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 נספחים:

 :1נספח 

 קטגוריות

 כל מי שבמגמת פיזיקה -
 כל מי שחמש יח מתמטיקה -
 מי שיוגע מה הנושא של חודא  -
 מי שמרגישה שהיא לוקחת חלק בעשיה של חודא -
 מי שמרגישה שהיא מיישמת בחיי היומיום את נושא החודש -
 מי שאוהבת לרקוד -
 במי שגרה  -
 מי שמבינה את החשיבות של נוער בעמ"י -
 מי שחושבת שא"י שייכת לעמ"י -
 מי שמרגישה חלק מע"י -
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 ???אחריותאז מה זה בעצם 

 "כשאתה רואה דברים כאלה,
 המסר של העם שלך,כשאתה תופס שזהו בעצם 

 אתה תופס שהמלחמה על קיום העם הזה זה בעצם מלחמה על
 התוכן המוסרי והמעמד המוסרי והנורמליות והאמת שלך עצמך.

 של כל אחד.
 זה בעצם אתה בעצמך, האמת של העם שלך זו האמת שלך,

 ואם אתה מוכן למסור את הנפש למען המולדת,
 חוץ לך.זאת איננה מסירות למען דבר זר שהוא 
 העם שלך זה לא דבר אחר ממך.

 אתה מוסר את הנפש, אתה מקריב את עצמך,
 וזאת מסירות למען האמת שלך. -למען האמת של העם שלך

 לחם עבור החופש שלו ועבור הצדק, השוויון,יכמו שאדם מוכן לה
 והוא לא מרגיש שהוא מוסר את נפשו

 אִמתי,למען עצמו היותר  למען דבר אחר אלא למען עצמו,
 ככה היא המלחמה שלנו למען העם שלנו

 עם כל האמת הגדולה שלו.
 אני חושב שהדברים האלה שייכים לכל אחד מִאתנו

 וכל אחד יודע את הדברים האלה באינסטינקט,
 זה מה שדוחף אותו מבפנים.

 גם בלי שהוא יודע לבטא את זה במילים..."
 קטע מתוך ראיון עם חייל אחרי מלחמת יום כיפור

 , יוסף חייקין, ארז הוצאה לאור( 47)" מלחמה, אדם ועם", עמוד 

 

 החסידות יסוד

 התמימה העבודה ושורש

 האדם אצל ויתאמת שיתברר הוא

 בעולמו חובתו מה

 ומגמתו מבטו שישים צריך וְּלַמה

 .חייו ימי כל עמל הוא אשר בכל

 ("ישרים מסילת, "לוצאטו חיים משה )רבי
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 כתבה א:

השנוי במחלוקת המחיל רטרואקטיבית את החוק  4וק ההסדרה המחודש מקודם ללא סעיף ח
על מאחזים והתנחלויות שלגביהם יש פסיקת בג"ץ, ובהם עמונה. לפי הצעת החוק, בעלותם 

פלסטינים על קרקעות פרטיות תישאר בידיהם, אולם המדינה תפקיע מהם את זכות של 
השימוש בקרקע. החוק עצמו יחול על התנחלויות שבהקמתן הייתה התערבות ממשלתית 
ויפטור את תושביהם מהתיישבות לא חוקית בטענה שחזקת תום הלב עומדת להם. בעלי 

 יפוצו כספית. קרקעות פלסטינים שיצליחו להוכיח את בעלותם,

 1,8,,יחידות דיור ויפקיע  7,444-לפי דוח של עמותת "שלום עכשיו", חוק ההסדרה יכשיר כ
דונמים. על פי הדוח, החוק יכשיר עשרות מאחזים מבודדים שיקשו מאוד על הסיכוי לקיים 

 הסדר עתידי עם הפלסטינים.

ידה היסטורי", אמר "היום הזה שבו חוק ההסדרה עובר בכנסת הוא הישג אדיר בקנה מ
סמוטריץ' לכשהצליח לדבר. "היום שבו הטרור המשפטי הגיע לקצו. הכנסת הזו והממשלה 

הזו משנים את כללי המשחק, והסוגיה חוזרת למגרש הטבעי שלה הוא המגרש הפוליטי. 
היום הזה החרב החדה המונפת על אלפי בתים ביהודה ושומרון התאדתה. החוק הזה מכיר 

ורך ציבורי שמותר להפקיע בעבורו. הכנסת הזו קובעת שהמתיישבים בהתיישבות בצ
 הגיבורים אינם עבריינים".

חברת מפלגתו, שרת המשפטים איילת שקד, הוסיפה: "אני רוצה להודות לשלום עכשיו, לא 
אחת בהיסטוריה של העם היהודי ראינו שמי שרצה לקלל יצא מברך. מבלי להתכוון, שלום 

ל אחרים מסייעים למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. הכבישים עכשיו וארגוני שמא
העוקפים מימי אוסלו סייעו ליישובים להתפתח ולהוסיף מתיישבים חדשים. הפעולות 

האינטנסיביות של ארגוני השמאל עוררה אותנו בקואליציה לעשות מעשה ולהסדיר את 
 ההתיישבות".

