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        על המחברתעל המחברתעל המחברתעל המחברת

 .באריאל, ר מרי� ביליג היא מרצה במכללה האקדמית של יהודה ושומרו�"ד

        קרקרקרקרעל המחעל המחעל המחעל המח

לתכנית ההתנתקות ה� ברמה בחבל עזה מגוו� התגובות של המתיישבי� ב עוסקמאמר זה 

המאמר מבוסס על שורה ארוכה של ראיונות ע� . יתיישובה ת ההנהגהברמה� האישית ו

הראיונות העלו את עמדותיה� . מתיישבי� וע� ממלאי תפקידי� ביישובי� של חבל זה

, אמונית�שורי� לתפיסת עולמ� הדתיתורגשותיה� של המתיישבי� בנושאי� הק

בות של ילחש, לחשש לעתיד מההיבט הכלכלי, לאידאולוגיה של היאחזות בקרקע

  .הקהילתיי� ולמצוקות הפסיכולוגיות הקשורות בהתנתקות�הקשרי� החברתיי�

        על המכו�על המכו�על המכו�על המכו�

בשני� האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוו� לסוגיות של 

פלורסהיימר יז� את ייסודו של מכו� שיתרכז בסוגיות מדיניות ' ר סטיב� ה"ד. מדיניות

מטרתו הבסיסית של המכו� היא לחקור תהליכי� יסודיי� שיעסיקו את . ארוכות טווח

לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכי� , קובעי המדיניות בעתיד

תחומי המחקר המתנהל . ות ואסטרטגיהאלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיני

ישראל ושכנותיה ; יהודי� וערבי� בישראל; חברה ומדינה בישראל, יחסי דת: במכו� ה�

  .מרחב וממשל בישראל, חברה; הערביות

            עמיהוד עמיהוד עמיהוד עמיהוד ' ' ' ' ייייד "עו, )ר"יו (פלורסהיימרפלורסהיימרפלורסהיימרפלורסהיימר' ' ' ' סטיב� הסטיב� הסטיב� הסטיב� הר "ד: חברי הוועד המנהל של המכו� ה�

�ב�ב�ב�ב�����עמית, הירש גודמ�הירש גודמ�הירש גודמ�הירש גודמ�ומר , ל משרד האוצר" לשעבר מנכ,דוד ברודטדוד ברודטדוד ברודטדוד ברודטמר , )ר"סג� יו (פורתפורתפורתפורת

ראש המכו� הוא . אביב� תלאוניברסיטת, מחקר בכיר במרכז יפה ללימודי� אסטרטגיי�

משנה לראש .  מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלי�עמיר� גונ�עמיר� גונ�עמיר� גונ�עמיר� גונ�' פרופ

        . בירושלי�המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית משלמה חסו�שלמה חסו�שלמה חסו�שלמה חסו�' המכו� הוא פרופ

x 
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  מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניות

        פרסומי� נוספי� בנושא ישראל ושכנותיה הערביותפרסומי� נוספי� בנושא ישראל ושכנותיה הערביותפרסומי� נוספי� בנושא ישראל ושכנותיה הערביותפרסומי� נוספי� בנושא ישראל ושכנותיה הערביות
                                            

 1994, ראס� חמאיסי, סוגיות בתכנו� ובפיתוח יישובי� בישות הפלסטינית המתהווהסוגיות בתכנו� ובפיתוח יישובי� בישות הפלסטינית המתהווהסוגיות בתכנו� ובפיתוח יישובי� בישות הפלסטינית המתהווהסוגיות בתכנו� ובפיתוח יישובי� בישות הפלסטינית המתהווה •

 1996, ראס� חמאיסי, ערי� פלסטיניות חדשות בצד קיימותערי� פלסטיניות חדשות בצד קיימותערי� פלסטיניות חדשות בצד קיימותערי� פלסטיניות חדשות בצד קיימות •

 רק לא דחיית  רק לא דחיית  רק לא דחיית  רק לא דחיית ––––שילוב או הפרדה שילוב או הפרדה שילוב או הפרדה שילוב או הפרדה : : : : רביות בירושלי�רביות בירושלי�רביות בירושלי�רביות בירושלי�גדר ההפרדה והשכונות העגדר ההפרדה והשכונות העגדר ההפרדה והשכונות העגדר ההפרדה והשכונות הע •

 2004, יעקב גארב, ההכרעהההכרעהההכרעהההכרעה

 2005, יוחנ� צור*, ההזדמנויות והחסמי�ההזדמנויות והחסמי�ההזדמנויות והחסמי�ההזדמנויות והחסמי�: : : : התנתקות מתואמתהתנתקות מתואמתהתנתקות מתואמתהתנתקות מתואמת •

 2005,  שלמה חסו�???? ומה אחר כ, ומה אחר כ, ומה אחר כ, ומה אחר כ,––––התנתקות התנתקות התנתקות התנתקות  •

  2005, יצחק שנל ושאול משעל, לקראת פינוי גוש קטי*לקראת פינוי גוש קטי*לקראת פינוי גוש קטי*לקראת פינוי גוש קטי*: : : : עקירה ממקו� ושיח מתנחלי�עקירה ממקו� ושיח מתנחלי�עקירה ממקו� ושיח מתנחלי�עקירה ממקו� ושיח מתנחלי� •

 2005, יפעת מעוז, עת� של גורמי� פסיכולוגיי�עת� של גורמי� פסיכולוגיי�עת� של גורמי� פסיכולוגיי�עת� של גורמי� פסיכולוגיי�השפהשפהשפהשפ    ::::פשרה ע� הפלסטיני�פשרה ע� הפלסטיני�פשרה ע� הפלסטיני�פשרה ע� הפלסטיני� •
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  מבוא

 על כוונתו לבצע את תכנית 2004" כנס הרצליה"בהודעת ראש הממשלה אריאל שרו� 

תגובותיה� . ההתנתקות נפלה כרע� ביו� בהיר על מתיישבי חבל עזה וצפו� השומרו�

במש, .  שה� לא מעלי� בדעת� שהפינוי אכ� יתרחשהיוהראשונות של המתיישבי� 

הקשורות לתפיסת , קותי ביטוי התייחסויות שונות של המתיישבי� להתנתהזמ� באו ליד

�לצורכיה� החברתיי�, לחששותיה� הכלכליי�, אמונית והאידאולוגית�עולמ� הדתית

ו עמדות שונות לגבי ביישובי� השוני� התגבש. קהילתיי� ולמצוקותיה� הפסיכולוגיות

ת של תושבי חבל עזה הושפעו היחס והעמדו. ההתנתקות שנבעו מההבדלי� במאפייניה�

ג� מהדר, שבה טיפלה הממשלה בהוצאת� אל הפועל של מהלכי ההתנתקות 

 של מאמר זה היא לתאר את מגוו� מטרתו .על עתיד� " פיצוי�פינויחוק "של  יוובהשלכות

שית וה� ברמה של כל יישוב התגובות של המתיישבי� לתכנית ההתנתקות ה� ברמה האי

 את הפגיעה שיצמצמוכנית ההתנתקות אפשריי� ליישו� ת על פתרונותויישוב וכ� להמלי1 

  .החברתיי� והפסיכולוגיי�, הכלכליי�� מענה לצורכיה� האנושיי�בבד יתנו�ובדבתושבי� 

, מפוני�לעקירת יישובי� ופינוי תושבי� מבית� בניגוד לרצונ� היא חוויה טראומטית 

) Hansen & Smith, 1982; Mead, 1951; Shechtman, 1963(תהיה סיבת העקירה אשר תהיה 

סוגיה זו היא קשה במיוחד על רקע המסורת של קדושת ההתיישבות וחשיבותה , בישראל

ככל שהמרק� החברתי והפסיכולוגי של הקהילה הדוק ). 1984, קליאוט(בעיצוב המדינה 

וככל שלמער, הגאוגרפי , הרגשת ה2בד� בעקבות העקירה היא חריפה יותר, יותר

לעתי� . העקירה קשה יותרתהיה , אקולוגי חשיבות קיומית ותרבותית רבה יותרוה

מה ג� , ת חלופית כלכליתשתית עבור� פני� אנשי� מבית� לפני שהוכנהקרובות ְמ

 בחוסר אוני� זמני עד להתגבשותה המנהיגות לוקה לא פע� ,דווקא בתקופה כזאתש

. � קשי� מאוד בתנאי� כאלהקליטה ושילוב מחדש ה. מחדש ע� תו� מהלכי העקירה

 התמודדות� של המפוני� ע� החלטת העקירה היא על ידי הכחשת ,במקרי� רבי�

אצל חלק  ; דוגמה לכ, הייתה בעת פינוי ימית).1996, קליאוט ואלבק(המציאות 

  ).1990, ויסמ�(שלב ההכחשה עד יו� הפינוי ממש מהמתיישבי� נמש, 
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ת תלויה במידת הדמיו� החברתי והערכי בי� הצלחת שילוב� של עקורי� בחברה הקולט

, קליאוט(של החברה הקולטת " הכנסת האורחי�"וכ� במידת , החברה הקולטת לעקורי�

מחקרי� על עקורי� מלמדי� ששיתופ� בתהלי, קבלת ההחלטות הקשורות ). 1996

. ביישוב� מחדש הוא חיוני ביותר ועשוי להפחית בהרבה את המתחי� הכרוכי� במעבר

ליישוב� מחדש בקרב קרובי� , שבות בשאיפותיה� וברצונותיה� של העקורי�להתח

 לכל אלה השפעה מכרעת על הצלחת קליטת� – נאותה ת כלכליתשתיתוידידי� ולהכנת 

חקלאי נקלטי� בסביבת� �עוד נמצא שעקורי� ממוצא כפרי. במקו� מושב� החדש

י  על המבנה החברת כקהילה שלמה השומרתחדשה ביתר קלות א� ה� עוברי� אליהה

מקילה על , וכלכלית הדומה לסביבה הקודמתמסתבר שסביבה גאוגרפית ג� . הקוד�

 ,Hansen & Smith;1990, רובינשטיי�; 1996, קליאוט ואלבק( תהלי, ההתיישבות מחדש

1982 Mead, 1951; Shechtman, 1963;11988,  כ .(  

ושורשיה בתודעה של , וד של תושבי חבל עזה למקו� מגוריה� היא חזקה מאזיקת�

נמצא שהקשר למקו� הפחית . ר חזק לקהילהדאולוגיה דתית ובקשיבא, שליחות לאומית

קל על התמודדות� של התושבי� ע� המצב הביטחוני הקשה ה, את הרגשת הסיכו�

מתיישבי� רבי� . מסביר את נטיית� להישאר במקו�הוא א* כתוצאה מהאינתיפאדה ו

ארבעה דורות � התיישבות של שלושה ולחלק� רצ*,יותר שנה ו20מתגוררי� באזור 

)Billig, 2005( . כדי להקל על המתיישבי� יש לדאוג לתמיכה נפשית מקצועית ולפיצוי

 ולהפגי� להימנע מהתמקחות משפילה, שלא יתמקד בכס* אלא בהצעת דיור חלופי

  ).2003, שלג(תמיכה ממשלתית ואהדה ציבורית לכאב� של המתיישבי� 

זה מתאר את הקשיי� הרבי� והשוני� של המתיישבי� בהתמודדות� ע� מאמר 

 על המשות* והמבדיל –המאמר סוקר את מאפייני היישובי� . ההתנתקות הצפויה

התיאורי� .  ואת ההשלכות של מאפייני� אלו על עמדותיה� לגבי ההתנתקות–ביניה� 

 2004ו החל מדצמבר מבוססי� על דבריה� של מתיישבי חבל עזה בראיונות עומק שנערכ

 כדי 2"כדור השלג" ראיונות עומק בשיטת 60� הכול נערכו למעלה מ בס,2005.1 ועד יוני

רוב . י היישובי� השוני�האפשר של דעות והשקפות בקרב תושב מגוו� רחב ככל לפרושֹ

מיעוט� נערכו במהל, ההפגנות של תושבי חבל .  המתיישבי�הראיונות התקיימו בבתי

 יושבי ראש המזכירויות 16כמו כ� רואיינו כל . מול בניי� ראש הממשלה, עזה בירושלי�

:  ראיונות עומק התקיימו ע� מנהיגי המתיישבי�5� ו3,או מזכירי היישובי� בחבל עזה

                                                 
שהגדילה את זכויות הפיצוי ובכ, , 2005צ בתחילת חודש יוני "הראיונות בוצעו לפני החלטת בג  2

  .ה את מצב� הכלכלי של המפוני�מ�היטיבה במידת
 .מה�יה שונה לגמרי או במידת זווית ראיבעל ,כל מרואיי� הפנה למרואיי� נוס*   3
  .במחקר זה לא נכללו המאחזי� והיישובי� החדשי� שהוקמו באזור לאחר פרו1 האינתיפאדה  4
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הראיונות הוקלטו או נרשמו . חברי המועצה האזורית ובעלי תפקידי� בה, פוליטיקאי�

, יתוח הממצאי� התבצע בשיטה איכותניתנ.  צוטטו משפטי� מאפייני� ומתוכ�,כלשונ�

אי� הכוונה להגיע . והוא משק* את גישותיה� הסובייקטיביות של מתיישבי חבל עזה

 לנסות המטרה היא ;ול� או על כל יישוב ויישוב בנפרדלהכללות על המתיישבי� כ

ולאייר בפני הקוראי� ובפני מקבלי ההחלטות שאינ� מצויי� בגוניה המיוחדי� של 

   .ולמה התרבותי והחברתיאת ע, סיית חבל עזהאוכלו
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  מאפייני היישובי� השוני�  1
  ועמדותיה� כלפי ההתנתקות 

יישובי� קהילתיי� בעלי גוו� , מושבי� דתיי�: יישובי חבל עזה מתחלקי� לכמה סוגי�

ויישובי� ) דתיי� וחילוניי�(יישובי� קהילתיי� מעורבי� , ותורני) לי"חרד(לאומי �חרדי

  .בדרו� חבל עזה, רוב היישובי� נמצאי� בגוש קטי*. חילוניי�

מתו, הראיונות מצטיירי� המאפייני� השוני� של היישובי� בחבל עזה ונית� ללמוד על 

. היישובי� מובאי� לפי סדר האל* בית .ת כל יישוב ויישוב לגבי תהלי, ההתנתקותועמד

ויות היישובי� או הממצאי� מבוססי� על ראיונות העומק ע� יושבי הראש של מזכיר

  .www.katif.netהאתר  וה� אומתו ע� נתוני� מתו,, מזכירי היישובי�

  . נער, דיו� על המשות* ליישובי� והמבדיל ביניה� בסוגיות הנוגעות להתנתקות2בפרק 

  

  אלי סיני 

א, יש ג� , חילוניי�רוב התושבי� .  משפחות90�המונה כ, יישוב קהילתי מעורב

 4ומתגוררות בו , 1983היישוב הוק� לאחר פינוי סיני בשנת . מסורתיי� ומעט דתיי�

רבי� . שהיו נערי� בזמ� הפינוי,  משפחות של ילדי מפוני�6ממשפחות המפוני� ועוד 

כלכלי איכותי �החת, החברתי. ומיעוט� ממקומות אחרי� באר1, הגיעו מיישובי הדרו�

וביניה� יש שעובדי� במועצה או , בעלי עסקי� ומורות, צועות חופשיי�בעלי מק: מאוד

בדיקה מסכמת , גרפולוג,  ועדת קליטה–תנאי הקבלה היו מאוד נוקשי� . "ע� המועצה

כ, , זה יישוב שבכדי להתקבל אליו נדרשו שישי� אל* שקל דמי חבר. וכס* אסטרונומי

 שנה ויש בה 22קהילה נבנתה במש, ה". שזה סידר את חת, האוכלוסייה באופ� די ברור

חת, המצביעי� דומה לזה , היישוב מעורב מבחינה פוליטית. משפחות מבוגרות וצעירות

. אנשי� לא הגיעו לכא� בגלל אידאולוגיה. " ממרצ ועד לאיחוד הלאומי–של כל המדינה 

יה ראי הרוב המכריע לא בא מתו,, למרות שיש בינינו בעלי אידאולוגיה ציונית ימנית

אלי סיני הוא ". אנשי� האמינו שזה שטח מפורז ושלא יפנו אותו. שזה שטחי� כבושי�
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לפני שלוש וחצי שני� חווה . יישוב קהילתי המבוסס על קהילה מאוד חמה ומחבקת

האירוע איחד מאוד . מחבלי� חדרו ליישוב ורצחו נערה ואת החבר שלה: היישוב פיגוע

וזה , ביישוב יש הרבה דאגה ועזרה הדדית. לקטיביג� מבחינת הזיכרו� הקו, את הקהילה

היו� טיילתי בחו1 ופגשתי את אחד הצעירי� יושב על המדרכה . "הבסיס החברתי שלו

! נישאר ביחד': אמרתי לו?' לא� נל,, אני לא יודע מה יהיה אתי': אמר לי. אֵבל וחפוי ראש

