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 כי זו המדינה הכי חופשית בעולם. אין לנו אפילו גבולות מוגדרים. .1
 הצבא שלנו הוא החזק, המוסרי והיעיל בעולם, ושאתה הצלחת להתחמק ממנו.כי זה ממש מרשים בחורות כשאתה מספר להן ש .2
 כי ישראלי אמיתי הוא כמו סברס: עוקצני מבחוץ ו... זהו. עוקצני מבחוץ. .3
 בגלל הכנרת. איפה עוד בעולם היה אפשר לצלם את "אבא גנוב"? .4
 קיפה במקרה שמאוד ממהרים לחברכי רק לנו יש נתיב מיוחד בצד ימין של הכביש שמסומן בפס צהוב, שנועד לע .5

 או לסרט.

 כי אנחנו מעצמה כלכלית, ענף הייצוא הכי גדול שלנו הוא מוחות. .6
כי רק כאן אפשר לראות אנשים מתווכחים עם הג'י.פי.אס, "אתה לא מבין כלום יא אפס! זה כאן ימינה!... אה, ממתי זה אין כניסה פה?  .7

 אני נשבע לך, זה הג'י.פי.אס היטעה אותי בכוונה, מהרגע הראשון הוא לא סבל אותי".לא, זה טעות בשלט כנראה. אדוני השוטר, 
 כי המבטא הישראלי הוא הדומיננטי ביותר בעולם, לא סתם שחקנים ישראלים לא מצליחים בחו"ל. .8
עוד צבעים, הנפת דגל הדיו כי הדגל שלנו כחול ולבן. וגם הדגל של יוון... ושל פינלנד. מזל שהוא רק כחול ולבן, אם הוא היה משלב  .9

באום רשרש היתה עלולה להסתבך: "טוב, תשיג לי סדין לבן, דיו, חמוציות, כורכר, דשא ושושנים, תביא גם כד חרס ופטיש לכתוש 
את הכל כדי לייצר את הצבע הנכון... מישהו יודע איך נראה בדיוק 'ירוק עתיק'? אתה יודע מה, עזוב את זה, בוא נכתוב ישראל על 

 בריסטול ונגמור עם זה".

 כי רק בישראל הוכרז יום אבל לאומי כשנשרף סניף של איקאה. .11
 כי אנחנו מדינה יעילה מאוד, אנחנו מנצלים את משאבי הטבע שלנו עד תום. .11
 כי הציפור הלאומית שלנו היא הדוכיפת. נכון, לאמריקנים יש נשר, אבל הוא קירח ונכחד. .12
 בעולם וליהנות מהספק שלא שונאים אותם רק בגלל שהם יהודים.כי רק ישראלים יכולים להסתובב  .13
 כי רק לנו יש את היכולת לנהל שיחה מבלי להזיז את העיניים מהאייפון. .14
 כי איזה עוד עם מחזיק במטבח מכשיר מתוחכם כל כך שמצליח להחדיר גזים למים? .15
לענות על כמה שאלות בבקשה?", "האמת שאני באמצע  אחוז מהישראלים תמיד נהנים לענות על סקרים, "שלום, תהיה מוכן 75כי  .16

 ניתוח, אבל יאללה", "אפשר גם בפעם אחרת, כשתרגיש יותר טוב", "זה בסדר גמור, אני המנתח".
 כי מחוץ לישראל אסור לעשות מנגל על אי תנועה. .17
 ודא שהחורף באמת הגיע היא קרמבו.כי בניגוד למקומות אחרים בעולם, שם החורף מתחיל כשמגיעים הגשמים, כאן הדרך היחידה לו .18
 כשמתפרסם על זה דו"ח. -כי יש כאן עוני רק פעם בשנה  .19
 כי רק אצלנו הטייסים כל כך נלהבים ממחיאות הכפיים, שהם חוזרים להדרן. .21
חנו כי אין לנו משפחת מלוכה ואנחנו לא זוכים לראות חתונות רבות טקס, אבל בכל שבוע אנחנו מוזמנים לברית של משפחה שאנ .21

 ממש לא מחבבים באולמי הנסיכה בירוחם.

