
 

 

 

 

 האמוניתבתרבות בתפיסת העולם ובפרקטיקת החיים  "זרים"ו "יםאחר"

 נעימה ברזל

 מבוא

הנכון בתרבות האמונית מפגיש אותנו עם שאלת היחס  "אחרים"לו "אחר"יחס לבהדיון 

היחס ברמה העקרונית,  .ערבים בפרטהכלפי אומות העולם בכלל וכלפי בתרבות זו והנדרש 

של אומות העולם בתהליך הגאולה  ןתפקידשליחותן ול אשרהאבחנה בלערבים נגזר מ

כבר בשנות  התגבשה בישיבת מרכז הרבה זו סידי עמו הנבחר של אלוהים. תפי-המובל על

 . עשריםהמאה החמישים והשישים של ה

ת העולם סתפיאת כוונתי למכלול המבטא את האמונה,  "תרבות אמונית"במונח 

ובמובהק , ור הדתי לאומי שזיהה עצמו כאמוניציבאורחות החיים כפי שהתגבשו באת ו

הפורמטיביות, קיבוץ כפר עציון ויישובי גוש עציון לאחר ותיהן התנחלויות הראשונות בשנב

 מלחמת ששת הימים, עופרה וקדומים )קדום( לאחר מלחמת יום כיפור.

גאולה, : ה האמונית לגבי מושגי יסוד כגוןסגם בשורשי התפיאם כן דיון זה נוגע 

 ,היהודיתו של העם בחירמעים בנוכ ,שלום ומוסר יהודי ,יבה, התיישבות, ציונות, מלחמהש

מאשרת ה ולידריות היהודית הפנימיתסם הבסיס לניה. כל אלו ייחודו וייעודו האלוהי

תמקד בהנהרת המוצג בזאת מדיון העיקרו של  ,כל פעם מחדש. עם זאתבת קדושה זו מכוננו

במהלך התקופה המכוננת של האמונים פועלם בובעולמם  "אחרים"הערבים כמקומם של 

של המאה שמונים ועד תחילת שנות ה שישיםמשנות הה האמונית, דהיינו סשל התפי

ידי הקבוצה האמונית גם הפרקטיקות שביקשו להנחיל -זו התקופה בה נבנו על .עשריםה

 לה השלמה.על סיפה של הגאו יםעם ישראל והעולם כולו נמצאבלבבות את "הידיעה" ש
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 אומות העולם ותרבות המערב

גויי העולם מבקשים את "נקודת המוצא כלפי אומות העולם בהשקפה האמונית הייתה ש

מששאלו  1העולם.וזאת כחלק מהבנת שליחותו האלוהית של עם ישראל בין אומות  ,"רעתנו

הדיון  לעמדתו ערברבה ומנהיגה של ישיבת מרכז הרב  )הרצי"ה(, את הרב צבי יהודה

תביעתנו מאומות העולם, הבהיר הרב שעלינו לדרוש מהי בשאלה  ,תוכנית החלוקה באו"םב

 .רק מעצמנו, בעוד מה שמוטל על אומות העולם הוא "שיתעודדו משפלת דלותם הרוחנית"

הם אינם "מוכשרים עדיין להגיע לזכות ההשתתפות והסיוע בבניין תחייתו של עם הנצח 

 ,הינו להפריעו ולהעבירו על פקודתו הנתונה לו מאת מלכו של עולם"אל י [ועל כן] ,וארצו

תשכ"ז,  - למדינת ישראל עשר-תשעההקינתו ערב יום העצמאות בדבריו כך גם  2.קבעכך 

נוכח וגינה אותם עולם הגויי כלפי זעק הרב צבי יהודה  בו ",מזמור י"ט"שכונה לימים 

בני העם היהודי לממש את מעת המונ ,בטחתובגבולות הארץ המהמתמשכת הפגיעה 

  3.ערש האומה היהודית םולשאר המקומות שהולשכם כיסופיהם לחברון 

ידי הרצי"ה לתלמידיו -הונחלה עלשיסוד הגויית הייתה אפוא אבן -ה האנטיסהתפי

יש לפעול  .תוהפוליטי תשסגרו בהנחייתו את הגמרות ויצאו לשדה העשייה החינוכי

 ,כח מסע הדילוגים של הנרי קיסינג'ר, זעק הרצי"ה נווארנו"ל"שברון עול הגויים מעל צו

להשגת הסכם ביניים  ,עשריםשל המאה ה שבעיםבשנות המזכיר המדינה של ארצות הברית 

 ,רוחנית ,עקרוניתעמדה כן  . הייתה זו אםמצרים לאחר מלחמת יום כיפורלבין ישראל 

כלפי כל התערבות שהיא של  ,השכיוונה והוראתה נגזרו מתהליך הגאול ,מעשית-ופוליטית

    4ממשלת ישראל. ה שלבמדיניותלאומי -ןגורם בי

                                                           
1
ק הכהן קוק הרב אברהם יצח ,ידי רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל-לעישיבת מרכז הרב נוסדה  

הונהג בה חידוש  ,. לצד לימוד ש"ס ופוסקים כנהוג בישיבות הגבוהות(1924) ה( בשנת תרפ"ד")הראי
רבי דויד הכהן.  - ידי הראי"ה ו"הרב הנזיר"-מהפכני: התקיימו בה "שיעורי אמונה" שניתנו בעיקר על

ודה קוק )הרצי"ה(. לאחר הרב צבי יה ,תנו בה שיעורי תנ"ך שעליהם הופקד בנו של הראי"היכמו כן נ
לראש הישיבה. בשנת תש"ה  ,הרב יעקב משה חרל"פ ,, התמנה תלמידו1935-פטירתו של הראי"ה ב

, 1952הישיבה. עם פטירתו של הרב חרל"פ בשנת של ניהול ההצטרף הרב אברהם שפירא לצוות 
  החל הרב צבי יהודה יחד עם הרב שלום נתן רענן למלא את מקום ראש הישיבה.

2
 .82 :1987, צל ארןאמדברי הרצי"ה,  
3
 .ב :צבי יהודה קוק, תשס"ג 
4
שם. ההתנגדות ל"לחץ הגויים עלינו" עמדה ביסוד הזעם של הרצי"ה כלפי אומות העולם על הסדרי  

בליבוי ההפגנות נגד  ךעל כן תמ. 1977-1974 בשנים הביניים בתקופת ממשלתו הראשונה של רבין
  ינג'ר.שר החוץ האמריקאי הנרי קיס
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שנלחמו נגד עם מטרת מדינות ערב במלחמתם ביום כיפור, כשאר מלחמות הגויים 

בהיר הרב ההייתה בעיקר השמדת ישראל ולא החזרת שטחים,  ,היסטוריהה ךלאורישראל 

הוכיחה בעליל  ,טענו תלמידי הרצי"ה ,פורמלחמת יום כי 5., תלמידו של הרצי"הצבי נריה

, רבה ומנהיגה עמיטלהרב בהיר העל כן  .את הייסוריםס מלאהכי ו שימי הגאולה בפתחנו

נו "המוקד של יש"עולם הגוי האכזרי" ה ,אלון שבותיישוב של ישיבת ההסדר הר עציון שב

, טען ביאי ישראלחזונם של נ 6.הגויים נלחמים על עצם קיומם כגויים טמאים""ו ה"המלחמ

"עם לבדד ישכון ובגויים לא ההוויה של שתלמידי הרצי"ה, כל  אחריועמיטל, והחרו והחזיקו 

 7.היסטורי של העם היהודי-הנגזר מהייעוד המטא א מקור של עידוד וביטחוןייתחשב", ה

הסביר חנן פורת לאנשי כך , וכרוכה בו ציפייה לתיקון עולםמבדידותו של עם ישראל נובעת 

לאומית של ישראל -בלשונו המיסטית את מצב הבדידות הפוליטית הביןותיאר  שדמות

  8לאחר מלחמת יום כיפור כתופעה הכרחית ורצויה.

המעוגן  ,האמון כלפי הגוי-קושר בין יחס אי ,יחיא-אליעזר דוןחוקר החברה הדתית 

הניגוד את ו של עם ישראל ובתפיסה היהודית המסורתית, לבין הנטייה להדגיש את ייחוד

את  ,בדומה לחרדים ,אנשי ישיבת מרכז הרב הפנימו 9הערכי המהותי בינו לבין עמי העולם.

מצו את יהדימוי השלילי של הנוכרי ושל דתות ותרבויות אחרות. אולם בעוד שהחרדים א

ביזציה יתגרות בגויים, הרי האקטה הפסיבית ש"אין לעלות בחומה", ואסרו על כל ה  סהתפי

ת הבדלנות וההסתגרות מפני הזר בעמדה תקיפה ובלתי סגאולה המירה את תפישל תורת ה

  10פשרת כלפי אומות העולם והערבים.תמ

שהוחזר לבמה הציבורית לאחר מלחמת ששת )אצ"ג( גרינברג  ישירתו של אורי צב

משה כאישוש לתפיסה ישידי נציגיה הצעירים הבולטים של ההשקפה האמונית, -עלהימים 

המערבית ומהפוליטיקה  מהציביליזציהיהודית השלמה מצריכה היבדלות שהלאומיות ה

רתו ועליונותו של נצח ישראל יובילו יעיקרו של דבר, בחדגשה שבה, תוך כדי לאומית-הבין

של ישיבת הר עלון שבות בכתבה בהמצוטט , "שיר הפנים והקודש" .בימינו אלו לגאולתו

יבור המחייב בין רעיונות הבחירה והייחוד של מבליט את הח ,לאחר מלחמת יום כיפורעציון 

  :ת חיים שלמהס, הגאולה והנקם כתפימהגויים בדלותיעם ישראל, הה

                                                           
5
  .38-9 תשל"ד: ,ה-רינ 
6
  .(22, 19 ,17) 36-9"למשמעותה של מלחמת יום כיפורים":  :של"דת ,עמיטל 
7
 .49-44, מעלות ממעמקיםה, "בחזית םעם תלמידי"עמיטל,  
8
 .48-31 :, סתיו תשל"ונ"ח ,שדמות .שדמותפורת בשיחה עם אנשי  
9
  Don-Yehiya, 1992: 129-155 
10
 .470-431 :1998, איחי-דון 
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יא  ב  ה עֹוד./ ּונְּ ּוֶׁ לַּ ם, נְּ הֹומָּ תְּ ים ל  ינּו ּגֹוי  ּו  ר ל  ֲאשֶׁ כַּ קּום./ וְּ יְּ ח בַּ צַּ נֶׁ ת הָּ לַּ נּו מ  לָּ י שֶׁ ָאֵמן, כ 
א שָּ ם י  ֵאל ּגַּ רָּ שְּ סְּ  י  ם הֶׁ םֲעֵליהֶׁ י- ֵפדָּ רֹומ  ן ּוכְּ וָּ יָּ ל' כְּ בֶׁ ּׁשּור ּובָּ אַּ ּה כְּ הֹומָּ  ָאֵמן!/ .../ ֹלא ֵנֵרד תְּ

ים ]...[ ע  ת זֶׁה ֵהם יֹודְּ ים, אֶׁ ע  ת זֶׁה ֵהם יֹודְּ אֶׁ ף- וְּ עַּ ל זַּ כָּ מּונּו בְּ טְּ שְּ ֵאיְך ֹלא י  ם -/ וְּ מָּ  דָּ
ים ים ּומֹוד  ים ֵלאֹלה  ֲחו  תַּ שְּ נּו מ  חְּ ל זֶׁה ֲאנַּ עַּ ים?/ וְּ רֹוד   11.הָּ

לאחר מלחמת יצא לאור שמורשה  כתב העתיו של אצ"ג מופיעים בכל אחד מגיליונות שיר

שייצג שדמות כבמה של אנשי אמונים וכמענה דורי ורעיוני לכתב העת ושימש יום כיפור 

שפיתח את ייצוגו  ,אצ"ג 12את הכמהים ליהדות הומניסטית בתנועה הקיבוצית.

יאליים החושפים דרבמונחים גופניים פרימו וֹ כאויב מסוכן ואפיינ "אחר"האולטימטיבי של ה

 מורשהשיריו ב 13עת זה. לדת של הגוי ליהודי, הפך למשורר הבית של כתבאת שנאתו המּו

העת בדבר גורל הייסורים  היסטורית של עורכי כתב-מצדיקים ומחזקים את הראייה המטא

  של העם היהודי המנתב עצמו לגאולה בימינו.

ת, לימד אותם שבישראל מצוי המפתח לגאולת העולם הרצי"ה, הבהיר חנן פור

והיקום כולו. על כן את שליחותו הדתית כלפי אומות העולם יבצע עם ישראל במישור 

הריאלי המשמש סמן וסמל למישורים עליונים. "ריבונות ישראל על ארץ ישראל ]...[ זהו 

רכזיותו וקדושתו של ראיית מ 14.פי השקפת עולם יהודית פנימית לתיקון העולם" תנאי על

שמתרחש בעם ישראל משפיע על העולם כולו. אירוע ה שכל סנתה את התפיבְּ עם ישראל, ה  

 ם הם ממילא אירועים אוניברסליים. ילכן אירועים ישראלי

אנו יונקים מתוך האחריות לכל משפחות האדמה, מהצורך להביא ברכה לכל העולם 
אינו יודע על אחריותו כלפי האומות ]...[ ]...[ הייתכן שמי ששותה ממעיינות האמונה 

  15.זו ההומניות להבדיל מהתפיסה החיצונית השטחית

ה האמונית מעוגנת כאבן יסוד הטענה שהדת היהודית מרחיבה את הלאומיות סבתפי

ועל כן מכוח קדושתה יכולה המדינה, שהיא ביטויה של  .היהודית לכלל לאומיות שלמה

                                                           
11
  .קצד-תשי"א: קפזאצ"ג, וראו גם ; תשל"ד ,עלון שבות, )ארכיון כפר עציון( אכ"ע "מכתב לקו" 

-חברי המערכת: הרב נפתלי בר .כתב עת לענייני ארץ ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל - מורשה 12
 -תשל"א ,י"א-רות אאילן, הרב ישראל רוזן, הרב יהודה שביב, חנן פורת, בן ציון קריגר. הופיעו חוב

   תשל"ז.
13

חבר מציין שהשיח הגזעני של אצ"ג הוא תוקפני ואלים במיוחד והוא פיתח בשירתו מנגנון חנן 
"הפרדיגמה של האחר השנוא היא בעלת עוצמה : שלם לזיהוי האחר כאויב מסוכן ואף יותר מכך

 1990 אצ"ג,אצל  ראו .ה כל כך עד שהיא גולשת ומוחלת גם על האויב הפנימי מקרב היהודים"קחז
ם מסוימים לאחרים שנואים יהפיכת קולקטיבים יהודיתפיסתו של אצ"ג בדבר . על 80-79: 2013 –

 .96-95 :ע"גתש חבר, ראו אצל שיש לסלקם,
14
  .12-1 תשל"ב:פורת,  
15
 .8, ראו הערה נ"ח ,שדמות ,פורת; 509: 1987שלמה אבינר אצל ארן,  
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נוי במציאות העולמית. סגולת הקדושה לא רק מבדילה את לחולל שי ,הלאומיות היהודית

 אלא מעניקה לו יתרון מובהק.  ,עם ישראל מאומות העולם

 : מסביר אבינר בהסתמכו על הרצי"הכך 

נו עם הגויים אינם צריכים להיות מסודרים מתוך יצריך להתרגל לחשוב שיחס
אדון הכל' יוצר ה שאנו שווים להם, אלא מתוך הכרה שנבחרנו על ידי 'סהתפי

  16.בראשית שאנחנו משבחים ונותנים לו גדולה שלא עשה אותנו כמוהם

לישראל יש ערכיות גבוהה יותר מאשר לאומות העולם והוא עם המצטיין במוסריותו. זה 

. בין "אלא משום שיש בו "מוסר אלוהי כתכונה פנימית ,לא רק משום שמעשיו טובים

ולים להגיע למעמד של צדק, אך רק בו, בישראל, הצדק מנם יחידים שיכואומות העולם יש א

  17הוא מאפיין של האומה כולה.

