
1 
 

 ד"בס

 

 ישראל אור לגויים

 הלכה למעשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוד איש שלום



2 
 

 ישראל אור לגויים

 הלכה למעשה

 

 ייעוד

 חירות

 ריבונות

 טכנולוגיהמדע ו

 עושר  

 ניצחון

 גאולה

 

 

 

 

 

 

 

 דוד איש שלום



3 
 

 ישראל אור לגויים

 הלכה למעשה

 

 ייעוד

 חירות

 ריבונות

 טכנולוגיהמדע ו

 עושר  

 ניצחון

  גאולה

5102  

 

 

 זכויות החומר המקורי שמורות לדוד איש שלום

 בכתב מלוכסן מובאים ציטוטים ומאמרים ממקורות אחרים

: לעבד או לתרגם ללא אישור בכתב מהמחבר, להעביר, לאחסן, לשכפל, אין להעתיק

 davidishalom1@gmail.com  1840164 051 

 .לפנות למחבר' קיימא וחירות כלכלית-כסף בר'ולרכישת הספר השני לתגובות 

 

 

 מוגבלת פנימית מהדורה

mailto:davidishalom1@gmail.com


4 
 

 תוכן העניינים

 8.............................................................................................תודות

  7.......................................................................................דברפתח 

 10...................................................................רלוונטי רקע אישי        

 12.............................................................................................מבוא

 41.......................................................האידיאות המרכזיות של החיבור

        41......................– אוניברסאליה התחייה הלאומית והייעוד –' שער א     

  16.....................................כלכלית קיימא וחירות-כסף בר –' שער ב     

  49.............................................................הימים חזון אחרית –' פרק א

 14.........................................עם ישראל בעידן אחרית הימים –' פרק ב

ותבוסת  'מתקפת ששת השעות', מלחמת העולם השלישית  –' פרק ג

         12....................................................................................יהאדיזם'הג

  15.............................................הימים ך ואחרית"נבואות התנ -' דפרק 

  20..............................................הדעת המדעית של אלוקים –' הפרק 

 34...................................חורבנו או, עולם תיקון – הטכנולוגיה –' ו פרק

  14..................הבריאה מהפכת הבריאות ונסיקת תוחלת החיים –' זפרק 

  46...........................................היהודי בארצו   תקומת הלאום –' חפרק 

החזרת הריבונות לכנסת וייסוד דמוקרטיה  –' טפרק 

 54.........................................................................................חוקתית

  88......................................החובות דמוקרטיית הזכויות אך גם  -' פרק י



5 
 

 48......................................................ע"ביש החלת ריבונות - א"פרק י

 98............................................ .. לישראל צבא טכנולוגיה  – ב"פרק י

 440........יכולות להדגמת יםתרחיש -צבא טכנולוגיה לישראל  – ג"יפרק 

 441...................................לגאול את תותח הלייזר המהפכני –ד "פרק י

  120.....................................................ת"במזה מאזן האימה –ו "טפרק 

  123..........................................................יהאדיזם'הג מיגור – ז"טפרק 

 414.......................................כי ביתי בית תפילה לכל העמים –ז "פרק י

אלי על כידוני העליונות הטכנולוגית שלום גלוב –אחרית דבר  -ט "פרק י

..................................................................................................419  

 420....................................................................................סוף

 

 

 מוגבלת פנימית מהדורה

 

http://joom.ag/Fz8p  לאתר הספר 

 

 שמורות למחבר דוד איש שלוםהחומר המקורי זכויות כל 

 בכתב מלוכסןציטוטים ממחברים אחרים מופיעים 

 'קיימא וחירות כלכלית-כסף בר'שער השני /ספרלרכישת הלתגובות  ו

     Davidishalom1@gmail.com    051 1840164' טל 

http://joom.ag/Fz8p
mailto:Davidishalom1@gmail.com


6 
 

 תודות

 50לאורך שתרמו  ,ולכותביםלעיתונאים , לסופרים ולהוגים, למחבריםהכרת תודה גדולה 
לא הייתי יכול , זאת תודעתית התפתחותשאילולי , להבנתי ,להשכלתי, שנות רכישת דעת
, המשכם בחוקרי נפש האדם, ראשיתם בנביאי ישראל, הרוח נקיעבהם  . לכתוב חיבור זה

 והוגי הציונות ,הוגים, היסטוריונים, שאת לקחיהם למדתי, מדינאים חשובים בהיסטוריה
 הכלכלה גדולי, האסטרטגיה והמדיניות, עתידני התאוצה הטכנולוגית, המדינית

על ש והחוקה המשפט, טכנולוגיה המולקולארית-הננו, הרפואה העתידנית ,המוניטארית

  .מנותםלמ היריעה כאן תקצר  ,מבוסס חיבור זה הגותם
 

 כ"וח) ד"עו  .בחיבור זה ישירות למחברים שמהם אני מצטט מיוחדת אני חב תודה
 רדישבסקי דמטרי ר"ד הסופר ;ארץ ישראל לוחם ללא חת למען, העצני אליקים( לשעבר

 הוגהפורץ דרך ו( 'מיל כ"ח) פייגלין משה'; תאוניברסאלי ציונות'רב ההשראה מתוך ספרו 
 ר"ד  ;העברית האוניברסיטה חוקתי משפט, דיסקין אברהם אמריטוס' פרופ; מקורי דעות
 המפתח, היזם עמיחי עודד ר"ד;  מבריק ועיתונאי היסטוריון, משפטן, מזרחן, בכור גיא

-סקייהנאוטילוס וה לפיתוח שהביאה המהפכני הלייזר תותחטכנולוגיית  של הראשוני
רב  ספרהתוך מש רמתי לשם עיבל; והלוחם ללא חת את מלחמת הביטחון האמתי גארד
 העתיד לחקר' פרופ בוסטרום ניק; אני מצטט 'המקדש ובית ניוטון אייזיק' הראההש

 יוסף ינר'אינג ;אלתרמן נתן; גוריון בן דוד; בוטינסקי'ז זאב'; 'קיימברידג באוניברסיטת
 תנועת מייסד מסיני צבי; דרוקמן חיים הרב ;ואסטרטגי לאומי והוגה חוקר, ל"ז דוריאל

 . הרב שמואל יניב על ספרו התגלות; ר ישראל צביאל"ד  ;ההתחברות
 

 נסמך אני שעל כתביהם ,הטכנולוגית התאוצה בתחום הגדולים םמוריל להודות עליי עוד
 ווייל'קורצ ריי; המולקולארית טכנולוגיה-הננו תורת אבי דרקסלר אריק קי ר"ד ,זה בחיבור

 הקוגניטיבית ההגברה עתידן פירס דיוויד; התאוצה הטכנולוגיתהמוביל בתחום  עתידןה
 רועי ר"ד , האופטמן אהרון' פרופ ובישראל ;חשוב עתידני הוגה 'יוז יימס'ג ר"ד; והנפשית
ביחס למהפכת העתיד ותרחישי  העברי הקורא את המידעים פסיג דוד ר"וד צזאנה

  .  העתיד
 
 אולם, תורמים של ארוכה רשימה מוצגת כלכלית חירותקיימא ו-כסף בר השני ספרב

 הרקע, הכסף מערכת את החוקר ההיסטוריון, הירש לבעז אסתפק בתודותכאן 

 בעברית המכונן מספרו ולהיבנות לתרום הזכות על, ותיקונה עיוותיה, שלה ההיסטורי

, העיתונאי, סטיל לבילגדולה  תודה. חדשה כלכלה יוצרים: הכסף מערכת בנושא

  .בעולם הכסף תומערכ שינויוהלוחם ללא חת ל, המפיק, התסריטאי, הסופר

 גם תודות  . לפניכםש לחיבור שתרמו,  בינינו וסיעור המוחות הדיונים על, נקר ליפה תודה

   .לרב שלמה אבינר, לשאול כהן מאתר ישראלי פטריוטי ,נשים בירוקל ,בעז העצניל

 . כל החומר המצוטט מופיע בפונט מלוכסן

 .בלבד אלה זה הוא על אחריותו של כותב שורות חיבורהכתוב ב
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 פתח דבר

 ישראל עם שבועידן , ישראל נביאי נבאו עליו ,הימים אחרית עידן של בפתחו אנו

 ישראל עם להפיכת ,לכך ההיתכנות את בוחן זה חיבור. גוייםל לאור הופך

 להעלות, החופש אומות מחנה בראש המתייצב, ומנהיג פעולה כמודל, בארצו

 והדרכים המשמעויות מהן. התיקון בספירלת יותר גבוה לשלב האנושות

-מדעית; ומוניטארית כלכלית ;תלאומי :מקיפות ראות מנקודות, לכך המובילות

 אלה כל הלימת את ובוחן אמונית-תודעתית ;תאסטרטגיו תצבאי ;טכנולוגית

 ברורה התכנות עתה קיימת, ברורה מסקנתו. היהודי והייעוד הנביאים נבואותל

 הזה בעולם, הדתית רק לא, החילונית במציאות ' הימים אחרית' להתרחשות

הלאומית  להתפתחויות, 14-המאה ה התרחשות שמציגה מענה לאתגרי . גופו

 . הטכנולוגיות הנפתחותוליכולות והגלובאלית 

, בארץ ובעולם ,אוטוריטות מרכזיותהידע ועל המתבססים ' באותות ובמופתים'

שקיימת היתכנות ברורה וחד משמעית , החיבור את הטענה מבאר ומבסס

 החברשראשיתה בהיווצרות  ,החשובה בתולדות האנושות, לאותה פריצת דרך

חלוץ ההולך לפני מחנה ישראל כ, ומדינת מופת חדשנית ושוברת מוסכמות

' באדיבות'כי אם , ואולם לא מכוח ניסים בלתי מוסברים; לתיקון עולם, האנושות

ודקת התבססות חברה צ, אסטרטגית -העליונות הצבאית, התקומה הלאומית

, (קיימא וחירות כלכלית-כסף בר) מבואר בספר השניכ' הנס הכלכלי' ,יותר

כל אלה  והגלישה על צונאמי התאוצה הטכנולוגית הניצחון הצבאי המפתיע

 . ך"והיעוד היהודי המתגלים בנבואות התנעם הרצון האלוקי  בתואם

נאמן  תקומתה של ישראל היא ההוכחה הגלויה לעיין יותר מכל לכך שאלוהים"

אין פירושה רק " שלנו"והמלה . שההיסטוריה שלנו היא תורת אמת. להבטחותיו

פירוש הדבר שזהו ספר . ך"כלומר של כל המאמינים בתנ –שלנו ". של היהודים"

 .'תאוניברסאליציונות 'דמיטרי רדישבסקי בספרו  "האמת

מכוח צירוף סינרגטי של אך היא אפשרית בעיקר , התרחשות כזאת אפשרית

הסך הכל ש המשמעש, סינרגיה. היבטים שונים ומגוונים שעליהם עומד חיבור זה

ת והסוגר ,חומות המציאות הנוכחית כדי להפיל את, כלומר, גדול מסכום חלקיו

. שילוב פעולה וסנכרון של מוקדי פעולה מגווניםנדרשים , נדרשת סינרגיה ,עלינו

, המוניטאריהסטטוס קוו , קוו המדיני הסטוס, חומות אלו הם התקינות הפוליטית

ת והתקשורתי תהפוליטיהמציאות , כלכליהסטטוס קוו ה, קרי מערכת הכסף

לאתגרי  מענה יחסר ונותר כל אלה כבר  .הדמוקרטיה הליבראלית, השלטת
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 נאחזים בקרנות המזבח ומסרבים לפנותאך , המציאות הלאומית והגלובאלית

שהוא   ,אוניברסאליהאנושי וה, הלאומייותר של הקיום לשלב גבוה  ,םדרכ

  .'אחרית הימים'בעצם עידן 

פול בתהליך יצירתה כבמטה קסם של המציאות יהחומות הישנות חייבות ל

שאין להם אח ורע , יצירה אנושית, עושר כלכלי, חירות אנושית, החדשה

חייבת להיעשות במהלך היסטורי  מהפכה כוללת זאת. בתולדות המין האנושי

של עם ישראל בארצו ולאחר , סינרגטי המשלב את כל תחומי הקיום הבסיסיים

הלאומיים , של כל ההיבטים הללו, השילוב והסינרגיה. מכן של האנושות כולה

-הצבאיים טקטיים ואסטרטגיים והתודעתיים, הטכנולוגיים והכלכליים, המדיניים

חצית קו ', חציית ים סוף'שמהווה את , הניצחון הם שמאפשרים את, אמוניים

 . עידן אחרית הימים, לעידן חדש לאנושות,  פרשת המים

ִניֵּאל' ד ב"יהנביא דניאל התנבא כי  ה דָּ ֶפר, ְוַאתָּ ִרים ַוֲחֹתם ַהסֵּ -ַעד--ְסֹתם ַהְדבָּ

ת ץ עֵּ , הסוד של אחרית הימים ייגלה משעה שהדברים עומדים להתרחש, קרי, ;קֵּ

אכן החלו הדברים החיבור מבאר מדוע . החלו בהתרחשותם או אף

 . להתרחש

חייב להתחיל בתחייה הלאומית , הגשמת ייעודו של עם ישראל כאור לגויים

תוך יציאתה של מדינת ישראל מהתגוננות , ובתקומת מדינת הלאום היהודי

ריבונות על ארץ  ; מבוססת על צדקת דרכנו, מנצחת, ושיתוק לתודעה חדשה

החזרת ; ישראל מדינת הלאום היהודי: חוקה וביסודה, ישראל המערבית

 . החובותאך גם הפיכת ישראל לדמוקרטיית הזכויות ; הריבונות לכנסת הנבחרת

על  נחשוניגולש  ה של ישראלהיות, היבט חיוני נוסף להיתכנות האירועים

אינם יכולים , בר חיבור זההשינויים עליהם מד. התאוצה הטכנולוגית 'צונאמי'

להתרחש ללא הבנת התאוצה הטכנולוגית והרתמות עם ישראל בארצו כשחקן 

, בכלכלה, בביטחוןכדי להשיג את יעדיו , מוביל הממנף את היכולות הנפתחות

תיקון . וכדגם פעולה לתיקון עולםבתיקון עצמי , בתיקון מערכת המשפט

 .ישראל כפי שניבאו נביאי ישראלשהוא גם ייעודו של עם , אוניברסאלי

הוא , היבט חיוני הכרוך בייעודו של עם ישראל בשלב ההיסטורי הנוכחיעוד  

כל מערכות הכסף בעולם , בעידן הנוכחי .קיימא-ברריבוני במהפכת כסף 

 ,תוך שהן מייצגות את האינטרס של בעלי ההון הגדולים ביותר ,מאוד מעוותות

בעידן של תאוצה     .לעיוותי הכלכלה הריאליתוהן שאחראיות במידה רבה 

אך , יכול כבר היה המין האנושי להבטיח את עושרו הכלכלי, טכנולוגית עצומה

ועיוותי המערכות הפיננסיות והכלכלות , עיוותיהן של מערכות הכסף בעולם
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מותירים אותנו בעולם של הר החובות , הנגזרות מעיוותי מערכת הכסף, הריאלית

 מהפכה כלכלית ומוניטארית לכן נדרשת. רוס על האנושות כולההמאיים לק

 .ותהפכם לידידותיות לכלל האוכלוסיה בעולם שתשנה את מערכות הכסף

שהוא הגורם הדומיננטי , במשק' היצע הכסף'הפקת  :בבסיסה של מהפכה זאת

ישראל המאמצת את . את האינטרס הציבורי הרחב באופן שייצג, בכלכלה

אומץ יש, תהווה אף היא דגם פעולה קונקרטייימא ומתעשרת בר ק-מהפכת כסף

לא רק לאומות , אפשר במהרה עולם של שפע כלכלייעל ידי עולם ומלואו ו

זאת תהה תרומתו . אלא גם לאומות הנחשלות כלכלית, הכלכליות המתקדמות

השער השני של חיבור זה . הכלכלית העצומה של עם ישראל בדורנו לאנושות

 . עוסק בהרחבה במהפכה זאת' קיימא וחירות כלכלית-כסף בר'

הוא בהפיכתו לשחקן מוביל , היבט נוסף של הגשמת ייעוד עם ישראל בדורנו

במלחמת העולם , אויב האנושות, האדי'בהבסת האיסלאם הגי, מתווה דרךו

ישראל חייבת לשמש כמנהיגה . השלישית אותה הוא כפה על עולם בלתי מוכן

הצבאיים והאסטרטגיים  במלחמת העולם השלישית מול , יםבתחומים הביטחוני

הן , שבו ישראל מהווה אור לגויים, תרחיש עתידני מודגםבהמשך . יהאדיזם'הג

הן מבחינה צבאית , מבחינת המנהיגות המדינית מוסרית שהיא מיישמת

מתקפת רובו  'מתקפת ששת השעות' ,צבאיתמתקפה  מודגמת. ואסטרטגית

מיעדי  4500 כאשרהמופעלים מרחוק , הלוחמים הם הרובוטיםשבו , לוחמה

מוכים במהלך בליץ מהיר חזק וחירורגי תוך , יהאדיזם'הטרור הבכירים של הג

 .  שעות 8פחות מ

המיישם בפועל  "צבא טכנולוגיה לישראל'לל "צה ו שלמבואר תהליך הפיכת

מוחלטת המאפשרת לישראל עליונות , לוחמה המתקדמת-את תורת הרובו

פעם ראשונה בהיסטוריה משדה , הלוחמיםתוך הוצאת , בשדה הקרב

 מהווה גם, הנהגת המלחמה החדשה  .ומהפך דרמטי  בתורת הלחימה הסכנה

שעד , שחרור מהקרבת מיטב הנוער למולך המלחמה, תקדים מוסרי שמהותו

 תצבאיאיוולת כה אומנם היה הכרח קיומי ועתה הפך לעול מוסרי ו

 . כאחד

תחום נוסף שבו על ישראל להפוך לשחקן מוביל ומתווה דרך הוא רפואת 

, או, הינה הארכת תוחלת החיים הבריאה ,החשובה יותר השמשמעות, העתיד

כפי שכבר מוגדר תהליך , 'מחלת הזקנה'ריפוי  :יותר מהפכניניסוח ב

מחלת תהליך ריפוי  . על ידי חוקרים ועתידני רפואה מובילים, ההזדקנות והבליה

הזקנה מוגדרת בפי חוקרים פורצי  .14-סביר שיימשך לאורך המאה ה, הזקנה

יכולות ריפוי בתחום רפואת העתיד נצפה ב. 'מחלת הזקנה'כ, דרך בתחום
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הפיכת מדע הרפואה לחלק אינטגראלי של עם , מדהימות של כל המחלות

 התפתחות, של האדם בגופוהשליטה גידול מופלא של , טכנולוגיות המידע

, ההתערבות הרפואית בתכנות הגנטי של התאים עצמם, רפואת הננו הבשלה

. מהתאים לרקמות ולאיברים,  נרטיבית'רפואת תאי גזע ריג, מלמטה למעלה

ננוטכנולוגיות הנפתחות קיימים גם -טכנולוגיות וביו-ואומנם לכל היכולות הננו

גזר על המין האנושי ונ, היא תמיד חרב פיפיות, כי הטכנולוגיה, תרחישי יום הדין

 .בכל מקרה לבחור בחיים

 bottom up  מלמטה למעלה בטבע השליטה,  נסיקתם של טכנולוגיות הננו

approach טכנולוגיות מהפכניות לתיקון נזקי  עומדת לאפשר הופעתן של

בשפע  ,אנרגיות סולאריות בעיקר, ומאידך ;ההרס הסביבתיו, הזיהום, הסביבה

ועידן של חירות של המחסור באנרגיה  יסודיפיתרון , בתוך כךבלתי נדלה ו

   .אנרגטית

וגם , החומרית, הפיזיתמהווה את התשתית , התאוצה הטכנולוגית

מה  .שבשעריו כבר בנו, עידן אחרית הימים להתגשמות, הקוגניטיבית

שעל ברך הנסיקה שלה כבר נמצאת , משמעותה של התאוצה הטכנולוגית

כדי , הטכנולוגי הבלתי נמנע' הצונאמי'ישראל וכיצד על ישראל לגלוש על 

 . להגשים את ייעודה מקדמת דנא

לתחייה הלאומית שמשמעה גם  החיבור מצביע על הדרך הלכה למעשה

ישראל במשמע . בעת הזאת ישראלעם של  אוניברסאליה והגשמת ייעוד

האלוקי  העם בעל המנדט .במדינת ישראל במאה העשרים ואחת, העם היהודי

 . והגשמי להגשים עתה את ייעודו הארצי והרוחני כאחד

 : רקע אישי רלוונטי

כפי שנודעה  ,ף"יזמתי את המגעים הראשונים בין ממשלת הליכוד לנציגי אש, 4964בשנת 

' האימה והתקווה'ספרי . שהבשילו שנים אחר כך למתווה אוסלו ,מגעים, כפרשת עמירב

שיצא לאור באותה שנה בישר ופירט את הפרמטרים המדיניים של מה שהתגשם מאוחר 

כחלק מתהליך  ף וערפאת"הייתי בין יוזמי המפגשים עם ראשי אש .יותר כהסכם אוסלו

שנידונו  בישראל שניים גם אחד מתוך. שקדם לאוסלו ואף היווה זרז לאוסלו, ההתפייסות

הראשון היה ) וריצו חודשי מאסר בגין עבירה על חוק איסור המפגשים עם ארגוני טרור

אני מציין זאת כדי , נתמך על ידי השמאל בישראל, הלכתי לכלא גאה .(אייבי נתן

לא , אולם אבוי . להמחיש עד כמה האמנתי ופעלתי לקידום השלום הישראלי פלשתיני

ויעדי שמד  של טרור, מציאות בלהותכ נחשףלהתגשם ו עברו שנים מעטות וחזוני החל

של התקינות  קו פרשת המיםלהימים הפך ברבות  "שתי מדינות לשני עמים", ינוסייד'וג

 . הפוליטית הגלובאלית
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ומסירתה לאויב שוחר השמדתנו תוך , חותר לקריעת לבת ארצנובעודו , כולו תומך העולם

 אלתוך שאליטות של עם חוברות , ולהתפוררות פנימית ,"לגבולות אושוויץ"התכנסותנו 

 'תהליך השלום'תחת הכותרות  ,דוחפים לחיסולה של מדינת הלאום היהודיויחד  האויב

לאליטות אוסלו ותומכי מדינה פלשתינית לא משנה .ומזרח תיכון חדש זכויות האדם

 . הם בשלהם. שהמזרח התיכון החדש התגלה כחזון בלהות

עוד  ,כשפעלתי בתום לב, שהיה לי חלק ביצירתו המוקדמת, היסטורי זהכנגד סילוף 

את אשר  לתקן במחצית השנייה של חיי  אני חש חובה, בטרם נפגש החזון עם המציאות

  .במחצית הראשונה עוויתי

מאדריכלי הפרמטרים המדיניים שהתקבלו , אניספר זה הוא האנטי תיזה של אוסלו ובה 

של , מכה על חטא וחוזר בתשובה ומציג משנה הפוכה לחלוטין, אוסלוהסכמי לבסוף ב

על ידי תודעת ייעודו הייחודי של עם ישראל , ממונף על ידי הגניוס היהודי, יעוד לאומי

 . עתידו והנהגתו של עם ישראל, תרחיש עתידני ביחס לייעודו הצגתוגם תוך , כאור לגויים

נפרסת היריעה של , כליתחירות כלקיימא ו-כסף בר, בחלקו השני של הספר

יצירת כלכלה חדשה וקיימא -היא מהפכת כסף ריבוני בר, המהפכה הכלכלית הגדולה

באופן שהבריות , חברת שפע לכל. כפי שלא היה בהיסטוריה, עושר לכל, בישראל

, תגשים ישראל את יעודה לשמש כאור לגויים כלכליובכך ,  יתקשו להעלות בדעתם

קיימא במשולב עם המהפכה הלאומית -מהפכת כסף ריבוני בר. אוניברסאלימודל פעולה 

את הסינרגיה  הנדרשת להצלחת מהפכות  יוצרים, ובמינוף של התאוצה הטכנולוגית

מנהיגת  למדינה שהיא , בארצו ממעמד של מדינה מוקעת לקידומו של עם ישראל, אלה

 .עידן אחרית הימים להגשמת האנושות

לשלב גבוה יותר של האנושות כולה מאבקה המוצלח של כעם המוביל והמתווה דרך ב

,  חירות כלכלית, שטרם נודעה, האדם על גופוחירות , מבחינה מוסרית, אנושיהקיום ה

י  ..  . ה"הקבמדע , דעת השם יתברך ,ביטחון הקיום, הבראת כדור הארץ ָמְלָאה -כִּ
ָעה ֶאת, ָהָאֶרץ ם, ְיהָוה-דֵּ יִּ מַּ ים, כַּ סִּ ָים ְמכַּ   .בכל המובנים (ט"כ, א"ישעיהו י) לַּ

אין . היות עם ישראל אור לגויים הוא ייעוד הגנוז בעצם מהותו של עם ישראל מקדמת דנא

ייעוד שעתה , תרומה של עם ישראל לכלל האנושות זוהי, נהפוך, התנשאותחלילה בכך 

 . השם יתברךלתקן עולם ומלואו במלכותו של , מתייצב לפתחנו ודוחק מאוד

, וְנֲָהרּו אֵּלָיו; ִמגְָבעֹות, וְנִָשא, יְהוָה ְברֹאׁש ֶהָהִרים-נָכֹון יְִהיֶה ַהר בֵּית, וְָהיָה ְבַאֲחִרית ַהיִָמים ב

י יֲַעקֹב-יְהוָה ֶאל-ַהר-וְָאְמרּו לְכּו וְנֲַעלֶה ֶאל, וְָהלְכּו ַעִמים ַרִביםג .  ַהגֹויִם-כָל נּו , בֵּית ֱאֹלהֵּ וְיֹרֵּ

ֵּלְכָה ְבאְֹרחָֹתיו, ִמְדָרכָיו צֵּא תֹוָרה  :וְנ ין ַהגֹויִם ד.  יְהוָה ִמירּוָׁשלִָם-ּוְדַבר, כִי ִמִציֹון תֵּ , וְָׁשַפט בֵּ

  (,ישעיה ב)".. ;וְהֹוכִיַח לְַעִמים ַרִבים
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 מבוא 
 סקירה כללית של הספר ודגשיו המיוחדים

זהו סוד שרידותו הפלאית של . האלוקית הברית וההבטחה, אני שייך לעם נושא הבשורה
ככל שהוא . היהודי אינו יכול לברוח מייעודו. עמי וזה גם סוד השנאה התהומית כלפיו

 הוא רק מעלה עוד יותר את חמתו של הגוי, מנסה
 

    משה פייגלין

 

בתהליך אחרית הימים שבשעריו , עם ישראל חייב למלא את ייעודו לשמש כאור לגויים

יטיב לעצמו ולעולם , יגדל וישגה מאוד, ייטב לו ולעולם, אם ימלא את ייעודו. כבר באנו

, ירבו בו המשטמה העצמית, ייפרע עם, אולם כל עוד הוא מסרב למלא את ייעודו; ומלואו

כוחות השמד ,  גל שנאת ישראל גובר, האנטישמיות בעולם גואה, ויהיה למשיסה לשכניו

כוחות , מדינת הלאום היהודי מתמלאים תקווההגלובאליים באשר לעצם קיומה של 

 . המוות מרימים ראש

 

 : של החיבור ותהאידיאות המרכזי

התחייה הלאומית והייעוד  :'שער א

 אוניברסאליה

הבוטחת בצדקת , משעה שמנהיגות עם ישראל בארצו תתחולל, התחייה הלאומית. א

 ,וקליקת התקשורת כת המשפטוקרטיה על יםוחוקתי יםחוקי יםתגבר באמצע, דרכה

תחיל ;  תשיב את הריבונות לכנסת הנבחרת, למדינת כל אזרחיה יםודחפ  ושהשתלט

החיבור מפרט מהי הדרך   ,כולההמערבית  את ריבונות ישראל על ארץ ישראל

ישראל  היא מדינת הלאום  –תכונן את חוקתה ובמרכזה חוק מכונן  ;הנכונה לכך

 חוקית, חוקתית והתייצבות, גבולותיה להגדיר אתחייב , סעיף יסודי בחוקתה.  היהודי

היא שתשים סופית קץ לויכוח ההרסני ביחס , המגבה זאת,  נחושהומוסרית מדינית ו

לאתוס החוק החוקתי המכונן יחד עם החוקים החוקתיים שיחוקקו ישימו קץ  . לגבולותיה

חותר , בעצם קיומואלא , שלא רק שעומד בסתירה למדינת הלאום היהודי, כל אזרחיה

ובכך בעצם מאיים גם על עצם , כמדינת הלאום היהודי עצם קיומה של ישראל תחת

  .קיומה הפיזי
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להתנהל רק על איננה יכולה  חברה אנושית.  דמוקרטית הזכויות אך גם החובות. .ב

שיח הזכויות אך  שליט -אך גם בעולם הדמוקרטי  –בישראל . ללא חובות, בסיס זכויות

לנאמנות  מה ביחס לחובות האזרח .התושבותוך התעלמות כמעט מלאה מחובות האזרח 

שהיא עוד אחד מפירות הנפל של התקינות , כאן יש לקונה גדולה  ?בסיסית למדינתו

. הדמוקרטיה הליבראלית במתכונתה הנוכחיתמחולשותיה הגדולות של הפוליטית ואף 

על זכויות האדם האזרח  ,שאינה קיימת כיום ,יה הקפדהתה, במדינת הלאום היהודי

 תהאשלא , כדי לזכות באזרחות המיוחלתש,  אך לצד זאת תתקיים הדרישה,  וחירותו

 .למדינתם ותלויאלי לגלות על הנתינים ,על כל הזכויות שגלומות בה, אוטומטית

הלאומית תוכל לצבור מסה קריטית שתגבר על כוחות  תקומהכדי שה. ג 

של עם ישראל  אוניברסאליעליה להיות משולבת עם הייעוד ה, ההתנגדות לה

מבלי להוות דגם פעולה מכונן  , עם ישראל אינו יכול לתקן את עצמו. כאור לגויים

אומות ל ש, אוניברסאליהיותו אור לגויים בדרך לתיקון עולם , קרי, אוניברסאלילתיקון 

, עתה בסיטואציה הנוכחית מתלבןוהוא , זהו ייעודו מקדמת דנא. העולם וכדור הארץ

 אוניברסאליהיא לשמש כדגם פעולה , משמעות היות אור לגויים.  כצורך קיום ממש

עליונות , קרי, חזק ומנצח. אך גם חזק ומנצח, מוסרי וצודק, נכון, לתפקוד אופטימאלי

כי אם כדגם , אך לא למען עצמו כנגד זולתו, עליונות כלכליתיחד עם  , אסטרטגית

כל . יצריםייציאה כוללת מבין המ, ליציאה מעבדות לחירות אמתית, אוניברסאליפעולה 

, וך עידן הדמדומיםויציאה מת, והדיכוי כוחות המוות על גדול ניצחון זאת תוך כדי כך 

מול אתגרי  .(הטוטליטארי והשלישיעולם לחופשי יחסית )ואובדן דרך של העולם החופשי 

חזון  מוצב, מחד ומול אתגרי התאוצה הטכנולוגית, הדיכויהמוות ו וכוחות  יהאדיזם'הג

, היזם, הזרז, להוות,  לעמיםשל עם ישראל שליחותו , אך גם ישן נושן מקדמת דנא, חדש

שהיא בו , גאולה לאומית.  הגדול אוניברסאלילתיקון העצמי וה, המופת והמגשים הראשון

 .שיקיף את כל האומות ואת כל הפלנטה, אוניברסאליבזמן גם תהליך של תיקון עולם 

היכולות האדירות הנפתחות לפניה  לרתום אתרק אם תדע , תוגשם,הגאולה הלאומית .ד

למען , רתימת התאוצה הטכנולוגית הנוסקת. באמצעות התאוצה הטכנולוגית

מה החיבור מבאר . יםאוניברסאליעדיה הולמען הצלחת י הצלחת הגאולה הלאומית

משנות , שהיא בעלת יכולות טרנספורמטיביות, המשמעות של  אותה תאוצה טכנולוגית

הביטחון הלאומי , בתחום הצבא, בתחום החינוך, בתחומי הקיום השונים, סדרי עולם

. בתחום האנרגטי בתחום הכלכלה,  בתחום איכות הסביבה, בתחום הרפואה, והאזרחי

תיקון .  ומשמעותה כמרכיב דומיננטי בכל עתיד אפשרי הבנת התאוצה הטכנולוגית

של התאוצה  משנה סדרי עולםאת הכוח  ולמנף להכיל ,חייב להכיר, אוניברסאלילאומי ו

 . שלה אנו כבר נמצאים הנסיקהשעל ברך הטכנולוגית 

 שואבים את, כאור לגויים של העם תרחיש התחייה הלאומית והייעוד .ה 

הן מהציווי האלוקי לעם  ,מתבססים וקונים לגיטימיות ותוקף מוסרי, תעצומותיהם

ך "כמעוגן בתנ, וביחס לייעודו בארץ ישראל אוניברסאליביחס לייעודו ה, ישראל

מההיסטוריה של  אולם בה במידה. מהיסטוריה של אלפי שנות כמיהה לציון, ובמקורות
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המשפט הבינלאומי ומהמציאות זכויות מ אך גם, תקומת מדינת ישראל, שיבת ציון

 . מאז כינונה של ישראל, הגיאופוליטית במרחב

, שמשנה סדרי עולם ,שחקן מוביל בתחום רפואת העתידישראל החותרת להיות . ו

כפי ' מחלת הזקנה' המדעית להיותה שחקן מוביל ברפואת  בין היתר יוצרת את התשתית

אינה , מתברר שהזיקנה .רים מובילים בתחוםעל ידי חוק, כבר כיום מוגדרת ההזדקנותש

 להזדקנות באופן מתוכנן הגורם באדם ובכל חיגנטי הטבוע  תכנות  אלא דווקא, בליה

תוחלת נוכל לחזות בהתארכות דרמטית של , לקראת המשכה של מאה זאת .ומוות

, 'מחלת הזקנה'התקדמות בריפוי , גזע תאי עקב השילוב של רפואת החיים הבריאה

רפואת תאי גזע , רפואה-באמצעות ננו, ופתרון כמעט מלא לכל מחלות האדם

הרותמים את השליטה ההולכת וגדלה , ננוטכנולוגיה ועוד-ביו, רפואה גנטית, נרטיבית'ריג

כי אם , אולם לא רק להתקדמות דרמטית ברפואת האדם. לרפואת האדם, בכוחות החיים

אפילו , לתיקון הרס כדור הארץ, י הסביבהלתיקון נזק, הננוברתימתן של טכנולוגיות 

אשר נגרמו , והזיהום התחממות האקליםלתיקון נזקי ,  להשבת מינים שכבר נכחדו

, שכבר הנצה, טכנולגיה המואצת-ננו-הביו. בעיקרם על ידי טכנולוגיות המאה העשרים

מרמת , מן היסוד' מלמטה למעלה'יוכלו לרפא , יאנירהדרקסל והייצור המולקולארי

ולהשיב את האיזון והבריאות של , את נזקי העבר, המולקולות והתאים ומעלה, האטומים

 . לרמה שטרם נחוותה, החי והסביבה, האדם

צבא טכנולוגיה 'ל ל"צה טרנספורמציה של כדי לחוללמינוף התאוצה הטכנולוגית . ז

, להוציא את החיילים משדה הקרב: יהיהתשלו  תהיסודי שהדוקטרינה '' לישראל

כאן גלומה המהפכה הצבאית הגדולה ביותר  .לוחמה ולנצח-להחליפם ברובו

משום שמהפכה זאת לא רק תאפשר עליונות צבאית כמעט ? מדוע. בתולדות האדם

, אלא גם  תאפשר לראשונה בתולדות האדם,  טכנולגית מוחלטת לצד המוביל

בו , חמהעד את פולחן מולך המלללבטל  ,להוציא את הלוחמים עצמם משדה הקטל

את קורבנותיה , ותוך כדי כך להקטין דרמטית את מחיר המלחמה, מוקרבים טובי הבנים

, באמצעות  התאוצה הטכנולוגית מינוף הכוח. קיימא-הרתעה ברתליצור ו, הלא מעורבים

מהפכה בכל תורת המלחמה  משמעו, בהקמת צבא טכנולוגיה לישראל, בתחום הביטחוני

כמבואר  דרמטי וזאת תוך צמצום עלויות, של ישראל ביטחונה והישרדותהוהבטחת 

  .בהמשך

מתקפת , ניצחון במלחמת העולם השלישיתישראל מובילה את ה: תרחיש. ח

רובם  פרצו הרובו לוחמים, בשעת השין  .יהאדי'תבוסת האיסלאם הגו' ששת השעות'

בו בעת הופעלה  .זעירים ואף בלתי נראים, בינוניים, ענקים, מכל הגדלים, מעופפים

, הניצחון הושג תוך שעות .השתלטות מרחוק ושיתוק המערכות האלקטרוניות של האויב

מונע , הלוחמ-הדיוק הכירורגי של הרובו. יעדי טרור 4500עם חיסול מדויק וממוקד של 

יהאד 'הגאירגוני שלל ו מדינת האיסלאם, החיזבאללה ,החמאס. פגיעה בבלתי מעורבים

הוכו מכה , מבית ומחוץ, ושאיימו על אירופה ושאר העולם, ת"על המזהשהשתלטו והטרור 

גם העורף מוגן באמצעות תותחי הלייזר המיירטים . נפגעים לוחמיםלישראל אפס . ניצחת

 . גם בעת הקרב, שהחיים בישראל נמשכים כסדרם, במהירות האור כל איום
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הסינרגיה בין ;  מוסרי, ודעתיזהו ניצחון ת, ניצחונה של ישראל איננו ניצחון צבאי בלבד

עם הגשמת הציווי האלוקי של עם ישראל , בין הכוח הצבאי לכוח המדיני, החומר לרוח

, בארצו מאפשרת את הניצחון הגדול ואת התייצבותה של ישראל כאור לגויים מדיני וצבאי

 והתעלותה של, ותוך כדי כך התעלותן .המתווה את הניצחון הגלובאלי של אומות החופש

החדשים הנפתחים לפני  כלל האנושות לדרגת אחריות גבוהה יותר ביחס ישר לכוחות

 . המין האנושי

יחד עם היותה , ניצחון זה בהנהגת ישראל החוזרת ומאמצת את הנחישות הלאומית

שעד כה אבדו את , הופך לדגם הפעולה לאומות החופש כולן, מעצמה כלכלית עולה

מתקפת ההסתה וכיבוש המרחב הציבורי , גראפיתיהאדיזם הדמו'במתקפת הג , דרכן

  . חסרי מענה מול הטרור המכה מבית, בארצותיהם

לכלול את התבוסה יהאדיזם  חייב 'חלק בלתי נפרד ואף מקדים לתבוסת הג . ט
את העקירה  ('הפלשתיניזם')  המלאה והמוחלטת של  אתוס המדינה הפלשתינית

של עם שהומצא אותה בדיה של שלום וזכויות  , מהשורש של אותו שקר תעמולתי
תבוסה מוחצת של האידיאה של שתי . השמדת ישראלב ו ככלישכל תכלית, והוגשם

 . Two States Suicide :כפי שהיאשחייבת להיחשף , מדינות בארץ ישראל המערבית

וערביי  16ערביי , חלופה אמתית לערביי ארץ ישראל הציגיש ל, הכוזב' הפלשתיניזם'תחת 
  .הלאום היהודי ולויאליות למדינתתהליך של השתלבות , 84

וחלקם כפי , בעם ישראל המורחב ישתלבמרוצת הדורות ב, חלקם של ערביי ישראל
מזרע ישראל שאונסו לאסלאם  במקורםהם , שכבר חזו דוד בן גוריון ויצחק בן צבי

העומד לפתחם  האתגר הראשוני.  וכפי שרומזים מחקרים גנטיים, במהלך השנים
הוא לטעת ולחזק בלבם ותודעתם את הוויית החיים במדינת ישראל , ולפתחה של ישראל

ָׁשם יִרוֶה  , המקיימת שוויון אמיתי וחירות אמיתית לכל אזרחיה ותושביה, הפורסת כנפיה
אֶֹׁשר ֶבן, לֹו ִמֶשַפע לחיים של ביטחון להתעורר בבוקר , (בוטינסקי'ז) נֶַצֶרת ּובנִי-ֶבן, ֲעָרב-מֵּ

   . למדינה נאמנותאבל גם תוך , בדמוקרטיה המקפידה על זכויות האדם והאזרח, ושפע
 .אך גם חובות האזרח, זכויות נדיבות
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 חירות כלכליתקיימא ו-כסף בר: 'שער ב

מבאר כיצד אפשרי , 'חירות כלכליתקיימא ו-כסף בר', של חיבור זה  חלקו השני

לפרטים  WWW: ומוגש לקורא בספר נפרד ובאתר לכלעולם של שפע כלכלי 

davidishalom1@gmail.com   1244101450 

כאן נסקור את הדברים , שער השני/לנושא החירות הכלכלית מוקדש הספר

 .בקצרה

 

ישראל לפלא הכלכלי   הופכת, כחלק מתהליך התקומה הלאומית  :חירות כלכלית .י

הגורם . בה העושר מחלחל לכל שכבות האוכלוסיה, מדינה עשירה מאוד .של העולם

שרק המדינה , מהפכה זאתתמציתה של  .קיימא-מהפכת כסף בר היא, לכךהראשוני 

המייצגת את האינטרס הציבורי הרחב , באמצעות רשות הפקת הכסף שקופה ומבוקרת

 . למשקהיא שתפיק את הכסף , ביותר

ולהשפיע  יש מאיין כסף להפיק, הזכות המוקנית להם כיוםהפרטית  תישלל מהבנקאות

מערכת הכסף , בפועל; שולי, לכאורה עניין מוניטארי מקצועי. על היצע הכסף במשק

שפריון  עודב ,היא שאינה מאפשרת פריצה לעידן של שפע לכל, המעוותת בארץ ובעולם

דבר כשלעצמו מאפשר לוגית , מהתאוצה הטכנולוגיתכתוצאה , היצור מרקיע לשחקים

חלחול העושר בדרך כוללת הגורמת ל מבאר הספר השניששגם כפי , עושר, וכלכלית

 (.להלן)מרכיב מרכזי לכך הוא אבטחת הכנסה בסיסית הולמת לכל  .לכלל האוכלוסייה

 התולדה, הנוכחית הוא מערכת הכסף המעוותת, שחוסם את התממשות השפע הזהמה 

בהפקת  ובעלי ההון הגדולים ביותר ים הפרטייםשל הבנקאההיסטורית  םשליטת של

 הינה בעצםהקיימת מערכת הכסף . במאות השנים האחרונות ועד עצם היום הזה, הכסף

כסף מבוסס חוב זה . כאשר כל הפקת כסף יוצרת לצידה חוב מקביל, כסף מבוסס חוב

היצע .  היסודי של כל כלכלות העולם הוא הגורם לעיוותוהעומד בבסיס הכלכלה  הוא

על ידי הבנק המרכזי  ולא , מופק בחלקו הארי על ידי הבנקאות המסחרית, הכסף במשק

  . כפי שנוטים לחשוב

 הכנסה  אבטחתתאפשר גם ת, העובדת לטובת האוכלוסייהמערכת כסף לצד 

קניה  תוספת של כוח, אשר תקנה לכל אזרח, ה"אהב –לכל האזרחים  הולמת בסיסית

דווקא יגדיל את השפע  אשר, כוח קניההמדינה תחלק לאזרחיה . משמעותי חודשי

 מחירים לוחמה אפקטיבית בתיאום, מהלך שבחופף לבקרת מונופולים, החומרי לכל

הן את הגדלת העושר הפרטי והן גידול העושר  ויאפשר, תחרות הוגנתתאגידי והבטחת 

 . נשכרים וכולם יוצא מכך .ג"התמ –הלאומי 

mailto:davidishalom1@gmail.com
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של כל  ,אוטומטיתתקציבית  הבקרמערכת גם הקמת  נדרשת, בר קיימא ריבוני לצד כסף

 חובת השקיפות המרביתעקרון היסוד המנחה כאן חייב להיות . המערכות הציבוריות

 י"גם היא ע מתאפשרת , הקמת בקרת שקיפות אוטומטית .של כל הכסף הציבורי

טוהר יקדמו את , יבכל הסקטור הציבורמערכות שקיפות כאלה  .התאוצה הטכנולוגית

 .  ושחיתות הון שלטון מערכתיתוכתריס בפני שחיתות   בסקטור הציבורי המידות

ושחרור הכלכלה , הגידול העצום של פריון הייצור שמאפשרת התאוצה הטכנולוגית מחד

, עושר בל יאומן, תאפשר יציאה לחירות כלכלית, מאידך, מכשלי מערכת הכסף הנוכחית

במהרה  יפשוט, מודל שמשעה שתאמצו ישראל, לחברה ולכלל האוכלוסייה, למדינה

 . כפי שלא היה מעולם, לכל חומרי אפשר עולם של שפעיבעולם ו

לתהליך גאולת , היא התשתית והבסיס הכלכלי ההכרחי, קיימא-מהפכת כסף ריבוני בר

ן המצרים של הנדירות היציאה מ, זוהי יציאת מצריים הגלובאלית. ישראל והגשמת ייעודה

  . שהיא יותר מאפשרית, אל חירות כלכלית אמתית לכל, הכלכלית

נתמכת כיום על ידי מיטב החוקרים , קיימא כמבוטאת בחיבור זה-מהפכת כסף ריבוני בר

מה שחסר , הידע קיים ברזולוציה גבוהה. והכלכלנים המוניטאריים של כל הזמנים ובזמננו

שתעמיד את ישראל כאות ומופת וכאור לגויים בתחום , אמיצההוא רק החלטה פוליטית 

אבל כנגד .  שהיא מעבר לפינה, החירות הכלכלית, הכה בסיסי לקיומו של האדם

ששותפים לה קובעי המדיניות ובעלי , מתייצבת דוקטרינת הכלכלה הקיימת, התומכים

נים ברובם הכלכל, האינטרסנטים' נערי האוצר', הבנקים המרכזיים, הכוח בכלכלה

" מדע הכלכלה"שמממנים את  , כל אלה במימון  נדיב של מפיקי הכסף הפרטיים, הגדול

ל עובאופן היסטורי בעלי ההגמוניה , 10-של המאה ה מאז שנות העשרים, הנוכחי

קינות תה  אתועצבו , לי המאה הפכו לבעלי הדעהבע. מערכות הכסף בעולם כולו

חורבנה , היא חייבת לקרוס, מערכת הכסף הקיימתעקב כשלי .  הכלכלית הגלובאלית

שהוא לא , ולכן יש לצפות לעידן של הגיון כלכלי של מערכת הכסף ,עיוותיהמצוי בעצם 

האור לגויים המוניטארי , על ישראל להיות החלוצה . אלא כמעט בלתי נמנע, רק אפשרי

  .כלכליתהחירות שלב ה, הכלכלי בדרכה של האנושות לשלב גבוה יותר בקיומה, וכלכלי

 

 מרכיב יסודי באחרית הימיםכ חירות כלכלית

 של זאב" מים"חמשת המ"ניתן לתאר את משמעות החירות הכלכלית גם על פי 

, עיסוקו, פרנסתו, צרכיו החומריים של אדם; מרפא, מורה, מלבוש, מעון, מזון : בוטינסקי'ז

אפשרויות המידע   ,אפשרויות העושר שעומדות לפניו,  אפשרויות הפנאי שנפתחות בפניו

  .תמורה מרחיקת לכת על אלה לעבור, קיומו הגשמי של אדם ,הנפתחות לפניו

דרושה , מהיותו נושא הדורש התמקצעות, בנושא הכלכליכי , כל זה ממתין למנהיגות

 בכלכלה ופגיעתו הקשהמנהיגות כלכלית שמבינה את הכשל של מערכת הכסף 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Flikudshelanu.co.il%2FBRPortal%2Fbr%2FP102.jsp%3Farc%3D2314&ei=_6J3VJG-B8P1auiggrAG&usg=AFQjCNEAjbZoZL_q3z7C2Um1QStaiIfu_A&bvm=bv.80642063,d.d2s
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מבחינה טכנית הרפורמה במערכת הכסף אינה .  ומוכנה לבצע מהפך, הריאלית

לכך , אולם מה שקשה הרבה יותר היא ההחלטה הפוליטית לחולל זאת, קשה לביצוע

 ת פורצת גדרות ומתנתקת ממוסכמותדרושה מנהיגו, אמתיץ פוליטי דרוש אומ

שטופחו על ידי , בנות מאות שנים ביחס למערכת הכסף, מאובנות

 .    עד עצם היום הזה ,ודורסניות וקיימות שרירותה,  פלוטוקראטיית ההון הגדול

, כלכלית ללא היציאה מעבדות לחירות, תאוניברסאליחזון של גאולה לאומית ו ייכוןלא 

  .בשלב גבוה יותר בספירלת הקיום, אבל הפעם, אולי אף בדומה ליציאת מצרים המקורית

ושל ) הכלכלית של ישראל ןעוצמת, מבחינה כלכלית נטו, ככל שישמע הדבר תמוה

שעדיין עומד כמכשול , תלויה כמעט אך ורק בגורם אחד( האומות המפותחות כלכלית

ובמערכת הכסף  רך בה מופק הכסף בישראל ובעולםמכשול זה נעוץ בד. מבני, מהותי

 . בכלל

המציאות הנוכחית שבה מעגלים נרחבים , לעומת מציאות מזהירה אפשרית זאת

למרות הסטטיסטיקות , אבטלה גדלה, באוכלוסייה גולשים במדרון העוני החלקלק

יוקר כאשר , למרות הסטטיסטיקות שמראות ההפך ,עולה" יוקר המחיה", הטוענות אחרת

תוך צמצום התרחקות המעמד הבינוני מדירה , המחייה מתמקד בעליית מחירי הדיור

וגם לשחיתות , המענה לחוליי הכלכלה. התנפחות בועת דיור מסוכנתו, בהישג יד

שלא , אך נדרשת מנהיגות, נמצא בהישג יד, הכסף הציבורישעושקת את , המערכתית

ור מוסכמות ולפרוץ דרך לעולם של שפע ומוכנה לשב, תהיה שבויה בדוקטרינה הקיימת

 .  לכלכלכלי 
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 ' פרק א

 חזון אחרית הימים

לא רק גורלה אלא גם גורל . ישראל היא מנהיגת העולם. מנהיג צריך לדעת לחלום

, עד כמה יהיו מושרשים בעבר –האנושות כולה תלוי במידת נכונותם של חלומותיה 

 . העתידנתמכים בכנפי ההווה ומכוונים אל 

  'תאוניברסאליציונות 'דמיטרי רדישבסקי  

ותחת , ושבע כיוםרק בת שישים , כאלפית מאוכלוסיית העולם, אחת המדינות הקטנות

ישראל המדינה קולטת ההגירה הגדולה , אולם יחסית לאוכלוסייתה, איום קיומי מתמיד

 . בשישים שנה, אחוז מאוכלוסייתה 250היא קלטה מעל , ביותר

מדינה מובילה בפרסי נובל . שהחיתה שפה בלתי מדוברת, היחידה בהיסטוריה המדינה

 . ב או גרמניה"ארה, יותר מאשר בריטניה, בעלת תוחלת חיים מהארוכות ביותר, לנפש

באזורים שהם  , עם תוספת נטו של עצים ביערותיה 14-המדינה היחידה שנכנסה למאה ה

לחימום המים , שים באנרגיה סולאריתמבתי ישראל משתמ 90%מעל.  ביסודם מדבריים

 2מכוני המחקר המדעיים של ישראל מדורגים כמספר .  האחוז הגבוה בעולם, הביתי

ישראל מייצרת יותר פרסומים מדעיים . והיא מדורגת כמספר שתיים במדע בסיסי, בעולם

ישראל מככבת כשלישית בעולם ביזמות של .  מכל מדינה אחרת ובפער ניכר, לנפש

.  פעם יותר מאשר אירופה 20, היא המובילה בעולם בהשקעות הון סיכון לנפש. נשים

לישראל יש יותר , ב וסין"אחרי ארה. ישראל מובילה בעולם על פטנטים לציוד רפואי

, ביחס לאוכלוסייתה. יותר מאשר כל מדינה אחרת, ב"חברות שנסחרות בבורסות ארה

ואילו במספרים מוחלטים לישראל יותר לישראל מספר הטארטאפים הגדול ביותר בעולם 

ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבו .  ב"סטארטאפים מכל מדינה אחרת פרט לארה

ישנם . לאחר אלפיים שנות גלות, שב לארץ מכורתו העם היהודי ,העם המקורי של הארץ

 .אבל יש רק מדינה יהודית אחת, ועשרות מדינות מוסלמיות, ם"מדינות ערביות באו 18

 . ת"שטחה של ישראל הוא פחות מאלפית משטח המזה

על ערי , מקובץ מעמים רבים, בב מחרבעם משֹ , ומדינת ישראל הנס הציוניכל קיומו של 

בתוך האוקיאנוס , מקים מדינה כנגד כל הסיכויים, חוזר אל ארץ  ייעודו, ישראל בחרבה

מקים , בניצחונות מופלאיםעומד , הערבי איסלאמי העוין שחרת על דגלו את השמדתה

של , הנס המדיני,  ועוד ידו רבה לו, שחקן נחשוני בתחום המדעי טכנולוגי, כלכלה נוסקת

אמורה , מודעות לנס של ישראל עד כה. כפי שחושבים רבים, המאה העשרים

שיכול להיות הרבה , האפשרי יהעתיד' הנס'להעניק לנו פרספקטיבה לבחון את 

הנס של ישראל במאה   .ים הבריות להעלות בדעתםממה שנוט, יותר מרומם

בעלת , זוהי אופציה פתוחה לחלוטין, אפשרי שיהיה גדול הרבה יותר, העשרים ואחת
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דווקא בתחום בו הוכיחו היהודים מאז ומעולם את , קפיצת דרך, היתכנות בכל המובנים

כאן נדרשת ואולם . הכלכליתהכללית והיזמות בתחום היזמות , כישרונם היוצא דופן

 . שבירת מסגרות מבניות קיימות ובניית מסגרות מבניות חדשות

שמביס את כוחות " הגאון ונדיב ואכזר"ה –שבו עם ישראל החזק , מזרח תיכון חדש, אכן

, באמצעות ההגמוניה שלו, והשפע הכלכלי, הקדמה, המוות ומחולל את כוחות החיים

שנושא בכנפיו פירות , נות הטכנולוגיתשלום המבוסס על כידוני העליו. ת"ברחבי המזה

כאופציה , חווהנוכח מרחץ הדמים הברברי שמרחב זה , ברכה לכל תושבי המרחב השמי

 .מהדהדת למציאות האחרת האפשרית במרחב בני אברהם

אף כי במידה רבה עדיין , קיימים מונחים חופפים לתיאור התקופה שבשעריה כבר באנו

ביאת המשיח ,  אחרית הימים, אור לגויים, ון תיקון עולםמונחים כג. איננו מודעים לכך

אך גם , לדרגת קיום עילאית יותר, המצביעים על תהליך התעלות האנושות, והגאולה

להנהיג את  .שהיא בעצם ייעודו המקודש של עם ישראל, מוסרית יותר ורבת חירות יותר

בהם מאמינים גם רבים , כפי שניבאו נביאי ישראל, לשלב גבוה יותר בקיומה, האנושות

אנחנו נמצאים בפתח תקופה טרנספורמטיבית של הקיום האנושי בכלל . באומות העולם

 .והקיום הלאומי בראש וראשונה

הוא גם , החוזר אל ההיסטוריה, כדי להגשים  את ייעודו של העם היהודי החוזר אל עצמו

גלה כפי  שניבאו נביאי המת, זרז לתיקון עולם, חייב להיות כלי המשנה את ההיסטוריה

ישראל וכפי שמתנבאים אלה שאותותיה של המציאות המתדפקת על דלתותינו בעוז 

 .  ובהתאם לייעוד שהתווה בורא כל אשר קיים, הולך וגדל  כבר התחוורה להם

שבעיני רבים , מדינת השעיר לעזאזל של העולם, המוקעת ,ממדינת הלאום היהודי

הלכה  אוניברסאליתהפוך למודל לתיקון עצמי ו, 'יושביהלארץ אוכלת 'מאזרחיה הפכה 

 .  למעשה

, נקודת המוצא של חיבור זה היא ראיה אופטימית ביחס לעתיד עם ישראל ושליחותו 

והנכון להתגלות דווקא , היונקת מתוך הבנת הפוטנציאל הבל יאומן הגנוז בעם ישראל

, לא רק מבחינה תורנית, להתניע מהפכה המשנה סדרי עולם. בשעה היסטורית זאת

אלא בכל המובנים הקיומיים  -אינו דן בהם   חיבור זהנושאים חשובים אך  -, הלכתית

 .יםאוניברסאליה

לכלל , תאוניברסאלישל כלל מרכיבי הגאולה הלאומית וה, חיבור זה דן בתהליך הסינרגי

 החוקתיים, הוא מתייחס לשינויים המדיניים. כוח פורץ דרך משנה סדרי עולם

, האנרגטיים, הכלכליים, הצבאיים, הטכנולוגיים, האמוניים, הפסיכולוגיים, והחקיקתיים

שלפי האותות , שהם הבסיס לאותו חזון על היסטורי של אחרית הימים, הבריאותיים

 . באנו כבר בשעריה, בקצב הולך וגובר, והמופתים שמזמנת לנו המציאות
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כדי , הרי הריפוי מיוחד במינו, ל חולי קייםאם נתייחס לתיקון הנדרש כאל תהליך ריפוי ש

הגשמת ייעודו שמשמעותו שינוי , שהחולה יבריא עליו להשתנות שינוי מרחיק לכת

 . מקדמת דנא כעם סגולה

אך בשום פנים ואופן אינו יכול , בתקומת הלאום היהודי בארצושינוי זה מתחיל 

איננה יכולה להיות במהותה תקומת הלאום היהודי בארצו , מכך יתרה; להסתיים רק בכך

עם ישראל נועד להיות זרז להתפתחות העולם לשלב . עניין אנוכי של עם ישראל לעצמו

הצלחת הציונות ויעודה באמת אינה רק בציונות . גבוה יותר מבחינה מוסרית וקיומית

 . תאוניברסאליכי אם בציונות , ולאומיות פרטיקולארית

 

 

 

 

 'בפרק 

 הימים עם ישראל בעידן אחרית

קיים מקום אחד בעולם הזוכה לרחשי כבוד וקדושה ולמעמד מרכזי בקרב שלוש הדתות 

, גם מאות מיליונים בהודו ובסין ובאומות אחרות לאו דווקא נוצריות, יתר על כן. החשובות

