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           לכבוד 

          הספר הריאלי בית    –תלמידי התיכון  

 
 שלום לכם,

 
יום זכויות האדם ולאירוע שיתקיים מחר בבית ספריכם, אני מוכרח לציין  בנוגע, ל

 .שחשכו עיניי
שלושה מהמשתתפים מייצגים עמדות שנמצאות הרחק בשמאל העמוק בישראל וכולם  

   .אותו מחנה מזוויות שונות למעשה מייצגים את 
 

אפתח בבדיחה: פעם כשהזמינו את אורי אורבך ז"ל לאולפן טלוויזיה והוא מצא את  
אנשי שמאל, הוא פנה אל המנחה ואמר: "מזל שהזמנת רק אותי לייצג את   5עצמו מול 

שמאלנים, אילו היה כאן עוד   5הימין. לאור העובדה שכדי לאזן ימני אחד, מביאים 
 מלבדי, כנראה שלא היה מקום סביב השולחן...". ימני אחד  

 
 אנשי שמאל קיצוני מול אישה ימנית מתונה אחת.  3במקרה שלכם זה יהיה 

  .ככה לא נראה פלורליזם וככה לא נראה חינוך לפלורליזם
 כך נראית אינדוקטרינציה פוליטית של קהל תלמידים שבוי. 

 
אשמח לתאר בפניכם, על קצה המזלג, את הארגונים אותם מייצגים המרצים המגיעים  

 ."אליכם ל"יום זכויות אדם
 

ם, הינו ארגון שמאלני קיצוני הממומן בכסף זר ועוסק בדה לגיטימציה של מדינת  בצל
ות בינלאומיים הכוללים הכפשת חיילי צה"ל ישראל, ומקיים פעילות נגדה במוסד

וקידום אג'נדה שמאלנית קיצונית באמצעות לחץ בינלאומי כנגד מדינת ישראל ונציגיה  
מדינת אפרטהייד. האם דווקא ארגון   –הנבחרים. רק לאחרונה כינה את המדינה שלנו 

ס ועוד  לפגוש תלמידים שבעוד שנה עתידים להתגיי ךפוסט ציוני וחתרני כזה, צרי
 ?הצגת הצד השני כמעט ללא

 
כבר מזמן הוכח מספרית שמדובר בקבוצה קטנה מאוד.   –לגבי "מבקשי המקלט" 

הרוב המוחלט מאלה שנמצאים כאן, הינם מסתננים בלתי חוקיים, מהגרי עבודה  
שגנבו את גבולה של ישראל. האם אתם כתלמידים לא נדרשים להיחשף גם לצידו השני  

לזכויות האדם של התושבים העניים בדרום  של המטבע? האם לא ראוי שתחשפו גם
 ?ם בעקבות ההסתננות הבלתי חוקיתהניתל אביב, אשר חייהם הפכו לג

 
אני יכול להמליץ לכם על כמה מתושבי דרום תל אביב. ביניהן נשים מבוגרות ואף  
ניצולות שואה שיוכלו לשוחח עימכם על זכויות האדם שלהן שהפכו למרמס בשל 

   .יאו לכאן המסתננים הבלתי חוקייםהפשע והאלימות שהב
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ראשית אני מברך על הדאגה   –לגבי ההגנה על המפגינים מול בית ראש הממשלה 
 14לזכויות המפגינים. עם זאת, לצערי הרב, זה לא כל כך עניין בעבר כאשר ילדות בנות 
הושלכו למעצרים עד תום ההליכים בתקופת ההתנתקות או כאשר אלימות מזוויעה  

כלפי מפגינים שנקטו פעילות בלתי אלימה בתקופות בהן המדינה קידמה  הופנתה 
אג'נדה שנתמכה ע"י השמאל. גם היום, ככל הנראה, מפגינים חרדים או מתנחלים 

את השמאל. מעולם לא הייתה קבוצת מפגינים, שקיבלה כל כך הרבה   פחות מעניינים
 תמיכה ואהדה תקשורתית כמו המפגינים מול רה"מ נתניהו.

 
אשמח לדוגמה להכיר לכם את   - רט למפגינים יש עוד כמה נפגעי זכויות אדם בישראל פ

שירה. אישה דתיה שנעצרה בשבת לעיני ילדיה, רק כי אמרה ליועץ המשפטי לממשלה 
 אבל היא פחות מעניינת...  ."פרשת משפטים בושה". שירה, אגב לא לבד

ימין אמורות להטריד  האם רק זכויות האדם של המפגינים כנגד ראש ממשלה מה
 ?  אתכם

 
בצלם, הנאבקים למען זכויות "המסתננים" והמפגינים מול בית ראש הממשלה, 

מייצגים את אותה קבוצה בציבור. קבוצה קטנה, שאיבדה מזמן כל אחיזה בציבוריות  
 .הישראלית ושמיוצגת מעל כל פרופורציה בתקשורת, באקדמיה ובבית המשפט העליון

ת אדם, אשמח להציע לכם עוד כמה נושאים שאולי כדאי להתמקד  לגבי נושאים לזכויו
 :בהם, כשדנים בזכויות אדם בישראל. לדוגמה 

המאבק על הנגשת מערת המכפלה לאנשים עם מוגבלויות, אשר הרשות   -
הפלסטינית מתנגדת לו. מאבק שלצערי הרב לא מעניין את ארגוני הזכויות  

 .מהשמאל

 .זכויות נשים בחברה המוסלמית -

 .כות של ערבי למכור אדמה ליהודי מבלי להירצחהז -

תלמידי הריאלי היקרים, מוטב למען הגיוון ולמען החינוך, להיחשף גם לעמדות  
 .אחרות, שמייצגות עמדות קצת יותר לאומיות וציוניות. גם למען הפלורליזם אגב

נווה דרומי שאמורה לאזן שלושה אנשי שמאל רדיקלי, לא  קשה להאמין שפרט לגב' 
הצליחו למצוא עוד כמה אנשים שיחשפו אתכם לזוויות שונות באשר לזכויות האדם  

 .בישראל
 

אדגיש ואומר: אתם לא עומדים לקבל שיעור בזכויות אדם אלא שימוש מניפולטיבי  
 .בשיח זכויות האדם

 
ע לכם להטיל ספק, לחקור, ללמוד ולחפש כבוגר בית הספר הריאלי, אין לי אלא להצי

 .את האמת ואת צדקת הדרך הציונית והלאומית בכוחות עצמכם
 

 .זה לא פשוט אבל זוהי הדרך לבנות את קומת האדם השלם שלכם
  

                  בברכה,
 ל ח"כ קלנר אריא 

 


