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 מוקדש לכל הילדים הסקרנים

 בישראל
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

אזהרה! קרא את זה לפני שתקרא את המדריך.                              
 ם בהתאם לחוק חופש הפרסום.מיהתכנים במדריך נכתבו בהתאם לחוק חופש הביטוי ומפורס

אך יחד עם זאת  מותחים ביקורת  ,פי והומוריסטיודיון אקדמי, פילוסהתכנים במדריך בעלי אופי של 
לפגוע ברגשותיך, במיוחד אם אתה  ביקורת זו עשויהו ,המדינה, הצבא והדת ותחריפה על מוסד

 מומלץ לך לצאת מהמדריך. אם כךו ,מחזיק בדעות לאומניות, דתיות או גזעניות
 קריאתצמו נפגע מהמדריך או יטען שנגרמו לו נזקים. ראה עינתן שום פיצוי כספי או אחר למי שילא י

 המדריך היא על אחריותך בלבד.
 

 להגשמת החלומות שלך!  השראההמדריך הזה יכול להעניק לך  –אך אם אתה "ילד סקרן" 
 

כני המדריך המלצות מחייבות. המדריך מעודד להטיל ספק בתכנים והרצון הטוב אין לראות בת למרות
סכנות רבים ואינה בשיבה עצמאית וביקורתית. בנוסף, הגירה לחו"ל כרוכה בקשיים וולקרוא אותם בח

 מתאימה לכולם. כל מקרה לגופו.
 

 זכויות יוצרים
 מדריך זה, על כל תכניו, מוגן בזכויות יוצרים.

 .www.leaveisrael.comאתר במקורם שמדריך כל עוד מצוין באופן ברור מהלהעתיק תכנים  אפשר
להשתמש במדריך  איןלשנות או להשמיט את זכויות היוצרים.  איןדריך זה לשום שפה. לתרגם מ אין

 זה במטרה מכוונת לפגוע ברגשות של אחרים, אלא רק בתום לב.
 

 קריאה נעימה! ;(
 
 www.leaveisrael.comשמורות לאתר  כל הזכויות ©
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 פתח דבר
אי ש"ח שקיבלתי מהמוסד לביטוח לאומי על  2,525 בסךה כתבתי בעקבות קנס את המדריך הז

בעת שהייה ארוכה בחו"ל. בעקבות הקנס החלטתי לבטל את  דמי הביטוח השנתייםתשלום 

 התושבות הישראלית וכתבתי על המסע הזה באתר שלי.

מן ואכזבות מהמדינה זכסף, למדריך כזה מוקדם יותר בחיי, הייתי חוסך לעצמי הרבה  נחשפתיאילו 

וזו  ,הנערצת שלנו. אך מכיוון שמדריך כזה לא נכתב, החלטתי לכתוב אותו בשביל כל הבאים אחריי

 .לאתרכנס היאתה סקרן למידע נוסף אם  צעירים שגרים בארץ.לתהיה תרומתי 

  למי מיועד המדריך?
 מי שגר עם ההורים :(ובמיוחד ל לכל המינים והגילאים י השפה העברית., דוברשוחרי החופשלכל 

 מהי המטרה של המדריך?
לגלות לך את הדברים שהמדינה מסתירה ממך: מהי מהות המדינה היא הראשונה המטרה 

 שעיקרם: על חשיפת פשעיהמיוחד דגש ב ?תפקידה? מדוע היא נכשלה יהמודרנית? מה

 .שעל הגנתן היא מופקדת האזרחזכויות  שלילתו האדםפגיעה בחירויות 

רק גם אם זה יהיה רלוונטי  ,, כלומר להגר לחו"ללעודד אותך לרדת מהארץמשנית היא המטרה ה

 בעוד כמה שנים.

 ?אך ורק לישראל נוגעהאם המדריך 
, גוזלות באזרחיהן פוגעות העולם כל מדינות ,בעינייהמודרנית, כלומר המדריך מתייחס למדינה 

 רבותזכויות  יהןלאזרחמדינות האיחוד האירופי מעניקות ש ףא ,זו או אחרתכבמידה  םתות אועושקו

הזכויות שמקבל אין לו אך  המדינה )נתין כפוף לחוקיבנתינים במדינות ערב הצבא טובח ואילו יותר 

ב סביר להניח שלא הייתי כות ,באוסטרליהיץ או יבשוו גרתי. אז ישראל איפשהו באמצע. אילו אזרח(

 את המדריך הזה.

משטר. החלק הימני מייצג את שיטת המשטר הת ושיט פי דירוגהתרשים מציג מדינות נבחרות על 

(. החלק האמצעי מייצג את שיטת ודת לאומנותאליזם, יסוצהכוללת יסודות של בישראל ) הנהוגה

ובחלק השמאלי מוצע  ,(טיה חברתית""דמוקרבמדינות המערביות ) תדמוקרטי-אליהמשטר הסוצ

 שמיישמת שיטה זו.חברה אין  ,הפתרון לתחלואי המדינה המודרנית. לרוע המזל

  

 

 

 

 . אזרחבדירוגמשמאל למדינה שלו שאזרח כדאי להגר למדינות ל, ככלל להגר? אני ממליץלמי 
, לארה"ב או ץילשווי כדאי להגראיטלקי ל , אךעבור לאיטליהאם י ישפר את איכות חייו יישראל

 גן עדן, הן עדיפות על ישראל. ןאינשמדינות האיחוד האירופי וארה"ב  אף על פי. לכן, סמבורגקללו
 (.כל מקרה לגופו  - בישראלמומלץ להישאר  תושב סביוןלחרדי מבני ברק או ל :מכלל)יש יוצאי 

 
-סה האנרכומהתפי השואבת את כוחמוסדות הדת על הצבא ועל , ביקורת על המדינהה

קפיטליסטית.

 אוטופיה מדינות ערב

 

אירופי  ארה"בהאיחוד ה   

)טהור( זםיקפיטל-אנרכו  קפיטליזם (שיזם ותיאוקרטיה)פ סוציאליזם הידמוקרט-סוציאל 
 

הידד לשוק החופשי!                סמבורגקיץ           לוישוו   איטליה  אירן                    ישראל       צפון קוריאה      

 כל מדינות העולם

     לקוחות                                                                     אזרחים           נתינים                                                       

 ביטול המדינה
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 המדינה הבוזזת
, גובה לצבאגיוס ו תמצית המדינה בחיינו. המדינה כופה חינוך מגלם אתמושג "המדינה הבוזזת" 

 בכל שנות חייך. מפקחת עליךו בכפייה מסים
 למה "בוזזת"? כי המדינה בוזזת את כספך ורכושך. גנב גונב בסתר, אבל בזיזה היא מעשה לאור יום.

חירותך. זה מעין תישלל ממך אתה מקבל את כללי המשחק, שלומך מובטח, גם אם בדרך ל עוד כ

לחם לה את חירותך ובתמורה מעניקה לך הסכם לא רשום בין המדינה לאזרח. אני המדינה מגבי

רוב האנשים מסכימים לוותר על החירות שלהם בתנאי שהמדינה תספק להם אפשרות  ושעשועים.

 אלו כללי המשחק. לית.להגדיל את רווחתם הכלכ

אז  ,מסים באמצעותהלאמת רכושך לאם אתה מסכים לכללי המשחק האלו, כלומר לפגיעה בחירותך ו

 שכופההמגבלות  מןהמדריך הזה לא בשבילך. אבל אם אתה סקרן לגלות דרך חיים חופשית 

מדינה כון, האם תפעל נ –לקרוא. אפשר לנצח את המדינה, רק צריך לדעת איך  המשך ,המדינה

 :( תשרת אותך ולא להפך

בניית  גוןכמטרה צודקת, ל נועדושאנחנו משלמים  מסיםמחשבה שההה במוחך תסביר להניח שעל

תכיר  ,שתזדקק לעזרהכ ,היוםבבוא כי ייתכן שתאמר  ואפילו סיוע לחלשים.רפואה ציבורית , כבישים

 טיפת המוח מטעם המדינה.שהיא  ךכ. הסיבה שהרבה אנשים חושבים לך המדינה טובה ותעזורלך 

 ?מערכת שטיפת המוחכיצד עובדת 
לה לכן, עדיף  .המדינה יודעת שבאמצעות כפייה ואיומים יהיה קשה לשלוט על אנשים לאורך זמן

מטרותיה. עבדים צייתנים וכנועים מרצונם החופשי עדיפים על  לחוש הזדהות עםלאזרחיה לגרום 

 ם.איובעבדים מרדניים שמשתעבדים מפחד או 

שמקנה  בפיקוח ממשלתיכדי לגייס את תודעת האזרחים לטובת המדינה היא מקיימת מערכת חינוך 

"מורשת וכמובן "ציונות", "אהבת המולדת", "שירות צבאי"  :ערכים שהמדינה מעוניינת להקנותאת ה

 .ישראל"

ינה מתגייסת יום העצמאות, ימי הזיכרון וחגי ישראל הם דרך נהדרת לעצב את תפיסת ההמונים. המד

היותו ישראלי  לע גאוותודי לגבש במוחו של האזרח את בכל כוחה, מעודדת ותומכת בכל האירועים כ

 היהודי!עם הבן 

, מסיםכאשר האזרחים משוכנעים בנחיצותה של המדינה ומזדהים עם מטרותיה אפשר לגבות מהם 

מאמין לרועה בדרך לפגוע בזכויותיהם ולשלול את חירותם בלי חשש למהפכה. עדר הכבשים 

 לשחיטה.

