
7  חזרתן של 6
תורות הגזע

אל מול ההגדרה היהודית שכל אדם נברא בצלם, האידאולוגיות החדשות שלקחו לעצמן 
מונופול על המוסר, מבדילות בין 'אנחנו' ל'הם' ועושות חינוך מחדש לילדים רכים

גלי בת חורין
אתמול התקשרה אליי הקלטה בקולו של יאיר לפיד 
אני  כה,  עד  בי  בחר  שלא  "למי  לישנא:  כהאי  לי  וסחה 
'אנחנו'  בין  מבחינים  שלא  אלו  שאנחנו  לומר  רוצה 
ממשפטי  אחד  ל)עוד(  בדיוק  קלע  הוא  וכך  ל'הם'". 
ברור  כבדיחה. שהרי  האבסורד שפעם השתמשתי בהם 
כן".  הם  "אבל  יהיה:  בהכרח  כזה  משפט  של  שהמשכו 
האמת הבלתי נמנעת היא שכולנו מבחינים בין 'אנחנו' 
'שיפוט',  המושג  לבין  זה  בין  הבדל  שאין  משום  ל'הם', 

ולהיות אנושי משמעו לבצע שיפוט.
וכשכלי  השיפוט?  כלי  מהם   - רק  היא  השאלה 

השיפוט דלים ורדודים - הזוועה בפתח. 

רבותיי, מפלצות 
ההיסטוריה חוזרות, 

ובגדול
ההריגה  וידוא  את  ה־20  במאה  השלים  המערב 
את  ישראל  מעם  ירשה  הנוצרית  התרבות  הבורא.  של 
טיבם,  )מעצם  מהותית  נבדלים  לא  אדם  שבני  הרעיון 
מלידה(. כולם נבראו בצלם ונשפטים רק על פי הבחירות 

והמעשים שלהם מתוך חופש הבחירה שניתן להם.  
מעתה  לבדו.  האדם  נותר  האל,  שסולק  ברגע  אבל 
הם  וערכים  ערכיו.  את  בעצמו  לתקף  האדם  על  הוטל 
'אנחנו'  בין  הבחנה  הוא  מוסרי  שיפוט  מוסרי.  שיפוט 

)הרעים,  'הם'  לבין  הראויים(  המוסריים,  )הטובים, 
אלוהי  תיקוף  בהעדר  לחיות(.  הלא־ראויים  הנחותים, 
למוסר ערכים על פי בחירה חופשית, המוסר - שעד כה 
לכלי  הפך   - מעשיהם  פי  על  לרעים  טובים  בין  הבחין 
ה'אנחנו'  ותמיד  ל'הם',  'אנחנו'  בין  שרירותית  להבחנה 
בעלי המונופול על המוסר מעצם היותנו, ו'הם' - רעים 

מלידתם.
התרבות היהודית צברה ושכללה במהלך אלפי שנים 
את סוגיות המוסר בהתאם למורכבותו האינסופית של 
הדתות,  את  להחליף  שנועדו  האידאולוגיות  האדם. 
כל  את  מחדש  לנסח  המשימה  את  עליהן  לקחת  ששו 

הכללים תוך כדי דחיית כל הניסיון האנושי בכללותו - 
כפרימיטיבי ונוגד את המדע. 

של  מהותו  שאלת  עם  לדרך  יוצאת  אידאולוגיה  כל 
האדם. ומאחר שהן דחו את כל האמונות שקדמו להן, כל 
אחת מהן קבעה קריטריון אחד, כלי שיפוט אחד בלבד, 
האדם.  של  המוסרית  נחיתותו  או  עליונותו  לקביעת 

