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בהיענות לבקשתי, עיריית ירושלים העניקה לי היתר להעתיק צילומים ִמתיקים המתעדים בתים שנבנו ללא היתר. כך שיתפה אותי העירייה בזכויות היוצרים שלה על הדימוי, והפקידה 
בידי את הרכוש המדומיין שבבעלותה - הבית המצולם. ישבתי בארכיון המחלקה המשפטית בבניין מספר 8 בקריית העירייה, מאחורי שולחן עמוס בתיקים שלא הוכנו במיוחד עבורי, 

וצילמתי מתוכם למעלה מחמש מאות צילומים. רובם המוחלט של התיקים נכרכו בצבע צהוב, המסמן תיק פלילי שנפתח כנגד בנייה ללא היתר על-ידי פלסטינים.

כאלף בתים נבנים ללא היתר במזרח העיר מדי שנה. בארכיון אלפי ועשרות אלפי תיקים העוקבים אחר פעולות בנייה בירושלים, כולל תיקים שנפתחו נגד עבירות בנייה, לצד תיקים 
העוקבים אחר בנייה לפי היתר. הסיבות לשכיחות הגבוהה של בנייה ללא היתר במזרח ירושלים נטועות באי התאמה בין גידול האוכלוסייה וצורכיהם של התושבים ובין מדיניות התכנון 
של עיריית ירושלים במרחב הגאוגרפי של מזרח העיר. מדיניות העירייה אינה מותירה לבעלי הבתים אפשרות אחרת מלבד לבנותם באופן לא חוקי. למרות זאת, פעולה זו נחשבת לעבירה 
פלילית, כאשר אין חשיבות משפטית לשאלת הנסיבות האישיות, החברתיות והכלכליות של מבצעי העבירה. הבונה ללא היתר הופך, בעצם בניית הבית, לעבריין. התיק הפלילי, 
שלרוב מכיל את קלסתרו של העבריין, מכיל כאן לפני הכול את דיוקנו של הבית. חילוץ הצילומים מתוך התיקים הסינגולריים מאפשר לצפות באופייה האזרחי של הבנייה ללא היתר, 

וחושף את מרחב החוקיות הארכיוני כתשתית ופרקטיקה להפללתה של קהילה שלמה.

במהלך שנות התשעים הצילום הפך כלי מרכזי בתהליך האכיפה, בהפקת ראיות לקיומה של העבירה ולתיעוד תהליך האכיפה עצמו. לצד העתקים של צווים, התראות, ופרוטוקולים 
מבתי המשפט, התווספו מסמכי מקור – צילומים – המאפשרים לדמיין עובדות חותכות ואת ייצורו של משטר אמת שאינה משתמעת לשתי פנים. התוצאה היא כמויות עצומות של 
תצלומי סנפשוטס המצולמים על-ידי המפקחים במהלך עבודתם. הם מתעדים את הבית, את החדירה אליו, את עצמם, ואת הרגעים החולפים במפגש בינם לבין התושבים. כמויות 
הצילומים, והפוטנציאל הפרשני העולה מהצפייה בהם, עומדים כמכשול בפני הניסיון הממסדי לסווג ולמיין את הידע הטמון בתיק לכדי אמת אחת וקטגוריה זו או אחרת. יותר מכך, 

הפרקטיקות החזותיות הופכות את הביורוקרטיה לא רק לחודרנית יותר, אלא גם לחדירה יותר מתמיד למבט ולמעקב.

העניין בצילומים לא מסתכם בחשיפת הפרקטיקות החודרניות בתהליך האכיפה של חוק התכנון; חודרני ככל שיהיה, שימוש לרעה בסמכות ובכוח אינו דבר חדש או מפתיע. השיטוט 
בצילומים במקומם בארכיון מאפשר להתבונן באופן שבו המנגנון עובד, ולבחון את הנחות היסוד שמכוונות ומצדיקות את פעולותיו, דרך התבוננות בדימוי ובעקבות שנותרו על פניו - 
קורות החיים של הצילום עצמו. יצירה, איסוף, שכפול, שימור והפצה של הצילומים, העברה שלהם מיד ליד, ממקום למקום – כל אלה הן פעולות המותירות עקבות ליצירת המרחב, 
למערכות היחסים בין אנשים ובין אנשים למקום. הארכיון - אתר מסמכים מונומנטלי, המסדיר ומסגיר את עקבות פעולות המנגנון - מאפשר לייצר ]ולייצר מחדש[ את התשתית ל)אי(

זיכרון דברים, לשכחה ולשכחה עכשווית, מאולתרת ומאורגנת.

העתקי הצילומים מאפשרים לאתר ולמפות את היחסים הבלתי-נראים והלא-מדוברים הנרקמים תחת כנפיו של החוק. הם מאפשרים לדמיין את התהליך שבו רכוש מצולם מייצר בעלות 
מדומיינת, הממומשת ומקבלת צורה במציאות ועל פני הקרקע. אני מתחקה אחר פרקטיקות המעקב של העירייה באמצעות העתקי הצילומים שבתיקי הארכיון; עם זאת, ההעתק אינו 

נאמן למקור, ולא מבקש לשכפל את האוטוריטה של קודמו, אלא מתערב ומשתתף בה בכדי להיות מקור בעצמו.

היצירה החזותית של המנגנון מכונסת ומחולקת בין תיקי הארכיון. התערוכה בגלריה* מאפשרת להתבונן במסה פנורמית, רוחבית, החושפת מסמך ארכיוני - ובו בזמן דימוי, בדיה 
הקוראת לפרשנות אישית וסינגולרית. בהצגת המסמכים/צילומים, האינטימיות הארכיונית משתבשת והופכת מּפרטית )ומסווגת( לציבורית. כולנו מורשים להתבונן, לשאול ולפרש, 

ולקחת את הידע עמנו הלאה בזיכרון.
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In response to my request, the Jerusalem municipality gave me permission to copy photographs from files documenting houses which had been built without a permit. By doing so, the 
municipality made me a participator in its copyright on the images, and deposited with me its imaginary property – the photographed house.  I sat in the judicial department's archive, 
located in building No. 8 at the municipal complex, next to a table loaded with files that weren’t set out especially for me, and copied hundreds of photographs. The majority of the file 
folders were yellow, the colour indicating a criminal file opened against a Palestinian landowner who had built without a permit. 

Each year, about one thousand homes are built by Palestinians in East Jerusalem without a permit. The discrepancy between the size of the population and its needs on the one hand, 
and the authorities' planning policy, on the other, leaves homeowners no choice but to build illegally. Although people build illegally for reasons grounded in the social and civil 
contexts, such action is considered a criminal offence, and the particular personal, social and economic circumstances of the so-called offender are irrelevant in the judicial procedures. 
The builder becomes a criminal by the mere act of building his/her house. In these cases, the infraction file, which usually holds a photograph of the criminal, contains the image of 
a house. The release of images from their forced confinement in the files is an attempt to visualize the civil character of “illegal” building and to expose the incrimination of a whole 
community from within the intimacy of the archival infrastructure. 

During the 1990’s photography became an increasingly central component of the enforcement procedure, providing evidence of violations and a documentation of the enforcement 
process itself.  Along with copies of court orders, warnings and protocols of court hearings, the files also included original documents – photographs – which allow the observer to 
imagine incontrovertible facts creating a regime of incontestable truth. 
The enormous number of snapshots taken by the supervisors during the course of their work is kept in the archive’s files. Supervisors document the building, the inside of the house, 
take photos of themselves in the place, and document the transitory moments of contact with its inhabitants. The sheer quantity of photographs that accumulates and the interpretive 
possibilities they offer raise obstacles in the institutional attempt to classify the information they contain according to a certain category or a particular truth. These visual practices not 
only make the bureaucracy more invasive, but also make it more penetrable than ever before to outside documentation and scrutiny.  
What is interesting about the photographs is not only that they expose the invasive practices involved in the process of enforcing the planning law – abuse of authority and power is 
neither new nor surprising. It is an opportunity to observe how the mechanism operates and examine the presuppositions related to its visual practices, wandering though these images 
and tracing back the biographical details of their institutional life. Production, collection, duplication and dissemination of the photographs, their movements from hand to hand 
and from place to place are activities that leave their traces on the surface of the image, an amalgam of evidences for the production of space. The monumental documentation 
in the archive, which classifies and reorganizes the traces of the institutional mechanisms, is the raw material of memory which allows us to (re)produce relationships on the ground, 
between people, and between people and place.

The copies of the photographs in the archive make it possible to locate and map these unseen relationships between people and places and documents, and imagine the process by which 
photographed property can create imaginary ownership that later materializes in reality and on the ground. I am tracing the surveillance practices of the administrative apparatus 
with the archived photographs: nonetheless, these reproductions are not necessarily an exact copy of their source, nor do they attempt to duplicate its authority, but rather 
interfere and engage with it to become a source in itself.

The exhibition in the gallery* makes it possible to view the visual mass of administrative documentation, which is compiled and divided into the file index, open and spread like 
a panoramic landscape. It is an archival document but at the same time an image, a fabrication that calls for personal and singular interpretation. In exhibiting these photographs/
documents the archival intimacy is disrupted and changes from private (classified) to public. We are all authorized to view, question, interpret and store this knowledge in our 
memory.

30 ליולי, 08/תיק/2000/זהות לא ידועה/בית חנינה
July 30, 08/file/2000/unknown family house/Beit Hannina
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השיטוט בצילומים מאפשר היכרות דרך חישה מרחוק, 
בריחוף מעל ההתרחשות שבצילום ומעל פני התצלום. 

בצילומים שכאן משולבים זה בזה המנגנון הצילומי והמנגנון 
הביורוקרטי. הצילומים מייצרים מפה חזותית מפורטת, 
שבאמצעותה אפשר להתמצא בפעילותו המסועפת של 

המנגנון הביורוקרטי. 

התצלומים מסומנים בעט צבעוני, אדום, המרגיל את העין 
לנוע בשבילים של עובדות מוצקות המספקות בסיס איתן 

לכל טקסט והרהור. 
כמו סימוני השבילים של החברה להגנת הטבע, הסימונים 
על הצילום מפצירים בצופים/מטיילים להימנע מסטייה 
מהמסלול שנקבע, כך שכל פגיעה והתערבות בפעילות 
האורגנית של המקום תהיה נשלטת, מבוקרת ומפוקחת.

22 ליולי, 08/תאו של ירון אליאס/מחלקה לפיקוח על הבנייה/עיריית ירושלים

July 22, 08/Yaron Elias's cubicle/Building Inspection Department/Jer.Muni
076/1



Wandering through photographs allows for 

familiarity in remote sensing, as you hover 

above the happening and above the surface 

of the photo. Here, the mechanisms of 

photography and bureaucracy blend together, 

creating a visual and sensual map that allows 

for experimental orientation within the 

workings of the bureaucratic mechanism. 

The photographs are marked in red with a 

coloured pen that guides the eyes along 

trails of incontrovertible facts which 

offer a solid foundation for every text or 

speculation. Like marked trails made in open 

terrain by the Society for the Protection of 

Nature, the marks on the photographs implore 

those wandering through them not to leave 

the assigned path, so that any damage to, 

or interference with the organic activities 

taking place there will be controlled, 

inspected and supervised.

30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת "ג'האלין"/בית חנינה

July 30 ,08/file/1999/Jahalin family house/Beit Hannina
302/1
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30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת "ג'האלין"/בית חנינה
July 30 ,08/file/1999/Jahalin family house/Beit Hannina
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מאתיים דונם זה 300 שקל. זה מה שאמר לי ש' כשביקשתי לרכוש תצלום אוויר של ירושלים 

במחלקת ה-GIS, האחראית על מערכת המידע הגאוגרפי בעירייה. בין אם על גבי נייר A4 או 

בגודל גיליון, על כל מאתיים דונם תצטרכי לשלם 300 שקל. - ביקשתי לקנות צילום, לא פיסת 

אדמה. אבל לא היה לו זמן לשאלות סוררות. גודל ההדפס לא רלוונטי, אמר שוב, אלא גודל השטח 

שאת מעוניינת בו. הבנתי שמדובר בעולם מושגים מקומי פנימי שאינו מוכר לי, שאצטרך ללמוד 

ולפענח, עולם מושגים המסדיר יחסי חליפין בין גודל הטריטוריה המצולמת לערך שניתן לתצלום. 

וגביעים  פרסים  מדליות,  באוסף  עמוס  שולחנו  וגאוגרף,  ברידג'  שחקן   ,GIS-ה איש  הוא  ש' 

מוזהבים. הוא כיוון אותי למפת החלקות על הקיר מאחוריו על מנת לאתר את מספרי החלקה של 

השטח שלי. הייתי צריכה להחליט מהר כדי לא לעכב אותו. המקום היחידי שעלה בראשי היה 

קריית העירייה. בחרתי 170 דונם שהקיפו אותה, ובעבורם שילמתי 200 שקל.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Two hundred dunams of land equals 300 shekels. That’s what S., who is in charge of the 
municipality’s Geographical Information System, told me when I asked to buy an 
aerial photo of Jerusalem from the GIS department. Whether the size of the print is A4 
or any size bigger, each 200 dunams will cost you 300 shekels. I want to buy a photograph, 
not a piece of land, I told him.  But he didn’t have time for silly questions: The size of 
the printed document doesn’t matter, what matters is the size of the area you’re interested in. 
I realised that I had entered a circumscribed world of concepts unfamiliar to me, one 
I’d have to get to know and learn to interpret, a conceptual world which determines 
exchange relations between the size of a photographed territory and the value of the 
photograph.  S., the GIS person, is a bridge player and a geographer, whose desk is 
laden with a collection of medals, prizes and gilt trophies. He pointed to the lots' map 
on the wall behind him so that I could locate the numbers of the lots I was interested 
in. I had to decide quickly in order not to waste his time. The only location that 
came to my mind at the moment was the municipality complex. I chose 170 dunams 
surrounding it and paid 200 shekels.    
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30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת "ג'האלין"/בית חנינה
July 30 ,08/file/1999/Jahalin family house/Beit Hannina

08 לנובמבר, 09/גלריה "זוכרות"/תל אביב
November 08 ,09/"Zochrot" Gallery/Tel Aviv

את הטקסט פה אמרנו לשנות 
את הגדלים.

וגם החותמת להזיז.

1/ביקור
1/VISIT



17 ליולי, 08/מחלקת ה-GIS/בניין13#/עיריית ירושלים
July 17 ,08/GIS Department/building#13/Jerusalem Municipality
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צילום בכניסה לבית, כנראה מה-6 באפריל 2006, או אולי מה-4 ביוני. השעה לא היתה 07:34 בבוקר. הילד מביט 

באנשים שהוא לא מכיר העומדים בכניסה לבית ומבקשים להיכנס, ביניהם אדם לבוש מדים וחמוש. הוא כנראה 

ממתין שהוריו או מבוגר אחר יגיעו לטפל באורחים. אחותו הקטנה שמעה אולי את ההתרחשות ובאה להציץ מי 

הגיע הביתה. הוא אסף והרים אותה לחיקו, כמו מגן עליה מהאורחים הלא קרואים. הם דיברו ביניהם בעברית, 

שפה שהילד לא הבין. אחרי רגע שלפו מצלמה והתחילו לצלם מבלי להביט בו. הוא התבונן בהם ללא תזוזה. 

המפקחים לא התעניינו בילד, הם סימנו עם המצלמה את הדרך פנימה, "אל תוך הדירה", כפי שנכתב על הצילום. 

בזמן אחר, בביקור אחר, זיהיתי מיד את המבט החד בעיניו, המבט שנתפס ונחטף בצילום. הרגשתי שאנחנו כבר 

מכירים מזה זמן. 

