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בשם אלוהים הרחמן
הגורם הדתי ממלא תפקיד בבסיס של להיות דוגמה ישראלית מחזיק
מושגים יהודים וערכים דגלו על ידי מדינת ישראל ,והנהגה ישראלית
מכוונת ללמד את היסודות של ההיסטוריה הצבאית של הצבא של
היהודים מימי דוד ומשה ויהושע ושאול ...
ומרחיב את השפעתה של דת בחברה ומדיניות הישראלית למנות
מוסדות מדינה כגון "הכנסת ",נשק הישראלי "טנק מרכבה" ואת השם
של המדינה עצמה "ישראל אומרת מתאבק עם ה ' ,נביא של שמו של
אלוהים יעקב לאחר שנאבק לורד ,על פי הסיפור המקראי" פרויקטי
התיישבות גדולים "גני תורת פרויקט " ,ופעולות צבאיות שבוצעו על
ידי" ענני טור "ולבסוף" מדף איתן "שנובע שיחה האחרות של
היכרויות המקראיות הברכה בחזרה לסיפור של" בלעם בן ב באעורא
"מוזכר בספר במדבר ,שבו הוא אמר" בוא הבית שלך מוצק והקן שלך
בסלע " .
בדוח זה ,אנו בודקים מספר הכינויים המקראיים משמשים
במסדרונות הצבאיים הציוני.

מערכות צבאיות ציוניות  ..שמות ואכזריות והרס מקראיים
משקיפים של אירועים הנוכחיים הפלסטיניים וציונים ,הוא מוצא
שהכיבוש הציוני נקרא בשמות שונים על כל פעולה שבוצעה ברצועת
עזה ,או לדרום לבנון ,כפי שהיא מכונית בשמות בפעולות גדולות ,כגון
חילופי אסירים בין הכיבוש וכל פעולות צד שני ,ולהשתנות כותרות
מעת שנית ,כל אירוע גדול או כל מגזר עיקרי מדעי או קטן צבאי,
מיועד כשונה מאחרים ,שקורא לחקירה של המסתורין של תוויות אלו,
והעובדה שתנאים אלה ...

הערות פעלו דרך הכותרות שהושקה על ידי צבא הכיבוש הציוני
בפעולות צבאיות ,שיש משמעויות שונות התפתחו לאחרונה על פי
צורך כיבוש לזה ,הייתה הסיבה לתווית בחזרה לטבע של מבצע הזרע
נכנס ל ,כמו גם את הכוח הצבאי שהיה נכנסים לאזור ,והזמן שזה
ייקח את הצבא שב ...

צבא בלתי מנוצח
משקיפי ענייני הציונות האמין כי מניעיו של הצבא הישראלי להשיק זה
כותרות בפעולות צבאיות ,זה "שהחברה הציונית החלה לאבד את
האמון בצבאו ,שעכשיו מקבל תבוסות והוא מותש מהשביתות של
ההתנגדות הפלסטינית ולבנונית ,מה שהופך את הכיבוש צריך
להעלות את המורל של החברה הציונית ,כך הם צריכים שמות
מציעים כוח ומציעים לזכור את האגדה של הצבא " ,כמו גם תוויות
אלה כפופות להקשר של הזמן ,לפעמים אנו מוצאים את החברה
הציונית עוברת מרווחים להיות נגועה במצב של תסכול וייאוש בגלל
סבלם של משברים ותבוסות של צבאו הפנימיים ,כך הוא הצורך בכל
מה שהיה מעלה את מורל ,כמו גם את טבעו של השלב שדרכו
החברה הציונית דתיות והתפתחויות שהשלב גורם לתקופה זו והקשר
שלה לאמונתם ב..

כמו כן ,אנו יכולים לומר שהצבא הישראלי קרא לשמות המערכה
הצבאיים הוא עדות לאכזריות ומחזיקה את השם של אכזריות והרס,
למשל ,כיבוש ישראלי על שמו של אחד ממסעות פרסום צבאיים
אכזריים כמו שלא היה מעולם ברצועת עזה ,שם "החורף חם" ,וכי,
ושנחשב לשואה תקין אנשים ברצועת עזה ,הוא לא מבדילים בין
התינוק והשייח וילד ,וזה היה השם ,את המשמעות של מה שמחזיק
יורש של דם והרס ,הרבה בגידה ואכזריות שמערכה צבאית נגד
הגופות של ילדים ונשים ,חמים חורפים היא אנטי-תזה לאותו החורף
באדמת פלסטין ,במיוחד עזה חורף קר ,וזה אנטי-תזה לחיים והרצון
לשלול את כל המוטבים לחלוטין.