י עמונה, שלא נכלל בחוק ההסדרה, לרבני בעקבות אישור החוק פנו תושבי המאחז הלא חוק
הציונות הדתית וביקשו מהם "לא להכשיר את השרץ". "אנחנו קוראים לכם בגרון חנוק: אל 

תתנו לחרפת הגירוש מגוש קטיף לחזור על עצמה. אל תקחו על עצמכם את תפקיד מכשירי 
 העקירה ומשווקיה", נאמר במכתב.

כנים ללכת עוד צעד ולאלץ את חברי הקואליציה לציית עוד נכתב: "ראשי המפלגות לא היו מו
למשמעת לה הם מחויבים, בשעה שהיה חסר רק קול אחד )!( על מנת להעביר את החוק 
ולהציל את עמונה. פתרונות שונים לסבך הקואליציוני היו על הפרק, אך ראשי הקואליציה 

 שרץ".עשו לעצמם הנחות, ועכשיו הם רוצים אתכם שתכשירו עבורם את ה

 

 :כתבה ב

הפיאסקו של עמונה כבר מזמן אינו נוגע אך ורק לגורלן של ארבעים המשפחות שהחליטו 
לפלוש לחצרם של אחרים ולהקים בה את ביתן. ההתפתחויות של החודשים האחרונים, 

ובעיקר של השבועות האחרונים, מלמדות כי בפרשת עמונה מגיעים לשיאם כמה תהליכים 
ראל. לפיכך הטיפול בעבריינות ובחמדנות של תושבי המאחז אפלים העוברים על מדינת יש

 הוא אירוע מכונן שישפיע על אופיה של ישראל לשנים רבות, לא פחות.

כתב איש ארץ ישראל השלמה, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון ואולי  1141בשנת 
, את פסק הדין בעניין אלון מורה. גרעין אלון מורה עלה הימני שבין שופטיו בדורו, משה לנדוי

על הקרקע ברשות הצבא ועל פי צו תפיסה צבאי. השופט לנדוי פסק אז כי לא ניתן לתפוס 
אדמות פרטיות כדי להעבירן לשימושם של אזרחים ישראלים, שכן עקרונות יסוד של המשפט 
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הקרקע הפלסטינים. הוא ניצל את פסק  הבינלאומי והישראלי מגינים על זכות הקניין של בעלי
הדין כדי לחבר כתב הגנה לציונות: "בעתירה זו", כתב, "יש תשובה ניצחת לטיעון שמגמתו 
לפרש את הזכות ההיסטורית המובטחת לעם ישראל בספר הספרים, כפוגעת בזכויות קניין 

 לפי דיני הקניין הפרטי".

ם, שר החקלאות אז, אריאל שרון, התעמת עם פסק הדין גרם למשבר פוליטי. גוש אמונים איי
היועץ המשפטי לממשלה אז, יצחק זמיר, אבל ממשלתו של מנחם בגין פינתה את הגרעין 

מאדמות הכפר רוג'ייב. עורכת הדין פליאה אלבק, שכונתה "אם ההתנחלויות" בשל תמיכתה 
כתבה  המשפטית בהקמתן כאשר שימשה מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה,

לימים כי ממשלת בגין, מסיבות אידיאולוגיות, כיבדה את זכות הקניין של הפלסטינים יותר 
 משלטון מפא"י.

הימין של היום אוחז בכל הגאי השלטון והוא שונה מהימין אז. בניגוד גמור לגישה שביטא 
הנעדר השופט לנדוי, הימין של היום מחבק את הגנבים. הוא מאמץ אותם אל לבו וכמו הורה 

כישורים הוריים מגיב לכל התקף זעם של ילדו המכה את ילדי השכנים בהבטחה למלא עוד 
 את סלסילת הממתקים שהובטחה לו, על חשבון הילד המוכה.

 

 :כתבה ג

במסגרת היערכות המשטרה לפינוי הצפוי של המאחז הבלתי חוקי עמונה בסוף החודש נקבע 
פעילי ימין יקבלו  044-ולות הפינוי וכי כשוטרים ייקחו חלק בפע 1,444-במשטרה כי יותר מ

צו הרחקה מיהודה ושומרון בעת הפינוי. במשטרה צופים כי פעילי ימין קיצוני אמנם יגיעו 
-למאחז וינסו לסכל את פינויו, אך לא באותן עוצמות הזכורות מפינויו הקודם של המאחז, ב

שלושת האימונים הגדולים . המפכ"ל רוני אלשיך כבר אישר את פקודת המבצע וביקר ב0442
 שנעשו כהכנה לפינוי הצפוי.