A photograph taken at the entrance to a house, apparently on 6 April 2006, or perhaps on 
4 June, the time wasn’t 07:34 a.m.  The boy looks at the people standing at the entrance, 
visitors whom he doesn’t recognize, among them an armed man in uniform. He must be 
waiting for his parents or another adult to arrive and take care of the visitors. His little 
sister may have heard somebody has arrived, and come to see who’s there. He picked her 
up and held her, as if to protect her from the unexpected visitors. The people who arrived 
are the municipal inspectors with the police-soldiers who accompany them, they spoke 
to each other in Hebrew, a language the boy didn’t understand.  A moment later they 
took out a camera and began taking photographs without looking at him. He watched 
them carefully. The inspectors weren’t interested in the boy; they photographed a view 
into the apartment according to what was written on the photo.  In some other time 
and another visit, I immediately recognized the sharp expression in his eyes, that was 
snapped in the photo.  I felt as if we’d known each other for a long time.

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת --/סור באחר656/1
July 30, 08/file/1999/-- family house/Sur Baher



A photograph glued onto a file cover, taken from a car through 
the open window. In the centre of the photograph, a plot of 
land that has been levelled, on which a building’s foundations 
can be seen.  They’re marked with a red circle enclosing them, 
like police tape around a crime scene.

צילום מודבק על כריכת תיק מתוך רכב 
דרך חלון פתוח, במרכז הצילום שטח אדמה 
מיושר ועליו יסודות ראשונים שהונחו לבנייה. 

הם סומנו בעיגול אדום המכתר אותם כמו 
סרט סימון משטרתי סביב זירת הפשע.

369/1
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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נמצאות  לרוב  לביקור,  מגיעים  כשהמפקחים  הבוקר,  במהלך 

ולא  מהחלון  מסתכלות  הן  לפעמים  וילדים.  בבית,  נשים 

פותחות. - אז מה אתה עושה? אז אני נוקש בדלת בחוזקה. 

אם היא מסרבת לפתוח אני מצלם את הבית דרך סורגי החלון, 

ולפעמים גם חוקר אותה. אני נמצאת בחדר המפקחים - לא 

פקחים , תיקנו אותי - במחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית 

פ'  המחשב  מסך  על  מהמפקחים.  שניים  בחברת  ירושלים, 

על  עומד  על עצמו  בראשון הצביע  צילומים:  לי שני  מראה 

כיסא פלסטיק בגבו לצלם, ומצלם דרך חלון אל תוך הבית; 

השני היה הצילום שצילם אל תוך הבית. אני מביטה בתצלום 

של חלל ריק למדי, מרוצף במרצפות לבנות ומואר באור טבעי. 

בקדמת הצילום ילד שעומד ליפול, או במרוצה, מביט למצלמה 

וגופו נע לכיוונה, מימינו מלבן לבן שהוחסר מהצילום. מה זה 

החלק הלבן? - אני חותך ילדים מהתמונה, כאן תייקתי בלי 

הילד כי הוא היה ערום. ק' מוסיף: בעלי הבית הרבה פעמים 

מבקשים להוציא את הילדים שלהם מהתיקים. - אתם עובדים 

יחד באותו אזור? - כן, אנחנו שנינו מאותו הכפר.

//////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////// //////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

 ///////////////////////////////////////////////////////////

 ///////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

The inspectors arrive during the day, it’s usually the women 
and children who are at home.  Sometimes they look 
through the window and don’t open, one of the inspectors 
told me. So what do you do? //I knock firmly on the door.  
If she refuses to open I photograph the house through the 
window bars and question her.//  Supervisors, not inspectors 
they correct me, as I was speaking with two of them (P., K. 
and H. - aliases) in the Building Inspection Department.  
P. showed me two photographs, in the first one he pointed 
to himself, standing on a plastic chair with his back to the 
photographer, taking a picture of the inside of the house 
through the window. The second photo was the one he took 
through the window.  The image shows a fairly empty room 
and a boy running, almost falling, who looks at the camera: 
to his right is a white rectangle that’s been cut out of the 
photo. What’s that white part? //I cut children out of the 
photo; I filed this without the child because he was nude.// 
K. adds that homeowners often request that their children 
be removed from the files.

30 ליולי, 08/תיק/2000/בית משפחת שנק/שיח ג'ראח
July 30, 08/file/2000/Shanak family house/Sheikh Jarah

372/1

30 ליולי, 08/תיק/2000/בית משפחת שנק/שיח ג'ראח
July 30, 08/file/2000/Shanak family house/Sheikh Jarah

30 ליולי, 08/תיק/2000/בית משפחת שנק/שיח ג'ראח380/1
July 30, 08/file/2000/Shanak family house/Sheikh Jarah

30 ליולי, 08/תיק/2000/בית משפחת שנק/שיח ג'ראח717 / 1
July 30, 08/file/2000/Shanak family house/Sheikh Jarah

616/1
30 ליולי, 08/תיק/2000/בית משפחת אבו-נף/סור באחר

July,08/file/2000/AbuNaf family house/Sur Baher 30

 1/VISIT/p.9/8



30 ליולי, 08/ארכיון המחלקה המשפטית/בניין8#/עיריית ירושלים717/1
July 30, 08/Judicial archive/building#8/Jer.Muni



 1/VISIT/p.11/10

/////////////////////////////////////////

////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

ב-30 ביולי 2008 הגעתי לארכיון המחלקה המשפטית, הממוקם בבניין 8 בקריית העירייה, בשעות קבלת הקהל. עובד הארכיון 
הביט בחתימה על הפתקה שהצגתי בפניו, ומיד קיבל אותי בחביבות. אחרי שני רגעים של מחשבה הוא הושיב אותי ליד שולחן 
לא מאויש שהיה עמוס בלמעלה מארבעים תיקים שהורדו מהמדף, כנראה לצורך מיון מחדש או העברה לבית המשפט. ישבתי 
בחדר שנראה כמו משרד, סמוך לפתחו של חדר אחר, פנימי, שנראה כמו ארכיון, שבו הוחזקו כל התיקים על מדפים. לא הייתי 
אמורה לעיין בתיקים שהיו מפוזרים מסביב, בארגזים ומחוצה להם, אלא רק במה שהיה על השולחן. זו היתה הטריטוריה שלי. 

בזמן שאכלסתי אותה, היה נדמה שיש לי חירות מוחלטת, אף אחד לא עצר לבחון או לבקר את מעשיי.
בשלב מסוים עובד הארכיון שם לב שאני מנתקת את המסמכים בכדי לחלץ את התצלום מהתיק ולצלם אותו בשלמותו. לרגע 

חלפה הבעה של בהלה על פניו, ואז רק וידא שאדאג להחזיר הכול למקומו.

שישה חודשים מאוחר יותר, ב-2 בפברואר 2009, הוזמנתי לפגישה עם אופיר מאי, מנהל המחלקה לפיקוח על הבנייה, בעקבות 
מכתב ששלחתי אליו.

אתכם  לעדכן  כן  כמו  הבניין,  ארכיון  מתוך  בתיקים  לעיין  לי  שאישרתם  ליבמן  דני  ולעו"ד  לך  להודות  כותבת  אני 
שכהמשך לעבודת התזה שלי אני עומדת להציג טקסטים וצילומים מתוך העבודה בתערוכה שתפתח בגלריה "זוכרות" 

בתל-אביב.
מכיוון שהצילומים עליהם כתבתי צולמו על-ידי עובדי העירייה אני מעוניינת לציין את שמותיהם לצד הצילומים. לשם 
כך אודה לכם אם נוכל לתאם פגישה בה נעבור על הצילומים בכדי לזהות את שם הצלמ/ת שצילמ/ה אותם. בהזדמנות 

זו אשמח גם להציג בפניכם את עבודת התזה שלי.

בפגישה קיבלתי את אישורו של מאי להציג את הצילומים. אז הוא גם הפגיש אותי בפעם הראשונה עם שלושה מהמפקחים 
שהיו באותו זמן במחלקה. באותו הביקור היתה לי הזדמנות לראות דרך עיניהם דברים שלא ראיתי קודם, ולהעלות בפניהם 
שאלות תוך כדי התבוננות משותפת בצילומים שהופיעו בעבודה שלי - התיק שאני תפרתי לאותם צילומים שהם עצמם 
מצלמים ודרכם מדבררים את המרחב. בידיהם, הצילומים שבעבודת התזה שלי הפכו לאלבום )משפחתי( המספר את סיפורם 
של המפקחים עצמם. הם דפדפו בחוברת, זיהו את עצמם ואת הצילומים שצילמו, תוך היזכרות נרגשת משהו באירועים ואנשים 
שלא ראו מזה זמן. בזמן שאנחנו משוחחים על הצילומים, פ' סיפר לי שברגעים מיוחדים הוא מבקש משותפו לסיור בשטח 
שיצלם אותו, ואת הצילומים הללו הוא שומר לעצמו מבלי לתייק. מה זאת אומרת רגעים מיוחדים? - למשל, כשאני יושב 
על כורסא, בתוך הבית, בקודש הקודשים שלהם. זה היה ניסיון להסביר לי שבעוד שבמהלך רוב הסיור הוא חש בעוינות מצד 
התושבים ושביטחונו בסכנה מתמדת, ברגעי הכיבוש של המרחב הפרטי, האינטימי - קודש הקודשים כדבריו - אופפת אותו 

דווקא תחושת התרוממות רוח.

/////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////

On July 30, 2008 I arrived at the Judicial Department's archives in Building 8 in the municipal complex, during public 
opening hours. The archive’s employee looked at the signature on the slip of paper I presented to him and welcomed 
me affably.  After thinking for a moment, he seated me at a vacant table loaded with more than 40 files that had been 
removed from the shelves, apparently for reclassification or transfer to the court. I was sitting in a room that seemed 
to be an office, near the door to another, inner room that looked like an archive, where all the files were arranged on 
shelves. I wasn’t supposed to look at the files spread around, some in cartons, others not, but only at those on the table.  
That was my territory.  While I inhabited it, I felt I had a considerable amount of freedom; no one came by to supervise 
or check to see what I was doing.

At one point an archive employee noticed that I was detaching documents so that I could remove the photograph from 
the file and take a picture of it in its entirety. For a moment he was alarmed, but then just told me to make sure to put 
everything back in its place.

Six months later, on 2 February 2009, I had an appointment with Ophir May, the Director of the Department of Building 
Inspection, who invited me to meet in response to a letter I had sent him.  
I’d like to thank you and Attorney Dani Liebman for allowing me to view files from your archive, and 
tell you that, in addition to the work on my thesis, I’m planning to display texts and photographs 
from it in an exhibition to be held in the Zochrot gallery in Tel Aviv. Since the photographs which I 
used were taken by employees of the municipality, I’d like to credit them by name.  I’d be grateful if 
we could meet to go over the photographs and identify the people who took them.  I’ll also be happy 
to show you my thesis.   
When I met with May I got his permission to display the photographs. He also introduced me, for the first time, to 
three of the inspectors who happened to be in the office at the time. In this visit I had the opportunity to look at the 
photographs through their eyes and see things I couldn't recognize myself. I could also ask questions on the basis of the 
information I extracted from the photographs. In their hands, my thesis took the shape of a personal/family album in 
which they recognized themselves, the photos they had taken and recall places and people with a certain excitement, 
When I’m there, K. told me, it reminds me of my trip to India.  As we were looking at the photographs together P. 
recalled he sometimes asks his friends to photograph him in special moments, which he doesn't file but keep in his 
private collection. What do you mean by special moments? For example, when I sit in an armchair inside the house, in 
their holy of holies,  which they call in Arabic “Haram”. This was an attempt to explain to me that while he feels that 
his security is constantly threatened in the Palestinian areas of East Jerusalem, he can still find moments of personal 
elevation in his power to control and expropriate, even for a short while, the private sphere, the holy place for those 
people.



30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת משעל/סלעה062/2
July 30, 08/file/1993/Mashaal family house/Sala'a

098/2
30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר

July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher



Ha-makom – Hebrew for 'the place', is reiterated, 

written by hand over the photographs with red, blue 

or black marker pen to mark the location of the 

house. The meaning of ‘place’ is the indication 

of something, of a particular portion of space, 

of some sort of existence. Things and people can 

be recognized and identified by their place, the 

place can be identified by them. It means local, 

particular, specific. The aerial photograph is 

marked with this indication which guides the viewer 

and directs one's attention to a particular point 

in the picture, defining it from others similar to 

it. Yet rather than indicating a particular place – 

a house owned by a certain family – it is a uniform 

sign awarded to all houses in all files, by all the 

agents who handle these files and intervene in them. 

The place is each of the individual houses and, at 

the same time, all of them together - an offence, 

a crime scene, and the crime itself.

 2/LOCATING/p.13/12

המילה "המקום" חוזרת בכל תיק על גבי צילומים רבים. כמו שם 

קוד המוסכם על כולם ומשמש במהלך המבצע, הבית מסומן 

בעיגול המסומן בחץ שבקצהו הכהה כתובה המילה, המקום. מקום, 

משמעותו התקיימות של משהו, מקומי, פרטיקולרי, חלל מסוים, 

מוגדר, איזה שהוא סוג של קיום. אנשים ודברים תמיד נמצאים 

במקום כלשהו. הסימון של הבית על פני התצלום מכוון את המבט 

אליו ומבטל את סביבתו, עם זאת זה אינו סימון הבא לסמן נוכחות 

פרטיקולרית של בית המזוהה על ידי משפחה מסוימת – אלא 

חוזר באחידות על גבי צילומים בכל התיקים. המקום הוא כל אחד 

מהבתים בנפרד, ובו בזמן כולם ביחד כאחד, כעבירה, כזירת הפשע 

והפשע עצמו.

2/איתור
2/LOCATING



גדולים  אדומים  עיגולים  שני  מוכבר,  ’אבל  ג

בעלי  כמו  בית.  של  חיצוניים  קירות  מפלילים 

קרקע התוחמים חלקות על פני האדמה ומסמנים 

פני  על  חלקות  תוחמים  החוק  שליחי  בעלות, 

הצילום ומסמנים את אי החוקיות. איתור בנייה 

ללא התר מתבצע בכמה דרכים, אחת היא דרך 

סיורים שיגרתיים של הפיקוח, לכל זוג מפקחים 

עליו,  ממונים  שהם  מוגדר  גאוגרפי  אזור  יש 

ומכירים אותו. הם יודעים איזה מבנים נבנים שם 

ברשיון ובאיזה מצב נמצאים שטחים או בניינים 

לזהות כשמתבצעת  באזור שלהם. הם אמורים 

שימוש  היא  שנייה  דרך  שגרתית.  לא  פעילות 

בטכנולוגיה של תצלומי אוויר. דרך אחרת היא 

תלונות של אזרחים הפונים למחלקת התלונות 

 90 לי,  נאמר  העיר,  במזרח  הפיקוח.  במחלקת 

אחוז מהאיתורים נעשים על ידי הלשנות כלומר 

מידע המועבר באופן לא רשמי לפיקוח. 

Two large red circles incriminate the 
external walls of a building in Jabel 
Mukaber. Like landowners who mark 
the boundaries of plots of land to indicate 
ownership, the supervisors mark the 
boundaries of plots on the surface of the 
photo to indicate the space of illegality. 
Illegal construction is located in a 
number of ways: one is by regular patrols 
in the area. Each pair of supervisors is 
responsible for a specific geographical 
area, they know which buildings are 
being built legally and are supposed to 
be familiar with the status of the land 
or the buildings in their area. They’re 
expected to notice unusual activity. The 
second way is locating through aerial 
photographs, and the third is through 
residents' complaints to the Building 
Inspection Department in East Jerusalem.  
In an informal conversation, I was told 
that 90% of the illegal construction 
identified by the Building Inspection 
Department comes from information 
provided unofficially by informers.

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר179/2
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber
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////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////
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31.5.2001 צילום של גבעה מרחוק, עליה סימון, 

נראה שנרשם בעט ירוק, קשה להבחין בפרטים. 