חדשות אקטואליה ל האזנה יומיומיתואפילו  השתתפות פעילה בשירת ההמנון הלאומי, הצדעה לדגל

דגל את ו )כן( דגל ישראל עולה באש?את להזדהות רגשית. האם כואב לך לראות  ותגורמש שיטות ןה

סמרטוט שמצויר עליו מגן דוד, י פלכלעורר בך רגשות זה בדיוק העניין! המדינה הצליחה  )לא( קונגו?

 אבל לדגל קונגו אין לך רגשות.

המערכת שוטפת את המוח לרבים וטובים אחרים, ללא חשיבה עצמאית וביקורתית. הם "

נשאבים לתוך המיתוס הישראלי, מאמינים בו, מקדשים אותו ונלחמים עבורו ולא עבור עצמם. 

 "לים שממשיכים לתמוך בהחייבבדרך זו המערכת מזינה את עצמה במאמינים ו

ולוגיה האנושית כדי לרתום את מיטב המוחות הישראלים לשורותיה המדינה מנצלת את הפסיכ

אנחנו  .. תחושת השייכות היא צורך פסיכולוגי אנושילמען המולדתלהקריב את עצמם  בניהלגרום לו

 העזוש. את מי ווהמרגישים שייכים לקבוצה שלנו, אוהבים אותה ומאמינים שהקבוצה שלנו הכי ש
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המצפון לת של נמושות". זה מנגנון פסיכולוגי שנועד להשקיט את ו"נפנכנה לעבור לקבוצה אחרת 

 שנשארנו בקבוצה המפסידה.על כך  נרגיש מטומטמיםשלא כדי  שלנו

אף  את מסי הביטוח הלאומי נני מוצא הצדקה לשלםיכשהודעתי לפקיד החביב מביטוח לאומי שא

 .הוא חי על חשבוניכי  ,אותושהוא נעלב. טוב, אפשר להבין ענה  הוא ,כסףלי שיש 

 שמחנכיםבמשפחה עם ההורים  ליוני מאמינים: התהליך מתחיליזו דרכה של המדינה הבוזזת לייצר מ

 ממשיך בצבאהוא ו ,מעמיק מאוד הקשר בין הילד למדינה בבית הספר. הארץלאהבת  ילדיהםאת 

 מפריחה הממשלה . ואם לא די בכך, לאורך כל חייו של האזרחלמען המולדת של הקרבה בהלך הרוח

היורדים ואילו  ,. מי שמריע למדינה זוכה, "אין כמו הבית" ועוד"כולנו ישראלים" :סמאות בגרושיס

 מצורעים.כפים ומוקעים זמהארץ ננ

נון המנגנון עובד מכוח עצמו. יש להניח שרוב פקידי ומנהיגי המדינה הבוזזת אינם מודעים למנג

כי הם בעצמם תוצר של מערכת  ,רואים בו חלק חיובי ומוצדק להשקפתםכן, ואלו ש ,התעמולה הזה

ומנציחים את השיטה. הם מרוויחים כי התעמולה מטעם המדינה. כך יוצא שהם מעודדים, תומכים 

 הנתינים שלהם.כל עוד אנחנו  אנחנו מפסידיםוהם חיים על חשבוננו, 

 "כחול לבן"?למה אני לא קונה מוצרים 

"אם  :רי התעמולה של משרד התעשייה והמסחר מעודדים אותך לקנות מוצרים תוצרת הארץיתשד

 ומפסיד.  בשיטהאתה תומך ציונות. בפועל, במסווה של  זה לא כחול לבן זה לא עובד!"

 למוצרים מיובאים. השוואהבהארץ נמוכה ומחירם גבוה  אתה מפסיד כי איכות המוצרים תוצרת

עובד  :"חאפרההגדרה של "לרוב אני פוגש "חאפרים".  ,מבקר בישראל ונכנס ליצרנים מקומייםכשאני 

 :לייצור המקומי בישראלאופיינית מאוד תרבות זו  .לצאת ידי חובה , מחפש קיצורי דרך כדיבחפיף

 .ומעניקים שירות ירוד אותנו הקונים יםעושק מצדםוהם  ,את בעלי העסקיםעושקת מדינה ה

חו"ל תהיה חשוף למגוון אדיר של מוצרים באיכות גבוהה ובמחירים נמוכים מבישראל. כשתגור ב

כך  .ואל תשכח לקנות באינטרנט מארצות רחוקותחפש את המוצרים שמגיעים  ,שתהגרעד  ,נתייםיב

 ממס המדינה הבוזזת. חמוקתזכה ל ,ואם יהיה לך מזל ,תוכל לקנות בזול מה שנמכר בישראל ביוקר

 ל המדינה?מהי המטרה ש
 החסרונות עדיפה המדינה הבוזזת על צורות השלטון שקדמו לה. למרותייתכן שתאמר ש

מטרתה של המדינה והצידוק היחיד לקיומה הם שמירת זכויות האדם. ברגע שהמדינה מועלת "

 בתפקידה אין לה זכות קיום"

ותר טוב מפקידי יודע י אתהאיך לחיות נכון, כי בשבילך התפקיד של המדינה הוא לא להחליט 

ולשמור  האלימות יזומפני עריצותה ומפני מ הוא להגן עליךתפקידה היחיד . ךהמדינה מה נכון בשביל

על להגן כדי נשק( ברשאית להשתמש בכוח )היא היחידה ש המדינהשים לב ש. על זכויות האדם

 …אבל מה שקורה במציאות זה סיפור אחר ,זכויות האדם

 אויבהפכה להמדינה 

סין, ישראל, כשם ש .יש זכות לפתח נשק גרעיניינות העולם ובכללן מדינות המזרח התיכון מדלכל 

לאירן, גם  ךכ, בלי לקבל אישורנשק גרעיני בחשאי  וופיתחמימשו זכות זו  מיתאסלאה פקיסטןוהודו 

 -זכות לפתח נשק גרעיני בלי לקבל אישור. נשק גרעיני הוא לא הבעיה יש  או למיקרונזיה לסעודיה

ישראל בכל הצרות שהם גרמו במו  בהאשמתמומחים ה ,אך כמו השכנים שלנו .1המדינה היא הבעיה

                                                 
1
 בבלוג. פוסט על כך כתבתי :נשק גרעיני בידי אירן יתרום ליציבות במזרח התיכון. זה נקרא "מאזן אימה"  

http://www.leaveisrael.com/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91
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את הדיון מהפשעים שהיא מבצעת כלפי אזרחיה  מסיטהגם המדינה  ךידיהם לעמם העני והמפגר, כ

 לאויבים מבחוץ.

ן הבנק כי ממני שקל, אבל המדינה מעקלת לי את חשבו גנבשאף ערבי ממדינה שכנה לא היא האמת 

נני מעוניין בשום שירות יאעל שום הסכם. עמה שלא חתמתי על פי אף  ,לא שילמתי מסי ביטוח לאומי

עליו שפנסיה, לא קצבאות, לא רווחה, שום דבר! יש לי ביטוח רפואי פרטי בריאות, לא מהמדינה, לא 

א מעניקה לאזרח נפריט מהמדינה את כל השירותים שהי םוא ,אני משלם קרוב למאתיים ש"ח בחודש

אני בוחר במגזר הפרטי היעיל  כלשהו כשאני זקוק לשירות נקבל שירות מעולה ברבע מחיר.

 היקר.קרטי ורוהמושחת, הביו הציבורילעומת המגזר גבוה יותר ערך שמעניק התחרותי ו

 מחיי האישיים( ספורות דוגמאות) ?שלי אויבההיא  מדינת ישראללמה 
תומכת ומעודדת כריתת אברי מין של תינוקות ופגעה שהיא בכך  לחיים שלי זכותבפוגעת כי המדינה 

 ;(בסוף המדריך קומיקסראה )לכך  הסכמתיבלי לקבל את  בזכותי לחיות בגוף שלם

עם  הלחימהלהמשך  חותרתהיא  הקמתהשמאז  משום לביטחוןבזכות שלי פוגעת כי המדינה 

, מצב שהמדינה ואוש ומלחמות קטיושות ,פיגועי טרורב את חיימסכנת בכך ו המדינות השכנות

 ;להנציחמעוניינת 

. זו רק דוגמה .מעשן אינניפוגע באיש ) יננישא אף על פילעשן גראס  שלי חירותבפוגעת כי המדינה 

 ;קפיטליסטית המדינה יוצרת "עבריינים ללא קורבנות"(-בשפה האנרכו

רת לי למחוק ממרשם אינה מאפשו החופש מדת שכולל את חופש הדתבכי המדינה פוגעת 

 ;, חסר דתשאני אתאיסט"יהודי" אף המילה את  ןהאוכלוסי

ומגבילה את מהירותו. חופש התנועה בנסיעה ברכב  ברכבי שלי חופש התנועהב כי המדינה פוגעת

בית אסר עליי בעבר  "פגיעה ברגשות הדת".בדבר  המגוחך לחלוטין ביום כיפור בשל החוק מוגבל

ופגע שוב בחופש התנועה  לשכונת מאה שערים בירושליםולבני ברק יום  32למשך המשפט להיכנס 

