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הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין

האיום הקיומי של 8200
האם הוויכוח המתנהל היום הוא ויכוח ערכי או שמא קיומי? ומה
ההשפעות שלו על חיינו? • מנגנון הכחדה עצמית מול ההערצה
ההכרחית אל הקודש

חנוך דאום
תחשבו על יהודי שהגיע מקייב המופגזת
לישראל באישון ליל ,אחרי לילות של נידודים
וחרדה בגבולות ,והתקבל בשירה וחיבוק על ידי
תושבים מתוקים מלוד שהכינו גם שלטים וקצת
אוכל ושתיה .אתם מבינים מה הוא מרגיש
ברגע הזה ,נכון? שהוא הגיע הבייתה
כל הכבוד למתנדבים ,כל הכבוד לאנשי משרד
החוץ על עבודת הקודש ובאהבת חינם ננצח

כמה טוב שבאתם הביתה בשלום

בן סבו ,ראש האגף הצעיר של פורום קפה שפירא
רעות בנימין
אמהות פולניות השאירו בתחנת הרכבת
עגלות עבור אמהות אוקראיניות לכשיגיעו
לפולין עם ילדים.

חכמה בגויים תרגש.
באיחור של  80שנה...

אסף אפלבוים
לאנשים שרוצים להתחזק ולאנשים שרוצים
להתחזק

דנה גת
אבא שלי בבית חולים ואין לו
הרבה אנרגיה אבל עדיין יש לו
אנרגיה להתקשר אלי לשאול
אם אכלתי.
ציוץ שצובט בגרון

אנו רצים והם רצים

יואב רבינוביץ׳
אריאל שנבל
 שמעת על בית הכנסת שנפגעונשרף?
 תשמע פוטין הזה חלאה ,רוסיהמדינה ברברית ,ישראל חייבת לגנות
בתוקף ולשלוח לשם סיוע מיד.
 זה קרה אתמול ברמלה. אה בקטנה קורה מה חוץ?הפוגרומים שעוברים בשקט
במדינת היהודים

קבלו בדיחה
בנט נפגש עם פוטין
פוטין אומר לו :היריב הכי גדול שלי הוא
שחקן ,בלי שום הכשרה פוליטית ,שהיתה
לו תכנית טלוויזיה פופולרית אז הוא חשב
שהוא יכול להנהיג מדינה
עונה לו בנט :גם שלי
אומר פוטין :אבל בינינו ,גם אם הוא ליצן,
בי בכלל לא בחרו
עונה לו בנט :גם בי
סוף
הבדיחה על חשבוננו

איילת לאש
ארנון סגל
הכל מתחיל מהדפקט הישראלי
לוודא שיהודי לא מכניס חלילה
סידור לשטח ההר ,אבל שמוסלמי
לא יכניס סכין או נשק חם  -הרבה
פחות קריטי .אנחנו מדינה חולה
פרופורציה רצחנית

פרופורציות
לפני כחודש ,הכו מתנחלים פעיל שמאל.
גנץ החליט להתערב ובתגובה שלח למחרת
כוחות הרס שיהרסו בתים אקראיים בגבעת רונן
הסמוכה.
ב 3ימים האחרונים אירעו מעל  50פיגועי אבנים
באל ערוב .נזק רב למכוניות ואוטובוסים.
עד לרגע זה לא טרח גנץ להרוס אפילו חלון
בכפר המרצחים אל ערוב.

סר לנו הביטחון

קונים זמן:

בשנים האחרונות היתה תחושה שהקשב
של ילדים ונוער מצטמצם בהתאמה
לפלטפורמה שהם צורכים 15 :שניות של
סטטוס בווטסאפ או של סטורי.

שהיא תרחיב את הזמן המקסימלי
להעלאת סרטון ל״נצח״ של  10דקות,
במקום דקה אחת בלבד שהיתה הזמן
המקורי של סרטוני האפליקציה.