ומכאן - לסלקציה לחיים ולמוות: 
נחרצות,  קבע  מרקס  של  החדש  החברתי  ה'מדע' 
שלאדם אין טבע. אין לו גם חופש בחירה. כל כולו אינו 
הוא  )"האדם  חברתית  הבניה  של  הכרחי  תוצר  אלא 
נגזר,  מכאן  שלו"(.  החברתיות  האינטראקציות  כל  סך 
אדם  שתברא  קומוניסטית,  מופת  חברת  להקים  שיש 
חדש לגמרי. על בסיס הקביעה הזו נכלאו, עונו, הופללו 
)תוצרים  'ישנים'  אדם  בני  מיליוני  מאות  והושמדו 
ובסין  המועצות  בברית  'בורגני'(  חינוך  של  קלוקלים 
מהפכני  משפטי  עקרון  קבע  לנין  לבדן.  הקומוניסטית 
מחייב: "לא חשוב מה אדם עשה", הוא קבע, "אם הוא 
מתוך  טיבו".  הוא אשם מעצם  בורגנית,  למשפחה  נולד 
חמלה והתחשבות, בורגנים רבים נשלחו ל'מחנות לחינוך 

מחדש'. לא רבים שבו...
יחד  חיים  האדם  בני  כל  שבו  עתיד  למען  זאת  כל 
החטא  שמהותן  דתות  ללא  נצחיים,  ואחווה  בשלום 
הקדמון - הבחנה בין 'אנחנו' ל'הם'... למרבה החלחלה, 
מערכת החינוך בישראל מכוונת היום כל כולה ל'חינוך 
מערכי  רדיקלית  הפוכים  לערכים   - ילדינו  של  מחדש' 

החברה הישראלית היהודית. 
)וסילפו( את מדע הביולוגיה החדש  הנאצים אימצו 
שצץ במאה ה־20 - הדרוויניזם ומדעי הגנטיקה - וקבעו 
שהאדם אינו אלא תוצר הכרחי של תורשתו גנטית. קדם 
ביולוגית־חברתית  פילוסופיה   - הֵאאּוֵגִניָקה  'מדע'  לו 
העוסקת בחקר השפעת התורשה על מאפיינים מנטליים 
וליישם  והתנהגותיים בבני אדם מתוך השאיפה למצוא 
הזה  ה'מדע'  בשם  האנושי.  המין  את  'להשביח'  דרכים 
בני   - ארה"ב  וגם  גרמניה  בבריטניה,   - והמיתו  עיקרו 
שכללו  רק  הנאצים  גנטית".  כ"נחותים  שנתפסו  אדם 
את הרעיון והרחיבו את מושג 'הנחיתות הגנטית'. עמים 
השוני  פי  על  משוער  גנטי  מאגר  פי  על  להכחדה  נועדו 
עם  השמדת  כללה  הגזע  השבחת  הארי.  מהגזע  שלהם 
עיקור  וגם  אחרים  נחותים  עמים  על  השתלטות  אחד, 

וסירוס פרטים 'נחותים' כגון מפגרים והומואים, ושימוש 
בתת־אדם לצורך ניסויים רפואיים. למרבה הזוועה, צורת 
החשיבה הזו חוזרת היום כנגד הילדים שלנו, שנתפסים 
תפיסות  פי  על   - שנולדו  מפאת  גנטית',  כ'נחותים 
מעוותות - במגדר הלא־נכון. הכול מתוך חמלה כמובן. 

להנחה, שלאדם יש רצון חופשי שמאפשר לו לתמרן 
תכונות  בין  סביבתית,  השפעה  לבין  המולד  טבעו  בין 
באחת  אף  מקום  היה  לא  ותרבות,  חינוך  לבין  מולדות 

מהאידאולוגיות המפלצתיות. 
ביניים שניתן לחצוב מפה היא, שכשמנסים  מסקנת 
ללכוד את כל המורכבות לכלל עיקרון אחד בודד, יהיו די 
בעלי מנת משכל חד־ספרתית שימצאו דמיון בין חתירתו 
של העם היהודי לבנות בית לאומי במולדתו ההיסטורית 

ובין גזענות המערב ורצחנות האסלאם. 
גזענות,  אינה  הרצחניות  האידאולוגיות  סיבת 
ההבחנה  היא  הרצחנות  סיבת  לאומיות.  או  בולשביזם 
המהותית בין בני אדם על פי קריטריון אחד בודד ושיפוט 
המציאות המורכבת על פי עיקרון אחד שרירותי, שמעניק 
לתומכי האידיאולוגיה תחושת עליונות מהותית על בני 
אדם. זה ההפך המוחלט מהיהדות, שקבעה כי לכל אדם 
יש רק תכונה מהותית אחת - היותו נברא  באשר הוא 

בצלם א־לוה.

