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מפני אלימותו הרצחנית של האויב ,היא גם אחת המדינות
האלימות ביותר כלפי גברים .ההסתה לשנאת גברים מתפשטת
כווירוס קטלני בין נשים ,שמפרקות משפחות מתפקדות .האהבה
שפעם חיברה אותם הופכת לרדיפה נקמנית .עשרות אלפי
גברים נזרקים מבתיהם ,מכלים את רכושם במאבק גירושים
מכוער בבתי דין שרואים בהם חיות רעות; מרצים את עונשם
בתשלומי המזונות הגבוהים בעולם; מהווים קורבנות תמידיים
להאשמות שווא ,ומנוכרים מילדיהם ,שאותם הם פוגשים בבתי
כלא המכונים "מרכזי קשר" בפיקוח נשות רווחה חשדניות
שעברו אינדוקטרינציה מגדרית כחלק מהכשרתן.

להתגרות בחיה הפצועה
אני שואלת ברצינות :אתם לא מתביישים?! כיצד קרה
שבמדינה שזכויות אדם חרוטות על דגלה מחצית מאזרחיה
נרדפים ונענשים קולקטיבית בשל היותם גברים? מה בדבר
צו הרחקה ואזיק אלקטרוני לכל אישה שתאיים על ילדיה? הרי
במרבית ההתעללויות ,שרובן הזנחה ומכות ,אימהות נאשמות
פי שניים יותר מאבות (לפי מחקרים שנערכו בארצות הברית,
בישראל אין דוחות זמינים).
ולמה לא לאזוק כל ערבי שהרים אבן על יהודי? זה הרבה
יותר מאיים ופחות גזעני מלהפליל אדם על פי תורת הגזע
המגדרית .בואו נאזוק את כולם!
החלקתם על השכל?!
נשים יקרות ,הרחיקו מעליכן חברות שמפיצות את רעל השנאה
המגדרית .לרוב הן אפילו לא מונעות מפנאטיות אידיאולוגיית
אלא סתם מקנאה רגילה בתכלית.
על המדינה לבלום באופן אפקטיבי ,מיידי ,אחת ולתמיד ,את
ההסתה האלימה והפראית נגד הבנים שלנו .יש לעצור על הסף
חוקים הנוגדים את כל חוקי היסוד ולמחוק את חוקי האפליה

ארגוני הכת המגדרית שרואים בגבר
חיה טורפת מלבים את ההתגרות הבלתי
פוסקת בכוונה כדי להביא את החיה
הפצועה לתקוף .ביד אחת הפעילות
המגדריסטיות מנגבות דמעות תנין וביד
השנייה גורפות לכיסן מיליונים להמשך
ההסתה האלימה והמסוכנת
המגדרית .יש לעצור תקציבים ,להציב פיקוח ולשלול תקציבים
ממשלתיים מכל ארגון שעוסק בהסתה אלימה ,גם כשהוא
מסתתר מאחורי שקרים כמו "בלימת אלימות" ,אשר מונעים
מרגש נקמנות חולני.
הרעיון שלפיו דחיקת גברים אל עברי פי פחת ,כל הדרך
להעדר מוצא ,תועיל במשהו לבלימת אלימות נוגד את השכל
הישר .הוא מעורר את החשד כאילו הארגונים שרואים בגבר חיה
טורפת דווקא מלבים את ההתגרות הבלתי פוסקת בכוונה להביא
את החיה הפצועה לתקוף .ביד אחת הפעילות המגדריסטיות
מנגבות דמעות תנין וביד השנייה גורפות לכיסן מיליונים
להמשך ההסתה האלימה והמסוכנת .בלעדי ההתגרות ,לא הייתה
אפילו מראית עין של הצדקה לקיומן.
כשחוקי הגזע הוחלו בדנמרק תחת הכיבוש הנאצי ,המלך יצא
לרכיבה המלכותית כשהוא עונד טלאי צהוב .אם חלילה חוק
האיזוק הנבזי יעבור אני מתחייבת לענוד אזיק כמחאה ,ומציעה
שכל גבר ואישה הגונים ינהגו כך.
הייתי רוצה לחשוב שקיימות פמיניסטיות הגונות .לא רואה
כאלו בסביבה.
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גלי בת חורין

