכמי אוסלו, מרחב יהודה ושומרון חולק לשלוש קטגוריות המובדלות 

שתיארתי בפרק המבוא . בעקבות תהליכים היסטוריים C-ו A ,Bבסוג הסמכות השולטת שם שכונו 

החלוקה לאזורים הנשלטים כעיקרם על ידי הפלסטינים ואזורים בעלי  הסמכויות השתנו, אך
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שליטה ישראלית נשמרו. כמו כן התעצמה ההפרדה וההגבלות של האוכלוסיות לכניסה ותנועה בכל 

אזור. בהתאם לכך, 'המצב הרצוי' אותו הממשל ביהודה ושומרון מבקש לקדם הוא הפרדה מרבית 

, ואילו Aלה. במצב זה, הישראלים אינם מורשי כניסה לשטחי  של כל קבוצה מהאזור שאינו מיעוד

 הפלסטינים מוגבלים בכניסתם לשטחי היישובים הישראליים. 

ניתן לסכם בשלב זה, כי ראשיתה של טקטיקת עבודת הגבול האבטחתית היא במיפוי הנורמות 

בסיס הנתונים  וההתנהגויות השונות הקיימות במרחב, וזיהוי המסה המרכזית ביחס אליהם.  על

שהתקבלו, מעוצבת עבודת גבול בין המרכיבים השונים של ההתפלגות הנורמטיבית, לכינונו של 

במסגרת עבודת הגבול, אין החרגה והרחקה של גבול חברתי המבחין ומבדיל בין כל קטגוריה.  

המשך(, ( )כדוגמת מפגעים, וממשקים לא רצויים כפי שאתאר בunfavorableהקבוצות 'הבעיתיות' )

 אלא הכלתן כקטגורייה מובחנת, בשולי ההתפלגות הנורמטיבית. 

 

 'מוצרי גבול' במרחב סירקולטיבי .ב

 

כפי שהזכרתי לעיל, 'המצב הרצוי' הנורמטיבי של התפלגות האוכלוסייה ביהודה ושומרון הוא 

הפרדה בין הקבוצות השונות באוכלוסייה מבחינה תרבותית וביטחונית. בהתאם לכך התפתחה 

החלוקה המרחבית לאזורים המיועדים לקבוצות נפרדות. אולם, בתווך שבין האזורים הפלסטינים 

לאזורים הישראלים, מתקיים ערבוב וממשק יומיומי בין האוכלוסיות הנעות ללא כל הפרדה 

, מוחשיים ומובהקיםביניהם. כמו כן, גבולותיהם הטריטוריאליים של אזורים השונים אינם 

מצב זה מערער על החלוקה  ים אינם ברורים לרוב.ביטחוניו ים, מנהלייםיהמדינ ההבדליםו

הנורמטיבית של האוכלוסייה כבעלת קבוצות נבדלות. לפיכך, אבקש לטעון כי במסגרת עבודת 

'מוצרי גבול', המסמלות ומכוננות  כיניתיעוצבו פרקטיקות גבוליות שונות, אותן  הגבול האבטחתית

בין קבוצות שונות, באופן המאפשר כמו כן את הזרימה והתנועה של את הגבול הפיזי והחברתי 

 האוכלוסייה. 

 ( boundary objectלמוצרי הגבול ביהודה ושומרון מאפיינים דומים לאובייקט גבול )

Star & Griesemer, 1989) ,) .גבול אובייקט אותם סקרתי בפרק המבוא ואזכיר בתמצות להלן

בין  (common coin)יצירת שפה משותפת  וכדו', המאפשר, מקום, הינו אלמנט פיזי, מושג מופשט

גבול מוכרחים להיות -קבוצות או תחומים תוך שמירה על הזהות העצמית של כל יחידה. אובייקטי

גמישים מספיק כדי לכלול את המאפיינים המגוונים של השותפים למעשה, אך עליהם להיות יציבים 
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. בהמשך לכך, (Riesch, 2010 שם;)במרחבים שונים   (consensus)מספיק ליצירת מכנה משותף 

אובייקט גבול מחד מפריד ומבדיל בין קטגוריות )חברתיות/מופשטות/פיזיות(, ומאידך מספק 

-Samimian) שמשת כנקודת ההתקשרות בין הצדדיםנקודת ייחוס משותפת משני עברי הגבול, המ

Darash et al, 2016; Harvey and Chrisman, 1998) לאור זאת, אבחן להלן כיצד מוצרי הגבול .

שעוצבו במסגרת עבודת הגבול האבטחתית, מכוננים את הגבול הטריטוריאלי והחברתי בין 

 הקבוצות השונות שקוטלגו באוכלוסייה, ומייצרים במקביל נקודות ייחוס משותפות ביניהן. 

מרואיינים השונים במסגרת אסקור ארבע פרקטיקות מרחביות אותם תיארו בפניי ה לאור זאת,

מחקר זה, אשר לטענתי מהוות יישום של טקטיקת עבודת הגבול האבטחתית באזור יהודה 

לוחיות רישוי, וכל אחת מייצגת פן תעודות זהות וושומרון. הפרקטיקות הן שילוט, מחסומי פתע, 

 אחר של הטקטיקה כפי שאתאר להלן. 

 שילוט .1

ול, הוא שילוט והתרעה מתאימה. ביהודה ושומרון, שילוט אחד המאפיינים הבולטים של מעבר גב

, כפי שניתן לראות בתמונה להלן: Aשכזה מוצב בכניסה לשטחי

 

 שילוט במחסום ביהודה ושומרון. צילום: רועי הרצוג - 2תמונה 

דת בידוק, באתר בו צולמה התמונה, מוצבים מספר שלטים כחלק ממכלול של מחסום הכולל עמ

 בו כתובה(. בין השלטים השונים, ניתן להבחין בשלט אדום 'פילבוקס'מכשול מבטון ומגדל שמירה )

. לרוב, השלטים מוצבים בצמתי כניסה לכפרים שונים, בשלוש שפות, Aבפני הכניסה לשטח  אזהרה

צילומה,  ללא כל מחסום פיזי המלווה אליהם. ניתן להבחין בתמונה כי המחסום אינו מאויש בעת

 בדומה לצמתים רבים ברחבי יהודה ושומרון.   Aכך שאין כל מניעה לחלוף על השלט ולהיכנס לשטח 

בשלט נכתב כי הכניסה לישראלים אסורה, מסכנת את חייהם ומהווה עבירה פלילית. העבירה 

 םשניתן במהלך האינתיפאדה השנייה האוסר על כניסת ישראליצו אלוף הפלילית מתייחסת להפרת 
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. שלטים אלו הם אחד הסממנים הבולטים ביותר של (2000, 378)צו מס' שניתחתי בפרק הקודם 

תיחום בין אזורי השליטה השונים ביהודה ושומרון, אשר כל המרואיינים במסגרת מחקר זה ציינו 

פקטו. ישראלים נמענים מלחצות את קו השלט בכוונה תחילה, וכן -את נוכחותם ומשמעותם דה

לא יכנס לשטח שמעבר לשלט זה אלא אם כן הוא במסגרת משימה ייעודית בפנים שטח  כוח צבאי

A לעומתם, עבור האוכלוסייה הפלסטינית, מסמל השלט את המעבר לאזור הנתון לסמכות .

 הביטחונית והתפקודית של הרשות ולא של צה"ל. 

נן ומעצים את תודעת : ראשית, השלט מכומרכזייםנושא מאפייני גבול  Aכך למעשה, שלט לשטחי 

הוא מבהיר באופן  .ללא כל הפרדה ביניהם Aהגבול עבור האוכלוסיות הנעות במרחב שמחוץ לשטח 

חד משמעי כי מנקודה זו והלאה, הערבוב אסור ומסוכן; שנית השלט הינו נקודת ייחוס גיאוגרפית 

ת השלט ושפמשותפת עבור שתי הקבוצות שמשני עברי הגבול, כפי שנראה מתוכן ההודעה ומ

הגבלה בפני קבוצה אחת ללא מייצר מאפיין שלישי ומרכזי: השלט ו ;אוכלוסייההמותאמות לכלל ה

 כל פגיעה בזרימה ובתנועה של קבוצה שנייה. 

להתייחס אל השלט כאל 'מוצר גבול' של עבודת הגבול האבטחתית. מוצר זה משמש  לאור זאת, ניתן

ח שבין האוכלוסיות אלא וא אינו מבטל את המתלהבחנה ולהבדלה בין קבוצות ותחומים, ה

הפרקטיקה מתייחסת לשתיהן ביצירה של אובייקט שלישי המכיל כל קבוצה ומאפייניה. מעבר לכך, 

של השלט מאפשרת את כינון וההכרזה של הגבול ללא כפייה והתערבות כוחנית המגבילה את תנועת 

מסר בשלט, לרוב עושים זאת מתוך רצון האוכלוסיות. אף הישראלים המוגבלים בכניסתם כפי שנ

 עצמי שלהם ולא מכורח כל שהוא. 

הייחודיות של פרקטיקה זו, היא בכך שהיא מדגימה כיצד עצם ההכרזה על קיומו של גבול 

 בדבריו של יונתן הרבש"צ: תו, משפיעה על כינון הגבול בפועל. הדברים ניכריםומשמעו

, אין כניסה Aיום, אתה רואה המון שלטים 'שטח ה 60בכניסה לכל כפר, בכל ירידה מכביש 

, לפעמים זה שטח B, זה לא נכון, זה אולי שטח Aלישראלים'. רוב המקומות שמסומן כניסה לשטח 

C אבל לא רוצים שתיכנס כי זה כפר ערבי ויודעים מה יקרה ליהודי שנכנס לכפר ערבי... כיום יש .

עו ממני דה פקטו, ויציבו שלטים שאוסרים עליי, אבל ימנ Aרבתי'... הם לא באמת שטח  A'שטח 

ואז בן אדם תמים יגיע ויהיה בטוח שזה אסור, לא יאשרו טיולים בשטחים האלה, ולאט לאט אתה 

כולל כוחות שיטור ולכוחות  ות לרשות הפלסטינים באזורים האלה,רואה בשטח שנותנים סמכוי

 (2018)יונתן, רבש"צ בפועל, מאי  כאלה.
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החוצה )כביש מרכזי  60ונתן היא כי השלטים המוצבים בצמתים השונים לאורך כביש טענתו של י

יהודה ושומרון(, אינם תואמים את הגבולות המופיעים במפות כפי שנקבעו בהסכמי אוסלו.  את

מכוננים בפועל את קו הגבול  Aשלטי שטח מלבד ההתרעה בפני מעבר הגבול,  כי נראה מדבריו 

די ביטוי עבור האוכלוסייה שנמנעת לחצות את קו השלט, ובסופו של דבר, עצמו. השפעתם באה לי

 גם ביחס לגורמי הממשל והסמכויות שמוענקות בשטח. 

אם כן, מניתוח המאפיינים של השלטים ביהודה ושומרון, עולה כי פרקטיקה זו מדגימה כיצד 

(. circulationעה וזרימה )גווני באופן המאפשר תנו-תרבותי ורב-מעוצב 'אובייקט גבול' במרחב רב

מוצר גבול זה, מכונן את ההבדלה בין אזורים, תחומים ואוכלוסיות שונות באמצעות עצם ההודעה 

ממשק של 'שפה ייחוס ונקודת  ת, ויחד עם זאת מייצרעל קיום הגבול באמצעות אובייקט זה, 

 שפתי. -משותפת' ביניהם באופן תלת

ה זו על עבודות גבול מתחומים אחרים, בהם יש רצון פרקטיקהתובנות מכך ניתן להשליך את 

הצבת הגבול. הפרקטיקה מלמדת כי  לאפשר תקשורת או מעבר חופשי 'בין עולמות' שונים, יחד עם

  הגבול שהוא הציב, שם יהיה גבולו. נקודה שבה הסובייקט יכריז לסביבה עלב

 מחסום .2

 אוכלוסייה מאזור אחד למשנהו אחד מהמאפיינים הבסיסיים של הגבול הוא מניעה של מעבר

(Newman, 2003) המקום בו מתאפשרת תנועת אוכלוסייה מבוקרת הוא מעבר הגבול, אשר .

