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 התפוררותה  תקופת פשיטת הרגל שלה ותקופת – "חברה הישראליתה"
     

המדינה, כאשר    קום  חרנוצר קצת יותר מעשור א   החרדים[   –]מי שאינו שייך לציבור היהודי  "החברה הישראלית" מושג  
שראל" מכיל  של העולים לארץ כל זיק של מושג ממה שהשם "י    השלטון וגרורותיו במדינה הצליחו להפריד מרובם המכריע

גלותיים פריטים  לאוסף  אותם  תתוהפכו  "הנצרות  -,  האחר  בשמה  או  הרפורמית  הנוצרית  החברה  של  תרבותיים 
גם כאשר פריטים אלו מקיימים חלקית דברים המופיעים במקורותינו, קיום זה מותנה בשדרוגם על פי    .הפרוטסטנטית"

ל שיש  אומרים  מהם  כשחלק  גם  הנ"ל.  הנוצרית  החשיבה  אלילית  מבני  לישות  כוונתם  למעשה  באלוקים,  אמונה  הם 
  . במערכות החינוך שלהם  , כי זה הוסתר מהםאתאיסטי  פרוטסטנטית, בלא שהם ידעו כלל שלמעשה מדובר במשהו נוצרי

לדידם הקמה מיידית של מדינה ושאיפה מיידית להקמת מקדש נתפס אצלם כמשהוא מאד יהודי, כי הוסתר מהם שמימוש  
אנטי הוא  נמצאים  -זה  אנו  ולכן  והמילנארית  האנוונגליסטית  הרפורמית  הנצרות  של  מיסודה  מימוש  למעשה  והוא  יהודי 

תקופת "עקבתא דמשיחא", כפי שמופיע במקורותינו ובאופן   -כיום בחושך גלותי בין  אחים תועים, שהיא הגלות הכי איומה 
לפני ארבע מאות שנה כשנצרות זו החלה    י שכתבמאד ממוקד הצביע כבר עליה המקובל האלוקי רבי שמשון מאוסטרופול

מבנה החשיבה המרכזי של    ." שתשתלט על עמינוומאהט אוונגליסטית זו היא "מרכבת ה-שנצרות פרוטסטנטית  להתפתח, 
זו   כך, שהחברה הישראלית כבר אינה רואה את עצמה ברמה    "השיויון"  –נצרות  כדי  הקצין מאז בפאנטיות קיצונית עד 

בהמית, כשהם קושרים כתרים -הסוס והכלב שהפכו אצל רבים חלק מהמשפחה, אלא, ברמה תת  –הבהמה  שיוויונית עם  
אינטנסיבי    וסוגדים למשל  לכלב ]שבמקורותינו הוא מצוין כשיא הרוע והטומאה[, שממנו יש להתרפא ]ריפוי תוך עיסוק 

אף ראש הממשלה משמש דוגמה לכך, כשהוא  חיי מוסר, כש  חיים[ ושממנו יש ללמוד-עמו והקמת "פינות ליטוף" של בעלי 
 "פני הדור כפני הכלב".  –הופך את כלבו לחלק ממשפחתו ומתקיימת בפשטות הקללה שתופיע בעידן העשווי 

להצביע   יכולים  שהם  המדינה  של  ש"הישגיה"  להודות  נאלצים  הם  המדינה,  על  זכות  ללמד  המנסים  כאלו  יש  כאשר  גם 
הארציות והחומרית, כגון בניית ישובים ותעשיות וכו', אך כל אלו הם    –זי של נצרות זו עליהם, הם רק טיפוח המבנה המרכ

ישראל לעם בארצו ומחוצה  חורבן שלא היה מאז היות  ו האדם, אך כאן אנו נתקלים בהרס    –רק אמורים להיות כלי לעיקר  
שכב    לו. נגד  היחידה בעולם שמתנהלת בה מלחמת חורמה  כיום  עוסקי  מדינת "ישראל" היא  היהודי  ת העילית של העם 

נעלם.   ואינו  פיזית  מושמד  אינו  ישראל  עם  זו  עילית  שכבת  שבזכות  מופיע  מקורותינו  שבכל  הפסקה,  ללא  התורה  ועמלי 
פרועה באמצעי החינוך, התקשורת הבג"ץ זו מתנהלת מאז הקמת המדינה באמצעות הסתה אנטישמית  חורמה  ,  מלחמת 

הגזעני שיש להשליך לכלא את מי שלא ירצה לקרוע את עצמו ממעוז    -החוק האנטישמיהכנסת והממשלה, עד כדי חקיקת  
באמצעות עבודה בצבא, כפי    המלחמתי הקדמי ביותר של עם ישראל ולממש את מבני החשיבה הנוצריים של שיויון חומרני

פרוטסטנטי, שאמור  -נוצרי שעובדים בה פריטי החברה הישראלית.  זו המדינה היחידה בעולם שצבאה הקים אגף מסיונרי  
לרכז את כל הפעולות של כפיית שכבת העילית, כדי לקרוע אותו ממהמעוז המלחמתי הקדמי של העם היהודי, באמצעות  
לחצים שונים ופיתויים חומריים, מתקיימת ההבטחה האלוקית "כי לא יטוש ה' עמו", שמובא בתורה שהכוונה להבטחה  

טן למנוע את לימוד התורה ברצף, אלוקים יעמוד לצידו של עמנו מול כוחות החושך  שעל אף שזו מלחמתו העיקרית של הש
כדי שהם לא יצליחו במזימתם. אמנם עקב מלחמה זו כמותו של עולם התורה כיום בארץ הוא עדיין קטן ועלוב ולא  והרשע  

עצם מתוך מסירות נפש כפי  מליונים, כשישית מהעם כשהיה בתפארתו בתקופת מלכות ישראל, אך בכל זאת הוא הולך ומת
שקורה כיום בכל מרכזי התורה האדירים בחו"ל, עד שבארצות הברית נערה המסיימת את חוקלימודיה היהודיים רואה  
העכור   לגל  נסחף  ולאינו  תורה  של  באוהלה  עצמו  את  להמית  המוכן  היהודי  העם  לבחיר  ולהנשא  לזכות  חייה  כשאיפת 

