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    המחברתעל

בעלת היא . באריאל,  ביליג היא מרצה במכללה האקדמית יהודה ושומרוןמרים ר"ד

מתמחה ו, ואזורים ואנתרופולוגיה ותואר שלישי בתכנון ערים בסוציולוגיהתואר שני 

  . בתכנון ערים ואזוריםחברתייםבהיבטים 

  המחקר על

התמודדות עם ב החברתי ההוןשל  ,בתקופות זמן שונות , זה בוחן את תרומתומחקר

ההנחה היא . האחרונותתושבי חבל עזה בשנים על מצבי המתח והמשבר שעברו 

 על ההבדלים עמודולשדווקא במצבי משבר ניתן לזהות את מרכיביו של ההון החברתי 

לצורך זה אומצה מתודולוגיה המאפשרת לבחון את . בתרומתו בין הקהילות השונות

על בעיקר  מתבסס המחקר .מרכיבי ההון החברתי האובייקטיביים והסובייקטיביים

באופן . אחרי הפינוימספר חודשים ל ועד 2003ראיונות עומק עם המתיישבים משנת 

 גרמו להתחזקות ההון החברתיחוני ואיום ההתנתקות  ניתן ללמוד שהאיום הביטכללי

תרם במידה רבה ליכולת העמידה של התושבים מצדו ההון החברתי . בכל היישובים

 אופן ההתמודדות עם האיומים מושפע מהסביבה ,עם זאת.  השוניםהאיומיםכנגד 

 שקבעה את איכותו ומידת היאסביבה זו  ו,אליה משתייכת כל קבוצהשהתרבותית 

המחקר מגיע למסקנה שצדקו המתיישבים . החברתיפעתו לאורך זמן של ההון הש

בהם נעשה הדבר ביזמת ש ובמקרים ,הפינויבדרישתם לשמר את הקהילות גם לאחר 

  . התגלתה כטובה יותרמבתיהםפינוי יכולתם להתמודד עם משבר ה, המתיישבים

  על המכון

ל מחקר המכוון לסוגיות של שנים האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו שב

פלורסהיימר יזם את ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות מדיניות ' ר סטיבן ה"ד. מדיניות

מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את . ארוכות טווח

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

תחומי . ציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיהתהליכים אלה ולה

; יהודים וערבים בישראל; חברה ומדינה בישראל, יחסי דת: המחקר המתנהל במכון הם

  .מרחב וממשל בישראל, חברה; ישראל ושכנותיה הערביות

עמיהוד ' ד י"עו, )ר"יו (פלורסהיימר' ר סטיבן ה"ד: חברי הוועד המנהל של המכון הם

עמית , הירש גודמןומר , ל משרד האוצר"לשעבר מנכ, דוד ברודטמר , )ר"סגן יו (פורת-ןב

ראש המכון הוא . אביב-אוניברסיטת תל, מחקר בכיר במרכז יפה ללימודים אסטרטגיים

משנה . מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמירם גונן' פרופ

ן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית  משלמה חסון' לראש המכון הוא פרופ

  .בירושלים
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  מבוא  1

שמת חזון של מהג: יים בעשור האחרוןת חבל עזה עברו טלטלות ושינויים דרמתושבי

לתקופה של התמודדות עם חיים תחת , חדשים יישובים הקמתידי -  ויצירה עלחלוציות

 חבל עזה מתיישבי ספגו זו תקופהב. תית לחייהםסכנה אִמשל  מתמיד ואיום ביטחוני

 התווסף איום הפינוי שכלל אלועל כל . פציעות ופגיעות ברכוש ובפרנסה, אבדות בנפש

 פינויההתקיים בסוף .  של המתיישביםודאות לגבי עתידם-איחיי תקופה ארוכה של 

-קדםפתרונות דיור ב ופיזורם ,ומבתיהם על כל השלכותיהמאולץ של המתיישבים 

מחקר זה מהווה המשך למחקר על ההתנתקות מחבל עזה מנקודת . וזמנייםזמניים 

מן בוחן את ההון החברתי בתקופות זהוא ו) 2005, ביליג (,מבטם של המתיישבים

להתמודד עם של המתיישבים  ליכולתם תרומתו ועלעומד על מרכיביו השונים , שונות

   .האחרונותבל עזה בשנים בחמצבי המתח והמשבר 

ונמשך עד , בשיאם כשאירועי הטרור בחבל עזה היו 2003 בשנת החל 1 הנוכחיהמחקר

 ההון  מטרתו הייתה להתחקות אחר.2005בסוף שנת , כארבעה חודשים לאחר הפינוי

החברתי ביישובי חבל עזה והשתנותו עם הזמן והשפעתו על התמודדותם של 

 לבחון את הקשר בין התנהגותם של כדי. המתיישבים עם המשברים שפקדו אותם

ובין ,  בחבל עזה מול האתגרים והאיומים השונים בתקופות השונותהיישוביםתושבי 

 רכיביםבמתחילה  לבחור היה עלינו,  גרוןבהש בקהילות שהתפתחההון החברתי 

המחקר התבסס על  . מתוך שיח המרואייניםם לזהותשניתןמובהקים של הון חברתי 

 שהתייחסו לארבע  ראיונות עומק150-מ למעלה השיטה האתנוגרפית האיכותנית וכלל

מהקמת היישובים ועד פרוץ אירועי הטרור : תקופות בתולדות היישובים בחבל עזה

כנית ההתנתקות  הממשלה על תעי הטרור עד הכרזת ראשמפרוץ אירו, 2000בשנת 

ודאות מבחינת המתיישבים -כנית ההתנתקות שהיא תקופת האיתמההכרזה על , 2003

  .והתקופה שלאחר הפינוי, 2005לגבי עתידם ועד לפינוי בקיץ 

                                                            

 ,Billig, 2006; Billig, Cohen;2006,  ביליג;2005, יג ביל:ו רא, אחרים שנערכו על חבל עזהמחקרים   1
& Levav, 2006.  
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   הממצאיםעיקרי

ניתן שהתברר , ידי מתיישבי חבל עזה- האתנוגרפי של תיאור ההון החברתי עלמהניתוח

 הנובעים מפעילותם של םימרכיבים אובייקטיביידי -על החברתי ההוןלאפיין את 

ניתן לסווג את ההון החברתי .  ברגשותיהםהנטועים ומרכיבים סובייקטיביים, אנשים

 בנסיבות ים שחלו שהשינוינמצא .מלכדוערכי , של מתיישבי חבל עזה כאידאליסטי

-אי בתקופת , בתקופת אירועי הטרור,רור פרוץ אירועי הטלפני – בתקופות השונות

,  על ההון החברתיים שוננים השפיעו באופ– הפינוידאות ובתקופה שלאחר והו

גורם היווה  ; החברתיההוןש נמצא.  מחלישגורםלפעמים היוו גורם מחזק ולפעמים 

 יםוהמשברתושבי חבל עזה להתמודד עם מצבי המתח רבים מבין חשוב ביותר שעזר ל

האמונה הדתית התברר שאורח החיים הקהילתי ו וכן, ם בתקופות השונותשפקדו אות

   .החברתי בחיזוק ההון יםחשובה היו הגורמים
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  הון חברתי  2

ליחסים ולאמון הדדי בין ,  מאפיין משולב לקשריםהוא) Social Capital("  חברתיהון"

. שלאחרונה החלו להשתמש בו במחקר החברתי היישומי,  בחברה מסוימתאנשים

סימפתיה וקשרים חברתיים , חברות, טוב הון חברתי כרצון תיאר הניפן

)Hanifan,1916 .(על  , הון חברתי מבוסס על היחסים בין בני אדם בחברה, פי קולמן-על

 הדדי ונורמות של הון חברתי אמון). Coleman,1990 (סמכותיחסי אופן התנהגות ועל 

יישוב , קהילה,  של משפחהבהיקף, ימתבאים לציין ולהסביר כיצד חברה אנושית מסו

לאיכות חיים וליחסי , יותרמסוגלת להגיע להישגים כלכליים גבוהים , או עם שלם

  בלימודיםהילדים טובים יותר של להישגים ,)Requena, 2003 (אנוש טובים יותר

(Goddard, 2003) רים טובה יותר עם משבולהתמודדות) Mehmet & Mehmet, 2004( ,

 בהשוואה לחברה אחרת שחבריה הם לכאורה , וזאת; הכללברמת היחיד והן הן ברמת

כי הוא בא להשלים את ,  למדד זההוענק"  חברתיהון"השם . בעלי מאפיינים דומים

, כלומר ההשכלה, ואת ההון האישי,  כמותי ביסודושהואהפיננסי -ההון הכלכלי

 יחד אמורים  סוגי ההוןשלושת. יסודוב ואיכותישהוא כמותי , ניסיוןההמיומנות ו

 הכלכלי והאנושי הם נכס של שההוןאך בעוד , להצביע על חוסנם של היחיד והחברה

  . בהההון החברתי הוא נכס של החברה שמדובר , היחיד

ששם לב לחשיבותו של ההון החברתי אף על פי שלא , לפי הידוע,  הראשוןהחוקר

 האמריקאיתאת מאפייני החברה שחקר ,  טוקוויל הצרפתידההיה ,  בכינוי זההשתמש

 החברההוא ציין את הקשר הקיים בין אמות המידה המוסריות של .  שנה170-לפני כ

אגודות אזרחיות , טען דה טוקוויל, לדוגמה. האמריקאית ובין התנהגותה החברתית

 החברתית המצפונית הנחוצה לתפקודם של מוסדות ההתנהגותמחזקות את 

ידי פעילות בעלת - אזרחית מאופיינת עלחברהעוד אמר כי . ים יציבים ויעיליםידמוקרט

 ומרקם חברתי המבוסס על אמון הדדי ועל שוויונייםיחסים פוליטיים , הלך רוח ציבורי

  . (Tocqeville, 1969)שיתוף פעולה 
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   וסוגים של הון חברתימאפיינים

ין אנשים  בהמקשר (Bonding Social Capital)" מלכד" להבחין בין הון חברתי יש

מחזק ה ו, מבחינת מצבםאוכלכליים -הדומים ביניהם מבחינת מאפייניהם החברתיים

 ,Bridging Social Capital)(" מגשר"ובין הון חברתי , את ההדדיות והסולידריות ביניהם

, כלכליים או במצבם-  בין אנשים השונים זה מזה במאפייניהם החברתייםהמקשר

היכולות או אל המידע המצויים הנכסים או אל  של אלה אל נגישותםמשפר את הו

דוגמה להון חברתי מלכד היא עזרה הדדית בין .  (Putnam, 2000, pp. 22-26)יהםביד

 של ארגוני צדקה או של פעילותם חברתי מגשר היא להון ודוגמה, הקהילהחברי 

  .המתנדבים במגן דוד אדום

 החברהכי היחיד לעומת ערכי יכוח על ערו נושא בויא אל ההון החברתי הההתייחסות

 נושא הוא"  מכבלי החברה המאובניםלהשתחרר. "מודרנית- או הקהילה בחברה הפוסט

 למאהעם כניסתנו , לעומת זאת. נכבד העולה באופן תדיר בדיון על התרבות בת זמננו

האזרחי -נוחות בולטת מהמצב החברתי-אי מורגשת ברחבי העולם המערבי ,21-ה

 בדעה שהמשבר החברתי הברית-צותשרוב ציבור העובדים באר, גמה לדו,נמצא. הנוכחי

  .(Putnam, 2000) בארצם השוררת מהווים בעיה חמורה או חמורה ביותר והאנוכיות

והדבר תלוי ,  להיות חיובי או שלילי או אדיש מבחינה ערכית ומוסריתיכול  חברתיהון

האדם המסייע אינו מצפה  ו,יש הון חברתי שמטרתו לסייע לזולת.  ובמניעיםבמטרות

 יסייעו גם לו אם שאחרים" ביטוח" שיש לו רגישאו לכל היותר י,  לכךתמורהלשום 

יש הון חברתי שנועד . מתן עזרה לשכנים בשעת הצורך,  לדוגמה: יזדקק לכךוכאשר

על מציאת השתייכות לחוג חברתי שתקל ,  לדוגמה: להשגת טובות הנאהלכתחילהמ

 השתייכות ונאמנות לחבורת – או חמור מזה, ו לבן משפחתו איחיד למתאימהעבודה 

ההתייחסות :  קיימות שתי התייחסויות שונות להון החברתיהחוקריםבין . פשע

,  מהווה השקעה מודעת על מנת להביא יתרון למשקיעהחברתישבה ההון , התועלתית

רתי ככלי שתיאר את ההון החב,  חשיבה מרקסיסטיתבעל, כגון התייחסותו של בורדייה

 לתחומה" זרים"ידי מניעת כניסת - עלהמשכיותה תבידי חברת האליטה להבטח

(Bourdieu, 1980),מטרות להשגת הרואה בהון חברתי כלי , וכגון התייחסותו של לין 

 .למשאביהםתועלתנית נגישות לשם ידי התחברות לאנשים אחרים -מבוקשות על

 את מי שצריך להכיר חשוב יותר כי"יל הון חברתי הוא נכס חברתי וגם מוע, מבחינתו

  . (Lin, 2001)"  לדעת את מה שצריךמאשר

 באה החברתישבה ההשקעה בהון , הערכית, האידאליסטיתזו  האחרת היא ההתייחסות

 לשפר כדי אותם ממצוקה או חלץאם כדי ל, היחיד או החברה כולה, ם הזולתעלהיטיב 

 , חברתיים או דתיים,ם אידאליסטייםההשקעה נעשית מתוך מניעי. את איכות חייהם

הדוגלים אחד .  כפי שהוסבר,ההדדי" הביטוח"מלבד אולי ,  ציפייה לתמורהללא
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בניגוד למוסכמות בחברה , גורס כיש, (Coleman,1990) קולמן הוא זו בהתייחסות