  ". ק� והתחיל לחיי,הוא אז . 'נל, למאהל פליטי� ביחד, לא יתנו לנו משהו חלופי

כי רוצי� , כיוו� שעומדי� בפני שעה קשה מאוד": התושבי� ניסחו מעי� אמנה חברתית

. אחד בשביל כול� וכול� בשביל אחד. הב7ו שרק האחדות תית� לנו כוח, לגרש אותנו

ניאבק להתיישב במקו� חלופי באות� , ובמידה ונפונה, ניאבק בכל יכולתנו להישאר

תמימות הדעי� בנושא ". אומר שמירה על המסגרת הקהילתית שזה, בתנאי� של היישו

אנשי� גרו תקופה , כשהיישוב ק�. "זה עוזרת מאוד לתושבי� ושומרת על השפיות

אנשי� מוכני� לגור . רוב האנשי� יש לה� זיכרונות טובי� מהקרווני�. ארוכה בקרווני�

אלי סיני כלול בתכנית בהתחלה לא היה ברור לגמרי ש ".באוהל כדי להישאר ביחד

אז דיברו על כ, שדווקא .  הוחלט בממשלה שהיישוב יפונה2004א, ביוני , ההתנתקות

ולכ� קל יותר " כי אינו יישוב אידאולוגי  "–אלי סיני יהיה היישוב הראשו� שייתפנה 

בתחילה ". והחלטנו לצאת למאבק משלנו, זה הדליק את כל הנורות האדומות. "לפנותו

. אחרי� מאוד התנגדו לכ, וביקשו להתרכז במאבק; לפתוח מיד במשא ומת�היו שרצו 

א, מהר מאוד התפרקה הקבוצה , נפגשו ע� עורכי די�, הראשוני� ניסו להתארג� בקבוצה

  משפחות מאותה קבוצה סיכמו ע� הִמנהלת10. כי הבינו שאי� כל תועלת בפעילות הזאת

 משפחות אחרות 7. טוחות שאכ� ילכו לש�והיו� חלק� כבר אינ� ב, שה� יעברו לבת הדר

  .אפילו תחת הרשות הפלסטינית, מעוניינות להישאר בבית�

  בדולח 

 חברות באגודה 36:  משפחות44ובו , לאומי של הפועל המזרחי�מושב עובדי� חקלאי דתי

יישוב הקבע הוק�  . רוב� מדור ההמש,,  משפחות משתייכות לקהילה8השיתופית ועוד 

. שביקשו לעסוק בחקלאות, י גרעי� של יוצאי מושבי� מחבל לכיש ומהשרו� על יד1986�ב

מרבית� עוסקי� בחקלאות .  דונ�80 עד 30ושטח� ,  מהמשקי� ה� פעילי�70%�כ

החקלאות התפתחה . "למגזר הדתי")  קטי*ירק("בלי חרקי� ירקות לייצוא ועלי� , חממות

נעזרי� בטכנולוגיה הכי , צליחי�יש כאלה שמאוד מ. אנשי� גדלו משנה לשנה. כא� יפה

אחרי� מחכירי� את ". השקיעו הרבה מאוד כס* בטכנולוגיה ובעבודה, מתקדמת

הגיל הממוצע הוא . נשי� רבות עובדות בחינו,. המשקי� ועובדי� כנהגי� או כשומרי�

רוב . הרוב בעלי השכלה תיכונית. 55והמשפחות המבוגרות ה� בגיל ,  בקירוב45
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רוב הנשי� מתהלכות בלבוש .  משפחות עלו מצרפת7�מעדות המזרח והאוכלוסייה ה� 

: יש הרבה פעילויות המשותפות ליישוב כולו, הקהילה מאוד מגובשת. צנוע ובכיסוי ראש

בגלל המצב המתוח יזמו תושבי עצמונה פעולות . סופי שבוע, טיולי�, מסיבות בחגי�

למרות ההבדלי� . ה יש לה�ה� גילו איזו קהילה שכנה נחמד". משותפות ע� בדולח

  ". אנו נהני� מהחיזוק שה� נוטעי� בנו וה� נהני� מהחמימות והפשטות שלנו, בינינו

זה עיקרו� חשוב ביותר כדי לשמור על . שהולכי� ביחד כיישוב] היא[עמדת התושבי� "

הדעה הרווחת היא שיש לקבל ". ולכ� הוחלט ללכת על ניצני�, הקהילה לאחר ההתנתקות

 4.ולכ� הוחלט ללכת ע� הפורו� החקלאי,  לגבי העתיד מתו, גישה פרגמטיתהחלטות

. עלתה ג� הדרישה לדבר ישירות ע� הדרגי� של מקבלי ההחלטות מתו, דאגה למחר

 מהתושבי� חתמו על המסמ, של השרה לבני כדי להבטיח לעצמ� מגורי� זמניי� 80%

, אנו לא רוצי� לגור באוהלי�. "בתקווה שכ, יוכלו לקד� את העתקת החממות, בניצני�

אנו חוששי� . למרות שנבכה ונצעק, אנו לא מפירי חוק. אנו מבוגרי� מדי לכ,

לא רוצי� להפסיד את . אנו חוששי� מאוד מיו� הפינוי. מהטראומה שתהיה לילדי�

אסור לנו להפסיד עונה כי ה� . במש, שני� אנו קשורי� את�. ל"הקשר ע� הקנייני� בחו

  ).ר מזכירות בדולח"יו(" ה יהיה נזק בלתי הפי, עבורנוז, יברחו לנו

  גדיד 

 משפחות בעל>ת על נחלות סמו, 46�ל.  משפחות65�לאומי המונה כ�מושב עובדי� דתי

. חלק� מצליחי� מאוד.  מה� מתפרנסות מחקלאות ומשקיה� פעילי�28�לבתיה� ו

היישוב . זר הדתיהתמחות� היא בירקות אורגניי� ובגידולי� ללא תולעי� עבור המג

חלק� , רוב המתיישבי� ה� בוגרי תנועת בני עקיבא.  משפחות22 על ידי 1982�הוק� ב

, בשנה האחרונה הצטרפו בני דור ההמש,. בני מושבי� וקיבוצי� ואחרי� עירוניי�

היישוב נחשב למבוסס . וחלק� עוזרי� להוריה� במשקי�, המתגוררי� בשכירות ביישוב

קבוצה קטנה . נשי� רבות מתהלכות במכנסיי� וללא כיסוי ראש. יחסית ואי� לו חובות

ה� לא הגיעו כ, . "של נשי� התחרדה בשני� האחרונות ומקפידה יותר מבחינה זו

, היישוב די מלוכד. ויש בית כנסת משות*, האוכלוסייה מעורבת מבחינה עדתית". ליישוב

.  היישוב לנופש משות*ופעמיי� בשנה יוצא, ועדת התרבות דואגת למגוו� פעילויות

  .הנוער פעיל בבני עקיבא

                                                 
בשאלות הוא הגו* שמקיי� את המגעי� , בהנהגת צביקה פיקסלר מג� אור, הפורו� החקלאי   4

 .ובהצעות הנוגעות לחקלאות
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חלק� . והחששות מהפינוי בקרב קבוצה זו גדולי� במיוחד, 50הוותיקי� ביישוב ה� כבני 

וג� יודעי� שיהיה לה� קשה להשתלב , מרגישי� מבוגרי� מדי להתחיל הכול מחדש

ר מתבטא ג� והדב, תושבי היישוב אינ� קיצוניי� בדעותיה�. בשוק החופשי בגלל גיל�

ההשפעה של , ביישובי� חקלאיי� כמו שלנו. "יחסית לפינוי�אליתבהתייחסות� הֵר

. כא� יש לאנשי� יותר מה להפסיד. הרבני� היא פחותה לעומת היישובי� הקהילתיי�

ג� העברת החקלאות ". כמוב� שזה לא תופס לגבי אלו שגרי� ביישוב ואי� לה� חלקות

לל ההתבססות על עבודה זולה של הפועלי� הפלסטיני� לפני� האר1 תפגע ברווחיות בג

וה� ג� חתמו על , הפתרו� של ניצני� מתקבל על דעת� של מרבית התושבי�. בחבל עזה

כדאי ללכת ביחד כי זה . "הוחלט לשמור על שלמות הקהילה וללכת יחד. כ, במזכירות

לת להסתגל כמו היכו, מונע הרבה דברי� שליליי� וג� נות� הרבה דברי� חיוביי�

ומי שאינו בחקלאות , נית� לחבר בי� כמה יישובי� חקלאיי�. ולהתאקל� במקו� החדש

ומהר ככל , לרוב תושבי גדיד חשוב שיימצא פתרו�. )המזכיר וגזבר גדיד(" אי� אתו בכלל בעיה

על א* ,  בדר, של הפורו� החקלאי5"ביטוח חיי�"לכ� ה� נוטי� יותר לדאוג ל. האפשר

  .בקי� בעמדת המועצהשיש ביניה� הד

  ג� אור 

 משקי� 50בה� ,  משפחות74המונה , לאומי של הפועל המזרחי�מושב עובדי� דתי

שעיקר עיסוק� , למחצית המשפחות משקי� פעילי�. החברי� באגודה השיתופית

רוב המשקי� בני . בגידול עלי� ללא חרקי� ובירקות אורגניי� לייצוא, בחקלאות חממות

האחרי� מתפרנסי� מיזמות פרטית .  דונ�60 עד –גדול יותר ומיעוט� ,  דונ�15

 המשפחות שאינ� חברות באגודה השיתופית גרות ביישוב 24. וממקצועות חופשיי�

חלק .  על ידי בוגרי ישיבות הסדר ובני עקיבא1983�היישוב הוק� ב. במסגרת קהילתית

. להקי� משק חקלאיואחרי� ה� עירוניי� שרצו , מהתושבי� הוותיקי� ה� בני מושבי�

ביישוב בית כנסת אחד שמתפללי� בו בנוסח . 45�50הגיל הממוצע של החברי� הוא 

לפני חמש שני� . ורק בחגי� מתקיימי� שני מנייני� נפרדי�, ספרדי� אשכנזי–משולב 

לאחרונה הוחלט לקלוט אברכי� צעירי� ביישוב ". טֹהר"הוקמה ביישוב המדרשה לבנות 

בעיקר רצינו לחזק את הנוער ולהראות לה� שלהיות דתי : "הדתיתכדי לחזק את המגמה 

ועדת התרבות . וחלק� ג� עובדי�, האברכי� לומדי�". מאמי� אינו מחייב קרניי�

בה� נסיעות לנופש והרבה שיחות , מעודדת פעילויות חברתיות כדי להפיג מתחי�

  .האספה הכלליתהמתבטאת ג� בדיוני , קיימת פתיחות רבה לדעות שונות. ועדכוני�

                                                 
 .מונח זה נוגע לכלל הנושאי� הכלכליי� והחברתיי� המצריכי� טיפול אחרי הפינוי   7
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החליטו חברי ג� , א, כחקלאי� במצוקה, כל התושבי� רוצי� להמשי, ולהתגורר במקו�

ממשלתיי� ,  מעשית מול גורמי� משפטיי�בצורה" ביטוח חיי�"לדאוג לשיש אור 

יש אנשי� שתמורת אמונת� הדתית מוכני� . "ואחרי� לקראת ההתנתקות צפויה

ההחלטה להצטר* לפרויקט ". נ� מוכני� לכ,הגישה של הרוב כא� שאי. להפסיד כס*

ר מזכירות ג� "יו(  מהחברי� חתמו על כ, במזכירות90%�ו, ניצני� התקבלה כמעט פה אחד

  ).אור

  גני טל 

מחצית התושבי� ה� חקלאי� בעלי משקי� .  משפחות90�מושב עובדי� דתי של כ

המושב נחשב למוביל . צמחי בית וייחורי�, המגדלי� ירקות וירקות אורגניי�, משגשגי�

שאר התושבי� עובדי� כשכירי� בחקלאות ובמקצועות . מבחינת הרווחיות של המשקי�

ראשיתו של היישוב בהיאחזויות בכפר דרו� ובקטי* של . ולרבי� תואר אקדמי, חופשיי�

היישוב הוק� בשנת . רוב� עירוניי�, ל וישיבות ההסדר"צה, בוגרי תנועת בני עקיבא

3�4וכל שנה נקלטו ,  משפחות35�הקבוצה הוותיקה מונה כ. לאומי� בצביו� דתי1979 

 זוגות 5� זוגות מבני דור ההמש, ועוד כ20�בשנתיי� האחרונות נקלטו כ. משפחות נוספות

תהלי, של סינו� מטע� ועדת הקליטה והדרישה לתשלו� מניית חברות . שהגיעו מבחו1

רוב . חינת רמת ההשכלהכלכלית ומב�הפכו את המושב למוביל מבחינה חברתית

דתי בנווה �הילדי� לומדי� בבית הספר הממלכתי. 50�65התושבי� הוותיקי� ה� בני 

האנשי� , הקהילה מגובשת מבחינה חברתית.  בישיבות ובאולפנות–דקלי� והבוגרי� 

ועוזרי� זה לזה כמו משפחה , חוו יחד שמחות ושכול,  שני�26�מתגוררי� יחד למעלה מ

חברי� מהצבא , כ, שישנ� חברי ילדות, יטה הייתה שחבר מביא חברהש. "אחת גדולה

תרבותיות �מתקיימות פעילויות חברתיות". שהאחד בא בעקבות האחר וחברי� מהעבודה

ולאחרונה תוגברו המפגשי� ברמה השכונתית והיישובית כדי לסייע בהתמודדות , מגוונות

שני� האחרונות הגיבוש הוא ב. הצרות מהוות גור� מאחד" .ע� הנושאי� האקטואליי�

היישוב מגובש וג� הגוש הרבה יותר מגובש ומאוחד בדעה שכול� . ברמה של כל הגוש

  ". זה חזק יותר ומעל לכל המחלוקות הקטנות על הדר,. רוצי� להישאר לחיות במקו�

. "אנו לא מרימי� ידיי�: "כל התושבי� רוצי� להמשי, ולהתגורר במקו� ודוגלי� במאבק

 דוגלי� בגישה היותר פרגמטית של 30%� וכ6ה� דוגלי� בגישת הפורו� המשפטי מ70%�כ

יש יותר מה , ככל שהמשק גדול יותר. "בעיקר בעלי המשקי� הגדולי�, הפורו� החקלאי

                                                 
שמטרתו לפטור את המתיישבי� , ד יצחק מירו�"גו* התנדבותי של משפטני� בראשותו של עו  9

  ". ליו� שאחרי"מטיפול פרטי בזכויותיה� המשפטיות ומדאגה 
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לכ� הרצו� לנהל את המשא ומת� לגבי עתיד המשקי� בוער יותר בקרב קבוצה . להפסיד

לדאוג לעתיד� בעזרת הידברות , קיי�המטרה שלה� היא לנסות ולהציל משהו מה. זו

צ בעניי� "ג� הפורו� החקלאי נוטה להמתי� עד לפסיקת בג, ע� זאת. "ישירה ומקצועית

המעבר לניצני� נולד  רעיו�.  ורק אחר כ, להחליט על דר, הפעולה7,פיצוי�תיקו� חוק פינוי

תכניות לגבי הבעיה שאי� עדיי� ". ואומ1 אחר כ, על ידי כל יישובי חבל עזה בגני טל

במיוחד בנושא , אפשר לסגור שו� דבר�ואי, הכול באוויר. ניצני� שנית� בכלל לדו� בה�

. לא ברור לנו מה המשמעות של ניצני� מבחינתנו. כי לא הכינו תשתיות לכלו�, הפרנסה

. כרגע אי� מקו� מוכ� שאני יודע עליו שאוכל להגיד לתושבי היישוב שלש� יגרשו אותנו

מבחינתנו . צ"אבל זה כנראה בשביל הבג, בניצני�טרקטורי� החלו לעבוד אני רואה שה

   ).ר מזכירות גני טל"יו(" זה עדיי� לא אומר כלו�

  דוגית 

 על ידי גרעי� שבחר להתיישב 1990נוסד בשנת .  משפחות20יישוב קהילתי חילוני המונה 

, שירותי הצלה: הי�מקור הפרנסה העיקרי הוא . 2000בתי הקבע נבנו בשנת . על חו* הי�

�החת, החברתי. אחרי� מתפרנסי� משירותי� מחו1 ליישוב. ברכות דגי� וחקלאות ימית

, 35הגיל הממוצע הוא . והתושבי� הגיעו מכל רחבי האר1 ומכל העדות, כלכלי הוא בינוני

הפעילויות . היישוב מלוכד מבחינה חברתית. 50�והמבוגר בי� המתיישבי� הוא ב� יותר מ

 חברי� מתו, 3�ביישוב פועל ועד ממונה המורכב מ. מסיבות ונופש משותפי�כוללות 

  8.ר"כולל היו,  מבחו21�היישוב ו

נוצרה ש� קהילה ייחודית שחבריה , על א* שדוגית מייצגת את כל גוני הקשת הפוליטית

כי היא חלק , צרי, לשמר את הקהילה: "מעונייני� לשמר אותה ג� לאחר ההתנתקות

 היישוב נוטה להצטר* לאמנה החברתית. "זה הער, המוס*,  שלנו כא�מאיכות החיי�
9 

ה� , התושבי� החליטו שא� ההתנתקות תתבצע. של כל הגוש לשמירה על מבנה הגוש

כל . נקבל את הגזרה כאזרחי� שומרי חוק, א� נגזר ":לא ינקטו שו� פעולה בניגוד לחוק

את זה . חלקת חו*, נו בתי� יפי�יש ל. מה שאנו מבקשי� הוא שמה שהיה לנו יתנו לנו

על אות� צו שיפא, ה� דואגי� , נהלתלִמ תושבי דוגית לא פנו ."האנו מבקשי� בתמור

  ).ר ועד ממונה ומזכיר דוגית"יו( וא השקעותיה� וער, נכסיה� ביישובמל

                                                 
 .ה לאחר כתיבת הדברי�הפסיקה ניתנ  10
  .מטע� המועצה" ועד ממונה"מקימי� ,  מספר התושבי� ביישוב קט�כאשר   11
שמטרתה ליצור תמימות דעי� בי� , אמנה חברתית הדומה לזו שהוזכרה ביישוב אלי סיני   12

 .היישובי� השוני� להישאר יחד
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  כפר דרו� 

. שוכ� במובלעת בתו, שטח פלסטיני.  משפחות80המונה , יישוב קהילתי חקלאי תורני

לאחר מלחמת ששת הימי� . א, נפל במלחמת העצמאות, ישוב הוק� לפני קו� המדינההי

 על ידי יוצאי 1989היישוב התפרק והוק� מחדש בשנת . ל"הוקמה במקו� היאחזות נח

 משקי� 10�ביישוב כ. בעיקר מירושלי� ומכפר מימו�, ישיבות מרכז הרב ואור עציו�

זור תעשייה ובו מפעל לירק נקי מחרקי� א,  דונ� כל אחד20�חקלאיי� פעילי� בני כ

מכו� התורה "ביישוב פועלי� . ומפעל לירקות מצונני�, ל ולשוק המקומי"המייצא לחו

ספרייה , תלמוד תורה, דתי�בית ספר ממלכתי, לשאלות הלכתיות בחקלאות" והאר1

�כלכלי בינוני עד בינוני�התושבי� ה� ממעמד חברתי. תורנית ומכו� להתפתחות הילד

רבי� עוסקי� בהוראה במסגרות . או כללית/רוב� בעלי השכלה רחבה תורנית ו, בוהג

  . 40והמבוגרי� ה� כבני , 30גיל� הממוצע הוא . שונות וכ� במקצועות חופשיי�

בתנאי שישמרו על , א, קולט ג� בני מגזרי� דתיי� אחרי�, היישוב הוא בעל אופי תורני

רוב הילדי� .  לרוב התושבי� אי� טלוויזיה בבית.כללי התנהגות מסוימי� ועל לבוש צנוע

, מרגישי� את האווירה הקהילתית. "ומיעוט� בעצמונה, לומדי� בתלמוד תורה במקו�

, הרבה לימוד ע� הילדי�, אווירה ברמת השיעורי�. את האופי הקהילתי והתורני ביישוב

אלא , ית הספרהלימוד אינו מתחיל ומסתיי� בב. הנושא של החינו, הוא בראש החשיבות

הילדי� , אחר הצהריי� מתארגני� להמש, לימוד בחברותות. ממשי, לאור, כל היו�

ג� בגלל היקפו הקט� וג� בגלל , "משפחתי"היישוב הוא בעל אופי ". והמבוגרי� כאחד

במהל, האינתיפאדה . הצרות והקשיי� שהתושבי� מתמודדי� את� במש, שני�

,  מתושבי כפר דרו� ועוד אחרי� נפצעו5 נרצחו :הראשונה והשנייה הפגיעה הייתה קשה

כול� . הקהילה התגבשה עוד יותר, היישוב רק גדל והתחזק, אחרי פיגוע כזה. "בה� ילדי�

   ".נותני� יד ועוזרי� אחד לשני

ביישוב החליטו לנקוט צעדי� ". א, נגד ההתנתקות, בכפר דרו� האנשי� בעד המדינה"

