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 * ירדן ענב

)ההתנחלויות   ושומרון  ביהודה  היהודית  ההתיישבות  את  מנתח  בגדה  הספר  הישראליות 
או   ההתנחלויות,  של  הנורמליזציה  היא  בו  המרכזית  התמה  חדשה.  מבט  מזווית  המערבית( 

 נרמול הכיבוש הישראלי. הנספח לספר מלמד שכיום יש    —  בניסוח שתואם יותר את כותרתו
מסוגים שונים  250-150–כ יישובים  בו  נתון שנכללים  המערבית,  בגדה  החל    —  התנחלויות 

ני תושבי  במאחזים  תושבים.  אלפי  עשרות  ובהן  בערים  וכלה  טרשים  גבעות  על  דחים 
כ  מונים  המתנחלים,  )כ  550,000–ההתנחלויות,  ישראלים  המערבית    350,000–אזרחים  בגדה 

הספר פונה בעיקר לחוקרים ולנשות אקדמיה מתחום מדעי    במזרח ירושלים(. 200,000– ועוד כ
יכול לעניין הוא  ומדע המדינה, אבל  מכיוון שפרויקט    החברה  וקוראת ישראליים,  קורא  כל 

ההתנחלות הזה עיצב את עולמם החברתי והפוליטי של כל אזרחי ישראל בחמשת העשורים  
 האחרונים. 

פרקים המחולקים לשלושה שערים: "מעבר   11– אסופת המאמרים כוללת הקדמה, נספח, ו
( הירוק"  למאחזים"  ”Across the Green Line“לקו  ערים  "בין   ,)(“Between cities and 

outposts”ו"דו ,)–( "קיום כפוי“Forced coexistence”  ועימו גם  4-1(. השער הראשון )פרקים ,)
ההקדמה, מניחים את היסודות התאורטיים בדבר הבנאליות של הכיבוש וקושרים בין תהליכים  

ושומרון/הגדה    פוליטיים מקומיים וגלובליים ובין הקמת ההתנחלויות ביהודה– כלכליים וסוציו
(, לב הספר, מציג סקירה מרתקת של המגוון האנושי של  8-5המערבית. השער השני )פרקים  

(. שער זה מציג גם את המגוון  8(, משיחיים )פרק  7המתנחלים: חילונים, דתיים, חרדים )פרק  
(, דרך יישובי התנחלויות  6הרחב של סוגי ההתנחלויות, ממאחזים נידחים ולא חוקיים )פרק  

גדולים של בתים פרטיים צמודי קרקע ומגדלי בטון, ועד ל"שכונות" של מזרח ירושלים, שהן  
הוא מעין    מעניין( ה 11-9התנחלויות דה פקטו, מבחינת עורכי הספר. השער השלישי )פרקים  

ת. מאיר עיניים במיוחד בהקשר זה הוא  מזווית המבט הפלסטיני  התמונה  ניסיון להשלים את
בערבית. פרקים אחרים    נתח את המושג "מתנחלים" (, שמ 9הונ ידה ע'אנם )פרק  מאמרה של  

)פרק   בהתנחלויות  שעובדים  בפלסטינים  עוסקים  זה  מתנחלים",  10בשער  וב"פלסטינים   )
 (. 11)פרק   במזרח ירושליםשחיים 

ממדיות של החוקרים את ההתנחלויות ושל העוסקים בהן: חלקם  –הספר מבקר את החד
להגזים )הרנוי,    נוטים  אמונים  גוש  של  המתנחלים  1994בחשיבותו  את  מציגים  חלקם   ,)

כפונדמנטליסטים דתיים, ואחרים רואים בהתנחלויות פרויקט בחסות המדינה )אלדר וזרטל,  
הי 2004 ההתנחלויות  להבנת  חדשה  מסגרת  מציע  הספר  זאת  במקום  ביהודה  (.  שראליות 

 

 לחינוך  לוינסקי מכללתמחלקה לחינוך בהו, הפתוחה אוניברסיטהד"ר ירדן ענב, ה  *



 171(    1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה   2020- א " פ תש   

כחלק מתהליך מורכב אך "נורמלי" שהושפע בעיקר מאינטרסים    —  ושומרון/הגדה המערבית
)פרק   וציבוריים  פוליטיים  וצרכים  גלובליות  מגמות  אינדיבידואליים,  מודגש  1כלכליים   .)

מטעמים   אלו  לאזורים  שהיגרו  אידאולוגיים"  לא  "מתנחלים  של  הרב  מספרם  למשל 
אקונומי ולהתברג  –או לטפס בסולם הסוציול כדי לשפר את איכות החיים  טריוויאליים, למש

 לתוך המעמד הבינוני הבורגני הישראלי של בעלי הבתים.  
הדתיות להתנחלויות  שבניגוד  מבהיר  חלק  אידאולוגיות  –הספר  אמונים,  גוש  של 

הגדולות שבהן )במיוחד השכונות  ודווקא    —  מההתנחלויות ביהודה ושומרון/הגדה המערבית
   2שווקו לציבור הישראלי כפרוורים של המטרופולין העירוני )פרקים    —  של מזרח ירושלים(

שלו.  3–ו החיים  איכות  את  לשפר  הישראלי  הציבור  של  ה"נורמלי"  לרצון  שפנה  באופן   ,)
הזרקור את  מפנה  שהיא  בכך  היא  הזאת  הנורמליזציה  פרדיגמת  של  הגדולה    החשיבות 

