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ידידיהפרופ׳אומרישראל,במדינתאזרחיםכלפיפעםאישהתרחשה

ההתנתקות.במפוניהממשלתיהטיפוללבחינתהוועדהחברשטרה
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המפונים.ליישוב
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°4/0לעומתקטיף,

הפינוילפניבלבד

פרופ׳חששההתנתקות,ונ

eraדמים.משפיכותשטרןידידיה

בכירכעמיתעבודתובמסגרת

לדמוקר־הישראליבמכון

)^^^
$TS1$)^^^לדמוקר$TS1$

$DN2$)^^^לדמוקר$DN2$פרופסו־קבוצתעםישבטיה

WttW

$1ST$וספורפWttW$1ST$

$2ND$וספורפWttW$2ND$,מתנחליםומנהיג־רבניםרים

גלישהשימנעומשחקכללילקבועבמטרה

זכותלמתנחליםלהבטיח״רצינולאלימות.

לצדאבללגיטימית,קולוהשמעתמחאה

התנהגותגבולותלקבועחשובלנוהיהזה

אומרהללו,בדיוניםלחצות״.איןשאותם

החו־ערבשלתחושה״ממשהייתהשטרן,

רבן״.

$TS1$.החורבן״$TS1$

$DN2$.החורבן״$DN2$,כבראנחנוכן,אחרישניםחמשהיום

שגרוהמשפחות000,2כ־הסוף.אתיודעים

מש־004,1בדממה.ממנויצאוקטיףבגוש

פחות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$במסגרתחייהםאתלשקםלנסותבחרו

גרותמהן157רקהיום,חיו.שבהןהקהילות

קבע.בבתי

להביעשטרןפרופ׳אתלשכנעקללא

עלההחלטהעצםעלדעתואתבפומבי

מתר־הואמאמציםאחרירקההתנתקות.

צה.

$TS1$.מתרצה$TS1$

$DN2$.מתרצה$DN2$שהאינטרסחשבתיההתנתקות"לפני

רצועתעללשלוטלהפסיקהואהישראלי

שםבשהייההאסטרטגייםהיתרונותעזה.

