
 ה׳ככה הקדוש׳
// 

מדינה כהלכה

11

במה להגות תורה, 
 מדע והתיישבות

בשיתוף יש»ע שלנו
 פרשת חוקת | 1784
ה׳ תמוז תש"פ | 27.06.20

"אמר רבי חייה בר אבא: 
כל מי שהוא עולה להר 

הישימון וראה כמין כברה 
קטנה בים טיבריא זו היא 
בארה של מרים" )תלמוד 

ירושלמי, כתובות סז א(

 פרה אדומה ומגפת
 הקורונה  //

רפואה והלכה

 מדינה יהודית או
 תורת המדינה  //
מדינה כהלכה
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מועצת יש"ע
יש"עמדה

יורם אטינגר

ניגוד למדיניות החוץ המערבית, המתמקדת ב
המדינה  של  עתידית  התנהלות  בהערכת 
הפלסטינית, מדינות ערב מעניקות חשיבות מכרעת 
להתנהלות הפלסטינית בעבר כסמן להתנהלותם בעתיד.

לעומת הערכת התנהלות עתידית, שהיא סובייקטיבית 
והשערתית, התנהלות העבר היא אובייקטיבית ומתועדת. 
לכן, החלטות אחראיות בתחומי רפואה, חקלאות, מדע 
ועסקים - ובמיוחד יחסי חוץ וביטחון לאומי – חייבות 
להתבסס בעיקר על ביצועים מוכחים בעבר יותר מאשר 
על הנחות עתידיות. לדברי הפסיכולוג הנודע, ד"ר אלברט 
אליס: "התחזית היעילה ביותר לגבי התנהגות עתידית 

מתבססת על התנהגות העבר".

האסכולה המערבית מעניקה משקל רב למלל הערבי 
המחבק את הפלסטינים, אך מתעלמת מההתנהלות 
הערבית המתנכרת לפלסטינים. לכן, היא מעריכה שהעניין 
הפלסטיני מרכזי וחיובי בסדר היום הערבי, ושהקמת מדינה 
פלסטינית תפתור את הסכסוכים עם ישראל ותמתן 
את זעזועי האזור. לכאורה, זו הערכה הגיונית, העוקפת 
התנהלות מזרח תיכונית - מאז המאה השביעית – גועשת, 
אלימה, הפכפכה, חסרת-סובלנות ונטולת-דמוקרטיה, 

שעדין לא חוותה דו-קיום-בשלום בין-ערבי.

זו אסכולה מערבית המעדיפה ציפיות אופטימיות על 
פני התנהלות מתועדת ומתסכלת של המזרח התיכון - 
כולל הפלסטינים - המלמדת על אפשרות סבירה שמדינה 
פלסטינית תביא להפלת המשטר ההאשמי בירדן ותגובת 
שרשרת קטלנית דרומית לירדן )חצי האי ערב( ובכל מדינה 
ערבית פרו-אמריקאית, ולרוח גבית ל"אחים המוסלמים" 
)ארגון טרור מוסלמי הגדול בעולם(, האייתולות, דאע"ש, 

ארדואן, סין ורוסיה.

הנטייה להמעיט במשקל ההתנהלות בעבר גרמה 
 - לאסכולה המערבית להגדיר את הצונאמי הערבי 
המשתולל מאז 2010 - כ"אביב ערבי", "מצעד הדמוקרטיה" 
ו"מהפיכת פייסבוק והצעירים". ב-1978 הקריבה האסכולה 
המערבית את התנהלות העבר על מזבח הכמיהה לפתרונות 
קלים ומהירים, "תקעה סכין" בגב השאה האיראני והעניקה 
רוח גבית לאייתוללה חומייני, אותו ראתה כמנהיג שואף 
חירות ודמוקרטיה הנלחם במנהיג עריץ. ב-1990 טמנה 
האסכולה המערבית את ראשה בחול הפשטנות, והתעלמה 
מהתנהלות מתועדת למשעי של סדאם חוסיין עד יום 
לכווית. ההתעלמות השיטתית מהמשקל  הפלישה 
הדומיננטי של התנהלות העבר )המטרידה והמתסכלת, אך 

מציאותית( פוגעת אנושות באמינות האסכולה המערבית.

