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אפרת זילבר

סגירת מוסדות חינוך ביהודה ,בשומרון
וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה
) :(1993–1987השלכות פנים-חברתיות
מבוא
ענישה קיבוצית היא שימוש באמצעי צבאי או ִמנהלי ללא הליך משפטי כלפי
אוכלוסייה מוגדרת .השלטון נוקט אמצעי זה בעקבות פעולות של אנשים ,שאותן
הוא מגדיר כאי-ציות לחוקים של רשויות השלטון הצבאי או כמנוגדות להם ,או
בעקבות חשד בביצוע פעולות כאלה )להלן :עברה ביטחונית( .העונשים מוטלים
על הקבוצה בין שהאחראים או החשודים לביצוע העברה נמנים עמם בין שאינם
נמנים עמה .השלטון נוקט אותם כדי להעניש את עובר העברה או את החשוד
בה ,כדי להרתיעו או כדי להגדיל בהשוואה לכל עונש אחר שהוטל )ראו גם בצלם,
1990ג .(Levinson, 2003 ;7 :דוגמאות לעונשים קיבוציים הן :הגבלות על תנועה
וסגירת מוסדות חינוך.
בקרב החוקרים השימוש בעונש הקיבוצי שנוי במחלוקת .המצדדים בו טוענים כי
הוא נועד לשמש תמריץ לחברי הקבוצה לשנות את התנהגותם ,לגרום לקבוצה
להשגיח על חבריה ולשלוט בהם ) Heckathorn, 1988; Levinson, 2008: 348,
 ,(350ובכך להביא לתום העימות .השוללים טוענים כי השימוש בעונש הקיבוצי
עלול להביא דווקא לתוצאות הפוכות :הקולקטיביות שבאמצעי יוצרת רגשות
שייכות קיבוציים ,מחדדת את הקשרים הפנימיים שבין חבריה וגורמת ללכידותה
של החברה שנגדה הופעל האמצעי ) Coser, 1956; Elliot, 1986; Hinkle and
 .(Schopler, 1986; Brewer, 1979; Schauer, 1986תחושת הקולקטיב מחזקת
את אמונת החברה בצדקת דרכה ותורמת לדימויה החיובי .מנגד היא תורמת
לתפיסה שלילית ולדה-לגיטימציה של הצד השני המסב לה סבל לא מוצדק
)בר-טל ,(148 :2007 ,בייחוד כאשר נפגעים חפים מפשע.
התשתית הפסיכולוגית הנוצרת בעקבות התחושות הללו מסייעת לקבוצה
לעמוד בפני האתגרים שמציג העימות .הקבוצה רואה בתנאים הקשים אתגר
שניתן להתגבר עליו בעזרת פטריוטיזם ואחדוּת .תחושת האחדות מקלה עליה
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את התמודדותה עם העונש שהוטל .היא מניעה את בני הקבוצה לפתח רגש של
סולידריות לחברה ונכונות להתגייס למענה לפעולה ) ;Antonovsky, 1987
.(Horowitz, 1986; Janoff-Bulman, 1992; Kobasa, 1985; Taylor, 1983
ככל שהאמונה בדבר אי-הצדק שבעונש חזקה ומתמשכת ,וככל שהנזק והאובדן
הנגרמים לקבוצה בעקבות השימוש באמצעי הענישה הקולקטיבי גדלים ,כך
תהיה התמיכה הקבוצתית איתנה יותר .במקרה כזה תהיה החברה נכונה לשאת
בעונש ותגייס את כל משאביה למצוא מענה לאמצעים הקיבוציים שהשלטון
מטיל .פעולה זו תעניק לקבוצה הנענשת אפשרות להצדיק לפני חבריה את
המעשים האלימים המופנים נגד הקבוצה האחרת הפוגעת בה ללא הצדקה )בר-
טלKaempfer and Lowenberg, 1988: 786–793; Major ;147–146 ,41 :2007 ,
.(and McGann, 2005: 337–359; Hoffman and Morrison-Taw, 1992: 29
אף שהעונש הקיבוצי יוצר אחדות קבוצתית וקובע גבולות חיצוניים בין הקבוצה
לבין יריבותיה ,חלים במשך הזמן שינויים בתוך החברה הנענשת .אלה באים לידי
ביטוי במערכת היחסים הפנימית שבין החברים בקבוצה .במהלך העימות ,וכלל
שמתארכת תקופת האלימות ,מתחלקת הקבוצה הנענשת לתתי-קבוצות בעלות
מעמד לא שווה .חלוקה זו נו צרת כאשר יחסי הגומלין בין הפרטים בחברה
מושתתים על מדדים שונים ,ובהם :יחסי כוח ושליטה ) Hogg and Abrams,
 ,(1990תפיסה דתית ושייכות ארגונית .במפגש ביניהן נוטה לעתים הקבוצה
בעלת המעמד הנמוך להפגין העדפה של קבוצת חוץ הנחשבת בעיניה כבעלת
מעמד גבוה יותר משלה .הדבר פוגע בדימויה הקבוצתי ובעקבותיו גם בדימויָם
העצמי של חבריה .יחידים מקבוצות נמוכות סטטוס יחפשו פתרונות למצב לא
נוח זה של דימוי קבוצתי שלילי .הם עשויים לנקוט אסטרטגיות שונות להגנה
מפני האיום על זהותם הקבוצתית והאישית ).(Tajfal, 1978a
הבחירה בסוג האסטרטגיה תלויה בהערכתו של היחיד את האפשרות לממש
מוביליות חברתית או שינוי חברתי ) .(Ellemers et al., 1993כאשר הסטטוס קוו
בין הקבוצות יציב ולגיטימי ,חברי הקבוצה בעלת הסטטוס הנמוך יחפשו
אסטרטגיות יצירתיות לשמירה על דימוי עצמי ועל דימוי קבוצתי חיוביים .אולם
כאשר מתערער המצב יבחרו חברי הקבוצה בעלת הסטטוס הנמוך בדרך של
תחרות ושינוי חברתי .יכול להיווצר ערעור על הסטטוס קוו של יחסי הכוחות
ֵדר החברתי של
הס ֶ
הקיימים כאשר הגבולות בין הקבוצות אינם חדירים ,וכאשר ּ
יחסי הסטטוס מתערער והופך לא יציב ולא לגיטימי .במצב זה יתורו חברי
הקבוצה בעלת הסטטוס הנמוך אחר שינוי חברתי ואחר תחרויות והצבת אתגרים
לקבוצה הדומיננטית .אסטרטגיה זו כרוכה בשינוי מעמדה של הקבוצה כולה
).(Brown, 1995; Ellemer et al., 1993; Tajfal and Turner, 1986
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האסטרטגיות היצירתיות לשמירה על דימוי עצמי חיובי בקרב חברי הקבוצה
בעלת הסטטוס הנמוך כוללות מוביליות אישית .פירושו של דבר הוא שהיחיד
מתנתק מקבוצתו ומנסה לחבור לקבוצת הרוב על ידי הצטיינות אישית כדי
לרכוש דימוי עצמי גבוה .פתרון זה אפשרי במקרים שבהם הגבולות בין הקבוצות
אינם ברורים .אסטרטגיה נוספת היא כאשר חברי הקבוצה בעלת הסטטוס הנמוך
יחפשו ממדים אחרים להשוואה .במקרה כזה לקבוצת ההשוואה יהיה יתרון על
פני חברי הקבוצה בעלת הסטטוס הנמוך .בדרך כלל קבוצות הרוב או בעלות
הסטטוס הגבוה מגיבות לאיום על מעמדן בניסיון לשמר את עליונותן ולהגן
עליה ובהפלייתן של קבוצות המיעוט ) Tajfal and Turner, 1986; Brown,
.(1995; Moscovici and Paicheler, 1978
השינויים במעמד הקבוצות ,השמירה על גבולות הקבוצה ,הערך העצמי והדימוי
החיובי ממלאים מקום מרכזי בעת השימוש בעונש הקיבוצי .הם עשויים לשנות
את הדינמיקה הפנים-קבוצתית ולהשפיע על תגובתה של החברה לפעולות
הענישה שנוקט השלטון.
שינויים פנים-קבוצתיים אלה עומדים במוקד מאמר זה .אלו נבחנים על סמך
שימוש באחד העונשים הקיבוציים שאותם נקטה ישראל בתקופת האינתיפאדה
) :(1993–1987סגירת בתי הספר ומוסדות החינוך בשטחי יהודה ,שומרון ורצועת
עזה.
האינתיפאדה נבעה ,בעיקר בשלב שבו החלה להיות מאורגנת ,מהקמת ארגוני
ִיבַה ,תחילה בקרב הסטודנטים .בהמשך הוקמו גם ועדות נוער לתלמידי
ַׁב ּ
הש ּ
תיכון ,וכן שאר הארגונים הקימו ועדות משלהם .זו הייתה אחת הסיבות
העיקריות להשתלבותו של הדור הצעיר במאבק הלאומי בהתקוממות .במהלך
תקופה זו הפכו בני הנוער לעתים שכיחות לגורם יוזם ומוביל בזכות השכלתם,
מודעותם הפוליטית והמסגרות הארגוניות שעמדו לרשותם .ריכוז הצעירים
במקום אחד הפך את בתי הספר למוקדי אלימות והפרות סדר ,הכוללות יידויי
אבנים וירי מתוך המתחם  1לעבר חיילי צה"ל ולעבר אזרחים ישראלים .מאבקים
אלימים התרחשו בתחומיהם גם בין תומכי הארגונים השונים )רובינשטיין ,הארץ,
 ;6.11.1990שלו .(132 :1990 ,כך עלה מספרם של בני הנוער שנפגעו בעימותים.
בתגובה סגרה ישראל את בתי הספר ואת המוסדות להשכלה גבוהה לתקופות
ממושכות ,מתוקף סעיף  91א ) (2לצו הוראות ביטחון )מס'  ,(378התש"ל1970-
)פרייזלר.(15 :1987 ,
F27

1

דוח שפורסם בידי האגודה הבינלאומית לזכויות הילד )אב"י( ואנשי בריאות הנפש לקידום השלום,
ראו שור ,על המשמר ;3.6.1993 ,משעל וסלע ;94 :1999 ,שלו.132 :1990 ,
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קשה לקבוע את מספר הימים המדויק שבמהלכם נסגרו בתי הספר .ההוראות
לסגירת בתי ספר הוצאו באופנים שונים ,ובכלל זאת באמצעות צווים חתומים
המנהל האזרחי או צה"ל ,דרך אמצעי התקשורת או בהודעת טלפון ללא
מטעם ִ
תיעוד בכתב )בצלם1990 ;92 :1992 ,א .(79 :על פי הנתונים שנאספו נסגרו בתי
הספר ביהודה ושומרון בצו כללי מאז פרוץ האינתיפאדה )דצמבר  (1987כמעט
ברציפות למשך כשנה וחצי )רבין ,הארץ ;3.3.1989 ,באר ,הארץ;24.11.1989 ,
בצלם1990 ,א 2 .(Amit-Kohn and Yahav, 1993: 215 ;80 :אך ימי לימוד רבים
יותר ירדו לטמיון בעקבות שביתות ,עוצר ממושך ,שיבושים קשים בלימודים
3
והשבתת בתי הספר על ידי הארגונים הפלסטיניים )שטינבוים וברגור.(59 :1991 ,
אף שישראל ניסתה להימנע מסגירת המוסדות ,גם ברצועת עזה נגרמו שיבושים
רבים ללימודים .בתי ספר רבים נסגרו לפרקי זמן משתנים עקב שביתות שיזמו
4
הארגונים ובשל ימי עוצר רבים שהוטלו על האזור.
F28

