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על המחברי
יצחק שנל – פרופסור לגאוגרפיה באוניברסיטת תל'אביב.
שאול משעל – פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב.
נטע סרבי ונועה שדה'גמפל – עוזרות מחקר בחוגי לגאוגרפיה ,מדע המדינה
ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
על המחקר
מחקר זה מתמקד בהבנת השיח הפנימי של מתנחלי גוש קטי ובחשיפת הלכי הרוח
החברתיי והפוליטיי בתו* ההתנחלויות בגוש ומנסה להבי את המניעי ואת
ההקשרי החברתיי והפסיכולוגיי שבמסגרת בוחרי מתנחלי גוש קטי את דפוסי
פעולת .הבנת השיח של המתנחלי נעוצה בהבנת הדר* שבה ה רואי את המושג
"מקו ביתי" – מקו גאוגרפי המתקשר לזהות האישית והקהילתית שלה.

על המכו
בשני האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוו לסוגיות של
מדיניות .ד"ר סטיב ה' פלורסהיימר יז את ייסודו של מכו שיתרכז בסוגיות מדיניות
ארוכות טווח .מטרתו הבסיסית של המכו היא לחקור תהליכי יסודיי שיעסיקו את
קובעי המדיניות בעתיד ,לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכי
אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה .תחומי המחקר המתנהל
במכו ה :יחסי דת ,חברה ומדינה בישראל; יהודי וערבי בישראל; ישראל ושכנותיה
הערביות; חברה ,מרחב וממשל בישראל.
חברי הוועד המנהל של המכו ה :ד"ר סטיב ה' פלורסהיימר )יו"ר( ,עו"ד י' עמיהוד
ב'פורת )סג יו"ר( ,מר דוד ברודט ,לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ,ומר הירש גודמ ,עמית
מחקר בכיר במרכז יפה ללימודי אסטרטגיי ,אוניברסיטת תל'אביב .ראש המכו הוא
פרופ' עמיר גונ ,מ המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלי .משנה לראש
המכו הוא פרופ' שלמה חסו מ המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלי.
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הצגת המחקר

רקע
תכנית הפינוי של יישובי יהודיי מרצועת עזה ומצפו השומרו במסגרת תכנית
ההתנתקות מפצלת את החברה הישראלית .הרוב תומ* במדיניות הממשלה והכנסת ,א*
מיעוט נחוש מערער בלהט מאבקו על סמכות המוסדות הדמוקרטיי של המדינה לקבל
החלטת פינוי .הדר* שבה התקבלה ההחלטה בכנסת יכולה להעיד על מורכבות המצב.
פינוי היישובי מחבל עזה ומצפו השומרו כרו* באילו 2אזרחי לעזוב את בית בניגוד
לרצונ .בית זה זכה בעבר להכרה של ממשלות ישראל השונות ולתמיכת הכלכלית
והאידאולוגית .עתה הופ* בית של מתנחלי גוש קטי מבית אפו הילת חלוציות
למכשול בפני השלו המיוחל .עזיבת בית אינה פעולה פשוטה .פירושה התנתקות
מקהילה מוכרת ופרדה מפרק חיי .עזיבה של מקו כרוכה בדר* כלל במתחי ובסערות
נפש ,קל וחומר כאשר מדובר בפינוי ובעזיבה שלא מרצו למע מטרות מדיניות הנוגדות
את אמונת ואת השקפותיה הפוליטיות של המתיישבי .קליאוט ואלבק כותבות
בספר על פינוי סיני כי הגירה היא תנועה מרצו או בכפייה של אנשי ממקו אחד
למשנהו .הגירה מרצו היא מימוש הצור* להתקד בסול הכלכלי חברתי .הגירה כפויה
מאלצת את האד לעקור בניגוד לרצונו ,ולרוב ללא יכולת לבחור את יעד ההגירה
)קליאוט ואלבק.(1996 ,
מתנחלי גוש קטי ראו את עצמ כחלוצי המקיימי ציווי התיישבותי ברוח
האידאולוגיה הציונית .ההתיישבות החלוצית בישראל היא מרכיב חשוב באידאולוגיה
הלאומית המדגישה עבודה חקלאית ועבודת כפיי) .קליאוט ואלבק .(1996 ,רבי
מהמתיישבי מחזיקי באמונה דתית עמוקה הקושרת אות לקרקע שה יושבי עליה
ומעבדי אותה .כל אלה מוקרבי עתה על מזבח הצור* לוותר על חלקי אר 2למע
יצירת רוב יהודי במדינת ישראל.
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מתנחלי רצועת עזה מתמודדי ע חוויה טראומטית של עקירה מיישובי שהפכו
לבית בשלושי השני האחרונות .ה אינ נדרשי רק לעבור לבית אחר ,אלא לוותר
על מפעל חיי של אשר מילא את הוויית יותר מדור .רבי נולדו בבית בעזה
והאמינו כי ה שליחי של חברה הרואה בה חלוצי לפני המחנה .לרבי מה הבית
הוא מימוש של צו דתי ולאומי בנוס להיותו הגשמה עצמית והצלחה כלכלית .ה עברו
מדירה קטנה בערי או במושבי הדרו לבית גדול ומרווח שבנו במו ידיה ברצועת עזה.
המקו שבנו הוא מקו גדול המכיל את אר 2ישראל כולה ואת המצוות הקשורות
ביישובה לצד היותו בית פרטי שהעניק לה תחושת ער* עצמי והתקדמות בסול
החברתי .הבית הפ* לציר המרכזי שסביבו מתאחדי ההיבט האישי ,החברתי ,הלאומי
והדתי של קיומ .עתה עומדי כל אלה בסכנת חורב בעקבות החלטת ממשלה ובגיבוי
של חברה שבגדה ,להערכת ,בערכי ובמיתוסי שבעקבותיה הגיעו והתיישבו במקו.
כיצד מתמודדת קהילה חלוצית של מתנחלי ע מציאות זאת? כיצד ה תופסי את
משמעות המקו ,וכיצד מתפתח השיח הפוליטי סביב התנתקות? מה נית ללמוד
מתפיסת המתנחלי את חוויית העקירה על המדיניות הראויה לפינוי מבתיה? הא
נית לצמצ את עצמת המשבר העובר על המתנחלי ולמת את התנגדות לפינוי?
בשאלות אלה מבקש מחקר זה לעסוק.

מטרות המחקר
מטרת המחקר ,היא להקי את החוויה הכוללת של הפינוי ושל המאבק בו .ברצוננו
לבחו את השיח הפנימי של מתנחלי גוש קטי ולחשו את הלכי הרוח החברתיי
והפוליטיי בתו* התנחלויות הגוש תו* ניסיו להבי את המניעי ואת התפיסות של
המתנחלי .אנו ננסה לנתח את אופי המאבק שמנהלי אנשי הגוש בתכנית ההתנתקות
תו* התייחסות ליחסי הכוח בי מתנחלי הגוש לבי מנהיגות מתנחלי יו"ש ,היוצרי אופני
שיח שוני .ברצוננו לבחו את תפיסות המתנחלי ביחס למקו מתו* הנחה כי
ה"מקו" מקבל משמעויות שונות :משמעות רומנטית ,תיאולוגית והיסטורית לצד
משמעויות אישיות )שלג ;2004 ,קליאוט ואלבק ;1996 ,פאסיק .(2003 ,המחקר בוח
משמעויות אלה ואת ביטוי בשיח של קבוצת המחקר – מתנחלי גוש קטי .נוס לכל
אלה אנו מנסי להבי את טבעה של תופעה חברתית מורכבת – עקירת אד מביתו
בניגוד לרצונו – ואת ההשלכות הנובעות מכ* על זהותו ועל איכות חייו .אנו מבקשי
לבחו את המשמעות שמייחסי מתיישבי גוש קטי לבית ולעקירה ממנו .כל זאת
במסגרת המאבק הפוליטי נגד תכנית ההתנתקות.
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המחקר מבקש לחשו את השיח המקומי המתגבש בגוש קטי לנוכח תכנית הפינוי ,שיח
אשר נקלע למתח שבי השיח הדתי'לאומי של מנהיגות המתנחלי מיהודה ושומרו לבי
השיח הציבורי הרחב .המחקר מבקש לגלות את נטיות הלב של מתנחלי גוש קטי .אנשי
גוש קטי נקרעי בי הקולקטיב הישראלי ,שלכאורה נטש אות ,לבי האליטה
הלאומית'דתית של מנהיגות המתנחלי ביהודה ושומרו .ה נקרעי ג בי מחויבות
לבית הלאומי'אמוני שלה ,שקרא לה להתגייס אל הספר החדש ,לבי הדאגה לבית
הפרטי שבנו.
במחקר זה נציג את המתח בי מבנה השיח של מתנחלי גוש קטי לזה של מנהיגות
המתנחלי מיהודה ושומרו .הראשו הוא שיח אנושי ,קהילתי ואישי ,והשני – שיח
לאומי'אמוני .כל אחת מצורות השיח מגדירה את הבית באופ שונה בהתא לתפיסת
עולמה .אנחנו לא נדו בסוגיות פוליטיות .מטרתנו היא להתחקות אחר תמונת העול
של מתנחלי גוש קטי מתו* ניסיו להבי את דאגותיה ואת מצוקותיה לנוכח עקירת
הצפויה מבתיה.
שאלות המחקר מוצגות באופ כללי ,ללא ירידה לפרטי .כ* אנו שומרי על פרספקטיבה
רחבה ככל האפשר ומאפשרי לחוויה במלוא היקפה לבוא לידי ביטוי בתהלי* המחקר.

שיטת המחקר
עבודה מחקרית זו שואבת את השראתה ואת דרכי פעולתה מהדינאמיות ומהאינטנ'
סיביות של האירועי במציאות ,והיא מתבססת על שיטת המחקר האיכותנית'פרשנית.
ראשית לכול אנו שואלי מהו אופי מאבק של מתנחלי גוש קטי ערב הפינוי ,ואיזה
מתח נבנה בינ לבי מנהיגות המתנחלי ביהודה ושומרו .בהמש* אנו מבקשי להבי
מה המרכיבי המשמעותיי ביותר בקשר שבי המתנחלי למקו ,המרכיבי
המשמעותיי בכינו זהות בהקשר של מקו .לבסו ננסה להבי את מאפייניו
הייחודיי של גוש קטי ולהסביר את החששות הכבדי ביותר של מתנחלי גוש קטי
לנוכח הפינוי הצפוי.
המחקר נער* בי החודשי יולי  – 2004פברואר  .2005הוא כלל ראיונות ע תושבי הגוש
ואיסו וניתוח של חומר כתוב :עיתונות חילונית )'האר' ,'2ידיעות אחרונות' ו'מעריב'(
ודתית )'מקור ראשו'' ,דיוק'' ,בשבע'( ,דפי מידע וכתבי המחולקי בבתי הכנסת
)ביניה' :מעייני הישועה'' ,שבתו'' ,מעט מ האור'' ,באהבה ובאמונה'( ,עלוני תעמולה
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)חוברת למסביר בגוש קטי( ,עלו גוש קטי 'בגוש אחד' ואתרי אינטרנט ,כגו :אתר
הבית של גוש קטי ומטה המאבק.
אנו מתבססי על שלושי ראיונות אישיי בני כחצי שעה עד שעה ע מתנחלי מגוש
קטי .המרואייני הסכימו להשתת בריאיו מובנה למחצה ,שנת מקו ג לתגובה
ספונטאנית ולתכני מעולמ הפנימי .המתראייני התבקשו לענות באופ חופשי,
והובטח לה כי תישמר האנונימיות שלה .הריאיו בנוי משני חלקי :החלק הראשו
עוסק בתפיסות ובעמדות לגבי תכנית ההתנתקות ואופי המאבק )לדוגמה :הא את/ה
מסכימ/ה ע סגנו המאבק? מי נות את הטו במאבקכ?( .החלק השני עוסק בתפיסות
של מקו ובתחושת מקו )לדוגמה :מה הער* המוס שבמגורי בגוש קטי? בעוד חמש
שני ,למה הכי תתגעגע/י?(.
המרואייני ה נשי וגברי בני  60'18החיי בגוש קטי .ביניה סטודנטי ,חקלאי,
מורי ,רבני ,עובדי מועצה ,נציגי מטה המאבק ועוד .חלק נולדו בגוש קטי ,אחרי
נמנו ע מקימיו או עברו אליו בעקבות נישואי או לימודי .הראיונות תומללו ועובדו
בשיטה של בניית קטגוריות משמעות .דר* זו אפשרה לחשו את הנרטיבי המרכזיי
בשיח סביב הקשר למקו והמאבק בתכנית ההתנתקות.
המחקר מתייחס לתופעות ולמצבי כאל ישויות שלמות .על'פי העמדה הפרשנית
קונסטרוקטיבית ,המשמעות שאנו מייחסי לעולמות שאנו חיי בה נוצרת בדר* של
הבנייה .המציאות שהמחקר האיכותני שוא לתאר היא מציאות של חיי היו יו ,כפי
שהיא נראית מנקודת המבט של האד המבנה אותה .המחקר האיכותני מניח כי הדר*
הטובה ביותר ליצירת תקשורת בי'אישית היא להתבונ ,לדבר ,להקשיב ולהשתת
)שקדי.(2004 ,
הגישה הפרשנית אינה מגלה תמונת עול אפריורית של הנתוני ,כי א מנסה לתאר
תו* כדי התבוננות אמפטית דיוק מפורט של תמונת העול של החברה הנחקרת.
המטרה היא לחשו בנוס לייחודיות התופעה הנחקרת ג מסקנה כללית על טבעה של
ההתנהגות האנושית :מבני ,דפוסי ומהויות ) .(Seamon, 1982במתודולוגיה האיכותנית
פרשנית החוקרי ה כלי המחקר העיקריי ,ואי לה כל כוונה להשפיע על הממצאי
או לשלוט בה באמצעות כלי סטטיסטיי .הקטגוריות לניתוח נובעות מתהלי* איסו
המידע ,שאינו כופה הנחות מוקדמות )שקדי.(2004 ,
בהמש* החיבור נסקור ספרות תיאורטית הדנה במקו ובאופני השיח הפוליטי הקשורי
אליו ומחקרי קודמי שעניינ חוויית המקו של המתנחלי .קוד לניתוח הממצאי
נציג את מרכיבי הטיעו של מועצת יש"ע .על בסיס זה נבח את השיח הפוליטי של
תושבי גוש קטי על "מקו".
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2

עיקרי הדברי

"מסורת גדולה" ו"מסורת קטנה" :שיח לאומי'אמוני ושיח מקומי
תכנית הפינוי של יישובי יהודיי מרצועת עזה ומצפו השומרו במסגרת תכנית
ההתנתקות מפצלת את החברה הישראלית .הרוב תומ* במדיניות הממשלה והכנסת,
והמיעוט מערער על סמכות המוסדות הדמוקרטיי של המדינה לקבל החלטת פינוי.
פיטורי שרי ופעולה של הממשלה בניגוד לתוצאות המשאל הפנימי בליכוד מערערי
עוד יותר בעיני המתנחלי את סמכותה של הממשלה לקבל החלטה על פינוי
ההתנחלויות .בעת כתיבת הדברי ,כחמישה חודשי לפני הפינוי ,יש למתנחלי תקווה
כי ההחלטה עדיי הפיכה.
מחקר זה מבקש לענות על שאלות הנוגעות לחוגי השוני של המתנחלי :הא ה
עשויי מקשה אחת ,או שמא נית להבחי ביניה בקבוצות של בעלי השקפות עול
ועמדות פוליטיות שונות? המחקר מבוסס על ראיונות ע מתנחלי בגוש קטי ועל
פרסומי שיצאו לאור מטעמ .הוא מתמקד בהבנת השיח הפנימי של מתנחלי גוש קטי
ובחשיפת הלכי הרוח החברתיי והפוליטיי בתו* ההתנחלויות בגוש ומנסה להבי את
המניעי ואת ההקשרי החברתיי והפסיכולוגיי שבמסגרת בוחרי מתנחלי גוש
קטי את דפוסי פעולת .הבנת השיח של המתנחלי נעוצה בהבנת הדר* שבה ה
רואי את המושג "מקו ביתי" – מקו גאוגרפי המתקשר לזהות האישית והקהילתית
של המתנחלי.
במהל* המחקר התברר לנו כי השיח המקומי בגוש קטי אינו חופ לשיח הלאומי'אמוני
של הנהגת יש"ע ושל האליטה של המתנחלי ,המיוצגת על'ידי גוש אמוני .התיאוריה
המתייחסת להבדלי השיח שבי אליטות אידאולוגיות ,חברתיות או מעמדיות לבי
קבוצות שוליי מוצגת במאמרו של רדפורד ) .(1960רדפורד טוע כי תבנית השיח של
האליטה היא "המסורת הגדולה" ,ותבנית השיח של חברת שוליי היא "המסורת

11

הקטנה" .ה"מסורת הגדולה" מייצגת את האידאולוגיה המובילה ,אשר נהגתה ותוכננה
בידי האליטה וההנהגה הפוליטית .ג'יימס סקוט ) (Scott, 1977מציג את הקשיי שנציגי
ה"מסורת הגדולה" נתקלי בה במפגש ע מתיישבי הפריפריה .האליטה חותרת בדר*
כלל להגמוניה ולהנחלת תפיסת עולמה ,שלא תמיד עולה בקנה אחד ע המסורות וע
המנהגי המקומיי שהתפתחו והשתרשו בשוליי .ג כאשר המסר הראשי מתקבל
באופ כללי ,הוא עובר שינויי והתאמות כדי שישתלב בדפוסי המסורות והמנהגי
המקומיי.
מצוידי בתשתית תיאורטית זו יצאנו לבחו את "המסורת הקטנה" של מתנחלי גוש
קטי.
קוד שנציג את ממצאינו ראוי לסכ בקצרה את "המסורת הגדולה" – השיח הלאומי'
אמוני של אליטת המתנחלי ,המיוצגת על'ידי מועצת יש"ע .שיח זה התגבש בעקבות
מלחמת ששת הימי ,והוא מתמקד ברעיו של אר 2ישראל כבית הלאומי של ע ישראל
לדורותיו .מתנחלי גוש אמוני מתיישבי בשטחי לש מטרות נעלות מהאינטרסי
העכשוויי בעול הזה ,כמו :רווחת חיי ,מוביליות כלכלית או דימוי עצמי משופר .ה
משרתי תכנית אמונית או תכנית לאומית גדולה מעולמו הצר של הפרט .לש
ההתנגדות לתכנית הפינוי ה מגייסי ג את ההלכה ,האוסרת על מסירת שטחי מאר2
ישראל לזרי .בלהט הוויכוח נשמעת הטענה ,כי בשאלה של פינוי יישובי משטחי אר2
ישראל קודמת סמכות הרבני לסמכות הממשלה .קביעות אלה שנויות במחלוקת אפילו
בקרב הציבור הדתי ,א* מועצת רבני יש"ע מציגה אלטרנטיבה לחוק ולדמוקרטיה ופוסקת
בסוגיות אלה באופ חד משמעי.

השיח המקומי
אוכלוסיית המתנחלי בשטחי היא אוכלוסייה הטרוגנית ,המורכבת מקבוצות המייצגות
עמדות פוליטיות שונות .ע הקבוצה המכוננת של המתנחלי נמני גורמי שוני:
חברי גוש אמוני חניכי ישיבת מרכז הרב ,אשר ראו במלחמת ששת הימי שלב נוס
בתהלי* הגאולה של שיבת ע ישראל לארצו ויישוב האר ;2מתנחלי בעלי השקפה
דתית'לאומית; חרדי שהגיעו לשטחי בעקבות היצע של דיור זול וחילוני אשר חיפשו
איכות חיי פרברית במחיר מסובסד .בתו* הקלידוסקופ הזה של אוכלוסיית המתנחלי
מהווי מתנחלי רצועת עזה קבוצה ייחודית .רוב תושבי גוש קטי ה דתיי .חלק
הגדול ממוצא מזרחי וממעמד בינוני'נמו* של החברה הישראלית .המעבר לרצועת עזה
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הבטיח למתנחלי אלה מוביליות חברתית וכלכלית ומעבר מהשוליי של המרחב
החברתי של ישראל אל לב החלוציות החדשה במרחבי הספר .בשנות שהות ברצועה
ה עברו תהלי* של העצמה מתוק השתייכות לספר החדש.
בלב ליבו של השיח המקומי של מתנחלי גוש קטי עומד הבית – המשפחתי והקהילתי –
בהקשר של כא ועכשיו .המקו הביתי הוא מוקד של תחושת ביטחו ,חמימות ,נינוחות
והתחדשות בחיי היומיו של פרט .זוהי נקודת האפס של הקיו האנושי בעול .למרות
שמתנחלי גוש קטי ה אנשי דתיי התומכי בסיפוח כל חלקי אר 2ישראל למדינת
ישראל ,אי ה נאבקי למע מטרות מטאפיסיות ברוח השיח הלאומי'אמוני ,אלא על
הבית שהעצי את תחושת העצמי שלה והקנה לה סטאטוס ומוביליות במבנה
המעמדי של החברה הישראלית.
מציאות הספר שאליה נקלעו מתנחלי גוש קטי מעצימה את תחושת המקו כמוקד
לגיבוש זהות אישית וכמקור מרכזי להבניית זהות חברתית .תחושת המקומיות מושפעת
משתי תופעות ייחודיות להתיישבות בספר :האחת ,תחושת הער* העצמי הנובעת
מההתגברות על קשיי הקיו באזורי הפרא ומהאתוס החלוצי של המתיישבי בספר –
מובילי החזו הלאומי וממשיכי דרכ של החלו 2והצבר .התופעה הייחודית השנייה היא
הניגוד הקוטבי שבי המקו התרבותי המוכר והבטוח לבי המרחב הפראי של הע
האחר הסובב את המקו הביתי .בהיות מובלעות בתו* סביבה פלסטינית עוינת
מתהווה ביישובי ספר קהילה מגובשת ותומכת המקנה לחיי בספר איכות מיוחדת.
גבולות המרחב הבטוח של המתנחלי מתקיימי למעשה ברדיוס צר מסביב לבית,
והדבר מחזק את ההתייחסות למקו כאל בית אינטימי ,בטוח ותומ* לנוכח הסכנות
שמציבה הסביבה.
הבית בספר חיל 2את המתנחלי מעמדת הפריפריאלית בחברה הישראלית והעניק
לה העצמה חברתית וזהות חדשה .מציאות זו הופכת את ההתנתקות לתהלי* של
עקירה המאיי לקחת ממתנחלי גוש קטי את הישגיה האישיי והחברתיי ולהחזיר
לעמדה הפריפריאלית שממנה הגיעו .למתנחלי גוש קטי המקו אינו רק בית פיסי ,אלא
תמצית מפעל חייה והאמצעי להשתלבות במרכז האתוס הציוני לאחר השוליות
שגזרה עליה המציאות הישראלית.
הרב קמינצקי ,מחשובי הרבני בגוש ,מנמק את התנגדותו לפינוי:
אזור שהיה מדבר שממה והפכנו אותו בס"ד לג עד .התיישבות שבגופה ממש מגינה על ע
ישראל ונמצאת בחוד החנית של המערכת הביטחונית כבר למעלה משש עשרה שנה .מקו
של גמילות חסד ועזרה הדדית יוצאי מ הכולל...
)(katif.net, 24.4.04
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אנשי גוש קטי רואי את ייעוד בעיניי של קבוצת שולי השואפת להתקד בסול
החברתי והכלכלי .חלקת האר 2הזו מהווה מנו להעצמה ולהגשמה אישית .ע
ההתנחלות בגוש קטי ה הפכו ממעמד של "טעוני טיפוח" ,לאנשי "אר 2ישראל היפה".
שינוי זה על ציר התפיסה החברתית והמעמדית שימש מנו חברתי ובסיס לשינוי
אידאולוגי.
השינוי הגאוגרפי טמ בחובו שינוי מעמדי ומעל לכל שינוי תפיסתי .לפתע זכו
המתיישבי להתחכ* באליטה החדשה המובילה לאחר שהחלו 2והצבר ,חלוצי הדורות
הקודמי ,עייפו מכובד המשימה .בעיירות הפיתוח ה היו פועלי שכירי או קבלני
קטני ,ואילו בהתנחלויות גוש קטי ה הפכו לבעלי הבית ,אנשי החממות עתירות
הטכנולוגיה המעסיקי פועלי פלסטיני .ה זכו ג לתמיכה ממשלתית ,אשר סבסדה
את בתיה ואת משקיה ,ויותר מכול העניקה לה תחושה חדשה של שליחות לאומית
שהחברה כולה מכבדת ,מעריכה ומוקירה .חובת כלפי האר 2היא החובה לעבד את
האדמה ולהקי קהילה .תפיסת המקו שלה שונה מזו של אנשי יו"ש :היא אינה
נטועה בתפיסה המשיחית הקיצונית ,אלא מתורגמת לעשייה פרקטית של חולי .ג
השפה המתארת את העשייה הזו היא שפת החול ולא שפת קודש .תחושת המקו שלה
נובעת מהאופ שהמקו שינה אות ,והפ* אות לאנשי בעלי ער* ,התורמי לבית
ולמדינת בעשייה חקלאית ותורנית .בגוש קטי ה משלבי תורה ועבודה ומגשימי
את דמות החלו 2שעליה חונכו ,דמות שהייתה מיוחסת לאליטות האשכנזיות הוותיקות.

בי שיח לאומי'אמוני לשיח מקומי
ההבדלי בי השיח של מתנחלי יו"ש ,נציגי הציבור הלאומי'האמוני ,לבי השיח המקומי
של מתנחלי גוש קטי מתבטאי בכמה תחומי:
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•

בעוד השיח הלאומי'אמוני מדגיש את קדושת האר 2ואת הקרבה לאלוהי,
מדגיש השיח המקומי את האווירה הפסטוראלית ואת יפי הנו בגוש קטי.

•

השיח הלאומי'אמוני מנמק את ההתנחלות בקיו המצווה החשובה מכל
המצוות :קיו מצוות הקשורות באר .2בשיח המקומי מנומקת ההתנחלות
באיכות החיי וביפי הנו.

•

השיח הלאומי'הדתי מדגיש את הזיקה ההיסטורית לתנ"* כמקור להתחדשות
לאומית ודתית .בשיח המקומי מוזכרת יהדותה של עזה בעבר רק כבדר* אגב
ללא קשר להבניית זהות המתנחלי בהווה.

•

השיח הלאומי'אמוני מאניש את הנו .הוא מוצג כגור המתעורר לחיי עקב
יישובו ביהודי וכגור פעיל בהבניית הזהות החדשה של המתנחלי .לנו
הלוקאלי אי חשיבות ,הוא רק מייצג נו אר 2ישראלי .השיח המקומי אינו
מייחס ליפי הנו משמעויות מטאפיסיות ,הוא מהווה גור משיכה למקו
ספציפי :חול ז* וי תכול.

•

בשיח הלאומי'אמוני נתפס המתנחל כמשרת תכנית אלוהית )אלוקית( נצחית.
השיח המקומי מתייחס לכא ולעכשיו.

•

השיח הלאומי'אמוני מדגיש את ההפרדה בי המתנחלי לבי שאר ישראל,
ובעיקר מנהיגותה הלגיטימית .ה מנהלי תהלי* מתמש* של דמוניזציה של
המנהיגות הלאומית .השיח המקומי מדגיש את הכבוד למנהיגות ,א'על'פי
שלדעת היא שוגה בנושא ההתנתקות ,וניכר רצו להתחבר ולהשתיי* לכלל
החברה.

