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  .יש לכ� ארבעה סימני�. תהלי� אוסלו מת

   

כיצד הימי� עוצר את : "השיח הציבורי היה) 2006בוודאי עוד בשנת (א� לפני עשר שני�   )א

הדבר בא לידי ". כיצד השמאל עוצר את הסיפוח"כיו� השיח הציבורי הינו , "הנסיגה

שתיי� (שובי� היהודיי� ביהודה ושומרו� בהצעות חוק לסיפוח הי, בי� היתר, ביטוי

אחרי (ב אובמה " הכרזתו של נשיא ארה–דוגמה נוספת . ולביטול ההתנתקות) לפחות

לאומי ומסכ� את %ש נוגד את החוק הבי�"על כ� שסיפוח שטחי יו) הבחירות אצלנו

 בדיוק –למיטב זכרוני א& איש בכיר לא יצא קוד� ע� הכרזה כזאת . שלו� העול�

 סיבה שהנשיא לא הכריז עתה כי החלת ריבונות ישראל על הירח נוגדת את מאותה

�  .'לאומי וכו%החוק הבי

" סי"של שטחי " זוחל"נית� לומר כי סיפוח , על א& שסיפוח רשמי כלשהו טר� בוצע  )ב

, לדוגמה. ח ועדת לוי ובצעדי� מנהליי� מסוימי�"הדבר בא לידי ביטוי בדו. כבר החל

 מצוקת כיתות לימוד או כולל(ש "וני� בכנסת לגבי שטחי יו כל הדי2013עוד בשנת 

. ע"ל הינו הריבו� ביש"נידונו בועדת חו* וביטחו� בלבד כיוו� שצה) בעיות אספקת מי�

 �  .'וועדת הפני� וכד,  בוועדת החינו�–כיו� המצב שונה והשאלות נידונות לפי העניי

יש לראות כמה , י הפינויי�"אשר נגרמי� ע' ביזיו� ישראל וחילול ה, ע� כל הצער  )ג

  :שינויי� משמעותיי� לטובה

צמצו� התופעה לתחו� צר יחסית של שטחי� לגביה� יש או נית� להמציא בעיות  )1

  .משפטיות

  .טיפול אנושי למדי במפוני� בניגוד למה שהיה נהוג קוד� )2

מצביעה על חוסר " תג מחיר"התגובה ההיסטרית של המערכת לפעולות , לבסו& )3

  .יכולתה לממש פינוי רציני כלשהו

ע "לפני ההתנתקות האוכלוסייה היהודית ביש: אי� לשכוח נתו� פשוט וחד משמעי  )ד

  .%400,000כיו� המספר הזה מתקרב ל.  איש%250,000מנתה כ

   

כמוב� על שאלה זו אי� תשובה ? מה תרמה למות תהלי� אוסלו ההתנגדות הפעילה להתנתקות

) מגילה' מס(ואכ� כבר בתלמוד . אביב ה� ה� הגור�%תמיד נית� לטעו� כי הטילי� על תלמדויקת ו

 נביאי� אשר קראו לישראל לחזור בתשובה וכל נבואת� לא 70נאמר כי בזמ� מרדכי ואסתר היו 

א� נית� לומר כי העברת הטבעת גרמה לתשובה דווקא כיוו� . עשתה מה שעשתה העברת הטבעת

באותה . ישראל ידעו מה לעשות,  כ� שכאשר נגזרה הגזירה–טיפו לה קוד�  נביאי� שה70שהיו 

אביב לא היו עושי� את עבודת� אלמלא אלו ששילמו קוד� את מחיר� %מידה הטילי� על תל

�  .האישי היו מראי� את הכיוו� הנכו

תה התועלת בהקרבת� העצמית של יאיננו יודעי� לומר מה הי, באספקלריא רחבה יותר

מיוחסות ' אנילבי*מרדכי ל. מורדי גטו ורשהכוכבא או של %של לוחמי בר,  במדברהמעפילי�

הע� זוכר את גיבוריו ". אנחנו נלחמי� עבור שלוש שורות בספר לימוד להיסטוריה: "המילי�

. וכנראה יש בזה תרומה משמעותית לכל הדורות הבאי�, שיוצאי� למאבק צודק ללא חשבונות

על אופ� תרומת� והיקפה עוד עתידי� . רה של גיבורי ההתנתקותאי� ספק לגבי תרומת� האדי

  .להתנצח דורות דורות של היסטוריוני�
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�  קרני שומרו

 5775ערב יו� תקומת ישראל 