F29

F30

סגירת בתי הספר השפיעה על חיי היומיום של כלל האוכלוסייה הפלסטינית
בשטחים .התלמידים ,כשליש מהאוכלוסייה ,נשארו ללא מסגרת חינוכית סדירה.
אלפי מורים ועובדי הוראה הפסיקו את עבודתם .הורים נאלצו בכל יום לבלות
זמן רב יותר עם ילדיהם ,מצב שהגביר את החיכוך ואת המתח ביניהם .בטווח
הקצר ניסתה החברה הפלסטינית למצוא חלופות לימודיות למסגרות הלימודים
הרשמיות :כיתות לימוד נפתחו מחוץ לתחומי בתי הספר ,רחוק מעין הצבא,
ותכניות לימודים חדשות נכתבו .אך בטווח הארוך השלכות סגירת מוסדות
החינוך היו חמורות ביותר :ירידה בהישגים הלימודיים וברמת הלימודים שגרמו
לאוניברסיטאות במדינות ערב להחליט שלא לקבל לשורותיהן תלמידים מקרב
תושבי השטחים; נשירת תלמידים מבתי הספר; ומעל לכול – שינויים בהתנהגותם
של התלמידים ,שהוליכו לתמורות מרחיקות לכת בקרב החברה הפלסטינית.
ביניהן :ירידה במעמדן ובהשפעתן של הדמויות המסורתיות; עלייה במידת
האלימות בקרב בני הנוער; הקצנה דתית בקרב הצעירים .המאמר המובא להלן
מנתח את השלכות סגירת המוסדות על החברה הפלסטינית ,את תגובתה
לסגירה ואת התמורות שחלו בה בעקבותיה.

5

F31

2
3
4
5

הנתונים לגבי סגירת מוסדות החינוך מתבססים על פרק מעבודת הדוקטור שלי "ענישה קשה
כאמצעי להתמודדות שלטון עם התקוממות לאומית :האינתיפאדה" ,ראו זילבר.2005 ,
תגובת דובר צה"ל לדוח בצלם :סלע ,דבר ;2.10.1990 ,באר ורבין ,הארץ ;2.5.1991 ,בצלם:1992 ,
.146
על פי הערכת אונר"א בארבעת החודשים הראשונים של שנת הלימודים  1988/9היו בממוצע 29%
מבתי הספר של הסוכנות סגורים בכל יום נתון ,ראו בצלם .97–96 :1992
בשנת הלימודים  1988/9פקד את מערכת החינוך כשליש מאוכלוסיית השטחים486,263 = 33% :
מתוך אוכלוסייה של כ 1,483,900-נפש ,ראו הלמ"ס.750 :1989 ;732 :1992 ,
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ניתוח היבטים אלה ואיסוף הנתונים מתבססים על שלושה מקורות :האחד,
נתונים שנאספו מהעיתונים שפורסמו באותה תקופה ,ובהם :הארץ ,דבר ,על
המשמר ,חדשות ,ידיעות אחרונות ,מעריב ,ג'רוזלם פוסט ,אלַ -פ ְג'ר ואל-נהאר.
השני ,ראיונות עם אנשי צבא ששהו במקום באותה עת .ראיונות אלה שופכים
אור נוסף ומעמיק על שהתרחש בכל מקום ועל ההשלכות החברתיות .השלישי,
מחקרים שנערכו באותן שנים על ידי ארגונים לזכויות אדם" :בצלם" ו"אלַ -ח ּק",
המתבססים גם על עדויות שגבו תחקירני שטח ומשמשים עדות נוספת לשינויים
הפנים-חברתיים שחלו בתקופה זו בחברה הפלסטינית.

א .תפיסת האמצעי
במשפט הבינלאומי בפרט ובמשפט בכלל פועל עיקרון ,ולפיו האחריות למעשים
פליליים היא אישית .זאת ,לרבות עברות על חוקים שרשויות השלטון קבעו גם
בשטח המוחזק בידי כוחות הצבא .לפיכך אין להעניש אדם או קבוצת אנשים
בשל מעשים ועברות שביצעו אנשים אחרים ) Pictet, 1958: 201–202; Von
 .(Glahn, 1957: 233למרות האיסורים הכלליים על עונש קיבוצי במשפט
הבינלאומי ,קיימת לעתים אי-בהירות ביישומם לגבי מקרים שונים .לא כל
מגבלה המוטלת על קבוצת אוכלוסייה בשטח המוחזק תיחשב עונש ,משום
שלשלטון הצבאי ישנן סמכויות וחובות שלטוניות הכרוכות בהכרח במידה זו או
6
אחרת של שלילת זכויות הפרט כדי לשמור על הסדר ועל הביטחון הציבוריים.
F32

אי-בהירות זו מוליכה לפער ניכר בתפיסת מטרות האמצעים הקיבוציים בין
השלטון לבין המתקוממים .מקור הראיה השונה נובע מכך שהשלטון תופס את
האמצעים שאותם הוא נוקט כפעולות מניעה והרתעה :פעולות שמטרתן למנוע
את התרחבות האלימות ולהרתיע את האוכלוסייה המתקוממת .אולם בקרב
המתקוממים נתפסות אותן פעולות כעונשים .ההבדלים בתפיסת האמצעי
משליכים על דרכי פעולותיהן של שתי הקבוצות .השלטון אשר רואה בפעולות
אמצעים ִמנהליים מרחיב את השימוש בהם .אך המתקוממים ,הרואים בפעולות
אלה עונשים ,גוזרים את דרכי פעולתם מתוך תפיסה זו )זילבר.(192 :2005 ,
מצב זה מתבטא בהבדלים בתפיסת מטרות סגירת מוסדות החינוך בין ישראל
לבין הפלסטינים .במהלך האינתיפאדה סגרה ישראל את מוסדות החינוך
מארבעה טעמים .ראשית ,כדי למנוע הפרות סדר הן בצירים מצד התלמידים
שהיו בדרכם אל בית הספר או חזרה לביתם והן בעת שהותם בתוך בתי הספר
6

פרוטוקול ראשון לאמנת ז'נבה סעיף  ;(5) ,(4) 51ליין .26 :2001 ,נוסח אמנת ז'נבה המתורגם לעברית
מוצג באתר של ארגון בצלם.
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)רבין ,הארץ ;3.3.1989 ,ניר ,הארץ .(28.7.1989 ,שנית ,במטרה להרתיע תלמידים
במוסדות חינוך אחרים מלהצטרף למעגל האלימות )ענברי ,על המשמר,
 ;15.6.1988מנדלר ,הארץ .(30.6.1988 ,שלישית ,כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל
ביטחון חיילי צה"ל 7 .לבסוף ,כפעולת ענישה ,בעיקר בתקופת הפרות הסדר
ההמוניות )) (1989–1988ניר ורבין ,הארץ .(13.5.1988 ,לדעת מדינת ישראל ,סגירת
בתי הספר הניעה את התושבים ובעיקר את הורי התלמידים ,לפעול נגד בני
הנוער מחוללי המהומות ,כך שתושג רגיעה ואפשר יהיה לפתוח את בתי הספר
)ניר ,הארץ ;2.10.1988 ,7.11.1988 ,ניר ורבין ,הארץ.(20.11.1988 ,
F3

גם בעיני הפלסטינים נתפסה סגירת מוסדות החינוך כפעולת ענישה קולקטיביות
שנקטה ישראל נגד המתקוממים )שקד ,ידיעות אחרונות .(20.7.1989 ,אך בניגוד
אליה הם ראו בפעולה זו חלק מניסיונותיה של ישראל להרוס את המערכות
הארגוניות שהפלסטינים יצרו כדי להתמודד עם ההתקוממות מתוך מטרה
מכוונת למנוע מהם השכלה ולהשריש בקרבם "בערות" )באר ,הארץ;7.3.1990 ,
שלו ;108 :1990 ,ג'רבאווי ;182 :1992 ,משעל ואהרני 8 .(37 :1989 ,תפיסות אלו
בלטו במיוחד בקרב תנועת חמאס ומאוחר יותר גם בקרב ההנהגה הלאומית
המאוחדת ,והתחדדו ככל שנמשך העימות .ההתנגשויות בין התלמידים לבין
חיילי צה"ל נבחנו בכל פעם מחדש ,ופורשו תמיד בחיפושה המתמיד של ישראל
אחר סיבה שתביא לסגירת המקום .כך גם נתפסו סיורי צה"ל ליד בתי ספר
בשעות הלימודים ,לפניהן או לאחריהן ,כהתגרויות מכוונת בתלמידים ,שמטרתן
למצוא עילות לסגור את המוסדות מחדש )בניהו וענברי ,על המשמר;13.7.1989 ,
סגור ,הארץ ;13.7.1989 ,ניר ,הארץ .(24.7.1989 ,התפיסות הללו עיצבו את דפוסי
הפעולה של הארגונים באינתיפאדה ובייחוד של תנועת חמאס .התנועה גרסה כי
מטרות המאבק אינן רק הפסקת הכיבוש והעריצות .לדעתה ,מטרה חשובה לא
פחות ,ואפילו יותר ,הייתה להילחם בבערות שישראל מאיימת לגזור עליהם )ראו
9
להלן(.
F 34

F35

ב .הפגיעה בפרט
סגירתם הממושכת של בתי הספר הביאה לשיבוש שגרת הלימודים ולאיבוד
הרגלי הלמידה .היא גרמה לירידה ברמת ההשכלה ופגעה ביכולתם הלימודית של
התלמידים ובהישגיהם )ניר ,הארץ ;28.7.1989 ,קליימן ,על המשמר;19.3.1993 ,
7
8

