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שימושי קרקע ביטחוניי :הפלטפורמה להתנתקות –
על יחסי ביטחו וגיאוגרפיה
הקדמה

להתנתקות מרצועת עזה פני רבות .ההתנתקות הייתה מהל מדיני אשר בוצע
עלֿידי הצבא )בשיתו המשטרה( ,לפינוי גוש קטי .עד קי שנת  ,2005טר
ביצוע ההתנתקות ,התקיימו בתו רצועת עזה שני סוגי שימושי קרקע
ביטחוניי  :האחד ,הצבאי ,לקיו הביטחו #השוט; השני ,ההתיישבות אשר
נחזתה עלֿידי הממסד כהתיישבות ביטחונית .ע השלמת ההתנתקות ,אלה
ואלה חדלו להתקיי  .הפינוי מהרצועה נעשה תו שימוש נרחב בקרקע
ובהיבט הצבאי הוא היה מהל קצוב בזמ #ותחו במרחב .לכ #שימושי
הקרקע הביטחוניי שנועדו לביצועו היו ארעיי  .סביב הרצועה הוק מער
שימושי קרקע ביטחוניי שרובו נשע #על הגדר והמערכת העוטפת את
הרצועה .מיד ובמקביל לפינוי ,הוק קו היערכות צבאית ממזרח לרצועה ובו
נקבעו שימושי קרקע ביטחוניי למכביר שה חלק מהתשתית והפריסה
הקבועה של הצבא.
מטרת המאמר לבחו #את ההתנתקות המשתקפת בראי שימושי הקרקע
הביטחוניי  ,אלה שנועדו לביצוע הפינוי ואלה שנדרשו למימוש היערכות
צה"ל אל מול הרצועה .הטענה ביסוד המאמר הינה כי את עיצוב מער
שימושי הקרקע הביטחוניי  ,הארעיי והקבועי יש לנתח ה #לנוכח
המציאות הביטחונית שהתקיימה באזור וה #לאור הנתוני הגיאוגרפיי .

שימושי קרקע ביטחוניי

המסגרת התיאורטית והרקע הכללי לדיו #בנושא מאמר זה – שימושי הקרקע
לצורכי ביטחו – #ה בתחו הדעת המחבר בי #ביטחו #וביֶ #ארֶ במשמעות
טריטוריה .הדיו #בשילוב זה הוא רבֿתחומי וכולל נושאי משדות הגיאוגרפיה
והתכנו #הפיזיֿהמרחבי ,לימודי ביטחו #וצבא ,יחסי צבאֿחברה ויחסי
צבאֿמדינה ,חוס #לאומי ,איכות סביבה וחיי ועוד .מרק זה מאפשר לבחו#
את נושא שימושי קרקע לצורכי ביטחו #דר שתי נקודותֿמבט )אור.(2005 ,#
נקודתֿהמבט הראשונה" ,האר – זירת הביטחו ,"#מייצגת את הגישה
הדטרמיניסטית ,שעלֿפיה הגיאוגרפיה היא גור )לא היחיד( המשפיע על
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הביטחו #ולענייננו ביטחו #המדינה .הגיאוגרפיה של האר מתייחסת לגודלה,
לצורתה ,למבנה שלה ,וכוללת את התנאי הטבעיי פיזיי שלה .הגיאוגרפיה
של האר כוללת ג את נתוניה הדמוגרפיי של המדינה ,את המציאות
היישובית העכשווית וההיסטורית ואת התשתיות הפיזיות .ענ הגיאוגרפיה
הצבאית הוגדר בשנות השישי כיישו עקרונות והידע הגיאוגרפי לפתרו#
בעיות צבאיות ) ,(Jackman, 1962כלומר חקר השפעת התנאי הגיאוגרפיי
המשפיעי על העוצמה הצבאית ) (Pearcy & Peltier, 1966או על מערכות
צבאיות לרמותיה #ולסוגיה (Collins, 1998) #וכ #ההיבטי הגיאוגרפיי ֿ
מרחביי של המלחמה );O'Sullivan & Miller, 1983; O'Sullivan, 1991
 .(Palka & Galgano, 2001, 2005זאת ועוד :חלק מהתכונות הגיאואסטרטגיות
של המדינה ,כמו צורת המרחב הפנימי שלה ,אור גבולותיה וצורת ועומקה
האסטרטגי ה המסד הפיזי לתפיסת הביטחו #הנובעת מהגדרת האיו המופנה
כלפי המדינה מצד שכנותיה והגדרת המענה הביטחוני )סופר.(1985 ,
נקודתֿהמבט השנייה היא "הביטחו – #זירה טריטוריאלית" .עלֿפיה,
הביטחו #והצבא ה גורמי המשפיעי על הגיאוגרפיה של האר .זהו תרגו
של צורכי הביטחו #למונחי קרקע ושטח .נית #לבחו #זאת באמצעות
אמותֿהמידה המקובלות בתחו הגיאוגרפיה :מיקו  ,איתור ,גודל וצורה,
קנהֿמידה והיררכיה ,תפרוסת וצפיפות ,קשרי גומלי #מרחביי  ,התבדלות
ושונות אזורית וכדומה .אול  ,שימושי הקרקע לצורכי ביטחו #ה לא רק
תופעה גיאוגרפיתֿמרחבית אלא ה ג מייצרי מציאות שכזו .כאשר שימוש
הקרקע הביטחוני מצוי בסמו ליישוב אזרחי ,מתקיימי ביניה עלֿפיֿרוב
יחסי גומלי #א לפרקי ג "עימותי " בכל הנוגע לשימוש במשאבי הקרקע.
עד העשור האחרו ,#המחקר בתחומי הגיאוגרפיה הפוליטית והגיאוגרפיה
הצבאית כמעט ולא עסק בסוגיות של הממשק בי #התחו הצבאי ובי #התחו
האזרחי ,ובעיקר בכל הקשור לשימושי קרקע .במחצית הראשונה של שנות
הֿ ,90ע השינויי הגיאופוליטיי הגלובליי בעקבות התפרקות בריה"מ,
החלה להינת #הדעת ג לשילוב הצבאי והאזרחי .החוקרי החלו לבחו#
את המשמעויות וההשלכות הגיאוגרפיותֿמרחביות הנובעות משינויי
מהותיי אלה ובנגזרות מה  :צמצו התשתיות הביטחוניות והצבאיות
).(Coulson, 1995; Anderson (ed) 1994, 1995
"שימושי קרקע" ) (Land Useהוא מונח מקובל השגור בשפת הגיאוגרפיה
והתכנו #הפיסיֿמרחבי .ההגדרה המקובלת "שימוש קרקע" היא ביטוי לניצול
משאבי הקרקע של האר עלֿידי בני אד וההשפעות המרחביות הנובעות
מכ ) .(Clark, 1985לרוב ,הקרקע ,כמו הו ,#הינה משאב המוגבל בהיקפו,
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השליטה עליו וקבלת החלטות לגבי השימוש בו מעניקות עוצמה למקבליה
) .(Larkin & Grary, 1983סדר העדיפויות המכתיב אות #מוגדר כ"מדיניות
שימושי קרקע" וזו נובעת משיקולי פוליטיי  ,כלכליי  ,חברתיי ועוד
) Rhind & Hudson, 1980ויפתחאל וקדר .(2000 ,היא עוסקת בהקצאת קרקע
למטרות בינוי ופיתוח כלכלי ,לחקלאות ,לייעור ,לתיירות ונופש וכיו"ב
) .(Clawson, 1968אול  ,לא למטרות ביטחו .#תכליתה ,באמצעות קביעה
רציונלית של יעדי השימוש בה ,להשגת איזו #בי #הדרישות השונות
) .(Feitelson, 1999ככל שיישמע הדבר תמוה ,מדיניות שימושי הקרקע אינה
עוסקת בהקצאת קרקע למטרות ביטחו #בזמ #רגיעה וקל וחומר שלא לעיתות
מלחמה .כמו כ #השפה הגיאוגרפית או התכנונית אינה מגדירה שימושי קרקע
ביטחוניי כפי שמקובל לגבי המגזר האזרחי .בספרות הגיאוגרפית הכללית
או הצבאית לא נמצא הגדרות מתאימות ומתודולוגיה לדיו #במהות
ובהשלכותיה  .לכ ,#הדיו #בשימושי הקרקע הצבאיי צרי להיות בהקשר
נסיבות המקו והזמ ,#ובכ עוסק מאמר זה.
במינוח הביטחוני שגורי מספר מונחי כלליי המקבילי למונח "שימוש
קרקע" בהקשרו האזרחי .ביניה נמצא את המונחי "תשתית ופריסה",
"שטח ביטחוני" או "מתק #ביטחוני" ,ובהקשר הצבאי המושגי המתאימי
ה "שטח צבאי"" ,מחנה צבאי"" ,שטח אימוני " ועוד .שימושי הקרקע
הביטחוניי הנ תשתיות מקרקעי #שמדינה יוצרת באמצעות המערכת
הביטחונית שלה עלֿמנת לאפשר לה לקיי באופ #מיטיבי את צרכיה.
תשתיות אלה שונות בטיב #ובמהות ,#חלק #קבועות ויישארו כ למש שני
ארוכות ,אחרות עשויות להתבטל ,להשתנות או לשנות את תכלית .#כ ,נית#
לראות בשימושי הקרקע הביטחוניי חלק מהמענה לאתגר הביטחוני שבפניו
ניצבת המדינה .ה נגזרי מתפיסת הביטחו ,#האיו והמענה לו באמצעות
השימוש בעוצמה ובכוח הצבאי; מתורת הלחימה הרצויה; ומעקרונות בניי#
הכוח וארגונו) .אור 2002 ,#וֿ 2005וזידגו(2004 ,#
השטחי המשמשי למטרת ביטחו #מופיעי בשתי צורות .צורה ישירה,
שבה גופי מערכת הביטחו #ה צרכני קרקע במוב #הרחב של המונח קרקע –
נכסי מקרקעי ,#שטח ומרחב הכולל ג את המרחב האווירי והימי ,וצורה
עקיפה ,של קרקעות אזרחיות המשמשות בצורה זו או אחרת ובמידות שונות
את צורכי הביטחו .#לפיכ ,שימושי הקרקע לצורכי ביטחו #ה על מקרקעי#
ושטח בבעלותה של מערכת הביטחו #ועל מקרקעי #אזרחי ,שמערכת
הביטחו #רוכשת ,חוכרת או תופסת ,הכול לפי העניי ,#ומחזיקה בה
ומשתמשת בה לצרכיה אדֿהוק וכ #על קרקע ותשתית אזרחית שהיא
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מכוונת את ייעודה וא משתתפת בעלויות הקמתה שכ #היא תשרת אותה
בעתיד באופ #עקי )אור #ורגב.(2005 ,