 32 שנה 
לרצח מנהיג ישראל הקדוש

הרב מאיר דוד כהנא הי”ד

היום כולם יודעים
הרב כהנא צדק!

בהשתתפות משפחה תלמידים ואישי ציבור.
עליה לקברו בהר המנוחות בשעה 16:00

 www.rabbikahane.org :אתר

בהיכל דוד בירושלים    רחוב אהליאב 14 (ליד תחנה מרכזית).
יום חמישי ט"ז חשון (10.11)     בשעה 18:00

לעצרת הזכרון במלאות
הזמנה של כבוד

שיעורים בישיבת הרעיון היהודי רח'  שמריה 11 החל משעה 12:00
רוצים אותך יותר לפרטים נוספים היכנסו לאתר דיסקונט

אצלנו מרוויחים מכל הבחינות

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | חבילת ההטבות לתקופה של 4 שנים. גיל מקסימום להצטרפות לקבוצה 32 שנים. זכאות: לקוחות פרטיים, 
סטודנטים לתואר ראשון, לתנאי זכאות מלאים נא לפנות לסניפי הבנק. | פטור מעמלות עו"ש עיקריות • הטבות בעו"ש – פטור מעמלת פעולה על ידי פקיד, לרבות באמצעות מוקד טלפוני 
מאויש • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר • פטור מעמלת מינימום לפעולות המבוצעות על ידי פקיד ובערוץ ישיר | פטור מתשלום ריבית על מינוס עד 2,000 ₪  • לכלל לקוחות הבנק העומדים 
בתנאי הזכאות • ללקוחות בעלי חשבונות פרטיים, שקליים, עם מסגרת אשראי מאושרת )למעט לקוחות בהליכי חדלות פירעון ובטיפול משפטי( • כפוף לתשלום עמלת הקצאת אשראי, 
כמפורט בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי החשבון | פטור מדמי כרטיס אשראי • לא כולל כרטיסים: Fly Card ,Fly Card Premium ,Extra Family ,Extra Home, כרטיס ויזה Infinite, כרטיס 
המשויך למועדון High Miles וכרטיס נטען 2go )סוג כרטיס האשראי, לשיקול דעת מנהל הסניף( | מענה בתוך שעה בהתכתבות עם בנקאי באפליקציה • בשעות הפעילות; לא כולל פניות בני"ע 

• לכלל לקוחות הבנק | קביעת התאחדות נכון לאוקטובר 2022, כפוף למפורט באתר הבנק | ט.ל.ח

מגוון הלוואות בתנאים 
אטרקטיביים

פטור מעמלות
עו"ש עיקריות

פטור מדמי 
כרטיס אשראי

פטור מתשלום ריבית
על מינוס עד 2,000 ₪

מענה תוך שעה בהתכתבות 
עם בנקאי באפליקציה

דדייססקקווננטט  ההוואא
ההבבננקק  ההממששתתללםם

בבייוותתרר  ללססטטוודדננטטייםם!!    

התאחדות הסטודנטים.ות 
הארצית בדקה וקבעה:

     
מזמינה אותך לשנה של צמיחה והתקדמות 

בעבודת ה' שלך.

בלב המדרשה נמצא בית המדרש, המאפשר 
מפגש מעמיק ומשמח עם עולם התורה.

ב'נטע' אנו לומדות תורה ומתנדבות במקומות 
מגוונים וקבועים בבית שאן.

תני לעצמך לבנות עמוד שדרה רוחני, שנה 
של נתינה משמעותית, הזדמנות להכיר את 
עצמך ולהיפתח לאתגרים חדשים; מגורים 
משותפים עם חברות בלב בית שאן מתוך 
מעורבות בקהילה וצוות מקצועי ואיכפתי.