 בדות לקרייריזם חומרני. קלווניסטי המחייב השתע -הפרוטסטנטי 
מערכת החינוך האקדמית בארץ דאגה ראשית לכל לעקור את צלם האלוקים מחניכיה, החל מהגיל הרך בגן והשלב הבא  

על עם  ]אסתר )ו,יג([ דברי רש"יב היה עקירת צלם האנוש. תהליך זה מתרחש בפרט בעם היהודי, כפי שזה מופיע במקורותינו
המדרש   על  בהסתמכו  )ב,יז([]ישראל,  רבה  יורדים,,  במדבר  לעפר",  ש"כשהם  עד  תת  יורדים  לרמה  .  בהמית-לעיתים 

יהו  לעומתם, בומי שנשאר  היינו חרדי, מתקיים  ועד   –, חלקו השני של מאמר חז"ל  די,  עולים עד לרקיע  עולים,  "ושהם 
הכיסוי של האידיאולוגיות  התרחש תחת    ובעשורים הראשונים של קיומה   איבוד צלם האנוש לפני קום המדינה   הכוכבים".

היה   שלהן   המנחה  העקרון  כאשר  השונות,  האמצעים"  –הציוניות  את  מקדשת  ש"המטרה  כפי  אינפורמטיבית  ,  הוכח 
. במאמר זה יוכח אינפורמטיבית על פי נתוני הלמ"ס, משרד החינוך והמשטרה, כיצד הנוער  בחיבור "הציונות והמושבות"

בהשחתה קשה עוד יותר, הן בירידת הגיל של ביצוע  ה לשנה מתבטאת התדרדרות זו  איבד את צלם האנוש שלו, כאשר משנ
הפשעים והן בהתרחבות וגלישה לתחומי פשע שלא היו מוכרים לפני כן וכיצד מתבטאת התדרדרות זו כאשר הנוער הופך  

"שיפור אך  הלימוד,  בתוכניות  "שיפורים"  האקדמיה  באמצעות  מבצע  החינוך  משרד  שנה  כל  מביאים  לבוגר.  אלו  ים" 
אין בחירה חופשית כמו בעלי חיים, חומריות    –בכנפיהם עוד הקצנות במבני החשיבה הפרוטסטנטיות )שיויון, דטרמניזם  

פי היצרים והרגש(, שדירדרו  וממשיכים לדרדר את הנוער לתהומות ההשחתה של חשיבה  -והבנת המציאות על  וחומרנות 
 והתנהגות. 

ושאי החינוך האקדמי את ההורים, שגם להם יש חלק בשואה חינוכית זו, אך הם "שוכחים"  לעיתים מאשימים העוסקים בנ
ידי   על  חונכו  שהם  כפי  בדיוק  נוהגים  הם  ולכן  האקדמי  החינוך  במערכת  הרך  מהגיל  התחנכו  כן  גם  הורים  שאותם 

אדי מחאה  בעצרות  לצאת  בדעתם  עולה  לא  שכלל  עד  זה,  חינוך  בביבי  שקועים  כה  והם  נגד  האקדמיה  בכיכרות  רות 
, לסגור את המוסדות האקדמיים הנ"ל, שממומנים מכיסם ולהעביר את משרד החינוך  האקדמיה ו"לומר למשחית הרף"

  לידיה של היהדות החרדית.   
העוסקות בטיפול באדם ובחברה, היינו  כדי לעצור דירדור זה, מובן איפוא שיש מיידית לסגור את כל המחלקות באקדמיה  

שהתחנכו בחינוך   ,מיידית במשרד החינוך והרווחה את כל העובדים בהולפטר  מדעי הרוח המזינים אותםברה ואת מדעי הח
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על מוסדות החינוך שאינם חרדים  כדי שיעצבו מחדש את  חינוך חרדים,  אלו באנשי  ולאכלס משרדים  פי הדגם  -האקדמי 
 . העם היהודי היגיהמוצלח של מוסדות החינוך החרדיים, בהנחיית גדולי עולם התורה ומנ

הון משקיעים  הדתית  והציונות  הציונות  שראשי  לציין  על-יש  ומאמצים  החרדי  -תועפות  החינוך  את  לרסק  כדי  אנושיים 
הכשרות מקצועיות, מסגרות    ליבה, מכללות "חרדיות", גיוס לצבא,הובעקבותיו את כל הציבור החרדי, באמצעות תוכניות  

הורים", "הנחיית  הח  של  "המחוז  פגעי  הקמת  החדרת  הדתית,  הציונות  מראשי  פירון  שי  ידי  על  החינוך  במשרד  רדי" 
החרדי וכו',  כדי לדרדר גם ציבור זה לביבי רמתה המושחתת  של "החברה    הטכנולוגיה למערכות החינוך החרדי ולציבור

"כאשר    הפסוק  די זההישראלית" ועל אף שהם מצליחים מעט לזנב בציבור זה ולגרום לנשירה קטנה, מתקיים בציבור יהו
 יענוהו כן ירבה וכן יפרוץ" והציבור החרדי רק הולך ומתעצם.