השיח הלאומי'אמוני מציב אלטרנטיבה לזהות הישראלית ,ודובריו מבקשי להשפיע על
קבלת ההחלטות ברמה הלאומית ,שעה שהשיח המקומי מבקש לגיטימציה ציבורית
רחבה לעמדת המתנחלי.

המאבק ומה שאחריו
משו המשמעות החדשה שהעניק הספר לחיי המתנחלי בגוש קטי ובשל העובדה
שההתנתקות מאיימת להסיג את המתנחלי למעמד הפריפריאלי הקוד ,מתקשי רוב
המתנחלי לתאר לעצמ עתיד כל שהוא מחו 2להתנחלויות .בגלל תחושת אבד חזקה
ה אינ מצליחי לגבש לעצמ סיפור חיי רצי הכולל עתיד מחו 2להתנחלויות .ה
מביני כי פיצוי כספי לא יחזיר לה את המשמעויות החשובות שה צפויי לאבד .ה
יודעי שאופי הקהילה ישתנה בפריפריה ,ג א ה יועברו כקהילה ליישובי בתחומי
הקו הירוק.
תגובות המתנחלי לפינוי הצפוי שונות :יש מי שמצליחי להתמודד ע השבר ,לקבל
החלטות ואפילו לשקול ירידה מהאר .2אחרי מכחישי את מציאות ההתנתקות ,אבל
ברגעי אמת ה מנסי להתמודד ע רוע הגזירה .קשיי אחרי בהסתגלות המתנחלי
למציאות ההתנתקות נובעי מהיעדר לגיטימציה קהילתית להתמודד ע ההתנתקות
ומאי'הוודאות לגבי העתיד .הסיבה העיקרית לאי'הוודאות היא חוסר נחישות והיעדר
מחויבות חד משמעית של גורמי בממשלה ובכנסת .רבי מהמתנחלי מאמיני כי נית
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עדיי לשנות את החלטות הממשלה והכנסת ולבטל את רוע הגזירה .בתנאי אלה יקשה
על המתנחלי להפני את הצור* להתנתק ולהבנות לעצמ סיפור עצמי הקושר בי
החיי בספר לעתיד בעל משמעות מחו 2לגוש קטי.
טקטיקות המאבק של מתנחלי גוש קטי נגזרות מההיגיו הפנימי של השיח המקומי.
כשותפי אידאולוגיי וכשותפי גורל למחנה המתנחלי כולו ה נאבקי כנגד
ההתנתקות בכל כוח ,א* ה מסרבי לאמ 2את המסר הפלגני של השיח הלאומי'
אמוני .ה קוראי להתחברות כאלטרנטיבה להתנתקות ,ה מבקשי לגיטימציה
ציבורית רחבה לעמדת ,וה מסתייגי מכל מעשה קיצוני .כאנשי דתיי ה תומכי
במצוות יישוב האר ,2א* ה נמנעי מרטוריקה המעמידה מצווה זו כנגד כל ער* אחר,
כפי שעושי דוברי השיח הלאומי'אמוני .ה דואגי לגורל האישי והקהילתי ,שדוברי
השיח הלאומי'אמוני נוטי להתעל ממנו ,ומעמידי אותו במרכז השיח שלה .מתנחלי
גוש קטי עושי מאמ 2לגבש שיח אוטונומי משלה ה ע מנהיגות מועצת יש"ע –
נציגת השיח הלאומי'אמוני – וה ע החברה הישראלית בכללותה .נשאלת השאלה לא
יפנו מתנחלי גוש קטי ברגעי האמת ,כשיתברר לה שהמאבק להתחברות בדרכי נוע
אינו נושא פרי .מתנחלי גוש קטי רגישי לתגובת הציבור למאבק ,והממשלה ,הציבור
הרחב בישראל ומנהלת ההתנתקות יכולי להשפיע על כיוו המאבק שלה .
מבחינה ארגונית המאבק של מתנחלי גוש קטי פחות ממוסד מזה של עמיתיה ביו"ש.
מנהיגות מועצת יש"ע מוכרת למתנחלי ולכלל הציבור באר ,2ומנהיגות מתנחלי גוש
קטי אינה מוכרת אפילו למתנחלי בגוש עצמו .רבני הגוש ,שאינ תופסי עצמ
כחלק אינטגראלי של האליטה ,מצטנעי ומקיימי מסגרות מאבק פחות פורמאליות,
כצפוי מאנשי השיח המקומי.
שאלת השאלות היא כיצד ינהגו מתנחלי גוש קטי כשמועד הפינוי יתקרב? הא יצטרפו
להנהגת מועצת יש"ע המייצגת את האינטרס הלאומי'אמוני ,או שתפיסת הפרגמטית'
לאומית ורצונ להתחבר לכלל הציבור יגברו? מנהלת ההתנתקות ,ממשלת ישראל
והציבור הרחב ישפיעו במידה רבה על התנהגות של מתנחלי גוש קטי בשעה זו.
לקחי פינוי סיני מלמדי כי אי די בפיצוי כספי וחומרי למתנחלי .יש צור* בהבניה
מחודשת של האתוס החלוצי אשר במסגרתו נבנתה זהות החדשה כחלוצי .יש למצב
את המפוני במקו יוקרתי בחברה הישראלית ולהציב בפניה אתגרי חלוציי כמי
שממשיכי את עשיית החלוצית בתחומי הקו הירוק במסגרות הקהילתיות שלה .א
תצליח מדינת ישראל להציע חלופה למפעל ההתיישבות החקלאית והקהילתית בתחומי
הקו הירוק ,בדומה להתיישבות הקיבוצית בראשית שנותיה ,יקבלו המתנחלי את הפינוי
ביתר קלות.
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3

מושגי מקו וזהות

פינוי ממקו ומשבר זהות :סקירת ספרות
על מנת לעמוד על תחושת המתנחלי ערב הפינוי נציג מספר מחקרי שנערכו באר2
בעקבות פינוי חצי האי סיני בתחילת שנות השמוני ובעקבות הסכמי אוסלו ,שדנו
בהחזרת שטחי הגול ,הבקעה ויו"ש ב  .1994קליאוט ואלבק ) (1996היו מראשוני
החוקרי שעסקו בהשלכות הפינוי מסיני על המפוני .מסקנות המחקר ,אשר הוגשו
לממשלת רבי בעת הדיוני ע סוריה על עתיד הגול ,הדגישו כי אי לפצות את
המפוני בכס לרכישת בתי .יש להקצות לה חלופות דיור שנועדו מראש למטרה זו
כדי למנוע את ההתמקחות על גובה הפיצויי ואת ההתמודדות ע סוחרי נדל" .מהל*
כזה יאפשר למפוני לשק את חייה בקהילה התומכת בעלת הרקע המשות שבה חיו.
קליאוט ואלבק מתריעות ג מפני משא ומת ממוש* ע המפוני .משא ומת מתמש*,
חוסר ההחלטיות של הממשלה וחוסר תיאו בי משרדיה אמנ הגדילו את הפיצויי
למפוני סיני ,א* יצרו מתח רב והתקפות קשות מצד התקשורת והציבור הישראלי.
התהלי* הלקוי של קבלת החלטות השפיע ג על ההיערכות ליישוב מחדש של
המפוני ,ובכ* הוחמצה הזדמנות ליישב בנגב תו* הצגת אתוס חלוצי חדש )קליאוט
ואלבק.(1996 ,
מחקר של דסברג ושפלר עסק בהשלכות הפינוי הכפוי המתקרב על תושביו של יישוב
חקלאי בחצי האי סיני ) .(Dasberg & Sheffler, 1987התושבי הגיעו ליישוב בש האידאל
הציוני של התיישבות והפרחת השממה .חלק מה השאיר מאחוריו קשיי של
השתלבות בחברה הישראלית .דסברג ,שפלר וחוקרי נוספי מתחו בריאות הנפש
בחנו את תגובות התושבי שנה וחצי לפני הפינוי .ה מצאו כי הזהות הקבוצתית של
תושבי "נווה" )ש בדוי( סובבת סביב חייה ביישוב וסביב המרק החברתי החדש
שהתהווה במקו .הפינוי המתקרב איי על זהות החברתית החדשה ויצר מתח נפשי
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קשה .המחלוקת בגי כספי הפיצויי הפכה אות בעיני הציבור הישראלי מחלוצי
אידאליסטי לנצלני וסחטני .טענת של דסברג ושפלר התבססה על קביעתו של
ליפטו ) (Lipton, 1976שכאשר אד מפסיק להשתת בתהליכי עיצוב זהותו ,הוא נכנס
לתקופה חסרת משמעות היוצרת תחושת בדידות קיומית ויכולה לערער את תחושת
ההמשכיות שלו ) .(Dasberg & Shefler, 1987במחקר שערכו טוביאנה ועמיתיו בקרב מפוני
חבל ימית זמ קצר לאחר הפינוי נמצא כי המתיישבי חוו מצוקה נפשית קשה לאחר
הפינוי בשל מפעל חיי שירד לטמיו ,בשל שני של מריטת עצבי וגינוי מצד
התקשורת והחברה הישראלית ובשל קריסת החזו האידאולוגי שה מאמיני בו
)טוביאנה ועמיתיו.(1988 ,
מחקר העוסק בסוגיה של פינוי אפשרי מרמת הגול )לב (1995 ,מנסה לבחו את השפעת
אי'הוודאות על חוויית ההתבגרות של הנוער במקו .החוקרת שיערה כי למצב של אי'
ודאות לגבי המש* החיי במקו יש השפעה על תפיסתו של המתבגר את עצמו .ממצאי
המחקר העלו כי המתבגר ברמת הגול חש ניכור מהחברה הישראלית .הבדידות מתעצמת
נוכח החוויה הנפשית של מתבגרי כ"אנשי שוליי" )כבר לא ילדי א* עדיי לא
מבוגרי( .הפגיעה בהמשכיות בעתיד מאיימת על משמעות העבר ,המייצג את ס* כל
הזהויות של המתבגר .קביעת הזהות של הקולקטיב החברתי קשורה לקביעת גבולות
המקו ,וכל שינוי גורר אחריו התלבטות בסוגיית המחויבות לקולקטיב .המתבגר ברמת
הגול חרד שמא יישאר ללא הרקע המגדיר אותו ,והדבר מאיי על קיומו ועל השלמות
הרגשית והרוחנית שלו )לב.(1995 ,
מחקר שערכו מרט וליבלי* ) (1999בקיבו 2גלגל שבבקעת הירד הראה כי התושבי
חששו מאוד משינוי מקו המגורי ומההידחקות לעמדת שוליי בחברה הישראלית.
המחקר מצא כי עקרונות הזהות של התושבי היו קשורי למקו .המקו היווה מקור
לתחושות של יעילות ,שייכות והמשכיות עצמית ,המתבטאות בתחושת השורשיות
ובעומק הקשר לגלגל .האפקט הקשה ביותר של איו הפינוי הופיע בקרב מרואייני
שקהילת הקיבו 2ותחושת ההמשכיות היוו מוקד דומיננטי לזהות העצמית .אנשי אלה
התקשו להתמודד ע השינויי בקיבו 2וע איו הפינוי.
מחקר נוס מ התקופה האחרונה עוסק בהתקשרות למקו ובערעור המקו בחיי
המתנחלי הראשוני בשומרו )פאסיק .(2003 ,מחקר זה מעלה נושא חדש בתחו
הקשר בי האד למקו :ההתקשרות למקו על רקע אידאולוגי .סוג זה של התקשרות,
כותבת המחברת ,מוסי ממד נוס להיבטי הפסיכולוגיי ,החברתיי והתרבותיי של
הקשר שבי אד למקו .ממצאי המחקר תומכי בטענה שמקו מספק משמעות לחיי.
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מחקר שערכה מרי ביליג )בדפוס( בקרב בני הדור השני בשומרו ובבנימי מנסה לבדוק
מה קורה כאשר נפגעת יכולתו של מקו לספק ביטחו לתושביו עקב מצב של סיכו
צבאי .הא יישארו בני דור ההמש* בשומרו ובבנימי ,או יעזבו את מקו מגוריה בגלל
האינתיפאדה השנייה .הממצאי הצביעו על רמות גבוהות של התקשרות למקו חר
הסיכו הביטחוני ואי' הוודאות בנוגע לעתיד .אוכלוסייה זו מאופיינת באידאולוגיה של
היאחזות בקרקע ובעצמה נמוכה יחסית של סיכו נתפס.
מסקירה זו עולה כי המקו מהווה מרכיב משמעותי בהבניית זהויותיה ותחושת הער*
של המתנחלי .פינוי ממקו הוא חוויה משברית ,וכדי לטפל בו היטב צרי* לקחת
בחשבו משתני רבי הקשורי לעולמ הפיזי והרגשי של המפוני .המשברי
הנוצרי בכל תחומי החיי עקב פינוי מקו מאונס יסייעו לנו ללמוד על עולמ הפנימי
של מתנחלי גוש קטי ערב הפינוי מבית ולגבש כלי נכוני להתמודד ע בעיה
מורכבת זו.

תחושת מקו ובית
המושג בית מוגדר על'ידי גאוגרפי השייכי לאסכולה ההומניסטית כאחד מהמושגי
הבסיסיי המסבירי את התכונות "הגאוגרפיות" של האד ) .(Dardel, 1953המונח
"מרחבי הקיו" מתייחס אל המרחב לא כאל חלל סטטי ריק ,כי א כמצב ורקע כללי
הנחוצי לכל סוגי הפעילות ,שאנו מטעיני אות במשמעויות סימבוליות הנובעות
מדפוסי המגע שלנו ע העול ) .(Relph in Seamon, 1982מרחב הקיו נחלק ל"מרחבי
ביתיי" )” (“homeול"מרחבי חיצוניי" )” .(“reachשני מושגי אלה מהווי את אבני
היסוד של מרחב מחיה דיאלקטי ,שבו הבית )"המרחב הביתי"( הוא המרחב האינטימי
והמוכר ,ואילו והסביבה הזרה )"המרחב החיצוני"( היא מאתגרת ומגרה ,א* ג מסוכנת,
וכ* מעשירי את החוויה האנושית ומאפשרי את ההבניה של הזהות ).(Heidegger, 1961
מכא ש"מקו" אינו רק דבר מה בעול ,כי א הדר* שבה בני אד מביני את העול"
) .(Cresswell, 2004משפט זה מקבל משנה חשיבות בהתייחסנו לציבור המתנחלי בגלל
הניגוד שבי מרחבי החו 2המאוכלסי בקהילה פלסטינית עוינת לבי מרחבי הבית של
קהילת הספר המגובשת.
"מקו" הוא לכאורה מושג מוב מאליו ,וע זאת הוא קשה להגדרה .לכל אד יש
המקו שאליו הוא קשור ,ומקו זה מהווה את "נקודת האפס" למערכת ההתייחסויות
שלו לעול ) .(Bollnow, 1967בעיד "הכפר הגלובלי" ,על שפע הטכנולוגיות שבו ,יכול
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אד להמשי* את שגרת חייו במקומות רבי ומרוחקי ולתקשר באופ שוט ע
פריפריות רחבות .דומה שחשיבות מקו המגורי הולכת ומתמעטת נוכח דחיסת הזמ
והמרחב באמצעות תחבורה מהירה וטלקומוניקציה .הגאוגר ההומניסטי רל הגדיר
תחושה זו של תלישות ממקו במונח ”" – “Placelessnessאי'מקו" ) ,(Relph, 1976או
כפי שהמשורר דוד אביד היה ודאי כותב" :אינמקו" .תחושת ה"אינמקו" נובעת
מתהליכי המודרניזציה והגלובליזציה :מגמות מקומיות נשחקות אל מול כוחות חיצוניי
החושפי את המקומי לשיח של ריבוי תרבויות ולרשתות חברתיות החורגות מעבר
למקומי ) .(Cresswell, 2004במציאות גלובלית הלכידות של המקומי מתערערת עד כי
המקו הופ* לצומת של רשתות חברתיות המתפרסות על'פי הגלובוס כולו תו*
התעלמות ממרכיבי מקומיי של הסביבה הקרובה ).(Massey, 1998
למרות זאת רובנו יצורי תלויי מקו וזמ ,הבוני נקודת אפס במרחב ,וממנה
אנו מבני את מציאות חיינו .רובנו נטועי במקו שאנו חיי בו ומשקיעי כס
ומאמצי בבחירה ,בהתאקלמות ובבניית התשתית הפיסית של המקו .אנו משקיעי
אנרגיות רבות ביצירת סביבה מיידית המתאימה להבניית הזהות שלנו ולהשקפת עולמנו
).(Bollnow,1967; Tuan, 1971; Relph, 1976
מהו ה"מקו" שאנו שייכי אליו? מה המרכיבי שיוצרי קשר בינינו לבי המקו
שאנו חיי בו? מה מקפל בחובו המושג "מקו" מבחינה קיומית ורגשית? מה התנאי
שבה נפתח זהות מקומית חזקה ,תנאי שבה ההזדהות ע המקומי הופכת למרכיב
חשוב בהבניית הזהות של האד? ננסה להשיב על שאלות אלה על'פי המקרה של
מתנחלי גוש קטי.
מציאות הספר שאליה נקלעו מתנחלי גוש קטי מעצימה את תחושת המקו כמוקד
לוקאלי לגיבוש זהות אישית וכמקור מרכזי להבניית זהות החברתית .תחושת
המקומיות מושפעת מתופעה ייחודית להתיישבות בספר – הער* העצמי שהמקו מקנה
לאד מכמה טעמי :קשיי הקיו ,האתוס החלוצי של מובילי החזו הלאומי וממשיכי
דרכ של החלו 2והצבר והניגוד הקוטבי שבי המקו התרבותי המוכר והבטוח לבי
המרחב של הע האחר הסובב את המקו הביתי .בהיות מובלעות בתו* סביבה
פלסטינית עוינת מתגבשת בספר קהילה תומכת המקנה איכות מיוחדת לחיי בספר.
בניגוד להיחלשות הבית הלוקאלי כמרכיב בהבניית הזהות בעיד הגלובליזציה מחזקת
תרבות הספר את הקשר של המתנחלי לבית הלוקאלי.
נית להגדיר מקו כמרחב שתהליכי אישיי ,קבוצתיי ותרבותיי מעניקי לו
משמעות )פאסיק .(2003 ,חוויית המקו מתהווה בקני מידה שוני :מהבית ,דר* השכונה
והיישוב ועד לבית הלאומי .המקו מתהווה באמצעות הנו ,הקהילה המעניקה לו
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משמעות ואורחות החיי המתגבשי במקו .בהיות המקו ציר מרכזי שחיי האד
סובבי סביבו ,מאופיינת ההתקשרות למקו במאפייני רגשיי ,קוגניטיביי
והתנהגותיי .התפקודי העיקריי של התקשרות למקו ה ביטחו ,אפשרות חיזוי,
שליטה ,המשכיות ומעל לכל – זהות.
התקשרות למקו היא עיקרו מארג מרכזי .התערערות מקו היא התנסות הרסנית
) ,(Altman & Law, 1992בתו* פאסיק ,2003 ,ולכ כאשר מקו המגורי נתו במצב של
סיכו מתמש* או במצב של אי ודאות בנוגע להמשכיותו ,תיפגע יכולתו לשמש מערכת
תומכת לאד.

הקשר בי מקו לזהות
המקו כמרכיב מהותי בזהות קשור ג לקשר שבי הפרט לקהילה .קורט לוי ,מאבות
הפסיכולוגיה החברתית ,טע כי על מנת לשמר את רווחת הנפשית צריכי אנשי
להרגיש הזדהות ע קבוצה .במקרה שלפנינו כוללת ההשתייכות לקבוצה שבסיסה
לוקאלי ג השתייכות למקו ,ולכ נית להניח כי עצמת הקשר של המתנחלי למקו
היא חזקה ביותר .טג'פל וטרנר פיתחו את הרעיו בתאוריית הזהות החברתית שלה,
הגורסת כי עצ ההשתייכות לקבוצה מספקת תחושת שייכות התורמת לתפיסת עצמי
חיובי ) .(Tajfel& Turner, 1982; Brehm & Kassin, 1989ג ממצאיה של מחקרי אחרי
מצביעי על כ* שהקשר המשמעותי בי האד למקו נשע על המרק החברתי שהאד
בונה .הקשר למקו באמצעות קשר לקהילה מתבטא בהפנמה של סמלי ,דימויי
וחוויות משותפות .זהות המקו מתפתחת באמצעות האינטראקציה בי ה"אני" ל"אחר".
בעיד הגלובליזציה מתקשר התהלי* ההדדי לא רק לסביבה לוקאלית ,אלא ג לרשתות
גלובליות המורכבות מקבוצות התייחסות רבות .כאשר הדימויי והסמלי משתלבי
בתו* מערכות קשרי בי אישיי כוללי מושגת רמה חזקה יותר של הזדהות ,כפי
שקורה בקומונות או במקומות קדושי ,שבה חווה הפרט חוויה אישית ,א* משותפת
לכול ) .(Relph, 1976אנו טועני כי חוויית הספר היא בעלת עצמה גדולה שהופכת את
המקו למרכיב דומיננטי בהבניית הזהות החברתית של התושבי ,בניגוד למגמות
המאפיינות את תהליכי הבניית הזהות בעיד הגלובליזציה.
בתנאי המיוחדי של ההתנחלויות נבנה המודל של "המתנחל" כ"החלו 2החדש" .זהות
זו נבנית מתו* החיי בספר ,שבו מתגבש אתוס קהילתי מיוחד המעצב את זהותו של
המתנחל .זהות המתנחלי קשורה עמוקות במקו .משבר העקירה הוא משבר כפול,
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וקשה לאחרי להבינו .תנאי הסכנה במרחבי הנשלטי על'ידי ע אחר מעמיקי את
תחושת הבית ואת הביטחו במרחב הביתי ומחזקי את התלות בקהילה הלוקאלית .כל
אלה הופכי את המקו למרכיב מכונ בזהות החברתית של המתנחל ,ואת ההתקשרות
לקהילה תומכת ומגובשת – למאפיי מרכזי של המקו.

איו הפינוי והשלכותיו על הזהות העצמית
תחושת המשכיות העצמי היא היכולת לתפוס עצמנו כמכלול ) .(Chandler, 1994יכולת זו
קשורה לתחושת הקוהרנטיות ,המספקת בסיס לאחידות פנימית ).(Antonovsky, 1993
צ'נדלר מרחיב ואומר כי המשכיות יכולה לנבוע מהתכחשות ומדחיית שינויי ,אול היא
יכולה לנבוע ג מתו* צמיחה אישית לנוכח אות השינויי ומהוספת למכלול
האלטרנטיבות המרכיבות את העצמי ) .(Chandler, 1994חוסר היכולת לראות את העצמי
מקושר לעבר ולעתיד עלולה להוביל לתחושות של חוסר משמעות וחוסר תכלית ,והיא
עלולה להוביל ג לנטיות אובדניות )טור'כספא ועמיתיה.(Schmiedeck, 1979 ;2004 ,
בריקוואל ) (Breakwell, 2000קושר את אבד תחושת ההמשכיות באבד יכולתו של אד
לתפוס את עצמו כישות אוטונומית ,השואבת את ייחודה ואת שיוכה מקשרי גומלי ע
הסביבה המקומית .המתנחלי בגוש קטי מבטאי ייצוג עצמי חיובי בהשתתפות
במפעל ההתיישבות הציוני .ייצוג עצמי חברתי של המתנחלי קשור הדוקות לקהילה
המתנחלת .חזרה לעמדה של פריפריה ושוליות אינה מתקבלת על דעת של המתנחלי.
הקשר בי האד למקו תור לתחושת ההמשכיות שלו .במאמר "מקו ותהליכי
זהות" מצייני רוס ואוזל שני סוגי המשכיות בקשר למקו :המשכיות מקושרת מקו,
הנובעת מנקודות מסוימות במקו עצמו ,והמשכיות מותאמת למקו – המקו עצמו
מייצג ערכי מסוימי .על'פי המשכיות מקושרת מקו נתפסת הסביבה הפיזית
כהתייחסות למעשי ולניסיונות אישיי וקולקטיביי מהעבר ,לדוגמה ,אתרי
היסטוריי התורמי לתחושת ההמשכיות של האד כחלק מקהילה או מע .המשכיות
מותאמת מקו היא שונה :היא מייצגת את ההתאמה בי המקו לבי הערכי שהאד
מאמי בה .במעבר ממקו למקו מבקש האד לממש את הערכי המאפייני אותו,
כגו אווירה ) .(Twigger-Ross & Uzzell, 1996שני סוגי ההמשכיות הללו חשובי להבנת
הקונטקסט שבו מצויי מתנחלי גוש קטי בימי אלה ,שבה עומדת תחושת הרציפות
וההמשכיות שלה למבח אל מול האיו המתקרב .השיבה אל נחלת האבות על
הביטויי המוחשיי שלה ,כגו קברי אבות ,וערכי הציונות שבאי לידי ביטוי בעשייה
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ההתיישבותית והחקלאית מגלמי באופ מוחשי ביותר את שני סוגי ההמשכיות בקשר
בי האד למקו.
קורפלה כותב כי המקו על מרכיביו הפיזיי משמש כאמצעי לשימור האיזו הפנימי
)איזו בי כאב לעונג( וכאמצעי לתחושת המשכיות העצמי והער* העצמי ).(Korpela, 1989
שמירה על קשר ע מקו לאור* זמ מספקת לחלק מבני האד את תחושת ההמשכיות
של העצמי .אובייקטי מסוימי או אלמנטי פיזיי במקו תורמי לתחושת המשכיות
העצמי בכ* שה מספקי לו זיכרונות ומציעי לו רקע להשוואה בי זמני שוני .אד
הנאל 2להיפרד ממקו ולהסתגל למקו חדש נדרש להמשי* את הקשר בי מקו המוצא
והיעד .משימה זו מורכבת במיוחד במציאות הספר שבה יש למקו תפקיד חשוב במיוחד
בגיבוש העצמי ,והעקירה מאיימת להחזיר את המתנחלי מעמדת החלו 2לפריפריה.
הא מתנחלי גוש קטי ומנהיגי המתנחלי ביהודה ושומרו רואי ומביני את
משמעות המקו עי בעי? נראה ששתי הקבוצות מקיימות שיח שונה ,שנית לקשור
אותו ל"מסורת הגדולה" של בית לאומי ,שליישובו אנו מחויבי בציווי אלוהי ,או
ל"מסורת הקטנה" של הבית ,כפי שהוא נחווה על'ידי בני אד בחיי היומיו שלה.
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4

"מסורת גדולה" ו"מסורת קטנה"

