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הבן של  ,חשוב גיע לכאן אדם בשם יפתח פלמח זאבי, איש מאדה :פישריעקב הרב  -ראש הישיבה 

לכאן כשם שלא ברור מאיליו  גיעליו שהוא יזה לא ברור מא אני הכרתי את אביו הי"ד., רחבעם זאבי

 אנו ממש מודים לו.החשובים המגיעים לכאן. כל המרצים כיצד 

. תקווהלאמונה ואת הנוער ל ווןמהשראתו ולכ, ומגיע לתת אני יודע מניסיון שגם אביך היה  עושה כך 

 :אחד אני רוצה לספר סיפורו הי"ד, רחבעםאביך לי  לפגוש את  לא פעם יצא

באלון  ציוןע מרכז הוא בא לביקור בישיבת הרההיה אלוף פיקוד  , אביך הי"דשנה 54פני היה זה ל

הוא באותו יום ששי אבל  ,לא נמצאבדרך כלל מיטל כשהרב יהודה עביום שישי " הגיע גנדי" ,שבות

 : כדרכו בחיוך אלושרד לבית מדרש , הוא ים כולם" ישר התחבר עגנדי" תו. שביל המפגש  אנשאר ב

-ל ענה לו : והרב עמיט , ספרים בערימות אחד על השני?דרככה אין סשלכם נראית  הספרייהאיך 

 -שואלים –גם אז ופסח, חג הב "ליל הסדר"והוא  –אחד יש סדר   לילה "ביהדות אין סדר!  -" גנדי"

 ...ל למעלה מארבעים שנה...חזי בבקשהאנחנו סוגרים כאן מעגל ש  "תנה?מה נש

, יבות לזכור קרבות מסוימיםיש טוענים שאחת הס  .שלום לכולם  :זכריה חזימנהל התיכון מר 

את ם ממש יחימנצ שהשיריםכנראה  הם בגלל השירים. מ"ד,-ל"ה ולא את קרב ה-קרב ה את לדוגמא:

חיילים שהשתתפו בו כשניסו לפרוץ את הדרך לירושלים  55קרבות, לגנדי היה קרב מפואר של ה

 מאזור חשמונאים,  והשירים לא סיפרו על כך ולכן זה לא ניכנס לפנתיאון הלאומי של ישראל .

 מכיוון"?!  פלמחדווקא " -שהגיע אלינו לפתיחת פרויקט מנהיגות השנה זאבי  קוראים לפלמח למה 

 על אביו שקרא בשמו כך. שזה מעיד

ה להנהיג מה אתה מחליט ואיך להקנות הסיבה  שאנו פותחים איתו ודווקא איתו כדי לגלות איך ז

 ערכים לדורות הבאים. 

תה מחוברת יעל השרשרת היצמודה על ליבו,  היה הלך עם שרשרת, "גנדי" -השר רחבעם זאבי

"אם טים שמות  השבויים ונעדרי צה"ל. כמו , עליה  היו חרוחתיכת פח, כמו דיסק צבאי של חיילים

אשכחך ירושלים תישכח ימיני" היה הוא דואג ומבטא דרך ענידתו את השרשרת הזו את חשיבות 

 הדאגה לחיילים.

וה את המדינה מתחילתה עד שיא תפארתה, למרות שאפשר לחלוק על חלק מלורחבעם זאבי 

מה גורם לו להחליט שלא ללכת עם  האיש הזה הוביל אותנו,מדרכו, לפחות לחלק מהשיאים שלנו 

 מלווים ושומרי ראש כשהיה שר. 

ת אהוא כביש נח יותר. זוהי הדרך הנקר 6עם משפחתי הגם שכביש ה כשאני נוסע על  כביש הבקע

למעשה דרך מרכזית בבקעת הירדן, בדרך "ארץ  וזו "דרך גנדי" –על שמו של רחבעם זאבי הי"ד 

  היויי שהדרך הזאת ועוד אחרות דאנשים שנלחמו כבה פעל "גנדי" הי"ד, יחד עם עוד המרדפים" 

 ברשותנו.

ואני מבקש מהתלמידים לקבל את המנהיגות" לשנת הלימודים ה'תשע"ד פרויקט פותח את " -אתה

 הזו ומיתר ההרצאות השנה שיעזרו לכם בעתיד לקחת אחריות על החיים. ההשראה מההרצאה

הועלת להגיע לכן , קיבלנו את סידרת ההודעות והמסרונים מחו"ל, וברוך שובך לך על שמודים 

 לישראל. בבקשה:

 ספראאני  "מנהיגות"ב שניגע פניל יש למושג "מנהיגות" דברים מאד חשובים, :פלמח זאבי יפתח

שאני  "ת בתעשייהמנהיגוה"כמו במנהיגות, משהוא  לכם איך אני בהתנהלות האישית שלי עושה 

 אנשים. כרגע מבלי להוביל  עוסק בה, ובעוד פרויקטים גם
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להתחיל בבית הפרטי שלכם עם הילדים שיהיו לכם ועם האישה, וזה הולך הלאה עד  יכולה תמנהיגו

 הממדים הגדולים של הובלת מדינה.

ואין  .סובל ממנוכולו נישה של טיפול במים שהעולם איזו שהיא  התשזיההקמתי חברה  2004 -שנת ב

עולים מרוסיה, כח עבודה וצה של לקחתי קבחלטתי שלשם אני מתמקד, וה לכך. פתרונות כל כך

מים שיהיו כשהכוונה לעשות   "ל במיםופיט"והתחלנו לפתח דרך ל מעולה, שעלו בעלייה הגדולה,

כדי  משתמשים בהכנסת כימיקליםכדי להוציא מזהמים מהמים, עולם כיום . בכימיקלים טהורים ללא

והמים לא טובה, נוצרת בוצה, יה יוצרים ריאקצוברגע שמכניסים כימיקלים הם  לטהר את המים,

מהמים, מזרימים למקומות  , ומה שלא טובלהשקיה או לביובלשימוש חוזר או חוזרים המטופלים 

 אני החלטתי שאני עושה את זה בלי כימיקלים,כמו המים שמגיעים לרמת חובב.  שלא יזיקוהטמנה, 

כי ברגע שאנחנו מכניסים כימיקלים מה עשינו? פתרנו בעיה אחת ויצרנו בעיה שנייה, והתחלתי 

למכור בארץ מערכות לסילוק מתכות כבידות בתעשייה, מערכות שאני בניתי, ואתם יודעים כי 

 התעשייה פה בארץ היא לא גדולה, והקצת שיש כאן הפסדנו אותו ל"סינים". 

אינטרנט, ולמדתי כי הכימיקלים עושים רע למים, פיתחתי את העניין, נכנסתי ללמוד את הנושא ב

 "ציאנידאת ה"והצלחנו לסלק  בפיתוחשאני ממשיך  החלטתיתחלתי למכור  מכונות שבניתי, הו

אנחנו היהודים הרי יודעים מה זה הציאניד יותר מאחרים כי עם זה השתמשו הגרמנים!  מהמים. 

