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 ְלֶעְזַרת ַהֵּשם ַּבִּגּבֹוִרים:
 התגייסות ארגוני ימין להגנה על יהודים

בערים המעורבות

הלל כהן

רמלה, מאי 2021. צילום: הלל כהן

אחת התופעות שבלטו בגל האלימות שגאה בחודש מאי 2021 הייתה התגייסותם המאורגנת 
של מתנחלים להגנת היהודים תושבי הערים המעורבות, ועניינן של שורות אלו הוא לבחון 
והפוליטיות  החברתיות  מהמשמעויות  כמה  על  ולהצביע  הזאת  להתגייסות  המניעים  את 
שלה. כתבתי "מתנחלים", אך אדייק: לא רק יהודים מיהודה ושומרון הגיעו אל הקהילות 
היהודיות המותקפות. אבל מכיוון שארגונים המזוהים עם ההתנחלויות ארגנו את הפעילות 
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הזאת, ורבים ממי שהתנדבו לצאת אל השטח ולשאת בעול הגיעו מיהודה ושומרון, סומן 
המהלך על ידי משתתפים וצופים כאחד כפעילות של הימין המתנחלי. ביקורם של ראשי 

מועצות מיש"ע בלוד סמוך לפרוץ המאורעות אך חיזק את הדימוי הזה.
מקובל,  מוסרי  עיקרון  היא  בהם  פגיעה  למנוע  כדי  מותקפים  אנשים  לצד  עמידה 
ובישראל אפשר לראות דוגמאות לכך משני צידי הקשת הפוליטית. פעילי שמאל יוצאים 
יהודים  ובבקעת הירדן מפני תוקפנותם של  רועים פלסטינים בדרום הר חברון  להגן על 
יושבי מאחזים, ואנשי מאחזים ומתנחלים בכלל באים להגן על יהודים מותקפים על ידי 
ערבים. ברקע ניצבים הכישלון, או אי–היכולת, או אי–הרצון )תלוי במקרה( של המשטרה 
למנוע מעשי אלימות. ואכן, כאשר מתבוננים במציאות הישראלית נראה כי ככל שתפקוד 
המשטרה נמוך יותר והפגיעה בתושבים קשה יותר, כך גדלה הנכונות להתגייסות אזרחית. 
שלא במפתיע, עולה כי להתגייסות יש גוון פוליטי; היינו, אנשים אינם מתגייסים להגן על 
נפגעי מתקפות באופן אקראי אלא על בסיס קרבה חברתית ותפיסה פוליטית. עוד אפשר 
לראות כי תפיסה אידיאולוגית לבדה איננה מספקת כדי לגייס אנשים, ויש צורך גם במטרה 
קבוצות  )ובמקרה של  תומכים  ובמאגר  גבוה  חברתי  ברישות  ארגונית,  ביכולת  מוסכמת, 
ימין — בנשק זמין(. על בסיס ההנחות הללו נעיין עיון ראשוני בהתגייסות הימין המתנחלי 

להגנה על יהודי הערים המעורבות.

אהבת ישראל ואחריות פוליטית

השאלה הבסיסית היא שאלת המניע: מה גורם לאנשים, כפרטים, להגיע לאזורי פורענות 
שאפשר  דומה  כאלה.  למקומות  אנשים  להניע  פוליטיים  לארגונים  גורם  ומה  ואלימות, 
לקבוע כי המניע הראשון במעלה הוא אחווה, סולידריות יהודית. הארגון "קהילוד: ציונות 
 במרכז הארץ" — מעין ארגון גג של הגרעין התורני, הגרעינים המשימתיים וכפר הסטודנטים
בלוד — פרסם קריאה לסיוע לאחר שההפגנה של ערביי לוד במוצאי יום ירושלים )כשעתיים 
לאחר מטח הטילים הראשון של חמאס לכיוון פרוזדור ירושלים( הפכה אלימה. רבים רצו 
לתת כתף מטעמים של סולידריות, וכאן נכנסו לתמונה התנועות הפוליטיות ולקחו על עצמן 
את הארגון — גם מסיבות של סולידריות, גם כהצהרה פוליטית. ההצהרה כלפי הערבים 
הייתה "אנחנו לא ניתן לפגוע ביהודים"; ההצהרה כלפי החברה היהודית הכללית הייתה 
רגבים,  תנועת  ביהודים".  פגיעה  אלה שנמנע  אנו  "בהיעדר תפקוד מספק של המשטרה, 
שלי",  "ישראל  וארגון  למדינה,  וציוני"  יהודי  יום  "סדר  לקבוע  היא  המוצהרת  שמטרתה 
שנוסד במקור על ידי איילת שקד ונפתלי בנט, פתחו )יחד עם אחרים( קבוצות ואטסאפ 
שבאמצעותן ארגנו את צוותי הפעולה באזורים השונים, תחת הכותרת "באים לעזרת אחינו 
קרבי,  רקע  בעלי  קצינים  קריאתם למתנדבים חמושים,  הפנו את  הם  בערים המעורבות". 
חובשים ונהגים, וכן צלמים, טלפנים ונשים שיסייעו לנשים מבוגרות; מאות נענו לקריאה. 
כך נראית סולידריות בעת משבר, כך נראית יוזמה אזרחית בזמן של תת–תפקוד מערכתי.



