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השבוע

עריכה והפקה :בתיה מסיקה

באלוקים אנו
םיחםפ

 Dzuqiצעקו
״אמן״
הרנ אביחי רונצקי

פרום

 k/niהישיבה הגבוהה באיתמר ,הרבצ״ר לשעבר

עיקר חיצי
הצבאית

ביחסלפעילות

הביקורת

בתקופתי

התודעה היהודית,

של יחידותצה״ל.
ולא של

יו״ר Am

אל״מ
קרבי׳נפלא.

עופר וינטר

הרבנות

כרבצ״ר הופנו כלפי
שעוסק בחיזוק רוח הלחימה
תחום

של

תפקידם

זה

הרבנים ,כך טענו

המפקדים

נלחמים,להפיח

כעת ,כשמח״ט גבעתי אל״מ
כותב איגרת ובהמילות חיזוקללוחמים
יציאתם לקרב ,אותם גופים שביקרו את הר־
$TS1$הרבנות$TS1$

הלחימה.
באשרלאמירות
פונה

לכללהחיילים,

שעוסק ברוח

פקודת הקרב
של מח״ט
גבעת
״ה
דתית או ביטוי
דאו לדוח
לחימה יהודית?

אכן איש איש
$TS1$וסגנונו$TS1$,
וסגנו־

ונו $DN2$,ובאופן טבעי כל
נו,
לחייליו .אצל אל״מ וינטר,
תמו $DN2$האישי בדבריו
מו
ושמקורותיהם בתנ״ך שלנו הם
שכתב
הדברים
בבחינת

בוערת בעצמותיו ,והם אלו שלד־
$TS1$שלדעתו$TS1$

אש

דעתו $DN2$יביאולחיזוק
עתו
ספר

החוסן

התנ״ך ניתןלחיילים

לצה״ל,
לכלל הצבא.

ותכניו

מהווים

זוכר אני היטב

מים
חמים$DN2$

יצוקה.

החיילים

עדיין

נתנו להם
הלחימה.
הפתגם

הלחימה,

תוקף

העממי

בעת מלחמה.
השבעתם

בעת

מכנה

משותף ערכי

את הרושם שהותירהבלוח־
$TS1$בלוחמים$TS1$

התפילהלפני

עופרת

מטביע את חות־
$TS1$חותמו$TS1$

הנפשי

היציאה

לקרב

בעת

מבצע

צעקות ה״אמן!״ של
מהדהדות בתוכי ,והן בהחלט
גדודי

פנימי וחיזקו

בהם

אומר שאין כופרים

ואכן דברים כפי

באיגרתונופלים על
לתוכן שכזה.

שכתב

אוזניים

את רוח

בשוחות

מח״ט גבעתי

קשובות

וצמאות

ייצאולקרב

באף ותשמידם" .הם

כל

הלק

לא

מהדהדותבתובי

אשר

מחרף מנאץ ומגדף

בגבעתי שאינו

חובש כיפה או

מאמיןבא-לוהים

הפקודה

שירדה

הגיגיוואמונותיו
צבאי

החטיבתי ,וגם

אמונותיו

של אדם .אבל

אמונותיוודעותיו
והמחייבת

הפרטיות ובין

שלצה״ל ,שעל

ומפקדים את

בהזון מקימי

והפרטייםלתוך
כאן

משימותיהם.

פיה

מבצע׳צוקאיתן' הוא מערכה צבאית

החליטה
החייליםלבצע
עליה,ועל

שהממשלה

את

את

מסמך

ערבב המח״ט בין
בתום הקרבות יהיה על הדרג הבכיר של צה״ל
העמדה הרשמית לשאול את עצמו שאלות
אלו .יהיה
עליו גםלהגיע
ולניסוח דוקטרינה ברורה ביחס
חיילים לתשובות ברורות
מבצעים

במקרה הטוב זו טעות

דעת ,במקרה הגרוע זו הטפה דתית .כרגע

להפרדה בין אמונות ודעות אישיות

של

המוטוהלאומי של

ברוב עצום כי

ארצות הברית

בא-לוהים״ .בזמן מלחמה,
הוא ״אנו בוטחים
מלחמה קרה ,סברו האמריקנים שמותרלהתעלם

כדילחזק
מתקפת

המשימה,

הפרטיתשלו .זה

רשמי ,׳דף המפקד׳ .אני אינני שופט,חלי־
$TS1$חלילה$TS1$,

בשיקול

אמונתישראל.