9

בג"ץ  ,660/88אגודת "אינש אל-אוסרא" נ' מפקד כוחות צה"ל ,פ"ד מג ).673 ,(3
כרוזים שפורסמו על ידי המפקדה הלאומית המאוחדת ,משעל ואהרני ,עמ' ,127 ,112 ,109 ,90 ,81
 ;160 ,152–151 ,149–148 ,143 ,138 ,134כרוזים שפורסמו על ידי תנועת חמאס ,שם ,עמ' ,220 ,214
.256
לדוגמה ,המפקדה הלאומית המאוחדת ,ראו משעל ואהרני.112 :1989 ,
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 .(Heiberg and Geir, 1993: 134ההידרדרות בחינוך וברמת ההשכלה נמשכה
גם לאחר פתיחת בתי הספר מחדש .שיעורים שנחשבו חיוניים פחות מאחרים
בוטלו .תנאי ההוראה היו לקויים ביותר :ארבע שעות לימודים ביום ,חוסר
במעבדות וצפיפות בכיתות )בייחוד בכיתות א( ) .(Al-Haq, 1988: 9תכנית
הלימודים המסורתית ,המושתתת על הזיכרון ועל שינון המידע ,לא התאימה
למציאות החדשה .פתיחת המוסדות לאחר סגירתם לתקופה ממושכת גרמה לכך
שהמורים התקשו לחזור על נושא שנלמד בטרם החלו פרק לימודים חדש ,וכך
נוצר נתק ברצף הלימודים 10 .להורים היה קשה לשכנע את ילדיהם ללכת לבית
הספר העלול להיסגר בכל עת ,או ללמוד למבחנים שלא יתקיימו )קליימן ,על
המשמר .(19.3.1993 ,ברם ,החמור מכול נבע מכך שהתלמידים סיימו את שנת
המנהל האזרחי
הלימודים ללא קשר להיקף הנושאים שנלמדו .תקנות שהוציא ִ
חייבו את בתי ספר ללמד את תכנית הלימודים על פי לוח זמנים קבוע מראש
ולהעלות את התלמידים מכיתה לכיתה בלי שום קשר לשעות שנלמדו הלכה
למעשה )באר ,הארץ.(24.11.1989 ,
F 36

סגירת מוסדות החינוך השפיעה גם על המשך הלימודים במוסדות להשכלה
גבוהה .עיכוב במועדן של בחינות הבגרות ובקבלת תוצאותיהן הקשה על
התלמידים להיקלט באוניברסיטאות .הישגיהם הנמוכים בבחינות הבגרות,
ובעיקר תופעת ההעתקות בבחינות שהלכה וגברה במהלך האינתיפאדה )ראו
להלן( ,העיבו על מהימנות הבחינות ועל תקפותן .האוניברסיטאות במדינות ערב
החלו להתייחס לתעודות הבגרות בעירבון מוגבל .חלקן אף פסלו לחלוטין את
התעודות וסירבו לקבל לשורותיהן תלמידים מיהודה ושומרון )צדקוני ,דבר,
 ;3.9.1989באר ורבין ,הארץ ;3.5.1991 ,עתי"ם ,דבר .(23.5.1993 ,סטודנטים רבים
נשרו מהלימודים לאחר כמה חודשי לימוד בשל קשייהם להתמודד עם רמת
הלימודים הגבוהה באוניברסיטאות )אפטוביצר ,ירושלים.(3.7.1992 ,
על כל אלה יש להוסיף את אלפי המורים שנשארו ללא מסגרת עבודה יומית
המנהל
קבועה .בעיקר נפגע צוות ההוראה ביהודה ושומרון שהועסק על ידי ִ
האזרחי 11 ,וקיבל בימי השבתת מערכת החינוך רק כמחצית משכרו )רבין;1989 ,
F37

10

11

סקר שערך מכון "תאמר" לחינוך קהילתי במזרח ירושלים בשנת  .1991את המחקרים ביצעו ד"ר
ז'אן קטן ,ד"ר יאסר אל-מלאח ,ד"ר עזיז ח'ליל וד"ר ז'קלין ספיר .המחקר נערך באזור המרכז של
הגדה ברמאללה ,בבית לחם ובמזרח ירושלים ,ובמסגרתו נבדקו כ 3,000-תלמידי בתי הספר
היסודיים .ראו באר ,הארץ ;28.6.1991 ,קליימן ,על המשמר.19.3.1993 ,
הנתונים לגבי מספרם של המורים שנויים במחלוקת .על פי עיתון הארץ הועסקו בשנת 7,771 1989
המנהל ב-
מורים ,ראו רבין ,הארץ .3.3.1989 ,על פי נתונים שפורסמו בעיתון על המשמר העסיק ִ
 8,264 1989אקדמאים בגדה ,שהם כשני שלישים מכלל עובדי הממשל ,ראו לפשיץ ,על המשמר,
במנהל האזרחי ,היו מורים ,ראו No Name,
 .13.8.1991ברצועת עזה כ ,3,500-חצי מכלל השכירים ִ
.Jerusalem Post, 9.4.1993
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ניר ,הארץ ;30.4.1989 ,כהן ,חדשות .(30.4.1989 ,יתר על כן ,מורים שהמשיכו
ללמד במסגרות לא פורמליות – פעולה שנאסרה על ידי ישראל – נעצרו )רבין,
הארץ.(24.9.1990 ,

ג .התגובה החברתית
 .1תגובת הארגונים
סגירתם התכופה של בתי הספר העסיקה רבות את החברה הפלסטינית .אמנם
בחצי השנה הראשונה לאינתיפאדה נראתה הפסקת הלימודים מחיר סמלי ,אך
צווי הסגירה המתחדשים הפכו לדבר שבשגרה .לפתע גילו הפלסטינים שבהדרגה
למנהל בבקשה
הולך וגדל בקרבם דור של חסרי השכלה .פלסטינים רבים פנו ִ
לפתוח את מוסדות החינוך )רבין ,הארץ .(13.6.1990 ,הנהגת האינתיפאדה החלה
אף היא להשמיע את קולה בדבר זכות השיבה ללימודים ,אחרי שהבינה כי המשך
הסגירה יפגע בעתיד התלמידים והאומה )גילת ,חדשות ;20.5.1990 ,באר ,הארץ,
 ;12.7.1990שקד ,ידיעות אחרונות.(30.4.1991 ,
עם זאת ,בין הארגונים השונים נמצאו חמישה הבדלים בהתייחסותם לסגירת בתי
הספר ,שנבעו מסיבות אידאולוגיות ,דתיות וחברתיות .ראשית ,העיתוי שבו הביעו
התנועות השונות את התנגדותן למעורבותם של בתי הספר באינתיפאדה ומשך
הזמן שבו הסכימו להשלים את השביתה .חמאס ,יותר מכל ארגון פלסטיני אחר,
שאף לקיים לימודים סדירים ולמנוע את סגירת מוסדות החינוך .הוא הראשון
שקרא בגלוי להוציא את החינוך ממעגל האלימות .נושא החינוך מילא מקום
מרכזי בתנועת חמאס .עמדת התנועה בנושא משקפת היטב את החשיבות
המרבית שייחסו האחים המוסלמים לקיומה הסדיר של מערכת החינוך עוד לפני
האינתיפאדה .מראשית העימות התנגד חמאס נחרצות לכוונת אש"ף ולתנועות
השמאל להפוך את בתי הספר למוקדי פעילות של מחאה ושל הפגנות אלימות.
חמאס נקט קו פרגמטי וקרא בכרוזיו לשוב ללימודים ולעשות ככל שניתן כדי
להביא לפתיחת בתי הספר וכדי למנוע את סגירתם .כן קראה התנועה לחדש את
הלימודים ,חרף סגירתם על ידי ישראל ,בתוך כותלי בית הספר או מחוצה להם
12
)רובינשטיין ,דבר ;14.5.1990 ,רובינשטיין וצדקוני ,דבר.(15.5.1990 ,
F38

בנחרצותו לשוב ללימודים ובניסיונותיו לכפות את רצונו על התלמידים הפריד
חמאס בבירור בין חזון ארוך טווח לבין הצרכים לטווח קצר :קיום מאבק לאומי
אגב הבעת נכונות לגמישות פוליטית כדי לפתוח מחדש את בתי הספר.
12

בכרוזים שפרסמה תנועת חמאס :משעל ואהרני ;265 ,256 ,221–220 ,205 ,148 :1989 ,משעל וסלע,
.92 :1999
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האוכלוסייה הפלסטינית נקראה להשקיע את מרב המאמצים האפשריים כדי
להביא לפתיחתם של בתי הספר ,ליצור אווירה נאותה לקיום הלימודים ולמנוע
אמתלות נוספות שיביאו לסגירת המוסדות על ידי ישראל .התלמידים נקראו
לשוב ולשקוד על לימודיהם כדי לפצות על אובדן ימי הלימוד )רובינשטיין ,דבר,
 ;14.5.1990רובינשטיין וצדקוני ,דבר 13 .(15.5.1990 ,ביולי  1989הוציא חמאס
באופן חד-משמעי את הלימודים ממעגל העימותים והשביתות ,ובתי הספר חדלו
לשמש זירה של הפגנות ומהומות )כהן ואח' ,חדשות ;23.7.1989 ,שבי ושקד,
.(245–244 :1994
F39

לעומת דעתה הנחרצת והעקיבה של תנועת חמאס ,חלו שינויים בתפיסת
המפקדה הלאומית המאוחדת .בינואר  1988נקראו התלמידים להסלים את
האירועים ,ובכך ללמד את ישראל שמדיניות סגירת מוסדות החינוך תגרום
למהומות )סגור ,הארץ ;13.7.1989 ,משעל ואהרני .(66 :1989 ,השינוי המוחשי
בתפיסת המפקדה החל בשלהי שנת  1988והתגבר במהלך  ,1989לאחר אובדן
שנה וחצי משנות הלימוד .הפגיעה במערכת החינוך והנזק שנגרם לתלמידים
הניעו אותה להורות לפלסטינים שלא לספק עילה לישראל שתביא לסגירת בתי
הספר מחדש )סלע ,דבר .(14.9.1990 ,התלמידים נקראו להפריד בין פעילויות
האינתיפאדה לבין הלימודים ,ולשוב לבתי הספר פרט לימי השביתה הכללית
)באר ,הארץ ;9.7.1990 ,משעל ואהרני .(165 ,156 :1989 ,אף שהנהגת האינתיפאדה
הכירה בחשיבות הלימודים ובצורך בשמירה על שגרת לימודים ,ניתן למצוא
בכרוזים התלבטות בין השאיפה לקיים לימודים תקינים לבין רצונה לשלב את
התלמידים בהתקוממות :כרוזי ההנהגה שקראו לפתוח את בתי הספר ,הטילו
14
מגבלות על שגרת הלימודים וחייבו את התלמידים ליטול חלק באינתיפאדה.
במאי  1991חל שינוי נוסף בתפיסתה של המפקדה הלאומית המאוחדת.
לראשונה מאז ראשית האינתיפאדה קבע הכרוז רק יום שביתה אחד מלא .הוא
15
הכריז אמנם על יום שביתה נוסף ,אך הורה כי הלימודים יתקיימו.
F40
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הבדל נוסף היה במניע להתנגדות לסגירתם של בתי הספר .שתי התנועות,
החמאס וההנהגה הלאומית המאוחדת ,סברו כאמור שבאמצעות סגירת בתי
הספר מנסה ישראל להפיץ "בערות" בקרב הפלסטינים ולמנוע מהם חינוך .אך
חמאס ,מטבע היותו תנועה אסלאמית ,ראה בחינוך גם חובה דתית .כבר במרס
 1988קבע חמאס כי הלימודים חשובים אף יותר מהפעילויות בשטח )משעל
ואהרני .(220 ,214 :1989 ,חמאס קבע כי הלימודים יתנהלו בד בבד עם המאבק
13
14
15

