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הפנים היפות
של יש"ע
לא עוד מתנחלים עם זקן
מדובלל ונשק שייקחו אתכם
לסיור בין הגבעות .קבלו את
הילה לוקסנבורג ,צעירה חילונית
וטובת מראה שתנפץ לכם
את הסטיגמות על המתנחלים
בסיורים שהיא מדריכה
מטעם מועצת יש"ע

רי לכם תרגיל בדמיון מודרך:
עצמו את העיניים ודמיינו
זוג מתנחלים .כן כן — לטפו
את הזקן המדובלל ,את הנ־
שק וכיסוי הראש .התפעלו
מהגרביים המבצבצים מהסנדלים ,ומהטעם
האופנתי הלא עדכני.
עכשיו פקחו את העיניים והביטו בתמונה
המצורפת לכתבה שאתם קוראים .זו לא מני־
פולציה .מדובר במתנחלת ותיקה ,מלאת להט
ועזוז לא פחות מהזוג שדמיינתם לפני רגע.
אולי אפילו יותר ,בהתחשב בעובדה שדווקא
הבחורה הזו נבחרה מתוך עשרות לייצג את
המתנחלים מול מעצבי דעת הקהל שבאים
לבקר מעבר לקו הירוק .או במילים אחרות:
הפרזנטורית של מועצת יש"ע.
גבירותיי ורבותי ,מהפך :חזות מאיימת,
דיבור ערכאי והטלת חרמות — אאוט .הסב־
רת פנים )יפות( ואירוח לבבי — אין .מהפכת
ההסברה שעוברת מועצת יש"ע ועובר ציבור
המתנחלים בשנים האחרונות נזקפת לא מעט
לזכותה של הילה לוקסנבורג ,27 ,צעירה
חילונית וטובת מראה שתנפץ לכם את רוב
הסטיגמות עוד לפני שתספיקו לומר "מצפה
עשהאל מערב־מערב".
בשנה וחצי האחרונות הדריכה הילה בש־
בילי השומרון ויהודה מאות "מעצבי דעת
קהל" —עיתונאים ,פוליטיקאים וידוענים .היא
השקתה אותם יין עברי ,השקיפה אל אתרי
מורשת ומגדלי עזריאלי והפגישה אותם עם
מתנחלים מכל צבעי הקשת .את המטרה היא
לא מסתירה — יצירת היכרות עמוקה יותר עם
הפנים שמאחורי הביטוי "מתנחלים".
"חשבנו איך נלחמים בסטיגמות ויוצרים
שינוי בחברה הישראלית" ,מסביר הוגה הר־
עיון ,מנכ"ל מועצת יש"ע היוצא נפתלי בנט,
איך נולד המיזם" .הבנו שהאסוציאציה הצי־
בורית למילה 'מתנחלים' היא דימוי שנצרב
בפארודיות של "ארץ נהדרת" ,של מחנה
פליטים גדול ,צפוף ומלא ריבים .המציאות
כמובן שונה לחלוטין .יהודה ושומרון זה קודם
כל הבית של  350אלף ישראלים ,ואת זה אנ־
חנו רוצים להביא לידיעת הציבור הישראלי.
הגענו למסקנה שאף קמפיין או פרסומת אינם
תחליף לזה שעם ישראל יגיע לפה".

ה

סקיני ג'ינס וגופייה
בנט ,39 ,קצין בסיירת מטכ"ל ולשעבר ראש
המטה של נתניהו ,מסומן כאחד ממנהיגי הימין
העתידיים .הוא החליט להביא בשלב הראשון
שורה של "מעצבי דעת קהל" לסיורים אחד־
על־אחד ,ובנה רשימה של לא פחות מאלף איש
שנמצאים מאז על הכוונת שלו .בחזית העמיד
את מנפצת הסטיגמות לוקסנבורג" .היא סופר
מוכשרת" ,הוא אומר" .הילה גדלה ביהודה
ושומרון והיא משקפת תושב יו"ש לא פחות
ממישהו אחר".
הילה לוקסנבורג גדלה במשפחה דתית בא־
פרת שבגוש עציון .בצבא שירתה כקצינה בחיל
השריון ,ובמסגרת תוכנית ההתנתקות נמנתה
דווקא עם הכוחות המפנים בצפון השומרון.
"תמכתי אז בתוכנית מתוך נקודת הנחה שזה
הצעד הנכון לפתרון .למרות שתמכתי ,היה לי
מאוד קשה וביקשתי לא לפנות ממש" .רק שנים
אחר כך התחרטה בדיעבד על תמיכתה" .הת־
גבשה אצלי אכזבה גדולה מאוד" ,היא אומרת.
"גם מהתוכנית וגם מעצמי ,שתמכתי בזה".
לפני שנה וחצי ,והיא מדריכת תיירים בשבילי
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ירושלים העתיקה ,הגיעה ההצעה ממועצת
יש"ע" .בואי לרכז את מפעל הסיורים שא־
נחנו מקימים" ,אמרו לה .אחרי לבטים קשים
התייצבה לבסוף במשרדי המועצה ,חמושה
בסקיני ג'ינס וגופייה ומוכנה להסתער על
האליטה הישראלית.
הסיור הראשון שהעבירה היה עם קרנית
גולדווסר" .סיירנו בשומרון ובבנימין ,וכל מי
שפגשנו חשב שאני אחותה הקטנה" ,נזכרת
הילה .עם הזמן התמקצעה והביאה לגבעות
שומרון ויהודה קרוב ל־ 300מבקרים.
נתחיל במשפט פתיחה קלאסי :מה בחורה
כמוך עושה בתפקיד כזה?
"אני מתה על השאלה הזו ,אבל לא
מבינה מאיפה זה מגיע .מה ,רק לדתיים יש
זכות לדבר על היסטוריה וקשר למולדת?
אני מחוברת למורשת שלי לא פחות מאף
אחד אחר ,ומתרגשת לא פחות ממנו בתל
שילה ובמערת המכפלה .קשה לי עם אנ־
שים שמנכסים לעצמם את השטחים האלה
רק כי הם שומרי מצוות .אנשים שבאים
לסיורים מחפשים הסבר רציונלי לשאלה
למה להישאר כאן ,כשבסופו של דבר את
ההסבר הכי בסיסי קשה לבטא במילים — זו

