
"לא אתן לבבונים 6
להביס אותי" 

צ'רצ'יל הבין היטב כבר אז עם מי יש לו עסק והצליח לבטא אפילו 
את הקשר ההדוק בין עריצות לבין המאבק במשפחה ☐ וגם כיצד 

התדמית הסלונית הנאורה של השמאל מצליחה להסתיר את 
ההיסטוריה הרצחנית שלו מעיניהם של יפי התואר בציונות הדתית

יהודה שלם

ומכרכרים  מקפצים  "הבולשביקים 
ערים  חורבות  בין  בבונים  עדת  כמו 
שלטונות  מכל  קורבנותיהם...  וגוויות 
העריצות  בהיסטוריה,  עריצות 
ההרסנית  הגרועה,  היא  הבולשביקית 
אפשר  בבולשביקים,  להכיר  אם  ביותר...  והמשפילה 
אלו  זכור".  למשכב  חוקי  מעמד  לתת  מידה  באותה 
מהות  על  צ'רצ'יל  שערך  החדות  מהאבחנות  חלק  רק 

הקומוניזם בשלהי העשור השני של המאה העשרים. 
דבריו של צ'רצ'יל התאמתו במהלך המאה העשרים 
בין  שערך,  שההשוואה  גם  מתברר  מחרידה.  בצורה 
מופרכת.  הייתה  לא  להומוסקסואליות,  הבולשביזם 
ארגוני  של  וההרסנות  העריצות  של  בהיבט  לא  לפחות 

הלהט"בים הפועלים בהשראת השמאל. 
שהתקבלה  בהחלטה  הופיעה  זו  לעריצות  דוגמה 
בוועדת סל התרופות לממן לטרנסג'נדרים טיפול לשינוי 
זו התבטאה בעצם קבלת החלטה שכזו, שאין לה  קול. 
ומכובדים  בכירים  רופאים  בקרב  חיים,  להצלת  קשר 
שלא יכלו לעמוד בפרץ. מכמיר לב להיווכח כיצד הטרור 
הלהט"בים,  ארגוני  שמפעילים  והתודעתי  המחשבתי 
גובר אפילו על שבועת הרופאים. שתיקתה של האגודה 
למלחמה בסרטן לנוכח החלטת הוועדה היא עוד דוגמה 

לאימה שמטיל טרור זה. 
יש להבהיר כי אין כל עניין להגדיר בחוק אילו נטיות 
אמר  שצ'רצ'יל  בזמן  שהיה  כפי  אסורות,  ואילו  מותרות 
דברים אלה. הימים שבהם אסרו סופרים על רקע נטייה 
וויילד, חלפו להם מן העולם. יש  כזו, כמו למשל אוסקר 
לקוות כי גם התעללות בהומוסקסואליים, כמו זו שעבר 
טיורינג,  קיימת.  אינה  כבר  טיורינג,  אלן  האניגמה  מפצח 
האיש שצ'רצ'יל והעולם החופשי כולו חבים לו כה רבות 
במלחמת  גרמניה  על  הברית  בעלות  בניצחון  חלקו  על 
העולם השנייה, ננטש לגורלו. בעקבות התנכלויות שעבר 
ומאסר שהושת עליו בשל נטיותיו, שלח טיורינג יד בנפשו. 
למרבה הצער, הסובלנות וההכלה כלפי בעלי הנטיות 
פיתחו אצל קומץ מהם חוסר סובלנות כלפי הרוב עד כדי 
שר  של  אצבעותיו  טביעות  לאומנותם.  נטייתם  הפיכת 
היטב בהחלטה האומללה שהתקבלה  ניכרות  הבריאות 
בהחלטת  המשתקפת  השר,  בריונות  הסל.  בוועדת 

הוועדה, עולה בחיי אדם. 

