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  רתקצי

 והחלה הירוק הקו את חצתה א� ולאחרונה האחרונות בשני� תאוצה תפסה" מחיר תג "תופעת

 ודר� התופעה הגדרת כי נטע� זה עמדה בנייר. ישראל מדינת גבולות בתו� ג�  להתעורר

 להילח� והיכולת האכיפה אופ� על  רבה במידה משפיעה אליה פוליטית� האידאולוגית ההתיחסות

�פני� מבחינה ה� ישראל למדינת" מחיר תג "של גבוהות העלויות  את מונה הנייר. בתופעה

  . העול� ע� ישראל של החו  יחסי בחינתמ וה� מדינתית
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  והשלכות תפיסות: מחיר תג

  *נחמיאס דוד' פרופ

  

" רמחי תג "פעולות. קיצוניה הימי� פעילי של טרוריסטיות  פעולה  לדרכי כינוי הוא" מחיר תג"

, אבני� יידוי, כדוגמת ורכוש� פלסטיני� נגד אלימות פעולות מבוצעות ובמסגרת� 2008�ב החלו

 והשחתת ומטעי� שדות שריפת, פלסטיני� רכב כלי עוברי� שבה� תנועה בצירי דוקרני� פיזור

 . במסגדי� הפוגעות ופעולות הצתות, כבישי� חסימת, עצי�

 לבסיס הפריצה, למשל (ל"ולצה הביטחו� לכוחות השיי� ברכוש ג� פגיעות היו האחרונות בשני�

 רוססו כ� כמו.  ישראלי� ולערבי� ישראלי� שמאל לפעילי נזק וגרימת ואיומי�) אפרי� חטיבת

� תל, חיפה, כירושלי� מעורבות בערי� נוצרי� קברות ולבתי לכנסיות נזק ונגר� נאצה כתובות

  .ועכו יפו�אביב

 כוחות ידי על במאחזי� מורשי�  בלתי מבני� להריסת כתגובה כלל בדר� מבוצעות אלו פעולות

� ורעש נקמה, הרתעה תגובת לייצור העיקרית מטרת�. פלסטיני טרור אירועי בעקבות וכ� הביטחו

 . תקשורתי

 באתרי� נאצה כתובות, למשל, ספציפי אירוע לה� קד� שלא שנאה פשעי ג� ה�" מחיר תג"

  .�ובמסגדי בכנסיות, יהודי��לא קברות� בבתי, קדושי�

 את שינתה" מחיר תג "מבצעי של פעילות�, כ"השב ניתוחי לפי כי בתקשורת פורס� 2011�ב

 חשאיות על שמירה תו�, טרור תא של במבנה מתוכננת לפעילות ספונטנית מפעילות אופייה

 .מודיעי� ואיסו�

   התופעה הגדרת

� והמנהיגי� הרחב הציבור שבה לדר�  משמעותית אינדיקציה מהווה" מחיר תג "הגדרת אופ

 ושיקולי� האידאולוגית התפיסה לפי. המבצעי� כלפי  הפעולה לדרכי ג� כמו לתופעה מתייחסי�

 אכיפת דרכי, "מחיר תג "פעולות כלפי הרשויות מדיניות יוצא וכפועל ההגדרה נקבעת פוליטיי�

  . ההרתעה פעולות ג� כמו החוק

" שוטי� עשבי�"כ הפעילי� של כינויי� או" קריצה "או עי� העלמת של מצב יוצרת מקלה הגדרה

 הקיצוני בימי� ומנהיגי� הממשל במוסדות אישיי� בקרב" הגבעות נוער "הרומנטי הכינוי או

  . יחיתמש�דתית השקפה בעלי בהתנחלויות מובילי� רבני� ומספר

 יחד המל� תורת הספר מחבר, שפירא יצחק הרב" מחיר תג "של הרוחניי� מהמנהיגי� אחד כ�

, שלו� ובזמ� מלחמה בזמ� גויי� להריגת הקשורות בהלכות העוסק ספר, אליצור יוס� הרב ע�

  . ביצהר ישיבות ראשי שניה�

  

 .העזרה על ניראל לי � ל תודות* 
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 בכל תגובה להיות צריכה אחד במקו� מישהו כשנפגע: "תגובה בדר� לנקוט בפומבי קרא שפירא

  ." מקו�

 תג "בקיו� התקשורת את כמוב� מאשי�, שלו בפייסבוק, ליברמ� אביגדור, החו  שר 25.5.2014 ב

 הגבית הרוח בגלל ורק א� קיימת' מחיר תג 'תופעת כי בבירור לומר צרי� "לדבריו. "מחיר

 וה� השמאל מחנה ע�, במוצהר לא א� ג�, שמזוהי� בתקשורת בכירי� עיתונאי� לה שנותני�

 האידיאולוגית עמדת� ואת הימי� נגד טענותיה� את לחזק כדי במכוו� הזו התופעה את מלבי�

 ."ההתיישבות מפעל נגד

 במרכז הטרור לחקר המחקר כמכו� טרור החוקרי� מחקר ומכוני השמאל, המרכז מפלגות מנהיגי

 פרס שמעו�, המדינה נשיא ג� כ�. יהודי טרור כארגו� הללו הפעילויות את מגדירי�, הבינתחומי

 לפגוע שלא עלינו מצווה ;יצאו ממ� ומחריביי� מהרסיי� "ואמר נאצה כתובות ריסוס את שגינה

 ". אחרות ודתות אחרי� עמי� בקודשי

 ומביאה היהדות רוח את סותרת היא ;בתוכנו הזו התופעה ע� להשלי� אסור "כי הוסי� הנשיא

 ".  ישראל למדינת נזק

 האחרונות בשני�: "יהודי כטרור" מחיר תג "את הגדיר ג�, הכנסת ר"כיו בכהונתו, ריבלי� רובי