צה"ל, שבתור בעל האחריות על האזור קיבל את הפיקוד על המבצע, יספק את המעטפת 
החיצונית לפעילות המשטרה ויהיה האחראי להתרחשויות אפשריות עם האוכלוסייה 

, המגע עם הפלסטינית בזמן האירוע. המשטרה תהיה האחראית על טיפול בצירי הגישה
האוכלוסייה האזרחית והפינוי עצמו. האגף היהודי בשב"כ אמון על יצירת תמונת מודיעין 

 שתזהה התארגנויות שנועדו למנוע את הפינוי ודמויות שעשויות לפגוע בפינוי.

מרגע קבלת ההחלטה על פינוי עמונה מנסה מערך המודיעין של המשטרה להעריך את 
פנים צפויים לפגוש, לקבוע צפי למספר אזרחים שיגיעו עוצמת ההתנגדות שהכוחות המ

למאחז מחוץ לשטחי הגדה, ולהעריך כמה משפחות מתכוונות להתפנות מרצון וכמה יתנגדו 
לפינוי. במקביל, יחידת הסייבר של המשטרה פועלת לאיתור גורמי ימין קיצוניים הקוראים 

 לפעול נגד הפינוי.

 

 :כתבה ד

מפני הנזק המדיני שעלול ליצור פינוי  4מזהיר בראיון לערוץ  ח"כ לשעבר אליקים העצני
 עמונה.

"ראינו בעבר הרס של גבעת האולפנה ובתי דריינוף אבל היתה התאוששות. כאן לעומת זאת 
מוחקים יישוב שלם, ולזה יכול להיות אימפקט שלילי במיוחד נוכח הממשל החדש בארה"ב. 

 במחיקת ישוב יהודי בבנימין". אנחנו פותחים את היחסים עם הממשל החדש

לדבריו, ראש הממשלה יהיה חייב לנקוט בצעדים דרמטיים כדי להוכיח את נאמנותו 
להתיישבות. זאת "כדי לנטרל את הרושם השלילי ממחיקת ישוב שלם הממשלה הנוכחית 
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שטוענת שהיא עושה את זה בחוסר ברירה ושאין לה כוונה זדונית כמו שהיו לשרון ואולמרט 
 ."ואני רוצה להאמין שזה אכן כך -

הכוחות המפנים יגיעו לעמונה ללא נשק. מפקד כל כוח יהיה חמוש ויוגדר כמי שנותן מענה 
בשעת הצורך לצד כוחות חיפוי שיצויידו באמצעי פיזור שונים. בסמוך לחדר הפיקוד שיוקם 

פים. תצפיות בכניסה למאחז ימתינו פרשים ושוטרים נוספים שיצויידו באמצעי פיזור נוס
צה"ליות ומשטרתיות ילוו את המבצע, יחד עם אמצעים נוספים כמו בלון תצפית ומסוק 

משטרתי שיתעדו בזמן אמת את האירועים ויאפשרו לקצינים הבכירים לקבל תמונת מצב. 
בכניסה לעמונה יוקם חדר פיקוד בו ישבו סגן מפקד המחוז, מפקדי כוחות הליווי, כיבוי מד"א 

ושב"כ. הכוחות הראשונים שייכנסו יהיו יחידות היס"מ ומג"ב. היעדים הראשונים נציגי צבא 
שאליהם ייכנסו הכוחות יהיו כעשרה מבנים הוגדרו ככאלה שעשויים להיות מוקד להתבצרות 

 מפגינים.

הצירים המובילים לעמונה צרים ובמשטרה נערכים למצב שבו ינסו מפגינים למנוע את יציאת 
 תושבים המפונים והמפגינים שייעצרו.האוטובוסים עם ה

 

 

 

 :4 נספח

 אני ואתה נשנה את העולם""

"לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכן כל העולם כולו חציו זכאי 

 וחציו חייב.

ולהם תשובה  הרי הכניע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות וגרם לו –עושה מצווה אחת  

  גדולה...".

 אנחנו רגילים לצטט את הרמב"ם הזה בתקופה של ימים נוראים, ואמנם אז ייתכן שאנחנו שם... 

  האתגר צריך להיות כיצד "מתאספים בני מצווה ומחליטים לתקן את העולם" בסתם יום של חול.

 –כיצד אנחנו מאמינים, מסוגלים לעצור את שגרת החיים היומיומית, להתפלל, לחלום, ולבקש 

יש להטות את העולם לכף זכות. צריך לחיות את האפשרות שכל הזמן, בכל שלב ובכל מעשה, 

 .להתנהגות השפעה על העולם כולו

 ולד  דווקא בדור זה,היא שהאדם נ תובנה זו קיימת כאשר אדם מחונך לחיי שליחות. כשתפיסתו

 , עולת ראיה(קוק וכנראה יש לו ייעוד ותפקיד למלא בחייו )הרב –בתקופה זו, במקום זה 
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