שימושי קרקע ביטחוניי בישראל

בישראל את שימושי הקרקע הביטחוניי יש לבחו #לאור שתי נקודותֿמבט
שהוזכרו על אודות היחס בי #ביטחו #וטריטוריה :האחת" ,האר – זירת
הביטחו ,"#והשנייה" :הביטחו – #זירה טריטוריאלית" .עלֿפי הראשונה,
הטריטוריה היא מרכיב חשוב בתפיסת הביטחו #של ישראל .מאז ראשית ימיה
של המדינה ולנוכח המצב שבו היא נתונה ,המושג ביטחו #נתפס כהגנה על
עצ קיומה כישות מדינית ,על חיי תושביה וג על שלמותה הטריטוריאלית.
בעיני הממסד המדיני ,הביטחוני והמשפטי ,וג בעיני רוב הציבור ,המדינה
ושטחה ה תכלית הביטחו #ועליה יש להג .#אול האר היא לא רק מושא
הביטחו ,#אלא ג אמצעי למימושו ,וזאת באמצעות השימוש במשאבי
הקרקע שעליה והמרחב שבה ,שבה מתקיימת הפעילות הביטחונית ועליה
נבנות התשתיות הפיזיות.
את שימושי הקרקע הביטחוניי בישראל נית #לסווג בהתא למהות .
ההבחנה היא בי #התשתיות הפיזיות הביטחוניות הכוללות את המחנות,
ספר וגבול ותשתיות אזרחיות
המתקני  ,התעשיות הביטחוניות ,תשתיות ָ
המהוות חלק מ"מעטפת הביטחו :"#יישובי הספר ,מערכת הכבישי
ותשתיות תעופה וי אזרחיות ובי #השטחי הביטחוניי )כולל המרחב
האווירי והימי( בה מתבצעת פעילות הצבא :אימוני וניסויי לפיתוח
תחמושת ואמצעי לחימה ,פעילות ביטחו #שוט ופעילות מלחמתית בזמ#
חירו  .סוג נוס של שימושי קרקע ביטחוני כולל את שטחי מגבלות הבנייה
המוטלות אל מחו לתחו המקרקעי #של התשתית הביטחונית.
בהיווצרות שימושי הקרקע הביטחוניי מעורבי גורמי והתרחשויות
רבי  ,א עיקר הנסיבות הביטחוניות שמטבע הדברי את רוב #לא נית #היה
לחזות מראש .כ #משפיעות עליה נסיבות כלכליות ,טכנולוגיות ,חברתיות
ואחרות .כשבוחני היו את מפת שימושי הקרקע הביטחוניי מאז ראשית
ימיה של המדינה ,נראה שהיא אינה פרי תכנוָ #סדור .ה הלכו והתרחבו
במש השני במקביל להתפתחות שימושי הקרקע האזרחיי  .ההתפתחות
של מער שימושי הקרקע הביטחוניי היא תולדה של שתי קבוצות משתני
ותהליכי שהשפיעו על צורכי הביטחו .#מדובר במשתני וגורמי חיצוניי
למערכת הביטחו) #מדיניי ואזרחיי ( שגרמו לשינוי בגודל ,בצורה ובפני
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המרחב שבו התקיימה ומתקיימת הפעילות הביטחונית וכ #בתהליכי
פנימיי שהתרחשו בתוכה )אור.(2005 ,#
את שימושי הקרקע הביטחוניי במדינת ישראל יש לראות בראייה רחבה
יותר מעבר לתחו הצר של צורכי הצבא  .Per seג צרכי אזרחיי לכאורה
יכולי להימצא במעטפת "ביטחונית" .כ נית #להכליל בקטגוריה זו את
הספר ,היאחזויות הנח"ל ושטחי אזרחיי ה"סגורי " מתוק תקנות
יישובי ְ
ההגנה לשעת חירו .
זאת ועוד :במקרה הכה ייחודי של שילוב הביטחו #בהוויה ובקיו האזרחי
בישראל ,נית #א להציג שימושי שהנ בעלי אופי אזרחי מובהק ,כבעלי
אוריינטציה ביטחונית .בה נית #להכליל כבישי וגשרי  ,התוויה וסיווג או
שטחי אזרחיי המשמשי לאזורי כינוס וריכוז של כוחות צבאיי שפיתוח
מוגבל עלֿידי מערכת הביטחו .#יתרֿעלֿכ ,#אירועי הטרור שישראל מצויה
בה מאז האינתיפאדה הראשונה הפכו את אזורי הבילוי והקניות למיניה
שעל מפת #ביתנו בקניו ,#ל"שטחי ביטחוניי " בה נדרשי העוברי
והשבי לעבור סוג של בדיקה ביטחונית .ג על ס ביתנו אנו מוגבלי
בגדרות ובחציצה של "שטחי סטריליי ".