הרב  הדגישמנם "אין אנו רוצים שיהיה לגויים יד ושם בצמיחת ישועתנו", וא

שגם  ,רבה של ישיבת ההסדר בחברון ,ולדמןאליעזר אך בסופו של דבר, טען הרב  18אבינר,

"זה יבוא רק מתוך הכרה והערכה כי טוב להם  :יהודיתההגויים יתקרבו לאמת המוסרית 

אין זו יהירות ובוודאי אינה גזענות, אין ולא  19.ציבור כזה, בעל כוחות כאלו" ,שיש עם כזה

יכולה להיות קיימת גזענות יהודית. והרי "התכלית הלאומית של ישראל מיוחדת היא ]...[ 

]...[ ישראל היא אומה  כללי.הומצוינת ]...[ ולא בשביל עצמה אלא בשביל הטוב 

על כן הדבר הטוב שאנו יכולים לעשות למען  .שהאוניברסאליות טבועה בעומק נשמתה"

משום שזו מקדמת את הגאולה  ,האנושות כולה זו ההגשמה הדתית של מצוות ההתנחלות

   20האוניברסלית.

ש מוכחת ההלימה בין תכלית הצדק האלוהי לבין הפירו ,במהלך טאוטולוגי ,הנה שוב

ה סשניתן לו במציאות בריאליה המדינית. עם זאת יש לומר, שבפועל מקודשת כאן תפי

מגלם את מה שמזהה המיסטית של הלאומיות היהודית בה מוגדר כמוסרי כל ביטוי לאומי 

  21.תאת הנוכחות האלוהית במציאו

                                                           
16
 .187 תשמ"ג:, אבינר 
17
 .60-55 :תשל"ה שילת, 
18

 .188 :תשמ"גאבינר, 
19

 .206: 1980ולדמן אצל רענן, 
20
 .60-55תשל"ה: שילת,  
21
 .279 :ס"התשאחיטוב,  
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ה זו מונחת בבסיס ההיתר שנתנו רבנים שונים בחוגי הציונות סשתפיאפשר להניח 

"במוסר היהדות אין מקום  :כלומר 22ית לפגיעה באוכלוסייה בלתי לוחמת בזמן מלחמה.הדת

נו, ילכלותלינו עבכל ארצות ערב הבאות  -ל'התחסדות יתרה' כאשר נאבקים בישמעאל 

בפרסום של הרבנות  23.אסור להתחשב בדעת הקהל. מצפון הומני איננו יונק מתורת ישראל"

 - בע הרב אבידן כי אין להתייחס לאמירתו של רשב"יהראשית לאחר מלחמת יום כיפור ק

י המלחמה על אלא כחלק מדינֵ  ,כאל פתגם בלבד - "הטוב שבגויים הרוג בשעת מלחמה"

 ידידיה סגל קבע נחרצות:  24פיהם הצבא צריך לפעול.

תורה שקובעת כי  .אין לתורת ישראל ולהומניזם האתאיסטי המודרני ולא כלום ]...[
רמב"ם, הלכות מלכים ]ש להרוג להשמיד ולאבד אנשים, נשים וטף במלחמת מצווה י

תורה כזו  ,[תהלים קלז]תורה הקובעת מצוות בין אדם לחבר אל הסלע"  ,[פ"ו ה"ד
  .אינה הומניסטית

 תו "חייבז הריכאשר באים לשקול תגובה לפעילות עוינת של האוכלוסייה הערבית,  ,ועל כן

וכל שיקול 'הומני' אין לו מקום, כי יחס אנושי לאויב ', האו לא מועיל הלהיות: 'מועיל

  25."''מאן דכר שמיה –בהלכה היהודית 

עדר תחושת המועקה עקב הכורח לפגוע בזולת, הוא הצד המשלים של ידומני שה

מקנה תוקף מוסרי לחיי המעשה המושתתים על נתה וקהתחושת העליונות וההיבחרות, ש

מהנוסח המתואר לרמב"ם הפרשנות , שלה. בה בשעהקיום ההלכה באופן הפשטני והישיר 

ה שההלכה היא הסמכות המוחלטת לענייני מוסר, וקיום ההלכה הוא הערובה סתפילתרמה 

כך אצל קבוצה משמעותית של רבנים בציונות  26המוחלטת להתנהגות מוסרית אנושית.

 27דתית.שולב האתוס הלאומני עם תביעה לאורח חיים הנוטה להחמרה מבחינה  ,הדתית

ואילו  ,נדחקו החוצה הציביליזציה המערביתהערכים האוניברסליים כמייצגי החילוניות ו

ובמיוחד הדבקות בארץ ישראל וסגולתו המוסרית  ,ם מובהקיםיערכים פרטיקולרי

 נגזרו חזור והבהר מדרכי קיום ההלכה. ,האפריורית המוכחת של עם ישראל

 

                                                           
22
 .378-374: 1999לוז, לעניין זה דיון מקיף אצל  ורא 
23
 .144-142 :ישר, תשל"ו 
24
 .לא-כה :של"התאבידן,  
25
 .7 :סגל, תשמ"ב 
26
 .30-26 תשל"ו:יובל,  
27
 .379 :1999לוז,  
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  28?ומה באשר לשכנינו הערבים

מציאות נדרשו האנשים שזה מקרוב באו להתייחס ל ,שובים בסביבה הערביתמשקמו היי

פירשו מציאות זאת? במרחב שבין שכנות עולה השאלה כיצד בסביבה ערבית. חייהם 

הכבושים לעוינות, היכן ניתן למקם את דפוס היחסים שנוצר בין יהודים לערבים בשטחים 

יש לומר ששאלת היחסים עם השכנים ככלל  ו זאת אנשי היישובים הראשונים?סכפי שתפ

ההתמקדות הרעיונית . המתנחליםהראשונות של קבוצות ההערבים הטרידה אך מעט את 

ישובים ילהחברתית הייתה בעיקר עם הפנים פנימה. ההתייחסות לסביבה האנושית, קרי ו

 דונה ביניהם בדרך כלל במושגי הייעוד והתכלית של היאחזותי, נתםאוכלוסיילו יםיהערב

ה שאלת היחס לשכנים תבכל שטחי ארץ ישראל ובשאלה כיצד לבצע זאת במהירות. משעל

כבר בשנים  התקבעהו המנם הבדלי גישות, אך ניתן לומר שהלכוא ההיא חשפ ,הערבים

עוד טרם אירועי האינתיפאדה הראשונה, עמדה נורמטיבית  ,הראשונות לחיי המתיישבים

הערבים בשטחי יהודה ושומרון, זכויותיהם  ברורה ביחס למעמדם האישי והמשפטי של

 ועתידם.

שכניהם הערבים, על לצד ארו לעצמם חברי כפר עציון את המשך חייהם יכיצד ת

ל שומשקלם בהקמתו המחודשת של כפר עציון שיבה הגשמת רעיון המרכזיות של הרקע 

ה , היםהיו בקבוצת המייסדיש ותנפש 11 תהלקבוצת בני כפר עציון שמנ 29אירועי העבר?

חשדנים ועוינים כלפי שכניהם הערבים בני כפר עציון היו שאלה מטלטלת. נושא השכנות ל

ניהם יבהיו . 1948-ב ורצחו את אנשיואת כפר עציון  שכבשו אלואשר מיישוביהם יצאו 

להם ינתן ששכניהם יחזרו ויפגעו בהם אם רק תהיו בטוחים  שבעיםבשנות הכאלה שגם 

. המצטרפים "יה ערביתיעוניינים "לנקות את מרכז הגוש מאוכלוסמהיו ועל כן  ,הזדמנות

מתונים וסקרנים יותר ביחס לשכניהם הערבים, ואף  ,לעומת זאת ,והחדשים לקיבוץ נשמע

ברור היה לחברי כפר עציון  30בנסיבות מסוימות.שכנים מעוניינים לראות בהם היו 

יש ליצור ו בחברה היהודית בישראלוס במדינה וזשההיאחזות בגוש עציון היא בבחינת קונצנ

                                                           
28
 ., ערה"ש תש"מ370 ,הדיםכותרת דיון, אכ"ע,  
29
עם ישראל לא קם לטענתו, הייתה יסוד מכונן בהשקפתו האמונית.  פורתחנן אצל תפיסת השיבה  

בארץ ישראל אלא שב אליה כארץ הבחירה. תהליך השיבה לכפר עציון הוצג כצעד הפותח את 
סיפור העלייה הפך לסיפור שיבה ולבשורת המהלך האלוהי ההיסטורי הגדול בדרך לגאולה השלמה. 

 .2, 1 פרק: 2017ברזל,  אצל ההתחדשות המנוסחת בשפת הגאולה. ראו לעניין זה
30
  .IIIד23, תיק אכ"עדיון פנימי, קיץ תשל"ב,  ",נו בכפר עציוןיאנו ושכנ" 
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התמיכה הפוליטית והמעשית בהרחבת  31.כולל בחברון ,ישוב יהודי צפוף בכל האזורי

  מקום לספק.הותירו לא  - אדמותנרחב של הסיפוח הההתיישבות בגוש ו

שאלת האדמות הפכה  ,גדלה אוכלוסייההוגוש עציון יישובים נוספים בקמו ככל ש

 1948את מלוא זכותם על האדמות שהיו בחזקת יהודים לפני קריטית. כיצד יממשו ל

והרי אוכלוסייה יהודית שתרצה לעסוק  ?ואחרות שהיו בבעלות משותפת עם ערבים

 ,צריכים אדמה טובה. שילה גלשרק על בסיס סיכוי לגידולים רווחיים לשם בחקלאות תגיע 

זק דבריו גם יודש" וחולספח שטחים כ"חובת מלחמת ק ציע לקבוע עובדותה ,מרכז המשק

 32.פסים נתוללא כתד גורדון על "גאולת האדמה" הלקוח מספרו של מוקי צור, "בטקסט של א

ותינו ומעשינו סבהיר שילה, וזהים בתפיהאנחנו עשויים בדיוק מאותו זן של חלוצים, 

כפר עציון כמו גם המרכז האזורי,  ,בפועל 33חלוצים של ראשית ימיה של תנועת העבודה.ל

ישובים הנוספים, יובהמשך אפרת וה ,בת הר עציון, בית ספר שדה, ראש צורים ואלעזרישי

 וללא ספק זהותית וחברתית נפרדת ,התבססו באזור כמעין מסגרת אוטונומית שלטונית

בעודם בונים ייצוגי זהות וייצוגי תרבות המדגישים  ,לחלוטין מהסביבה הערבית בה ישבו

 את הייחוד והנבדלות. 

על קשרי השכנות עם העידו , 1975שהוקמה במאי  ,בעופרההמתיישבים ראשוני 

לטייל עם הילדים במרחב סביב  מנהגםעל , ים מאליהםנכמוב הכפרים ועיר המחוז רמאללה

מציינים המרואיינים(, , בנותובכלל זה גם ועל כך שהיו רגילים ) ,ישוב החדש שהקימויה

באוטובוס לירושלים. שם ומ ,לרמאללהבאמצעותה  להגיע ,לקחת מונית שנסעה מטייבה

לא יזם הוא תפקיד שכבעל אחד מהאנשים המרכזיים בעופרה, מרחביה, משה , סיפר מנםוא

סקרנות בקרבם הייתה אך  ישובים הערביים ואף לא היה לו עניין בכך,יקשר מוסדר עם ה

ור בבית לקח אותם לסי ,משהגיעו הוריו לביקורשל שכניהם הערבים.  לגבי אורחות חייהם

. ערביי הכפריםידי -על אכוונו בניחות ,משטעו אורחיהם בדרך אליהם .הבד בעין יברוד

יש מקום להם ויש "הייתה שוההרגשה  ,"לדפוק את הערבים"לא בא הוא ביסודו של דבר 

את רישיון  34.ל היה בסדר"ווהכ]...[ שיחות חולין "תם יהלו אימשפגשו ערבים נ .מקום לנו"

בוחנים יהודים וערבים. המורה לנהיגה היה יהודי מפני שהיו שם  אללההנהיגה עשו ברמ

בחורים התעניינו כיצד . הלעין יברוד ילושהגיע מירושלים ועבד ברמאללה. כך גם  טי

                                                           
31
שת חודשים אחרי מלחמת ש עשרה, "חזרה אל הגוש"דברי פורת וקרניאל בכתבה של אריה ארד,  

  .IIIד23אכ"ע, תיק  .הימים
 .1976צור,  32
   .IIIד23תיק "ע, כאשילה בדיון פנימי,  33
34

 .)ארכיון עופרה( א"ע, 2.2.2013מראיינות: חמדת שני, לשם סלע.  .איון עם משה מרחביהירמתוך 
 .רכז קניות ולאחר מכן רכז פניםותיה הראשונות של עופרה מרחביה היה בשנ
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 עירא רפופורט ויהודה עציון 35הרקמה. מלאכתלגבי הסתקרנו גבינות והבחורות מגבנים 

כיוון מבי אורחות חייהם של הערבים לג יו סקרניםהש מעידים מבית ספר שדה בעופרה

ת ימחבר בין העבר הרחוק של בני ישראל לבין הוויהנטי" תבהם את "הדבר האושראו 

  36חייהם היהודית המתחדשת במקום.