העיוות המוסרי 
המובנה של השמאל

הקורא הממוצע יתמה בוודאי כיצד ייתכן שליבו של 
האולטימטיבי,  רודף השלום  הורביץ,  ניצן  איש השמאל 
המשוועים  חולים  של  למצוקותיהם  כך  כל  גס  יהיה 
עלותה.  בשל  אותה  משגת  ידם  שאין  יקרה  לתרופה 
השמאל  שבה  רבת־שנים  מתעמולה  נובעת  זו  תמיהה 
מתהדר בנוצות של מוסריות ואהבת האדם בעודו רומס 

את זכויות האדם. 
צ'רצ'יל,  של  בדברים  נוסף  עיון  מחייבת  זו  תמיהה 
שלו  האמירות  כי  ולהפנים  להבין  לדעת,  כדי  וזאת 
ומדריכה  שמזינה  והמסורת  המורשת  את  מתארות 
למוסר  ההשראה  מקור  הם  ומעולם.  מאז  השמאל  את 
ולאידיאלים של הקומוניזם והשמאל אשר בתוצאותיהם 
העולם  במלחמת  ברוסיה,  הגדול  ברעב  העולם:  חזה 
כדי  סינים.  מיליוני  עשרות  של  ובגוויעתם  השנייה 
להמחיש עד כמה מעוות אותו מוסר יש לדעת שבמשך 
שהשתרעו  בסין,  מאו  של  הקומוניסטי  שלטונו  שנות 
בין שנות ה־40 לאמצע שנות ה־70, מתו מרעב שישים 
שלוש  במהלך  גוועו  מחציתם  כמעט  אדם.  בני  מיליוני 
'הקפיצה  תוכנית  במסגרת  ה־60  שנות  באמצע  שנים 

הגדולה' שיזם מאו בניסיון להפוך את סין למעצמה. 
גם  הגיעו  הקומוניזם  משטר  של  זוועתיים  תיאורים 

מדרום־ ארה"ב  כוחות  יציאת  עם  וקמבודיה,  מוויאטנם 
יותר ממיליון  מזרח אסיה. במסגרת ה'חינוך מחדש' מתו 
שכללו  אכזריות  במיתות  משנה  פחות  במהלך  אדם  בני 
אלו  מעשים  מוות.  ובורות  איברים  כריתת  התעללות, 
העשרים",  המאה  של  הגדול  ההרסני  הכוח  את  "תמצתו 
הזמן המודרני'.  'ההיסטוריה של  ג'ונסון בספרו,  פול  כתב 
"הקנאי הדתי שהתגלם בפוליטיקאי המקצועי. הם המחישו 

את היות האידיאלים מעוקרי רגש בסופו של דבר".
לקומוניזם החליפה  כי הקנאות  כאן  אפשר להסביר 
בדמדומי  כבר  שהייתה  לנצרות  הדתית  הקנאות  את 
כביכול  המייצג  השמאל  פרדוקסלי,  באופן  שקיעתה. 
את הליברליזם והקדימה, פועל ממניעים דתיים ובצורה 
הסובלנות  בחוסר  משתקפת  שלו  הפנאטיות  פנאטית. 

שלו לדעות אחרות ובטרור המחשבתי שהוא נוקט. 

כך  כל  רבים  נמשכים  כיצד  הדברים,  פני  הם  כך  אם 
בשורותיו?  להימנות  ומבקשים  השמאל  זרועות  אל 
הסלונית  התדמית  בין  הניגוד  את  להסביר  אפשר  איך 
המכובדת של השמאל, שהוא כביכול נאור ומתקדם, אל 
טמונה  לכך  התשובה  שלו?  הרצחנית  ההיסטוריה  מול 
בתעמולה  מומחה  השמאל  תעמולה.  אחת:  במילה 
התעמולה  במלכודת  ההיסטוריה.  את  ומשכתב 
הסובייטית נפלו אנשי רוח מהמערב. היו בהם שהעריצו 
את סטאלין וסיפרו כיצד "עיניו החומות מקרינות הרבה 
וכלב  בחיקו  רוצה לשבת  היה  ש"ילד  עד  וחום",  תבונה 