שימושי הקרקע הביטחוניי בשיח הביטחוני

סוגיית שימושי הקרקע הביטחוניי הנה דווקא מהותית בתחו מדינת ישראל
ונחקרה בשני האחרונות באופ #נרחב עלֿידי הכותבי  .אול  ,למרבה
הפליאה ההתייחסות לנושא זה בשיח הציבורי היא מעטה ביותר .הדבר תמוה
מפני שכפי שכבר צוי ,#מערכת הביטחו #שולטת ,באופני שוני של קניי#
ובעלות והשפעה ,על למעלה ממחצית משטח המדינה ,המרחב האווירי וחלק
גדול מהמרחב הימי ) .(Oren & Newman, 2006הדרת הדיו #מנושא זה חריגה
ג בשל היות הציבור הישראלי דעת #ובעל עניי #בכל תחו כמעט .לצידו
עומדי מוקדי ידע מעולי  ,הנתמכי במערכת תקשורת כתובה ואלקטרונית
ש"לא חסה" על א גו .הא הדבר נובע מכ שה"ביטחו #הוא חזות הכול"?
התשובה היא שקרוב לוודאי שכ.#
נראה כי למרבית הציבור ,השטחי הביטחוניי הינ בבחינת "אר לא
נודעת" ) .(Terra incognitaמרבית המגזר האזרחי אינו מכיר את התופעה,
אינו יודע את ממדיה ואינו מודע לעוצמתה ולהשפעתה הנרחבת .הציבור כלל
לא נחש לעובדה שאולי בעצ קיימת "בעיה" .לכ ,#מנקודתֿמבט זו ,מדוע
ליצור בעיה ולדו #בה?! ג א הציבור נתוודע לתופעה ,היה זה בהקשר של
התנגשות והפרעה נקודתית של תשתיות או שטחי ביטחוניי  .אול  ,לרוב
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לא נעשה ניסיו #להתייחס למקרי אלה באופ #שיטתי ,לבחו #את מהות
התופעה בכללותה ,לנסות לגזור ממנה קווי מתאר זהי ובכ ליצור גירוי
ראוי למחקר ולדיו.#
עבור הציבור הרחב ,שאינו בקיא ואינו מתעניי #בנושא ,השימוש הנרחב
במקרקעי #לצורכי ביטחו #משרת להבנתו צור ממשי ואינו נחשב לדבר
ייחודי או יוצא דופ .#זה שני רבות ,מאז ראשית ימיה ,המדינה טרודה
בבעיות ביטחו #ומתמודדת במאבק צבאי ,והרי הביטחו #הוא מעל לכול,
וכחלק מכ נדרש הצבא למקרקעי .#נית #אפוא להניח שהציבור סומ על
הגורמי המוסמכי העושי מלאכת נאמנה מתו ראיית טובת הציבור.
הסבר אחר לכ יכולה להיות הטענה שאי #כל בעיה ע התשתיות
והשטחי הביטחוניי וה אינ מפריעי לתכנו #הפיזי המרחבי ולמשק
המקרקעי #הארצי .ג לצד שימושי קרקע ביטחוניי רבי  ,החיי האזרחיי
מתנהלי כרגיל ללא תקלות .ולר2יה :מחנות הצבא נמצאי בלב אזורי
עירוניי  ,ויש בכ אפילו "צבעוניות"ֿמה .החיילי א מפרנסי עסקי
קטני הסמוכי למחנות .שליש משטח המדינה הוא שטחי אימוני " .חיי
ע זה לא רע" ,שכ #קיימת מוסכמה בלתיֿכתובה ,א שאינה נכונה חוקית,
שבשבתות ובמועדי ישראל נית #להיכנס לשטחי אימוני ללא הפרעה כי
בזמ #זה לא מתקיימי אימוני .
טענה אחרת להצדקת הדרת הנושא יכולה להיות שהנושא אינו חשוב דיו,
שכ #על סדר היו הלאומי מצויי נושאי "בוערי " יותר ,הג שמציאות זו
בכללה מתקיימת כ שני ארוכות ולבטח "מישהו מלמעלה" דואג לכ
שהכול יהיה בסדר .עיסוק הציבור ,ובוודאי של חוגי אינטלקטואליי בנושא
שימוש במשאבי הקרקע לצורכי ביטחו ,#עשוי אולי להיתפס כ"תיבת
פנדורה" .יש להימנע משאלות "מיותרות" על השימוש במשאבי הקרקע
לצורכי ביטחו #בישראל כחלק מקדושת הביטחו.#
נית #להציע הסבר נוס מנקודתֿמבט של הגישה הביקורתית הגורסת
שמושגי השיח הביטחוני הגיאוגרפי הישראלי ה תוצר של התרבות
הישראלית הנותנת מעמד בכורה לביטחו .#ולכ ,#על רקע תחושת אי) 3שא
הבנָיה תרבותית( ,המרחב כולו הוא "מרחב ביטחו "#לטוב או לרע.
היא פרי ְ
גישה זו אינה "שופטת" את השיח אלא רק מצביעה על הזיקה בי #מער
המושגי לתרבות שבה הוא צמח .לכ ,#לפי גישה זו ,אי #כלל מקו לדיו#
בשאלת ני4וס המרחב עלֿידי מערכת הביטחו.#
ייתכ #וההסבר להיעדר המחקר האקדמי והשיח המקצועי פשוט עוד יותר.
לא נית #לעסוק בנושא שאי #על אודותיו מידע זמי #ושוט ,נתוני אמפיריי
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מתאימי ותיעוד ראשוני רלוונטי .עד היו  ,למעט הנתוני הכלליי שהוצגו
לעיל ,לא מפרסמת מערכת הביטחו ,#ובצדק )מטעמי של סודיות וביטחו#
מידע( ,מידע מפורט על השטחי והקרקעות באחזקת  ,שימוש או בהגבלת
שימוש ופעילות אזרחית .אול  ,לא ברורה הסיבה להסתרת נתוני שאינ
מס3וגי  ,כמו למשל גודל מחנות מסוימי  ,מנהלתיי  ,בתחומי הערי או
בסמו לה #ובעיקר ההשלכות הנובעות מכ .אי #סיבה הגיונית לכ
שהנתוני על השימוש במקרקעי #לצורכי ביטחו #לא יוצגו בפני הציבור ,כפי
שמוצג גודל תקציב הביטחו #ונתוני כלליי אחרי על אודותיו אשר לה כ#
נית #פומבי )במגבלות(.
כ או כ ,תו סיקור מהלכי ההתנתקות בעיתונות ,הובא לציבור מידע רב
על שימושי הקרקע הביטחוניי וכ נית #לבחו #את אלה שנועדו לאפשר את
ביצועה ולהוות את המרכיב הקרקעי של ההיערכות אחרי ,כפי שיוצג להל.#

שימושי הקרקע הביטחוניי ברצועת עזה ערב ההתנתקות

ההתיישבות בגוש קטי – ההתיישבות היהודית ברצועת עזה כללה עד
אוגוסט  ,2005כשני תריסרי יישובי יהודיי )"התנחלויות"( ובה כֿ7,500
נפש .היא נפרסה )כולל שטחיה החקלאיי ( על שטח בהיק של כֿ 70אל
דונ  ,המהווה כֿ 20%משטח הרצועה .התיישבות זו נמצאה בשני מקבצי
יישובי  :הקט ,#יישובי "התוחמת הצפונית" ,שכלל שלושה יישובי בצמוד
לגבול הצפוני של הרצועה ,והעיקרי ,בחולות במערב ודרו הרצועה שכלל
את מרבית היישובי והמרכז הכפרי בנווהֿדקלי ששימש את יישובי הגוש,
לרבות היישובי מחו לו ,נצרי  ,כפר דרו ומו ַרג.
את עניינ של היישובי היהודיי בגוש קטי יש לראות כחלק מהמכלול
ההתיישבותי שהתפתח לאחר מלחמת ששת הימי בכל רחבי "השטחי
המשוחררי " ,בתחילה בבקעת הירד ,#ברמת הגול #ובסיני ובמהל השני ג
ביהודה ושומרו #ובעזה .היישובי הוקמו מצירו של טעמי  :ביטחוניי ,
אידיאולוגיי  ,דתיי וכלכליי  .ה נתמכו עלֿידי המדינה וזכו להטבות
חומריות רבות ,לרבות פיתוח תשתיות אליה  .היישובי מוקמו ה #כבודדי
)בסיני וברמת הגול (#וג בגושי )בבקעת הירד ,#ביהודה ושומרו ,#בפתחת
רפיח ובגוש קטי( .עד תו העשור הראשו #לער מאז מלחמת ששת הימי
היו רוב היישובי בשטחי חקלאיי .
התפיסה בהקמת יישובי חבל עזה באה לידי ביטוי מאמצע שנות הֿ ,70ע
הקמת היישובי הראשוני  ,והתגבשה למבנה היררכי של גוש )יישובי
חקלאיי סביב מרכז אזורי( ,לאחר הנסיגה מסיני ופירוק חבל ימית )שנת
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 .(1982הכוונה בהקמתו הייתה ליצור חי בי #ערביי עזה לבי #הבדואי של
צפו #סיני .הימצאות שטחי דיונות חול שלא היו בבעלות פרטית ושברוב לא
היו מעובדי ומיושבי  ,מדרו לדיר אל בלח וממזרח לחא #יונס ,אפשרה את
הקמת גוש היישובי שהל וגדל ברבות השני  ,התפרס במרחב ומנע את
המש התרחבות האוכלוסייה הפלשתינית הסמוכה ,בעיקר באזור חא #יונס
שצרכיה במרחב ובשטח גדולי לאי #ערו )אפרת.(2002 ,
המציאות הביטחונית שבה חיו תושבי גוש קטי הייתה עוד "נסבלת"
לנוכח פעולות האיבה מעת הקמתו והתגבשותו בשנות הֿ 80ועד תחילת
האינתיפאדה השנייה .אול בעת זו השתנתה המציאות והצבא נדרש מעבר
לריבוי המשימות הביטחוניות שהוטלו עליו מול ההתנגדות הפלשתינית
האלימה אשר כוונה ללא הבחנה בי #חיילי למתנחלי  ,לעסוק באופ#
אינטנסיבי ג בשמירת התושבי ביישובי היהודיי שברצועה .ברקע
המציאות הביטחונית החמורה באזור בכלל ,ובאירועי האינתיפאדה השנייה
בפרט ,נית #היה לראות את היישובי כחלק אינטגרלי ממכלול התשתית
ספר וביטחו#
הביטחונית במקו  ,כשימוש קרקע ביטחוני המוגדר כתשתיות ָ
שוט .בשל אופי הפעילות הביטחונית האינטנסיבית ,ובעיקר על רקע עוצמת
האש ,לסוגיה ,שהפעילו הפלשתיני  ,האוכלוסייה האזרחית שולבה במער
ההגנה המרחבית ,כבישי הגישה ליישובי הופרדו מצירי התנועה של
האוכלוסייה הפלשתינית ,היישובי מוגנו ובוצרו כנקודות צבאיות ע גידור,
מיקוש ,מכשול ומיגו #והכול למניעת פגיעה באזרחי .
מעורבות כוחות הביטחו #בחיי היו יו של התושבי הייתה רבה ביותר.
עוצמת האש שנורתה אל בתי המתיישבי ושטחי העיבוד שלה ואל עבר
התשתית הביטחונית הסמוכה ובתו היישובי  ,כללה ירי וצליפות מנשק קל,
שיגור רקטות "קסא " ,פצצות מרגמה וכ #נעשה שימוש רב במטעני נפ.
הצבא ליווה את התנועות האזרחיות בצירי הכניסה לישראל ,את ההסעות
והג #על ֵחלק גדול מפעילות העיבוד החקלאי .התנועה
למוסדות הלימוד ֵ
האזרחית נעשתה לצד התחבורה הפרטית )שברוב הפעמי לא נמנעה(,
באוטובוסי ממוגני ירי ובמשאיות צבאיות בעלות מיגו #כבד המיועדות
להסעת לוחמי  .הצבא התערב ,ניהל וקבע ,מכורח הנסיבות המיוחדות,
כמעט בכל פעילות הקשורה לשגרת החיי באזור .לא נחטא א נקבע כי
שגרת הביטחו #השוט לאוכלוסייה האזרחית ביישובי רצועת עזה בעת
האינתיפדה השנייה נראתה ַ4חמורה ביותר שהוטלה על אוכלוסייה אזרחית
ישראלית מאז מלחמת העצמאות.
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התשתית והפריסה הצבאית – פריסת צה"ל במרחב אזח"ע )אזור חבל עזה(
עברה מספר גלגולי מאז כיבוש האזור בשנת  1967ועד הסכמי אוסלו.
בעקבות אירועי האינתיפאדה השנייה היא נגזרה מהתפיסה המבצעית
שחייבה מת #מענה לאבטחת יישובי גוש קטי וצירי הגישה אליה מתחו
הקו הירוק ,למניעת חדירות גורמי פעילות חבלנית עוינת לתחומי הקו הירוק
וכ #לחסימת קו הגבול ע מצרי ולכלל המרחב הימי של הרצועה .על
ביטחו #השוט באזח"ע הופקדה מפקדת עוצבה שהעתיקה מיקומה לתו
גוש קטי ,מלב העיר עזה ,ש נפרסה עוד מאז מלחמת ששת הימי  .מרחב
אזח"ע חולק לשלוש גזרות מרחביות שעל כל אחת הופקדה חטיבה :חטיבה
מרחבית צפונית שמפקדתה מוקמה באתר הקוד של היישוב ניסנית ,חטיבה
מרחבית מרכזית שמפקדתה מוקמה בתו גוש קטי וחטיבה מרחבית דרומית
שמפקדתה מוקמה בכר שלו  ,מחו לרצועה .זמֿ#מה לאחרֿמכ #צומצ
ִ
המרחב לשתי גזרות בלבד ,צפונית ודרומית ובהמש ,באינתיפאדה השנייה,
חזרה והוקמה מפקדת חטיבה מרחבית מרכזית .בכל אחד ממרחבי הגזרות
החטיבתיות ,בתו או בסמו ליישובי הישראליי  ,נקבעו אתרי עליה
הוקמו מחנות לשימוש הכוחות המבצעיי  ,חלק גדודיי וחלק פלוגתיי
וכ #מוצבי  ,תצפיות ודרכי ביטחו #ששימשו לתנועת הכוחות ולסיורי ביטחו#
שוט .במקביל לכוחות צה"ל ,פרסה משטרת ישראל מחדש את יחידותיה
בתחו השטח שנשאר בשליטת צה"ל .תחנות ונקודות המשטרה הוקמו
במעברי  .הפריסה המבצעית באזח"ע כללה ג שלושה מתקני תחנות
המכ" של חיל הי לאור החו מארז בצפו #ועד רפיח י בדרו  .ממול
רצועת עזה בתו הי נקבעו שני אזורי סגורי  ,צפוני ודרומי ,לתנועת כלי
שיט ברוחב  2מייל ובעומק )בניצב לחו לאור  20מייל( .אזור הפעילות,
הפתוח לדייגי מקומיי  ,השתרע בי #שני האזורי הסגורי ועד למרחק 20
מייל מהחו .לחיל הי הותר לפעול באזור זה עלֿמנת לקיי את רמת
הביטחו #החיצונית הנדרשת.
ציר "פילדלפי" 1בדרו רצועת עזה – ציר זה היה חלק מדר המערכת
בגבול מצרי שנבנתה בשנת  ,1982בעקבות הסכ השלו ע מצרי  .ציר זה
היווה רצועת חי בי #רצועת עזה לבי #מצרי  .תחילת הציר בסמו ליישוב
כר שלו בגבול הדרו ֿמזרחי של הרצועה ,המשכו הפריד בי #רפיח
הפלשתינית ובי #רפיח המצרית .סיומו של הציר בחו הי באזור היישוב
רפיחֿי הישראלי ,הדרו ֿמערבי שביישובי גוש קטי .בציר "פילדלפי"
1