xxvii   2022 חורף   |   55  | וביקורת   תיאוריה 

לנכונות להתגייס היה כמובן גם רקע חברתי מלבד זה האידיאולוגי: קיומם של גרעיני 
התיישבות של בני הציונות הדתית )שנוכחותם אולי הגבירה את המתח היהודי-ערבי בערים 
המעורבות( הפך את הסולידריות הפנים–יהודית למיידית יותר ופשוטה יותר לתפעול. אנשים 
המשתייכים לאותן רשתות חברתיות, בעלי רקע דומה, הנמנים לעיתים עם אותן משפחות 
מורחבות, מבינים זה את זה טוב יותר, מגלים יותר אכפתיות זה לזה, מוכנים להקריב יותר 
זה עבור זה; בוודאי כאשר הם נאבקים למען ערכים משותפים. והערך המשותף אינו רק 
יהודים שנעזבו כדי  )רבים מהמתנדבים אכן התמקמו בבתי  ורכושם  יהודים  הגנה על חיי 
למנוע ביזה והצתה(, אלא גם על הריבונות היהודית והכבוד היהודי. לדוגמה, סטטוס שעלה 
בקבוצת הפייסבוק "נוער הגבעות — להכיר מקרוב" )מהעמודים שעודדו לצאת ולהגן על 
יהודים בערים המעורבות( התייחס להצתת בית יהודי כך: "ב"ה זה נגמר 'רק' בשני פצועים 
קל מכוויות וחתכים, ובכבוד יהודי שנרמס לעפר". דף הפייסבוק של "ישראל שלי" העלה 
תמונות של נערים פלסטינים מקניטים לוחמי מג"ב בעכו והמגיבים ביכו את הפגיעה בכבוד 
היהודי. ויש לזכור: האירועים החלו לאחר ביטול מצעד הדגלים בירושלים ובעקבות מטחי 
טילים מעזה לעבר ישראל, היינו תחת תחושה חזקה של פגיעה בכבוד ישראל בקרב אנשים 

שזהו עבורם ערך מרכזי. 

"כשקוראים אז באים": על הכרה והנהגה

ולהנהיג.  אחריות  לקחת  נכונות  פוליטית:  הצהרה  גם  אפוא  יש  אסון  באזור  בהתייצבות 
שמוליק פיין, מפעילי נוער הגבעות ואחד המתנדבים שהגיעו ללוד, כתב בדף הפייסבוק שלו 
שורה משירו של רמי קליינשטיין: "כשקוראים אז באים, כך היה וכך יהיה". כך רואה עצמה 
קבוצה המעמידה את עצמה לשירות האומה. זוהי תפיסה של אליטה משרתת, וזהו ההיבט 
הפוליטי המתווסף לתחושת הסולידריות. באמצעות מעשה ההתנדבות לנוכח סכנה, הימין 
האמוני ממצב עצמו — בהמשך לתהליך שהחל בו לפני שנים — כמי שעומד בראש המחנה, 
גורל  על  אחריות  ולוקח  ביותר  והמסוכנות  ביותר  הקשות  המשימות  את  עצמו  על  נוטל 
האומה. כך נהגו אנשי השומר בתחילת המאה העשרים, כך עשו החלוצים בראשית הציונות, 
זו היתה דרכם של אנשי הפלמ"ח והמחתרות בתקופת המנדט, וכך נוהגים המתנחלים היום. 
בשטחים הם פועלים כך כדבר שבשגרה; זהו ְספָר ההולך ונכבש אט אט וזה תפקידם שם, 
בהיעדר ריבונות מלאה של המדינה. בתוך ישראל הקטנה המציאות מורכבת יותר, מכיוון 
שמדובר במדינה שמתפקדת ברמה סבירה בעיתות שגרה, מה גם שחבריהם לזרם משתייכים 
להנהגת המדינה ועומדים בראש מנגנוני אכיפת החוק בה, ולכן הם אינם יכולים להתעלם 
ממוסדותיה. אולם מצב חירום מאפשר להם למלא את החלל המבצעי וההנהגתי באמצעות 

