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 ימים נוראים
 בועז שחר

 
רציתי לכתוב מאמר על חנוכה כחג 

על היפוך הנרטיבים הלאומיים ציוני, 

שהוא מזמן, על נאומו של נתן אלתרמן 

 …באירוע היובל של הקק"ל

אבל אלו ייאלצו לחכות כנראה 

 להזדמנות אחרת.

ישנה היום אפילה זוחלת ההולכת 

ועוטפת אותנו במשך שנים. היא 

מקיפה יותר ומסוכנת יותר מכל איום 

איראני והיא מאיימת לכלות את כל מה 

שנבנה כאן במאה השנים האחרונות. 

הכוונה היא להשחתה המתמשכת של 

הספירה הציבורית. לאן שלא מביטים 

שם עסקה  -נתקלים באותותיה

ה עם מקורבים, כאן ביטחונית שמיטיב

יו"ר לשכת עורכי הדין מקדם שופטים 

תמורת טובות הנאה ומעבר לפינה שר 

הבריאות מגן על פדופילית מפני 

 הסגרה למדינתה.

התופעות הללו לא קורות בוואקום, הן 

קורות בראש ובראשונה כי הציבור לא 

  מתרעם.

בפסק דינו של אריה דרעי )שר הפנים 

 הנוכחי(, נכתב כך )ההדגשות שלי(:

אין מדובר בכשלון בודד של צעיר "

שעתה זה נחשף למנעמי השלטון, אלא 

באורח חיים המיוסד על במי שהתמיד 

. לקיחת השוחד השתרעה אדני שוחד

על פני כל חמש השנים שבהן מילא 

. היא תפקידים ממלכתיים 1נאשם 

בפתיחת חקירת המשטרה.  פסקה אך

החל לקבל שוחד בעת היותו  1נאשם 

עוזר שר הפנים, המשיך בכך בהיותו 

מנהל כללי של משרד הפנים או מועמד 

בתקופת  -לתפקיד זה, וגם אחרי כן 

חמש שנות השוחד היותו שר הפנים... 

 1עומדות בסימן חפץ נאשם 

להתעשרות אישית מהירה בדרך של 

 ממלכתיות."עשיית הון מהכהונות ה

והנה, לאחר שחרורו מהכלא והרחקתו 

מתפקידים ציבוריים בשל הקלון שדבק 

בו, הוא חזר לחיינו ומונה שוב לשר 

 . והציבור? יוק.2015-הכלכלה ב

מאיר שמגר, בשבתו כיועץ המשפטי 

לממשלה אמר: "השלטת משפט 

נעשית לא רק למען הענשת עבריינים, 

, ואין אלא לשם מניעת עבירות נוספות

מניעת עבירות כאשר הציבור מאבד את 

אמונו בדרכי פעולתן של הרשויות 

המשליטות את המשפט". אבל מה 

גורם לציבור לאבד את האמון במערכות 

הללו? ראש ממשלת ישראל ושר 

המשפטים)!( מנהלים מלחמה עיקשת 

אז מה אם   נגד מערכת אכיפת החוק.

נגד אותו ראש ממשלה הוגשו שלושה 

ישום בגין שוחד מרמה והפרת כתבי א

אמונים? זה בטח לא קשור. שרת 

המשפטים הקודמת חברה ליו"ר לשכת 

עורכי הדין ועל אף שמרבית החומר 

שנמצא במכשיר הטלפון האישי שלו 

חוסה תחת צו איסור פרסום, ניתן כבר 

לומר שאין חלקה שלא השחיתו יחד. 

 פלא שהאמון הציבורי נשחק?

ת ידה בצלחת. גם התקשורת לא טומנ

במקום לחקור ולחשוף, לבקר ולפרסם, 

היא מונעת משיקולי רייטינג )או 

משותקת מפחד פן תאמר משהו שיוביל 

לסגירתה(, וכבר מזמן שכחה את 

תפקידה כ"כלב השמירה של 

הדמוקרטיה". כך, זמר מפורסם שניצל 

קטינות מקבל כיסא של "שופט" 

שירה, אשתו של -בתכנית ריאליטי

מרת מלמדת אותנו בישול, עבריין צ

ובשם האיזון הקדוש לא ירחק היום 

שעוד יתקיים ב"פריים טיים" דיון 

 בעד ונגד". -בשאלת "רצח רבין

האדישות הציבורית הזו רווחת בין היתר 

בגלל הרפיסות של מוסדות אכיפת 

החוק עצמם. פעם אחר פעם מקלים 

בתי המשפט עם עבריינים, במיוחד 

מגזר הציבורי כאלו המגיעים מה

ופוסקים פסקי דין מגוחכים, או ממהרים 

לחתום על עסקאות טיעון שטובת 

 העבריין גוברת בהן על טובת הציבור.