ש קוד כפי שהופיע ע"ג המחשב הצה"לי .אי כל קשר בי המקו לפילדלפיה.
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נכלל ג מעבר רפיח ,שנועד לאפשר לתושבי רצועת עזה לעבור למצרי ,
והוא העניק לישראל אפשרות פיקוח על העוברי במעבר הגבול.
במהל העימות האלי ע הפלשתיני  ,הפ ציר "פילדלפי" לזירת קרב
אינטנסיבית שבה מחבלי ירו טילי ורקטות נ"ט ,הפעילו מטעני וביצעו
אלפי אירועי ירי אל מוצבי צה"ל הממוקמי בציר או אל הכוחות שנעו
לאורכו .בתגובה ולהרתעה ,הרס צה"ל מאות בתי בעיר רפיח הגובלי ע
השטח הקרוב שלאור הציר .עבור הפלשתיני הייתה חשיבות רבה לאזור
זה ,בהיותו "צינור החמצ "#העיקרי להברחות תחמושת ונשק ,אנשי וטובי#
ממצרי לרצועה .בניסיו #לעקו את "רצועת הציר" ולהמשי בהברחות
הקרבה היתרה בי #שתי ערי רפיח ,חפרו
אנשי ואמצעי לחימה ובשל ִ
וחופרי הפלשתיני ללא הר ,מנהרות החוצות את הגבול ,תו שה
מנצלי חלק מהבתי והתשתית החקלאית בשתי הערי להסוואת פתחי
כניסה אליה .#באמצעות יחידה מיוחדת של חיל ההנדסה" ,יחידת המנהרות",
שהוקמה ,השקיע צה"ל מאמצי רבי כדי לחשו את המנהרות ולמוטט
אות ,#אול  ,ההצלחה הייתה מוגבלת .בשנת  2003החל צה"ל לבנות קיר
שיגומי  ,חומת פלדה בגובה  10מטרי שיסודותיו עמוקי באדמה .קיר זה
נועד למנוע חפירת מנהרות ולהג #על המוצבי שמצפו #לרפיח שספגו אש
פלשתינית רבה ,חלקה כהסחה לפעילות ההברחות .בנוס תוגברה הפעילות
לאור הציר בשני אופני  :נייחת מתו המוצבי וניידת בביצוע סיורי
לאורכו 2.כשהוברר כי הפעילות התתֿקרקעית נמשכת ללא מענה ראוי וכי יש

2

בֿ 12.5.2004התרחש אחד האירועי הקשי במסגרת הלחימה בציר זה .נגמ"ש של
צה"ל ,שנסע לאור #הציר ועסק באיתור מנהרות ,נפגע וחמשת לוחמיו נהרגו .בתגובה
פתח צה"ל במבצע "קשת בענ" שנמש #מהֿ 18ועד  25לחודש זה ,להחזרת שרידי
גופות החללי ולמלחמה בתשתית הטרור שברפיח .במבצע נהרגו בצד הפלשתיני 41
מחבלי וֿ 12אזרחי  ,ובצד הישראלי נהרגו שני חיילי  .הפלשתיני ואונר"א טענו
שדחפורי צה"ל הרסו מאות בתי וגרמו נזק כבד לעיר במהל #המבצע .אחרי חקירה
וממצאי שהגיש צה"ל ,הודו הפלשתיני שהגזימו במספרי שנקבו לעניי הרס
הבתי  ,והורידו אותו לֿ .45בֿ 12.12.2004נהרס מוצב הסמו #למעבר רפיח באמצעות
מנהרת תופת שחפרו מחבלי פלשתיני  .חמישה חיילי מגדוד הסיור הבדואי נהרגו
בתקרית .מאז ירדה כמות תקריות האש באזור ,א כי אירעו מספר פיגועי כנגד חיילי
ואזרחי שעבדו על תחזוקת מערכה ההגנה על הציר .בתקופה זו המשיכו כוחות צה"ל
לחשו %מנהרות הברחה .ג כוחות הביטחו הפלשתיני טענו כי חשפו מספר מנהרות
והציפו אות במי ביוב.
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צור בהתערבות "פולשנית" יותר ,היו א מחשבות על כריית תעלה אל אזור
3
המנהרות ,אליה יוזרמו מי הי שיחלחלו אל המנהרות ויפגעו בתפקוד.#