 –לשני עידנים כפי שהגדירום דוברי הציבור שאינו חרדי כאן בארץ    דתי-והציוני   נחלק את התדרדרות הנוער והציבור הציוני
החינוכית"עידן   הרגל  הישראלית"ועידן    "פשיטת  החברה  של  נ"התפוררותה  לא  אנו  ש.  הרבים  היבטיה  בכל  ל  עסוק 

ששבעים הנתון  כגון  זו,  באחוזי    דהתפוררות  נתמקד  אלא  בפייסבוק,  השיעורים  בזמן  עסוקים  התיכון  מתלמידי  אחוזים 
זה משליך על מצבו של הנוער כאשר    דרדור  ההתדרדרות בתחומי האלימות, הסמים והאלכהול והזנות בקרב הנוער וכיצד

ינפורמציה של העידן הראשון לקוחה בעיקר מהחוברת "פשיטת רגל..!!" של מכון "אור  הא  הוא מתבגר בצבא ובאזרחות.
 מקורות הציטוטים. הרב זמיר כהן ומשם ניתן לעקוב אחרידי  -וערכים" שנערך בשנת היובל למדינת ישראל על

 
העב  –"פשיטת הרגל החינוכית"    "תנועת  עסוקה  היתה  המדינה,  של  הקמתה  מאז  הראשון  וחצי  ודה"  בעשור 

ראש  של  בן-בראשותו  דוד  ו -הממשלה הראשון  האלוקים  צלם  של  בריסוקם  ובפרט  גוריון  צלם האנוש מהעולים החדשים 
בן-מעדות "-המזרח.  החדשים  בעולים  ראה  ספרו  -ערב גוריון  ]מתוך  שורשים"  ללא  חינוך  ללא  לשון,  ללא  אדם  ואבק  רב 

יאה, אף שמהציטוט הנ"ל כבר  ניתן ללמוד על כך שהוא היה  "יחוד ויעוד"[ ואת עצמו הוא ראה ככליל השלמות ונזר הבר
האנטישמיים היהודי.-מגדולי  העם  מתוך  שקמו  במחנות  הגזעניים  החל  זה  תיל  הריכוז-בתחילה  בגדרי  ונקראו    שגודרו 

לחדור    , כדי שנציגי היהדות החרדית לא יוכלו לחדור לתוכם כדי להעניק לילדי העולים חינוך יהודי וכאשר ניסו"מעברות"
עמקא בשם ג'רופי ניסה לעמוד על זכותו להעניק לילדיו חינוך    לתוכם הם הוכו מכות רצח וכאשר עולה חדש במחנה הריכוז
על נרצח  מיד  הוא  קיצוני,  מרכסיסטי  חינוך  במקום  לחץ  -יהודי  אחרי  ו"ההגנה".  ה"פלמ"ח"  יוצאי  המחנה  מדריכי  ידי 

מו מספר ועדות חקירה שאמורות היו לבדוק את ההתנהלות הסטלניסטית  ידי היהדות החרדית הוק-בינלאומי שהופעל על 
ו"יפי הארץ"  "מלח  אותם  של  העין  יוההיטלריסטית  למראית  רק  שהוקמו  החקירה  ועדות  כל  כמו  וכמובן  ,  הבלורית" 

וריסוק לאחר   ההתאכזרות  גם  המרץ,  במלוא  לפעול  המשיך  החדשים  העולים  של  רובם   אישיותם  הספר   יישוב    בעיירות 
  האתאיסטים של הציונות והציונות הדתית. הספר  -כמעט ללא תנאי קיום בסיסיים וכפייתם של ילדי העולים ללמוד בבתי 

 פרוטסטנטית החילונית והדתית. -פי מבני החשיבה של הדת הנוצרית-ספר אלו התחנכו על-בבתי
הוא ה"דתיות"  האתאיסטית  מושג  המשועבד להקצנה  מעורפל  מאוד  ל   מושג  עם הזמןה"מתקדמת"  זו.  אחור  נצרות    של 

לציון היה מחלל שבת בפרהסיא. בשבת, הרחוב בו  הוא היה גר, היה  -דתי בראשון -למשל, מנהלו הראשון של ביה"ס הציוני
מביתו. שבקעו  הפטיפון  בצלילי  בציונות  מתמלא  רחבים  חלקים  לבין  -כיום  בינם  הפער  את  להדביק  הצליחו  הדתית 

]"מרכז העניינים", ח' אייר    תחום "הרבני" וגם הם ממנים לעצמם "רבאיות" ו"דייניות"רפורמים ב-נוצריים המשומדים ה
, אך  שהמשומדים הרפורמים עורכים לכלביהם  מצוה לכלביהם-. עדיין קיים פיגור מסוים בתחום עריכת טקסי ברתשע"ו[

,  ו אז מספר בעיות "הלכתיות"הדתית תסגור גם פער "מתקדם" זה. כמובן שיתעורר -נראה שתוך מספר שנים קצר הציונות 
כאשר בני הציונות הדתית ירצו לגדל בביתם מתוך שיויון נוצרי "מתקדם" גם שרצים שונים כגון נחשים והבעיה שתיוצר  

יד, אך חזקה על המהנדס  -במלוא חומרתה ה"הלכתי" תהיה,  שלנחשים אין ידיים ואי אפשר יהיה להניח להם תפילין של
"הרב"   "צומת"  מכון  הפרוטסטנטי  של  הארגון  ראשי  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך  "הלכתי"  פתרון  לכך  גם  שימצא  רוזן, 

 טסטנטית. ו"רבני צהר", כפי שהוא מצא עד היום פתרונות "הלכתיים" הבנויים על דרישותיה המחמירות של הדת הפר 
ו חיי הפקרות  כיצד לחיות  דוגמה אישית של מוריהם  העולים החדשים למדו מתוך  על חינוך להשחתה  תלמידי  כשמדובר 

הוותיקים   התלמידים  החדשה  השנה  תלמידי  לעומת  שנה  כל  וכן  מוריהם  של  ההשחתה  ברמת  עולים  התלמידים  תמיד 
 נחשבים כ"צדיקים" במעשי ההשחתה לעומת התלמידים החדשים. 

