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מבואא.

מכונהואשרהאחרונותםיבשנבבנייתוהחלהישראלשמדינתהמכשול

ביןברורהמרחביתהפרדהעתהכבריוצר ,"ההפרדהגדרייזהבמאמר

לרובהמכונהבשטחהמצויההפלסטיניתהאוכלוסייהריכוזימרבית

 ,ישראלמדינתשטחילבין ,"ושומרוןיהודהייאו "המערביתהגדהיי

ירושלים,באזורהדמוכךברובוהושלםההפרדהגדרשלהצפוניהקטע

רקהושלם ,יהודהמדברבואכהדרומהמירושלים ,הגדרשלהדרומיהחלק

מאזוריםמהותיתשונהוסביבתהירושליםהעירשלהמקרה ,הקטןבחלקו

משוםוזאת ,ההפרדהגדרתוואילעבור)מתוכנן(אועוברשבהםאחרים

יחסיתקצרהלתקופהפרט ,העירשלהמודרניתסטוריהיההשלאורך

מבחינהמשותףמוקדהיוותההיא ,) 1967-1948 (שניםתשע-עשרהשל

בולטתזועובדהובסביבתה,בההמתגוררותהשונותותילאוכלוסתפקודית

 ,הרפואהשירותישלבהקשרגםמאוד

שירותישלנגישותםבשאלתזהמאמראפואיעסוקבכדילא

להקדיםחשוב ,הפלסטיניתלאוכלוסייהירושליםשבאיזורהבריאות

ץשמחובשטחיםנכבדתישראליתאוכלוסייהשקיימתשאףולציין

הפלסטיניתהיבאוכלוסיבעיקרזהבמאמרהדיוןיתרכז ,ההפרדהלגדר

 , lאלהשבשטחים

מטרופוליןשללעתידובנוגעמורותמדיניותהכרעותבהיעדר

באיזורההפרדהגדרשל "ישראליהלאיימהצדכעתמתגוררות ,ירושלים

אזרחותבעלייהודים :עיקריותאוכלוסייהקבוצותשלוש ,זולצדזו ,זה

מזרחערביייי(בישראלקבעתושבישלמעמדבעליפלסטינים ,ישראלית

 ,הפלסטיניתלרשותחוקיתמבחינההמשתייכיםופלסטינים )"ירושלים

ואלירושליםאלהראשונותהאוכלוסייהקבוצותשתישלהנגישות

הקטנתבעקבותוזאת ,ההפרדהגדרבנייתעקבנפגעהשבההחוליםבתי

שנבנובמעבריםלעבורהצורךובעקבותלירושליםהתחבורהנתיבימספר

בדרךמהיראלהבמעבריםרכבכלישלשהמעבראףמסוימות,בנקודות

ותיהביטחונהבדיקותהחמרתבשלמתעכבדרכםהמעברלעתיםהרי ,כלל

תיכערבשמזוהההיאוכלוסימכ,ךיתרהבזה,וכיוצאכלשהיהתרעהעקב

לצורךתעוכבולעתיםמזההתעודהאלובמעמיםלהציגכללבדרךנדרשת

נוספים,ובירוריםבדיקות

בירושלים,העבריתהאוניברסיטהלגאוגרפיה,מהמחלקההםהכותבים

עלבירושליםהעבריתבאונירבסיטההאזםלזכויותמינרבהלמרכזלהוזותמבקשיםאנו **

זה,מאמרמבוססעליובמחקרשתמןמחקרמענק

שנגישותההשלישיתהקבוצהלעומתיחסיתקטנהפגיעהזואולם

הילאוכלוסיאיההכוונה ,ביותרהמשמעותיבאופןצומצמהלירושלים

נכללתשאינהזוכלומר ,"כחולהתעודהייבעלתשאינההפלסטינית

במרחבהגדרהקמתטרםעוד ,"ירושליםמזרחערביייישלבקטגוריה

שלכניסתההוגבלה ,המכשול)מתכנניבלשון "ירושליםעוטףיי(ירושלים

התשעיםשנותראשיתמאז ,ובהדרגהחוקיבאופן ,לירושליםזוקבוצה

אמצעיםהיעדרבשלאולם ,האזרחימהr,כנהלמיוחדיםאישוריםוהצריכה

להיכנסהפלסטיניתהאוכלוסייההמשיכה ,זומדיניותלאכיפתיעילים

גדרשללהפיכתהעדלמדיחופשיבאופןממנוולצאתירושליםלמרחב

 ,ירושליםבגזרתיעיללמכשולההפרדה

הגורםאינהעצמהההפרדהגדרכיזהבהקשרלהדגישחשובולכן

(ראוהחוליםלבתיהפלסטיניתהאוכלוסייהנגישותעלהמשפיעהיחיד

בעלתתיהפלסטינוהאוכלוסייההיהודיתהאוכלוסייהשלהמקרה

היא ,זאתעםירושלים),באזורהגדרשלמעמההמתגוררותקבעתושבות

לכניסתבאשרשניםמזההקיימתמדיניותלאכיפתיעילכליכיוםמהווה

בהמשך,שיודגםכפילישראל,פלסטיניתאוכלוסייה

הבוחןבהיקפומוגבלמחקרלהציגהיאזהמאמרשלמטרתו

נגישותעלההפרדהגדרהקמתשלהשלכותיהאתבלבדראשוניבאופן

החוליםלבתי-לגדרמחוץהמצויה-הפלסטיניתהאוכלוסייה

ממצאיםלהציגמנסהזהשמאמרלצייןחשוב ,בירושליםהמרכזיים

חשובותבסוגיותלעסוקמתיימרואינובלבדגאוגרפייםוניתוחים

 !'רפואילטיפולהזכותייכגוןועקרוניות

 'גבפרקסכסוך,בעתרפואילטיפולהזכותבקצרהתידון 'בבפרק

בעתבירושליםהחוליםבתימערךשלההיסטוריתההתפתחותתוצג

במרחבההפרדהלגדרבאשרהרלוונטייםהנתוניםיוצגו 'דבפרקהחדשה,

עלהגדרהשפעתאתלהציגניסיוןייעשה 'הבפרק ,לבסוףירושלים,

דרכים:בשתיבירושליםהחוליםלבתיהפלסטיניתהאוכלוסייהנגישות

האוכלוסיותכללבנגישותהתמורותשלכוללגאוגרפיניתוח-הראשונה

שללמרכזהלגדרשמחוץבאזוריםירושליםבמטרופוליןהמתגוררות

לשםדוגמאותבכמהשימוש-השנייההגדר,הקמתבעקבותירושלים

הגדרהקמתעםבשילובלישראלהכניסההיתרימדיניותהשפעתהצגת

משותהושאיןלגדרמעברהמתגוררתהפלסטיניתהיהאוכלוסינגישותעל

 ".כחולהתעודהיי

טכטו,בעתרפואילטיפולהזכותב.
פגיעההציבור,בבריאותפוגעיםצבאיים-ביטחונייםוסכסוכיםמלחמות

חיילים(שלמלחמהמכליפיזיתפגיעה-מרכזיותסיבותמכמהנובעתזו
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רפואי;טיפולמתועלהמקשההאזורובתפקודבכלכלהפגיעהואזרחים);