תוכנית ההתנתקות

ההתנתקות הייתה החלטה מדינית שממנה נגזרו סיו הכיבוש וביטול
הממשל הצבאי ברצועת עזה ושינויי בגבולות של המדינה .כפועל יוצא
מכ ,היה להתנתקות ביטוי נרחב בשינוי מער שימושי הקרקע הביטחוניי .
ברצועת עזה תוכנ #פינוי כל ההתיישבות הישראלית והסגת הכוחות הצבאיי ,
למעט היערכות צבאית באזור קו הגבול בי #רצועת עזה למצרי )ציר
"פילדלפי"( ופינוי או הריסת המתקני והתשתיות הצבאיות ,חו מבודדי
שיועברו לרשות הפלשתינית .עוד נקבע כי ישראל תמשי ותשלוט במרחב
האווירי של עזה ותקיי פעילות צבאית במרחב הימי מול חופיה.
לגבי אזור קו הגבול בי #הרצועה למצרי  ,ציר "פילדלפי" בי #רפיח ובי#
כר שלו  ,קבעה התוכנית שבשלב ראשו ,#ישראל תמשי לקיי נוכחות
צבאית לאורכו מאחר שהיא צור ביטחוני חיוני .במקומות מסוימי  ,ייתכ#
שתידרש הרחבה פיזית של השטח שבו תתבצע הפעילות הצבאית .בהמש,
תישקל האפשרות לפנות אזור זה .פינוי האזור יהיה מותנה ,בי #היתר,
במציאות הביטחונית ,ובמידת שיתו הפעולה של מצרי ביצירת הסדר אמי#
אחר .אכ ,#כפי שיוצג בהמש ,נמצא הסדר שהניח את הדעת ,בי #ישראל
ומצרי  ,לפינוי ציר "פילדלפי".
תוכנית ההתנתקות התייחסה ג למעברי הביֿ#לאומיי והפנימיי  .כ
נקבע שההסדרי הקיימי כיו במעבר בי #רצועת עזה למצרי ימשיכו
להתקיי  .לישראל היה עניי #ג להעביר בתיאו ע מצרי את מעבר רפיח
לנקודת "משולש הגבולות" ,כשני ק"מ דרומה ממיקומו הנוכחי .עוד נקבע
שמעבר ארז יועתק לתחומי מדינת ישראל.
3

בשנת  2004פרס משרד הביטחו מכרז לבדיקת היתכנות ביצוע התעלה )ראה עיתו
האר .(18.6.2004 ,פרסו המכרז היה ללא קשר להיערכות לקראת היציאה מהרצועה
בתוכנית ההתנתקות וכאשר לא היה ברור עדיי מה יהיה עתיד הפעילות הישראלית
בציר "פילדלפי" .המכרז הגדיר תעלה שאורכה יהיה ארבעה ק"מ ועומקה בי  15לֿ20
מ' .התעלה אמורה הייתה להי*רות לאור 4 #ק"מ ,מול האזור הבנוי של רפיח ,בו איו
המנהרות הוא החמור ביותר .התעלה הייתה אמורה להיות בעומק  20מ' מצופה בבטו
בדופנותיה ,אול חלקה התחתו אמור היה להישאר פתוח .בתחילת שנת  2005הוסר
נושא חפירת התעלה מסדר היו וזאת לאחר ביקור היוע +המשפטי לממשלה מני מזוז
במקו לצור #בחינת המשמעויות המשפטיות שבדבר .הוא פסל את רעיו החפירה בשל
הצור #להרוס עקב כ (!) 3,000 #בתי .
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שטחי היערכות כוחות הפינוי – עלֿפי החלטת הממשלה ,מלאכת פינוי
האזרחי הוטלה על מערכת הביטחו #שהסתייעה בגורמי נוספי  4.בתקופה
שקדמה לפינוי ,הפ אזור הנגב המערבי ,ובעיקר תחו המועצה האזורית
אשכול ,למרחב רווי סממני צבאיי  .בתחילת מאי  ,2005בפגישה ,סיכמו
נציגי צה"ל וראשי המועצות האזוריות בנגב המערבי )אשכול ,שער הנגב,
שדות הנגב וחו אשקלו (#מה תהיה רשת הדרכי באזור בזמ #ההתנתקות.
לצור כ נקבעו ארבעה סוגי דרכי  :דרכי בה #ישלוט צה"ל ללא עוררי#
ואזרחי לא יורשו לנוע בה ;#דרכי שתהיינה לשימוש צבאי ואזרחי; דרכי
לשימוש אזרחי ודרכי עוקפות שי3כשרו אדֿהוק עלֿידי צה"ל.
אזור מערב הנגב הפ להיות מרחב היערכות כוחות הביטחו #לקראת ביצוע
משימת ההתנתקות .מפקדת כוחות הפינוי שאורגנו מיחידות הצבא
והמשטרה ,מוקמה על ציר הכביש המוביל למחסו כיסופי  ,ליד קיבו עי#
השלושה .הכשרת החיילי והשוטרי למשימת הפינוי ותרגול הייתה באתר
"שיקאגו" ,מודל של אזור מבונה הנמצא בתחו המרכז לאימוני יבשה בבסיס
צאלי  .כוחות הפינוי הגדולי מוקמו כבר בסו יוני  2005בסמו לקיבו
רעי  ,בשני מתחמי אוהלי ענקיי )תל רעי א' ותל רעי ב'( שכונו "עיר
האוהלי " .מתחמי אלה נועדו לקלוט ולאכס #את מרבית כוחות הפינוי.
מתח מחנות זה תוכנ #לקיבולת של כֿ 15אל אנשי ביטחו ,#באוהלי
ובמבני יבילי והוא נבנה ברמת שירותי גבוהה במיוחד שכללה הסעדה,
שירותי בנק ,מכבסות ועוד .מחנה ארעי נוס הוק ליד בסיס הטירוני זיקי
ונועד לשרת את כוחות פינוי צפו #הרצועה .בנוס לכל אלה הקימה חטיבת
דובר צה"ל במתח המועצה האזורית אשכול ,ליד קיבו מג ,#מרכז תקשורת
לשימוש המסקרי את מבצע הפינוי.
הרצועה – "שטח צבאי סגור" לישראלי – בֿ 13יולי  ,2005כמהל ראשו#
לביצוע ההתנתקות ויציאתה לדר ,חת ראש הממשלה ,אריאל שרו ,#על צו
שמורה על סגירת רצועת עזה )וצפו #השומרו .(#בעקבות החלטת ראש
הממשלה ,חת אלו פיקוד הדרו  ,בהתא לתקנות ההגנה שעת חירו על
4

אחריות כוללת על המבצע הוטלה על צה"ל שהיה אחראי להגנת האוכלוסייה שבתו#
השטחי המפוני ולאבטחת הגבולות ונקודות המעבר בי ישראל ליש"ע; האחריות
לפינוי התושבי הוטלה על משטרת ישראל; העברת הרכוש ,המגורי והתשתיות ניתנה
בידי משרד הביטחו; הטיפול באוכלוסייה שפונתה הייתה בידי מנהלת ההתנתקות; ואילו
התיאו למול גופי ביֿלאומיי הופקד בידי משרד הביטחו והמועצה לביטחו לאומי.
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צו סגירה לגוש קטי המונע כניסה של אזרחי שאינ תושביו הקבועי .
צה"ל והמשטרה החלו לחסו את המעברי לתו גוש קטי דר שלושה
מחסומי שהוצבו בקרבה אליו :מחסו כיסופי – בכניסה ליישובי גוש
קטי שבדרו הרצועה; מחסו באזור מעבר קרני למניעת מעבר ליישוב
נצרי ; מחסו "מג "13 #באזור ארז למניעת מעבר ליישובי צפו #רצועת עזה:
דוגית ,ניסנית ואלי סיני .בצמתי הסמוכי הוצבו מחסומי משטרה נוספי .
ראוי להדגיש :המדובר בצעד חריג ולא שגרתי בו מערכת הביטחו #עושה
שימוש בצו סגירה כדי למנוע כניסה גורפת של אזרחי לתחומי השטח .כ
מתקיי שימוש קרקע ביטחוני למטרת ההתנתקות.

סיו שימושי הקרקע הביטחוניי ברצועה

פינוי ההתיישבות – בֿ 17באוגוסט  2005החל פינוי התושבי שנמש ברצ
שבוע ימי ול3וה בהפרעות של מתנחלי ו"מתגברי " ושקט יחסי מהצד
הפלשתיני .כ פונו למעלה מֿ 8,000איש ,תושבי יישובי רצועת עזה וארבעה
יישובי בצפו #השומרו #ועוד אלפי מתנגדי  6.במש שבועיי לאחרֿמכ,#
חברות קבלניות שנשכרו עלֿידי משרד הביטחו #הרסו את בתי המתיישבי
ובנייני הציבור למעט בתיֿהכנסת .ציוד חקלאי ואחר שנית #היה לפרק אותו
ולהשתמש בו מחדש הועבר לישראל .לאזור תל ערד הועברו תושבי כפר
משתפי הפעולה הפלשתיני דהניה ,שנבנה בדרו ֿמזרח רצועת עזה בשנות
הֿ.70
פינוי התשתיות הצבאיות מהרצועה – בשבועות שקדמו לפינוי האזרחי
הוחל בפירוק ופינוי התשתית הצבאית מתחומי הרצועה .כבר באפריל 2005
הוחל בהוצאת התשתית הלוגיסטית ובעיקר פינוי ציוד שאינו נחו לחודשי
5

6

בֿ 24.6.2005הוכרז לראשונה שטח הגוש כשטח צבאי סגור וזאת עלֿמנת לאפשר את
פינוי מתח המלו הנטוש בחו %הי ליד נווהֿדקלי שנתפס עלֿידי מתנחלי שלא היו
מתושבי הגוש הקבועי  .יממה לאחרֿמכ ,ע השלמת פינוי המלו מיושביו ,בוטל צו
הסגירה.
כוחות הפינוי פעלו בשישה מעגלי  :הראשו כלל את החיילי והשוטרי שפינו את
המתנחלי מהבתי והיישובי ; השני נועד להג על המעגל הראשו ולתמו #בו וכלל
יחידות התערבות מיוחדות ,יחידות תמיכה לוגיסטית למפני  ,עתודות כוח אד וכוחות
הנדסה; השלישי הורכב מכוח אבטחה היקפית ליישובי מפני התקפות טרור פלשתיניות;
הרביעי נפרס קרוב לריכוזי האוכלוסייה הפלשתינית ואזורי מיושבי ומטרתו הייתה
למנוע ירי בעת הפינוי; החמישי כלל פריסת יחידות סביב לגדר המערכת של עזה ותפקיד
היה למנוע כניסת ישראלי לרצועה; השישי כלל מחסומי באזור עוט %עזה שתפקיד
לדאוג שעוט %עזה יהיה פנוי לתחבורה הרבה של הצבא והמשטרה בעת הפינוי.

