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ים ביטחוניים:  הדינאמיקה בין האסירים לבין החברה אסיר
 (.2000-2007הפלסטינית והקשר לסוגיית הביטחון הלאומי בישראל )

 
 

 תקציר
 

בשנים . דינת ישראל באמצעות מאבק מזויןמלחיסול שואפים ארגוני הטרור                     

המוכנות להכיר במדינת  את חוסרשמדגיש  ,האחרונות התווסף מימד דתי, אסלאמי קיצוני

איום  על מדינת הטרור נתפס כא'(.   2004)דסקל, ואת הפן הערבי מוסלמי בסכסוך ישראל

 . (1993; קופרמן וטרנט, 2001אשכנזי,שגרת החיים )על תהליך מדיני וובעל השפעה על  ישראל,

א בישראל נאסרו ונעצרו בבתי הכל המאבק של מדינת ישראל בטרור הפלסטיניבמסגרת         

יש הטוענים שהתנהלות האסירים הביטחוניים מושפעת מהרחוב הפלסטיני, אלפי פלסטינים. 

השפעה על החברה יש מדעת הקהל הבינלאומית ומדעת הקהל הישראלית, וההיפך, לאסירים 

הפלסטינית ויש להם יכולת לגייס תמיכה רחבה ברחוב הערבי, בדעת הקהל הישראלית 

ה"דור החדש" של ארגוני הטרור הפלסטיני  בישראל (. 2003ביתי, ובמישור הבינלאומי )ס

"( ומבוזרת תוך האצלת סמכות flatובשטחים בנוי על עקרון ארגון רשת, עם היררכיה שטוחה )"

לקבלת החלטות. הרשת בנויה מקישורים רופפים )לא מקרבה ראשונה( בין הקבוצות ובין 

 (.Zanini, 1999) הפרטים המפוזרים
אוכלוסיית האסירים הביטחוניים בבתי הסוהר בישראל  , לראשונה,נחקרתזה במחקר          

לביטחון של כל אלה הדינאמיקה בין האסירים הביטחוניים לבין החברה הפלסטינית והקשר ו

 הלאומי בישראל.

את הדינאמיקה הקיימת ביחסי אסירים הביטחוניים בישראל לבחון זה מטרת מחקר         

 סטינית והשפעתה על הביטחון הלאומי.והחברה הפל

אם האסירים הביטחוניים בישראל מהווים מוקד כוח, ומהו הסיכון שאלת המחקר היא ה      

  כתוצאה מפעילות יזומה של אסירים ביטחוניים בתקופת כליאתם. שיש לחברה בישראל

ביטחוניים  שהאסירים ההיא באמצעות שתי השערות: הראשונה שאלת המחקר תיבדק          

מידת הסיכון מהאסירים הביטחוניים היא נמוכה, שהיא  שנייהההשערה ו, הווים מוקד כוחמ

מאחר והאירועים  היזומים על ידי האסירים יכולים להוות גורם מאיץ בלבד לתהליכים 

 שמתרחשים בחוץ, וחסרי השפעה בזכות עצמם.

באמצעות המבנה וזאת ד כוח מהווים מוקאכן האסירים הביטחוניים במחקר נמצא ש      

הארגוני של תת  מערכת האסירים הביטחוניים בכלא, שמשולב במבנה הרשת של ארגוני הטרור 

, עם ישירה ועקיפה ,תקשורת דו סטרית, באמצעות היכולת שיש להם לקיים הפלסטיני

לקחה , ולאחר שחרורה התחזקהשהנהגת האסירים באמצעות הגורמים השונים מחוץ לכלא, ו

שהתבססה על  ,ישראלשל  מדינת מדיניות בנוסף לכך, הקיד משמעותי בחברה הפלסטינית.  תפ

 סייעה להתגבשות והתחזקות מוקד הכוח זה. ,"קניית שקט" וויתורים

שיזמו האסירים הביטחוניים  ,אירועים שליליים )בעיקר שביתות רעב קבוצתיות(בניתוח         

החברה אילו ות עשרה שביתות רעב קבוצתיות, התרחשו אח 1972משנת כי , נמצא בכלא

לא  2000משנת (. 2000, 1999, 1992, 1986הפלסטינית הגיבה בהפרות סדר רק לארבע מהם )

נחקרו שני מקרי כמו כן, המוניות ברחוב לאף אירוע בכלא.  בהפגנות החברה הפלסטינית הגיבה 

 חוניים לבין החברה הפלסטיניתמיקה בין האסירים הביטאתמונת עומק על הדינהציגו בוחן, ש



 6 

מסיכום האירועים  (. 2006ופרסום "מסמך האסירים" בשנת  2004)שביתת רעב קבוצתית בקיץ 

שהשפעתם של האסירים הביטחוניים על החברה נמצא ( 2000-2007בכלא בשנים האחרונות )

גורמים כאשר היו רק עם האסירים, והזדהה  . הרחוב הפלסטיני "התעורר"נמוכה הפלסטינית

 אחרים שיצרו את התסיסה והאירוע בכלא היה "זרז" בלבד.

, (1999)קימרלינג ומגדל, החברה הפלסטינית תהליכי שינוי שעוברת נראה כי  בעקבות         

נמצאת באינטראקציה עם העולם המערבי מחד והעולם ה הפכה, עם השנים, לישות שלטוניתש

מוקד כוח משמעותי בשנים עברו, מביטחוניים. הערבי מאידך, השתנה מעמדם של האסירים ה

אשר  ,לקבוצת לחץ, או כפי שהגדיר זאת אסיר בטחוני "סקטור"כו האסירים הביטחוניים הפ

 יכולת ההשפעה שלו שולית. 

ממוקדי למאסר עצמו נודעת משמעות, שכן האסירים הורחקו בפועל נראה כי  ,יתרה מזאת      

שהאסירים הביטחוניים )כמו האסירים כמו כן נראה . קבלת החלטות ברשות הפלסטינית

עוברים תהליך של הסתגלות שחלק גדול מהם שפוט לתקופות מאסר ארוכות, הפליליים(, 

המוטיבציה שלהם ממוקדת בתנאי המחייה שלהם ובשחרורם, ופחות .  למאסר, לחיים בכלא

א באו במטרה לשפר נמצא שכל האירועים היזומים בכל באינטרסים של החברה הפלסטינית. 

 את תנאי המחייה ולקדם את שחרורם.

אך כדי שהם יעוררו את הרחוב  פוטנציאל גדול לנזק,ליוזמות אסירים מתוך הכלא יש       

 הפלסטיני חייבים להתקיים שני תנאים:

. קונסטלציה חברתית מתאימה, שהתנהגות האסירים בכלא תשתלב  בה, כמו התסיסה 1

 י פרוץ האינתיפאדה הראשונה.בחברה הפלסטינית לפנ

 . מדיניות הססנית של מדינת ישראל והפגנת חולשה.2

החברה מצביעה על כך שבעקבות השינוי שעברה  ,המחקרעולה ממסקנה מרכזית ה          

, השתנה מעמדם של האסירים הביטחוניים כישות פוליטית לכל דברוהתגבשותה  הפלסטינית

לכן . "סמל למאבק"רק ונשארו , וח אקטיבי בניהול המאבקמוקד כחדלו להוות הם . בישראל

  .איום אסטרטגיאו איום לביטחון הלאומי, עוד אינם מהווים הם , ומידת הסיכון מהם קטנה

תיאור מצב האסירים הביטחוניים ומסקנות המחקר מספקות תרומה, שעשויה להוות         

 אלה עיקריה:אשר מצפן לקברניטים ומקבלי ההחלטות, 

מסקנות המחקר מובילות לשינוי בהגדרת מעמדם של האסירים הביטחוניים ממעמד  .1

 של מוקד כוח למעמד של קבוצת לחץ.

המחקר מציג, לראשונה, תמונה חברתית מקיפה של אוכלוסיית האסירים הביטחוניים  .2

 . מנקודת מבט התפתחותית

יים בישראל מבנה הרשת החברתית של האסירים הביטחונבמחקר זה לראשונה, הוצג  .3

 .פוטנציאל הנזק שיש לקבוצהדבר המצביע על משולבת עם רשת הטרור העולמית, ש

המחקר מספק ניתוח סוציולוגי, פסיכולוגי ומבני של אוכלוסיית האסירים הביטחוניים  .4

 . בבתי הכלא בישראל

 מדיניות מתאימה להתמודדות איתם.בכל אלה יש כדי לגבש 

 

בחינת האינטראקציה בין האסירים לבין ארגוני  נוספים:ר חקמכיווני מחקר זה פותח      

הטרור וקביעת כיוון ההשפעה הדומיננטית; ניתוח מאפייני קבוצת הלחץ של האסירים בכלא 

מבחינה סוציולוגית ופסיכולוגית; דרכי הסתגלות האסירים הביטחוניים בכלא והשפעות על 
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ביטחוניים לעומת האסירים האישיות; ההבדלים בין השפעות המאסר על האסירים ה

הפליליים; השוואת האסירים הביטחוניים לאסירים של ארגוני טרור בעולם וניתוח הפרות 

 הסדר שהיו בבתי הסוהר בעולם.

  

א לשמור על האיזון הנכון בין הגורמים והמפתח לניהול נכון של קבוצת לחץ זו הלסיכום,  

של מדינת הפלסטינית ומדיניות תקיפה תהליכים בחברה , ההמשפיעים על התנהגות אסירים

 תוך שמירה על "קווים אדומים".ישראל 
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חברה אסירים ביטחוניים:  הדינאמיקה בין האסירים לבין ה
 .(2000-2007) הביטחון הלאומי בישראלוהקשר לסוגיית הפלסטינית 

 
 מבוא

 

אשר פעלו במסגרת ארגוני   ,צורים ביטחונייםוע ריםאסיכלואים בבתי הכלא בישראל         

  . עבירות נגד ביטחון המדינה ופעולות חבלניות אחרותובצעו  1טרור

אמצעות חיסולה של מדינת ישראל בה המכוונת לאידיאולוגיארגוני הטרור פועלים מתוך         

שהתבטא  ,אמי קיצוניאסל מימד דתי,לאידיאולוגיה זו בשנים האחרונות התווסף . מאבק מזוין

את חוסר המוכנות ו ג'יהאד על כל אדמת פלסטיןהאת  השמדגיש ,בהקמת תנועת החמאס

   (.א' 2004במדינת ישראל )דסקל,המוחלטת להכיר 

; 2004בן דוד, טרור הפלסטיני מורכב מעשרות ארגונים ומנגנונים פלסטינים )ה           

עם קשר נשמר ה ובאמצעות אשרתיאום וביטחון ן נגנומארגון כל ל. (1)נספח ב'( 2004דסקל,

שפרש  ,ארגונו של אבו נידל ,עם גורמים מדינתיים תומכי טרור. למשלארגוני טרור אחרים ו

צבר כוח שאפשר לו לפעול ו  קיבל חסות מסוריה ולוב, ניהל סניפים בסודן ובעיראק  ,מהפת"ח

 א'(.  2004על דעת עצמו )דסקל, 

טי א, פנמבוזר, "טרור חדש"של סוג השתנה "הטרור המסורתי" להתשעים משנות               

מתוך אידיאולוגיה על ופ "טרור המסורתי"(. ה2004פדהצור,  ) ומכוון לפיגועים מרובי קורבנות

בעלי ארגונים עם שיתוף פעולה בו בטריטוריה מוגדרת, בקבוצות מקומיותשל שחרור לאומי 

מאופיין הוא , אידיאולוגיה דתיתמבוסס על טרור החדש" לעומת זאת "ה. האידיאולוגיאותה 

קשר רופף לארגון המרכזי במדינה אחת או בזירה בתאים עצמאים הקשורים קרי, רשת, במבנה 

ארגונים על מ ,בדרך כלל ,הוא בנוי, נוטה להימנע ממשברים ופיצולים. טרור זה הבין לאומית

המסונפים  ארגונים מקומיים מבנוי הוא שאו  מהקשרים מקומייםבמנותק לאומיים הפועלים 

  (. 2004פדהצור,  ) ותלרשתות בין לאומי

; 1994)קורץ, מדינת ישראל מתמודדת עם הטרור פלסטיני, שהוא חלק מרשת טרור עולמית     

 ( ולכך השלכות על תהליכים בסכסוך הפלסטיני בכלל ועל החיים בישראל בפרט. 1994גנור, 

ת פועלים ארגוני "טרור חדש" פלסטינים כדוגמת  הג'יהאד האסלאמי, בשנים האחרונו        

חקו את מעמדם של ארגוני אלה ש. ארגונים 1987והחמאס שהוקם בשנת  1981שהוקם בשנת 

החזית הדמוקרטית לשחרור ו החזית העממית לשחרור פלסטיןה"טרור המסורתי" כדוגמת 

ארגוני  .הטרור יוצר מארג קשרים מורכב שיתוף פעולה בין ארגוני(. 2004)פדהצור,  פלסטין

 .בעיקר בתחום מחנות האימונים עם מדינות וארגונים שונים בעולםמשתפים פעולה הפת"ח 

בעיקר בשטחי נתמכים על ידי גורמים אסלאמיים קיצוניים אך פועלים טרור חדש" ה"ארגוני 

פרשו לעצמם ינים ארגוני הטרור הפלסט .עזה או בשטחה של מדינת ישראל ,יהודה שומרון

                                                 
ם בפעולה אלימה, כדי ליצור פחד או שינוי במדיניות וצייתנות אצל טרור הוא "פעולה אלימה או איו 1

הקורבן". הטרור יכול להתבצע בידי מדינות או ארגונים כנגד חפים מפשע או באמצעות פגיעה בסמלים 

              ( 2002של המדינה וזאת במטרה ליצור פחד ובהלה )יפה, 
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מאפשרות גיוס כספים , שרשתות של ארגוני משנה כלכליים, הפועלים במדינות מערביות רבות

ה סהשינוי בפרי .באמצעות קהילות מקומיות לצורך מימון פעילות טרוריסטית במדינת ישראל

מקנה דבר ש, רמידת ההיררכיהיהגיאוגרפית משפיע על המבנה הארגוני, בעיקר על השטחת פ

 . (2004)פדהצור,  ישות, יכולת הסתגלות ועמידותגמ

מושתת על רשתות של  התארגנויות מקומיות, הקשורות קשר  "החדשהפלסטיני הטרור "       

, "הקדושי אל אקצ"ארגון התנזים וגדודי גם מפקדה מרכזית ופועלות במידור זו מזו. לרופף 

מבוסס על ארגונים שה רשתי אימצו מבנ לאומית,האידיאולוגיה הששייכים לפת"ח בעל 

 (.2004פדהצור,  מקומיים בנפות השונות )

כוחה למוקדים שונים. מוקד הכוח המרכזי של הרשות הפלסטינית נחלש בעקבות ביזור        

ברמה הארגונית )חמאס(, ברמה המקומית )חמולות וכנופיות מקומיות( וברמה החיצונית 

ערב הסעודית, ב ,ירדןב ,מצריםב ,סוריהלים בהפוע)השפעה גוברת של גורמים חיצוניים 

מאבק אלים המורכב משילוב של פעולות טרור מנהלים הארגונים  .בלבנון )חיזבאללה(איראן וב

שהיא גוף חמקמק  ,"מכונת טרור"עם נאלצת להתמודד  ישראל  .עם מחאה עממית אלימה

  .(2004וקשה למעקב, הפועל באופן אופקי ולא היררכי  )זאבי, 

פרטים פגיעה ב ,פגיעה בתשתיות הטרורבאמצעות טרור הפלסטיני בנלחמת ישראל           

כלים משפטיים לגיבוי מפתחת ישראל . פגיעה ב"מעטפת הטרור"ו פלסטינים הקשורים בטרור

פגיעה עוסקת בהיא , וכליאתם של לוחמים בלתי חוקייםשמאפשר החוק כדוגמת , פעילותה

 (. 2004ליטים )זאבי, במחנות הפב"חממות הטרור" ש

השפעה על התקפה ישירה, התגוננות, טיפול במעטפת ופעולות המאבק בטרור מתחלק ל        

 ,שיבות רבה לתפיסת מנהיגי הטרורהמאבק בטרור מיוחסת ח(. במסגרת 2004התודעה )זאבי, 

התקפי, למהלך כזה יש אפקט , שכן מן המשחק"יוצאים "בכך הם כליאתם והבאתם למשפט ו

אלפי פלסטינים שמעורבים בפעילויות עוצרת (. ישראל 2004תודעתי על היריב )ידלין, מתגונן ו

 . (2004)ידלין,  טרור ושופטת אותם על פי עקרונות הדין הפלילי

 ,אסירי הטרור, או כפי שהם מכונים בישראל אסירי הפעילות החבלנית העוינת )פח"ע(          

פוטים על עבירות נגד בטחון המדינה ופעולות חבלניות עוינות טחוניים, שימוגדרים כאסירים ב

האסירים הביטחוניים רואים עצמם כממשיכי המאבק להשגת המטרות  (.2003אחרות )ישי, 

 תמסגרת ארגוניהם גיבשו בכלא, , במשך השנים .(1991)גנור,  מדינה פלסטיניתלמען הסופיות 

המחייה  הביאה לשיפור תנאי הם,רסים שלהאינטקידמה את , שמנהיגות פנימית חזקהבעלת 

)מלכה,  ביחס לטרוריסטיםעולם המערבי בדבר שאינו מקובל  רבות,פריבילגיות ולהוספת 

  (.2003, סביתי  ; 1991; גנור, 2000; עזרא, 2005

 

 

 

כלואים עצורים מארבעים  בכלא האמריקאי במפרץ גאונטאנאמו,, לעומת המצב בישראל         

 ות שונות ללא משפט וללא זכויות. הם הוגדרו כ"לוחמי אויב" ושתיים מדינ
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"("enemy combatants"ולא  כ"שבויי מלחמה ) הם לא חיילים או לוחמי גרילה, הם לא , שהרי

. לאסירים הכלואים אין קשר עם 2חלק מצבא רגיל או  מליציה ולכן אינם כפופים לאמנת גנבה

אין להם קשר עם האוכלוסייה האמריקאית, למעט, אסירים אחרים, אין להם קשר עם החוץ, ו

 .; Reid-Henry,  (Johns, 2005 2007תמיכת ארגוני זכויות האדם. )

, באמצעות שביתות רעב ומחאות,  בישראל האסירים הביטחונייםבמשך השנים השיגו        

 י רדיומקלטס ילהכנאישור ס עיתונות כתובה, יהכנאישור לדוגמת  ,הקלות בהנחיות ביטחון

ככל ס מזון באמצעות בני משפחה והידברות עם מנהיגי האסירים. יהכנלאישור , וויזיותטלו

של האסירים הפחד , וםחיי האסיריעל ם מנהיגיהל שששופרו תנאי המאסר התחזקה שליטתם 

המדיניות הישראלית  ,. יתרה מזאתותר מכוח הרתעה  של ההנהלההיה חזק יגונים  רהאמ

)עזרא,  דבר שהביא להתחזקות כוחה של הנהגת האסירים ,ו"קניית שקט"  פיינה בוותרנותאו

   (      1991גנור, ;2000

יש הטוענים שהטרור לכשעצמו אינו מהווה איום  קיומי על מדינת ישראל, אך מהווה איום        

לפגוע בשגרת החיים עלולה על תהליך מדיני ומשפיעות בנפש וברכוש ות שכן פגיע ,אסטרטגי

 ,"הדור החדש" של האסירים הביטחוניים. (2000עזרא  ;1993; קופרמן וטרנט, 2001אשכנזי,)

 ,מורכב מאסירים צעירים יותר, חדורי אידיאולוגיה, מיליטנטים, קיצוניים ונחושים יותרש

האסירים הביטחוניים התנהלות טוענים שיש ה(. א' 2005מגדיל את הסיכון מהם )מלכה, 

 .גם ההיפךו דעת הקהל הישראליתמדעת הקהל הבינלאומית ומיני, הרחוב הפלסטממושפעת 

לגייס תמיכה רחבה ברחוב הערבי, יכולת יש להם והשפעה על החברה הפלסטינית אסירים ל

 (. 2003, סביתיבדעת הקהל הישראלית ובמישור הבינלאומי )

 : במאמרו( 1991גנור ) בכות

 סרם עלול להיות גדול מהתועלת שתושג עקב ..הנזק ממא"                                

 .(1991)גנור, " הרחקתם לזמן מוגבל מהרחוב הפלסטיני                                  

 : הם בספרות יםמתואר ם, כפי שהבבתי הכלא האסירים הביטחונייםנוכחות מנים הסיכו

 .(8.6.06; מל"מ, 2000הפעלת טרור  מתוך הכלא )עזרא,  .1

; שיף ויערי, 2000)עזרא, אסירים משוחררים  בתפקידי מפתח בארגוני הטרור השתלבות   .2

 (. 2007; אלמגור, 1994; שקד ושאבי, 1990

 (.1990שיף ויערי ,  ;2000הנהגת התקוממות  ברחוב הפלסטיני  )עזרא,  .3

    .על השלטונות באמצעות גורמים מחוץ לכלאמחאה יזומה בכלא על מנת ליצור לחץ  .4

 (.2005;מלכה,2003, סביתי; 2000א,)עזר       

 קלף מיקוח לקידום תהליכי שלום והסדרים שונים. כעלול לשמש .   שחרור אסירים 5

לפיה והנחת עבודה שעומדת ביסוד מדיניות ישראל,  ,לראשונה ,במחקר זה תיבדק      

. אסירים הביטחוניים מהווים איום אסטרטגי וכי השפעתם גדולה על החברה הפלסטיניתה

מטרת המחקר היא לבחון  את הדינאמיקה בין האסירים הביטחוניים בישראל לבין החברה 

האסירים האם הפלסטינית והשפעתה על הביטחון הלאומי של ישראל.  שאלת המחקר היא 

פעילות הכתוצאה מחברה בישראל לשיש סיכון מהו הו, מהווים מוקד כוחבישראל הביטחוניים 

  .ניים בתקופת כליאתםהאסירים הביטחוהיזומה של 

                                                 
  Amnesty International - Bush withdraws POW statusדברי הנשיא בוש מהאתר אמנסטי :   2

 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511852006  

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511852006
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  : שאלת המחקר תיבחן באמצעות שתי השערות 

 האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח.:  השערה ראשונה

האירועים  היזומים שכן  ,היא נמוכהאסירים הביטחוניים המידת הסיכון מ: השערה שנייה

 החיצונית חברהלתהליכים שמתרחשים בבלבד ורם מאיץ גהאסירים יכולים להוות על ידי 

   וחסרי השפעה בזכות עצמם.

תרחש מהאינפורמציה על הלכן חקרים על אוכלוסיית האסירים הביטחוניים ולא נמצאו מ       

)עזרא, ומנהיגיהם ביטחוניים עבודות שתיארו את  האסירים התבססה על   ,בתוך בתי הסוהר

רב במחקר זה נעשה שימוש .  ב'( 2005א', מלכה  2005; מלכה 1991; גנור, 2003, סביתי; 2000

ראיונות ו 3אישיידע  ףנוס את התמונהכדי להשלים ואלקטרונית עיתונות הב, הכתובהבעיתונות 

עם בכירים במוסדות הביטחון במדינה: אגף המודיעין בצבא, שרות הביטחון ושרות  אישיים

   בתי הסוהר.

על ידי גורמים רשמיים: תי הסוהר נמסרו האירועים בתוך בעל חשוב לציין שנתונים                   

ונים אודות האירועים ת, אך הנטחון הכללי, משטרה צבאית ישרות בתי הסוהר, שרות הב

, שבחלקם בחברה הפלסטינית נאספו באמצעות פרסומים באינטרנט ובתקשורת האלקטרונית

 . חסרים פרטים ובנויים על פרשנות, ולכן  חלק מהמסקנות יצביעו על מגמות

    

האסירים הביטחוניים את מוקד הכוח של מחדש הגדיר ממצאי מחקר זה עשויים ל       

כמו כל קבוצה חברתית על מהלכים חברתיים ומדיניים להשפיע שיכולה קבוצת לחץ חברתית, כ

     .אחרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 כותבת עבודה זו עובדת בשרות בתי הסוהר שלושים שנה וניהלה בתי סוהר.  3
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מרכיביו של הסכסוך הישראלי פלסטיני והרקע  פרק א' : 
  התיאורטי

 

הסכסוך האסירים הביטחוניים בהקשר של ניתוח סוגיית הרקע לאר את יתפרק זה       

יבחן מנגנון הפעולה של האסירים הביטחוניים הפלסטיני. הטרור  ארגוני והישראלי פלסטיני 

יתואר בית הסוהר בסוף . בהתבסס על מודל הרשת החברתית ומודל "ההתארגנות העצמית"

  .מאפייני החיים של האסירים הביטחונייםו

 פלסטיני -הסכסוך הישראלי . 2

היהודים הציונים לבין הערבים בין הוא במאבק מקור הסכסוך הישראלי פלסטיני        

התנועה הלאומית היהודית נטתה בשעה ש. אדמת ארץ ישראלהשליטה בעל  הפלסטינים

התפשט כתוצאה מכך , והתנועה הפלסטינית כל רעיון לפשרה טריטוריאליתדחתה  ,לפשרה

; הרכבי,  1981)בן דור,לבעיה בינלאומית ו לבעיה כלל ערביתוהפך למעגל האזורי ך כסוהס

  סכסוךמרכזיים בהנושאים מהספרות העוסקת בסכסוך הישראלי פלסטיני עולה כי ה ( .1971

 :)ויקיפדיה: ערך:סכסוך פלסטיני ישראלי(הם 

יגה ישראלית מכל הפלסטינים מעוניינים בנס: חלוקת השטח בין ישראל לרשות הפלסטינית .1

 על חלק מהשטחים. מוכנה לוותר וישראל  ,1967-השטחים שנכבשו ב

ירושלים:סוגיית שייכותה של העיר ירושלים והאתרים הקדושים, כאשר שני הצדדים   .2

 טוענים לשליטה על הר הבית.  

, 1967-ו 1948פליטים של "שיבה" לבעיית הפליטים וזכות השיבה: הפלסטינים דורשים   .3

שטחי ישראל אינה מוכנה ליישוב פליטים בשטחה אלא רק ב. ממשלת ישראלמיים פיצוו

 רשות הפלסטינית, ומסרבת לקחת אחריות על נושא הפליטים. ה

 ופינוי התנחלויות.הפלסטינים מבקשים את הפסקת הבנייה : התנחלויות ביהודה ושומרון  .4

כל דבר, עצמאית לגמרי, הפלסטינים מעוניינים בהקמת מדינה ל: הכרה במדינה פלסטינית  .5

עם פחות מדינה מפורזת ה את הרשות כישראל מעדיפשעה שעם כל סממני מדינה, ב

 סמכויות. 

קיומה של מכירים בזכות פלסטינים אינם ה: הכרה במדינת ישראל וזכותה להתקיים  .6

הרשות התחייבה הסכמי אוסלו ב , למרות שיש מהם שמשלימים עם קיומה.מדינת ישראל

הכרה דורשת גם לבטל את האמנה הפלסטינית, אך לא עשתה זאת. ישראל הפלסטינית 

 במדינת ישראל כמדינת העם היהודי והפלסטינים מסרבים להכרה כזו. 

, את ההסתה נגדהשהרשות הפלסטינית תפסיק  , כתנאי להסדר הקבע,ישראל דורשת  .7

 ארגוני הטרור. ותפרק את את האלימות תפסיק 

חזיקה אסירים רבים, חלקם מהתקופה שלפני חתימת הסכם ישראל מ: בעיית האסירים  .8

אוסלו, שהשתתפו בפיגועים נגד ישראלים ונמצאים בכלא זמן רב. הפלסטינים ובני 

שר מיוחד לנושא מונה בממשלה הפלסטינית ו משפחות האסירים דורשים לשחררם

 האסירים.  

 

ישות הישות הישראלית והי בין קשר סימביוטה יצרטריטוריה אותה המאבק לשליטה על           

בעקבות התשתיות המשותפות ופעילות , במלחמת ששת הימיםעם כיבוש שטחים . פלסטיניתה
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 שור האידיאולוגייבמבין הישראלים לבין הפלסטינים קשר ההעמיק  ,כלכלית-גומלין מרחבית

צאת נמשגטית, רניסמערכת חיים  ,ספונטאניאופן ה בתהתהוו. חברתי – ובמישור הכלכלי

יחסים סיבתיים, לא ללא לא ליניארית,  ,כאוטיתהיא ערכת מה. בתנועה מתמדת  ובחוסר איזון

להשפיע יותר מאשר  "האיש ברחוב" יכול, ולעיתים התפתחותהלא ניתן לכוון את , נת לניבוינית

           .(1996)פורטוגלי,  השליט

ומקרי לחלוטין )תאונת דרכים( אירוע מקומי בהחלה הראשונה  האינתיפאדה, דוגמאל       

לא המבנית המערכת הפלסטינים. בין יחסים בין הישראלים להרך עהפך דרמטי בממהביא לש

כמחאה  ,להתגבש לעם ולמעמדאת הפלסטינים  ההביא  הפעילות הישראלית בשטחיםו ,יציבה

        (.1996)פורטוגלי, על הניצול הכלכלי של הפלסטינים על ידי ישראל 

מנהיגות צמיחתה של כוחו של האסלאם הפונדמנטליסטי בשטחים, עליית כתוצאה מ       

בין הפרדה פיזית ומנטאלית נוצרה  ,ברית המועצותות והתפורר חדשה, מקומית, צעירה

מורכב יותר כאשר עשה הסכסוך הישראלי פלסטיני נ .(1996)פורטוגלי,  ישראלים ופלשתינים

לבין  תהאסלאמיקיצוניות ההשילוב בין ו  ת שונים בעולםהיציבות הפוליטית במקומוהתערערה 

 ,כגורם לאומי פלסטיני ,התנועה הפלסטינית מתקיימת  להיות בעיות ישראליות. ולאומיות הפכ

באמצעות פעולות טרור ו בזכות תמרונים פוליטיים של הארגון לשחרור פלסטין )אש"ף(, שנעש

 (.1981ראוותניות ובסיסי פעולה משתנים )שיפטן, 

דתי  -תרבותי, אסלאמי  -סכסוך הישראלי פלסטיני שלושה מרכיבים: ערבי במוקד ה         

פרטיקולרי, התורמים כולם להחרפת הסכסוך, ולכן קשה להגיע לפיתרון )ססר,  -וטריטוראלי 

2002.) 

 : (1981)שיפטן,  שכןלסכסוך זה לא נראה פיתרון בשלב זה 

הופכת את שטחה ל"שדה הפלסטינית הרשות סימטרי ו – המאבק בין ישראל לרשות הוא א. 1

 . אלימותהטרור וה דרכי קרב" בשל 

לא  רדיקאליההזרם בין ובין הזרם המתון הפלסטינית מהותי בתוך הרשות העמוק והפילוג ה. 2

 . או הסדרפשרה  מאפשר

 טין" "שחרור פלס רואה בהפלסטיני, שתומך כלכלית בארגוני הטרור  ,הרדיקאלים האסלא. 3

   .חלק ממטרות האסלאם ומחבל בכל ניסיון ליישב את הסכסוך     

כדי להבין את  מהות הסכסוך, וכדי לנתח את דרכי ההתמודדות הנכונות, ראוי להכיר את     

 מהווה שחקן מרכזי בסכסוך. ההחברה הפלסטינית, 
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       החברה הפלסטינית .3

נית נוצרה בתחילת המאה העשרים במפגש בין התושבים הזהות הקולקטיבית הפלסטי      

ישבים היהודית )קימרלינג ומגדל, יהערביים, הקולוניאליזם הבריטי וחברת המהגרים המת

יה לאחר מלחמת י( דעכה הזהות הפלסטינית  וקמה לתח1948לאחר מלחמת השחרור )   (.1999

טריטוריה ב ת שלטון ישראליכאשר חלק ניכר מן הפלסטינים אוחד תח ,(1967ששת הימים )

פיזורם בין וזהות קולקטיבית, לגבש  ,בשל העדר מסגרת מדינתית ,התקשופלסטינים האחת. 

 מגע עם כלל הפלסטיניםיקיימו ות ומנהיגות שטגיבושן של אליאת מנע  ,ישויות פוליטיות רבות

 (. 1999)קימרלינג ומגדל, 

ובתלות  שונות תפיסות אידיאולוגיות ,אינטרסים החברה הפלסטינית מאופיינת בניגודי           

הלאומית הקמת הרשות  .בגורמים חיצוניים בעלי עוצמה רבהות פלסטיניקבוצות תת  של

יט את השסע והשוני באינטרסים לפלסטיני אוטונומי הב - הפלסטינית ויצירת מרכז פוליטי

. סדות לניהול שיח ציבוריוהבהיר את הצורך ביצירת מנגנונים ומו ובתרבות שבין הפלסטינים

תמיכה לבין  ,שהיא ישות פוליטית מדינית ,יצירת מדינהתמיכה בבין דילמה כמו כן התחדדה ה

          (.1999)קימרלינג ומגדל,   "השבת המצב לקדמותו" -ב

על האליטה המדינית להשיג הצלחות מרשימות כדי להוכיח לתושבים הפלסטינים          

בעיקר לותיקי המאבק מבפנים, האסירים  ,הגדרה עצמית" כדאית עסקת "שטח תמורתש

  (. 1999והעצורים ומשפחות השהידים )קימרלינג ומגדל, 

 :  (1999)קימרלינג ומגדל,  לה שני מאפיינים מרכזייםוהחברה הפלסטינית היא חברה אזרחית  

וריטארי בניגוד לאופי אוט ,שות הלאומית הפלסטיניתהאופי הפתוח הדמוקרטי של הר .1

 .פטרנליסטי בהנהגה המהפכנית של הפת"ח

 ,אםבהתפשטות האסלדבר שמתבטא  ,החברה הפלסטינית ברובה מסורתית ודתית .2

מלחמת תרבות בכל האזור כנגד במסגרת  ליסטית קיצוניתטכתנועה פוליטית פונדמנ

הלאומית הפלסטינית  מית הפכה לאופוזיציה לרשותאהתנועה האסל  .תרבות המערב

היא תשתית צבאית מחתרתית אוטונומית. עם בסיס פוליטי חברתי ממוסד ויצרה 

תוך שימוש בטרור נגד מטרות  ,יהאד'ג ,למושג דתי "מאבק המזוין"הפכה את סמל ה

 ישראליות כדי לפגוע בסמכות הרשות ובתהליכי השלום.  

הרשות  .אלי בין רצועת עזה לבין הגדה המערביתירצף טריטורמדובר בחברה החיה בשטח ללא 

ריים אנטולסטינית נטלה על עצמה פונקציות רבות שהיו בידי אגודות וארגונים ווללאומית הפה

לא מדינתיים, והוקמו מיניסטריונים שונים )בריאות, רווחה, חינוך, השכלה גבוהה תקשורת 

החברה ו .על סמכויותיה כמדינה דה פקטו ולהפגין "ריבונות"מנסה לשמור ועוד(, הרשות 

 (.1999נית היא למעשה מדינה בהתהוות )קימרלינג ומגדל, הפלסטי

מצב של אנומיה תרבותית וחברתית הוא חלק מתהליך שהחל לאחר כיבוש שטחים על             

(. החשיפה לתרבות המערב והתפוררות המשפחה 1967ידי ישראל במלחמת ששת הימים )

עבודת עור מבנה החברה. בחברה הערבית בשטחים, תרמו לער תהפטריארכאליהמורחבת 

קונפליקטים בין התרבות המערבית למזרחית, גרמה להתעוררות  צעירים פלסטינים בארץ 

לחוסר להתפוררות אידיאולוגית, לתחושת חוסר ביטחון ווהביאה בהיבט התרבותי והכלכלי, 

אנומיה מסוג מכך נוצרה תוצאה . כיכולת להבחין בין אפשרי לבלתי אפשרי, מותר ואסור

ינטציה או הפרעה יאורס הפרט מאבד מקשריו המסורתיים ונעשה מועד לדי הב ,נכרותהת

    (. 1987)מילון פונטנה,  נפשית



 15 

לאחר האינתיפאדה הראשונה נשחקה סמכותן של האליטות המסורתיות, "חברת         

ואלפי אסירים שבה בני נוער  ,האינתיפאדה" לבשה צורה של "פירמידה חברתית הפוכה"

את מהלך  חררים מהפלגים השונים, בעיקר אסירים משוחררים של הפת"ח, הכתיבו משו

החיים של החברה הבוגרת. מבחינה כלכלית צמצום הקשרים הכלכליים עם ישראל פגע במשק 

ה שיתפש התגבשה מעין "הנהגה מקומית" בעלת הכרה עצמית. הפלסטיני כמעט בכל תחום

   (.2004הציבור ) בר,  של תמייצגה עצמתה וראעם ישראל פעולה 

 ישטחי הגדה המערבית ועזה רוויבאנרכיה ההמאפיין הבולט במשטר הפלסטיני הוא            

מהווה "מדינה בתוך מדינה" ברשות הקיצוני לאמי סהזרם הא, כאשר נשק ואמצעי לחימה

מיואשת  ,החברה הפלסטינית בגדה המערבית ובחבל עזה מפוררת ומפורדתהפלסטינית. 

ישה. הציבור עסוק בהישרדות ברמה האישית והמשפחתית ואין משאביו פנויים למאבק ואד

של החברה  יהבסיס המסורת .(2004)בר,  על עיצוב דמות החברה והפוליטיקה ברמה הלאומית

נהנות מעוצמה , שאזורית וקיומן של משפחות ותיקותהמשפחתית והזיקה ההפלסטינית הוא 

קואליציות ואינטרסים כלכליים משותפים . כמו כן נוצרו כלכלית וממערכת קשרים מסועפת

 ,בין החמולות שחוצות את הקווים הבין ארגוניים. במקביל לאליטה המסורתיתובין המשפחות 

צמחה בשטחים אליטה של בוגרי אוניברסיטאות, אסירים לשעבר, בעלי מקצועות חופשיים  

 (.2004כולל נציגי כפרים שיצרה "הנהגה חדשה" )בר, 

משלמת החברה אותו  ,מייצגים בעיני הציבור את התגלמות המחירהפלסטינים האסירים     

יה למען י"קבוצת התייחסות" חשובה. עשמהווים הם  .הפלסטינית בגלל העימות עם ישראל

. פן אחר של סוגיה זו הוא העוצמה הפוליטית שחרור אסירים מזכה כל מנהיג בתמיכה ציבורית

. האסירים המשוחררים לאחר שחרורםהן בשעת מאסרם והן  –ירים הפוטנציאלית של האס

שמם לא שכן בזכות היוקרה של מי שסבלו בבתי הכלא הישראלים,  ,בין היתר ,כוח פוליטיברו צ

האסירים מהזרם החילוני פת"ח . שות הפלסטיניתנקשר בשחיתות בה מעורבים כל בכירי הר

 .(2004ונים  )לא ג'יהאד וחמאס()בר, ישראלים כמתאצל הנתפסים  ,והשמאל הפלסטיני

הטרור הפלסטיני עשרות ארגונים ומנגנונים פלסטינים קיימים ופעילים בתחומי הטרור, שכן    

תפס מקום מרכזי בהשפעתו על החיים בחברה הפלסטינית וגרם להתפוררות החברתית 

 .הטרור הפלסטיניהפרק הבא יתאר את   לית.כוהכל
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  הפלסטיניהטרור  . 4

 ומטרות יהודיותמטרות ישראליות נגד פועלים בדרכי טרור ארגונים פלסטיניים               

שפעל בארץ ישראל בראשית  ,השייח' עז אלדין אל קאסםעל ידי התחיל טרור פלסטיני הבעולם. 

( 1921אורעות הטרור הראשונים נגד יהודים התרחשו בפרעות תרפ"א )מ. המאה העשרים

               . )ויקיפדיה: ערך טרור פלסטיני(  יהודים מתקיפות ערבים באזור יפו 43הרגו בהם נש

יה הציונית דרך הקמת יפלסטינית התנהלו במשך תקופת העלההתנגדות הפעולות          

כארגון גג לכל  1964הוקם בשנת )אש"ף(  רגון לשחרור פלסטיןהאהמדינה ונמשכות עד היום.  

התחזק המאבק המזויין של מלחמת ששת הימים לאחר טיניות ובראשן הפת"ח. התנועות הפלס

וקמו ארגוני טרור נוספים עם רקע קומוניסטי אנטי אימפריאליסטי כמו: ארגוני הטרור וה

 החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין.ו החזית העממית לשחרור פלסטין

ואירועי "ספטמבר השחור"  יתבתחילת שנות השבעים התגברה פעילות הטרור הפלסטינ       

. מיליציות אלה ביצעו ללבנון מליציות פלסטיניות מירדןאת הגרש ירדן, למלך גרמו לחוסיין 

בוצעו בעיקר על ידי אלה . פעולות ותוישראלי ותטרור נגד מטרות ירדניות, יהודימלבנון פעולות 

על ידי גם מדינות ערב, ובמימון וסיוע של , שהפעיל  פת"ח באירופה ,"ספטמבר השחור"ארגון 

תקופה זו ב הצבא האדום היפני. כמושנעזר בארגוני טרור שמאלניים  ,החזית העממיתארגון 

בדרישה ובוצעו התקפות על יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם נחטפו מטוסי נוסעים 

 לשחרור אסירים פלסטיניים. 