גדר  זאת  מקרוב,  לראות  אפשר  אחר  בצילום 

ירוקה שתוחמת חלקת אדמה לבנייה. אני מראה 

את התצלום לפ. והוא מיד שולף מהזכרון - בית 

משפחת מרזוק. הופתעתי מהמהירות שבה איתר 

יודע?  אתה  איך  בזכרונו.  הבודד  הצילום  את 

הוא  בשטח.  רק  לא  בתצלומים  מסתובב  אני   -

עובר לשוטט על פני תצלום האוויר שמופיע על 

מסך המחשב, בלחיצה על העכבר הוא גורר את 

התמונה ועובר במבטו מבית לבית, מחפש עבורי 

את בית משפחת מרזוק להראות לי איך המקום 

התבוננתי  בנייה.  של  שנים  אחרי  היום,  נראה 

בו משוטט על גבי תצלום האוויר, לא הצלחתי 

לעקוב אחרי תנועותיו, הכל בתצלום היה נראה 

לי אותו הדבר. הוא החליק את התצלום על המסך 

מחפש בכל מיני כיוונים, כמו שמפשפשים אחר 

חפץ קטן במגירה עמוסת פריטים.

31 May 2001.  A photo of a hill in the 
distance with a mark, apparently made 
with a green pen – it’s hard to make 
out the details.  Another photo shows a 
closer view.  It’s a green fence around 
a building site. I show P. the photo and 
he immediately recalls – The Marzouk 
family house. I was surprised how quickly 
he retrieved this single photo from his 
memory.  How do you know? I don’t 
just tour around the field, but around the 
photos too. He moved to look at the aerial 
photo on the computer screen; with a 
mouse-click he drags the picture and looks 
at one point after another, searching for the 
house of the Marzouk family to show me 
what it looks like today, after years have 
passed. I watched him touring the aerial 
photograph and wasn’t able to follow his 
movements; everything in the photograph 
looked the same to me.  He slid the photo 
across the screen, rummaging in different 
directions, like you’d look for a small 
object in a loaded drawer.

30 יולי, 08/תיק/2000/בית משפחת מרזוק/ג'בל מוכבר028/2
July 30, 08/file/2000/Marzouk family house/Jabel Mukaber

029/2
30 יולי, 08/תיק/2000/בית משפחת מרזוק/ג'בל מוכבר

July 30, 08/file/2000/Marzouk family house/Jabel Mukaber

 2/LOCATING/p.15/14



בעירייה   )GIS( הגאוגרפי  המידע  מערכת 
באמצעותה  הראשונות  התחנות  אחת  היא 
וגיבוש  העבירה  איתור  תהליך  נפתח 
שם  לכאורה.  העבריין  כנגד  הראיות 
מנפיקים למחלקת הפיקוח תצלומים מתוך 
ומזמינים   GIS-ה בארכיון  הקיימים  אלו 
למטרת  האזור  של  עדכניים  תצלומים 
פני  על  שינויים  של  השוואתי  פענוח 
תצלומי  במסמכים,  העמוס  בתיק  השטח. 
שיטה  או  סדר  ללא  מתוייקים  סנפ-שוט 
מודבקים  לנייר,  מהודקים  חלקם  מסוימת, 
מנוקבים  ממנו,  גזורים  או  קרטון,  על 
בקצותם ומתוייקים, מבלי לשמור על סדר 
במעטפה  מונחים  ואחרים  ברור,  כרונולוגי 
מנוקבת ומתויקת שאותה לא פעם מצאתי 
ריקה. תצלומי האוויר לעומת זאת, שמורים 
אחרים  ממסמכים  בניפרד  מיוחד,  בניילון 
למעמד  זוכים  הם  הדעת.  חוות  ובצירוף 
מיוחד המרמז על ערכם הכספי הגבוה ובו 
בזמן על היחוס שניתן להם כמשקפים אמת 
אני  הצילומים  אחד  על  סטרילית.  כמעט 
סומן  הבית  כחול,  במרקר  סימון  מוצאת 
בסוגריים והופרד משאר הצילום, כמו הערת 
תוך  אל  סוגריים  בין  שהתווספה  מתרגם 

הטקסט המקורי.

The municipality’s Geographical 
Information System (GIS) is one of the 
first stations in the process of locating 
an infraction and collecting evidence 
against the potential offender. 
They provide the inspectors with 
photographs from the GIS archive, and 
order new and updated photographs of 
the area to compare with older ones to 
identify changes that have occurred.  
Inside the architecture of the files 
loaded with documents, snapshots 
are filed haphazardly in no particular 
chronological order, some stapled 
to a page, pasted on cardboard or cut 
out, threaded into the file through 
holes punched in their margins, and 
others inserted in envelopes which 
I sometimes found to be empty.  The 
aerial photographs, on the other hand, 
are kept in special plastic sleeves, 
separate from the other documents 
and accompanied by a written report. 
They have a special status, one that 
hints at their high financial value as 
well as the esteem in which they’re 
held, reflecting an almost sterile truth. 
On one such photograph, I find the 
mark made by a blue felt pen enclosing 
the house in parentheses, separating 
it from the rest of the photo like a 
translator’s parenthetical comments 
inserted into the original text.

30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת סלמאן/בית צפפה284/2
July 30, 08/file/1999/Salman family house/Beit Safafa

30 יולי, 08/תיק/2000/בית משפחת מרזוק/ג'בל מוכבר039/2
July 30, 08/file/2000/Marzouk family house/Jabel Mukaber

30 יולי, 08/תיק/2000/בית משפחת מרזוק/ג'בל מוכבר042/2
July 30, 08/file/2000/Marzouk family house/Jabel Mukaber110/230 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר

July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher



כך  הנלקח מהאוויר מסתדר  הנוף, בתצלום 
שהעין האנושית תוכל לתפוס ולשלוט במבט 
אחד במקסימום מרכיביו על פני השטח. את 
הפענוח הראשוני עושים מומחים שמקצועם 
דעתם  חוות  בתצלום,  הקידוד  את  לפענח 
נחשבת מדעית וניטראלית, ומהווה אור ירוק 
בסיסן.  על  נוסף  ידע  וזרימתו של  ליצירתו 
מגוף,  מנותקת  נדמית  המומחה  של  העין 
ניטראלית  אינסטרומנטלית,  שלו  הראייה 
ומצהירה על עצמה כנקייה מהשפעות זרות. 

המומחה מצהיר - 
מומחה  ועד  יועץ  התמחות:  תחום   ////////

ופענוח  תצ”א,  תוצרי  מיפוי,  בתחום 
תצלומי אוויר. בנוסף עוסק כיועץ חיצוני 

במשרד הבטחון ובצה”ל – ספק מורשה. 
של  להתחלה  בסיס  משמשת  דעתו  חוות 
מעקב, פתיחה של תיק, גיבוש כתב אישום, 
רבים  סנפ-שוט  תצלומי  של  ויצירתם 
על  שונות  התפתחויות  המתעדים  נוספים 
פני הקרקע. המומחה לפענוח תצלומי אוויר 
היסודות  את  המכין  ראשי  במה  פועל  הוא 

הראשונים בעלייתו של מופע האכיפה. 

The landscape in the aerial 
photograph is succumbing to a 
scientific order which the human 
mind can decipher, grasp and 
control. Decoded by specialists, the 
interpretation of an aerial photograph 
is an evaluation, or more correctly, 
the confirmation of some truth about 
the photographed landscape which 
was fixed in the image for the purpose 
of examination. The specialist's 
eyes seem to be disconnected from 
his body, as he presents his view as 
neutral and unbiased.  He declares: 
       My area of expertise: 

consultant and expert in the 

field of mapping and aerial 

photography. I also serve 

as an external consultant 

to the Ministry of Defence 

and to the IDF – I am an 

authorized supplier. ///////////// 
His report is the basis for beginning 
a follow-up operation, opening a 
file, phrasing an indictment, and 
taking many snapshots documenting 
various developments in the field. 
The specialist in decoding aerial 
photographs is a major actor in 
laying the initial groundwork for the 
enforcement performance.

///////////////////////////

////// 30 ליולי, 08/תיק/2004/בית משפחת עבאסי/ג'בל מוכבר475/2
July 30, 08/file/2004/Abassi family house/Jabel Mukaber

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר109/2
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

 2/LOCATING/p.17/16



/////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

כרוכה  הפקתו  נוסף,  אישור  או  דיון  ללא  להתבצע  החייבת  לביצוע  הוראה  הוא  הצו 
שליחים  של  פנימיים  מעגלים  ידי  על  לנחיצותו  והוכחות  הצדקות  מערך  ביצירת 
המבטיחים תיעוד, יצירת מסמכים, איסוף, החתמה, הפצה ומימוש. אנחנו תופרים את 
התיק מכל הכיוונים עם המשטרה, אנחנו לא אהודים שם, בלשון המעטה. בחיים לא 
הייתי יוצא לסיור ללא ליווי, ובגלל זה כל פעם שאנחנו יוצאים לסיור ומצלמים אני יודע 
שאני חייב לבצע תיעוד מקסימלי אז אני תמיד מצלם כמה שיותר תמונות, כי בדר”כ 
לחזור  אפשר  אי  פעמים  והרבה  במשרד  הצילומים  על  כשמסתכלים  שאלות  עולות 
כיוונים.  4 עם  הראש  על  מצלמה  לי  היתה  אם  היה  טוב  הכי  שוטרים.  אין  כי  מחר, 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The injunction is an order which must be implemented without any additional 
hearing and requires no further approval. In order for it to be issued, various 
messengers employed by the department must organize the justifications and 
evidence to prove that it is necessary. They provide the required documentation, 
collect and distribute material, obtain signatures, and implement procedures. P. tells 
me, We create the file in cooperation with the police.  To say we’re not liked would be 
an understatement. I wouldn’t even consider going out without an escort, and every 
time we go out and take photos I know that I have to document as much as I can, so 
I always take as many pictures as possible because when we look at the photos at 
the office, more questions often arise, and we usually can’t return the following day 
because no police are available.  The best thing would be to have four cameras on my 
head, directed four directions at once.

547/3
30 ליולי, 08/תיק/0000/זהות לא ידועה

July 30, 08/file/0000/Unknown
549/3

30 ליולי, 08/תיק/0000/זהות לא ידועה

July 30, 08/file/0000/Unknown

055/3
30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת משעל/סלעה

July 30, 08/file/1993/Mashaal family house/Sala'a

30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת קרעין/סילוואן

July 30, 08/file/1998/Qara'in family house/Silwan
575/3

3/הפקה
3/PROCESSING



אופיר  דרמטי...?  רגע  שזה  יודעת  את 
הצביע  לפיקוח,  המחלקה  מנהל  מאי, 
בצידו  משורבטות  מילים  כמה  על 
האחורי של אחד התצלומים שצילמתי. 
“הסכמתי  לא, למה דרמטי? כתוב כאן 
למתן ארכה לביצוע הצו”, כלומר מיכל, 
שהיא  החליטה  העירונית,  התובעת 
דרמטי  רגע  זה  ההריסה.  צו  את  דוחה 

למשפחה. 

כצלמים הם כביכול חסרי גוף, הם הם המצלמה, המכונה, הצילום בידיהם הוא 
כלי למעקב במעגל סגור הסובב סביב הוראת החוק בשטח. בדומה למצלמת 
cctv, מצלמת המעקב שהמפקחים מפעילים שואפת לעקוב באופן מקיף אחר 

המקום, ובשונה ממנה היא ניידת, חושבת ומחשבת את צעדיה הבאים.

///////////////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר180/3
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר181/3
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר182/3
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר183/3
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

 3/PROCESSING/p.19/18

//////////////////////////////////////////////

You know this is a dramatic moment? 
Ophir May, the director of the 
Construction Inspection Department, 
pointed at some words that were 
scribbled on the other side of a 
photograph that I photographed. No, 
why is it dramatic? - It says “I agreed 
to give a deferment for the execution 
of the injunction” which means that 
the demolition order was postponed. 
This is a dramatic moment for a 
family.

It is as though the supervisor embodies the camera. P. is presenting his 
photography in a most technical way, as a mechanism for fixing an irrevocable 
truth. In their hands photography is a tool for closed-circuit tracking that 
operates according to the judicial requirements of the law. Like CCTV, the 
camera the inspectors use for tracking aspires to provide a comprehensive 
picture of the offence, but unlike CCTV, the camera is mobile and able to 
think and plan its next steps.



On a computer screen is a view of a neighbourhood from above, on top of it is a big red number 528/1. Underneath the number 
is a pink opaque circle that a man is pointing at. He holds a pen in his hand and in the other, a stack of letters, official letters, 
the top one has the same number that appears on the screen. The man explains to me: 528 is a record number, he says, and 4 is 
the delivery number. This is the messenger, delivering municipal orders to houses in East Jerusalem which are not connected 
to the central post services, not only in regard to building violations, he tells me, but all sorts of municipal orders. He has been 
doing it for seven years and knows all the little streets and alleys in the eastern city by heart. I look at the aerial photograph and 
recognize the place, memorizing how to get to it. - But how does it work, do you actually open the photograph while walking to 
the place like we look in a map? No, of course not! It would immediately look suspicious. We print the photographs here and I cut 
them to the size of A4 paper, only before I enter the village I glance again at the photo, fold it and go in. - Do you go by yourself 
or with a police escort? Never, only by myself. You have to understand, I am a Druze, I speak Arabic and they think I am one 
of them. If I find people at home I always try to tell them it is for their own good, to make them feel better, safe. - But I am sure 
people recognize you after seven years on the job, right? Do you feel safe doing it? - No, people don't recognize me, not really. I 
am very discreet; I don't stop and chat with them.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// זו עבודה לא נעימה, לומר לך את 
האמת, גם כשאני לא בעבודה אני חושש מלפגוש ברחוב 
את אחד האנשים מהתיקים. זה מקרין חזרה אליך. - מה 
זאת אומרת? - זאת אומרת שאני כל הזמן צריך לחשוב 
את  עושה  אני  איך  פספסתי,  איפה  אותי,  דופקים  איפה 
זה הכי מדויק שאפשר. הם מסתירים ואתה צריך לגלות. 
והכול צריך לתעד, גם את החקירות, כדי שלא יגידו אחר 
כך, לא היה ולא נברא... מה אנחנו חוקרים? אנחנו מגיעים 
לבית וחוקרים את החשוד – שיודה בעבירה, ממתי אתה 
שמסרבים  אנשים  יש  לבנות?...  התחלת  מתי  כאן?  גר 
יודע  אתה  מַתקשרים,  אתם  איך   - הודאה.  על  לחתום 
ערבית? - אני מדבר ערבית, מהבית./////////////////////////////////////

///////

////////////////////////////////////To tell you the truth, the job isn’t 
pleasant. Even when I’m not working, while walking in the 
streets, I worry about running into one of the people from 
the files. It reflects back at you. -What do you mean? I mean 
that I constantly have to think how people might be tricking 
me, what I might have missed, how I can be as accurate as 
possible. They’re trying to conceal things, and you have 
to uncover them.  And you have to document everything, 
also the questioning, so they won’t deny it later… What 
do you question people about? - We arrive at the house 
and question the suspect – to get them to confess to the 
infraction.  When did you move in?  When did you start 
building, etc… Some people refuse to sign their statement.
How do you communicate with them? Do you know 
Arabic? - I speak Arabic, I learned it at home. ////////////////////
////////////////////////
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/////////////////////////////////////////////////////////

30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת אל-דין/וואדי אל-ג'וז
July 30, 08/file/1999/Al-Din family house/Wadi el-Joz

625/3

17 ליולי, 08/מחלקת ה-GIS/בניין13#/עיריית ירושלים172/3
July 17 ,08/GIS Department/building#13/Jerusalem Municipality

על מסך מחשב תצלום אוויר של שכונה, על גביה כיתוב 
ורוד ושקוף של מספר, 528/4, ומתחתיו עיגול גדול ורוד, 
לכיוונו מצביעה יד של גבר המחזיקה בעט. בידו השנייה 
אותו  את  נושא  העליון  רשמיים,  מכתבים  של  ערימה 
מספר שמופיע על מסך המחשב. 528 זה מספר הרשומה 
השליח,  זהו  לי.  מסביר  הוא  השליחות,  מספר  זה  ו-4 
פגשתי אותו במקרה בזמן ששהיתי בחדר ה-GIS, תפקידו 
להעביר צווים לבתים במזרח ירושלים שרובם אינו מחובר 
לתשתית חלוקת הדואר. את התפקיד הזה הוא ממלא כבר 
שבע שנים, הוא מכיר את הרחובות הקטנים והסמטאות 
במזרח העיר בעל-פה. אני מביט בתצלום האוויר, מזהה 
את המקום, ולומד בעל פה איך להגיע לשם. - אבל איך 
זה עובד? אתה ממש הולך עם גיליונות של תצלומי אוויר 
 - במפה?  שמחפשים  כמו  הרחוב  באמצע  אותם  ופותח 
לא! ברור שלא, זה מיד יראה חשוד. אנחנו מדפיסים את 
לפני   .A4 לגודל  אותם  חותך  ואני  כאן  האוויר  תצלומי 
אותו  בצילום, מקפל  מביט  אני  הכפר  לתוך  נכנס  שאני 
ונכנס פנימה. המעמד של תצלום האוויר בידיו של השליח 
הוא אינסטרומנטלי לגמרי, אינדקס של בתים שעוזר לו 
להתמצא במפה שיש לו בזיכרון. הוא יוצא לדרכו עם כמה 
צילומים מנוקדים בוורוד, ובסיום השליחות משליך אותם 
לפח. אתה מסתובב לבד או בליווי משטרה? - אף פעם 
לא, רק לבד. אני דרוזי, ומדבר ערבית, הם חושבים שאני 
אחד מהם. אם אני מוצא אנשים בבית אני תמיד מנסה 
לתת להם הרגשה טובה ואומר להם שהצו הזה לטובתם. 
- אבל אני בטוחה שאנשים כבר מזהים אותך אחרי שבע 
שנים בתפקיד, לא? - אף אחד לא מזהה אותי, לא ממש. 