כרוז מספר  33מטעם חמאס) 23.12.1988 ,משעל ואהרני.(265 :1989 ,
מתוך תגובת דובר צה"ל לדוח בצלם שהתפרסם בחודש ספטמבר  ,1990ראו בצלם.93 :1992 ,
המפקדה הלאומית המאוחדת ,כרוז מספר  ,1.5.1991 ,70ראו באר ורבין ,הארץ.2.5.1991 ,
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ואיים כי מי שינסה לפגוע בהם או בעובדי מערכת החינוך ייענש ,ושמו יירשם
"ברשימת אויבי העם" )רובינשטיין ,דבר ;14.5.1990 ,רובינשטיין וצדקוני ,דבר,
 ;15.5.1990משעל ואהרני.(221–220 :1989 ,
הבדל שלישי היה במיקום הלימודים החלופיים .תנועת חמאס דרשה מהמסגדים
לתפוס את מקומם של בתי הספר הסגורים ,בעיקר עבור תלמידי בתי הספר
היסודיים )משעל ואהרני .(256 ,228 :1989 ,בעוד שההנהגה הלאומית המאוחדת
קראה לקיום הלימודים בכל מבנה חלופי שהוא )רבין ואח' ,הארץ ;6.9.1988 ,ניר,
16
הארץ ;20.9.1988 ,שיף ויערי ;255 :1990 ,שלו.(101 :1990 ,
F42

הבדל רביעי נגזר מסוג ההוראות שהועברו לאוכלוסייה .ההנהגה הלאומית
המאוחדת הטילה הוראות שנחשבו בעיני מנסחיהן למאופקות ולמחושבות ,אך
לאמתו של דבר הן היו נטל שהציבור לא יכול היה לשאתו .נוצרה אפוא מטוטלת
ִ
של ניסוי וטעייה :הצגת דרישה מופרזת ולאחר מכן נסיגה לאחור .כך למשל
הורתה המפקדה לפרוץ לבתי הספר הסגורים כדי להביא לחידוש הלימודים ,תוך
כדי שהם "שוברים את החלטת האויב הציוני" )שלו .(100 :1990 ,קריאה זו חזרה
בנוסחים אופרטיביים שונים ,אך היא הוסרה משהתגלה כי אין בכך שיטה
מעשית .הנהלות בתי הספר והמורים לא נענו לקריאתה של הנהגת האינתיפאדה,
המנהל האזרחי .רק במקרים
וסירבו לבוא וללמד בבתי הספר בניגוד להוראות ִ
בודדים ביותר נעשו ניסיונות לפרוץ אל בתי הספר ,וניסיונות אלה כשלו כאשר
המורים והתלמידים שהתנגדו לעזוב את כותלי בית הספר נעצרו .הסיבה
העיקרית לאי-ביצוע ההוראות הייתה חששם של המורים כי צעד כזה יביא
להתנגשות ישירה עם השלטונות ,ומכאן לפיטוריהם )ניר ורבין ,הארץ;13.5.1988 ,
המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ;57 :1988 ,משעל ואהרני ;90 :1989 ,שיף
ויערי .(267–266 :1990 ,לעומת הוראותיה של המפקדה קרא חמאס כאמור
לעשות הכול כדי להביא לפתיחת בתי הספר ללא עימותים.
הבדל חמישי נבע מכוחן של התנועות להשליט את דעתן בכל אזור .ברצועה,
שבה היה כוחן של התנועות הרדיקליות רב יותר ,הצליחה תנועת חמאס בשנים
 1989–1988לכפות את הלימודים על התלמידים .על יכולתה של התנועה לכפות
את דעתה על הציבור ברצועה ניתן ללמוד מנוכחותם של התלמידים בכיתות .עם
חידוש הלימודים בבתי הספר ברצועה בסוף חודש ינואר  1988היה שיעור
הנוכחות של התלמידים  70%ומעלה )שיף ויערי .(119 :1990 ,רק בשנת 1990
איבדה תנועת חמאס את יכולת שליטתה בתלמידי הרצועה .ברם ,ביהודה
16

כך לדוגמה נפתחו בתי ילדים שכונתיים שלמדו בהם ילדים במקום בבתי הספר שנסגרו .בג'נין למשל
פעלו ארבעה בתי ילדים שכונתיים בניהולה של ג'וליאנה מר ובמימון תרומות מאירופה ,ראו כהן,
.1992
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ושומרון ,שבהם היה כוחן של התנועות הלאומיות רב יותר ,לא הצליח חמאס
לחייב את התלמידים ללמוד .פעילי החזית הדמוקרטית ואש"ף עודדו את
התלמידים להשתתף בהפגנות )באר ורבין ,הארץ ;11.1.1990 ,5.9.1990 ,רבין ובאר,
הארץ ,(12.1.1990 ,ולפיכך סגרה ישראל את בתי הספר.

 .2התגייסות חברתית
מיד עם סגירתם של מוסדות החינוך בשנת  1988החלה מערכת החינוך ביהודה
ושומרון להיערך למציאת מערכת לימוד חלופית לבתי הספר הרשמיים .תופעה
זו של חינוך חלופי במסגרות בלתי פורמליות בקרב הארגונים החילוניים החלה
עוד בטרם האינתיפאדה" .החינוך העממי" ,כפי שכונה ,זירז תופעות קדם-
אינתיפאדה של שילוב הנוער במאבק הלאומי וכן שילוב מגזרים אחרים כגון:
נשים ,פועלים ,איגודים מקצועיים ולשכות מסחר .היה זה אך טבעי כי בשנים
 ,1990–1988שבמהלכן היו כל בתי הספר ביהודה ושומרון סגורים ,התפתח החינוך
הלא פורמלי באופן נרחב .ניסיונות אלה לקיים חינוך במסגרות לא רשמיות
נמשכו גם לאחר פתיחת בתי הספר מחדש )רובינשטיין ,דבר ;14.5.1990 ,כהן ,על
המשמר .(Robinson, 1997: 101 ;12.6.1992 ,ועדות סיוע עממיות התארגנו
להקמת בתי ספר שכונתיים כחלופה זמנית למוסדות הממשלתיים שנסגרו.
כיתות לימוד שבהן לימדו מתנדבים נפתחו הרחק מעין הצבא :בכנסיות,
במסגדים ,במועדונים ,בגני הילדים ,בחוגי בית בחצרות הבתים )רבין ואח' ,הארץ,
 ;6.9.1988ניר ,הארץ ;20.9.1988 ,רובינשטיין ,דבר ;14.5.1990 ,כהן ,על המשמר,
 ;12.6.1992שיף ויערי ;255 :1990 ,משעל ואהרניRobinson, ;221–220 ,148 :1989 ,
 .(1997: 103הוועדה לחינוך עממי הפיצה עלונים פדגוגיים שהדריכו את
האוכלוסייה כיצד להקים כיתות להוראה בלתי פורמלית וכיצד להפעילן )שם:
 .(104המפקדה הלאומית המאוחדת דרשה מהמורים לקבוע אמות מידה
להערכה ולעליית התלמידים מכיתה לכיתה )משעל ואהרני .(148 :1989 ,דרך
נוספת הייתה לימוד בהתכתבות :הטלת משימות בית שיוחזרו לבדיקה למורים
באמצעות הדואר או באמצעות שליחים )וורגפט ,קול העיר;12.5.1989 ,
רובינשטיין ,דבר .(14.5.1990 ,גם אמצעי התקשורת ,העיתונות והטלוויזיה נרתמו
כדי לעזור בקיום הלימודים החלופיים .עיתון אלַ -פ ְג'ר פרסם מדור חינוכי יומי,
שבו נכללו הרצאות ומערכי שיעור במגוון תחומים )דבר ;14.9.1990 ,ניר ,הארץ,
.(7.11.1988
הפנייה הנרחבת אל הלימודים החלופיים נגזרה מארבע מטרות שהונחו בבסיס
קיומו של החינוך העממי :הראשונה ,המשך קיומם של לימודים סדירים כדי
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לפצות על אובדן ימי הלימוד וכדי לצאת נגד מדיניות הבערות שישראל מנסה
להשתית )משעל ואהרני .(148 ,134 ,127 ,97 ,81 :1989 ,החברה הפלסטינית
נקראה להשתלב בחינוך החלופי משום ש"החינוך העממי הוא אחריות לאומית
ועל כולם להתגייס לו" )משעל ואהרני ;138 :1989 ,שלו .(101 :1990 ,מטרה שנייה
הייתה לצמצם את חוסר ההשכלה בקרב המבוגרים ולהרחיב את ההשכלה בקרב
החברה הפלסטינית כולה )משעל ואהרני .(148 ,116–115 ,109 ,97 :1989 ,מטרה
שלישית הייתה להפוך את החינוך העממי למכשיר לבניית הלאום )שם,128 :
 .(148מטרה רביעית הייתה להחליף את המנגנון הממסדי הרשמי של ישראל,
תוך כדי מאבק על השליטה באוכלוסייה .החינוך העממי היה אחד המנגנונים
החלופיים שאותם ניסו הארגונים להעמיד מול ישראל .ככל שפעילי האינתיפאדה
נאלצו להשלים עם עדיפותו הברורה של צה"ל בקרבות הרחוב ,עבר מרכז הכובד
של ההתמודדות לפסים אחרים .תחילה במאבק לערער את כושר השליטה של
הממשל הישראלי ,ואחר כך להציב מולו מנגנון חלופי ,תוך כדי התנגחות על
השליטה בתושבים )שיף ויערי.(251 :1990 ,
הלמידה החלופית מחוץ למוסדות חינוך מסורתיים שימשה דבק חברתי מלכד.
תלמידים ממחנות הפליטים למדו יחדיו במקומות חלופיים משותפים עם ילדי
המעמד הגבוה .הלמידה בצוותא ,על רקע האירועים ,יצרה תחושה של שותפות
גורל במאבק אחד .החיפוש אחר מסגרות חלופיות ותחושת שותפות הגורל
הקבוצתית ,שנוצרה בקרב התלמידים בעקבות סגירתם של בתי הספר ,גרמו להם
לגלות נכונות גבוהה יותר מבעבר לוויתורים אישיים לטובת הקבוצה ,לעזרה
הדדית ולשיתוף פעולה )רובינשטיין ,דבר 17 .(14.5.1990 ,גם ההורים שותפו בחינוך
העממי .ספרי לימוד וחוברות עלונים ואמצעי הסברה נמסרו להורים כדי
שיתוודעו לבעיות הפסיכולוגיות של ילדיהם שהתעוררו בתנאי אלימות )שם(.
F43

אך חודשי הסגירה הממושכים של מערכת החינוך לא הביאו בסופו של דבר
להקמת מערכת חלופית למוסדות החינוך .זאת ,בשל היעדר תשתית ומסגרת
מוסדית לניהול חינוך עממי בהיקף נרחב ובשל מלחמת החורמה שניהל הממשל
בלימודים הלא פורמליים ) .(Robinson, 1997: 101ראיה לכך אפשר למצוא
בדרישות חוזרות ונשנות מצד כמעט כל מגזרי האוכלוסייה לפתוח את מוסדות
החינוך )רבין .(1989 ,למורים היה ברור שעם פתיחת בתי הספר ייפסקו הלימודים
החלופיים )ניר ,הארץ .(Robinson, 1997: 101–102 ;28.7.1989 ,זאת ועוד ,בשל
הנסיבות נתפסו החלופות הלימודיות בעיני התלמידים כמוסדות זמניים .היעדר
תכנית לימודים הולמת ומעצרם של מורים הובילו לירידה ניכרת במוטיבציה
17