. אזור יהודה ושומרון מתאפיין במספר רב של מחסומים 2מכונה לרוב ביהודה ושומרון כ'מחסום'

. המחסומים Internal\ External closure( )(Brown, 2004'חיצוניים' ו'פנימיים' לאורך גבולותיו )

 ואילו 3'(67החיצוניים מוצבים בגבול בין הגדה המערבית לשטח מדינת ישראל הריבונית )קווי 

המחסומים הפנימיים מהווים נקודת מעבר בין אזור אחד למשנהו בתוך יהודה ושומרון, כדוגמת 

ן לשניים: . ניתן לחלק את המחסומים הפנימים ביהודה ושומרוCלשטח  Aהמעבר בין שטח 

מחסומים קבועים ומחסומים ארעיים. המחסומים הקבועים, אשר מוצבים לרוב בכניסה לערים 

פלסטיניות מרכזיות כדוגמת שכם וג'נין, הפחיתו את פעילותם במידה רבה במהלך העשור האחרון, 

 .(2009)שרון,  אך לא נעלמו כליל

                                                 

בעשור האחרון ישנה מגמה של שינוי שמותיהם של המחסומים למעברי גבול, כחלק משינוי התפיסה כלפי האוכלוסייה  2
 (. 2004צמצום המחסומים )וייס, הפלסטינית הכוללת הקלות ו

 במסגרת מחקר זה, לא נותחו מאפייניהם של המחסומים החיצוניים, אשר בהם עסקו בהרחבה בספרות 3
(Ben-Ari et al, 2005; Bornstein & Avram 2001; Bornstein, 2002; Hass, 2004; Regan-Wills, 2016;  

 (.  2011ברדה, 
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 : 2009ווארה' בשנת תומר, מפקד מחלקה במילואים, סיפר על תפקידו במחסום 'ח

...הצבא אז היה הרבה יותר חזק בתקופה ההיא... כל רכב שעובר בודקים.. כל האזרחים שיוצאים 

משכם. אין דבר כזה שמישהו לא עובר בדיקה. יש ממש עמדות בדיקה להולכים על שתיים, מה 

ם ובדקנו את שנקרא, ועמדות בדיקה למכוניות. כל אוטובוס שהגיע, כל האנשים היו בעצם יורדי

האוטובוס ותעודות זהות של כולם... זה בעצם היה דבר מאוד אגרסיבי.)תומר, מ"מ במיל', ינואר 

2018) 

מחסום חווארה נחשב כנקודת ביקורת ראשית על הנכנסים והיוצאים מהעיר שכם למרחב הכפרים 

ואילו המרחב על פי הסכמי אוסלו  Aבגזרה. שכם היא עיר פלסטינית מובהקת הנכללת בתוך שטח 

. התהליך אותו מתאר תומר, מצביע על דרישה לבדוק באופן Cאו שטח  Bשמסביבה נחשב כשטח 

שנתפס כ'אגרסיבי' בעיניו, כל מי שמבקש לעבור במחסום. הבידוק כולל מעבר בעמדה המאוישת 

 על ידי חייל וכן בדיקת תעודות הזהות של העוברים. 

ד ואחד מהעוברים, דרישה זו מסמלת את התיחום בין מלבד הצורך הביטחוני של בדיקת כל אח

האוזרים השונים באופן מובהק. לאחר המעבר במחסום וכל הכרוך בו, אין אפשרות לטעות בהגדרת 

השטח והסמכות השלטונית הנוהגת בו. במובן זה, המחסום מהווה פרקטיקת גבול בסיסית 

 ול באזור. במקומות בהם הוא מופעל, המדגיש את קיומו של מעבר הגב

  

פוסט'. חסם זה מופעל -'צ'ק –סוג אחר של המחסומים הפנימיים ביהודה ושומרון הוא חסם הפתע 

 A)שבשליטה ישראלית בלבדית( לשטחי  C באתרים קבועים או משתנים, לרוב במעבר משטחי 

 פלסטינית(. החסמים מיואשים על ידי חיילי צה"ל בשגרה המבצעית, באופן )שבסמכות תפקודית

 לאיתור וחסימת מפגעים.  התרעה מודיעינית המחייבת הפעלת חסם מזדמן או עקב

 אורי, סגן מפקד פלוגת מילואים תיאר את המניע לתפעולו של החסם בעיניו:

מנקודה  )אמצעי לחימה( פוסט היא לסקל ולשבש מעבר של מבוקשים ואמל"ח-המטרה של הצ'ק"

לדוגמא, ואז אתה רוצה ליצור אצלם  Aהם, שטחי לנקודה. יש אזורים שמתנהלים בהם כבתוך של

זה בא לתת למישהו את  הענייןתודעה שגם זה הם לא יכולים לעשות איך שבא להם. לצורך 

המחשבה כשהוא בא לעשות פיגוע הוא לא חוזר הביתה בלי שהוא אולי ייתקל באיזשהו מחסום 

 (2018)אורי, סמ"פ במיל', ינואר  "צבאי...
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פוסט על פני מחסום הקבע הוא באלמנט ההפתעה. תכונה זו מאפשרת לצבא -ייחודו של הצ'ק

להפחית את כוח האדם המאייש את המחסום באופן ספורדי מחד, ומאידך לעורר בתושבים 

הפלסטינים את 'המחשבה' על הגבול בעקבות המחסום אשר נקרה בדרכם.  לולא קיומו של החסם, 

ם כבתוך שלהם', לבין שאר האזורים לא היה מורגש. בו הפלסטינים 'מתנהלי Aההבדל בין שטח 

במקרה זה, די בסיכוי שאינו וודאי להיתקל במחסום צבאי, על מנת ליצור את האבחנה בין האזורים 

 השונים במרחב. 

במובן זה חסם הפתע מהווה סוג אחר של מוצר הגבול מזה שתואר במחסומים הקבועים. החסם 

כרח, בעת בו המחסום איננו מאויש אך השפעתו על תודעת הגבול מהווה פרקטיקה שאיננה פיזית בה

 עודנה נוכחת.  Aשל הנכנסים והיוצאים משטחי 

פרקטיקה זו מלמדת לדעתי על תכונות המקסום והאוטימפזציה של הסירוקלציות החיוביות 

 כפי שניסח זאת פוקו:  ,ומזעור השליליותבאוכלוסייה 

Discipline works in an empty, artificial space that is to be completely constructed. 

Security… is simply a matter of maximizing the positive elements, for which one 

provides the best possible circulation, and minimizing what is risky and inconvenient, 

like theft and disease, while knowing that they will never be completely suppressed” 

(Foucault, 2007:34) 

במסגרת המנגנון האבטחתי הממשל מבקש להעצים את התופעות המאפשרות את על פי האמור, 

הסירוקלציה המיטבית ביותר, ומנגד לצמצם את אלו המסכנות זאת בהתאם לנורמות הקיימות 

חסם הפתע מאפשר במידה מסוימת את התנועה והזרימה  בהתאם למנגנון האבטחתי,במציאות. 

של אוכלוסיות בין האזורים השונים, בד בבד עם הניסיון לצמצם תנועת מפגעים ואיומים שונים, 

 בידיעה לכתחילה שהדבר לא יבוטל לחלוטין. 

 ;Hass, 2004במחסום שאינו קבוע, מייצר אמנם התערבות כוחנית בחופש התנועה )השימוש 

(Brown, 2004; Joronen, 2017) אולם הוא אינו מעצב מחדש את הסביבה מהיסוד כפי שמתרחש ,

ביחס  Cלשטח  Aהמעבר משטח ה הקיימת של נורמהפוקו. במנגנון המשמוע, על פי תביעתו של 

 לאוכלוסייה הפלסטינית, נשמרות במידה מה, בתוספת של ניסיון מזעור של האלמנטים השליליים. 

 יאיר, מפקד כיתה במילואים את החסם:באופן זה, תיאר 
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פוסט( זה מחסום נושם, שאתה לא בודק כל אחד אלא נותן לו לנשום. יש מחסום שאתה -...)הצ'ק"

חונק, סוגר אותו, כל אחד נבדק. כאן אתה בודק אחד ונותן לכמה רכבים לעבור. אין חוקיות 

ון הוא שאתה יכול לפספס בן אדם .. החיסר.בכוונה, כי אז לא יכולים לצפות מה אתה הולך לעשות

המטרה זה לא להקשות על מרקם החיים. זה לתת להם לחיות  .חשוד, נשק, הברחות, מחבלים..

לא יכולים לשלוט אנחנו  .בצורה סבירה בלי להתסיס. אתה יכול לפספס אבל לוקחים את הסיכון..

 (2018יאיר, מ"כ במילואים, ינואר ) על כל הגזרה"

י שעלה מתיאורי המרואיינים היא אינה למגר באופן מוחלט תופעות שליליות מטרת המחסום, כפ

כדוגמת הברחות סחורה, נשק, חדירות מחבלים וכדו'. ניסיון של עצירת התופעות יכול להתרחש 

)כפי שתואר בייחס למחסום  במחסום המאוייש באופן תדיר בעל בדיקות מקיפות ופולשניות

הפתע מאפשר 'נשימה' של תנועת אוכלוסייה תוך ידיעה כי  . לעומת זאת, חסםחווארה לעיל(

האירועים הבעייתים ביטחונית לא יסוקלו. הדבר נעשה לטענתו של יאיר מתוך התחשבות 'במרקם 

החיים' הקיים, ובמילים אחרות התייחסות לנורמות הטבעיות, במטרה למקסם ולטייב תנועה בין 

  גבולות באופן שאינו מסכן את האוכלוסייה.

 אם כן, במסגרת עבודת הגבולות, הפרקטיקה המרחבית של חסמי פתע מהווה התערבות משמעותית

לשם כינון ועיצוב גבולות  יותר מאשר בפרקטיקת השילוט, בחיי האוכלוסייה ביהודה ושומרון,

במרחב. חסם הפתע מייצר כאמור 'תודעת גבול' של אלו העלולים להיתקל במחסום בדרכם, גם 

ינו פעיל. בשל אי הקביעות של המחסום בזמן ובמקום, בחסם מעוצב גבול שאינו בעת שהוא א

משבשת באופן מוחלט את הסירקולציה הטבעית של האוכלוסייה, ומאפשרת גם תנועה ומעבר 

השני של המטבע, הפעלת החסם אינה מסקלת אירועים שלילים  וצדמבמרחב ללא כל עיכוב ובידוק. 

 בות בסיכון הנגזר מכך.   אלא שואפת למזערם תוך התחש

פרקטיקה זו, מלמדת על האפשרות לשלוט ולווסת תופעות חוצות גבולות, באופן דינאמי וספורדי. 

יתרונות הטכניקה הם בצורה הטבעית שהגבול מוטמע בחברה או בסביבה, לא צורך בשינויים 

' בספיגת אירועים התנהגותיים או פיזיים מקיפים. עם זאת, הסובייקט שהציב את הגבול 'מסתכן

 באופן מוחלט.  בטלםשל ערעור הגבול, בידיעה כי הוא אין בכוונתו להתמודד איתם ול

 

 תעודות זהות .3

מרכיב נוסף המהווה כלי מרכזי בעיצוב הגבול ביהודה ושומרון הוא תעודות הזהות. הדומיננטיות 

ולות השונות המבוצעות של תעודת הזהות באה לידי ביטוי בתיאורים רבים של המרואיינים את הפע
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 בו נדרשים העוברים להציג תעודות זהות; זיהוי אדם -במסגרת תפקידם ובהם: בידוק במחסום

  'חשוד' במסגרת סיור מבצעי, ועוד, שאת חלקם הזכרתי בראש הפרק. 

למעשה, כל אדם שנע במרחב יהודה ושומרון מחויב לשאת תעודת זהות עימו, ויכול להידרש 

לאזור המשותף גם לישראלים. נשיאת  Aזו גוברת בעת יציאת פלסטיני משטח  לבדיקתה. דרישה

התעודה מעידה ומסמלת בעיני הנושא אותה את מעבר הגבול והכניסה לאזור הנמצא תחת שליטה 

ישראלית, ובכך מהווה גם כן מוצר גבול משמעותי ביהודה ושומרון. מוצר גבול זה, בניגוד לאלו 

ל עובר הגבול בכל עת שהותו במרחב ונוכחותו איננה מסתיימת בעת שתוארו עד כה,  מוצמד א

 חציית הגבול.

מהווה כמו כן 'נקודת ייחוס' בין האוכלוסיות השונות, כאשר מופיעים בה סמלים התעודה 

ופיע בה המידע המ .הנושא אותההאזרחי של מוסכמים כגון צבע שונה לכל תעודה בהתאם למעמד 

צורתם וגודלם הדומים פיזית, מעידים על קשר ו'שיח' שהתעודה ואף  האחיד לשתי התעודות

  מאפשרת בין האוכלוסיות השונות. 

היבט נוסף של מוצר הגבול, עולה מתוך דבריו של המפקד תומר אשר תיאר כיצד הוקפץ כדי להרחיק 

 אדם שהסתובב באזור שהיה אסור לו לשהות בו, והתבלט כיצד הוא יפעל לגביו:

שאלו אותי מה אני עומד לעשות. אמרתי להם לא יודע, נגיע נדבר נראה. אם באמת  בדרך החיילים"

יש בלאגן, נגיד לו להביא את תעודת הזהות שלו. נבדוק את התעודה ואז אני אגיד לו או שאתה 

אז אני מגיע לשם.. אמרתי לו אסור לך להיות שם והוא לא  מסתלק מכאן או שאני מעכב אותך.

תבר שהוא בחור ערבי ממזרח ירושלים ובגלל שיש לו תעודת זהות כחולה אז מתייחס אליי... מס

 (2018)תומר, מ"מ במיל', ינואר  עווז עליי, מתחכם"מתהוא 

על פי התסריט שתומר מתכנן עם חייליו שבסיור, הדבר הראשון שהם יבצעו הוא בדיקת תעודת 

שאי לשהות במקום וכן להיחשף הזהות. על ידי הבדיקה יוכלו החיילים לקבוע האם אותו אדם ר

ולקטלגו באחת מקטגוריות של התפלגות האוכלוסייה כפי לרמת הסיכון הנשקפת מאותו אדם 

הציפייה היא כי הגורם לא אמור להיות במקום ולכן כבר תוכנן מבעוד מועד שתיארתי לעיל. 