 מזהרוויח לה יםיכול את הציאניד, חשבנו, עכשיו,  כיצד אנחנויכולת לחמצן את האחרי שפיתחנו 

הכי הרבה ציאניד אלו הם בעצם מי  ש"זולל" ש –י וגילת האינטרנט במשך חודשיםישבתי על   .כסף

מפני שהזהב הוא מתכת אצילה, ומכיוון שהיא  תמשים בו כדי להוציא את הזהב.הם משמכרות  זהב, 

כזו היא לא נמסה במים, אז כשמוציאים מהאדמה במכרה את עפרות האדמה עם הזהב אין להם שום 

דרך להוציא את הזהב החוצה. אם הכניסו מים הוא לא נמס, ולכן הם ממטירים כמויות של ציאניד 

אים אותו החוצה, אבל בסוף התהליך הם מטורפות על האדמה ואח"כ הזהב שהופך לנוזל הם מוצי

מוצאים את עצמם עם כמויות מים אדירות שמזוהמות בציאניד, שברגע שמשחררים את זה לג'ונגל או 

 הורג כל דבר שזה פוגש.  לסביבה זה

כחול לבן, -בטכנולוגיה ישראלית לחלוטיןון. וכיום אנחנו ם המכרה הראשע והתחלתי אפריקהירדתי ל

ואנחנו , "אפריקה -דרום"לעכשיו וממשיכים  "גאנה"-זהב בדולה מאד של מכרות מטפלים בכמות ג

והמכרה משלם לי על כל  זה כמויות מים מטורפות, ,אלף ליטר בשעה 400של מדברים על מערכות 

מכלום. זה היה קשה מאד עם מעט  יש מאיין,-מה שהוא שלי חברהבכסף. יצרנו  ,מטוהריםקוב מים 

וזה איזשהו  -אם אתה נחוש  מון כסף למחקר ופיתוח,  והיו קשיים בלתי רגילים,מאד כסף, כי צריך ה

 אם אתה נחוש, אתה מגיע לסוף! -מרכיב רציני אצל מנהיג

 , ולאמץ;לקחת ממנושל אבא,  תחנה בחייומכל כמעט  יכוליםלמקום שממנו אתם עכשיו נעבור 

לכוחות ששומרים על המדינה, והסיפור חודשים הוא הצטרף  4אהב לספר שכבר מגיל תמיד אבא 

היו פרעות בירושלים עם נשק ואקדחים,  הסתובבו ערביםבחוץ ו תינוק,, הוא  שכב במיטההולך ככה: 

תנה לטיפוס מאד מעניין נ, אשתו של הנשיא, צבי ורחל ינאית בן ,סגור בחדרשם והוא יום ולילה, 

: לך שמור על היהודים בשכונות ירושלים לונתנה לו אקדח ואמרה סח ברדון, פ-שאגב יש עליו ספר

ר קטנטן, עם אקדח, וכשהערבים התקרבו ל"ימין משה", וזה איים כבר על הבית בו שכב אבא בתו

אדון את האקדח וירה, והערבים ברחו, ואתם יודעים ומבינים מהספרים על מה -הוציא פסח ברתינוק, 

ל את העניינים, הבריטים, וכשהם רואים דבר שקרה בימים ההם, היה פה בארץ גוף שקיבל מנדט לנה

 מה שיכול לעזור ליהודים להתגונן על עצמם הם באים לפרק את זה, וככה הם נכנסו לתוך הבית

לתוך הבית של סבתא שלי, סבתא נכנסים  .כי הוא ברח את היורה ולא מצאו יפשוחו שהיה בו "גנדי"

חת לכר של התינוק, וכמו שהיא גומרת מת, והיא הכניסה אותו לא ידעה מה לעשות עם האקדח

פשים איפה היורה ואיפה האקדח, הם נכנסו לחדר זה, נכנסים הבריטים לתוך הבית, מחלעשות את 

הוא ואז כמו כל תינוק הגונה בטוסיק,  נה לו צביטהנת ,מינה -שלי סבתא –מו אגנדי ואז ששכב בו 

מהבית. ואבא תמיד אמר:  ופשוט ברח והם התחיל לצרוח והבריטים אמרו: "לעזאזל הרעש הזה", 

הוא מצטרף  לפלמ"ח כמו כל הדור שלו, ואח"כ כשהפלמ"ח מקבל  16"ככה זה התחיל אצלי!" ובגיל 
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, והתפקיד האחרון שהוא בתפקידיםלאט לאט טפס מתחיל ל הואמסגרות מאורגנות לתוך הצבא, 

 המרכז.אלוף פיקוד  -עשה בצה"ל היה 

 כי זה קשה מאד, ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן,  כי כשאתה לובש מדים, ;בואו תיראו מה זו מנהיגות

או אם הצבא,  ו יוצאים נגדאם אנחנומה שאנחנו מאמינים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים 

כי אחרת פירקנו את  -צודקים  גם אם אנחנו והחוק,  נגד המשטרה ונגד המדינהאנחנו יוצאים 

תנו בהתנתקות, שכל ל אוהצליח לתרגוכך אריק שרון פירקנו את הדמוקרטיה באותו רגע, המדינה ו

גנדי  -הזאת, מצא את עצמו נכנס במדינה. עכשיו  האומללה "התנתקות"מי שרצה לצאת וללכת נגד ה

משה דיין כ"שר ביטחון", ושני ה"חברה" את " וממשלה"ראש -כ מאיר גולדה , היה לו אתבתור אלוף

לא היה כלום , את הבקעה ליישב יםלא רוצ הם -אחד רוצים לעשות שני דברים ברורים:   האלה לא

לא היה בה שום דבר הרי ישוב, ובקעת הירדן בה אתם עוברים כיום ורואים ישוב אחרי בבקעה, 

מעל במבואות שלשמור על הגשרים  -זה ,עליו דבר השני שהם מתעקשיםוה מלבד אדמה מלוחה, 

נפתח את הגשרים על הירדן בוא  לו מרואבא לדיין שהיה שר הביטחון שלו וגנדי ז הירדן פתוחים. א

מה פתאום, מי  -כלו לחזור, אומר לו דייןושהערבים יצאו מיהודה ושומרון ושלא יכדי רק לכיוון אחד, 

שעם אותה רוח ולהיות בארץ כבר שהתחילה אז זוהי אותה רוח חלשלושה  ,עושה דבר כזה? לדעתי

 כדי לנהל אותו. "ווקף המוסלמיידי ה"ללכן נתן את המפתחות של הר הבית שנה קודם  משה דיין 

 לא הנושא שלנו.  באו נעזוב את דיין כי הואאבל 

תי? שהדרך ברורה לו, ויש אמונה מטורפת בצדקת אממנהיג קעה. מה עושה הב –השני הוא  הדבר

שלו  הקצינים בדרך לרמאללה הוא היה  עם "כפיר-"מצודתשנמצאת כיום במקום הדרך, יום יום 

 תיל גדרותומכין משאיות כל הלילה כאלוף פיקוד שיכול לעשות מה שהוא רוצה,  בפיקוד, 

לבקעה מתחילים את  בלילה יורדים וקונצרטינות ובזנטי"ם וגזיות ואוהלים, ומכינים ומכינים ומכינים,

ולאלופים של אז היה לנו הרבה יותר יראת כבוד , ויש לי תמונות בבית איך אבא כאלוף פיקוד, הישוב

הזאת  המדינה, ובבוקר ישובים ופורס גדר תילמסתובב מסביב ל אליהם, איך הוא עם חיילים טוראים

יישב את הבקעה יישוב  גנדישנה קודם. כך  40"חומה ומגדל" –קמה ומוצאת ישוב חדש. בדיוק כמו 

קמים בבוקר ויש  ביטחון לא מסכים, אבל הלה, ושר כשאין לו שום הסכמה של ראש ממש אחרי יישוב

עוד אחד יש את גיתית ויש את משואה, ואחד אחרי השני הוא יישב את הבקעה, אתם יודעים למה 

 בו נקודתכול מקום שהיה שב השחרורבמלחמת הוא ראה  ,הוא עשה את זה?  כי כשהוא היה צעיר

כי המדינה שקיבלנו בהחלטת האו"ם הייתה קטנה,   את הגבול  אחר כך.מתחנו  , לשםישוב

אני יישב את הבקעה הזאת גנדי וכשגמרנו את מלחמת השחרור מחוברים בכל האזורים בארץ. אמר 

מתקפל כמו נחש, איך  ,ך כל ראש ממשלה חדשיתסתכלו אעכשיו  אי אפשר יהיה למסור אותה!