הנתון מסתמך על ניתוח התנהגותם של נערים בקבוצה שארגנו אנשי חינוך ובריאות הנפש בגדה ,ראו
וורגפט.12.5.1989 ,
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ללימודים .בעיות פדגוגיות חדשות התעוררו ,וביניהן :כיצד ניתן לקיים חינוך
בתנאים של חרדה ותסכול; איך לטפח משמעת בבתי הספר שנהגו בעבר על פי
שיטות אוטוריטטיביות ובעקבות האינתיפאדה איבדו שליטה על התנהגות
התלמידים; ובעיקר ,כיצד להבטיח שציוניהם של בתי ספר שכונתיים זמניים
ייחשבו ציונים רשמיים גם בקבלה לאוניברסיטאות )רובינשטיין ,דבר;14.5.1990 ,
וורגפט ,קול העיר.(12.5.1989 ,

 .3פיתוח תכניות לימוד
סגירת מוסדות החינוך לסירוגין בידי ישראל שימשה זרז לשינוי חינוכי ,לחיפוש
דרכי לימוד חדשות ולהגדרה חדשה של תוכני הלימוד .בטווח הקצר ומכורח
הנסיבות ,סגירת בתי הספר שימשה מנוף להכנסת שינויים בשיטות ההוראה.
ניסיונות אלה החלו אמנם עוד לפני האינתיפאדה ,אך הם הואצו במהלכה .תכנית
הלימודים הירדנית שהתבססה בעיקר על שינון עובדות ,נתפסה כמיושנת
וכנוקשה .שיטת לימוד זו הוכחה כלא יעילה במציאות החדשה של קיום לימודים
לסירוגין .מורים רבים פסקו מלהשתמש בספרי הלימוד ובשיטות ההוראה
המסורתיות .תכניות ללימוד עצמי נכתבו בידי המורים והופצו בקרב התלמידים.
כיתות הלימוד החדשות היו קטנות כדי שלא לעורר את תשומת לב הצבא ,ומנו
כעשרה תלמידים בממוצע בכל קבוצת לימוד .מכורח המציאות ועקב מספרם
הקטן ,הוכנסו שיטות הוראה חדשות הנבדלות מהחינוך הפרונטלי הכיתתי
הרשמי )רובינשטיין ,דבר ;14.5.1990 ,וורגפט ,קול העיר.(12.5.1989 ,
סגירת מוסדות החינוך והפנייה לחינוך העממי הביאו לראשונה את הפלסטינים
לערוך ניסיונות מרחיקי לכת ולצקת תכנים לאומיים חדשים בתכניות הלימודים.
ניסיונות קודמים נעשו כבר בעבר ,אולם הייתה זו הפעם הראשונה שהתופעה
הייתה נרחבת ומשמעותית )רובינשטיין ,דברMahshi and Bush, ;14.5.1990 ,
 .(1989: 470האינתיפאדה הגבירה את ההתעניינות בתרבות ובהיסטוריה של
החברה הפלסטינית .המפקדה הלאומית קראה לארגן את הלימודים על בסיס
לאומי .לפי תפיסתה נועדו נושאי הלימוד לשמש תשתית לבניית ההכרה
הלאומית ולביסוס רוח המאבק )שלו ;100 :1990 ,משעל ואהרני.(127 :1989 ,
גם לאחר פתיחת מוסדות החינוך נערכו ניסיונות לצקת תכנים לאומיים
פלסטיניים לתוך תכנית הלימודים )ניר ,הארץ ;29.11.1988 ,טאוס ,על המשמר,
 .(30.11.1988ספרי לימוד חדשים שעסקו בחברה הפלסטינית ובמוסדותיה נלמדו
בכמה בתי ספר )קליימן ,על המשמר .(19.3.1993 ,כל הטקסים שנערכו בבתי
ַׁהידים הצעירים"
הספר ובגני הילדים נפתחו בקימה ובדקת דומייה לזכר ה"ש
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שנהרגו ובהקראת שמותיהם )רבין ,הארץ ;3.3.1989 ,סלע ,דבר ;14.9.1990 ,כהן,
על המשמר.(Robinson, 1997: 101 ;12.6.1992 ,

ד .שינויים תוך קבוצתיים
 .1הגברת המודעות הדתית
החיפוש אחר מסגרות חלופיות לבתי הספר היומיים הביא להגברת המודעות
הדתית בקרב התלמידים .חמאס התמקד בחינוך האסלאמי בנימוק שחינוך נכון
הוא תנאי מוקדם לבניית חברה אסלאמית ,וקרא למסגדים לפתוח את שעריהם
לתלמידים .אנשי הדת הרחיבו את שיעורי הקוראן וההלכה האסלאמית וכללו
במערך הלימודים גם תכנים היסטוריים ולאומיים בצד מדעים מדויקים .התופעה
התחדדה ברצועת עזה שבה היה חמאס חזק והצליח לאכוף את חוקי הדת )רבין,
הארץ ;3.3.1989 ,קליימן ,על המשמר ;19.3.1993 ,שיף ויערי ;227 :1990 ,משעל
וסלע ;128 :1999 ,משעל ואהרני.(148 :1989 ,
דוח שהוציא צוות זכויות הילדים באגודה לזכויות האזרח ,הדן בהשפעות הכיבוש
והאינתיפאדה ,העלה כי סגירתם הממושכת של בתי הספר ביהודה ושומרון
גרמה לתופעות של חזרה בתשובה בקרב הילדים ולהקצנה לאומית .זאת משום
שבהיעדר מסגרת מחנכת פנו ילדים רבים למסגדים או לכנסיות שסיפקו
18
לימודים ,יום חינוך ארוך וארוחות – והכול חינם אין כסף.
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 .2עלייה ברמת האלימות
זולת המסגדים ,תפסו גם הקבוצות המיליטנטיות והלוחמות את מקומם של בתי
הספר .תלמידי התיכון ,בגילאי  ,18–16איישו חלק גדול מוועדות ההלם  19שחלקן
פיקחו על הפרות הסדר בבתי הספר )רבינוביץ ,הארץ ;24.1.1992 ,כתבי ידיעות,
ידיעות אחרונות .(12.2.1990 ,ההסתובבות ברחובות והחיכוך המתמיד עם חיילי
צה"ל ועם הקבוצות המיליטנטיות הביאו את הילדים להזדהות עם הדמויות
החזקות בשטח ולאמץ דפוסים של שימוש בכוח :חיילי צה"ל )קדם ,חדשות,
ַׁהידים והמבוקשים )קדם ,חדשות ;31.8.1990 ,הס ,הארץ,
 ,(31.8.1990הש
 .(No Name, al-Fajr, 15.3.1993 ;11.4.1993על חשיבות הכוח בעיני הילדים
אפשר ללמוד ממשחקי הרחוב .מצפייה בילדים במחנה הפליטים אל-בורייג'
F45

18
19

הדוח הוצג בכינוס של אנשי בריאות הנפש בשנת  ,1989ראו וורגפט.12.5.1989 ,
ועדות ההלם ,הזרוע הצבאית של הוועדות העממיות ,הוקמו לראשונה בשלהי  .1987ככל
שהאינתיפאדה התמשכה הפכו ועדות ההלם לגורם חשוב יותר בקרב הוועדות העממיות עד כדי
השתלטות עליהן .ועדות ההלם היו אלה שהובילו את האינתיפאדה ,ראו שמש.1999 ,
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עולה כי התפקידים היוקרתיים במשחקים היו תפקידי הכוח שאותם ייצגו
בעיניהם כוחות הביטחון הישראליים .אלה שלא זכו בהם מילאו תפקידים
נחשבים פחות :פלסטינים כנועים.
הפנייה אל הקבוצות המיליטנטיות והלוחמות חיזקו בקרב בני הנוער את
נטיותיהם התוקפניות )כתבי ידיעות ,ידיעות אחרונות .(12.2.1990 ,הוכחה לכך
ניתן למצוא במחקר שערך מסק ,רופא ופסיכולוג פלסטיני .מסק חקר את
התנהגותם של  150ילדים בגילאי  12–10לאחר פתיחתם מחדש של מוסדות
החינוך בשנת  .1990מנתוני המחקר עולה כי  60%מכלל הנחקרים נהגו לברוח
מבתי הספר והעדיפו משחקים אלימים על פני צפייה בתכניות ילדים .מרביתם
20
התגלו כלא ממושמעים ,כעוינים וכנוטים להתפרצות.
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הילדים הפכו למבוגרים טרם זמנם ,לוחמים ללא ילדות ,משמעת או מסגרת של
כבוד ולמדו להעריך רק את החזק השורד .ברחוב הפלסטיני נתפסו הילדים
כגיבורי המאבק ,והיו מבוגרים שהסכימו להעלים עין מאלימות הרחוב ,גם כשזו
גלשה לתוך בתי הספר .חלק מהילדים התקשו להפריד בין הרחוב לבין בתי
הספר ,ומשמעת העבר הפכה למרי בכל התחומים :סגירת בתי ספר ,התגרות
במורים ורמייה במבחנים .אף על פי כן נטו אנשי הציבור להמעיט בחומרת המצב
ולנהוג בסלחנות בילדים 21 .מציאות זו הביאה להתחזקות הדור הצעיר וגרמה
לפגיעה במנהיגות המסורתית.
F47

 .3הפגיעה במנהיגות המסורתית
סגירת בתי הספר העניקה לתלמידים כוח אדיר שלא היה דוגמתו בעבר .היכולת
לגרום לסגירת בית הספר באמצעות התפרעות אלימה הביאה להתרופפות
המשמעת ולהתמוטטותה של מערכת הסמכות החינוכית .התלמידים הפכו
לקובעי סדר היום ,תוכני הלימוד וקצב ההוראה .זאת ,מאחר שהיה ביכולתם
לקבוע אם ביום מסוים יתקיימו לימודים כסדרם או אם יושבת המוסד לכמה
ימים ,לשבועות או לחודשים .התלמידים התעקשו להחליף את הכינוי "ילדים"
שְ ּבַאל( )לדוגמה :משעל ואהרני ,(68 :1989 ,ולא
) ַא ְו ַלאד( בכינוי "גורי אריות" ) ַא ׁ
בכדי – המגעים עם המורים ועם המנהלים נמשלו ליחסים בין עדר ענק של אריות
לבין קומץ חיות בית כנועות .התלמידים התגרו במורים ובהנהלה שלא יכלו
להתמודד עם התופעה החדשה ,עד כי נדיר היה ששיעור התנהל כהלכתו
20
21