נועזים, ם מבצעיבו הטרור בתקיפות למעשי הישראלית התגובהאופיינה ימים, הבאותם       

בעיקר ברחבי העולם שמונים בוצעו פעולות טרור הטרור הבינלאומי. בשנות השהביאו לדעיכת 

 .(1993)חטיבת המחקר,  על ידי המועצה המהפכנית וארגון הטרור הבינלאומי של אבו נידל

"ח, הג'יהאד תנועת חמאס, תנועת פת ארגוני הטרור הפלסטיניים הבולטים כיום:      

שפועלים מעזה בחסות החיזבאללה ולצידם פלגים  ,ועדות ההתנגדות העממיותוהאסלאמי, 

, הגיעו 1987בשנת   ,בתקופת האינתיפאדה הראשונה (.1מקומיים ואזוריים רבים )ראה נספח 

הפלסטיני בחסות חמאס וארגון הג'יהאד האסלאמי ארגון ה והוקמ, וטרור לשיאהיגועי פ

להפסיק את ביצוע , 1993שנת מהסכם העקרונות ב רות שהפת"ח התחייבלמ .איראנית

אינתיפאדה ל בסופו של דבר התפתחו ש ישראללבצע פיגועי טרור ב חמאסההמשיך  ,הפיגועים

 .  2000השנייה בשנת 

איבד את כוחו אלא שהוא  ,התמתןלהפת"ח בשנים אחרונות מסתמן ניסיון של               

אלטרנטיבה הפך לפיתח מדיניות רווחה , שהחמאס. לעומתו, ור הפלסטיניוהשפעתו בקרב הציב

הדתי בעולם הערבי הזרם הושפעה החברה הפלסטינית מ ,כמו כןלשלטון המושחת של הפת"ח. 

המאבק הפלסטיני המזוין מתבטא בשלושה מכלולי ארגונים .(1993מוסלמי )חטיבת המחקר, 

 ב'(: 2004 ,)דסקל

 תמנהל ,במוסדות הרשות הפלסטיניםמיוצגת של ארגוני אש"ף, הקבוצה הגדולה ביותר ש

 ליצור לחץ על מקבלי ההחלטות בישראל.כדי  ,מזויןמאבק כולל שמאבק, 

במאבק מזוין עד להכרעה מאמינה ה ,בחסות סוריה תפועלש ,"רוביארגוני הס"קבוצת   .1

 צבאית.
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פכה מההמכחלק קבוצת הארגונים האסלאמיים, הרואה במאבק המזוין ג'יהאד,  .2

 .דתיתה

 ,הפיגוע הראשון של הארגון במוביל הארצי, ו1959ח נוסד באוקטובר "הפת :, פת"ח אש"ף

"עצמאות  : נחשב לאירוע מכונן. הפת"ח הוקם על בסיס שני עקרונות ראשיים 1965,בינואר 

הגדרת ו אחריםבידי עמים לא שליטה גורלו ובעם הפלסטיני שליטה של הההחלטה", כלומר 

הקימו ראשי מדינות ערב   את הארגון לשחרור  1964"מאבק מזוין".  בשנת בישראל כ  המאבק 

ארגון  .מדגיש את הצביון הלא דתי והפלורליסטי של הלאומיות הפלסטיניתש (,פלסטין )אש"ף

אידיאולוגיה חילונית המושתת על הגדרה על ו  הלאומיות הפלסטיניתזה מבוסס על תפיסת 

  .(1993חקר, )חטיבת המ טריטוריאלית

למנהיג  1969בשנת נבחר  ,ראש פת"ח ,יאסר ערפאתופת"ח היה הארגון הדומיננטי באש"ף,       

. מאמצע שנות השמונים החלו ראשי פת"ח למתן 2004שנת עד מותו ב, והיה מנהיגו אש"ף

על הכרה במדינה  ,ערפאת ,הודיע ראש הארגון דאז 1993בהדרגה את דרישותיהם ובשנת 

ח היא הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחי יהודה "יום דרישתו העיקרית של פתישראל. כ

  שומרון וחבל עזה.

גופים והקמת החמאס, הקמת ארגון כתוצאה מ, בעקבות האינתיפאדה הראשונה           

 ,הארגון הצבאי העיקרי של פת"ח בשטחים ,נחלש פת"חפוליטיים פלסטיניים חדשים אחרים. 

ארגון זה ביצע פעולות נגד חיילי צה"ל  ."ניצי הפת"ח"נקרא  ,אדה הראשונהבמהלך האינתיפ

)חטיבת המחקר, כמו גם פעולות טרור נגד אזרחים ישראלים ב"שטחים" ובישראל  ,ב"שטחים"

1993). 

חולשת על רוב , השהיא ישות מדינית אוטונומית למחצה ,הקמת הרשות הפלסטינית     

 .עד בדרך להקמתה של מדינה פלסטינית במסגרת הסדר הקבעהיא צ, האוכלוסייה הפלסטינית

למפלגת השלטון ורבים מאנשיו מצאו עבודה במנגנוני הרשות )הביטחוניים הפך "ח פת

והאזרחיים(. במקביל החל הארגון להתפלג לקבוצות לחץ שונות, הן בחלוקה בין ותיקי אש"ף 

 וריאלי.)שהגיעו מתוניס( לבין תושבי השטחים והן על בסיס טריט

-ה חזר פת"ח לבצע פיגועים רבים נגד ישראל, לרוב באמצעות ארגוני'אל אקצ תבאינתיפאד       

משנה צבאיים. תהליך התפוררות הארגון הואץ בשנים אלו והוא התקשה לקיים את מוסדותיו. 

אבו  ,לאחר מות ערפאת נקלע פת"ח למשבר חמור במיוחד. ראש הרשות הפלסטינית הנוכחי

 שהוא גם ראש אש"ף, הוא איש פת"ח, אך שליטתו בארגון חלשה.מאזן , 

תפיסה  על בסיס  על ידי ג'ורג' חבאש 1967בשנת ם הוק  חזית עממית לשחרור פלסטיןארגון ה

ארגון זה ביצע  ף פעולה עם מחתרות שמאלניות ברחבי העולם. ושיתופעל במרקסיסטית 

תהליכי התמתנות בזירה את ועיכב  רביפיגועים כנגד יעדים יהודים וישראלים בעולם המע

 הפלסטינית. 

חזית ארגון ה ,על ידי אחמד ג'יבריל שפרש מהחזית העממית ,הוקם 1968 תבשנ         

בשנת היושב בדמשק ונוקט בקו פרו סורי.  המפקדה הכללית -העממית לשחרור פלסטין
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כמפלגה  פלסטין החזית הדמוקרטית לשחרורנאיף חוותמה מהארגון והקים את פרש  1969

ית רעל קשר הדוק עם בתוך שמירה  ביצע פיגועי טרור קשיםארגון זה בסגנון סובייטי. 

. ארגונים אלה מייצגים את הגישה  ב'(2004) דסקל,  המועצות ועם הזרם המרכזי של אש"ף

 (.1993עה )חטיבת המחקר, יהאנטי דתית אף כי הם מקפידים להצנ

זרוע ההיא  סלמיה", "תנועת ההתנגדות האסלאמית"()חרכת אל מקאומה אל אי : חמאס

 רואה את הסכסוך עם ישראל כסכסוך דתי., שאחים המוסלמיםהפלסטינית של תנועת ה

עת ופרוץ האיתיפאדה הראשונה.  תנ, לאחר ח אחמד יאסיןינוסדה על ידי השי 1987בשנת 

התנועה כגוף החמאס צמחה כזרוע צבאית מתוך תנועת "האחים המוסלמים". הגדרתה של 

ב רפוליטי דתי שקידש מלחמה על ישראל, קידמה את החמאס למעמד דומיננטי בק

החמאס היא תנועה (. 2002האוכלוסייה תוך דבקות בערכים כלל אסלאמיים )ברוורמן, 

גירוש היהודים מפלסטין ואת  ירושלים באסלאם העיר  את מעמד המדגיש, שאידיאולוגית

 קף"וובחזקת "והיא  אדמת פלסטין אסורה בכל עסקה .כפיתרון יחיד מלחמהבאמצעות 

 .       (1998)הטיס רולף,  ולכן נדרשת סבלנות ואורך רוח עד לשעת הכרעה

" הם חושבים)ישראל( כי העם הפלסטיני עומד לבדו במערכה זו. 

הם שוגים. אנו חלק מאומתנו )אומה אסלאמית( ויש לנו עומק 

ת ערב...אנו עומדים לצידה של אסטרטגי כאן, באיראן, ובכל מדינו

איראן בהתמודדותה עם הלחצים האמריקאים ומתנגדים להחלטות 

האמריקאית ציונית על אזורינו הערבי אסלאמי..)אנו( מקווים כי 

ההתנגדות בעיראק תנצח ותביא לגרושו של הכיבוש האמריקאי 

טלוית דברי איסמעיל הנייה : )"מעל אדמתה של עיראק האחות...

 .(OMedia News( ) מתוך 8.12.06אלעלם, 

נמצאת בעולם הערבי, במערב אירופה החמאס  התשתית ההנהגתית ארגונית שלעיקרה של 

ארגון החמאס בנוי ממנגנון בטחון, מנגנון פעילות הצבאית,  (.1993ובארה"ב )חטיבת מחקר, 

 .(2002מנגנון הפעילות העממית ומנגנון ההטפה הדתית ) ברוורמן, 

מדגיש את , פועל בשטחים אסלאמי הפלסטיני האד ה: הג'ימי פלסטיני"אליהאד אס'"ג

אחד מדובר ב ית האסלאם בכללותו.יבעוכורך את פיתרון הסכסוך להייחודיות הפלסטינית 

הג'יהאד האסלאמי . הארגונים המסוכנים ביותר בקרב ארגוני הטרור הערביים הפלסטינים

מאבק ורואה בדר מדיני או פעילות דיפלומטית הוא מתנגד לכל הס. מתרכז במאבק נגד ישראל

יש תאים לארגון זה (. 1994פכה הכלל אסלאמית )גנור, הצעד למימוש יעדי האסלאם וחלק מהמ

הם. המכנה יפועלים באופן עצמאי וללא תיאום בינש ,במדינות שונות במזח התיכון ובאירופה

קוראת למלחמת ש ,יסטיתהאידיאולוגיה האסלאמית פונדמנטלוא המשותף לכל הקבוצות ה

גורמים המצויים תם של בתמיכפועל הארגון . המהפכה האסלאמית באיראן תהשפעביהאד" ג'"

 (1994ר,ו)גנ מדינות הנפט האחרותבסעודיה ובפקיסטאן, באפגניסטאן, ב ,סודןבסוריה, בלוב, ב

 (. 1993שיתוף פעולה עם ארגונים פרו איראנים בלבנון נוסח החיזבאללה )חטיבת מחקר, וב
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את בנה הפיקוד בארגון זה משקף את פיזורו של הארגון ברחבי המזרח התיכון ומ      

 .(1)ראה תרשים  לאסירים הביטחוניים בישראלבארגון המקום המיוחד שיש 

 (2007מי )רגולר, איהאד האסל'שרשרת הפיקוד של הג: 1תרשים מספר 

 

בדה שארגון זה מייחס לעמדתם של האסירים הפלסטינים בכלא  התרשים מדגיש את העו

  ורואים בבתי הכלא זירה נפרדת.

גם הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני וגם החמאס בנו תשתית רחבה, כולל תשתית      

מדינות פונדמנטליסטיות: איראן בבעיקר , הנהגתית, הפרוסה בעולם האסלאמי הערבי

ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני קורא לג'יהאד עד מות (.  ה1993וסודאן )חטיבת מחקר, 

ביצוע הקדושים לעומת החמאס שדוגל בהקמת תשתית חברתית כלכלית פוליטית ו

 (. 1993המשימה בסבלנות ואורך רוח )חטיבת מחקר, 

בין חמאס לחמושי "גדודי :קיימת מתיחות בין הפלגים השונים בטרור הפלסטיני      

(. 2007)רגולר,  לכוח משמעותי ברצועהפך הש, דאיה'הגדס" הזרוע הצבאית של ואלק

בניגוד לאינטרסים  הוראות מטהרןפועל על פי , ארגון חסות איראני, כהאסלאמייהאד 'הג

ופועל גם  של חמאס. הוא חבר לחמולות חמושות, לגורמים פליליים ולארגונים אחרים

  (. 2007ון )רגולר, בניגוד להוראות הארגעל פי הוראות החיזבאללה פת"ח בשורות ה

ראוי שנכיר את (, 1993הטרור הפלסטיני הוא חלק מרשת טרור עולמית ) קורץ, מאחר ו       

מודל הרשת שכן הוא מהווה מרכיב מרכזי ודומיננטי במבנה הפעולה של ארגוני הטרור 

הבנת  .(2004מאפשר תקשורת בין כל הגורמים ברשת )ברבאשי, בשל העובדה שהוא 

  "רשת הטרור" מהוה מסד חשוב לקברניטים העוסקים בהתמודדות כנגדה. תפקודה של

 מזכ"ל

 הגדה המערבית מפקד בתי הכלא
ראשי הזרוע 
 הצבאית בגדה

מפקד הזירה  מפקד זירת לבנון
 בעזה

 

 סגן

 
 נציג המודיעין האיראני

 

 
 נציג המודיעין האיראני
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  "התארגנות עצמיתומודל "  מודל הרשת חברתית .3

שהפך לצורה דומיננטית בחברה הפוסט  ,רשת חברתית היא מבנה ארגוני חדש         

 ,מסביב למודל הרשתות ,(. בעידן המידע התפתחוDeibert & Stein, 2002תעשייתית )

 (. Castells, 1996קציות דומיננטיות של תקשורת ותהליכים של התרחבות )פונ

( Verticesנקראים צמתים ), שבין המרכיבים העצמאיםקישורים היא מערכת של רשת        

הם יבינמקיימים ש ,הם באמצעות קישוריםי(. הצמתים מחוברים בינNodesדים )ודקואו ק

)עפרון  כל אחד מהצמתיםלצמתים וניתן להגיע מחובר לכמה כל קישור , "קשרי גומלין"

שוויון בין שקיים הנחת היסוד של מודל הרשתות האקראיות הוא (. 2007ויחזקאלי, 

לכל אחד מהצמתים יש סיכויים שווים לקבל קישור, , הקישורים שמוצבים באופן אקראי

צעות אותו מספר קישורים. הרשתות מחוברות בתוכן באמו וכמעט לכל הקישורים יהי

שהם צמתים בעלי מספר קישורים גדול באופן קיצוני. כל רשת מתחילה  ,ורכזותמחברים 

בגרעין קטן ומתרחבת באמצעות הוספת צמתים חדשים, וכך נוצרות רשתות דינאמיות 

 .(2)ראה תרשים  (2004)ברבאשי,  המשתנות ללא הרף

 

 4: רשת  המודל חסר הסקאלה 2מספר  תרשים

 

        
      

על  יםשמפוזר ,או קבוצות של אנשים אינדיבידואליםהרשת החברתית עוסקת בתיאורית       

 ,"מוקד"חוברים ביניהם בקישורים. כדי שרשת תוכל להתקיים היא צריכה מפני מבנה הרשת ו

וח רשת (. ניתDeibert & Stein, 2002כספית ) ביטחון ותמיכה  הנותנת לשסביבה תומכת 

שמחוברים על ידי מערכת   ,חברתית  נעשה באמצעות ניתוח הקשרים האינדיבידואלים

 (.  (Ressler, 2006באמצעות יחסים שניתנים להבנה על פי צורת הרשתות  ,5מורכבת

 

 

                                                 
יא רשת שצומחת ללא הרף, מתחילה משני צמתים מחוברים ובכל שלב רשת חסרת סקאלה: ה  4

 (. 2004מתווסף צומת חדש )ברבאשי, 
 מערכת מורכבת היא  "קבוצת חלקים הפועלת במשותף להשגת מטרה משותפת, לא ליניארית   5

 (2007ואינטראקטיבית, שיש לה יכולת להתאים עצמה לסביבה משתנה" )עפרון ויחזקאלי,     
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 הרשתות : רשת ממורכזת, רשת לא ממורכזת ורשת מבוזרת:   3מספר  תרשים

 

 
 

ממורכזות המקשרים בין מערכות  6בנויה במבנה של צמתים ומוקדים לא ממורכזת  רשת

ח במוקדים ורשתות בין בנקאיות, רשתות רפואיות שונות. ברשת כזו מתרכז הכ ,למשל, שונות

  . (2004)ברבאשי, ובצמתים בהם מתרכזת האינפורמציה 
בנויה , היא מגורם אחד ברשת בה כל נקודה ונקודה מחוברת ליותרשרשת היא  רשת מבוזרת     

ח ושאינו מעניק כ ,רשת האינטרנט. הרשת מאופיינת במבנה שטוחכמו , כקורי עכביש או כמארג

 . (2004)בארבשי,  גורם מרכזיל ידי לאף אחד מן המרכיבים ואינה נשלטת ע

ניתן להגיע  םבכמה קשרימחקר שבדק  7מילגרםעל ידי חוקר בשם רסם ופ 1967בשנת        

שישה קשרים . הוא מצא שניתן ליצור בקלות קשר מאדם לאדם באמצעות אדם לאדםמ

   (.2004)ברבאשי,  "שש דרגות של הפרדה"והגדיר מודל שנקרא  חברתיים

 (:2007מאפייני הרשת החברתית הם )עפרון ויחזקאלי, 

 הרשתות מתפתחות ומשתנות ללא הפסקה. .1

 כל רשת מהווה חלק מרשת גדולה יותר. .2

  .מאופיינות על ידי רמות הקשרים והתכנים הרשתות  .3

 הרשתות מפתחות מרכזים בעלי עוצמה ומרכזים בודדים התלויים בהם.  .4

 הרשתות קשוחות וגמישות ועמידות בפני כשל מערכות אפשרי.  .5

               רשתות ניתנות לתצוגה גראפית המגלמת את הפוטנציאל שיש ברשת.   .6

 . (Self Organization) עצמיתהתארגנות ההתהליך היווצרות ת אמבנה הרשת מאפשר            

שמאופיינות  ,שהתגלתה בחקר מערכות מורכבות ופתוחות ,תכונהעצמית היא ההתארגנות ה

 ,ילוי בטבעהמקור של עקרון ההתארגנות העצמית הוא בגבקשרי גומלין מתמידים עם סביבתה. 

ר להיווצרות של סדר. מדובר בתהליך שבו שאי שיווי משקל ותוהו ובוהו עשויים להיות מקו

(. 2007מבנים חדשים, תבניות ותכונות מתהווים ללא פיקוד או הכוונה )עפרון ויחזקאלי, 

                                                 
 (. הצמתים מחוברים Nodes( או קודקדים )Verticesיברים המרכיבים את הרשת מכונים "צמתים" )א  6

 (.2007קישורים ) עפרון ויחזקאלי,      הם באמצעות יבינ   
 . ניתן למצוא את המאמר  של החוקר :2004מקור המאמר לקוח מתוך: ברבאשי,  7

Milgram, S.(1967). "The Small World Problem", Physiology Today, 2(1967),pp.60-67. 
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לכונן יחסים ואין דרך משתנה ובלתי קבוע, שהוא מספר חלקים גבוה, יש למערכת המורכבת 

     (. 1996סיבתיים ביניהם )פורטוגלי, 

יכולות להתקיים בתנאים שאין בהם שיווי משקל, באמצעות זרימה של מערכות פתוחות         

כתוצאה מכוחות חיצוניים הפועלים לא באים השינויים  המתחוללים בהם , שכן אנרגיה וחומר

חיצוניים מהווים תמריץ לתהליך פנימי הכוחות ה .על המערכת, אלא מתרחשים מתוך המערכת

 הסדר הפנימי נוצר על פי קודים או עקרונות  את תוצאתו.  לקבוע  יכולת  להם   ואין

 ; Haken,1985)  מקיימים קשרי גומלין, חילופי חומר ואנרגיה שהם  ארגון פנימיים, תוך 

 Prigogine, 1981 .)                     

ין לא ניתן להגדיר יחסים סיבתיים ב ,הגישה הסינרגטיתעל פי  ,התארגנות עצמיתב                       

ביטוי באים לידי לבין התוצאות, כפי שהם  ( החיצוניים או פנימיים) הגורמים השונים

בהתפתחות ובשינויים החלים במערכת. ניתן לאבחן מסלול שגרתי של מצב יציב, לאחריה 

תקופה קצרה של תנודות חזקות או תוהו ובוהו וממנה עוברת המערכת לרמה חדשה של יציבות 

שבה  ,המערכת עוברת ממצב סדר יציב אחד למשנהו דרך  נקודת פיצולמבנית וחוזר חלילה.  

. במערכות מורכבות נוצר מצב של (Haken, 1985) מתרחשת תחרות בין מצבי סדר אפשריים

כאשר , ( בו מתחרות התבניות החדשות האפשריות ביניהםmulti stability) "יציבות מרובה"

הארגון החדש. כל גירוי חיצוני גורם לאי יציבות ונוצר מהתבניות בסופו של דבר מתגברת אחת 

כאשר לא ניתן . מבניתהמתרחשת היציבות  כאשר ניתן לשבץ או להסביר את הגירויו מקומית,

דיסוננס בין הסדר החיצוני לסדר הפנימי נוצרים   ,לשבץ את הגירוי הסביבתי החיצוני בסביבה

חרות עד שאחת משתלטת ונוצר מצב תנועה של תצורות מתשמביאה סימטריה, -אוקוגניטיבי 

רגוני הטרור בכלל וארגוני הטרור הפלסטיני מאופיינים במבנה רשת א (. 1996חדש )פורטוגלי, 

  (.Zanini,1999) התארגנות עצמית חברתית ו
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 ארגוני הטרור כרשת חברתית .4

ידיאולוגיה שלהם ובמבנה הארגוני שלהם ארגוני הטרור במזרח התיכון שונים בא                       

הארגונים הפלסטינים מתבססים על אידיאולוגיה חלק ממארגוני הטרור "הקלאסי". 

הפעילים ביותר  ,הרדיקאליםאסלאמית רדיקאלית, שנתמכת על ידי ארגוני הטרור. הארגונים 

הקבוצה האסלאמית  החיזבאללה, פלסטיני,היהאד 'הם החמאס, הג ,במזרח התיכון

האלג'ירית, הקבוצה האסלאמית המצרית  והארגון של אוסמה בן לאדן באפגיסטאן 

(Zanini,1999.) ( מדובר בארגונים הבנויים על פי מבנה של רשת מלחמהNetwar ,) המאפיין את

, מבנה ארגוני מבוזר, ללא פיקוד היררכי  כלומר(, Information age conflictעידן המידע )

(Zanini,1999רשת ה .) מלחמה בנויה מצורות חדשות של קבוצות טרור שהם חלק מתנועה

שיש להם  ,רשתות שמורכבות מאינדיבידואלים ומתת קבוצות. מדובר ברחבה במימון פרטי

משתמשים בטכנולוגיות  תקשורת כדי הם מדריך אסטרטגי  אבל נהנות מטקטיקות עצמאיות. 

ידע ללוחמה וכדי לתמוך ברשת לתאם פעילויות של החברים המפוזרים, כדי להשתמש במ

 (. Zanini, 1999הארגונית )

של ארגוני הטרור הפלסטיני  בישראל ובשטחים בנוי על עקרון ארגון  "דור החדש"ה           

מבוזרת תוך האצלת סמכות לקבלת החלטות. הרשת בנויה ו "(flatרשת, עם היררכיה שטוחה )"

הפרטים המפוזרים. למשל, מבנה בין קבוצות ו)לא מקרבה ראשונה( בין ה מקישורים רופפים

מתבסס על קישורים רופפים, עם אלמנטים של  קשר פתוח דרך מסגדים   ,ארגון חמאס

ומוסדות רווחה לצורך גיוס חברים, איסוף תרומות ארגון פעילויות והפצת תעמולה. בתוך 

זית. בג'יהאד ארגון החמאס יש יותר מעשר קבוצות ופלגים ללא מנהיגות אופרטיבית מרכ

הוא אינו מהווה קבוצה מלוכדת. החיזבאללה פועל ויותר פלגים מאשר בחמאס יש האסלאמי 

הוא משלב התארגנות רשת והיררכיה. למרות וכ"מטריה" לקבוצות רבות ובמובנים רבים 

שהמבנה הפורמאלי הוא ביורוקראטי, האינטראקציה בין החברים משתנה ואין בה קו מקשר 

 . מלחמת רשת  משקפת את היכולת לבצע שינוי אופרטיבי, מבחינה גיאוגרפיתקשיח של שליטה

 (.         Zanini, 1999סוג התגובה בהתאם לשינוי בנסיבות ובצרכים )ו

ככל  שכן קבוצות הטרור במזרח התיכון משתמשות בטכנולוגית תקשורת לקבלת מידע,               

כך גדול יותר הסיכוי של שימוש , הה יותרשרמת הרשת הארגונית בקבוצות הטרור גבו

, שנקראת בטכנולוגית תקשורת התומכת ברשת לצורך קבלת החלטות.  זרימת התקשורת

א ו(. החמאס הZanini, 1999) תמהירה, זולה, מאובטחת יותר ורב תכליתיטרור, היא –טכנו

צעים מב ןא מתכנוקבוצת טרור גדולה המשתמשת באינטרנט לחלוק מידע אופרטיבי, ה

דואר באמצעות לצרכים אופרטיביים בעזה ובשטחים , פועל  chatבארה"ב באמצעות חדרי 

אלקטרוני. נמצאה קורלציה בין רמת הפעילויות של קבוצות הטרור לבין רמת השימוש במבנה 

 (.  Zanini, 1999הרשתי )

ת הגלובלית של פועלת המערכ ,מאחר וארגוני הטרור פועלים בהסתר ובדרכים לא חוקיות         

הטרור כדי לקדם את המטרות הפוליטיות בסודיות, באמצעות  יישומים לא חוקיים ובאלימות. 

ת כרשת פתוחה, גמישה , ללא גבולות מדינתיות ובפיזור רב במרחב רב ורשתות של טרור פועל

בנויה על אינדיבידואלים הפזורים בעולם חברתית (. רשת Deibert & Stein, 2002תרבותי )
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במבנה שמאפשר כל הזמן התפשטות, גיוס חברים חדשים והשגת יציבות ללא היררכיה, ללא 

 (.                (Ressler, 2006תיווך  ובדרך מהירה 

יתוח הטרור באמצעות הרשת החברתית מספק מידע על המאפיינים הייחודיים של ארגוני נ     

ות הרשת ועד הפצת רעיונות גיוס לארגון באמצעות הרשת, דרך התפתחמהטרור החל 

, (Deibert & Stein, 2002רשתות מחדדות את תהליכי הטרור והאלימות ) ה רדיקאליים. 

מאפשר הבנה עמוקה יותר של התופעה  ,השילוב בין מודל המערכת המורכבת לבין רשת הטרורו

Ressler, 2006).)            

מלחמה בעצימות נמוכה במדובר  (.netwar) ת רשתמלחמהמלחמה המודרנית היא        

בניו על התאומים  2001שמאפיינת טרוריסטים, עבריינים וקיצוניים. אחרי המתקפה בשנת 

התחילו לבחון ביתר שאת את תחום רשתות הטרור כדי למצוא דרכים אפקטיביות  ,יורק

  (.(Ressler, 2006למלחמה בטרור 

רשת חברתית של טרור ניתן לראות בארגון דוגמא בולטת למלחמת רשת והתגבשותה של          

דתית, מאסו  הרשת הטרור אלקאידה נוצרה על ידי אלפי אנשים שפעלו מתוך אמונאל קאידה. 

בסדר החברתי והפוליטי הקיים ונמשכו לארגון קיצוני. הרשת התרחבה צומת אחר צומת 

. (2004רבאשי, ללא עכביש )בהמתפתחת בכוחות עצמה וקיבלה את תכונותיה של רשת קורים 

התוקפנים המסוכנים ביותר בעולם כיום החל מאלקאידה וכלה בקרטלי הסמים הארגונים 

בקולומביה, אינם ארגונים צבאיים אלא רשתות טרור בעלות ארגון עצמי ללא סימנים המוכרים 

של ארגון וסדר. רשתות הטרור נשמעות לכללים נוקשים תוך ניצול  היתרונות של הרשתות 

עצמי, בגמישות ועמידות בפני קריסות פנימיות. בגלל הטופולוגיה  המבוזרת שלו, בעלת בארגון 

מתקיים מעצמו עד כדי כך שאפילו חיסולם של שלא ממורכז ארגון ארגון עצמי, אל קאידה הוא 

על ידי כדי להלחם ברשת יש לפגוע בה מה בן לאדן וסגניו לא יסלק את האיום שיצרו. אאוס

ארגון העשויה להביא ניצחון במאבק נגד ושתגרום לפיזורו  ,נקודה הקריטיתסילוק רכזות עד ל

יתפסו  ,ביא את קץ המלחמה, שכן רשתות אחרות בעלות יעדים אידיאולוגיים דומיםתאך לא 

                        הדרך להלחם ברשות טרור היא:את מקומו. 

צים לנצח במלחמה, תקוותינו היחידה אם אנחנו רו"                                      

היא לטפל בשורשים החברתיים, הכלכליים, והפוליטיים המזינים 

 (.2004)ברבאשי,  "את צמיחת הרשת

אפילו אם נתייחס לארגון הטרור "כקבוצת קונפליקט" האקוויוולנטית למדינה, יהיה קשה         

פעול כיחידה אחת ובדרך שמונע ממנו ל ,לחם בו בשל המבנה האופרטיבי המבוזרילה

כל יחידה פועלת ברמת אוטונומיה משמעותית. ארגוני הטרור פועלים בתוך , שכן רציונאלית

בתוך החברה אותה הם תוקפים. אם כך, איך מדינה מוצאת את ים ופועל צרובה הם נו ,החברה

 האיזון נגד העוצמה של משאבים נכסים ומקורות שהם חלק מהחברה שלה? איך מאפיינים

 למדידה? ותלצפייה ולא ניתנ ותובלתי ניתנ ותמשחקנים שיכולותיהם מפוזרהנובע איום 

(Deibert & Stein, 2002  .) 
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כדי "לשבור" את הרשת באופן פוטנציאלי חשוב שגורמי מודיעין ידעו לנצל את          

רופפים כדי לבודד את  , וזאת על ידי הכחדת קשרים8הטופולוגיה של "אפקט העולם הקטן"

הרשת ולצמצם את ההיקף שלה ואת עוצמתה. סילוק אינדיבידואלים במוקדי מפתח ברשת 

  (.Ressler, 2006חשוב יותר מאשר תקיפת המנהיגים המסורתיים של הקבוצה )

אינם מאורגנים , מכאן שעדיין מרכז ומתקני אימוניםלרוב ארגוני הטרור יש  ,יחד עם זאת        

(. רשת מאפשרת להבין את תהליך גיוס חברים Ressler,2006מוחלט במבנה רשת ) באופן

 ,הפחדבעיקר עוזרת להבין את ההשפעות הפסיכולוגיות של הטרור, היא מהפריפריה ומהמרכז, 

מדיה, האינטרנט ויחסים בין אישיים. למשל, מספר באמצעות השמתפשט דרך מבנה הרשת 

קורבנות טרור עלול להשפיע על תפיסת היחיד על הסיכון הקישורים שיש לאינדיבידואל  עם 

   בטרור. 

יסטים בבתי הכלא, עובדה המאפשרת היווצרות תאי ורכחלק מהמאבק בטרור נכלאים טר     

מערכת ומהווה ( 1973טרור גם בכלא.  הכלא הוא מוסד טוטלי בעל מאפיינים ייחודים )גופמן, 

       (.Pabjan, 2005) תוך כלאמורכבת  המאפשרת גם התארגנות עצמית ב
ארגוני הטרור החברתית של רשת להבין שבמאבק של ישראל בטרור יש למבנה המכאן ניתן 

יש משמעות בהתייחס לביטחון הלאומי. האסירים הביטחוניים  ומנגנון הפעלתו הפלסטיני

הם חלק מהרשת החברתית של הטרור, וזאת מתוקף  מרצים מאסר בבתי הכלא בישראלש

ותם חברי ארגוני טרור. הם מוגדרים על ידי חלק מהארגונים כזירת מאבק נפרדת ) ראה הי

בכלא ואת ההשלכות שלו על התנהגות (.  לכן, ראוי לבחון את מנגנון החיים 1תרשים מספר

  הביטחוניים בישראל.האסירים 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
"אפקט העולם הקטן" : למרות גודלה העצום של החברה, האנושות היא עולם קטן. כל אחד נמצא   8

 (.2007;  עפרון ויחזקאלי, 2004"במרחק" שישה  קשרים מכל אחד אחר ) ברבאשי, 
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       בית סוהר כמערכת מורכבת. 6

שהחיים בו מתנהלים בקבוצות על פי סדר קבוע מראש סגור וכוללני,  בית סוהר הוא מוסד      

 (.1973שליטה וסמכות, כמעט טוטלית, על האסירים, )גופמן, יש לסגל  שבו

בית סוהר הוא מוסד כוללני עם מבנה ארגוני ברור שבו הגבולות מוגדרים, מערכת הנורמות        

ממוסדות פנימיים, מתרבות ומפעולות  מוגדרת, יש פיקוח חברתי, הוא מורכב מקבוצות,

קולקטיביות. הכלא נתפס כמערכת סגורה, אך למעשה, מדובר במערכת פתוחה, דינאמית, 

שבנויה מתת מערכות, שמתפצלות ומקיימות ביניהם  מערכת יחסים תוך שיווי משקל, היזון 

יטחוניים חוזר, קונפליקטים ותהליכים מקבילים. מתקיימת אינטראקציה בין האסירים הב

        (. Pabjan, 2005) לבין מעגלים מחוץ לכלא, שמאפשרת להם להשפיע על תהליכים מחוץ לכלא

בספרות מתוארים החיים בכלא כסולידאריות אורגנית הבנויה על תלות פונקציונאלית בין       

כת מציגה את המעריש טענה ש ,מנגד(. Sykes,1965( וקולקטיביות)Durkeim,1949האסירים )

החברתית בכלא כצרוף של פרטים הבאים באינטראקציה ללא מערך חברתי מובנה, ללא 

מטרות חברתיות משותפות, ובמידה וקיים  שיתוף פעולה הוא סימביוטי באופיו 

(Clemmer,1958.)  ביחסים דינאמיים עם הסביבה שנמצא ארגון הוא בית סוהר יתרה מזאת

 (.Jacobs,1977הפוליטית, המוסרית והמוסדית ) 

נגזרת מתרבות עבריינית ונבדלת שתת תרבות אוכלוסיית האסירים מתנהלת כ             

כללי בחוקים כלכליים, ובהיא מאופיינת במעמדות,  .(Bowker,1977מהחברה הכללית )

(. תת Clemmer,1958) שפה מיוחדתבתפקידים ובעמדות, בנורמות, בהתנהגות חברתיים, 

 מסירה חוסר ודאותהיא מסגרת התייחסות ברורה וצפויה מראש, תרבות זו מספקת לאסיר 

מעניקה סביבה בטוחה לפעילויות כלכליות היא  מצמצמת חרדות הקשורות בכניסה למאסר,ו

ממנה הפרט יכול להזדהות איתה ולקבל שנותנת משמעות לקבוצה החברתית, ו לא חוקיות

         (.Sykes & Messinger,1960תמיכה במאבק נגד הממונים )

בנויה מתת מערכות, המתפצלות ומקיימות , שדינאמיתו מערכת פתוחההוא סוהר הבית           

קונפליקטים ויש בה  היזון חוזר,יש בין המערכות ביניהם  מערכת יחסים תוך שיווי משקל, 

מרכיבים סטטיים כמו: מבנה, מערכת גם קיימים בה  ,ותהליכים מקבילים. יחד עם זאת

 ,Pabjanפיקוח חברתי, פרטים,  קבוצות, מוסדות, תרבות ופעולות קולקטיביות )נורמות, 

2005.)               

זרוע ביצועית של המדינה וחלק מהווה שרות בתי הסוהר )שב"ס( הוא ארגון ביטחוני ש         

בתי הסוהר נועדו להחזיק במשמורת חוקית את אלה שבתי המשפט ממערכת אכיפת החוק. 

 רמות ביטחוןבפיינים ומאבתי הסוהר (. Forrester,1968יש להרחיקם מהחברה ) קבעו ש

מערכת באמצעות וגם קשר קשר ישיר ביניהם גם ם ומתקיישונים סוגי אוכלוסייה ב, שונות

      .פיקוד מרכזית

 : (1973)גופמן,מתנהל בשני מישוריםית סוהר ב 

 .ם ברורים, משמעת וסדרכללישמורכב מ הגלוי, הוא המישור הפורמאליהמישור  .1

 מאינטרסים אישיים וקבוצתייםמורכב הסמוי, ש, הוא המישור הבלתי פורמאליהמישור  .2

במערכת הגלויה. לשינויים גם ומביאים ים תהליך של התארגנות עצמית והסתגלות יוצרש
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לשנות את למשל, מאבק כוח בקרב אסירים, יכול להוביל לשינוי בסדרי החיים בכלא ו

 טה. מוקדי השלי

 ךתהלי. האסיר החדש עובר תהליכי הסתגלותבמהלך הכניסה למאסר עוברים האסירים        

, אסיר מספר אישי ומדיסטאטוס של אסיר באמצעות מקבל הוא מהלכו ב"טקס"  שב השפלה

האסיר מחויב  לארגן את "האני" הופך ל "אנונימי". חפציו האישיים נלקחים ממנו והוא 

תרבות אסירים  תם שהנהלה קובעת ובהתאמה לכללים שתאמה לכלליהחברתי שלו מחדש בהת

השיג סיפוקים אסורים או סיפוקים מותרים ו לטכניקות שמאפשרות למסגל האסיר קובעת. 

פיקוח בלתי פורמאלי למנגנון מחויב ל"קוד האסיר" שמהווה , והוא אך באמצעים אסורים

 ; Sykes & Messinger,1960)   משמר את הנורמות של קבוצת האסיריםשחברתי 

Thomas,1977 ) . תמיכה שבה קיימת  ,בכלאתרבות הלבסוף הוא עובר תהליך השתלבות בתת

ים האסירים גילויי מרדנות אלשרוד. במצבים מסוימים מבט לו  הדדית  שמאפשרת

  (.1991)ברדוגו,  רוב לשתף פעולה עם ההנהלה או עם האסירים נגד ההנהלהיהמתבטאים בס

מורכב מתת מערכות כמו: מערכת אסירים,  ,כתת מערכת בשרות בתי הסוהר ,ת סוהרבי      

טיפול ואבטחה. ריבוי המרכיבים בכלא והאינטראקציה ביניהם חינוך, סגל, משק ותחזוקה, 

היא  ,יוצר מערכת כאוטית, מתפתחת ולא ליניארית. למרות שיש בה אין ספור התפצלויות

לכאורה, בכלא  הכול ידוע מראש, ולמעשה, שום יטה עליהן. בנויה על תלות בין המערכות ושל

 . דבר לא ידוע מראש

 ומאפשרת לאסיר שמאורגנת בנורמות  ,שהאסיר נקלט לתוך מערכת דינאמית ,מכאן     

מאסר ולשמור על האינטרסים שלו כאדם ועל האינטרסים של האסירים כקבוצה ב"לשרוד" 

(Sykes,1958)הפרות הוא רכת יחסים זו בין אסירים לשלטונות .  אחד המאפיינים של מע

 משמעת והפרות סדר.
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 בכלא ומשמעותםהפרות סדר התנגדות ו .7

בכלא כמות מוגבלת של יש לאסירים שכן  ,(Suttles,1968הכלא מהווה "אי של עוני" )              

י האסירים בכלא  נשלטים .  חימשאבים והמאבק להשגתם יוצר מתח בין הגורמים השונים

קיים ניגוד אינטרסים בין ההנהלה כמעט בכול התחומים על ידי הנהלת הכלא וסוהריו, לכן 

אשר מתבטא במחאות או התנהגויות לא קונפורמיות מצד יחיד או קבוצה כנגד  ,לבין האסירים

      (.1991ברדוגו, ) ההנהלה

אמצעי לחץ על הנהלת להוות השגת מטרה ול תמכוונהפרות הסדר והמשמעת בכלא               

צרכים חומריים או , ספק צרכים פסיכולוגייםמיועדות לשל היחיד הפרות הסדר . בית סוהר

מנגנון חברתי מופעלות באמצעות הפרות סדר קבוצתיות לעומת זאת  ,על הפרת זכויותמחאה 

 כריזמטי או מנהיג כוחני הליכה אחר מנהיגקולקטיביות או על שבנוי על סולידאריות חברתית, 

(Scott, 1985; 1990; Sluka,1995) .  התנגדות  אסירים משמשת כאסטרטגיה להתמודדות

       (.McEvoy, 2001)  אפקטיבית על מנת להסתגל למאסר ולאמץ את המשמעויות של המאסר

(. Foucault, 1983כאופוזיציה לכוח )נמצאת מרומזת או  ברורה, ה ,מטרהת בכלא וגדלהתנ    

ה, התקפ, הימנעותשל טקטיקות ובנויה מ משמעות הניתנת למעשיםתבססת על הההתנגדות מ

 (.  Pile,1997), חתירה נגד מוקדי השליטה או סבל התגרות

אסירים השפוטים למאסר בקרב סוגים של התנגדות הוגדרו חמישה בספרות המקצועית       

להפוך את על מנת ט לשתף פעולה עם הסגל פעולה או הימנעות של הפר –מחאה עצמית ארוך: 

באמצעות שלטונות בכלא ה להתנהלות תגוב –( campaigningהחיים בכלא לנסבלים. ניהול ) 

. ת המערכת בדרכים שונותהטרדתלונות לגורמים שונים )בתי משפט, ארגוני זכויות וכדומה( ו

מחייבת שיתוף רך זו דרך אקטיבית של מחאה כנגד הכליאה או תנאי הכליאה . ד –בריחה 

תייחסים אליה כפרובוקציה התנהגות של פגיעת האסיר בעצמו ובגופו ומ  -פעולה. שביתת רעב 

בכוונה מחאה שמהווה דרך לביטוי  –עימות התנגדות באמצעות הומניטארי. לבסוף  שבסיסה 

מטאפורה להבנת הקונפליקט של הגזע המתרחש בכלא כחשיבות של ציבורית בהכרה להביא ל

       .  (Cohen and Taylor, 1972) והמעמד

ההתייחסות לאסירים פוליטיים  אינה דומה להתייחסות לאסירים פליליים רגילים, ולא ניתן     

להסבירה באמצעות תת תרבות אסירים. זאת משום שסגנון התנגדותם קשור ליחסים מנוגדים 

 Cohen and)בכלא ומחוץ לכלא  לשלטון מחוץ לכלא ולאידיאולוגיות שנותנות משמעות לחיים

Taylor, 1972). 