יקר מעדות המזרח,  ובע  ומילדיהם  ם בני העוליםהתוצאה לא איחרה לבוא, כאשר בתי הסוהר מולאו עד אפס מקום מאות
נחשבו כמקימי המדינה.  , שהרי הם  ואותם לא הכניסו לכלא  כי למושחתי הוותיקים מהקיבוצים והמושבות היה פרוטקציה

, "הסביר" מי שהיה רה"מ  מקופת המדינה  גם כאשר עשו "תספורת" ל"חובות" ]גנבות[ המליארדים  של התנועה הקיבוצית 
הקיבוצים מילאו תפקיד חשוב ]כגון, ריסוק אישיותם של העולים[ במפעל הציוני,  והנשיא שמעון פרס שיש להתחשב בכך ש

 "הסבר" שהיווה עוד שלב קיצוני בהתפוררותה המוחלטת של "החברה הישראלית". 
הנוער בני  של  הפשעים  כאשר  המדינה,  קום  אחר  כיובל  ליברליים  רק  מימדים  קיבלו  הנ"ל  הנצרות  ברכי  על  שחונכו   ,

  להודות ראשי המערכת הציונית  שהחינוך "פשט את הרגל" ביחס לחינוך המושחת שהם קיבלו. כנראה, מפלצתיים, החלו  
 כחינוך למופת. נציג מעט מהצהרותיהם המופיעות בחוברת הנ"ל:  ההשחתות החמורות שעליהם הם גדלו נחשבו בעיניהםש

ינו שאין זו פליטת פה, אלא תוצאה של הרהור  החינוך החילוני פשט את הרגל. אני רוצה שיב,,  –חבר הכנסת אריה נחמקין  
רצינו לגדל  ,,  –יעקב חזן מנהיגה ההיסטורי של מפ"ם  .  “עמוק. לא רווחה כלכלית היא מפתח לבעיה, אלא רווחה רוחנית

 . “מערכת החינוך בישראל היא כשלון,, –שר האוצר פרופ. יעקב נאמן   .“ארצות-דלנו דור של עמידור של אפיקורסים וגי

לא קל ולא נעים לה למדינה להודות, שאחר ימי דור ויותר לא הצליחה ליצור את הכלים  ,,   –"מעריב" שמואל שניצר  עורך  
הוא   הרעה  כל  ששורש  ברור  לא  לכינונה...כלום  הביאו  אשר  ההיסטוריים  הלקחים  ברוח  צעיר  דור  לגדל  כדי  החינוכיים 

גורדו  .“בחינוך אורי  היהודית,  בסוכנות  העליה  מחלקת  האדיר  ,,  –  ןראש  המאמץ  שלאחר  ומתסכלת  מרה  תחושה  זוהי 
כך והנוגדנים שהוא מעניק בפני נישואי תערובת, טמיעה והתבוללות  -והמשאבים העצומים שהושקעו...תוצאותיו דלות כל

   “ ? ?בלתי מספקים. למי איפוא אנו עמלים
וכי ציוני טוטאלי. לך תסביר לנוער למה עליו  בבתי הספר יש לנו כשלון חינ ,,   –סגן הרמטכ"ל ונשיא המדינה עזר ויצמן  

בתל בניו   אביב-לחיות  עמנו-ולא  בבנין  היהדות  של  חשיבותה  את  הבינה  לא  שלנו  בטקס   .“יורק...המנהיגות  ויצמן  עזר 
נוף  -פרידה מתפקיד מפקד בסיס חיל ביותר, תל  בית הבושת  ,,  –האויר הגדול  היה  גג על הבסיס, הוא  מותחים  אם היו 

ביו במדינההגדול  בארץ,    .“תר  והמסורתית  החילונית  החברה  של  הנוער  שבבני  לטובים  שנחשבו  לטייסים,  היתה  הכוונה 
וה'טובות'   לטיס  ועל כך משלו אז המושלים "הטובים  מוסרי חמור  ויצמן שרמתם האנושית נמצאת בשפל  שעליהם אמר 
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כך אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים, עד שאין    כל,,  –נעמי חזן    בכנסת  ח"כ מסיעת מרץ     ]בזוהמתן המוסרית[ לטייסים".
. הולדנו ויצרנו כאן בארץ דור שלם של חילוניים, אבל לא גיבשנו עבורם  לנו גם צל צילו של מושג מה אנחנו בעצם כן רוצים

אותה    חילוניות. אני עומדת כאן ושומעת שבטהובן הוא תרבות ואין בילתו ואני שואלת בעצם: מהי החילוניות שלנו, מלבד
 ? “שנאה לכפיה דתית

לא מצאתי עד כה תרבות חילונית בארץ. למרות שראיתי  ,,  –" החילוניים דליה רביקוביץ  'רוח'המשוררת, מסמלי "אנשי ה
מושג איך לעבור את החג  לנו  נו החופשיים אין  א כמה מאמצים פתטיים לברוא אותם מהיום למחר...חג החנוכה מתקרב ו

ה החילונית  נוסחה  בשלום...בתרבות  אין  אבלים.  לנחם  ולהבדיל,  וכלה  חתן  לשמח  מקובל  טקסט  מצאתי  לא  ישראלית 
למעשה,   שליליים.  רגשות  להבעת  מתונה  נוסחה  ואין  לאיחולים  איןמקובלת  תרבות  היא  שלנו  החילונית    התרבות 

אתה נשאר בריק   ואפשר לקרוא את המלה הן בעברית והן באנגלית. או שאתה מחקה את השכן או ש  ]=השלילה והריקנות[
שקט, באחיזת עינים ובאלתורים.  -בל הריק מתמלא במהירות: בחרדה, באיהבור אולי לא מתמלא מחולייתו, א    אחד גדול. 

החילוני בעל השכלה בסיסית מקבל במהלך חייו שפע אינפורמציה על כלי בישול, על צרכנות נכונה ואפילו על האופן שבו  
לנציב קבילות הציבור. לפנות  וחישוב תוספת היוקר...אבל    ניתן  על כלכלה לצורך תביעות שכר  לפעמים הוא קולט משהו 

היו פה כמה  ...]=שילוב של האיסלם והנצרות הפרוטסטנטית גם יחד[  בסיום שיחה בטלפון הוא אומר: ביי, או יאללה ביי
שיויוניות, אהבת אדם של  ערכים  ולקדם  חילונית  לגבש תרבות  א  נסיונות  לארץ  ליקום. מה שיצא מאותן  וסתם אהבה  ו 