גם

מרגשותיהם

חלק
משרשרת הפיקוד הזאת ,ואסורשהלוחמים
שערוכים לקרבמול עזה ימצאו עצמםמבולבלים
בשם מי הםלוחמים
ולפקודת מי הם מצייתים.
המקרה הנוכחי של מח״ט גבעתי מצביע על כך
שהשאלה כבר אינה האם קייםתהליך כזה ,אלא מה
הפוטנציאליות.
הםביטוייו,השלכותיו וסכנותיו

הטעות הראשונה שלוינטר :הוא הכניס
האישיים

בחטיבת גבעתי

מהממונים
עליו,

מכריז על המלחמה
אולי מהרב
שמצפים ממח״ט.

מה

שיבהירלו על

מה הוא עומד

להנחיות דרגי הפיקוד השונים .הקב״ה אינו
בהתאם

זה לא בטוח.

לה,
$DN2$חלילה$DN2$,

החייליםעדיין
גדודי

ששת הימים,כידוע .והם

לפני כחמש שנים ,בימי 'עופרתיצוקה' ,שלח
הרבצ״ר הרב אביחי רונצקי את פקודיולהתלוות
ליחידותהלוחמות והצטרף בעצמוליחידת צנח־
$TS1$צנחנים$TS1$,

ישראל" ,אל״מ וינטר אינו מעביר
מערכות

אלוקי

זו

צעקות ה״אמן

כך

לא

רוצים שננצח .ניצחון זה

כבר מזמן פוסט.

הצה״לית

לחייליו
הוא למעשה

של

ושמא אף גרועיותר ,ברוח ״תרדוף

$DN2$צנחנים $DN2$,כדילחזק את
נים,
הלוחמים
הרמטכ״ל אשכנזי העירלו שדבריו חרגו מאיזשהו
קונצנזוס ,וחיזוק רוחהלוחמים הוא תפקידו של
המפקד ,לא של הרב .כעת ,משעשה המפקדאל״מ
$TS1$פיקו*$TS1$
פיקו־
לנקוט צעדים משמעתיים או
אין זה הזמן
הההדתה
$DN2$פיקו*$DN2$
דייםכלפי אל״מוינטר .אבל מיד בגמר
הלחימה,
וינטר בדיוק מה שכל מפקדבצה״ל צריךלעשות
לגנותו.״כפייה דתית״
קמו
הפלורליסטים
יהיה על מפקדיו לטפל בבעיה.
עליו
ר״ר ראובן גל
קראו
שעליו חתוםוינ־
$TS1$וינטר$TS1$
לדבריו.
וזו בעיה מפני ש׳דף המפקד׳
עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן,
כל מי שסבור כך ,בוודאי נמנעמלהגיעלארצות
שחייליצה״ל חייבים
טר
$DN2$וינטר $DN2$מערער על מקור הסמכות
הפסיכולוג הראשי לצה״ל לשעבר
הברית או לעשות שימוש כלשהובדולר האמ־
$TS1$האמריקני$TS1$
חילונים ,חרדים ודתיים
צה״ל,
חיילי
להישמעלה.
in god
we trust
$DN2$האמריקני$DN2$שעליו כתוב
ריקני
כאחד ,החל מימיהם הראשונים בטירונות ועד רגע
בא-לוהים מבטחנו .הנוהג הזה החל בשיאה של
האמת בשדה הקרב אלמול האויב ,אינם מצייתים
כותרתו של המסמךשעליו חתום מח״ט גבעתי
לפקודות מפ־
$TS1$מפקדיהם$TS1$,
לקרב״ ,אבל למעשה זהו דף הגיגים לפקודות שמגיעות מהקב׳׳ה ,אלא
היא ״דף מפקד
המלחמה הקרה נגד ברית המועצות שחרתה על
$DN2$מפקדיהם $DN2$,מרמת המ״כ ועדלרמטכ״ל .האם לוחם
קדיהם,
אישי שלאל״מ עופרוינטר .כשהוא כותב בדף״אני
דגלה את האתיאיזם .בשנת  1956קבע הקונגרס

את רוח

מבצע עופרתיצוקה.