שמהווה, כאמור, אסטרטגיה מצוינת  צורות שונות : התנגדות אקטיביתלהתנגדות בכלא         

, במטרה להפחית את הכוח של שלטונות התנגדות כמאבק פוליטילהתמודדות עם המאסר. 

רך ל"זכות" בכבוד , כדהתנגדות כהישרדותהכלא, וביטוי להמשך המאבק בתוך הכלא. 

פגיעה בגורם המדכא , ומודעות עצמית, כאתגר פתוח, כהפחתת השליטה של השלטונות

Buntman, 1996וכהזדמנות להשיג כוח ) 
שכן במקום שיש  ,(. קיים קשר בין התנגדות וכוח9

כוח יש התנגדות והם פועלים הדדית ומשתנים בדיאלוג מתמשך. חשוב לציין שעוצמת 

ולבסוף נמצאת של המאבק הפוליטי.  טבקונטקסץ או בתוך הכלא מתגברים הדיאלקטיקה בחו

  בגרמניה המערבית, בספרד, באיים הקנארייםלמשל,  .התנגדות כפעולה קולקטיביתגם 

                                                 
9

 McEvoy, 2001: מתוך   
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הנטייה של שלטונות הכלא , שכן לא להכיר באסירים כקבוצהנועד באירלנד התנהל מאבק שו

כאסירים פוליטיים. האסירים  טוס שלאמהווה איום על הסט ,להתייחס אינדיבידואלית

שמהווה  לקולקטיב השפעה של חברות, תמיכה, דימוי עצמי חזק יותר כתוצאה מהארגון הפנימי

כחברים ועלים מרקע דומה, פבאים כשהם מקור לכוח. קהילת האסירים מקבלת משנה תוקף 

 ,McEvoy) ותףשותפים לבסיס אידיאולוגי או פוליטי משובארגון לא חוקי עם מבנה ברור 

2001). 

אך בדרך  ,בבתי סוהר לאורך ההיסטוריהקבוצתיות התרחשו מהומות והפרות סדר              

במדינות החופשיות קיימת התעניינות . למנוע ביקורת ציבוריתכדי  לא התפרסמוהם  ,כלל

               . (Fox, 1971) ואסירים חשופים לאמצעי תקשורת המוניים ,בנעשה בבתי הסוהר יתציבור

ל הרס רב של רכוש, פגיעה כולשאירוע כהומה או הפרת סדר חמורה ממקובל להגדיר          

פעילות מאורגנת של אסירים מדובר ב. לקיחת בני ערובהאו  באסירים על ידי חבריהם,

בפרק זמן מסוים, באזור עליו הצליחו הנהלת בית סוהר של אי קבלת מרות על המכריזים 

באלימות כלפי גם תהליך זה . לעיתים מלווה יטה זמנית ומנהלים אותו על פי דרכםלהשיג של

      (. 1991סגל בית סוהר והרס רכוש ) ברדוגו, 

בישראל מאז קום המדינה שכן צות הברית, רוב המחקרים על מהומות נערכו באר               

נסיבות  ת חקירה פנימיות.ועדוובדיקתן נעשתה במסגרת מהומות והפרות סדר מעט התרחשו 

 תנאי מאסרדרישה להטבת קשורות, בדרך כלל,  ב בבתי סוהר  שמביאות להתרחשות מהומות 

מבנה בית הסוהר ובדידותו של האסיר יוצרים סיטואציות של מחסור חומרי  (.1991)ברדוגו, 

ופש, בידוד, נפשי )שלילת ח  ומחסור, עדר יחסי מין, חוסר בטובין וכד'(י)צפיפות, אלימות, ה

קיים מאבק כוחות בין הנהלת . (Sykes, 1958) טוס, השפלה וכד'(אענישה, אבטלה, איבוד סט

בין מקובלים מחויבים במשמעת. קיימים "כללי משחק" לבין האסירים ש ,הכלא, שמפעילה כוח

את המצב האסירים לשפר בקרב מתעורר לחץ מפרה את האיזון הנהלה  כאשר ושתי הקבוצות 

 ,מסיבות אידיאולוגיות או מקצועיות ,. מהומה פורצת כאשר הנהלהלאיזון מחדש ולחזור

צד אחד מרגיש , או כאשר אמצעי ביטחוןלמשל, הגברת . מחליטה על מדיניות חדשה של הגבלות

הפרות סדר  (.Fox, 1971לשנות את האיזון הקיים ביניהם ) ןבחולשתו של הצד השני ומעוניי

קיים ובשת ואין מדיניות מגלהנהלה כאשר , שכן בכלאחברתיים   תהליכיםקורות גם בעקבות 

שמכוונות  ,מהומותפורצות  ,ערפול בנורמות הפורמאליות והלא פורמאליות המצופות מהם

        . (Fox, 1971) שינויים פרסונאליים בסגל הבכיר של בית סוהרלרפורמות או לגרום ל

ממשיכים  משתייכים לתת תרבות עבריינית, שמלכתחילה, אסיריםיש מצבים בהם         

שמבוססים על התנגדות  ,ותמניפולטיביבו ותכוחנהם פועלים ב .בכלא תבפעילות עברייני

התנהגויות אלה באות לידי ביטוי  .תת תרבות עברייניתשל  לממסד כחלק מהנורמות

  .((Barak-Glantz,1983  בהתארגנויות כנופייתיות ואחרות בכלא

 ישמתמדת בין  האוכלוסייה בבית הסוהר לבין החברה מחוץ לכלא האינטראקציה ל ,לבסוף     

להשפיע על תהליכים מחוץ לכלא לטובת השגת דו סטרית. אסירים מנסים השפעה הדדית 

או לצורך אינטרסים של משפחות האסירים והשפעה של החברה בחוץ שיוזמת  הטבות בכלא

              . (Gibbons,1986) הפגנות ואירועים כדי להשפיע על הרחוב

כמחאה על תנאי חיים  ותהפרות סדר המוניות בבתי כלא, בקרב אסירים פליליים בא        

לבוא מתוך סולידאריות חברתית ואחווה בקרב האסירים  כמו ן יכולות ה .קשים ויחס לא הוגן
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העדר של או ב (Useem et al, 1996) 1971במהומות הגדולות בכלא אטיקה בניו יורק בשנת 

 1982סולידאריות  חוסר מנהיגות פנימית וכאוס, כפי שהיה בבית כלא בניו מקסיקו בשנת 

(Colvin, 1982.)       

"מרד שטה". אסירים ביטחוניים השתלטו על , 1958בשנת היחיד התרחש בישראל המרד      

)זולפן,   10יםבמהלך המרד נהרגו שני סוהר, וסוהרים ושישים וששה מחבלים ברחו מהכלא

 ם מארגון אסירי, על ידי 2006למרד גדול בכלא התרחש לאחרונה, מרץ (. דוגמא נוספת 2002

שבירדן. המרד התפתח בעקבות    Swaqa אלקאידה, ואסירים אסלאמיים קיצוניים בבית סוהר

כוונת שלטונות הכלא להעביר שני אסירי למקום כליאה אחר. במהלך המרד נחטפו סוהרים, 

התפשט תוך זמן קצר לשני בתי סוהר. התפשטות המרד מוכיחה כי האסירים הצליחו   והמרד

לקיים רשת אשר הופעלה על ידי גורמים הנמצאים בחוץ. יתרה מזאת, במקביל, התרחש מרד 

       .(2.3.2006גדול בבית סוהר באפגניסטאן,  בו כלואים אנשי אל קאידה  )דבקה, 

השימוש בשביתת הפרות הסדר היא שביתת הרעב הקבוצתית. של הנפוצות אחת מהצורות      

רעב כאסטרטגיה של התנגדות או מחאה בקונפליקטים פוליטיים, אתניים וחברתיים תועד 

אלימות נגד "האני"  מלווה במניעת מזון עד (.  Holton, 1996; Cullen; Owens, 1984היטב ) 

(. Obafemi, 1990יבלו האסירים ) מוות, שמציגה ביקורת בעלת עוצמה כנגד העונשים שק

מחאה כנגד תנאים, שכן הסירוב לאכול משמש כנשק  הא במהותיהתנהגות של הרעבה עצמית ה

((Orbach,1986 .  ל ידיבוצעה עשבזמן שביתת רעב  ( אסירים רגיליםScraton et al, 1991 ,)

דרום אפריקה ב, כמו למשל, מחאות מאורגנות עד מוות קשורות יותר לאסירים פוליטיים

(Alexander, 1992; Buntman, 1996 ,) בקרב אסירים( פלסטיניםHealy, 1984 ,)רוסיה ב

שביתת רעב כי . 11(Schubert, 1986גרמניה המערבית ) וב(, Amnesty, 1980הסובייטית ) 

הפנימי. במישור הן במישור הבינלאומי והן  תהודה ציבוריתלחץ באמצעות יוצרת קבוצתית 

, נזקקים להזנה תוך ורידיתכאשר הם בעיקר  את הציבור,תי רעב מעוררים אסירים שוב

מוחזקים במאסר הם נסיבות שבגינן הח את ושכלעם מאבקם ולהזדהות הציבור שמביאה את 

      ב'(.  2005)מלכה, 

חמש שביתות רעב גדולות )בתורכיה, בבתי סוהר בעולם התרחשו   2000ועד שנת  1980משנת     

שביתות מתו חלק מהוב מחייההתנאי בת והטבהשובתים דרשו קה וצפון אירלנד(. דרום אפרי

 ב'( . 2005אסירים )מלכה, 

 ב'(: 2005)מלכה,  שני סוגי שביתות רעבים קיימ

שביתה ברוטציה : מספר אסירים שובתים בזמנים שונים במטרה ליצור אנדרלמוסיה  .1

 וחוסר שליטה.

ביחד ובו זמנית שביתת רעב המתחילה  ,שביתת רעב קולקטיבית: קבוצת אסירים  .2

שכן  ,"שביתת רעב פתוחה"  נחשבת לקיצונית ביותר .וללא הגבלת זמן באופן מסודר

 (.2005והיא מכונה על ידי האסירים "נשק הרצון" )מלכה,   אין לה מועד סיום

בישראל ביצעו כמחאה.  מרוכזבאופן קבוצה מוותרת על ארוחות שבהם  ,ביניים יש מצבי

      .( 2)נספח שביתות רעב קבוצתיות שנמשכו מספר ימים  אחת עשרה סירים הביטחוניים הא

                                                 
 .ז"ל שבח ויוסף ז"ל  שני הסוהרים: אלכסנדר יגר   10
11

 McEvoy, 2001לקוח מתוך:   
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מתו שבמהלכה ,  1980/ 1רעב באירלנד בשנת השביתת דוגמא לשביתת רעב פתוחה היא       

פוליטיות הבעה ממחאה על תנאי מחייה והייתה קשורה למשמעויות . שביתה זו נעשרה אסירים

לכלא. שלטונות בתי הסוהר  נקטו בגישה החלטית ונחושה ולא נכנעו  של הקונפליקט מחוץ

באירלנד של שנות השמונים המוקדמות  שובתי רעב   השתמשו בגופם . לדרישות השובתים

. הגוף  הפך להיות אמצעי 12כאובייקט סימבולי וכנשק פוליטי בהתנגדות שלהם לקרימינליזציה 

(, כמו כן הגוף הפך להיות Deleuze, 1977ריים )במקום שיש בו עימות בין כוחות לא סימט

סיום השביתה שופרו תנאי המחייה  לאחרכי יש לציין (. Turner, 1984מרכז המאבק הפוליטי )

זו היו השלכות בתוך הכלא  הושונתה מדיניות השלטונות כלפי האסירים הפוליטיים .לשבית

 (: McEvoy,2001) שעיקרן  ומחוץ לכלא

שלא להשתמש יותר באסטרטגיה של שביתת החליטה קנית באירלנד המנהיגות הרפובלי .1

להשיג דרישות מבלי לפגוע על מנת רעב. מנהיגי השובתים טענו שיש למצוא דרך אחרת 

 לא היו שביתות רעב בצפון אירלנד.  1981שנת מאז סיום שביתת הרעב ב. פםבגו

 . נבחר נציג אירי .2

אוכלוסיית אסירים ביטחוניים, שבאמצעות בתוך בתי הכלא בישראל נמצאת ניתן לומר ש 

ררכית בתוך בתי הסוהר הקשורה ברשת חברתית עם י"התארגנות עצמית" בנתה תת מערכת ה

ארגוני הטרור הפלסטיני. אסירים אלה מהווים חלק אינטגראלי מהסכסוך הפלסטיני ישראלי 

 ולהבנת מרכיביה.  ולכן יש  חשיבות להתנהגותם בכלא

פלסטיני ובליבתו פעילות ארגוני הטרור שפועלים על פי מודל  –וך הישראלי סקירת עיקרי הסכס

מיקה בין אוכלוסיית האסירים א"הרשת החברתית" מהווה את התשתית לבחינת הדינ

סטינית ובמידת הסיכון שלה לביטחון הלאומי של מדינת להביטחוניים בכלא לבין החברה הפ

 שערות המחקר.קר ותיאור היתאר את עיקרי שיטות המחישראל. הפרק הבא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 קרימינליזציה:  שפיטת עבריינים על עבירות רקע אידיאולוגי  על פי עקרונות המשפט הפלילי.   12

 (.   McEvoy,2001במילים   אחרות, המאבק על הגדרתם כאסירים פוליטיים )     
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 שיטת המחקר השערות המחקר ופרק ב : 

מידת הסיכון ומהי  ,האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוחשאלת המחקר הנבדקת היא האם 

 : . שאלה זו תיבדק באמצעות שתי השערות מחקר מהם

 השערה ראשונה : האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח.

מידת הסיכון מהאסירים הביטחוניים היא נמוכה, מאחר והאירועים  היזומים  השערה שנייה:

על ידי האסירים יכולים להוות גורם מאיץ בלבד לתהליכים שמתרחשים בחוץ, וחסרי השפעה 

 בזכות עצמם.

 השערה ראשונה : האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח.

שלושה תחומים: תיבחן באמצעות   ,האם האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח השערה ה

 הרשת החברתית, המנהיגות בכלא ומדיניות ישראל:

תתואר הרשת החברתית של האסירים הביטחוניים בישראל במעגל פנימי, במעגל  .א

 מקומי ובמעגל האזורי.

 תתואר  מנהיגות האסירים בכלא והקשר שלה עם הרחוב הפלסטיני.  .ב

 והשלכותיה על האסירים הביטחוניים.תתואר מדיניות ישראל כלפי האסירים    .ג

השערה שנייה: מידת הסיכון מהאסירים הביטחוניים היא נמוכה, מאחר והאירועים  

היזומים על ידי האסירים יכולים להוות גורם מאיץ בלבד לתהליכים שמתרחשים בחוץ, 

        וחסרי השפעה בזכות עצמם.

 ,הקשר בין אירועים בכלאבאמצעות ניתוח מידת הסיכון מהאסירים הביטחוניים תיבדק        

לבין  התגובה הישירה  של החברה הפלסטינית לאירועים אלה.  ,שנעשו ביוזמת האסירים

של החברה הפלסטינית, במידה ונמצא שכל אירוע מביא, באופן ישיר, לתגובה תקיפה, חזקה 

תמצא תגובה שמסכנת את שלום הציבור בישראל, אזי  לא תאושש ההשערה. במידה  ולא  

 תאושש ההשערה.  שמסכנת את שלום הציבור בישראלתקיפה של החברה הפלסטינית 

 השערה זו תיבדק בשתי דרכים :  

 ייבדק הקשר בין האירועים שחוללו האסירים הביטחוניים בתוך בתי הסוהר משנת א.  

 ה מהם.לבין האירועים שהתרחשו ברחוב הפלסטיני כתוצאה ישיר ,2007ועד   2000       

המשתנים הקבועים הם האירועים שהתרחשו בכלא: שביתות רעב ממושכות )מעל        

 שבוע(.  

המשתנים התלויים הם האירועים שהתרחשו ברחוב: הפגנות המוניות, התקוממות        

 עממית, או כל אירוע אחר משמעותי ובתנאי שהוא קשור ישירות לאירוע בבית הכלא. 

בין האירוע היזום בכלא  ,ן שיאפשרו מבט עומק על התהליך שמתרחשמקרי בוחייבדקו ב. 

שביתת הרעב הכללית  . 1והשפעתו על החברה מחוץ לכלא. יבדקו שני מקרי בוחן: 

.  אירועים 2006הפצת "מסמך האסירים" בשנת . 2 . 2004 בבתי הסוהר בישראל בשנת

תו לעורר את הציבור שביתת הרעב מייצגת אירוע אלים בכלא שמטר, שכן אלה נבחרו

הפלסטיני ולהפעיל את הרחוב, ואילו "מסמך האסירים" מייצג יוזמה, שאינה בעלת 

תגובת החברה תשקף את יכולת גוון של אירוע שלילי ומכוון להשפיע על הרחוב. 

ההשפעה של האסירים על החברה הפלסטינית, דבר שיאפשר להגיע למסקנות לגבי 

 הלאומי של מדינת ישראל. מידת הסיכון שיש מהם לביטחון

נבדק תוכן עובדתי ופרשני  באמצעות מידע שנאסף כדי למצות את חקירת שאלת המחקר 

. המידע נאסף באמצעות ספרות שמתארת את אוכלוסיית האסירים הביטחוניים בכלא בישראל
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נתונים שנאספו , מאמרים שפורסמו בעיתונות הכתובה ובעיתונות האלקטרונית, כתבותמ

 ם ממסדיים שעוסקים בטרור ובחברה הפלסטינית בכלל ובאסירים הביטחוניים בפרט.מגורמי

 כמו כן התקיימו ראיונות לא מובנים עם גורמים העוסקים בנושא, כולל אסירים ביטחוניים.

שיזמו האסירים הביטחוניים בציפייה  ,מציגים שני אירועיםהיחקרו שני מקרי בוחן, כמו כן  

  וך בהם באופן אקטיבי.שהחברה הפלסטינית תתמ

עקב היות מחקר זה "חלוץ" בבחינת מעמדם של האסירים הביטחוניים בישראל כגורם       

 המשפיע על הביטחון הלאומי ראוי להדגיש את הקשיים המלווים את כתיבתו ואלה עיקרם:

עיתונאים על מאמרים, שנכתבו על ידי מרכיב ממנו מתבסס מדובר במחקר הערכה, ש .1

בזהירות מסקנות  יש להתייחס להאלקטרונית. לכן  במדיה כתובה והבמדיה  פרסומיםו

 .ומסד לפיתוח מחקרים נוספיםמגמות ולראות בהן 

ביטחוניים לבין אסירים בישראל בין אסירים ביטחוניים השווה מחקר זה לא   .2

להפרות את הפרות הסדר בבתי הכלא בישראל במדינות אחרות, ולא השווה )טרוריסטים( 

 תובנות נוספות.תרום בבתי סוהר בעולם, דבר שעשוי ל סדר

, על האירועים בבתי הסוהר, הן בעבר והן בהווהשלמים היה קושי לקבל נתונים עובדתיים  .3

בעיקר לנוכח העובדה שרק לאחרונה עבר חלק גדול מהאסירים הביטחוניים מצה"ל לשרות 

נים לא שלמים וחסרים מידע יתכן שהנתו ,בתי הסוהר, שהפך לרשות כליאה לאומית.  לכן

 חיוני, ויש לראות בממצאי ניתוח האירועים מגמות שצריך להמשיך לחקור.

 יש לראות במחקר זה ראשיתו של ניתוח שיש להעמיקו על פי  אמות מידה מדעיות.  .4

בשל מיעוט הספרות הכתובה חלק מהנתונים התבסס על ראיונות אישיים עם בעלי   .5

הצגת הדברים יכולה להיות , שכן לראיונות יש מגבלה בולטת תפקידים המעורבים בסוגיה.

בנוסף לכך היה קושי להיפגש עם אנשי מפתח ברשות הפלסטינית בגלל  .סובייקטיבית

המגבלה שלהם להיכנס לישראל, ולכן נקודת המבט הפלסטינית מוגבלת לפרסומים 

 בתקשורת וספרים שנכתבו בנושא.  

נאספו ופורשו על ידי , שותהעובדעלולות ובייקטיבית מדידה אללא מאחר ומדובר במחקר  .6

בשרות בתי הסוהר, להשפיע על פרשנות קצינה בכירה ואזרחית ישראלית, שהיא החוקרת 

 נתונים.  
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 האסירים הביטחוניים כמוקד כוח: גפרק 

ו זהשערה אסירים הביטחוניים בישראל מהווים מוקד כוח. לפיה הההשערה ק זה תיבדק פרב

מנהיגות לכוחה ומעמדה של , מבנה הארגוני של האסירים בכלאתבחן תוך התייחסות ל

  דיניות ישראל כלפי האסירים.מו האסירים הביטחוניים

 יהי. מאפייני האוכלוס1

מפוזרים בעשרים ושמונה בתי הארגוני טרור שונים מאסירים ביטחוניים  9010בישראל כלואים 

- , חמאס  46.1% -ארגוני הטרור הפלסטיני  היא: פת"ח  סוהר.  התפלגות האסירים על פי

, החזית 4.4% -, חזית עממית לשחרור פלסטין 13.8% - , ג'יהאד אסלאמי  פלסטיני28.2%

)דווחי שרות בתי  1.1%  - אחרו 5.2% - לא מוגדר,  1.2% - הדמוקרטית לשחרור פלסטין

 (.2007הסוהר, דצמבר, 

 

 הביטחוניים בישראל על פי השתייכותם הארגונית: התפלגות האסירים  4  תרשים
 )נתוני שרות בתי הסוהר(

התפלגות אסירים ביטחוניים לפי השתייכות ארגונית
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כמחצית מחצית מהאסירים משתייכים לארגון הפת"ח וכמתוך התרשים ניתן לראות כי 

משתייכים לארגוני החמאס והג'יהאד האיסלאמי. חלק מהאסירים מגיעים למאסר ללא 

במהלך המאסר.  קיימת חשיבות לכמות  השתייכות ארגונית ומתגייסים לארגון זה או אחר

 האסירים המזוהים עם הארגונים המובילים במאבק על הכוח בתוך הכלא.

 , רובם צעירים(3( )נספח  92.1%אסירים  נולדו בשטחי האוטונומיה ): רוב הנתונים דמוגראפיים

 . ( 5 ()נספח70%רווקים ), ורובם (4 )נספח(3.3% 18ועד גיל  18-35בטווח הגילים  אסירים  81% ) 

 10.3% -מאסר שני ו 24.8%, (64.9%רוב האסירים שפוטים למאסר ראשון )נתונים מנהלתיים: 

, שייכים לארגונים רדיקאלים החוזרים למאסררוב האסירים . (6 )נספח י ומעלהשמאסר שלי

יש  (. 7 ) נספח (32.5% לארגון הפת"ח )שייכים ושליש מהם  (79%) )חמאס וג'יהאד אסלאמי( 

מכלל האסירים הביטחוניים בישראל מוגדרים  כ "אסירים עם דם על הידיים",  46.5%לציין ש 

מהאסירים הביטחוניים שפוטים למאסרי  8.5% -וכ קרי, מעורבים ברצח על רקע פעולות איבה, 

 עולם.
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להסיק שמדובר באוכלוסייה של אסירים צעירים, רווקים שגדלו בשטחי  מכאן ניתן    

מיה על רקע שליטת ישראל בשטחים, וכמחציתם מוגדרים "עם דם על הידיים", ביטוי האוטונו

שפוטים הביטחוניים לעוצמת הפעילות העוינת. בהשוואה לאסירים הפליליים, רוב האסירים 

 -( בניגוד לאסירים הפליליים שרובם שפוטים למאסר שני ומעלה ) כ 64.9%למאסר ראשון )

למאסר בקרב האסירים הביטחוניים שייכים לארגוני טרור  (. העובדה שרוב החוזרים65%

 מצביעה על מידה הדבקות של האסירים במאבק. ,רדיקאלים

  חברתית הרשת הו" התארגנות עצמית "המבנה הארגוני של האסירים הביטחוניים :  . 2

. שגדל ככל שגברו פעולות הטרור, קטןאסירים העד מלחמת ששת הימים היה  מספר         

 .( 8)נספח  13בשנים האחרונות עלה מספר האסירים הביטחוניים באופן משמעותי

 

 .200614 ועד שנת 1988האסירים הביטחוניים בשרות בתי הסוהר משנת מספר  : 5 תרשים

מספר האסירים הביטחוניים בין השנים 6002-8891
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בשנים האחרונות היתה עליה משמעותית במספר האסירים הביטחוניים בתוך שרות בתי        

האחריות על בתי הכלא שהיו באחריות הצבא לאחריות שרות בתי הסוהר בעיקר בשל העברת 

הסוהר. יחד עם זאת תרשים זה מבטא את המאבק בטרור של מדינת ישראל, שכן בתקופות 

בהם התרחשו שיחות שלום יש ירידה משמעותית במספר האסירים לעומת שנים בהם עולה 

 ה.המתחיות ומתגברת פעילות הטרור כנגד מדינת ישראל ואזרחי

שרות בתי וועזה, התגברה הפעילות החבלנית העוינת, דה שומרון וההשלמת כיבוש שטחי יעם 

את ועזה ברמאללה, בחברון, בשכם, בטול כרם, בג'נין, בתי הכלא בקיבל אחריות על הסוהר 

.  האסירים קיבלו בהכנעה מוחלטת את מרות השלטון בבתי יהודה ושומרוןהמרכזי בהכלא 

 (.2003, סביתים המאסר ותנאיו )עהשלימו ו ,הסוהר

                                                 
 "ס כפי שמופיעים בנתוני דובר שב"ס() מתוך נתוני שב 2000אסירים ביטחוניים בשנת  680 –לעומת כ   13
)מגידו, עברו, בהדרגה, האסירים הביטחוניים שהיו באחזקת צה"ל לשרות בתי הסוהר 2004משנת    14

 .קציעות, עופר(
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רוב האסירים הביטחוניים היו כלואים בבתי הסוהר בשטחים ומיעוטם הוחזקו בבתי סוהר     

אסירים  30-40האסירים שוכנו בתאים גדולים ) בתאים נפרדים.אך בארץ עם אסירים פלילים 

למאבק הלאומי של  כי  ראו בכך תרומה ,סרבו לעבוד במפעלי תעסוקה, הם ביחד(, על מזרונים

        (.2000שעות היום הקדישו ללימודי טרור )עזרא, . את רוב אל בערביםריש

למנות שרות בתי הסוהר חלט בוה, הביטחונייםעל מנת "ליעל" את הקשר עם האסירים            

(. 2003, סביתי)של האסירים מול הנהלת הכלא בכל אגף אסיר שישמש "דובר" )"שאוויש"( 

 השהתגבש ,התארגנות עצמית ההחלשכן מכאן  ,15זו היוותה נקודת מפנה אסטרטגית יוזמה

ועדה כללית, ועד  ,רשות עליונה. ארגון זה כלל למבנה ארגוני של כול האסירים הביטחוניים

שתפקידה לתאם בין כל הארגונים בשב"ס, ועדות בכל אגף  ,מרכזי, ועדות משנה, ועדת מאבק

 (. 2000וחוליות בתאים )עזרא,

תרשים מבנה ארגוני משותף של האסירים הביטחוניים בבתי הסוהר : 6 תרשים

 (.2000)עזרא, 

 

 

באמצעות שביתות רעב, אי יציאה מאסר תנאי בתחילו האסירים לדרוש שיפור ה 1971בשנת 

על ידי באלימות  ביקורים, החזרת ארוחות ובמקרים מסוימים הגיבו תקבלסירוב ללטיולים, 

תקיפה פיזית, הקמת רעש, שירה, התפרעויות והשלכת חפצים. הם הפעילו לחץ על גורמים 

חיצוניים כדוגמת כלי התקשורת, ארגוני סעד ותמיכה חיצוניים כמו הצלב האדום , עורכי דין 

 (.2000)עזרא,  וחברי כנסת

 

                                                 
 (.2007מושג שהטביע אנדרו גרוב ) מתוך:  עפרון ויחזקאלי,   15

 הועדה הכללית המשותפת
 של כלל בתי הסוהר

 הרשות העליונה המחוקקת 

ועדת מאבק 
מתאם בין כל 
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ופנו על "אוטונומיה פנימית"  נאבקוהם  ,עצמם "כשבויי מלחמה"אסירים אלה ראו           

ההתארגנות הביאה לשיתוף פעולה בין האסירים והטלת משמעת בכל דבר.  "צלב האדום"ל

פנימית חזקה, שלוותה בעימותים עם הנהלת בתי הסוהר ומדינת ישראל. האסירים דרשו שיפור 

המסגרת בתנאי מחייה ושינוי במעמדם הפורמאלי בהתאם לחוק הבינלאומי. התחזקות 

בין הארגונים ותם לארגוני טרור בחוץ, והשילוב הארגונית של האסירים בהתאם להשתייכ

       (.2000הביאה לשיפור בתנאי המחייה )עזרא,  ,השונים בבתי הכלא

מסגרת ארגונית היררכית נוקשה בהתאם לעקרונות הפעולה של במשך השנים התגבשה              

בכלא ללא ניהול עצמאי הכלא. המסגרת נועדה לאפשר הארגונים בחוץ תוך התאמתם לתנאי 

של מודיעין הביטחון וה. מנגנוני רות בתי הסוהרושלטונות שית סוהר התערבות הנהלת ב

חשודים בשיתוף היו שאסירים ע מעקב, חקירות וענישה של וביצלאת ההנהגה שימשו האסירים 

שונות  הועדות היום באמצעות התמסד  ניהול סדר  .פעולה או בסטייה מן הקו האידיאולוגי

השונים טרור בתחומי חינוך והשכלה, הדרכת אסירים והעמקת הקשר בין האסירים לארגוני ה

)סביתי,  פנימיות, לתפקידים שוניםחשאיות ובחירות מתקיימות אחת לחצי שנה, מחוץ לכלא. 

2003.)  

בתי הסוהר, לימוד דפוסי בשרות  םשגרת העבודה והנהליוד את זמנם ללמניצלו האסירים        

תצפיות, איתור נקודות תורפה, , התנהגות של הסוהרים כקבוצה וכיחידים, איסוף מודיעין

חשיבה ותכנון ארוך טווח, תרגום החומר שנאסף למידע אפקטיבי שישמש אותם בפעילויות 

 . 16שליליות

לה בכמה דרכים: בתוך בתי הסוהר עם הארגונים בחוץ התנההתקשורת בין האסירים           

, ביקורי עורכי דין, בין בתי הסוהרשנוידו אסירים על ידי  (17חומר כתוב )אשגריםהברחת 

ביקורי משלחות, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם, תקשורת גלויה )עיתונות, רדיו, 

קצרים  למפגשיםנפגש רך דין . לדוגמא, עו(1991; גנור, 2000)עזרא,  ביקורי משפחותו טלוויזיה(

מנע את כניסתו שרות בתי הסוהר . 2007ועד נובמבר  2007ביטחוניים מינואר אסירים  670עם 

           . (2007)אקסמיט, חדשות המשטרה, שמניעיו עוינים לבתי הסוהר מאחר וחשד 

עם חתימת הסכמי אוסלו חל שינוי בגישתם הכללית של האסירים הביטחוניים בבתי          

נקטו מדיניות מתונה וקיימו הדברות עם הנהלת בתי  םי הפת"ח ותומכי השלוהכלא. אסיר

 (2003, במדיניות קיצונית במאבק )סקירת מודיעין שב"ס ךבעוד החמאס ממשי ,הסוהר

( נעצרו אסירים הנחשבים ל"דור  ה)אינתיפאדה  אל אקצ 2000החל מחודש אוקטובר          

. דור זה משתייכים לארגוני הפת"ח וחלקם לחמאסשחלקם  הביטחונייםהאסירים החדש" של 

הם  .ידע בהכנת מתקנים ואמצעי לחימהב ,מומחיותב, בנועזות, חזקה במוטיבציהמאופיין 

חוצפנים, אינם מקבלי מרות, קיצוניים, חדורי שנאה עמוקה ושוללים כל הדברות עם שלטונות 

ם מסרים להמשך פעילות, מעבירי, שב"ס. הם מקיימים קשר רציף עם המפקדות הארגונים

למאבק נגד שלטונות הכלא, לפעולות נגד אסירים החשודים בבגידה, להפקת לקחים ממבצעים 

 (. 2003, סביתישונים ולייעוץ כיצד להתמודד בחקירות שרות הביטחון הכללי  )

... בבתי הסוהר בישראל הולכת ונוסדת המדינה הפלשתינית"

ם ממשלת הצללים האסירים הביטחוניים הם המייסדים ה

                                                 
 מתוך מסמך פנימי של שרות בתי הסוהר  16
 המועברת בין בתי הסוהר או מחוץ הכלא ולתוכו. אשגר: הודעה כתובה מסלקת 17
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)נתן,   "של המדינה שבדרך והם חייליה הנאמנים של התנועה לשחרור פלשתין

16.7.91). 

ניתן להבין את הקשר שיש לאסירים הביטחוניים עם גורמים בכלא ובמעגלים השונים מחוץ 

 לכלא, באמצעות תיאורי גראפי של הרשת החברתית.    

 

 18ם ביטחוניים בישראלשל אסירי : תיאור הרשת החברתית7תרשים  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

   

                                                 
יש תתי מערכות נוספות,שלא פורטו בתרשים, כמו החלוקה לפלגים בתוך קבוצת שראוי לציין   18

  קשורה עם כל המערכות. –האסירים, והפרדה בין האסירים הביטחוניים על פי בתי סוהר.  תקשורת 
מקצועית וקטעי עיתונות אשר מזכירים את  תיאור הרשת מתבסס על  מאמרים, ספרותכמו כן  

 מבוסס על ממצאי מחקר., והתרשים אינו הקשר
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נמצאים הגורמים שמקיימים קשר ישיר עם  במעגל הפנימי של הרשת, ברמת הכלא,

 עורכי דין. ו יים, משפחות האסירים: הנהלת בתי הסוהר, אסירים פלילהאסירים

ערביי  סטיני,רחוב פלה יםנמצא ,, ברמת המדינההמעגל המקומי, מעגל השני של הרשתב

חלקם מקיימים קשר  משל.י, הציבור בישראל, חברי כנסת ואנשי מרשות פלשתיניתהישראל, 

 קשר עקיף באמצעות מתווכים מהמעגל הפנימי.מקיימים ישיר עם האסירים וחלקם 

, פלסטיני מדינות ערב, ארגוני טרורנמצאים  ברמה האזורית, במעגל השלישי של הרשת

באמצעות אסירים משוחררים, משפחות עם האסירים קשר , שנמצאים בזכויות אדםלארגונים 

 ומתווכים מהמעגל המקומי.

 ,ארגוני זכויות אדם בינלאומייםנמצאים שבו  במעגל הרביעי של הרשת נכלל המימד העולמי

ובג'יהאד  סאבחמות שתומכ, "ציר הרשע" רוסיה ומדינות, שתומכת בפת"חארצות הברית 

וחלקם בקשר עקיף באמצעות  "צלב האדום"חלקם נמצאים בקשר ישיר כמו ה. האסלאמי

 מתווכים מהמעגל המקומי והאזורי.

אינטראקציה עם ארגונים מחוץ הרשת החברתית מצביעה על היכולת של האסירים להיות ב

הליבה מאחר והאסירים הם רשת הטרור העולמית. עד הפלסטינית והטרור רשת דרך  אלכל

שממוקם היסטורית בטבורו של המפגש בין המזרח למערב  ,של הסכסוך הערבי ישראלי

פוטנציאל הנזק לכן השלכות רבות ויש להשתלבותם ברשת הטרור העולמית  ,(2002)ססר, 

 שלהם גבוה.

ה של טרור החמאס מתחלק בין המפקדות הצבאיות שבחו"ל או לדוגמא, סידור עבוד       

מנגנון הביטחון  .מנגנון הביטחון של האסירים הפועל בין כותלי הכלא הישראלי ןבשטחים לבי

מעורבות זו מצביעה על  הזיקה  (.25.2.07מהווה את המפקדה הצבאית של החמאס )שקד, 

 לא.המבצעית בין האסירים לבין ארגוני הטרור מחוץ לכ

להשפיע על מקבלי ההחלטות ברשות יכולים  אסירים הביטחונייםיש הטוענים שה               

הפלשתינית, להביא להסלמה ברחוב הפלשתיני )כישלון ועידות שלום, הקצנה בעמדות וכד'( 

ולהביא לפעילויות שליליות כלפי מדינת ישראל ואזרחיה )אירועים אלימים, טרור, אינתיפאדה 

; 2000; עזרא, 2003)סביתי,  דבר שמהווה גם איום אסטרטגי וגם איום לביטחון הלאומיוכד'(, 

חברי פרלמנט  מהרשות הפלסטינית, כלואים ראוי לציין שבבתי הכלא בישראל  ב'(.2005מלכה, 

 חברה הפלסטינית.אשר יכולים להוות גורם משפיע על ה

ע ההקשר הייחודי  של הסכסוך בין מעמד האסירים הביטחוניים בישראל התחזק על רק       

ככל . האסירים מהווים קלף מיקוח מכריע בפיתרון הסכסוך .סטיניתישראל לרשות הפל

גדל מספרם של האסירים  ,שהסכסוך מתעצם ומגיע לעימותים )אינתיפאדה( ואיומים )טרור(

ת טרור בשל פעילו שבו כליאת האסירים ,נוצר מעגלכך . םמביא להתחזקותשדבר בבתי הסוהר,

תחזקת ממתחזק מעמדם, הם הופכים ל"גיבורים", בכלא למנוע נזק למדינה, אלא שנועדה 

                      ( 2000מוקד הכוח )עזרא,חזק הקיצוניות ומתהם ב

יכול כל גורם מהכלא, להגיע ו "שש דרגות של הפרדה" באמצעות "אפקט העולם הקטן"        

דבר בעל משמעות קריטית למעבר מרמת  , ת לראש המערכתבטווח קצר, בתוך הרשת החברתי

מאפשר הרשת החברתית המסתעפת לדוגמא, מבנה   הצהרה לרמת השפעה על הביצוע בשטח.

 ,קצבאות לאסיריםשלמות , שמןאחיזבללה ואירקשר בין האסירים הביטחוניים לבין ארגון 
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מגמה של מסתמנת לאחרונה . 19(OMdia News) שבבתי הכלא בישראל וסיוע למשפחות

עלול להביא להקצנה נוספת ולהסלמה שהליך , תארגון אלקאידההזדהות אסירים כחברים ב

                             .בתי הכלא בישראלבהאסירים בהתנהלותם 

בבתי הכלא הביטחוניים השליטה באסירים וחייהם נתונה "   

 בידי הנהגה מקומית בכל כלא, על פי הנחיות המתקבלות

 .(27.11.90) שפירא,  "מארגוני מחבלים מחוץ לחומות

אסירים משוחררים פעלו בסתר במחנות הפליטים במסגרת רשתות קטנות, והיו בקשר עם       

האסירים בכלא. הקשר ההדוק בין כלל האסירים בבתי הכלא, תרם תרומה משמעותית 

(, 2000חים )עזרא, להעברת האינתיפאדה במהירות לאזורים רבים שהקיפו את כלל השט

דוגמא לפוטנציאל  (.1990והעתיקו את מבנה ההנהגה בכלא להנהגת האינתיפאדה )שיף ויערי,

נתיפאדה הראשונה ישארגון האטענה של הרשת החברתית  והשלכותיה המזיקות ניתן לראות ב

 נשען על המבנה הארגוני בכלא 

 תוך הכלא ועם שחרורם ניתן רעיון האינתיפאדה גובש למעשה ב"                      

 (.2000)עזרא,  "היה לבצע  זאת ביתר קלות                   

כפי שבתנאי הכלא ניסו לעמוד מול הנהלה והסוהרים, ואף "   

בשתיקה באמצעות שילוב של שביתות, הסכמים הצליחו ליצור 

האוטונומיה משא ומתן... כך תנהג "המפקדה" בהתקוממות. 