אני מאוד שקט, לא עוצר ומפטפט איתם.



השליח הוא אמן הפרשנות של מסרי השלטון העושה את מלאכתו בדבקות ועל הצד הטוב ביותר, 
מכיוון שברור לו שגם מקומו שלו תלוי במידת הציות שלו למנגנון. הוא משכפל את ההוראה אל 

תוך דמותו שלו, המעמידה פנים שהיא מה שהיא לא. הוא אמר שישמח לעזור לי ככל שיוכל, 
החלפנו טלפונים באותה שיחה מקרית אבל לאחריה הוא נמנע  מפגישה נוספת. 

Like the messenger, when I met and talked with municipal employees I also presented parts of my identity while hiding others 
– I was the researcher, the photographer, the student, the Jerusalemite.  and they, I presume, also saw the person standing before 
them as the likeable, raven-haired girl.  Where’s she from?  Is she a Yemenite?

In order to bypass the closed-to-the-public obstacle, my official letters to the judicial department and two weeks of electronic 
communication were not enough. It was the unexpected visit I paid to the office of Attorney Dani Leibman, the municipality’s 
Assistant Legal Advisor, that got me the signed authorization to look at photos in the archive's files. The visit was brief and 
contrary to my expectations my request was easily fulfilled. In the archive, I sat amongst the employees and went through the 
files without interference, I was an outsider but only because I actually came from within – an Israeli citizen, a Hebrew speaker 
and a woman among men, decision-makers. I got the feeling that I was no longer just another citizen in public reception hours, 
rather I became an interlocutor and, if only temporarily, part of the inner circle.

כמו השליח גם אני נפגשתי ושוחחתי עם עובדים בעירייה בדמות שהצגתי בפניהם – החוקרת, הצלמת, הסטודנטית, 
הירושלמית. והם, אני מניחה, גם ראו בדמותי שעמדה לפניהם את השחרחורת החביבה. מאיפה היא? תימניה? 

האלקטרונית  והתכתובת  המשפטית  למחלקה  מכתבי  הספיקו  לא  ה-סגור-לעיון-הציבור,  מכשול  את  לעבור  בכדי 
המשפטי  היועץ  מסגן  קיבלתי  בנייה  שבתיקי  בצילומים  לעיין  החתום  האישור  את  שבועיים.  למשך  להם  שהתלוותה 
לעירייה דני ליבמן, בביקור שעשיתי ללא התראה במשרדו והיה קצר ופשוט ממה שציפיתי. ישבתי לצד עובדי הארכיון 
בשעות פעילות המשרד ועיינתי בתיקים ללא הפרעה כאורחת מן החוץ דוקא בזכות עובדת היותי מבפנים - אזרחית 
ישראלית, דוברת עברית ואישה, במרחב גברי של מקבלי החלטות. קיבלתי את התחושה שאני כבר לא עוד אזרחית בשעות 

קבלת קהל, הפכתי, ולו לרגעים מסוימים, לחלק מהמעגל הפנימי, לבת שיח. 

השליח המוסר את הצו חושף את מורכבותו של המנגנון 
הבירוקרטי. כדרוזי, דובר שפתם של התושבים הוא ממלא 
תפקיד חשוב בתרגומו וייצוגו של החוק מול אוכלוסיה 
הנתפסת כמהווה סכנה לריבונות הישראלית  בירושלים. 
בו  הטמונה  ההוראה  את  ומלביש  בצו  חיים  מפיח  הוא 
בדמות אנושית, בעלת פנים, רגש ואמפטיה, הוא מוצא 
שפה משותפת עם התושבים ודרך כך מספק להם תמריץ 

לציית לחוק. 

The messenger who delivers the injunction exposes the 
complexity of the bureaucratic mechanism.  As a Druze, he 
plays an important role in translating and representing the 
law to a population seen as a threat to Israeli sovereignty 
over Jerusalem. He is able to communicate the regime's 
messages discreetly, without causing an encounter that 
might be interpreted as a source of danger to the residents, 
without threatening them - rather making them feel at ease. 
He animates the injunction, and gives it a human form, 
and a familiar face. He finds a common language with the 
residents and thereby gives them an incentive to obey the 
law. The order he delivers is clearly but not simply, the law; 
it has a face, a body and a cultural identification, it expresses 
feelings, empathy, it lies, and hides. He was happy to help 
me in any way he could, so we exchanged phone numbers 
during that coincidental meeting, but later he avoided 
setting-up another meeting.

17 ליולי, 08/מחלקת ה-GIS/בניין13#/עיריית ירושלים
July 17 ,08/GIS Department/building#13/Jerusalem Municipality
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גאוגרפית  מציאות  מסמנת  בהכרח  אינה  "מערב"  שהקטגוריה  נראה 
ממשית, אלא מרמזת על ארגון מחדש של המרחב כך שיתאים לקטגוריות 
הפוליטיות  אותן.  יאפשר  או  לערבים,  יהודים  בין  האתנית  ההפרדה  של 
של המאבק האתני מתפרקת אל תוך פעולות המיון והחלוקה לקטגוריות, 
המסמנות את המרחב הגאוגרפי באי–חוקיות, ואילו את הארכיון כמרחב של 

חוקיות.

של  הפנימי  במעגל  שונים  אנשים  בין  תקשורת  כאמצעי  משמש  התיק 
האדמיניסטרציה, ואינו פשוט מכָל המחזיק תיעוד ומסמכים. הם מעבירים 
אותו מאחד לשני כאילו היה רכושם הפרטי או המשותף. לרגע מסוים היה 
נדמה שגם אני חלק מהמעגל הפנימי הזה של מורשים; התיקים עברו תחת 

ידי בחופשיות כמו אצל השופט, העורך דין, המפקח ועובד הארכיון.

In the archive and between the municipal open-space offices, inspection and control over 
construction in Jerusalem seems to be plainly bureaucratic and disconnected from ideology.  
Yet the  political is there, like a thin, transparent membrane that can tear and adhere to 
someone who would make the wrong move. I was a fly on the wall in the archive and was 
encouraged to feel comfortable and at home. The employees were friendly, they made me 
coffee, reminded me to eat lunch, and even offered to arrange a student-job for me. Only one 
of the 40 files on the table before me concerned a building owned by Jews, a place which used 
as a Talmud Torah school for orthodox Jewish children. Documents regarding the classroom, 
on Winograd Street in Neve Ya’akov, in East Jerusalem, had been put in a file with a blue 
cover, a colour signifying “West Jerusalem”. Apparently the person who used the blue folder 
wanted to save himself the trouble of copying the information about the building and its 
owner, and simply cut out and pasted on it part of the cover of the previous file, which was 
pink, indicating a building violation in the western part of the city. What do the colours of the 
files signify? One of the archive’s employees said they’re divided into buildings belonging to 
Arabs and buildings belonging to Jews.  Later I was told by another archive worker that the 
division refers to West and East Jerusalem.  The category “west” does not necessarily refer to an actual 

geographical reality, but hints at the reorganization of 
space that will be consistent with, or allow the existence of, 
a categorical ethnic separation between Jews and Arabs. The 
political struggle over the local geography is fragmented into 
the acts of classification and categorization which on the one 
hand, marks the geographical space of illegality and on the 
other, a space of legality within the archive.
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30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת כץ/שפירא/נווה יעקב540/3
July 30, 08/file/1998/Shapira-Katz family house/Neve Yaacov

The file is not only a container holding all sorts of 
documentation, but it is also a means of communication among 
various people in the inner administrative circle, and they pass 
it to one another as if it was their own private property.  For a 
while I also seemed to be part of that inner circle of licensees; 
I had free access to the files, like the judge, the lawyer, 
the supervisor or the employee in the archive.

של  הניטרלי  במרחב  נסתרת  בירושלים  הבנייה  על  והשליטה  הפיקוח  של  הפוליטיות 
להיקרע  ושקוף שיכול  דק  קרום  כמו  נוכחת,  אבל  העירייה,  האדמיניסטרציה במשרדי 
ולדבוק במי שיעשה את התנועה הלא נכונה. בארכיון, הייתי מעין זבוב על הקיר וקיבלתי 
את התחושה שאני יכולה להרגיש בבית. העובדים היו נחמדים, הוזמנתי להגיע גם לא 
בשעות קבלת הקהל, הם הכינו לי קפה שחור ודאגו להזכיר לי לצאת לצהריים, אפילו 
הציעו לי עבודת סטודנט. תיק אחד מתוך ארבעים התיקים שהיו על השולחן לפני היה 
תיק של בעלי בית יהודיים, העוקב אחר מבנה המשמש כיתת תלמוד תורה לילדים חרדים. 
כחול  לתיק  הועתקה  ירושלים,  שבמזרח  יעקב  בנווה  וינוגרד  ברחוב  שנמצאת  הכיתה, 
ירושלים", נראה שמי שפתח את התיק הכחול רצה  המסמן קטגוריה שנקראת "מערב 
לחסוך לעצמו לכתוב את פרטי המבנה ובעליו, ופשוט גזר והדביק חלק מהכריכה שכנראה 
קדמה לכחולה ועטפה את המסמכים בצבע ורוד, המסמן עבירת בנייה במערב העיר. מה 
מסמנים צבעי התיקים? עובד ארכיון אחד אמר שזוהי חלוקה לבתי ערבים ויהודים, והשני 

תיקן ואמר שהחלוקה מתייחסת למערב ולמזרח העיר.

תפקידם של הגברים העובדים בארכיון הוא בעיקר לשמור על סדר, להכין את התיקים 
הנדרשים לכל יום בבית המשפט, ולעקוב אחר תנועותיו של כל תיק. אחד מהם הסביר לי 
כמה קשה לעקוב אחר התנועה של התיקים - מפקח יכול לבוא ולקחת תיק, אני ארשום 
שהתיק אצלו, אבל הוא עלול להעביר אותו מיד ליד למפקחים אחרים, או לעו"ד, מבלי 
להודיע לי. יש הרבה תיקים שנעלמים ככה. למשל היום, חסרים לי ארבעה תיקים שאני 
צריך להכין לבית המשפט. לפעמים אני הולך למפקחים ומציק להם כשאני רואה שהם לא 
מחזירים תיק, אני יוצא למחלקה ומחפש בארונות שלהם, את יכולה למצוא שם לפעמים 

300 תיקים... את חושבת שהוא יודע מה יש לו שם?
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The job of the two men in the archive is primarily to keep it organized, to retrieve the files that 
are needed each day in court, and to keep track of the files’ movements. One of them explained 
how hard it is to keep track of the files – an inspector can come and take one file, he says; I’ll 
note that he has it but he could pass it on to other inspectors, or to a lawyer, without notifying 
me. Many files have gotten lost that way; today, for example, I’m missing four files that have 
to go to court.  Sometimes I pester the inspectors when I see they haven’t returned a file, I go 
to their offices and look in their cabinets. There could be as many as 300 files there…Do you 
think that he knows what he has got there?  



אם מתעכבים להתבונן רגע על חזות התיקים, אפשר לאסוף 
מידע רב על קורות החיים של המסמכים והצילומים שהם 
מכילים, לאסוף עדויות לניידות של התיק, ולזהות עקבות 
למעגל האנשים שעושים בו שימוש, משנים ומעדכנים את 
המידע בו. צילום הבית מהודק ומודבק כמעט תמיד גם על 
כריכת התיק, נדמה שבמטרה לאפשר למשתמשים לזהות 
את התיק ביתר קלות. על רבים מהם נכתב בכתב יד לא 
והמשתנים  לעודד את האנשים השונים  בניסיון  לתלוש, 
ומסודרת.  אחידה  בצורה  לפעול  בתיק  שימוש  שעושים 
צילומים רבים שהודבקו לכריכה שהתיישנה נגזרו ממנה, 

נוקבו, והודקו אל תוך התיק.

מפקחי  פותחים  לרוב  התיקים  את 
עליהם  כותבים  הם  לפיקוח.  המחלקה 
בידם.  יש  שכבר  הראשוניים  הפרטים  את 
הבונה  זהות  האכיפה  של  המנהלי  בשלב 
ומתבררת עם הפנייה  ידועה,  לא  לפעמים 
את  עוזב  התיק  זה  בשלב  המשפט.  לבית 
מחלקת הפיקוח ועובר להתאכסן בארכיון 

של המחלקה המשפטית.

It is the supervisors who originally 
open a file. On the cover they write all 
the details they managed to gather, for 
in the administrative and first phase of 
the enforcement process, the builder’s 
identity may be still unknown and will 
be verified in court procedures. At this 
stage the file is moved and kept in the 
judicial archive.

