
 

 

עות , מסרבים להאמין שהגענו ליבנו שותת דמ יממה קשה, כואבת, מייסרת וצורבת את הנפש. 

 לרגע כל כך קשה ומיותר. נדמה שאין מילים . נדמה שאין מה לומר.

בכל זאת אנסה בכוחותיי הדלים להעלות על הכתב את שניסיתי להעביר לתלמידים , בנכם 

 היקרים.

אני הקטן והדל אינני יכול לעמוד בבטחה ולשלוף תשובות לכל המצב המורכב של 

 עקירת יישוב יהודי על יושביו מחבל ארץ בנימין אשר בהרים שסביב לירושלים./פינוי/גירוש

נשען על גדולי התורה, גדולי הדור וננסה דרכם לקבל כוחות, להתחזק, לשמוע עצות חכמות ולקבל 

 נשען על תורתנו הקדושה , ממנה נלמד, מתוכה נשתה, לאורה נלך . הדרכות.

   נה: מאמינים בה' ובדרך הנהגתו את עולמו ! שהיא גם אחרו נקודה ראשונה

אנו אוחזים כעת בפרשיות הגאולה בספר שמות. בסוף פרשת שמות פונה משה רבנו לקב"ה 

למה הרעתה לעם הזה ? למה זה שלחתני ? ומאז באתי אל פרעה לדבר  -בשאלה זועקת:" ה' 

יש לנו  -הגת השם את עולמו שאלה קשה כנגד הנ בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך " . 

עתה תראה אשר אעשה  משיב הקב"ה למשה:   -יש גם תשובות  שאלות. מותר לשאול שאלות. 

כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אמנם נראה על פני השטח שיש נסיגות.  לפרעה 

אפילו עכשיו חכה ותראה , עוד מעט תראה,  -אמנם נראה שהרע לעם הזה, אבל מתחת לפני השטח

את הטובה הגדולה שתצמח. את הגשמש שתזרח. את הגאולה שתגיע,  -"עתה תראה "  -תראה

לשונות גאולה לאור הבטחת הברית: " וגם הקימותי  4 -בפרשת וארא -והנה כבר בפסוקים הבאים

את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען ... וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל ואזכור את 

אני ה' והוצאתי אתכם..  -אמור לבני ישראל -"לכן -אל דאגה אומר השם. אני זוכר !  !  בריתי

והצלתי אתכם ... וגאלתי אתכם.. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. ובדור שלנו ברוך 

"והבאתי אתכם אל הארץ.. ונתתי אותה לכם  -השם גם הלשון החמישית כבר מקוימת כולה

  -מורשה אני ה' 

הקב"ה מנהיג את עולמו. ה' שולח את משה רבנו לפרעה ומזה נוצר סיבוך והעסק מדרדר. 

כי בפועל מתקדמים לגאולה. למסובב הסיבות תכניות משלו שאנחנו לא תמיד מבינים  לכאורה. 

  אבל תמיד מאמינים שהכל לטובה.

גדולה, והנה בפועל פריצת דרך לנו , אפילו למשה רבנו היה נראה שזו תהיה נסיגה גדולה, הרעה 

  יוצאים מעבדות לחרות. -בגאולה ומהר מהר אנחנו כבר בפרשת בא

  



 

 

שמה יעבור הגבול !" רגבים זה מקום שמונע מתוך  -: "היכן שתעבור המחרשהנקודה שניה

ב"ה אנו זוכים לצמוח ולהתחנך ,  אידיאולגיה ! יש ערך וחשיבות רבה לעשייתנו השגרתית ! 

תלם ברגבים. המקום הזה איננו רק מקום עבודה עבורי ולא עבור אנשי הצוות לעבוד ולהש

האחרים. זה הרבה יותר מזה. ממש כמו שהמקום הזה לא רק בית ספר עבורכם , לא רק מקום 

להעביר את הזמן בכיף וללמוד קצת בין לבין. אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדבר הגדול הזה 

הוא באמת פועל פעולה שורשית,עמוקה  -יום יום , שעה שעה  -קרשאנחנו כולנו שותפים לו כל בו

וחזקה וזה נותן כוחות וייתן בעתיד עוד וישפיע לטובת חיזוק הקשר של עם ישראל לארצו , 

נערים יהודים שמחוברים לאדמה, עובדים  70 לאדמתו, לארצו . בכך שכל בוקר קמים בגולן 

אנו בטוחים  -עושים זאת בעמק  70מעל  ד כאלה עושים זאת בדרום ועו 70באדמה ועוד 

שהבשורה הזו מחזקת את הקשר של העם לאדמתו וזה ישפיע את השפעתו בהווה ובעתיד ובזכות 

לא יעלו בכלל מחשבות לעקור יישוב, כי הבשורה שלנו תפעל פעולתה  -בעוד אי אלו שנים -זה 

  בעולם.

יחד עם זה שחשוב להמשיך את דרכנו גם בימים מורכבים, ולא להניח לרגע את  : נקודה שלישית

האתגר שלקחנו על עצמנו, ברור שחשוב וראוי, מיוחד ומרומם לקחת חלק מעשי במחאה על 

מתוך כך ולאור העובדה  עקירת יישוב , בחיזוק תושביו , ובערבות הדדית כלפי הזקוקים לה. 

שאנחנו לא מורשים לצאת כמוסד חינוכי לעמונה: ראשית אנחנו מוקרים ומעריכים את מי מכם 

אישי של זמן, כסף ונוחות למען מטרות גדולות וראויות שחשובות לו, למען  שמוכן לשלם מחיר

האם תשקיע בכך גם את יום חמישי בערב ? או יום שישי ?  -תבדוק את עצמך ערכים יקרים. 