בית הסוהר הייתה לאב טיפוס בהשתלטות שהשיגו לעצמם ב

עמ'  ,1990 )יערי ושיף, א.ג( -)הדגשות שלי "על האוכלוסייה

197.) 

בכלא להכוונת טרור  םמוקדישל הביאה להתבססות ה במספר האסירים בכלא יהעלי       

ווה של תלהוציא לפועל פיגועים, בעיקר במ. אסירים ניסו מטעם הארגונים הפלסטינים השונים

להבריח אמצעי לחימה לכלא לצורך ייצור מטעני ניסו ו ,גועי חטיפה לצורך שחרור אסיריםפי

פעיל חמאס  23מחמד ג'אבר מוחי א דין עבדה, בן לדוגמא, , מל"מ(. 2000)חדשות עימות,  חבלה

מעורבות בפעילות חמאס ב 2002בר מבספט, הודה 2001שנת נדון למאסר ב, שמיאד אסלאוג'יה

תיכננה לחטוף וליה צבאית שחבעזרתו של פעיל חמאס נוסף הכלוא איתו,  ,ארגןהוא . בכלא

שהיה רי אלוחייל לשם החלפתו באסירים. הקשר מול חברי החוליה נעשה באמצעות טלפון סל

שני אסירי .  חטיפהביצוע הההנחיות לובו  "אשגר" לאימו  ניסה להעביר 2003ברשותו. ביולי 

אתחה, ממנהיגי החמאס בכלא ב"ש, תכננו לחטוף חייל עולם אברהים חסן סנואר ומחמד שר

  , מל"מ(2000חדשות עימות, ) לצרכי מיקוח

ן פעילות יאסירי החמאס הם הבולטים ביותר כדי להכוו"                  

חבלנית עוינת מהכלא, והם המסודרים והמאורגנים ביותר. 

היררכיה ארגונית של החמאס היא שמנהלת את חיי היום יום 

) סיקור  "בכלא ועומדת בקשר עם הנהגת הארגון מחוץ לכלא

 (.2000אירועים, מל"מ, 

 

                                                 
 התפרסם באדיבות אתר המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(  19

lt.aspinfo.org.il/HebSite/home/defau-http://www.terrorism  
 

http://www.terrorism-info.org.il/HebSite/home/default.asp
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הרשת החברתית המסועפת והדינאמית של האסירים הביטחוניים  משקפת את "הזרועות        

הארוכות"  שיש לאסירים אלה. הקשר בין הפלגים בכלא עלול להפריע למהלך התקין של ניהול 

 ותות סדר, שביתות רעב, התפרעויות ובריחות המוניות שיכולבתי הסוהר באמצעות הפר

 להשפיע גם על המעגלים מחוץ לכלא .

בכלא,  מוקד הכוח נוצר כתוצאה מהשילוב בין הרשת החברתיתמהתיאור עולה כי        

אשר  ,התהליך הדינאמי של התארגנות עצמיתלבין המשולבת עם רשת הטרור הפלסטיני, 

 אין שליטה עליו. שלטונות בית הסוהר ל

בכל קבוצה חברתית  מתגבשת מנהיגות שמשפיעה על  הקבוצה והתפתחותה. לאסירים         

הביטחוניים בישראל מנהיגות, אשר התפתחה עם השנים ולקחה חלק פעיל בהובלת האסירים  

 וייצוגם אל מול שלטונות הכלא מצד אחד וארגוני הטרור מהצד השני.

           

 האסירים הביטחוניים בכלאמנהיגות .3

מנהיג אידיאל. לוחם למען שפוליטי מנהיג האסירים הביטחוניים רואה עצמו כאסיר        

וסבור  הנורמות החברתיותולגיטימיות הקורא תיגר על הוא מסתיר את מעשיו, לא פוליטי 

  מיןהוא מבצע בשם אידיאולוגיה בה הוא מאאת הפשע (. Merton, 1957)קדוש מעונה שהוא 

 (. Schafer, 1974בשם הצדק )ופועל 

מינוי ו ב האסירים הביטחונייםריתה  מנהיגות מוכרת בקילא השנים הראשונות ב            

(. 2003 סביתי, ; 2000)עזרא,  בכלאמנהיגות להבסיס יצר את "דובר" לאסירים הביטחוניים 

לכלא, על פי חומרת  והגעתטרום  ,בארגון או בממסד הדתיו ומעמדו לפי דרגתהדובר נבחר 

וכולם  ,נבחר מנהיגבכלא לכל ארגון . מאסרובמהלך שהפגין תכונות אופי על פי וביצע שהעבירה 

האסירים הותיקים, שצברו ניסיון, הובילו את  (.1991)גנור,  שיתפו פעולה בניהול החיים בכלא

כדי הסוהר השונים הנהלת בתי הסוהר פיזרה אותם בבתי וכאשר ההתנגדות לשלטונות הכלא, 

 (. 2000התארגנה מנהיגות מקומית )עזרא, וכך את המחאה בכל בית סוהר הפיצו , לשבור אותם

 (:2000)עזרא, של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא  התחזקות ההנהגה הגורמים שהביאו 

בק על אלחיזוק המאותם מורל האסירים ודרבנה בהביאה לעליית  יםכיפורהמלחמת יום  .1

 .מאסרה תנאי

האחרונים בין האסירים הפליליים לאסירים הביטחוניים חיזקה את להפריד ההחלטה   .2

 .כקבוצה ייחודית

חיזק את דבר ש ,"מוצלחים"פיגועי טרור שביצעו  ,ארגוני הטרורוקמו הבשנות השבעים  .3

 .השונים ארגוניםהפי בכלא ועודד את האסירים להתארגן ל ההנהגה

חיזקה את כוחם של  ,אסירים 1150שוחררו מסגרתה בש, 1985בשנת  ,עסקת ג'יבריל .4

  .ובכוחם םחיזקה את האמונה בשחרור, והאסירים ומעמדם

 

חשוב לציין שכל השנים מתנהל קשר דו סטרי בין האסירים לבין ארגוני הטרור בשטחים       

להתנהג בכלא, מה כיצד ובמדינות ערב. מנהיגי האסירים מקבלים הוראות מארגוני הטרור 

אסירים לחסל עקב חשד בשיתוף פעולה  לו דרוש מהשלטונות הכלא, מתי לבצע מחאה, איל

ומידע על המתרחש מחוץ לכותלי הכלא. במקביל הם מדווחים למפקדיהם בארגון על המצב 

נוהגים  ,(. בנוסף1991בכלא ומבקשים אישורים לביצוע פעולות שונות במסגרת בית הכלא )גנור, 
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טיל פחד על אנשיהם בתוך הכלא, וכל חריגה מהמוסכמות כמו, ביקור ארגוני הטרור בכלא לה

להביא לתגובת ועדת הביטחון עד מוות  יםעלול ,לא מוסבר במשרדי הנהלה או שיחה עם  סוהר

 (.1991)גנור, 

השביתה באמצעי קבוצתיות. פרסום משביתות הרעב  ,בעיקר ו,הישגי הנהגת האסירים נבע       

", על צלב האדום"העל ל גורמים בינלאומיים כמו האומות המאוחדות, עהתקשורת יצרה לחץ 

ארגונים , על אנשי ציבור ,גורמים מקומיים כמו, חברי כנסתעל ארגוני זכויות האזרח, 

, כמו הקלותהביאו שביתות רעב אלה  מדינת ישראל.מקבלי ההחלטות בעל וולונטריים בארץ ו

ההישג . עודהארכת זמני טיול וורדיו לכל חדר, ה יזיוסת עיתונות כתובה, טלונהכאישור ל

ניהול קשר בין השלטונות לבין האסירים, , במנהיגות האסירים הכרההחשוב ביותר היה ה

 .ומתן לגיטימציה לפיתרון "חילוקי דעות" באמצעות משא ומתן

שישה עשר מנהיגים בכירים מארגון החמאס  ושלושה מנהיגים שהו במאסר  2006באפריל 

מהפת"ח. מאה שמונים ושניים אסירים ועצורים היו מועמדים בבחירות למועצה  בכירים

מכלל חברי  11%המהווים כ  15מתוכם נבחרו  .2006שנערכו בינואר  ,המחוקקת הפלסטינית

ראש ענף פעילות חבלנית עוינת על פי דווחי . (22.4.06הפרלמנט הפלסטיני )הגדה השמאלית, 

חברי פרלמנט של החמאס )ראיון: בכיר  43היו כלואים  2008בינואר  ,בשרות בתי הסוהר

 .(31.1.08בשב"ס,  

השפעה מיוחסת  ,השתלבו במערכת השלטונית ברשות הפלסטינית, שלאסירים משוחררים   

יש הטוענים שהסכמי אוסלו הושגו בזכות האסירים  .משמעותית על החברה הפלסטינית

ינוי שמהשנבע התמתנות של תהליך בכלא  אסירים אלה עברו (. 2005)צורף,  המשוחררים

ים נובע. תהליכים אלה שעברו בתקופת המאסר אידיאולוגיהו ליאמנטהשינוי התרבותי, 

בכלא  . עם סוהרים ע חיובי מגו, לימוד השפה העברית, קריאת ספרים, בכלא מרכישת השכלה

להם בבחירות את המנהיגים שאחת לחצי שנה הם בוחרים שבו הם עוברים תהליך דמוקרטי, 

 ,דמוקרטיות, עובדים "כממשלה" לכל דבר, יש להם "שר חינוך" "שר ביטחון"  ו "שר חוץ"

האסירים , שכן הליך השלום מתחיל בכלאתאשר שומר על הקשר עם ארגוני הטרור בחוץ. 

 (.2005; צורף,  2005)אלדר, נכנסים מחבלים אך משתחררים  מתונים יותר 

מהאסירים, בעיקר מנהיגי החמאס, ממשיכים בפעילות טרור מתוך חלק לעומת זאת           

אשר בישיבתם בכלא ממשיכים  ,הכלא. הם רואים עצמם כחלק מהלוחמים למען "מהפכה"

לפעול לשם השגת מטרותיהם הסופיות, מדינה פלשתינית. האסירים, בחלקם הגדול, היו לפני 

די חוליות, אנשי זרוע צבאית, מתכנני שונים: מפקההמאסר בתפקידי פיקוד בכירים בארגונים 

 (.2003מבצעים שונים של פעילות עוינת  )סביתי, 

קיימים קשרים הדוקים בין הרשות הפלסטינית לבין האסירים  וזאת באמצעות נציגים מת        

שא השחרורים, שיפור תנאי וטחוניים יש ציפיות מהרשות בנימשני הצדדים. לאסירים הב

ירים משוחררים, דאגה לתעסוקה ותמיכה בבני משפחות האסירים. המאסר, טיפול באס

לתאם , הם נוהגים הםיגורם מרכזי שיכול לקדם את עניינות הפלסטינית האסירים רואים ברש

מחאה , היא מונעת הרשותעושה גם וכך שות הפלסטינית כלא עם הרבאת פעולותיהם היזומות 

להוכיח את פעולותיה למען האסירים צריכה הרשות להפריע לה. עלולה של האסירים ש

ולהבליט את החשיבות שהיא מייחסת לסוגיית האסירים. אף הוקם משרד מיוחד לטיפול 

(. 2003, בראשו זכה למעמד שר )סקירה מודיעיניתהעומד בענייני האסירים ובני משפחותיהם ו

להם כספים  הרשות מקיימת ביקורים רשמיים בכלא, מדווחת לאסירים על פעולותיה, מפקידה
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דואגת לבני משפחותיהם. בחסות וולימודים באוניברסיטה הפתוחה, רכישות בקנטינה למימון 

עד למען האסירים שנקרא "מועדון ופועלים מוסדות וארגונים כמו: הושות הפלסטינית הר

האסירים", מועדון לענייני האסירים ומשפחותיהם שנקרא מועדון "חוסאם" )סקירה 

 .(2003, תמודיעיני

ענייני האסירים לכותרות: שימוש בתקשורת,  תיוזמת פעולות להעלאשות הפלסטינית הר      

כינוסים, תהלוכות הפגנות העברת מסרים הצגת תמונת מצב חמורה בבתי הכלא יותר ממה 

ארגוני אופוזיציה. יחסי האסירים ו כדי לרצות קבוצות לחץ שונות כמו בני משפחה ,שהיא

ברשות הפלסטינית מאופן התייחסות  יםהנובעמורדות בעליות ו יםאופיינמהרשות הפלסטינית ו

כשלא מעמידים את עניין שחרורם בעדיפות ראשונה  ,בעיקר, לנושאים החשובים לאסירים

פועלת גם במישור הבינלאומי באמצעות "גיוס" הרשות הפלסטינית  עם ישראל.שא ומתן במ

יים לפעול לשמירת זכויות האדם וכן קוראת דעת קהל עולמית, פנייה לגורמי סעד בינלאומ

 (.2003, למדינות ערב לסייע בקידום ענייני האסירים )סקירה מודיעינית

שקרא לרשות הפלסטינית להתאחד. הרשות  ,"מסמך האסירים"פורסם  2006במאי           

הפלסטינית השתמשה במסמך זה כמנוף לקדם תהליכים, וכתוצאה מכך קיבל המסמך תהודה 

על סדר היום הציבורי ברשות הפלסטינית. חשוב עלה ציבורית  ונושא האסירים הביטחוניים 

אך הביאה רווחים לאסירים   ,20איחוד בין הפלגיםהצליחה להביא ללציין שיוזמה זו לא 

מסמך זה ממחיש את העובדה שיש קשר בין האסירים  .ותיגהביטחוניים ובעיקר למרואן בר

לבין החברה הפלסטינית ויש ניסיונות  לנצל קשר זה על  ,ותם בפרטהביטחוניים בכלל ומנהיג

 מנת להשפיע מהכלא על תהליכים בחברה הפלסטינית. 

מכאן ניתן לראות שהאסירים הביטחוניים הצליחו המהלך השנים להתגבש ולהתארגן באופן    

קות הנהגת כזה שיהווה גורם משמעותי.  הקשר הבלתי האמצעי, הרציף לארגוני הטרור והתחז

התפתחות הרשת החברתית בכלא והתחזקות המנהיגות האסירים הביאו לכך שמעמדם עלה. 

הבין כדי ל בזכות מדיניות מדינת ישראל כלפי האסירים הביטחוניים. בכלא נבעה, בעיקר,  

 תתואר מדיניות מדינת ישראל כלפי האסירים.תהליך זה 
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 הביטחוניים  האסיריםמדיניות ישראל כלפי  .4

בשני מישורים: ניהול האסירים בתוך מוקדת ישראל כלפי האסירים הביטחוניים מ מדיניות      

ענייני האסירים עמדת הממשלה ומקבלי ההחלטות ב, ובתי הסוהר על ידי שרות בתי הסוהר

 פלסטיני.  –הקשר של הסכסוך הישראלי הביטחוניים ב

 2005)מלכה,  לשתי תקופותמתייחסת ים הביטחוניים התמודדות עם אוכלוסיית האסיר        

. בתקופה (1973ם )ירועד מלחמת יום הכיפו (1967מלחמת ששת הימים )מתקופה ראשונה : ב'(

יום מלחמת מהתקופה השנייה  והשלימה עם המאסר.כנועה האסירים   תאוכלוסייזו היתה  

חוניים. בעקבות הסכמי אוסלו במספר האסירים הביטתנודות במאופיינת  ועד היום הכיפורים

שלא שוחררו  ביטחונייםהאסירים ה .בשטחיםכליאה נסגרו מתקני השוחררו אלפי אסירים ו

אותה עת פתח שרות בתי הסוהר בעלייה בצפיפות. , דבר שהביא לבתי הסוהר בישראלהועברו ל

י מסכ. העולם החיצוןערוצי תקשורת ללאסירים , דבר שסיפק תקשורתבפני האת בתי הכלא 

אלה באסירים ומבקרים רשמיים ארגוני זכויות אדם התעניינות הביאו  להגברת  אוסלו

חברי כנסת ערבים גברה התעניינות ממניעים פוליטיים, חברתיים, מוסרים ואידיאולוגים. 

. מלחמת יום הכיפורים תרמה םניסו לגרוף רווחים פוליטיים בזכותהביטחוניים והם באסירים 

כקבוצת לחץ על הם התחילו לראות עצמם ושלהם עצמית ה יטחון והערכלשיפור תחושת הב

התארגנות פנימית של המנהיגות על פי השתייכות התחילה . בשלב זה שלטונות בית סוהר

 בתנאי המחייה.שיפור להישאר בתודעה הציבורית ולהשיג כמטרה והם קבעו , ארגונית

האסירים הביטחוניים בויתורים ו"קניית  במשך השנים אופיינה מדיניות ממשלת ישראל כלפי   

אסירים הביטחוניים עורר ביקורת כלפי ההנציב, שאול לוי, שהיה "נדיב" במיוחד שקט". 

הביאה . מדיניות זו מעימות "בכל מחיר"שקבעה שיש להימנע ציבורית נוקבת נגד המדיניות 

קרה בחריפות להרחבת האוטונומיה של האסירים. ועדה שבדקה את המצב בבתי הכלא בי

חיזקה את המנהיגות בכלא והחלישה את ההנהלה וקבעה שהיא זו המדיניות את ה)"דוח אדן"( 

 (2000; עזרא, 1991)גנור, 

זו כיהן , בתקופתו 1999בשנת התרחשה ביטוי למדיניות הוותרנית של ממשלת ישראל            

נגד מחו האסירים בוצתית קהלני, כשר לביטחון פנים. באמצעות שביתת רעב קמר אביגדור 

מחיצות זכוכית בחדרי ביקורים בית סוהר חדש "הדרים". השביתה תואמה עם ארגוני הטרור 

. בינתיים (2005)"קיץ לוהט", מחוץ לכלא והתקיימו הפגנות הזדהות עם האסירים והפרות סדר

ונת שלמה בן עמי כשר לביטחון פנים, שהורה להסיר את המחיצות ולחזור למתכמר מונה 

הישנה. השר בן עמי הרחיק לכת והתיר את הוצאתם של האסירים הביטחוניים לחופשות 

מדיניות מדינת ישראל ושרות בתי הסוהר כלפי האסירים הושפעה רבות  על ידי  (.2000)עזרא, 

הקברניטים. הטבלה הבאה מחישה את השינויים במדיניות כלפי האסירים על פי חלוקה 

ות שהשפיעו ע המדיניות )השר לביטחון פנים ונציב ששרות בתי לתקופות ולמקבלי ההחלט

 הסוהר(.
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מלכה, ; 1992מרדכי,  מדיניות ישראל לגבי אסירים ביטחוניים לפי תקופות )
 ( 2003,;סביתיב'2005

 
 שם הנציב תקופה

 שם השר
 אירועים מדיניות

 חיים לוי 1976-1981
 בר לב

 

 פתיחת בתי הסוהר לתקשורת כדי ליצור
לחץ שיביא לשיפור תנאי מחיית 

אסירים בכלל כולל ביטחוניים ששהו 
 ביחד עם הפליליים

 

 ורטהיימר 1981-1985
 בר לב

ניהול פרטני, לא הכיר במעמד הדברים, 
 האסירים לא היו מגובשים

 

 רפאל סויסה   1985-1986
 בר לב

נעשו שיחות עם מנהיגים, ללא מדיניות 
 תמגובשת, מדיניות גישה ליברלי

 

 דוד מימון 1986-1987
 בר לב

שלילת הידברות עם מנהיגות האסירים 
 וצמצום למינימום של תנאי מאסר

 

 שאול לוי 1987-1991
בר 

 לב/מילוא

הכרה במנהיגים, שיפור תנאים, מדיניות 
של וותרנות הרחבת אוטונומיה של 

האסירים. מדיניות של "קניית שקט". 
הביא לחיזוק מעמד אסירים והחלשת 

 עמד הנהלת בית סוהרמ

 התחזקות המנהיגות 

 גבי עמיר 1991-1993
 /שחלאמילו

צמצום חופש פעולה, קיום תנאים 
בסיסיים ללא נכונות לשפר. סירוב 
לקיים משא ומתן עם אסירים ועם 

 המנהיגים 

כתוצאה מהמדיניות נפתחה 
(, בתיאום 1992שביתית רעב)

עם הרחוב הפלסטיני 
שהביאה לחידוש 

. התערבות האינתיפאדה
חיצונית הביאה להפסקה. 

 הנציב סיים תפקידו .
 אריה יביב 1993-1997

 שחל/קהלני
שמירה על הקיים ביחסים, שיפור לא 

משמעותי בתנאי המחייה בכפוף ל"ועדת 
 שאול"  ול"וועדת נתנאל"

 "ועדת שאול"

 עזאני 1997-2000
קהלני/בן 

 עמי

מדיניות של הכרה ותמיכה דה פקטו 
סירים. מיסוד הקשר עם במנהיגות הא

 הדוברים ומנהיגי האסירים.

נבנו מחיצות  1999שנת 
זכוכית ביקורים שמנע קשר 

ישיר בין האסירים 
למבקרים. כתוצאה פרצה 

שביתה בכלא ובתיאום עם 
גורמי חוץ התקיימו הפגנות 

 והפרות סדר.
 "ועדת נתנאל"

2000-
200321 

 אורית אדטו
 

בן  
 עמי/לנדאו

שנשענה על "דוח מדיניות ליבראלית 
ועדת פריינבוך", הענקת חופשות 

לאסירים ביטחוניים, הכרה בדוברים, 
ביקורים ללא מחיצות, העשרת מזון, 

 טיולים חופשים בין התאים. 

(  שבה 2000שביתת רעב)
 קיבלו הטובות בתנאי מחיה

 "ועדת פריינבוך"

 יעקב גנות 2003-2007
צחי 

 הנגבי/דיכטר

לטית תוך  גישה קורקטית, נוקשה והח
שעוררה חשש שישללו מהם כל מה 
שקיבלו. קיום קשר עם המנהיגים 

באמצעות מפקדי בתי הסוהר, הקשחה 
 בכללי הביטחון.

(שבה לא 2004שביתת רעב )
 קיבלו את מבוקשם

 

לא תכנון וישראל מדיניות לטווח ארוך במשך כל שנות קיומה של המדינה לא הייתה למדינת 

עמדת הממשלה לאסירים, מ האסירים נבעו מגישת נציב בתי הסוהר. ההחלטות לגבי אסטרטגי

)עזרא,   באותם ימים או מהאירועים החברתיים והמדיניים אשר השפיעו על אופי ההחלטות

2000 .) 
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הטיפול באסירים הביטחוניים הושפע מתהליכים שונים שהתרחשו בשרות בתי הסוהר, ללא 

אסירים הטיפול בשהשפיעו על בכלא מים גורקשר ישיר לאסירים הביטחוניים. להלן ה

ב'; עזרא,  2005א'; מלכה  2005 ; מלכה, 2003)סביתי,  ותנאי המחייה שלהם ביטחונייםה

 (:1991; גנור, 2000

השפיע דבר ש ,מתקני הכליאהאת שיפר ו גישתו לאסיר בכללשיפר את שרות בתי הסוהר   .1

 הביטחוניים.האסירים תנאי מחייה של גם על 

, דבר שהשפיע הקהילהעם הקשר הסוהר פתח את שעריו לתקשורת וחיזק את  שרות בתי .2

 גם על חשיפת האסירים הביטחוניים בפני הציבור.

בעלי גישה היו חלקם , שכן נציביםחילופי חילופי שרים ומדיניות השתנתה בעקבות ה .3

חוסר וחוסר אחידות ישראל אופיינה ב. מדיניות נוקשהליברלית  לעומת אחרים בעלי גישה 

 פוליטיים, ביטחוניים ומדיניים.משיקולים הושפעה עקביות 

החשש הענות לדרישות  בעקבות ומדיניות של "קניית שקט" ישראל נקטה, בדרך כלל, ב .4

 , דבר שעודד את האסירים להמשיך ולהשתמש ב"נשק" השביתה.שביתות הרעבמהשפעת 

א ומתן עם מנהיגות משניהלה  ,באמצעות גורמי הביטחון ,מדינת ישראלשהעובדה   .5

 האסירים הביטחוניים הביאה לחיזוקם.

בתי  איום ממשי לביטחון סגלמהווה הקבוצה זו נתפסת כגורם ניתן לומר שמהמתואר לעיל 

האיומים המרכזיים הנשקפים . (2003)סקירה מודיעינית,  , הארגון והמדינההסוהר

 :פנימי( הערכת מצב, מסמךמתוך ) מאוכלוסיית האסירים הביטחוניים הם

 פגיעה בביטחון הסגל באמצעות חטיפת בן ערובה, תקיפה, מארב לרכב ליווי. .1

, אלחוטייםפגיעה בביטחון המתקנים )בריחה, החדרת אמצעי לחימה או טלפונים   .2

 .(שביתות רעב

, בריחה וחטיפת בני עילות חבלנית עוינתפגיעה בביטחון המדינה באמצעות הכוונת פ  .3

 ערובה או ביצוע פיגוע.

ואכן, במהלך השנים, בעיקר לאחר מלחמת ששת הימים עם כיבוש שטחי הגדה ורצועת עזה,     

שמאפשרת הפלסטיני, מרשת טרור חלק להאסירים הביטחוניים אוכלוסיית בהדרגה הפכה 

 "התארגנות עצמיתמנגנון ". באמצעות ארגוני הטרורבין האסירים לבין קשר דו סטרי קיום 

ממדיניות מדינת תוצאה כשהתחזק  ,עם משמעת חזקה ופיקוח חברתי נוצר בכלא מבנה היררכי

במקביל  .ים, עקביים והחלטייםמדיניות ברורקווי דר עימהו "קניית שקט"ישראל שנשענת על  

להם שאפשר , דבר מנהיגי האסירים הכרה במעמדםלהתארגנות המבנה החזק בכלא קיבלו 

האסירים מהווים  מכאן ניתן להסיק שם. להיות חלק מהפיקוד בחברה הפלסטינית עם שחרור

שילוב בין מבנה רשת חברתית כחלק מארגוני הטרור, מנהיגות אסירים מוקד כוח כתוצאה מה

תובנה זו מהווה תשתית להבנת הפרקים  .חזקה והעדר מדיניות החלטית של ממשלת ישראל

אירועים הבאים שיבדקו את מידת הסיכון ממוקד כוח זה באמצעות בחינת הקשר בין ה

 היזומים על ידי האסירים הביטחוניים בכלא לביון תגובת החברה הפלסטינית לאירועים אלה.

 

 

 



 47 

 חברה הפלסטינית בהקשר בין אירועים בכלא לבין האירועים : ד'פרק 

 

הביטחוניים מהווים מוקד כוח האסירים כי השערה ראשונה ונמצא הנבדקה בפרק הקודם         

יותם תת מערכת בתוך שרות בתי הסוהר וגם ביחס לחברה מחוץ לכלא, , בשל הבתוך הכלאגם 

מסמלים את המאבק מאחר והאסירים הביטחוניים  . הפלסטיניטרור הבשל היותם חלק מרשת 

שהשפעתם על החברה יש הטוענים , הווים קונצנזוס ברחוב הפלסטינישל החברה הפלסטינית ומ

, 2003; סביתי, 2000יהם חזקה ביותר ) עזרא, הפלסטינית בכלל ועל ארגוני הטרור ופעולות

 א'(.   2005מלכה, 

מהווים אסירים הביטחוניים הכי על אף העובדה שההשערה השנייה את פרק זה יבחן         

אינם  ,אירועים היזומים על ידי האסיריםהשכן , היא נמוכההם ממידת הסיכון כוח, מוקד 

גורם מאיץ בלבד לתהליכים שמתרחשים בחברה אלא מהווים  ,יכולים להשפיע בזכות עצמם

 הפלסטינית. 

 והר ביוזמת האסירים הביטחונייםבין האירועים שהתרחשו בבתי הסהישיר הקשר ניתוח       

עשויה להמחיש את  חברה הפלסטיניתלבין התגובה להם ב ,)שביתות רעב, הפרות סדר ובריחות(

  .הפלסטינית הכוח האמיתי שיש לאסירים הביטחוניים על החברה

למרות שהפרות הסדר היזומות של האסירים הביטחוניים מתבטאות גם בבריחות מהכלא,       

  :סוגיות אלה מהסיבות הבאותבעבודה זו תבחנה לא   ,בניסיונות בריחה ובהתפרעויות המוניות

 ,ררוסנו בפרק זמן קצר ביותאירועים אלה הפרות סדר המוניות משום שיבחנו אירועי לא     

  ,בדרך כלללהפרות הסדר, תגובה ברחוב הפלסטיני ה. 22בתי הסוהרללכל ולא התפשטו 

בהצהרות לעיתונות של השר הפלסטיני לענייני . םמבדיווח בעיתונות על עצם קיוהסתכמה 

כמו כן לא  אסירים  ובהפגנת  מחאה מצומצמת בעיקר של בני משפחה ואסירים משוחררים. 

רות י, למעט, תחקירים פנימיים של שאירועים אלהנמצא תיעוד של בוצעו מחקרים בנושא ולא 

 בתי הסוהר.

בישראל הפרות סדר המוניות, דוגמת הפרת הסדר הגדולה בבתי הכלא היו מדוע לא לשאלה 

 , קיימות מספר תשובות:23תה לאחרונה בבתי הסוהר בירדןישהי

 :ים בישראלבאופן התגובה ובהתייחסות לאסירים הביטחוניהן מצויות לדעתי 

 זכויות וחופש פעולה בתוך הכלא. , לאסירים בישראל ישבאופן יחסי יש  .1

 .תחילתואת האירוע  מיד בומרסנת  לכל אירוע היא מיידיתהכלא תגובת שלטונות  .2

לנהל את לאסירים חופש היחסי שיש הכל אירוע כזה גורר שלילת פריבילגיות וצמצום   .3

 .הםחיי

האסירים נהלת הכלא לבין יחסי הגומלין שיש בין ה החשוב ביותר הואהמשפיע הגורם  .4

, הפרות סדר יזומות "ישברו" הנהלת הכלאהביטחוניים. קיימת הידברות בין האסירים ל

את הסטאטוס קוו הקיים ויגררו רגרסיה ביכולת ההדברות של האסירים. השלטונות 

                                                 
 אין תיעוד מסודר של שב"ס וצה"ל לגבי הפרות סדר המוניות של אסירים ביטחוניים. המידע מבוסס    22

 בשלושים שנות עבודה בשרות בתי הסוהר וראיונות עם קצינים על ניסיונה של כותבת עבודה זו      
 ותיקים.     

 פרץ מרד אסירי אל קאידה בירדן התפשט למספר בתי כלא וכל זאת במקביל למרד של    1.3.2006  23
 ( 2.3.2006אנשי     אל קאידה  והטאליבן בקבול , אפגניסטן.) דבקה,       
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החיצונית ועוד, בשב"ס יכולים לנקוט בצעדים של ביטול תפקיד הדוברים, צמצום תקשורת 

 דבר שינתק את  החיבור בין הרשת החברתית  בכלא לארגוני הטרור בחוץ. 

בביטחון פוגעות  24. בריחות אסירים מהכלא( 10 )נספחבריחות אסירים ביטחוניים בחנו נלא 

הפגנת תעוזה המאדירה את מביאות לבביטחון ובתדמית שב"ס, וגעות , פהאזרחים והמדינה

ברה הפלסטינית בכלל ושל האסירים הביטחוניים בפרט ומביאות של הח כוחם ועוצמתם

לא מרצים שהאסירים הבורחים עם אי מיצוי הדין ו עלאת המורל בקרב האסירים האחריםהל

רק לשתי מייחסת בדיקת הבריחות  של אסירים ביטחוניים מבתי הכלא בישראל  את עונשם.

 עוזתתהפלסטיני. יש הטוענים ש על הרחוב עקיפה, השפעה 1987בריחות, שהתרחשו בשנת 

הרחוב הפלסטיני לצאת להתקוממות העממית )האינתיפאדה הבורחים תרמה לעידוד 

תגובה קשה כלפי האסירים   תררובריחת אסירים גבדרך כלל (. 1990הראשונה() שיף ויערי, 

בסנקציות משמעותיות ובשלילת פריבילגיות מהאסירים שנשארו שמתבטאת בבתי הסוהר 

לא נמצאו התייחסויות לבריחות אסירים ביטחוניים בתקשורת הכתובה או  .במאסר

האלקטרונית, למעט ידיעה עיתונאית על עצם הבריחה. לא נמצאו התייחסות בחברה 

 הפלסטינית לבריחות אסירים ולכן לא ניתן להתייחס להשפעה שלהן על החברה הפלסטינית.

 משום ש: קטנהממתקני הכליאה בשרות בתי הסוהר כמות בריחות 

ברשות שרות בתי הסוהר אמצעים רבים לסיכול בריחות: רמת מיגון גבוהה, טכנולוגיה  .1

מתקדמת, סינון כניסה למתקנים, פעולות מבצעית שגרתית, פעילות מבצעית שוברת שגרה, 

מידע מודיעיני, אמצעי אבטחה )כלבים, מגדלים( ותגובה מהירה. הגורם המשמעותי ביותר 

הוא הגורם האנושי ,דהיינו, סוהרים מיומנים. כמו כן ננקטים צעדי מניעה לסיכול בריחה 

 .וכד' במכשיר הפלפון, חיפוש על מבקרים  כמו: הפרדת אסירים, שיבוש , חסמים

שבמסגרתו  ,אסירים ביטחוניים מתקשים לבצע בריחות בשל המבנה הארגוני שלהם בכלא  .2

ת ודרג מבצע. לבריחת יחיד השלכות הם חייבים לקבל אישור לבריחה מדרג מקבל החלטו

על ביצוע פעילויות מבלי  יםוהחיים בתא אחד עם אסירים נוספים מקש ,על כל האסירים

שיעוררו תשומת לב. כל "פעילות יחיד" כרוכה בהשקעת אנרגיה רבה והסתרת הפעילות, 

ם דבר הגורר סימני חרדה ולחץ.  ניסיון העבר מלמד שבדרך כלל מעורבים מספר אסירי

 סבירות נמוכה של בריחת יחיד.   קיימת בתכנון בריחה  ולכן 

 : האירועים השונים בשתי תקופותייבחנו השערה כדי לבדוק את ה

תגובות , 200025אירועי שביתות הרעב הקבוצתיות עד שנת יבחנו רק תקופה ראשונה:  .1

  . החברה הפלסטינית ותוצאותיהן

 2007 – 2000בין השנים  אירועים אחרים שביתות רעב ואירועי יבחנו תקופה שנייה:  .2

על רקע תהליכים מדיניים וחברתיים אלה תגובות בחברה הפלסטינית לאירועים וה

 במסגרת הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

 

 

 

                                                 
 ל שב"סלקוח ממסמך הערכת מצב פנימי ש  24
 בתקשורת האלקטרונית ולכן ההתייחסות שביתות הרעב הקבוצתיות לא נמצאו התייחסויות ל  25

 (.2003; סביתי, 2000הרחוב  סופקו   על ידי עבודות בנושא )עזרא,   לתגובות       
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 (  14)נספח   2000עד שנת  שהתרחשו קבוצתיות שביתות רעב תקופה ראשונה :  . 1

עב קבוצתיות בעיקר בשל העדר נתונים על אירועים בתקופה זו יבחנו רק אירועי שביתות ר       

)היו  שמונה שביתות רעב קבוצתיות  בהיקף גדול 2000עד שנת אסירים ביטחוניים יזמו אחרים. 

ב';  2005)מלכה, וקצרות שעבודה זו לא מתייחסת אליהם(  , חלקיותגם  שביתות רעב מקומיות

 (2003; שב"ס, 2000עזרא, 

  האסירים לעבוד חויבו עד שביתה זו בבית סוהר אשקלון: שביתת רעב  - 1972שנת

לשפר את תנאי דרישה באה על חובתם לעבוד וחבעבודות יצרניות בכלא. שביתה זו באה כמ

של סמן דרך את השביתה לעובדה שהפכה , מת אסירשביתה הבמהלך . בכלא המחייה

 תחילת המאבק להשגת זכויות בסיסיות. 

דרישתם שלא לעבוד. אושרה ום תנאי מחייתשופרו שכן  ,קשםוהאסירים קיבלו את מב

שלא לעבוד, הכירה בהם מדינת  ,טוען שבעצם קבלת דרישותיהם, 26שקד, רוני עיתונאיה

 .כשבויי מלחמה, שכן על פי אמנת ג'ינבה שבויי מלחמה לא חייבים לעבוד ,ה פקטוד ,ישראל

נוי ניצלו ללימודים שאת הזמן הפהביאה לכך הפסקת העבודה ( מציין ש1991גנור )

 .ולהתארגנות עצמית

  שופרו ובעקבות השביתה  ,תנאי מחייהמחו על אסירים : שביתת רעב כללית - 1977שנת

שלום בין נחתמו הסכמי הסאדאת בירושלים ו. חשוב לציין שבשנה זו  ביקר תנאי מחייתם

 . 27ישראל למצרים

  חדש החייה הקשים בכלא תנאי הממחו כנגד אסירים : שביתת רעב כללית - 1980שנת

 ל למאבק האסירים.משהפכו ס ,שביתה מתו שני אסירים. במהלך השנפתח, כלא נפחא

  המרכזי ביהודה כלא הכמחאה על פתיחת אסירים שבתו : שביתת רעב כללית - 1984שנת

   .האסירים קיבלו הקלות והטבות .םדרשו הטבת תנאי מחייה והכרה במנהיגיהו ושומרון

   מחו על תנאי המחיה ודרשו שיכירו  ם: האסיריביתת רעב כלליתש - 1986שנת

במנהיגיהם כדוברים רשמיים של האסירים. בעקבות שביתה זו היו הפגנות המוניות ברחוב 

ב';  2005)מלכה  הניחה יסודות לאינתיפאדה הראשונההיא הפלסטיני, ויש הטוענים ש

 . (2000עזרא, 

, על התקייםוהחלו ל לדובריםות בתי הסוהר רש שינוי בגישתבשביתה זו השיגו האסירים 

שר  ותהתערבהסתיימה בעקבות . השביתה עם מנהיגות האסירים יחותבסיס קבוע ש

 .דאז, יצחק רבין הביטחון 

   על מדיניות ומחו שיפור תנאי מחייה אסירים דרשו השביתת רעב כללית :  - 1992שנת

ימים ובעקבותיה  18השביתה נמשכה עם האסירים. שיחות לנהל שסרב  ,הנציב גבי עמיר

בני הטרור,  ארגוניתואמה בין האסירים לבין מהומות ברחוב הפלסטיני. השביתה חלו ה

ה יתהשבלאחר פלסטינים.  16אלה נהרגו אירועים המשפחות ומפקדת אש"ף בתוניס. ב

"ועדת שאול" שהביאה ו מספר ועדות לבדיקת תנאי מחיית האסירים הביטחוניים: הוקמ

ועדת ניר" "פור ניכר בתנאי המאסר והכרה במנהיגות, "ועדת נתנאל", "ועדת אבידן" ולשי

שקיימו מעקב אחר ביצוע השיפורים. השביתה הסתיימה בעקבות לחץ פוליטי והתערבות 

ראש הממשלה קראת הסכמי אוסלו, התקיימו מגעים לזו תקופה ב לשב"ס.  ץגורמים מחו

                                                 
 2.2.08ראיון אישי שהתקיים בתאריך    26
 ה במסמכי שרות בתי הסוהר.לא מצאתי תיעוד על שביתה זו למעט הדיווח הקצר אודותי  27
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תפקידו את הנציב סיים השביתה בעקבות שביתה. לחצו על סיום הלביטחון פנים והשר 

 הם.יהאסירים השיגו את דרישותו לפני תום הקדנציה

   קביעת פי  אסירים ביטחוניים לתאים עלשיבוץ : דרישת לשביתה בכלא נפחא - 1995שנת

 .)שביתה מקומית( האסירים

   נשיא הסכמי אוסלו ולקראת ביקור לאחר : : שביתה כללית בבתי הסוהר1999- שנת

ארצות הברית קלינטון רצו האסירים להעלות את עניינם לתודעה הציבורית ולמחות על כך 

שלא משחררים אותם.  היו הפגנות הזדהות ברחוב הפלסטיני והיו שכינו אותם 

 השביתה עוררה הד ציבורי.משום ש, "אינתיפאדה של האסירים"

 :ר מסקנות הגיע למספניתן ל 2000עד שנת ותוצאותיהן משביתות הרעב 

 תמחאה ולהצגכאמצעי להבעת האסירים הביטחוניים משתמשים בשביתת רעב קבוצתית  .1

 .יהםדרישות

 .או לקדם את שחרורם מהכלא מטרה לשפר את תנאי המחייה בכלאבאו בשביתות הרעב   .2

ו של נשיא ביקורמהלך מדיני בנועדה למחות על תהליך ( 1999שביתה אחת בלבד )בשנת  .3

למחות על כך שלא השתחררו הייתה המוצהרת מטרתה אם כי  ,קלינטון  ארצות הברית ביל

שביתה גם שך , כלצרכיהםאגה מחאה נגד הרשות הפלסטינית שלא דגם מהמאסר. היתה זו 

 זו נועדה להטיב עם מצבם. 