היוזמה וכוח הארגון שלהם.
במבט פנימה אל הימין האמוני אפשר לראות כי מצב החירום טשטש במידת מה את 
הפער בין הזרם הממלכתי — הרואה ערך )לאומי ודתי( במדינה ובסמליה, ובכלל זה הצבא, 
מגוש  היישובים  עקירת  לאחר  שהתחזק  האנטי–ממלכתי,  הזרם  ובין   — והמשטרה  השב"כ 
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ומצויים במאבק  נרתעים משירות צבאי, מקימים מאחזים ללא תיאום  זרם שחבריו  קטיף, 
מתמיד עם רשויות החוק. אלו גם אלו נענו לקריאה והתגייסו. "לא יכולנו לשבת אתמול 
ויצאנו לעזרת אחינו הגיבורים! בלוד ובכל מקום! באהבת ישראל — יהודים בואו  בשקט 
ננצח!" כתבו נערי הגבעות, ושרה העצני–כהן מ"ישראל שלי" כתבה: "אתם יודעים מי היחיד 
שעוזר לחבר'ה הנצורים בלוד? כשרעולי פנים דופקים על הדלתות של המשפחות? כמה 
עשרות חבר'ה מאזור יצהר. נקודת האור של תושבי לוד היהודים בימים העגומים האלה".
הכרה.  ממנו:  להתעלם  שאי–אפשר  משני  רווח  לפחות  או  נוסף,  מניע  יש  כאן  והנה 
את החתירה להכרה אפשר לראות בשני מעגלים. נערי הגבעות מבקשים ומקבלים הכרה 
מצד המיינסטרים המתנחלי )גם אם לא לכל מעשיהם(. "לוחמים אמיתיים", הגיב משתמש 
פייסבוק לנוכחות נוער בלוד. "רק ברגעי משבר מתגלים, אחרי כל השנים שביזו אותכם 
זוכים  כאן  שלו".  הדלת  בפתח  לעמוד  שתגיעו  מתפלל  אחד  כל  עכשיו  עליכם,  ]ו[ירקו 
נערי הגבעות ופעילי תג מחיר בנקודות במעגלי הימין המתנחלי פנימה, למול הבורגנים 
שהתגייס  נוסף  מגורם  שונים  הם  אגב,  בכך,  האלימה.  פעילותם  את  בשגרה  שמבקרים 
לפעולה בערים המעורבות — קבוצות המזוהות )לפחות בתקשורת( עם ארגון לה פמיליה, 