שתי המסורות
השיח הציבורי סביב תכנית ההתנתקות ופינוי גוש קטי מעלה סוגיות הנוגעות ליחסי
הכוח בחברה הישראלית בכלל ובחברת המתנחלי בפרט .התיאוריה המסבירה את
השיח הפוליטי בי אליטות אידאולוגיות ,חברתיות או מעמדיות לבי קבוצות שוליי
במהל* הכנת תבניות פעולה מוצגת בספרו של רדפילד The Little Community and
 .(Redfield, 1960) Peasants Societyרדפילד טוע כי "מסורת גדולה" היא תבנית פעולה של
האליטה ,ו"מסורת קטנה" היא תבנית פעולה של חברת שוליי .כל כפר בפריפריה מפתח
וריאציות משלו ל"מסורת הגדולה" .מכיוו שלכל כפר אמונה ותפיסת עול משלו יהיו
הווריאציות רבות ושונות .ג'יימס סקוט מציג במאמרו  Protest and Profanationאת
הקשיי שנציגי ה"מסורת הגדולה" נתקלי בה במגעיה ע מתיישבי הפריפריה
) (Scott, 1977ה"מסורת הגדולה" מייצגת את האידאולוגיה המובילה ,אשר נהגתה ותוכננה
בידי האליטה וההנהגה הפוליטית .לא תמיד היא עולה בקנה אחד ע המסורות וע
המנהגי המקומיי שהתפתחו והשתרשו בכפר ובפריפריה .ג כשהמסר הראשי מתקבל
בפריפריה באופ כללי ,הוא עובר שינויי והתאמות לדפוסי המסורות והמנהגי
המקומיי .סקוט מגדיר טרנספורמציה רעיונית וייחודית זו בש "המסורת הקטנה".
לפי סקוט ,האליטה נתקלת בקשיי כשהיא מבקשת להעביר את המסר הראשי לחברה
של חקלאי מהפריפריה .החברה המקומית הקטנה חסרת המעורבות הפוליטית והלהט
האידאולוגי מאמצת את המסרי המתאימי לה .את האחרי היא זונחת ,או מתאימה
אות לצרכיה .אנשי הפריפריה מנסי ליצוק את הרעיונות של המסורת הגדולה לתו*
תבניות קיימות של ערכי ואמונות .תבניות חדשות אלו נבדלות מהמסרי של המסורת
הגדולה ,א* ה משרתות נאמנה את מטרות חברת החקלאי הפריפריאלית .בדרכ
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לפריפריה מאבדי הרעיונות תכני ישני ומאמצי תכני חדשי .טרנספורמציה זו
מעניקה למסרי מטרות חדשות פשוטות וברורות יותר.
תוכני המסורת הקטנה משקפי את הערכי ואת המנהגי המקומיי ואת חיי הקהילה
הבלתי רשמיי ,ומציגי פירוש פשטני יותר לאידאות הגדולות שאליה מכוונת המסורת
הגדולה .תוכני המסורת הקטנה ה יותר קונקרטיי ונוגעי לבעיות הקיומיות
והמיידיות של התושבי .סקוט מוסי עוד כי ההנהגה הראשית תסתפק ג בווריאציה
על הרעיו הראשי ,ובלבד שתגייס את אנשי הפריפריה.
בשל הבידוד והריחוק של יישובי הפריפריה ממרכזי קבלת ההחלטות ה יוצרי לעצמ
מסורת חדשה ,ייחודית ושונה .בכ* ה יוצרי שיח חתרני ,שונה מ המסר הראשוני של
אנשי המסורת הגדולה ,המתאי בתכניו ובסמליו למתיישבי המקומיי .בניגוד
לאליטה ,שמדיניותה נכתבת ומופצת בתקשורת ,נאמרת המסורת של מתיישבי הפריפריה
החקלאית כמעט בהיחבא .היא מוצנעת ,ולעיתי מועברת בעל פה ,והיא מסגלת לעצמה
מימד אישי ,פחות מוגדר מהקו הברור והנוקשה של המסורת הגדולה .השיח החתרני הוא
למעשה מיזוג בי ערכי מהמסורת הגדולה לבי המסורת המקומית.
סקוט מדבר ג על התנגדות הפריפריה לאליטה המהפכנית והרדיקלית ,לא בגלל אינטרס
מנוגד ,אלא בשל היותה נציגת המסורת הגדולה .תושבי הפריפריה דוחי לא אחת
ניסיונות הלאמה והכלה של ההנהגה הראשית ,ולו רק בשל מקור בבית היוצר של
המסורת הגדולה המנוכרת והשונה .המסורת הקטנה יוצאת כנגד המסורת הגדולה –
האידאולוגיה והמוסדות של האליטה העירונית – בי א היא שמרנית ובי א היא
רדיקלית.
ע זאת מציגי החוקרי ג יחסי תלות בי המסורת הגדולה לקטנה .תלות במסורת
הגדולה מחד ורצו להיבדל מאיד* הפכו את הכפיפות למותנית .אפשר שבבוא העת תציג
הקבוצה מעוטת הזכויות את מסורתה כשוות ער* או כעולה על זו של המסורת הגדולה.
זה עשוי לסייע לה לראות את עצמה כישות נפרדת ולחתור לעצמאות )הכטר 1975 ,בתו*
סבירסקי .(1981 ,במצב כזה עלולה שאיפתה של המסורת הגדולה להומוגניות ולליכוד
פנימי להיבל על'ידי המסורת הקטנה והפריפרית ורצונה בעצמאות וביכולת ביטוי
ייחודית.
כפיפות המסורת הקטנה לגדולה נתונה למשא ומת ולמגבלות מוסריות ,א* בסופו של
דבר היא יכולה להתרחב ולהגיע לכלל אוטונומיה .המסורת הגדולה של האליטה מייצגת
את המסורת האידאלית ,והיא מהווה מקור להשראה ולהערכה .להיות קרוב למסורת
הגדולה פירושו להתקרב למוקדי הכוח .בנוס לכפיפות האידאולוגית ישנה ג תלות
כלכלית של אנשי המסורת הקטנה בבעלי הממו מייצגי המסורת הגדולה .היחסי בי
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המסורת הקטנה למסורת הגדולה מתבטאי בתלות ,בהצדקת התלות ובהנצחת אי'
השוויו .הפער בי המסורת הגדולה למסורת הקטנה יגדל ככל שהאופי האקולוגי,
החברתי ,הכלכלי וההיסטורי של החברות יתפתח.
לסיכו נית לומר כי הכפר בפריפריה הוא מערכת פעולה מקומית ונפרדת מבחינת
האינפורמציה והמשמעות הפוליטית .הלוקאליות עצמה חשובה משלוש סיבות :לכפר יש
מערכת חוקי ייחודית לו המבודדת אותו במידה מסוימת מהחו ,2מערכת המידע הזמינה
לפריפריה לעיתי שונה ומבודדת מהמערכת המרכזית והחברה המקומית נוטה לגלות
חשדנות כלפי רעיונות המיובאי אליה מהמסורת הגדולה .פוליטיקאי ואנשי דת מבחו2
יתקבלו בחוסר אמו על'ידי המקומיי הנוטי לראות בה בעלי אינטרסי.
מחקר זה מנסה להציג את השיח העצמאי שפיתחו מתנחלי גוש קטי ,מעי מסורת
קטנה ,המבדילה את עצמה מהמסורת הגדולה .מכיוו שאי המדובר בחברה כפרית
מסורתית ,אלא בחברה בעלת מודעות פוליטית גבוהה ,בחרנו להגדיר מחדש את
המושגי שהוצגו בסקירה התאורתית ולהתאימ למציאות הפוליטית בישראל .במקו
המושג "מסורת" אנו מעדיפי לדו ב"שיח" ולהגדיר את המסורת הגדולה כ"שיח לאומי'
אמוני" ואת המסורת הקטנה כ"שיח מקומי" .שיח זה אינו כופר לחלוטי בהגמוניה של
השיח הלאומי'אמוני ,אלא מנסה לתת ביטוי לרחשיו הייחודי אשר אינ עולי בקנה
אחד ע האידאולוגיה של השיח הלאומי'אמוני מבית היוצר של גוש אמוני .תפיסות
העול השונות ,התרבות ,הסמלי והערכי של מתנחלי גוש קטי שוני מאילו של
מתנחלי יו"ש ,ומכא נובעי דפוסי המאבק ופעולות המחאה שלה כנגד תכנית
ההתנתקות .תפיסות הבית ,המרחב והקהילה שיוצגו במהל* המחקר מגלות בחוויה של
מתנחלי גוש קטי זיקה אישית ,אינטימית ולעיתי רומנטית .תפיסות אלה שונות מאלה
שמייצגת הנהגת מועצת יש"ע ,המייחסת להתנחלויות ער* לאומי ודתי ורואה את הזיקה
למרחב ולבית דר* פריזמה רחבה ושונה מזו של גוש קטי.

מייצגי השיח הלאומי'אמוני ביהודה ושומרו
בשני שחלפו מאז מלחמת ששת הימי התיישבו כ' 230אל ישראלי בשטחי יהודה,
שומרו ועזה )לא כולל ירושלי( )שלג .(2004 ,מפעל התיישבות רחב היק זה החל
בירושלי בתו המלחמה ביולי  1967ע הקמתה של תנועת "גוש אמוני" .התנועה
הוקמה על'ידי גרעי של תלמידי ישיבת "מרכז הרב" של הרב צבי יהודה קוק .הרב צבי
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יהודה ,הידוע ג בכינויו הרצי"ה ,היה בנו של הרב אברה יצחק הכה קוק ,הראי"ה,
מייסד הישיבה והרב הראשי האשכנזי הראשו בתקופת היישוב.
הראי"ה ) (1865'1935היה הסמכות הרוחנית וההלכתית אשר הניחה את היסודות לציונות
הדתית ,שלא הסתפקה בפרגמטיז המדיני של "המזרחי" .הציונות הדתית ביקשה לראות
בציונות תנועה של תשובה ושל רנסנס יהודי כולל .הרב צבי יהודה קוק פעל במר 2כדי
לשכנע את המחנות מימי ומשמאל כי לא על ההינתקות מ המסורת תהיה תפארתה של
הציונות )איש'שלו .(1990 ,הראי"ה היה הראשו אשר ראה בציונות פרק במהל* הגאולה
המכוונת על'ידי ההשגחה העליונה לקראת מימושה האידאלי .לפי תפיסתו ,הציונות
מכוונת בעיקרה לגאולתה של הרוח ושל התורה )נהוראי .(1989 ,הוא סבר כי התארגנות
יהודית לכיבוש האר 2מותרת ,ויש בכ* כדי לקרב את הגאולה בדר* הטבע .זהו הסדר
הרצוי על'פי תהלי* ההתפתחות של ע ישראל .בניי האומה בטבעיותה על בסיס חומרי
אית הוא היסוד לגאולה )ירו .(1974 ,הראי"ה יצר פוליטיקה יהודית ייחודית והיה
הראשו שטע כי עבודת החלוצית של החילוני באר) 2ייבוש הביצות והקמת יישובי(
חשובה לעי ערו* .לשיטתו ,הייתה החילוניות לגיטימית כל עוד שימשה כלי שרת בידי
ההשגחה האלוהית והתהלי* הגאולי של בניי האר .2כ* נשאו החילוני "בעל כורח"
את "הרוח האלוהית" ששרתה עליה )הראי"ה בתו* רביצקי .(1997 ,במשנתו האדיר
ושיבח הראי"ה קוק את נפלאות האר .2כ* כתב ב"אר 2חפ:"2
סגולת האר 2וסגולת האומה מתאימות יחד .כש שהאומה מיוחדת להתרוממות האלקית
במעמקי חייה ,כ* האר ...2מכשירה את הע היושב עליה בנחלת עולמי ...נצח ישראל,
מיוסד על הטבע האלוקי הקבוע במטבע אר'2חמדה נפלאה זו ,המזווגת לע זה אשר בחר לו
יה לסגולתו.
)הראי"ה ,תר"(2

בהמש* דבריו מתייחס הרב לסגולותיה של האדמה:
אר 2ישראל יש לה הסגולות החיות העליונות של יסוד הקדושה היותר עליונה המתגלה
בעול ,שיש בכוחה להפ* את התוכ היותר רע והיותר מקולקל לטובה ולברכה.
)הראי"ה ,תר"(2

אליבא דראי"ה ,האר 2היא אר 2זבת חלב ודבש ,וכל הנוטע בה ממלא את מצוות
האלוהי.
דומה כי השפעתו של הרב קוק הייתה גדולה יותר אחרי מותו מאשר בחייו )איש'שלו,
 .(1990תלמידיו הפכו לגור המוביל את תהלי* ההתנחלות בשטחי יש"ע ,וסיפקו לה
בסיס רוחני מוצק .דבריו והלכותיו של הראי"ה ,שנפטר לפני קו המדינה ,פורשו על'ידי
בנו ,הרב צבי יהודה ,הרצי"ה .הוא ייש את משנתו של אביו על השטחי שנכבשו
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במלחמת ששת הימי .משנה זו הייתה ועודנה נר לרגליה של הגורמי הפעילי בקרב
המתנחלי .בעיני ציבור המתנחלי כיבוש האר 2ושמירה על חלקי אר 2ישראל ה
מצווה ,ומדינת ישראל מחויבת להחזיק בה .הרב נשע בדבריו על הלכתו של הרמב",
אשר קבע כי כיבוש האר 2הוא אחת ממצוות "עשה" מתרי"ג מצוות הנוהגת בכל זמ:
"והורשת את האר 2וישבת בה" .המלחמה אינה רק לכיבוש אר 2ישראל ,אלא למע
תישאר בחזקת ע ישראל ולא נעזבה לזולת )בתו* רביצקי .(1997 ,לאחר הניצחו הצבאי
במלחמת ששת הימי קמה תנועת גוש אמוני אשר חתרה לקבוע את גבולותיה של
ישראל ולממש את חזו "אר 2ישראל השלמה" )גזית .(1999 ,אל הקבוצה הצטרפו
חילוניי מעטי ,יוצאי הזר האקטיביסטי של תנועת העבודה .הרב העניק לכיבוש
האר 2וליישוב השטחי חשיבות דתית עליונה תו* זיקה למקורות הקבליי ,ותפיסת
האר 2כביטוי של דברי אלוהי .לפיכ* האר 2אינה נושא למשא ומת בידי גורמי
גשמיי ,ומסירת שטחי היא עברה )ב ישראל .(2001 ,הרב צבי יהודה קוק שימש כמורה
רוחני ורב ראשי של התנועה עד מותו בשנת .1982
לאחר הקמת ההתנחלויות ומימוש החזו של תנועת גוש אמוני הוקמה בשנת 1991
מועצת רבני יש"ע כדי למלא את החלל שנוצר בפסיקה ההלכתית מאז מותו של הרצי"ה.
המועצה הורכבה מרבני של התנחלויות ותיקות .המועצה לא התכוונה לרשת את
מזכירות גוש אמוני או להצהיר הצהרות פוליטיות .היא הייתה תשובה פרגמטית של
רבני לאירועי השעה והזמ ,וניסתה לגבש עמדה מוסכמת )שפרינצק .(1995 ,בעקבות
פרסו הסכ אוסלו והכרת ישראל באש" בשנת  1993קיבלה מועצת יש"ע עמדה
מובילה בקרב ציבור המתנחלי .מועצת יש"ע ,ארגו'על הכולל כיו עשרי ושלושה
ראשי מועצות אזוריות ומקומיות ,בעלי תפקידי ואנשי ציבור ,החלה לנהל בעצמה את
המערכה הפוליטית ולהטיל מרות על גורמי בשטח .חבריה ומנהיגיה ה ברוב חברי
תנועת גוש אמוני ותושבי התנחלויות יהודה ושומרו .בי חברי מועצת יש"ע נותר
מעמד של מתנחלי רצועת עזה שולי ביותר .ה נותרו בעמדה שולית ג במערכת
הפוליטית של המתנחלי.
מטרות מועצת יש"ע המפורסמות באתר הרשמי שלה מוגבלות יותר ממטרות גוש
אמוני ,ואלה ה :קידו וביסוס ההתיישבות ביש"ע ,החלת הריבונות הישראלית על
יש"ע וסיכול הסכמי מדיניי הפוגעי בשלמות האר .2המועצה רואה במפעל
ההתיישבות ביש"ע זכות מוסרית וטבעית וחלק מרכזי בהגשמת הציונות )אתר מועצת
יש"ע( .ראשי המתנחלי רואי באר 2ישראל השלמה את בית ,ובהרחבת ההתיישבות
בספר ה רואי את משימת הדתית'לאומית .רבי מה עברו מהתנחלות אחת
לאחרת ומש למאחזי ולהתנחלויות חדשות מספר פעמי מבלי לחוש עקורי מבית.
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בית הוא מרחב הספר כולו ,ובו ה מבקשי לממש את חזונ ולתת ביטוי לאורח
חייה ולהשקפת עולמ.
למרות האמור לעיל רק מיעוט מכלל המתיישבי ביש"ע מקבל את סמכות של רבני
יש"ע ומועצת יש"ע כלגיטימית .אלה ה השכבות הקיצוניות יותר בעמדת כלפי הפינוי.
סקרי שער* צוות מאוניברסיטת תל'אביב בשני  2004'2002מלמדי כי רק כחמישה
עשר אחוזי מהמתנחלי מקבלי כלגיטימית את הסמכות הרבנית בנושאי הנוגעי
להתיישבות ביש"ע .אחוז דומה חש כי מועצת יש"ע מייצגת את האינטרסי שלה
בהתיישבות .דומה כי ציבור המתנחלי הוא ציבור הטרוגני ,בעל עמדות שונות ,ורק
קבוצה קטנה של מתנחלי בעלי עמדות קיצוניות מזדהה ע השיח של מנהיגות מועצת
יש"ע )הופ ,שנל ,פרס ויעקובסו .(2004 ,2003 ,2002 ,הקבוצה המכוננת של המתנחלי
היא חברי גוש אמוני חניכי ישיבת מרכז הרב אשר ראו במלחמת ששת הימי שלב
נוס בתהלי* משיחי של שיבת ע ישראל לארצו ויישוב האר .2אנשי אלה תופסי
עמדות מרכזיות במועצת יש"ע ,ותפיסת עולמ ,המציבה אלטרנטיבה ניאו'ציונית לשיח
החילוני הפרגמאטי ,שולטת בכיפה.
כיו מהווי הדתיי הלאומיי קרוב לארבעי אחוזי מאוכלוסיית המתנחלי
בשטחי .לצד חרדי שהגיע לשטחי בעקבות דיור זול וחילוני אשר חיפשו איכות
חיי פרברית במחיר מסובסד .העמדות שנחשפו בסדרת הסקרי של החוקרי
מאוניברסיטת תל'אביב )הופ ,שנל ,פרס ויעקובסו (2004 ,2003 ,2002 ,מעידות על הרכב
האוכלוסייה :כארבעי אחוזי מהמתנחלי התיישבו בשטחי כדי למצוא איכות חיי
פרברית במחיר מסובסד .קרוב לארבעי אחוזי הגיעו לשטחי מתו* מוטיבציה דתית'
לאומית ,ופחות מעשרה אחוזי התיישבו בשטחי מסיבות לאומיות'ביטחוניות .קרוב
לשליש מהמתנחלי תומכי בתכנית ההתנתקות של שרו .מהסקר עולה כי מנהיגות
המתנחלי לא הצליחה ליצור לעצמה עמדה הגמונית ,ולא כל המתנחלי מקבלי את
סמכותה הרוחנית והפוליטית .בתשובה לשאלה ספציפית באשר למעמד של מנהיגות
מועצת יש"ע והרבני של גוש אמוני לשעבר קבעו רק כשני עשר אחוזי
מהמתנחלי כי ה תופסי את מועצת יש"ע כמייצגת את עמדותיה ביחס לעתיד
השליטה בשטחי .כחמישה עשר אחוזי נוספי קבעו כי רבני יש"ע מייצגי את
עמדת הפוליטית באשר לעתיד השליטה של ישראל בשטחי.
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תחושת מקו כמרכיב בשיח המקומי
בתו* הקלידוסקופ של קבוצות המתנחלי מהווי מתנחלי רצועת עזה קבוצה ייחודית.
ההבדל בי שיח המקו הלאומי'אמוני של הנהגת יו"ש לבי השיח המקומי של מתנחלי
גוש קטי בא לידי ביטוי בתפיסת המרחב ,בתפיסת הזמ ובעקרו הפרשני המארג של
המציאות :מטפיזי או משפחתי וקהילתי .לפי הראשוני ,הבית הוא אר 2ישראל ,ביתו
של ע ישראל לדורותיו .על'פי התפיסה השנייה ,בית הוא רווחת המתנחלי ואיכות
חייה בקהילות שבנו כחלק ממפעל החיי שלה )גורבי '2ואר.(1991 ,
לדעתנו ,משמעות הבית ,לב ליבו של השיח המקומי של מתנחלי גוש קטי ,היא אישית
ולוקאלית .תחושת מקו נוצרת משני מרכיבי עיקריי :המרכיב החברתי ,הקושר את
האד למקו ונוטע בו משמעות ,ומרכיב הזמ ,היוצר תחושה של המשכיות בי העבר,
ההווה והעתיד .מרכיב הזמ חיוני לתחושת מקו ,כי היכולת לתכנ ולתפוס את השהות
במקו לאור* זמ מחזקת את הקשר ואת תחושת הקרבה למקו )לב .(1995 ,תחושת
ההמשכיות במקו ובזמ מתכווננת לפי עולמ הפרטי והחברתי של מתנחלי הגוש ,ולא
בהתא לתפיסת עול דתית.
מחקר זה משתמש במושג "תחושת מקו" כייצוג החווייתי והחברתי של השיח המקומי,
הכולל בתוכו אלמנטי של זמ ,שייכות ,קהילתיות ,נו וזהות .על'פי אלמנטי אלה אנו
ממקמי את החוויה של תחושת מקו על הרצפי האלה :גלובליזציה מול לוקאליזציה,
קהילתיות מול אינדיבידואליז ,אידאולוגיה קיצונית מול אידאולוגיה מתונה ותחושת
המשכיות מול אבד תחושת ההמשכיות .כמו כ אנו מנתחי תפיסות נו היוצרות
התקשרות רגשית למקו .כל אלה מהווי את המצע הרגשי והתפיסתי לכינונה של זהות
מקושרת מקו .תחושת מקו זו היא הנושא העיקרי שבו עוסק מחקר זה.
תולדות ההתיישבות בגוש קטי חשובות להבנת הקשר של המתיישבי למקו
ולתפקידו בעיצוב השיח שלה" .ההתיישבות בגוש קטי ,היו קשה להאמי בכ* ,קמה
כתשובה ציונית לטרור" ,כותב חגי הוברמ )הוברמ ,תשס"ה ,המכו לתורה ואר .(2גוש
קטי הוק על'פי תכנית ששרו כינה "תכנית חמש האצבעות" כמהל* נוס למיגור
הטרור שהתגבר ברצועת עזה בי השני  .1970'1968המגמה הייתה לשבור את הרצ של
מאות אלפי פלשתיני היושבי ברצועה בי פתחת רפיח לעזה על'ידי הקמת נקודות
יישוב יהודיות .מגמה זו תוארה כהכנסת "אצבעות" יהודיות לתו* הרצועה )ש(.
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האצבע הראשונה הייתה גוש התיישבות בצפו רצועת עזה ,שהוק במטרה ליצור רצועה
יהודית בי אשקלו לפרברי עזה .ש הוקמו לימי היישובי ניסנית ואלי'סיני .האצבע
השנייה הייתה באזור נצרי .גוש זה ,שהוק בו רק יישוב אחד מתו* שלושה מתוכנני,
נועד לחצו 2בי עזה למחנה הפליטי דיר'אלבלח .האצבע השלישית הייתה גוש יישובי
בי מחנה הפליטי דיר'אלבלח לחא'יונס .לימי הוקמו בשטח חי 2זה ארבעה יישובי:
נצר'חזני ,קטי ,כפר'דרו וגני'טל .האצבע הרביעית כללה גוש יישובי רחב שנועד
לחצו 2בי חא'יונס לרפיח .בתו* שטח רחב זה הוקמו לימי יישובי רבי :ג אור,
גדיד ,בדולח ,עצמונה ,מורג ,פאת'שדה ורפיח'י .האצבע החמישית נקטעה .היא הייתה
אמורה לקו בפתחת רפיח או בחבל ימית כדי ליצור חי 2התיישבותי בי רצועת עזה
לצפו סיני )'התורה והאר '2וכ .(katif.net
בשנת  1978הוקמה המועצה האזורית חו'עזה ,שהיוותה גור לשינוי תכניות הפיתוח
של רצועת עזה .שיקולי המועצה האזורית היו לא רק שיקולי מדיניי ,ה שילבו
תכניות פיתוח של התיישבות חקלאית ע איכות חיי גבוהה ופוטנציאל תיירותי גבוה.
מתנחלי גוש קטי מהווי קבוצה קטנה ,כשבעת אלפי מתיישבי ,מתו* כלל
המתנחלי מחו 2לתחומי הקו הירוק .ה מציירי עצמ כאנשי פשוטי הרוצי לעבד
את אדמת .רבי מה חיפשו מודל של יישוב קהילתי בעל מאפייני עירוניי וכפריי
כאחד .כיו יש בגוש קטי עשרי יישובי :דתיי ,חילוניי ומעורבי .היישובי
מתאפייני ברוח קהילתית מפותחת ובמגוו רחב של פעילויות חברתיות .רוב היישובי
בגוש מתפרנסי מחקלאות מתקדמת המבוססת על גידול ירקות ופירות אורגאניי,
ירקות ללא מזיקי ועוד )'נקודה' ,מאי .(2004
מטה המאבק של גוש קטי ,המעצב את השיח המקומי של המסורת הקטנה ,מורכב
מאנשי הגוש שחיברו את המניפסט נגד ההתנגדות .נוסח המניפסט אנושי ור* .קו
הפעולה משלב תכני של אהבת אחי ,אהבת מולדת ורצו לשמור על הנטוע .מטרתו
להציג קו פשרני בלתי אלי השוא לקרב את הע לרגשות המתנחלי ולאמונת.
תכני של יישוב האר 2ההיסטורית אינ זרי לה ,א* דומה שישנ ערכי חשובי
יותר :הבית ,הקהילה ,איכות החיי ועוד.
בפרקי הבאי נדו בהבדלי בי מבני השיח השוני של מתנחלי יו"ש ושל אנשי גוש
קטי ,ונשרטט את קווי האופי של כל אחת מ התפיסות .במהל* הדיו נציג את ההבדלי
בי אנשי השיח הלאומי'אמוני לבי אנשי השיח המקומי ,ונבח את דברי הרבני ,מתווי
הדר* ,המורי הרוחניי .הניתוח מתמקד בתחושת המקו הייחודית לשיח המקומי של
גוש קטי ובדרכי הפעולה של המתנחלי במאבק בתכנית ההתנתקות .בסו נציג את
השלכות הפינוי על אבד תחושת המקו ,על הער* העצמי ועל הזהות של אנשי גוש קטי.
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5

דברי רבני :שיח לאומי'אמוני ושיח מקומי

השיח הלאומי'אמוני של רבני בעיני אנשי גוש קטי
באתר האינטרנט של ועד רבני מועצת יש"ע נאמר:
אר 2ישראל ניתנה לנו מאת הבורא יתבר* ושייכת לע ישראל כולו לדורותיו מאז ומקד,
ומצווה עלינו ליישבה ולהחזיקה בידינו.