שמות מקראיים
כותרות זה כנושא במערכות צבאיות ,סימנים של שמות מקראיים
אלה ,מצביעים על כך ששמות המערכה הצבאיים דתיים לפעמים,
ואכזריים באותו הזמן ,כדי לציין את התנהגותו של צבא כיבוש אכזרי
כלפי העם הפלסטיני בפעולות ,המערכות צבאיות האחרונות שנקראו
שמות וברורים דתיים ,כגון "כיפת הברזל" ו" -קלע דוד" ,שיצא למבצע
כדי לעצור את ירי רקטות פלסטינית מרצועת עזה ,שבו כובש במהרה
להרתיע הם יכולים לעצב מערכות המתנגדות לטווח טילים קרובים
ורחוקים כפי שהוא מתקרב ממתקנים האזרחיים או צבאיים.

היא אמרה רפאל  -קרן מערכת  -שמערכת ההגנה כיפת הברזל נעה
ביעילות וביצירתיות היא הפתרון האידיאלי כדי להתמודד פגזים לטווח
קצר ורקטות ארטילריה רקטות לטווח מ"מ פחות מ  511של עד 07
קילומטר " ,והמערכת פועלת בכל מזג האוויר ותנאי האקלים ,כולל
אווירת מעונן מוצל על ידי עננים ,גשם ואפילו אלה ,ויכולים לעבוד גם
בערפל ובסופות חול או אבק ,ומשמש יירוט טילים ומצויד אחד במכה
הרסנית ויכול להרוס טילים כל באוויר תוך שניות ,ויכול ליירט כמה
מטרות בו-זמנית.

ביחס לשכבה השנייה של המשטר הציוני ,שר ציוני נגד טילים ברק
אמר" :זה נקרא (הקלע דוד) ,ומטרתו לענות על טילים לטווח בינוני,
כגון אלה שהושק על ידי לוחמי גרילה של חיזבאללה על ישראל
במלחמה  ,"6772והסביר כי "הקלע דוד  -הוא משותפת יוזמה
אמריקנית ציונות_ייקח קצת יותר מכיפת הברזל כדי להגיע לשלב של
בדיקות" ,השכבות הגבוהות ביותר של מערכת נגד הטילים היא מה
שנקרא (החץ  ,)6 -אשר מפותחות בשיתוף פעולה עם משרד הגנה
האמריקאי ,ונכנס לשירות לפני מספר שנים .והישות הציונית רואה
במערכת הטילים העיקרית ב ההגנות נגד כל התקפות של סוריה או
טילים בליסטיים איראניים בעתיד.
שם הציונים "הקלע" ,אשר הושק להפסיק סמל פעולת רקטות של
הסכסוך בין היהדות והאיסלאם ,מאז ימי קדם ,והוא הקלע ,אשר הורג
הורג את יריבו הוטח מזכירה לנו את נביא דוד ,שלום שפגע בו והביס
אותו להילחם בו.

מות פתוות
כותרות זה לבצע פעולות צבאיות בשילוב עם רבנים ציוניים פסקי
הלכה שיפטון מותר להרוג אזרחים ומחצו את פסק ההלכה מרגשת
האחרונה שהונפקה על ידי "אגודת רבנים של ארץ ישראל" בראשותו
של הרב דב ליאור ,הגדול ביותר ביישוב "קרית ארבע" צפון-מזרח
לעיר חברון הרב הגדה המערבית שטחים ובו נקבע כי הלכה יהודית
מתירה הפצצת האוכלוסייה אזרחית הפלסטינית ,באופן מעניין,
הלהקה שביצעה את הפיגוע ברצועת עזה לאחרונה הן היחידה
החשובה והסיור ביותר של הצבא הציוני ,סיור יחידת המטה הכללי
"סירט מטכ"ל" ,יחידה שמצטרפת אליה בדרך כלל דתי חמושים של
היהודים ,שהוא רוב האלמנטים של חסידיו של הזרם הדתי הציוני
הידוע עוינות קיצונית לערבים ,גם אם אחת מהיחידות אלה הוגש
בגאווה אומר" ,זה מרגיש מאושר כאשר לובן העיניים תנודתי שהרוג
אותם."".