גויים מכל ארצות , התרחשות פלאית מתרחשת לנגד עינינו.  נושאים עיניהם לירושלים

, מגיעים לירושלים להזדהות, הפיליפינים ואף יפן, קוריאה, ודוב עד ה"למן ארה, הים

 . ך"רבים מהם מכירים ואוהבים את התנ. לתמוך ולאהוב את עם ישראל

,  אובאמה והעולם האסלאמיממשל , בהובלת אירופה, חלק משמעותי של העולם, מנגד

, בישהפעם היא מתועלת אל היהודי הקולקטי, האנטישמיות; נסוגו לשנאת ישראל

 .מי לצרנו, מי לנו, זוהי סצנת הפתיחה  בה נערכים הכוחות.  ישראל

תקופה שבה , לקראת אחרית הימים, מימדים תתרחשנה גדולותאבל עוד התרחשויות 

ובעם היהודי מתגלה ייעודו כאור , העולם רואה בירושלים את בירתו הרוחנית החדשה

אבל עתה , האיסלאם את היהדות במשך כאלפיים שנה רדפה הנצרות ואחריה גם. לגויים

, נפרשים רמזים לראשית הגשמת יעודנו כאור גויים, כאשר ניצניו של שינוי עולמי ניכרים

מנגד גם מתרבים שונאי ישראל . בחוויה הזאת של גויים אוהבי ישראל ההולכים ומתרבים
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ה אבל גם כאן  דווקא על דרך השלילה ניתן לומר כי גם אוהביה וגם שונאי, בעולם

גם  על , מעידים על חשיבות ירושלים ושיבת ציון בעיניהם, ההולכים ומתרבים במהירות

התייצבות אומות העולם . דרך השלילה וגם על דרך החיוב מעידים על מרכזיותה של ציון

עם שאות לכך , של כוחות החיים מול כוחות המוות, גדול ממדיםוגם העם עצמו במאבק 

שמשמעו קידום התכנית האלוקית , פני האתגר הגדול מכלמתייצב עתה ל, ישראל בארצו

להפיכת ישראל לאור גויים או במילים אחרות כזרז , ך"המבוטאת בנבואות נביאי התנ

דוגמה ונחשון להגשמת , מכוח היותו מופת כמנהיג חיובי, לתקן עולם .אוניברסאלילתיקון 

בספיראלה של ההתפתחות לדרגת קיום גבוהה יותר , להתעלות האנושות כולה ,הדברים

 .  האנושית

כך העולם המייחל בכוח , ככל שישראל בורחת ומסרבת להרים את נטל ייעודה

יוצא מדעתו בגלל סירובה של ישראל , איתנים בלתי מודע להתגשמות יעודה

ההולכת וגוברת ככל שאנו נכנסים אל , למלא את תפקידה ומתמלא שנאה כלפיה

 . םתוך המלחציים של אחרית הימי

והיא , היא גם כור היווצרותן, ישראל נמצאת בנקודת המפגש של שלוש הדתות החשובות

מוסרי אך גם מודל פעולה כולל לתקופת אחרית הימים שבה , נועדה לשמש כמרכז רוחני

 . האנושות נאלצת ולו בעל כורחה להתעלות לדרגת קיום גבוהה יותר אם חפצת קיום היא

מתעוררים הגויים אוהבי ישראל ומגלים בעם ישראל , מיםכחלק מהותי מחזון אחרית הי

להושיט ידה לשיתוף פעולה עם הגויים , על ישראל המגשימה את ייעודה. את המשיח

, לאורך אלפי שנים, ואל להם להסיק מהתנהלותם הנפשעת של גויים רבים, הציוניים

יעברו טרנספורמציה אלה . לגבי יחסם ואהבתם של הגויים אוהבי ישראל, ביחס ליהודים

הם , להפך,   ואין הם באים חלילה בכוונה לשנותו, ויגילו בישראל את העם המשיח

עם ישראל באלף . כפי שהם תופסים אותו, ממוגנטים מכוח ייעודה המשיחי של ישראל

  .השלישי קם לתחייה ומגשים את ייעודו המשיחי
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 'גפרק 

 ,מלחמת העולם השלישית

 יהאדיזם'תבוסת הגו "מתקפת ששת השעות"

של  וכמו הנאציזם והבולשביזם במאה העשרים מופיע עתה השטן המסיט מהדרך בדמות

 נוסייד'בעל אפיוני ג. החורבן והדיכוי, המייצג את כוחות המוות  יהאדי'האיסלאם הג

לרבות ההרג , התוקף את העולם מבית ומחוץ, שאינם נופלים מהנאציזם, ותאוות שמד

כמו שלא ; במאבק הקיומי הזה אין ברירה לעולם החופשי אלא לנצח. הפנים איסלאמי

 . נאציזםהייתה לעולם ברירה  מול ה

מהווה , כשישראל היא היוזמת והמנהיגה, יהאדיזם'לכן נדרשת תוכנית ברורה להבסת הג 

ייעודה .  יהאדיזם המכה מבית ומחוץ'מודל להנחיה ולאימוץ לאומות החופש במלחמתן בג

, הקטליזאטור, להיות  הזרז, שהתשתית לו כבר קיימת והונחה מאז הקמתה ,של ישראל

למאבק ולניצחון של כוחות , הטקטי והצבאי, היזם הטכנולוגי, מוקד המנהיגות המוסרית

 . יהאדיזם'המתגלמים כעת במלחמת העולם כנגד הג והחורבן החיים על כוחות המוות

המנהיגות במלחמת העולם מול  שיוכלו להרים את נטל, אין עם או אומה אחרים

, אירופה נסוגה לבלבול, סין מייצגת את כוחות הדיכוי, אמריקה בנסיגה.  אויב האנושות

של מאבק , היחידה היכולה להרים את הנטל, ישראל. ואילו הודו מתייצבת לימין ישראל

 ,ב של אובאמה השליכה מאחורי גווה את מנהיגות העולם החופשי"לאחר שארה. וניצחון

המוצב , כמעט לבדה, בשלב הנוכחי נותרה ישראל. יהאדיזם הגלובאלי'במאבקו מול הג

 .בה שהעולם חייב לנצח מלחמה  ,הקדמי במלחמת העולם

. יהאדיזם גדל והעולם יידרש יותר ויותר לתת מענה למתקפתו'איום הג, ככל שעובר הזמן

עם .  ביטחוני טכני בלבדאולם המענה עצמו  מקיף הרבה יותר מאשר ניצחון צבאי או 

בחיבור  זה . יהאדיזם'התשובה הצבאית כשלעצמה גם היא חיונית להבסת הג, זאת

, יהאדיזם'הטקטית והאסטרטגית להבסת הג, הצבאית דוקטרינהנפרסת ה

, המתבססת על היישום המיטבי והמרבי של התאוצה הטכנולוגית הנוסקת

שמתמצים במודל צבא , ליצירת מכפילי כוח צבאיים טקטיים ואסטרטגיים

ובתורת  ,והכנסת נשק הלייזר רב העוצמה ,כמוצג בחיבור זה טכנולוגיה לישראל

ולהחליפם  להוציא את החיילים משדה הקטל, השעיקר, לחימה מהפכנית

 . ודווקא משום כך לנצח לוחמה-בעליונות טכנולוגית של רובו

, לתת את התשובה הכוללת חייבת להיות הראשונה, ירושלים הניצבת בחזית המאבק הזה

ובשל כך בהכרח תהפוך לדגם פעולה שאומות החופש יאמצו במהרה במאבק הבלתי 

ייעודה של ציון הפעם הוא להיות .  עד להבסתו המלאה, יהאדי'נמנע מול האיסאלם הג
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אך אתגריה ואיומיה הולכים , בעיצומהשאנו כבר , של מלחמת העולם הזאת 'יל'רצ'הצ'

 . ככל שחולף הזמן תעצמיםומ

 

 איומים קיומיים וייעודו של עם ישראל 

משמעו שבכוח האדם לגרום לשני ההפכים , המפץ הטכנולוגי שבשעריו כבר נכנסנו

, ביכולתו לשנות את טבע קיומו, מצד אחד הוא ניכנס לטריטוריה של הבורא, הקיצוניים

נוסקים , לרשותו של האדםהכוחות העומדים , יכולותיו לפעול ולשנות בעולם ואת העולם

אולם אותם מכפילי כוח טכנולוגים המאפשרים את התמורות . מעבר לאופק ציפיותינו

מאפשרים גם את האיומים המוחלטים על שלום העולם ,  המואצות לטובת המין האנושי

האם , כיצד האדם עתיד להיכנס לטריטוריה של הבורא .  ועצם קיומה של הציוויליזציה

כנגד , או כחוטא,  והגשמת יעוד, אהבה, חירות, לעידן של שפע,  שיקורב אליוכשותף 

זוהי הדילמה הקיומית הניצבת . הצו האלוקי שיגורש שוב מגן העדן שכבר נמצא בהישג יד

 . לפני המין האנושי

ומאפשרת הרס ושיבוש התשתיות , התאוצה הטכנולוגית מחמירה מאוד איומים קיומיים

תהיה , האנושות חפצת החיים.  חיבור זה נוגע רק בקצה המזלג, בכך. וביטחון האומות

נשמרת , בפועל. חייבת לתת מענה שיאופיין בעליונות טכנולוגית לאורך כל החזיתות

של מדינות ,  בכל הנוגע ללוחמת רשת ולוחמה מקוונת, העליונות הטכנולוגית המוחלטת

מדינת הטרור  ,והמוות כמויכוי טרור הדעל פני כוחות ה, ב"חופש יחסי כישראל וארה

המדינה 'או ,  החמאס ,חיזבאללה, על שלל ארגוניהםהסוני השיעי ויהאדיזם 'איראן והג

אולם פער העליונות הטכנולוגית בתחומים אלה חייב להישמר ואף .  'האיסלאמית

נראה שקברניטי  ,הסייבר בלוחמתעליונות טכנולוגית בתחום . להתרחב ביחס לעתיד

  .במידה לא מבוטלת מעודכניםישראל 

שאותו מובילה , ת"ואיום התפוצה הגרעינית במזה, סוגיה אחרת היא האיום הגרעיני

מנקודת מבט ' מאזן האימה הגרעיני'מאמר מיוחד מוקדש לביאור משמעות . איראן

ב "במאזן האימה הגרעיני שנוצר בין ארהמהניסיון שהצטבר כפי שנלמדה , אסטרטגית

מנקודת ראות אסטרטגית . והשלכותיו על ביטחון ישראל, סטלין והילך מ מתקופת"לברה

האיום הגרעיני האיראני והשלכותיו מקבלים תפנית שונה מכפי שמקובל , היסטורית זאת

 . בישראל של היום, כיום לראות את האיום הגרעיני האיראני
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 'דפרק 

 ך ואחרית הימים"נבואות התנ

 'דברים ל

, והשבות; לפניך, אשר נתתי, הברכה והקללה, הדברים האלה-כליבואו עליך -והיה כי
יהוה -ושבת עד ב  .אשר הדיחך יהוה אלוהיך שמה, הגויים-בכל, לבבך-אל

לבבך -בכל, אתה ובניך  :היום, אנוכי מצווך-ככול אשר, ושמעת בקולו, אלוהיך
, העמים-וקיבצך מכל, ושב; וריחמך, שבותך-ושב יהוה אלוהיך את ג  .נפשך-ובכל

, משם--בקצה השמיים, יהיה נידחך-אם ד  .שמה, אשר הפיצך יהוה אלוהיך
ירשו -הארץ אשר-אל, והביאך יהוה אלוהיך ה  .ייקחך, ומשם, יקבצך יהוה אלוהיך

..  ,לבבך-ומל יהוה אלוהיך את ו  .מאבותיך, והיטיבך והרבך; וירשתה--אבותיך
ולא רחוקה , נפלאת היא ממך-לא--אשר אנוכי מצווך היום, המצוה הזאתכי  יא...

, בפיך ובלבבך  :מאוד, קרוב אליך הדבר-כי יד  ..  :היא, לא בשמיים יב  .היא

-ואת, המוות-ואת, הטוב-החיים ואת-את, ראה נתתי לפניך היום טו...  {ס}  .לעשותו
החיים והמוות נתתי --הארץ-השמיים ואת-את, העידותי בכם היום יט  ....  .הרע

-לאהבה את כ  .אתה וזרעך, למען תחיה--בחיים, ובחרת; הברכה והקללה, לפניך
האדמה -לשבת על--ואורך ימיך, כי הוא חייך  :בו-לשמוע בקולו ולדובקה, יהוה אלוהיך

   .לתת להם, אשר נשבע יהוה לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקוב

ריבוי , כיבוש הארץ ,קיבוץ גלויות ,הפרק מנבא את ההתרחשות בת זמננו של שיבת ציון 
טיבך יוה מצייןהפסוק  .כל אלה כבר התרחשו .גידול עם ישראל בארצו, דמוגראפי עצום

מבחינת ? מהי אותה מילה של הלב. וזה עוד טרם התרחש, ומל יהוה אלוהיך את לבבך
גם , משמעו חברה ומדינת מופת שמגשימה את ייעודה ובכך, עם ישראל הקולקטיבי

אין זה אומר שהמאבק הנצחי בין טוב  .נאורים ומוסריים יותר, ים יותריחידיה הופכים לטוב
 בין היתר גם, משמעות מילת הלב היא עליה בספירלת הקיום אך, ורע בעולמנו ייתם

לא רק מתוך , ה"דעת הקבודבקות חדשה ב זםמדת האתאיסטי ויציאה לחירות שחרור
הפונקציות , ידע והבנה, תודעה, כי אם גם מכוח ידיעה, בבחינת כזה ראה וקדש אמונה

אמונית  תודעה. הקוגניטיביות הגבוהות של הנפש שמשתתפות גם הן בחוויית האמונה
  .תוך התלכדות של הדעת והדתוהמתבססת על המדע , חדשה

 . אתה וזרעך, למען תחיה-בחיים, ובחרת, אך גם מותיר ציווי קיומי עליון

שבין  הנצחיייעודו של עם ישראל בעת הנוכחית הוא לשמש כמצפן של העולם במאבק 

כי אם ביחס ללאום בכללו וביחס , והפעם לא לגבי היחיד, כוחות המוות לכוחות החיים

-השמיים ואת-את, העידותי בכם היום  : לייעודו כלפי כלל האנושות וכדור הארץ

למען --בחיים, ובחרת; והקללההברכה , החיים והמוות נתתי לפניך--הארץ

ייעודו של ישראל הוא להוות מופת ביחס לדרך שבה  .יט' דברים ל אתה וזרעך, תחיה

הממנפת את , המשנה סדרי עולם, על האנושות לרתום את התאוצה הטכנולוגית
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למען ניצחון , למען הקדמה, למען ניצחון הטוב -לטוב או לרע  –הפוטנציאל האנושי 

 .למען ניצחון החיים הצדק והחירות

 

 ח"יחזקאל ל

הנבואה מציינת את . מתגלה כנבואה המתייחסת לימינו אלה, ח"לפרק יחזקאל 

המתחוור מעצם הטקסט הנבואי הגלוי ביחס לנסיבות , ההתפתחויות באופן נגלה

מקבלת , כמעט כציווי, הנבואה ומשמעותה העכשווית, אולם. ההיסטוריות הנוכחיות

שמה של , שממנו מתגלה במפורש, חשיפת הקוד של האות השביעיתעם , משנה תוקף

 :הנה, בהתרחשות אחרית הימים, דמות מפתח
גֹוג ֶאֶרץ -ִשים ָפנֶיָך ֶאל, ָאָדם-ֶבן ב.  אֵּלַי לֵּאמֹר, יְהוָה-וַיְִהי ְדַבר א

גֹוג י   ַהמָּ ְ רֹאׁש ֶמֶׁשְך , אנְשִׂ לו נָּ  .ֻתבָּ לָּיו, אבוְהִׂ ְ  ג.  עָּ כֹה , ַמְרתָּ אָּ ו

ְ מַ אָּ  יש לדלג כל פעם לאות השביעית  נשיא-מהאות א ב  :וִׂההר ֲאדֹנָּי י

על פי עקרון דילוג , השם של גיבור הנבואה ההיא הלכה למעשה וכך מתגלה

נשיא : שםהנחשף . השביעיתהאות  קוד, קרי, לאות השביעית

ואולם . ואובאמה בדילוג האות השביעית מופיע בנגלה הנשיא ,אובאמה

. לשם ולהתרחשותרלוונטית לחלוטין , שיתרת הפרק להדגיש חשוב גם

.  שואפת לאפס, בכל ווריאציה סטטיסטית, הסבירות שכל זה הוא מקרי

כפי  ,באופן אקראי', אובאמהנשיא '  הסטטיסטית שהופעת השם הסבירות

שגם מתאר את השתלשלות , בקוד של דילוג לאות השביעית מופיע בטקסטש

באופן לוגי והגיוני . שואפת לאפס ,בעידן אחרית הימים, העניינים והכוונות

יש כאן נבואה . שאין כאן מקריות 100%לחלוטין מוכח בסבירות השואפת 

 לאות דילוגהקוד , גימאטריות וכן הלאה, בניגוד לקודים קבליסטיים .שמתגשמת

חד משמעי והסבירות שהוא , השביעית כפי שמתגלה כאן הוא פשוט מאוד

 . שואפת לאפס, גרידאצירוף מקרים 

, נשיא אובאמה: מציג בפירוש את צמד המילים, משנחשף, קוד האות השביעית 

  .והקורא מוזמן לספור כל פעם את האות השביעית בפסוק לעיל

שוטם ישראל וזומם , מברלין של תקופתנו'הצ, אוהד האיסלאם ומפייסו, הנשיא אובאמה

, המדינית כנגד ישראל עוינותו. ישראלמנהיגה של האידיאה לעולם ללא , כנגדה

יהאדיזם 'תמיכתו בפייסנות הג, מעורבותו המרכזית בפריצתו של חורף הדמים הערבי
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שחקן מוביל בדרמה של אחרית . ח"כל אלה משתקפים כבר בנבואת יחזקאל ל, האיראני

, ַרִבים ִמיִָמים ח     .הנושנה הלובשת פנים חדשות, היונקת ומונעת משנאת ישראל, הימים

ַעִמים ַרִבים-ְבַאֲחִרית ַהָשנִים ָתבֹוא ֶאל--ִתָפקֵּד ֶחֶרב ְמֻקֶבֶצת מֵּ י , ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת מֵּ ַעל ָהרֵּ

ַעִמים הּוָצָאה; ָהיּו לְָחְרָבה ָתִמיד-יְִשָראֵּל ֲאֶׁשר וְָעלִיָת כַשָֹאה  ט.  וְיְָׁשבּו לֶָבַטח כֻלָם, וְִהיא מֵּ

יש להבין את   .אֹוָתְך, וְַעִמים ַרִבים, ֲאגֶַפיָך-וְכָל, ַאָתה--ָענָן לְכַּסֹות ָהָאֶרץ ִתְהיֶהכֶ, ָתבֹוא

וניתן בנקל להבחין כאן בהתרחשות של , הכתוב כתיאור אפי של התרחשות הרת עולם

 . והתגבשות המדינה האיסלאמית לגבולותינו חורף הדמים הערבי והאיסלאמי שניצת

, שוחרת שמד, שוחרת רע, מופיע בנבואה זאת  כשם קוד למנהיגותהנשיא אובאמה 

אי אפשר להיות . על הרי ישראל בחרבה, מקובץ מעמים רבים, כנגד עם משובב מחרב

לזיהוי תחילת תקופת אחרית , אות הפתיחה, אובאמה הוא בבחינת שם הקוד. יותר מפורש

 . רחשות בפועל הולמת לחלוטין את הקודכאשר ההת, ך"עליה נבאו נביאי התנ, הימים

יריית הפתיחה שנשיאותו עצמה היא הוא , עיקר עניינו של אובאמה באחרית הימים

, התרחשות היסטורית, של עידן אחרית הימים, כי"המבוטאת באופן נחרץ בקוד התנ

כך גם יש לבחון , כי אם במה שהיא מבשרת, שמשמעותה העיקרית אינה במה שיש בה

אך שממלא , שבמובנים מסוימים הוא בעצם מנהיג חלול, אישיותו של אובאמהאת 

וגם המייצג של הקוטב השלילי בדרמה , אובאמה הוא בעצם הקוד. תפקיד בהתרחשות

אובאמה וכנגדו . אך רוב פרקי ההתרחשות עוד לפניה, שאנו כבר בעצם התרחשותה

, במאבק נחוש, ופשי באמתשל העולם הח כמנהיגו, עם ישראל בארצו, אובאמה-האנטי

 . המוות והבסתם, כנגד כוחות השנאה, אך גם צודק למען החיים והתעלותם

אובאמה הוא בעצם האנטי תזה של המנהיגות הנדרשת כיום , הדרמה הולכת ונגולה

נדרשת כאן החלפתה של . יהאדי והן בכלל'הן במאבק מול האיסלאם הג, לעולם

, אובאמה הוא אחד ממאפייניה המובהקיםש ימתהתקינות הפוליטית הפושטת רגל הקי

, הצבועה, תוך השלכתה של התקינות הפוליטית הנוכחית,   בתקינות פוליטית חדשה

לפח האשפה , השקרית ובעלת היסודות האנטישמיים ביחס ליהודי הקולקטיבי ישראל

 . של ההיסטוריה

תוך שאנו מתרגמים ככל שנעמיק בחקר הנבואה , הנה הפרק במלואו, למען נוחות הקורא

ויוארו ברזולוציה גבוה ,  יתלבנו הדברים, לשפת ולמציאות המאה העשרים ואחת, אותה

-ַהַאָתה. לא להבינם רק כפשוטם,  חשוב להתבונן בדברים מנקודת ראות סמלית. יותר

י יְִשָראֵּל-הּוא ֲאֶׁשר םַהנִ , ִדַבְרִתי ְביִָמים ַקְדמֹונִים ְביַד ֲעָבַדי נְִביאֵּ לְָהִביא , ְבִאים ַביִָמים ָההֵּ

 . אך הנהו מתגשם עתה, שנבואה זאת ניתנה אז למה שהיה עתיד רחוק  .ֲעלֵּיֶהם, אְֹתָך

ככל שנעמיק בחקר הנבואה תוך שאנו מתרגמים , הנה הפרק במלואו, למען נוחות הקורא

וציה גבוה ויוארו ברזול,  יתלבנו הדברים, לשפת ולמציאות המאה העשרים ואחת, אותה

-ַהַאָתה. לא להבינם רק כפשוטם,  חשוב להתבונן בדברים מנקודת ראות סמלית. יותר

י יְִשָראֵּל-הּוא ֲאֶׁשר ם, ִדַבְרִתי ְביִָמים ַקְדמֹונִים ְביַד ֲעָבַדי נְִביאֵּ לְָהִביא , ַהנְִבִאים ַביִָמים ָההֵּ

 . אך הנהו מתגשם עתה, שנבואה זאת ניתנה אז למה שהיה עתיד רחוק  .ֲעלֵּיֶהם, אְֹתָך
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אם רק , ח"מיחזקאל למקבל את ביאורו המקיף ביותר , המפץ הגדול של אחרית הימים

במונחי המאה העשרים ואחת כפי שמבואר , מעבר לפשט שבו, את הפרקמנסים להבין 

 .זה בחיבור

ינְ --גֹוג ֶאֶרץ ַהָמגֹוג-ִשים ָפנֶיָך ֶאל, ָאָדם-ֶבן ב.  אֵּלַי לֵּאמֹר, יְהוָה-וַיְִהי ְדַבר א רֹאׁש , אשִׂ

ְ ֶמֶׁשְך  נָּ ; ֻתבָּלו לָּיו, אב  וְהִׂ ְ  ג.  עָּ ְ מַ כֹה אָּ , ַמְרתָּ אָּ ו , נְִשיא--גֹוג, ִהנְנִי אֵּלֶיָך  :וִׂההר ֲאדֹנָּי י

ילֶָך סּוִסים -כָל-וְהֹוצֵּאִתי אֹוְתָך וְֶאת; ִבלְָחיֶיָךוְנַָתִתי ַחִחים , וְׁשֹוַבְבִתיָך ד.  רֹאׁש ֶמֶׁשְך וְֻתָבל חֵּ

י ִמכְלֹול כֻלָם, ּוָפָרִׁשים י ֲחָרבֹות כֻלָם, ָקָהל ָרב ִצנָה ּוָמגֵּן--לְֻבׁשֵּ , ָפַרס כּוׁש ּופּוט ה.  תְֹפשֵּ

י ָצפֹון וְֶאת, ָמהבֵּית תֹוגַרְ --ֲאגֶַפיהָ -וְכָל, גֶֹמר ו.  ָמגֵּן וְכֹוָבע, כֻלָם; ִאָתם ; ֲאגַָפיו-כָל-יְַרכְתֵּ

, וְָהיִיָת לֶָהם; ְקָהלֶָך ַהנְִקָהלִים ָעלֶיָך-וְכָל, ַאָתה--וְָהכֵּן לְָך, ִהכֹן ז.  ִאָתְך, ַעִמים ַרִבים

ֶחֶרב ְמֻקֶבֶצת  ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת-ְבַאֲחִרית ַהָשנִים ָתבֹוא ֶאל--ִתָפקֵּד, ִמיִָמים ַרִבים ח.  לְִמְׁשָמר מֵּ

ַעִמים ַרִבים י יְִשָראֵּל ֲאֶׁשר, מֵּ ַעִמים הּוָצָאה; ָהיּו לְָחְרָבה ָתִמיד-ַעל ָהרֵּ וְיְָׁשבּו לֶָבַטח , וְִהיא מֵּ

, ַרִביםוְַעִמים , ֲאגֶַפיָך-וְכָל, ַאָתה--כֶָענָן לְכַּסֹות ָהָאֶרץ ִתְהיֶה, וְָעלִיָת כַשָֹאה ָתבֹוא ט.  כֻלָם

, וְָחַׁשְבתָ , לְָבֶבָך-יֲַעלּו ְדָבִרים ַעל, וְָהיָה ַביֹום ַההּוא  :ֲאדֹנָי יְהוִה ,כֹה ָאַמר י{  ס}  .אֹוָתְך

י לֶָבַטח, ָאבֹוא ַהשְֹקִטים--ֶאֶרץ ְפָרזֹות-ֶאֱעלֶה ַעל, וְָאַמְרתָ  יא.  ַמֲחֶׁשֶבת ָרָעה , כֻלָם; יְֹׁשבֵּ

ין ין לֶָהם, ּוְבִריַח ּוְדלַָתיִם, חֹוָמה יְֹׁשִבים ְבאֵּ -לְָהִׁשיב יְָדָך ַעל--וְלָבֹז ַבז, לְִׁשֹלל ָׁשלָל יב.  אֵּ

ְׁשָבא  יג.  ַטבּור ָהָאֶרץ-יְֹׁשבֵּי ַעל, עֶֹשה ִמְקנֶה וְִקנְיָן, ַעם ְמֻאָּסף ִמגֹויִם-וְֶאל, ֳחָרבֹות נֹוָׁשבֹות

י ַתְרִׁשיׁש וְכָל ֲהלָבֹז ַבז ִהְקַהלְָת , ֲהלְִׁשֹלל ָׁשלָל ַאָתה ָבא, יֹאְמרּו לְָך, כְִפיֶריהָ -ּוְדָדן וְסֲֹחרֵּ

-ִהנָבֵּא ֶבן, לָכֵּן יד{  ס}  .ָׁשלָל גָדֹול, לְִׁשֹלל, לַָקַחת ִמְקנֶה וְִקנְיָן, לָשֵּאת כֶֶסף וְזָָהב--ְקָהלֶָך

--ְבֶׁשֶבת ַעִמי יְִשָראֵּל לֶָבַטח, ֲהלֹוא ַביֹום ַההּוא  :כֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה, וְָאַמְרָת לְגֹוג, ָאָדם

ָדע י ָצפֹון, ּוָבאָת ִמְמקֹוְמָך טו.  תֵּ י סּוִסים כֻלָם  :וְַעִמים ַרִבים ִאָתְך, ַאָתה--ִמיְַרכְתֵּ ָקָהל , רֹכְבֵּ

, ְבַאֲחִרית ַהיִָמים ִתְהיֶה; ֹות ָהָאֶרץכֶָענָן לְכַּס, ַעִמי יְִשָראֵּל-וְָעלִיָת ַעל טז.  גָדֹול וְַחיִל ָרב

ינֵּיֶהם, ַאְרִצי-וֲַהִבאֹוִתיָך ַעל ָאַמר -כֹה יז{  ס}  .גֹוג, לְַמַען ַדַעת ַהגֹויִם אִֹתי ְבִהָקְדִׁשי ְבָך לְעֵּ

ה, ֲאדֹנָי יְהוִה ים-הּוא ֲאֶׁשר-ַהַאתָּ ָּמִׂ י ְבי ַבְרתִׂ ל דִׂ א  ְִׂשרָּ י י יא  ַדי נְבִׂ , ַקְדמֹונִׂים ְביַד ֲעבָּ

ם ה  ים הָּ ָּמִׂ ים ַבי נִׂים, ַהנְִׂבאִׂ יא אְֹתָך--ׁשָּ בִׂ ְביֹום , וְָהיָה ַביֹום ַההּוא יח{  ס}  .ֲעל יֶהם, לְהָּ

-ּוְבִקנְָאִתי ְבאֵּׁש יט.  ְבַאִפי, ַתֲעלֶה ֲחָמִתי  :ֲאדֹנָי יְהוִה, נְֻאם--ַאְדַמת יְִשָראֵּל-בֹוא גֹוג ַעל

וְָרֲעׁשּו ִמָפנַי  כ.  ַאְדַמת יְִשָראֵּל, ַעל, יְִהיֶה ַרַעׁש גָדֹול, לֹא ַביֹום ַההּוא-ִאם  :ִדַבְרִתי, ֶעְבָרִתי

ש ַעל-וְכָל, ְדגֵּי ַהיָם וְעֹוף ַהָשַמיִם וְַחיַת ַהָשֶדה -ֲאֶׁשר ַעל, וְכֹל ָהָאָדם, ָהֲאָדָמה-ָהֶרֶמש ָהרֹמֵּ

גֹות, וְנֶֶהְרסּו ֶהָהִרים; ְפנֵּי ָהֲאָדָמה וְָקָראִתי ָעלָיו  כא.  לָָאֶרץ ִתפֹול, חֹוָמה-וְכָל, וְנְָפלּו ַהַמְדרֵּ

יׁש  :נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה, ָהַרי ֶחֶרב-לְכָל ְהיֶה, ֶחֶרב אִׂ יו תִׂ חִׂ ְבֶדֶבר , וְנְִׁשַפְטִתי ִאתֹו כב.  ְבאָּ

ף וְַאְבנֵּי ֶאלְָגִביׁש אֵּׁש וְגְָפִרית; ּוְבָדם , ַעִמים ַרִבים-וְַעל, ֲאגַָפיו-ַאְמִטיר ָעלָיו וְַעל, וְגֶֶׁשם ׁשֹוטֵּ

ינֵּי גֹויִם ַרִבים, וְנֹוַדְעִתי, וְִהְתַקִדְׁשִתי, וְ ִהְתגִַדלְִתיכג.  ֲאֶׁשר ִאתֹו  {ס}  .ֲאנִי יְהוָה-כִי, וְיְָדעּו; לְעֵּ

ארץ משובבת מחרב מקובצת , שאנו בעיצומה מאז שיבת ציון המחודשת  ההתרחשות

. מאז גלה ישראל מאדמתו -על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד , מעמים רבים

מתקפה שבחלקה קדמה להקמת , מתוארת כאן מתקפה גלובאלית כנגד אותה ארץ

בעיצומה של מתקפה כאשר כיום אנו נמצאים , מדינת ישראל ובחלקה העיקרי עוד לפנינו

היא מדינת ישראל שבראשה כבר , של אומות העולם והפעם כנגד היהודי הקולקטיבי

החותרת תחת עצם קיומה של מדינת , ב אובאמה"התייצב לא אחר מאשר נשיא ארה
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מתחפשת , מציגה עמדה של רדיפת שלום, אך אינה חושפת כל קלפיה, הלאום היהודי

י, לִׂי-אֹויָּה  ה:   כמתואר, אך המזימה שקופה. לתהליך מדיני י ֶמֶׁשְך-כִׂ י   ; גְַרתִׂ ַכנְתִׂ , ׁשָּ

ם ר-עִׂ דָּ ֳהל י ק  ְכנָּה, ַרַבת  ו .אָּ י-ׁשָּ ם    --לָּּה נְַפׁשִׂ לֹום, עִׂ לֹום-ֲאנִׂי  ז .שֹונ א ׁשָּ י , ׁשָּ וְכִׂ

ר ה   ; ֲאַדב  מָּ ה, ה  מָּ ְלחָּ  כ"תהילים ק .לַמִׂ

, מסרבת לראות העולמיתשהתקינות הפוליטית , הנה אנו ניצבים כבר בתוך מלחמת עולם

עיוורון וקונספציה מעוותת גדולת , הולכת שולל,  תקינות פוליטית שהיא בעצם בדיה

על ידי מוצאות , הבדיה של התקינות הפוליטית הולכת ונחשפתאולם  העולם .  ממדים

, אסטרטגיאור לגויים . בהנהגת עם ישראל, להתייצב מול המציאותועל העולם , המציאות

 .כמבואר להלן . מדיני ופוליטי
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 'הפרק 

 הדעת המדעית של אלוקים

 סגירת הפער בין המדע לדעת הבורא

כמוה כהסתברות , ללא מתכנן, ההסתברות שצורות חיים מפותחות התפתחו באקראי

החולפת על מגרש גרוטאות תגרום להיווצרות מקרית של מטוס , שסופת טורנדו סוערת

 ". מן הגרוטאות שבמגרש, 414בואינג 

 סיר פרדריק הויל חתן פרס נובל לפיסיקה  ' פרופ

אבל פער זה נובע רק מקוצר , לכאורה קיים פער שאינו ניתן לגישור בין המדע לרוחניות

שהיא בבסיסה טעות יסודית בקריאת מפת , ראותה של השקפת העולם החומרנית

זה מתבסס על התובנה המדעית בבורא חיבור .  אפילו מן הבחינה המדעית, המציאות

העומד מאחורי כל , האינסופי, וכאן אנסה להציג תובנה לקיומו של הכוח הבורא, לעולם

 .  אשר קיים

החשיבה : התובנה המדעית לקיומו של בורא שעומד מאחורי כל אשר קיים

עם מורכבות החותרת , COMPLEXITY, שוללת היווצרות יש מורכב, האמתית, המדעית

, מרמת מורכבות נמוכה, מכלום, מאפס, מאין, ושל הקוסמוס הפיזי, של החיים, ינסוףלא

גם , בעצם מאיין, היווצרות מורכבות גבוהה ממורכבות נמוכה ממנה .השואפת לאפס

אם נמצא : מטאפורה להסביר זאת .עומדת בסתירה לחוק השני של התרמודינאמיקה

והיה מי , יהיה ספק שאין כאן מקריות לא, במדבר סלע ענק שטוח ועליו חקוקה התורה

הטקסט נוצר באופן אקראי אדם סביר יסרב מני וביי לקבל טענה ש; שחקק את הדברים

, כיצד אם כן נוכל להאמין.  שחיקת החול באמצעות הרוח על הסלעכתוצאה מ

ין שיעור אל, היא עצמה שואפת לאינסוף, שהמורכבות שלהם, והאדם, שהיווצרות החיים

. כל אלה הינם פרי פעולה אקראית של חוקי הטבע, סט גדול החקוק על סלעמאשר טק

אינה יכולה  –טקסט חקוק על סלע  –מטאפורה זאת ממחישה שדרגת מורכבות גבוהה 

  ..פעולה אקראית של הרוח והחול על הסלעמלהיווצר 

לא , הרי חוקי הטבע, שבאים לביטוי בחוקי הפיזיקה, איך נוצרו חוק הטבע,  יתר על כן

שהרי )ומי ברא את הזמן , מי ברא את המסה ומי ברא את האנרגיה; יכלו להיברא מעצמם

וכיצד עוצבו  ,(לפי תורת היחסות הזמן גם הוא נוצר רק משעה שנוצרו המסה והמרחב

ונוצרו חוקי התרמודינאמיקה וכל שאר חוקי הטבע ודפוסיו ומהויותיו וחלקיקיו והאנרגיות 

ין שיעור מאשר אשהם עצמם מורכבים ל, נגענו בחיים הביולוגיים וכל זה עוד בטרם? שבו

ההנחה שכל אשר  איוולת היא ,מבחינה מדעית וסטטיסטית. הטבע הלא ביולוגי מורכבות

, בדרך אקראית לחלוטין' המרק הקדמון'שהחיים למשל נוצרו מ ,מכלום, קיים נוצר מאיין
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והתקפלות החלבונים , הריבוזום והחלבון , DNAו ה RNAוכך באופן אקראי נוצרו גם 

בכל תא , עם מורכבות גבוהה, ממוחשבים מפעלי ענק' עצם התא החי ,גנטית המתוכנתת

זאת טענה  ? באופן אקראי האם כל זה נוצר.  היוצרים את מה שקרוי חיים ביולוגיים, חי

על  אף יותר מהטענה שמטוס נוצר מפעילות אקראית של הסופה, אבסורדית לחלוטין

אבסורד גמור , הניסיון להסביר את החיים באופן אקראי, זאת ועוד. מגרש הגרוטאות

חוקי  היווצרות להסביר אתהופך אבסורדי עוד יותר משום שלחלוטין אינו יכול , כשלעצמו

גם  התנאי המוקדם להיווצרות החייםחוקים שהם עצמם , כיצד נוצרו חוקי הטבע, הטבע

 . ה האתאיסטיתאליבא דתומכי דת האבולוצי

היווה את התשתית להיווצרות , על פני כדור הארץ" המרק הקדמון"הרי אי אפשר לטעון ש

שכל זה לא היה אפשרי , ובאותה נשימה להתעלם מכך, באופן אקראי, החיים הראשונית

 fine tuned to enable, המדויקים כחוט השערה, המופלאים, המורכבים, ללא חוקי הטבע

life שכל כך מותאמים להיווצרות החיים,  המוכרים לנו ואלה שטרם נודעו, חוקי הפיזיקה ,

גם אליבא , היווצרות החייםה מתאפשרת תלא הי, בשינוי מזערי בחוקים אלהשעד 

, ללא חוקי הטבע. השוללת בריאה מוקדמת, דתומכי התאוריה הדרוויניסטית אתאיסטית

קרי , "המרק הקדמון"גם לא יכול היה להיווצר , איננה יכולה להיות אקראית שהיווצרותם

, שיצרו במשך כך וכך ביליוני שנים את הנסיבות הפיזיות, אותם תנאים על פני כדור הארץ

 . לפי הביולוגים הדרוויניסטים האתאיסטים, שאפשרו את היווצרות החיים

היות חוקי הוא ,  התנאי להיווצרות חיים כלשהם, הגישה החומרניתגם אליבא דתומכי 

ומתכחשים לבורא , הרי גם הביולוגים התומכים באבולוציה כמקור יצירת החיים, הטבע

ואינם יכולים להתכחש לכך שאינם , מכירים את חוקי הטבע, הקיים מאחורי הבריאה

?  ריצרד דויקינס ר"ד אני שואל את ,כיצד נוצרו חוקי הטבע.  יכולים להיות מקריים

 Theשאחד מספריו הוא , , מכי ההיווצרות האקראית של החייםתו, מהביולוגים המובילים

Blind Watchmaker., היווצרות חוקי הטבעהלשאלת  אכן. טוען להיווצרות חיים אקראית, 

 . ארד דוקינס אין כל מענה'גם לריצ

גם אליבא , ראשית לא הייתה אפשרית היווצרות החיים, כאן אבסורד כפול מתקיים

חוקי , המוכרים לנו כיום כחוקי הפיזיקה, קי הטבע המופלאיםללא חו, דשוללי הבורא

אין הם יכולים , שאת היווצרותם האקראית, ותורת הקוונטים, תורת היחסות, הגרוויטציה

ונקבל , גם אם נתעלם משאלת בריאת חוקי הטבע ,שנית. להסביר ולו גם באופן דחוק

, עדיין הסבירות להיווצרותם, כתשתית להיווצרות החיים, "המרק הקדמון"כנתון את 

יותר אבסורדית מאשר אילו היה נטען כי , ללא בורא, ללא יד מכוונת, באופן אקראי

 . ך נחקק באופן מקרי על הסלע  באמצעות ערבול הרוח את החול"התנ

מנסה להסביר את קיום היקום , המוסכמה המדעית האתאיסטית בת זמננו, יתר על כן

? מה קדם למפץ הגדול, אולם נשאלת השאלה". הגדול המפץ"כתולדה של מה שקרוי 

הרי אם הייתה נקודה מסוימת על ציר הזמן או אף מעבר לחלל ולזמן הידועים לנו שבה 

לא נוכל לטעון בשם המדע , לא היה קיים הקוסמוס ומאותה נקודה הוא החל להיווצר

 . ות אינסופיתמערכת בעלת מורכב, הקוסמוס הפיזי, שהיה אין ומתוך האין נוצר היש
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היה דווקא  אבי המדע  המודרני , גושפנקא מדעית, הראשון שנתן לכוח הבורא האינסופי

מגלם דווקא את  ,המדע שלו נתן ניוטון תפנית מרחיקת לכת, אולם בזמננו.  אייזיק ניוטון -

את הבורא העומד , השוללת את תורת הבריאה ,חילונית/הגישה החומרניתשיאה של 

היא , לכאורה על המדע ןהנשע םאתיאיז, למען האמת עמדה זאת. הבריאהמאחורי 

ולמתודולוגיה של , העומדת בסתירה ללוגיקה שבמדע, לא מבוססת בעצם יותר אמונה

 . מאשר עמדה מבוססת מדעית, החשיבה המדעית

טען , הרווחת כיום בקרב חוגים מדעיים רבים,  איזם והגישה החומרניתילעומת האת

שהתנתקו , שתפיסת הממשות כחומרית במהותה מאפיינת רק את גסי הרוח, ניוטון

 . מהמקור הרוחני של הבריאה

המבאר את  אייזיק ניוטון ובית המקדשעיבל לשם רמתי אצטט כאן מספרה של 

גילויו של ניוטון הן בתחום המדעי והן בתחום הרוחני נבואי ונוגע גם בייעודו לעתיד של 

 .עם ישראל

מתאר את ניוטון הצעיר יושב תחת עץ תפוח , הנשמע כמעט כאגדה, סיפור משעשע

והוגה במסתרי הבריאה כאשר לפתע נוחת על ראשו תפוח עסיסי ומוליד במוחו רעיון 

מהתפוח . או חוק הגרוויטציה אוניברסאלימבריק  והוא מגלה ומנסח את חוק המשיכה ה

שחוקי הטבע השולטים  ,השראה לכך-הפרטי שנפל על ראשו מגיע ניוטון בהיסק רב

 !במסלול תנועת התפוח חייבים להיות זהים לאלו של תנועת גרמי השמים

בנופלו על ראשו , התפוח. עץ התפוח מסמל בתרבות המערבית את עץ הדעת טוב ורע

. פתח בפניו את עולם הדעת ואת החוקיות הנסתרת מאחורי הטוב והרע, של האיש הצעיר

אלא , וכפי הנראה גם לא התפתה לנחש, את התפוח ניוטון לא אכל, בניגוד לחווה

, חוקי הגרוויטאציה –מנפילתו הגיע לגילוי חוקי המשיכה והתנועה של בורא העולם 

ניוטון , במקום לאכול מהפרי האסור ולהיות מגורש מגן עדן. המסה והפיזיקה הניוטונית

זעיר אך שר שיר הלל לחכמה האלוהית הנסתרת מאחורי יקום התופעות וחשף פן 

 .כפי שהוא הבינו, משמעותי מהחוקיות השלטת בעולם

ברובד עמוק , כך. התפוח הוא דווקא פרי עץ החיים ולא פרי עץ הדעת, על פי הקבלה

' דעת'מיתוס זה מרמז לנו שניוטון נדחף לעסוק בחוקי הטבע לא רק ממקום של , יותר

עץ 'והרוחני לחבר את הוא השתדל בכל כוחו האינטלקטואלי . 'חיים'אלא ממקום של 

כל חייו הוקדשו למצוא את , ואכן. של הקדושה' עץ החיים'של העולם החומרי ל' הדעת

 .החוקים האלוהיים ששולטים לא רק בחומר אלא גם ברוח
גילוי הזיקה הקיימת בין נפילת התפוח לחוקי טבע כלליים ומופשטים היה רק הצעד 

שנות חייו הארוכות והפוריות הוא עמד על  64במהלך . הראשון של ניוטון בעולם הדעת

בין , בין המתמטיקה לנבואה, קשרי הגומלין הנסתרים בין חוקי הטבע למצוות התורה

ובין מידות המשכן ובית המקדש לסידור הכוכבים , סודות האלכימיה לתהליכי הבריאה

הוא גם התאמץ להראות את ההקבלה הקיימת בין חוקי הטבע והרוח . במערכת השמש

כל תחומי הידע הללו ורבים . לחוקיות השלטת בהתפתחות ההיסטוריה האנושית כולה
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שחשף את סודות הבריאה , מקיף וכולל, נוספים נשזרו יחדיו ברוחו של ניוטון למארג אחד

 .ואת מקומו ומעמדו המיוחד של האדם בתכנית זו

מבינים  אם,  כל האבסורדים האלה המנסים להסביר את הבריאה ללא בורא נפתרים

הזמן הוא משתנה , גם על פי תורת היחסות, יתר על כן. שמשמעות האלוקות היא אין סוף

בכך מקבלים תובנה , לא היה גם זמן, לפני היות החלל, מבלי הפרד בחללשכרוך 

 :שהבורא: כמבואר בעיקרי היהדות. יותר מעמיקה למהות הבורא האינסופי

ל  י ֱאֹלִהים ִיְגדַּ ח חַּ בַּ  ְמִציאּותֹו ֶאל ֵעת ְוֵאין ִנְמָצא/ְוִיְשתַּ
ְחדּותֹו סֹוף ֵאין ְוגַּם ֶנְעָלם/ְכִיחּודֹו ָיִחיד ְוֵאין ֶאָחד  ְלאַּ

ּגּוף ְדמּות לֹו ֵאין  ְקֻדָשתֹו ֵאָליו נֲַּעֹרְך לֹא/ּגּוף ְוֵאינֹו הַּ
ְדמֹון  ְלֵראִשיתֹו ֵראִשית ְוֵאין ִראשֹון/ִנְבָרא ֲאֶשר ָדָבר ְלָכל קַּ

ְלכּותֹו ְּגֻדָלתֹו יֹוֶרה/נֹוָצר ְלָכל עֹוָלם ֲאדֹון ִהּנֹו  ּומַּ
ע ְנֵשי ֶאל/ְנָתנֹו ְנבּוָאתֹו ֶשפַּ ְרתֹו ְסֻגָלתֹו אַּ  ְוִתְפאַּ

ִביט/ְסָתֵרינּו ְויֹוֵדעַּ  צֹוֶפה.... ְדָמתֹו ָדָבר ְלסֹוף מַּ  ְבקַּ
 ְכִרְשָעתֹו ָרע ְלָרָשע נֹוֵתן/ְכִמְפָעלֹו ָחִסיד ְלִאיש ּגֹוֵמל

ח ֵכי ִלְפדֹות/ְמִשיֵחנּו ָיִמים ְלֵקץ ִיְשלַּ  ...ְישּוָעתֹו ֵקץ ְמחַּ
 

המגשר על הפער הקיים כביכול בין המדע , מושג האינסוף הוא מושג מדעי לחלוטין

, לבין הבריאה, אותו יש נצחי שממנו נולד ונוצר הכול, בין הבורא, לתפיסה הקריאטיבית

שהיא מוגבלת בחלל ובזמן ועל אף גודלה , והנחקרת על ידי המדעזאת הידועה לנו 

מתכתבת יפה מאוד עם המדע ולא רק , מסתבר שהתודעה האמונית. העצום היא סופית

  .אלא הם בעצם שני צדדים של אותו המטבע, שסתירה לא קיימת ביניהם
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 'ופרק 

 או חורבנו, תיקון עולם -הטכנולוגיה 

  בחיים, ובחרת; והקללההברכה , נתתי לפניך

גדול אף יותר מהשינוי ; עומדת בפני השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר בתולדותיה, האנושות

או אף מהתרחשות המהפכה , או אף  עם המצאת הכתב,  שאירע עם גילוי האש

או , או המהפכה התעשייתית השנייה במאה העשרים, התעשייתית במאה השמונה עשרה

שינוי זה עצמו . אבל חווינו רק את אפס קצה, המידע שאנו בעיצומהמהפכת טכנולוגיות 

של  יה שאנו כבר נמצאים בראשית נסיקתיוכתב מעצם התאוצה הטכנולוגית על כל אפיונ

היא הגורם החשוב ביותר בהתפתחות , הטכנולוגיה, בראייה היסטורית. 'ברך העקומה'

שללא שינוי , כזאתהגיעה ומתקרבת במהירות לדרגת עוצמה , המין האנושי

האנושות תתקשה , היותר צודק והיותר נעלה, מרחיק לכת בכיוון היותר מוסרי

לשרוד דווקא בגלל הכוחות העצומים ההולכים ומתגלמים במהירות 

,  המוסרי, אם האנושות תשכיל להטות את צונאמי השינוי לצד החיובי, מנגד. בטכנולוגיה

המין האנושי ואף לכל החיים עלי אדמות ומעבר הטכנולוגיה עתידה להעניק ברכה לכל 

להתייצב בראש המהפכה הטכנולוגית , הוא כפול, תפקידו של עם ישראל בארצו. לכך

,  כאן מתמצה הייעוד. ובאותה העת להפנותה לצד החיים והברכה וכנגד צד הרשע והמוות

של  וניברסאליאהמוסרי והרוחני ה, המשלב בין התאוצה הטכנולוגית לבין ייעודו המדיני

ותקומת הלאום היהודי , טכנולוגיה, מדע, זהו יעוד שמרכיביו הם תודעה. עם ישראל

 . בארצו כתשתית של השינוי המתבקש

 מהות הטכנולוגיה 

, ביעףנבחן , כדי לקבל מבט יותר נכון על משמעותה משנת המציאות של הטכנולוגיה

הטכנולוגיה היוותה את ייצור . היסטוריה-כיצד היא עיצבה את המין האנושי משחר הפרה

( פרטימטים)' קופי דמוי האדם'אלת העץ הראשונה שאפשרה לאדם לגבור על שאר 

אך גם , הבישול וההגנה ושיפור מקורות מחייתו, היא גילוי וניצול של האש; בסביבה

שאפשרה התפתחות קוגניטיבית , ל המזונותכובעי שיפורשאפשרה , היכולת לבשל מזונו

הטכנולוגיה היא החקלאות הראשונית שהפכה את המין האנושי משבטי ציידים .  ל מוחוש

החקלאות . בעיקר על ידי גידול תבואות, המייצרות את מזונן, ולקטים לחברות חקלאיות

, אפשרה תגבור ייצור המזון לאדם והכפלה של עשרות מונים באוכלוסיית המין האנושי

הטכנולוגיה היא  .כות והאימפריות הראשונותהכפלה שהביאה בתורה להקמת הממל

וכל אוצרות הרוח , המצאת הכתב שאפשר לראשונה לשמר את הזיכרון והמידע האנושי

היא המצאת המתמטיקה ; היא הכלים המוזיקליים והיא המוזיקה עצמה; והידע של האדם

המצאת הדפוס  ;ואפשרה את צמיחת המדע האמפירי, שאפשרה לאדם לכמת דברים
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הכתובים נחלתם של היו משום שעד אז , רה למין האנושי לצאת מתוך הבערותשאפש

הטכנולוגיה היא המהפכה התעשייתית שאפשרה פעם נוספת את  ;אליטות זעירות

ה שוב ריבוי עצום כמה מונים של כושר הייצור של מוצרים ושירותים ואפשרפי ההכפלה 

 . גם על חשבון כל שאר המינים, של המין האנושי

היא משהו הרבה יותר בסיסי בתולדות , הטכנולוגיה הפכה את המין האנושי למה שהוא

, ההומו סאפיינס משאר הפרימטים מה שמייחד את. המין האנושי ובעצם במהות הגדרתו

. כדי לשנות את קיומו, שמאמץ כלים ומשכלל אותם כל הזמן, היותו מין טכנולוגיהוא 

, אם תקרוס הטכנולוגיה בימינו  .ין הטכנולוגיהמין האנושי כמחוקרים מגדירים את 

וכדור הארץ יוכל לכלכל אחוזים בודדים של המין , תקרוס תשתית החיים של מיליארדים

ניתן להגדיר את ההבדל היסודי בין המין האנושי לבין יתר החיות . האנושי במספריו היום

. הוא יצור ביולוגי העושה שימוש בכלים כדי לקדם את מטרותיו סאפיינס-בכך שההומו

" קופי האדם"אפילו , כדאי לשים לב שלעומתו. המין האנושי הוא המין הטכנולוגי

על אף שיידוי האבן היה מקנה , האינטליגנטים ביותר אינם מיידים אבנים אלה באלה

במאבק בין הקבוצות  ,או כלפי יריביו בטבע, לקוף הלוחם יתרון רב בתוך קבוצתו

אינם אינטליגנטיים דיים ואינם נסיינים דיים , הפרימטים. ובמאבק ההישרדות להשיג מזון

נזר , וזה אולי הזיק הראשוני שהבדיל את האדם, ציד לשם להטיל אבן ביריבם או

 . משאר המינים הקרובים אליו ביולוגית, הבריאה

, לוגיה שינתה את קיומו של המין האנושיגם בתקופות העתיקות ביותר הידועות לנו הטכנו

לעיתים אף בקפיצות דרך מדהימות כמו שהתרחש עם המעבר מציידים לקטים 

, האינטרנט הנוסק במהירות ומשנה את סדרי החיים, גם הטכנולוגיה בת ימינו.  לחקלאים

אם נרצה , הסייברספייס הכובש כל חלקה וכבר אי אפשר בלעדיו, הרשתות החברתיות

ייצור לפי -טכנולוגיה הראשונית שכבר מתרחשת והננו-ביו-הננו, הביוטכנולוגיה, או לא

בעיקר , שפירותיו הראשוניים כבר החלו להנץ, המודל המקיף של קיי אריק דרקסלר

של  טכנולוגיות הלחימה ,  מהפכה שאת ניצניה אנו כבר חווים. ננוטכנולגיה-בתחום הביו

לוחמה שמשמעה בהוצאת הלוחמים משדה -הרובושגולת הכותרת שלהן היא , והביטחון

כל אלו כבר משנים את המבנה והמפה ,  הקרב והחלפתם ברובוטים לוחמים

כפי שיתואר , ין שיעוראוהשפעתם עוד תגדל ל, האסטרטגיים בעולם תכלית שינוי

 . בהמשך

, שהעידן התעשייתי עומד להסתיים, הוגים צפו כבר בשנות השבעים של המאה העשרים

חוקרים רבים . מוצרי התעשייה יחליפו מוצרים ושירותים המבוססים על אינפורמציה ואת

היו . ראו בהתפתחות הטכנולוגית את הגורם המניע את ההתפתחות של המין האנושי

כאלה שתיארו תקופות התפתחות שונות בקרב האנושות כמו העידן הפראי שבו עשה 

ים הזמינים בסביבתו וייצר כלי מלחמה בבניית מגורים מחומר, בחרס, האדם שימוש באש

לאחר מכן התפתח האדם לעידן הברברי שבו נכנסה טכנולוגית ביות , כקשת וכרומח

, ולאחר מכן עידן  הציוויליזציה, והשימוש במתכות, החקלאות הראשונית, בעלי החיים

שהוביל להקמת הממלכות הראשונות וערי , השימוש בברזל, שבו נכנסו לשימוש הכתב

בשלב . אבחנה אחרת מתמקדת בהפקת האנרגיה כמדד להתפתחות האנושות. לוכההמ
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בשלב הבא הוא , הראשוני האדם השתמש באנרגית השרירים שלו לקידום מטרותיו

בשלב השלישי נעשה שימוש באנרגיות . השתמש באנרגיה של בעלי חיים מבויתים

בשלב .  וגז, נפט, פחם, בשלב הרביעי נעשה שימוש באנרגיות דלקים מחצביים, הצמחייה

אך בעיקר באנרגית השמש , החמישי שאנו רק בפתחו נעשה שימוש באנרגיה גרעינית

ההופכת ישירות לחשמל וביכולת האחסון של אנרגית החשמל שנוסקים ועומדים 

 .  להחליף את האנרגיות המחצביות

רמת . תפיסה מתקדמת יותר ביחס להתפתחות הטכנולוגית מתמקדת ברמת המידע

בשלב הראשון . היא הגורם הקובע את התפתחותה, האינפורמציה והידע של חברה

בשלב אחריו האינפורמציה מועברת כבר בכתב ולאחר , האינפורמציה מועברת בעל פה

בשלב הבא , שאפשרו צבירת ידע ויכולות הנשמרים וגדלים לאורך הדורות, מכן בדפוס

, התקשורת, באמצעות המחשוב, רסאליאוניבהאינפורמציה מעובדת ומועברת באופן 

כאן אנו כבר מדברים על טכנולוגיות , וכל הידע האנושי מקודד וממוחשב, והאינטרנט

, תרבות, בכל שלב כמות המידע העומדת לרשות האדם מתורגמת לאמצעי ייצור. המידע

 .מבנה המערכת הפוליטית ושאר ההיבטים של חיי האדם

  מהי התאוצה הטכנולוגית

שינוי יותר מרחיק ,  הטכנולוגית עתידה לחולל טרנספורמציה בקיום האנושי התאוצה

בפרק זה נבאר . שינוי שרק מעטים נותנים עליו את הדעת עד תום, מאז היות האדם, לכת

בהמשך נבחן השלכות . לשינוי, בקצרה את משמעות השינוי ומה היחס של ישראל

, הביטחון האזרחי, היכולת הצבאית, מעשיות חיוניות בתחום הביטחון הלאומי הכולל

של החיבור נבחן את המינוף הטכנולוגי האדיר  בספר השני. הגנת העורף מפני טילים

והגשמה של "  דמוקרטיה כלכלית"שמאפשר יציאה לחירות כלכלית ואפשרויות של 

מרפא שיכולים , מורה, מלבוש, מעון, מזון: בוטינסקי'חמשת הממים עליהם דיבר ז

 .  בוטינסקי עצמו'בה מעבר לציפיותיו של זהר, להתגשם

גידול , בעתידנות ובהיסטוריה של הטכנולוגיה משמעם, תאוצה טכנולוגית בחקר עתידים

עד לנקודה שאליה מגיעה כל , הקצב של ההתקדמות הטכנולוגית לאורך ציר הזמן

עקומה אקספוננציאלית והיא ברך השינוי שבה העקומה נוסקת כלפי מעלה בתלילות 

אפשר להדגים בסיפור , את ברך השינוי של עקומה אקספוננציאלית. ההולכת וגדלה

בהוקרה עמוקה של השליט ההודי לממציא בקש ממנו המלך . הודות ממציא השחמט

על , הממציא ביקש רק גרגר אורז אחד.  להביע משאלה שאותה ישמח השליט למלא

 48,  6ו 1גרגרי אורז על המשבצת השנייה ואחר כך  1ואחר כך , משבצת השח הראשונה

המלך נעתר לבקשה הצנועה . וכן הלאה גרגרי אורז בסדר עולה לפי מספר המשבצות

מאות ואף אלפי גרגירי אורז נארזו , לא התעוררו כל בעיות, בימים הראשונים; בשמחה

החלו  אולם הדברים, אחר כך הובאו אלפי עגלות מלאות, בשקים וניתנו לממציא

עד שהפכו להיות חמורים ביותר מאחר ולא רק כל אוצרות , להסתבך עם התקדם הימים

אלא שגם , התבואה של הממלכה היו נידונים עתה להיות מובלים לממגורות של הממציא

בשלב זה הבין המלך את עורמת .  תבואת העולם כולו לא תספיק כדי למלא את בקשתו
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ברך השינוי אם כן היא אותה נקודה בזמן שלא חשוב  .  הממציא וציווה לערוף את ראשו

