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יודעים שרק  תאוות הכוח? כי אחרי הכול, אהרן, שנינו 
כוח - בדרגת המודעות העליונה ששנינו הגענו אליה - 
אנחנו יודעים שרק כוח קיים באמת. ערכים? משפחה? 

לאום? דת? עתידו של העם היהודי?  
האנושות  איתך.  צוחקת  ואני  צוחק,  שוב  אתה 
מפני  עליה  להגן  שיש  ספק  אין  נאיבית.  כה  האומללה 

עצמה.
בין  כשווה  אליך  לדבר  לעצמי  מרשה  אני  לראשונה 
הכוח.  שפת   - היחידה  בשפה  העיניים.  בגובה  שווים. 
להסיח  להמונים.  אופיום  אך  הוגן.  משפט  צדק,  אמת, 
היחיד  הכוח  הוא  שהכוח  זה,  האמיתי.  מהעולם  דעתם 

ששולט בו. 

עכשיו כששנינו מבינים 
סוחרי  שני  זה,  את  זה 
נותר  קשישים,  סוסים 
לנו עניין קטן להסדיר. 
סוס  גנבו  שלך  הסוסים  שגנבי  מסתבר  אבל  נעים,  לא 
מהאורווה שלי. אל תצחיק אותי, אהרן - ברור שאני לא 
מתלוננת. זה יהיה ילדותי ונאיבי. וכמובן אני יודעת שזו 
לא הפעם הראשונה. הלוא זה מה שגנבי סוסים עושים. 

את  רוצה  אני  לליבי.  יקר  סוס  במקרה  זה  שהפעם  רק 
הסוס הזה בחזרה. אל תהיה מגוחך, אהרן. אני לא פונה 
אל הלב שלך או אל חוש הצדק. אני יודעת שיש לך הכוח 
חרב.  לא  וגם  ארנק  אין  אומנם  לך  שלי,  בסוס  להחזיק 
אתה רק מי ששולט בכל אספקט הקיום של כולנו דרך 
שליטה על התודעה באמצעות התקשורת, שגם בה אתה 
שולט. לא סתם אני מעריצה אותך כל כך. אתה כמעט 

האידיאה האפלטונית של הכוח.  
ואיכשהו  אבל אתה חייב להודות שקצת התרשלת. 
קרה שבכל זאת צברנו קצת כוח משלנו. סליחה, משלך. 
הרבה  די  מונה  הוא  עם.  פה  יש  מבין?  אתה  הבעיה,  זו 
סוס  גנבת  שהפעם  להרגיש  מתחילים  הם  וגם  אנשים, 
אנרגיה.  לייצר  מתחיל  שלהם  והכעס  מדי.  יותר  אחד 
אתה חש אותה באוויר, אהרן? ומתוך זה הם מתחילים 
פתאום לפתח רצונות שלא אתה שתלת בה כאילו שאולי 
יש להם חיים משלהם - והם רוצים שתחזיר להם אותם.  
וזה  אהרן.  שקולים,  היות  מתחילים  שלנו  הכוחות 
הוגנת.  לעסקה  מוכנים  אנחנו  מיקוח.  כמעמדת  מצוין 
מהחוק  אחוז  תשעים  היא  שחזרה  בכך  מכירים  אנחנו 
ומוכנים לקנות ממך את הסוס שגנבת מאיתנו. תירגע, 
הסוסים  שני  את  וצדק?!  חוק  על  בכלל  דיבר  מי  אהרן, 
האלה גנבת כל כך מזמן, שכבר שכחנו מקיומם. עסקים, 
נראית לך  אהרן. הכול עסקים. שום דבר לא אישי. אני 

ילדה, אהרן? בחייאת, נו...

אהרן?  אמרת,  מה 
שמעתי טוב? "קלון"?! אני נראית לך 
אחת מהאומללים חסרי התודעה שם למטה?  אפילו הם 
ברואיך  זכו  הקלון  של  הקבין  עשרת  שבכל  תפסו  כבר 
האהובים ביותר עליך. טצ טצ, אהרן, מה לעשות שאין 
את  ממך  ירשו  לא  הם  אהרן,  לא,  שלך?  התחכום  בהם 

הכישרון לשחק את המשחק שלך בלי להיתפס. 
נשאיר את החירטוטים הרגילים להמונים הנבערים, 
אהרן. דבר ישירות. כמה שנים אתה רוצה להרחיק את 

הסוס שגנבת מהמרעה שלי? 
להאמין  אני מתחילה  אותי.  מעליב  שוב אתה  והנה 
זלזול, מורי. בני אדם  שמזלזל. ולא שיש לי משהו כנגד 