 הסתלקות מרצון או עיכוב בכפייה. –האולטימטום שהכוחות יציגו בפניו 

הופתעו החיילים לגלות כי האדם שהם נדרשו להרחיק הוא תושב ישראלי הנושא תעודת אולם, 

הסביר את התנהגותו בכך אשר זהות כחולה. אדם זה מתייחס לחיילים באופן מתנשא בעיני תומר, 

'שיש לו תעודת זהות כחולה'. צבע התעודה המסמן את המעמד של הנושא אותה, משפיע בהקשר 

 א כלפי האוכלוסייה במרחב וכן על היחס שלהם כלפי  כוחות הביטחון. הזה על היחס של הצב
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לאור זאת תעודת הזהות ביהודה ושומרון היא אינה סממן של חציית גבול ומעבר לאזור 

טריטוריאלי אחר בלבד. התעודה מייצגת כמו כן את השייכות של האדם הנושא אותה לקבוצה 

נכון ביחס לתעודות זהות בכל מדינה ואוכלוסייה, אולם ייחודיים. היבט זה  יםיננבדלת בעלת מאפי

ביהודה ושומרון קיים עיסוק אינטנסיבי בהגדרת הזהות השונה של כל אדם הנע במרחב הבא לידי 

ביטוי בבידוק החוזר ונשנה של תעודת הזהות בכל סיטואציה מבצעית כחלק אינהרנטי של הנוהל 

 הצבאי. 

ים מהאוכלוסיות השונות במרחב, מושפעת ממעמדם המיוצג נוסף על האמור, ההתנהגות של הפרט

מפגש עם כוחות הביטחון. בעת הבתעודה אותה הם נושאים. התעודה מהווה סימן ותזכורת בשגרה ו

אינו דומה יחס כוחות הביטחון לפלסטיני בעל תעודת זהות ירוקה )מטעם הרשות הפלסטינית( לזה 

אינו נדרש להציג תעודה.  לרובם ליהודי ישראלי אשר שבעל תעודת זהות כחולה )ישראלית( וכך ג

', כחלק מתהליך כינון גבול לאור האמור, ניתן  לומר כי נשיאת תעודת הזהות מהווה 'מוצר גבול

בין קבוצות. עבודת הגבול מתרחשת בעקבות המפגש והערבוב הבלתי פוסק בין סוגי חברתי 

רך במיצוב תרבות נבדלת ובהדגשת האוכלוסיות השונות העוברות בשטח, המעלה את הצו

לכינון  נוספתהמאפיינים השונים של כל אחת מהן. נשיאת תעודת הזהות כאמור, מהווה דוגמא 

 ביהודה ושומרון.ברמה האזורית גבול החברתי בין הקבוצות ה

כפי שתיארתי, ייחודיותה של התעודה היא בכך שהיא מהווה תזכורת מתמשכת של ההבדלים בין 

פוגמת בתנועת האוכלוסייה הטבעית,  מוצר גבול זה למעשה אינות השונות במרחב. בכך, האוכלוסיו

את זרימתה יחד עם האבחנה בין האוכלוסיות. במרחב המשותף בו נעים ישראלים  אלא מאפשרת

ופלסטינים ללא כל הפרדה ביניהם, ניצבת תעודת הזהות כסמן גבול המונח בכיסו או תרמילו של 

אשר באמצעותה מזוהה הפרט עם מאגר הידע שנאסף על האוכלוסייה. ייה, כל אחד מהאוכלוס

בהתאם למידע המתקבל מזיהוי התעודה, נבחרים דרכי הפעולה הרצויים של הממשל במטרה 

לנרמל את מקרי הקצה לממוצע ההתפלגות הנורמטיבי של האוכלוסייה, קרי, הפרדה חברתית 

 ומרחבית בין הקבוצות השונות. 

 

 שוילוחיות רי .4

'מוצר גבול' רביעי הבולט בצירי הנסיעה ביהודה ושומרון, הוא לוחיות הרישוי של הרכבים. בהתאם 

לתקנות התעבורה והרישוי הישראליות והפלסטיניות, ישנו הבדל בצבעם של לוחיות הרישוי מטעם 

שני השלטונות השונים: לוחית הרישוי הישראלית היא צהובה ועליה מספרים שחורים ואילו 
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פלסטינית היא לבנה ועליה מספרים ירוקים. הימצאותם של לוחית רישוי מסויימת בכביש מעיד ה

 למעשה על הריבון באותו השטח, כפי שמעיד יוסף, מ"כ במילואים: 

...  תפסנו מחסום בכניסה לשטח לגמרי אתה לא תראה רכב עם לוחית זיהוי ירוקה בשטח ישראלי"

A ובה עצרנו אותו. אמרנו לו סליחה אסור לך להיכנס. אתה רואה וכל רכב שבא עם לוחית זיהוי צה

שכל מי שהגיע לשם זה בחור ערבי, ואתה לא חושש שיקרה לו משהו שם אלא הוא עושה קניות או 

משהו כזה... שזה גם לא תקין חוקית אבל זה לא התפקיד שלי בתור חייל. התפקיד שלי זה בעצם 

)יוסף, מ"כ במיל',  "זה מסוכן, והוא נכנס שיהיה לו לבריאות Aלהגיד לו כעיקרון אתה נכנס לשטח 

 (2018ינואר 

'השטח הישראלי' המתייחס למדינת ישראל שמחוץ  –בציטוט זה, הוזכרו שני סוגי שטחים שונים 

יחד עם   בשליטה פלסטינית המצוי Aלגבולות יהודה ושומרון וכן ליישובים הישראליים, ושטח 

"ל כפי שהוזכר בפרק המבוא. בכל אחד מאזורים אלו, ניתן למצוא לרוב  מעורבות ביטחונית של צה

ירוקה. המרחב שבתווך מאופיין בערבוב  - Aצהובה ובשטח  -בישראל  :סוג אחד של לוחית רישוי

 של האוכלוסיות ושל רכביהן על הצירים. 

, כפי Aות. בשטח אולם, לשני האזורים אלו ישנן חריגות הבאות לידי ביטוי בלוחיות הרישוי השונ

שתיאר יוסף, קיים הבדל בין החוק הפורמלי ובין המצב בפועל. למעשה רכבים עם לוחית רישוי 

צהובות של ערבים ישראלים נכנסים לשטח, למרות האיסור על כך. הדבר קורה אף בזמן בו 

יוסף,  מאיישים חיילים מחסום אשר מטרתו בין היתר למנוע כניסת ישראלים לתוך מרחב זה. בעיני

מלבד להתריע  ,Aאין זה מתפקידו הצבאי לאכוף את כניסתם של הערבים הישראלים לשטחי 

 בפניהם על הסכנה בכך. 

ביישובים הישראלים, ישנה כניסה יומיומית של רכבים פלסטינים לתוך מרחב זה, על אף הצו 

התנחלויות )ראו האוסר זאת. רכבים אלו שייכים לפועלים פלסטינים הפוקדים את אתרי הבנייה ב

, כניסת הפלסטינים אפשרית בהיתר Aפירוט על התופעה להלן(. בניגוד לכניסת הישראלים לשטח 

 עבודה בלבד, המוענק מטעם המינהל האזרחי. 

 

אם כן ניתן לראות בלוחיות הרישוי כמוצר גבול פיזי, המעיד באופן סימבולי על מרחבי התנועה 

קטיקות השונות שהצגתי ומרון. מוצר זה מתווסף לפרבגבולות האזורים השונים ביהודה וש

המכוננות ומעצבות את הגבולות בין אזורים ובין הקבוצות השונות ביחס לקטלוגם לעיל,  וניתחתי
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על הרצף הנורמטיבי של התפלגות האוכלוסייה. ההבדל בין הקבוצות במרחבים המעורבים בהם 

ת מוצרי הגבול שתיארתי כאן, אשר חלקם מתקיים ממשק יומיומי בין הקבוצות, נתמך באמצעו

מופעלים בעת חציית הגבול כדוגמת השילוט והמחסומים, וחלקם פועלים בכל עת המעבר בשטח 

המשותף לישראלים ולפלסטינים כדוגמת תעודות הזהות ולוחיות הרישוי. מוצרי הגבול גמישים 

ביטחונית ומעמדם האזרחי, מספיק כדי לייצר את ההבדלה בין סוגי האוכלוסיות, רמת סיכום ה

תוך הכלתם בקונצנזוס משותף "המתקשר" באמצעות שפת סמלים משותפת. ניתוח זה מלמד על 

ונות להצבת גבולות בסביבה מעורבת ובעלת ריבוי תרבויות, תוך שמירה על התנועה יהניס

  רקולציה החיובית של האוכלוסייה.והסי

קשת הנורמלית של האוכלוסייה, בהם מתקיימים להלן אציג את ההתמודדות עם 'השוליים' של ה

 .ממשקיים וחשש לטשטוש גבולות אקוטי

 הממשק בשוליים .ג

בהתאם לעיקרון האבטחתי, הממשל פועל להגדרת רצף נורמטיבי של אוכלוסייה, בעלת קצוות 

נורמליים'(. הפרט משויך לאחת מהקטגוריות -קיצוניים, אך שאינם חורגים מהסרגל )כ'לא

והתגובה כלפי מעשיו מונעת מתוך רצון להחזירו לממוצע ההתפלגות הנורמלית  באוכלוסייה

 .באוכלוסייה שהוגדר כ'מצב הרצוי'

כפי שתואר לעיל, האוכלוסייה ביהודה ושומרון נדרשת להזדהות באופן 'אינטנסיבי' ובהתאם לכך 

 זיהוי עליהם. מסווגת לקטגוריות שונות. החורגים בכך הם פרטים אשר נעים במרחב ללא אמצעי 

, מפקד מחלקה  פנחסמצב זה אינו רצוי מבחינת הממשל, והוא פועל לשנותו, כפי שעולה מדבריו של 

 במילואים שנתקל באופן תדיר ברועי צאן הנכנסים לאזורים האסורים להם, ללא אמצעי זיהוי: 

שלנו. בחור שזה לפני יומיים הגיע לכאן רועה צאן, ממש היה על הגדר של היישוב הדרומי בגזרה "

לא פעם ראשונה שהוא מגיע לשם. אמרנו לו חבוב בבקשה תקח את העדר שלך, אתה לא אמור 

דבר ראשון, אנחנו לא יודעים מי זה הבחור הזה, אנחנו לא יודעים מה  ...לרעות את העדר שלך כאן

ת שלא... הכוונות שלו. יכול להיות שזה בחור תמים שרק רוצה לרעות את הצאן שלו ויכול להיו

בגלל שלא הייתה שלא נדבר שאין עליו תעודת זהות, אין עליו כלום...  החלטנו לעכב אותו... גם 

, מ"מ פנחס) ."מבחינתי שיבוא מישהו ויתחקר אותו, לא הייתה לו תעודת זהות.. ...לו תעודת זהות

 (, הדגשה שלי2018במיל', ינואר 

היא חוסר המידע על אותו אדם. לאור האמור, אחת הסיבות שמתאר תומר להרחקה של רועה הצאן 

הבעיה בחוסר נשיאת התעודה היא שלא ניתן לבצע את המיון של האוכלוסייה לאחת מהקטגוריות 
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תמים או מפגע. מצב  -בעל תעודת זהות כחולה או ירוקה וכן על פי רמת הסיכון  –שהוזכרו לעיל 

הרחיק את רועי הצאן מהמקום ולעכבו זה מחייב את מפקד המחלקה לנקוט פעולה והוא מחליט ל

לחקירה. החקירה במקרה הזה תוכל לפצות על החוסר במידע החסר אודות רועי הצאן הבלתי 

מזוהים, וכך להסיר את  הספקות ביחס לאיום העלול להישקף מהם. לאחר החקירה, רועי הצאן 

ל את מצבם ביחס יוכלו להיות מסווגים לאחת מהקטגוריות שהצבא מספק לאוכלוסייה, ולנרמ

 לשאר. 

סיטואציה זו אינה מקרה ייחודי וחד פעמי אלא מהווה תופעה אשר תומר ומרואיינים נוספים 

הזכירו במסגרת מחקר זה. לאור זאת, ניתן להגדיר את רועי הצאן כקטגורייה קבועה בשולי 

 תאח התפלגות האוכלוסייה, אשר על אף מאמציהם של גורמי הביטחון, הם אינם מזוהים עם

 ת באוכלוסייה.מהקטגוריות המרכזיו

 

תופעה אחרת, אשר חורגת מהמצב הרצוי אותו הגדיר הממשל באופן יומיומי, היא כניסת פועלים 

פלסטינים לתוך היישובים הישראליים. מצב זה עומד בניגוד למאמצי גורמי הביטחון לייצר גבול 

בפרק עבודת גבול  יארתיובית )שתפיזי וסימבולי בין הישראלים לפלסטינים, הן ברמה הייש

 משמעתית( והן ברמה המרחבית שנותחה בפרק זה.

טיקות מתוכננות, שנצפו במהלך כניסתם השגרתית של קכניסתם של הפועלים מלווה במספר פר

כיצד פרקטיקות אלה  אציגהפלסטינים ליישוב ישראלי עירוני ביהודה ושומרון. בשורות הבאות 

שהוגדרה כמצב הרצוי בעיני  את החריגה של ההפרדה המרחבית מהוות חלק מהמאמץ לנרמל

 הממשל, באמצעות ניתוח תצפית שקיימתי במסגרת המחקר. 