בים. זו מנהיגות! כי הוא יכול היה לשלם כי יש שמה ישו ,לא מצליחיםלא מצליח, וקעה למסור את הב

בדרגות, הוא יכול היה לשלם בראש שלו והוא יכול היה לסיים עצוב מאד את הצבא. אבל הוא ידע כי 

 אם הוא לא היה עושה את זה, הבקעה תמשיך להיות שוממה והיא תוחזר במשא ומתן הראשון. 

שהתנפצו על הגבול המזרחי גלים של טרור של  ,ימים אלימים מאדהימים שהוא היה אלוף פיקוד היו 

, אנחנו את הירדן ורבמצליחים לעשאם הם לכולנו היה ידוע ו, גלים של מחבלים, של מדינת ישראל

פרוץ עם מכוניות, ולהגיע ולפוצץ בירושלים, ולהגיע לבאותו רגע, כי מה זה אח"כ  מאבדים שליטה

 על הירדן. חייבים  לחסום אותם  יינוה -לשפילה ולהגיע לתל אביב ולפתח תקוה, זאת אמרת

 בפעם הראשונה משהוא שלא היה קיים, וכיום אתם עוברים את כל  הוא עושהאז מה עושה גנדי? 

גבולות המדינה ואתם רואים את זה בלי סוף; מוקשים, גדר מערכת, גישוש טשטוש, וכל הקטעים של 

דירה. כך הוא חסם את כול הבקעה, ם ובודקים לראות אם הייתה חבוקר גששים עם צנחנים עוברי

 בפיקוד דרום ואח"כ בלבנון ועם הסורים בצפון.כך ואח"כ כך עשו 

היה בכל פעם  נולהתפקיד שגם כן, ו אליושאני התגייסתי  "סיירת חרוב"-הקימו גוף בבקעה ושמו

פיתחנו  לנסות לגלות ולחבור אל החודרים ולגמור אותם. ובמהירות הכי גדולה, שאנו מזהים חדירה,

, אבל צה"ל לא ידועטריוויאלי, זה נשמע משהוא ". המרדף" -שאבא פיתח אותה שנקראתתורת קרב 

 ידע אז איך מתעסקים עם מחבלים.
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הערבי הבדואי אבא הבין שאם הילד אבא שכלל את זה, שגם זה כמעט שייך ל"גנדי", היו לנו גששים, 

היה חסר י"ראבק "דר הכבשים בבוקר למרעה, ואם הרכוש של המשפחה, ולוקח את ע ששומר על כול

בלתי רגילה להסתכל, והם  מיומנות , אז הם מפתחיםאותו או כבש בסוף היום אבא שלו "שוחט"גדי 

על  או איזה גדי טעה הם ידעים ללכתאם הלכה כבשה לאיבוד רואים דברים שאנחנו לא רואים בכלל, ו

ובבקעה היו לנו ויש לנו עד היום מחנה של  לצבא, ננצל את זה   -"ואללה" -. אמר גנדיקבותעה

 ,מחפשים עקבותתנו על הדרך והיינו הולכים אהיו  , עם אור ראשון, מוקדםבבוקר שבדואים גששים 

איך זה עובד? אני לא יותר מהיר   -גם לזה יש תורהוברגע שהינו מזהים עקבות, היה מתחיל מרדף. 

ילה,  ואנחנו הרי יכולים לשמור על אותו רווח בינינו. שעות בחסות הל 5-4מהמחבל שהגיע וחדר 

לאותו ולוקח אותנו בדיוק  הגשש אומר שהעקבות מובילים לשם בא הליקופטר -ב"תורת המרדף"

ק"מ הליכה ומביאים את כל הכח אלינו   2אם מצאנו את העקבות, חסכנו  מקום שהוא הראה, ויורדים. 

י זוכר כי פעם הערבים היו עוברים את הגדר והיו אנ את המרחק. מצמצמים וככה עד שאנחנו

מתחילים ללכת אחורה. אתה בא ואתה רואה כאילו מישהו הלך לגדר, אבל בעצם הם נכנסו. הם היו 

 4פה חדרו  ,לי : פלמחהגששים היו אומרים עושים כל מיני "קונצים" של ללכת על רגל אחת, 

ם, או בגלל שהוא שמן או בגלל שהוא סוחב "חברה", האחרון שבהם שוקל כמעט פי שניים מאחרי

מסתכלים על האדמה הם  שהולך, יש לו צליעה ברגל,  2מספר  עליו את כל "הבלגן" שהם מביאים. 

קעה וכך נחסמו אח"כ שאר כך חסמנו את הבו ואת התורה הזאת שכלל גנדי. ומספרים סיפורים.

 גבולות המדינה.

ברמת אביב, שכדאי לכם  "ארץ ישראל מוזיאון"הולך לו מת יום כיפוראבא עוזב את הצבא אחרי מלח

לאבן שואבת לילדי ישראל, לפנינה, לבקש ולהגיע לשם לבקר עם ההורים. הוא הפך את המוזיאון 

 גדול ועצום. רק כשמגיעים למוזיאון מבינים על מה אני מדבר. , מדהיםבלתי רגיל, מקום 

פוליטית, והוא מכריז שהוא והוא מבין שקורים פה דברים נוראיים, אבל הוא מסתכל ימינה ושמאלה, 

כול החברים שלו  נכנס פנימה, עכשיו תסתכלו מה זה מנהיגות בעוצמות הכיח גדולות שלה; 

, הם כולם משחקים תפקידים שונים במפה לפוליטיקהכשהוא נכנס  1711-, כולם בח"מהפלמ

ואים שלום חדש, מזרח תיכון חדש, מסתכלים לשמיים, הפוליטית, אבל כ ו ל ם  מצד שמאל, כולם ר

 יוהיחידיצחק רבין אפילו נותן נשק לערבים, בכל נפלא!  -הכל ניראה וורוד, החבר המפורסם שלו

הרובים האלו שאתם נותנים לערבים עכשיו יסתובבו,  –של המפה הפוליטית, ואומר שעומד מצד ימין 

ה גנדי! וכולם מסתכלים עליו ואומרים לו: אתה מחפש לריב, ז -ויירו ביהודים, וזה מה שקורה אח"כ 

, זה חברות שנצרבת בדם, זה חברות הכי חברות של צבאוכל החברים שלו, ואתם יודעים מה זה 

כולם מתעלמים ממנו, הם זורקים עליו עגבניות, הוא ניראה להם אבל  חזקה שיכולה להיות, 

מנהיגות שם היא כל כך ברורה שזה לא עניין אותו, אמונה שלו ב"צדקת הדרך" והאבל ה"משוגע"! 