אי־למקוםשלנוההיסטוריהקשרמעטים,

ננו

$TS1$איננו$TS1$

$DN2$איננו$DN2$,הפלסטיניתהאוכלוסייהזהולצדעמוק

כמובןמרובה.אלינושלהוהשנאהעצומה

עזהברצועתגםכךאחרשקרהמהשכל

התמונה,אתמסבךבמפוניםבטיפולוגם

רעתי,הייתהשזואףאז.חשבתיכךאבל

מהפינוי,התמונותאתבטלוויזיהכשראיתי

הבו־בחייהיחידותהפעמיםאחתזוהייתה

גרים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$בכיתי״.שממש

אחרבדריכותעקבכימספרשטרןפרופ׳

״לטע־מימון.כפרמאירועיכברהמתרחש

מי

$TS1$״לטעמי$TS1$

$DN2$״לטעמי$DN2$מכונן.אירועהואמימוןבכפרשקרהמה

ישראליםאזרחיםשאלפיהראשונההפעםזו

שלבעמדהצה״לחייליאלפיבפניעמדו

ארוכיםחודשיםבמשרפיזי.עימותלקראת

תמו־חדרידלתעלתלויההייתהכך,אחר

נה

$TS1$תמונה$TS1$

$DN2$תמונה$DN2$כשמצדמימון,בכפרמנחהתפילתשל

באמצעמתפללים,הכתומיםאתרואיםאחד

שהתפללוחייליםהשניומהצדגדרישנה

יחד״.איתם

לשבתשטרןנקראיותרמאוחרשניםארבע

הטי־לבדיקתהממלכתיתהחקירהבוועדת

פול

$TS1$הטיפול$TS1$

$DN2$הטיפול$DN2$ההתנתקות.למפוניהעניקהשהמדינה

ביתלנשיאהמשנהעמדשבראשההוועדה,

מצא,אליהוהשופטבדימוס,העליוןהמשפט

המו־הכלכלןגםבהחברהיהשטרןומלבד

ערך

$TS1$המוערך$TS1$

$DN2$המוערך$DN2$שמעוןד״רהוותיקההתיישבותואיש

שלה,הסופיהדוחאתהשבועהגישהרביד,

אוזלתעלתקדיםחסרתביקורתנמתחהשבו

במפונים.בטיפולההפגינהשהמדינההיד

הממ־הכישלוןבחומרתלהפריזיהיה״קשה

שלתי

$TS1$הממשלתי$TS1$

$DN2$הממשלתי$DN2$כשהגישמצאאמרבמפונים״,בטיפול

הסופי.הדוחאתהממשלהלראש

כשלההמערכת

כיפה,חובשלמשפטיםפרופסורשטרן,

בר־באוניברסיטתכדיקאןבעברשכיהן

אילן,

$TS1$,בראילן$TS1$

$DN2$,בראילן$DN2$אוהשיטהעלבעיקרביקורתמלא

שאפש־הישראלית,המערכתעלדיוקליתר

רה

$TS1$שאפשרה$TS1$

$DN2$שאפשרה$DN2$ההתנתקות.מפונישלהשיקוםמחדלאת

משימהשזוהכריזוממשלותראשי״שלושה

המפוניםזהאחרישניםחמשוהנה,לאומית,

ונפשית.פיזיתבהשפלהבתת־תנאים,חיים

למסקנהלהגיעליגורמתהזוהפרשהכל

הפגי־זובמפוניםהטיפולחוסראושהטיפול

עה

$TS1$הפגיעה$TS1$

$DN2$הפגיעה$DN2$שהתרחשהאדםבזכויותביותרהאנושה

באקטאזרחיה,כלפיישראלבמדינתפעםאי

שה־והצערהכאבשכבתעלחוק.פיעליזום

התנתקות

$TS1$שההתנתקות$TS1$

$DN2$שההתנתקות$DN2$נוס־שכבהנוספהלמפוניםגרמה

פת,

$TS1$,נוספת$TS1$

$DN2$,נוספת$DN2$,טיפ־לאשהמדינהמכךאכזבהשלעבה

לה

$TS1$טיפלה$TS1$

$DN2$טיפלה$DN2$ראוי״.שהיהוכפישהבטיחהכפיבהם

זההזו?הביקורתאתמכווןאתהלמי

שרון?אריקאצלהתחיל

ששרוןהתבררבוועדהשעשינו״בבדיקה

שהטיפולהשתדלומאודדווקאוממשלתו

בשונהלשרון,ויעיל.מהיריהיהבמפונים

בולדוז־כוחותגםהיושבדקנו,האחריםמכל

ריים,

$TS1$,בולדוזריים$TS1$

$DN2$,בולדוזריים$DN2$חלקהעניין.לטובתאותםהפעילוהוא

הזמןפרקזהבשרוןשקשורהקדמוןמהחטא

שביןאפשרי,הבלתילומראפשרהקצר,

בפברוארההתנתקותעלההחלטהקבלת

כעבורלביצועהשנקבעהמועדובין2005

וכידוע,שנה.אותהשלבאוגוסטשנהחצי

רלוונטי״.ללאהפךשרוןמאודמהר

ההנהגה,בעמדתנשארהיהשרוןאילו

אחרת?נראיפהיוהדברימ

לפרויקטיםמגיעכשזהכן.״להערכתי

פרקמאחרים.יותרמסוגלכנראההואכאלה,

בלתיהיהלביצועהההחלטהקבלתביןהזמן

להםלתתהתאמץבהחלטשרוןאבלאפשרי,

דימשלבשלנוהבדיקהלפיטוב.טיפול

נכנסההמפוניםבשיקוםההתנהלותמוקדם,

ענייןלהיותהפךזההבירוקרטית.לשגרה

לאומי״.ולאסלטוריאלי

איןהזהשלאפוןעולהשלכפמהדוח

מם-ואיןםםציכ-יאחראיאיןוכתובת,שפ

אישיות.קנות

תקופהבמשרחמור.יותרהרבהוזה״נכון,

באוק־שלנוהבינייםדוחלהגשתעדארוכה,

טובר

$TS1$באוקטובר$TS1$

$DN2$באוקטובר$DN2$2009שי־אתהפקידהישראלמדינת

קום

$TS1$שיקום$TS1$

$DN2$שיקום$DN2$הישראליתהבירוקרטיהביריהמפונים

פרויקטלמשימה.מתאימהשאיננההרגילה,

מנו־שיהיהאסורכזהגודלבסדרהומניטרי

הל

$TS1$מנוהל$TS1$

$DN2$מנוהל$DN2$שקיימתהמפלצתיתהבירוקרטיהידיעל

ישראל״.במדינת

בזכויותאנושהפגיעהעלמדבראתה

מיי־אתהלאחראיםכשמגיעיפאבלאדפ,

חם

$TS1$מייחם$TS1$

$DN2$מייחם$DN2$הבירוקרטית.למערכתאותה

כשהואבירוקרטיה,שלהרגיל״המהלך

ההתנתקות,כמוטרגיאירועעלמיושם

ברגעאדם.בזכויותאנושהפגיעהיוצראכן

דחופהלאומיתמשימהלהיותהפסיקשזה

משר־שלהיוםסדרעלנושאלעורוהפר

די

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$,זהבעינייההידרדרות.החלההממשלה

מוצאיםהיינושבוממצבחמוריותרהרבה

אחר״.אחראי

למה?