שער כניסה ליישוב עבור  המהווהמתקן מגודר הינו , (2018)פברואר,  בו נערכה התצפיתשאתר ה

לאתרי הבנייה  פועלים הפלסטינאים בלבד. בשער זה, נכנסים בכל בוקר מאות פועלים המתפזרים

(, משמעותו של השער 6:30ברחבי היישוב. בזמן השיא של כניסת הפלסטינים ליישוב בבוקר )אזור 

כחוצץ בין שני אזורים בולטת ביתר שאת. מהעבר האחד, חונים ברחבת עפר גדולה עשרות רכבים 

משא. בסמוך לבנות פרטיים, מסחריים, אוטובוסים ורכבי -פלסטיניים בעלי לוחיות זיהוי ירוקות

לחייהם, הנושאים תיקים או כלי עבודה  30 – 20-לרכבים שוהים עשרות פלסטיניים, רובם בשנות ה

בעל כבישים סלולים, מדרכות, בניינים וכיכרות. סמוך  השני, שוכן יישוב עירוני שונים. מהעבר

הבנייה  למתקן השער, ממתינים כעשרים ישראלים המשמשים כשומרים על קבוצות פועלים באתרי

. בחנייה המוסדרת הסמוכה 20-ומעלה לחייהם וחלקם בשנות ה 50-. רובם בשנות ההיישובברחבי 
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לשער בצד הישראלי, חונות מספר מכוניות פרטיות של המאבטחים והשומרים, בעלות לוחית זיהוי 

 צהובה.

ל, היא דיכוטומית לכאורה, על פי תיאור מצב זה, האבחנה בין החוץ לבין הפנים, כנגד שני עברי הגבו

וברורה. כל צד שומר על מאפייניו ותרבותו במרחב, מתרועע עם מכריו בשפה ובמנהגים המוכרים 

לו ונתון )ברבדים שונים( למשטר מטעם עמו. דא עקא, מצב הרמטי זה לא נשמר והגבול נפרץ ביותר 

היא כי הפלסטיניים  מדי יום ובאופן יזום. תמונת המצב בסופו של התהליך הבירוקרטי אותו אתאר,

, מעורבים לגמרי עם הישראלים מהצד הישראלי ממלאים את כל הרחוב הסמוך למתקן השער,

ומשוחחים עימהם בענייני העבודה. הרכבים הפלסטינים שהמתינו מחוץ לשער, עוברים ברובם 

לתוך היישוב, חונים בסמיכות לרכבים הישראלים, כאשר לעיתים הפלסטינים עולים לרכב 

 ראלי הממתין מחוץ לשער ולעיתים השומר הישראלי עולה לרכב הפלסטיני. היש

לוחית הזיהוי של הרכב היא מוצר גבול המבדיל בין האוכלוסיות פי שתיארתי בתת הפרק הקודם, כ

בשגרה, אך בזמן כניסת הפועלים, אף חלוקה בצבעים הברורים והבולטים, מטשטשת ואלו נכנסים 

 לרכבים של אלו.

כחלק מעבודת הגבול  מופעלות טכניקות שונותוא לכאורה אינו רצוי בעיני הממשל, ועל כן מצב זה ה

 באזור זה, המנרמלות את המצב חזרה להפרדה בין האוכלוסיות עד כמה שניתן.  

כניסת פלסטינים ליישובים הישראלים אסורה על פי צו אלוף האוסר למעשה כניסה של 'כל אדם' 

. האיסור אינו חל על (2002, 378)צו מס'  אשר הוגדר כשטח צבאי סגורלתוך היישובים הישראלים 

ישראלים וכל מי שניתן לו היתר מיוחד לכך. אכן כניסתם של הפלסטינים מתאפשרת רק לאחר 

(. 2013ביצוע הליך בירוקרטי מול השלטון הישראלי לשם קבלת היתר עבודה ביישובים )ברדה, 

ר עבודה כללי וכרטיס מגנטי ייעודי לאותו יישוב בו הם בתום ההליך, יקבלו הפלסטינים הית

מעוניינים לעבוד. באמצעות ההיתר שביד הפועל הפלסטיני, הוא רשאי להגיע למתקן שער הכניסה 

תעודת הזהות הירוקה מטעם הרשות הפלסטינית וכן  –ליישוב, בצירוף של שני מסמכים נוספים 

ביישוב. בעת הכניסה ליישוב, יותירו הפועלים את כרטיס מגנטי המהווה היתר לעבודה ספציפית 

שני מסמכים אלו בעמדת הבידוק המוצבת בשער, אותם הם יקבלו רק לאחר סיום העבודה 

ביציאתם. באתר בו נערכה התצפית, נשמרים המסמכים בקופסא ייעודית עבור כל הפועלים 

 העובדים באתר מסוים. 

ניתן להם בתהליך הכניסה כמעין 'דרכון' הנבדק בעת ניתן להתייחס אל המסמכים ואל הדגש הרב ש

, לעיל כמוצר גבול סימבולי המבדיל בין האוכלוסיותניתחתי מעבר גבול בינלאומי. תעודת הזהות ש

כצעד אשר יכול להתפרש כניתוק מהנעשה מחוץ לאזור הישראלי. באזור זה, נשארת בשער הכניסה 
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ומה יש להסתובב עם היתרים מטעם השלטון אין מקום לתעודת זהות שאיננה כחולה, ובמק

הישראלי. תודעת גבול זו, נשמרת לכל אורך שהותם ביישוב הישראלי עד אשר יקבלו את המסמכים 

בחזרה בעת היציאה. כך הממשל פועל להשגת הפרדה סימבולית בין הפלסטינים לבין הישראלים, 

 בהתאם למצב הרצוי שנקבע. 

ממשל, הוא הנוהל שנקבע עבור משך עבודתם של הפועלים היבט נוסף המקדם מטרה זו של ה

ביישוב. ראשית, לכל קבוצת פועלים, מתלווה שומר מעת כניסתם ליישוב ועד ליציאתם. השומרים 

הם תושבים ישראלים שאינם חיילים ולרוב מועסקים באופן פרטי אך להופעתם חשיבות רבה. 

בהגעתו וחתימתו של השומר בפני המאבטחים למעשה, כל תהליך הכניסה שתואר לעיל, מתחיל רק 

שבמתקן, וכך קורה גם בעת היציאה. חשיבותו של השומר היא ביטחונית אך נושאת משמעות 

 נוספת כפי שמציין שמעון, שומר ששוחחתי עמו במהלך התצפית:

יש אתר שבו מועסקים עשרות אם לא מאה פועלים, ועליהם יש שומר אחד או שניים. אם תהיה "

ממות יכול להיות שלשומר אין מה לעשות אבל הוא יוכל להזעיק את הביטחון... וגם לפועלים התקו

מבחינתם זה שהם יודעים שיש שם שומר זה משנה בשבילם... בפועל מעולם לא קרה דבר כזה 

 (2018)שמעון, שומר באתר בנייה, פברואר  "ביישוב

מים ביטחוניים מצד הפועלים, במיוחד לשומר עצמו אין יכולת להתמודד עם איושמעון מתאר כי 

במצב בו היחס בין השומר לבין הפועלים הוא אחד למאה. על כן, הוא נושא תפקיד כפול, האחד 

כמשפיע על תפיסתם של הפועלים המועסקים כמרתיע או כגורם מתריע עבור כוחות הביטחון והשני 

רה אינטנסיבית בעמדת הבידוק במקום.  השומר מהווה נציג של המשטר אותו הפועלים פגשו בצו

בשער הכניסה הנתפסת כחציית גבול כפי שתואר לעיל. באופן זה, נוכחותו של השומר משדרת עבור 

הפועלים כי הפרדתם מהאוכלוסייה והמרחב לא הסתיימה בעת חציית הגבול אלא מתוחזקת בכל 

 עת שהותם. 

 שמירה על הפועלים: אלכס, שומר נוסף תיאר את תפקידו ותפקיד הסיור היישובי ב

הקבלן מעלה את הפועלים לרכב שלו, אני נוסע מאחוריו עד לאתר... היו מקרים שהפועל יצא "

למשאית והשומר נשאר באתר הבנייה ואז המוקד קיבלו טלפון שיש פועל מסתובב ברחוב, הגיע 

ציא אותו הסיור ובדק עם השומר מה קורה... אם הפועל לא אמור להיות שם אז הסיור מגיע ומו

 (2018)אלכס, שומר באתר בנייה, פברואר  "החוצה
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מהתיאור עולה כי הפועלים אינם רשאים לנוע בחופשיות בתוך היישוב הישראלי ללא ליווי מסודר. 

במקרה בו יש חריגה מהגדרה זו, מגיע הסייר ומטפל בהפרעה זו. תהליכים אלו מלמדים על הניסיון 

הפלסטינים מסביבתם, על אף הכניסה לתוך המתחם שמוגדר לייצר הפרדה מרחבית של הפועלים 

לישראלים בלבד. ניתן להמשיל את ההפרדה ליצירת 'בועה' סגורה של הפועלים הפלסטינים, 

המנותקת מהאוכלוסייה ומהמרחב של היישוב באמצעות הליווי של השומר והגיבוי של הסייר 

 במקרה של חריגה ממנה. 

 

טינים יכולה להיתפס מצב הלא רצוי שהוגדר על ידי הממשל בהתאם אם כן, כניסת הפועלים הפלס

למנגנון האבטחתי, בו קיים ערבוב לכאורה בין האוכלוסיות הפלסטיניות והישראליות, התקף 

 במיוחד במתחם המיועד לישראליים בלבד.

 פרקטיקות שונותסיטואציה זו, אשר הפכה לשגרה ברחבי יהודה ושומרון, מקבלת מענה על ידי 

. ראשית, כניסת הפועל הפלסטיני נתפסת כחציית גבול הנשמרת לאורך שהותו, עד אליהם נחשפתי

אשר יקבל את מסמכיו שהפקיד בכניסה בחזרה. שנית, בתוך המתחם הישראלי, מובנת חציצה 

 מרחבית באמצעות שומר צמוד וכוח המסייר במרחב.

ין האוכלוסיות אשר נועדה לנרמל את היבטים אלו מייצרים להבנתי הפרדה סימבולית ומרחבית ב

המצב הלא רצוי, חזרה להתפלגות הנורמלית של האוכלוסיות הישראליות והפלסטיניות ביהודה 

ושומרון. כניסת הפועלים היא למעשה קצה המוכלל בתוך ההתפלגות אשר כאמור, שואפת להפרדה 

לן(. לאור האמור לעיל, אף לה 1הנתמכת על ידי מוצרי גבול שונים הפועלים במרחב )ראו תרשים 

בשוליים, בהם יש ממשק או חוסר הזדהות המאפשר מיון של האוכלוסייה, פועל הממשל לתיקון 

 המצב.  
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 התפלגות האוכלוסייה כעבודת גבול אבטחתית - 1תרשים 

 

ל מנגנון הממשול האבטחתי המבוססת ע עבודת הגבול האבטחתיתבפרק זה הצגתי את לסיכום, 

(Security( )Foucault, 2007 טקטיקה זו כוללת כינון גבולות בין קבוצות ואזורים, בהתחשבות .)

בנורמות הקיימות במציאות במסגרת התפלגות נורמטיבית של אוכלוסייה בעלות שוליים קיצוניים, 

זה, נתמך על ידי פרקטיקות נורמליים'. הגבול במקרה -ללא צורך בעיצוב ההתנהגות מחדש של 'הא

מרחביות שכיניתי 'מוצרי גבול', המסוגלים לייצר אבחנה בין אזורים וקבוצות שונות במגוון של 

אמצעים, באופן הממקסם את סירקולציה הטבעית של החברה ומצמצם את התופעות השליליות 

דדים תנועה פנימית שבה. בהקשר זה, תיארתי כי בעיני גורמי הביטחון, מוצרי הגבול השונים מעו

(, תוך ניסיון לצמצם אירועים ביטחוניים מסוכנים, בידיעה C-ו A ,Bבין אזורי השליטה השונים )

כי הם לא יחוסלו לחלוטין ולנרמל תופעות של ממשק וניסיונות ערבוב לא רצוי. מוצרי הגבול 

שותף בין מייצרים בנוסף 'שפה משותפת' של סמלים ופרקטיקות שונות, המאפשרים ממשק מ

 האוכלוסיות, ללא טשטוש ההבדלים ביניהם. 

 שאינו גבולאובייקט פרקטיקות אלה מובילות ליצירת מרחב 'שלישי' המהווה ניתן לומר כי 

פלסטיני או ישראלי באופן מובהק, בו נעות האוכלוסיות ללא הפרדה ביניהן ומקיימות יחסי מסחר 

ברתיים והתרבותיים לכל אורך שהותם במרחב, ותקשורת מסויימים, תוך שמירה על  הגבולות הח

זאת כאמור באמצעות מוצרי הגבול השונים. ציינתי כי טקטיקת עבודת הגבול האבטחתית, מלמדת 

 "המצב הרצוי"

 נרמול "המצב הלא רצוי"

מוצרי 

 הגבול:

 שלטי 

 Aשטח 

 

ת.ז. 

 ירוקות

לוחיות 

 וקותיר

חסרי תעודות 

 זהות

 ת.ז.

 כחולות

 

 כניסת פועלים

 פלסטינים

לוחיות 

 צהובות
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על עיצוב גבולות באופן שאינו כוחני ומהפכני אלא כזה המאפשר זרימה טבעית של הנורמות 

ביחס לגבול שהוצב. הצבת הגבול הקיימות במציאות, תוך ניסיון למזער את התופעות השלילית 

מכילה פרקטיקות שאינן מבטלות את המתח שבין העולמות או התחומים השונים שהסובייקט 

חווה בחייו, אלא מאפשרות יצירת תחום אחר המכיל את המגוון והריבוי, יחד עם ההבדלה בין כל 

 מרכיב.