 מגיע להופיע כאן. אנחנו כמו הקרחון שאליו מגיעים כל זקני עסקי השעשועים למות. 1982כי כל מי שעסק במוסיקה לפני  .22
 בגלל ה"שנקל". הצלחנו לייצר מטבע יותר יקר משוויו הממשי. .23
 ברגע שאתה מספר לו שאתה מישראל.בחופשה בחו"ל  85כי אין משהו מספק כמו הבעה של גרמני בן  .24
כי אנחנו מנצחים את האיראנים בכל מסגרות הספורט שבהן אנחנו נתקלים בהם )נכון, הם לא מגיעים לתחרות ואנחנו מנצחים  .25

 כל ניצחון הוא ניצחון!(. -בצורה טכנית, אבל עדיין 
 כי אצלנו הסטודנטים פחות בעניין של מהפכות ויותר בעניין של כוסיות. .26

לל השירה בציבור. מדי פעם יכול להתקבץ יחדיו המון רב שאינו יודע לשיר ולאחד כוחות. איזו עוד מדינה היתה מאשרת זוועה בג .27
 כזו ברבים?

כי כולם כאן מאוד ספורטיביים. אנשים מאוד שמנים ורעועים פיזית הולכים בכל בוקר ממש לאט בפארק. זה כמו לצפות בנדידה  .28
 של לווייתנים.

חולים על גאדג'טים ומתפעלים אותם בעיניים עצומות ועם יד אחת קשורה. אבל תנו לנו להרכיב שולחן מאיקאה ואנחנו  כי אנחנו .29
 נשארים עם הבורג ביד.

 כי לפי הסטטיסטיקה לכל ישראלי רביעי בערך יש סיכוי לזכות בפרס נובל. .31
אחוז" מתכוונים ל"כדאי  99וכשאומרים שמשהו יקרה " אחוז" הכוונה "פיפטי פיפטי", 111כי רק אצלנו כשאומרים שמשהו יקרה " .31

 שתשכח מזה".
 כי הפוליטיקה כאן מרתקת ומאתגרת. למשל, המפלגה שזכתה ברוב הקולות בבחירות יושבת באופוזיציה, זר לא יבין זאת. .32

 כי אם ישראל מספיק טובה בשביל יתוש "הנמר האסיאתי", ברור שהיא מספיק טובה בשבילי. .33

  סיבות להיות ישראלי  65 



 .1החמאס, הג'יהאד האיסלאמי ואל?קאעידה בחרו בישראל כיעד מספר כי אנשי  .34
 בגלל ירושלים. אין מקום כזה בעולם כולו. קדושה, רוחניות, צבעוניות, בית"ר. .35
בגלל האקדמיה ללשון. אני לא מכיר עוד מדינה בעולם שעדיין מחפשת מילים חדשות, שאפו! זאת אומרת בראבו! אני מתכוון...  .36

 כיפאק היי?
 לל השמחה לאיד. אנחנו עושים את זה יותר טוב מכל אומה אחרת. בואו ללמוד מהטובים ביותר.בג .37
 כי האבולוציה כאן בתאוצה מתמדת. בתוך שנה אחת לכל הגברים בישראל כבר אין שערות על החזה. .38
אבא ליד ההגה, מאכילים  כי הספארי ברמת גן הוא אטרקציה בינלאומית, רק שם אפשר לראות ילדים בני שנתיים על הברכיים של .39

 בת יענה בבדל סיגריה בזמן שאמא עולה על קרנף כדי לצלם.
 בגלל שלום חנוך, אריק איינשטיין ומאיר אריאל. .41
 בגלל הנגב. רצועת ההגנה שלנו במקרה שמשהו משתבש בכור בדימונה. תודה נגב. .41

 כי אין כאן עבריינים! שלחנו את כולם לארה"ב. .42
 נים ועושים על האש באותו המקום.כי רק אצלנו מאכילים יו .43
 כי רוב עונות השנה הן קיץ. .44
 בגלל הסביח. רק פה אפשר להזמין סביח מאדם שבאמת קוראים לו סביח. .45
מהעבודה, אבל אין דיונה  3כי לכל ישראלי יש רכב ארבע על ארבע. אמנם זאת מאזדה  .46