תנאיםבהםלשרורשעלוליםועקוריםפליטיםמחנותשלהיווצרותם

 • 2המלחמהשלוחברתיותפסיכולוגיותהשפעותולבסוף,גרועים;רפואיים

הרצווביו "כפולהנאמנותיייוצרתמלחמהשלהסיטואציה

המלחמתי.הקונפליקטלביו ,רפואיטיפולמתוולאפשרסיועלהושיט

שלמזוביסודהשונהאינהמלחמהבתקופתהרפואיתהאתיקהאולם

מאתיקהסטייההמאפשריםוהאמצעיםהתהליכיםגםשלום.תקופת

פרדיגמהליצורבמקוםכן,על .הצבאילהקשרמיוחדיםאינםזו

עלהגנההמבטיחההאדם,זכויותעלהמבוססתגישהעדיפה ,חדשה

 . 3זכויותיוועלהאדםכבוד

ביןונחתמושנוסחוהסכמיםארבעהשלסדרההןנבה'גאמנות

הרלוונטיתהיאהרביעיתג'נבהאמנתזוסדרהמתוך . 1949-1864השנים

מלחמהבימיאזרחיםהגנתבדרבהרביעיתנבה'גאמנתהנידוו.לנושא

) The Fourth Convention - civilians in times of war ( 12בנחתמה-

-29בירדןידיועל 1951ביולי-6בישראלידיעלואושררה 1949באוגוסט

זמובאיזהעצמםהמוצאיםאלהעללהגונועדההאמנה . 41951במאי

מבעליאחדבידי-כיבושאוסכסוךבשעת-שהיאדרךובאיזושהוא

אותושלאזרחיואינםוהם ,הכובשותהמעצמותאחתבידיאוהסכסוך

שלאזרחיםהםאך ,כובשתמעצמהאותהשלאזרחיהאוסכסוךבעל

ידיעלרפואיטיפוללקבלזכאיםהאמנהמוגני . sלאמנההכפופהמדינה

 . 6הכובשתהמדינהאזרחילכךשזכאיםהמידהבאותהחוליםובביתרופא

שירותירפואה,מוסדותולהבטיחלהקיםצריכההכובשתהמעצמה ,כןכמו

כלהכבוש.בשטחציבוריתהיגיינהושירותיבריאותשירותיחולים,בתי

עםפעולהשיתוףותוךלרשותההעומדיםבאמצעיםשימושתוךזאת

ן.שנכבשבשטחוהמקומיותהלאומיותהרשויות

רפואיטיפוללהבטיחחייבתכובשתמדינהכיעולהאלהמדברים

אלהששירותיםהיקףבאותו ,שכבשהבשטחרפואייםמוסדותוקיום

אםהשאלהעולהישראלמדינתשלבמקרה ,זאתעםלאזרחיה.ניתנים

הרשותשלכינונהולאחר 1993בשנתשנחתמואוסלוהסכמילאחר

לאוכלוסייהאלהשירותיםלספקמחויבתעדייןישראל ,הפלסטינית

בווהדיוןרבות,בוהמחלוקותאשרוסבו,ךמורכבנושאזהוהפלסטינית?

זו.רשימהשלממסגרתהחורג

בתיי Iוסבם Iרושל Iבם Iהחולבתןמער, . 1
ירושליםבעירהחוליםבתי . 1

חוליםבתישלמערךבירושליםלהתפתחהחל-19ההמאהמאמצע

עדותמרכזיים:גורמיםשלושהידיעלהוקמואלוחוליםבתי .מודרניים

והממשל ,הציונייםוהמוסדותבעירהיהודיתהקהילהנוצריות,ומעצמות

המנדטשלהבריאותמחלקתהרביטיהשלטוןבתקופתהתורכי-עות'מני.

שלהייתההפעילותעיקראולםהחולים,בתילהתפתחותהיאאףתרמה

הייתהשבהבתקופה .)"הדסהייהחוליםבית(הקמתהיהודיתהקהילה

אולם ,העירבמזרחחוליםבתיהוקמולירדוישראלביומחולקתהעיר

ולבתיהעירבמערבשנותרוהחוליםלבתיתחליףלהוותיכלולאאלה

שנסגרו.מיסיונרייםארגוניםושלהנוצריותהמעצמותשלהחולים

 ,רפואייםמוסדותהקימהבעירהיהודיתהקהילה ,היסטוריתמבחינה

מוסדותעלבעיקרנשענההערביתהקהילהואילו ,העירבמערבבעיקר

ידיועלהאירופיותהמעצמותידיעלונוהלומומנושהוקמו,רפואיים

כפיציבוריים.חוליםבתיעלפחותהובמידהשונים,נוצרייםארגונים

 . 1מספרבטבלהלראותשניתן

הרפואייםהמוסדותאיכותעל ,המרחביהמערךעלהשפיעזהתהליך

המזרחי.לחלקההעירשלהמערביחלקהביןחלוקתםאופןועל

 92003לשנתנכוובירושליםהחוליםבתי : 1מספרטבלה

כ;סךעמדותכלסךמספר 10שיוךביתשס
פולטדיאליזהiלבלותמיטותכללימיקוסארגוניהחוליס

I ידיאליזה

25 215האונירבסיטהביןארגוןהרהדסה ,023 
הצרפתיתלגבעההדסההצופיס

 ,העירבמערדרוסארגוןעיןהדסה
625 56,687 25 22 ,157 

כרסלעיןסמוךהדסהכרס

 5,138 73ראח'ג 'שייחשכונתמיסיוןוזף'גסנט

ציבוריצדקשערי
הרצללהרממזרח

433 44,106 15 7,641 
העירבמערב

ציבורימקאסדאל
א-טורבשכונת

250 10,303 
הזיתיסלהרממזרח

ביקור
ציבורי

 ,שטראוסרחוב
193 18,646 

העירמרכזחוליס

אוגוסטה
 6,990 4,790 115הצופיסהרבדרוסציבורי

ויקטוריה

הדיאליזהטיפוליורובהאשפוזמיטותשרובבבירורלראותאפשר

 oחוליםבתישלריכוזשישנואף ,העירמערבשלהחוליםבבתינמצאים

והשיקוליםלעבורהגזרתוואיצריךהיההיכןהיאזהמאמרלגזרימחוץהנותרתנוטפתטוגיה

להיעזראפשרירושליםבאזורהגזרהתווייתלגביבפועל.ולמיקומההגזרתוואילקביעת

(גזרהבטחוןגזרבנייתלה:סביבגדרירושליפרמוןואמנוןמיכאלקובישלבטפרם

מחקרעבוזתזהמאמרשלהשניהמחרבמטייםאלהבימים .) 2004 (ירושליפסביבההפרזה)

 .הגזרתוואיעלהמשפיעיםהשוניםבשיקוליםהעוטקתהשנילתוארלימוזיובמטגרת

: Daniel Pedersen, Political violence, ethnic conjiict and contemporary fvars 
Broad implications oj health and social well-being, 55(2) SOCIAL SCIENCE 

) 2002 ( 175-190 , AND MEDICINE . 