 עבודת גבול רקורסיבית : 3פרק 

בול נוספת המצויה ביהודה ושומרון באמצעות שימוש בתיאוריית עבודת גטקטיקת בפרק זה אבחן 

(. רקורסיה הינה תופעה אשר משמעותה Recursiveהרקורסיביות )

היא הגדרה של אובייקט מסוים במונחים של עצמו באופן חוזר 

ואינסופי. הביטוי הנפוץ של התופעה הוא בתחום מדעי הטבע, בו 

תמים המוגדרים על ידי המונחים רקורסיביות הינה פונקציה או אלגורי

שלהן בעצמן או חלקים ממנה בכל פעם. כמו כן קיימת רקורסיה 

חזותית כדוגמת תמונה המורכבת מהעתקים מוקטנים שלה, כפי שמוצג במשולש שרפינסקי )ראו 

 (. 2 איור

-לוגיתחומים נוספים בהם מופיעה הרקורסיה הם לוגיקה, לשון, הומור, אומנות, וכן בניתוח סוציו

 און כהן-( בעקבות קפפרר ובר(Samimian-Darash, 2012דרש -סמימאן בתחום זה,אנתרופולוגי.  

Bar-On Cohen, 2009)  (Kapferer, 1997;  בין היתר, פעולה  ניתחה כיצד אלימות הינה

רקורסיבית בעת אימון לוחמים ביחידה מובחרת. במובן זה, האלימות אינה מהווה אמצעי למטרה 

בלבד, אלא היא גם מטרת האימון. באמצעות ספיגת  קבוצתי()כגון משמעת או גיבוש  מסוימת

האלימות על גוף החייל, הגוף לומד כיצד להתמודד עם הכאב ועם הפחדים המלווים אליו, וכך 

 להצליח לייצר אלימות בעצמו. 

רחש בממשק ( ווירטואלי, המתRecursive Space(, תיאר 'מרחב רקורסיבי'  )Wood, 2012ווד )

החוזר בין השחקן לבין משחק המחשב והוראותיו. במרחב הרקורסיבי קיימת השפעה הדדית 

וחוזרת בין האופן שבו המרחב מאורגן לבין הגורמים הנעים בתוכו. במשחק המחשב, השחקן בוחר 

כיצד להניע דמות או אובייקט בהתאם למצב המוצג במסך והאופן שהאובייקטים מופיעים בו. 

כגון להזיז את האובייקטים  ,במשחק יכול להשתנות פי בחירתו ופעולותיו של השחקן המרחב

הנתונים בו, וכעת הוא יידרש לבחור מחדש כיצד לפעול בהתאם למצב שנוצר במשחק, באופן 

 -משולש שרפינסקי - 2 איור
 רקורסיה חזותית
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רקורסיבי. אם כן, השחקן מושפע ממיקומם של אובייקטים במרחב )הווירטואלי(, משפיע על האופן 

 ת המשחק ומושפע מחדש מהמרחב שנוצר בעקבות פעולותיו, וחוזר חלילה. שבו הם מסודרים בע

לאור זאת, אסתייע במונח הרקורסיה כדי לתאר סוג שלישי של עבודת גבול ביהודה ושומרון 

ח על ידי במסגרת מחקרי. לעבודת גבול זו שלושה שלבים: בשלב הראשון, נוצר ומתעצב גבול בשט

באופן רשמי. בשלב השני, על בסיס הגבול והמרחב את הגבול בשטח וות קבעפעולות של 'נוכחות', המ

החדש שנוצר, גורמים שונים מערערים על הגבול שנקבע. בשלב השלישי, נוצר מנגנון גבולי חדש 

בתגובה ל'הפרות הגבול', באופן המעורר שוב את התנגדותם של גורמים לקביעת הגבול, וחוזר 

הגבול הרקורסיבית הגבול מוגדר ומשתנה באופן תדיר בעקבות חלילה. ניתן לומר שבתהליך עבודת 

 פעולותיהם של סובייקטים, המושפעים מהגדרת הגבול, וכן הלאה. 

בשורות הבאות אראה בכל אחד מהשלבים כיצד מופעלת עבודת גבול רקורסיבית ביהודה ושומרון, 

לניתוח עבודות גבול אבחן את תרומתה התיאורטית לנודע במחקר עד כה, ואציע גישה נוספת 

 בתחומים שונים. 

 הגדרת הגבול 

כלל המרואיינים איתם שוחחתי במסגרת המחקר, הזכירו דרכים שונות בהם הגבול נקבע ומשתנה 

ביהודה ושומרון. השאלה כיצד הגבול מתעצב יכולה להיתפס כמיותרת ביחס לרוב הגבולות שבין 

וסמכת מגדירות את הגבול ביחס לשכנותיהן. מדינות או אזורים, אשר בהן המדינה או הרשות המ

אולם בגדה המערבית סוגיה זו סבוכה מדינית, משפטית, ביטחונית וערכית באופן המשפיע על חיי 

 היומיום באזור. 

לעיל מספר היבטים להגדרת הגבול. החלוקה המרכזית של המרחב היא על בסיס  בעבודה זו הזכרתי

כאמור, ואת הסמכויות של הפלסטינים או  C-ו A Bאת שטחי הסכמי אוסלו, אשר הגדירו 

הישראלים בכל שטח. כפי שתיארתי, החלוקה בין השטחים אינה ברורה ומתקיימת עבודת גבול 

המסייעת להבדיל בין השטחים באמצעים שונים )ראו פרק עבודת גבול אבטחתית(. מלבד חלוקה 

ם הישראלים הנקראת 'קו כחול' והיא זו קיימת הגדרה סטטורית ומנהלית ביחס לגבולות היישובי

המקומי. בנוסף קיימות הגדרות משפטיות שונות על מהווה את גבול היישוב לשם התכנון והפיתוח 

הקרקעות כגון 'אדמות מדינה', 'אדמות סקר' שהוגדרו על ידי הממשל הישראלי וכן הגדרות נוספות 

ואף העותומאנית )מהמאה המנדטורית  (,1967-ל 1948מהחקיקה הירדנית )בין שעדיין רלוונטיות 

 (. 2009( )יוספי וסעיד, 20-עד ראשית המאה ה 16-ה
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( Liminal spaceלימינלי )במרחב מצב ייחודי זה, מעצים את חוסר הבהירות שבהגדרת הגבולות 

פתח להגדרה שונה בשטח על ידי מעורבותם של  מאפשרו, הגבולות לא הוכרעו באופן מוחלטבו 

ן אבחן כיצד פעולות שונות כדוגמת תנועה, חקלאות, מרעה או התיישבות, מייצרות התושבים. להל

ומעצבות את הגבולות בשטחי יהודה ושומרון. את פעולות אלה אבקש לכנות כהיבט של 'נוכחות'. 

 יאיר, סגן רבש"צ התייחס לאחד ממרכיבים אלו: 

על ידי אנשים מהיישוב. על ידי  השטח שמחוץ ליישוב, הגבולות של היישוב, הוא מאוכלוס גם כן"

הוא יכנס בד' אמות  אםטיולים, על ידי מרחב של תזוזה... איפה שתושב יהיה, שם יעבור הגבול. 

של הבית שלו, שם יהיה הגבול. אם הוא יתפרש וילך ויסתובב, מאסה של תושבים, שם יהיה 

 (2018)יאיר, סגן רבש"צ, דצמבר  "הגבול...

ת ביותר של תנועה במרחב, שאינה דורשת השקעה מרובה, מלבד הכמות יאיר מתאר פעולה בסיסי

והתדירות של התושבים המסתובבים במרחב. יאיר מדגיש שמדובר בשטח שמחוץ לגבולות 

הוא אינו חלק קוהרנטי ממנו אך הוא בכל זאת 'מאוכלס' על ידי טיולים או  -הרשמיים של היישוב 

 בר את גבולות היישוב על בסיס תנועת התושבים. 'תזוזה'. פעולה זו מרחיבה בסופו של ד

 

התמודד עימה ו שהזכרתי גם בפרק הקודם,  נוסף המשפיע על הגבול בשטח הוא רעיית צאן,היבט 

 מיכאל, מפקד פלוגה במילואים: 

בתוך יהודה ושומרון מבחינת הגבולות, יש לנו את כל נושא העדרים והמרעה שזה משהו שדי "

מי נמצא איפה. בסוף מי שנמצא על הקרקע במובנים מסוימים הקרקע היא  -קובע בסוף גבולות

שלו. זה אומר שיש הרבה עדרים של בדואים או פלסטינאים שנמצאים במרחב והם רועים 

בשטחים. בדרך כלל אחרי כמה זמן רואים שם איזה פחון, איזה משהו לשמירה וזה דברים שהם 

 (2018ל', ינואר )מיכאל, מ"פ במי "...מתחילים לגדול משם

ביטחון בגזרתו, פעולות הרעייה הם בעלי משמעות רבה בשטח הבעיני מפקד הפלוגה האמון על 

מאשר זמן ההזנה של הצאן. הרועה הנע עם הצאן בין אזורים שונים במרחב, מקדם תהליך של 

לות אלה קביעת גבול אשר בסופו יוקמו מבנים שונים באזורים האלו. ניתן לראות אם כן, כיצד פעו

 משפיעות ומעצבות את המרחב והגבול בשטח באופן שאינו רשמי. 

של הגבולות במפות הרשמיות, כפי  פורמליתלקביעה גם כן יאיר, תהליכים אלו מובילים בעיני 

 שעולה מדבריו:
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נקבע בהתחלה איפה שהייתה נוכחות. אחר כך על ידי המפות שהפכו את זה לרשמי.  הגבול"

הם אלה שבסופו של  צה"ל, המינהל האזרחי -גורמים של מדינת ישראל הגורמים הרשמיים, 

... הגבול על המפה הוא קריטי... המפות הם אלה יוצרים ומשרטטים את הקווים על המפה

ובדרך כלל אנשים בשטח יודעים אותה טוב שמאפשרות את השטח. למי מותר להגיע למי אסור. 

 ( 2018רבש"צ, דצמבר  סגן)יאיר,  של דקות" ברמה ..יודעים גם על כל עדכון במפה.הם  מאוד.

ניתן לראות שיאיר מתאר שני היבטים הפוכים של קביעת הגבולות. מחד, תהליך קביעת הגבול 

 ,Newman)בדומה לתהליכי יצירת גבול שתוארו במחקר bottom-up), צומח 'מלמטה למעלה' )

שה בשטח, ולכל שינוי שלהם ישנה . מאידך, הקווים המשורטטים במפה מכתיבים את הנע(2003

השלכה ישירה על יחסי הכוחות ובמיקומן בשטח. ההשפעה הישירה של גורמי הממשל על הנעשה 

בפועל במרחב, עומדת בניגוד למצופה מאזור בו אין נוכחות מובהקת של הריבון כביהודה ושומרון 

(Gazit, 2009.)  

הפלסטינים, מבצעים בעצמם מהלכים שונים ניתן להבחין אם כן, כיצד התושבים הישראלים או 

כחלק מעבודת גבול שמטרתה לבסס או להרחיב את חלקם על הקרקע שבמוקד המתח בין 

בו הגבול ומגדר ומעצב הראשון בעבודת הגבול הרקורסיבית,  שלבהקבוצות. מצב זה מלמד על ה

בחון עבודות גבול הפרט או גורמים לא רשמיים. מהתייחסות זו ניתן לורבותו של באמצעות מע

 נוספות בהם לפרט קיימת מעורבות גבוהה בעיצוב הגבול המתקבע גם באופן רשמי. 

על עבודת הגבול בין הבית לעבודה, ( Nippert-Eng, 1996אנג' )-של ניפרט מחקרהכך לדוגמא ב

, כגון הפרדה או המגדירות את 'עובי הגבול' בתחום זההושם דגש רב על הפרקטיקות של הפרט 

לוב בין יומנים לבית ולעבודה, הימנעות או הזמנת עמיתים מהעבודה לבית וכיוצ"ב. עבודת גבול שי

ת את )כגון בן/בת הזוג, המנהל או הלקוחות( המקבל גם באופן רשמי בחברה מתקבעת לבסוףזו 

 ,Gierynלעומת זאת, בעבודת הגבול של המדע,  הדגיש גירין )המסר מהפרט ומתנהגת בהתאם. 

הפרקטיקות המוסדיות והרשמיות המכוננות את הגבול, בהם לפרט ולגורמים מן החוץ  תא( 1984

  יש השפעה נמוכה על הגדרת הגבול בין המקצוע לזה הלא מדעי.

לסיכום חלק זה, הפעולות שתיארתי לעיל משפיעות על קביעת הגבולות הן בשטח והן באופן רשמי 

של 'נוכחות', מהוות חלק מעבודת הגבול של  בסרטוט של המפות. פעולות אלה שהגדרתי כהיבט

הגורמים שאינם מדינתיים לעצב את הגבול באזורם. ציינתי שתופעה זו מהווה מרכיב בעבודת גבול 

רקורסיבית, בה הגבול מוגדר ומתקבע בחברה על ידי הסובייקט המפעיל פרקטיקות שונות בשטח. 
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רו לעיל, משפיע על התנהגותם של גורמים להלן אראה כיצד הגבול שנקבע על ידי התהליכים שתוא

 שונים, המשפיעים אף הם על עיצוב הגבול מחדש.