רתה את הסיפור יש ,של ערבים בשטחים "רומנטית-כמו"לומר שהראייה ה ניתן

 ,נסע ןשעברו בדרכים בההר נוי מספר על ערבים מאיר לספר. כאשר ביקשו המתנחלים ש

כזרים שהגיעו  , או לחילופיןהוא מתארם כבני דמותם של בני ישראל מתקופת המקרא

זמנית מבלי שהוא מתייחס -תי נקודות מבט אלו נמצאות בכתיבתו בושלארץ לא להם. 

 ,לפחות ברמת המפגש הראשוני ,ת החזרה לימי התנ"ךילסתירה ביניהן. עם זאת נדמה שחווי

משפחות ממש כמו בתקופת  "ערביי השומרון היוצאים לקציר, משפחות: ההייתה חזק

]...[ אתה מרגיש עצמך חלק ממגילת רות ומבין היטב את משמעות התיאורים  .התנ"ך

  37.במגילה"

ה של סבשנים הראשונות להפעלתו של בית ספר שדה בעופרה על בסיס התפי

בני נוער  250סע לשילה כאשר כרות המחודשת עם החיים בתקופת המקרא, התנהל המיהה

היה  ,אליצור יואלמשם לשילה. בשכם, סיפר והמשיכו את הכפר סילוואד באין מפריע חצו 

בית הממשל בסמוך ל עברה ,להר גריזיםעלתה כל קבוצה מבית ספר שדה ש. מסלול קבוע

כל הטיולים שקיים בית ספר שדה נועדו למקם את  38בקבר יוסף. השכם וסיימהסמוך ל

 עופרהדונה במעמדים ציבוריים בימשניהודי מובהק. אזור ר בתודעת בני הנוער כהאזו

נחלקו הדעות בין הסוברים שיש  ,עם ערביי הסביבה ,אם בכלל ,שאלת הקשרים האפשריים

טוענים לבין הלנסות לקיים יחסי שכנות עם הערבים ואף רצוי ללמוד ערבית לשם כך, 

מנוגדת בפירוש למפעל שאף  אשליהזו ם, עם הערביטובה  שכנותבשהשאיפה לחיות 

 1979-ב עופרהטענה מלכה תור מ ,"הילדים שלנו לא לומדים לשנוא ערבים"ההתיישבות. 

המתארגנים לעצור מוניות  עופרהלילדים ממה נאמר אך  39העיתונאית עדה אושפיז.באוזני 

אבנים?  לעברם מיידיםיורקים עליהם ו ,םהנוסעים הערבי מקללים את, ערביות בכביש

"האנשים : הזהירה מפני כל רגש של סלחנות כלפי שנאהא ציפי לורישאלו הורים ומחנכים. 

                                                           
35
 , א"ע. 6.12.2012 .מראיינת: חמדת שני .ריאיון עם משה רבי 
36

, 36, א"ע, תיק "חמש עשרה שנה להקמת בית ספר שדה עופרה: כל ההתחלות"יצחק נוביק,  
 .3קופסה 

37
 .29: 1994הר נוי,  
38
 וידיאו,, , א"עיענבל )ויינר( הישראלמראיינת  .ראיונות עם ארבעה מוותיקי עופרהב יואל אליצור 

 .ערב יום העצמאות תשס"ה
39
  .1979אושפיז,  
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 לאה סגל לעומתה יידיד .באו מתוך אהבת הארץ ולא מתוך שנאת ערבים" עופרהשהגיעו ל

ואילו , נרתע מהחינוך לשנאה בשל האיבה התמידית השוררת ותשרור בינם לבין הערבים

סבר ש"אין פסול בכך שאנחנו מקשים עליהם את החיים ומקווים  עופרהאהרון חלמיש מ

שהיא מועדפת על השלטונות  םוהיה ברור לערביככל שהנוכחות היהודית גדלה,  40.שיהגרו"

לאחר פעולות הטרור של בקרקעות, תכפו החיכוכים. אחזקתם מאיימת על דפוסי ואף 

אליצור תיאר כיצד יואל . םיהערבישינוי כלפיהם ביישובים  עופרהזיהו ב ,המחתרת היהודית

ישוביהם פסק משום יחשדנית, עוינת ואלימה. המעבר דרך להפכה האוכלוסייה בכפרים 

   41שהם "הפכו לרוצחים".

בהתנחלות קדומים התנהלו בשנים הראשונות מספר דיונים ביחס לשכנים הערבים. 

אמונים לשר  בין ראשי גוש 1975בעקבות פשרה שהושגה בדצמבר הוקמה ההתנחלות 

שהתמקמה בסבסטיה והקיפה בעיצומה של "העלייה השמינית" שמעון פרס דאז הביטחון 

אלא שדווקא , לא להעסיק ערביםיכמו ראשוני קדומים שספנימיים . בדיונים אלפי אנשים

העסקת קולם של המצדדים ב. ישוביערבים בהועסקו אלו מעידים שבפועל מרובים דיונים 

 .לא נשמע - לימוד משותף של ילדים וילדותבעניין שצידדו  האל קולם שלכמו  ,ערבים

"שילוב  :ה העקרוניתסטוהר התפי מגינים עלהשל  יהםעמדות הוצגו רקבגלוי ובמוצהר 

שאחת ממטרותיה  [הדגשה במקורה] אסון למדינה היהודיתערבים בעבודה בישראל הוא 

דגיש אברהם שבות, ה "ישראלהעיקריות צריכה להיות הגירת מקסימום ערבים משטח ארץ 

  :איש ידיעת הארץ וארכיאולוג

 .ר לנו לעזור לשפר את מצבם הכלכליאסו .יש לעודד יציאת ערבים מהארץ ]...[
אנחנו עלולים לגרום לטבעת חנק של בנייה  .המצב מסוכן במיוחד ,ביהודה ושומרון

  42יאות.עבורנו אי העסקת ערבים היא כורח המצ .ערבית צפופה סביבנו ]...[

מעבדים בסמוך שהם  יוסי ארציאל סבר שהסכנה של השתלטות ערבים על האדמות

ים יבשם האידיאל של החזרת יהודים לעבודת כפ יברואחרים דו, ישובים היא אקטואליתיל

  43ולעבודה במפעלים עתירי ידע.

בדבר ה סהשתרשה התפיהלכה ו ,רחב של היישובים שהוקמו ביהודה ושומרוןבמ ,כך

שאינם נמצאים במקומם. בנסיבות מסוימות הם אובחנו וכאלה  של הערבים זרים היותם

                                                           
40
 .3, קופסה 36תיק תשמ"ג, א"ע, -, תשמ"ב9 ,8 ,7 ,עת עופרה. דיון פנימי 
41
 .שם 
42
 ,8 ,עלון מורה, )ארכיון מדרשת קדומים( , אמ"ק"עבודה ערבית נוכחות ערבית"אברהם שבות,  

  .סיוון תשל"ח
43
 .יוסי ארציאל ואחרים, שם 
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אין בה כדי שכנים, אל תים ניתן לזהות התייחסות אליהם כילעכאשר ם אכיריבים ואויבים. ו

עצמם לא אנשי אמונים שזיהו  ת הייחוד העצמי ועל תחושת העליונות שלסעל תפילוותר 

עבר וההווה, אלא כתושביה הלגיטימיים היחידים של רק כפרשנים מוסמכים של אירועי ה

הארץ. התייחסות זו מגלמת במפורש ובמובלע את התביעה לבלעדיות הריבונות על שטחי 

שררה רבניה וראשי קבוצות המתנחלים, בקרב בהנהגת הקבוצה האמונית,  ארץ ישראל.

ל קרקע המולדת להיות אבחנה ברורה בין עם ישראל שהוא הריבון ע שחייבתהסכמה רחבה 

 בתנאי שהוא מכיר בריבונות היהודית, כתושב לבין מי שיהיה רשאי להתגורר בה ,היהודית

 ללא כל אפשרות של שינוי במצב החוקי. 

 "שיח לוחמים"ששת הימים הסבירו תלמידיו של הרצי"ה לאנשי מלחמת לאחר  כבר

הם כאן ערבים שה ,תם על תחושותיהם ומחשבותיהם בעקבות המלחמהישבאו להידבר א

דיירים זמניים בלבד. נפתלי אילן )לימים הרב נפתלי אילן(, הסביר ש"הגמרא דנה במצב עם 

 ,להכניס את עם ישראל לארץ ישראלהוא ובחפצו של הקדוש ברוך  ,ישראל בזמן הגאולה"

 44."אבל בינתיים הכניסו פה משהו אחר ]...[ הכניסו פה את הערבים"

חזר,  ,נית טוטלית אחת את הייעוד הלאומי והפרקטיקהד לכוליות אמוגַּ הרצי"ה שָא

הדברים ברורים  .אין כאן רשות לוותר על שעל אדמה אחד ]...[" :דרש, הנחה וציווה

ומוחלטים שאין כאן שום שטחים ערבים, אלא נחלת אבותינו הנצחית שאחרים ישבו עליה 

( הוא מוחלט וחל על כל ב ,האיסור "לא תחנם" )דברים ז ,לשיטת הרצי"ה 45."שלא ברשותנו

מנם אין והערבים הנמצאים כאן הם בחזקת זרים על אדמתנו. א 46מקום ועל כל שעל אדמה.

 ,אזרחיה-לגרשם, אך אין להם זכות להגדרה עצמית או זכות לקבוע את עתידם הציבורי

 מקודש,עיקרון קיום וזהות, של קרון יוכמובן אין להם כל חלק ונחלה בקרקע. זכות זו היא ע

אנחנו מעולם לא עזבנו ולא נתקנו את נחלת ": זאת ועוד 47.מוחלט ובלבדי של העם יהודי

 תמיד המשכנו כל קשר תודעתנו איתן וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת-אבותינו. תמיד

                                                           
44

 .27-15 תשכ"ח, ,כ"ט ,שדמות ים במרכז הרב קוק,הרב נפתלי אילן בשיחה עם נציגי שיח לוחמ
45

 -פט :תשמ"וברמסון, אצל אלול תשל"ו,  ט"כ ,ידיעות אחרונות, "הרבות אמונה ואהבה" ברש, מנחם
 .פצ

46
לכו חזו מפעלות ד', דברים במסיבת ההודיה "למשל,  ומצוין תדיר בדבריו של הרצי"ה. ראזה עניין 

 יט.-, יח"לא תגורו"מו כן, הכרוז, יז, וכ-יאתשס"ג: , הרצי"ה, "תשכ"ז
47

הוא אחד משלושה מסמכים  - "לא תגורו" - הכרוז שהוציא הרצי"ה .175, 139, 138: 2001נאור, 
אידאית -מרכזיים שפורסמו לאחר מלחמת ששת הימים ושללו באופן מוחלט ברמה העקרונית

התנועה למען ארץ  של "המנשר למען ארץ ישראל השלמה"והפוליטית החזרת שטחים. היו אלו 
ו"הצהרת הזכויות" של מנחם בגין , ישראל השלמה המדגיש את חובת הנאמנות לשלמות הארץ

גם על נאמנות לערכי החירות הצדק והמשפט, אלא שאין אלו מוליכים להכרה בזכותם של  מדברה
 .179 -161: התושבים הערבים בשטחים להשתתף בקביעת עתידם. שם
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 חזר וטען ,אין אנו מדכאים ערבים 48."כלפי ההחזקה האכזרית המלאכותית להם בהן

ן. היו אלו הטורקים ששלטו כאן ולא הערבים. לא לקחנו מהם אף פעם שלטו, הרצי"ה

משום  ,הסביר הרצי"התחת הממשלה שלנו, לחיות בתוכנו, להמשיך והמוסלמים יכולים 

 .שאינם עובדי עבודה זרה

שפורסם לראשונה בעיתונות היומית הרצי"ה במכתבו למשה דיין הורה ה זו סתפי

 הצוטט תו "לא תחנם"אמירם. לפני הסכם השלום עם מצרי ,(1977בישראל בשנת תשל"ז )

תלמידיו של הרצי"ה, . אחריםידי רבנים שונים כרב אבינר, הרב מלמד, הרב דרוקמן ו-על

תלמידיהם אוזני את קביעותיו של רבם ב וששיוא וחזר ,רבנים ואנשי ציבורכבר בהיותם 

פני לטעים הכאמת אמונית והיסטורית מוחלטת שיש לגלמה במציאות. הרב אבינר חזר ו

שאכן מצאנו ערבים בבואנו לארץ, אך לא  ,ומעיו במדרשה בעופרה ובוועידת בני עקיבאש

"שום גוי וממלכה לא הצליחו לבנות כאן, בכל זמן העדרנו מן הארץ שלטון : שלטון ערבי

"וכי מכרנו להם אותה? וכי נתנו להם אותה : ממשלתי". לערבים אין חזקה על הארץ

 49.ה כשהיינו בחו"ל. זו לא חזקה. שום חוק לא יכיר בה"במתנה? וכי לא מחינו נגד הגזיל

ישוב כפר יהבהיר הרב יעקב אריאל, רב ה ,החזיקו למעשה את הארץ למעננו ,הערבים ,הם

מימון. אכן במזרח התיכון נוצרה בימינו בעיה אמיתית "כתוצאה מסתירה בלתי נמנעת בין 

 ,מובטחים מצד אחדזכותו ההיסטורית של עם ישראל ששב לארצו בגבולותיה ה

אנחנו ראינו את הערבים  50.והתיישבותם של זרים בארץ בתקופת שממותה מצד שני"

עיד ה"כממלאי מקום שלנו כשהיינו בגלות ושומרי אורחות חיים עתיקים ודברים כאלה", 

   51יואל אליצור ממקימי בית ספר שדה בעופרה.ו ועל חבריו על עצמ

ודית תיפתר, ידעו אנשי אמונים להסביר שאלת מעמדם של הערבים במדינה היה

ולהנחיל, רק כאשר יוגשם ייעודו של עם ישראל ותגיע עת הגאולה. ואילו בעת הזו דרושה 

נחישות והחלטיות כלפי הערבים: "הערבים יתרגלו לרעיון שאנו בעלי הארץ הזאת", קבע 

"גם  52חודשת.סוכות תשכ"ז בכפר עציון המ ל המועדהרצי"ה בטקס הכנסת ספר התורה בחו

                                                           
48

נעשו הצעדים  1999-תנחלות במגרון הופיעו פסוקים אלו מדברי הרצי"ה. בשם. על קיר מזכירות הה
התבצע לאחר  2012הראשונים להתנחלות במקום על קרקעות פרטיות. פינוי ההתנחלות בספטמבר 

שקבע בהחלטתו  2011לגבי החלטת בג"ץ מאוגוסט  דיונים ארוכים שהתקיימו במוסדות השלטון
 .שמדובר במאחז בלתי חוקי

49
אייר -, ניסןבטאון המדרשה ליהדות בארץ בנימין -ת בראשי א"ע,, "זכותנו על הארץ"ר, אבינ 

חומרי הדרכה, הוועידה העולמית  אמ"ק, ",לזרעך כל הארץ"גם אבינר,  וורא ,18-17, תשמ"ב
 .138-125: תשע"ב

50
 .210 :תשל"ח/טאריאל,   
51
 .העצמאות תשס"ה וידאו, ערב יום ע,א" ,עופרה, ראיונות עם ארבע מוותיקי יענבל )ויינר( הישראל 
52
 ."חשוב"אכ"ע, תיק,  
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  53בני עקיבא.חניכי תנועת מעצמות העולם יסכימו לנוכחותנו כאן", טען  אבינר בדבריו ל

נחישות זו היא הצד הנוסף של האיכות הרוחנית של עם ישראל המתבטאת בכוחו של צה"ל 

אם אכן יגיעו לשלום עם אותם ערבים שיהיו מעוניינים בכך,  54כמו גם בגאולת האדמות.

