
 הבטון חומת של השני לצד נלך בואו

 -הפלסטינים של השנייה ההתקוממות- השנייה כאינתיפאדה שידוע מה במהלך ,2002 שבשנת יודעים אולי רובכם

 כמו או גדר כמו באמת נראית הגדר מסוימים באזורים .הפלסטינים השטחים סביב גדר לבנות החליטה ישראל ממשלת

 בעיה היא הגדר משפטית מבחינה .מטרים שמונה עד של לגובה שמגיע בטון קיר היא רבים באזורים אך ,מפריד רחוב

 כמעט כשהבנייה היום .בינלאומי באופן המוכר הירוק הקו על ולא פלסטיני שטח על בעיקר בנויה שהיא מכיוון

 .התנועה חופש את מגבילה גם  אלא ,השני לצד הראות את חוסמת רק לא היא ,הושלמה

 

 לצד לעבור עלי ,הקרובים החודשים שלושת במשך שלי הבית שתהיה ,לחם לבית מירושלים לעבור רוצה אני אם 

 ,יורדת אני שם .לחם בית ליד 300 למחסום אותי שמביא ,אוטובוס לוקחת אני :פשוט די זה בשבילי  .הגדר של השני

 הפלסטיני לצד עוברת ,זאת מבקש במשמרת מהחיילים אחד אם שלי השוויצרי הדרכון את מראה ,קרוסלה דרך נידחקת

 " ! לחם לבית הבאים ברוכים" .ומגיעה

 ידי על הנשלטים לשטחים להיכנס אסור ישראליים לאזרחים .ישראלית זהות תעודת לך יש אם שונה קצת זה

 לשלושה כיום מחולקים הפלסטינים השטחים :להסביר לי תנו .מסובך באמת זה ?מסובך נשמע .הפלסטינית הרשות

 פלסטינית מנהלתית בשליטה נמצא B שטח .ישראלית ומנהלתית ביטחונית בשליטה נמצא C שטח .שונים תחומים

  .הפלסטינית הרשות ידי על נשלט - תיאורטית לפחות - A ושטח ,ישראלית ביטחונית ובשליטה

 שבית  ומאחר ,הישראלי החוק פי על A לשטחי להיכנס מורשים אינם ישראליים אזרחים .ישראל לאזרחי נחזור עכשיו

  .300 מחסום את לחצות  - תיאורטית לפחות - יכולים אינם ישראלים ,A בשטח נמצאת לחם

 להם מותר .השני לצד לעבור מוכרחים הם תכופות ולעתים לעבור יכולים הפלסטינים ? לפלסטינים בנוגע מה אז

 בהזדמנות יוסבר כביכול הירושלמים של מצבם) ירושלמית זהות תעודת או פלסטינית זהות תעודת ברשותם אם לעבור

 שעה עד תקף לישראל  שלהם הכניסה ואישור פלסטינית זהות תעודת להם יש כאשר לעבור חייבים אף הם. ( אחרת

 .בארץ כלשהו למקום  או לירושלים  לנסוע  כדי להיתר  זקוק פלסטינית זהות תעודת בעל פלסטיני כל .בערב מסוימת

 ,זאת עם  יחד .'וכו מסוימים לימים  מוגבלים או ,בערב עשר או שמונה השעה עד תקפים אלו היתרים ,כלל בדרך

-לבית להיכנס רשאים הם שאין היא דבר של משמעותו .ישראלים דרכונים  וברשותם  בישראל חיים פלסטינים מספר

                                   .במקום וחברים משפחה קרובי להם יש אם אפילו לחם

 אתה אם ?(לעזה פרט) המוחזקים הפלסטיניים בשטחים כלשהו למקום מישראל לנסוע מעוניין אתה :ייאמר לסיכום 

 ברשותך יש אם .ירושלמית זהות תעודת בעלי פלסטינים לגבי ל"כנ .כלל בבעיות תיתקל לא ,בינלאומי דרכון בעל

 לך יש ואם .לחזור מנת על הערביים בשעות להזדרז לך כדאי ,בערב שמונה השעה עד שהייה והיתר פלסטיני דרכון

 בלתי מעשה עושה אתה  הישראלי החוק פי -שעל משום ,לדבר האחריות בכל תישא לבדך אתה ,ובכן ,ישראלי דרכון

 . לחם-לבית מירושלים למעבר באשר זאת .חוקי

 והתרשמו בתמונות עיינו אז עד .אחר ליום אשמור ואותו .לגמרי שונה סיפור היא לירושלים לחם -מבית החזרה 

                                                                                    .לחם -לבית הפונה הבטון חומת בצד המוצגת מהאמנות

                              

 מאחר ,"השטחים" פשוט או "הפלסטינים השטחים" תרגמתי – occupied Palestinian Territories   :הערה

  .פוליטית כהצהרה מתקבל  "הכבושים הפלסטינים השטחים" הישיר שהתרגום



 

http://www.btselem.org/separation_barrier/map and 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf 