 (Boundary Violation)ערעור והפרת גבול  

מה שקורה בשטח זה שתמיד המאבק נסוב סביב הגבול. למה? כי תמיד יש מישהו שמתקרב עד "

 (2017, סגן רבש"צ, דצמבר )יאיר "משחק אליו, הולך קדימה, אחורה .הגבול ורוצה לחצות אותו

לאחר התקבעות וסרטוט הגבולות במפות, המצב החדש שנוצר 'מזמין' התערבות של גורמים שונים 

במרחב, המנסים לערער ולשנות את הגדרת הגבול. במהלך עבודתו כסגן רבש"צ, התמודד יאיר עם 

בק' כביטוי להתנגדות מדבריו. יאיר משתמש במילה 'מא תיטטניסיונות תכופים מעין אלו כפי שצי

חריפה ומתמשכת, המוכרת לגורמי הביטחון המתמודדים עם פעולות הללו. לטענתו, המניע למאבק 

הוא עצם קיומו של הגבול, אשר במסגרתו הגורמים השונים מערערים על קביעתו ומנסים לשנות 

השינוי בשטח במשהו )'קדימה, אחורה'( את המצב. להלן אסקור מספר פעולות הננקטות כתוצאה מ

 המדגימות טענה זו, ואבחן את תרומתן התיאורטית לעבודת הגבול הרקורסיבית. 

ונים פוליטיים תופעה החוזרת בזמנים ובמקומות שונים ביהודה ושומרון, היא פעילותם של ארג

 במרחב. רועי, רבש"צ ביישוב ישראלי, תיאר את החוויה שלו בממשק עימם: ופעילי זכויות אדם

פלסטינים והיו -ך שנה וחצי כל שבת בבוקר כמו שעון הייתי פוגש חבר'ה מארגונים פרואני במש"

מביאים איתם פלסטינאים ומנסים לדחוק את קו היישוב... כדי לנסות ליצור 'סיטואציה', היו 

אומרים להם תביאו את העדרים ותעלו למעלה לכיוון הישוב, כדי שהצבא יבוא ויוריד אותם 

ים לעשות את החיים קשים על המציאות בשטח ומנסים לייצר את החיכוך... למטה. הם היו מנס

אני אמור לבלום את הצד הישראלי של הסיפור. נוער, תושבים. כל שבת בבוקר, זה מעצבן אנשים...  

 (2018)רועי, רבש"צ, מרץ  ל, רבים על איפה הגבול עובר במרחב"אין גבו-זו סיטואציה של יש גבול

שבועית של חיכוך סביב גבולות היישוב עליו הוא היה מופקד. החיכוך כלל ניסיון רועי מתאר שגרה 

של הפלסטינים להתקרב עד כמה שניתן לגבולות היישוב, בעידודם של ארגונים שאינם מקומיים. 

ים מגיבים למהלך ומתנגדים לניסיון לצמצום גבולות היישוב. י היישוב הישראללעומתם, תושב

ים בתווך, כאשר הרבש"צ מתמודד עם הצד הישראלי וחיילים בולמים את כוחות הביטחון עומד

 הצד השני. 

הפרק -פעילות זו, חותרת לשינוי סטטוס הגבולות שהתקבע בעקבות התהליכים שתוארו בתת

הקודם. מטרת הארגונים כפי שרועי רואה זאת היא 'לדחוק את קו היישוב' וכך למעשה לעצב מחדש 
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בסיס היישוב. בנוסף, כפי שצוין בציטוט מדבריו של יאיר לעיל, לפעילים  את קו הגבול שהתקבע על

גישה מידית למפות וקווי הגבול הרשמיים )'הם גם יודעים על כל עדכון שבמפה, ברמה של דקות'(. 

 מיקום החיכוך משתנה בהתאם לקו הגבול העדכני שהתקבע במפה. 

צב והתקבע על ידי התושבים המקומיים, זה, ניתן לראות כיצד עצם הגדרת הגבול שעומתיאור 

מוביל לפעילותם של הסובייקטים במרחב )ארגונים ותושבים(, המנסים לערער או לייצב את הגבול 

הגבול  הרקורסיבית המתקיימת במרחב: הקיים. תהליך זה מלמד על שלב נוסף של עבודת הגבול

שונים, מהווה את התשתית  הפיזי, החברתי או התרבותי שהוגדר בין סובייקטים או תחומים

 לחיכוך וניסיונות לפריצה או שינוי הגבול שהוגדר. 

 בו השתמשו, Boundary Violations)מונח 'הפרת גבול' )לשם העמקה במשמעות שלב זה אסתייע ב

על היחס שבין הפרט ( במחקרם (Kreiner,  Hollensbe &  Sheep, 2009קריינר, הולנסבה ושיפ 

. מונח זה מוכר מתחומי הפסיכולוגיה, בהקשר של הגבול בין הבית לעבודה לבין סביבתו בעבודת

מטופל. אולם מונח זה מתייחס גם כן -התנהגות בלתי ראויה כגון חציית גבול מוסרי ביחסי מטפל

למצבים בהם קיים פער בין הגבול שקבע לעצמו הפרט לבין תפיסת הגבול של החברה, והציפייה או 

 אם לגבול זה, כפי שציינו קריינר ואחרים במחקרם: הדרישה שלה מהפרט בהת

"…the notion of boundary violation more recently been used in the boundary literature 

to also refer to instances in which a boundary is not treated in the way an individual 

prefer" (713  ( שם:

יו של הפרט נחצו על ידי ( וגבולות("intrusion" 'חדירה'להתרחש כאשר ישנה  הפרות גבול יכולות 

 ( בין התחומים אשר הפרט מעדיף לשלב ביניהם"distance") 'התרחקות'או בעת גורם זר 

 ((Kreiner et al, 2006; Katherine 1991 כך לדוגמא יכולה להתרחש הפרת גבול מסוג חדירה .

אך הוא נאלץ בכל זאת לענות האישיים שיחות עבודה בסופי השבוע  כאשר האדם מעדיף שלא לקיים

כאשר הסובייקט מעוניין להביא את בני משפחתו למקום העבודה אך , או הפרה מסוג מרחק לכך

  (.Kreiner et al, 2009בקשתו נדחית )

נות של באופן דומה, אבקש להגדיר את 'המאבק' על הגבול באזורי החיכוך ביהודה ושומרון, כניסיו

מצטמצם או מתרחב עצמו התקבע. ההפרה מתרחשת כאשר הגבול נחצה והמרחב הפרת הגבול ש

אולם כפי שתיארתי לעיל, הפרה זו מתייחדת מאלה שתוארו בספרות הגבולות, . באופן מוחשי ופיזי

בכך שהינה מונעת מעצם קיומו של הגבול. כלומר, בניגוד למצבים אקראיים ומזדמנים של הפרות 

ות אשר הפרט שהציב את הגבול עלול להיחשף אליהם, במקרה המתואר כאן עצם הגדרת הגבול, שונ
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היא זו שמובילה לניסיונות ההפרה על ידי הגורמים השונים הפועלים בשטח. כאמור, תופעה זו 

 מהווה את השלב השני בעבודת הגבול הרקורסיבית המתוארת בפרק זה. 

פרות הגבול והניסיונות לערעורו, לאור ממצאי המחקר וכן הפרק הבא, אתאר את התגובות להבתת 

ביחס לחקר הגבולות שעסק בנושא זה. ניתוח זה מהווה את השלב השלישי והסופי של עבודת הגבול 

 הרקורסיבית, אשר כל חלקיה קשורים ומושתתים באופן אינהרנטי זה על זה. 

 

 תגובה והגדרה מחדש 

ובות שונות שתוארו כרז בין אזורים או תחומים, יכול לגרור תגהניסיון לשנות ולהשפיע על גבול שהו

. בשורות הבאות, אבחן חלק מהתגובות שנזכרו ביחס לתגובה על הפרת הגבול ביהודה במחקר

, הכוללת חזרה והגדרה מחדש של הגבול באופן מתמשך ורקורסיבי. את ההגדרה המחודשת ושומרון

 בפועל: של הגבול מצאתי בדבריו של יונתן, רבש"צ

כמעט בכל כיום . ..עליהם המשפיע יא כןאבל ה גבולות מייצרתפעילות של ההפגנות פחות ...ה"

שנים  6 - 5לפני  היישובים, כמעט כל השטח שמקיף אותם מכוסה על ידי צווים. מה שהיית מגיע

יכוכים בעקבות הפגנות כאלה ויצירת ח... . זה נטו תוצאה של הפגנות ופרובוקציותזה לא היה קיים

לאף אחד להסתובב שם עכשיו, לא  מאפשריםכל מיני צווי אלוף שלפעמים לא  נתנו, דומים

 (. 2018)יונתן, רבש"צ, מאי  זה  מייצר מציאות"לאנרכיסטים... , לא ליהודים לא לערבים

יונתן תיאר את ההשפעות המיוחדות של הניסיונות לערעור הגבול שניתחתי לעיל. כאמור, המאבק 

ול המתרחש על ידי ארגונים ותושבים המקומיים, מבוסס על עצם הגדרת הגבול במרחב. על הגב

מאבק זה מוביל לדברי יונתן לתופעה ייחודית של הכרזת צווים צבאיים בשטח בו התקיימו הפגנות 

או פרובוקציות, המונעים כניסה לאזור. צווים אלו ניתנים לרוב על ידי אלוף פיקוד המרכז אשר לו 

כגון היתר לבעלי  -לאסור או להתיר תנועה לחלוטין או של אוכלוסייה מסוימת בלבד הסמכות

. הצווים מוכרזים לתקופה קצובה אך כפי שציינו (2009)יוספי וסעיד,   האדמות ואיסור גורף לשאר

 מרואיינים בפניי, לרוב הצו מתחדש אוטומטית בסוף התקופה כך שניתן לראות בו כהכרזה קבועה. 

ניתן להתייחס לחלוקת הצווים על שטחים ביהודה ושומרון כהגדרת גבול חדשה למעשה. כן, אם 

כפי שציינתי בסקירת הספרות, אחד המאפיינים הבסיסים של הגבול הוא המאמץ ליצור הבדלה 

. הצווים הצבאיים Scott, 2015))במרחב בין התנועה הטבעית של האדם לבין טריטוריה מוגדרת 

הכניסה לשטחים ובכך מכוננים גבול חדש במרחב בו התרחשה הפרת גבול. מייצרים הגבלות על 
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המנגנון החדש לעבודת הגבול שמייצרים גורמי הביטחון, מרחיב את אזור השליטה הביטחוני ויוצר 

( בין המרחב הישראלי לבין אזור פעילות הארגונים והתושבים הפלסטינים, distance'מרחק' )

. בכך מצטמצם הפער בין הגבול הרצוי intrusion)ול מסוג 'חדירה' )בתגובה לניסיונות הפרת הגב

 . (Katherine, 1991)על פי העדפת הסובייקט )גורמי הביטחון( לבין הדרישה מהסביבה ופעולותיה 

מהלך זה מלמד להבנתי על טקטיקה ייחודית של עבודת הגבול, שלא נסקרה דיה בספרות. מחקרים 

ן חלקי לתגובתו של הסובייקט על הפרות גבול, וציינו בעיקר את קודמים בנושא התייחסו באופ

.   (Edwards & Rothbard, 1999)  הירידה בשביעות הרצון שלו ובהעצמת המתח והקונפליקט

ניתחו בנוסף תגובות אקטיביות של הפרט להפרות הגבול,  ((Kreiner et al, 2009קריינר ואחרים 

 ת, מרחביות ותקשורתיות.בהן טקטיקות התנהגותיות, טכנולוגיו

במקרה שנדון כאן, התגובה להפרת הגבול מתרחשת לאחר שכבר הגבול התעצב והוגדר בין  

התחומים והקבוצות. התגובה כוללת יצירת מנגנון גבולי חדש שנועד לתת מענה לניסיונות ערעור 

ול יכולה לייצר הגבול שהופעלו בעקבות הגדרת הגבול הראשונית. על כן אבקש לטעון כי הפרת הגב

  טקטיקה חדשה של עבודת גבול, החוזרת ומשנה את הגבול שהוגדר מלכתחילה. 

אולם, המנגנון הגבולי החדש אינו מהווה את הסוף הדרך של עבודת הגבולות. הקונפליקט הקיים 

ביהודה ושומרון בין הצדדים השונים הוא תשתיתי ומוביל להמשך המאבק, כפי שמציין שלמה, 

 עבר: רבש"צ לש

מותר נמצאים איפה ש 4מראש להשגיח שהםלפני כמה שבועות שלא היה לנו כוח צבאי שיבוא "

את כל המפות  ואת שטחי המדינה והם מחזיקים  םאז למרות שהם מכירים את כל הצווי להם.

עד שצריך . הכי מעודכנות שיש, הם נכנסו לקו מדינה ואדמות מדינה של היישוב כדי לרעות שם

מינהל, שבודק ואומר להם חבר'ה אתם בתוך אדמות מדינה, יש צו אלוף ה צבאי עם נציג כוחלהגיע 

הפרובוקציות בסופו של דבר לא מעניינות אותן  ...צריכים להיות באזורים האלה והאלהאתם 

 "ל עוד קיים גבול, הם יילחמו עליואיפה יהיה המיקום של הגבול. הם כל הזמן נלחמות על הגבול. כ

 (2018ש"צ לשעבר, מאי )שלמה, רב

שלמה מתאר את האפקטיביות של מנגנון הצווים הצבאיים בפועל. לרוב, ההפגנות והניסיונות 

לערעור הגבול אכן נבלמות בעקבות הצווים המונעים כניסה לאזורי חיכוך עם התושבים 

                                                 

  וים בפעילי זכויות אדםהכוונה לתושבים פלסטינים מלו 4
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ל ובעת הישראליים. אולם, הצווים לבדם אינם מסייעים בעצירת מוחלטת של ניסיונות פריצת הגבו

 מחסור במשאבים ובכוח אדם, החדירות לגבול ממשיכות. 