בלוחמיו
שהפיח דודהמלך

ברוח

בעזה היאב׳אויבהעזתי׳

בלוחמיםהתפילהלפני
היציאה לקרב בעת

באותה רוח

תיי
$DN2$אצבעותיי$DN2$
למלחמה".

א-לוהינו ה' אחד״,זו אינה פקודה או קריאת קרב,
זואפילו לא שיחת מוטיבציה ,בוודאי לא לחלק להילחם?ועדיין לא הזכרנולוחמים
שאינםיהודים.
מחיילי גבעתי .גם כשהוא כותב"הלחימה
ניכר

הרושם שהותירה

בהם גבורה.

כשבירך ״ברוך ה' צורי המלמד ידילקרב ,אצבעו־
$TS1$אצבעותיי$TS1$

נושאעיניילשמיים וקורא עמכם ׳שמע ישראל ה'

זוכר אני היטב את

מהובשביל

מה הם

שחייליו של מח״ט גבעתי לא
כדי

העמוק יותר

אינו זקוקל׳דף מפקד׳

99

בשם

ערב הקרב.

הדת .הם תבעו

שהמסמך דתי מדי ושאינו

מפקד

חייליו
שמדבר אל

שמצופה

השמאל
$TS1$להפוך$TS1$
לה־
החילוני וכמה נבוכים אחרים ניסו
פוך
$DN2$להפוך $DN2$את המסמך לנשק במלחמת
חילוניםודרוזים .בשם
אתעלבונם שלחיילים
ברובד
ואולי
הפלורליזם ,בשם הרב-תרבותיות,

עופר וינטר

בנות
הרבנות $DN2$טוענים

לחיילי
כתב

גבעתי ׳דף

עשה בדיוק מה

להזכיר להם
לחזק אותם,

טרם

כעת כנגד

הוא

ממפקד יהודי

המבקרים .והנה

המפקד

אריה אלדד

וכלכלי
nnioeranלחוסןמדיני

את

של

האתיאיסטים ועובדיהאלילים

אצלנו ,גם כשכל
האומה.

רקטות

הארץ

תחת

כנראה אסור.

בשנת  1956קבע הקונגרס

ברוב עצום כי המוטוהלאומי
של ארצות הברית הוא ״אנו
בוטחיםבא-לוהים״

מפקדים

ובין פקודות מבצע ודפי קרב רשמיים.

שייקחו צד

המדינה

ראש ממשלתנו הראשון ,דוד בןגוריון ,טען מאז ומתמיד שהנוער צריך ללמוד תנ״ך על מנת
האוכלוסייה הערבית ככלל(ואני מדבר על הלך הרוחהכללי
כל עוד
באוכלוסייה ,ברור שישחריגים) בוחרת להתפרע נגד ישראל ,הם לא יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
מהכרת רוח תורת ישראל כמניע
הנביאים״) .גםבמגילת העצמאות
שיקבל רוח יהודית(״מוסר
$DN2$יכולים $DN2$לקבל זכות הצבעה לכנסתולהיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות של
לים
לתחייתנוהלאומית.
שיעזבו את בתיהם ויצטרפו
ישראל .כל עוד הם מזדהים עם הצד השני
על פי זה ברור שאין במכתבו של מח״ט גבעתי כפייה דתית ,אלא הגברת רוחהלחימה היהודית,
לצד השני.
המושתתת על יסודות התורה ,כפי חזונם של מקימי המדינה.

אברהם דוד ,ירושלים

יהושע ם.