ומעל כל אלה, עומדת סוגיית כשירותו 

המשפטית של יו"ר הליכוד להרכיב 

 ממשלה.

ב"מדינה מתוקנת" )איזה ביטוי מאוס( 

לא היה כלל צורך לקיים את הדיון הזה. 

היה ברור לכולנו שמי שנגדו עומדים 

שלושה כתבי אישום חמורים מתפטר 

לאלתר והולך להילחם על חפותו. כך 

, כך עם 1974-היה עם יצחק רבין ב

שנה שלמה לפני הגשת כתבי  -אולמרט

 האישום!

 1996-אך נתניהו לא מתפטר. הרי ב

ויתרו לו כבר על הגשת כתב אישום, 

מגזר  אולי ימצא גם הפעם דרך לחמוק

 דין?

ה"שותפות הטבעיות" שותקות. הן 

קשרו את גורלן בגורלו ולא יעזו לוותר 

על מנעמי השלטון )ועטיני השלטון(. כך 

נאלץ "הבית היהודי" )על פיצוליו 

ואיחודיו( לדבוק במדיניות "שטחים 

אתה תמנע מדינה  -תמורת שחיתות"

פלסטינית ואנחנו נבטיח לך את 

מספק מפני  השלטון ואת ההגנה שהוא

 העמדה לדין.

כך ש"ס )ובראשה העבריין המורשע 

והחשוד בפלילים אריה דרעי(, כך 

אגודת ישראל, שהעובדה שראש 

ממשלת ישראל חובב שרצים בעל עבר 

עשיר של ניאוף מטרידה אותה אולי, 

אבל הרבה פחות מאשר הישיבה 

 באופוזיציה מטרידה אותה.

אז למדינה דמוקרטית נותר רק מפלט 

אחד, שמשום מה מעורר התנגדות 

בעיקר בשורות השמאל, שכל כך רוצה 

 -להחליף את נתניהו "דרך הקלפי"

 בג"ץ.

ובג"ץ ייאלץ להכריע, כמו שהכריע 

-בעבר במה שנודע כ"הלכת פנחסי

 דרעי".

 והימים שיבואו יהיו ימים נוראים.

 וייתכן שנחזה ברצח שופט.

ייתכן ונזכה שיהיה זה "רק" רימון 

 על בית המשפט העליון. שייזרק

והאפלה לא תפסיק לכסות אם לא נצא 

אנחנו לרחוב חמושים בנרות להראות ש

 הרוב.

 ואחרי שהאבק ישקע.

 ואחרי שהכל ייגמר.

  נצטרך לקום ולהתחיל לתקן.

 אבן, אבן.

 כי אין לנו בית אחר.

 ואין לנו ארץ אחרת.

 ובבניין הארץ ננוחם.

  



 המכבים של היום

 דור מנה

השתחררתי לפני כמה חודשים אחרי 

, "שובו אחים": ים על מדיםשנשש 

, גל טרור ביהודה ושומרון, "צוק איתן"

מלחמת אזרחים בסוריה. הייתי שם, 

כדובר: צפיתי, ניתחתי, קיבלתי 

ודבררתי. מול כתבים, מול  –דרקטיבה 

משלחות, מול בכירים, וגם ברשתות 

הדיגיטליות של הצבא. שש השנים 

מוסות ומלאות, אבל היו ארוכות, ע

לא ממש היה לי  .השחרור? מהיר

ספק שהנושא, "באנו חושך לגרש", 

הצבא. יביא אותי לכתוב דווקא על 

אור. נו, אתם מצאתי שם הרבה 

יודעים, זה מה שמגרש את החושך 

הוא  אחד מהסיפורים האלה,וכו'. 

את מי  בעצם על תקופה, ששינתה

 .שאני ואיך שאני מסתכל על העולם

בסיפור הזה, אני כבר קצין ותיק. 

הפעם צמוד למפקד אוגדה ברמת 

הגולן. מזה כשנה וחצי, האוגדה שלנו 

מסייעת לפליטים ולחוראנים הסורים 

שמעבר לגדר: במזון, בתרופות, 

בטיפול רפואי בבתי החולים בארץ 

ובמרפאות שאנחנו מקימים על 

. אני לא אצליח לעולם ומעבר לגדר

לסכם את החוויה האנושית 

של מפגש עם סורי, המדהימה הזו, 

אבל אנסה להביא אותה משני 

 2017כיוונים: סמ"פ ומאו"ג. בקיץ 

נפלה בחזקי הזכות לחשוף את מבצע 

"שכנות טובה" לציבור הישראלי 

ולקהל הבינלאומי. הרמנו את מסך 

הברזל מהפעילות שצה"ל ביצע 

שך שנים, ואפשרנו במחשכים במ

ריכוך לבבות, משני הצדדים: חמלה 

ישראלית, והכרת תודה סורית. זו 

 חוויה מדהימה.