 ועד היום שהוא נרצח, הוא לא שינה מדעתו שום דבר.

שרק חמור לא משנה את דעתו, אז תיראה,  -גנדי, משה דיין אמר-אני זוכר שפעם באו ואמרו לו

דו לי אני מוכן להכל, אבל תגי-אז הוא אמר להםדברים משתנים, אולי תסתכל על מה שקורה אחרת! 

מה השתנה שאני צריך לשנות את דעתי, וזה אגב משהו שתיקחו אתכם לכל החיים, שאתם דבקים 

במטרה, עם נחישות ואמונה בדרך שאתם הולכים בה. אם באים כוחות אח"כ ורוצים להזיז אתכם, או 

מה השתנה בתנאים של הסביבה, מה השתנה בתנאי המשחק שאני צריך לשנות את -לשנות, תגידו

, זה לא עובד בשום ני עמים לא יכולים לחלוק אותה פיסת אדמהש -י, כי גנדי אמר דבר פשוטדעת

כן , אתה מחפש לריב ואתה -מקום בעולם, וזה לא יעבוד בארץ ישראל! אז הם התחילו להגיד לו

עד שלא נימצא פתרון שקבוצה אחת הולכת מפה, זה ימשיך להיות -מחפש מלחמות, והוא אמר להם

פתרון, אבל שום דבר לא  –בק שריפה, כל מפלגה תבוא כל כמה שנים עם איזה "יאנו" חבית של א

להגיד לערבים לקום וללכת, זה לא -מה זה -גנדי-מחזיק מים, רק שקבוצה אחת תלך, אז אמרו לו

איך אפשר להגיד להם לעזוב את העץ זית שלהם ואת הבית שלהם, וללכת, הרי זה לא מוסרי! 

להם: מה יותר מוסרי מלבוא לערבים ולהגיד להם: לכו לעשרים ואחת מדינות  והוא אמר – מוסרי!

מסביבכם שהגעתם משם, ואנחנו נשארים כאן, כי כל אחד חוזר לארץ אבותיו, ואנו חוזרים גם כן 

, כי זה יחזור ויתפוצץ כל הזמן כי שני וסרי מזה? אבל אין ברירה הוא אמרלארץ אבותינו! מה יותר מ

ים לחיות באותו שטח אדמה. ותדעו לכם שהוא שילם על כך מחיר נוראי הוא קיבל רק עמים לא יכול
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שניים שלושה מנדטים בכנסת. להזדהות עם דעותיו של רחבעם זוהי באותם ימים, ותישאלו את ראש 

הישיבה שלכם, ויספר לכם גם חזי כמח"ט בצה"ל, ויספר לכם שמואל רכז המנהיגות שלכם, כי 

עם דעותיו של רחבעם זאבי כשהוא היה חי, זה היה בקלות יכול להיות איום על להזדהות בקול רם 

חותכים אותך ברגע, אבל אתה מסומן, וגם ההתקדמות שלך, איום על מקום העבודה שלך, לא 

אחד שמחפש לריב. ותיראו איך המציאות נתנה לנו  מסתכלים עליך כמו על "קצת לא נורמלי כמו על

אני קברתי את אבא הי"ד בהר הרצל הי לידו רק שלוש חלקות של קברים סטירה כזאת בפרצוף; כש

היא התמלאה בקברים,  2001של חיילים, אך כיום אי אפשר יותר להכניס עוד בחלקה הזאת, משנת 

 והר הרצל זה לא המקום היחידי שקוברים בו, תראו איזה מחיר אנחנו משלמים על זה שאין מנהיגות.

מוכן לקבל דעות שונות משלי אפילו אם ראש ממשלה, אני מוכן לעמוד  אין מנהיגות! תיראו אני

מאחוריו, אבל שלא ישנה אותם כל שלוש דקות! וכל ראש ממשלה משנה את מה שאמרו קודמיו, 

אצל גנדי זה לא  כאילו זה חנות של חנוונים של מישהו או משחק או ניסויים שהם עושים בחיים שלנו.

 היה, לא עניין אותו מה כתבו עליו בעיתון, ולא עניין אותו הסקרים כמו שמעניין את הפוליטיקאים כיום, 

אני מנציח את אבא בכל מיני הזדמנויות ואני מסתובב גם בכל מיני משרדי ממשלה, ואני רואה עד 

תר חזק ממה שהם באמת כמה שהם רגישים על מה שכתוב עליהם בעיתון, באופן שזה הרבה יו

 צריכים לעשות, זה איום ונורא עד כמה זה חלשלוש.

איך זה יכול להיות שהוא כל כך התנגד, כולם -ישבתי עם עצמי וחשבתי ,ל אבא" עשבעהמהלך ה"ב

מצד שמאל ואומרים: "מזרח תיכון חדש", כולם אומרים שהערבים זה משהו שאפשר להתחבק אתו, 

ר: "אתם השתגעתם!" מה קרה פה? ואני ישבתי בשבעה וחשבתי והוא עומד שמה מימין ואומ

 -אתם יודעים מה התשובה? אני יודע היום מהי התשובה, וזה היתרון הגדול של כולכם -וחשבתי, 

משם  את התנ"ך!כל חייו ה הוא החזיק יאבא החזיק בידו האחת נשק כמו כל בני דורו, אבל ביד השני

של הישובים בבקעה, שמותיהם לקוחים ממסעות בני ישראל,  הוא שאב את הכח, תיראו את השמות

אי אפשר עליך! בואו וראו דוגמא  –כשאתה מחזיק את התנ"ך ביד אחת ואת הנשק ביד השנייה 

לעשות מה שהוא  נוספת של מנהיגות;  החלום של כול פוליטיקאי הוא להגיע למעלה ושיתנו לו כח

הפוליטיקאים  יעשו מה שהם מאמינים אבלוליטיקאים שלנו מאמין, ז"א אנחנו היינו מקווים שאכן  הפ

דברים  -שלנו כיום רוצים להגיע למעלה ו"לשחק" בכח, להחזיר טובה לכל מי שהעלה אותם למעלה

רוצה להגיע למעלה, וכשהוא יושב  -ליטיקאי , לא משנה מה הסיבותכול פובגדול אבל איומים!  

זה פסגת -וא אומר מה לעשות והוא משפיע על אנשיםיש לו שומרי ראש, ויש לו לשכה וה-למעלה

ובמקום המאוויים שלו. רק תשימו לב מה קרה עם גנדי, סוף סוף הוא נהיה שר אצל אריק שרון, 

אתה מוריד את החיילים מחברון  -!חתיכת טיפש - ואומר לו לאריק שרון שמה הוא  באלהישאר 

אתה מפקיר את היישוב היהודי  –הודי?! מ"גבעות אבו סנינה" שיפסיקו לשמור על היישוב הי

לא שר אצלך! -ואמר לו : אני תוך שבועיים זרק לו את המפתחות של האוטו,  – ?בחברון?! למה?

איפה נשמע דבר כזה? פוליטיקאי "מת" להגיע למעלה כדי להראות כי הוא "חשוב". אבל זה לא עניין 

, ביום שהוא נרצחרוצה להיות אצלך שר?! ואתה אריק, מפקיר את היישוב היהודי? מי  –את גנדי! 