 ;ישראל יה שלגבולותתוך שלי ב

הדורשות מונעת ממני לעבוד בסוגי עבודות היא כאשר  שלי חופש העיסוקבכי המדינה פוגעת 

 ;נהג מונית או רופא כגוןעבודה,  רישיון לדבריה

דגל את לשרוף  זכות ההפגנה והמחאה תוגזרשממנו נ שלי חופש הביטויבכי המדינה פוגעת 

 1;על פי חוקאסור הישראל, דבר 

אותי להתגייס לצה"ל בעוד חרדים וערבים אנסה כאשר  בזכות לשוויון בפני החוקכי המדינה פוגעת 

 ;צבאי אף שהם אזרחי ישראלשירות מפטורים 

התרשלה בשמירת שבכך  לפרטיותזכות שלי ה תנגזר השממנ זכות לכבודבכי המדינה פוגעת 

או לגנוב את זהותי.  כל אחד יכול לפגוע בפרטיותי כיום .אינטרנטב שנפרץ והופץ רשם האוכלוסיןמ

 ;ישראל ממשלתארגוני הטרור בחסות להמאגר הביומטרי לכל משפחות הפשע ויופץ בקרוב 

 

טלקית אבטל את אזרחותי האיכן להיבחר לכנסת אלא אם  שלי פוליטיתהזכות בכי המדינה פוגעת 

 :בעיניי איסור שלא יעלה על הדעת זהוי אזרחויות. תישראל להחזיק בשבמאחר שאסור לנבחר ציבור 

 .ה הפנימיים של מדינה אחרתיבעניינ להתערבזה לא עניינה של המדינה 

ומעקלת את חשבון הבנק שלי בשל  בכפייה מסיםכשהיא גובה  בקניין הפרטי שליכי המדינה פוגעת 

                                                 
1
 וי.חופש הביטב מעוגןזה  מעשה , למשל,בארה"ב הלאומי בעוד דגלה החוק אוסר על שרפתבישראל   
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חובות, ריביות ועמלות 

35.0%

משרד הביטחון

13.5% משרד החינוך

9.5%

ביטוח לאומי

8.2%

משרד הבריאות

5.4%

משרדים וגופים אחרים 

>1.0%

 שמעולם לא הסכמתי לתנאיו. יחוב לביטוח לאומ

של המשפחה  ?בחיים שלך מתערבתהמדינה  באיזה תחומים חשוב לרגע,. ספורות דוגמאותאלה רק 

אפילו לחדר  ,תגלה שהמדינה שולחת את זרועותיה לכל מקוםכשתחקור שלך? של החברים שלך? 

 (על יחסי מין בתשלום שאוסר" סקסההחוק לדיכוי "המיטות! )ראה 

  

ואחותי המליצה לי להיפגש עם  ,, הרגשתי לא שייךהרגשתי תקועהרגשתי תסכול, ה שנים לפני כמ

המוסד  הכיר בי . האםשאהבתיכלפי המדינה ים ימגוון הרגשות השליל ת כדי להתמודד עםיכולוגיפס

 ;(ירדתי מהארץ לא תודה. התגברתי על זה.  ?ת ישראלמדינשל פעולת איבה  כנפגעלביטוח לאומי 

 דינה נחשפים!סודות המ

אחד הסודות הגדולים במדינה, מלבד מאות הטילים הגרעיניים ברשותה, הוא באופן מפתיע למדיי 

בידי ישראל, המדינה מחויבת על פי חוק ש נשק הגרעינילעמימות סביב ה . אך בניגודתקציב המדינה

  חופש המידע לפרסם את תקציבה השנתי.

את רואה חשבון בחן אילו . כדי לבזוז אותםים יפיננס ענייניםבאזרחיה המדינה מנצלת את בורות 

, מהקצאת ההון הבזבזנית, מהניהול הכושל מזועזעהוא היה  ,מדינת ישראלשל כספיים הדוחות ה

ליוני י, מאחרמצד  .מסיםציבור משלמי ה ,ומהתשואה הנמוכה לבעלי המניות: אנחנוהיעילות חוסר מ

 מתחלפיםופראיירים מתים הלמען המדינה כי  נשמתםאת עבדים מוסרים את גופם ו-אזרחים

 ... בחדשים

 פעם בדקת אם הטענה נכונה?אי האם  בשבילך! מסיםהמדינה מספרת לך שהיא גובה 

 .שלנוכסף בתקציב המדינה השנתי מגלה מה עושה המדינה פילוח 

 מיליארד ש"ח בקירוב( 422) ש"ח 002,182,842,000הוא  2212תקציב המדינה לשנת 

  

 

 

 

 

 

 )מהגבוה לנמוך( ימתוך התקציב השנת

 ש"ח( 212,000,000,000) 05% ועמלות ותכולל ריבי תשלום חובות .1

  ולכןהכספים שלך. היא נכנסה לגירעון  יא נכשלה בניהולבמילים אחרות, המדינה מודה שה

עם ריבית.  ןאותלהחזיר  השנה היא חייבת .בחו"לממשקיעים זרים מהציבור ו הלוואותלקחה 

 שקל.ממנו לא תראה הזה אבוד,  הכסף

 ש"ח( 55,500,000,000) 20.5%משרד הבטחון תקציב  .2

. ואי אפשר לשכוח את , כימי וביולוגירעיניוטילים בעלי ראשי נפץ ג מטוסיםות, רובים, טנקים, צולל

לא תראה מזה  ,ענק לגנרלים. אז אם אתה לא גנרל מחרחר מלחמהה הטבותאת ו משכורותה

 שקל. 

 0.5% ביותר מבין המדינות המערביות ךהנמו בדירוגעבור חינוך וך משרד החינ .3
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לומדים  רוב הילדיםבארץ? אגב, ספר ממלכתי האם באמת תרצה לשלוח את הילד שלך לבית 

 אין לך ילדים לא תראה מזה שקל.אם . הכסףרוב ואלו מקבלים את  ,חרדי-דתיהבחינוך 

 2.1%ביטוח לאומי  .4

ן מהמזל הנתמכים. תשלומי רווחה וקצבאות זקנה שאתה ממ לכל הבטלנים, האברכים וחסרי

 שתזדקק לו.לכאל תסמוך עליו  – הלאומילאחרים. למרות השם "ביטוח" ולמרות האופי 

 5.8%משרד הבריאות  .5

 מערכת הבריאות הציבורית על סף התמוטטות. רופאים טובים יש, אבל המערכת חולה.

 וחצי. 12הייתי בן  .תיתשגרבדיקה בזמן סבתי, למשל, נפטרה מרשלנות רפואית חמורה 

 לכל אחד( פחות מאחוז)< 2%ופים הבאים שאר התקציב מתחלק בין הג .6

הכנסת, משרדי הממשלה, מבקר המדינה, בתי בית הנשיא, ה וההגירה, ירשות האוכלוסי

יה יעדה לאנרגואום הפעולות בשטחים, הויהמשפט, בחירות ומימון מפלגות, חברי הממשלה, ת

  מקבלים נתח מכספך. ואפילו נמל חדרהישראל מטה לביטחון לאומי, מנהל מקרקעי ה, אטומית

 מה נשאר לך? ו

5%  

שהוא אחד  (ROI) נים במיוחד בהחזר ההון על ההשקעהימשקיעים מתעניההשקעות  בעולם

לך החזר  יםלמדינת ישראל מעניק מסים. תשלומי או לא אם להשקיעהחלטה בים החשובים רהפרמט

כלומר על כל שקל שהמדינה בוזזת ממך . ממך מחרימהשהמדינה כל שקל מ. אתה מפסיד ליליהון ש

 .חזרה ותאגור 5 , במקרה הטוב,אתה רואה

 ,םיראשי נים, רביםגנרל פקידי המדינה, ציבור, ימדינה )נבחר יובדע :לא כולם מפסידים !הסתייגות

, הארוחות במסעדות ;שבוננו, כלומרחים כסף והטבות על חימרוווכדומה(  ים בתעשיית הנשקעובד

על גבך. הם  של האישה כולם על חשבונך, הבושםהחליפות היקרות, המכונית החדשה ואפילו 

ההטבות את מם את המשכורת, והם אגב גם קובעים לעצ ,המדינה הבוזזת פקידימרוויחים כי הם 

 תנאי העבודה שלהם.את ו

אלו  .ללא תחרות בשווקים הריכוזיים טיות ששולטותמרוויחים נוספים הם בעלי החברות המונופוליס

" משום שהרווח אוליגרכים"רבנים. אני מכנה קבוצה זאת ועם פוליטקאים  מושחתיםמקיימים יחסים 

שלהם לא מגיע מערך המוצרים והשירותים שהם מעניקים ללקוח בשוק תחרותי, אלא מהברית הלא 

 .בריאהתחרות ונע מומשתק את השוק , ל מתחרהקאי שחוסם עבורם כיהם לבין הפוליטירשמית בינ

 

אתה נותן יותר מאשר מקבל.  שלעיל,המסובסדות אתה לא נמצא באחת הקבוצות אם ש יוצא אפוא

 )חרדים וערבים(. אחרים, בד"כ משפחות ברוכות ילדיםן אנשים מ: אם אין לך ילדים אתה ממהלדוגמ

וכאשר  ,בית הספרב יזכה לחינוך ראוי ואה ,רןילד סקאתה יכול לטעון שבבוא היום, כאשר יהיו לך 

עבור ששילמת  מסיםהמדינה בידך את ההשאירה העניין הוא שאילו  תזדקן תקבל קצבת זקנה.