זה עתה סיימו להרחיב , בוני� קומה שנייה בבית�אנשי� :  ממשיכי� לבנות–מעשיי� 

היישוב . ממשיכי� לפי התכניות ומתעלמי� מההתנתקות הצפויה, את בית הכנסת

  .ממשי, לקלוט משפחות ומחפש פתרונות דיור עבור�

אנשי� באמת חושבי� ומאמיני� . אנשי� מרגישי� שבנו פה מפעל חיי� ולמעלה מזה"

לא מתו, נאיביות שלא יכול להיות , ה מעמיד בפנינו"הקבשמדובר בניסיו� ש, שנישאר פה

אנשי� נגד המהל, . אלא עושי� פעולות מעשיות כדי שהכול יישאר כמו שהוא, אחרת

ברמה , מתו, מחשבה שזה מהל, בעייתי לע� ישראל כולו, של התנתקות באופ� מוחלט

 התקבלה ".ש ובכלל"ליו, תקדי� למקומות אחרי�, זו תחילה של תופעה. הארצית
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. החלטה לא לדבר על היו� שאחרי ולא להתייחס לשו� פעולה שנוגעת ליו� שאחרי

, על הרכוש, א* אחד לא מדבר על כס*, אספות החברי� מתמקדות בדרכי ניהול המאבק

נתנו לילדי� לצייר , הגיעו מכתבי� מהִמנהלת. "על מה יהיה והיכ� נהיה ביו� שאחרי

לא נעשה שו� רישו� או תיעוד של מה שקיי� . עליה� ושלחנו את הציורי� בחזרה

הוחלט שלא להזמי� ליישוב את אנשי הפורו� . לא ברמה הציבורית ולא הפרטית, ביישוב

כא� החקלאי� מובילי� את . המשפטי כדי שלא יחלישו את הרוח השוררת ביישוב

" רגיל וממשיכי� את סדר יומ� ה10 "קר� מאמי� וזורע"העשייה נגד ההתנתקות והתחברו ל

   ).ר מזכירות כפר דרו�"יו(

  מורג 

1983�ל שהתאזרח ב"ראשיתו במאחז נח.  בתי אב40�המונה כ, דתי�מושב עובדי� חקלאי ,

המייסדי� היו בעיקר בני מושבי� . שמשתיי, לאיגוד המושבי� של הפועל מזרחי

  דונ�60 עד 10שהתבססו על גידולי� בחממות על שטח של , בני עדות המזרח, מהדרו�

רוב� מעדות ,  הצטרפה קבוצה של עירוניי� בעלי מקצועות חופשיי�1985�ב. למשפחה

היישוב לא הצליח לגדול . חלק מהנשי� מתהלכות ללא כיסוי ראש ובמכנסיי�. המזרח

רי� "מפצמ, בתקופת האינתיפאדה סבל היישוב מירי בלתי פוסק.  משפחות20�מעבר לכ

אשכנזי� , רוב� ממרכז הרב, וצת בני ישיבותכדי לחזק את היישוב הגיעה קב. ומטעני�

קבוצה . שבו לומדי� ג� אברכי� מיישובי� אחרי� בגוש, והקימה כולל ביישוב, עירוניי�

העדתיי� , זו התקבלה על ידי הוותיקי� בחששות כבדי� בגלל הפערי� הדתיי�

ח ובעקבותיה התפת, א, עד מהרה נוצרה הרמוניה בי� הקבוצות השונות. והתרבותיי�

מדיניות� של בני הישיבות הייתה . היישוב ושגשג והוקמו בו בנייני ציבור ובתי קבע

כל חז� לפי הנוסח המוכר , כול� מתפללי� בבית כנסת אחד. להשתלבות מלאה ביישוב

חלק� , ולמרות שהנוער לומד בבתי ספר שוני�, התפתחה עזרה הדדית בי� הנשי�. לו

עשינו במורג : "ות בתנועת הנוער היא משותפתהפעיל, בעצמונה וחלק� בנווה דקלי�

ופתאו� עומדת על הפרק , מהפ, כזה גדול והגענו לאחת הנקודות הכי מדהימות

היו� כול� בנו . זה היה פחות דרסטי, בתקופת הקרווני�. יש עצבות גדולה... ההתנתקות

שלא הצלחנו להביא אנשי� . ויש שמחת ילדי�, ר וגינה של דונ� וחצי" מ200, בתי�

, הצלחנו לחבר אות� לגוש ולמורג ברמות גבוהות, התחברו לאר1 ישראל ברמה גבוהה

   ".חיברנו אות� לאידאולוגיה בלי שהרגישו

                                                 
  . של משקיעי�כ לשעבר חנ� פורת בעזרת� "קר� להמש, הזריעה והשתילה שייסד ח   13
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וג� , ע� הקו של הפורו� המשפטי ומועצת חו* עזה" להתיישר"תושבי היישוב החליטו 

ידי הפורו� המקו� שיוחלט על ... בכל מקו� שיהיה, להישאר ביחד כמו היו� ג� בעתיד"

הוחלט לא לשלוח , למרות חששותיה� של המשפחות". המשפטי יהיה מקובל על כול�

הציפייה היא שהמועצה תדאג ליו� . נציג לפגישה ע� ראש הממשלה וע� כל גור� אחר

א, , החקלאי� במורג מאוד לחוצי� מבפני�. "או שהפורו� המשפטי ידאג לכ,, שאחרי

ופחות או יותר , לא עזב, א* אחד לא הל, לִמנהלת. ה� לא משדרי� את זה כלפי חו1

כנראה , ברו, הש�. זה מצב שבמקו� אחר לא היה מתקבל על הדעת. כול� מגובשי�

�חוק פינוי. חקלאי� חוששי� מ2בד� הנכסי� וההשקעות שלה�, ע� זאת". שטוב לה�

ית� צ י"והחקלאי� מצפי� שבג, פיצוי אינו משק* כלל את השווי האִמתי של הנכסי�

בקרב בני הישיבות . מענה לחלק מהבעיות ואינ� מוצאי� לנכו� לפעול לפני פסיקתו

נותנת כוחות שמקריני� על היישוב "' הדאגה אינה רבה כי האמונה הדתית והביטחו� בה

   ).ר מזכירות מורג"יו(" כולו ומחזקי� אותו בצורה יוצאת מהכלל

  דקלי�נווה 

הוא משמש מרכז . הגדול מבי� יישובי חבל עזה, אב בתי 500�דתי המונה כ�יישוב קהילתי

ובו שוכני� המוסדות והשירותי� המרכזיי� הניתני� לתושבי , אזורי לכל יישובי הגוש

מרכז מסחרי , מגוו� שירותי חינו, וישיבות, שירותי בריאות ודת, המועצה האזורית: הגוש

 הצטר* 1985ובשנת , יתבחלקו על ידי מפוני ימ, 1983�היישוב הוק� ב. ואזור תעשייה

קבוצת , בני דור ההמש,, מאז נקלטו צעירי� שחיפשו איכות חיי�. ליישוב הגרעי� העיקרי

מבחינה עדתית , מבחינת הגיל". בני מנשה"קבוצת עולי� מצרפת וקבוצה של , אברכי�

האוכלוסייה בנווה דקלי� היא חת, אופייני של ע� ישראל , כלכלית�ומבחינה חברתית

�חלק מהילדי� לומדי� בבתי ספר ממלכתיי�. תורני הטרוגני�ישוב הוא דתיהי    .כולו

ביישוב יש מיעוט . דתיי� וחלק� במסגרות חרדיות לאומיות אחרות ביישוב ובעצמונה

  .בעיקר בני נוער שחזרו בשאלה, חילוני

או לקהילה בתו, , קיימת הכרה חזקה של השתייכות לקהילה, על א* גודלו של היישוב

, על שכונת המגורי� וקבוצת הגיל, הקשרי� החברתיי� מבוססי� על ותק ביישוב. קהילה

הפעילות החברתית מתקיימת בקהילות השונות או . על עדה ומידת האדיקות הדתית

פעילותו של מטה המאבק איחדה את . בשכונות ולאו דווקא באירועי� לכלל היישוב

לכל קהילה בית כנסת לפי . פתהקבוצות ובני הנוער לגוניה� השוני� לפעילות משות

אנשי� נוהגי� להתפלל לפחות חלק מהתפילות ג� , א, בניגוד למקובל, הנוסח שלה

אלא לפי טע� אישי ונטייה , וג� ההתקשרות לרבני� אינה עדתית, בבתי הכנסת האחרי�

החל , וביתר שאת מאז איו� ההתנתקות, 2000מאז פרו1 האינתיפאדה בשנת . רוחנית
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, הציבור נשע� יותר על הרבני� המקומיי�. , של התחזקות דתית ואמוניתביישוב תהלי

בעיקר , חלק�. חלק מהאנשי� מקפידי� יותר במצוות ומגיעי� יותר לשיעורי� תורניי�

בציבור האמוני יש . א* הוציאו את הטלוויזיה והעיתונות החילונית מבתיה�, צעירי�

 על הרבני� והחלטותיה� בכל עניי� שסומכי�, "עמ,"א, ג� , בוגרי ישיבות, אברכי�

  . ועניי�

שלפיו , מזכירות נווה דקלי� אימצה את הקו של מטה המאבק ושל ראש מועצת חו* עזה

הפורו� המשפטי הוא הסמכות הבלעדית שתטפל עבור� בנושא ההתנתקות ובתכנו� 

נהגה לנו כה, הקו שלנו הוא שכל עוד הפורו� המשפטי קיי� ופועל עבורנו. "היו� שאחרי

לא ע� נציגי הִמנהלת ולא , וכתושבי� אל לנו להיות שותפי� לכל מה שקשור להתנתקות

מזכירות ". זה בא מתו, גישת הרבני� במקו� ומתו, אמונה דתית. ע� נציגי הממשלה

היישוב קיבלה על עצמה ליידע את התושבי� בכל הנוגע לפעילות הפורו� המשפטי ובכל 

המזכירות ג� פועלת לחזק את . ת מנהליות אחרותהקשור למילוי טפסי� או דרישו

היישוב . "דפי מידע וערבי הסברה לכלל התושבי�, החוס� הפנימי ביישוב בעזרת חוגי בית

ויש , וזה קשור ללחצי�, היו לאחרונה מספר התקפי לב. יש חלק שמוטרד מאוד, מוטרד

 האוכלוסייה ,כמו משפחות שכולות, משנה לה� החרדות קשות במיוחד�מספר קבוצות

  ". כרגע חרדות אלו מתועלות ומטופלות על ידי הקהילה. ועוד" בני מנשה", המבוגרת

אלא מתמודדי� את� , לא מתעלמי� מהבעיות. לרוב התושבי� אמו� מלא במזכירות

ניתנה הנחיה לתושבי� לסרב . באמצעות הפורו� המשפטי ולפי רוח הרבני�, אחרת

למרות זאת קיי� . , במקביל למלא טפסי� פנימיי�א, למלא טפסי� לגורמי� חיצוניי�

ביטוח "יש לנקוט גישה של , מיעוט פרגמטי הטוע� שלאחר שההחלטה התקבלה בכנסת

ויש לשת* פעולה ע� הממסד כדי להבטיח , למקרה שההתנתקות בכל זאת תתבצע" חיי�

אבל הרוב חוששי� שגישה זו תתפרש ככניעה ומעדיפי� . את הפתרו� הטוב ביותר

המאבק יהיה ע� הפני� . "ר המזכירות את הטיפול בפתרונות לגבי העתיד"להפקיד בידי יו

". וההנהגה תל, בהתא� לרוב, הרוב אינו כזה, למרות שיש ציבור קיצוני יותר. אל היישוב

לאנשי� מאוד חשוב לשמור על ". ללכת ביחד כקהילה אחת לניצני�"היישוב החליט 

כלומר להעתיק את הגוש ,  בסמיכות ליישובי� אחרי�צביו� הקהילה הקיי� וג� לגור

וזה עלול לגרו� להתפרקות הקהילה , דיור זמני יאל1 את האנשי� לעבור פעמיי�. כגוש

  ).ר מזכירות נווה דקלי�"יו(
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  ניסנית

בי� התושבי� .  משפחות300�המונה כ, דתי�מסורתי�חילוני, יישוב עירוני קהילתי מעורב

עובדי , אנשי מכירות, בעלי מפעלי� באזור התעשייה ארז, ובמנהלי יזמות פרטית בייש

. רוב תושבי ניסנית עובדי� ביישובי� ובערי� באזור. חינו, והוראה ושירותי� למיניה�

הוא התאזרח כאגודה שיתופית . 1980ל בשנת "היישוב עלה על הקרקע כהיאחזות נח

על בנייה , אריאל שרו�, דאז הורה שר השיכו� 1993בשנת . ונהפ, אחר כ, ליישוב עירוני

.  יחידות דיור200ואחר כ, נבנו בבנייה קלה עוד ,  יחידות דיור על ידי סולל בונה100של 

התושבי� . ונמכרו בזול וללא ועדת קבלה, קרקע ומרווחי� יחסית�הבתי� ה� צמודי

ההבדל בי� ניסנית והעיר זה השקט והשלווה . "אבל בעיקר מהדרו�, הגיעו מכל האר1

הציבור מעורב במה . הילדי� עצמאיי�. אי� רעש והמולה וסכנה ממכוניות. רגיעהוה

, כמחצית התושבי� ה� בני עדות המזרח". שקורה ויש נגישות ופתיחות לנציגי הציבור

והשאר , כשליש מהתושבי� דתיי�. ויתר� אשכנזי� ותיקי� ועולי� מחבר העמי�

אי� הרבה ". מכבדי� אחד את השני, מותאי� מלח, חיי� טוב ביחד. "מסורתיי� וחילוני�

אבל יש אירועי� ציבוריי� כלליי� לתושבי כל , פעולות המשותפות לכל היישוב

נכנסי� , הדלת פתוחה, כמעט כול� מכירי� את כול�, בכל זאת. היישובי� בצפו� החבל

יש . הילדי� לומדי� בשער הנגב ובאשקלו�. יושבי� יחד ועוזרי� זה לזה, אחד לשני

כא� ה� . "בי� שהגיעו מדירות שיכו� קטנות בעיירות פיתוח ומאוד התקדמו בניסניתתוש

יש שקיבלו משרות חדשות כי ". המקו� נת� לה� אפשרות להתפתח, הלכו ללמוד

זה . "המצב הביטחוני הקשה בשני� האחרונות לא הבריח תושבי�. הקהילה התפתחה

, שי� מאוד אוהבי� את המקו�אנ. היה בעיקר בגלל החיזוק שה� קיבלו אחד מהשני

  ".כנראה שהמקו� טוב לה�

ניסו ללכת , אנשי� חיפשו פתרונות פשוטי�. ע� החלטת ההתנתקות היו חששות ביישוב

ועוד קבוצה ,  משפחות התארגנו ע� תושבי� מאלי סיני לעבור לבת הדר38, ע� הִמנהלת

הבינו שהוליכו אות� ה� . היו� ה� אינ� בטוחי� שהָיזמה תצא לפועל.  לכרמיה–קטנה 

היו שטענו . שהפיצוי שמציעי� לה� לא יאפשר רכישת דירה דומה לדירה הקיימת, שולל

. ולכ� דרשו לשלוח נציג לפגישה ע� ראש הממשלה, "ביטוח חיי�"שלא נעשה מספיק כ

. שהיו הרבה הבטחות שווא, א, מסתבר שדבר לא התקד�, בהתחלה היו אופטימיי�

ולאנשי� , בית ועבודה, חששו שהפסידו את הכול, אש באדמהאנשי� הסתובבו ע� הר"

כל . פינוי פשוט דיכא את האנשי��הסכו� הנמו, של חוק פיצוי. האלה זה מה שיש לה�

. ה� יהפכו לנזקקי� של מחלקת הרווחה. מה שהתקדמו והשיגו כא� יילקח לה� ב� לילה

 א� ההתנתקות תצא ".ה� ראו שכל ההפחדות לא מתממשות, אחר כ, ה� התעודדו קצת

אנו חושבי� . "הקו המנחה של תושבי ניסנית הוא להמשי, ולהתקיי� כקהילה, לפועל
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הנהלת היישוב קבעה ". שכקהילה יהיה קל יותר לעבור את התקופה הקשה ביחד

התושבי� מביני� שהמועצה . "שניסנית מצטרפת למאבק ע� כל היישובי� בחבל עזה

, היא הצליחה ליצור חברות ואחווה בי� כל היישובי�. בחבל עזה שונה ממקומות אחרי�

וזה בהחלט , המועצה מאוד מאוזנת מבחינה תקציבית. חילוני�דתי, דרו��ללא קשר לצפו�

וכ, , לפתח הכול מחדש, היא תמשי, לדאוג לנו, ברגע שנתפנה ביחד ע� המועצה. מלמד

המקו� המועד* על ". יישמרו מקומות עבודה ומקורות פרנסה של רבי� מהתושבי� כא�

ר מזכירות "יו(בגלל שהאזור דומה והשטח יכול להכיל את כל הגוש , התושבי� הוא ניצני�

  ).ניסנית

  נצר חזני

תחילתו של היישוב .  משפחות80�המונה כ, מושב עובדי� דתי של הפועל המזרחי

מרבית התושבי� עוסקי� בחקלאות אורגנית . 1977�ל שהתאזרחה ב"בהיאחזות נח

20�כ.  דונ�20והממוצע הוא ,  דונ�50� ל15גודל החלקות נע בי� . ל תבליני� לייצואובגידו 