 תלוי באחרים ומטרותיהם בלתיפועלים באופן אינם היחידים בחברה , מודרנית-הפוסט

 נכס חשוב עבור היחיד הםהוא קובע שמשאבים חברתיים מּוְבנים . נוכיותאינן רק א

 שינויים ביחסים בין מחוללההון החברתי נוצר כאשר הוא . בחברה ומהווים הון חברתי

 גם מאפשר החברתישיפור ההון . פעילותם בדרך מסוימתאת בני אדם כדי לאפשר 

זה ב זה אמוןויניהם אמינות בשוררת שקבוצה של אנשים . יצרניתהפעילות השיפור 

   גם . זהואמון כ אמינות כזאת שחסרה מקבילה קבוצהיכולה לבצע יותר מאשר 

הוא רואה .  האידאליסטית להון החברתיבהתייחסות דוגל (Putnam, 2000) פוטנם

מרכיב חשוב בהון , יה לתמורה ציפיללא עם הזולת הכלומר בהטב, באלטרואיזם

  .הערכי-יחס בעיקר להון החברתי האידאליסטימאמר נתיה בהמשך. החברתי

   לחצים חיצוניים על הון חברתיהשפעת

 )או הקבוצה( חיצוניים על החברה לחצים ת תאורטיות שונות מתייחסות להשפעגישות

, סורוקין(כתוצאה מכך  שוניםבתחומים הנוצרת ועל הלכידות והסולידריות הפנימית 

  קוסרשלידי המשפט התשיעי -ת לסיכום עלהן ניתנו). דירקהיים ואחרים, דארווין

)Coser, 1956, pp. 20, 87( חוץ מגדיל את הלכידות -קובע כי קונפליקט עם קבוצותש

 הקונסנסוס דרגת"אלא ש, כלל זה אינו אוניברסלי ובלתי מותנה]. של הקבוצה[הפנימית 

 על נראית כגורם החשוב ביותר המשפיע, שקדמה להתגלעות הקונפליקט, הקבוצהשל 

האיום והלחץ החיצוני לא יגבירו את ,  נעדרת קונסנסוס בסיסיהקבוצהאם . הלכידות

. )pp.92-93(" ועל הקבוצה תרחף סכנת התפוררות, יה כלליתת לאפיובילוהלכידות אלא 

אך מתמקדים בעיקר , החברתית גם בלכידות עוסקים על ההון החברתי המחקרים, תכללי

 מחמט.  חיצוניותבהשפעותהון החברתי בקהילה ולא בכוחות הפנימיים שיוצרים את ה

 של הטורקים בקפריסין בעת להישרדותםאת מחמט מתארים את חשיבות ההון החברתי 

 מצאו הם). Mehmet & Mehmet, 2004 (1974  עד1963-מלחמת האזרחים נגד היוונים מ

 התבטאו, חזקים משפחתיים קשרים החברתי של הטורקים היה מבוסס בעיקר על שההון

  .נם על גופם וממובהגנהשיתוף פעולה באמון הדדי ו, בסולידריות

  האפשריות בהון החברתי וסיבותיהם שינוי מגמות

 בהון החברתי אצל תושבי ביותר ירידה משמעותית מצא) (Putnam, 2000 פוטנם

 הירידה שחלה בכל המרכיבים פי-על, 1999 ועד שנת 1960הברית החל משנת -ארצות

מהדור ,  הדורותהתחלפותנמצא שהגורם המובהק ביותר לירידה היה . משךבהוזכרו יש

ובהמשך  ,1960 עד 1946 ילידי ," בוםהבייבי"שעבר את מלחמת העולם השנייה לדור 

הגורם של התחלפות הדורות כולל גם את . X- המכונים דור ה, ך צאצאיהם של אלהלכ
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הגורם השני בחשיבותו אכן ו. ה של הירידה בדתיות וריבוי הצפייה בטלוויזיהמרכיבים

שהפכה את האדם המודרני ממשתתף פעיל בחיים ,  הצפייה בטלוויזיהריבויהוא 

שני גורמים נוספים בעלי . לצופה פסיבי נטול אחריות, אחריותב ושותף בורייםהצי

שעות ב הכרוך האוכלוסייה מן הערים אל הפרברים מעברמשקל קטן יותר הם תהליך 

 של שני בני הזוג ם חוסר זמן הנובע מעבודתשלוהלחץ ,  פרטירכברבות של נסיעות ב

המגמות של ירידה בהון החברתי  שאותןפוטנם מצא במחקר אחר . מחוץ לבית

, גרמניה, צרפת, בריטניה –  קיימות גם במדינות מפותחות אחרותהברית-צותבאר

 בין קשריש מכאן מתבקשת ההנחה ש. (Putnam, 2002)אוסטרליה ויפן , שוודיה, ספרד

  .התופעות והתמורות בהון החברתי ובין התפתחויות המתרחשות בתרבות העכשווית

המתבטא באחוזי נשירה נמוכים באופן ,  מצא קשר חיובי בין דת והון חברתיקולמן

 לעומת בתי ספר פרטיים הברית-צות ביותר בבתי ספר פרטיים דתיים בארמשמעותי

 הנוסף החברתי לקשרהוא ייחס זאת . ליים בתי ספר ממלכתיים כלולעומתכלליים 

הם משתייכים ש ובין הורי התלמידים במסגרת הקהילה הדתית התלמידיםהקיים בין 

 פוטנם מצא קשר מובהק בין דתיות ובין הון חברתי על כל גם).  (Coleman, 1990אליה

 על כל גווניה נשתמרו החיים הברית-צות בארהדתית שבאוכלוסייה כךב, מרכיביו

.  מאשר באוכלוסייה שאינה דתיתיותרהרבה ,  וגם הערכים החברתיים,הילתייםהק

,  חברתיים מכל המיניםבחוגיםהדבר מתבטא בהשתתפות רבה יותר של אנשים דתיים 

כל .  לזולת ומתן צדקהעזרה, ובמיוחד בנושאי התנדבות, בפעילות פוליטית ואזרחית

  .(Putnam, 2000) רהצעיזאת על אף הירידה בדתיות שחלה בקרב הדור 

  הגדרות של הון חברתי

.  ההון החברתימרכיבי של בשלב זה הסכמה בין אנשי המחקר לגבי הגדרתם אין

 כמערכת של יחסי שיתוף פעולה המורכבת העבודה הון חברתי במקום הגדיר רקואנה

הוא מצא שהון . השפעה אישיתהרגשה של ופתיחות בחילופי ידיעות , ממחויבות

 גבוהות יותר במקום העבודה חיים שביעות רצון ואיכות מניבתר חברתי רב יו

(Requena, 1993) . חברתיים בבית הספר כרשת של קשרים חברתיגודארד הגדיר הון ,

 המעודדותוקיומן של נורמות חברתיות , מורים והורים, מון הדדי בין תלמידיםא

צאה מרמה גבוהה הוא מצא שיפור מתון בהישגים בלימודים כתו. הצלחה בלימודים

מצאו שההון החברתי הקיים ' אן ושות'צ. (Goddard, 2003)י  של הון חברתיותר

 רשמיות-הבלתי המסגרות כלפי רבה על האמון במידהבחברת הרווחה ביפן מבוסס 

הם מבחינים בין שלושה סוגים של הון . והרשתות הקהילתיות המגישות את העזרה

 חברתי המבוסס על התנסות בעבר והון הון, )Structural(הון חברתי מוסדי : חברתי

 לעתיד עקב האמון במערכות שהציפיותהם מצאו . חברתי של הציפיות לגבי העתיד

  .(Chan et al., 2004) בעברהחברתיות אינן מושפעות בהרבה מהתנסויות שליליות 
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ים המהוו, מורכב ממאפייני היחסים ההדדיים בתוך הקהילה ההון החברתי , קולמןלפי

 (Coleman, 1990) את המשאבים לחיזוק הפעילויות המשותפות של חברי הקהילה

  : המרכיבים הם אלה

 מרגיש מחויב לעזור לאחר הזקוק יחידכל , כאשר אלה קיימות:  וציפיותמחויבויות

אך , אחרים יעזרו לו,  לעזרהיזדקקועם זאת הוא מצפה וסומך על כך שכאשר הוא , לכך

,  לעזרה הדדיתבחברה" קרדיט "מעיןכך נוצר .  עזר להם בעברלאו דווקא אלה שהוא

, הקרדיט הזה.  שאחרים יבואו לעזרתוובטוחוכל מי שזקוק לעזרה יכול להיות סמוך 

,  היכולת לסמוך על האחריםועלהמחויבויות והציפיות המבוססות על האמינות 

  .מהווים הון חברתי

 שגם דיכ, אחריםבין באופן ספונטני גם מידע העשוי להיות מועיל מופץ :  במידעשיתוף

  . ממנוליהנותהם יוכלו 

, נורמות להתנהגות חברתיות הן חשובות ביותר:  להתנהגות וסנקציות לאכיפתןנורמות

.  אינטרסים שלו לטובת אינטרסים של הכללעלן לוותר וכנ שהיחיד יהיה מחייבותו

 נורמות כאלה ,לעתים.  המשפחהלכידותנורמות אלטרואיסטיות כאלה מחזקות גם את 

ידי אמצעי - הן נתמכות עלולעתים, קיימות בגלל היותן מופנמות בתודעתם של אנשים

 חברתיות כלפי הסוטים סנקציותידי -או על, עידוד חברתיים כמו כיבודים ומעמד חברתי

  . רכי הכללו עם צההתמודדותרק קיומן של נורמות כאלה מאפשר את . מן הנורמות

 דרושה סמכות המקובלת על , לאורך זמןהחברתי לקיים את ההון דיכ:  סמכותיחסי

 לפשר או להכריע בצורה וכדי בעיות המשותפות לכלל  בכל הנוגע לפתרוןהציבור

 , החברתי בחברהההון לקיים את כדי, כך או אחרת. הוגנת בסכסוכים בין בני אדם

אלא גם , מעמדיתבה ים יחסי אמון הדדי לא רק בין חברי אותה שכבת גיל או שכנחוצ

  . בין חברי שכבות וקבוצות שונות

ידי - בחן את השינויים שחלו בהון החברתי בחברה האמריקאית לאורך שנים עלפוטנם

 בפעילות השתתפות: (Putnam, 2000)  המרכיבים הבאים באורח החייםהשוואת

 :קהילתית-חברתית בפעילות השתתפות ; והרצאותאספות, מסעי בחירות: פוליטית

תפילה : דתית בפעילות השתתפות ;ועדות ומילוי תפקידיםוחברות ב, פעולות, מפגשים

חברות ,  בוועד עובדיםפעילות:  במקום העבודהקשרים ;בכנסייה ופעילות בקהילה

,  עם חברים ושכניםקשרים: פורמליים- חברתיים בלתיקשרים ;מעבר לענייני עבודה

נכונות לעזור :  צדקהומתןהתנדבות , יזםאלטרוא ;ביקורים הדדיים וארוחות משותפות

עזרה :  יושר ויחסי אמוןתוך הדדיות. פעילות למען הקהילה ומתן צדקה, לאדם זר

שכל אחד ובכך ,  של האחריםביושרםיושר עצמי ואמון , לזולת בלי לצפות לתמורה

  . יעזור לשני בשעת הצורך
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 המתודולוגיהנת  סקירה ביקורתית של כל נושא ההון החברתי מבחימציגפילד 

 קולמן,  מתייחס בהרחבה לעבודותיהם של בורדיההוא. (Field, 2003)האקדמית 

נושא ההון החברתי יגיע לבשלות בתור ש לפנילדעתו דרושה עוד עבודה רבה . ופוטנם

  . מחקר אקדמימתודולוגיית

מרכיבי ההון החברתי המתוארים לעיל הם אובייקטיביים שכן הם ניתנים למדידה על 

 בעזרת מרכיבים אלו זיהו .י הפעולות המתקיימות על ידי החברים במסגרת הקהילהפ

במחקרנו נמצא שנוסף למרכיבים . החוקרים את מידת קיומו של ההון החברתי בקהילה

ים המשקפים את יקטיבי לרשימה של מרכיבים סובים יש להתייחס ג,יםייקטיביהאוב

שר גם היא מושפעת ומשפיעה על ת בקהילה אשורר התושבים ואת האווירה הרגשי

  . ההון החברתי
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  מרכיבי ההון החברתי  3

 בחבל עזה מול האתגרים והאיומים היישובים הקשר בין התנהגותם של תושבי לבחינת

היה עלינו ,  גרון בקהילות בהשהתפתחובין ההון החברתי , השונים בתקופות השונות

 מתוך שיח ם לזהותןשניתמאפיינים מובהקים של הון חברתי תחילה לבחור 

 משמעותית בין חפיפהחשוב היה למצוא . ערכנושהמרואיינים בראיונות העומק 

אשר פילסו , משו חוקרים אחריםיחברתי שש הון ובין מאפיינים של נבחנוהמאפיינים ש

 מסוימת את ממצאינו במידה להשוותידי כך יכולנו -על. את הדרכים לחקר התחום הזה

 שהשתמשו בעיקר בניתוח סטטיסטי של האחריםהחוקרים  ממצאי עםהאתנוגרפיים 

 זיהינו מתוך התבטאויות רבות ,תוך ניתוח הממצאים האתנוגרפיים. מאפיינים כמותיים

  .ברתיחשל ההון ה, סובייקטיבייםים וגם יאובייקטיב, של המרואיינים מרכיבים חשובים

משמש את היחיד ה,  בהון החברתי כלי תועלתי בעיקרוהרואים חוקרים יש, כאמור

 עם הדומים לו במצבם או במעמדם התחברותידי -על. שלום האינטרסים ודילק

כדי למנוע מזרים את הגישה , "מלכד" הון חברתי אתם הוא יוצר ,כלכלי- חברתיה

ם ודי הרואים בהון החברתי כלי תועלתי של היחיד לקאחרים. המשותפיםלמשאבים 

 טוביםכללי -חברתי שמצבם או מעמדם הידי התחברותו לאנשים-האינטרסים שלו על

 שלפניהמאפשר לו נגישות למשאבים " מגשר"יוצר לעצמו הון חברתי בכך הוא  ו;משלו

 שטחית כדי לראות ששתי התפיסות האלה בבחינהדי .  אליהםגישה לו הייתהכן לא 

 עזה את הכוח הנפשי להתמודד עם חבלאינן מתארות את ההון החברתי שנתן לתושבי 

 בדעה שנקטו ממצאינוולכן בחרנו לצורך השוואת  ,אליהם נקלעושם הקשים המצבי

 יחסים כמערכתאלה מתייחסים להון החברתי שני ). 2000(ופוטנם ) 1990(קולמן 

שבה היחיד בחברה מיטיב עם הזולת מתוך שיקולים , אידאליסטית ערכית

 הקהילה חברי סומך על כך שבשעת הצורךו ," על מנת לקבל פרסשלא "אלטרואיסטיים

 שיצרו החברתיההון , כתוצאה ממצבם ומבידודם הגאוגרפי. האחרים יבואו לעזרתו

  ".ערכי מלכד-אידיאליסטי"מתיישבי חבל עזה הוא 

 קולמן  קבעוהחברתי ההון של" המרכיבים"את המאפיינים הכמותיים המהווים את 

, ד אלה של פוטנםובמיוח,  הממצאים שלהם.סטטיסטייםפי ניתוחי רגרסיה -ופוטנם על

ולכן הן , שנאספו במשך שנים רבותרבים מאוד  סטטיסטיים נתוניםהיו מבוססים על 

בגלל החפיפה החלקית ( הרשימות של שניהם יחד בושיל.  מאודבעלי אמינות גבוהה
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חברתי שאת ההון ה של"  האובייקטיבייםהמרכיבים" רשימת הניב את, )ביניהם