London, L., L. S. Rubenstein, L. Baldwin-Ragaven and A. Van Es. Dual 
loyalty anlong nlilitary health projessionals: Hlllnan rights and ethics in 

, tinles oj armed conjiict 15(4) CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS 

) 2006 ( 381-391 . 
(להלן, )-1949ב(נחתמה 453 , 30מטי 1כ"אמלחמה,בימיאזרחיםהגנתבזברג'נבהאמנת 4

הרביעית).ג'נבהייאמנת

 . 4בט'שם,

 .) 2 ( 38בט'שם,

 . 56בט'שם,

כחלקבמלואהשתופיעהזהבנושאגאוגרפית-היטטוריתטקירהשלתמציתהואזהטעיף

העת.כתבשלהבאבכרךשיתפרטםזהמאמרשלהארוכהמהגרטה

לבריאותמוטזותיולזות,בתיללאחולים",כ"בתימוגזריםהלמוטדותרקהיאהכוונה

מיזעתחוםומחשוב,מיזעשירותיהרביאותמשרזמתוך,וטיעוז.שיקוםומוטזותהנפש,

עלטטטיטטייםנתונים , Z003בןחלקבישראליופלאשפוזוהיחידותהאשפוזמוסדות

 .) 2004עורכת,חקלאי(ציונהומחלקותמוטזותלפיהחוליםתנועת

מזויק.למיקום 1מט'מפהראו 10
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הרוהדסהויקטוריהאוגוסטה(אל-מקאס,דהעירשלהמזרחיבחלק

אלקודסיולדות:בתישלושהישנםהעירבמזרחכיעודנוסיףהצופים).

חנינא!!.בביתאנייודגהעתיקהבעירהאדוםהסהר ,בקלנדיה

ירושליםבאזורהפלסטינייםהחוליםבתי . 2

) Jerusalem Governorate ( 
 2003בשנת .! 2חוליםבתישבעההכולבסךישנםירושליםבמחוז

במזרחהחוליםבתיאלה(ובכלליחדגםהחוליםבתיבכלהיו

כשניכלומר .! Jמיטות 568ואל-מקאסד)ויקטוריהאוגוסטה-ירושלים

זאת ,ירושליםבתוךהחוליםבבתיניתןבאזורהרפואימהטיפולשליש

שלהחוליםבבתילטיפולהזוכיםפלסטיניםבחשבוןלקחתמבליאף

 .הצופיםהרובהדסההעירמערב

בתישלההתפתחותעיקרהתרחשהאוסלו,הסכמיטרםכללי,באופן

שסביבה.ובכפריםבעריםולאעצמהבעירירושליםבמטרופוליןהחולים

מדרוםשמצפון,באזוריםשניתןהרפואיוהטיפולהחוליםבתיאיכות

מחוץהחוליםבתי ,ככלל .! 4עצמהבעירמאשרנמוכההייתהלעירוממזרח

החוליםבתי ,למעשהשבתוכה.מאלהפחותומתקדמיםיותרקטניםלעיר

המטפליםהחוליםבתימכלביותרלמתקדמיםנחשביםירושליםבמזרח

 .! 5הפלסטיניתבאוכלוסייה

 ,צפוני-איזוריםלשלושהירושליםלעירשמחוץהאזוראתנחלקאם

הבאה:המצבתמונתאתנקבל-ומזרחידרומי

חוליםבתיארבעהישנםוסביבותיה,רמאללהבאזור ,לעיר·מצפון

ואחדפרטייםחוליםבתיהםשניים ,ציבוריתבבעלותמהםאחדכלליים.

בתיבארבעתהאשפוזמיטותכלסךרווח.כוונותללאארגוןידיעלמנוהל

עינייםלרפואתפרטיחוליםביתבעירישנולכ,ךבנוסף . 205-אלוחולים

 .! 6אשפוזמיטות 10ובו

כללייםחוליםבתישניישוסביבותיה,לחםביתבאזור ,לעיר·מדרום

פרטיחוליםובית ,מיטות 93ובואלהיגבביתהממשלתיהחוליםבית-

המכיללילדיםחוליםביתלחםבבית ,בנוסףמיטות. 22ובולחםבבית

 .! 7מיטות 82

 ,ואל-עזריהאבו-דיסשלבאזורחוליםבתילמעשהאיןלעיר·ממזרח

היחידהחוליםביתהעיר.שלהמוניציפליהשטחעםעירונירצףישלו

זהו .מירושלים)קילומטר-25כשלאווירי(במרחקביריחוהואזהבכיוון

 .! sמיטות 50עםציבוריחוליםבית

 ! 9ירושליםבמטרופוליוחוליםבתי- I 2מסטבלה

ארגוןהרהזסה
 215כלליהצופיסהרירושליס:

הזסההצופיס

כרסעיןהזסה
סמוך ,ירושליסמערבזרוסארגון

 625כללי
כרסלעיןהזסה

 73כלליראחיגישייחשכונתירושליס:מיסיוןוזףיגסנט

ציבוריצזקשערי
הרצללהרממזרחירושליס:

 433כללי
העירבמערב

ציבורימקאסזאל
ממזרחא-טורבשכונתירושליס:

 250כללי
הזיתיסלהר

ציבוריחוליסביקור
מרכז ,שטראוסרחובירושליס:

 193כללי
העיר

אוגוסטה
 115כלליהצופיסהרבזרוסירושליס:ציבורי

ויקטוריה

 49עינייסגיראחשייחישכונתירושליס:מיסיוןגיוןסנט

 12יולזותחנינאביתשכונתירושליס:פרטיאנייאל-זג

פרטיאל-קוזס
(מצפוןעקבכפרירושליס:

 20יולזות
לגזר)

ציבוריהאזוסהסהר
יולזותראחיגישייחביןירושליס:

26 
ונשיסוזיגלואזי

 143גללירמאללהציבורירמאללה

 14גללירמאללהפרטיטאריפיאלזיח

שירותיס
 30גללירמאללהפרטי

שלרפואייס

 18גללירמאללה NGOזאיזישייח

 10עינייסרמאללהפרטיאל-ראזי

 93גלליאלהיגביתציבוריגיאלהבית

 22כללילחסביתפרטיאל-ימאמה

 82ילזיסלחסבית NGOקאריטס

 50גללייריחוציבורייריחו

מערבהרבורבאופןנטהבעירהחוליםבתימערךכיעולהאלהמנתונים

המעניקיםבעירהגדוליםהחוליםבתישניהאחרונות.השניםבארבעים

ביותרהמערביבחלקנמצאיםכרם)ועיןצדק(שעריהטיפוליםמרבאת

 .העירשל

-ירושלים""עוטףבאזורההפרדה.גדרד
כללידיון
ושומרוןיהודהשטחילביןישראלביןמכשולידיעלהפרדהשלהרעיוןשורשי

שלוותה ,הפלסטיניתההתקוממותבעקבות-80השנותבסוףכרבנעוצים

-90השנותרבאשיתכרבישראל.מדינתבתחומיאזרחיםכנגדטרורבפיגועי

לאחראולםעזה.ומרצועתמהגדהפלסטיניםכניסתלבקרישראלהחלה

שנותבאמצעמתאמיםמחבליםידיעלשבוצעוההמונייםהטרורפיגועי

הגדהלביןישראלביןפיזיהפרדהמכשוליצירתשלהסוגיההתעוררה ,-90ה

עלהחלטותבקבלתבעיקרהסתכםהתפרבמרחבהטיפולבפועל,המערבית.