 בית ספר פרטיל היית נותן אותם ,ילד שלךבחינוך ה להשקיע אותם כיצדבעצמך  בוחר והייתהחינוך 

קרוב לוודאי שההשקעה שלך  ,הכסף לפנסיהנשאר בידך . ואילו טוב לאין שיעור מבית ספר ציבורי

תקבל סביר להניח ש היום .תה מניבה תשואה חיובית, כלומר היית מרוויח מההפרשה לפנסיהיהי

לפני דור עוד  שחסכת עשרות שנים! שילמת בפועל, כלומר תשואה שלילית על החיסכוןש מהמפחות 

 קצבת זקנה, היום לא. מהיה ניתן לחיות בכבוד 

גבוה מאוד עשוי  מסיםאך המדינה יודעת שנטל ויתעצם. כוחה מסי המדינה, כך יגדל  יגדלוככל ש
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אם מרב הרווח  לעבודכי מה הטעם  ,להעלים מס או לא לעבוד בכלליעדיפו והם  ,אזרחיה עללהכביד 

הבזבזני והלא יעיל המנופח, תמיד זקוקה לכסף כדי לממן את המנגון אך המדינה  מגיע למדינה?

 "כאילו"את שוטרי התנועה לקנוס נהגים תמימים על  יםשולח :כחול לבן שים? טריקמה עושלה. 

אך הטרור  ,את כמות התאונות מתקינים מאות מצלמות מהירות שאין בהן כדי להפחית ,תנועהעברת 

תקציבה כך והמשטרה משתפת פעולה, . מדינהה ס מאות מיליוני שקלים לקופתמכני נגד הנהגים

 .דרכיםבבטיחות ה של שיפורל במסווה ווהכ –גגות ואנחנו מפסידים הקומבינות חו .גדל

ולכן תשדירי התעמולה מציפים את  ,מעשיאבל גם המדינה יודעת שלהצמיד שוטר לכל אזרח זה לא 

מתאר  שניות 38 שאורכותשדיר ה .מסיםשל הרשות ל קמפייןשראיתי היה הציבור. אחד הטובים 

 ולוקח את התרופות וגבר לחדר לפתע נכנסו בבית חולים,שוכב חולה  זקן :מצבים. הראשון שלושה

ממכונית שמגיעה אליו  ;חזק גשםבבחורף הקר שומר צה"ל חייל  :השני .החיוורות ולנגד עיני שלו

בחדר יושבים ילדים שלישי: בעודו מביט בה המום. ה ואת מעיל ממנו לוקחתוהיא  ,יוצאת אישה

והולך. מסך המחשב את  יםהמופתע מהילדים, לוקח לכיתהפתאום נכנס גבר ו, בבית ספר מחשבים

רואים את פניהם של  בזמן הזה ."העלמת מס היא עברה פלילית ופשע חברתי": ואז הקריין מודיע

 מסיםמשדרת לך שה התעמולה –אפשר שלא להזדהות על העוול שנגרם להם. אי  זועמיםהקורבנות 

תפגע בשירות מחשב לילד. העלמת מס ה, המעיל לחייל ולקשישהם עבור התרופות  משלם שאתה

המדינה הבוזזת משתמשת בכספך כדי לשכנע אותך שזה שהמדינה מעניקה לשכבות החלשות. 

 הקורבן מצדיק את התליין.ומשתכנע.  ההאלים ימן את תשדירי התעמולה הדמגוגמבסדר. אתה מ

שאני מנחש שלא יהיה לך בדו"ח מבקר המדינה. הבעיה שהדו"ח כל כך עבה עיין  ,לא השתכנעתאם 

 זה.המדריך לא הייתי כותב את ה, מסיםמשלם האל  מסיםהחזרו אילו . כוח לקרוא אותו

 כך קל יותר למדינה לשעבד אותך. אתה מוותר  ,עליך להבין שככל שתפיסת עולמך לאומנית יותר

 המדינה מעליו.  טובתאמתי מעמיד את  פשיסטכי  ,יות ובחירויות שלך למען המדינהעל היבטים בזכו

 הדתים הטקסים, , מצעדי הצבאמאחורי הציונות, אהבת המולדת, שירת ההמנון, יום העצמאות

מערכת רודנית, בריונית ואלימה שלא בוחלת באמצעים כדי לסחוט מאיתנו והמילים היפות מסתתרת 

 חשבוננו. על כסף ולצבור כוח

 

 שמה צה"ל ,יש לנו במדינה מפלצת

הוא מתנוסס גבוה מעל כולם. צה"ל הוא הארגון העשיר  -מילארד ש"ח  55שים לב לתקציב הביטחון: 

כל  ם.יגנרלים בבגדים אזרחיהם  בישראל ממשלותהשרים וראשי רבים מהוהחזק ביותר בישראל. 

אימים, מתערבת בחיינו עלינו חון מהלכת ממשלות ישראל כפופות לצה"ל, לא להפך. מערכת הביט

מילת הקסם שמאפשרת לפגוע  –ם, פוגעת בזכויותינו ושוללת את חירותנו למען הביטחון יהאזרחי

 בביטחון האזרח.

 

 שבועייםבפועל כל אילו ו ,בבית הספר אמרו לנוכך כת הביטחון להגן על אזרחיה, תפקידה של מער

נשלחים  , חייליםומסרטנים לחומרים מסוכנים חשפיםמתאבד חייל, עובדי מערכת הביטחון נ

בנייה מגביל ם, יתדרים אזרחי בשם הביטחון הצבא חוסם .למשימות התאבדות למען קולות הבוחרים

 .למען ביטחון ישראל – כל חלקה טובה ומשחית בשמורות הטבע פוגע אזרחית לגובה,

 .הויות של ישראלים בעלי אזרחות זרהשירות הביון הישראלי, המוסד, שגונב זול כל הכבוד לצה"ל

 

 חרג בשנים האחרונות. ייפרץלא  אין הבטחה שהוא ,ארד ש"חימיל 55אף שתקציב הצבא עומד על 

 האזרחים., כספנו מחליבת באהשהתוספת וזה אומר  ,מהמתוכנן שקלים ארדייתקציב הביטחון במיל

ה אין הצדק ן עומד על אחוז בודד., תקציב הביטחואזרחברווחת השמשקיעות יותר  במדינות אחרות

 !חיה על חרבה. נמאסשמאז היווסדה אין הצדקה שתחיה במדינה  גיונות של גנרלים.ישתממן שלכך 

http://www.youtube.com/watch?v=iuKduXgYXTg
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 ת הדתוים ורוחות, מוסדיש לנו במדינה שד

 , מכספך.אלפי עמותות דתיות וחרדיות שניזונות מתמיכות המדינה הרבנות הראשית, משרד הדתות,

 הדתיהממסד דומות לה. ה אפגניסטןלו סעודיהלאירן, ת גם ליאופיינבישראל  ההתערבות הדת במדינ

הארס חודר למוח,  .ובחסותה מכיש את ילדינו בארס רעיל מטעם המדינהשלהם ושלנו המושחת 

ממית את יכולת הביקורת. המדינה שותפה מלאה, מחוקקת חוקים, ו משתק את המחשבה העצמאית

הכל מותר, הרי  בשם הדת –שוללת את זכויותיהם ו של אנשים םאוסרת איסורים, פוגעת בחירות

 ישראל היא מדינה יהודית!

בעוד המדינה מחוקקת חוקים, מוציאה צווים, הוראות ופקודות כדי למשול בעבדי המדינה המודרנית, 

בלי חוק אחד:  המוחמוסד הדת שהצליח להטריף לאנשים את פי לכהערצה וקנאה רגשות  המלאהיא 

ברברי  פולחן, שעשה לבנו מעז לצאת נגד היהודי הראשון על פשעי ברית המילה אינו אף אחד

לרצוח את בנו  ,טיות הדתיתאהפנמוקיע את  אינו. אף אחד שמנוגד לחירות הילד לחיות בגוף שלם

היה מאושפז בכפייה בבית חולים הוא היום,  קרה הדבראילו . ששמע קולותה גללבהיחיד אשר אהב 

 ולילדיו. מסוכן לציבור סכיזופרניל היותו ע לחולי נפש

 

יש יהודים,  , אךאין חוק. , מרצונם החופשיהיהודים מלים את ילדיהם מתוך בחירהאך , מחייב אין חוק

"שפוך  :הגדה של פסחב הגזענות וההסתהאת כתבי השנאה,  בכל שנה , שחוגגיםכביכול חילונים

 התעמולה הדתית הצליחה.". לא קראו בשמך אשרעל משפחות ך וועל הגויים אשר לא ידע ךחמת

 משכר את ההמונים!הרעל 

העצמאית  החשיבההדת היא פשע נגד הילדים, הדת הורגת את הסקרנות, ממיתה את אזהרה! 

במדינות אחרות הדת מחסלת את היצירתיות ויוצרת זומבים מבוגרים.  ,והביקורתית של הילד

ה. כמרים פדופילים ינים את הכנסימת זרות אינם מממדינושל  םותושבי םאזרחימופרדת מהמדינה. 

 עירומיםשל ילדים  הטהור קשר של שתיקה על גופםקיים נשפטים ונשלחים למאסר. אבל אצלנו 

 רה. גן עדן לפדופילים בהכשר הדת.הטה הבמקוו

 בעוד מאה שנה...
צורות השלטון  בדיוק כמו שאנחנו מגחכים עללו על החיים שלנו היום ויגחכו בלבם, אנשים יסתכ

 .היו חושבים שהוא מטורף –אזרח יווני באתונה לאפשר הצבעה גם לעבדים הציע הקודמות. אילו 

 םוא .היו חושבים שהוא מטורף –לאפשר הצבעה גם לנשים  15 -אמריקאי במאה האזרח הציע אילו 

 אנשים עשויים לחשוב שאני... ,לבטל את המדינהציע אאני 

 אז מי אני?
עברית היא שפת . היאיטלקי ואמי ממוצא יווניאבי  .למשפחה נהדרת שגרה בישראל נולדתי בת"א

, למדתי ירדו מהארץ כמה מהם ,מדהימיםבצה"ל בתפקידי מודיעין, הכרתי חברים ירתי שאמי. 