נוכל  -להיות שם בעמונה בשותפות ברגע הקשה -כדי לאפשר לך או לך או לך  -שנית וכיו"ב. 

לך ישלחו לנו הודעה שאכן הם מסכימים ומבינים שכל העניין כאשר ההורים ש -לשחרר הביתה

גם צד של כיבוד הורים יש כאן. ואם הוריך  הזה על אחריותם והם מאשרים לך לנסוע הביתה . 

  כבד אותם , שמע בקולם. גם זו מצווה דאורייתא...  -אמרו לא 

אנו אוהבים את כל עם  הכי קטן של אלימות !! לא מילולית ולא פיזית . בלי פסיק  :נקודה רביעית

מדינת ישראל, את הצבא וכוחות הבטחון , את השוטר והחייל , את האזרח  ישראל, אוהבים את 

השוטר והחייל ודאי אינם "אשמים" והם לא מהות הביעה. הם שם מכח בעל הדעה האחרת , 

. אמנם יש להם את זכות הסירוב )בתנאי שמוכנים  החוק ומתוקף משימתם שהוטלה עליהם

לשאת במחיר( אך ברור שמוטל מחיר כבד מאוד על הכתפיים , לכן לא נבוא בטענות כלפיהם, לא 

נדון אותם, לא נשפוט אותם ולא נביך אותם. ודאי וודאי שלא נפעל נגדם באלימות ! לא מילולית 

בים את הממשלה שלנו, שמחים מאוד שיש לנו ולא פיזית ! זה קו אדום ברור כשמש ! אנו אוה

יש ממשלה של יהודים בירושלים . לא נעצום עיניים מהסוגיות  -בכלל ממשלה ! איזו זכות גדולה 

הקשות הטעונות שיפור ונמחה בתוקף על עוולות כמו זו בפינוי עמונה. אך זה לא ישנה במאומה 

לא  -תקבלי . לא תתני  -על תנאי . תתני לי  את אהבתנו למדינה היחידה שיש לנו. זוהי אינה אהבה

תקבלי. אין דבר כזה ! כלל לא מתחיל . אין לנו מדינה אחרת. אין לנו ממשלה אחרת. אין לנו צבא 

. רק דמיינו יום  גם המדינה שזכינו לה תתפרק ...  -אחר ואין לנו שוטרים אחרים. בלי כל אלה

או שעה אחת בלי חיילי צהל עומדים בחזית הגבול אחד בלי שוטרי מגב שומרים עלינו בשער שכם 

 .    בעמדות הגנה על גבולותינו ... 



 

 

כמה תודה אנחנו חייבים לצבא שלנו . לחיילים . לשוטרים. ששומרים עלינו .וצריך להיות גם 

הממשלה הזו עשתה רבות כדי למצוא פתרון לבעיה שלא היא יצרה. הממשלה הזו  -ישרים לומר

על המציאות הקשה מאוד. זה לא מסיר מאחריותה . אך גם כשאבא ואמא  אינה שמחה חלילה

  טועים הם ממשיכים להיות אמא ואבא !

 : נתחזק נצמח נתגבר ונגדל מתוך כאב העקירה.נקודה חמישית

נכון לתאריך  בוצע פינוי עמונה הראשון .  -שנה  11, ממש כעת לפני  1/2בתאריך ג' שבט תשס"ו , 

היום ה' שבט, תשע"ז ,  .  -+  200,000היו במרחבי יהודה ושומרון ?? תשובה =  כמה יהודים -זה

  !! 400,000תשובה : מעל  כמה יהודים יש ביהודה ושומרון ?  -, עשור אחרי כן 1/2גם 

 -בעוד עשור נוסף אנחנו בהתקדמות, בצעידה קדימה, בצמיחה גדולה. ברוך השם, תודה לאל .

  צומחים גבוה ולמעלה ! בים ביהודה ושומרון ! בעז"ה נהיה מיליון תוש

ה' שבט זה גם תאריך נפילתם בגבורה של מחלקת הל"ה . מהם למדנו רעות ודבקות במשימה, 

אחריות לאומית ונכונות להקרבה, . לוחמי הגוש והשיירות הגנו על ירושלים מדרום . חלוצי 

גוש עציון נפל. פעם. בעבר. במחיר כבד.  מגנים על ירושלים מצפון... . גם -עמונה עפרה ופסגות 

  קם !   -מול אוייב ולא מול אוהב. אך אחרי שנפל

הכל ישוב בסוף לעמוד על תילו פורח כמו שגוש  -גמלא, גוש קטיף, סיני  -כך גם מקומות אחרים

  דורות . 2עציון פורח ומשגשג היום ואיש לא העלה זאת בחלומות שלו אז לפני 

  :תמר ניזרי תושבת עמונה נסיים בדבריה של

אז זה  -! ואם זו הפעם האחרונה שמגרשים יהודים והורסים יישוב ראש מורם"נצא מכאן היום ב

  ראש מורם ! ניצחון שלנו במאה אחוז" . ראש מורם חברים ! 

רובנו לא  את הפסוק הזה כולנו מכירים טוב טוב בע"פ.  -חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו

זוכרים את  -"וה' יעשה הטוב בעיניו ! "   -  זוכרים ?  וכר איך ממשיך הפסוק ומסתיים לו . ממש ז

  -נקודה ראשונה ? 

שה' עושה טוב  -חייבים להאמין אמונה מוחלטת  -אנחנו חייבים להתחזק וכך נעשה אבל במקביל 

את הטוב המסתתר כרגע בעיני השם. בהמשך ודאי נבין  ! אמנם לנו קשה לראות , אך זה טוב ! 

  כאן.

 " השם יעשה הטוב בעיניובעד עמנו ובעד ערי אלוקינו ו חזק ונתחזק" 

 בכאב ובדמע

 משה עופר

 רגבים בגולן

 


