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אהבי ד' - 
שנאו רע
 האם אפשר להבין שיש בעמנו הרס לשם הרס? 

ואיך נהיה אנשים טובים יותר דווקא מתוך ההבנה הזאת?

בן סבו

שנה  מאות  ושש  כאלפיים  לפני 
אדם  יהודה  מלך  צדקיהו  אל  מגיע 
נחרצות  וטוען  עזור,  בן  חנניה  בשם 
כנגד נבואות התוכחה והתשובה של 
בשקריו  בעצמו.  לנבואה  טוען  אף  הוא  הנביא.  ירמיה 
הוא מנסה להרדים את העם באמצעות זלזול בגדלותו 

של ירמיה והעמדתו כקיצוני קר לב התובע אחריות.
ירמיה מנבא שהשקר יתגלה כשחנניה ימות באותה 

שנה.
הזמן חולף, והשנה עומדת להסתיים. חנניה הנופל 
עד  מותי  את  הסתירו  "אנא,  בניו.  את  מכנס  למשכב 
ירמיה  את  לחשוב  לעם  גרמו  החדשה.  השנה  היכנס 

הנביא לשקרן".
כידוע, עם ישראל לא הצליח לשנס מותניו לתיקונים 
ברדיפת  בעיקר  עסק  ירמיה,  לעורר  שרצה  הערכיים 

ירמיה עצמו, והחורבן אכן הגיע כזעקותיו.
גורם  מה   - היא  רב  זמן  אותי  שהטרידה  השאלה 
לאותו חנניה, רגע לפני עולם האמת, ללא שום תועלת 
שתצמח לו מזה, לתכנן גרימת שקר שיסובב עוד הרס 

לאחר מותו?

אות קין
קוק  הרב  מנתח  ותחייתו',  'ישראל  של  ט"ו  בפרק 
הכוח  בין  ומשווה  הקושר  רעיוני־היסטורי  מהלך 
קין־קורח־הנצרות. בכלים שהוא הניח לנו,  המניע של 
הקומוניזם  את  גם  לקשור  להמשיך  להבנתי  אפשר 

והפוסטמודרניזם.
להוליך  כישרונם  עוצמת  הוא  אלו  לכל  המשותף 
שולל בלהטוטנות מילולית המסווה בהצלחה את הרצון 
להרס הגדלות והערך בעולם. בטיעונים הפונים לרגש, 
בשם השוויוניות, ההצטנעות, ההכלה, מנסים הכוחות 
הללו לבצע רידוד ערכי של ערך המציאות כך שלא יהיה 
דבר הנחשב גדול או טוב ממשנהו. בניגוד להבל שמבין 
ההתעלות  על  אחריות  לקיחת  היא  חייו  שמשמעות 
קין  הצאן,  בכורות  בלקיחת  המתבטא  דבר  האישית, 
לוקח דווקא זרע גרוע של פשתן, כאומר "אינני מתאמץ 
ואני דורש יחס כמו להבל". כאשר נמחק ההבדל בין גדול 
לקטן, טוב לטוב יותר - מתאיינת המגמה אל הגדלות, 
ואז אין משמעות לשום מהלך אל הטוב. אין אחריות. 
ואין אמת. ואז הקריטריון היחיד שנותר לתרבות העולם 
אמיתת  את  מפרקת  כשהנצרות  צרופה.  כוחניות  הוא 
ישראל כעם סגולה באמירה שכל האנושות היא ישראל, 
של  אלימות  באמצעות  בטענתה  לתמוך  חייבת  היא 
האמת  עם  כי  ואינקוויזיציה,  צלב  מסעי  טבח,  מעשי 
בוטל גם תוקף הטיעון. עם ישראל החי במסורתו את 
כשם  הזרוע,  בכוח  לשכנע  נדרש  לא  הנבואית  האמת 

שאיינשטיין לא צריך לאיים כדי שיתקבלו נוסחותיו. 
לפרק  שסיים  לאחר  זאת,  לעומת  הפוסטמודרניסט, 
את מושג האמת והתנער מההיגיון ככלי לתיקופה, הפך 
את האיום לכלי השכנוע היחיד באמתחתו. הג'וקר הסופי 
שלו בכל נושא הוא: "אם תגיד את זה אתה עלול לגרום 
לאנשים להתאבד", קרי ההיגיון והאמת הם אלימים, ולכן 
היכולת  מהאנושות  ניטלת  שאז  אלא  לפח.  מושלכים 
הוא  יחיד  כפתרון  שנותר  מה  וכל  מחלוקות,  להכריע 
 - נכון  מה  לכולנו  שתקבע  רודנית  אוטוריטה  המלכת 