Judicial procedures can last more than ten years, and the files are actively used all through this period. Their covers become worn out and 
torn, sometimes the whole thing is held together with a rubber band, sometimes not, and pieces of it are held or banded depending on the 
courtesy of the beholder. The files' covers are extremely revealing: they tell much about the object's ordeals through the years, hinting 
at its social biography. Almost every file has a picture of the house stapled to its cover; on some photographs someone had written "do 
not tear off!" (Lo Litlosh! in Hebrew) insinuating previous cases in which files were lost or left unidentified due to the absence of 
the photograph on which heavy reliance is placed. Some files had their cover changed at a certain time, and the photograph which was 
previously glued or stapled to it was cut out, punched with holes, and attached along with the other photographs and documents inside. It 
then becomes thick with cardboard, stapled and punched with several holes. Hand-written text, in some cases, has taken over every free 
space on the cover. First, the basic details are written in bold letters. But what are the basic details? It is not uniform on all files. Is it the 
name of the builder, an ID number, or the file's ordinal number? Is the name of the neighbourhood/village required or only the house's 
co-ordinates on the map? Is it all of these together? It's hard to say, some files had all of these details, some didn't.
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המשתמשים מותירים על כריכת התיק התכתבויות קטנות 
בינם לבין עצמם – מספר טלפון ללא שם שאולי שרבטו 
במהלך שיחת טלפון, או כתובת הכתובה בסגנון פורמלי 
ומנוסחת בסגנון דיבור, כמו: בית חנינה – ליד תחנת הדלק 
פסגת זאב. מספרי הקואורדינטות X ו-Y למיקום הבית 
יכולים להופיע או לא. לפעמים מצוטט גזר דין או החלטה 
אדמיניסטרטיבית שעם הזמן והערעורים הפכו מיושנים, 
כמו "צו הריסה מנהלי" שמישהו כתב בטוש בולט כאילו 
רוצה לחתום את סגירתו של התיק. הערות מקריות כאלה 
ואחרות על גבי הכריכה של התיק מסגירות טון של דיבור, 
התיק  של  הרשמית  לשפה  ההופך  פנימי  פטפוט  מעין 
הנכתבת בסגנון חופשי על-פי נטייתו ושיקול דעתו של 
הדובר/ת. נראה שהבנייה של התיק בארכיון, כמו זו של 
כמעט  פורמלי,  לא  במרחב  מתנהלת  הקרקע,  על  הבית 
אינטימי, על-ידי מעגל פנימי של אנשים המאכלסים אותו 

ויוצרים לעצמם מרחב פרטיּות ארכיוני.

התהליך  היא  התיק  של  הארכיטקטורה 

חוקיות  אי  של  מרחב  ביצירת  והתוצר 

גם  כמו  תשתית  מהווה  היא  בירושלים, 

מחסה המבטיח את יצירתו של מרחב אחד 

מערכות  את  ומכתיבה  מופקר  ואחר  מוגן 

היחסים על פני הקרקע.  

בצילום פינה בין שני קירות לֵבנים, המחוררת בקצותיה 
הזה,  הדימוי  של  הראייתי  הערך  מה  מנקב.  חורי  בשני 
שאינו מוכיח דבר מאשר את קיומו של קיר, נקודת אין-
מוצא, במקום כלשהו ובזמן כלשהו? הסגירות שבדימוי 
שלו.  החשיבה  דרכי  ואל  הצלם  אל  המבט  את  מְפנה 
נדמה שהוא אינו מוטרד מהאפשרות של מחלוקת בנוגע 
לתקפותה של הראיה שאותה הוא מקבע. זוהי פיסה של 
אין- מסמך  פנימי,  במעגל  המוצגת  מקודד  מידע 

מוצא  המובטח לו מעמד מסווג וחיסיון מביקורת.

Court decisions which have become outdated with time 
and additional appeals, and other random notes – phone 
numbers, and all sorts of memos – that are found on the 
cover of the file expose a speaking voice, an internal 
chatting which becomes part of the file’s official 
language. It seems that the construction of the file in 
the archive, like that of the house on the ground, takes 
place in an informal, almost intimate space, undertaken 
by the inner circle of its inhabitants who create for 
themselves a space of archival privacy.  

The architecture of the file is the process 
and the product in the creation of space 
of illegality in Jerusalem; it is an 
infrastructure as well as a shelter which 
assures the creation of a secured space 
on the one hand, and a forfeited space on 
the other. The space of the file is one 
of authorized participation and another 
of determined fragmentation, breaking 
a pattern of civil life into miniature 
singular infractions.

A corner between two brick walls, dead-end laid on a 
flat surface. On the seam with the ceiling, each wall was 
punched with two holes. It seems the photographer is 
documenting the means for constructing a house. What 
kind of authority does this photograph have in the world? 
How can one describe its evidential value? It could have 
been taken anywhere, anytime; is it intended to prove 
the existence of a wall, a brick corner, somewhere in 
space and time? The flash-lit wall reflects back at the 
photographer and illuminates his ways of thinking; it 
seems he is not preoccupied with the possibility of scrutiny, 
that his authority will not be questioned. He is taking the 
photograph of a dead-end, a document for 'internal' use, 
above scrutiny and 'classified'.

מסמך אין-מוצא

30 ליולי, 08/תיק/2002/בית משפחת זעתרי/עיסוויה360/4
July 30, 08/file/2002/Za'atari family house/Issawiya
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30 ליולי, 08/ארכיון המחלקה המשפטית/בניין8#/עיריית ירושלים

July 30, 08/Judicial archive/building#8/Jer.Muni



זה לא הבית שלנו היא אומרת. אני קוראת לה שוב את 
חסן  נוואל   - התיק  כריכת  על  בעברית  שכתוב  שמה 
קרעין, מסילוואן, היא מצליבה את מספר תעודת הזהות 
שכתוב מתחת לשם, עם זה שלה, הוא לא תואם, אבל שם 
הסב, חסן, זהה. לא יכול להיות שיש בסילוואן עוד נוואל 

חסן קרעין... ולנו אין מרפסות, את רואה.

שני חצים אדומים מסומנים במרקר אדום על שמיים כחולים 
מעל הבית של תאיר פארוק קרעין בחניון גבעתי. זה הבית 
שלנו היא מצביעה על הבית בצילום. את הכניסה לבית הם 
העבירו לצד השני, לסמטא בין הבתים מכיוון שהחניון כבר 
איננו, במקומו נחפר בור עמוק באדמה שיורד בצמוד לקירות 
החיצוניים של הבית. עמותת אלע”ד היהודית שרכשה את 
הקרקע החלה לבצע חפירת הצלה ארכיאולוגית בחניון לפני 
לא  מעולם  עצמן  שהתוכניות  אלא  בנייה,  תוכניות  ביצוע 
אחד  בצד  החפירות  סיפרה שאת  קרעין  כחוק.  התר  קיבלו 
של הבית עצרו בעקבות עתירה לבג”צ שהגישו 25 משפחות 
שגרמו  בחניון  העבודות  כנגד  ביניהן,  וקרעין  פלסטיניות, 
קשים  מבניים  ולנזקים  היום  שעות  כל  לאורך  איום  לרעש 
בבתיהם, רצפות שוקעות, חלקי תקרות מתמוטטים וסדקים 
ברצפות ובקירות. הודיעו לנו בבית המשפט שיש צו הריסה, 
אבל לא יודעים מה קורה עם זה. המפקחים מגיעים לעיתים 
מידי  ומשלמים  שנים   10 כבר  בבית  גרים  אנחנו  רחוקות, 
חודש קנסות לעירייה. עד היום שילמו כמעט 200,000 שקל, 

ועדיין מעבירים 1500 ש”ח כל חודש לעירייה. 
היא  אז  רק  לשלום.  אותה  ומברכות  לצאת  קמות  אנחנו 
מספרת לנו: לפני יומיים ירה בחור יהודי בבן שלה, אחמד 

קרעין, סמוך לביתם בכניסה ל”עיר דוד”.

This is not our house, she says.  I repeat the name written 
in Hebrew on the cover of the file – Nawal Hassan Qara’in, 
from Silwan. She compares the identity card number 
written below the name with hers; it doesn’t match, but the 
grandfather’s name, Hassan, does. There can’t be another 
Nawal Hassan Qara’in in Silwan, she tells us, and We don’t 
have balconies, you can see for yourself.

Two red arrows drawn with a red marker on a blue sky above 
the house belonging to Ta’ir Farouk Qara’in in Givati Parking 
Lot. That’s our house – she points to the house in the photo. The 
family moved the entrance door to the other side, to the alley 
between the buildings, because the parking lot is no longer there. 
A deep hole has been dug instead, right against the outer walls 
of the house. Elad, an organization aimed at expanding Jewish 
settlement in East Jerusalem, had bought the land and began 
an archaeological salvage excavation in the parking lot before 
starting the construction. But the construction plans were never 
legally approved.  The excavation on one side of the house was 
halted, she says, after a petition to the High Court of Justice was 
submitted by 25 Palestinian families, including the Qara’ins, 
complaining about the work being done in the parking lot which 
made a terrible noise all day long and caused serious structural 
damage to their homes - sinking floors, collapsed ceilings, 
cracked walls and floors. The court told us there’s a pending 
demolition order over our house, she says, but they don’t know 
what will happen with it. They have lived in the house for ten 
years already, the inspectors don't come that often, but every 
month they pay fines to the municipality. So far they’ve had to 
pay almost 200,000 shekels, and they’re still paying 1500 shekels 
every month.
We get up to leave, and say goodbye. Only then does she tell us:  
two days ago a Jewish man shot her son near their home, at the 
entrance to the ‘City of David’, a controversial archaeological 
and tourist site, directed by the Elad foundation.

30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת קרעין/סילוואן
July 30, 08/file/1998/Qara'in family house/Silwan

569/4

30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת קרעין/סילוואן
July 30, 08/file/1998/Qara'in family house/Silwan

550/4

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת קרעין/סילוואן
July 30, 08/file/1997/Qara'in family house/Silwan

634/4
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אחר  המעקב  וישנו  בנייה  אחר  המעקב  ישנו 
מועתק  ואז  הארכיון  תוך  אל  מועתק  הבית  המעקב. 
שוב ושוב לצרכים השונים של האנשים שעושים בו שימוש. 
החומרים שבתיק מועתקים ועוברים לגורמים השונים הקשורים 
לאישור ולביצוע ההוראות: רמי דרג בעירייה, ועדות התכנון 
וכוחות הביטחון. על התיק נכתבות הוראות בכתב יד, המניעות 
לסריקה.  נא-לצלם  נא-להעתיק,  השכפול:  מנגנון  את 
ההעתק מסומן, מקופל, מועבר מיד ליד, נשחק, חוזר חזרה אל 
התיק ומועתק שוב ושוב, עד שלפעמים מאבד כל קשר למסמך 
המקורי, ושוב מתויק ונשמר בתוך התיק. בפעולת הצילום, 
המפקחים מעתיקים את הבית אל תוך התיק - חדר השינה, 
אלה  כל   – סלון  אמבטיה,  שירותים,  מטבח,  הילדים,  חדר 
מופיעים בתוך התיק והופכים נחלת הכלל. מאוחר יותר הבנתי 
שהם גם הפכו שלי מאז שהעתקתי את דמותם מתוך התיק.

באבו-טור.   1997 באוגוסט  שצולם  כנראה  בית,  של  צילום 
התיק פתוח כבר למעלה משתים-עשרה שנה. הצילום היה 
תוך  אל  והושחל  בקצותיו  נוקב  בעבר,  התיק  בתוך  מתויק 
הסיכות המתפצלות של התיק. באותו זמן נעשו ממנו כמה 
עותקים, לאחר מכן הודבק על כריכת התיק באמצעות דבק 
וסיכות מהדק ששודכו כנראה במקומות בהם הדבק לא תפס. 
נוקב,  חודשה,  שכנראה  הכריכה  מתוך  נגזר  יותר  מאוחר 
ותויק חזרה אל תוך התיק. אחד העותקים של הצילום קופל 
ניירות נוספים שהיו כרוכים בו, כך שנשחק  לחצי יחד עם 
פס קיפול רחב לאורכו של הדימוי. אותו העתק צולם שוב, 
במכונת צילום שחור לבן, שוב קופל לשניים ונשחק בפס דק 

לרוחב הדימוי. 

There is the keeping track of construction being held on the 
ground and there's also keeping track of keeping track. The 
house is copied and inserted in the archive and then copied 
again and again for the various purposes of those who use 
it. Instructions are written on the file by hand, advancing 
the mechanism of reproduction: Please copy; please 

photocopy; to be scanned. The copy is marked, folded, 
passed from one hand to another, undergoes wear and tear, 
returns to the file and sometimes copied again, even if it no 
longer has much resemblance to the original document, it is filed 
and kept in the file. In the snapshots they take, the inspectors 
copy the house into the file, they take photos of the bedroom, 
children’s room, kitchen, toilet, bathroom, living-room, all 
appear in the file and become imaginary public property.  Later 
I realized that since I copied the images from the files, these 
private spaces became also my imaginary property.

A photo of a house, apparently taken in Abu-Tor in August, 1997. 
Its file has been open for more than twelve years. The photo-
print was originally included in the file, holes were punched 
on its side and it was threaded through the flexible metal clips 
holding it in place. Some copies were made out of it, and later 
it was taken out of the metal clips and was glued onto the file’s 
cover. It was also stapled down in places where the glue didn’t 
hold. Still later it was cut off the cover, which must have been 
replaced, had holes punched in it again and was reinserted into 
the file. One photocopy of the this photo-print had been folded 
in half with other papers that were attached to it in such a way 
that a wide vertical strip of the image had been worn out at the 
fold.  That copy had been photocopied and folded again, and 
across it a thin line of the image had been worn out again, at the 
fold.

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר072/5
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר082/5
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

30 ליולי, 08/תיק/2006/זהות לא ידועה/מחנה פליטים שועפט
July 30, 08/file/2006/unknown family house/Shuafat Ref. Camp

113/5

503/5

485/5

30 ליולי, 08/תיק/2006/זהות לא ידועה/מחנה פליטים שועפט
July 30, 08/file/2006/unknown family house/Shuafat Ref. Camp

151/5

30 ליולי, 08/תיק/1997/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר
July 30, 08/file/1997/unknown family house/Jabel Mukaber

158/5



המנגנון  של  המדומיין  הרכוש  הוא  בארכיון  הפרטי  הבית 
משימוש,  נשחק  נסחט,  הבית  של  הדימוי  עליו,  הפועל 
ונמחק עם השנים דרך פעולות המנגנון ושכפול חוזר ונשנה 
שלהן. סימני השחיקה על גבי הרכוש המדומיין בעירייה הם 
עקבות פעולותיו של המנגנון, השוחק וסוחט שוב ושוב את 
העירייה  הרשויות,  דרישות  אחר  מילוי  תושביו.  על  הבית 
היומיום  משגרת  בלתי-נפרד  לעיסוק  הופך  המשפט  ובתי 
של תושבים הנתונים תחת מעקב על בנייה. הפיקוח מגיע 
לבית מדי זמן על מנת לבדוק את ביצוע גזר הדין או למסור 
התראות וצווים. בד בבד, הנוכחות של הרשויות נותרת בין 
קירות הבית ומתגלמת במאמץ לעמוד בתשלומים חודשיים 
ובתשלומים  במעצר  כרוך  אי-תשלום  שקלים.  אלפי  של 
נוספים המתווספים לקנסות שבינתיים צוברים חובות נוספים 
מחד  ובתשלומים  בהוצאות  לעמוד  המאמץ  פיגורים.  על 
יציבות חייהם של בני  יומיום שמערערת על  הופך לשגרת 
וציות  הבית הכבולים בחיים של חוב; מאידך, קבלת החוק 
הבית,  של  הפיזי  למבנה  לעוגן  הבטחה  מעין  מספקים  לו 

שהתנאים ליציבותו וקיומו מוכתבים על-ידי הרשויות.

ספרא717 / 1 כיכר   ,8 ן  י בני ירושלים  ית  רי עי המשפטית/  המחלקה  ן  ו ארכי
The Judicial department archive / Jeruzalem city hall building 8, Safra square

The private house in the archive is the imaginary property 
of the apparatus which acts upon it. The image of the 
building is wrung out, worn from use and erased over 
the years, leaving traces for each and every act of the 
apparatus and their reduplication over the image and 
consecutively over the house and its inhabitants. Fulfilling 
the authorities’ demands becomes an integral part of the 
daily routine of residents subjected to building inspections 
and enforcement.  The supervisors show up at the house at 
certain times to check whether the court decision has been 
implemented, or to deliver warnings and injunctions. Yet 
between inspection visits, the presence of the authorities 
remains, embodied in efforts to keep up with the huge 
payments and the needed expenses for living. Fines 
amounting to hundreds of thousands of shekels are divided 
into obligatory monthly payments. Non-payment can result 
in arrest and additional fines that are added to charges 
imposed on arrears. The financial burden becomes part of 
the daily routine undermining the stability of the home and 
of its inhabitants, who are bound in a life of debt.  Efforts 
to keep up with the payments also represents acceptance 
and obedience that can hold a promise or an anchor for the 
physical structure of the house, the conditions for whose 
stability are in the hands of the authorities.