משוכנע היה פורת חנן ואילו  55.ם, אך בשום פנים לא "ויתורים על נחלת אבות"יהיה זה שלו

מתוך פנימיותם שלהם כמו בנצחיותו וייעודו של עם ישראל כי בקץ הימים יכירו הערבים 

  56לטובתם. ,שאר אומות העולם

הנות מהגשמת יאמורים ל ,מדינות ערבבלא כל שכן  ,הטענה שהערבים בארץ

"גישתנו נובעת מן האחריות שלנו : מובילי גוש אמונים הם שלנית בדבריהגאולה, חוזרת ונש

 ,כלפי הערבים וכלפי העולם. הננו מאמינים שהחולשה שלנו לא תהייה טובה לערבים"

התכלית  57."ככל שאנחנו חזקים פה יביא הדבר טובה גם לערבים": הסביר ולדמן. יתרה מזו

של ארץ ישראל אם זרים גם על תושביה ה אולה תשפיע לטובההאוניברסלית של תהליך הג

על . (תכוון לערביםהבאמירתו "זרים" )ו בהיר יעקב אריאלה, יחודו של עם ישראליכירו בי

להיות גרי צדק, גרים תושבים או תושבים ארעיים, אשר [ אם"]יהיה להחליט:  אותם זרים

ת בירתם הרוחנית גם אם יחליטו לבסוף מרצונם הטוב להגר לארץ אחרת, יראו בירושלים א

  58."ומקור השראתם המוסרית

אין להמעיט לדעתי בחוזקה של השקפה זו של יודעי האמת המוחלטת. ערב 

שכבר  נשמעה בדיון פנימי עמדה נחרצת זו ממנהיגי גוש אמונים 1977-הבחירות לכנסת ב

הפתרון לבעיית הערבים יהיה במסגרת הגאולה שיביא עם ישראל  .שלטו בהנהגת המפד"ל

ולוינגר שוב מפורש יותר מאחרים, "אנחנו בעלי הבית שגורשנו",  59,, טען פורתלעולם כולו

מי מהערבים "שרוצה להיות בעל בית ימצא את מקומו באחת מארצות ערב. כלומר או ו

   60.להיות גר במדינה יהודית או להגר"

להגר יתה המטרידה ביותר. עידודם של הערבים ינראה היה שהסוגיה הדמוגרפית ה 

נראה כמהלך היעיל ביותר לצמצום בעיה זו. יואל בן נון היה מהדוברים היותר מפורשים 

                                                           
53
 .48, שם, ראו הערה אבינר 
54
 .שםהרצי"ה מצוטט אצל אבינר,  
55
 .תשמ"ו, אצל ברמסון, "להרבות אמונה ואהבה"הרצי"ה,  
56
 .ח"נ ,שדמות, שדמותפורת בשיחה עם אנשי  
57
 .27: לדמן, תשמ"גו 
58
   .212 :תשל"ח/טאריאל,  
59
  .89-88: 1980 ין,רובינשטי 
60
 משה לוינגר, יוחנן פריד, חנן: שוחחו ".תשובות על רגל אחת על שאלות השעה"אלונה מורה,  

 תשמ"ג.-תשל"ה, אמ"ק, תיק גוש אמונים תשל"ה. פורת
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ה ש"כל שבט ערבי זכאי למדינה ]...[ הערבים שייצאו סבעניין זה. הוא שלל את התפי

 .הארצות של האומה הערבית הגדולה" 22-בכל אחת מ]...[ מיהודה ושומרון יוכלו להיקלט 

מנם אין הוא וא 61מדינה וזו ירדן.יש , לערביי ארץ ישראל כבר 1976-ב לבד מכך, טען בן נון

ימצא אותה  ,שמי מהם המחפש זהות לאומית ,אך מדגיש כחבריו ,יהימציע העברה בכפ

שיישארו ( 2; )יהודיתכמדינה מדינה השיהיו אזרחי ( 1) האלטרנטיבות הן: .במקום אחר

ברו לכל מדינה ערבית תוך כדי פיצוי מלא. יע( 3)-; ופיזית בארץ ישראל אך יצביעו בירדן

"נוכחות יהודית שיביא גם ל של יהודיםגדולה ידי עלייה -עליגיע הפתרון לשינוי הדמוגרפי 

  62.בתוך הערים הערביות"

עם להתמודדות  משמעות חינוכית חשובהישנה עמיטל שהרב כבר בתשכ"ח טען 

  :. על כן"נושא "זכויות הערבים

, המשכה בתקופת יהושע בן 'לך לך'נו היהודית שיש בה רצף מרק התוודעות לזהות
, רבי עקיבא, רבי יהודה הזקן ד ושלמה, ישעיה, ירמיהו עזרה ונחמיה, הללינון ודו

והגאון מווילנה היא הנותנת את טעם מאבקנו ואת הזכות  "טהנשיא, עד הבעש
רק העמידה . והצידוק המוסרי להתנחל בחברון ובתל אביב, ברמת הגולן ובבאר שבע

היא שתמנע פקפוקים בעניין אותו מכנים השלמה על הזכות המוסרית הריבונית 
  63.זכויות הערבים

חוסר הדגיש את החשיבות בהשרשת מהרבנים הצעירים חניכי מרכז הרב,  ,פילבריעקב הרב 

יזוק התודעה היהודית והכרה בזכות . חבתודעה הישראלית נכונותם של הערבים לפשרה

יגדירו לעם בישראל את הממד הפוליטי והערכי של אמר, של היהודים לריבונות, המוחלטת 

כניות ההדרכה ובתעל רקע זה ניתן להבין את הדגש  64ערבים.ההיחס הנכון והנחוץ כלפי 

, ובמובלע רצף היהודי ההיסטורי בהרי חברוןה שהושם עלשדה בכפר עציון ספר בבית 

התלמידים שהונחו  65ישוב הערבי במקום.יתכחשות למסכת הההכך נבנתה מובמשתמע 

 .קופת המקרא ובית שניהחיו את ת ,ישוביםים של הילסמן במפה את השמות היהודי

ועד, כך נ, "הכפר הערבי"ההנחיה בתשל"ו ליצירת אוגדן בבית ספר שדה כפר עציון על 

נו אורח החיים של אבותיולשם הדגמת ""לשמר את הנדון לכליה",  - מדעיהוסבר, בצורך 

                                                           
61
   .1976 יגאל פרי, 
62
משקל יחסי של אוכלוסיות בארץ ישראל המערבית, : אלמנטים, מספרים" ,וגם, יואל בן נון .שם 

 .אמ"ק, תיק הקמת היישובים ביש"ע ".וון תשל"חסי
63

המעלות . בירושליםבתשכ"ח שנישאה מתוך הרצאה  ".דור מחפש את זהותו. "ל"דתש עמיטל, 
 .95-88 :ממעמקים

64
  .100-55: תשל"ג פילבר, 
65
 אכ"ע, קלסר בית ספר שדה תשכ"ט, תיק גוש עציון לתולדותיו., "תוכניות הדרכה" 
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בימי קדם. בכוחם של המוצגים להאיר ולהמחיש פסוקים מהמקרא ופרקי הלכות מהמשנה 

ם, יכרות עם היישובים הערבייחינוכית או לימודית להה אין באוסף הנזכר הנחי 66.והתלמוד"

מהסיפור הנוכחות הערבית נמחקה  , ההיסטוריה שלהם וכדומה.של תושביהם הםייחאורח 

 כניות הסיורים.ומת לחלוטיןנעדרה ההיסטורי ו

בחוברות בולטת  ,כלפי הערביםדה שאין עליה עוררין ובכעתחושת העליונות 

כל מעשי היצירה במהלך מאות שנים שהתרחשו בארץ  .בני עקיבאתנועת חניכי ההדרכה ל

בהתעלמם מהתרבות הערבית שפרחה בארץ , קובעים המחנכים, ישראל היו רק של יהודים

 67ם.יבימי הביניבין ערבים ליהודים  תה הלשונית והתרבותייוזבימישראל ושכנותיה ומהס

שבע "ל כן רק טבעי ונכון לדרוש מהערבים להכיר בייחודו של עם ישראל ולקיים את ע

. אין להסתפק בכך שהערבים יהיו גרים , מורה הרב אריאלואף לחנכם לכך "מצוות נוח

אי  ,שאם לא כן ,כי חשוב זהאלא יש להפנות מרץ ויוזמה למהלך חינו ,תושבים בארצנו

   68אפשר יהיה לבטוח בערבים ולא ישרור שלום בין עם ישראל לתושבים הערבים בארץ.

ובמיוחד של תלמידי  ,תודעתם של האנשים הצעירים בוגרי החינוך הדתי לאומי

ם ומאופיין וספגה לתוכה את רעיון הגאולה כשהוא תח ,הישיבות שהצטרפו ללהט האמוני

אדרת כוחה של הלאומיות היהודית. למי ששנה ולמד את הדיונים ההלכתיים בהעצמתה ובה

לפיהם "גזילו של הגוי  ,באמצע המאה השנייה לספירה בדור שלאחר דיכוי מרד בר כוכבא

מותר ושל ישראל אסור" )דברים מד(, למי שלמד מפי רבניו שיש לדמות את ימינו לימיו של 

הם בני  סטיניםשהפלהיה ם או מאוחר בתורה", ברור ולמי שידע ש"אין מוקד ,יהושע בן נון

ודומה שלא יכול היה שלא לגזור גזירה שווה לגבי הפקעת   ,דמותם של שבעת עממי כנען

  69אדמות פרטיות של ערבים לטובת ההתנחלויות.

                                                           
66
אייר תשל"ו, אכ"ע, תיק כ"ו  ,מוגש להנהלה הציבורית ".דפי פעולה - עציוןבית ספר שדה כפר " 

 .א'31
67

ת בדבר י, קלסר חומרי הדרכה. מול הקביעה החוזרת ונשנאמ"ק, "זכותנו על הארץ"חוברת הדרכה ל
 . וכן, מיכאל כהן,63-50: 2011תמצית מחקרו של אליעזר שלוסברג,  ורא ,דלות הרוח של הערבים

1994: 36-21. 
68

 ןמצוות נוח השבע . "ההיבטים ההלכתיים של בעיית הנסיגה מארץ ישראל" .47-30: תשל"ה אריאל,
הגויים להבדיל מתרי"ג מצוות שנצטוו  ןפי מסורת חז"ל )סנהדרין נו א( נצטוו עליה-מצוות שעל

ים , פרק ט )המצוות: למנות דיינמלכים הלכותבידי הרמב"ם -בני ישראל שפרטיהן כונסו על ןעליה
איסור ; איסור עבודה זרה'; לגדף את שם ה איסור; לצורך השלטת חוק ומשפט בחברה האנושית

איסור לחתוך מבעל חיים  - בר מן החייאיסור א; איסור גזל; דמים איסור שפיכות; גילוי עריות

 .ל(ובעודנו חי ולאכ בריא
69
 .107: 1980לעניין זה אצל רענן,  ורא 
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שואפים ושאפו תמיד משום שהם ביטויים המכנים את הערבים במילות גנאי 

פרקי ההיסטוריה  70מתייחסות למלחמות ישראל.שהשונות  נמצא בדרשות הרבנים ,לכלותנו

מי  ועד ימינו אלה, מלמדים אותנו הערבית מימי המופתי, דרך טבח חברון, בריתו עם היטלר

. במכתביהם בימי מלחמת יום כיפור הם בעצם הערבים, כתבו רבנים לתלמידיהם הלוחמים

 "אחר"ייצגים את השמככאלה לא נעדרת ההשוואה בין מנהיגי הערבים לנאצים 

להבליט את  ןדרכ ותמלחמהגוי, שמטרת מלחמתו היא השמדת ישראל.  - האולטימטיבי

נצח ישראל. המלחמות  ו שלהמתח ההיסטורי הקיים בין הגויים לישראל ואת עליונות

עלולים שאסור להיקלע לרגשות  ,במלחמה כמו במלחמה חלק מתמונת עולם זו.הן בערבים 

"אולי הערבים צודקים בכל המלחמה הזאת", הסביר נפתלי אילן  להוביל לאמירה כגון

השוואה בין האת כביטוי של קבע  יתן למצואאצל לוינגר נ 71הראשונה. שדמותבשיחת 

"ערבים מלמדים את ילדיהם : שבכל עת חפצים בהשמדת ישראלככאלו הנאצים לערבים 

חמות "צריך לגמור מל 72."שיש לחסל את ישראל כשם שהיטלר רצה לחסל את עם ישראל

במלחמה כי  ( וקבעעד הסוף", טען בלהט דן תור מעופרה )לימים מאנשי המחתרת היהודית

 73את הסכם הכניעה יש לעשות בקהיר.ו ,לאפשר להם לנוס מכאן, יש שלנו עם הערבים

ידי משה סימון, אידיאולוג ואיש -על( 1975-)כנראה בדומה שבהצעה למצע רעיוני שנכתב 

ה האמונית בדבר היחס סממייסדי גרעין אלון מורה, יש כדי לסכם את התפי ,מעשה מובהק

 לערבים. 

לא לאומית, לא תרבותית ולא  ,לא דתית: האויב אינו בנוי לשלום משום בחינה
הוא לא רצה, לא רוצה ולא ירצה שלום לעולם. הפתרון הוא להביאו  גיאופוליטית.