אפיפיור, החבר סטלין או 'שומר סף משפטי'.
את אותו צד אנושי בהיסטוריה, שמכנה הרב 'קינות' 
על שם קין, מפעילים שני מניעים: הרצון לכוח כתאוות 
מכלה־האחר.  הרסני  קנאה  ורגש  האחר,  על  שליטה 
המשותף לשניהם הוא שאין לאדם חיי עצמיות. מרכז 

תודעתו מצוי אצל האחר. 
שלך  החיים  את  לחיות  היכולת  היא  עצמיות 

כתכלית בפני עצמם.
להמשיך  'בכירים'  מיני  לכל  למשל  גורם  מה 
להתרוצץ, למשוך בחוטים, לאיים, לרסק, לשקר, להונות 
ועוד לחפש את התפקיד הבא? הרי אלו אנשים בלי שום 

ערכים אמיתיים לקדם, שכן אלו משתנים לפי הצורך. 
יש להם כסף, מעמד, משפחה. יאללה עזבו אותנו ותחיו 

את החיים?
אז זהו שלא. לאותם אנשים אין חיים משל עצמם. 
להם  לייחס  עדינה,  ונפש  נדיבות  מתוך  נוטים,  אנו 
אנחנו  בעומק  אבל  משלנו.  שונים  פשוט  רק  ערכים, 

יודעים שזה לא נכון. 
מהיכן תאוות השליטה? מה טובה צומחת מזה? 

לא  קרח  של  מסביר שהעונש  הקדוש  החיים  האור 
'חיים שאולה'. הם חיו־לא ־חיו  ירידה  היה מוות, אלא 
במציאות של שאול. ולעניות דעתי, במציאות שאולה. 
לאדם  שייך  הוא  לך,  שייך  שלא  חפץ  הוא  שאול  חפץ 

אחר.
הקומוניזם,  אבי  מרקס,  מודה  אלו  במילים  כמעט 
אותו,  מעניין  העניים  שגשוג  שלא  לב,  גילוי  של  ברגע 

אלא פשוט הקנאה בעשירים.
זה בדיוק העניין: אין עצמי נשמתי. יש רק האחר. רק 
הזולת. מזכיר את האלטרואיזם הנוצרי? ובהעדר שום 
עצמי משלי, נחוץ זולת כדי לחוש את תחושת החיים, 
די מעצמי להביא לשם,  לא במפגש עימו, משום שאין 
אלא על דרך השליטה בו - אם אני חזק, ואם אני חלש 

- אז להרוס אותו.
את זה חש כל רודן בהיסטוריה לגבי עם ישראל. יש 
כאן "עם אחד - שאת דתי המלך אינם עושים". גם אם 
ישועבד כל גופו, פנימיותו בת חורין. וזה מוציא רודנים 
חושב  "אתה  שלו  לשופט  אמר  כששרנסקי  מהדעת. 
שאתה חופשי ואני כלוא, אבל אתה טועה. אני בן חורין 
ברוחי, בעצמיותי, בכל צינוק שתשימו אותי. ואתה עבד 
באומה של עבדי עבדים, לא משנה כמה בכיר התפקיד 

שתקבל, קבעו לך מראש מה לומר". זה זה.

לעולם היה ויהיה ניגוד בין העצמיות ובין ה'קינות'.
המצרית־ האימפריה  מול  גיבור,  גדול,  אדם  להיות 
ועדיין  הפרסית־היוונית־הקומוניסטית־המשפטית, 
ישפטו  עליך.  יעלילו  ישתחוה".  ולא  יכרע  לא  "ומרדכי 
אין  עד  יכפישו  ואחרי משפחתך.  יבלשו אחריך  אותך. 
הנימה.  כמלוא  עצמיותך  את  תשנה  לא  ואתה  גבול. 
הסופרת היהודייה איין ראנד היטיבה לצייר את האדם 
הזה ואת החברה ה'קינית' הסובבת אותו. היא מגדולי 
בפוסטמודרניזם  בקומוניזם,  הנוצרי,  באופי  הלוחמים 
ובעצם באותם הלכי רוח שכל מניעיהם הם כוח וקנאה, 