שימושי קרקע ביטחוניי  :הפלטפורמה להתנתקות

67

האחרוני של שהות כוחות צה"ל ברצועה וזאת במטרה להקל על העומס
בתקופת ההתנתקות .כ הוצאו בתחילה קרוואני שאינ מאוישי
המשמשי למגורי חיילי בהתנחלויות וצומצמו חלק מהמחנות .בחודשי
שבהמש ,ובעיקר לאחר סיו הפינוי האזרחי ,פונה כל הציוד המבצעי
והמנהלי האחר שנית #היה להוציא ,מאות מבני יבילי ששימשו למפקדות,
מגורי וצורכי מנהלה ,מאות מכולות ששימשו כמחסני ועשרות אנטנות
קשר ומודיעי .#כ #פורקו ופונו המצבורי הלוגיסטיי וציוד המוצבי ,
והמוצבי עצמ פוצצו .כל ציוד מבצעי אחר שנית #היה להשתמש בו בשנית
פורק א הוא ופונה לתחומי הקו הירוק .לעומת זאת ,קילומטרי רבי של
גדרות ,שלא היה כדאי מבחינה כלכלית להעביר  ,נשארו במקומ  .כמו כ#
עזב צה"ל את ציר "פילדלפי".
האצת פינוי התשתיות הצבאיות )מבצע "רוח י "( החל לאחר פינוי
היישובי ונמש כשלושה שבועות עד יציאת אחרו #החיילי מהרצועה.
התשתית הפיזית הצבאית הייתה רבה ופרוסה בכל השטח" ,אחרי כלֿכ
הרבה זמ ,#כולל אינתיפאדה אחת ומלחמה ארוכה בטרור ,אי #כמעט גבעה
שאי #עליה מוצב ,גדר ,אנטנה או מגדל תצפית שבראשו מוצבת מצלמה
ששולחת את התמונות לאחור" 7.התשתית הצבאית כללה ג יותר מעשרי
מחנות בגדלי שוני  .כ פונו מחנות הכוחות שנמצאו בתחומי הרצועה ערב
הפינוי תחת פיקוד אוגדת עזה :המפקדות הקדמיות של שלוש החטיבות
המרחביות )דרומית ,מרכזית וצפונית( ,מפקדות עשרת הגדודי ומתחמי
הפלוגות שנמצאו בתו ובי #יישובי גוש קטי ,היישובי המבודדי )נצרי ,
כפר דרו ומורג( ויישובי צפו #הרצועה" ,התוחמת הצפונית" )ניסנית ,אלי
סיני ודוגית( .מחנה מפקדת אוגדה עזה" ,מחנה נוריה" ,שנמצא בי#
נווהֿדקלי ובי #גני טל ,לא פורק אלא רק פונה וזאת בעקבות ההחלטה
להעביר אותו כמחווה של רצו #טוב לשימוש הכוחות הפלשתיניי  .הבונקרי
שנמצאו ליד מחנה זה פ3צצו כדי שלא ישמשו בעתיד לאחסו #אמצעי לחימה
פלשתיניי  ,ובעיקר טילי קסא .
במקביל לפינוי התשתיות של צה"ל ,משרד הביטחו #פינה כֿ 300מרכיבי
ביטחו #מיישובי גוש קטי ובכלל זה חדרי ביטחו ,#כיתות לימוד ממוגנות,
ביתני שומר ,צופרי וגנרטורי  .המבני הובלו למשטחי מיוחדי שהוכנו
בנתיב העשרה ובגבולות ,ש שופצו מתו כוונה שיוצבו מחדש ביישובי
7

דברי אלוֿ%משנה דוד מנח  ,סג מפקד אוגדת עזה ,שניהל את מבצע הפינוי המצוטטי
אצל רפופורט עמיר" ,טראומת לבנו" ,מעריב ,מוס %שבת.2.9.2005 ,
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סובב רצועת עזה ,בהתא לקביעת מערכת הביטחו .#פעילות זו נעשתה כדי
8
לחסו בתקציב הביטחו #עלֿידי שימוש חוזר במתקני קיימי .
בֿ 9בספטמבר  2005פוצ צה"ל את המבני במפקדת התיאו והקישור
ליד מחסו ארז ואת בניי #ביתֿהמשפט הצבאי של הרצועה במחסו ארז.
בנוס ,פורק ג גשר מור בצומת גוש קטי מעל כביש החו של הרצועה,
שנמצא על הציר ששימש מאז שנת  2002ככביש העיקרי לנסיעת ישראלי
וכוחות הצבא ממחסו כיסופי לגוש קטי ולהיפ .פינוי התשתית הפיזית
הצבאית הושל ערב יציאת הכוחות מהרצועה.
פינוי ציר "פלדלפי" – במהל שנת  ,2005במקביל לסדרת ההכנות לפינוי
רצועת עזה ,החלה ישראל במגעי ע המצרי למסירת ציר "פילדלפי"
לפיקוח וזאת באמצעות פרוטוקול צבאי שלא יסתור את הסכמי קמפֿדיוויד
בדבר פירוז סיני .במש מספר חודשי התנהל עמ מו"מ שהניב את ההסכ .
בהסכ שגובש  83סעיפי  ,המפרטי את ההתחייבויות של שתי המדינות ,את
משימת הכוח המצרי ,הרכבו ,ציודו וחימושו .ההסכ אושר עלֿידי הממשלה
) 28באוגוסט  ,(2005מליאת הכנסת )שלושה ימי לאחרֿמכ (#ונחת ע
מצרי ) 4בספטמבר  .(2005שבוע לאחרֿמכ #עזבו חיילי צה"ל את ציר
"פילדלפי" שמפריד בי #רצועת עזה למצרי  .המוצבי הצבאיי לאור הציר
נהרסו .מעתה הייתה זו משימת חיילי משמר הגבול המצרי למנוע חדירות
מחבלי והברחות של אמצעי לחימה וסמי לרצועת עזה ולישראל.
ביטול רצועת עזה כשטח ממשל צבאי – בֿ 12ספטמבר  ,2005לאחר יציאת
אחרו #החיילי את הרצועה ,לא נותרה במרחב עזה כל נוכחות של כוחות
ביטחו #ישראליי  .בשחר יו זה סגר מפקד אוגדת עזה ,תא"ל אביב כוכבי,
את השער במחסו כיסופי  .בערב אותו יו חת מפקד פיקוד הדרו ,
האלו ד #הראל ,על מנשר בדבר סיו הממשל הצבאי ברצועת עזה ,זאת
בעקבות יציאת כוחות צה"ל משטחי אלו והעברת השליטה בה לידי
הרשות הפלשתינית ומנגנוניה ,בהתא להחלטת ממשלת ישראל .מנשר זה
ביטל את המנשר בדבר נטילת השלטו #עלֿידי צה"ל שנחת בֿ 6ביוני 1967
בו הכריז מפקד כוחות צה"ל באזור דאז ,האלו ישעיהו גביש ,על כניסת
צה"ל לרצועת עזה ונטילת השליטה וקיו הביטחו #והסדר הציבורי לידיו .כ
הסתיימו  38שנות שלטו #צבאי וֿ 30שנות ההתיישבות היהודית בשטח

8

אתר ההתנתקות של משרד הביטחו:
http://www.mod.gov.il/pages/general/disangagement07.asp
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הרצועה .יחד ע זאת המשיכה ישראל לקיי שליטה בלעדית במרחב האווירי
של עזה ולקיי פעילות צבאית במרחב הימי של עזה.