  שהיא לא יכולה לצלוח.
 ל לשמוע שפעם היה פה פרדס.כי בכל מקום שאתה נוסע עם אבא שלך אתה יכו .47
 כי רק בישראל חוסכים מהציבור את העלויות הכרוכות בהעפלה למונדיאל. .48
 כי אחרת לא היינו מכירים את היצירה "ארטיק, קרטיב, שוקולד בננה" של צביקה פיק. .49
 בגלל ניסוי צופרים. נחמד להיות באמצע שנת צהריים ואז לחטוף התקף חרדה. תודה לפיקוד העורף. .51
רק אצלנו תמצאו מקומות קדושים לשלוש הדתות המודרניות החשובות: אל אקצא למוסלמים, קבר ישו לנוצרים ופארק הדינוזאורים כי  .51

 ליהודים. -בסינמה סיטי 
כי להיות ישראלי זה להצהיר שאף אחד בעולם לא יגיד לנו מה לעשות ואז לייבא נגיד בנק מאמריקה, מאמן נבחרת מצרפת  .52

 ה.ומלבישות מאנגלי
 כי יש לנו כביש אגרה לתפארת, ועכשיו כולנו משלמים על דרך רבין. .53
 כי למרות שבכל חור בודקים אותך באמצעות גלאי מתכות, עדיין גנבי מתכות מצליחים להתפרנס כאן בכבוד. .54
בגלל עגבניית השרי. פיתוח ישראלי יוצא מן הכלל. יום יבוא ונצליח לפתח  .55

 עגבנייה בגודל סטנדרטי.

רק  -עוד תקבל תחושות של חמימות בלב ושאולי בסוף יהיה בסדר  כי איפה .56
 .1מדבר קטן כמו הצצה בקצה של זנב מטוס כשאתה חולף ליד נתב"ג בכביש 

כי כל ישראל ערבים זה לזה. בלי ציניות. ברגע האמת כולנו מתייצבים זה לצד  .57
 זה.

 כי איפה עוד תוכלו לראות פרסומות למרחב מוגן בטלוויזיה. .58

 כאן את הבחורות הכי יפות בעולם )והן יודעות את זה(. כי יש .59
בגלל האישה. היא נמצאת פה בארץ ולא היינו רוצים להיות בשום מקום שבו היא  .61

 לא נמצאת.
 בגלל המילואים. לפעמים צריך קצת מרחק מהסיבה הקודמת. .61
 כי אין כאן מעמדות באמת. הכל זה בליסינג. .62
 בגלגל"צ זה על שמדווחים לשמוע תואז להנו בפקק כי רק פה אפשר להתבאס .63
 כי רק בישראל אפשר לעשות רפטינג בירדנית .64

. כשהיום הזה יגיע, אני מבקש להזכיר לי לא לכתוב את רשימת 111-כי אחרי חגיגות היובל, אתם ממש חייבים לחכות לחגיגות ה .65
 הסיבות להיות ישראלי, אני לא חושב שאעמוד בזה. 111

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1948 בשנים שהתקיימה ח"הפלמ של והבידור הזמר להקת הייתה יזבטרון'הצ