שחזור הרתעה
משקיפים מאמינים שהכיבוש הציוני מנסה לשחזר את כוח הרתעה
ש ,ככיבוש הציוני יש רק מדבר על תאוריות ,במיוחד לאור הסכסוך
עם ההתנגדות הפלסטינית ולבנונית ,כמו גם הסכסוך עם איראן ,הוא
נחוץ כעת לשחזר התקפת כוח זה ,ולכן פונה לשם פעולות שמות
כגון ,בהקשר זה ,מומחה לענייני צבא ,אמר(" :ישראל) מלאחר יולי
מלחמת  6772בלבנון יש בעיה משמעותית הקשורים לשיקום
ההרתעה ,ועל זה בא ברק כשר ביטחון ,מה שקרה במלחמה
שחיזבאללה הרעידה את התמונה (של ישראל) ,וזה מהווה סכנה
גדולה להם ,הם רוצים להחזיר הרתעה ,שמונעת מהם כל אויב
לחשוב על להכות אותם מהיסוד" .

לדבריו ,אחד של הספר במאמר" :קריאה של שמות מערכה הצבאיים
על הפלסטינים ובחינה של משמעויותיהם ומה כוונה לבוא לידי ביטוי
וגרמה בתחום המוות הפלסטיני ,לגרום לנו להבין שזה בכלל לא
פחות מההפצצה בוצעה על ידי הטנקים ומטוסים הישראליים,
והתהליך של שיקום וזוכר את השמות של כמה מערכות צבאיות
רכובים על הפלסטינים בחמש השנים האחרונות גורמות לנו לגלות
את החשיבות של עצירה ולאחר מכן לנקוט עמדה על מה שלהם בלי
שיזהו ,כפי שקורה כיום" .

יש קמפיין "גשם קיץ" ,ו" ,מתגלגל גיהינום "ו "-אידיוטים ציד "ו "-שדה
קוצים " ,ו 577 "-ימים "שהשינוי הפשוט לאזרח חזר לימים האלה,
והקמפיין של" קשת בענן " ....וכו ' ,כאן אנחנו צריכים להדגיש את
החשיבות לחשוב על התוויות הללו גילינו רהוטים ויעדים שנועדו
להיות מושגת על ידי האיזון של השם והשפעתו על הנמען בלבד,
להשפיע עליו מבחינה פסיכולוגית.

קלע דוד
מערכת טילי קלע דוד היא בטווח הקצר ובינוני לטיפול בטילים
לטווחים בין מאה למאתיים קילומטר ,ומטוסים טסים בגובה נמוך ,כמו
גם טילים מונחים .לפיכך ,הקלע דוד מגשר על הפער בין מערכת
כיפת הברזל ליירט רקטות קצרות טווח ,והמערכת של "חץ" ליירוט
לטווח ארוך ,שישראל משתמשת כיום רקטות.

עופרת יצוקה
בהשראת הציונים בשם מבצע «עופרת יצוקה» התורה ,אשר מורכבת
משתי מילות ,הראשון «ירה» או «כדור» ומילה אחרת «יצוק» או
«המומס» ,ושם פירושו מילולי מותכים המוניים או מומס ,ומוזכר
בתנ"ך ,במובן זה שהוא חייב ממסים את גופותיהם של אויבים ,ויש לו
משמעות אחרת ,אשר היא שישראל צריכה להתמודד עם אויביה כ«
עופרת יצוק ».

טור השמים
שם משפחתו של התהליך אשר בעברית "טור השמים" זה הוא
מטפורה ,לא האידיומטיים בהשראת המונחים המקראיים המתייחסים
לאובדן של היהודים במדבר סיני וחופי הים האדום במשך  07שנים,
כאשר ה 'הענישה אותם.

ומובן מטאפורי לתהליך זה" ,עונש שמימי" ,אחד משבעת העונשים
נחשפו על ידי אלוהים לילדים של "ישראל" ,כי הם לא מבצעים את
ההוראות שלו לא הגיבו לקריאות בן משה של אימראן.

השפה הערבית ניתן לתרגם "טור שמים" ,בהתייחסו לאובדן וחוסר
הוודאות ,לא התרגום מילולי לפורסם בכמה כלי תקשורת ,כגון עננים
או עמודת ענן הגשם או גשם ענן או אחר.