, יהודי טרור זה. יותר ולא טרור שמהווה' מחיר תג 'המכונה בתופעה ערבי ברכוש פגיעה רואי� אנו

�  ." אחר בש� לכנותו אי

 זו". מותרת בלתי התאחדות"כ" מחיר תג "להגדיר בחר ביטחוני�המדיני הקבינט, זאת לעומת

 החוק את אפקטיביות בדרכי� לאכו�  הרשויות סמכויות מבחינת ה� מתוכ� ריקה הגדרה לדעתי

� .ההרתעה מבחינת וה

" ,מחיר�תג "מעשי בביצוע חשודי� אחת לא שמייצג, גביר ב� כאיתמר הקיצוני הימי� פעילי ג� 

 כולו כל שנועד פופוליסטי צעד...בדיחה זוהי "גביר ב� לדברי. הקבינט מהחלטת זלזול הביעו

  ." כלו� ולא מאחוריו אי� אבל לתקשורת

   השלכות

 מדיניות להעדר ג� כמו החוק של אגרסיבית אכיפה�לאי, "מחיר תג "של הטרוריסטית להתנהלות

 במישור וה� מדינתי�הפני� במישור ה� חמורות השלכות יש ואפקטיבית בהירה הרתעה

  .הבינלאומי

  מדינתי�הפני� במישור

 משותפי� לחיי� והכרחי מוסכ� בסיס מהווי� וסדר חוק שבה הדמוקרטיה באושיות קשה פגיעה

 א� כי "האומרת עמדה פיתחו רבי� אזרחי�. החוק רשויות בפני השוויו� בער� פגיעהו בחברה

 בער� פגיעה."אות� לוכדי� היו מזמ� ערבי� טרוריסטי�  ידי על מתבצעות היו הטרור פעולות

 קדושי� ולסמלי� לזרי� שנאה גילויי העצמתו האד� כבוד בער� פגיעה ג� כמו הסובלנות

  .ולמוסלמי� לנוצרי�
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 אמר, לשעבר ושומרו� יהודה אוגדת מפקד, אלו� ניצ� אלו�� תת. בשטחי� הביטחוני במצב הסלמה

 להסלמה להוביל עלולות "קיצוני מיעוט ידי על המבוצעות" מחיר תג "פעולות כי תפקידו בסיו�

 במניעת הצליחה לא הביטחו� מערכת כי ג� ציי� הוא." ושומרו� ביהודה הביטחוני במצב רבתי

 .המבצעי� ומעצר התופעה

 רבות הפגנות התקיימו" מחיר תג "פעולות בעקבות. ישראל בגבולות ערבי�היהודי השסע העצמת

 סכנה קימת,ועוד זאת .ערה בוואדי ובישובי� בעכו, בחיפה, בירושלי� ישראל ערבי של משתתפי�

  . דתי לסכסו� ג� מטריטוריאלי הסכסו� הפיכת: דת מלחמת להתפרצות

  החו� ביחסי פגיעה

 קשה פגיעהו לישראל ידידותיות במדינות ג� הקהל דעת בקרב ישראל של השלילי הדימוי חיזוק

 של התגובה אי על לישראל ידידותיות במדינות החו  משרדי של ביקורת .הישראלית בהסברה

 ". מחיר תג"ל באר  הרשויות

 על נענשי� אינ� מתנחלי� כי קבע האמריקאי החו  משרד של 2013 משנת סיכו� ח"דו, למשל כ�

 המערבית מהגדה מחיר תג פעולות התפשטו 2013 במהל� כי מציי� ג� ח"הדו. בפלסטיני� פגיעה

 בגדה תפילה ובתי רכוש, פלסטיני� כנגד קיצוני� ישראלי� מתנחלי� של התקפה וכי ישראל לתו�

  .לדי� העמדה ללא מסתיימי� רוב� המערבית

 של הומניטרית פעילות לתיאו� המשרד של ח"דו, למשל כ�. �"לאו הקשורי� גופי� של ביקורת

 86�ב המתגוררי� פלסטיני� מיליו� כרבע כי חשש העלה, 2010 ב שפורס�) OCHA (�"האו

 . המערבית בגדה התנחלויות בפינוי ישראל תתחיל א�, "מחיר תג" לפעולות חשופי� יהיו יישובי�

 יהודית מנהיגות בקרב כעס ג� כמו בינלאומית להתערבות שוני� בינלאומיי� מארגוני� דרישות

 הליגה של העולמי ל"המנכ, פוקסמ� אברה�, למשל." מחיר תג "פעולות מול הסלחנות על בעול�

 דת לאתרי כוונו שחלק�, בישראל' מחיר תג 'מתקפות מבול "את מוקיע הוא כי אמר, השמצה נגד

, בנוס�". היהודי הערכי� לעול� בניגוד עומדי� הללו המרושעי� המעשי�". "ונוצרי� מוסלמי�

  ."הביצוע ברמת וה� ההסתה ברמת ה� "למעשי� האחראי� את לעצור קרא הוא

 .  לישראל תורמות וא� התומכות ל"בחו נוצריות קהילות בקרב ישראל בדימוי פגיעה

" קו� ישו"כ נאצה כתובות רוססו והאפיפיור קרי גו� האמריקאי החו  שר ביקורי בזמ�, למשל כל

  .מנזרי� קירות על" פרה מריה"ו

  

   המלצה

  .בהתא� לפעול החוק רשויות כל ועל יהודי טרור כארגו�" מחיר תג "את להגדיר הממשלה על

 