הבאות לנקום ולפרוק זעם אך אין להן עניין בהכרה ציבורית.
הזרם המרכזי בימין האמוני, לעומת זאת, מבקש מכלל הציבור הישראלי הכרה בתרומתו 
תפיסתו  ומתוך  ובמוסדותיה  במדינה  אמונתו  מתוך  המדינה.  להנהגת  בדרכו  למדינה, 
הממלכתית, גם ברגעי משבר הוא אינו מוותר על עקרונותיו. על כך ניסו חבריו להקפיד גם 
דיווחו כי "בין המתנדבים היהודים  ברגעים הקשים של המתקפות. אנשי קהילוד, למשל, 
הביטחון  גורמי  של  ההפקרות  שלנוכח  לעיר,  מחוץ  קבוצות  ישנן  לעיר  שהגיעו  הרבים 
פוגעות בערבים חפים מפשע. מתנדבי קהילוד פועלים להפסקת התקיפות". המחלוקת סביב 
הצדקת הפגיעה ב"סתם ערבי" היא מחלוקת ותיקה בתנועת ההתיישבות האמונית ובחברה 
בישראל בכלל; גם היא משקפת מצב של היעדר מדינה, ומהדהדת את המחלוקת ביישוב 
סביב ההבלגה — היינו, בדבר מוסריות הפגיעה בחפים מפשע — שהחלה בזמן המרד הערבי 
הגדול )מאורעות 1939-1936(. ובהערת אגב, המחלוקת היא לעיתים בליבו של אדם פנימה; 
מתנדב שהגיע מירושלים כתב בדף הפייסבוק שלו, "חבר אמר לי, ובצדק, שלא משנה מה 
נשארת  לי  כמוהם.  לנהוג  ולא  מוסרית  עליונות  על  לשמור  חייבים  אנחנו  עלינו,  אומרים 
רחובות  אחרי שהפכו  עונש,  ללא  במקומם,  נשארים  הם  נכון?  זה  האם   — בראש  השאלה 
שקטים לגיהינום, באש. בירי חי. באבנים... האם אדם מוסרי הוא זה שלא נוקם ורק מגן?".

אנחנו וכלל ישראל

שימשו  התורניים  הגרעינים  ובין  ושומרון  מיהודה  המתנדבים  בין  החברתיים  הקשרים 
מאיץ להתארגנות, אך המתנדבים מבחינתם באו לספק הגנה לכלל התושבים היהודים ולא 
ההבחנות  מתעמעמות  ערבים!(  ידי  )על  מותקפים  יהודים  בהימצא  הגרעינים.  לחברי  רק 
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הפנימיות ומופעל נוהל "אהבת ישראל". גם לכך ניתן ביטוי הצהרתי: המסר המוצג בשלטי 
החוצות שתלו אנשי בנימין ברחבי לוד ורמלה הוא של אחווה והגנה על כלל יהודי רמלה 
וניתן פומבי למסרים של אחריות  ויפו(. כך מוחצן הרצון להתנחל בלבבות,  )ולוד, ועכו, 
לאומית ואהבת ישראל. אין פירושו של דבר כי יהודים המשתייכים לקבוצות שונות חוו 
באופן שווה את בואם של המתנחלים ותמכו במהלך הזה. כפי שנראה בהמשך, היו שראו 

גורם להסלמה.  בנהירת המתנחלים 
מכל מקום, האירועים הללו הם הזדמנות נוספת להזכיר כי ההרכב החברתי של הימין 
האמוני השתנה באופן ניכר בדור האחרון. לא עוד אליטות אשכנזיות מנותקות, כפי שנתפס 
גוש אמונים עד לסוף שנות התשעים, אלא מחנה מכיל יותר אשר מוסדות העילית שלו, 
הגרעינים הפועלים בשמו וגם יישוביו מגוונים מבחינה עדתית הרבה יותר מאשר בעבר. 
הגיוון העדתי בימין האמוני משקף רובד אחד בחיבור ל"כלל ישראל", שעיקרו הזמנתן של 
מגוון קבוצות להצטרף למחנה הדתי–לאומי. רובד שני הוא יצירת בריתות עם הימין המזרחי 
המסורתי, גם עם המעמדות הנמוכים שאינם נמנים עם המחנה הדתי–לאומי ולהם גוון אחר 
של לאומיות )נסים ליאון הגדיר אותה כלאומיות של דם, לעומת לאומיות של אדמה שהיא 
הדומיננטית בימין האשכנזי(. אם בעבר התנערו האליטות של הציונות הדתית מהרב מאיר 
כהנא ומהציבור המזרחי שנהה אחריו, הרי בשנים האחרונות נְָמכּו הגבולות הללו, גם אם 
של  )בראשותו  להב"ה  ארגון  של  בפעילות  לראות  אפשר  כזאת  ברית  כליל.  נעלמו  לא 
בנציון גופשטיין, אשכנזי שלמד בישיבת אור עציון עם נוער מזרחי(, בפעילות של חלק 
מהגרעינים בתחומי מדינת ישראל, וגם בשדה הפוליטי: איתמר בן גביר, שניסה בעבר לרוץ 
בבחירות האחרונות  חבר  החרדית,  הימנית  המזרחיות  נציג  ישי,  אלי  עם  בצוותא  לכנסת 

לנציג החרד"ליות בצלאל סמוטריץ'. 