  הלהקה. בישראל שהוקמה הראשונה הצבאית כלהקה נחשבת היא. 1950

  הייתה הלהקה .ואחריהם קרבות לפני - הקרב בזירות הכוחות בפני הופיעה

  בין כללה היא. אקורדיוניסט בליווי צעירים וזמרים שחקנים של מחבורה מורכבת

  שלמה, זינגר גדעון, פולני נעמי(, גולדשטיין ישעיהו אז) אופיר שייקה את היתר

  שפירא אליקום, הלוי אוהלה(, קרמר) מדניק רבקה, זילברג יואל, שביט בר

  משירי רבים .חפר חיים היה שיריה רוב וכותב הלהקה מפקד. רוזן ושמואל

.  העצמאות מלחמת ימי של האווירה את ותיארו, ח"הפלמ בהווי עסקו הלהקה

ירים אחדים  ש. "הרעות" למשל, זיכרון שירי היו חלקם. מגוונים היו נושאיהם

היו זמנים", שתיאר כיצד  "ישנו השיר  .ביטאו תקווה לעתיד, למשל "הן אפשר

שירים אחרים היו שירי אהבה, וכן  . מאורעות התקופה יסופרו כעבור שנים רבות

  השתמשו םהשירי .של הפלמ"ח  "צברי"שירים הומוריסטיים, שתיארו את ההווי ה

 .בסלנג אף ולעתים, היומיומית בשפה

  נכלל השירבתקופת מלחמת השחרור.  1948שיר זה נכתב והולחן בשנת 

  )הלהקה הצבאית הראשונה בצה"ל( יזבטרון'הצ של השלישית בתוכנית

  לשיר שנהגו, ח"הפלמ לוחמי בקרב אהוד והיה" המחר את מחפש חניק"הפלמ"

  ובחברה ביישוב פופולרי ונעשה התפרסם הוא ומשם, מזומנות לעתים אותו

 .אמדורסקי ובני איינשטיין אריק בהם, זמרים לביצועי זכה הוא. הישראלית

  המשפחה, האהבה חיי אל, הקרב בחזית הלוחמים של הגעגועים הם השיר נושאי

  שבוטאה כפי הנפש והוויית התודעה את תיאר חפר. השלום אל העזה והכמיהה

אני זוכר שראיתי את חיים חפר שאמר בטלוויזיה בתכנית על   .ח"הפלמ חברי אצל

 חייו שזה השיר הכי טוב שכתב.

  פעמים עשר הביטוי על החזרה אבל, שאלה לבטא יכול" אפשר הן" המילים צירוף

  השלום, קצה על תבוא שהמלחמה תקווה שיש אמונתו את אחד מצד מחזקת

  ומצד, שלו המשאלה את ויגשים יממש והוא הביתה יחזרו החיילים כל ואז ישרור

  גדול. עדיין המלחמה לבין השלום בין המרחק כי ידיעתו את מחזקת היא שני

  מביעים השיר בתי. המלחמה סיום יום את המתארות תמונות מעלה השר הדובר

  שהמלחמה, התקווה )שיהיה זה פשוט כבר מחר( את מחיה הפזמון אבל, רב עצב

   .לאהובתו לשוב יוכל והוא, להסתיים יכולה

שמזכירים בבית החמישי את אותו משלט שזאביק דיבר עליו בסיור ליד  שימו לב 

בו השקפנו על לטרון בדרך בורמה. המשלטים שאיפיינו את התקופה ההיא  

 נקראים היום מוצבים...

מהלכו ציינו את  שלום לקוראי הטור שלי, זהו הטור השלישי במספר שלי. הפעם הכנתי לכם טור כפול, לכבוד השבוע שב

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחגגנו לאחריו את יום העצמאות השישים וחמישה.  

 

תחילה אציג שיר ממלחמת השחרור שכתב חיים חפר )שכתב גם את "שיר הפינג'אן" של הטור הקודם( והלחין דוד זהבי,  

 ":הן אפשרבשם "

 

ָתו סְּ ב כְָּבר הַּ כֶּת נֹושֵׁ לֶּ שַּ  בַּ

ע ָרִכים ַאט ָשקַּ דְּ  ָהָאָבק בַּ

ָרף יְִך נִשְּ לַּ ק אֵׁ ּיֹום רַּ  וְּהַּ

חֹוָקה ִגיָשה רְּ ל פְּ ם עַּ  .וְּחֹולֵׁ

 

ב יָבֹוא רֶּ ָשר ִכי עֹוד עֶּ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

ר יֲַּחרֹק לֹו דּוָמם עַּ שַּ  וְּהַּ

יּו כֹה טֹובֹות ינַּיְִך יִהְּ  וְּעֵׁ

ין  ָחָמה ָבעֹוָלםכְּמֹו אֵׁ  .ִמלְּ

 

