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  ד"בס

ק "במוצש 6בהפגנה מול כלא  שנשאתידברים 
  .אור לז' באדר, א"פרשת ויקרא התשע

ה אמורה להוות תמיכה בחייל שהייתזו הפגנה 
צורה  דבר פו שללבשה בסו ,ו"שמעון וייזמן הי 5 

  של מחאה נגד הטבח באיתמר

  

  ,קהל נכבד

במקום זה למחות נגד העוול הנורא  ערבהתכנסנו ה

היקר חייל ה כלפי מסויימיםשבוצע על ידי גורמים  10 
באשר מחה נגד הריסת ביתו. שנעצר רק מן זוייעון מש

, אלא של מחאתנו המקוריתזו הייתה המטרה העיקרית 

שנכנסנו לחודש אדר, ובמיטב המסורת של עשרות 

, עמלק דורנו הראה שהוא חי וקיים ,השנים האחרונות

אנשים, נשים וטף , והוא ממשיך לטבוח ובועט נושם 15 
שמית הפגרומיסטית הידועה יבמיטב המסורת האנט

זה ו ,ר אחדדהיש להזכיר שכמעט אין חודש א באיזורנו.

לא הראה עמלק דורנו ש ,מאז תועבת הסכמי אוסלו

שכח ולא מתכוון לחדול משפיכות דם לא שבאצבע 

יהודי. אינני חושד באותן חיות בדמות אדם שהן יודעות  20 
ברור לי שהקב"ה מסמן לנו  ,מהות חודש אדר, אבל כרב

ו ערפאותם הסכינים הארוכות שעם מי יש לנו עסק. 

פתחו בטן  ,רגלייםוידים כרתו , ושיספו גרונות ראשים

שוב הראו  ,ןועוד שאר זוועות בתרפ"ט בחברו

זוכה לאותה תמיכה היא ו ,כהתהשמיומנותם לא  25 
תממים מראים ישרק מ –ה נוראה זו זווע באיזורנו.

עצמם מופתעים ממנה, כאשר יש לה וותק של מאות 

בשנים, הופכת את מחאתנו למחאה מסוג אחר 

ה, אלא מחדדת את תומעצימה אלחלוטין, והיא לא רק 

 30   באו לזעוק אותה.הקריאה שבטוחני שכל העומדים כאן 
לחייל היקר מחטיבת כפיר היושב בכלא על שמחה נגד 

הרס ביתו בלבד, אנו אומרים חזק ואמץ אל תערוץ ואל 

תחת כי עמך ה' בכל אשר תלך. צדקת למחות, וכל אדם 

נורמלי היה נוהג כמוך. אדרבא יכול עם ישראל להתפאר 

באנשים כמוך, שעל אף שהצבא והמשטרה הורסים את  35 
לשרת בצבא זה.  –ובצדק  –ממשיך בכל זאת הוא  ביתו,

רק ממשלה אטומה, חסרת שכל, חסרת עמוד השדרה, 

א את ופחדנית וכנועה, יכולה לבצע פשע כזה, לכל

המוסרים עצמם על הגנתה ועל הגנת ארץ מלודתנו 

 40 תתול נתן לנו לדורי דורות לוקינושהיא ארץ אשר ה' א
שעל אף שממשלת שמעון, . דע לך ידי אוייבינובאותה 

עמוד השדרה זרקו אותך רי סישראל וחלק מחבריה ח

לכלא, בניגוד להם עם ישראל עומד מאחוריך, מבין אל 

רגשי לבך, מבין את התקוממות שלך נגד העוול שבוצע 

בתך בכלא היא ישיבה בכלא של כל אלה יכלפיך. יש 45 
שא"י יקרה לליבם. כולנו אתך ולצדך, ובאים לומר לכל 

את ו, שממשלותיו האחרונות איבדו כולן את הדרך ,העם

'מדינת ישראל' הפך אצלם לחזון החזון הציוני של 

מפוקפק של חזון 'מדינת ישמעאל' בתחומי א"י, ארץ 

 50  אבותינו, ארץ ה', ארצנו ההיסטורית. 
אבל סבלך ונסיונך הקשה, נהפך היום לקטן ביחס לסבל 

הגרונות  טבח באיתמר.בעקבות השל עם ישראל כולו 

השסופים של אנשים נשים וטף, לצערנו הפסיקו 

אחרי עשרות שנות טרור,  120להפתיענו אחרי 

אוטובוסים שמפוצצים אותם על כל נוסעיו, אנשים  55 
כרוני עיוורון בת ונשים וטף. רק ממשלות ישראל המוכ

מה מצפה ראש  ליחות להבין עם יש לנו עסק.צאינן מו

'! אמור הממשלה כתוצאה מהטבח? 'גינוי חריף בעולם

לנו כב' ראש הממשלה: האם גינוי ישיב לחיים את 

ההרוגים? תפקידך איננו עוד תפקיד גלותי. הנך עומד  60 
ועל תקן זה חובתך איננה לצפות  ו,בארצ בראש עם ה'

כבר כי וי שלא יבא, ואף אם יבא יהיה מאולץ, נלגי

יצאנו ב"ה מהגיטו. תפקידך איננו לבכות ולגנות, אף לא 

אף אם תתפוס אותם הם  כי –לתפוס את הרוצחים 

מעט ו ,ושאר מטעמים לבשר כבשבבתי הכלא שלנו יזכו  65 
תפקיד של שרים בממשלה שאתה מנסה ללאחר מכן 

, אנו זקוקים לראש ממשלה המגן על עמולהקים להם. 