ייב העם היהודי לחיות לעולם למצב של השלמה מחוסר ברירה. ]...[ לפיכך ח
בכוננות. הכוננות היא החממה ומקור החוסן הלאומי. היא המזינה את זיקת האומה 
ליעדו והיא הערובה לקיומה. ]...[ מדיניות של ויתור על חלקי הארץ הזאת בתמורה 

בסופה לחורבן ושואה ]...[ הנוכרים בארץ  לשלום אינה אלא אשליה נואלת ותוליך
פני הברירה, או שיקבלו עליהם עול מרותה של המדינה היהודית ויזכו להזאת יעמדו 

בכל זכויות התושב אך לא בזכויות האזרח, אלא אם כן יביעו אמונים למדינה 

                                                           
70
  .בני עקיבאנועת ת יחניכההרצאה של אבינר ל 
71

 .טכ" ,שדמותמרכז הרב, ישיבת השיחה ב
72

משה לוינגר, יוחנן פריד, חנן : שוחחו ".תשובות על רגל אחת על שאלות השעה"אלונה מורה, 
 .תשמ"ג-תשל"ה, אמ"ק, תיק גוש אמונים תשל"ה. פורת
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הליך חילוף ת מהארץ הזאת ובכך יושלם היהודית ואז יישארו מיעוט, או שיהגרו
  74.שהעם היהודי כבר תרם חלקו בו ןהאוכלוסי

באמירה ה זו סאז מזכיר הגרעין המיועד לשילה, סיכם תפי ,ולרשטייןנדמה גם שפנחס 

תרד מהפסים". [ .נ.ב -של הערבים]ישירה ופשטנית משהו: "בטווח הרחוק הרכבת שלהם 

  75.!"הערבים ייווכחו בכוח ובנחישות של המתיישבים היהודים. פשוט לא תהיה להם ברירה

כה בהפקעת אדמות של ערבים. למתנחלים היה ברור מלכתחילה שהתיישבותם כרו

שנועדה להבטיח את "שייכותו  ,המרכז הכפרי בגוש עציון לבניית 1969-מהפרוגרמה 

כפרי, הניחה כמובן מאליו -האורגנית של הר חברון למדינת ישראל" ואת אופיו הדתי

ה של תפיסת אדמות סתווה תפיה ,מרכז המשק בכפר עציון ,שילה גל 76שנדרשת הפקעה.

זורז כשיטה הכרחית לפיתוח הקיבוץ והאזור. קיבוץ כפר עציון העסיק בשדותיו המ ןועיבוד

 77שטחיו על חשבון שכניו.את ובה בשעה הרחיב  ,סביבהה עסקיו פועלים ערבים מכפריבו

שובים יהפרקטיקה של יציאה מחוץ לגדרות היהסביר כי  ,חבר התנחלות קדומים ,הר נוי

בקביעת המדיניות. בקדומים היא  ההתמהמה ננקטה משום שהממשלה ,קרקעותהותפיסת 

 ."שטחי תפיסה"השתלטות על ידי -עלימי שהותם במחנה הצבאי , ב1975-הופעלה כבר ב

מחוץ אל "נאלצו" לצאת הם הר נוי,  מסבירהממשלה לא קנתה מספיק קרקעות, שהיות 

תה בהיו ,סידניאלה וי 78לתחום יישובם והקימו שם מבנים כדי לצרף קרקעות ליישוב.

שוב" בקדומים, ימקה את השיטה בכך שרק המבצע של "יציאה מתחום היינ ,היישובזכירת מ

הוויכוח נמשך והמציאות הערימה קשיים נוספים. על  79ממשלה.שולחן ההביא את עניינם ל

 ורה משה סימון, חבר המזכירות הרחבה של גוש אמונים הלכה: הכן 

                                                           
74

 -אמ"ק, תיק גוש אמונים תשל"ה)ללא תאריך(,  "מצע אידיאולוגי -אמנת אמונים "משה סימון, 
 .תשמ"ג

75
, 76, א"ע, תיק 6.12.1974, ידיעות אחרונות, "מתיישבי שילה יושבים על הפקעלעך"מנחם מיכלסון, 

ת גם סתופ, היסטורי-. הקביעה בדבר היותם של הערבים אויבים במובן התיאולוגי, אמוני7קופסה 
כך את האויב, סופו שלא תבין את אחיך, סופך בדיונים מאוחרים יותר. "כלל גדול הוא: אם 'תבין' 

עמלק, אך השמיד את כוהני נוב, איש ואישה,  ך'ריחם' על אגג מלשתגיע לשנאת ישראל. שאול 
רחמיו )שמ"א כב(. ועיננו רואות בימינו את האנשים המשתדלים בכל כוחם  עולל ויונק ושיחת

בד מתמלאים שנאה ואיבה לאחיהם בני 'להבין' את האויב, להסביר אותו וללמד עליו זכות ובד ב
יום עיון במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד , "על קריאה סלקטיבית בתנ"ך"ד נתיב, יישראל". דו

 .72-61 :. תש"סישיבת הר עציון
76
 .כ"א אייר תשכ"ט ,26 ,הדים, אכ"ע, "ראשי פרקים בנושא המרכז הכפרי בגוש עציון" 
77
 .שםו ושכנינו...", נאבדיון פנימי "בן יעקב, יוחנן  
78
 .125, 98: 1994הר נוי,  
79
 .אלול תשל"ט ,16 ,עלון מורה, אמ"ק, "תוך כדי המאבק לגאולת הארץ"דניאלה וייס,  
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עה, או איך שלא יקרא אקט זה. אין מקום רבותי נדבר גלויות: נישול או פינוי או הפק
הזאת לשני עמים. מי שמכיר בנוכחותם של שני עמים לא יכול להתמרמר על  בארץ

הכרה בשתי מדינות בארץ זו. ארץ יכולה להיות שייכת לעם אחד. אין ארץ השייכת 
  ודינו כדין מיעוט על כל זכויותיו וחובותיו. לשני עמים. השני חייב להיות בה מיעוט

יש להתמודד  . על כן50%-ל ךהפישמיעוט זה יהיא בכך הסכנה הקיומית  ,מסביר סימון ,מכאן

תרו בסיוע וא ,ישוביאשקוביות ל 50כדי להוסיף עוד , וכך 80."רודף ונרדף"פי דיני -תה עליא

ישוב ינהל פנה לאנשי השוב. המ  ינהל מקרקעי ישראל שטחים לגידור בפריפריה של הימ  

והבטיח  ,ורנים בכל מקום אפשרי בשטחי המיועדים לתפיסה וגידורלסייע בנטיעת א

נהל. השר שרון אף הבטיח בביקורו במקום כי יסייע ידי המ  -ישוב עליינתנו לישהאורנים 

לאחר היציאה  ,ראש הממשלהמנחם בגין עם  1979-בבפגישתם  81בהוספת שטחים ליישוב.

רק טיפול יסודי בעניין הקרקעות ישחרר ש ,הבהירו נציגי מזכירות גוש אמונים ,רדמחוץ לג

דונם באמצעות חקיקה שתאפשר רכישה  3,000ישובים. יש להפקיע יאת תחושת הגטו ב

ויהיה בכך משום הפגנת נחישות "למען הגאולה , כך טענו, יה עצמיתירכי ציבור ובנולצ

בין ל ,שלא לראות את הקשר בין ההתייחסות לערבים כאל זרים ,אם כן ,קשה 82.השלמה"

בראשית הדרך כבר גישת המובן מאליו שבהשתלטות על האדמות שמחוץ לשטח שסומן 

 כשטח היישוב.

  ההתנחלות בחברון כסמן דרך

דפוס של עוינות והתנגשות. בחברון נקבע כבר מהימים הראשונים להתנחלות היהודית 

קהילת חברון לקיים טקסי זיכרון פומביים לבחברון נהגו לוינגר ואנשיו מראשית היאחזותם 

תחילה הגיבו ערביי חברון בשקט העתיקה ברחובות השוק הערבי בואכה מערת המכפלה. 

-שסוכלו על ,לניסיונות שונים של קביעת חזקה בחברון היהודית של תרפ"טכמו גם  ,יחסי

ניתן לסמן את ראשיתה  1976-. משבעיםעד אמצע שנות ההיה הדבר ידי שלטונות הצבא. כך 

חברון. אל מול מחסומים שהציבו ערבים ערביי ממית והפוליטית של של ההתנגדות הע

                                                           
80

חשון תשל"ח. לפי ההלכה )דיני רודף  ,10 ,עלון מורהאמ"ק, , "הרהורים לשעתם"משה סימון, 
רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת צל האסים בעניין זה מופיעים בתלמוד במסכת סנהדרין וווהפולמ

רודף הוא אדם המסכן את חיי חברו, בכוונה ושלא בכוונה. ההלכה מתירה לכל מי  ,נפש, פרק א'(
ידי הריגת הרודף, וזאת כאשר אין בידי הנוכחים -שנוכח בסיטואציה זו להציל את הנרדף אפילו על

ה איננה ענישה אלא מניעה. באירוע ברירה אחרת להצלת הנרדף. התלמוד מסביר שמטרת ההריג
לפעול במסגרת דין רודף גם ללא הוראה מבית , בות זאתיכאשר הנסיבות מחי ,על כן רשאי כל אדם

 דין מוסמך. 
81
 .פורים תשל"ט ,12 ,עלון מורה ,, אמ"ק"פתשגן המזכירות"
82

 .אלול תשל"ט ,16 ,עלון מורהאמ"ק,  "תוך כדי המאבק לגאולת הארץ"דניאלה וייס, 
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ברי אורח ולצו עיערבית ואהבכניסה לעיר הערבית, ירדו תושבים מקריית ארבע לעיר 

-ערבים לפרק את המחסומים ולנקות את הכבישים מצמיגים בוערים. כמה מהם נעצרו על

ובערב יום  ,מים נמשכוממושכת. האירועים האלי "חקירה פרטית"ידי המתנחלים ל

הכיפורים תשל"ז התגלו במערת המכפלה ספרי תורה קרועים. אלו הובלו בלוויה רבת 

"עוצמתו ההרסנית" של האירוע  83משתתפים לקבורה בבית עלמין היהודי העתיק בחברון.

והביאה גם את אנשי גוש  ,תה מחדש את זיכרון תרפ"ט ואת רגשות האיבה והנקםיהחי

נוכחותם של ערבים הציג את לוינגר  84.ת כאיש אחד עם היהודים בחברוןעציון להתייצבו

איום מתמשך על חידוש היישוב היהודי. כטרם תרפ"ט בחברון באזור בו התגוררו יהודים 

"אנו קוראים להעמיד לדין את הפורעים : ערביי חברון היו ונשארו רוצחים, כך פסק והצהיר

  85.בחברון" הערבים מתרפ"ט שמסתובבים עדיין חופשי

שבסביבתה פעל אתר  ,בחברון "אברהם אבינו"פעולות ניקוי חורבת בית הכנסת 

ביוזמתו של בן ציון טבנגר שראה עצמו כנציגם של נרצחי תרפ"ט נעשו  ,אשפה עירוני

עקב כך אסר המשיב לערבים כגמולם. סביבו נקבצה קבוצה שהפילה אימתה על פלסטינים. 

שתמיכה בשיקום בית הכנסת אברהם אבינו של מדריכים  אלאהצבא את התפילה במקום. 

מהאלימות של  םלצד הסתייגות ,ומשתתפים בסיורים מטעם בית ספר שדה כפר עציון

הרשאה  ואף ניתנהבחורבות בית הכנסת תפילה לאישור  1980-בהביאה  ,קבוצת טבנגר

 86.להקמתו המחודשת

 1979במספר( השתלטה במאי  40)וילדיהן נשים יהודיות ת מרים לוינגר יחד עם קבוצ

אך הקיף את הבית כדי למנוע כניסת ים, על בית הדסה בתוככי חברון. הצבא נמנע מפינוי

 ,נרצח תלמיד הישיבה יהושע סלומה סמוך לבית הדסה 1980מתיישבים נוספים. בינואר 

נפצעו בהתקפה על מתפללים סמוך לבית  16-יהודים ושישה  ובמאי אותה שנה נרצחו

 החליטה ממשלת ישראל על חידוש היישוב היהודי בעיר חברון עצמה. עקב זאת . הדסה

                                                           
83

, אמ"ק, תיק 6.10.1976, מעריב ,"המונים נוהרים לחברון ללוויית הגווילים שחוללו. "ל תירושצוריא
  .חברון

84
 ., ערב סוכות תשל"ז306 ,הדים, אכ"ע, "פרעות חברון"ב, יעקיוחנן בן  
85

 .י"ז  חשוון תשל"ו, אמ"ק, תיק חברון, סבסטיות, קדום, מעריבמצוטט ב
86

וק את הפסולת והאשפה לחצרות הסמוכות של הערבים, זרלנהג טבנגר  ,לצד הפעלת אלימות
העסיק ילדים ומבוגרים פלסטינים תמורת פרוטות, וידע אף להסביר בספרו שהם נגעלים פחות 

הוא נמנע  ,ממנו מפגרי בהמות. יתרה מזאת, משום שהם אשמים בכל מה שקרה לבית הכנסת
. על תגובות מדריכים מבית ספר 160, 129 עמ' במיוחד, 1999מלשלם להם עבור עבודתם. טבנגר, 

כ"ו אדר  ,198 ,הדים ,"בחברון 'אברהם אבינו'בית הכנסת "שדה כפר עציון ראו למשל, דויד עמית, 
 .ב' תשל"ג



ל מה ברז  נעי

96 

 

נמשכו גם במקומות אחרים ויצרו שרשרת של פעולות אלימות משני  ההתנגשויות

ירו על מפגינים בחלחול והרגו שניים מהם. מחסום הוצב  קריית ארבעהצדדים. מתיישבים מ

רי הגרעין שנתקלו בו ירו ופצעו כמה מהם. חב, וידי ערבים בדרך המוליכה לנוה צוף-על

ומולה נופצו בפעולה יזומה שמשות  ,מתנחלים הלכה וגברהרכבי האבנים על  יתופעת יידוי

מתח בכפר הערבי  קווישל מכוניות ערביות. בחורף תשל"ט ירו שני תושבי שילה לעבר 

רים ונשנים של קו תורמוס עייא וניתקוהו. חגי סגל כותב שהייתה זו תגובה לניתוקים חוז

הטלפון היחיד לשילה. בפשיטה על העיירה אל בירה השחיתו מתנחלים עשרות מכוניות 

פרטיות. בפורים תשל"ט יצאו כמה עשרות אנשים מעופרה לרמאללה והשחיתו רכוש של 

הצבא דרש להחרים את כל כלי  .דויי אבנים בדרכיםיערבים וזאת כתגובה, כך חגי סגל, על י

טלפון אחד ללשכת ראש הממשלה ביטל את אולם , מצה"ל עופרה חברי בלויהנשק שק

שאם אין  טענו המהלך הקימו היישובים ועדת ביטחון משותפת. להצדקת 1979-ב 87ההוראה.

 88הצבא מגן עליהם, הם לוקחים את העניינים לידיהם.