הרבני מייחסי משקל רב לאר 2ישראל ולע ישראל שזכה לשחרר את האר 2ומקרב
במעשיו את הגאולה המיוחלת .הרבני המובילי ביו"ש מחברי את פרשנויותיה
לפרשת השבוע על'פי תכנית ההתנתקות .לא רק רבני מחברי את דברי הש
למציאות ,עושי זאת ג פוליטיקאי ודוברי של מועצת יש"ע ,המוצאי קווי דמיו
בי סבלו של "הע היושב בציו" כיו לסבלות העבר שלו המתוארי במקורות.
האנלוגיות בי סיפורי המקרא למאורעות השעה חוזרות באופ שיטתי בדברי מנהיגי
המתנחלי .כ* מפרש חבר הכנסת חנ פורת ,תושב גוש עציו וממנהיגיה הבולטי של
תנועת גוש אמוני ,את בכיו החרישי של משה רבנו בפרשת השבוע )שמות(:
...איננו באי להשוות את בכיי החרישי של ילדי גוש קטי ,מפחד הפצמ"רי ואימת
הגירוש ג יחד ...למשה ...ובכל זאת ...אוי לו למי שאינו שומע את הבכי .אוי לו למי שאוזנו
אטומה...
)פורת ,1985 ,מתו* "מעט מ האור" פרשת שמות(

ההתנתקות מגוש קטי מעלה סוגיות מהותיות ביהדות ,ובמיוחד את הקונפליקט לגבי
החוקי התקפי בעת הזו – חוקי המדינה או ההלכה:
ברור כי לפי ההלכה חייל שמקבל פקודה הנוגדת את חוקי התורה ,עליו לקיי את ההלכה
של תורה ולא את הפקודה החילונית... .והרי ברור שמצוות יישוב אר 2ישראל היא חמורה
מפני שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה...
)הרב גור ,לשעבר הרב הראשי לישראל ולצה"ל באתר האינטרנט של ועד רבני יש"ע(
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השוואה בי דבריה של הרבני ומובילי המאבק לבי השיח בראיונות ע אנשי גוש
קטי מלמדת כי אי בדברי ההנהגה הדתית התייחסות לרגשות ולצרכי הבסיסי של
מתנחלי גוש קטי .רבי מהמרואייני הלינו על שאי מנהלי עמ מגעי בקשר
לפיצויי ולעתיד .ה מרגישי כי שגרת חייה נתונה בסכנה ,והנהגת הימי הדתי'
לאומי אינה מקילה על המצב :מטה המאבק והרבני אינ דני בהצעות מינהלת
ההתנתקות ,הנתפסת כגו עוי ,ואינ נוגעי בנושאי בוערי ובבעיות דוחקות של
הפרק .כ* מעידה אחת מתושבות גוש קטי:
אנשי לא רצו לחשוב על פיצויי .א יקרה משהו ,הפיצויי יהיו מאוד עלובי ,כי זה
נושא שלא טיפלו בו .זלזלו בו .החליטו שזו סוגיה שאי מה לדבר עליה ,ואני מבינה את זה
אבל מצד שני צרי* להגיע לשלב שאולי זה יקרה .אנחנו לא צריכי לחיות באשליות .בכל
זאת ,א חס וחלילה ,מה אנשי יעשו? למטה אי תשובה לגבי זה.

הרבני ביו"ש טרודי בכתיבת פטיציות וחיבורי כנגד התכנית ,א* אינ נערכי ליו
הדי .בנייר עמדה שפרס יאיר שלג הוא קובע לאור המסקנות מפינוי ימית כי חיוני
להציג בפני המתנחלי את האופציות השונות העומדות בפניה .ההמלצות העיקריות
בתחו החברתי נוגעות לצור* בסיוע מקצועי להתמודדות נפשית ע "טראומת הפינוי"
)שלג .(2004 ,מומל 2לחזק את הפרט ,א* ג את המסגרות הקהילתיות התומכות .חוקרי
שוני מתחו הפסיכולוגיה ובריאות הנפש )קליאוט ואלבק ;1996 ,טוביאנה ועמיתיו
 (Dasberg & Shefler, 1987 ;1988ציינו מפורשות את הצור* בטיפול מקדי וממוקד
בבעיות הרבות והמורכבות שמעלה פינוי כפוי ממקו מגורי .למרות זאת מתכחשי
מנהיגי הימי לעצ היתכנותה של ההתנתקות .ה ממשיכי דרכו של הרב קוק וקוראי
לקיו מצוות יישוב האר.2

רבני הגוש והשיח המקומי
רבני יו"ש מורי על קו פעולה מסוי המשרת את האמונה ואת התפיסה הערכית של
ההנהגה ביש"ע .דפוסי הפעולה שבחרו רבני גוש קטי ה שוני ,א* בגלל עצמת של
רבני השיח הלאומי'אמוני ,של המסורת הגדולה ,ה אינ מתריסי נגד .ג נגד
הממשלה אינ מתריסי .רבני גוש קטי בחרו בשיח הרגיש למצוקות של מתנחלי הגוש.
ה מנסחי את טענותיה ברוח השיח המקומי ,מבלי לקרוא תיגר על האליטות
הפוליטיות .רב מקומי שראיינו התבטא בפשטות:
אר 2ישראל בלבד זה לא מספיק כדי לסרב פקודה ,זאת למרות שכל קריעה מא"י זה כואב
מה ג שאי פה מהל* מדיני .התכנית נראית הזויה ,ניצחו לטרור.
)הש לא לפרסו(
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הרב המקומי כואב על חוסר התוחלת המדינית שבתכנית ההתנתקות .הוא מתייחס
לסוגיות פרקטיות :הרס וחורב של קהילה ושל מפעל חיי ושיקול ביטחוני לקוי שלפיו
התקבלה ההחלטה להתנתק מעזה .הוא אינו משתמש במינוח של השיח הלאומי'אמוני:
"ציווי אלוהי"" ,תהלי* משיחי" ,אלא מקיי דיאלוג פוליטי ע מתנגדיו ,הג שדעתו
מושפעת מהציווי הדתי.
על מנת ללמוד על השיח בגוש קטי פנינו לאתרי התקשורת המקווני ,וביניה אתר
הבית של גוש קטי ) .(katif.netנוכחנו לדעת כי האתר המקומי מצטט את דברי הרבני
הראשיי והמנהיגי המדיניי של תנועות הימי ושל ההתיישבות הדתית בהתנחלויות.
כול מייצגי את השיח הלאומי'אמוני .דברי הרבני המקומיי בגוש עצמו מוצנעי
בקישורי ) (linksבתו* האתר ,ולא אחת קשה לעקוב אחריה .שמות מובילי המאבק
והרבני בגוש אינ מובלטי בעמוד הבית של האתר.
כפי שטוע סקוט ,בחברה של חקלאי החיי בפריפריה הדיו בשיח האידאולוגי "הגדול"
נתפס כשיח מרוחק ומנוכר שאינו מטפל בבעיותיה הדוחקות של התושבי .על מנת
להגיע למקומיי יש צור* לנקוט קו פעולה אישי ולוקאלי יותר .ראיה לכ* היא השיח של
הרבני המקומיי של גוש קטי .סגנונו של שיח זה נבדל מדבריה של נציגי יש"ע
והרבני הראשיי .חר מצב החירו שבו נמצאת הקהילה )ואולי דווקא בשל מצב זה(,
מדברי הרבני של גוש קטי בש ערכי מקומיי ,אישיי וגשמיי .מהטקסטי
השוני המתפרסמי באתר גוש קטי עולה כי למרות אמונת של רבני הגוש במצוות
יישוב האר 2ה עושי שימוש מצומצ ביותר בשיח הלאומי'אמוני ,הקורא ליישוב
האר 2ולהעדפת ההלכה על פני חוקי המדינה .השיח המקומי מעלה את הבעיות
הייחודיות של בני הקהילה ומצניע ככל הנית את ההיבטי הלאומיי'דתיי .דברי
הרבני המקומיי המפורסמי באתר הרשמי נוגעי אמנ בנושאי של שלמות האר2
וקדושת המקו ,א* ה נשמעי מתו* זיקה קרובה ומקומית יותר .דוגמה מובהקת לכ*
ה דבריו של הרב יגאל קמינצקי ,הרב הראשי של גוש קטי .שפתו של הרב קמינצקי
פשוטה ,והוא מצביע על הייחודי והמקומי שביישובי גוש קטי:
ההתיישבות בחבל עזה היא בבואה של חיי יהודיי שלמי ,של תורה ועבודה ממש .אזור
שמצד אחד יש בו אנשי יצירה ,עשייה ועמל ,אזור שלמרות כל הקשיי בתחו החקלאות,
הבעיות הביטחוניות ,קשיי בהעסקת פועלי וכו' מייצא ברבע מיליארד שקל בשנה! אזור
המוביל ביצוא של עגבניות שרי ,תבליני ,ירקות אורגניי ,ירקות עלי ללא חרקי ,צמחי
גראניו וכו'.
)(katif.net, 24.4.04
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הרב מתייחס בעיקר לענייני מעשיי :הוא עוסק במחזור הרווחי של המתנחלי
ובבעיות האישיות והיומיומית המטרידות את קהילתו ,דוגמת העסקת פועלי בחממות
ובעיות הביטחו .וממשי* הרב קמינצקי:
...מאיד* אזור של תורה ואמונה ,אימפריה של תורה ומוסדות חינו* ,כאשר מחו 2לגוש בלבד
באי ללמוד אצלנו כחמש מאות תלמידי בשנה ,אזור בו חיי זה לצד זה כל עמ* בית
ישראל מכל העדות והגווני ,ותיקי ועולי ,חקלאי לצד אברכי וכו' .אזור שהיה מדבר
שממה והפכנו אותו בס"ד לג עד .התיישבות שבגופה ממש מגנה על ע ישראל ונמצאת
בחוד החנית של המערכת הביטחונית כבר למעלה משש עשרה שנה .מקו של גמילות חסד
ועזרה הדדית יוצאי מ הכולל.
)(katif.net, 24.4.04

דברי אלה ממחישי את זווית הראייה החברתית .הוא מדגיש את חשיבותו של הגוש
כאב שואבת ללימודי תורה ואת השוויו בי העדות והמעמדות .לצד האידאולוגיה של
יישוב האר 2הוא מדגיש את הישגי הגוש :הפרחת השממה והקמת ישיבות ללימוד תורה.
זהו מניפסט של החלו 2החדש המתנחל ברצועת עזה בש רציונל אנושי .מניפסט זה
מעמיד במרכז הדיו את האד ואת שירותו של החלו 2לאומה ,בניגוד למניפסט של
המתנחל ביהודה ושומרו הנענה לציווי אלוהי ומהווה כלי שרת בידי התכנית המשיחית
הגדולה.
הרבני בגוש קטי ה ממובילי המאבק נגד תכנית ההתנתקות ,וה שהכתיבו את קו
הפעולה הר* והפייסני שמאפיי את מטה הפעולה בגוש .בניגוד לעמיתיה ביו"ש
הקוראי בפומבי להסיר את הכפפות ולנקוט עמדה תקיפה כנגד מקבלי ההחלטות,
מפרשי הרבני המקומיי את ההלכה באופ אחר ,לדוגמה פרשנותו של הרב ראוב
נתנאל ,רבה של עצמונה ,לסוגיית "והגדת לבני*" .הרב טוע כי:
במיוחד במלחמה מחויבי אנו בשמירת הלשו ,לא לומר דברי רעי ולשו הרע בכדי שנוכל
לשמור על האחדות של הע.
)פרשת והגדת לבני*(katif.net 30.03.04 ,

רבני גוש קטי בחרו בדר* פייסנית הקוראת לקירוב לבבות על מנת למנוע קרע ומלחמת
אחי .דרכ שונה שוני מהותי מהעמדה הניצית שנוקטי רבני מועצת יש"ע.
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6

תפיסות ודימויי בקרב מתנחלי

פרק זה ממחיש את הדר* שבה מפרש השיח המקומי תפיסות של השיח הלאומי'אמוני
בנושאי האלה :תפיסות האר ,2קניי האר ,2הקשר לאר 2ותפיסת הנו .כל אלה
מעצבי את תחושת המקו של מתנחלי גוש קטי כתשובה לאידאולוגי של אר2
ישראל השלמה .בפרק זה אנו מבקשי לאתר את מוקדי ההבדל בי שני מבני שיח אלה
ולהסביר אות .נתמקד בנרטיבי של מתנחלי גוש קטי העולי מהראיונות ומניתוח
טקסטי .נית ללמוד מה כי השיח המקומי לא אימ 2את הרעיונות של האליטה
כלשונ ,אלא העביר אות דר* "מסננת" המציאות של רצועת עזה תו* יצירת מבנה שיח
ייחודי.

דימויי הנו
בבסיס התפיסה הרומנטית של הטבע עומד הנו שהוא מקור השראה לעול הרגשות.
הנו רווי בסמלי ,בנוסטלגיה ובמטע מוסרי .המתנחלי שבו ל"נו בראשית" ,אל
מרחב "אר 2האבות" ,לב לבה של האר 2הקדושה .תפיסת הנו הרומנטית מוצאת את
ביטוייה בהאנשה של תצורות נו ,בתחושת התמזגות ע הטבע וע האדמה ,בתיקו
רוחני ובהתעלות רוחנית )ב ישראל .(2001 ,ההתרפקות על הנו הייתה למתיישבי
החלוצי לא רק געגועי לאר 2האבות ,כיהודי הגולה לפניה ,כי א אמצעי לסימו
בעלות ,ובעיקר אמצעי ליצירת זהות חדשה של בני בית )אלמוג.(1997 ,
מתנחלי גוש קטי דוברי השיח המקומי תופסי את חבל עזה בראייה רומנטית .ה
מתייחסי אל המקו בלשו של חיבה והתרפקות ,משתמשי במילות תואר המפארות
את יפי הנו ומייחסי לאר 2הילה פסטוראלית בניגוד למציאות האובייקטיבית של
גדרות ,מחסומי ובסיסי צבאיי .ה רואי את החולות הזוהרי וחופי הי ,נושמי
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אוויר נקי ,א* מתעלמי מהנו הפלסטיני על ההרס ,העוני וההשפלות שכפה עליו
הכיבוש .ע זאת אי תפיסות אלה רוויות בפאתוס ובקדושה טרנסנדנטאלית כמו אלה
של מתנחלי יו"ש .ה מכוונות לרגש ולייחודיות שבנו ומשרות תחושה של חיבה פשוטה
ונאיבית למקו ולנופיו.
מתנחלי מועצת יו"ש משלבי בדבריה תיאורי נו בעלי גוו דרמטי ואמוציונאלי .חנ
פורת ,מהמנהיגי הבולטי של גוש אמוני מתאר:
...ירדנו בדר* המתפתלת לגוש עציו...מנומרת בשלל גווניה ,קודקודי כסופי שיער של גיל
העמידה נשזרו בשחור וזהב של בני תשחורת....שיבולי זהב רטטו ,ורגבי אדמת ההר בצבצו
והעידו באל קול...
)פורת(1985 ,

בתיאור האירוע בולטת האנשה המקנה לטבע ולנו תפקיד פעיל בחוויית השיבה.
השתתפות הנו במעשה הגאולה הוא מוטיב חוזר ונשנה בשיח הלאומי'אמוני.
המתנחלי מגוש קטי מתארי את הנו ללא פאתוס:
דיונות קרוב לי ,מקו מקסי ,משגע ,עצי שיטה ,דיונות חול זהובות .מבחינת היופי
מקו מדהי חבל על הזמ .וואה! אנשי אומרי לי מקו פשוט מהמ ,דקלי על
החו .זה אזור יפהפה ,חולות דיונות ,אויר נקי ,איכות חיי ...אי מקו כמו גוש קטי,
אי רצועה כזאת 900 ,מ' מהי.
נית לראות כי מתנחלי יו"ש מאנישי את המקו ומתייחסי אליו כאל אובייקט אהבה
אלגורי .לעומת מתנחלי גוש קטי מציגי את אהבת לנו כהקשר של מקו המספק
איכות חיי מעולה:
התאהבתי במקו ונשארתי.
אני אוהבת את המקו הזה ,אני הכי קשורה לנו ולסביבה. ...
...כשעלינו ליישוב הבאתי את ההורי שלי ,אבא שלי אמר "זה ממש מעברה" ,ובעינינו זה
הצטייר אחרת ...ממש אהבנו .אהבנו לחזור הביתה.

מילי של אהבה וקרבה מחדדות את האיכויות האישיות והאינטימיות שמרגישי
המתנחלי כלפי המקו .ייחודו ויופיו של המקו הופכי אותו למקור משיכה.
ההתעלמות מהנו הפלסטיני קושרת את הנו לחוויות בראשיתיות ומייחסת לו סגולות
פסטוראליות כמקו מגורי אידאלי .השיח המקומי אינו מיחס לנו כוחות מטאפיסיי
המשתתפי בתהלי* הגאולה .הנו אינו נו פראי המחייב התגייסות למאבק בטבע
העוי ,אלא נו המתגמל את המתנחל כיאה למצטרפי החדשי לאליטה הישראלית.
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מתנחלי גוש אמוני רואי באדמת האר 2אדמה קדושה .אומר הרב שילה בריאיו בגלי
צה"ל )אוקטובר :(2004
יש דברי כמו אר 2ואדמה שבה אי אפשר לגעת.

כלומר ,הקדושה אינה סמלית ,אלא מאוד מוחשית .בהתא לגישתו של הרב קוק,
מחפשי הרבני של השיח הלאומי'אמוני את האלוהי בפרטי הנו השוני:
אכ יש אלקי במקו הזה" או..." :את האר 2שהאלקי בחר בה מכל הארצות כשער
השמי"...
)הרב דב ביגו ,בתו* "באהבה ובאמונה" פרשת 'וירא' גיליו (484

"שער השמיי" מסמל את המעבר הבלתי אמצעי אל הקדושה ,ובדר* זו הופכת האר2
מעי הרחבה של מלכות שמיי.
בניגוד לכ* ,השיח המקומי אינו מאציל קדושה לרכיבי הנו ,אלא משתמש במאפייני
אישיי ,המתייחסי להנאה ולקשר הראשוני שבחוויית הנו:
אווירה מאוד שקטה ושלווה ,יש י ותמיד יש לא לצאת החוצה ולטייל. ...
...זו חוויה ,אני ...הי ,המרחבי ,הכול פתוח ,האוויר ,התחושה. ...

כפי שניתח סקוט ) ,(Scott, 1977ניכרת ג כא תופעה של אימו 2מרכיבי הקשורי
לתפיסת נו רומנטית מתו* האידאולוגיה של גוש אמוני .מרכיבי אלה עברו עיבוד
והתאמה למסורות ולערכי של מתנחלי גוש קטי ,עובדי האדמה ,המסוגלי להתחבר
אל הטבע ואל הנו ולהפיק מכ* הנאה וער* רוחני .כ* מתאר אחד החקלאי:
אתה זורע ושותל באדמה ואת השאר אתה משאיר לקדוש ברו* הוא ...זה היופי בבריאה.

מעורבות אלוהית בתהלי* החלוצי .ה נמנעי מלדבר על היבטי טרנסנדנטליי של
המציאות ומתמקדי בחוויות ארציות .כל הנשאלי ציינו את זיקת לנו הבראשיתי,
הטהור והנקי של חופי עזה ומרחבי הרצועה .זהו מרחב בראשיתי של שממה ,וא הקדוש
ברו* הוא ממלא בו תפקיד כל שהוא אי הוא נובע מהמקו עצמו.

זיקה היסטורית
תפיסת העול המזינה את תנועת ההתנחלות מייחסת חשיבות רבה לקשר ההיסטורי.
המתנחלי חוזרי ומדגישי את הזיקה ההיסטורית שבי אתרי ההתנחלות המודרנית
לבי מרחב הפעילות היהודית בעבר ,ומציגי זאת כרצ היסטורי .בעניי זה נחות מעמדו
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של גוש קטי מזה של השומרו ,המקובל כנחלת האבות .השומרו נתפס כ"חבל אר2
עתיק הק לתחייה" וכ"נו בראשית" .המועצה האזורית הר חברו ,לדוגמה ,משווקת את
האזור כ"מקו התהוותה של מלכות ישראל ...כא חיו ונקברו האבות ...לכא ברח דוד
מפני שאול המל* ומפני אבשלו בנו ,וכא הקי את המלוכה" .המועצה האזורית שומרו
כותבת" :יישובי המועצה האזורית שומרו נבנו ברוב בסמו* לאתרי עתיקי מתקופת
בית ראשו ,בית שני ומתקופת המשנה והתלמוד ...השומרו ,חבל אר 2עתיק הק
לתחייה ,אזור המשלב יש ע חדש ,אזור היונק מ העבר ונושא פניו אל העתיד" )מתו*
ב ישראל.(2001 ,
גוש קטי אינו נושא מטעני היסטוריי כאלה .למרות זאת מנסי רבני ותושבי יהודה
ושומרו לייחס למקו חשיבות היסטורית .כותב חגי הוברמ ,עיתונאי מהשומרו,
בעיתו 'נקודה':
יהודי ישבו בעזה דורות רבי .לחו ימה של עזה שרד בית כנסת מפואר ובו הפסיפס
המפורס ע דמות דיוקנו של דוד המל* מנג בנבל .הקהילה היהודית של עזה העמידה כמה
מ הדמויות המפורסמות בתולדות היהדות ,לחיוב ולשלילה .היא התקיימה כמעט ברציפות
מימי החשמונאי ועד פרעות תרפ"ט .היישוב בעזה ,שהיה דתי מאוד ,החזיק שני שוחטי,
רב ,...בית קברות משלו ומקווה...
)'נקודה' ,גיליו (269

המתנחלי מנסי להציג את עזה כעיר יהודית חשובה ועתיקת יומי .מלאכה זו קשה פי
כמה מהצגת שכ ,חברו או בית'אל.
לעומת זאת ובאופ מפתיע לא הזכירו המרואייני מגוש קטי ולו פע אחת את עזה
ואת אתריה היהודי .ה אינ מצדיקי את ההתנחלות במקו בזיקה לנחלת אבות
המקנה ליהודי זכות התיישבות במקו .בעיתונות המקומית מצאנו לא אחת חיבור בי
מסעותיו של אברה אבינו במדבר ,באר 2גרר ,לבי תל קטי וציו חשיבותו ההיסטורית
של המקו ,א* ברמה האישית לא התייחס איש מהמרואייני לחשיבות ההיסטורית של
חבל עזה .יתרה מזאת ,היו שציינו כי כאשר נדרשנו לצאת מעזה העיר יצאנו בלי
התנגדות:
הרי מכל שטח  Aהתפנו ולא שמעת על סירוב פקודה.

מדברי המרואייני לא נית ללמוד כי המקורות וההלכה ה המכתיבי את תפיסות
המקו של דוברי השיח המקומי .החיבור שלה למקו אינו נובע מתפיסה דתית'
היסטורית של הנו ,אלא מיפי הנו ומאיכות החיי שהוא מבטיח.
יישוב פורח וירוק שכול שמחי ומאושרי בו.
לא כול זוכי לגור ליד הי ולהגיע אליו מתי שרוצי...
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כל פע כשאני חוזרת אני מסתכלת על הנו בדר* וזה בלתי נתפס ואנשי לא מביני על
מה מדובר.

מתו* היענות למעשה החלוצי הציוני אלא מאיכויותיו הפיסיות והסימבוליות .נופי חולות
הי וההשתכנות לחופי הי ה פריבילגיה של בני האליטה הכולכלית של האר,2
שמתנחלי הגוש ה עתה חלק ממנה בזכות התיישבות בספר.
השיח הלאומי'אמוני קושר את הזמ והמרחב זה בזה .הזמ נתפס כמימד נצחי שבמהלכו
תיוושב האר 2המובטחת ,והאד נתפס כיחיד המשרת רעיו דתי לאומי זה .מנגד ,בשיח
המקומי הזמ והמרחב משתלבי זה בזה באופ שונה לחלוטי .הזמ הוא חייו הסופיי
והקצרי של האד ,והמרחב מתבטא בבית הפרטי .על'פי תפיסה זו ,האד ניצב במרכז
היקו ומשרת אותו.
נראה שלנוכח הפינוי המתקרב מרבי מתנחלי גוש קטי להתייחס אל חייה הפרטיי
והזמניי .אל מול התחושה הקשה של אסו הממשמש ובא קשה להתעל מהמוטיב של
"כא ועכשיו" .למותר לציי כי רוב המרואייני שעמ שוחחנו היו אנשי מאמיני אשר
העידו על עצמ שאמונת ותפיסת האידאולוגית התחזקה בעקבות החיי בגוש .יחד
ע זאת אי ה עוסקי בשיח אידאולוגי לטווח הארו* והמופשט ,אלא מעלי את
מצוקותיה האקטואליות:
מפריע לי שלא מדברי איתנו על הפינוי.
רק בחדרי חדרי מדברי באמת על העתיד לבוא...

בשיח של מתנחלי הגוש על תפיסת הזמ והמקו נמצאי האד ודאגותיו במרכז ,ולא
האדמה והאלוהי.

תפיסת הקשר לאר2
בש השיח הלאומי'אמוני מציגי מתנחלי יו"ש תפיסה של "הכול או לא כלו" :אר2
ישראל השלמה או תחזית אפוקליפטית לעתיד הבית הלאומי .על'פי תפיסה זו ,כל ויתור
על חלקי אר 2מהווה סכנה ממשית למדינת ישראל ולמפעל הציוני ואינו בא בחשבו.
אר 2ישראל חייבת להשתרע על כל השטחי שהיו נחלת ישראל ההיסטורית .הרב
עובדיה הדאיא אומר :אסור להוציא מתחת ידינו שו שטח מאר 2ישראל.
הנה מקרא מלא דיבר הכתוב ,לא תחנ ,לא תית לה חינה ,בקרקע ,שאסור למכור בית
לנכרי בא"י משו לא תחנ) ...גדולי תורה על החזרת שטחי.(1980 ,
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מול תפיסה זו מציגי מתנחלי גוש קטי תפיסות אר 2מתונות וגמישות יותר .לפי תפיסת
יש ליישב את אר 2ישראל ג בנגב ובגליל .אבד גוש קטי אינו משול בהכרח לאבד המדינה
או החזו הציוני .השיח שלה אינו כופר בשלטו או ביהדותה של האר:2
אני הכי קשור לכל הנושא החברתי ,א נוריד את האידאולוגיה של יישוב האר 2ונשי
הצידה ,כי אפשר להתיישב בנגב ,ג ש חסר...

המרואיי רואה את חשיבות יישוב האר 2בכללותה ,ואינו מעלה על נס את החשיבות
המיוחדת של יישוב חבל עזה.
אנחנו חונכנו ,כולנו למדנו על קו המדינה ,ההיסטוריה המוקדמת .א"י היא האר 2שה' נת
לנו ...כול אומרי שזה הכיבוש ,אבל זה משהו שהחזרנו מימי ימימה .זה בדיוק אותו
דבר ,רמת אביב ג' הייתה שכונה של ערבי.

מעבר לכוונה להצדיק את ההתנחלות בעזה ,חבויה כא השקפת עול פרגמטית יותר:
התיישבות בחלק מאר 2ישראל ודחיית ההתיישבות במקומות אחרי עד שיזדמ היא
תמצית המעשה הציוני ,ולכ אי להתעקש על כל שעל .הרס ופינוי ההתנחלויות אינו
מסמל את חורב האר ,2אלא רק את חורב ההתנחלות והקושי האישי העצו הכרו* בו:
ההרס הוא הדבר הקשה ביותר במחשבה על עזיבה של הגוש .חוסר התכלית של התיישבות
משגשגת ומקסימה אשר בבת אחת תיהרס...

