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מטרתו של חיבור זה הינה לשכנע מספר מצומצם של קוראי מפתח שהגיעה עת הפעולה ,וניתן
לחולל את גאולת ישראל והאנושות .הכוחות הגלובאליים והגאו-פוליטיים כבר ערוכים וממתינים
בקוצר רוח למדינת ישראל מתעוררת וצועדת להגשמת יעודה הלאומי והאוניברסאלי.



המימוש של הרעיונות הוא העיקר ,בבחינת "מי שמעשיו מרובים מחכמתו ,חכמתו מתקיימת".
החיבור שלנו מציג את האסטרטגיה וניצני הטאקטיקה ליישום המטרות :כיצד ניתן להשיג מימון
שופע; כיצד לפרוץ כתנועה פוליטית חוץ פרלמנטרית מובילה; כיצד להריץ מועמדים לצמרת מפלגות
השלטון הלאומיות; כיצד להגיע לשלטון ולקדם את התהליך הגאולי להילוך מתקדם ,על כל
המשמעויות שכרוכות בכך .בניגוד למסה עיונית גרידא ,המסמך מציג הצעה מעשית ותכליתית
כיצד להגיע לשלטון ולהגשים את התהליך .החיבור מניח את היסודות להקמת התארגנות פוליטית,
פיננסית ,תקשורתית וציבורית ,המכונה כאן בגדול "תנועת הגאולה".



היבט חיוני של "תנועת הגאולה" הוא המימון .הקמת "קרן כחול לבן" למימון של הארגונים,
הפעילים ,התורמים ,וכוחות נאמני הלאום והארץ .הקמת הקרן היא השלב הראשון של הפעולה.
במידה רבה נוכל ללמוד מדרכי הפעולה של יריבינו שהקימו את הקרן החדשה לישראל .ייחודה של
הקרן החדשה בכך שהיא מנתבת תקציבים ומימון לארגוני השמאל והחברה האזרחית השונים,
שהם מגוונים ופעמים רבות אף מנוגדים זה לזה ובתנאי שיש מכנה משותף רחב שעיקרו חתירה
תחת אושיות מדינת הלאום ,ארץ ישראל ,הרוב היהודי והאתוס הציוני .באופן מאוד דומה "קרן כחול
לבן" המוצעת מיועדת לסלול מימון לארגוני וכוחות נאמני הלאום והארץ השונים והמגוונים,
שהמכנה המשותף שלהם הוא בדיוק הפוך :קוממיות מדינת הלאום היהודי והגשמת הייעוד הגאולי
מקדמת דנא ,כעת חיה.
טוב יהיה שארגוני הימין יזכו בתקציבים רבים כי מטרתם היא להעשיר את העולם בשפע רב.
הקרן והתנועה הן צינור לשפע האלוקי שבא לעולם המגשים גם את ייעודו של עם ישראל לאחרית
הימים.
כך נתעל את הרצון האישי לקבל לשאיפה שלנו לתת .כך נרעיף את הטוב בדרך היעילה ביותר.



מודעות לתהליך הניסי המתחולל לנגד עינינו .התנועה מצביעה על הנסים והנפלאות הנגלים
בימים אלה לנגד עינינו ,הנסים הקוראים לנו לא להירתע ולהגשים את התהליך הגאולי כעת חיה
ולזכות לשם כך בסיעתא דשמייא מלוא חופניים .באותו הקשר קוראת התנועה לקדש שם שמיים
ברבים ,להעצים את האמונה המבוססת על ראייה עובדתית והיסטורית כפי שמבטא חיבור זה.
הקריאה הזו מושמעת תכופות בידי הוגים כמו מוטי קרפל ,מיכאל יגאל -מימון ,משה פייגלין
ואחרים .אולם ייחודו של חיבור זה בכך שהוא מציג את היקפו של תהליך הגאולה ומהלכיו
המפורטים ,הרבה מעבר למהפכה האמונית הנדרשת.







כדי ליצור מסה קריטית של אנרגית פעולה חייב להתקיים שילוב של מאמצי קרן כחול לבן מחד,
לבין החזון הגאולי הלאומי והאוניברסאלי מאידך ,שרוב יסודותיו מובאים בזאת .את קרן כחול-
לבן ,ילווה החזון הגאולי ,כחלק בלתי נפרד מהגדרת המכנה המשותף של ארגוני "הימין האותנטי".
במילים אחרות ,הקרן תתמוך בתנועת הגאולה על שלל ארגוניה ואיפיוניה ,אולם החזון הגאולי הוא
תנאי להצלחת הקרן .המרשם להצלחה :שילוב סינרגי של מעש ציבורי עם חזון גאולי שהגיע
זמנו.



הצגת החזון היא עיקר מניינו ובניינו של החיבור .החזון הגאולי המוצג כאן עוד ילך וישתפר ,יפותח
ויורחב ,יועמק באופן קיברנטי תוך כדי תנועה מהירה קדימה ,ובלבד שבסיסיו המוצגים כאן אכן
מונחים על אדני האמת.
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יעד מרכזי של חיבור זה הנו לשכנע שאכן ,החזון הגאולי המקיף אמיתי ונתון להגשמה במיידי .החזון
הגאולי שלנו הולם לחלוטין את ההיתכנות המדינית הצבאית ,המשפטית ,הטכנולוגית והכלכלית
ובה בעת תואם את נבואות הנביאים לאחרית הימים ,כפי שמשתקף בתנ"ך ובמקורות ישראל
והיהדות .אולם גם לנאמני הלאום החילוניים ,אף לכאלה המגדירים עצמם כלא מאמינים ,החיבור
הזה מנסה להקנות את התחושה שאין כאן סתם צירוף מקרים ,ובעצם כבר מתרחש מול עינינו נס
שכמותו טרם היה בתולדות העמים .הרבה מעבר למה שמתגלם בנסים שליוו את עם ישראל עד
עתה.



חיבור זה איננו מושלם וטעון שיפור ,כמובן .בשלב זה קיימים בו חללים וחורים ,ועוד נושאים
חשובים שהחיבור מדלג עליהם .הצפי שלנו הוא שגם אחרים יקחו חלק פעיל בהגות ובכתיבה וכך
נמלא ביחד את החסר .זוהי בעצם קריאה למיטב היוצרים וההוגים למעש משותף לבנייתו והשלמתו
של מודל החזון הכולל.



חשיבותו של החיבור הוא בקריאת הכיוון המקפת של התהליך הגאולי .קווי היסוד של המעש
הגדול מונחים לפני הקורא ואין שום סיבה לדחות את המפעל הממתין בשל לפתחנו.



לפי נקודת הראות הסובייקטיבית של המחבר הדברים המובאים בזאת הם בעלי משקל נבואי.
המחבר מודע לרתיעה מפני הרעיון המשיחי ביהדות .הרי כבר נאמר כי "מאז חורבן בית שני לא
ניתנה הנבואה אלא לשוטים".



יש בסיס לחשש מהנבואה .לאורך שנות הגלות הארוכות ואפילו עד למאה הנוכחית היה התהליך
הגאולי האמיתי חסר תוחלת וסיכוי כפי שעולה גם מחיבור זה .אולם לקראת בוא הגאולה חוזר
משקל הנבואה והפעם הוא הרבה יותר אמפירי ועומד למבחן השכל וההיגיון .מכל מקום ,אין הקורא
נדרש לקבל את הטענה הנבואית כדי לבסס לעצמו את הדברים .די שיסמוך על הכרתו ,שכלו הישר,
ידיעותיו ,ואולי אף ייתן לעצמו הזדמנות לאוורר מעט את אמונותיו.



חשיבות ההתנגדויות :דרך מרכזית וחיונית להבין את החיבור לעומק ולהתחבר אל איכותו
הסגולית היא דווקא להעלות התנגדויות ,קושיות וטענות כנגד המסרים ,האידיאות והדוקטרינות
המוצגות .גישה דיאלקטית כזו יכולה להביא להבנת המסר הגאולי טוב יותר .התנגדויות אלו
עשויות גם לשפר את החזון והדיון יסייע לקורא הפעיל לצלול עוד יותר לעומק החזון .יחד עם זאת
יש לגלות פתיחות ונכונות ולשמוע את תגובת המחבר להתנגדויות שתעלינה.



משהו על דרך כתיבת הדברים .קודם לכן ניסחתי את רעיונות היסוד בספרי "ישראל אור לגויים הלכה
למעשה"  www.davidishshalom.comבהוצאה עצמית מאוקטובר  .2411הספר הציג לדעת רבים
רעיונות מצוינים אך נעדרים היו תוקף של הגשמה .לשם כך נדרשתי למסע ליצירת חיבור זה
שתובנת יסוד הנחתה אותו ,:לא רק מה נכון לעשות ,אלא גם איך להגשים זאת מתוך זרימה עם
המציאות המדהימה המתרחשת לנגד עינינו.



הבו לנו אנשי מפתח שנפתחו למסר הגאולי ,ראשית עשרה ,אחר כך מאה וכן הלאה .כאן גנוז מפתח
ראשוני להצלחה ולפריצת הדרך הנדרשת להתנעת התהליך במלוא היקפו .חשוב שאנשים מצוינים
ייחשפו לחיבור הזה :מיכאל יגאל מימון ,הראל נוף ,מאי גולן ,מוטי קרפל ,משה פייגלין ,ד"ר גיא
בכור ,גלי בת חורין ,ד"ר מרדכי קידר ,ארז תדמור ,אריאל קלנר ,בעז ואליקים העצני וזו כמובן רק
רשימה קצרה וחלקית ביותר.



מבנה הטקסטים בחיבור :החיבור בנוי משני סוגי טקסטים :תרחיש עתידני שמבוסס על המציאות
החדשה ומנשר רעיוני .התרחיש העתידני מובא בזאת בכתיב רגיל מלא ,בעוד המנשר הרעיוני מובא
בכתיב מוטה.
הערה אחרונה :הנספחים לחיבור הם חומרים חשובים שנדחו לסוף החיבור משום שאולי היו
עלולים לפגוע ברצף השוטף של העניינים ,אך מומלץ לקרוא גם אותם ,לאחר קריאת החיבור.
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פרק  :8פתח דבר
פתח דבר:
"מנהיג צריך לדעת לחלום .ישראל היא מנהיגת העולם .לא רק גורלה אלא גורל האנושות כולה תלוי במידת
נכונותם של חלומותיה – עד כמה יהיו מושרשים בעבר ,נתמכים בכנפי ההווה ומכוונים אל העתיד".
(דמיטרי רדישבסקי 'ציונות אוניברסאלית')
חיבור זה סוקר את התמורות מרחיקות הלכת במחצית הראשונה של המאה ה , 21-אשר לימים נודעו
בתולדות העמים כעידן 'אחרית הימים' או 'מהפכת אחרית הימים' וכן 'עידן הגאולה' .החיבור גם סוקר את
הופעתה של תנועת הגאולה .הדחף המשיחי התגשם עתה בתנועה אשר הציגה משנה סדורה ודוקטרינה
מפורטת להגשמת הגאולה הגדולה של האנושות.
התנועה הציגה חזון גדול יותר מאשר לאומנות צרה; גדול יותר מאשר ארץ ישראל השלמה; מרחיק לכת יותר
מאשר ביסוס מדינת הלאום היהודי או בניית בית המקדש; מרחיק ראות הרבה מעבר לגורל ישראל לבדה .זו
דוקטרינה שקראה לרתום את ההתעוררות הלאומית ביחד עם ההיתכנות המדעית ,הטכנולוגית והכלכלית
להגשמת הגאולה הלאומית בכללותה ,אך גם האוניברסאלית ,והכל בהשראת נבואות התנ"ך והחזון
המשיחי המתגשם מול עינינו.
המהפכה קרתה כאן ועכשיו ולא ליוו אותה ניסים על טבעיים לכאורה ואף על פי כן ,קשה היה להתעלם
מאצבע אלוקים שנגלתה לכולם .ההתרחשויות החלו לנוע בקצב מואץ ומפתיע .העולם החופשי הפנה את
מבטו ותקוותיו לעבר ירושלים הנזופה והמוקעת בעת שהמהפכה הגאולית הפכה מוקד להתעניינות עולמית.
להפתעת רבים התהליך התרחש באופנים ובדרכים מדהימים .אולם אלה שהסתמכו על המורשת בלבד לא
שיערו את גודלו ,עוצמתו ודפוסי הפעולה המפתיעים של התפתחות התהליך.
השנים שקדמו למהפכה
מדינת הלאום היהודי בראשית המאה ה 21-הייתה מוקפת אויבים חיצוניים שביקשו לחסל אותה ,מדינה
מוקעת וחצי מנודה' ,ילד הכאפות' הנזוף של השמאל הדומיננטי ובעל ההשפעה .מדינת הלאום הייתה
משוסעת וקרועה ,נזנחת על ידי אליטות השלטון .מערכות המשפט ,התקשורת ,הביטחון והאקדמיה חרתו
על דגלן את אתוס 'מדינת כל אזרחיה' ופעלו במרץ נגד קיומה של מדינת הלאום היהודי .השמאל נחלש
לאורך השנים והובס במערכות הבחירות אך עדיין שלט על מוקדי כוח מכריעים :בית המשפט העליון,
מערכות המשפט ,צמרת המשטרה והפרקליטות .גם גופי השלטון והמוסדות האחרים נפלו לרגליו :צמרת
צה"ל ,האקדמיה ברובה ,התקשורת המשפיעה ,מתחמי התרבות והאומנות ,וגם הפקידות הבכירה במשרד
החוץ ובמשרדי הממשלה האחרים .מדינת כל אזרחיה קמה דה פקטו ואיימה להרוס את האתוס הציוני.
בשם הדמוקרטיה ושלטון החוק חיסל השמאל את הדמוקרטיה הייצוגית וחיבל קשות בשלטון החוק ,ונציגיו
הפעילו טרור משפטי נגד יריביהם האידיאולוגיים והאחרים.
לצד מגמות עוינות אלו לעצם מהותה כמדינת הלאום היהודי כבר הייתה ישראל סיפור הצלחה כלכלי,
טכנולוגי מדיני וביטחוני .מדינה משגשגת ושחקן טכנולוגי עולה בזירה העולמית ובשוק הביטחוני הגלובאלי.
מדינה דחויה-מחוזרת ,שהעולם כולו התעניין במה שהיה לה להציע.
הקונספירציה הבינלאומית לעולם ללא ישראל – ראה נספח 0
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פרק  :3המהפכה הלאומית
המהפכה הלאומית
"תקומתה של ישראל היא ההוכחה הגלויה לעין יותר מכל לכך שאלוהים נאמן להבטחותיו .שההיסטוריה
שלנו היא תורת אמת .והמלה "שלנו" אין פירושה רק "של היהודים" .שלנו – כלומר של כל המאמינים בתנ"ך.
פירוש הדבר שזהו ספר האמת"
(דמיטרי רדישבסקי ' -ציונות אוניברסאלית').
"כאשר בוחנים במבט־על את רצף האירועים בשבוע חנוכת השגרירויות בירושלים ,והתהליכים שהובילו
לשבוע ההיסטורי הזה אי אפשר שלא לחוש ביד הנעלמה .אדם בלתי נשיאותי בעליל ניצח את כל מוקדי
הכוח העולמיים והפך כנגד כל הסיכויים לנשיא ארה"ב .בריון אסרטיבי ובלתי צפוי ,בסדר היום שלו דווקא
ישראל וראש ממשלתה הם מושאי הערצה ואהבה כנה .אותו נשיא מוקף גם ביהודים וגם בנוצרים אדוקים
בדתם ,אשר דווקא בנוגע אלינו אמונתם היא בדיוק אותה אמונה .כל זה קורה כחלק מחוליה נוספת בסיפור
החריג מצד עצמו של עצמאות ישראלית משגשגת לאחר אלפיים שנות גלות .מי שרוצה מוזמן לחשוב שכל
זה מקרי ,אבל הגיוני יותר להסיק שיש מישהו מלמעלה שמסובב את העניינים והוא לא משחק בקוביות"( .
אריאל כהנא ,מקור ראשון ,תאריך? )
לאומיות בשירות האנושות
התקומה הלאומית של עם ישראל נועדה למען מטרה גדולה יותר ,גאולת האנושות כולה .המהפכה
הלאומית שלנו היא הקטליזאטור שמניע את התהליך העולמי .לשם כך נדרשו קודם המדינות לכוח לאומי
חדש ומתגבר .התברר שלא ביטול האומות ומיזוגן בישות על לאומית  -כפי שניסה לחולל האיחוד האירופי-
היא שהביאה להמראה ,אלא דווקא התבססות הלאומים.
זהו האתוס החדש ,אתוס הלאומיות האוניברסאלית ,לאומיות בשירות האנושות .העוצמה הלאומית
המחודשת היא שבוראת ומקנה תנופה לתהליך הגאולי האוניברסאלי שמשמעו :שיקום העולם באמצעות
ניצול מיטבי ואחראי של הטכנולוגיה המתקדמת ,ביטחון כלל עולמי ,חיסול העוני והפשע .העולם יעלה על
פסים חדשים .השפע יהיה זמין לכל ,שלום עולמי יתקיים בזכות ועל בסיס היתרונות הטכנולוגיים של אומות
החירות ויישמרו זכויות האדם וחובותיו בכל ארצות החופש הדמוקרטיות.
שיקום כדור הארץ מנזקי הזיהום והרס הסביבה באמצעות הטכנולוגיות החדשניות ובראשן הננו-טכנולוגיה
המולקולארית.
"כשכוח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה ,וענפיו המעשיים מתוקנים......אז ההתרחבות לצד
החול ...ההצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים ,למפעליהם ...
ולספריותיהם....כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב( "...הרב קוק ,אורות ,עמ' ס"ז)
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :הגאולה הגדולה אפשרית מכוח צירוף סינרגטי של היבטים שונים ומגוונים..
סינרגיה זו ,משמעה שהשלם גדול מסכום חלקיו ,כלומר ,כדי להפיל את חומות המציאות הנוכחית הסוגרות
עלינו ,נדרשת סינרגיה ,נדרשים שילוב פעולה וסנכרון של מוקדי פעולה מגוונים" .במילים אחרות ,רק תהליך
גאולי שבו משולבים כל ההיבטים הוא שייצלח ,ניסיון לפעולה מוגבלת שאינו מקיף את כל התחומים
המצויינים – ואף מעבר לכך – לא יעלה יפה.
הפלת חומות התקינות הפוליטית ,הבסטיליה בת זמננו :אנחנו מדברים על שינוי טוטאלי של הסטטוס קוו
המדיני ,לרבות המציאות הפוליטית והתקשורתית השמאלית השלטת שביסודה האובססיה להקמת מדינת
אויב פלשתינית בארץ הליבה .בנוסף נדרשת בדחיפות רפורמה בסטטוס קוו הכלכלי והמוניטארי (מערכת
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הכסף המעוותת) .נפילת החומות משמעותן גם תמורה עמוקה בדמוקרטיה הליבראלית ובכלי התקשורת
השמאלניים .בישראל נדרשת גם מהפכה בכל הקשור למערכת המשפטית בראשות בית המשפט העליון.
חומות אלה עדיין עומדות על מכונן בכל הדמוקרטיות הליבראליות ,אך הן הולכות וקורסות מול אתגרי
הג'יהאדיזם המכה מבית ומחוץ .המציאות הפוליטית-חברתית הקיימת נאחזת בקרנות המזבח ומסרבת
לפנות דרכה לשלב גבוה יותר של הקיום הלאומי ,האנושי והאוניברסאלי ,שהוא בעצם עידן 'אחרית הימים'.
המציאות החדשה העניקה חירות אנושית ,עושר כלכלי ,יצירה הומנית ,תוחלת חיים בריאה ושיקום הפלנטה
והכל במהלך סינרגטי שהחל בעם ישראל והקיף בסופו את האנושות כולה.
שילוב כל ההיבטים הוא שאפשר את המהפכה :השילוב של כל ההיבטים הלאומיים המדיניים ,הטכנולוגיים
והכלכליים ,הצבאיים ,הטקטיים והאסטרטגיים ובעיקר התודעתיים אמוניים ,הם שאפשרו את חציית ים סוף,
לעידן אחרית הימים.
הנביא דניאל התנבא כי "וְאַ ָּתה ָּדנִ יֵּאלְ ,סתֹם הַ ְדבָּ ִרים וַחֲ תֹם הַ סֵּ פֶ ר--עַ ד-עֵּ ת ֵּקץ"; (דניאל ,י"ב ,)4 ,קרי ,הסוד
של אחרית הימים ייגלה משעה שהדברים עומדים להתרחש ,או אף החלו בהתרחשותם.

נחיצותה של חוקה בסיסית
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :לנוכח ההתדרדרות המתמשכת ביסודותיה של מדינת הלאום היהודי ,תולדה
של עשרות שנות שליטה פוסט-ציונית של השמאל במוקדי הכוח במדינה ,היה צורך דחוף במהלך נגדי שיחזק
בדחיפות ובעוצמה את זהותה ומהותה של ישראל כמדינת הלאום היהודי".
בחוקה האמריקאית מקור הסמכות הם נבחרי העם ,הנשיא מחד והקונגרס מאידך .כך ביססה החוקה את
העיקרון הדמוקרטי שהעם הוא הריבון .בדרכה של החוקה האמריקאית המשיכו רוב הדמוקרטיות והחוקה
משמשת כבסיס להגדרת המדינה והשיטה הדמוקרטית .על פי החוקה האמריקאית ,ריבונות העם באמצעות
נבחריו גוברת על הרשות השופטת וקיימים ביניהם איזונים ובלמים .בית המשפט העליון יכול אמנם לפסול
חוקים של הקונגרס ,אך רק בנימוקים של חקיקה בלתי חוקתית ,ברוב מיוחד ולעיתים מאוד רחוקות.
חוקה כזו לא הייתה קיימת בישראל .בית המשפט העליון ,למרות שהתיימר לפעול באופן חוקי וחוקתי ,אינו
רשאי לבטל חוקים שחוקקה הכנסת .אף חוק של הכנסת לא הסמיך את בית המשפט לערער ולבטל את
חוקי הכנסת .בארצות הברית ,ובעצם בכל הדמוקרטיות הליברליות שישראל התיימרה להידמות להן,
הרשות השופטת לא הייתה מעלה על דעתה לחרוץ דין בעניינים מדיניים מובהקים שהם הסמכות של הריבון.
בניגוד גמור לכך נהגו שופטי בית המשפט העליון בישראל מאז המהפכה הבלתי חוקית שחולל השופט אהרון
ברק ושאותה המשיכו שותפיו וממשיכיו בבית המשפט העליון.
ישראל בחרה מיום היווסדה לוותר על חוקה ,ובכך הפקירה והותירה את עקרונות הציונות חסרי הגנה וכן
את האתוס המכונן שלה ואת עצם הגדרתה העצמית כמדינת הלאום היהודי .הויתור השערורייתי על חוקה
לא הגן כלל על המשטר הדמוקרטי ואפשר השתלטות עוינת של כוחות אנטי ציוניים ובראשם הבג"ץ.
העדר החוקה הותיר סדקים שחונטות הפוסט ציונות והפוסט יהדות הלכו והרחיבו .במלים אחרות:
ישראל לא הגדירה את מהותה כמדינת הלאום היהודי בחוק חוקתי מכונן ובעל שיניים .משום כך אתוס
אחר לגמרי ,שונה ומסוכן ,תפס את מקומו של האתוס הציוני וערער על מדינת הלאום היהודי ,המשטר
הדמוקרטי וגבולותיה של ישראל.
מתוך מנשר תנועת הגאולה:
"חוק חוקתי מכונן – ישראל מדינת הלאום היהודי :תקומת מדינת הלאום חייבת להתבסס על חקיקה
של חוק חוקתי אחד מכונן :ישראל היא מדינת הלאום היהודי .ראש הממשלה דרש דווקא
מהאויב הפלשתיני שיכיר בישראל כמדינת הלאום היהודי .אולם את מה שדרשנו מאויבנו ,עדיין איננו
דורשים מעצמנו .בישראל יש כיום רק אחיזת עיניים של חוקה שאינה יותר מכלי תעמולה ושליטה משפטיים
בידיה של כת בג"ץ ושותפיה .חוקה היא בראש וראשונה הביטוי הרחב ביותר של רצונו הדמוקרטי של עם,
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כדוגמת החוקה בארצות הברית .אין גם די בחוקי יסוד שהתקבלו ברוב רגיל ואף מקרי בכנסת ,כפי שנהוג
היום .ההגדרה החוקתית של ישראל כמדינת הלאום היהודי תחזיר את בג"ץ למעמדו הצנוע ,קודם
להפיכה הבלתי חוקית שאותה חולל .החתרנות האנטי ציונית תפגוש מעתה בקיר ברזל חוקתי בלתי עביר,
שישלול מלכתחילה כל אפשרות לסטייה אנטי–ציונית".
חוק חוקתי מעצם טבעו חייב להגדיר גם מהו מעשה בלתי חוקתי ולקבוע עונשים מרתיעים בשל פעילות
אנטי חוקתית ,כנהוג בארה"ב ובדמוקרטיות אחרות .החוקה חייבת גם להיות ביטוי של דמוקרטיה מתגוננת
ועל כך בהמשך .אילו היה לנו חוק חוקתי מכונן וקובע – שישראל היא מדינת הלאום היהודי הרי שפעילות
בלתי חוקתית הייתה נחסמת ,מטופלת בחומרה באמצעות העונשים הקבועים בחוק .הגלישה לפוסט ואנטי
ציונות הייתה נבלמת באיבה.
הגדרת רשויות השלטון והיחסים ביניהם :החוקה תגדיר גם את חוקי המשחק הפוליטי ותקבע את כוחן של
הרשויות ,הסמכויות שלהן ואת הבלמים והאיזונים שיינקטו ביניהן .ראוי להבהיר כי הרשות השופטת עצמה
אינה נבחרת ומחויבת בכל הדמוקרטיות לריסון שיפוטי ביחס לרשות המחוקקת .ישראל היא דמוקרטיה
פרלמנטרית ולכן הכנסת הנבחרת היא הריבון והיא חייבת לגבור על הרשות השופטת .בשל חוסר הגדרה
חוקתית מחייבת שמגדירה מי הוא הריבון ומי הוא המחוקק האחרון ,נוצרה הפרצה שאפשרה לכת בג"ץ
החותרת למדינת כל אזרחיה ומשתפי הפעולה איתה במשפטוקרטיה הישראלית -להיות המכתיב והמכריע
האחרון שגובר על הריבון.
בעתיד – מעבר לבחירות אזוריות ומשטר נשיאותי :אופציה משטרית שאליה יש לחתור בעתיד היא
המעבר לבחירות אזוריות ,המבטיחות ייצוג דמוקרטי יותר ,בחירה מיטבית של המועמדים וקשר טוב יותר
שלהם עם הציבור במחוז הבחירה שלהם .במקביל יש לעבור למשטר רפובליקני עם נשיא נבחר שיעמוד
בראש הרשות המבצעת ויש לכונן פרלמנט ,בדומה למודל המשטר בארה"ב.
המעבר למשטר החדש חייב לכלול את שני המרכיבים אחרת התהליך ייכשל ,כפי שנכשלו הבחירות
הישירות לראשות הממשלה שהתקיימו בישראל ב 6991-וב .6999-שיטת הממשל חשובה לאין ערוך
ויכולה לעצב את אופיו של עם ,כפי שהחוקה והמשטר עיצבו את אופיה של האומה האמריקאית.

פרק  :4מיגור ההשתלטות העוינת של המשפטוקרטיה
ראש הממשלה בנאומו לאומה תקף את בג"ץ:
" ..ממשלה זו תראה לעצמה כחובה מיידית לחוקק חוק חוקתי שנועד להגדיר את עצם מהותה של מדינת
ישראל ,ולשמור על האתוס הציוני והלאומי שלה".
דברים חריפים הפנה ראש הממשלה אל הרשות השופטת" :מטרה עליונה של ממשלתנו היא להחזיר את
בית המשפט העליון למימדיו הטבעיים קודם להפיכה הבלתי חוקית שחולל השופט אהרון ברק .החיוניות של
הרשות השופטת ושל מערכת המשפט לסדרי החיים התקינים בחברה ובמשטר דמוקרטי ושלטון החוק
והמשפט היא ברורה .אולם הרשות השופטת השליטה עצמה בניגוד לכל חוק על הרשות הנבחרת ועל
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הרשות המבצעת ,הכנסת והממשלה ,והפכה לקליקה פוליטית סגורה ואנטי ציונית ,שבוחרת את עצמה
בניגוד לעקרונות הדמוקרטיה.
"הקליקה של בית המשפט העליון וזרועותיה הארוכות בכל מוקדי הכוח במדינה הרסו במו ידיהן את שלטון
החוק; רוקנו מכל תוכן את חוקי הכנסת; פגמו קשות בדמוקרטיה והשחיתו עד מבלי הכר את עקרונות
הצדק הבסיסיים .אכן כדברי הנביא "ויקו למשפט והנה משפח ,לצדקה והנה צעקה"’ ...וזאת נבואה מאוד
עדכנית.
" לצערי קמה לנו כאן מערכת צדק מסולפת ועוינת .בית המשפט העליון פעל לחיסול מדינת הלאום היהודי,
לקעקוע האתוס הציוני ודחף בעוז ליצירת מדינת כל אזרחיה .בית המשפט העליון מנע את סיכול הטרור
והעניק חסינות לחברי הכנסת הערבים שמסיתים את הציבור הערבי נגד המדינה .יש לומר בצער ,עד עתה
הניפו ממשלות ישראל דגל לבן של כניעה כנגד ההשתלטות העוינת הזאת .לא עוד" .
ניסיון הפוטש וסיכולו
"בעודי נושא דברי אליכם נוקטים כוחות החוק הדמוקרטים בשורה של צעדי חירום כנגד חונטת
המשפטוקרטיה ,שפעלה להפיל ממשלה נבחרת זאת ,באמצעות תפירת תיקים מפוברקים לראשי השלטון
הנבחרים .שופטי בית המשפט העליון ,קציני משטרה בכירים ,ובכירים בפרקליטות נעצרו לחקירה ,בחשד
לפוטש בלתי חוקי ,ניסיון לתפוס את השלטון תוך הפלה נפשעת של הממשלה הנבחרת .המעצרים בוצעו
בידי כוחות המשטרה הנאמנים לשלטון החוק .בעת הזו אין זה מיותר להדגיש שאין איש העומד מעל החוק,
גם לא שופטי בית המשפט העליון ופרקליטים בכירים".