בניתי, יחד עם המפקדים באוגדה, 

תכנית תקשורתית שתציג את שני 

הרציונלים המרכזיים של "שכנות 

טובה": הבטחוני והמוסרי. הראשון, 

שווק בעיקר לציבור הישראלי. הסברנו 

בבחינת "עניי עירם שאין בסיוע 

קודמים", אלא תפיסה בטחונית של 

ממש, הגורסת כי סיוע הומנטירי 

מגביר תלות והכרת תודה, ומונע 

התפתחותם של קיני טרור בצידו 

השני של הגבול. בפשטות, מי שבנו 

תלוי בתרופות ישראליות, ובתו 

התינוקת תנויה באפסקת המטרנה 

הישראלית, לא יתן לחזבאללה לירות 

מהחצר. לציבור הבינלאומי, לו 

הסברנו שזו חובתנו, המשרתים בצבא 

מדינת היהודים, לזכור ולא לשכוח. לא 

לעמוד מנגד למול עוולות הרוצח 

שמעבר לגבול, הנתמך ע"י איראן 

וחזבאללה. וזה עבד. למדתי לדקלם 

בפני כל אחד ממאות הכתבים 

שהבאתי לגבול רמת הגולן, את שני 

גשתי כאילו אני הרציונלים האלה, והר

עושה עבודה ציונית של ממש. אבל 

הייתה לי תהיה: מה הם באמת 

חושבים? החיילים, הקצינים, 

הפוליטיקאים. מה הם באמת חושבים 

 על הסיוע ההומניטרי?

אספר על סגן א', סמ"פ  רסיפור קצ

בתל חזקה. הפלוגה שלו הייתה 

פלוגת עתודה, באחד מגדודי הסיור 

 קור.-ים הארדלוחמ של חטיבת חי"ר.

הם ביצעו את עיקר משימות הסיוע 

החלק הצפוני של רמת הגולן: בשעות 

היום שומעים את הפגזים נופלים 

עשרות מטרים בודדות מהמוצב, 

ובלילה, כל לילה, עומדים בקור 

המקפיא על הגדר וסוחבים אריזות 

של מטרנה. מראה מדהים. יום אחד 

הצטרפתי אליהם, מלווה בצוות של 

ההסרטה במטרה להפיק סרטון יחידת 

על בית חולים ליולדות שאנו מסייעים 

לסורים להקים מצידו השני של הגבול. 

העברנו כסאות גלגלים, מיטות טיפול, 

ארגזים על גבי ארגזים של תרופות 

ומזון לתינוקות. הלו"ז, כמו תמיד, 

 –התעכב לתוך הלילה, ואני חששתי 

לא הספקתי לתדרך את הלוחמים כי 

"פ לגבי מה שחשוב לשמוע והסמ

מהם במהלך הפעילות. כשהפעילות 

התחילה, אסף א' את הלוחמים שלו, 

עשרה במספר לתדריך קצר. תאמינו 

לי או לא, אבל מיד אחרי שסיים את 

כל הדגשים המקצועיים ההכרחיים, 

הוא התחיל בשיח על ערכים. אחרי 

חצות, כולם רועדים מקור, והסמ"פ 

רכים: "אתם הזה, מעביר שיחה על ע

פה כל יום. אני מעריך את זה. תעריכו 

על כשאתם למטה אתם את זה. גם 

הגדר, תסתכלו לאחור, תראו את 

ים, ותזכרו על מי אתם אורות היישוב

נים. אחר כך, כשהשער בגדר מג

נפתח, תסתכלו קדימה לעבר החושך 

שלהם. אסור לנו לשכוח איפה היינו 

אנחנו לפני כמה עשורים, נרדפים. גם 

. אנחנו שליט אכזריהם נרדפים על ידי 

נחנו שומעים את הפגזים פה, כי א

נופלים ללא הפסקה, רואים את 

פטריות העשן, ויודעים שיש שם 

 ו להסתכל על זהסור לנאזרחים. א

מהצד". שאלתי את החיילים שלו, 

בסוף הפעילות, אם זה ככה בכל ערב. 

הם צחקו, חייכו, ואמרו לי: "כל ערב, 

 לוחמים. כל ערב".

סיפור שני לוקח אותי כמה חודשים 

קדימה, בואך האביב. החורף ברמת 

הגולן קשה. וההפוגה הקצרה 

בגשמים אפשרה למשטר הסורי תוך 

לכבוש חלק גדול  זמן קצר מאוד

מרמת הגולן שנשלטה על ידי 

המורדים. הסורים שיוועו לעזרה. 