להלך לצידו". 
מכובדות  של  הילה  סביבו  ליצור  הצליח  השמאל 
וחינניות שמכונה: 'שיק רדיקלי'. דוגמה ישראלית טובה 
שמקבל  הרבה  באמפתיה  נמצאת  רדיקלי'  'שיק  לאותו 
טיבי,  אחמד  ערפאת  של  יועצו  ובפוליטיקה  בתקשורת 
הכנסת  חבר  כלפי  התקשורת  שיצרה  הסלידה  לעומת 
מבריק  עו"ד  חסד,  איש  הוא  גביר  בן  גביר.  בן  איתמר 
ופרלמנטר מוכשר ומעל הכול יהודי חם ואוהב. לעומתו, 
טיבי היה יועץ לרב מחבלים שביקש להשמיד את העם 
היהודי. ובכל זאת, מחזה מחריד של ח"כ ושרים יהודים, 
טיבי,  עם  בכירים, המתחבקים  וקצינים  בכירים  רופאים 
שהצליחה  תעמולה  של  תוצאה  זוהי  נפוץ.  אירוע  הוא 

לשבש את השכל הישר אצל רבים ותמימים. 
המוסר המעוות של השמאל הוא שנמצא גם מאחורי 
חוש  לכל  שמנוגד  דבר  אש"ף,  עם  הסכם  לכרות  הרעיון 
הסכם  של  התוצאות  אנוש.  בן  של  בסיסי  הישרדות 
אוסלו התבטאו ב'קורבנות השלום', עוד מושג שהיא פרי 
תעמולה שמטרתה להכשיר דבר שאינו מתקבל על הדעת. 
נמצאת  בפוליטיקה  לתעמולה  מובהקת  דוגמה 
כחול  'מפלגת  שנקרא  והשיסוי,  הפילוג  השנאה,  במיזם 

השמאל הצליח ליצור סביבו 
הילה של מכובדות וחינניות. 

דוגמה ישראלית טובה נמצאת 
באמפתיה הרבה שמקבל 

בתקשורת ובפוליטיקה יועצו 
של ערפאת אחמד טיבי, לעומת 
הסלידה שיצרה התקשורת כלפי 
חבר הכנסת איתמר בן גביר. בן 

גביר הוא איש חסד, עו"ד מבריק 
ופרלמנטר מוכשר ומעל הכול 

יהודי חם ואוהב. לעומתו, טיבי 
היה יועץ לרב מחבלים שביקש 
להשמיד את העם היהודי. ובכל 

זאת, מחזה מחריד של ח"כ 
ושרים יהודים, רופאים בכירים 

וקצינים בכירים, המתחבקים 

כרמל דנגור

שום דבר בחיוך של יניב מעודד לא מסגיר את 
האסון שנחת עליו לפני כחודשיים.

בתאונה מזעזעת הוא איבד את שלושת ילדיו 
הקטנים, אשתו נפצעה קשה - ולו עצמו הרופאים 

לא נתנו הרבה סיכוי לשרוד.
הערב, אחרי שהשתקם בדרך נס ובזמן שאשתו 

עדיין לא חזרה להכרה, הוא מדבר בפעם הראשונה:

 חיים לצידנו אנשים מופלאים. 
 אין מילים. גם זה מותר לפעמים. 

ברלה קרומבי

המראה המרגש ביותר שראיתי היום היה התור 
הארוך שלא נגמר, של מאות אנשים שהמתינו 
ב-3 קומות של מדרגות ולמטה ברחוב, בדרך 

לניחום אבלים אצל יהונתן פולארד הצדיק. 
אחינו יהונתן  

 הוקרת תודה מעוררת השראה.  

אבישי עברי

 מסתבר שהאגף היחיד במשטרה שלא 
האזין לאזרחים זה מוקד 100

 תחנה 100 אינה עונה. היא מאזינה. 

ארנון סגל

 תראו כמה הישגים. זכינו ברוך ה' בראש 
ממשלה חובש כיפה, בראש שב"כ חובש 

כיפה, בראש מוסד חובש כיפה, בפרקליט 
מדינה חובש כיפה, ביועמ"ש חובש כיפה 

ובמפכ"ל חובש כיפה. איזה יופי

 שולטים בכיפה? 

אברהם סנדק

 ממה הם מפחדים? למה נערה שמממשת 
את זכות המחאה שלה סופגת אלימות 

משוטרים? עד מתי סתימת הפיות תמשיך?  

 זכות ההפגנה נכנסה לבידוד 

יותם בקר

 כל כך כועס על מחירי הפסטה של 
אסם שאני הולך להרתיח מים בסיר 
עד שהם מבעבעים ולשפוך פנימה 

את כל הפסטה הזאת שתישרף שם 
בעינויים כ8-10 דקות

 מחאה ציונית בוערת! 