נועדו כדי שנבוז להם. אבל בי?! יציר כפיך להתפאר? 
שוכח  אתה  אהרן.  בחשבון,  בא  לא  שנים??  שבע 
שנה  שלי:  ההצעה  הנה  שלך.  באצבע  עשו  שאותי 
הרחקה, שירבץ קצת על נאות דשא במי מנוחות. מגיע 
ואתה תזרוק לעסקה - לשם מחווה של רצון  לו. שנה, 
טוב - כמה מהסוסים הגרועים ביותר שלך. תאמין לי - 
זה יותר בשבילך מאשר בשבילי. מה אכפת לך להקריב 
מכדי  סרחו  שממילא  בפרקליטות,  מהבכירים  כמה 
להמשיך לשרת אותך? תוריד מעל צווארך רק את אותן 
אבני ריחיים שבראת, שהפכו כבדים מכדי שאפילו אתה 

תוכל להרים מאשפתות. 
ככה יבואו כל הצדדים על סיפוקם. ההמונים יקבלו 
אם   - צדק  מהו  והרי  צדק,  פה  נעשה  כאילו  תחושה 
שהמבוגרים  בשעה  להיראות  רק  שצריך  משהו  לא 
האחראיים, אתה וגם אני, אדוני - משחקים את המשחק 

האמיתי היחיד - כוח?
זה  לי   - לי  ותאמין  שלי.  האחרונה  ההצעה  זו 
במזל  עליה  וכשנחתום  ההצעה,  על  חשוב  יותר.  עולה 
מילים  עם  משותפת  הודעה  להמונים  נוציא  ובברכה, 
כמו "כבוד אדם וחירותו", "דמוקרטיה", "צדק שבא על 
משפטיות"  מפסיקות  מרוצה  יוצא  לא  אחד  "אף  כנו", 
בצחוק  אפרוץ  בסוף  אותי!  מצחיק  כבר  אתה  )די! 
ציבורית"  אחריות  "מתוך  העיתונאים!(  מסיבת  מול 
)חחחחחחחחחחחחח(, "המעשה המוסרי והנכון" )דייי 
לא נושמת!( "בלב כבד ונפש חפצה" )אוי, הבטן! הרגת! 

איך כמוך, אהרן. תראה מה אתה יכול כשאתה רוצה!( 

אהרן.  טוב  עסק  עשית 
להזכיר  הוא  רוצה  שאתה  האחרון  הדבר   - לי  ותאמין 
לציבור את המילה 'קלון'. ההמונים, אתה יודע, הם כמו 
מערכת ביוב. אתה יודע איפה אתה מתחיל להדביק 'קלון' 
אבל לא במי זה יידבק בסוף. ובינינו - בעולמם העלוב של 
בני התמותה - שקרים, תפירת תיקים, הפיכה שלטונית 
וכל  מדינה  עדי  לסחיטת  עינויים  משפטיים,  באמצעים 
כל   - במשפט  בבית  יום  יום  שנגלית  הנלעגת  הפארסה 
זה עלול, חלילה, לפגוע באמון שלהם במערכת המשפט 
- ואז היית עלול לאבד הכול. ואני מתכוונת הכול. למשל,  
לראות עוד בחייך בעיניך הכלות כיצד כל שיטת שלטון 
הניאגרה.  במי  יורדת  שהקמת  המפוארת  השופטים 
אומר  איך  אהרן.  רע,  טוב כשאתה  כך  כל  "קלון"! אתה 
יכול  היה  לא  קרול  לואיס  בקול".  "צחקתי   - הנוער 

להמציא אותך. תאמין לי. והוא דווקא ניסה. 

 מגזין 
מזמין אתכם למסע ים אל ים.

ימים של מסע המחבר אב לבן,  שלושה 
עם למורשתו וכל אדם לעצמו.

נצא למסע  בין הים הגדול לאגם הכחול 
בן שלושה ימים כדי להכיר את נופי ארץ 
ישראל הצפונית ונפגוש דמויות מהיסטוריה 

של עם ישראל.
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קלון
לכבוד הפרופסור אהרן ברק

גלי בת חורין

פרופסור  שאתה  יודעת  אני  היי. 
גדול למשפטים. לא סתם גדול. אתה 
ענק. שמך יצא למרחקים לכל קצוות 
תבל. נכון, לא תמיד לטובה. משפטנים 
פוזנר,  ריצ'ארד  דגולים,  אמריקנים 
משפטי".  "פיראט  אותך  כינה  נניח, 
את  שאמרת  זוכר  גדול.  חחח  הפירמה!  את  תבייש  אל 
ההיבריס  "שיא  שלך!  הגדולים  אחד  למנדלבליט?  זה 
כאילו  בורק.  האמריקאי  השופט  עליך  אמר  המשפטי" 
זה משהו רע. זוכר את השופט ההוא, מהגדולים ביותר, 
שאמר פעם שכשהוא מיואש משיטת המשפט בארה"ב 
פחות  הרבה  שהמצב  במחשבה  עצמו  את  מנחם  הוא 