404/5

30 ליולי, 08/תיק/2004/זהות לא ידועה/בית חנינה
July,08/file/2004/Unknown family house/Beit Hannina 30

402/5
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30 ליולי, 08/תיק/2004/זהות לא ידועה/בית חנינה
July,08/file/2004/Unknown family house/Beit Hannina 30

5/העברה
5/TRANSFERING



קומפוזיציה של ארבעה צילומים מתוך קבצים דיגיטליים 
מסודרים במסמך רשמי הכולל את תאריכי הצילום, מספר 
התיק, מספר רשומה ארכיוני ולוגו של עיריית ירושלים. 
מרוהט  אירוח  חלל  כריעה,  בשירותי  ודלי  כביסה  סל 
בגדים, תמונות ממוסגרות.  אישיים,  ובפריטים  בחפצים 
גבר צעיר יושב ליד כניסה לחדר, בגדים מונחים מסביבו, 
הוא נראה שפוף. אולי התיישב כדי לנעול את הנעליים 
בזמן  מעוכב,  לשבת  התבקש  אולי  שלמרגלותיו? 
את  ומצלמים  ביתו  את  בודקים  והחיילים  שהמפקחים 

תעודת הזהות שלו.

בתיקיית המחשב לתוכה העתקתי את הצילומים שצילמתי בארכיון, אני יכולה לאתר איזה תצלום שייך לאיזה תיק לפי סדר 
הופעת הצילומים. איסוף וארגון הצילומים דרשו תשומת לב לפרטים, מעקב קפדני, ומחשבה כמה צעדים קדימה, מכיוון 
שניחשתי שלא תהיה לי הזדמנות נוספת לעיין בתיק זה או אחר על מנת לענות על שאלות שיעלו מאוחר יותר. השתדלתי 
לצלם את כריכת התיק לפני שפתחתי וצילמתי את הצילומים מתוכו, אבל לפעמים דעתי הוסחה וקרה שצילמתי את הכריכה 
רק אחרי שסגרתי את התיק. קורה שאני חוזרת לאינדקס המלא של התצלומים ואני מוצאת צילום שלא לגמרי ברור לי לאיזה 
תיק הוא שייך, כמו למשל צילום שהודפס והופיע פעמיים בארכיון וצולם פעמיים על-ידי; רק ששני הצילומים מופיעים 
ברשימה שלי במרחק של 119 צילומים אחד מהשני, ומכאן שמצאתי את אותו הצילום בשני תיקים שונים. קשה להתחקות 

אחר מקור הטעות, המקור עצמו יכול להיות טעות, אם הוצאתי את הצילום משני תיקים שונים לא אוכל להעיד מזיכרוני. 

כך כתבתי בעקבות הצילום הזה לפני מספר חודשים. כשניסיתי לאתר את בני הזוג על מנת לבקש את רשותם להציג את 
הצילום, מצאתי שהשניים ככל הנראה אינם בני זוג וגם אינם דיירי הבית המסומן בתיק שצילמתי. עשינו סיבובים רבים, 
א' ואני, מסביב לשיכונים ששינו צורתם מאז שצולמו הצילומים, עד שזיהינו את הבית עם הווילונות הסגולים, שבתצלום 
עומדת לפתחו נערה צעירה בידיים שלובות על חזה. מולה עומד, בתצלום, הגבר בסוודר האפור עם הדוגמאות הגאומטריות 
– אותו גבר מתצלום הזוג שעליו כתבתי - ומעיין בניירות שהביאו עמם המפקחים מלווים בשוטרי מג"ב. הקומה התחתונה 
בבית שאליו הגענו היתה כבר בנויה וסגורה בשער, ומעלה המדרגות צויד במעקה ובכניסה מטופחת. קראנו כמה פעמים 
לשלום מחוץ לשער הנעול ולבסוף נענינו על-ידי אישה צעירה בקומה למעלה שהכניסה אותנו לסלון האירוח בכניסה לבית. 
החדר היה מצופה כולו בקורות עץ שהשרו אווירה חמימה ועוטפת, והיתה בו צמחייה ירוקה שטופחה בתשומת לב. זאת 
הבת שלי, מנאל, אמרה לנו בחיוך מלא חיבה אישה מבוגרת שהצטרפה אלינו אחרי רגע, כשהביטה בתצלום עם הילדה 
בכניסה לבית. היא סיפרה שבעלה ריצה כמה חודשי מאסר וכבר חודשים רבים מבצע עבודות שירות במקום תקופות מאסר 
נוספות על אי-תשלום קנסות בעקבות בנייה ללא היתר. הראינו לה את הצילומים של הבית ושאלנו מי הזוג בתצלום. הן 
הכירו בבירור את הגבר והזכירו את שמו, תושב פלסטיני ממזרח העיר שעובד בעירייה ומגיע תמיד עם המפקחים. מה 

תפקידו? הן לא ידעו בדיוק, אולי לתרגם ולסייע במפגש עם התושבים. את האישה הן לא הכירו. היא לא מכאן.

חזרתי לאינדקס התצלומים, אולי טעיתי כשחיברתי בראשי בין הצילום של האיש עם הסוודר והנערה, מנאל, לבין הצילום 
שלו עם אותה אישה בכניסה לבית. אבל גם ברצף הצילום, זה נראה באופן די ברור ששני הצילומים היו משויכים לאותו 
תיק. יכול להיות שהאישה היתה אורחת מזדמנת בביתן ולכן לא זכרו אותה? או שאולי אדם אחר שעשה שימוש בתיק טעה 

כשחיבר יחדיו את שתי ההופעות המצולמות של האיש עם הסוודר? 

A composition of four photographs printed out from digital 
files, arranged in what seems to be an official document that 
includes the dates when they were taken, the number of the 
file to which they belong, the archive's record number and a 
logo of the Jerusalem Municipality.  A laundry basket and a 
bucket in a squat toilet, a living room furnished with lots of 
personal belonging, clothes, and framed pictures on the wall. 
A young man sitting at the entrance to the room, clothes are 
strewn around him, he is hunched and seems weak. He might 
have sat down to put on the shoes next to him, or maybe he 
was asked to sit quietly while the soldiers and supervisors 
check out his ID card and tour his house. 

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

079/5

30 ליולי, 08/תיק/1998/שם פרטי/בית חנינה

July 30, 08/file/1998/Private name/Beit Hannina
257/5

פניהם של הזוג בצילום מוארים בפלאש של מצלמת המפקח וחושפים מבטים חוששים, מאוימים. ידו של הגבר נראית מחזיקה 
במסמך רשמי שנראה כמו צו הריסה שאולי קיבלו באותו הרגע לביתם, בידו השנייה הוא מחזיק עט באמצעותו הוא יחתום 
שקיבל וידע על קיומו של הצו. הפורטרט של הגבר והאישה נוקב ותויק אל תוך תיק שנפתח לראשונה ב-1998 ועודנו 

פעיל היום. 

30 ליולי, 08/תיק/2004/זהות לא ידועה/בית חנינה
July 30, 08/file/2004/Unknown family house/Beit Hannina

30 ליולי, 08/תיק/2004/זהות לא ידועה/בית חנינה4375
July 30, 08/file/2004/Unknown family house/Beit Hannina

308/5



In the computer file into which I copied the photographs I took at the archive, I know which photo belongs to which file 
according to the order in which they appear. Collecting and organizing a large number of photos requires paying careful 
attention to details and meticulous follow-up. I tried to photograph the file’s cover before opening and photographing the photos 
inside, but occasionally my attention wandered and I photographed the cover only after I had closed the file.  Sometimes I 
looked at the photo index and was unsure to which file a particular photo belongs. For example, one photograph was printed 
twice and appeared twice in the archive, one of its copies was folded on its side. I took a photograph of each one of the prints 
without noticing it was the same picture and only now I find the two copies which appear on my list in different locations, which 
means, in two different files. I can’t recall whether it was located in two different files, it’s complicated to track the source of the 
mistake, and sometimes the source itself can be a mistake.

The faces of the couple in the photo are illuminated by the flash of the inspector’s camera. They look apprehensive, threatened. 
In his hand, the man holds a paper which seems to be an official document, maybe a demolition order he just received. In his 
other hand he holds a pen with which he’ll sign to confirm that he received and is aware of the order.  The portrait of the man and 
woman had holes punched in it and was placed in a file that was first opened in 1998 and is still active today.

That’s what I wrote about this photo a few months ago. When I tried to relocate the couple in order to get their permission to 
show the photograph, I discovered that the two of them apparently aren’t a couple, nor do they live in the building indicated in 
the file that I photographed. A. and I went round and round the blocks that had changed shape since the photos were taken, until 
we recognized the building with the purple curtains. At the entrance a young girl was photographed standing with her arms 
crossed on her chest. The man from the couple's photographs stands opposite her, in the same cardigan with the grey geometric 
design. He is looking at the documents brought by the inspectors, accompanied by Border Police officers. By now the entrance 
has already been built, enclosed with a gate and seemed to be well kept. A banister had been added to the stairs. We called a few 
times outside the locked gate, and finally a young woman on the upper floor let us into the guest room at the front of the house. 
The room was wood-panelled, and had a warm, enveloping atmosphere, it contained pot-plants to which considerable attention 
had been paid. That’s Manal, my daughter, an older woman who joined us a moment later told us with an affectionate smile 
looking at the photo of the girl in front of the house. She said that her husband had already been imprisoned a few times for non-
payment of fines for illegal construction; recently he has exchanged more prison time for months of unpaid community service. 
We showed her the photos of their house and asked if she recognises the couple in the picture. She knew the man, and mentioned 
his name, he is a Palestinian resident of East Jerusalem. He works for the municipality, they told me, and always comes with the 
supervisors. What’s his job?  They didn’t know exactly, maybe to translate and help in delivering the orders to the residents. 
They didn’t recognize the woman. She’s not from here.

I went back to my list of photos; maybe I’d made a mistake when I connected the photograph of the man in the sweater and the 
girl, Manal, with the photo of him with the woman at the entrance to the house. But the order of the photos clearly indicates that 
the two photographs where located in the same file. Could it be that the photographed woman was just a coincidental visitor, and 
this is why they didn’t remember her?  Or perhaps someone who had used the file had erred in including both photos of the man 
in the cardigan in the same file?

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר
July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

074/5

30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר

July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher
30 ליולי, 08/תיק/1993/בית משפחת דאבש/סור באחר087/5

July 30, 08/file/1993/Dabash family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1998/שם פרטי/בית חנינה
July,08/file/1998/Private name/Beit Hannina 30

248/5

30 ליולי, 08/תיק/1998/שם פרטי/בית חנינה
July 30, 08/file/1998/Private name/Beit Hannina

239/5
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בגדים המונחים ברישול על קצה המיטה בצילום של חדר השינה מעידים על כך שלא 
הוכן ואורגן לכניסת זרים, שאלה הגיעו בהפתעה וללא התראה. אין שום דבר ספקטקולרי 
בצילום הזה, בסך הכול תצלום של חדר שינה, ולמרות זאת הוא מטריד אותי באופן מיוחד. 
אני מנסה לדמיין את האפשרות שאדם שאני לא מכירה יצלם את חדר השינה שלי ללא 
הסכמתי המפורשת, זה נראה לי בלתי אפשרי. ונאמר שהיה אפשרי, איזה מניע יכול היה 
להיות לצלם? לחשוף את חיי הפרטיים בפני אחרים? לפגוע בי, ולהפחיד אותי. ונאמר 
שהסכמתי בצורה לא מפורשת והנַחתי לזה לקרות, באילו נסיבות הייתי מוותרת על זכותי 
לא להסכים לצילום? אולי בנסיבות שבהן לא היתה לי החירות לסרב והאפשרות לבחור 
היכן עובר הגבול ששומר על פרטיותי, במצב בו מלכתחילה המקום בו אני ישנה איננו 

שלי.

הצילום של חדר השינה הופיע בתיק עם חתימתו של פ'. כשהראיתי לו ושאלתי מה חיפש 
בחדר השינה אמר סימני חיים. הוא הביט שוב בתצלום והסביר לי שבחדר השינה הם 
מחדרי  כאחד  בתוכניות  דירתי(, שרשום  מוגן  )מרחב  הממ"ד  את  מחפשים  כלל  בדרך 
השינה. פ' הסביר לי שחוץ מהמעקב אחר בעלי בתים שנבנו ללא היתר הם גם עוקבים 
אחר משפחות שקיבלו היתר בנייה, ובודקים אם נכנסו לגור בבית לפני קבלת תעודת 
הגמר לבנייה מדויקת על-פי ההיתר שניתן להם. בביקורים אלה הם מתעדים סימני חיים 
בבית. מה זאת אומרת סימני חיים? - הם יבואו ויטענו שהם לא גרים שם ורק מאכסנים 
רהיטים, אז אני מחפש סימני חיים, למשל מגנטים על המקרר, ראיה לכך שנכנסו לגור 

במבנה.

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת --/סור באחר644/5
July 30, 08/file/1999/-- family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת --/סור באחר641/5
July 30, 08/file/1999/-- family house/Sur Baher

//////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Clothes left carelessly on the edge of the bed in the photographed bedroom imply that the 
room hadn’t been prepared for the guests, who arrived without a warning. There’s nothing 
spectacular about this photograph, it’s just a photo of a bedroom, but it particularly bothers 
me nevertheless.  I try to imagine that a person I don’t know will photograph my bedroom 
without my explicit permission. It seems impossible. And even were it possible, what would the 
photographer’s motivation be?  To expose my private life to others?  To harm me, to frighten 
me?  And let’s say I quietly agreed to let it happen, under what circumstances would I have 
forgone my right to refuse?  Perhaps in a place where I was not free to refuse and to determine 
the limits that define my privacy, for example, if a situation in which the place where I sleep 
does not belong only to me.

I showed P. the bedroom photograph which was signed with his name. - What were you looking 
for in the bedroom? Signs of life, he said. He looked again at the photo and explained that the 
air-raid shelter which is a requirement in every flat built in Israel, is normally defined as one 
of the bedrooms, so that’s what they looked for. He continued explaining that surveillance is 
taking place also in houses that are built with a permit, to see if the construction is being done 
according to the permit restrictions and to verify that the families did not move in before the 
building was finally approved. This is when they look for signs of life. -What do you mean by 
signs of life? -they would argue that they don’t live in the house, so I look for signs of life, for 
example, magnets on the refrigerator – evidence that shows they are living in the building.



היתה בי תחושה מאוד מוזרה וחוסר נוחות טורדני כשהתיישבתי בסלון שהכרתי מבלי 
שביקרתי בו. את הדלת פתח לנו בחור צעיר, שאת מבטו הכרתי מיד. גם את אחותו הקטנה 
שהציצה בכניסה לראות מי הגיע זיהיתי. כמה היא גדלה. לא הוזמנו אל תוך הבית, הוא 
הושיב אותנו בסלון האורחים שנמצא בצמוד לדלת הכניסה, חדר קטן אבל מהודר יותר 
ממה שניתן לראות בצילום, עם נברשות זהב ותקרה מעוטרת. ישבנו כמה זמן וחיכינו, 
האבא לא היה בבית ומבלי שנבקש שלחו לקרוא לו. הנחתי את הצילומים על השולחן, 
הוצאתי את הצילום שבו רואים את האיש שלו אנחנו מחכות. בצילום הוא יושב על אותה 
הספה עליה ישבנו אנחנו, מחזיק את בתו הקטנה. כשהראיתי ל-פ' את הצילום הוא הסביר 
לי שזה היה מהלך חקירה, הוא היה צריך משטח נוח לכתוב עליו את מסמך החקירה, אז 
התיישב ליד שולחן האוכל שלא רואים בתצלום, ושלכיוונו האיש מביט. שותפו צילם 

בזמן ש-פ' שאל שאלות וכתב.

