
 
זה היה שבוע קשה במיוחד ל"הרגיש את
השטח". מזה עשרה ימים שמדינת ישראל
בוערת. היא בוערת ביישובי הדרום הנמצאים
תחת אש כבדה ובלתי פוסקת, היא בוערת
בערי המרכז שספגו מטחי טילים שלא נראו
בישראל מאז מלחמת המפרץ. היא בוערת
בערים המעורבות שבהן מתלקחת אש
שעלולה להוביל למלחמת אזרחים והיא
בוערת ברשתות החברתיות שבהן ישראל

נתונה למתקפת דה-לגיטימציה חמורה. 
 

מבצע שומר החומות העמיד את המרקם
האנושי בישראל במבחן. כבר יותר מעשרה
ימים שהחוסן הלאומי שלנו מתנדנד בין
ערבות הדדית וסולידריות, לבין נקודות
רתיחה פנימית שבהן כוחות קיצוניים
מבעירים אש. המבצע הנוכחי נועד להגן
מפני אויבים מבחוץ ולשמור על החומות,
אבל עורר מלחמה בתוך החומות. בעוד
בשבוע האחרון נראתה רגיעה בערים
המעורבות, המתיחות מורגשת בכל מקום,
בין המסדרונות בעבודה, בין השכנים, בין
העסקים ללקוחותיהם. מאז התפרצות
המהומות, הופיעו בתקשורת אינספור
פרשנים שהסבירו למה המהומות בערים
המעורבות הן גלישת מים שבעבעו זמן רב.
אם זה אכן המצב, צפוי למדינת ישראל, על

כל אזרחיה תהליך שיקום ארוך. 
 

מבצע שומר החומות הולך ונהיה שונה מכל
מה שהתרגלנו אליו בשנים האחרונות. הוא
לא שונה במטרות של חמאס אבל הוא שונה
במבחן שהוא מציב לחוסן האזרחי
הישראלי, בעיקר משום חשף בצורה הכואבת
ביותר את הקרעים  הפנימיים הקשים מולם
אנחנו מתמודדים. אנחנו מתורגלים
במלחמה, אנחנו יודעים להתמודד עם
טילים, אנחנו יודעים להתגייס כדי לתת
לצה"ל להגן על ילדינו, אנחנו יודעים
להפגין ערבות הדדית ולהזמין את תושבי

הדרום להיות בצפון עד יעבור זעם, אנחנו 

 
יודעים לשיר שירים כדי להעלות את המורל
במקלטים ובמרחבים המוגנים, וגם ולנסות
לשמור על שגרה עד כמה שאפשר. את כל זה
אנחנו יודעים לעשות כי יש לנו ניסיון של
שנים. אנחנו לא יודעים מה לעשות כאשר
לאומנות ודמוקרטיה נפגשים במרכזי הערים

שלנו, או מתחת לבית. 
 

אם בדרך כלל שהתותחים רועמים המוזות
שותקות, זה לא המצב במבצע הנוכחי.
להיפך, המוזות נשמעות למרחקים ומלבים
את השנאה והאנטישמיות שגם ככה מרקיעות
שחקים עוד ממשבר הקורונה. כך, בשיח
הציבורי הרווח, ישראל הולכת ומאבדת את
הזכות שלה להגן על עצמה. ידוענים ואושיות
רשת מגבירים הילוך בדה-לגיטימציה נגד
מדינת ישראל. אזרחים שוטפים את
הרחובות בהפגנות אנטי-ישראליות ותוקפים
יהודים רק על יהדותם. אכן, גם אם בעזה
אנחנו רושמים הישגים אסטרטגיים,
במלחמת התודעה אנחנו בנחיתות
משמעותית. וזאת מלחמה מסוכנת, משום
שהיא מחלחלת פנימה ופוגעת בחיבורים
בתוך העם היהודי, שוחקת את מקומה של
ישראל בזהות היהודית, ומעודדת יהודים
בתפוצות שאיבדו את הקשר לישראל להצטרף
להמון הרועש ולגנות ישראל על כך שהיא

מגינה על עצמה מפני אויביה. 
 

כעת, שכבר מדברים על הפסקת האש
המתקרבת, אפשר להתחיל להסתכל מבעד
לענן העשן ולהבין שהבאת השקט לדרום הוא
רק צעד ראשון באתגרים הרבים שמבצע

"שומר החומות" חשף. 
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