מא היה להם זוגיות בלתי רגילה שהלוואי ולכם יוא להתפטר. הואהוא היה אמור בבוקר שהוא נרצח 

תהיה בע"ה זוגיות כזו לכשתינשאו ותהיה לכם שהרי אתם מקבלים כ"כ הרבה דברים נכונים 

אתם שונים מהמקומות מהם  ריהשאתם מחבקים, מהכיפה שעל הראש,  מהתפילות ומספרי הקודש

זוגיות של אבא ושל אימא זה היה משהו שכולם  אני בא, אז ה"זוגיות" שלכם תמיד נראית יותר טוב, 

דיברו עליו, ובבוקר הרצח זו הייתה פעם ראשונה שהוא גמר את ארוחת הבוקר והוא קם לפניה ואמר 

י צריך לרדת לתל אביב ואחר כך אני יעל, אני עולה למעלה כדי לארוז את המזוודה כי אני הר -לה

כדור ראשון בתוך -ירו בו-הולך לאריק ואני מתפטר, ואז הוא עלה למעלה ואתם יודעים את ההמשך

זה היה מטווח אפס. אימא סיממה את הכוס תה  –העין ושני כדורים נוספים, לא היה לו כל סיכויי 

ון. אולי זה מזל שהם נפרדו באותו ופרפר ליד הדלת שם במסדרשלה ועלתה למעלה, וא עוד שכב 

 בוקר כי אצל ערבים אין כבוד לאישה הם היו יורים גם באימא, והיינו מאבדים גם אבא וגם אימא.

ראו בן אדם בסוף דרכו, הוא יכול היה עכשיו לקטוף את הפרי, להגיע למעלה ולהיות שר, אך הוא 

 שר!-אני אצלך לא מתפקד כתילך לכל הרוחות עם הכיבודים האלה, -אומר לראש הממשלה
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סיפרו לכם כאן כי יש כבישים לזכרו, אך  ההנצחה שאנו עושים מאז היא באמת לרוחו של אבא; אנם

ההנצחות שלנו הם בעיקר הנצחות חיות,  אני הבאתי בני נוער במשך שנים רבות לירושלים לפני 

קבר היו מספרים  גיוס, כי הם לא היו בירושלים, והובלנו אותם בהר הרצל ליד מספר קברים ובכל

, דרך זה הכנסנו להם "גאוות יחידה"ם, המחתרות, ממלחמת השחרור ומששת הימיסיפור, מהשואה, 

מד ליד קיברו של אבא ומספר להם, ו"ילד" כזה שלא היה מעולם ייתי עוה -ובתחנה האחרונה

 ארץ ישראל". -בירושלים חוזר בלילה הביתה עם "חמישים שישים קילו 

 גנדי הי"ד.-יש הרבה מאד הנצחות שעשינו ואנו עושים לזכרו של אבא

רכז פרויקט המנהיגות שלכם שהוא אחד -אן היום זה לא רק כי שמואל מאורבעצם ההגעה שלי לכ

שאי אפשר לסרב לו עד לפני שבוע הייתי באפריקה, ומשם עמדנו בקשר, וממש חייב אותי להגיע 

לפתיחת "פרויקט המנהיגות" היום, ואמנם כל מי שיבוא בהמשך ויעמוד כאן הרי הוא יאמר שהוא 

זכות בלתי רגילה, להיות עם נוער מהסוג שלכם, פה במקום הזה בחבל אוהב אתכם, אבל עבורי זה 

יהודה, ולדעת שאם הצלחתי להעביר משהו, הדברים הכל כך נכונים שהיו מאפיינים את אבא ושאתם 

זה אמנם תיקחו את זה אתכם פנימה, אז אני הוספתי לכם, כי על חברה כמותכם שווה להתאמץ, 

ו לא מבינים את זה, אך אתם תגדלו, תתחילו להסתובב בארץ, ניראה לכם מעט מוזר, אתם אפיל

ההורים  זה "מטען" אתם קיבלתם פה בבית הספר ובבית אצל תכירו בני נוער אחרים בגילכם, ותבינו

שאי אפשר לקחת את זה מכם, זה שלכם לכל החיים, כי הספר הזה, שגנדי תמיד החזיק בו, זה 

 ם! החבר שיש לכם, ואף אחד לא יכול עליכ

 שאלות ותשובות

 למה קראו לגנדי גנדי?  שאלה:יגל: 

הוא הלך למסיבת פורים, אני מדבר על לפני שנולדתי עוד לפני ששים שנה, והופיע שם עם  תשובה:

סדין עשה קרחת וסחב אחריו עז עם חבל,  וכולם צעקו "גנדי" "גנדי", כי גנדי המקורי ככה הלך, וזה 

 דבק בו.

, אבל בכל זאת ללכת נגד דעת ראש הממשלה זה כמו ללכת נגד המדינהאמרת כי  שלום: שאלה:

 ? גנדי עשה את זה

שאלה מצוינת, ראה, התשובה נמצאת בדיוק בגבול האפור שאיננו ברור, אתה באמת לא  תשובה:

יכול לעשות דברים כנגד המדינה וכנגד ראש הממשלה, כנגד הצבא והמשטרה, זה הכל אותו דבר, 

לא יכול ללכת ולאכול את כל ה"שטויות" ואת כל ה"אפסות" הזאת שלדאבוני היא  אבל מצד שני אתה

מנת חלקנו כבר הרבה מאד זמן. תסתכל, הם יצאו לא מזמן לבחירות, ממשלה ימנית, יש הרבה מאד 

"מחנה שלנו", שהם אמורים להיות "חזקים" בדרך, הם אמרו שהדבר הראשון שהם הולכים -מה

הגיע הזמן יסים שיהיה שוויון בנטל לכולנו, את שיש על הצעירים המתגילעשות זה את המעמסה הז

שכולם יתגייסו, לא יתכן שרק אני אתגייס לצבא או חלילה איהרג, ואחרים יישארו בישיבות אמנם 

שיהיה מאמץ שווה, ומה קרה עם זה? אתה לא קורא על כך אפילו –אבל שזה נפלא, -ב"לימוד תורה"

, זה ניגמר, לקחו את שר הביטחון ש"זרק" מספר מילים "כאילו" מטעם בעיתון, זה הכל התמוסס

משרד הביטחון, ראש הממשלה הרי שלח אותו, ו"הכל" מסודר כבר. וכך דבר אחרי דבר אחרי דבר. 

אני  יכול לספר לך עד הבוקר למה הם הולכים היום בדרך שאיננה נכונה, אין להם דרך, אתה לא יודע 

אתה "כאילו" בחרת בראש ממשלה עם דרך מאד ברורה של ממשלה ואין לך לאן תיפול כל החלטה, 

-יש שבוי , ניתן אלף רוצחים. לאמריקאים "גירד" משהו בגב -מושג איך הם הולכים לפעול בשום דבר

אמרו ניתן עוד רוצחים, זה מדינה ללא קווים אדומים. כשהייתי בארה"ב שנה עם משפחתי, לקח אותי 

סודותיו שמסר בכלא. האמריקאים לא מוכנים לשחרר את פולרד למרות שאבא לבקר את פולרד 

למדינת ישראל כבר נשכחו, הם לא מסוגלים להזיק בכל קנה מידה, והם לא מוכנים בכלל שידברו 

משחררים רוצחים, גם  -תיראו מה עושים-איתם על פולרד, כי יש להם קווים אדומים, והיהודים כאן

זה  -אז אוי ואבוי לנו! אם אתה מתנגד לזה–ר, אם אתה מקבל את זה י , והכל פה מותמערביי א"