להלן תיעוד ההתנהלות הפלסטינית הנדחקת לקרן 
זווית על ידי המערב, אך עומדת ביסוד ההסתייגות הערבית 

מהקמת מדינה פלסטינית:

קירבה ל"אחים המוסלמים" - המאיימים על 	 
כל משטר ערבי פרו-אמריקאי - מאז שיתוף 
הנאצית  גרמניה  עם  השניים  של  הפעולה 
והחתרנות המשולבת במצרים בשנות ה-50, 
כאשר ערפאת ומחמוד עבאס היו פעילים 
"האחים  של  הפלסטיני  בתא  מובילים 
"מיין קאמפ"  המוסלמים". ב-2020 הספר 

פופולרי ברחוב הפלסטיני. 

מ-1979 הזדהות עם משטר האייתולות באיראן, 	 
הפועל להפלת השלטון בסעודיה וכל מדינה 

ערבית פרו-אמריקאית.

בשנות ה-70 ו-80 הכשרת ארגוני טרור בינלאומי 	 
מאירופה, אמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה 
והמזרח התיכון במחנות אימונים פלסטינים 

בלבנון, תימן וסודן.

ב-1.3.1973 נרצחו שגריר ארה"ב וסגנו בסודן על 	 
ידי טרוריסטים של "ספטמבר השחור" שנשלט 

ע"י הפתח' ואש"פ.

ב-18.4.1983 ו-23.10.1983 נהרגו 260 חילים 	 
אמריקאים ו-58 חילים צרפתים על ידי מכוניות 
תופת של ה"ג'יהאד האסלאמי" בסיוע פלסטיני.

טרוריסטים פלסטינים נלחמו נגד צבא ארה"ב 	 
באפגניסטן ועיראק.

האינתיפאדה הראשונה )1991-1987( והקמת 	 
הרש"פ )1993( הביאו לגירוש ובריחת נוצרים 
מרמאללה, בית לחם, בית ג'אלה ובית סאחור, 

והפיכתם מרוב למיעוט קטנטן באזורים אלו.

מדינות ערב רואות בפלסטינים אב-טיפוס 	 
לחתרנות, טרור וכפיות-תודה בעקבות טרור 
פלסטיני נגד מדינות-מארחות: מצרים )שנות 
 ,)1970-1968( ירדן   ,)1966( סוריה  ה-50'(, 
לבנון )1982-1970( ובמיוחד כווית )1990(. ככל 
שהתרחבו המחוות של המארחות הערביות, 

כן התרחב הטרור הפלסטיני נגד המארחות.

הקצנה חסרת-תקדים של החינוך-לשנאה 	 
והטרור הפלסטיני בעקבות מחוות חסרות 

תקדים של ישראל )הסכם אוסלו, הצעת הנסיגה 
הסוחפת של ברק ערב האינתיפאדה השנייה, 

"ההתנתקות", וכו'(.

ההנהגה הפלסטינית עושה שימוש מתוחכם 	 
ב"טאקייה" )כפל לשון והטעייה(, כפי שהפגין 
ערפאת שהסכים – לכאורה – לתנאים של 
"הסכם אוסלו”, אך – למעשה - הקצין טרור 
והסתה. כך גם מחמוד עבאס המתבטא לעתים 
החינוך  תשתית  את  מטפח  אך  במתינות, 
לשנאה, שהיא חממת טרור מהגדולות בעולם.

הטרור הפלסטיני אינו פועל יוצא של 1967, 	 
אלא התפרץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת. 
הפתח ואש"פ נוסדו ב-1959 ו-1964 וחרתו 
במסמכי ההקמה ובמערכות החינוך שלהם 

את "שחרור פלסטין של הקו הירוק".

מדינות ערב אינן שוכחות את - ואינן סולחות על 	 
– הטרור וכפיות התודה הפלסטינים. הן רואות 
בהצעה להקמת מדינה פלסטינית תוספת של 
משטר פורע-חוק שיחבור לגופים המאיימים 

על כל מדינה ערבית פרו-אמריקאית.