אואחדאדםשלאשמתוהייתהזואילו״כי

סי־ידיעלבקלותזאתלתקןהיהניתןכמה,

לוקם

$TS1$סילוקם$TS1$

$DN2$סילוקם$DN2$אבלהנותרים.והרתעתהאשמיםשל

יוד־לאהמערכתשכלזהפהשגילינומה

עת

$TS1$יודעת$TS1$

$DN2$יודעת$DN2$מתמ־אמוןחוסריששצריך.כמולפעול

שך

$TS1$מתמשך$TS1$

$DN2$מתמשך$DN2$שמוישראל.במדינתהייצוגיתבמערכת

אזיקיםהביצועיתהשלטוניתהמערכתעל

ללאמכרזיםחובותאינסופיות,תקנותשל

דבריםוכיו״בבמינוייםהתערבותגמישות,

כיוםבהם.הפריזוארכשלעצמם,חשובים

הבירוקרטית,המפלצתשלשבוייםאנחנו

מגיעזהיעילים.להיותיכולתשוםלנוואין

לזה,בנוסףנורמליים.לאאבסורדלממדי

במדי־תחוםבכליתרמשפטיזצייתישנה

נה

$TS1$במדינה$TS1$

$DN2$במדינה$DN2$שקשו־שאלהכלכאן.גםהתבטאוזה

רה

$TS1$שקשורה$TS1$

$DN2$שקשורה$DN2$,הפיצו־גובהמהלדוגמהכמולמדיניות

יים

$TS1$הפיצויים$TS1$

$DN2$הפיצויים$DN2$ליועץהולכתלקבל,צריכיםשהמפונים

הח־זוהמשפט.לביתאולממשלההמשפטי

לטה

$TS1$החלטה$TS1$

$DN2$החלטה$DN2$לקבל״.צריכיםהציבורשנבחרי

נתניה!שלהמבחן

אתהוועדההציגהשבההעיתונאיםבמסיבת

הכיפהחובששטרןפרופ׳דווקאמסקנותיה,

הצי־שלהרוחניתמההנהגהלחלקהתייחס

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$ש״כשלהכמיאותהוהגדירהרתי־לאומי

מרעיתה״.צאןאתשהשלתהמשום

הציו־עלשעוברמהאתרואהאתהאיך

נות

$TS1$הציונות$TS1$

$DN2$הציונות$DN2$ההתנתקות?מאזהדתית

מתכואבתיקיצהשלתהליררואה״אני

משיחיתתקווהכמימושהמדינהשלפיסה

מהנובעבהחלטהזומההתרסקותחלק

אמולמשברלאנשיםגורםוזההתנתקות

ההתנתלפנישהבטיחורבניםהיוקשה.ני

תקוודאותפילהזואםתהיה׳,לאש׳היהקות

שרביםכמואם,אבלזה,אתלקבלמוכןאני

זוהבטחה,אונבואהזוזה,אתקיבלובציבור

תקוותבאנשיםנטעזהאחראית.לאאמירה

גדוליותרהרבההמשברואזשהתבדו,שווא

אחריותחוסרזהמתערערת.האמונהוגם

ראשונה״.ממדרגהדתית

כפראירועיעלכשמדבריםזאת,לעומת

הנאתבורקותבעינייםמתארשטרןמימון,

להתעלאאזבחרהאשרהמתנחליםהגת

אתהתוותהובעצםהביטחוןכוחותעםמת

עצמה.ההתנתקותלאירועיגםהמאבקקו

גבורדאירועהתרחשמימוןבכפר״בעיניי,

מדוהדברים.אתשםשניהלהההנהגה,של

הורמדלאהכלל.מןיוצאתיצרבכבישתבר

קללה.נשמעהלאואפילואבןנזרקהלאיד,

נגדעשחלומםאנשיםאלפיבעשרותמדובר
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שבויים"אנחנו

המפלצתשל

הבירוקרטית"

שטרן

הסולי־אתקידשוהםאבלעיניהם,לנגד

דריות

$TS1$הסולידריות$TS1$

$DN2$הסולידריות$DN2$.גא־חשתירגעבאותוהישראלית

ווה

$TS1$גאווה$TS1$

$DN2$גאווה$DN2$אליו.משתייךשאניהציבורשזהגדולה

הירואיהיבטבוישההתנתקותשלהאירוע

לקבליודעאבלעמדתועלנלחםשציבור

הכי־זה,בגללדווקאמלכות.שלמוראהאת

שלון

$TS1$הכישלון$TS1$

$DN2$הכישלון$DN2$כגמולםמענהלהםלתתהמדינהשל

במיוחד״.צורב

לממשלותהזההכישלוןאתייחמתפ

ישהנוכחיתלממשלהגםואולמרט.שרון

המפוניפ?למצבאחריות

הקמתעםבערךלשלטוןעלה"נתניהו

שינוימורגשבהחלטומאזשלנו,הוועדה

מנכ׳׳לאתלשבחהזהבהקשרצריךכיוון.

ואתגבאי,איילהממשלהראשמשרד

מינ־של)המחליפהתנופהמינהלתראש

הלת

$TS1$מינהלת$TS1$

$DN2$מינהלת$DN2$,ממששיחרליברמן,בנציע״א(סל״ע

המפונים.שיקוםשלהמשימהעלהתנפלו

כתבנושאותואחדבדברייבחןנתניהו

יי־המפוניםכל201סוףערהאםברוח

כנסו

$TS1$ייכנסו$TS1$

$DN2$ייכנסו$DN2$לאהזוהממשלהשלהם.הקבעלבית

שצריכהזובהחלטהיאאבללמצב,גרמה

אותו״.לפתור

CO:.
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