מרכז שניידר לרפואת ילדים
ילדה בת 11 המטופלת ביחידה לטיפול נמרץ 
לב ומחוברת יותר מ-40 יום לאקמו )מערכת 
המחליפה את פעולת הלב והריאות( ביקשה 

מהצוות לצאת קצת לשמש.
ברגע שהפציעה השמש מבין העננים התארגן 

הצוות המטפל )רופא, אחות ומפעילי מכונת 
לב ריאה( ובמאמץ משותף לקחו אותה להנות 

מהאור. כולנו תקווה שהיא תחזור לאיתנה 
ושהקרניים המחממות יעזרו לה להבריא   

 ללמוד להעריך גם קרן אור אחת קטנה.

מגן דוד אדום
האם הייתם מתארים לעצמכם שמשפחה אחת 

יכולה להוות צוות אמבולנס שלם?
דובל'ה שחר, ראש מתנדבי מרחב איילון, מוביל 
את צוות האמבולנס יחד עם גיסו נתנאל דרזנר, 
שהוא הנהג, ואחיינו אריאל ובתו טליה כמתנדבי 

נוער מוסמכים.
כשהם יוצאים למשמרת בהתנדבות, הרבה 

משפחות אחרות יכולות לנשום לרווחה. דובל'ה: 
"כולם אצלנו התאהבו בהצלת חיים. אצלנו 

באמת הכל נשאר במשפחה".

 כנראה שיש להם אחלה אבא ואמא...

המשך החשיפות מסמרות השיער 
משטרת  של  הפרוע  השימוש  על 
מתקדמים  פריצה  בכלי  ישראל 
לטלפונים סלולריים מעלה שאלה 

עקרונית:
של  הגישה  בין  ההבדל  מה 
)לכאורה(  ישראל  משטרת 
לבין  שלי  ולפרטים  לסלולרי 
גוגל  הענק  חברות  של  הגישה 

פייסבוק וכו'?
ראשית, אנחנו לא נותנים לחברות 
אנחנו  בחינם,  המידע  את  הללו 
שירותים  תמורת  אותו  נותנים 

שאנחנו מקבלים מהם. חלקנו גם 
פחות(  ומי  יותר  )מי  לכך  מודעים 
שאנחנו משתפים את המידע הזה 
מחמירה  מאוד  רגולציה  וישנה 
הפלטפורמות  בה  הדרך  על 
מקודד  )הכל  במידע  משתמשות 
לקטגוריות וסיווגים שמסתנכרנים 
גישה  בלי  הפרסום  מערכת  עם 
אדם  על  שמצביעה  חיצונית 
הגדרה  על  רק  אלא  ספיציפי 

כקבוצה(.
פורץ  ממשלתי  כשגוף  לעומ״ז 

המצב הוא:

א. אני לא יודע שזה קורה;
כלום  מזה  מקבל  לא  אני  ב. 

בתמורה;
גישה  יש  למי  מושג  לי  אין  ג. 
הולך  הוא  ואיך  מתי  הזה,  למידע 
ולמי  לאן   - ובעיקר  בו  להשתמש 
הוא ידלוף. ואם זה מספיק מעניין 

אז הוא ידלוף…
אז מצב הפרטיות של כולנו מכל 
כיוון לא במיטבו, אבל כדאי לשים 
כדי להבין את  לב לפרטים הללו 

גודל הזעזוע מהגילוי הזה.

מי מחזיק 
בנתונים 

שלי?!
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מנהלת
מחפשים לנו

אם את אחראית ומסורה, 
בעלת גישה חמה ואוהבת לילדים 

ומאמינה בערכי החינוך הדתי

תנועת אמונה מחפשת אותך!

האגף לגיל הרך

רעות: 052-423-9577

למעונות אמונה ברחבי הארץ

דרישות תפקיד המנהלת:
 תואר אקדמי )רצוי בתחום החינוך ו/או טיפול( 

 גישה חמה ואוהבת לילדים ולצוות 

ב"ה

טון

ינג
מנויות גבעת וש

א
א ל

אולפנ

רישום 

לכיתות ט’- י’

ניתן להרשם 

באתר 

אולפנת הללי
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תכנית בגרות מלאה 
תוך הכוונה למצוינות המובילים בתחומםסגל מורים-אמנים 

מגניבהקהילת אומנויות 

סביבת לימוד עתירת אמנות 

וחיבור מנצח עם בתי הספר 

"פרדס" ו"מזמור"

    
התחברי לאמנית שבך

מגמות: מחול | מוזיקה | אמנות פלסטית | קולנוע | תיאטרון 

 לפרטים והרשמה:
 אסנת: 073-3742875  | מספר משרד: 08-8511880
 halelirishum@gmail.com | פקס: 08-8511870

www.washington.ac.il/haleli :אתר
בית ספר למוזיקה

גבעת ושינגטון

ערב חשיפה בזום
יום שני, י״ג באדר א׳  
14.2.22 | בשעה 19:30

  

אודישנים וראיונות
יום חמישי, כ״ג באדר א׳   

24.2.22 | בשעה 09:00

לבן'. מפלגת שמאל, המדברת גבוהה גבוהה על אחדות 
תוך כדי שהיא מלבה שנאה נגד המחנה הלאומי, קיבלה 
מצביעים  שהם  שחשבו  ימין  אנשי  של  רבים  קולות 
של  המוצלחות  וההונאה  ההסוואה  מרכז.  למפלגת 
מפלגה זו התאפשרו בין השאר הודות לשיתוף הפעולה 
של היפים והאמיצים של הציונות הדתית, הלא הם שר 

התרבות ושר התקשורת כיום. 
פועל  כיצד  ולהבהיר  להסביר  מטרתו  זה  ניתוח 
היח"צ  מסעות  גם  היום.  סדר  שעל  נושא  בכל  השמאל 
מאבק  כל  כמו  הלהט"בים,  בשם  כביכול  שמדברים 
לעניים,  כביכול  דאגה  מתוך  דגלו,  את  נושא  שהשמאל 
את  לשפר  נועדו  לא  באלו,  וכיוצא  לנכים  לזקנים, 
כקרדום  בהם  להשתמש  אלא  הכלכלי,  או  הפיזי  מצבם 
אין לאנשי  והרסניות לחברה.  לקידום מטרות חתרניות 
מסוימת  אוכלוסייה  עם  להיטיב  מטרה  כל  השמאל 
מלבד מקורביהם, כפי שלא הייתה לו מטרה להיטיב עם 

הערבים בהסכם אוסלו או בהתנתקות. 
מאחזים  להרס  שמובילות  לבג"ץ,  העתירות  גם 
דבר  מועילות  לא  ואפילו שכונות שלמות,  בהתנחלויות 
ללמוד  ניתן  לאותם ערבים שבשמם מוגשות העתירות. 
מהישגי השמאל הללו על תכלית קיומו ועל מה שמניע 

אותו: שנאה עצמית ורוע צרוף. 

המשפחה היהודית 
כמכשול 

להרסנות?  באשר  ומה  העריצות.  בעניין  כאן  עד 
הילודה  במשבר  מתבטאת  לשאלה  הכללית  התשובה 
בעולם המערבי, אשר אולי בעתיד תוכל להיבחן השפעת 
עמי  "בתוך  אך  התפתחותו.  על  הלהט"בית  העריצות 
הסכנות  מהן  לברר  יותר  חשוב  ולכן  יושבת",  אנוכי 
לפגיעה  היא  הכוונה  בציון.  היושב  לעם  הנשקפות 

בערכי  הלהט"בים  ארגוני  של  והמתוכננת  המתמשכת 
המשפחה היהודית. 