תחילת העשייה, אז אתה לא יכול חס ושלום ללכת ולרצוח ראש ממשלה בגלל זה, ולעשות דברים 
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איומים, אבל אתה יכול קודם כל לגבש את הדעה שלך, ואח"כ לראות מה אתה עושה. זה שאני באתי 

היום לחזק אותך, במעט הזה אני עשיתי כנגד ה"חולשה" הזאת שיש בירושלים, יבוא היום ואתה 

אחד הדברים שאפשר לעשות ולא לצאת  תבין למה, יבוא היום והדברים האלו יתנו לך יותר כח, זה

תית מול המדינה כי אי אפשר ואסור לצאת, כשאתה תלבש מדים ויהיה חס ושלום ראש ממשלה חזי

ויאמר לך שתפנה עם המחלקה שלך את אפרת, הרי לא תהיה לך שום ברירה, אז  "רחמנא לצלן" 

ביום שאנחנו "משחקים"  -אמנם אני יודע שיש רבנים ואנשים החושבים אחרת. אם אתה שואל אותי

הצבא נותן, באותו יום גמרנו עם המדינה, כי כל אחד יכול לחשוב אחרת. יש מרחק עם הפקודות ש

אדיר בין לרצוח ראש ממשלה, או לסרב פקודה, לבין להיות פסיבי, וכשאתה קורא עיתון, תתחיל 

 לחשוב מה היית רוצה לעשות עבור המדינה האהובה הזאת שהיית מוכן לעשות כ"כ הרבה בשבילה,

ההמשך יבוא. אתה תגדל , יהיו לך כ"כ הרבה הזדמנויות לעשות, וזה מה שאתה לאן היא הולכת, ו

 יכול לעשות, אסור ללחוץ על ההדק!

 מדוע אתה לא הולך ל"פוליטיקה"? -אם תה אומר שיש לך כל כך הרבה דברים לשפר אלעד: שאלה:

כל הקופה,  אם הבחירות הבאות יהיו בזמן, אני חושב שאני הולך לצאת עם כל הכח, עם תשובה:

כל ראשי הממשלה עד היום "נפלו" כי לא היה להם כסף, והיו חייבים  -ואומר לך דבר נוסף בעניין הזה

ולקחו מפה ומשם, כל אחד עם הסיפור שלו, זה עם המתנות, וזה עם המעטפות, וזה עם מיליון 

אמר,  כל השקלים במעטפה שמצא פתאום בפתח החווה ולא ידע למי זה שייך, אז הוא לקח הוא 

שאם אני רוצה להוריש לילדים שלי לא רק כסף אלא גם  אחד נפל שמה על משהו, אני החלטתי

כדי שלא אצטרך להתעסק עם הכלכלה, מדינה, אני חייב להגיע לירושלים כשיש לבית מספיק כסף, 

יציב  ומה שאני עוסק עכשיו בבניית החברה שלי לטיפול במים, אני משוכנע לעילא ולעילא, שאני אשב

מבחינה כלכלית כשאצא לדרך, אותי  אי אפשר יהיה לקנות בכסף, אף פעם! שום מעטפה לא תשגע 

 לי את השכל, ומה שמעניין אותי זה ארץ ישראל.

צריך לחשוב איך להיכנס לפוליטיקה, ולהזיז את ההר הזה הרי הם כולם שם דומים אחד לשני, 

הם גם עושים לו מרפק, אני לא יודע איך זה  חלשלושים, והמשבצת קטנה, אם כבר יש משהו טוב

 ייראה, אבל חייבים. חייבים להפסיק עם החולשה הזו.

כל שנה באזכרה הממלכתית של גנדי, יש בכנסת מושב מיוחד, ואחריו נכנסים כל בני המשפחה 

עם  "כאילו"לחדרו של יו"ר הכנסת, ואז נכנס הנשיא, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, ויושבים 

וכל שנה כבר אחד עשרה פעמים שאלתי את אולמרט, את ביבי ואת אריק רק שאלה שפחה,  המ

 אחת: "תגידו לי באיזו מלחמה הפסדנו שאתם ככה מתנהגים?!" 

הערבים הם לא הבעיות שלנו, מישהו בכלל אכפת לו מהזקנים במדינה הזו? אתה יודע באיזו קלות 

בים שאין. אתה יודע כמה ילדים אין להם מה לאכול? אני "מסדר" את כל הזקנים בלי להשתגע מתקצי

מי מטפל בזה בכלל? הם שם כולם מומחים לערבים ולהסכמי שלום, מישהו בכלל מסתכל על מה 

את המורשת הזאת , ומנסה להדביק -קורה בפנים?! מישהו מנסה לקחת את מה שאצלכם כ"כ חזק

! מישהו מציף את "ישראל סבא"?! מישהו בה את החילונים?! מישהו מנסה לקרב בכלל בין המחנות?

אכפת לו בכלל? זו כאילו מדינה שהדור הקודם בנה אותה, ואנחנו מבזבזים עכשיו, זו הסיבה שאני 

 עושה את מה שאני עושה עכשיו כדי להיכנס בכל הכח לעניין.

 אם עניין הזקנים כ"כ חשוב, למה לא עושים את זה? עדי: שאלה:

או מי שממונה על כך הוא טיפש, או מה שמעניין אותו זה לכתוב כל  -ותייתכנו מספר סיב תשובה:

הזמן ולפרסם עצמו בפייסבוק שזה עושה מי שכיום אחראי על הקופה, או שראש הממשלה כיום עסוק 

בעניינים אחרים אז הוא לא נותן ציונים לשר האוצר שלו, אני רואה מה הם לא עושים. אני יודע אם 

ושכות ליד אני יודע מה אני עושה, אתה יודע כמה המון כסף יש במשרד מחר אני מקבל את המ

הביטחון שאף אחד לא מעז לגעת בזה, את כל הדברים האלו הייתי לוקח ממשרד הביטחון שהוא 

כיום גוף מנופח ורקוב, ולא שואל אותם בכלל, שאפשר לחתוך ולחתוך ממנו ולהעביר למקומות 

 הנכונים. 
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 יך היה מנהיג, אז איך הוא מנהיג כשיש לו כל כך הרבה מתנגדים?אמרת שאב אלעד: שאלה:

זה גורלו של מנהיג. מנהיג לפעמים ובדרך כלל יכול גם להיות לא פופולארי, מנהיגות איננה  תשובה:

בהכרח דבר פופולארי, אתה כמעט לא מספק את הלחם והשעשועים שמצפים ממך,  מנהיגות זה 

 דבר קשה. 

איך יכול להיות שגנדי  שאלה:בעברית. נקראתי על שם "יוסף" טרומפלדור[ :  ]=יוסף אוסיה אלקין

 מקים ישובים בלילות וזה לא דולף החוצה? איך אפשר לעשות דברים כאלו מבלי שאף אחד ידע ?