מרחיבה את זמני
הסרטונים

אבל אפשר אולי למצוא תקווה בעובדה
שגם הפלטפורמות מבינות שיש גבול
לכמה רדוד אפשר להיות בזמן קצר כל
כך ,ושצריך לתת מקום גם לתוכן ארוך
יותר.

ללמוד
אפשר
הזה
מהמהלך
שהפלטפורמה הסינית מנסה להתחרות
ביוטיוב ולקנות לעצמה עוד סוגי קהלים
מחד ,ומאידך – אולי אנחנו זוכים
לראות שהקשב של הנוער ,נגד כל
הסיכויים ,מעמיק ומתרחב .ננסה להיות
אופטימיים.

טיקטוק

ל 10-דקות

השבוע ,ההנהלה של טיקטוק ,הודיעה

בניסוי המפורסם של החוקר ג'ון קלהון הושבו כמה
עכברים בריאים בחווה מלאכותית שהעניקה להם
את התנאים האידיאליים מכל בחינה אפשרית .לאחר
כשנה של שגשוג והתרבות מהירה שהביאה לגידול
האוכלוסייה עד למאות ,החלו העכברים להתנהג
באופן מוזר .העכברים הזכרים טשטשו את תכונותיהם
הזכריות ,נהיו רפויים ,חסרי מוטיבציה ,פאסיביים,
מרוכזים בטיפוח עצמם ,והם נמנעו מהגנת המשפחה.
הנקבות נהיו תוקפניות ואגרסיביות ואף החלו להרוג את
ולדותיהן .חד־מיניות החלה לפרוץ ברחבי החווה בקצב
הולך ומתגבר .הדבר הוביל לנוירוטיות ,ולעיתים הופיע
אף קניבליזם ,אף שלא היה חסר כלום מבחינה חומרית.
כעבור פחות מחמש שנים גסס למוות העכבר האחרון
באוטופיה .קלהון חזר על גרסאות של הניסוי במשך 25
פעמים (!)  -והתוצאה זהה.
מה גורם למושבה להכחיד את עצמה?
לפני שאנו עונים ,נראה שאי אפשר שלא לשים לב
לדמיון הרב בין אותה מושבת עכברים לבין ציוויליזציות
שבעות ומדושנות לאורך ההיסטוריה ,שהגיעו לשיא
השפע שלהן והתחילו בתהליך של הכחדה עצמית
ופירוק .על התנוונות תרבויות דיברו היסטוריונים
מפורסמים כגון אבן־ח'לדון וארנולד טוינבי ,שאף סיכם
את משנתו במשפט" :תרבויות מתות מהתאבדות ,לא
מרצח" .לשיטתם ,ההתנוונות מגיעה מפינוק יתר עקב
חוסר האתגר בחיים כתוצאה מהשגשוג .ואולם לדעתי
יש כאן הרבה יותר מזה.

ההסכמה
ההישרדותית

למה לפני ניתוח לב או מוח אדם עושה עבודת שטח
מעמיקה לבחירת מנתח ואף מוכן לטוס לקצה העולם
לחפשו ,אך כשהוא עולה למטוס ,הוא אינו מעסיק את
עצמו כמעט כלל בזהות הטייס?
התשובה היא שהטייס נמצא איתך על המטוס.
עד לפני עשרות שנים הייתה ליהודים על כל גוניהם
הסכמה אחת משותפת באופן נחרץ מקצה לקצה
 עקרון השרידות .על כל דבר כמעט אנחנו יודעיםלהתווכח בינינו .אך על הרצון היסודי ההדדי לשרידות
יכולנו לסמוך .לכן לא היה לנו עניין קיומי בשאלה מי
הוא ראש תוכנית הגרעין הישראלית ,מפכ"ל המשטרה,
שופטים ואנשי פרקליטות .מחלוקות על הדרך היו,
וכדרכן רצינו שיתבררו לאורך הדרך  -אך הקיום היה
מוסכם.
בשנים האחרונות ההסכמה הזאת מתמוססת אט
אט.