שלבים ראשונים של חוקה
בראשית ,הייתה המהפכה החוקתית .תחילתה בחוק החוקתי המכונן – ישראל היא מדינת הלאום היהודי על
כל הכרוך בכך .לא מדובר במהפכת דמים והשתלטות ,רק חקיקת מספר חוקים חוקתיים ששינתה את
המציאות תכלית שינוי .בתוקף חקיקת החוק החוקתי הראשון ישראל הוגדרה והפכה למדינת הלאום היהודי
ובאחת נבלמה התכנית להפוך אותה למדינת כל אזרחיה ונעצרו מגמות אנטי ציוניות שכבר משלו בכיפה.
חוק הדגל וחוק השפה העברית ,נגזרות של החוק החוקתי המכונן הזה ,הוסיפו לקימום מחודש של מדינת
הלאום היהודי.
חוק הדגל חייב את הנפת הדגל בכל מבני הציבור שהמדינה מממנת ,ולצדו נקבעו גם העונשים המרתיעים.
דגל ישראל יונף לפי החוק גם בכל כיתה ובכל בית ספר ,באוניברסיטאות ובמשרדי הממשלה כמקובל
בארצות הברית ובמדינות אחרות .חוק זה הוא תגובת נגד לרוחות הפוסט ציוניות שערערו על הסמלים של
מדינת הלאום היהודי" .יונף דגלנו ברמה וללא פשרה" ,כפי שציין מנשר התנועה.
חוק השפה העברית כשפה הרשמית היחידה שהיא שפת המדינה .נקבעו גם השפות האנגלית והערבית
כשפות נלוות ומשניות.
חוק חוקתי ,ההמנון הלאומי" :כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ,כל עוד בלבב פנימה ,נפש ישראל
הומייה" .על רקע הויכוח סביב מילות "התקווה" אפשר להוסיף שורה ולחבר את כל נאמני ישראל ,בני כל
הדתות ,לשירת התקווה .נפש ישראל ,גם במשמעות ישר-אל .הנה נפש ישראל וישר-אל שהומייה ומתרגשת
לשמוע את שירת ההמנון של מדינת ישראל .שירת ההמנון שמבשרת את הגאולה לנאמני הלאום ,לנאמני
המדינה ולעם ישראל המורחב -שעוד עתיד להתגלות.
קיים מגוון אפשרויות רחב ,לשלב את כלל נאמני ישראל במשמעות ההמנון ובסמליות שלו ,כדי שנפש כל
נאמן ישראל תהמה לשירתו.
שיקום ההפרדה בין שלושת רשויות המדינה
ַוי ְַקו ְל ִמ ְשפָּ ט ו ְִהנֵּה ִמ ְשפָּ חִ ,לצְ ָּד ָּקה ו ְִהנֵּה צְ עָּ ָּקה{ .פ}(ישעיהו ה')
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חוק חוקתי החקיקה וחוק חוקתי השפיטה
שני חוקים חוקתיים שיש לחוקק ,חוק חוקתי החקיקה וחוק חוקתי השפיטה נועדו להגדיר באופן ברור ובר
קיימא את ההפרדה הברורה והחוקתית בין שלושת רשויות השלטון .לאחר עשרות שנות השתלטות משפטית
עוינת למדינת הלאום והפיכת חוקי המדינה לפלסתר ,באמצעות פסיקה נתונה לפרשנות "יצירתית"
שהמחוקק מעולם לא הגדיר בחוקיו ,יש צורך בחוקים חוקתיים אלו ,שיגדירו בברור את יחסי שלושת רשויות
השלטון .מטרת החוקים החדשים היא לבסס את עליונות הכנסת הנבחרת על פני הרשות השופטת .החוקים
שוללים את יכולתו של בית המשפט העליון להתערב באופן גורף בחקיקת הכנסת ,למעט חקיקה הנוגדת
סעיפים מפורשים בחוקה ,חוקה שעדיין אינה קיימת.
על הכנסת לאפשר לעצמה את יכולת ההתגברות על קביעות בית המשפט
צריך שהכנסת תאפשר לעצמה את יכולת ההתגברות על קביעות בית המשפט כאשר הוא מעז להתנהג
כמחוקק על ,על ידי כך שתאמר לבית המשפט :שמענו על פסילת החוק ואנו מחוקקים אותו מחדש .יש
לכנסת כלים לכך.
החזרת זכות העמידה לנפגעי עבירה בלבד :יש לבטל את זכות העמידה שמאפשרת לכל אדם או גוף
לעתור בלי הרף לבית המשפט גם כאשר הוא אינו נפגע מדבר .על מנת לבטל את זכות העמידה ,על הכנסת
להשתמש באחת מהלכות בג"צ עצמו ,שקבע לפני עידן האקטיביזם השיפוטי את הגבול הברור במה אינו יכול
לדון ולנסח הלכה כזו לחוק .כך יושם קץ להתערבות בג"צ בתחומים שאינם שייכים לתחום הסמכות שלו
ואינם סבירים .ביטול זכות העמידה תמנע עתירות מהסוג הזה והתערבות לא לגיטימית בענייני המדינה.
ביטול של פרקטיקת "צווי הביניים" של בג"ץ :כל נושא צווי הביניים חייב להיפסק והוא דוגמה לשינוי
הנדרש .צו ביניים הוא פסיקה של בית המשפט לעשות או להימנע מלעשות הוראה כלשהי .צו הביניים הוא
תרגיל של בית המשפט העליון ,שמבקש להיכנס ולפסוק בתחומים שונים ,אך הוא מתקשה לנמק מדוע הוא
עושה זאת .כך בית המשפט קובע עובדות בשטח עד שהצו הופך להחלטי ,וגם אם לא ,הוא הופך ברבות
השנים למצב קבוע .את כל עניין צווי הביניים ניתן לשנות בחקיקה בכנסת.
פגיעתו של בית המשפט העליון בשלטון החוק :בית המשפט העליון נטל לעצמו סמכויות שמנוגדות להלכות
שהיו מקובלות עד סוף שנות ה 08 -ולכאורה זה דבר שצריך היה להיות מגובה בחוק ,אבל לא היה שינוי חוק
בכנסת .הדבר נעשה באופן חד צדדי על ידי בית המשפט ולכן זו פגיעה בשלטון החוק .הפרשנות מרחיקת
הלכת הזו ,הפכה את הפנייה לביהמ"ש להגרלה פרועה על חוקי המדינה .בג"צ מרשה לעצמו לבטל חוקים
של הכנסת והוא ביטל מעל עשרה חוקים בנסיבות שנויות במחלוקת וזה קרה בתקופה קצרה ,לעומת המצב
בארה"ב למשל ,ששם נפסלו  2חוקים ב 08 -שנה.
התערבותו של בית המשפט בנושאים פוליטיים מובהקים :בית המשפט מתערב גם בנושאי מדיניות
ובנושאים פוליטיים מובהקים כאשר חוק כבוד האדם וחירותו ,או חוק חופש העיסוק נוצלו גם הם להתערבות
הפוליטית  -מדינית .באמצעות שני חוקים אלה בית המשפט נטל לעצמו עודף סמכויות "י שניתן להפקיע
אותן בחקיקה מתאימה .שרי משפטים ניסו לעצור את הסחף הזה אבל נתקלו בעוינות מקיר לקיר מצד
בית המשפט .פרופ' דניאל פרידמן ,שר המשפטים לשעבר אף אמר דברים ברורים בעניין" . .זה לא רק
דמיון בראש של הציבור הרחב .יש הרבה ביקורת נסתרת ולא בפרהסיה .גם שופטים מכובדים פנו אלי ותמכו
בי מיוזמתם ,אך לא בפרהסיה ורק לאחר שאני אמרתי את הדברים הללו בפומבי" ,התבטא פרופ' פרידמן.
שלטון הפחד והאימה שטיפח בג"ץ :מאז נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק קיים שלטון של הפחדה
והטלת אימה על השופטים ,שלטון של טרור .מי שלא מיישר קו נפגע ולא מקודם .פרופ' דניאל פרידמן הרי
אמר" :מזל שלא דנו אותי כמו שעשו לנאמן ולרמון" .לכן יש סיבה מוצדקת לפחד של מי שיוצא נגד האליטה
הזו .זהו מצב בלתי נסבל ,.רוממות הסובלנות בגרונם של ראשי המערכת המשפטית אך בפועל אינם
סובלניים כלפי דעות השונות משלהם.
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רק זכויות של ערבים או מסתננים אפריקנים מעניינות אותם ,זו לא באמת סובלנות אמיתית .אבל כיום
מתברר לרבים ששופטי בג" צ מובילים להרס שלטון החוק ופגיעה קשה בדמוקרטיה ויש יותר ויותר אנשים
שתובעים שינוי .חודרת ההכרה שמדובר בקליקה שבוחרת את עצמה אבל מתנהגת באופן פסול כגוף נבחר
לכל דבר ועניין.
פרופ' אברהם דיסקין – האונ' העברית

פרק  :5הדמוקרטיה של הזכויות ושל החובות
חברה אנושית איננה יכולה להתקיים רק על בסיס של זכויות ללא חובות.
"חברה אנושית איננה יכול להתנהל רק על בסיס זכויות .אפילו הילד הרך נתבע לחובות בביתו ובבית הספר.
בהעדר חובות אלה משתררת אנרכיה .במדינה יש לאזרחים חובות ובראשם החובה שלא לחתור תחת עצם
קיום מדינתם ,או תחת עצם החוקה של מדינתם .מדינה לא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן אם מיעוט גדול
בתוכה הוא אירידנטי וחותר להשמדתה .האם ייתכן כי מיעוטים ג'יהאדיסטים יחתרו באמצעים דמוקרטיים
להרוס את המדינה הליברלית שבה הם חיים? האם לא למדנו את הלקח מימי אדולף היטלר והמשטר
הנאצי?
הדמוקרטיות הליבראליות וישראל בתוכן הגיעו למבוי סתום .אתוס הדמוקרטיה הליבראלית ,המקנה זכויות
אזרח אוטומטיות ,אינו מסוגל לתת מענה לתקיפת האיסלאם הג'יהאדי מבפנים וגם לא מבחוץ .הדמוקרטיה
הליברלית מעניקה לאויביה זכויות הצבעה ללא סייג ,ולא מתנה אותן בחובת הנאמנות הבסיסית לחוקת
המדינה .זוהי מתקפתו הפוליטית מבית של הג'יהאדיזם על הדמוקרטיות וישראל הפוסט-ציונית בתוכן ,שכולן
נתפסו לא מוכנות ואובדי עצות.
חוק הזכויות והחובות יחייב גם חוקים משלימים שיקבעו את משמעות הנאמנות למדינת הלאום ואת
ההתחייבויות המינימאליות של כל אדם בעל אזרחות מלאה.
הדמוקרטיה של הזכויות ושל החובות שבה עצם הזכות לבחור ולהיבחר כרוכה בחובה לשמור אמונים
למדינה .חובה זו הוגדרה בחוק החוקתי המכונן שלה ,חוק חוקתי :הדמוקרטיה של הזכויות והחובות.
החוק נתן תוקף לכך שעצם הזכות לבחור ולהיבחר כרוכה בחובה האלמנטרית שלא לחתור תחת אושיות
המדינה.
זכות ההצבעה לכנסת שאינה מוקנית אוטומטית ואף יכולה להישלל בגין הרשעה חמורה בפעילות אנטי
חוקתית .כל תושב בהגיעו לגיל המתאים מוזמן למשרד האזרחות ,ממלא שם טופס הצהרה על נאמנותו
לחוק המכונן הראשון של החוקה ,ומוזמן בבוא המועד ,לטקס רב רושם ,ומחייב :טקס קבלת האזרחות
הישראלית .הבסיס לאזרחות ,ליהודי כמו לגר ,היא הצהרת נאמנות לישראל כמדינת הלאום היהודי.
המסרבים לכך ,יקבלו זכויות תושב מלאות ,זולתי זכות הבחירה או ההיבחרות לכנסת .זהו עיקרון המפתח
של הדמוקרטיה של הזכויות ושל החובות.
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ללא חובת הלויאליות לחוק החוקתי המכונן ,אשר ראשיתה בהצהרתו של אדם לשמור נאמנות למדינה ולחוק
החוקתי המכונן שלה ,הוא לא יזכה בזכויות ההצבעה לכנסת .יהיו לו כל הזכויות שבעולם ,למעט אזרחות
מלאה והזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט.
אחת הטענות נגד מבנה דמוקרטי שכזה היא שהעולם הדמוקרטי לא יקבל את תוכן הדברים ויראה בהן
אפליה מובנית .התשובה ברורה :על ישראל להתייצב גם כאן ודווקא כאן כאור לגויים ,אור לדמוקרטיות
שמדגישות רק את הזכויות ומתעלמות מחובות האזרחים .ישראל תהפוך לנושאת הדגל של הדמוקרטיות
במאה ה ,26-שתובעות לצד זכויות האדם והאזרח גם חובות מינימאליות ובעיקרן  -לא להפר את החוקה
ולא לחתור תחת עצם קיומה של מדינת הלאום הדמוקרטית .המדינה לא תפקיר עצמה יותר לאויב פנימי,
שחותר להרוס מן היסוד את האתוס המכונן של עצם קיומה.
אזרחות וחובת הנאמנות
כל תושב יהודי או ערבי יקבל את תעודת האזרחות שלו בגיל  60במהלך טקס גדול ורב רושם ,כאמור ,יחד
עם מאות מחבריו שיגיעו לגיל המתאים .בכל מחזור התאזרחות כזה ישתתפו צעירים רבים אבל גם עולים
חדשים ומתאזרחים אחרים שמצטרפים למדינת הזכויות והחובות .כולם יחתמו על הצהרת נאמנות לחוקה
ולחוק המכונן הראשון שלה ,הצהרה שתגובה גם בניטור ביטחוני של יסודות עוינים למדינת הלאום היהודי.
חלק ממבחן הנאמנות של תושב למדינתו נבחן גם בנכונותו לשרת את ארצו .גיוס החובה הוא לחודשים
ספורים ,במהלכם יוענקו השכלה והכשרה מקצועית לחיילים .רבים בין המתגייסים יצאו מכך נשכרים.
החובה הצבאית תהיה כרוכה גם בשירות מילואים במשך מספר קטן של ימים בשנה .שירות המילואים
מיועד בעיקר להכשרה ואימון לצורך מילוי תפקידים בפיקוד העורף בעת מלחמה.
חיוב חברי הכנסת להישבע אמונים לחוקה :עם ראשית כהונתם .במרכז החוקה עומדת חובת הנאמנות
למדינת הלאום היהודי ומדינת עם ישראל .כפיפותם המחייבת של חברי הכנסת לחוקה ולחוק החוקתי המכונן
שלה תבטיח שהכוח הפוליטי בישראל יישמר לתמיד בידי אלה המקיימים את החוקה .בהליך פרלמנטארי
מוקפד ,ובאשרור של בית המשפט לחוקה (ראה להלן) ניתן יהיה לשלול את חברותו של חבר כנסת גם
לאחר שנשבע ,באם יורשע בפעילות אנטי חוקתית .בכך תיחסם מלכתחילה כל מגמה פוליטית החותרת
לערער על מהותה של ישראל כמדינת הלאום היהודי ויופקע ממנה הכוח הפוליטי לחתור תחת עצם קיומה.
שלילת זכות הבחירה לסרבני נאמנות :אזרחי ישראל  -יהודים כערבים – שיסרבו לחובת הנאמנות או
יפעלו בניגוד לה ,לא יזכו לבחור ולהיבחר לכנסת ,ובכך ינוטרל הכוח הפוליטי והאיום הפוליטי של קוראי
התגר מבית על מדינת הלאום היהודי ועם ישראל .לעומת זאת אין לשלול תושבות וזכויות חיים בגבולות
המדינה בכפיה ,ללא סיבה קיצונית .די יהיה למנוע את הזכות לבחור ולהיבחר .זהו הלוז של הדמוקרטיה
של הזכויות והחובות.
אכן בכך יש סטייה מעקרונות הדמוקרטיה הליבראלית ,המקנה זכויות אזרח אוטומטיות .מתקפות
הג'יהאדיזם למיניו בעולם והפלשתיניזם בישראל חושפות את חולשת הדמוקרטיה הליבראלית שאינה דורשת
חובת נאמנות ומגדלת בערוגותיה את הצמח הרעיל שיחסל אותה מבית .ישראל היא המדינה המאוימת
ביותר גם על ידי הג'יהאדיזם והפלשתיניזם הפנימיים ,ולכן חייבת גם בנושא זה להתעשת ראשונה ולתת
מענה .הדמוקרטיה חייבת להציל את עצמה ולמנוע את זכויות ההצבעה לחותרים תחת קיומה.
מדינת החירות  -חוק חוקתי חירות האדם על גופו :החוק יבהיר את חירות האדם וריבונות האדם על
גופו וישלול מהמדינה את הכוח והסמכות להתערב בענייניו הפרטיים כל עוד אינו פוגע בזולתו או עוסק
בפעילות עבריינית מזיקה לזולת .למשל ,צריכה מופרזת של אלכוהול או סיגריות מזיקה ועדיין לא עולה על
דעתו של איש להפליל את המשתמשים בהם ,לעצור אותם או לשלוח אותם לכלא .הרשות למלחמה
בסמים ובאלכוהול פועלת היום באמצעי הסברה ,חינוך ,מידע ,מכוני גמילה ותעמולה ,אך לא בדרכי כפיה
והפללה .הוא הדין כלפי המשתמשים בסמים קלים .אין להפליל או להעניש את צרכני הקנאביס .קו הגבול
הברור להתערבות הרשות הוא הפגיעה בזולת ,וכל עוד לא מתקיימת כזאת ,אל לו לאח הגדול לשלוח את
ידיו ולחלל את ריבונות האדם על גופו ורצונותיו האישיים.
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גם החוק הנואל שמנסה הכנסת לחוקק בימים אלה של הפללת צרכני זנות ,מהווה פלישה בלתי מידתית,
בלתי נחוצה לרשות הפרט ,לפרטיותו ולזכויותיו הבסיסיות .חייבים לשים סכר לפלישתה של המדינה לחיי
הפרט ואין זה עניינה כלל להתערב ביחסים מרצון בין שני בגירים.
אם האדם הפרטי מזיק לעצמו ,כמו בעישון ,צריכת אלכוהול מופרזת או בפעילות מסוכנת אחרת מבחירתו
החופשית -זהו עניינו בלבד .עם זאת ,ראוי להילחם בתופעות המזיקות הללו .בתי ספר יוכלו לחנך ביחס
לנזקי השימוש בחומרים כאלה או אחרים אפילו כחלק מלימוד מקצועות הליבה .על המדינה להנגיש מידע
גם ולפרסם אזהרות שימוש  ,ולהקים רשויות למאבק כנגד התופעות המסוכנות ,אך לא מעבר לכך .אל לה
למדינה להפליל או לאסור ולהוציא אל מחוץ לחוק התנהגויות שאינן מזיקות לזולת.
מדינת הלאום היהודי תצמצם את מעורבותה הכופה בענייני דת .הסנהדרין שיקום על פי הצעתנו תהיה זרוע
של המדינה ותקדם חקיקה שנשענת על המשפט העברי ,אבל עם פרשנות חדשה ומקפת יותר לנוכח אתגרי
העידן הגאולי .מדינת הלאום היהודי תבטיח משאבים ,חינוך לערכי יהדות בשיתוף עם מיטב הרבנים ,הוגי
מחשבת ישראל והמחנכים .אנחנו נדרשים לתקן עולם כמשמעו באחרית הימים ,על פי הנחיות גדולי התורה
והתרבות היהודית של ימים גדולים אלה ,אולם רק בדרכי נועם והסברה ,שיחברו את העם לערכי היעוד
היהודי.
וועדות הפיוס והשלום הפנימי
המדינה נקטה במהלכים החלטיים ,כדי להרתיע ולהעניש את החותרים תחת האתוס הציוני וריבונות
המדינה מן הים ועד הנהר .כדי לאזן את ההיבט האכזרי לכאורה שנקטה המדינה ,קמה וועדת הפיוס
והשלום פנימי ,בדומה לאלו שקמו בדרום אפריקה לאחר נפילת משטר האפרטהייד .מדינת הלאום היהודי
נזהרה מאוד ולא נגררה למסע של נקם ושילם .נמתח קו ביחס לעבר .המדינה הכירה בכך שלא הייתה
בנמצא חוקה ולכן נפרצו סדקים גדולים ,שדרכם חדרו מגמות 'מדינת כל אזרחיה' ,מסירת שטחים ופייסנות
כלפי האויב .מי שלא גידר וסתם את הפרצה נשא באחריות למצב לא פחות מהשמאל תומך הסכמי אוסלו,
וכתות בג"ץ והמשפטוקרטיה.
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :המדינה ומערכת המשפט המשוקמת ידונו במחדלי העבר של חתרני אוסלו,
באלה שפעלו כנגד מדינת הלאום היהודי ובהשתלטות העוינת של בית המשפט העליון ושלוחותיו ,אולם
לאחר מכן תינתן לכולם חנינה ממלכתית .החנינות יחולו על מחדלי העבר ,אך לא על פשעי העתיד מכאן
ולהבא.
ישראל המגדירה את עצמה מחדש ופועלת בבהירות ובנחישות לקיים את חוקתה היא 'הגאון ונדיב ואכזר',
בפראפרזה על הדימוי המפורסם והחשוב של זאב ז'בוטינסקי בהמנון בית"ר .גאון משמעו היצירתיות
הייחודית שמתגלמת בגניוס היהודי ,שעוד אמורה להתגלות ולהרקיע עם תקומת הלאום היהודי בארצו
ושחרורו של היהודי מכבלי הגלות באמת; נדיב במובן הנכונות למתוח קו על העבר ולהעניק מחילה על
פעילות הבגידה הנרחבת שהתרחשה ולמען פיוס לאומי רחב; ואולם האכזר הוא היכולת ,האמצעים
והתשתית המוסרית והמשפטית שנועדו להרתיע ולענוש פעילות חתרנית כנגד מדינת ישראל מכאן ולהבא
בבחינת "אילולי מוראה של מלכות ,איש את רעהו חיים בלעו"( .פרקי אבות ג')
הפסקת האפליה כנגד היהודים
בישראל הפוסט ציונית של אותם ימים נאסרה דווקא על היהודים זכות היסוד לחופש הפולחן במקום
המקודש להם ביותר ,על הר הבית .המשטרה מנעה את התפילה מנאמני הלאום והארץ ,אבל זהו רק
משל למדיניות האפליה שננקטה כאן .המדינה לא נגעה לרעה בארגוני השמאל שהתנכלו לחיילי צה"ל,
חששה מפעולה נגד מנהיגי הציבור הערבי שעסקו בהסתה מסוכנת ,אך לא היססה להתנכל למתיישבי
יהודה ושומרון ..בכל דיני התכנון והבניה התקיימה בישראל אפליה קשה כנגד הרוב היהודי לעומת המיעוט
הערבי .התנהלות בג"ץ והמחלקות המשפטיות של המינהל האזרחי ביטאה מדיניות ממוסדת וצבועה של
איפה ואיפה נגד יהודים שזכתה כמובן לגיבוי של רוב כלי התקשורת במדינה.
אולם בישראל ששבה אל ייעודה שוב התקיים הפסוקִ " :מ ְשפַ ט אֶ חָּ ד י ְִהיֶה לָּ כֶםַ ,כגֵּר כָּאֶ זְ ָּרח י ְִהיֶה" (ויקרא
כ"ד) .פירוש הדבר :חופש הפולחן לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם ,ומבחינת היהודים קודם כל
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ומעל לכל  -זכות וחופש הפולחן על הר הבית .חידוש הפולחן לא פגע בחופש הדת של הערבים המוסלמים.
בתחילה הונהג נוהל תפילה דומה למה שמקובל במערת המכפלה והתברר ששני העמים יכולים לחלוק
ביניהם את סידורי הפולחן הדתי על ההר הקדוש .ואומנם לא רחק היום שחלקו בו כל העמים.
"משפט אחד יהיה לכם ,כגר כאזרח" ,משמעו שגם אכיפת דיני התכנון והבניה ורישום הקרקעות שלקו
באפליה שונו ותוקנו ..לא עוד הרס בתי מתיישבים ביהודה ושומרון ,הרס לשם הרס שביטא עוינות ואפליה
של ישראל הפוסט-ציונית; לא עוד העלמת עין וסלחנות כלפי בנייה בלתי חוקית עצומה ביישובים ערבים
ובדואים; מעתה כולם שווים בפני החוק ,כגר וכאזרח.

פרק  :6החלת ריבונות על ארץ ישראל המערבית
החלת הריבונות על ארץ ישראל המערבית:
ִיש ְב ֶתם-בָּ ּה :כִ י לָּ כֶם נ ַָּת ִתי אֶ ת-הָּ אָּ ֶרץ"( .. ,במדבר נ"ג).
ְהֹור ְש ֶתם אֶ ת-הָּ אָּ ֶרץ ,ו ַ
"ו ַ
מתוך פרסומי תנועת הגאולה:
"הנשיא דונאלד טראמפ מעוניין שהפלשתינים ידחו את תכניתו ובכך תשתחררנה ידי ישראל לפעול כטוב
בעיניה ,אך ישראל עצמה עדיין מסרבת לחרוג מהסטטוס-קוו הקיים .הנשיא טראמפ הוא ביטוי לאצבע
אלוקים ,המלך כורש המודרני שנועד לקדם את עם ישראל לייעודו בתהליך הגאולה .הנס של שיבת ציון
וישראל ייכנס עתה להילוך גבוה ונשגב יותר .גם ראש הממשלה ממלא תפקיד בתהליך הגאולי המרקיע ,אף
כי עדיין איננו מודע למלוא משמעות התהליך ובכך מעכב את הקפיצה הגדולה קדימה".
החלת הריבונות והגדרת גבולות הקבע לאחר יותר משני יובלות מאז הצהרת בלפור ,קטעו באחת את הויכוח
הניטש מאז מלחמת ששת הימים ,מה יעשה עם "השטחים".
מתוך מינשר תנועת הגאולה:
אי החלת הריבונות מאז ששת הימים הוא המחדל המדיני החמור ביותר :המחדל המדיני והלאומי הזה של
ממשלות ישראל לדורותיהן תרם לניפוח השד הפלשתיני שבו משתמשים אויבי ישראל כדי לקעקע את
הלגיטימציה של ישראל בעולם .הרי אם ישראל אינה טוענת כולה שלי ואפילו מודה שמדובר באדמה
פלשתינית ורק שיקולי ביטחון מעכבים את החזרת השטח שנלקח ,מה לנו כי נלין על העולם שלוחץ על
ממשלות ישראל להקים כאן מדינה פלשתינית? מדוע אנו תמהים על העולם שדוחק בנו לסגת במהירות ואינו
מקבל את ההסברים המפותלים שלנו? הרבי מלובביץ כבר אמר שאם אנחנו לא בטוחים בעצמו ,למה
שהאומות לא יערערו עלינו?
אימוץ דו"ח אדמונד לוי
דו"ח שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי ,שסקר באופן המוסמך ביותר את מעמדם המשפטי של
שטחי יהודה ושומרון ,קבע שההתנחלויות ביהודה ושומרון חוקיות גם על פי המשפט הבינלאומי .דו"ח זה
קובע כי אין מעמד יהודה ושומרון כמעמד שטח צבאי כבוש .שטח יהודה ושומרון הוכר כשטח המיועד
למדינה יהודית מבחינת המשפט הבינלאומי ,ותוכנית החלוקה שבה הובטח השטח הזה למדינה פלסטינית
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לא הגיעה לידי מימוש בגלל דחייתן של מדינות ערב
הבינלאומי.

ועל כן פקעה התכנית ולא קנתה אחיזה במשפט

באופן דומה ,הסיפוח הירדני של יהודה ושומרון לא הוכר על ידי מדינות העולם ועל כן אינו תקף (בייחוד על
רקע הכרזתה של ירדן מ־ 6900כי היא מסתלקת מתביעת בעלות על שטחי יהודה ושומרון) .במציאות
הקיימת עדיין עומדת בתוקפה הצהרת בלפור מ־ 6961שייעדה את שטחי יהודה ושומרון למדינה יהודית
ועומדת לישראלים זכות להתיישב בכל השטח .ברור כי הקמתם של היישובים אינה לוקה באי חוקיות.
דו"ח אדמונד לוי מבסס את זכותה של ישראל מבחינת הדין הבינלאומי להחיל ריבונות על יהודה ושומרון.
על פי הדו"ח ,לישראל תמיד יש זכות עדיפה על שטחים אלה מבחינת המשפט הבינלאומי .הדו"ח מזכיר את
הצהרת בלפור משנת  6961שהבטיחה הקמת בית לאומי לעם היהודי בשטחי ארץ ישראל הגדולה ,את
החלטת ועידת סן רמו מאפריל  6928בהשתתפות המעצמות המנצחות במלחמת העולם הראשונה,
שהחליטה למסור לבריטניה את המנדט על ארץ ישראל לטובת ייסוד "הבית הלאומי לעם היהודי בארץ-
ישראל" ועל בסיס הצהרת בלפור אשר נכללה בתנאי המנדט על ארץ ישראל..
דו"ח אדמונד לוי מצטט את כתב המנדט " בזאת ניתנת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלסטיין
ולסיבות להקמתו מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו" .לתושבים הלא-יהודים הבטיח המנדט רק "זכויות
אזרחיות ודתיות" ואין בו זכר להגשמתן של זכויות לאומיות של העם הערבי .עוד מביא הדו"ח מכתב המנדט
את הפסקה המחייבת את בריטניה לעודד התיישבות יהודית צפופה על הקרקע שממנה משתמעת גם זכותם
להתיישב באדמות המדינה.
דגש יתר שם הדו"ח על סעיף  08למגילת האו"ם שבו נאמר כי זכויות שמדינות או עמים רכשו מכוח מנדט,
תעמודנה בתוקף גם תחת משטר האו"ם .דבר זה חל כמובן גם על הזכות הקנויה לעם היהודי על פי
המנדט ,להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל.
עוד מזכיר הדו"ח שממלכת ירדן ,שהחזיקה בשטח עד מלחמת ששת הימים ,וויתרה ב 6900-רשמית על
כל תביעת ריבונות ,ונמצא שבכך" :הושב מעמדו החוקי של השטח למעמדו המקורי ,לאמור :שטח שנועד
לשמש בית לאומי לעם היהודי ,זכות שעמדה לו גם בימי השלטון הירדני ,שאז נשארה ישראל בעלת זכות
חזקה שנעדרה מן השטח מכורח מלחמה שנכפתה עליה ,ועתה שבה אליו".
ראש הממשלה הציג את יעדיה של ממשלתו:
"הקמת 'פלשתין' משמעה נעיצת מדינה ג'יהאדית ,אויבת מרה בלב ארצנו ,מאחז קבע למדינות אויב מכל
העולם המוסלמי ,וטעות אסטרטגית שמחבלת בביטחוננו ומסכנת את קיומנו .ממשלת ישראל על כל חלקיה
שוללת לחלוטין הקמת מדינה פלשתינית בארצנו ותחיל בתוך זמן קצר את הריבונות המלאה על ארץ
ישראל המערבית שבשליטתה .לכל אויבינו וגם ידידינו נבהיר :אנחנו חפצי חיים ושלום אמיתי ,אין לנו שום
רצון להתאבד!".
בצעדים מדודים ושקולים נגשה ישראל לתהליך החלת הריבונות .מהלכי החלת הריבונות היו:
 .1הפלת הרשות הפלשתינית ,רשות שהיא בעצם שם נרדף לכנופיות פשע שהשליטו את מרותן על
האוכלוסייה באמצעות סחטנות המגובה בטרור .האוכלוסייה הפלשתינית התדרדרה לעוני ,ניוון ,טרור פנימי
וחיצוני שהביאו להגירה שלילית מואצת.
 .2העמקת השליטה הביטחונית של ישראל על כל שטחי  Aו B-שהיו קודם לכן בשליטת הרשות
הפלשתינית .המדינה יצאה למבצע חומת מגן  ,2עצרה את ראשי הרשות הפלשתינית ,חיסלה מאות מחבלים
וטיהרה קיני טרור בדרך לשליטה ביטחונית מלאה על השטח .השיטור חזר לערים ולכפרים ונמנעו תופעות
סחיטה ואיומים גם בימי מפקד האוכלוסין החדש שיצא לדרך
 .3לאחר הכנה מדוקדקת נערך משאל העם בקרב האוכלוסייה הפלשתינית .הנשאלים התבקשו להכריע
בין תמיכה או התנגדות להחלת ריבונות ישראל על השטח והקניית מעמד של קבע לאוכלוסייה המתגוררת
בו .תוצאות המשאל לא הפתיעו .קרוב ל 54-אחוז מבין הנשאלים תמכו בסיפוח לישראל .קמפיין ההסברה
הדינמי בקרב התושבים הערבים עבר בשלום בעיקר אחרי חיסול תשתיות ההסתה במסגדים ,במדרסות,
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ואף ברשתות החברתיות .לראשונה נהנו התושבים הערביים מבחירה חופשית באין עליהם איום הטרור
הפנימי.
 .4הקמת מינהל לערביי  .66רוב משרות הניהול הבכירות והזוטרות הופקדו בידיהם של ערבים נאמני
ישראל וערביסטים יהודים ,שהשתלטו ביעילות על הניהול האדמיניסטרטיבי והמוניציפאלי לתקופת ביניים
של האוכלוסייה הערבית שהסתפחה לישראל.
מדברי ראש הממשלה" :העולם דוחף להקמת מדינה פלשתינית ,ורואה בפיתרון שתי המדינות את
האופציה היחידה האפשרית .ובכן ,שאלנו את ערביי יהודה ושומרון עצמם ,ביצענו משאל עם מדוקדק ,הזמנו
מפקחים מכל העולם ,וגילינו במי בוחרת האוכלוסייה ותחת איזה שלטון היא מעדיפה לחיות :.האוכלוסייה
התייצבה בצורה חד משמעית ובחרה ברוב עצום בשלטון הישראלי.
 .8מדיניות הגזר והמקל כלפי האוכלוסייה .התושבים שביקשו להתעורר מדי יום לחיים של קיום שקט,
פרנסה וחינוך ,בריאות וביטחון אישי יכלו להשתלב בתוך מדינת ישראל וליהנות מכל היתרונות של
הדמוקרטיה העשירה ,מעצמת ההיטק העולה ,מדינת הרווחה שנודעה גם במערכות הבריאות המתקדמות
בעולם.
האוכלוסייה העוינת ,החתרנית והמסיתה ,גילתה מהר מאד את היד הקשה וההולמת של מדינת ישראל.
זהו היסוד "האכזר" במשנתו של ז'בוטינסקי ,תורת המקל והגזר שהפעילה ישראל .האסטרטגיה הוכיחה
את עצמה ,היעילות ,הכוח והנחישות פעלו היטב וישראל התגברה על השכונה הבעייתית והעמידה בצל
חשוך את ההיסטוריה הכושלת של 'מדיניות ההכלה' שננקטה לאורך השנים.
" .1החוק החוקתי :ריבונות ישראל בארץ ישראל המערבית" עם קבלת תוצאות משאל העם ניגשה
ישראל לחוקק את חוק הגבולות והריבונות .החוק נתן ביסוס בר קיימא לריבונות ישראל מנהר הירדן ועד
לים .לא ניתן היה לבטל את החוק הזה באמצעות רוב מזדמן בכנסת ובכך קיבע לטווח ארוך את ריבונות
ישראל ביהודה ושומרון ואת גבולות הקבע של המדינה .ההכרעה על הריבונות על מרחב עזה נדחתה לפי
שעה.

פרק  :6ערביי ארץ ישראל
על ערביי 42
"כשחתמנו על הסכמי אוסלו וביטאנו בכך פקפוק בזכותנו על הארץ הזו .כאשר הכרנו בלאומיות פלסטינית
כביכול ,והודינו בזכותם של הערבים על הארץ הזו – לא הותרנו לערבים אזרחי ישראל שום ברירה .הם לא
היו יכולים להיות יותר ציונים מאתנו .בלבלנו אותם לחלוטין .הם היו חייבים להצטרף ליומרה של הלאומיות
הפלסטינית ,כי זה מה שנראה אז הכיוון שאליו מתפתחת ההיסטוריה .ממילא כל מי שביקש להיות אצלם
מנהיג התחייב ברטוריקה של לאומנות פלסטינית .אף אחד לא יכול היה להרשות לעצמו להישאר מאחור.
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התסיסה הלאומנית ברחוב הערבי היא השתקפות של החולשה ,הבלבול וההתכחשות שלנו .שום דבר אחר.
מעולם לא חשבתי שיש לנו בעיה עם ערבים .תמיד חשבתי שהבעיה שלנו היא עם עצמנו .שלו היינו אנחנו
בטוחים בצדקת דרכנו וטענותינו – הערבים היו משלימים עם כך .הם יודעים לכבד כוח ,ובוודאי אם הוא בא
מתוך עוצמה פנימית .כשהיינו חזקים ונחושים ,בעשורים הראשונים של המדינה ,הם ידעו את מקומם".
(מוטי קרפל

 -בלוג המהפכה האמונית)

השתלבות ערביי ארץ ישראל
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :האם סובלנותנו כלפי מיידי אבנים ,צעירים רעולי פנים בהר הבית וארגוני
שמאל מהווה ביטוי לדמוקרטיה מכילה או דווקא להפך ,פוגעת אנושות בדמוקרטיה ובמרקם החיים האנושי
בין הצבור היהודי והמוסלמי...
"הציבור הערבי במדינה צופה בנו .הוא מבחין במפגינים הקיצוניים שמנופפים בדגלי חמאס ודעאש .חלק
נכבד מציבור זה איננו מזדהה עם דעאש וחמאס ופוחד מהם .אם יש רפיסות של המשטרה והמדינה כלפי
ערבים קיצוניים ,זה פוגע בערבים המתונים ,מקצין את הרחוב הערבי ,זורע פחד ומשליט את ארגוני הטרור.
"פעילות חכמה וממוקדת לביעור פעילות גזענית ,אלימה ותומכת טרור של ערבים תחזק את הדו הקיום
היהודי -ערבי ואת השלום .במובן זה ,ארגוני השמאל מלבים אש של מחלוקות והתנגשויות".
להגן על הציבור הערבי המשתלב מפני הקיצוניים
"כדי לקדם את השלום ,את דו הקיום היהודי ערבי ואת הציבור הערבי שואף השלום והמתון ,יש לגבות ציבור
זה ולתת לו ביטחון שהוא לא יופקר לידי הקיצונים .בכל פעם שנכנעים לקיצונים תומכי הטרור וארגוני השמאל
הקיצוני ,פוגעים אנושות בדו הקיום ובסיכוי של הציבור הערבי לסלול דרך ללב הציבור היהודי ולהיפך .יוצא
מכאן שדווקא אותה 'התנהגות מכילה' ,כפי שמכנים אותה ,שאינה בולמת באופן יעיל :הפרעות ,יידוי אבנים,
הסתה ,גזל קרקעות ,תעמולה אנטישמית ,שקרים וקריאות לחרם ,היא הגורמת לציבור הערבי השפוי
להתקפל ולשתוק .הסיבה היא החשש שמא היהודים יפקירו אותם ,והם יהיו נתונים לחסדי הקיצוניים .יוצא
שבמו ידינו אנו גורמים העצמה של הטרור נגדנו והתגברות החמאס ,דעאש וכו' ובו בזמן מדכאים את אותם
ערבים שוחרי שלום ומתונים שרוצים לחיות לצדנו בשלום ובשיתוף פעולה הדדי.
"באשר לאותם קיצונים ערביים :יש להגביל את צעדיהם באופן חוקי :אין להתיר להם עליה להר הבית ,יש
לשקול צעדי ענישה ראויים ,תוך דגש על ענישה יעילה והסרת האיום שהם מציבים בפני כלל הציבור הערבי.
החלטיות ופעולה נמרצת ישדרו שיש ריבון ,ואין מקום למיעוט אלים התומך ברצחנות להפחיד צבור שלם".
(ד"ר ישראל צביאל (
יישום עקרונות ז'בוטינסקי למדיניות ביחס למיעוטים
אמר ז'בוטינסקי  -גאון ,ונדיב ואכזר ובכך מיצה את עיקרי המדיניות שיש לנקוט.
נדיב בהקשר של המיעוטים ,משמעו יחס מיוחד ואף העדפה מתקנת כלפי מי שרוצה להשתלב ומתן כל
הזכויות האישיות .אכזר כלפי מי שחותר תחת אושיות מדינת הלאום היהודי ייתקל בנבוט גדול וחסר רחמים.
מדיניות ההכלה הישראלית שננקטה עד עתה המיתה רעה רבה ,היא קידמה את הפלשתיניזם ופייסה את
הטרור ,היא לא הייתה חכמה ,לא נדיבה ולא אכזרית ,ותוצאותיה ההרסניות התגלו לעיני כל.
דוקטרינת המקל והגזר היתה נדבך חשוב במהפכה הלאומית ,והשפיעה ללא הכר על ערביי ישראל שחיים
בתוך גבולות המדינה מאז  .1945מעתה הם הכירו את מקומם במארג הלאומי והחברתי ,הוקירו את מעמדם
והפכו בהדרגה לציבור נאמן ומשתלב במדינה .המדיניות החדשה שעיקרה שכר ועונש הרתיעה את הגורמים
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החתרנים ,יהודים וערבים כאחד .המדיניות זכתה להצלחה גדולה והקימה גשרים של דו-קיום והשתלבות
אמיתית ותורמת במדינה של ערביי ארץ ישראל.
ישראל פתחה במתקפת הסברה בקרב האוכלוסייה הפלשתינית .כחלק בלתי נפרד ממהלך החלת הריבונות
נפתח קמפיין "דה-הסתה" מקיף ובכל האמצעים ,בתקשורת וברשתות החברתיות ,במסגדים ובמוסדות
החינוך .המסר היה ברור .ההסתה והשיסוי האלים נגד ישראל הובילו את הערבים מאסון לאסון ,מנכבה
לנכסה .עתה קיימת בפני הערבים הזדמנות בלתי חוזרת לגלות נאמנות מועילה למדינה ,להשתלב במדינה
המשגשגת ,לחיות בביטחון אישי ולזכות בחינוך מיטבי ,בריאות ותנאי רווחה מהמתקדמים בעולם.