חפשו אותנו: 
מדרשת נטע - בית שאן

נשמח לראותךלתיאום ימי ביקור פרטניים נא לפנות לנעם וליאל 

ב' שבט, 24.1

כ"ב אדר, 15.3

י"ט כסלו, 13.12

ט' שבט, 31.1

י"ח טבת, 11.1

ימים פתוחים במדרשה

ליאל 050-3728800 

נעם 058-6689956

מגדריזם: תורות 
רצחניות של גזע 

וקומוניזם - התאחדו!
לא הייתי טורחת להטריד את הקורא בכל ההיסטוריה 
הזוועתית של הרעיונות המפלצתיים אלמלא כל התורות 
המופרעות והמשובשות ביותר בתולדות האנושות קמו 

עלינו היום לכלותנו.
קבעו  שבעבר  אינטלקטואלים  טיפוסים  אותם 
או  )גנטית  מהות  יש  שלאדם  המדע  בשם  נחרצות 
חברתית(, קובעים היום בשם המדע את ההפך המוחלט 

- עם אותן תוצאות בדיוק.
מתוך הבנה שטחית בכך שהמחשבה המהותנית היא 
שאין  שקבעו  'פמיניסטיים'  זרמים  נוצרו  רע,  כל  שורש 
שום הבדל מהותי בין גברים לנשים ושמי שטוען כך הוא 
הם  שכך  הבינו,  מהרה  עד  נאצי.  או  פשיסט  שוביניסט, 
נקבע  לכן  לדורותיו.  הפמיניזם  טיעוני  כל  את  שומטים 
מדעית שהמעמד הגברי - הפטריארכייה - המציא את 
ולמשול  נשים  כדי לדכא  הרעיון שנשים שונות מגברים 
זה  המינים.  שני  בין  איכותי  הגם שאין שום הבדל  בהן, 
והם',  'אנחנו  בין  לא מבחינים  "אנחנו  כמו  הגיוני ממש 

אבל הם כן מבחינים"...
גזע  תורת  היא  פטריארכייה  של  קיומה  רעיון 
מובהקת:  גברים הם אלימים ודכאניים מהותית, מלידה, 

מהותנית  גזע  שאידאולוגיית  בכך  די  לא  טיבם.  מעצם 
צמחה מתוך הרצון לחסל את עצם המהותנות, עתה היא 
נצמתה עם תורת המהותנות המרקסיסטית: "אה! חגגו, 
מאבק  תמיד  היא  שההיסטוריה  אמרנו  המרקסיסטים! 

בין שני מעמדות חברתיים, מדכאים ומדוכאים". 
שסותרות  תורות  שתי  המגדר  חוגי  'מדע'  אימץ  כך 
את עצמן גם מעצם הנחות היסוד, וגם מעקרון השוויון 
מנעוריו,  רע  הגבר  שטבע  נקבע  מעתה  המינים.  בין 
הנשלטת  שהתרבות  כך  ומתוקף  שלו,  מהגנים  מטיבו, 
על ידי גברים מאז ומתמיד, היא כוננה את הנשים להיות 

כנועות ונשלטות. 

חזרתה הנוראית של 
האאוגניה לסירוס, 

לעיקור ולניסויים בבני 
אדם 

ילדים שנולדו למגדר שאינו תואם  הרעיון שקיימים 
שטיפת  שעברו  מילדים  )להבדיל  שלהם  הביולוגיה  את 
מאותן  נובע  כאלו(,  שהם  להאמין  מחדש  לחינוך  מוח 
יכולות  למגדר  פרופסוריות  שרק  לוגיות  סתירות 
באמונה  תחילתו  בו.  להאמין  מטומטמות  כה  להיות 
חברתית.  הבניה  תוצר  רק  הוא  שאדם  )המרקסיסטית( 
בהכרח  מולידות  קומוניסטיות  לא  שחברות  מאחר 

חלוקה כוזבת בין 'אנחנו' ל'הם' - אזי אם קיימת הבחנה 
בין בנים לבנות, זוהי בהכרח חלוקה כוזבת מצד המעמד 

השליט לצורך המשך דיכוי. 
בין  הבינארית  החלוקה  את  מבטלים  שאם  אלא 
מגדר.  אין  כי  למגדר,  לחוגים  קיום  עוד  אין  המינים, 
הוליד  להתקיים  חוגים  אותם  של  הכורח  חוגים.  אין 
באמת,  נבדלים  לא  ובנות  בנים  שאומנם   - הרעיון  את 
בנות,  נולדות  לא  ונקבות  בנים,  נולדים  לא  שזכרים 
זכריות  שהכול רק הבניה חברתית, למעט בנות שנולדו 