קודם כל זו עובדה שהישובים קמו, ושגולדה מאיר הייתה נגד הקמת היישובים ומשה דיין לא  תשובה:

נתן אישור לכך , קודם כל אלו עובדות! הוא היה חזק, מנהיג, כריזמטי, עם אמונה חזקה מאד בצדקת 

הדרך,  הם לא יכלו עליו! מה אתה יכול לעשות כשאתה קם בבוקר בתור שר ביטחון, ואצה רואה 

אהלים ומטבח, ומכניס כבר גרעין נח"ל לשם, מה תעשה? -בקעה גנדי הקים יישוב ויש שם הכלשב

אז יהיה לך "בלגן" יותר גדול, הוא עשה את זה עם אמונה של מנהיג לדרך  -תוריד עכשיו את היישוב

האהבה של אבא לארץ ישראל  -שלו ולעם שלו. הוא כל כך אהב את האנשים בארץ ישראל, אתה יודע

יתה כמעט אהבה ארוטית, תמיד אמרנו לו שארץ ישראל זה הילד השישי שלו , אנחנו חמישה הי

אני "יפתח פלמח", כי יפתח  -את השמות שלנו ילדים, ארץ ישראל הייתה ילד בתוך המשפחה, תראה

הייתה פלוגה בחטיבה כשהוא הכיר את אימא, אח של ש"חזר בתשובה" והוא גר בירושלים קוראים לו 

-כמוך, אוסיה -בנימין", "מצדה" "צאלה" ו"ערבה", גם השמות של הילדים קשורים לשורשים"סייר 

 יוסף!

 לא היה לו קשה עם זה שהוא קיבל מעט מנדטים? רועי: שאלה:

ראה אני גרתי ב"כפר תבור " עד לפני מספר שנים, והוא היה בא אלי לשבתות, והיינו  תשובה:

מטיילים בין העצים, הוא היה יושב כמו ילד נזוף, הוא רואה יושבים בבוסתן הגדול שנטעתי והיינו 

גבוהים  בנייני שניבעזה  דברים מניסיונו בצורה ברורה והם שלא מקשיבים לו. אתה מזכיר לי , היו

, ילדה והרגו אותןעל המתיישבים, שבת אחת ירו על אישה , מהם הערבים צלפו "תאומים"ה שנקראו

אבל  האלו עכשיו! הבניינים שני וריד את"יא חתיכת מפגר" ת-מר לוברק ואאהוד הוא הרים טלפון ל

מיד! הוא היה מתוסכל מהם, הוא לא האמין שאלו  ברק לא עשה את זה, גנדי היה מוריד אותם

שאמונים לעשות המלאכה עברו את המסלול שהוא עבר, הוא הלך עם הרגשה מאד איומה עם 

ברורים, ואנחנו כיום למעלה מאחד עשרה שנה מאז שהו  הדברים שקרו בארץ , כי הדברים היו לו כ"כ

נירצח ואנחנו רואים שכל מה שהוא אמר זה נכון. מתרחשת פה ההונאה הגדולה בהיסטוריה עם 

הערבים לא היתה הונאה כזו בהיסטוריה עם הרצון הזה שלהם לשלום, ה"בלוף" הזה! אמרו לא 

 ם.יב כל היום, רוצה להרוג ערבישהוא רגזן, רוצה לר

 ץ כשאביך נירצח?רהאם היית בא אלה:ש

לא אני הייתי בטכסס, והמזכירות שלי היו מאירות אותי כי הן אף פעם לא ידעו לעשות את  תשובה:

שלא יטרידו אותי  באיזה מלון אני ישן כדי חשבון השעות בין הארץ לארה"ב, לכן הפסקתי להגיד להן

באותו הבוקר אמרתי ות לילדים, חזרתי למלון והרבה אנשים, באותו זמן אהבתי לקנות  הרבה מתנ

 דבר ראשוןכדי שאדחוס את הדברים למזוודות, לפני הנסיעה. לארגן מזוודות  5קום ב לעצמי אני א

חבר שלי על הקו, וזה  ,שיחה טראח, ,שניה שהדלקתיאותה בוהדלקתי את הטלפון כשהתעוררתי 

כמו חיוג רגיל אתה כאילו בחדר השני,  הוא שואל אותי מה עושים?? אני שואל על מה אתה מדבר?? 

אני שואל כמה כדורים  .הוא אומר ירו באבאהוא שואל אותי איפה אתה? אני אומר לו שאני בטכסס, 

ואני  ורים, הוא ישרוד את זה.הוא אומר לי שלושה. אני אומר לו אבא ירושלמי, הוא מחזיק שלושה כד

עוד לא מעכל עד הסוף את מה שהוא אמר. והשיחה נסגרת, ומתקבלת שיחה נוספת מהחבר הכי 

בוכה, והוא מתחיל לספר לי מה אז גם אני ו יושב בטלפון ובוכה, שוח והוא קרוב שלי, וזה בחור ק

מטוס של שש בבוקר לניו קרה. ראיתי ממה קרה, עשיתי לעצמי אריזה מהירה, ורצתי לתפוס את ה

אני לא הספד ו איזה שהוא לכתוב יורק, אני יושב במטוס ואני יודע שאגיע ישר לקבורה  ואני צריך

, אירגעזבו מיד ע-ת שואלות מדוע אני בוכה ואמרתינישות אלי הדיילו יח לכתוב, יושב ובוכה.צלמ



 

10 
 

התחילה בשיחה איתי, והיא ואז דיילת  כדי לשתות משהו, לסוף המטוס וכשהפסקתי לבכות הלכתי

אמרו לי איזה מקום משוגע שם, ליפני  , והן מידלשאני מישרא שואלת אותי איפה אתה גר אני אומר

י וכול הדיילות מתחילות לבכות יחד איתי. קיבלתי אני אומר שזה אבא של כמה שעות רצחו שם שר, 

 ה הקשה הזו.את הידיעה הזו בחו"ל, רחוק, היו לי עשרים שעות לעכל את הידיע

 למה אתה קורא לו גנדי ולא אבא? אלה:שרועי: 

אקרא לו אבא עד סוף השיחה. אני קורא לו גנדי  אולי בגלל שאנחנו אם זה מפריע לך אני  :תשובה

 מאזכר את שמו באירועים האלו. מנציחים אותו ואני

 למה רצחו אותו? שאלה:

,  בחור העביובל דיסקין לבקר אותנו בש –כ "הגיע ראש השבכש זו שאלה מאד מעניינת, תשובה:

מר לי ולאימא ולאחיות עד כמה אבא היה חשוב ואהביתה רציני, הגיע עם שומרי ראש, בא אלינו 

אם לא ידעתם כמה גדול היה אבא שלכם תבינו את זה בהפוך על הפוך תפסנו את הרוצחים  מאד: 

איזו אישיות כדאי את  אמרו לעצמם , ואישיות חשובה החליטו "להוריד" אנחנו לומדים מהם שהם

חברי  120את גנדי, מתוך אנחנו מורידים להוריד כדי שזה יכאיב ליהודים, ואמרו כולם בפה אחד, 

 . ואכן הייתי רוצה מאד שהוא יסמל לכם בדרככם.כי הוא היה סמלהכנסת. למה? 

ישובים, איך יכלו  אמרת שאי אפשר להעיף יישובים ובגוש קטיף היו למעלה מחמישים יובל שאלה:

 להעיף אותם?