הֶעדר עצמיות. 
הבעיה  גם  היא  ה'קינות'  מבית  לשליטה  הרצון 
השפעה  לעמדת  להגעה  השלטון.  של  המהותית 
כוח.  לתאוות  עדות  גדולים,  מאמצים  השקעת  נחוצה 
אפלטון עמד על בעיה זאת והציע את פתרונו הגרוע. 
פוגשים  אנו  במקרא  להבדיל,  ב'הנסיך'.  מקיאוולי  גם 
דוד  ובהמלכת  אביו  באתונות  העסוק  שאול  בהמלכת 
רועה הצאן. ברור שהתורה אומרת לנו משהו על הנהגה. 

חייבים עצמיות מוחלטת.
לא  עצמי,  בפני  החיים  את  לחיות  היכולת  בהעדר 
אין  ה"כמוך"  בהעדר  נשמתי.  עם  פנימי  שיח  מתקיים 
בנוצריות,  כמו  ה'זולת'  רק  יש  כאשר  לרעך".  "ואהבת 
החיים  חוסר  על  הקנאה  ופוסטמודרניזם,  בקומוניזם 
מותירה רק תאווה לשלוט ולהרוס את אותם חיים אחרים.

אתה  יותר  החלושים  את  שלם.  מערך  בונים  וכך 
משאיר עם פחד תמידי. הפחד לא להיות מקובל. מיליונים 
ברשתות עסוקים בלעצב את הפרופיל כדי שאחרים יראו 
עצמם.  בפני  עומדים  שלא  חיים  אלו  מעוצבים.  חיים 
האחד פוזל לשכן כדי לדעת מה דעתו עליו. השכן מביט 
הלאה לשכן הבא. בניסוי הקונפורמיות של אש הראו איך 
אדם מכופף את ההיגיון והאמת הכי פנימית שלו בשביל 
להיות מקובל. כל אדם מתרדד לצל חיוור של מי שהוא 
'האידיוטים  אלו  להיות.  ממנו  מצפים  שאחרים  חושב 
השימושיים' שלנין דיבר עליהם. אתה יכול לעשות איתם 

מה שתרצה. לא תהיה להם מחשבה משלהם.

מי שחושב שפשוט להבין את שרנסקי - לא באמת 
מפנים את הגודל הזה. כשג'ורג' אורוול שובר את וינסטון 
על  חולק  בעצם  הוא  עצמית,  לבגידה  ומביאו  ב'1984' 
קיום עצמיות שרנסקי. עצמיות גיבור ישראל אבי לניר. 
אך כשאיין ראנד כובלת את ג'ון גאלט למכונת העינויים, 
בעודו מישיר מבטו אל מעניו עד להתרסקותם הנפשית, 
שעצמיותם  אנשים  קיים! יש   – אומרת  בעצם  היא 
חזקה יותר מכל האימפריות, מכות החשמל, ההכפשות. 
עודנו  שרנסקי  הנשמתית.  הגיבורה.  הפנימית.  האמת 
שליווהו  התהילים  ספרון  את  חולצתו  בכיס  נושא 
לו במתנה  תריסר שנים בצינוקי המרקסיזם. אל תקנו 

חולצה ללא כיס.
ראנד  אך  שיהיה.  ככל  וישר  חכם  גוי,  היה  אורוול 

יהודייה.
על כך אומר רבי עקיבא – "כל ימי הייתי מצטער על 

פסוק זה - בכל נפשך".

של  מסרקות  אמיתית,  עצמיות  של  אחת  שנייה 
של  תקשורת־משטרה־פרקליטות־בג"צ  איומי  ברזל, 
מחיים  יותר  שווה  הכפשה־חקירה־תביעה־ושפיטה, 
שלמים כראש ממשלה, נשיא בימ"ש או איל עיתונות, 
שיהיה עבד נרצע של מערכת סגורה שכל כולה חוסר 

עצמיות והרצון לשליטה ולהרס מתוך קנאה.
פנימה  תתבוננו  אחר.  אחד  לכל  או  לי  תאמינו  אל 

ותאמינו לעצמכם.
הכוח והקנאה - אין מולם שום מקום לפשרנות. כי 
הם לעולם לא יהיו מסופקים. הרי אין להם איפה לעצור. 
יותר מזה:  'חיותם' היא מבזיזת הנשמה של האחר.  כל 
מנסים  שהם  המושגים  מילון  עם  שהתפשרת  מספיק 

להכניס לשיח בכל דור מחדש – וכבר הפסדת במערכה.