*************
ערביי יהודה ושומרון הכירו היטב את היתרונות העצומים של החיים תחת שלטון ישראל .זה החל בשכר
העבודה המשופר ,בכלכלה ,בחינוך ובתנאי הרווחה -ונמשך בביטחון החיים האישי ,הרכוש וזכויות אדם.
התושבים שזכו בתעודת הזהות הכחולה כחלק מתהליך ההשתלבות בישראל נטשו במהירות את העולם
השלישי המתפורר והמירו אותו בחיים של עושר וביטחון בישראל העולה כפורחת .דווקא אז החלה
האוכלוסייה להתחבר אלינו מרצון .התושבים שנאנקו מסבל ארוך ראו בהשתאות איך ישראל מביסה את
הכנופיות הפלשתיניות ששלטו בהם ומנקה את קיני הטרור עד האחרון שבהם .עכשיו הם כבר הרגישו
חופשי ,מוכנים לקבל עסקה שרובם המכריע לא יכלו לסרב לה :השתלבות תוך כדי נאמנות בסיסית למדינה.
דור המדבר הפלשתיני שטוף ההסתה לא היה יכול להיכנס אל הארץ המובטחת ולקבל אזרחות שתבטיח לו
זכות הצבעה לכנסת .בעולם הטוטליטארי ממנו באו ,האוכלוסייה מטבעה הייתה חסרת כל הבנה ,אמון
ותודעה ביחס למהות הדמוקרטית של זכות הבחירה .קחו לדוגמא את ערביי מזרח ירושלים ,שרובם הגדול
סרבו לבחור באזרחות הישראלית והיא מעולם לא עניינה אותם ,למרות שיכלו לקבלה .את תושבי מזרח
ירושלים עניינה רק תעודת הזהות הכחולה ,על כל מה שהבטיחה :עבודה בישראל ,חופש תנועה ,רמת חיים
טובה ,ביטוח לאומי וגישה לבתי החולים ולמרפאות בישראל.
התעודה הכחולה אפשרה לתושבי יהודה ושומרון הערבים לחיות בגן העדן של ישראל ,לעומת הגיהינום
שהיה מנת חלקם תחת כנופיות האימים והטרור הפנימי .עתה נפתחו בפני ערביי ארץ ישראל כולם שני
ערוצים .אלה שרצו להשתלב בשלום ,ולהיות חלק מהדמוקרטיה של הזכויות והחובות זכו לכך ,בכפוף
לתהליך ניטור ביטחוני .סיומו של התהליך ,לאלה שבחרו בכך ,ולעיתים לאחר כמה דורות היה קבלת
אזרחות ישראלית.
חוק פיצוי פינוי לעידוד ההגירה של אלמנטים חתרניים
ישראל נקטה מדיניות של עידוד הגירה נגד התושבים שסירבו בעקשנות להשתלב במדינה והמשיכו
בחתרנות ובטרור .מחקרים של אוניברסיטת ביר זית גילו כי רוב ערביי יהודה ושומרון ,בין  54-04אחוזים
מהם היו מעוניינים להגר .ישראל הציעה לתושבים הללו סל הגירה נדיב ,ברוח חוק פיצוי פינוי שבו דגל
השמאל בישראל ביחס ליהודים נאמנים ,מקימי ההתנחלויות .אלא שהפעם הוסב החוק והוחל ביחס לערבים
חתרניים.
החוק העניק לערביי יהודה ושומרון פיצוי כספי נאה והמציא למהגרים החוצה גם ארץ הגירה ותעסוקה
מובטחים ,תמורת הויתור המוחלט והסופי על התושבות או האזרחות הישראלית .בפועל ,עידוד ההגירה
הנמרץ הזה הביא תוך עשור לעזיבתם של מחצית מתושבי השטח הערבים.
התגשמות גבולות ההבטחה:
ערבים אזרחי ישראל התגייסו בהמוניהם לשירות הצבאי .השירות בצה"ל הפך בינתיים לשירות חובה מקוצר
לכל אזרחי ישראל – יהודים כערבים  -וכתנאי בסיסי לקבלת האזרחות .כך בטאו המתגייסים את נאמנותם
למדינה שאליה הצטרפו .באותן השנים כבר נתפס השירות הצבאי על ידי רוב האזרחים הערבים כזכות
גדולה ומקפצה חיונית לחיים .הצעירים הרבים שכיוונו לקריירה הייטקיסטית מצאו בצבא טכנולוגיה
לישראל (צט"ל) מרחב הכשרה פורץ דרך ומקדם קריירות ראשון במעלה.
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אחת התופעות המפתיעות הייתה תנועת " אור לערבים" שבראשה עמדו אינטלקטואלים ומשוררים בעולם
הערבי שביטאו תמיכה בלתי מסויגת בישראל .זו הייתה האנטי-תזה הבולטת לג'יהאדיזם ,תרבות הטרור
והמוות ,שהמיטה עליהם את חורבנם שלהם .רבים בעולם הערבי ,ובראשן עיראק ,החלו לראות בישראל את
דגם המדינה והלאום האידיאלים ,שאליו רצו להידמות .התנועה הזאת צמחה גם כמשקל נגד לערביות שזה
מכבר החלה דועכת לנוכח כשלונם האדיר של עמי ערב ,שנשארו מאחור בעוד העולם החופשי כולו כבר דהר
קדימה .ישראל מבחינתם ייצגה את הקידמה ,את היצירתיות ,את חופש האדם וחירותו ,היזמות ,את העושר
והחירות הכלכלית .כל אותם יסודות שהיו למרמס בחברה הערבית האסאלמית.
נוצרה הגמוניה ישראלית בכל שטחי הסהר הפורה עד לנהרות הפרת והחידקל .למהלך זה מצאה ישראל
תמיכה רבה דווקא בקרב עמי ערב לשעבר – עמי "המרחב השמי" שעתה ראו בישראל את המושיעה
הגדולה שלהם.

ממלכת פלשתין ההאשמית
בעור שיניו נחלץ המלך ההאשמי מההתקוממות הפלשתינית ג'יהאדית בממלכתו .ישראל היא שבאה לעזרתו
בשעה קריטית ,בעוד הארמון עצמו היה נצור בידי המורדים .לא הייתה זאת הפעם הראשונה שישראל
הצילה את המלכות ההאשמית ,אולם עתה גבתה ישראל את מלוא המחיר עבור השירות הקיומי שהעניקה
למשטר בירדן.
מעתה עצם קיומו של בית המלוכה היה תלוי בתמיכה הצבאית ,הביטחונית ,הכלכלית והטכנולוגית
שהעניקה ישראל .בהסכם שנחתם בין שתי המדינות ,שזכה לכינוי "עסקת המאה" .נקבעו השקעות עתק
של ישראל בירדן .התמורה הייתה מתן זכות הגירה חופשית וקבלת אזרחות ירדנית ,לכל "פלשתיני"
ישראל העשירה את ממלכת ירדן בתעשיות ומקומות עבודה ,בחקלאות ,במים
מישראל שחפץ בכך.
ובאנרגיה והפכה אותה לאבן שואבת למיליוני "פלשתינים" שביקשו לחצות את נהר הירדן ולזכות בעצמאות
לאומית "פלשתינית" ובחיים חדשים" .ממלכת פלשתין ההאשמית" בשמה החדש ,זכתה לעדנה.
הדחליל הדמוגרפי
הבעיה הדמוגראפית ופתרונה ,תהליכים ארוכי טווח של השתלבות ערביי ישראל בעם ישראל המורחב.
זכויות הצבעה לכנסת ,היבטים של ההתחברות.
הויכוח העקרוני שניטש בתוך מחנה הימין ביחס למעמדם של ערביי ארץ ישראל לאחר החלת הריבונות-
הופסק .המענה המוסרי הוגשם ומתוך כך ניטל גם העוקץ של האיום הדמוגרפי .הפתרון הפרקטי ענה גם הוא
על הציפיות.
החששות הדמוגרפיים יותר מכל סיבה אחרת ,הם שמנעו מכל ממשלות ישראל בעבר להחיל את ריבונות
המדינה על יהודה ושומרון .השמאל והתקשורת תרמו את חלקם והפחידו את הציבור במוראות המדינה הדו-
לאומית .האיום הדמוגרפי הפך בידיהם כלי תעמולה והילך אימים על חלק ניכר מהעם ומנהיגיו.
אבירי הדמוגרפיה ותומכי תהליך אוסלו ,לרבות עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הציגו מספרים
מנופחים של ערביי יהודה ושומרון כולל ירושלים .הנתון המפורסם ,לפיו חיים בשטח  2.8מיליון ערבים
התבסס על זיוף פלשתיני שיטתי מאז מלחמת  .1945התחשיבים הדמוגרפיים הללו ,שאותם אימצה גם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל ,התעלמו מהיקף ההגירה הגדול של ערביי יהודה ושומרון-
עשרות אלפי צעירים מדי שנה שנדדו למדינות אחרות .המספרים לא קיזזו גם את מספרם של הנפטרים,
ולעתים הכילו את ערביי מזרח ירושלים פעמיים :כערבים החיים ביהודה ושומרון וגם כערביי ישראל.
יורם אטינגר ,חוקר דמוגרפי טען שהמספר האמיתי של הערבים תושבי הקבע ביהודה ושומרון עומד על
כמיליון וחצי איש ,ולפי אחרים אף על כמיליון אחד ,לא כולל תושבי מזרח ירושלים .אטינגר ואחרים טענו
שהאיום הדמוגרפי אינו אלא דחליל באמצע הגינה ,וכי המגמה דווקא נטתה לטובת העם היהודי מתוך שינויים
מפליגים שהתרחשו :גידול הילודה היהודית וקיטון בילודה הערבית ,בנוסף על ההגירה הערבית הגדולה,
רבבות לאורך שנים בעיקר אחרי אסון אוסלו.
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נטילת עוקצו של האיום הדמוגראפי
בהמשך לעיסוק בסוגית מספרי האוכלוסייה הפלשתינית עליה עמדנו כאן תבוא השאלה :האם ייתכן איום
דמוגרפי על מדינת ישראל? התשובה היא לאו מוחלט .הדמוקרטיה של הזכויות והחובות שהונהגה אפשרה
את זכות הבחירה וההיבחרות רק לנאמני מדינת הלאום היהודי ובכך שללה איום של הצבעה מאסיבית כנגד
יסודות המדינה .יהודים כערבים נדרשו לנאמנות דה פאקטו למדינה .באמצעות המדיניות המשולבת של
עידוד הגירה ,מתן זכויות הצבעה כפוף לנאמנות ,יחד עם עליה לארץ של מיליוני יהודים נאמני ישראל,
הוסר כל חשש לרוב שיאיים אי פעם בעתיד על מדינת הלאום היהודי.

מוות למחבלים
רוצחים אכזריים ממניעים לאומניים שאשמתם הוכחה מעל כל צל של ספק ,נדונו לעונשי מוות .בוצעו גזרי
הדין בפועל.
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :חייבים להחיל את עונש המוות הלכה למעשה כנגד מרצחים לאומנים .רק כך
תשמור החברה על עצמה מפני הטרור הלאומני שאיבד צלם אנוש .אי הטלת עונשי מוות בפועל על רוצחים
ג'יהאדיסטים איננה התעלות מוסרית כי אם הפקרות מוסרית .המרחם על אכזרים ,סופו שמתאכזר
לרחמנים ,מתאכזר לשומרי חוק ,מפקיר את ביטחון הציבור ומועל בתפקידו לשמור על זכותו הבסיסית של
האזרח לביטחון אישי".
על ישראל לחדול מרחמנותה על אכזרים ,שבאה לידי ביטוי גם בעסקות שחרור המחבלים הנפסדות שבהן
הופקרו חיי אזרחיה שומרי החוק בעוד הטרור זכה לעידוד רב .עסקות שחרור המחבלים לא היו ביטוי של
קדושת חיי אדם כי אם ביטוי של זלזול בחיי האזרחים .בכך חטאו כל ממשלות ישראל שנגררו לעסקות
שחרור מופקרות.
ישראל עומדת במוצב הקדמי נגד הג'יהאדיזם העולמי .זהו תפקידו המדיני ,הביטחוני וגם הרוחני של עם
ישראל .הדמוקרטיה של הזכויות והחובות תעצב את מדינת ישראל מחדש ותעניק לה כלי חוקתי לממש את
ייעודה האוניברסאלי.
תהליך ההתחברות של ערביי ארץ ישראל
צבי מסיני ,שהקים את תנועת ההתחברות ,הציג בספריו ראיות למכביר שחלקם של ערביי ארץ ישראל היו
יהודים במוצאם ,שדת האסלאם נכפתה עליהם במהלך הדורות .גם ממצאים גנטיים עדכניים תמכו בטענה
הזו .בראשית שנות ה 24-של המאה הקודמת רמזו לכך גם דוד בן גוריון ויצחק בן צבי הצעירים.
כל עוד התקיימו המאבקים והעוינות בין הצדדים הניצים ,לא יכול היה אתוס שכזה לתרום לפיוס בין העמים.
ואולם עם חלוף השנים והשלום דה-פאקטו במרחב ישראל ,נמצא שאתוס המוצא היהודי יצר פתח
להשתלבות וגיור בתהליך ארוך טווח ומוקפד של מקצת מערביי ישראל שבחרו בכך בעם ישראל ,בדרכו,
באתוסים המכוננים שלו ,באמונתו ובדתו.
הופעת מאות מיליוני זרע ישראל בעולם
יֹושבֵּ י אַ חַ ת אֶ ל-אַ חַ ת לֵּ אמֹּר ,נ ְֵּלכָּה
כ כֹּה אָּ מַ ר ,יְהוָּה צְ בָּ אֹות :עֹּ ד אֲ ֶשר ָּיבֹּאּו עַ ִמים ,וְיֹּ ְשבֵּ י עָּ ִרים ַרבֹות .כא וְהָּ ְלכּו ְ
ֲצּומים,
ּולבַ ֵּקש ,אֶ ת-יְהוָּה צְ בָּ אֹות; אֵּ ְלכָּה ,גַם-אָּ נִ י .כב ּובָּ אּו עַ ִמים ַר ִבים וְגֹויִם ע ִ
הָּ לֹוְך ְלחַ ּלֹות אֶ תְ -פנֵּי יְהוָּהְ ,
ּולחַ ּלֹות ,אֶ תְ -פנֵּי יְהוָּה{ .ס} כג כֹּה-אָּ ַמר ,יְהוָּה צְ בָּ אֹות ,בַ י ִָּמים הָּ הֵּ ָּמה ,אֲ ֶשר
ירּושלָּ ִםְ ,
ְלבַ ֵּקש אֶ ת-יְהוָּה צְ בָּ אֹות ִב ָּ
ֹלהים
ְהּודי לֵּ אמֹּר ,נ ְֵּלכָּה ִע ָּמכֶם--כִ י ָּש ַמ ְענּו ,אֱ ִ
ֲש ָּרה אֲ נ ִָּשים ִמ ֹּכל ְלשֹּנֹות הַ גֹויִם; וְהֶ חֱ זִ יקּו ִבכְ נַף ִאיש י ִ
יַחֲ זִ יקּו ע ָּ
ִעמָּ כֶם{ .ס} זכריה ח'
עם התקדמות התהליך הגאולי בהנהגתה של ישראל עולה בעולם ההשפעה הגדולה של תנועה בינלאומית,
תנועת "נאמני ישראל" שהקיפה בשיאה מאות מיליונים .מיליונים רבים שנטשו את היהדות במהלך הדורות,
ובהם נכללו גם "עשרת השבטים הנעלמים" שבאורח פלא ,אך גם על פי ממצאים גנטיים עדכניים ,נחשפה
קרבתם הרוחנית וגם הגנטית ליהודים .החל להסתמן עם חדש בעולם "עם ישראל המורחב" .לא היו אלה
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יהודים והם לא זכו לזכות השיבה ,אבל מאות המיליונים האלה ,שהזדהו עם ישראל וראו עצמם כעם ישראל,
הנוצרים האוונגליסטים העניקו כדרכם גב אדיר
הפכו למקור תמיכה אדיר בישראל ובתהליך הגאולי.
ובעזרתם הפכה תנועת "נאמני ישראל" לשגרירה הגדולה של ישראל ברחבי העולם ומקור של עוצמה
מדינית.

הפתעת השמאל
הנה הגיעו ימים אחרים ,וגם חסידי השמאל תפסו והפנימו את המשמעות האוניברסאלית של התקומה
הלאומית ,את השגב המוסרי ,את העצמת זכויות האדם ,את היופי של האחדות בין הניגודים ,את העוצמה
הכלכלית ,את עידן החירות שהפציע .היתה זאת אחת ההפתעות של עידן הגאולה .השמאל נשבה לפתע
בקסמי התהליך הגאולי המתגשם בפועל ממש ,כפי שגם האינטלקטואלים בעולם הערבי המתפורר נשאו
עתה את עיניהם למדינת הלאום היהודי העולה כפורחת.
גם בקרב אנשי השמאל ,שהשליכו מאחורי גיוום זה מכבר ,את ערכי מדינת הלאום היהודי והציונותת,
התקיימו עדיין הנפש ,הגניוס והייעוד היהודיים שלא פסקו בחתירתם לתיקון העולם .עתה גם שוללי האתוס
הציוני ,לא נזקקו למחוק את זהותם הלאומית ,משעה שהתברר שדווקא הציונות הגאולית והאוניברסאלית
טומנת בחובה זכויות אדם ואזרח מלוא חופניים .חירות האדם וכבודו ,אפשרויות חינוך והשכלה מרקיעים,
שפע משאבים וביטחון קיומי .פתאום קמה והייתה למציאות התגשמות מאוויי הלב הנאצלים ביותר של
השמאל אבל במתכונת הפוכה מזו שציפו לה ,מתוך צמיחת הלאומיות הגאולית הליבראלית והאוניברסאלית,
אך שלצידה האתוס של "הדמוקרטיה של הזכויות ,אך גם של החובות" האתוס של זכויות האדם אך גם של
חובותיו.
והנה ,שלא מתוך מחיקת ייעודנו היהודי ,הגאולי ,אלא מתוך התחברות חדשה מעודכנת ומהפכנית אל
הרעיון היהודי-ציוני לגווניו .מתוך הבנה שדווקא באמצעות התקומה הלאומית ,המלאה ,הפרטיקולרית
והאוניברסלית מגשים עם ישראל את ייעודו .מתוך הציונות הישנה שכבר הפכה לאתוס שהושלך  -התגלתה
בפריחה רב גונית מרוממת נפש הציונות הגאולית.
ודווקא מתוך התחברות וריבונות ללא פשרות על ארץ חמדת אבות ,ארץ היעוד מקדמת דנא ,הפכו הארץ
והעם ככלי לתיקון עולם; זרקור לאומות החופש ,מורה נבוכים בדרך שבה החלו לצעוד כדי לנצח את
הג'יהדיזם ,כדי להדביר את הרודנות ,כדי לשחרר את המין האנושי מהעוני והמחסור ולהעלותו לעידן של
שלום ושפע שטרם ידעו המין האנושי.
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פרק  :2שלום על כידוני העליונות הטכנולוגית
ִיתם ְב ָּרכָּה( :זכריה ח').
אֹושיעַ אֶ ְתכֶם ,ו ְִהי ֶ
ְהּודה ּובֵּ ית י ְִש ָּראֵּ ל--כֵּן ִ
ִיתם ְקלָּ לָּ ה בַ גֹויִם ,בֵּ ית י ָּ
ג וְהָּ יָּה כַאֲ ֶשר הֱ י ֶ
העולם חזה באותן השנים בפלא ,כאשר ישראל השנואה והמוקעת ,מושא האנטישמיות "החדשה" בעולם
הפכה למדינה מנהיגה ,אהובה ונערצת ,משעה שהרימה את נס המהפכה הגלובאלית ,מנהיגת מיגור
הג'יהאדיזם ,מודל הדמוקרטיות החדשות ,מגשימת החירות הכלכלית.
שלום הנסמך על כידוני העליונות הטכנולוגית
השתרר בעולם שלום מסוג חדש ,הנסמך על עוצמה צבאית ביטחונית משתקת ,על חדשנות ביטחונית
שוברת שוויון" .כי השלום בעולמנו חייב תמיד להיות מבוסס על כוח ההרתעה ,על עליונות בנשק
באסטרטגיה ובלוחמה".
ברית אומות החירות לאחר מיגור הגי'האדיזם
עם תום מלחמת העולם השלישית ומיגור הג'יהאדיזם ,התכנסו אומות החופש בבירת העולם החופשי,
ירושלים ,והשתיתו משם את ביטחונו של העולם ,על ההרתעה המקפת ,פרי העליונות הטכנולוגית של אומות
החופש המנצחות" .ברית אומות החירות" שקמה באותן שנים ,הבטיחה את העליונות האסטרטגית החד
משמעית של הדמוקרטיות החדשות .נוסדו הבסיס והתשתית לשלום בר-קיימא במרחב השמי ובעולם.
עם ישראל הוא הפרפר שמחולל במשק כנפיו את "סופת ההוריקן הגלובאלית" שהיסטוריונים כינו בדיעבד
כעידן אחרית הימים.
ּומ ְשפַ ט ָּשלֹוםִ ,ש ְפטּו ְב ַשע ֲֵּריכֶם .יז ו ְִאיש
...טז אֵּ ּלֶ ה הַ ְדבָּ ִרים ,אֲ ֶשר ַתעֲשּוַ :ד ְברּו אֱ מֶ תִ ,איש אֶ תֵּ -רעֵּ הּו--אֱ ֶמת ִ
ֵּאתי ,נְ אֻ ם-יְהוָּה.
ּושבֻ עַ ת ֶש ֶקר ,אַ לֶ -תאֱ הָּ בּו :כִ י אֶ ת-כָּל-אֵּ ּלֶ ה אֲ ֶשר ָּשנ ִ
אֶ תָּ -רעַ ת ֵּרעֵּ הּו ,אַ לַ -ת ְח ְשבּו ִב ְלבַ ְבכֶםְ ,
יעי
ישי וְצֹום הַ ְש ִב ִ
יעי וְצֹום הַ חֲ ִמ ִ
{ס} יח ַוי ְִהי ְדבַ ר-יְהוָּה צְ בָּ אֹות ,אֵּ לַ י לֵּ אמֹּר .יט כֹּה-אָּ מַ ר יְהוָּה צְ בָּ אֹות ,צֹום הָּ ְר ִב ִ
טֹובים; וְהָּ אֱ ֶמת ו ְַה ָּשלֹום ,אֱ הָּ בּו{ .פ} זכריה ח
מ ֲע ִדיםִ ,
ּול ֹּ
ּול ִש ְמחָּ הְ ,
ְהּודה ְל ָּששֹון ְ
וְצֹום הָּ ע ֲִש ִירי י ְִהיֶה ְלבֵּ ית-י ָּ
הלאומיות שלנו אינה הופכת את המדינה ושליטיה לחזות הכול .המדינה היהודית היא רק תשתית,
חשובה ככל שתהיה ,שעל בסיסה יוכל עם ישראל להגשים את ייעודו האוניברסאלי .ייעוד שמטרתו להביא
לעלייה מוסרית ,לעושר ורווחה כלכלית לעולם כולו ,לשיפור דרמטי באיכות הסביבה ,להצלת כדור הארץ
והשגה לאחור של התחממות האקלים ,לפריצות דרך חשובות ברפואה והארכת תוחלת החיים הבריאה.
להעצים את הרצון לקבל כדי לתת
על פי הקבלה יעוד החיים של כל בני האדם בעולם הזה היא להידמות לכוח העליון שכולו אהבה אינסופית
נטולת אגו לחלוטין .הם מדמים את הדרך להתמלא בשפע האלוקי לצינור שאמור להזרים את השפע האלוקי
הלאה לעולם .במילים אחרות ,אם רצונך בשפע ,אם רצונך להתמלא בהנאה ,אושר והצלחה הדרך לעשות
זאת היא בהזרמת השפע הזה אליו אתה שואף לזולתך ,לעולם שמחוץ לעצמי .כך אנו הופכים לצינור
להזרמת השפע האלוקי לעולם .תפיסה זאת מלמדת אותנו שהרצון לקבל האנוכי שמוטבע בכל אחד מאתנו,
הוא טבעי ,כך נבראנו ,אין בכך כל מתום .אולם אם נשאף רק לשפע אנוכי ,רק שפע ואושר ועושר לעצמי
בלבד ,יהיה הדבר כמו צינור סתום ,שמתמלא אבל אינו יכול להזרים הלאה את המים ,את מי השפע האלוקי
וסופו להתפוצץ .הדרך הנכונה על פי הקבלה איננה בוויתור על הרצון לקבל האנוכי ,אלא לשאוף להזרים אותו
שפע הלאה .לדוגמא :אין רע ברצון להתעשר ,אולם יש ליעד את העושר ככלי להזרים שפע גם לעולם,
לתרום לעולם באמצעות העושר שנופל בחלקך ,כך אתה מתמלא ומזרים את השפע לעולם .אין אומרים
ליחיד וגם לא לעם צמצמו את הרצון לקבל שלכם ,אלא" :הרצון שלכם לקבל הוא נפלא ,הוא כוח גדול ורב ,אין
צורך לצמצם אותו ,אבל במקביל קראו גם דרור לרצון לתת" .עם ישראל ידוע ברצון לקבל הגדול שלו ,רבים
מבני העם אינם מסתפקים במועט ,הם בעלי שאיפות גדולות ,בכל התחומים .אין הדבר כשלעצמו רע ,להפך
הוא מעיד שיש לעם זה תפקיד חשוב ,אולם זאת רק מתוך שבמקביל לרצון לקבל הענק ,מתקיים גם הרצון
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לתת הענק ,ובעידן שלנו ,הרצון של עם ישראל לקבל כדי לתת מתמצה בשאיפה לזכות בשפע הגאולי כדי
להנחילו לעולם כולו.

ל־העַ ִּֽמים (ישעיהו נ"ו ז)
ית־תפ ָּ ָּ֥לה י ָּק ֵ ֵ֖רא ְּל ָּכ ָּ
ְּ
פרק ִּ֣ :9כי בֵ יתי בֵ
"כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים"
מתוך מנשר שפרסמה תנועת הגאולה
הר בית האלוהים ,הסמל הנשגב ,המשלב רוחניות וגשמיות ,המשלב חיבור בין העילאי לגשמי ,המקום
המקודש והמרומם ביותר של תקומת הלאום היהודי בארצו ,מדגיש גם הוא את האופי האוניברסאלי של
היעוד היהודי בדורנו ,כפי שבא לביטוי בפסוקים הבאים:
ִירּושלָּ ִם .ב וְהָּ יָּה ְבאַ חֲ ִרית הַ י ִָּמים ,נָּכֹון י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית-יְהוָּה
ְהּודה ,ו ָּ
ְש ְעיָּהּו בֶ ן-אָּ מֹוץ ,עַ ל-י ָּ
א הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶשר חָּ זָּה ,י ַ
ְבר ֹּאש הֶ הָּ ִרים ,וְנִ ָּשאִ ,מגְ בָּ עֹות; ְּונָּהֲ רּו אֵ לָּ יו ,כָּל-הַ ּגֹוים .גוְהָּ ְלכּו עַ ִמים ַר ִבים ,וְאָּ ְמרּו ְלכּו ְו ַנעֲלֶ ה אֶ ל-הַ ר-יְהוָּה
ְשפַ ט בֵּ ין
ירּושלָּ ִם .ד ו ָּ
תֹורהְּ ,ודבַ ר-יְהוָּה ִמ ָּ
אֶ ל-בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַיעֲקֹּ ב ,וְיֹּ ֵּרנּו ִמ ְד ָּרכָּיוְ ,ונ ְֵּלכָּה ְבאֹּ ְרחֹּ ָּתיו :כִ י ִמצִ יֹון ֵּתצֵּ א ָּ
ִשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרבְ ,ול ֹּא-
יתֹותיהֶ ם ְל ַמזְ ֵּמרֹות--ל ֹּא-י ָּ
ֵּ
בֹותם ְל ִא ִתים ,וַחנִ
הַ גֹויִם ,וְהֹוכִ יחַ ְלעַ ִמים ַר ִבים; וְכִ ְתתּו חַ ְר ָּ
י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָּ מָּ ה{ .פ} (ישעיהו ב')
"מה הקשר בין תקומת הלאום היהודי להקמת בית המקדש? מנקודת הראות הלאומית הקמת המקדש הוא
כוח תודעתי עצום ,קריאת תיגר כנגד כל התקינות הפוליטית .למקום בית הא-לוהים ,המקום בו עמד מקדש
שלמה ומקדש עולי בבל ,למקום הזה בו יעמוד המקדש השלישי  -עוצמה רוחנית אדירה .בתוך תוכה מצפה
ומייחלת האנושות כי עם ישראל ששב לארצו יקרין מן המקום הזה דרך חיים וסטנדרטים מוסריים חדשים.
כשאנו מפנים את גבנו לציפיות האוניברסאליות משיבת עם התנ"ך לארצו ולמקום המקדש  -נוצר וואקום
ובמקום בשורת החירות והחיים ,מתבשרת מן המקום אמונת השעבוד והמוות" ( .משה פייגלין  -בספרו
המהפכה האמונית)
התהליך הגאולי בא לידי ביטוי מוחשי בהקמת 'בית תפילה לכל העמים' שמתנשא מעל הר המוריה .היה
זה היהלום על כתרה של ירושלים .בשלבי הסיום של מהפכת אחרית הימים ,עת כבר שינתה עולם
ומלואו ,הוקם המקדש השלישי באמצעות פלאי הננו-טכנולוגיה המולקולרית .המקדש נבנה במהירות
חסרת תקדים מתנשא על פני כל העיר העתיקה ,מבנה שאין שני לו בעולם כדי להדהים אדם ,עם ועולם.
במבנה שהוקם על בסיס ננו-צינוריות פחמן יושמו לראשונה פלאי הננו-ייצור ,ביצור מלמטה למעלה -
 - Bottom upבדומה לחיים הביולוגיים ,מחלקיקי התאים המיקרוסקופיים ועד לגוף השלם .המקדש המדהים
על פלאיו הטכנולוגיים ,הנישא והמיוחד במינו ,המשקיף מאז ועד היום על העיר העתיקה ועל ירושלים כולה.
בו התגשמה הנבואה העתיקה "בראש ההרים ונישא מגבעות".
להקמת בית המקדש השלישי קדמו התהליכים המדיניים והחוקתיים .ריבונות ישראל המלאה על ההר
חזרה כבימי קדם והותרה עליית יהודים חופשית להר הבית .הסדרי התפילה והפולחן נעשו באופן הוגן מול
המוסלמים .בהמשך ניבנה בית תפילה רחב ידיים אך צנוע על ההר .שנים יעברו בטרם ייכון המקדש החדש
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בתפארתו המהממת כנזר שעל ראשה של ירושלים ,המבנה והמוסד המסמל באופן המוחשי את הגאולה
הגדולה והאוניברסאלית.

עניין הקרבת הקורבנות
באותה העת התגלה בקודים המוצפנים בתנ"ך מידע שזיכך ועידן את עבודת הקורבנות .לא עוד שחיטה
והקרבה של בעלי חיים ,אלא עבודה רוחנית ומוסרית גדולה ,שעולה בקנה אחד עם הערכים שמקנה עם
ישראל לגויים בעידן הגאולי של המאה ה.21-
המקדש ,אחד מפלאי תבל החדשים עטף את המבנים הקיימים על הר הבית ,התרומם ונישא מעליהם פיזית
ורוחנית ,והיווה את היכל התפילה החשוב בעולם שאליו נהרו כל הגויים .היה זה בית תפילה לכל העמים,
מרכז רוחני ומוסרי במקומו ההיסטורי בלב ירושלים ,סמל לתיקון עולם .המבנה העצום משמש עד עצם ימינו
גם כמשכנו של מוסד "ברית אומות החופש" שהחליף את בניין האומות המאוחדות שפשט את הרגל לאחר
חורבנו המוסרי.

פרק  :01הסבר התאוצה הטכנולוגית
התאוצה הטכנולוגית ומשמעויותיה
"יש פרויקט אחד המעניין את התורה ואת ספר בראשית ושמו ‘נַעָּ שה אדם’ .אני אפילו הייתי קורא לו ‘נֵּעָּ שה
אדם’ בלשון הווה .עכשיו ,בשלהי ‘האלף השישי’ של התאריך העברי ,המקביל ליום השישי של פרשת
בראשית ....הבעיה הקיומית היא של ‘פרי עץ הדעת’ ,כלומר הטכנולוגיה הנוצרת מהאילן המסועף של המדע,
טכנולוגיה העלולה גם להחריב את העולם ,לקלקל ולקלל את כל האדמה .השאלה היא איך יודעים לצרוך את
המשאב הזה .... .בספר בראשית הנחש אומר לאדם וחוה ‘והייתם כאלהים’ ורש’י מסביר ‘יוצרי עולמות’.
(יצחק חיות-מן)
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :התאוצה הטכנולוגית עתידה לחולל טרנספורמציה בקיום האנושי ,שינוי
מרחיק לכת שלא היה כמותו מאז היות האדם ,שינוי שרק מעטים נותנים עליו באמת את הדעת .בפרק זה
נבאר בקצרה את משמעות השינוי ואיך מדינת ישראל משתלבת בו .בהמשך נבחן השלכות מעשיות חיוניות
בתחום הביטחון הלאומי הכולל ,היכולת הצבאית ,הביטחון האזרחי והגנת העורף מפני טילים .בהמשך נבחן
את המינוף הטכנולוגי האדיר שמאפשר יציאה לחירות כלכלית ,אופציות של דמוקרטיה כלכלית והגשמה של
חמשת המ"מים שעליהם דיבר זאב ז'בוטינסקי :מזון ,מעון ,מלבוש ,מורה ומרפא .חמשת המ"מים הללו
עשויים להתגשם הרבה מעבר לציפיותיו של ז'בוטינסקי עצמו.
מהי תאוצה טכנולוגית
כדי להבין את משמעות התאוצה הטכנולוגית לאורך ציר הזמן נחזור לסיפור המפורסם על השליט ההודי
שביקש להוקיר את ממציא השחמט וביקש ממנו להביע משאלה שאותה הוא ימלא בחפץ לב .הממציא ביקש
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להניח גרגר אורז אחד על המשבצת הראשונה בלוח השחמט שלו ואחר כך שני גרגרי אורז על המשבצת
השנייה ובהמשך  4ו  11 , 5וכן הלאה גרגרי אורז בסדר עולה לפי מספר המשבצות .המלך נעתר לבקשה
הצנועה בשמחה .בימים הראשונים לא התעוררו כל בעיות ,מאות ואף אלפי גרגירי אורז נארזו בשקים ונתנו
לממציא ,אחר כך הובאו אלפי עגלות מלאות בגרגרים עד שהתברר כי כל אוצרות התבואה של הממלכה
ואפילו של העולם כולו לא יספיקו כדי למלא את הממגורות של הממציא החכם ..בשלב זה הבין המלך את
עורמת הממציא וציווה לערוף את ראשו.
ברך השינוי היא בדיוק הנקודה שבו השינוי נוסק מעלה ב 94-מעלות .המציאות מתחלפת לחלוטין
ובמהירות ,גם אם לפני כן השתנתה בעצלתיים .התאוצה הטכנולוגית בשלב הנוכחי כבר הגיעה לברך השינוי,
לאותה נקודה מטאפורית שבה יצא המלך משלוותו ,לנוכח כמויות התבואה האדירות שהובלו לממציא
השחמט.