קיים שלל מאמרים אקטואליים ,חסרי בושה,
בניחוח נירנברגי בנושאי 'הסכנה המטורפת שבילודת
היתר היהודית' ,הנוכחים אף בבימת הכנסת (על ילודה
ערבית הם כמובן לא ידברו .וגם איך בכלל מסתדרת
לוגית הטענה בעד הקמת מדינה ערבית על שטחי הארץ
בגלל 'האיום הדמוגרפי'?) ברוח זו יש קמפיין קבוע של
דובר צה"ל בשאלה 'כמה בנות סיימו קורס טיס?' כמה

אנושות המסוגלת לשאוף
רק ליעד סופי כמו כלכלה
וביטחון ,או 'ציונות' המדברת
רק על 'מקלט בטוח'  -אלו
מסלולים מעגליים הכוללים
הגעה לפסגה של אותו יעד
סופי :איבוד משמעות ,דעיכה
והתדלדלות .זהו חטא העגל -
ההשתחוויה לעולם עגול ,סגור,
המוביל בסוף לקריסה
'טרנסים' יצאו לקצינים ,מפקדי סיירת מטכ"ל בהווה,
שצווחים למה אין גיוס בנות ל'יחידה'? פורום להטב"י
רשמי ב־ 8200יוזם ותופס נפח ,השפעה וכותרות מיום
ליום.
מה מפקד קורס טיס ,שרוצה לקבל שם טוב למען
קידומו ,מקבל כמסר מהעיסוק הבלעדי ב'קידום
מוחלשים'? המשותף לכל אלו הוא שגופים האמונים
באופן הכי מובהק לדאוג לקיומנו ,זונחים את תפקידם
ומסיחים את דעתם לטובת פרוגרסיביות מפרקת.
ואפילו ברגעים אלו ממש :שמונה שרות הגנה של מדינות
אירופה שקודמו 'מסיבות מגדריות' ,חסרות כל מושג או
כישורים לדעת מה עושים עם שר התקפה רוסי אחד עם
מבט כרישי .זה לא צחוק.
פעם חשבנו שאל־הורות ('אידאולוגיה' של חוסר
הבאת ילדים) היא עניין של כמה מוזרים שאינם מבינים
את טעם החיים ,וריחמנו עליהם .היום אנחנו מבינים
שזה הרבה יותר מזה :זאת גישה של היכחדות .והיא חלק
משינוי גדול וכללי שעוברת החברה בהשפעות חיצוניות.
זאת גישה שבה  8200יאבדו את זרם הדם והחיים
ויימנעו מלעשות נאמנה את תפקידם  -לשמור על
קיום העם .קצינים קרביים בכירים מכירים את ההיסוס
ה'מוסרני' של מפעילי מערכות נשק בחמ"לים בו בזמן
שאנחנו תחת אש .פירוק מגדרי־להטב"י הוא פירוק
האדם .אדם מפורק רואה בהישרדות דבר פרימיטיבי,
מגונה .בשביל אדם המפורק מזהותו ' -לחיות' זה דבר
אנוכי וברברי .כשאתם שולחים את ילדיכם לבית ספר
שבשקט מעביר להם סדנת 'קבל את האחר המגדרי',

המשך הרב ששון
אותה קדושה הגלויה בשמיים,
ואילו בעולם הזה לא מסתתר ולא
גנוז שום קודש ,אלא רק טומאה,
חומרנות ועולם הזה .לפיכך רצה
עמלק להשמיד ולכלות את הגוף של
ישראל .כביכול רצה 'לשלוח' אותם
למרומים ,אל הנשמות ,אל המקום
הטבעי שלהם ,ולהשאיר את העולם
הזה עזוב ,מנותק ,שרוי בטומאתו
לנצח.
כל תוקף הנס של פורים הוא
ההכרה שיש קדושה עצמית בעם
ישראל אפילו בעודם מלובשים
בחומריות העולם הזה ,ואף אם