אתה מגנה את 'תג המחיר', ואפשר להבין  המונע טבח.

יכול להביא ללקיחת החוק לידים  'תג המחיר'אותך, 

מה אתה מצפה בצורה פרובלמטית ביותר. אבל  70 
לא רק  ,הצבא בו הם משרתיםחיילי מאזרחים החשים ש

בינתיים  ,הםליעיורים מפקירים את בטחונם, אלא עוד 

, והיד עוד נטויה בטווח אפס על פי הוראתךכדורי גומי 

דך ממלא יצמדוע אינך מו ?!לאימונים בכדורים חיים

עם ממשלתך 'תג אתה חובתך, קרי, מדוע אינך קובע  75 
 נים על עם ע"י בניית מדינה לאוייבינו!ילא מגמחיר'?! 

 ,ולא מקימים צבא בארץ עצמאית כדי לשבת במגננה

ביצוע טבח. כל עם  לאחרולרדוף בלילות אחרי פושעים 

דוקא  ,המכבד עצמו קובע לאוייביו תג מחיר גבוה ביותר

של זו כל משמעות . 1הישנות הרשע והפשע כדי למנוע 80 
החזר  .לאורך כל ההיסטוריה המלחמות המוצדקותכל 

שראל מאזן ההרתעה. אל תתחנן לפני טובחי ילעם 

נערות צעירות במעלות שישתמשו בטרוריסטים 

המחופשים למשטרת האוייב כדי להשיב לנו את 

הביטחון. הם שואפים להיעלמותנו מהאיזור? התגובה  85 
 גב בהלאמתצריכה להיות ברורה: לכל טבח כזה ה

 רו לחיות אלהסמדונם משטחי א"י שנ 100.000 לפחות

ם אלפי דירות שבנה ו, בנדיבותן החולניות של קודמיך

חזק את הקם בהן תעשיות עתירות ידע, וכך תלציעירם, 

 90  רחיק את האוייב מעיירותנו.תבתנו כאן וייש

                                                 
. ואל תאמר שאני נבא לעודד שיטת 'תג המחיר' בידי אזרחים.  1

אני דורש ממך לנהוג אתה בשיטתץ 'תג המחיר' בשם אלא  לא.
 האומה כולה, כדי שדמנו יחדול להחיות הפקר כבגלות בארצו.



2   

ם באמרך 'הטרור לא יקבע את גבולות יהנך מגיב בינתי

הממשלה, אל תזלזל ישראל'. בבקשה אדוני ראש 

עם ה'. עם חכם ונבון הגוי הגדול של  הבאינטליגנסי

את גבולות כבר שהטרור קובע שנה  120זה הזה. 

כל הזמן, וללא  ול ות, וממשלות ישראל רק נכנעישראל 5 
, ואנו אזרחים 'רשות'בושה. הטלת את האחריות על ה

ועל מטילים את האחריות העקיפה על ממשלתך 

שבמקום לספק הגנה , חסרות האחריות החלטותיה

לומר זאת, אתה  . צר לנונחושה, עוסקת בשלום מדומה

אבל  טב בהיסטוריה,ימשפחה המבינה הבהתחנכת  10 
אתה  זוהיסטוריית ו ,כנראה שכחת 'גירסא דינקותא'

מחי יד ובחתימה על משלה את עצמך שתוכל לשנותה ב

'הסכמי חייבר' הידועים פיסת נייר במיטב המסורת של 

'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה' אמר כבר . לשמצה

כניעה בלתי פוסקת בפני א בלוש שלנו, והמשורר הקד 15 
צליח. כל וכל להת ,אנטישמי מהעולםכל זב ומצורע 

תמחות משטרת ישראל להנסיונות ממשלתך בשליחת 

בכל כוחות ביריית כדורי פלסטיק על יהודים הנאחזים 

העם כולו לדורותיו באדמת השאובים מרוחו של נפש 

. אנו קוראים לך להתעשת, לפקוח לא יועילו ,קודשנו 20 
אנו מזכירים לך ש'אל  ,עיניים, ודוקא בחודש אדר זה

'. כי טוני בליירת אובמה או בית תדמה בנפך להימלט בי

רווח והצלה יעמוד  ,החרש תחריש לכאב העם הזה

ליהודים ממקום אחר. הוא יזמין לנו איזה שהוא מרדכי 

פריצים  ,שאינו נכנע ואינו משתחווה לפני פריצי ארץ 25 
ויושיענהו מתוך  ,המגלים את עויינותם לעם נצחי זה

, ם נבחר ונפלא זהאמונה בכוחות אדירים הטמונים בע

    . ושמחה וששון ויקרוליהודים תהיה אורה 