מגיעה הנקודה , וכמה תלילות העקומה כמעט בלתי מורגשת, כמה זעיר השינוי התחילי

ואז כל המציאות משתנה תכלית , בזמן שהשינוי נוסק מעלה  כמעט לתשעים מעלות

לאותה נקודה , אכן כבר הגיעה לברך השינוי, התאוצה הטכנולוגית בשלב הנוכחי. שינוי

לנוכח כמויות התבואה האדירות שהובלו , יצא המלך משלוותו, בזמן שבמטפורה לעיל

 . לממגרות הממציא

 

בעצם כל גידול  מעריכי . בגרף לפנינו מודגמת עקומת השינוי של מטאפורת השחמט

שבו בשלב כלשהו בעקומה הוא מגיע לברך השינוי , מודגם בגרף דומה( אקספוננציאלי)

 .כלפי מעלהונוסק 

 

' ברך השינוי'החץ מצביע על . עקומה של גידול אקספוננציאלי
[מקור ויקיפדיה ] 

אתר המונומנטאלי והמשפיע /ובספר, כמו ריי קורצווייל בכתביו, חוקרי עתידים
ובתפקידו הנוכחי כאיש מפתח  The Singularity Is Near - 2005" הסינגיולריות קרבה"

קי , בהבנת שפת בני אדם וכיועץ מדעי בכיר לצבא האמריקאיבינה מלאכותית בפיתוח 

שבו תיאר את מהות   Engines Of Creationאריק דרכסלר בספר המפתח שלו  
ר "ד ובארצנו חוקרים כמו, מולקולארי-הננוטכנולוגיה המולקולארית ובעיקר הייצור הננו

ר אהרון "ד ;1042 – רועי צזנה בספרו  המדריך לעתיד 'צופן העתיד'דוד פסיג 
האופטמן חלומות ענק על ממדי ננס 

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4698  וריה ההיסט'ויובל נוח הררי
ששינו , תיארו שלבים דרמטיים ובלתי הפיכים לפרדיגמות של דפוסי פעולה'  של המחר

את , כך ניתן למנות את המצאת האש.   בלתי הפיך את הציוויליזציה האנושית באופן

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4698
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, את המצאת המתמטיקה, את המצאת הכתב, את המצאת הגלגל, החקלאות הראשונית
הטלוויזיה ולאחרונה ובעלת חשיבות רבה במיוחד , את המצאת הרדיו, את המצאת הדפוס

, התפתחות טכנולוגיות המידעהמחשב הוא הביטוי המובהק של . את המצאת המחשב
. המואצות עתה ומתקרבות במהירות לברך הנסיקה ומשנות את קיומנו מבלי הכר

ביחס ישר , השלבים בין כל המצאת מפתח כזאת לאורך ההיסטוריה הלכו והתקצרו
גם כאן וגם כאן , לגידול בכמויות התבואה שהיה צורך להביא במטאפורת השחמט לעיל

אף אחד מההמצאות .  וננציאלית שמגיעה לברך השינוי שלהמדובר על עקומה אקספ
ורובם זכו להתנגדות בשלבים הראשונים של , משנות מציאות אלה לא נחזו מראש

כשאנו מנסים לצפות את ההתקדמות הטכנולוגית אנו יכולים ללקות באותה . הופעתם
 . חוסר מודעות למה שיכול להתפתח

כפי שמודגם בנסיקת עקומת השינוי , טרנספורמטיביהתאוצה הטכנולוגית היא כוח 
אך גם להרוס , גלום בה כוח מתעצם שיכול לבנות. בתלילות השואפת לתשעים מעלות

 . ולהשמיד

. אנחנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית הגדולה בתולדות המין האנושי

גדולה יותר , גדולה יותר מהמצאת הכתב, מהפכה הגדולה יותר מהמהפכה החקלאית

אנו רואים כבר את פירותיה . הראשונה וזו של המאה העשרים מהמהפכה התעשייתית

כפי שנוטים , אבל פירותיה ויכולותיה יגדלו לא בקצב ליניארי, הראשוניים של המהפכה

 (. מעריכי)כי אם בקצב אקספוננציאלי , לחשוב

בל איננו רואים את א, במובנים רבים הטכנולוגיות משנות העולם קיימות כבר כיום

פער של מספר שנים בין הפיתוח של הטכנולוגיה עצמה  מתקייםמשום ש, פירותיהן

 . להפיכתה לזמינה ונגישה להמונים

,  אלא גם משנת קיום, נכנסנו כבר במנהרת הזמן של טכנולוגיית לא רק משנת תודעה

 . במובנים הרבה יותר מרחיקי לכת מאשר רוב הבריות מעלים על דעתם

. הטכנולוגיה עומדת גם להאריך את תוחלת החיים הבריאה של האדם באופן משמעותי

לקראת אמצע המאה העשרים ואחת נוכל לראות אנשים צעירים בני מאה ועשרים 

בקרוב העולם . אלא אף יותר מכך, לא רק כמו שתפקדו בשיא כוחם, בריאים ומתפקדים

תוחלת חייו של האדם בעשרות רבות  הארכת. יהיה שונה מאוד מכפי שאנו מכירים כיום

עוד .  תוך שיפור מתמיד בתפקוד הגוף והמוח גם לאלה שחצו את המאה, של שנים

התגברות על , ולא עוד זמן רב 14-עשורים רבים של חיים ממתינים לאדם במאה ה

עם כניסת רפואת תאי הגזע , ריפוי פלאי של פגעים ופגיעות בגוף ובמוח, מחלות

שמשמעותו בין היתר בהארכת תוחלת , יחד עם הרפואה הגנטית ונגזרותיהנרטיבית 'הריג

 . החיים הבריאה והתפקוד התקין של האדם כמעט בכל גיל

, האינטליגנציה: והדגש יהיה גם על תגבור היכולות המנטאליות, כל תפקוד האדם יתוגבר

ינטרנטי מהדור כושר הביצוע בכל תחום יתוגבר הן באמצעות מידע א. היצירתיות, הזיכרון

באמצעות בינה תפקודית שתוצמד לאדם בשבב קטנטן  (קחו נשימה) המי יודע כמה והן

. תוספת שבלעדיה הוא כבר ירגיש חסר ישע, אולי כבר מושתל תת עורית, בלתי מורגש
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יש לביית , למען האמת. אז שיתחיל להתרגל למפלצת, ואם זה נשמע למישהו מפלצתי

האם זה .  כדי שתהיה ידידותית לאדם ולא מכחידה, סנהיש לאלפה ולר, את המפלצת

זעזעה את , כפי שכל הופעת טכנולוגיית משנת תודעה לאורך ההיסטוריה, יתכן, מזעזע

דמיינו את . אך הזעזוע הוליד שינוי והוביל להתפתחות, בני הדור שבו היא התרחשה

, לחיוב ולשלילה, כמה הוא משפיע על אנשים ועל היחסים החברתיים, הסמארטפון היום

הרי , 15-אז תארו לעצמכם את הסמארטפון מהדור ה, דמיינו את הרשתות החברתיות

שמאחסן את , יפ זעיר'בעתיד הבלתי נמנע מדובר כבר בצ, הדורות הולכים ומתקצרים

יפ מכיל והוא גם בעל בינה 'מה שמוחך אינו מכיל הצ, הזיכרון הזמין לקיומו של האדם

ישירות , לבחירתך, מקושר אל הציפ בזמן אמת מוחךו, תקדמתמלאכותית תפקודית מ

 . והוא מאפשר לך הגברה קוגניטיבית בל תתואר, םלחושי, יםלעיני, למוח

ופריה בטכנולוגיות  התאוצה הטכנולוגית. השד כבר יצא מזמן מהבקבוק ולא ניתן להחזירו

, ים בין אנשיםאת כל עולם מערכות היחס, עומדת לשנות את כל עולם העסקים המידע

אלו דברים שכבר משנים את התודעה של המין . בוודאי ברמה המקצועית עסקית

ההבדל בין תנועה על סוס ועגלה לבין מרצדס או מטוס הוא הבדל שכמעט אינו . האנושי

ההבדל בין ציידים ולקטים לחקלאים הוא הבדל שמשנה קיום , לעומתו. משנה תודעה

הזיכרון המצטבר של המין האנושי ושל הפרט . ביחס לכתבהוא הדבר . וגם משנה תודעה

אפשר לומר שהכתב היה ראשית , שאפשר הכתב בהחלט שינה את תודעת המין האנושי

. הכתב אפשר את הזיכרון ההיסטורי ועוד הרבה מעבר לכך. טכנולוגית המידע

חותן הבסיס לכולן והתשתית להתפת, הטכנולוגיות שתולדותיהן הראשונות כבר הפציעו

, שמאפשר המיחשוב ועכשיו גם הבינה המלאכותית התפקודית, הוא טכנולוגית המידע

טכנולוגית המידע עומדת לשנות את תודעת המין האנושי באופן מרחיק לכת יותר מאשר 

מדויק , טכנולוגיות אלה בהופכן גם את מדע הרפואה למדע תכליתי, זאת ועוד. אי פעם

דות לאפשר לאדם שליטה כמעט מוחלטת בקיומו עומ, ובעל יכולות מרחיקות לכת

 . ולכך יש השלכות מרחיקות לכת אפילו יותר, וסביבתו

הטכנולוגיות החדשות כמו בינה מלאכותית תפקודית המבינה שפה אנושית ברמה גבוהה 

וזיהוי תבניות הולכות ; זיכרון; יכולת תרגום של כל השפות המשתפרת במהירות; ומדויקת

מהירות : אבל עולות עליה בשני יתרונות משמעותיים, לבינה האנושית ומתקרבות ברמתן

עולה במהירותו מיליוני מונים על הזרם העצבי , הזרם החשמלי במחשב. וקיבולת זיכרון

כל אוקיינוס . וקיבולת הזיכרון של האינטרנט הנגיש היא למעשה אינסופית, במוחנו

חייבת !  זה בלתי נמנע? זה רע? זה טוב. המידע מתגבר אותך לכל צרכיך בזמן אמת

אך משבריו הגדולים באמת עוד טרם , להיות מודעות לצונאמי הזה שכבר החל להתרחש

גם , הטכנולוגיה נותנת למשתמש מכפילי יכולות שעליהם אינו יכול או רוצה לוותר. הגיעו

, וגם בתחום הצבאי, גם ביחסים בין אומות, גם בעולם העסקים, במאבק הקיום

, צונאמי הטכנולוגיה כבר כאן. לטוב אך גם לרע, לוגיה ממשיכה ומשנה את הכולהטכנו

 . מאודאך הגל עוד עומד להרקיע 

צמוד , מחשב על" יפ'הצ"התמקצעות בעידן שבו , ההשכלה, חינוך, הצצה חטופה לעתיד

משרת טוב , מאמת מקורות טוב ממך,   טוב ממך בבחינות,  אליך או כבר מובנה בתוכך
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יפ הוא 'הצ. anything you can do the Chip can do better, לקוחותיך הטלפוניים ממך את

כוח המחשוב והבינה ? או שמא הוא גם האח הגדול אליו אתה משועבד, עבדך הנאמן

אם חלילה ינוצלו לרעה כנגד החופש , המלאכותית והטכנולוגיה המאיצה אקספוננציאלית

 . לעומתו חזיונות אורוול יתגמדו, העולם לבלהותיכולים להפוך את  ,והחירות האנושיים

דווקא מתוך מודעות , לכן. הטכנולוגיה היא חסרת כל יחס מוסרי כשלעצמה

, אנו מחויבים להעצים גם את הגישה המוסרית והאתית של הפעלתה, להתעצמותה

, לפנינו כוח שהולך וגדל. האיומים הנשקפים ממנה והתשואות העולות ממנה, ביטחונה

והוא מחייב את האדם והעולם לאחריות , כבר יצא מהבקבוק ואיננו יכולים להחזירו השד

להיות  אוניברסאליכאן חייב עם ישראל כמגשים את ייעודו ה. ולמוסריות כדי לשרוד

אור לגויים מול התקינות , יהאדי'אור לגויים מול השטן הג; הלכה למעשה אור לגויים

מול הכוח הממית אך גם , גויים מול השד הטכנולוגיאך גם אור ל,  הפוליטית האנטישמית

 . המחיה של הטכנולוגיה

והן כדי להתקיים הן , ישראל חייבת לגלוש על גל התאוצה הטכנולוגית ראשונה

 .להגשים את ייעודה כדי

, בין הארצי לבין השמימי,  בין הטכנולוגיה לבין הרוחני, הסינתזה בין האמונה לבין המדע

דווקא מדינת הלאום היהודי ועמה מהווים , הדרמה משנת מציאות הזאתכאשר בתוך כל 

מול , שמאפשר המפץ הטכנולוגי, והעוצמה, הצדק, זרז חיוני לבחירה בדרך החיים

  .אפשרויות המוות והחידלון המתאפשרות אף הן על ידו
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 'זפרק 

 מהפכת הבריאות ונסיקת תוחלת החיים

 'מחלת הזקנה'ייתכן ניצחון על  האם - הבריאה

פרופסור לחקר העתיד  Nick Bostromמבוסס על מסתו של ניק בוסטרום  

 .באנגליה' באוניברסיטת קיימברידג

http://www.longevitymeme.org/articles/viewarticle.cfm?page=1&article_i

d=3 

 תרגום ועריכה דוד איש שלום

 חוקרים הופכים תמימי דעים כי תוספת מהותית לתוחלת חיי האדם היא רק שאלה יותר

הזדקנות היא תהליך ביוכימי ומדענים לומדים כעת כיצד להאט ואף לעצור . של זמן

ביטול תהליך ההזדקנות באמצעים מדעיים טכנולוגיים . תהליך ההזדקנותבעתיד את 

 . הופכת לאפשרית בעתיד הלא כל כך רחוק

לפני אלף שנה היא עמדה . בהרבה מאשר בעבר כיום ארוכה  תוחלת החיים הממוצעת 

תהליך זה . שנים בישראל והמספר ממשיך לעלות 42 -כיום היא יותר מ. שנים 15על 

ולא , כגון צמצום המחלות הזיהומיות, "הזמן הטבעי"חתת מקרי מוות בטרם הושג עקב הפ

היכולת לרפא מחלות מוגדרות היא דבר . עקב האטה של תהליכי ההזדקנות עצמם

תהליך ההזדקנות עצמו עומד בשורש . אך יכולת זאת אינה יורדת לשורש הבעיה, נפלא

, תהליך ההזדקנות בשם המפתיעיותר ויותר חוקרים ומדענים מכנים כיום את . הבעיה

ולבסוף , חיוניותךמערערת את בריאותך ואת , מחלת ההזדקנות . מחלת ההזדקנות

אם זה לא שבץ . שכל טיפול רפואי ותרופות כבר לא יעזרו לך כך תשוש -אתה נעשה כל

מעידה שכיום הולכת וצומחת  'מחלת ההזדקנות'עצם ההגדרה . זה סרטן מחר, היום

 .גם מחלת ההזדקנות ניתנת תיאורטית לריפוי, גית הגורסת שכמו כל מחלהגישה גרונטולו

מחלת ההזדקנות מובילה לכך שבדיוק כאשר התחלת לרכוש חכמה וניסיון ואולי אף 

מתישים את , דווקא בשיא מגיעים ניוון ונסיגה גופנית ונפשית, התבססות ומנוחה ונחלה

http://www.longevitymeme.org/articles/viewarticle.cfm?page=1&article_id=3
http://www.longevitymeme.org/articles/viewarticle.cfm?page=1&article_id=3
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יש תקווה , עתה. עליך מכת המוות ואז ניחתת. האנרגיה שלך פוגעים באינטלקט שלך

אינו צריך להיות תם , תקווה שהפרק חייו האחרון של האדם; אמיתית להפסיק זאת

 ".בדרך כל בשר"ונשלם 

בשנים האחרונות מדענים החלו להבין יותר ויותר את התהליכים הביולוגיים המונחים 

תקדים -שליטה חסרת חוקרים מפתחים בימים אלה כלים אשר יעניקו לנו. ביסוד הזדקנות

כלים אלו מצביעים על תקווה . על תהליכים ביולוגיים בסיסיים ברמות התאיות והגנטיות

ריאליסטית לתוחלת חיים אנושיות מורחבת במידה עצומה וחיים משופעים בבריאות 

מדענים כבר השיגו יעד זה של הארכה מהותית של תוחלת החיים בזנים . איתנה ונמשכת

מדענים אפשרו , ידי שינוי שני גנים בלבד-על, 20% -רים כבר למעלה מכך בעכב: שונים

לתולעי נמטודה להגיע לסטנדרד ברמה הקבועה מראש שש פעמים תוחלת חייהם 

 .הנורמאלית

חכמת האנושות . אדם הנה פרויקט מסובך למדי-בבני" הטבעי"מניעת הזדקנות והמוות 

ה מונחים היסודות להתמודדות עם זאת בימים אל. תאלץ לפתור כמה חידות קשות

 .בהצלחה עם האתגר

 :ההתמודדות עם מחלת הזקנה נעשית בכמה מישורים 

כיום כבר  –תאים אשר נועדו להתפתח לסוג אחר של תא  –תאי גזע אנושיים . תאי גזע        

אפילו במבוגרים יש תאים שמסוגלים להתפתח לכמעט כל . יש הישגים חשובים בנושא

ניתן יהיה לגדל תאי עצב . נרטיבית'זה פותח אפשרויות עצומות לרפואה ריג. סוג של תא

. הנגרמת עקב זקנה( שיטיון)או ִדמנציה , חדשים לטיפול במחלות הפרקינסון ואלצהיימר

איברים כושלים כמו למשל לבבות וכליות יכולים להיות מוחלפים בהדרגה על ידי 

כאן מדובר על רפואת תאי גזע  .הצמחת רקמות מאותם תאי גזע של החולה עצמו

תחום זה . פגועים או זקנים מדי של המטופל, שמחליפים תאים חולים, קרי, נרטיבים'ריג

 . שנידונים כאן, הוא המתקדם ביותר שבין תחומי הרפואה הטרנספורמטיבית

ידי חידוש מלאי -על" מונצחים"תאים אינדיבידואלים יכולים להיות . טלומרז     
היושבים על קצה הכרומוזומים  DNAאילו הם מכסים קטנים של )שלהם  הטלומרים

מניפולציה בטלומר מאפשר להסיר (. ומווסתים את מספר החלוקות האפשרי של כל תא
בשלב זה קיימים . עד מתי הוא יחיה, ולכן, את ההגבלה לכמה פעמים יכול תא להתחלק

 .לקות של תאיםבעיות של חשש מהיווצרות סרטן עקב ביטול מגבלת ההתח
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בכך ניתן . ריפואי גנטי סומאטי יחדיר גנים מועילים בתאים של מבוגרים. ריפוי גנטי   

בנוסף לכך ניתן יהיה לקזז את השינויים הגנטיים . יהיה לרפא מחלות תורשתיות רבות
 .המתרחשים עם הזדקנות

חלבונים תאפשר ליצור ולתכנת , הננוטכנולוגי-התפתחותה של הביו. רפואה-ננו    
 -כלו לחדור לתוך תאים ולתקן נזקים לואשר י, DNAביולוגיות זעירות או גדילי  ומכונות

DNA רפואה תעניק לנו לבסוף שליטה גדולה הרבה יותר על -ננו. ולמבנים אחרים
 .התהליכים הביוכימיים בגופינו

, האינדיבידואלעבור  . אנשים רבים מנסים ללמוד כיצד תוחלת חיים מורחבת תשפיע חברתית

, בהם נודדים אנשים מחינוך לעבודה, המסורתיים" חיים הליניאריים"פרדיגמת ה

עבודה ופנאי שזורים , בה חינוך –" מעגל-חיי"עלולה להתחלף בפרדיגמת  –פנאי \לבידור

-40-הספר ולבני-שנה לחזור לבית-50-יהיה זה נורמאלי לבן. באופן חוזר במהלך החיים

כתוצאה  חשבו על תועלת החברה מהאפקט החיובי . חדשות שנה להתחיל קריירות

ואת החיוניות המתמדת , שנות חיים 450מהישרדותם של אנשים עם חכמה מצטברת של 

 . להביא את החכמה הזאת לפעולה

אך בהתחשב בזה . שנה רבים ללא ספק ישנה את החברה במידה רבה-450-קיומם של בני

היה זה עדיין לוקח שבעים שנה לפני שהיו , ההזדקנות היוםשאפילו אם יכולנו לעצור את 

כל בסיסי . בשבעים שנה הרבה דברים אחרים ישתנו. שנה-450-מספר ניכר של בני

. הטכנולוגיה יהיו שונים בצורה טוטאלית ומתקדמים מעל ומעבר לכל דמיון ביחס לימינו

 .שר יתרחשוחיים בבידוד מפיתוחים אחרים אלה א-לא ניתן להתבונן בהארכת

עובדה , בחברות המפותחות טכנולוגית, מכל מקום. אוכלוסין-נכון שקיים צורך למנוע פיצוץ

הקצב הנו נמוך משיעור , למעשה –היא כי זוגות נוטים להביא פחות ילדים לעולם 

, השכלה, ידי הפצת יתרונות הטכנולוגיה-על(. נמוך מאפס אחוז תחלופה)התמותה 

 . גם שםשיעורי פוריות יצנחו , ניות כיוםוזכויות נשים לארצות ע

יורשינו ילמדו לנצל את המשאבים האינסופיים של , כ רחוק"ואולי בעתיד הלא כ, לבסוף

ליבש שטחים עצומים של , הימים והאוקיאנוסים ולהקים בהם ערים ומרכזי אוכלוסין

ביקום קיימת אפשרות לחיים . ומתוך ידע והבנה בשמירת הסביבה בכל הרמות, הימים

מערך שלם של טכנולוגיה חדישה כבר מכין אמצעים אשר , בינתיים. מחוץ לכדור הארץ

ייצור יעיל יותר ומזיק פחות מבחינה ": פני הארץ-לנוע בקלילות רבה יותר על"יאפשרו לנו 

אנרגיה וטכנולוגית תובלה הופכים זאת לאפשרי עבור האנושות לחיות ; אקולוגית

 .הטבעבהרמוניה גדולה יותר עם 
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מפני שהארכה כזאת משמעותה שיפור , חיים לא תניח נטל על טיפול בריאותי-הארכת

חיים בריאים הרבה יותר לכלל האוכלוסייה עד , משמעותי באיכות הבריאות של הבריות

-60-כאשר בני . זקנה ושיבה ולא רק כמה שנות חיים נוספות במצב של חולי ותשישות

הם , יזות מנטאלית כמו אנשים בשנות הארבעים לחייהםשנה יחזיקו באותו מבנה גוף וזר

כי הם ישלבו נעורים פיזיים עם ניסיון , יימנו בין החברים הפרודוקטיביים ביותר בחברה

 .חיים מצטבר

זה יוביל אותנו . לבריות יהיה גם אינטרס אישי בעתיד, עם הארכה מהותית של תוחלת החיים

 .למדיניות אחראית יותר וברת קיימא

אך האם יהיה זה יותר מלהיב  ? האם לא יהיה זה משעמם לחיות כל כך הרבה"אנשים מקשים 

בדומה לתוחלת החיים העכשווית  –בסופו של דבר , תחולות חיים ארוכות מאוד? למות

 .יהיו משעממות או מלהיבות בהתאם לתכנים שאנו ניצק בהם -שלנו 

שרו לאלו המשתוקקים לחיות חיים נפתח כלים טכנולוגיים אשר יאפ, בעשורים הבאים 

האמוציונאלית , ולהעצים את יכולותיהם האינטלקטואליות, ממושכים יותר ובריאים יותר

ספיינס נראית אומנם -ההומ, האנושות הנוכחית, מנקודת ראות היסטורית. והפיזיות שלהם

 . כמו התחלה מפוארת אך בהחלט לא המילה האחרונה

ע מלהכחיד את עצמה בעזרת תאונה או קטסטרופה צבאית או במידה והאנושות תצליח להימנ

אנשים בעתיד עשויים להסתכל אחורה להווה ולרחם  על הדורות , טכנולוגית כלשהי

 .כך הרבה סבל ובריאות לקויה-לכל הקודמים שהיו נתונים 

חיים -הארכת. היא תנאי מקדים לכל פעילות אחרת. הישרדות הינה אינסטינקט אנושי טבעי 

מריפוי מחלות ודחיית השלכות  -א בסך הכול התפתחות טבעית של רפואה הי

 . עד למניעה מוחלטת שלהם-  ההזדקנות 

-רפואה המתבססת על ביו, כבר היום הולכת ומנצה רפואה שעיקרה בתכנות תאים

ננוטכנולוגיה המבוססת על הנדסת הגוף האנושי מלמטה למעלה מרמת  –ננוטכנולוגיה 

ועוד , רפואה גנטית, המקרו שכוללת בין היתר הנדסת תאי גזע משקמתהתאים לרמת 

 ויגרמו,  שעומדים להבשיל בעשור ובעשורים הקרובים רפואיותמגוון רחב של טכנולוגיות 

אלא אף תמשיך לעלות בעקומת , לכך שהקפיצה בתוחלת החיים לא רק שלא תיבלם

כיום במעבדות  המתרחשמידע על . תאוצה העולה בהרבה על זו של המאה העשרים

ננוטכנולוגיה לנגזרותיה -ואף ביישומים ניסיוניים ראשוניים של פירותיה של הביו, המחקר
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שאתגר הארכת תוחלת החיים הוא  מלמד, ושאר טכנולוגיות רפואיות משקמות מן היסוד

בהמשך המאה . ושאין ספק שייכבש, אתגר שמתמודדים אתו כיום מיטב המוחות בתחום

מתפקדים בשיא השילוב של און וניסיון , זקנים מופלגים מתהלכים בינינו הזאת נראה

חשוב להבין שלא מדובר חלילה בזקנים תשושים וסיעודיים הנופלים . כדבר שבשגרה

אלא אף הארכת תוחלת , אינו רק רפואת המחלות וצמצומן, האתגר. לעול על החברה

ניתן יהיה , גנום של האדם עצמומה 1באמצעות תאי גזע מולטיפוטנטיים. החיים הבריאה

כלי , לרבות לב, יברים שנהרסוליצור א, להפוך פגועים לבריאים, לשקם אברים ורקמות

לשקם רקמות , לשקם מחלות עצבים ניווניות, לשקם ואף להגביר רקמות מוח. כליות, דם

 ?  ומה לא, עיניים, ריאות, לב, עצמות, שרירים, עור

מצליחה להחליף , נרטיבית הניסיונית'כבר כיום רפואת תאי הגזע הריג, ובכן? מדע בדיוני

חולים ולגרום  ם שלבמוח –נאורונים -תאי עצב  פגועים על ידי השתלת תאי גזע עצביים 

כאן גלום גם הפיתרון המפתיע . בריאים במקום אלו שנהרסו להם ליצור תאי עצב

דימנסיה ואף , מחלות כפרקינסוןאו , לפתולוגיות כמו פגיעות מוח הרסניות מתאונות

אך כבר החליפו לעיוורים מלידה רשתית , אנו עדיין בחיתוליה של המהפכה.  אלצהיימר

בהמשך . והם הפכו לרואים, באמצעות השתלת תאי גזע מהגנום של האדם עצמו

אין . תתאפשר החלפת רקמות פגועות ואף זקנות יותר של אותו החולה מהגנום שלו

טיפול אופייני . שפוזים וניתוחים קשים ומסוכנים ותקופות החלמה ארוכותהמדובר יותר בא

 2יכלול ביקור במרפאת תאי גזע אחת לתקופה והזרקה של תאי גזע פלוריפוטנטיים

גם נפגעי מוח . והאדם ילך וישתקם בהדרגה, התאים יגיעו לרקמות הפגועות. מתוכנתים

 . לחלוטיןקשים ומחלות מוחיות ניווניות יוכלו להשתקם 

חלוצי הרפואה . שכבר קורמת עור וגידים, התפתחות שלא תאמן של הרפואה העתידנית

אסכולות חדשניות ברפואה ובביולוגיה . העתידנית כבר מדברים על ריפוי מחלת הזקנה

כיום כבר ידוע שהזקנה איננה פרי הבלאי של הגוף . כבר מדברות על הזקנה כעל מחלה

, ככל שהמדע מבין יותר. נות הגנטי של התאים בגופינומרוב שימוש אלא חלק מהתכ

שמתוכנתים להזדקן ולבסוף , מתברר שהזקנה היא תולדה של תכנות גנטי של התאים

תהליך טבעי  Apoptose -נקראת  אפופטוזיס  תופעת המוות המתוכנן של התאים . למות

בקוד הגנטי  בו התאים מתוכנתים למות ותכנות זה כמו כל תכנות בגוף האדם עיקרו

בהדרגה יתכנתו אותם להאריך , כמו שהתאים והאורגניזם מתוכנתים להזדקן ולמות. שלנו

ל כמעט והכ, אם ברשותך את יכולת התכנות של התאים והרקמות של הגוף, ימים

 . אפשרי

נראה הארכה משמעותית של , אולם במאה הזאת, אין להניח שהמוות יעלם כל כך מהר

עולה כמובן השאלה כיצד כדור הארץ יישא את הנטל של ריבוי טבעי כאן . תוחלת החיים

או האם בכלל הגידול בתוחלת החיים יביא ? כה גדול שעליית תוחלת החיים תביא אתו

                                                             
 גזע שיכול להתפתח לכל תא מקבוצה מסוימת של תאים תא 1
 תא גזע שיכול להתפתח לכל תא בגוף 2
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ומה הקשר של אלה , קטנה או שמא הילודה שהעולם כבר חווה, לגידול באוכלוסייה

 . 'רות כלכליתחיקיימא ו-כסף בר': בכך נעסוק בחלק השני, לנושא הכלכלי

 הניצחונות כנגד כל הסיכויים, קיבוץ גלויות, שיבת ציון המחודשת, יד מכוונת ומסייעת

מששב ישראל לארצו ולנוכח צונאמי , עתה. של ישראל הן רמז לכך שרדותהיהועצם 

ולנוכח האתגרים שלפניהם ניצבת ישראל התהליך חייב , הטכנולוגיה הבלתי נמנע

הלאום היהודי בארצו עם ישראל צריך להיות החלוץ ברתימת ביחד עם תקומת . להימשך

 .גם בנושא הבריאות ותוחלת החיים,  היכולות האדירות הנפתחות לתיקון העולם

 

 

 

 

 'חפרק 

 בארצו הלאום היהודי תקומת

 

אימץ למעשה השמאל כולו את , ובעיקר לאחר מלחמת ששת הימים, ככל שנקפו השנים 

   ..אינה מבטאת רעיון מוסרי אלא צורך קיומי בלבד הבסיסי כי הציונותהעיקרון 

אין היא . נושאת עמה הציונות הקלאסית אותו פגם מושרש, למעשה כבר מיום היווסדה

ומניע את , הצורך הקיומי יהיה תמיד חזק יותר. ציונות של יעוד אלא ציונות של קיום

אותו דור שכבר , החדשהיהודי ...  מאשר הצורך האידיאולוגי, הציבור בקלות רבה יותר

. מצא את עצמו בקונפליקט קשה, שהצורך הקיומי כבר לא בער בעצמותיו, נולד כאן

כבר לא היה ברור כל , והצידוק המוסרי בישיבתנו כאן, שנאת הסובבים אותנו לא פחתה

הבנה רחבה לאמת של הצד השני כפי שבא לידי ביטוי בתחילה  בשמאל הקיצוני . כך

המכבד את  –ואפילו מרכז  –הפכה עכשיו נחלתו של כל איש שמאל , ןארגון מצפ, ביותר

 . עצמו
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 . 'במקום שאין אנשים'משה פייגלין 

 – אותנו להכריע שיכול היחיד האויב מפני הזהיר אלתרמן נתן האחרונים משיריו באחד

 האומץ אתו / .לו אוכל איך / הזה הנצור :השטן אמר אז  :הדרך בצדקת האמונה אבדן

 אשים רסן ולא / כוחו אטול לא :ואמר / .לו עצה ותושייה מלחמה וכלי / המעשה וכשרון

 / מוחו אכהה :אעשה זאת רק / ,כמקדם ארפה ידיו ולא / בתוכו אביא מורך ולא / ומתג

 !המזימה לבצע בקומו אותו בראותם / מאימה שמים חוורו // .הצדק שאתו ושכח

 

 עניין מדגישים הציונות של שונות ואידיאולוגיות מתקופות ,לעיל המצוטטים הוגים שני

 ,הצדק תודעת הוא זה ועניין ,כאן לשרוד ויכולתנו קיומנו עצם במהות שהוא מרכזי אחד

 .מאוד מוסרי רעיון מבטאת הציונות כי ההכרה ,הזאת בארץ כאן קיומנו צדקת תודעת

 שליחותנו מילוי ולעצם יומנוק לעצם חיונית היא דרכנו בצדקת זאת מוסרית הכרה

  .כאחד והאוניברסאלית הלאומית

קיומנו כאן  חייבת לבטא קודם כל את עצם צדקת, לכן הקריאה לתקומת הלאום היהודי

שקיומנו . עצם קיומנו כאןשב ,התרומה המוסרית המרוממת, את עצם הצדק, בארץ הזאת

. אלא קיום שיש לו שליחות מרוממת מאוד לכלל האנושות, כאן איננו רק קיום כשלעצמו

ואינו נזקק , פיזית, כל לאום יושב בארצו, לכאורה. שליחות של היות זרז לתיקון עולם

כל צורך , שאיננה דורשת כל צדק, עצם ישיבתו שם היא עובדה קיימת, להצדקה כלשהי

 . נימוקכל איננה דורשת , להצטדק

 , אולם גם בעניין זה לא ככל העמים ישראל

ישעיהו )ְתֻאכְלּו ֶחֶרב--ּוְמִריֶתם, ְתָמֲאנּו-וְִאם כ.  תֹאכֵּלּו, ָהָאֶרץ טּוב--ּוְׁשַמְעֶתם, תֹאבּו-ִאם יט

  ('א

בדרך ההתעלות , לך בדרך המוסריתירק בתנאי ש, לישראל ניםהשלום ועצם הקיום נית

 : שיש להבין לפרש את דברי ירמיהו הנוגעים לימינו אלה ממשכפי , האנושית

ינּו תֹוַרת ַהֲאזִינּו; ְסדֹם ְקִצינֵּי, יְהוָה-ְדַבר ִׁשְמעּו י יכֶם-רֹב לִי-לָָמה יא.  ֲעמָֹרה ַעם, ֱאֹלהֵּ  זְִבחֵּ

ילִים עֹלֹות ָשַבְעִתי, יְהוָה יֹאַמר לֶב אֵּ  לֹא, וְַעתּוִדים ּוכְָבִשים ָפִרים וְַדם; ְמִריִאים וְחֵּ

 ָהִביא, תֹוִסיפּו לֹא יג.  ֲחצֵָּרי ְרמֹס, ִמיְֶדכֶם זֹאת ִבקֵּׁש-ִמי--ָפנָי לֵָּראֹות, ָתבֹאּו כִי יב.  ָחָפְצִתי

 ָאוֶן אּוכַל-לֹא, ִמְקָרא ְקרֹא וְַׁשָבת חֶֹדׁש; לִי, ִהיא תֹועֵָּבה ְקטֶֹרת--ָׁשוְא-ִמנְַחת

יכֶם יד.  וֲַעָצָרה יכֶם ָחְדׁשֵּ יִתי; לָטַֹרח ָעלַי ָהיּו, נְַפִׁשי ָשנְָאה ּומֹוֲעדֵּ  ּוְבָפִרְשכֶם טו.  נְשֹא, נִלְאֵּ

יכֶם ינַי ַאְעלִים, כַפֵּ ינֶנִי, ְתִפלָה ַתְרבּו-כִי גַם--ִמכֶם עֵּ עַ  אֵּ יֶכם  :ׁשֹמֵּ ים, יְד  מִׂ  דָּ

ל אּו זַכּו, ַרֲחצּו טז. מָּ ירּו--הִׂ סִׂ נֶגֶד, ַמַעלְל יֶכם רֹעַ  הָּ ינָּי מִׂ ְדלּו  :ע  עַ , חִׂ ר   לְִׂמדּו יז.  הָּ

ב יט  ְרׁשּו ה  ְׁשפָּט דִׂ מֹוץ ַאְשרּו, מִׂ ְפטּו; חָּ ָּתֹום ׁשִׂ יבּו, י נָּה רִׂ , וְנִּוָכְָחה נָא-לְכּו יח{  ס}  .ַאלְמָּ

יכֶם יְִהיּו-ִאם; יְהוָה יֹאַמר ישעיהו  (   יְִהיּו כֶַצֶמר כַתֹולָע יְַאִדימּו-ִאם, יַלְִבינּו כֶַשלֶג כַָשנִים ֲחָטאֵּ

 ( 'א
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, אלא חברת צדק, לא קיום קנאי של הפולחן הדתי הוא שבאמת קובע בשעת דחק זאת

שהצדק שאליו נדרש עם , בתואם עם נביאי ישראל,  חיבור זה מדגיש. חברת מופת

אך גם תרומה חיונית לצדק , לאומי, הוא צדק מדיני, בארץ ישראל בעת הזאת, ישראל

 :יטוי נשגב בנבואת ישעיהוהתעלות שבאה לידי ב. ולהתעלות האוניברסאלית

 נָכֹון, ַהיִָמים ְבַאֲחִרית וְָהיָה ב.  וִירּוָׁשלִָם, יְהּוָדה-ַעל, ָאמֹוץ-ֶבן יְַׁשְעיָהּו, ָחזָה ֲאֶׁשר ַהָדָבר א

 ַעִמים וְָהלְכּוג.  ַהגֹויִם-כָל, אֵּלָיו וְנֲָהרּו; ִמגְָבעֹות, וְנִָשא, ֶהָהִרים ְברֹאׁש יְהוָה-בֵּית ַהר יְִהיֶה

י בֵּית-ֶאל יְהוָה-ַהר-ֶאל וְנֲַעלֶה לְכּו וְָאְמרּו, ַרִבים נּו, יֲַעקֹב ֱאֹלהֵּ ֵּלְכָה, ִמְדָרכָיו וְיֹרֵּ  וְנ

צֵּא ִמִציֹון כִי  :ְבאְֹרחָֹתיו ין וְָׁשַפט ד.  ִמירּוָׁשלִָם יְהוָה-ּוְדַבר, תֹוָרה תֵּ  לְַעִמים וְהֹוכִיחַ , ַהגֹויִם בֵּ

יֶהם, לְִאִתים ַחְרבֹוָתם וְכְִתתּו; ַרִבים רֹות וֲַחנִיתֹותֵּ  יִלְְמדּו-וְלֹא, ֶחֶרב גֹוי-ֶאל גֹוי יִָשא-לֹא--לְַמזְמֵּ

 (.  'ישעיהו ב) {פ}  .ִמלְָחָמה עֹוד

וכן בפרק על צבא  של החיבור מבוארת באחרית הדבר,  משמעות ולא ילמדו עוד מלחמה

 . טכנולוגיה לישראל

זוהי לאומיות בעלת יעדים , ההפך,  תקומת הלאום היהודי איננה מבטאת אנוכיות לאומית

 . ים שאת חלקם סוקר חיבור זהאוניברסאלי

התקומה ת של אוניברסאליהמשמעות ה מבינים אתלו היו חסידי מדינת כל אזרחיה 

, לאמוני בין המדעי, את היופי של אחדות בין הניגודים, את הנשגבות המוסרית ,הלאומית

אף אפשר ש, ומתגשמת בכוליותה, בלבוש עכשווי  את הנבואה הישנה המתלבשת

היה גם הוא מתעורר , במדינת הלאום היהודי הנוכחית בגידתולמרות  ,השמאל הישראלי

, מת הנפש היהודיתקיי ,כי גם בקרב הבוגדים במדינת הלאום. לייעוד הציונות המרוממת

גם  . הגניוס והייעוד היהודיוקיימים בו , שתמיד חותרת לתקן עולם נפש, הבלתי מודעת

 (ולא משנה אם הם קוראים לעצמם בשמות תואר ציוניים) את המחנה הבוגד בציונות

במודע ואצל רבים דווקא בתת  קיימתכמיהה זאת  ,תיקון עולםהכמיהה למודרך על ידי 

ם באתוס הציוני והבוגדים בלאומיות הבוגדי . אך מדריכה ומניעה את חייהם וקיומם, מודע

היו יכולים להיגמל  , וולאומיותם היהודית מאחורי ג להשליך את נדחפיםאשר , היהודית

לו היו מבינים את , הפוסט והאנטי ציונימהדחף , זהותם הלאומיתמהדחף למחיקת 

 . משמעותה האוניברסאלית של הציונות המרוממת

שלא מתוך מחיקת , מי שהוא גם אוניברסאלילאועולים קווי המתאר של מפעל כאן 

ומהפכנית של , אלא דווקא מתוך התחברות חדשה ומעודכנת, ייעודנו הציוני הייחודי

עולה , מתוך הציונות הישנה שכבר איננה מעודכנת והפכה לאתוס שהושלך. הציונות

, המלאה, מתוך הבנה שדווקא באמצעות התקומה הלאומית  . כפורחת הציונות המרוממת

 . מגשים עם ישראל את ייעודו, באותה העת הפרטיקולארית ואוניברסאלית

ארץ שליחותנו , ארץ חמדת אבות על ללא פשרות דווקא מתוך התחברות וריבונות

הזכויות  דווקא מתוך הנהגתנו את דמוקרטית . אנו הופכים לכלי לתיקון עולם , וייעודינו

בדרך בה אומות החופש , אנו מהווים מופת ודוגמה לאומות העולם , אך גם החובות

אלא גם להתעלות לדרגת קיום גבוהה , לנצח כדי לא רק, לא רק לשרוד, צריכות ללכת
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קורעים לגזרים את התקינות הפוליטית הגלובאלית הקיימת אנו  מתוך שאנו . יותר

התעצמות  חולליםמ אנו מתוך ש. ההבל והאובדנות, משחררים את העולם מכבלי הבדיה

. קיימא גלובאלי-ייעודו לקדם שלום בר עם ישראל מגשים את, כלכלית וצבאית מפתיעה

 . מנותקות מהמציאות הזיותלא על , אומנם שלום הנשען על כידוני העליונות הטכנולוגית

" סופת ההוריקן"מחולל בסופו של דבר את , עם ישראל הוא הפרפר שבמשק כנפיו

כשעם ישראל ממלא את ייעודו הפרטיקולארי .  המבורכתסופת ההוריקן  , הגלובאלית

ישראל   הופך עם , ורואה בייעודו האוניברסאלי בה בעת את שליחותו וייעודו, במלואו

הגלויה והסמויה של אומות  , ישראליות-תחת שנאת האנטישמיות והאנטי, לאור גויים

הופכים את עם ישראל , הייעוד התעלות מוסרית והגשמת. העולם כלפי ישראל בארצו

 :לאור גויים

ִׂיֶתם ְקלָּלָּה ַבּגֹויִׂם ג ָּה ַכֲאֶׁשר ֱהי י ל, וְהָּ א  ְִׂשרָּ ית י ה ּוב  ית יְהּודָּ יַע ֶאְתֶכם--ב  , כ ן אֹוׁשִׂ

כָּה ִׂיֶתם ְברָּ ְִׂהי -ִאיׁש ֶאת, ַדְברּו ֱאֶמת  :ַתֲעשּו ֲאֶׁשר, אֵּלֶה ַהְדָבִרים טז...      (.'זכריה ח) :ו

עֵּהּו יכֶם, ֱאֶמת ּוִמְׁשַפט ָׁשלֹום--רֵּ עֵּהּו-וְִאיׁש ֶאת יז  .ִׁשְפטּו ְבַׁשֲערֵּ ַתְחְׁשבּו -ַאל, ָרַעת רֵּ

-נְֻאם, אֵּלֶה ֲאֶׁשר ָשנֵּאִתי-כָל-כִי ֶאת  :ֶתֱאָהבּו-ַאל, ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר, ִבלְַבְבכֶם

צֹום ָהְרִביִעי , ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות-כֹה יט  .אֵּלַי לֵּאמֹר, יְהוָה ְצָבאֹות-וַיְִהי ְדַבר יח  {ס}  .יְהוָה

, ּולְמֲֹעִדים, יְהּוָדה לְָששֹון ּולְִשְמָחה-וְצֹום ַהֲחִמיִׁשי וְצֹום ַהְשִביִעי וְצֹום ָהֲעִשיִרי יְִהיֶה לְבֵּית

 {פ}  .בּוֱאהָ , וְָהֱאֶמת וְַהָשלֹום; טֹוִבים

י ָעִרים ַרבֹות, עֹד ֲאֶׁשר יָבֹאּו ַעִמים  :יְהוָה ְצָבאֹות, כֹה ָאַמר כ וְָהלְכּו יֹוְׁשבֵּי ַאַחת  כא  .וְיְֹׁשבֵּ

-גַם, אֵּלְכָה; יְהוָה ְצָבאֹות-ֶאת, ּולְַבקֵּׁש, ְפנֵּי יְהוָה-נֵּלְכָה ָהלֹוְך לְַחלֹות ֶאת, ַאַחת לֵּאמֹר-ֶאל

-ֶאת, ּולְַחלֹות, יְהוָה ְצָבאֹות ִבירּוָׁשלִָם-לְַבקֵּׁש ֶאת, ַעִמים ַרִבים וְגֹויִם ֲעצּוִמים ּוָבאּו כב  .ָאנִי

ָמה, יְהוָה ְצָבאֹות, ָאַמר-כֹה כג  {ס}  .ְפנֵּי יְהוָה ֲאֶׁשר יֲַחזִיקּו ֲעָשָרה ֲאנִָׁשים ִמכֹל , ַביִָמים ָההֵּ

ֱאֹלִהים , כִי ָׁשַמְענּו--נֵּלְכָה ִעָמכֶם, נַף ִאיׁש יְהּוִדי לֵּאמֹרוְֶהֱחזִיקּו ִבכְ; לְׁשֹנֹות ַהגֹויִם

 {ס}  .ִעָמכֶם

ייעודה לקדם לא רק את , הבוטחת בעצמה, הצודקת, הלאומיות היהודית האיתנה

הרבה יותר מזה היא התשתית  לתיקון העולם כולו לעבר עתיד טוב . היהודים בישראל

המדינה . אינה הופכת את המדינה ושליטיה לחזות הכולהלאומיות שלנו . ומתוקן יותר

שעל בסיסה יוכל עם ישראל , חשובה ככל שתהיה, מבחינה זאת היא רק תשתית

שמטרתו להביא לעלייה , שאין מוסרי ונעלה ממנוייעוד . אוניברסאלילהגשים את ייעודו ה

לשיפור דרמטי , לניצחון מדיני וצבאי, לעולם כולו רווחה כלכליתעושר ול, מוסרית

אלה הם  . לפריצות דרך חשובות ברפואה ועליית תוחלת החיים הבריאה ,באיכות סביבה

 . אלא לעולם כולו ,לא רק לעצמו, מתנותיו של ישראל

המהלכים המרכזיים שיש לנקוט תוך כדי הפיכתו של עם ישראל לעם סגולה ואור  מהם

ום לעולם תוך שהיא מהווה זרז תתר, איך הלאומיות המתחדשת והמתעצמת שלנו. לגויים

זה  חיבור. לספירה גבוהה יותר של הקיום האנושי, הלכה למעשה, לעליית האנושות כולה

אשר אנוכי , המצוה הזאתכי  יא... המעשהבבחינת בששת ימי , עוסק בקיום עצמו
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, לא בשמיים יב  .ולא רחוקה היא, נפלאת היא ממך-לא--מצווך היום

 . )'דברים ל) :מאוד, אליך הדברקרוב -כי יד  .. :היא

להיאבק  ,הלהגן על עצמ הייתה נחושה, כאורגניזם לאומי בריאמדינת ישראל הציונית 

חסרה את תודעת צדקת  ישראל הפוסט ציונית והאוסלואידית לעומתה .בור על האויבגול

. וגם את יכולת ההישרדות לטווח הארוך הנחוש הדרך ולכן אבדה את יכולת המאבק

עלול חלילה לגרום  ירפאשאם לא י, ממאירחולי  הם ',האוסלואיזם'יחד עם  ציונות הפוסט

לקח השואה האמתי הוא למנוע . להשמדתה הפיזית של ישראל ושואה נוספת ליהודים

קרי אותה , שומה עלינו לסכל את מגמות הפוסט ציונות והפלשתיניזים. שואה נוספת

 .פיזית ממש, קת את ישראל לתהוםשדוח, אובססיה להקים כאן מדינה פלשתינית

יחד עם הציונות  ,התקומה הלאומיתכי  ,שממנו יש להתרפאהחולי יש להבין את 

 . של החולי הלאומי והמדיני של ישראל היא האנטיתזה  ,כמבואר בחיבור זה, המרוממת

 .נייחד על כן כמה פסקאות לחולי

עד שנפל להם וגם , בידםבמשך כמעט מאה שנה ניסו הערבים להשמידנו ולא עלתה 

כספי עתק  .נפורר את היהודים מבית וכך נוכל להם -האסימון  שוטמי ישראל בעולםל

הושקעו במשך ,  אירופהבעיקר מארצות , של ממשלות וארגונים עוינים לציונות ולישראל

שהפכו , במימון ארגונים וגורמים פוליטיים בישראל, עשרות שנים ובעיקר מאז אוסלו

מופעלים לקידום , מדעת ושלא מדעת, ישראל מבקשי רעתה שלשל , רצונםלעושי 

 .ת המממנים אותםומשימ

הזיה מסוכנת שהמציאות טופחת על פניה בעוז פעם , לדת השלום' המרת דת'התרחשה 

בסתירה  ,שעומדת בסתירה מוחלטת למציאות, אולי עדיף לכנותה כת,  ועוד פעם

ירה לכוונותיהם המוצהרות ארוכות הטווח של בסת, בסתירה לאסטרטגיה, להיסטוריה

בסתירה למציאות של למעלה ממאה שנה של חתירה עקבית  האויבים שוחרי השמדתה

חברו אליטות הכוח ,  לכת השלום הזאת.  ובלתי מתפשרת להשמדתה של ישראל

תוך פגיעה מתמדת בדמוקרטיה ,  שהשתלטו על מוקדי קבלת ההחלטות במדינה

ץ "את רצון בג והשליטו עליה, על ידי הכנסת הנבחרת המבוטאתהייצוגית 

ששולטת במוקדי  היעד של כת המשפטוקרטיה. והמשפטוקרטיה המשתפת אתו פעולה

, הוא הפיכתה של ישראל ממדינת היהודים , יחד עם התקשורת הממוסדת, הכוח במדינה

  .על כל מה שהשתמע מכך למדינת כל אזרחיה

והיועצים המשפטיים של , הצבאית הסתפחו הפרקליטות וקרטיהאל קליקת המשפט

החלו לסרס את רוח הלחימה ואת אסטרטגית ץ "ולפי רוח בג, ל"היחידות בשטח ובמטכ

אליטת לרבות  ,הקרייריסטיתוהקצונה , ל"גם צמרת צה.  ל"המתקפה שאפיינה את צה

אוסלו אליטת עם כת  ומאיזה צד מרוחה החמאה והתיישרהבינו , מערכת הביטחון

 . והפוסט ציונות
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את פוטנציאל ההרס הגלום בטירוף הבין , שנאת ישראל הישנהמונע על ידי , העולם מצדו

, תמיכה מדיניתלהן  בהגישו ,השלום ופוסט אזרחיהבכת  והחל לתמוך המערכות הזה

החלה , בדרך למחיקתה, לפורר את ישראל מטרתו.  בנדיבות, קרייריסטיתוכלכלית 

 .  על ידי המימון ושיתוף הפעולה עם אליטות הבגידה בציונות להשיג את יעדיה

התמכרה ,  וקרטיה ואליטות אוסלובתיאום ובשיתוף פעולה עם הכת המשפט, התקשורת

 באופק'בתמיכה , והפכה לנושאת הדגל שלה בשיח הציבורי, לחוליאף היא במהרה 

שמתיישרים עם רוח אוסלו במתן רוח גבית לפוליטיקאים  (לפלשתיניזםשם קוד ) 'המדיני

, קשורת הממוסדת נמצאת בבולמוס של שטיפת מוח מתמדת של הציבורהת. וכל אזרחיה

כנגד העם שלהם מנהלת . העיתונות והעיתונאים שבשליטתם, דרך כל כלי התקשורת

הכנסת ץ על "בג כת את עליונות, ולהשליט את שיח אוסל, לוחמה פסיכולוגיתעצמם 

על  -בכיר בכת המשפטוקרטיה  –את עליונות היועץ המשפטי לממשלה , הנבחרת

הוכחדו על ידי , לאומיים שידור ערוצי . ערכי הפוסט ציונות, עליונותאת , הממשלה עצמה

, במרשתתעם הופעת התקשורת האלטרנטיבית מה חל  אומנם שינוי  .אליטות אלה

על מגוון , היכולת לבטא את עצמוניתנת ולציבור הרחב , פייסבוק, הרשתות החברתיות

כוחה להשחית של התקשורת הממוסדת , אבל עדיין. לעצב את כוחו ולהתארגןעמדותיו 

 . המצטברים קשים ההוא רב ונזקי

אם מתוך נוחות ואם מתוך , מוקדי כוח חשובים אחרים נפלו בידי הכת, בעקבות אוסלו

האקדמיה  התיישרה; התקשורתימתוך קריאת המפה הפוליטית ומפת הכוח , אופורטוניזם

, הסופרים, צמרת המשטרה, ל"חלקים נרחבים מצמרת צה, עם כת אוסלו בחלקה החשוב

שמנהיגיהם בעוד " אידיוטים שימושיים" , וצבא של  תמימים שטופי מוח, האומנים

 . ובמצנחי זהב םבפרסי, בקריירות מבטיחות, בכבוד, בפרסום, מרופדים היטב

אחראיות במידה רבה להפיכתה של ישראל המשגשגת כלכלית , אלהאליטות 

וזאת בסביבה גיאופוליטית , למדינה מסורסת מדינית ובמידה רבה גם צבאית, וטכנולוגית

ניזונה , של אליטות אלה, מלכודת הדבש המסוכנת '"תעשיית השלום. "מסוכנת מאוד

ובכך בעצם מצאו את עצמם , בעין יפה על ידי כל מבקשי רעתה של ישראל בעולם

. בעין יפה  ומתוגמלות, שונאי ישראל בעולם עושות דברם ורצונם שלאליטות אלה 

ציונות עדיין ממשיכה הבגידה בזאת של אליטות  ומוסריתמדינית , פתולוגיה תודעתית

 .לפורר ולחרב את יכולת העמידה של ישראל בתנופה הרסנית רבה

ם מבחינת ההתרחשות ההיסטורית מאז תקומת ציון ג. עם ישראל איננו עם ככל העמים

על זכויות האדם , אנו רואים שבעוד שעמי אירופה שמים את הדגש על הפרט, הנוכחית

עם ישראל אינו יכול למצוא , תוך התפרקות מלאומיותם, ועל ההגשמה העצמית האישית

באין ו, ולםעתה עליו להיות מונע מכוח חזון משנה ע. זואת המנוחה ואת הנחלה בדרך 

 . ועינינו הרואות. ייפרע עם, חזון

מדינה , המניע של אליטות אוסלו לעומת זאת עיקרו דווקא הרצון להיות עם ככל העמים

תוך  שהם חותרים ללא לאות , דווקא הניסיון להיות עם ככל העמים, אולם. ככל המדינות
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שלהם הזיקה החזקה וגם מעול חבלי הארץ , התודעה הלאומית, להיפטר מעול היהדות

. מוסרית ואף ביטחונית, מובילה בהכרח לפשיטת רגל מדינית,  למורשתנו היהודית

שהיווה מעין יריית פתיחה לתהליכי , אוסלותהליך זה הוחמר מאוד מאז הוחל בתהליך  

 . חיסול מדינת הלאום היהודי על כל מה שמשתמע מכך

נוקטת ישראל מהלכים משני  תקומת הלאום היהודי משמעה מזרח תיכון שונה שבו

מתחלפת , לאויב הסגרתםאובססיית קריעת שטחים ו .ואחריו גם עולם משתנה, תודעה

רצוף הישגים טכנולוגיים , תודעתי, אמוני, עם ניצחון מוסרי, עם תודעת עם סגולה

, הבסת האויב. כל זאת תוך כדי ניצחון צבאי אסטרטגי וטקטיו, וכלכליים שלא יאומנו

שיוציא את העולם מרבצו ורפיונו מול מתקפת האסלאם , סרי תודעתי וצבאיניצחון מו

ויביאו למענה מקיף ומוחץ ותוך כדי כך התפקחות חובקת עולם מהתקינות ,  יהאדי'הג

ניצחון .  ואנטישמי, צבוע, שולל זכויות, מושחת, שהפכה לסד מעוות, הפוליטית הנוכחית

 . יהאדי'לניצחון במלחמת העולם מול האיסלאם הג,  שיהיה האור והמופת

לקידום , לקדמה, בארצות פזוריהם תרמו רבות להתפתחות, לאורך ההיסטוריה, היהודים

מדינת   .לספרות ולאמנות, לתרבות, לרוח, למדע, ליזמות בכל התחומים, הכלכלה

נק בין תרומתם אבל קיים פער ע. ביטחוני וטכנולוגי במובנים רבים, ישראל היא נס כלכלי

לבין  הייעוד , ההיסטורית של היהודים לתרבות העולם בהיותם עם מפורד בין העמים

הלאום היהודי על מגוון זרמיו  .שעומד לפתחו של הלאום היהודי בארצו בעידן הנוכחי

 . שדווקא בה ברכה רבה, על האינדיווידואליות הרבה שבו, העצום

מצד אחד הרצון לקבל   ,החיים הם כצינור ,של החיים דואלית בקבלה קיימת תפיסה

ימינו הרצון  מונחיב.  כך זורמים המים בצינור ובנהר, מצד שני הרצון לתת הגדול, הגדול