קדנציה של נציב התקיימה, לפחות, שביתת רעב כללית אחת, למעט, בתקופת כמעט בכל   .4

הנציב דוד מיימון הודח מתפקידו לאחר שתי בריחות של אסירים  שירותו של  שאול לוי.

 .מיר הודח מתפקידו בעקבות שביתת רעבע, והנציב גבי 1987ביטחוניים בשנת 

 .חלק משביתות הרעב בוצעו בסמוך לתקופה בה התחלפו נציבים  .5

 הם. תםתנאי כליא( ושופרו ןאו בחלק ןברוב) נענו דרישות האסיריםרוב שביתות הרעב ב .6

מעמד המנהיגים קיבל ונציבים )מימון ועמיר( שנקטו במדיניות קשוחה, שני הצליחו להדיח 

 .הכרה

 .האסירים מתואמים עם ארגוני הטרור מחוץ לכלא בכל שביתות הרעב הגדולות היו  .7

יתה תגובה פעילה של הרחוב יה (2000עד שנת  שביתות רעב 8מתוך  )ארבע שביתות ב .8

 הפלסטיני.

שגים לאסירים יההביאה , שהתבטאה "בקניית שקט" ומניעת אירועים ,מדיניות ישראל .9

 גם בעתיד.להישגים יצליחו להגיע ש ,וחיזקה את תחושת הניצחון והביטחון

 

 

 

 

 

 

 

 

   לבתי הסוהר אירועים מחוץלבין אירועים בתוך בתי הסוהר בין . תקופה שנייה: הקשר 2
 .( 12  )נספח (2007 - 2000)    
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כלא ) שביתות רעב, היזומים על ידי אסירים ביטחוניים בבתי הבין האירועים השוואה      

ביטוי התגובה ברחוב הפלסטיני כלבין  , 2007ועד  2000הפרות סדר המוניות, ובריחות( משנת 

  כוחם של האסירים והשפעתם. מידת את תמחיש ישיר 

שרות בתי הסוהר והן של  מאגר המידעתוך מהן  ,רחבתקופה זו יש מידע לגבי ראוי לציין ש 

   הכתובה.ו בעיתונות האלקטרונית

 :על פי השנים הכלא אור האירועים  בבתי ית

  בחודש שפרצה שביתת רעב כללית בשנה זו הוא היחיד האירוע המשמעותי : 2000שנת

. האסירים דרשו שיפור בתנאי מחייה, הסרת מגבלות ביטחון בזמן ביקורי משפחות מאי

הסכימו כאשר רק ימים והסתיימה  23הפרדות. השביתה נמשכה והוצאת אסירים מ

שידורי כבלים ממדינות ערב.  ושרואו השלטונות לשפר את תנאי המחייה באופן משמעותי

 בחברה הפלסטינית לא היו תגובות אקטיביות לשביתה זו.

הרחוב היו מגעים להסדרי שלום ולפני השביתה התחלפו נציבים בשרות בתי הסוהר, 

התפרצות האינתיפאדה השנייה. בשנה זו פרצו שיא ב. התסיסה הגיעה ליני "תסס"הפלסט

 .(2000)אירועי אוקטובר  גם מהומות קשות בקרב ערבי ישראל

  פיגועי  דעשרים ואח. ישראל ספגה אירועים משמעותייםלא היו :  בבתי הסוהר 2001שנת

 טרור.

   לא היו , הפלסטיני את הרחובשלא עוררה  ,: למעט בריחה אחת מכלא אשקלון2002שנת

 ארבעים ושניים פיגועי טרור.ישראל ספגה . בבתי הכלא אירועים משמעותיים

   התפרעויות המוניות  4בריחות ממחנה עופר )שהיה באחריות צה"ל(, היו   3: היו 2003שנת

בקציעות ועופר )שהיו באחריות צה"ל( והתפרעות המונית בשקמה. לא היו תגובות ברחוב 

 פיגועי טרור.ישראל ספגה  ששה עשר , בשעה שיניהפלסט

  שנמשכה   ,מתואמת עם הרחוב הפלסטיני ,שביתת רעב כלליתפרצה : באוגוסט  2004שנת

חיפוש על גוף גון ימים. האסירים דרשו שיפור תנאי מחייה והסרת מגבלות ביטחון כ 19

ניות מדינקט בוהנציב החדש פרוץ השביתה התחלפו נציבים  לפני השביתההאסירים.  

קבוצתית של האסירים  נכשלה שביתת רעבקשוחה שנשענה על שיקולי ביטחון. לראשונה 

 לא היו תגובות ברחוב הפלסטיני.לא נענו ו דרישות האסירים. הביטחוניים בישראל

התפרעויות המוניות )מגידו, עופר וקציעות( ובריחה אחת  שלוש שנה היו גם הבאותה 

 הזדהות.   ו ם לא עוררו את הרחוב הפלסטיני ולא גרר)ממחנה עופר( אשר גם ה

  עופר. בשנה זו אחת בבית סוהר מגידו והתפרעות אחת בבית סוהר : שביתת רעב  2005שנת

 שמונה פיגועי  טרור.. ישראל ספגה שוחררו אסירים כמחווה לרשות הפלסטינית

   ת סוהר עופר. ביאחת במבית סוהר קציעות והתפרעות  אחת : הייתה בריחה2006שנת

בשנה זו עלה חמאס לשלטון ברשות והפילוג ברשות הפלסטינית הגיע לרמה של מלחמת 

 אחים.

   במהלך ריסון ההתפרעות שאף  .קציעותבסוהר עופר ו תיב: שתי התפרעויות ב2007שנת

 הרחוב הפלסטיני לא הגיב. ,בקציעות מת אסיר
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ברחוב הפלסטיני, ברחוב הישראלי  אירועים שהתרחשותוך בחינת התיאור האירועים מ     

ועד  2000במשך שבע השנים האחרונות) משנת עולה ש ,ובמסגרת הסכסוך הישראלי פלסטיני

כל ההתפרעויות  .,התפרעויות, ומות אסיר בטחוני 12בריחות,  2רעב,  שביתות  3( היו 2007שנת 

והר היו ברשות הצבא(.  היו נקודתיות ורוסנו על ידי שרות בתי הסוהר או צה"ל )כאשר בתי הס

( לא היו אירועים 2003-2001יתה פעילות טרור אינטנסיבית ברחוב הישראלי )יה ןבשנים בה

כל האירועים  של חשוב לציין  ש טחוניים בבתי הסוהר.ימשמעותיים על ידי אסירים ב

בשנת בשביתת רעב אחת,   סביב תנאי מאסרם ודרישה לשחרורם. יוהאסירים הביטחוניים ה

בגיבוי השר לביטחון פנים, צחי  ,נקטה עמדה נחרצת על ידי שרות בתי הסוהר, כאשר נ2004

לא הצליחו האסירים שלא להיכנע לדרישות האסירים, הנגבי וראש הממשלה אריק שרון, 

 .בתוך בתי הסוהרלאף אחד מהאירועים החברה הפלסטינית לא הגיבה  לקבל את דרישותיהם.

 שאינה הפרת סדר, והיא הפצת "מסמך האסירים".תה יוזמה אחת, היי  2000-2007בין השנים  

הן קבוצתיות שביתות הרעב ה סיק את המסקנות הבאות: מאפשרת להסקירת האירועים 

הצליחו להביא ו הדרך השכיחה והיעילה ביותר מבין סוגי האירועים שהאסירים עשו בה שימוש

רעויות גררו אחריהם הרעה בתנאי התפבריחות אסירים ובשעה ש ,שובתיםהשגים לאסירים ה

אך  ,מרגיש גאווה ותחושת ניצחוןהציבור הפלסטיני אמנם כשאסיר בטחוני בורח המחייה. 

לא התרחשו  על ידי התפרעויות המוניות כמו כן  מפעיל את הרחוב הפלסטיני.  אינואירוע כזה 

ת ברמת אגף או קטטות בין אסירים, היו התפרעויורק האסירים הביטחוניים בישראל )היו 

 .מספר אגפים(

מניתוח האירועים  היזומים בכלא בהשוואה לתהליכים בחברה הפלסטינית ותגובתה        

 לאירועים ניתן להגיע למסקנות הבאות:  

. שביתות האמצעי היעיל ביותר להשגת שיפור בתנאי מחייה של האסירים ןשביתות הרעב ה .1

 אי מחייה של אסירים בכלא. הרעב מתרחשות, בדרך כלל, במטרה לשפר תנ

 ת: כל שביתוקיימת אינטראקציה בין האסירים לבין הרחוב הפלסטיני וארגוני הטרור .2

 הרעב היו מתואמות עם ארגוני הטרור, הרשות הפלסטינית ומשפחות האסירים.

למרות היותם "גיבורים" בעיני  .האסיריםציפיות גיב בהתאם לההרחוב הפלסטיני לא   .3

בחברה הפלסטינית יש קרוב, חבר או רבות וחרף העובדה שלמשפחות  הרחוב הפלסטיני

 מצפיםאסירים פי שהלאירועים כ המגיבחברה הפלסטינית (, אין ה2007שכן בכלא )חג'אר,

 .ואסירים משוחררים בעיקר על ידי בני משפחה ,תונקודתיהן מופיעות ש. המחאות שיקרה

מספר כאשר חוברים ב בכלא גיב באופן אקטיבי לשביתות רעמהרחוב הפלסטיני  .4

המבוצעת מדיניות מדינת ישראל והמצב בחברה הפלסטינית , שביתהטרת  ה: מפרמטרים

השביתה הרחוב הביע הזדהות עם האסירים רק כאשר  שרות בתי הסוהר.בפועל על ידי 

   : ברחוב הפלסטינישהתרחשו יותר  גורמים משמעותייםהשתלבה עם 

 הזדהות אקטיבית עם  ,הרחוב הפלסטיניהביע   1986בשנת הקבוצתית  שביתת הרעבב

 .1987שפרצה בשנת  ,מתהליך "ההבשלה" של האינתיפאדה הראשונהכחלק אסירים ה

להתנגדות לתהליכי השלום, לתהליכים  ותתגובות ברחוב הפלסטיני היו  קשורה

שביתת האסירים היתה . הסתת ארגוני הטרור מ"הדור החדש"ל ,חברתיים ומדיניים

 מאיץ בלבד.גורם 



 53 

  שהביאו  ,הפגנות הזדהות ברחוב הפלסטיניהתחוללו   1992בשנת שביתת הרעב ב

. קיימהשעדיין הת אינתיפאדה הראשונהלוהיו קשורות , פלסטינים 16 למותם של 

הרחוב "סער" כולו במאבק נגד ישראל וכאשר האסירים יזמו את השביתה היא 

 כאן גם עוצמתם. השתלבה עם אירועי הרחוב שהיו באותה עת, ומ

   הביעה מחאה בעקבות ביקורו של נשיא ארצות הברית   1999בשנת שביתת הרעב

בתהליך "ההבשלה" הרחוב הפלסטיני תסס ושביתת האסירים השתלבה  .קלינטון

 .  2000שפרצה בספטמבר  ,לקראת האינתיפאדה השנייה

לים על ידי החברה שהאסירים מופע ,(11.2.08גנור, ראיון: יתרה מזאת, יש הטוענים )

הפלסטינית והיוזמה לרוב שביתות הרעב באה מארגוני הטרור והרשות הפלסטינית על מנת 

 לקדם את האינטרסים שלהם. 

קיים פער בין הצהרת החברה הפלסטינית לגבי חשיבות האסירים הביטחוניים לחברה ובין  .5

את מים של אלו שלוחהחברה הפלסטינית רואה באסירים "סמל" . הפעולות בשטח

 בקונסנסוס ,ללא ספקנמצאים, האסירים הביטחוניים  . מחיר כבדמים מלחמתם ומשל

עסוקים בבעיות הפלסטינים   ,. יחד עם זאת(2.2.08; שקד, 11.2.08גנור, ראיונות: ) החברתי

אשר מפגינים ברחוב מעת  ,הקיומיות ולכן, למעט משפחות אסירים ואסירים משוחררים

  שית של הרחוב. לעת, אין התייחסות ממ

דרכי  .מקבלי ההחלטות בישראל מייחסים חשיבות למוקד כוח זה וחוששים ממנו  .6

מדינת ישראל ך שעל כ ותההתמודדות עם האסירים הביטחוניים במשך כל השנים מעיד

נזהרת מעימות עם האסירים. מדינת ישראל העדיפה כל השנים  לספק לאסירים את 

 . ב'( 2005; מלכה, 2003,; סביתי, 2000)עזרא,  דרישותיהם ולהימנע מעימות ממשי

ים להאסירים הביטחוניים והרחוב הפלסטיני מודעים לחשש של השלטונות בישראל ומנצ  .7

במשך כל השנים ידעו האסירים והחברה הפלסטינית לנצל את אמצעי שביתת הרעב  .זאת

 בוקשם.דרכים שונות בידיעה שבסופו של דבר, בעיתוי הנכון, הם יקבלו את מב

שאין להיכנע לדרישות  ,שהתבססה על תפיסה ,2004ההתמודדות עם שביתת הרעב בשנת  .8

. בכל שביתות רעב הקבוצתיות, היה חשש מהתפתחויות הוכיחה את עצמה ,האסירים

ולכן החליטו  מקבלי ההחלטות  ,שליליות ברחוב הפלסטיני כתוצאה מהאירועים בכלא

שונתה הקונספציה  2004ביתת הרעב בשנת בממשלה להיכנע לדרישות האסירים. בש

השביתה הסתיימה ביוזמת . חלט להתמודד גם עם תגובת הרחוב, במידה ותבואווה

 ללא קבלת הדרישות וללא משא ומתן. ,האסירים

האסירים הביטחוניים כיום הם חלק פעיל  .שגים שלויההיש פער בין מוקד הכוח לבין   .9

סטיני בפרט. הפוטנציאל הטמון  בשימוש לרעה מרשת הטרור העולמית בכלל והטרור הפל

מצליחים להניע את החברה הפלסטינית לפעולות אינם ברשת הוא גבוה, אך, למעשה , הם 

אסירים משביתות הרעב נבעו מהתגובה הנכנעת של אליהם הגיעו ה לטובתם. ההישגים

 ממשלת ישראל ולא בגלל מעורבות החברה הפלסטינית. 

כל  .רדואגים לשני אינטרסים מרכזיים: תנאי מחייה ושחרוהאסירים הביטחוניים   .10

בריחות קשורים לצרכי האסירים הביטחוניים בכלא בשל ההתפרעויות או ה,שביתות הרעב

לכן, יש להתייחס לקבוצת זו כקבוצת אסירים בעלת מאפיינים ייחודיים היותם אסירים. 
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ב יותר מכוחם של אסירים ולבדוק מה השפעות המאסר על התנהגותם וכוחם. האם כוחם ר

 פליליים שמתארגנים בכנופיות בתוך הכלא? 

שאסירים הביטחוניים מהווים  היא השערה ראשונה מסקנה שניתן להסיק מבחינת ההשערה 

השוואת שנבדקה באמצעות  ,בחינת ההשערה השנייהמ. מוקד כוח בתוך בתי הסוהר בישראל

שהחברה ניתן להסיק , ת החברה הפלסטיניתתגובלבעיקר שביתות רעב קבוצתיות,  האירועים,

ציפו. תגובת האסירים הפלסטינית לא הגיבה לאירועים היזומים של האסירים בכלא באופן ש

הציבור הפלסטיני יצא להפגנות רחוב המוניות ואלימות הרחוב הפלסטיני היתה  מצומצמת. 

תהליכים אחרים בזמן בו התקיימה שביתת אסירים, רק כאשר התקיימו ברחוב הפלסטיני 

 כגון: תסיסה חברתית, לחץ כלכלי וכד', שהיו הגורם לתגובת הציבור הפלסטיני. 

כדי להעמיק את הבנת הדינאמיקה בין האסירים הביטחוניים בישראל לבין החברה   

 הפלסטינית יוצגו שני מקרי בוחן . 

מדובר . 2004ת שביתת רעב שכונתה "קיץ לוהט" שהתרחשה בשנמקרה הבוחן הראשון הוא     

מיועד לעורר את דעת הקהל על מנת להביא הישגים  לאסירים הבשביתת רעב ארוכה, אירוע 

הפצת "מסמך האסירים", שמהווה יוזמה שאינה הפרת מקרה הבוחן השני  הוא הביטחוניים. 

מדובר ביוזמה של מנהיגי האסירים . להשפיע ישירות על החברה הפלסטיניתשנועד סדר, 

יא הישגים לאסירים הביטחוניים בתחומי מדיניות פנים של החברה הפלסטינית שנועדה להב

 ולהשפיע גם על הסכסוך הישראלי פלסטיני.
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 חןוב יניתוח מקר : ' הפרק 

 2004"קיץ לוהט"  - : שביתת הרעב 1 מקרה בוחן 

. לה של אסיריםשמבוצע על ידי קבוצה גדו ,מהווה מהלך דרמטיבוצתית שביתת רעב ק     

מפעיל גורמים כמו משפיע על אורח החיים של בית הסוהר, יוצר תהודה ציבורית ואירוע כזה 

ארגון הרופאים למען האסירים הביטחוניים. שביתת את , זכויות האסירו ארגוני זכויות אדם

שרוצים  ,אפקט "טוטלי" למסרנתון שיוצר מות אסירים, הביא לרעב קבוצתית עלולה ל

שקדמו לשביתה  ,כל שביתות הרעב "סחיטה" להשגת הטבות.אמצעי ם להעביר ומהווה האסירי

  .בכלי זה הוכתרו בהצלחה, דבר שעודד את האסירים לעשות שימוש ,זו

 .הרקע לשביתת רעב. א

 . 2.9.04והסתיימה בתאריך  15.8.04בתאריך פרצה  ,המכונה "קיץ לוהט" ,שביתת הרעב      

             . בתוך שרות בתי הסוהר, בחברה הפלסטינית ובמדינת ישראלויות זו קדמו התרחשלשביתה 

הוא  .בעיצומה של אינתיפאדה אל אקצה 2003הנציב החדש נכנס ביולי  - בשרות בתי הסוהר

על כוונתו להקים יחידות מיוחדות לטיפול באסירים, דבר שנתפס על ידי האסירים הצהיר 

ברשות טלפון ניידים מכשירי  321נתפסו  2003בשנת . ב"סכשינוי מדיניות והקשחת עמדות ש

. בקיץ 28מכשירי טלפון ניידים 73סוכלה הברחתם של  2004במחצית . האסירים הביטחוניים

הסלמה באלימות ותוקפנות מצד אסירים הייתה ו התפרעות בבית סוהר שיקמה הייתה  2003

על מפקד אגף בבית סוהר גלבוע,  סגל )אסיר שפך מיםבניסיונות פגיעה , לרבות סגלהכלפי 

רכי דין ו, עהאסירים משפחותנוהלו על ידי כמו כן אסיר תקף קצין ביטחון בבית סוהר גלבוע(. 

   (2005כנגד אלימות הסוהרים הדרוזים )לפלר,קמפיין תקשורתי וחברי כנסת 

הפלסטיני ברחוב יצר ולנשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן בחברה הפלסטינית מונה           

לאבו מאזן, על מנת  כמחווהציפייה לשחרור המוני של אסירים. למרות ששוחררו אסירים 

שהרשות הזניחה אותם ועליהם לנקוט יוזמה ולעורר  ,תחושת אכזבהלאסירים יתה יהלחזקו, 

ישראלים בין שבויים החזרת טננבאום, תבצעה עסקה ה 2004בינואר  .את הרחוב הפלסטיני

את תחושת האכזבה והנטישה שהיתה בקרב האסירים  ההעמיקש ,באללהחיזישראל לבין 

, 2004מרץ ) מנהיגי ארגוני טרורחוסלו  ,בנוסף לכך קיימת בקרבם כלפי הרשות הפלסטינית.

הפלסטיני  בכלל  גרם זעזוע בעולם הערבי וברחוב דבר ש ,(ד יאסין ועבדל עזיז רנתיסימאח

, )"קיץ לוהט"תגובתם היתה מתונה  בניגוד  למצופה, אם כי ואצל האסירים הביטחוניים בפרט

2005.) 

לפני השלב האחרון במפת ו ,מטרותיה של השביתה היו שחרור כלל  האסירים תוך שנה         

תגרום לכך , שלהתעניינות גוברת בכלי התקשורת בארץ ובעולםהאסירים ציפו  הדרכים.

החמאס, כמארגן ויוזם   .כויות אזרחהקהילה הבין לאומית וארגונים לזינת ישראל של שמד

 , למעשה,שיפור תנאי המחייה היו. הישגים פוליטייםשיביא לו  ,בעיקר שחרוררצה  ,השביתה

 )מסמך פנימי: "קיץ לוהט"(. תוצר לוואי של השביתה

 

 

 

 

                                                 
 2004עד יוני   2003לתקופה שבין ינואר  2004מסמך פנימי: סקירת מודיען מחודש יולי   28
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  תיאור השביתה. ב

נתפסו  שכן, 2003התחיל  במחצית אוגוסט  ,תכנון השביתה, שכונתה  "נשק מרצון"         

ל ידי . לראשונה תוכננה השביתה עההכנות לשביתהשהצביעו על  ,במספר בתי סוהר "אשגרים"

  (.2005, )"קיץ לוהט" החמאס והוקם ועד מיוחד לצורך ההכנות לשביתה

בגין אירועים שהתרחשו  ,במהלך השנה ,נדחתה פעמיים ,קפידהבשתוכננה  ,שביתת הרעב        

השביתה  .ת תשומת לב הרחוב הפלסטיני והתקשורת המקומיתבשב"ס ומחוצה לו ומשכו א

: הנהגת הרשות הפלשתינית, ארגוני הטרור בין האסירים לבין הגורמים מחוץ לכלאתואמה 

ניצלו ש ,סטיניםעורכי דין ישראלים ופלבאמצעות אום נעשה יואסירים בבתי סוהר השונים . הת

סייעו בידם חברי כנסת  ,כמו כן המשפחות.מהאסירים לבני מעמדם להעברת מסרים את 

, 2004ביקורים של חברי כנסת אצל האסירים במחצית הראשונה של  28התקיימו  שכןערביים, 

          .(2005)"קיץ לוהט",  מרביתם על ידי חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהמשה

חלב ליום(.  שתיית נוזלים )כוס  - שלבים: שלב ראשון 3 - השביתה תוכננה להיערך ב            

 צום מוחלט. - שביתת רעב ללא נוזלים וללא מים ומלח. שלב שלישי - שלב שני

 : (2005, )"קיץ לוהט" ערכות האסירים לשביתהיה

  בכל בית סוהר הוקמה ועדה מיוחדת שבסמכותה להפסיק את השביתה למקרה שדרישות

 .האסירים יענו

 נקבעו עקרונות קשוחים למשא ומתן עם השלטונות. 

 מידע יועבר רק לאסירים אמיניםהוחלט שו ,בע עקרון הסודיותנק. 

  שלום עכשיו'בחברי כנסת ערביים, תנועות פוליטיות כגון נקבע שיש לעדכן ולהסתייע' 

 וארגונים לזכויות האדם. 

 אום עם הרחוב הפלסטיני ומשפחות האסיריםבוצע ת. 

  ארגן עורכי לממן ועל מנת ל ,לצורך השביתההוקמה ש ,תיאום וקשר עם ועדה חיצוניתבוצע

 .דין שיבקרו ויתאמו בין האסירים בבתי הסוהר השונים

  שגריר "צלב האדום"על הסכם רשמי עם נציגי האו"ם, הרק שסיום השביתה יתבסס נקבע ,

 שרות בתי הסוהר ושירות הביטחון הכללי. , שופט עליון ולא עם צות הברית אר

  מכתבים להנהלת אחד מהאגפים בבתי הסוהר מכל המנהיגים העבירו כחלק מההתארגנות

הודיעו במכתבים  .(2005החליטו לפתוח בשביתת רעב )מלכה, הודיעו כי שבהם הכלא 

: שימוש דרישות( 72האסירים על כוונתם לפתוח בשביתת רעב תוך פירוט דרישותיהם )

המשפחות לאסירים,  ןהמפרידות בי ,בטלפונים ציבוריים, פירוק מחיצות בביקורים

לבין הנהלת נם הפסקת חיפושים בעירום.  האסירים ביקשו פתיחת "דף חדש" ביחסים בי

ביקורים ללא מחיצות, קיום ביקור בבגדי אזרח, הארכת זמני הביקור,  ,שרות בתי הסוהר

, פתיחת תאים במשך כל היום, הקמת חדרי כושר לשימוש ית סוהרתנועה חופשית בתוך ב

חופשית של המנהיגים בין בתי הסוהר, דרישה ללמוד האסירים במשך כל היום, תנועה 

באוניברסיטאות בגדה ובעזה, רכישת מחשבים ופתיחת אינטרנט לשימושם, הכרה בהם 

כשבויי מלחמה, התייחדות, להתחתן ולהוציא זרע לצרכי הפריה מלאכותית ועוד עשרות 

  (.2005, )"קיץ לוהט"דרישות

  :הופצה על ידי האסירים פקודת מבצע 
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 פקודת מבצע מסודרתאסירים הביטחוניים העבירו ה"

של מנהיגי השביתה ערב בתחילתה. ההכנות שעשו 

המחבלים נמשכו שנה שלמה ושביתה זו יצאה לדרך 

 (.2004) לפלר,    "בראשית כהונתו של הנציב

הצטרפו חלק מהאסירים הצהירו שהם  ,מספר בתי סוהרב 15.8.04פרצה ביום השביתה       

שביתת  וך הזדהות עם יום האסיר הפלשתיני ולא על בסיס הצהרות מוקדמות.לשביתה מת

חשוב לציין (. 369( והדרים )70(, אוהלי קידר )400אסירים(, אשל ) 618הרעב התחילה בנפחא )

היו הראשונים להתחיל בשביתה, , לא 29שמנהיגי האסירים הביטחוניים, שישבו באגפי הפרדה

        . אלא הצטרפו בהמשך

אסירים עתירות לבית דין גבוה לצדק נגד הפעולות שנוקט שב"ס הבמהלך השביתה הגישו           

העניקו ראיונות לאמצעי . האסירים כל העתירות נדחו. כגון: ניודים והוצאת מזון מהתאים

 . (2004)לפלר,  פונים מוברחים והצליחו להביך את שב"סאהתקשורת באמצעות פל

הראו האסירים הצעירים, שלא הסכימו עם השביתה, סימני נמשכה יתה ככל שהשב             

התחילו להישמע קולות התנגדות חוסר הסיגריות. ובעיקר עקב שבירה בעיקר במישור הפיזי 

 ,פת"חהיריבות בין התחדדה הכעס כלפי המנהיגים והופגן והאסירים,  לשביתת הרעב בקרב 

  .(2005"קיץ לוהט", ) לבין חמאס שהוביל אותה ,התשהתנגד לשבי

 מדיניות שרות בתי הסוהר בטיפול בשביתה. ג

 : תהילשבהערכות שרות בתי הסוהר 

  ,שהמשיכה במהלך השביתה ,יזומההשביתה התקיימה מערכה הסברתית פרצה בטרם  .1

כללה תדרוך סגל דיפלומטים בישראל, תדרוך משרד החוץ, תדרוך שוטף לתקשורת הזרה ו

. רות בתי הסוהראת שגם בשגרה תקשורת הישראלית המסקרת המשרתת בישראל, תדרוך 

הופצו דפי הסברה לנציגויות ישראל בעולם, לשגרירים ולנספחי התקשורת בשגרירויות 

דבר , בזמן שאחרים שבתו, פורסמה תמונה של ברגותי אוכלהשביתה . במהלך השונות

 (.2005שהשפיע על הציבור מחוץ לכלא )לפלר, 

ששביתת רעב מהווה הפרת משמעת,  ,ביטחונייםאסירים הוברורים ל מסרים חדיםהועברו  .2

 (. 2004שלילת פריבילגיות והגבלות משמעותיות) לפלר, תביא לש

נמנעה כניסת עורכי דין וחברי כנסת דבר שהגביר את תחושת הבידוד בקרב האסירים   .3

  מציה וחוסר תיאום.רופעדר אינילהם וגר

בול למוצרי חשמל דבר שיצר בוקר מלח, סיגריות הוצאו מוצרים בעימתאי האסירים   .4

 קשה על ההתארגנות.יוה

להצטרף שלא  ,אסירים גרום לחלק מההצליחו לועם האסירים מפקדי בתי הסוהר שוחחו  .1

   .הכשלת השביתהסדר וסייע  לחוסר בר שגרם ד ,לשביתה

 .השרות בתי הסוהר לגבי עמדות ודרכי פעולתיאום בין כל הגורמים בתוך בוצע   .2

, ראש הממשלה והשר לביטחון פנים ם עמדות עם מקבלי ההחלטות בממשלהותאבוצע  .3

תו בתי הסוהר קיבל גיבוי מלא לעמד תבעמדה נוקשה והחלטית מול האסירים. שרותמכו 

 האסירים. דרישות מול 

                                                 
29

 אסירי הפרדה:  אסירים שמטעמים ביטחוניים הופרדו מהאסירים באגפים מיוחדים.   
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שפוטים, בין עצורים ובין , הפריד מנהיגיםעם המשא ומתן ניהל לא שרות בתי הסוהר  .4

 .מהאחריםבודדו ונותקו  םיננטייהדומהאסירים 

 .אותם הנציב הורה לתגמל ו ,מהאסירים לא הצטרפו לשביתה 30% - כ  .5

 תוצאות השביתהו תגובת הרחוב הפלסטיני. ד

שלא כמצופה מהן ערב פתיחת  ,הרחוב הפלסטיני נותר אדיש לשביתה כך גם מדינות ערב          

וכה ובקרב האסירים הביטחוניים ניכרה התעניינות ברחוב הפלסטיני היתה נמה. השביתה

נציב וקריאות לחטיפות בפגיעה פיזית בעד כדי איום רות בתי הסוהר הפתעה רבה מתגובת ש

 (.2005, )"קיץ לוהט" סוהרים

)גלבוע , שטה,  , בעיקר של בני משפחות האסיריםהתקיימו הפגנות  מצומצמות מול בתי הסוהר

 (. 11  אשל, הדרים, איילון ושקמה( )נספח

מהמשבר תשומת לב הציבור את  טהרשות מנסה להסישפרשנים פלסטינים העריכו         

הציבור לא . לנושא האסירים וכך ללכד את השורות להמשך המאבק בישראלברשות הפוליטי 

יה יעייפות המאפיינת את האוכלוסהמבטאת את , שהיתה השתתפות דלה, שיתף פעולה

השביתה לא הצליחה להיות מנוף לקידום מעמד האסירים אלא נראה כי  .הפלסטינית מהעימות

רצו שות הפלסטינית . הפת"ח והרהפלסטיני בכלא וברחוב גהשיגה את ההפך, חיזקה את הפילו

)"קיץ  להמשיך אך הציבור אמר את דברו, בנוכחות הנמוכה הלסיים את השביתה והחמאס רצ

 (.2005, לוהט"

שביתת מסחר, שנכפתה על הסוחרים ברחוב הפלסטיני יתה יהת האסירים במקביל לשבית         

גם הפניה של  האסירים ומחאתם.שביתת ריכזה את תשומת ליבם יותר מאשר והפלסטינים 

הפלסטינים לעולם הערבי והקהילה הבין לאומית  בדרישה לראות בהם שבויי מלחמה לא 

 (. 2005, קיץ לוהט")" הצליחה. העולם הערבי לא הביע הזדהות עם האסירים השובתים

לא השיגה את המטרות של החמאס, ולא הביאה , היא נכשלה  בסיכומו של דבר השביתה     

 היא יצרה תחושת כישלון וחידדה את הפערים בין הפלגים. ,להטבה בתנאי המאסר. נהפוך הוא

  :השביתההסיבות לכישלון 

את חיפש דרכים לסיים "ח ארגון הפת, שכן חילוקי דעות בין הארגונים השוניםהתקיימו  .1

 .שגרר אותם לשביתה רעב האסלאמי ג'יהאד את הוחמאס השביתה והאשים את ה

  .30בגיבוי השר לביטחון פניםוזאת לא ניהל משא מתן רות בתי הסוהר ש .2

מדיניות שרות בתי הסוהר קבעה אסטרטגיה  של בידוד אסירים מהעולם החיצון, נקיטת  .3

ל גורמי התקשורת, הימנעות מיוזמת הידברות עם הסברה יזומה מקיפה על כ, יוזמה

 (. 2005, )קיץ לוהט" ל "יום אחרי"שמירת אופציה שומנהיגי האסירים 

 .הביטחונייםהאסירים עדר מידע ועמימות בקרב יה .4

ושולחים את תחושה שהמנהיגים אוכלים  ויצר 31ברגותימרואן הפרסומים בתקשורת לגבי  .5

 אסירים למות ברעב.ה

 של הרחוב הערבי ומדינות ערב הגבירו את תחושת הבידוד וחוסר הוודאות. עדר תמיכהיה  .6

 .דחיית עתירות האסירים בבתי המשפט  .7

                                                 
 .2ערוץ  13.8.04אולפן שישי   30
 ה מאסרי עולם בגין פעולות טרור ומרצה מאסר מרואן ברגותי הוא מנהיג פלסטיני שנשפט לחמיש  31

 הכלא הישראלי.      
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מעיד על  ,האסירים הביטחוניים בסיומה של השביתהשל בכיר על ידי מנהיג שנשלח  ,מכתב

   :          סיבות לכישלון השביתה, מנקודת מבטם של האסיריםה

כולם מסכימים שלשביתה נכנסנו כשאנו בוחרים את העיתוי "                         

הפוליטי והביטחוני והתקשורתי, והאווירה השוררת בשב"ס מהגרועים 

ביותר. רוב הנהגת האסירים פחדה בהתחלה לקבל את ההחלטה משתי 

היתה פגיעה  2000סיבות... הניסיון של רוב ההנהגה מהשביתה בשנת 

ירים, מה שהביא אותם להתבצר בעמדתם ולפחד בכבודם האישי מצד האס

שלנו( מתוך דאגה לעצמם דווקא ולא מתוך  -לקבל החלטה )לסיום השביתה

עקשנות שכך צריך דאוג. הסיבה השניה הם פחדו ששב"ס, אם לא ירמסו 

אותם האסירים, הוא זה שישבור אותם..... המשחק נגמר ויש מי שעדיין 

 .ב'( 2005)מלכה,  "קודותנחוש לקלוע לסל ולרשום לעצמו נ

ה בפני האסירים הביטחוניים מעמדעקב חשש לאך  ,הנהגת  האסירים הבינה שהשביתה קורסת

 פחדה להפסיק אותה.

תמשיך מדינת ישראל שציפו האסירים , לאור ניסיון העברגם מפני ש שביתת הרעב נכשלה       

קהל הדעת מולמנוע לחץ  ניהפלסטירחוב הפגנות בבמדיניות "קניית שקט" על מנת למנוע 

עם תה מתוכננת ומתואמת יהשביתה הי .ארגונים לזכויות אדם וזכויות אסירמו עולמיתה

לא שהנציב החדש  ,תוך ניצול תקופת החלפת נציבים בהנחה הגורמים ברשות )ארגוני הטרור(

 פנים. השר לביטחון בגיבוי ירצה להיכנס לעימותים. אלא שהם נתקלו במדיניות קשוחה יותר, 

שכן מנהיגי הפת"ח לא הסכימו  ,בא לידי ביטוי בכלאש ,הפילוג ברחוב הפלסטיניתרם לכישלון 

 פת"ח לחמאס על העליונות בכלא  ןמתח ותחרות בי. נוצר וי קיומהתעם עיועם מטרות השביתה 

האסירים הפסיקו את השביתה להישגים על מנת לבסס את מעמדו. שאף החמאס כאשר 

    דרישותיהם נענו וללא משא ומתן.ביוזמתם מבלי ש

עשויות אשר מספר מסקנות בעלות משמעות לקובעי המדיניות, עולות תיאור שביתת הרעב מ   

 להשפיע על ההתייחסות לשביתות בעתיד:

ובוודאי שלא את התמיכה שביתת הרעב לא קיבלה את התמיכה של הציבור הפלסטיני  .1

 ציפו האסירים. שלה 

תקיפה, ים )הצלחה או כישלון( קשורה באופן ישיר למדיניות תוצאת שביתת האסיר  .2

שנקט שרות בתי החלטית ונחושה, שלא להיכנע לדרישות אסירים באמצעות שביתת רעב, 

 הסוהר, בגיבוי קובעי המדיניות בממשלה.

 , ועיקרם: גורמים רבים משפיעים על  תוצאת שביתת  רעב של האסירים הביטחוניים .3

רשות הפלסטינית, מדיניות שרות בתי הסוהר, אינטראקציה בין עיתוי, מצב חברתי ב

 אסירים בכלא, תהליכים בסכסוך הפלסטיני ישראלי ועוד. 

שביתת רעב זו "שברה" את ההצלחות שהיו לאסירים הביטחוניים בשביתות הרעב  .4

, דבר שעשוי להוות מנוף לשינוי יחסם של האסירים הביטחוניים לשביתה, כדרך הקודמות

         מחאה להביא לשינוי במצבם. להביע
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רעב כללית, החברה הפלסטינית הייתה אדישה לשביתה שביתה האסירים יזמו  ,לסיכום           

ובסופו  ,עמד בתוקף על עקרונותיוו, שינה את מדיניותושרות בתי הסוהר לא הגיבה כמצופה,  ו

יוזמת האסירים לניתן להסיק ש מכאן . דבר  והשיגקו האסירים את שביתם ולא ישל דבר הפס

יתרה מזאת, כנראה בכלא אין את ההשפעה, שציפו לה האסירים, על החברה הפלסטינית.

שמעמדם של האסירים הביטחוניים, כחלק מרשת הטרור הפלסטיני, אינו משמעותי באופן 

 שיכול לעורר את החברה הפלסטינית לפעולה. 

 

 : "מסמך האסירים"  2מספר מקרה בוחן  

 מבוא א.

, "מסמך הפיוס הלאומי" מוכר גם בשם  ,11.5.2006 -שפורסם ב "מסמך האסירים"        

 .(8.6.06; מל"מ, 29.5.06מכון ראות,  הנקודות" ) 18"מסמך וגם  "מסמך ההסכמה הלאומית"

המסמך חובר בכלא "הדרים" על ידי חמישה מנהיגים בכירים של האסירים, נציגי ארגוני 

אן ברגותי מהפת"ח  ועבד אלח'אלק ולתקופות מאסר ממושכות, ובראשם מרהטרור, שנדונו 

הג'יהאד האסלאמי בפלסטין", עבד "באסם אלסעדי מחתמו גם  אלנתשה מהחמאס. על המסמך

 אל רחים מלוח מ"החזית העממית לשחרור פלסטין" ומצטפא בדארנה מ"החזית הדמוקרטית"

 .( 13 )נספח

ונים הפלסטינים במטרה ליצור בסיס מדיני מוסכם לכל המסמך מופנה לכלל הכוחות והארג

באופן חד צדדי. המסמך פורסם  ,לקבוע עובדות בשטח יםהפלגים ולסכל ניסיונות ישראל

קורא להקמת , והוא כשבועיים לפני פתיחת שיחות הפיוס בין הפלגים בעזה ובגדה המערבית

      . 32(8.6.2006בלבד ) הארץ,  ולריכוז "ההתנגדות" בשטחים 1967מדינה פלסטינית בגבולות 

הרשות הפלסטינית לרשות  לאחר ניצחון החמאס בבחירות שהפך אתפרסום המסמך נעשה       

הרשות שב ראש יו ,מאבקי הכוח והשליטה בין אבו מאזן .(8.6.06)מל"מ,  טביתושלטון דו ק

כאשר  ,ויות אלימותותומכיו )פת"ח ומנגנוני הביטחון( לבין החמאס הפכו להתנגד ,הפלסטינית

אין לאף צד יכולת הכרעה. יוזמתם של האסירים הביטחוניים בכלא נועדה למנוע את התרחבות 

. באמצעות "פתנה"( ולשקם את היחסים בין החמאס לפת"ח)מלחמת אחים כוללת להעימות 

 וס בשאלות מפתח בתחום ההתנהלות הפנים פלסטיניתזסננקוניסו האסירים להשיג  המסמך

, על רקע החרפת המשבר הכלכלי ברשות הפלשתינית. המסמך הופץ ך עם ישראלהסכסוו

, תוהו ובוהו, כאוס ואי בהירות, ההסלמה בהתנגשויות אלימות בין פעילי הפלגים החמושים

 (.8.6.06)מל"מ, תוכנית ההתכנסות ופרסומה של  ,שלאחר מעשה ,התנתקות

 תיאור המסמךב. 