 וטיילתי בעולם., עסקתי במסחר באינטרנט פרטית מחשבים, עבדתי בחברת השקעות

מאות  .חופש מדתבעד נגד כפייה דתית ועמותות דתי בועבהתנדבתי  ,לאחר שהשתחררתי מהצבא

נרדפתי פוליטית על ידי סיעת אך במקום לקבל הכרה מהמדינה  חרדים חוזרים בשאלה עברו דרכי,

שעות  122עליי  נגזרוו ,"פגיעה ברגשות הדת" בעווןבבית משפט השלום בת"א  תיעהורש. ש"ס

על חופש מכפייה דתית. זה במצוקה  הדרכתי ילדים ונוער במסגרת זו .עבודות שירות לתועלת הציבור

החליטו ומאז  ,גר בייקון עם גבינהרהמבו הם אכלו בחייהםבפעם הראשונה  :היה נהדר וגם טעים

 לעזוב את הארץ.כמה מהם 

ומנהל הסופר ניסה שלי הסקרן ארנבות לחתול בשר לקנות הקרוב נסעתי בחג הפסח לסופר  כאשר

. כשגררו במדינההבנתי שמשהו דפוק  -לפסח  הלא כשרשקופסת השימורים  פנימזאת ממני למנוע 
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עיקל כש .הבנתי שעושקים אותי - לי את הרכב בחניה לא מסומנת בת"א ולא היה באפשרותי למחות

 וכשראיתי את סרטוני התעמולה. יכול לשתוק ינניהבנתי שא - הביטוח הלאומי את חשבון הבנק שלי

 נגדהבנתי שצריך להעמיד משהו  – ישראלקליטה המעודד יורדים לחזור לשל משרד הים יהפשיסט

 לאומיהביטוח של ההכנסות הומ מסיםהשנושמת ומתקיימת מהמדינה מטעם שטיפת המוח 

 ששילמתי כל חיי, שלא בצדק.

 בקשה גיש שי. כל ישראלי אישי הישגהוא יכיר בישרבלוף חשף למדריך הזה וייש כל ישראלי ,בעיניי

. הצלחההוא  תפיסה אתאיסטית בשם סיןוהאוכלסעיף "יהודי" ממרשם הת למחוק אהפנים למשרד 

 .מדינה חילונית, ליברלית ונאורהכדי שנהיה צריך להפסיק את שטיפת המוח 

מדינה ככל  - מדינת כל אזרחיהרק כאלא יכולה לפרוח ולשגשג כמדינה יהודית,  אינהמדינת ישראל 

הדת כשתופרד . שתיכחדלפני  שיש לתקן היסטורית טעות ות,מדינה יהודית היא עיו העמים.

תרדוף החוק על הצגת סממני דת בכל מוסדות השלטון )כמו בצרפת(, כשיאסור מהמדינה, כש

נתחיל לצעוד בכיוון של מדינה נורמלית.  ,ובתי המשפט יענישו על פשעי הדת ,פושעי דתהמשטרה 

 וברווחת , בחינוךשל מערכת הביטחון במדינהאחרי שנטפל בזה, נעבור לטפל בלפיתת התמנון 

ישראל חזקה יותר, בטוחה תהיה  ,. כשזה יקרהאתרועוד הרבה דברים שעליהם כתבתי ב ,האזרח

  .למופתמדינה  ,בעצמה

למדינת ישראל  .לרדת מהארץמשתדל לעודד כמה שיותר צעירים חילונים ומשכילים , אני עד אזו

מסים בשביל ומאזרחים טובים שמשלמים  , מיזמים מוכשריםהנות מכישרונות צעיריםילא מגיע ל

שהמדינה שיבינו כ שיש אלטרנטיבה,הצעירים יכירו כש. מחנות הצבאאת ו בתי הכנסתלממן את 

 בשביל זה אני כאן! , הם יקומו וילכו.שלהם אויבההיא הזאת 

 !עינייךאת פקח 

rael.comwww.leaveis 
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 הלכו נגד הזרם האנשים ששינו את העולם
בנקאי הניים או ניהול משא ומתן עם ישהאצל רופא  ביקוראת אזור הנוחות. טבעם של אנשים לחפש 

ממנה  אנחנו דוחים את הטיפול בבעיה עד שאי אפשר להתעלם ולכןם לרבים מאתנו לאי נוחות, מיגור

מתקשר להודיע לנו שחרגנו מהמסגרת. איזור הנוחות קיים  כי השן מתחילה לכאוב או הבנקאי עוד,

 , העמדות ותפיסות העולם.גם בעולם המחשבות, הדעות

אם חשבנו  גםומיד אנחנו מיישרים קו,  ,בדמות מסוימת הסקר בעיתון מצביע על תמיכה משמעותית

מטיף הדת  ;"וכולם מהנהנים בהסכמה "תנו לצה"ל לנצח! ,הגנרל מציע לפתוח במבצע צבאי ;אחרת

וכולם  ,קאי משפיל דיפלומט זריהפוליט ;מוח היהודי""וכולם גאים ב ,מהלל ומשבח את הגזע היהודי

 .ם ל"גבר"ימוחאים כפי

אנחנו מגבשים דעה על סמך מה שקראנו בעיתון, על סמך המומחים, הפרשנים או הדמויות שאנחנו 

החברתי לעצב ולשנות עמדות. אנחנו  של הלחץ כוחומחשיבים את דעתם. כל המחקרים מצביעים על 

 אזור הנוחות, חושבים ועושים כמו כולם כי זה נוח.דוהרים ל

אנשים  זכותבכל המהפכות הגדולות בהיסטוריה, ההמצאות, הגילויים וההישגים התרבותיים הופיעו 

 עוהוקועל ידי אוכפי החוק  אשר נרדפו חשיבה עצמאית וביקורתיתשהלכו נגד הזרם, אנשים בעלי 

יותר ויותר אנשים אימצו את ו. אך יצירתם הדהדה ברקע והחלה לחלחל להמונים, על ידי החברה

שגי הרוח האנושית: המדע, ינתנו לנו את הלו להזרם המרכזי. היחידים ייתה למשנתם עד שה

בזכותם יש לנו היום חשמל,  ,במילים אחרות .הטכנולוגיה, המוסיקה, התרבות, האמנות, הספרות

 ואינטרנט!, מטוסים יםנייד ניםטלפו מכונות כביסה, רמים,מים זו

 

ואני החלה  צפירהה .פרטית בחברת השקעותכאנליסט  עבדתישכאת בוקר יום השואה אני זוכר 

כל הכלכלנים, יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים עמדו  :בין המשרדים ועברתיבלהט המשכתי ללכת 

, , חיכו שהיא תיגמר כברפלה עליהם משום מקוםהם הרגישו שהצפירה הזאת נ .בפנים מבועתות

להוריד להם את  יכולתי) הם עמדו חסרי אוניםו, יותר יםחזק והבושה להיות שונה הלחץ החברתיאבל 

המאזדה האהובה  נסעתי במכוניתביום הזיכרון  כן שבוע אחרי ים והם היו ממשיכים לעמוד(.יהמכנס

עם  המשכתי בנסיעהאני רק ו ,המכוניות עצרו בצדי הכביש כל החלה. והצפירה ,עירוני-בכביש בין שלי

מכונית  גם ןהיבינמפליא לראות היה  .תמרגשתה חוויה יהי וז – מוזיקה קלאסית מתנגנת ברקע

 משטרה.

אומץ ב ,האישיותטיפוס ברמת המשכל, אלא תלויה בינה אחשיבה עצמאית וביקורתית חשוב היכולת ל

אנשים עדר ה. הוצא להורגנגד הכנסייה  לצאתעז השמי מי הביניים ללכת נגד הזרם. בי נכונותבהלב ו

 או לפחות בנחיצותה.מדינה במאמינים אנשים יום השבדיוק כמו כנסייה בהאמינו 

 

בימים  הרווחת כי העז לצאת נגד התפיסה מאסרלהקתולית את גלילאו שפטה הכנסייה  17-במאה ה

 ברומא אילו היית חי בתקופה זוחשוב רגע, . וסביב תוהשמש סובב הארץ במרכזכדור ולפיה  ההם

 מסכים עמו?האם היית  ,השמש במרכז"תי שיגילשמע, " :היה אומר לך, והוא והיית פוגש את גלילאו

 אירופההלא נימולים במיליון הגברים  252שזה בריא?  אתה חושבואם אשאל אותך על ברית מילה? 