מרואיינת נוספת הוסיפה כי אחיה העומד על ס גיוס לא יהסס להתגייס ולשרת ביחידה
קרבית כיתר חבריו:
נמשי* להאמי במדינה ובחוקיה...

מצוות יישוב האר 2וכל רגב בה נתפסת על ידי מתנחלי גוש קטי באופ פרגמאטי יותר.
יישוב האר 2הוא המצווה ,א* אי חובה ליישב כל שעל מיידית .מכא שההתקשרות לגוש
קטי וההיאחזות בו אינ נובעות ממצוות יישוב האר 2בדומה למצוות השיח הלאומי'
אמוני ,אלא מנימוקי מקומיי שקושרי את מתנחלי הגוש למקו ספציפי זה.
תפיסה זו גורסת כי הקשר בי הע לאר 2ולאדמה אינו קשר אינטואיטיבי טבעי .בניגוד
לשאר העמי אי לע ישראל "זכות טבעית" על האר .2הקשר בי הע לאר 2הוא "על'
טבעי" ומחייב מאוד:
עלינו להודות בכ* שהאר 2אכ איננה שלנו .אי לנו זכות עליה .יש לנו חובה עליה .את
ייעודנו האלוהי כפי שנית לנו בתנ"* נוכל לממש במלואו דווקא בהיותנו על האר 2שניתנה
לנו ...על כ עלינו לקיי כא באר 2חברת מופת מוסרית שתהיה אור לגויי בכל תחומי
החיי ,ונסביר לעול כולו כי הקב"ה הוא שנת לנו את האר 2כדי לממש בה את החזו
הזה" )הרב אריאל ,רב היישוב עטרת ,פרשנות לפרשת בראשית "חובתנו על אר 2ישראל.
)אתר מוריה(
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לפי השיח הלאומי'אמוני ,הקשר בי ע ישראל לאר 2ישראל הוא קשר עמוק ומחייב.
הוא נשע על חובה ועל מצוות יישוב האר 2ועבודתה .התפיסה המשיחית של הראי"ה
ויותר מכ* של ממשי* דרכו הרצי"ה החזיקה באמונה כי ע גאולת האר 2קרבה ביאתו
של המשיח ועימו גאולת ע ישראל .על כ תפיסת האר 2היא הכרח המעוג במקורות
ובבחינת "לא תחנ" ,היינו ,אי לתת את האדמה לגויי ולאפשר לה "חניה" באר2
הקודש.
בקרב מתנחלי גוש קטי לא עלה שיח כזה .הקשר שלה לאר 2אינו אלוהי ,אלא אישי,
והוא נובע מהרצו להתפתח מבחינה אישית וכלכלית .חלקת האר 2הזו מהווה לה מנו
להעצמה ולהגשמה אישית .כחקלאי ,חובת כלפי האר 2היא החובה לעבד את האדמה
ולהקי קהילה .התפיסה של חשיבות שמירת המקו אינה נטועה בתפיסה המשיחית,
אלא מקבלת פרשנות פרקטית .ג השפה המתארת את העשייה הזו היא לשו חול:
הע אומר ל* רה"מ אל תגרש את יהודי גוש קטי ויהודי צפו השומרו ...אנחנו בגוש קטי
חקלאי פשוטי שבאנו לאדמת חול וממנה הצמחנו ירק לכל הע הזה ...אל תגרש אותנו
מבתינו אל תביא את החורב הזה לע.

וכ אומר אחד מהמרואייני:
רצינו להקי מושב ,לעסוק בחקלאות.

וג:
הייתי משוגע לחקלאות וחיפשתי ע עוד כמה חברי מהצבא יישוב חקלאי...
)צבי הנדל" ,בשבע"(23.12.04 ,

לפי תפיסת של מתנחלי גוש קטי ,האלמנטי המחייבי אינ קשורי בחובת יישוב
האר ,2אלא בתחושת החובה היומיומית לעשות למע הבית ,המשפחה והקהילה.

טכניקות של הפרדה
טכניקות של הפרדה משמשות את היחיד ואת הקבוצה כאמצעי לביסוס הזהות העצמית.
שנל במאמרו ) (Schnell, 2002מדגי קבוצות חברתיות הבוחרות להפריד את עצמ
ו"להסתגר" במרחב חד תרבותי כדי להבטיח את שימור זהות העצמית .קבוצות שוליי
נוטות לחלק את הטריטוריה ל"שלי" מול "של*" ,כדי להעלות את תחושת הער* ,השליטה
וביסוס הנורמות של הקבוצה .כתוצאה מכ* מתחזקי הביטחו והנוחות של אות
קבוצות מהפריפריה.
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המתנחלי בוחרי להקי יישובי בלבה של אוכלוסייה פלשתינאית כדר* חיי .מצב
זה מחייב הפרדה בי שני הלאומי העויני .ג מתנחלי גוש קטי נוקטי הפרדה
דיכוטומית של המרחב וחלוקתו באופ קטגורי ל"שלנו מול" שלה בכל שטחי החיי
)הפרדה פיזית ,תרבותית ותפיסתית( .בהקשר זה ראוי לשוב ולהזכיר את ההתעלמות
התמוהה של המתנחלי ממרכיבי נו של האחר ,כגו ,מחנות הפליטי ומחנות הצבא.
אמרה אחת הצעירות שראיינו:
אמרתי לחברה שלי תראי איזה יפה כא ,תתעלמי לרגע מכל מחנות הפליטי ,איזה יופי ,אי*
אפשר לעזוב מקו כזה?

א* הנוסע מישראל לעבר גוש קטי אינו יכול להתעל מנופי האימה בדר* אל היישוב
השקט והבטוח ,שתושביו מבחיני בי קול ירי לקולות אחרי ,ויודעי כיצד להג על
עצמ מהפרעות טורדניות אלה .כ* נוצר מתח בי המרחב הטופופילי – האהוב של
ההתנחלויות לבי המרחב הטופופובי – המאיי של הפלסטיני .את מרחב ההתנחלות
מתאר תושב הגוש:
ברגע שנכנסי בשערי נצרי ,משהו בשלוות המקו מפוגג את המתח ,משהו שנוס לרגש
ההקלה שחש מי שמגיע לחו מבטחי .אולי נית לחוש בשלוות הנפש הנדירה של האנשי
שחיי כא עוד בטר פוגשי בה...
)'נקודה' (183

תושב אחר תיאר את חשיבות הימצאותו בגוש קטי והתחזקות תחושת השליחות
והחלוציות בעקבות אירועי האינתיפאדה .הוא מתאר את תחושת הביטחו ביישוב:
הילדי יודעי להבחי בי ירי ממאג לבי ירי ממקלע כבד אפס'חמש ,אבל בסה"כ טוב לי
פה .יש לי איכות חיי .יש לי חינו* טוב לילדי .יש לי שקט .יש לי פה חברה שאני אוהב...
לא באתי בגלל אידאולוגיה ,באתי בגלל איכות חיי ומצאתי אותה ,ככה ג  90%מהאנשי
שגרי בגוש.

מנגד עומדי דבריה של מאירה דולב כתבת 'נקודה' הנוסעת לנצרי וכותבת בכתבתה
תחת הכותרת 'יהלו בתו* מזבלה':
מחסו נחל עוז נראה לרגע כגבולה של אר 2האנשי השפויי .מעבר לו – הטירו והפחד...
גדר אלקטרונית מעבירת צמרמורת ,ושלטי בלתי נראי ,קוראי לעברי :אר 2אחרת ,אר2
אויב.
)'נקודה' (183

להבדל החד בי שני המרחבי חשיבות רבה בהבנת קיומ של המתנחלי .הקהילה
הופכת לקבוצת תמיכה ראשונה במעלה בשמירה על כושר העמידה של המתנחלי מול
אתגרי המקו .הדמוניזציה של האחר מאפשרת להתמודד ע המצב ללא נקיפות מצפו
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וללא אמפטיה לסבלו ,שמקורו בהתיישבות המתנחלי במקו .כל אלה הופכי את
הקהילה המקומית למוקד של העצמה של הפרט :הוא חלו 2המביא שפיות ,סדר ותרבות
למרחבי הפרא ועומד בגבורה בקשיי המקו .המקו עצמו מזי ומחזק את דמות החלו.2

האדרה עצמית ודמוניזציית האחר
המתנחלי תופסי את עצמ כדמות החלו ,2גואל האדמה .ה טועני כי במעשיה
ה ממשיכי את ההתיישבות הציונית ,וכי ההבדל בינ לבי תושבי תל'אביב הוא
במידת הלגיטימציה להתיישבות .השימוש בדמות הצבר ובדימויי הקרובי לעול
המושגי של ההתיישבות העובדת מקרב את המתנחלי לדמות היהודי החדש ,עובד
האדמה ומחייה השממה .עתה נוטלי מתנחלי יהודה ושומרו את ההגה לידיה .אמר
הרב יואל ב נו:
הפסקנו להיות נותני השירות במזנו של רכבת מפא"י...יש לי מה להגיד ג ביחס לקטר
ולכיוו הנסיעה.
)בתו* ב ישראל(2001 ,

מתנחלי יו"ש בוני ומבני את מעמד תו* נקיטת עמדה של מי שמובילי את התכנית
האלוהית.
לדעתנו ,אנשי גוש קטי מדברי במונחי של העצמה אישית ,ולא במונחי של שליחות
דתית'לאומית כעמיתיה ביהודה ושומרו .השיח שלה פונה אל עצמ ואל ציר
התקדמות האישי ,ואינו פונה החוצה ,אל האופ שבו ה נתפסי על'ידי החברה .כ*
אמרה צעירה מגוש קטי:
ילדי אחרי מפסידי שאי לה תחושת שליחות של ע ישראל .אני שמחה שאני פה
בשביל הע שלי...

המרואייני ששוחחנו עמ הדגישו את הכבוד ואת הגאווה העצמית שה חשי תחת
הכותרת "מתנחלי":
יש לי גאוות יחידה שאני בת מנצרי.
תמיד שמחתי להגיד לכול שאני מגוש קטי ,בגאווה.

תרבות מאבק של מתנחלי גוש קטי ואופי התנגדות לתכנית שונה מזה של אנשי גוש
אמוני .ה אינ באי מתו* עמדה פטרונית של מובילי הסדר האלוהי החדש ,אלא
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מנסי למצב עצמ בעמדה חברתית ראויה וגבוהה יותר בסול הריבודי של ישראל
לנוכח המעשה החלוצי שלו ה שותפי.
נית לשי לב לאלמנטי של העצמה ותפיסת 'אני' נבדלת וייחודית ,בדבריו של תושב
הגוש:
העול בהתנתקות ואנחנו בהתחברות .אנשי מנותקי מהזהות שלה ...הדור שלנו חי
באווירה של התנתקות ,אבל אנחנו מרגישי אכזבה מעצמנו כשאנחנו מתנתקי :הורי
שמתנתקי מילדיה ,בעל שמתנתק מאשתו ולכ יותר מדי שותי ,אוכלי ,מעשני – זו
התנתקות .אנחנו ההפ* ,כולנו התחברות.
)תושב עצמונה בריאיו לעיתו 'דיוק'(22.10.04 ,

ה מדגישי את תעצומות הנפש שה שואבי מהחיי בגוש קטי ,ואומרי כי אחרי
היו נשברי ,אבל עובדת היות בקו האש כקהילה מאוחדת נותנת לה כוחות להמשי*:
שדרות מתפרקת ,כי אנשי ש לא מרגישי שליחי ציבור .וכא ,למרות  4,500פצמ"רי
שנפלו על היישובי ,האנשי חזקי.

צעירה אחרת הדגישה את תכנית ההתנתקות עצמה כגור מאחד ומחזק:
...היה מישהו בגוש שאמר שא לא הייתה תכנית ההתנתקות כבר אנשי היו עוזבי
מהפחד אבל המאבק מאחד אותנו.

נית לראות שהקולקטיב ,קולקטיב דתי ציוני ,מעניק למתנחלי תחושת ער* עצמית ,כפי
שהתבטא הרב קמינצקי:
הציונות שללא התורה פשטה את הרגל .אי לה )החילוני( קו אדו .בלי תורה אי כלו,
לא חינו* ולא צבא ,לא ציונות ולא ביטחו...
)(katif.net, 2004

דיו זה ממחיש את ההעצמה שבעקבות המעבר מהפריפריה לספר של גוש קטי .זהו נכס
שכל סכו כספי לא יפצה על אבדנו.
המתנחלי ששוחחנו עמ הביעו בפנינו דאגה לגורלו של ע ישראל .תכנית ההתנתקות
והפינוי של יישובי הגוש טומנת בחובה אסו לאומי לע כולו .נית לפרש דאגה זו כסוג
של פטרונות וניכוס הדר* הראויה .כ* בדברי אחד המרואייני:
אסו לאומי ,לא רק הקטע של הבית הפרטי והאישי ,לע ישראל .כל המהות שלשמה
הוקמה המדינה נופלת בתכנית הזו ...א"י היא האר 2שה' נת לנו.

מרואיינת אחרת נימקה את היותה בגוש:
החשיבות היא לא רק בגלל הבית ,אלא בגלל המדינה ...כאנשי אמונה אנחנו לא מפחדי על
עצמנו .הדאגה שלנו היא לע ישראל.
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אמירות כגו אלה היו לרוב רק סיפא לטיעוני .הנימוקי התבססו בעיקר על סיבות
אישיות ,משפחתיות וקהילתיות ,א* ג באמירות אלה נשמעת התחושה של ער* עצמי
מועצ מתחושת האחריות הלאומית.
מועצת יש"ע ,מנהיגיה ורבניה נוקטי לשו של ניכור ,הכפשה ודמוניזציה כלפי יוזמי
תכנית ההתנתקות ותומכיה .תכנית ההתנתקות מוגדרת על'ידי מועצת יש"ע כ"גירוש"
בווריאציות שונות ,למשל" ,גירוש יהודי מאדמת" .למילה גירוש קונוטציות שליליות,
והיא קשורה בזיכרוננו הקולקטיבי בגירוש יהדות ספרד ובגירוש היהודי בשואה.
דמוניזציה המכוונת ליו"ר מנהלת ההתנתקות ,יונת בשיא ,היא כמעט עניי שבשגרה.
נדיה מטר ,יו"ר תנועת "נשי בירוק" ,פרסמה מכתב לראש מנהלת ההתנתקות ,ובו היא
משווה את התכנית לגירוש יהודי ברלי בשנת  .1942להל קטע מדבריה:
...א* לא יעזרו כל הצהרותי* יונת – האמת היא שאתה גרסה מודרנית של היודנראט' בעצ
גרסה הרבה יותר נוראה ,כי אז בשואה ,הדבר נכפה על אות מנהיגי יהודי על'ידי
הנאצי ...היו אי א אחד שעומד ע אקדח ליד רקת* ומכריח אות* לשת פעולה ע
הדפורטציה של יהודי גוש קטי וצפו השומרו...
)(gamla.org.il

דוברי המתנסחי בדר* זו משווי להתנתקות משמעות של מעשה אנטי יהודי העלול
להוביל למוות .ההשוואות והשימוש במושגי הלקוחי מההיסטוריה האנטישמית
מובילי להבנה מסולפת ומעוותת של המציאות ,ג א בלתי מודעת:
 ...בשמה של דמוקרטיה עריצה ,מתנשאת ושונאת ,בתמיכת הכנסת ...ובית המשפט העליו,
הולכי ונחקקי חוקי זדו ,גירוש ,פינוי ופיצוי ,טיהור אתני וטרנספר ,משל לא יהודי
מושלי בע ,אלא הגרועי בצוררי ,והאכזרי בגוזרי השמד שבשמד ,על הע היהודי
מדור ודור...
)דבריו של מתנחל מאלפי מנשה כפי שהופיעו באתר (26.10.04 ,katif.net

ההתייחסות אל ראש הממשלה ,אריאל שרו ,רוויה איבה ושטנה .כ* נכתב במכתב
אנונימי שהתפרס באתר "דעות":
...התנהגותו של שרו וכל מי שנלווה אליו מוכיחה וחוזרת וקובעת כי היהודי בוגדי ,ע
של מחללי ה' שנבחר להיות ע הבגידה! ...
)(yesha.org.il

שרו שהיה אחראי למפעל ההתנחלויות וטיפח חבלי אר 2אלה ,זוכה לקיתונות של כעס
ואיבה ,המהולי בפליאה ,באכזבה ובאי הבנה מצד המתנחלי .אליקי העצני בעיתו
נקודה:
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החרבתו של מפעל ההתיישבות האדיר ,האחרו שהצמיחה הציונות ,תרוק סופית את
המדינה מערכיה ומזכות קיומה...העובדה שהמכה הזאת מונחת על ההתיישבות על'ידי 'מר
התיישבות' ,יש בה כדי לרפות ידי ביתר שאת
)'נקודה'(5.03.04 ,

האכזבה הגדולה מהאיש שהוביל את ההתיישבות דוחפת את הימי הקיצוני ביו"ש לפעול
בכל החזיתות האפשריות למניעת ההתנתקות.
לא זו לשונ של אנשי גוש קטי ,המקפידי לנקוט לשו רכה ומפייסת ,ונמנעי מלשו
בוטה ומסיתה לאלימות .המרואייני חזרו והדגישו את רצונ "לעשות נפשות",
"להתחבר" ,לגלות אהבה ולהוכיח לתושבי המדינה כי ה חת* נורמלי של הציבור:
הרעיו הוא להתחבר ,להראות שאנחנו חת* נורמלי של הציבור באר .2אנשי נורמליי.
משרתי בחזית ,בצבא ,ג פורח .אנחנו עוסקי בשאלת האי* להפו* לג פורח לא ההיפ*.

רוב הנשאלי במחקר הלינו על כ* שהציבור בישראל אינו מכיר את ההתיישבות בגוש
קטי ,וקראו לחיבור הלבבות ולגישור הפערי.
...המאבק צרי* להיות לקרוב לבבות כמאבק הסברתי.

בדברי המרואייני ניכר כבוד מסוי לראש הממשלה אריאל שרו .ה נמנעי מלהשמיע
דברי הסתה ונזהרי בדבריה נגדו:
כבוד ראש ממשלתנו הוא מנהיג הע והאומה ...נובע מהתפיסה הדתית'ציונית כי סו סו
שולט פה יהודי – "ממלכתיות" ...ע זאת לאנשי נמאס שדמ מפורק והמצב הזה לא
ימשי* לנצח.

מתנחל מגדיר את התנהגותו של ראש הממשלה:
זו התגלות חולשתו של מצביא גדול היודע להילח ושדח והקי כא יישובי לתפארת,
ועכשיו הוא הופ* הישגי לתבוסה.
)'דיוק'(10.12.04 ,

נראה כי ה נקרעי בי רצונ לשמור על ממלכתיות לבי הביקורת הקשה על התכנית:
אנחנו בית שתמיד חינ* לממלכתיות .והיו ,כשהילדי שלי שואלי אותי שאלות על ראש
הממשלה ,אני מנסה לא לקלקל את החינו* ,אבל אני אומרת שהוא טועה ,ומה שהוא רוצה
לעשות לא יתקיי.
)'דיוק'(22.10.04 ,

מתנחל ממורג הוסי:
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אי אפשר לעצור את אריאל שרו .זה לא פייר מצדו של אריק ,כי הוא הקי את כל
המקומות האלה .אני לא מגנה אותו ולא מקלל אותו כי הוא תר רבות למדינה ,במיוחד
בכל המלחמות .אבל זה מאוד מאכזב ,מאוד ואנחנו מוחי ככל שאנחנו יכולי.
)'דיוק'(26.11.04 ,

מתנחלי גוש קטי מותחי ביקורת זהירה על ראש הממשלה ,וניכר כי ה נזהרי
מלנקוט לשו בוטה ונוקשה ה בשיחות אישיות וה בפרסומי מקומיי.
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7

מהפריפריה לספר

ההבדלי בי השיח הלאומי'אמוני לשיח המקומי מעוגני במידה מסוימת ברקע של
המתיישבי בגוש קטי .המתיישבי הגיעו לגוש בעיקר מעיירות הפיתוח בדרו .המעבר
היה פיסי א* ג ,ואולי בעיקר ,חברתי .בעקבות המעבר הפכו מתנחלי גוש קטי לחלק
מהאתוס החלוצי של ההתנחלויות ושל הציונות הדתית .המעבר מפריפריה לספר מהווה
מנו ברמה האישית ,החברתית והאידאולוגית.
ספר הוא ייצוג אידאולוגי בעל תפקיד חברתי וכלכלי .על'פי תפיסה קולוניאליסטית,
הספר הוא חבל אר 2שבו מתקיי מפגש בי שתי תרבויות :האחת נאורה ומייצגת את
האר 2המיושבת ,והשנייה נכשלת ומייצגת תרבות של ישימו )חסו .(1981 ,מקור העיסוק
בספר הוא בדיו רחב יותר בגאוגרפיה ובדיסציפלינות אחרות ,העוסקות בקולוניאליז
ובהשפעותיו התרבותיות והסביבתיות ) .(Kimmerling, 1983בניתוח תופעה זו מקובל
לבחו את המנגנוני של חברת המתיישבי בספר היוצרי את "תרבות הספר" .תרבות
זו ממסדת מערכת יחסי ע המרחב החדש והנידח ויוצרת נופי רוויי משמעות סמלית
ומיתולוגית .תהלי* זה הופ* את הספר ,שעד לא מכבר היה טריטוריה רחוקה ושולית,
למקור לייצוגי אידאולוגיי של קבוצות חברתיות ופוליטיות .המתיישבי בספר
הופכי לשותפי במשחק הכוחות החברתי )חסו.(1981 ,
ע קו המדינה התגוררו במרחבי הספר חלוצי .פלד מגדיר "חלוציות" כתרומה לחברה
שהתבטאה בראש ובראשונה בשלוש פעילויות :התיישבות חקלאית ,עבודה פיזית והגנה
צבאית )פלד ,כנס ו ליר .(1999 ,החלוציות באר 2מתבטאת בפריצה של ראשוני
הנחלצי מהמצב הגלותי ויוצרי מציאות ממשית ופיזית במקו שעד כה היה סמל
בלבד .החלו 2התיישב במושבה ובקבוצה וראה את עצמו כמורד ביהודי הגלותי המנותק,
בהיותו מחובר למהות שורשית ופיזית – ילידית כמעט .במעשי אלו החזיר החלו 2את
היהדות למקו .המקו עצמו שב והיה ליסוד חי ופוע ביהדות )גורבי 2ואר.(1991 ,
בישראל נקשר הספר לערבות הנגב ,למדבר – אזורי בתוליי ונופי שטר נפגמו.
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החזו המרכזי של הספר הוא "הפרחת השממה" – מלחמת המזרע בישימו )חסו.(1981 ,
המונח "הספר החדש" מתייחס לתקופה שהחלה ע כיבוש שטחי יהודה ,שומרו ועזה
במלחמת ששת הימי .על'פי גוש אמוני ,ההתיישבות בספר מבטאת את האידאלי
ואת העקרונות שהנחו את התנועה הציונית בראשיתה ,ומאז התפוגגו .בספר מגול
העושר המטאפיסי :שרידי יישובי עתיקי ,קברי אבות ,בתי כנסת ועוד .לכל אלה
משמעות סמלית ופוליטית אשר הציתה את דמיונ של מתיישבי הספר החדשי )חסו,
 .(1981המתנחל הוא דור שלישי לכיבוש השממה במרחבי הספר .הוא היורש של החלו2
ושל הצבר ,אשר עייפו מהעשייה החלוצית .המתנחל הוא החלו 2החדש המוביל לגאולת
הע והאר.2
הפריפריה שונה מהספר .ג היא חבל אר 2מרוחק ונידח ,א* שלא כמו הספר נותרה
הפריפריה אוס יישובי רחוקי הנשלטי על ידי הגלעי הלאומי .המרחק בי הפריפריה
למרכז אינו רק פיסי גאוגרפי ,אלא ,בניגוד לספר ,ג מרחק כלכלי ,תרבותי ,חברתי
ופוליטי .תפיסה זו מייצגת יחסי כוח ומציגה את המרחב כחלוקה בלתי שוויונית של
משאבי בי הליבה לפריפריה .העולי החדשי מארצות המזרח "הושתלו" בשנות
החמישי בספר החדש – עיירות הפיתוח מושבי העולי – ולא פיתחו חזו או מערכת
ערכי סביב המקו והנו .כלפי חו 2תוארה הפריפריה בדימוי השאובי מתחו הספר
שלפני קו המדינה ,א* כלפי פני גילו המוסדות רק עניי מועט ביישובי החדשי,
ולאחר שלב הקליטה והאכלוס ה נעזבו לנפש )חסו .(1981 ,כ* הפ* הספר החלוצי של
תקופת היישוב וקו המדינה לפריפריה ,שתושביה הודרו מהאתוס החלוצי.