"אני מחוברת למורשת
שלי לא פחות מאף אחד
אחר ,ומתרגשת לא פחות
ממנו בתל שילה ובמערת
המכפלה .קשה לי עם
אנשים שמנכסים לעצמם
את השטחים האלה רק כי
הם שומרי מצוות"
התחושה שחזרנו הביתה ,שמתגשם עכשיו
חלום של אלפי שנים ואנחנו זכינו להיות
אלה שמגשימים אותו .אם פה אין לנו זכות,
מה הזכות שלנו על ארץ ישראל?"
ככה את מסבירה את זה לסלבריטאים?
"זה הבסיס .מעבר לזה ישנם עוד טיעונים,
כמו זה שמדינה פלסטינית היא אסון ותחי־
לת הסוף של מדינת ישראל .אני מאמינה
שהמהות של הסכסוך היא בכלל לא שטח.
זה הרבה יותר עמוק מזה .בסופו של דבר,
המציאות חזקה הרבה יותר מהפוליטיקה.
מי שנוסע בשטח רואה לא מעט שיתוף
פעולה בין יהודים לערבים — קונים יחד,
נוסעים באותם כבישים וגם עובדים יחד.
הרבה אורחים מופתעים לדבר עם פועלים
ערבים מרוצים".
איך האורחים מגיבים כשרואים אותך?
"בהפתעה גדולה .כשאני פוגשת לרא־
שונה את האורח ,אחרי כמה וכמה שיחות
טלפון ,הוא בדרך כלל מתעלם ממני ומ־
חפש בעיניים מישהי אחרת .גם המתנחלים
שאנחנו פוגשים חושבים לעתים שאני חלק
מהקבוצה ולא מבינים איפה המדריכה .זה
קצת מבאס ,כי זה חלק מהסטיגמות שכולנו

שבויים בהן .כן ,גם המתנחלים".
אבל ההפתעות האמיתיות מתרחשות
כשהילה מדברת על הסרת מחסומים" :אינ־
טרס שלנו .הרי חיים פה אנשים ,והמטרה
שלנו היא שהם יחיו פה טוב"; או על "תג
מחיר"" :הם עושים לנו נזק גדול .זה פשוט
לא אנחנו" ,היא אומרת" .יש פה דור חדש,
צעיר ומגוון בהתנחלויות .המטרה שלי היא
להציג את זה לקהל בישראל .הרי בתקשורת
רואים הרבה פעמים את הקיצון משני הצ־
דדים .אנחנו באים להראות את המיינסטרים,
שהוא רוב רובם של המתיישבים אבל לא
מספק סקופים".