היה בין    אידיאולוגיות  כוחם  את  מחלקים  הם  וכיום  בחובות  שקעו  הקיבוצים  נשברה,  ההסתדרות  לקריסה.  מאד  דומה 
שונים של צבירת רכוש פרטי.    ]=נסיונות[  לבין אקספרימנטים  ]=וגניבת כספם של משלמי המיסים[  סחיטת אוצר המדינה

]=לדידה ולפי    ארץ ישראל אמנם יפה אבל עם ישראל    . הרעיון שבבסיסו היה כוזב.זאת לא הפרקטיקה שנמצאה לקויה
יכול  -אנטישמי שהיא קיבלה במוסדות "החינוך" של הציונות, מי שאינו פרוטסטנטי-החינוך הגזעני אינו  )החרדים(  נוצרי 

בין פריז לבין אמסטרדם לבין    עסוק במעברים מהירים בין מסעדות יוקרה לבין סדרות דיאטה.  ["ישראללהיכלל בשם "עם  
על ונרמס  התחתונים  בעשירונים  תקוע   שהוא  או  היא  -קפריסין,  חילונית  ישראלית  למיניו. תרבות  העוני  אפוטרופסי  ידי 

לי". תפריע  אל  אתה  לך,  הפרעתי  לא  "אני  לי",  פראייר    "תרשה  לצאת  שלא  ללבושם  והעיקר  ולהיטפל  לדתיים  וללעוג 
ולאורחותיהם ]=של  ולמצוותיהם  כשהרוצח  עכשיו  נוח  זה  י. -ראש  וכמה  בין    הממשלה  גם  יש  בריונים  דתי.  היה  רבין[ 

מלבד   בהם,  לעשות  מה  מושג  לי  ואין  החגים  מגיעים  ברורה...ואז  חילונית  אלטרנטיבה  לי  והחילונים...אין  הדמוקרטים 
ולהשתעמם המקרר  את  רביקוביץ]  “למלא  דליה  הזאת",  בארץ  חילונית  תרבות  "אין  "גלובס",  מתוך  תרבות,  מוסף   ,

29,12,95] 
אסא   חיים  "מעריב"  אין  ,,  –סופר  ובגדול.  הזה,  בקרב  להפסיד  החל  הישראלי  שהחילוני  הנוראה,  התחושה  בי  מקוננת 

יצוק מכונן, מרכזי,  ערך  אנוש  לישראלי החילוני שום  יצורי   אנו מרגישים  בבוקר, משהו שבזכותו  איתו  , משהו שקמים 
  לא טרחנו מעולם ליצור את הערך אשמים.    –  ות לא מנהלים בגידופים. אנחנו, הישראלים החילונייםחיוניים. מלחמת תרב

יש ערך מכונן. לישראלי החילוני אין עיקרון כזה היינו מציגים אותו נלחמים  המכונן שלנו. ליהודי הדתי  . אילו היה לנו 
משיבים    כגון שרת "החינוך" שולמית אלוני מסיעת מרץ[]=ראשי האליטות החילוניות למשל,  בכנסת    עליו. אין לנו, אז אנו

 . “בקללות
,    שנה, אוחזת בי חלחלה  50רבותי! כשאני מסתכל וחושב מי יגור כאן או מי יחיה כאן עוד  ,,  –ראש הממשלה אריק שרון  

חם למען העם  מה הוא הדחף הפנימי שלי, אריק שרון, שאינני שומר מצוות, להאבק ולהל    ?רק הדתיים הם העתיד. מדוע  
, זה "הדלק"  מה שראיתי אצל סבא שלי   :התשובה  ?הרי אין לי כל קשר לחיים שיש בהם זיקה למורשת ישראל     ?והארץ   

להיות יהודי. אבל רבותי, בני מתחנך חינוך חילוני ואינו יודע מאומה, נכדי לא יראה מאומה אצל בני וגם לא אצלי. אם     שלי
 ... ?ת הסבא שלי, אבל מי יהיה הסבא של הנכד שלי אני יהודי בזכו  :כן אני שואל

בעוד    הכשאני חושב מה יהי יגור כאן, מי יחיה כאן, ללא מצוות ומסורת אין כל בטחון כי בעוד    50כאן  שנה    50שנה, מי 
את    שנה תהיה כאן מדינה יהודית, עליהם לבחון  50תהיה זו  "מדינת היהודים". ואם למנהיגות החילונית איכפת כי בעוד  

 . “אם רצונם במדינה יהודית, חייב הנוער לדעת מה זה "יהודי" ומה זאת "יהדות""החינוך החילוני".  
מצוה  -אריק שרון גם הסיק שהוא חייב לפעול. הוא ביקש ממורה חסידי בשם מקוב שילמד עם בניו ויכשירם לקראת הבר

תפילין  קנה  הוא  עם המ   וגם  בשבוע  פעם  שיעור  קבע  ואף  להניחם  שוב בתרדמת  והחל  הוא שקע  שנתיים,  לאחר  ורה, אך 
 רוחנית וחזר לאורח החיים הפרוטסטנטי החילוני כפי שהיה בעבר 

כיצד בכלל ניתן להגיע  ,,  –יעקב שורצברג מקיבוץ מרחביה, בישיבת המליאה של מחלקת החינוך של "הקיבוץ הארצי"  
דרכנו החדשנית לא תוביל      ?! ?שת חובה ויראת כבודבמסגרת החינוך הליברלי, לערכים של משמעת, התחשבות בזולת, הרג

 . “ספרי "חינוך מתירני לאן" "ספרית הפועלים"אף התפרסם ב 79-לחופש מחינוך. ב    ליעד המוצהר. החינוך החופשי יוביל
.  בטעות מכנים העדר עמוד שדרה רעיוני וחינוכי בשם "פתיחות",,  –דוד זית, מרכז מחלקת החינוך של "הקיבוץ הארצי"  

נהנתני   להווי  ומתמסרים  עול  פורקים  כזו  בחברה  דבר,  של  לאמיתו  הזמן.  עם  וצעידה  מודרניזם  של  באיצטלה  מתכסים 
קלוקל. בתנאים אלה אין מקום לתביעה חינוכית, אין ערך לקבוצה, ואין טעם לתנועת נוער...יהודים ללא תודעה יהודית,  