פה גדול
ועתה נזכיר שוב את התכונה הנוספת שלהם - לשון 

הצחצחות.
התוספות יום טוב מסביר ש'פי הארץ' נברא במיוחד 
כישרון  העיקרי,  נשקו  כנגד  קורח,  עם  להתמודדות 
דיבורו. הדמגוגיה. רב־מג של מילים. פוליטיקאי השמאל 
ההופך  ערכים  נטול  מכשף־מילים  הוא  מקובל  הכי 
הבלתי  והשליט  ההפוכה,  למשמעותה  'אנטישמיות' 
שפה  היוצק  משפטן  הוא  הקלעים  מאחורי  מנוצח 

משפטית־פרדוקסלית לכל חוק וחוזה כתאוות ליבו.
קין טוען: "למה שלא תקבל מנחתי?" ורוצח.

קורח: "הלא כולם קדושים כמשה ואהרן?"
הנצרות: "הלא כולנו ישראל?"

הקומוניזם: "למה אתה שווה יותר?"
הפוסטמודרניזם: "כל האמיתות שוות!"

לזכות  קודמת  מולדתך  על  "זכותך  הזכויות:  שיח 
המסתנן עליה?"

הרפורמים: "מי יקבע מי יהודי?"
אין בכל ההיסטוריה האנושית 'ערך' שעליו נשפך כל 
במאות־מאות  אין.  ה'שוויון'.  טענת  כמו  דם  הרבה  כך 

מיליונים.

ד',  בפני  שוויון  הוא  בעולם  שיש  היחיד  השוויון 
שרואה ומשגיח על כולם במידה מוחלטת, ולכן שווה. אך 
כל תרבות שהשליכה את שם ד' מחייה מנסה להחליפו 
ולכפות סוגי 'שוויון' אליליים. באחריות האדם, השוויון 

בחובות הוא העיקרון המוסרי התקף היחיד.
באותם  מתבטאת  היא  איפה  הנשמה?  היכן  ברם, 
נעשית  זכה,  לו סם חיים. לא  נעשית  "זכה,  בוזזי אדם? 

לו סם המוות".
לפעמים יש תכונה אצל האדם שגורמת לו לקחת דבר 
שבפנים.  הרע  את  מכפיל  שרק  לרע  אותו  ולהפוך  טוב 
הנשמה היא הקשר של האדם אל האינסוף. היא החלק 
האדם העצמותי  ביני לבין האינסוף ברוך הוא.  המקשר 
בראי  פנימה  חייו  התחדשות  בתוך  האינסוף  את  פוגש 
נשמתו בהתכתבותה עם עולמו של ד'. והיכן פוגש האדם 

חסר העצמיות את האינסוף בעולמו?
היחיד  הנצחי  הדבר  הוא  המוות  במוות.   - פשוט 
השהיד  זה  בתוכו.  כמוסה  מוות  תאוות  בעולמו. 
הצופה  הפגר.  לצלבי  המשתחווה  הכומר  המתפוצץ. 
הדיונון'.  ו'משחק  אימה  בסרטי  כמאות־מיליונים 
הפסימיסט.  האל־הורי.  האקלימיסט  הסדיסט.  הרודן 

הפוסטמודרניסט מפרק הזהויות. ועוד...
אותו חנניה בן עזור – נביא השקר – הוא דוגמה להרס 

לשם ההרס.
את חפץ המוות שום פשרה ושום תחינה לא תעצור. 

רק כוח רעיוני־כלכלי־פוליטי־ציבורי, אך לא פשרה. 
בהכחשה  בחרנו  בעמנו.  קיים  הרס  לשם  ההרס 
וקיבלנו תבוסה. טעות לחשוב עליו כטוב שתעה. ברגע 
לכיליון,  רק  מוביל  בעצמיות  שחוסר  להפנים,  שנצליח 
ומוסריים  גדולים  גיבורים,  טובים,  אנשים  להיות  נדע 

יותר. עובדי ד'.
ואז נחליט באיזה צד אנחנו בוחרים.

