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 61אחוז :שרון גילה מנהיגות
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 53אחוז :בניײַהנוער
הש"בחים פגעו בתדמית
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רפי גינת

יהודי לא
שופך
חומצה
על יהודי

עמדתי שם אתמול ,על רחבת ביתײַהכנסת
בכפרײַדרום .עמדתי בתוך חבורת שחוריײַהמײַ
דים של משמר הגבול שהתכוננו לפריצה .והרגײַ
שתי שייך.
הסתכלתי לשחוריײַהמדים בעיניים ולא ראיתי
שנאה .מדיהם היו רטובים ,ספוגים בצבע לבן ,מריײַ
חים מנפט ומזיעה .הם עמדו שקטים ודרוכים ,סופײַ
גים חפצים ומילים — ושותקים.
למעלה ,על הגג ,ראיתי את בריוניײַהכתום,
חבורה פורעתײַחוק של מאות צעירים ,שצורחים
ושרים ונושאים את שם ה' לשווא .אני לא מכיר
שום מצווה יהודית שמתירה ליהודי לזרוק רעל על
פניו וגופו של אח יהודי .הרבה שנאה הייתה שם
למעלה ,על הגג .שנאה לחיילים ,שנאה לשוטרים,
שנאה לכל מי שלא מסכים להיות משיח כמותם.
כאשר הם שרו את התקווה ,עמדתי למטה והתבייײַ
שתי.
לידי עמדו שלושה רבנים ,מביטים בתלמידיהם
שיורים חומרים כימיים בחיילים .מביטים ושותײַ
קים .עומדים ולא נוקפים אצבע .מדוע לא דיברו
עם נוער הגגות? מדוע לא אמרו להם :די ,מספיק,
רדו מהגג?
„הם לא שומעים לנו” ,אמר לי אחד הרבנים.
אז מה שווה כל החינוך שהענקתם להם ,אם זאת
התוצאה — שאלתי .לא קיבלתי תשובה.
)המאמר המלא בעמ' (2

כוחות מג”ב
ברגע הפריצה
לגג ביתײַהכנסת
בכפרײַדרום
)צילום :איײַפי(
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הרצפה הייתה מלאה בשמן.
זרקו עלינו מכל הבא ליד:
תפוחיײַאדמה ,בצל ,טרפנטין ,צבע,
ממרחי שוקולד וניירות טואלט.
אבל מה שהפחיד אותי יותר מכל
היה החומר הצורב שגרם לכוויות.
לא יכולתי לראות כלום

אני הולך להוציא את הבן
שלי .אכנס אליו הביתה לבד.
קשה לו ,ואפשר להבין אותו .הוא
לא מתנגד לפינוי ולא תיכנן להתנגד.
אבל הוא נסער .עכשיו ,כשפינוי
שירתײַהים נגמר ,נצטרך לאחד את
כל המשפחה

פינו אותנו לאשקלון באמצע
חגיגת יום ההולדת שערכנו
לתאומות שלנו בנות הײַ .3הספקנו
לקחת רק את הזרים על הראש.
הילדים בהלם .עכשיו אין לנו מכונת
כביסה ,והכביסה כאן בתשלום .ומה
יהיה על ביתײַהספר?

רס”ר יוסי אטיאס ,שוטר במג”ב

אלוף יפתח רוןײַטל ,מפנה את בנו

בת שלום דרין ,מנווהײַדקלים
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