שאיננה יוצר בהכרח אנוכיות , לקבל הוא האינדיווידואליזם שאם הוא קיים רק לעצמו

ידי גידול עצום ורב כי אם על , הייעוד היהודי מושג לא על ידי צמצום הרצון לקבל. בונה

אומרים ליחיד וגם לא לעם  אין.  ברצון לתת ורב אבל במקביל גידול עצום,  ברצון לקבל

הרצון שלכם לקבל , אומרים להם, הרצון לקבל שלכם צמצמו את, עצמכם צמצמו את

 קראו גםאבל במקביל יש , אין צורך לצמצם אותו, הוא כוח גדול ורב, הוא נפלא

ש לשאוף ולהפוך לכוח קיומי בסיסי בה במידה את הרצון לתת י, דרור לרצון לתת

רצון לקבל ולתת הכיום . בפזורותיועם ישראל לאורך הדורות זהו בעצם ייחודו של . הענק

כי ברוחי , לא בכוח הזרוע  -הוא כעם ישראל מנהיג האנושות , לבנות ולהיבנות, תבו זמני

, ם ישראל את ייעודו באחרית הימיםבכך מגשי, בכוח הדוגמה והמופת, צבאות' אמר ה

קבל העצום שלו ולצידו לגייס את ללגייס  את הרצון  .כעם סגולה ואור  לגויים

כדי להביא ברכה לעצמו , יחידיוככעם ו , הרצון לתת העצום שעוד יעצים מאוד

בלבושו כי עתיק יומין "חזון נבואי תנהוא ,  גיוס זה הוא ה ציווי המוסרי . ולעולם כולו

 . לנוכח אתגרי ההווה והעתיד ,הקיומי הגשמי 

אוסף את שבריו ומפעיל את , מחולל את התקומה הלאומית, כשישראל מתנער מרבצו

אך לא פחות מכך למטרות , למען מטרות לאומיות פרטיקולאריות, גאונותו

, לעידן של חירות, מתרחשת פריצת הדרך הגדולה, מתחוללת התפנית, אוניברסאליות
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עיקרו של חיבור זה הוא הניסיון לבאר . שטרם חווה המין האנושי כמותו, רעוש, צדק

שכבר גלומה בגנום של העם , את משמעותה של פריצת הדרך הגדולה הזאת

 . היהודי מקדמת דנא

 מחייבת הגשמת הייעוד שרדותיה
 

זרז , לתיקון גלובאלי מדינת הלאום היהודי איננה יכולה לברוח עוד מייעודה להיות כלי
מדינת מקום , לא ניתן יותר להסתפק במדינת הישרדות. לכלל האנושות לשינוי מבורך
, יוצא שבניסיונות אלה הפכה ישראל. עם ככל העמים, מדינה ככל המדינות, תחת השמש

, להרכין ראש,  ככל שהיא  אצה חשה לפייס ולרצות אויבים וידידים, למדינה נרדפת
הופכת למדינת השעיר לעזאזל , נקלה בעיניהם דווקא בשל כך הופכת ליותר, לשאת חן
ובשל כך מסכנת עוד יותר את ביטחונו הלאומי ופוטנציאל , של אומות העולם, המושלם

 . עםהשרידותו של 
 

למרכז אחדות , החדשה, לתחייה כדי להפוך למרכז האנושות השונה קמהישראל  

 :העתיד לקרות את, מתנבא בעצם על ימינו אלה 'זכריה פרק ח, האומות החדשה

ֶאֶרץ ִמזְָרח-ִהנְנִי מֹוִׁשיַע ֶאת, כֹה ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות ז  ֶאֶרץ, ַעִמי מֵּ ְמבֹוא , ּומֵּ

בֵּאִתי אָֹתם ח.  ַהָשֶמׁש --וֲַאנִי ֶאְהיֶה לֶָהם לֵּאֹלִהים, לִי לְָעם-וְָהיּו; וְָׁשכְנּו ְבתֹוְך יְרּוָׁשלִָם, וְהֵּ

יכֶם, יְהוָה ְצָבאֹות, ָאַמר-כֹה ט{  ס}  .ּוִבְצָדָקה, ֶבֱאֶמת ַהשְֹמִעים ַביִָמים ָהאֵּלֶה , ֶתֱחזְַקנָה יְדֵּ

יכָל-ֲאֶׁשר ְביֹום יַֻּסד בֵּית, ַהנְִביִאים, ִמִפי--אֵּת ַהְדָבִרים ָהאֵּלֶה , יְהוָה ְצָבאֹות ַההֵּ

י י.  לְִהָבנֹות ם, כִׂ ה  ים הָּ ָּמִׂ ם לֹא , לְִׂפנ י ַהי דָּ אָּ ָּהְשַכר הָּ ינֶנָּה, נְִׂהי ה א  מָּ ; ּוְשַכר ַהְבה 

ין א א  א וְלַבָּ ן-וְלַיֹוצ  לֹום מִׂ ר-ׁשָּ הּו-כָּל-וֲַאַׁשלַח ֶאת, ַהצָּ ע  יׁש ְבר  ם אִׂ דָּ אָּ לֹא , וְַעָתה יא.  הָּ

ִרית, כַיִָמים ָהִראׁשֹנִים ֲאנִי ַהגֶֶפן , ַהָשלֹוםזֶַרע -כִי יב.  יְהוָה ְצָבאֹות, נְֻאם--ָהָעם ַהזֶה, לְִׁשאֵּ

ן ֶאת ן ִפְריָּה וְָהָאֶרץ ִתתֵּ ִרית ָהָעם ַהזֶה-ֶאת, וְִהנְַחלְִתי; יְִתנּו ַטלָם, וְַהָשַמיִם, יְבּולָּה-ִתתֵּ --ְׁשאֵּ

ִׂיֶתם ְקלָּלָּה ַבּגֹויִׂם יג.  אֵּלֶה-כָל-ֶאת ָּה ַכֲאֶׁשר ֱהי י ל, וְהָּ א  ְִׂשרָּ ית י ה ּוב  ית יְהּודָּ כ ן --ב 

יַע ֶאְתֶכם כָּה, אֹוׁשִׂ ִׂיֶתם ְברָּ ְִׂהי אּו-ַאל  :ו ירָּ יֶכם, תִׂ יְהוָה , כִי כֹה ָאַמר יד{  ס}  .ֶתֱחזְַקנָּה יְד 

יכֶם אִֹתי, ְצָבאֹות , וְלֹא; ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות, כֲַאֶׁשר זַָמְמִתי לְָהַרע לָכֶם ְבַהְקִציף ֲאבֹתֵּ

יִטיב ֶאת, זַָמְמִתי ַביִָמים ָהאֵּלֶהכֵּן ַׁשְבִתי  טו.  נִָחְמִתי -ַאל  :בֵּית יְהּוָדה-יְרּוָׁשלִַם וְֶאת-לְהֵּ

עֵּהּו-ִאיׁש ֶאת, ַדְברּו ֱאֶמת  :ֲאֶׁשר ַתֲעשּו, אֵּלֶה ַהְדָבִרים טז.  ִתיָראּו , ֱאֶמת ּוִמְׁשַפט ָׁשלֹום--רֵּ

יכֶם עֵּהּו-וְִאיׁש ֶאת יז.  ִׁשְפטּו ְבַׁשֲערֵּ -ַאל, ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר, ַתְחְׁשבּו ִבלְַבְבכֶם-ַאל, ָרַעת רֵּ

אֵּלַי , יְהוָה ְצָבאֹות-וַיְִהי ְדַבר יח{  ס}  .יְהוָה-נְֻאם, אֵּלֶה ֲאֶׁשר ָשנֵּאִתי-כָל-כִי ֶאת  :ֶתֱאָהבּו

ַהְשִביִעי וְצֹום ָהֲעִשיִרי צֹום ָהְרִביִעי וְצֹום ַהֲחִמיִׁשי וְצֹום , ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות-כֹה יט.  לֵּאמֹר

 {פ}  .ֱאָהבּו, וְָהֱאֶמת וְַהָשלֹום; טֹוִבים, ּולְמֲֹעִדים, יְהּוָדה לְָששֹון ּולְִשְמָחה-יְִהיֶה לְבֵּית

י ָעִרים ַרבֹות, עֹד ֲאֶׁשר יָבֹאּו ַעִמים  :יְהוָה ְצָבאֹות, כֹה ָאַמר כ י ַאַחת  וְָהלְכּו כא.  וְיְֹׁשבֵּ יֹוְׁשבֵּ

-גַם, אֵּלְכָה; יְהוָה ְצָבאֹות-ֶאת, ּולְַבקֵּׁש, ְפנֵּי יְהוָה-נֵּלְכָה ָהלֹוְך לְַחלֹות ֶאת, ַאַחת לֵּאמֹר-ֶאל

-ֶאת, ּולְַחלֹות, יְהוָה צָבאֹות ִבירּוָׁשלִָם-לְַבקֵּׁש ֶאת, ּוָבאּו ַעִמים ַרִבים וְגֹויִם ֲעצּוִמים כב.  ָאנִי

ָמה, יְהוָה ְצָבאֹות, ָאַמר-כֹה כג{  ס}  .יְהוָהְפנֵּי  ֲאֶׁשר יֲַחזִיקּו ֲעָשָרה ֲאנִָׁשים ִמכֹל , ַביִָמים ָההֵּ

ֱאֹלִהים , כִי ָׁשַמְענּו--נֵּלְכָה ִעָמכֶם, וְֶהֱחזִיקּו ִבכְנַף ִאיׁש יְהּוִדי לֵּאמֹר; לְׁשֹנֹות ַהגֹויִם

  {ס}  .ִעָמכֶם
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 'טפרק 

 החזרת הריבונות לכנסת 

 וייסוד דמוקרטיה חוקתית

גרמה , ץ וחבירתה אל אליטות כל אזרחיה"התרחשות ההפיכה הבלתי חוקתית של כת בג

הריבונות האמתית עברה מהכנסת ואף . להרס  בפועל של הדמוקרטיה הייצוגית בישראל

על רצונה והם גוברים , שעל פיהם יישק דבר, ץ והמשפטוקרטיה"אל כת בג, מהממשלה

של הכנסת וגם הממשלה ויחד עם התקשורת האוסלואידית הפוסט ציונית המתחזה עדיין 

 . למחיקת מדינת הלאום היהודי מתחת לשמש, משתפים פעולה,  לציונית

על מדינת הלאום , הבלתי ציונית זאת, הבלתי יהודית זאת, מול הפיכה בלתי חוקתית זאת

. על כך מרחיב פרק זה. ת המהפכה החוקתיתלהציב א, היהודי המגשימה את ייעודה

הייתה צריכה בעצם להתחולל כבר עם היווסדה של , המהפכה החוקתית האמתית

פוסט , היא יכולה הייתה להיסחף למחוזות, בגלל שלישראל לא הייתה ואין חוקה. ישראל

 . אלא גם קיומית, לא רק מוסרית וייעודית, מאוד מסוכנים, ציוניים ופוסט יהודיים

 

  שלמה מדינה נחטפה בו יאומן הלא המקרה על

 משפטן והיסטוריון, מזרחן, ר גיא בכור"מאת ד

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=624 

http://rotter.net/forum/gil/20327.shtml#1   

,  בשנות התשעים נחטפה מדינה שלמה: דבר כזה ספק אם היה בתולדות העמים

כאשר החוטפים פרצו לכיוונה משני כיוונים , דרמטית, היתה זו חטיפה מפתיעה

והמדינה החבוטה הזו היא כמובן . הפוליטי והכיוון המשפטי הכיוון: בלתי צפויים

 .מדינת ישראל

בלי סמכות , חטיפה פוליטית מסוכנת JUDEA CAPTAהיא ביצעה : קבוצה ראשונה

הקבוצה הזו הכניסה לתוך המדינה שנחטפה מנהיג . ובלי שום התרעה מראש

זרח שכבר גורש מכל המ, יחד עם צבא שלם, של כנופיה אלימה ומסוכנת

התוצאות ! ולתפוס חזקה בתוך המדינה הנחטפת, ואפשרה לו להתבסס, התיכון

 . ונסתיימו במותם של למעלה מאלף מבני אותה מדינה מוכה,היו כמובן נוראיות

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=624
http://rotter.net/forum/gil/20327.shtml#1
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ומי יתנגד , החבורה המבצעת העמידה מדינה שלמה בפני עובדה מוגמרת

אזרחים אם על מחדלים צבאיים שהביאו למות עשרות ? לספינים של שלום

לא ,שתרם למות מעל אלף ישראלים , מדוע סיפור אוסלו, מקימים ועדות חקירה

 ?נחקר מעולם

ללא , בלי שאיש יידע או ייערך, שוב, הקבוצה השנייה ביצעה חטיפה משפטית

כאשר ,"המהפכה החוקתית"היא כינתה זאת . וכמובן בלי סמכות,שום דיון ציבורי

עבור עצמו סמכות למחוק ולבטל את חוקי )!( בית המשפט העליון נטל בעצמו

ואיש גם לא , איש לא התכוון לאפשר זאת לבית המשפט העליון. הריבון הנבחר

פשוט שאב , בית המשפט העליון בפסק דין שנשא שם של בנק. .נערך לכך

, כך השתלט בית המשפט העליון לא רק על קבלת החוקים. לעצמו את הסמכות

בהעדר מי , הוא .ההחלטות במדינה האומללהאלא על עצם תהליך קבלת 

כך הפך . תוך שהוא מבטל את כולם,הפך למי שנמצא מעל כולם, שיפקח עליו

לממגן ערי , למשרטט הגבולות, המשטרה, בית המשפט העליון לשליט הצבא

גם החטיפה הזו . גם לבית משפט, וכן, לממשלה, למכתיב את צויו לכנסת, ספר

שזכה קודם לכן באהדת נתיני המדינה , העליון בית המשפט. נגמרה באסון

 .הם חשו היטב שהוא מעל באמון זה. איבד עכשיו את אמונם, החטופה

לקח את , שבה בית המשפט העליון, עדיין לא השתחררנו מן החטיפה המשפטית

ופירש אותו כך שלא היו בו , ודרכו המציא את עצמו" יהודית ודמוקרטית"המונח 

הוא כמעט והתעלם מן האופי הלאומי היהודי של  .רטיהלא יהדות ולא דמוק

שבו אין שום עדיפות ללאומיות , ונתן דגש רק לאופי הדמוקרטי, ישראל

ששום דמוקרטיה , ללא שום סמכות, צדדית-זו היתה חטיפה חדוכאמור . היהודית

 .ושום דמוקרטיה לא היתה מסכימה לה, לא היתה בה

אך במסגרת ריסונים וביקורת גם על , וטיתבארצות הברית יש ביקורת שיפ, אכן

, ובארצות הברית בית המשפט העליון נבחר באופן פוליטי, בית המשפט עצמו

, יש בו שמרנים ויש בו ליברלים. שהציבור כולו מעורב בהם, בהליכים פומביים

ללא שום דיון ,  ץ נבחר בחשאי"כאן הבג. והכי חשוב יש בו שיווי משקל פנימי

 .מעל החוק, וכאשר הוא עצמו, נדה שלו'אינו מאוזן מבחינת האגהוא , ציבורי

שום אדם ושום מוסד לא צריך להיות מעל החוק במדינה שמאמינה באמת 

 ".שלטון החוק"ב

לא נהיה . היא לא תיפול בשלישית. בידי בבל ובידי רומי, יהודה נפלה פעמיים-

 -שוב עבדים של אף אחד

כדי להסיר את הכבלים , קטנות של הרגע חשוב להתגבר על מחלוקות פוליטיות

 .מעל ידי הדמוקרטיה שלנו

כמו , ץ את הסמכות להתערב בנושאים פוליטיים מובהקים"יש גם ליטול מבג

זו שאלה פוליטית שרק . אין זה עניינו ואין זו סמכותו. שאלת ערביי ישראל
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ט העליון בוודאי שאין זה מתפקידו של בית המשפ. גורמים פוליטיים יכריעו אותה

שכן הוא אינו יכול לתת מה שאינו , לתת להם זכויות קולקטיביות פוליטיות

 .כך זה נהוג במדינה דמוקרטית. בסמכותו

יש לשוב ולפרש בדרך הדמוקרטית " יהודית ודמוקרטית"את המונח .4

ברור . שכן היא מדינת לאום, מדינה שיש בה עדיפות ללאום היהודי: הנורמאלית

כמו שבמדינה ערבית תהיה ללאום הערבי , יש בה עדיפותשללאום היהודי 

דרך , את המילה דמוקרטית יש לפרש בהחזרת השליטה לידי העם. עדיפות

 .כפי שהדבר נעשה בכל מדינה מתוקנת בעולם, הפרלמנט, הריבון החוקי שלו

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=624 

http://rotter.net/forum/gil/20327.shtml#1 

 
 ?ודמוקרטית יהודית יאה ישראל האומנם

  http://mflikud2012.com/archives/5722   ממאמרו של משה פייגלין
 מנהיג עם דרך

  

 92% שבה מדינה. דמוקרטית מדינה אינה, עיתונים סוגר הפרלמנט בה מדינה ובכן

 אלפי מגרש הצבא שבה מדינה, דמוקרטית מדינה אינה – למדינה שייכת מהקרקע

 מדינה אינה – מנהליים מעצרים עם מדינה. דמוקרטית מדינה אינה, מבתיהם אזרחים

, הכנסת חוקי את ושוב שוב מבטלת, מייצגת ובלתי קטנה חבורה שבה מדינה, דמוקרטית

 בכדי זיכיון נדרש לעם ואילו לעם משדר הצבא שבה מדינה. דמוקרטית מדינה אינה

 נצבר אבל, נאמנים מאזרחים נאסף הנשק שבה מדינה. דמוקרטית מדינה אינה – לשדר

 .ועוד ועוד – דמוקרטית מדינה אינה – העוינים היישובים בכל

  

 ובמקביל, אחד עם של הלאומיות שאיפותיו את להגשים כדי שקמה מדינה – זאת לעומת

 מלאה נאמנות המגלים האחרים הלאומים כל של האדם זכויות על בקפידה שומרת

 בהחלט דמוקרטית מדינה היא כזו מדינה – שהקימוה מי של הלאום כמדינת קיומה לעצם

 בידי" המשפחתי עסק"ה את שתשמור" הזהב מניית" את בידה לשמור וחובתה זכותה וזו –

 .בה לסחור פתאום יחליטו אחריות חסרי שצאצאים בלי המשפחה

 עוד אבל, משכנינו יותר לכך קרובים שאנחנו לומר ואפשר, דמוקרטים להיות רוצים אנחנו

 .חלמנו שעליה יהודית חירות מדינת לאותה הדרך רחוקה

  

 שדמוקרטיה היא לכך הסיבה. העצמאות במגילת כלל מופיעה אינה', דמוקרטיה' המילה

 פעם הסביר –" מאוד גרועה שיטה היא הדמוקרטיה. "שיטה היא דמוקרטיה, מטרה אינה

 מן טובה שיטה מכיר לא אני גם". ממנה טובה שיטה מכיר אינני אולם" – יל'רצ'צ

 חוק' כנגד כרגע המצווחים מכל יותר – דמוקרט אני לכן. החירות ליישום הדמוקרטיה

 .'הלאום

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=624
http://rotter.net/forum/gil/20327.shtml#1
http://mflikud2012.com/archives/5722
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 .גוריון בן הודיע" ישראל בארץ יהודית מדינה הקמת על בזאת מכריזים אנו"

  

 את היהודית במדינה ליישם מבקש המוחלט רובם. יהודית מדינה רצה לכאן שבא מי

 זו למימושה השיטה ואת המהות את מישור באותו להעמיד אבל, הדמוקרטית השיטה

 .היהודית המדינה את ממנו ולקחת הציבור את לבלבל שבאה דמגוגיה כאמור

  

 המשפט בית נשיא, אחר אדם מכל יותר אולי בישר, "ודמוקרטית יהודית"ה מהפיכת את

 שמה בפשטות הסביר, יהודית מדינה מהי, ברק משנשאל. ברק אהרון – לשעבר העליון

 לדמוקרטית למעשה ישראל הפכה העליון המשפט בבית כלומר – יהודי זה שדמוקרטי

 מדינת עבורי" – וסרק כחל ללא לשעבר הנשיא אמר מתפקידו משפרש. ודמוקרטית

 ".אזרחיה כל מדינת היא ישראל

  

. אתכם שמעניין האחרון הדבר היא, דמוקרטיה – שלי גדולים דמוקרטים – לסיכום אז

 באמצעות זאת עושים ואתם המדינה של היהודית זהותה למיסמוס היא שלכם החתירה

 .'דמוקרטיה' מכנים שאתם מה

  

 ולא הרוב ערכי את משמר הוא, הוא נהפוך, בדמוקרטיה במאומה פוגם אינו' הלאום חוק'

 המסע בולמוס את מעט בולם' הלאום חוק' .לרצונו בניגוד לפעול קטן למיעוט מאפשר

 .המדינה של היהודית זהותה לחיסול

 

 

   המהפכה החוקתית
 

 " החוקתית למהפכה"כמהפכת נגד  ,בישראל אמתית מהפכה חוקתיתנדרשת 

 ץץ"ובג של אהרון ברק בעליל תתיהבלתי חוק

המגדיר  , מכונןהחוקתי החוק ה במרכזםשחוקים חוקתיים  לחוקקמטרתה של המהפכה   
 84ברוב של לפחות , חוקים חוקתיים חייבים להתקבל. מדינת הלאום היהודיכישראל  את 
כדי להדגיש את משמעותו , ורצוי מאוד אף יותרכים "ח 60כים ובקוורום של לפחות "ח

  .של כל חוק חוקתי המשוריינת וברת הקיימא

 .חוקים חוקתיים בדמוקרטיות חוקתיותכך הדבר לפי הדגם האמריקאי וכך מתקבלים 
שעליהם הצביע רוב , 'חוקי יסוד'מתבססת על , שחולל אהרון ברק' המהפכה החוקתית'

 .מקרי בכנסת

 אמנון הכנסת חבר ידי על הוגשה ,חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המקורית החוק הצעת

, הכנסת של ומשפט חוק, החוקה ועדתל שהועברה ולאחר, 4994 באפריל רובינשטיין

 ב"י , עשרה השתים הכנסת ימי בשלהי התקבל החוק. 4994 בנובמבר ההצעה פורסמה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94,_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%91%27
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 14 התנגדו, מהקואליציה כנסת חברי 21 תמכו בחוק. 4991 במרץ  17, ב"תשנ ' ב באדר

 בפני וחירותו האדם כבוד יסוד חוק את כשהציג .אחד ונמנע מהאופוזיציה כנסת חברי

 : לין אוריאל כ"ח, ומשפט חוק החוקה ועדת ר"יו אמר, הכנסת

אנחנו לא עושים כפי שהוצע . ש העליון"אנחנו לא מעבירים את המשקל לביהמ"

ן מוקם בית אי. זכויות האדם שהוגשו בזמנם: החקיקה ולא בחוק יסוד: בחוק יסוד

אלו , אלה דברי נציג הריבון האמתי "משפט לחוקה שמקבל כוח מיוחד לבטל חוקים

והפך , הראשון שסולף בניגוד לרצון המחוקקביחס לחוק  , והצבעתה הם דברי הכנסת

 . ץ"כמנוף להשתלטות כת בג

בחרה שיהיה , אחרות במילים. החוק את לשריין שלא בחרההכנסת עצמה , יתר על כן

 זה חוק של המשפטי מעמדו אין ולכן, כנסת חברי של רגיל רוב עם החוק את לשנות ניתן

 לא שהכנסת ,יש כאן החלטה ריבונית שרירהמבחינה חוקית  . כשל חוק חוקתי מהותי

וכאן גלומה . ץ מתיימר לתת לו"שבג מרכזי מעמד אותו הזה  היסוד לחוק לתת התכוונה

, ותחתיהם לחוק חוקים חוקתיים, לבטל מכל וכל את חוקי היסוד, גם החלטה עקרונית

 . ב וביתר הדמוקרטיות החוקתיות"כמו החוקים החוקתיים והחוקה בארה. אמיתיים

ואין בכוחם גם לבטל את החלטות  ,אינם חוקים חוקתייםהאלה לחלוטין ' חוקי היסוד'

למרות . לישראל חד משמעית אין חוקה. מו שהוא הריבוןכך על פי המחוקק עצ, הכנסת
אם לוקחים את החוקה . "המהפכה החוקתית"ותומכי של אהרון ברק  הולכת השולל

 כלל ובלתי מודערוב מקרי ב 'חוקי יסוד' הרי חקיקה של, האמריקאית כמודל מכונן
. רחוקים מחוקים חוקתיים כרחוק מזרח ממערב, לכוונת המחוקק האמתי של אותם חוקים

 תעמולת כת , פרי תעמולה ארוכת שנים של התקשורת הממוסדת הפוסט ציונית בישראל
וברוח גבית חזקה של  ,גם בפסקי הדין שלה גבוהי הלב והמתחסדים, עצמה ץ"בג

ולהטיל אימה ופחד על פוליטיקאים  כדי להוליך שולל את הציבור, התקשורת הממוסדת
של הוצאת שדים מהארון וחיסול פוליטי לפחות של אנשי ציבור ושרים ובכך לשתק את 

אבל נוח להם שבתקשורת ובתודעת הציבור . המערכת הפוליטית ולהשליט את מרותם
. ממשלת ישראל משחקת את משחקה והם המושכים בחוטים', ישחקו הנערים לפנינו'

 וַיְַקו  ;ואילו כאן מתרחש בדיוק להפך ('א וישעיה),ִתָפֶדה ְבִמְׁשָפט, ִציֹון כזכבר נאמר 

ואילו הפיתרון כאן מבחינה ( 'ישעיהו ה){פ}  .ְצָעָקה וְִהנֵּה לְִצָדָקה, ִמְשָפח וְִהנֵּה לְִמְׁשָפט
ב לְִמדּו זשהיא גם בחינה קיומית , מוסרית יטֵּ מֹוץ ַאְשרּו, ִמְׁשָפט ִדְרׁשּו הֵּ  ִׁשְפטּו ;חָּ

יבּו, יָתֹום נָּה רִׂ יכֶם יְִהיּו-ִאם; יְהוָה יֹאַמר, וְנִּוָכְָחה נָא-לְכּו יח{ ס } .ַאלְמָּ  כַָשנִים ֲחָטאֵּ
  ...כֶַשלֶג

 
ובכך , הנשיא מחד והקונגרס מאידך, בחוקה האמריקאית מקור הסמכות הם נבחרי העם

החוקה האמריקאית בדרכה של .  היא בססה את העיקרון הדמוקרטי שהעם הוא הריבון
המשיכו רוב הדמוקרטיות והחוקה משמשת כבסיס להגדרת המדינה והשיטה 

גוברת על , ריבונות העם באמצעות נבחריו, על פי החוקה האמריקאית. הדמוקרטית
יכול לפסול , אומנם בית המשפט העליון. הרשות השופטת וקיימים ביניהם איזונים ובלמים

בנימוקים של חקיקה בלתי חוקתית ורק ברוב מיוחד ורק אך רק , של הקונגרס חוקים
אם הוא , ץ"לבג, יתר על כן .חוקה כזאת לא קיימת בישראל. לעיתים מאוד רחוקות

 . לביטול חוקים שחוקקה הכנסת חוקי אין כל בסיס, י וחוקתימתיימר לפעול באופן חוק
לחרוץ דין  מעלה על דעתההרשות השופטת לא , ב ובעצם בכל הדמוקרטיות"בארה

ץ "בג, בניגוד גמור לכך נוהגים .שהם הסמכות של הריבון, עניינים מדיניים מובהקיםב
 . ץ"והמשפטוקרטיה בישראל מאז המהפכה הבלתי חוקתית של ברק ובג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%9F
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, ובכך הפקירה הן את  הגדרתה העצמית, ישראל בחרה מהיווסדה לוותר על חוקה
קרי הציונות וגם לא באמת , המכונן שלההן את האתוס והיסוד , כמדינת הלאום היהודי

הגנה על המשטר הדמוקרטי שלה ואפשרה השתלטות עוינת לציונות ואנטי דמוקרטית 
הפוסט ציונות " חונטות העדר חוקה השאירה פרצות דרכם פרצו.  ץ"של כת בג, בעליל

כמדינת הלאום  ,אנטי תזה לכל מהות קיומהאל הפיכתה של ישראל ל" והפוסט יהדות
בחוק חוקתי , משום שלא הגדירה את מהותה כמדינת הלאום היהודי  ,היהודי

שימנעו מראש ובאופן חד משמעי סטיות לכיוון מדינת כל , מכונן ובעל שיניים
ולכן אתוסים  ,לא גבולות פיזיים ולא גבולות לאתוס המכונן, לא הוגדרו גבולות. אזרחיה

את  ,את עצם היותה מדינת הלאום היהודי, האתוס הציוניאחרים לגמרי יכלו להחליף את 
 . את עצם גבולותיהו  עצם המשטר הדמוקרטי שלה

 
הליבה המדינית משפטית של מדינת הלאום היהודי חייבת להיות ההגדרה העצמית החד 

תקומת מדינת הלאום חייבת להתבסס ראשית . משמעית של מי ומהי מדינה זאת
ישראל היא מדינת הלאום   :אחד מכונןחקיקה של חוק חוקתי  על

בלטה כשראש , האירוניה מהיעדר הגדרה מחייבת של מהותה של ישראל  .היהודי
אולם . שיכיר בישראל כמדינת הלאום היהודי" הפלשתיני"  הממשלה דרש דווקא מהאויב

חוקה מחייבת מדינית ומשפטית  , עדיין איננו דורשים מעצמנו, את מה שדרשנו מאויבנו
בחיים המדיניים אין ואקום ולכן . שבה ישראל מגדירה את עצמה כמדינת הלאום היהודי

כל . פוליטיות תעמולתיות למדינת כל אזרחיה ופוסט ציונות, פרצות מדיניותרצו בהכרח נפ
יכולות היו למצוא לפניהם קיר ברזל חוקתי , החתירה של הפוסט ציונות והאנטי ציונות

לו היה לישראל ,  לה כל אפשרות לסטייה פוסט ציוניתלשלול מלכתחי, בלתי עביר
על מה , למצער חוק חוקתי מכונן אחד המגדיר אותה חד משמעית כמדינת הלאום היהודי

 .שאמור להשתמע מכך לחיוב ולשלילה
 

.  שהתקבלו ברוב רגיל ואף מקרי בכנסת, בשום פנים אין די בחוקי יסוד כפי שהדבר כיום
ן תעלול של חוקה שאינו יותר מאשר כלי תעמולה כיום לישראל יש רק מעי

ץ ושותפיה בקרב אליטות הכוח הפוסט "בידיה של כת בג, ושליטה משפטיים
   .והאנטי ציוניות

 
ולקבוע עונשים   ,חוק חוקתי מעצם טבעו חייב להגדיר גם מהו מעשה בלתי חוקתי

, ובדמוקרטיות חוקתיות אחרותב "בארה כפי שנוהג, מרתיעים בשל פעילות אנטי חוקתית
החוקה חייבת גם להיות ביטוי של דמוקרטיה מתגוננת   .ביחס לפעילות בלתי חוקתית

, ישראל היא מדינת הלאום היהודי –לו היה לנו חוק חוקתי מכונן . ועל כך בהמשך
מטופלת בחומרה על ידי העונשים הקבועים , נחסמת  הייתה, פעילות בלתי חוקתית

   .וגלישה לפוסט ואנטי ציונות הייתה נבלמת באיבה, בחוק
 

, דרכי המימון המותרות, תהיה חייבת להגדיר את חוקי המשחק הפוליטיגם  החוקה 
עצם היותה .  להגדיר בברור הפרדת הרשויות ואת הבלמים והאיזונים ביניהם; הסמכויות

ברת על הרשות שהכנסת הנבחרת היא הריבון והיא גו, משמע, דמוקרטיה פרלמנטארית
לריסון , מחויבת בכל הדמוקרטיות, הרשות השופטת משום שאיננה נבחרת. השופטת

ולכן זכות , הרשות המחוקקת היא הריבון בדמוקרטיות. שיפוטי ביחס לרשות המחוקקת
אלא במקרים חריגים שגם אותם , לבית הנבחרים, המילה האחרונה נתונה לפרלמנט

חוסר הגדרה חוקתית מחייבת מי הוא הריבון ומי הוא בשל , בישראל. החוקה מגדירה
, ץ החותרת למדינת כל אזרחיה"נוצרה הפרצה שאפשרה לכת בג, המחוקק האחרון
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להיות המכתיב והמכריע האחרון , ומשתפי הפעולה איתה במשפטוקרטיה הישראלית
 . שגובר על הריבון

 
הרבה והחיונית בחקיקת חוק  אבי דיסקין הממחיש את הדחיפות' דיון טלוויזיוני עם פרופ
 .מדינת הלאום היהודי

https://www.youtube.com/watch?v=Ssa88K38jRg  
 

ראש המחלקה   אמריטוס אברהם דיסקין' פרופ
 :האוניברסיטה העברית למדע המדינה

צריך שהכנסת תאפשר לעצמה את יכולת  
  !צ''ההתגברות על פסיקות בג

 באדיבות אתר ישראלי פטריוטי
 

צ ואינם פועלים לביטול המהפכה "חברי הכנסת מגלים חולשה בפעולתם נגד שלטון בג
מטעמי נוחות ומטעמים של בון טון ונמנעים מלעשות מה שהם .  החוקתית של אהרון ברק

אין זה ראוי שכך  .מתוך פחד מהתנפלות עליהם, ראוי ונכון לעשותחושבים שהוא באמת 
 .יהיה

נחצו כאן כל הקווים האדומים ואין אף מדינה , על חברי הכנסת לזכור שנחצו כל הגבולות
הגיעה  .בעולם שהכוח של בית המשפט הוא כל כך מרחיק לכת כמו במדינת ישראל

נס מותניה לחוקק את החקיקה על הכנסת לש .העת לפעול להפרדת רשויות במדינה
 !הנדרשת להצלת המדינה היהודית

לדעתו חברי הכנסת נמנעים מלחוקק את החוקים המתאימים שיבטלו את השפעת חוקי 
כמו גם את כל התוספות שחוקקו בהמשך , היסוד חוק כבוד האדם וחוק חופש העיסוק

, המדינה במעשיהםעל ידי חברי הכנסת שלא הבינו כלל לאיזו צרה הם מכניסים את 
שכן החוקים הללו שימשו לחיסול שלטון הממשלות בישראל ולחיסול החופש של 

 .הכנסת לחוקק כרצונה בתור מייצגת ונבחרת של הציבור

צריך שהכנסת תאפשר לעצמה את יכולת ההתגברות על קביעות בית המשפט כאשר 
שמענו על פסילת : על ידי כך שתאמר לבית המשפט, הוא מעז להתנהג כמחוקק על

 .יש לכנסת כלים לכך .החוק ואנו מחוקקים אותו מחדש

שמאפשרת לכל אדם או גוף לעתור בלי הרף  לבטל את זכות העמידהכמו כן יש 
 .לבית המשפט גם כאשר הוא אינו נפגע מדבר

, צ עצמו"מהלכות בגעל הכנסת להשתמש באחת , על מנת לבטל את זכות העמידה
השיפוטי את הגבול הברור במה אינו יכול לדון ולנסח שקבע לפני האקטיביזם 

צ בתחומים שאינם שייכים לתחום "כך יושם קץ להתערבות בג .הלכה כזו לחוק
ביטול זכות העמידה תמנע עתירות מהסוג הזה  .הסמכות שלו ואינם סבירים

 .והתערבות לא לגיטימית בענייני המדינה

https://www.youtube.com/watch?v=Ssa88K38jRg
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צו ביניים זה  .והוא דוגמה לשינוי הנדרש חייב להיפסק" צווי הביניים"כל נושא גם 
למעשה מין תרגיל של בית המשפט העליון שהוא נוקט בו שוב ושוב כשהוא רוצה 
להתערב וקשה לו לתת הנמקות לפסיקה מוגדרת מסוימת התואמת את עמדותיו ואז הוא 

כך הוא נמנע מלנמק את החלטתו ומשתמש  .נותן צו ביניים וצו הביניים בעצם מתקיים
בצו ביניים שעד שהצו הופך להחלטי יכולות לעבור שנים או שאף פעם אינו הופך 

או צריך להימנע , צו ביניים זו הוראה שאסור לעשות     .להחלטי ונשאר במצב קבוע
 את כל הדברים האלה ניתן לשנות בחקיקה.  או שצריך כן לעשות איזשהו דבר, מלעשות
 .בכנסת

בית המשפט העליון נטל לעצמו סמכויות שמנוגדות להלכות שהיו מקובלות עד סוף 
אבל לא היה שינוי , ולכאורה זה דבר שצריך היה להיות מגובה בחוק 51 -השנות 

י בית המשפט ולכן זו פגיעה בשלטון "זה נעשה באופן חד צדדי ע .חוק בכנסת
   .ש להגרלה פרועה"הפכה את הפנייה לביהמ, הפרשנות מרחיקת הלכת הזו .החוק

חוקים בנסיבות שנויות  40צ מרשה לעצמו לבטל חוקים של הכנסת והוא ביטל מעל "בג
חוקים  1ששם נפסלו , ב למשל"לעומת המצב בארה, במחלוקת וזה קרה בתקופה קצרה

 .שנה 60 -ב

כאשר חוק כבוד בית המשפט מתערב גם בנושאי מדיניות ובנושאים פוליטיים מובהקים 
 1באמצעות  .מדינית -או חוק חופש העיסוק נוצלו להתערבות הפוליטית , האדם וחירותו

י חקיקה "ש נטל לעצמו הרבה סמכויות וניתן להפקיע סמכויות כאלה ע"חוקים אלה ביהמ
שרי משפטים ניסו לעצור את הסחף הזה אבל זה נתקל בעוינות מקיר לקיר    .מתאימה

 .זה לא רק דמיון בראש של הציבור הרחב. פרידמן אף אמר את זה' ופפר.  ש"מצד ביהמ
גם שופטים מכובדים פנו אלי ותמכו בי  .יש הרבה ביקורת נסתרת ולא בפרהסיה

 .אך לא בפרהסיה ורק לאחר שאני אמרתי את הדברים הללו בפומבי, מיוזמתם

ש שלטון של זה ממ. מאז אהרון ברק יש שלטון של הפחדה והטלת אימה על השופטים
מזל שלא דנו : "דניאל פרידמן הרי אמר' פרופ .מי שלא מיישר קו נפגע ולא מקודם. טרור

לכן יש סיבה מוצדקת לפחד של מי שיוצא נגד ". אותי כמו שעשו לנאמן ולרמון
שרוממות הסובלנות בגרונם אך בפועל אינם , זה מצב בלתי נסבל. האליטה הזו

 .משלהםסובלניים כלפי דעות השונות 

זו לא באמת , רק זכויות של ערבים או מסתננים אפריקנים שחורים מעניינות אותם
מתברר לרבים ששופטי , אבל כיום יש יותר דעות הדורשות שינוי. סובלנות אמיתית

היות והם לא גוף . צ מובילים להרס שלטון החוק ופגיעה קשה בדמוקרטיה"בג
 .ים בוחרים את עצמםכיום הליך הבחירה הוא שהשופט .נבחר בכלל

על הכנסת לשנס מותניים ולחוקק את החוקים המתאימים על מנת לשנות את 

 .המצב

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=139489 

 אזרחות וחובת הנאמנות

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=139489
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ייגזר כל המערך האזרחי , ישראל היא מדינת הלאום היהודי, מהחוק חוקתי המכונן

שייערך ברוב עם , קס קבלת האזרחותכל תושב בט, כך. והפוליטי ייצוגי בישראל

יהודים כערבים  – 46הן צעירים בגיל , ובהשתתפות מאות או אף אלפי מתאזרחים חדשים

 נאמנות לחוקה ולחוק המכונן הראשון שלההצהרת . עולים חדשים ושאר המאזרחים -

של יסודות עוינים למדינת  ,הצהרה שתגובה גם בניטור ביטחוני. בטכס גדול ומרומם

 . עוד על כך בפרק על דמוקרטיית הזכויות והחובות  .הלאום היהודי

חובת הנאמנות בפועל למדינת . לחוקה ישבעו לנאמנות,  עם השבעתםחברי הכנסת 

אלה שהכוח הפוליטי בישראל ימשיך להישמר בידי  שנגזרת מכך תבטיח, הלאום היהודי

שרור של בית המשפט לחוקה ובא,  מוקפד פרלמנטאריבהליך   .המקיימים את החוקה

, חבר כנסת גם לאחר הישבעו לחוקהיהיה לשלול את חברותו של  ניתן( ראה להלן)

החוקתי  ובעיקר כשהדבר נוגע לחוק, באם יורשע בפעילות אנטי חוקתית

  . המכונן

של ישראל  מהותה לערער את פוליטית החותרת  מגמהכל  תחסם מלכתחילה בכך  

לחתור תחת עצם קיומה שלל כוחה יוייופקע ממנה הכוח הפוליטי , כמדינת הלאום היהודי

  .בניגוד משווע למצב הקיים. של מדינת הלאום היהודי

, גזעניתשמא אין כאן אלה מדינה , יכול להתעורר חשש, במינוח מדינת הלאום היהודי

מדינה , מבית ומחוץ, אויבינו טעוןלכפי שמנסים , אולי אף חלילה מדינת אפרטהייד

כדוגמת , שבה המיעוטיםאת מדינה שתרדוף ותפלה לרעה , המדכאת את זכויות הפרט

מאה אחוז זכויות , לאזרח והתושב הערבי. ולא היא.  משטר האפרטהייד בדרום אפריקה

בתחום ריבונותה של  דיות'יהא'או ג "פלשתיניות"אך אפס אחוז זכויות לאומיות , אדם

, לחוקת מדינת ישראל נאמנותלשיסרבו , אזרחי ישראל יהודים כערבים. ישראל

ובכך ינוטרל הכוח הפוליטי , זכות לבחור ולהיבחר לכנסתל לא יזכו מלכתחילה 

אין  לעומת זאת .הלאום היהודיוהאיום הפוליטי של קוראי התגר מבית על מדינת 

הן מהיותו יליד , כל בעל תעודת זהות של תושב קבע שזכה בה כדין ,לשלול תושבות

בניגוד , ייאסר לבצע טיהור אתני ,טרנספר ייאסר לבצע , המקום ואין על פי כל דין

למנוע את  די ". כל אזרחיה"ע שזוממים אליטות "לפשעי גירוש מאות אלפי יהודים מיש

זהו הלוז של דמוקרטית הזכויות והחובות עליו מרחיב הפרק . הזכות לבחור ולהיבחר

 . בנושא להלן

 

המקנה זכויות אזרח , אכן בכך יש סטייה חדה מעקרונות הדמוקרטיה הליבראלית

את , אנו כבר יכולים לראות בכל העולם, יהאד הגלובאלית'לנוכח מתקפת הג. אוטומטיות

חולשת הדמוקרטיה הליבראלית שאינה דורשת חובת נאמנות ומצמיחה בערוגותיה 

ישראל מהיותה .  תתעשת במהרהשישמידוה אם לא , יהאדיים'גידולים סרטניים ג

חייבת גם בנושא זה , יהאדיזם והפלשתיניזם הפנימי'המאוימת ביותר גם על ידי הג

 . להתעשת ראשונה ולתת מענה



63 
 

מעורבות .  של התושב והאזרחחירות אישית רבה ומאידך נשיאה באחריות הבטחת 
 ,בחופש בחירתו, מינימאלית ככל הניתן של הממשלה על רשויותיה בחייו של האזרח

אך גם הוא כמו מדינה , האינדיבידואל הוא הריבון על גופו , בריבונות האזרח על גופו
 . נושא בסופו של דבר באחריות ריבונית

 

לאחר החלת ריבונות  על ארץ ישראל ) חוק חוקתי נוסף אשר חייב יהיה להיחקק

על  של ישראל ולותיהחייב להגדיר את גב(   וראה בפרק על החלת הריבונות -המערבית  

גבולות מדינת הלאום ", חוק חוקתי מכונן זה (.עתיד גם בעזהוב)הירדן ורמת הגולן 

, המדינה לריבונות זרה יגדיר גם כל פעילות שמטרתה למסור חלק משטחה של ,"היהודי

 .ברוח חוק העונשין הנוכחי הקיים

בכוונה , מי שעשה. א o*    פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה. ** 94*· *   בגידה: 'ב

מיתה או  -דינו , מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, לפגוע בריבונותה של המדינה

 . מאסר עולם

o ייכנס יצא מריבונותה של המדינה או  ששטח כלשהו בכוונה, מי שעשה. ב

מיתה או מאסר  -דינו , מעשה שיש בו כדי להביא לכך, לריבונותה של מדינת חוץ

 .עולם

 .  יהיה צורך להקל מעט בעונשים הקבועים בו, למען האמת 

עם  .קליקות הפוסט ציונות ומשעה שהשתלט, שהפך אות מתה בספר החוקיםחוק זה 

להכניס שטחים לריבונותה של מדינת לפגוע בריבונותה של המדינה  האובססיה שלהן

השלכתו מאחורי גו של  .'הפלשתיניות'יהאד והפשע 'לריבונות כנופיות הג עוד למי ו , חוץ

 . מלמדת עד כמה הרחיקו לכת ואינן חוששות כלל מבגידה ועונשה, חוק זה

אלא , יש להחיות את החוק הזה עצמו, יהיה צורך להחזירו לחיים, חוק זה הפך לאות מתה

, בפועל מיתה. שיש להקל מעט בעונש על בגידה בדרך כלל ולהסתפק במאסר עולם

לאחר , בעתיד של בגידה קיצוניים חריגים ויוצאי דופןתוטל רק במקרים  אם בכלל

  . שישראל תתקן את דרכה הנלוזה

יהווה תרופה , עם מכלול שלם של אמצעים, במידה וייושם וישולב בתבונה, חוק זה

, תודעת אוסלו, הסימפטומים של הפוסט והאנטי ציונות-הולמת  לסינדרום רב

לקרוע שטחי הליבה של  האובססיה, אוסלו אתוס אוסלו ומדיניות, פסיכולוגיית אוסלו

המנסות להסוות את , אליטות האנטי ציונות.  תנוהשמדולמסרם לאויב שוחר , ישראל

ותעיד , האנטי ציונימתמכרות יותר ויתר לאתוס בעודם , עצמן בשמות לאומיים או ציוניים

 . לחוק הלאום המוצע, חיויעל כך התנגדותם של מנהיגי המחנה וספ

, בעידן של התלקחות כוללת במרחב בחורף הדמים הערבי, למסור שטחים לאויבהרצון 

אבל שום מציאות ושום איום אינו עוצר את , ונגל עולה באש'הגעתה גם ו, "ונגל'גבוילה "

מאפשרת פלישה איסלאמית , אם חלילה תתגשם, ובין היתר, פתולוגית אוסלו במהלכה
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שיציפו את , המסתננים החדשיםמיליוני עם , רחבת מימדים מפלשתין לתוככי ישראל

-יהאדו'כל אלה כאבן הראשה במסע של האויב הג .כחלק מהמזימה להשמדתה, הארץ

 . למחיקת ישראל מהמפה יינפלישת

שאליטות של עם קמות נגד האתוס , אין אח ורע לתופעה,  מעיון בהיסטוריה הידועה

מגישות סיוע , שוחר ההשמדהחותרות למסור את שטחיו החיוניים לאויב , המכונן שלו

גם , הרודף את היהודי הקולקטיבי ישראל, שלא יסולא בפז לאויב האנטישמי הבינלאומי

המסתווה לצדק  האנטישמיות הבינלאומית , ישראל בעולם רודפיניזונות ממימון נדיב של 

אליטות הפוסט  מסכנות,  בבגידתם במדינת הלאום היהודי. וזכויות לפלשתינים המסכנים

כבר גרמו הם . של ישראל  את עצם קיומה הפיזי אלא גם, ציונות לא רק את קיומה היהודי

בשמשם כדלק לבעירת שלא הקטן בהם הוא  ונזקים עד כה להתדרדרות קשה ולאסונות

 "הכיבוש"היא  לבוגדנותםכשהעילה   .רדיפת העולם את ישראלשנאת ישראל בעולם ו

זהו ', הפלשתיני'אם העולם רודף כיום את ישראל בנושא  . שבעצם לא היה ולא נברא

לגיטימיות  לאנטישמיות חדשה זאתהמקנות , מעשה ידן של אליטות אוסלו וכל אזרחיה

אובססיה של עולם . של ישראל ובכירים נשיאים, מטעם ראשי ממשלה והכשר מוסרי

תקווה , צדקהה, כנגד היהודי הקולקטיבי ישראל, שמעניקה גם לאנטישמיות, ומלואו

 . ותוקף

וכשפת הלימוד   השפה העברית כשפת המדינה הרשמיתחוק חוקתי נוסף יגדיר את 

,  שילוט, ערבית ושפות נוספות, יקודם לימוד אנגלית. הכללית בבתי הספר הממלכתיים

כשפת עבר תהיה הבכורה והיא , אך לעברית. לרבות ערבית, טפסים ועוד בשפות נוספות

 .  הרשמיתתהיה שפת המדינה 

הניזונים  שיחייב הנפת דגל ישראל בכל מוסדות הציבור, חוק חוקתי נוסף יהיה חוק הדגל

 . לרבות במקום מרכזי בכל בתי הספר המקבלים מימון ציבורי, מהתקציב הציבורי

 

 מדינת החירות 
 

 והענישה למשל בהפסקת ההפללהמתגלמת ה   :חוק חוקתי חירות האדם על גופו
את ריבונות , חוק חוקתי יבהיר את חירות האדם על גופו.  קאנביס רפואיבגין צריכת 

ואת שלילת כוחה של המדינה לתחוב אפה לתוך ענייניו הפרטיים של , האדם על גופו
כול עוד איננו עוסק בפעילות עבריינית , כל עוד אינו פוגע בזולתו,  יתר על המידה, האדם

אלכוהול או סיגריות מזיקה ועדיין לא עולה על  הרי גם צריכה מופרזת של.  מזיקה לזולת
אל לו .  לעצור אותם או לשולחם לכלא, דעתו של איש להפליל את המשתמשים בהם

אינו פוגע , כל עוד האזרח או התושב, או להפליל לאח הגדול לשלוח את ידו לאסור
ביחס הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול פועלת היום כמו ש.  בזולת או בציבור כולו

ל והכ, תעמולה, מכוני גמילה, מידע, חינוך, הסברה, לאלכוהול היא תפעל ביחס לסמים
למדינה . זאת היא המשמעות של חוק יסוד ריבונות האדם על גופו. חוץ מכפיה והפללה

במידה והמחוקק חושב לנכון , זכות להתערב באמצעות הסברה במובן הרחב של המילה



65 
 

וכל עוד , רור להתערבות הרשות היא הפגיעה בזולתקו הגבול הב .כלשהוא מזיק שסם
לשלוח את ידיו לחלל את ריבונות האדם על  'לאח הגדול' לו אל, לא מתקיימת כזאת

 . גופו
 

כמו בפעילות   ,כמו בצריכת אלכוהול מופרזת, כמו בעישון, הפרט מזיק לעצמואם 
אל לה למדינה לשלוח את ידה הארוכה להפלילו או , מבחירתו החופשית, מסוכנת אחרת

העמקת הידע ואף , המדינה להעמיד לרשות האזרחים מנגנוני הסברהעל  . אף לאסרו
בתי ספר יוכלו לחנך ביחס . תעמולת נגד בדיוק כפי שקיים היום לגבי עישון או אלכוהול

על  .ך הליבהואלו יהיו ערכיהם וחלק מחינו לנזקי השימוש בחומרים אלה או אחרים
גופו ואל  עלאך האזרח יהיה ריבון , גם לפרסם אזהרות שימוש, המדינה להנגיש מידע

 . היחידלמדינת החירות לשלוח זרועותיה הארוכות לעבר גופו של 
 

מדינת הלאום היהודי דווקא תצמצם את מעורבותה מכוח , הוא הדין ביחס לכפיה דתית
,  שבעצם תהיה זרוע של המדינה ,שתקום לסנהדריןכוח מסוים יינתן . כפיה בענייני יהדות

 אך גם הוא מן הסתם יקבל פרשנות, לקדם חקיקה בעלת מקורות של המשפט העברי
כפיה דתית תוגבל אך בו בזמן תוכל מדינת . חדשה ומקפת יותר לנוכח אתגרי המציאות

ו הלאום היהודי לגייס את משאביה ואת כוחות ההסברה התקשורת  והחינוך שיעמד
ארון הספרים , ערכי היעוד היהודי, לקדם את ערכי היהדות, להעמיק, לרשותה כדי ללמד

בקרב האוכלוסיות שומרות התורה והמצוות . ההיסטוריה והעתידנות היהודית, היהודי
 . כי הם המעיין ממנו אנו שואבים את זכות קיומנו, יינתנו כל האמצעים והמשאבים

 
, חינוך, משאביםתבטיח מאידך אך , חופשית מכפיהמדינת הלאום היהודי תבטיח דת 

, הרבנים ,ההוגים, המחנכים שעל פישרה ופירושיה יעמלו מיטב, ערכי יהדות של חירות
על פי גדולי התורה של , משמעו באחרית הימיםכלתקן עולם . החוקרים וגדולי התורה

 .ימים גדולים אלה

 

 מול אומות העולם - דמוקרטיה תוקפת 

מאפשרת לאנרכיסטים מכל , "בצלם"ב)!( ישראל מאפשרת שרות לאומיכשמדינת 

מאפשרת למדינות זרות , העולם להגיע חופשי ולחולל מהומות ולצאת מהעניין בחינם

 . סימן שהיא לא סגורה על עצמה לטובת מי היא בכלל, לחתור בגלוי תחתיה בארצה

  .לגיטימציה-מלחמה בדהאפשר יהיה לדבר על , האחרי שישראל תחליט להיות לטובת

 בעז העצני

ישראל היא המוצב הקדמי במלחמת : לכל אלה הפועלים כנגד ישראל בעולם יש לומר

ישראל היא מנהיגת העולם החופשי . העולם של כוחות החירות כנגד כוחות המוות

, גינוי ישראל ודמוניזציה שלה. יהאדיזם על העולם'במלחמה הגלובאלית שכפה הג

וטיפשות , הינה שפל מדרגה מוסרי ומדיני, החרמתה וגינוייה, לגדרהוצאתה מחוץ 

בפשוטו העולם יורה לעצמו ברגל לפחות כשהוא פוגע . ל העולםש, אסטרטגית וכלכלית

זוהי התנהלות נואלת של . יהאדיזם'ומתנכל דווקא למוצב הקדמי במאבק הגלובאלי בג

יש להודיע לכל שונאי ישראל ואת זה  ,גם רעה וגם מטופשת ומזיקה לו עצמו, העולם

 . דורשי טובתההתחזות כב, לבקש רעתה ירושלימההעולים בשקיקה , הצבועים
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את המוצב הקדומני של העולם  משמעותם לערער, של ישראלוהחרמתה רדיפתה 

המוות והדיכוי שאותם מבטא כיום , העולם בין כוחות החירות לכוחות הרצח תבמלחמ

, להוציאה מחוץ לגדר, להתגונן של ישראל זכותה את לשלול. יהאדיזם הגלובאלי'הג

כנגד המוצב , בעד כוחות הרצח והדיכוי של העולם נקיטת עמדה זו, להחרים את מוצריה

ואולי , משמעה שהעולם החופשי יורה לעצמו ברגל .הקדמי במלחמת החירות הגדולה

, לוקה העולםשבה , זוהי פתולוגיה מדינית ומוסרית. במלחמתו בישראל דווקא, בראש

אותה אנטישמיות זואולוגית ישנה שמתלבשת באנטי ישראליות חדשה ושמובילה לחורבן 

עליה להיות המנהיגה , אולם לישראל תפקיד מפתח בזירה הגלובאלית הזאת.  העולם

 . יהאדי'במלחמת החירות הגדולה מול השטן הג

את האמת להטיח , לא להתגונן, על ישראל לתקוף, כחלק מתפקידה וייעודה

, לשאת את דבר האמת, ולא להצטנע בה, להיות בטוחים בצדקתם, בפני העולם

  .האמת לאמיתה

תחולל את , אמר את האמת הזאת עד תוםתבישראל ו תקום מנהיגותוהיה כי 

 . תחולל את השינוי המבורך בהכרת כוחנו, בהכרת צדקתנו, באומץהטרנספורמציה הזאת 

 תתגלה אלא גם , גל האנטישמיות כנגד היהודי הקולקטיבי שבכך ייהדףלא רק 

 . וזוכה להערכה עמוקה של כל אומות החופש בעולם, מובילה, כמנהיגה

דיפלומטים הצבועים מאירופה אל ה, ב"סטודנטים בקמפוסים בארהכך יש לדבר אל ה

והאמת חייבת , יש לומר את האמת, אין להתגונן. ולאנטישמים שבממסד האמריקאי

עליה להיאמר כיהודי גאה הבוטח בצדקת דרכו ולא , לא בנמיכות קומה, להיאמר בעוז

  .את הפריץ האנטישמי הגלובאלישמחפש לרצות מתרפס  כיהודון

 

 'פרק י

 דמוקרטיית הזכויות  אך גם החובות

שאתוס  משוםראשית , הדמוקרטיות הליבראליות וישראל בתוכן הגיעו למבוי סתום

אינו מסוגל לתת מענה , המקנה זכויות אזרח אוטומטיות, הדמוקרטיה הליבראלית

איננה רק , יהאדיזם'המתקפה של הג. יהאדי מבפנים וגם לא מחוץ'לתקיפת האיסלאם הג

היא מתקפה על החוקה של הדמוקרטיה , היא גם מתקפה פוליטית, טרוריסטית רצחנית

יהאד היא גם 'מתקפת הג. ך אינה דורשת גם חובותא, שמדגישה את הזכויות, הליבראלית

הטלת אימה פסיכולוגית על הציבור והרשויות , מתקפת כיבוש המרחב הציבורי

נתפסו בלתי מוכנות , הדמוקרטיות הליבראליות וישראל הפוסט ציונית בתוכן, בארצותיהן
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על ידי  הוא מענה של דמוקרטיה שמותקפת, המענה הנכון מבפנים. לתוקפנות זאת מבית