שימושי הקרקע הביטחוניי להיערכות החדשה בנגב המערבי

בספטמבר  2004השלי צה"ל את התוכניות לפריסה והיערכות מחדש סביב
רצועת עזה ,לאחר יישו ההתנתקות .העיקרו #המנחה היה כי ההיערכות תהיה
בקווי דומי לזו שבגבול הצפו ,#לאחר הנסיגה מדרו לבנו #בֿ .2000הכוונה
הייתה להמעיט ביצירת מקורות חיכו ,דהיינו צמצו הנוכחות הפיזית סביב
הגדר עד כמה שנית .#כ הועלה רעיו #כי ייבנה קו המוצבי בריחוק מסוי
מהגדר ,כדי לא לחשו את הכוחות לפגיעה ישירה .בנוס ,ניתנה הדעת כי
עדי להפעיל מערכות טכנולוגיות חדישות ואכ #הוחל בפיתוח.#
מחנות ומתקני – לאחר היציאה מרצועת עזה ,הוקט #סדר כוחות אוגדת
עזה ע ביטול מפקדת החטיבה המרחבית המרכזית שלה .בעקבות זאת קט#
ג מספר המחנות הנדרשי לפריסת הכוחות .זמנית ,מפקדת האוגדה מוקמה
במחנה ליד קיבו אורי  .מפקדת החטיבה המרחבית הצפונית שהועברה
מניסנית ,מוקמה במחנה נח"ל עוז ואילו מפקדת החטיבה הדרומית נותרה
במחנה אמיתי ליד כר שלו  .לאחר הפינוי הוחל בבניית מחנה קבע עבור
מפקדת האוגדה ,שתי המפקדות המרחביות ומפקדת גדוד תעסוקה ,על חלק
מאתר "עיר האוהלי " ליד תל רעי בצמוד לכביש הנגב המערבי .המחנה
נבנה על משבצת של כֿ 400דונ  .בנוס ,ליד מחנה זיקי הוק מחנה חדש
למיקו יחידות תעסוקה של פעילות הביטחו #השוט.
מערכת "עוט עזה" – בעקבות היציאה מרצועת עזה הורחבה בניית
התשתית המבצעית בגבולה .גדר המערכת סביבה )ציר הוברס א'( ,בי מחסו
ארז בצפוֿמזרח הרצועה ובי כר שלו שוכללה מאז תגבורה בימי
האינתיפאדה השנייה .הרחבת המערכת נעשתה מקו הגבול פנימה ,למרחק
של מאות מטרי וזאת כדי ליצור חי שימנע הסתננויות או לכל הפחות
יאפשר זמ #תגובה מספיק לעצור אות .#המערכת היא החלק המרכזי של קו
ההגנה החדש המשתרע לעומק של  5=3ק"מ שנבנה כ עלֿמנת למנוע
חשיפת הכוחות לפגיעה מעבר לגבול ועלֿמנת להקטי #את נוכחות  ,הנייחת
במוצבי והניידת בסיורי ממונעי – בקרבת הגדר .עלֿמנת לאפשר לכוחות
לשלוט מרחוק על הנעשה לאור הגדר ,הוצבו במקומות גבוהי אמצעי

70

עמיר

אור ורפי רגב

תצפית ומצלמות .ליד גדר המערכת הוצבה מערכת כריזה לאזהרת פלשתיני
9
שיתקרבו לגדר .הפעלת האמצעי נעשית מתו חדרי מבצעי של הגזרות.
בקו הקדמי הצמוד לגדר הקיימת ,הוקשחה רצועת אדמה ברוחב  20מ'
למניעת צמיחה של עצי ושיחי וזאת עלֿמנת שתישאר חשופה .על קו
הגבול ממש ,לפני הרצועה הקשיחה ,נבנתה גדר תיל ללא אמצעי הקרויה
"גדר טיפשה" שנועדה להיות גדר מעכבת .מצידה השני של הרצועה
הקשיחה לכיוו #ישראל ,הוצבה גדר אלקטרונית ע מכ" "רואה יורה".
לזאת נוספה מערכת חדשה )ציר הוברס ב'( באור של כֿ 60ק"מ וכוללת גדר
אלקטרונית משוכללת ,שביל טשטוש ,כביש וציר לתנועת רכב קרבי משוריי,#
והוא מוק במרחק של  70עד  200מטר מהמערכת הקיימת .בי גדרות
המערכת נוצרה רצועה ברוחב  200מטר ועליה מוקמו מוצבי פילבוקס לתצפית
שהוצאו מרצועת עזה .במרבית השטח ,בעומק של  5!3ק"מ מהגבול ,במקביל
לצירי המערכת )הוברס א' וב'( ,הוכשר ציר שלישי המהווה ציר עומק וביניה
הוכשרו דרכי רוחב לתנועה ושליטה על תאי שטח מוגדרי  .בנוס %למערכת
החדשה ,שנבנתה ממזרח לרצועה ,נבנתה מערכת חדשה ג לאור  7.5ק"מ
בצפו #הרצועה ,בקו הנמתח ממחסו ארז במזרח ועד חו הי במערב .היא
נועדה להחלי את המערכת שנבנתה במהל אירועי האינתיפאדה מדרו
ליישובי ניסנית ,אלי סיני ודוגית שנקראה "תוחמת צפונית" .בקטע המערכת
מול היישוב נתיב העשרה המצוי בקרבה של  200=150מטר ממנו ,נבנתה
חומת ביטחו #בגובה  10מטר למניעת ירי נק"ל .בינואר  2006החל חיל הי
לבנות מול חופי עזה גדר ימית ,כחלק מפרויקט לחיזוק מער ההגנה החופי
מפני הסתננות מחבלי ומבריחי .
מיגו יישובי עוט עזה – במסגרת היערכות לקראת ההתנתקות ולתקופה
אחריה הוחל במיגו היישובי סביב הרצועה ,באזור "עוט עזה" .מדובר
בֿ 45יישובי כפריי המצויי בתחומי המועצות האזוריות אשכול,
חו אשקלו ,#שער הנגב ושדות הנגב )בעבר נקראה עזתה( והעיר שדרות.
המיגו #אמור לתת את המענה הנדרש בהתא למיקומ ומרחק מהרצועה
ובעיקר עלֿפי הערכת האיומי במציאות החדשה .החשש היה שה ייחשפו
לאחר ההתנתקות לירי נשק קל ,פצצות מרגמה ,רקטות קסא ולחדירות
מחבלי  .מיגו #היישובי כלל הוספה ושיפור של מרכיבי הביטחו :#חומות
9

ליטל קפל" ,אג %התקשוב יציב על גדר המערכת החדשה מסביב לרצועת עזה מערכת
רמקולי שתתריע בפני פלשתיני שיתקרבו לגדר" במחנה ,10.9.2005 ,בכתובת:
.http://www1.idf.il/dover/site/mainpage.asp?sl=HE&id=7&docid=45078.HE
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ביטחו ,#גדר אלקטרונית ,שערי חשמליי  ,מערכות כריזה בבתי ובמוסדות
החינו ,אמצעי תצפית ,חדרי ביטחו ,#מערכות התראה "צבע אדו " 10,דר
היקפית סביב המשולבת בתאורת ביטחו ,#הקצאת רכב ביטחו ,#נשק אישי
מדויק ועוד.
מיגו #היישובי הפ לעניי #מהותי מיידי ,משו שמאז היציאה מרצועת
עזה ,ה מאוימי תדיר וזאת בעיקר בשל ירי תלול מסלול ממנה .שנה לאחר
הנסיגה ,חלק גדול מהתהליכי להגברת המיגו #טר מומשו או שמומשו
בצורה חלקית או לקויה ,וג מבקר המדינה עמד על כ בדו"ח מיוחד שהגיש
הממשק המלחמתי שאותו מנסי ארגוני הטרור
בנושא זה 11.יתרֿעלֿכ ,#עיקר ִ
ליצור למול ישראל בגזרה זו אינו מול כוחות הצבא ,הג שאלה נמצאי בקו
הקדמי ומהווי לכאורה מטרה איכותית יותר ולגיטימית )לשיטת ( ,ועיקר
פעולת מתקיימת נגד האוכלוסייה האזרחית שזוהתה עלֿידיה כפגיעה
ביותר או כנגד מקב האתרי האסטרטגי שמדרו לאשקלו.#
המעברי סביב רצועת עזה – לאור יציאת צה"ל מרצועת עזה והפיכתה
ל"ישות מדינתית נפרדת" ,ש3נה והותא מער המעברי סביבה .מעבר ארז
שנמצא ברובו בתו שטח הרצועה נבנה מחדש כמה מאות מטרי צפונה.
בשלב הראשו ,#עד מרס  2005נבנה מעבר ביניי ובמקביל הוחל בבניית
מעבר קבע .לאור ניסיונות הפיגוע הרבי במעבר הקוד  ,נבנה המעבר החדש
באופ #המאפשר הגנה מרבית על אלה המפעילי אותו ובכללו אמצעי
טכנולוגיי משוכללי  .בסו שנת  ,2005בצמוד למעבר החדש בי #המעבר
10