בטקס החתימה על הסכם השלום ישראל-ירדן, 	 
באוקטובר 1994, אמרו מפקדי הצבא הירדני 
פלסטינית  מדינה  "הקמת  צה"ל:  למפקדי 
מערבית לירדן תביא להפלת המשטר ההאשמי 

מזרחית לירדן!".

על רקע ההתנהלות המתועדת הנ"ל, מדינה 	 
פלסטינית תשדרג את דריסת הרגל האזרחית 
והצבאית של רוסיה, סין, איראן, תורכיה וצפון 
קוריאה באגן המזרחי של הים התיכון, ותוסיף 

ישות אנטי-אמריקאית לעצרת האו"ם.

מכיוון שנמר אינו מחליף חברבורות אלא טקטיקות, 
הרי שהקמת מדינה פלסטינית מחד וביטחון משטרים 
ערביים פרו-אמריקאים מאידך )ירדן, סעודיה, מצרים, 

וכו'( הם דבר והיפוכו.

מן הראוי שבכל הקשור לעיצוב מדיניות בנושא 
הפלסטיני, מעצבי המדיניות – בישראל ובמערב - ידבקו 
במשנתו של הפסיכולוג ד"ר אלברט אליס: "התחזית 
היעילה ביותר לגבי התנהגות עתידית מתבססת על 

התנהגות העבר".

מדוע מדינות ערביות מסתייגות ממדינה פלסטינית?!

אלעזר, מקום לצמוח בו
שיווק: 050-4922705

שתמיד  מה  היא  עציון,  שבגוש  אלעזר  ביישוב  החדשה  השכונה   - ה'חורשה' 
נסיעה  דקות  מדהים, 18  נוף  מבוקש,  יישוב  ומגוונת,  איכותית  קהילה  חלמתם: 

מירושלים, מפרט טכני יוקרתי ואיכות בנייה גבוהה.

עוד לא מאוחר...
נותרו דירות 6,5,4 חדרים עם נוף מושלם

החל מ-₪1,409,000*

המקום שלכם לצמוח
מעולם לא היה קרוב כל כך

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת
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1 יום עיון משטרתי במכון צומת. השבוע  
התקיים במכון צומת יום עיון ייעודי, לקציני מחלקת 
בינוי נכסים, בראשות נצ"מ רונן ברקוביץ, במטרה 
להעמיק את הידע ההלכתי-טכנולוגי ולהכיר את 
יישומי צומת הנוגעים לתחומי הבנייה החדשה והציוד 
המשטרתי. זאת, במטרה לאפשר לשוטרים ולאזרחים 
המגיעים לתחנות המשטרה בשבת, לקבל שירות 
ולבצע את משימות השיטור בשבת  על פי ההלכה. 
יום העיון נערך  בשיתוף פעולה עם רבנות המשטרה 
בראשות נצ"מ הרב רמי ברכיהו ועוזרו הרב רפ"ק 
הרב שמעון שוקרון. את יום העיון פתח ראש המכון 
הרב מנחם פרל שדיבר על האתגר בשילוב יתרונות 
הטכנולוגיה המודרנית עם קיום קפדני של ההלכה 
ובלי לגרוע מהמחוייבות המבצעית של השוטרים. 
יום העיון הנוכחי הופק ובוצע על ידי מרכז ההדרכה 
של מכון צומת העוסק בהנגשת הידע שנצבר במכון 
לציבור הרחב, בהכשרת רבני קהילות בתחומי הלכה 

וטכנולוגיה  ובעריכת ימי עיון מקצועיים.

2  הלוואה מסובסדת לסטודנטים בתנאים 
מועדפים. לקראת שנת הלימודים האקדמית 
בסתיו הקרוב, הבנק הדיגיטלי PEPPER בשיתוף 
קרן שכ"ל מאפשרים לסטודנטים הלוואת שכר לימוד 
בתנאים אטרקטיביים, הכוללים ריבית נמוכה, ופריסת 
תשלומים רחבה. ההטבה ניתנת לכל סטודנט במוסד 
אקדמי מוכר ע"י המל"ג כולל מוסדות אקדמאים 
דתיים. כמו כן, סטודנטים שיעמדו בקריטריונים של 
קרן שכ"ל אף יהיו זכאים לסבסוד מלא של הריבית 
על ההלוואה, על ידי המוסד האקדמי בו הם לומדים. 
סטודנטים המעוניינים לקחת את אחת ההלוואות 

הנ"ל, לפנות לקרן שכ"ל לצורך בדיקת זכאותם. 