 ושאים הבאים:בנשעוסקים  סעיפים 18מסמך כולל ה

   שבירתה ירושלים,  ,1967הקמת מדינה עצמאית, בשטחים שנכבשו על ידי ישראל בשנת

                                .(1) סעיף זכותו של העם הפלשתיני להגדרה עצמית ו

העם הפלסטיני במולדת ובגולה רוצה בשחרור אדמותיו "                                  

תו לחירות, לשיבה, לעצמאות ולהגדרה עצמית, כולל והשגת זכו

הזכות לכונן מדינה עצמאית שירושלים הקדושה היא בריתה, על 

  (.8.6.06)מל"מ,  "1967  -כל השטחים שנכבשו ב
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   אבטחת "זכות השיבה" לפליטים הפלסטינים ומתן פיצויים תוך ביצוע החלטת האומות

 (. 1,9)סעיף  194המאוחדות 

להבטיח את זכות השיבה לפליטים, לשחרר את האסירים "                               

והעצורים, בהתבסס על זכותו ההיסטורית של עמנו על ארץ 

אבותינו ואבות אבותינו ועל אמנת האו"ם, החוק הבינלאומי 

 (.8.6.06)מל"מ,  "והלגיטימיות הבינלאומית

 והגדרת הדבר כ"חובה  ,מצעיםשחרור כל האסירים והעצורים שבידי ישראל בכל הא

   (8לאומית מקודשת" המוטלת על ארגוני ההתנגדות )סעיף 

 שת "זכותו" של העם הפלסטיני לדבוק בהתנגדות בכל האמצעים  תוך מיקודה גהד

מערכה אלימה נגד ישראל על ידי חזית , ולנהל (3)סעיף  1967לשטחים שנכבשו בשנת 

 .(10נית")סעיף מאוחדת שתיקרא "חזית ההתנגדות הפלסטי

  הפסקת גילויי אלימות, איסור על שימוש בנשק במאבקים הפנים פלסטינים, סיום

הסיעות המיוצגות ב"מועצה  כלת שתתפוהב ,האנרכיה והקמת ממשלת אחדות לאומית

 (.6המחוקקת" )סעיף 

 עקרונות להסדרת סמכויות הייצוג של באמצעות קביעת  הסדרת סוגיית הייצוג הפלסטיני

 :שות הפלסטיניתשל הרף ו"אש

   הסכמות את אשף הוא הנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני. יש ליישם

מי אד האסלאיה'( אשר בהן הוחלט על צירופן של תנועות החמאס והג3/05) ,קהיר

 .(2)סעיף ף"לאש

  גרעין המדינה הפלסטינית העתידית, לכן יש לכבד את חוק היא  שות הפלסטיניתהר

 חלוקת סמכויות בין הנשיא לממשלה. עלה היסוד של

  להגשמת השאיפות  תהכרחישות הפלסטינית הקמת ממשלת אחדות לאומית בר

 יניות.סטהלאומיות הפל

   ניהול משא ומתן מדיני  הוא בסמכות אש"ף וכל הסכם גורלי יובא לאישור

או יובא , (2)סעיף  2006שתיבחר עד סוף  ,"המועצה הלאומית הפלסטינית" חדשה

 (.7אל עם )סעיף למש

 תכנית מדינית פלסטיניתבאמצעות  מאבק בכיבושלתהליך מדיני והמסמך קורא ל, 

בכל  67לצד התנגדות לכיבוש בגבולות , שתתבסס על לגיטימציה ערבית בינלאומית

 מדים לרשותו.והאמצעים שע

זכות העם הפלשתיני להתנגד ולדבוק בדרך ההתנגדות "                             

באופנים שונים תוך מיקוד המרי בשטחים הכבושים מאז 

, לצד כל פעולה פוליטית, מו"מ, פעולה דיפלומטית 1967

והמשך התנגדות עממית לכיבוש על צורותיו השונות תוך 

   (.8.6.06)מל"מ,  "הבטחה להשתתפות של כל המגזרים

 

מהווה תשתית של פת"ח וחמאס ולכן הוא אסירים נוסח על ידי  מסמך האסירים     

להידברות בין הפלגים הפלסטינים שאולי תביא יום אחד להקמת ממשלת אחדות פלסטינית.  

נציגי פתח דורשים , וחמאס ופתח חלוקים על קווי היסוד של ממשלת אחדות לאומית שתוקם
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הסכמה לאומית רחבה ותמיכה בין לאומית כדי להביא לסיום החרם הכלכלי על הרשות ) מכון 

 (.21.6.06יעה מתאריך ראות, יד

המסמך אינו מזכיר הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל, שתתקיים לצד מדינה             

בד ולא להסדר קבע לפלסטינית. נוסח המסמך מתיר אפשרות שמדובר בנכונות להסדר זמני ב

 סכסוך על בסיס התפיסה של שתי מדינות לשני עמים.סיום הל

שונה  הוא אך ,עצרת הכללית של האו"ם של ה 194ת יר את החלטמסמך מזכהנוסח           

( בדבר פתרון בעיות הפליטים באופן "מוסכם" )מל"מ, 2002מהנוסח של היוזמה הערבית )

 חופיגוע מיקאמצעות ם בג(.  ניסוח המסמך נותן לגיטימציה לניסיונות שחרור אסירים 9.6.06

ומצדד בהמשך  ,י לקידום המאבק הפלסטיניכאמצע ,טרורלתן לגיטימציה לאלימות ווהוא נו

  מערכת הטרור תוך מיקודה לגדה המערבית.

 תגובת הציבור הפלסטיני למסמךג. 

המסמך וממשאל אסירי החמאס בבתי הכלא השונים )חוץ מהדרים( הביעו הסתייגויות מ     

למסמך  בהודעות לעיתונות הדגישו האסירים כי הם מתנגדים בתוקף. העם שמתכנן אבו מאזן

אדין אלקסאם" בגדה  זודרשו מאבו מאזן לחזור בו מהחלטתו.  זאהר ג'בארין, מבכיר "גדודי ע

המערבית, השפוט למאסר עולם, הצהיר כי המסמך לא הוצג בפני אסירי החמאס בבתי הכלא 

(. לעומת זאת אסירי פת"ח בבתי 8.6.06ביוני, מתוך: מל"מ,  3השונים )סוכנות הידיעות "מעא", 

בהודעת תמיכה במסמך האסירים ובמשאל עם ) סוכנות תמכו א מגידו, קציעות ועופר הכל

 (.8.6.06ביוני, מתוך: מל"מ,  6הידיעות "מעא, 

פרסום "מסמך האסירים" ברשות הפלסטינית יצר תהודה ציבורית גדולה. ארגוני הטרור היו      

ן פת"ח שאיבד מכוחו ברחוב ס שעלה לשלטון לביאבעיצומו של פילוג בעל גוון אלים בין חמ

שנאנק תחת אנרכיה ומשבר כלכלי, חשש מהתלקחות מלחמת  ,הפלסטיני. הציבור הפלסטיני

) מל"מ,  ביע תמיכה נרחבת ב"מסמך האסירים" וביוזמת אבו מאזן לקיום משאל העםהאחים ו

8.6.06.)         

בו השתתפו נציגי פת"ח   י"נפתח מפגש "הדיאלוג הלאומי הפלסטינ 2006במאי  25-ב           

על רקע הלחץ הציבורי לשים קץ לאנרכיה ולאלימות , וזאת חמאס ושאר הארגונים הפלסטינים

בין פת"ח ומנגנוני הביטחון הפלסטינים לבין החמאס.  אבו מאזן ניצל את עיתוי פתיחת המפגש 

שרה ימים להודעת תמיכה ב"מסמך האסירים". בנאום הפתיחה הכריז אבו מאזן שאם תוך ע

למשאל את "מסמך האסירים" תוך ארבעים יום לא תושגנה הסכמות בין הצדדים הוא יציג 

אבו מאזן הטיל את ביצוע משאל העם על ועדת הבחירות המרכזית והוציא צו נשיאותי  . עם

 (.8.6.06)מל"מ,  לעריכת המשאל

כה בקרב הפת"ח, אש"ף אבו מאזן אימץ את מסמך האסירים בשל התמיכה הרבה לה ז             

מהפלסטינים  77% - על ידי אוניברסיטת ביר זית נמצא ש רךבסקר שנעוהציבור הפלסטיני. 

הוא תמך במסמך כדי לקדם שתי מטרות . (6.6.06תומכים ב "מסמך האסירים" )יששכרוף, 

. להעמיק 2לחזק את מעמדו מול ממשלת החמאס )בהנחה שיזכה במשאל העם(.  1מרכזיות: 

 ישראל.  עםלוונטיות שלו ואת מעמדו בזירה הבינלאומית כפרטנר למשא ומתן את הר

                 

אך אבו מאזן נתן לחמאס ארכה נוספת של  ,םהאולטימאטוהסתיים  2006ליוני  6 - ב            

כינס אבו מאזן מסיבת עיתונאים בראמללה בה הכריז על החלטתו  10.6.06 -מספר ימים. ב 

ובו תהיה שאלה אחת בלבד:" האם אתה מסכים למסמך  26.7.06שאל עם בתאריך לקיים מ
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קרא להמשך הדיאלוג והבהיר שאם תושג במסגרתו הסכמה על הוא כן/לא". –האסירים 

(. תנועת החמאס והג'יהאד האסלאמי 8.6.06)מל"מ, העם  הסוגיות  לא יהיה צורך במשאל 

הציגו אותו כמהלך בלתי חוקי, . הם ל עםוארגונים נוספים הודיעו על התנגדותם למשא

כ"מזימה" אמריקאית מתוכננת שנועדה להפיל את ממשלת החמאס וכצעד שנועד "לסחוט" 

מהעם הפלסטיני  הכרה בישראל.  כחלופה הציעו בכירי החמאס להאריך את הדיאלוג הלאומי 

 (.8.6.06ולהעביר את הדיונים לעזה )מל"מ, 

את הבדלי המעמדות שביטאו  ,רה הפלסטינית ל"מסמך האסירים"השונות בהתייחסות החב      

 מסמך האסירים""והיריבות בין שני מוקדי הכוח ברשות. הפת"ח הביע תמיכה ב

. לעומת זאת החמאס התנגד חמאסהואבו מאזן אף ניסה למנף אותו כאמצעי להפעלת לחץ על 

את . הם ראו הקיצוניות ושאינם תואמים את עמדותי ,מסעיפי המסמךבאופן עקרוני לחלק 

     (. 8.6.06) מל"מ,  ויוזמת  האסירים כמכשיר בידי אבו מאזן להחלשת החמאס וממשלת

לאחר פרסום המסמך, הוציאו החמאס והג'יהאד האסלאמי הודעה שאינם תומכים              

לא כיבד את והם חוזרים בהם מהחתימה עליו. המסמך נדחה על ידי החמאס ש ,במסמך

כדי להדגיש שהוא נעשה בלחץ  ,כונה על ידם "מסמך הדרים"ויים שהוא ניסח. המסמך השינ

 םסכיההמחלוקות בין חמאס לפת"ח במסמך האסירים התמקדו בכך שהחמאס לא  .ישראלי

את החלטת המוסדות סרב לקבל שאש"ף הוא נציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני ו

       .(28.2.07)דרזנין,   הבינלאומיים

החמאס הודיע כי עמדותיו ידועות ובבסיסן אי הכרה בלגיטימיות הישות הציונית.           

( "מסמך האסירים"ממשלת אחדות לאומית נשענת על מסמך ההסכמה הלאומית )לטענתו 

לכלול במסמך ההסכמה ניסה החמאס  (.11.2.07אשר אינו מכיר בישות הישראלית )דחוח הלוי,

נכונות להתגמש בעמדותיו הלא לממשלת אחדות, אך  הלאומית קריאה כללית להקמת

האידיאולוגיות. נציגי פת"ח דרשו שקווי היסוד של הממשלה החדשה יתבססו על המסמך 

את החרם תסיר ש ,בנוסחו המלא, יבטאו הסכמה לאומית רחבה ויזכו לתמיכה בין לאומית

בין החרם הבין בין מסמך האסירים להקושר הכלכלי על הרשות. התקיים "קרב המשגה" 

מסמך בהסכמות את להציג ניסו מתונים הכוחות . הלאומי על ממשלת הרשות הפלסטינית

בפועל, הסכמות אלה אינן , אך כהיענות לדרישות הקהילה הבין לאומית ועילה להפסקת החרם

מידה והקהילה הבין לאומית תשתכנע . הייתה הערכה שבכוללות הכרה מפורשת בישראל

חמאס להישאר בשלטון ולפרוץ את החרם יוכל המסמך מדיני הוא אומית שמסמך ההסכמה הל

ניסוח של "מסמך הסכמה את חמאס ופת"ח השלימו לבסוף  (.21.6.06הכלכלי ) מכון ראות, 

ת מדינה פלסטינית מלהקשא ומתן קורא לפתוח במ, שמבוסס על מסמך האסיריםשלאומית" 

       (.,Ynet  27.6.06; , יששכרוף28/6. ) הארץ, 67בגבולות  

באתר "אגודת ההגנה ללבנון ופלסטין התנגדות אסלאמית מוומאנט"  שנקרא "ממשלת 

  :למסמךהתייחסות  13.9.2006בתאריך ניתנה  33הזכויות"

 

למרות ההסכמה בין חמאס לפת"ח על הקמת ממשלת אחדות. "      

 -ישראל וארה"ב אינן "רואות במסמך האסירים" וביוזמה הסעודית מ

בסיס שעליו אפשר להשתית הפשרה ביחסים עם הממשלה  2002

כך עולה משיחות ההכנה שנערכו לקראת פגישת שרת  הפלשתינית ..

                                                 
33   http/:81.28.44.243/?lang=he&state=showbody_news&row_id=2436 
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החוץ הישראלית ציפי לבני עם שרת החוץ הישראלית האמריקאית 

"  עוד מוסיפים ש"נוקטת טיוטת קווי קונדוליסה רייס בוושינגטון

מ"מסמך האסירים". היסוד של הממשלה החדשה  עמדה הלקוחה 

חמאס מסכים להכיר בסעיפים "המשרתים את האינטרסים 

 ."הפלשתינים

הסכימו על מסמך  סטיניםאישר כי הארגונים הפל ,ד"ר עזיז דואיק ,טנהפרלמשב ראש יו      

מספר למרות בראשי תיבות, חתימה ראשונית האסירים הפלסטינים ואף חתמו עליו 

ונציג הארגון לשחרור פלסטין נא עמירה, חבר הועד הפועל של ח הסתייגויות של חלק מהפלגים.

"החלטנו לתמוך בהצעת האסירים ולקיים  :34בשיחה עם העיתון הצרפתיאמר מפלגת העם 

   ."אין לי ספק שרוב העם הפלסטיני יתמוך במסמך שחיברו מנהיגי האסירים, משאל עם

ה הלאומית )מסמך האסירים( הפלסטינית לא קיבלו את מסמך ההבנהגה החוגים בהנ      

מרצונם. לפי הצהרותיהם, מסמך זה יכול להוות בסיס להקמת ממשלת אחדות לאומית, אבל 

אך מאחר ויש לחץ עממי של שני   ,  Nonstarterלא בסיס למשא ומתן עם ישראל, כלומר הוא 

וץ מאי, אין רע בההצדדים להקמת ממשלת אחדות לאומית וכדי למנוע עימות אזרחי, במצב ז

 .(7.12.06)בשארה,  המסמך כבסיס לשינוי פנימי ברשות

 מתבסס על "מסמך האסירים",   8.2.07נחתם בתאריך  ש ,יש האומרים שהסכם מכה      

מאבק בעוסק בבניית האסטרטגיה הפלסטינית ההסכם לא מוזכר בהסכם. המסמך למרות ש

חסות עבדאללה מלך סעודיה  בהשתתפות בכירי הארגונים, בההסכם נחתם לשחרור פלסטין. 

חל איסור לשפוך דם פלסטיני, יש להקים ממשלת אחדות פלסטינית והרכבת ממשלה,  עיקריו:ו

פיתוחו ורפורמה בו. הסכם זה נועד לאפשר לשני הצדדים  ,לקדם הליכים לרה ארגון  של אש"ף

 דפליטים, מסגלהתפנות לקידום "השחרור מעול הכיבוש" ובראש ובראשונה לענייני ירושלים, ה

, האסירים והעצורים וההתמודדות עם גדר הביטחון וההתנחלויות. בעודם יושבים האל אקצ

 .(15.2.07ההסכם לא בוצע ) מל"מ, הפלסטיני ובמכה התחילו עימותים קשים ברחוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 http://www.hagada.org.ilפורסם באתר "הגדה  השמאלית"      34

 

http://www.hagada.org.il/
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 .תגובות בציבור הישראליד. 

יו שראו במסמך עדות ה, שכן הציבור הישראלי  קיבל את המסמך ברגשות מעורבים      

היו שטענו שמדובר (, ו7.6.06גוזנסקי,  ;23.6.07)איילון, התקדמותול לתהליכים חיוביים

 (. 11.4.07"בבלוף" )הררי, 

 הנימוקים שעמדו ביסוד עמדתם של אלה שרואים בו התקדמות:

נתפס  "מסמך האסירים"הנמרצת של מחמוד עבאס בעניין משאל העם על  התנהלותו  .1

 . (23.6.07יאלוג ולתיאום ) איילון, לדכבסיס 

 . מעמדו של אבו מאזןלכחיזוק  התמיכת העם במסמך האסירים פורש .2

             תפיסת "מסמך האסירים" כתמיכה בדרך של פיתרון מדיני. .3

א.ג( -צעדים אלה )המסמך האסירים והאולטימטום במשאל עם"     

הוא ממשיך זכו לתמיכה רבה בקרב העם הפלשתיני אשר מוכיח ש

כינון מדינה פלסטינית עצמאית לצד  –להעדיף פיתרון מדיני 

דברי השמאל. המציאות הפוליטית בקרב העם הפלסטיני  –ישראל" 

ובמיוחד לאור מסמך האסירים מחזקת את המערכה של שוחרי 

 (.  7.6.2006)גוזנסקי,  "השלום בישראל נגד הכיבוש

פיח רוח אופטימית  שכן הוא מכוון ה ,כפי שפורסם בתקשורת הישראלית ,המסמך .4

ליצור תשתית להידברות בין הפלגים הפלסטינים ועשוי להביא להקמת אחדות 

 (. Omediaפלסטינית )זיו מאור,  

 (8.6.06דובר הבית הלבן קידם בברכה את יוזמת משאל העם של אבו מאזן )מל"מ,   .5

"Abbas demonstrated that he was somebody who wants  to 

work toward  two – state solution to the Middle East 

conflict "( New Mexico, June 6, 2006, AFP)
35 

 :עמדתם של אלה שטוענים נגד המסמךלהנימוקים 

התארגנות נגד ישראל הוא מבטא , ו"להיט" תורן בכותרותהוא "מסמך האסירים"  .1

 (. 15.11.2007)ענברי,   פת"ח לפעולותהשמחייבת את 

 ( 11.2.07)ענברי,  קורא לאיחוד כוחות נגד ישראלשמדובר במסמך של תוקפנות   .2

הבלוף "המסמך כונה    הפת"ח מנסה לשמור על מעמדו של המסמך., ומזמן "מת"המסמך   .3

שכן אומרים לעם  שהמסמך קיים תחת השם "מסמך הסכמה , של מסמך האסירים"

ים של הפתח מסייעים למכור לרחוב אך מדובר בשני מסמכים שונים.  הפעיל ,הלאומית"

למרות שמסמך האסירים כבר איננו, והמסמך היחיד המדובר  ,הישראלי את השקר הזה

ברחוב הפלסטיני הוא מסמך ההסכמה הלאומית,  והוא היחיד שמופיע בהסכם מכה, מה 

 (2007שמלמד על מקומו של מסמך האסירים ) הררי, 

 לה" :מסמך האסירים הוא "מסמך של מריבה גדו .4

 

                                                 
 הדברים נאמרו למרות שאין אזכור במסמך האסירים לתפיסה של שתי מדינות לשני עמים. לקוח    35

  ..8.6.06מתוך: מל"מ,       



 66 

מסמך האסירים, שהיה מסמך חשוב מאוד מפתיע "     

מבחינת ההסכמה של כל פעילי הארגונים בבתי הכלא, 

חמאס, ג'יהאד אסלאמי, חזית עממית וחזית דמוקרטית, 

איבד, לפי הערכתי, מתוקפו וערכו אחרי שהחמאס והג'יהאד 

האסלאמי הסירו את תמיכתם במסמך, זה  כבר לא מסמך 

ימום של הסכמה או מכנה משותף אלא מסמך של שיש בו מינ

  .36(12.6.06, )נחמן טל"מריבה גדולה 

על אין בו ויתור על זכות השיבה, שכן  אין בו ויתור  ,אין במסמך מגמה לפיתרון הסכסוך .5

התחייבות להפסקת טרור בו אין ולריבונות על כל הארץ הוא מכוון זכותם על כל הארץ,  

 . (Omedia  ,)זיו מאור

הכריז  ,עקבות "מסמך האסירים" והמשקל שקיבל אצל חלק מאנשי הממשל בישראלב .6

 גורם ממתןשל היותו בשיזם את המסמך  ,ר את ברגותילשחרעזרא שיש גדעון השר 

 .37(4.2.2007לייטנר, )

ההנהגה הקיצונית בדמשק, עוסקים בפוליטיקה  לשזכו אפילו לתמיכה ש ,קרי המסמךעי .7

)לייטנר,  :" למה להילחם זה בזה הבה נילחם בישראל"אמסר המרכזי הוההפנימית ו

4.2.2007.) 

החריף את המאבק בין הצדדים שמסמך שכן מדובר ב ,"מסמך האסירים רע לישראל" .8

מבחינת האינטרסים של ישראל ברשות ולא הוריד את המתח באמצעות "דיאלוג לאומי".  

)בן  הכרה בישראלן בו , אישאיפה להקים מדינה עצמאית בשטחי הכיבושהמסמך מבטא 

 (.28.5.06ארי, 

מאיימת על החלום ש ,לבנות "קו הגנה" כנגד האסטרטגיה הישראליתקורא המסמך   .9

צורך להתמודד עם השלמת בניית ההפלסטיני למדינה עצמאית וריבונית ועל זכות השיבה. 

יש ההתנחלויות ותפיסת בקעת הירדן. המסמך מדג ,החומה, גדר הביטחון, יהוד ירושלים

את זכות הפלסטינים להתנגדות, איתור דרכים לכיבוש ושחרור הגדה וירושלים ושימוש 

ית עזה כנכס תמיכה אמיתי. הכפלת מאמץ הטיפול בפליטים, קידום ימיטבי באוכלוס

 (.28.5.06)בן ארי,  יותוהחומה וההתנחל תהחלטות בית הדין הבינלאומי בהאג לגבי הסר

באופן שגוי אותו שהמערכת הבינלאומית תפרש ימת סכנה שכן קי ,"המסמך גרוע לישראל"  .10

 ותתמוך בו. 

 .אין במסמך זה אפילו לא סדק קטן לקיום משא ומתן להסדר קבע עם מדינת ישראל .11

המסמך נועד ליצור מכנה משותף בחברה הפלסטינית על בסיס שתואם את הפלג המתון 

לאבו מאזן להפוך מחדש  בחמאס, קרי, הכרה חסרת משמעות בהסכמי העבר. המסמך עוזר

 (13.2.07למנהיג רלבנטי בחברה הפלסטינית )רשף,

 

                                                 
חבר הנהלת המועצה לשלום הביטחון, עמית מחקר במכון יפה ללימודים אסטרטגיים בראיון   36

 12.6.06', בתוכנית "הערכת מצב" ברשת ב
 מתוך ראיון לאתר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה   37



 67 

מסמך פלסטיני פנימי ללא  תוקף  של  "ההסכמה הלאומית"יש המכוונים לראות במסמך 

)בן ארי,  בו ישראל לא תדון ם המסמך יאושר במשאל עם גם א .38(20.6.06מדיניות )יששכרוף, 

28.5.06.)  

 . סיכוםה

משקפים ניסיון להגיע לפשרות בין  ,העקרונות שגובשו במסגרת "מסמך האסירים"             

הארגונים השונים, בעיקר בין פת"ח לחמאס על בסיס המכנה המשותף הנמוך ביותר. אולם 

גם לא את  נגדהקיצוניות יותר של החמאס ומ והמכנה המשותף שהושג אינו תואם את עמדותי

תואם את לא המסמך . שרות משמעותיות יותר מול ישראלנכונותו של פת"ח )אבו מאזן( לפ

אין בו הכרה במדינת מאחר ודרישות הסף של ממשלת ישראל ושל הקהילה הבינלאומית 

)מל"מ,  ישראל ובזכות קיומה, הפסקת טרור והכרה בהסכמים קודמים בין ישראל לפלסטינים

8.6.06). 

 לסטינית  עולות המסקנות הבאות:  מתיאור "מסמך האסירים" והשפעתו על החברה הפ      

  . בחברה הישראליתגם ו בחברה הפלסטיניתגם עורר דיון ציבורי האסירים" מסמך " .1

והאם ניתן למצוא בו עדות מסמך התמקד בעיקר בכוונות הגלויות והסמויות של הן הדיו

 לשינוי עמדות מהותי בחברה הפלסטינית.

השתקפות של הם האסירים ים שמראתהליך כתיבת המסמך, הפצתו והדיון סביבו   .2

עבר ה  בהווה, בייצוג להנהגקרבם בייצוג לפלגים, יש קרבם ביש , שכן החברה הפלסטינית

  ובעתיד.

האסירים בכלא. השונים ד הפלגים וחימסרים של ארה הפלסטינית בשידר לחהמסמך  .3

לגת מפו חברה הפלסטיניתבימים בהם ה. מהווים בעבור החברה הפלסטינית סמל למאבק

 מסר כזה יכול לגבש את החברה לקראת אחדות.  ,מלחמת אזרחיםונמצאת ב

בכיוון  עמדות בלשינוי של האסירים בכלא להתפרש כהתקדמות "מסמך האסירים" יכול  .4

 של דמוקרטיזציה והתמתנות.

 םאת מעמדחזק לצבור כוח ול"מסמך האסירים" הוא אמצעי של האסירים הביטחוניים  .5

הציב את כוחם על סדר היום הציבורי בחברה הפלסטינית, במטרה ול בחברה הפלסטינית

 לקדם את שחרורם.

"כמנהיגים  . האסירים נתפסים חיזק את מעמדם של המנהיגים בכלא"מסמך האסירים"  .6

 בחברה הפלסטינים הם אסירים לשעברלעתיד" של הרשות הפלסטינית, שהרי המנהיגים 

"שבויי , "לוחמי חופש"סטינית רואה בה שהחברה הפל(. מדובר בקבוצה 2005)אדאטו, 

הם סר ואחלקם היו מנהיגים עוד בטרם נכנסו למ  .מלחמה" או "אסירים פוליטיים"

שיעזור להם לנהל את ענייני , ניסיון רוכשים ניסיון בניהול משא ומתן עם שלטונות הכלא

 (.1991המדינה הפלסטינית בעתיד )גנור, 

מנהיג פת"ח בכלא, שנשפט לחמישה  מרואן ברגותי,חיזק את מעמדו של מסמך האסירים   .7

מאסרי עולם. מסמך זה הציג אותו כמנהיג מתון, שיכול לתמוך בתהליך השלום ולמלא את 

קולות לשחרר את גם מקומו של אבו מאזן, החלש, בהנהגת החברה הפלסטינית. יצאו 

 ברגותי לטובת השתלבותו  בהנהגת הרשות.

                                                 
 .20.6.06מבוסס על מאמר של יששכרוף בעיתון הארץ בתאריך   38
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ה מרואן ברגותי להחזיר לפת"ח את השליטה על המצב באמצעות "מסמך האסירים" מנס .8

למעשה, את הסכסוך בין מבטא, .  המסמך 2006בעקבות עליית החמאס לשלטון בינואר 

 חמאס לפת"ח וניסיונו הכושל של פת"ח לשמור על כוחו ועל מעמדו בכלא ומחוץ לכלא.

מטרה לגבש ב, אחדות לאומיתשל בכיוון מסמך האסירים מיקד את החברה הפלסטינית  .9

התפרסם במהלך ניסיונות להדברות בין רשות אחת עם ייצוג אחד. מסמך האסירים 

יש  תהליך הדברות.חזק את מעמדו ולקדם כדי ל ו השתמש בהארגונים וראש הרשות 

 מסמך זה הוביל בסופו של דבר ל"הסכם מכה" .אומרים ש

חלה שכן  ,זיק מעמד"הסכם מכה" לא החבמסמך הסתיים בתקופה קצרה והציבורי הדיון  .10

 הסלמה בחברה הפלסטינית והפילוג קיבל מימדים של מלחמת אזרחים מזוינת.

 .מסמך האסירים מצביע על משמעות שיש לאסירים הביטחוניים בחברה הפלסטינית .11

מניתוח תוכן המסמך ניתן להבין שמצד אחד  פונה המסמך להסדרת התהליכים             

שתוביל מהלכים  ,לאחד שורות ולגבש הנהגה אחת משותפת הפנימיים בתוך הרשות במטרה

שכן  ,מצד שני מנסים הכותבים לא לעורר ויכוחים על רקע אידיאולוגילטובת העם הפלסטיני. 

בו שינוי ממשי המעיד על התקרבות לסיום הסכסוך, אין הכרה במדינת ישראל, יש בו אין 

ל החברה הפלסטינית ולכן אין בו ביטוי תמיכה בהמשך מאבק מזוין, בכפוף לתנאים ולצרכים ש

בקרב התנגדות נוסח בזהירות כדי למנוע שהמסמך היא ההתרשמות כמו כן למתינות ממשית. 

חשב כהסתה וזאת על ייכדי שלא  ,והנהלת שרות בתי הסוהר מקבלי החלטות במדינת ישראל

    . כליאתםמנת למנוע פגיעה בתנאי 

הוא היה משפיע על הרחוב אליו, דות, כפי שהמסמך מכוון לו היה מתממש מהלך של אח        

תה יכולה להיות לו השפעה על הסכסוך ועל הרחוב הישראלי)זיו יהפלסטיני אך ספק אם הי

 .(Omedia , מאור

 על מסמך האסירים:                            עורב בניסוח מסמך האסירים,מ, שהיה 39דברי אסיר

ן את הקשת הפוליטית מסמך האסירים ניסה לכוו"

הפלסטינית, אך המצב היה יותר מורכב, מסמך עשה את שלו, 

אך המציאות קשה. זה עניין מורכב, לא רק פנים פלסטיני, אלא 

, כי אסירים עשו מאמץ משמעותי ולא הצליחוערבי ובינלאומי. 

וצריך יותר משחקן אחד, ושחקנים רציניים המצב מסובך 

הדגשות  )(9.3.08ראיון אסיר, ) "צריכים להיכנס לקטע הזה

 .א.ג(-שלי

 ניתן להבין מניתוח המהלכים ותגובות בחברה הפלסטינית ובחברה הישראליתלסיכום:     

נבעה מהעובדה סמך האסירים" מהתהודה הציבורית של ". יתה הסכמה למסמךילא השכלל 

אטום שהציב שנתן לו תנופה באמצעות האולטימ ,השתלב עם האינטרסים של אבו מאזןשהוא 

לא הצליח להביא המסמך לארגוני הטרור. למרות הדיון הציבורי והקשר שלו ל "הסכם מכה" 

 .לאחדות בקרב החברה הפלסטינית ולא הביא לשינוי

 

                                                 
 אסיר בטחוני: מרצה מאסר בגין רצח על ידי פעולות איבה, ניסיון לרצח, קשר לביצוע פשע והסתננות.   39

 ראשון,, גרוש ללא ילדים, תושב לבנון, חבר החזית לשחרור שפוט לחמישה מאסרי עולם, רווק, מאסר     
 לאומי פלסטיני.    
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 דיון ומסקנות ' : ופרק  
       

אחזקת אלפי אסירים פלסטינים בבתי הסוהר מחייבת הבנה של מאפייני קבוצה זו,          

מדיניות ישראל התבססה על הסכסוך הישראלי פלסטיני. מם שהם חלק מהותי בעיקר משו

ליצור תסיסה בחברה הפלסטינית ולהשפיע על בכוחה הנחת עבודה שמדובר בקבוצה ש

ביטוי עד כדי יצירת התקוממות עממית נוספת.  ,תהליכים שעלולים לשבש תהליכים מדיניים

                             לכך יש בפקודת שרות בתי הסוהר שבה נכתב:

 באסירים השפוטים בגין עבירות נגד ביטחון המדינה קיים"                                  

 בכלל ולסיכון פוטנציאל ממשי לסיכון ביטחון המדינהבדרך כלל                                  

 .40(15.3.02)פקודת נציבות, "הרהסדר והמשמעת בבתי הסו                                 

 .א.ג(-)הדגשות שלי                                 

הפלסטינית שהתרחשו בכלא ביוזמות האסירים, לא הביאו את החברה  ,רוב האירועים        

בדרך היתה  ,. כאשר  הייתה תגובה חריפה, היאתגובות מינוריותלפעולות תמיכה, למעט, 

האסירים הביטחוניים אמנם לאור זאת, ניתן לומר שם אחרים בחברה.  קשורה בתהליכי, כלל

הם אינם יוצרים תהליכים ו נמוכה תםהשפעיש  עצמםלכש ,אירועיםלמהווים מוקד כוח אך 

שהאסירים הביטחוניים אינם ניתן להגיע למסקנה . מכאן משמעותיים בחברה הפלסטינית

יחד עם זאת, אין ספק שמבנה הרשת  מהווים סיכון לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

פוטנציאל נזק גדול שיש למוקד כוח זה ולכן נדרש להתחשב בו בתהליך קבלת מצביע על 

 החלטות.

ראשית, חשוב לציין שהתנגדות היא חלק אינטגראלי מהתנהגות אסירים  בכלל ואסירים      

 ,McEvoy)  בכלא והישרדותלמאסר להסתגלות של , שכן היא משמשת דרך ביטחוניים בפרט

2001; Barak-Glantz,1983 ;Jacobs,1977אסירים צריכים משמעות קיומית כדי לשרוד .) 

 ,McEvoy , בעיקר אסירים ביטחוניים שנכלאו על רקע אידיאולוגיה ומאבק לאומי )בכלא

2001 ; Cohen and Taylor, 1972).    מקור כוח ולכן מספקת לאסירים הפעלת התנגדות בכלא

עדות לכך יש  .(Scott, 1985; 1990; Sluka,1995)הפרות סדר בכלא ויהיו התנגדויות תמיד 

 אסיר בטחוני בכלא "הדרים" : בדבריו של 

 שביתת רעב מחזקת את האסירים, נותנת תחושה של ביחד"                                  

 ותן הרגשה שביחד השגנו. סבל משותף, דרך משותפת, כל השיג נ                           

 מקבלים מה שביקשנו, עצם החזקת  אשביתה מחזקת, אפילו של                           

      .(9.3.08) דברי אסיר,  "ביכולתו ,לאדם ,נותן אמון ,מעמד תקופה                           

בשנות שהחל להתגבש  ,תנשען על מבנה הרשת החברתיהאסירים הביטחוניים כוחם של          

 ,שהשתלב ברשת הטרור הפלסטינית למבנה היררכי משותף לכל ארגוני הטרור בכלא ,השבעים

 מוקד הכוח בנוי משלושה נדבכים: תהליך של "התארגנות עצמית". ב

שמאפשרת להם נגישות בזמן  ,רשת הטרור העולמיתשהיא  ,רשת המלחמהבהשתלבות   .1

 .באזור בפרטבכלל ו קצר למוקדי טרור בעולם

                                                 
 "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים", שרות בתי הסוהר.  03.02.00פקודות נציבות,   40
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ף כוחה בכלא קמתו ,שקיבלה מעמד בחברה הפלסטינית ,מנהיגות חזקה בתוך הכלא .2

 ומתוקף תפקידה בעיצוב החברה הפלסטינית לאחר שחרורם. 

שגים" ולחזק את י"ה שאפשרה לאסירים לצבור ,מדיניות הססנית של מדינת ישראל  .3

 מעמדם.     

הפלסטינית לא מגיבה להפרות סדר בכלא מדוע החברה , ומדוע לא ממומש הפוטנציאל הזה

לשאלה נעוצה  התשובהניתן לומר  ש ?המצופהבהתאם לציפיות האסירים ובעוצמה 

החברה ועוברת תהליכים שעברה , לבין באינטראקציה בין התנהגות האסירים בכלא

 הפלסטינית ומדיניותה של מדינת ישראל. 

משתי סיבות א בא לידי ביטוי לאסירים הביטחוניים הקיים בפוטנציאל הנזק      

, גורמים הסביבתיים והפסיכולוגיים שגורמים לאסירים לריסון התנהגותם בכלאהעיקריות:

השינוי המשמעותי שחל במעמדם של האסירים בחברה הפלסטינית ובקרב ארגוני הטרור ו

 הפלסטיני.

מגדירים את  ,עצמם כלוחמי חופש במאבק אנטי קולוניאלי אסירים ביטחוניים רואים      

 מדינת ישראלכאשר . מתנהגים בהתאםו עצמם כ"אסירים פוליטיים" או "שבויי מלחמה"

שקד, : ראיוןהכירה בהם כשבויי מלחמה דה פקטו )קיבלה את דרישתם שלא לעבוד היא 

קשורים למה הם אינם מאסרם למאבק ובזמן הם כבר תרמו מצהירים שאסירים (. 2.2.08

ת השקט בבתי הסוהר . עמדה זו מסבירה א(17.2.08: סביתי, ראיוןשקורה מחוץ לכלא )

ניתן לומר שהאינטרסים העיקריים של ברחוב הפלסטיני. רבים פיגועים תחילו בתקופה בה ה

 .ם: שיפור תנאי מאסר ושחרור מוקדם ככל שניתןההאסירים 

והיא ה זקחבכלא הייתה ההנהגה . בעבר הנהגת האסירים בכלא חלשהבשנים האחרונות       

. בשנים האחרונות, עם התחזקות החמאס השונים התבססה על שיתוף פעולה בין ראשי הפלגים

(. 2008נחלשה ההנהגה בכלא )ראיון: בכיר בשב"ס,  ,והעמקת הפילוג ברשות הפלסטינית

חולשתם ניכרת בפרסום "מסמך האסירים", שנועד להשפיע על ההנהגה הפלסטינית ולשדר 

המסמך קיבל תנופה ותהודה ציבורית בזכות אבו מאזן, יושב ראש י נראה כאחדות מהכלא. 

אלמלא הציב את . הרשות הפלסטינית, שהשתמש בו כדי לחזק את מעמדו מול החמאס

האולטימאטום, סביר להניח שהמסמך היה יורד מסדר היום הציבורי מוקדם יותר ולא היה 

 מקבל את ההתייחסות שקיבל. 

, מחשש שמצבם ישתנהסדר היום בבית הסוהר שיבוש אסירים מהכמו כן נמנעים          

 ענייני, הוגן, קורקטיאליהם יחס ה .של שלטונות שרות בתי הסוהרהרתעה אפקטיבית ביטוי ל

מרוסן  ,על ידי יחיד או קבוצהשמתרחש  ,אירוע אליםכל  . מחוות על בסיס הומאניכולל ו

שלילת גוררים סירוב לבצע הורות וכד'(  אירועים שאינם אלימים )הסתה, ויכוחי ו, מיידית

רצף הצלחה בשביתות קטע את   2004,כישלון שביתת הרעב בשנת  ,בנוסף לכך פריבילגיות. 

האסירים   מנהיגי ,רות בתי הסוהרראש ענף פעילות חבלנית עוינת בשולדבריו של  בעבר

 .(2.2.08)ראיון: בכיר שב"ס, מעמדם שעלול לפגוע ב ,מכישלון נוסףחוששים 

 שכן בדרך כלל, האסירים הביטחוניים ניתן להניח שלמאסר יש השפעה על בנוסף לכך,      

ם עוקשור נוקשה המבנה החברתי ההיררכי בכלא הוא  .מרצים תקופות ארוכות בכלאהם 

מרחב התמרון האישי של כל אסיר בטחוני הוא מוגבל ביותר. לכן . ארגוני הטרור מחוץ לכלא

סטים למאסר מחייבת אותם לכללים הפורמאליים של הכלא ולכללים הלא כניסתם של הטרורי

הוא נוקשה  ,פורמאליים של האסירים ומנהיגיהם. הפיקוח החברתי של תת תרבות האסירים
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עוברים תהליך שיקום וטיפול מאחר ואינם מוכנים לקבל עזרה . האסירים אינם צייתנותדורש ו

פנית הם יתקשו לעשות זאת בגלל המבנה החברתי. תיבקשו לבצע אם לכן . משלטונות הכיבוש

כל אסיר, ברמה האישית מתמודד עם שלילת החופש, שלילת הקשר הרציף עם המשפחה, 

המספקים מידע על  ,לא נמצאו מחקרים או מאמריםהבדידות והשלכות נוספות של מאסר. 