ָשר פְּ ן אֶּ ָשר, הֵׁ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

יֶּה זֶּה ָפשּוט כְָּבר ָמָחר ּיִהְּ  שֶּ

ָעבַּר ִג'יפ שֶּ ָשר ּובַּ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

ר חּוִרים ִכי נִגְּמַּ  ָשֲאגּו בַּ

ָשר פְּ ן אֶּ ָשר, הֵׁ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

יֶּה זֶּה ָפשּוט כְָּבר ָמָחר ּיִהְּ  .שֶּ

 

ָעצּוב ְך הֶּ רֵׁ דְּ ָשר ִכי חַּ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

ִחוְּרֹון ִקירֹוָתיו כֶּה בְּ חַּ  מְּ

נֵׁינּו ָלשּוב א הּוא ִלשְּ  וְּקֹורֵׁ

ָתו ָרִכים ּוִמסְּ ָרבֹות, ִמדְּ  .ִמקְּ

 

אֹום נִָפגֵׁש ָשר ִכי ִפתְּ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

ְך ָעָפר רֶּ דֶּ ָלט אֹו בְּ ִמשְּ  ;בְּ

ין אֵׁש ין ָעָשן ּובֵׁ ָשר בֵׁ פְּ ן אֶּ  הֵׁ

ר כֹל כְָּבר נִגְּמַּ הַּ ֲחֹלם שֶּ  .גַּם לַּ



 הורה ממטרה

 והפרויקט החשוב  שלה המים משק לניהול חרום בצעדי לנקוט ישראל מדינת החלה החמישים בשנות

 הקמת על. הצחיח לדרום הגשום מהצפון מים שהביאו הצינורות מערך', הארצי המוביל' הקמת היה

 . 1951 בשנת גוריון-בן דוד החליט הארצי המוביל

 מוהר יחיאל כתב הזו הפעילות רקע ועל, נגב-ירקון המים קו של הביצוע גם החל 1951 שנת בסוף

 שהמילה – השיר. וילנסקי משה של בלחנו' ממטרה הורה' שירו את ל"הנח להקת עבור 1951 בשנת

, מדורה הורה) ימים אותם של ההורה ריקודי ריבוי בשל כך נקרא הוא אך, בו נזכרת לא כלל הורה

 נכלל –( רבים ועוד, טוב הורה, היאחזות הורה, נעורים הורה, סחרחורת הורה, נתגבר הורה

( לריקוד הפך גם שכמובן) השיר התפרסם לימים. "ונחלה ל"נח" הלהקה של החמישית בתכניתה

 הנה השיר: ועוד זמרים אחרים., זכאי דודו של כך ואחר דמארי שושנה של בביצועה

  ,רן קילוח בצינור

  ,עורקי הנגב‟ צינורות 

  ‟ זה דרכו של המזמור

 מן הברז אל הרגב 

  .יעלו מימי תהום

  !משאבה אומרת לחם

  ?נגב, נגב, מה מיום

  !נגב, ממטרות עליך

 

  !סובי, סובי, ממטרה, הי

  ,סובי, סובי, ממטרה

  ,פניני אורה לפזר

  !סובי והתיזי מים

  ,עץ יריע בשדרה

 אדמה תיתן פריה 

  .באין גשם משמיים

 

  ,המרחב כולו נצוד

  ,צינורות פרשו הרשת

  ,והנה סימן ואות

  ,בטיפין נראית הקשת

  ,ברית הפרח והניר

  ,ברית השקט והזמר

  ,ממטרה, שירך הוא שיר

  .רנניהו, עד אין גמר

 

  ..., היסובי, סובי, ממטרה 

 (1921-1969יחיאל מוהר )

 עלה לארץ מפולין. 16משורר. בן 

בנו הוא המשורר והפזמונאי עלי  

מוהר.  היה כותב שירה לירית  

 והיה גם פזמונאי.

היאחזות, יא  עוד משיריו: הורה 

ירח, יא משלטי, יש לי חלום,  

 כשהיינו ילדים.