  .  במחקר הנוכחיהמרואייניםההתייחסות אליהם חיפשנו בדברי 

 בתנאים של שלום ושלווה ההון החברתי נבחן , המחקרים שפורסמוברובחשוב לציין ש

 חברתי במצב של בהון עוסק , לעומת זאת,המחקר הנוכחי". נורמליים " קהילהוחיי

, המגוריםשינויים רדיקליים בין תקופות זמן שונות בחיי הקהילה ובסביבת מתחים ו

 ההון החברתי עומד לכן למבחן .השפעות אחרותל חשופההקהילה ופה כאשר בכל תק

 במצבים השונים מרכיביומאפשר לעקוב באופן ליניארי אחר פעולתם של הוא  .חדש

אחד מן  בכל בשמירה על הלכידות החברתית עוצמתו והשפעתושונים ולבחון את 

 יםמאוד במצבנמצא שהשימוש בשיטת המחקר האתנוגרפית הוא יעיל  .המצבים האלה

והסערה שאליה נקלעו הקהילות   והבלתי ניתנים לחיזויהמהיריםהשינויים . אלהכ

,  הותירו הרבה רישומים סטטיסטיים שניתן לעקוב אחריהםלא, הנחקרות בעקבותיהם

 שהיו נחלתם שלהחוויות יוצאות הדופן , מצד שני. אחריםכפי שמקובל במחקרים 

  של התושביםהעזהרצון . צמתןוי במלוא עתרבות-החברתי המתיישבים עלו בשיח

, מבחינתםמכאיבים הרדיקליים היסטוריים המהלכים האת ה לנסות ולמנוע בכל דרך

  .  גילויי לב ותיאורים מלאי תוכןניבה

ידי -  החברתי שהוזכרו עלההון האתנוגרפי הראה שכמעט כל המרכיבים של הניתוח

 על כך או כוונו לכך שנשאלובלי , יניםקולמן ופוטנם באו לידי ביטוי בתיאורי המרואי

 תקפותה של אתשל הממצאים אך גם ם הדבר מחזק את תקפות. ידי המראיין-על

סובייקטיביים מרכיבים נתגלו האתנוגרפית גם המחקר  ת בשיט.השיטה האתנוגרפית

האובייקטיביים ים להוסיף מידע ותובנה מעבר למרכיבים עשויש, של ההון החברתי

משקפים את תחושות הסובייקטיביים המרכיבים האתנוגרפיים . פוטנםולפי קולמן ש

יתכן י גם .יםינתונים סטטיסטכ להופיע יכולים אינםהם ומכיוון שכך , המרואיינים

זכו להדגשה הם  ולכן , לחיי שגרהמאשרשמרכיבים אלו אופייניים יותר למצבי משבר 

  .יתרה בראיונות שבמחקר זה

"  האובייקטיבייםהמרכיבים" בין בולטתיים נמצאה חפיפה בתיאורים האתנוגרפ, כאמור

ידי - עלובין מרכיבי הון חברתי שזוהו, המרואייניםידי - ההון החברתי שתוארו עלשל

 רשימת המרכיבים המשולבת פי-וזאת על, סטטיסטיותבשיטות ניתוח  קולמן ופוטנם

 זיהינו ,יקטיביים למרכיבים האובינוסף.  את מרכיבי ההון החברתי של שניהםהכוללת

 תודעה המבטאים ,"סובייקטיביים מרכיבים"מתוך התיאורים האתנוגרפיים גם 

מסכם את מרכיבי  1 לוח. החברתי התורמות אף הן להון ,ותחושות של חברי הקהילה

  .בחנו במחקר זהנ ש לצד מרכיבי ההון הסובייקטיבייםהאובייקטיבייםההון החברתי 
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   האובייקטיביים והסובייקטיבייםהחברתימרכיבי ההון : 1 לוח

  *המרכיבים הסובייקטיביים  *המרכיבים האובייקטיביים

  חוויות משותפות  ההשתתפות בפעילות חברתית קהילתית

  גילוי לבהרגשת   קשרים חברתיים בלתי פורמליים

  אחווה והזדהותהרגשת   השתתפות בפעילות דתית

  פות הגורלשותהרגשת   יחסי אמון, מחויבות וציפיות הדדיות

, פעילות למען הקהילה, התנדבות, אלטרואיזם

  ויתור על איטרסים למען הכלל

  אמונה דתית וקיום מצוות 

  שליחות דתית ואידיאולוגית  שיתוף הקהילה במידע

  כוח וביטחוןהרגשת   השתתפות בפעילות פוליטית

    סמכות המנהיגים

    שימוש בסנקציות חברתיות

  

  .פי קולמן ופוטנם-  רשימה משולבת על– ם האובייקטיביהמרכיבים* 

  .המתיישביםהמרכיבים הסובייקטיביים כפי שעלו מתיאורי ** 

  

  :המרכיבים האובייקטיביים כללו

  .מילוי תפקידים קהילתיים, פעולות,  מפגשים– השתתפות בפעילות חברתית קהילתית

  . יחסי חברות ומפגשים עם חברים– פורמליים-קשרים חברתיים בלתי

  .שיעורי תורה,  תפילה בבית הכנסת– תפות בפעילות דתיתהשת

היכולת לסמוך על חברי הקהילה האחרים  – יחסי אמון, מחויבויות וציפיות הדדיות

  .שיעזרו בעת הצורך

 – ויתור על אינטרסים למען הכלל, פעילות למען הקהילה, התנדבות, אלטרואיזם

  .קהילות השונותובין הפעולות עזרה חומרית ונפשית בתוך הקהילה 
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  .עשוי לעזור להםשכל מידע ב חברי הקהילה שיתוף – שיתוף הקהילה במידע

  .לות שכנוע כלפי פנים וחוץופע,  השתתפות בהפגנות– השתתפות בפעילות פוליטית

  . הכוונת הדרך ופתרון חילוקי דעות פנימיים– סמכות המנהיגים

 המקובלות והחלטות רוב  כנגד המפרים את הנורמות– שימוש בסנקציות חברתיות

  .החברים

  

  :   כללוהמרכיבים הסובייקטיביים 

 בקהילה החברים אוסף האירועים שהשאירו רושם רב על כלל –  משותפותחוויות

  .והעניקו להם ניסיון חיים מיוחד וזיכרון קולקטיבי

 בלי להעלים תחושותבומחשבות באחרים ה  שיתוף,תותאִמ,  כנות–  לבגילויהרגשת 

  .דבר

 בה לחברים ידידות נאמנה בין החברים בקהילה והתייחסות – אחווה והזדהותהרגשת 

  .ושותפים לדעותכאל שווים 

 אותם שכולם נתונים באותה צרה ומתמודדים עם הכרה בכך – שותפות גורלהרגשת 

   .האירועים

פי - ועלה"הקבידי - ל מה שקורה מכוון עלכ האמונה ש–  דתית וקיום מצוותאמונה

  .פי מצוות התורה- והקפדה על אורח חיים על, תכניתו

  . הדתית או האידיאולוגיתהאמונהמכוח  – שליחות דתית ואידאולוגית

 עם הבעיות העומדות על בהתמודדותלקהילה היכולת להצליח  –  כוח וביטחוןתהרגש

   .הפרק

  

 לעתים קרובותקשורים  הסובייקטיבייםמרכיבי ההון החברתי  מן הנאמר לעיל עולה כי

 לחיזוקם של מרכיבים מוטיבציהם הוויהם מש אם בכך, אובייקטיבייםהמרכיבים ה עם

ולפעמים ,  אובייקטיבישהואאו כיוון שהם תוצאה של הון חברתי אחר , אובייקטיביים

 חברתית קהילתית פעילות של תוצאה הן  המשותפותהחוויות:  גם יחדמשתי הסיבות

של התמודדות אך גם ,  חבריםואספות נות הפגכמו , בפעילות פוליטיתהשתתפות ושל

 שהעצימו את קולקטיביכל אלה יצרו הווי מיוחד וזיכרון .  אירועי הטרורמשותפת עם

 חברתיים קשרים תוצאה של הוא חברים טובים ושכנים בין לב גילוי. הון החברתיה

 האירועים המלחיצים עם את ההתמודדות  כולם עלקלמהוא ו ,בלתי פורמליים

פי -על. והתנדבותאלטרואיזם ,  אמוןיחסי גם מעודד גילוי לב, גיסא אידך מ.השונים

18  



, המשפחה בעיקר במסגרת רגילבאופן  יחסי הפתיחות הללו קיימים ,המרואיינים

 שותפות שתהרג.  שהקהילה תפקדה כמו משפחההעמיקו את הרושםהם ובמקרה שלנו 

 ותרמה ,קשרים חברתייםבקודם  גורם מקשר גם בין אנשים שלא היו היוותה הגורל

 אחווהה ת הרגשוהציפיות ההדדיות ויחסי האמון ,המחויבותהרבה מאוד ליצירת 

, אלטרואיזם ה חברי הקהילה חיזקה לדעת המרואיינים אתששררה בין הזדהותהו

 מניע חשוב היו מצוות הדתית וקיום האמונה.  למען הקהילהפעילותוה התנדבותה

 כמו ,סובייקטיביים גם – ים של ההון החברתיחיזוקם של מרכיבים אחרבביותר 

 גםו,  והזדהות ועודאחווה,  של היאחזות בקרקעאידאולוגיה,  שליחות דתיתשתהרג

 ודרשות הרבנים תורה בשיעורי  בפעילות דתיתהשתתפות כמו ,אובייקטיביים

את , הדתית האמונה אשר מצדם חיזקו שוב את – ובהתכנסויות לתפילות

המחויבים , הכלל טובתלפרטיים וויתור על אינטרסים וה דבותההתנ, אלטרואיזםה

 ההשתתפותאת  מצדה הניעהאולוגית ידהשליחות הדתית והא. מתוך קיום המצוות

. בהפגנותהשתתפות ידי -ועל שהתקיימה בעיקר במטה המאבק בפעילות הפוליטית

 פעולה עם ששיתפו הרבנים סמכותמ התחזקה כתוצאה ח והביטחוןו הכשתהרג

והעניקו משמעות , אחריות והתוו את הדרךעליהם ו קיבל, נהיגים המקומייםהמ

חשו שהמנהיגים , התושבים קיבלו חיזוקים של תמיכה ואהבה. והתרחש שלאירועים

  .  להם גם בעתידדאגוישהם הנכונה והתמודדות ה דרך אתמראים להם 
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  של מתיישביהחברתיהון ושינויים בת יותפתחוה  4
  חבל עזה

 באמצעות תמצית הממצאים האתנוגרפיים כיצד יצרוננסה לתאר   זהבפרק

 שחלו בהון החברתי כתוצאה השינוייםאת ו,  את ההון החברתי שלהםהמתיישבים

יש לזכור שרוב היישובים בחבל עזה היו . בתקופות השונותמההתפתחויות החיצוניות 

 מה שהתבטא, יםלאומי-ורובם הגדול של המתיישבים היו דתיים או חרדים, דתיים

נתאר כיצד זיהינו ראשית . לאמונה הדתיתרבים בחשיבות הרבה שייחסו מרואיינים 

ולאחר מכן עומק הבאמצעות ראיונות בכל אחת מהתקופות  ,רכיבי ההון החברתימאת 

  . נסכם את השתנותו של ההון החברתי מתקופה לתקופה

  לפני פרוץ אירועי הטרורש תקופהה

, לכן לפני פרוץ אירועי הטרורו ,סגנון חיים קהילתיבעיקר ו  עזה חיפשחבל יתיישבמ

של  התחושל עם הקהילה והאישיתהזדהות ל בעיקר נגעוהשתייכות לקהילה ה השלכות

 המיוחדת והמחויבות ההדדית הציפיות היו קהילות שהדגישו את .פטרילוקליות

תושבת אלי " (קהילה מגובשת ומחבקתהיינו תמיד  תושבי אלי סיני אנו: "בקהילה

 בעיניראה יהיה חשוב לנו איך אנו נ,  כל הזמן עסקנו בעיצוב הקהילהבנצרים). "סיני

נצרים זה  ...לסמל, הפכנו את קהילת נצרים למושג, ראה בעיני האחריםיעצמנו ואיך נ

). תושבת נצרים" (עם פילוסופיה משלה,  יש ללמודאותה 'סוגיה' יישוב אלא זו לא

 כזאת של אווירהיש בקהילה . ירה הקהילתית והתורנית ביישוב את האוותמיד הרגישו"

  ).    דרוםכפרתושב " (זה חלק מהווי, של רצון להתקדם מבחינה רוחנית דתית, לימוד

 כל השתתפו שבה החברתית הפעילותעיקר ,  לקרקע של היישובים השוניםעלייתם עם

היו .  גם נופש משותףטיולים בחופשות ולעתים, יתה מסיבות בחגיםיתושבי היישוב ה

 ,או, לידהלאחר , כמו חתונה, םבה ותמכה עזרה גם שהקהילה משפחתיים אירועים

דאגו : כל הנדרש כדי להקל על המשפחהכ אנשים מהקהילה התגייסו . אבל,להבדיל

עדות ו, משפחה חדשה ליישובגם כשהגיעה .  או לשמירה וטיפול בילדיםלארוחות

שהיא ,  בדרך כלל שהמשפחה תתקבל במאור פנים השונים דאגוביישוביםהקליטה 

.  החדשה בביתןתארגת תושבי היישוב ושידאגו לכל צרכיה עד שאצל לארוחות תוזמן

20  



יישובית הלך - כללבמסגרת"  הקהילהזמן",  שנוספו משפחות והיישוב גדלככל

 מצומצמות" משנה-קהילות "עילויות החברתיות נעשו במסגרת של הפורוב, והצטמצם

 יום העצמאות מסיבת הייתה ,עוד היה קטןנווה דקלים כשהיישוב ,  לדוגמה.יותר

 לכך גם פו נוס,כשהיישוב גדל. או אפילו למספר יישובים יחד, היישוב לכל משותפת

. ג את החג בצורה אינטימית יותרו מצומצמת יותר על מנת לחקהילתיותמסיבות 

  . ים יותר ויותר של כל היישוב נהיו נדירהמשותפים האירועים, כלומר

 - חברים ושכנים ביטאו את ההשתייכות לקהילתעם בלתי פורמליים חברתיים קשרים

חברות ובילוי , יחסי שכנות טובים,  לאירועים משפחתייםהדדיתהזמנה ידי -המשנה על

 שבת לארוחותחברים בשבת  הדתיים היה מקובל להזמין אצל. שעות פנאי יחדיו

 אלו שיש מתוךמשפחה אחרת הוזמנה בכל פעם . ר משפחות או יותלשתימשותפות 

,  לכוס קפהלשכנים "לקפוץ"ם היה מקובל  אצל החילוני. קשרעל ןאתעניין לשמור 

 , מחויבות הדדיתשלקבועים כך נוצרו מעגלים . שבת ולצאת לטיולי יחד ברביקיולעשות 

 ידעו לזהות  רוב תושבי היישוב,בדרך כלל.  ושפה משותפתקשרבין משפחות שיש ביניהן 

 לעתים יחסי קנאה ותחרות יצרה" קהילות" להחלוקה, עם זאת. את הקבוצות השונות

בחלק מהיישובים . קבוצות דומיננטיות יותרב אומשפחות שנחשבו למקובלות יותר ב

בהם נעשו יותר  הקהילותש והיו יישובים ,הקפידו לטשטש את ההבדלים בין הקבוצות

,  פה כל מיני קבוצותיש: "  תושבת גדיד תיארה זאת כך. הזמןחלףויותר סגורות ככל ש

מעבירים ערב , ביחדהם רואים שאנו מתארגנים , אז לפעמים זה מעורר קנאה פה ושם

 את להזמיןאבל מצד שני כבר אי אפשר , אז זה לא נעים מצד אחד, עם כמה חברים

" אצלוצלי מחר היום א... אז יש מי שיש לו עין צרה ויש אחר שיזרום עם זה... כולם

 התאים עצמו שלאומי , קרה גם שהקהילה היוותה מקור ללחצים וחרדות). תושבת גדיד(

 את כל למצוא יכול היה ,ואם יצא נגד אדם כוחני בקהילה, לקהילה לא הרגיש בנוח

 נוצרוהיו קהילות שבהן ו, הגיבוש החברתי מובן מאליולא תמיד היה . היישוב נגדו

היו יישובים שכתוצאה מחיכוכים כאלה לא . מוקדי כוח שוניםסכסוכים פנימיים בין 

ביישובים .  והולךמחמיר תדמית של יישוב חלש שמצבו ונוצרה,  להתפתח ולגדולהצליחו

לא שמאחר , בשלב מסוים לעקוב אחר ההתארגנויות האלהכבר היה קשה  , יותרהגדולים

היו מכונסים  אנשיםיותר ויותר . מתחים מסוג זה פחתוה,  את כולםהכירוכולם 

  . במידה פחותה הקהילתי בא לידי ביטויוההיבטבמשפחתם 

 רגישו האחרים ישגם ציפיות והיו להם זולתם כלפי  הדדיתמחויבות הקהילה חשו חברי

  כשלא היה גם שבה בכל חבר או בקהילה להיעזר היה ניתן.  בשעת הצורךכך כלפיהם

, שפחות שהגיעו מהעיר או מאזורי פיתוחמ,  גידול הילדיםמבחינת.  חברי עם כולםקשר

ושכל תושבי היישוב מגלים ,  מסתובבים באופן חופשי ביישובשהילדים מכךהתפעלו 

.  הזה נתן לי חיים טובים שלא הייתי מוצאת בנתיבותהמקום. " כלפיהםאחריות

הילדים חוזרים , כולם מחבקים את הילדים, זו קהילה קטנה, בחממההילדים גדלים 

  ).  תושבת נצר חזני" ( לא חוששת שיסתובבו לבדאני, לי אין דאגהמאוחר ו
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 הייתה בשבתות וחגים או יום בכל  בבית הכנסתתפילותל  ההתכנסות, הדתיתבקהילה