כשראש ממשלה ורמטכ"ל מחליטים שהם עושים משהו בכח, אין מה לעשות. אילו היית  תשובה:

אומר שלרמטכ"ל מתנגד לפינוי אז הייתה יכולה להיות בעיה לראש הממשלה אבל בפינוי הזה של 

הם כולם היו תמימי דעים, מפורסם הזה, ואריק, לא הייתה להם שום בעיה, -ה -"חלוץ"-גוש קטיף, ה

שזה אגב אחד הדברים הכי לא ברורים לי, כבן הארץ הזאת, מפני שאני גדלתי על איזושהי מורשת 

מסוימת שאריק שרון רצה לתת, אבל כשהוא הבין שכשהוא הוריד כמה יישובים, זה המחיר שהוא 

מדינה לכל הרוחות", הוא "שתלך ה-אז -היה צריך לשלם כדי שהוא והילדים שלו לא ילכו לבית הסוהר

"גמר" אצלי! זה החשבון היחידי שהיה לו מול העיניים, לא ייתכן לעשות תפנית כזאת שחצי שנה לפני 

כן אתה הולך לבחירות, ואתה אומר לעמרם מצנע ממפלגת העבודה: אתה רוצה לעשות התנתקות?! 

לה עושה התנתקות?! איך וחצי שנה אחרי זה אתה כרש ממשאתה הרי תיתן "רוח גבית" לטרור!   

האמריקאים אומרים לך כך, פה תהיה  -זה קורה, זה קורה כשהוויסגלס שלך חוזר מארה"ב ואומר

כדוד המלך, התקשורת תאהב אותך, בתי המשפט יאהבו אותך, הפרקליטות תאהב אותך, ותפסנו 

, ואם לא אז  אנחנו נשמור על אריק כמו על ששומרים על אתרוג עם צמר גפן-אותם, הר הם אמרו

את ה"סחורה" והוא נתן את הסחורה. איזה "סחורה"  שייתןלבית סוהר, רק  ילכוהוא והילדים שלו 

 את עונשו הוא קיבל.  -כואבת! לא יעלה על הדעת, אבל

 איזו דרגה גנדי היה? אליאסף : שאלה:

גן רמטכ"ל. הוא היה "אלוף פיקוד" אבל בשבעים ושלש דדו קרא לו חזרה וגייס אותו כס תשובה:

עד כמה זאת הייתה  -מלחמת שבעים ושלוש הייתה הפתעה גמורה, תשמעו עכשיו סיפור שלי

אבא הוריד את המדים שבוע ימים לפני מלחמת יום כיפור. יום שישי שבוע אחרי שהוא  -הפתעה

 יום כיפור,"חרוב", אני מקבל טלפון מהבקעה, הוריד את המדים, אני בבית, אני סמ"ך מ"פ ב

ניסיתי לברר ואמרו לי "רד  יום כיפור, אומרים לי "תעלה על הג'יפ שלך ותרד לבקעה",  -אק" "ראב

חרוב, אתם -לבקעה בלי להסביר למה!". אבא עומד לידי ואומר לי: "אתם חתיכת ברדקיסטים, ב

כאלה פרעי אדם!  אי אפשר לחכות עוד יום?! חייבים לחלל את היום הזה?! ". תיראו הפתעה של 

בצה"ל שלא העלה בדעתו. שסאדאת ואסד מזרימים כוחות למלחמה מחר בשתיים. הפתעה אלוף 

 ממש מוחלטת.
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 האם הרוצחים נתפסו? הוד: שאלה:

הרוצחים של אבא  -משהו "תיקחו"ארד לפרטים, כי מכל סיפור אני רוצה שבכוונה כן, ואני  תשובה:

הי"ד, ישבו ביריחו במשך ארבע שנים בקייטנה, רוצחים של שר בישראל! איך יסתכלו עלינו הערבים 

ואנחנו לא שמים עליהם  מירושליםיושבים חצי שעה  בכלל ממישהו כאן, כשרוצחים של שרויפחדו 

הר בית הקרבות בי עולה למי מהם בכלל סופר אותנו?! וארבע שנים ביום האזכרה של אבא, אניד?! 

תגיד , הערבים לא -ואני תמיד באותו מעמד מסתכל לראש הממשלה בעיניים, ואומר לו -הרצל ונואם

רואים לך את הלבן שבעיניים, מי אתה אריק שרון, הם לא רואים אותך! חצי שעה מהמשרד שלך 

הכי קשה שיכולה להיות זה הרי סמל שלטוני! זו פגיעה  -בירושלים יושבים רוצחים של שר בישראל

במדינה, ואתה לא מביא אותם?! והוא לא הביא אותם! אריק שרון ה"גדול" הוא לא הביא אותם! המזל 

שלנו שחיילים בריטים מנציגי האו"ם שמרו עליהם שם ב"כלא",  יום אחד נמאס להם, למה אמרתי 

להם "על האש" במנגלים, כי לרוצחים האלו היו מביאים כל ערב נשים, עשו  קייטנה ונימאס להם?

קייטנה חמישה כוכבים, שנמצאים שני מטר מהגבול עם המדינה הכי  -עישנו סיגרים, היו לי עדויות

אנחנו לא משתלטים על זה יום -חזקה בעולם. ואף אחד לא עושה עם זה כלום! אז הבריטים אמרו

עלו על מטוס וברחו  קמו וברחו! וברגע שהם -יברחו לנו מפה , הם מתעסקים עם הבנות אחד הם

שכל  -חזרה, חטיבת הבקעה הקיפה את הכלא, והביאו אותם למשפט. אבל הדבר שהוא הכי הזוי

פעם כשיש משא ומתן, הערבים מגישים את השמות של הרוצחים של אבא לרשימות למשא ומתן, 

ד מעט מרגל שעו -ואנחנו בשיא הטיפשות "מסתכלים" על זה?! תיזכרו את הסיפור שלי על פולארד

האמריקאים לא מוכנים לדבר אתנו, אבל  -הולך למות מזקנה, כבר לא זוכרים אילו סודות הוא העברי

 רוצחים של שר בישראל מדברים, אולי?! אבל רוצחים אחרים כבר הראנו שאנחנו נותנים.  -אנחנו

ו! עם הנשק הסודי שלנ –מרגש לבוא הנה, כי אני יודע שאתם  -חברה, היה לי באמת, אבל באמת

הכח הזה שאתם מקבלים פה, והאמונה הזאת שיש לכם, ואם הצלחתי להעשיר אתכם, ולתת משהו 

 הרווחנו בגדול! -מצדקת הדרך כדי שתלווה אתכם

  תודה רבה ושנה טובה לכולכם!

 

פלמח  אתאני מודה לפלמח על שהגיע לכאן.  ריכוז מנהיגות וידיעה"א: -שמואל מאור -דברי סיום

ודש בישיבה מיוחדת במשרד החינוך, היה לנו רעיון להנגשת לימודי ירושלים פגשתי לפני כח

לדורותיה בכל המגזרים ובכל מוסדות החינוך בארץ, וראיתי את האיש הזה נחוש, ואמרתי לעצמי כי 

אני בא!  -את פלמח הייתי רוצה להביא לכם כפתיחה לפרויקט מנהיגות, ופלמח אמר לי שתי מילים

אבוא -כשאגיע לארץ smsרויקט של טיהור המים בחו"ל, והוא כותב לי משם והוא ניתקע עם הפ

אני בא בשבילכם לקראת  שישי ויורד  –, כי הוא אמר לי ולכן הפתיחה נדחתה בשבוע להיוםבהליכה! 

 ונרגענו!  -מהמטוס, כבר ביום חמישי הוא הגיע לארץ

להנהגת העם ייצא מזה טוב  אתם תהיו המנהיגים של הדור הבא! כשאתם תיקחו אחריות -חברה

לעם ישראל. כאן אתם מקבלים את הבסיס לכך, ויש לכם את זה! קחו את הדברים והפנימו לעצמכם 

 למען מנהיגותכם!

 שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולכם!

 