מחקרו של עאדל מסק רופא ופסיכולוג פלסטיני ,ראו זראי ,הארץ.26.12.1990 ,
לדבריהם של ד"ר פאצל עיד ,מהמרכז לטיפול פסיכולוגי ברצועת עזה ,ודובר אוניברסיטת ביר זית,
ראו קליימן ,על המשמר.19.3.1993 ,
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)רבינוביץ ,הארץ ;24.1.1992 ,קליימן ,על המשמר ;19.3.1993 ,יעקוב ,מעריב,
22
.(2.4.1993
F48

הענקת הכוח בידיהם ערערה כאמור את יחסיהם עם הדמויות המסורתיות,
ובעיקר עם המורים ,עם צוות החינוך ועם ההורים .פער הדורות המתרחב גרם
לבלבול בקרב המבוגרים ,שלא ידעו עתה כיצד להתמודד עם השינוי שחל
בילדים .בעבר הצליח המורה ,בשיטה ישנה של חוק וסדר מוחלטים ,לשלוט
במספר רב של תלמידים ביד רמה .אלא שבעקבות מעצרם של המורים
באינתיפאדה ובהיעדר תכנית לימודים הולמת ,חלה ירידה במעמד המורים.
מעתה ,בהיעדר יראה או כבוד ,כאשר התעוררו בעיות משמעת חמורות ,היה צורך
לפנות אל מנהיגים פוליטיים בכירים כדי לפתרן ,אך גם הוראותיהם לא תמיד
כובדו .תלמידים עזבו את בתי הספר כדי להפגין ,אף שהמנהיגים בשטחים
הודיעו שסגירת בתי הספר נחשבת בגידה )וורגפט ;12.5.1989 ,קליימן ,על
המשמר.(19.3.1993 ,
הימנעותם של המורים מהשתתפות באירועי האינתיפאדה התפרשה בעיני
תלמידיהם כאות חולשה וכשיתוף פעולה עם ישראל .המורים נתפסו בעיני
התלמידים כנציגי הסטטוס קוו ,כמונעי שינוי וכבעלי אינטרס מובהק בהמשך
הסדר הקיים .במקרים קיצונים הם תוארו כבוגדים במטרות המאבק הלאומי
המשותף .התלמידים נתפסו בעיני עצמם כמנהיגי האינתיפאדה ,בעוד שהמורים
ניצבו מנגד .לכן נתפסה המרידה בסמכות המורים ,המנהלים ,בחוקי בית הספר
23
ובכלליו כמרידה בישראל.
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גילויי שליטת הדור הצעיר התבטאו בעלייה ברמת האלימות בתוך כותלי בתי
הספר .פעילי השטח של אש"ף לא היססו להיכנס לתחומי בתי הספר לאיים,
לפגוע ואף לרצוח מורים ומנהלים לעיני תלמידיהם )קדם ,חדשות;20.12.1989 ,
רבין ובאר ,הארץ ;12.1.1990 ,חסיד ,הארץ ;26.1.1990 ,רבין וריינפלד ,ידיעות
אחרונות ;19.11.1990 ,רבין ,הארץ 24 .(12.5.1992 ,גם התחזקות רגשות ההזדהות
עם קבוצות הארגונים השונים הפכה את בתי הספר לזירת מאבקים בין תומכי
הפלגים השונים .לא פעם גלשו מאבקים אלו לפסים אלימים שהסתיימו בפציעת
התלמידים )שטינבוים וברגור .(59 :1991 ,הצוות החינוכי בבתי הספר לא יכול היה
לעצור את האלימות .ההנהגה הלאומית המאוחדת הזהירה את מנהלי בתי ספר
F50

22
23

24

על הפרות הסדר שהיו מעורבים בהן תלמידים ,ראו גם שקד ,ידיעות אחרונות.20.7.1989 ,
ממנהל
המחקר נערך בשנת  1991בארבעה בתי ספר במזרח ירושלים .עורכי המחקר היו גד יאיר ִ
החינוך של העירייה ואתו נביל חטאב ומחמוד נאסר ,תלמידי תואר מוסמך בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים .הדוח התפרסם ב ,18.6.1991-ראו רבינוביץ,
הארץ.24.1.1992 ,
בג"ץ  ,1786/90ג'עברי נ' שר הביטחון ואח' ,תק-על  ;419 ,(2) 90בצלם1990 ,ב.13 :
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שלא להפר את הנחיותיה ולא לנקוט אמ צעים נגד התלמידים )משעל ואהרני,
 .(127 :1989כך שהמנהלים לא יכלו לאכוף ענישה חינוכית נגד התלמידים ,מצב
שללא ספק פגע במעמדם.
הפרצות בסמכות המורים והתרופפות המשמעת בבתי הספר גררו כאמור תופעה
של רמייה והונאה במבחנים בצורה רחבת היקף באמצעי לחץ וכפייה על
התלמידים ,על המורים ועל הבוחנים )מנדלר ,הארץ ;13.7.1988 ,רבינוביץ ,הארץ,
 ;24.1.1992קליימן ,על המשמר .(Robinson, 1997: 101 ;19.3.1993 ,הבחינות,
שכונו בשם "בחינות ההונאה" ,נתפסו בעיני התלמידים כתופעה מקובלת
וכמשימה לאומית שנועדה לעזור למאבקם בכיבוש והעניקו לגיטימציה
להעתקות פומביות .התלמידים ציפו מהמורים שישתפו ִעמם פעולה ,שיעלימו
עין ושיאפשרו את ההעתקות .רעולי פנים לא היססו לאיים פיזית על הבוחנים,
על המנהלים ,על המשגיחים ועל המפקחים .מורה או מנהל שסירבו לאפשר
העתקה נתקלו באלימות והוכו .גם ברצועה חדרו העתקות לאולמי הבחינות.
ניסיונות לשלב ועדי הורים כדי להילחם בתופעה גרמו אמנם לצמצומה ,אך לא
לחיסולה המוחלט )מנדלר ,הארץ ;13.7.1988 ,צור ומזור ,על המשמר;18.6.1990 ,
כהן ואח' ,חדשות ;27.6.1990 ,19.6.1990 ,באר ,הארץ ;8.7.1991 ,קליימן ,על
המשמר ;19.3.1993 ,שטינבוים וברגור.(61 :1991 ,
במהלך השנתיים וחצי הראשונות לאינתיפאדה איבדו המורים את יכולתם
לשלוט בתלמידים .כדי לשמור על הסדר ועל קיום הלימודים התקינים הציבה
תנועת פת"ח בחלק מבתי הספר היסודיים ביהודה ושומרון נוסף על המשגיח
יבַה )חדשות,
ַׁ ּבִ ּ
הקבוע מטעם ההנהלה גם משגיחים סודיים מטעם ארגון ש
.(7.5.1990
התרופפות המשמעת חרגה מתחומי בתי הספר ,והביטוי "ילד סוגר כפר" הפך
לשכיח בתקופת האינתיפאדה .כבר ב 1988-נודעו מקרים של ילדים שפטרלו
בדרכי הכפרים בימי שביתה וניסו לכפות את השביתה על מבוגרים שהגיעו
למקום לרגל עסקיהם .המבוגרים מצאו עצמם מפרקים מחסום כדי להעביר את
מכוניתם בכביש ,ואחר כך נאלצים להשיב את האבנים למקומן – הכול תחת
25
פיקוח קשוח מצד הילדים )קדם ,חדשות.(31.8.1990 ,
F51

התערערות המשמעת התבטאה גם במעורבותן של התלמידות באירועים .הבנות
שולבו בהפגנות האלימות ובהתפרעויות באינתיפאדה .הוכחה לכך ניתן למצוא
במספרם הגבוה של בתי הספר לבנות שנסגרו )פישביין ,מעריב ;9.1.1990 ,סלע
25

על תופעת "ילד סוגר כפר" ראו רבינוביץ ,הארץ.24.1.1992 ,
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ולוי ,דבר ;13.12.1990 ,ציינר ואח' ,חדשות ;18.12.1990 ,מזור ,על המשמר,
 ;18.12.1990באר ורבין ,הארץ.(18.12.1990 ,

 .4ירידה בגיל הנישואים ופגיעה במעמד האישה
סגירתם הממושכת של בתי הספר ,ובעיקר של המוסדות להשכלה גבוהה
ודאגתם של ההורים מחוסר המעש של ילדיהם הוליכו לירידה בגיל הנישואים
) .(Khawaja, 2000; 2003; Galvanis-Grantham, 1996: 181כל עוד היו
המוסדות פתוחים יכלו הנערות והנשים לדחות את לחץ הוריהם להינשא בטענה
שעליהן לסיים תחילה את הלימודים .אולם עם הסגירה התבטל טיעון זה ,והן
נאלצו להינשא מוקדם יותר 26 .קשורה בכך גם תופעת הירידה החדה בגובה
המוהר .על פי הנתונים ירד ממוצע גיל הנישואים מ 19.1-בשנים  1987–1967ל-
 18.5בשנים .(Manasra, 1993) 1992–1988
F52

יתר על כן ,הסגירה הממושכת של האוניברסיטאות ושל בתי הספר לתקופות
ארוכות גרמה לירידה בשיעור התלמידות שפקדו את המוסדות גם לאחר
פתיחתם .רבות מהן נאלצו להישאר בבתיהן מתוך נימוקים של שמירה על כבוד
המשפחה.
הסגירה הממושכת החזירה את שליטת המסגרת המשפחתית בבני הבית .נערות
רבות שראו בהליכה לבתי הספר ולאוניברסיטאות את האפשרות היחידה לצאת
מבתיהן לא יכלו יותר לעשות כן .לכך הצטרפו התקופות הארוכות של העוצר
והשביתות שהאריכו את משך השהות בתוך הבית וגרמו להגברת הפיקוח
והשליטה המשפחתית על פעילות הנשים )שלהוב-קיבוריאן.(230–229 :1999 ,