, דמוקרטיה אופנסיביתאך בו בעת גם ,  דמוקרטיה מתגוננת, אויביה מבית ומחוץ

של , של תבונה, תוקפת מתוך נקודת מוצא של צדק  .אלא גם תוקפת, שלא רק מתגוננת

 . טובת האנושות

ובעיקר זכויות אזרח , בסדרה של חוקים חוקתיים נוספים ישראל תקשור זכויות בחובות

תקבע משמעות , בחוקה ובחקיקה. נאמנות בסיסית לחוק המכונן שלה מלאות בחובות

בחקיקה  שתגדיר את ההתחייבויות המינימאליות של כל בעל ,   הנאמנות למדינת הלאום

 . להלן נדון בחוק לאיסור ההסתה נגד העם היהודי.  אזרחות מלאה

שיכולה , כותזכות ההצבעה לכנסת חייבת להיות זכות שאינה מוקנית אוטומטית ואף ז

כות זאת איננה נקנית ז. פעילות אנטי חוקתיתכ בגיןלהישלל בגין הרשעה חמורה 

ממלא שם טופס , מוזמן למשרד האזרחות, כל תושב בהגיעו לגיל המתאים, אוטומטית

לטכס רב , ומוזמן בבוא המועד ,על נאמנותו לחוק המכונן הראשון של החוקה, הצהרה

היא  , ליהודי כלגר, הבסיס לאזרחות. ומחייב טכס קבלת האזרחות הישראלית, רושם

 תושביקבלו זכויות , המסרבים לכך. מדינת הלאום היהודיכישראל הצהרת נאמנות ל

זהו עיקרון המפתח של . לכנסת הבחירה או ההיבחרותזולתי זכות , מלאות

ללא קבלת חובת הלויאליות לחוק החוקתי  .ך גם החובותדמוקרטיית הזכויות א

למדינה ולחוק החוקתי  ללא  הצהרתו של אדם מראש לשמור נאמנות, קרי, המכונן

, יהיו לו את כל הזכויות שבעולם .יזכה בזכויות ההצבעה לכנסת נתין לא, המכונן שלה

מלאה על  אבל בכל מה שנוגע לאזרחות, הרבה מעבר לזכויות שיש כיום לאזרחים

? עקזדהעולם י .זאת תחייב את נאמנותו הבסיסית של התושב, משמעותה בזכות הבחירה

, אור לדמוקרטיות הליבראליות שתם זמנן, כאן כאור לגוייםגם על ישראל להתייצב 

רבות ומוקפדות , שבו לצד זכויות אדם ואזרח, 14-נושאת הנס לדמוקרטיות של המאה ה

הדמוקרטיות גם תובעות חובות אזרח מינימאליות , בדמוקרטיות בהרבה מאשר יש כיום

שחותר , המדינה לא תפקיר עצמה יותר לאויב פנימי. ובעיקרן לא להפר את החוקה

    .עצם קיומהלהרוס מן היסוד את האתוס המכונן של 

שנותרות חסרות מענה מול מתקפת , הדמוקרטיותלמדינות   בכך תהווה ישראל מודל

 מבפנים מעצם חתירתו המערער את הדמוקרטיה הליבראלית יהאגי'איסלאם הגה

, יהאדית'גחליפות ולהמירה ב, את ציוויליזציית החופש היחסי, להשמיד את המשטר הקיים

 . רצחנית, מדכאת, אכזרית, חשוכה

כך על העולם , רציל'משעה שקם לו מנהיג כצ, וניצח, כמו שהעולם עמד כנגד היטלר

להיפטר , ומהלך כזה חייב להתחיל מבפנים, יהאדי'הג' הנאציזם'להתאחד ולעמוד נגד 

מבלי , זכויות אוטומטיות, שבה מוקנית אזרחות אוטומטית, מהדמוקרטיה הליבראלית

נאמנות בסיסית למדינה ולאתוס הקיומי , אפילו להעלות על דעתם לדרוש מאזרחיהם

שיכולה גם בנושא זה לשמש כאור , ש להפסיק ואין כישראלאת האיוולת הזאת י. שלה

 . לגויים
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החקיקה והאתוס המעצב הוא בעיצוב  ,ייעודה של ישראל כאור לגויים בתחום החוקתי

, שיאומץ על ידי העולם, אך גם החובות, של דמוקרטיית הזכויות ,האתיקודכס החוקתי ו

 . משום שכאן ייתן מענה לאויב התוקף מבית

לא ייתכן מצב שבו יש רק , שבחיי אנוש, כאן גם יינתן המענה המוסרי והקיומי הנכון

למצער החובה לא לחתור תחת עצם קיומה של מדינתך , זכויות יסוד ואין חובות יסוד

חוסר המענה הן לאיום קיומי והן ליסוד ההתנהגותי והאתי בקיום   . והחוק המכונן שלה

כנת תבוסה כוללת לס, הליבראליות במצבן הנוכחימוביל את הדמוקרטיות , האנושי

  .יהאדיזם'לג

שחברה אנושית אינה יכולה להתנהל  משמעה, דמוקרטיית הזכויות אך גם החובות

רק עם זכויות וללא כל חובות ולמצער החובה לא לחתור תחת אושיות מדינתך 

 . וחוקתה

שבה אין לחברים בה כל חברה אנושית ,  התרבות האנושית מבוססת על חובות וזכויות

אזרח נדרש לחובות כמו שירות החובה ואף .  נדונה מראש לא לתפקד, רק זכויות, חובות

, הדמוקרטיה הליבראלית מדגישה את שיח הזכויות. החובה לשמור חוק ולשלם מיסים

הטעות . וכל אלה יפים ונכוחים זכויות האישה ובעיקר זכויות המיעוטים, זכויות האדם

אזרחות כמעט אוטומטית בלי   שהיא מעניקה, ל הדמוקרטיה הליבראליתהראשונה ש

קשר לחובות כלשהן ולו למצער החובה לא להפוך לסוס טרויאני של חוקת מדינתך 

היא בעצם מאפשרת התפשטות גרורות , יהאדיזם מבית'לנוכח הג, בכך  .ועצם קיומה

פל בהם כשל פנימי מקו, תוך התעלמות מהחובות, הדגשת זכויות בלבד . קטלניות

אנו נוכחים כיום הן  .שבסופו של דבר תורם לחורבנה של הדמוקרטיה הליבראלית

תוקף מבפנים ומנצל חולשה יהאדי 'הגכאשר האיסלאם , בישראללצערנו גם באירופה ו

, כדי לתקוף את הדמוקרטיה הליבראלית מתוכה, זאת של אי תביעה של חובות ואכיפתן

איננה , שהזכות האוטומטית לאזרחות מעניין.   אכילס שלהתוך שהוא מנצל את עקב 

אם רק , כדוגמה אחרת או בשווייץ לפחות עד זו שקדמה לאובאמה –ב "בארה קיימת

ב על "ארה .כיצד לתקן את דרכה, להביא שתי דמוקרטיות שישראל יכולה ללמוד מהן

תושב קבע רואה חובה לעצמה לקבל כל  לא, מוגדרת כמדינת כל אזרחיה אף שהיא 

בפקיסטאן או בעיראק חיילים  לחמווכך  ,עם זכויות הצבעה ב"שלה כאזרח מלא של ארה

בעניין זה כדאי שישראל והדמוקרטיות .  ב"אמריקאים שאין להם אזרחות של ארה

העניין הוא שכדי לשנות תפיסה . ב טרום אובאמה"דווקא יילמדו מארה, הליבראליות

אליה , דווקא ישראל, את הדמוקרטיות להרס פנימימעוותת זאת של האזרחות שחושפת 

 . היא שתהווה דגם פעולה, נשואות כל העיניים במה שנוגע להתנהלותה הפנימית

, זכות לאזרחות שוויצריתהתהיה לא פחות נחשקת מדינה ש, זכות לאזרחות ישראליתה

היא , בממוןישראל לא תדרוש מחיר  .שבעבורה עשירי העולם מוכנים לשלם מחיר יקר

. בחוק החוקתי המכונן של מדינתו, יהודי כערבי, שלמות ההכרה של המתאזרחתדרוש 

תוטל על כל  ,לחוק המכונן חובת הנאמנות, גם כאן ישראל תהיה שוויונית ולא מפלה

 . יהודי כערבי, אזרח
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כתנאי יסוד  עיקרון המכונן המנחה שלהנאמנות לרואה בדמוקרטיה מתגוננת 

  . לקבלת אזרחות

חובה אחרת המבטאת את עקרון הנאמנות בדמוקרטית הזכויות אך גם החובות היא  

בעידן אחרית . צבאי של כל המתאזרח בהגיעו לשמונה עשרה/חובת השירות הלאומי

ותתמצה במספר  תהיה בעיקרה זכות סימבוליתהזכות לשרת , כבר באנו והימים שבשערי

יהיה צבא , בין כך –ראה להלן  –אל צבא טכנולוגיה לישר .כשרות חובה, חודשים בלבד

  .של עילית טכנולוגיתמקצועי 

גיוס .  לשרת את ארצושל תושב למדינתו נבחנת גם בנכונותו  חלק ממבחן הנאמנות

וייתכן גם שחלקו יהיה דווקא כרוך במתן השכלה , החובה יהיה של חודשים ספורים

החובה הצבאית . נשכריםרבים מהמתגייסים יצאו מכך . והכשרה מקצועית למתגייסים

בעיקר להכשרה , תהיה כרוכה גם בשירות מילואים של מספר קטן של ימים בשנה

למילוי תפקידים בתפקוד העורף  וגם להכשרה ואימון , ולתועלת המתגייסים והאומה

 .  בעת מלחמה

יחויבו להניף ברמה את דגל ישראל , שמממן הציבורכל מוסדות הציבור : חוק הדגל

המתוקצב על ידי , דגל ישראל יונף בכל כיתה ובכל בית ספר. מרכזי בתחומםבמקום 

גם באוניברסיטאות הממומנות מהציבור ובכל משרדי  .ב"כמקובל בארה,  המדינה

חוק זה ואכיפתו נדרשים כתגובת נגד לרוחות הפוסט ציונות שערערו על כל .  הממשלה

פוך מגמת  הפוסט ציונות לשם כך כחלק מהי. הסמלים של מדינת הלאום היהודי

 . מכאן ועד עולם .ברמה דגלנויהיה צורך להניף את , שהשתלטה

  . התקווה, חוק ההמנון הלאומי: חוק חוקתי

כאשר . נפש ישראל הומייה כל עוד בלבב פנימה, כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה

לשלב את כלל נאמני ישראל , מגוון אפשרויות רחב קיים. גם משמעו ישר אל אל, ישראל

כחומר . כדי שנפש כל נאמן ישראל תהמה לשירתו, במשמעות ההמנון ובסמליות שלו

את אולי דווקא כדי להרחיב מעט , לצאת מהקופסהקצת אולי גם כאן כדאי . למחשבה

 . תכנה ומהותה

 וועדות הפיוס והשלום הפנימי

את המהלכים שעל , "האכזר"בט יכדי לאזן את ה פנימיהשלום והפיוס ה יוקמו וועדות

יהיה צורך גם להקים וועדות . כדי להרתיע ולהעניש את אויביה מבית, המדינה לנקוט

. בדומה לאלה שקמו בדרום אפריקה לאחר נפילת משטר האפרטהייד, פיוס ושלום פנימי

למתוח קו ביחס חייבים . אל לה למדינת הלאום היהודי להיגרר למסע של נקם ושלם

מאחר ולא הייתה " לא העכבר גנב כי אם החור"להיות מודעים לכך שבאמת , לעבר

אל הפרצה , וכיוון שאין וואקום בחיים הפוליטיים והתודעתיים, נפרצה פרצה גדולה, חוקה

אפשר שאלו שלא גדרו . סירת שטחיה ופייסנות כלפי אויביהפרצו מגמות כל אזרחיה ומ
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ץ "באחריות לא פחות מהשמאל הפוסט ציוני האוסלואידי וכת בגנושאים , את הפרצה

 . והמשפטוקרטיה

 על ידי חוקה אמתית וחזקה, לגדור את הפרצה, תהיה חובה למתוח קו על העבר

 . שבו יידונו עברייני החוקה מכאן ולהבא, ולהתחיל עידן חדש

 .שלום פנימיהפיוס והוועדות את יהיה צורך גם להקים , "האכזר"כדי לאזן את הבט 

ששטח  בכוונה, מי שעשה. ב: "שיקום לתחייה, לסדר הדין הפלילי 94לעומת סעיף 

מעשה שיש , ייכנס לריבונותה של מדינת חוץיצא מריבונותה של המדינה או  כלשהו

    ."מיתה או מאסר עולם -דינו , בו כדי להביא לכך

המדינה ומערכת המשפט  תדוןשבהם , יהיה צורך לנקוט במדיניות של מחילה  וחנינה

אולם לאחר מכן , וחונטת המשפטוקרטיההמשוקמת בפשעי העבר של עברייני אוסלו 

אך לא על פשעי העתיד מכאן , החנינות יחולו על מחדלי העבר. יינתנו להם חנינות

 . ולהבא

ישראל המגדירה את עצמה חד משמעית ופועלת בבהירות ובנחישות לקיים את חוקתה 

גאון מתבטא ביצירתיות הייחודית שמתגלמת . בוטינסקי'ז של 'דיב ואכזרהגאון ונ'היא 

בגניוס היהודי שעוד אמור להרקיע עם תקומת הלאום היהודי בארצו ושחרורו של היהודי 

על שנאת , נדיב במובן של נכונות למתוח קו על העבר, מכבלי הגלות באמת

תמיד  אכזרואולם ה  .מי רחבפיוס לאו, על בגידת הבוגדים בעםמחילה , 'זםהפלשתיני'

כנגד האתוס המכונן  חתרניתלענוש פעילות להרתיע ו ,קרי , חייב להיות אופציה קיימת

גאון ונדיב ואכזר משמעו יצירתי ומתנהל עם גזר . מכאן ולהבא של מדינת הלאום היהודי

, אילולי מוראה של מלכות, הכל קורס, ללא המקל הגדול. גדול אך גם עם מקל גדול

 . איש את רעהו חיים בלעו

 

 נאמנות מחודשת –ערביי ישראל 

רובם של ערביי , נחזה בעוד התרחשות, כאשר תיחסם אופציית הבגידה ותיענש בחומרה

ביטחון החיים , השכלה, עדיף להתעורר בבוקר לחיים של פרנסהמארץ ישראל  אשר 

שהייתה למרמס , לנאמנות למדינתו בהדרגה יחזור ויסלול דרכו  ,איכות החיים, והרכוש

נכונותם הפנימית של ערביי ישראל להשתלב  ". השמאל"בעידודו של , שנים כה ארוכות

, מדינת החירות שתהיה, תודגש בישראל של אחרית הימים, באופן בונה ואמין בישראל

 . והרכוש הרווחה החומרית וביטחון החיים

ניתן לראות , לתומכי המדינה נלהביםל להפוך ניצנים ראשונים לנכונותם של ערביי ישרא 

לטרור ולדיכוי של כנופיות  '84ערביי 'הפקירה את , ישראל של היוםאבל , כבר כיום
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שהתגלמו  שנאהכנופיות ההסתה ול  16ואת ערביי , החמאסף ו"אש הטרור וההסתה של

הערבית ושאר הציבוריות , תנועה האיסלאמית והן על ידי חברי הכנסת הערבייםמחד ב

 . שהפכו שופרות הפצת השנאה והחתרנות העיקריים ברחוב הערבי', הפלשתיניסטית'

 :ר ישראל צביאל"להלן מאמרו מאיר העיניים בנושא של ד

 השתלבותם של ערביי ישראל

 מהווה שמאל וארגוני הבית בהר פנים רעולי צעירים, אבנים מיידי כלפי סובלנותנו האם

 החיים ובמרקם בדמוקרטיה אנושות פוגעת, דווקא להפךאו  מכילה לדמוקרטיה ביטוי

 .והמוסלמי היהודי הצבור בין האנושי

 אלימות ולייצג פחד לעורר שמטרתן , מהמותר החורגות ופעולות הפגנות יש

 .יחידה כוחנית כאלטרנטיבה

 היא אלא, דעה הבעת של תמימה הפגנה איננה נאצים ניאו של שהפגנה ברור: לדוגמה

 אינו הנאצים עם שמזדהה מי, לכן .עוללו הנאצים מה ידוע. מר היסטורי ניסיון לאחר באה

 .ושנאה רצח של נדה'אג ומקדם טרור תומך בבחינת הוא אלא, תמים

 בדגלי שמנופפים הקיצוניים במפגינים מבחין הוא .בנו צופה הבמדינ הערבי הציבור

 אם  .מהם ופוחד וחמאס דעאש עם מזדהה איננו זה מציבור נכבד חלק  .ודעאש חמאס

, המתונים בערבים פוגע זה, קיצוניים ערבים כלפי והמדינה המשטרה של רפיסות יש

  .הטרור ארגוני את ומשליט פחד זורע, הערבי הרחוב את מקצין

 הדו את תחזק טרור תומכת, אלימה, גזענית פעילות לביעור וממוקדת חכמה פעילות

 מחלוקות של אש מלבים השמאל ארגוני, זה במובן .השלום ואת ערבי היהודי הקיום

 .והתנגשויות

 השלום שואף הערבי הציבור ואת ערבי היהודי הקיום דו את, השלום את לקדם כדי

 בכל .הקיצונים לידי יופקר לא שהוא ביטחון לו ולתת זה ציבור לגבות יש, והמתון

 הקיום בדו אנושות פוגעים, הקיצוני השמאל וארגוני הטרור תומכי קיצוניםל שנכנעים פעם

 שדווקא מכאן יוצא  .ולהיפך היהודי הציבור ללב דרך לסלול הערבי הציבור של ובסיכוי

 יידוי, הפרעות: יעיל באופן בולמת שאינה ,כפי שמכנים אותה ,'מכילה התנהגות' אותה

 הגורמת היא, לחרם וקריאות שקרים, אנטישמית תעמולה, קרקעות גזל, הסתה, אבנים

, אותם יפקירו היהודים שמא החשש היא הסיבה .ולשתוק להתקפל השפוי הערבי לציבור

 נגדנו הטרור של העצמה גורמים אנו ידינו שבמו יוצא  .הקיצוניים לחסדי נתונים יהיו והם

 ומתונים שלום שוחרי ערבים אותם את מדכאים בזמן ובו' וכו דעאש, החמאס והתגברות

 .הדדי פעולה ובשיתוף בשלום לצדנו לחיות שרוצים

 עם, השמאל ארגוני של נסבלת הבלתי החתרנית הפעילות את שיבלום ותקיף ברור מסר

 איום להסרת דווקא להביא יכול, אותם המגבות האירופיות לממשלות ברור מסר העברת
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 חולשה המשדרת היא היא שמאל ארגוני אותם בפני ההתרפסות המשך  .עלינו החרם

 .מתאים עונש ללא, ישראל במדינת ולהכות להמשיך שניתן תומאותת

 להם להתיר אין: חוקי באופן צעדיהם את להגביל יש: ערביים קיצונים לאותם באשר

 והסרת יעילה ענישה על דגש תוך, ראויים ענישה צעדי לשקול יש, הבית להר עליה

 שיש ישדרו נמרצת ופעולה החלטיות   .הערבי הציבור כלל בפני מציבים שהם האיום

     .שלם צבור להפחיד ברצחנות התומך אלים למיעוט מקום ואין, ריבון

 

 של הקבועים האיומים הסרת  .השלום אנשי ולמען השלום למען לפעול הזמן הגיע

 ענישה עם, בהם שתומכים מאירופה מושחתים ופוליטיקאים הקיצוני השמאל ארגוני

 פעולה .בארץ המצב לשינוי תביא והאלימות הרצח תומכי של משפט בבתי אפקטיבית

 .השלום אנשי את מפקירים ולא בשלום תומכים שאנו העולם לכל תשדר כזו נמרצת

 

 .בשלום עמו את יברך' ה, ייתן לעמו עוז' ה

 צביאל ישראל דר

וכך , עוז להכות בקיצוניות ולחזק את המתינות ואת ההשתלבות, כאן נדרשת כאן תעוזה

 .ערבי-היהודי, השלום הפנימיבעצם לחזק את 

 

 הפסקת האפליה  כנגד היהודים

 כגר כאזרח יהיה, משפט אחד יהיה לכם

נאסרת זכות היסוד לחופש הפולחן במקום , םדווקא על היהודי, בישראל העכשווית

נמנעת דווקא , זכות היסוד הזאת לפולחן שווה זכויות. בהר הבית,  המקודש לו ביותר

 . היהודיםדווקא  םמי שמופלה לרעה ה, שבישראל הפוסט ציוניתמסתבר . מיהודים

ויקרא ),יְִהיֶה כֶָאזְָרח כַגֵּר, ָלכֶם יְִהיֶה ֶאָחד ִמְׁשַפט כב : יתקיים, בישראל השבה אל ייעודה

, במקומות הקדושים להם, הפולחן לבני כל הדתות חופש , בין היתר, ומשמעו (ד"כ

ומבחינת היהודים קודם כל ומעל לכל זכות הפולחן וחופש הפולחן של היהודים בהר 

בדומה למקובל   נוהליונהג . וזאת מבלי לפגוע בחופש הפולחן של הערבים. הבית

והרי לא רחוק היום . ויתברר ששני העמים יכולים לחלוק את הר הבית במערת המכפלה

שהיא הדבר הקרוב ביותר לחוקה  מגילת העצמאות חורצת כך. יםשיחלוקו בו כל העמ

 . כך נבאו גם נביאי ישראל. שיש לנו

תהיה , משמעו שגם אכיפת דיני הרישוי והבניה, כגר כאזרח, משפט אחד יהיה לכם

ע נעשית בשקיקה על ידי "הריסת בתי מתיישבים ביש, בעוד שבישראל הנוכחית, שוויונית
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לאורך כל  נמנעת, בעוד שאותם צווים בקשר לערבים ובדואים, ציונותשלטונות הפוסט 

קיימת בישראל , כנון והבניהבכל דיני הת. ץ וכת המשפטוקרטיה"השנים ובניצוחו של בג

ץ בנושא "התנהלות בג. וית אפליה קשה כנגד הרוב היהודי לעומת המיעוט הערביהעכשו

מלווה בצביעות שאין למעלה ממנה , םזה היא דגם מדיניות של איפה ואיפה כנגד יהודי

 הממוסדת המשתפת בשקיקה פעולה עם התקשורתוהולכת שולל בקנה מידה רחב של 

 . הפוסט ציוניתץ "כת בג מהלכי

 חוק פיצוי פינוי

והממשיכים בשנאתם וחתירתם , כנגד התושבים המסרבים בעקשנות להשתלב בשלום

ברוח  . תוכל להציע סל הגירה נדיב ישראל .במדיניות של עידוד הגירה יש לנקוט, לשמד

אלא שהפעם , חוק פיצוי פינוי  הנואל שבו דוגל השמאל בישראל ביחס ליהודים נאמנים

 . חתרניים תושביםיוסב החוק באופן צודק וחכם ויוחל ביחס ל

ע "שכשבעים עד שמונים אחוז מערביי יש,  חשפו, מחקרים של אוניברסיטת ביר זית

 . מעוניינים להגר

אם רוצים את השתלבותם בשלום של ערביי , חייבים לנקוט במדיניות המקל והגזר

, העשירהישראל  במדינתהשתלבות מעשית מצד אחד הגזר הגדול בלבוש של . ישראל

   . מאידך ענישה מרתיעה לחתרניה ובוגדיה, המשגשגת והחירותית

 

 החוק לאיסור הסתה כנגד עם ישראל ומדינתו

מדווחים עכשיו שקבוצה של נערים יהודיים מבת עין מובאים לדין , ישראלבחדשות קול "

על  שמעתם בתקשורת הממוסדת מתי לאחרונה  .כנגד פלשתינים" פשעי שנאה"בגין 

  ?פשעי שנאה של ערבים כנגד יהודים

יהודים , שיוחל על כל תושבי ארץ ישראל 'איסור הסתה ופשעי שנאה'חוק  נדרש

השנאה והסתת  שהפכו לתעשייה של הפצתלרבות במסגדים , ויוחל באמת, כערבים

עשבים שוטים של שנאת הסתה  במידה ונובטים. והפלשתיניזם, יהאד'של הג הרצח

 . משפט אחד יהיה לך ולגוי הגר בתוכך: דינם, בקרב היהודים, לרצח

נדרש כדי לתת מענה מלא ומרתיע להסתה  , החוק לאיסור ההסתה נגד העם היהודי

 שממנה פורחים כעולים יתושי  שהיא הביצה , אנטי ישראלית ואנטי שמית, האנטי יהודית

, ל לוחם"מבוסס על ניסוחו של יוסף דוריאל זהחוק המובא בזאת .  והגינוסידהטרור 

 .והוגה לאומי שטרם עמדו על חשיבותו
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האידיאולוגיה המוצהרת של הטרור הערבי נגד היהודים זהה לזו  :חקיקה נגד הסתה"  

לעדכן את החוק הקיים לעשיית  -קודם כל  -ומה שצריך לעשות נגדה זה , של הנאצים

שנות מלחמה בטרור  21. שיכלול גם את ממשיכי דרכם, כך, דין בנאצים ועוזריהם

ישראל . מטרור זההערבי לא הולידו אף חוק רציני אחד להגנת המדינה ואזרחיה 

לחימה כביטוי לגישה מערכתית המתחייבת מניתוח -תומכי-חייבת להצטייד בחוקים

לצורך ניתוח כזה עומדים לרשותנו מודלים . מקצועי של מערך הלחימה בכללותו

   -: ונזכיר שניים מהם, שגבו מחיר יקר מהעם היהודי, היסטוריים

קדמה .  הוא לא קרה יש מאין. של קישינבשנים לפוגרום הרצחני  400בשנה הבאה יצוינו 
כדי , י שרות הביטחון הפנימי של הצאר ניקולאי"מערכת הסתה שאורגנה עלו 

סאטירה . היהודים: מהשלטון המדכא אל הקורבן הנוח ביותר –להטות את זעם ההמונים 
תורגמה לרוסית , על חבורת נוכלים המנסה להשתלט על העולם, צרפתית ישנה ונשכחת

שלהתכנסות הציונים , כך, וחוברה אל עובדת קיומו של הקונגרס הציוני של אותה תקופה
תחת הכותרת . הודבק הסיפור המוכן מראש של קשר ההשתלטות על העולם

אחרי . הופץ לכנסיות ברוסיה והתוצאות לא איחרו לבוא, "הפרוטוקולים של זקני ציון"
, לשפות נוספות –לגרמנית ולאחר מכן  "הפרוטוקולים"תורגמו , מלחמת העולם הראשונה

הפרוטוקולים היו חלק , וכך. לשימושם של מפיצי השנאה ליהודים ובראשם היטלר
אנו רואים כיום הפצה מחודשת של אותו  ,אחרי כל זה. מהתשתית שהכשירה את השואה

לא פחות מתריסר תחנות טלוויזיה ". מכובדים"בידי משטרים , לאותן מטרות, הסתה-כתב
הטלוויזיה הממלכתית של   -ובראשן , זורנו משדרות סדרה מחודשת של העלילהבא

מפיצים , בישראל עצמה, אימאמים של מסגדים. שחתמה על שלום עם ישראל, מצריים
שהחליטה למנוע הסתה , (המוסלמית)ממשלת מלזיה . בדרשותיהם הסתה דומה
 –הוציאה צו המחייב להתקין מצלמות וידיאו במסגדים , איסלאמית במסגדים

. לצרכי הגשת תביעות משפטיות נגד מסיתים, שיתעדו את דברי האימאמים
   ?מישהו העיז לדרוש דבר דומה אצלנו

         
לפני שהובא לבית , עם כל משפחתו, התאבד –שר התעמולה של היטלר  –יוזף גבלס 

שההסתה הארסית שהוא ניהל נגד  הוא ידע. המשפט לפושעי המלחמה בנירנברג
שניהלו את  היהודים היתה פשע חמור יותר מזה של ראשי השלטון הנאצי

, שסייע לתעמולה הנאצית, "(האו-לורד האו)"ויס 'האזרח הבריטי ויליאם ג. המלחמה
כמה . ארבעה חודשים לאחר שנתפס, ידי בית משפט אנגלי-נשלח למוות בתלייה על

שהם התחנה הראשונה בפס הייצור של  –האו לורדים -האוגבלסים וכמה 
ללא פחד מחוק שישים יד , בישראל ובעולם, מסתובבים כיום חופשי -השאהידים 

  ?עליהם
 

 .יוסף דוריאל
 

  הרתעת ומיגור הטרור

 מאמרו של יוסף דוריאל רוויזיה בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראלמתוך 

 כאיום אסטרטגי על ישראל    –הטרור הערבי 
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כשיאסר ערפאת , י בעקבות אסון אוסלו"מאז התבססות הרשות הפלשתינית בשטחי א
ץ "בלי בג)"וחיל המשלוח שהביא איתו הוסמכו מטעם ישראל להיות קבלן לחיסול הטרור 

באיום מוסווה , נפל לידיו אמצעי אסטרטגי להכתיב לישראל את רצונותיו,  "(בצלם"ובלי 
ברגע שדרישה כלשהי שלו לא , של מתן חופש פעולה לכנופיותיו השונות -אך גם גלוי 

בעזרת שתדלניהן , המעמד הבינלאומי שהשיגו כנופיות הטרור של ערפאת. תיענה
העניקו להן דרגת חסינות , והשליטה שניתנה להן במערכות תקשורת המונים, היהודים

שתגרור אחריה , מדינות האזור ייגררו למלחמה. טרור בעולםבינלאומית שאין לאף ארגון 
. כשכולם מאשימים את ישראל על כל הרוג שייפול להם, התערבות כוחות רחוקים יותר

יהאד 'על כנפי החזון של ג, דין החדש נכנס בכבוד להיסטוריה-א-צלאחוהנה 
ה  של נשק תוך דחיפת האזור לסכנות ההפעל. אותו החדיר לנתיניו ,לחיסול ישראל
 . השמדה המונית

 
 " פתרון מדיני"ל" פתרון צבאי"איוולת הבחירה בין 

כשהוא חוזר על דוקטרינה שנכשלה , מקצועית בטרור-ל נכשל בלחימה לא"לאחר שצה
מוח -לאחר שטיפת". יש רק פתרון מדיני, אין פתרון צבאי" –הומצאה הסיסמה , בווייטנאם

 –" פתרון מדיני"ניסיון ואחריות להעמיד את ישראל בפני , יכלה חבורה של חסרי יידע, זו
, שנות האסונות של פתרון זה 4לאחר .  4992 -שהושג באוסלו –מקצועי -עוד יותר לא

 . חזרה לפתרון צבאי –קרי , "ל לנצח"תנו לצה" –חזרה הסיסמה 
 

, בשיטה סינרגטית, יש לפעול -שאם רוצים לנצח בה , אנו נמצאים במלחמה מערכתית
+ משפטי + תחיקתי + פוליטי +   אמוני-אידיאולוגי:  מישורים מקבילים והםבשבעה  
 צבאי+ כלכלי + תעמולתי /פסיכולוגי

 

 
 מוות למחבלים

   

 גזר דין מוות  בפועל יוטל ויבוצע .על רוצחים ממניעים לאומניים תוטל ענישה מרתיעה

ההתייפייפות של המשפטוקרטיה  . לרוצחים לאומניים אכזרים שאשמתם הוכחה לחלוטין

, לאומניים אכזרייםבישראל וצמרת הביטחון ביחס להימנעות מהוצאה להורג של מרצחים 

הפקרת . מתחסדתהתחסדות צבועה ו וגם, היא התנהלות שמפקירה את שלום הציבור

 כאן בדיוק נכונה. שעוסקת בחי אדם ממש, שלום הציבור הנה החמורה בשחיתויות

מפקיר , מתאכזר לשומרי חוק 'לרחמנים סופו שמתאכזר, על אכזריםהמרחם ' :האמרה

מועל בתפקידו לשמור על ביטחון , את ביטחון הציבור ואת זכויותיו הבסיסיות ביותר

איננה התעלות ,  יםסטיהאדי'אי הטלת עונשי מוות בפועל על רוצחים ג   .האזרחים

 . מוסרית כי אם הפקרות מוסרית

עונש מוות , כולם זועקים, האתיקה וגם מוסר הנביאים, הביטחוןהצדק דורש וגם 

ברצח מסיבות , ללא כל ספק מורשעים למרצחים, עונש מוות בפועל. מחבליםל

רק כך תשמור החברה על   .חייבים להחיל את עונש המוות הלכה למעשה . לאומניות

באמת המדינה על מגינה , רק כך. עצמה מפני לאומנים טרוריסטים מכל המינים והסוגים

ועינינו . סופו שמתאכזר לרחמנים, מי שמרחם על אכזרים. אזרחיה שומרי החוק והנאמנים

  .הרואות
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בעסקאות שחרור גם שבאה לידי ביטוי , לחדול מרחמנותה על אכזריםעל ישראל 

. בהן הופקרו חיי אזרחיה שומרי החוק בעוד הטרור זכה לעידוד רב, הנפסדותהמחבלים 

עסקות שחרור המחבלים אינם ביטוי של קדושת חיי אדם כי אם ביטוי של 

חייבת  להיפסק . והוא פשע של ממשלות ישראל שחטאו בכך האזרחיםהפקרת חיי 

בעודה כנועה ומתרפסת כלפי שונאיה מבית , היהודישל המדינה כנגד הציבור  ההפקרה

    .ומחוץ

עולה בקנה אחד עם תפקידו , על ישראל המציאות המדינית ביטחונית הנכפיתהנה כי כן 

במאבק , מוצב הקדמיהבעמדת  , שמוצב על ידי גורלו, הרוחני של עם ישראל

מאפשרת לישראל גם בתחום החוקתי מדיני , ת הזכויות והחובותידמוקרטי . יהאדיזם'בג

   .אוניברסאלילבנות את הכלי לייעודה ה

 

 

 

  'אפרק י

 ע"בישהחלת ריבונות 

 ע תיוותר ישראל חסרת ישע "ללא יש

 החלת הריבונות בתהליך  חיוניים מהלכים

-וְִאם נה  ..., ָהָאֶרץ-כִי לָכֶם נַָתִתי ֶאת  :ָבּה-וִיַׁשְבֶתם, ָהָאֶרץ-וְהֹוַרְׁשֶתם ֶאת נגג "במדבר ל
י ָהָאֶרץ-לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת ֶהם--ִמְפנֵּיכֶם, יְֹׁשבֵּ ינֵּיכֶם וְלְִצנִינִם , וְָהיָה ֲאֶׁשר תֹוִתירּו מֵּ לְִשכִים ְבעֵּ

יכֶם כֲַאֶׁשר ִדִמיִתי לֲַעשֹות , וְָהיָה נו  .ֲאֶׁשר ַאֶתם יְֹׁשִבים ָבּה, ָהָאֶרץ-ַעל--וְָצְררּו ֶאְתכֶם; ְבִצדֵּ

    .ֶאֱעֶשה לָכֶם--לֶָהם

 : בנושא הלאומית העמדה התורנית

קבע שזהו מקומנו וציווה ה "אנחנו לא נמצאים כאן במקרה אלא משום שהקב

המרכיב הראשון . במצווה הזו יש שני מרכיבים. אותנו במצוות יישוב ארץ ישראל
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והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את ", הוא ריבונות מלאה

המצווה הזו תובעת מאיתנו שלא נעזוב את ארץ ישראל ". הארץ לרשת אותה

לנו מצוות עשה שלא לעזוב את ארץ כלומר יש , ביד זולתנו מהאומות או לשממה

אנחנו צריכים לדאוג שהארץ תהיה בשלטון עם . ישראל לשלטון של עם אחר

 . ישראל ולא רק שנחיה כאן

 הרב חיים דרוקמן

 . שלבים מקדימים לתהליך החלת הריבונות

 

 הצהרה הרת עולם

 
 'י"על א ת ריבונות עקרוניתהצהר' נחוצה כחלק חיוני ומקדים במהלך החלת הריבונות

בעלת משקל היסטורי דומה להכרזת העצמאות אותה נשא  הצהרה. ממשלת ישראלשל 

גם הצהרת . ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ביום שנקבע לדורות כיום העצמאות

העצמאות נעשתה בניגוד ללחציהם של אומות העולם ולמול הזהרתו של שר החוץ 

 . שונות לדחות את ההצהרהמרשל ועצות של מדינות ' ורג'ב ג"ארה

  

את הצהרת הריבונות הזאת היה צריך לשאת ראש ממשלת ישראל ביום השביעי לאחר 

אז ואת היום השביעי ניתן לקיים גם  מה שהוחמץ ניתן עדיין לתקן אתאבל , ששת הימים

הצהרה  שמגדירה את זכויותיה של .   שום דבר איננו מאוחר מדי .שנה מאוחר יותר 50

להצהרה זאת ולמערכת פוליטית חזקה . שראל על ארץ ישראל המערביתמדינת י

 . תהיה חשיבות רבה מכמה בחינות , התקשורת והעולם, שמציפה אותה בקרב העם

בניגוד למדיניות , אותם שמים ביושר על השולחן, ראשית הצהרת כוונות היסטוריות

לפחות , שאוף כנגדלהצהיר בעד ול, הכחש והולכת השולל הנקוטה בידי ישראל כיום

העולם מבחין בהונאה ומנצל אותה דווקא כדי להצליף . שזה לא יקרה בקדנציה שלי

 . בישראל ולענותה

 

, משפטית, מדינית, יריית הפתיחה באופנסיבה הדיפלומטיתתהווה את , הצהרת הריבונות 

נחוץ בהצהרה . קבל עם ועולם מעלות 460שנועדה להסב את מהלכה של ישראל ב 

על , ך"על פי ההבטחה האלוקית ביד נביאי התנ :את צדקת קיומה של ישראל לבטא

על פי ההחלטות , על פי מנדט העמים, פי אלפי שנות תפילה לשיבת ציון ולתקומתה

בעקבות , על פי הסטטוס קוו המתמיד, על פי המשפט הבינלאומי, בינלאומיות מחייבות

 ההסכמים שליסודיות של הפלשתינים לדורותיהם ההמהותיות ו ההפרות החוזרות ונשנות

על פי האינטרסים , ההיגיון וטובת האזרחים וכן על פי  .חתמה איתם שישראל

על פי צורכי , זכויות אדם ודמוקרטיה, היגיון וצדק ,דמהיהגלובאליים המבוססים על ק
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ל על ישרא,  הביטחון החיוניים של ישראל במציאות של מרחץ דמים ערבי מסביבנו

על כל שטחי ארץ ישראל , על זכויותיה הבלתי מעורערות של מדינת ישראל להכריז

יום , עתה הגיע היום השביעי. ששוחררו במלחמת הניסים של ששת הימים, המערבית

ולא תוסיף , מעתה מפסיקה ישראל כל משא ומתן על שטחים אלה, החלת הריבונות

  . ר ללא הרף לכיליונההחות, לקרוע  נתחים מבשרה כדי לפייס את האויב

 

 ח אדמונד לוי"אימוץ דו

המשפט  חוקיות גם על פי יהודה ושומרוןשההתנחלויות בח אדמונד לוי קבע "דו

. וכי מבחינה משפטית  אין מעמד יהודה ושומרון כמעמד שטח צבאי כבושי הבינלאומ

מבחינת הוועדה סברה כי שטח יהודה ושומרון הוכר כשטח המיועד למדינה יהודית 

לא , שבה הובטח שטח זה למדינה פלסטינית תוכנית החלוקה וכי, המשפט הבינלאומי

, באופן דומה. ועל כן פקעה ולא קנתה אחיזה במשפט הבינלאומי, הגיעה לידי מימוש

ועל כן פקע גם הוא , לא הוכר על ידי מדינות העולם הסיפוח הירדני של יהודה ושומרון

כי היא מסתלקת מתביעת בעלות על שטחי   1988ירדן מ־בייחוד על רקע הכרזתה של )

שיעדה את שטחי  4944ועל כן עדיין עומדת בתוקפה הצהרת בלפור מ־, יהודה ושומרון

 ,יהודה ושומרון זכות להתיישב בכל יהודה ושומרון למדינה יהודית וכי עומדת לישראלים

הרשות  עםולכל הפחות בשטחים הנתונים לשליטתה של ישראל מכוח הסכמים 

   .ועל כן ההקמה של היישובים בפני עצמה אינה לוקה באי חוקיות הפלסטינית

של ישראל להחיל ריבונותה  הבינלאומי ח  אדמונד לוי מבסס את זכותה מבחינת הדין"דו

מעמדם , ישראל טרם החילה את ריבונותה על שטחים אלהכל עוד . על יהודה ושומרון

זכויות עדיפות , שלישראל מבחינת הדין הבינלאומי, שטחים שנויים במחלוקתהוא של 

את החלטת סן רמו של האומות , ח מזכיר את הצהרת בלפור"הדו. בהם להחלת הריבונות

, שלפיו נמסרה הארץ לבריטניה, המנצחות במלחמת העולם הראשונה ואת כתב המנדט

ין ולסיבות בזאת ניתנת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלסטי:" ומצטט משם

יהודים הבטיח המנדט רק -לתושבים הלא". להקמתו מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו

עוד ". זכויות אזרחות ודתיות ואין בו זכר להגשמתן של זכויות לאומיות של העם הערבי"

ח מן המנדט את הפסקה המחייבת את בריטניה לעודד התיישבות יהודית 'מביא הדו

 .עת גם זכותם להתיישב באדמות המדינהממנה משתמ  צפופה על הקרקע

 עמים או מדינותש זכויות כי, נאמר שבו ם"האו למגילת 60 הסעיף על ח"הדו שם יתר דגש
 על גם כמובן חל זה דבר. ם"האו משטר תחת גם בתוקף תעמודנה, מנדט מכוח רכשו
 .י"א שטחי בכל להתיישב, המנדט י"עפ היהודי לעם הקנויה הזכות

 
 4966-וויתרה ב, שהחזיקה בשטח עד ששת הימים, ח שממלכת הירדן"עוד מזכיר הדו

הושב מעמדו החוקי של השטח למעמד :  "ונמצא שבכך, רשמית על כל תביעת ריבונות

זכות שעמדה לו גם בימי , שטח שנועד לשמש בית לאומי לעם היהודי: לאמור, המקורי

מן השטח מכורח  שאז נשארה ישראל בעלת זכות חזקה שנעדרה, השלטון הירדני

 .ועתה שבה אליו, מלחמה שנכפתה עליה
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 להחלתחלון ההזדמנויות , הפרות הפלשתינים

 הריבונות

https://www.youtube.com/watch?v=iQQ5EsyNu5U  

בכנס על החלת הריבונות מטעם תנועת  ד אליקים העצני"א עושמתוך דברים שנ

, ד אלן בייקר"בהתבסס על דברי עו, נשים בירוק  בשיתוף עם תנועת חזון לאומי

 . ח אדמונד לוי"משפטן בינלאומי וממחברי דו

שבהסכם הביניים כתוב במפורש שאסור , על כך ועמד, ח אדמונד לוי"מחברי דו

ביצעו ומבצעים מהלכים חד הפלשתינים . לשום צד לבצע מהלכים חד צדדיים

הם .   ובכך מפרים שוב ושוב את ההסכמים, צדדיים בניגוד להסכמי אוסלו

ם ולקהילה הבינלאומית "פנו לאו, אמנות בינלאומיות כמדינה 45הצטרפו ל 

, כמדינה, פונים לבית הדין הבינלאומי כנגד ישראל, והציגו את עצמם כמדינה

של הסכם הביניים האוסר מהלכים חד  ,הם בעצם ביצעו הפרה יסודית חמורה

ההתחברות של הרשות , יתר על כן;  הם קרעו את הסכם אוסלו. צדדיים

מהווה , החמאס לכלל ממשלה אחת, הפלשתינית עם ארגון טרור מובהק

, לפי המשפט הבינלאומי.   כשלעצמה הפרה סופר יסודית של הסכמי אוסלו

זה מקנה , ל אמנה מדיניתש, כאשר צד אחד מבצע הפרה יסודית של הסכם

בדיוק כפי  – null and void   –לצד השני לראות את ההסכם כבטל ומבוטל 

על פי . שהדבר ביחס לכל הסכם המופר באופן יסודי על ידי צד מצדדי החוזה

לפעול כראות , זכאית ישראל  בנסיבות אלה, דיני החוזים ועל פי הדין הבינלאומי

 . עיניה באופן עצמאי וחד צדדי

יש לו , יכול לבחור' צד ב', מפר הסכם עם צד ב' שאם צד א, ד בייקר"אומר עו

אבל אז הצד הנפגע צריך להשיב לצד . חופש להביא את ההסכם לידי גמר

באוסלו לא ,  כדי לסבר את האוזן, למשל, על אותה רמה, המפר באותו מטבע

אורטי באופן תי; כתוב שהממשל הצבאי נסוג, כתוב שהממשל הצבאי בטל

קיבלנו ממנה , הבאנו כנופית טרוריסטים מטוניס, יכלה ממשלת ישראל לומר

בהסכם , בסעיף מפורש. התחייבות שמדובר על אוטונומיה ושאין להם ריבונות

, וכתוב  במפורש, כתוב שאסור להם לשנות את הסטטוס, הטמא הזה, אוסלו

. בו הקודםכל צד חוזר למצ, שבתום חמש שנים אם לא מגיעים להסכם קבע

לסגת , זאתלנצל  יש בידינו, רים את ההסכםמאחר והם מפ, והנה עכשיו

לבטל את ההסכם מכוח הגיבוי לכך שעולה מנוסח ההסכם , לחלוטין מההסכם

 .  שום דבר מכל זה לא נעשה לצערנו .עצמו

נפתח כאן חלון , לכן אנחנו נמצאים עכשיו מבחינה בינלאומית במצב מיוחד

לממשלת ישראל את האופציה להכריז על הסכמי אוסלו יש , הזדמנויות

https://www.youtube.com/watch?v=iQQ5EsyNu5U
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המדיניים וכן , הביטחוניים, ולהתחיל לפעול על פי האינטרסים שלנו, כבטלים

 .   הלאה

אורבת , לעומת זאת אם ישראל לא תפעל לבטל את ההסכם שהופר חד צדדית

, בדרכים פוליטיות משפטיות את המדינה הפלשתינית ישיג לנו סכנה שאבו מאזן

. לנוכח השיתוק השלטוני של ממשלות ישראל, שכל הטרור לא השיג כל השנים

כי הרץ הפלשתיני הקדים אותנו ועבר , שלא נאחר את המועד, צריך לפעול

. חס וחלילה, הם עלולים להקדים אותנו, אותנו ואם לא נפעל בתחום הריבונות

של  סטטוס בינלאומי מוכר, הפלשתינים חותרים להשיג מעמד של מדינה

, לחתירת הפלשתינים למדינה. אירופה והעולם, ם"שיתקבל על ידי האו, מדינה

נוצרת כאן מציאות , היא דינאמית, המציאות אינה סטטית .יש כוח מעצב מציאות

התייחס אליהם בביקורו  האפיפיור. פלסטינית חדשה ומסוכנת מאוד של מדינה

התובע . ם מכך מצטבריםהנזקי, הם מדינה, בכל הניירות הרשמיים, כאל מדינה

התראיין בטלוויזיה , דה קומפו, לעניינים פליליים בהגבבית הדין הבינלאומי 

. לפני כשנתיים, בעניין פניית הפלשתינים שניסו לפנות נגדנו לבית הדין בהאג

לאחר , אבל עכשיו. אין לכם מעמד וזרק אותם החוצה, הוא ענה להם אז

שאם  ,אותו דה קומפו אומר, לא חברהם העניק להם סטטוס של מדינה "שהאו

כי . בית הדין הבינלאומי יטפל בזה, הפלשתינים תביעה כנגד ישראל יגישו עתה

ולזה יש . אומנם בשלב זה רק מדינה משקיפה, הם כבר בעלי מעמד של מדינה

הדבר עובדה בינלאומית יהווה עד שיום אחד , כוח נורמטיבי שהולך ונבנה

 . אנחנו מדינה תחת כיבוש ?כיצד מגדיר זאת אבו מאזן. שהם מדינה, מוגמרת

 

 לגיטימציה של הרשות הפלשתינית-דה

חשיפת פשעיה ושחיתותה הנוראים של הרשות כנגד אוכלוסייתה שלה וגניבת כספי . 4

לחשוף ולהציף קבל עולם   .שעד כה נעשה בו שימוש מועט, היבט. המדינות התורמות

. "הפלשתינית"פשעיה הנוראים של הרשות הפלשתינית כלפי האוכלוסייה  את, ומלואו

כך למשל צבי מסיני ליקט מידע ממקורות פנים , המידע קיים, הדברים מתועדים

פשעים הכרוכים בגניבת חלק ניכר  .כותב שורות אלו ערך חוברת בנושא, פלשתיניים

-התנהלות גנגסטרית. לכיסי מנהיגי הרשות הפלשתינית מהתרומות ממקורות חוץ

שניתן , חושפת את כוונותיהם האמיתיות של קברניטי הרשות, זאת מושחתתו טרוריסטית

במילים אחרות אין שום כוונה רצינית ". אחרינו המבול"ו" גנוב כפי יכולתך"-להגדירם כ

המגה שחיתות האופיינית דוגמה אופיינית  להמחשת . לבנות תשתית למדינה פלשתינית

, נעים סברה, ל משרד הבריאות הפלשתיני"של מנכ היא , ת הפלשתיניתלבכירי הרשו

ושלשל , מכר בשוק החופשי כמחצית מהתרופות שמומנו על ידי המדינות התורמותאשר 

המעקב אחר שחיתות הרשות מגלה שמתוך התרומות של המדינות .   ₪מיליון  100לכיסו 

 1שהגיעו בעבר עד לכדי , (מ"עלכאורה מ)התורמות וההכנסות המגיעות לרשות מישראל 

שהפכו , לפחות חצי נגנבו ועדיין נגנבים על ידי בכירי הרשות, מיליארד דולר לשנה
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, אבר'איסמעיל ג' חאג, של הרשות" ל"רמטכ"-בזמנו ה , דוגמית נוספת. למולטימיליונרים

בעקבות (. מידי חודש בחודשו)משכורות פיקטיביות  150נתפס כשלקח לעצמו לאורך זמן 

דבר הממחיש את , אלא הפך ליועץ לאבו מאזן לעניינים צבאיים, תפיסתו הוא לא נענש

שהם מרכיב מרכזי בתקציב , משכורותמה.  השותפות לדבר עבירה של כל הצמרת

המתאפשרות כתוצאה , משכורות פיקטיביות באמצעותוזאת , נגנבים לפחות חצי, הרשות

, פוח מספרי האוכלוסייה בעבר בכמאה אחוזיםמההונאה הדמוגרפית ההיסטורית של ני

 . 4916 -הונאה שהחלה כבר ב

חות שהועברו "ברו דויחקרו את השחיתות של הרשות וח, פעילים כמו צבי מסיני ואחרים

לגורמים פוליטיים אירופאים וכבר החלו ליצור אצל מקצתם חשיבה מחודשת לנוכח 

ע שלהם על ידי קבוצה מצומצמת של עובדות מוצקות החושפות כיצד נגנבים כספי הסיו

 .פושעים בצמרת 400-כ

(The deception and deception methods used in the PA for embezzleing support funds, 

Tsvi Misinai August 2012)   

הוא יעד הפלסטינית ערעור הלגיטימיות באמצעות מתקפת הסברה שכזאת כנגד הרשות 

ניתן לומר שדווקא חשיפת התנהלות , אלה שניסו לעשות זאתמניסיונם של .  בר השגה

יוצר את הרושם העמוק , הרשות כנגד אוכלוסייתה שלה והגניבות של כספי התרומות

ממדרגה  הסברתילרשות ישראל כלי  קייםכאן . והמסליד ביותר אצל המאזין האירופי

מתווה שתי  ראשונה שבו היא חייבת להשתמש כדי להתחיל ולערער את הקיבעון של

   .המדינות ממערב לירדן

מהלכים אלה של עריצי הרשות במשך כעשרים שנה הביאו להצטברות שנאה עצומה 

רצחו והביאו את האוכלוסייה לאבטלה , אלה שעשקונגד  ,בקרב האוכלוסייה כלפיהם

שרבים , מעניין לציין.   תמותה גוברת וחוסר ביטחון החיים והרכוש, עוני, קשה

, מנקודת ראותם" הפלשתיני"שסבלו קשות למען העניין , כולל המשוחררים, מהאסירים

שונאים את הרשות על כל , ונמצאים היום שלא מרצונם מחוץ למעגל השחיתות

שלא מעטים מהם אף , ממקורותיו של צבי מסיני בשטח ידוע. ההשלכות שיש לכך

כמובן מי שקשוב  .ישראלצידה של הילחם למוכנים להילחם פיזית כנגד הרשות ואפילו ל

לאחר , מתקשה להעלות זאת על הדעת, לתקשורת הממוסדת ולתקינות הפוליטית

של שטיפת מוח ולוחמה פסיכולוגית כנגד , תעמולת כזבים, עשרות שנים של סילוף מידע

תוכל ישראל להיעזר בגורמים רבים , במהלך נטרול ארגוני הטרור . העם שלהם

היו מוכנים לקחת חלק מרכזי במתקפת ההסברה וגם הרבה ש שי"באוכלוסיית ערביי יו

אולי יהיה זה מפתיע . תמורת הגנה שתסופק להם על ידי ממשלת ישראל, מעבר לכך

לשמוע שההתקוממות הערבית מתדפקת גם על שערי פלשתין וגם שם הזעם יופנה לא 

ראל אם רק תואיל יש, אלא כלפי שלטונות הגזל והטרור שלהם עצמם ,כלפי ישראל

 . לפקוח את עיניה למתרחש ולנקוט במהלכים המתחייבים
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למרות ,  ש"מתברר שרוב הפלשתינים ביו, לפליאתו של מי שאינו בקיא במצב בשטח

הגזל , יעדיפו את שלטון ישראל על פני שלטון העריצות, השולטת בהםההסתה הנוראה 

מנחת זרועם  מוטעבמיוחד לאחר ש, והחמאס" הפלשתינית"והטרור הפנימי של הרשות 

. של גורמים אלה במשך עשרים השנים האחרונות וסבלו מתוצאות תוקפנותם נגד ישראל

 הרבה יותרסבלו מהתהליך  האמת שהם, בת אוסלו עבורםכאסון אוסלו עבורנו הוא גם נ

גבוהה בהרבה עקב האסון הייתה  להםכמות ההרוגים והנפגעים ש, כך. יותר מהישראלים

הם מוגבלים . מאז האינתיפאדה השנייה חיי רובם הפכו לגיהינום. אצלנומכמות הנפגעים 

אינם , כשבמשך תקופות ארוכות, המחסומים ממררים את חייהם, ביכולתם לנוע בשטח

ל "לרחוץ בים ולצאת לחו, יכולים להיכנס לתחומי הקו הירוק ולהתפרנס מעבודה שם

השכר , הוא האבטלה ,הממוצעהדבר המטריד ביותר את האדם , אחרי הכל. ג"דרך נתב

 אסון ע מאז"מנת חלקם של ערביי יששהם , והגבלות תנועה העוני על השלכותיו ,הזעום

 . אוסלו

 ההסתה של הרשות כנגד ישראל  הצפת 

, הצטברו אינספור ראיות ביחס להסתה ברשות הפלשתינית הנעשית בהנחיה מגבוה

בתי ספר ורחובות על שמם של , כיכרותבנוהג של קריאת . במסגדים, בחינוך, בתקשורת

. נוסייד של המרצחים'המרצחים הגרועים ביותר וחינוך הנוער והציבור על ערכי הרצח והג

' הפרטנר'תוסיף ישראל ותערער את מעמדו של , באמצעות חשיפת ההסתה והמסיתים

גם כאן יש לפרסם ולהציף את המידע הרב שנאגר בנושא  .הפלשתיני שהתחזה למתון

 . סתה ברשות הפלשתיניתהה

את , מעמדה מטרתם להתחיל לערער את, כל הפעולות האלה כנגד הרשות הפלשתינית

והלגיטימיות הגלובאלית שלה כשלבים  , הפלשתינית של הרשות תדמיתה ואת המוניטין 

 . לתהליך החלת הריבונותחיוניים מקדימים 

 מתקפת הסברה בדבר זכותנו על הארץ הזאת

הסיבה היא שתעמולה מעצם טבעה . הסברה ולא תעמולה לענייננו הואהמונח הנכון 

הפלשתיניזם . על זרית חול בעיניים, על הולכת שולל, על מניפולציה, מבוססת על שקר

מסווה עצמה כתהליך שלום או שלשמד  תת בדיה החותרהיא תעמול וכול כולו ומהות

ייבות להיות מבוססות על לעומת זאת כל מתקפות ההסברה של ישראל ח. תהליך מדיני

לצד ישראל כעם סגולה חייבת האמת , כמו שלצד הפלשתיניזם התייצב השקר. אמת

. כולם חייבים להיות מבוססים על אמת לאמתה, המתקפות, האתוס, המסרים, להתייצב

, מגשימה את הצדק, אחרי הכול ישראל המגשימה את ייעודה, אין לישראל מה להסתיר

מניעים נאצלים , את טובת עצמה ואת טובת האנושות והפלנטה, את הייעוד, את האמת

 . אלה אינם תעמולה ויש לשאתם ברמה

שהמרכיב , הן כלפי חוץ, הן כלפי פנים, חינוך ותודעה, במתקפת הסברהיש לפתוח 

שאיננה ניתנת , מכל הבחינות, המרכזי בה חייב להיות זכותנו על ארץ ישראל המערבית
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  של ההיסטוריה, קודם כל פועל יוצא של ההבטחה האלוקיתזכות שהיא . לערעור

 , לשיבה וגעגועים לציון של אלפיים שנות תפילה, של נבואות נביאי ישראל ,י"היהודית בא

אך גם פועל יוצא של החוק   י"וקיבוץ הגלויות בא ושל התגשמות הנס של שיבת ציון

 . יבת ציון המחודשתמאז ש באזורהבינלאומי ושל ההתפתחויות המדיניות שחלו 

קריאות להקמת מדינה פלשתינית ביהודה שומרון ובקעת , ועוד חמור מכך, חוסר גבולות

אנו רק מחזיקים בזה לצרכי ש, זה אינו שלנוהמגבה את הטיעון שהם אמירה , הירדן

אז מה לנו כי נלין שאף ידידי ישראל בעולם לא תמיד . או כקלף במשא ומתן, ביטחון

בעוד , יא מתעקשת להעמיד תנאים כמו הכרה במדינת הלאום היהודימבינים מדוע ה

מציגים בפני העולם מיצג שבו כביכול האינטרס שראשי ממשלות ישראל מאז אוסלו 

מגוחכת עוד יותר הדרישה . החיוני שלה הוא דווקא הקמת מדינה פלשתינית

הכרה , נו בכךבעוד אנו עצמנו טרם הכר, מאויבינו להכיר בנו כמדינת הלאום היהודי

 . כפי שטורח חיבור זה לבאר, שחייבת להיות מוגדרת בחוק חוקתי מכונן

, מגדירה את עצמה היאהיא הרי כך , מה הפלא שישראל מוגדרת על ידי העולם ככובשת

', תפיסה לוחמתית' ע במעמד של"היא מחזיקה ביש  ,על פי כת המשפטיזציה השלטת

משמעו  .מדינה כובשת: שמשמעוניסוח משפטי תעמולתי , קרי כיבוש לצורכי ביטחון

 גורמת, מדינה שאינה מחילה את ריבונותה בשטח בשליטתה . ע הם פלשתין"שטחי יש

הסכם בימים שקדמו ל. המדיניות מכך, התודעתיות, החוקתיות להסקת המסקנותבהכרח 

בל מהפך א. ף שהוגדר ארגון טרור"החוק האמריקאי עצמו אסר מגעים עם אש, אוסלו

ע לעניין שהוא בלב התקינות הפוליטית "אוסלו הפך את חזון המדינה הפלשתינית ביש

ויותר מכך ככלי לניגוח ישראל המשמש את האנטישמיות הבינלאומית  הגלובאלית

 .  יהאדיות'ותאוות השמד הערביות והג

ביטחון טוען שזה שטח פלשתיני ורק שיקולי , אלא להפך, אם אינך טוען כולה שלי

מה לך כי תלין על העולם שמאז , מעכבים החזרת השטח שנלקח שלא כדין, בלבד

אוסלו לוחץ על ממשלות ישראל להקים כאן מדינה פלשתינית וקצרה דעתו מלהמתין 

 . שלהקיומי לכל התפתלויותיה כדי לתרץ את מה שהיא עצמה מגדירה כאינטרס 

 