משיחי של גוש אמונים )שעליו נכתב רבות בהקשרים אלו( אל אוכלוסיות  – מהאוונגרד הדתי
ביהודה   החיים  הישראלים  של  הדמוגרפי  הרוב  את  שמהוות  מתנחלים,  של  אחרות 

 ושומרון/הגדה המערבית, ועל כך ברצוני להרחיב כאן. 
מברית המועצות    עולים  מתנחלים, שכתבה הדס וייס, מציג חקר מקרה אתנוגרפי של  5פרק  
  20,000– באריאל. אריאל, המכונה "בירת השומרון", היא התנחלות גדולה ובה קרוב ל  לשעבר

היא אמנם   גאוגרפית  ומתל אביב, ומבחינה  מירושלים  נסיעה  היא מרוחקת כשעת  תושבים. 
קרובה יותר למרכז מאשר עיירות הפיתוח של הנגב והגליל, אבל קשה לטעון שהיא פרוור של  

לדידם  ואכן    ,תזת הנורמליזציהבבמובן זה אריאל היא מעט יוצאת דופן  יב או ירושלים.  תל אב
דוגמאות העיקריות  הן העורכי הספר שכונות מזרח ירושלים וההתנחלויות הסובבות אותה  של  

שאפשר לכנות  מה  הן    ,עילית  אדומים, מודיעין עילית ובית"ר  מעלהוכמוה גם    ,אריאלזו.  לתזה  
  מאפיינים עירוניים רבים, כמו בניינים רבי יישוב שיש לו    —  (settlementown)התנחלות"  –"עיר

רשמית  יתר על כן, מדינת ישראל גם הכירה בה  אטרון, ואפילו קניון מסחרי.  יקומות, בנקים, ת 
 כעיר.  

המתנחלים של  תמונה  מציירת  וייס  עומק  ראיונות  שהם    בעזרת  מברית  עולים  באריאל 
לשעבר אותם    המועצות  "מתנחליםומציגה  של  רובם   לטענתה,אידאולוגיים".    לא  כקבוצה 

הגיעו לאריאל מתוך אינטרסים ומניעים אינדיבידואליסטיים ופרגמטיים בעיקרם. המתנחלים  
יהודה  הם שחקנים רציונליים בזירה הכלכלית הגלובלית, שאינה פוסחת על   משרטטתוייס  וש

למשהמערבית.    הגדה/ושומרון מתארת  מחבר  וייס  עולים  שבה  קומית  כמעט  סיטואציה  ל 
העמים מגיעים לבקר בהתנחלויות במסגרת סיור שארגנה תנועת שלום עכשיו. בִּמקום להתרעם  
כצפוי על איכות החיים של התושבים ה"לא חוקיים" ב מקום, העולים יורדים מהאוטובוס בכל  

התיאור  (.  79ל בית )עמ'  התנחלות שהם מבקרים בה ומיד מבררים עם המקומיים מה מחירו ש 
עד היום ל"אקזוטיזציה" של המתנחלים  נטה  הזה נותן משנה תוקף לטענה שחקר ההתנחלויות  

אחרים ויומיומיים יותר שתמיד היו  משיחית ולא רציונלית, והתעלם משיקולים  – כקבוצה דתית
בחלק   ההתנחלות  מרכזי  כלאפרויקט  אלו  מתנחלים  של  אפיונם  לדעתי  זאת,  עם  – באזור. 

הנגדי,   לקצה  מטוטלת  תנועת  במעין  שלהם,  הכלכלית  הרציונליות  והדגשת  אידאולוגיים 
ממעיטים בחשיבותה ובכוחה של הציונות כאידאולוגיה הגמונית בכל שטחי השלטון הישראלי  

(Enav, 2014). 
עולם מנתחים את  נקודה נוספת שעולה מהספר היא שזה זמן רב מדי חוקרים בישראל וב

המדינה והחברה הישראלית באופן מוטה ומוטעה ובמנותק מהיחידה הגאופוליטית של יהודה  
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( 2005ושומרון/הגדה המערבית, כאילו השטח הזה ותושביו נמצאים ב"ארץ המתנחלים" )יבין,  
ש  ב"ארץ  )ברעםאו  להרים"  שתי    .(2017,  מעבר  של  הזה  האנליטי  לניתוק  העיקרי  הכלי 

חי" שספק אם יש לו זכות  –הטריטוריות היה הקו הירוק הדמיוני, שהפך עם השנים ל"מושג מת
(. ניתוק מלאכותי זה לא הועיל כלל לאנליזה  2010קיום במציאות הפוליטית בישראל )שנהב,  

 נכונה של החברה הישראלית, ואולי אף תרם ל"נורמליזציה" של ההתנחלויות.  
לסיום, גם אם נראה שהמתנחלים כשלו ולא הצליחו להתנחל בלבבות של כלל הציבור,  
יהודה   בשטחי  מהמתרחש  הישראלית  והאקדמיה  הישראלי  הציבור  של  העין  העלמת 

מהעין/ושומרון ש"רחוק  והאשליה  המערבית,  למתנחלים    —  הגדה  אפשרו  מהלב",  רחוק 
להעמיק את יסודות ביתם באדמתה של ארץ ישראל ובכך לנעוץ את סוגיית עתידם ועתיד  

 ההתנחלויות עמוק בליבו של המזרח התיכון.  
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