"צוק-איתן"
מדף איתן היא התווית שעל הרקע המקראי ,אשר נלקח מהביטוי
המקראי היא בריכה בשם "ברכת בלעם" של הקיני ,והרקע הדתי
שלה בסיפורו של בלעם בספר במדבר ,Gateway .הכולל את המילים
המכוננת של המונח "מדף איתן" ,או "רוק איתן" התקבל:
אֵ יתָ ן ,מֹושָ בֶָך ,ו ְשִׂ ים ַּבסֶ לַּע ,קִׂ נֶָך 65 :06
"בוא הבית שלך מוצק והקן שלך ברוק" ,ולעתים קרובות לבחור את
שם הלחימה פעולת רמטכ"ל צבא ,בסיוע אחד מהחברים של הרבנות
הצבאית.
נבואה מקראית
הרבנים של ישראל ,במיוחד פרו-התהליך של הקהילה החרדית ,והוא
הלך לתהליך ש" מדף איתן "" חק איתן "הוא נבואה מקראית
המופיעה בתהילים" " 15מספר תהילים ,אשר נושא מספר מילולי" צ
"ו" מילניום" "צא" הם האות הראשונה של המילה "חק" האות
הראשונה של המילה "איתן" "צוק האיתן" ששם תהליך רכיבה "מדף
איתן".

פרשנות מעשית של רב ישראלי
הוא אומר תהילים "שוכן בלסטר עלי ,באור של הקב"ה מבלה אומר
לה ' «.:מקלט שלי והמבצר שלי אלוהים הוא מהימן  lאותו כי הוא
יספק לך מהמלכודת של הצייד וסכנת מגפות דייג מלכודת ,ותחת
כנפיו מחסה אברה ותקינות מטריפים אל תפחד מהטרור בלילה ,ולא
מניות ..שטס ביום ,ולא במרחק הליכה המגפה בחושך ,ולא של הרס
השלל בשעתי אחר הצהריים .נפילה בצד שלך ,ורבבות ביד הימין
שלך .הנה לא כמעט .אבל תסתכל בעיניים שלך ולראות את הפרס
של הרשעים " ...
לדברי הרב ,מאיר מלכּה ,הנבואה בתהילים הוא ההרס של עיר
פלסטינית ,שהוקצה על ידי הרב ברצועת עזה.

כגון ההשקה של מבצע "טור סאהב" ,לפני השם ש ,התייחסות
מקראית וברור שנועדה להוביל את הלורד למלחמה הזאת ,כפי שהיה
רצונו של ה 'בא לידי ביטוי ב" עמוד ענן "ביום ,ו" עמוד אש" בלילה -
בתקופה מדבר בני ישראל במדבר סיני בימי משה ,עליו שלום ,כלול
בספר שמות.
כמו "עופרת יצוקה" הוא עיבוד רעיונות י מונח יהודי משורר "חיים
נחמן ביאליק".
כמו השם של "ענבי הזעם" ,שם רומן "ג'ון שתאינבנך ".
אבל זה שם המשפחה "מדף איתן" קיבל עם הלעג הגדול ולעג
מהפרשנים הישראליים הציבוריים מכמה סיבות ,בעיקר כי רובם לא
מאמינים באמינות של פעולותיו של ראש הממשלה נתניהו הפזיזה
במילותיו של פרשן אחד !! וכל כך הרבה ממה שמבקש ממנו להיות
מהותי להומור ולא הערות על המבצע הצבאי שבו צבא הכיבוש סבל
אבדות כבדות !!