שנמנעו מלהחיל , אז ששת הימיםמ, המחדל המדיני של ממשלות ישראל לדורותיהן

שמקעקע את ' הפלשתיני'דווקא הוא שתרם להיווצרות השד , ריבונות על ארץ ישראל

ומוביל כיום לערעור על עצם זכותה של ישראל להתקיים בכל , הלגיטימיות של ישראל

 . שכבר הפך לנחלת רבים במערב ובקרב מדינאי האומות, גבול שהוא

כמהלך מקדים הוא בכך שאינה מחייבת לפחות  הסברהמתקפת היתרונה הנוסף של 

אלא מסתכמת , בהסכמים ובהתחייבויות, בשלביה הראשונים שינוי פורמלי במדיניות

גם לא ,  שאיש, החושפים במדויק ובאמינות עובדות נחרצות, והסברה" בהצהרות"

 . התכחש להןהאירופאים והאמריקאים לא יוכל ל
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על ידי ראיות היסטוריות , היבט נוסף של מתקפת ההסברה היא בהצפת העובדה

, י מסוריה"הגיעו לשטחי א, שרוב ערביי ארץ ישראל המכונים כיום פלשתינים,  מוצקות

והילך לעבוד  4961י מ "עם ראשית העליות לא' עירק וכו, מצרים, עבר הירדן, לבנון

ובשפע העבודה בתקופת , ית המתפתחתבחקלאות היהוד, בבניית הישובים העבריים

 . י"המנדט הבריטי בא

 

 

  הפלשתינית'משאל עם ייחודי בקרב האוכלוסייה 

 ,לאובססיה ,הפך לקיבעוןשרעיון שתי המדינות כבר נחרת כה עמוק בתודעת העולם עד 

עד כדי כך שמנהיגי העולם חשים , לקו פרשת המים של התקינות הפוליטית הגלובאלית

 . כדי להקדם הקמתה של פלשתין, שהם חייבים לעלות לירושלים

להקים פלשתין , אותה אובססיה חולנית של העולם, כדי לשבור קיבעון גלובאלי זה

שנועדו לקעקע את , יש לצאת במהלכים, ובכך לקדם את חורבנה, בליבה של ישראל

חשיפת האמת לאמתה הוא ב, אחד הדרכים לכך  .הקיבעון הפוליטי ההרסני הזה

, ע לישראל ולטובת העולם"ביחד לזכותה ומעמדה וקדושתה של יש, והצפתה בעולם

, היא על ידי הצגת כמגוחכת, דרך אחרת לקעקוע האובססיה הזאת. יהאדיזם'במאבקו בג

, על ידי הצפת התובנה, בין היתר ניתן לקדם זאת, י ריקלהציגם ככל, להגחיך את תומכיה

במלחמת העולם נגד , אלא לעולם כולו, שמזיקה לא רק לישראל, שאובססית פלשתין

היבטים חשובים שבכוחם יחד להביס את קיימים עוד מהלכים ו. ינוסיידי'יהאדיזם הג'הג

 . כנגדה, שלהלעיתים דווקא תוך שימוש באקסיומות היסוד , התקינות הפוליטית

דרך אחת לשבור את הבסיס של התקינות הפוליטית הזאת היא על ידי משאל עם בקרב 

כמענה , העולם דוחף למדינה פלשתינית(. ולאחר מכן גם ערביי עזה)ש "ערביי יו

ש ואחר כך גם "נשאל את ערביי יו. נקרא לנערה ונשאל את פיה? לפלשתינים הנרדפים

  .שאותו יש להכין בקפידה, עם שקוף ומפוקח בינלאומית נבצע בקרבם משאל, ערביי עזה

תחת איזה שלטון היא , כדי שבו תוכל האוכלוסיה לחוות את דעתה באמת, משאל כזה

תנקה את השטח  1" חומת מגן"שישראל תבצע שישראל  יבוצע לאחר , מעדיפה לחיות

אימתו על  שמהם צומח הטרור ומשליט אתמכנופיות הטרור וממסגדי ומדרסות ההסתה 

   .84על ערביי , האוכלוסייה

 היא תוכל לבטא , לאחר שהאוכלוסייה תהיה חופשייה מאימת כנופיות הטרור למיניהם

משאל עם שיערך  . ברוב גדול דווקא תחת ריבונות ישראל, ה החד משמעיתאת העדפת

על פני כל , שבו האוכלוסיה תבחר בריבונות ישראל, לאחר הכנה מתאימה של השטח

  .מכל תביעות העולם תוציא את העוקץ , ופציות האחרותהא
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בתהליך הסברה מקיף בקרב ערביי לפתוח  .משאל עם כזה יש להקדים בפעולות בשטח

ישנן עדויות אנקדוטאליות רבות וממצאים המעידים שאם תוצג לפני ערביי . יהודה ושומרון

נשמטה , בחירה זאת. רובם ייבחרו בשלטון ישראל, האפשרות להשתלב בישראל 84

והציבור הישראלי כלל אינו מעלה אותה על , אולי בכוונת מכוון, מתודעת התקשורת

, לאחר עשרות שנות שלטון האימים והעוני של הרשות והחמאס, 84אבל ערביי . דעתו

נאצי -מיעוט לאומני נאוחוץ מ, במיוחד נוכח מרחץ הדמים הערבי והאיסלאמי מסביבועתה 

 . כבר כיום את שלטון ישראל פהמעדי, יהאדי'ג

, ברמה הגבוהה ביותר של אמינות ושקיפות, כאשר משאל כזה יתנהל בפיקוח בינלאומי

.  ישמיט הדבר את הקרקע מתחת לתביעות העולם, והתוצאות תהיינה כפי שתהיינה

. ובאורח חופשי בחרו בריבונות ישראל, באו הפלשתיניםובכן , העולם דואג לפלשתינים

, תעמולת הפלשתיניזים המתנהלת כאן עשרות שנים, ובך ויאלץ לאכול את קובעוהעולם י

 . תוצג ככלי ריק

יש לפעול בנחישות לחיסול פירות הבאושים של , כדי לקדם הצלחת משאל עם כזה

בעניין זה חשוב להכיר בכך שחלקו של . ההסתה שהתנהלה מטעם הרשות והחמאס

ר המבוגרים שבהם שעוד זוכרים בערגה את בעיק, הציבור הפלשתיני מכיר את ישראל

הציבור הפלשתיני החל מזמן , על אף ההסתה הנוראה שמבצעת הרשות. שלטונה

, שפעלה כלפי פנים בשיטות טרור, בתהליך התפכחות מראשות הטרור הפלשתינית

סבלה , מאז הבאתם של כנופיות הטרור מטוניס לישראל. מאפיונריות ועושק האוכלוסייה

עד שכיום בכל שנה מהגרים , האוכלוסייה הפלשתינית מנחת זרועם ושחיתותם האכזרית

ראשות את שנאתה של האוכלוסייה . י"לאצעירים ערבים אל מחוץ  45,000עד  40,000-כ

אם תנהג , כפי שיוסבר להלן, הטרור וחרדותיה משלטון דגם עזה יכולים לשמש כמנוף

 . ישראל בתבונה

של ערביי יהודה ושומרון ובעיקר  תייני לבצע סקר אוכלוסין אמחיוקודם למשאל העם 

 84הסקרים שעד כה ביצעה ישראל ביחס לערביי . אלה המתגוררים בשטחים הנדונים

הם סקרים מוטים ומסולפים ונסמכים על מסע הרמייה הדמוגראפי של הפלשתינים 

ל ישראל בקרב יהיה גם מהלך של החזרת מעמדה ש, סקר האוכלוסין . 16מאז , עצמם

למנוע  .  שהפך למרמס עוד החל מהאינתיפאדה הראשונה, האוכלוסייה הפלשתינית

קבלת אזרחות או בעיקר תושבות למסתננים ולאלה שאינם תושבי קבע לגיטימיים של 

יהוו גם את ספר האוכלוסין , האוכלוסין נתוני אמת של הסקר .השטחים הנדונים

 . שאל העםשעל בסיסו יערך מ, המעודכן והתקף

 

 עם החלת הריבונות" הפלשתינית"האוכלוסייה  מעמד

כחלק בלתי , במתקפת הסברה בקרב האוכלוסייה הפלשתיניתעל ישראל לפתוח 

להעביר לאוכלוסייה באמצעות מנהיגי השטח שלה ; נפרד ממהלך החלת הריבונות
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ישראל וכי , שההסתה נגד ישראל הובילה אותם מאסון לאסון ומנכבה לנכבה, עצמה

לאלה . ישראלמציעה לערביי ארץ ישראל השתלבות מכובדת לאלה שיהיו לויאליים ל

הרוצים להתעורר בבוקר לחיים של פרנסה וביטחון וזכויות אדם בישראל המשגשגת של 

ערביי יהודה ושומרון מכירים היטב את יתרונותיהם העצומים של . המאה העשרים ואחת

 הרכוש ,והמשך בביטחון החיים, בכלכלה, העבודה החל בשכר, חיים תחת שלטון ישראל

  .וזכויות אדם

עניין זה . החובה לנאמנות למדינתםאבל לצידה , ומיטיבההשתלבות היסטורית מכובדת 

אין לצפות לנאמנות של . הוא בעצם תהליך שימשך כמה עשורים, של חובת הנאמנות

על , בשלב הפתיחה. כבר במהלך הפתיחה, כלל האוכלוסייה למדינת הלאום היהודי

ולהשיג שיתוף פעולה מתוך ' הפלסתיניסטיות'ישראל להכות את כל כנופיות הטרור 

לישראל משעה ' להתחבר'במהרה תנהר האוכלוסייה . הופעתה כחזק ללא עוררין בשטח

שהרוב , ושישראל מציעה להם עסקה,  שיתחוור לה שכנופיות הטרור ששלטו בהם מוגרו

 . ייבחר בה המכריע של האוכלוסייה

פרטו את , הפרקים הקודמים על דמוקרטיית הזכויות והחובות ומדינת הלאום היהודי

, שיש לנקוט כנגד הממשיכים בהסתה, הביטחוניים, החוקיים, המהלכים החוקתיים

רק . אבל לצדו מקל גדול, על ישראל להציג לפני האוכלוסייה גזר גדול. חתרנות ועוינות

זוהי השפה אותה מבינים . להכיל וגם לקדם שלום פנימי, לנצח, כך תוחל להתנהל

 . שפת המקל והגזר ועל ישראל לנהוג לפי שפת המזרח התיכון, הערבים

, שטוף הסתת שנאה" הפלשתיני"דור המדבר , אין להיחפז, מדובר בתהליך של דורות

, לכנסתכאזרחים בעלי זכות הצבעה , רובו הגדול אינו יכול להיכנס אל הארץ המובטחת

שמבחינתם  לויאליות ולהשתלב ולזכות בתושבות עם כל הזכויות גלותאך הם כן יכולים ל

זכות ההצבעה היא , בעולם הטוטליטארי ממנו באו. חשובה בהרבה מאשר אזרחות מלאה

והאוכלוסייה מטבעה חסרת כל אמון ובעצם חסרת כל תודעה תרמית ואחיזת עיניים 

, של העולם המערביכל הערכים הדמוקרטיים . הבחירהלזכות , ביחס למהות הדמוקרטית

זוהי נקודת . אין הם ציבור דמוקרטי שמבין ומממש את זכות ההצבעה שלו. זרים להם

שרובם הגדול סרבו לאפשרות האזרחות , ההוכחה לכך הם ערביי מזרח ירושלים. המוצא

המאפשרת , ולהמה שמעניין אותם היא תעודת הזהות הכח. והיא מעולם לא עניינה אותם

לקבל , להתרפא בבתי החולים בישראל, להם לעבוד בישראל לשמור על רמת חיים

חסרי , גן העדן הגיהינום שאותו הם מכירים היטב של אחיהם בגדה ובעזה, ביטוח לאומי

תעודת הזהות הכחולה הופכת את ערביי ישראל לאנשי העולם . תעודת הזהות הכחולה

 . ר העולם השלישי המתפורר על כל מוראותיומשם שור' מ 400הראשון בעוד 

ולהיות , אלה הרוצים להשתלב בשלום. יש לפתוח בפני ערביי ארץ ישראל שני ערוצים

בכפוף לתהליך בקרה שינוטר , יזכו לכך, חלק מדמוקרטיית הזכויות אך גם החובות

לקבל ם יוכלו תאלה הממשיכים בעוינו .ביטחונית ושיוכל להסתיים באזרחות ישראלית

אופציית הגירה מרצון  .פיצוי כספי נדיב ואשרת הגירה לכל החיים ולעזוב לארצות אחרות

   .העוינים, נדבך חשוב  במדיניות ישראל כלפי אזרחיה היא
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מי שירצה יוכל לקבל . עלינו לשכנעם ששוב לא נשליך אותם טרף לכנופיה הטוניסאית

אבל את אלה שירצו . לעשות זאתנעודד אותם . פיצוי כספי ולעזוב לארצות אחרות

של העם החי על פי חוקיו הרוחניים של אל  –נשתף בציוויליזציה של ישראל , להישאר

 'תאוניברסאליציונות ' –דמיטרי רדישבסקי "  אחד

חלק מערביי ארץ ישראל הם ממוצא יהודי , לפי ממצאים גנטיים וגם לפי ממצאים בשטח

גם דוד בן גוריון והנשיא השני יצחק בן . כפייהברצון או ב, שהתאסלמו במהלך הדורות

ברור שרבים מהפלחין הם צאצאי "כתב כפי שציין בן גוריון ש, צבי היו מודעים לכך

. כלשונו "הם אהבו את הארץ יותר משאהבו את הדת, יהודים שהמירו דתם בעל כורחם

ישראל לעם  לכן חזון ארוך טווח וצודק חייב להחיל בתוכו גם אופציה של שיבת נידחי

אכן . מנוטרים בקפידה ותואמים את ההלכה היהודית, ישראל בתהליכים ארוכי טווח

 . כדי לקבל זאת, נדרשת כאן מידה רבה של התגברות על עמדות מקובעות

שכתב בשנת ' לאומית-דו'-ישראל ה-במאמר על ארץבוטינסקי התייחס לעניין עוד 'זאב ז

למרות כל (: "י ועדת פיל"ע, לחלוקת הארץשנה לפני ההמלצה הראשונה  44) 4918

ויעיד על כך היושב  –יתחיל המיעוט , וקיומן הקפדני ביותר[ שתינתנה למיעוט]הזכויות 

  [".בקרב הרוב היהודי] מה-להתבולל במידת – בשמיים שאין אנו רוצים בזאת כלל

 אופנסיבת הסברה כנגד הרשות הפלשתינית

  מוסלמים בהסכם על -המוותר ללאכל , שמבחינת האיסלםתוצג העובדה

כל מנהיג , לכן. שטח שהיה אי פעם בריבונות איסלמית הוא בן מוות

פלשתיני הנושא ונותן עם ישראל יתחבל כל תחבולה כדי לא להגיע להסכם עם 

היה תחת אפילו מנהיג חזק כערפאת . ולהטיל עליה את נטל האשמה, ישראל

 אבו מאזןמנהיג חלש כ כל שכן לא. איום חיסול אם היה מוותר על פלשתין

התנגדותו הנחרצת של אבו מאזן   .לא יחלום לחתום על הסכם עם ישראלש

לא להכיר בישראל כמדינת הלאום היהודי הינה מבחינתו תחבולה מצוינת 

וזרק לו את הסולם 'יודע על כך שראש הממשלה ייתכן  . להגיע לעולם להסדר

 .   לשני הצדדים אובדני הוא כדי שיטפס על העץ וימלט מהסכם ש' הזה

  הדרישה הנחרצת מהרשות מעולם לא הוצגה על ידי ממשלה בישראל 

ולעומת זה , שהיא נוקטתלוותר על ההסתה הנאצית באופייה  'הפלשתינית'

, הכרה, לדרוש מהאויב להכיר בישראל כמדינת הלאום  היהודי יםרחוט

ה תמבחינת הגדרבחוק חוקתי מחייב , שישראל עצמה טרם הכירה בעצמה

   .העצמית

  כי אם על כוונותיו של הצד , סכסוך על גבולות שלא קיים כללתוצף העובדה

ולהשמיד את  הערבי והאיסלאמי מזה כמאה שנה למחוק את ישראל מהמפה

 . היהודים

  יוצף המידע החושף את ההסתה הנוראה של הרשות הפלשתינית כנגד ישראל

 . ת וברחוב הערבי והעולמיוראסדבמ, במסגדים,  בבתי הספר ותושביה היהודים
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  תוצפנה ההפרות המתמידות והיסודיות של הרשות הפלשתינית ביחס למהלכי

 בכל הכלים, על ישראל לתקוף את הרשות. ומתווי ההסכמים עם ישראל

 . כדי לערער את הלגיטימיות הבינלאומית שלה, העומדים לרשותה ההסברתיים

  חשיפת פשעיה והוא , שעד כה נעשה בו שימוש מועט, נוסף ינוצל היבט

 .אוכלוסייתההנוראים של הרשות הפלשתינית כלפי 

 

לפני התהליך היו לנושא הלאומיות הפלשתינאית : לתהליך אוסלו על כל נזקיו יתרון אחד

בהמשך התברר אבל . שחלקם ביצעו פעולות טרור נגד ישראל, ח תומכים בשטח"והפת

, כולל התומכים בעבר בטרור, עד שהם, כאלה עיזים להםשהתהליך הכניס  לפלשתינים

 . יעשו עכשיו הכול על מנת להפטר מהן

אם ישראל , ערביי יהודה ושומרון מבינים היטב כי האופציה השנייה העומדת לפניהם

העוני והפליטות וחוששים מאוד להסתפח לאוקיינוס , היא אופציית מרחץ הדמים, תסתלק

הם למדו שהחמאס , מניסיונם של הפלשתינים תחת שלטון החמאס. סביבהסבל שמ

אך אכזריותו והטרור הפנימי שהוא מטיל , בדרך כלל פחות מושחת מהרשות הפלשתינית

עוני  –משמעותם אחת , יכולתו המוכחת לנהל מדינה-בתוספת אי, על התושבים עצמם

כיוון , למרות זאת. ן החמאסש אינה ששה לשלטו"לכן האוכלוסייה ביו. ופנאטיות דתית

, בעיקר באמצעות המסגדים והמדראסות, שלחמאס רשת שטח צפופה ויכולת שליטה

 . ח תהיה ידו על העליונה"סביר שבבחירות שתערכנה בינו לבין הפת

את מעמדה של הרשות ואת הלגיטימיות הבינלאומית לערער ההסברה  יעדי מתקפת

יכולה לגרום  נכונה ובעלת תנופה הסברהמתקפת . שלה ואת התרומות שהיא מקבלת

גם תוך הדגשת , אובדן הלגיטימציה הבינלאומית של הרשות. לכך תוך זמן קצר למדי

 , ש לחיות תחת שלטון ישראל"העדפתם של רוב ערביי יו

קאדר  ,בתיווך צבי מסיני פעילי שטח בקרב הפלשתינים הציגו לפני גורמי ביטחון בישראל

להחליף את הרשות , כמהות לשיתוף פעולה הדוק עם ישראלשל הנהגות מקומיות ה

אסירים משוחררים בעלי , מנהיגי חמולותבמדובר . ולסייע לישראל לנהל את השטח

גם מדרגים גבוהים ובעלי השפעה , אנשי מנגנוני הביטחון הפלשתיני, מעמד בכיר בשטח

, רים לידי כךהגיעו הדב. וגם בעלי תפקידי מפתח מהשורה השנייה ברשות, מקומית

מוכנים , ש"סקטורים נרחבים באוכלוסיית ערביי יו, הגנבים בצמרת 400-שפרט לכ

באופן שיכול להדהים את מי שאינו מצוי במתרחש , לשתף פעולה עם ישראל

חשוב גם לפתח את שיתופי הפעולה שכבר נוצרו בין גורמים . מתחת לפני השטח

, עברי'השייח אבו חאדר ג. באוכלוסייהש לבין מנהיגי שטח "בהתיישבות היהודית ביו

 ש"היהודית ביו ומארח בפומבי את ראשי ההתיישבות, התפרסם בכך, "שייח השייחים"

ונבדל ממנו , הוא המאפיין את רוב הציבור, שהוא לכאורה היוצא מהכלל, השייח. באוהלו

כנגד  מאפשרים לו לצאת פומבית, שמעמדו הביטחוני החזק מספיק ויוקרתו האישית, בכך

ונמנעים מחשיפה בפומבי של , בעוד אחרים מסתכנים מאוד בעשותם זאת, הרשות

 . ה השלטתיעמדותיהם נגד המאפי
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. מתוך מטרה להישאר, להדביר את כנופיות הטרור, על ישראל להיכנס לשטח

אבל חשוב שידעו שאנחנו נשארים , האוכלוסיה ברובה תתחיל לשתף פעולה עם ישראל

במציאות   . יהאדיזם'והג' הפלשתיניזם'לא נחזיר לכאן את כנופיות  שלעולם, שם לתמיד

 . שמאות ערבים בעלי השפעה ישתפו פעולה עם ישראל כזאת יתגלה

הנתון במבוי סתום מזה עשרות , פלשתיני-העולם הפך אובססיבי ביחס לסכסוך הישראלי

ישראל ותאיץ את תדרבן , פלשתין-קיימא לבעיית ארץ ישראל-בהציגה פיתרון בר.  בשנים

להתבונן בעין אוהדת , חלק ממדינות ערב ואירופה, ב"ארה, כל הצדדים המעורבים

תוך שהוא נהנה , הניתן לביצוע במציאות הפוליטית והמדינית הקיימת, במהלך חדש

  .מתמיכת רוב הציבור הישראלי ורוב ערביי יהודה ושומרון

 הדמוגרפי  הדחליל

הם שמנעו מכל ממשלות ישראל , יותר מכל גורם אחר, לכאורה החששות הדמוגרפיים

באיום שבו הילכו החשש הזה קיבל את ביטויו  . ע"בעבר להחיל את ריבונותה על יש

-אם לא נסתלק מהשטחים תקום כאן מדינה דו", עלינו אימים בשמאל ובתקשורת

משמש ככלי  ,או אולי מוטב לומר הדחליל הדמוגראפי, הדמוגרפי האיום". לאומית

 .תעמולה ראשון במעלה של תומכי פיתרון שתי המדינות

משתמשים במספר , לרבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 'האוסלואידים'הדמוגרפים 

לטובת , אולי כדי להלך אימים על הציבור בישראלש כולל ירושלים "יו ערביימנופח של 

ש  עומד על "מספרם של ערביי יו ,דמוגרפים אלהלטענת ". שתי המדינות"קונצפציית 

 16המתבסס על התרמית הפלשתינית בנושא מאז , זהו מספר מנופח .שניים וחצי מיליוןכ

  .וכמו כן ביודעין סופר פעמיים את ערביי מזרח ירושלים

. 4916יש להיות מודעים לזיופים העצומים של מספריהם של הפלשתינים החל ממלחמת 

עומד על , על פי יורם אטינגר, בי הקבע ביהודה ושומרוןהמספר האמתי של הערבים תוש

, לא כולל את תושבי מזרח ירושלים, ולפי צבי מסיני על כמיליון אחד, כמיליון וחצי

  .שעליהם ממילא חל החוק הישראלי

עשרות אלפי , ש"תעלמים גם מהיקף ההגירה הגדול של ערביי יוהדמוגרפים מטעם מ

, לאחרונה גם נודע בתקשורת הבלתי משוחדת. ע"יששמהגרים משטחי  צעירים מדי שנה

שעלתה  ,הגירת ייאוש בספינות רעועות, עזה לאחר צוק איתןצעירי על גל ההגירה של 

 . כבר בחייהם של קורבנות רבים

שהאיום הדמוגרפי שדרכו מנסה השמאל להלך עלינו אימים הוא  יורם אטינגר טוען

ר גיא "כך סובר גם המזרחן ד.   הדמוגרפית דווקא נוטה לטובתנו המגמהוכי , דחליל גדול

 . בכור

 מי שולט על מדינת הלאום
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מיהם , מדינת הלאום היהודי שולט עלמי  ,הסוגיההעיקר איננו המספרים כי אם  ,אולם

בפרק על דמוקרטיית הזכויות והחובות . של מדינת ישראל בעלי הכוח הפוליטי םאזרחיה

שמנטרל מראש כל חשש לרוב אנטי , עקרון האזרחות המותנית בואר ופורט

הנוגע לכוח מעוקר משורשו האיום כך   .מדינת הלאום היהודי שיאיים על, חוקתי

כפי שמתרחש לגבי ערביי מזרח ) פרקטית הלא רק מבחינ, ע"ערביי ישהפוליטי של 

, מבחינה עקרוניתאלא אף ( שרובם הגדול אינו מבקש כלל אזרחות ישראלית, ירושלים

 . 'מדינת ישראל השלמה'ברחבי הערבים הפוליטי של  לכוחביחס , חוקתית

יהיו במעמד הגדול רובם . ושנאה וחוסר כל תודעה דמוקרטיתלאחר עשרות שנות הסתה 

מזרח עם ערביי הניסיון . לא יידרשו ולא יקבלו את זכות ההצבעה לכנסת של תושב קבע

סרב להצעת האזרחות   רובם המכריע, הצהרת נאמנותשאף ללא , ירושלים מלמד

 . המלאה ומעדיף תושבות בלבד

 

 מתווה החלת הריבונות 

אין לה , יש להבין שהמילה אוטונומיה אין לה שחר : מתוך דברי אליקים העצני

, זאת הייתה השגיאה של בגין. אלא אם היא על מצע של ריבונות, בסיס לעמוד עליו

. אבל זה נגמר במדינה, הוא רצה לבנות להם אוטונומיה, צבאישעל תשתית של ממשל 

על , והכנסת מחוקקת את האוטונומיה, לעומת זאת אם המצע הוא ריבונות של ישראל

הוא , אז הסוס אינו יכול לברוח מהאורווה, אותו שטח שתחליט ובאותם סמכויות שתחליט

שאנחנו מכריזים ריבונות על , ועל זה שיריבו איתנו, השלב הבא צריך להיות. כבר קשור

יש . אין שום בעיה, יימצאו מספיק ערבים לאייש את המשרות, ומעניקים אוטונומיה, שכם

,  ישראל עשתה ניסוי רחב היקף, לנו אב טיפוס שהצליח מעבר לכל מה שאפשר לשער

, בירושלים שהחילו עליהם את הריבונות הישראלית 84ערביי , אלף ערביי ירושלים 200כ 

וזה הצליח לא למרות שלא היה , ללא כלום, ללא חתימה, ללא ניירות, ללא משא ומתן

מי . מפני שלא חתמו על שום דבר, אלא דווקא מפני שלא היה משא ומתן, משא ומתן

לי היו הזדמנויות , יודע שזה לא יאומן עד כמה הניסוי הזה הצליח, שבקיא בהווי הירושלמי

כנסו גם לקניונים של רמי לוי , כנסו לקניון מלחה;  ליםלהתנסות בכך בבית חולים בירוש

אם . מפני שלא חתמו על שום דבר, השלום עצמו, ביהודה ושומרון ותראו את הדו קיום

שיחתום שהוא מוותר , שמשתף אתך פעולה בירושלים בחיי היום יום, תבקש מהערבי הזה

מדוע , לנו כאן אב טיפוסובכן יש . לעולם לא, אבאדאן, על יפו או אפילו על תל אביב

לא בגלל , מעדיפים שלטון ישראלי, אחוז 80למעלה מ , הערבים בירושלים בכל הסקרים

מפני , מפני שיש להם יותר סיכויים כלכליים, אלא מפני שיש ביטוח לאומי, תכנית באזל

לעומת המצב , ששווה הרבה מאוד, ביטחון החיים והרכוש, שיש להם שלטון החוק

את . וזה שקול כנגד כל הבלופים האחרים, שיש להם שירותי בריאות הגוניםמפני , בשכם

 Bו  Aוביחס ל  Cעל איזור , הפרדיגמה הזאת אנחנו צריכים פעם אחת ליישם מבלי לשאול

הם אומרים אנחנו , ופעם ראשונה מישהו בשכם יוכל להגיע לים, זאת האוטונומיה שלכם

כי זה יהיה  Bו  Aגם ב , חופש תנועה בכל הארץאז יהיה שוב , לא יכולים לראות את הים
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. עם אמירה, לצאת לעולם עם תכנית. עם אוטונומיה פלשתינית, שטח ריבוני ישראלי

ראש ממשלת , כאשר הצד השני מצהיר על ריבונות פלשתינית, בתחום הדקלרטיבי

זאת , ל"ח השופט אדמונד לוי ז"דו;  מסרב להשיב שלנו יש תביעת זכות על הארץ, ישראל

לכל , אנחנו לא כובשים, מפני שהוא אומר, התשובה על אתגר הריבונות הפלשתינית

זאת , כולה שלי, הצד הפלשתיני במחלוקת אומר, ואם כך, היותר יש כאן שטח במחלוקת

אפילו חציה שלי , ובכן מה אומר הצד הישראלי, זה שטח בריבונות פלשתינית, פלשתין

הוא לא רוצה שהממשלה תאמץ , ונתניהו גנז את הדוח הזההוא לא אומר כלום , אינו אומר

שאיש הרי אינו , ח הזה"הוא הרי היה צריך לקחת את הדו, אותו והוא גם אינו מיישם אותו

זאת העמדה הנגדית של , ולנופף בו ולומר,  יכול להטיל ספק במומחיות ובמקצועיות שלו

, אחרי שאמרת כולה שלי. שלי אנחנו אומרים כולה, הצד השני אומר כולה שלי, ישראל

אולם כל זה . אתה עושה ופועל בהתאם, על הבסיס המקצועי שאי אפשר לערער עליו

הרץ הפלשתיני הקדים אותנו ועבר אותנו ואם לא נתאמץ מיד ונפעל ונשב אם . לא נעשה

   .חס וחלילה, הם עלולים להקדים אותנו ,לא נפעל ומיד בתחום הריבונות

  בהחלת הריבונות בינייםכשלב  , קנטונים ערביים

הוא מועיל כחלק מתהליך שנועד להכין את תודעת , גם מהלך חלקי של החלת ריבונות

ייתכן שבפועל יתחולל .  מעלות 460העם והעולם לשינוי מהלכה של ספינת ישראל ב

ריבונות על  תוחלח אדמונד לוי ולאחר מכן "תחילה ייושמו המלצות דו: השינוי בהדרגה

 Bו  Aאו אוטונומיה בשטחי , בעריהם" פלשתינית"הפתרונות המציעים אוטונומיה . Cשטחי 

  .הם טובים לשעתם או קנטונים, או אמירויות פלשתיניות

היא שאין לנו כל עניין לשלוט על , אם בגלוי או במובלע, נקודת המוצא לגישות אלה

ויש לאפשר שלטון עצמי  אין לנו עניין להתערב בחייהם, האוכלוסייה הערבית

 . 'פלשתיני'

 

כהסדרי , הוא טוב ויפה לשעתו, ע"כל מתן שלטון עצמי לערביי ישש חיבור זה טוען, מנגד

לקחת אחריות מלאה על הארץ ועל  על ישראל ,תהליךבסופו של אולם ; מעבר

תביעות והן לנוכח , הן לאור הזכויות ההיסטוריות, הן לאור הציווי האלוקי. האוכלוסייה

על כל  הסופית והמחייבת המלאה להחיל את ריבונותה על ישראל 'המציאות הלוחצות

 . ארץ ישראל המערבית

 

בהן , שגם שלטון אוטונומי למחצה של ערבים בריכוזי האוכלוסייה שלהםיש להכיר בכך 

יהפוך שטחים אלה לערי , אסלמית-הפוליטיקה והאסטרטגיה הערבית, שלטת התרבות

, זיהום אקולוגי, קשה  שחיתות, ופריצות רכבים תעשיית גניבת, פשיעה ,ורטר מקלט של

  . קרקע פורייה לטרור, בתקשורת ובחינוך, יהאדיים במסגדים'מוקדי הסתה ג, וחמור מכך

 

, ערביי ארץ ישראל עםלקראת דו קיום מהלכים לכן אם ישראל רוצה להכיל ולקדם 

, בשוק העבודה, בהשכלה, לרבות בחינוך, עליהם שלטונה המלאעליה להחיל את 

כל תחום שבו נשאיר . בשקיפות וטוהר המידות של השלטון המקומי, בדמוקרטיות
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להשאיר מורסה ממאירה ולסכן את הביטחון , משמעו, את השלטון ואת הטון ערביםל

 . הלאומי

 

 מסיני  מתוך משנתו של צבי – נגיעה בהתחברות

ובעשור האחרון בעיקר על ידי צבי מסיני , דוד בן גוריון ויצחק בן צבי ידיכבר על ידי 

הארץ  מאוכלוסייתשקיימים ממצאים שחלק , הועלו טענות  (ותנועת ההתחברות שהקים)

זרע "כלומר הם . מוצאם מעם ישראל, ובעיקר הפלאחים תושבי ההר והבדואים  תהערבי

אונסו להתאסלם במשך  אבותיהםשאבות , יהודים או צאצאי עשרת השבטים" ישראל

גם מחקרים גנטיים בינלאומיים שנערכו . הדורות ועקב כך איבדו את זהותם היהודית

הצביעו על קירבה גנטית מובהקת בין  ,בעולםבארץ ו במספר מוסדות אקדמאים מכובדים

יהיה כדי לסייע בהצלחת המהלך ובהשלמתו  בטענות אלו . לערביי ארץ ישראלהיהודים 

המחקרים בקרב שתי האוכלוסיות יופצו כבר בשלב הראשון להסדר . ר להלןכמוסב

הספרים   - לפי הניסיון בשטח. וישמשו להורדה משמעותית של מפלס השנאה ביניהן

שהפיץ צבי מסיני בקרב , של רבים הקרויים פלשתינים  בנושא מוצאם היהודי

, בהמשך  .כדי להוציא את העוקץ מרובן של אותן צרעות יש בהם 'הפלשתינים'

יחפצו  להפוך  'הפלשתינים'סביר שחלק מ .על ידי מדינת ישראל לכשיתאפשר הדבר

תוך אימוץ המוסר היהודי דרך תשע , לעם ישראל המורחבולהיספח לנאמני ישראל 

ומבלי  תגנובובראשם המצוות לא תרצח ולא ( ללא מצוות שמירת השבת)מעשר הדיברות 

של התחברות , אצל חלקם יתחולל תהליך ארוך טווח. בדור הראשון, להמיר את דתם

 : המרכיבים הבאים שיתבסס על ,ישראל אמתית לעם

 . לאומי צבאי או שירות נאמנות מוכחת ועמידה בחובות לרבות שירות

ל ושל בלימודי הליבה בהיסטוריה של עם ישרא, קריאה וכתיבה, לימודי השפה העברית

עם , כולל תולדותיהם האמיתיים של תושבי ארץ ישראל מאז חורבן בית שני)ארץ ישראל 

ובראשו  ארון הספרים היהודי ,(מבין הנקראים כיום פלשתינים חלקםדגש על מוצאם של 

 . ך"התנ

ישראל  הצטרפות לעם-שיבה –" בזכות השיבה" וכלו לזכותבסופו של התהליך הם י

 . ישראליתהמורחב וקבלת אזרחות 

בעניין הצורך בגיור מלא או רק . ייתכן שחלקם אף יתגייר על פי ההלכה ויהפכו ליהודים

 . המתאימותבטבילה סמלית יהיה צורך לדון יותר לעומק על ידי הסמכויות ההלכתיות 

די להטיח , לא ייפתר על ידי עוד מאותו דבר 'פלשתינים'/ביחסי יהודים המבוי הסתום

 . וללא כל הצלחה אוסלו עד זוב דם ראשנו בקיר מתווה
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 יספק מוצאודווקא משום כך , עדיף לצאת במתווה אשר הופך את תהליך אוסלו על פניו

ותוך , גם מחזק את הביטחון וגם בר הגשמה, שהוא גם צודק, מציאותי וקביל לסכסוך

 . קביעת גבולות הקבע ברי ההגנה של ישראל

. יצירתי ונבואי אפתרונו לא צריך להיות שגרתי אלולכן גם , מדובר בסכסוך רגילאין 

מפני שהם , להם' ישתלם'הפלשתינים דוחים כל היגיון של הפקת בצע או כל פתרון ש

אמונתנו צריכה . אבל בכל זאת אמונה, שטנית ככל שתהיה -מונעים מכוחה של אמונה 

ה ונעלה יותר מן הכליפות או מעלינו להציע להם מטרה בעלת עוצ –להיות חזקה יותר 

, רוחנית המרוממת-עלינו להובילם אל המטאפורה הכלל, המדינה האיסלאמית

ואחרי כן אמרנו : "שהאידיאל שלה יכול להתבסס לא רק על התורה אלא גם על הקוראן

תופיעו בפנינו ( באחרית הימים)וביום האחרון ( הקדושה)התיישבו בארץ ': לבני איסראיל

 'תאוניברסאליציונות 'דמטרי רדישבסקי       (401, 44ה סור" )יחדיו

 

 לא להתגונן, לתקוף 

 
, בעזרת שטיפת מוח פנאטית, עיין בעובדות ההיסטוריות ותראה שהפכו, כן ידידי היקר

את המציאות למין טירוף , את האמת לשקר, את הצדק לאי צדק, את הקרבן לתוקפן

  . והזיה לא רציונאלית

 

 הרב שלמה אבינר

 

 ואת המותקף למתנצל 

 

כאן יהיה  .בינלאומי לחציםעלול לגרום גל , בהחלת הריבונות, המהלכים שתנקוט ישראל

, לעמוד לא רק כקיר ברזל נגד לחצי האומות, ישראל החוזרת לעצמהמבחנה הראשון של 

, תוקפת, לא מתנצלת ולא מתגוננת, אלא להדוף אותם כשישראל תוקפת את תוקפיה

דוברי ישראל מן הדין .  לא מתנצלת ומפייסת, תכלית שינוי מנוהגה עד כהבאופן מנוגד 

אירופה ואומות , היהודים לפני שבעים שנה התחוללה שואת : "שיישמעו כך

גם , ולא מנעו ולא הצילו את היהודים מהשואה מנגד במקרה הטוב והעולם עמד

ב עצמה מיאנה להפציץ במטוסיה את מסילות הברזל שהיוו "ארה. כשהיה הדבר אפשרי

צרפת נרתמה למכונת ההשמדה הגרמנית וכך עמי מזרח , ההשמדה תעשייתאת תשתית 

התקינות הפוליטית הרווחת בעולם . אירופה שהתנדבו לסייע לנאצים להשמיד היהודים

.  בארץ ישראל  משמעה לקדם שואה נוספת לעם היהודי', לפיתרון שתי המדינות'ביחס 

שפועלים לסרס את  שמאלנים אומות אירופה גם מסייעות לגופים ישראלים, יתרה מזאת

 הקים, שואת היהודים באירופה חרף אולם . BDSל ונותנים רוח גבית לתנועת ה "חיילי צה

ישראל לא תלך הפעם . דמוקרטית משגשגת וכוחו רב עמויהודית ו העם היהודי מדינה

, לנזוף בנו, ם עולים לרגל לירושליםהעמי אירופה שנציגיש, לגרום לכךיש .  כצאן לטבח

על הצדקנות , על היהודים בארצםלהמיט  ברצונםות שעל הסכנ, יצאו מאתנו נזופים
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לא נשמש יותר מדינת השעיר לעזאזל של . אנטישמיותהמשך השמשמשת כסות ל

אגה לזכויות האדם לא נסבול יותר את האנטישמיות האירופית במסווה של ד, העולם

 . הזיוף והרשע המתחפשים לצדק, שא יותר את הצביעותילא נ, הפלשתיני

 

למגנים ולתוקפים  נקום ונענה אחת אפיים הקולקטיבי ישראל היהודי , אנואם סוף סוף 

על היהודי הקולקטיבי  .נזכה לכבוד הוקרה ויוקרהדווקא , מבין אומות העולם אותנו

אליבא " האופק המדיני"ולהציג את  העולמית לקרוע לגזרים את התקינות הפוליטית

לגבות את עמדתו  עלינו. Two States Suicide: באמת כפי שהוא, דאירופה ואובאמה

בחינת , יחד עם זכויות אדם מלאות לכל יושבי הארץ, בעוצמה צבאית ונחישות לאומית

את היותו  העם היהודי יסמן בכך, בעשותו זאת   . 'לכם ולגר בתוככםמשפט אחד יהיה '

 . אור לגויים הלכה למעשה, היזם  והמודל לפעולה, העם המנהיג והחלוץ

 

, במציאות שבה ישראל תמרנה את עצמה עד כה;  התקיף את התוקפיםל, לתקוף

יש , יםבעימותים עתידי. טקטיקה זאת היא כה חשובה עד שהיא הופכת לאסטרטגיה

, ישראל בקיצוניות ובאפרטהייד מאשימילקרוע מיד את מסכת השקרים מעל פניהם של 

ותעשיית " לתעשיית שלום"מתחפשים ה, אנטישמים   :ולא לחשוש להציגם כמות שהם

דווקא . ותחת מעטה צבוע זה דוחפים את ישראל לתהום בכוונת מכוון" זכויות אדם"

, כלפי מגמות השנאה כלפיו, הקולקטיבי ישראלהתקיפות והאסרטיביות של היהודי 

שאינו מרכין ראש ומפייס , דווקא היא שתוליד הערכה וכבוד ליהודי הקולקטיבי החדש

והגאווה הלאומית  ההתקפה; משיב מנה אחת אפיים לתוקפיוה, את אדונו הפריץ

, את שורש השנאה האנטישמית ששואבת את תעצומותיה ינטרלוש הם האסרטיבית

 . הצבוע וחסר היושר , המתרפס, מהיהודי החלשדווקא 

 

שוחר הצדק וזכויות האדם , ההומאני ושוחר החירות, שיקום סוף סוף היהודי הגאה והישר

, כמתואר בחיבור זה, המגשים את ייעודו, דווקא יהודי זה  . גם זכויות האדם היהודי, באמת

  .הגדולה להיות אור לגוייםאלא גם להערצתו ולזכות , הוא יזכה לא רק להערכת העולם

 

 "הכאפות ילד"רק כך נחלץ מעמדת , רק כך העולם ושונאינו מבית יתחילו לכבד אותנו

דווקא .  אם כיהודים פזורים ועם כעם המקובץ בארצו, השעיר לעזאזל שלו, של העולם

כחלק וכל זאת , לא התרפסותו הם שיזכו להשתאות הגוי, של היהודי תקפת נגדה

יהאדיזם 'מודל פעולה ומענה נכון למתקפת הג ויםישראל שמהו נותניצחומאופנסיבת 

ולומר חד , ארץ קטנה עם ייעוד גדולמ, ללא מוראיש להתייצב קבל עם ועולם . הגלובאלי

ישראל הוא בחישה בענייניה הפנימיים במדינת שכל התערבות במתרחש , משמעית

עמידה . הגוי יופתע ויוקיר, נידווקא אם הטון יהיה תקיף ולא פחד. שאותה לא נסבול

 גםמה . בכבוד ושיקול דעת מחודש יםתקיפה ואסרטיבית היא שתזכנו מצד הגוי, איתנה

שישראל תפרוס את תכניתה לחירות וצדק מלאים לכל תושביה החוקיים של הארץ 

 . זולתי הזכות להשמידנו מבפנים, אך לצדה גם צדק וזכויות אדם מלאות, תקיפות.  הזאת
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מדינה יזמית . צבאי תודעתי הכולל שבו יתרחשו הדברים, המדיני הקשרהבין את היש ל

בספר השני על חירות כפי שמבואר , מעצמה כלכלית, צבאית וביטחוניתופורצת דרך 

מובילה , יתיזמ, המצאותב, בפיתוחים, שחקנית מובילה בטכנולוגיות המידע, כלכלית

מדינה מובילה ומתוות דרך במאבקו של  ,באנרגיה סולארית ,בריפוי הסביבה, רפואהב

 להלן שיבוארכפי  –מביסה צבאית וביטחונית את אויביה , יהאדי'הג באיסלאםהעולם 

הנוכחי במכלול הנס  מבינה את ייעודה, בוטחת בעצמה  - בפרק צבא טכנולוגיה לישראל

  .של שיבת ציון

 

על כל ארץ ישראל מלהחיל ריבונותה המלאה , וגם לא תוכל להימנע, ישראל חייבת

מערכת צוק איתן למדה אותנו  . תוך לקיחת אחריות על המתרחש בארץ זאת, המערבית

עזה לא , ככל שנמאס בה ונרתע ממנה, ככל שנרצה לברוח ממנה, כי גם ביחס לעזה

מה  , גם אם נביס את החמאס ואחר כך נצא. עזה תסרב לתת לנו מנוח, תרפה מאיתנו

 .ב ויכה שורשים וגם ייתמך על ידי האנטישמיות הבינלאומיתישו, יהאדיזם'הגד ? הלאה

 

מותנית בשאר , הצלחתו הגורפת, האפקטיביות של המהלך, גם בנושא החלת הריבונות

, זו אותה סינרגיה. בכל מגוון התחומים שהחיבור מונה ,בו זמנית, שיש לנקוטהמהלכים 

הוא שמקנה את אותה מסה קריטית הנדרשת , שבה השילוב הבו זמני של המרכיבים

להצלחת הטרנספורמציה הנדרשת עתה להתעלות לעידן אחרית , לפריצת הדרך הגדולה

ש ללא כל מע, שרק מהלך החלת הריבונות המתואר כאן, אפשרי, להמחשה .הימים

עלולה , ההתעצמות הצבאית, המהפכה הכלכלית, בתחומים של התקומה הלאומית

יערימו קשיים ויחבלו במהלך , יתנגדו, למשל מתוך שאומות העולם, חלילה להיכשל

המהלך הסינרגטי הגדול המתואר כאן . ואף יבודדו ויחרימו את ישראל, החלת הריבונות

 . יבטיח את הצלחת המהלך גם מבחינת העולם
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 ב"י פרק

 צבא טכנולוגיה לישראל

  10.8.50דוד בן גוריון בישיבת הכנסת הראשונה 

שהיה קיים שנים רבות והייתה , כי משטר הביטחון –יהיה צורך בשבירת כלים "

ולא קל אצלנו לשבור , לא התאים עוד לצרכים ולתנאים החדשים, בו ברכה רבה

שבתוכנו הם ביסודם ' המהפכנים'כי גם ; אם גם אבד עליהם כלח, כלים

ולא קל היה , ואצלנו מקדשים הקליפה גם כשתוכנה התרוקן, שמרנים אדוקים

 ." להקים כלים חדשים –אבל לא פחות קל היה הדבר השני , לשבור כלים

 

 להוציא את –לוחמה -רובו

 החיילים משדה הקרב ולנצח

 

תורת לחימה מהפכנית שביכולתה להכריע צבאית 

 את המערכה 

הרבה צריך לעבור למסלול של : והוא בהישג יד שלנו, אך העתיד הוא הרבה יותר מפורט

, אניות, חיילים לוחמים. רחוק-אלא בשלט, ללא אדם שיבצע זאת פיזית, רובוטיקה

. לתחום הרובוטיקה הכל, ש ועוד"טב, אמצעי מודיעין, כלי תחבורה, טנקים

חוץ מארצות , לישראל יש יתרון גדול בתחום הבלתי מאויש על פני כל מדינות העולם

יעמיד , מי שמתחיל עכשיו. וזה הזמן לפתח את הפוטנציאל לפיתוחים דמיוניים, הברית

ולכן חלק מההכנסות חייב ללכת לפיתוח , מוצרים על המדף בתוך פחות מעשור

זה מחייב שיתוף פעולה בין . יזמים ומפתחים רבי דמיון-נדסיםולהכנסת דור חדש של מה

 . למרות התחרות ביניהן, התעשיות הביטחוניות השונות שלנו

אוהבים לקנות מודלים , כמו גם אנשים, מדינות, טים חייבים לעבור שדרוג תמידי"גם המל

של אנרגיה יכולות , שימושיות של הכלים-דו, הכנסת חיישנים מתוחכמים יותר". חדשים"

, חיבור לאמצעי מודיעין ממוחשבים או לטכנולוגיית חלל, יכולות חמקניות, סולארית

, הרבה ביטחון לישראל; ועוד ועוד, לאינטרנט, ט האזרחי לתוכנות שיתופיות"חיבור המל
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והאופק הוא , הדמיון הוא היום כלי עבודה. ומליארדי דולרים לביצורה הכלכלי של אומתנו

 . לוח הזמנים

, באיום הצבאי התמידי עלינו; שאין לנו ברירה? במה אנחנו שונים מכל האחרים

וכבר הפילוסוף הרומי ; אם לא נמציא נמות. שיש בו מסתבר גם תועלת

 (Mater atrium necessitas)" ההכרח הוא אם ההמצאה"אפוליאוס קבע ש

 ר גיא בכור"ד

אלא , בפיתוחים הטכנולוגיים של רובוטיקה צבאית כשלעצמם מתמקדפרק זה אינו 

מאז שחר  שהתקיימו, ותורת הביטחון ברוויזיה ביחס לתורת הלחימה המקובלת

הם , הלוחמים, החיילים, שהאדם, תורה שעיקרה היה עד היום, ההיסטוריה ועד היום

שבו , קרב, קשה לנו לתפוס מלחמה. קרבשדה השנלחמים וגם מחרפים את נפשם ב

 חשיבתישינוי . אדםאיננו מתבצע יותר על ידי , התפקיד של הלוחמים, הביצוע הטקטי

להוציא את החיילים משדה הסכנה , מתבקש להפוך את הקערה הצבאית על פיה

דווקא על ידי ,  לזכות במכפילי כוח שלא יאומנו ;ודווקא משום כך לנצח בגדול

תוך ביטול מס , יונות צבאית מוחלטתתשיג ישראל על, רובוטיקה שתעשה את העבודה

 . והורדת דרסטית של הוצאות הביטחון, של טובי בנינו,  הדמים

הפכה ישראל בעל כורכה למובילה ונחשונית גם בתחום , כמדינה שעצם קיומה מאוים

היוזמה , היצירתיות, נרתם לצורך הקיום הפיזי, הגניוס היהודי הטבעי. הצבאי והביטחוני

הולידו ניצחונות חשובים בתחום , חברו עם צורך הקיום וביחד, היהודיתוהאינטליגנציה 

יצור ויכולות בתחום , על אף שישראל וויתרה על פיתוחים חשובים, הטכנולוגיות הצבאיות

ב שנבעו מהפיכתה מתוך התמסרות ברצון של "דרישות ארה והביטחון בגלל הצבא

  .מסוימתב במידה "ארה ישראל למעין מדינת חסות של

..  עדיין מהווה שחקן מוביל בתחום החדשנות הטכנולוגית הצבאית והביטחוניתישראל 

וצורך הקיום הפיזי דוחפים את עם , היעוד היהודי בעת הזאת מאידך, הגניוס היהודי מחד

 . לשמש אור לגויים הלכה למעשה גם בתחום הצבאי, ישראל בארצו

עם ישראל עדיין צריך , ובידי העם אלוקים משאיר תמיד לבסוף את הבחירה בידי האדם

לעומת סטייתו אל דרך החטא שהיא גם דרך האבדון שהעצימה , חייםדרך הלבחור ב

חייבת לכלול בתוכה גם את הבחירה , הבחירה בדרך החיים. מאוד מאז אוסלו

לישראל כמדינה מאוימת מחד ומתוות דרך , בדרך הצבאית הביטחונית הנכונה

 . מאידך

בסבירות גבוהה שהצירוף של היותה  ניתן לצפות, המכשולים בדרךלמרות כל 

מחייב , יחד עם היותה המדינה המאוימת ביותר, מדינה טכנולוגית מתקדמת

המאופיינת בניצחונות טכנולוגיים  50-להיות הנחשונית בלוחמת המאה ה אותה

 . בראשם רובוטיקה, מדהימים שנמצאים ממש מעבר לפינה
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משולבת , מוציאה את החיילים משדה הקרב לוחמה-הרובו ,הרובוטיקה הלוחמת

המיירט כל מטרה במהירות  ,"נשק מהירות האור" ,עוצמהרב ה תותחי הלייזר עם

, העורף אפקטיבית וכלכלית של להגנת, יירוטאחוזי  90הרבה מעל האור ומשיג 

 . התשתיות ומחנות הצבא

פציה סבניגוד לקונ. תורת הלחימהכותב שורות אלו הציע כבר לפני כעשור מהפך בכל 

שמתבטאת ביישום רובוטיקה צבאית , שהייתה מקובלת בנושא ושעדיין שולטת בכיפה

 מתוך  לוחמה-לרובוהנכונה ביחס  שהתפיסהחשוב להבין  .כסיוע לחיילים בשדה הקרב

להוציא את החיילים משדה הקרב ולהחליפם ברובוטים לוחמים מכל הסוגים  מטרה

תורת הלחימה הרלוונטית . נשלטים מרחוק והן אוטונומיים וחצי אוטונומייםהן , והמינים

אלא , שלא רק שלא צריך יותר לוחמים שלנו בטווח הסכנהמשמעה  14-למאה ה

אם יש לך רובוטיקה , מזיק מאוד לשלוח את החיילים לשדה הסכנה, יותר מכך

ובמחיר , יותרשיכולה לעשות את העבודה טוב , לוחמת או ביטחונית מתקדמת

 . דמים תרתי משמע זול בהרבה

אי הבנה יסודית ובכך הפגינו  ב והן ישראל שקדו על רובוטיקה מסייעת לחיילים"הן ארה

מאי  קוצר ראות זה נבע בין היתר. לוחמה המתקדמת-ביחס לרובו בתורת הלחימה הנכונה

 ו בתחוםוהשלכותיו ומשמעותתאוצה הטכנולוגית ה של הגורם הדומיננטי שלהבנה 

שקשה היה לחלום  תקשורת נתונים למשל כבר כיום מתאפשרת, כך  .לוחמה-הרובו

 יכולותמשתפרת במהירות  . והתאוצה נוסקת מעלה בקצב הולך וגדל, עליה לפני כעשור

שמתוגברת על ידי , לוחמה אוטונומית-כמו גם רובו, על כלים רובוטיים שליטה מרחוק

הבינה המלאכותית  . בעקומה מעריכית כפולהשאף היא נוסקת , בינה מלאכותית

עליונות מוחלטת על הלוחם האנושי , מקנה לכלים הלוחמים אוטונומית, התפקודית

זמן התגובה הקצר , שהרבה פעמים בכל זירות האיומים, במהירות התגובה ביחס לאיום

דלה הרובוטיקה האוטונומית גם רוכשת מיומנות הולכת וג. הוא החיוני להצלחה במשימה

שיאפשר לה לאבחן בין מטרת אויב או מטרה  (patern recognition) ביחס לזיהוי תצורות

 .  ווידוא מטרות אנושיות, אלא גם זיהוי פנים, ידידותית

תותחי הלייזר רב   הוא מערכות, הבט חשוב נוסף של עליונות טכנולוגית אוטונומית

שפורס   הלייזר המוטס LBLוה  הסקייגארד, הנאוטילוס – נשק מהירות האור -העוצמה 

נשק הלייזר גם  . על ידי יירוט אוטונומי של מטרות הגנה אפקטיבית על העורף והתשתיות

אבל בשלב זה מערכת הביטחון . לא רק להגנה, יכול בעתיד להיות מוסב למתקפה

לפח האשפה , הצלחה 400%שנוסה ושהוכיח קרוב ל , השליכה את תותח הלייזר שקיים

 . ורתרופ גרונמן שבניו מקסיקובמחסני נ

ין שיעור לא בסיוע לחיילים ארובוטיקה צבאית משיגה מכפילי כוח גדולים ל

הוצאת החיילים  .אלא מתוך הוצאת החיילים בשדה הקרב, בשדה הקרב

דבר זה בלבד עושה . מתוך בונקרים מוגנים" בלוחמים החדשים"מהסכנה ושליטה 

נוצר גם שינוי . הן טקטית והן אסטרטגית, הרובוטיקהשינוי כמעט מוחלט ביכולותיה של 

לא רק , משום שבפעם הראשונה בכל ההיסטוריה האנושית, מלחמההיסודי בכל הנושא 
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את התוצאות הטובות ביותר בשדה הקרב , אלא ההפך, שאין צורך יותר לסכן חיי לוחמים

אם ניתן להשיג , זאת ועוד.  ניתן להשיג דווקא ורק מתוך הוצאת החיילים משדה הקרב

איוולת לשלוח הרי זה פשע ו, יותר ללא סיכון חיילים ותטוב ,תוצאות בקרב ובמלחמה

הבנה של תובנה זאת ושינוי רדיקאלי בתורת המלחמה והביטחון . הסכנה ותחיילים לשד

על פני כל הקשת הביטחונית , של ישראל תוביל לנסיקה ביכולותיה הצבאיות, בשל כך

 . מלח הארץ מהיות מוקרבים למולך המלחמה, תוך הוצאת הלוחמיםוכל זאת , צבאית

, מחיר הדמים שנדרש לשם כך, כל עוד מחייב צורך הקיום את קיומם של הלוחמים בקרב

אילולי מחיר זה לא הייתה ואולם  , גבוההיה מחיר , במיוחד במלחמותיה של ישראל

נטל חמור עקב יכולותיה אולם משעה שמחיר זה הפך ל. ישראל קמה ולא הייתה שורדת

מיותרים נעשו גם קורבנות אנושיים ונפגעים , של הרובוטיקה המחליפה את הלוחמים

 . ואולי פשע מלחמה של המדינה כנגד אזרחיהומזיקים 

תורת האתיקה והמוסר של לנוגעת , הרובוטיקה המוציאה את החיילים מטווח הסכנה

קו מנחה  , כמודל אוניברסאליאשר אף היא נועדה לשמש , מדינת הלאום היהודי

עם השואב את כוחו מהדרישה המוסרית החרוטה באחד מנדבכי היסוד של  אוניברסאלי

משמעו כאן לשים קץ לפולחן מולך המלחמה  לא תרצח! לא תרצח –ישראל משחר קיומו 

 לך את היכולתכשיש , איסור חמור להקרבת בנים בקרב. בקרב בניך תוך הקרבת מיטב

גם . רובו לוחמה שעולים בהרבה על הלוחמים בשדה הקרב פיזיתחלופות להצבאית 

דוגמה ומופת ותכנית פעולה לתיקון , ישראל לשמש אור לגוייםבנושא המלחמה על 

 . העולם

 ההגנה מעבדות יום בשם מסוגו הראשון האירוע של השיא מרגעי אחד: "פוסט וושינגטוןמתוך 

. CICADA  צרצרים מיקרו המכונים חדשים טיס כלי של ההדגמה היתה במאי 41- ב בוושינגטון