26

ריאיון עם ד"ר נאים אבו חמס ,מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה ,הארץ.1.2.1990 ,
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סיכום
סגירתם של מוסדות החינוך במהלך האינתיפאדה נתפסה על ידי הפלסטינים
כעונש קולקטיבי ,גם אם מטרות הסגירה הוגדרו אחרת על ידי ישראל .תפיסה זו
קבעה את תגובתה של החברה הפלסטינית .תחושת הגורל המשותפת שנוצרה
בעקבות ההתנסויות הממושכות של העימות תרמה לשימורה ולחיזוקה של
הזהות החברתית .כל פרט בחברה חש שהוא נענש ,ושגורלו הפך להיות תלוי
בקולקטיב .תחושה זו ,בשילוב הזהות החברתית שנוצרה ,שימשו באינתיפאדה
בסיס לאחדות ,לסולידריות ולהתמודדות עם ההגבלות שנוצרו בעקבות סגירת
המוסדות.
תחושות אלה עוררו בקרב בני החברה נכונות להתגייסות לטובת כלל הקבוצה.
ראיית הפרט כחלק מהקולקטיב הקלה על בני החברה להתגייס למאבק .היא
הניעה אותם לדלג מעל מכשלות של אמונות והבדלים דתיים ,חברתיים וכלכליים
)בר-טל ,(44 :2007 ,ואפשרה להם ליצור תשתית מאורגנת ומשותפת כחלופה
לאמצעי הקיבוצי שהוטל .כיוון שמרבית בני החברה היו מעורבים בעימות ,הם
הפכו לשותפים בבניית התשתית החלופית .תשתית זו קיבלה ביטוי בערוצי
התקשורת המרכזיים של החברה :כלי התקשורת ההמוניים ,בני המשפחה
ומוסדות החינוך .כך הפכו אמצעי התקשורת של החברה ותוצריה התרבותיים
לשקף את האמונות ,את העמדות ואת הרגשות של בני הקבוצה .בה בעת הם גם
הפיצו את התחושות הללו והקנו להן תוקף )ראו לדוגמה .(Ross, 1998
במשך הזמן חלו שינויים פנים-קבוצתיים בעקבות סגירת המוסדות .השינוי
העיקרי נבע מהפניית האמצעי נגד בני הנוער .על פי בר-טל רכישת התשתית
הפסיכולוגית החברתית והמעורבות הכרוכה בה הן סממן חשוב של חברוּת
בחברה ושל הזדהות עמה .כבר בהגיעם לגיל הבגרות רבים מבני החברה חולקים
אותם אמונות ,עמדות ,ערכים ורגשות .בני הדור הצעיר ,הנחשפים לקונפליקט
באמצעות התשתית הפסיכולוגית הנוצרת ,חווים את המציאות בצורה דומה,
ונוטים לנקוט דרך פעולה מסוימת המשקפת את התשתית שרכשו או המביעה
תמיכה בתשתית זו )בר-טל .(46 :2007 ,דבר זה השתקף גם בבחינת תגובתם של
התלמידים לסגירת מוסדות החינוך .תחושת המציאות המשותפת שנוצרה לאחר
סגירת בתי הספר ובעקבות למידה במקומות חלופיים אפשרה לתלמידים לפעול
במשותף ,אגב התעלמות ממעמדות ארגוניים ,חברתיים וכלכליים.
במפגש בין קבוצות בעלות מעמד לא שווה נטו התלמידים ,הקבוצה בעלת
המעמד הנמוך ,להפגין העדפה של קבוצות החוץ שנתפסו בעיניהם כשייכות
למעמד גבוה .אלה היו כוחות הביטחון הישראליים והארגונים שתמכו במאבק.

86

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

הקונפליקט ,שהפך את המצב ללא יציב וללא לגיטימי ,הניע אותם לחפש דרך
של תחרות ושינוי חברתי .שאיפתם זו התבטאה בהצבת אתגר לקבוצה שנחשבה
דומיננטית בעבר – הדמויות המסורתיות בחברה .אסטרטגיה זו קשורה לשינויים
בסטטוס של הקבוצה כולה ).(Tajfal and Turner, 1986
כדי להגן על זהותם הקבוצתית והאישית ) ,(Tajfal, 1978aפנו התלמידים לדרך
האלימות ולהזדהות עם התוקפן .בה בעת הם הביאו לשינויים תוך-קבוצתיים,
להשתנות הקבוצה ולחלוקתה מחדש .הסמכות המסורתית נשברה ,והכוח עבר
לידי הצעירים .מעמדות חברתיים חדשים נו צרו שלא על בסיס כלכלי-חברתי
אלא על פי קבוצות השותפות למה שנתפס בעיניהם כ"עונש" .בד בבד השתנה
מעמדם של הארגונים הפעילים בקונפליקט בקרב החברה המתקוממת .הצבת
חלופות לימודיות במסגדים על ידי חמאס גרמה להתגברות הדתיות בקרב
החברה הנענשת ולהפיכתה לארגון בעל כוח מול האחרים .ייתכן שזהו אחד
הגורמים שהביא לעלייה בכוחו של חמאס משנות התשעים ואילך.
במבט לאחור ניתן לומר כי חלק מהתופעות שהוזכרו החלו עוד לפני
האינתיפאדה ,והן אינן תוצאה של סגירת המוסדות .כך למשל התפתחו
המאבקים הגלויים העיקריים בין חמאס לבין הפת"ח עוד לפני האינתיפאדה
באוניברסיטאות .החינוך החלופי שהחל להיווצר עוד קודם לכן ,רק צבר תאוצה
והגיע לשיאו תחת שלטונה של הרשות הפלסטינית .אולם כל התופעות הללו
הואצו והתחדדו בעקבות סגירת המוסדות במהלך האינתיפאדה.

87

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

מקורות
עיתונות
אפטוביצר ,י'" ,השנה בלי אינתיפאדה" ,ירושלים.3.7.1992 ,
באר ,י'" ,משרד החינוך הירדני הורה להפסיק את בחינות הבגרות בגדה המערבית" ,הארץ,
.8.7.1991
–––" ,מחקר שנערך בגדה ברב  3,000תלמידי בתי ספר יסודיים" ,הארץ.28.6.1991 ,
–––" ,לא לחזור לעידן הג'היליה" ,הארץ.12.7.1990 ,
––– 14,500" ,תלמידים פלסטינים החלו את בחינות הבגרות בגדה" ,הארץ.9.7.1990 ,
–––" ,אחרי שנתיים נפתחה מכללת אל ערוב" ,הארץ.7.3.1990 ,
–––" ,צו של אלוף פיקוד דרום מורה על סיום הלימודים בגדה אחרי שלושה חודשים בלבד" ,הארץ,
.24.11.1989
באר ,י' ,וא' רבין" ,נרצחו משתף פעולה בשומרון ורעול פנים בעזה" ,הארץ.3.5.1991 ,
–––" ,נלכד החשוד ברצח התיירת בבית לחם" ,הארץ.2.5.1991 ,
–––" ,שביתת מסחר כללית בקלקיליה ובטול כרם לפי קריאת החמאס" ,הארץ.18.12.1990 ,
–––" ,יום ה 1,000-יצוין היום בשטחים" ,הארץ.5.9.1990 ,
–––" ,מקורות ערביים" ,הארץ.11.1.1990 ,
בניהו ,א' ,ופ' ענברי" .1989 ,רבין ושומרון החליטו :יחודשו הלימודים בבתי הספר בגדה" ,על
המשמר.13.7.1989 ,
גילת ,צ'" ,ינסו להגיע לקמפוס בשלום" ,חדשות.20.5.1990 ,
הס ,ע'" ,מאה אלף בעוצר ובחדשות לא אמרו דבר" ,הארץ.11.4.1993 ,
וורגפט ,נ'" ,סגירתם הממושכת של בי"ס בגדה גרמה לתופעות של חזרה בתשובה והקצנה
לאומית" ,קול העיר.12.5.1989 ,
זראי ,ע'" ,כפינו עליהם את המחסום" ,הארץ.26.12.1990 ,
חסיד ,א'" ,כמו שגריר" ,הארץ.26.1.1990 ,
טאוס ,ע'" ,לקראת פתיחת שנה"ל" ,על המשמר.30.11.1988 ,
יעקוב ,ר'" ,העובדים הערבים בקרני שומרון יישאו תגים" ,מעריב.2.4.1993 ,
כהן ,א'" ,בג"צ ידון היום בעתירה שעתרו מורים מהגדה" ,חדשות.30.4.1989 ,
כהן ,א' ,ואח'" ,ארנס :יש מנהיגים; פרייג' :כולם אש"ף" ,חדשות.27.6.1990 ,
כהן ,א' ,ואח'",גופתו של מוכתר בורקין נמצאה תלויה על עץ זית סמוך לכפר" ,חדשות.19.6.1990 ,
כהן ,א' ,ואח' 200,000" ,תלמידים שבו ללימודים בגדה" ,חדשות.23.7.1989 ,
כהן ,ע'" .1992 ,ילדי התיל" ,על המשמר.12.6.1992 ,
כתבי ידיעות" ,מסיתים נכנסים לבתי הספר ומוציאים את התלמידים החוצה" ,ידיעות אחרונות,
.12.2.1990
לפשיץ ,ע'" ,אקדמאים בלי עתיד" ,על המשמר.13.8.1991 ,
88

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

מזור ,א'" ,ניסתה לדקור חייל באולר כנקמה על הריגת בן דודה" ,על המשמר.18.12.1990 ,
מנדלר ,נ'" ,משגיחי בחינות הבגרות נענו לאיומי תלמידים" ,הארץ.13.7.1988 ,
–––" ,סיום הלימודים בגדה הוארך לסוף אוגוסט" ,הארץ.30.6.1988 ,
ניר ,א'" ,דילמות חינוכיות" ,הארץ.28.7.1989 ,
–––" ,פתיחת בתי הספר בגדה :אינטרסים משותפים" ,הארץ.24.7.1989 ,
–––" ,מבחן כוח לאש"ף מול החמאס" ,הארץ.30.4.1989 ,
–––" ,לקראת פתיחת שנה"ל יפעל המנהל האזרחי" ,הארץ.29.11.1988 ,
–––" ,המנהל האזרחי בגדה יאריך הצו לסגירות מוסדות החינוך" ,הארץ.7.11.1988 ,
–––" ,השבתת הלימודים בגדה עד  15בנובמבר" ,הארץ.2.10.1988 ,
–––" ,המנהל האזרחי סגר  10מרכזי חינוך בגדה" ,הארץ.20.9.1988 ,
ניר ,א' ,וא' רבין" ,הלימודים בגדה יחלו רק בדצמבר בתנאים של רגיעה" ,הארץ.20.11.1988 ,
–––" ,כניסת תושבים היום לירושלים תוגבל" ,הארץ.13.5.1988 ,
סגור ,ד'" ,משרד הביטחון הורה לפתוח בהכנות לחידוש הלימודים בגדה בהדרגה" ,הארץ,
.13.7.1989
סלע ,מ'" ,צוות בצלם מאשים צה"ל בסגירת בתה"ס בגדה לענישה קולקטיבית" ,דבר.2.10.1990 ,
–––" ,האינתיפאדה כחוויה חינוכית" ,דבר.14.9.1990 ,
סלע ,מ' ,וי' לוי" ,בת  13נהרגה בגדה;  4חיילים נפצעו קל; שיירת ארנס נרגמה" ,דבר.13.12.1990 ,
ענברי ,פ'" ,בתי הספר בגדה נסגרו ליומיים" ,על המשמר.15.6.1988 ,
פישביין ,י'" ,תלמידות שנעצרו באינתיפאדה" ,מעריב.9.1.1990 ,
צדקוני ,ד'" ,מה אומרים בעזה" ,דבר.3.9.1989 ,
צור ,י' ,וא' מזור" ,ארבעה נעצרו בעיבלין" ,על המשמר.18.6.1990 ,
ציינר ,ש' ,ואח'" ,נעצרו עוד  2פעילי חמ"אס ו 6-תומכים" ,חדשות.18.12.1990 ,
קדם ,מ'" ,אני עצור – אתה חוקר שב"כ" ,חדשות.31.8.1990 ,
––– 1,000" ,עצורים באנסאר ,שלושה שובתים רעב" ,חדשות.20.12.1989 ,
קליימן ,א'" ,יחיא לא פוחד למות" ,על המשמר.19.3.1993 ,
רבין ,א'" ,מורה בבית ספר של אונר"א בדיר אל בלאח נרצחה בידי ארבעה רעולי פנים" ,הארץ,
.12.5.1992
–––] ,ללא כותרת[ ,הארץ.24.9.1990 ,
––– 66" ,ילדים נפגעו מגז מדמיע בעזה" ,הארץ.13.6.1990 ,
–––" ,נכבדים :צה"ל הבטיח לצמצם כוחות בעזה" ,הארץ.3.3.1989 ,
רבין ,א' ,ואח'" ,המנהל האזרחי פועל נגד החינוך העממי המחליף בתי ספר בשטחים" ,הארץ,
.6.9.1988
רבין ,א' ,וי' באר 11" ,נפצעו בשטחים" ,הארץ.12.1.1990 ,