בנוסף, שלמה ציין כי גם כאשר הצו נאכף, החיכוך עם כוחות הביטחון האוכפים את הצו אינו 

מפסיק אלא משנה מיקום בלבד ולכן, 'כל עוד קיים גבול, יילחמו עליו'. הניסיון לייצר מנגנון גבולי 

ינו מועיל כיוון שהם מבוססות למעשה על עצם יצירת גבול, כפי חדש שימנע את הפרות הגבול א

 שעולה מהדברים וכן הזכרתי לעיל.  

יתרה על זאת, מציג שלמה את התדירות הגבוהה של שינוי הגבולות באזורים עליהם הוא מופקד, 

 כתמריץ להמשך הפרות גבול של שני הצדדים כפי שעולה מדבריו:

נות האחרות נקבעו כשנגמרה המלחמה. בצורה חד משמעית. אין אני חושב שהגבולות מול המדי"

בעצם יש עדכון כל הזמן של הגבולות. הם ביישובים וביו"ש הגבול משתנה כל הזמן.  משחקים... 

 "זאת אומרת שיש פה מלחמהכל חצי שנה, אפילו פחות... אז יש תקווה לנו ולהם, מתעדכנים 

 (2018)שלמה, רבש"צ לשעבר, מאי 

הפעולות בשטח מתוגמלות בשינוי של גבולות לטובה או לרעה של אחד הצדדים, ימשיכו  כל עוד

התושבים הישראליים והפלסטינים לקיים הפגנות, ניסיונות להתיישבות בלתי חוקית, רעיית צאן 

בשטחים אסורים וחקלאות חודרת גבול כפי שתיארתי בפרק זה. היצירה של גבולות חדשים אם 

 ת פעולות ערעור הגבול אלא משמרת ומעודדת את קיומן. כן, אינה עוצרת א

תפיסת אזור יהודה ההכרעה של מיקום הגבול שניכר מדבריו של שלמה, מלמד להבנתי על חוסר 

(. כפי שסקרתי במבוא, מצב זה הוא שלב מעבר בין liminal spaceושומרון כ'מרחב לימינלי' )

באופן ולות בגדה המערבית מעולם לא נקבעו הגדרות נורמטיביות ברורות. שלמה מתאר כי הגב

סופי, כפי שנעשה במדינות אחרות בסיום המלחמה ורומז שביהודה ושומרון עדיין 'יש פה מלחמה'. 

 כך האזור נתון במצב ביניים מאז כיבושו הצבאי מידי ממלכת ירדן ועד ימינו. 

גרת עבודות גבולות בין לסיכום האמור כאן, ניתן להבחין כיצד הגבול שהוגדר מלכתחילה במס

תחומים שונים, פושט ולובש צורה חדשה בתגובה להפרות גבול המופעלות כלפיו. עם זאת, הפרות 

הגבול מונעות ומושתתות מעצם קיומו של הגבול, ועל כן המנגנון הגבולי החדש שנוצר מוביל גם 

הרקורסיבית  הוא להמשך ניסיונות ערעור הגבול. מהלך זה מסכם למעשה את עבודת הגבול

במחקר. בעבודת גבול זו, הטקטיקה שהפרט, מוסד או נסקרה דיה שביקשתי להציג בפרק זה וטרם 

חברה מייצרים לשם הבדלה ואבחנה בין מושגים, תחומים או קבוצות שונות, מובילה לניסיון 
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של  מתמיד של ערעור הגבול שעוצב. כל זאת כאשר הפרות הגבול מבוססות על עצם הגדרתו וקיומו

 הגבול.

זו תורמת להבנה על עבודות גבול בשני אופניים: האחד, בחינה מתמשכת של האופן שבו טענה 

הגבולות מתעצבים בתגובה לפעולות של הסביבה ביחס לגבול שהוגדר. התגובה להפרת הגבול אינה 

שהסובייקט נוהג כפי שתואר במחקר אלא קיימת גמישות המובילה  מסוימת כניקהמתמצת בט

דרה מחודשת של הגבול בהתאם לתגובות החברה. השני הוא התובנה כי לעיתים גבול שמוגדר להג

בין תחומים מוביל להתנגדות מתמדת כל עוד הוא קיים. במצב זה, אף ניסיון ההגדרה מחדש ושינוי 

 הטקטיקה אינו יועיל בהכרח לשם צמצום הפרות הגבול שהסובייקט חווה. 

 סיכום ודיון

 סיכום 

באזור יהודה ושומרון. הפנימיים גבולות את האת התהליכים שמכוננים ומעצבים בחנתי  במחקר זה

של בריבוי הגדרות מדיניות וטריטוריאליות של המרחב וכן בארעיות  התאפייןתיארתי כיצד האזור 

שחילקו באופן זמני את המרחב עד לחתימת הסכם קבע, אשר הסכמים בינלאומיים עקב  ,הגבול

ניכר ויומיומי של קבוצות וערבוב  פיזייםגבולות של טשטוש  יצרמצב זה מעולם.  בפועל לא הושג

 .מתרבויות שונות ובעלות סכסוך מדיני מתמשך

( borderingמתמשכים ) גבוליות ליכיהצגתי כי חוסר הבהירות שנוצר, הוביל להתפתחותם של תה

יסה והשיח של בעלי תפקידים באמצעות ניתוח התפלמיצוב הגבולות בין מרחבים ובין אוכלוסיות. 

ביטחוניים העוסקים בהגנה ובניסיונות למיצוב הגבול במרחב, וכן על ידי תצפיות שקיימתי במוקדי 

גבול פעילים, מצאתי כי מבחינה סוציולוגית, אזור יהודה ושומרון עובר באופן תדיר ודינאמי 

י והתרבותי בין האוכלוסיות את הגבול החברת , שנועדו לכונן ולעצב'עבודת גבול'תהליכים של 

גבול, הות דשונות לעבומצאתי כי מתקיימות שלוש טקטיקות בהמשך לכך והמרחבים השונים. 

 סביבהשעוצבו במענה למצב הלימינלי הכללי באזור, ובאופן ספציפי לאתגרים ולנסיבות שה

ל וניהול מזמנים. במסגרת הניתוח, התבססתי על תיאוריות של מנגנוני ממשו השונים המרחבו

 סייעו לאפיין את הטקטיקות המסוימות של עבודת הגבול, אותן תיארתי בשלושתאשר  שונים,

 .האמפירייםפרקים ה

ישראלים ביהודה  םיישובישל  רמה המקומיתצוב גבול בתיארתי את תהליכי עיהראשון פרק ב

על פי הגותו אותו ( Disciplineהמשמוע ) טכנולוגייתהסברתי באמצעות את תהליכים אלו ושומרון. 

בדרך זו, ניתחתי כיצד . עבודת גבול משמעתית(, ואותם כיניתי Foucault, 1977; 2007פוקו )של 
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הסדרי הביטחון היישובים, מובילים לשינוי התנהגותה של הסביבה השכנה ללא כפייה כוחנית 

ודל 'מוגדר מבהכרח, לשם הבדלה ואבחנה בין המרחבים והאוכלוסיות. במסגרת התהליך, 

שמסביב לחלק ( border-zone)אופטימלי' של הפרדה ובידוד מרחבי המיושם 'באזור הגבול' 

מהיישובים. בהתאם למודל, נוצר מרחב הסגור לכניסה של גורמים זרים, שאינו מתוחם במכשול 

פיזי ומוחשי המונע כניסה אליו, אלא רק מפוקח באמצעות אמצעי בקרה שונים. לפי תיאוריהם של 

נמנע באופן  עה של הפרט לתצפית אליו, ואותו אדםהביטחון, הפיקוח מייצר מודעות קבוגורמי 

כי טקטיקת עבודת גבול זו מדגימה כיצד  עוד ערעור הגבול שהוגדר. ציינתימעצמי מחדירה למרחב, ו

, מתאים את סביבתו לנורמה שהוא הגדיר, שונים המעוניין בהפרדה בין תחומים מסויים סובייקט

    מתמשכים. בקרה ופיקוח על ידי 

השני ניתחתי ברמה הכלל אזורית את התמודדותם של גורמי הביטחון עם חוסר הבהירות של בפרק 

 עבודת הגבול האבטחתיתבפרק זה הצגתי את . דינאמיתרבותי ו-הגדרת הגבולות, במרחב רב

ו כוללת כינון (. טקטיקה זSecurity( )Foucault, 2007המבוססת על מנגנון הממשול האבטחתי )

עיצוב צורך בללא נורמות הקיימות במציאות, גבולות בין קבוצות ואזורים, בהתחשבות ב

כפי שמתרחש בעבודת הגבול המשמעתית. הגבול במקרה זה, נורמליים' -של 'האההתנהגות מחדש 

מסוגלים לייצר אבחנה בין אזורים נתמך על ידי פרקטיקות מרחביות שכיניתי 'מוצרי גבול', ה

קבוצות שונות במגוון של אמצעים, באופן הממקסם את סירקולציה הטבעית של החברה ומצמצם ו

את התופעות השליליות שבה. בהקשר זה, תיארתי כי בעיני גורמי הביטחון, מוצרי הגבול השונים 

(, תוך ניסיון לצמצם אירועים C-ו A ,Bמעודדים תנועה פנימית בין אזורי השליטה השונים )

ולנרמל תופעות של ממשק וניסיונות ערבוב  מסוכנים, בידיעה כי הם לא יחוסלו לחלוטין ביטחוניים

 המאפשריםמוצרי הגבול מייצרים בנוסף 'שפה משותפת' של סמלים ופרקטיקות שונות, . לא רצוי

אלה פרקטיקות בפרק טענתי כי ממשק משותף בין האוכלוסיות, ללא טשטוש ההבדלים ביניהם. 

, באופן מובהק פלסטיני או ישראלי שאינו גבולאובייקט מרחב 'שלישי' המהווה  מובילות ליצירת

בו נעות האוכלוסיות ללא הפרדה ביניהן ומקיימות יחסי מסחר ותקשורת מסויימים, תוך שמירה 

על  הגבולות החברתיים והתרבותיים לכל אורך שהותם במרחב, זאת כאמור באמצעות מוצרי 

טקטיקת עבודת הגבול האבטחתית, מלמדת על עיצוב גבולות באופן שאינו ציינתי כי הגבול השונים. 

כוחני ומהפכני אלא כזה המאפשר זרימה טבעית של הנורמות הקיימות במציאות, תוך ניסיון למזער 

את התופעות השלילית ביחס לגבול שהוצב. הצבת הגבול מכילה פרקטיקות שאינן מבטלות את 

השונים שהסובייקט חווה בחייו, אלא מאפשרות יצירת תחום  המתח שבין העולמות או התחומים

 אחר המכיל את המגוון והריבוי, יחד עם ההבדלה בין כל מרכיב. 
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תהליך דינאמי המהווה עבודת גבול רקורסיבית, שכיניתי בפרק השלישי תיארתי טקטיקה שלישית 

. טקטיקה זו מורכבת משלושה של עיצוב גבול פיזי וחברתי על ידי גורמים לא מדינתייםאזורי, -ועל

נדבכים המתרחשים בסדר זה אחר זה, ובאופן חוזר. השלב הראשון הוא קביעת הגבול בשטח על 

והמצב הלימינלי  ת פעולות שונות. בשל חוסר ההכרעהטינים באמצעוסידי תושבים ישראלים או פל

מושפע  גם לי הפורמלי ריטוריאהטבו שרוי אזור יהודה ושומרון ביחס לגבולות הקבע שלו, הגבול 

הגדרת הגבול במרחב, מתרחשות  לאורהמקומיות. בשלב השני,  של האוכלוסיות כן מפעולותיהן

או הפגנות של ארגונים  חדירה למרחבכדוגמת ניסיונות  boundary violations)'הפרות גבול' )

 ם קיומו של הגבולכמו כן הצגתי שהפרות הללו מונעות מעצ תיארתי בפרק. אותן בקו הגבול, שונים

ואינן נפסקות לאחר הצלחה בשינוי הגבול באופן כזה או אחר, אלא יימשכו כל עוד מוגדר גבול. 

ל מובילה להגדרה מחודשת של הגבול באמצעות יצירת בשלב השלישי, תיארתי כיצד הפרת הגבו

זה של בול. מנגנון , כתגובה של גורמי הביטחון הישראליים על ניסיונות ערעור הגמנגנון גבולי עדכני

על שטח סגור במרחב, מייצר תגובה של 'מרחק' על הפרת גבול מסוג  יםהצווים הצבאיים המכריז

(. בכך Kreiner et al, 2009; Katherine, 1991'חדירה' כפי שתיארתי מספרות הגבולות בנושא )

הדרישה מהסביבה מצטמצם הפער בין הגבול הרצוי על פי העדפת הסובייקט )גורמי הביטחון( לבין 

של הגבול, ופעולותיה. אולם, כפי שתיארתי בהמשך, כיוון שהמניע של הפרת הגבול הוא עצם קיומו 

הפרות הגבול,  לגמרי את פעולותיהם של הארגונים המערערים על הגבול המנגנון החדש אינו מבטל

אופן על טקטיקה זו מלמדת פרק כי אלא משנה את מיקומן או את תדירותן. ציינתי עוד ב

ההתמודדות של הסובייקט עם ניסיונות לערעור הגבול שהוא הציב. הפרות הגבול עשויות להובילו 

להגדרת הגבול באופן חדש, אך במקרה בו ההפרה מונעת מעצם קיומו של הגבול, אין הדבר יועיל 

 . מאפייניה וטיבה בלבדלצמצום ההפרה, אלא יגרום לשינוי 

 

 דיון 

ון בשני נושאים העולים מעבודה זו והם: היחס בין כל עבודת גבול בשורות הבאות אבקש לד

 לחברתה והמניע להופעתן של עבודות הגבול המסוימות ביהודה ושומרון. 