 17נית� למצוא בני . המאפיי� את האוכלוסייה הוא ההטרוגניות. משפחות אינ� חקלאיות

. וכמעט כל הזרמי� הדתיי� מיוצגי� ביישוב, משכילי� ומשכילי� פחות, עדות שונות

מבחינת . פחות של אברכי� הלומדי� בנווה דקלי� מש6בשנתיי� האחרונות הצטרפו 

יש רק בית כנסת אחד ונוסח , למרות ההבדלי�. כל אחד נוהג לפי ראות עיניו, הלבוש

בשני� . הקהילה מתפקדת היטב, למרות הש?נ>ת. תפילה אחיד המקובל על הכול

דור חלק� בני , האחרונות הייתה תנופת קליטה של צעירי� להבטחת המשכיות מאוזנת

יש פעילות . כול� עוברי� ועדת קליטה ומבדקי מיו� בסוכנות. ההמש, וחלק� מבחו1

 נסיעה –לכל היישוב " סיבה למסיבה"כל חג הוא . שתוגברה לאחרונה, חברתית ענפה

ההיענות לפעילויות היא .  ומתקיי� מגוו� שיעורי אמונה–חגי� וכדומה , משותפת לנופש

  . דאולוגיותגבוהה ועוקפת את המחלוקות האי

א, לעסוק ג� ביו� שאחריו ולנסות לעבור , עמדת היישוב היא שיש להתמקד במאבק

ללכת ביחד זה הכי . "יצטרפו ג� ה�, א� כל היישובי� יסכימו על ניצני�. כקהילה אחת

. זה הקו המוביל של כול�, זה חשוב יותר משיפור הסעיפי� האחרי�, חשוב לאנשי�

הוחלט ללכת  ".ילה תמשי, להישאר ביחד ג� במקו� אחרהרצו� של רוב� ככול� שהקה

וה� קיבלו על , המזכירות בקשר את�. והתושבי� סומכי� עליה�, ע� פורו� המשפטני�

להגדיר . א: שלוש דרישות עקרוניות נקבעו כחשובות ביותר. עצמ� לטפל ביו� שאחרי

לכונ� מועצה . ב. וכ, למנוע עקירה פעמיי�, את מגרש הקבע בחלקה עצמה כבר מהתחלה

. פיצוי�לקבוע תיקוני חקיקה לכל העוולות שבחוק פינוי. ג. נפרדת למפוני חבל עזה

יש מיעוט שסבור ; התברר שאי� אחדות דעי� ביישוב, למרות ההחלטות האלה
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לפחות בכל הנוגע , שהחקלאי� צריכי� להתייצב בחזית המשא ומת� מול גורמי הממשלה

אבל הרוב סבורי� שפעילות כזו , צטר* לפורו� החקלאימיעוט זה ה. לנושאי� חקלאיי�

יש כעס כלפי הפורו� החקלאי בכללותו ויש כעס : "גושי�עלולה לפגוע במשא ומת� הכלל

 אבל החברות .כי זאת פגיעה במהל, כולל, כלפי אלו מהיישוב שבחרו להצטר* אליו

   ).ר מזכירות נצר חזני"יו(" ברמה האישית נשמרת

  נצרי�

היישוב הוק� כהיאחזות .  משפחות70�לאומי ותורני המונה כ�לתי חקלאי חרדייישוב קהי

אחר כ, התפרק הקיבו1 ;  על ידי הקיבו1 הדתי1984 והתאזרח בשנת 1972ל בשנת "נח

יש לו שטחי . היישוב שוכ� במובלעת מבודדת במרכז רצועת עזה. ונהפ, ליישוב קהילתי

וכ� לול פטמי� . מנגו וירק ללא תולעי�, ואשבה� מגדלי� עגבניות לייצ, חקלאות נרחבי�

וישיבת " ה"דר, אי"בית מדרש , מדרשה ליהדות, ביישוב בית ספר יסודי. ומחצבות חול

כי הוא מוק* שטחי� , החמיר המצב הביטחוני ביישוב, מאז הסכמי אוסלו. הסדר

  .פלסטיניי�

בעניי� ההתנתקות תושבי היישוב והמזכירות אינ� מוכני� להשתת* בשו� דיו� או שיחה 

והיו� , הסוגיה העקרונית היחידה היא מה קורה היו�. "מתו, איסור שקיבלו על עצמ�

ומתכנני� את , הכול כרגיל. כ, דעת הרבני� במקו�. יו��כול� עובדי� ועסוקי� בחיי יו�

  ).ר מזכירות נצרי�"יו(" להמשי, בשגרה... מתו, אמונה גדולה, במקו�, המחר כא�

  עצמונה 

ביישוב מגוו� מוסדות חינו, ברוח .  בתי אב80תורני המונה �י"קהילתי חרדל� שיתופייישוב

שמשמשי� את תושבי הגוש , )ל"מהזר� של ישיבת מרכז הרב וחרד(תורנית �דתית

1978�היישוב הוק� ב". עֹצ�"צבאית �וכ� מכינה קד�, המעונייני� בחינו, במוסדות פרטיי� 

עצמונה היה  בראשיתו .וידוובה להסכמי קמפ דיי כתגעל ידי בוגרי ישיבת מרכז הרב

היישוב על פיו כל משפחות שלפני מספר שני� עבר תהלי, הפרטה ו, ישוב שיתופיי

 10ומתוכ� רק , למסגרת השיתופית –משפחות  25�אגודה הקהילתית ומשתייכות ל

מלאה ועזרה  הרמוניהקיימות   האלהבי� שני הגופי�. מתפרנסות מהנכסי� המשותפי�

תרנגולי הודו של  �לוליב, גידולי שדה באזור הבשורב  מתמקדמשק השיתופיה .הדדית

. המתקדמות בישראל והגדולות מ– היה ומשתליחברת בנבעצמונה  .רפתובוהודוני� 
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ועל פי רוב שני בני הזוג עובדי� , ) ילדי� למשפחה12עד (המשפחות מרובות ילדי� 

  . ביישוב או בסביבה הקרובה

זו שונות שהתכנסה : " מה� בני ישיבות ומה� בעלי תשובה– מרקע מגוו� האנשי� באי�

כיבוד , חיבת הדת, תנאי הקבלה ה� כבוד לדת, עצמונה מתנהלת כחברה סגורה". לקהילה

עיתונות , למשפחות אי� טלוויזיה. תלמידי חכמי� וקבלת רב היישוב כסמכות העליונה

ע� . מתבצע במסגרות נפרדות לבני� ולבנותוחינו, הילדי� , חילונית או חיבור לאינטרנט

חלק מהעובדי� והתלמידי� באי� מיישובי� אחרי� וחלק מתושבי עצמונה , זאת

נמצאי� בגבול של כל ', הגבול'אנחנו אנשי . "מועסקי� ביישובי� אחרי� בסביבה

לאמונה , לצבא, לציונות, לגבולות המדינה, לתורה, שייכי� לאר1 ישראל: הדברי�

אנחנו בהתיישבות אבל , אנחנו בצבא אבל מקשיבי� לרבני�. חכמי� וברבני�בתלמידי 

שמחבר בינינו זה לא ] DNA[א "הדנ. אנו שייכי� לכול� אבל לא לא* אחד, ערכיי��לא חד

, לא הקרווילות מפחידות אותנו, האתגר החברתי והלאומי, אלא השליחות, איכות חיי�

לכו חזקו מפעולות 'פי משנתו של הרב קוק אנו הולכי� ל. רק הרוחניות, לא הגשמיות

. כשנגיע אליה נתמודד. הקהילה בעצמונה חזקה מספיק להתמודד ע� כל בעיה. 'הש�

  ". ג� החלשי� נשעני� על החזקי�, הכול מסתדר, כשהקהילה חזקה

אי� ... יו� פקודה הוא יו� גאולה ולא חורב�: "מזכירות עצמונה אינה עוסקת ביו� שאחרי

, שאחרי� יתכננו עבורנו, במידה וגו* כמו הפורו� המשפטי דואג ליו� שאחרילנו בעיה 

ההתארגנות לעתיד מסתכמת בדאגה שיהיה ". אבל שלא יצפו שאנו נשת* פעולה את�

האנשי� לא . "כול� ביישוב בדעה אחת מבחינה זו. לא יותר מזה, היכ� לשי� את הראש

 ".פתלתולהנסתרות ודרכו ' הולפעמי� דרכי ', מודאגי� מאחר שה� רק שליחי ה

לא מתו, מחשבה שזה מקו� : "התקבלה החלטה עקרונית ביישוב בזכות תכנית ניצני�

. זה קרוב מדי לפאבי� ולקניוני� של אשדוד ואשקלו�, זה לא אזור גבול. אידאלי עבורנו

צור, . אבל בתקופה האחרונה מצאנו שאנו עוסקי� בחיזוק החלשי� בכל הגוש כולו

נשקול ג� , לכ� במידה והגוש יפונה כולו לניצני�. ב אותנו לכלל תושבי הגושהשעה קיר

וזה אתגר , כלפי האוכלוסייה האחרת, היו� אנו מרגישי� אחריות כלפיה�. אנו להצטר*

אזור ". שעומד בפני עצמו ומצדיק את תמיכתנו בהליכה של כל היישובי� כגוש אחד

אנו שוקלי� את הכל . "ר אזורי� אחרי�ניצני� מציע מגוו� פרנסות גדול יותר מאש

  ).ר מזכירות עצמונה"יו(" מתו, דאגה לכלל ולא מתו, דאגה אישית, בצורה מאוד אחראית
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  פאת שדה 

 מה� עוסקות 15�ו,  משפחות19ביישוב . יישוב קהילתי חילוני שמשתיי, למרכז החקלאי

התושבי� . 1993היישוב הוק� בשנת . בעיקר ירקות לשוק המקומי, בחקלאות חממות

. כלכלי נמו, וללא עיסוק מוגדר�רוב� בני עדות המזרח מרקע חברתי, הגיעו מאשקלו�

. ורוב� נהני� ממצב כלכלי סביר, במש, השני� בנו בתי� והחלו לעסוק בחקלאות

. בי� השאר בגלל בעיות חברתיות וחילוקי דעות פנימיי�, היישוב לא הצליח להתפתח

 שאינ� תושבי 3� תושבי היישוב ומ2�גודות מורכב מהוועד הממונה מטע� רש� הא

  .ר המזכירות"ביניה� יו, היישוב

א, ". כי בס, הכול טוב לאנשי� כא�, אי� ספק שכול� רצו להמשי, ולחיות בגוש קטי*"

מיהרו התושבי� לסכ� על מעבר , כשהתברר שפאת שדה כלולה בתכנית ההתנתקות

נהלת לחפש יישוב קט� שנית� לסגור אתו היה כא� כנראה אינטרס של הִמ. "למפקיעי�

שהנה יש כבר , הִמנהלת הייתה מעוניינת ליצור לח1. ולכ� הכול התקד� מהר, עסקה

בהתחלה נרשמו ". והיא בחרה ביישוב הקט� והחלש הזה, יישוב של� שמוכ� להתפנות

  ). שדהפאתר מזכירות "יו(כנראה בגלל בעיות חברתיות ,  מה� התחרטו6, א, בינתיי�, כול�

  קטי.

מרבית� מתפרנסות מענפי .  משפחות60�המונה כ, תורני�מושב שיתופי קהילתי דתי

ידולי ירקות ללא ג, רפת קטי*, משתלות קטי*, מפעל פלאמקס: תעשייה וחקלאות במקו�

. חלק מהתושבי� ה� בעלי עסקי� קטני�. קט למוצרי בד לא ארוג�תולעי� ומפעל בד

ביישוב מספר . הי� והמדבר, טי* ללימודי הסביבהכמו כ� פועלת במקו� ישיבת ק

תחילתו של . א, ג� ה� עובדי�, משפחות אברכי� הלומדי� בכולל ביישובי� אחרי�

ישיבות  ,שוב התגבש מבוגרי בני עקיבאי גרעי� הי.1985ל בשנת "היישוב בהיאחזות נח

15� בס, הכול כ– תקופת הכשרה במושב בני דרו� ועברש, ל והצבא"הנח, ההסדר 

המשפחות .  פתח המושב את שורותיו ג� לקליטה קהילתית1992בשנת . משפחות

. לאומי והנשי� מקפידות פחות על לבוש צנוע�הוותיקות משתייכות לזר� הדתי

בשני� האחרונות יותר ). לי"חרד(לאומי �המשפחות החדשות נוטות יותר לזר� החרדי

ומשמעות הדבר היא , י� בעצמונהויותר משפחות שולחות את ילדיה� לבתי הספר הפרטי

מי שזה לא . מי שבא לכא� היו� יודע שזה הכיוו� ואלו התנאי�. "לי"אורח חיי� חרד

הוחלט להקפיד לקלוט משפחות צעירות לא רק מבני ". מראש לא ייכנס, מתאי� לו

כדי לשמור על איזו� מבחינת , אלא כל מי שיימצא מתאי� על ידי ועדת הקבלה, היישוב

  .התושבי� מקיימי� קשר טוב ע� היישובי� הקרובי�. ות הגילאיתההתפלג
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מאחר שהקנייני� הפסיקו את הזמנותיה� , מצב� הכלכלי של חלק מהמפעלי� אינו קל

איש , למרות זאת. וג� בעלי העסקי� הקטני� סובלי� מאוד, ודאות לגבי העתיד�בגלל אי

אנשי� מתביישי� להודות עד ו, קשה לה�, כול� מנסי� להחזיק מעמד, לא פנה לִמנהלת

, הרוב המוחלט של התושבי� חי כרגיל. יש ימי� קשי� יותר ויש פחות. "כמה מצב� קשה

בקרב בעלי המקצוע והמפעלי� זה . משתדלי� לשמור על שגרה בטירו* הזה של הלחצי�

שאנחנו נשארי� ", רוב היישוב בטוח שלא תהיה התנתקות". יותר קשה מאשר לשכירי�

רק מעטי� היו רוצי� לנקוט ; "מאבק ללא אלימות"א, ב, שי� נכוני� להיאבקואנ, "כא�

אחרי� אפילו אינ� מוכני� לדבר , יש הדבקי� בקו של הפורו� המשפטי. קו יותר קיצוני

, הוחלט שא� עורכי� אספת חברי� לדיווחי� על הנעשה על ידי הפורו� המשפטי. על זה

לתת , אנו הולכי� בי� הטיפות, כמזכירות ".עורכי� במקביל אספת חברי� בנושא המאבק

א, יש כאלה שאומרי� שאנו כא� לֵנצח ואי� . מענה למי שרוצי� לדאוג לצד המשפטי

ההתפלגות ". ה קובע את המהלכי�"שהקב, לדבר ע� שו� עור, די� בנושא אר1 ישראל

ויש טועני� , יש מיעוט קט� שטועני� שאסור כלל לדבר על הנושא: היא נורמלית

אבל הרוב נמצאי� באמצע ומניחי� לפורו� המשפטי . ייבי� לדבר על כס* ועל העתידשח

יש הסכמה כללית לא לפנות לִמנהלת או למוסדות . לנהל את הענייני� עבור כול�

הוחלט שהתושבי� לא יסכימו להכניס מודדי� לבתי� כדי . רק לפורו� המשפטי, המדינה

.  את הָיזמה של ניצני� כדי לשמור על האחדותהגישה כרגע היא לקבל. להכי� תיקי תיעוד

ההחלטה בשלב זה היא לא להתבדל ", למרות שיש המעדיפי� אתגרי� רציניי� יותר

   ).ר מזכירות קטי*"יו(" מהכלל

  רפיח י� 

 מתפרנסות מחקלאות 15�כ,  משפחות25המונה , מסורתי�חילוני, ישוב קהילתי מעורב

. וחלק מהתושבי� ה� בעלי מקצועות חופשיי�, ביישוב מתפרות בבעלות פרטית. חממות

, בעיקר מדרו� ומרכז האר1,  על ידי משפחות מיישובי� עירוניי�1984�היישוב הוק� ב

היישוב לא הצליח . א, היו ג� משפחות שעזבו,  הגיעו משפחות נוספות1986ובשנת 

ב רו. היה גל עזיבות גדול יחסית, וכשהמצב הביטחוני באזור התערער, להתמסד

הצביו� של . מבני עדות המזרח, המשפחות ה� מסורתיות או חילוניות בעלות רקע דתי

הקימו בית , אנשי� באו צעירי�. "ההשכלה היא על פי רוב תיכונית, היישוב הוא מסורתי

המקו� סגור ". לא הגיעו לכא� מיליונרי�, ה� השיגו הכול בכוחות עצמ�. לתפארת

היו תקופות טובות . � החברתי מצב� הוא עדי� מאודולכ� מבחינת המרק, ומבודד יחסית

רוב . ותקופת האינתיפאדה א* גיבשה את מי שבחרו להישאר, של אחווה ועזרה הדדית

  . הילדי� לומדי� בחבל אשכול
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המצב הכלכלי המתדרדר , האנשי� שרויי� במתח: הוודאות לא היטיבה ע� התושבי��אי

 שסיכ� היישוב פאת שדה ע� ִמנהלת  משפחות הצטרפו לעסקה3�ו, מתחיל להשפיע

עד עכשיו עמדת התושבי� הייתה שכול� הולכי� . ההתנתקות לעבור ליישוב מפקיעי�

אבל א� יצטרכו לחיות בקרוו� . והפתרו� של ניצני� מצא ח� בעיניה�, ע� המועצה

לא כול� יסכימו ;  הקהילה תתפורר–במקו� זמני ואחר כ, לעבור לנחלה במקו� אחר 

אנשי� בחששות שבסו* יישארו בדיור : "ואז המצוקה האישית עוד תחרי*, רוו�לגור בק

, מאחר שאי� התקדמות". יש ג� חשש שלא ידעו לשמור על הכס* והוא יתבזבז. הזמני

לראשונה , נוצרו בעיות חברתיות והיישוב נקלע למריבות, אחדי� נכנסו ללח1

יש שדוגלי� בכיוו� הפרגמטי של : התושבי� חלוקי� ביניה� על הדר, הרצויה. בתולדותיו

וכל אחד מנסה למשו, את הקהילה בכיוו� , אחרי� פנו אל עורכי די�, הפורו� החקלאי

. וזאת בעיה, העצבי� לא נשלטי� על ידי הציבור. כל יו� המצב נעשה יותר קשה. "שלו

" וא� לא שנישאר שפויי�, אני מתפלל שנשאר פה. כול� נמצאי� במצוקה קשה מאוד

   ).ר מזכירות רפיח י�"יו(
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  המבדיל ביניה� וליישובי�המשות*   2
  קותתהנוגעות להתנבסוגיות 

