
ּולְפֶתַע ּפִתְאֹום ִהפְִריעַ 
קֹולֹו ׁשֶל יֶלֶד ָקָטן ֶאת ַהֲהֻמּלָה וְַרַחׁש ֶהָהמֹון.

ַאּבָא, ָקָרא ַהּיֶלֶד, 
ֲאבָל ַהֶּמלְֶך עָרֹום!

ָהָאב ַהּנָבֹוְך ִהתְַאֵּמץ לְַהׁשְּתִיק ֶאת ּבְנֹו.
אּולַם ַהּיֶלֶד ָחזַר ׁשּוב, 

וְָאַמר ּבְקֹול ָרם: 
ַאּבָא, ֲאבָל ַהֶּמלְֶך עָרֹום.

ו נ צ ר א ב י  ל מ ר ו נ ם  ע



חינוך 
ה לא משחק ילדים#ז

אין דבר שיותר חשוב לנו בחיים 
מהילדים שלנו.

הספר,  לבית  אותם  שולחים  אנחנו 
ישפיע  שם  ישמעו  שהם  שמה  ויודעים 

על התודעה שלהם לטווח ארוך.
נראה  שם?  אותם  מחנך  מי  רגע,  אבל 
מתערב  האירופי  שהאיחוד  נורמלי  לך 
זה  שלהם?  המינית  הזהות  בעיצוב 
לילדים  כותבת  נורמלי שהקרן החדשה 
שנים  כבר  הלימוד?  ספרי  את  שלנו 
משרד  את  מנהלות  זרות  שמדינות 
לשים  צריך  הקלעים.  מאחורי  החינוך 
לא משחק  הילדים שלנו, הם  סוף.  לזה 

ילדים. 

גיור 
בכלל #מ למי  יהודי?!  יהו 

אכפת. 
העם  איבד  יהודים  מליון   6 מעל 
ההתבוללות  תנועת  בעקבות  היהודי 
הייתה  קיומה  שנות  בכל  הרפורמית. 
מדינת ישראל, המקום היחיד בעולם בו 
סכנת ההתבוללות איננה על הפרק. אם 
לא יהיה מי שידפוק על השולחן ויתריע 
לפתחנו,  שעומדות  הרפורמות  מול 
מאוד  ומהר  חלילה  תשתנה  המציאות 
נמצא את עצמנו מתלבטים האם ללכת 
לשמחה של השכנים, שבנם מתחתן עם 

גויה )שעברה גיור רפורמי(. 

משפחה
בא ואמא = משפחה#א

בוקר  קמנו  לב,  ששמנו  מבלי 
אסור  ישראל  שבמדינת  וגילינו  אחד 

לומר שאבא ואמא = משפחה. 
מעש,  וחוסר  שתיקה  שנות  עשרים 
החינוך  מערכת  וכיום  שלהם,  את  עשו 
המון  שישנן   3 בגיל  לילדים  מספרת 
סוגים של משפחות. מי שמנסה להטיל 
בין  עובר   – החדשות  באמיתות  ספק 
רגע טיפולי המרה ומוכתר כחשוך, נבער 
לא  אנחנו  אם  מיאוס.  מחמת  ומוקצה 
ילדים  קונים  בה  במדינה  לחיות  רוצים 

בכסף – כדאי שנפסיק לשתוק.

על מה אנחנו 
מדברים?

בס"ד

 למה לי 
פוליטיקה עכשיו?

"חבורה של הזויים", "חסרי אחריות", "פלגנים", "קיצונים" 
אחרי שאמרנו את כל זה, בא נשתה כוס מים, ונדבר רגוע.

מפלגת נעם בנויה על 3 הנחות יסוד:
וקרנות  מדינות  תודעתית,  סייבר  מתקפת  תחת  נמצאת  ישראל  מדינת  א. 
זרות מנסות להנדס מחדש את עולם המושגים שלנו. זה נוגע לחיים של הילדים 

שלנו, זה נכנס אלינו הביתה, לבתי הספר, לצה"ל ולמרחב הציבורי.

נורמופביה - הפחד לומר דברים נורמליים. לצד ההתקפה הזאת, יש כאן מכונה  ב. 
משומנת שמשתיקה כל מי שמעז לומר את "הדברים הלא נכונים" זה משפיע 

גם על חברי הכנסת שמושתקים ומשותקים אל מול המפלצת הזאת.

בארגונים  מדובר  העולם,  תופעה ששוטפת את  זו  נכון,  יכול להשתנות!  זה  ג. 
עתירי תקציבים, אבל אפשר לשנות את זה. זו לא פעם ראשונה בהיסטוריה 

שמנסים לפגוע בנו. האהבה שלנו לעם ולמדינה לא מאפשרת לנו להתייאש. 

נעם.  מפלגת  את  הקמנו  למה  לכם  שתסביר  קטנה,  טעימה  יש  שבידכם,  בעלון 
נשמח לענות לכם על כל שאלה. תוכלו למצוא אותנו ברשתות החברתיות ובחוגי 

הבית. מחכים לכם.