בגרף שלפנינו מודגמת עקומת השינוי של מטאפורת השחמט .בעצם כל גידול מעריכי (אקספוננציאלי)
מודגם בגרף דומה ,שבו בשלב כלשהו בעקומה הוא מגיע לברך השינוי ונוסק כלפי מעלה.

עקומה של גידול אקספוננציאלי .החץ מצביע על 'ברך השינוי' (מקור ויקיפדיה
חוקרי עתידים חשובים ומפורסמים תיארו שלבים דרמטיים ובלתי הפיכים לפרדיגמות של תאוצה
טכנולוגית ,ששינו באופן בלתי הפיך את הציוויליזציה האנושית .ריי קורצווייל בכתביו ,ובספר/אתר
המונומנטאלי והמשפיע "הסינגיולריות קרבה"  The Singularity Is Near - 2005ובתפקידו הנוכחי כאיש
מפתח בפיתוח בינה מלאכותית בהבנת שפת בני אדם וכיועץ מדעי בכיר לצבא האמריקאי; קי אריק דרכסלר
בספר המפתח שלו  Engines Of Creationשבו תיאר את מהות הננוטכנולוגיה המולקולארית ובעיקר את
הייצור הננו-מולקולארי; גם חוקרים ישראלים כמו ד"ר דוד פסיג בספרו 'צופן העתיד' ,רועי צזנה בספרו
'המדריך לעתיד –  ;'2413ד"ר אהרון האופטמן במאמרו חלומות ענק על ממדי ננס
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4698
אפשר למנות את המצאת האש ,החקלאות הראשונית ,המצאת הגלגל ,המצאת הכתב ,המצאת
המתמטיקה ,הדפוס ,הרדיו ,הטלוויזיה ולאחרונה את המצאת המחשב .כל אחת מהמצאות המפתח
הנזכרות מבטאת את ברך השינוי והנסיקה הדרמטית בעקומה ,או בהשאלה :את אותו שלב בו נדרשו כמויות
התבואה האדירות שכבר לא ניתן היה לספק .המחשב הוא הביטוי המובהק של התפתחות טכנולוגיות המידע
המואצות עתה ומתקרבות במהירות לברך הנסיקה ומשנות את קיומנו ללא הכר.
השלבים בין ההמצאות הלכו והתקצרו לאורך ההיסטוריה .אף אחת מההמצאות משנות המציאות הללו לא
נחזתה מראש ,ורובן זכו להתנגדות בשלבים הראשונים של הופעתן .כאשר אנחנו מנסים לצפות את
ההתקדמות הטכנולוגית אנו יכולים ללקות באותו חוסר מודעות להתפתחויות הצפויות .התאוצה הטכנולוגית
היא כוח טרנספורמטיבי ,כפי שמודגם בנסיקת עקומת השינוי בתלילות השואפת ל 94-מעלות .גלום בה כוח
מתעצם שיכול לבנות ,אך גם להרוס ולהשמיד.
אנחנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית הגדולה בתולדות המין האנושי .מהפכה גדולה יותר
מהמהפכה החקלאית ,מרחיקת לכת יותר מהמצאת הכתב ,כבירה יותר מהמהפכה התעשייתית הראשונה
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וזו של המאה ה .24-אנו רואים כבר את התוצאות הראשונות של המהפכה והן לא יגדלו בקצב ליניארי כפי
שנוטים לחשוב ,כי אם בקצב אקספוננציאלי (מעריכי) .אנחנו עוד לא חשים בתוצאות כולן ,כי מתקיים פער
של כמה שנים בין הפיתוח הטכנולוגי המדובר ובין הפיכתו לזמין ונגיש להמונים.
ועם זאת ,אנחנו בתוך מנהרת הזמן הטכנולוגי אשר ישנה תודעה ומצבי קיום באופן מרחיק לכת ,מעל ומעבר
לכל דימיון אנושי .הטכנולוגיה החדשה עומדת להאריך את תוחלת החיים הבריאה של האדם באופן
משמעותי .לקראת אמצע המאה ה 21-נוכל לראות אנשים צעירים בני  124בריאים ,פעילים ובשיא כוחם!
תוחלת החיים תשתנה תוך שיפור מתמיד בתפקוד הגוף והמוח לאורך השנים .עשרות שנים נוספות ממתינים
לאדם עוד במאה הזו אחרי שיתגבר על מחלות ופגעים בעזרת רפואת תאי הגזע הריג'נרטיבית והרפואה
הגנטית מאריכת החיים הבריאים.
בן האנוש ישפר ללא הכר גם את היכולות המנטאליות :האינטליגנציה ,הזיכרון ,היצירתיות .כושר הביצוע בכל
תחום יתוגבר הן באמצעות מידע אינטרנטי עתידני והן (קחו נשימה) באמצעות בינה תפקודית שתוצמד לאדם
בשבב קטנטן בלתי מורגש ,אולי כבר מושתל תת עורית ,תוספת שבלעדיה הוא ירגיש חסר ישע בעולם
החדש.
האם זה מזעזע? האם זה מסוכן ומפלצתי? ייתכן .הרי כל טכנולוגיה מהפכנית טלטלה את העולם לאורך
ההיסטוריה ,אך הזעזוע הוליד שינוי והוביל להתפתחות .דמיינו את הסמרטפון של היום ותחשבו עד כמה הוא
משפיע על אנשים ועל היחסים החברתיים ,לחיוב ולשלילה .עכשיו תתארו לעצמכם את הסמרטפון מהדור
ה ,28-שיגיע במהירות רבה ממה שחושבים.

שקיפות מקפת כתריס בפני השחיתות
אחד היתרונות החשובים שתזמן לנו הבינה המלאכותית התפקודית ,היא האפשרות לעקוב ,לתעד ואף להבין
כל פעילות אנושית הנעשית בכסף ציבורי .לפני החברה והמדינה תתקיים האופציה למנוע שחיתות על ידי
מעקב טכנולוגי מתקדם .החברה גם תוכל למנוע את המעקב הזה ,אבל אז לא תוכל לנקות ידיה מהשחיתות
שיכולה הייתה למנוע" .האח הגדול" שעינו פקוחה עוקב אחר כל כסף ציבורי ומונע שחיתות באופן יסודי
ומערכתי יכול להתקיים במישור הציבורי בתחומים שיוגדרו בחקיקה.
במקביל ,מערכות שלמות של הגנה מערכתית טכנולוגית מתקדמת תיפרסנה להגנת היחיד מכל מתקפות
החדירה לפרטיותו .האדם ,המשפחה ,החברה ,ככל שאין הדבר נוגע לכסף ציבורי ראויים לזכות להגנה
מקפת על פרטיותם .היקף ונפח השקיפות וחוקי ההגנה על הפרט הן סוגיות ערכיות ,אתיות וחברתיות,
שכל חברה תצטרך להתמודד איתן.
השד כבר יצא מהבקבוק ולא ניתן להחזירו פנימה .התאוצה הטכנולוגית עומדת לשנות את פני עולם
העסקים ואת מפת מערכות היחסים בין האנשים .כדי להבין את עוצמת השינוי נאמר שהוא גדול לאין שיעור
מהמעבר מסוס ועגלה למרצדס ,למטוס ואפילו לחללית .ומדוע? כי המעברים התחבורתיים הללו כמעט ולא
שינו תודעה .מה שינה תודעה? המעבר לכתב שינה את תודעת המין האנושי וזוהי ראשית טכנולוגיית
המידע .הכתב אפשר את הזיכרון ההיסטורי ועוד הרבה מעבר לכך.
המחשב ועכשיו גם הבינה המלאכותית מאפשרים את התפתחות טכנולוגיית המידע המודרנית ,והיא תשנה
את התודעה של המין האנושי כפי שלא היה בעבר .מדע הרפואה יהפוך לתכליתי ומדויק ולאדם תינתן
שליטה כמעט מוחלטת בקיומו ובסביבתו .ההשלכות הן מרחיקות לכת.
הבינה המלאכותית עוסקת בזיהוי תבניות ברמה המתקרבת לבינה האנושית ,אבל עולה עליה בשני
אספקטים משמעותיים :מהירות וקיבולת זיכרון .הזרם החשמלי במחשב עולה מיליוני מונים במהירותו על
הזרם העצבי במוחנו ,וקיבולת הזיכרון של האינטרנט הנגיש היא למעשה אינסופית .כל אוקיינוס המידע הזה
מתגבר אותך לכל צרכיך בזמן אמת .הבינה המלאכותית-תפקודית מבינה שפה אנושית ברמה גבוהה
ומדויקת המשתפרת במהירות; הבינה גם מתרגמת את כל השפות במהירות .הטכנולוגיה נותנת למשתמש
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מכפילי יכולות שעליהם אינו יכול או רוצה לוותר ,גם במאבק הקיום ,גם בעולם העסקים ,ביחסים בין אומות,
וגם בתחום הצבאי .הטכנולוגיה ממשיכה ומשנה את הכול .חייבת להיות מודעות לסיעור הזה שכבר החל
להתרחש ,אך משבריו הגדולים באמת עוד טרם הגיעו.האם זה טוב? האם זה רע? זה בלתי נמנע! צונאמי
הטכנולוגיה כבר כאן ,אך הגל עוד עומד להתגבר עד מאוד.
חשוב לזכור ,המחשוב ,הבינה המלאכותית והתאוצה הטכנולוגית האקספוננציאלית ,עלולים להפוך את
העולם לחלום בלהות אם חלילה ינוצלו לרעה כנגד החופש והחירות האנושיים .במקרה כזה חזיונות
אורוול עוד יתגמדו.
הטכנולוגיה היא חסרת כל יחס ובינה מוסריים ,כמובן .דווקא מתוך מודעות לעוצמתה חייבים להקפיד על
הפעלה מוסרית ואתית ,לתחום את ביטחונה ואת האיומים הנשקפים והתשואות העולים ממנה .לפנינו כוח
שהולך וגדל ומתעצם במהירות והוא מחייב את האדם והעולם לאחריות עליונה ולמוסריות כדי לשרוד .לעם
ישראל יש כאן תפקיד מפתח ,ועליו להגשים את ייעודו האוניברסאלי ,להיות אור לגויים ,לעצור את השד
המדעי שיצא מהבקבוק ולכוון את הכוחות הטובים וההרסניים של הטכנולוגיה ,בדיוק כפי שאנחנו עומדים
בראש הבשורה נגד האויב הג'יהאדי ומול התקינות הפוליטית המטומטמת והאנטישמית.
ישראל חייבת לגלוש על גל התאוצה הטכנולוגית ראשונה ,הן כדי להתקיים והן כדי להגשים את ייעודה.
או :הסינתזה בין האמונה לבין המדע ,בין הטכנולוגיה לבין הרוחניות ,בין הארצי לבין השמיימי ,כאשר בתוך
כל הדרמה משנת המציאות הזאת ,דווקא מדינת הלאום היהודי ועמה המהווים זרז חיוני לבחירה בדרך
החיים ,הצדק והעוצמה של המפץ הטכנולוגי ,מול סכנות המוות והחידלון שהוא מזמן.
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פרק  :00מהפכת החירות הכלכלית
אוטומציה מקפת ,אובדן המשרות ,נסיקת כוח היצור של מוצרים ושירותים
מה שהאיץ עוד יותר את קצב ההתרחשויות הייתה ההשפעה המנוגדת והסותרת של שני תהליכים
שהתרחשו בו זמנית .מצד אחד הפלישה האיסלמית-ג'יהאדית המואצת ,שהפילה בזה אחר זה את מעוזי
העולם החופשי; מצד שני ,התאוצה הטכנולוגית וההתפתחות המסחררת של הבינה המלאכותית
התפקודית .לשם דוגמא ,הופעת הרובוטים החכמים שינתה תוך שני עשורים את היסודות הבסיסיים של
הקיום האנושי על פני כדור הארץ/.
לצד עלייתו של הג'יהאדיזם ושקיעת הדמוקרטיות הליברליות מתקיימת בעשורים הראשונים של ה21-
תמורה עמוקה נוספת המשנה סדרי עולם .התאוצה הטכנולוגית המואצת החלה להניב את פירותיה הבשלים.
הרובוטים ,תוצרי האינטליגנציה המלאכותית ,רפואת תאי גזע ריג'נרטיבית מתקדמת והננוטכנולוגיה
המולקולרית–הדרקסלריאנית  -מחוללים מהפכה עמוקה באפיוני הקיום של העולם הפיזי שהיה מוכר עד
אז .חל גידול עצום בכושר היצור הפוטנציאלי של מוצרים ושירותים מבוקשים .ננוטכנולוגיה מולקולארית
בונה במהירות ,בדיוק וביעילות כל דבר מלמטה למעלה ,ממחשבי על וחלליות ,חלקיקי תאים חיים ועד
בכלל .הרובוטים והאוטומציה מושלים בכלכלה ועל כל אלה שולטת הבינה המלאכותית התפקודית חובקת
הכל.
הטכנולוגיה הנוסקת אפשרה זמינות של שפע אנרגיות וחומרי גלם ,רבים מהם מיוצרים יש מאין ,כמו ננו
צינוריות פחמן באמצעות הננוטכנולוגיה המולקולארית .ננו מחשבים אפשרו את תאוצת המחשוב לתוך
החומר הדומם שקם לחיים .שפע המוצרים והשירותים שהורעפו על היקום גם בתחומי החינוך והבריאות
סייעו לשיקום הסביבה ונזקי הזיהום שגרמה הטכנולוגיה במאה ה.24-
לנוכח המתקפות עליו מצד הניאו לודיטים – אותה תנועה שהתנגדה ולחמה בתאוצה הטכנולוגית פורצת
הגבולות  -הגיב ראש הממשלה בנאומו בכנס "העתיד כבר כאן" שהתקיים באי 'אביב ים' ,מרכז טכנולוגיות
העילית והעסקים שנחנך זה מכבר מול חופי תל אביב .ראש הממשלה הצביע על סכנותיה של הטכנולוגיה,
אך בו בזמן הזהיר "שאי השתתפות במרוץ הטכנולוגי ,משאירה את הזירה לאויבי ישראל ולאויבי
החירות האנושית .אסור לנו לתת בידיהם גישה חופשית ליכולת העצומה של התאוצה הטכנולוגית לשנות
את סדרי הבריאה .כוחות החירות ,וישראל בראשן ,חייבים לעמוד מול כוחות הרשע הללו למען ההישרדות
האנושית ,אך גם לטובת הקדמה והטוב הפלנטארי".
ואמנם המרוץ הטכנולוגי נמשך בשיא הקצב .משאבי עתק הושקעו בפיתוח טכנולוגיות הגנה צבאית היא
הרובו-לוחמה ובלוחמת סייבר שבה ישראל הייתה השחקן המוביל בעולם זה מכבר .נשק הלייזר במהירות
האור שנדחה שני עשורים קודם לכן ,התקבל הפעם בהתלהבות בידי מערכות הביטחון במדינה .המשאבים,
ההשקעות ,החינוך ,קרנות הון סיכון וכל היסודות האחרים שהציבו את ישראל בראש גל החדשנות
הטכנולוגית הלכו ותפסו תאוצה מחודשת.
דוקטרינה 'הקצאת כוח הקניה' לאוכלוסיה העשירה בינתיים את ישראל ותושביה .עתה עמדו לרשות
המדינה משאבים עצומים שהושקעו במרוץ הטכנולוגי .באותה העת כבר היה ברור לכל שעליונות במרוץ היא
הערובה המוחלטת לביטחונה ,שגשוגה וקיימותה של ישראל .העליונות הזו אפשרה לישראל להמשיך
במלוא הקצב לפתח את יעודה האוניברסאלי :מגדלור לגאולת העולם.
ואכן ,נקרא דרור לגניוס היהודי שחווה פריחה שטרם ידע .מיטב הכוחות המדעיים והטכנולוגים הפכו את
ישראל למעצמה מובילה בתחומי האסטרטגיה ולוחמת הסייבר .הוקם צבא הרובוטיקה לישראל .המדינה
רשמה ניצחונות מרשימים על מחלת הזקנה ,פיתחה טכנולוגיות משקמות סביבה והציגה הישגים בתחומי
האנרגיה הירוקה והמתחדשת ,מזון נקי מחומרי הדברה ועוד .ננו-טכנולוגיה מולקולארית שינתה את סדרי
העולם ,ושקמה את נזקי הזיהום וההרס שגרמו לפלנטה הטכנולוגיות הגסות של המאה ה ,24-שעברו מן
העולם.
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מהפכת החירות הכלכלית
דוקטרינת הקצאת כוח קניה לאוכלוסיה
" חילקו לאזרחים כסף השומר על ערכו והם החלו להתעשר .מי היה מאמין"
בפעם הראשונה בהיסטוריה הוקנתה לאזרחים ,מעצם אזרחותם גם הזכות לרווחה כלכלית .זו הייתה
הפריצה המעשית הגדולה של דוקטרינת הקצאת כוח הקניה לאוכלוסייה.
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :לא ייכון חזון של גאולה לאומית ואוניברסאלית ,ללא היציאה מעבדות לחירות
כלכלית ,ותוך כדי כך להתעלות לשלב גבוה יותר בספירלה של הקיום ,דהיינו שלב החירות הכלכלית",.
האזרח במאה ה 22-יתקשה לדמיין את עולם הנדירות הכלכלית ,המחסור והעוני ששררו לאורך ההיסטוריה
האנושית עד למהפכת החירות הכלכלית .רבים היו משועבדים לחרדת הקיום ,הפרנסה ,המחסור בקורת הגג
וסבלו מבריאות לקויה ,משאבי חינוך ירודים ,דלות משוועת בתשתיות ציבוריות ובאיכות סביבה ,בעיקר
בארצות העולם השלישי .חירות כלכלית כפי שהאנושות חווה בימינו הייתה אז נחלת מיעוט קטן.
בסקירת מהפכת החירות הכלכלית ,נציג השוואה בין הדוקטרינה שהוצגה בזמנה לציבור ובין הגשמתה
בפועל .מה היה לפני ומה קרה אחרי?
במנשר שהוציאה תנועת הגאולה ,תחת הכותרת "הבו כוח קניה לאוכלוסייה" הוסברו עיקרי הדוקטרינה
המוצעת:
"עושר שמחלחל לכלל האוכלוסייה אפשרי ,ניתן גם לחסל את כיסי העוני ולהגדיל במאוד את רמת החיים ,אך
גם את איכות החיים של האוכלוסייה כולה .הודות להתקדמות הטכנולוגית קיימת היכולת ליצר שפע עצום
של מוצרים ושירותים מבוקשים .בעצם מהו התוצר? סך כל המוצרים והשירותים שמחליפים ידיים בזמן נתון.
מכאן שאם אפשר מבחינה טכנולוגית לייצר הרבה יותר מוצרים ושירותים מבוקשים ,הרי שניתן גם להגדיל
מאוד את התוצר ולהגביר מאד את הצמיחה של המשק .הייצור אינו הבעיה .אפשר לייצר הרבה יותר .אז
היכן קבור הכלב ?".
הפרדוס הטכנולוגי -כלכלי
האוטומציה המקפת יכולה לייצר שפע הולך וגדל של מוצרים ,קרי להגדיל מאד את כושר הייצור ואת התוצר
במשק .במקביל ,האוטומציה מייתרת מקצועות רבים שאבד עליהם הכלח .גם אם נוצרים תחומים מקצועיים
חדשים ,הרי שמספרם קטן יחסית למקצועות שיוצאים מן המחזור .כך הולך וקטן לאורך ציר הזמן כוח האדם
האנושי הנדרש לתעסוקה .שבוע העבודה מתקצר ,האבטלה הסמויה גדלה ,כוח המיקוח של העובדים
מצטמצם מאוד וכך גם השכר הריאלי.
האינטליגנציה המלאכותית ,הרובוטיקה והאוטומציה פלשו זה מכבר גם לתחום הקוגניטיבי  -אפילו לעצם
התכנות עצמו  -וייתרו במהירות את המשרות האנושיות .התוצאה הייתה אבטלה מקפת ,צמצום כוח
המיקוח של העובדים ,הקטנת שעות העבודה למשרה ,ופיטורים מתמשכים שהובילו בהתמדה לצמצום כוח
הקניה של האוכלוסיות .כושר היצור ,למרות שטכנולוגית יכול היה לגדול בהרבה ,בהכרח התאים את עצמו
לכוח הקניה הפוחת .זהו הפרדוכס הטכנולוגי-כלכלי ,שמשמעו צמצום היצור והצמיחה דווקא בעת שאלו יכלו
לנסוק כלפי מעלה.
מיעוט כוח הקניה תרם ישירות לייצור מופחת בכל המשקים בעולם ,למרות שהיכולת הטכנולוגית אפשרה
לייצר עכשיו יותר ,ולאין שיעור .בישראל הפרדוכס הטכנולוגי-כלכלי היה מצומצם יותר מאשר בארצות ה
 ,OECDאולם גם בישראל רווחו כיסי מחסור כלכלי ,באוכלוסיות החרדים והערבים בעיקר.
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כדי להמחיש טוב יותר את הפרדוקס של מחסור בכוח קניה ,הוצג דימוי פשטני ביותר .נניח שיש לנו משק
סגור (מדינה) שיכול ליצר בסך הכל  6888לחמים ליום .האוכלוסייה מונה  6888איש וכל אדם צריך
למחייתו כיכר לחם אחד .עד כאן הכול טוב ,קיימת התאמה בין כוח היצור לכוח הקניה.
אבל יש בעיה ,נניח כי לאוכלוסיה במשק יש כוח קניה (כסף) רק של  088לחמים ביום .מה יקרה? המשק
יעבור לייצר  088לחמים ביום ,קרי היצור יתאים את עצמו לכוח הקניה המוגבל .כאן מודגם בפשטנות
הפרדוקס שבו מצד אחד יש כושר ייצור הולם (תולדת הטכנולוגיה) אבל מצד שני יש צרכנים שרוצים לרכוש
את כושר הייצור ההולם ,אבל כוח הקנייה שלהם מצומצם .אין להם כסף.
מה הפיתרון? פשיטא להקצות לאוכלוסיה כוח קניה נוסף שיאפשר להם לרכוש את המוצרים והשירותים
שהמשק יכול לייצר .בדימוי כאן :להגדיל את כמות הכסף שתאפשר את רכישת  6888הלחמים .כך יונעו
גלגלי המשק ליצר את מקסימום כושר הייצור שלו.
דוקטרינת הקצאת כוח קניה באמצעות כסף בר-קיימא
הפיתרון לפרדוקס הטכנולוגי-כלכלי
על הפרדוכס הטכנולוגי כלכלי מגשרת דוקטרינת הקצאת כוח קניה נוסף לאוכלוסייה .תוספת כוח קניה זה
(כסף נוסף) ,חייבת להיות תואמת לכושר היצור הפוטנציאלי .במידה וכך יקרה ,,יתקיים שוויון בין כוח הקניה
לכושר הייצור וכך גם הכסף ישמור על ערכו ותימנע אינפלציה או דיפלציה.

על הפרדוכס הטכנולוגי כלכלי מגשרת דוקטרינת הקצאת כוח קניה נוסף לאוכלוסייה .תוספת כוח קניה זה
(כסף נוסף) ,חייבת להיות תואמת לכושר היצור הפוטנציאלי .במידה וכך יקרה ,יתקיים שוויון בין כוח הקניה
לכושר הייצור וכך גם הכסף ישמור על ערכו ותימנע אינפלציה או דיפלציה.
את כוח הקניה העודף הזה יכולה המדינה
רבה יותר .הנה כמה דוגמאות:

לנפק לאזרחים בדרכים רבות שיותירו בידיהם הכנסה פנויה

הגדלת מס הכנסה שלילי ,שמקנה לכל האזרחים המשתכרים מתחת למינימום מסוים השלמת הכנסה.הקטנת המיסוי על העסקים הקטנים והזעירים.הגדלת תקציבי החינוך – באמצעות חלוקת תלושי חינוך שיינתנו להורים ויאפשרו מקסימום של בחירהבבתי ספר ובמקצועות מגוונים להורים ולתלמידים.
הגדלת השקעות המדינה בתשתיות – שיאפשרו אף הן גידול נוסף בתוצר.הגדלת קצבאות הנכים ,נכי הנפש ,הקשישים ,הסיעודיים ,נפגעי פעולות האיבה ,וכן הלאה.הגדלת שכר חיילי החובה באופן משמעותי.מתן קצבה חודשית לכל אזרח באמצעות כרטיס ממוחשב ייעודי.-.הגדלת תקציב הבריאות וההקצאה לסל התרופות – ובלבד שהגידול ילך לתרופות וטיפולים מייצור מקומי.
קיימות דרכים רבות נוספות לספק ולבזר כוח קניה .הממשלות צריכות לשמור בידיהן את מסלולי הביצוע
האפקטיביים .הממשלות ,המשקים וגושי המטבע ישמרו לעצמם את הזכות להגביל את כוח הקניה הנוסף
לכסף "צבוע" של תוצרת מקומית במידה והסטטיסטיקות ילמדו שכסף נוסף ,מעבר לאיזון הנדרש ,מוצא את
דרכו לתוצרת חוץ ופוגם בגידול הייצור המקומי .כך יכולות הממשלות לחזק מאוד את התוצרת המקומית,
וזאת מבלי להטיל כל מכסים או תשלומים על יבוא ,וגם מבלי לסבסד ישירות את התוצרת המקומית.
המנשר של תנועת הגאולה תאר את מהות הכשל הכלכלי שהמיט אסון על החברות והיחידים בישראל
ובעולם ,אבל מאידך הציג מנוף פורץ דרך לשגשוג חסר תקדים:
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"כאשר הרובוטיקה והאוטומציה מייתרים משרות בקצב מסחרר נוצר 'הפרדוכס הטכנולוגי-כלכלי' .בעוד
שכושר היצור מרקיע לשחקים ,בגלל ההתפתחות הטכנולוגית ,האזרחים נותרים חסרי כוח קניה .את הפער
הזה בין כושר היצור הפוטנציאלי המרקיע לבין כוח הקניה הפוחת של כלל האוכלוסייה אמורה להחליף
הקצאת כוח קניה נוסף לאוכלוסיה .שפע כוחות היצור שיעמדו עתה לרשות המשק והממשלות יאפשרו
להשקיע משאבים רבים גם בפיתוח אנרגיות ברות קיימא וידידותיות לאדם ולסביבה.
"ניתן לתמרן בתוך עקומת היצור הזאת ,בדרך שתגדיל מאוד ובהדרגה את כוח הקניה של האוכלוסייה.
"הקצאת כח קניה עודף יכולה לחלץ את המדינות המתקדמות ברמה הטכנולוגית ממלכודת המחסור ,שכיום
הולך וכובש יותר נתחים דווקא בקרב המעמד הבינוני .בעתיד ,יהיה קשה לדורות הבאים לדמיין כיצד
במדינות עשירות בטכנולוגיה נפערו כיסי עוני ממאירים.
"הקצאת כוח קניה ובנוסף אימוץ העיקרון היסודי של התנועה הגלובלית לרפורמה מוניטארית לבטל את
הזכות של הבנקים המסחריים לייצר כסף ,ולהשאיר את הנפקת הכסף לבנק המרכזי בלבד .כל אלה יכולים
לחולל מהפכה כלכלית שהעולם נדרש לה בדחיפות".
המדינה ייצרה כסף בר-קיימא (שעלות הפקתו שואפת לאפס) במידה הדרושה שתאמה את כושר הייצור
הפוטנציאלי של מוצרים ושירותים מבוקשים .התהליך של הפקת כסף חדש לחלוקה נעשה באופן הדרגתי,
עד שהמדדים במשק הראו נטייה לשוויון בין כושר היצור האופטימאלי להיצע הכסף שבידי הציבור.
נדרשה גם מדידה מדויקת וחסרת פניות פוליטיות של האינפלציה :כדי לוודא היצע כסף הולם ,שימנע
אינפלציה או דיפלציה; בוצעה מדידה אמיתית של יוקר המחיה בניגוד למצב כיום .נקבע שמדד יוקר המחיה
ינוע בין מינוס אחוז אחד לפלוס אחוז אחד .בפשטנות :אם כושר היצור של מוצרים ושירותים מבוקשים
במשק עומד על  ₪ Xולעומתו כוח הקניה של האוכלוסייה במשק עומד רק על שני שליש  ₪ Xהמדינה
הקצתה לאוכלוסייה את שליש ה  Xהנוסף ,באמצעות הפקת כסף השומר על ערכו – "כסף בר-קיימא"  -כדי
שזה ישווה לכושר היצור .X=X
ובמלים אחרות :אם המשק צומח בקצב של  1%לשנה ,המדינה יכולה להפיק כמות כסף חדשה ,כדי
להגדיל את היצע הכסף ב  1%לערך .כסף זה ימצא את דרכו לצרכנים ולמשק ,כדי לשמור על האיזון הנדרש
בין היצע הכסף במשק להיצע המוצרים והשירותים המבוקשים.
(הערה :בניתוח הנ"ל לא נכנסנו לסוגיה של מהירות המחזור של הכסף ,שאינה משנה את העקרונות
המוסברים כאן)

בעיות מבניות אחרות של הכלכלות ופתרונן
הכלכלות בעולם סבלו מבעיות מבניות קשות נוספות .הראשונה שבהן הייתה שליטת הבנקאות המסחרית על
מירב הפקת היצע הכסף במשק .השליטה על ההפקה ועל האשראי (שהופק כאשראי מבוסס חוב) גרר את
כלכלות העולם כולו להר של חובות שאיים על ממשלות ,עסקים ואוכלוסיות .בעיה נוספת הייתה הריכוזיות
והמונופוליזם של תאגידי הענק ששאבו כוח קניה אדיר מהמשק לטובת רווחי התאגידים והנהלותיהם ,אנשי
המאיון והאלפיון העליון .המשמעות מבחינת הצרכן הייתה נסיקת יוקר המחיה והאמרת המחירים של
המוצרים .כל אלה צמצמו דרסטית את רמת העושר הפוטנציאלי של האוכלוסיות.
רגולציה על מחירי התאגידים הגדולים
בפני בעלי ההון הגדולים ,התעשיינים והתאגידים ובוודאי המונופולים ,קיימות דרכים מגוונות לשאוב לעצמם
כוח קניה אדיר מכלל האוכלוסייה .התאגידים יכולים לעשות זאת באמצעות העלאת מחירים או העלאת
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מחיר הכסף (ריבית) .דרכים נוספות לשאיבת כוח הקניה נפתלות ,חמקמקות ואינן מגיעות כלל לתודעת
הציבור.
סביר להניח כי התאגידים והבנקים הגדולים ,בני בריתם ,יסתערו גם על כוח הקנייה שמעבירה הממשלה
לציבור בעידן הטכנולוגי .הם יעשו זאת באמצעות העלאות מחירים וריבית שרק יקדמו את האינפלציה ויגרמו
לירידת ערך הכסף .כדי למנוע את המהלכים המסוכנים הללו ,שינטרלו את דוקטרינת הקצאת כוח הקנייה -
נהיה חייבים להגדיל את התחרות במשק ולכונן רגולציה קפדנית בתחום המחירים ועל הריבית הבנקאית
המותרת והסבירה .ואולם ,אין לקיים רגולציה כזאת היכן שקיימים תחרות חופשית ושוק חופשי פתוח .על
המדינה לשאוף לשכלל את התחרות ולהעמיק אותה ועל פתיחת שווקי חוץ לפני שבעלי ההון הגדולים
ישאבו את כוח הקניה מהציבור הרחב.