סירים עוברים תהליכים נפשיים ועמדות בקרב אסירים ביטחוניים בישראל למעט הערכות שהא

(. חלקם עוברים תהליך של התמתנות ומגיעים 24.1.08בינור, :ראיוןבזמן המאסר מהפך נפשי )

שצריך להשלים עם מדינת ישראל ולקבל את קיומה, אחרים מושפעים מהקו  ,למסקנה

: ראיוןהמיליטנטי, הקיצוני ומעמיקים את הבסיס האידיאולוגי שמוקיע כל קשר עם ישראל )

פילוסופיה, דבר שמשפיע על יכולת בתחום ה(. האסירים רוכשים השכלה, בעיקר 2.2.08שקד, 

דברי אסיר בטחוני על השפעת  (.17.2.08ביתי, ס ראיון:ההדברות שלהם עם השלטונות )

 המאסר על האסירים הביטחוניים:                            

שנה, נכנס לבית סוהר צעיר, יושב חמש עשרה אסיר הגיל משפיע, "

הזמן שעובר משפיע, במובנים מסוימים לטובה. ולומד על החיים, 

אדם שנכנס לכלא פוגש הרבה אנשים אחרים, מבוגרים וצעירים, 

. רואה הרבה דברים, משמחים ועצובים ובסופו של דבר מתפתח

. כאשר אדם חי אתה לא אטום ולכן מושפע רגשית, נפשית ושכלית

ו יותר שקול דעת, הוא צריך בקבוצה הוא מחוייב לחוקים, יש ל

סבלנות, צריך להיות חכם. בעקבות חשיבה בזמן המאסר יש 

)ראיון אסיר,  "אסירים שהיו עושים את המעשה שעשו אחרת

9.3.08.) 

בגין חוזרים למאסר האסירים המשוחררים מ 35% עולה כי  בתי הסוהר נתוני שרותמ        

נתוני שרות בתי )וג'יהאד אסלאמי  סירי חמאס ם אהמ 80% –כ עבירות נגד ביטחון המדינה ו

       (. מכאן ניתן להסיק ששיעור גדול מהאסירים המשוחררים נמנע מפעילות טרור.הסוהר

 ,ששוחררו בעסקאות חוזרים לפעילות טרור אסיריםשיעור גדול יותר מקרב חשוב לציין ש     

במסגרת עסקת ששוחררו  קרב האסיריםמלמשל, המחויבות שלהם למשחררים. בשל כנראה 

מחצית מהמחבלים ששוחררו , כ(2007)אלמגור,  חזרו לבצע פעילויות טרור 48% - כ ג'יבריל 

היוו את הגרעין הקשה של ו שבו לפעילות טרור 1993-1999  כמחווה להסכמי אוסלו בשנים

אשר גבתה את חייהם של מאות ישראלים ואילצה את מדינת ישראל  ה,אקצ-אל תאינתיפאד

אסירים  6,912בשנים אלה שוחררו צאת לפעילות מבצעית במסגרת מבצע "חומת מגן". ל

 80% ך הכול ס. (2003( נעצרו על פעולות רצחנית )עד אוגוסט 12.4%) 854ביטחוניים, 

בצורה זו או אחרת בפיקוד, הדרכה או ביצוע פיגוע )אלמגור, למעגל הטרור מהאסירים חזרו 

. פיגועים על ידי מחבלים ששוחררו בעסקאות קודמות  30פחות   בוצעו ל  2000(. משנת 2007

 (.2007אזרחים ונפצעו  מאות )אלמגור,  177נרצחו   בפיגועים אלה 

לידי  ותבא ןכפי שה ,המאסרשל השפעות ניתן לזהות על פי עדות האסירים הביטחוניים,       

לא נחקרו על אוכלוסיית ש ,מדובר במשמעויותמאחר ו ביטוי גם אצל האסירים הפליליים.

 ראוי לבחון ולחקור.  ש ,תופעותיש להתייחס אליהן כ, אסירים ביטחוניים
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. (2003)גולדברג, מהאסירים הפליליים  חלקמאפיינת תופעה שהתמכרות למאסר היא      

התמכרות למאסר. תאר מצב, שמאפיין הוא  41במסגרת ראיון עם אסיר בטחוני בכלא "הדרים"

היה משוחרר הרבה לחשוב על המאסר, התרועע, בעיקר, עם אסירים ות שבתקופלדבריו 

על החיים של האסירים שנשארו בכלא. מאפיינים אלה משקפים לחשוב הרבה ומשוחררים 

את הסיכויים לחזור לפעילות טרור כדי לחזור מגדילים ו, "געגועים" אל מרכיבי החיים במאסר

 למאסר.                            

הזמן חשבתי על האסירים בכלא, כל אסיר משוחרר  כל"

שנה. ההתנסות  30חושב על "האחים" שלו בכלא. יש אסירים של 

בכלא הופכת למשהו בתוך האדם, זה כמו טראומה, כל הזמן יש 

לך זיכרונות. בזמן הזה בכלא עברתי הרבה, עשיתי, עכשיו חברים 

בזמן שאתה שלי סובלים ככה, והרבה פלסטינים בחוץ היו בכלא 

נפגש איתם בחוץ, מדבר על בתי הכלא. בית סוהר נדבק לחיים של 

 .(9.3.08)ראיון אסיר,  "הבן אדם בחוץ

 נובעים מהשהייה במאסררווחים פסיכולוגיים  שהשפעה נוספת של המאסר מתבטאת ב

(Toch,1992;Gendreau& Bonta,1984; Zamble & Porporino,1990) . מחקרים רבים הראו

האסירים הפליליים מתמודדים טוב יותר בכלא ומרגישים "טוב יותר" בכלא מאשר שחלק מ

האסיר הפלילי, שמתקשה להתמודד עם משימות החיים    (. Bondeson,1989מחוץ לכלא )

ר" אותו מהתמודדות עם הבעיות טמחוץ לכלא, מבצע עבירה ונכנס לכלא, דבר, שלכאורה, "פו

 (.  Zamble & Porporino,1990מחוץ לכלא )

מאסר רביעי מעיד על עצמו: "מתוך הסבל של בית סוהר אתה לשפוט שאסיר בטחוני,           

"התופת בכלא היא תופת קלה יותר  הוא הוסיף ש חוזר, הסבל מושך אותך עוד פעם לכלא"

       . 42(9.3.08מאשר התופת של לשבת בצד, ולעומת התופת שעובר העם שלי" )ראיון אסיר, 

"מפלט" לקשיים בכלא חלק מהאסירים הביטחוניים מוצאים  ,שאולי ,להניח ן ניתןמכא    

האסיר הביטחוני, מבצע פעילות טרור, ומתוקף מעשיו הוא חוזר  האישיים שלהם מחוץ לכלא.

מהאסירים חוזרים למאסר אך ראוי לזכור שחלק ניכר מהאסירים  35%. אמנם רק למאסר

, לעיתים מאוד מאסר ארוכות והם משתחררים מבוגרים ראשון, לתקופותכבר במאסר שפוטים 

  חולים או במסגרת עסקאות לשחרור אסירים.

בנוסף לכך  תיאר אסירי בטחוני את החיים בכלא כ"חיים בתוך פריזר", ביטוי למצב בו 

 -מצב שתואר בספרות המחקרית כ. "קיפאון"של מצב בהאסיר בתקופת המאסר נמצא 

Behavioral freezing"( "Zamble & Porporino,1990.)  

הרווחים הפסיכולוגים שיש במאסר, התמכרות למאסר ו"קיפאון התנהגותי" עשויים         

מחוץ לכלא. עצמם ל"דאוג" להביטחוניים להיות בעלי השפעה על מידת  היכולת שיש לאסירים 

ברווחתם  ,רבעיקבכלא, ניתן להניח שאסירים ביטחוניים, כמו האסירים הפליליים, עוסקים 

האסירים הפלילים  מתוך הכעס שלהם על "החברה" ותחושת הקורבנות משאפיינת . האישית

חלק גדול מהם והאסירים הביטחוניים מתוך הכעס שלהם על הכיבוש  ותחושת הערך  העצמי 

בשל כל אלה היכולת שלהם  שמספק להם הסטאטוס של "אסיר בטחוני" בחברה הפלסטינית.

                                                 
41

 אסיר זה מרצה מאסר רביעי בגין עבירות נגד ביטחון המדינה. במאסר הנוכחי שפוט לשלושים וחמשה מאסרי עולם.  
42

 יר בטחוני זה מרצה מאסר רביעי.אס  
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על החברה הפלסטינית קטנה, בלי קשר למידת הנכונות של החברה  ליצור מצבי השפעה

 הפלסטינית להיות מושפעת מהם. 

התרחשו   ,הגורמים הפסיכולוגיים והסביבתיים שמשפיעים על התנהגות האסיריםלצד       

ששינו את מעמדם של האסירים הביטחוניים תהליכים  ,בחברה הפלסטיניתגם תהליכים 

 .  להם על החברה הפלסטיניתההשפעה שצמצמו את ו

כ"גיבורים", ששילמו בשל מעמדם האסירים מחויבות מוסרית כלפי יש חברה הפלסטינית ל     

קיים פער גדול בין הצהרות החברה הפלסטינית לבין  אלא שאת מחיר המאבק הלאומי. 

אך מצד שני  ,"מטרה קדושה"שחרורם הוא מצד אחד החברה מצהירה  ש .תהליכים בשטח

         .   בהתאם לציפיותיהם למענםפועלת ברה הפלסטינית אינה הח

גופי על ידי  ,באופן שגרתי ,העשייה של החברה הפלסטינית לטובת האסירים מתבצעת     

שעושה "לובינג" לטובת האסירים יש מועדון למען האסיר, ישוב שדולה למען האסיר. בכל 

לכל ארגון יש מחלקת אסירים . אסיריםחות מנוהל על ידי אסירים משוחררים או בני משפו

מועדונים מנהלים הארגונים. המאגד את כל ש "מועדון האסיר", שנקרא  גוף לאומיוקיים גם 

להם עורכי מממנים , "צלב האדום"את המאבק למען האסירים, מסדרים להם ביקורים של ה

מול משרדי מארגנים , ו"אתם עדיין האנשים שלנו"כמסר: ים להם בקלוות בחגים חשולדין, 

במועצה המחוקקת )פרלמנט( הפלסטינית יש הפגנה שבועית למען האסירים. "הצלב האדום" 

ולנהל את שר לענייני אסירים שתפקידו לדאוג לאסירים בכלא ועדה לענייני אסירים ומונה 

תרומות על ידי הרשות הפלסטינית, מומנים על ידי מועדונים אלה מ שיקום האסיר.לחלקת המ

מענק שחרור, מכוחות הביטחון המשוחררים מקבלים אסירים ה. השטחים, ומאירופהמ

: שקד, מתוך) "מועדון לאסירים משוחררים"יש מקום , ובכל הכשרה מקצועיתו משכורות

2.2.08.)  

שמתנהלת לאורך כל השנה, אין כמעט פעילות נוספת ברחוב  ,למעט פעילות שגרתית זו   

הייתה התפרעות המונית בבית סוהר קציעות בעקבות  2006בר , באוקטוההפלסטיני. לדוגמ

ך האירוע מת אסיר במהל. שה בלילה על ידי הנהלת הכלאלחיפוש שנעהתנגדות האסירים 

 . הודעות ומחאות בעיתונות וכמה הפגנות מינוריות בעזה ובשטחים, למעט  הרחוב לא הגיבו

בהעדר התגובה בחברה הוא רים הבולטת ביותר לשינוי במעמדם של האסי ההדוגמ      

, של בכירים, 2006)למעט הודעות בעיתונות( למעצרם, ביוני  הפלסטינית ובקרב המנהיגים

 פרלמנט )שחלקם עדיין עצור(. ובבממשלה הפלסטינית 

מהעימות  " עייףיב כמצופה מאחר והוא "גלא מפלסטיני ציבור השהההתרשמות היא     

  (. 17.2.08; בכיר בשב"ס, 2.2.08שקד, : מתוך)  עסוק בהישרדותוהקשה 

הרשות גורם משמעותי נוסף לשינוי במעמדם של האסירים הביטחוניים נובע מכך ש     

ומתנהגת כישות  ,יחסית ,דמוקרטית ,הפלסטינית היא ישות מדינית אוטונומית למחצה

דינות רבות מוכרת על ידי מ, חולשת על רוב האוכלוסייה הפלסטיניתפוליטית לכל דבר. היא 

 .         (2004)בר,  נציגות באומות המאוחדותמחזיקה  1974ומשנת 

אמור לעסוק בשחרורם. שאת הגוף והאסירים רואים ברשות הפלסטינית אחראית למצבם         

הוכחה לכך ראו בעובדה . דואגת לאינטרסים שלהםאינה שים שהרשות הפלסטינית ימרגהם 

נהיגות המלמעשה,  .ירת לחי" לאסיריםטשהתקבל כ"סדבר הסכמי אוסלו שהם לא נכללו ב

;  2.2.08: שקד, מתוך) אינטרסים שלהעל מנת לקדם את המנצלת את האסירים הפלסטינית 

האסירים לא "מנהלים" את החברה הפלסטינית אלא הם מנוהלים על ידי . (17.2.08 גנור,
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לצרכים של תחרות פנימית  אסיריםמשתמשת בהפלסטינית מנהיגות ההמנהיגות הפלסטינית. 

הם לעיתים משמשים כ"מועצת גדולי תורה", או כסמכות שאפשר לשאוב  .ויריבות ארגונית

"כלי שח מט ולא השחקן, הם הם ממנה הצדקה למאפייני פעילות כאלה או אחרים. האסירים 

ביותר  הגורם החשוב     (. 2008: גנור, מתוךכלי חשוב, מלך או מלכה אבל לא הכוח המניע" )

החברה הפלסטינית היא חברה ש ,נמצא בעובדההאסירים הביטחוניים לשינוי במעמדם של 

הקימה מנגנון שלטוני שאחראי על הרשות הפלסטינית  .(1999)קימרלינג ומגדל,  בהתהוות

ניהול ידע צבאי לו בניהול מערכותידע , היא צברה מכלול החיים  של האזרחים הפלסטינים

שהיה , כפי קשור למומחיות לוחמההירים אין יותר "יתרון יחסי" בכל אסל. מאבק המזויןה

בחברה הפלסטינית ידע בחבלה, בתחילת המאבק לא היה (. 17.2.08בכיר בשב"כ,  ראיון:) בעבר

בבתי הכלא התגבשה  .ולכן שימשו בתי הסוהר "חממה למחבלים"לא היתה הנהגה מאורגנת 

נה את המאבק ואף הנהיגה אותו לאחר שחרורם שפעלה בתוך הכלא, תיכנ ,הנהגה אקטיבית

, ממוסדתטונית שלמסגרת וגיבוש  החברה הפלסטיניתהשינויים שעברה . (1990)יערי ושיף, 

כקבוצת לחץ הם נותרו . תפקידםהשתנה לכן שלטונית והישות הלחלק מהאסירים הפכו את 

ם בכל הקשור איבדו את משקל , שכן הםשמשרתת את האינטרס של המנהיגות מחוץ לכלא

. עדות לכך ניתן לראות בעובדה שבשנים האחרונות יש מעט ניסיונות להפעיל רבפעילות טרו

ששרות . הוסיפה לכך העובדה  (17.2.08בכיר בשב"כ,ראיון:) פעילות חבלנית מתוך בתי הכלא

. לבסוף, דבר שהגביר את ההרתעה ,הצליחו בסיכולבתי הסוהר ושרות הביטחון הכללי 

צבאי של ממש, בניין כוח בשעוסק  ,שלאחר ההתנתקות, עליית החמאס ברצועת עזההתהליכים 

את השפעתם )ראיון: בכיר בשב"ס,  מויותר את התפקיד המעשי של האסירים וצמצ נוהקטי

בדרך  הגדיר את  השפעת האסירים הביטחוניים  43"הדרים"אסיר בבית הסוהר  .(17.2.08

 :                       הבאה

 אבל לא השפעה כללית, ,אסירים הביטחוניים השפעהיש ל"

זה כמו סקטור. בתור סקטור יש להם לפעמים השפעה. השפעת 

   .(9.3.08)ראיון אסיר, "האסירים היא בעיקר מוסרית

סיבה נוספת לשינוי ביכולת ההשפעה של האסירים הביטחוניים על תהליכים בחברה      

ים ברשות הפלסטינית )חמאס בעזה, הרשות מהעובדה, שכל הגורמת הפלסטינית נובע

דברי  תלויים בגורמים אזוריים ובינלאומיים  בקבלת ההחלטות. , (בגדה המערבית הפלסטינית

 : 44אסיר

שנה.  15מצב הפוליטי היום אחר ממה שהיה לפני "                                

הארגון אחר, התקדם בצורה משמעותית והעם הפלסטיני חי 

שנה היו  15לפני ת. המצב הלאומי, האזורי והבינלאומי אחר. אחר

ח אחמד יאסין, שייח תאופיק עבדללה, חבורה קטנה, התאים ייש

היו ברמת ערים. היום חמאס הוא חמישים אחוז מהעם 

הפלסטיני, חמאס בשלטון, שולט בעזה, מוכר, אם בצורה עקיפה, 

חות דלתות של נלאומיות. למנהיגי החמאס  נפתיעל ידי קבוצות ב

של רכים צוה ,ארגוניםהגדולי העולם. זה מתבטא בדרכים של 

                                                 
אסיר ביטחוני: שפוט בגין גרימת מוות בכוונה, ניסיון לרצח, מתן מקלט, יליד עזה, שפוט לשלושה   43

 מאסרי עולם, חבר בארגון החמאס.
אסיר בטחוני: שפוט בגין רצח על ידי פעולות איבה, ניסיון לרצח, חבלה גופנית חמורה, קשר לגרימת   44

  ., , תושב יהודה ושומרון, חבר ארגון חמאס2שלושים וחמישה מאסרי עולם, נשוי + מוות, שפוט ל
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יח היה אומר מילה יארגון  הם אחרים ממה שהיה אז. בעבר השה

היום הארגון גדול, פלורליסטי, יש הרבה ל היה מתקיים, ווהכ

. היום אתה חלק מארגון יותר רציני ומתקרב להשגת פוליטיקה

שנה, שהיית ארגון קטן שמגשש את  20 – 15השאיפות שלו מלפני 

ולא יש אינטרסים בינלאומיים והרשות נתמכת בכספים,   דרכו.

 (9.3.08)ראיון אסיר, "ניתן להגיע לפתרונות דרך בית סוהר

 .א.ג(–)הדגשות שלי 

חברה גורמת לאסירים ניתוק פיזי מההרחקתם מהחברה, באמצעות המאסר, בנוסף לכך     

, באופן מעשי, את יכולת ההשפעה שלהם, שכן החיים הם םמצמצ  . ניתוק זה הפלסטינית

על כך אמר אסיר בטחוני דינאמיים ולעתים יש לקבל החלטות במיידי, ולא ניתן לערב אותם. 

 בכלא "הדרים" :

יגים, שנמצאים בכלא, נבחרו בזכות שהם אסירים, כי "מנה

מנהיג לאסיר יש מעמד חשוב בחברה, אבל הוא 

 .א.ג(-)הדגשה שלי(9.3.07סיר , )ראיון א"בכותרת

המנהיגים הפלסטינים של קלף מיקוח  ,בעיקר ,האסירים הביטחוניים משמשיםולבסוף,     

שסיום הסכסוך וברור  וחלק אינטגראלי מהמשא ומתן בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית

ר . קיימת תחרות של פטריוטיות בין המנהיגות הפלסטינית בנושא שחרוםכרוך בשחרור

שחרור . כל גורם רוצה לזקוף לזכותו שחרור אסירים באמצעות מהלך דרמטי, שכן האסירים

ולכן ארגוני הטרור מציבים חטיפה  אסירים יקנה לגורם המשחרר כוח אלקטוראלי משמעותי

 (. 2008: גנור, מתוך)לצרכי מיקוח כמטרה 

קבוצת לחץ או קבוצת  .קבוצת לחץהאסירים הביטחוניים מהווים מכל האמור נראה כי     

מכוון להשפיע על מוסדות גדולים, בעיקר על מדינה )וגלרס, , שסוג של ארגוןהיא אינטרס 

קבוצת אינטרס היא מערכת של אנשים בעלי השקפות זהות, אשר מובילה ליצירת (. 2005

תביעות כלפי קבוצות אחרות או כלפי המערכת הפוליטית הכללית. כמו כן, היא שותפות 

ת, אשר עוסקת בפעילות, המתייחסת להחלטות המתקבלות על ידי רשויות שלטונות מאורגנ

בלימת פעולותיהם של קבוצות על ידי על תחום שליטתה מגינה קבוצת אינטרס (. 1975)סוסברי, 

אחרות, שמאיימות על תחום שליטה זה, ועוצמת הקבוצה תלויה ביכולת של בעלי האינטרסים 

 (. 1973רכיהם )קורנהאוזר, להתמודד על מנת לספק את צ

 השפעה צריךהפוטנציאל . כדי שייווצר יש הבדל בין פוטנציאל ההשפעה לבין ההשפעה      

שלטון צריך להאזין להם . 2 גישה למקבלי ההחלטות.. 1 :(1986,שיישלושה תנאים )שיתקיימו 

ף לכך,  כדי בנוס קבוצה צריכה להיות בעלת תחושה של השפעה. . 3 לפני קביעת המדיניות.

עוד ארבעה תנאים: על  ,בנוסף למכנה משותף ,שקבוצה תהפוך לקבוצת אינטרס עליה למלא

חבריה לפתח עמדות משותפות, לקיים אינטראקציה בינם לבין עצמם, לבצע פעילות משותפת 

בנוסף לכך קבוצת אינטרס פונה (. 1989; קורן, 1986ולנסות להשפיע על מדיניות ציבורית )ישי, 

כפי שהדבר בא לידי ביטוי במטרותיהם ואסטרטגיות  ,כים ולנורמות המקובלים ברביםלער

כאשר כבר נוצר תקדים וקבוצת אינטרס "הצליחה" להשיג את מטרותיה, נוצרת   .הפעולה שלה

  .(1989) קורן, "קבוצת המשך"קרקע פורייה ל 
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טרס או נשל קבוצת אי נראה כי קבוצת האסירים הביטחוניים עונה  על כל המרכיבים      

 קבוצת לחץ.  מדובר בארגון  עם חברים בעלי השקפות זהות, אשר יש לו דרישות משלטונות

יש לה גישה למקבלי  ,מדינת ישראל. קבוצה זו מנסה "לבלום" את פעילותם של קבוצות אחרות

 ההחלטות הן ברשות הפלסטינית והן בממשלת ישראל )באמצעות שרות בתי הסוהר או באופן

ישיר(, ויש לה תחושה עמוקה של יכולת השפעה. לקבוצת האסירים הביטחוניים יש משאבים  

לפעול וערכים משותפים עם החברה הפלסטינית, זו החברה שהיא פועלת בתוכה ויש תקדימים  

 של הצלחת הקבוצה בעבר בהשגת היעדים הפוליטיים והחברתיים.

שחקן  פסיבי במערכת הפוליטית בחברה  יאאחרת, ה כמו כל קבוצת לחץקבוצת לחץ זו,            

חשוב לציין שבתנאים מסוימים יכולה קבוצה זו להיות בעלת השפעה חזקה , אך הפלסטינית

 (.11.2.08)גנור, 

איום אסטרטגי  יםאיום קיומי ולא מהווים קבוצת לחץ לא מהווהאסירים הביטחוניים כ

 קטנה. הםלביטחון הלאומי ומידת הסיכון מ
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 סיכום והמלצות

                  

המאבק המזוין של ארגוני הטרור בישראל הביא למעצרם ומאסרם של אלפי פלסטינים             

  בשונה ,ומזכויות רבותאסירים בישראל הדמוקרטית נהנים הכלואים בבתי הכלא בישראל. 

בהם אין (,""enemy combatants) ביטחוניים כלואים אסירים שם מו,אבגאונטאנ הכלא בתימ

 ,,Reid-Henry 2007)מחוץ לכלא    גורמים   עם   קשר  מכל    מנועים   הםו   זכויות   לאסירים

 .(Johns, 2005 ;     

, שכן "הנכבה", הוא מדינות ערבשונה מל הפלסטינים, בשבמרכז המאבק העומד הנרטיב           

 .שם אסון, אובדן אמון ביכולת לחזור לטריטוריה, אסון שבתלישותהפלסטינים רואים בגירו

האסירים הביטחוניים  .הם נדרשים לשנות את הנרטיב הפלסטיניכדי לפתור את הסכסוך 

)צורף,  "חוד החנית" של מאבק שאין לו תוחלתואת מהווים את "הליבה" של הנרטיב הזה 

יכירו הפלסטינים בקיומה של מדינת ם כן אלא א ,לסיוםאת הסכסוך  אין סיכוי להביא (.2005

בדרכי שלום. נראה כי העם הפלסטיני, בעיקר לנוכח יבחרו על המאבק המזוין ויוותרו ישראל, 

. (2003, ן)שיפט לא מסוגל לעשות מהלך כזה ,המחלחלת ברחוב ,האסלאמיזציה והרדיקליות

 כה.ראה שישראל תאלץ להתמודד עם אסירים ביטחוניים תקופה ארונלכן 

 ,כוחם היה רלוונטי, שכן השינוי שעברה החברה הפלסטינית שינה את מעמד האסירים

הישות הפלסטינית השלטונית, אך מרגע שזו של  הבתחילת התהוות ,ברמה המעשית

שהיא חלק מרשת  ,מרות שמדובר בקבוצה. לכסמל למאבקהשתנה ונשאר התגבשה, מעמדם 

הגורם המרכזי שמשפיע על אי מימוש  ,דולטרור פלסטיני ופוטנציאל הנזק שלה הוא ג

) מבנה הרשת  נכון בין  היכולת שלהם לממש את האיוםהאיזון הפוטנציאל זה הוא 

 שרות בתי הסוהר ומדינת ישראללבין היכולת של  החברתית, כוחה של המנהיגות בכלא(

 . )מדיניות שרות בתי הסוהר ומדינת ישראל( להתמודד עם קבוצה זו

רות בתי של ש  אירוע בכלא יכול להתרחש כאשר האסירים ירגישו שכוח ההרתעה            

  תהליכים מדיניים או משינויים פוליטיים בתוך המדינה.כתוצאה מהשפעת  צטמצםה הסוהר 

מה להפסיד וכל זמן שמתנהל משא ומתן אסירים לא יקרו כל זמן שיהיה לאלו אירועים 

              (.17.2.08יתי, )ראיון: סב שמגדיל את הסיכוי לשחרור

השפעת הג'יהאד האסלאמי באזור בכלל גידול בעקבות בהמצב בבתי הכלא יכול להשתנות      

שפועלים מתוך אידיאולוגיה  ,נוכחות חברי ארגוני טרור עולמי כמו אל קאידה ובכלא בפרט.

 "כללי עלולה להביא לשינוי אלית, ללא טריטוריה ועם רשת שחלקה וירטואלית, רדיק

המשחק".  לא עוד מאבק על טריטוריה, לא עוד מאבק לאומי אתני אלא מאבק דתי, לא מוגבל 

כבר  ,. לכן חשוב45, אלא "דוקטרינת מוקעמה"בזמן, לא מוגבל בטריטוריה ולא מוגבל באמצעים

 ,כדי למנוע התארגנות ,הבודדים המזוהים עם ארגונים קיצונייםאת האסירים להפריד  ,היום

גון בתחילת דרכו חזק יותר ועם מוטיבציה חזקה יותר מאשר ארגון בסוף דרכו שכן אר

 (2.2.08)ראיון:שקד, 

                                                 
"דוקטרינת מוקעמה" היא "דוקטרינת התנגדות"  שאינה שואפת לניצחון אלא למניעת ניצחון מהצד   45

השני, אין חתירה להכרעה בקב אלא רצף של קרבות בכל מחיר עם לוח זמנים רב דורי. מלחמה על דם 
 -טריטוריה, אין חזית לחימה אחת אלא הרבה חזיתות. הרצאה של יערי אהוד, "העולם הערבי  ולא על

סאדאת  –דוקטרינת הלחימה החדשה". הוצג בכנס  "הערכות צה"ל לאתגרים עתידיים"  של מרכז בגין 
 באוניברסיטת בר אילן. 21.11.07למחקרים אסטרטגיים בתאריך  
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תחום מחקר רשתות חברתיות מצביע על כך שמבנה היחסים בין השחקנים ברשת חברתית      

מנבא התנהגות אף יותר מתכונות השחקנים עצמם, וניתן לנבא התנהגות הן ברמת השחקן והן 

(. כמו כן מיקום השחקנים ברשת החברתית קובע את יכולתו של 2006)תלמוד,  רשתברמת ה

(. מכאן 2006)תלמוד,  ומנבא תהליכי השפעה חברתיים השחקן לצבור מונופול על משאבים

שניתן לנבא את התנהגות האסירים הן מתוך מבנה רשת הטרור אליה הם משייכים והן מתוך 

תר על הדינאמיקה בין האסירים הביטחוניים לבין מיקומם בתוך הרשת. כדי ללמוד יו

ראוי לבצע מחקר המשך המשתתפים האחרים ברשת וכדי לנבא את התנהגות האסירים 

  חקור את מקומם ומעמדם של האסירים הביטחוניים ברשת הטרור הפלסטיני.  שי

ולרשת אין מאחר , וזר, שטוח וגמישמבנה מבמאבק בטרור הוא ברשת של מדינה המאבק          

לפתח כלים קונספטואליים רשת יש את הלהרוס כדי "מוח" שהריגתו מביאה "מוות מהיר", 

סימולטאניות ליצור התקפות ומודיעין מבוזר הפעלת לשנות את דוקטרינת המלחמה לחדשים, 

 & Deibert)  להתחדש ולהתפשטשלה צריך להרוס את היכולת . רבים םמתמשכות מכיווני

Stein, 2002  .) 

 המלצות הנובעות ממסקנות המחקר הן:    

כיבוי "הקונספט של לשנות את מתואמת עם המערכת המדינית, , מדיניות ברורהלקבוע יש  .1

 .ותדרכי מענה מתאימלגבש ו "שריפות

, כבני אדםשל האסירים סטנדרטים של כליאה תוך שמירה על זכויותיהם לפעול על פי יש  .2

 לאסירים הביטחוניים.הולם  ויחסעל תנאי מחייה הולמים שמירה 

על מנת להגדיר מחדש את מעמדם בעבודות יצרניות האסירים הביטחוניים להעסיק את יש  .3

 .ולמנוע ניצול זמן פנוי לחיזוק אידיאולוגי

 ההרתעה.על מנת לחזק את על כל הפרות הסדר להגיב מיידית חשוב   .4

בעקבות  ,רעב האחרונה שביתתהאסירים בכישלון התקבל לאחר ש ,על היתרוןלשמור יש   .5

 נה לשביתה. ומדיניות תקיפה והערכות נכ

לגרום ו האסירים המתוניםעל ידי חיזוק  השפעות המאסר על האסיריםלנצל את חשוב   .6

להשפיע על האחרים, פיתוח תוכניות לימוד על ידי מורים ישראלים, בניית תוכנית להם 

דרכים יצירתיות אחרות תוך בשיקום והכנה לשחרור מתואמת עם הרשות הפלסטינית ו

לנצל שהייתם של האסירים בכלא לשינוי עמדות שימוש באמצעים כמו לוחמה פסיכולוגית. 

 והפיכתם לסוכני שינוי. 

להפריד  .נקיטת מדיניות של הפרד ומשולעל ידי השפעת המנהיגות בכלא לנטרל את חשוב  .7

לנייד אסירים בין בתי לשבצם בקבוצות קטנות, להפריד את המנהיגים ו ,בין האסירים

 הסוהר.

תוכנית מדורגת לצמצום מעמדו של לבנות ואסירים הביטחוניים יחס מיוחד, יש למנוע מה .8

 הדובר.

מניעת , דרכי התקשורת ביניהם )כולל מניעת נגישות למדיהאת ככל הניתן לצמצם חשוב  .9

 ערוצי טלוויזיה, מניעת רדיו ועיתונים(, 

קשורת תעם ארגוני הטרור על ידי צמצום החשיפה ל בקיעים ברשת החברתיתליצור יש  .10

שתפרק את מרכזי  ,חיצונית, ניתוח גראפי של הרשת החברתית ובניית תוכנית טקטית
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ים כל זאת במטרה לנתק פיזית ומהותית את הקשר בין האסיר . הקישור בדרכים שונות

 הביטחוניים לבין ארגוני הטרור השונים.

על פי נורמות רק סקאות  ולאפשר שחרור אסירים משחרור אסירים בעלהימנע ראוי  .11

 .או הליך החנינה באמצעות ועדת שחרוריםמדינת ישראל המקובלות ב

ליוזמות אסירים מתוך הכלא יש פוטנציאל גדול לנזק, אך כדי שהם יעוררו את הרחוב     

שהתנהגות  ,. קונסטלציה חברתית מתאימה1הפלסטיני חייבים להתקיים שני תנאים: 

 . מדיניות הססנית של מדינת ישראל והפגנת חולשה.2ה. בירים בכלא תשתלב האס

החברה מסקנה מרכזית הנובעת ממצאי המחקר מצביעה על כך שבעקבות השינוי שעברה         

, השתנה מעמדם של האסירים הביטחוניים כישות פוליטית לכל דברוהתגבשותה  הפלסטינית

"סמל , אלא רק כוח בעל תפקיד אקטיבי בניהול המאבק יותר מוקדמהווים אינם בישראל והם 

  .לביטחון הלאומיאסטרטגי וסיכון אינם מהווים איום הם למאבק", ולכן 

תרומה, שעשויה להוות תיאור מצב האסירים הביטחוניים ומסקנות המחקר מספקות         

  :יהמצפן לקברניטים ומקבלי ההחלטות, ואלה עיקר

הגדרת מעמדם של האסירים הביטחוניים ממעמד צורך בשינוי ל ובילותמסקנות המחקר מ .1

בפרופורציות מתאימות של מוקד כוח למעמד של קבוצת לחץ.   שינוי בהגדרה עשוי לשים 

 את  יכולתה של הקבוצה להשפיע על מהלכים חברתיים שונים.

המחקר מציג, לראשונה, תמונה חברתית מקיפה של אוכלוסיית האסירים הביטחוניים  .2

השינוי במעמדם של האסירים מנקודת מבט התפתחותית. כמו כן המחקר מציג את 

 .הביטחוניים לנוכח התפתחות החברה הפלסטינית לישות פוליטית ממוסדת

של האסירים הביטחוניים בישראל מבנה הרשת החברתית במחקר זה לראשונה, הוצג  .3

ומכוונת  יש לקבוצהממחיש את פוטנציאל הנזק ששהמשולבת עם רשת הטרור העולמית, 

הבנה זו מאפשרת לעצב פרדיגמה  דרך המתאימה להלחם בהם. את מקבלי ההחלטות ל

 ראויה להתמודדות עם האסירים הביטחוניים.

האינטראקציה בין האסירים לבין בחינת  :ביניהם  נוספיםחקר מכיווני פותח  ,מחקר זה .4

קבוצת הלחץ של אפייני ניתוח מ ;ארגוני הטרור וקביעת כיוון ההשפעה הדומיננטית

דרכי הסתגלות האסירים הביטחוניים  ;האסירים בכלא מבחינה סוציולוגית ופסיכולוגית

ההבדלים בין השפעות המאסר על האסירים הביטחוניים  ;בכלא והשפעות על האישיות

השוואת האסירים הביטחוניים לאסירים של ארגוני טרור  ;לעומת האסירים הפליליים

 פרות הסדר שהיו בבתי הסוהר בעולם.בעולם וניתוח ה

המחקר מספק ניתוח סוציולוגי, פסיכולוגי ומבני של אוכלוסיית האסירים הביטחוניים   .5

 מדיניות מתאימה להתמודדות איתם.המאפשר לגבש בבתי הכלא בישראל 

  

ים מהמפתח לניהול נכון של קבוצת לחץ זו היא לשמור על האיזון הנכון בין הגורלסיכום, 

של מדינת תהליכים בחברה הפלסטינית ומדיניות תקיפה , היעים על התנהגות אסיריםהמשפ

 ., שאין לחצות אותם"קווים אדומים"תוך שמירה על ישראל 
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  1נספח 

 רשימת ארגוני הטרור הפלסטיני

תנועת חמאס, תנועת פת"ח, הג'יאד  ארגוני הטרור הפלסטיניים הבולטים כיום: 

העממיות שפועלים מעזה בחסות החיזבאללה, ולצידם  האיסלאמי, ועדות ההתנגדות

ספטמבר השחור: שלוחה חשאית שפעלה ( 1פלגים מקומיים ואזוריים רבים ) ראה נספח 

: משמר העילית של הרשות 17, רוב חבריה חוסלו בידי ישראל , כוח 70-באירופה בשנות ה

שנייה , תנזים הפלסטינית , גדודי אל אקצא : מהפעילים העיקריים באינתיפאדה ה

)"הארגון"( , ניצתני פת"ח: לקחו אחריות על פיצוץ מעבר רפיח , גדודי אבו ריש :: פלג של 

הפת"ח בדרום רצועת עזה שהיה מעורב בחטיפות, החברות בו היא בעיקר לפי ההשתייכות 

לחמולת אבו ריש. ,"גדודי השיבה )אל עוודה(":   פלג אלים של הפת"ח שפעיל בעיקר בשכם 

נות הפליטים הפלסטיניים בלבנון. החזית העממית לשחרור פלסטין: ארגון שמאל ומח

מרקסיסטי, שיתף פעולה בעבר עם ארגוני טרור שמאלניים מהעולם .החזית העממית 

המפקדה הכללית: ארגונו של אחמד גיבריל יושב בסוריה . גדודי אבו עלי  -לשחרור פלסטין

החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין: מוסטפא: התנקשו בחייו של השר זאבי , 

ארגון שמאל מרקסיסטי, התפלג מהחזית העממית , החזית לשחרור פלסטין: התפלג 

: שולט כיום בהנהגת הרשות הפלסטינית, הנהגתו יושבת בדמשק חמאסמהחזית העממית , 

חברון , גדודי עז א דין אל קאסם: פעלו בעקר באינתיפאדת אל אקצא , חמולת קוואסמה, ב

: ממומן על ידי איראן הג'יהאד האסלמאמי הפלסטיני, ה"מרביתון" )הצבא העממי( , 

קודס , תשתיות מקומיות בטול כרם, ג'ינין, -וסוריה והנהגתו יושבת בדמשק , פלוגות אל

ארגון גג ברצועת עזה שמשתף פעולה עם ועדות ההתנגדות העממיות : דכם וחברון , 

אקצא וג'יהאד איסלאמי. , -פעילי חמאס, פת"ח, גדודי אל חיזבאללה הלבנוני , ומאגד

-: ארגונו של הטרוריסט הבינלאומי סברי אלפת"ח מועצת המהפכותחמולת סמהדאנה , 

בנה )אבט נידל(שפועל מסוריה ועירק ומתנגד לאש"ף, אחראי לפעולות טרור רבות ברחבי 

ים לחיזבאללה הלבנוני, ובין , יש קשרים ושיתוף פעולה בין ארגונים רב80-העולם בשנות ה

 החמאס לכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית.