 ולהיות בחדשות בבית הכנסת אפשר לחברי הקהילה להתעדכן המפגש.  מגבשגורם

וכשמישהו לא , נשיםהאהשיחות בדרך לתפילה וממנה קושרות גם הן בין ". בעניינים"

גיעו לתפילה ה, כולןאם כי לא , הנשים.  בשלומוותעניינה השאר ,הגיע לתפילה בבוקר

כפי ,  סביב בית הכנסת החברתימפגשלמודעות היו הנשים גם . בעיקר בשבתות ובחגים

מלבד ".  של הקהילה בעיניחזק הכי הביטוי זה: "שתיארה זאת תושבת נווה דקלים

 קידושים וובשמחות ובחגים נערכ, תורנייםשיעורים , רשות רבניםהתפילות התקיימו ד

 מספר בתי כנסת והתקיימו מניינים בנוסחים הוקמוביישובים הגדולים . לכלל הקהילה

 היו תושבים שהקפידו להתפלל בכל דקליםה ובנו.  קהילותכמה וכמהשונים שיצרו 

 והקהילתית של בית  העדתיתהזהותמה את -פעם בבית כנסת אחר כדי לטשטש במידת

   .הכנסת

 בהםהיו יישובים ש.  מיישוב ליישובשונה היה  הרבניםתפקיד , הראשונותבשנים

רב היישוב התווה את אופי הקהילה . העליונה היא  של הרבסמכותוש קבעהתקנון 

 הקהילה שלנו רב. " הנוגעות לקהילהחשובותוהשפיע על אורח החיים בה ועל החלטות 

"  הקהילה תורמת ויכולה לתרום לעם ישראל מה ,רמה הלאומית באתגריםהולך על 

 הרבנים ביישוב היוותה לפעמים גם גורם של הרוחנית תםהשפע). תושב עצמונה(

כאן קיבלנו את ,  בארץ ישראלהתיישבות רצינו כשהגענו ":מעצב של המשפחה

תלמידי , של רבנים,  של אנשי תורהבסביבהלהיות כל הזמן , דתית- האמוניתהמשמעות

). תושבת נווה דקלים" (ילדינו לזה השפעה עלינו ועל החינוך של הייתה. חכמים

ועיקר תפקידו היה ,  פחותההייתה השפעתו של הרב על הקהילה ,ביישובים אחרים

 ,במקרים כאלה.  ושיעורים תורנייםדרשותמתן תשובות לשאלות הלכתיות ומתן 

אנשים שונים נקשרו . בקהילה ברל חתלוי בנטייתו האישית של כהיה הקשר אל הרב 

בקהילות בהן .  עשו זאתשלאוהיו שהקפידו ללכת לכל שיעור והיו , לרב יותר או פחות

והיו שהעדיפו ,  יותרגדולי הסמכה היה נמספר הרבנים וב, היו מוסדות חינוך תורניים

  . המשנה שלהם במקום לרב היישוב-לפנות לרב של קהילת

   אירועי הטרור תקופת

הבידוד .  משמעויות חדשותקיבלהההשתייכות לקהילה ,  פרוץ אירועי הטרורעם

 החבריםהגביר את הצורך להישען על מחוץ ליישוב הגאוגרפי ממשפחה וחברים 

 התחזק החברתיהגיבוש . הלכוגדלו ו הקהילה בתוך והעזרה ההדדית והתלות, קהילהב

ושתת שהנוצר הווי חדש  ביישובים. וההישענות על הקהילה התעצמה, בכל הקהילות

 התעצמה גם , הביטחוניהמצבהחרפת עם .  ותלות הדדיתעזרה,  גורלשותפותעל 

התושבים . פטרילוקליותה שתהרגו" היחידה גאוות"וטופחה מאוד , "ביחד"תחושת ה

 עזרה ללא כמקור", "ותמיכה עידוד כמקור ","משפחה כתחליף"תיארו את הקהילה 
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 של ותחושההקהילה גם חום ואהבה סיפקה , רה הטכניתהעזן לבד מ. וכדומה" גבולות

 שהתפרסמוניתן ללמוד על כך מריבוי מכתבי התודה .  מבעבריותר הדדית אחווה

 מהמשפחה ]פיזית[פעמים רבות רחוקים ,  מבודד כשלנובמקום: "בעיתוני היישובים

ו  שזכינאשרינו!... טוב להרגיש פעם אחר פעם כמו משפחה אחת גדולה, המורחבת

נצרים" (להיות חלק מקהילה חמה ואיתנה זו    ). ג"תשסשבט , דפי מידע

 תודות הטרור התאפשרה מאירועייומית עם החרדות והפחדים -  היוםההתמודדות

רבים ציינו שהם נעזרים . בקהילה שכנים ובין חברים בין עזרה ההדדיתל ותמיכהל

 בהם היה כי הם ההסתייעותיתרון . בחבריהם בקהילה כדי להתמודד עם הפחדים

חברי הקהילה  שיהיציפ הייתה ו,ומתמודדים עם אותן בעיותעצמן עוברים אותן חוויות 

 מהמשפחה אפילו יותר יםולפעמ,  יותר מאשר אדם מבחוץזה את זה להבין מסוגלים

 לא וכבר לי כמה חברות טובות שמספיק שאנו מסתכלות אחת ברעותה יש. "הקרובה

 זה. ם בדיוק באיזה מצב כל אחת נמצאת ומה עובר עליהצריך לשאול כלום כי יודעי

אז גם העזרה . ..כי למי יש חשק להסביר את עצמך, הדבר הכי מקל בסיטואציה כזו

  ). תושבת קטיף" (אלא מובנת מאליה,  אינה מעיקהשמתקבלת

.  בין כל תושבי היישובהחברתיתהלכידות התחזקה עוד יותר ,  קרה אסון ביישובכאשר

,  נפגע ולא האחרשהאחדכולם נמצאים תחת אותו האיום ורק מקרה הוא שה שהרגה

 ההזדהות. לכןקודם כמוה  היישוב לא ידעו שתושבי גורל שותפותשל  הכרהיצרה 

 חבל עזה כולם תושבישותפות הגורל עם המשפחות שנפגעו הפכו במקרים אלו את ו

 בסופו של הזה יגועהפ. " הפך לאירוע מעצב בקהילההאסון. למשפחה מלוכדת ותומכת

 במקום גלעד הקמנו. במובן של הזיכרון הקולקטיבי, דבר איחד מאוד את הקהילה

 השנהבכל שנה היישוב מציין את יום . הרצח והאבא מדליק שם בכל יום שישי נרות

 במלואאלה רגעים קשים בהמשנה ביישוב התגלו -קהילות). תושבת אלי סיני( "לרצח

 השכולות במשפחותהטיפול . עתכל ב להישען עליו שניתן  וביטחוןכוחכמקור , עצמתן

שהמשפחות כ :למשל ,חדשים התנהגות דפוסיכך נוצרו . היה מחבק ועוטף לאורך זמן

לא מביניהם הקהילה הבינו זאת ואיש  רק אנשי, השכולות לא קמו לרקוד בחתונות

 ואין זה , חיילכשנהרג. אדם מבחוץ לא היה שם לב לכךבעוד ש ,ן לשכנע אותניסה

אך , עזרו כולם בהתחלה".  שלנו נהרגחייל"שכך כולם דיברו על ,  יישובמאיזהמשנה 

 היישוב. " בעיקר החברים הקרובים יותרמשפחות השכולותב ותמכו טיפלובמשך הזמן 

זה יצר אווירה מיוחדת . פצועים ופגיעות ברכוש,  ספג הרבה פגיעות בנפששלנו

 אנשים. מעבר לאופי התורני, ו גוון ואופי לקהילה האלו לצערנו נתנהצרות. בקהילה

" יום- םלא לצורך עניין ורגע מסוים אלא בשותף של היו,  שיטתיבאופן ועוזריםתומכים 

  ).תושב כפר דרום(

 כל אלה יצרו –  הטרוראירועילחץ של  רגעי החרדה והחיים תחת,  התקריותריבוי

ת הפטרילוקליות דע התגבשה תומכךכתוצאה . ן לא יכול להבינשזר  משותפותחוויות

לא כל אירוע היה . הדדית אחריותובבד עם לכידות חברתית -בד, בין חברי הקהילה
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, פגעה בבית אחד ביישוב) ר"פצמ(לעתים קרובות פצצת המרגמה . משותף לכל היישוב

 ותומכים בה מבחינה ארגונית נפגעהיו דואגים למשפחה שביתה הקרובים  השכנים ואז

פתחתי את הדלת והצצתי ,  קרובר"פצמהבנתי שנפל ,  בום חזקמעתיש. "ונפשית

 ומצאתי את השכנה וארבעת לשםרצתי , ראיתי עשן בדירה של השכנים, החוצה

 הבאתי להם שתיה ועוגה הביתהחזרתי , ראיתי שהם לא נפגעו. הילדים יושבים ובוכים

 " הרגשה שאינם לבד להםנתנוכולם דאגו , ואז הגיעו כוחות הביטחון ושכנים נוספים

  ).תושבת נווה דקלים(

 התושבים על מה שקרה לכל מידע העבירערוץ התקשורת של היישוב ,  אירוע טרורבכל

לא היו אם ו,  וסיפרו חוויות אישיותיועל האירוע כולם דיברו אחרי. ומה יש לעשות

 אקראיות ובמפגשים בשיחותצוחקים ומתפרקים מהמתח האנשים  היו ,נפגעים

, הקשר היה פתוח, המוגנים בארבע לפנות בוקר ולהיכנס לחדרים לקום. "יםחברתי

זו לא ... האנשיםזה מאוד ליכד את .  תקשורת וכולם עברו את החוויה ביחדהייתה

צוות חירום ( י"צחצוותי היו ). רפיח ים" ( אלא של כל הקהילה, חוויה אישיתהייתה

 אך גם מבחינת ,חינה הביטחוניתשתפקידם היה לתת מענה בשעת פיגוע מהב) יישובי

סיבת הרעש על  עצם הידיעה – בדרך כלל את האנשיםהרגיעו העדכונים . הפרטרווחת 

 :לדוגמה,  הדדיתאחריות יצרו תחושה של י"צוותי צח. וכדומהשאין נפגעים על כך 

 נתן י"צח, ואם מישהו נפצע מחוץ ליישוב,  מה לקחת אתו לבית חוליםמתפנההזכירו ל

 אתה וכך",  ולסייע לו להתארגן בבית החוליםלנסועלפצוע  שהכי קרוב למיהוראה 

יושב במשך שעתיים עם התינוק של הפצוע על ,  את עצמך בשליחות הקהילהמוצא

פעילות ). תושבת נצרים" (אבל זה מה שהוטל עליך,  יודע את שמולאאתה , הידיים

תוב שהיה בו כדי לעודד כל חומר כ. תושביםה לכלל  כתובמידע העברת הייתהאחרת 

חומר ים עמוס הדואר היו תאי , מכךכתוצאה.  עזהבחבל נשלח לכל משפחה ,ולחזק

כל מכתב עידוד של מי שהתארח ,  הרצאה של רבכל. פשריכיוון אכל  מיםחיזוק, קריאה

 שתהרגהמכתבים חידדו את .  לכולםו נשלח– כל כתבה מעניינת מהעיתון, במקום

 האתר של חבל – " נטקטיף" הוקם עם הזמן. וה לביטול הגזרה גם תקוונתנו השליחות

פרשנויות וסיקור אירועים הנוגעים לכולם והיה מתעדכן כל ,  הודעותשהעבירעזה 

פרסומים אלו תיעדו עבור התושבים את המהלכים , חוץ מעצם העדכון. היממהשעות 

  .ת השליחותהרגשחיזקו את ולהם הם שותפים ש ההיסטוריים

שיחה עם פסיכולוגית : כגון,  שבועיותותרבותיות חברתיות פעילויות ן ארגי"הצח ראש

 היענות רבה למפגשים הייתהבדרך כלל . קבוצתית או סתם שיחה ,משחק, או רב

 שנוצר "מהביחד"  הביטחוןשתהרגש אמרורבים .  הצוותיםהחברתיים שארגנו ראשי

המפגשים . הקשההמצב  עם להתמודדבמפגשים הללו חשובה להם מאוד ועוזרת להם 

כאשר נוצרה .  וחרדותפחדיםלבטא ויסות המתח ונתנו לגיטימציה ו להשבועיים הועילו

 ולבנות בעזרת החברים לב לוייגבהאנשים הרגישו שהם יכולים לדבר , דינמיקה טובה
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 יכולת להרגיש בתוך השבועיים במפגשים. "התמודדות עם המצב לשאסטרטגיות 

  ).תושבת נווה דקלים( "חדשים כל מפגש נתן כוחות .דמשפחה ולא עזוב או בוד

שכל כאלה  יותר והיו חזקיםהיו .  כל התושבים הגיבו באותו אופן לאירועי הטרורלא

 יותר החלשים אתהקהילות לזהות למדו במשך הזמן . התמוטטותעוד אירוע גרם להם 

וחלט להוציא  הדקלים ביישוב נווה , לדוגמה,כך.  בהםמיוחדת ותמיכה עזרהויזמו 

 שלא יחזיקו מעמד ללא רגיעה חששמ, משפחה לשבוע נופש על חשבון הקהילה

אך בניגוד ,  הטרוראירועיבגלל סבלו מפחדים רבים ילדים . מהאירועים הביטחוניים

,  כמו הרטבה בלילהבתסמינים היו גלויות יותר ובאו לידי ביטוי יהם תגובות,להורים

רצון לישון ליד , ברחוב לבד בבית או ללכת לבד פחד להישאר, קשיי נשימה, גמגום

טיפול ה בדרכי הוריםלמפגשים של הנחיית הרשויות  דאגו ,כמענה לכך. ההורים ועוד

 סדנאות ונערכווכמו כן תוגברו השירותים הפסיכולוגיים ברמה האישית , בילדים

 ותהאחרית האשמה ווריבוי המקרים הפחית במידה רבה את רגש. קבוצתיות לילדים

כולם עסקו בדרכי . הקהילתית אותם לרמה בירו של ההורים כלפי הילדים והעהאישית

ככל . כלללא עלתה וב ר-יפ-על יישובוהאפשרות לעזוב את ה,  עם הפחדיםהתמודדותה

,  אחד מאוד פחדתימצד. "הנטייה לקום ולעזובפחתה ,  יותרמלוכדתשהקהילה נעשתה 

החיים תחת הפצמרים ואיומי הטרור , ום הזההמק.  כשהייתי ילדה הייתי פחדניתעוד

שאני פשוט , אני בסתר לבי יודעת שהמקום הזה הוא לא בשבילי.  אותימקפיאים

את , איך אעזוב את הקהילה כאן, אבל אז אני חושבת לאן אלך.  ולעזובלקוםצריכה 

 אבל כפי שאת רואה אני , נקרעת בתוכיניא.  ... מה שבניתי לאורך זמןכלאת , החברות

  ). תושבת נווה דקלים" ( מצב שאני אעזובאין, אני נשארת, כאן

 הביטחון שתהרג רבות לחיזוק תרמורבני היישובים ,  פרוץ אירועי הטרור בחבל עזהעם

 יםילח  רוחניתומשמעות אמוני תוכןוהעניקו ,  המתיישבים ולגיבוש הקהילותשל

 ושל עידוד שלהם הוא של שהמסר שיעוריםוע  נעים לשממאוד ".במקום במצב הקשה

.  אני מאוד מהר מתרגש כשמרעיפים עלי אהבה בגלל שאני נמצא שם בחזית.הזדהות

צמות של אני נהנה לשמוע אנשים שהתברכו בָע,  מרגיש עטוף באהבה מצד הרבניםאני

תושב נווה " ( הם מאוד מחזקים. זה חשוב במיוחד במצב הביטחוני הקשה.נאומים

היו רבנים שהנהיגו מסיבות או תפילות הודיה לאחר אירוע שבו לא היו ). יםדקל

 כל אירוע ביטחוני שתושבי לאחר  הודיהמסיבתיל מנצרים נהג לערוך ו טוהרב. נפגעים

נערכה מסיבה כזו כמעט כל כאלה  אירועים הרבההיו שמאחר . לא נפגעו בו היישוב

כל אחד ,  בביתו של אחד הניצוליםכל היישוב היה מתכנס.  כל יוםולפעמיםשבוע 

 ואחר כך אירועהרב הזמין את האנשים לספר את פרטי ה,  כלי נגינהוגםהביא כיבוד 

זה .  שירה בציבורנערכהו, תוך אזכור שמות כל הניצולים,  תורה ודברי הודיהדבר אמר

 ותבצפיפמות וישבו 'לבושים פיגהיו הורים הגיעו עם ילדים שכבר ,  ספונטנימאודהיה 

והפך , אבל זה גיבש מאוד את הקהילה ונתן הרבה כוח לאנשים, ואפילו עמדו, גדולה

-היישובים הדתיים חיזקו גם את רוחם של היישובים החילוניים על.  כלי טיפולילהיות
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 משותפות נשות עצמונה קיימו פעילויות , למשל,כך.  ופעילויות משותפותאירועים ידי