בן הוא ראש האגף הצעיר של הפורום. בעוד 
כחודש נפתחת תוכנית 'שורשים' להגות וזהות 

למשך שבועיים לצעירים בחווה בארץ. 
.ben2811@gmail.com :לפרטים

יש אנשים שעצמיותם 
חזקה יותר מכל האימפריות, 

מכות החשמל, ההכפשות. 
האמת הפנימית. הגיבורה. 
הנשמתית. שרנסקי עודנו 

נושא בכיס חולצתו את ספרון 
התהילים שליווהו תריסר 
 שנים בצינוקי המרקסיזם. 

אל תקנו לו במתנה חולצה 
ללא כיס.

אורוול היה גוי, חכם וישר 
ככל שיהיה. אך ראנד 

יהודייה.
על כך אומר רבי עקיבא – 
"כל ימי הייתי מצטער על 

פסוק זה - בכל נפשך".
שנייה אחת של עצמיות 

אמיתית, מסרקות של ברזל, 
איומי תקשורת־משטרה־

פרקליטות־בג"צ של הכפשה־
חקירה־תביעה־ושפיטה, שווה 

יותר מחיים שלמים כראש 
ממשלה, נשיא בימ"ש או איל 

עיתונות, שיהיה עבד נרצע 
של מערכת סגורה שכל כולה 
חוסר עצמיות והרצון לשליטה 

ולהרס מתוך קנאה

Aמשה שי/פלאש 90 שחרור נתן שרנסקי

 קבל את האמת ממי שאמרה, 
ואם לא - הקם בעצמך ארגון שמטפל בעניין

שי גליק, בצלמו
קראתי בצער רב בשבוע שעבר את הטור של גלי בת 
חורין, שכותרתו 'אמת ממי שאמרה גם אם האומר הוא 

רעיל'.
חושפי  של  שהאמינות  בנחרצות  די  קובעת  היא 
היא  הכתבים  של  ושהמוטיבציה  מאוד  נמוכה  הפרשה 
ממניע נקמני על חשיפתו של ולדר את הקשר המטריד 
בין מי שחולש על מערכת המשפט לבין מי שחולש על 

תוכני התקשורת הישראלית.
לסיכום כותבת גלי בת חורין, מוטב להניח לחוטא 
המוטיבציה  את  ולרסן  להרחיק  כדי  מעונש  לחמוק 

ולהעניש את התוקפנות של 'הארץ'.
אפתח בדבר אחד פשוט:

ההחלטה לאפשר לחוטא לחמוק מעונש איננה רק 
'החלטה לאפשר לחוטא לחמוק מעונש' - היא החלטה 
שמשמעותה באופן ישיר וברור המשך פגיעה מינית של 
מכך  פחות  ולא  וילדים,  נשים  נערות,  בעשרות  הפוגע 
נשים  במאות  רבים  פוגעים  של  מינית  פגיעה  - המשך 
ברורה  בצורה  מרתיעה  פוגע  חשיפת  כל  שכן  וילדים. 

וחד־משמעית פוגעים רבים.
אבל גלי בת חורין טוענת שיש כאן פרי העץ המורעל. 
ועיתון 'הארץ' הוא אנטישמי וכל קוראי וכותבי 'הארץ' 
שנאנסו  ילדות  עם  רגשית  להזדהות  מסוגלים  אינם 

ונרצחו רק משום שהן שייכות למגזר המתנחלים.
רבים  מתנחלים  ויש  'הארץ'  קורא  שאני  היות 
שקוראים 'הארץ', אני לא רק מפקפק באמירה זו אלא 

דוחה אותה בשאט נפש.
בכלל, כל הכללה מסוג 'כולם אנטישמיים', בעיניי לא 
ראויה לבמה ציבורית, בוודאי לא בעלון תורני שנקרא 

בבית כנסת.
אבל אני רוצה לחדד ולשאול את גלי בת חורין:

את טוענת שיש כאן רצון של הדרקון לפגוע בחברה 
הדתית והחרדית ואף בציונות.