תדמית מיושנת
לא מופרך לומר שהסיורים של מועצת
יש"ע כבר הפכו לטרנד :במסגרת הפרויקט
חצו את הקו הירוק כל מערכות התקשורת
בישראל ,ראשי ערים ואנשי תקשורת מרכ־
זיים כמו יאיר לפיד ,יונית לוי ,צמרת "הניו
יורק טיימס" ,ירון לונדון ועוד .בנוסף סיירו
בכבישי האזור גם עשרות שרים וחברי
כנסת מהימין ומהשמאל.
במקביל למועצת יש"ע פועלים בשטח
בשנים האחרונות עוד פרויקטים דומים,
כמו זה של בועז העצני )חילוני נוסף( בד־
רום הר חברון או זה של המועצה האזורית
שומרון" .אנחנו עובדים בשיתוף פעולה",
מסבירה הילה" .כי בסופו של דבר המטרה
שלנו היא משותפת".
תוכנית הביקור נבנית לפי דרישות המ־
סיירים .היא כוללת מאחזים ,יישובים מבו־
ססים ,מחלבות ומפעלים .ביקור ביקב חייב
להיכלל בכל סיור .התחנה הזו משובצת
בתחילת הסיור ,כשהמטרה ברורה — קל
יותר להתחבר ולהיפתח אחרי כוסית או
שתיים.
לאחר מכן ממשיכים רוב המסיירים לת־
צפית מפסגת הר כביר עם בני קצובר,63 ,
אחד מ'החמישייה הפותחת' שייסדה את
מפעל ההתנחלויות" .רובם מכירים את
בני מהסיפורים ומדמיינים אותו כאדם לא
חביב" ,מסבירה הילה" .בסוף הסיור כמעט
כולם אומרים לי 'וואו ,הוא כל כך נחמד'
בפליאה".
בני קצובר ,אתה מרגיש שהאנשים שא־
תם מביאים לפה עוברים שינוי?
"הרבה קבוצות באות לכאן כשיש להן
בעיה מוסרית איתנו ועם מעשינו .אחרי
יום שלם הם כבר מבינים את החיבור
ההיסטורי של החברה הישראלית לאזור
הזה .יחד עם זאת רואים שאנחנו אנשים
מאוד מוסריים".
אפרופו מוסריות ,אתה גם מתייחס לע־
נייני "תג מחיר"?
"אין דבר שאני מפחד להתייחס אליו,
וכמובן ששאלות כמו 'תג מחיר' עולות
כאן .אני אומר שהתופעות הללו הן מאוד
בשוליים ומי שנמצא פה אחרי יום שלם
מבין את זה היטב .אני חושב גם שכל חב־
רה שהייתה סופגת את מה שאנחנו חווינו
הייתה מגיבה בעוצמה אחרת לאין שיעור".
משם ממשיכים למרכז האוניברסיטאי
באריאל ,חוזים במאיץ החלקיקים ,בהיכל
התרבות המפורסם ובעיר .ואז נוסעים דרו־
מה לעמק שילה ופוגשים את תמר אסרף,
תושבת "שכונת הקצינים" בעלי ואשת
מג"ד בגולני .אסרף ,שגדלה כחילונית בר־

עננה והייתה חברה ב"נוער מרצ" ,מוסיפה
צבע ועניין בסיור.
באופן כללי ,התבנית של הילה משקפת
היטב את השינוי התפיסתי שעוברת הס־
ברת הימין .במקום הפחדות בסגנון "רואים
מכאן את עזריאלי" ,עברו לשיטה ההיס־
טורית של "רואים מפה את קבר יוסף".
"רק אחרי שתתרשמו מאתרי המורשת,
תוכלו להביט מערבה ולראות עד כמה
שלושת מגדלי עזריאלי קרובים לכאן".
נקודת המפנה בהסברת הימין הגיעה
לפני שש שנים — עם ההתנתקות מחבל
עזה .כך מסביר יועץ התקשורת אמנון
שומרון ,המלווה תקשורתית את ועדי המ־
תיישבים של בנימין והשומרון .שש שנים
אחר האירוע הטראומטי בתולדות מפ־
על ההתנחלויות ,בנט ולוקסנבורג רואים
תוצאות" .אפשר כבר לקבוע שמדובר
במיזם ההסברה המוצלח ביותר של המת־
נחלים מאז ההודעה הראשונה לתקשורת
על הקמת כפר עציון" ,התפייט לאחרונה
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"גם המתנחלים חושבים לפעמים
שאני חלק מהקבוצה ומחפשים את
המדריכה" .הילה לוקסנבורג

העיתונאי הימני חגי סגל.
וזו רק ההתחלה .ראש מערך ההסברה
יגאל דילמוני כבר עובד על הרכבת "בנק
המטרות" הבא —  5,000מבקרים הצפויים
להגיע בשנתיים הקרובות ,בהם ראשי
ערים ,רבנים חרדיים ,תלמידי מכינות
קדם צבאיות ועוד .קהל היעד הבא שלהם
הוא הסטודנטים .הפעילות הזו תהיה תחת
מותג שהילה מבקשת לבנות — "צעירי
יש"ע" .מועצת ישע ,היא מודה ,סובלת
מתדמית מעט אפורה ומיושנת" .אני מנסה
לשבור את התדמית הזו" ,היא מסבירה.
"זה זרם עומק" ,ממשיך בנט" .המ־
טרה היא לא זבנג וגמרנו .זה לדעתי
אחד הפרויקטים הכי משמעותיים של
מועצת יש"ע בשנים האחרונות ,ואולי
אפילו פרויקט הדגל שלנו .יש לסיורים
האלה יותר משמעות מלהפגנות ואפילו
מפייסבוק ויוטיוב .אף סטטוס בפייסבוק
לא משתווה לביקור במערת המכפלה או
במשכן שילה"† .