התנתקו מהתורה חלילה ורפו
ידיהם ,באמת בפנימיות בוערת
שלהבת אש הקודש .זהו עומק
הוויכוח בין מרדכי להמן .המן ראה
שישראל ישנים מן המצוות ,נהנים
מסעודת הרשע ,וממילא סבר שניתן
חלילה לכלותם ,שכן אין ה' בקרבם.
אך מרדכי הכיר את עצמות הקודש
החקוקה בכל איש ישראל ,אף שנפל
לתחתיות ארץ ,לעולם לא תתנתק
הנשמה מבוראה ,ולעולם לא ייפרדו
ישראל ממאצילם .הסיבה לכך היא
מפני שעם ישראל הם קדושים
בעצם יצירתם ,בסגולת הווייתם,

ולא רק מתוקף מעשיהם .אדרבה,
מעשי המצוות באים לחשוף את
הקדושה העצמית.
ומרדכי פעל לעורר את הזיק
מחדש ,להשיב את ישראל אל הכרת
קדושתם העצמית ,אור נשמתם.
ובכך גם שבו לתורה ולמצוות ,כי
כשהאדם מכיר שהקדושה עצמית
בו ,אזי יבקש לגלותה וינהה באהבה
אחר התורה .זהו אור שמחת הפורים,
אשר מצוותיו הן סביב ענייני העולם
הזה ,ובחג זה אנו מכירים את
עצמות הקודש שבנו ושבים באהבה
אל ה' א־לוהינו .שנזכה!

אתם עוזרים לילדיכם להכחיד את עצמם לאט ובטוח.

לכתחילה ובדיעבד

לעיתים אנחנו חושבים שכדי לעורר ולהחזיר למוטב
את הפרוגרסיביים צריך להראות להם את הסניליות
והחדלות של ביידן ,של בנט המתמסכן בריאיון ,ואז הם
יבינו שמינו את האדם הלא־נכון" .באמת הגזמנו הפעם",
הם יגידו .אז זהו שלא .אנחנו לא מבינים שכל החשיבה
שלהם הפוכה .הם רואים את זה ומתמוגגים' .רגישות',
'עדינות'' ,אנושיות' .זאת הטרמינולוגיה שבאופנה.
הם לא רוצים שאיזה צ'רצ'יל ,תאצ'ר ,רייגן ,נתניהו
או טראמפ ישמרו על השלום ומאזן הכוחות העולמי
ב'גסות' ,ב'גבריות רעילה' (כן יש מושג כזה ,והוא
מתפשט מהר) .הם רוצים לכתחילה מישהו פסיבי־רופס.
אדרבה ,זה רק מחזק את בחירתם .בחירתם לאל־הורות
במובן היותר רחב .בחירתם בפירוק מגדרי־להטב"י של
הגרעין המשפחתי .בחירתם בפירוק הזהויות ,המסורות,
האמונות ,המינים ,הלאומים ,החיים .בחירתם בהיכחדות.
כך ממש נפסק בהלכות שבת שהריגת בעל חיים
שבטבעו אינו מוליד (כינה מסוימת שנולדת מהזיעה),
אינה נחשבת בגדר איסור 'הריגת הנפש' לעניין שבת.
כלומר מי שאינו מוליד  -אינו נחשב חי.
ויש כאלו שאיבדו את זה .רחמים עליהם .הגעתי
בעצמי משם ,והדבר נוגע לי מאוד .אנחנו צריכים תמיד
לזכור שהרצון לפרק הכול אומנם מסתתר מאחורי מילים
גבוהות ומהוקצעות ,אך מגיע מתוך אומללות קיומית,
המסירה אחריות לתיקון האומללות ורק מחפשת מה
הוא זה שמאמלל אותה .באמת רחמים .אך אסור לנו
לתת להם לכפות את עיוות רצונם על החיים .על כולנו.
אנושות המסוגלת לשאוף רק ליעד סופי כמו כלכלה
וביטחון ,או 'ציונות' המדברת רק על 'מקלט בטוח' -
אלו מסלולים מעגליים הכוללים הגעה לפסגה של אותו
יעד סופי :איבוד משמעות ,דעיכה והתדלדלות .זהו חטא
העגל  -ההשתחוויה לעולם עגול ,סגור ,המוביל בסוף
לקריסה.
הרב קוק שקל בכובד ראש אם לתמוך בתנועה
הציונית .לימים החלטתו ידועה ,אך זה היה עם סייג
ברור ואמירה נחרצת  -אם הציונות לא תתעלה
ותתחבר מחדש לזהותה היהודית האלוקית־אינסופית,
היא תיהפך "למשחית ומפלצת ...שנאת ישראל והארץ...
כאשר היד הטמאה (המתה) תתגבר אין די לבאר גודל
האסון" (איגרת קמ"ד) .היא תשמיד את עצמה.
כך קורה עם האנושות .הפתרון הזמני שהיא מוצאת
כדי להחזיר את תחושת החיים ברגעי החידלון  -הוא
המלחמה .במלחמה מרגישים מחדש את כוח ההישרדות
הקמאי ,את 'תחושת החיים' .לכן אחרי מלחמות יש
תופעת ילודה המכונה 'בייבי־בום' .כל זאת בניגוד להגיגי
אדמו"ר הפרוגרסיביות ,יובל נח־הררי ,אשר בתפיסתו