 (1910-2000משה וילנסקי )

ומאז   1911מלחין. עלה לארץ ב

כתב כמעט ברציפות כמעט עד  

יומו האחרון. עבד עם תיאטראות  

"הבמה הקלה", "המטאטא", "כל  

לו", כתב את  -לה-הרוחות" ו"לי

רוב הלחנים למחזות השתתף  

בחזרות ובהופעות ואף היה  

מנהל מוסיקלי. "דודה הגידי לנו  

ון שהוקלט כן" היה השיר הראש

בארץ )והולחן על ידו(. לחניו של  

וילנסקי ליוו את מלחמת העולם  

השנייה, מלחמת העצמאות, בניין  

המדינה החדשה והלהקות  

הצבאיות. בנוסף כתב גם  

מוסיקה לסרטים ועבד עם טובי  

הזמרים ביניהם: שושנה דמארי,  

יהורם גאון, חווה אלברשטיין  

 ורבקה זוהר.

שראל  משה וילנסקי חתן פרס י

 לזמר עברי.  

שירים ידועים אחרים שלו:  

הטנדר נוסע, כלניות, הקרב  

האחרון, חסקה, לילה של  

 פריחות, זוהי יפו.



 

 

 

 חוליית הבית

 לאחרונה נחשפנו לשמנו החדש "וועדת קישוט" .

 ...האמת שזה באמת קצת מצחיק

אבל בכל זאת זה גרם לנו קצת לחשוב על העניין לעומק.                                  

נשמע ל, או אפילו המוסד. נכון, זה "הגענו למסקנה שחוליית הבית היא בעצם סוג של סיירת מטכ

 קצת מצחיק, אבל אולי תבינו יותר טוב אחרי ההסבר.

 בניית פצצת אטום )אחרי הפעלת הכור( לוקחת בממוצע כמה חודשים.

 שנים )והיא עדין לא הושלמה(. 3אטום שלה כבר האיראן מנסה לבנות את פצצת 

ו פשוט ברור לנו שמשלחות ישראליות מסכלות כל הזמן את ההתחמשות הגרעינית של איראן, אנחנ

 הם דואגים להישאר בפרופיל נמוך.  .לא שומעים על זה

עושים בשקט, בלי יותר מדי רעש: לא עשינו עניין  את הפעולות שלנו אנחנו - ככה החוליה שלנו

בוגרים , הניקיון התמידי של המחסן , השלמת המלאי של ה עם שבוע דתות שארגנו , המשמרמ

 .האחרונהרים בוגההמחסן כל חודש וגם שבת 

 זה אחד הפרויקטים הכי גדולים במכינה.שמכינה שעומד להיות פה, החג שלא נדבר על 

 . פרופיל נמוךלמרות שאנחנו עושים הרבה יותר מחוליות אחרות, אנחנו שומרים על 

 טבעי שתראו רק הקישוטים.

 ;(ס, למי אכפת מה אתם חושבים? 'כי בתכל

  

 "כשהגלים מתחזקים , החזקים מתגלים "

 וועדת קישוט     

 



 



 
 

 הכלב

 .שומר וכלב 6 בן ילד היה ולה הורית חד אם הייתה פעם

 .שלה חברה של הולדת יום למסיבת בלילה לעיר יצאה האם אחד יום

 הדליק שהוא וברגע ,השומר הכלב עם לבד בבית נשאר הילד נתייםיב

 ת הופיע על המסך.חדשו מבזק ,טלוויזיה

 והמשטרה ,הילד של בעיר המסתובב סידרתי רוצחש כך על דיברו במבזק

 .מקום בכל אותו מחפשת

 .לאימו והתקשר ,הטלוויזיה את כיבה הילד בהלה מרוב

 הוא בסכנה ירגיש ואם ,מאולף שלהם הכלב ,לדאוג מה שאין אמרה אימו

 .היד את לילד ילקק הוא, לא ואם, ינבח

- לידו יהיה שהכלב דאג והוא ,למיטה והלך עייף הילד הרגיש שעה כעבור

 .למיטה מתחת

 הילד .במטבח ששמע מוזר רעש בגלל הילד מתעורר דקות 02-כ כעבור

 .למיטה מתחת ידו את מניח

 ."ליק" "ליק"