ועוד נכתב במנשר:
כסף בר-קיימא
"קוצר היריעה מאפשר לנו לעמוד רק על מקצת מתובנות היסוד ביחס אל הכסף ומערכת ההפקה והבקרה
עליו .הכסף הנוסף שהמדינה מקצה על פי הדוקטרינה יופק על ידי הבנק המרכזי .הבנק בעצם "ידפיס" כסף
בר קיימא חדש שיהיה רובו ככולו כסף אלקטרוני (כיום  99אחוזים מהכסף הוא אלקטרוני ולפיכך עלות
הפקתו שואפת לאפס) .הפקת הכסף תעשה באופן כמעט אוטומטי אך מבוקר .משמעות הדבר שהבנק
המרכזי המורשה יפיק רק את אותה כמות של כסף ,שתאפשר להשוות בין כושר היצור במשק לבין כוח
הקניה החסר .הכסף הנוסף מיועד להקצות כוח קנייה נוסף בידי האוכלוסייה .כסף זה יאפשר את הגידול
בתוצר וחילוצו מצוואר הבקבוק שבו הוא נתון*).
(* השיטה המוצעת,תואמת בחלקה את הצעות התנועה הבינלאומית לשינוי מוניטארי).
החלק הארי של הפקת הכסף כפי שהיא נעשית בימינו (וגם במהלך מאה השנים האחרונות) היא באמצעות
יצירת אשראי בידי הבנקים המסחריים .במילים אחרות ,כאשר הבנקים המסחריים יוצרים הלוואה הם לא
צריכים כסף אמיתי .אין בידיהם כמעט דבר מבחינה פיננסית ,אבל יש להם את העירבונות שנותנים מקבלי
ההלוואה (מקבלי משכנתא נותנים את הדירה כערבון) .הבנקים יוצרים ממש יש מאין היצע כסף הזורם
למשק .שיטת ההלוואות הזו הנקראת שיטת הרזרווה החלקית ,המבוססת בעצם על ביטחונותיהם של
הלווים ,כדי ליצור הלוואות ולהפיק היצע כסף חדש למשק.
הסבר יסודי על יצירת הכסף כיום ,הוא מעבר להיקף מנשר זה .ניתן למצוא חומר
רב במרשתת ,גם בעברית מומלץ הספר יוצרים כלכלה חדשה של בעז הירש (ראה גם את הספר "חירות
כלכלית" .) www.davidishshalom.com
הייצוב של המטבע הלאומי נעשה באמצעות בקרה כמעט אוטומטית על היצע הכסף מול מדדי אינפלציה-
דיפלציה מדויקים .רשות הפקת הכסף  -הרשות המוניטארית בבנק ישראל  -יכולה הייתה להקטין או
להגדיל מעט את שערי הריבית (שקטנו מאז המהפכה והתייצבו מסביב ל  .)1%כך ניתן היה לייצב את
המטבע הלאומי מול שוק המטבעות הגלובאלי ולהבטיח שער רווחי יציב והוגן ליצואנים .לאחר שהתרחשה
המהפכה הכלכלית הגלובאלית ,גדלה גם יציבותן של המטבעות השונים ,ובכך הובטחו יציבתו ושגשוגו של
סחר החוץ הגלובאלי.
כסף רב עלול היה עדיין לנזול לארצות חוץ באמצעות היבוא ,ובכך לסכל את הפקת הכסף לצורך צריכה של
התוצר המקומי .אולם התעשייה הישראלית ,שהובילה בחזית התאוצה הטכנולוגית ,הגבירה מאוד את היצוא
ואיזנה אותו עם היבוא הגדל .כדי לתעל את עיקר הגידול בכסף לשוק המקומי ולתוצרת המקומית,
הממשלות שמרו לעצמן את הזכות לתעל את גידול הכסף הנוסף לרכישה של תוצרת מקומית בלבד .תוצאת
לוואי לכך הייתה בגידול היצור המקומי שחיזק את השווקים המקומיים ,גם מבלי צורך לסבסד אותם ישירות,
או להגן עליהם באמצעות מכסי מגן המפלים תוצרת חוץ.
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להפתעת העולם ,דוקטרינת 'הקצאת כוח הקניה' יחד עם רפורמות מבניות נוספות שהנהיגה הפכו את
ישראל במהירות למדינה המובילה בעולם בהכנסה לנפש ,אבל לא פחות חשוב מכך ,העושר התפזר
באופן שוויוני בקרב כל האוכלוסייה תוך ביטול של כיסי העוני והמחסור .הדיור העלוב ,משכנות העוני,
ההזנחה והדלות פינו את מקומם למתחמי דיור מהממים ביופיים ,אקולוגיים ,טובלים בגנים וביצירות אמנות.
תקציבים גדולים עמדו עתה לרשות המתכננים ,המהנדסים והאדריכלים ,והם הפכו את ישראל למופת
ארכיטקטוני ,פנינה של בינוי אורבני וכפרי .לישראל החדשה נוספו איים ואגמים מלאכותיים ,והנהרות
והנחלים עלו ושצפו באמצעות הטפלת כמויות מים אדירות . .בשלב מתקדם יותר ,באמצעות הננו-טכנולוגיה
המולקולארית ,המטירו השמיים גשמים מלאכותיים ביד נדיבה לפי הזמנה שהרוו את האדמה ומנעו את
תופעות האובך והחום המדברי המעיק.
מהפכת שוברי החינוך
שיטת שוברי החינוך שהונהגה העבירה למעשה את תקציב החינוך של הממשלה ישירות לאזרחים .כל
תלמיד זכה לתקצוב קבוע שאותו הקצה לבית הספר לפי בחירתו – או בחירת הוריו .שיטה זו יצרה ועודדה
גידול ושדרוג של בתי ספר רבים ,החל מגני פעוטות ועד קולג'ים ואוניברסיטאות .נוסדו מאות מוסדות
לימוד ובתי חינוך .שוברי חינוך ניתנו לכל ילד בישראל ,שבחר את תחומי הלימוד וההתעניינות שלו בהתאם
למגוון אדיר של הצעות לימוד והתפתחות אישית .שיטת המימון הנדיב ומערכת החינוך הקלידוסקופית ,שגם
מבוגרים נהנו ממנה ,התבררה כהשקעה המוצלחת ביותר של המדינה .בוגרי מערכת החינוך הישראלית
דורגו בין הראשונים בעולם בממדי ההשכלה ,הכישורים היצירתיות וגם ביכולת ההשתכרות בהתאמה.
מהפכת האנרגיות המתחדשות
בו זמנית ,החלה ישראל לצעוד בנתיב האנרגיות המתחדשות .בתוך שנים האנרגיה הסולארית החלה
להחליף את הדלקים המחצבים .עתה עמדו לרשות המדינה שפע של אנרגיות ,אנרגיית גז ,אנרגיה סולרית,
אנרגיית רוח ואנרגיית גלים ועוד .המקורות הללו החליפו לחלוטין את האנרגיות המחצביות המזהמות.
צוואר הבקבוק האנרגטי שחסם עד אז את התרחבות היצור והצמיחה -נפרץ ,והפעם סופית.
כסף הליקופטרים
אחד ה ראשונים שהטיפו להגדלה אפילו מלאכותית של כוח הקניה היה הכלכלן המוניטארי המפורסם
והמשפיע פרופ' מילטון פרידמן .פרידמן תבע את המינוח" ,כסף הליקופטרים" .כלומר ,להמטיר דולרים על
האוכלוסייה .במלים אחרות :תנו לאנשים יותר כסף לצרוך את המוצרים והשירותים שהמשק כבר יכול ליצר
הלכה למעשה.
לפתע פתאום היה כסף לכולם .כסף בר-קיימא ששמר על ערכו היציב .האנשים בזבזו את ממונם על שלל
המוצרים והשירותים שעתה יכלו לרכוש בקלות .נהר הכלכלה התחיל סוף סוף לזרום .תם העידן שבו שלטו
דוקטרינה כלכלית ומוניטארית מעוותת שגרמו לחסימת התוצר והפריון ובלימת כוח הקנייה .עתה שלטה
בעולם דוקטרינת כלכלה רציונאלית ,שפעלה לטובת האוכלוסיות והמשקים כולם.
אימוץ הדוקטרינה על ידי אומות העולם וגושי המטבע
ההצלחה הכלכלית המרשימה של ישראל עשתה לה כנפיים .דוקטרינת הקצאת כוח הקנייה ופיזור כסף בר-קיימא
לאזרח הפכה למודל גלובאלי שאומץ על ידי אומות העולם וגושי המטבע הבינלאומיים .מנקודת הזמן הזאת ,עלתה
האנושות על מסלול החירות הכלכלית לכל והיא הלכה ופשטה בקרב האומות הטכנולוגיות המתקדמות ,וגם בקרב
האחרות .עושר כלכלי זמין ,שפע של אנרגיות נקיות ,שלל רב של שירותי ומשאבי בריאות ותוחלת חיים ארוכה .כל אלו
לצד הון של חינוך ואיכות הסביבה שיפרו לאין שיעור ומעבר לכל דמיון אנושי את החיים על פני הפלנטה.
מהפכת החירות הכלכלית היוותה תנאי חיוני להצלחת מהפכת הגאולה הגלובאלית .מהפכת אחרית הימים הזו לא
הייתה מתחוללת אילולא יצאה האנושות כולה לחירות כלכלית ,לחופש אמיתי ממחסור ולביטול העוני והמצוקה .מעתה
ואילך קידמו אומות החופש חירות כלכלית עם אחריות פלנטרית .המהפכה הכוללת לא הייתה רק של האדם עצמו אלא
גם של הסביבה הטבעית בכדור הארץ כולו.
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פרק  :08מהפכת צבא רובוטיקה לישראל
וכתתו חרבותם לרובוטים וחניתותיהם לרחפנים
ויכון שלום על כידוני העליונות הטכנולוגית

מהפכת צבא רובוטיקה לישראל  -צר"ל
פרק זה דן בתיאוריית המהפכה הצבאית בהתגשמות המהפיכה בתחילת המאה ה 21ובמתקפת ששת
השעות ששינתה לחלוטין ובמהירות את פני הזירה.
מתוך מנשר תנועת הגאולה :להוציא את החיילים משדה הקרב ולנצח
"התאוצה הטכנולוגית כבר מאפשרת לחולל את המהפכה בצה"ל' .צבא הגנה לישראל' יהפוך ל'צבא
רובוטיקה לישראל' (צר"ל) .המהפכה מבוססת על הוצאת החיילים משדה הקרב והחלפתם ברובו-לוחמה .כך
גם נזכה במכפילי כוח ונוכל להבטיח עליונות ביטחונית מנצחת .זוהי המהפכה הצבאית הגדולה ביותר
בתולדות האדם .בפעם הראשונה העליונות והיכולת הטכנולוגית הישראלית תוציא את האדם משדה הקרב.
החיילים הצעירים לא ידעו עוד מלחמה בשטח ,ומשפחות שכולות לא יבכו עוד את בניהן שנפלו .מחירה
הכולל של המלחמה ירד פלאים וההרס שהיא חוללה עד כה לא יחזור על עצמו .כוח ההרתעה של מדינת
ישראל יחזור ויתגבר לאין שיעור ,וכך יובטחו ביטחונה והישרדותה .הוסיפו לכך צמצום עלויות דרמטי מחד
ושגשוגה של תעשיית יצוא פורצת דרך בפיתוחי רובו-לוחמה ,אוטומציה וסייבר לוחמה מאידך ,וראו כיצד
ישראל כובשת שווקים ומחוללת פלאים ביצוא הביטחוני המהפכני.
"העתיד מורכב ,אך גם מבטיח .חיילים לוחמים ,אניות ,טנקים ,כלי תחבורה ,אמצעי מודיעין ,בט"ש ועוד
יופעלו בעתיד באמצעות מערכות שלט רחוק מתקדמות .ישראל היום היא חלוץ הרובוטיקה הצבאית של
העולם .רק ארצות הברית מקדימה לה בתחום הזה .זה הזמן לפרוץ דרך ,להעמיד מוצרים על המדף בתוך
פחות מעשור ואת ההכנסות להקדיש לפיתוח ולהעמדת דור חדש של מהנדסים ,יזמים ומפתחים רבי דמיון.
ברור שהדבר מחייב שיתוף פעולה בין התעשיות הביטחוניות השונות שלנו ,למרות התחרות ביניהן.
"גם המל"טים חייבים לעבור שדרוג מתמיד :שיפור האלגוריתם ,הכנסת חיישנים מתוחכמים יותר ,דו-
שימושיות של הכלים ,יכולות של אנרגיה סולארית ,תכונות חמקניות ,חיבור לאמצעי מודיעין ממוחשבים או
לטכנולוגיית חלל ,חיבור המל"ט האזרחי לתוכנות שיתופיות ,לאינטרנט ,ועוד ועוד .מדינות ,כמו גם אנשים,
אוהבים לקנות מודלים חדשים .המשמעות :הרבה ביטחון לישראל ,ומיליארדי דולרים לביצורה הכלכלי של
אומתנו .הדמיון הוא היום כלי עבודה ,והאופק הוא לוח הזמנים".

המהפך המוסרי והאתי
נוצר גם שינוי יסודי בכל נושא המלחמה .בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית ,לא רק שאין צורך יותר
לסכן חיי לוחמים ,אלא ההפך ,את התוצאות הטובות ביותר בשדה הקרב ניתן להשיג דווקא מתוך הוצאת
החיילים משדה הקרב .מאותה העת תהיה זאת גם איוולת וגם פשע לשלוח את החיילים לשטח הסכנה.
במקום הלוחמים הצעירים בשדות ובשטח בנוי ,בחשכת הים ובמנהרות ייצאו הפעם לקרבות חלופות הרובו-
לוחמה שמופעלים מרחוק ועולים ביכולות על החיילים בני האנוש.
מדינת ישראל שילמה מחיר דמים נוראי במלחמות שבהן השתתפה .אלפי חיילים מצאו את מותם בהגנה על
קיומה של המדינה ,ואלפי משפחות שכולות נהרסו בעקבות אובדן יקיריהן .אילולי המחיר הזה לא הייתה
ישראל קיימת ושורדת .הרובוטיקה המוציאה את החיילים מטווח הסכנה ,מהווה גם מהפכה מוסרית שאין
כדוגמתה .המדינה לא תקריב יותר את מיטב בניה .מעבר לזה ,בעידן הרובו-לוחמה מדובר אף בפשע
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מלחמה של המדינה כנגד חייליה שלה .מתוך הטכנולוגיה החדשה עולה קו מנחה אוניברסאלי השואב את
כוחו מהדרישה המוסרית החרוטה באחד מנדבכי היסוד של עם ישראל משחר קיומו – לא תרצח! לא תרצח
משמעו כאן לשים קץ לפולחן המלחמה .משעה שעומדים לרשותך חלופות טובות בהרבה לחיילים בשר ודם.
ניצחון תוך מזעור הפגיעה בבלתי מעורבים
המהפכה הרובוטית תעניק לישראל ניצחון נוסף ,הפעם מול אויביה בעולם שמריצים תעמולת כזב אנטישמית
שנוגעת לפגיעה המכוונת לכאורה בחפים מפשע .איש לא יוכל לטעון עתה שישראל מבצעת ירי ללא אבחנה,
צדקתה של ישראל תופיע בעולם כולו כשוחרת צדק ,זכויות אדם ושלום.
לאורך ההיסטוריה ממלכות עלו ונפלו בגלל יתרונות וחסרונות אסטרטגיים ,שהביאו לניצחונות ותבוסות
צבאיים .והנה כאן ,בנקודת זמן חשובה ,שוב חייבת המלחמה להשתנות .השינוי הדרמטי הוא בכך
שהמלחמה העתידית תעלה רק בממון ולא בדם בנינו וגם חפים מפשע בצד השני לא ישלמו מחיר .לכך יש
משמעות אוניברסאלית שמהווה דוגמא ומופת לתיקון עולם מוסרי שמשמעו חיסכון בחיי אדם.
אזהרה ותחזית
אומנם גם אומות בעלות משטר טוטליטרי ,אבל עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות ,תיישמנה את הרובו-
לוחמה כדי להשליט ביתר עוצמה משטרי דיכוי ושלילת זכויות האדם .סין היא הדוגמה הטובה שעולה
בתודעה .מציאות מסוכנת זאת ,מחייבת את ישראל ואת העולם החופשי כולו לפתוח במרוץ עליונות
טכנולוגית של הרובו-לוחמה ,מול העולם הטוטליטרי .בסופו של דבר תגברנה הדמוקרטיות החופשיות
במרוץ החימוש הזה ,העולם יעבור לשליטתם של משטרי חירות ,ויבוסס על כידוני העליונות הטכנולוגית
שעליהם יכון השלום העולמי.

מרוץ החימוש והשלכותיו על מהפכת צבא טכנולוגיה
מרוץ החימוש הצפוי בנשק הרובוטי הוא בלתי נמנע .ישראל חייבת להשתחרר במהירות מדרכי הלחימה
המסורתיות ( "לוחמי הפרשים") ולהוביל את הטנקים הרובוטיים כדי שיכריעו את המערכה בשדה הקרב
העתידי אם וכאשר .אם לא נעשה זאת ,יעשה זאת האויב לפנינו .תובנות חדשות אלה אכן מחלחלות
לתודעת מקבלי ההחלטות ,אך היישום המבצעי אטי מאד ,וכנראה שחשיבותו לא הובנה עד תום.

יתרונות כלי הטייס הבלתי מאוישים על פני חיילות האוויר המאוישים
להמחשת ההתפתחות נציין שמטוס הקרב מהדור האחרון ,ה F-35-שנמצא בשלבי תכנון בארה"ב ,צפוי
להיות מטוס הקרב המאויש האחרון .לעומת זאת הכטב"מים ,כלי טייס בלתי מאוישים במגוון רחב נמצאים
בתאוצת פיתוח עצומה והם החלו להחליף את מטוסי הקרב .תהליך הזה יימשך ,והכטב"מים ייצאו למבצעים
מכל הסוגים ולכל מטרה .אכן לא בנקל יוותרו הצבאות על טייסי הקרב ,אבל העליונות הטכנולוגית וחיסכון
בחיי הטייסים תאלץ אותם להיפרד מהם.
זה רק עניין של זמן עד שתתברר עליונותה של הלוחמה האווירית הבלתי מאוישת על פני מטוסי הקרב
המאוישים מהדור המתקדם ביותר .לעומת המטוסים המאוישים ,יש לכטב"מים יתרונות מרשימים .ראשית,
עלותם הנמוכה; שנית ,התאוצה הנוסקת של יעילותם בכל המערכים המבצעיים בתחום ההגנה וההתקפה;
שלישית ,סיכון הטייסים ,עקב האכילס של לוחמי האוויר ייעלם .רביעית ,הרובוטיקה מנטרלת איומים
באופן כירורגי תוך צמצום דרמטי של הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים; ובנוסף -קיים תיעוד מלא של
פעילותם המבצעית להפקת לקחים ושיפור הלוחמה במהירות חסרת תקדים.
במקרה שלנו :נוכל להילחם גם בפגיעתה הרעה של מתקפת הדה-לגיטימציה האנטי ישראלית ביחס
לנפגעים חפים מפשע ,כביכול.
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התמורה הנדרשת בקונספציה הקיימת
הקונספציה הקיימת רואה ברובוטיקה רק כמסייעת ללוחמים בשדה הקרב .טעות .הלוחמים בשטח הם
מכשלה שעלולה למנוע את היתרונות החשובים של הלוחמה הטכנולוגית המתפתחת במהירות .רובוטיקה
צבאית משיגה מכפילי כוח גדולים לאין שיעור לא בסיוע לחיילים בשדה הקרב ,אלא מתוך הוצאת
החיילים משדה הקרב ושליטה בלוחמים החדשים מתוך בונקרים מרוחקים וממוגנים.
צבא טכנולוגיה לישראל בהתגשמותו
דוד בן גוריון בישיבת הכנסת הראשונה 28.1.08
"יהיה צורך בשבירת כלים – כי משטר הביטחון ,שהיה קיים שנים רבות והייתה בו ברכה רבה ,לא התאים
עוד לצרכים ולתנאים החדשים ,ולא קל אצלנו לשבור כלים ,אם גם אבד עליהם כלח; כי גם 'המהפכנים'
שבתוכנו הם ביסודם שמרנים אדוקים ,ואצלנו מקדשים הקליפה גם כשתוכנה התרוקן ,ולא קל היה לשבור
כלים ,אבל לא פחות קל היה הדבר השני – להקים כלים חדשים".
הבחירה בדרך החיים חייבת הייתה להכיל בתוכה גם את הבחירה בדרך הביטחונית והצבאית הנכונה.
צירוף כוחות ונסיבות נדיר שהתקיים במציאות הישראלית העלה את המהפכה הצבאית הזו ,הגדולה
בתולדות האדם ,על דרך המלך .ראשית ,ישראל הייתה המדינה המאוימת ביותר; שנית ,ישראל היא מדינה
טכנולוגית מתקדמת; שלישית ,הגניוס היהודי והיצירתיות הישראלית הצליחו לשלב את היכולות האלו לכלל
מהלך מנצח .ישראל הפכה להיות הנחשונית בלוחמת המאה ה. 21-
על אף היתרונות העצומים שהתגלו לעיני כל ,קברניטי הביטחון והצבא נרתעו מאוד מדוקטרינת צבא
טכנולוגיה לישראל וחששו מהמהפכה שאיימה לשבור את המוסכמות המקובלות ביחס לניהול הצבא ותורות
הלחימה המקובלות שבהן התמחו והתנסו .שלא לדבר על המהפכה בפתח ,שעמדה גם בסתירה להיסטוריה
האנושית בנוגע ללוחמה ומלחמה.
משחר ההיסטוריה ,ולא פחות חשוב מכך ,משחר קיומה של מדינת ישראל ,היה הלוחם המחרף את נפשו
באומץ ובהקרבה גולת הכותרת של המלחמה מול אויבינו .הדרך היחידה להגן על המדינה הינה באמצעות
חייליה ולוחמיה .על הבסיס הזה קמו ונבנו ההגות הצבאית ותורות הלחימה השונות .מעבר לכך ,צה"ל היווה
את חוט השדרה של הסולידריות הישראלית; אתוס הגבורה ,הדבקות והנחישות שהתגלמו בלוחמים בשדה
הקרב .בזכות אמונה יוקדת ,הקרבה ומסירות הנפש של הלוחמים ניצחה ישראל בכל מלחמותיה .בלעדיהם
לא הייתה המדינה קמה ולא הייתה שורדת.
לצה"ל וחייליו היה תפקיד מלכד ראשון במעלה בחייה של האומה .הנה צבא העם האהוב ,הדבק המחבר
בעם שסוע בניגודים ,מחלוקות ועדות .הנה הצבא שנחל ניצחונות גדולים במלחמת העצמאות ,מלחמת סיני
ומלחמת ששת בימים וצלח את קרבות הגבורה של מלחמת יום הכיפורים ומערכות ישראל האחרות .הנה
מקור הגאווה של הלאומיות הישראלית .ואף על פי כן ,ולמרות הקושי הקונספטואלי והחברתי האדיר ,היה
צורך לחולל מהפכה במהירות ולהחליף את צה"ל בצט"ל.
המשימה לכאורה הייתה בלתי אפשרית .ראשי מערכת הביטחון ,קציני המטכ"ל ,הפוליטיקאים ,הפרשנים
הצבאיים וקובעי דעת הקהל בתקשורת דבקו בקונספציה הישנה והמקובלת .במקביל ,גם האתוס של צבא
העם החל לשקוע .הסכמי אוסלו סיפקו אשליה של הסכמי שלום .מנהיגי המדינה והצבא לא דרבנו את
הלוחמים לנצח את האויב הפלשתיני ,כמו במלחמות קודמות ,ולשלם את מחיר הדמים .חטיפת החייל גלעד
שליט והמשא ומתן המביש שנוהל עם חמאס כדי לשחררו כרסמו גם הם במוטיב ההקרבה של החיילים .יוצא
וצוק איתן בעזה ( . )2414המבצעים
דופן בשנים הללו הם מבצעי חומת מגן ביהודה ושומרון ( )2442
הללו לימדו שהלוחמים מן השורה ,הקצינים והמפקדים עדיין גיבורים ומוכנים להקריב את היקר מכל תוך כדי
ההסתערות .אבל מבצעים אלה כבר יכלו להמחיש מתוך המגבלות של הלוחמים בקרב ,שדוקטרינת הלוחמה
המאוישת של צה"ל הייתה נתונה כבר במלחציים.
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משמעות הדעיכה הקיימת ביכולת הלוחמה המאוישת
הדעיכה הזו ביכולת הלוחמה המאוישת של צה"ל ,הפכה במהירות לנחלת העבר עם הקמתו של צבא
רובוטיקה לישראל .צר"ל החל לגייס את מיטב כוח האדם .נבנה צבא מקצועי שעיקרו גיימרים ,מהנדסים,
מדענים ,מפתחים ,מתכנתים ,מחוננים יצירתיים ,כולם ממיטב הנוער שעמדו בתור להתגייס .צט"ל בחר את
המועמדים בקפדנות .כאן הועמד לגיוס הגניוס היהודי עצמו ,שנרתם באופן חסר תקדים למאבק ההישרדות
וההתעלות של ישראל בשדות הקרב החדשים ,הביטחון והעליונות הטכנולוגית -צבאית .עם סיום שירותם
יצאו החיילים לשירות האזרחי עם מפתח ההצלחה הגדול בכיסם :הניסיון הטכנולוגי המתקדם והמבוקש
ביותר בשוק.
המהפכה הצבאית בוצעה במהירות שיא ,אחרי שהוגדרה כפרויקט הישרדות לאומית .עודפי תקציב הוקצו
מיד להצטיידות ,פיתוח ,אימון ,יישום והטמעה של מנעד הטכנולוגיות ששינו את משמעות הלוחמה .ישראל
הייתה הראשונה בין האומות שהכניסה לשימוש מבצעי חדשני את הלייזר רב העוצמה ,שהחל להמיר
בהדרגה את כלי הנשק של המאות הקודמות ,הרובה ,התותח והטיל ,והחליף אותם בנשק עם כושר של
 144אחוזי פגיעה במהירות האור .תותחי הלייזר הנייחים ,הניידים והמוטסים שוכללו במהירות .כבר במבצע
"חומת טכנולוגיה" הוכיחה ישראל את יכולתה ליירט איומים אוויריים ביעילות ובמהירות האור ולתת מענה
תרם להקטנה בהיקף תקציב
למטחי הטילים שנורו עליה .צמצום חילות היבשה והאוויר המאוישים
הביטחון .מיליארדים נחסכו ,תוך מתן מענה הגנה אנטי טילי ורקטי אפקטיבי.
חיל האוויר הופך לחיל טכנולוגיות האוויר של ישראל ,כאשר כלי טייס בלתי מאוישים מכל המינים והגדלים
ולכל המשימות מחליפים את מטוסי הקרב היקרים של פעם .מל"טי התקפה והפצצה כירורגית נכנסים
בהדרגה לכושר מבצעי ומצטיידים בנשקי לייזר לטווחים ומשימות מגוונים .מזל"טים זעירים פועלים
למשימות סיור או נטרול מדויק של האויב.
בנושאי פיתוח מערכי לוחמה חדשניים ,הושם דגש על שכלול התקשורת והשליטה כמו גם הבינה התפקודית
של הרובוטיקה בשטח .השכלולים בלוחם הרובוטי הנשלט מרחוק מייתרים עתה את הימצאות החיילים
בשדה האש ממש .הפיקוד הטכנולוגי מפעיל גם את כלי הרכב הנשלטים מרחוק לרבות הטנק הבלתי מאויש
שעלותו כעשרה אחוז מהטנקים המאוישים ,משקלו קל ,זריזותו וכוח הפגיעה שלו קטלניים .הקצינים
והחיילים חסו עתה בבונקרים ממוגנים ומשם ניווטו ,תפעלו וניצחו את הקרב ללא נפגעים מצידנו .בסדרה של
מבצעים משתכללים כנגד הטרור בעזה ,בלבנון ובשאר מוקדי הטרור בעולם נרשמו ניצחונות חסרי תקדים,
ללא נפגעים בצד הלוחם ומה שהיה חשוב מאוד לישראל ,עם מינימום נפגעים בקרב אזרחים בלתי
מעורבים.
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פרק  :03אופנסיבת ששת החודשים ומהלומת ששת השעות
אופנסיבת ששת החודשים ומהלומת ששת השעות
שני יעדים היה על ישראל להשיג בטרם תוכל להנחית את המהלומה הניצחת .ראשית ,אימוץ דוקטרינת
הרובו-לוחמה המקפת ושנית ,אימוץ נשק הלייזר רב העוצמה .עתה הגיעה העת להנחית מהלומה קטלנית
על אויבי ישראל .צבא טכנולוגי לישראל הביא לידי ביטוי את התחכום ,החדשנות והעליונות המדינית
והאסטרטגית הכוללת .הטרור שליווה את שנותיה של ישראל הוכה .הגנות לייזר כירורגיות יירטו באופן מקיף
את הנשק הרקטי והטילי של האויב .אלפי טרוריסטים מסוכנים חוסלו גם בגבולותיה הקרובים והרחוקים של
ישראל וגם בתחום הריבונות של המדינה ,שהשתרע עתה בין הירדן והים.
הרובו-לוחמים ,גדולים כקטנים ,בינוניים ואף זעירים ,פשטו בבוקר אחד על כל שטחי האויב וכיסו אותם
ברשת סמיכה של כוח ירי ותקשורת משופרת לצד איתור מטרות אוטונומי מדויק .הרובו-לוחמים הללו
התבייתו במהירות על מטרותיהם :מנהיגי טרור ,מחבלים מדרגות שונות ומסיתים מסוכנים במסגדים ברחבי
מדינות ערביות ואחרות ,בקרב דאעש וגרורותיו ,חיזבאללה והכנופיות הנספחות אליו ,חמאס ואגפיו.
כתב"מים – כלי טייס בלתי מאוישים ,רחפנים ,הליקופטרים רבי-רוטוריים בגדלים שונים ,נושאי טילים או
תותחי לייזר ועד ל"זבובונים" ,הליקופטרים זעירים שנשלחו למשימות חיסול ממוקד של פעילי טרור שנבחרו
בקפידה .כוחות הטכנולוגיה שנראו כמו בסצנה מהסרט 'מלחמת הכוכבים' הלמו באויב הג'יהאדי והוציאו
אותו משיווי משקל .טנקים בלתי מאוישים קלי שריון וממוגני 'חליפות רוח' מתקדמות כנגד ירי טילים שעטו
במהירות ,ויצרו מסה קריטית של כוח אש מדויק לחיסול מהיר של התנגדויות .ספינות אוטונומיות וחצי
אוטונומיות שטו לאורך גבולות המדינה ושגרו כתבמ"ים מכל הגדלים כדי להיטיב לדייק בחיסול המטרות
ולהימנע מהרג בלתי מעורבים .לתוך תמונת המערכה המרתקת הזו נכנס גם תותח הלייזר המיירט במהירות
האור כל מטרה באוויר ,ביבשה ובים.
ההצלחה התאפשרה גם על ידי שולי הטעות הרחבים שהקנתה הרובו-לוחמה והסתייעה בעלויות מבצעיות
יורדות .חסמים נפשיים הוסרו ועימן תפיסות מיושנות שהתקבעו גם בקרב הכוחות המזוינים בארה"ב,
בהודו ,ואצל בנות הברית הטכנולוגיות האחרות של ישראל . .אצל מקבלי ההחלטות בממשל האמריקני
ובמשרד ההגנה חדרה ההכרה שאפשר לנצח ולהכריע מערכות מורכבות מבלי לסכן חיי אדם .ישראל
כשותפה בכירה של ארצות הברית ונסיינית מובילה זכתה לתקציבים ניכרים למחקר ,פיתוח וייצור.
הניצחון שהושג היה מדהים וחסר תקדים .בפעם הראשונה ,הפך ניצחון צבאי לניצחון גם בשדה המדיניות
והביטחון הלאומי ארוך הטווח .בזמן קצר להפליא הובסו אויבי ישראל לא רק בשדות הקרב אלא גם ברמת
התודעה ,ההסברה ,התקשורת ,ובלי לחרוג מכללי משפט בינלאומיים .הניצחון סימן את ראשית עלייתה של
ישראל למנהיגות הגלובאלית .הניצחון הכולל היה צבאי ותודעתי ,מדיני ומשפטי ,חינוכי ותקשורתי בו זמנית.
השילוב של כל ההיבטים נדרש כדי להביס באמת את אויבי האנושות ,שהתגלמו עתה בג'יהאדיזם
האיסלאמי.
העולם עמד משתאה מול ההישג הפנומנאלי הישראלי .מעולם לא נראו מחזות כאלה בשדה הקרב ובכלל.
תשומת הלב העולמית התמקדה בזירה החדשה במשך ימים רבים .ההערצה לישראל גברה לאין שיעור ,כמו
אחרי מלחמת ששת הימים ומבצע אנטבה ומעבר לכך .הניצחון הטכנולוגי האדיר סימן את ראשית עלייתה
של ישראל במדרגות המנהיגות הגלובאלית" .בראש כוחות הקדמה ,חוד החץ של העליונות האטסטרטגית
החדשה .מול כוחות המוות וההרס עמדה מדינה אחת וניצחה בגדול" ,בישרו הכותרות ברחבי הגלובוס.
ישראל הופיעה מעתה בזירת המזרח התיכון כמעצמה אזורית מובילה אולם פניה לא היו לכיבושים ,או
להתערבות בוטה בענייניהן של שאר מדינות האזור .את ניצחונותיה היא קטפה בשדות הכלכלה ,העליונות
הטכנולוגית ,המנהיגות המדינית ,והמופת המוסרי .ישראל הקטנה הפכה לצינור מרכזי להעברת השפע
לעולם בכל תחום אפשרי.
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פרק  : 04מיגור הג'יהאדיזם
מיגור הג'יהאדיזם
מלחמת העולם השלישית בעיצומה – מלחמת האסלאם לכיבוש העולם .לא תמצאו בה טורי שריון ,אוגדות
חי"ר המתנגשות בקרב חזיתי .מהגרים הנעים בכל אמצעי תחבורה או הולכים ברגל לעבר ארץ היעד
ומסתננים לשם בכל דרך האפשרית ,מתארגנים במהירות ומתחילים בכיבוש השטח .וכאשר בצד אחד
התחשבות ,הבנה ,חמלה ,רצון לעזור ובצד השני שום מעצורים ומנטליות של טורף – אפשר לדעת מראש
איזה צד ינצח.
(מיומנו של זקן השבט)
הג'יהאדיזם הוא מוטציה קיצונית ובלתי לגיטימית של האיסלאם.
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :האיסלאם אינו ג'יהאדיזם .הג'יהאדיזם על גווניו וסוגיו השונים הוא
דוקטרינה אסטרטגית ופוליטית שנולדה מתוך הקצנה של דת האיסלאם .זוהי דוקטרינת הכיבוש ,הדיכוי
והמוות שהמשיכה מבחינות רבות את הנאציזם באפיוניה הרצחניים ,התוקפניים והדכאניים .מבחינות
מסוימות ,היה הג'יהאדיזם עמיד בהרבה מההיטלריזם .הג'יהאדיזם מפוצל ,מאגר אנושי עצום עומד לרשותו
בכל מקום על פני הגלובוס מתוך מיליארדי המאמינים באיסלאם .ההיטלריזם היה תלוי ומותנה באדם
מרושע אחד .הג'יהדיזם דומה לסרטן אלים ורב גרורתי ,ומולו עמד העולם לכאורה חסר מענה".
איסור חוקתי כנגד ההסתה הג'יהאדית
יסוד חיוני במאבק הכולל בג'יהאדיזם היה בחקיקה מתאימה .היה צורך לסכל את האיום שבהסתה
הג'יהאדית ,באמצעות החוק לאיסור ההסתה הג'יהאדית .הג'יהאדיזם מעצם הגדרתו ועל פי ההיסטוריה שלו
זוהה עתה כאידיאולוגיה תוקפנית ,רצחנית ואויבת האנושות .החוק חל ויושם הלכה למעשה במסגדים,
במדרסות ,ברשתות החברתיות ובכל אתר.
"ההסתה היא ביצת הפעילות של יתושי הטרור והג'נוסייד .ההסתה היא הזרוע של האידיאולוגיה המוצהרת
של הטרור הערבי נגד היהודים .אין שום הבדל בינה ובין האידיאולוגיה הנאצית .משום כך יש לעדכן את
(יוסף דוריאל ז"ל לוחם,
החוק הקיים לעשיית דין בנאצים ועוזריהם כך ,שיכלול גם את ממשיכי דרכם".
והוגה לאומי).
הכיבוש האיסלאמי של אירופה המערבית
במחצית הראשונה של המאה ה 21-חזה העולם באימי ההשתלטות האיסלאמו-ג'יהאדית .ארץ אחרי ארץ
נפלו לרגליו במהירות .זה היה מהלך הכיבוש המדהים ביותר בהיסטוריה האנושית .אירופה נכבשה בלי אף
ירייה באמצעות ההגירה ,הגידול הדמוגרפי העצום ,הטלת האימה והטרור ,ההשתלטות על המרחב הציבורי,
האמונה הלוהטת ,ותרבות המוות והדיכוי .הכיבוש הושלם דרך הקלפי אחרי שהוקמו קואליציות עם מפלגות
השמאל באירופה והן הפכו עד מהרה לשפחותיו החרופות של הג'יהאדיזם .הדמוקרטיות של מערב אירופה
נפלו בסוף קורבן לליבראליות שלהן עצמן ,שעמדה חסרת אונים מול הפלישה העוינת .מי שקיווה כי באסיה
יתרחש תהליך שונה טעה .מדינות ענק כמו סין ,הודו וקוריאה לא מצאו את התשובה מול הג'יהאדיזם המכה
בהן מבפנים.
גם הנצרות הישנה באירופה עמדה לפתע כושלת וננטשת ,חסרת מאמינים .העלמות מוסד המשפחה,
ירידה דרסטית במספרי הילודה והתפוררות הקהילות האיצו את תהליכי ההרס .האיחוד האירופי עוד רמס
את הלאומיות והגאווה של מדינות היבשת .העולם באותן שנים עמד על פי התהום וממלכת החושך החלה
להתפשט על פני כדור הארץ.
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :אנחנו דנים הרבה בלקחי השואה .אבל לקח השואה האמיתי הוא לעולם
לא עוד! או ,איך נמנע שואה נוספת?
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"את מלחמת העולם בג'יהאדיזם בדרך הצבאית ,החוקתית ,המשפטית והמוסרית מובילים ישראל וארצות
הברית .מודל המלחמה דומה לזה שהדגים את מיגור ההיטלריזם .הג'יהאדיזם ייאסר בחוקת המדינה ובחוק
הבינלאומי ותוכרז עליו מלחמה דתית ותרבותית .איש לא נוגע לרעה בדת האיסלאם ,כמובן אלא במוטציה
הקיצונית ,האימפריאליסטית ,הטרוריסטית והדכאנית שלו.
הניצחון המרשים שהושג באופנסיבת ששת החודשים ובמהלומת ששת השעות שהנחיתה על אויביה -מינף
בעוצמה את מעמדה של ישראל כשחקן מרכזי וקטליזאטור לתיקון גלובאלי .בעקבות הניצחון הופכת מדינת
הלאום היהודי לשחקן מוביל ומָּ תווה את הדרך הנכונה עבור האנושות חפצת החיים".
על העולם להתאחד ולנצח את הג'יהאדיזם
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :כמו שהעולם עמד נגד היטלר וניצח ,כך על העולם להתאחד ולעמוד מול
הנאציזם הג'יהאדיסטי .מהלך כזה חייב להתחיל מבפנים ,אחרי תיקון יסודי של הדמוקרטיה הליברלית,
שהעניקה אזרחות אוטומטית לכל דיכפין ,מבלי לדרוש חובת נאמנות בסיסית למדינה ולאתוס המכונן שלה".
ארצות הברית ממתינה לישראל כדי להרים את נס המאבק בג'יהאדיזם
וינסטון צ'רצ'יל סימל את הניצחון על ההיטלריזם .דונלד טראמפ מסמן את הדרך הנכונה למלחמה
בג'יהאדיזם ,הוא ההיטלריזם המודרני .ארצות הברית ממתינה לישראל בציפייה דרוכה .הגיע הזמן שנרים
את נטל המאבק והניצחון ביחד עם בני בריתנו האמריקנים.
כפי שהעולם היה חייב למגר את האימפריה הנאצית במאה ה ,28-כך העולם אינו יכול להכיל את
הג'יהאדיזם המתפשט בעולם במאה ה .26-הג'יהאדיזם אינו רק הבעיה של ישראל ,ארצות הברית ואירופה,
הוא גם מכה בהודו ,אינדונזיה ,ברוסיה ואף בסין .הקורבנות הראשונים של הג'יהאדיזם הן ארצות המוסלמים
עצמם ,בעיקר במזרח התיכון .הג'יהאדיזם נוקט שם חורבן והרס ומדכא עד עפר את חירות האדם ורווחתו.
מיגור כוחות הג'יהאדיזם בעידן הגרעיני הופך להיות מעשה חיוני של הישרדות .קשה לתאר מה יקרה בעולם
ולעולם אילו ייפול ארסנל גרעיני בידיהם של קיצוני האיסלאם .לישראל אינטרס קיומי למאבק משותף לא רק
עם אירופה וארצות הברית אלא גם עם ארצות האיסלאם עצמן ,עם מדינות העימות מסביבנו ועם ערביי
ארץ ישראל.
האופנסיבה חייבת להיות מהירה ככל האפשר ועליה להתמקד במספר חזיתות בו זמנית .בחזית הצבאית
עצמה ,על ידי חיסולים ממוקדים בלתי פוסקים ורציפים של מנהיגי טרור ,ראשי הדת הג'יהאדיסטים,
מסיתים ודרשנים שמטיפים לרצח וג'נוסייד במסגדים ,במדרסות ובכלי התקשורת .המציאות הנוכחית
בישראל ובאירופה ,שבה המסגדים והמסיתים בתוכם הפכו לערי מקלט שאיש אינו מעז לחדור לתוכם-
חייבת להשתנות.
הטרור אינו פרי הייאוש ,כפי שנוהגים לטעון פייסנים של הטרור .הטרור הוא פרי התקווה דווקא ,התקווה של
הג'יהאדיזם לנחול ארצות ולהשתלט על העולם .לכן ,הניצחון על הג'יהאדיזם חייב להיות ניצחון מרחיק לכת,
שיחסל את התקווה לניצחון.
במשך מאות בשנים היה האיסלאם דת מקובלת ולגיטימית ,הדת השלטת באימפריה העותומאנית ובארצות
נוספות שהשתרעו על חלק ניכר מן הגלובוס .האפיון הקיצוני והאלים של האיסלאם הג'יהאדי מסוכן לעולם
כולו ,לקדמה ולשרידות האנושית .הג'יהאדיזם מבקש לרתום את האוכלוסייה למטרות של כיבוש והשתלטות,
הרס וחורבן מכוח אידיאולוגיה של רצח ,דיכוי ומוות .במובנים רבים הג'יהאדיזם מסוכן מהנאציזם שהיה
מבוסס על אישיותו המגנטית והשטנית של אדולף היטלר ,כאמור .הג'יהאדיזם מבוסס על דת שכוח ההתמדה
ויכולת ההישרדות שלה ארוכים מחיי רודן אחד.
מלחמת העולם מול הג'יהאדיזם
מלחמת העולם על הג'יהאדיזם בהנהגת ישראל וארצות הברית נחלה ניצחונות גדולים .העליונות
הטכנולוגית ,היתרון המוסרי ,התודעה העולמית והשילוב עם דוקטרינה משפטית וחוקתית הולמת הביאו
להכרעת בזק של פעילי האיסלאם הקיצוני .החללים במלחמה הזו מצד הכוחות הלוחמים לא היו רבים ,לא
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בקרב ארצות החופש ולא במדינות המוסלמיות והאחרות שבהן היכה הג'יהאדיזם שורש .מי שלא היה שותף
לפשע הג'יהאדיסטי לא שילם מחיר בדרך כלל ,בזכות שיטות הלחימה הכירורגיות המתקדמות.
כוחות בני הברית הם המשחררים הגדולים של העולם הערבי-איסלאמי מדורסנותו האלימה של
הג'יהאדיזם שהשליט את מרותו הטרוריסטית על חייהם וחתר להכנעת העולם .המוני המוסלמים במדינות
ערב ,באירופה ובכל העולם ,שנשאבו לתוך האיסלאם הג'יהאדי החלו להשתחרר מאובססיות של רצח ומוות
ששלטו בהם .אידיאולוגיית הרשע הובסה סופית.