המלחמה הנוכחית בין רוסיה
למערב היא בדיוק הביטוי
לשתי הדרכים :מחד גיסא
המערב ההיכחדותי ,ומאידך
גיסא רוסיה המשמרת את
תחושת החיים באמצעות
אגרסיביות הישרדותית

את המדינה היהודית .חינוך פרוגרסיבי .וקצרה היריעה.
יש להבין שאין לנו מחלוקת איתם על איך להתמודד
עם איום קיומי ,אלא האם .זה פער גדול הרבה יותר ממה
שאנו רוצים להכיר בו.
הכוחות הנוכחיים הגיעו לשלב שהם עוסקים
בהיכחדות .כשאתה נותן לממשלת הונאה ודיפסטייט
פרוגרסיבי להוביל מדיניות ,אתה מאפשר להם את
ההרס .המכנה המשותף הקיומי שעל בסיסו אפשר
להתאחד למטרות זמניות ומשותפות  -נפל.
הפתרון ארוך הטווח הוא בניית שיטה מדינית
חירותית ככל האפשר ,שבה שום אליטה שתלטנית
לא תוכל להשמיד את עמה .בה תצא לאור הבריאות
הטבעית של ההמון  -שוק חופשי של כלכלה; פירוק
וביזור של משרד החינוך והחזרת האחריות והסמכות
להורים ולקהילות; חיזוק הרשויות המקומיות על חשבון
הריכוזיות המדינית; המעטה בחוקים; שינוי לשיטת
בחירות שתעצים את אחריות הנבחר לבוחריו ולא ליו"ר
מפלגתו ,כמו שיטת 'הרשימות הפתוחות'; מינויי ראשי
מוסדות המדינה  -שופטים ,שוטרים וכדומה  -על ידי
הציבור ונבחריו .לטווח ארוך ,רק באופן כזה התרבות
המתה תגווע לאיטה ,והזהות החיה תצמח ותוליד .אף
אחד לא יכפה כלום על האחר.

יש מושג שאין לו מקבילה
בשום תרבות ומסורת בעולם.
הוא נקרא הערצת הקודש.
החיים כלפי האינסוף ברוך הוא