  משות*ה

בכל היישובי� הייתה : המשות* ליישובי� הוא ההתנגדות העקרונית לתכנית ההתנתקות

עד לאישורה . והודגשה התקווה שההתנתקות לא תתבצע, התנגדות כללית להתנתקות

ויש המתכחשי� , י� לא האמינו שאכ� ההתנתקות תצא לפועלחלק גדול מהתושב, בכנסת

מגבירה , העובדה שההמשלה אינה ערוכה ליו� שאחרי הפינוי. לאפשרות זאת עד היו�

  .את הזע� וההתנגדות לפינוי ג� אצל מי שהיו מוכני� לעזוב מיד תמורת פיצוי הוג�

המתיישבי� פתרו� תכנית ניצני� מהווה עבור רוב : בחירה בניצני� כחלופה מועדפתבחירה בניצני� כחלופה מועדפתבחירה בניצני� כחלופה מועדפתבחירה בניצני� כחלופה מועדפת

מבחינת ער, , הול� וחלופה סבירה לחבל עזה מבחינת הנו* והמאפייני� הגאוגרפיי�

ניצני� . מבחינת אפשרויות התעסוקה ומבחינת הביטחו� שמש� לא יפונו עוד, �"הנדל

לאומיות המחפשות אחר אתגרי� �מהווה חלופה פחות מתאימה עבור הקהילות החרדיות

לק� הצהירו שלטובת האחדות והתמיכה ההדדית ה� ישקלו א� כי ח, ברמה הלאומית

תושבי נצרי� וכפר דרו� החליטו עקרונית לא לדו� ביו� שאחרי וה� אינ� . אפשרות זו

קבוצה מאלי , תושבי פאת שדה, להבדיל מה�. מוכני� להתייחס לסוגיית המיקו� העתידי

מות חלופיי� כמו בת הדר סיכמו ע� הִמנהלת על מקו, סיני ובודדי� מרפיח י� ומניסנית

מודאגי� מכ, שלא הוצגה בפניה� , מי שיזמו את רעיו� ניצני�, תושבי גני טל. ומפקיעי�

ככל . תכנית מפורטת לגבי ניצני� ומכ, שהשלכותיה המעשיות של תכנית זו אינ� ברורות

סביר שחששות אלו , או א� התכנית לא תהיה אטרקטיבית, שיידחה פרסו� התכנית

  .  אצל אחרי�יגברו ג�

הרצו� לשמר את המסגרת הקהילתית הודגש בכל : שמירה על המסגרת הקהילתיתשמירה על המסגרת הקהילתיתשמירה על המסגרת הקהילתיתשמירה על המסגרת הקהילתית

רפיח י� וקבוצה , למעט יישובי� שסובלי� ממחלוקות פנימיות כמו פאת שדה, היישובי�

אלא קהילות , ג� אלו האחרוני� לא ביקשו פתרונות יחידניי�. מניסנית ומאלי סיני

בדה שבחרו להתגורר ביישוב קהילתי כניגוד לאורח רבי� הדגישו את העו. מפוצלות

רבי� עמדו על . וציפיית� שיכבדו את בחירת� זו ג� אחרי שיפונו, החיי� העירוני
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פיזור הקהילה נתפס . חשיבותה של הקהילה ה� כגו* תומ, וה� כמופת של איכות חיי�

  .כעונש נוס* ומיותר למתיישבי�

רה על המסגרת הגושית של היישובי�  חשיבות השמי::::שמירה על המסגרת הגושיתשמירה על המסגרת הגושיתשמירה על המסגרת הגושיתשמירה על המסגרת הגושית

כשהמטרה היא לשמור על קול אחד של כל המתיישבי� בחבל , הודגשה ברוב היישובי�

: עוד סיבות שהוזכרו. עזה ולמנוע תחרות בי� היישובי� על עסקאות כאלו ואחרות

היכולת לתת מענה מאורג� ומרוכז , התמיכה ההדדית של הקהילות החזקות בחלשות מה�

; השמירה על מסגרות החינו, במתכונת הקיימת; ה� הייחודיי� של המתיישבי�לצורכי

השמירה על המסגרת הגושית תאפשר לשמר . וההישענות על מקורות פרנסה משותפי�

שמהווי� כול� מקורות , את המוסדות הקיימי� ואת נותני השירותי� למוסדות אלו

  . פרנסה לתושבי� רבי�

  המבדיל

וה� דבקי� ) יי� ומרכז הרב"חרדל(לאומיי� �ביה� חרדי� היישובי� שתוש::::דתיותדתיותדתיותדתיות

נקטו עמדה , )כפר דרו� ועצמונה, כדוגמת נצרי�(באידאולוגיה של היאחזות בקרקע 

על פי . ברורה שלפיה החיי� ממשיכי� כרגיל ואי� לעסוק בשו� משא ומת� בנוגע לעתיד

ביטחונ� . י� לנסוה� מצפ, ה יראה לה� בשעת הצור, את הדר, הנכונה"הקב, אמונת�

הוודאות �מעניק לה� תעצומות נפש להתמודד ע� אי, בדרכ� מאפשר לה� לקוות לטוב

אוכלוסייה זו רואה בתהלי, ". להציל את ע� ישראל: "והכרה של שליחות ציבורית

לאומי� �היישובי� החקלאי� הדתיי�. ההתנתקות ניסיו� אמוני שה� נדרשי� לעמוד בו

�דגישו פחות את הנושא האמוני מאשר היישובי� החרדיי�ה) בדולח וגדיד, גני טל(

  .לאומיי� ונקטו גישה פרגמטית יותר

החליטו ) אלי סיני ורפיח י�, ניסנית(מסורתיי� �קבוצות בודדות ביישובי� החילוניי�

רבי� מרגישי� פגועי� נפשית מהמצב . לנסות לעבור ליישובי� אחרי� שהוצעו לה�

לאחר שהתברר . ליישוב אחר נראה לה� פתרו� אופטימליולכ� המעבר , הביטחוני הקשה

הבינו רוב� שמוטב להצטר* למאבק ע� כל , שתנאי הפיצויי� אינ� מתקבלי� על הדעת

פאת שדה הוא היישוב היחיד שפעל מלכתחילה בשיתו* מלא ע� . יישובי חבל עזה

חליטה שה, גישה אחרת נקטה קבוצה אידאליסטית קטנה מהיישוב אלי סיני. הִמנהלת

  .לבקש להישאר ביישוב לאחר הפינוי תחת ריבונות פלסטינית

קיי� הבדל בי� גישת היישובי� החקלאיי� והיישובי� הקהילתיי� : סוג היישובסוג היישובסוג היישובסוג היישוב

הפסדיה� של , )צ"לפני פסיקת בג(לפי המצב היו� . להשלכותיה של תכנית ההתנתקות
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גדל ההפסד , יותרככל שהמשקי� הפעילי� גדולי� ; בעלי הנחלות ה� גדולי� יותר

לכ� יישובי� . גדל ההפסד, הוודאות לגבי העתיד�ככל שגדלה אי, יתר על כ�. הצפוי

גדיד וחלק מתושבי , בדולח, כדוגמת ג� אור(שמתבססי� על חקלאות ועל משקי� גדולי� 

נוקטי� גישה פרגמטית כדי להגיע להסדר הטוב ביותר ע� הגורמי� , )גני טל ונצר חזני

הקמת הפורו� החקלאי . בלי לרכ, את התנגדות� לתכנית ההתנתקות, תזא; הממשלתיי�

לאומית �שאינה מקובלת על יישובי� בעלי השקפת עול� חרדית, היא הביטוי לגישה זו

קר� מאמי� "וה� נעזרי� ב, ביישובי� אלה אי� כל תכנו� לעתיד. כמו נצרי� וכפר דרו�

קטי* ומורג ואצל חלק , עצמונה(ביישובי� אחרי� . להמש, פעילות� החקלאית" וזורע

  . סומכי� על טיפולו של הפורו� המשפטי) נצרי� וגדיד, מתושבי גני טל

�מאפייני� חברתיי�מאפייני� חברתיי�מאפייני� חברתיי�מאפייני� חברתיי����ככל שהיישוב הומוגני יותר מבחינת הרכב האוכלוסייה     :כלכליי�כלכליי�כלכליי�כלכליי�

קל יותר לתושבי� להגיע להבנות , )בדולח ודוגית, עצמונה, כדוגמת כפר דרו�(

, גדיד, נווה דקלי�(ביישובי� שבה� האוכלוסייה מגוונת יותר . ויולהסכמות בנוגע לפינ

במקרי� שבה� , ע� זאת. קיימי� חילוקי דעות לגבי הדר, המועדפת, )נצר חזני וקטי*

כלכליי� או הדתיי� קיבלה על עצמה �אוכלוסייה חזקה מבחינת מאפייניה החברתיי�

היישובי� המתאפייני� .  המצבמתגבשת גישה אחידה כלפי, כמו במורג, לחזק יישוב חלש

הגיעו לחבל עזה בעיקר בגלל יתרונות הדיור הזול והסיכויי� , כלכלי נמו,�בחת, חברתי

ולכ� הרצו� להמשי, ולשמור על איכות חיי� זו הוא בראש , לשיפור איכות חייה�

למשל (תחילה ע� היישובי� הללו " לסגור עסקאות"גישתה של הִמנהלת . דאגותיה�

נובעת כנראה מההנחה שהיות , )מאוחר יותר ע� חלק מתושבי ניסניתפאת שדה ו

  .את�יהיה קל יותר להגיע להסכ� , משמעותיוההיבט האידאולוגי אינו משחק ב� תפקיד 

נקודת המוצא של היישובי� השוני� בגישת� אל הפינוי אינה : הבדלי� בגישה לפינויהבדלי� בגישה לפינויהבדלי� בגישה לפינויהבדלי� בגישה לפינוי

לאומיי� � היישובי� החרדיי�בעיקר, אמונית�יש המתבססי� על הגישה הדתית. אחידה

, גישת� של יישובי� אחרי�). קטי* ואחרי�, מורג, כפר דרו�, עצמונה, נצרי�(

ג� . היא בעיקר כלכלית) בדולח ג� אור וקטי*, גדיד(המתפרנסי� מחקלאות או מתעשייה 

יישובי� המתפרנסי� ממת� שירותי� ומעבודה במוסדות השוני� חוששי� מ2בד� 

מעלי� על נס דווקא ) אלי סיני(יישובי� אחרי� ). ווה דקלי� וניסניתנ(מקורות פרנסה 

  .את הצד החברתי
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   של המתיישבי� ורגשותעמדות   3

 מתייחסי� למספר ,העמדות והרגשות של המתיישבי� שבאו לידי ביטוי בראיונות

חששות , אידאולוגיה של היאחזות בקרקע, אמונית�תפיסת עול� דתית: נושאי� מרכזיי�

  .קהילתיי� ומצוקות פסיכולוגיות�קשרי� חברתיי�, י�כלכלי

  אמונית � דתיתתפיסת עול� 

מאמיני� שהתהלי, ההיסטורי הציוני של שיבת , רבי� בציבור הדתי החזקי� באמונת�

המלווה בנסי� , ע� ישראל לאר1 ישראל הוא פועל@ של ההשגחה העליונה האלוהית

שתפקיד� ' ה נבחרו מבחינה זו כשליחי התושבי חבל עז, לפי דעת�. רבי� לאות ולעדות

רי� "מיעוט הנפגעי� בהפגזות הבלתי פוסקות בפצמ. להראות את הדר, לכלל ע� ישראל

 על ידי נטישת היישובי� בחבל –היפו, התהלי, ההיסטורי הזה  . הוא הוכחה נוספת לכ,

בר ולכ� ה� סבורי� כי בסופו של ד;  הוא רעיו� שאינ� יכולי� להשלי� אתו–עזה 

עצ� הדרישה להתפנות מחבל עזה היא העמדתה , מבחינת�. ההתנתקות לא תצא לפועל

  .מבחינה דתית, בעצ�, ולכ� ההתפנות אסורה, בניסיו� של האמונה התמימה

�להל� כמה דוגמאות של דברי� שאמרו מרואייני� בנושאי� של תפיסת עול� דתית

  :אמונית

  

         לשמה לשמה לשמה לשמהאמונהאמונהאמונהאמונה

שדבר כזה , א, אני היו� צרי, לרכז את האמונה, מיד האמנתית, אנחנו מאמיני� בני מאמיני�

א* פע� לא הייתי במצב שהייתי צרי, להיות כזה . זה מצב חדש שעוד לא התנסיתי בו. לא יקרה

זה לא שאני .  למחשבה שדבר כזה לא צרי, לקרותאותיהיו� האמונה שלי מביאה . מאמי�

  .באמונה לשמה� מדובר היו, את זה עשיתי תמיד, מקפיד יותר על המצוות

  דקלי� נווהתושב 
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  . כל התקופה האחרונה הגבירה מאוד אצלי את האמונה הדתית, מבחינת החשיבה הדתית

  תושבת נווה דקלי�

א לעזור אנו מצווי� להאמי� שלא תהיה התנתקות ובוודאי ל. יש כא� מהל, אלוקי נסתר מאתנו

אמונתנו לא מאפשרת לנו . צו� האלכנראה שזה ר, יה התנתקותא, במידה ותה, לקד� אותה

אמונתנו לא . ה"ומה שיהיה בסופו של דבר הרי זה רצו� הקב, אלא להמשי, בחיי� כרגיל

  .אפשרת לנו להתפשרמ

  תושב עצמונה

 ,התמרמרות, ודאות�יש הרגשות של אי. מאמיני� שהכול משמי� בטוב וברע, אנשי אמונה, אנו

  . לא ייאוש אבל,של בגידה

  קלי�תושבת נווה ד

  .י� בדר, שלנואבל אנו מאמינ, לא שזה חיי� טובי�. אנו חיי� בזכות האמונה

   חזנינצרתושב 

אותנו לא ישברו כי . כול� ביישוב חזקי� מבחינה דתית ואמונית. אסור להאמי� לתקשורת

  . חזקה מהכולהאמונה

  תושבת כפר דרו�

  .א יהיה פינויאנו מאמיני� באמונה מוחלטת בבורא העול� של

  שב נווה דקלי�תו

        אלוקיאלוקיאלוקיאלוקיניסיו� ניסיו� ניסיו� ניסיו� 

  .ק מנסה אותנוה ר"שהקב,  ולכ� אני מאמי� שזה לא יקרה,אי� היגיו� בהתנתקות

  תושב כפר דרו�

5000�א� מעל ל,  בתקופת האינתיפאדה היו נסי� גלויי�.ה מעמיד אותנו בניסיו�"נראה שהקב 

רק , ביר את זהשו� סטטיסטיקה בעול� לא תוכל להס, רי� כמעט ולא פגעו בא* אחד"פצמ

אמונה זו לא באה אלא כדי . אמונתו התחזקה, ומי שראה את זה במו עיניו, האמונה הדתית

  .� נגד ההתנתקותלתת לנו את הכוח לעמוד בלחצי

  תושב עצמונה

  .עוד חממותולכ� אנו ממשיכי� לפתח ולבנות , אנו מאמיני� שיש כא� מבח� אמונה

  תושבת נווה דקלי�
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ה בוח� אותנו א� אנו נמכור את האר1 "אני אישית מרגיש שהקב, כס*לא מפתה אותי בכלל ה

 אני צרי, .כי זאת האר1 שלי, זה שאני מאמי� עוד יותר מקשה עלי. הזאת בשביל נזיד עדשי�

זו אר1 ישראל ואי� לעזוב את , הרב אמר... לא ה� יגרשו אותי, ]הפלסטיני�[לגרש אות� 

  . אותה לנו לעזובזו אר1 ישראל ואסור, המקו�

  תושב ניסנית

        שליחי� של ע� ישראלשליחי� של ע� ישראלשליחי� של ע� ישראלשליחי� של ע� ישראל

יש רצו� היו� בע� ישראל . זו מלחמה בי� תרבויות, מה שיש כא� זה לא התנתקות פיזית סת�

כשאומרי� . ערכית�אלא מוסרית, ההתנתקות היא לא גאוגרפית. ליצור תרבות מערבית חילונית

יש בע� . רוחני�אלא ערכי, פיגאוגר�זה שוב לא עניי� פיזי, שבסו* ההתנתקות תגיע לירושלי�

המיעוט הזה מנסה לשבור . לתת למיעוט קט� להוביל ולהחליט עבור כול� ...הזה עייפות הרוח

תפקידנו . מבלי להתייחס לכל השאיפות הגדולות של הע�, את החזו� של הע�, את החלו�

  . אנו נושאי הדגל. ישראל את דרכולהראות לע�

  תושב נווה דקלי�

ניכר שיש כא� . ה שומר"והקב... טילי� ופצמרי� וקסאמי� וירי. ה השגיח עלינו"עד עכשיו הקב

, עיני הע� נשואות אלינו. ה"רואי� שאנו חביבי� לפני הקב. זה לא סת�, השגחה על המקו�

השבר הוא לא רק ... ואי, אנו מובילי� את המהלכי�. כול� מחכי� לראות אי, אנחנו נתנהג

כ, השבר , כמו שאד� זורק אב� בי� ויש מעגלי�. יה בכל ע� ישראלזה יה. של גוש קטי*... שלי

אני מאמינה שאנו בשליחות ע� . אנחנו פה בכלל לא אד� פרטי, זה ע� ישראל. מעגלי�. יהיה

עוד פע� מוכרי� . שלא נלמד הלקח, ומה שכואב לי. אנו מתקני� את חטא המרגלי�. ישראל פה