טען לוינגר שניתן לחנך מחדש את הערבים ולהביא ל"טיהורם מאווירה של  1969-ב

 89דבר יהיה רצוי אף לערבים עצמם.וה תם באותו מרחביכך אפשר יהיה לחיות ארק  .ח"רצ

הוא אף טען שבעצם הוא מסייע לערביי חברון משום ש"אנחנו מטהרים אותם מאווירה של 

הרב ולדמן ראה את מדיניות ההפרדה בין גם  90.רה של שלום"ירצח ומרגילים אותם לאוו

רותי המסחר, השווקים, יים כאן כאזרחי העיר. שלובים בשאנו חי": יהודים לערבים כשגויה

פורע  אבהתעסוקה והבנקאות, ולא נמשכים להפרדה ולחלוקה המוסרת את חברון לידי שבַּ 

  91."ת ארבע מאחורי גדריוסוגרת את קרי

ולא כל שכן לאחר שההתנגשויות בין יהודים לערבים הפכו לתו  ,1975-אלא שכבר ב

ידע להבהיר פעם אחר פעם מי הם בעלי לוינגר והערבים בחברון,  מזהה של חיי היהודים

שלא יכירו בכך יצטרכו  י חברוןערבי , ופסק כישק דבריהבית הבלעדיים בחברון שעל פיהם י

במציאות בה נוכחת עוצמה ושליטה יהודית, הערבים . למצוא דרכם למדינות השכנות

ם, לגברים, לילדים היהודים, לחנויות בסופו של דבר לשליטה היהודית בעיר, לנשייסתגלו 

הם אף יבינו שהנוכחות  ,העבריות עם השלטים, לדואר ישראל, לדגל ישראל. יתרה מזו

                                                           
87
  .89-88: 1987סגל,  
88
 .96: 1980רובינשטיין, ". מי לה' אלי" 
89
 .2.4.1969 ,מעריב, "שולחן מרובע"משה לוינגר,  
90
 .139: 1987סגל,  
91
 .118: 2002, אצל פייגה, 82 ",לקט מאמרים"לדמן, ו 
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שר הביטחון לאחר מלחמת שכיהן כ ,כאשר נשאל משה דיין 92היהודית בעיר היא  לטובתם.

 : ענהכך  ,יהודים לבית הדסה תמדוע אי אפשר היה לאפשר כניס ,ששת הימים

האפוטרופוס הירדני לסוכנות  ל ידיהבעיה הייתה משפטית. הבניין הושכר בזמנו ע
ממשלת ישראל בהסכם עם התחייבה  1967-הסעד והתעסוקה של האו"ם, אונר"א. ב

, ובכלל זה 1967אונר"א להכיר ולכבד את כל הזכויות שהיו לאונר"א בשטחים לפני 
  93.ין זהיאת חוזה השכירות לבנ

  :תפקידה של ממשלת ישראל בחברון באופן שונה לגמרי לוינגר הבין את

לגרש יהודים ולהביא חורבן על הקהילה בחברון, הייה לא  [.נ.ב -של הערבים]הרצון 
עלינו להסיר את ההרגשה, כי התנחלותנו  יהיה ]...[. יש לנו ממשלה וצבא ]...[

לארצו.  מפריעה ומשבשת. הדיבורים האלה אינם מתאימים לבריאותו של עם השב
עם בריא שיושב בארצו חייב לדעת שהוא יכול להתיישב בכל מקום. הממשלה 
צריכה לחפש דרכים שירתיעו את התושבים מלפגוע בכל אדם שיתיישב בכל מקום. 
בכל אירוע שהיה עד כה, תמיד דרשנו שיהיה קידום של ההתיישבות בחברון, כדי 

וכו של דבר, התגובה הציונית היפ –ללמד את הערבים כי לא יועילו להם מעשיהם 
 94היא בניין תחת חורבן.

מציגות שני עולמות שונים. האם לא  ,של משה דיין ומשה לוינגר ,שתי התייחסויות אלו

יהיה זה נכון לטעון שהעולם הרוחני והפוליטי שהציג לוינגר ניצח? דומני שנוח היה לקובעי 

שבהחלט לא ככאלה צוניים. דעת הקהל בארץ לראות את מתנחלי חברון כמוזרים וקי

שייכים ל"זרם הכללי". קהילת חברון של תרפ"ט הייתה שייכת ליישוב הישן ולא יוצגה 

הנוער בני לפיו רוב  ,1963-תוצאות סקר מ מביא אבישר ,ספר חברוןבזיכרון הציוני החלוצי. ב

ר דמותו של לוינג 95מהי מערת המכפלה ובאיזו עיר היא נמצאת. יםלא יודע םהישראלי

לדעתי אי אפשר להתעלם מהזליגה של אולם כיכבה בעיתונות כיצור מוזר ומעורר מדנים. 

 זקו את תביעת הבעלותישח ,ןשיצרו מובילי ההתנחלות בחברות הזיכרון סאפיוני תפי

בישראל. מתנחלי די מרחבי השיח התרבותי והפוליטי הגיעה עהטוטלית על ארץ ישראל ו

תרפ"ט אל תוך ההווה שלהם ושלנו כציבור, יכלו ליצור מצו את ישא ,1967חברון שלאחר 

רק כאשר  ,את ההמשכיות עם העבר הארץ ישראלי ועם התביעה לבעלות על כל ארץ ישראל

סכנה מתמדת. מציאות צילה של חיים בשאנשיה סבל ו פיגועים תהפכה לזירהיהודית חברון 

מרכזי של ההיסטוריה תמונה הרחבה של חזרת הגורל היהודי כמוטיב הזינה את הזו ה

                                                           
92
  .וינגר, תשמ"אל 
93
 .22.8.1976, מעריב, תשובה לשאילתה בכנסת, משה דיין 
94
 .זר מהאינטרנט ללא סימוני עמודים(שרביט, תשמ"ה )אוח 
95
 .461ש"ל: , תאבישר 
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. מול הצורך שמוניםשהלכה והשתרשה בתרבות ובחברה בישראל בשנות ה ,היהודית

טעם קיומה של המהפכה הציונית, ניצבה משנות  תהיד במציאות שהיווההכרח למר

ה שיש לקבל את המציאות על מבוכותיה ואי ודאויותיה כפניו המוכחים סהתפי שמוניםה

  96שר זה הפכו יהודי חברון לחלק מהנרטיב הציוני.בתוך הק של הגורל היהודי.

תפיסת בתי היהודים בחברון, גירוש האוכלוסייה ל שבעיםשצמחה בשנות ה ההצדקה

היסטורית הזכות האת מימוש  והערבית מהרובע של תרפ"ט ומאזור מערת המכפלה, ייצג

ומנחילי כנובעת מהברית של העם היהודי עם אלוהיו, כך טענו המתנחלים בבית הדסה 

משנת ארץ ישראל במדרשת חברון. עם זאת הציגו עצמם מתיישבי חברון ולא כל שכן 

 ם שלרבניהם )הרב ולדמן והרב ליאור(, כיהודים חדשים המפרשים כל פעולה שלהם במושגי

 97ורואים בכל אירוע טרור מניע לפעולה משלימה ומפצה בממד הלאומי. ,שליחות לאומית

עוד את חיבורם של מתנחלי חברון להוויה הישראלית.  כלשהורוני עמדה זו חיזקה באופן אי

עלון קיבוץ כפר עציון "בלב מלא זעם" נוכח התריע , 1980במאי וביוני טרם אירועי הרצח 

"האם לא הגיע הזמן להוכיח לערביי יהודה : ושאל השחתת ספרי התורה במערת המכפלה

ד עמית, מנהל בית ספר שדה בכפר עציון יוד 98ושומרון ולעולם כולו מי הם בעלי הבית כאן".

כפגיעה  1967שנעשו עוד לפני בחברון ידע להגדיר שורת מעשים של ערבים  ,וארכיאולוג

אברהם "בית הכנסת  ניצבגובל בשטח עליו המיקומו של בית שימוש  ,למשלמכוונת. 

  99דו המערבי של בית הכנסת ההרוס.ידיר הצאן המוחזק מצ או, "אבינו

באים כל אליו "עיר הבנים והאבות" וכמרכז , כונתה חברון ם של כפר עציוןבפרסומי

פרסם בית  ,תשל"טת הלימודים החפצים לחדש ולהעמיק את זהותם ושייכותם. לקראת שנ

 עלכרות ולמידה יהשם היהודים בחברון ל יבתבכנית סיורים וספר שדה כפר עציון ת

המגיעים  תרפ"ט.מאורעות סת טרם הישיבות ובתי הכנ ,קומם וזיהויים של הבתיםימ

שותפים  נעשים חילונים,אם הם דתיים או , הסבירו מדריכי בית ספר שדה, בין לחברון

לקראת אירועי יום חברון  100קדושי תרפ"ט. – ד המלךידו – לרצף ההיסטורי, אברהם אבינו

ביניהם חברון, חוברת הסברה ובה מידעים שונים,  נהלת קריית ארבעבאב תשל"ו, פרסמה מ  

שיקופיות בנושא העיר חברון ואתריה, סיורים מודרכים לאתרים בליווי  הזמנה לתערוכה

                                                           
96
 .85-78 :2003-2002רזל, ב 
97
בתצוגה במוזיאון ים של שואה, יש נוכחות חזקה להגדלת הדיבור על אירועי תרפ"ט כאירוע בממד 

 .112-107: 2002פייגה,  .להתיישבות יהודית בבית הדסה
98
 .י"ח כסלו תשל"ג ,183 ,הדים אכ"ע,, "בעקבות הימים"על ביקור בחברון,  
99
 .כ"ו אדר ב' תשל"ג ,198 ,הדיםאכ"ע,  ,"בחברון 'אברהם אבינו'בית הכנסת "ד עמית, ידו 
100
כנית ומפה ות, אב תשל"ח, אמ"ק, בית ספר שדה כפר עציון ",יהודים בתוך העיר בתי - חברון"

 סיור.
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ם בחברון והזמנה לעצרת זיכרון בבית הקברות. חלקה השני של החוברת הוקדש יהיהודי

כולל  ,אקונומית ולשיווק הדירות ההולכות ונבנות בקריית ארבע-לסקירה דמוגרפית וסוציו

הופכות שוואות הנוחות שמעניקה הממשלה לבונים בחברון ל היקף ההלשהדגשה 

חבילת הטבות הוצעה אפוא  ,לצד השותפות במסכת האמונית ,למענק. כלומראוטומטית 

אתרים  –חברון " - החוברת .םלממשמאוד נית וסיכוי להצלחה כלכלית שכדאי "נדל

ת היהודית, שהוציאה מדרשת חברון שהוקמה לשם תיעוד תולדות ההתיישבו ",םייהודי

ידי אברהם אבינו -יסוד חברון עליתאריכון היסטורי של העיר חברון. היא נפתחת ב היצר

 1521-עקב היורד מחברון ביממשיכה עם  ,לפנה"ס 1675-ב שקנה את מערת המכפלה

 1504-ב יעקב ממצרים לקבורה בחברון יו שלמעלים את עצמותהומשם לשבטים  ,לפנה"ס

ומשם והלאה בסדר כרונולוגי עד  .דעיות נחרצות ללא פקפוקכעובדות מ. כל זה לפנה"ס

 נו כדלקמן: יימ

בית " – התיישבות בתוך העיר חברון ;1968 באפריל 11 – "פארק"התנחלות במלון 
שבי "הקמת ישיבת  ;1981 – "אברהם אבינו"; הקמת בית הכנסת 1979, אפריל "הדסה
  1984.101 - )תל רומידה( התיישבות באדמות ישי ;1982 –בבית רומנו  "חברון

יהודית והשליטה המשאירה ספק בדבר בלעדיות ההיסטוריה  אינהבחירת התאריכים 

מתנוססת על ה - שייקה העצני - דמותו של הילד החייכן .היהודית בסיפור הרצף של חברון

את ממשות מייצגת  ,תחת הכותרת "אני כבר הייתי פה" 1975-כרזת השיווק של חברון ב

היסטוריה של חברון כולה אינו מותיר סדק לנרטיב אחר ומייתר בכך ייהוד ה ף.ת הרצסתפי

גם  102אינם קיימים.כלל הערבים ו זבחוברת וציבור בעלי זהות אחרת. יחידים לגמרי 

זכור לקיומו של יישוב ערבי בהיסטוריה של חברון אלא א  בחוברת השיווקית של חברון אין 

ניתן למצוא תה נשאר פתוח. בה בשעה ין הדמים א"קהילת רוצחים" שחשבושל זכור ארק 

התנגדותם של הערבים מוסבר שם שכרה בילידות הערבית במקום. הבטקסטים שונים 

 ,ולא השלטון הישראלי ,כילידי המקום ,שדווקא הםכך מעידה על  לנוכחות היהודית בחברון

  103מבינים אל נכון מדוע חוזרים היהודים לחברון.

ם מתאים היה למי שראה עצמו ישראלי בעל השקפות נדמה לי אפוא שגם א

 איזהכאו  ,מובנת לגמרי ל"ישראלי הנורמטיבי"מוזרה ובלתי ליברליות להדחיק את חברון כ

 ,ת העקרונות העולים מסיפור חברוןתו מדי פעם, הרי בולטּוינטל שצריך להתמודד אא שהו

                                                           
101
 ציוןהמתנחלים א, כי מ"רן כסלו,  , אמ"ק, תיק חברון. ראו גם"חוברת מידע מנחם אב תשל"ו"

 .24.6.1988, הארץ, "תצא תורה
102

 .27.6.88 ,הארץ, "מבית הדסה ועד בכלל ,המתנחלים ב"רן כסלו, 
103

 .תשמ"השרביט, . חס שרביט לעניין עמדת הערבים ביחס לקבורת הילד נחשוןכך מתיי
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התעלמות וכמטרד ראיית הערבים תוך כדי  לק מהסיפור הישראלי הנוכחפכו לחה

יעקב חזן מראשי מפ"ם במועצת היה זה שרק כדי לסבר את האוזן אזכיר ו 104.מסיפורם

אמר שחברון קרובה לנו יותר מרמאללה והיא שייכת לנוף הלאומי שלנו, ש הקיבוץ הארצי

גדיר את ההתיישבות בחברון כנטועה "בנפש האומה שלנו" השז"ר זלמן נשיא המדינה ו

הכשר לפעולה העניקו ונוספים הם  105.ירה של ירושלים"כאחותה הבמהיותה של חברון "

ידי שר -ת חברון עבד אל נבי נתשה עליהודח ראש עירי 1983-בהמתריסה של קבוצת לוינגר. 