יטענו  רבים,  מין  ונפגעות  נפגעי  וודאי  אני,  ראשית, 
בונים  הציבור החרדי. הם  שדברים כאלה מחזקים את 
והופכים אותו לחברה טובה הרבה  את הציבור החרדי 

יותר, מתוקנת הרבה יותר ומוסרית הרבה יותר.
את  'הארץ'  והובלת  צודקת,  שאת  נגיד  אם  אבל 
חיפוש הפוגעים בחברה החרדית והדתית היא כדי לגרום 

לדרקון לנצח אותנו, אז בואי את ותרימי את הכפפה.
את מנהלת פורום ענק. יש בו עשרות ומאות הרצאות. 
יש לך במה גדולה מאוד כל שבוע פה בעיתון. יש לך דף 

פייסבוק וטוויטר. האם את מוכנה ללוות נפגעי מין?
האם את מוכנה לקיים הרצאות של מוגנות?

מיניות  פגיעות  על  בכנסת  דיון  היה  שבוע  לפני 
העץ  לפרי  שקשורים  גורמים  אותם  החרדית.  בחברה 

המורעל היו שם. את לא היית.
גישה שאומרת שכל  יש  האחרונה  בתקופה  לצערי, 
בו.  להילחם  חייבים  מסוימים,  ארגונים  שמובילים  דבר 

ובמלחמה אין שבויים.
באלימות  להילחם  במגמה  חודש,  לפני  למשל,  כך 
נתונים  פה  פורסמו  קיים,  שכמובן  דבר  גברים,  כלפי 
שגויים )באשמת המשטרה(, שבהם נקבע שאלימות של 
נגד  גברים  פי 8 מהאלימות של  גברים היא  נשים כלפי 
נשים! ואחרי זה נטען שגם ברציחות יש הרבה מקרים 

של נשים שרוצחות גברים, רק הכול מושתק. 
כל בר דעת יודע שלא ניתן להשתיק כמות כזאת של 

רציחות, ולכן ככל הנראה מדובר בפייק ניוז.
שוויון  של  הנכון  במאבק  להתמקד  במקום  אבל 
לגברים בוחרים הארגונים למען הגברים להשמיץ נשים. 
כך למשל הם הגישו עתירה שלמה, שכמובן נדחתה על 
הסף, נגד שירה איסקוב שבעלה ניסה לרצוח אותה והיא 

נפצעה קשה, שלא תוכל להדליק משואה.
מוכנים  הייתם  פצועה?  באישה  להילחם  לכם  למה 

להתחלף איתה ליום אחד? 
אין  בפרוגרסיביים.  מאוד  גרועים  דברים  הרבה  יש 

ספק.
תגידו  או  תקטרו  אל  לכם?  מפריע  משהו  אבל 
בצורה  שידאג  ארגון  אתם  תקימו  "פרוגרסיביים". 

הנכונה לנושא הזה.
לא חוכמה להילחם בעיתון 'הארץ' שמוצא מטרידים 

מינית אבל לא לנקוף אצבע במאבק בהטרדות מיניות.
לא  והימני  הדתי  הציבור  האמת.  את  להגיד  צריך 
מינית שלא  ארגונים שנלחמים בהטרדה  הקים מספיק 
והחרדי  הדתי  הציבור  שונות.  קרנות  ידי  על  נתמכים 

משתיק את הנושאים הללו. 

כמעט לא תמצאו חברי וחברות כנסת דתיים וחרדים 
שמדברים על הנושאים הללו.

כואבות לכם הטענות של ארגוני נשים על אלימות 
מיניות  בהטרדות  שייאבק  ארגון  הקימו  נשים?  כלפי 

ובאלימות כלפי נשים וגברים.
כואבות לכם טענות של ארגונים שפועלים להקלות 
תרמו  החדשה?  מהקרן  כסף  ומקבלים  עגונות  בנושאי 
להם אתם וכך הם לא יצטרכו לקבל כסף מהקרן החדשה.
אתיופית  מקהילה  בחור  פגשתי  שנה  חצי  לפני 
שנלחם בארגונים של החברה האתיופית בטענה שהם 
בחור  על  אותו  שאלתי  כאשר  פרוגרסיביים.  ארגונים 
האם  ומתועדת,  חמורה  אפליה  על  שמתלונן  אתיופי 
הוא מוכן לעזור לו, הוא כמובן סירב והתנצל שזה לא 
תפקידו. אז אם אתם לא מוכנים לעזור לאנשים הללו 
הועילו  מה  עוזרים,  שכן  הארגונים  נגד  להתלונן  ורק 

חכמים בתקנתם?
הקימו  בפרוגרסיביים,  להילחם  במקום  בקיצור, 

ארגונים שדואגים באמת לבעיות של החברה. 
מאפליה  שנפגע  האתיופי  לצעיר  שדואגים  ארגונים 
שנפגעים  ונערים  לנערות  שדואגים  ארגונים  בוטה, 

מהטרדה מינית בחברה החרדית.
ארגונים שדואגים לנכים, ארגונים שדואגים לעובדים 

החלשים שסובלים מהלנת שכר. 
שכולם  ותטענו  הללו  הארגונים  את  תשמיצו  אל 

מקבלים כסף מהקרן. 
תקימו ארגונים מתחרים. 