  .ע� מוכרי� את יוס*ועוד פ, את יוס*

  ושבת גדידת

   בקרקע היאחזות של אידאולוגיה

האידאולוגיה של היאחזות בקרקע מבוססת על משנתו של הרב צבי יהודה , אצל הדתיי�

שלפיה הקמת מדינת ישראל וקיבו1 גלויות ה� מעשה ההשגחה העליונה האלוהית , קוק

דית על מ� הריבונות היהו,  לכ�11.וה� הביטוי לזיקה הדתית בי� ע� ישראל לאר1 ישראל

רבי� מהמתיישבי� דבקי� בגישה . אסור לוותר אפילו על שעל אדמה אחדאר1 ישראל 

,  בקרקע נובעת מאמונת� הדתיתאחיזת�. ולכ� ה� מתקשי� להשלי� ע� ההתנתקות, זו

, שמקורה בחיבור ההיסטורי, נוס* לאידאולוגיה החילונית של היאחזות בקרקע    וזאת

  . יי�בערכי� ציוניי� ובשיקולי� ביטחונ

                                                 
  .101' עמ,  פועלי�ספריית: תל אביב, גוש אמוני�גוש אמוני�גוש אמוני�גוש אמוני�). 1980(, רענ�', צ: ראו  5
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אידאולוגיה של היאחזות להל� כמה דוגמאות של דברי� שאמרו מרואייני� בנושאי� של 

  :בקרקע

� קשר דתיקשר דתיקשר דתיקשר דתי � � �        אמוניאמוניאמוניאמוני

 בכניסה הידיעה שהכפר הערבי. א, ורק אלמנטי� תורניי� יהודיי� ודתיי� מחברי� אותי למקו�

פה אברה� הידיעה ש, זה הדבר שהכי מחבר אותי לגוש, )אר1 גרר(רה 'לגוש קטי* נקרא אל ג

איש כפר , המשנה מספרת על רבי אלעזר המודעי. אני לומד כל יו� בכפר דרו�. אבינו היה גר

רה כתב 'ישראל נג' ר. הסתובבו ש�, אבותינו�אבות, זאת אומרת אלו מקומות שאבותינו; דרו�

שו� טיעו� , זה החיבור שלי למקו�. יה ריבו� עול� ועלמיא: את הפיוט שכולנו אומרי� בשבת

  .חרא

  תושב נווה דקלי�

זה הבסיס , וכמו שכל מקו� אחר זה שלנו, שזה שלנו, קוד� כל קיימת האמונה שזו אר1 ישראל

אני לא מרגישה שאני נמצאת . מבחינה הגיונית אני מרגישה שזאת אר1 ישראל. לקיו� שלנו פה

או , דרו�כמו שמישהו אחר נמצא בבני , אני נמצאת כי זאת אר1 ישראל, בשליחות של א* אחד

יש ג� את הקטע שאת כבר . כי מבחינה הגיונית אי� לנו מה לעשות פה... מישהו אחר בתל אביב

יש ל, כבר איזשהו מרק� חברתי שאת רגילה , ואת אוהבת את המקו�, השקעת, התרגלת, פה

א� . לאדמת האר1 הזאת, זו האמונה וההתייחסות לאר1 ישראל, אבל בגדול. אליו ואל הסביבה

המקו� כרגע ? אז באמת למה לא נקו� ונל,, ה� רבי� ואנו המיעוט: � מבחינה הגיוניתמסתכלי

ואנו לא , אבל אנו באר1 ישראל? למה שנהיה כא�, אז בואו נקו� ונל,, דורש המו� צבא, מסוכ�

כי , או בגלל שהמזג אוויר הכי טוב פה, בגלל שהכי יפה פה, באר1 ישראל בגלל שהכי בטוח פה

בגלל שהנו* הכי יפה פה ,  כ�–אנשי� אומרי� לי הפו, . ג� פה וג� במקו� אחרזאת אר1 שלנו 

  ?יותר בטוחי�, מקומות יותר יפי�אולי יש . ובגלל שהמקו� הכי טוב פה

   �תושבת נווה דקלי

        וניוניוניוניקשר ציקשר ציקשר ציקשר צי

מתייחסי� , והכול עכשיו מתהפ,, זו המדינה שלנו. אנחנו פה מטעמי� אידאולוגיי� מובהקי�

  .שהתנחלו בגוש קטי*שואלי� מה לעשות ע� האנשי� האלה ,  תפוחי אדמהאלינו כאל שקי

  תושב ג� אור

שממש ... כאילו אני מרגישה, בראש וראשונה יהיה קשה נטו להתנתק מהאדמה לפני הכול

תהלי, , אני לא סת� אומרת, באמת, אני אומרת שעברתי איזשהו תהלי,. קורעי� חלק מסוי�

מעבר לכר הדשא , זה מעבר לאד�, תכלת על הדברי� והמהלכי�כשאני מס. רכישה אידאולוגית

ואסור לנו לעזוב , זאת אדמת אר1 ישראל, קרקע או הי� שאנחנו מסתכלי�, או הבית, הזה

  .את לפלסטיני�לתת אותה בקלות ראש כז, אותה

  תושבת נווה דקלי�
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אני זוכר . שלי עשורציתי להקי� יישוב כמו שההורי� , לא דתיי�, הגעתי לכא� מטעמי� ציוניי�

, שניאחז בקרקע, הוא אמר שכל מקו� שנתפוס. שטיפסתי כא� על החולות יחד ע� אריק שרו�

הרגשנו . רהזאת הייתה המט, רצינו ליצור רצ* בי� מה שהיה ימית לבי� אשקלו�. זה יהיה שלנו

  .שאנו בוני� את האר1

  תושב רפיח י�

        סיבות ביטחוניותסיבות ביטחוניותסיבות ביטחוניותסיבות ביטחוניות

אני מרגיש את עצמי . לאחר שנעזוב נחטו*, בחינה ביטחוניתאני כאיש צבא יכול להגיד שמ

יהיה ערעור על הריבונות של , א� חס וחלילה זה יקרה, אסור לעזוב את האדמה הזאת. כשליח

לא . מדינת ישראל תתחסל, באיזה שלב בסו*. זה יגיע ג� לתל אביב ולירושלי�, מדינת ישראל

בתקופת השואה , יה במלחמת העול� השנייהמצב דומה כזה שה, האמנתי שדבר כזה יקרה לי

וכא� א* אחד לא יוכל , אמרו שע� ישראל הגיע לארצו, בכל המסגרות שלמדתי. והגטאות

זה , לא נית� להשוות את המקרה שלנו לסיני. והנה מבפני� מנסי� לגרש אותנו. לעשות לנו רע

, ת הפלסטינאיתשו� הסכמי� או הבטחות מהרשו, אי� כלו�, אי� הסכ�, שונה לחלוטי�

הוויתור הפזיז הזה על , זה יהיה אסו� לע� ישראל. לגרש אותנו מהבתי�] היא[ההחלטה היחידה 

אקח את אשתי ואת חמשת , אני באופ� אישי החלטתי שא� זה אכ� יקרה. אדמת אר1 ישראל

  .� עליה� גדלתיכי שוברי� לי את כל הערכי, ילדי ואעזוב את האר1

  תושב אלי סיני

יהפו, להיות בשר תותחי� כמו שאנו , או לפחות החלק הדרומי,  שבעצ� המדינהאני יודע

או , לא שמענו א* פע� מישהו שהבטיח בריש גלי שאחרי ההתנתקות יהיה שקט וביטחו�. סבלנו

כי , שאני גיבור, אני בוכה ומתרגש כשאומרי� לי שאני מהווה חוד החנית. זה מאוד רחוק. שלו�

 .אנשי� אחרי� יצטרכו לשאת את המחיר, ]ההתנתקות[ה הדבר הזה אני חושב שבאמת א� יקר

  .כרגע אני עושה את השליחות שלי

  �תושב נווה דקלי

  חששות לעתיד מההיבט הכלכלי

רכוש� ומקור פרנסת� , משמעות הפינוי מחבל עזה עבור המתיישבי� היא 2בד� בית�

סביב , לו עבור רכוש�הדאגות הכלכליות סובבות סביב גודל הפיצוי שיקב. ביו� אחד

ממה ? הא� ימחקו לה� את החובות: וכמו כ�, הצור, להסתגל לרמת דיור נמוכה יותר

דאגה כלכלית ביטאו בעלי המפעלי� שנפגעו כבר עכשיו מביטול ? יתפרנסו לאחר הפינוי

ובמיוחד בעלי המשקי� , הוודאות לגבי עתיד��הזמנות וניתוק קשרי� בגלל אי

כי לא יתאפשר לה� להעביר את " עונות"ידו לקוחות ויפסידו החקלאיי� הרבי� שיפס

 50רבי� מבעלי המשקי� החקלאיי� ה� בני . המשק בהדרגה למקו� היישוב החדש

החשש מירידה . ואי� לה� הכוח הפיזי והנפשי להקי� עכשיו משק חדש מהתחלה, ומעלה
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י� חלשי� מיישוב, באיכות החיי� הובעה ג� על ידי משפחות שהגיעו מהפריפריה

אחרי� מודאגי� מכ, . כלכלית שההתיישבות בחבל עזה הטיבה עמ��מבחינה חברתית

  .שאי� ביד� השכלה פורמלית וכישורי� מיוחדי� שיאפשרו את קליטת� בשוק העבודה

חששות לעתיד מההיבט להל� כמה דוגמאות של דברי� שאמרו מרואייני� בנושאי� של 

  :הכלכלי

         מירידה באיכות החיי� מירידה באיכות החיי� מירידה באיכות החיי� מירידה באיכות החיי�חששחששחששחשש

. יש לנו נו* מדהי�, יש לנו בית ע� חצר וגינה מטופחת, ש� גרנו בשיכו�, גענו לכא� משדרותה

  ?ית בלי מעליתלדירה בקומה שליש, עכשיו רוצי� שנחזור בחזרה לשיכו�, ומה

  תושבת ניסנית

הילדי� גדלי� . תיבותהמקו� הזה נת� לי חיי� טובי� שלא הייתי מוצאת בנ, אני גרתי בנתיבות

  .מהכא� בחמ

  ת נצר חזניתושב

  .ביזיו� לאנושותפיצוי הוא �חוק פינוי, המדינה שלחה אותנו לכא�, הפיצויי� מעליבי�

  תושב גני טל

לאחר ביקורה של ועדת .  מער, הרכוש שלנו20%פיצוי במתכונתו הראשונית נת� �חוק פינוי

 מער, 40%�לאתנו והגדילו את הפיצוי ' היטיבו, 'הכספי� בכנסת בראשותו של בייגה שוחט

י� עד שלוש עונות שבה� לא יהיו יכל זה ללא כל פיצוי על 2בד� פרנסה עתידית ועל שת. הרכוש

  .גידולי�

  תושב גני טל

אי� לי הכוחות להתחיל , אני פגוע. לוקח זמ� להקי� משק חקלאי, 56כמעט ב� , אני חקלאי

א, מה יהיה יו� , היו� המצב שלי טוב. לוקח לפחות שנתיי� להקי� משק חדש. מההתחלה

לחזור לנקודה שאני . זה לא פיצוי, הפיצוי שה� מציעי�? מה אעשה, יש הרבה חשש? אחרי

  .אפשרי מבחינתיזה בלתי , נמצא בה היו� זה מאוד קשה

  תושב נצר חזני
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היו� בגלל המצב הוא , הוא א* פע� לא היה בבית, בעלי עצמאי. המצב הכלכלי מאוד קשה

לא קוני� , למשל. ועסק מפיל פה עסק, יי� נמצאי� בנסיקה למטהכל העסקי� העצמא. בבית

אנשי� לא יודעי� עד כמה אנו . אז אי� צור, בחשמלאי שיתקי� נקודות חשמל, מזגני� חדשי�

השכירי� פה לא מודעי� למצב הקשה של בעלי העסקי� . א* אחד לא חושב על זה, במצב קשה

וא* אחד לא ,  הדיבור על זה כבר עשה לנו רעעצ�. ההתנתקות כבר החלה לפגוע בנו. הקטני�

  .פצה אותנו על כ,י

  תושבת קטי*

א� . משפחות שיפסידו את כל מקורות הפרנסה שלה�. יש אנשי� שקשה לה� להתמודד ע� זה

  .הזוג עובדי מועצהיש משפחות ששני בני , המועצה תיסגר

  תושב ניסנית

         מקושי להשתלב בשוק העבודה מקושי להשתלב בשוק העבודה מקושי להשתלב בשוק העבודה מקושי להשתלב בשוק העבודהחששחששחששחשש

. זה יהיה נורא, אנו לא רוצי� לחשוב על זה בכלל. כשהוא עוד היה רווקבעלי התחיל לעבוד 

שרוצי� לקחת ב� אד� ולשתול עצ� העניי� . בעלי קרוב לחמישי�. אנחנו כבר לא בני עשרי�

  .בר מבוגרי�אנשי� כ. זו טרגדיה, במקו� אחראותו 

  תושבת נווה דקלי�

לחלק� . בשוק העבודה הישראלית' מתי�'ה� עלולי� להיות ,  ויותר50יש בעלי עסקי� בגילאי 

? אי, יחזירו הלוואות? מה יהיה אחרי זה. נתנו שנה להסתגלות. �יש הלוואות שה� מחויבי� לה

  .י� למתח נוראיזה מכניס אנש

  תושב ניסנית

אני . אני עובד עצמאי כא�? מה אני אעשה. ל, הביתה, תודה רבה, 52בגיל , עכשיו אומרי� לי

. 52עכשיו ל, תבנה את עצמ, מחדש בגיל . � הקשורי� במועצת חו* עזהעובד בכל היישובי

  .אי� היו� עבודה, מערכת חדשה

  תושב ניסנית

 20אי� מה להשוות בי� צעיר בגיל . הרבה אנשי� מדברי� על זה שיהיה קשה מאוד להתחיל שוב

  .שוטזה לא פ.  אחרי כל המשכנתאותהיו� אנו בגיל שאת כבר מצפה להיות... שר1 ועובד

  גדידתושבת 

        י� של שווקי� ולקוחותי� של שווקי� ולקוחותי� של שווקי� ולקוחותי� של שווקי� ולקוחותהפסדהפסדהפסדהפסד

יש לנו אופציה כלכלית עד סו* חודש , מבחינה כלכלית. אנחנו מבי� החקלאי� הגדולי� בגוש

אנשי� , אנשי� לא מוכני� לחדש את החוזה. לאחר התארי, הזה אי� לנו ממה להתקיי�. יוני

, ל נקבעי� הרבה זמ� מראש"חוהחוזי� ב. אפשר לסמו, עליה�את� מדינה שאי: ל אמרו לי"בחו

.  אתנו את הקשרינתקו וה�, שקיי� כא�חברות גדולות לא יכולות להתמודד ע� חוסר ודאות 
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. השוק נסגר, א� אתה לא מתחיל את העונה בזמ�, הממשלה לא לקחה בחשבו� שאצל החקלאי�

  . בבעיה הזו בכללהיא טמנה את ראשה בחול ולא טיפלה, הממשלה לא התייחסה לזה

  תושבת גדיד

הממשלה לא נתנה פתרו� למעבר מסודר . 50�רוב החקלאי� הרציניי� בגוש ה� בסביבות גיל ה

המדינה מרוויחה . אנו מייצאי� סחורות במיליוני�. ובכ, היא תהרוג את כולנו, של החקלאות

מציירי� תמונה כאילו אנו חיי� על חשבו� . את ההשקעות שלה מהמסי� שאנו משלמי� לה

טק של המדינה �כא� זה ההיי, אנו תרמנו את חלקנו בייצוא;  האמת היא בדיוק ההפ,.המדינה

אנו מתקשי� להסביר למזמיני� מה יהיה . באיכות נדירה, יש לנו יבולי� מבוקשי�, בחקלאות

ה� מחפשי� אלטרנטיבה במדינות , ודאות�אפשר לחיות באי�אי. ה� מנתקי� מגע, בשנה הבאה

עד שיימצאו התנאי� האקלימיי� , ורש תקופת הסתגלות לצמחכל שינוי מקו� ד. אחרות

, היו כא� מעט נציגי ציבור. פשוט בוכה, אבל אני בוכה, בעלי חזק .והסביבתיי� המתאימי�

... צרי, לראות בעיניי�, ראית כמה ה� מתפעלי� ממה שיש כא�, חלק� מרקע חקלאי בעצמ�

הנזק הכלכלי והתדמיתי יהיה ,  אישי שלנוהסבל הוא. א, לא היו לה� תשובות מספקות בשבילנו

  .אפשר לסמו, עליה�אי, יגידו זו מדינה לא יציבה. למדינה כולה

  תושבת גני טל

הוא נפגע מאוד , לו קשה הצד הכלכלי. הוא מעסיק היו� כמאה פועלי�, לבעלי מפעל גדול

נה כלכלית ודאות מבחי�האי. וזה משבש, וה� לא מגיעי�, יש פועלי� ערבי�. מהאינתיפאדה

בעלי הרבה . ודאות מבחינה כלכלית הרבה יותר קשה מהמצב הביטחוני�האי. הורגת אותו

 שיקבל עבור המבנה כפי שהוא הפיצוי. זה משפיע על ההזמנות. שכבר יחליטו, די: פעמי� אומר

מאז ההודעה על . וג� עלות הפועלי� תגדל,  אינו מאפשר לבנות מפעל בסדר גודל דומההיו�

  .ול, ומתדרדרוהמצב ה, האפשרי הופסקו ההזמנות לשנה הבאההפינוי 

  תושבת נווה דקלי�

        קושי לתכנ� את העתידקושי לתכנ� את העתידקושי לתכנ� את העתידקושי לתכנ� את העתיד

כראש , אי, אני מכי� את עצמי כבעל משפחה, נניח שתהיה התנתקות, אני מנסה לחשוב

אני לא יכול להכי� ? מה אני יכול לעשות,  אני חושב?מתו, אחריות לאשתי ולילדי, משפחה

אי� כא� בסיס , הכול תלוש לגמרי, אי� לי עבודה במקו� אחר,  כס* לקנות עוד ביתאי� לי, כלו�

  . לעשות משהו,הגיוני שאפשר לפעול לפיו

  תושב נווה דקלי�

  קהילתיי�� קשרי� חברתיי�

  
בלי קשר למאפייני� , הקשרי� הקהילתיי� החזקי� מוזכרי� בכל הראיונות ביישובי�

החבר>ת והאחווה בי� התושבי� לאור, . י היישובהתרבותיי� או למאפיינ, הדמוגרפיי�
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של , חיי� בתו, סכנה של פעילויות טרור בסביבת המגורי�, השני� הרבות של חיי� יחד