3 נוער בנימין כיכב בחלוקת  פרסי 
המתנדבים המצטיינים. נוער לתפארת במועצה 
הגדולה בישראל. בטקס הענקת אות הפעיל המצטיין 
של מחוז ירושלים במנהל חברה ונוער במשרד החינוך, 
הוענקו שבעה פרסים לתלמידי תיכון מהמועצה 
האזורית בנימין. האירוע נערך הערב )ד'( בשידור זום 
מיוחד בהשתתפות הנהלת משרד החינוך, הזוכים 
הנרגשים ומשפחותיהם. את הפרסים היוקרתיים 
קיבלו עידו שרוני )כיתה י"ב, חשמונאים(, ענאל 
לוי )כיתה י"ב, פסגות(, הדס דרעי )כיתה י"א ממעלה 
מכמש( וארבעה תלמידים מהיישוב מבוא חורון: נווה 
דלק, גילעד לוי, ענת קורמן ורעות סנדיק. ראש המועצה 
 האזורית בנימין, ישראל גנץ, בירך על ההישג המרשים:
"הזוכים מביאים גאווה גדולה לתושבי בנימין ואין 
ספק שהם מייצגים את הערכים החינוכיים אותם 
מובילה המועצה. אנו משקיעים רבות בהקניית ערכים 
בדור העתיד שלנו ודרך רכזי הנוער והקהילה. כעת 
הם קוצרים את הפירות על עמלם ופועלם". שירה 
 מרצבך, מנהלת מחלקת הנוער במתנ"ס בנימין, ציינה:
"בבנימין יש לנו נוער מדהים שתמיד פועל ומתנדב. 
השנה זכינו ושבעה מתוך בני הנוער שלנו בבנימין קבלו 
את אות המצטיין על עשייה מרובה למען הקהילות 
שלהם והקמת פרויקטים אשר מובילים אחריות 

וערבות הדדית. זכינו שאלו בני הנוער שלנו."

4 עשרות המלצות לקהילה שניצחה 
את הקורונה. עשרות המלצות הגיעו במהלך 
השבועות האחרונים למזכירות ארגון רבני ברקאי 
בעקבות המיזם של הארגון להענקת פרס ברקאי 
לרב, לקהילה ולגבאי מצטיין. פרס ברקאי מחולק זו 
השנה הרביעית, והשנה בשל הקורונה, יחולק השבוע 
הפרס בטקס מיוחד שישודר באתר הארגון והוא יינתן 
לקהילות שהתמודדו בצורה הטובה ביותר בתקופה זו. 

ראש ארגון רבני ברקאי הרב שלמה סובול אומר: "אנו 
שמחים על ההיענות הרבה שזכינו לה, ועל ההמלצות 
הרבות שקיבלנו לפרס ברקאי היוקרתי אשר מעלה 
על נס את חשיבותם של הקהילות, רבנים וגבאים". 
עמיתו, הרב דוד פיין מוסיף "במשך השנה הארגון 
מכשיר רבני קהילות מתוך הבנה שהקהילה מהווה 
מרכז רוחני ונפשי של חוסן ותמיכה. ההיענות הרבה 

של בני ובנות הקהילות מראה שהצלחנו בכך". 

5 אור הנר על פרשות השבוע. תלמיד 
תיכון אורט יהודה בעפולה, נריה בן סבו  המשמש גם 
כמדריך לשעבר בבני עקיבא העביר ומעביר שיעורי 
תורה לחניכי התנועה החפצים בכך , לצד לימודי 
הבגרות נריה כתב את הספר אור הנר על פרשות 
השבוע וקיבל הסכמות מרגשות מהרבנים הראשיים 
לישראל, הרב יצחק יוסף , הרב דוד לאו וכן מרבה של 
ירושלים הרב אריה שטרן והרב חיים דרוקמן ועוד. 
 בימים אלה טרם תחילת לימודיו בישיבה הגבוה

"הר המור" , שוקד נריה על חיבורים נוספים , אור הנר 
על המועדים ואור הנר בסוגיות אורחות תנועת נוער .