הביטחון. הנמקותיו של דובר צה"ל כפי שפורסמו, נשענו באופן תוכני ומילולי על מברקיו 

 106.לשר הביטחון קריית ארבעשל אליקים העצני מ

אם נאמר שסיפור השיבה לגוש עציון התקבל כקונצנזוס של סיפור נחמה  ,על כן

שלוקחת עד הקצה את מבנה התודעה האמונית,  כזויפה, הרי ההתיישבות בחברון זוהתה כ

שנים לגוש  עשר אתבמֹל משמעותה ההיסטורית ואתגור הזהות האישית והקולקטיבית.

ח הברכה הבא: "לגוש אמונים במלאת לו עשר את נוס קריית ארבעאמונים, שלחה מועצת 

, בירתה הקדומה של מלכות יהודה על אשר פתחה בפני עם קריית ארבעשנים שלוחה ברכת 

  107.ישראל את מלכות ישראל הקדומה היא ארץ שומרון"

 עופרהמנציגי ההתנחלויות ב 50-התכנסו כ ,1980-רועים האלימים בחברון ביעקב הא

רוב הדוברים בדיון זה טוענים בשם עמדות  108ס לערבים.לדיון משותף בשאלת היח

ביטויים  109הגירה של ערבים.וביצוע בות התבדלות, ניתוק, יד קשה ופעולות לעידוד יהמחי

"יש , "כך היו ויישארו עוינים ועל כן יש להביא להגירתם"סרטן בלב המדינה", "הם  כגון

את העמדות  110.שיחהלשון הם להחדיר למוחם שבכווית ובירדן יהיה להם טוב יותר", 

ייצגו אליקים  ,ובדיונים אחרים נקודההנחרצות ביחס לעתידם של הערבים בדיון מעל דפי 

                                                           
104

"הרעיון של חברון לא היה רק כי:  איון מאוחר קובע מפורשותי. יואל בן נון בר226: 1999 גזית,
ישיבה בארץ ישראל, אלא מניעת הסדר כלשהו. האימוץ של הפילוסופיה שאנחנו עדיין בתקופת 

הלו ים לעוד דור שיקבע מצב של לא שלום ולא מלחמה. תפיסה זו נהציונות הקלסית וזקוקי
ממשלות קצרות רוח וציבור שאמר שאי אפשר לספח אך גם לא רצוי שיקבלו אזרחות ואין לסגת. 

משמעית שכדי להבטיח כל זאת צריך לשבת בתוך -לוינגר תרגם זאת להשקפה ולדרישה החד
עין עמדתו של גרעין אלון מורה שדרש להתיישב היה בגר החברון. מבחינה מסוימת, הלך רוח ז

 .2014אוחזר מהאינטרנט, אפריל , 1997בשכם". רוזנטל, 
105
 .61: הוברמן, תשס"ח 
106
 .149-148: 1987סגל,  
107
 .15תשמ"ד: טבת , 69 ,נקודה 
108
 .7-4 :תש"מ, 13, נקודה"שאלה של דו קיום", הראל,  
109
ושמרון כ"עניין  תשל"ז, על טרנספר לערביי יהודהכ"א כסלו  ,, מזכירות גוש אמוניםםו גשם, ורא 

 הכרחי", ארכיון סלונים. 
110
  .13-12 ם:תש", א, 9 ,נקודה סגל, , שם, וגם,הראל 
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שיש "לעזור לערבים הפלשתינים להקים  תמשמעי העצני ומשה לוינגר מחברון שקבעו חד

יכולה וצריכה  ,החלשת העוינות של הערבים, קבע לוינגר 111.את מדינתם ממזרח לירדן"

באמצעות הפקעת  ,נים במיוחד בעריםסטיידי התנחלות בקרב הריכוזים הפל-יעשות עללה

  112.לוינגר "רק כשדגל ישראל יתנוסס בעיר פלשתינית יחלש הגרעין הפלשתיני" קבע :אדמות

ידי אליקים העצני מחברון מסמך מסכם -הוכן על 113,לאחר פרסום בג"ץ אלון מורה

בשם המועצות קבע ן לעניין הקרקעות. העצני של המועצות האזוריות ביהודה ושומרו

רכישה לצורכי ציבור,  - להחיל על שטחי יהודה ושומרון את חוק הקרקעותשיש האזוריות 

בכל שטח  'כמעצמה כובשת'קרון ש"מדינת ישראל אינה רואה עצמה יולבסס בכך את הע

יפלית של בנוסף, טען שיש להחיל את השליטה המוניצ 114.משטחי יהודה, שומרון ועזה"

 115.המועצות האזוריות על תחום שיפוט אזורי "כפי שהדבר נהוג בכל מועצה אזורית בארץ"

רכישת מול פי מסמך זה במבחן משפטי -ערבים על הקרקע אינה יכולה לעמוד עלשל בעלות 

מסמך ה ןכאשר ברור מאליו מי הציבור אליו מכוו ,ידי המדינה לצורכי ציבור-קרקעות על

 תשרת.נה המדיאותו אשר ו

ישובי המתנחלים הלכו יעוינות. בהעצמת השכנות הסתכם לאפשרות ההוויכוח על 

ת המקום של המתנחלים לא הייתה מוכנה לקבל גדרות סזאת למרות שתפי ,ונתחמו בגדרות

במיוחד מול הכפרים הערבים שהשתרעו במרחב הפתוח. "להסיר את גדרות הגטו"  ,תוחמות

ארוך של עמודי זווית אפורים תקועים [ה]אר את ה"טור יות ,עופרהדרש משה מרחביה מ

]...[ במרכז שער ברזל גבוה ]...[ האם זה מחנה מעצר? אולי  באדמה ]...[ שורות של חוטי תיל

הריבונות על שטחי יהודה את מרחביה קבל על שלא רק שלא החילו  116.בסיס צבאי סודי?"

תגרות מאחורי גדרות מפגינה חוסר שומרון ועזה, אלא בפועל יצרו במו ידיהם גטו. ההס

ביטחון עצמי. זה מצב לא נורמלי שאוכלוסייה יהודית מבוצרת מאחורי גדרות ושערים 

 אלא שבפועל הגדרות נבנו והשערים נסגרו. 117.בקרב אוכלוסייה ערבית מפוזרת
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 ., שםהראל 
112
  .15, 11, 8-9 :לוינגר, תשמ"ב 
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 ארסאוחזר מהאינטרנט, מ ,, עזת מוחמד מוסטפא דויקאת ואח' נ' ממשלת ישראל390/79בג"ץ, 
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 היסטוריה נפגשת עם ההיסטוריה-כאשר המטא

על פיה "ישויות קולקטיביות כמו  ,יםאורגנית שאימץ גוש אמונ-הגישה האקספרסיביסטית

עמים הן ישויות אופרטיביות עם חיים ומהות פנימית", הוחלה לא רק על העם אלא גם על 

על כן משופעים דברי  118והפכה אותה לשלמות חיה ומאוחדת שחייה באחדותה. ,הארץ

 יניםסטהדוברים המתייחסים לייחודו של עם ישראל ולא כל שכן לאומות העולם בכלל ולפל

, בביטויים המדגישים את עליונותה של האומה היהודית על פני האומות האחרות בפרט

ובשפה של דימויים המעצימים את חיוניותה של האומה כאורגניזם חי הפועל במציאות, 

  119בטאת את עליונותו המוסרית.מבעוד פעולתו 

בדה העוה של התנגדות אומות העולם לעם ישראל במשך ההיסטוריה היא תולד

ש"האידיאל והרצון המוסרי שלנו נוגד את הבסיס עליו בנויים חיי העמים. אנו בעצם 

כמה היו  עופרהבפיהם של אנשי  120מציאותנו ומגמתנו שוללים את ערכם", נימק אבינר.

שוללים לחלוטין את הנהייה אחרי ההיהודים הישראלים האמיתיים הם  מסרים ברורים. הם

מה עוד ש"כל תרבות המערב  121.ות, פצפיזם ובין לאומיות"תרבות המערב המפיצה "מתירנ

והפגישה הנוכחית עם תרבות המערב היא אפיזודה חולפת  ,זרה לרוח היהדות

השלום יגיע רק כאשר יכירו אומות העולם בבשורתו הדתית והמוסרית של  122.בתולדותינו"

דווקא  .ל גבורה"אלא שהגעתו חייבת להתרחש מתוך "הופעה ש ולדמן.הרב , טען עם ישראל

ידי -יוכל לשכנע את הגויים רק עלהוא משך שנים היה עם ישראל בזוי ומושפל, במשום ש

כתוצר של עם ישראל  לשלשלום  "מסע הייסורים"את ותיאר  ,הוכחת גבורתו במלחמותיו"

  123עימות טוטלי של בני אור בבני חושך.

גובתה באידיאולוגיה טחוני של הקבוצה האמונית יב-המיליטנטיות בתחום המדיני

של עוינות והסתגרות כלפי עמים אחרים ותרבויות אחרות. הרחבת תחומה של הקדושה 

בחובה עמדה של מאבק בלתי מתפשר  אפואטמנה  ,הדתית לערכי הלאומיות המודרנית

ליהודי דתי יש תודעה היסטורית מפותחת, מערכת חיים שלא  124למען העמדות הלאומיות.

                                                           
118 Fisher, 2007: 11 
119

וגם הדיון של אהוד לוז בדבר  ;37-36: דרוקמן, תשמ"ב; 12-6 :שמ"בתסדן, ; 4-1 :פורת, תשמ"ו
רית הנובעות מהתפיסה של היות העם היחס בין הלכה למוסר והדגשת תחושת העליונות המוס

 .(ט"ו פרק: 1999לוז, ) היהודי בחירו ונבחרו של אלוהים
120
  .17-8: אבינר, תשמ"ב 
121
 .93: 1989 מדברי ישראל הראל אצל עמוס עוז, 
122
 .97-96: מדברי אורי אליצור, שם 
123
 .24 :ולדמן, תשמ"ג 
124
 .198 :1998, איחי-דון 
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חייבת אותו למשנה זהירות ביחסיו עם אומות העולם, הסביר הרב לו לשכוח וממאפשרת 

בטרם יודע ששנאת ישראל והמאבק על קיומו מלווים את עם ישראל עוד היהודי אריאל. 

זקוק לפתרון אינו ו לגוי. על כן הוא אינו נופל בפח האשליה של הפוליטיקה הזמניתהיה 

  125."זמני ומטולא של בעיה כאובה וקשה"

ה אפוקליפטית עם מעשים סשזירה של חשיבה ומעשה המשלבת תפיהייתה זו 

 .שאינם יהודים "אחרים"רציונליים ובריתות פוליטיות. כך נוצר מהלך שאינו מותיר מקום ל

 "אחרים"ישוב הארץ". היבמיוחד כאשר המתנחלים מקיימים את התכלית הקדושה של "

שרת בדיעבד את הנחת המוצא הפכו עקב כך לאויבים מסוכנים וכל התרחשות נמצאה כמא

   126."אחרותם"בדבר המסוכנות שב

 סיכום

מתבהר שהערבי הוא  ,שסקרתימכל הטקסטים והדיונים של אנשי הקבוצה האמונית 

מנם פגשנו גם והזר שאינו מצוי במקומו. אליתר דיוק האולטימטיבי, או  "אחר"ה

, אם זה בחברון כמי ים של הערבים כשייכים למקוםיבי זיהוגאמביוולנטיות מסוימת ל

באה לסמן למבקר ששיודעים אל נכון מי הם בעלי הבית האמיתיים, ואם כאתנחתא לוקלית 

סימונם של הערבים  ,בכל מקרהאולם נראה אורח חייהם של אבותינו. היה היהודי כיצד 

בא ראשית  ,וזרים "אחרים", אם בשטחים או בתוככי מדינת ישראל הריבונית כסטיניםהפל

ובמקרים מסוימים להוכיח )הם שמרו לנו על ארץ ישראל עד שנשוב(, את סיפור  ,קלכל לחז

שמוכנים להכיר בהם כתושבי בקבוצה האמונית מי יש בפתחנו. וגם כאשר המונחת הגאולה 

הקובעת שלא יכולה להיות להם  ברורההמקום בעלי זכויות כבני אדם, מיד נוצרת אבחנה 

את הצידוק השלם להתבדלות. העניקה  ,פוטית במהותהה זו שהיא שיסריבונות. תפי תטענ

 לא מצאתי מתדיינים מתוך הקבוצה ,בתקופה בה סקרתי את דיוניהםרק צדק אחד. יש 

 "היציאה מן הגדר"מתייחסים לסבל שנגרם לשכנים הערבים בשל שיטת האמונית ש

ידי -עלידי תעלות או -להרחבת גבול ההתנחלות, או בשל הצבתן של חסימות בדרכים על

את תושבי הכפרים השכנים לייצר דרכים שאילצו  ,ידי הצבאבמצבורי סלעים המאובטחים 

 .שלהם היומיוםעוקפות שהקשו על חיי 

פוליטית -עמדה תאוהיה בעיקרו של דבר לציבוריות הישראלית. נוח מצב אי הפתרון 

יצגה תביעה וי ,שטענה בדבר היותם של הסובלנות והפלורליזם מגולמים במסורת היהודית

ל זניח באת אינטלקטואליחושב מבחינה מיעוט  לשוויון מלא לערביי ישראל, הייתה נחלת

                                                           
125
 .209 תשל"ה:אריאל,  
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 .50-45: 2013 גולדברג,
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הרי אל מול העמדה  ,מרכזיותגם אם ניתן למנות בתוכו דמויות תרבות ת. פוליטימבחינה 

הציבורית הרווחת ונחישותם של מייצגי דור ההגשמה האמוני על מנגנוני התמיכה 

 127רו חסרי השפעה ונעדרי כתובת פוליטית.הפוליטית בו, הם נות

שורשים עמוקים  ,לתחושה זו של צדק, בלעדיות והומניזם אפריורי הכרוכים זה בזה

ת השלמות העצמית הכרוכה סמול תפי 128ה הציונית.סתפיקע בושּובמרקם התרבותי שנבנה 

עמוס ידי -הפוליטי שהוצע על-הכיוון הרעיוני .בהכרחזרים בשלמות הארץ היו הערבים 

בלט בצמצומו וחולשתו  ,בפלסטינים בני שיח ושראאליאב ( ליובהאריה )אילון, מאיר פעיל ו