, כולם חיים בעידן האבן, אין להם נימוליםרים לא מיליארד גב 3.5חצי מהאנושות: טועים? ומה עם 

לחיתוכים  יותר ויותר אנשים מתנגדיםלמה  אם זה בריא, למה הם לא עושים את זה? .מושג ברפואה

פגיעה בחירותו של  חושבים שזו פעילי זכויות האדםלמה  ?באיברי המין של תינוקות משני המינים

 לתפקד.שמוחם חדל  אנשיםוהמשעמם של  מוכרהתירוץ ה = !"אנטישימים שהםמשום " ?הילד

על כפירה באלים  72בגיל נשפט  ,י הספירהלפנ 5-במאה השחי באתונה סוקרטס, פילוסוף יווני 

סוקרטס היה אילו בשתיית רעל.  והשחתת מידותיו של הנוער ונמצא אשם. הוא נידון להוצאה להורג
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 אין ספק שהיה נרגם באבנים.  ,חי בימי מלכות דוד

למה מדינות קיימות? סביר להניח שרוב האנשים לא התעמקו בשאלה פעם שאלת את עצמך!  דע

קיימות לפני שנולדנו והן ימשיכו היו הן  ן.מאליהנולדנו לתוך מציאות שבה המדינות מובנות שמשום 

 להתקיים עוד הרבה אחרי שנמות.

לא חפץ בשינוי  רפתיבית המלוכה הצהתרחשה המהפכה הצרפתית. למה מהפכה? כי  1785בשנת 

היא אחרת  הקבוצ ם;לוותר על כוח והחליט יטיםשהשל קרהלא המצב. אף פעם בהיסטוריה האנושית 

אזרחית המודרנית ה למדינהיסודות האת  הניחה. המהפכה הצרפתית בכוח את השליטה הלקחש

 .שתפקידה לשמור על זכויות האדם

 . מדינה היא מושג חדשצרפתיתההפכה המ בזכות מודרנית מדינהמסגרת של אנחנו חיים ביום ה

. למדינה היה תפקיד משמעותי ות ההיסטוריה האנושיתשנ 12,222מתוך  שנה 222ן ב יחסית

למלחמות  הגורםגם היא , אבל ובשמירה חלקית עליהן חירויות וזכויות האדםל ש ןבהתפתחות

-אנרכונקראת והיא  ,המודרנית מדינהלמוצלחת  החלופהתגבשה  בימינו .הגדולות בהיסטוריה

כי המדינה  ,אבקהגשמתה יש להימען ול ,מחירויות וזכויות האדם 122%תשמור על היא  .קפיטליזם

בקלות התמזל מזלנו ואנחנו יכולים  לא יקרה בדורנו, אךינה המדביטול  אמנם. על כוחה לא תוותר

 שישמרו על חירותנו יותר ממדינת ישראל. להגר למדינותיחסית 

אין להם זמן לחשוב. ואז מישהו בא ומציע להם  -אנשים לומדים, עובדים קשה, מקימים משפחות 

אני מניח אוקיי, ינה בוזזת? אולי השמש במרכז? אולי המד אולי אין אלוהים?מודל חשיבה אחר: 

 מסכים, זה בסדר. תהליכים מחשבתיים לוקחים זמן. תמשיך אינךוגם אם , שהבנת את רוח הדברים

 לחשוב באופן ביקורתי ועצמאי = זה הבסיס לחיים חופשיים.

 הישראלים נוהרים לחו"ל!
רות מזון, האדם הקדמון נדד בחיפוש אחר מקוהגירה היא תופעה חברתית משחר ההיסטוריה. 

במדינות האיחוד האירופי יש מעבר חופשי של יום הו ,המתיישבים מאירופה כבשו את אמריקה

אנשים, סחורות, הון ורעיונות. שפים איטלקים פותחים מסעדות בגרמניה, מעצבים צרפתים משווקים 

קום ויש מ ,מגווןומהגרים רומנים מחפשים את מזלם בספרד. השוק תוסס,  ,את סחורתם באנגליה

 לכולם.

 אבל בישראל הגירה היא טאבו! 

ואפילו להרוויח יר חברים חדשים להכ ללמוד, שפר את איכות חייו,לעבור לחו"ל כדי ישראלי שרוצה ל

אובדת זו צביעות שמוכתבת מלמעלה, על ידי מדינה  אך ,ההמוןעל ידי  יותר כסף מושמץ ומנודה

יותר , הזדמנויותיותר מעניקות החופשיות וורות עצות בשל הנהירה ההמונית של אזרחיה למדינות נא

 יותר כסף. רווחה,

בו אדם מתמודד עם שמתארת מצב והיא  ,בפסיכולוגיה יש תיאוריה שנקראת "דיסוננס קוגניטיבי"

. כאשר אתה מבחין ת לאותו רצוןוהמנוגד סתירה בין רצונו החבוי לבין עמדותיו ותפיסת עולמו

יות בטוח שהם מרגישים מאבק פנימי , אתה יכול להלועגים ליורדיםש באנשים )מבוגרים בדרך כלל(

אולי מצב זה מזכיר את ציונים אוהבי המולדת. כ בין רצונם לרדת מהארץ לבין עמדתם השמרנית

 , אבל אין להם אומץ..."לרדת"גם הם רוצים  ההומופובים הכי גדולים שהם עצמם הומואים בארון.

צריכה  אינהום נגד ירידה מהארץ ירי תעמולה פשיסטיילשדר תשד צריכה אינהמדינה בטוחה בעצמה 

לבה היא יודעת בסתר שמפליגות לחוזרים לישראל. הסיבה שהמדינה נוהגת כך היא להעניק הטבות 

. הם התבגרו, הם אזרחי נהלא יהיו מוכנים למות למעשיחזרו כבר  הואל ,שם ישארוישהרבה מהם 

 ל המדינה הבוזזת.עבדים כנועים ש כבר אינםו ,העולם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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 :מסתירה ממךעובדות שהמדינה 

 לישראלים מהגרים מדי שנה לחו" 10,000 -יותר מ

 לישראלים חיים בחו" 050,000 -יותר מ

 ,גרים, לומדיםהם ו ,מחזיקים בתעודת זהות ישראלית אך ביטלו את תושבותםישראלים  מאות אלפי

 בחו"ל.ומתחתנים  עובדים

 הצטרף אלינו!

 קשמירה על החו
הכוחות בינך  יחסיהמדינה הבוזזת אני מתייחס כאל הפושעת הגדולה ביותר אחרי הדת. אך  אל

 יש נשק ולך אין.למדינה  –. תשכח מהזכויות שלך יםשוו אינולמדינה 

בה אתה חי. אתה יכול להיעזר בעורך דין או רואה שחשוב מאוד שתשמור על החוקים במדינה לכן 

לכל אורך הדרך אסור לך לעבור על חוקי  שים לב! .יות המדינהחשבון כשאתה מתמודד מול רשו

המדינה את כוחה כדי לפגוע בקניין או בחירות תנצל , אתזבה אתה חי. ברגע שתעשה שהמדינה 

 להיות מאושר )שזה כולל גם להרוויח הרבה כסף(. –את המטרה שלך  חטיאתשלך ואתה 

 

הגנה שם ות ובזכויות של אנשים אחרים אלא לאסור לך לפגוע בחירוי ,מדינהחוקי הובלי קשר ל

 כך, אנשים יפסיקו לכבד אותך. תנהג. אם לא בלבד עצמית

חופש בהתאם לחוק המדריך הזה נכתב בהתאם לחוק חופש הביטוי ומפורסם : האלה וברוח הדברים

 הפרסום בישראל.

 ?מסיםללא  מדינה

וגעת בכולנו. למעשה, אחד הפשעים המדינה יצרה מערכת מס מעוותת, מסורבלת ולא שוויונית שפ

וכל אדם  ,ךישהיא גוזלת את כספך ומחרימה את רכושך שעמלת עליו במו ידהוא של המדינה הבוזזת 

במוקדם או  ,"תעלים מס" םשארציונלי יתנגד לכך, אבל ההתנגדות חייבת להיות בהתאם לחוק משום 

 ובחירותך. היה לה הסמכות לפגוע בקניינךתו ,המדינהבמאוחר תגלה זאת 

. יש לכך שני יתרונות: הראשון, אתה מגדיל את מסיםלכן עליך למצוא את הדרך החוקית להימנע מ

 השני, אתה מקטין את כוחה של המדינה הבוזזת. ;עושרך

למדינה זה מפני שמערכת שטיפת המוח הצליחה. היה ספקן. המדינה  מסיםאם אתה מצדד בתשלום 

הגדלת השוויון, הרווחה שלך, הביטחון שלך ומטרות  למעןשאתה משלם הם  מסיםאומרת לך שה

ואתה היית יכול  –שאתה משלם היה נשאר בידך  מסיםעכשיו תאר לך שסכום ה טובות אחרות.

  .אותםלבחור כיצד לבזבז 

 

. 52%המס עומד על שיעור ש"ח ו 12,222 שהרווחת: נניח מדינה גובה מסהכש – אפשרות א'

 בשבילךמחליטה היא ו ,ש"ח אחרים הולכים למדינה 5,222ש"ח.  5,222בידך  ובמתכונת זו נשאר

שירות דמי תפעול ו. מתוך המס ששילמת היא תגבה טובתך, כביכול, לכיצד להקצות את הכסף שלך

יושקעו בדברים שאתה  12% -ל 5%בין במקרה הטוב  –ש"ח  4,222לעצמה. נשארו  22%של 

 )ראה תקציב המדינה( חוזרים אליך. 5,222ש"ח מתוך  422 עד 222 :בהם מעוניין

 

 5,222 עוד כעת יש לך .הכסף נשאר בידךש"ח וכל  12,222הרווחת : מסיםאין כש – אפשרות ב'

ש"ח מתוך  5,222בדברים שאתה מעוניין בהם.  בדיוקש"ח שאתה יכול לבזבז או להשקיע אותם 
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 שלך. הםש"ח  5,222

ביצוע כי אין בת ה צריכה לשכנע אותך שהיא לא והמדינ ,האפשרות האחרונה נשמעת קוסמת למדי

עובד ההדרכים לשכנע אותך לשלם מס הוא הרעיון שככל ש תאח. מסיםיכולת קיום ללא למדינה לה 

שנשמע צודק בעיני  ,"מס פרוגרסיבי" :ואפילו יש לזה שם ,יותר מסעליו לשלם מרוויח יותר כך 

רת לך הוא שיש אנשים שמשלמים מס נמוך מספ אינההמעמד הנמוך והבינוני. אך מה שהמדינה 

 משלמים מס בכלל. אינםשאו  הנמוךהמעמד מה שמשלם יותר מ

אנשים מכל העולם עושים זאת והשיטה פשוטה למדי. אבל  .מסיםיש דרך חוקית להימנע מתשלום 

 הקושי האמתי הוא לחשוב באופן עצמאי וללכת נגד הזרם.