 
 ערך: טרור פלסטיני   http://he.wikipedia.org/wikiמקור: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%25


 81 

  2נספח 
 

 השתייכות ארגונית התפלגות אסירים ביטחוניים לפי 
(31.12.07) 

 
 

 אחוזים כמות פלג
 28.2 2541 חמאס
 46.1 4150 פת"ח

 13.8 1241 ג'יהאד אסלאמי
 1.2 108 חז"ד
 4.4 396 חז"ע

 5.2 467 לא מוגדר
 1.1 107 אחר

 100 9010 סה"כ

 
 
 
 

 3נספח 
 

 יטחוניים )עצורים ושפוטים( אסירים במקום לידה של התפלגות 
 (10.3.08)תאריך: 

 

 
 אחוזים כמות מקום לידה

 .5.5 474 שראלי
 92.1 7851 אוטונומיה

 1.8 157 מזרח  תיכון*
 0.3 29 אפריקה **

 0.02 2 ברה"מ לשעבר
 0.1 9 לא ידוע

 8522 100 
 * אירן, מדינות ערב, עירק, לבנון, תורכיה, קטר, סוריה, כווית, ירדן, תימן                

 ** מצרים, מרוקו, לוב, ליבריה               
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  4נספח 
 

 יטחוניים )עצורים ושפוטים( אסירים בלפי גיל של התפלגות 
 (10.3.08)תאריך: 

 

 
 אחוזים כמות גיל
 3.3 306 18עד 
18 – 25 3462 39 
25 – 35 3734 42 
35 – 45 1137 13 
45 – 55 313 3.4 
55 – 65 45 0.4 
65  + 5 0.05 

 100 9002 סה"כ
 

 
  5נספח 
 

יטחוניים )עצורים אסירים בלפי מצב משפחתי של  התפלגות
 ושפוטים( 

 (10.3.08)תאריך: 
 
 

 אחוזים כמות מצב משפחתי
 70 5909 רווק
 29.5 2496 נשוי
 0.5 41 גרוש
 0.05 5 אלמן

 100 8451 סה"כ
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 6נספח 
 

 ולפי מספר מאסרים התפלגות אסירים ביטחוניים לפי פלגים 
(31.12.07) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מאסר 
 ראשון

 מאסר
 שני

מאסר 
 שלישי

מאסר 
 רביעי

מאסר 
 חמישי

מאסר 
שישי 

 + 

 אחוזים סה"כ

 5.2 467  2 10 22 94 339 לא מוגדר
  1      1 פנתר שחור

 0.7 61 1  2 3 18 744 לא ידוע
ג'יהאד 

 אסלאמי
4 333 106 41 11 6 1,241 13.8 

ארגון לשחרור 
 הגולן

6 1     5 0.1 

 0.1 6      1550 חיזבאלה
 28.2 2,541 20 26 64 218 663 2803 חמאס
 46.1 4,150 14 27 73 223 1010 1 פת"ח

ארגון עממי 
לשחרור 
 פלסטין

69      1  

 1.2 108 1 2 3 6 27 272 חז"ד
 4.4 396 2 2 12 25 83 3 חז"ע

חז"ע מפקדה 
 כללית

10 2 1    6 0.1 

חזית המאבק 
העממי 

 פלסטיני

 1 2    13 0.1 

חזית השחרור 
 הערבית

1 1     1  

חזית שחרור 
לאומי 

 פלסטיני

1      1  

חזית שחרור 
 פלסטינית

1      1  

  3      3 פד"א
 0.1 8     3 5 פתח אבו יבאס

  9,010 44 70 205 606 2,236 5849 סה"כ
 100  0.5 0.8 2.3 6.7 24.8 64.9 אחוזים
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  7נספח 
  

טחוניים במאסר שני ומעלה על פי חלוקה לפלגים  אסירים בי 
 המרכזיים

(31.12.07) 
 

 
 אחוזים כמות פלג

 39 991 חמאס
 32.5 1347 פת"ח

 40 497 ג'יהאד אסלאמי
 0.4 39 חז"ד
 1.3 124 חז"ע

 1.8 163 אחרים
 35 3161 סה"כ

 

 

 

 

 8נספח 
 

 2006-1988מספר אסירים ביטחוניים בין השנים   
 

 אסיריםמספר  שנה
1988 3689 
1989 4045 
1990 4275 
1991 4392 
1992 4244 
1993 4201 
1994 2961 
1995 1806 
1996 1925 
1997 1767 
1998 1604 
1999 1477 
2000 771 
2001 923 
2002 1589 
2003 2930 
2004 4013 
2005 5666 
2006 9630 
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 9 נספח

 ם ביטחוניים בישראלשביתות רעב כלליות של אסירי

 

 סוג אירוע שנה מס"ד

 שביתת רעב בשקמה 1972 1

 שביתת רעב כללית 1977 2

 שביתת רעב בנפחא 1980 3

 שביתת רעב  כללית 1984 4

 שביתת רעב כללית 1986 5

 שביתת רעב כללית 1992 6

 שביתת רעב בנפחא 1995 7

 שביתה כללית 1998 8

 שביתה כללית 2000 9

 שביתה כללית 2004 10

 שביתת רעב במגידו 2005 11

 

 

  10 ספח נ

 בריחות של אסירים ביטחוניים בישראל 

 סוג אירוע שנה מס"ד

 מעזהמב/ס בריחה  1978 1

 מב/ס עזה בריחה  1978 2

 אסירים מכלא עזה 6בריחה  5.1985 3

 אסירים מנפחא 3בריחת  9.1985 4

 בריחה  אסיר 7.7.92 5

 אסיר מכלא איו"ש בריחת 9.1995 6

 בריחת אסירים מג'נין  5.6.93 7

 בריחה מאשמורת  14.2.94 8

 מאשמורת אסירים 2בריחת  4.8.96 9

 משטה אסירים 3בריחת  18.7.98 10

 אסירים מאשקלון 2בריחת  29.11.02 11

 אסירים מקציעות 2בריחת  27.12.06 12

   

 

, מב/ס שקמה; 29.12.94מב/ס עזה;  – 26.2.93( : 1996הערה: בוצעו ניסיונות בריחה ) פרוייקט, 

 מב/ס חברון. 19.10.94מב/ס שקמה ;  4.8.93מב/ס חברון;  14.1.94מב/ס אשל)ללא תאריך(; 
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  11נספח 
 

 אירועים ברחוב הפלסטיני במהלך השביתה 
 ) סיכום שביתת רעב "קיץ לוהט", מסמך פנימי, שב"ס(

 
רמים גו פירוט האירוע בית סוהר תאריך

 משתתפים

 ח"כ דהמשה משתתפים 40-הפגנה של כ  גלבוע 24.8.04

 ח"כ דהמשה משתתפים 40-הפגנה של כ  שיטה 24.8.04

 ח"כ דהמשה משתתפים 40-הפגנה של כ  אשל 25.8.04

  משתתפים 90-הפגנה של כ  הדרים 28.8.04

  משתתפים 50-הפגנה של כ  איילון 29.8.04

 ח"כ דהמשה משתתפים 55-כ  הפגנה של שיקמה 30.8.04
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 טבלה :  תיאור האירועים היזומים על ידי האסירים הביטחוניים בכלא  והאירועים שהתרחשו 
 46 באותה תקופה בחברה הפלסטינית  ובחברה הישראלית

 
       

  אירועים מדיניים אירועים בישראל אירועים ברחוב פלסטיני  סיבות אירוע בכלא שנה
תנאי מחיה,  שביתה כללית     5/00 2000

הוצאת אסירים 
מהפרדה, ביטול 
מגבלות ביקורי 

משפחות על 
 אסירים מסוכנים

 יום. 23נמשכה 
 הוקמה ועדת פריינבוך

סיום השביתה 
בהתערבות נציגי שב"כ 

לאחר שהנציבות 
החליטה לשפר חלק 

מהתנאים על רקע 
הומאני , ואשרה  

שידורי כבלים הצפייה ב
 ממדינות ערב

 הצליחה

 יהיתיפאדה שננאי 29.9.00
 

א מוחמד הילד אירוע  30.9.00
 דורה

 
פרצו מהומות  2000במאי 

ברחוב הערבי שהגיעו  
להתנגשויות עם צה"ל על רקע 

שביתת האסירים והזדהות 
 עמם.

 

 פיגוע טרור 1
 

 חיילים 2 -לינץ ב 12.10.00
 

 אריאל שרון ניצח בבחירות
 

ערבי התפרעויות   1.10.00
 ישראל

 

 הנסיגה מלבנון 24.5.00
 שיחות קמפ דויד 11.7.00
 אינתיפאדת אל  28.9.00

 אקצע               
10.2000  
 פסגת פריז 4.10.00
 חיילים ע"י  3חטיפת  7.10.00

 חיזבללה              
 פסגת שארם 10.10.00
              ווה קלינטון תמ 23.10.00

 להסדר קבע               
התפרעות   29.12.01 2001

 "אשלכלא "ב
בעקבות תגובה על 

 נאום הסתה.
 ועידת טאבה 27.1.01 פיגועי טרור 21  

 הפיגוע ב"תאומים" 11.9.01
 ארה"ב תוקפת  7.10.01

 באפגניסטאן              
 רצח השר זאבי 10.10.01

מכלא  בריחה   29.11.02 2002
 אשקלון

 האנייה קארין אי 4.1.02 רורפיגועי ט 42   
 מבצע חומת מגן 28.3.02
 מבצע דרך נחושה  18.6.02

 בריחה מכלא עופר 1/03 2003
 התפרעות בכלא עופר 1/03
התפרעות בכלא  2/03

 קציעות 
 בריחה מכלא עופר 5/03

 בריחה מכלא עופר 11/03
התפרעות בכלא  7/03

 שקמה  

 ועי טרורפיג 16   
 

 מלחמת עיראק 23.3.03
 פרסום "מפת  29.4.03

 הדרכים"               
 יוזמת ג'נבה              

                                                 
46

 (. 2005א ; מלכה, 2005; מלכה, 2003מכי  שרות בתי הסוהר )סביתי, הנתונים נאספו מהאינטרנט, ממס  

 12 נספח 
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 התפרעות בעופר
 התפרעות בקציעות

  אירועים מדיניים אירועים בישראל אירועים ברחוב פלסטיני  סיבות אירוע בכלא שנה
התפרעות בכלא  3/04 2004

 עופר
התפרעות  בכלא  5/04
 עופר
 בריחה מכלא עופר 6/04
 כלליתת רעב ביתש 8/04

 התפרעות  4.12.04
 מגידוכלא ב             

 בנוה תרצהבכלא            

 
תגובה  -מגידו

 לחיסול רנטיסי
מחאה  -נוה תרצה

 פנימית

שביתה בתאום  8/04
הרחוב, עם הרשות ועם 

 ארגוני הטרור.
חברי  29לפני השביתה  

כנסת ביקרו אצל 
 19האסירים. נמשכה 

 הצליחהלא יום. 
  

 עסקת טננבאום    1/04
 חיסול יאסין 3/04

 שחרור אסירים 28.8.04
 שחרור אסירים 27.12.04
  ערפאת מת 10.11.04

 חיסול יאסין  3/04
 חיסול רנתיסי  3/04

 פיגועי טרור 9
 

 מות עראפת 11.11.04
 חילופי נציבים

 פסגת ושינגטון 15.4.04
 מבצע "קשת בענן"  25.5.04
 מבצע "ימי תשובה"  30.9.04

 

 שביתה רעב במגידו 6/05 2005
התפרעות   29.11.05

 בעופר

 
 

התנגדות  -עופר
להעביר אסירים 
 כעונש לב/ס אחר

 שחרור אסירים 2/05 
 חיסול רנטיסי 5/05
 שחרור אסירים 6/05

 פיגועי טרור 8
 התנתקות  12.9.05

אבו מאזן נבחר  15.1.05
 לנשיא
 פסגת שארם 8.2.05

 

 התפרעות בעופר 10/06 2006
 מסמך " 10/06

 "האסירים             

 עליית חמס לשלטון 1/06  
 

 פיגועי טרור 3
 הימלחמת לבנון השני 6/06

הנייה נבחר לראש   19.2.06
 ממשלה        

 מבצע "גשמי קיץ 26.6.06
 התפרעות קציעות 1/07 2007

התפרעות  22.10.07
 קציעות

 
 

בכלא קציעות : 
מחאה נגד 

 חיפושים בלילה

 שחרור אסירים 24.9.07 
 שחרור אסירים 19.11.07

 שחרור אסירים 3.12.07

 מפגש אנאפוליס  11/2007 פיגועי טרור 2
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 31 נספח

 נוסח המלא של מסמך האסיריםה 

 מסמך האסירים הנוסח המלא
סעיפים, חובר בכלא "הדרים" על ידי חמישה אסירים ביטחוניים המייצגים  18מסמך האסירים, שכולל 

 ם הפלשתיניים השונים. את הפלגי
 

 ולריכוז "ההתנגדות" בשטחים בלבד.  1967המסמך קורא להקמת מדינה פלשתינית בגבולות 
 

יו"ר הרשות הפלשתינית, מחמוד עבאס )אבו מאזן( הציב לחמאס אולטימטום לקבלת נוסח המסמך עד 
ע על מועד לקיום חצות אתמול. אם חמאס לא יאמץ את המסמך, יתכנס הוועד הפועל של אש"ף ויודי

 משאל עם על נוסח זה. 
 

 "הארץ" מביא בזאת את הנוסח המלא של המסמך. 
 

 בשם אללה הרחמן והרחום. 
 

 "צייתו לצו אללה ולעולם אל תתפזרו" )מתוך הקוראן( 
 

"בהתבסס על האחריות הלאומית וההיסטורית, בשל הסכנות שמולן ניצב עמנו וכדי לחזק ולגבש את 
הפנימית, להגנת האחדות הלאומית במולדת ובגולה ובמטרה להתמודד מול התוכנית  החזית הפלשתינית

הישראלית, שמטרתה לאכוף פתרון ישראלי המסכל את חלום עמנו וזכותו להקים מדינה פלשתינית 
עצמאית וריבונית. תוכנית זו, שממשלת ישראל מתכוננת ליישם בשלב הבא עם השלמת גדר ההפרדה, 

רחבת ההתנחלויות, השתלטות על עמק הירדן, סיפוח שטחים נרחבים מהגדה המערבית ייהוד ירושלים, ה
 וחסימת מעברם של אנשינו הרוצים לממש את זכות השיבה. 

 
כדי לשמר את הישגי עמנו, שהושגו במאבק ארוך ובנאמנות לקדושים המעונים של עמנו, סבל האסירים 

יין בשלב השחרור שבו הלאומנות והדמוקרטיה הם וכאבי הפצועים, על בסיס העובדה שאנו נמצאים עד
נדרשת אסטרטגיית מאבק פוליטי שתתאים למרכיבים אלה, וכדי להפוך את  -המרכיבים העיקריים 

השיח הלאומי הפלשתיני להצלחה, על בסיס הצהרת קהיר והצורך הדחוף באחדות וסולידריות, אנו 
, לנשיא מחמוד עבאס אבו מאזן, להנהגת אש"ף, מציגים מסמך זה )מסמך הפיוס הלאומי( לעמנו הנאמן

לראש הממשלה איסמעיל הנייה, לחברי הממשלה, ליו"ר הפרלמנט, לחברי הפרלמנט, ליו"ר ולחברים של 
המועצה הלאומית הפלשתינית )הפרלמנט של אש"ף(, לכל הכוחות והפלגים הפלשתיניים, לכל הארגונים 

 דעת הציבור הפלשתיני במולדת ובגולה. ממשלתיים ולמוסדות העממיים ולהנהגת -הלא
 

אנו מקווים שמסמך זה יתקבל כמסמך כולל, שיזכה לתמיכה ולאישור מכל אחד ושיוכל לתרום להשגת 
 מסמך פיוס פלשתיני לאומי. 

 
 העם הפלשתיני במולדת ובגולה רוצה בשחרור אדמותיו והשגת זכותו לחירות, לשיבה, לעצמאות . 1

 ולל הזכות לכונן מדינה עצמאית שירושלים הקדושה היא בירתה, על כל ולהגדרה עצמית, כ    
 . להבטיח את זכות השיבה לפליטים, לשחרר את האסירים והעצורים, 1967-השטחים שנכבשו ב    
 בהתבסס על זכותו ההיסטורית של עמנו על ארץ אבותינו ואבות אבותינו ועל אמנת האו"ם, החוק     
 ימיות הבינלאומית. הבינלאומי והלגיט    
 
 בקהיר בהקשר להתפתחות אש"ף  2005לפעול במהירות כדי להשיג את כל מה שהוסכם במארס . 2

 הנציג הלגיטימי היחיד של העם  -ולפעילותו, הצטרפות החמאס והג'יהאד האיסלאמי לאש"ף      
 העקרונות  הפלשתיני בכל מקום, באופן שיהלום את השינויים בזירה הפלשתינית על פי     
 הדמוקרטיים, כדי לאשש את העובדה שאש"ף הוא המייצג הלגיטימי היחיד של הפלשתינאים      
 בדרך שתחזק את יכולתו למלא את התחייבויותיו בהנהגת עמנו במולדת ובגולה, בגיוס אנשים      
 שונים, בזירות ובהגנה על זכויותיהם הלאומיות, הפוליטיות וההומניטריות בתחומים ובחוגים ה     
  הבינלאומיות והמקומיות. בהתבסס על העובדה שהאינטרס הלאומי דורש כינונה של אסיפה      
 , בצורה שתבטיח ייצוג לכל הכוחות, הפלגים והמפלגות 2006פלשתינית לאומית חדשה לפני תום     
 ות יחסיים, יעילות הפלשתיניים והאיסלאמיים בכל מקום שבו הם נמצאים על בסיס ייצוג ונוכח    
 המאבק הפוליטי, החברתי והעממי, ותותיר את אש"ף כחזית וכמסגרת לקואליציה לאומית רחבה     
 וסמכות פוליטית עליונה.     
 
 זכות העם הפלשתיני להתנגד ולדבוק בדרך ההתנגדות באופנים שונים תוך מיקוד המרי בשטחים . 3

 וליטית, מו"מ, פעולה דיפלומטית והמשך ההתנגדות , לצד כל פעולה פ1967הכבושים מאז     
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 העממית לכיבוש על צורותיו השונות תוך הבטחה להשתתפות מסיווית של כל המגזרים.     
 
 לגבש תוכנית פלשתינית לפעולה פוליטית כוללת ולאחד את הרטוריקה הפוליטית הפלשתינית על . 4

 יות הערבית וההחלטות הלגיטימיות הבינלאומיות בסיס תוכנית הקונסנזוס הפלשתינית, הלגיטימ    
 שהעניקו, שעשו צדק עם העם הפלשתיני המיוצג על ידי אש"ף ועל ידי הרשות הלאומית     
 הפלשתינית, נשיאות וממשלה, הפלגים הלאומיים והאיסלאמיים, הארגונים האזרחיים והציבור,     
 ת והומניטרית ערבית, איסלאמית, ובינלאומית, במטרה לגייס תמיכה פוליטית, פיננסית, כלכלי    
 סולידריות לעמנו ולאסיפה הלאומית ותמיכה בזכותנו להגדרה עצמית, לשיבה, לעצמאות ולעימות     
 עם התוכנית הישראלית של כפיית הפתרון הישראלי על עמנו ולהתמודדות מול המצור המוטל על     
 העם הפלשתיני.     
 
 האסיפה הלאומית הפלשתינית, גרעין המדינה העתידית. האסיפה שהוקמה תוך להגן ולחזק את . 5

 מאבק והקרבה, דם וכאב של העם הפלשתיני, ולהדגיש כי האינטרסים הלאומיים החשובים     
 דורשים מתן כבוד לחוקה הזמנית ולחוקים הקיימים, לרשויות, לנשיא שנבחר בבחירות חופשיות,     
 (. PLCות, לכבד את הממשלה והמוסדות שקיבלו את אמון המועצה המחוקקת )הוגנות ודמוקרטי    
 
 החשיבות והצורך בשיתוף פעולה יצירתי בין הנשיאות לממשלה, עבודה משותפת, פגישות     
 קבועות לפתרון כל חילוקי דעות העשויים לעלות בשיח אחים למען האינטרסים החשובים, והצורך     
 וללת במוסדות האסיפה הלאומית, בעיקר במערכת המשפט, תוך מתן כבוד ביישום רפורמה כ    
 לרשות השופטת בכל הרמות, ליישם את החלטותיה ולחזק את שלטון החוק.     
 
 לכונן ממשלת אחדות לאומית על בסיס שיבטיח השתתפות כל הגושים בפרלמנט, במיוחד פתח . 6

 שתתף על בסיס מסמך זה והתוכנית המשותפת וחמאס, והכוחות הפוליטיים המעוניינים לה    
 לשדרג את המצב הפלשתיני ברמה המקומית, הערבית, האזורית והבינלאומית ולהתמודד     
 באתגרים בעזרת ממשלה לאומית חזקה, שלה תמיכה פלשתינית עממית מכל הקצוות, ולתת את     
 דות והאינתיפאדה, ושהיו קורבנות השירות הטוב ביותר למגזרים שנשאו בנטל הנאמנות, ההתנג    
 התוקפנות הפושעת של ישראל, במיוחד משפחות הקדושים, האסירים והפצועים, בעלי הבתים     
 שהרסו הכובשים, בנוסף לטיפול במובטלים ולמסיימי לימודיהם     
 
 ומיות ניהול המשא ומתן נמצא בסמכות אש"ף ויו"ר האסיפה הלאומית, תוך היצמדות למטרות הלא. 7

 הפלשתיניות במטרה להשיגן ובתנאי שכל הסכם סופי יוצג בפני האסיפה החדשה לאשרור או      
 להבאתו למשאל עם, כשיתאפשר.     
 
 חובת שחרור האסירים והעצורים היא קדושה ועל כל הכוחות והפלגים הפלשתינים, האיסלאמיים, . 8

 ועצה המחוקקת וכוחות ההתנגדות. אש"ף, האסיפה הלאומית, הנשיאות, הממשלה, המ    
 
 הצורך להגביר את המאמצים לתמיכה ולטיפול בפליטים, להגנת זכויותיהם ולכינון מועצה עממית . 9

 שתייצג אותם. ועדות שימלאו את תפקידיהן, ידגישו את זכות השיבה ויפנו לקהילה הבינלאומית     
 ה והפיצויים לפליטים. , שלפיה נקבעו זכות השיב194כדי שתיושם החלטה     
 

 לפעול למען הקמת כוח התנגדות מאוחד תחת השם "חזית ההתנגדות הפלשתינית", שיעמוד . 10 
 בראש המרי נגד הכיבוש, וכן לאחד ולתאם פעולות והתנגדות וליצור סמכות פוליטית מאוחדת       
 לחזית.      
 
 הוגנות ודמוקרטיות על פי החוק, למשרת לדבוק במגמה הדמוקרטית ולקיים בחירות חופשיות, . 11
 הנשיא, למועצה המחוקקת, למועצות המקומיות והעירוניות, לכבד את עקרון המעבר השקט     
 והחלק של הרשויות ולהבטיח לכבד את הדמוקרטיה הפלשתינית, את הבחירה הדמוקרטית ואת     
 ד וחופש העיתונות, את השוויון בין תוצאותיה. לכבד את שלטון החוק והעם, את חירויות היסו    
 האזרחים בזכויות וחובות ללא אפליה, להגן על הישגי הנשים, לפתחם ולחזקם.     
 

 לפסול ולגנות את המצור והדיכוי שהטילו ישראל וארה"ב על העם הפלשתיני, ולקרוא לערבים, . 12 
 על האסיפה הלאומית לפנות ברמה העממית והרשמית להביע תמיכה בפלשתינאים. על אש"ף ו      
 לממשלות הערביות כדי שיישמו את החלטות מפגשי הפסגה הערביים בנושאי פוליטיקה,       
 מפגשים בהם הובעה תמיכה בנאמנות העם הפלשתיני למטרותיו  -כספים, כלכלה ותקשורת       
 ולה ערבית משותפת. הלאומיות, ולהדגיש שהאסיפה הלאומית מחויבת לקונסנזוס הערבי ולפע      

 
 לקרוא לאחדות ולסולידריות בעם הפלשתיני ולאחד את שורות התמיכה באש"ף, לחזק את . 13

 הנאמנות להתנגדות נוכח התוקפנות והמצור, ולפסול כל התערבות בענייני הפנים הפלשתיניים.       
  

 וש בנשק, מבלי להתייחס לגנות כל פילוג שיוכל להוביל לסכסוכים פנימיים ולהוקיע את השימ. 14
 לנסיבות, לפתרון סכסוכים פנימיים. לאסור על השימוש בנשק בקרב הפלשתינאים, להדגיש את       
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 שיח הוא הדרך היחידה לפתרון סכסוכים, לכבד את חופש -קדושת הדם הפלשתיני, להבין שדו      
 סיס החוק והזכות למחאה הביטוי בתקשורת, כולל האופוזיציה לממשלה והחלטותיה על ב      
 שקטה, לארגן תהלוכות והפגנות בתנאי שיתנהלו בשלווה, ללא נשק ומבלי לתקוף רכוש פרטי או      
 ציבורי.      
 
 האינטרס הלאומי דורש מציאת האמצעים הטובים ביותר להמשך השתתפות העם הפלשתיני . 15
 ק על החירות, השיבה והעצמאות, לשחרר וכוחותיו הפוליטיים ברצועת עזה במצב החדש, במאב     
 את הגדה המערבית וירושלים בצורה שתהפוך את רצועת עזה לכוח תמיכה ממשי בנאמנותם של      
 התושבים בגדה המערבית ובירושלים, וכפי שדורש האינטרס הלאומי, להעריך מחדש את שיטות      
 כיבוש. המאבק ולחפש אחר הדרכים הטובות ביותר להתנגד ל     
 
 הצורך לבצע רפורמות ולפתח את מוסדות הביטחון הפלשתיניים על כל ענפיהם כדי שיוכלו . 16
 למלא את המוטל עליהם בהגנת המולדת והאזרחים, במתן תגובה לתוקפנות ולכיבוש, בשמירת      
 זרחים, הביטחון והסדר הציבורי, ביישום החוקים ובהבאה לקץ התוהו ובהו, במניעת חימוש א     
 בהחרמת נשק הפוגע בהתנגדות, מעוות את תדמיתה, מאיים על אחדות החברה הפלשתינית      
 ועל הצורך לארגן ולתאם את היחסים בין כוחות ההתנגדות ולשמור על נשקם.      
 
לקרוא למועצה המחוקקת כדי שתמשיך להחיל חוקים המארגנים את עבודת המוסדות הביטחוניים על 17

השונים, ותדון בחוק שיאסור פעילות פוליטית או פרטיזנית בקרב אנשי שירותי הביטחון, ענפיהם 
 האמורים לציית לסמכות הפוליטית הנבחרת כפי שנקבע בחוק. 

 
 לפעול להרחבת נוכחות ועדות הסולידריות הבינלאומית, אוהבי השלום התומכים בבני עמנו . 18

 יות, "חומת האפליה" הפוליטית והמקומית. לפעול למען במאבקם הצודק נגד הכיבוש, ההתנחלו      
 יישום החלטת בית המשפט הבינלאומי בהאג בעניין הריסת הגדר וההתנחלויות.       

 
 במאי  11-קודס מ-*הנוסח מתורגם מעיתון אל

 

 
 

 

 



 92 
                                              

  41נספח   
 אירועים/תהליכים מחוץ לכלא –אירועים בכלא  -דיספוזציה -פרה

 הערות, הישגים אירועים/מחוץ לכלא סיבות אירוע בכלא פרה דיספוזציה תאריך 

שביתת רעב   1972 
 באשקלון

תנאי מחיה. אסירים התנגדות ליטול חלק 
 ות יצרניות בכלאבעבוד

 אסיר מת 
סמן דרך לתחילת השביתה היתה 

. המאבק והשגת זכויות בסיסיות
 השיגו הטבות משמעויתיות

במקביל נכנס חיים לוי ופתח ב/ס 
לתיקשורת לשם השגת תקציבים 

 לשיפור 
 הצלחה

 ליכוד עולה לשלטון 1977 
 כינוס ועידה גינווה

 ם-סאדאת מבקר בי
 ועידת קהיר

 איסמעיליהבגין סאדאת ב

שביתה כללית 
 בכל בתי הסוהר

   תנאי מחיה

 שלום עם מצרים 26.3.79 1980 
 מלחמת עירק אירן 17.9.80

אירוע השביתה ומות   תנאי מחיה.עם פתיחת כלא נפחא בשל  שביתה כללית
הפכו לסמל האסירים 

האסירים בהמשך  למאבק
 הפכו לסמל למאבק

 אסירים 2מתו 
 של.האשימו את שב"ס בטיפול כו

 לא היתה מדיניות מגובשת 1984 
 מדיניות ליברלית

 )סויסה( 

פתיחת כלא איו"ש המרכזי ואכלוסו,  שביתה כללית
שביתה ללא הגבלת זמן על רקע שיפור 

 תנאי מחיה.
סירוב ההנהלה להכיר בנציגיהם 

 ומנהגיהם

  

 לא היתה מדיניות מגובשת 1986 
 מדיניות ליברלית

 )סויסה(
 

 י מחיהתנא שביתה כללית
 הכרה בנציגיהם במוסד "דוברות"

הפגנות המוניות ופעילות 
יה נגד יכללית של האוכלוס

כוחות הביטחון בשטחים. 
יש הטוענים ששביתה זו 

 דה אהניחה יסודות לאינתיפ

בעקבות שביתה זו חל שינוי בגישת 
שב"ס לנושא והחל לקיים שיחות עם 

 נציגיהם.
רוה"מ רבין התרעם על מדיניות 

 הביאה לשביתהשב"ס ש
 הצלחה

מדיניות קשוחה של  1987 
 שב"ס)נציב מימון(

 Iאיתיפדה  9.12.87

אסירים  6 בריחת
 מכלא עזה

 תרם לאינתפידה מטרת : סילוק הנציב
 דאיה'התחזקות הג

אסירים  6בעקבות בריחת 
מעזה, מהומות בעזה,  1987

מהומות סטודנטים, 
ד איה'התחזקות הג

מי, לאחר הבריחה אהאסל
ל של פיגועים )מקור החל ג

 להזדהות(
 

 נציב התפטר ולא קיבל גיבוי מהשר
 הצלחה

  הדחת נציב מטרה: סילוק הנציב מנפחא 3 בריחהמדיניות קשוחה של  1987 
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 שב"ס)נציב מימון(

מדיניות קשוחה של גבי אמיר,  1992 
צמצום חופש פעולה, אי שת"פ 

 עם המנהיגים.
 

ניהול מו"מ מדיני חשאי עם 
 ים טרום אוסלו.הפלשתינ

פעילי  415ישראל מגרשת 
 חמאס ללבנון

שביתה כללית 
בכלא איו"ש 

התפשטה בכל 
 ב/ס

 שיפור תנאים, הכרה במנהיגות.
נגד מדיניות הנציב שלא הסכימה לדבר עם 

 המנהיגות 

עוררה את הרחוב וגרמה 
דה אנתיפילחידוש הא

היה תאום בין  שדעכה
אסירים לבין מפקדות 

 חה.הארגונים ובני משפ
מתואמת עם מפקדת  

אש"ף בתוניסיה )סביתי, 
2003) 

 16נהרגו  1992בשנת 
פלשתינים על רקע הפגנת 

 הזדהות עם שביתת 
 האסירים )רבין התערב( 

 

 יום 18נמשכה 
 ועדות: 2הוקמו 

הביאה לשיפור בתנאי  -ועדת שאול
מאסר והכרה במנהיגות כגורם מנהל 

 פנימי
 – רועדת נתנאל, ועדת אבידן, ועדת ני

 מעקב אחר תנאי מאסר
 לחץ פוליטישביתה הסתיימה , 

בהתערבות גורמים מחוץ לשב"ס 
 )שגריר ששון, גורמי צה"ל.

מחשש לפגיעה בתהליך השלום התערב 
רוה"מ יצחק רבים וביקש משחל לשים 

קץ לשביתה. הביאה להקמת ועדת 
 שאול.

 נציב סיים תפקידו לפני תום הקדנציה
 השביתה הצליחה

 
פיסגה  2.2.95 1995 

 מצרים/ירדן/אשף/ישראל
בין ישראל  2אוסלו  28.9.95

 לרשפ על הגדה ועזה
 רבין נרצח 4.11.95

-שיחות ישראל 27.12.95
 סוריה

שביתה בכלא 
 נפחא

דרישה למיון אסירים לתאים לפי קביעת 
 האסירים

  

ביקור קלינטון במטרה להעלות את עניינם  שביתה כללית הסכמי אוסלו 1999 
 רור האסירים לכותרותשל שח

 בטענה שמחזיקים אותם למרות אוסלו.
שביתה גם נגד הרש"פ שלא דאגה לשחרר 

 אותם

הפגנות ברחוב נגד ביקור 
 קלינטון

 הפעלת הרחוב
חידוש האנתיפדה  

 "אנתיפדת האסירים"

 השביתה הצליחה

עמי הורה להסיר מחיצות השר בן  הפגנות ברחוב והפרות סדר התקנת מחיצות זכוכית שביתה בהדרים   1999 
 הוסרו

 איפשר חופשות לביטחוניים
 הצליחה

לאחר החלפת נציבים, כניסת  2000 
 נציבה חדשה

 אנתיפאדת אל אקצא 10/2000
 

שביתה כללית 
 בכל בתי הסוהר

תנא מחיה, הוצאת אסירים מהפרדה, 
ביטול מגבלות ביקורי משפחות שהולטו 

 על אסירים מסוכנים

מות פרצו מהו 2000במאי  
ברחוב הערבי שנגיעו 

להתנגדויות עם צה"ל על 
רקע שביתת האסירים 

 והזדהות עמם.

 יום. 23נמשכה 
 הוקמה ועדת פריינבוך

סיום השבית בהתערבות נציגי שב"כ 
לאחר שהנציבות החליטה לשפר חלק 

ני , אישרו אמהתנאים על רקע הומ
 כבלים שמשדרים במדינות ערב

 הצליחה
תנגדות לחיפוש ולאחר שאסיר שהשמיע ה ת באשלהתפרעו  2001 

 הסתה הועבר לבידוד
 אסירים 190 

 11/2002  
 חומת מגן 3/2002

 מאשקלוןבריחה 
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  דרך נחושה 6/2002

אירועים/תהליכים מחוץ  סיבות אירוע בכלא פרה דיספוזציה תאריך 
 לכלא

 הערות
 השגים

 

התפרעות אלימה    1/2003 
של עצורים 
במחנה עופ"ר ) 

 ן צה"ל(,מתק
 

   

התפרעות   2/2003 
 בקציעות

   

התפרעויות   2003 
 בשיקמה

   

    מאשקלוןבריחה   11/2002 

   בעקבות חיסול ראש החמאס רנתיסי במגידו התפרעות קבלת ב/ס מגידו ע"י שב"ס 12/2004 

באשל  התפרעות  12/2004 
 ובנוה תרצה

אסיר שברשותו כרטיס חכם הסית הושלך 
 ד איסלמי,איה'אסיר גלבידוד, 

  

חילופי נציבים, החרפת  15.8.04 
הקפדה על נהלים ופקודות, 

. 2003אירועים בשיקמה ב 
 2004חילופי שבויים בינואר 

בין ישראל וחיזבאלה וחיסול 
 אחד יאסין ועבדל עזיז רנתיסי

דרשו להסיר מחיצות בביקורים, הכנסת  שביתה ככלית
 טלפונים והפסקת החיפושים בעירום

שביתה תוכננה בקפידה 
בשיתוף עורכי הדין והרחוב, 

עם הרשות ועם ארגוני 
 הטרור.

 29לפני השביתה  היו 
ביקורים של חברי כנסת 

אצל האסירים. לראשונה 
הוביל את השביתה ארגון 

 החמאס.

 יום 19נמשכה 
 הצליחו לקבל את מבוקשםלא 

 שביתת רעב  2005 
 במגידו

   שטענה לחילול קוראן במהלך חיפו

בעקבות החלטה להעביר אסיר שניסה  בעופר התפרעות  11/2005 
 להבריח 

  

הכשיר קרקע ל"הסכם   מסמך האסירים  2006 
מכה" ממשלת אחדות 

 קצרה.
 דיון ציבורי

שינוי שם המסמך" מסמך 
 הדרים"

 לא הוזכר באף מסמך רשמי

 

 2 בריחה  12/2006 
 מקציעות

   

 התפרעות  10/2007 
 בקציעות

 מת אסיר  נגדות לחיפוש בלילההת
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 רשימת מקורות

 
 דמיון, השוני והקשר ביניהם" משטרה  -( "ארגוני טרור וארגוני פשע מאורגן2001אמיר, מ,)

 , אגף קהילה ומשמר אזרחי, סיוון משטרת ישראל, 5וחברה, גיליון מס'                          
 .2001התשס"א, יוני                          

 
 (," תמורות והמשכיות בבעיות הלאומיות הפלשתינית", מתוך: גלבוע איתן 1981בן דור,,ג,)

 הוצאה לאור  –, בהוצאת  משרד הביטחון הסכסוך הערבי ישראליונאור  מרדכי )עורכים(,              
 

 ן לאומי, מחזור המכללה  לביטחו "אנטישמיות בתעמולה ובאידיאולוגיה של אלקאעדה",( 2007בן מוחה,מ.)
 .2007ל"ד,                 

 
 , המרכז הבינתחומי הרצליה, בית  המנהיגות הפלסטינית בעידן שלאחר ערפאת"(, 2004בר,ש, )

 ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. המכון למדיניות ואסטרטגיה.                      
 

 , הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד.תותקישורים, המדע החדש של רש(, 2004ברבאשי,א, )

 

 , שרות בתי   הסוהר.1, חוברת צוהר לבית סוהר( "מהומות והפרות סדר", 1991ברדוגו, י,)

 
 , משרד החינוך מרכז  מדריך לארגונים פלסטינים, פת"ח, תנזים, חמאס ואחרים(, עורכת, 2002ברוורמן,נ,)

 ומים.ההסברה/שירות הפרס                         
 

התשתית המוסרית של טרוריסטים שהתמחו בשיגור מפגעים מתאבדים: היבט (." 2002ברקו, ע,)
", חיבור לשם קבלת דוקטורט לפילוסופיה, מחלקה לקרימינולוגיה, קוגניטיבי ופונקציונאליסטי

 אוניברסיטת בר אילן.
 

 ורט, מחלקה לקרימינולוגיה, ", חיבור לשם קבלת דוקט"הסתגלות למאסר ורצידביזם(, 2003גולדברג,א,)
 אוניברסיטת בר אילן.                                

 
 , תל   אביב, סוגיות בסוציולוגיה,מבנה וריבוד חברתי, (, "מאפיינים של מוסדות כוללניים" 1973גופמן,א,)

 הוצאת עם עובד.                         
 

 , מפח"ש מודיעין, ענף הפונדמטליזם האסלאמייהאד האסלאמי", הג' –(, "סרטן ושמו טרור 1994גנור, ב,)
 תוד"א.                          

 
הירחון הישראלי למודיעין, נשק, צבא  –מטרה הג'יהאד האסלאמי", -(,"סרטן ושמו טרור1991גנור, ב,)

 .24-36, עמ/ 1991(, 19,)וביטחון
 

, היבטים על טרור ומאבק בטרוררור הפלסטיני", א' (,"שורשי האידיאולוגיה של הט 2004דסקל,י,) 
 .84ההוצאה לאור,  עמ'  –אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון 

 
, אוניברסיטה היבטים על טרור ומאבק בטרורב' (," התהוות ארגוני הטרור הפלסטינים",  2004דסקל,י,) 

 .94ההוצאה לאור,  עמ'  –משודרת, משרד הביטחון 
 

 , כתר הוצאה לאור.לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל(, "אש"ף, 1998רולף,ש,)–הטיס 
 

 , קצין חינוך ראשי, ענף הדרכה יסודות הסכסוך הישראלי ערבי(, "עמדות הפלסטינים", 1971הרכבי, י,)
 .58והסברה, עמ'                    

 
, בהוצאת גיה של הפוליטיקהסוציולו(, "תנועות חברתיות" מתוך: קימרלינג ברוך )עורך(: 2005וגלרס,ג,ו,)

 האוניברסיטה הפתוחה.
 

היבטים על טרור " 2003ינואר  -2000מאזן ביניים:ספטמבר  –(, "המאבק עם הפלסטינים 2004זאבי,א,)
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institute.org/Publication.aspx?PublicationId=501-http://reut                
 

אתר המרכז הירושלמי לענייני ציבור (, "ירי הקאסמים והפגנות החולשה מול החמאס", 15.11.2007ענברי,פ,)
 ,ומדינה

http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&T

MID=99&IID=11479 
 

 , ין, מרכז המידע למודיעין וטרורמרכז למורשת המודיע"מסמך האסירים",אתר:  (8.6.07מל"מ,)

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/abu_mazen0606.pdf-http://www.terrorism 
 

 אתר מרכז למורשת   המודיעין מל"מ(" 1-15.2.2007י פלסטיני ( "חדשות העימות הישראל15.2.07מל"מ, )
            info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/t15feb_h07.htm-http://www.terrorism 

 

http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=print&sid=4500
http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=print&sid=4500
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.hagada.org.il/hagada/html/
http://he.wikipedia.org/wiki/%25
http://he.wikipedia.org/wiki/%25
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m00336.rtf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/terrorism_2006h.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/terrorism_2006h.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/terrorism_2006h.pdf
http://www.vanleer.org.il/heb/videoShow.asp?id=29
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=287&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=1826
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=287&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=1826
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=723015
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=723015
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=501
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.jcpa.org.il/JCPAHeb/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11479
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/abu_mazen0606.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/abu_mazen0606.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/t15feb_h07.htm
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 (, כנס : אסירים הביטחוניים הפלסטינים, דיון בסוגיית שחרור האסירים, 29.3.05, י, ) צורף
 http://www.vanleer.org.il/heb/videoShow.asp?id=29  מכון ון ליר                

 
 

 , כתב עת בנושאי  תרבות ותוכן, e-mago.co.ilה", (,מהומה קטנ13.2.07רשף, ד, )
mago.co.il/news/82.htm-http://www.e 

  
 (, כנס : אסירים הביטחוניים הפלסטינים, דיון בסוגיית שחרור האסירים, 29.3.05שחל, מ, ) 
 http://www.vanleer.org.il/heb/videoShow.asp?id=29  מכון ון ליר               

 

OMedia News  (, "לא שינה את עורו,  המרכז למורשת המודיעין )מל"מ, מפורסם בחסות  אתר                
                       http://omedia.co.il/Show_Article_Print.asp?DynamicContentID=2375  

 
 

 ראיונות אישיים
 

 2008, מר, נציב שרות בתי הסוהר. 

 2.2.08עיתונאי,  , רוני שקד 

 הבינלאומי למלחמה בטרור,  ה, המכוןימומחה לטרור, המרכז הבין תחומי בהרצלי, בועז גנור

11.2.08, 

 ,17.2.08  חוקר ביחידת המחקר,  בכיר בשרות הביטחון הכללי 

 31.1.08, 16.12.07 , בשרות בתי הסוהר ראש ענף פעילות חבלנית עוינת 

    ,17.2.08מפקד מחוז בשב"ס 

  9.3.08, ביטחוניים בכלא הדרים  אסירים ארבעה . 

http://www.vanleer.org.il/heb/videoShow.asp?id=29
http://www.e-mago.co.il/news/82.htm
http://www.e-mago.co.il/news/82.htm
http://www.vanleer.org.il/heb/videoShow.asp?id=29
http://omedia.co.il/Show_Article_Print.asp?DynamicContentID=2375