המתנחלי בגוש קטי
חלק גדול מהמתנחלי בגוש קטי ה ממוצא מזרחי ,יוצאי עיירות הפיתוח בדרו ,כגו:
אופקי ,שדרות ,נתיבות וירוח ומושבי בסביבה .המוביליות של תושבי ישראל
המזרחיי נמוכה מזו של האשכנזי .הבדלי אלה נוצרו בשנות ה' ,50ונית לה ביטוי
מרחבי .חלק גדול מהמזרחיי נשאר בפריפריה המרחבית'חברתית של ישראל )סמוחה,
 ,(1984בשיכוני שבשולי הערי הוותיקות ,בערי העולי ובערי של הפריפריה
הישראלית בצפו ובדרו .על רקע זה יש להבי כי באמצעות המעבר מעיירות הפיתוח,
המזוהות ע המעמד הסוציו'אקונומי הנמו* ,להתנחלויות בגוש קטי עברו המתנחלי
מהפריפריה לספר המזוהה ע האתוס הציוני חלוצי של בינוי האר .2מעבר זה על ציר
התפיסה החברתית והמעמדית שימש מנו חברתי ובסיס לשינוי אידאולוגי .השינוי
הגאוגרפי הביא עמו שינוי מעמדי ויותר מכול שינוי תפיסתי.
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תושבי היישובי הקהילתיי של "גוש אמוני ה ברוב ממוצא אירופאי .ישראלי
ממוצא מזרחי העוברי להתגורר בגדה המערבית משתכני בדר* כלל ביישובי
העירוניי הפרטיי ליד הקו הירוק )קלקי .(1983 ,ע זאת ראוי לציי את הקשר של
קבוצות גדולות של מזרחיי ע "גוש אמוני" בתיוו* ממשלת הליכוד .הליכוד נהנה
מתמיכה נרחבת של מצביעי מזרחיי ,והממשלה תומכת בהתנחלויות בנימוק שה
מהוות המש* טבעי לחלוציות האוטופית של תקופת היישוב .כ* קרה שישראלי ממוצא
מזרחי ,אשר עד כה השתתפו רק בשיעור נמו* בסקטור ההתיישבותי ,נוטלי בו כעת
חלק נרחב )פרס 1976 ,בתו* קלקי .(1983 ,כ* יצר גוש אמוני המשכיות היסטורית ותר
לערבוב של סמלי ,מסורות ,מבני והזדהויות אתניות .ערכי שהיו נחלת אנשי
ההתיישבות העובדת של השמאל הסוציאליסטי שירתו למעשה את ההתנחלות של
תנועות הימי )קלקי.(1983 ,
קליטת המתנחלי המזרחיי לתו* המסורות והתפיסות של מתנחלי השיח הלאומי'
אמוני התאפשרה בשל היות דתיי .ע זאת יש להבחי בהבדלי בי אורחות החיי,
המנהגי והאמונות של המזרחיי לאלו של האשכנזי .דתיות של המזרחיי מאופיינת
בשתי תכונות עיקריות :ההידלדלות בנהגי מסורתיי ודבקות באמונות היסוד .צירו זה
מביא את הציבור המזרחי למעשי דתיי חדשי ,קלי לביצוע ,ויחד ע זאת בעלי
עצמה רבה על'פי התפישה העממית .עשייה כזאת תואמת את תפיסתו של המזרחי הדתי,
הרוצה לחיות חיי מנוערי במידה רבה מחיי התורה המדוקדקי והמסורתיי
שהתקיימו בארצות המוצא במזרח )דש.(1994 ,
הדפוס הברור ביותר של בידול בי המזרחיי לבי האוכלוסייה ממוצא אירופאי בישראל
הוא זה הקיי בי הערי הגדולות לבי עיירות הפיתוח .מרבית האוכלוסייה ממוצא
אירופאי מתגוררת בערי הגדולות ,ואילו המזרחיי מהווי את רוב האוכלוסייה
בעיירות הפיתוח )סבירסקי .(1981 ,בראשית שנות החמישי הפכה ההתיישבות הכפרית
לחלק מתכנית פיזור האוכלוסי של מדינת ישראל .כמחצית מהמושבי שהקימה המדינה
היו מאוכלסי בעולי ממוצא מזרחי .מתו* מאתיי תשעי ותשעה יישובי חקלאיי
)כולל מעברות( שנוסדו בי  1948'1952היו מאה שמוני ושבעה יישובי עולי .מאה
שלושי ואחד מה נוסדו בידי יהודי מעדות המזרח )קמפ ,כנס מכו ו ליר .(1999 ,רוב
העולי מארצות המזרח מצאו את עצמ ברבדי הנמוכי של החברה הישראלית.
יישוב בעיירות פיתוח ובמושבי עולי בעלי אמצעי ייצור מוגבלי בהשוואה לסקטור
הקיבוצי והמושבי הוותיק משמר את מעמד כבעלי פרופיל סוציו'כלכלי נמו* )סבירסקי,
 .(1981רצונ של התושבי להיחל 2מהנישה הפריפרית הוא הגור המרכזי להיענות
לקריאת הממשלות השונות לעבור לצידו השני של הקו הירוק.
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לחלק גדול מתושבי הגוש לא היה ניסיו קוד בחקלאות .בעידודה של המדינה ה קיבלו
חלקות חקלאיות ,הדרכה בהקמת משקי עתירי טכנולוגיה ועבודה זולה .כל זאת
במענקי מהמדינה ובתכניות תשלומי נוחות .ואכ ,רבי מהנשאלי ציינו כי הרצו
לשיפור איכות החיי לצד מצע אידאולוגי ימני הוא שהביא אות להתיישב בגוש קטי:
עברנו לגוש בגלל איכות חיי ,מאופקי לנווה דקלי.
יש לנו אידאולוגיה ....אבל עברנו בגלל איכות חיי.
אנחנו במקור מנתיבות ,חפשנו יישוב קט ע איכות חיי על מנת לגדל בו ילדי.

המקו :האישי והאידאולוגי
המעבר להתנחלויות גוש קטי קירב במידה רבה את המתיישבי לקהילת השיח הלאומי'
אמוני והפכ לחלק ממפעל ההתיישבות הציוני .המעבר אינו רק פיסי ,אלא כרו*
במוביליות חברתית :מאזרחי אנונימיי של הפריפריה ה הפכו לחלק מהאתוס החלוצי
הציוני ,ליורש של החלו 2והצבר.
מנהיגי גוש אמוני ומתנחלי יו"ש הגדירו ספר חדש :האידאולוגיה החדשה מקדשת את
הפרחת השממה ואת יישוב של חבלי אר 2נושני כחלק מתפיסת אר 2ישראל השלמה.
ההתנחלויות הפכו להיות הספר הציוני'חלוצי החדש ,שמציג בפני החברה תרבות
ומערכת חדשה של סמלי וערכי .המנהיגות הדתית לאומית ביו"ש מספקת את המצע
הדתי'אידאולוגי לאתוס החלוצי ,ומתנחלי גוש קטי מאמצי את האידאולוגיה של
המתנחלי הוותיקי ביו"ש והופכי להיות חלק מאותו אתוס שעליו התחנכו.
בראיונות סיפרו הנשאלי כי חיפשו יישוב חקלאי המתאי לעשייה חלוצית ראשונית
אשר תית משמעות לחייה:
...הורי הגיעו לגוש קטי בגלל רצו ליישב את האר ...2ה רצו להקי יישוב ,לפתח משהו
חדש ,חיפשו יישוב קט ע איכות חיי על מנת לגדל בו ילדי ...במש* השני התחזקו
באמונת ובעמדותיה ,נקשרו למקו במש* הזמ...
הרצו להפו* לחקלאי עובדי אדמה קשור ה בתפיסת דמותו של היהודי הארצישראלי
השונה מהיהודי בגולה וה בקיו המצווה של עבודת אדמת אר 2ישראל – אולי בשונה
מדמות המזרחי בפריפריה.

בנייה על קרקע בתולית יוצרת "גאוות יחידה" ותחושה של שותפות גורל .רבי
מהחלוצי שהיו שותפי להקמת מסגרות חברתיות חדשות מתארי תחושה של אושר
גדול ושיכרו רוחני ,תחושה של בריאת עול חדש )אלמוג.(1997 ,
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נטענו עצי ,והנה עוד מדרכה ועוד תאורה .בנינו הכול .משהו חלוצי .החלוצי של המאה
החדשה .זה בדיוק ככה .להפריח ,לבנות ,לעשות.
תמיד הרגשתי גאוות יחידה שאני בת יישוב בגוש קטי – זאת חלוציות ,הגשמת החלו
הארצישראלי.

העיקר הוא החלוציות ויישוב חבלי אר.2
אנחנו בשליחות ,שליחות יישוב האר.2

מתו* דברי המרואייני עולה תחושה של שליחות הנוטעת בה תחושה של חשיבות
עצמית ,ער* וייחוד .החשיבות היא קוד כול בהעצמה האישית ,ורק אחר כ* בחשיבות
האידאולוגית .כא נית לראות את ייחודו של השיח המקומי אשר עושה שימוש באות
מונחי של שליחות וחלוציות ,א* ע מסר יותר אישי ופחות לאומי .ההתנחלות אמנ
נתפסת בעיניה כעשייה ציונית ,א* נית להבחי בתחושת גאווה אישית העולה עליה.
ג כאשר השיח נסב על ההיבט האידאולוגי עומדות במרכזו תחושת הער* העצמי
וההגשמה של היחיד:
עצ זה שאנחנו מיישבי את אר 2ישראל לא כמו כל אחד ,זה אידאל ,מקו שהוא אידאל.
זה ציונות וזה אר 2ישראל.
החיי בגוש קטי ערכיי מאוד עבור ילד ,הילדי גדלי על אידאלי כי ההורי היו
צריכי להסביר למה אנחנו פה...

נית להבחי במוטיבי מתו* השיח הלאומי'אמוני אשר חלחלו לתו* השיח המקומי של
ציבור המתנחלי בגוש קטי .המעבר להתנחלויות בגוש קטי הקנה השקפות עול
חדשות וחיזק אמונות וערכי קיימי .דברי המרואייני מעידי של קשר חזק לאדמה
ולאר ,2ג א קשר זה לא היה מובהק בתחילה:
היו אני מבינה את הקשר שלי לאר 2ישראל ,לאדמה.

מרואיי אחר אמר בגילוי לב:
כשאנשי שקרובי אלי נהרגו על הציר אתה חושב למה לסכ את החיי כל יו ...מי יודע
א אני אגיע הביתה .אבל בסופו של דבר הקשר לחבל אר 2חזק יותר מכל דבר אחר ...א
אנחנו גרי פה זה בגלל שמישהו רוצה ...א מסוכ כא זה כי הקב"ה מנסה אותנו ...כל מטר
מעוקב של עפר זה שלי.

מהמשפט האחרו ,הנשמע כהתבטאות אידאולוגית קיצונית ,עשויי להשתמע קשר חזק
למקו וקריאה נואשת במוב האישי ,לאו דווקא האידאולוגי.
לפני הווילה הגדולה היו הקרוואני של ראשית ההתיישבות .ג ה צבועי בצבעי
אידיליי .ה מסמלי את ימי העלייה לקרקע ,ימי של חוסר כול ,של התחלה חדשה,
ימי של חלומות ,תקוות ומאוויי שלא נית היה לחלו עליה בפריפריה:
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היה רחוב אחד ,גרנו בקרווא  3שני ,היה נפלא .פשוט נפלא.

כ* אמר זוג צעיר מהתנחלות "שירת הי" לעיתו דיוק:
ארבע חודשי גרנו במבני המצריי בלי מי ובלי חשמל .היו שירותי כימיי,
גנרטור שהתקלקל ,עוקב מי...
)'דיוק'(17.12.2004 ,

המתנחלי חשו תחושת אחריות לגורל .רק ה בכח החלוציות שלה יכבשו את
השממה וינצחו את מעמד הפריפרי .ה האדריכלי של גורל ,כפי שאמר אחד
המרואייני:
עיצבנו כפי שרצינו לעצב...,

נית להבחי כא בשילוב בי האידאולוגיה של יישוב האר 2על כל קשייה ,לבי הצרכי
הפרטיי ,הפרקטי והחברתיי שהביא כל אחד מה .רבי מה באו לבנות יישוב חדש
ולצקת לתוכו מהות שחסרה לה באנונימיות של הערי או עיירות הפיתוח:
רצינו להקי מחדש ,אפשרות להשפיע זה אופי שמתאי לי ,להשפיע לתרו...

ביישוב הקט בספר נולדו ילדי חדשי בדמות הצבר המיתולוגי ,ולא דמויות פאסיביות
ונכנעות כמו תושבי הפריפריה בעיירות הפיתוח.
זה נות ל* כוח התמודדות והחיי של* שוני ממי שגר בעיר .הילדי שלי ,האיכויות
שלה ,הרוח ,ההתנדבות ,הדברי שה עושי והביטחו העצמי שלה .זה חוס ,יש פה
חממה.

ההתנחלות החדשה פתחה ג אפשרויות להתפתחות אישית .ה הפכו באחת לחלק
מתו* יישוב מתהווה ויכלו להתקד ג מבחינה מקצועית אישית:
כשאתה גר בקומה ...זה רוטיני ,אי ...אז לא ידעתי מי גר בדלת בצד השני .כל אחד נכנס
למעלית ע שקית האשפה ...כא התאפשר לנו ,בגלל תנאי הקרקע אני קורא לזה ,כל אחד
יכול לפתח את עצמו .למשל אשתי מנהלת את המתנ"ס ,אני לא יודע א הייתה מנהלת
בירושלי ,שכונה גדולה ,בניי של  17קומות .בירושלי הייתי סוכ תרופות ,שבלוני כזה,
האפשרויות להתפתחות אישית ולהתפתחות בכלל בעיר קטנות.

ע המעבר לגוש קטי החלו התושבי להתחזק אידאולוגית .ה התקרבו לתכני שהיו
רחוקי מה :אר 2ישראל השלמה וגאולת האדמה .בהמש* חלחלו ג רעיונות של
ציונות והגשמת החלו של יישוב האר ,2בבחינת "מתו* שלא לשמה בא לשמה" ,ג א
מטרת הראשונית לא עוצבה בבית היוצר של גוש אמוני .רבי מה מעידי על
עצמ:
הפכנו אידאליסטי מאוד.
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התחזקנו מבחינה דתית ואידאולוגית מאז שעברנו לגוש.
כל המשפחה התחזקה בעקבות המגורי בגוש קטי .ישנ המו ערכי שקבלנו
מההתיישבות בגוש ...המו ערבות הדדית ,ערכי דתיי.

ע זאת נית לראות כי רבי אינ מכירי את גוש אמוני ,מעול לא היו חברי בה,
ותכניה זרי לה:
גוש אמוני – לא מכירה ואי קשר אליה...
גוש אמוני? לא מכיר את המנהיגות או התכני...
גוש אמוני? לא יודעת .אני מתארת לעצמי שכ ,אני אפילו לא יודעת א הוא קיי.
גוש אמוני? מי זה?

המרואייני מעידי על התחזקות אידאולוגית ,א* אינ מודעי למקורותיה – גוש
אמוני וממשיכיו.
החלו 2הדתי מתחזק באמונתו ומתקרב לאלוהי בעקבות שובו אל מורשת אבותיו
הקדומה )חסו .(1981 ,ג העמידה אל מול השממה מעמידה את הפרט לפני אלוהיו בלי
חציצה של ממסד דתי או פוליטי .מתנחלי גוש קטי ,יהודי מבתי מסורתיי ,מעידי
שהתחזקו באמונת עקב החיי בגוש ג בגלל הבידוד והקשיי היומיומיי .החיי
בקהילה קטנה ואינטימית ללא גירויי החילוניות החיצוני ,המנוהלת על'ידי רב ,ושקיי
בה חינו* תורני ,הביאו רבי מה להתחזקות דתית:
האמונה התחזקה כיוו שזהו יישוב קט ,ואי אחרי מי להיגרר.
החיי בגוש חיזקו את האמונה ...הסביבה דתית והאווירה דתית.
הסביבה דתית והאווירה דתית .מדברי בשיח דתי בבית הספר ובשכונה.
הורי הגיעו לגוש בגלל סיבה ציונית דתית .אבא עולה חדש מארצות הברית חיפש יישוב
צעיר ,חקלאי וחדש – רצה להקי משהו ...החיי בגוש חיזקו את האמונה .מדברי בשיח
דתי בבית הספר ובשכונה.
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8

תחושת מקו בגוש קטי

תחושת מקו היא הקשר הרגשי הפרטי והייחודי המתפתח כלפי המקו .ככל שחוויית
המקו מהותית יותר לזהותו של האד ,תגבר ותתעצ תחושת המקו .מתנחלי גוש
קטי פיתחו תחושת מקו חזקה וייחודית שלא יוכלו לשחזר במקו חלופי .בפרק זה
ננסה לבחו את תחושת המקו המיוחדת של מתנחלי גוש קטי ואת משמעויותיה.
הספרות המבנית בנושא "מקו" מתארת שתי תגובות עיקריות לתהלי* הגלובליזציה:
קבלה או דחייה .קבלת ההשתלבות במרחב הגדול גוררת ירידה בתחושת המקו .דחייה
של תהליכי גלובליי והתבצרות במקו מחזקי את תחושת המקו .גוש קטי הוא
דוגמה להתחזקות של תחושת המקו הלוקאלי למרות תהליכי הגלובליזציה .כא הופ*
המקו ,ובעיקר המימד הלוקאלי ,למרכיב חשוב בהבניית הזהות של המתנחלי .תמצית
התפיסה של השיח המקומי ה הסגירות והאיו שצופ המרחב סביב וההעצמה כתוצאה
מההתאקלמות במקו ומהמעבר מהפריפריה לספר .הבית ,הקהילה המקומית ,הנו
המקומי – כול מסמלי את זהותו החדשה והמועצמת של המתנחל .הבית מסמל את
הצלחתו האישית .תחושת המקו נובעת מהאופ שהמקו שינה אות והפ* אות
לאנשי בעלי ער* ,התורמי לבית ולמדינת בעשייה חקלאית ותורנית .חלק
ממתנחלי גוש קטי – יצואני עתירי הו – קשורי לכלכה הגלובאלית ,א* חוויית
הספר מעצבת את תחושת הבית שלה יותר מהגלובליזציה.
זמ ,שייכות ,חברתיות ונו מהווי את המצע הרגשי והתפיסתי לכינונה של זהות
מקושרת מקו .בפרק זה אנו מבקשי לאפיי את תחושת המקו בגוש קטי כחלק
מהשיח המקומי .אל מול הגלובליזציה ,המפתה רבי מאתנו להשתחרר ממחויבות
אקסקלוסיבית למקו הלוקאלי ,ניצבת מציאות הספר בגוש קטי ,המעצימה את
תחושת השייכות למקו .בעיד של אינדיווידואליז מצליחה אוכלוסיית המתנחלי
לקיי מערכת קולקטיבית בעלת קהילה חזקה ואיכותית ומערכת תורנית ענפה של
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רבני ,מדרשות ואולפנות .הקשר השורשי למקו יוצר תחושת המשכיות בזמ כביטוי
לעצמת הקשר.
מרכיבי רבי גיבשו את תחושת המקו של תושבי גוש קטי .ביניה – הבית הפרטי,
תחושת הביטחו והקשר לקהילה.

הבית הפרטי – מימוש החלו
מתנחלי רבי בנו לעצמ ביתי מידות ,שלא יכלו להרשות לעצמ במקו אחר .הקרקע
הזולה ,המענקי והסיוע הממשלתי אפשרו למתיישבי "לשדרג" את איכות חייה ואת
מיקומ בסול החברתי .הבית הפרטי הממוק לחו י חולי מסמלי את המוביליות
בחברה הישראלית ואת השגת איכות חיי שממנה נהני בדר* כלל בני האליטה .כ*
מעידי על עצמ המתנחלי שעמ שוחחנו:
יש לנו אידאולוגיה אבל עברנו בגלל איכות חיי.
לא יודעת לגבי אידאולוגיה מסוימת – כנראה עברנו בגלל איכות החיי.

המתנחלי יכלו להרשות לעצמ בתי גדולי תמורת השקעה כספית יחסית נמוכה:
למשל אנשי שבנו בית מסתדרי טוב ,בנו בתי גדולי ויפי.

בהקשרי רבי "בית"" ,יישוב" ו"מקו מגורי" אינ קטגוריה ניטראלית .במדינה
שהפכה את "פיזור האוכלוסי" ואת "עבודת האדמה" לאתוס מכונ ,נטעני מקו
המגורי ואורח החיי במשמעות לאומית .בתחילה היה הבית מטרה לאומית ,והיישוב
היה בבחינת תרומה לאומית לעשייה הציונית .עד מהרה נדחקה האידאולוגיה של הבית
כאמצעי להרחבת הספר לבית בעיירת הפיתוח או במושב העובדי הפריפריאלי )קמפ,
כנס ו ליר.(1999 ,
הבית הגדול ,היפה וצמוד הקרקע מצטר לנו המרהיב:
פה יש לנו וילה יפה ,נו לי...

עד לפני ארבע שני היו פה חיי פסטורליי ,י מול הבית.

למרות רצועת החו הארוכה של ישראל רק מעטי מעשירי האר 2גרי ממש אל מול
הי .מגורי אלה נחשבי יוקרתיי ונחשקי .בגוש קטי הי מצי 2מכל חלו להנאת
הרבה של התושבי.
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הקרקעות הזולות אפשרו למתיישבי לבנות את בית חלומותיה בלי להתפשר על סגנו
הבנייה:
יש לי בית יפה ,חמוד ...הבית עצמו  360מ' ,בית ענק בלי קומות ,פלטה על האר ,2כמו
שצרי*.

התחושה של מימוש חלו ,הישג וביטוי עצמי באמצעות הבית מתבטאת ג במילי:
אני אתגעגע לבית הגדול שבניתי במו ידיי.

המרואייני ,לא הדגישו את הער* החומרי של הבית כער* בפני עצמו ,אלא כמסמל את
תחושת ההישג וההצלחה האישית שלה לעומת הדימוי העצמי השלילי של ב עיירות
הפיתוח .אולי יש בכ* כדי להעיד על כ* שמרכיביו הרגשיי ,ולא החומריי של הבית ה
החשובי .הבית הפרטי במוב החומרי והפיזי חשוב למתנחלי פחות מהשקעת העצמי
שלה בבנייתו .כאשר ה דיברו על בית הפרטי ה התייחסו למרכיביו הרגשיי:
את הנשמה אתה מכניס בו ...זו הפינה שלי.
זה הבית שלי ופה אני הכי בטוחה.

השני הראשונות ביישוב תרמו יותר מכול לתחושת ההעצמה שבניית הבית הקנתה
למתנחלי .בגלל הנוסטלגיה למגורי בקרוו ,העומד עדיי בחצר ואשר מסמל את
הראשוניות ואת תחושת ההישג של בניית בית חדש ,כל בית חלופי ,גדול ויפה ככל
שיהיה ,לא יצליח לשחזר את עצמת החוויה.
ההתייחסויות לבית ,לפרטיות ,לשלווה ולנו היו רבות משמעותית מההתייחסויות
למוטיבי לאומיי ודתיי תלויי מקו.
אנחנו לא חברו או יצהר ...אנחנו דתיי לייט.

השיח המקומי ,הפרטי והפשוט נוגע לנושאי הקרובי ללבו ,הנבדלי מהשיח הלאומי'
אמוני של מתנחלי יו"ש .המתנחלי בגוש קטי מבקשי להשתיי* לאתוס הספר
ולציונות החלוצית ,א* השיח שלה הוא שיח פרטי וחברתי:
לא נמצאי פה דתיי משיחיי ,זה לא .נמצאי פה אנשי דתיי ,פשוטי ,חקלאיי...

הבית הפיסי מהווה סמל לתחושת מקו לוקאלית שבמרכזה בית המשפחה .בית זה
מהווה מוקד פיסי המדגיש את ההישג האישי והחברתי של המתנחלי ,אשר הוכיחו כי
ה מצליחי להתחיל בקרוו ולשפר את מעמד במו ידיה.
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תחושת ביטחו
מדברי המרואייני השתמע הפתג "ביתי הוא מבצרי" .למרות הסכנה הביטחונית
המוחשית השוררת במקו ,ה חשי מוגני בבית .רוב המתנחלי ציינו את גוש
קטי כבית ח ומוג:
יש כא אווירה של ביטחו למרות שזה נשמע מצחיק .אני גרה בלי סורגי ,לא צריכה לנעול
את הרכב ,זה הבית של*.
כי קשה יהיה להיפרד מהאנשי ומהבית ..זה הבית והמקו הכי בטוח בעיני עד כמה שזה
נשמע סוריאליסטי.
אנשי בחו 2חושבי שזה מסוכ לגור בגוש קטי ,אבל זה הבית שלי ,ופה אני הכי בטוחה...
אי מה לחשוש ...אולי רק בנסיעות ...אנחנו מפחדות כמו כל מי שנמצא באזור מסוכ ,אבל
חיי כרגיל – אנחנו לא נותני לפחד לנהל את שגרת חיינו.

משמעותו של הבית היא לא רק מקו מוכר ואהוב ,אלא מקלט ומבצר ,אשר למרות
היותו ממוק באזור מלחמה הוא עדיי הדבר הבטוח ביותר:
לא פחדתי לעבור לגור בגוש קטי כי זה הבית ...הטרור הוא פרט שולי שלצערי מגיע לכל
תחומי החיי באר .2א זו הייתה הגישה שלי ,לפחד ,כבר מזמ לא הייתי חיה באר.2

בדברי המרואיינת מובלע מסר נוס :גוש קטי אינו שונה לדידה משאר חלקי האר,2
בגוש קטי יש סכנות כמו במקומות אחרי.
כיצד נית לחוש ביטחו באזור רווי איומי טרור? אפשר שתחושת הביטחו נובעת
מהמיקרוקוסמוס המוג והסגור של המתנחלי בגוש ומ היכולת לעשות הפרדה בי פני
לחו ,2שהיא אחת הפונקציות החשובות שבונות את תחושת הבית:
אולי הנסיעות קצת מפחידות אבל בתו* היישוב התחושה בטוחה לגמרי.

כאמור ,גבולות מקו תלויי בהבניה הסובייקטיבית של האד .כל אחד מאתנו בונה את
המרחב הרגשי שמסביבו .מיקו הגבול על הרצ שבי הפני לחו 2הוא גמיש .רל
) (Relph, 1976משתמש במונחי ” “homeו'” “reachלהגדרת שני הקטבי של תחושת
השייכות :בפני ובחו .2נראה כי מתנחלי רבי מתחו את קו הגבול מחו 2להתנחלות,
ולא על הקו הירוק .כ* אפשר לחוש מוג ובטוח אל מול תחושת הזרות והניכור.
באופ אירוני ייתכ כי יש בגוש הרבה פחות סכנות מאשר בעיר ג בשל אופי היישובי
וג בשל נוכחותו האינטנסיבית של הצבא .ראוי לציי שהצבא ,על נוכחותו המוגברת
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באזור ,לא הוזכר ולו בשיחה אחת .אולי משו שהאנשי מאמיני ושמי יהב באל.
ביליג )בדפוס( ,מציינת שמידת ההתקשרות של מתנחלי דתיי לבית בהתנחלות בגוש
קטי נמצאה גבוהה יותר ומידת הסיכו הנתפס היה נמו* יותר מאשר אצל חילוני.
נראה כי הרשת החברתית המפותחת היא זו המהווה חי 2פסיכולוגי בי המקו הקט
והח לבי הסכנות האורבות בחו .2נראה כי תחושת הביטחו נוצרת מחיי היו יו
השגרתיי :העבודה ,הילדי והבית .כשה מדברי על ביטחו ה מתכווני לפ הפרטי:
ביטחו מפני גנבות ,מפני פשע ברחובות ,מפני סכנה לילדי שיכולי לשחק בחו2
וכדומה:
אני מרגיש בטוח בגוש ,לא נועל את הבית או את הרכב בחניה .אי פה גנבי...

לגבי תחושות הילדי אמרו אמהות:
איפה עוד הילדי של* יכולי לשחק בחו 2בלי שתדאגי.
כשהילד חוזר מבית הספר הוא יודע שא אי א אחד הוא הול* לשכני ...אני גדלתי בעיר
גדולה ולי לא היה את זה.

מדברי אלה עולה כי כלל אי התייחסות לסכנה הביטחונית שבעצ היות בתו* שטח
עוי .ניכרי הכחשה ,פיצול ,ריחוק והתעלמות מהמציאות "האמיתית" הפוליטית'מדינית.
עמדות מבוצרות ופטרולי של חיילי בי הדקלי וחולות הזהב אינ גורעי מתחושת
הביטחו והביתיות שהמרואייני חשי .היכולת להתייחס רק לרכיבי מסוימי מהנו
הכללי מוכיחה את הסובייקטיביות שבתפיסתנו את ביתנו ואת הנו סביב .אולי בית הוא
באמת המקו הבטוח ביותר בשבילנו.
בשני האחרונות ניכרה התערערות מסוימת בעמידות המתנחלי במקביל להתעצמות
האינתיפאדה .מאות פצצות המרגמה ומספר פיגועי קשי ביישובי הגוש עוררו פחדי
וגרמו לתחושות עקה קשות אצל תושבי .הורי דיווחו כי ילדי פוחדי לצאת לבד
לשחק בחצר ומרטיבי במיטה .ההורי סובלי מנדודי שינה .המתנחלי מאשימי את
הממשלה על שהיא מגינה בחירו נפש על שדרות ,א* נשארת אדישה לפגיעה
במתנחלי .מספר מתנחלי העתיקו את הפחדי המובני מהמצב הביטחוני אל
הממשלה .ה אמרו כי פחד של הילדי נובע מהפינוי הקרב.