הסתכלתי על השולחן לימיני, היה שם עכשיו מסך פלזמה שהתרוצץ עליו שומר מסך של 
"חלונות". הנער שפתח את הדלת התיישב על הספה מולנו. ישבנו בשקט ביחד, הוא לא 
שאל יותר מדי ואנחנו גם לא. לא ידעתי אם להראות לו את הצילום של הנער עם המבט 
החודר, שמחזיק את אחותו הקטנה ליד דלת הכניסה, חששתי שלא יבין איך ולמה יש לי 

את התמונה הזאת. האחות הקטנה עמדה בכניסה והביטה בו.

אחרי כמה דקות הגיע האבא והתיישב לשמאלנו בספה שמופיעה מימין בצילום הסלון. 
הוא עובד בבית מרקחת שנמצא לא רחוק, והגיע לבוש בחליפה מוקפדת ובידו מסבחה. 
אחריו נכנסה אשתו בשמלה ארוכה וללא כיסוי ראש, שערה אפור וקצר. מאוחר יותר סיפר 
שהיא מחלימה מסרטן. תוך זמן קצר נכנסו כמה נשים ממשפחתה שגרות בסמוך, ופתאום 

החדר התמלא באנשים. הם הסתכלו בתצלומי הבית שלהם שהנחתי על השולחן.
לא נשארנו הרבה זמן, האב סיפר לנו שעם הבית אין שום בעיה, הכול בהיתר, הבעיה שלו 
עם העירייה היא בקומה למטה, בחנות, שם התקרה קצת יותר גבוהה מהמותר. הוא קיבל 
את ההיתר לבנייה בשנת 1999 ובנה, אלא שבשנת 2003 התקנה השתנתה וההיתר בוטל. 
מאז הוא נאלץ לשלם קנסות מדי חודש, שנצברים לכדי עשרות אלפי שקלים אליהם 

נוספים למעלה מ-12 אלף ש"ח שכר טרחה לעורך הדין ולמהנדס. 

I felt strange and uncomfortable when I sat down in the guest room that I recognised without 
ever having visited it. A young man opened the door for us, I immediately recognized the 
look in his eyes. I also recognised his little sister who had peeped round the door to see who 
arrived. She had really grown.  We weren’t invited into the house; he sat us down in the guest 
room adjoining the entrance, it was a small room that was more decorated than it appeared 
in the photo, with golden lampshades and adorned ceiling.  We sat waiting; the father wasn’t 
home and someone went to get him. I placed the photographs on the table and took out the one 
showing the man we were waiting for.  In the photo he was seated on the same couch on which 
we sat, holding his little daughter on his knees. When I showed the photo to P. he told me that 
it was taken during questioning.  He needed a flat surface to fill in the investigation form so 
he sat at the table which isn’t visible in the photo; the man in the photo is looking at him.  His 
partner took the picture while he was questioning and recording the answers.

I looked at the table to my right, on it there is a plasma screen with the Microsoft Windows 
screen saver flowing across it.  The young man who had opened the door sat on the opposite 
couch, all of us sat quietly.  I didn’t know whether to show him the photo of the child with the 
sharp look in his eyes, holding his little sister. I was afraid he wouldn’t understand how the 
photo came into my possession, and why.  The little sister stood in the doorway and looked at 
him.

A few minutes later the father arrived and sat to our left on the couch. He works in a nearby 
pharmacy and arrived well-dressed, in a suit, playing with the Misbaha (prayer beads) between 
his fingers.  His wife followed him: she was wearing a burqa, her head was uncovered and 
she had short grey hair. Shortly afterwards a few of her female relatives who lived nearby 
also entered; suddenly the room was full of people. They looked at the photos of their house 
repeatedly, passing them from one another.
We didn’t stay long. The father told us that there were no problems with the house it was built 
a long time ago with a permit. The problem, he says, is with the lower floor, the shop, whose 
ceiling is a little higher than is permitted. He received the building permit in 1999, but in 2003 
the regulation changed and the permit was cancelled. Since then he’s been paying monthly 
fines that have become tens of thousands of shekels, in addition to over 12,000 shekels in fees 
for a lawyer and an engineer.

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת --/סור באחר638/5
July 30, 08/file/1999/-- family house/Sur Baher

30 ליולי, 08/תיק/1997/בית משפחת --/סור באחר658/5
July 30, 08/file/1999/-- family house/Sur Baher
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He doesn’t understand when the inspectors photographed the house, and why? There’s no 
problem with the house, only with the floor below. How did they enter the rooms, and what 
were they looking for? The father remembers the day he sat for questioning in his living room.  
He said the inspectors don’t show up frequently, he could tell by what the daughter is wearing 
that the photos were taken during two different visits.

They don’t let us live, he says. Today I can only give my children what’s necessary, I can’t 
promise them more than that.  He speaks in Arabic; I don’t understand most of it and A. 
translates.  I can see what she cannot translate: he raises his hand and clutches his throat, 
kanquna, (خنقونا) they’re choking us, he said once, and clutched his throat three or four more 
times during the conversation.  I felt as if I was unwillingly duplicating the strangling grip, that 
chokes him and his house with the on-going reduplication of the image.

The father was willing for the photographs of him and his house to be exhibited, and after a 
brief conversation with the lawyer allowed me to use them. Although we hadn’t discussed it, it 
was clear that even though he didn’t hold the copyright, the rights to the images taken inside his 
home, without his knowledge or agreement, belonged to him, and him alone. Should I leave the 
photos here? I asked A., Better not, she said without hesitating, and I returned them all to the 
my bag.

הוא לא מבין מתי המפקחים צילמו את הבית, ולמה? הרי אין שום בעיה עם הבית, רק עם 
הקומה שלמטה. איך הם הגיעו לחדרים בתוך הבית ומה חיפשו שם? הוא זוכר את אותו 
היום שבו ישב לחקירה בסלון ביתו, הוא אומר שהמפקחים לא מגיעים הרבה לבית. הוא 
מזהה שהצילומים ישנים, ולפי הלבוש של הילדה צולמו בשני ביקורים שונים. אני היום 
יכול לתת לילדים שלי רק את מה שהכרחי, לא יכול להבטיח להם שום דבר יותר מזה. 
הוא מדבר בערבית, את הרוב אני לא מבינה ו-א' מתרגמת, את מה שהיא לא מתרגמת אני 
רואה, הוא מרים את ידו ותופס את גרונו באצבעותיו, خنقونا, כנקונא, חונקים אותנו, לא 
מתירים לנו לחיות. הוא חזר ואחז בגרונו שלוש או ארבע פעמים נוספות במהלך השיחה. 
הרגשתי שלא מרצוני שכפלתי את החנק, החנק שסוגר עליו ועל הבית, בפעולות החוזרות 

ונשנות עם הדימוי.

האב אמר שהוא מוכן שאציג את הצילומים שלו ושל ביתו ואחרי שיחה קצרצרה עם 
העו"ד, אישר לי להשתמש בהם. לא דיברנו על זה, אבל זה היה ברור: למרות שהן אינן 
שמורות לו, הזכויות על הדימויים שצולמו בין כותלי ביתו ללא הסכמתו או ידיעתו אינן 
שייכות לאף אחד מלבדו. להשאיר כאן את הצילומים? שאלתי את א', עדיף שלא, אמרה 

ללא היסוס, ואני אספתי את הכול חזרה לתוך התיק.

מה שנראה בצילום והתצלום עצמו - הוא המקום. ניתן לחוש ולשלוט בו 
דרך היכרות מרחוק. המקום מייצר מרחב מוגדר ליצירתו של שיח פנימי 
וגוף זיכרון משותף, המאפשר למפקחים, ולמתבוננים, לפתח קרבה דרך 

ידע והיכרות עם הבית המצולם וסביבתו, קרבה המשתמרת ומתעצמת 
בשהייה ממושכת במקום דרך פעולות חוזרות של סימון והעתקה. הדימוי 
של הבית, המאוחסן בתיקי הארכיון הפלילי בקריית העירייה, הוא העתק 
של הבית על פני הקרקע. הוא מאפשר את התקיימותם של יחסי חליפין 

שקטים בין דימוי למקור, בין שייכות לטריטוריה, בין זכויות היוצרים 
בתצלום לזכויות הבעלות על הבית.

What is seen in the photograph – the house in the photograph as 
well as the photograph itself – is The Place, it can be felt and 
controlled from a distance. The place reproduces a defined space 
for an internal discourse and a shared memory that allows the 
supervisors and other viewers to develop a close relationship 
by getting to know the photographed house and its inhabitants. 
This relationship deepens with time through the ongoing use and 
reduplication of the image. The image, which is kept in the 
municipality's judicial archive, is a copy of the house on the 
ground: it allows the silent exchange between the source and 
its duplication, between belonging and territory, and between 
the copyright of the photograph and the ownership rights to the 
house.



הפסקת  צו  הדבקת   2003 לשביעי   29“
עבודה”, כך נכתב מתחת לצילום שהודבק 
על נייר רשמי של עירייה הנועד להתכתבות. 
בצילום אפשר לראות כניסה או חלון בשלבי 
בצורה  המשקוף  לאבני  הוצמד  הצו  בניה, 
מאולתרת וכמעט נעלם בהן. צווים מודבקים 
או מוצמדים על קיר חיצוני ובמקרים רבים 
עלולים לעוף ברוח, להרטב בגשם ולהעלם. 
לפעמים זהו צו הריסה מנהלי שביצועו עלול 
להעשות ב-24 השעות שלאחר הדבקת הצו, 
שלבונים  מבלי  להתרחש  עלולה  וההריסה 
ניתן מספיק זמן לגלות את הצו ולערער עליו 
בבית המשפט. במקרים כאלו הצו המצולם 
יותר  מאוחר  לטעון  למפקחים  מאפשר 
פי  ועל  תקין  באופן  המשפט שפעלו  בבית 

ההוראות. 

Gluing order for cessation of 
work 29/7/03 was written underneath the 
photograph pasted on a sheet of municipal 
stationary paper. The photo shows a window 
or an entrance under construction; the order 
was stuck on the stones of the frame and is 
almost invisible among them. There is no postal 
delivery service for the Palestinian residents 
of East Jerusalem so affixing orders on the 
external walls of houses is considered part of 
the supervisors' routine. Such orders can include 
an Administrative Demolition Order in which 
demolition can take place within 24 hours and 
30 days from the moment the order was affixed. 
Sometimes orders blow away in the wind, are 
soaked by rain and fall off, or just disappear. 
In such cases, the photo of the order allows the 
inspectors to claim later in court that they acted 
appropriately and according to regulations. 

429/6
30 ליולי, 08/תיק/2004/זהות לא ידועה/בית חנינה

July 30, 08/file/2004/Unknown family house/Beit Hannina

594/6
30 ליולי, 08/תיק/2006/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר

 July,08/file/2006/Unknown family house/Jabel 30

589/6
30 ליולי, 08/תיק/2006/זהות לא ידועה/ג'בל מוכבר

 July,08/file/2006/Unknown family house/Jabel 30
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696/6
30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת אבו-חדיר/שועפט

July 30, 08/file/1998/Abu Khdir family house/Shuafat

30 ליולי, 08/תיק/2006/זהות לא ידועה/מחנה פליטים שועפט476/6
July 30, 08/file/2006/unknown family house/Shuafat Ref. Camp



H., a supervisor working for years in the 
city’s eastern district, says that he writes 
on the photos so he can find his way 
around more easily. He says that with 
the photographs his mind is constantly 
shifting from two to three dimensions. 
Issuing a demolition order for a building 
which isn’t yet ready for dwelling requires 
careful documentation of every detail. 
I take photos of missing plaster, if there 
are no doors or windows, and make 
sure I cover all sides of the building; we 
now also take a panoramic photo.  H. 
says that over time, as they gain more 
experience, the supervisors improve their 
documentation methods, which leads 
to tighter enforcement.  After years on 
the job, and hundreds of hours in court, 
he’s learned how the lawyers think, their 
strategies in court hearings, and has 
developed methods that anticipate their 
questions in order to supply firm evidence.  
It’s a job with a tremendous amount of 
power, he told me; a demolition order is 
a brutal act.  More than once I’ve showed 
up during a demolition and, to tell you the 
truth, my heart broke.  I remember once 
standing in front of a building and saw a 
child go inside for a moment, retrieve a 
toy and leave. I represent the law, he said, 
I have no choice, it’s black and white.  We 
provide the information and everything 
goes to the bosses who decide what to do 
next.  What’s most important is to retain 
one’s humanity, not to become dulled.

I hereby confirm that I 
glued this order to the 
external wall of the above 
building on 8 November 
2007, at 10:29 a.m.  My 
name://Signature://
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על  זה  צו  הדבקתי  כי  מאשר  הנני 
קיר חיצון של הבניין הנ”ל ביום ה-8 
שם   10:29 בשעה   2007 לנובמבר 

המדביק:///חתימת המדביק:///

העיר,  מזרח  בנפת  ותיק שעובד  מפקח  ח., 
מספר שהוא כותב על צילומים כדי שיהיה 
לו קל להתמצא בשטח, הוא כל הזמן עובר 
צו  הפקת  מימד.  לתלת  מימד  מדו  בראש 
למגורים  ראוי  לא  שעדיין  למבנה  הריסה 
הפרטים,   בפרטי  מדוקדק  תיעוד  דורשת 
אני מצלם כשחסר טיח, אם אין חלונות או 
כיוונים, עכשיו  יחסרו  ודואג שלא  דלתות, 
מספר  ח.  פנורמי.  צילום  גם  עושים  אנחנו 
שהמפקחים עם הזמן והוותק משכללים את 
שיטות התיעוד וכך גם מתהדקת האכיפה. 
בבית  שעות  ומאות  בעבודה  שנים  אחרי 
והניסיונות  משפט, הוא לומד את השיטות 
כדי  עצמו  את  ומתאים  הדין  עורכי  של 
לתת להם מענה. זה תפקיד עם המון כוח, 
צו הריסה זו פעולה ברוטאלית. הגעתי לא 
פעם במהלך הריסה והאמת, הלב נחמץ. אני 
זוכר שעמדתי מול הבית וראיתי את הילד 
נכנס רגע לפני לבית, לקח צעצוע והלך. אבל 
אני בצד של החוק, אין לי בחירה, זה שחור 
והכל  הנתונים  את  מביאים  אנחנו  ולבן. 
עובר לבוסים שמחליטים מה לעשות הלאה. 
...הכי חשוב זה לא לאבד את האנושיות, לא 

להיות כהה.  
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693/6
30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת אבו-חדיר/שועפט

July 30, 08/file/1998/Abu Khdir family house/Shuafat



כשהתפנה לשוחח איתי היו לו רק מספר דקות והחלטתי לשאול אותו על צילום שתפס את תשומת ליבי עוד קודם לכן, 
והצחיק אותי. הצילום, בגודל 10 על 15, הוצמד לפרסומת ממוסגרת של חברת JCB ונראה בו טרקטור מרחף באוויר, מעל 
חומות העיר העתיקה. הוא לא חשב שזה מצחיק בכלל, למעשה, פניו קדרו כשאמר לי שזה צילום מאחת הפעולות הרציניות 
ביותר שעשו, במהלכה נכנסו מהאוויר אל תוך הסמטאות הצרות של העיר העתיקה בכדי להרוס מבנה שנבנה ללא היתר. 
אם הם חושבים, אמר, שהם יכולים להערים עלינו ולבנות במקומות שאין לנו גישה אליהם, הם טועים, אמר, בתחבולות 

מלחמה נעשה להם.

ב-22 ליולי הייתי בבניין העירייה במחלקה לפיקוח על הבנייה, באותו אחר הצהריים קבוצה של עובדים גהרה מעל תאו 
של מתאם ההריסות בעירייה, ירון אליאס, וצפתה בשידור חדשות ממכשיר טלויזיה נייד. הם צפו בשידור ישיר כמה דקות 
אחרי אירוע בו צעיר פלסטיני תושב מזרח ירושלים נסע על טרקטור ברחוב המלך דוד תוך כדי שהוא פוגע באנשים ובכלי 

רכב ותוך זמן קצר נורה למוות על ידי אזרח חמוש.