6 ליקוי חמה נטול קרינה. ביום ראשון, ערב 
ראש חודש תמוז, התאספו סטודנטים של המרכז 
האקדמי לב יחד עם פרופ' אבי כספי לצפות במחזה 
הנדיר של השמש ה"ננגסת" על ידי הירח. לכבוד 
המאורע, הוציא פרופ' כספי, ראש החוג להנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, מצלמה עם מסנן קרינה ייחודי 
וטכנולוגיה אופטית המקטינה את עוצמת האור פי 
10 מיליון. הסטודנטים הנלהבים זכו לצפות בליקוי 
במלוא תפארתו. פרופ' כספי: "ליקוי חמה תמיד ייפול 
בזמן המולד האמיתי של הירח. השבוע ליקוי החמה 
והמולד האמיתי התרחשו ביום ראשון בסביבות 8:40 
בבוקר. הפעם הבאה שזה יקרה תהיה בעוד 7 שנים".

ראשי מועצת יש"ע  ריבונות  1 משמרת 
התכנסו בתחילת השבוע למשמרת מול ישיבת 
הממשלה לתמיכה בריבונות וקריאה לראש הממשלה 
נתניהו שלא להיכנע לשמאל. במועצת יש''ע אומרים 
כי נתניהו צריך להחיל ריבונות על כל ההתיישבות 
בלי הקפאה ובלי מדינה פלסטינית, ולא להיכנע 
לשמאל. בהצהרה לתקשורת במקום, אמר ראש 
מועצת יש"ע דויד אלחייני, כי "אנחנו נמצאים באחד 
השבועות הקריטיים ביותר להתיישבות. בשבוע 
הזה כנראה תתקבל ההחלטה להחלת הריבונות. 
אנחנו אומרים לראש הממשלה: אל תיכנע לטיבי. 
אל תיכנע לעודה. אל תיכנע לבני גנץ. אל תיכנע לגבי 
אשכנזי. תעמוד מאחורי ההתחייבות שלך להחיל את 
הריבונות כבר השבוע. אנחנו גם אומרים לא להקפאה 
ולא למדינה פלסטינית. אנחנו נדאג, בעזרת כל מה 
שעומד לרשותנו, שלא תקום מדינה פלסטינית. 
ראש הממשלה, קח מנהיגות, תפגין אומץ מול כל 
אלה שמנסים להגיד אחרת. הגיע הזמן למעשים 
ולא לדיבורים". ראש המועצה האזורית גוש עציון 
שלמה נאמן אמר: "ההתיישבות היא נשמת אפה 
של הציונות. נשמת אפה של מדינת ישראל. אין, 
וגם לא תהיה תכנית שלום שתפגע  לא הייתה 
בהתיישבות ותצליח, שתפגע בהתיישבות ותקים 
מדינה ערבית בין הירדן לים. נפעל בכל הכוח להחלת 

הריבונות רק בדרך הנכונה".

2 גבולנו המזרחי שר המודיעין אלי כהן, ערך 
בשבוע שעבר ביקור בבקעת הירדן יחד עם יו"ר 
מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בקעת הירדן 
דויד אלחייני. השר ביקר יחד עם מנכ"ל משרדו 
והצוות המקצועי של המשרד בבקעת הירדן כדי לבחון 
את ההשלכות הביטחוניות והאזרחיות של החלת 
הריבונות הצפויה. במהלך הפגישה סקר אלחייני 
בפני השר את הסתייגויותיו מהתוכנית, ובעיקרן דרכי 
הגישה ליישובים, התאמות שטחים שיבטיחו את 

ההתפתחות העתידית של היישובים בצורה הטובה 
ביותר והסגות לעניין התושבים הערבים באזור. שר 
המודיעין אלי כהן אמר בביקור: "בקעת הירדן היא 
נכס חיוני, ביטחוני ואסטרטגי למדינת ישראל. בדומה 
לרמת הגולן ולגושי ההתיישבות, בקעת הירדן היא 
קונצנזוס לאומי רחב והחלת הריבונות תקבע את 
גבולה המזרחי של מדינת ישראל. תוכנית החלת 
הריבונות והחוק הישראלי על כל היישובים בבקעת 
הירדן ויהודה ושומרון, היא חלון הזדמנויות היסטורי 
שאולי לא יחזור וחשוב שישראל תדע לנצל אותו, 

טרם הבחירות בארה"ב".