60

הקשר לקהילה – הזהות החברתית של מתנחלי גוש קטי
הזהות הקבוצתית של המתנחלי ממלאת תפקיד חשוב בסיפורי ההתנחלות שלה
)פאסיק .(2003 ,ההתנחלות נתפסת כפעילות היוצרת משמעות קולקטיבית .נוס
להשתייכות לקבוצת המתנחלי ,חשו המרואייני שה תורמי לאומה היהודית,
לישראל ,לקולקטיב הגדול )ש( .הקהילה בגוש קטי היא קהילה מגובשת וחמה,
הנשענת על מסורת של משפחתיות ושבטיות .סקוט מציג במאמרו חיי קהילה אינטימיי
בחברה כפרית .הקהילה האינטימית משפיעה על אורח החיי ומצמצמת את ההשפעה
החיצונית של המסורת הגדולה ,שנתפסת כמנוכרת ,זרה וחיצונית .כל המרואייני שיבחו
של האווירה החברתית החמה ,שלא ימצאו במקומות אחרי .חשיבותה של הקהילה
האינטימית חזרה ועלתה פעמי רבות ובהדגשה רבה .נראה כי הקהילה שהתגבשה
בקשיי הספר מהווה רשת ביטחו חזקה ותומכת .היטיב לבטא זאת אחד המתיישבי:
אני הכי קשור לכל הנושא החברתי ,א נוריד את האידאולוגיה של יישוב האר 2ונשי
הצידה... ,אז הנושא החברתי הוא העיקרי.

מדבריו אנו נוכחי לדעת כי האידאולוגיה חשובה ,א* החשיבות האמיתית ,העמוקה,
נמצאת במישור הקהילתי .צעירה מנצרי עוטפת את רעיונותיה במעטה אידאולוגי ,א*
למרות זאת עולי מדבריה התכני החברתיי והקהילתיי המהווי את מוקד החיי
בגוש:
במקו הזה גרי סביבי אנשי אידאליסטיי .מימוש הערכי מקי את כל תחומי החיי –
עזרה הדדית ושותפות .כול חיי פה בתחושת שליחות ,ערכיות .בניגוד לאווירה
האגוצנטרית הנפוצה היו ,כא המוקד הוא הזולת .מבחינתי זה המקו הטוב ביותר לגדל
את ילדיי.

נית לראות כא את טשטוש הקווי בי השיח הלאומי'אמוני לשיח המקומי .המרואיינת
מדברת במושגי של ערכי ואידאולוגיה הלקוחי מתו* עול המושגי של המסורת
הגדולה ,א* בבואה לפרוט את המונח לפרטי היא מדברת במושגי של השיח המקומי.
החשיבות האמיתית בחיי בנצרי אינה בהיותה יישוב יהודי בלב אוכלוסייה ערבית
עוינת או מימוש החלו האידאי ברוח הרב קוק ,אלא בחיי קהילה :מקו תומ* ע
איכות חיי לגדל בו ילדי.
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המרואייני מצייני את מאפייני הקהילה ואת הקשר למקו על גווניו השוני .להל
מספר דוגמאות:
רשת ביטחו חברתי:
סביבה מאוד תומכת ומעודדת לכל דבר ...הכי חשוב זו התמיכה ההדדית...
כל חודש תורמי עשרה ,חמישה עשר שקלי לקופה משותפת של "עזרה הדדית".

הקהילה כמקור להעצמת הזהות:
...זו קבוצת האנשי שאני רוצה לגדול איתה...
יש לנו מבחינה קהילתית יישוב שניח בתעצומות נפש .אנחנו ביחד ,מחזקי אחד את השני.
הכי קשורה לאווירה ,לאנשי ,במקו אחר לא נמצא כאלה ,אנשי ע אופי מדהי ואמונה
מדהימה שבזכות יש לי דר* חיי.

ייחוד שלא ימצאו בעיר הגדולה:
עזרה הדדית .מקו קט ,המושב קט ,יש לנו חברה מצוינת ...אנחנו חברה מאוד מגובשת,
אנחנו בקשר מדהי בתו* המושב.
חברה טובה במושב ,בעיר את גרה בבלוק ומכירה את השכ ,פה זה האווירה ,החברות ,זה
דבר פנטסטי פה ,זה מאוד יחסר.
המיוחד בגוש קטי שכול מכירי את כול.
כול מסתובבי בחופשיות ,הולכי מיישוב ליישוב ...כול מכירי את כול...

הזדמנויות למוביליות חברתית:
התאפשר לנו בגלל תנאי הקרקע אני קורא לזה ,כל אחד יכול לפתח את עצמו .למשל אשתי
מנהלת את המתנ"ס ,אני לא יודע א הייתה מנהלת בירושלי ,שכונה גדולה ,בניי של 17
קומות .בירושלי הייתי סוכ תרופות ,שבלוני כזה ,האפשרויות להתפתחות אישית
ולהתפתחות בכלל בעיר קטנות כי אי דבק בי האנשי.

מסגרת איכותית והומוגנית המחזקת את תחושת הלכידות והסיפוק:
הצד החזק הוא חברתי ,זו חברה דתית ,קצת יותר ברמה.
יש כא חיבור בי אנשי ,פסיפס אנושי ,פתיחות ,אנשי חשי את זה ולא משנה מאיפה
את.
היישוב הוא חברה מאוד הומוגנית ,בדיוק מה שרצינו ואהבנו .היינו כולנו באותה רמת גיל.
כשנפגשנו מסתבר שאלה אנשי שהיו איתנו בצבא ופה וש ...דבק ,ישר נדבקנו אחד לשני.

ואשה אחרת מוסיפה:
הכי קשורה לחברי ...התמזל לנו .אנשי מופלאי.
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בגוש קטי יש אנשי מדהימי .הער* המוס בחיי בגוש הוא האנשי.
האכפתיות והדאגה מאוד מאחדי את הגוש.
...ג קרובי המשפחה נפעמי מהחיבוק ומהעצמה .זה אחד הדברי שאתה לא מוצא בכל
מקו .היישוב כולו הוא ממש כמו משפחה גדולה.
עזרה הדדית ,האנשי מסביב ,המשפחתיות .מה שהכי יחסר לי זה שנוצרה קהילה ,משפחה
גדולה שחיי וגדלי בתוכה.

דברי אלה מעידי על חשיבותה של הקהילה בהבניית תחושת המקו ועל תפקיד
הקהילה בהעצמת העצמי של כל פרט בקהילה .הסופרלטיבי שבה משתמשי
המתנחלי בתאר את מקו הקהילה בחייה מחזקי את המסר.

התמודדות הקהילה ע משבר הפינוי הצפוי
החברה היהודית הדתית היא חברה קהילתית ,היא מעוגנת בדת המייחסת חשיבות רבה
להיבטי חברתיי של החיי .הדבר משתק במסורת המפגש היומיומי בבית הכנסת,
בטקסי החגי וברשתות העזרה ההדדית ,היוצרי חיי קהילה מגובשי .קל וחומר כאשר
מדובר בחברה התלויה בחבריה עקב הסכנה הביטחונית והריחוק מהמרכז .המערכת
החברתית החזקה היא שהניעה רבי להצטר לגוש קטי:
זה מה שהביא אותי לגוש ...יש אנשי טובי ועוזרי ,אנשי שמחי...
הביחד הוא הדבר הכי חשוב וייחודי בחיי בגוש ,תמיד אהבתי את זה ולכ בחרתי לגור
בגוש...
נצרי הוא מקו סגור בערב ,ולכ יש הרבה פעילויות בתו* היישוב של תרבות וחוגי.

היתרו של חיי בקהילה קטנה וחמה מתעצ נוכח משבר:
...האווירה בגוש מדהימה ...ע כל הקשיי שעוברי כל יו מבחינת הפצמ"רי ...יכולה
להגיד שהאנשי פה אופטימיי ,לאנשי פה יש אמונה שמה שה עושי זה הדבר הנכו...
האווירה בגוש מדהימה והאמונה של כול ...מנהלי כנסי שמסבירי אי* להתמודד ע
המצב ,אי* לקחת את החי בפרופורציה ,ואי* הדר* שלנו היא הדר* הנכונה ...אני לא
חושבת על עזיבה של הגוש.

אבד קהילת הגוש הוא מקור לדאגה רבה של רוב המתנחלי:
...א חס וחלילה יתבצע הפינוי נעבור כקבוצה אחת ליישוב קהילתי ,בטח שלא לעיר. ...
נכו שפע רצינו פיצויי ולהגר לא שנבחר ,א* אז הפינוי היה תיאורטי ,לא ידענו מה יש
לנו כא ,לא הערכנו מה בנינו כא .היו כשהפינוי הוא אפשרות ריאלית לא נוותר על חיי
הקהילה שבנינו .את זה לא יהיה לנו בשו מקו .חייתי באשקלו ואני יודע .זה לא אותו
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דבר .ע יעבירו אותנו חמש מאות מטר מצידו הישראלי של הגבול ,באותו נו ויאפשרו לנו
לחיות ביחד אז אולי נסכי לעבור.
)ריאיו ע מתנחל(

לדברי המתנחלי ,המודעות לייחודה של קהילת ולתפקידה המרכזי בהעצמת הפרט
התחדדה רק סמו* להחלטת הממשלה על פינוי ההתנחלויות .בתשובה לשאלה ,מדוע
אמרו בסקרי קודמי שה יבקשו פיצויי אישיי ולא פתרו קהילתי א ה יידרשו
להתפנות ,ענו המתנחלי" :פתאו הבנו מה יש לנו כא ומה השגנו" .עתה ברור לה
שכל פינוי ימיט אסו על אורח חייה ,א* א יגיעו מי עד נפש ,ה יבקשו להתפנות
לאזור ספר תו* שמירת המבנה הקהילתי הקיי .ממצא דומה עלה ג בעבודת של
ליבלי* ומרט ) :(1999דר* ההתמודדות של אנשי ,שהקהילה היא מוקד לזהות ,הייתה
במחשבה על מעבר משות ליישוב אחר .מכיוו שהקהילה הלוקאלית )קיבו 2גלגל(
תופסת מקו מרכזי בזהות ,מהווה העזיבה המשותפת גור מרגיע.
מהראיונות ע אנשי גוש קטי עולה כי ללא הרשת החברתית הייתה ההתמודדות קשה
יותר:
יש לנו מבחינה קהילתית יישוב שניח בתעצומות נפש .אנחנו ביחד ,מחזקי אחד את השני.
מה שמאוד בולט זו האחווה החברתית ,הביחד ,שכול תמיד עוזרי אחד לשני בשמחות
ובעצב ,תחושה שאי אותה בשו מקו אחר.
האכפתיות והדאגה מאוד מאחדי את הגוש.

הקשרי החברתיי המשמעותיי יחסרו בבוא היו:
ג א נעבור כקבוצה זה לא יהיה אותו דבר ...הנושא החברתי ,זו קבוצת האנשי שאני
רוצה לגדול את .הייחוד של גוש קטי זה החברה.
אתגעגע לקו בבוקר ,לראות חברי שאתה את שני.
הכי קשה יהיה הפרידה מהחברי ,ההווי ,המקו.
החלק הקשה ביותר במחשבה על עזיבה הוא הפרידה מהחברי...
הכי קשה יהיה להיפרד מהאנשי ומהבית...

כאמור ,מתנחלי גוש קטי מצטרפי לקבוצת המתנחלי היוקרתית ומקימי קהילה
איכותית וחזקה לש העצמת הער* העצמי .הצטופפות והתחככות בתהילת האחר
פועלות לשימור ולחיזוק תחושת הער* העצמי .המתנחלי מרגישי כי המסגרת
הקהילתית של הספר הופכת אות לאנשי טובי וחזקי יותר ,הנהני מהזדמנויות
למוביליות חברתית ולחיי של משמעות.
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9

טקטיקות של מאבק

הזהות החברתית של מתנחלי גוש קטי היא דומיננטית מאוד .היא מתבטאת בשיח עשיר
ונרגש ,המתייחס למכלול ההיבטי החברתיי בגוש קטי ומעיד על רצו עז לשמר את
חיי הקהילה .שיח זה מהווה נדב* מרכזי בתחושת המקו של אנשי הגוש ,הנשענת על
האספקטי הקהילתיי ורואה את משמעותו ואת ייחודו של המקו באיכויות
הקהילתיות שלו.
השיח הלאומי'אמוני של רבני יש"ע ,אשר הנחו את מנהיגי המתנחלי לעבור מהתנחלות
להתנחלות ,ודחפו את בניה לצאת אל הגבעות ,אינו השיח האותנטי של תושבי גוש
קטי .תחושת המקו של אנשי גוש קטי מתבטאת בחיי קהילה אינטימיי ,בעזרה
הדדית ובצביו הדתי של היישוב .מאבק הוא לשמירה על הקיי יותר מאשר מאבק
לעתיד משיחי.
ואכ ,חר כל ניסיונות ההכלה של השיח הלאומי'אמוני של המסורת הגדולה מנהל גוש
קטי מאבק נבדל מזה של המסורת הגדולה .במאבק נגד תכנית ההתנקות של ממשלת
ישראל מנסי מועצת יש"ע והמחנה הדתי לאומי לגייס ציבור רחב ,לאו דווקא מקרב
המתנחלי ,למאבק כולל ,חרי ונוקשה כנגד הממשלה .השיח המיוחד של מתיישבי גוש
קטי מתמצה בסיסמה "האהבה תנצח" .המסר של דבקות בקרקע ושמירה על הצביו
היהודי בשטחי ישראל תורג והופנ על'ידי המתנחלי בגוש קטי בצורה שונה .קריאה
זו מבליטה את רצונ של מתנחלי גוש קטי לפעול בדרכי נוע בניגוד למצע התוקפני
של מועצת יש"ע.
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התחברות במקו התנתקות
האופי הייחודי של מתנחלי גוש קטי בא לידי ביטוי בבחירת קו פעולה מאופק ופייסני
המציע "התחברות" במקו "התנתקות" .מתנחלי גוש קטי מציגי עצמ כפועלי נגד
אלימות .אחת הדמויות המובילות במועצת גוש קטי אמרה כי ה
פועלי לחיבור בי הלבבות ,מחפשי דר* לגשר בי אנשי ובי פערי.

מתנחלי גוש קטי רואי את עצמ כשוחרי שלו ,ואי בכוונת לקרוא תיגר על
השלטו .סיבה אפשרית אחרת לקו פעולה זה היא שה לא הפנימו את העמדה
האליטיסטית המקנה לה ,לכאורה ,זכות להציב אלטרנטיבה לסדר הפוליטי הקיי ,כפי
שסבורי מנהיגי מועצת יש"ע .ה מודעי לכ* שהלובי שלה דל ,והדימוי הציבורי
שלה מטושטש ,ולא תמיד חיובי .אחד המרואייני מעיד:
הדימוי שלנו בציבור הוא על הקרשי.
הרעיו הוא להתחבר ,להראות שאנחנו חת* נורמאלי של הציבור באר .2אנשי נורמליי.
משרתי בחזית ,בצבא ,ג פורח .אנחנו עוסקי באי* להפו* לג פורח ,לא ההיפ*.

מתנחלי גוש קטי מציגי את ההתחברות כהיפוכו של הניתוק:
אנחנו בעד הפגנות התחברות ...יותר בגישה האישית .כי מה שיוצא מ הלב נכנס אל הלב.

מתנחלי גוש קטי לא אימצו את השיח הלאומי'אמוני במלואו .בעוד מועצת יש"ע יוצרת
דה'לגיטימציה למוסדות המדינה ולשכבות שלמות בציבור הישראלי ,מבקשי תושבי
גוש קטי להשפיע על ההחלטה בטענה כי ה משרתי את הקונצנזוס ולא מאתגרי
אותו על ידי הצבת אלטרנטיבה אידאולוגית לקונצנזוס זה.
הדר* שהגוש בחר זו דר* של אהבה .יש לנו אהבה והיא תנצח .גופי חיצוניי חושבי
שצרי* בכסח ואני חושבת שצרי* באהבה .אנחנו באי להילח מהצד העמוק.

דוברי השיח המקומי מדברי אל הציבור ג בש ערכי לאומיי ,א* ה אינ
מעונייני להציב אלטרנטיבה תיאוקראטית'לאומנית לדמוקרטיה הישראלית .רבי מה
דואגי להדגיש את רצונ להתחבר לע ישראל:
ביהדות הכול במשקל – קונטרה ,א יש כא התנתקות ,אנחנו נחבר.

הרצו להתחבר ,להפו* לחלק מהע במדינה ,נוגד את העמדות הניציות של מנהיגי
מועצת יש"ע הקוראי להיבדל ,לסרב לפקודת פינוי ולפעול בדרכי אלימות כנגד
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החלטות הממשלה .מתנחלי גוש קטי שוקדי להבהיר לחדד את דרכ הפייסנית
הייחודית:
אני אוהב את ע ישראל .הנקודה הזאת לא ברורה להרבה.

מטה המאבק שוא לקרב לבבות .המרואייני שלנו תמכו בדר* פעולה זו כי זו הדר*
הנכונה למנוע את ההתנתקות:
צרי* לדבר ,לעורר את הע ולחזק את האמונה שלנו שזה לא יקרה.
אני מסכימה ע דר* המאבק במאה אחוז .השיטה היא לעורר את הע ,וזה נראה לי הדבר
הכי טוב .מטה המאבק הוא מטה מפויס שרוצה לעשות נפשות בישראל.

השיח של מתנחלי הגוש אינו קורא תיגר על הסמכות הדמוקרטית של מדינת ישראל.
הוא מנסה לקרב את הע למטרות המתנחלי ולהשפיע על עמדותיו .על'פי תפיסת,
מקור הבעיות באר 2הוא חוסר אמונה ,ולכ הגדיר לעצמו מטה המאבק של גוש קטי את
'חיזוק התודעה הלאומית על יסוד האמונה' כמטרה עיקרית .המטה מדגיש את הצור*
בקירוב הלבבות ,בהכרת המסורת והדת ובגישור הפערי בתו* הע .מטרתו המשנית ,או
שמא תוצר הלוואי של המאמ 2הלאומי ,היא ביטול תכנית ההתנתקות וחיזוק ההתיישבות
היהודית ברצועת עזה ובגוש קטי .מול ההתנתקות ה מציבי אלטרנטיבה – חיבור
ציבור גדול לעמדות לאומיות השוללות התנתקות על'ידי חיבור לזהות היהודית,
להיסטוריה המשותפת ,לתרבות וכמוב לאמונה )מתו* חוברת למסביר' מטה המאבק של
גוש קטי( .הנחת העבודה של אנשי מטה המאבק היא כי קו לוחמני וחרי ירחיק
תומכי פוטנציאליי במקו לקרב ,ויחבל בניסיו להטות את החלטת הפינוי מתו*
הסכמה ציבורית רחבה.
נית לראות במוטיב "ההתחברות" נרטיב יהודי ,כפי שאמר בוזגלו" :הער* של האחריות,
של האכפתיות ,של הסולידאריות ,של העזרה ביהדות ,זה אחד הערכי החשובי ביותר
שיש ביהדות" )בוזגלו ,כנס וא ליר" .(1999 ,ההתחברות" היא ג נרטיב מזרחי המבטא
את הפעילות המשפחתית והשבטית כדפוס פעולה אופייני .ג כאשר דוברי השיח
המקומי מגוש קטי מציגי סדר יו לאומי ,ה עושי זאת באמצעות נרטיב שונה
בתכלית משל השיח הלאומי'אמוני.

מנהיגות מקומית
מאז מותו של הרב צבי יהודה קוק אי ,למעשה ,מנהיג אחד וזר ראשי אחד המנתב את
דרכה של הציונות הדתית לאומית בישראל .חברי מועצת יש"ע והאליטה הרוחנית של
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הרבני ה המכתיבי את הקו הראשי .בראש מטה המאבק של גוש קטי עומדי
אנשי מ השורה ורבני מקומיי אשר נרתמו למאבק .מטה המאבק של גוש קטי לא
מינה מנהיג ארצי לניהול המאבק .כאמור ,המסורת הקטנה מאופיינת בהנהגה מקומית
קשובה לצורכי הקהילה ופועלת למימוש.
ואכ כ* עולה מראיונות שערכנו:
המאבק מגיע מהאנשי הקטני שהפכו למנהיגי ב יו .רוב המאבק נובע מהאנשי
הקטני.
הרבני מהגוש ה המלווי היומיומיי.
יש מטה שק ,אנשי מכל רחבי הגוש .אנשי שעזבו את המשרות שלה וירדו לחצי
משרה כדי להשפיע.
אני לא ממש מעורה בזה אבל אני בטוחה שזו התנדבות .אנחנו מתנדבי.

והיה מי שאמר:
אני לא מכירה את האנשי במטה ,לא יודעת שמות.

על תפקיד של הרבני במאבק אמרו מרואייני:
הרבני משפיעי מאוד ופעילי .ה יגידו משהו תמיד בכנסי .לכל מושב יש רב .ה לא
פעילי אקטיבית ,לא ידוע לי א ה במטה.
האנשי שמשפיעי ה הרבני ומטה המאבק ,בכל יישוב יש סני .עובדי חופ .אני לא
כל כ* מעורב בפוליטיקה ,לא יודע שמות ,אבל על סמ* אנשי שמעורבי אני סומ* עליה.
מי שמוביל את עיקר המאבק זה הרבני ,ה מכווני דעת קהל ומעצבי אותה.

רוב המרואייני אינ חלק ממטה המאבק ,ה אינ מכירי את הפעילי ,והמידע עובר
לרוב מפה לאוז .כאשר שאלנו סטודנטית שמובילה תא מאבק באחת האוניברסיטאות
באר 2מי ה מובילי המאבק ,היא ענתה כי זה חסוי ,והיא מבקשת לא לענות על השאלה.
מכא לא נית אלא לתהות על האופ שבו מנהלי מתנחלי גוש קטי את המאבק –
במחתרת כמעט בסוד .תכנית ההתנתקות מאיימת לפגוע בבית ,ה מאריכי בדיבור
על חשיבות הבית ומהות הקהילה ,א* רבי מה אינ מכירי את המנהיגי המקומיי
ואינ לוקחי חלק פעיל במאבק .הפער בי עצמת הפחד מהלא נודע לבי נקיטת פעולה
אקטיבית תמוה .רבי מעידי על עצמ כי אינ מעורי מבחינה פוליטית ,ולכ אינ
יודעי מיה מובילי המאבק ומה תפקיד .גישת הפאסיבית והנאיבית והמעורבות
המצומצמת שלה מבחינה פוליטית משקפי את העובדה שרבי מה לא השתחררו
לגמרי מהתודעה של שוליות חברתית .רבי נותרו רחוקי בתודעת מעיסוק בסוגיות
הלאומיות והדתיות הכרוכות בהתנתקות ,ועניינ נותר בשאלות של בית ,קהילה ונו.
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אחד המוטיבי האופייניי לשיח המקומי הוא מהות הנהגת המאבק :מנהיגי המאבק ה
רבני ופעילי מקומיי ,אשר הפכו להיות פעילי מטה לעת מצא .ה אינ שייכי
לאליטה המובילה של מועצת יש"ע או גוש אמוני .טיעוניה לקוחי מתו* חיי היומיו
בגוש ,והאמצעי העומדי לרשות דלי .ועד רבני גוש קטי הוא צינור התקשורת
העיקרי ,והוא מעביר את המסרי מהמטה ,שהורכב באופ כמעט ספונטאני ,אל תושבי
הקהילות.

תמיכה בפעילות חוקית
הקו הרשמי שנוקט מטה המאבק ,חר התגברות הקולות הקוראי לשנותו ,הוא קו מתו
ופייסני .בראיונות שערכנו ניכר שהמתנחלי תופסי עצמ כ"דתיי לייט" ,פחות
לאומיי ,פחות משיחיי ופחות קיצוני מעמיתיה ביו"ש .רבי מהנשאלי העידו כי
לא ינהגו כפי שמאיימי מנהיגי המחנה הלאומי'אמוני :ה לא יקצינו ,לא יפתחו
באלימות ולא ישללו את זכות קיומה של המדינה בבוא הפינוי:
אני לא מוצאת את עצמי שורפת צמיגי ,אני מתנגדת אבל זה עדיי יהיה בגבולות החוק.
לא אנקוט דרכי מיליטנטיות .לא ארצה שילדי יעברו את זה.

מתנחלי גוש קטי מנסי ליצור הפרדה בינ לבי מתנחלי יהודה ושומרו ,ה מצהירי
כי בניגוד למתנחלי יו"ש ה אינ נוקטי פעולות לא חוקיות .ה מציגי את עצמ
כאזרחי שומרי חוק שלא יחצו את הקווי האדומי ולא יהפכו לאזרחי עברייני.
מתנחלי גוש קטי מסרבי לאמ 2קווי פעולה דומי לאלה של תנועות מחאה ימניות
הקוראות ,למשל לסרבנות ,וה דבקי בקו שלה:
אנחנו ס* הכול בוחרי את הדרכי הכי לגיטימיות ,אבל אנחנו ג נלחמי וחזקי.
צרי* לעשות מה שאפשר בגבולות הלגיטימי.
אנחנו נאבקי בדרכי נורמליות.

לגבי תדמית כקבוצה מתלהמת וקיצונית הוסיפה אחת המרואיינות:
אנחנו לא ימניי קיצוניי .אנחנו לא כאלה .אנחנו לא פנאטי .ממש לא.

כשנשאלו מה דעת על מחאה אלימה ציינו מרואייני:
א אחד לא מדבר על לפגוע בחייל ,בחרנו צורה נכונה להיאבק.
אנחנו חס ושלו לא נשתמש באלימות.
חס וחלילה אני לא בעד אלימות ואני אהיה מאוד עצובה א זה יגיע לפסי כאלה.
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שמעתי שאומרי שאנחנו מתנחלי צעצוע ,בניגוד למתנחלי חברו שעושי בלגא .אני לא
חושבת שצרי* אלימות אבל ג אסור להתחנח .אבל סה"כ עושי את זה יפה מאוד.
מפריע לי שאנחנו משתדלי לעשות דברי נחמדי ולאחרי נראה שאנחנו יותר קיצוניי.
אנחנו לא קיצוניי.

לאור הסערה הציבורית שהתחוללה בעקבות "פרשת הטלאי הכתו" ,יצא מטה המאבק
של גוש קטי בקריאה נזעמת והורה להסיר את הטלאי ולעבור לאפיקי פעולה פחות
מתריסי .אחד המתנחלי שעמ שוחחנו הוסי:
הטלאי הכתו זה קו אדו .אני אמרתי לה ,מאתמול אני כבר לא אתכ.

