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 אחד מחברי הקיבוץ סיפר לי

 

שהיה מכור שהלך לעולמו ,    על אחד מחברינו לשעבר  ,השבוע  אחד מחברי הקיבוץ סיפר לי

במהלך השיחה עם  .  "באמצע הברידג' היה עוצר את המשחק לשמוע חדשות"  -  לחדשות.  

ש אותו החבר   קיבוץ,  מזמןלא  ממש  נזכרתי  הזמן   ,לי  סיפרה  מבוגרת  חברת  כל  שהיא 

ל להפסיק  יכולה  ואינה  לחדשות.  ב  צפות בחרדה  ממשיכה  את  חדשות?"  ב  צפות "למה 

את החרדה שלך, למה לצרוך עוד  גביר  שמר ומשאלתי אותה, "הרי ידוע לך שזה רק מ

  הכרחי "בהתחלה זה היה      קורונה" אמרהזמן ה"זה התחיל ב  – שעושה לך רע?"    שהומ

 ".בריאות לי את ה  חרבועכשיו זה כבר מ  ,סגורים בבתיםכי היינו  כל הזמן  לראות חדשות  

  מייד התגייסתי למשימה והעתרתי עליה את מיטב העצות הבריאותיות שלי, כולל הפניה

במיוחד  בלוג משובחמ   רלוונטילפוסט   מעריך  וגם  שאני  להרמת  מהרשת  נהדר    סרטון, 

 ,"זה כמו הרגל רע  -הכנסתי לתמונה     חובב  פסיכולוגכ  החסרים  יכישוריכל  את  .  המורל

  שאלתי   "את יודעת לסרוג?  -  היא לאמץ במקומו הרגל טוב  הרגל רעמ  פטרדרך טובה להיו

לצפות  אולי תשקלי לעבור לסריגה במקום    -  סבלנות  ו   דיוק  ריכוזשמעתי שזה מפתח  "  -

ב הזמן  לי    -"מצחיקן"    ."חדשות?כל  הוותיקה  אמרה  בוהחברה  עטויה   דרכההמשיכה 

פניהנו,    .בשתי מסכות על  חיוך  ביותר  דרך  ה  .לפחות העליתי  כנגד חרדה היא  הטובה 

שגם ממרחק   של הגששים  במערכון הזה  בדיוק כמו  -  בהומור  האלה  להתייחס לכל הדברים

        של ארבעים שנה עדיין רלוונטי.

 

כל נלך לקלפי שוב. גם הפעם נתבקש להכריע מי יוביל אותנו מעבדות לחירות, או ל  קרובב

   אבל  דברבבעלותך 'לא יהיה  -ישלטו בעולם הם מאילו שמבטיחים שאם אותנו  פחות ישמור ה

סגרו ש  אחרי  להם  מי כבר מאמיןאבל    דברים   הפוליטיקאים כדרכם מבטיחיםתהיה מאושר'.  

'לשבועיים   העקומה'.  כ  -אותנו  את  לשטח  מדברים'אותם    די   קהפשי"   מתקופת  'ראשים 

את ראו    –אקלים'  -'פשיזם ישראלי  –פשי"א  הקורונה', נא לא להתבלבל עם  -ישראלי  פשיזם,)'

ים  את שלוותינו בכל אמצעי התקשורת,    , טורדיםאותם פרצופים,  (מה הדבר הבא  ותבינו  זה

 -?והתקשורת  ,את הפלאפונים שלנו  ףמסוקרים אנונימיים מצי ממפלגות והודעות ספאם  של  

ברשת יש מי שקוראים לציבור לוותר על  ם  פה וש  ומועדפים מטעמה.  בעיקר מקדמת אג'נדות

'. אין בכוונתי  המצב  יצביעו זה יעביר מסר מחאה כנגד  10%  כי אם רק  '  -,  ההצבעה בקלפי

  כאן את דעתי על פוליטיקאים הבעתי בעבר  – להטיף ולדבר פוליטיקה, וזה איננו פוסט פוליטי 

ותסלחו לי על   -  אבל הקריאה הזו להימנע מהצבעה כמחאה  -  בפוסט הקודם    ואפילו  כאןגם  ו

גם את אלה ששמים בקלפי פתק לבן אני לא מבין. למה לטרוח ממש מטומטמת.    –  השפה

הם מוחים? נגד השיטה הדמוקרטית? נגד הטורח   הלהצביע אם לא רוצים  להשפיע? ונגד מ

 בין. לה חמצלי כל שנה? לאבבבחירות 

 

מהבוקר עד הערב" המשיך החבר לספר, "ואני   12ערוץ    משמיעה אתבבית רעייתי    נו"אצל

אמפתיה  מלוא הב." השתתפתי  לשמוע חדשותיותר  לא רוצה    -  לקרוא ולשחק  בורח לרשת

גם אני "  .ערוצי האוכל  את  מעדיפהש   הבשלניתזוגתי  לואהבה    מלא תודה  יבילובצערו  