,  ידך בכף לשבת ויכולים רגל 05,555 בגובה צבאיים ממטוסים לפרוס שניתן, אלה טים"מזל-מיקרו

 ולא צבאית ארבה מכת על חשוב. מלחמות לניהול בדרך הבא הגדול הדבר את לייצג יכולים

 " .צבאיות פלישות

  טי"מזל הטלת כוללים האמריקאי הצי של המחקר מעבדת ידי על שתוארו מהתרחישים חלק"

CICADA    שהם ברגע כוחות לתנועת לצותת יכולים הם שבו, אויב לקווי מעל רגל אלפי עשרות 

 בדרכים במחסומים פעילות או תנועה על מושג לספק עשויים הם, למצער. במיקרופונים מצוידים

 מסוגלים להיות גם עלולים הם, מגנטיים חיישנים מוסיף אתה אם. קשה שטח ומתוך אל המובילות

 " .המים לפני מתחת צוללות תנועת לאתר

 לקחת כדי נחוץ להיות שעשוי מה הם הצרצר כגון זעירים חידושים, סימטרית-א לוחמה של בעידן"

 ב"ארה צבא אם לעצמכם תארו. ואפגניסטן עיראק כמו במקומות האויב שטח לתוך המאבק את

 אחר בחיפוש פקיסטן או אפגניסטן של הרריים האזורים מעל כאלה צרצרים מאות להשיל היה יכול

 " .יותר טובה מטאפורה היא' בשמיים חרק כנפי,  'הקרקע על מגפיים"מ תשכחו. לאדן בן אוסמה

 

 לקרוא דרור לדמיון ולקלוע למציאות



111 
 

. פרמטריםבניסיון המבצעי ובעוד , בדמיון, ב ביצירתיות"ישראל אף עולה על ארה

התמקדות והשקעה בתחום יכולים להניב בטווח קצר למדי את ההיתכנות של התרחישים 

אך , התרחישים הללו אינם מתיימרים לנבא את שעומד להתרחש: המתוארים להלן

את ההיתכנות  ,מציגים בהתבסס על התאוצה הטכנולוגית ופיתוחים שכבר קיימים

 . של תרחישים אלוההנדסית והמבצעית 

זעיר שיורה צרעה רובוטית אוטונומית למחצה או  3ם"אתה שולח כטב, לנטרל  מטרה כדי

כלי = מ "כתב)ט "או מזל המצוידת למשל בכנפי שפירית ,לפי בחירה, מרחוקנשלטת 

. המאפשרים אופטימום של ריחוף ועקיפת מכשוליםקופטר -קוודרו( טייס בלתי מאויש

והרעל , הצרעה עוקצת את המטרה, לךהחיסול עצמו איננו נזקק לירי מרעיש ומלכ

. בלתי מעורביםעושה את העבודה מהר ואלגנטי וללא נפגעים " הצרעה"הקטלני בעוקץ 

, שגורם למכת בכורות, אכן תהיה מכת ארבה רובוטי, אולי מכת הארבה המודרני

 . שמכריעה את האויב

הנחש זוחל . המצויד בבינת זיהוי תבניות משוכללת יםרובוטי יםאפשר לשלוח גם נחש

 טרקטורון אוטונמי החודראו . וזהו, יורה כדור, מזהה את המטרה, דרך מנהרות ומחילות

אב טיפוס ראשוני ואולי . את מטען הנפץ הנדרש ומשמיד המנהרהאיתו נושא , נהרהלמ

ראה להלן המאמר  .הטכנולוגיות האלה קיימות, יותר מכך של נחש רובוטי זה כבר קיים

 . שרגא כנגד מנהרות הטרור שגם הוא הושלך לפח' פעל הפיתוח של פרו

רחפנים רבי , הקטנים או הגדולים, לאחרונה נעשו פופולאריים הרחפנים הזעירים

כאלה כבר . ככל שיעלה הדמיון, ויכולות מבצעיות, בעלי כושר ניידות פנטסטי, הרוטורים

ולכן גם פה צריך , ורארגוני טר שכבר נפלו לידיויתכן מאוד  נמכרים חופשי בשוק האזרחי

  .להינתן מענה מהיר של עליונות טכנולוגית

י פי 'לרבות ג$  1000בפחות מ בשוק האזרחי החופשירחפן ארבע רוטורי משוכלל לרכישה , בתמונה

על .  חזרה אוטומטית לנקודת השיגור ועוד, בזמן אמת למפעיל מצלמות המשדרות, אס משוכלל

 ראה להלן. מבלי לסכן לוחמים, כזה התקינו כבר כלי ירי אוטומטי המאתר את המטרות בדיוק רחפן

      PHANTOM 3 PROFESSIONAL QUADCOPTER DRONE 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YHWE_Q_QB7C  

                                                             
 ט"מל ,ללא טייס בעגה מטוס ,כלי טיס בלתי מאויש 3

https://www.youtube.com/watch?v=yHwE_q_qb7c
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הם רק קצה הקרחון של הפוטנציאל הבלתי נדלה , הקיימים היום בשוק דגמי הרחפנים

במבנה ) עוקצי החרקים הרובוטיים. טים מכל הגדלים ולכל המטרות המבצעיות"מזלשל 

יכולים להיות מצוידים גם בחומר  (או בכל מבנה אחר, או שפיריות, של רחפנים רוטוריים

שמתקשר , יפ ממוזער'בה בו בזמן צשותל , המשתק את המטרה לפרק זמן נתון, הימום

צריך רק  .ליעדים המבוקשיםומאפשר אופציות פעולה שונות בהתאם , עם המפעילים

קשת . הנחשים ולווייתני האוויר מוכנים לפעולה, והצרעות, לפתח ולשכלל קצת יותר

או תתקיים  ,שההיתכנות הטכנולוגית שלהם כבר קיימת, רחבה ומגוונת של אמצעים

נדרשים עוד פיתוחים , כמובן. על יוצא של התאוצה הטכנולוגית הנוסקתפו, בקרוב

לוחמה -בפיתוח והטמעת הרובו, וכאן יש להשקיע את עיקר תקציב הביטחון, ושכלולים

היכולים לשהות כמעט ללא , ממטוסי ענק מתודלקים אווירית. בצבא טכנולוגיה לישראל

ומתחת לפני  ביבשה ובים, באוויר, םיטור וכל מה שביניהנעד ליבחושי , הגבלה באוויר

 .הקרקע
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ויחליף את הלוחם , יכול להפוך לאוטונומי או נשלט מרחוק, שכבר קיים, הרובה המרחף 

 . קרבשדה ההרובאי ב

-is-weapons-autonomous-offensive-on-ban-proposed-//www.kurzweilai.net/thehttp:

-and-unrealistic

-dangerous?utm_source=KurzweilAI+Daily+Newsletter&utm_campaign=2b3ba12420

281894737-2b3ba12420-1&utm_medium=email&utm_term=0_6de721fb33-946742-UA  

בטרם , שהמחשה ממנה מוצגת בסרטון, לוחמה-את הרובו על ישראל להזדרז ולאמץ

יאמצוה ארגוני טרור ויזכו בכך ליתרונות עדיפים על פני הלוחמה האנושית 

 מהלחצים כתוצאה נמנע בלתי כנראה בנשק החימוש רוץלמ החשש. הקונבנציונאלית

לכן חובה להשתחרר מהמנטאליות של לוחמי הפרשים שאבד . לחימה של התחרותיים

כדי להכריע את , מעופפים רובוטיים טנקים עם בעתיד להילחם אם לא נוכל .עליה הקלח

 .יעשה זאת האויב לפנינו, המערכה

. לוחמה וזוהי תורת הלחימה הנכונה של הרובוטיקה הצבאית-זוהי פרספקטיבת הרובו

אך , נראה שכיום תובנות תורת הלחימה הנכונה מחלחלים יותר ויותר למקבלי ההחלטות

 .  החדירה שלהם ליישום המבצעי איטית מאוד ולא הובנה עד תום

בשלבי תכנון , F-35-ה, נציין שמטוס הקרב מהדור האחרון, להמחשת ההתפתחות

וגם סיכוייו לא ברורים כיום בגלל , צפוי להיות מטוס הקרב המאויש האחרון, ב"בארה

י מאוישים מכל הגדלים כלי טייס בלת, מים"לעומת זאת הכטב. הוצאות הפיתוח העצומות

נמצאים בתאוצת פיתוח עצומה והם החלו להחליף את מטוסי , והסוגים ולכל המטרות

אכן לא . מבצעים מכל הסוגים ולכל המטרותויוכלו להחליפם בהקרב ולא ירחק היום 

 . אבל העליונות הטכנולוגית תאלצם לעשות זאת, בנקל יוותרו הצבאות על טייסי הקרב
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זמן עד שתתברר עליונותה של הלוחמה האווירית הבלתי מאוישת על פני  זה רק עניין של

מים "לכטב, לעומת המטוסים המאוישים. מטוסי הקרב המאוישים מהדור המתקדם ביותר

התאוצה הנוסקת של יעילות הכלים , שנית; עלותם הנמוכה, ראשית. יתרונות מרשימים

עקב  ,הטייסים סיכון, יתשליש; בכל המערכים המבצעיים בתחום ההגנה וההתקפה

; יכולתה של הרובוטיקה לנטרל איומים באופן כירורגי. לוחמי האוויראכילס של ה

תיעוד מלא של , שישית, צמצום דרמטי של הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים, חמישית

 על מנת לנטרל את פגיעתה הרעה של מתקפת הדלגיטימציה, פעילותם המבצעית

ההיתכנות הטכנולוגית לפיתוח מהיר של כל אלה קיימת .  האנטי ישראלית מבית ומחוץ

ואף מתבקשת ותאפשר לישראל מכפילי כוח שספק אם הקברניטים מודעים לכל 

כל תורת הלחימה והביטחון עומדת להשתנות תכלית שינוי עם השתנות . השלכותיהם

ְ . טכנולוגיות הלוחמה והביטחון יביאו , יְַתרו את החיילים בשדה הקרבדווקא מתוך כך שי

 . אך גם האסטרטגיות, לידי אופטימום את היכולות הטקטיות

 

לא רק שניתן להשיג ניצחון בקרב ובמלחמה הפיזית ללא קורבנות ונפגעים , יתר על כן

אלא שדווקא מעורבותם של לוחמים בשר ודם , בצד בעל העליונות הטכנולוגית

ון הטקטי והאסטרטגי הגדול ביותר המונע מלמצות היא החיסר, בטווח הסכנה

אם דווקא  .את היתרונות החשובים של הלוחמה הטכנולוגית המתפתחת במהירות

הרי מתבטלת ההצדקה המוסרית , הוצאת הלוחמים מקנה את היתרונות העצומים הללו

אנו מתקרבים במהירות . להקריב את מיטב הבנים על מזבח המלחמה לצורך ההישרדות

לשלב שממנו ואילך מעורבות הלוחמים בטווח הסכנה מהווה בעצם הקרבת קורבנות 

, משום שדווקא מעורבותם פוגעת ביכולת הצבאית, פולחן המולך החדש, אדם לשווא

ודווקא היותם מבוצרים ומוגנים היטב רחוק מטווח הסכנה ומנהלים את הלוחמה כולה 

יכולות , ניטור, יכולות מודיעין, ר על כןית. תסייע להשיג את יעדי הלוחמה, בשלט רחוק

יאפשרו גם , יכולות פגיעה כירורגית מדויקת של יעדים מובחנים בקפידה, בקרה ושליטה

לאויב הנפשע יש עניין שקורבנות שדווקא , צמצום דרסטי בפגיעה באזרחים חפים מפשע

ינטרנט אבתקשורת וב שקרית בהנחילם לישראל נזק קשה בלוחמת תעמולה, רב בקיומם

עצם , שנועדה לכרסם בערך אסטרטגי חשוב ביותר של הביטחון הלאומי הכולל

 הלגיטימציה של ישראל

עלות הייצור של טנק רובוטי וכל כלי רובוטי . כדי להמחיש מעט יותר ניקח לדוגמה טנק

, טנק כזה הוא קל הרבה יותר. מעלות ייצורו של כלי מקביל מאויש% 20-ל% 40היא בין 

טנק כזה הוא גם אוטונומי או . ור ועם זאת בעל כוח אש שאינו נופל מטנק מאוישזול לייצ

. בתרחישים מוגדרים הוא אינו צריך לחכות לפקודה מהמפעיל שלו, כלומר; חצי אוטונומי

. וכוח האש שלו אינו נופל מזה של טנק מאויש, אם יורים עליו הוא יורה בחזרה, למשל

איש לא , לא קרה דבר -וים של טנקים רובוטיים בשדה הקרב אפשר להקריב אחוז מס

ובכל מקרה העלות נמוכה הרבה יותר , חלק מתקציב הביטחון, זוהי עלות הלחימה -מת 

והם , ערנותם מרבית, טנקים אלה אינם מתעייפים. מהעלות של יחידה מאוישת מקבילה

משקלו של טנק כזה יהיה . אף הן בלתי מאוישות, מקושרים על ידי נקודות ממסר מוטסות
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משקלו הקל של הטנק . משום שאין צורך למגן אותו בשריון, ממשקל טנק רגיל% 40-כ

במקום שריון הוא  ממוגן על ידי . מאפשר מהירות הגבוהה בהרבה מזו של טנק מאויש

או מערכות מקבילות של הגנה אקטיבית לרכב , מעיל רוח, ט"מערכת חדשנית נגד נשק נ

להעריך את מסלול היירוט , ט"לגלות ולזהות בזמן אמת איומים מנשק נ קרבי שתפקידן

במקום שישבו . ולהשמיד אותו הרחק מהרכב שעליו מגנה המערכת, האופטימאלי שלו

, הוא מופעל על ידי עילויים אנושיים, בטנק חמישה לוחמים מיוזעים שלא ישנו יומיים

ומתוגברים על ידי מיטב ,, צעיםהפועלים בריכוז מרבי בבונקרים מוגנים עם כל האמ

הבינה המלאכותית התפקודית ושאר פלאי הטכנולוגיה שיכולים להבשיל מהר אם רק 

 . יהיה בהם חפץ

והם  , ל"כבר נכנסו לשימוש בצה, מים או ספינות קרב בלתי מאוישות"בשלב הנוכחי כטב

לו , מאוישיםלגבי כלי הטייס הבלתי . מתחילים להחליף את הלוחמים בהדרגה ובשוליים

ולהוציא כמעט כליל את , אפשר בנקל להאיץ את ההתפתחות שלהם, רק יהיה הרצון

הרוב המכריע של היעדים והמטרות . הצורך במטוסים מאוישים למשימות קרב מסוכנות

גם , ל כל הלוחמהלאך הוא הדין ביחס לכ. ניתן להגשמה במטוסים הבלתי מאוישים

 . בים וגם במעבה האדמה, ביבשה

יש להבין עד תום את יתרונותיה ולהביאם , יש להאיץ את המהפכה ולהתבסס עליה

חייבים לגמוע אותה , אך הדרך כולה עוד ממתינה, שני צעדים כבר נעשו. לאופטימום

 . במהירות

נכות , ותפציע ,לראשונה בהיסטוריה יכולה להתנהל הלוחמה ללא אובדן חיי הלוחמים

  .בעל העליונות הטכנולוגיתגופנית ונפשית של לוחמים בצד 

איזו הצדקה תהיה בעתיד להקריב לוחמים כי , צפון כאן גם שינוי במוסר הלוחמה

אם ישנן יכולות רובוטיות שיכולות לעשות את , בשר ודם למולך המלחמה

, פוגע באופן מוקפד, זריז יותר ומדויק הרבה יותר, אלגנטי יותר: ואף טוב יותר, העבודה

וועדות חקירה וגינויים  ,חוסך פגיעה בחיי אדם; במטרות המוגדרות היטב אך ורק, כירורגי

 . וכל זאת ללא מחיר בדם בצד שלנו, תקציב הביטחון בהרבה אתמוזיל , ם"של האו

כל המלחמה , הוא לוחמת הסייבר, נחלוף ביעף על היבט נוסף של החדירה הטכנולוגית

ובעצם השליטה , והבינה התפקודיתהמחשוב , שמתנהלת היום בתוך מערכות התקשורת

מערכות התקשורת ומה , כורים גרעיניים, על כל המערכות המורכבות לרבות תחנות כוח

לכן חשוב . פגיעה במערכות המחשוב של ישראל עלולה להוציא אותה מכלל פעולה. לא

למקרה של פגיעה באחת  תויִַתירות של המערכ, redundancy-גם ביזור הסייבר ספייס ו

, יוכלו לסייע לשיתוק מערכות התקשורת" סייבר לוחמה"התפתחויות מרשימות ב. הןמ

וגולת הכותרת , לשיתוק מערכות ייצור ותשתיות של האויב, הבקרה והמחשוב של האויב

טכנולוגי ואין  מרוץ יתנהל גם כאן. פגיעות קשות במערכי הייצור הגרעיני שלו -שלהם 

  . בולישראל ברירה אלא לנצח 
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ליחידות לצרפם כיום  ,מבריקים ביותר שיש בעם היהודיהמוחות העל ישראל לגייס את 

 כךעל כל מה שמשתמע מ, ולהעניק להן את היוקרה של סיירות העילית, טכנולוגיות

תחליף את הסיסמה " הטובים לצבא טכנולוגיה. "לגבי המוטיבציה של המתנדבים

לחשוב מחוץ , להמציא, לל כל הזמןלשכ, לתדרך, לשפר ללא הרף  ".הטובים לטייס"

עם , טובי המוחות יושבים: להשיג את היעד , לגייס את מיטב הגניוס היהודי, לקופסה

 .בבולמוס של פעילות יצירתית, מיטב התקציב ועם מיטב עולם הסייבר ספייס המתוגבר

מרכזי , אלא בתוך מעבדות מחקר, בלאות ובנכונות הקרבה פיזית'לא בהסתערות על ג

 . יישום והטמעה, יתוחפ

כאשר לצורך , לגייס לגיוס חובה מלא של כל העם יהיוהצדקה והיגיון לא תהיה יותר 

 . מהמחוננים ביותר 5%ההפעלה נדרשים רק 

אולם . לתקוף ולשנות את הזירה ,להגן, צבא טכנולוגיה לישראל ממתין לאות להיבנות

הוא , הנושאים הדורשים שינוי גם כאן כמו בכל יתר, ברור שהמכשול התודעתי פוליטי

שהמלחמה , היסטוריה-לשם כך צריך לשבור מוסכמות שמקורן עוד בפרה. ב אכילסקע

 . הפיזית כרוכה מבלי הפרד בדם הלוחמים הנופלים והנפגעים בקרב

לוחמה אוטונומית לעומת רובוטיקה נשלטת -תרחישי רובו

 והמסקנות העולות מהן מרחוק

 לוחמה האוטונומית-מבוסס בחלקו על מאמרו של חוקר הרובו

former U.S. Army officer and autonomous weapons expert Sam Wallace 

http://www.kurzweilai.net/the-proposed-ban-on-offensive-autonomous-weapons-is-unrealistic-and-
dangerous?utm_source=KurzweilAI+Daily+Newsletter&utm_campaign=2b3ba12420-UA-946742-
1&utm_medium=email&utm_term=0_6de721fb33-2b3ba12420-281894737  

 

ב או ישראל לא "בין היתר שאם הצבאות המובילים של מדינות כמו ארה עולהמאמר זה מ
לוחמה של -הם ייפגשו מהר מכפי שהם מצפים ברובו, לוחמה-יאמצו מהר את הרובו

כדי לזכות  שלהם מנצל מחדל חמור כשהאויב אך, טכנולוגית מהם הנופלהאויב 
-לאמץ את הרובו יאלצוהצבאות המתקדמים , במילים אחרות. בשדה הקרב ביתרונות
של  והפעם גם מרוץ חימוש, מכוח אילוצי מרוץ החימוש שאינם עומדים מלכת, לוחמה

. יהאדי למיניו'ארגוני טרור ג רובו לוחמה מול  

 צבאי ציוד על בכוחו לגבור הסבה שעבר, שניתן לרכוש בשוק החופשי זרחיא ט"מזל

 נמשיך אם גם, יתר על כן  .בקרב אדם בני ידי על שמופעל בהרבה יקר ומשוכלל, עדיף

 על עוינת והשתלטות אלקטרונית פריצה מפני ,הקונבנציונאליות ההגנות על לשמור

 מערכות נגד הגנות ליצור נדרש עדיין, תגרעיני צוללת או, גרעיניים כורים, קרב מטוסי

 מלחמה כלי על פיזית ולהשתלט להסתנן לנסות שיכולות האויב של לוחמה-רובו

  .שלנו אלה מאוישים
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 וזעירים זריזים מרחפים רובוטים אלפי כנגד כיצד נלחם, לוחמה-אם נזנח את הרובו

 על הנשלטים כלים חמישה או ארבעה רק לך יש אם, שלך אזרחי או צבאי ליעד יפלשוש

  .אותם וליירט לאתר שמנסים אדם בני ידי

 מהלחצים כתוצאה נמנע בלתי כנראהלוחמה הוא -ברובו החימוש רוץלמ החשש

 להילחם יכולים שאנחנו כדאי להשתחרר מהקונצפציה לכן. חימהל של התחרותיים

 .סוסים פרשי של הגנה מנטליות באמצעות, מעופפים רובוטיים טנקים כנגד בעתיד

 ט"מזל מערכות אם מוכנים להיות מאתנו ימנע תאוטונומי לוחמה-רובוב צבאי פ"מו עצירת

יכולת זאת של האויב . על ידי האויב צבאי לשימוש יומרו, דומים דברים או, אזרחיות

 קל יותר שהרבה משום, מתאפשרת, לוחמה-לרכוש מערכות אזרחיות ולהסב אותן לרובו

. חדשה טכנולוגיה לפתח מאשר קיימתשכבר  טכנולוגיה צבאי לשימוש להסב ומהיר

 שהדוקטרינה לפני שנים עשרות כמה וטנקים מטוסים לנו היו :אקטיבי-פרו תכנון

 תמיד כלל בדרך צבאית מנהיגות של הדמיון. פותחה בקרב יעילה בצורה בהם להשתמש

 צנזורה לבצע נטייה יש הממשלה של לבירוקרטיה. הטכנולוגיה של היכולות אחרי מפגר

 המלחמה שתפרוץ עד, פטון' ורג'ג או מיטשל בילי כמו מאנשים רעיונות על עצמית

 .הבאה

 .לשקול שיש אחרים תרחישים כמה

 נלחם ואתה שנייה בשבריר קורים דברים, שניות במקום .הבזק במהירות פתע התקפת. 4

 מרגמה פצצות או רקטות במקום ואינטליגנטיות אוטונומיות מעופפות מכונות כנגד

 חסרות תהינה אנושית במהירות אינטראקציות, במצבים כאלה. אליהם היית רגיל פשוטות

 מערכת רק: האדם של באחריות יישארו לבדן לאש ואישור איום אימות אם גם, ערך

 .האיום את להביס מסוגלת תהיה רק לחלוטין אוטונומית

 זה ופנים דיבור לזיהוי מלאכותית בינה בעל אוטומטי ט"מזל לדוגמה: תקשורת אובדן. 1

, האיסלאמית המדינה של טרוריסט של קולו את זיהה הוא שבה, לתוך מנהרה הגיע עתה

ט אינו יכול לתקשר עם "בתוך המנהרה המזל  .שבוי אמריקני זיהה את פניו של זמנית ובו

 והדרך היחידה העומדת לפניו היא, מפעילו כדי לקבל ממנו אישור לבצע את החיסול

 .  לקבל החלטה אוטונומית לבצע את החיסול וכך גם להציל את בן הערובה

 לזייף ביכולת מצויד האויב של מלאכותית בינה בעל רובוטי ט"מזלתרחיש שבו : הונאה. 2

תרחיש זה . שלנו טים"המזל מאחד אנושי לבקר תשנשלח והווידיא הזנת את לחסום או

מזו של  ,יותר תליגנטיאינט להיותלוחמה שלנו -את הרובו לעצבמלמד שיהיה צורך 

 שונתה או לא שונתה שלהם אויהוויד אכן הזנת אם לוודא מסוגלים יהיו שהם כך ,האויב

  .זאת למנוע כדי נגד אמצעי ליישם ובו זמנית , האויב של חכם רובוטי ט"מזל ידי על

 להבטיח יוכלו ,חכמים רובוטיים טים"מזל רק שבו תרחיש לך להיות יכול דבר של בסופו

 .האויב של אמיתי חזותי זיהוי מקבלים שהם נכונה בצורה
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http://www.kurzweilai.net/the-proposed-ban-on-offensive-autonomous-weapons-is-unrealistic-and-

dangerous?utm_source=KurzweilAI+Daily+Newsletter&utm_campaign=2b3ba12420-UA-946742-

1&utm_medium=email&utm_term=0_6de721fb33-2b3ba12420-281894737  

 ושיבוש שלך במידע השליטה יכולת אז ,מידע הוא שהכול לבלש תגיע כשהטכנולוגיה"

 הצלחה של העיקרי הקובע הגורם את יהוו האויב של והשליטה, הפיקוד, התקשורת

 ." צבאית

 של המדע לדירקטוריון יועץ גם משמש קורצווייל .The Singularity Is Near ,קורצווייל ריי

 בעלת תוכנה יצירתל פרויקטכמוביל ה חברת גוגלל הצטרף הוא גם . האמריקאי הצבא

ביחס   לגמרי עומדים לפני דרך חדשהלטענתו אנו . ברמת בני אדם טקסט להבין יכולת

 .המידע ולניהול באינטרנט לחיפוש

  לאפשר לקברניטים דרגות חופש שלא היו בעבר

http://www.kurzweilai.net/the-proposed-ban-on-offensive-autonomous-weapons-is-unrealistic-and-dangerous?utm_source=KurzweilAI+Daily+Newsletter&utm_campaign=2b3ba12420-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_6de721fb33-2b3ba12420-281894737
http://www.kurzweilai.net/the-proposed-ban-on-offensive-autonomous-weapons-is-unrealistic-and-dangerous?utm_source=KurzweilAI+Daily+Newsletter&utm_campaign=2b3ba12420-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_6de721fb33-2b3ba12420-281894737
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ותורת , המודיעין, כוח האדם שלו, ל"המהפכה חייבת להתחולל בכל מערכות צה

ל הישן לבסוף ייוולד "מתוך צה. פריסת הכוחות, הלוגיסטיקה, מבנה היחידות, הלחימה

שעיקרו במיצוי יתרונות הטכנולוגיות , פרדיגמה שינוימעין ". צבא טכנולוגיה לישראל"

 .מהדור האחרון שעתה הפכו למציאות ושישראל באופן היסטורי הייתה נחשונית בהם

הדור האחרון מאפשרים ניסויים ומבחני בינה תפקודית ומחשוב מ, מערכות סימולציה

ובכך , יכולת הנדסית ומבצעית כוללת קודם ליישומם של הפיתוחים בייצור עצמו

הלוחמה הבלתי " .מאפשרים להאיץ את המחקר והפיתוח עצמו בתאוצה מעריכית כפולה

חייבים להפוך לשלושת הנדבכים " הסייבר לוחמה"ו" הלייזר רב העוצמה", "מאוישת

דווקא משום שבכוחם להוציא הן , המהפכניים שיכולים לשנות לחלוטין את פני המלחמה

את הלוחמים והן את העורף מטווח הסכנה ולמצב את ישראל בעמדה חדשה של עליונות 

מכפילי הכוח האמתיים שיכולה להשיג . צבאית אסטרטגית וטקטית שטרם שוערה

יכולים לתת מענה מבצעי " לישראלצבא טכנולוגיה "כתוצאה ממהפכת להשיג ישראל 

למרות זאת נראה שההתנגדויות בכל מערכות הביטחון . מוחץ מול האיומים הקיומיים

  כדברי בן גוריון, כי גם החדשנים שבהם הם עדיין שמרנים אדוקים, למהפכה הן רבות

 . לעומת האפשרויות של טכנולוגיות הלחימה החדשות (כמובא לעיל)

, מדענים, יוכל לגייס את הגניוס היהודי ישראלי, של ישראל "החדשפרויקט דימונה "

אלביט ושאר , התעשייה האווירית, תאגידים, חברות, מתכנתים, מהנדסים, טכנולוגים

שהתפתחו והבשילו ושעליהן מוטלת הצטיידות , צבאיות-החברות הנחשוניות הטכנו

ישראל . ינסקוך היכולות א, עלויות הביטחון הכוללות של ישראל ירדו. ישראל החדשה

 ללא הראשונים הניצחונות את להדגים ומפתיעים משתכללים מבצעים של בסדרה תוכל

 . האזרחי בצד נפגעים מינימום עם גם הלייזר ובזכות ,הישראלי בצד נפגעים

 וישתפרו ילכו הטקטיות שיכולותיה צבאית רובוטיקה מתפתחת בישראל והן ב"בארה הן

 המהנדסים של היצירתיות ,בטרור בלוחמה המדינות שתי של המשותף ניסיונן .במהירות

 הם ,הנושא לקידום להזרים אמריקה שהחלה העתק ומשאבי ,בישראל והטכנולוגים

 שיתופי .הלייזר נשקי בשדה התרחשו שכבר חשובות דרך פריצות אותן את פשרוישא

 הודו עם ,ירופהבא מדינות עם ב"ארה עם ישראל של והכלכליים הביטחוניים הפעולה

 .הזאת במהפכה הגלומים היחסיים מהיתרונות דווקא להיבנות יכולים סינגפור ועם

        http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280445 

: יזם פתרון למנהרות זכה לתגובה ממשרד הביטחון
יש התנתקות. מיותר  

 
. שובל יזם קידום פרויקט רובוט נגד מנהרות ללא סיכון חיי חייליםשרגא ' פרופ

 אין צורך. עוד מעט התנתקות: במשרד הביטחון אמרו
 (07:11 21/07/14 ד"ג בתמוז תשע"כ: פרסום ראשון ,שמעון כהן)

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280445
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280445
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ראש המחלקה להנדסת תעשייה , שרגא שובל' מספר פרופ 4בראיון ליומן ערוץ 

על התכנית שיזם והוביל לפיתוח רובוטים שיתמודדו עם סכנת , אריאלבאוניברסיטת 

 .ל"של חיילי צה המנהרות העזתיות מבלי לסכן את חייהם

ל התמודד עם בעיית המנהרות "כאשר צה, הפרויקט החל לפני כתשע או עשר שנים"

שמסכנים את  כאב לי הלב לראות את החיילים. הרבה קורבנותשגבה בציר פילדלפי 

אני עוסק ברובוטיקה כבר שלושים שנה והיה לי רעיון . כדי לטפל באותן מנהרות חייהם

מספר שובל שיצר באופן עצמאי , "איך לטפל במנהרות בצורה שיכולה לחסוך בחיי אדם

היחידה שעיסוקה הוא פיצוח מוקדי האיום של , של חיל ההנדסה' יהלום'קשר עם יחידת 

 .המנהרות מרצועת עזה

, ביקר בשטח ובשטחי האימון, שר הראשוני נפגש שובל עם קציני היחידהבעקבות הק

לי ולא "שמע את צרכיהם המבצעיים ואת חסרונותיהם של הרובוטים שהיו אז בשימוש צה

נתנו מענה של ממש לתופעה ולאחר מכן החל בפיתוח אלטרנטיבות מדגמיות לרובוטים 

, "הנציגים של היחידה היו נלהבים". יעילים המותאמים למלחמה במנהרות של אותם ימים

הוא מספר ומציין כי מרבית החברות המייצרות רובוטים כיום אינן עוסקות בתחום 

בניגוד למנהרות כיום שבהם ניתן , המנהרות שהיו אז צרות ומותאמות לזחילת אדם

 .להעביר כלי רכב ובקר ואף גמלים

התערבות של משרד לאחר שהוכן האב טיפוס הראשוני של הרובוט הגיע שלב ה

המשרד סירב לתמוך במיזם כלכלית . אך משם הגיעה תשובה שלילית, הביטחון

וראשיו טענו שההתנתקות מגיעה בקרוב ועימה היציאה מעזה ומשום כך אין עוד 

 .צורך במאבק בתופעת המנהרות

התשובה שחזרה ונמסרה מכיוונו של משרד הביטחון הבין שובל כי לא היתה לאחר שזו 

פרסם מאמרים אודות המיזם שלו , תוחלת למיזם שלו והוא פנה לאפיק האקדמי תהיה

 .אך מעבר לכך לא קודם המיזם ,ורשם פטנט

שובל מציין כי גם במהלך הכנתו של המיזם לא תרם משרד ביטחון תקציב כלשהו 

משאריות תקציב של , הגיע מכספו שלו ,לקידומו והמימון למחקר ולפיתוח האב טיפוס

 .ב"אחר ומתרומתו האישית של יהודי תושב ארהמחקר 
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היה מתפתח במקביל למציאות הקיימת  ,שובל לו היה המיזם ממשיך' להערכתו של פרופ

 של עיקרו. מענה גם למנהרות הגדולות והמשוכללות של ימינו אלה בבשטח ומצי

את תנועת החפרפרת וממנה מגיע להישגים עבור הלוחמים מחקה  שלו הפרויקט

 .שמאחור

שרד הביטחון הייתה פחות מאחוז באשר לתקצובו של המיזם מציין שובל כי בקשתו ממ

. "אך לא היה שם מי שיראה את התכלית המתחייבת למיזם שכזה"' כיפת ברזל'קצוב מת

לדבריו במחיר של פצצת עומק אחת ניתן היה להשלים את הפרויקט ולהפוך אותו 

 .למבצעי

אומר שובל כי , בתופעת מנהרות הטרור המאבק המתחדש לנוכח, על תחושותיו כיום

אני מרגיש את אותן הרגשות . "וזרת אליותחושת כאב הלב הזכורה מלפני עשר שנים ח

לצערי לא . ובנוסף תחושת תסכול לאחר שאמרנו שהסיפור של המנהרות לא נגמר

. יש לנו את היכולת והפתרונות. יום אנחנו מבינים שאי אפשר להתעלםה. הקשיבו אז

להגיע ולחלוק עם , לו רק יידרש, הוא אומר ומביע נכונות, "צריך להשקיע משאבים

הגורמים הרלוונטיים את המידע שצבר לקראת פיתוח מחודש של הרובוט שיחסוך חיי 

 .לוחמים

 

 'ג"י פרק

 יםתרחיש - לישראל טכנולוגיה צבא

 יכולות הדגמתל

 דבק עדיין  ,הנוכחי ל"צה בפועל  ."לישראל טכנולוגיה צבא"ל עתידני תרחיש כאן מוצג

 שמרנים הם ,הביטחון קברניטי לרבות ,הבכיר הפיקוד ורוב הישנה הלחימה בדוקטרינת

 לקונצפציה מכך יותר ועוד הלייזר תותח כמו המהפכניים לחידושים שמתנגדים אדוקים

  .הלוחמ-ברובו הלוחמים החלפת של

 

 בו  "טכנולוגיה חומת" במבצע הראשון לניצחונו זוכה  ל"צט 'לישראל טכנולוגיה צבא'

 שהקנתה הרחבים הטעות שולי ידי על גם התאפשרה ההצלחה .הלייזר תותחי שולבו

 ותפיסות נפשיים חסמים הסרת האיץ המבצע .יורדות מבצעיות ועלויות ,לוחמה-הרובו

 הצבאי פ"השת ארצות ובשאר ,בהודו ,ב"בארה המזוינים הכוחות בקרב גם מיושנות

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280471
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 חדרה ההגנה ובמשרד בממשל ההחלטות מקבלי אצל .במהירות לקדם ישראל שהחלה

 בכיר כשותף ישראל ;אדם חיי סיכון וללא טוב יותר הרבה לנצח שאפשר ההכרה

  .וייצור פיתוח למחקר ניכרים לתקציבים זוכה המוביל וכנסיין ב"לארה

 תקציב ועודפי ,לאומית הישרדות כפרויקט ,שיא במהירות בוצעה הצבאית המהפכה

 הטכנולוגיות מנעד של והטמעה יישום ,אימון ,פיתוח ,להצטיידות דיחוי ללא מוקצים

 ,העוצמה רבי בלייזרים סוף סוף הצטיידה ישראל .הלוחמה משמעות את ששינו ,הללו

 לאותה אותם והפכה ,להפליא קצר בזמן אותם שיכללה ,והמוטסים ,הניידים ,הנייחים

 חומת" במבצע כבר .השעות ששת במלחמת המדהים הניצחון את שאפשרה טכנולוגיה

 האור ירותובמה ביעילות אוויריים איומים ליירט יכולתה את ישראל הוכיחה "טכנולוגיה

 ִאפשר ,המאוישים והאוויר היבשה חילות צמצום .עליה שנורו הטילים למטחי מענה ולתת

 טילי אנטי הגנה מענה מתן תוך ,נחסכו יארדיםמיל ;הביטחון תקציב בהיקף כולל צמצום

 מערכות ושאר הברזל כיפות של ההצטיידות מתקציבי קטן בחלק ,אפקטיבי ורקטי

  .לכן קודם ישראל ברשות שהיו טילים נגד ההגנה

 ,העוצמה רב הלייזר את חדשני מבצעי לשימוש שמכניסה האומות בין הראשונה ,ישראל

 ,והטיל התותח ,הרובה את ,הקודמות המאות של הנשקים של חלקם את שמזער

  .האור במהירות ו פגיעה אחוזי 400 בנשק אותם והחליפה

 מאוישים בלתי טייס כלי כאשר ,ישראל של האוויר טכנולוגיות לחייל הופך האוויר חייל

 טי"מל .פעם של היקרים הקרב מטוסי את ממירים המשימות ולכל והגדלים המינים מכל

 .מגוונים ומשימות לטווחים לייזר בנשקי בהדרגה המצטיידים ,כירורגית והפצצה התקפה

  .האויב של כירורגי נטרול או סיור למשימות זעירים טים"מזל

 כמו והשליטה התקשורת שכלול על דגש הושם ,חדשניים לוחמה ערכימ פיתוח בנושאי

 ,מרחוק הנשלט הרובוטי בלוחם השכלולים .שטח רובוטיקת של התפקודית הבינה גם

 לרבות ,מרחוק הנשלטים הרכב כלי גם כך ,ממש האש בשדה החיילים את עתה מייתרים

 וכוח זריזותו ,קל משקלו ,המאוישים מהטנקים אחוז עשרה שעלותו מאויש הבלתי הטנק

 ,מתפעלים ומשם ממוגנים בבונקרים עתה חוסים האנושיים הלוחמים .קטלניים פגיעותו

 הטרור כנגד משתכללים מבצעים של בסדרה .נפגעים ללא ,הקרב את ומנצחים מנווטים

 להתרחש החלו ,בהיסטוריה הראשונה בפעם ,בעולם הטרור מוקדי ובשאר בלבנון ,בעזה

 מאוד חשוב שהיה מה ,וגם ,הטרור כנגד הלוחם בצד נפגעים ללא ראשוניםה הניצחונות

  .מעורבים בלתי אזרחים בקרב נפגעים מינימום עם ,לישראל

  :התנגדויות "מאוישת הבלתי הלוחמה"

עדיין קברניטי הביטחון והצבא נרתעים מקונצפציית , על אף היתרונות העצומים שנחשפו

 . שוברת את כל המוסכמות המקובלות ביחס לצבאאשר , צבא טכנולוגיה לישראל
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 תורות כל את שסתר ,קל לא תודעתי למהפך נדרשו ישראל של הביטחון קברניטי

 ללוחמה בנוגע האנושית היסטוריהל בסתירה גם שעמד מהפך ,כן על יתר .המלחמה

 היה ,ישראל מדינת של קיומה משחר ,מכך חשוב פחות ולא ,ההיסטוריה משחר .ומלחמה

 משום ,לדורותיה הלוחמה של הכותרת גולת ובהקרבה באומץ נפשו את המחרף הלוחם

 נוצרה כך מתוך .הסכנה בחזית הלוחמים מעורבות ללא לחימה התאפשרה לא שבפועל

 היא שהמלחמה ,לדורותיה הצבאית וההגות הצבאית הקצונה בקרב מושרשת תודעה

 הסולידריות של השדרה חוט את היווהש הוא ל"צה ,כן על יתר .שנלחמים אדם לבני עניין

 .הקרב בשדה בלוחמים התגלמו אלה כל ,והנחישות הדבקות ,הגבורה אתוס ;הישראלית

 .מלחמותיה בכל ישראל ניצחה הנפש ומסירות הקרבה ,יוקדת אמונה בזכות ,ועוד זאת

 לעצם הלוחם של הגבורה אתוס חיוניות .שורדת הייתה ולא קמה הייתה לא בלעדיהן

 לעיצוב רבה במידה תרם הישן ל"צה .בספק מוטלת הייתה לא ישראל של ההישרדות

 שסוע בעם המלכד הדבק את היווה ,האהוב העם צבא .הישנה ישראל של תודעתה

 סיני מלחמת את ,העצמאות מלחמת את שניצח ל"צה  .ועדות מחלוקות ,בניגודים

 .ישראל מערכות וכל כיפור יום מלחמת של הגבורה קרבות ואת ,הימים ששת ומלחמת

  .במהירות מהפכה לחולל צורך היה כן פי על ואף

 צורך היה אך ,האומה בתודעת מונצחים להיות חייבים היו אמנם לחימה ודרכי מיתוסים

 עיתונאי ,ל"המטכ קציני .אפשרית בלתי הייתה לכאורה המשימה .בדחיפות להמירם

 במה ,במוכר ,בישן דבקו רובם ,הפוליטיקאים ,בתקשורת הקהל דעת קובעי ,החצר

 משירות ההשתמטות .שוקע החל העם צבא לכן קודם שנים כבר ,מנגד .בו ששלטו

 השלום אתוס ובשל אוסלו בשל קשות נפגם גבורהה אתוס ,פחתו הגיוס אחוזי ,גברה

 בחלקים פשתה שליט גלעד קמפייןב שהתאפיינה כפי התבוסתנות רוח גם ,הכוזב

 וגבורת ההקרבה אתוס לערעור חלקם את תרמו אלו כל .הישראלית החברה של נרחבים

 מנהיגי ,ההחלטות מקבלי על שהשתלטה אוסלו נדת'ואג הפייסנות רוח בשל .הלוחם

 כרוך שהיה הדמים מחיר את מלשלם נרתעו לכן קודם שנים כבר והביטחון הצבא

 אומנם .הימים ששת מלחמת של זה כמו אף או ,כיפור יום מלחמת של זה כמו בניצחון

 ,גיבורים עדיין והמפקדים הקצינים ,השורה מן שהלוחמים הוכיח בעזה איתן צוק מבצע

 הלוחמה ,הבכיר הפיקוד מבחינת אך ,ארצם למען ,מכל היקר את להקריב מוכנים עדיין

 המאה של השנייה המחצית של המאוישים הצבאות תפארת ,ל"צה של המאוישת

  .סתום במבוי כבר נתונה תההיי ,העשרים

 .לישראל טכנולוגיה צבא של הקמתו עם העבר לנחלת הפכו אלה כל 

נבנה צבא מקצועי שעיקרו . צבא טכנולוגיה לישראל חותר לגיוס מיטב כוח האדם 

ממיטב הנוער  ,ומחוננים יצירתיים, מתכנתים, מפתחים, מדענים, מהנדסים, גיימרים

מטרתו . טכנולוגיה לישראל יוכל לבחור אותם בפינצטהוצבא , שיעמדו בתור להתגייס

במאבק ההישרדות וההתעלות של , תהיה לקדם ולהמריץ את הביטוי של הגניוס היהודי

העליונות הטכנולוגית מאפשרת השגת ניצחון תוך מזעור .  גם בשדה הקרב הפיזי, ישראל

לת הכזב של אויביה ובכך מקנה לישראל יתרון ענק כנגד תעמו, הפגיעה בבלתי מעורבים

שמיות ימושא האנט, שהפכה את ישראל בתדמית העולם לילד הרע של העולם



113 
 

זכויות אדם , שיכלה עתה להופיע בתחפושת של שוחרת צדק, הרשעה רומא, הגלובאלית

 .  ושלום

העניין האסטרטגי שבמרכזו , בכל ההיסטוריה האנושית. המלחמה תעלה רק בממון

כמובן לצד , היווה גורם היסטורי מכריע, יותר של המילהבמובן הרחב , עמדה המלחמה

ממלכות נפלו , יתרונות אסטרטגייםניצחונות צבאיים ו ממלכות עלו בגלל. העניין הכלכלי

היהודים עצמם גורשו לגלויותיהם בגלל , וחולשות אסטרטגיות בגלל תבוסות צבאיות

והשינוי , מלחמה להשתנותשוב חייבת ה, והנה כאן בנקודת זמן חשובה. תבוסות צבאיות

ואף חוסכת מאוד בדם נפגעים בלתי   הפעם הוא שהמלחמה איננה עולם בדם החיילים

 . מעורבים

 צבא טכנולוגיה לישראל 

 תרחיש להדגמת יכולות
 

, בינוניים ואף זעירים, גדולים כקטנים, לוחמים-פשטו הרובו, בבוקר לא עבות

, ברשת סמיכה של כוח ירי, האויבתוך דקות מועטות הם כיסו את כל שטחי 

 התבייתו עלחיש קל , מדויק אוטונומי איתור מטרות משופרת לצדתקשורת 

כמכת , מסיתים במסגדים, טרוריסטים מדרגות שונות, מנהיגי טרור, מטרותיהם

חיזבאללה , חמאס וכל אגפיו, דאעש וגרורותיו ,בכל ארצות האויב, בכורות

כלי טייס בלתי  –מים "הלוחמים היו בכלל כתב. הפושים במרחב כנופיותיוו

מרחפנים נושאי , וטוריים בגדלים שוניםר רביהליקופטרים   -רחפנים  -מאוישים

לזבובונים הליקופטרים זעירים שנשלחו למשימת  טילים או תותחי לייזר ועד

כדי להלום , של מטרות טרור שנבחרו בקפידה משוכללחיסול ממוקד ברעל 

, ספינות אוטונומיות וחצי אוטונומיות .ולהוציאו משיווי משקלו יהאדי'באויב הג

כדי להיטיב לדייק בחיסול המטרות , ים מכל הגדלים"שאף מהן שוגרו כתבמ

תותח הלייזר ולתוך תמונת המערכה נכנס גם . ולהימנע מהרג בלתי מעורבים

 . ביבשה ובים, באוויר המיירט במהירות האור כל מטרה

 

 . התוקף את העולם, יהאדיזם'שילוב כל אלה לכלל הבסת הג

העמדה ביחס לכל תרחיש ניצחון חייבת להתבסס על ההכרה שבלתי אפשרי ניצחון 

אין . ללא ההכרה עמוקה ומקפת בצדקת דרכנו, כלשהו על האויב שממולו ניצבת ישראל

מאבק הניטש כאן  חשוב וחיוני אף יותר ב, די בניצחון צבאי וביטחוני פיזי על האויב

ניצחון היעוד היהודי , ניצחון החיים על המוות, ניצחון הצדק על הרוע, הניצחון המוסרי

ניצחון  .הדיכוי והמוות על פני כוחות, השגשוג וחירות האדם, ניצחון הפריחה, והישראלי

 . על כוחות האופל, צבאות השם יתברך

מדגים  העתידי התרחיש, יחסות משמש כנקודת התיניצחון ששת הימים כאשר 

 ניצחון מהיר ביותר שבו ,מכל מקום. מלחמת ששת השעות,  ניצחון בן שש שעות
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שמשמעה להביס , שבו תונחת מכת מחץ, תביא ישראל לידי ביטוי את עליונותה הצבאית

וכאן מוצגת תמצית הדרך , הדבר יותר מאפשרי. הנאציזםכפי שהובס , אויבי האנושות את

 . להגשים זאת

משמעו , לוחמה הרובו, הבא לידי ביטוי בתורת הלוחמה המהפכנית תיקון עולם

שבו מוקרבים לוחמים  , לאורך כל תולדות האדם, להיסטוריית המלחמותהקץ 

לא תהיה הצדקה מוסרית להקריב חיי אדם למטרת השגת יעדים . למולך המלחמה

בלתי ו יהיה נואל ,בקרבכלוחמים המחרפים נפשם המשך השימוש בבני אנוש ; מבצעיים

 . מוסרי בעליל

מעבר לצבא טכנולוגיה . בנסיבות כאלה ניתן לבצע קיצורי דרך ולזרז את קצב הפיתוח

זה כמובן דורש שינוי מהפכני . נחוציםמשאבים הוהגיוס כוח אדם דרוש , לישראל

לוחמה -לרכוש ולהצטייד ברובו, לייצר, מחד כדי לפתח, בהקצאת תקציב הביטחון

לייתר ולהוציא מכלל שימוש את כלי הנשק הישנים המופעלים ישירות על ידי , דךומאי

שאם יתקבלו יעשו את , פוליטיות החלטות ןכל אלה ה ".החשופים בצריח"הלוחמים 

 . ההבדל הענק בנושא הביטחון הכולל של ישראל

היעד , להמחשה. הקברניטים יכולים להגדיר כל יעד שהם בוחרים: נדמיין שאנו כבר שם

 . הוא חיסול ממוקד של רשימת מנהיגי הטרור ומבצעיו

שתבונתם , הנקוטה כיום על ידי כוחות הביטחוןאיננו מתכוונים להמשיך בפייסנות האויב 

וכמה שיותר , צריך לחסלאת מנהיגי הטרור ". עם מסגדים אנחנו לא מתעסקים"היא 

שעומדים , ת ופייסנותהתרפסו, כל הנימוקים כנגד הם לא יותר מאשר פחדנות. מהר

 מהעל פי , עומדים בסתירה למוסר, בה במידה שאינם צודקים  בסתירה לתודעת הניצחון

 . ועינינו הרואות סופו שמתאכזר לרחמנים, המרחם על אכזרים, כיוםשאנו חווים בישראל 

 

 

  'ד"י  פרק
 המהפכני הלייזר תותח את לגאול

ריכוזי האוכלוסייה הגדולים והתשתיות החיוניות , 1041בראשית , בעת כתיבת דברים אלה

צפון קוריאה טורקיה , חשופים לאיום של עשרות אלפי טילים מונחים  מתוצרת איראן

אשר  GPSטילים אלו הם בעלי דיוק של מטרים ספורים ממטרת היעד ויותר מונחי . ורוסיה

זו תסריטי בלהות נח. גדל עם חלוף השניםהולך וובעלי כוח הרס , ידייקו כחוט הסערה

את , מתקפה כזאת יכולה לשתק את החשמל. לגבי מתקפת טילים כוללת על ישראל
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בשעות , בפעולה קצרה. ל"את מסלולי ההמראה ומחנות צה, את הכבישים ,המים

האויב עלול לרוקן את מאגרי טיליו במתקפה קטלנית על העורף והתשתיות , ספורות

, ת אלפים  ויותר נפגעים ישירים ונפגעי משנהבתרחיש כזה יש צפי של עשרו. בישראל

שירותי , צירים מרכזיים נחסמים, בתי החולים משותקים, אנדרלמוסיה רבתי, אלפי הרוגים

שזהו איום אסטרטגי שיכול  ,כדבעימחנות הצבא אינם ממוגנים , החירום לא מתפקדים

 . להיות גורם מכריע

  .היטב שמתפקדת תעמולה מכונת על מבוסס ,ברזל לכיפת המיוחס ההצלחה מיתוס

 שדרות באוכלוסיית והרקטות הקסמים לפגיעות אפילו מענה חסרת "ברזל כיפת" בפועל

 בכל וגם הכיפה של המקורי ייעודה היה שזה ,מהגבול מ"ק 45 ל שמתחת התחום וכל

 ההצלחה אחוז ,דמפעיליו אליבא עליו להגן אמורה שהיא יותר המרוחק המרחב

 גבית ברוח הביטחון מערכת של מהתעמולה בהרבה נמוך הוא ,יפההכ של האפקטיבית

 טילי וגם המדויקים הבליסטיים הטילים לאיום המענה היא אחרת שאלה .התקשורת של

 וגם יריחו טיל את פיתחה ישראל .ישראל של הגדולים האוכלוסין ריכוזי כל על ,שיוט

 לטילים גם האור במהירות המענה לעומת מיושנים אלה כל אבל ,הפטריוט טילי זכורים

 הייזום חלוץ שהוא עמיחי עודד ר"ד של מנהלים תקציר מובא ,להלן  .הטווח מרחיקי

 לפי אך ,כעשור לפני כבר מבצעית ליכולת שהבשיל ,האפקטיבי הלייזר נשק ופיתוח

 ניו במדבריות הופכין לה שאין כאבן ומוטל הביטחון מערכת ידי על לפח נזרק שעה

 ,החלוץ להיות ישראל וחייבת יכולה בכלל והירי ההגנה נשק בתחום אןכ גם  .מקסיקו

 המערכות לטירוף קץ לשים פוליטית החלטה רק נדרשת ,החופשי העולם לפני ההולך

 של ההגנה נשק בתחום גם ,ולגויים לעצמנו אור ולהפוך ,בנושא הביטחון מערכת של

  .והגדלים המינים מכל והטילים הרקטות טרור מפני האוכלוסייה

 הישים כפיתרון טכנולוגיות בשילוב הכורח

 בליסטיים מאיומים העורף להגנת היחיד 

 מנהלים תמצית

 ר עמותת מגן לעורף"יו – ר עודד עמיחי"ד

 :נראה כיבמסמך 

   אחד לחימה יום של עלותו. בלבד טילים על המבוססות הגנה למערכות כלכלית ישימות כל אין. 4

 והצטיידות לחימה ימי 15 ל ההתכוננות. דולר מיליון 055 עד להגיע עלולה"( ההדק על לחיצות"ה מחיר)

 ניתן שלא סכומים אלו. דולר מיליארד 05 כ עד תגיע הקונפליקט בעת שיירה הטילים במלאי מחודשת

 ללא נישאר לחימה ימי מספר תוך". לדעת עצמן את משגרות" טילים נגד הטילים מערכות. להקצותם

 .הגנה ללא, הגנה טילי
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 .ממנו מ"ק 40 -כ של מרחק עד, לגבול הקרובים יישובים על להגן מסוגלות אינן ההגנה טילי מערכות. 2

  מפצצות להגן מסוגלות אינן גם הן. משופר וגראד רגיל גראד, 3 קסאם של המוכר התמהיל נגד זאת

 . מרגמה

 מערכות  – עצמה רב לייזר מערכות עם טילים נגד הטילים מערכות בשילוב ורק אך נמצא הפיתרון. 3

 בהצלחה שפותחה הנאוטילוס מערכת בסיס על השלם תכנונן) לייצור שמוכנות הקרקעיות הסקייגארד

 שלהן הטכנולוגי הקיום שמשפט, מוטסות סקייגארד ומערכות( ב"וארה ישראל בין פעולה בשיתוף מלאה

 . המדינה מגבולות מ"ק מאות של במרחקים אויב טילי ליירט שתוכלנה - הוכח

 3 עד יהיה( דולר 3555 עד 2555 כ איום השמדת עלות) בלבד הלייזר מערכות עם לחימה יום מחיר. 1

 יעילות כאשר, במיוחד קשה אוויר מזג במקרי רק יהיה הגנה בטילי שימוש. 355 פי זול. דולר מיליון

 .יורדת הלייזר

 (המוטסות הלייזר מערכות עם משולבות תהיינה אם – יכולת וביתר) הקרקעיות הסקייגארד מערכות. 0

 היחידות הן. שיוט טילי ועד, טווח ארוכי טילים ועד מרגמה מפצצות – איום כל עם להתמודד תוכלנה

 .לגבול הסמוכים היישובים על להגן שתוכלנה

 מזיק אינו, (פטריוט ממשגר קטן) גודל בעיית לו אין: הלייזר על שהופצו" אגדות"ב ממש כל אין. 6

 ליירט מרשימה יכולת לו יש(. הפטריוט משל קטן -' מ 455 כ לצוותים נדרש ביטחון טווח) לסביבה

 משופר גראד רקטות 21 תיירטנה, כדוגמא, שמונה קריית על שתגנה, סקייגארד מערכות 2) מטחים

 40 כ יעיל טווח) אדפטיבית אופטיקה עם אחת סקייגארד מערכת של ההגנה שטח(. זמנית בו שישוגרו

 . ר"קמ 055 כ הוא( מ"ק

 הכימי הלייזר במקום שתבוא, עתידית לייזר כטכנולוגיית" מוצק מצב" לייזר על ההסתמכות. 0

  מהן להפיק יהיה ניתן פעם אי כי נראה לא. טכנולוגי בסיס חסרת היא, (סקייגארד, נאוטילוס)

 עשירית מהנדרש להגנה על עיר או על אתר אסטרטגי בטווחים  -קילוואט  455הספקים שיעלו על 

 .מ ומעלה"ק 45יעילים מ 

 זמן למשך, אוויר מזג בכל, איום כל כנגד לפעול שתוכל הגנה מערכת יאפשר הטכנולוגיות שילוב. 8

 למערכת בהשוואה זאת. בהן לעמוד שניתן, נמוכות תפעול בעלויות והכול, מגבל בלתי לחימה

, קרקעיות סקייגארד מערכות 18 של עלותן. ליישמה סיכוי כל שאין, בלבד הגנה טילי על המבוססת

 – עפולה – חיפה קו עד מהצפון ירי ומפני עזה מרצועת וטילים רקטות, מרקמות של ירי כל מפני שיגנו

 סקייגארד מערכות 32  .שנים מספר שימשך פרויקט במסגרת זאת. דולר מיליארד 2 כ תהיה, שאן בית

 0 וכן, מזרחית חזית לפתיחת שיגרום באזור הפוליטי המצב שינוי של במקרה יידרשו נוספות קרקעיות

 לא זה. ליישום ניתן זה. טווח ארוכי בליסטיים טילים ליירוט( אריאל) מוטסות סקייגארד מערכות

 .כלכלית מבחינה פרוהיביטיבי

 השאירה גרומן-נורתרופ חברת. בנושא ב"ארה לשלטונות מסודרת לפניה התנאים בשלו כי נראה

 . ומתן למשא בסיס להוות שיכול, (מצורף) הביטחון למערכת התחייבות מכתב 2550 שנת בתחילת
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 הישראלית התעשייה עם מלא פעולה לשיתוף, קבוע במחיר לביצוע החברה מתחייבת זה במכתב

 .פיגורים בקנסות לשאת ולנכונות

 המוצא נקודת: רקע. הגנה ללא פשוט ישראל מדינת את ישאיר הטכנולוגיות שילוב של הגישה אימוץ אי