ירידה מן הארץ על  בציונות ומדברים  לימודים מחייב,  טלט י, מ בוחלים  חופש ממשטר  חופש,  צורות מיוחדות של  בין  לים 
 . “חופש מנורמות תרבותיות ומוסריות וכו'

חינוך המרוקן את הערכים  של מדעי הרוח ומדעי החברה שיצרו  ראשי אליטות אלו מייחסים פשיטת רגל –סיכום ביינים  
הם עדיין אינם מודעים למה שקורה כבר בזמנם ולאן    והמעודד את נישואי התערובת, אך   הציוניים, היהודיים והאנושיים

( החלו להתפרסם הנתונים המבהילים, כשהתברר שמדובר למעשה בחברה  1997-8ח )-הוביל "חינוך" זה ורק בשנת תשנ"ז
מפוררת שהשילה מעליה לא רק את צלם האלוקים אלא גם את הצלם אנוש. התברר שהאקדמיה ראשית לכל רישתה את 

בכנו פשע.  כל הארץ  על שטחי  של שליטה   רקע מאבקים  על  זה  זה את  רוצחים  העולם התחתון שגם  של  האקדמיה  פיות 
-דאגה משנה לשנה להכניס הקצנות של הנצרות הנ"ל בתחומי השיויון והדטרמניזם, היינו, הקצנה ביסוד המכונן של אי

וניתן להתפרק מהשיריים האנושי  ניבחירה חופשית, שלכן הכל מותר  ומונהגיהם.  ם שעדיין  ותרו לעיתים בראשי הציונות 
קראו "שיויון", "ליברליות", "פתיחות" ו"נאורות" והאדירו את יוקרת מושגים אלו. נביא    בהמיות זו הם-ולתתלהתבהמות  

 , היוצרים בחילה ומיאוס  אפילו רק לשמיעת מושגים אלו. להלן מקבץ חלקי של הדגמות מעשיות ברמה כללית ופרטנית
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 תש"ע ראשי ודוברי "החברה הישראלית" משנים את הגדרת חברה זו  החל משנת 

מחברה בעלת מאפיינים של "פשיטת רגל חינוכית" של הנוער, היינו איבוד צלם  
חברה החל מגיל בי"ס, למאפיינים של "התפוררות", היינו, לחברה  ה לשאנוש 

 התבהמות-ברמה של התבהמות ושל תת
 

         
הציבור החרדי[, לא    –שנותר כאן בארץ    היחיד  ]היינו, כל מי שאינו משתייך לאי של השפיותראשי "החברה הישראלית"  

הלקח את  בחברה    למדו  ההקצנה  בעקבות  הלימוד,  תוכניות  את  "לשפר"  האקדמיה  את  ועודדו  הורו  מזוכיזם  ומתוך 
 קיצונית.  -המערבית, מנצרות פרוטסטנטית מוקצנת לפרוטסטנטיות פודמנטליסטית אולטרא

הנוצרית ה הרפורמציה"[   הפרוטסטנטית-חברה  כברת  ]"תנועת  עברה  ובארה"ב  ארוכה,  -באירופה  ]מלפני  דרך    500מאז 
הכומר וחולה הנפש מרטין לותר    גדול האנטישמים   –שנים[ שהיא אימצה את ארבעת מבני החשיבה שיצרו ממציאי דת זו  

חלקים גדולים של העם היהודי. זה החל בתנועה השבתאית    מאז  השתמדו ונסחפו לנצרות זו    בגרמניה וז'ן קלוין בשוויץ.

כשהמשכה   הרפורמית,  ובתנועה  ההשכלה"  ב"תנועת  והציונית   –והמשיך  הציונית  ומשמדת-התנועה  סוחפת  עוד    דתית 
העם   של  המיידית  בשיבתו  שדגלה  המילנארית,  הרפורמית  לנצרות  אותם  ומעבירה  היהודי  מהעם  משמעותיים  חלקים 

לארצו ומעוותת    היהודי  מלאכותית  בצורה  הנביאים  של  הימים  אחרית  נבואות  את  לממש  ישראל     –כדי  מלכות  הקמת 
 תנכי"ת, הקמה מיידית של המקדש ויצירת סוג של "משיחיות" ו"משיח" מלאכותי ומעוות. 

ים לראיית  שנ   150החשיבה של הארציות והחברתיות החומרנית שהוקצנה לפני  -המציאו את מבנה  קלוין  לותר וז'ןמרטין  
החשיבה של השיויון  -והוחדרה דרכה למערכות החינוך. מבנה   כל המציאות כחומר. הקצנה זו הופצה באמצעות האקדמיה

ב אך  מאז,  הוקצן  וקלוין  לותר  ידי  על  ב  50-שהומצא  לעיל  וכאמור  במיוחד  הוקצן  הוא  האחרונות  השנים    15-שנים 
תרבות גם "החברה הישראלית" משום מה כ"קידמה", על  -ה כתתתם רוא והאחרונות הוא הוקצן למימדים מפלצתיים, שא

בנפש רבים  קורבנות  גבתה  כבר  שהיא  מפלצתית  אף  בעוצמה  אלימה  לחברה  זו  חברה  ואלכהול   והפכה  בסמים    השקועה 
שלהן הנפש  את  והרסה  הנשים  של  אישיותן  את  לחלוטין  בחירה    .ועיוותה  ]אין  הדטרמניזם  של  החשיבה  מבנה  כן  כמו 

לבעלי חופשית   ניתנת -כמו  חופשית  בחירה  אין  אם  כי  מאד,  הוקצן  וקלוין  לןתר  ידי  על  שהומצא  לכל    החיים[  לגטימציה 
תת ותת   -התנהגות  של  -אנושית  הקרחון  קצה  את  רק  להלן  שנראה  כפי  ישורנו,  מי  וסופה  מתירנות  שראשיתה  בהמית, 

הישראלית. ב  ב"חברה  לה  ומציע  זו  לחברה  פונה  החרדי  הציבור  כאשר  להלן  גם  שנראה  כפי  ב"כנסת",  חקיקה  אמצעות 
במבני זו  חברה  של  הפנאטית  דבקותה  משום  ההצעה  נדחית  החינוך,  במערכת  תורה  ללמד  לפחות  או  להתגייר  -לחזור, 

 הנ"ל. האליליים   החשיבה הנוצריים 
ך ל"אבל לאומי"  כאשר נפל אבן מהמגדל ונשבר זה הפ  דבקות פנאטית זו מזכירה את הדת האלילית של בוני "מגדל בבל".