נעם
עם נורמלי בארצנו



צה"ל
הגנה על צבא ההגנה#ה

צבא העם הוא קודש הקודשים 
קרה  בדיוק  איך  אז  ישראל,  מדינת  של 
את  שמחנכות  אלו  הן  זרות,  שמדינות 
חדרו  האחרונות  בשנים  צה"ל?  קציני 
ופוסט  מודרניות  פוסט  תפיסות  לצה"ל 
מלמדים  רדיקלים,  שמאל  מכוני  ציוניות. 
מה נכון לחשוב, ובעיקר מה לא. אם תצרפו 
לכך, את הקמפיינים הענקיים שמטרתם 
מתוך  לנשים,  לחימה  תפקידי  לפתוח 
תפיסה שהשוויון חשוב יותר מהניצחון - 

תקבלו סכנה של ממש לביטחוננו.  
על  להגן  כדי  הכל  עושים  שלנו  הילדים 
המדינה, הם מצפים מאיתנו להגן עליהם.

הכותל 
המערבי

ש אבנים עם לב אדם. #י
לחצים בלתי פוסקים מצד תנועת 
ההתבוללות הרפורמית, הביאו להמצאתו 
מדינת  בו  הכותל',  'מתווה  של  ואישורו 
תחת  לגיטימי.  כזרם  בהן  מכירה  ישראל 
הרבה  ועם  הפרט',  'זכויות  של  טענות 
המקום  את  לחלק  רוצים  הם  דולרים 
שנים.  אלפי  כבר  כולנו  את  שמאחד 
השאלה האם רחבת הכותל תינתן כשוחד 
לאחר  מיד  למבחן  תעמוד  לרפורמים, 
מוכרחים  אנחנו  הקרובות.  הבחירות 

להיות שם כדי לעצור את זה.
 

שבת
בת שלום?!#ש

ישנה  גוריון,  בן  ימי  מאז 
יחיד  כל  של  זכותו  בין  ברורה  הפרדה 
לבחור כיצד לציין את היום הקדוש, לבין 
כמדינה  עצמה  על  שקיבלה  המדינה, 
יהודית, לכבד את השבת במרחב הציבורי. 
בשנים האחרונות מנסים להקים כאן את 
מדינת הקרן החדשה, מדינת כל אזרחיה. 
גדולה  הכי  המתנה  הזאת,  במדינה 
הפכה  לאנושות,  היהודי  העם  שהעניק 
שם נרדף לכפייה ופגיעה בזכויות הפרט. 
עובדים  ולוביסטים  קמפיינרים  של  צי 
מילקי  שלקנות  מחדש  אותנו  בלחנך 
בשבת בבוקר הרבה יותר חשוב ממסורת 
של 3300 שנה. השבת היא אחד העוגנים 
מדינה  של  בדמותה  משמעותיים  הכי 
יהודית. יותר מששמרנו עליה, היא שמרה 

עלינו. 

הרבנות 
הראשית 

לישראל
בנות אחת לעם אחד #ר

יכולים  אנחנו  שהיום,  העובדה 
היא  חשש,  בלי  השני,  עם  אחד  להתחתן 
את  שמנהלת  הראשית  הרבנות  בזכות 
תחום הנישואים והגיור. העובדה שמליוני 
מאמץ,  בלי  כשר  לאכול  יכולים  יהודים 
של  אחד  ממלכתי  מערך  בזכות  היא  גם 

כשרות. 
רק משרד הבריאות מאשר תרופות, ורק 
בטיחות.  אישורי  מנפיק  התקנים  מכון 
יכולה  ולא  חשובה  פחות  לא  היהדות 

להפוך לפלסטלינה.

ארגונים שונים, תחת מסווה של מלחמה 
כדי  מאבק  מנהלות  בבירוקרטיה, 
לסגור ולהפריט את הרבנות הראשית 
להם  מפריעה  לגמרי  היא  לישראל, 

בהקמת מדינת כל אזרחיה. 
הראשית  שהרבנות  שנה  מאה 
אנחנו  אותנו,  מאחדת  לישראל 
חייבים את זה, כדי שגם הנינים שלנו 

יוכלו להתחתן אחד עם השני.  



 Ì ?למה להקים עוד מפלגה
מה הבעיה במפלגות הקיימות?

זו שאלה מצוינת שגם אנחנו שואלים.
איך הגענו למצב שצריך להקים מפלגה שתעסוק בנושאים הכי קיומיים שלנו?

איך יכול להיות שמדינות זרות מעצבות את הזהות המינית של הילדים שלנו, ואין על זה 
שום דיון בכנסת?!

איך יתכן שמייבאים לפה את ההתבוללות הרפורמית שמשמידה את יהדות התפוצות, וזה 
עובר בשקט?

איך קורה שהמדינה היהודית הופכת למדינת כל אזרחיה, ואף אחד לא דופק על שולחן 
הממשלה? איפה כל המפלגות? למה כולם יושבים בשקט? 