פרק  :05הגאולה האוניברסאלית
אור לגויים  -הגאולה האוניברסאלית
מתוך מנשר תנועת הגאולה" :הנס הגדול של עם ישראל ומדינת ישראל אינו נתון בויכוח .עם נרדף ,מקובץ
מעמים רבים חוזר אל ארץ ייעודו ,מקים מדינה כנגד כל הסיכויים בתוך אוקיינוס ערבי -איסלמי עוין
שרוצה להשמידו ,עומד בניצחונות מופלאים ,מקים כלכלה נוסקת ,שחקן נחשוני בתחום המדעי טכנולוגי ,ועוד
ידו רבה לו .אם נלמד ונכיר בנס הגדול שבו זכינו נקבל פרספקטיבה ונוכל לבחון את הנס העתידי שיהיה
הרבה יותר מרומם ,מעל ומעבר למה שיעלה על הדעת".
מדינת ישראל הפכה סמל ומופת ,וכך סללה את דרכה למנהיגות אניברסאלית .הבה ונבחן את מה שהשיגה
עד כה:
 הדברת הג'יהאדיזם והפלשתיניזם. הצלחה סוחפת בהשכנת השלום הפנימי תוך השתלבות בונה ונאמנה של המיעוט הערבי הגדול בתוכה. ישראל הפכה למדינת העושר לכל .חומות הכלכלה הישנה והמעוותת נפרצו וננקטה מדיניות הקצאת כוחקניה נוסף לאוכלוסייה .המדיניות אומצה בידי אומות החופש תחילה ואחריהן העולם כולו ,והאנושות חוותה
בפעם ראשונה בתולדותיה את מיגור העוני בעולם.
 ישראל נעשתה חלוצת המהפכה הצבאית-טכנולוגית ,הוציאה את החיילים משדה הקרב ועברה לרובוטיקהלוחמת .החידוש הטקטי-אסטרטגי ,הצבאי והביטחוני שינה לחלוטין את תורת הלחימה ומנע פגיעה באנשים
לא מעורבים וחפים משפע..
 ישראל גולשת על צונמי התאוצה הטכנולוגית -מהפכנית בתחומי האנרגיה הירוקה ובשיקום הסביבה. הוקמו איים לאורך חופי ישראל ויובשו מרחבי התיישבות חדשים בים התיכון. ישראל חלוצת הננו-טכנולוגיה המולקולארית .הגשם המלאכותי שפיתחה ישראל באמצעות הננו-טכנולוגיההמולקולארית המתקדמת סייע לסלק את סופות החול והאובך המעיקות ,שהתגברו עקב שינויי האקלים
בארץ ובעולם.
 -ישראל מובילה בעולם בתוחלת החיים הבריאה של תושביה ,הנוסקת במהירות.
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 ישראל מובילה בקשת של מחקר ומדע טכנולוגיוהסייבר לוחמה.

פורץ דרך ,בהדגשה על תחומי הבינה המלאכותית

כך תרמה ישראל לעולם באופן ישיר והפכה אור לגויים:


העולם אימץ את מודל הדמוקרטיה של הזכויות והחובות והפך אותו לכלי חשוב במיגור הג'יהאדיזם.



בהשראתה של מדינת ישראל נוצר שלום גלובאלי שמבוסס על היתרונות הטכנולוגים העצומים של
אומות החופש .טרם היה זה השלום המושלם ומשטרי הדיכוי טרם הובסו ,אבל התהליך הגאולי-טכנולוגי
כבר הסיג אותם לאחור והכניס אותם למגננה.

חלוצה בטכנולוגיות שיקום כדור הארץ ,יצירת שפע אנרגיות ירוקות ,התפלת מים מסיבית הצלת הנהרות
ומקווי המים המתוקים.
בארצות הברית ובכל מדינות החופש המתינו דרוכים לבשורה הגדולה שתצא מירושלים .כולם ציפו לדרמה
הגדולה שעתידה לשנות את פני האנושות כולה .הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ,בעל הברית של עם ישראל
ומדינת ישראל כבר תפס את מקומו על במת ההיסטוריה העולמית .הוא הנשיא ה -מ"ה [ ]48של ארה"ב,
עליו נרמזה גם נבואת ישעיהו בפרק מ"ה אודות המלך כורש עבד השם .הנה כורש המודרני ממתין לעם
השם כדי להגשים את ייעודו האוניברסאלי.
ּומ ְתנֵּי ְמלָּ כִ ים,
ימינֹו ְל ַרדְ -לפָּ נָּיו גֹויִםָּ ,
כֹורש אֲ ֶשר-הֶ חֱ ז ְַק ִתי ִב ִ
ישעיהו פרק מה" :א כֹּה-אָּ מַ ר יְהוָּהִ ,ל ְמ ִשיחֹו ְל ֶ
חּושה
דּורים אושר (אֲ י ֵַּשר); ַד ְלתֹות נְ ָּ
ּושעָּ ִרים ל ֹּא יִסָּ גֵּרּו .ב אֲ נִ י ְלפָּ נֶיָך אֵּ לֵּ ְך ,וַהֲ ִ
אֲ פַ ֵּתחַ ִ --ל ְפתֹּחַ ְלפָּ נָּיו ְדלָּ ַתיִםְ ,
קֹורא
ּוב ִריחֵּ י בַ ְרזֶל אֲ ג ֵַּדעַ  .ג ְונ ַָּת ִתי ְלָך אֹוצְ רֹות חֹּ ֶשְךּ ,ומַ ְטמֻ נֵּי ִמ ְס ָּת ִריםְ :ל ַמעַ ן ֵּת ַדע ,כִ י-אֲ נִ י יְהוָּה הַ ֵּ
אֲ ַשבֵּ רְ ,
ְב ִש ְמָך--אֱ ֹלהֵּ י י ְִש ָּראֵּ ל .ד ְלמַ עַ ן עַ ְב ִדי ַיעֲקֹּ בְ ,וי ְִש ָּראֵּ ל ְב ִח ִירי; וָּאֶ ְק ָּרא ְלָך ִב ְש ֶמָך ,אֲ כַנְ ָך וְל ֹּא י ְַד ְע ָּתנִ י"..
"...המשימה של הצלת המערב מהרס עצמי .המשימה היא כלל אנושית .אבל היא לא תוכל לצאת אל
הפועל מבלי שהתרבות המערבית תרד לעומק המשמעות ההיסטורית של תחיית עם ישראל בארץ ישראל;
מבלי שתבין שחזרת יש ראל למקומו הטבעי במפת האנושות היא תנאי לשיקום האדם בכלל והמערב בפרט;
ומבלי שתכיר בכך שתחיית ישראל בארצו וחזרתו לעצמו ,לתרבותו ולערכיו ,היא אינטרס כלל-אנושי ראשון
במעלה.
בלי ההשראה המוסרית הישראלית המתוקנת שתתווה לאנושות את הדרך כיצד להרכיב יחד את שלושת
היסודות – הקדש ,האומה והאדם – לא תוכל התרבות המערבית להמשיך להתקיים ככזאת .והתנאי
לאפשרות להיות ניזון מההשראה הישראלית הזו הוא חזרתה מיחסה לישראל ההיסטורי בכלל ולמדינת
ישראל ולתחיית ישראל בארצו בפרט .אין למערב מקור אחר להתחדש ממנו; אין לו מגדלור מוסרי אחר; אין
לו מקור אחר של דוגמה לחיוניות לאומית ,בריאות ,חפץ חיים ומסירות נפש מתוקנת .תחיית ישראל בארצו
היא חזרתו לתפקידו וייעודו – ישראל בין העמים כלב בין האומות .המערב יכיר בכך; לא תהיה לו ברירה ,אם
נותר בו עדיין זיק של חפץ חיים .וגם אנחנו נכיר בכך .גם לנו לא תהיה ברירה".
(מוטי קרפל – בלוג המהפכה האמונית  11בנובמבר http://blog.emuni.co.il/2016/11/blog- 2411
)post_16.html

העולם מתמלא שנאה כלפי ישראל בגלל סירובה למלא את תפקידה
"ככל שישראל בורחת ומסרבת להרים את נטל ייעודה ,כך העולם המייחל בכוח איתנים בלתי מודע
להתגשמות יעודה ,יוצא מדעתו בגלל סירובה של ישראל למלא את תפקידה ומתמלא שנאה כלפיה,
ההולכת וגוברת ככל שאנו נכנסים אל תוך המלחציים של אחרית הימים .תופעת הנגד ההפוכה לכך :כחלק
מהותי מתהליך אחרית הימים ,מתעוררים הגויים אוהבי ישראל ואיתם באופן מפתיע גם מוסלמים רבים
בעולם הערבי .על ישראל המגשימה את ייעודה ,להושיט ידה לשיתוף פעולה עם הגויים תומכי ישראל ,ואל
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להסיק מהתנהלותם הנפשעת של גויים רבים ,לאורך אלפי שנים ,לגבי יחסם ואהבתם של הגויים אוהבי
ישראל .אלה יעברו טרנספורמציה ויגלו בישראל את העם המשיח ,ואין הם באים חלילה בכוונה לשנותו,
להפך ,הם ממוגנטים מכוח ייעודה המשיחי של ישראל ,כפי שהם תופסים אותו.
(דמיטרי רדישבסקי – ציונות אוניברסאלית)
בשלב זה נפתחה הדרך ל'ציוויליזצייה של אחרית הימים' .בעולם התקיים תהליך ארוך ומפתיע של כינון
שלום דה-פאקטו ,הנסמך על מנופי הכוח הטכנולוגים-ביטחוניים-צבאיים .ההכרעה המהירה וחסרת התקדים
לימדה את העולם כי יש מי שמחזיק במקל גדול ושומר על הסדר ,החוק והמוסר ועכשיו גם על השלום.
מעתה יש מי שיכול להתמודד ביעילות ובהצלחה עם האיומים הקיומיים על המין האנושי ,המתחדשים ללא
הרף.
ִשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרב ,וְל ֹּא-י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָּ ָּמה"( .ישעיהו
יתֹותיהֶ ם ְלמַ זְ מֵּ רֹות--ל ֹּא-י ָּ
ֵּ
בֹותם ְל ִא ִתים ,וַחֲ נִ
"וְכִ ְתתּו חַ ְר ָּ
פרק )
לצד שלום גלובאלי המאובטח בעליונות טכנולוגית ובהתעלות מוסרית ,החלו בעיות היסוד של כדור הארץ
למצוא את פתרונן .תהליך הטיהור והשיקום של הזיהום האקולוגי והרס הסביבה ,פרי הבאושים של
התנהגות המין האנושי -החל לתפוס תאוצה באמצעות הננו -טכנולוגיה המולקולארית .מדובר בטכנולוגיה
העובדת לפי העיקרון של החיים האורגניים :יצירה – בריאה -ייצור ,הכל מלמטה למעלה ,מהמולקולות לתאים
ולרקמות ,לאברים וליצור החי .הננו-טכנולוגיה המולקולרית החלה לשקם את כדור הארץ ,מולקולה אחר
מולקולה .כך נגאל כדור הארץ  ,והפך מטוהר מזיהומים ,עתיר משאבים ובעל אנרגיה מתחדשת ושופעת.
בעידן הזה ,עושר כלכלי היה לנחלת הכל ,העוני הפך למושג של העבר ,תוחלת החיים התארכה אל מעבר
לדמיונם של בני העידן הישן .מעל כל אלה ריחף החזון האתי שהבטיח את ההתעלות המוסרית לעידן
אחרית הימים ,שכל כולו תמצית נבואתם המוסרית של נביאי ישראל.
ִירּושלָּ ִם .ב וְהָּ יָּה ְבאַ חֲ ִרית הַ י ִָּמים ,נָּכֹון י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית-יְהוָּה
ְהּודה ,ו ָּ
ְש ְעיָּהּו בֶ ן-אָּ מֹוץ ,עַ ל-י ָּ
א הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶשר חָּ זָּה ,י ַ
ְבר ֹּאש הֶ הָּ ִרים ,וְנִ ָּשאִ ,מגְ בָּ עֹות; ְונָּהֲ רּו אֵּ לָּ יו ,כָּל-הַ גֹויִם .גוְהָּ ְלכּו עַ ִמים ַר ִבים ,וְאָּ ְמרּו ְלכּו ְו ַנעֲלֶ ה אֶ ל-הַ ר-יְהוָּה אֶ ל-
ְשפַ ט בֵּ ין
ירּושלָּ ִם .ד ו ָּ
תֹורהְּ ,ודבַ ר-יְהוָּה ִמ ָּ
ָּ
בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַיעֲקֹּ ב ,וְיֹּ ֵּרנּו ִמ ְד ָּרכָּיוְ ,ונ ְֵּלכָּה ְבאֹּ ְרחֹּ ָּתיו :כִ י ִמצִ יֹון ֵּתצֵּ א
ִשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרבְ ,ול ֹּא-
יתֹותיהֶ ם ְל ַמזְ ֵּמרֹות--ל ֹּא-י ָּ
ֵּ
בֹותם ְל ִא ִתים ,וַחנִ
הַ גֹויִם ,וְהֹוכִ יחַ ְלעַ ִמים ַר ִבים; וְכִ ְתתּו חַ ְר ָּ
י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָּ מָּ ה{ .פ} (ישעיהו ב')

הארכת תוחלת החיים הבריאה של האדם – .ראה ניספח מס'
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חלק שני :תנועת הגאולה
פרק  :06תנועת הגאולה
אוואנגארד פורץ דרך ,שלפתע מצא את דרכו סלולה אלי שלטון והגשמה.
"וכשהחיים הכלליים מבשילים לידי מדרגתם הגבוהה ,מתעוררים כל הכוחות הכלליים ,וכל הסביבה
העולמית ,המעשית והרוחנית ,הנוגעת בהם ,וכל המקורות העליונים ,שמהם הם צומחים ועולים ,לפעול
ולעבוד ביסוד היצירה של הישועה ,ישועת הכלל וישועת העולם" (הרב קוק ,אורות הקודש ,ג')
שני יעדים עומדים לפני תנועת הגאולה ועליה לחתור להגשמתם בו זמנית:
א .הקמת כוח לאומי ציבורי חוץ פרלמנטרי רחב היקף כדי לבלום את המגמה של מנהיגים
המדברים בשם הימין ופועלים לקדם את יעדי השמאל.
ב .הצגת חזון ריאלי רחב היקף ומרחיק לכת שאליו יש לחתור .החזון יכול שיהיה נתון לויכוח,
שינויי גרסה ודיון מקיף.
יחד עם זאת ,במסגרת החזון יש להגדיר היטב מכנה משותף מינימלי:
 ריבונות בארץ ישראל המערבית תוך התנגדות מוחלטת וחסרת פשרות לכל מדינה
פלשתינית בארץ ישראל המערבית.
 החזרת הריבונות והמשילות לדמוקרטיה היצוגית וביטול המהפכה הבלתי חוקית של
המשפטוקרטיה.
 כינון חוקה ובמרכזה חוק חוקתי מכונן :ישראל כמדינת הלאום היהודי.
מתוך מנשר תנועת הגאולה:
"מדינת ישראל בת זמננו היא נקודת ארכימדס שממנה ניתן למנף את טובת העולם ולחולל את מהפכת
הגאולה הגדולה והגלובאלית .שנאת ישראל בעולם; תעמולת הזוועה כנגדה; החתירה להקמת מדינת אויב
איסלאמית בליבה; שנאת השמאל הרדיקאלי כלפי המדינה; הצטרפות אליטות הכוח בישראל למסע הקעקוע
של מדינת הלאום היהודי --הכול קשורים אלה באלה ושורשם בסירובה של ישראל להגשים את ייעודה,
להפוך אור לגויים ולהתחיל להתניע את תהליך הגאולה הגדולה.
" ישראל חייבת להתנער ולזנוח את האסטרטגיה של השיתוק וההתגוננות ולעבור לתודעה חדשה ,מנצחת
ומבוססת על צדקת דרכנו .ביום הזה נניח את הבסיס ואת נקודת המוצא ,הנקודה הארכימדית ,שממנה ניתן
למנף את העולם לגאולה הגדולה ,גאולת האנושות וגאולת הפלנטה".
עלייתה של תנועת הגאולה
"בשעת דמדומים זו לאנושות פרצה לחלל העולם תנועת הגאולה .הדחף המשיחי שליווה את העם היהודי
מקדמת ימיו לבש עתה פנים חדשות .תנועת הגאולה הציגה חזון גדול יותר מאשר לאומנות צרה ,רב יותר
מאשר ארץ ישראל השלמה ,כביר יותר מאשר בניית בית המקדש ,מרחיק לכת הרבה מעבר לגורל ישראל
לבדה.
" הכוחות שקרעו לגזרים את העם ואת החברה הישראלית לאורך הדורות שולבו עתה בסינתזה מופלאה
וקונסטרוקטיבית .כוחות פוליטיים מגוונים ואף מנוגדים נרתמו לגל ההולך ומתעצם של התהליך הגאולי".
הרקע לעלייתה של תנועת הגאולה
בימים של פילוג וקיטוב עמוק בעם ישראל הופיעה תנועת גאולת ישראל .בארץ מתחוללת באותה עת
מלחמת אזרחים סמויה ועימותים אינסופיים בין הקצוות :נאמני הלאום היהודי וארץ ישראל מול השמאל
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האנטי-ציוני והפוסט ציוני .נוסף על העימות הפוליטי נקרעה החברה הישראלית בסכסוכים ושנאות ישנות ,בין
מזרחים ואשכנזים ,חילוניים ודתיים ,עשירים ,עניים ואנשי המעמד הבינוני שדרשו צדק חברתי .התקשורת
וארגוני קרנות החתרנות השונים דאגו ללבות את האש .זה היה חלק חשוב בקונספירציה שמטרתה הייתה
להשיג עולם ללא ישראל.
במסמך היסוד של תנועת הגאולה נכתב:
"ביכולתם של ארגוני הימין להשיג מימון רב היקף ולקדם מועמדים ראויים בתוך מפלגות הימין ,שהרכיבו
את הקואליציה השלטונית .המועמדים הללו יגבירו את ההשפעה הפנימית ויסיטו את המדיניות הנוהגת
במדינה .קברניטי הימין נכנעו עד עתה להשתלטות העוינת של הדיקטטורה השיפוטית וארגוני השמאל
הקיצוני ששלטו בכיפה .לא עוד!
" את מהפכת אחרית הימים הגדולה אפשר לחולל רק כאשר שתי הידיים מונחות על הגה השלטון .מתוך כך
על התנועה שלנו ,שמתניעה ומקדמת את המהפכה הגאולית ,להגיע לשלטון ועוד קודם לכן ללמוד וללמד
כיצד ניתן להגיע לשלטון".
קודם לכל יש להבין לעומק את התהליך הגאולי המורכב מהמהפכות המשולבות שאותן תיארנו בפרקים
הקודמים .יש להתחבר לחזון האדיר והריאלי ולראות מקרוב איך התהליך הגאולי מתפתח ולובש צורה .הבנת
התהליך הגאולי היא עצמה המפתח העיקרי להצלחה .את תובנות העומק הללו יש ליישם בכל מערכיה של
התנועה.
השיפור הקיברנטי של תנועת הגאולה
כל מעש אנושי צפוי בהכרח לטעויות ,משגים וכישלונות ,אף אם דרכו להצלחה מובטחת .התנועה הגאולית
מראשית דרכה אימצה את השיטה הקיברנטית ,תיקון טעויות תוך כדי תנועה והתקדמות .למה הדבר
דומה? טיל מונחה אל המטרה ,טועה בדרך וסוטה מן המסלול אבל התיקון השוטף של טעויותיו מבטיח את
ההתבייתות שלו על המטרה .כך גם התנועה הגאולית :פועלת ויוזמת ,יוצרת ומגיבה ,אך כל הזמן לומדת
מטעויות ,מפיקה לקחים ,מתקנת ומשפרת את מהלכיה ,מטפחת תרבות של דיווחי אמת וסלידה מדיווחי
שקר ,מתקנת באופן שוטף את השגיאות על בסיס מידע אמיתי ,ותוך כדי כך חותרת ללא הרף ליישום
אופטימלי של מטרותיה.
תורמים ,אינטלקטואלים ,דוברים ומרצים ,יצרו צוותי חשיבה שהתדיינו ביניהם באופן שוטף ויישמו טכניקות
פעולה סדורות .דרכי ההתנהלות וקבלת ההחלטות הלכו והשתפרו ,עמדו לביקורת בונה והפקת לקחים.
המסרים היסודיים של התנועה היו קלים להבנה והוצגו היטב על ידי מיטב בעלי הכישרונות .המסרים פרטו
על נימים עזים של אמונה וידע ,מאווי לב משיחיים מחוברים עם דמיון יוצר וחסר מנוח של הגניוס היהודי.
השאיפה לביטחון ,עוצמה ושגשוג כלכלי התמזגה עם פריסת היכולת הטכנולוגית ,ההתחדשות והעליונות
הישראלית יחד עם האתוס של עם ישראל כאור לגויים .התנועה נשאה גם את הבשורה להארכת תוחלת
החיים הבריאה של בני האדם שכבר המתינה על פס היצור של העתיד .השילוב הפוליטי של כוחות שונים
ולעתים מנוגדים התברר כשילוב מנצח תחת ברכת שמיים רבה.
בתוך הקיבעון האידיאולוגי שאפיין את המפה הפוליטית באותם ימים פרצה תנועה חדשה שבנתה מסד
אטרקטיבי וריאלי מאין כמוהו .טובי המסבירים ,השחקנים ,הנואמים ,הרבנים ,אנשי הרוח ,המרצים ,המורים,
המאיירים ,המפיקים ,האמנים ,הבמאים ובעלי הכישרונות האחרים נרתמו להעביר את המסר בפשטות
וביעילות .הם סחפו את הציבור הלאומי ,את מפלגות המרכז ואפילו חלקים בשמאל .הנתיבים של התנועה
הגאולית לשלטון בישראל נפתחו לרווחה.
האמנויות והתנועה
היבט חשוב נוסף שהבליט את התנועה והפך אותה גדולה ופופולארית היה המגוון הרב של כנסים ,מופעים
ועצרות ברחבי המדינה .בעזרת המימון השופע (על מקורות המימון ודרכי ההשגה ראה בהמשך) גויסו מיטב
האמנים בארץ לכל אירוע המוני של התנועה ,ומשכו עשרות ומאות אלפים .הכנסים ועצרות התמיכה הצטיינו
ברמה מוזיקלית גבוהה ,בימוי וליהוק עשירים .תכנית האירועים והטקסטים נכתבו בידי מיטב האמנים,
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הכותבים והיוצרים .המפיקים והבמאים היו גם הם מהשורה הראשונה .היו מהם שהתחברו בחוזקה למסרים
של התנועה ופעלו בהתנדבות לקידום המטרות והמסרים.
מסמך פנימי שהוציאה התנועה בראשית דרכה מלמד:
.6המבט חייב להיות כפול ,אך בהיר וחד .מבט על השלב הראשון של המהפכה הלאומית ,אך בו בעת מבט
ממוקד במהפכה האוניברסאלית.
 .2שכנוע מובילי דעת קהל אישים בעלי השפעה ,בלוגרים ופעילים בעלי עמדה פוליטית וציבורית בצדקת
המסר הרעיוני והריאליות של המהפכה הלאומית והגלובאלית .הדגש בעבודת ההסברה יונח על דוקטרינת
הקצאת כוח הקניה ואתוס החירות הכלכלית.
 .3למען הסר ספק ,המהפכות עליהן מדובר נעשות בדרך חוקית לעילא .בשום אופן אין המדובר במהפכה
שנוקטת באמצעים בלתי חוקיים או בלתי חוקתיים.


התנועה החלה לקיים ראיונות עם פוליטיקאים ואנשים בעמדות מפתח ,המגלים עניין במסריה.
באמצעות הראיונות אנחנו מאתגרים את המרואיינים לעבר יעדי המהפכה הלאומית והאוניברסאלית
ופותחים מסילות ללבם .מנקודת הראות של הפוליטיקאים ואישי הציבור ,החיבור של אידיאולוגיה
מהפכנית עם הצלחה אלקטורלית הוא השילוב המנצח.
במקביל ,התנועה מפיצה את המסרים ברשתות התקשורת החדשות ומגיעה למאות אלפים ואף
למיליוני גולשים ועוקבים.
כדי לקדם את הגישה לפוליטיקאים בכירים התנועה מארגנת חוגי בית ומפגשים רחבים יותר,
שאליהם הם מוזמנים ומגיעים בשמחה .במפגשים אלה משתתפים תומכי תנועת הגאולה עם קהל
ימני שאינו מוגדר עדיין .מתכונת המפגשים :תחילה ניתנת רשות הדיבור לדוברי התנועה
המוכשרים שמציגים בקצרה את האידיאולוגיה הגאולית בדגש על המהפכה הלאומית .הדברים
מתקבלים באהדה בקרב המשתתפים באירוע והפוליטיקאי מגיב על המסר ,מפנים את הפוטנציאל
של התמיכה פוליטית שגלום בחזון הגאולי ומתחיל לפתח הזדהות איתו  .כך מתחיל גיוס
הפוליטיקאים הבכירים במפלגות הימין לתמיכה ברעיונות התנועה.



התנועה מקדמת ומריצה מנהיגים מקרב תומכיה ומסייעת להם להיבחר לכנסת .כך מגייסת
התנועה את האליטה הפוליטית הלאומית הבאה במפלגות הימין ובקרב הכוחות הפוליטיים החוץ
פרלמנטריים האותנטיים של נאמני הלאום והארץ.




השתלבות במפלגות השלטון הלאומיות
באותן שנים שלטו המפלגות הגדולות בפוליטיקה הישראלית .התנועה הגאולית הציבה לעצמה יעד להתקדם
בשדרה המרכזית ולכבוש את "מפלגת עם ישראל" ,מפלגת השלטון .חוקת מפלגת עם ישראל הדגישה את
המחויבות להתיישבות ביהודה ושומרון ואת שלמות הארץ ותאמה את האידיאולוגיה המדינית של המהפכה
הגאולית .ההשתלבות במפלגת עם ישראל ובתנועות הימין השונות הייתה נכונה פרקטית ומוסרית.
התמיכה של התנועה במועמדים נאמני ארץ ישראל ומתנגדי הדיקטטורה המשפטוקרטית הגבירה את
העוצמה של הכוחות הלאומיים האותנטיים בתוך הימין בישראל .פעילות פוליטית זאת של התנועה חיזקה
את כוחה הציבורי והשפעתה של התנועה בתקשורת ,ברשת החברתית ובבחירות המקדימות במפלגות.
השילוב בין פעילותה הציבורית של התנועה והשתלבותה במפלגות הימין ,יחד עם מקורות מימון חדשים
שנפתחו יצר סינרגיה שהאיצה מאוד את ההצלחה הפוליטית של התנועה.
במעש המהפכני שלה סייעה תנועת גאולת ישראל לחלץ את מפלגות הימין המסורתיות משנים של קיפאון
פוליטי.
הנימוקים לפעולה בתוך מפלגות השלטון הקיימות
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במסמך אופרטיבי פנימי של התנועה נכתב" :עלינו להתבסס בתוך מפלגות השלטון שמצעיהן וחוקתם
תואמים את שלנו המנהיגות הנוכחית תקועה בסטטוס קוו שכבר אבד עליו הכלח .אנו כאן כדי שמתוך
ובאמצעות מפלגות השלטון הלאומיות ובתוכן נגיע לשלטון ומשם תיפתח המהפכה .אין זה בלתי מוסרי לפעול
בתוך מפלגת השלטון המרכזית .אנו מכירים את חסרונותיה ,מבקרים את הפשרות המדיניות שהיא מוכנה
להן ,אך מקבלים ברצון את תנאי ההצטרפות ויחד עם זאת מישירים את מבטנו אל היעד וחותרים אליו כל
הזמן .אנו ממשיכים קדימה ללא רתע עד שנחולל את מהפכת אחרית הימים ,מהפכת הגאולה של עם
ישראל והאנושות כולה".
עידוד הפעילות וההתנדבות של תומכיה
תנועת גאולת ישראל עודדה את תומכיה לפעילות ,להשתתפות וליצירה ודרבנה אותם לחתור לעמדות
מנהיגות .ההיענות הייתה גבוהה מן המצופה .מנהיגים ,כלכלנים ,אינטלקטואלים ,שחקנים וזמרים ,יוצרים,
בוני אתרים ,אנשי פרסום וקידום מכירות ,דוברים ,מרצים ,נואמים ,אנשי תקשורת ויחסי ציבור ,מומחים
לרשתות חברתיות ,מקדמי מכירות במרשתת ,מפיקי סרטים וסרטונים .כולם שמחו לקחת אחריות ולשאת
בנטל השליחות וההסברה המקצועית והמודרנית של מטרות התנועה.
התנועה השקיעה רבות בחיזוק ההשכלה ,הדעת ,הידע ,ההבנה ,האמונה והמחויבות לפעילות של חברי
התנועה .התנועה הצליחה להציף את המסרים באמצעים חדשניים ומגוונים :הרצאות מרתקות ,סרטונים
במרשתת ,קורסים והכשרות .נוצרה פעילות ענפה שאליה נרתמו החברים בהתלהבות וחדוות עשייה ,והכול
מתוך תרבות דיונים גלויה ופתוחה .התנועה שמה דגש על טיפוח קשרים חברתיים שבין תומכיה וחבריה. .
הסחף אל התנועה הלך והתגבר .ציבור רב גילה עניין ובא לתרום :דתיים לאומיים על מגוון העמדות
וההשקפות ,אנשים לאומיים שאינם דתיים ,ספרדים דתיים וחרדים ,חילונים וציבור רחב בלתי מזוהה.
התנועה הפכה מגנט רב עוצמה שהדביק אליו רבים מכל קצווי הקשת הפוליטית והחברה בישראל.