-90השנותבשלהיהפיגועים.בעקובתכללבדרךשהוקמו ,שונותועדותידי

קולמרחבהנוגעותהמרכזיותהבעיותלשלושמענההשוניםהגופיםנתנולא

 . 20חוקייםבלתיושוהיםפליליתפעילות ,עוינתחבלניתפעילותהתפר:
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חומה-אם-דוסבאזורההפרדהממכשוכעקט : 1מספרהכתמו
-11.10.1005בשובכ Oכע , Oצ'כו

ההפרדהרעיונותזכו 2000בטפטמברהחלהלחימהאירועיפרוץעם

בעקבותלחיזוקזכואלהרעיונותויותר.יותררציניתלהתייחטותהשונים

לאחרהוקמהזוגדר . 1995בשנתעזהרצועתטביבשהוקמההגדרהצלחת

 1994במאישנחתמותחילה"),ויריחועזהייבכינוי(הידועיםקהירהטכמי

טרורפיגועיביצועלחלוטיןכמעטומנעה ,הפלטטיניתלרשותישראלבין

עזה.רצועתלשטחימחוץ

שקראציבורי,לחץהחל 2001בשנתובעיקר-2000השנותבראשית

גדרייכגון ,אזרחיותתנועותהמערבית.לגדהישראלביןהפרדהגדרלהקמת

להןשמו ,"צדדיתחדלהיפרדותהתנועהיי ,"להפרדהייהתנועהלחיים",

לביןישראלביןרציפההפרדהגדרלהקיםהממשלהאתלהניעלמטרה

פורוםייהוקם ,בנוטףעזה.רצועתטביבהקייםהמודללפי ,המערביתהגדה

האזוריתהמועצהראש ,עטרדנירבאשות ,"התפרבמרחבהרשויותראשי

תורמיםבמימוןהמועצהשל "פרטיתייהפרדהגדרלבנותהחל(שאףגלבוע

 . 2Iהגדרבנושאלפעולהחלה "וביטחוןלשלוםהמועצהייגם .)ל"מחו

גדרבנייתבנושאהראשונההממשלההחלטתהתקבלה 2001ביוני

בטוגייתלטפללהתחילהמקצועייםהדרגיםאתהנחההקבינטההפרדה.

עםלהתמודדותחלופותכמהבחנהלאומילביטחוןהמועצה .התפרקו

תכניתהקבינטלאישורהביאהיותרמאוחרוכחודש ,הבטחונייםהאיומים

דיוניםהתקיימומאזשחלפובשניםהתפר.מרחבעםלהתמודדותנוטפת

כיוםובקבינט.בממשלההגדרתוואישלשינוייםכמהעלוהוחלט ,מטפר

אושרהעדכניהתוואיהגדר.לתוואיבנוגעשונותממשלההחלטותששישנן

 30שמתוכםקילומטר,-760כהואהכוללואורכו , 2006באפרילבממשלה

 . 22חומההםקילומטר

גדרשלביותרוהבעייתיהרגישהחלקרביםבמובניםהואירושליםאזור

העירוניתהרקמהאתחוצההמכשולזהשבאזורהואלכךהטעםההפרדה.

באזורמהמכשולחלקיםכהעקברבה.בצפיפותמיושביםבאזוריםועובר

דרותג-כהאככב-רובהכפרבאזורהתפרקוכושמכ : 2מספרהוכתמ
-17.1.1006בשטי(ףאס , Oו'כצ

מטפרתמונה(ראובטוןמחומתמורכביםערביות)שכונותדרך(העוברים

גדרותשלממערכתמורכבהמכשולפחותמיושביםבאזוריםואילו ,) 1

ברובומבוטטבירושליםההפרדהגדרתוואי ,ככלל .) 2מטפרתמונה(ראו

שלהמוניציפליבגבוללראותשניתןאף .העירשלהמוניציפליהגבולעל

לונודעה-1967בהגבולמשנקבעהרי ,שרירותיבאופןשנקבעגבולהעיר

מהעירכחלק-הוקמוהגבולשבתוככיהואלכךהטעם .רבהחשיבות

האשהפטקתלקווישמעברבאזוריםרבותיהודיותשכונות-ירושלים

צריךהגדרשתוואיבהנחהלכהאי .)"הירוקהקויי(רודוטהטכמישל

 oגבולהעלשיבוטטהואטבעיאך ,בעירהיהודיותהשכונותכלאתלכלול

 . 140-139עמי , 9ה"שלעילכישראל,יוםלאשפוזוהיחיזותהאשפוזמוסזות 11

- (PCBS .לסטטיסטיקההפרנזיתהפלסטיניתהלשנהשלהאינטרנטאתר 12 w\v\v ( 
pc bs. gov. ps/DesktopModules/ Articles/ Articles Vie\v.aspx ?tab ID=O&I an g=e 

0963 1 = n&ItemID=254&mid . 
13 , Palestinian National Authority, PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

) 2005 ( 330 , 7 , JERUSALEM STATISTICAL YEARBOOK . 
 .) 12.7.06 (אזםזכויותלמעןרופאיםמארגוןחביבאובהיםעםשטרןאסףשלריאיון 14

החוליםובבתילבריאותבזכותופגיעתהההפרזהחופתחופה:בלבהחביבאובהים 15

 .) 2005 ( 17הפזרחיתבירושליםהפלסטיניים

16 : STATE OF PALESTINE, MINlSTRY OF HEALTH, HEALTH STATUS lN PALESTINE 
) 2004 ( 274 , MINISTRY OF HEALTH ANNUAL REPORT . 

שם. 17

שם. 18

יוםלאשפוזוהיחיזותהאשפוזמוסזותמתוך,הישראלייםהחוליםבתיעלהנתונים 19

 State of Pa]estine ,מתוך,הפלסטינייםהחוליםבתיעלהנתונים . 9ה"שלעילבישראל,
Ministry if Hea]th , 16ה"שלעיל . 

 . 18-15עמי , 1ה"שלעילורמון,מיכאל 20

 .) 2004 ( 217-210חיים!הפקרתהאפנםההפרזה:גזרשלסיפורהפולמן,ישעיהו 21

 \ v\vw.seamzone.mod .-הביטחוןמשרזשלהתפר"ייפרחבהאינטרנטבאתרראו 22
gov.il . 
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הערביםירושליםמזרחתושבירובזאת,בעקבותהעיר,שלהמוניציפלי

