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 [לינק ליוטיוב]

 ,לכולם שבוע טוב

 על חטאים ועל חלומות. הערב אני רוצה לדבר

בנימין נתניהו נגד מעשי השחיתות הבלתי נתפסים של  כולנו כאן כדי להתקומם

כסף ומתנות, בהם  יםרבומעש ,חטאים נוראיים. אלה הם חטאים, ואנשי שלומו

 טחון המדינה.יפגיעה בבאולי גם  הצוללותח, ובתיק ושוחד ושלמונים, תקשורת וכ

 בהם, ועוד יטפלובהם, מטפלים , ברי חקירה וברי שיפוט. חטאים אישייםאלה ו

, מעומק ובהזדמנות זו אני מאחל)ובתי המשפט.  לממשלה המשטרה, היועץ המשפטי

 ...(.433הצלחה מיוחדת למפקד החדש של להב  הלב,

להם בעבודת  , ולעזורהללו גופיםהת אולדרבן אמורות לזרז  ההפגנות שלנו כאן

בתולדות הזה הפרק העגום יסתיים בו  לא ירחק היוםש התקווה היא. שלהםהקודש 

 , מסית ומפלג,וכוחנינהנתן רודן במשך שנים רבות שלט בנו  ומדינת ישראל, ב

מוקדם זה יקרה והלוואי ש. ומושחת יותר מכל מה שאפשר להעלות על הדעת

 יותר מאשר מאוחר. 

 

ילך מעצמו או בלחץ שותפיו, ואולי ממש חשוב.  אלאן ילך? ל. אז נתניהו ילך יפה!

  מי?? בבוא היום אותומי יחליף  ואז מה??בבחירות. 

 האמת היא שלא חסרים מתמודדים.

טובים שבעתיים מנתניהו בפרמטר של שחיתות  למשל,ישראל כץ גדעון סער ו

וכמותם אחרים הטוענים לכתר, כמו בהשוואה אליו.  צדיקים גמורים ממשאישית, 

 לפיד. , וכמובן שקדאולי , בנט

https://www.youtube.com/watch?v=gfIQrd8d5Ao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gfIQrd8d5Ao&feature=youtu.be


אף כגרוע עלול להתברר  כל אחד מאלה שלא נטעה:אבל, חברות וחברים, 

סכנה ברורה טומנים בחובם , אלה שבפרמטרים החשובים באמת מנתניהו

 וחמורה לעצם קיומה של המדינה.

 תנו לי להסביר.

הוא ונשאר בארה"ב,  הגרמנית, אזרחותו על ויתר שאלברט איינשטייןכ, 1933בשנת 

 אשר במדינה ורק אך אתגורר ,בעניין חירהב אפשרות לי יש עוד כל":  כתב

 ."החוק בפני האזרחים לכל ושוויון ,סובלנות ,חירות קיימים בה

 

 הזכויות שוויון חוק בארה"ב חוקק,  1964-, בשלושה עשורים לאחר מכן

 תולדותב ביותר החשובותהנאורות והצהרות , מCivil Rights Act -ה, האזרחיות

 ,עור צבע ,גזע על המבוססת אפליה כל לחוק מחוץ אל מוציא י. הואהמודרנ העולם

 .לאוםו מגדר, דת

 

ה חתמנ ,1948-, בשני התאריכים האלה בין במחצית הדרך בדיוק ראה זה פלא:ו

כמעט מילה  ,לאלה דומים מאד מאדנות שלנו, אשר קובעת עקרו מגילת העצמאות

 מך הזה.שנים למס 70והשנה אנחנו אמורים לחגוג  במילה!

 אמור להרגיש עם זה נפלא, נכון?  וכמוני, ָך, כמוממוצע, כמוְךאזרח ישראלי  נהדר!!

 נפלא??  באמת?!?

 : אנחנו אמורים להרגיש איךאומר לכם 

 רע!  רע מאד מאד!!  

נתניהו ושותפיו בדיוק בכיוון אשר כבר שנים מובלת על ידי  ,אנחנו חיים במדינה

 ההפוך!!