11

מערכת "צבע אדו " החלה לפעול לאחר שחוברה למערכת התרעה סלקטיבית
המאפשרת להפעיל את הצפירה המתריעה באזורי מסוימי בלבד .יישובי עוט %עזה
חולקו למספר מקבצי כשלכל מקב +מערכת התרעה נפרדת המחוברת לחמ"ל מרכזי
במחוז דרו של פיקוד העור.%
הדו"ח הראשו של מבקר המדינה על היערכות המדינה להתנתקות ,שפורס בינואר
 ,2006עסק במיגו היישובי  .בדו"ח הוצגו אבניֿהדר #של ההחלטות העיקריות בתחו
המיגו ביישובי עוט %עזה ממאי  2004ועד נובמבר  .2005מבקר המדינה מתח ביקורת
חריפה על האיטיות וחוסר האפקטיביות שגילתה מערכת הביטחו בטיפול במיגו
היישובי  .המבקר קבע כי בכל הנוגע לשמירה על חיי אד ביישובי הסמוכי לרצועה
"התנהל תהלי #בלתיֿסביר ובלתיֿיעיל ,שנמש #לאור #תקופה ארוכה ע דיוני
שהסתיימו ללא תוצאות יישומיות בשטח .מצב זה נמש #עד למועד סיו הביקורת,
בנובמבר  ."2005המבקר מצא ליקויי מהותיי בתהליכי קבלת ההחלטות ויישומ
באשר למיגו היישובי  .לדבריו ,מאז החלטת הממשלה על תוכנית ההתנתקות ביוני
 2004חלפו כֿ 17חודשי ומאז הסתיימה הנסיגה מהרצועה עברו שלושה וחצי חודשי ,
וטר הושל המיגו ,אפילו ביישובי המאוימי ביותר.
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הזמני לבי #נתיב העשרה ובקרבה לאזור התעשייה ארז ,הוחל בבניית מסו
שקפי
במ ָ
מטעני דרכו יעברו כֿ 150משאיות ביו  .מסו זה יצויד ִ
המאפשרי בדיקת ללא צור לפרק .
למעשה ,לאחר יציאת צה"ל מהרצועה וביטול הממשל הצבאי החל תהלי
הפיכת מעבר ארז ,כמו שאר המעברי  ,לתחנת גבול .מספר חודשי קוד
ההתנתקות ,במסגרת ההיערכות האזרחית לקבלת אחריות למעבר ,הכי #מנהל
ִמנהל האוכלוסי #במשרד הפני תוכנית מפורטת להסדרת המעברי בי#
רצועת עזה לישראל 12.עד מסירת האחריות למעברי למשרד הפני נשארה
מערכת הביטחו #אחראית להפעלת  .עלֿמנת לצמצ את החיכו במחסומי
בי #החיילי ובי #הפלשתיני וכ #לשפר את רמת השירות מבלי שרמת
הבידוק תיפגע ,הוחלט לאזרח את המעברי  .בֿ 19.1.2006העביר צה"ל את
האחריות למעבר ארז למנהלת המעברי במשרד הביטחו #שהחלה להפעילו
באמצעות חברה אזרחית .אז נקבע כי המעבר ימשי לשמש למעבר פועלי
וסוחרי  ,מקרי הומניטריי  ,דיפלומטי  ,פעילי ארגוני ביֿ#לאומיי
ולאוכלוסיות נוספות המאושרות לכניסה לרצועת עזה וליציאה ממנה ,כפי
ששימש עד אז.
ג במיקו מעבר הגבול הביֿ#לאומי ברפיח חל שינוי .ימי אחדי לפני
יציאת חיילי צה"ל מהרצועה סגרה מצרי את מעבר רפיח לשיפוצי למש
מספר חודשי  .במש תקופה זו הועתקה תנועת התושבי בי #הרצועה לסיני
למסו החדש שבנתה ישראל בכר שלו ונעשתה בפיקוח ישראלי .תנועת
הסחורות הועתקה זמנית למסו הגבול בניצנה .בשלהי שנת  ,2005בתו
השיפוצי  ,נפתח מעבר רפיח מחדש לתנועת אנשי בלבד ,בפיקוח ַ>קרי גבול
אירופי שנעזרו בטכנולוגיות מעקב שהותקנו בו ושיאפשרו לישראל פיקוח
סמוי על תנועת הנכנסי לרצועה 13.בֿ 19במרס  2006סיכמו ארה"ב ,ישראל
והרשות הפלשתינית כי הסחורות ההומניטריות יועברו לרצועה ממצרי  ,דר
12

13

בֿ ,21.9.2005חת שר הפני אופיר פינס על הצווי שהפכו את ארבעת המעברי מ
הרצועה לישראל – ארז ,כר שלו  ,סופה וקרני – למעברי גבול ביֿלאומיי  .משמעות
צו זה היא הפיכת רצועת עזה לטריטוריה מחו +למדינת ישראל .רשמית ,לאחר החתימה,
דינ של המעברי ככל מעבר גבול אחר .כלומר ,עלֿמנת להיכנס ולצאת דרכ יש צור#
בדרכו בתוק %או בתעודת מעבר.
הפלשתיני לא רצו שישראל תהיה מעורבת בהפעלת מעבר רפיח ,אול קיבלו את
הפשרה ,כיוו שרצו לשמור את עזה בתו" #מעטפת המכס" המשותפת ע הגדה וישראל.
ה חששו מהפרדה בי שני חלקי הרשות ,ומאובד ההכנסות ממכס .ישראל דרשה לשמור
בידיה את הפיקוח על הכניסה לרצועה ,לפחות עד שהרשות תוכיח שהיא שולטת ש .
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מעבר כר שלו  .סיכו זה התקבל לאחר שבמהל השבועות הקודמי
הצעות חוזרות ונשנות של ישראל להפעיל מעבר זה נתקלו בהתנגדות של
הרשות מחשש שהוא ישמש תחלי קבוע למעבר קרני .עלֿפי הסיכו נקבע
שדר מעבר כר שלו מצדו המצרי ,ולא מצדו הישראלי ,יועברו משלוחי
המזו #לרצועה.

סיכו

שימושי הקרקע הביטחוניי בכלל ,ובישראל בפרט ,הינ המרכיב הקרקעי
במענה הביטחוני לאיו ונועדו לשמש את המערכת הצבאית ביעדיה
ומשימותיה .כ ,על רקע המסגרת הרעיונית לבחינת  ,הוצג ההיבט הצבאי
של ההתנתקות כמקרה לניצול בשלוש מסגרות זמ :#ערב ביצועה ,במהל
התרחשותה ולאחריה.
ההתיישבות היהודית ברצועת עזה ,במש כֿ 30שנות קיומה ,היוותה חלק
ממער שימושי הקרקע הביטחוניי שבאו לידי ביטוי בהיות היישובי חלק
מהתשתית הביטחונית .תהלי ההתנתקות נעשה תו ניצול שימושי קרקע
ביטחוניי לסוגיה לצורכי הפינוי ,ה #בתחו רצועת עזה עצמה וה #בנגב
המערבי .למעשה נית #לראות כא #תהלי מתמש של מסירת נכסי קרקעיי
המוגדרי "ביטחוניי " .הנסיגה מגוש קטי הייתה אמנ  ,בסופו של דבר,
ליציאה מכלל רצועת עזה ,באופ #מושל עד לקו הירוק .כ נעשה מול מצרי
) ,(1982מול ירד ,(1994) #בשינויי קלי מהקו הירוק ובשני הסדרי מקומיי
לגבי מובלעות ,וכ #מול לבנו .(2000) #זוהי כרוניקה שישראל ממשיכה בה
וכ ראתה לנכו #לעשות ג בהמש ,ביהודה ושומרו ,#עת הועלתה תוכנית
ההתכנסות .ספק א היא תוכל להתממש לאור המציאות הביטחונית
שנשקפה במלחמת לבנו #השנייה והמאבק למול הפלשתיני בעזה המעורר
כבר כיו בציבור הישראלי שאלות ותהיות באשר לתועלתה של ההתנתקות.
הדג שי ?3ברצועת עזה ,לפיו מרחב ָ4בוש ישראלי מתבטל ולאור הקו
הירוק נבנה תחתיו מער שימושי קרקע ביטחוניי חלופי ,עשוי להיות
מיוש בבוא היו ג במסגרת של הסדר כלשהו שיושג ,א יושג ,לגבי
יהודה ושומרו .#על בסיס הלקחי מול עזה ,ייבנו מ #הסת בעתיד אזורי
הספר החדשי מול אזורי יהודה ושומרו.#
מער שימושי הקרקע הביטחוניי החדש שהוק עלֿידי ישראל ב"עוט
עזה" ,עיקרו הגנתי והוא מיועד לאפשר ה #יכולת מענה צבאית למתקפות
מכיוו #הרצועה וה #ניהול שגרת חיי ב"מעטפת מיגו ,"#לעשרות היישובי
הפרוסי באזור .ייתכ #שברבות הימי  ,יוחרפו הנסיבות הביטחוניות באזור
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ויהיה צור לשוב ולהתאי את מער שימושי הקרקע הביטחוניי לאיומי
חדשי שייווצרו ,א יהיו כאלה ,או א תשונה טקטיקת הלחימה .ימי יגידו.
ובמצר שימושי קרקע ביטחוניי  ,ימשיכו וילוו
המשתני ביטחו וקרקעִ ,
בשני הבאות את מערכת הביטחו #בנתח קרקעי נכבד שאותו היא נוטלת מ#
המדינה עלֿמנת לממש את הביטחו .#לציד  ,תמשי ההתיישבות באזורי
הספר והגבול ובשטחי  .התיישבות זו נתמכת עלֿידי הממסד בהטבות
חומריות שעיקר #הבטחת יכולת הקיו והאחיזה בכל חבלי אר שהמדינה
תחליט עליה  .ואול לאחיזה ביטחונית כה נרחבת בשטח ,במדינה ששטחה
מצומצ והיא ממילא צפופה יש מחיר .השיח הישראלי טר בשל להביאו
לראש סדר היו .
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