והכפריםהעיירותתושביואילוהגדר,שלהווישראליוובצדעצמםמצאו

לו,מחוצהעצמםמצאולהשסביבהערבים

התקבלהירושליםבאזורהמכשולשלהבנייהתחילתעלההחלטה

עלגםקלים,בשינויים ,יותרמאוחרוחודשיים , 2002ביוניבממשלה

קילומטר 22בנייתעלהוחלטזהבשלבביטחוני,המדיניהקבינטידי

מזמוריהלח'רבתהמנהרותומכבישקלנדיהלמחסוםעופרממחנה

לוחלפיאלה,בקטעיםהעבודותהסתיימו 2003יוליבסוף(נועמאן),

החוצההמכשולקטעבקבינטאושר 2003באוגוסט , 23המתוכנןהזמנים

הגדרתוואילדרום,מצפוןירושליםמטרופוליןשלהערביהחלקאת

ירושלים,עירייתשלהמוניציפלילגבולבצמודהמקומותברובעובר

שהםעקב,וכפרשועפאתהפליטיםמחנה ,דופןיוצאימספרלמעט

כמו ,מקומותבכמההגדר,שלהפלסטיניוו IIהצדאלהוצאומהעיר,חלק

שחלקיםכךהתוואישונהעזרייה,ואלבאהרצורנועמאן,הכפראזור

שלמשיקוליםזאתהגדר,של IIישראלי IIהלצד IIסופחו IIנוספים

מקומותעלשמירההעירוני,החייםומרקםרצףעלשמירהטופוגרפיה,

 , 24וכו'דתיתרגישותבעלי

מסיבותנקבעמוצהרשבאופן ,הגדרתוואיכינראהככלל,

להוציאהניסיוןלאורכ,ךרבים,נוספיםמגורמיםהושפעביטחוניות,

ישראליוו IIהבצדהולהשאירלגדרמחוץאלהפלסטיניםמהתושביםחלק

כינראההעיר,שלהמוניציפלילגבולמחוץפתוחיםשטחיםהגדרשל

נוספיםגורמים , 26 , 25התוואיקביעתעלהשפעההייתההדמוגרפילשיקול

דתמוסדותשללחץהםקליםשינוייםויצרוהגדרתוואיעלשהשפיעו

פלסטיניםתושביםשלולחץהגדר,של IIישראלי IIהבצדלהיכללנוצריים

פלסטיניוו IIהלצדלהיקלערצושלאפוליטית,אוכלכליתהשפעהבעלי

הגדר,של

II ירושליםעוטףII בצפוןנטף)היישוב(מוללאחםאבומח'רבתמשתרע

כוללהעוטףמערב,בדרוםבתיר)לכפר(סמוךקובישלוחתועדמערב

מעלה : IIאדומיםגוש IIאתשתקיףיותר,מזרחיתגדרשלקילומטר 47גם

קטניםיהודייםיישוביםוכמהאדומיםמישורהתעשייהאזוראדומים,

כ-שלכולללאורךיגיע IIירושליםעוטף IIבאזורהמתוכנןהמכשוליחסית,

כיום ,) 1מספרמפה(ראוגדרותוהיתרחומהמתוכם-18כקילומטר, 143

יוצאיםבנייה,בתהליכימצויאובנויכברירושליםבאזורהמכשולרוב

שהעבודהאדומיםמעלהאתהמקיףהמזרחיהקטעכלהםהכללמן

אשרהתוואילאורךשוניםקטעיםוכןהראשוניים,בשלביהנמצאתבו

הקטעיםבכללבג"ץ,ידיעלבנייההפסקתצןוניתןעתירותהוגשובעניינם

דיס,באבוהמנזריםוווואזור ,ג'יבאלמצויים:בג"ץלהכרעתהעומדים

 , 2וולג'הןשועפאת,הפליטיםמחנהסע,דשיח'

m ar'ea leי in fh.e Jerusa נlSecurity fence עThe 
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עוטף IIבאזורהביטחוןגדר : 1מספרמפה

במרחבהחוליםובתי IIירושלים
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 pהחלתושביעלההפרדהגדרהשסעתה.
ירושליםמטרופוליןשלהערבי

עלובעיקרירושליםמזרחתושביעלהשפעהההפרדהגדרלהקמת

החייםבמרקםעהיבפגשביטויה ,להשסביבוהכפריםרותיהעיתושבי

כגון ,החייםתחומיבכלביטוילידיבאהזופגיעהתושבים.אותםשל

עםועוד.סעדשירותי ,בריאותחינו,ך ,ותרבותחרבה ,ותעסוקהכלכלה

זהלתחום .וניידותתחבורהשלבתחוםהיאביותרהבולטתהפגיעה ,זאת

 .האחריםהתחומיםעלגםניכרתהשפעהכמובןיש

ראשייםתחבורהעורקיכמהומנתקחוצהההפרדהגדרתוואי

וליםליריחוהישןהכבישהואביותרהבולטירושלים.מזרחבאזור

ואבו-דיסראס-אל-עמודהשכונותדרןהעתיקהמהעירהמובילהמלח,

נחצההכבישכיום .ליריחווהלאהיהודהלמדברומשםייהאל-עזרלכיוון

הקרובוהמעבר ,) 1מספרתמונה(ראואבו-דיסבאזורחומהידיעל

(מעברלשםמזרחיתצפוניתקילומטרכשלושהרקנמצאבחומהביותר

שביןהעירוניהרצףלקטיעתאחתבולטתדוגמהרקזוהיהזיתים).

 .המזרחייםשוליהלביןירושלים

המזרחיבחלקהכלכליותולבעיותהאוכלוסייהניידותעללהגבלות

ארגונים .שוניםתחומיםעלהשלכות ,כאמוריש,וסביבותיוהעירשל

ישראלובמדיניותאדםבזכויותהעוסקים ,בישראלשוניםאזרחיים

אלהארגוניםשלמחקריהם . Z8בהןודנואלההשלכותהציגובשטחים,

העיירותתושבישלהניידותעלהגדרהשפעתשלבסוגיהבעיקרעוסקים

שלנאותיםשירותיםבאי-קבלתשביטויה ,לירושליםממזרחוהכפרים

המוזכרתנוספתתופעהועוד.מסחר ,תעסוקהוחברה,תרבותחינו,ך

 ,עירוניכמרכזירושליםמזרחשלמעמדהירידתהיאאלהבמחקרים

מדגישיםהם ,בנוסףממנה.מנותקוהכפריהעירונישהעורףהעובדהבשל

מעבריהודייםויישוביםשכונותתושביעםמיטיבההגדרשבוהאופןאת

 . Z9הירוקלקו

ירושליםמטרופוליןמזרחעלהגדרהשפעותאתהמציגיםחוקריםיש

 ,ישראלממשלתשלסדורהממדיניותשנובעותוכמיביותר,כחמורות

הרחבת ,ישראללמדינתהאפשרככלרביםשטחיםסיפוחשמטרתה

 ,לדידם .באזורהפלסטיניםהתושביםבזכויותופגיעהההתנחלויות

במזרחהפלסטיניתהאוכלוסייהעלביותרקשותהשלכותזולמדיניות

 . 30וכלכליתחברתיתפוליטית,מבחינהוסביבהירושלים

עבורהגדרהקמתשיצרההרבותהבעיותעםלהתמודדמנתעל

שאינו(מיכחולהזהותתעודתהנושאיםהערביםירושליםמזרחתושבי

נקבעו ,כניסה)היתרללאהגדרלחצותרשאיאינוממילאירושליםתושב

לסחורותמהםשנייםמעברים,חמישה-עשר "ירושליםעוטףיילאורן

שוניםשירותיםכינקבעכן,כמובלבד.רכבוכליאנשיםלמעברוהאחרים

להקלוכןהאוכלוסייהאלאותםלקרבמנתעל ,עצמםבמעבריםיינתנו

שלושהפועליםאלהמעבריםמביןזה,מאמרלכתיבתנכון ,ברםעליה.

(במזרחהזיתיםמעבר ,העיר)(בדרוםרחלמעבר-בלבדחדשיםמעברים

לעבוררשאיםאלהחדשיםבמעבריםהעיר).(בצפוןקלנדיהומעברהעיר)

אפשרי.הדברשבהםבמקומותברכבאוברגלירושליםמזרחתושבי

רקרגלכהולכילהיכנסרשאיםלישראלכניסההיתרבעליפלסטינים

לבדיקותמתאימיםסידוריםיששבהםהחדשיםהמעבריםשלושתדרן

וקישורתיאוםבמשרדולקבללבקשישהכניסההיתראתביטחוניות.