ובנים שנולדו נקביים... 
היה אפשר לגחך על עומק הטיפשות אלמלא משרד 
הבריאות בישראל לא היה מבצע מחטף טרום־בחירות 

בחוזר מנכ"ל: "חוזר זה נחשב מהפכני בפתיחותו וניסה 
טרנסג'נדרים  אנשים  של  לצורכיהם  הולם  מענה  לתת 
'רפורמה'  שביקשו לעבור ניתוח לשינויי מין". קדמה לו 
במשרד החינוך לחינוך מחדש ל'מיניות בריאה', כלומר, 
שנולדו  ילדים  שייתכנו  להאמין  וילדים  פעוטות  שידול 
כה פגומים עד שצריך להחליף להם את כל הגוף על ידי 
עיקור, סירוס, בלימת התפתחות מינית וחיסול היכולת 
להגיע אי פעם להנאה מינית. מתוך חמלה, כמובן. ממש 
נוסיף  הגזע.  ותורות  כמו חמלתם של חסידי האאוגניה 
ניסיונות  שפן  הוא  מנותח  שכל  העובדה  את  כך  על 
קיצרו  כה  שעד  הפיכות  בלתי  כירורגיות  לפרוצדורות 

חיים ולא קצרו הצלחה. 
על  מדברת  רפורמה  אותה  אם  שגם  להדגיש,  יש 
'מטופלים' מעל גיל 18, הרי שחייבים להבין שה'טיפול' 
מתחיל במתן תרופות לסירוס כימי לעצירת התפתחות 
המינית באופן בלתי הפיך, כך שכאשר מגיעים לגיל 18, 
הוא  שנותר  מה  כל  מינית,  להנאה  סיכוי  אובדן  אחרי 
להסיר בניתוח את הסרח העודף המזערי וחסר התועלת.

ופה הדחיפות של הפניה שלי אליכם:
לתאריך  עד  החוזר  לנוסח  התייחסות  להעביר  ניתן 
ונהלים  הנחיות  תחום  מנהלת  הורביץ,  לציפי   16.11.22

cipi.hurvitz@moh.gov.il  בכתובת
והביעו  בהתנגדות  הזו  הכתובת  את  הציפו  אנא, 
החברתית  הגזע  מתורת  שלכם  הנפש  שאט  מלוא  את 

שמעוללת כל זאת בילדים. 

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין 

בהעדר תיקוף אלוהי למוסר 
ערכים על פי בחירה חופשית, 

המוסר - שעד כה הבחין בין 
טובים לרעים על פי מעשיהם - 

הפך לכלי להבחנה שרירותית 
בין 'אנחנו' ל'הם', ותמיד 

ה'אנחנו' בעלי המונופול על 
המוסר מעצם היותנו, ו'הם' - 

רעים מלידתם

חני כהן זדה. חירות, שמן על בד 60*70, 2022 תשפ"ב. עוד אומנים - 050-8621524

סיבת הרצחנות היא ההבחנה 
המהותית בין בני אדם על פי 
קריטריון אחד בודד ושיפוט 

המציאות המורכבת על פי 
עיקרון אחד שרירותי, שמעניק 
לתומכי האידיאולוגיה תחושת 
עליונות מהותית על בני אדם. 
זה ההפך המוחלט מהיהדות, 
שקבעה כי לכל אדם באשר 

הוא יש רק תכונה מהותית אחת 
- היותו נברא בצלם א־לוה

היה אפשר לגחך על עומק 
הטיפשות אלמלא משרד 

הבריאות בישראל לא היה 
מבצע מחטף טרום־בחירות 

בחוזר מנכ"ל: "חוזר זה נחשב 
מהפכני בפתיחותו וניסה לתת 

מענה הולם לצורכיהם של 
אנשים טרנסג'נדרים שביקשו 

לעבור ניתוח לשינויי מין