 כל אלה חיזקו את הקשרי� החברתיי� וגיבשו את –ודאות לגבי העתיד �2בד� ואי

 העתיד הלא והחרדות מפני, מחד גיסא, היכולת לדמיי� חיי� ללא הקהילה�אי. הקהילות

יצרו אצל התושבי� ציפייה להמשי, ולהתגורר יחד כקהילה ג� לאחר , מאיד, גיסא, ברור

שתקל , בכ, מבקשי� התושבי� לעצמ� סביבה חברתית מוכרת ותומכת בעתיד. הפינוי

מיקומ� מחדש של כל היישובי� כגוש אחד תקל . את ההתמודדות ע� הבעיות הקשות

תלבטות לגבי מקו� המגורי� העתידי ותמנע עימותי� תחסו, ה, ג� היא על הסתגלות�

  .בקהילה ובי� הקהילות, בתו, המשפחה

�קשרי� חברתיי�להל� כמה דוגמאות של דברי� שאמרו מרואייני� בנושאי� של 

  :קהילתיי�

        תמיכה ועזרה הדדיתתמיכה ועזרה הדדיתתמיכה ועזרה הדדיתתמיכה ועזרה הדדית

ו, אני אומר את זה מת, אי� ולא יהיה דבר כזה. החברה בגוש, מה שמחזיק אותי זה הביחד שלנו

  .וג� דאגה שלא יהיה לנו דבר כזה א� יפרקו את מה שיש, הרגשה של נחת אדירה

  תושב נווה דקלי�

כול� בשמחות ובעצב תומכי� , אנו כמו משפחה אחת גדולה. הקשרי� החברתיי� כא� מדהימי�

 ג� הדיבורי� על .המצב הביטחוני בשני� האחרונות קשר בינינו וחיזק אותנו עוד יותר. ועוזרי�

  .אחד אצל השניתנתקות בסופו של דבר מאחדי� אותנו כי אנו מנסי� לנח� ולהתנח� הה

  תושבת רפיח י�

אני . ממש כא� ליד הבית שלנו, בת המקו� נרצחה יחד ע� החבר שלה, היישוב הזה חווה פיגוע

ג� במוב� של הזיכרו� , הפיגוע הזה בסופו של דבר מאוד איחד וחיזק את הקהילה. ובעלי נפצענו

רד הביטחו� מימ� לה� ש� מש,  את היישוב לאשקלו�המשפחה של הנרצחי� עזבה. ולקטיביקה

הבדידות . הגעגועי� לקהילה גברו על הכול.  אחרי עשרה חודשי� ה� חזרו לכא�.בית גדול

  .קשה מאוד עבור�הייתה 

  תושבת אלי סיני

לטוב , ו משפחהזה כמ. אתה צרי, להיות כא� כמה ימי� כדי להבי� את מערכות היחסי� פה

הילדי� מילדות , הנה יש ילד נכה, יש כא� חברי� מילדות. ג� במשפחות יש חיכוכי�, ולרע

. וזה כמו משפחה. אלה החברי� שלו, ה� מטיילי� אתו כל הזמ�. סוחבי� אותו את� לכל מקו�

  .וא 2בד� הקהילה2בד� המקו� ה. ה2בד� הגדול ביותר הוא 2בד� הקהילה

  תושב אלי סיני

בשבוע שעבר תושב עצמונה שלח , למשל. אני לא יודעת א� יש אחווה כל כ, חזקה כמו בגוש

 התחושה !!'כולנו באותה סירה'שיר לחיזוק עצי1 לכל אחד מהתושבי� בגוש קטי* וציר* אליו 
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טוב לנו פה וקשה לחשוב , הרבה שיתו* פעולה, ומהנו* האנושי, אנו נהני� מהנו*. של הביחד

  .מרק� חברתיאי� מקו� שנמצא את אותו , ברה כחברהזה הח. שנעזוב

  תושב נווה דקלי�

או מסיבת , מצווה או ברית�בר, א� זה מסיבות משפחתיות, יש פה אווירה כזאת שכול� ביחד

. .. היישוב חווה אותוכל, שבתי נהרגה, האסו� שלי... בל וא� זה ֵא.של חברי�, ילדי�חתונה של 

  .כל היישוב

  תושב אלי סיני

אנו עוסקי� בצרכי� של הקהילה בבנייה ולא . ו מתעסקי� כעת בחיזוק החוס� הפנימיאנ

, לא באלימות, לא בתמרות עש�. כ, לפחות אני אוכל להגיד שעשיתי מה שעשיתי. בהחלשה

  .אנשי� לא יישברואלא בעזרת החוס� הקהילתי 

  תושב גני טל

        חלופיחלופיחלופיחלופידילמות הנוגעות למקו� היישוב הדילמות הנוגעות למקו� היישוב הדילמות הנוגעות למקו� היישוב הדילמות הנוגעות למקו� היישוב ה

אני חושבת , כשאני חושבת על זה באופ� מעשי. ע שבאמת תהיה התנתקותאני לא מאמינה כרג

אי, אני אתחיל . להתחיל את הכול מההתחלה. אי, זה שאני פתאו� אתחיל לארוז את הבית

אני מהטיפוסי� שלוקח לי זמ� . זה מפחיד אותי להתחיל מההתחלה. לחפש את החברי� שלי

  .יהחברי� שלכא� כל  ...למצוא לי חברי� טובי�

  תושבת נווה דקלי�

מתפללי� יחד תקופה , אנו מכירי� אחד את השני. בקרב הציבור הדתי שגר כא� התגבשה קהילה

חברותא , אווירה חדשה, ל, תחפש ל, קהילה חדשה, היו� הממשלה זורקת אותנו.  שנה14של 

 חברה צרי, לחפש,  שנה16אתה יושב פה . ג� לחילוניי� יש בעיה. ציבור מתפללי� חדש, חדשה

יש פה יחסי� חברתיי� כאלה . אני קשור מאוד לקהילה עצמה? תנתק אות�, והילדי�, חדשה

הגעת לכניסה , כא� זה כמו משפחה אחת גדולה. שאפשר ג� לריב ואחר כ, לשבת יחד לכוס קפה

  .זה חלק מגופי, � זה כמו שיקחו לי ב,שובייקחו לי את הי. של היישוב אז הגעת הביתה

  תושב ניסנית

. עד שזה יקרה, היו� אנשי� לא יודעי� אי, ישפיע עליה� הפינוי. שוב להעביר את כול� ביחדח

  .ת הכי עוזרת לשרודהתחושה של תמיכה חברתי

  תושב גדיד

החסד , א� שרו� אכפת לו מהע� ויש לו קצת רחמי� כלפי אנשי� שהוא שימש לה� כאבא

  .קחת אות� ביחדהיחיד שיכול לעשות לה� זה ל

  י טלתושבת גנ
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שיהיה . שיפנו את כולנו יחד ושלא נהיה זרוקי� ומפוזרי� בכל האר1 ...מעדיפי� לעבור כגוש

  .יכינו לנו יישוב דומה למה שהיהש, הכול מסודר

  תושבת גני טל

  מצוקות פסיכולוגיות 

  
 רבי� המחשבה על העקירה והגירוש מבית� ומסביבת� בניגוד לרצונ� גורמת למתיישבי�

סיוטי� בלילה ונדודי שינה מאפייני� , אירועי לב, דיכאונות. שיתחרדות ומצוקה נפ

ומי שעלול ,  בעיקר מי שאמונתו הדתית אינה חזקה במיוחד–תושבי� ביישובי� שוני� 

האוכלוסייה המבוגרת חוששת לעזוב מקו� מוכר . לאבד את פרנסתו בעקבות ההתנתקות

 הדירה מחדש ובהסתגלותו� בארג, צופה קושי פיזי במעבר מהדירה, יו� קבוע�וסדר

ללא , או על מגורי� בסביבה ללא פיתוח, למחשבה על דיור זמני. לסביבה החדשה

הילדי� סובלי� א* ה� מחרדות . מתלווי� חרדות ונדודי שינה, תשתיות מתאימות

המתח מהמצב הביטחוני הגביר את הרגישות ואת הצור, של הילדי� להרגיש . קשות

ההתנתקות הצפויה גורמת סבל במיוחד למשפחות . ומכתמוגני� בסביבה מוכרת ות

מאתרי , להיפרד ממקו� מלא זיכרונות,  ההכרח להעתיק את הקברי�–השכולות 

פיצוי גר� לתושבי� שבחרו בדר, חיי� זאת למע� ע� � חוק פינוי–יתר על כ� . ההנצחה

  .חייה�להרגיש שמזלזלי� בה� ובמפעל , להרגיש נבגדי� ומושפלי�, ישראל והמדינה

מצוקות להל� כמה דוגמאות של דברי� שאמרו מרואייני� בנושאי� של תפיסת 

  :פסיכולוגיות

        ומפעלי הנצחהומפעלי הנצחהומפעלי הנצחהומפעלי הנצחה זיכרונות  זיכרונות  זיכרונות  זיכרונות מחיקתמחיקתמחיקתמחיקת

התוצאה היא פגיעה . הב� שלי נהרג בשביל המדינה ועכשיו המדינה רוצה לחלל את הקבר שלו

כמשרד . בית שלנוקיבלנו לא מזמ� הלוואה ממשרד הביטחו� לשפ1 את ה. נפשית נוספת בנו

א* אחד לא . כי נפונה, שחבל על ההשקעה, ממשלתי ה� היו צריכי� להגיד לנו שלא כדאי לשפ1

א� ימחקו את המקו� ימחקו לנו . כל הזיכרונות שלנו מהב� נמצאי� כא�. אמר את זה

בנינו מועדו� נוער : ג� כל ההנצחות שעשינו לב� שלנו קשורות למקו�? במה ניאחז. הזיכרונות

בחול המועד סוכות כל המושב עושה , בחנוכה יש מירו1 לפיד שהמועצה מקיימת לזכרו, לזכרו

אחת . זה מדיר שינה מעינינו. לא יתקיימו כל ההנצחות האלו, א� יפזרו אותנו. טיול לזכרו

  . דר, ההנצחותהדרכי� שהורי� מתמודדי� ע� השכול זה

  תושב נצר חזני

בדיוק במקו� , עד שליד הבית שלנו ומדליק נרותישי לגלל מגיע בכל יו� ש"לירו� זאבא של 

אלה הדברי� שמנציחי� את . פע� בשנה כל היישוב מתאס* כדי לציי� את מותה. שהיא נרצחה
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לא יהיה לא� .  לירו�לא יהיה אי, להנציח את, א� לא יהיה אלי סיני. בשבילו ובשבילנו, לירו�

  .מצבהבשבילנו זה הרבה יותר מ. העד הזלקחת את הגל

  תושבת אלי סיני

נות� לה� יותר , הדיבור הזה על הוצאת הקברי� ַמעצי� אצל כל אחת מהמשפחות את הכאב

ה� יושבי� . רוב� הרי נרצחו או נהרגו כא� בגוש. קושי לעזוב את המקו� ולהתמודד ע� השכול

תונות יודעי� למשל שבח, אנחנו מביני� אות�, אנו החברי� תומכי� ועוזרי�. שבעה כל הזמ�

הכאב שלה� . זה קוד פנימי שלנו, מישהו מבחו1 לא ידע את זה. ה� א* פע� לא יקומו לרקוד

, ה� הולכי� לכל האזכרות, הרי המתי� שלה� ה� החברי� של הילדי� שלנו, פשוט שובר אותנו

... מבקרי� אות� בשבתות. חוגגי� ע� ההורי� השכולי� את ימי ההולדת של בניה� המתי�

, יתרוצצו בי� בתי הקברות?  ומה יעשו ילדינו�מי יתמו, בה?  יפזרו את המשפחותומה יהיה א�

  ?ת השכולות במקומות שוני� באר1יבקרו את המשפחו

  תושבת נווה דקלי�

אני חוזר למקומות המוכרי� ,  אני אומר לו בוא נעשה סיבוב.ע� חברבו נסעתי למקו� שגדלתי 

זה . פה זה יימחק. איפה היית, ה רואה איפה נולדתאת, אתה הול,. זה עדיי� קיי�, של הילדות

זה נכו� . למחוק לה� כאילו זה לא קיי�, ל מהדירות האלהולקחת מהילדי� שלי ולמחוק לה� הכ

יש הבדל א� אתה עושה את . ת היו� לא קיימתהילד>. נגיד מארצות ערב, ג� למי שעולה ארצה

כל המנגנוני� ,  זה מתו, בחירהכשאתה עושה את. זה מתו, בחירה או לא מתו, בחירה

  .זה אחרת לגמרי, כשאתה לא עושה את זה מתו, בחירה. הפסיכולוגיי� של, עובדי� אחרת

  תושב אלי סיני

. לבכות אני לא יודע, דאגות ובעיות אני יודע לפתור. אני מאוד כואב. אני לא דואג באופ� אישי

  .ני� על חולות ליישוב פורחקרווממספר ... שזה לא יישאר, יש לי עצבות על מה שבנינו ועשינו

  תושב מורג

        מצבי דיכאו�מצבי דיכאו�מצבי דיכאו�מצבי דיכאו�ווווחרדות חרדות חרדות חרדות 

. כעת יש לי סדר יו� קבוע. רק תגידי לי היכ� אניח את הראש שלי מחר,  ניצול שואה,68אני ב� 

אי, זה ... שלוש ואז שוב לעבור�לעבור לדיור זמני לשנתיי�, בגיל שלנו. יש חברי�, יש שיעורי�

' מתנחל'המילה . אבל א* אחד לא חושב עלינו. היינו רוצי� דיור מוג�, אנחנו עייפי�? נראה

  .נו מתנחלי�ג� אנח. מתחברת ע� צעירי� על הגבעות

  תושב נווה דקלי�

הכול היה מסביב רק דיונות , אז. ושוב פע� כשהגענו לגוש קטי*, כשהייתי צעירה, הייתי חלוצה

מצד שני . רי� ולא מוכני� שוב להיות חלוצי�אנו כבר לא צעי, אני את שלי כבר עשיתי. וחולות

וא* אחד לא נות� פתרו� , אז יש פה פרדוקס. זה המקו� שלנו יחד ִאת�, התרגלנו לתושבי הגוש

  .אני מאוד כועסת, תרכז בשו� דבראני לא מצליחה לה, אני מאוד במתח מזה. לבעיה שלנו

  תושבת נווה דקלי�
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כל התקופה של . אני לא עומדת בחוסר הוודאות הזאת, החודש היה לי אירוע לב בגלל כל המצב

היינו נכנסי� . בארבע לפנות בוקר. היו כא� המו� תקריות. האינתיפאדה היינו בפחד ולח1 אדיר

, עכשיו שקט וישני�.  ע� עי� אחת פתוחה ואחת עצומהכל התקופה ישנתי. לחדרי� המוגני�

חוסר . היו� אני חולה,  הייתי חולהלא, אז. אבל הפחד עכשיו הרבה יותר גדול. אי� פחד

זה , מה יהיה מחר, עצ� זה שאנו לא יודעי� לא� נל,, כל השיגעו� הזה לעזוב הכול, הוודאות

  .התאבדות תהיה זאת, א� יפזרו אותנו. הראש לא מפסיק לעבוד, מצב מאוד קשה

  תושבת רפיח י�

אני אישית לא נרד� . שלפחות יתייחסו אלינו כאל אנשי� שחיו פה והיו לה� מלא חרדות

החרדות רק , כשמדברי� על פינוי. לקחתי כדורי� נגד חרדות בגלל המצב הביטחוני. בלילה

. איפה כל מה שהשקעתי. מי יהיו השכני� שלי. אי� לי כוח לעבור, איפה אני אמצא דירה. גוברות

נה שלא אני חרד מזה שאני אל, לעיר אחרת ומוצא את עצמי בשכו. זה מלווה בהרבה חרדות

יש , טוב לי, אני כרגע נמצא פה. זה ג� כ� חלק מהחרדות. מתאימה לי או בשכ� שלא מתאי� לי

  .אני רוצה להישאר פה.  את כל זהמה אני צרי,. משפחה טובה פה, לי שכני� טובי�

  תושב ניסנית

והנה עכשיו יוצרי� אצלו , הילד שלי עוד לא למד להתמודד ע� הפחדי� מהמצב הביטחוני

  .כיתהשייאל1 להיפרד מהחברי� ל, � חדשי�פחדי

  תושב נווה דקלי�

. כולל התופעות הפסיכולוגיות שאת יכולה לתאר לעצמ,, יש אנשי� במצבי� קשי� מאוד

יש ילדי� שיש לה� . איבוד שליטה. פחדי� מפני הפינוי. לילדי� יש בלילה חרדות עמוקות

הילדי� , ילדי� מגיבי�.  בדיוק מה קורהאי� ילד שלא יודע. יש שמגמגמי�, רגרסיות קשות מאוד

. זה פשוט נורא ואיו�. רואה מה עובר על האנשי�, רק מי שחי פה. נלחמי� על הבית שלה�

  . תראי מה זה עשה לה�, זה היה טראומה, חלק מהאנשי� כא� ה� מפוני ימית

  תושב אלי סיני

, יה משהו מצחיקפע� ה.  שעות24פע� חייכתי . אני לא מצליח להפעיל את עצמי היו�

. הלכתי לרופאה. קשה לי להגדיר את זה, עובר פה משהו. היו� אי� לי את זה. התפקעתי מצחוק

לפעמי� אני הול, לישו� בשעה ,  בזמ� האחרו�הרופאה נתנה לי מרש�.  לא טוב לי:אמרתי לה

 לה� לפעמי� אי� לי חשק לתת, יש לי תוכי� וכלב... א* פע� לא היה לי דבר כזה. שבע בערב

למה מהתחלה , אני רוצה שמישהו מהממשלה יבוא ויגיד, יושב בחו1, אני יושב מול�. לאכול

? מסוכ� כא� אל תלכו: למה לפני כ� לא אמרו לנו? למה אנשי� נהרגו פה? אמרו לנו לבוא לכא�

כל אחד . כל אחד כא� בנה את הבית במאמצי� שלו. אבל מבפני� אני נקרע, אני חזק מבחו1

. ועד היו� אני לא מוצא שו� סיבה שיסבירו את המניעי� של ההתנתקות,  במו ידיוהקי� בית

שינסו להסביר לי למה עוקרי� . אולי המדינה נחלשה, אולי יש בעיה שאנו כאזרחי� לא יודעי�

  .אנחנואולי המדינה במצוקה ולא , אולי כ, יהיה יותר קל. אותי

  תושב רפיח י�
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         השפלה ובגידה השפלה ובגידה השפלה ובגידה השפלה ובגידהרגשירגשירגשירגשי