ישנםאלהחדשיםלמעבריםנוסףהמעבר.לפניעוד )"ק"מתיי(להלן:

הקמתטרםעודשנחסמוכבישיםציריעלהממוקמיםישנים"יימעברים

כבישעלזעייםמחסום ,חזמהמחסום ,ובידורמותביןהמעבר-הגדר

 . 60כבישעלהמנהרותומחסום 1

ירושליםמטרופוליובאזורההפרזהבגזרמעברים- I 3מסטבלה

הערותכללימיקוםהמעבר

היתרלבעלימותרברגלמעברעטרותליר , 60צירעלהיקלנר

היתרלבעלימותרברגלמעבררחללקרבמצפוו , 60צירעלרחל

תריהלבעלימותרברגלמעברהזיתיםהרשיפוליםיהזית

רגללהולכימערבאיוררילאל-חממערב , 60צירהמנהרות

רגללהולכימעבראיולזיתיםמתחת , 1כבישא-זעיים

רגללהולכימערבאיוזאבלפסגתממזרחחזמה

רגללהולכימעבראיולעירמצפוו 404כביש 404כביש

רגללהולכימערבאיורמותלשכונתמצפוורמות
{I 

 . 22יעמ , 1שייהלעילורמון,מיכאל 23

 . 49-47יבעמ ,שם 24

הארץייההפרזהלגזרמחוץיישארוירושליםמורחמערבייאלף-55כייאלוןגזעון 25

הארץיי,היהוזיותלשכונותשטחמוסיףבירושליםהגזרתוואייי ,שרגאינזבוגם: . 12.7.05

) 6.1005 (. 

גזרבנייתשלהמרכוייםהיתרונותכאחזוהשיקולהמצייניםחוקריםישנםכילצייןראוי 26

הפלסטיניתמהרשותישראלשלצזזיתחזהיפרזותפולק,וקרןסופרארנוןההפרזה.

 .) 2003 (וחסרונותיתרונות _הפרזהגזרבאמצעות

ירושליםמורחתושביפלסטיניםשלרבותעתירותהתקבלועתהעזככלל, 27

ץייבג ,הנראהככל ,הייתהביותרהחשובההעתירההגזר.תוואיכנגזוסביבתה

2056 /  .) 2004 ( 807 ) 5נח(זייפ ,ישראלממשלתניסוריק.ביתהכפרמועצת 04

מבחנישלהמהותיוהמובןהפורמליהמובןייכהן-אליה,משהראו:זהזיןפסקעל

משפטלענייניכתב-עתהמשפט: ,"הביטחוןגזרבענייןבגייץבפסיקתהמיזתיות

20 , 66-54 ) 2005 (. 

תוואיעללעתירותירושליםעוטףבאוורההפרזהבגזרהקשורותעתירותעללמיזע

 http ://-העליוןהמשפטביתשלזיןפסקילאיתורהאינטרנטאתרראו:כולוהמכשול

el yon l.court. gov.il/heb/verdict/ search/verdict_ by _ misc. html 

עמותות:שלהאינטרנטאתרילמשלראו 28

 \ vw\v.btselem.org/Hebrew/index.asp-ייייבצלם

 \ v\vw.ir-amim.org.il- "עמיםעיריי
 w\vw.bimkom.org-ייבמקוםיי

 .) (2003ההפרזהממכשולכתוצאההאזפזכויותהפרתהרעה:הגזרלייןיחוקאללמשל: 29

גזרואחרילפני _סעזשיחיהכפרשלביזוזותהופ:סףעל(בצלם)לייןיחוקאל

 .) 2004 (ההפרזה

 R. BROOKS, R. NASRALLAH, R. KHAMAISI & R. ABU GHAZALE, THEלזוגמה: 30

WALL OF ANNEXATION AND EXPANSION: ITs IMPACT ON THE JERUSALEM AREA 

ותושביההעירעלהשלכותבירושליפ:הביטחוןגזרישראללחקרירושליםמכון ;) 2005 (

 .) 2006עור,ךקמחי(ישראל
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הכגושותעלההפרדהגדרהשפעתו.
ורושלום""עוטףבאזורולום nלבתו

כללי . 1

ופועלההפרזהגזרהקמתעקבשהתעוררוביותרהקשותהבעיותאחת

וחלקהבכללירושליםביןוהנגישותהנייזותהקטנתעקבכךשליוצא

מזרח ,מצפוןאותההעוטפיםוהעיירותהכפריםלביןבפרט,המזרחי

בריאות,לשירותיבנגישותהפגיעההיאוזרום,

ירושליםבמטרופוליןביותרוהמתקזמיםהגזוליםהחוליםבתי ,כאמור

גזרשלהישראליבצזזהיינו ,העירשלהמוניציפליהתחוםבתוךמצויים

בחופשיותלנועהפלטטיניםהתושביםיכלוהגזרהקמתטרםההפרזה,

שלהחוליםבבתירפואיטיפולקבלתלשםהישראלילצזולהיכנטיחטית

תושביפלטטיניםעבורחיוניהואבירושליםרפואיטיפול , 31העירמזרח

רביםרפואייםטיפוליםהפלטטיניתהרשותשבשטחימשום ,הרשות

 ,הטרטןמחלתשלשוניםבטוגיםטיפוליםנמניםאלהעםזמינים,אינם

אורתופזיותבבעיותטיפולשונים,מטוגיםהשתלות ,קרזיולוגייםטיפולים

 3Z N,ועוזמורכבות

A 

במקוםשינוייםמצא-2005בירושליםמכוןיזיעלשנערךמחקר

 2000שנתעזירושלים,באזורפלטטיניםיזיעלהרפואהשירותיקבלת

להםשנזקקוהרפואהשירותיאת IIירושליםטובב IIמתושבי 56%קיבלו

-19%לניכרבאופןמטפרםפחת 2004שנתלאחראולםעצמה,בעיר

כניטההיתריבקבלתשהצורךהןזהממחקרהעולותהמטקנות , 33בלבז

הניתניםחיונייםמשירותיםהפלטטיניתהאוכלוטייהלהתנתקותהביא

ירושלים,בעיר

להיכנטמנתעלהיתרלקבלהשטחיםתושבינזרשובעברגםלכאורה,

 ,הכרחיהיהלאכזההיתר ,בפועלאולםרפואי,טיפולקבלתלשםלישראל

בהיעזרזאת ,יחטיתחופשיהיההמטרופוליןחלקיביןשהמעברמשום

העירבמזרחהחוליםבבתיטיפולקיבלוופלטטינים ,ומחטומיםגזרות

להגישהפלטטיניםעל ,העירלתחומילהיכנטמנתעל ,כיוםובמערבה,

היתרשקיבלולאחרורק ,ק"המתממשרזיבאחזכניטהלהיתרבקשה

ק IIלמתלהגיעההכרח ,בגזרהקבועיםהמעבריםאחזזרךלעבוריוכלו

רקהגזרזרךלעבוראפשרכיהעובזהעםיחזההיתר,אתלקבלמנתעל

11 
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לטיפולהזקוקפלטטינישעלהמרחקאתמגדילים ,מוגדרותנקודותבכמה