  . עם נשות רפיח ים ופאת שדה

 המשפחה והתערבו על בתוך דעות חילוקי לפתורבהם הרבנים נדרשו ש מקרים היו

הגענו ישר ,  חדשים מצרפתעולים אנו: "יישוב בני הזוג ולהשאירם בבין לפשרמנת 

, בעלי קיבל הלם. המופגזתגרנו בשכונה , כאן קבענו את ביתנו בישראל, לגוש קטיף

 החברים , שליהבית זה .תי במקוםהתאהב, אני לא הסכמתי. רצה לעזוב את המקום

הסכמתי , בינינובסוף הרב עשה פשרה . לא הייתי מוכנה לעזוב. הקהילה שלי, שלי

  ). דקליםנווהתושבת " (שנעבור לגור בשכונה אחרת ביישוב שהיא יותר בטוחה

 בקרב חלק מהמשפחות בתשובה זו החל תהליך של חזרה לשורשים וחזרה בתקופה

,  מזרחי מאזור הדרוםהפועלרבים גדלו ביישובים של . בל עזההחילוניות ביישובי ח

.  המצוותקיום יותר על והקפידו  מהבחינה הדתיתהתחזקובעקבות המצב הביטחוני ו

 ציצית וללכת לתפילה ללבושהקפידו , הוציאו את הטלוויזיה מהביתמהאנשים חלק 

עת שאנשים בש נבע מכך אלא ,התהליך לא היה יזום. במניין ולשיעורים תורניים

גברה , ניסנית ,כתוצאה מכך גם ביישוב החילוני ברובו. מצוקה חיפשו במה להיתלות

חבר , ם רבנישל הרצאותב ובשיעוריםמספר המשתתפים עלה   בבתי הכנסתהפעילות

 עם הפחד להתמודד עזרה  הדתיתהאמונה.  והקהילה הדתית ביישוב גדלה,הביא חבר

רבו את י קותפילות,  להפחית את הפחדיםכדי תתפילורבים אמרו , מאירועי הטרור

, ברצונך תיקח, ים שלךי בידאני, 'חי אפקיד רובידך' אומר אני ":האנשים אל הדת

ים יהחיים שלי ביד, רוגעזה הדבר היחיד שיכול להשאיר איזה שהוא . ברצונך תשאיר

ירו  "...: האמונה בגורלבעזרת הייתהאחרת להתמודדות דרך ). תושב נווה דקלים" (שלך

,  אדם מת באיזשהו שלב בחייםבן, אמרתי לעצמי. הרגשתי שאני פוחד. על הקירות

אלא ,  להרוג אותישניסהמי שקובע מתי אדם מת זה לא צלף . בגיל צעיר או מבוגר

 נקטעים החיים ואם ,מבחינה אמונית אנו עושים את מה שמוטל עלינו. ה"הקב

תושב נווה " (וזה מה שמחזיק אותי' זה רצון ה, זה עניין מבחינה אמונית, באיזשהו שלב

 סיםִנכ המתיישביםידי -מיעוט הנפגעים למרות ריבוי אירועי הטרור הוסבר על). דקלים

 ,5000- רבים אמרו שאם יותר מ.  שחיזק מאוד את אמונתם הדתיתמה 2,גלויים משמים

ר זאת שום סטטיסטיקה בעולם לא תוכל להסבי,  באף אחדפגעוכמעט ולא  רים"פצמ

  . התחזק באמונתו,את בעיניוזומי שראה ,  הדתיתהאמונהמלבד 

  

                                                            

ההתנתקות מחבל עזה בעיניהם של המתיישבים והמלצות ). 2005(, ביליג' מ:  ראהנוספות דוגמאות  2

חיים מעל   וכן בספר;50-1 'עמ, ירושלים,  מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,לצמצום הפגיעה בהם

  . הוצאת מדרשת נצרים,הטבע
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   הוודאות-אי תקופת

אם .  עם אירועי הטרורמאשר מורכבת וקשה יותר הייתההוודאות -אי עם ההתמודדות

 בעוז העומדיםהמתיישבים עצמם כשליחי מדינת ישראל ראו תקופת הטרור ב

בעוד פעולות , עתה, ישראל מדינת ובמסירות נפש מול אויב הרוצה לפגוע באזרחי

גם אלא , הם נדרשים לנטוש כל מה שבנו עשרות שניםלא זו בלבד ש, הטרור נמשכות

השינוי המהותי שחל בעמדת הממשלה ביחס . נפגעה מאוד תדמיתם בציבור הרחב

תמיכה של הממשלה והציבור בהזדהות והפיחות בלחשיבות ההתיישבות במקום ו

 חילוקי דעות מו חוסר אמון בין הקהילה לחברה הכללית וגרויצרכל אלה  – קהילותב

חוסר הביטחון של חלק מחברי הקהילה בעצמם גבר כתוצאה מכך . פנימיים בקהילות

הדבר בלט בעיקר .  והם הפכו לנטל על החברה,וביכולתם לעמוד במצבים קשים

 םחשיבותגה או אידאולוגיה חזקה שביכולתה להמעיט בן הנההב הייתהבקהילות שלא 

הזדהות לחברי הקהילה  הרוח בציבור הרחב ולהציע כיעמדות הממשלה והלשל 

  .  ותמיכה חלופיים

פינוי ועד ה ת מרגע ההכרזה על החלטגדלו יותר ויותרהמתחים הנפשיים והחברתיים 

לפני . ין תקווה לייאושב חבל עזה תושבינעו במשך למעלה משנה ומחצה . לאחר הפינוי

 הציפיות בקרב המתיישבים לשינוי גברו הפינוי בכנסת ובממשלה כל החלטה בעניין

תקופת אירועי הטרור ב אם. והלחץהמתח גברו פינוי מועד ה תקרבוככל שה, רוע הגזרה

תפקיד עמד כעת ,  כעוטפת ומחבקתשנתפסה, היה קונסנזוס לגבי תפקיד הקהילה

התווסף ,  עתידם תושבי חבל עזה לגביכלללאיום המשותף על . הקהילה במבחן חדש

 צידדו בפיזור שהוצגו לציבור כפיתכניות הממשלה . האיום על שלמות הקהילות עצמן

 חרדות נוספות תכניות אלו עוררו. בעריםהקהילות והוצעו פתרונות יחידניים למגורים 

 ובאו לחבל עזה כדי לחיות ביישוב העירשחלקם עזבו בעבר את , בקרב המתיישבים

 ברגע אחד את מקום ואבדשיהאפשרות . ם לא חיו בעירואחרים מעול, קהילתי

 המתיישבים את הרצון להיאבק על חיזקה אצל, הפרנסה והקהילה, הבית, המגורים

 אם  עליולהישעןתושבים רבים כגורם היחיד שניתן ל נראתה הקהילה. שלמות הקהילה

ום  קיהמשךלכן הבטחת  . בתקופת אירועי הטרורשהוכחכפי , הפינוי אכן יתממש

  . פעם-חיזוק הקהילה יותר מאיב חשוב רכיב למהפכההקהילה 

מסיבות בכל ראש , שיחות שכללותרבות ה פעולותגדל לפיכך מספרן של בתקופה זו 

התקיימו .  אחדיםימיםיציאה של כל היישוב או כל הקהילה לנופש ל, חודש ובכל חג

 שלא כמו בשנים ,כמעט מלאהבהם הייתה השתתפות וה ,ימי עיון וטיולים משותפים

 להיות של ביטחון שתהרג ולידהפעילויות אלו היו מקור ללכידות חברתית שה. קודמות

 יזמות גםהיו , נוסף להתארגנויות של כלל היישוב. לחציםהלשיכוך תרמה ביחד וגם 

  . המשנה-פעילות משותפת בתוך קהילות לש
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כדי לספק ,  קבוצות תמיכה לקהילות שרצו בכךארגנו 3מתנדבים פסיכולוגים

לאפשר להם לארגן את המחשבות בצורה ו לחץ עם מצבי ות התמודדלמתיישבים כלי

טבעיים הם  הקהילה שהמתחים שהם חווים לחבריקבוצות אלו הובהר ב. רציונלית

 הפעילויות.  מעצם ההשתייכות לקהילהלהפיקהודגש היתרון שניתן  בבד-בד. ונורמליים

  משותפותלחוויות חדשות והפכו שמעויותמ ן גם הקיבלו חברתית והתרבותיתה

 אחר החום של החיפוש. " המקום והקהילהשל  הקולקטיביהזיכרון מבניית ולחלק

לחמימות משפחתית שאפשר לקבל ,  הדדיתלהבנההמדורה שיקף את הרצון של כולם 

 אבל כולם יושבים עם ]מרכלים[ מזמריםכולם , זו קהילה מאוד נורמלית. בקהילה

, הרבמטענים רגשיים בעצמה ל ניתן פורקןבאירועים אחרים ).  בדולחתושב" (כולם

 , תזמורת הזמנּו]שלפני ההתנתקות[ פורים בחג. "שכללו גם הרבה הומור וציניות

משהו , אבל השנה זה היה משהו אחר.  שנהבכלממש כמו , ואנשים שמחו והשתכרו

 הייתה, א היה עצב ראש כי לחפויי הם יצאו .הגיעו כתבים ועיתונאים... מחשמל

איזה עצמות אתה , לעשותהם לא מבינים מה הביחד שלנו כקהילה יכול ... שמחה

...  לגורלשותפים ,התמודדותבאותה ,  באותה בעיהכולםמרגיש כשאתה והחברים שלך 

 לכולם שהם מתחברים ולא הודיעו שניים נכנסו לאותה חולצה והם .היה הרבה הומור

 חג הפורים האחרון ברוח נחגגאחרים גם ביישובים ). יםתושבת נווה דקל ("מתנתקים

 למרות ," החמישיםשנות ברוח"המסיבה נערכה ,  לדוגמה,ביישוב גני טל. דומה

כל תושבי היישוב . יפונואם שהתושבים התנגדו לאפשרות ליישב את הנגב כחלוצים 

שו  התחפכולם ,לדברי התושבים. התבקשו להתחפש לחלוצים שמקימים יישוב חדש

  .  והשתוללו מרוב צחוק

גדלה בתקופה זו ,  רבהפוליטית פעילות הייתה לא ן לתקופות הקודמות שבהבניגוד

 העברתוהסברה רבות של נערכו פגישות . הקהילהחברי ל  הפוליטייםהמפגשיםתדירות 

 רב בפעילות זמןתושבים השקיעו . הן ברמת היישוב והן ברמה של חבל עזה כולו מידע

 גדול רצוןהיה . את הזדמנויות המפגש ביניהםמצדה  הם הגדילגשמטה המאבק 

 שהם משתתפים בפעולה שעשויה התחושההם את ב טעומטה המאבק נ, לעשייה

פעילות זו נתנה .  ההתנתקותתהליך למנוע או לפחות לעכב את ,לשנות את ההיסטוריה

. קווההם תב פיחהיום שאחרי והמהסיחה את דעתם , לתושבים הרבה תעצומות נפש

 וימים בגזירת בדים וצביעה והדבקה של אביזרים לילותצעירים ומבוגרים עמלו יחדיו 

 לוויכוחים נפש וגם ושיחות  לבלגילוי הזדמנויות היובפעילות זו . להפגנות ואירועים

שלפעמים נמשכו , גם בהפגנות עצמן.  אמונהועל על דרכי פעולה קולניים יםיאידאולוג

 כל אחד תרם ,מצד אחד. ים בקהילהחברתהדקו הקשרים בין הה,  ברציפותימיםמספר 

להתחלק ,  פנוי לשוחחוהיה  לשנידאגומצד שני כל אחד ,  הכלללמען יכולתו ככל

                                                            

 התנדבו ים פרטייםי מרכז הטראומה וכן פסיכולוגים ועובדים סוציאל,מענים,  כמו מהותניםארגו   3
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עם  .כל אלה חיזקו את הלכידות החברתית.  להעביר את הזמן יחדובעיקרברגשות 