שרק , התקפי לב לאנשי�, מצב קשה, ודאות גדולה�יש אי. ינו כאילו היינו פושעי�מתייחסי� אל

  . יעשו שטויותלא

  תושב בדולח

פתאו� אנו לא . יפטר מאתנוהעיקר לה, זה לא נעשה מתו, דאגה. אנו מרגישי� שזורקי� אותנו

  .שווי�

  תושבת ניסנית

שאחרי ההתאקלמות , לחי אני מרגיש שמישהו נת� לי סטירת .אני מרגיש מבוזה ומושפל

 השני� 15קשה להיפרד ממה שהצלחנו לעשות במש, , מבחינת איכות חיי�, מבחינה חברתית

, העובדה שאנו באמת הרגשנו שההימצאות שלנו כא� חשובה. המלאות בהמו� תוכ�, האלה

זה עוול נורא לגרש ,  שני� שעמדו פה בגבורה ונחישות4� אחרי יותר מ.ששימשנו כחומת מג�

של [את שומעת היו� אגודות של צער בעלי חיי� שנלחמי� על הזכויות שלה� . שי� מבית�אנ

פוצעי� אותנו ופוגעי� , אבל אותנו פשוט זורקי�. ואת שומעת אי, להג� על הערבי�, ]החיות

  .ובנפש של ילדינו בלי שו� חשבו�בנו 

  תושבת נווה דקלי�

כי בילינו כא� את רוב , ושבר נורא גדול, דולהואכזבה נורא ג, אנשי� מרגישי� בגידה נורא גדולה

אנו שואלי� . וכעת מתנהגי� אלינו בצורה מאוד לא הוגנת. התמודדנו ביחד נגד הטרור, חיינו

, עושי� לנו עוול נוראי? איפה אנשי השמאל שכל הזמ� שומרי� על זכויות האזרחי�: את עצמנו

היו צריכי� לבוא . אי� מחילה לדבר כזה. נווהוא גנב את דעת, אנו הצבענו לשרו�. צדק משווע�אי

אבל א* אחד . להגיד אי, זה יתבצע מהבחינה המעשית, להסביר לנו את כל המהל,, ולדבר אתנו

פע� . כמו ילד קט� שפגוע ממה שעשו לו, אני ממש פגועה. ואנו ניזוני� מהתקשורת, לא דיבר

זה . אבל אני אהיה ש�,  ארי� ידהיו� אני לא. אמרתי שביו� הפינוי אני לא רוצה להיות ש�

  .וחצי� אות,זה מה שקורה כשל. בגלל הכעס שמצטבר

  תושבת גני טל

את זה . בעצ� המדינה שכחה שהיא מתעסקת ע� אזרחי� טובי� שה� נתנו והעניקו למדינה

הכעס עלינו לא ...  חוסר אמפתיה–ע "מרגישה שיש הרבה שנאה כלפי האנשי� ביש. שכחו

הגיוני זה לא . אסור לנו להגיד שכואב. בסדר�עכשיו אנו הלא? סי� עלינועל מה כוע. מוצדק

  .בכלל

  תושבת בדולח
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        פחדי� וסיוטי לילהפחדי� וסיוטי לילהפחדי� וסיוטי לילהפחדי� וסיוטי לילה

 אני הול, לאשתי ושואל .יד הבית ופתאו� רואה שהבית איננוחלמתי שאני מסתובב בלילה ל

בר ש� אני מחפש את הק, אני ממשי, להסתובב ומגיע לבית העלמי�? אותה איפה הבית שלנו

  . בהלהוכ, התעוררתי מתו,. של הכלה שלי שנהרגה וג� לא מוצא אותה

  תושב גני טל

מגיעה שיירה של אוטובוסי� ומשאיות וכול� : יש חלו� שכל הזמ� חוזר אצלי בזמ� האחרו�

אני כול� נוסעי� ואני מנופ* לה� לשלו� ואני עומד ובוכה ו, עולי� ואני נשאר במקו� לבד

  .נשאר לבד

  דקלי�תושב נווה 

... אני צועק לאשתי שתביא לי לשתות, הפה יבש, אני מתעורר באמצע הלילה מתו, בהלה

הוא כינס . ראש הממשלה בא לדבר ע� המועצה, חלמתי חלו� שבגלל המצב שאנו נמצאי� בו

הוא עומד מאחורי סטנד ומסביר לנו שכל מה שהוא עושה . ואנו יושבי� מסביב לשולח�, אותנו

: אני ק� וצועק לו. ואני רואה פתאו� שהוא מוחה דמעה בעי�. , דאגה לנומתו, זה בשבילנו

ואז כל הקהל . אמרתי לו שלא יעקרו אותנו מהבית שלנו? בשביל מה צרי, לעשות את כל זה

  .ואז התעוררתי והפה היה יבש, ניוג� א, התחיל לבכות

  תושב נווה דקלי�

שמי� אותי על , י ומוציאי� אותי מהביתה� מרימי� אות, חלמתי שהחיילי� מגיעי� אלי הביתה

שכחתי , בבקשה: אי, שהגענו לכיסופי� אמרתי לחייל. משאית והיא מורידה אותי בכיסופי�

ת� יהתחננתי שי, והתווכחתי ִאתו. תחזיר אותי הביתה, תעשה לי טובה, לפרק את המזגני� בבית

אני , תעשה לי טובה: אמרתי לו. והוא לא הסכי�, לי להיכנס בחזרה לגוש כדי לפרק את המזגני�

אני מתחנ� ובוכה והוא אומר לי אי� ל, , הרגשתי לא נעי�. והוא לא הסכי�, תו, חצי שעה חוזר

  .רתי רועד כוליהתעור!!! זהו, שו� סיכוי יותר לחזור בחזרה

  תושב רפיח י�

תארי ל, . יזה פשוט זעזע אות, ניסיתי בחלו� לדמיי� שאני באשקלו� ולא יכול לחזור לאלי סיני

אמר לי . אז אותו דבר על יישוב. תנסי לדמיי� מה חסר ל, באד� הזה, שאד� יקר הול, לעולמו

קונה את הדברי� וחוזר , כל לילה הוא חל� חלו� שהוא הול, למכולת של שוסטר, חבר

 כמו ,את ה2בד� הזה אנשי� ירגישו בכל מקו�. וזה חוזר על עצמו כל הזמ�, בשבילי� הביתה

  .טעו לו את הידאד� שק

  תושב אלי סיני
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,  היא חלמה חלו� שבא איש ולוקח אותה מהבית שלנו.הילדה שלי קמה בלילה תו, בכי נוראי

הסברנו לה . הוא לוקח אותה מאמא שלה ומעביר אותה לבית אחר, למרות שהיא צועקת

ר לאח. שהפתרו� של החלו� זה ששרו� בא ולוקח את כל היישוב ומעביר אותו למקו� אחר

  .נרגעההיא , שהבינה שלא יפרידו אותה מאמא שלה

 תושבת נווה דקלי�
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  סיכו�

 של המתיישבי� לאפשרות פינויי� אינה שונה מתגובותיה� � תגובות,מבחינות רבות

הצער על עזיבת המקו� . א: הצפויות של מפוני� אחרי� בעול� ובאר1 במצבי� כאלה

 ההחרד. ד, הרצו� לשמר את הקהילה. ג ,הפרנסה מהפסד מקור החשש. ב 12,נקשרואליו ש

אפשרות  במקרי� כאלו היא הכחשת התמודדות אופיינית. מפני העתיד במקו� החדש

מקרה של תושבי חבל עזה ה, ע� זאת). ואחרי�, 1996 ,קליאוט ואלבק(מכול וכול פינוי ה

צמצ� כדי ל.  במישור הדתי והאידאולוגי ובמישור הקהילתי: בשני מישורי� עיקריי�שונה

  .נמנו כא�הגורמי� שארבעת את נזקי הפינוי יש להתייחס לכל 

משבר קשה יא ההתנתקות ממקו� מושב� בחבל עזה ה, במישור האידאולוגי, כאמור

.  לפיתוח האזורהתורמי� המדינה מטע� שראו עצמ� כחלוצי� ,רוב המתיישבי�מאוד ל

שהקמת היישובי� בחבל  והיו בטוחי� ישראל של ממשלות ותיה� לקריאנענוהמתיישבי� 

 רבי�ג�  ו,ע� השני� התחזקהל, והקשר למקו� . עזה מקובלת על רוב הציבור באר1

 האידאולוגיה של אתהזמ� ע�  הפנימו,  ממניעי� אידאליסטיי�ושלא הגיעמאלה 

אמונת� הייתה שלובה ב זו האידאולוגי,  המתיישבי� הדתיי�אצל. אחזות בקרקעיהה

רבי� מה� , כיו�. ז פרו1 האינתיפאדה רק חיזק את אמונת�מיעוט הנפגעי� מא. הדתית

שי� או מדחיקי� את האפשרות שהפינוי אכ� יתבצע ומאמיני� שיקרה נס יכחמעדיי� 

 לחזות את קשהו , עבור� בעיה מצפונית ואמוניתיאנטישת חבל עזה ה. והפינוי יתבטל

, רה וחלק מהציבוה שנבגדו על ידי הממשלההרגש ג�. גודל המשבר א� הפינוי ימומש

. במיוחד בקרב בני הנוער, עלולה ליצור משבר חזק, אשר בעידוד� התיישבו בחבל עזה

למת� את הדר,  ,המתיישבי�של  ערכית�ת� המצפוניתיבעילספק מאי� מענה שמאחר 

 ונכונות הערכה למפעל חייה�, דגשת הישגיה� ההיא כלפי הממסד הקשי� רגשותיה�

  . דשיישוב� מחעת להיטיב עמ� ב

                                                 
  Billig, M. 2005: על הקשר למקו� של תושבי חבל עזה ראו  15
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א* כי חלק� עדיי� , תושבי� שהפגיעה הכלכלית בה� כבר נעשתהיש , במישור הכלכלי

וחלק מהחקלאי� , המעמד הבינונינמנית ע� רוב האוכלוסייה . מתביישי� להודות בכ,

חוששי� שתכנית ההתנתקות תמוטט , והעצמאי� שהצליחו מאוד מהבחינה הכלכלית

 ביו� .ורגלו בהחיי� שההרמת את לקיי�  שיצליחו בעתידסיכוי שאי� ו, את פרנסת�

בחלק מהמקרי� המשבר הכלכלי כבר . אחד ה� צפויי� לאבד את פרנסת� ואת בית�

הדירות המתוכננות עבור . אר1בל ו"חובהופסקו ההזמנות לשנה הבאה מלקוחות כי החל 

 את כל  יכילויהיו קטנות בהרבה מאלו שבה� חיו בשני� האחרונות ולא המפוני�

מדובר שומאחר , אלצו ככל הנראה לחלוק חדרי� ע� אחיה�יהילדי� י. ליה�מיטלט

שממיטי� עליה� אנשי� א� פלא להתאי� .  הדבר אינו פשוט,ילדי��במשפחות ברוכות

 רצוי לתכנ� לכ�.  ייאוש ודיכאו�לכלליגיעו ,  חייה� בניגוד לרצונ�ותבאורחשינוי לרעה 

,  ככל האפשרושמרייה� של המתיישבי� י פרנסת� ורמת חי*את תהלי, הפינוי כ, שרצ

  .כפי שיפורט להל�

בי� ובתו, מתיישבי חבל עזה קשורי� ותלויי� זה בזה , במישור החברתי והקהילתי

התמיכה ההדדית בתו, הקהילות וביניה� . י� שלכל אחת אופי וזהות ייחודי,קהילותה

 ג� .רוכהע� המצב הביטחוני הקשה תקופה אלהתמודד תושבי חבל עזה לאפשרה 

מבחינת , התכנו� הפיזי של יישובי� המשיקי� זה לזה ונשעני� זה על זה מבחינה כלכלית

תר� רבות  –השימוש בשירותי� משותפי� ומבחינת קשרי משפחה וקשרי� חברתיי� 

ג� לריחוק הגאוגרפי ממקומות יישוב אחרי� ולבידוד שנוצר בעקבות . לגיבוש� החברתי

תפקיד נכבד בחיזוק התלות והעזרה , ד ביקורי אורחי�שצמצ� מאו, המצב הביטחוני

המחשבה על פירוק מאול1 של הקהילות יוצרת כבר עכשיו . ההדדית בי� המתיישבי�

לכ� חשוב לשמר את הקהילות . יגברו בעתידשמ� הסת� , � וחרדותילחצי� פסיכולוגי

. הקבועהשונות של המתיישבי� לאחר הפינוי המתוכנ� ועד ליישוב� מחדש במקומ� 

לילדי� להתמודד ע� המצב החדש יותר ו יסייעו למבוגרי�הלכידות והתמיכה ההדדית 

  . מכל דבר אחר

המצוקות הנפשיות בשלב זה באות לידי ביטוי בעיקר בקרב , במישור הפסיכולוגי

מבוגרי� וחקלאי� שאי� , יכולת�מעוטי, משפחות שכולות: האוכלוסייה החלשה יחסית

ו יתגל סביר להניח שמצוקות נפשיות ,בשעת הפינוי ולאחריו. שבכוח� להקי� משק מחד

י� והילדי� עדיי� מתמודדי� המבוגריש לזכור שחלק מ.  לרבות ילדי�, רוב המפוני�אצל

. שני� האחרונותב שחווחרדות מפיגועי טרור ע� כ� פגיעות ושכול וע� טראומות של 

די  בתנאי שיהיה מאורג� ונגיש ,מת� את המשברי, הליווי הפסיכולוגי שיידרש בכל מקרה

  .ימש, לאור, זמ� ג� לאחר הפינויי ובתנאי שהצור,
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, פיצוי על ידי הממשלה והכנסת� הסופי של תכנית ההתנתקות וחוק פינוי�עד לאישור

הפעילות . האישורעשו מתיישבי חבל עזה כל מאמ1 ציבורי דמוקרטי למנוע את 

כגו* שפועל למע�  יותר את הקהילות ליכדה עודהאינטנסיבית בהנהגת מטה המאבק 

� ע�  המתיישבי� השכילו להבי� שהלכידות היא עיקר הכוח במאבק.מטרה משותפת

 הממסד והתקשורת שהצטנ� יחס� שלככל ". שפיות" והיא חשובה ג� לשמירת ההממסד

 גברה ,וככל שרבו ההצעות לפצל ביניה�, גברה הלכידות בקרב�,  המתיישבי�אל

  . יחדנחישות� להישאר

לא היה סביר לצפות שכל עוד קיימת תקווה , מנקודת מבט� של המתיישבי�

ה� יסכימו לנהל משא ומת� ע� נציגי הממשלה על המקו� , שההתנתקות לא תאושר

אי� להסיק מכ, שלמתיישבי� לא חשוב להיכ� יועברו ושאי� . והאופ� ליישוב� מחדש

 קשה הרגשהגר� למתיישבי� , פיצוי כפי שהוצע בתחילה�חוק פינוי. לה� העדפות

ה� . במפעל חייה� ובזכויותיה� הבסיסיות כאזרחי מדינה שומרי חוק, שמזלזלי� בה�

ציפו שהממסד יגבש תכנית מסודרת שתתחשב בצורכיה� ותיטיב עמ� מבחינה כלכלית 

 גבר חוסר האמו� ,כשנכזבה תוחלת�. ג� בלי שיהיה עליה� להיאבק לש� כ,, וחברתית

  .ממסדשלה� כלפי ה

. עיקר מאמצי הממסד התרכזו בהבטחת הצלחתו של הפינוי ולא בתכנו� היו� שאחרי

הגופי� שהחלו לפעול עוד לפני שהתקבלה ההחלטה הסופית על הפינוי היו גורמי , ואכ�

, תוהתקשורת דיווחה על ההכנות מתו, נימה עוינת וכוחני. הביטחו� השוני�

מלחמה ולקראת " מבצע צבאי" כאל ות הייתהההתייחס. והמתיישבי� הגיבו באופ� דומה

  . אידאולוגית בי� הפלגי� השוני� בע�

, פורמליי� ובלית בררה�אמנ� לא, לאחר אישור התכנית בממשלה ובכנסת נוצרו מגעי�

כדי להגיע , בי� נציגי המתיישבי� לבי� נציגי הממשלה וג� ע� ראש הממשלה עצמו

הניסיו� להלחי1 את המתיישבי� בכ, . עלהסכמות ביחס ליישוב מחדש ולפתרו� הקב

,  לכפות עליה� החלטות גורליות תו, זמ� קצרוהמאמ1המועד שנקבע לפינוי מתקרב ש

 אצל המתיישבי� הרגשה כבדה יצרו,  הנתוני� להכריע לכא� ולכא�� אי� ביד�יכשעדי

 שפוגעי� בזכויותיה� כבני אד� ושהפגיעה היא דווקא מצד אלו שמגדירי� עצמ� כלוחמי

 זמ� סביר להתארגנות מרגע לה�המתיישבי� ציפו שהממסד יקציב . זכויות מובהקי�

  .שההכרה במציאותו של הפינוי החלה לחלחל בקרב�

באזור גאוגרפי תיישב מחדש ה עניי� רב לחבל עזהבנסיבות הקיימות יש בקרב תושבי 

. בל עזהבאתר חלופי דומה ככל האפשר מבחינה גאוגרפית לאזור ההתיישבות בח, אחד

מבקשי� המתיישבי� לשמר את הקהילות , בהקמת� של היישובי� במקומ� החדש
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ה� מבקשי� לשמר ככל האפשר את המבנה . השונות ולתת מענה לצורכיה� הייחודיי�

יש להניח שחלק קט� ממתיישבי , ע� זאת. והאופי של היישובי� הקודמי� בחבל עזה

 אחרי� משיקולי קרבה  מגורי� במקומותחבל יעדיפו לפעול באופ� פרטי להשגת פתרו�ה

  .או מכל סיבה אחרת,  או למשפחהלמקו� עבודה

, מחמת קוצר הזמ� לא נערכה הממשלה כיאות לפינוי מסודר הכולל העמדת משאבי�

המתיישבי� . תכנו� ותיאו� ע� הרשות הפלסטינית וע� גורמי� בינלאומיי� נוספי�

כתוצאה . הל, לא יאושר בממשלה ובכנסתעצמ� הדחיקו את תהלי, הפינוי בתקווה שהמ

יצרו מסגרת זמ� מצומצמת לתכנו� נאות של היישוב שלושת החודשי� עד לפינוי , מכ,

  . העמדת תשתיות מתאימות או העברת המפעל החקלאי ללא נזקי� קשי�החלופי ול
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