 .החוליםבביתטיפולקבלתלשםלעבוררפואי

חוליםהנושאיםאמבולנטיםשלכניטתםמעוכבתלעתיםבנוטף,

משתמשיםטרורשארגונישלימדהעברניטיוןבשלוזאת ,חירוםבמקרי

מחבליםואףחבלהמטעניישראללתוךלהעבירכדיבאמבולנטים

לתוצאותגםבעברהביאוהשוניםבמחטומיםכאלהעיכובים .מתאבדים

העוטק ,זהמאמרשלמגדרוחורגות ,יןילציש ,אלהטוגיות . 34טרגיות

לבתיהנגישותמידתעלובהשפעתההגדרהקמתשלהמרחביותבהשלכות

י!רגיליםייבמקריםחולים

מוגךרותנקוךותלכמההמעברהגבלת . 2

בעקבותירושליםמטרופוליןשלשוניםמאזוריםהנגישותאתמציגה 2מפה

באזורהכבישיםרשתעלהתבטטההמפהיצירתההפרדה.גדרשלהקמתה

רכבבכלימעברהמאפשריםהמחטומיםעל ,ההפרדהגדרתוואיעל ,ירושלים

החוליםבתיארבעתידיעליוצגוהחוליםבתי .בירושליםהחוליםבתיועל

אטד)ואל-מקהצופיםהר(הדטההעירבמזרחשניים-והמרכזייםהגדולים

מרכזיםאלהחוליםיבת .צדק)ושעריכרםעין(הדטההעירבמערבושניים

שלהמרחביתהפריטהאתומייצגיםבאזורהרפואייםהשירותיםמרבאת

חוצההיאשבהןהנקודותבכלנחתכההכבישיםרשת .בעירהחוליםבתי

הישראלי.לצדרכבכלישלכניטההמאפשריםבמעבריםלמעט ,הגדראת

אלרבשתנקודהכלשלהמרחקאתשבחןמרחביחישובנעשהמכןלאחר

לבטוףהכבישים.רבשתבמפהמיוצגזהמרחק .ביותרהקרובהחוליםבית

דבר ,ביותרהקרובהכבישיפעלהשטחלכללהמרחקשלהכללהנעשתה

מטוים.מאזורשותיהנגרמתאתםיהממחישפוליגוניםהצגתהמאפשר

יחטיתהקרוביםאזוריםבכמהשדווקאעולהבמפהמהתבוננות

הזיתיםהרשלהמזרחייםהמורדותכגון-הגדרולתוואיעצמהלירושלים

הנגישותנפגעה-אלוןרמותלשכונתמערביתצפוןהמצויהכפריםואזור

הדרכיםשרשתהואלכךהטעםביותר.הרבהבמידהבעירהחוליםלבתי

ביותרגדולעיקוףבביצועצורךישוכעת ,הגדרידיעלנקטעהאלהבאזורים

ירושלים.לתוככיבמעברכניטההמאפשרתנועהלצירלהגיעמנתעל

והקישורהתיאוםמשרךימיקום . 3

מאשרפחותלא ,הפלטטיניתהאוכלוטייהנגישותעלהמשפיענוטףגורם

באזורישנםלהיוםנכוןקים."המתמיקוםהוא ,עצמהההפרדהגדר

המרוחק ,ריחוישלזהאלהובכלל ,קים"מתארבעהירושליםמטרופולין

ואחדפלטטיניאחד-חלקיםשניישקים"מהמתאחדלכל .העירמןמאוד

 .הישראליק"במתולקבללבקשישלישראללכניטהההיתריםאתישראלי.

לחלקיםבקרבהמצוייםאינםאלהקטן,קים"המתשלשמטפרםמאחר

למעבריםקרוביםאינםהם ,כןכמו .הפלטטיניתיהיהאוכלוטשלגדולים

שהאזורמכיוון ,מובןהדברביריחוק"למתבאשרירושלים.לכיווןבגדר

שאלהאףהריבעציוןק"ולמתאלבביתק"למתבאשר .מירושליםמרוחק

העירמןאותהמרחיקיםהם ,לירושליםקרובשגרהאוכלוטייהםימשרת

נמצאהמשרד ,אלביתשלבמקרה .ההיתראתלבקשנוטעיםשהםבשעה

נוטפיםומעבריםקלנדיהמעברואילו ,ואל-בירהלרמאללהמזרחמצפון

מערבמדרוםממוקםק"המת ,עציוןמחנהשלבמקרה .להןמדרוםנמצאים

מצפוןנמצאיםהמנהרותומעבררחלמעברואילו ,אלהיגוביתלחםלבית

אדומיםבמצודתהגבולמשמרלבטיטבטמוךבבנייההמצויק"המתלהן.

 ,א-זעייםומעברםיהזיתלמעברוקרובההפרדהלגדרצמודאמנםנמצא

משמעותי.פלטטיניאוכלוטייהמרכזלשוםקרובאינוהואאבל

 3Sוהקישורהתיאוםמשרךימיקום- 4מסןטבלה

נפהפלסטינימתייקישראלימתייק

אללהמררמאללהאלתיב

ירושליםאדומים אבו-דיס

לחםביתלחםביתוןיעצנהמח

יריחויריחויריחוורד

הנטיעהמרחקאתמאודמאריכים ,להלןשנראהכפי ,אלהםימיקומ

כניטההיתרילקבלתפוניםשהםבשעההפלטטינייםהתושביםשל

התושביםמןחלקכילצייןחשוב .רפואיטיפולבהלקבללשםלירושלים

כך ,טווחארוכיהיתריםמקבליםםיונשנחוזריםלטיפוליםהזקוקים

 .ירפואטיפוללעבורשעליהםפעםבכלק"למתלנטועההכרחמהםשנמנע

ההיתרים.מןבחלקרקמדובר ,זאתעם

לךוגמהחקרמקרי . 4

בנגישותההפרדהגדרהקמתשלהפגיעהאתלהמחישמנתעל

חקרמקריבכמהבחרנו ,רפואייםלשירותיםטיניתהפלטהאוכלוטייה

ידיעלתתבצעהבחינההגדר.השפעתתיבחןבעניינםאשרלדוגמה

לביתלהגיעמנתעללעבורפלטטיניחולהשעלהמרחקשלכפולהבדיקה

הקמתה.לאחרוהמרחקהגדרהקמתטרםהמרחק :בירושליםחולים

בנגישותהפגיעהאתולמפותלמדודברצוננואלהחקרמקריבאמצעות

קיימת.אכןכזושפגיעהכלליתבקביעהלהטתפקולא ,רפואילטיפול

רמתאתלשפרניתןשבוהאופןאתלבחוןאפשריזהמיפוילכ,ךנוטף

בעתיד.רפואילטיפולהנגישות

 :לעילהמתואריםהמרחקיםבמדידתאותנוהנחוהנחותמטפר

פעמייםכןלפנילהגיעצריךלירושליםלהיכנטהמבקשפלטטיניכל ) 1

 .אותולקבלמנתעלופעםהיתרלבקשמנתעלפעם-ק"למת

ק"במתנוטפיםרוריםיבבצורךללאההיתראתמקבלההיתרמגיש ) 2

 "טירוב.וללא

 . 23יבעמ , 15היישלעילחביב, 31
הפלסטיניתהבריאותמערכתשלקריסתהעמזה:נייראזםזנויותלמעורופאים 32

) 2006 (. 