אז האם נגזר על האנושות
לעולמים להיטלטל בין היכחדות
מנומנמת לבין חיות מלחמתית?
אך לטווח הקצר ...מה עושים בטווח הקצר? מחכים
לעוד בחירות דלות משמעות של נבחרים חסרי סמכות?
מפגינים בכיכר עם מיליון איש לקול פיהוק הדיפסטייט?
אכן מהלך הכרחי לחלוטין ,אך מה השלב שאחריו? באמת
שאלת תם אני שואל .מהם הכלים הלגיטימיים והלא־
אלימים העומדים לידי עם שלם שמדינתו נגנבה ממנו,
והיא מנוהלת בכפייה על ידי עכברי חווה היכחדותיים?
מדינתנו אינה דמוקרטית .במגמה הנוכחית בקרוב מאוד
היא לא תהיה יהודית .לילדינו היא כבר לא תהיה בכלל.
אך איננו פועלים מתוך קטסטרופה או פחד .אנו עומדים
עמידה איתנה אל מול השאלה שנישאל לעתיד לבוא
 ציפית לישועה? עשית מה שיכולת? האם תהיה לנובושת פנים לעמוד בעולם הבא?
פתאום אנחנו נתעורר .זה יתחיל מיחידים .זה יתחיל
מיחידים שמצליחים לחשוב מחוץ לקופסה ,שהם מלאי
אומץ וגבורה ,חוכמה ואהבה ,אמונה ואחריות .זה יתחיל,
וגם אחרי שזה יתחיל זה יהיה מאתגר מאוד .זה יהיה
כמעט בלתי אפשרי ובלתי הגיוני .אבל תחושת האחריות
לא תאפשר לאותם יחידים להיות משהו אחר ממי
שהם .לפעול־עם־אל־בשם־נצח־ישראל .אם הם לא היו
מתעוררים ,הם לא היו הם .האם אחריהם יימשכו מספיק
אנשים? ישימו בהם את מבטחם? אם כן ,על שמם תהיה
כתובה בשמיים גאולת ישראל.

הפרוידיאנית טוען שהשפע שיביא לאנושות את שיא
העונג הגופני ,יביא גם את קץ הצורך במלחמות.
מלחמות הן החזרה לטבעיות החיים  -אך בתוך חיים
סגורים ומעגליים .המלחמה הנוכחית בין רוסיה למערב
היא בדיוק הביטוי לשתי הדרכים :מחד גיסא המערב
ההיכחדותי ,ומאידך גיסא רוסיה המשמרת את תחושת
החיים באמצעות אגרסיביות הישרדותית .שווה לראות
את הסרטון שרץ לאחרונה ,המשווה את תשדיר הגיוס
לצבא הרוסי למקבילו האמריקני.

הערצת הקודש

אז האם נגזר על האנושות לעולמים להיטלטל בין
היכחדות מנומנמת לבין חיות מלחמתית?
יש מושג שאין לו מקבילה בשום תרבות ומסורת
בעולם .הוא נקרא הערצת הקודש .החיים כלפי האינסוף
ברוך הוא.
הערצת הקודש מדברת על יהדות לא כתרבות .יהדות
של כיפה וצילומי יח"צ בשבת .תפילין על הראש בזמן
שמוכרים את עם ישראל .יהדות של רבאיי רפורמי ציני,
יהדות שהיא כמו קישוט ,מהצד של החיים ,והאדם נשאר
עדיין בעולם סגור .עגול .חוות עכברים .ולכן נכחד.
הערצת הקודש היא חיים מתוך יהדות כזהות .זה
אומר שכל נימי נפשי בפנים .זאת זהות ,גם אם בוסרית -
אך בריאה מאוד ,של גלית דיסטל־אטבריאן שליבה נקרע
להגנת החרדים "כי אתם הסיירת מטכ"ל של הזהות
היהודית שלנו" .זה אומר שאם אני בוגד בעמי ,בנצח
ישראל ,אני בוגד בעצמיותי ,בקב"ה .אדם נמדד בשאלה
על מה הוא מסוגל להזיל דמעות .הערצת הקודש היא
מפגש אמיתי עם האינסוף ברוך הוא .הוא האינסוף
המכיל בתוכו את עיגוליות העולם ופותח אותה אליו.
"ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום".

האומץ להביט

דרוש אומץ רב כדי לקשור את כל פרטי המציאות
לכלל מקשה .יש לנו גרעין אירני שאין לאף אחד רצון
להתעסק איתו .יש לנו מדינה בדואית חמושה במאות
אלפי נשקים בלב ארצנו ,עם גישה קלילה לכל יישוב ולכל
טייסת ביום פקודה .יש לנו חוקי גיור ושבות שישמידו

סיימתם לנקות?

יוצאים לחופשת
טרום פסח
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