-Gluck, 2015; Samimanהגדיר וכך גם ציינו זאת חוקרים נוספים ) (Foucault, 2007)שפוקו כפי 

Darash, 2016 משמוע וביטחון, אינם מבטלים בהכרח זה (, ההפעלה של מנגנוני הממשל כדוגמת

(, הדגים זאת על מנגנוני Gluck, 2015גלוק )את קיומו של זה אלא יכולים לפעול באופן חופף. 

: בסביבת הנמלים הקרובים לחוף מופעלים ןהממשל שהוא מצא הפועלים כלפי פיראטים במפרץ עד
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המשמוע. יחד עם זאת הוגדר 'אזור אמצעי פיקוח איננטיסיבים אותם תיאר גלוק בהתאם למנגנון 

אבטחה' רחב בו מופעלים פרקטיקות של מנגנון האבטחתי לטענתו. כך ברמה האזורית מופעל 

המנגנון האבטחה ואילו ברמה המקומית מופעל מנגנון המשמוע. במידה דומה אבקש להציג את 

בול המשמעתיות היחס בין שתי עבודות הגבול בשני הפרקים האמפירים הראשונים. עבודות הג

הפועל בסביבות היישובים, הם חלק מ'מילייה' של עבודת הגבול האבטחתית הנוהגת ברמה 

 disciplinary space can operate within and be subsumed under'כפי שכותב גלוק:  ,האזורית

the broader production of a milieu of security'   ,המשמעתית  עבודת הגבול (. בדרך זו651)שם

אחד מהדרכים שבהם מעוצבת כלומר, . פועלת תחת המעטפת של עבודת הגבול האבטחתית

היא באמצעות הפעלת  ,הקטגוריות השונות במסגרת עבודת הגבול האבטחתיתההבדלה בין 

עבודת הגבול כך על אף שלכאורה בים הישראלים. פרקטיקות של משמוע בסביבות היישו

-גור ללא ראייה כלפי חוץ, היא למעשה חלק מנגנון רחב יותר ועלבתא שטח סהמשמעתית פועלת 

 אזורי, המתכלל בקשת אחת את האזורים והקבוצות השונות שבמרחב.

עבודת הגבול הרקורסיבית מתייחסת לשלב הבא שלאחר עיצוב הגבולות בכל מנגנון שהוא. במסגרת 

פן אבטחתי, עלולים להתרחש שינויים זו, גם כאשר נוצר גבול של מנגנון משמעתי וכן כאשר הינו באו

והתאמות של הגבול, בהתאם לניסיונות הערעור עליו במרחב. עבודת הגבול מלמדת על ההתמודדות 

 עם תופעות אלה, בכל מסגרת של עבודת גבול. 

 

בשורות הבאות, אבקש לפרט על ההסברים האפשריים לקיומם של עבודות הגבול המופיעות במרחב 

כפי שתיארתי במהלך העבודה, מרחב יהודה ושומרון חולק יתחתי והצגתי עד כה. זה, מעבר למה שנ

כתוצאה מהאירועים שסקרתי, הם כיום מובדלים במהלך הסכמי אוסלו, אשר אזורים -לתתי

להלן אבקש להזכיר ולסכם שני בעיקר במגבלות הכניסה אליהם עבור האוכלוסיות השונות. 

 ביהודה ושומרון ולהציג לאורם מונח תיאורטי חדש.  לגבולות שנוצרומאפיינים ייחודיים 

כשול פיזי משמעותי אחד הוא העמימות וחוסר הבהירות של גבולות המרחבים. כאמור אין ממאפיין 

. ככל הנראה, מלבד האלמנטים השונים שתיארתי בפרק 'עבודת גבול אבטחתית'אזור בין אזור ל

וי לא יכול להבחין מה האזור שבו הוא נמצא אדם הנע ברחבי יהודה ושומרון ללא אמצעי מיפ

 A Bבמדויק. המאפיין השני הוא הזמניות והארעיות של המרחב ככלל וחלוקת אזורי השליטה )

בפרט. כפי שהזכרתי, עתיד השטח מעולם לא הוכרע סופית בידי מדינת ישראל. ניתן לומר כי  C)ו

אי , אלא בבאזורליטה הצבאית במובן של הש רק טרם הסתיים, ולא 1967כיבוש השטח מאז 
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החלטה על אימוץ או דחייה של תוצאות הקרב. כמו כן, הארעיות הועצמה בעת חלוקת המרחב ה

מתוקף הסדר הביניים, בו כאמור הוחלט לדחות את ההכרעה בסוגיית  זמנייםלתתי אזורים 

 טטוס קוו הנוכחי. שנים האחרונות ומהווים את הס 25-הגבולות. הגבולות 'זמניים' אלו לא השתנו ב

כי ניתן להתייחס לאזור יהודה ושומרון כמרחב לימינלי הצגתי במהלך העבודה ור מאפיינים לא

(Liminal space) שלב המעבר בין מציאות לימינליות היא כזכור, . בתוך תקופה לימינלית המתקיים

' 67שחלה לפני ת בין השליטה הירדניבתווך שכך למעשה אזור הגדה המערבית נתון ישנה לחדשה. 

 הפנימיים של יהודה ושומרוןגבולות ה בנוסף,השטח.  לבין שליטה ישראלית מלאה או מסירת

 כשלב מעבר לקראת השגת הסדר קבע, הביניים במסגרת הסדרהנוהגים כיום, נוצרו מתחילה 

 . )שהיה למעשה ניסיון לסיים את המצב הלימינלי של האזור(

ותכניות וודאות ביחס לזמניות של הגבולות, -ושומרון, קיימת אי במצב הנוכחי כיום ביחס ליהודה

מדיניות קמות ונופלות או כלל אינן מוגשות ברבות השנים, וכך מתמשך המצב הלימינלי של 

 הגבולות.

לאורך זמן והסובייקט יפעל לחזרה  לא ניתן לשהות במצב לימינלי ,(Turner, 1967) בהתאם לטרנר

למעשה אשר או לחילופין יגבש סביבו קהילה השרויה במצב דומה אליו  נורמלי'ה'מבנה החברתי ל

לאור זאת, אבקש לטעון כי עבודות  .Homas, 1979)ם )ישרויאת המצב הלימינלי בו הוא  וינרמל

ניסיונותיהם של האוכלוסיות ביהודה ושומרון ליצור מבנה  הגבול שניתחתי במסגרת מחקר זה, הן

המתהווה באמצעות  (social boundary)לימינלי. 'הגבול חברתי' המרחב ה בתוךחברתי נורמלי 

אלא בלבד, מבדיל בין תחומים וסובייקטים  אינו עבודות הגבול כפי שציינתי בעבודה מספר פעמים,

משמש גם כמסגרת של קהילה נורמטיבית בתוך המציאות העמומה והזמנית של יהודה ושומרון. 

נורמה רות נורמה ונורמטיביות: עבודת הגבול משמעתית כופה עבודות הגבול שתיארתי מייצגם אכן 

בהתאם  בודת הגבול האבטחתית מופעלתיישובית, וע-של בידוד ברמה המקומית אופטימלית

מבנים  נוצרים ומתייצביםבאופן זה, . ומנרמלת את שוליה להתפלגות הנורמטיבית של האוכלוסייה

 למשך תקופה ארוכה.  אשר מתקבעים , של קבוצות ואזורים כהתמודדות עם הלימינליות

 Permanent)הלימינליות הקבועה )המונח והוא  לדיון אבקש להוסיף נדבך נוסף מעבר לאמור,

Liminality  טמונים של הגבולות ביהודה ושומרון. כפי שהזכרתי בסקירה התיאורטית, במונח זה

 Riedl, 2014) בנושא נדרש אליהאשר המחקר קיימת מציאות בפועל זוהי שני מושגים מנוגדים, אך 

;2014 , (Szakolczaiימשכות של שלב הה ., ומצב הגבולות ביהודה ושומרון מעיד על כך גם כן

( בפרט, מלמדים על C-ו A ,Bומצבם 'הזמני' של הגבולות הפנימיים ), הביניים של האזור ככלל
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יים באמצעות עבודות הגבול על אף הניסיון למצב מבני חברתיים נורמלהתקבעות המצב הלימינלי. 

שהזכרתי, המצב המדיני והשינויים התכופים בגבולות, שניכרים בעבודת הגבול הרקרוסיבית 

 שניתחתי, מלמדים על המשך המצב הלימינלי. 

 גבול לימינלי קבוע אשר על כן, לאור ממצאי מחקר זה, ברצוני להציג את המונח 

(Permanent Liminal Boundary )( או גל"קP.L.B ) חברתי המתייחס ליצירתו ועיצוב של גבול

תקופה לימינלית קבועה. מונח זה מסביר כיצד הסובייקט המצוי בתוך  או מרחב לימינליותרבותי ב

מבדיל ומבחין בין תחומים או קבוצות, כדי להתמודד עם הלימינליות הקבועה מצב לימינלי, 

ן התעצב גבול לימינלי קבוע, באופן שמבדיל , ביהודה ושומרולאור העולה מעבודה זו. ושבהוויית

המתמשכת, וודאית והזמנית -בין קבוצות ואזורים במרחב, במגמה לנרמל את המציאות האי

 הנלווית כבר עשרות שנים לחיים באזור זה. 

היבטים רבים הדגישו את הלסיום, אדון בקצרה בהשלכות של החיים במסגרת גבול לימינלי קבוע. 

 כגון חולשת הסובייקט, חוסר היציבות ואי הוודאותצאות במצב לימינלי הימהשליליים של 

(Horvath, 2013; Preston-Whyte, 2004; Turner, 1974)  , ועל דרך זו תואר המצב הלימינלי גם

יחד עם זאת, ברצוני  (.Bhungalia, 2010; King-Irani, 2006; Sauders, 2008) ביהודה ושומרון

לבטל מבלי ביהודה ושומרון,  ולות הלימינליים הקבועים שהתפתחושל הגבהשלכות נוספות להציג 

ון. כפי שהזכרתי, הלימנליות מצב הלימינלי ביהודה ושומרהאת  המלוותהשליליות שלכות האת ה

 היא ניתוק מהמוסכמות החברתיות הנורמטיביות ועל כן מאפשרת חופש מחשבה ויצירתיות

(2004 ,Czarniawska  &Mazza.) השחרור' מהמבניים השינוי ו כיבהקשר זה, לומר  ניתן'

הובילו  ,שאינם קיימים בגדה המערבית גבולות רציפיםריבונות מדינתית בעלת המסורתיים של 

 . של העולם המודרני העשויים להתמודד עם אתגרים ליצירת מנגנוני גבול חדשים

את המאפיינים ם ומעצבי מכונניםהאידאלית,  םצורתהגבולות הלימינליים הקבועים ב

במרחב חיים  קםשל מר ברתיים ותרבותיים של קבוצות שונות, יחד עם היצירה, חםהטריטוריאליי

. הדבר בא לידי ביטוי בשמירה המוקפדת על אזור אינטימי והרמטי שונות תיותרבוגוני המכיל -רב

ההבדלה  על, יצירת 'תזכורות' )במסגרת עבודת גבול משמעתית( של כל קבוצה ברמה המקומית

במרחב המעורב ללא הפרדה בעת השהייה , והשוני בין סובייקטים באמצעות מוצרי גבול שונים

)עבודת גבול אבטחתית( ושינוי ועדכון תמידי של הגבולות בהתאם לעולה מהשטח ביניהם  פיזית

  . )עבודת גבול רקורסיבית(
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קורבנות הו ביהודה ושומרון מצב הביטחוניאין להתעלם מכך שמדובר במציאות אוטופית בלבד, וה

, פלסטיני-בעת החיים המשותפים ביהודה ושומרון על רקע הסכסוך הישראלי שנפלו וסבלורבים ה

ניתן לבחון יישום רלוונטי של צורתן  אולם, .תרבותי-רבו ל קיומו של מרקם חיים הרמונימערערים ע

ותם הזכרתי במהלך העבודה לגבולות מופשטים אביחס הן האידאלית של עבודות הגבול שבחנתי, 

פיזיים כגון -מדינייםגבולות )כגון המתח בין תחומי ידע, מעגלי בית ועבודה, ועוד( והן ביחס ל

 במהלך השנים האחרונות.  אירופיותבמדינות 

כפי שהזכרתי בפרק המבוא, בעת כינונו של האיחוד האירופי, רבים שיערו כי זהו תחילתו של עידן 

המגמה יותר ויותר  ת. במציאות העכשווית, ניכר)Berezin et al, 2003(אומים 'חסר גבולות' בין ל

תרבותי, יחד עם  טשטושמחשש לשל עיבוי הגבולות באירופה ומניעת ההגירה החיצונית אליה 

 הרצון להמשיך לאפשר תנועה חופשית בתוך גבולותיה הפנימיים

 ((Schengen area (Perrigo, 2018) . יה בה עתה, אשר יתכן שאירופה בו שרובתקופה הלימינלית

ממצאי מחקר זה ומונח הגבול הלימינלי הקבוע, יוכלו לסייע בניתוח ובעיצוב גבולות טריטוריאליים 

לאומיים של כל אוכלוסייה, -וחברתיים בה, באופן המאפשר שמירה על המאפיינים התרבותיים

 גווני וחוצה גבולות. -במסגרת תנועה משותפת במרחב רב
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