***

האם המתנדבים תרמו לביטחון תושבי הערים המעורבות היהודים )ובאופן מסוים גם לביטחון 
הכללי(? התשובה איננה חד–משמעית, וכלי המחקר הדלים שברשותי — שיחות בודדות עם 
אנשים, מעקב אחרי סיקור תקשורתי והרשתות החברתיות — אינם יכולים להפיק תשובה 
ברורה, בוודאי לא במבט לטווח הארוך. דומה שנכון יהיה לומר כך: רבים מהיהודים בערים 
מרכיב  היא  ביטחון  )ותחושת  החמושים  המתנחלים  נוכחות  בשל  יותר  בטוחים  חשו  אלו 
מרכזי של ביטחון אישי וקבוצתי(, ונראה שהמתנדבים מנעו בכמה מקרים פגיעה ברכוש. 
אבל כדי להשלים את התמונה ולמרכב אותה אזכיר קול אחר, דומיננטי פחות, של תושבת 

לוד שכתבה בפייסבוק למתנדבים: 
אל תבואו. אנחנו לא צריכים את התמונות של ההמונים מגיעים חמושים. זה משלהב 

המון מכל הצדדים ובפועל שורף לי את הבית. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות 

עכשיו זה להתקשר לחברים שלכם שבדרך לשם עכשיו ולדרוש מהם להישאר בבית. אל 

תהיו חלק מזה. אל תשרפו לנו את העיר עם הידיים שלכם. 
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אלו משקפיים נוספים )לא חלופיים( שכדאי להרכיב לעיתים, ודרכם נתפסים המתנדבים 
בערים אלו כגורם שהעצים את האלימות. בהקשר של תחושת הביטחון, משמעות הדבר 
היא שחלק מהתושבים היהודים חשו בטוחים יותר וחלקם )וכנראה גם התושבים הערבים( 
נוכחות המתנחלים החמושים. את מקור ההבדל אפשר לתלות  בטוחים פחות בשל  חשו 
לגבי  אלא  ההתנחלות  תנועת  לגבי  דווקא  )לאו  אידיאולוגיים  הבדלים  גורמים:  בכמה 
הבדלים  להשיבו(,  כדי  לעשות  יש  ומה  לחילולו  נחשב  מה  יהודי",  "כבוד  מהו  שאלות 
במידת האמונה שאפשר להגיע להבנה בין קבוצות האוכלוסייה השונות בערים המעורבות, 
והבדלים באופי היחסים )הקיימים והמקּווים( עם התושבים הערבים ובמידת הנוחות בחיים 

בשכנות עם ערבים. 
המתנדבים שנהרו לערים המעורבות באו מתוך רצון להגן על הנפש, הרכוש והכבוד 
רגישויות  או  טווח  ארוכות  השלכות  בחשבון  מביאה  בהכרח  לא  זה  מסוג  הנעה  היהודי. 
פנימיות ותפיסות חלופיות. עבור פרטים הנענים לקריאה, ועבור אלו המזעיקים אותם, עת 
חירום איננה זמן מתאים לדקויות כאלה. מה עוד שלעיתים הבאים לעזרת אחיהם פועלים 
מתוך משיכה )גברית בעיקרה( לאקשן. המתבונן יכול להבחין בטיפוסים שונים של חובבי 
אקשן: אלו הנמלאים מתוך כך בתחושת אחריות ועניינם הוא ליצור מרכז שליטה ולהרגיע, 
ואלו שמוצאים בו הזדמנות לפרוק תסכול וזעם, אם על פגיעה בכבוד היהודי אם מסיבות 
אחרות, ועניינם הוא להלהיט את המצב. כך אצל פרטים, וכך באשר לזרמים השונים בימין 
הפוליטי: לקבוצות מסוימות מצב החירום מספק הזדמנות לפורקן ולהתססה, ולאחרות הוא 
מספק הזדמנות ליישם את האידיאולוגיה שלהן, לגלות אחריות ציבורית ולמצב את עצמן 

בעמדת הנהגה מול ציבורים רחבים יותר.

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים


