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לבחירתכם שני מסלולים:

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין 

 הנער 
ששבר את המחיצה

השוטרים שנגחו ברכב שבו נסע אהוביה ממשיכים כרגיל בתפקידם במשטרה ורודפים יומיום את תושבי הגבעות, 
חבריו של אהוביה. לפחות הציבור בחר להסיר את המחיצות ובא להכיר מקרוב את בני הנוער המסורים האלה

זה היה בוקר יום שני חורפי, ו' בטבת תשפ"א, לפני 
שנתיים בדיוק. בסביבות השעה שתים עשרה בצהריים 
משטרה  בניידת  שנהגו  ש"י  ימ"ר  שוטרי  שני  החליטו 
כוכב  ליישוב  סמוך  אלון,  בכביש  במרדף  לצאת  סמויה 
השחר, אחרי רכב שישבו בו חמישה נערי גבעות. המרדף 
נהגו  שבו  הרכב  של  מכוון  בניגוח  הסתיים  המסוכן 
הנערים. רכבם עף מהכביש, התגלגל פעמים מספר ונעצר 

לבסוף בשטח שליד הכביש על כמה סלעים גדולים.
מייד אחרי התאונה הקשה זינקו השוטרים מהניידת, 
החשודים  הנערים  את  אזקו  משטרה,  כובעי  חבשו 
שהיו  בחשד  המשטרה  לתחנת  אותם  להוביל  והתחילו 

מעורבים באירוע יידוי אבנים על רכבים ערבים.
לא  התאונה  לזירת  שהגיעו  ורפואה  הצלה  אנשי 
הורשו לטפל כראוי בפצועים האזוקים שגנחו מכאבים, 
להם  ולתת  הזירה  את  לעזוב  אותם  זירזו  והשוטרים 
לפנות את העצורים למעצר בתחנת המשטרה של מחוז 
ש"י, ליד מעלה אדומים. רק אחרי דקות ארוכות התגלה 
שברכב היה עוד נער, אהוביה סנדק שמו. הוא נמצא ללא 

רוח חיים מתחת לרכב המעוך של הנערים.

טיוח מכוון
סגרו  הקטלנית  התאונה  תוצאת  שהתגלתה  ברגע 
הנוכחים,  כל  את  ממנה  והרחיקו  הזירה  את  השוטרים 
המקום,  את  לתעד  תקשורת  ומאנשי  מכתבים  מנעו 
חסמו  ואף  בגופה  ולטפל  להגיע  זק"א  ממתנדבי  מנעו 
סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר  של  לשטח  כניסתו  את 
שהוזעק למקום. צלם אחד, אלעזר ריגר מיצהר, הצליח 
הפגיעה  שסימני  הפוגע,  המשטרתי  הרכב  את  לתעד 
ניכרים בחזיתו. תמונה זו הפריכה את טענות השוטרים 
שלא היה ניגוח מכוון ברכב והתאונה הייתה עצמית, של 

יושבי הרכב הנפגע.

מחוז  של  המשטרה  צמרת  כל  עסקה  שעות  במשך 
ובטיוח  והפרקליטות  מח"ש  משרדי  עם  בתיאום  ש"י 
נעלמו,  הפוגע  הרכב  מצלמות  הקטלנית.  התאונה  של 
ותיאמו  התאונה  על  עדות  לתת  זומנו  לא  השוטרים 
ביניהם גרסאות, במח"ש התעלמו מהתלונות של הנערים 

שנפצעו בתאונה, והיו עוד מחדלים רבים וקשים.
מכל רחבי הארץ יצאו אלפי יהודים לרחובות להפגין 
על המעשה הנורא ועל הטיוח שנעשה בשידור חי לנגד 
נחשפו  הבאים  בימים  המדינה.  תושבי  כל  של  עיניהם 
של  מעללים  ועוד  עוד  ובתקשורת  החברתיות  ברשתות 
יחידה  ש"י,  ימ"ר  של  לאומנית  לפשיעה  המפלג  שוטרי 
נגד  מזעזעים  מעשים  במאות  המעורבת  משטרתית 

תושבי יהודה ושומרון בכלל ותושבי הגבעות בפרט.

עד היום לא נעשה צדק עם אהוביה וחבריו. לאחרונה 
התפרסמו עדויות של מי שהיה אז סגן יו"ר מח"ש, משה 
סעדה, היום ח"כ מטעם הליכוד, שאמר חד וחלק שחקירת 
הדריסה של אהוביה טויחה, והאשמים האמיתיים במוות 

הנוראי שלו לא הועמדו לדין בכוונת מכוון.
לא רק שלא העמידו לדין את השוטרים שדרסו את 
אהוביה למוות, הם ממשיכים כרגיל בתפקידם במשטרה, 
תושבי  את  יומיום  רודפים  לאומנית,  לפשיעה  במפלג 
מנהליות,  בהרחקות  במעצרים,  להם  ומציקים  הגבעות 

בפינויים ובהריסות. 
אבל נוסף על ההפגנות ועל דרישת הצדק החשובה, 
נוסף על הכאב העצום, היו תחומים שבהם כן התחולל 
צעיר  נער  דמותו של אהוביה,  כמו הכרת  לטובה,  שינוי 
אבל נחוש, שהולך בשבילים שהוא סולל בעצמו בדרכו 
שלטי  כל  מבין  המחייכת  הייחודית  ודמותו  השקטה, 
ההפגנות וכותרות העיתונים החלה לפעול את פעולתה. 
נוער הגבעות עד  אנשים רבים שלא הכירו כלל את 
כמה  בקריאת  הסתכמה  איתם  שהיכרותם  או  זה  לרגע 
להתעניין  החלו  הכללית,  בעיתונות  שטנה  כתבות 
פשר  ומה  בחייו  עשה  מה  אהוביה,  היה  מי  ולשאול 
הרדיפה חסרת הפרופורציות של יחידה שלמה במשטרה 
אחרי כמה נערים בעלי פאות המתגוררות בגבעות בהרי 

יהודה ובשומרון.

קשר בלתי אמצעי
של  מותו  בעקבות  שקרו  המרכזיים  הדברים  אחד 
אהוביה הוא הקשר המיוחד שנוצר בין תושבי הגבעות 
לבין ארגון רבני הארץ הטובה, הארגון כולל קבוצת רבנים 
שמורכב  צעיר  ופורום  הדתי־לאומי  מהציבור  גדולה 

מאברכים ורבנים צעירים מרחבי הארץ. 
כמה שבועות אחרי הרצח של אהוביה הגיעו הרבנים 
ממסירות  והתפעלו  בגבעות  ראשוני  לסיור  הצעירים 
הנפש של התושבים. הם פנו לגדולי הרבנים של הציבור 
הציוני־דתי, ובהם הרב דרוקמן זצ"ל, הרב דוד חי הכהן, 
הרב שמואל אליהו והרב אריה שטרן, וקבעו כמה פגישות 
והדגישו  שבו  הרבנים  בגבעות.  הרבנים  של  וסיורים 
לנערים ולציבור כמה חשובה מצוות יישוב הארץ ואיזו 
אותה  לקיים  שזוכים  מי  של  בחלקם  נפלה  גדולה  זכות 

במסירות נפש כזאת.
נוסף על הרבנים שטף את הגבעות בכל רחבי יהודה 
הסוגים:  ומכל  התחומים  מכל  מבקרים  של  גל  ושומרון 
תיכונים  וגם  מכינות  אולפנות,  ישיבות,  עשרות תלמידי 
התושבים  את  ולהכיר  לראות  בעצמם  הגיעו  חילוניים 
בגבעות היכרות ישירה. אלפי שעות של מפגשים ושיחות 
שום  שאין  נראה  שלעיתים  אנשים  בין  חיברו  עמוקות 

סיכוי ליצור קשר ביניהם. 
בוקאיה,  נתנאל  מספר  מדהימה",  תופעה  "זאת 
חברו של אהוביה ממעוז אסתר. "אתה יכול לראות נער 

'אי־ על  משירות  פטור  מהצבא  שקיבל   19 בן  גבעות 
יישוב  חשיבות  על  הלילה  לתוך  ומדבר  יושב  התאמה' 
ארץ ישראל עם בחור ממכינה חילונית, או נערה חילונית 
מתל אביב באה לשמוע ולהכיר אישה צעירה בת גילה, 
מחזיקה בזרועותיה את בנה הקטן ומחממת את הבית 
בתנור גז, ומספרת לה על הקשיים של יישוב הארץ לצד 
חדש  בית  לכל  שמתלוות  והשמחה  השליחות  תחושת 

שנבנה".
אבל החיבור לא רק הצביע על הניגודיות בין האנשים, 
הוא בעיקר הסיר את המחיצות. לקבוצות הרבות שבאו 
לבקר בשנתיים האחרונות התגלה לא רק שנערי הגבעות 
הם בני אדם, אלא אפילו שהדעות שלהם והאידאולוגיה 
הברורה והמוצקה שלהם לא תמיד רחוקה כל כך ממה 

שהם בעצמם חושבים בתחומים רבים.
ממשיך  משנתיים",  יותר  לפני  היה  איך  זוכר  "אני 
הכירו  לא  אנשים  "הרבה  השינוי,  את  לתאר  בוקאיה 
הייתה  התקשורת  בכלל.  עלינו  לשמוע  רצו  ולא  אותנו 
נוער  מפרסמת בכל שבוע כתבה אחרת שמכפישה את 
למה  שאין  הזויים  כאנשים  אותנו  ומציירת  הגבעות 
קשים  פינויים  עוברים  היינו  בכלל.  איתם  לדבר  לנסות 
מבחינת  גם  מחדש.  הבתים  את  לבנות  לבד  ונשארים 
המועצות והיישובים ההתנהלות לא תמיד הייתה קלה. 

אבל אחרי הרצח המזעזע של אהוביה דברים השתנו. 
ברגע  ולשמוע,  להכיר  בעצמם  באו  שאנשים  "ברגע 
ממש  פה  מתרחש  עוול  איזה  להבין  התעוררו  שאנשים 
מתחת לאף שלהם, נוצר חיבור וקשר לא רגיל. אהוביה 
והיו  מאוד,  עמוק  אדם  היה  הוא  המים.  פרשת  קו  היה 
בו תמימות ושמחה וחיוך מיוחד שפשוט פתח לאנשים 
את הלב. הקשר שלו לארץ ישראל היה מיוחד: לפני כמה 
חודשים המשפחה פרסמה חוברת שירים וקטעים שהוא 
כתב על הקשר שלו לקב"ה ולארץ. גם זה משהו שגרם 
תמיד  שלא  מהצד  ואותנו  אהוביה  את  להכיר  לאנשים 

מתפרסם בתקשורת. 
"מאז הרצח אנחנו במעוז אסתר מקבלים הרבה יותר 
תמיכה והכרה, וגם בשאר הגבעות. העזרה היא גם אחרי 
חשמל  לקו  עכשיו  שעשינו  בהתרמה  בחורף,  פינויים, 
חדש לגבעה, פשוט ההתגייסות של עם ישראל. זה משהו 
שלא הכרנו לפני כן. אנשים שבעבר לא רצו לשמוע על 
נערי גבעות אומרים לנו היום: הלוואי שהילדים שלי היו 

אידאולוגים כמוכם.
השתנו,  לא  הגבעות  תושבי  רוב  דבר  של  "בסופו 
ואנחנו עדיין חושבים ומאמינים באותם הדברים ופועלים 
לשמוע  שבא  מי  כל  לא  כמובן,  אידאולוגיה.  אותה  לפי 
ישר השתכנע והסכים עם כל מהלך, אבל עכשיו סוף סוף 
אותנו  להכיר  באו  ואנשים  מחיצות,  בלי  לדבר  התחלנו 
ולשמוע מי אנחנו, ולא רק לקרוא עלינו ערך בוויקיפדיה. 

זה בסוף מה שגורם את השינוי הגדול".
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"הרבה אנשים לא הכירו אותנו 
ולא רצו לשמוע עלינו בכלל. 
התקשורת הייתה מפרסמת 

בכל שבוע כתבה אחרת 
שמכפישה את נוער הגבעות 

ומציירת אותנו כאנשים 
הזויים שאין למה לנסות לדבר 

איתם בכלל. היינו עוברים 
פינויים קשים ונשארים לבד 

לבנות את הבתים מחדש. גם 
מבחינת המועצות והיישובים 
ההתנהלות לא תמיד הייתה 

קלה. אבל אחרי הרצח 
המזעזע של אהוביה דברים 

השתנו"

 מדינת היהודים או להט"ביסטן, 
זו השאלה 

נכון שאין באמת לוגיקה בדיון על הכפייה החילונית להעניק שירות להט"בי גם על הציבור הדתי, שמתנגד 
לעולם הערכים הזה, ובכל זאת בואו ננסה להכניס קצת היגיון כדי להבין עד לאן הגיעה הכפייה החילונית 

גלי בת חורין
התהיות  על  משעשעת  להרצאה  פעם  האזנתי 
ה'מדעיות' של גאוני הדת בספרד, שניסו להעניק הסברים 
תאולוגיים לקיומן של חיות שאינן מוזכרות בתיבת נח 
ביבשת החדשה שנתגלתה באמריקה. המענה שנתקבל 
על דעתם היה שחיות מסוימות הועברו מיבשת אחרת על 
כנפי מלאכים, וחברי לחש אז לאוזני: "ככה זה כשקודם 

מגרשים את כל היהודים ואז מנסים לחשוב לבד".
אחרות,  מערביות  מדינות  כמו  ישראל,  מדינת 
מופצצת זה כמה עשורים בערכים של מוסר אלטרנטיבי 
היסוד  שהנחת  אידאולוגיות  של  היוצר  בבית  שנרקחו 
עיקרון  כל  לפסול  שיש  היא  שלהן  ביותר  הבסיסית 
מן  פסולה  להן  שקדמה  תרבות  שכל  הנחה  מתוך  ישן 
היסוד, ולכן שיש להחליף כל ערך, כל מוסכמה, כל סוג 
קיימת  קטגוריה  כל  מאליה,  מובנת  נורמטיביות  של 

ומקובלת, בערך הפוך ממנה. 
יש  הנוכחית  להאמין שלתקופה  נדרש  הציבור  עתה 
והידע  יותר מסך כל הניסיון  גדול  משהו להציע שערכו 
הדורות.  כל  לאורך  התרבויות  בכל  שהצטבר  האנושי 

הזו,  המגלומנית  היהירות 
הגובלת במופרעות נפשית, 
הערתו  את  לי  מזכירה 
ככה  חברי:  של  המבדחת 
פוסלים  כול  כשקודם  זה 
האנושות  חוכמת  כל  את 
ואז מנסים להמציא אותה 

מחדש.
מחדש  החושבים 
סחורה  היום  לנו  מציעים 
פגומה ביחס ישר בין מוחם 
כלל  לבין  המוגבל  הפרטי 
המצטבר,  האנושי  הידע 
שהושג בדורות רבים מאוד 
ניסוי, טעייה שהיו לה  של 
הסקת  טרגיות,  תוצאות 

מסקנות וניסיון לשפר. 
בכוחות  ה'חושבים 
לחשוב  מנסים  עצמם' 
בלי  ערכים  על  מחדש 
ערכים:  מהם  כלל  להבין 
מאמץ  היא  תרבות 
משותף למשטר את סך כל 
ההתנהלויות של בני האדם 
אדם  שכל  הבנה  מתוך 
מגביל  ממש  קיומו  מעצם 
הזולת.  של  חירותו  את 
ההבנה הזו, שחסרה להם, 
שאין  להבין  כדי  נדרשת 
שבו  עניינים  מצב  שום 
זכויות,  להעניק  אפשר 
ולהעניק  'כפייה'  לבטל 
עוול,  לגרום  בלי  חירויות 
ולכפות  חירות  להגביל 
בבריונות את 'ערכיהם' על 
אחרים. וכך גם אם הכוונה 
היא  שלהם  המקורית 
להביא לידי חברה חופשית 
יותר, נעימה יותר ואלימה 
את  מביס  פועלם  פחות, 

ידי רמיסה ברגל גסה של כל האיזון העדין  מטרתם על 
ההכרח  בין  שמאזן  הדורות,  בעמל  להשיג  שהצלחנו 
להגביל חירויות ובין הרצון להמעיט בכפייה ככל האפשר. 
ניסוח  לציבור באמצעות  הסחורה הפגומה משווקת 
והשתקה  האפל  צידו  מכל  התעלמות  אגב  ערך  ומסגור 
במוחם  בינה  מעט  להרביץ  שמנסה  מי  של  בריונית 
האטום. הבעיה היא שהם מצליחים להפיץ את איוולתם 
אותם  בעזרת  התבוני  מהציבור  חלקים  גם  ולבלבל 

ניסוחים חד־צדדיים מטעים.

או  לבעלי מקצוע  ראוי להרשות  ניסוח השאלה אם 
לבעלי עסק למנוע שירות בשם אמונה דתית עשוי לגרום 
לשומע תחושות לא נעימות של אפליה והדרה. אבל את 
מתקבל  האם  כך:  גם  לנסח  אפשר  בדיוק  שאלה  אותה 
על הדעת לכפות על יהודי מאמין לעבור על איסורי דתו 
למסקנה  מוביל  מהניסוחים  אחד  כל  אי־אפליה?  בשם 
הפוכה. התשובה, כמובן, היא שצריך למצוא את האיזון 
הנכון. במצרים למשל החוק אוסר על מציל להציל אישה 
מטביעה, זו עבירה על חוקי האסלאם. כל תרבות מוצאת 
עד  אותו  השגנו  כבר  ואנחנו  שלה,  האיזון  נקודת  את 
שהגיעו האידאולוגים השטחיים מוכי האמונה האווילית 
כאילו אפשר לכפות תו תקן אחיד מוגדר לסך כל פעולות 

האדם, ועוד בשם החירות, האחווה והשלום הנצחי. 
ברור לכל מי שמעוניין להפעיל היגיון שכפיית תו תקן 
אחיד להתנהלות אנושית, מעוגן בחקיקה ונאכף על ידי 
שכפיית  מחירות,  המוחלט  ההפך  הוא  אכיפה  מערכת 
והדרך  וששנאה  לפילוג,  אינסופית  עילה  היא  'אחווה' 
אם  והיי,  בכול.  כול  למלחמת  לגרום  ביותר  המהירה 
ופשוט  היה באמת כה קל 
התנהגות  כללי  להחיל 
הייתה  האנושות  נאותה, 
בתקופה  כבר  מתפתחת 
לכלל  הפרה־היסטורית 
התרבות המודרנית שזכינו 
ההפך  זה  בה.  לחיות 

המוחלט מפשטות.
אפליה  לאסור  הרצון 
שכל  כך  שירות,  בנתינת 
יחויב  אירועים  אולם 
ללהט"ב'  'ידידותי  להיות 
לרעיון  שקול  למשל, 
המסעדות  כל  את  לחייב 
להיות 'ידידותיות ליהודים 
תו  בעלות  קרי  מאמינים', 
ביותר.  המחמיר  הכשרות 
על  השבר  זעקות  כל  ועם 
משהו  היא  דתית,  כפייה 
על  עלה  לא  שמעולם 
דתיים  יהודים  של  דעתם 
מגוונת  חברה  לכפות. 
מגוון  מציעה  ומפותחת 
לטעמים  שירותים  של 
אחד  וכל  מזה,  זה  שונים 
השירות  את  למצוא  יכול 
רצוי  ושהוא  לו  הרצוי 
לנותני השירות. רק שוטים 
להעלות  יכולים  מוחלטים 
עסק  שכל  הרעיון  את 
סך  את  להציע  אמור  קטן 
קהל  סוג  לכל  המגוון  כל 

אפשרי. 
האם  לשאול:  אפשר 
כל  לעשות  חייב  רופא  כל 
ואז  רפואית?  פרוצדורה 
נראה כאילו התשובה היא 

תמיד כן.
את  לשאול  ואפשר 
האם  כך:  שאלה  אותה 
מאמין,  שהוא  פרוצדורות  לבצע  רופא  כל  לחייב  יש 
כאיש מקצוע, שלא רק שאינן מרפאות, הן אף מזיקות 
למשל  כמו  מומים,  בו  ומטילות  המטופל  של  לבריאותו 
'טיפולים' הורמונליים, סירוס כימי לילדים וקטיעה בלתי 
הפיכה של איברים בריאים? ופה התשובה חייבת להיות 

שזו לא זכותו לסרב אלא חובתו כאדם וכרופא.
שירות  להעניק  לסרב  עסק  לבעל  להתיר  יש  האם 
תלוי  זה  לערכיו?  המנוגדים  ערכים  שמייצגים  לאנשים 
בצידה השני של הסוגיה: האם יש לחייב כל אדם לצרוך 

את שירותיו מכל נותן שירות גם אם אינו מחבב אותו? 
לא  שלעולם  בעיות  מציב  השאלות  שתי  על  מענה 
ניתן לפתור, ולכן אין לערב את המדינה בסוגיות האלו 
במכונית  טרמפ  על  לעלות  חיילת  לחייב  יש  האם  כלל. 
מדוע  כך,  אם  שלא.  ברור  ערבים?  גברים  ארבעה  שבה 

החליטה המדינה לחייב כל נהג או נהגת מונית לאסוף כל 
נוסע ללא הבחנה? נהגת עשויה למצוא עצמה נאשמת 
באפליה גזענית רק כי ניסתה להימנע מסיטואציה דומה 

לזו של החיילת בטרמפ.
את כל הבעיות הללו החברה הליברלית כבר פתרה: 

מתוך  הפרט  בענייני  המדינה  של  התערבות  מינימום 
הבנה שאומנם אין לצפות מבני אדם להתנהג תמיד אל 
כל אחד על פי כללי הנימוס המופתי, אבל ברור גם שכל 
כל  שתמשטר  לגננת  המדינה  מנגנוני  את  להפוך  ניסיון 
התנהגות הוא פתרון גרוע עשרת מונים מהבעיה. ואגב, 

אפילו גננות יודעות שרצוי להתערב כמה שפחות. 
סובלנות  של  מופת  תמיד  הייתה  ישראל  מדינת 
תרבויות,  ממגוון  אנשים  לתוכה  שנדחסו  הזה  במובן 
אמונות ומנהגים, וכל אחד הצליח למצוא את המקומות 
מי  על  צרכיו  את  לכפות  ניסה  ולא  לו  המתאימים 
הזעקות  כל  ועם  אותם.  לספק  רוצה  לא  או  יכול  שלא 
לא  מעולם  הדתית  הכפייה  דתית,  כפייה  על  התמידיות 
הגיעה לרמה של הכפייה הלהט"בית, שתובעת במפגיע 

שאנשים יעברו על דתם כדי לשרת אותם.
חופש דת ופולחן, וכמוהו גם החופש להעניק שירות או 
לסרב להעניקו, הם זכויות אדם בסיסיות בהרבה מזכותן 
של קבוצות מיעוט לכפות על כל סוגי השירות הקיימים 
לשרת אותן גם כאשר דתם אוסרת זאת עליהם. ואולי 
לא מיותר היום לציין שישראל היא מדינת היהודים ולא 
מדינת הלהט"ב. ואם ארגוני הלהט"ב ימשיכו להתעקש 
להעביר  יש  המינית,  לאמונתם  מנוגדת  היהודית  שהדת 
משאירים  שהם  היחידה  הברירה  שאם  המסר  את  להם 
היא לבחור בין יהודית ללהט"בית ללא אפשרות לפשרה, 

המדינה תהיה רק יהודית ולא להט"בית בכלל. 

יונה לוי גרוסמן, בולענים בים המלח, שמן, אקריליק וחול על בד, 
לפרסום יצירות 050-8621524 180/70 סמ', 2022 

הרצון לאסור אפליה בנתינת 
שירות, כך שכל אולם אירועים 
יחויב להיות 'ידידותי ללהט"ב' 
למשל, שקול לרעיון לחייב את 
כל המסעדות להיות 'ידידותיות 
ליהודים מאמינים', קרי בעלות 

תו הכשרות המחמיר ביותר. 
ועם כל זעקות השבר על כפייה 

דתית, היא משהו שמעולם 
לא עלה על דעתם של יהודים 

דתיים לכפות