 .לישון לחזור וניסה ,סכנה זו שאין הבין הילד

 .למיטה מתחת ידו את והניח ,דומה ברעש הבחין הילד דקות כמה כעבור

 ."ליק" "ליק"

 .בעיה לא שזו הבין הילד

 .לישון לחזור ניסה הוא

 .משונים קולות שומע הוא ,שוב להרדם מנסה שהילד ברגע

 .למיטה מתחת ידו את הניח הוא

 ."ליק" "ליק"

 .לישון וחזר ,אימו דבריי על סמך הילד

 ללכת מרצון - מתעורר הוא שעה לאחר אך ,נרדם הילד דקות 02 כעבור

 .לשירותים

 .האור את והדליק לשירותים הגיע הוא

 בדם כתוב ומשהו ,התקרה על בחבל תלוי וכלבו,מנופץ החלון את ראה הילד

 :המראה על

 ."ידיים ללקק יכולים כלבים רק לא"

 

 בבית לבד

 .בלילה 02ל 9 בין הייתה השעה .בבית לבד היה אחד ילד בלילה אחד יום

 .קופץ חדשות מבזק ,טלוויזיה רואה בהיותו

 קצבים סכין עם לבנה בשמלה משוגעת אישה של רציחות מסע על מדווח

 .הילד של בעיר המשטרה מכוחות נמלטת אשר

 .והחלונות הדלתות את ולנעול בבתיהם להשאר מצווים התושבים

 .לישון והלך הטלוויזיה את מהר כיבה הילד

 הבזק שראה להישבע יכל הוא ,לחדרו למעלה במדרגות עלה שהוא בזמן

 .בסלון למטה, הימנית עינו מול חולף לבן

 .למשטרה וצלצל הדלת את סגר ,לחדרו במהירות רץ הילד

 חשב השוטר ,עייף שהוא בגלל מדמיין בוודאי הוא, להרגע לילד אמר השוטר

 .לישון לחזור לו ואמר מדי עייף פשוט שהילד

 .השיחה את וניתק השוטר דברי על סמך הילד

 :הקו על והשוטר מצלצל הטלפון שניות חמש כעבור

 "מתנתקים טלפונים שני שמענו ,מהבית מיד צא"

 חוליית קבוצה 



 

 

 

 

 מה ישראלי בעינייך?

זה להיות לא רשמי. לא שם אלי להיות ישר

על מעמדות בחברה, על סמכות על תואר 

"מה של מישהו באוניברסיטה או בצבא )

נשמע אדון מג"ד רוצה פלאפל?!"(. אתה 

יכול לפנות לכל אחד, חוצפה ישראלית זה 

 מדי זה לא לעניין.טוב כי להיות מנומס 

 למה לדעתך הספורט הישראלי לא מצליח?

. לא משקיעים מספיק בנוער, עפןמכי הוא 

במתקנים, אין מספיק תקציבים מהמדינה 

לספורט ובגלל זה הספורט בנוי על כל מני 

תורמים "נדיבים" שלוקחים את הקבוצה 

לטיול בצ'צ'ניה. מבחינה סטטיסטית אנחנו 

קצת אנשים ורוב המדינות הקטנות לא 

אל תרבות ספורט נוטות להצליח. אין בישר

לכל המשפחה, ואין מספיק התייחסות 

 בחינוך. אין חינוך ספורטיבי!!! )צדיק נסער(

 או להשאר?לעזוב  – בשיעור האי של מני

י יישאר כמו שהוא אני עובר. אבל אני לא נשאר. אם בצורה היפותטית אפשר להבטיח לי שהמצב הבדיונ

מאמין שזה יכול לקרות. לאורך זמן השטח לא שלנו, ומי שיש לו בעלות היסטורית על השטח ידרוש אותו ולא 

 יהיה לנו שום נימוק להשאר שם. אם איזשהו מקום הוא שלנו אז זה פה...

 מה אתה רוצה לעשות בצבא?