3 עיר המורשת שר ירושלים ומורשת הרב 
רפי פרץ הגיע השבוע לסיור ביישוב בית אל. השר 
שי אלון באתרים  סייר ביחד עם ראש המועצה 
הארכיאולוגיים ביישוב והתרשם מתנופת הבנייה 
300 יח"ד הדיור החדשות הנבנות  האדירה של 
במקום. בנוסף, כיבד בנוכחותו את טקס השקת 
הגרסה האנגלית של הספר "כסף כשר", ספרו של 
רב היישוב בית אל הרב אריאל בראלי. השר רפי פרץ: 
"אני מצטרף לידידי ראש המועצה שי אלון ואנחנו 
מברכים את ראש הממשלה ומקווים ומאמינים 
שהוא יחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון. מי 
שמחפש מי בעל הבית כאן רואה זאת פה היטב. מי 
שמחפש מה זאת ריבונות של עם ישראל רואה את 
זה כאן. אנחנו בעלי הבית הזה, אנחנו בעלי המקום". 
ראש מועצת בית אל שי אלון: "תמיד אנחנו שמחים 
לארח את הרב רפי פרץ אדיר הזכויות. הרב רואה את 
הבניינים של 300 יח"ד ויש עוד 350 יח"ד שאושרו. 
אנשים ישקיפו מהבתים שלהם על ההיסטוריה 
ועל רצף הדורות פה בבית אל. אנו זוכים להגשים 
את החלום ומאחלים לראש הממשלה שהוא יעלה 
ויצליח מול הממשל האמריקאי להביא את החוק 
של החלת הריבונות במלואו בלי שאף אחד יינזק 

מתוך האירוע הזה".

4 ממתק של פעילים פעילי "אם תרצו" 
יצאו השבוע לפעילות למען חיילי צה"ל באזור 
קלקיליה ואלפי מנשה, במסגרתה קנו הפעילים 
צ'ופרים וממתקים לחיילים המשרתים ודאגו כי 
מסעדות באזור ימשיכו לפנק את החיילים. ראש 
תא "אם תרצו" באונברסיטת ת"א שי רוזנגרטן 
שהוביל את המיזם אמר: "כולנו היינו חיילים ועודנו 
משרתים במילואים וכולנו מרגישים שצה"ל הוא אחד. 
אנחנו גאים לעמוד לימין החיילים ששומרים עלינו 
בכל זמן ושעה. תנועת 'אם תרצו' כתנועה הציונית 
המובילה בישראל תמשיך לדאוג לחיילי צה"ל בכל 

מקום שהם".

השבוע השיקה  5 ההיסטוריה תשפוט 
תנועת רגבים קמפיין גדול הקורא לראש הממשלה 
בנימין נתניהו לבחור כיצד הוא רוצה שההיסטוריה 
תזכור אותו. בקמפיין, מוצגות דמויות ואירועים 
שונים שנחקקו בציבוריות הישראלית, תוך אמירה 
לראש הממשלה, ההיסטוריה תשפוט איך אתה 
תיזכר בזיכרון ההיסטורי שלנו - כמי הביא לריבונות 
ישראלית על יהודה, שומרון ובקעת הירדן או כמי 
שהכשיר הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ. 
ברגבים הוסיפו כי הם אינם יוצאים נגד תכנית המאה 
והשאלה אינה האם היא טובה או לא. השאלה היא 
באיזה אופן התוכנית תמומש. האם המימוש יהיה 
הקמת  או  ושומרון  יהודה  על  הריבונות  החלת 
מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. מנכ״ל רגבים 
מאיר דויטש אמר: ״אדוני ראש הממשלה, זאת עת 
מבחן עבורך. השבועות הקרובים הם אלה שיקבעו 
כיצד תיזכר בזיכרון הישראלי הקולקטיבי. מעשיך 

בשבועות הקרובים יקבעו זאת".

קרדיטים: יוסף אנאיה, תנועת רגבים, תנועת 
"אם תרצו", דוברות משרד המודיעין
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