אז נכון, יש בפוליטיקה הרבה אנשים טובים, שעוסקים בהתיישבות, בתקציבים למוסדות 
ובאיכות החיים אבל מה עם החיים עצמם?

הקמנו מפלגה כי אנחנו אוהבים את העם והמדינה, אי אפשר להמשיך לטמון את הראש 
בחול ולהתעלם מהצונאמי התרבותי ששוטף אותנו. בדיוק כמו שבנושא של ארץ ישראל 

לא הסתפקנו בליכוד אלא לקחנו אחריות.
אחרי הכל, מדובר בילדים ובנכדים שלנו.

 g !אין לכם סיכוי לעבור את אחוז החסימה
אתם תזרקו קולות לפח ותסכנו את גוש הימין!

הבנו, הדבר הנורא מכל הוא זריקת קולות לפח.
אבל זה שזורקים מדינה שלמה לפח, זה בסדר? 

הרי בחסות "אחוז החסימה" חוסמים לנו את הפה, זו דרך מצוינת להשתיק את כולנו.
זה שמלמדים כאן ילדים בני 3 שהם יכולים לבחור אם להיות בן או בת – זה בסדר... רק לא 

לזרוק קולות לפח.

שלא תהיה אי הבנה, אנחנו לגמרי בעד ממשלת ימין, אלא שבמשמרת של ממשלות הימין, 
מתנהלת כאן מכירת חיסול של הערכים שלנו. ימין זה לא רק להסדיר את עמונה ולפנות 
את חאן אל אחמר. ימין זה גם לשמור על השבת הציבורית ועל הכותל.  ימין זה לבלום את 

ארגוני השמאל הקיצוני.

ברמה המעשית, כמו יתר המפלגות שמימין לליכוד, גם אנחנו בעד חיבורים, אבל לא בכל 
מחיר, לא חיבורים שבאים על חשבון הזהות היהודית. בדיוק כמו שלא נחבור בבלוק טכני 
למרצ, גם לא נחבור למי שקורא להפריט את הגיור ולייבא לכאן גויים בסיטונאות. יש גבול.

אבל למה לפלג?3 
פתאום נח להוציא מהבקבוק את שד הפלגנות.

אבל רגע, אפרופו פלגנות,
מה לגבי פילוג המשפחה? ומה בענין פילוג מערך הגיור? ולפלג ולחלק את הכותל? ואת 
צה"ל מותר לפלג? ועוד לא דברנו על הרבנות הראשית. מי קובע מתי זה פלגנות ומתי זה 

פלורליזם? 

ולהפנים,  יותר מורכב להסתכל למציאות בעיניים  מאוד קל לתייג אותנו כפלגנים, קצת 
שמי שמנסה לפלג מדינה שלמה, זה בטח לא אנחנו.

אתם בעצם מפלגה של הר המור?ח 
למיטב ידיעתנו, את הביולוגיה הגורסת כי אבא ואמא = משפחה, כי כך מגיעים 
כך  כל  אמירות  לשייך  כשמנסים  ומביך  מגוחך  זה  המור.  בהר  לא המציאו  לעולם,  ילדים 

פשוטות ונורמליות, לישיבה מסוימת.

מהחברה   1.2% רק  כי  עולה  גיאוקרטוגרפיה  מכון  עם  האחרונים  בימים  שערכנו  מסקר 
מינית. ל90% מהיהודים במדינה  יקימו משפחה חד  בישראל מעוניינים שהילדים שלהם 
חשוב שהילדים שלהם יתחתנו עם יהודים. אנחנו פוגשים את האנשים האלו בחוגי הבית, 

בצמתים, ובכנסים, מסתבר שהמסרים האלה הם קונצנזוס הרבה מעבר לעולם הישיבות.

לא נסחפתם בתחזיות הקודרות? ≈ 
זה לא קצת הזוי?

אלו לא תחזיות, זו המציאות.
בירושלים אסור לתלות היום שלט של: אבא ואמא=משפחה, 

בצה"ל עברו להורה 1 ו-2, ובגני הילדים אבא ואמא של שבת הפכו לכוכבי השבת.
קציני צה"ל עוברים הכשרה אצל אנשי שמאל קיצוניים על הנרטיב הפלשתיני, את ספרי 
הלימוד של הילדים שלנו כותבים אנשי הקרן לישראל חדשה, בכותל נבנתה רחבה שלמה 
לתנועה שמקדמת התבוללות, חמישית מהמשק עובדים בשבת בניגוד לרצונם. להמשיך? 

מה שהזוי זו השתיקה הרועמת.

זו בדיוק הסיבה שבגללה קמה מפלגת ֹנעם.

 מה שרצית לדעת 
וגם העזת לשאול



*מוגש מטעם מפלגת "לזוז"

שהבן שלי 
 יתחתן 
עם אשה

יהודיישאר שלי שהנכד 

עם נורמלי בארצנו
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