 קהילות יו ה,הקהילות מועד הפינוי גבר המתח בתוך הקהילות ובין התקרבותו של

 בא הדבר. עוד יותרבתקופה זו  שהתחזקו והתגבשו ,נצרים וגני טל, דוגמת כפר דרום

. כוכל יישוב בדר, "דבר דיברו ועשו אותו כולם" –ה רבלידי ביטוי בסולידריות פנימית 

 ובגני טל תכננו את לבנותבנצרים המשיכו ,  התרכזו במאבק, לדוגמה,בכפר דרום

.  יהיה אשר יהיה4,בעתידלט שהקהילה תישאר מאוחדת גם ביישובים אלו הוח. העתיד

 בעשייה התמקדו הנפשיים הכוחותכי גישה זו הקלה מבחינות רבות על התושבים 

ברור לכולם שדעת הרוב והיה , רבות חברים אספותהיו . חיובית ולא במתחים פנימיים

ם אגם , ם לחציולשחררהאספות אפשרו לתושבים להתבטא בצורה גלויה . היא שתקבע

  . דעתם לא התקבלה בסופו של דבר

 לגישור בין קבוצות ובודדים בתוך ניתנים ינםלו כעת פערים שאתג קהילות שבהן ההיו

 מרצון לפני מועד הפינוי להתפנותהיו קבוצות ומשפחות בודדות שהחליטו . היישוב

 לא ואיש,  מקרים כאלההרבהביישוב ניסנית היו יחסית . ןוהחלו לארוז את חפציה

מריבות בין התושבים ו חילוקי דעות  היוביישוב רפיח ים.  המתפניםניסה לעצור בעד

מי שרצה לעזוב ואמר זאת ,  בנווה דקלים. עומד להתרסקובשהייש עד כדי הרגשה

 בעיני האחרים כפגיעה הנתפסעזיבה .  איימו עליוואפילו  עליו חרםהטילו ,בגלוי

. והיו שראו זאת כבגידה, כך היו תדהמה וכעס להתגובות. במאבק של יישובי חבל עזה

ככל שהתקרב . והגישה נהייתה סלחנית יותר, השליליתההתייחסות התמתנה  הזמן עם

 להתייחס אליהן והחלו ,אלו השתנתההמשפחות העמדת היישוב כלפי , מועד הפינוי

כל ידיעה על חתימה עם גורמי , זאת למרות".  שהחזיקו מעמד עד כהגיבורים"כאל 

 הטרוגניים יותר מבחינת היוככל שהיישובים . שארממשלה יצרה אווירה קשה אצל ה

ברוב .  בשלב זהולהסכמותכך היה קשה יותר להגיע להבנות , מאפייני האוכלוסייה

 מקדמות לרישום הילדים לשלם,  הסכמה להמשיך את החיים כרגילהייתההמקומות 

ולא היה איש  שבהם כמעט שוביםייהיו . ובעיקר לא לארוז, הבאההלימודים  תלשנ

 על חשש דיווחורבים . התלבטו בענייןרבים בהם אנשים שויישובים אחרים , ארזש

 רציתי לארוז כי תוכי בתוך". ועל הלחץ החברתי הסמוי, ב ביישובללכת נגד דעת הרו

בהתחלה .  כזהמצעדאבל כולם מסביב הפגינו סלידה . לוחשבתי שזה לא נכון לזרוק הכ

 בעין לא עלילא רציתי שיסתכלו , הרגשתי לא בסדר, אחר כך הפסקתי, גנבהארזתי ב

היה .  נשאר במקוםלושהכ,  החלטה שלא אורזיםהייתה). "תושבת נווה דקלים( "טובה

 שבעתיד אני ידעתי. לא ארזתי כלום, אבל לא רציתי להיות שונה, לי קשה לקבל את זה

  ). תושבת קטיף" (הקהילהאבל לא רציתי ללכת נגד החלטת , אצטער על זה
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השיעורים היקף  את ולידהג הרבנים, הוודאות לגבי עתיד היישובים-אי בתקופת

 בין דדית ותמיכה העזרההם עודדו . התושבים של  העצמיביטחוןהחיזוק להתורניים 

ידי מתן משמעות דתית וערכית - עלבעיקר, התושבים ושמירה על מסגרת הקהילה

,  למקום מסוים או לתקופה מסוימתסתםאדם לא נולד הם אמרו ש. לחיים במקום

האמירה הזאת נתנה הרבה .  זובמשימה יודע שהם מתאימים לשאת ה" הקבאלא

  הגבירה את מספרהאפשריהדאגה מפני הפינוי . חלק ניכר מהמתיישביםל  וכוחביטחון

-אי גם בתקופת נמשכה  הדתיתההתחזקות תופעת.  בשיעורים תורנייםהמשתתפים

 ונהיו קשובים יותר מצוות בקיוםרבים הקפידו יותר . הפינוימועד קרב ככל שואות הווד

דפי .  בוחן את יכולת עמידתםה"שהקב,  תקופת ניסיוןהי שהאמינו שזוהיו. לרבנים

 מהבחינה החיזוקנוסף למסרי , ההסבר שהופצו ביישובים בחבל עזה הכילו מעתה

 אותנו ועושה אוהב ה"הקב: " התושביםגם מוטיבים של אחווה והזדהות עם, הרעיונית

 שלנו דברים המסובכת מתוך המציאות יח כדי לגלות ולהצמהללו הנסים כללנו את 

). ה"אדר תשס,  קטיףגושועד רבני , דעת תורה" ( שכרגע אין לנו מושג מהם,נשגבים

.  והארץהעם', נפשם על קידוש האת התושבים תוארו כגיבורי הדור שמוסרים 

 וקיום לשמה תורה לימוד למלא ייעוד של שבאו ' השליחיכתוארו גם המתיישבים 

,  האומהאחדותומתוך אחריות ציבורית לשמירתה של , בישרות הליכות, בהידור מצוות

האהובים , היקרים ואחיותינו תושבי גוש קטיף לאחינו ".אחדות התורה ושלמות הארץ

עוז ,  והנחישותהגבורה, ת הקומהזקיפו. ו"הי, הגיבורים האמתיים של דורנו, והנעימים

 חבל  מתיישבישלכוח העמידה והדבקות המוחלטת בריבון העולמים , הרוח והאיתנות

" תקופתנוהגדול ביותר של ' הם קידוש ה-והם, הם אשר הביאונו עד הלום- הם, עזה

  5.)ה"תשס, הרב קמינצקי(

נימיים כמעט בכל החלו דיונים פ, 2005 ההפגנה הגדולה בכפר מימון בסוף יולי לאחר

 לא לארוז את החפצים עד המליצורוב רבני היישובים . היישובים לגבי המשך הדרך

ל ו את חפציו לעיני כלארוזהיה רב שהחל . היו רבנים שחשבו אחרת. כמה שאפשר

.  זאת גם הואויעשהכדי שמי שמרגיש צורך לארוז לא יחשוש , בבוקר של תשעה באב

 כדי נהלתהִמלהסדר עם בעקיפין להגיע הזדרז ,  יתבצע מרגע שהבין שהפינוי,הרב טל

רבנים רבים מחוץ ,  הפינוימועד ובהתקרב. אפשרה פחות ככל יסבלו תושחברי קהיל

ידי שהייתם - עזה עלחבל לתושבי מורלית ורוחנית בתמיכהלחבל עזה ראו צורך לסייע 

 ואכן מאות רבנים .אישיותידי שיחות -ידי מתן שיעורים ביישובים השונים ועל-על, שם

 למפונים כדי לחזק את ורוחנית תמיכה נפשית העניקוהגיעו ליישובים בחבל עזה ו

  .רוחם

מצדדי .  המשך הדרך לאחר הפינוילגבי גישות שונות התפתחו אז בין המתיישבים שלוש

                                                            

,  להתחברותתקותמהתנ" :בחוברת,  גוש קטיףרבניועד , הרב האזורי של חבל עזה,  קמינצקי' יהרב   5

  . ה" תשס' אאדר 'ז, "שאלות ותשובות בענייני השעה
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 שלא הצליחו לשבור את כיווןהגישה הראשונה טענו שרוח גוש קטיף ניצחה במאבק 

 להקים מטרתם היא ."מחדש כל עקירה תבוא נטיעה על", לכן. יםרוחם של המתיישב

 ועבודה תורה על ערכי המושתתיםיישובים חלוציים , יישובים חדשים ברוח גוש קטיף

 שלמחרת ההתנתקות יש אמרהרב של עצמונה .  לכל הארץומופת  דוגמהשיהוו ומוסר

, גוש קטיףיישובי מו  חזקים כיישובים לאומית מתוך שליחות ולהקים חדש דגללהניף 

 זה. "עם לימוד תורה בכל מקום ובכל מצב, סמיםבלי , המבוססים על אמונה חזקה

החוכמה היא ליצור ...  מפגשי פנים אל פניםדווקאלאו , האור שיקרין על עם ישראל

כך , וכאן התחילה הרפואה שלנו.  הרעיוןזה .מה לכל מקוםצמה ולהביא את העָצָע

  . )עצמונה תושב (" המשיכו לחייךאנשים, נשמרה השפיות

 את הצורך ההתנתקות ושיש ללמוד מלקחי ה טענו שהמאבק נכשלי הגישה השנימצדדי

 כלל של בלבבות להתנחלכנגד הבידול שבעבר יש . להתחברות מחדש עם הציבור הרחב

סמוך , הארץ הקמת יישובים במרכז היא  החדשההשליחותלפיכך . עם ישראל

 ההכרהזאת מתוך . ידי התקרבות ודוגמה אישית- עלה והשפע,לאוכלוסייה הכללית

באה להבהיר ולחדד את המצב הקשה , מהעם ומהתורה,  מהארץהניתוקשגזרת 

 והורסת יוכשהתרבות המערבית משתלטת על, בו נמצא עם ישראל כיוםש והמתדרדר

,  לעם ישראל צריכה להיות התחברות של איש לרעהוההתחברות.  חלקה טובהכלבו 

 פחותאך לא ,  כזו חובה גדולהלעת. " לערכים ולשורשים של העם ולאלוקיותחברותה

ללכת מבית לבית ולחבר נשמה לנשמה ,  היא לנו להרים את נס ההתחברות,זכות גדולה

קומת הקודש שתופיע מתוך ,  בניית הקומה הנוספתדיי-ל מזור לחוליי העם עולהביא

הגו, הרב קמינצקי( "ההתחברות .)ה"חנוכה תשס, שדף לתושבי  
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וזו לא ידעה ,  למדינהוהותר הגישה השלישית טענו שהמתיישבים תרמו די מצדדי

הרבנים הבינו בשלב זה .  לביתםבעיקריעשו כעת שולכן החליטו , עשושלהעריך מה 

אבל מי ,  במקומו יבורךשיישארולכן אמרו שמי , שלא כולם יוכלו לעמוד בלחצים

אמר י יושקד': אמרנו. "קח את משפחתו ויעזובישי, מדשמרגיש שלא יוכל להחזיק מע

  ). הרב קמיניצקי!" ( גיבור שהחזיק מעמד עד כההוא 'לו

 זו הייתהולפעמים ,  לפרידה מהמקוםוקהילתיים אישיים טקסים הפינוי אורגנו לקראת

 , של תושבי היישובים השוניםהתיאוריםלפי .  הקהילהלההתכנסות האחרונה של כל

 האחווה הרגשת. "משותפים זיכרונותחיבוקים וסיפורי ,  הרבה בכיהטקסים כללו

 לפתע כולם הבינו שיש פה סיום של .הקטניםעל כל הריבים ,  על כל המשקעיםהעפילה

קהילה שהופכת .  מאוד סופימשהו, פרידה ממקום שאליו אין חזרה, דרך משותפת

ם בים שבחרו לחכות לפינוָיהיישו). בדולחתושבת " (וזיכרון ששייך רק לקהילה, לזיכרון

 כל .חלט כיצד ינהגו ביום הפינויו הןבהש  חבריםאספותידי כוחות הביטחון ערכו -על

  

  .תוקף-  אך לאחריה קיבלו משנה, לפני ההתנתקותעוד דברים אלו נאמרו ,אמנם   6
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 היה. "הקהילהשל  האפיין את ייחודי שזיכרון לעצב כדי, יישוב התארגן בצורה אחרת

שזה יהיה זיכרון מחולל לכל מי שיהיה נוכח , מכובדתחשוב לנו שהפרידה תהיה בצורה 

תחדור לזיכרון רצינו שקהילת נצרים . התקשורתלכל מי שיצפה בנו דרך שם ו

,   ערכיתכקהילה,  בזיכרון של עם ישראל כקהילה מגובשתתיחקק ,הקולקטיבי הלאומי

 מוביל ה" שאנו הולכים ביחד כקהילה לאן שהקבידענו...  ומאוד ממלכתיתאמונית

  ).תושב נצרים" (חוכוזה נתן לנו הרבה , אותנו

  הפינוי  לאחר

 להתכונן לכך לכאורה ניסוש מיכתה בהלם גם את י הטראומה של הפינוי העצמת

 אכן יתבצע שהפינוי שלא האמינו מיוגם את , וחתמו על הסכמים עם גורמי הממשלה

 כלפי שאר אזרחי ושונותרבים מהמפונים ציינו שהם חשים זרות . כללולא התכוננו 

 לעולם לא יוכלו שהאחריםם מרגישים הש ו החוויה הקשהאותהישראל שלא עברו 

, לכן.  לכל חייונפשיתהיו שתיארו עצמם כאדם שעבר פיגוע והוא פגוע . להבין אותם

 בהמשך תלורבים . ההשתייכות לקהילה קיבלה משמעויות חדשות לאחר הפינוי

 יציב גוף בקהילהורבים חזרו וראו , השתייכותם לקהילה את הסיכוי להשתקמותם

 קהילה של שכוחה ,עוד התברר לאחר הפינוי.  מצוקהבעת  עליולהישעןומוכר שניתן 

היא יכולה להמשיך ולהיות משמעותית גם בבית הארחה או שאינו תלוי במקום ו

 הבטוח לדבר הקהילה הפכה ,במקרים רבים. במעונות סטודנטים או באוהלים, במלון

  .  עליוניתן להישעןשביותר 

או על רקע ,  על רקע אידאולוגי לגבי המשך הדרךןכהיו קהילות שנחלקו בתו,  זאתעם

קהילות אלו .  מנהיגי הקהילה בעניין זהשלקבלת ההחלטות אופן חוסר שביעות רצון מ

  .  אירועי הטרורלפנישהיו קיימות ביישוב עוד " קבוצות מחלוקת"לפי התפצלו 

 יתהשהי  והעזרההתמיכהכך גדלה , ההתנתקות מגובשת יותר לפני הייתהככל שקהילה 

, פני ההתנתקותלהייתה לזו שדמתה  הקהילתית שהמסגרתככל . מסוגלת להעניק כעת

היישוב גני טל עבר בשלמותו לבית .  להסתגל למצבם החדשלתושביםהיה קל יותר 

 נצרים עבר בשלמותו למעונות המכללה האקדמית והיישוב, ההארחה בחפץ חיים

 , ליישובים האחריםתהתושבים שיחסי ציינו המקריםבשני . יהודה ושומרון באריאל

 בית כמו  ציבוריותפונקציות.  כבעברלתפקדהקהילות המשיכו . מצבם טוב יותר

  כוח הרגשתהעניקו לתושבים ,  למה שהיהבדומההכנסת וגני ילדים שהמשיכו לפעול 

 תמקדושה, התרבות פעילויות ךהמש. קום הזמניימאוד להסתגל למ שעזרו וביטחון

  התמיכהוקבוצות החברים אספותוכן , ערבי זיכרוןב בדילמות השעה וטיפולבבעיקר 

תוך ,  החברתיים מחדשהיחסיםשאפשר את הסדרת ,  כגורם חשוב ומרגיען גם הצוינו

 הקהילתית סייע מאוד במסגרת החרדות ביטוי.  לחציםוויסות  סכסוכיםוןפתר

 אני מפחד לפתוח , לקרווילהמהמעבר אני מפחד , אמר58 בן אדם. "בהתמודדות אתן
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 ואמרו שגם להם יש אתו ואז כולם הזדהו .את המכולה לראות מה יש שם בפנים

