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 מלחמת אזרחים 

ב  השבוע אזרחים.  למלחמת  שיוצאים  בטלוויזיה  פעור הודיעו  לשעבר    פה  קודקודים  שמעתי 

מילואיםמגייסים   'ההפיכה המשטרית'  טייסי  נגד  פקודה   , למלחמה  סירוב  פה  בהבל    ומכשירים 

וחובה עלי להתגייס להציל את המולדת. לא    חמור הבנתי שהמצב  כבר  . כאן  למען הדמוקרטיה 

את  גם  ו,  עדם לחפש את הנעליים האדומותעליתי לבויישות  אך עם הרבה נחבלי רגישות    . היססתי

מי מביא  לשאול  , ו אם קיבלו כבר צו שמונה בדוק  הפנקס עם המספרים של החברה מהמילואים ל

לתקיפת    תוכניות מאולתרות  יןכהתחלתי לה, עד שתתבהר לי תמונת הקרב,  בינתיים ל  .ערכת קפה 

לטנקים שיעלו  תנועה   יציר  פתיחת   . בדיוק כשהגעתי לקטע שלמועדפים במלחמת אזרחים  יעדים

רעייתי    -בדיוק אז    -  נבחרי הציבור  חסימתכוחות לה  את  למקם   כדאי איפה    שקלתיעל הכנסת, ו

לארוחת הערב    מרק עדשיםשקשוקה טבעונית או  -אני מעדיף    מה 'הפסקת אש' ושאלה    על    הכריזה

 .מה שחייב אותי לדחות את הגיוס –

עם כל המחאות    האחרון פונים אלי לא מעט חברים ושואלים לדעתי באשר למה שקורה בארץ בזמן  

שאני בהחלט בעד הדמוקרטיה, ודמוקרטיה 'מהותית' כפי שאני מבין אותה,      שיבאני מ  לכולם.  הללו 

הפעמים אני נשאל   "..מי   בכל . לטון באמצעות בג"ץ ולא ש  היא שלטון העם באמצעות נציגיו הנבחרים 

ותמיד אני עומד נדהם מול הבורות של אנשים. על הג'ינג'ים לא צריך  יגן על הג'ינג'ים אם לא בג"ץ.."  

הם יותר טובים מהבנות מגוש קטיף? או מתושבי   , להגן.  מה פתאום שבג"ץ יתערב למענם? למה מה

מי קבע  דרום תל אביב? או מסתם אנשים עניים באיזו שכונה ישנה שעושים להם פינוי בינוי בכוח..?  

לפני    ארץלא היו ג'ינג'ים ב מה,  ולמה כולם חושבים שהם בסכנת הכחדה..?    ! שלג'ינג'ים יש זכויות יתר?

והם לא    , איזו בורות של אנשים  -    !  ? ..עליהם  ר ושמתחיל ל ית והשבג"ץ נכנס להיפר ונטילציה אקטיב

  .מתביישים בה כלל וכלל

בל יש אחד ששמעתי לא  א . מהבלוג הזה בעבר  ואת זה יודע כל מי שקרא ,לא אוהב פוליטיקאים.   אני

'שומר   לפודקאסט שהתראיין ', ארכיטקט המזמן שהותיר בי רושם אחר. מדובר בשר המשפטים יריב לוין, '

הסדורה בהומור מכאיב  מזמן לא שמעתי פוליטיקאי שמדבר לעניין ומציג את משנתו    . סף' של גדי טאוב 

של שכננו   המצוין בתחקיר  , צפו גם חרי שתצפו בראיון הזה  או  .שבה את ליבי רגשיות.    פולציות בלי מניו

  פי כ  -  '  14  מטללים עקיבא ביגמן, על המהפכה המשפטית ותולדותיה ששודר לא מזמן 'בערוץ הרעל

דעה  'ה  זו  מחשבה החופשיתמה שמרעיל את הלהערכתי,  .  אחד   ולא בצדק חבר קיבוץ  ו תו כינה אש

  . שאו ציונה נס ודגל בכיכר הקרובה אליכם   -להם  מסר אחד    שרק   שמהדהדים כל שאר הערוצים  'אחתה

  ה תעמולה  שידורי  מזכיר את   .  דעות שוליות של 'אנשים אחרים'על  יקר  מסך    בזבז זמןל  איןו  דוחקהזמן  

על דמוקרטיה וחופש    גבוהה הם מדברים גבוהה      אחריהן.שזה קורה  רק    – המפלגות לפני הבחירות  של  

  סטנדרטים פיות סותמי.  הם רקמסתבר שאבל   – הביטוי 

ת  וצה מלחמ ר  ההיא. לא  הרעה  החלטת הקלפיסיום , אני רוצה להודות לחברים שהפכו את  לפני  

 ...אני בוחר בשקשוקה טבעונית  -בעד הג'ינג'ים  ולא יוצא להפגנות   אזרחים 

   –  הדמוקרטיהבעד בכיכר לכל אלה שמסיתים   קטן לסיום  משהוו

ן שְֹׁפִטים  ".. יָך-ְלָך ְבָכל-ְושְֹׁטִרים, ִתתֶּ  )דברים טז יח(   .."ְשָערֶּ

והשני  ,  , לא הם יבחרו את עצמםןאת השופטים אתה תית   -  אחדהזה. ה  י ו יושני דברים ניתן ללמוד מהצ 

 לא בכיכר.   משפט עושים בשערים -

 

  –ובבניין הארץ ננוחם 
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https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/948470QAWRYD873897.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VLMW5m_hzXo
https://www.youtube.com/watch?v=yWli5GPTlIc
https://mida.org.il/2023/01/25/%D7%91%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA/
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/252019WGBXEJ177445.pdf