שיעור  משעולה  אובדת  "מושבה  כי  טען  ג'ונסון 
שיעור  על  המקומית  האוכלוסייה  של  הילודה 

היו  ג'ונסון,  של  זה  כלל  ולפי  לכאורה,  ההתיישבות". 
השד  מפני  הרועדים  בארץ,  השמאל  אנשי  אמורים 
הדמוגרפי, לעודד את הילודה ולחזק את ערך המשפחה, 
נגד  במאבק  משתלב  הארץ  שלמות  נגד  המאבק  אבל 
מאותו  שנובע  מאבק  זהו  היהודית.  המשפחה  שלמות 

ניכור ליהדות וליהודים. 
כי  ג'ונסון,  כתב  המשפחה  של  משמעותה  על 
הייתה...  לנציונל־סוציאליזם  האמתית  "האנטיתזה 
המועדפת  החברתית  היחידה  היא  שהמשפחה  חברה... 
גרמניה  קנצלר  כיצד  ג'ונסון  היהודי תיאר  בה". בהקשר 
ההישרדות  ביכולת  הבחין  אדנאואר,  קונרד  המערבית, 
לאחר  שלו  השיקום  בכושר  כשהביט  היהודי  העם  של 
הערכים  בדיוק  "אלה  במשפחה:  שהתבטא  השואה, 
שדבק בהם אדנאואר... כבנה ולימים ראשה של משפחה 
גדולה... נוכח לדעת... כי ]המשפחה[ היא המפלט הבטוח 
רבים  גם אם אבדו  בפני פלישת הטוטליטריות...  היחיד 
ומתגבשת  וחוזרת  השורות  את  מלכדת  היא  מבניה, 

חברה,  היהודי.  הניסיון  שמראה  כפי  מרשימה,  בעוצמה 
היא  המשפחה...  היא  בה  לשיקום  המוצא  נקודת  אשר 

התשובה לרשע הטוטליטרי".
האחריות.  הוא  המשפחה  של  וחשוב  נוסף  היבט 
בקלות  ומתפתה  נתפס  אינו  משפחה  בעל  שהוא  מי 
עבור  גדולה  בעיה  וזוהי  למהפכות,  או  להרפתקאות 
השמאל שהמהפכה היא נשמת אפו. יחידים ובודדים הם 
כר פעולה נוח לביסוס ושיסוי אספסוף בממשלה בדרך 
רוטשילד  בשדרות  התרחשה  שכמעט  זו  כמו  למהפכה, 
בקיץ 2011. מהפכה שאולי סוף סוף תושיע את המדינה 
ולדבר  להצביע  יכול  אחד  כל  שבה  הזו,  מהדמוקרטיה 
בכל  כמו  עבורו  תחליט  שהאליטה  במקום  בחופשיות, 

משטר טוטליטרי נורמלי. 
היהודית  המשפחה  של  כוחה  הבנת  רקע  על 
סל התרופות תוצאה  ועדת  נראית החלטת  וחשיבותה, 
הנאבקים  לגורמים  והישג  ראשוני  טקטי  מהלך  של 
בדמותה של המדינה ובחוסנה. ואם המשפחה "מלכדת 
את השורות" כלשונו של ג'ונסון, הרי שארגוני הלהט"בים, 
שכבר ערכו כמה מהלכים תודעתיים כמו 'הורה 1, הורה 

2', ביצעו כאן מהלך שובר שורות.
אל מול מפגן מערכה כבדה זו על דמותה וחוסנה של 
המדינה, חייב כל מי שהמדינה וצביונה היהודי חשובים 
לו, להרים ראש ולשנן את דבריו של וינסטון צ'רצ'יל על 

הקומוניזם ב־1919: "לא אתן לבבונים להביס אותי". 

ספרו של ד"ר יהודה שלם, 'עוז לתמורה - עמוס 
עוז מכשף השבט', יראה אור בקרוב בהוצאת 

'כרמל'. הספר בוחן את השפעת עמוס עוז על 
תפיסת הסכסוך הערבי־ישראלי בחברה הישראלית 

ממלחמת ששת הימים ועד להסכם אוסלו. ערב 
השקה לספר ייערך בבית 'פורום שפירא'. 

צילום יהודה: שחר פסטרנק 

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין 

אפשר להסביר כאן כי הקנאות 
לקומוניזם החליפה את הקנאות 

הדתית לנצרות שהייתה כבר 
בדמדומי שקיעתה. באופן 

פרדוקסלי, השמאל המייצג 
כביכול את הליברליזם 

והקדימה, פועל ממניעים דתיים 
ובצורה פנאטית. הפנאטיות שלו 

משתקפת בחוסר הסובלנות 
שלו לדעות אחרות ובטרור 

המחשבתי שהוא נוקט