מצפצפת צפצוף ארוך על מסמך היסוד של  ממשלתו של נתניהו בעצם

 כן. ככה בדיוק!המדינה. 

 

 



 : החטאים החמורים ביותרבאים לידי ביטוי  בזהו

 ן והאיטי של הדמוקרטיה הישראלית;מכווההרס ה -

 ;"שוויון הזכויות לאזרחים כולם"ג מושריקון מתוכן של הה -

 של מבקשי מקלט שצבעם שונה משלנו;הגירוש המחפיר  -

 ב התחומים המסוכן בין דת למדינה;ערבו -

 .... ;הזחילה הבטוחה והמדודה להפרדה מגדרית חשוכה ופרימיטיבית -

באופן ישיר  םזה שמכרס ,כולםגדול החטאים  הנוראה מכל,שחיתות ה ובעיקר,.... 

 . הכיבוש הממאיר וגרורותיוה: כמדיננו כיחידים וועקיף בכל חלקה טובה של

, המאסיביתהליך ההתנחלות  ,במקבילו ,שלשה מיליון פלסטיניםמעט השליטה על כ

מביאים איתם כחבילה אחת דיכוי, נישול, אכזריות שלא תתואר, ותחילתו של 

 אמיתי. אפרטהייד

המתבשלות להן בימים אלה, ואשר  תכניות הסיפוחוכל זאת בלי להזכיר את 

 אשר המתקרא אוניברסיטת אריאל,התחילו עם סיפוחו של הגוף האקדמי 

  כולן בחטא המה! ,לבגרות והגעתו ,הורתו, לידתו

 

, אבל בעצמו מושחתהוא  . חוטא ומחטיא את הרבים ,, חברות וחברים יקריםנתניהו

 כולנו.את דהיינו,   .מדינה כולה כגוףמשחית את ההוא גרוע מזה: 

 

 ?ומה מגיע לנומה אנחנו רוצים,   אז מה עושים?

 

 הארץ!ן שייתמו חטאים מאנו רוצים 

 

 נכון?? נכון!!מנהיגים ישרי דרך, נקיי כפיים, אמינים ואמיצים. מגיעים לנו  

 

ממשלה שתפעל להחזרת עקרונות מגילת העצמאות למרכז הבמה.  מגיעה לנו

 !נכון!  ?נכון?

 



מדינת רווחה וחוק, עם חופש דת מלא, אשר נלחמת ללא פשרות  מגיעה לנו

 נכון??  נכון!!בשחיתות שלטונית, במידור מגדרי, באפליה ובגזענות.  

 

ישראל כדמוקרטיה יציבה בגבולות ברורים ומוכרים,  שתעצב את ממשלה מגיעה לנו

מתייחסת כשווה בין היא אשר שולטת אך ורק באזרחיה היא, ואשר לכל אחד מהם 

 נכון??  נכון!! שווים. 

 

מדינה שאחת מהן היא המדינה אשר חיה בשלום עם שכנותיה,  מגיעה לנו

 נכון??  נכון!!  עצמאית.הפלסטינית ה

 

  ?עושים את זה אבל איך  מעולה!

 זה ברור.. הישועה לא תבוא מהמפלגות הקיימות במתכונתן הנוכחיתלצערי, 

 

לאיחוד כוחות אמיץ  מכאן, בדחיפות, ובקול רם וברור,אני רוצה לקרוא  ובכן,

שתמשוך אליה את כל  ,דמוקרטית-מין ברית ישראלית דמוקרטית או סוציאל :וסוחף

מעיניהם, יהודים וערבים לקיומה של המדינה מדירות שינה  האמיתיותמי שהסכנות 

  יחדיו! ממש כן כן, אזרחים יהודים ואזרחים ערבים שהולכים סוף סוף  ‒ כאחד

 במתכונת שתהיה אטרקטיבית גם לצעירים ומצביעי מרכז רבים.ו  ‒

 