מתנחלי גוש קטי רוצי לזכות בהערכה ובתמיכה של הציבור בישראל ,ומכא קו
הפעולה ההסברתי של קירוב הלבבות ועשיית נפשות באר .2החשש שמא ייתפסו
כפלגני אלימי מביא אות לבחור קו פעולה שונה מזה שציפו לו מנהיגי הימי
במועצת יש"ע .מובילי מטה המאבק מתבטאי כנגד נקיטת עמדה אלימה:
יש יתרו בשימוש בדרכי הפעולה של 'ההתנגדות הבלתי'אלימה' .האלימות היא נשקו של
החלש שאיננו בטוח בעצמו .איש האמת אומר את דבריו בשקט ובשלווה הנובעי מאמונה
בציבור תומכיו ומביטחו פנימי בצדקת הדר* וסו האמת לנצח.
)מתו* תיק למסביר ,מטה המאבק(

מטה מאבק מפוצל – שיח חתרני
מטה המאבק של גוש קטי מנסה להבדיל את עצמו מהשיח הלאומי'אמוני ,א* לא
להיפרד ממנו לחלוטי .מיזוג שני אופני השיח האלה מוגדר כשיח חתרני .הדרכי שמטה
המאבק של גוש קטי פועל בה ה מאבקי ציבוריי למע קירוב הלבבות .בי
המבצעי השוני נמנה את מבצעי "השרשרת הישראלית"" ,השבוע הכתו"" ,מפג
המאה" ומבצע "לב אל לב".
"השרשרת האנושית" הייתה מפג מרשי שהתקיי בחודש יולי  .2004אלפי עמדו ויצרו
שרשרת אנושית מההתנחלויות בגוש קטי ועד ירושלי .מבצע זה נחשב למבצע החשוב
ביותר" .שבוע כתו" נער* באוניברסיטאות במטרה להעלות את מודעות סטודנטי
לצור* במאבק בתכנית ההתנתקות .המבצע נער* בי התאריכי  10'14באוקטובר,
ובסיומו התקיי "מפג מאה" .המפג נער* בו בזמ במאה ערי ברחבי האר 2ונחת
בעצרת מרכזית בכיכר פריז בירושלי .מטרת המבצע "לב אל לב" הייתה להשפיע ולשנות
עמדות באמצעות פעילי העוברי מדלת לדלת ברחבי האר .2המתנדבי צוידו בדפי
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הסברה ,ובתשובה לכל שאלה .ה הפיצו דפי מידע ,סטיקרי וסלסלת עגבניות שרי
הישר מהשדה .מתנחלי הגוש השתתפו ג במסע שכנוע מסיבי לקראת מפקד הליכוד .כ*
מעיד אחד המתנחלי מעצמונה:
משפחות מעצמונה יצאו לשכנע מתפקדי ליכוד בנתיבות..בתי רכזה את הפעילות מהחמ"ל
שבסלו .עשינו רשימות – מי יוצא ,לאיזו כתובת ,איזו תשובה קיבל ,בנתיבות היו לנו
תוצאות מדהימות.
)'דיוק'(22.10.04 ,

מארגני העצומות וההפגנות – ראש המטה רפי סרי והרב קובי בורנשטי – קוראי
לתנועת מחאה עממית ,תנועה שמקורה ברחוב ,ובכוחה לאחד את הע סביב מטרת
ההתחברות .ה מאמיני כי ככל שיהיו יותר שותפי תגדל הצלחת .ה מאמיני כי
בסיס הכוח האמיתי נמצא בציבור הבוחרי ,ומקבלי ההחלטות יהיו מחויבי ביו הדי
להישמע לדרישותיה .לפי דעת ,א מנהיג לא יוכל לייש את תכניתו ללא הסכמה
ציבורית )מתו* חוברת למסביר ,מטה המאבק( .בדר* זו גייסו לעזרת את מרבית
המתנחלי ,אשר העידו על עצמ כי אינ דמויות פוליטיות:
המאבק עבורי התחיל כהסברה לקרובי לי :מה זו תכנית ההתנתקות ,להראות צד אחר...

בנובמבר  2004ניסו מועצת יש"ע ותנועות המאבק החו 2פרלמנטריות לשכנע את אנשי
מטה המאבק לשנות את קו הפעולה .הוחלט על פתיחת ערו 2מאבק נוס ,חרי ובוטה
מקודמו ,שיפעל במקביל ויופנה אל מקבלי ההחלטות .פעולה בשני ערוצי היא אחד
מהמאפייני של השיח החתרני ,המשלב תכני מהשיח הלאומי'אמוני ,א* אינו מוותר
על אופיו הקהילתי .בדר* זו נית לייצר יותר מקו הסברה אחד ,ולצד הקו הר* והמפויס
נית להפיק תועלת ג מקו נוקשה וחרי יותר )שרגאי' ,האר .(24.11.04 ,'2קו הפעולה
השני יעסיק משפטני ,כלכלני ועורכי די אשר יגישו תביעות משפטיות כנגד המדינה
וישתמשו באות כלי פרלמנטריי וחו 2פרלמנטריי שבה משתמשי מקבלי
ההחלטות ,על מנת להפסיק את התהלי* .מנהיגי הימי קראו לפעול בדרכי בוטות יותר.
אליקי העצני:
המסרי שלכ )הכוונה לראשי מטה המאבק( ה לא מסרי שמתמודדי ע עומק הזוועה.
קחו את  200,000האנשי שהוצאת בשרשרת ותוציאו מתוכ רק  10,000שמוכני להיאבק
אמיתית .זה מספיק כדי לעצור את הפינוי.
)נדב שרגאי' ,האר(24.11.04 ,'2

קו פעולה זה אושר במקביל לקו הפייסני של קירוב הלבבות ,שבו דוגלי המנהיגי
והרבני של יישובי הגוש:
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המטה בוח אי* אפשר ללכת בשני ראשי .למשל להביא יותר אנשי ,לדבר בווליו יותר
גבוה.

באהבה מתחתני ולא מתגרשי ,ולכ יש צור* לשחק את המשחק לפי החוקי שלה.

קו הפעולה הקיצוני ביותר שיוש עד כה היה הקמת מחנה האוהלי בהשראת אוהלי
המחאה של אוקראינה) .ש ישבו רבבות בקור מקפיא וקראו לקיו בחירות חדשות
לאחר שעלו חשדות כבדי בדבר הטיית התוצאות וזיו דרכי הצבעה( .מחנה האוהלי
הוק בירושלי בינואר  2005בחסות של ראשי מועצת יש"ע ,שדרשו קו פעולה תקי
יותר מזה של תושבי גוש קטי .דברי פנחס ולרשטיי מראשי מועצת יש"ע:
הלח 2הציבורי שאנחנו מפעילי כא ,מחו 2לכנסת ,מחזק את נאמני אר 2ישראל..כשה
רואי את הציבור מתעורר למרות הגש ,אנשי נרטבי עד לשד עצמותיה ע חיו*
מאוז לאוז ,זאת טיפה קריטית בי...
)'בשבע'(6.1.05 ,

מוסי על דבריו ב'ציו ליברמ ,ג הוא מראשי מועצת יש"ע:
אנחנו רוצי שיהיו פה אלפי ,שייצרו אווירה כזו שא יוציאו מהכנסת מדחו החוצה,
יקראו חברי הכנסת את החו הציבורי למרות הקור הסורר פה.
)ש(

המארגני שואפי להגביר את קול הצעקה ,א* ה דבקי בדרכי הנוע של מטה
המאבק .בי יושבי המחנה ומנהליו בולטות דמויותיה של ראשי מטה המאבק של גוש
קטי :הרב קובי בורשנטיי ורפי סרי .נית להבחי כא באותו שיח חתרני אשר מתנגד
לפעילות אקטיביסטית ועושה נפשות בישראל מחד ,א* מנגד אינו יכול לעמוד בחיבוק
ידיי מול פעולות המחאה של מועצת יש"ע ,והוא נות לה כת.
הקמת מטה בעל שתי חזיתות מדגימה מהו שיח חתרני :שיח שמשדר תכני סותרי.
הקמת המטה הנוס מציגה את החתרנות של גוש קטי :מחד בוחרי בדר* פעולה
אישית ,המשקפת את המבנה החברתי שלה ואת שאיפת להיות חלק מהקונצנזוס
הישראלי ,ומנגד אי מתנערי מהזיקה לאליטה של גוש אמוני.
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 10איו החזרה לפריפריה

ההמשכיות בי העבר בספר לבי העתיד בפריפריה מתבטאת בדבריה של המרואייני
במספר נושאי :עומק הקשר ותחושת השורשיות שלה למקו ,חוסר התוחלת בתכנית
ההתנתקות שאינה מבטיחה שלו ,חוסר היכולת שלה לדמיי את עצמ במקו אחר
וההרגשה הקשה של חורב והרס שיבואו בעקבות הפינוי ,המנוגדי כל כ* לשגשוג של
היו .חוסר התוחלת בתכנית ההתנתקות – תחושה המשותפת לכלל המרואייני –
מקשה על התנתקות ועל ההשלמה ע הפינוי .חוסר ההדדיות והרגשת כי התנתקות חג
צדדית היא "פרס לטרור" מקשי עליה להתמודד ע המעבר ולחשוב על העתיד
במושגי אופרטיביי .אומר בכאב אחד המתנחלי:
ההרס הוא הדבר הקשה ביותר במחשבה על עזיבה של הגוש .חסר התכלית של התיישבות
משגשגת ומקסימה אשר בבת אחת תיהרס ,בלי שו תכלית...

אחר מוסי:
התכנית היא סת תכנית לספק את האמריקאי ,היא לא תועיל ואי בה שו ער*.

לאחר שני של השתרשות והתבססות נאלצי אנשי רבי לשאול את עצמ שאלות
בסיסיות ,כמו היכ יתגוררו ומה יעשו:
רוצי לקחת לנו את הזיכרונות ,את הילדות ,לקחת להורי שלי מפעל חיי .ההורי שלי
הגיעו צעירי ,וה חיי בגוש יותר משחיו מחו 2לגוש ,מה ה יעשו כשלא יחיו ש?
פתאו יהיו מובטלי?

מדברי אלה עולי הכאב וההתמרמרות על "לקיחת הזיכרונות" ,כפי שמוסיפה
מרואיינת אחרת:
אני זוכרת כל הוספה ...כשנולדו עוד אחי ...כשקנינו כלב ותוכי.

המש* הפרק עוסק בדפוסי תגובה חוזרי שעלו מתו* השיחות ע תושבי הגוש.
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הכחשה
לעומת המתנחלי החרדי לקראת הבאות ,יש רבי אחרי שכלל לא הפנימו את
אפשרות הפינוי ,ואינ מתכנני מסגרות חלופיות .חוסר הבהירות האופ את העתיד
מקשה על היכולת להתמודד ולהתכונ לפינוי .העובדה כי אי אישור חברתי וגיבוי ממסדי
)ממטה המאבק ומועצת יש"ע( לתכנו ולמחשבה על "היו שאחרי" משאירה פתח לאי'
ודאות ,כפי שמשתמע מהדברי הבאי:
אנשי לא רצו לחשוב על'פיצויי .א יקרה משהו ,הפיצויי יהיו מאוד עלובי כי זה נושא
שלא טיפלו בו .זלזלו בו .החליטו שזו סוגיה שאי מה לדבר עליה ,ואני מבינה את זה ,אבל
מצד שני צרי* להגיע לשלב שאולי זה יקרה .אנחנו לא צריכי לחיות באשליות .בכל זאת,
א חס וחלילה ,מה אנשי יעשו? למטה אי תשובה לגבי זה.

מצב של עמימות וחוסר ודאות גור לח 2נפשי:
יש פחד גדול מאוד .בעלי מרוסק לחלוטי עד כדי כ* שהוא התאשפז ,כנראה התק חרדה.
זה על רקע נפשי אומרי הרופאי .חוסר שליטה בחיי ,מישהו מחליט בשביל* .אי אפשר
לעשות תכניות לטווח הרחוק ,אני משווה את המצב לחולה סופני.

ההשוואה לחולה סופני אינה רק דימוי ציורי ,היא נושאת עמה אווירה של סו ושל מוות.
כל המרואייני סימנו את חייה בגוש קטי כחוויית זהות מכוננת ,בהיות המקו מוקד
ליצירת זהות חלוצית חדשה .המתנחלי חיי בגוש חיי של יצירה ולמידה ,של
התחזקות ושגשוג ומעל לכל – קבלה לאליטה החלוצית .קטיעת הרצ המפרה הזה
מאיימת על זהות המקושרת למקו ותוביל לירידה בער* העצמי .עקירה מהמקו
משמעו להיעקר ממהות ומהכרת ער* עצמ בהווה ובעתיד.
בראיונות רבי אי כלל התייחסות להתמודדות מול הפינוי .הדחקה והכחשה משמשי
כמנגנוני הגנה:
הילדי פה לא מעורבי בפחדי .אי פה אופציה של מעבר .א אחד לא מדבר על זה בכלל.
אמנ מקשיבי לחדשות ,אבל א אחד לא חושב לא ומתי ללכת .הכול ממשי* להתפתח
ביישוב שו דבר לא מפסיק ...במש* שני רבות איימו עלינו ,ועדיי נשארנו ונמשי*
להישאר.
...לא חושבת על מקו חלופי לגור בו.
אני לא ...לא חושבת על עזיבה ...לא יודעת אי* להסביר .אמונה מאוד גדולה ,לי אישית .יש
פחד ,אני לא חושבת מה יקרה א...
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דר* התמודדות אחרת היא להמשי* ולהתנהג כאילו "עסקי כרגיל" .מתנחלת מגדיד
משתפת אותנו בתחושת חוסר הודאות ואומרת:
אנחנו לא יודעי מה יקרה בעוד שעה ,בעוד רגע' אז למה לחשוב כל כ* רחוק בהקשר
לתכנית ההתנתקות? נחיה ונראה .אנחנו חיי כא ע המו אמונה ,ומה שהקדוש ברו* הוא
יחליט בשבילנו נקבל ,אבל אנחנו מתפתחי עובדי כרגיל.
)דיוק(24.12.04 ,

חקלאי ממושב בדולח מודה שהמשי* להשקיע כספי רבי בחממות ובמשק שלו ,ואינו
יודע מה יהיה בעתיד והא יפוצה על כ*:
ההוצאות שלי על  34דונ חממות עד הקטי ה כמעט מיליו וחצי שקלי .השקעתי
למעלה ממיליו שקלי בבית אריזה ,במכונות מיוו ושטיפה ובתנורי חממות לחור...
ממשיכי להשקיע ג עכשיו .העסק חייב לעבוד ,צרי* להתפרנס ולכסות הוצאות.
)'מקור ראשו'(3.12.04 ,

חוויית היו יו של חקלאות ,עבודה ומשפחה מסתירה את החרדות מפני הלא נודע.
השגרה הקבועה והצפויה מראש מנחמת ,בניגוד לעתיד המעורפל .השגרה אמנ נשמרת,
א* היא משמשת כס מטשטש מול המציאות הקשה ,ומרפה את היכולת למצוא עתיד
במקו אחר .העיסוק בקיו תו* התעלמות מתכנית הפינוי עלול לחסו את המחשבה
על קיו אחר.

חיפוש אקטיבי של מקו אחר
לעומת הטומני ראש בחול אחרי המחפשי מקו חלופי:
יש אנשי שקצו בחיי האלו של חוסר וודאות ...בחוסר הביטחו ...אנחנו התחלנו קצת
לחפש אלטרנטיבות...

היכולת לראות עצמ* מתפקד ומקי חיי חדשי במקו אחר ,מצביעה על גמישות
מנטאלית :לפני חודש אבא שלי הביא מפה של האר 2ואמר חבר'ה תחליטו לא את
רוצי לעבור .אני חושבת שהחלופה תהיה מושב דתי.
מתראיי נוס ,בעל חממות לירקות ,העיד כי:
אנחנו חושבי על זה ,על המעבר .התחלתי להסתכל בעיתוני על משקי למכירה .אני
חקלאי ואני אוהב את העיסוק הזה .א באזור הערבה היה משהו דתי היינו הולכי .יש כל
מיני דברי ,יש כמה פרויקטי בבדיקה .א תקו קבוצה של עד גיל  35שרוצה להקי
יישוב בנגב אני אהיה את.
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תחושת ייאוש ,רצו לברוח
תחושת ההמשכיות בגוש קטי חזקה כל כ* עד שהאיו עליה מונע מחלק מהתושבי
את היכולת לראות את עצמ חיי בעתיד במקו אחר באר:2
הרבה מהחברי שלי אומרי שא תהיה ההתנתקות ה עוזבי את האר 2ואני לא אומרת
ככה אבל אני מבינה אות...

התפיסה הדיכוטומית – א לא כא אז בכלל לא – מתבטאת בתחושת חוסר התוחלת
של המש* החיי באר .2עצ המחשבה על המש* החיי במקו אחר קשה מנשוא:
לפעמי עולה הבזק על מחשבת עזיבה אבל אני לא יכולה לדמיי את עצמי גרה בשו מקו
אחר.
אני לא מצליחה לדמיי פתאו מעבר למקו אחר...
כא יש לי חיי של פשטות ויופי שלא אמצא בשו מקו אחר.

ההבנה כי עזיבת המקו כרוכה בחזרה לפריפריה מותירה את העתיד באר 2חסר
משמעות.

אמביוולנטיות
האמביוולנטיות ביחס לעתיד מבצבצת מבי השורות .מרואיינת צעירה אמרה כי היא:
לא חושבת על מעבר מהגוש ועל מקו אחר .א נעבור אני רוצה לעבור ביחד כיישוב אחד.

אישה אחרת הדגישה את המש* הבנייה של ביתה ,המש* ההשקעות בפיתוח היישוב
שלה כי:
אנחנו לא מאמיני שזה יקרה .אי כוח בעול שיכול לפרק יישובי מפוארי כל כ* .זה לא
יכול לקרות לנו ,לאנשי ,לקהילה הנפלאה שחייה פה.

כשביקשנו ממנה לדמיי את עצמה בעוד חמש שני בביתה בתחומי הקו הירוק ונזכרת
בנוסטלגיה בביתה רצועת עזה ,היא פרצה בבכי ,יצאה מהחדר וחזרה מתנצלת ,ואז
סיפרה על שיחות משפחתיות ועל ניסיונות לחפש פתרונות חלופיי למקרה שהנורא
מכל יקרה.
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היכולת להתמודד ע השינוי הקיצוני משתבשת אצל מי שנצמדו למקו הלוקאלי כאל
מקור מרכזי של זהות .ה מתקשי לראות את חייה נמשכי במקו אחר .האווירה
הציבורית בקהילה המסרבת להכיר באפשרות הפינוי אינה מקילה על המתנחלי בהכנה
לקראת חיי חדשי לאחר הפינוי .זוהי אחת הבעיות החמורות שעל הממשלה ומנהיגות
המתנחלי לקחת בחשבו .חודשי ספורי לפני הפינוי לא נבנו בתי עבור המפוני,
לא הוכנו תשתיות כלכליות ותכניות להעברת מפעלי ומשקי חקלאיי .המפוני
ייאלצו לחיות חודשי ארוכי כפליטי תו* אבד זהות וכבוד העצמי .מנגנוני
ההכחשה של פרטי ,של מנהיגות המתנחלי ושל הממשלה יהפכו את הפינוי לטראומה
קשה.
פינוי יישובי כולל פינוי של עיירות שלמות מתבצע במתוקנות שבמדינות לצור* תכניות
פיתוח לאומיות כבניית סכרי ,פיתוח מכרות וכדומה .במקרי אלה נבנות תו* שיתו
פעולה ע התושבי עיירות מקבילות באתר חדש לפני שהפינוי מתבצע .בדר* זו מרוכ*
משבר המעבר .משיכת ההחלטות הפוליטיות עד לרגע האחרו אינה מותירה בידי
המתנחלי די זמ להפני את המציאות של פינוי ולהיער* אליה .מנהיגות המתנחלי,
שמעטי מה התריעו על כ* ,מותירה את המתנחלי חסרי כל ערב הפינוי .נדמה שאת
המחיר הרגשי והכלכלי ישלמו המתנחלי ,שלא עברו את התהלי* הרגשי של השלמה ע
התנתקות ממקו ולא הוכ לה מקו חלופי.
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 11סיכו

עבודתנו חושפת קהילה ייחודית של מתנחלי מגוש קטי המנהלי שיח שונה מהשיח
של האליטה של המתנחלי המיוצגי על'ידי מועצת יש"ע .האליטה מייצגת כ' 15אחוזי
מהמתנחלי בלבד ,וחשוב לבחו ג את עמדותיה של קבוצות מתנחלי אחרות ביו"ש
כלפי פינויי .רק הבנה של מכלול המוטיבציות ותפיסות העול של קבוצות שונות של
מתנחלי תאפשר לגבש תכניות שיקו העונות על צורכיה ועל מצוקותיה.
המחקר מדגיש את השיח הייחודי של מתנחלי גוש קטי .שיח זה שונה מהשיח של
מועצת יש"ע .הוא מתמקד במקו הספציפי – בית של המתנחלי – ובהעצמה
שהמקו העניק לה ,בניגוד לשיח של מועצת יש"ע ,המתמקד ביישוב אר 2ישראל
השלמה כשלב בתהלי* משיחי .טענתנו היא כי השיח המקומי התפתח כשיח חתרני לצד
השיח הלאומי'אמוני ,מכיוו שהשקפת העול של המתנחלי מגוש קטי שונה מזו של
האליטה האמונית .מתנחלי גוש קטי אינ מוכני או אינ מסוגלי לאמ 2את השיח
של המסורת הגדולה ככתבו וכלשונו ,א* ה נזהרי שלא להדיר את עצמ מקהילת
המתנחלי .התוצאה היא שיח המבוסס על היבטי רלוונטיי לחוויה האותנטית של
מתנחלי גוש קטי מבלי לשרו את גשרי בינ לבי מנהיגות המתנחלי מחד ,ולציבור
הישראלי מאיד* .הבנת ה"שיח מקומי" ותחושת המקו המיוחדת העולה ממנו עשויה
להצביע על דרכי הפעולה והסיוע שיש לנקוט בזמ הפינוי ולאחריו.
מתנחלי גוש קטי ,אשר הגיעו ממושבי ועיירות פיתוח בדרו האר 2ומאנונימיות
הערי הגדולות ,שאפו לעבור למקו של איכות חיי גבוהה יותר ,חינו* תורני איכותי
וחיי קהילה מפותחי .מעבר לצד השני של הקו הירוק הפ* אות חלק מקולקטיב
אחר :הקולקטיב של המתנחל בעל הדימוי הציוני חלוצי .עיסוק החקלאי – החממות,
המשתלות ,הלולי וגידולי העלי ללא תולעי ,המתאימי למשקי בית דתיי –
ממחיש את השתלבות ב"נבחרת" של הציוני הדתיי :מתיישבי חלוצי המשלבי
תורה ועבודת האדמה ,לימודי קודש ע מצוות "עשה" התלויות באר – 2פסגת ההגשמה
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הציונית הדתית .בכ* עברו המתנחלי מהפריפריה הלאומית לפנתיאו החלוצי כממשיכי
"החלו" "2והצבר" .כמוב ,ההתיישבות בשטחי מעבר לקו הירוק יש בה ג מימוש
האידאולוגיה של גוש אמוני ותפיסת אר 2ישראל השלמה .ע זאת ,שחרור שטחי אבות
ויישוב מחדש לא היו המטרה העיקרית של המתנחלי בגוש קטי .מרכז חייה הוא
בניית בית ,קהילה וחברה – מקו אשר מעצי את הזהות האישית של המתנחלי ואת
מעמד בחברה הישראלית.
בהשפעת הרבני הגדולי והאידאולוגיה של הרב קוק מנסי המתנחלי לאמ 2את
השיח הלאומי'אמוני ולהתחזק בצלו ,ואול התכני המשיחיי הזרי לה והשיח
המתלה המגייס אות לגאולת ישראל השלמה מובילי ליצירת שיח חדש וייחודי לה,
המאופיי במוטיבי ביתיי ,קהילתיי ואינטימיי .ה אנשי מאמיני שתפיסת
עולמ ואמונת התחזקו בעקבות החיי בגוש קטי ,א* ע זאת ה אינ רואי עצמ
כמובילי הגאולה .ה לא יקריבו את עצמ על מזבח האמונה ,ולא יפרו את חוקי המדינה
למע מצוות יישוב האר .2בניגוד לתחושת השליחות והייעוד הלאומי האופייניי לאנשי
מועצת יש"ע סיגלו מתנחלי גוש קטי לעצמ את חלקת אלוהי הקטנה שלה – דאגה
לבית ולסטאטוס החדש שלה בחברה הישראלית.
תושבי הגוש מאמיני באמת ובתמי במצוות יישוב אר 2ישראל .ה משוכנעי כי אי
היגיו פוליטי בנסיגה ללא שלו מחבלי אר .2יש לה ספקות ג לגבי יחסי אמו בי
הפלסטיני לישראל .ה בעלי אידאולוגיה ימנית שהתחזקה בשנות חייה ברצועת עזה.
למרות זאת שפת שונה ,ומכאוביה שוני – כול גזורי מחוויית המקו שהתגבשה
בשיח המקומי.
הבית של המתנחלי בגוש קטי מהווה חוויה מכוננת :בית בספר לקהילה המעצימה את
חבריה ,בית להתחזקות רוחנית ואמונית ,בית שיש בכוחו לקרב אל ההוויה הישראלית
האליטיסטית – הוויית החלו 2המתיישב .לפיכ* ה חשי נבגדי בשל הדרת
מהישראליות החלוצית לנוכח תכנית ההתנתקות .על רקע שאיפת להיות חלק מההוויה
הישראלית נית להבי את השיח הר* הקורא לקירוב הלבבות ולגישור הפערי .שיח זה
אינו קורא למלחמת אחי ואינו מאיי על הסדר החברתי'פוליטי .הוא מבקש להיקלט
ולהיטמע ,לתרו ולהשפיע ובעיקר – להפו* חלק מהקונסנזוס של האליטה
הארצישראלית .לפיכ* ה נוקטי דרכי מאבק לגיטימיות כדי להגיע ללבו של הציבור
בישראל ,לגרו לו להבי את סבל ולגלות אמפטיה .ראיה לכ* היא סיסמת המאבק
שלה" :יש לנו אהבה והיא תנצח".
ביטול תכנית ההתנתקות היא משנית .המטרה הראשית שהיא אחדות הע .ה מאמיני
כי א יחול שינוי תפיסתי בע ,ורבי יחושו בכאב ,יוכלו לעצור יחד את תהלי*
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ההתנתקות והפינוי .ה מסרבי לנקוט קו התנהגות אקטיבי ואלי כמו זה של מועצת
יש"ע ,ויוצרי שיח חתרני חדש המבוסס על תמהיל רגשי ואידאולוגי ייחודי ושונה.
כיצד יגיבו מתנחלי גוש קטי כשיתקרב מועד הפינוי? הא יצטרפו להנהגת מועצת
יש"ע ,המייצגת ג את האינטרס שלה ,א כי ברטוריקה שונה ,או יחברו לציבור
הרחב? התנהגות של מנהלת ההתנתקות ,של ממשלת ישראל ושל הציבור הרחב
תשפיע במידה רבה על התשובה לשאלה זו.
לקחי פינוי סיני מלמדי כי אי די בפיצוי כספי וחומרי למתנחלי .יש צור* בהבניה
מחודשת של האתוס החלוצי ,אשר במסגרתו נבנתה זהות החדשה כחלוצי .יש למצב
את המפוני במקו יוקרתי בחברה הישראלית ולהציב בפני מי שירצו בכ* אתגרי
חלוציי בתחומי גבולות  '67במסגרות הקהילתיות שלה .יש הבדל גדול בי יישוב
בקהילות בתחומי הקו הירוק כפליטי הזקוקי לחסד לבי קבלת כממשיכי החלוציות
בתחומי הקו הירוק .א תצליח מדינת ישראל ליצור בתחומי הקו הירוק אתגר חלופי
למפעל זה של ההתיישבות החקלאית והקהילתית ישלימו המתנחלי ע גזרת הפינוי
ביתר קלות.
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