לפחות כמו בהפסד ספורטיבי בין "נבחרת" כדורגל של המדינה לנבחרת של עם אחר ובמקום האבן שיקעו אדם במגדל, כך 
גם מתרחש לעינינו אותו מצב בארץ, כאשר נרצחת עוד אשה על ידי בעלה או בן זוגה כתוצאה מהשיויון הפנאטי בין איש  

זה   שיויון  יותר  עוד  מקצינים  ב"עמק  לאשה,  נוער  בני  בין  הרציחות  מתגברים  כאשר  הרציחות.  להתגברות  המוביל 
האלכהול", העיריות מארגנים לשם תחבורה מוגברת בימי החופש כדי שבני הנוער יוכלו להגיע לשם ביתר קלות ומתאוננים  

וכו'.  כדי    חן"אדם ב"שירות מב-על כך שאין מספיק כוחות משטרה  וכח  כיר את הבדיחה על  זה מזלבלום את האלימות  
היום  ויהי  במדינה.  הוערך  שמאד  גשר  היה  בחלם  חלם.  הולכי    אנשי  ואנשים,  בגשר  חור  נפלו  -ונפער  ובמכוניות  רגל 

ונפצעו. כמובן, שאף אחד לא חשב שמותר לנגוע בגשר "הקדוש" לתקן את החור  ולהחליף את יסודות   בהמוניהם, נהרגו 

ל והציע  חלם  מחכמי  אחד  קם  והנה  עלהגשר.  הקשות  והפציעות  ההרג  את  הגשר  -צמצם  בתחתית  חולים  בית  הקמת  ידי 
 ולתגבר את צוותי הרפואה ואת כוחות המשטרה שירתיעו בינתים את המשתמשים שיעקפו את החור שנפער.  

גויים נוצריים ליהודים באר   "נישואי ".  השיויון בין העמים  –החשיבה הנוצרי של השיויון  -במבנה  ההקצנה ץ  תערובת בין 
לכבוד   ליהודיים.  להנשא  מוסלמיות  ערביות  גם  החלו  תשע"ו  בשנת  למוסלמים.  יהודיות  בין  וכן  מבהילים  במימדים  גדל 

ראשון  של  התרבות"  ל"היכל  במיוחד  והגיע  עיסוקיו  מכל  הליכוד  ריבלין ממפלגת  ראובן  המדינה  נשיא  זה התפנה  -ארוע 
, מתוך תקווה  ערבייה ש"נישאה" ליהודי ואיחל להם חיים מאושריםהלציון כדי לברך מכל קירות ליבו בחום את הזוג הטרי 

שכן ירבו כמוהם בישראל וסוף כל סוף יתגשם חלומם של מייסדי הציונות, המשומדים הרצל, מ. נורדאו ושות', שכן לדעתם  
 השיויון בין  "ל., בלא הפרעה של הגוים בחועל ידי "נישואים" כאלו  רק  בארץ יוכל העם היהודי להעלם בקצב מהיר יותר

חיים, שיויון בין הצעיר לזקן, השיויון -שיויון בין האדם לבעליאנושיות ושינויי מין.  -סטיות תת  -, שיויון מגדרי איש לאשה
השיויון בין עני לעשיר    בין הילד להוריו, השיויון בין ההורים למורי ילדיהם ומפקדיהם בצבא, השיויון בין הילד למוריו  

 וכו'. 
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 מען השיויון יצרה שוב חוסר שיויון בכיוון ההפוך המלחמה ל 
יסוד מעוות זה, תמיד ניתנת  -נוצר חוסר   יש לציין, שבמימוש  שיויון. למשל השיויון בין בעלי החיים לאדם, תוך זמן קצר 

החיים לבעלי  האדם  עליונות  בעלמעל  בארץ  כאן  היהודי.  מעל  הכלב  של  עליונותו  נחקק  הנאצים  של  נירנברג"  ב"חוקי  י  . 
להלן. שנוכיח  כפי  מהאדם,  יותר  מוסרית  עליונות  כבעלי  נתפסים  והסוס  הכלב  ובפרט  להוריו    החיים  הילד  בין  השיויון 

והבית ההורית  הסמכות  העלמת  באמצעות  אי-ולמוריו  שוב  יצרה  קובע  -ספרית,  שהתלמיד  רק  לא  קיצוני,  הפוך  שיויון 
פו הארצית  התלמידים"  ו"מועצת  כלפיו  לנהוג  כיצד  "ביתלמורה  כאשר  בשביתה  נוהגים  -תחת  שהמורים  "פסק"  דינה" 

לאימת המורים הפכו  מוסריות, אלא שהתלמידים  בהם  בחוסר  ויתעללו  מוריהם  רצח את  מכות  יכו  , מפחד שהתלמידים 
של השיויון    נפשית  )כגון הפשטת המורה ערום מול עיני הלמידים, כפי שנראה להלן(. בעקבות הקצנת היסוד הפרוטסטנטי

התנהגות  הנוצ אם  רצח  מכות  אותם  המכים  מילדיהם  מוות  פחד  פוחדים  רבים  והורים  ההורית  הסמכות  גם  הוסרה  רי, 
להלן.   שנראה  כפי  העיניהם,  חן  מוצאת  אינה  ה  ההורים  בכל  בכל  באקדמיה  וזה מתבטא  מגברים  נשים  יותר  יש  תארים 