 -הישראלית ולשהות בישראל לא יותר מ ל את התושבותלבטכדי להימנע ממסים באופן חוקי עליך 

 אינךיום בשנה )חצי שנה(. אל תדאג, אתה נשאר אזרח ישראלי, אבל לא תושב המדינה. בעצם  183

סמכות את הלמדינה מעניקה  "תושבות"). מסיםחייב בתשלום  אינךועל כן  ,תושב של שום מדינה

נותרה? כאזרח ישראלי אתה יכול לשהות בוויזת איפה תגור בחצי השנה ש .בכפייה( מסיםלגבות 

מובן  מזה. תייר באירופה, בארה"ב ובקנדה עד שלושה חודשים ובמדינות מזרח אסיה אף יותר

 שאסור לך לעבוד במדינות אלו.

 ?את החוקלשנות טורחת  אינהמדוע המדינה  ,מסיםאם זו דרך חוקית להימנע מ

מאזרח ישראל שאינו תושב ישראל )רק ארה"ב עושה ם מסיראשית, מבחינה טכנית לא ניתן לגבות 

 ואז אמריקאים מעלימים מס או מבטלים את האזרחות(. ,את זה כי היא יכולה

שנית, המדינה יודעת שרוב האנשים עובדים במקום עבודה קבוע, כשכירים. מקום העבודה הקבוע 

להתפרנס פסיבית או אינו מאפשר נדידה בעולם. כדי לעשות זאת אתה מוכרח ליצור הכנסה 

 . אין מנוס מלהיות עצמאי! שכיר וחופש לא הולכים ביחד.מהאינטרנט

 מס :( 2%שמשלמים  האלסגנון החיים שאני מציע לך הוא סגנון החיים של "העשירים החופשיים", 

 ל הרווחת את חירותך!ושחסכת כסף, אלא יותר מכלא רק 

 (?אהבהמ)ו חירות?מ יותרעליו  להילחםדבר ששווה בעולם  ישהאם 

פחות ממה יחסית אך  ,מסיםם תשלמתאים לך, יש דרך נוספת. אמנם  אינואם סגנון החיים הזה 

 ד הבינוני!פחות מיסים מהמעמ ,באופן יחסי ,שמשלמים חיי רוב העשירים בעולמנו. אלו ששילמת

לא כתייר( ולוקח את )אתה נשאר תושב ישראל או כל מדינה אחרת שהחלטת להגר אליה כתושב 

מתחיל לעבוד נכון ומרוויח כסף, הרבה כסף. בשלב מסוים  ,החיים שלך בידיים, בלי טובות מהמדינה

ותיה יציע שתפתח חברה בע"מ בשליטתך המלאה. ההכנסות יזרמו לחברה והוצאשלך רואה החשבון 

החשבונאי שחברות  כללה לפייהיו הכנסותיך האישיות! המס שתשלם יהיה נמוך במיוחד  המוכרות

 אצל עובד שכיר(. אין זה כךלאחר הוצאות ) מסים ותמשלמ

 

הצד החזק שלך, אתה יכול לעבוד אצל חברה  אינהמסוים ויזמות עסקית  במקצועאם אתה מומחה 

ע"מ של אדם אחד שתעניק לחברה אחרת את השירות אחרת תחת חברה משלך. זו תהיה חברה ב

כי  את שכרךהמעסיק שלך יכול להגדיל שכן  ,זה יתרון מובהקיש לכשכיר. בכל מקרה שהיית נותן 

אלא יחסים שווים  ,מעביד-יחסי עובדכאן לשלם לך ביטוח לאומי וכדומה. גם אין עוד מחויב  אינוהוא 

ית. החברה שלך מוסרת חשבונית בסוף כל חודש מנהלי חברות, לפחות ברמה המשפט שניבין 

 ןה ,רכב, טלפון וכדומהכגון  ,ל"מעסיק" כביכול שמכניס כסף לחברה שלך. הוצאות החברה שלך

ומתי,  מחשבון הבנק של החברה למשוך או דיבידנד המשכורת שלך. אתה גם יכול להחליט כמה כסף

 תשלם פחות מס.ומן הסתם  ,יםייש לך שליטה טובה יותר בחייך הפיננס
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 בארצנו... חופשיעם להיות 
תשלם  בצבא, תשרתשתהיה אזרח צייתן, כדי המדינה מעוניינת לשבור את רוחך, להכניע אותך 

. המדינה תספר לך סיפור: היא דואגת לך! היא שם ותריע למנהיגיה תכבד את סמליה ,מסים

 היזואומרים לנו, ולהיבחר. בעצם,  אתה יכול להשפיע, לבחור -המלך  אתהיום הבחירות בו בשבילך!

 למשל. ,ביומטריהחוק המאגר  עליך:שאף אחד לא שם הוא דמוקרטיה. מה שהמדינה לא תספר לך 

, יךנועדו להגביל אותך, להחרים את רכושך, לשלול את זכויות , פקודות, צווים והוראותאלפי חוקים

 -מסים עקיפים  ;ח הון, מס שבח מקרקעיןמס הכנסה, מס רוו - מסים ישיריםאגרות ו לפגוע בחירותך.

, מס מס רכישה ,מסים המוטלים על עסקאות במקרקעין, בלו על דלקמס מכס, מס קניה, מע"מ, 

 !הבוזזת המדינהחי תבפועל, על כל מוצר שאתה קונה המדינה מרוויחה = מע"מ! ; עיזבון

דמות על לא מדובר היא אמורה להגן.  םעליהש םאזרחיהאלו פשעים שהמדינה מבצעת כלפי 

מספרת לך  אינה, אלא על מערכת, מנגנון שעובד מכוח עצמו, מכוח ההרגל. המדינה פוליטית מסוימת

באי מתן שירות רפואי אם לא  היא תנסה לשכנע, להפעיל לחץ, לאיים .שאתה יכול להיות חופשי

 תשתחרר מהפחד!אומרת המדינה.  ,שללויך ייזכויות –תשלם לביטוח הלאומי 

 יכול להיות חופשי! אתה

כי רוב האנשים )המבוגרים( נוח להם עם המצב הקיים,  ,ואני לא ציניאם אתה רוצה? היא: ההשאלה 

 השתלבו במערכת, אז למה לשנות ולעורר מהומות? מהם ורבים  ,הם הסתגלו

 שני היבטים:לך בנוגע ברכותיי! זה , להיות חופשיאם החלטת 

 . חופש המחשבה1

 . חופש כלכלי2

חופש המחשבה הוא גם תוצר של חשיבה  כל אדם. לשזכות יסוד בסיסית א והופש המחשבה ח

ומהי תכליתו של  .בךשהצד הרוחני פתח את לו לדעת את עצמךאתה יכול  כך :עצמאית וביקורתית

 !אל החופשחופש המחשבה הוא צעד ראשון  לכןהאדם אם לא להיות מאושר? 

תפיסת עולם חדשה. לך ולסגל  יםישנ וערכים ר על אמונותתצטרך לוותכדי להיות חופשי ייתכן ש

כי הוא יהיה חסר חשיבות בעיניך כמו  ,פף בדגל ישראלולא תנכבר סביר להניח שביום העצמאות 

לכל ו. היחס שלך ליהדות רציונלית ולא רגשיתיעשה ת מדינהל גישתך של שאר המדינות. ןדגליה

סטית שמעמידה את האדם יהומנ-פיסת עולם ליברליתהדתות ינוע בין אדישות לבוז. אתה תאמץ ת

בטוח ללכת  תרגיש בעת הצורךו ,יתמיליטריסטהחשיבה הצדה את התדחק חשיבה אזרחית  .במרכז

 שתעניק ,קפיטליסטית-אנרכוהשקפת עולם  אימוץ הואשלך האתגר  ולבסוף,. נגד הזרם גם בפומבי

שמניעים את הכלכלה העולמית, אנשים אלו אותם  – לך יכולת התבוננות ששמורה רק למעטים

 .הליברטריאנים. אלו שמייצרים שפע ויוצרים ערך לכל בני האדם באשר הם

 ופשיהח עולםך ביבנסיעות. העולםאזרח הערכים המתאימים אתה תהיה חופשי, כשתאמץ את 

תשתפר וסביר  חייךאיכות  .ותרגיש בבית גם בחו"לתכיר חברים חדשים חשף לתרבויות מגוונות, ית

 להניח שתהיה מאושר יותר 

החופש הרוחני  למימושהחופש הכלכלי הכרחי  צריך להיות עשיר, אבל... ינךכדי להיות מאושר, א

 שלך. 