On July 22 I was in the municipality’s Building Inspection Department. That afternoon a group of employees leaned into the 
cubicle of Yaron Elias, the Demolition Coordinator of the department, they were all watching a news broadcast on a small portable 
TV.  It was live, shortly after a young Palestinian resident of East Jerusalem drove a tractor down King David Street, hitting 
pedestrians and vehicles.  A few minutes later he was shot to death by an armed civilian.

146/6
22 ליולי, 08/פיגוע/רחוב המלך דוד

July,08/the attack/King David Street 22

076/6

22 ליולי, 08/תאו של ירון אליאס/מחלקה לפיקוח על הבנייה/עיריית 

ירושלים/צלם מקור: ירון אליאס

July,08/Yaron Elias's cubicle/Building Inspection Department/Jer. 22

.Muni/original photographer: Yaron Elias

113/6
22 ליולי, 08/פיגוע/רחוב המלך דוד

July,08/the attack/King David Street 22

22 ליולי, 08/תאו של ירון אליאס/מחלקה לפיקוח על הבנייה/עיריית ירושלים075/6

.July,08/Yaron Elias's cubicle/Building Inspection Department/Jer.Muni 22

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

כשהתפזרה ההתקהלות ניגשתי אל ירון אליאס, מתאם ההריסות, ושאלתי אם יש לו זמן להחליף איתי כמה מילים. הוא היה 
בדיוק עסוק וביקש ממני להמתין, היה לו ביד צילום אוויר מודפס על נייר A4  שעליו סומן אזור קטן בעיגול אדום. שאלתי 
מה זה התצלום המסומן שבידו, הוא הסביר לי שזה תצלום אוויר של בית המחבל שביצע את הדריסה ברחוב המלך דוד 
כחצי שעה קודם לכן. נדהמתי מהמהירות שבה המידע על זהותו של האיש מגיע למחלקה ומעובד כבר לידי מטרה מסומנת 
על פני הצילום, תהיתי למה מצא לנכון לאתר את ביתו של הצעיר על פני הצילום, האם הוא בודק אם נפתח תיק פיקוח על 
עבירת בנייה בבית, ובאיזה אופן, אם בכלל, האירוע קשור לתפקידו כמתאם הריסות במחלקה לפיקוח על הבנייה בעירייה? 
כבר בפגישה הקודמת שלי עם אליאס הבנתי ששאלות כאלו אני לא יכולה לשאול, הוא הבהיר לי שהוא לא מעוניין לדבר 
על התפקיד שלו כמתאם הריסות, לא מדובר בסיפורים שלי ולא מדובר באנשים, אלא בחוק. מי שלא מבין את זה, לא 

מתאים לעבודה. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

After the group had dispersed I went over to Elias and asked whether he had a few minutes to talk with me.  He was busy and asked 
me to wait while holding an aerial photo printed on a sheet of A4 paper, on which a small area was marked with a red circle. I asked 
him what the photo was, he said it was an aerial photo showing the home of the man who ran people over with the tractor on King 
David Street half an hour earlier. I was surprised at how quickly information about the man's identity had reached the department 
and already turned into a marked target on the photo. I wondered what Elias had to do with the location on the photo; perhaps he 
wanted to find out whether the man's family had a file on illegal construction? but in what way was the incident connected to his 
role as Demolition Coordinator? I already realized during my previous meeting with Elias that I couldn’t ask him such questions. 
He had made it clear to me that he has no interest in discussing his role in the department, It has nothing to do with my personal 
point of view, or with any other person's; it’s about the law. Whoever doesn’t understand that, isn’t cut out for the job.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////////////

Elias had a few moments to chat with me and I decided to ask him if he could tell me about a picture I had noticed in his cubicle 
long before. It showed a yellow tractor rising above the Old City's wall, as if in flight. A closer look revealed heavy iron chains 
suspending the tractor as if from a higher crane that was left outside the frame. As I was asking about the 'flying tractor' I noticed 
his face changing and assuming a very severe appearance; he told me that this was one of the most serious operations they've ever 
done, entering from above into the narrow alleys of the Old City in order to demolish an house that was built without a permit. If 
they think, he said to me, they can deceive us by building in places we cannot reach, they are wrong, as we will always outwit them 
with devious stratagems.



 7/DELIVERY/p.37/36
Warnings are delivered by the supervisors and the 
forces that accompany them to whoever is present on the 
construction site or at home. The Warning is phrased 
and printed in Hebrew, the official text is sometimes 
translated into Arabic ad hoc and handwritten next to 
the Hebrew text, the original is left with the recipient 
and a copy remains in the file. In the Warning, the 
builder is ordered to stop all building activities and 
return the site to its previous state; in case the order 
is not fulfilled, you will be prosecuted in court. The 
Warning is a detail, a trace of a working mechanism 
of deterrence which operates in the particular 
geographical area of Jerusalem. The police and army 
forces who accompany the supervisors are present in 
the Palestinian public space which is expropriated on 
a regular basis, with fixed and unexpected checkpoints 
and patrols. Furthermore, the construction of the 
Separation Barrier threatens to disconnect many homes 
from the city, their livelihood, and their organic 
environment. The private house becomes the only refuge 
for the community of residents who are deprived of 
their civil rights in the public sphere. The ongoing 
surveillance of the private homes built with or without 
a permit, pushes and displaces a whole community into 
nothing more than zero living space.  
 
The simple privilege of being protected from constant 
exposure, scrutiny and surveillance is a basic 
condition for developing an empowered position from 
which one can resist such measures that expropriate 
one's right to privacy. The resistance that can be seen 
in the photographs is not directed only at the mere act 
of photography, rather, it is visible in the anxious and 
threatened faces of the photographed people, telling 
of the impossibility to oppose, having been left with 
no choice but to accept the power the photographer 
represents. The collection of these photographs 
links together many acts of building which are turned 
singular and controlled within the archival space. The 
release of the images from their forced confinement in 
the files is an attempt to visualize the fragmented and 
singular building acts as a civil movement of people 
who are trying to take possession of their expropriated 
civil rights. This collection of photographs is a small 
detail out of a vast quantity of photographs in the 
archive, the snapshots taken by supervisors during 
their work is probably the most comprehensive testimony 
one can find of the ongoing surveillance alongside quiet 
civil resistance. In light of this, the demolition of 
houses seems like a special spectacle arranged by the 
regime in order to disguise and distract attention from 
the ongoing rehearsal of power from within the intimacy 
of the archive. The administrative use of photography 
enables the dissemination of evidence by a brutal 
policy that holds the physical and conceptual home 
under a constant reality of danger, close proximity to 
disaster, and everlasting distance from a future. 

התראות נמסרות על-ידי המפקחים וכוחות הביטחון 
שמלווים אותם למי שנמצא בשטח הבנייה, או בבית. 

מסמך ההתראה מנוסח ומודפס בעברית, הטקסט 
הרשמי מתורגם לערבית באופן מאולתר ובכתב יד 
לצד העברית, והעתק שלו מופיע בתיק. בהתראה 
נדרש הבונה ללא היתר לעצור את עבודות הבנייה 
ולהחזיר את המצב לקדמותו: אם לא תמלא אחר 
ההתראה הזאת ינקטו נגדך באמצעים משפטיים. 
ההתראה על הנייר היא עקבה לפרט מתוך מערך 

שוטף של התראה-הרתעה במרחב הגאוגרפי המסוים 
של העיר. כוחות הביטחון, המשטרה והצבא, המלווים 
גם את המפקחים, נוכחים במרחב הציבורי המופקע 

דרך קבע במחסומים וסיורים קבועים ומאולתרים. 
בד בבד, בניית חומת ההפרדה מנתקת ומאיימת 

לנתק בתים רבים מהקשר לעיר, לפרנסה, ומסביבתם 
האורגנית. הבית הפרטי הופך להיות מקום המפלט 
היחידי לקהילת התושבים, שהאפשרות לתרגל את 

אזרחותם במרחב הציבורי אסורה עליהם. עם המעקב 
הגורף אחר המרחב הפרטי ובהריסת בתים שנבנו ללא 
היתר, קהילה שלמה נדחקת לכדי אפס מרחב מחייה.  

הזכות להיות מוגן מחשיפה, ביקורת ומעקב בלתי-
פוסקים היא תנאי בסיסי לפיתוחה של עמדה מועצמת 

שממנה אדם מסוגל לעצב את הגבולות ולהתנגד 
לחדירה לפרטיותו ולשלילה של זכויותיו. לפיכך 

ההתנגדות איננה כזאת המופנית כלפי פעולת הצילום 
עצמה; תחת זאת היא ניבטת בדאגה הניכרת בפניהם 

של המצולמים ומספרת על האיום המתלווה לעצם 
נוכחותם של הצלמים במקום ועל אי-האפשרות 
שנותרת בידיהם להתקומם כנגד מה שהצלמים/

מפקחים מייצגים.
פעולת האיסוף של הצילומים האלו היא ניסיון לחבר 

יחדיו פעולות רבות של בנייה שבין כותלי הארכיון 
הופכות מבודדות, נשלטות, מכונסות כל אחת בתיק 

והופכות כל אחת למקרה נפרד כשלעצמו. חילוץ 
הבית מהריתוק שנכפה עליו בתיק, והחיבור של כל 

המקרים הפרטיים ביחד, הוא ניסיון לראות את הבנייה 
המבודדת בתיק הפלילי כתנועה אזרחית של אנשים 

שהופקרו מאזרחותם, המספרת את סיפורה של 
קהילה שלמה. זהו חלק קטן מתוך כמות עצומה של 
ראיות לתנועה אזרחית שאין לה עדות מקיפה יותר, 

אולי, מזו שנעשית על-ידי שליחיה/צלמיה של העירייה 
עצמה במשך שנים ארוכות. הספקטקל של הריסות 

הבתים הוא פעולת הסחה לביורוקרטיה המתזמרת את 
הפעלת הכוח באינטימיות של חדרי הארכיון. השימוש 
שהיא עושה בצילום מאפשר להפיץ ראיות להפעלתה 

של מדיניות ברוטאלית יומיומית, הממקמת את הבית 
במציאות תמידית של סכנה, של קרבה מתוחה לאסון, 

ובמרחק תמידי מעתיד.

7/מסירה
7/DELIVERY 



On Monday, March 16, 1998, you parked your vehicle: municipal vehicle No. 3338, type: 
Toyota, colour: Green, on an unpaved area in Silwan, Wadi Hilweh, next to a hill supported 
by concrete buttresses. You came out of the vehicle holding white sheets of paper. Later 
you stood behind the vehicle while another man, with whom you arrived, stood five meters 
away from you, holding a camera.  Your associate photographed you holding the papers in your 
hand, outstretched toward the hill behind you.  You seemed to be saying:  Look, here it is! 
I was there, I saw it with my own eyes.  As if a photo of the building isn’t enough to prove 
that it existed. You know that the image is unstable by nature, that the same photo of the 
building may, in someone else’s hands, speak with a different voice, and you want to close 
that breach. The building isn’t the subject of your photo; you yourself are. Your presence 
as a representative of the law is the matter in the photograph, you determine the image's 
scale of objectivity with your body, as well as the relationship between the truth and the 
image. Your body is the original fingerprint, the signature that proves the authenticity of 
the incriminating evidence. You embody the law, and the law materializes through you. 

299/7
30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת "ג'האלין"/בית חנינה

July 30, 08/file/1999/Jahalin family house/Beit Hannina

ב-16 במרץ 1998, יום שני, העמדת את רכבך – רכב עירייה מספר 3338 מסוג טיוטה, בצבע ירוק, בשטח עפר הנמצא 
בסילוואן, ואדי חילווה, לצד גבעה מוחזקת בתומכות בטון. יצאת מהרכב מחזיק בניירות ונעמדת מאחוריו, אדם נוסף 
שהגיע עמך למקום נעמד במרחק של כעשרה מטר ממך וצילם אותך בעודך מרים למעלה את הניירות כשידך נטויה 
לכיוון הבית שעל הגבעה מעליך. נדמה שאתה אומר: תראו, הנה זה! אני הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי. כאילו תצלום 
של הבית איננו מספיק בכדי להוכיח את קיומו, בחרת לצלם אותו שוב ובצילום הזה שתלת את עצמך; אתה יודע שצילום 
של הבית, בידיו של מישהו אחר, עלול לדבר בקול אחר, ואת הפרצה הזאת אתה מבקש לתקן. הנושא בתצלום איננו 
הבית, אלא אתה עצמך. דמותך כנציג החוק היא המוקד בצילום, בגופך אתה מסמן את קנה המידה, את היחס בין 
הצילום לאמת. גופך הוא טביעת האצבע המקורית, החותמת שמוכיחה את האותנטיות של הראיה המרשיעה. אתה מגלם 

את החוק והחוק מתגלם בגופך.



309/7
30 ליולי, 08/תיק/1999/בית משפחת "ג'האלין"/בית חנינה

July 30, 08/file/1999/Jahalin family house/Beit Hannina

30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת ראנם/סילוואן672/7

July 30, 08/file/1998/Ganem family house/Silwan

30 ליולי, 08/תיק/1998/בית משפחת ראנם/סילוואן681/7

July 30, 08/file/1998/Ganem family house/Silwan
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זכויות היוצרים לגבי הצילומים המקוריים שבארכיון שמורות לעיריית 
ירושלים. 

צילום וכתיבה / חגית קיסר
דיוקן עם 170 דונאם, צילמה: נועה בן שלום.

תרגום לאנגלית / צ'רלס ס. קיימן
הגהה אנגלית / דיאנה רובננקו

עריכה לשונית בעברית / אפרת אבן-צור

ת //   ו ד ו ת  //
אופיר מאי / מנהל המחלקה לפיקוח על הבנייה / עו"ד דני ליבמן /  
סגן היועמ"ש / ירון אליאס / מתאם ההריסות במחלקה לפיקוח על 

הבנייה / פ.ק.ח המפקחים
/ המחלקה לאנתרופולוגיה  אירווינג  / ד"ר אנדרו  רופרט קוקס  ד"ר 
נטע  עו"ד   / ספרד  מיכאל  עו"ד   / מנצ'סטר  באוניברסיטת  חזותית 
ליאת   / אזולאי  אריאלה   / שלום  בן  נועה   / לבני  אפרת   / פטריק 
בריקס-אתגר / מאיר מרגלית / מרב פימה / אני לופז / אלעד אוריין / 
אילה רונאל / עמותת זוכרות / עמית טופוס/ נימר שעבאן וא. בתרגום 

ואיתור המצולמים / תודה מיוחדת לנורמה מוסי.

 DECEMBER 2009 דצמבר
// Thanks // Ophir May / director of the Building 
Inspection Department / Att. Dani Libman / the 
municipality’s Assistant Legal Advisor / Yaron Elias / 
Demolition Coordinator / the supervisors / P., K., H.
Dr Rupert Cox / Dr Andrew Irving / in the University 
of Manchester's Visual Anthropology Department / 
Att. Michael Sfard / Att. Neta Patrick / Efrat Livny / 
Noa Ben Shalom / Ariella Azoulay / Liat Brix-Etgar / 
Meir Margalit / Merav Fima / Elad Orian / Ayala Ronel 
/ Zochrot / Amit Topus / Nimer Sha'aban and A. for 
translating and locating the photographed residents.

Photography and writing / Hagit Keysar
Portrait with 170 Dunam / photographer / Noa Ben shalom
English translation / Charles S. Kamen
English editor / Diana Rubanenko
Hebrew editor / Efrat Even Zur

Copyrights on original photographs reserved to the 
Jerusalem Municipality.

fiestin@gmail.com                                    Zochrot.org