הפרדה בין המנהיגות הבלתי מפלגתית למנהיגות הפוליטית מפלגתית
בתנועת הגאולה הונהגה הפרדה בין הפוליטיקאים ,שהיו נתונים ללחצים יומיומיים חריפים בתוך
ההתגוששות הפוליטית המתישה והתובענית ,לבין המנהיגים ,הוגי הדעות ומתווי הדרך .המודל הידוע של
המפלגות החרדיות ,שמעליהן עומדות מועצות החכמים וגדולי התורה התקיים גם כאן .מנהיגי התנועה נותרו
עם מאגרי האנרגיה ושלוות הנפש הדרושים כדי להנהיג את המהפכה העקרונית ,נישאים מעל גלי הפעילות
הפוליטית והציבורית השוצפים והמסוכסכים ,בוחנים את ההישגים וצופים פני עתיד .זוהי דוקטרינת
ההנהגה הבסיסית שליוותה את התנועה מיומה הראשון.

ההתבססות הפוליטית של התנועה
מלכתחילה הוצג גם יעד הגיוס לתנועה :כעשרת אלפים תומכים אקטיביים ועוד מספר גדול בהרבה של
תומכים בלתי מוגדרים .אלה יצרו את מנופי הכוח המפלגתיים ועמדו על נקודת הזינוק הריאלית להגה
השלטון .ה תנועה העצימה את כוחה הציבורי והפוליטי בשורה של שיתופי פעולה מגוונים עם גורמים שונים
בתוך מחנה הימין ,כוחות ציבוריים ,פוליטיים ותקשורתיים של נאמני הלאום היהודי .שיתוף הפעולה ההדוק
סייע לקדם גוש פוליטי מאוחד ורב עוצמה בדרך לשלטון במדינה .הפעילות הדו-זרועית המחושבת של גאולת
ישראל בתוך מפלגת השלטון ובשדה הלאומי הפוליטי הימני שמחוצה לו (מפלגות ותנועות ימין חוץ
פרלמנטריות) נחלה הצלחה רבה ,מעבר למצופה.
בהדרגה התעוררה תמיכה ציבורית שחצתה את רוב שכבות העם .הזרם הלך והתגבר עד שחשמל את
תהליך הגאולה האוניברסאלי שרק המתין לניצוץ .העולם עמד עתה להשתנות בתוך זמן קצר.
המרת האנוכיות כצינור לשפע האלוקי
המודעות הרבה לסכנת ההיבריס ,אותו שיגעון גדלות שבו נתקפים מנהיגים גדולים כקטנים -סייעה לפתח
את מנגנון ההגנה היעיל .החטא הקדמון של מנהיג הוא היוהרה העצמית שבה הוא מתמלא מכוח המעמד
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והשררה ,הנוחות והחנופה ,עד שהוא הופך מסוכן לעצמו ולסביבתו .המנהיג בתנועת הגאולה נשמר היטב
מפני ניפוח האגו .סדנאות והדרכות ליוו כל מועמד להנהגה ןלמדו אותו לחדד את המודעות לתהליך ולתעל
את הרצון האישי לטובת המסע הגאולי .גם חברי התנועה הבינו את גודל השעה ועוצמת האירועים ונרתמו
בהדרכת אנשי מקצוע ואנשי קבלה "למסע להמסת האגו" :להמיר את הרצון לקבל ,ברצון לתת כדי לשמש
כצינור לשפע האלוקי לרווחת העולם.
שקיפותה הפיננסית של התנועה
כל הפעילויות הכספיות של התנועה ,התרומות וההוצאות היו חשופים לעיני כל .השקיפות שכפתה התנועה
על עצמה נעשתה גם בימים שבהם היא הנהיגה את המדינה .בכך היא הדגימה מופת של מלחמה
בשחיתות מול העולם .השקיפות הגבירה גם את האמון בתנועה ,ותרמה לפופולאריות הגואה שלה.
חירות כלכלית ,במסריה של תנועת 'קוממיות ישראל'
התברר שהמהפכה הכלכלית ,היוותה את הקלף הפוליטי המנצח ,גם במערכות ההסברה של התנועה.
התנועה גילתה שנקודת הפריצה הגדולה שלה ,מוקד האטרקטיביות לציבורים הולכים וגדלים מכל
קצווי הקשת הפוליטית הייתה הדוקטרינה הכלכלית .המהפכה הכלכלית זכתה חיש מהר לפופולאריות
רבה ומינפה את שאר יעדי התנועה .קל היה לאדם הממוצע לתפוס את ההשלכות של ההגדלה הריאלית
בכוח הקניה שלו; קל היה להבין כיצד הדבר תורם לכלל הכלכלה ,להגברת העושר של האוכלוסייה כולה
ולהון האישי שלו .גויסו מיטב המרצים כדי ללמד ולהסביר את הפרדוכס הטכנולוגי -כלכלי ואת פתרונו ,לשם
כך גם התקיימו קורסים וסדנאות ,און ליין ואוף ליין שהעבירו ,המחישו והפיצו את המסר של שפע כלכלי לכל.
הסוגיה הכלכלית שהובנה בדרך כלל על ידי הציבור זכתה באהדה חוצת מפלגות .בקרב הציבור רווחו עתה
מונחים כמו כסף בר-קיימא וחירות כלכלית ,תאוצה טכנולוגית ,רובוטיקה שמחליפה את העובד האנושי
והגדלת כוח הקניה של היחיד והכלל .אנשים החלו להבין ולהפנים את הדרך להתעצמות כלכלית מרחיקת
לכת שתחלחל לכל שכבות האוכלוסייה .שיפור איכויות הסביבה ,איכות החיים ,איכות העבודה והפנאי
והארכת תוחלת החיים הבריאה המתינו מעבר לפינה .האוכלוסייה בארץ ובעולם החלה כבר לקטוף את
פירות הכלכלה החדשה .החירות הכלכלית אפשרה כבר הקצאת כסף בר קיימא לכל אחד .האנשים הבינו כי
העושר והשגשוג היו מונחים מתחת לרגליהם ,אך עד עתה לא השכילו להגיע אליו.
הייתה זאת בעצם דוקטרינת היציאה מעבדות לחירות כלכלית ,שהגדילה מאוד את הפופולאריות של תנועת
הגאולה .הכוחות השמרנים ובעלי האינטרס התנגדו כמובן בכל כוחם למהפכה הכלכלית הגדולה .הם ביקרו
את הדוקטרינה הכלכלית החדשה והאשימו את מחוללי השינוי בנוכלות ושרלטנות ,במקרה הרע ,או
בתמימות וחוסר מקצועיות ,במקרה הטוב .תנועת הגאולה שנעה בדינמיות קדימה הצליחה להדוף את גלי
הביקורת ולהפוך אותם למנועי שכנוע וקידום רעיוני .הכלכלנים הקונבנציונאליים ,מתנגדי הקצאת כוח הקנייה
נותרו מאחור ,אוחזים בשארית כוחותיהם בדוקטרינה הישנה ,זו שהעשירה את המעטים ומנעה חירות
ורווחה כלכלית שופעת מכלל האוכלוסייה.
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פרק  :06ידידי התהליך הגאולי – התנועה האוונגליסטית הגלובאלית
ידידי התהליך הגאולי – התנועה האוונגליסטית הגלובאלית
"הנה ,טוענים חז"ל ,עתידה הנצרות – זו שהתיימרה במשך אלפיים שנה לרשת את ישראל ,את תורתו ,את
ייעודו ,את ארצו ואת בירתו – 'להחזיר עטרה לבעליה'.
"וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו ,אינן אלא לישר דרך למלך המשיח,
ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד .שנאמר :כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'
ולעבדו שכם אחד"...
(רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד).
"והנה ,מייק פנס ,אוהב ישראל מובהק ,ונוצרי מובהק ,מגיע השבוע לירושלים – גם כנוצרי – על מנת 'להחזיר
עטרה לבעליה' .מומלץ להקשיב לנאומיו ולדבריו גם ,ואולי בעיקר ,מן הזווית הזו .אנחנו חיים בסרט .בשטף
אירועים מטה-היסטוריים שכל הדורות של אבותינו יכלו רק לחלום עליהם.
ברוך בואך לישראל ,מייק פנס .חכינו לך אלפיים שנה".
(מוטי קרפל ) /http://blog.emuni.co.il/2018
“שני ארגונים בלתי מוכרים בעליל לאוזן הישראלית יזמו את האירוע' – CUFI .האיחוד הנוצרי למען ישראל',
ו־' ,RJCהמועצה היהודית רפובליקנית' .הראשונים אוונגליסטים המאמינים שישו הוא המשיח ,ואילו את
המועצה מאיישים ברובה יהודים אורתודוקסים למהדרין ,שלפי אמונתם המאמינים בישו עובדים עבודה זרה.
אף על פי כן ,שתי התנועות משלבות ידיים ,ולא רק ישראל היא המצע המשותף .זהו איחוד כוחות בעל
השלכות תיאולוגיות ,פוליטיות וחברתיות ,מרעידות שמיים וארץ .וכך ,חרף הסתירה הדתית החריפה,
התכנסו שומרי המצוות ושומרי הנצרות באולם אחד .הדרך להתגבר על הפער התיאולוגי היא התמקדות
בברית הישנה ,כלומר בתנ"ך ,שממילא מקובל על שתי התנועות כמקור ההשראה העיקרי.
חשוב לדעת שמעבר להיבט התנ"כי יש עוד אדני יסוד שמחזקים את הקשר הנפשי בינינו ובין הנוצרים
האוונגליסטים .אחד מהם הוא "חוב הכרת הטוב" .הכומר ג'ון הייגי ,אחד הדוברים בפתיחת השגרירות
האמריקאית החדשה בירושלים ,אמר פעם" :יש לנו חוב של הכרת תודה לעם היהודי ,שנתן לנו את האבות,
את הנביאים .העניין הוא כזה :אם תתעלמו מהתרומה היהודית לנצרות ,לא תישאר לכם נצרות .היהודים לא
זקוקים לנצרות כדי להסביר את קיומם .הנוצרים אינם יכולים להסביר את קיומם ללא היהדות".
אנחנו גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ,אי של שפיות בתוך אזור אנטי־מערבי סוער ,מה שמוסיף
לתמיכה האיתנה של האוונגליסטים .כדברי המטיף האוונגליסטי הידוע ג'רי פאלוול ,ב־" :1954כאמריקני
שוחר חופש אני יודע היטב שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ,והידידה האמיתית היחידה
שיש לנו שם".
חשוב לדעת שהפסוק החשוב ביותר בתנ"ך מבחינת המאמינים האוונגליסטים מופיע בבראשית י"ב:
"ואברכה מברכיך ומקללך אאור ,ונברכו בך כל משפחת האדמה" .כל בן למשפחה אוונגליסטית גדל עם
הפסוק הזה מרגע לידתו ועד היותו בוגר .תרבות דתית שלמה מבוססת על כך שחובה לברך את עם ישראל
ולפעול למענו .אמונה תמימה ועזה נשענת על הרעיון שתמיכה בעם היהודי ובזכותו על ארץ ישראל היא
המתכון להצלחה אישית בכל תחומי החיים.
המפנה באורתודוקסיה הדתית כלפי האוונגליסטים
מעניין שגם באורתודוקסיה היהודית הדתית ,שבאופן טבעי הייתה בתחילה מלאת חששות מהחיבוק
האוונגליסטי ,חל בשנים האחרונות מפנה של ממש :הבנה הולכת ומעמיקה שמדובר בחברות אמת שאינה
תלויה בדבר ,לא למען המרת דתנו או מותנו או כל הבל אחר .מטרת הטענות הללו היא אחת :תקיעת טריז
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בין אוהבי ישראל לארץ ישראל .הרב אליעזר מלמד פרסם בשנת  2411מאמר מכונן שבו קבע כי מדובר
ב"חסידי אומות העולם"" :כאשר מדובר בנוצרים שמאמינים שבחר ה' בישראל ,ושכל הנבואות הטובות
צריכות להתגשם בישראל ,ושאינם פועלים להעביר אותנו על דתנו אלא לחזקנו ,הרי שכל הדברים החמורים
שנאמרו על הנוצרים לא חלים עליהם ,ולהפך – תיקון גדול הם מתקנים ,והם מחסידי אומות העולם ,וה' ישלם
שכרם".
חשוב להפנים שזכינו לחיות בדור של גאולה ,שבו מתרחשים דברים שנראים מעט משונים או מוזרים.
לדעת שכדי להמשיך לזכות ,אנחנו חייבים לדעת".
(אריאל שנבל ,מקור ראשון ).
האליטות הישנות בישראל לא אהבו את האוונלגיסטים ,משום שהם היו פרו ישראליים מדי מבחינתם ,כך
גם האליטות היהודיות בארצות הברית" .הכנסיה האוונליסטית פירשה את המציאות המודרנית על פי התנ"ך,
וראתה ביהודים ששבו לארצם חלק מעיקרי הדת .הקמת מדינת ישראל הייתה אירוע מכונן ברמה הדתית
מבחינתם .על פי אמונתם ,מי שייצא נגד היהודים בארצם ייפגע ,ומי שיתמוך בהם יזכה לברכה אלוהית,
ולכן שיבת ציון וחיזוקה של ישראל היו מעיקרי האמונה ,שקראה גם להקים מחדש את בית המקדש.
התמיכה בעם ישראל היוותה חלק מרכזי מעיקרי הדת ,והצלחתה של ישראל היוותה מבחינתם את
התגשמות חזונותיהם והצלחתם הדתית .אצל הקתולים היהודים היוו מאות שנים נטל ,אשמה ומטרה לבוז.
אצל האוונגליסטים היהודים היו חלק מן הגאולה והתחדשות העולם ,ולכן יהודה ושומרון היו חשובים להם
מאוד ,בשל היותם נעוצים בעומק האמונה היהודית .לא תל אביב אלא ירושלים ,חברון ובית אל".
(ד"ר גיא בכור )https://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=3229
התחולל שינוי עמוק בעולם הנוצרי ,שכבר החל לתת את אותותיו ביחס למעמדה הבינלאומי של ישראל.
התמיכה האוונגליסטית הלכה וחיזקה אותנו בעולם .תנועת גאולת ישראל הבינה את הצורך למנף את
היחסים המיוחדים עם האוונגליסטים לטובת מהפך מדיני ,כלל עולמי .מדינות שהיו עוינות לישראל ,בעיקר
בעולם השלישי ,הפכו בני הברית הטובים ביותר ,שותפים לחזון ולמעשה אחרית הימים.
שיתוף הפעולה הפוליטי בין תנועת גאולת ישראל והכוחות האוונגליסטים
כדי לחמוק מהקונפליקט התיאולוגי בין הנצרות האוונגליסטית ליהדות הוסכם כי שיתוף הפעולה הפוליטי בין
תנועת גאולת ישראל והכוחות האוונגליסטים יתבסס על הברית הישנה .לשני הצדדים היו שני יעדים
קונקרטיים:
 .1החלת ריבונות בארץ ישראל המערבית והכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל.
 .2הקמת תנועה משותפת להקמת בית המקדש .הגשמת היעד החשוב הזה נקבעה למרות
ואולי בגלל מציאות אתר כיפת הסלע על הר הבית ,אבל הוחלט להמשיך בשיתוף פעולה
ארוך טווח בין הצדדים.
בצפון אמריקה ,בדרום אמריקה ,באפריקה ,במדינות אסיה ובעיקר ביפן ובקוריאה ,החלה התנועה
האוונגליסטית צוברת מאמינים ותאוצה לקראת המפגש ההיסטורי עם תנועת הגאולה שקמה בישראל .זו
הייתה הזנה הדדית .המהפכה הלאומית הפיחה כוח חיים וחיות בתנועה האוונלגיסטית וזו החלה לחוות
בהתלהבות את התהליך הגאולי המתחולל בישראל.
מראשית דרכה ארגנה גאולת ישראל משלחות וסיורים של מנהיגי התנועה להיכרות ,שיתוף פעולה וגיוס
תמיכה אקטיבית אצל האוונגליסטים .הדגש הונח על היעדים האוניברסאליים של התנועה ועד מהרה
נמצא המכנה המשותף לשני הזרמים שחותרים לגאולה ,והוסכם גם מהו התפקיד המרכזי של ישראל
הנוכחית במעשה ובחזון .התנועה בנתה מסילות ללבם של האוונגליסטים ורתמה אותם לפעילות בישראל.
ברית מאמיני התנ"ך תומכי ישראל בארץ ובעולם יצאה לדרך חדשה ומבטיחה.
וכך ,המסרים של התנועה באנגלית ,ספרדית ,צרפתית ושפות רבות נוספות נעו סביב הגאולה ,בניין בית
המקדש בירושלים ,המאבק הנחוש בג'יהאדיזם שהפיל את חיתיתו על הנוצרים הנאמנים בעולם הגדול
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וכמובן ,הבשורה המדעית-טכנולוגיית הגדולה .ויכוח תיאולוגי התקיים סביב זהותו של המשיח והוסכם כי
המציאות היא שתעניק בבוא היום את התשובה לכולם .בינתיים הצליחו הדוברים המוכשרים של התנועה
לשווק את ההסכמה בין התנועות ולטעת להט משיחי רב בתנועה האוונגליסטית בארצות הברית ובעולם כולו.
הדרישה מהאוונגליסטים לא לעסוק במיסיונריות
במפגשים עם מנהיגי האוונגליסטים דרשה התנועה משותפיה החדשים שלא יעסקו במיסיונריות בקרב
יהודים" .אנו היהודים ,בני הברית שלכם הנוצרים האוונגליסטים ,אבל חלילה לכם לכרסם בעם הקטן הזה,
פליטי החרב והגלות ,ולנסות להעביר יהודים על דתם" ,הבהירו מנהיגי גאולת ישראל לעמיתיהם .הוסבר כי
ניסיונות כאלה יטרפדו את כל שיתופי הפעולה הפוריים בין שני המחנות.
ועוד הוסיפו מנהיגי גאולת ישראל בשיח עם האוונגליסטים" :יש לנו יעדים משותפים בדרך לגאולה :ניצחון על
האיסלאם ,החלת ריבונות בכל ארץ ישראל ,כינון הגאולה הגדולה והקמת בית המקדש ,אך בכל הדרך
הנפלאה והמרוממת הזאת אנו היהודים לא נגייר אתכם ואתם לא תבקשו מאיתנו להתנצר .בבוא העת,
העולם ילמד כיצד ואיך יקום המקדש ומה פנים יהיו לגאולה הגדולה .הרי אנו מתקדמים לקראתה
במהירות".

פרק  :02הקמת קרן "כחול לבן"
הקמת קרן "כחול לבן" לתמיכה בכוחות נאמני הלאום והארץ
היה צורך כמעט נואש למימון ארגוני ופעילי הימין וגיוס כספים לפעילי השטח .המימון במקרה הזה היה
קריטי בעיקר ליוצרים והפעילים המרכזיים ,הדלק המניע בדרך לשינוי המיוחל ,לעיתים עד כדי להיות או
לחדול .לעומת כמות הכסף שזרם מכל הגורמים העוינים את ישראל לעבר ארגוני השמאל ,דרך הקרנות
לישראל חדשה ,עמדו נאמני הלאום היהודי מול שוקת שבורה בכל הנוגע לתקציבים .המחסור במימון ,מנע
את פעולתם הנרחבת של ארגוני הימין והכוחות היצירתיים בקרבם.
ליציאה למהלך הפיננסי הגדול ולגיוס הכסף נדרשו היערכות ארגונית והסברתית מקיפה ותיאום עמדות
מוקדם .ראש וראשון היה החזון .לכולם היה ברור כי לא מדובר בחלום או באשליה .החזון הוא ברור,
ההיתכנות שלו ברורה ,התכנית המדינית והפוליטית הצמודה אליו הגיונית ,הליווי הרוחני והטכנולוגי קיים
ואמיתי ,והמכנה המשותף רחב בימין ובכלל.
בשיחות שהתקיימו עם ארגוני הימין ופעיליו המרכזיים הוסבר להם כי עליהם לראות את החזון הגדול ולהסיק
ממנו מסקנות אופרטיביות .החזון חייב לעמוד במרכז ההוויה .בהשראת החזון וסביבו יתקיימו המעש הפוליטי
והחברתי בדרך לתיקון העולם.
אחרי שהובהרו החזון והמטרות הנעלות של התנועה ודרכי הפעולה הוקמה קרן פיננסית בינלאומית בשם
"כחול-לבן" .הקרן התבססה על המודל של הקרן החדשה לישראל ,שמימנה את הארגונים הפוסט-ציוניים
של השמאל .מאמצי הגיוס של הקרן התבססו בראש וראשונה על מאגר תורמים שהלך וגדל בעולם כולו.
עיקר המאמץ נעשה מול התנועה האוונגליסטית המתחדשת ,אוהבי ותומכי ישראל בכל מקום .נחתמה אמנת
ירושלים לשיתוף פעולה פוליטי וחברתי עם ארגוני הימין בארצות הברית ובעולם .חזון הגאולה הרחב

80

והמשותף לנאמני הלאום והארץ ,בסיוע בני הברית הגדולים בעולם כולו הלך והתפרץ ושימש בסיס איתן
לפעילות נמרצת ונלהבת ,שלא יכלה כבר לסגת אחור.
שיתוף הפעולה בין האוונגליסטים לתנועת גאולת ישראל יצר מקורות מימון שופעים שזרמו לכל הכוחות
הלאומיים בישראל .קרנות הוקמו ואירועי תמיכה התקיימו בכל העולם ,שבהם השתתפו מאות אלפי אנשים
שתרמו עשרות ואף מאות מיליוני דולרים למימון תנועת הגאולה .המימון השופע סייע לתנועה לגייס פעילים,
להפיץ את מסריה ולקדם את מסריה הפוליטיים בארץ בדרך אל ההנהגה.
החזון הגאולי הרחב ,על יעדיו מרחיקי הלכת ,היווה את החזון המשותף החיוני לנאמני הלאום והארץ ולקרן
השפע לקידומם .החזון אומץ במהרה על ידי רבים ואפשר קואליציה של כוחות מגוונים ,מתמודדים שונים
לכנסת ,מפלגות שונות ואף מתחרות .כל אלה מצאו כר פעולה משותף בקרן "כחול לבן" שמעצם קיומה
גרמה להעמקת שיתופי הפעולה בין ארגוני ותנועות הימין ,בנושאים רבים ומגוונים והכוח המניע לכך ,מעבר
לחזון היה בתעשיית גיוס הכספים שקמה ופרחה!
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חלק שלישי :נספחים
נספח מס'  Iהקונספירציה הבינלאומית לעולם ללא ישראל
נספח מס'  IIנשק הלייזר רב העוצמה – מתוך תמצית מנהלים של ד"ר עודד עמיחי עמותת מגן לעורף
נספח מס'  IIIמאזן האימה הגרעיני במזרח התיכון
נספח מס'  IVהארכת תוחלת החיים הבריאה – הניצחון על מחלת הזיקנה ומה הלאה? על פי פרופ' ניק
בוסטרום.

נספח מס'  :Iהקונספירציה הבינלאומית לעולם ללא ישראל
אויביה הרבים של ישראל ,הבינו זה מכבר שלא ניתן לחסל את ישראל באמצעות תבוסתה הצבאית.
מסקנתם האופרטיבית הייתה שהדרך לחיסולה היא באמצעות חתרנות פנימית .להקים לישראל אויב פנימי
רב כוח ,שיוכל לערער עד היסוד את אשיות המדינה הציונית .שיטתם הייתה חתרנות רב מערכתית, ,כדי
לקדם את חיסול ‘מדינת האפרטהייד’ השנואה ,כלשונם .הם העטירו על ‘אירגוני השמאל קרנות שפע של
תמיכה ,מימון ,הון פוליטי בינלאומי בעשרות ומאות מיליוני דולרים ושאבו אותם למלאכת החתרנות
שמטרתה לפורר את ישראל מבית ,להמית עליה מדינה ג'יהאדית בליבה ,לקעקע את הלגיטימציה שלה
בעולם ,לסרס את צבאה ,להרוס את מבנה המשטר ,לפרום את הפרדת הרשויות החיונית לדמוקרטיה
ליבראלית ,לדרוס את זכויות היסוד של האזרח היהודי ,בעודם מסיתים את המיעוט הערבי שזכה להגנת
חונטת המשפטוקרטיה ותוך כדי כך נעשה יותר עוין וחתרני .הם חוללו ציד מכשפות בהנהגת הפמיניסטיות
השמאלניות הרדיקליות ,שזרעו פחד ,פירוד והרס בתוך מוסד המשפחה .בתוך כדי כך הלכו וגבהו חומות
האיבה והחשדנות בין הניגודים הפוליטיים.
ישראל הפכה מדמוקרטיה יצוגית למדינת משפטוקרטיה .בית המשפט העליון החליף את הממשלה הנבחרת,
והפוליטיקאים בכנסת הלכו ונכנעו לשלטון בג"צ והיועצים המשפטיים .היתה זאת חונטה שלטת שעליה נמנו
בית המשפט העליון ,היועץ המשפטי לממשלה ,צמרת הפרקליטות ,אגף החקירות של המשטרה וגופים
אחרים של אכיפת החוק .הם ניהלו את המדינה באמצעות פסקי דין ,צווים שיפוטיים ,חקירות מגמתיות,
פרשנות מסולפת של החוק ,ולא בחלו בתפירת תיקים למי שחפצו בחיסולם הפוליטי .כך הם פוררו עוד יותר
את מדינת הלאום ,קעקעו את מערכת המשפט ,על פי רצון שולחיהם שונאי ישראל מחוץ ומבית שהתחזו
כשוחרי זכויות הפלשתינים.
קליקת בג"ץ רבת הכוח ,ניצחה על התיזמורת שעל הטיטאניק .הקליקה ערערה את עצם קיומה של מדינת
הלאום היהודי ,קידמה פלישה של מהגרי עבודה לערי ישראל ,תוך כדי הרס המרקם החיוני של השכונות
החלשות בערים והברחת האוכלוסיה המקורית היהודית שלהן .היא גם עודדה את זכות השיבה הערבית
באמצעות נישואין .במקביל רדפה הקליקה את מתיישבי יש"ע תוך שגם לא נמנעה מלנקוט בטרור משפטי
כנגדם במהלכים וצווים לא חוקיים שביצע המינהל האזרחי עושה דברה .הקליקה גירשה ונישלה מרכוש את
המתיישבים שהובאו בפניה כשעתירות השמאל כנגד ההתיישבות לא נדונו כלל על פי דיני הראיות ,שהם
אבני היסוד של המשפט .במקביל ,החישה הקליקה את השתלטות הבדואים על אדמות הנגב ואת הפלישה
הערבית המאסיבית לאדמות הגליל .הקליקה המשפטית עודדה גם את האפליה המתקנת לערבים ,מבלי
לדרוש מהם טיפת נאמנות וציות לחוק ולמדינה.
הנה כרוז שאפיין את מאבקה של תנועת הגאולה כנגד ההשתלטות העוינת האנטי ציוניות:
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"אליטות הכוח הללו חרתו על דגלן את המטרות הבאות :לפורר את מדינת הלאום היהודי ,להחליש את
החברה ואת המוסדות ,לקרוע את העם ,להשחית את המשפט ,להרוס את מוסד המשפחה ,לקעקע עד
ְשבֶ יהָּ ִבצְ ָּד ָּקה (ישעיהו א כ"ז) .
היסוד את הציווי המוסרי צִ יֹון ְב ִמ ְשפָּ ט ִתפָּ ֶדה ו ָּ
היועץ המשפטי לממשלה:
תפקיד מפתח בקליקה המשפטית היה כאמור היועץ המשפטי לממשלה ,מוסד עתיר כוח שהפר ברגל גסה
את האיזונים בין הרשויות ,כפה את עצמו באורח אנטי דמוקרטי כישות פוליטית מעל הממשלה וראש
הממשלה ,ומעל הרשות המחוקקת הנבחרת ,כנסת ישראל ,תוך שהחריף את ההשתלטות האנטי
דמוקרטית.
זרועות התמנון ששיגרו האליטות והקליקות היו רבות :המנהל האזרחי ביהודה ושומרון ,השליט האמיתי
בשטחי יהודה ושומרון כאמור ,שפעל כדי להצר את רגלי ההתיישבות; צמרת שירותי הביטחון והקצונה
הבינונית והבכירה של צה"ל; רוב המרצים באקדמיה ואנשי האומנויות והבוהמה; אנשי עסקים בכירים;
והפקידות הבכירה בכל משרדי הממשלה .מערך השלטון הזה ,הסמוי מן העין ,פעל בשיתוף פעולה הדוק
עם כלי התקשורת השמאלניים .אלה שמשו שופרות התעמולה של "המתייוונים החדשים" ,כפי שכונו בפי
מתנגדיהם ,וחתרו להעניק להשתלטות הגדולה והעוינת את הלגיטימציה הציבורית.
וכך ,למרות שמחנה נאמני הלאום היהודי היה הרוב העצום בעם והצליח במשך עשרות שנים להרכיב את
הממשלות ,הרי בפועל מי ששלט ברוב מוסדות השלטון היו אליטות השמאל הגלויות והנסתרות .מה שהצליח
בכל זאת לשבש את המלאכה התקשורתית העוינת היו הרשתות החברתיות ,אלה הפכו למעין עיתונות
אלטרנטיבית שחיבלה בשליטה הפסיכולוגית של כוחות הקליקה.
מקורות המימון של האליטות:
גשם נדבות שופע ירד על האליטות והקליקות למיניהן .התורמים העבירו את הכסף באמצעות מימון סיבובי
שהסתיר את המקורות האמיתיים הרבים והמגוונים :איראן וארצות ערב ,אויבותיה המסורתיות של ישראל;
קטאר תומכת הג'יהאדיזם; סעודיה נושאת דגל האיסלאם הוואהבי הקנאי; וגם :אבירי האנטישמיות
הגלובאלית ,ראשי השוק האירופי העוין ,הדמוקרטים ותומכיהם – בארצות הברית יחד עם יהודים אנטי
ישראלים וקיצונים כמו ג'ורג' סורוס או ארגון ג'י סטריט .לאנשי האליטות ציפו בתמורה קריירות מזהירות
ומצנחי זהב .ארגונים מרופדים בכסף הזמינו אותם לנסיעות בעולם ,וועידות בינלאומיות וכיבודים ,העניקו
להם פרסים לרוב ,כולל פרסי נובל ,ושמרו להם פנסיות נדיבות ויתרונות קיומיים אחרים .ישראל שעמדה
בשיא פריחתה הכלכלית ,הלכה בסיועם והתפוררה מבפנים.
כוחות האופל החיצוניים בנו היטב את מבנה חיסול המדינה הציונית .קודם החלישו אותה מבפנים ,הגבירו
את השסעים החברתיים בתוכה והשלימו את ההשתלטות האנטי ציונית עליה .במקביל הם חיזקו את איראן
ואת האופציה הגרעינית של ממלכת ההייאטולות .הנשיא האנטישמי חוסיין אובמה הניח את הסכם הגרעין
עם איראן שנועד לחדש את יומרותיה הנאציות להשמיד את ישראל .אלא שכאן זכינו בסיעתא דשמייא,
הנשיא אובמה ירד מעל במת ההיסטוריה ואת מקומו תפס נגד כל הסיכויים המלך כורש המודרני ,הנשיא
דונלד טראמפ .הנשיא החדש נפנה לעשות את רצון השם ולהתחיל להושיע את ישראל.
זאת פעם ראשונה לאחר עשרות שנות ההשתלטות ,התייצבה מולן מנהיגות שידעה את אשר לפניה והיתה
נכונה להשיב מלחמה.
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נספח מס  :IIנשק הלייזר רב העוצמה
קודם למתקפת הטילים הראשונה על ישראל מערכת הביטחון השליכה את תותח הלייזר לפח האשפה
במחסני נורתרופ גרונמן שבניו מקסיקו ,וזאת למרות שהוכיח את עצמו בכל הניסויים .במלחמת הטילים
הראשונה הזו נותרה ישראל חסרת מענה מול מתקפה של מאות אלפי טילים מונחים ,רקטות ופצצות מרגמה
שספגה .האבידות הרבות בנפש ,ברכוש ובתשתיות שכנעו את קברניטי הביטחון שהמענה הנכון אינו בטילי
יירוט ,אלא בנשק מגן שיתרונו העצום ביכולת ליירט טילים ,פצצות מרגמה וכל מה שזז באוויר במהירות
האור.
תותחי הלייזר רב העוצמה :הנאוטלוס ,הסקייגארד וה ( LBLהלייזר המוטס) פרסו הגנה אפקטיבית על
העורף והתשתיות על ידי יירוט אוטונומי של מטרות .כושר הביצוע של תותחי הלייזר הוכח שוב ,והם הצליחו
ליירט במהירות שיא כמעט הכל ,כולל פצצות מרגמה קצרות טווח שאיתן לא הצליחה מערכת כיפת ברזל
להתמודד .נשק הלייזר גם הוסב למתקפה ולא רק להגנה .בכך ,סימן נשק הלייזר את עליונותה הטכנולוגית
הצבאית ,הטקטית והאסטרטגית ,הגן על העורף והתשתיות של ישראל והניח את היסוד לאופנסיבת ששת
השעות שהשיגה תוצאות מרחיקות לכת ושינתה את פני העולם כולו.
מתוך תמצית מנהלים
ד"ר עודד עמיחי – יו"ר עמותת מגן לעורף
 ...החיסרון היחיד של מערכת הסקייגארד הקרקעית הוא ירידה בביצועים בתנאי עננות נמוכה מאד וסמיכה.
אז יהיה צורך להשתמש בטילי הגנה .עם זאת  -המערכת תוכל ליירט איומים הנמצאים מתחת לבסיס הענן
מתאר תקיפה אופייני על יישובי עוטף עזה.
משפט הקיום של מערכת הסקייגארד המוטסת הוכח ע"י מערכת ה  .ABLלמערכת זו ,אריאלARIEL Air :
 )Defense Weapon System (Agile Robust Intercept and Engagement Laserפוטנציאל הגנתי
שערכו בל ישוער .היא מסוגלת ליירט איומים בליסטיים בטווחים של מאות קילומטרים ממטוס הלייזר .היא
תוכל לפעול נגד כל איום המשוגר לטווח של  34ק"מ ומעלה (מגראד משופר ועד טילי שיהאב) ללא כל בעיית
מזג אוויר .טווחי יירוט ארוכים אלו יאפשרו פעולה נגד מטחים צפופים וכן נגד ראשים מתפצלים .יהיה מספיק
זמן ליירט כל פיצול כזה בנפרד.
העובדות הבאות חייבות להיות נר לרגלי מקבלי ההחלטות:
 .1לעולם לא ניתן יהיה ליישם מבחינה כלכלית מערכת רב שכבתית המבוססת על טילים נגד טילים בלבד,
כך שתוכל להגן על כל המדינה בעת קונפליקט מתמשך כנ"ל.
 .2עלותו של יום לחימה אחד כנגד  1444רקטות וטילים עלולה להגיע עד כדי  944מיליון דולר .זאת לפי
הפירוט הבא:
  844טילי כיפת ברזל ליירוט קסאמים וקטיושות –  84מיליון דולר ליום 244 .טילי שרביט קסמים ליירוטרקטות המשוגרות לטווח בינוני ,כמו פאג'ר  ,8טילי  M600או  F110 – 250מיליון דולר ליום.
  244טילי פטריוט ,חץ  2וחץ  3ליירוט טילי סקאד  B, C, Dוטילי שיהאב  3ו  144 – 4מיליון דולר ליום.סה"כ  944מיליון דולר ליום לחימה אחד.
 .3מחיר ה"לחיצות על ההדק" בלבד יגיע עד כדי  20מיליארד דולר .אליו יש להוסיף את מחיר
ההצטיידות מחדש לאחר הלחימה ( 31מיליארד דולר עבור הכנה ל  44ימי לחימה נוספים) וכן את מחיר
הסוללות ,מערכות המכ"ם ,תקשורת ויתר התשתיות ההכרחיות .נגיע בנקל ל  04מיליארד דולר .אפילו אם
אנו טועים בעשרות אחוזים  -אלו סכומים דמיוניים שלעולם לא יוקצו .זוהי נקודת השבר הבלתי נמנעת של
המערכת הרב-שכבתית המבוססת על טילים נגד טילים בלבד .זהו ה"חלום באספמיה" אליו התכוון מר משה
ארנס ,שר הביטחון לשעבר...
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" .4...פגז לייזר" טס במהירות האור .לכן הוא יעיל נגד כל איום – מפצצת מרגמה ועד טילי שיהאב ,ועד טילי
שיוט .הוא מגיע למטרה באפס זמן .אין צורך לשערך מסלולי יירוט .אין צורך להמציא מערכת חדשה כל אימת
שאיום חדש מוצג בזירה .בעיית טווח המינימום אליו נורה האיום נעלמת .כך גם בעיית טווח המכסימום.
 .8 ...לא מוכרת לנו אף מערכת של טילים נגד טילים המסוגלת להתמודד עם טילי שיוט מנמיכי טוס ,מהירים
ומדויקים ,כמו ה"יאחונט" הרוסי שמצוי בסוריה (שיוט בגובה של  14עד  18מ' ,במהירות של כ  2.8מאך,
לטווחים של מאות קילומטרים ,עם ראש נפץ של כ  344ק"ג ודיוק  ,)GPSשביכולתם לשתק את בסיסי ח"א
ואת אספקת החשמל בכל המדינה ,כדוגמא ,תוך מספר דקות.
 .1מערכת הסקייגארד כן מסוגלת להתמודד עם איום זה .מערכות הסקייגארד תוכלנה לספק את ההגנה
היעילה ביותר גם לאתרים האסטרטגיים במדינה – פרויקט ההגנה החדש עליו הכריז השר לשעבר מתן
וילנאי .לא צריך לפתח עוד מערכת לשם כך .מדינת ישראל כבר פיתחה וניסתה את האב-טיפוס המבצעי
שלה – את הנאוטילוס .ההצטיידות במערכות הסקייגארד תוכל להתבצע תוך כשנתיים מרגע קבלת
ההחלטה .יש לבחון פיתרון זה בראש פתוח ובנפש חפצה!!!
 .0הפיתרון היחיד והאפקטיבי מבחינה מבצעית וכלכלית כאחד ,להגנת כל שטחה של המדינה מכל מגוון
האיומים הבליסטיים ,בכל מזג אוויר ולמשך זמן לחימה בלתי מוגבל ,מצוי בשילוב של מערכות לייזר רב-
עצמה ,סקייגארד  -קרקעיות ומוטסות ,עם מערכות הטילים נגד טילים .תתאפשר אז הגנה הקרובה ביותר
להרמטית על כל המדינה ,כולל גם על כל אתריה האסטרטגיים ,כמצוין לעיל ,מפני כל איום טילי.
אנשי ציבור שומעים מידע על הסקייגארד ויכולותיו ואינם מגיבים בטענה שאינם מבינים בתחום הלייזר או
הטילים .הם עושים לעצמם חיים קלים בטענה ,מה אנחנו מבינים בלייזר או בטילים ובכלל .התשובה לכך היא
פשוטה וחד משמעית :או שזה פוגע ,או שאינו פוגע .והלייזר פוגע! לעומתו יכולת היירוט של כל טיל אחר
נמוכה לאין שיעור מיכולת הפגיעה של נשק מהירות האור ,שמהירותו בחיסול המטרה פי כמה מאות אלפים
מהטיל המהיר ביותר.
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נספח מס  :IIIמאזן האימה הגרעיני במזרח התיכון
הנשק הגרעיני שמפתחת איראן שעלול ליפול גם בידי מדינות טרור ג'יהאדיסטיות אחרות ,הוא אולי הסכנה
הגדולה ביותר על קיומה של מדינת ישראל .עם זאת יש לקחת בחשבון את התובנות בעידן הגרעיני ,שהחל
עם מרוץ החימוש הגרעיני בין ארצות הברית לברית המועצות לשעבר בעידן המלחמה הקרה .כאן נעלה את
עיקר התובנות והמסקנות שהתגבשו מהניסיון בימי מאזן האימה הגרעיני הזה.
בישראל נוטים להתעלם מהניסיון הגלובאלי שנרכש עם התמסדות הנשק הגרעיני בידי המעצמות .הצדדים
שמחזיקים נשק גרעיני יצרו ביניהם מאזן אימה חמור שבולם אותם ומוביל למדיניות של הפשרה ודטאנט .כך,
הארי ס' טרומן
העימות החריף בין הבולשביזם בימי הרודן יוזף סטאלין בברית המועצות ובין הנשיא
בארצות הברית לא גלש לעימות צבאי בגלל האיום הגרעיני ,וההכרה שניתן להשמיד באמצעותו יבשות
שלמות .כך היה גם בימי העימות המסוכן שפרץ ב 1912-במפרץ החזירים בקובה בין ניקיטה חרושצ'וב
מנהיג ברית המועצות והנשיא האמריקני ג'ון פיצ'גראלד קנדי .העימות הביא את המעצמות לסיפה של
מלחמה גרעינית .ברגע האחרון המנהיגים הבינו את ההשלכות האובדניות של עימות כזה והסיקו מסקנות גם
לעתיד לבוא .ידועה אמרתו של רוברט קנדי ,אחיו של הנשיא קנדי" :אילולי נמנע העימות ,ייתכן שלא הייתה
שורדת נפש חיה לתאר את אשר אירע".
ניתן להשליך מסוגיות מאזן האימה שהתקיים בין ברית המועצות לארצות הברית גם על העימות בין ישראל
ואיראן .אם חלילה תשיג איראן נשק גרעיני היא תהסס לתקוף בו את ישראל לא מתוך דאגה לעם האיראני
שייפגע קשות מתגובת הנגד הישראלית ,אלא מתוך חשש לשרידות משטר ההייאטולות ומשמרות המהפכה.
כאשר שני הצדדים חוששים מהשמדה מתקיים מאזן אימה כזה .כך בין ארצות הברית ומדינות נאט"ו לבין
רוסיה ,או בין הודו לפקיסטן .גם צפון קוריאה לא תוקפת את יריבותיה השנואות ,יפן ודרום קוריאה מתוך
ההבנה כי במקרה כזה המשטר שלה יושמד יחד עם רוב חלקיה של המדינה.
מאזן אימה בין דמוקרטיה לבין משטר טוטליטארי מתקיים אף אם הדיקטטורים אדישים לחיי אזרחיהם.
משטרים שאינם נרתעים מהקרבת נתיניהם ,מסטאלין ברוסיה ועד קים ג'ונג און בצפון קוריאה וחמינאי
באיראן  -חוששים תמיד לשרידות משטרם וקיומם האישי.
איראן היא מדינה רבת קבוצות אתניות ומתחים פנימיים קשים .קיימת סבירות לכך שמשטר ההייאטולות
ייפול ויפנה את מקומו לממשלה חילונית ונאורה ,שתשנה את המדיניות כלפי ישראל ,כפי שהיה בעבר.
הסכסוך בין שתי המדינות עלול לדעוך גם מתוך האיום הגרעיני הקיומי שמוטל לפתחן .ישראל ואיראן יכולים
להגיע לשיחות הסדרה והרגעה ולהשיג הסכמים שיענו על האינטרסים הקיומיים ,הפוליטיים והכלכליים
שלהם.
דוקטרינת מאזן האימה צריכה בכל זאת להתקבל בעירבון מוגבל .ישנם תרחישי אימה נוספים ,למשל זליגה
של חומרים גרעיניים לארגוני טרור שעלולים לגרום לנזק אדיר בנפש וברכוש .האפשרות הזו קיימת אבל
העליונות החד משמעית של צבא טכנולוגיה לישראל שהודגמה כאן יכולה לשנות את מאזן הכוחות
הקונבנציונלי .לישראל תהיה עליונות טקטית מוחלטת על אויביה .העליונות הזו תעמוד לצד מאזן האימה
הגרעיני ותחזק את מגמות הדטאנט בין הנצים במזרח התיכון ובכלל.
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נספח מס  :IVהארכת תוחלת החיים הבריאה
ישראל החותרת להיות שחקן מוביל בתחום רפואת העתיד שמשנה סדרי עולם ,יוצרת את התשתית
המדעית למלחמה במחלת הזקנה .הזקנה אינה בליה טבעית ,אלא תכנות גנטי הטבוע באדם ובכל בעל
חיים ,שגורם להזדקנות ולמוות .לקראת אמצע המאה הזו נוכל לחזות בהתארכות דרמטית של תוחלת
החיים הבריאה עקב השילוב של רפואת תאי גזע ,התקדמות בריפוי מחלת הזקנה ,ופתרון כמעט מלא לכל
מחלות האדם באמצעות ננו-רפואה ,רפואת תאי גזע ריג'נרטיבית ,רפואה גנטית ,ביו-ננוטכנולוגיה ועוד.
המדע והטכנולוגיה המתקדמים רותמים את השליטה ההולכת וגדלה בכוחות החיים לרפואת האדם.
הטכנולוגיה החדשה תביא לשינוי דרמטי באיכות החיים ,אך גם באיכות הסביבה .כדור הארץ ישוקם,
התשתיות יתוקנו ,נזקי התחממות האקלים והזיהום יחלפו ,ואפילו מינים שהוכחדו יחזרו לחיים .הביו-ננו-
טכנולגיה המואצת שכבר הנצה ,והייצור המולקולארי הדרקסלריאני יוכלו לרפא מלמטה למעלה ,מן היסוד,
מרמת האטומים ,המולקולות והתאים את נזקי העבר ,ולהשיב את האיזון והבריאות של האדם ,החי ,הצומח
והסביבה לרמה שטרם נראתה בתולדות היקום.