 כמה חשובה לראותכולנו נוכחנו . ל התפרץ החוצה וזה היה מדהיםו הכ.חששות דומים

 לנו שהיההחוסן  ...זאת למרות שתמיד היינו קהילה מאוד מלוכדת ומגובשת, הקהילה

" הלאהאנו יכולים להמשיך ,  רק בזכות מה שהיה לנו.כשיולפני ההתנתקות עוזר לנו ע

  ).תושבת גני טל(

דוגמה לכך הם תושבי אלי סיני . קשים אלו פעלו גם כאשר התנאים הפיזיים היו כללים

 עד שיוצע להם באוהלים הפגנתי באופן החליטו לאחר הפינוי להתגורר גדולה םשחלק

 טוב יותר מאלו שעברו לגור מצבם כמה כולם ציינו עד. פתרון חלופי המקובל עליהם

לא כקהילה ולא כמשפחה , פשוטים באוהלים אינם החיים. " ללא הקהילה,במלון

, התפרצויות של זעם,  בכישאין זה לא אומר . אחד לא נשבראף ,למרות זאת. פרטית

יש  ... הביחד המיוחד הזהעםואתה מתגבר יחד ...  ומגנהתומכתל בסביבה ואבל הכ

 יושבים , מבליםשאנשים ראיתי ,נסעתי לאשקלון...  האנשיםביןהדדית  מחויבות

 למקום הלא לכאןהגעתי .  פשוט ברחתי משם.כאילו כלום לא קרה, ואוכלים במסעדות

). תושבת אלי סיני" (הרגשתי שטוב לי,  הרגשתי בסדרפה 7.לאוהלים, נורמלי שלנו

ינוי ועברו להתגורר בדירות  עם גורמי הממשלה לפני הפלהסדר אלו שהגיעו ,לעומתם

למרות תנאי דיור .  חסרה להם מאודשהקהילה לצייןהרבו , שכורות באופן עצמאי

"  ואומלליםמסכנים"כעצמם הם הגדירו את , מרווחתוילות ודירות , משופרים יחסית

 מרביםרבים דיווחו שהם .  השכנים והקהילהעדריה את בדידותם בגלל ותיארו

 שפהכי רק אתם יש להם ,  במקומות אחריםהמתגורריםה  מהקהיללחבריםלהתקשר 

הם לקחו את כל החפצים ,  יש להם בית גדול. לגור במושבעברו חברים. "משותפת

הם שבורים הרבה יותר ... אבל לא, ל נראה בסדרו הכלכאורה,  שניהם עובדים.שלהם

  ). תושב נווה דקלים" ( כל כך לבדמרגישיםהם , מאתנו שאנו במלון

 שמנהיגי היישובים האתגריםכאשר וזאת , סרוןי לדבקות בקהילה היה גם ח,םלפעמי

הדבר . חברי הקהילה לכל התאימוהציבו לגבי ההתיישבות מחדש היו גדולים מדי ולא 

 מרוחק מאזור מיושב היה המיקום ,לפעמים. בלט במיוחד בקהילות שבחרו לעבור לנגב

 8. ביתד וביבולהקרווניםאתרי כדוגמת , רחוק ממשפחה וממקור פרנסה, ומסודר

 האוהלים למשל , התנאים הפיזיים הקשים לא התאימו לכל המשפחות,לפעמים

כאשר נבחנו הקשיים הללו , למרות זאת.  מעצמונה ומאלי סיניתושביםאליהם עברו ש

שלא עלה על ,  היה כל כך חשובלקהילה שהקשרנמצא ,  החברתיתבתמיכהמול הצורך 

יאורי המתיישבים ניתן ללמוד שבכל קהילה היו גם תושבים מת. אותההדעת לעזוב 

כן האפשרות שיעזבו את ול, יישובב היו תלויים בקהילה ומאז ומתמידש" חלשים"

גם אבדן .  לפני הפינויגם  תלויים בקהילההרגישוהם  כי, הקהילה לא עמדה על הפרק

                                                            

  . בצומת יד מרדכיבאוהלים מתושבי אלי סיני התמקמו חלק   7

  . עברו חלק מתושבי עצמונה ונצריםליהםא   8
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 עצמיהימוי דהבעלי ל רק . את תלותם בקהילההגדילתושבים ה של הפרנסהמקורות 

אומץ ויכולת לנצל את ההזדמנות ולעזוב את  והי,  שפרנסתם לא נפגעה,איתןה

  .הקהילה

,  אקראי בין בתי מלון שוניםבאופןפוזרו , בעיקר תושבי נווה דקלים,  רביםמפונים

 רבים נוצרו במהרה קהילות מלוןבבתי . זמני שנמשך חודשים רבים-כפתרון דיור טרום

 את והקלו למפונים ועזרה תמיכהשל לופי שהיוו מקור ח, ותת וזמנימקומיות חדשו

 גם על ידי מפונים אחרים ובחוםהמפונים התקבלו באהבה . הסתגלותם למקום החדש

 שם אחוות הכתומים הייתה, ביחד ובכינו התחבקנו", שלא בהכרח הכירו קודם

התנהגות  אופי משלה וכללי לקהילה היהבכל מלון ). תושבת נווה דקלים" (המפונים

הרכב אוכלוסיית המפונים היה . והמפוניםונרקמו יחסים שונים בין בעל המלון , אחרים

,  מהאחד לשניחשוב  מידעהעברתבהדאגה ההדדית באה לידי ביטוי . שונה בכל מקום

 מצאו את מקומם בקהילות החדשות כולםלא .  קשבת וכיד תומכתכאוזןשימוש בו

מגבלות המלון .  למטרדהפכו" לאחרים דאגה"וב והיו כאלה שמר, יש שהסתגרו, הללו

ואיך התנהלו ,  הכביסה של השניובשקיתכולם ראו מה בצלחת , יצרו קהילה צפופה

אנשים התערבו .  נפלואנשיםוהמחיצות בין ,  מספיק פרטיותהייתהלא . המשפחות

  בקהילההתלות זאתלמרות . בחינוך הילדים של האחרים והעירו הערות מיותרות

,  מרצונםשעזבוהואו , משפחות שנאלצו לעזוב את המלון.  גדולההייתה יתהזמנ

 קהילות. כי רצו ככל הנראה להישאר קשורים לקהילה, המשיכו לבוא ולבקר במלון

 ידיאתר ניצן הוא גדול ומאוכלס על . ישנות נוצרו גם באתר הקרווילות בניצן-חדשות

בשלב זה נראה . וגנית ביותראוכלוסייה הטר, מפונים מרוב היישובים בחבל עזה

כמו בעיות של ,  המשותפות הן הגורם המלכד העיקרי בין המפונים השוניםשהבעיות

אך בעיקר המחסור , המחסור במבני ושירותי ציבור,  הקרווילותתחזוקת, חינוך

 קהילות שהתארגנו מראש מתוך כוונה לחיות בסביבה אנושית היו. במקורות תעסוקה

  .  במקוםשהתחברווהיו , מוכרת ככל האפשר

אחרות פוצלו למספר חלקים , הפינויחלק מהקהילות פוזרו לכל עבר לאחר , כאמור

 מדיור זמני אחד לדיור זמני טולטלו המפונים מקצת. ורק בודדות נשארו בשלמותן

,  מקום מגורים ותעסוקהמבחינתמבלי שיידעו מה יהיה פתרון הקבע עבורם , אחר

 הראתה שהיו בני נוער ראשוניתבדיקה . יות ונפשיות רבותונוצרו אצלם בעיות חומר

אבל התופעה ,  הדתיותאת מעליהם ופרקו להם אמונתם אבדהשלאחר ההתנתקות 

 במשבר שהםוהיו שאמרו . לא הייתה גורפת אצל בני הנוער ולא כללה מבוגרים

 אותם המטרידות תשובות לשאלות לחפשאך ממשיכים , אמוני בעקבות האירועים

על , היישובים רבני 14בשלב זה החליטו תשעה מתוך .  את המצוותלקייםשיכים וממ

 להמשיךוארבעה ראשי מוסדות תורניים ,  ממשרותיהםאף שרובם פוטרו בינתיים

 להתמודד נפשי כוחוהעניקו להם ,  המפוניםבמתיישבים  המורלית והאמוניתבתמיכתם

 שהתבררה כחשובה המשךה ךדר הרבנים גם סייעו להם להתוות את .עם המצב הקשה
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 את הכוח  שלא מצאהרבניםאך היה גם מיעוט בין . ביותר לחוסן רוחם של המפונים

  . הנפשי לעמוד מול מצוקתם של המפונים

  השתנות ההון החברתי מתקופה לתקופה 

התקופה שלפני פרוץ אירועי : המחקר התייחס לארבע תקופות שונות בחבל עזה

.  לאחר הפינוי;היישוביםהוודאות לגבי עתיד -איתקופת ; רתקופת אירועי הטרו; הטרור

גורמים חיצוניים על איימו התקופות שאר בכל , יםלהוציא התקופה של הקמת היישוב

תהליכים כאן גם , אחריםכמו במצבי משבר . הקהילות האלו וחוללו בהן שינויים

 מהשיח  חשובלחלקעלו והפכו , יום-םחברתיים שבדרך כלל נטמעים בשגרת היו

, השונותדרך תפקודן של הקהילות והדינמיקה הפנימית שהתפתחה בתקופות . החברתי

השתקף תהליך ההבניה של ההון החברתי בקהילה ותרומתו להתמודדות התושבים עם 

 ההטרוגניותמידת , ת בין הקהילות מבחינת גודלןהשונּו.  בכל תקופה ותקופהםהקשיי

הסבירה היטב את  – תאולוגית ודתיחינה איד ובעיקר מב,האוכלוסייהשל מאפייני 

  .זהההבניה התהליך 

  הטרור שלפני פרוץ אירועי תקופהה

בקשרים , קהילתית- החברתיתבפעילותההון החברתי בעיקר התבטא  , זובתקופה

גם הוא התבטא  הדתיים ביישובים .הבלתי פורמליים ובמחויבות וציפיות הדדיות

ללא ו נורמלייםיישובים קהילתיים בתנאים כצפוי ב, בהשתתפות בפעילות הדתית

  . מתחים חיצוניים

   הטרוראירועי תקופת

 הבלתי פורמליים הקשרים,  הפעילות החברתיתמאוד זו התחזקו בתקופה

 המחויבות של חלה התחזקות בולטת מלבד זאת .וההשתתפות בפעילות הדתית

והפעילות למען ההתנדבות של , האלטרואיזםויחסי האמון של  ,והציפיות ההדדיות

מבחינת . כמו כן התחזקו סמכותם של המנהיגים ושיתוף הקהילה במידע. הקהילה

האחווה רגשי , גילוי הלב,  התחזקו החוויות המשותפות,הסובייקטיבייםהמרכיבים 

שת הרגהשליחות האידאולוגית והדתית ו, האמונה הדתית,  הגורלשותפות, וההזדהות

הקהילות כנגד האיום של תארגנות ההתלכדות והת הא וקפי אלה שכל.  והביטחוןהכוח

  . החיצוני של הטרור

  הוודאות -אי תקופת

,  גם בתקופה זו להיות חזקיםווסיפה הגורמים שהתחזקו בתקופת אירועי הטרור כל

אלה  .והרבנים וכן סמכות המנהיגים ,דדיות ויחסי אמוןהציפיות ההמחויבות והלהוציא 
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 עם חילוקי דעות ביחס למידת שיתוף הפעולה הרצוי נחלשו ביישובים מסוימים עקב

 זאת התחזקה ההשתתפות בפעילות כנגד. גורמי הממשלה ולהמשך הדרך הרצוי

נחלשו , מבחינת המרכיבים הסובייקטיביים.  קיימת קודםהייתה ולא שכמעט, פוליטית

 ,שת השליחות הדתית והאידאולוגיתהרג ווההזדהות האחווה הרגשת מהיישוביםבחלק 

 מהיישובים הדתיים בחלק ,כתגובה לכך. בשל המחלוקות, שת הכוח והביטחוןהרגוכן 

נהלת ונגד אריזת החפצים חתימה על הסכם עם הִמהלחץ חברתי נגד ההנהגה  הליהפע

 ביישובים שאינם דתיים לא .הלחץהוסר אבל סמוך למועד הפינוי , הפינוילפני מועד 

  .לחץ חברתי בעניין זה כלל הופעל

   הפינוילאחר

 התפצלותן ופיזורם של אףעל  , הפינוילאחרגם  9הקהילות המשיכו להתקייםרוב 

 רוב התושבים התגוררו בדיור שבה ,בתקופה זו. מקומות רביםבקהילה התושבי 

.  פוליטיתבפעילותהפעילות החברתית הקהילתית וההשתתפות נחלשו , זמני-טרום

- יחד בדיור הטרום השהייהר בגלל בעיק, עם זאת התחזקו הקשרים הבלתי פורמליים

 הרבנים שמקריםוהיו , סמכות המנהיגים והרבנים נחלשה בחלק מהקהילות. מניז

ההתנדבות והפעילות , האלטרואיזםנפגעו מאוד בדרך כלל . התחלפו בעקבות הפינוי

והם , הקריסה במצבם האישי של המפוניםאו בגלל  כתוצאה מהפינוי הקהילהלמען 

 המרכיבים מבחינת . אחרים בארץאזורים מתנדבים מ שללסיועםנזקקו 

 גילויכמו גם , החוויות המשותפות התעצמו בעקבות טראומת הפינוי, הסובייקטיביים

לנחלתם של כל שהפכו , שת שותפות הגורלהרג האחווה וההזדהות ורגשי, לבה

 הרגשתואילו , האמונה הדתית נחלשה במקרים מסוימים. יישובי חבל עזהממפונים ה

בעוד שאחרים מצאו ,  והאידאולוגית נעלמה אצל חלק מהמתיישביםהדתיתהשליחות 

פיצול הקהילות במקרים תופעה זאת מסבירה את  . חדשיםויעדיםלהם אתגרים 

התברר שדווקא המדדים . ה אצל כולםפחתשת הכוח והביטחון הרג .רבים

י גרם ל עצמת המשבר האישי שהפינוש תמונה נאמנה ציירו הסובייקטיביים

 את השתנות ההון החברתי ביישובי חבל עזה בכל אחת מארבע םמסכ 2 לוח .לתושבים

  .  החברתיוהיחלשותם של מרכיבי ההוןפי התחזקותם - התקופות על

                                                            

 של 85 מהמתיישבים פנו לפתרונות קהילתיים במסגרת סעיף 85% -ע למעלה מ"ח מנהלת סל"לפי דו  9

  . חוק פינוי פיצוי
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  ות השונותתקופמרכיביו בפי  לעהתפתחות ההון החברתי : 2 לוח
  

  התפתחות ההון החברתי  התקופה

לפני פרוץ 

  אירועי הטרור

  

  התחזקו

  )עד לגידול היישובים(ות חברתית קהילתית פעיל

  קשרים בלתי פורמליים

  מחויבת וציפיות הדדיות

ו השתנ   לא 

  השתתפות בפעילות הדתית

  תקופת

  אירועי הטרור

  התחזקו

  פעילות חברתית קהילתית

  קשרים בלתי פורמליים

  יחסי אמון, מחויבות וציפיות הדדיות

  התנדבות למען הקהילה, אלטרואיזם

  לה במידעשיתוף הקהי

  סמכות המנהיגים 

  חוויות משותפות

  גילוי לבהרגשת 

  אחווה והזדהותהרגשת 

  שותפות הגורלהרגשת 

  הרגשת הכוח והביטחון

  השתתפות בפעילות הדתית

  אמונה דתית וקיום מצוות

 שליחות אידיאולוגית ודתית

  תקופת

  הוודאות-אי

  התחזקו

  השתתפות בפעילות פוליטית

  )יםבחלק מהיישוב(לחץ חברתי 

  השתתפות בפעילות הדתית

  )בחלק מהיישובים(אמונה דתית וקיום מצוות 

  נחלשו

  )בחלק מהיישובים(יחסי אמון , מחויבות וציפיות הדדיות

  )בחלק מהיישובים(סמכות המנהיגים 

  )בחלק מהיישובים(אחווה והזדהות הרגשת 

  )בחלק מהיישובים(הרגשת הכוח והביטחון 

  )םבחלק מהיישובי(סמכות הרבנים 

  )בחלק מהיישובים(שליחות אידאולוגית ודתית 

  