מה הוא המערכות צבאיות הישראליות סוד שמות שמות?
"עופרת יצוקה" ,ו" -חורף חם" ,ו" -חומת מגן" ו" -ענני עמודה" ..
ועשרות אחרים של שמות שונים שישראל כבר השיקה בשנים
האחרונות ,בכל פעולה צבאית שבוצעה נגד הפלסטינים ,נושאת
ממדים דתיים ופוליטיים המוסרי ,על פי מומחים רואים בענייני ישראל.
הצבא הישראלי השיק את השם "אחווה חזרה" לחיפוש אחר שלושה
המתנחלים חסרים בגדה המערבית מאז יום חמישי שעבר.
הוא אומר ,חוקר עדנאן אבו עאמר בעניינים ישראליים אם יש מעגל
בצבא הישראלי בשם "מעגל המוסרי" ,או המחלקה של "לוחמה
פסיכולוגית" ,לבחור את השם של המשימה ,שיושק בכל פעולה
צבאית.
הוא אמר אבו עאמר ,דיקן הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטה של העם
בעזה ,אמר לי אנטוליה כי השמות שיוצאים במבצעים הצבאיים נגד
הפלסטינים ,נושא מטרות דתיות ופוליטיות.
הוא המשיך" :מחלקת לוחמה פסיכולוגית בצבא הישראלי ,היא
החלטתה הראשונה בהשקה של השמות ,ושהענקת תואר לכל פעולה
צבאית ,מה זמן הגג שלה ,והשראת מעגל" זרמים "של הטקסטים ב"
התורה".
אבו עאמר ציין כי ההשקה של השם "חזרתו של אחים" בחיפוש אחר
מתנחל שלוש החסרים מחזיקה ממד הדתי ופוליטי.
הוא הוסיף" :כל שם נושא מטרה דתית "( ,התלמוד הוא ספר לחינוך
של הדת היהודית ,והגדרת אחרת היא קודיפיקציה של הרבנים
היהודים דיונים) ,ונמצא בכל תהליך החיפוש בתוך הספרים הדתיים
לשם מתאים הקמפיין הזה ,ולשכנע את הצבא הישראלי שהמשימות
אלוהיות ". .
שלושה המתנחלים נעלמו ,הלילה ביום חמישי האחרון ,מההתנחלות
להתנחלות "גוש עציון" ,צפונית לחברון (דרום הגדה המערבית).

לא הודיע לכל צד פלסטיני ,נטל אחריות לחטיפתם של המתנחלים,
אך ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו לשאת ביום ראשון האחרון,
חמאס נטל אחריות לחטיפה ,אשר נדחתה על ידי התנועה.
הוא אמר אבו עאמר שקצב דתי עם הישראלים (אפילו גנרלים
צבאיים) שלהם גדל באופן דרמטי בעשור האחרון ,אשר הביא את
הצבא הישראלי לשכור חוגים פרטיים לעורר את הצבא לבצע הצבאי
לפעילותה מהחזון הדתי ,ללמד חיילים כי מה שהם עושים משפיכות
דמים והפרות נגד הפלסטינים הם צו אלוהי.
למנות פרטים פוליטיים ומוסריים שבו לסחוב הרבה תוצאות חיוביות
לישראלים שממהרים לכיוון התהליך ואת הנוכחות של תוקף עצמי,
מזמרים את השמות של הפעולות לשיר את אמונתם ,על פי אבו
עאמר.
עם זאת ,לומר" :אבל יש לי תוויות אלה השפעה שלילית על הצד
השני ,פלסטיני שמרגיש מבוהל ופחד ,את שמותיהם של המשקעים
הקיץ ,ענני טור ,חם בחורף העוינת לישראל רוצה שהיא תחיה ימים
קשים ומפחידים".
הוא ציין כי כל תווית להשתנות בהתאם לאופי של המבצע הצבאי ,את
הזמן ואת התקרה שנקבע על ידי ישראל.
והוא ראה מומחה לענייני ישראל אנטואן שלחת ,שהמבצעים הצבאיים
הישראליים הנושאים את שמותיהם של הממד הדתי ופוליטי ,ונועדו
להיות מנוע של חיילים ישראליים בתפקידים צבאיים.
שלחת אמר בראיון אמר לי אנטוליה שהצבא הישראלי ביצע מעשי
טבח נגד הפלסטינים ,אינו מבדיל בין ילד ואישה משמות אלה
המשרתים את המחשבה הדתית התלמודית.
הוא המשיך" :שמות כאן הוא לא חף מפשע ,והם נחקרים בזהירות,
וכל תהליך תווית פרטי ,לשרת את החזון הנוכחי ,ורוב התוויות
שאומצו על ידי התייחסות לטקסטים מקרא ,הגורם הדתי הוא מאוד
חשוב בהמצאת המיתוס של הצבא להמשיך את הפעילות נגד
הפלסטינים".

לדברי שלחת המומחה ,החייל הישראלי ,שמבצע את "מודעות ו"
מונע פיקוד תת-מודע" ,כי מה שקורה הוא להגן על הזכות ,ולהבטחה
האלוהית" .
הוא ציין כי נושא ישראל כל תהליך ל" מעגל המילים "בזהירות כדי
להיות השגת מטרות פוליטיות ודתיות יחד.
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