ואסיים בסיפור חמוד:
קמפיין  שלי  טוב  חבר  יזם  אחדות  שנים  לפני 
ותרמו  התפללו  ובו  הגדרות'  על  'הסורים  שכונה 
כספים לפליטים מסוריה. חברי פנה אליי והלין שרבים 
מהאנשים כועסים עליו ובכל פוסט שהוא מבקש לתרום 
עירך  "עניי  באמירה  מגיבים  הם  סוריה  תושבי  עבור 
שלח  ככה,  שיגיב  אחד  "כל  פשוט:  לו  עניתי  קודמים". 
לינק לארגון צדקה מקומי ישראלי שעוזר רק לעניי  לו 
עירך". הוא שלח. אנשים הפסיקו לפנות אבל הם גם לא 
תרמו. מה המסקנה? הרבה פעמים מי שאומר לך "עניי 
עירך קודמים", גם להם הוא לא ייתן שקל. הוא רק רוצה 
בפרקי  הדרשנים  דרשו  וכבר  בעולם.  טוב  עוד  למנוע 
אבות: "שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית ויש אומרים 
זו מידת סדום". דהיינו, יש כאלה שרק אומרים "שלי שלי 

שלך שלך" אבל בפועל גם את זה הם לא עושים.

הכותב מלווה נפגעי מין מהחברה החרדית 
והדתית, מלווה אנשים ששכרם הולן, מלווה 

אנשים נכים ולא מקבל שקל מהקרן החדשה או 
מארגונים פרוגרסיביים.

תגובת גלי בת חורין:
קביעה נחרצת היא בדיוק מה שלא 
עשיתי. אדרבא, ניסיתי לטעון שאפילו 
בסוגיות שהרגש תובע מאיתנו לעצור 
כל דיון - גם בהן יש מורכבות ומתח, 
את  עליו  לתת  הכרחי  ואף  ושמותר 
להזדהות  שמעבר  כמו  בדיוק  הדעת. 
ידי  על  נרצחה  שכמעט  אישה  עם 
להיות  עניין בחירתה  גם  קיים  בעלה 
כך  ישראל,  בנות  לכל  ולמופת  לאות 
שבעוד שעל עצם אסונה האישי אין 

עלינו  חובה  זאת  למרות  חולק,  כל 
על  אחריות  לקיחת  אי  האם  לשאול 
חלקה במערכת היחסים שהתדרדרה 
כמופת  לשמש  ראויה  מכול  לגרוע 

להתנהלות נשית. 
כאילו  רוח  הלך  ומשתרש  הולך 
כל   - אנושי  בסבל  שמדובר  ברגע 
שנבנות  מסקנות  על  לחלוק  ניסיון 
ראויה  שאיסקוב  למשל,  עליו, 
להדליק משואה – מתייג את הספקן 

אותנו  משתיקים  בדיוק  כך  כרשע. 
שמנצלים  פוליטית  אג'נדה  בעלי 
בציניות הן את המצוקה של קורבנות 
החמלה  את  והן  פוליטיות  למטרות 
כנגדנו.   – שלנו  האנושיים  והרגשות 
בקביעה  לא  להזהיר,  ניסיתי  מכך 
מכך  להתעלם  בלי  גם  אבל  נחרצת 
חולק,  אין  שעליה  למצוקה  שמעבר 
קיימות גם סוגיות חברתיות רחבות 

יותר אשר חובה לדון בהן.

צריך להגיד את האמת. 
הציבור הדתי והימני לא הקים 

מספיק ארגונים שנלחמים 
בהטרדה מינית שלא נתמכים 
על ידי קרנות שונות. הציבור 

הדתי והחרדי משתיק את 
הנושאים הללו. 