תורת גזע מגדריסטית
לרגל יום הגבר הבינלאומי העניקה הכנסת מתנה לגבר רבות מדי" ,גבר אלים" הוא גבר שזוגתו התלוננה על ש"חשה
הישראלי :הצעת חוק שלפיה "גברים אלימים שהוצא נגדם צו מאוימת" .ומדוע שלא תחוש איום ,כשהשיח הפמיניסטי הרעיל
הרחקה יחויבו לשאת אזיק אלקטרוני" .לא מפתיע שההצעה היא רואה בכל התנהגות אנושית רגילה תמרור אזהרה לפני רצח אם
תולדה של שיתוף הפעולה בין חברת הכנסת קרן ברק (הליכוד) ,המתנהג הוא גבר?
שכבר הוכיחה את שנאתה לגברים ,יחד עם חבר הכנסת יואב
על פי ארגוני הנשים ,כל פעולה כמעט ,אם נעשתה על ידי
סיגלוביץ (יש עתיד) בהצעת חוק שערורייתית לא פחות :החוק גבר ,היא תמרור אזהר"ה (ראו מסגרת) .המודעה מזהירה" :חצי
"למניעת אלימות כלכלית במשפחה" ,שאותו ,תודה לאל ,הצלחנו מהנרצחות לא סבלו מאלימות קודמת" ,כלומר כל התנהגות
לבלום בכוחות משותפים .לעת עתה.
רגילה בתכלית ,אם אלו גברים ,היא סימן לרצח .מכאן ,בנות,
לפני ההזדהות עם החוק בשל ההתנגדות האוטומטית של שכל גבר חשוד – בין אם היה תמרור אזהר"ה או לא .זו הסתה,
כולנו לאלימות ,יש לברר כיצד מתכוון המציע להדביר אותה .הפחדה והטפשת ציבור הנשים!
במקרה של שתי הצעות החוק של השניים ,ההצעה היא להילחם
מי לא תיבהל מתמרורי האזהר"ה? הוא מאשים ,הוא שואל,
באלימות של הפרט באמצעות אלימות ממוסדת ,כוחנית לאין הוא לא רוצה להיפרד ,הוא גם התוקפן וגם הקורבן (זו דווקא
ערוך יותר מכל אלימות שהאזרח
הגדרה מצוינת לכל גבר וכל אישה
עלול להפעיל.
בעולם) .חסר רק התמרור" :הוא אומר
מפיה של קרן ברק למדנו ש"גבר הנרטיב הכוזב והנבזי מזין
שלום לשכנים בחדר המדרגות" –
שהרי זה תמיד מה ששכנים מספרים
אלים" הוא גם מי שרצח את כרטיס עצמו מעגלית :נשים מבוהלות
על הרוצח!
האשראי של זוגתו (משום מה ,לא
אצות
תמרורים"
ש"זיהו
להפך) .בחוק נגד אלימות כלכלית
אני מציעה תמרורי אזהר"ה
איום"
"תחושת
על
להתלונן
נקבע ש"אלימות גברית" כוללת
יעילים לזיהוי הרעלה מגדריסטית:
גם ויכוחים על התקציב המשפחתי ,במשטרה; יותר תיקים נפתחים; א  -אג'נדה פמיניסטית רדיקלית; ז -
משום שלטענתם" :אלימות
זעם סלקטיבי נגד זכרים; ה  -המושג
כלכלית הסטטיסטיקה עולה ,עוברת
היא אלימות לכל דבר" .חשבו מה
פטריארכיה; ר  -רשעות נקמנית; ה
משמעות הדבר – קלות בלתי נסבלת ניפוח ומשמשת לעוד תעמולה;
 הסתה פרועה.של איזוק בעלים ואבות!
שמביאה ליותר פאניקה;

חופש האיזוק
הנחת המוצא מבית המדרש של
כת המגדר הרדיקלית היא שהגבר
אלים מעצם טבעו ומלידה .הנחה זו
הכתה את שורשיה הרקובים בתוך
המערכת הממסדית באמצעות שנים
של היפר-אקטיביזם מצד שדולות
ה"רק חיי נשים נחשבים" .גבר
ישראלי שנופל קורבן למערכות
לטיפול במשפחה – החל מהרווחה,
דרך בתי המשפט ,המשטרה ומוסדות
ההוצאה לפועל – מגלה במהרה
שאין לו זכויות אדם בסיסיות .אין
לו הזכות לכבוד ,לחירות ,לקניין
ולחופש עיסוק – רק לחופש איזוק...
ישנם גברים אלימים .כשם
שישנן נשים אלימות .אבל פעמים
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שמובילה לחוקים דרקוניים
ופופוליסטיים עוד יותר
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מעגל אלים

הנרטיב הכוזב והנבזי מזין עצמו
מעגלית :נשים מבוהלות ש"זיהו
תמרורים" אצות להתלונן במשטרה
על "תחושת איום"; יותר תיקים
נפתחים; הסטטיסטיקה עולה ,עוברת
ניפוח ומשמשת לעוד תעמולה;
שמביאה ליותר פאניקה; שמובילה
לחוקים דרקוניים ופופוליסטיים עוד
יותר; ועכשיו גם יתחילו להסתובב
גברים מאוזקים ,להוכחת מסוכנותם
של גברים .וכך ,יותר ויותר בעלים
ואבות טובים מוצאים עצמם נדרסים
ונגרסים לאפר תחת גלגלי המערכת
המשפטית ומנגנוני השיטור.
ישראל ,מדינה שקיימת אך ורק
בזכות נכונותם של בנינו להקריב
את עצמם על הגנת נשים וילדים