, אבל סביר להניח שתהיה זה נהדרו ,רוחך חופשיתתהיה  ,אם תעבוד רק על חופש המחשבה שלך

. כדי להשתחרר על פי חוקבהן שאתה חייב רעות עוד ו מסיםכבול למדינה: תתגייס לצבא, תשלם 

 משרירות לבה של המדינה עליך להגיע לחופש כלכלי. אין דרך אחרת.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
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. אתה תקבע את החוקים והיא תציית .פניךללגרום למדינה לכרוע ברך  האמצעיחופש כלכלי הוא 

 אחרמצד אחד אתה בז למדינה ומצד כי  ,סתירהכמו המדינה מכבדת אנשים שעשו את זה. זה נשמע 

ויש לה  ,יודעת שרק מעטים יגיעו למעמדךהיא משרתת אותך, אבל למדינה אין בעיה מוסרית. היא 

 היא מרוויחה באופן עקיף מהפעולות הפיננסיות שלך. לשרת אותך כבעל הון.אינטרס מובהק 

 ופש כלכלי?מהו ח

 אישית.  הביגיע שלאהיכולת להרוויח כסף 

או במילים אחרות, אתה צריך ליצור לעצמך הכנסה פסיבית, כסף שנכנס לחשבון הבנק שלך בלי 

לך תזרים מזומנים קבוע גבוה מהוצאות  הדירה שאתה משכיר מעניק. למשל, לשם כךשתעבוד 

 המחיה שלך.

למד עוד על איך להרוויח יכול להרוויח דרך האינטרנט! ) כרגע, אתה ה עליךגדול דירההשכרת ואם 

 (כסף באינטרנט

. אתה יכול לבטל כלשהי של מדינה חסר תושבותמבחינה טכנית, כדי לנצח את המדינה עליך להיות 

  .אזרח ישראלילהישאר אבל  את התושבות הישראלית

שמירת חוץ ממה שנוגע לויכולה לגזול את כספך ורכושך,  אינהמדינה  שוםכבעל הון, חסר תושבות, 

אתה חופשי  – זה היתרון הגדולו ,אפשרות חוקית לגעת בךאין לאותה מדינה  החוק המקומי,

 משרירות הלב של המדינה הבוזזת.

 החופש המוחלטים ~ אלו חיי .קום הזהמעטים נמצאים במ~ 

 חופשי! –מהחוק  חסיןהרחק מההמון,  –אתה יכול להיות שם. במטוס פרטי או ביאכטה מפוארת 
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מדינת ישראל בוזזת את כספך, שוללת את חירותך ומשעבדת אותך כי אתה אזרח צייתן 

 , עושה מילואים ומשתתף בעל כורחך בטקסי הפולחן של הדת כי אין לךמסיםוממושמע, משלם 

אלטרנטיבה. יקר כאן! נורא יקר! אתה קורע את עצמך בעבודה כל החודש כמו סוס אבל רואה 

עתיד שחור. "החיים קשים, אין מה לעשות", יגידו לך הלוזרים, אבל אתה יכול לקבל החלטה. 

. להשאיר מאחור את ובראש מורם לעזוב. לרדת מהארץ גאה, בגו זקוף

ות. תבנה עתיד חדש, מצליח. רהלוזרים, את הספקנים ואת רואי השחו

 מהחיים!תיהנה 

 

 

 לחברים שלך אותושלח כהכרת תודה על המדריך שקראת 

 כנס לאתר שלי:

www.leaveisrael.com 

 פרסם אותו בפייסבוק

Thank You! 

^_^ 

 

 באתר:עליהם כתבתי ואשר אותך לעניין עשויים העוד דברים 

 …כל הדרכים לקבלת אזרחות זרה: אמריקאית, אירופית, אוסטרלית, יפנית ועוד

 למד כיצד לטייל ולעבוד מסביב לעולם

 

 

 תודה שקראת את המדריך! 

 

ם חלק מהדברים זה עמסכים  אינךוגם אם  ,מחוץ למסגרת להרהרתכנים עודדו אותך השאני מקווה 

 סטהפלורליהתרבותי בעולם. ריבוי שבהפלורליסט מכיר ביופי ובטוב . פלורליסטיםבסדר: אנחנו 

 אינה דורשת בלעדיות או כניעה. , כל עודשלול מסוגל לקבל ולהכיל כל גישה, השקפה ועמדה מנוגדת

צור עמי , אנא הלהיות בעל ערך למהדורה הבא העשויאם יש לך רעיונות, הצעות לשיפור וכל מידע 

 ושתף אותי. צור קשרקשר דרך הקישור 

 לדרך...שותפים  ,חדשיםוחברות  ואני תמיד מחפש חברים

 

 ניפגש במהדורה הבאה... בחינם!
 בדוק אם יש מהדורה מעודכנת

 

http://www.leaveisrael.com/
http://www.leaveisrael.com/
http://www.leaveisrael.com/blog/foreign-nationality
http://www.leaveisrael.com/blog/traveling-and-working-around-the-world
http://www.leaveisrael.com/blog/traveling-and-working-around-the-world
http://www.leaveisrael.com/contact-us
http://www.leaveisrael.com/blog/guide-for-freedom-lovers
http://www.leaveisrael.com/blog/guide-for-freedom-lovers


- מדריך לשוחרי החופש מעריצות המדינה הבוזזת -  

 22מתוך  22עמוד 

  כל הזכויות שמורות לאתר www.leaveisrael.com 

 

 קומיקס על ברית מילה
 

 

 

 

 

 

 

 

 קס כנס לאתרלצפייה מלאה בקומי

 

 

 
 (אלוהים, המזבלה לחלומותינו. )ג'יין רוסטאן

 (לרוב האנשים הדת משמשת כתחליף למוח שחדל לתפקד. )רודנברי
 .אם כל הידע התנכי היה נמחק מזכרון האנושות, שום דבר בעל ערך היה אובד

 (ושלים. )הווילוק אליסכל ספחי הדת של העולם המודרני הם תוצאה של העדרו של בית חולים לחולי רוח ביר
 (הדת היא צל שמטיל היקום על פני האינטליגנציה האנושית. )ויקטור הוגו

 (בני אדם לעולם לא יעשו עוול בשלמות ובעליצות כה רבה כמו בשעה שהם עושים זאת מתוך שכנוע דתי. )בלייז פסקל
 (מבוססות על מעשיות ומיתולוגיות. )תומס ג'פרסון -הדתות כולן דומות 

 (יעבוד לדת כובל ומחליש את המחשבה ועושה אותה בלתי כשירה לכל יוזמה נאצלת. )ג'יימס מדיסוןש
 (כל הדתות הן מעשה ידי אדם. )נפוליאון בונפרטה
 (אם לא היה אלוהים, צריך היה להמציאו. )וולטיר

 (ברברי ממש כמותנו. )וולטירהאדם יצר את האלוהים בצלמו. עשינו אותו חסר צדק, קנאי, מפתה, בלתי יציב, מלא הבל, 
 (ך: אני לא מכירה ספר שמחנך יותר ממנו לשיעבוד והשפלה של נשים. )אליזבת קיידי סטנטון"על התנ

 (אמונה דתית פירושה להאמין במשהו שאתה יודע שאינו נכון. )מרק טווין
 (. )מרק טוויןך שאני לא מבין, שמטרידים אותי, אלו הם הקטעים שאני כן מבין"אלו לא הקטעים בתנ

 (אם יש אלוהים, הוא בריון מרושע )מרק טווין
 אומץ, מחשבה צלולה, כנות, הגינות ומעל הכל, אהבת האמת -הדת מנוגדת ביסודה לכל מה שאני מוקיר ומכבד 

 .בראשית ברא האדם את האלוהים
 (אם היה אלוהים, מישהו היה חייב לחסל אותו. )מיכאל בקונין

 (קטיבית. )זיגמונד פרוידקול מחלת נפשהדת היא 
 (אלוהים הוא, כביכול, הביוב אליו זורמות כל הסתירות. )הגל

 (אמונה היא לעתים קרובות מקור הגאווה של אנשים עצלנים מכדי לחקור. )קנולס
 (כשתבין מדוע אינך מאמין בכל האלים האפשריים, תבין גם מדוע אינני מאמין באל שלך. )רוברטס

 (יש הדת עוין את החרות. )ג'פרסוןבכל ארץ ובכל זמן, א
 (הדת היא האליל של ההמון; הוא מעריץ כל מה שאינו מבין. )פרידריך

 (תיאולוגים יכולים לשכנע את עצמם בכל דבר שהוא. )היינלין
 (קל יותר להאמין מאשר לפקפק. )מרטין

 (הצרה הגדולה של העולם היא שטיפשים בטוחים, וחכמים מפקפקים. )ראסל
 (היא אלוהים. מה שאנחנו יודעים הוא מדע. )אינגרסולבורותנו 

 (התנאי הראשון לאושרם של בני האדם הוא ביטול הדת. )מרקס
 (כשהחברה מידרדרת, אנשים פונים בהכרח לאמונה באלים. )צ'ונג

 (הרעיון של אלוהים פרסונלי הוא מושג אנתרופולוגי שאינני יכול לקחת ברצינות. )איינשטיין
 (של הדת היא תלות ילדותית. )אליסתמצית אופיה 

 (הדת היא אופיום להמונים. )היינריך היינה

http://www.leaveisrael.com/blog/say-no-to-circumcision#comics