התחלנו להעביר אספקה בכמויות: 

מעילים, כפפות, שקיות חימום, דלק 

לגנרטורים. כפר אחד, למרגלות 

החרמון, סבל במיוחד. את האספקה 

שלהם הם היו רגילים לקחת בשיירות 

של פרדות, שטיפסו בלילות הקפואים 

עלה ההר. השלג הכבד שירד במ

אותה השנה הקשה עליהם במיוחד, 

ומספרי ההרוגים טיפסו עוד ועוד. ואז 

הגיעה הבקשה: אנחנו הולכים 

. חלצו אותנו". במשך מספר להכנע

ימים פיקוד הצפון כמרקחה. איך 

, באמצע הלילה, אנשים מחלצים

במזג אוויר סוער, מההר? אבל 

ב בצה"ל, כידוע, אין אי אפשר. ער

המבצע, ולאחר שנדחה פעמיים בגלל 

השלג, נכנסתי לבוש מכף רגל ועד 

ראש לרכב של מפקד האוגדה. אספנו 

אותו מהבית. הוא עלה הרכב 

מהורהר. סיפר לנו על ויכוח שהיה לו, 

עם אדם קרוב, שטען כי זה לא 

תפקידנו לסייע להם. מהר מאוד 

שלנו  תהמרכזי התשובהחילצתי את 

לו? אמרת לו רת : "אבל אמלטענה זו

הוא הסתובב  "שזה אינטרס ביטחוני?

אלי, נעץ בי מבט, ואמר: "אתה 

הוא . שלא ?". עניתי לו שודאיצוחק

חייך ואמר: "זה לא העניין, ולא על זה 



זה ממש לא מה שעניתי. מה הויכוח. 

שאנחנו עושים פה, זה לעמוד מול 

 בשוחריטבח, של רוצח המונים 

דים יהיו חופש. אנחנו דואגים שהיהו

בצד הנכון של ההיסטוריה". שלוש 

שעות אחרי, אנחנו עומדים בקור 

המקפיא, העז ביותר שחוויתי אי פעם. 

החיילים מבצעים בידוק בטחוני, 

ומחלקים שמיכות לסורים. לאחר מכן 

 .שולחים אותם למקום מבטחים

התשובות שקיבלתי מהלוחמים 

הפשוטים ביותר, ועד המפקדים 

מילאו אותי בגאווה הבכירים ביותר, 

שלא נחה עד היום. דווקא בחג 

החנוכה, רצוי שנזכור שהאנשים 

ים, האלה, נמצאים בכל מקום: ערכי

נועזים, יוזמים. במקרה הזה הם 

 לובשים מדי צה"ל, באחרים לאו.

עבורי הם היו תזכורת למשימה, 

למטרה, לערכים הנעלים שבעבורם 

לבשתי מדים. היום הם דוגמא בעיני 

ות, אזרחות טובה ואהבת למסיר

 המדינה.

היינו בצד הנכון של ההיסטוריה, וזה 

 חתיכת אור!

במהלך שנות הלחימה בסוריה 

סורים  5,000-הועברו טופלו כ

ילדים.  1,300בישראל, מתוכם 

 טון ביגוד, 350,000 -הועברו כ

 49,000 ארזי טיטולים, 180,000

ארזי  25,000-, מעל לארגזי מטרנה

טון מזון, מעל  1,700, ציוד רפואי

 למיליון ליטר דלק, מאות אוהלים

במהלך שנות  עשרות גנרטורים.ו

הסיוע לא בוצע פיגוע אחד מתוך 

 האזורים להם סייע צה"ל.

 

 

  



 

ארגון הבוגרים של תבור פותח השנה קבוצות לימוד  
לבוגרי מכינות במגוון נושאים, מתוך רצון וגעגוע לתהליך  

 למידה משותף ומשמעותי.

חברה עם מרצה קבוע ברמה   20מדובר בקבוצה של 
הגבוהה ביותר לשמונה מפגשים לאורך השנה) אחת  

 שקלים. 500לחודש( בעלות של 

 להלן הקבוצות הקיימות:

קבוצת לימוד עם יהונתן טוקר בנושא טקסט   .1
 וקונטקסט בתל אביב וקבוצה נוספת בבאר שבע.

. קבוצת לימוד ציונות בת זמננו עם עמיחי שיקלי בתל 2
 אביב

 . קבוצת לימוד פילוסופיה עם ד''ר דני טנא בתל אביב3

. קבוצת לימוד כלכלה ודמוקרטיה עם עילם לשם מנכל  4
 בתל אביב. 2050ארגון 

גישות מתקיימות בימי חמישי בערב או שבת בערב הפ

 ��ולכן פתוחות לכולם , חיילים סטודנטים וכו

 0545612624נועה  -ליצירת קשר