בטלוויזיה   "או רק דברים מהרשת  ומעדיף קריאה" אמרתי לו  וויזיהמבלבט  ותלצפ  ממעט

  סביב מש   עם כל האיומים  ,להיות רגועים  השאין ממש סיב  יםיודעש  מאלה  ואני  ,'החכמה'

המקום הטוב ביותר   -  בעת הזו"  –  " הרגעתי אותו  -אבל בעת הזו  ,ומה שקורה בעולם

  ".הם בורחים האיפומ כמה עולים הגיעו השנהרק תראה  –לחיות בו זה בארץ 

 

https://nutritionfacts.org/video/music-for-anxiety-mozart-vs-metal/
https://www.bitchute.com/video/hC5JeNCFaMNG/
https://www.youtube.com/watch?v=KlJHxZMXIuI&list=PLDhrcOag0KNmS4bhumZF5Ge6AMiOvn6NC&index=7
https://rumble.com/v1mi8b2-98268302.html
https://rumble.com/v1o2v3q-100910582.html
https://rumble.com/v1o2v3q-100910582.html
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/46280.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/44337.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/744042KUQLSX669468.pdf
https://www.gplanet.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95/
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אבל    אותך  הבנואנחנו  "   -  תאמרו להצביע  ,  חייבים  אנחנו  לאמוננו?  -אם  ראוי     - מי 

הבטיחו ציונות אבל   כולם,  ופיגועים  טילים  אבל הביאו עלינוהבטיחו 'יונה עם עלה של זית'    כולם

הבטיחו לנו 'להיות עם חופשי בארצנו' אבל מכרו אותנו    כולם,  יםבחקלאבהתיישבות  ונלחמים  

, או  דברו  כולם אשמים. כל מי שהבטיח ולא קיים  צודקים.שוב  וואלה, אתם    ." בחוזה מושחר

  - עוד    רחיבוות  ,תשאלו  "אז מי כן?"     .לא ראוי לאמון  -  מחדלבבמעשה או    רעה הזול  נתן ידש

סמואל   איתכם. גם  דק צה" , ושוב  !  הם לא מתחלפים  -    כל הזמן אותם פוליטיקאים  אלו"הרי  

ומאותה    -  יש להחליף לעיתים תכופות  שפוליטיקאים הם כמו חיתולים  ה'  טען    הגדול  קלמנס

 .  ..הסיבה בדיוק'

  . אל תצביעו לפוליטיקאיםאם אתם לא אוהבים פוליטיקאים, כמוני,  ו  . אבל אתם חייבים להצביע

  מדמיון   ישר  יותר שכל עם    . אנשיםאנשי מעשה  אוהבאני  ,    לא מצביע לפוליטיקאיםאני  גם  

 עוד  מותר לבקש, ואם  מאשר דיבוריםה אמיתית  ייעשיותר  עם  ,  תעוזהלפני    אחריותעם  ,  פרוע

אז גם קצת ערכים וחזון. כן אני יודע שאני מסתפק במועט. אבל הנדירות של האנשים   -משהו  

 , וזו גם הדרך היחידה לגלות מנהיג שיהיה לרוחנו. הללו בפוליטיקה הופכת את זה להרבה

ה שאני  אני לא מצביע למי שמבקשים לחנך אותי, או כופים עלי לסבול בשם 'הסובלנות' את מ 

  ,יעלי מרחקתמזמן כבר ה    -  הדביקים  וסחטני הרגש   ,והמתלהמים  ,לא סובל. את המסיתים

  חייב  דםכי א  -ולבסוף, אחרי כל הניפוי הזה אני בוחר    ואנשים חלולים לא מהדהדים אצלי.

 . לבחור גם אתם חייבים  -ואם חפצי חיים אתם  . ועצמב ולקבוע את גורללבחור בחיים ו

 

 - לסיוםקטן משהו ו

 -נשימה עמוקה  מליץ לנו לקחת מ תהילים בנבואה מנחמתמשורר 

ד ָלְיָלה -לֹא חַּ    .   ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם   ִתיָרא ִמפַּ
ל יֲַּהֹלְך   ר ָבֹאפֶּ בֶּ ב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים    ִמדֶּ טֶּ     .ִמקֶּ

ָך ף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶּ לֶּ    ִיֹפל ִמִצְדָך אֶּ
יָך לֹא ִיָגׁש    .  ֵאלֶּ

ִביט   יָך תַּ ק ְבֵעינֶּ      רַּ
ה  ת ְרָׁשִעים ִתְראֶּ  ח. -תהילים צא ה   .ְוִׁשלֻּמַּ

        

 

 –ובבניין הארץ ננוחם 

 דן חנוך. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F