 . 63יבעמ, 30היישלעיל ,ישראללחקרירושליםמנוו 33

ביולמצואאפשרבמחסומיםחירוםומקריאמבולנסיםעינובשלרביםמקריםעלעזויות 34

 Iv\vlv.btselem.org-ייייבצלםשל,האינטרנטבאתריהשאר

- http://archive.machsomlvatch.orgמחסוםיי "WATCH 

מפקזותהכיבוש:בשירותבירוקרטיה WATCHומחסוםאזםלזנויותרופאיםמתון, 35

 ) 2004 (אזםלזנויותורופאים WATCHמחסוםשלמשותףח IIזווהקישורהתיאום
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ללאהמעמיםמואחדבכללעבורניתוההיתרקבלתלאחר 3)

אחרת,נקודהבשוםהגדראתלחצותאי-אפשראולם ,מיוחדיםעיכובים

נלקחוולא ,המרחקהואשנלקחהיחידהמשפיעהמשתנה ) 4

עיכוב ,הנטיעהמהירות ,הכבישמצבדוגמתנוטפיםמשתניםבחשבון

ועוד,במעברים

אל-זג/אניהיולזותבביתללזתהרוצהחנינאביתמערבתושבתא,

הכפרשלהמזרחיבחלק

ממערבהנע , 4195צירעלוחציכקילומטרשלנטיעה-הגדרהקמתלפני

-חזרההדרךמתווטפתלכך ,ישירבאופוהנקודותשתיאתומחברלמזרח

קילומטר,-3כהכולובטך ,וחציכקילומטרהיאאף

ק IIלמתכיווןלכלקילומטר-15כשלנטיעה-הגדרהקמתלאחר

קבלתלשםק IIלמתנטיעהמתווטפתלכךהיתר,לבקשמנתעלאלבבית

ביחדהיולדות,לביתקלנדיהמחטוםדרךומעמ ,ממנווחזרהההיתר

 ,ולבטוף ,היולדות)לביתהישרק"מהמתנטיעהשל(בהנחהקילומטר-30כ

ולהדריםהמחטוםאתחזרהלעבורמנתעלקילומטר-11כשלנטיעה

נטיעה,שלקילומטר-71כהכולטך-חנינאביתלמערב

-באחוזיםתוטפת ,קילומטר-68כהמצביםשניביוהמרחקהפרש

236% , 

מקאסזאלהחוליםלביתלהגיעהרוצהלחםביתתושבב,

דרך IIדרךהחוליםלביתקילומטר-10כשלנטיעה-הגדרהקמתלפני

לכךהחולים,ביתלעברהזיתיםלהרועלייההעתיקההעירהקפת ,"חברוו

קילומטר,-20כהכולובטךציר,באותוחזרההדרךמתווטפת

וציר 60צירדרךקילומטר-12כשלנטיעה-הגדרהקמתלאחר

חזרה,קילומטר 12כשלונטיעההיתרלקבלמנתעלעציוןלמחנה 367

 10שלנטיעהמתווטפתלכך ,ההיתראתלקחתמנתעלנוטפתזההנטיעה

קילומטר, 68-הכולטךוחזרה,החוליםלביתכיווןלכלקילומטר

-באחוזיםתוטפת ,קילומטר-48כ-המצביםשניביוהמרחקהפרש

220% , 

ויקטוריהאוגוסטההחוליםלביתלהגיעהרוצהזיסאבותושבג,

דרךכיווןלכלקילומטרמשנייותרקצתשלנטיעה-הגדרהקמתלפני

-5מפחותשאורכהנטיעה-הכולטךא-טור,שכונתודרך 417ציר

קילומטר,

למצודתוחזורהלוךקילומטר-6כשלנטיעה-הגדרהקמתלאחר

לפעילות),נפתחטרם(אשרהיתרלבקשמנתעל 1 'מטכבישדרךאדומים

שלנטיעהמכוולאחרההיתראתלקחתמנתעלקילומטר-6כשלנטיעה

ויקטוריה,אוגוטטההחוליםלביתהצופיםהרמנהרתדרךקילומטר-4כ

-25כ-הכולטךדיט,לאבוהחוליםמביתחזרהקילומטר-2,5כלבטוף,

 ,קילומטר

-באחוזיםתוטפתקילומטר,-20כ-המצביםשניביוהמרחקהפרש

400% , 

ג/ווסיינטלעינייםהחוליםלביתלהגיעהרוצהיריחו,תושבז

-35כ , 1כבישדרךליריחווחזרההחוליםלביתמיריחו-הגדרהקמתלפני

קילומטר,-70כהכולטךכיוון,כלקילומטר

בקשתלשםיריחוורדלידק"המתאלמיריחו-הגדרהקמתלאחר

קילומטר 5כעודמתווטפיםלכך ,כיווןכלקילומטר-5כ ,וחזרהמעמהיתר

 ,ולבטוף ,החוליםלביתמהמת"קקילומטר 30ובהמשך ,ההיתרקבלתלשם

קילומטר, 80-הכולטךליריחו,חזרההחוליםמביתקילומטר-35כ

-באחוזיםתוטפת ,קילומטר-10-כהמצביםשניביוהמרחקהפרש

14% , 

נות Pומסנוס Iסו.

נפגעהירושליםשטביבהאזוריםמובחלקכימראיםדלעילהחישובים

הפגיעהכינראהביותר,משמעותיבאופובעירחוליםלבתיהנגישות

ולתוואיעצמהלעירמאודהטמוכיםבאזוריםדווקאמאודחמורההיא

קים"המתמומרוחקיםאלהשאזוריםמשום ,השארביוזאת,הגדר,

בנייהבשלביהמצויאדומיםק"מת(למעטלעירבצמודממוקמיםשאינם

הוזוחמורהלפגיעהנוטפותטיבותזה),מאמרכתיבתבעתמתקדמים

עלמגיעממרחקשמגיעמי(ולכובלבדראשייםציריםעלהמעבריםמיקום

למיקוםבהתאםנטיעתומטלולאתלשנותנאלץולאראשיצירעלרובפי

המעברים),

משותושישמיאתמייצגיםאינםשנעשוהחישוביםכילצייוחשוב

 ,לראשונההיתרלבקששנאלץמיאתרקאלא ,ארוךזמולפרקכניטההיתר

וישבירושליםחוליםלביתלהיכנטהמבקשפלטטיני ,מחדשפעםכלאו

מוצגלעבורשעליווהמרחק ,בכללאםפחותהבמידהנפגע ,היתרבידו

 , 2מטפרבמפה

קיצורלשםפעולותשתילנקוטניתוכילמטקנהמובילשנערךהדיון

הו:בירושליםהחוליםלבתיהנטיעהמרחקי

היאביותרהבולטתהדוגמהשנחטמו,בציריםמעבריםשלפתיחה ) 1

האזורתושביאתמכברלאעדששימש , 417כביש ,ליריחוהישןהכביש

 ,דיטואבועזרייהאלשל

במעבריםשלהםנציגיםאווהקישורהתיאוםמשרדישלמיקום ) 2

חלקולהקטנתיביאכזהשינויבמקום,כניטההיתריוהנפקתעצמם

 ,שהתווטףהמרחקשלהמכריע

ירושליםלטוגייתמלאשפתרוןהיטודהנחתעלבהתבטטמכ,ךיתרה

ובהתבטט ,הקרובבטווחלעיןנראהאינוהפלטטיניתלרשותישראלביו

תשתנהלאלשטחהפלטטיניםלכניטתבאשרישראלשמדיניותההנחהעל

אתלחזקהגיוני ,המרכזיותהבעיותשלהכולללפתרוןעדמהותיבאופו

כךכלרבהבמידהתלויהתהיהלאשזוכךהפלטטינית,הבריאותמערכת

מרפאותלהקיםהאפשרותמתווטפתלכךירושלים,בתוךהחוליםבבתי

באזוריירושליםשבמזרחהחוליםבתישלרפואיותנציגויותולהציבחוץ

ידםעלשיינתןהרפואיהשירות ,לגדרמחוץשנותרובמטרופוליןמפתח

להכנטהנאלציםהפלטטיניםמטפראתלהקטין ,הפחותלכל ,צפוי

 •ירושלים,לתוככי
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