יו  .התארים יש  לכך.  מהזכאים  יותר  גבוה  בגרות  לתעודת  הזכאיות  יותר  אחוז  יש  בצבא  ואפילו  משופטים  שופטות  תר 
 (: 1915קצינות מקצינים. בשנת תשע"ה )

 מתוך הבנים.   56%מתוך הבנות   63.6%  –  זכאות לבגרותשופטים.  316שופטות   337 – ערכאות
טבת  92%  –  צבא תא"ל  ראשית  ח"ן  קצינת  תשע"ו,  בשנת  נימקה  בכך  לנשים.  פתוחים  "הועדה  -מהתפקידים  בפני  ויזל 

העיזה  למ שביעית   חיילת  כשכל  בצבא,  אונס  ומעשה  מיניות  בהטרדות  החדה  לעליה  הסיבה  את  בכנסת  האשה"  עמד 
 ה יתכן שכל חיילת שלישית היתה מתלוננת על כך. להתלונן על כך, על אף יחסי המרות הנוקשים השוררים בצבא, כי לולא ז

 גברים   43%נשים    57% –תפקידי קצונה בחובה 
  PH.D    52%   .סטודנטים  42%סטודנטיות       M.A    58%סטודנטים.    45%סטודנטיות    B.A55%    –  אקדמיה

 סטודנטים.   48%  סטודנטיות
פרוטסטנטי, שיצר -שיויון  הנוצרי בין איש לאשה בין ילד למבוגר וכו' והדטרמניזם הנוצריהחינוך האקדמי הפרוטסטנטי ל

, סמים ואלכהוליזם מעשי לאלימות,  לפירוק מושג המשפחה   ,תלכל סטיה מיני  המתירנות המופקרת ואת הלגטימציה  את
זוגם  -או בן  הביא למאות רציחות של נשים על ידי  בעליהן   קבוצתי אף על ידי נוער וילדים. כל זה גם-אונס  ומגיפה של אונס

ין מבוגרים ועל ידי  או גרושיהם לרישות הארץ בארגוני הפשע המאורגן, לרציחות על ידי ארגוני הפשע בסיטונות, לרציחות ב
הפרוטסטנטית הנוצרית  הדת  הפכה  בכך  ובנפש.  בגוף  פגיעות  של  אדירה  ולכמות  ונוער  הישראלית"    ילדים  "החברה  של 

לדת קיצונית, פנאטית ופונדמנטליסטית מסוכנת הרבה יותר    האקדמיה,  –בהנחייתה וחינוכה של הממסד הכנסייתי שלה  
לא רק שאין בריחה המונית מדת זו על כל תכניה כולל  "הערכים" וה"קרייאריזם",  שעור מהחומניזם האירני. בינתים -לאין

למימוש   הגיעה  לא  החברה  שעדיין  מתאוננים  המשפט  ובמערכת  באקדמיה  בכנסת,  זו  חברה  של  האליטות  שראשי  אלא 
וריסק לחלוטין  ההקצנה המוחלטת של מבני החשיבה הנ"ל ובפרט מאז שנשיא הבג"ץ אהרן ברק הפעיל אלימות שיפוטית  

 .  יות ובין חלקי העם היהודיאת האיזון העדין בין שלשת הרשו
פתלוגית כ"אידיאולוגיה  אותה  איפיינו  הנאצית,  האידיאולוגיה  את  שחקרו  דבקו   הסטוריונים  והנאצים  היות  )חולנית(", 

גם היא  ימותו מאות אלפים מחייליה. "החברה הישראלית"  פתלוגית",    בעקרונותיה, אפילו אם כתוצאה מכך  כן "חברה 
זו   פתלוגית  נצרות  בעקרונות  לדבוק  פי    –המוכנה  על  ישראל  תורת  כולל  המציאות  והבנת  חומריות  דטרמניזם,  שיויון, 

מחיר דמים יקר, פגיעות קשות בגוף ובנפש והתרסקות. חברה    ממנה    "משקפיה" של נצרות זו, על אף שעקרונות אלו גובים
הנשים    ידי הפסקת השיויון בין צעיר למבוגר, בין אדם לחיה, בין איש לאשה,  הוצאת-על  להציל את עצמה  זו אינה מוכנה

   –הבהמי שלה בה היא שרויה  -ממוסדות שלשת הרשויות ולהפריד בין המינים וממשיכה לזעוק מעמקי ביב השופכין התת
 "הדרת נשים", "שיויון", "נאורות" ו"דמוקרטיה". 
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 ברוהשיויון וש
 
 
 

 "התפוררות "החברה הישראלית
 
 
 

התוצאות הקשות של חינוכה של "החברה הישראלית" על ברכי השיויון ועל הסרת הרסן  
  פי -של הבחירה החופשית, התנתקות מתורת ישראל תוך הבנתה על ידי שדרוגה על
עליה    , היסודות של הנצרות הפרוטסטנטית )רפורמים, "ישיבה" חילונית, מדעי היהדות

 ( ר הבית וכו'לח
 

 
 

ידי  -כמעט כל "החברה הישראלית"  חיה על פי נורמות של פשע ברמות שונות ומזהה את עצמה על 
 בהמית -דובריה כתת 

 
 

 אלימות פיזית ומילולית של ילדים, נוער ומבוגרים
 

 ידי  ילדים, נוער ומבוגרים -זימה ואונס על
 

 פשעי ההורים 
 

 פשעי המורים 
 

 ות האינטרנט פשעי הילדים והנוער באמצע
 

 אלימות פיזית ומילולית של ילדים וגרימת נזק אדיר של רכוש מול הוריהם ומוריהם
 

 הנוער מקצין את תיאוריית הגזע בו חונך לכדי תיאוריית הגזע הנאצית 
 

 אלכהוליזם וסמים של הילדים, הנוער והמבוגרים
 

הינוכי המכונן של  רגל של הרצון לרכוש את ה"השכלה"-פשיטת הנצרות הפרוטסטנטית שעל  , הערך 
 ברכיה חונכה "החברה הישראלית" 

 
 תוכניות לימודים של משרד החינוך להכרת האיסלם והדרכה כיצד להתאסלם 
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