. 61-אףהגדול אאלץ להסתפק בטכנאי מטוסי  אףאם הייתי יכול הייתי קרבי בגדודים.. בגלל הפציעה ברגל וה

 יש לי זימון לזה עוד מעט ואין לי אופציה אחרת.

 שלך?! אףעם האמת במה נסגר 

גדול, אני התווכחתי ואמרתי  אףאחד הילדים טען שיש לי  .הכל התחיל בכיתה ד' כששמתי לב אליו לראשונה

ומאז חבריי צוחקים עליי ללא הרף. צחקו  אףן. בכיתה ו' השלמתי עם מהותו של הקט אף הוא זה שיש לושלו 

 רץ', ושהמבין יבין... הבדיחות רק הלכו והחמירו:-עליי שאני ריץ'

  על עצמך?! אףמה אתה 

 ?אורי זה כבד כשאתה רץ 

 )אל תסתובב אתה תיגע בי )מהכיתה ליד 

 לדבר על זה( תקשהמסער ונוד ועוד )אורי וע 

לקראת כיתה יא' השלמתי עם זה והבנתי שהבדיחות האלה הן מאהבה ואנשים שמרגישים מספיק קרוב אליי 

חשבתי י. הבנתי את זה, אפהפתעתי בחודש הראשון עדיין לא צחקו על לכדי לצחוק עליי. לכן, הגעתי למכינה ו

תקרבתי מספיק לאנשים. החודשים עברו והמשיכו, הקשבתי לאנשים ודיברתי ואיתם, עשיתי אולי לא הש

הערה אחת... אחת!#$@! ניסיתי, באמת, עד לחודש מרץ כבר הבנתי שמשהו שונה לא  , אפילושטויות ועדיין

 הערה איזואולי אני נראה שונה ובגלל זה לא צוחקים עליי. ואז אביב העיר לי שלי לא כזה גדול,  אףאולי הבי. 

על עצמך?".. מרוב אושר חיבקתי אותו ומאז המצב השתפר.. התפנית האמיתית  אףלי: "מה אתה אמר  –



אחד לא שם לב שנכנסתי, ואז  אףרדתי לאכול במקרה בשבת בבוקר. וי שרדותיקרתה כשהייתי חולה לפני הה

צחקו לי על שאני אעלב אם י אומרש, אני חושב שזה היה שומר, מישהו מדברתי עשמעתי אותם מדברים. שמ

ואז הסתובבתי הצבעתי עליהם ואמרתי: "הוא גדול ואני שלם עם כולו". אמרתי להם: התפוצצתי מאושר . אףה

השם הכל נהיה יותר טוב. התחלתי לחייך. טוב לי  רוך"מאוד נעלבתי שלא צחקתם עליי עד עכשיו". מאז ב

  במכינה.

 המקום האהוב? מה אתה כ"כ אוהב בירושלים

ושלים. קשה לי להצביע על דבר נו משפחה אחת גדולה ביראני חושב שיש אווירה אמיתית בירושלים. כול

למחירים בגן הירח מהמכות  –ובין כל התרבויות והדתות לחדש  –אחד. אני חושב שהשילוב הזה בין הישן 

 הזוליס לז'בוטינסקי, בין בית"ר ירושלים להפועל ירושלים.בין ה לגשר המיתרים, א, בין העיר העתיקבממיל

מקומות: מצפה בגבעת משואה לכיוון עמק לבן, המעיין עין לבן, והגג של שני  –המקום האהוב עליי בעיר 

 הבניין בדניה בשקיעה.

 

 בקצרה:

 וראפהצבע האהוב? 

 ונהאפב? מאכל אהו

 פיוראפיאישיות אהובה? ה

 ןעפומ מעופף ,רוריאפ ,ןפע, זתןאפה מאפיין אותך? שמ

 ולהפעבה אחרי ירושלים? והאעיר 

 ריקהאפאיפה הטיול אחרי צבא? 

 יםעפחלום ילדות? בית עם ר

 

 ו לסיום?משה

 ...יפון הואעפאם אילו  אףעל עצמו  עףאין האדם  –משפט חוכמה 
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