מעשה קונדס או מעשה פלילי ...איפה עובר הגבול ?!
או
"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך ,זו כל התורה כולה ,היתר זה פירוש"
רציתי לשתף אותכם ההורים באירוע שקרה בערב ל"ג בעומר האחרון שטרם הצלחתי
להגדירו כמעשה קונדס או מעשה פלילי ?!
בערב החג חגגו ילדי כתה ח' את מדורת החג ב"חותם" ,כשעה לאחר תחילת האירוע ומתוך
החשכה שמסביב החלו לעוף לעברם ביצים ,פרי הדר שטרם הבשיל וכן נזרקו לעברם נפצים
מסוגים שונים ...כהורה אחראי נגשתי לאזור בסביבות השעה  00:22ואיך שהגעתי ל"חותם"
הופסקה ה"אלימות" כלפי הילדים החוגגים ,רבע שעה לאחר שעזבתי את ה"חותם" שוב
החלה ה"חגיגה" !
חלקם מהחוגגים נפגע מהביצים והפירות שהושלכו לעברם ונאלצו ללכת להחליף את
בגדיהם ולא שבו למדורה מפחד הישנות האירוע ,חלקם נפגעו פיזית בחלקים שונים של
גופם מפרות ההדר שנזרקו עליהם והאחרים הושבתה שמחתם עקב חוסר הנעימות והפחד
מהמשך ה"פוגרום" שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה !!!
שמחת החג הושבתה לילדנו !
אני נזכר במעשי הקונדס שאנחנו כילדים היינו מבצעים באירועים כאלו ואחרים ,הם לא פגעו
באיש פגיעה פיזית ולא השביתו את שמחתו של האחר.
הורים נכבדים ..לא סתם שואל אני את השאלה ,התשובה ידועה לי ....מבחינתי זה אירוע
פלילי לחלוטין !
זריקה בלתי נשלטת של עצם קשיח על אדם ,שלא לדבר על סכנה של נפצים
המתפוצצים לילדים בקרבת העיניים ובקרבת מדורה הינם מעשים בלתי קבילים לחלוטין
ומסוכנים...אנחנו לא נמצאים במלחמה ! באנו לחגוג את החג ולהנות !
אני מעביר מסר להורים (ויותר מזה לילדים שהיו מעורבים באירועים השונים):
לידיעתכם ,אם ישנה הדבר אני כהורה המחנך ילדי לתת כבוד לאדם ולתרום לחברה ,מתכוון
לערב את רשויות החוק על מנת שהמשביתים את שמחת החג יענשו כדין,
מזכיר לכם שילד/נער מגיל  20נושא באחריות הפלילית למעשיו עפ"י חוקי מדינת ישראל
והרשות השופטת .ועפ"י החוק פגיעה פיזית באדם אחר ללא סיבה או ניסיון של האחר
להקדים ולתקוף נחשבת לתקיפה אלימה.
בתקווה לימים ומועדים שמחים יותר ואלימים פחות
חמי

נ"ב
 2022הביצים שנרכשו ,הושלכו וטינפו את שדות הישוב ונחל אלכסנדר ,הינה עדות אילמת
לאטימות של ילדנו בהבנתם את המושגים "מחסור ורעב" תחשבו כמה לחמים וארוחות בוקר
היה ניתן לעשות מאותן  02תבניות ביצים (של  02כ"א) שהושלכו כך סתם לאדמה !