, ליטיים בישראלמחדש את גבולות החלוקה של הכוחות הפויגדיר  איחוד כזה

גם גורמים  מר"צ במתכונתה הרעננה וחד"ש, ואולישותפות בין עמוד תובמרכזו 

נוספים מהרשימה המשותפת. אליהם יצטרכו לחבור רבים ממצביעי מפלגות אחרות, 

אשר חרדים לעתיד אלה  ; כל"יש עתיד"מו "כולנו"מ כמובן, וגם "המחנה הציוני"מ

 אך בתוך תוכם אינם מאמינים שמפלגתם היא הפתרון.  ,המדינה

 



השותפים  מובן מאליו שעל לעמוד בראש איחוד ישראלי מרענן שכזה? וכלמי י

צוות הובלה , ולקבל את מנהיגותו של עקרונות מסוימיםלוותר על אגו ועל יהיה 

 . מובחר

 

 ;ציבורי ומנהיגותי אחרגם בעלי ניסיון פוליטי וגם בעלי נסיון זה צריכים להיות בצוות כ

, שמסוגלים להפשיל שרוולים, לפעול, לבנות, נחושיםאמיצים וישרים, ם אנשי

 ולהנהיג.

 

 : מעצמות של ממששניהם . שמות שנירוצים שמות??  הנה 
 

 , למשל.יובל דיסקין

 .טליה ששוןו

 

 עוד??רוצים 

עזור לראויים ביותר והם כבר אינם ראשי מפלגות, ? זהבה גלאוןעמיר פרץ ובמה רע 

וחלקים  החדשההתארגנות רחבה שתכלול כחלק אינטגרלי את מר"צ להנהיג 

 . מהמחנה הציוני

 .ירון זליכה, ואולי יכול להיות רעיון מצוין רביב דרוקרוגם 

מתאימים מאד לצוות ש מהמגזר הערבי נפלאים אישיםישנם הרבה  ,כמובןו

 . עודהז ג'ראיסי ואיימן ראמהזה, כגון ההובלה 

המחשבתי בנוגע לנוף המפלגתי  ןלהתנער מהקיבעו חייבים ,אך ראשית

 משותפתלמפלגה או רשימה  ,מכונן ד כוחותולאח, ולהסכים עקרונית הנוכחי

 נחוץ לנו כאוויר לנשימה.ינוי הדרמטי שוכל להביא לשת, שבאמת

 

 רק אם נרצה באמת, ורק אם נתגייס.אך  אבל אפשרי!!  זה קשה, ברור!

 

 



 יובל, טליה, עמיר, זהבה, ראמז, איימן, ועוד כמוכם:  

 אתם נקראים בזאת לדגל!!

 

 את קינג לותר מרטין השמיע ",םחלו לי יש"  טהמרטי בנאומו, 1963 בולסיום, 

 יום יחיו הקטנים ילדיי ארבעת ולפיו ,חלום לי "ישה: הבא נשכחת הבלתי התקווה

  ."אישיותם טיב פי על אלא עורם צבע פי על יישפטו לא הם בה אשר באומה אחד

הנאום הזה השפיע השפעה קריטית על התהליך שהוביל שנה לאחר מכן לחוק שוויון 

 הזכויות.

 

 לשאול לעצמי ארשה .היקרים בצאצאיי עוסק הוא וגם ,חלום יש הקטן לי וגם

 :לצרכיי ולכופפה ,שלו האמירה את מקינג

 

 יום יחיו נכדיישבעת ו ילדיי חמשת ולפיו. יש לי חלום, ..רים"יש לי חלום, רבותי היק

ְפטּו לא הם בה אשר באומה אחד  ם,דת פי על ם,אחרי יְִשְפטּו לאגם ו ,בעצמם יִשָּׁ

 מעשי עם הכנועה הסכמתם מידת פי על או ,הלאומי םרקע אוצבעם  ם,שפת

 את מלאה קבלה וקבלתם ,אישיותם טיב ,אופיים פי על ורק אך אלא ,ממשלתם

 ."והמדינה העם ברמתהן ו הפרט ברמת ם, הןר כשווה בין שוויהאח

 

 תודה רבה.שבוע טוב, 