הניצחון על מחלת ההזדקנות ,ומה הלאה?
מתוך המסה של פרופ' ניק בוסטרום
פרופסור לחקר העתיד באוניברסיטת קיימברידג' אנגליה
" יותר חוקרים הופכים תמימי דעים כי תוספת מהותית לתוחלת חיי האדם היא רק שאלה של זמן .הזדקנות
היא תהליך ביוכימי ומדענים לומדים כעת כיצד להאט ואף לעצור בעתיד את תהליך ההזדקנות .ביטול תהליך
ההזדקנות באמצעים מדעיים טכנולוגיים הופכת לאפשרית בעתיד הלא כל כך רחוק.
תוחלת החיים הממוצעת כיום ארוכה בהרבה מאשר בעבר .לפני אלף שנה היא עמדה על  20שנים .כיום
היא יותר מ 13 -שנים ובישראל והמספר ממשיך לעלות .תהליך זה הושג עקב הפחתת מקרי מוות בטרם
"הזמן הטבעי" ,כגון צמצום המחלות הזיהומיות ,ולא עקב האטה של תהליכי ההזדקנות עצמם .היכולת לרפא
מחלות מוגדרות היא דבר נפלא ,אך יכולת זאת אינה יורדת לשורש הבעיה .תהליך ההזדקנות עצמו עומד
בשורש הבעיה .יותר ויותר חוקרים ומדענים מכנים כיום את תהליך ההזדקנות בשם המפתיע ,מחלת
ההזדקנות .מחלת ההזדקנות מערערת את בריאותך ואת חיוניותך ,ולבסוף אתה נעשה כל-כך תשוש שכל
טיפול רפואי ותרופות כבר לא יעזרו לך .אם זה לא שבץ היום ,זה סרטן מחר .עצם ההגדרה 'מחלת
ההזדקנות' מעידה שכיום הולכת וצומחת גישה גרונטולוגית הגורסת שכמו כל מחלה ,גם מחלת ההזדקנות
ניתנת תיאורטית לריפוי.
מחלת ההזדקנות מובילה לכך שבדיוק כאשר התחלת לרכוש חכמה וניסיון ואולי אף התבססות ומנוחה
ונחלה ,דווקא בשיא מגיעים ניוון ונסיגה גופנית ונפשית ,מתישים את האנרגיה שלך ופוגעים באינטלקט שלך.
ואז ניחתת עליך מכת המוות .עתה ,יש תקווה אמיתית להפסיק זאת; תקווה שפרק חייו האחרון של האדם,
אינו צריך להיות תם ונשלם "בדרך כל בשר".
בשנים האחרונות מדענים החלו להבין יותר ויותר את התהליכים הביולוגיים המונחים ביסוד ההזדקנות.
חוקרים מפתחים בימים אלה כלים אשר יעניקו לנו שליטה חסרת-תקדים על תהליכים ביולוגיים בסיסיים
ברמות התאיות והגנטיות .כלים אלו מצביעים על תקווה ריאליסטית לתוחלת חיים אנושיות מורחבת במידה
עצומה וחיים משופעים בבריאות איתנה ונמשכת .מדענים כבר השיגו יעד זה של הארכה מהותית של תוחלת
החיים בזנים שונים :כך בעכברים הושגה הארכת תוחלת החיים של למעלה מ ,38% -על-ידי שינוי שני גנים
בלבד .מדענים אפשרו לתולעי נמטודה להאריך חייהן פי שש מתוחלת חייהן הנורמאלית.
מניעת הזדקנות והמוות "הטבעי" בבני-אדם הנה פרויקט מסובך למדי .חכמת האנושות תאלץ לפתור כמה
חידות קשות .עם זאת בימים אלה מונחים היסודות להתמודדות בהצלחה עם האתגר.
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כיצד תוחלת חיים מורחבת תשפיע חברתית .עבור האינדיבידואל ,פרדיגמת ה"חיים הליניאריים"
המסורתיים ,בהם נודדים אנשים מחינוך לעבודה ,לבידור\פנאי – עלולה להתחלף בפרדיגמת "חיי-מעגל" –
בה חינוך ,עבודה ופנאי שזורים באופן חוזר במהלך החיים .יהיה זה נורמאלי לבן-08-שנה לחזור לבית-הספר
ולבני-18-שנה להתחיל קריירות חדשות .חשבו על תועלת החברה מהאפקט החיובי כתוצאה מהישרדותם
של אנשים עם חכמה מצטברת של  608שנות חיים ,ואת החיוניות המתמדת להביא את החכמה הזאת
לפעולה.
קיומם של בני-608-שנה רבים ללא ספק ישנה את החברה במידה רבה .אך בהתחשב בזה שאפילו אם יכולנו
לעצור את ההזדקנות היום ,זה עדיין היה לוקח שבעים שנה לפני שהיו מספר ניכר של בני-608-שנה.
בשבעים שנה הרבה דברים אחרים ישתנו .כל בסיסי הטכנולוגיה יהיו שונים בצורה טוטאלית ומתקדמים מעל
ומעבר לכל דמיון ביחס לימינו .לא ניתן להתבונן בהארכת-חיים בבידוד מפיתוחים אחרים אשר יתרחשו.
נכון שקיים צורך למנוע פיצוץ-אוכלוסין .מכל מקום ,בחברות המפותחות טכנולוגית ,עובדה היא כי זוגות נוטים
להביא פחות ילדים לעולם – למעשה ,הקצב הנו נמוך משיעור התמותה (נמוך מאפס אחוז תחלופה) .על-ידי
הפצת יתרונות הטכנולוגיה ,השכלה ,וזכויות נשים לארצות עניות כיום ,שיעורי פוריות יצנחו גם שם.
לבסוף ,ואולי בעתיד הלא כ"כ רחוק ,יורשינו ילמדו לנצל את המשאבים האינסופיים של הימים והאוקיאנוסים
ולהקים בהם ערים ומרכזי אוכלוסין ,ליבש שטחים עצומים של הימים ,ומתוך ידע והבנה בשמירת הסביבה
בכל הרמות .קיימת אפשרות לחיים ביקום מחוץ לכדור הארץ .בינתיים ,מערך שלם של טכנולוגיה חדישה
כבר מכין אמצעים אשר יאפשרו לנו "לנוע בקלילות רבה יותר על-פני הארץ" :ייצור יעיל יותר ומזיק פחות
מבחינה אקולוגית; אנרגיה וטכנולוגית תובלה הופכים זאת לאפשרי עבור האנושות לחיות בהרמוניה גדולה
יותר עם הטבע.
הארכת-חיים לא תניח נטל על טיפול בריאותי ,מפני שהארכה כזאת משמעותה שיפור משמעותי באיכות
הבריאות של הבריות ,חיים בריאים הרבה יותר לכלל האוכלוסייה עד זקנה ושיבה ולא רק כמה שנות חיים
נוספות במצב של חולי ותשישות .כאשר בני-08-שנה יחזיקו באותו מבנה גוף וזריזות מנטאלית כמו אנשים
בשנות הארבעים לחייהם ,הם יימנו בין החברים הפרודוקטיביים ביותר בחברה ,כי הם ישלבו נעורים פיזיים
עם ניסיון חיים מצטבר.
עם הארכה מהותית של תוחלת החיים ,לבריות יהיה גם אינטרס אישי בעתיד .זה יוביל אותנו למדיניות
אחראית יותר וברת קיימא.
אנשים מקשים "האם לא יהיה זה משעמם לחיות כל כך הרבה? אך האם יהיה זה יותר מלהיב למות?
תחולות חיים ארוכות מאוד ,בסופו של דבר – בדומה לתוחלת החיים העכשווית שלנו  -יהיו משעממות או
מלהיבות בהתאם לתכנים שאנו ניצק בהם.
בעשורים הבאים ,נפתח כלים טכנולוגיים אשר יאפשרו לאלו המשתוקקים לכך לחיות חיים ממושכים יותר
ובריאים יותר ,ולהעצים את יכולותיהם האינטלקטואליות ,האמוציונאלית והפיזיות.
במידה והאנושות תצליח להימנע מלהכחיד את עצמה בעזרת תאונה או קטסטרופה צבאית או טכנולוגית
כלשהי ,אנשים בעתיד עשויים להסתכל אחורה להווה ולרחם על הדורות הקודמים שהיו נתונים לכל-כך
הרבה סבל ובריאות לקויה.
הישרדות הינה אינסטינקט אנושי טבעי .היא תנאי מקדים לכל פעילות אחרת .הארכת-חיים היא בסך הכול
התפתחות טבעית של רפואה  -מריפוי מחלות ודחיית השלכות ההזדקנות  -עד למניעה מוחלטת שלהם".
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נספח מס'  :Vהיעוד הלאומי
קיום שיש לו שליחות מרוממת מאוד לכלל האנושות
מתוך מנשר תנועת הגאולה:
...ה"היהודי החדש ,אותו דור שכבר נולד כאן ,שהצורך הקיומי כבר לא בער בעצמותיו ,מצא את עצמו
בקונפליקט קשה .שנאת הסובבים אותנו לא פחתה ,והצידוק המוסרי בישיבתנו כאן ,כבר לא היה ברור כל
כך .הבנה רחבה לאמת של הצד השני כפי שבא לידי ביטוי בתחילה בשמאל הקיצוני ביותר ,ארגון מצפן,
הפכה עכשיו נחלתו של כל איש שמאל – ואפילו מרכז – המכבד את עצמו.
משה פייגלין מספרו 'במקום שאין אנשים' (.)1990
באחד משיריו האחרונים נתן אלתרמן הוא הזהיר מפני האויב היחיד שיכול להכריע אותנו – אבדן האמונה
בצדקת הדרך" :אז אמר השטן :הנצור הזה  /איך אוכל לו / .אתו האומץ וכשרון המעשה  /וכלי מלחמה
ותושייה עצה לו / .ואמר :לא אטול כוחו  /ולא רסן אשים ומתג  /ולא מורך אביא בתוכו  /ולא ידיו ארפה
כמקדם / ,רק זאת אעשה :אכהה מוחו  /ושכח שאתו הצדק // .חוורו שמים מאימה  /בראותם אותו בקומו
לבצע המזימה!"
שני שני ההוגים המצוטטים לעיל ,מתקופות ומתפיסות שונות של הציונות מדגישים עניין אחד מרכזי שהוא
במהות עצם קיומנו ויכולתנו לשרוד כאן .זוהי התודעה .ההכרה בצדקת קיומנו בארץ הזאת ,ההבנה
העמוקה כי הציונות מבטאת רעיון מוסרי מאוד .התודעה ,ההכרה וההבנה בצדקת הדרך חיוניות לאין ערוך
למילוי שליחותנו הלאומית והאוניברסאלית כאחד.

ההתעלות המוסרית של ישראל
הטבע האנושי נוטה לאנוכיות ,לכוחניות ,לשבטיות ,לשחיתות ואפילו לרצחנות במקרה הרע .,שנאמר" :הלא
לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו" .היצרים הנמוכים שולטים בכיפה אולם הקדמה האנושית
מחייבת התעלות מוסרית .המאבק המוסרי האינהרנטי של האדם הוא מן הסטיכיה ,מן הנמוך מבחינה
מוסרית אל הגבוה יותר מוסרית .מן המפוחד ,המבולבל ,המדוכא ,האנוכי וחמדני ,אל בהיר המחשבה והרוח,
גיבור המושל ברוחו ,אלים המתעלה והופך מודל של חוזר בתשובה ,שאין צדיקים גמורים עומדים במקומו.
נפלא הוא מצדיקים גמורים ,משום שעיקר המוסריות האנושית היא במאמץ המודע ,המכוון ,המתמיד
להתעלות ממצב פחות מוסרית למצב גבוה יותר מוסרית.
השלום ועצם הקיום ניתנים לישראל ,רק בתנאי שילך בדרך המוסרית ,בדרך ההתעלות האנושית ,כפי שיש
לפרש את דברי הנביא ירמיהו הנוגעים לימינו אלה ממש:
ֹּאמר יְהוָּהָּ ,שבַ ְע ִתי
תֹורת אֱ ֹלהֵּ ינּו ,עַ ם ֲעמ ָֹּּרה .יא לָּ ָּמהִּ -לי רֹּב-זִ ְבחֵּ יכֶם י ַ
י ִש ְמעּו ְדבַ ר-יְהוָּהְ ,קצִ ינֵּי ְסדֹּם; הַ אֲ זִ ינּו ַ
תּודים ,ל ֹּא חָּ פָּ צְ ִתי .יב כִ י ָּתבֹּאּו ,לֵּ ָּראֹות פָּ נָּיִ --מיִ -ב ֵּקש ז ֹּאת
יאים; ו ְַדם פָּ ִרים ּוכְ בָּ ִשים וְעַ ִ
עֹּ לֹות אֵּ ִילים וְחֵּ לֶ ב ְמ ִר ִ
ְשבָּ ת ְקר ֹּא ִמ ְק ָּרא ,ל ֹּא-
תֹוסיפּו ,הָּ ִביא ִמנְ חַ תָּ -שוְאְ --קטֹּ ֶרת תֹועֵּ בָּ ה ִהיאִ ,לי; חֹּ ֶדש ו ַ
ִמי ְֶדכֶםְ ,רמֹּס חֲ צֵּ ָּרי .יג ל ֹּא ִ
ּובפָּ ִר ְשכֶם כַפֵּ יכֶם,
יתי ,נְ ש ֹּא .טו ְ
אּוכַל אָּ וֶן ַועֲצָּ ָּרה .יד חָּ ְד ֵּשיכֶם ּומֹוע ֲֵּדיכֶם ָּשנְ אָּ ה נ ְַפ ִשי ,הָּ יּו עָּ לַ י לָּ טֹּ ַרח; נִ ְלאֵּ ִ
אַ ְע ִלים עֵּ ינַי ִמכֶם--גַם כִ יַ -ת ְרבּו ְת ִפּלָּ ה ,אֵּ ינֶנִ י שֹּמֵּ עַ  :י ְֵּדיכֶםָּ ,ד ִמים ָּמלֵּ אּו .טז ַרחֲ צּוִ ,הזַ כּו--הָּ ִסירּו רֹּעַ ַמעַ ְללֵּ יכֶם,
ִמ ֶנגֶד עֵּ ינָּיִ :ח ְדלּו ,הָּ ֵּרעַ  .יז ִל ְמדּו הֵּ יטֵּ ב ִד ְרשּו ִמ ְשפָּ ט ,אַ ְשרּו חָּ מֹוץ; ִש ְפטּו יָּתֹוםִ ,ריבּו אַ ְל ָּמנָּה{ .ס} יח ְלכּו-נָּא
ַשלֶ ג י ְַל ִבינּוִ ,אם-י ְַא ִדימּו כַתֹולָּ ע כַצֶ ֶמר י ְִהיּו ) ישעיהו א')
ַשנִ ים כ ֶ
וְנִ ּוָּכְ חָּ ה ,י ֹּאמַ ר יְהוָּה; ִאם-י ְִהיּו חֲ טָּ אֵּ יכֶם כ ָּ
לא קיום קנאי של הפולחן הדתי הוא שבאמת קובע בשעת דחק זאת ,אלא חברת צדק ,חברת מופת .הצדק
שאליו נדרש עם ישראל ,בתואם עם נביאי ישראל בעת הזאת ,הוא צדק מדיני ,לאומי ,אך גם תרומה חיונית
להתעלות האוניברסאלית .התעלות שבאה לידי ביטוי נשגב בנבואת הנביא ישעיהו:
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ִירּושלָּ ִם .ב וְהָּ יָּה ְבאַ חֲ ִרית הַ י ִָּמים ,נָּכֹון י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית-יְהוָּה
ְהּודה ,ו ָּ
ְש ְעיָּהּו בֶ ן-אָּ מֹוץ ,עַ ל-י ָּ
א הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶשר חָּ זָּה ,י ַ
ְבר ֹּאש הֶ הָּ ִרים ,וְנִ ָּשאִ ,מגְ בָּ עֹות; ְונָּהֲ רּו אֵּ לָּ יו ,כָּל-הַ גֹו ִים .גוְהָּ ְלכּו עַ ִמים ַר ִבים ,וְאָּ ְמרּו ְלכּו ְו ַנעֲלֶ ה אֶ ל-הַ ר-יְהוָּה אֶ ל-
ְשפַ ט בֵּ ין
ירּושלָּ ִם .ד ו ָּ
תֹורהְּ ,ודבַ ר-יְהוָּה ִמ ָּ
בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַיעֲקֹּ ב ,וְיֹּ ֵּרנּו ִמ ְד ָּרכָּיוְ ,ונ ְֵּלכָּה ְבאֹּ ְרחֹּ ָּתיו :כִ י ִמצִ יֹון ֵּתצֵּ א ָּ
ִשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרב ,וְל ֹּא-
יתֹותיהֶ ם ְל ַמזְ ֵּמרֹות--ל ֹּא-י ָּ
ֵּ
בֹותם ְל ִא ִתים ,וַחֲ נִ
הַ גֹויִם ,וְהֹוכִ יחַ ְלעַ ִמים ַר ִבים; וְכִ ְתתּו חַ ְר ָּ
י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָּ מָּ ה{ .פ} (ישעיהו ב').
משמעות ולא ילמדו עוד מלחמה מבוארת בפרק על צבא טכנולוגיה לישראל.
המהפכה האמונית
התהליך הגאולי היה יכול להיקלע אל מחוזות קיצוניים והרי אסון ,שהרי זה מה שהתרחש בחלקן הארי של
המהפכות בהיסטוריה האנושית .המהפכה שלנו משנה סדרי עולם ואילולי היה מוטבע בה קוד מוסרי מנחה
ספק אם הייתה מתקדמת כראוי .הקוד המוסרי נדרש לעצם הישרדותו של המין האנושי והוא המסייע
למהפכה להתעלות מעל דפוסי השחיתות .ללא קוד מוסרי מוקפד הייתה המהפכה נשאבת אל הרוע,
האנוכיות ,וקוצר הרואי הרווחים בעולם.
ביהדות גלום איזון פנימי בין שלושת ההיבטים המרכזיים של קיום האדם האוניברסאליים (הקודש) ,הדת
("והייתם לי לעם") והלאומיות.
מוטי קרפל ,ממובילי המהפכה האמונית גורס" :באומות העולם אין איזון פנימי ,לא קיים שיווי משקל בין
ההיבטים האוניברסאליים ,הדתיים והלאומיים .לכן כל נטייה בכיוון אחד ההיבטים ,מתפרצת על חשבון
האחרים .כך ,הנטיה לאוניברסליזם המופרז – החברה הרב תרבותית ,כלשונם  -של אומות אירופה שאינה
מאפשרת להם להתגונן מפני מתקפתו של האיסלאם .הנטיה להיבט אחד משליטה עצמה על ההיבטים
האחרים ומדכאת אותן .אירופה ,לדוגמה ,הייתה תחת הגמוניה נוצרית עד העת החדשה .האדם דוכא.
הלאומיות כלל לא באה לידי ביטוי .בעקבות המהפכה הצרפתית והשחרור מן הכנסייה ,הופיעה הנטייה
הלאומית ,בדמותו של נפוליאון והאימפריאליזם הצרפתי ,והשתלטה על האחרות .קיצוניותה – שהייתה
הכרחית לאור בלעדיותה ,כשחסרו הגורמים המאזנים – הביאה הרס וחורבן של שתי מלחמות העולם;
בעקבות הלקח הנורא ,במערב בכלל ובאירופה בפרט ,השתלטה הנטייה ההומניסטית ,האינדיבידואליסטית,
האוניברסליסטית' ,הרב תרבותיות' ,זו שרואה לנגד עיניה רק את האדם האינדיבידואלי; הנטיות האחרות
מנוונות או מדוכאות .האיזון הופר .במקום לאומיות ,שגררה את עמי אירופה ללאומנות קיצונית וגסה ,הופיעה
הרב תרבותיות ,ושוב ,בקיצוניות הרסנית ,ועל חשבון הרכיבים האחרים .התופעה הזו ,של מעבר מקיצוניות
אחת לשנייה ,מבלי יכולת למצוא את האיזון ,נקראת במסורת הישראלית – כף הקלע .טלטול תרבותי הרסני
מצד לצד .מקיצוניות אחת אל האחרת.
אצלנו ,בישראל ,לעומת זאת ,ישנו ממד פנימי ,סגולת נשמה "הוא העצם הישראלי ,שתאריו מתגלים בכל
התנועות השונות" ולכן ישנה נשמה פנימית ,מאחדת ,ששלושת המרכיבים הללו – הקודש ,האומה ,והאדם –
הן רק תאריה ,גילוייה ,הופעותיה .לכן ,לאורך זמן ,האיזון נשמר .נקודת האיזון קיימת .לפחות בפוטנציה.
לא רק טראמפ ואנשיו רואים בישראל מודל .מגדלור .גם תנועות הימין השמרני העולות היום באירופה .הם
זקוקים לנו ,מכיוון שאנו מפגינים בעצם הוויית חיינו בריאות אנושית ,יכולת ליצור איזון בין שלושת המרכיבים
שעושים את האדם למה שהוא .כמעט בשום מקום היום בתרבות המערבית אין לאומיות חיה תוססת ובריאה
כמו אצלנו.
אנחנו אמנם מזלזלים בעצמנו ,רואים רק נגענו ,אבל דברים שלא רואים מכאן – רואים משם.
הנה באים הימים ,שעליהם כתבו הנביאים ,ובעקבותיהם גם הרב קוק" :שכל האנושיות תכיר את סגולת
נשמתה" של האומה הישראלית וגם אנחנו נכיר סוף סוף את עצמנו ".עד כאן דבריו של מוטי קרפל.
יהדות של חירות והפנמת התהליך הגאולי
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תחת הכותרת "יהדות של חירות" ,התחוללה תמורה עמוקה בדת ישראל .התהליך הגאולי יצר את תנופת
השינוי וביסס את אותה מסה קריטית שנדרשה כדי לפרוץ את שמרנותם רבת השנים של בעלי ההלכה.
היהדות הלכה והפנימה את התהליך הגאולי ושליחותו של ישראל כאור לגויים ,והפכה אותם לאתוס הקיומי
שלה.
הגם שתנועת גאולת ישראל הייתה בעלת זיקה עמוקה ליהדות ולדת ישראל ,היא נמנעה במפגיע מהתערבות
בענייני הדת העקרוניים והשוטפים .המפעל הגאולי המחשמל עצמו ,על היבטיו המדיניים ,הצבאיים,
הכלכליים והתודעתיים מרחיקי הלכת הוא שהצליח לפרוץ את מחסומי השמרנות והגלותיות שעוד שררו
בדת ,ולסחוף אחריו את שלומי אמוני ישראל ,הרבנים ,ההוגים ואף פוסקי ההלכה החשובים .הופעתה
הדרמטית של האימפריה המוסרית הישראלית ,סללה את הדרך להתעלות שנדרשה מהרבנים לקבל את
התהליך הגאולי בדת ישראל .והנה לנוכח המהפכה הדתית והאמונית הזאת ,התחולל גל של התחזקות
התודעה האמונית בקרב הציבור.
ללא קימום מדינת הלאום היהודי על פי החוקה והחוקים; ללא החלת ריבונות על ארץ ישראל המערבית; ללא
הכבוד הלאומי וההרתעה הלאומית ששוקמו; ללא העוצמה הכלכלית האדירה שהושגה; ללא הניצחונות
הכבירים על האויבים והניצחון הגדול בפועל על הג'יהאדיזם במלחמת העולם האחרונה; ללא העושר חסר
התקדים שהציף את ישראל וממנה שטף את העולם; ללא השינויים מרחיקי הלכת שהתחוללו עתה תחת
מנהיגותה של האימפריה המוסרית ,הכלכלית והצבאית הישראלית; ללא המדינה היהודית התורמת להפרחת
העולם ולביטחונו וסוחפת את האומות כולן להערצת ישראל; אילולא כל אלה ספק אם היהדות שומרת
החותם הייתה מוצאת את הכוחות לחולל בתוכה את השינויים הנדרשים ולהתאים את הקודש לאירועי
אחרית הימים שהתחוללו .לנוכח המהפכה המתחוללת גם היהדות האורתודוכסית מצאה בכוחה לעשות את
השינוי ולהמריא על כנפי היעוד המשיחי מקדמת דנא.
לקדש שם שמיים בעולם .אמן.