37  



ו השתנ   לא 

  פעילות חברתית קהילתית

  קשרים בלתי פורמליים

  התנדבות למען הקהילה, אלטרואיזם

  שיתוף הקהילה במידע

  חוויות משותפות 

  גילוי לבהרגשת 

  שותפות הגורלהרגשת 

  התחזקו  לאחר הפינוי

  קשרים בלתי פורמליים

  חוויות משותפות

  גילוי לב הרגשת

  אחווה והזדהותהרגשת 

  שותפות הגורלהרגשת 

  נחלשו

  פעילות חברתית קהילתית

  התנדבות למען הקהילה, אלטרואיזים

  השתתפות בפעילות פוליטית

  )החלק מהיישובים(סמכות המנהיגים 

  לחץ חברתי

  )בחלק מהיישובים(סמכות הרבנים 

  )בחלק מהיישובים(אמונה דתית וקיום מצוות 

  )בחלק מהיישובים(ולוגית ודתית שליחות אידא

  הרגשת הכוח והביטחון

  )אצל חלק מבני הנוער(השתתפות בפעילות דתית 

  לא השתנו

  )בחלק מהיישובים(יחסי אמון , מחויבת וציפיות הדדיות

  שיתוף הקהילה במידע

  )אצל אחרים(השתתפות בפעילות הדתית 

  

קופות השונות מלמדת  בתהקהילתית בין תיאורי המתיישבים את הפעילות השוואה

 ופושט צורה לובש הדינמישההון החברתי בקהילה אינו דבר סטטי אלא תהליך 

 הבדלים בין נמצאו. עוברים על הקהילהשבהתאם לאירועים פנימיים וחיצוניים 

 מהממצאים. בדגש שניתן להם בכל תקופה ותקופההבדלים מרכיבי ההון החברתי או 

 להמשיך הקהילה שיכול של" נכס"הוא אלא , וםמק-עולה שההון החברתי אינו תלוי

הדבר בלט במיוחד . אוגרפיתהסביבה הגהשתנתה להתקיים ולפעול גם כאשר 
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 המשיכו האל;  עזרה הדדית ומחויבות הדדית עמוקה לפני הפינויהייתה בהןש בקהילות

תנאים ה , בקהילה כזו.אליו הגיעה הקהילה לאחר הפינויהחדש ש גם במקום להתקיים

 ועילא השפהקהילה אליהם הועברה החדשים שמקומות ב הסביבתייםזיים או הפי

 הוא הוסיף,  היה חזק דיוהחברתיההון  בקהילות שבהן.  על ההון החברתי שלהיותרב

 תםסכמבה הממשלה או גורמילהתקיים גם כאשר הקהילה התפצלה בגלל הכוונת 

- להתקיים בוהמשיךה  ההון החברתי של הקהיל,במקרים אלה.  של התושביםנםרצומו

 היישוב מנהיגיו סמכות הרבנים נשמרוו, זמנית במקומות גאוגרפיים שונים ומרוחקים

 הזדמנויות יצטמצמוו זמן חלוףסביר להניח שככל שי.  החברות והאחריות ההדדיתכןו

 בעיקר על ויתבססההון החברתי המשותף ייחלש  ,המפגש בין חברי קהילות שהתפצלו

  .י המשותף לכולםהזיכרון הקולקטיב
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  השפעת ההון החברתי על ההתמודדות   5
  עם מצבי משבר

 אין ,למעלה מחמש שנים בהםהיו נתונים חבל עזה שמתיישבי קשיים ל ומתחיםל

להוציא מקרים , מודרנית- הפוסטהמערביתכנראה אח ורע באוכלוסייה אזרחית בחברה 

קיים חיים המשיך ולל הצליחו רבים תושבים ,למרות זאת. של אסונות טבע גדולים

על אף הסיכון , בתחילה: בכל אחת מהתקופותקהילתיים פרודוקטיביים ותרבותיים 

 על הכרזת ראש הממשלהלאחר ו ,יומיות-ם טרור יומפעולות יפגעותהמתמיד של ה

ממשקיהם וממקורות ,  מבתיהםםפינוָיאיום של התווסף כאשר ה ,ההתנתקותתכנית 

  .  לקליטתםמתאימותא הוכנו כחלופות פרנסתם למקומות לא ידועים של

 עזה תעצומות נפש חבלתושבי כה רבים מ מבחוץ יתקשה להבין מאין שאבו המסתכל

 ניהלו מאבק ומדוע, כיצד קרה שלא נשברו ועזבו מרצונם? לעמוד בתלאות האלה

 נוטשי"קומץ בלבד של עם ו, ללא אלימות, אזרחי עיקש אך דמוקרטי נגד הפינוי

 על פני הארץ ופיזורםם צליחו לא לאבד צלם אנוש לאחר פינוָיכיצד ה" מערכה

 הגדול של המתיישבים רובם?  תעסוקהא מתאימים וללבלתי" זמניים-טרום"במגורים 

   .קבעה ומגורי הפרנסה להשתקם מבחינת ךדרמחפשים כעת 

 זה יכול ללמד על כך ולהסביר במידה במחקר שניתוח ההון החברתי על מרכיביו מהוד

 הייתה בחבל עזה ההתיישבותכמעט כל , ראשית. את מקור תעצומות הנפשרבה 

 עם התחזקה עוד שלכידותן ,קהילות מלוכדות, משנה-בנויה על קהילות ועל קהילות

שאפשרו ,  ויחסי אמוןהדדיתבקהילות אלו שררו יחסי מחויבות . פרוץ אירועי הטרור

קהילתית -  חברתיתפעילות ןהייתה בה. גם ציפיות הדדיות ועודדו פעולות התנדבות

 בהון דומיננטירכיב ההמ ,עם זאת. מפותחת שחיזקה את הקשרים בין התושבים

. אף שלא כל היישובים היו דתיים, הגורם הדתי והאידאולוגיככל הנראה החברתי היה 

מערכת של ערכים מופנמים שהצדיקו את ישיבתם בתושבים את ה ציידו אלו גורמים

התנהגות  לשערכים אלו גם הציבו נורמות . נים הכרוכים בכך הסיכולמרות עזה בחבל

רבים מבין התושבים .  ההון החברתי של הקהילותבמרכיביחברתית שהתבטאו 

רואים את האירועים ההיסטוריים שקרו כמכוונים , לאומיים-ובמיוחד החרדים, הדתיים

את  עם גורלם כשלא הצליחו למנוע השלימוולכן , ידי ההשגחה העליונה-על

,  היישובים בכל התקופותרבניתפקיד מיוחד מילאו . ההתנתקות על אף השתדלותם
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ואף ,  של התושביםרוחםהעניקו משמעות דתית לאירועים וחיזקו את , שגילו מנהיגות

 לאחר של הקהילות ןהמשך קיומ, כעת.  אתגרים מיד לאחר הפינויהציבו לפניהם

  .ברתי להשתקם במקומות החדשיםההתנתקות נותן לתושבים המפונים את ההון הח

המשנה - הקהילות וקהילותבקרב ההבדלים בהון החברתי עולה כיאורים שהבאנו ימהת

מצבי המשבר עם השונה של מתיישבי חבל עזה באו לידי ביטוי ביכולת התמודדותם 

 הביטחוני של פעולות הטרור גרם להתחזקות ההון החברתי האיום, כאמור. השונים

הוודאות לגבי עתיד היישובים גרם להתחזקותו הנוספת - איעוד שמצב ב, בכל הקהילות

 ההון החברתי נחלש ברוב ,לאחר הפינוי. בחלק מהקהילות ולהיחלשותו באחרות

מתברר שההון החברתי שנבע מהחיים תחת איום . הקהילות ונשאר חזק באחרות

ניתן .  מכן גם במצבי משבר שבאו לאחרחוסןכדי להבטיח דיו  חזקביטחוני לא היה 

כל המתיישבים הפכו את כולם ים ל שווולשער שהאיום והסיכון הביטחוני שהי

עמידתם האיתנה זכתה להערכה מצד , נוסף לכך. םתו אווליכד" שותפים בגורל"ל

את , מקצה אל קצה הממשלה שינתה ,בתקופות שלאחר מכן. הממשלה ורבים מהציבור

 נתון ללחצים פסיכולוגיים כבדים מצד וציבור המתיישבים היה, יחסה אל המתיישבים

, עולםההבדלים בערכים ובהשקפות האז באו לידי ביטוי . גורמי הממשלה והתקשורת

בהם שביישובים . בין קבוצות ויחידים מבין המתיישבים, ובעקבותיהם באינטרסים

הלחצים החיצוניים , האידאולוגיה וערכי הקהילה היו ערכים מרכזיים, האמונה הדתית

 יכולת וכתוצאה מכך התחזקה, הוהחלישו את ההון החברתי אלא אף חיזקולא 

בהם טובתו והישגיו של היחיד שביישובים , לעומת זאת. ההתמודדות עם המשברים

התמודדותם הלחצים החיצוניים החלישו את ההון החברתי ואת , תפסו מקום חשוב

  . משבריםעם

 ראומת העקירה ומתנאיהיחלשותו של ההון החברתי לאחר הפינוי נבעה מט

אבדן מקורות הפרנסה . הקשים במעבר מפתרון מגורים אחד למשנהוההתמודדות 

 10.הנפשי והכלכלי- מחשש להתנתק מהמקור המורלי, יצר אצל רבים תלות בקהילה

מיקום הזמני ובעיקר לגבי פתרון הקבע הבליטה את השונות הההתלבטות לגבי 

, גם כאן. המתיישבים ואת צורכיהם השוניםהאמונית והכלכלית בין , האידאולוגית

על ו גברהאידאולוגיה והערך של שלמות הקהילה , ביישובים שבהם האמונה הדתית

 עם הבעיותבצוותא  ות ההון החברתי אפשר להתמודד– השיקולים האישיים

התפצלות . ההון החברתי הקהילות התפצלו או התפרקונפגע במקרים שבהם . החדשות

יצרה הזדמנויות עדיין אך ,  אמנם את ההון החברתי של כלל היישובהקהילות החלישה

  . המשנה שנוצרו אחר כך-לחידוש ההון החברתי בקהילות

ידי העתקת יישובי -אפשר היה לחסוך מהמתיישבים הרבה טראומות והתלבטויות על

                                                            

  .  מקור שהיה מבוסס בעיקר על עזרה הדדית בקהילה ומחוץ לקהילה  10

41  



 כך ניתן היה לשמר 11.חבל עזה בשלמותם למקומם החדש תוך שמירה על המבנה הגושי

קיים ולנצל אותו באופן חיובי ויעיל להתמודדות ה רבה יותר את ההון החברתי במידה

אצל חלק מהמפונים ההון החברתי , אך במצב שנוצר. המתיישבים עם טראומת הפינוי

את . ויכולתם להתמודד עם המצב החדש נפגעה מאוד, הקשייםשגדלו אכן נחלש ככל 

 יש לייחסהתמודד עם הקשיים  להצליחוהחזיקו מעמד ורבים מתיישבים ש העובדה

  .הון החברתי שהיה קיים בקהילות לפני הפינויל

  

  

                                                            

  ).2005(ביליג ' ראו מ  11
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  את ההון החברתימחזקים שגורמים   6
  אותומחלישים שוגורמים 

, המחקר הנוכחי עוסק בהון החברתי של אוכלוסייה מאוד מסוימת באזור מסוים ,אכן

 בצורה גורפת  קשה להסיקפיכךל.  אירועים קשים וחריגים מאודאוכלוסייה שידעה

, אך. מהממצאים מה עשוי לחזק ומה עשוי להחליש את ההון החברתי במקרים אחרים

 ממסקנות מחקר גםהרבה מאוד על כך ניתן ללמוד , כל עוד נביא הסתייגות זו בחשבון

  .זה

  אורח החיים במסגרת היישוב הקהילתי

 והחיים ההגשמה העצמית, מודרנית מדגישה את האינדיבידואליזם-החברה הפוסט

 מדגיש את האינטרסים , מעצם הגדרתו,היישוב הקהילתי,  זאתלעומת. בעיר ובפרברים

כאשר . םחבריההמשותפים של חברי היישוב ויוצר זהות משותפת על אף השונות בין 

הוא נהנה משירותי חינוך ושירותי ציבור משלו או , היישוב מרוחק מיישובים עירוניים

כל .  פעילות חברתית משותפתפי כמהמה שמעודד , םשל יישובים קהילתיים סמוכי

ים מניבמפגש ובסיס איתן לקשרים בלתי פורמליים אשר -אלה יוצרים הזדמנויות

. יישובאחריות ועזרה הדדית התורמות להיווצרותו של ההון החברתי ב, מחויבות

ד מנהיגות מקומית נאותה וטיפוח יחסי אמון ושיתוף פעולה בין החברים מגבירים עו

התושבים נהנים ,  מתקיימים ביישובהללוכאשר . יותר את ההון החברתי של הקהילה

  .שת ביטחון שניתן להישען על הקהילה בעת מצוקה ליחיד או ליישוב כולוהרגמ

   אידאולוגיה ואמונה דתית

לעומת .  ולא את חובותיוית מגדירה בעיקר את זכויות היחידמודרנ-התפיסה הפוסט

נותנת למאמיניה מערכת של ,  וביתר שאת האמונה הדתית, האידאולוגיה,זאת

. פי חשיבותם-המבוססת על משנה סדורה של ערכים המדורגים על, ותנורמות התנהג

כלפי , כלפי זולתו, נורמות אלה קובעות את חובותיו של היחיד כלפי משפחתו

 רההחבשהמטרות  האידאולוגיה והאמונה הדתית קובעות גם את. קהילתו וכלפי עמו
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 ועל היחיד להתגייס ,הן משמעות היסטוריתליש שלעתים ,  אליהןצריכה לשאוף

אולוגית או דתית מגבירה מאוד את לכן קיומה של מוטיבציה איד.  אלהלמטרות

ת את ומחזק, מאמין למען זולתו ולמען הכללנכונות ההקרבה של האת המחויבות ו

האמונה הדתית אך  ,ילוניותהאידאולוגיות החנחלשו מאוד אחרונה ל. ההון החברתי

  .ודנה בעינהע

  מחלישים את ההון החברתי שגורמים 

- הפוסטהאינדיבידואליזםמחלישים את ההון החברתי הם עיקריים ה הגורמיםשני ה

וכן ,  בקהילהלנעשה דואג לענייניו ואינו חש אחריות יתרה דםשלפיו כל א, מודרני

מה שגורם לכך , לוובלות על הכעדרן בקהילה של נורמות להתנהגות תקינה המקיה

לאחרים בכך  שהוא עלול לגרום נזק פועל לטובתו האישית בלי להתחשב בדם אכלש

 ההימנעות ועמו, קהילההים להוליד חוסר אימון בין חברי לול עאלה גורמים. בקהילה

  .  זה לזה את כוונותיהם האישיותולגלותק בידיעות וחלמל

סביבו את חברי הקהילה על אף אין מי שילכד מביא לכך שהנהגה כריזמטית  עדריה

 את הביטחון להקנות הקיימת אינה מסוגלתבמקרה זה ההנהגה . השונות שביניהם

 החברים באופן כל לעתידם של תדע לדאוגוש, שניתן לסמוך עליה בשעת משבר

  . שוויוני

,  הם חילוקי דעות בין חברי הקהילההחברתי אחרים המחלישים את ההון גורמים

כשכל קבוצה ,  לגבי דרכי הפעולה של הקהילהקונפליקטעקבותיהם נוצרות קבוצות שב

 משבר אמונה הן לחילוקי דעות כאלה אפשריותסיבות . מתבצרת בעמדותיהוקבוצה 

זדהות של ה- איוכן ,  הקהילהמחבריבאידיאולוגיה או באמונה הדתית אצל חלק 

  . נאבקתההקהילהממשלה או של הציבור הרחב עם היעדים שלמענם 
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