89

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

רבין ,א' ,ומ' ריינפלד" ,משתף פעולה מהכפר ג'בע ירה למוות ברעול פנים שהגיע לחטוף את בנו",
ידיעות אחרונות.19.11.1990 ,
רבינוביץ ,ד'" ,פאסאדה חינוכית" ,הארץ.24.1.1992 ,
רובינשטיין ,ד' 19" ,פצועים בגדה ובעזה" ,דבר.14.5.1990 ,
–––" ,אי אפשר להכניס אותם לסיר לחץ" ,הארץ.6.11.1990 ,
רובינשטיין ,ד' ,וד' צדקוני" ,צה"ל הרס בית ואטם ארבעה בשכם" ,דבר.15.5.1990 ,
שור ,י'" ,עליה מדאיגה במספר מקרי מוות של ילדים מירי חיילים" ,על המשמר.3.6.1993 ,
שקד ,ר'" ,מערכת הביטחון מתירה לחדש את הלימודים באוניברסיטה של חברון" ,ידיעות
אחרונות.30.4.1991 ,
–––" ,בשבת תיפתח בגדה שנה"ל" ,ידיעות אחרונות.20.7.1989 ,
No Name, 1993a. “Gaza District: Thirsting for capital infusion”, Jerusalem Post,
9.4.1993.
No Name, 1993b. “Memorial held for students”, al-Fajr, 15.3.1993.

ספרות מחקר
בצלם .1992 ,הפרות זכויות האדם בשטחים  ,1991/1990ירושלים :בצלם.
–––1990 ,א .דו"ח שנתי ,1989 :ירושלים :בצלם.
–––1990 ,ב .סגירת בתי ספר ופגיעות אחרות במערכת החינוך ,ירושלים :בצלם.
–––1990 ,ג .ענישה קולקטיבית בגדה המערבית וברצועת עזה ,ירושלים :בצלם.
בר-טל ,ד' .2007 ,לחיות עם הסכסוך ,ירושלים :כרמל.
ג'רבאווי ,ע'" .1992 ,האליטות הפלסטיניות בשטחים הכבושים – יציבות ותמורה במהלך
האינתיפאדה" ,בתוך :ש' סבירסקי וא' פפה )עורכים( ,האינתיפאדה :מבט מבפנים ,תל אביב:
מפרש ,עמ' .189 –171
הלמ"ס .1992 ,שנתון סטטיסטי לישראל ,ירושלים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
––– .1989 ,שנתון סטטיסטי לישראל ,ירושלים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון .1988 ,הכרוזים כאמצעי להכוונת האוכלוסייה באזור יהודה
ושומרון )לא פורסם(.
זילבר ,א' .2005 ,ענישה קשה כאמצעי להתמודדות שלטון עם התקוממות לאומית :האינתיפאדה,
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן.
ליין ,י' .2001 ,אזרחים במצור :הגבלות על חופש התנועה כענישה קולקטיבית ,ירושלים :בצלם.
משעל ,ש' ,וא' סלע .1999 ,זמן החמאס :אלימות ופשרה ,תל אביב :משכל.
משעל ,ש' ,ור' אהרני .1989 ,אבנים זה לא הכל :האינתיפאדה ונשק הכרוזים ,תל אביב :הקיבוץ
המאוחד .
פרייזלר ,צ' )עורך( .1987 ,עדכונים לחקיקה ביהודה ושומרון ,ירושלים :כתובים.
שבי ,א' ,ור' שקד .1994 ,חמא"ס :מאמונה בדרך אללה לדרך הטרור ,ירושלים :כתר.

90

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

 קרן ארמנד: תל אביב, כוח אדם אקדמי בגדה המערבית ובחבל עזה.1991 , וי' ברגור,' ז,שטינבוים
.המר לשיתוף פעולה כלכלי במזרח התיכון
. שוקן: תל אביב, אינתיפאדה.1990 , וא' יערי,' ז,שיף
,( ע' מנאע )עורך: בתוך," "קורבנות נשים בחברה הפלסטינית.1999 ,' נ,קיבוריאן-שלהוב
. המרכז לחקר החברה הערבית בישראל: רעננה, מבט מבפנים:הפלסטינים במאה העשרים
. פפירוס: תל אביב, המאפיינים וההשלכות, הסיבות: האינתיפאדה.1990 ,' א,שלו
 כמפנה בתולדות התנועה הלאומית1988  הדרך לאוסלו – שנת: "אשף.1999 ,' מ,שמש
.198 :9  עיונים בתקומת ישראל,"הפלסטינית
Al-Haq, 1988. Israel’s War Against Education in the West Bank: A Penalty for the
Future, Ramallah: Al-Haq.
Amit-Kohn, U. and D. Yahav (eds.), 1993. Israel, the “Intifada” and the Rule of Law,
Tel Aviv: Israel Ministry of Defense Publication.
Antonovsky, A., 1987. Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress
and Stay Well, San Francisco: Jossey-Bass.
Brewer, M., 1979. “Ingroup Bias in Minimal Intergroup Situation: A Cognitivemotivational Analysis”, Psychological Bulletin 86: 307–324.
Brown, R. J., 1995. Prejudice, its Social Psychology, Oxford: Blackwell.
Coser, L. A., 1956. The Functions of Social Conflict, New York: The Free Press.
DeNardo, J., 1985. Power in Numbers: The Political Strategy of Protest and
Rebellion, Princeton NJ: Princeton University Press.
Ellemers, N., H. Wilke, and A. Van Knippenberg, 1993. “Effects of The Legitimacy
of Low Group or Individual Status As Individual and Collective Status-Enhancement
Strategies”, Journal of Personality and Social Psychology 64: 766–778.
Elliot, W. A., 1986. Us and Them: A Study of Group Consciousness, Aberdeen:
Aberdeen University.
Galvanis-Grantham, K., 1996. “The Women’s Movements, Feminism and the
National Struggle in Palestine Unresolved Condition”, in: H. Afshar (ed.), Women and
Politics in the Third World, London: Routledge, pp. 174–188.
Heckathorn, D., 1988. “Collective Sanctions and the Creation Of Prisoner’s Dilemma
Norms”, American Journal of Sociology 94 (3): 535–562.
Heiberg, M., and Q. Geir (eds.), 1993. Palestinian Society in Gaza, West Bank and
Arab Jerusalem, Oslo: Fafo.
Hinkle, W., and J. Schopler, 1986. “Bias in the Evaluation of In-Group and OutGroup Performance”, in: S. Worchel and W. Austin (eds.), Psychology of Intergroup
Relations, Chicago: Nelson Hall, pp. 196–212.
Hoffman, B., and J. Morrison-Taw, 1992. A Strategic Framework for Countering
Terrorism and Insurgency, a Rand Note prepared for the U.S. Department of State,
Santa Monica, CA: RAND.

91

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

Hogg, M. A., and D. Abrams (eds.), 1990. “Social Motivation, Self Esteem and Social
Identity”, in: Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances, New York:
Spring-Verlag, pp. 28–47.
Horowitz, M. J., 1986. Stress Response Syndromes, Northvale NJ: Jason Aronson Inc.
Janoff-Bulman, R., 1992. Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of
Trauma, New York: The Free Press.
Kaempfer, W. H., and A. D. Lowenberg, 1988. “The Theory of International
Economic Sanctions: A Public Choice Approach”, American Economic Review 78
(4): 786–793.
Khawaja, M., 2003. “The fertility of Palestinian women in Gaza, the West Bank,
Jordan, and Lebanon”, Population Studies 58: 273–302.
–––, 2000. “The Recent Rise in Palestinian Fertility: Permanent or Transient?”,
Population Studies 54 (3): 331–346.
Kobasa, S. C., 1985. “Stressful Life Events, Personality and Health: An Inquiry into
Hardiness”, in: A. Monat and R. S. Lazarus (eds.), Stress and Coping: An Anthology,
New York: Columbia University press, pp. 174–188.
Levinson, D. J., 2003. “Collective Sanctions”, Stanford Law Review 56: 345–428.
Mahshi, K., and K. Bush, 1989. “The Palestinian uprising and Education for the
Future”, Harvard Educational Review 59 (4): 470–483.
Major, S., and A. J. McGann, 2005. “‘Innocent bystanders’ as Optimal Targets of
Economic Sanctions”, Journal of Conflict Resolution 49 (3): 337–359.
Manasra, N., 1993. “Palestinian Women: Between Tradition and Revolution”, in E.
Augustin (ed.), Palestinian Women: Identity and Experience, London: Zed Books, pp.
7–21.
Moscovici, S., and G. Paicheler, 1978. “Social Comparison and Social Recognition:
Two Complementary Processes of Identification”, in: H. Tajfel (ed.), Differentiation
between Social Groups, London: Academic Press.
Pictet, J. S. (ed.), 1958. Commentary to the IV Geneva Convention Relative to the
Protection of Civilian Person in Time of War, Geneva: International Committee of the
Red Cross.
Robinson, G., 1997. Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution,
Indiana: Indiana Series in Arab and Islamic Studies.
Ross, M. H., 1998. “The Cultural Dynamics of Ethnic Conflict”, in D. Jacquin-Berdal
A. Oros and M. Verweij (eds.), Culture in World Politics, Houndmills: Macmillan,
pp. 156–186.
Schauer, F., 1986. “Community, Citizenship and the Search for National Identity”,
Michigan Law Review 84: 1513–1517.
Tajfal, H. (ed.), 1978a. “Social Categorization, Social Identity and Social
Comparison”, in: Differentiation between Social Groups, London: Academic Press,
pp. 61–78 .

92

פוליטיקה סגירת מוסדות חינוך ביו"ש וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה

Tajfal, H., 1978b. The Social Psychology of Minorities, London: Minority Rights
Group.
Tajfal, H., and J. C. Turner, 1986. “An integrative theory of intergroup relations”, in:
S. Worchel and W. G. Aoustin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, Chicago:
Nelson-Hall, pp. 7–24.
Taylor, S. E., 1983. “Adjustment to Threatening Events: A Theory of Cognitive
Adaptation”, American Psychologist 38: 1161–1173.
Von Glahn, G., 1957. The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law
and Practice of Belligerent Occupation, Minneapolis: University of Minnesota Press.
פסקי דין
.673 ,(3)  פ"ד מג,אוסרא" נ' מפקד כוחות צה"ל- אגודת "אינש אל,660/88 בג"ץ
.419 ,(2) 90 על- תק,' ג'עברי נ' שר הביטחון ואח,1786/90 בג"ץ

93