על רקע מגמת ההימנעות של קובעי המדיניות מכל דיון ציבורי המזהה את אפשרות 

ת למגע אנושי ייוזמה מובנכי יש לומר  דונות במאמר זה.יהשכנות עם הפלסטינים בשנים הנ

יוזמת יריב "היוזמה הפוליטית המכונה . זואלים לא נוצרה בתקופה של אנשי רוח ישר מצד

שהוצגה בפני ינים על בסיס הכרה הדדית וסטכנית להסכם עם הפלושהציגה ת ",שם טוב

 ידי קובעי המדיניות.-, נשללה על1974הציבור ביוני 
129  

שמומשה במעשה ההתנחלות  ,י הקבוצה האמוניתיד-כפי שהוצגה על ,היהדות

התפרשה כלוז הציונות החדשה. הציבור החילוני לא היה זקוק  ,ת נחושהשל צעירּובמפגן ו

 פי הנוסח-הרמב"ם עללמובאות מהרמב"ן בדבר קדושת כיבוש הארץ, גם לא לפרשנות 

פשרה את הכללתו במבשרי הגאולה. לא היה לו גם צורך באיתור הצדקות ישא ,האמוני

אפוא כך הוא חש ממילא. נוח היה יוון שמכוזרים,  "אחרים"רבניות לאפיון הערבים כ

להיאחז בתחושת הצדק והייעוד שהעניק לו סיפור הנחמה מבית המדרש האמוני. אותו 

הוא סיפור שקידש את אידיאל הצמיחה האישי והלאומי כנובע מתוך מצב מלחמה אם 

ה תחושת ביטחון אישית תהקנת, שאו כמעשה מצווה מקודש ,הכרחי ובלתי נמנע

 של עם בחירה שייעודו וגורלו משולבים זה בזה.  ומעשה ידי ת הנסמכת עלוקולקטיבי

                                                           
127

ראתם של ישעיהו ליבוביץ, יעקב טלמון, ברוך ואזכיר בהקשר זה את עמדותיהם, כתיבתם וה
ק, אביעזר רביצקי, אריאל רוזן לקורצוייל יהושע אריאלי ואוריאל טל. ובנוסף, משה אונה, יוסף פ

ת בחברה נכונותן של קבוצות רחבוצבי, אוריאל סימון ומשה הלברטל. להרחבה והעמקה בעניין 
 .5, פרק 2017ראו ברזל, ה האמונית, סהיהודית בישראל להפנים את התפי

128
על נכותו של הפטריוטיזם הלאומי  - אנחנו מייהדים אותך מולדת" - בתיה רודדואורן יפתחאל 

 .275-239: 2004טל, -עמוס ובר-, בתוך בן"בישראלי בזמר ובנוף
129

שימש כשר  ,הן כשר שאינו חבר כנסתיכ ,1977-1969ויקטור שם טוב, ממנהיגי מפ"ם בשנים 
שר היה  ,1972-פרש מהצבא ב ,אלוף בצה"ל ,הבריאות בממשלות גולדה ורבין. אהרון יריב

ידי רבין וגלילי. שם -הסברה בממשלת רבין הראשונה. שם טוב מציין שדחיית יוזמתם הונעה עלה
 .97-87עמ'  בעיקר ,1977 טוב,
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ידידיה סגל אמר  ,להתנחלויותות משתכפו ההתנגשויות בחברון ובדרכים המוליכ

-חייבים לבחון זאת על ,שכאשר באים לשקול תגובה לפעילות עוינת של אוכלוסייה ערבית

 כי:  אהוד לוז הסביר 130י.עקרון התועלת ללא שום התייחסות לשיקול הומנפי 

קבוצה גדולה של רבנים בציונות הדתית שייצגה וטענה בשם אידיאולוגיה ואתוס 
קשה להתמודד עם יב ,לאומני משיחי עם אורח חיים הנוטה להחמרה מבחינה דתית

עולם  - תהליכי החילון בחברה בישראל והעמידה ערכים פרטיקולריסטים מובהקים
ל לעם ישראל מול ערכים אוניברסאליים של הציבור ההלכה והדבקות בארץ ישרא

 131.החילוני

לחמת מצווה. דהיינו, כל מלחמה היא ממנה את ההצדקה שיה עקרונית זו זסכך או כך, תפי

ומחקה את האפשרות או את ההזדמנות למפגש אנושי בין  ,"[...] מותר "להשמיד ולאבד

קבוצתית נכרכת בקידוש הלאום -שכאשר הסולידריות הפניםמתברר שוב  132יהודים לערבים.

גיסא כזר ומאיים מחד  "אחר"היסטורית, נתפס ה-ה אמונית מטאסומחוברת בטבורה לתפי

 .גיסא וכמאפשר את הנבדלות הקבוצתית מאידך

האולטימטיבי לא רווחה  "אחר"ה הרואה את הערבי כסיהיה זה מופרז לומר שהתפי

אלא שתנופת דור ההגשמה של  בחלקים של החברה בישראל לבד מהקבוצה האמונית.

בלה באופן מובהק משלהי יק ,מות היהודי החלוץ החדשהקבוצה האמונית שיצרה את ד

הצבאיות מערכות האכיפה שגיבוי והעדפה שלטונית ותקציבית, בעוד  שבעיםשנות ה

בשטחים שללו בפועל עוד ועוד זכויות של ערביי השטחים. כך נוצרה לגיטימציה והאזרחיות 

ה יררכיהבשטחים ה האמונית שחצתה מערבה את הקו הירוק. משנוצרה ספירחבה לת

לוותה ברטוריקה מדירה, התבטל למעשה הקו הירוק. תוצר אשר ברורה בין יהודים לערבים 

ת ואיננו מהווה נטמע בתוך היהודיּוהלך ונו שמושג האזרחות ילוואי חשוב של תהליך זה ה

 ליצירת סולידריות אזרחית. עוד במדינת ישראל נקודת מוצא או אחיזה

                                                           
 .7תשמ"ב: סגל, 130
131

 .379: 1999לוז, 
132

 .תשמ"בסגל, 
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 ביבליוגרפיה

 ארכיונים

 ארכיון קיבוץ כפר עציון )אכ"ע(

 ארכיון עופרה )א"ע(

 ארכיון מדרשת קדומים )אמ"ק(

 מקורות ראשוניים 

, ארכיון פרטי, אברהם שפירא. סלילי השיחה המקורית. לנציגי גוש אמונים שדמותשיחה בין צוות 
 .48-31, (תשל"ו סתיו), שדמות נ"חבעיקרי השיחה 

 .2013 ארסאוחזר מהאינטרנט, מ ,, עזת מוחמד מוסטפא דויקאת ואח' נ' ממשלת ישראל390/79בג"ץ 

 עיון ומחקר

 ,הרבנות הצבאית .הר הנשק לאור ההלכה, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, א' )תשל"ה(. טואבידן
 לא. -כה ,פיקוד מרכז

 .17-8 ,צי אאר. זיקתנו לארץ ישראל)תשמ"ב(.  'שאבינר, 

 .דפוס קריית נוער, הוצאת המחברירושלים: '. עם כלביא חלק ב)תשמ"ג(.  'אבינר, ש

 .כתרירושלים: . עיר האבות ויישובה בראי הדורות - ספר חברון )תש"ל(. .)עורך( 'יאבישר, 

 .  23.31979, הארץ .אני פשיסט, אני שוביניסט, אני פנאטי(. 1979ע' )אושפיז, 

ספר זיכרון  הורוביץ )עורכת(, 'ר: בתוך .ערכי מוסר ולאומיות בחוגי מרכז הרבשס"ה(. ' )תיאחיטוב, 
 .מכון שכטר ליהדות - מישריםירושלים:  (.279-230)עמ'  לפרופ' זאב פלק

  . 47-30 ,ט ,מורשה. ההיבטים ההלכתיים של בעיית הנסיגה מארץ ישראל)תשל"ה(.  'יאריאל, 

  .212-205, י"ג, ניב המדרשיה .סר, האמונה הדתית ומדיניות השלוםהמו )תשל"ח/תשל"ט(. 'יאריאל, 

בפילוסופיה. ירושלים:  חיבור לשם תואר דוקטור .מציונות דתית לדת ציונית(. 1987)' גארן, 
 .אוניברסיטה העבריתה

 .יונוןאביב: ד-תל .אוהבים אותך מולדת :פטריוטיזם(. 2004) .)עורכים( 'טל, ד-ובר 'עמוס, א-בן

 . 85-78 ,81 ,זמנים. בין מרד לוחמי הגטאות לניצחון הגורל היהודי (. 2003-2002)' נל, ברז

אביב: הקיבוץ -תל לכים בדרך.הַּ מְּ ההסוחפים ל"גאולה עכשיו" ו :המתנחלים בלבבות(. 2017) ' נברזל, 
 המאוחד.

ופגישות  ראיונות ומאמרים ,מתוך העיתונות :במערכה הציבורית)תשמ"ו(.  .)עורך( 'ברמסון, י
   .אל: נתיבי אור, ירושלים-בית .(עיתונאים עם רבנו )ר' צבי יהודה קוק

' ז: בתוך .הקדמה היסטוריוגראפית - המודרניות כפתח היסטורי להבנת השואה(. 2013' )ע גולדברג,
 סלינג.אביב: ר-תל (.50-45)עמ'  מודרניות ושואה, (2013) באומן

 .ורה ביתןאביב: זמ-תל .שנות מדיניות ישראל בשטחים 30 :פתאים במלכודת (.1999) 'שגזית, 
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-)עמ' קפז ספר האידיליות והכח: רחובות הנהר :בתוך. שיר הפנים והקודש )תשי"א(. צ"אגרינברג, 
 . שוקןירושלים:  קצד(.

 (.80-79)עמ'  על דעת הזמן והמקום :כל כתביו י"א. דברים כהוויתם(. 2013-1990) צ"גרינברג, א
 . וסד ביאליקמירושלים: 

. ספר והסיף: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי: הישיבות הלאומיות בישראל(. ה1998' )א, איחי-דון
 כתר. (. ירושלים: 470-431)עמ'  השנים הראשונות 50 :עצמאותשפירא )עורכת(, : א' בתוך

 . 37-36 ,א ,ארצי. זעקת ארץ ישראל)תשמ"ב(.  'חרוקמן, ד

 ,בנימין והבקעה ,שנות התיישבות ביהודה ושומרון 40 :כנגד כל הסיכויים .)תשס"ח( 'חהוברמן, 
 .נצרים  .תשס"ז -תשכ"ז

 . 7-4 ,13 ,נקודה .שאלה של דו קיום(. םתש") (.מנחה) 'יהראל, 

 : ספריית מעריב.אביב-תל .המתנחלים (.1994)' מ הר נוי,

 .29-18, ג ,ארצי. המאבק בדרך לשלום. )תשמ"ג(' אולדמן, 

הקיבוץ אביב: -תל. תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית :בכוח האל )תשע"ג(. ', חרבח
 .ירמכון ון לירושלים: המאוחד ו

 .שמיר. ירושלים: חברון שלי(. 1999, ב' )טבנגר

 . 30-26 ,ט ,מורשה. ההתנחלות – יהרג ובל יעבור, )תשל"ו(. י"ייובל, 

 . 144-142 ,ט ,ורשהמ .אחיו אני ברמאות)תשל"ו(. ישר, 

)עורכת(, יפה -לצרוס 'ח: האיסלם והיהודים: מיתוס, מיתוס נגדי, היסטוריה. בתוך(. 1994' )כהן, מ
  .האוניברסיטה העברית(. ירושלים: 36-21 )עמ' סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות

 מאגנס.ירושלים:  .מאבק בנחל יבוק (.1999) לוז, א'

  .10-9, 17 ,נקודה. ות פלשתינאיות ואיים יהודיםמדינשמ"א(. ת) 'לוינגר, מ

 . 15, 11, 8-9 ,36 ,נקודה. אנחנו והערבים)תשמ"ב(.  'לוינגר, מ

 .7-6 ,6 ,נקודה. להסיר את גבולות הגטו "ם(. תש) 'ממרחביה, 

 אוניברסיטת חיפה. .אמונה ומדיניות :ארץ ישראל השלמה (. 2001' )א נאור,

   . 38-9, ז' ,מורשה. האיתנים-ירח מלחמת )תשל"ד(.צ "מה, -נרי

יום עיון במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת  .על קריאה סלקטיבית בתנ"ך)תש"ס(.  'נתיב, ד
 . 72-61 ,. הוצאת תבונותהר עציון

 .כתרירושלים:  .קורות המחתרת היהודית ":אחים יקרים" (.1987)' סגל, ח

 .13-12 ,9 ,נקודה (. תש"מ) 'יסגל, 

 .7, 47 ,נקודה .אכן לכו להלכה (.תשמ"ב) 'י, סגל

 . 12-6, 35 ,נקודה. לייסד מחדש את מדינת היהודים(. תשמ"ב) 'א סדן,

 תר.ירושלים: כ. 1982פה ושם בארץ ישראל בסתיו  (.1989) 'עוז, ע
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ירושלים:  .דברים בסוגיות הדור על התשועות והמלחמות :המעלות ממעמקים )תשל"ד(. 'יעמיטל, 
  .ישיבת הר ציון אגודת

 .12-1, )ב(32 ,פתחים. כי בעין בעין יראו בשוב ה' ציון)תשל"ב(.  'חפורת, 

 .4-1, ד ,ארצי .מדיניות כלפי ערביי ישראל)תשמ"ו(.  'חפורת, 

. ירושלים: שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל(. 2002פייגה, מ' )
 מאגנס.

 . 100-55 ,ד ,מורשה .שיבת ציון השלישית )תשל"ג(. 'יפילבר, 

עם יואל בן נון ממזכירות גוש . לא נקבל איסור התיישבות יהודים בארץ ישראל(. 18.6.1976) 'יפרי, 
   .השבוע בקיבוץ הארציאמונים, 

 אביב: עם עובד.-. תלללא כתונת פסים(. 1976צור, מ' )

 .נתיבי אורבית אל:  .צנובמערכה על שלמות אר :ארץ הצבי )תשס"ג(. י"צקוק, 

 אביב: הקיבוץ המאוחד. -(. תל89-88 : גוש אמונים )עמ'מי לה' אלי(. 1980ד' )רובינשטיין, 

אוחזר מהאיטרנט, אפריל ) ,1 ,חברה וחינוך ,תרבות -פנים. ריאיון עם יואל בן נון(. 1997) 'ררוזנטל, 
2014). 

 .עליםת פויספריאביב: -תל. גוש אמונים(. 1980רענן, צ' )

 .60-55, ט ,מורשה .מי מפחד ממשיח צדקנותשל"ה(. ) 'ישילת )גרינשפן(, 

ספר : בתוך . קשרים וזיקות בין הלשון העברית ללשון הערבית בימי הביניים(. 2011) ', אשלוסברג
ת טבעון, אורנים, המכללה י(. קרי63-50)עמ'  במקום בו נפגשות תרבויות - מאמריםה

  האקדמית לחינוך.

  קיבוץ דליה.  .אחד מהם(. 1977' )ווב, שם ט

קריית . ספר חגיאביעזר )עורך(, : י' בתוך. תולדות ההתיישבות החדשה בחברון)תשמ"ה(.  'ישרביט, 
 (2014יולי באוחזר מהאינטרנט ) .וצאת קרן חגי וישיבת ניר: הארבע
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