 והשר לשעבר  הביטחון שר י"ע פומבית שהוגדר כפי" הרשע ציר" נגד כולל לחימה למתאר הצפי היא

 גוש כולל, כולו העורף על תקיפה בפני לעמוד עלולה ישראל מדינת זה במתאר. העורף להגנת לשעבר

 כי לאחרונה העריך הצפון פיקוד. לחימה ימי 35 במשך, ליום ורקטות טילים 4555 מ למעלה של, דן

. זה מתאר בקביעת הגיון הרבה יש         .ליום ורקטות טילים 4055 כדי עד תגיע העורף על התקיפה

 חיל של הדיכוי מאמצי כל למרות) החיזבאללה שיגר ובמהלכה ימים 31 כ נמשכה השנייה לבנון מלחמת

 4055 כ החמאס שיגר" ענן עמוד" מבצע בעת גם. ליום ורקטות טילים 205 עד 255 כ( שלנו האוויר

, איראן אף ואולי החמאס, החזבאללה, סוריה נגד ,כולל קונפליקט שבעת ההנחה. ימים 8 במשך רקטות

 .ביותר סבירה אכן היא, ליום רקטות 4555 כ ישוגרו

 ערב ארצות את הביאו 4082 ועד 4060 מלחמות. ישראל מדינת על מהותי היותר הצבאי האיום זהו

 באמצעים ישראל מדינת את להכריע ביכולתם יהיה שלא למסקנה הטרור ארגוני ואת קיצוניות היותר

 הנשק על ומשאביהן יהבן כל את שמות הן 85 ה משנות והחל, א"וח שריון ר"חי של קונבנציונליים

 חץ ראשי 255,555 כ על מדובר כיום) ביותר משמעותי כמותי יתרון להם הקנה כבר זה איום. הבליסטי

 .איכותי יתרון גם – רבים ובמקרים( נגדנו שמכוונים שונים מסוגים בליסטיים

 הבחינות  מכל ויתפתח ילך אך והוא, הבאות השנים עשרות במהלך אותנו ילווה זה שאיום ביותר סביר

 האיומים סוגי את לראות ניתן נוכחי מייצג כמודל  .הפגיעה ודיוק הקרביים הראשים סוג, כמות –

  משופר וגראד רגיל גראד, למיניהן קסאם רקטות – מ"ק 15 כ עד, קצרים שיגור לטווחי - :הבאים

 3, 0 ר'פאג טילי – מ"ק 455 כ עד לטווחים    .גדולות היותר בכמויות הנמצא האיום זהו(. קטיושות)

 גבוה דיוק האחרונים לשני M600. ו B, F110 סקאד – מ"ק 355 ועד 455 כ של שיגור לטווחי - . וזלזל

 .ג"ק מאות במשקל קרב ראשי של נשיאה ויכולת מטרים עשרות מספר של ביותר

 שישוגרו 1 ו 3 שיהאב טילי, D ו C סקאד – ומעלה מ"ק 355 מ – גדולים לטווחים המשוגרים איומים -

 .אחת כטונה עד במשקל נפץ ראשי נושאים כולם. מאיראן

 העולה במהירות שיוט) ביותר גבוהות מבצעיות יכולות שלו( יאחונט) הרוסי P-800 ה כמו שיוט טילי -

 על משמעותי מאד איום שמהווה, (GPS ודיוק ג"ק מאות של ק"רש, מטר 40 כ של בגובה, 2 מאך על

   .במדינה האסטרטגיים האתרים כל

, קסמים שרביט, ברזל כיפת – טילים נגד טילים של תמהיל להציב ישראל מדינת החליטה זה איום מול

 מערכת זו בהחלטתה .זה בהקשר הוזכרה האמריקאית" אגיס"ה מערכת גם. 3 וחץ 2 חץ, פטריוט

 זאת. ממנה הנגזרת והסקייגארד  הנאוטילוס מערכות – העצמה רב הלייזר פרויקט את זנחה הביטחון

 בליסטיים איומים מגוון של יירוטים 16 – הנאוטילוס בניסויי שהושגה דופן היוצאת ההצלחה למרות

 .הצלחה אחוזי 455 ב שהתבטאו, וארטילריים

 :למערכות הטילים נגד טילים מספר נקודות תורפה משמעותיות
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 על להגן ביכולתן מאד מוגבלות - בו לעמוד ניתן שלא, בהמשך שיוצג כפי, פרוהיביטיבי יישום מחיר -

 .ממנו מ"ק 40 כדי עד, לגבול הקרובים היישובים

 אם) גבולית יכולת  (לגבול הקרובים היישובים על משמעותי איום) מרגמה פצצות ליירט מסוגלות לא -

 אמור, אדפטיבית אופטיקה עם, הקרקעית הסקייגארד למערכת. היאחונט כמו, שיוט טילי כנגד( בכלל

 055 כ של מוגן שטח מבטא זה(. אדפטיבית אופטיקה בלי מ"ק 45) מ"ק 40 כ של יעיל טווח להיות

 כל למעשה. הבא לאיום המעבר כולל, שניות 3 כל אחד איום השמדת  של ממוצע קצב למערכת. ר"קמ

, גילויו מרגע שניות 1 עד 2 תוך יושמד -במרכזו שהמערכת מ"ק 40 שרדיוסו הכדור לחצי שיחדור איום

 איומים עם גם להתמודד בעיה כל למערכת אין לכן. סקאד טיל או מרגמה פצצת – טיבו משנה ולא

 .עזה עוטף יישובי על כמו ,קצרים לטווחים הנורים

 מאד נמוכה עננות בתנאי בביצועים ירידה הוא הקרקעית הסקייגארד מערכת של היחיד החיסרון

 גם המטרה אחרי לעקוב תמשיך הלייזר וקרן היות תפריע לא למעשה 0/8 מ פחות של עננות) וסמיכה

 הנמצאים איומים ליירט תוכל המערכת - זאת עם. הגנה בטילי להשתמש צורך יהיה אז(. הענן דרך

 .עזה עוטף יישובי על אופייני תקיפה מתאר – הענן לבסיס מתחת

   :אריאל, זו למערכת. ABL ה מערכת י"ע הוכח המוטסת הסקייגארד מערכת של הקיום משפט

ARIEL Air Defense Weapon System (Agile Robust Intercept and Engagement Laser)  

 קילומטרים מאות של בטווחים בליסטיים איומים ליירט מסוגלת היא. ישוער בל שערכו הגנתי פוטנציאל

 ועד משופר מגראד) ומעלה מ"ק 35 של לטווח המשוגר איום כל נגד לפעול תוכל היא. הלייזר ממטוס

 וכן צפופים מטחים נגד פעולה יאפשרו אלו ארוכים יירוט טווחי. אוויר מזג בעיית כל ללא( שיהאב טילי

 .בנפרד" פיצול" כל ליירט זמן מספיק יהיה. מתפצלים ראשים נגד

 :העובדות הבאות חייבות להיות נר לרגלי מקבלי ההחלטות

 טילים נגד טילים על המבוססת שכבתית רב מערכת כלכלית מבחינה ליישם יהיה ניתן לא לעולם. 4

 כנגד אחד לחימה יום של עלותו. ל"כנ מתמשך קונפליקט בעת המדינה כל על להגן שתוכל כך, בלבד

 :הבא הפירוט לפי זאת. דולר מיליון 055 כדי עד להגיע עלולה וטילים רקטות 4555

 קסמים שרביט טילי 255   .ליום דולר מיליון 05 – וקטיושות קסאמים ליירוט ברזל כיפת טילי 055 -

 .ליום דולר מיליון F110 – 250 או M600  טילי, 0 ר'פאג כמו, בינוני לטווח המשוגרות רקטות ליירוט

 דולר מיליון 655   – 1 ו 3 שיהאב וטילי B, C, D סקאד טילי ליירוט 3 וחץ 2 חץ, פטריוט טילי 255 -

 . אחד לחימה ליום דולר מיליון 099 כ"סה   .ליום

  מחיר את להוסיף יש אליו. דולר מיליארד 20 כדי עד יגיע בלבד" ההדק על לחיצות"ה מחיר

 מחיר את וכן (נוספים לחימה ימי 15 ל הכנה עבור דולר מיליארד 36) הלחימה לאחר מחדש ההצטיידות

 אפילו. דולר מיליארד 05 ל בנקל נגיע. ההכרחיות התשתיות ויתר תקשורת, ם"המכ מערכות, הסוללות

 הבלתי השבר נקודת זוהי. יוקצו לא שלעולם דמיוניים סכומים אלו - אחוזים בעשרות טועים אנו אם

 אליו" באספמיה חלום"ה זהו. בלבד טילים נגד טילים על המבוססת שכבתית-הרב המערכת של נמנעת

 ...לשעבר הביטחון שר, ארנס משה מר התכוון
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 מלאי. לחימה ימי של קטן מספר לאחר כבר הגנה ללא תישאר כולה ישראל מדינת כי היא המשמעות

 לא כלל אמיתית שהגנה כך, במשורה יהיה בהם שהשימוש או הקונפליקט בתחילת ייגמר הטילים

 .'אברמוביץ אמנון י"ע שפורסם כפי, "ענן עמוד" מבצע במהלך קרה בדיוק כך. תתאפשר

 טווח כי עזה עוטף ויישובי שדרות העיר על להגן מסוגלת לא ברזל כיפת: טכנולוגית בעיה גם קיימת. 2

 מ"ק 0 של למרחק עד הבתים כל את למגן ממשלה החלטת התקבלה לכן. מדי קצר אליהם הירי

 ברזל לכיפת.. מהגבול מ"ק 40 של מרחק עד הבתים כל ימוגנו כי הכריז וילנאי מתן השר. מהגבול

 שלהם השיגור טווח כי  - מהצפון המגיעים מאיומים דן וגוש אביב תל על תגן לא היא: נוספות מגבלות

 מטעמים הוחלט, בנוסף. שיוט טילי לא גם ובעתיד, רים"פצמ ליירט מסוגלת לא ברזל כיפת. מדי גדול

 או נזק עושות לא שהאחרות כאילו, "בנוי בשטח שתפגענה" הרקטות את רק תיירט היא כי כלכליים

 את ליירט שיידרש כך, יותר מדויקות תהיינה כשהרקטות בעתיד יקרה ומה. לחרדה גורמות שלא

 ?כולן את לא אם, מרביתן

 ועד, שיהאב טילי ועד מרגמה מפצצת – איום כל נגד יעיל הוא לכן. האור במהירות טס" לייזר פגז". 1

 מערכת להמציא צורך אין. יירוט מסלולי לשערך צורך אין. זמן באפס למטרה מגיע הוא. שיוט טילי

 בעיית גם כך. נעלמת האיום נורה אליו המינימום טווח בעיית. בזירה מוצג חדש שאיום אימת כל חדשה

 .המכסימום טווח

. M 655– או F-110 כדוגמת מדויקים טילים של באזור ההימצאות משמעות לגבי וילנאי השר צודק. 0

 ישבשו אלה טילים, אביב לתל מכוון וירי אסטרטגיים ודלק חשמל תשתיות, גז מתקני תקיפת על בנוסף

 התעופה שדות את שיתקפו ורקטות טילים של מטר תחת לתפקד מאד שיתקשה, א"ח פעילות את גם

 . המדינה כלל ועל אלה מטרות על להגן כדי יירוט טילי מספיק יהיו לא. שלו

 לא מוכרת לנו אף מערכת של טילים נגד טילים המסוגלת להתמודד עם טילי שיוט מנמיכי . 6

 במהירות', מ 40 עד 45 של בגובה שיוט) בסוריה שמצוי הרוסי" יאחונט"ה כמו, ומדויקים מהירים, טוס

 שביכולתם, (GPS ודיוק ג"ק 355 כ של נפץ ראש עם, קילומטרים מאות של לטווחים, מאך 2.0 כ של

 . דקות מספר תוך, כדוגמא, המדינה בכל החשמל אספקת ואת א"ח בסיסי את לשתק

 את לספק תוכלנה הסקייגארד מערכות. זה איום עם להתמודד מסוגלת כן הסקייגארד מערכת. 0

 השר הכריז עליו החדש ההגנה פרויקט – במדינה האסטרטגיים לאתרים גם ביותר היעילה ההגנה

 טיפוס-האב את וניסתה פיתחה כבר ישראל מדינת. כך לשם מערכת עוד לפתח צריך לא. וילנאי

 מרגע כשנתיים תוך להתבצע תוכל הסקייגארד במערכות ההצטיידות. הנאוטילוס את – שלה המבצעי

 !!!חפצה ובנפש פתוח בראש זה פיתרון לבחון יש. ההחלטה קבלת

 המדינה  של שטחה כל להגנת, כאחד וכלכלית מבצעית מבחינה והאפקטיבי היחיד הפיתרון. 8

 של בשילוב מצוי, מוגבל בלתי לחימה זמן ולמשך אוויר מזג בכל, הבליסטיים האיומים מגוון מכל

 תתאפשר. טילים נגד הטילים מערכות עם, ומוטסות קרקעיות - סקייגארד, עצמה-רב לייזר מערכות

 כמצוין, האסטרטגיים אתריה כל על גם כולל, המדינה כל על להרמטית ביותר הקרובה הגנה אז

 .טילי איום כל מפני, לעיל

 בפעילות , ניתן ליישמה גם בשלבים. העלות של שילוב זה היא בת השגה מבחינה כלכלית. 0
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 מערכות 8 עבור יידרשו( סקייגארד לתצורת הסבה כולל) דולר מיליארד כחצי - :שנים 8 כ עד שתימשך

 סקייגארד מערכות 26 עבור דולר כמיליארד .  ממנה ירי כל למעשה ושיסכלו עזה רצועת סביב  שיוצבו

 אתרים 41 להגנת דולר מיליארד כחצי . שאן בית – עפולה   – חיפה לקו עד, הארץ צפון על שיגנו

. ראשונות סקייגארד מערכות 18 עבור דולר מיליארד 2 -כ כ"סה,  ובדרומה הארץ במרכז אסטרטגיים

 .הדרושות והלוגיסטיות המנהלתיות התשתיות את גם כולל זה סכום

 בעלות, סקייגארד מערכות 32 עוד להידרש עלולות, המזרחי בגבולנו חזית שתתפתח למקרה, בעתיד -

 מסוג מוטסות סקייגארד מערכות 0 ב השקעה -  ודרומה הארץ מרכז להגנת, דולר מיליארד 4.4 -כ של

 , דולר מיליארד 4.1 כ של בעלות, אריאל

 .מ מגבולות המדינה"במרחק של מאות ק, תאפשר ההגנה מאיומים ארוכי טווח 

 קלים חיים לעצמםעושים  הם, ויכולותיו הסקאיגארד על מידע שומעים ציבור כשאנשי

 וחד פשוטה היא לכך התשובה. ובכלל בטילים או בלייזר מבינים אנחנו מה, בטענה

 היירוט יכולת לעומתו !פוגע והלייזר ! פוגע שאינו או, פוגע שזה או: פשוטהו משמעית

 שמהירותו ,האור מהירות נשק של הפגיעה מיכולת שיעור יןאל נמוכה אחר טיל כל של

  .ביותר המהיר מהטיל אלפים מאות כמה פי על עומדת המטרה בחיסול

 

 
 ו"ט פרק

 ת"במזהמאזן האימה הגרעיני 
 
 

יהאדיסטיות 'הנשק הגרעיני שמפתחת איראן ושעלול גם ליפול לידי מדינות טרור ג
עם .  הוא אולי הסכנה החמורה מכל המרחפת על עצם קיומה הפיזי של ישראל, אחרות

לקחת בחשבון בראיה כוללת את התובנות יש , בתוך המכלול של האיום הגרעיני, זאת
ב לברית "שהנחיל לעולם העידן הגרעיני שהחל עם מרוץ החימוש הגרעיני בין ארה

כאן נעלה את עיקר המסקנות והתובנות שהתגבשו . המועצות בעידן המלחמה הקרה
 .מהניסיון של מאזן האימה הגרעיני הזה

 

ון הגלובאלי שנצבר עם התמסדות נוטה להתעלם מהניסי ,השיח בנושא הגרעיןבישראל 
שעיקרו היווצרות מאזן אימה גרעיני , הנשק הגרעיני בקרב המעצמות והמדינות הגרעיניות

שדווקא בולם את הצדדים הניצים ומוביל אותם בהכרח להיווצרות מניע דומיננטי של 
נותרה קרה ולא  ,רבים גרסו למשל שהמלחמה הקרה בין המעצמות.  הפשרה ודטאנט

שכבר אז יכול היה להשמיד את , דווקא בגלל אימת הנשק הגרעיני, גלשה לעימות צבאי
וב מנהיג ברית המועצות 'זכור העימות במפרץ החזירים בין גורבצ. כל הצדדים המעורבים

וגרם למנהיגים לחוש באופן , שהביא את המעצמות לסף של עימות גרעיני, והנשיא קנדי
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ולאחר מכן להסקת המסקנות עד , את ההשלכות האובדניות של עימות כזההברור ביותר 
 נמנע ליאילו: רוברט קנדי ,קנדי הנשיא ידועה אמרתו של אחי.  תום מהמצב שנוצר

 . ייתכן שלא הייתה שורדת נפש לתאר את אשר אירע, העימות
 

מאזן  ,גבוההעומד להתקיים באופן לוגי ואסטרטגי בסבירות ,  ביחסים בין ישראל לאיראן
לא כל כך מחשש שהעם כאשר איראן חוששת להשמיד את ישראל , אימה גרעיני

אטולות ומשמרות ימשטר האי כמו מתוך החשש המוצדק לשרידות, האיראני ייפגע קשות
כאשר שני הצדדים חוששים מהשמדה מתקיים מאזן . אם יפרוץ עימות גרעיני, המהפכה

גם . ב וברית נאטו לרוסיה"ובימינו בין ארה ,ב אז"מ לארה"בין ברהכפי שהתקיים  .אימה
אפילו בין . מתקיים מאזן אימה גרעיני ,בין  הודו לפקיסטאן ששתיהן מדינות גרעיניות

שהוא המרתיע את צפון קוריאה , צפון קוריאה לשאר העולם מתקיים מאזן אימה גרעיני
קוריאני עצמו יושמד מתוך ההבנה שהמשטר הצפון , מלתקוף בפועל את דרום קוריאה

 . אם יתקוף גרעינית
 

מאזן אימה בין דמוקרטיה לבין משטר טוטליטארי מתקיים אף אם הדיקטאטורים אדישים 

מסטלין ועד לצפון , אדישים כלל לשרידות משטרם די בכך שאינם .לחיי אזרחיהם

חוששים , משטרים שאינם נרתעים מהקרבת נתיניהם  .ומפקיסטאן עד לאיראן, קוריאה

מטבעה של מלחמה גרעינית שיצית משטר  .תמיד לשרידות משטרם וקיומם האישי

המשטר לא ישרוד ואת זאת , איסלאמי קיצוני כמו איראן שבגין תגובת הנגד של ישראל

  .לכן נוצר כאן מניע רב עוצמה של הרתעה ומאזן אימה, מבין היטבהוא 

וקיימת סבירות  רבים וקשיםאיראן היא מדינה רבת קבוצות אתניות ומתחים פנימיים 

. כלשהי לנפילת משטר האייטולות ולעליית משטר חילוני שיבסס יחסי ידידות עם ישראל

איראני שדווקא מתוך המחיר -הישראלי סבירות לגבי דעיכת הסכסוךגם קיימת 

, ם להנמכת הלהבות ושיחות דטאנטהאסטרטגי של מאזן האימה המתמשך עשוי לתרו

, ודעיכת המלחמה הקרה, בין שתי המעצמות בשנות השישים והשבעים מוכפי שהתקיי

כלכליים ופוליטיים , אינטרסים קיומיים בשל, כשהצדדים החלו לשוחח ולהשיג הסכמים

השלכות משהמחיר שישלמו הצדדים  דוקטרינת מאזן האימה גורסת .הונמכו הלהבות

, והפחד של משטרי הטרור לקרוס בעצמם ,ת"של מלחמה גרעינית במזההאובדניות 

דיקטטורה הסובייטית בימיה במתוך יצר הישרדות המובנה של  כל משטר שפעלו גם 

היה , במצב של מאזן אימה הדדי, אפילו היטלר. סביר שיתקיים גם כאן, הקיצוניים ביותר

אין זאת אומרת שהסכנה . משטרובסבירות גבוהה מלתקוף ולהשמיד בו זמנית את , נמנע

ת זליגה גרעינית לארגוני טרור ואפשרכמו , יתכנו תרחישי אימה, חלפה ת"במזה הגרעינית

הטמנת פצצה גרעינית מלוכלכת אפשרות , תאנונימי בצורהשיפעלו  ,קטנים בעתיד

, בספינה שתתפוצץ ליד מרכז האוכלוסין העיקרי ותגרום הרס ואסון בקנה מידה גדול

כפי , של צבא טכנולוגיה לישראל אבל הניצחון הגדול, גרעיני טרם הוחזר לבקבוקהשד ה

יכול לשנות את , ומן הדין שיתרחש,  שהוא בעל היתכנות טכנולוגית ברורה, שהודגם כאן

שיקרין גם על הסכנה הגרעינית ויחזק את מגמות הדטאנט , מאזן הכוחות הקונבנציונלי

 . שתיהן מעצמות גרעיניות, רוסיה של פוטיןוב "ם ארההקיימת כיו הדוגמה  .בין הניצים

אשר חרת על דגלו , סלם הפוליטייהא ,יהאדיזם'הוא הג כיום בעולם האויב המרכזי

מבחינת המוסר  .אירופהמדינות ועד כה הוא מצליח מאוד בחדירה ל, את כיבוש העולם
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, ישראל והן ברצחנותהן בשנאת , יהאדי אינו נופל מהנאציזם'האיסלם הג, הרצחני שלו

בעוד שהמשטר הנאצי התבסס על כריזמה של איש אחד וקבוצת : אך בהבדל גדול

יהאדיזם מתבסס על דת שחוזרת לשורשיה התוקפניים 'הרי הג, צמרת אחת

יהאדיזם זה רוצה להחזיר את 'ג.. והאימפריאליים וחסידיה פרוסים כיום על פני כל העולם

ויתרונו על פני הנאציזם הוא בכוח התמדתו שאינו מבוסס , רצח וברבריות, העולם לדיכוי

כי , יהאדיזם גלומים גם זרעי החורבן שלו'באותו ג, מאידך. על איש או קבוצת צמרת אחת

הוא יכול רק להרוס את הגוף , מתקשה להצמיח ולבנות, כמו גידול סרטני, הוא עצמו

 . פושהשעליו הוא 

יהאדיזם ברבארי זה 'כי ג .הינם נחמה פורתא אלואבל . בעצם נצחונו גלומים זרעי מפלתו

ישראל והעולם . מאיים להרוס את כל מה שהשיגה האנושות באלפי השנים האחרונות

יש להנחיל לו סדרת מפלות שתפטור , האדיזם'החופשי המאוימים נדרשים למגר את הגי

ף נדרשת וא ישראל את המודל לניצחון הזה ולתבוסה הזאת  יכולה. ויאת העולם מאיומ

יהאדיזם והן מהיותה חלוץ הלוחמה 'הן מהיותה ניצבת בחזית הראשונה מול הג, להתוות

משעה שתאמץ את מודל תקומתה המדינית והתודעתית . והטכנולוגיה הלוחמת מולו

חיבור זה מציג את הפרמטרים הנדרשים . תהווה ישראל מודל תודעתי לניצחון הגדול

קיימא שתקנה לישראל -מהפכת כסף בר, חוקה, דיתקומת הלאום היהו: לניצחון ובהם

הניצחון חייב . סוללות הלייזר רב העוצמה, צבא טכנולוגיה לישראל, משאבים עצומים

, מתוך השילוב של ניצחון הרוח וניצחון החומר, צבאית ותודעתית, להיות טקטי ואסטרטגי

ושליחותה של  עליונות טכנולוגית עם עליונות מוסרית ועם תודעה ברורה של צדקתה

 . מדינת ישראל

בצדקת  גולםהמ, בסופו של דבר הניצחון הגדול הוא בראש וראשונה ניצחון תודעתי

ורק לאחר מכן ניצחון באמצעים , בהכרת זכותנו וחובתנו על הארץ הזאת, הדרך שלנו

בפרפרזה על האמרה הידועה ,  מבחינה זאת ניתן לתאר את המערכה הצבאית. צבאיים

 . "באמצעים צבאיים המערכה על התודעההמלחמה היא המשך ", של קלאוזביץ

הקימה כאן , היא קיבצה לכאן את היהודים. עשתה עד כה את מחצית הדרך, הציונות

ישראל כבר הפכה וממשיכה , הגניוס היהודי עבד כאן שעות נוספות,  מדינה מדהימה

ה ואיננו יכולים להיתקע אבל זוהי רק מחצית ראשונ. בכיוון של יזמית טכנולוגית מובילה

 .קדימה או שנופלים שמדוושיםאו  ,חייבים להמשיך בדרך. שם

דווקא אך , תולדות הציונות במאה העשרים היו רצופים במשברים שהובילו לסף של כליה

עם מותו של הרצל היה כך . קדימה ולצעודשגרמו לציונות להתעצם  המשברים הם

כך , עם השואה והרס המאגר האנושי להקמת המדינהכך , ודחיית כל תוכניותיו המדיניות

שבעה צבאות ערביים ולפסימיים היה ברור  אליה עם פרוץ מלחמת העצמאות שבה פלשו

תחושה של אסון  עם, כך בימי ההמתנה שקדמו למלחמת ששת הימים, כי הנה הקיץ הקץ

היה בהתחלה נראה הותקפנו בהפתעה ובה כך במלחמת יום כיפור ש, וחורבן ממשמש

שהמית עלינו  ,כך בטירוף המערכות של אוסלו, אך משם המשכנו לניצחון, שאנו מובסים

שהתאפיין בתופעה לא  "אליטות אוסלו"של  התפתחות הגייס החמישיעם , רביםאסונות 
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 .ומסירתם לאויב שוחר השמדתנו לעמנו של קריעת חבלי הארץ הקדושים ,נואלתפחות 

דוד איש   ובין מקדמיה הייתי גם אני, י באורי אבנרישמקורה הראשונ, אובססיית אוסלו

האנטישמיות לבטא את  נוחהדרך  בהומשם התפשטה לעולם ומלואו שמצא  , שלום

מתוך לגיטימציה ורוח גבית והפעם  (כמאמרו של ברל כצנלסון)הזואולוגית של אירופה 

משרד , דרך התקשורת, מראשי ממשלה ומנהיגי המדינה ,אליטות אוסלו"של , חזקה

לשנאתו הישנה  המקנים לעולם הכשר גורף, גורמים בכירים באקדמיה בישראל, החוץ

 . את היהודי הקולקטיבי ישראל הפעם ליהודים  חדשה

להשיל את , להתרפא ממחלותיו, להתחזק, לחיות ,קם מהאפר  ,כעוף החול, אבל ישראל

 .ולעוף בחסדי השם יתברך לפרוש כנפיים, אזיקיו

 

 ז"ט פרק

 יהאדיזם'מיגור הג

כך העולם באמת אינו יכול להכיל , האימפריה הנאצית  כפי שהעולם היה חייב למגר את

ארצותיו ובמרחץ בתוך , מבית ומחוץמכה בו , יהאדיזם המתפשט בעולם'יותר את הג

, הוא גם מכה בהודו, יהאדיזם אינו רק בעייתה של ישראל ואירופה'הג. ת"הדמים במזה

יהאדיזם הן ארצות 'ואולם קורבנותיו הראשונים של הג, ברוסיה ואף בסיןגם , אינדונזיה

אלא גם מבחינת חירות , המוסלמים ואוכלוסיותיהן עצמן ולא רק מבחינת ההרג וההרס

 . ונמצאים בנסיגה מתמשכתהאדם ורווחתו שנמצאים שם בתחתית המדרגה 

בעידן גרעיני וסכנת הוא מעשה נעלה של שחרור וחירות ו, יהאדיזם'מיגור כוחות הג

בעניין זה לישראל אינטרס . של הישרדות, הוא אף הופך להיות מעשה חיוני, תפוצתו

, אלא אף ככל שישמע הדבר תמוה, ב"עם ארה, לא רק עם אירופה, קיומי משותף

אינטרס קיומי משותף אפילו עם ארצות האיסלאם עצמם ועוד יותר מכל ארצות העימות 

  .אינטרס קיומי משותף עם ערביי ארץ ישראל כמו גם שמסביבנו

הפצת תעמולת הלוחמה הפסיכולוגית של כלי התקשורת הממוסדים בישראל ו

הדיסאינפורמציה מקשים על הציבור ואף על מקבלי ההחלטות להבין את התמורות הן 

, ערביי ארץ ישראל אינו מודע שעל הציבור. ע"ישבקרב ערביי ישראל והן בקרב ערביי 

, על כל היבטיו' מהפלשתיניזם'כיום תהליך מואץ של התפכחות כבר עובר  , ברובם

התפכחות ו ברורמתעורר כיום אינטרס קיומי , יהאדיסטים'הפכו לג שטרםובקרב אלה 

אולם התקשורת . מתנהלים חייהםמכל מעגלי התעמולה והשטנה שבתוכם , עמוקה

אם , מתעלמת מכך , שלהשעסוקה בלוחמת תעמולה כנגד עמה , הממוסדת הישראלית
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, גם זרועות הביטחון. נותר חסר מידעוהציבור  בכוונת מכוון ואם מתוך בורות ויהירות

ציית אוסלו והכלת הטרור ועושים ככל יכולתם כ הפכו שבויים של קונצפ"המוסד והשב

 .המדינה הפלשתינית של האיוולת  מחזון למנוע את ההתפכחות 

שהשלטנו על האוכלוסייה בעקבות , מאפיית הטרורלאחר למעלה מעשרים שנות שלטון 

אשר , משלטון טרור התפכחותחלה , קורבנותיה הראשונים שהם עצמם היו והינם, אוסלו

טרור פנימי , ומוות שוהדהתרבות של , שנאה, בערות, על אוכלוסיותיו שלו עוני תממי

הרס , תרבות רצח ופשיעה, סדיזם, גזל וגניבה, סחיטה באיומים, דיכוי האישה, אכזרי

בן 'מומלץ לקרוא את ספרו של מסעד חסאן יוסף . וכל שאר הרעות החולות הסביבה

וביניהם גם ' הפלשתיני'כדי להבין כיצד נראים הדברים מנקודת הראות של הצד ' החמאס

 . "בן החמאס"שעליהם נימנה , תומכי החמאס ומקימיו

 , שעסוקה בלוחמת תעמולה כנגד עמה שלה, הממוסדת התקשורת הישראלית כאמרו

כ הפכו "המוסד והשב, גם זרועות הביטחון. נותר חסר מידעלא שמעה על כך והציבור 

 . שבויים של קונצפציית אוסלו והכלת הטרור ועושים ככל יכולתם למנוע את ההתפכחות

וכולם  .קרן לישראל חדשההמשפטוקרטיה ושלל ארגוני ה, האקדמיה כמוהם גם

 . על ידי רודפי ישראל בעולם בנדיבותממומנים 

מודל , נחשון טכנולוגי, מתווה דרך, לפחות ככוח חלוצי, ישראל בהחלט יכולה להתייצב

ישראל גם . יהאדיזם'לאופנסיבה שחייב העולם לנקוט נגד הג, צבאי וביטחוני, מבצעי

חייב , יהאדיזם'משום שהניצחון על הג, ניצחון זהשל , מוסרי, תודעתי, מודל ערכי תהווה

, ניצחון חוקתי וחוקי, חשיבהניצחון משנה דפוסי , להיות בראש וראשונה ניצחון תודעתי

בישראל בקרב  במערכות החינוךבציבוריות וניצחון שימצא את ביטויו בערכים שיוטמעו 

 . כמו גם הערבים ושאר הקבוצות האתניות, היהודים

, מבנה החברה, תמורות עמוקות בכל מיבנה התרבות נדרשות, יהאדיזם'גלשם הבסת ה

יהאדיזם ולפתוח 'לחדול מפייסנות הג, ראשית .והערכים של אומות החופש האסטרטגיה

הקץ לדמוקרטיה הליבראלית והצורך החיוני למעבר , שנית. במתקפה כוללת כנגדו

ו העושר באמת מחלחל לכלל עולם עשיר הרבה יותר שב. לדמוקרטיית הזכויות והחובות

קיימא וחירות -כסף בר'מרחיב חלקו השני של חיבור זה ועל כך , הקץ לעוני, האנושות

הסבל צמצום , אנושות מאושרת יותר, מוסרי יותר, אתי יותרעולם כל אלה ייצרו . 'כלכלית

 . האנושי

ומה , ותרתורם לעולם בטוח י ,צודק, הינו מאבק נעלה, אפיקיו המרובים עם, מאבק זה

אנו מוצאים , ך"התנ, בספר הקודים המוצפנים והגלויים עמיקיםשכשאנו מ, נפלא הדבר

ביחס . שעוד עשויים להתגשם  של אחרית הימים, ההתרחשויות האלוביטויים לכל 

ְסֻתִמים וֲַחֻתִמים -כִי...  ט: שאותו חייבים להבין, יש עיקרון מנחה אחד, לנבואות הנביאים

ותוך כדי , כלומר רק משעה שהדברים כבר מתרחשים (ב"דניאל י) .עֵּת קֵּץ-ַעד, ַהְדָבִרים

המקבלים לאור , ך"מתגלה התאמתם המופלאה עם נבואות התנ, התגשמותם

תהליך ב מדובר. ההתרחשויות מובן מרחיק לכת יותר מכפי שעולה בפשט של הדברים
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הרמוניה בין מתקיימת שבו תהליך . טובי עם ישראל וטובי האנושות ,שבו לוקחים חלק

 . בין האמונה לטכנולוגיה, ך למדע"התנ

אם מתמקדים בצד הצבאי , זםיהאדי'לג  התבוסה הצבאית שתוכל ישראל להנחיל

 מתקפה, מכת בכיריםתוכל   להתבצע באמצעות מה שניתן לכנותו , שלה ,המבצעי

יהאדים בתוכה 'של ראשי  הג ומתמשךמתמיד ,  ממוקד פיזי ישראל מבצעת חיסולה שב

להבחין התקשורת הממוסדת עושה מאמצים ניכרים כדי למנוע מהציבור . ולגבולותיה

, ינוסיידים'בעוד הנאצים היו רצחניים וג)האדיזם 'ם של הגייאפיונים הנאציבדמיון בין ה

, בכוונת מכוון כבשר תותחים, ויהאדיזם הגיעה לשפל של הקרבת ילדי אוכלוסיותי'הג

מאמץ בנות הברית שהיה מוצדק לחלוטין  כשם (אצים לא הגיעו אליהשפלות שאפילו הנ

לחסל נקודתית את המנהיגות הבכירה , חובה מוסרית קיימתכך , לחסל את היטלר

 מדובר , יהאדיזם אינו נשען על היטלר אחד'אולם הג. סטיםשל הגיהאדי, והמבצעית

האדיזם 'כדי להנחיל לגי, שיש לחסל, וצבאיים, פוליטיים, מאות ואלפי כוחות, עשרותב

לדעיכתו והתנערות ממנו  יובילוש אוניםשתזרע בו ייאוש וחוסר , מכת הלם ותבוסה כזאת

אף בלבבות המאמינים שהיו עד כה קורבן לאידיאולוגיה הדתית מן השפלות שידע המין 

 . האנושי

חזיתות בו  במספר ועליה להתמקד, האופנסיבה חייבת להיות מהירה ככל האפשר 

, על ידי חיסולים ממוקדים בלתי פוסקים של מנהיגי טרור, בחזית הצבאית עצמה .זמנית

ומלעיטים את מוחות המאמינים  ודרשנים המטיפים מסיתים, יהאדיסטים'ג מנהיגי הדת 

המציאות הנוכחית  . קשורתאסות ובכלי התבמדר, במסגדים וגינוסייד בשנאת רצח

שאיש אינו מעז " לערי מקלט"סגדים על מסיתיהם הפכו שבה המ, בישראל ובאירופה

 . לטפל בהם חייבת חיבת להשתנות

הטרור הוא פרי , כפי שנוהגים לטעון כוחות פייסנות הטרור, הטרור אינו פרי הייאוש

להשתלט על , ארצות לנחול, השמיד את ישראליהאדיזם ל'התקווה של הג, התקווה דווקא

שיחסל את , האדיזם חייב להיות ניצחון כזה מרחיק לכתי'הניצחון על הג, לכן. העולם

 . התקווה לניצחון

היה האיסלאם דת , ת ובעצם ברוב גדול של ארצות האיסלאם"במשך מאות שנים במזה

אם ניקח לשם דוגמה את האיסלאם שרווח בארץ כמו מרוקו או באימפריה , לגיטימית

האפיון הקיצוני והמסוכן של . ת"העותומאנית שהשתרעה על חלק נרחב מהמזה

אך גם , למטרות של כיבוש והשתלטות, שהוא רותם את האוכלוסייה, יהאדי'האיסלאם הג

מציאות כזו  מהווה  .דיכוי ומוות, קיצונית  מכוח אידיאולוגיית רצח, מטרות של הרס וחורבן

 במובנים רבים . לקידמה ולשרידותאלא גם , סכנה ברורה לא רק לשלומו של העולם

יהאדיזם אף מסוכן מהנאציזם כי בעוד השני היה מבוסס על אישיותו המגנטית של 'הג

שכוח ההתמדה שלה ויכולת  בכך שייחודה, יהאדיזם מבוסס על דת'הג, איש אחד

 .  ההישרדות שלה ארוכים מחיי רודן אחד סטני ככל שיהיה
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  ,לקח השואה!  לעולם לא עוד אבל לקח השואה הנכון הוא . דנים הרבה בלקח השואה

האליטות השולטות בקרב , אולם בישראל העכשווית. למנוע שואה נוספת חייב להיות

ביטחונה של  ביצורובשחיתותם ואטימותם החלו זונחים את , צדקת דרכה הציוניתנחלשה 

 . נראה שנזנח, לעולם לא עוד, לקח השואה האמתי. אזרחיה הקיום שלישראל וביטחון 

איננה , הכרוכה גם בתודעה מוצקת ביחס לצדקת דרכה של ישראל, מניעת שואה נוספת

תוך , להתבסס על הגשמת ייעוד תא חייביה, 'מקום תחת השמש'להתבסס רק על  יכולה

שמחייב גם תמורה עמוקה  מיגור. יהאדיזם'ומיגור תודעתי וצבאי של הג ות לאוםיקוממ

עידן דמוקרטית הזכויות  ראשיתקץ עידן הדמוקרטיה הליבראלית ו. בצד כוחות החופש

, תהליך אותו מתניעה ומנהיגה ישראל כחלק מייעודה לשמש כאור לגויים, החובותו

 . כמודל לאנושות כולה

, יכולה לנחול ניצחון גדול, מלחמת עולם זאת ,כפי שמנסה חיבור זה להראותואולם 

מיעוט אלא אף , לא רק בצד של ארצות החופש, עם מינימום קורבנות, במהירות רבה

שהם קורבנותיו   ,םקורבנות חפים מפשע גם בצד של אוכלוסיות העמים המוסלמי

לא תהיה , שבמובנים מסוימים כבר מתרחשת, מלחמה זאת . יהאדיזם'העיקריים של הג

כאן ניתן יהיה להשיג הכרעה מהירה . דומה כלל למלחמות העולם במאה העשרים

יחד עם העליונות , עם העליונות המוסריתיחד , כאשר ישלבו את העליונות הטכנולוגית

, מהלך של סינרגיה ,מבט לעתיד ושותפות גורל ,האסטרטגית, המשפטית, התודעתית

שחלק מרכזי וחיוני בו הוא מיגור , מהלך של תיקון עולם כולל, של כלל המרכיבים

, מאשר מדינת הלאום היהודי, אין מדינה מתאימה והולמת ליישומו.  יהאדיזם'והבסת הג

, מדינה כנועה, השעיר לעזאזל האולטימטיבי של העולם ממדינת, העוברת מטמורפוזה

 לשברי שבריםמפולג ההמפורר ו העםהאם יוכל  . למדינה מנהיגת העולם פייסנית טרור

ניצחון כוחות החירות והחיים במלחמת  אתהזרז המצית , להפוך עורו ולהיות  להיות היזם

הוא יכול , אם חפץ קיום הוא והישרדות לאורך זמןשהיא , התשובה. העולם השלישית

עליו רק להגשים , ו ולפניו מונחים כל האמצעים והיכולות לשם כךלהגשים את ייעוד וחייב

 you do the best G-d will do the`והאל יהי עימו בבחינת  ,את מה שכבר מתבקש ודוחק

rest` . 

התרחש כפי שלמשל , מבפנים יהאדיזם'תבוסות של הג ,אין להוציא מכלל אפשרות

ואלה , בו הקליקה הצבאית תפסה שוב את השלטון מהאחים המוסלמים, במצרים

האחים  נגדיהאדיזם כמו 'ניצחונות מקומיים אלה על הג, אולם .נמצאים עתה בנסיגה

או , 'המדינה האיסלאמית'או  קאעידה-או ניצחונות מקומיים  על הזן של אל, המוסלמים

אין בהם , ועודתימן , סיני , לוב, עיראק, בסוריה יםכפי שמתרחש, צתייםמרחצי דמים מפל

 .  שנדרשת כיום לעולם האדיזם'הגי תבוסה ניצחת של

יהאדיזם 'מתקפת הגו דמוגראפיתהסכנה הששם ניטשת כיום ומתגברת  באירופה

הוא מכה בהן כשהן בלתי  . עם מציאות זוכיצד להתמודד לא יודעות המדינות , מבפנים

את  המשתקת, שלהן התקינות הפוליטית הנואלתמופתעות ולפותות בסבך , מוכנות

יהאדיזם דורש גם שינוי 'ניצחון על הג. בארצותיהם איסלאםה להגיב לסכנת ןיכולת
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חייב , שינוי זה בתודעה ובמדיניות גם .התקינות הפוליטית העולמיתרדיקאלי בכל 

 .אין בלתה. בישראל להתחיל

מועד ת "ומזה, איראן גרעינית מצויהמעבר לאופק הקרוב   .גדלהאיום הקיומי על ישראל 

, הכרעה מהירה נדרשת וחיונית .ת"מאזן אימה גרעיני במזה והיווצרות, לתפוצה גרעינית

, משום שעימות בלתי מוגבל בין שתי מעצמות גרעיניות ,נגד איראן בהכרח ישירותלאו 

 של איראן גרורות הטרורנגד  , לכן נדרשת דווקא הכרעה. יכול להוביל להשמדה הדדית

   .יהאדיזם הסוני'בו זמנית הכרעה  כנגד הגו   שפשו ורבו במרחב

יוכל , זולתי ישראל, שלא נותר מי שינהיג אותו, יהאדיזם'המהלך המשולב למיגור הג

 . לסחוף אחריו את כל אומות החופש

 

 ז"יפרק 

יִתי א לְכָל-בֵּית, כִי בֵּ   ָהַעִמים-ְתִפלָה יִָקרֵּ

 ישעיהו נו

המשלב חיבור בין העילאי , המשלב רוחניות וגשמיות, הסמל הנשגב, הר בית האלוהים

גם מדגיש , המיקום המקודש והמרומם ביותר של תקומת הלאום היהודי בארצו, לגשמי

 :כפי שבא לביטוי בפסוק, של היעוד היהודי בדורנו ליאאוניברסהוא את האופי ה

ר א בָּ ר ַהדָּ ה ֲאשֶׁ זָּ ן ְיַשְעיָּהּו, חָּ מֹוץ-בֶׁ ה-ַעל, אָּ ִם, ְיהּודָּ לָּ יָּה ב  .ִוירּושָּ ִמים ְבַאֲחִרית ְוהָּ כֹון, ַהיָּ  ַהר ִיְהיֶׁה נָּ
ית ה-בֵּ ִרים ְברֹאש ְיהוָּ הָּ א, הֶׁ עֹות, ְוִנשָּ ֲהרּו; ִמְגבָּ יו ְונָּ לָּ ל, אֵּ ְלכּוג  .ַהגֹוִים-כָּ ְמרּו, ַרִבים ַעִמים ְוהָּ  ְלכּו ְואָּ

ה ל ְוַנֲעלֶׁ ה-ַהר-אֶׁ ל ְיהוָּ ית-אֶׁ י בֵּ נּו, ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ יו ְוֹירֵּ כָּ ה, ִמְדרָּ ְלכָּ יו ְונֵּ א ִמִציֹון ִכי  :ְבֹאְרֹחתָּ צֵּ ה תֵּ , תֹורָּ
ה-ּוְדַבר ִם ְיהוָּ לָּ ַפט ד  .ִמירּושָּ ין ְושָּ ם ְוִכְתתּו; ַרִבים ְלַעִמים ְוהֹוִכיחַ , ַהגֹוִים בֵּ , ְלִאִתים ַחְרבֹותָּ

ם יהֶׁ רֹות ַוחִניתֹותֵּ א-לֹא--ְלַמְזמֵּ ל גֹוי ִישָּ ב גֹוי-אֶׁ רֶׁ ה עֹוד ִיְלְמדּו-ְולֹא, חֶׁ מָּ  ('ישעיהו ב) {פ}  .ִמְלחָּ

מנקודת הראות הלאומית ?  מה הקשר בין תקומת הלאום היהודי להקמת בית המקדש

.  קריאת תיגר כנגד כל התקינות הפוליטית, הקמת המקדש הוא כוח תודעתי עצום

למקום הזה בו , המקום בו עמד מקדש שלמה ומקדש עולי בבל, לוהים-למקום בית הא

בתוך תוכה מצפה ומייחלת האנושות כי . עוצמה רוחנית אדירה -יעמוד המקדש השלישי 

  . יקרין מן המקום הזה דרך חיים וסטנדרטים מוסריים חדשים עם ישראל ששב לארצו

ך לארצו ולמקום "ות משיבת עם התנאוניברסאליכשאנו מפנים את גבנו לציפיות ה

מתבשרת מן המקום אמונת , נוצר וואקום ובמקום בשורת החירות והחיים -המקדש 

   .השעבוד והמוות
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 משה פייגלין

אני משער שניתן למצוא מידע בקודים המוצפנים , באשר לעניין הקורבנות במקדש

לעניין רוחני יותר  ,לעתיד  של עבודת הקורבנות, שיצביע על הזיכוך והעידון, ך"בתנ

והמוסריים של עם , הערכים הרוחניים שיעלה בקנה אחד, הקרבת בעלי חייםל מעבר

קרבת בעלי ה שלילתאין בהכרח .  אוניברסאליערכים בעלי צביון , ישראל כאור לגויים

   ?העיקרי שיתרחש במקדש השלישיהאם היא הפולחן הגשמי אך , חיים

 אוניברסאליבית תפילה , חייב להיות קודם כל בית תפילה לכל העמים, המקדש

אולי גם שם ישב המוסד שיחליף , מוקד מוסרי במיקום היסטורי בלב ירושלים, בירושלים

, האם ייתכן שבמקום המקדש.   מוסד זהלאחר חורבנו המוסרי והמעשי של ם "את האו

הייצור  פרי יישומים ראשוניים של – שיראה בעיני בני הדור כפלאייקום מבנה 

שעדיין לא היה לו אח  ויקום לנו כאן מבנה – שיבואו כאן לידי ביטוי חלוצי, המולקולארי

האם . המתנשא מעליו בעוד שכיום הר הבית נמוך מהר הזיתים, הריםשאכן בראש ה , ורע

ואולי המבנה יכיל את כל המבנים   ?מלמד על המהותהכתוב פשט , בעניין הגובה

ויהווה את  , פיזית ורוחנית, ויתנשא מעליהם יתרומם, יכיל אותם, יעטוף אותם, הקיימים

ווה מהה המקדש. אליו ינהרו כל הגויים, החשוב בעולםומוקד התודעה היכל התפילה 

, וליעודה של ישראל, של אחרית הימים, לעידן החדש, ורוחנימוקד ארצי , סמל ומופת

 . מירושלים' כי מציון תצא תורה ודבר ה  ,תיקון עולם בעידן של

א-לֹא"ביחס ל ל גֹוי ִישָּ ב גֹוי-אֶׁ רֶׁ ה עֹוד ִיְלְמדּו-ְולֹא, חֶׁ מָּ , ראשית, כפי שמבאר חיבור זה "ִמְלחָּ

או את הלוחמים מטווח האש וגם את יוצי, לוחמה ותותחי הלייזר-הרובו, לעתיד לבוא

, כלומר המלחמה עד כה מהיותה התנהגות אנושית הכרוכה בקורבנות אדם. העורף

, תודעתית, ביטחונית, צבאית, האויב יוכרע ויובס. בלתי רלוונטית, עומדת להיות מיושנת

  .אסטרטגית-העליונות הצבאית" על כידוני"ייכון שלום . מוסרית ואף דתו תעבור תמורה
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 אחרית דבר - 'ט"יפרק 

שלום גלובאלי על כידוני העליונות 

 טכנולוגיתה

 מרכזי כשחקן ישראל של למעמדה ,עוצמה רב מנוף יהווה אויביה על ישראל ניצחון

 להתעלותו תרומתם את שיתרמו מהלכים של בשורה  .גלובאלי לתיקון וקטליזאטור

 מדינת הופכת בעקבותיו  .האנושי המין של בקיומו גבוה יותר לשלב הזה העולם של

 ילד ,לעזאזל השעיר ממדינת ,ומוקעת מוחרמת ,מנודה חצי ממדינה ,היהודי הלאום

  .בו ללכת האנושות שעל תווהמִ  ,דרך תווהומָ  מוביל לשחקן ,העולם של הכפות

 מתחוללת כאשר ,ישראל לעם המתייחסת הנבואה ומתגשמת מתבארת  גם כך

   .תורה יוצאת ממנו ,העמים לחלוץ הופך והמוקע הנרדף והעם הטרנספורמציה

י א  נג פרק ישעיהו ין מִּ נּו ,ֶהֱאמִּ ְשֻמָעתֵּ ל ,ְיהָוה ּוְזרֹועַּ  ;לִּ י-עַּ ְגָלָתה מִּ ל ב  .נִּ עַּ יַּ ק וַּ יֹונֵּ  ,ְלָפָניו כַּ

שֶֹּׁרש ֶאֶרץ ְוכַּ ָיה מֵּ ֹּׁא--צִּ ר-ל אַּ ֹּׁא ,לֹו תֹּׁ הּו ;ָהָדר ְול ְראֵּ ֹּׁא ְונִּ ְרֶאה-ְול הּו ,מַּ ְבֶזה ג  .ְוֶנְחְמדֵּ ל נִּ ֲחדַּ  וַּ

ים ישִּ יש ,אִּ ְכאֹּׁבֹות אִּ ידּועַּ  מַּ י וִּ לִּ ר ;חֹּׁ ְסתֵּ ים ּוְכמַּ ֶמּנּו ָפנִּ ְבֶזה ,מִּ ֹּׁא נִּ ְבנֻהּו ְול ן ד. ֲחשַּ נּו ָאכֵּ  הּוא ֳחָליֵּ

ינּו ,ָנָשא בֵּ ְכאֹּׁ ְחנּו ;ְסָבָלם ּומַּ ֲאנַּ ְבנֻהּו וַּ ה ָנגּועַּ  ,ֲחשַּ ים ֻמכֵּ ָלל ְוהּוא ה.  ּוְמֻעֶּנה ֱאֹלהִּ נּו ְמחֹּׁ ְפָשעֵּ  ,מִּ

ֲעו ְמֻדָכא ינּו מֵּ תֵּ ר ;ֹּׁנֹּׁ נּו מּוסַּ ֲחֻבָרתֹו ,ָעָליו ְשלֹומֵּ ְרָפא ּובַּ ָלנּו ו.  ָלנּו-נִּ ֹּׁאן כֻ צ ינּו כַּ יש ,ָתעִּ ְרכֹו אִּ  ְלדַּ

ינּו יהָוה ;ָפנִּ יעַּ  וַּ ְפגִּ ת ,ּבֹו הִּ ָלנּו ֹּׁן ֲעו אֵּ גַּש ז.  כֻ ֲעֶנה ְוהּוא נִּ ֹּׁא ,נַּ ח ְול ְפתַּ יו-יִּ ֶשה ,פִּ ח כַּ ֶטבַּ  ,יּוָבל לַּ

ל י ּוְכָרחֵּ ְפנֵּ ְזֶזיהָ  לִּ ֹּׁא ;ֶנֱאָלָמה גֹּׁ ח ְול ְפתַּ יו ,יִּ ֶצר ח.  פִּ עֹּׁ ְשָפט מֵּ מִּ י דֹורֹו-ְוֶאת ,לָֻקח ּומִּ  מִּ

חַּ  י  :ְישֹוחֵּ ר כִּ ְגזַּ ֶאֶרץ נִּ ים מֵּ יִּ ע ,חַּ ֶפשַּ י מִּ מִּ ע עַּ ן ט.  ָלמֹו ֶנגַּ תֵּ יִּ ים-ֶאת וַּ ְברֹו ְרָשעִּ יר-ְוֶאת ,קִּ  ָעשִּ

ָתיו ל ;ְּבמֹּׁ ֹּׁא עַּ ֹּׁא ,ָעָשה ָחָמס-ל ְרָמה ְול יו מִּ יהָוה י.  ְּבפִּ ץ וַּ ְכאֹו ָחפֵּ י ,דַּ ם--ֶהֱחלִּ ים-אִּ  ָאָשם ָתשִּ

ְפשֹו ְרֶאה ,נַּ ע יִּ יְך ֶזרַּ ֲארִּ ים יַּ ֶפץ ;ָימִּ ְצָלח ְּבָידֹו ,ְיהָוה ְוחֵּ ל יא.  יִּ ֲעמַּ ְפשֹו מֵּ ְרֶאה ,נַּ ְשָּבע יִּ --יִּ

ְעתֹו יק ְּבדַּ ְצדִּ יק יַּ דִּ י צַּ ְבדִּ ים ,עַּ ּבִּ ֲעו ;ָלרַּ ָתם וַּ ל הּוא ,ֹּׁנֹּׁ ְסּבֹּׁ ן יב.  יִּ ֶלק ָלכֵּ ים לֹו-ֲאחַּ ּבִּ -ְוֶאת ,ָברַּ
ים ק ֲעצּומִּ לֵּ ת ,ָשָלל ְיחַּ חַּ ָמֶות ֶהֱעָרה ֲאֶשר תַּ ְפשֹו לַּ ים-ְוֶאת ,נַּ ְשעִּ ְמָנה פֹּׁ ְטא ְוהּוא ;נִּ ים-חֵּ ּבִּ  רַּ

י ,ָנָשא ְשעִּ פֹּׁ יעַּ  םְולַּ ְפגִּ  {פ}  .יַּ

 ,האנושות של המוסריו האסטרטגי למנהיג ישראל עם של הפיכתו עובדת

  .יתאמת הנבואי והמסר הזה העולם במציאות מוצקה עובדה תהיה

 

שהיתכנותו , שפע חומרי בל יאומןל, פני האנושות ניפתח חלון ההזדמנות להתעלותב

עם ניצחון של כוחות החירות  במשולב, גדלה ביחס ישר לתאוצה הטכנולוגית הנוסקת

במלחמת העולם השלישית שבשעריה , בהנהגת ישראל, והחיים על כוחות המוות והדיכוי

 . כבר באנו
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המנצח הוא גם המשחרר הגדול של  תרחשת כאשרמ 'ציוויליזציית אחרית הימים'

יהאדי שהשליט את 'של האיסלאם הג מדורסנותו האלימה, העולם הערבי איסלאמי

 .וחתר להכנעת העולם, הפכם למפלצות אנושיות, חייהם מרותו על

 

" צבא טכנולוגיה לישראל"צבאיים שאותם אימץ -בו ישולבו מכפילי הכוח הטכנוניצחון ה

, יחד עם מכפילי הכוח התודעתיים שביסודם תודעת צדקת מדינת הלאום היהודי

הזכויות אך  להפיכתה לדמוקרטית, במהלכיה להחלת ריבונות על ארץ ישראל המערבית

על ישראל , את אופנסיבת הניצחון שלה. שהיא גם צו המוסר וגם צורך קיום, גם החובות

ברחבי העולם , שתשאיר את צאן מרעיתם האיסלאמי, להנחית במהלומה מפתיעה וקשה

, מתחולל תהליך מפתיע עוד יותר, בעקבות כך.  אובדי דרך, אובדי עצות, הלומי רעם

שנשאבו לתוך האיסלאם , באירופה ובכל העולם ,המוני האיסלאם בערב

, מאובססיית הרצח והמוות ששלטה בהם מתחילים להשתחרר, יהאדי'הג

הולך . החופש והשפע שמציעה מנהיגות ישראל ,את מנהיגות החייםמתחילים לבחור 

וגם על יתר , יהאדי'ומתגבש ניצחון לא רק טקטי אלא גם אסטרטגי על האיסלאם הג

-לוגיםהנסמך על מנופי הכוח הטכנו, נוצר שלום עולמי. החייםאויבי החירות ו

כמקל גדול וכשוטר גדול הכופה ומונע את האיומים , צבאיים-ביטחוניים

עדיין מאיימים על המין ו, ומתמודד עם האיומים הקיומיים המתחדשים ללא הרף

 . עקב התאוצה הטכנולוגית המתפוצצת, האנושי

 

רֹות, וְכְִתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתים :כאן מתגשמת הנבואה יֶהם לְַמזְמֵּ -יִָשא גֹוי ֶאל-לֹא--וֲַחנִיתֹותֵּ

המלחמה תחדל להיות כפי שהייתה לאורך , כמבואר   .יִלְְמדּו עֹוד ִמלְָחָמה-וְלֹא, גֹוי ֶחֶרב

, ין שיעור מאשר האדםאואת הלוחמה יבצעו הרובוטים טוב ל, כל ההיסטוריה האנושית

 . שנה 10ותשקוט הארץ . צד בעל העליונות הטכנולוגיתב

 

מאפשרת להוציא מן הכוח אל הפועל  הלכה , התודעה החדשה המתפתחת

, שמירת הסביבה וכדור הארץ, הרווחה האנושית, למעשה את פוטנציאל היצירה

עושר , זמינות אנרגיות נקיות,  הארכת תוחלת החיים הבריאה של המין האנושי

שזמן קצר קודם לכן קשה היה בכלל ,  פלנטהלשר לכל בני האדם ואנרגטי  ועו

 .להעלות על הדעת

 

שלום עולמי שאומנם יושתת על כידוני העליונות הצבאית ל קיימת היתכנות

לא  .כלכלית, טכנולוגית-מדעית, שלום מכוח ניצחון צבאי ועליונות מוסרית .ביטחונית

כי אם , לא רק מעצם זכות הקיום, קדימהכי אם להתעצם ולפרוץ " להיות"רק לשרוד ו

שהיא מחויבת , מוסרית וקיומית לעלית מדרגה כמנהיג, הייעוד זכות מכוחבעיקר 

 .חפצת חיים אנושותל, המציאות

 

 .תם ולא נשלם

 