גרוע מבישראל? זה רק מעיד על גדולתך!  
אלחש לאוזניך, אדוני, שגם אני הקטנה שומרת בליבי 
כינוי חיבה עבורך: 'המפטי־משפטי'. על שם הדמות של 
כל  להיות  יכולה  שלמילים  לפניך,  שטענה  קרול  לואיס 
האדון,  אתה  האדון.  מיהו  רק  היא  ושהשאלה  פרשנות, 

אדוני, פרופ' ברק. 
אליך  לפנות  רשות  מבקשת  התחלה,  בתור 
אבל  תכעס,  אל  אהרן.  הפרטי  בשמך  בפמיליאריות, 
אינטימיים  מאוד.  קרובים  מכרים  שאנחנו  מרגישה  אני 
אבל  נפגשנו,  לא  מעולם  חלילה,  מאשימה  לא  אפילו. 
מקום,  בכל  נוכח  הבורא,  כמו  אתה  אהרן,  אדוני,  אתה, 
הולך לאן שאני הולכת כמו הלבנה שבשמיים. אתה הלוא 
 - במנהיגותך  ידיך,  במעשה  ובזכותך,  המשפט,  אלוהי 
הכול הפך שפיט עד שכל המרחב הפרטי נעלם, ונותר רק 
מרחב שיפוטי. מגע אצבעך, אדוני, מורגש בכל החלטה 
מדינית, ציבורית, בכל פעולה כלכלית ומסחרית, בנוהלי 
לחוקק  בניסיון  ולאחרונה  גירושין  משפט  בכל  הצבא, 
את החוק למניעת אלימות כלכלית במשפחה - כמעט 
הצלחת לחדור אפילו למיטה הזוגית שלי - בכל מריבה 
ביתית רגילה בתכלית. ואז כולנו היינו מבינים, שאפילו 
את המשאים והמתנים בינינו לבין בחירי ליבנו אנחנו לא 

כשירים לנהל ללא אחד ממלאכיך־שופטיך. 

אני מכירה אותך, אהרן. 
אם  תתכחש  שבטח  עד  צנוע  כה  צנוע.  כה  אדם  אתה 
אייחס את כל מה שמתרחש היום בכל מערכת אכיפת 
החוק ומערכת המשפט למעשה ידיך שלך. אדוני, אהרן 
וכמובן  הבינאישיים  הפרטיים,  לחיי  התמידי  שותפי   -
הציבוריים - שנינו יודעים שהקרדיט הזה בהחלט מגיע 

לך. הרווחת אותו ביושר. 
כולנו נולדנו בני חורין, אבל בכל מקום אנחנו נתונים 
אנחנו,  מי  כי  טוב.  וזה  אדוני.  שלך,  בכבלים   - בכבלים 
 - אמוציונלי  פגום,  רציונלי,  לא  פנים,  חסר  אספסוף 
הרע  את  לעשות  והנטייה   - שלנו  הקטנים  החיים  עם 
בעיניך? אנא אנו באים בלא מנהיגותך וכובד ידיך, אדוננו 
שבעליונים? איך נחוקק את חוקינו שלנו בלי זרועותיך 
הארוכות דרך שופטיך והיועמ"שים שלך - שנכונים תמיד 
לעצור כל חקיקה של נבערי הציבור כדי לוודא שלעולם 
מלבדך,  יכול,  היה  מי  פיך?  את  שימרה  חוק  יעבור  לא 
להציל אותנו מפני עצמנו? מי יבקש לעצמו  לחיות את 
ועושי  ושרעפיך  ומלאכיך  השגחתך  ללא  השפלים  חייו 

דברך? 
נחלצת  הייתי  פעם  אי  איך  העליון,  שליטי  אהרן, 
שאני  האדם  להיות  לצמוח  ומצליחה  שלי  מהנאיביות 
במגלומניה  נגועה  יהירה,  חשדנית,  ביקורתית,  צינית,   -
ממאירה - אם לא אתה, אדוני, שבמופתך האישי בראת 
אותי בצלמך ובדמותך? לולא אתה בעולם, אדוני, הייתי 
עדיין מתבוססת בבורותי התמימה, באמונתי במוסדות 

המדינה, בצדקתה של מערכת הצדק! 

אני  עכשיו.  צוחק  אתה 
קוראת אותך כמו את ספר החוקים של ישראל שביטלת 
חסרונותינו  מעל  להתעלות  שנוכל  כדי  רק  בגדולתך, 

האנושיים, אנושיים מדי, ונתקדם לדרגת נתיניך, אדוני. 
הנשגב,  בצלמך  אותי  שבראת  על  בוראי,  לך,  תודה 
לי עשרות שנים להגיע לדרגת הציניות  ליתן  היה עליך 
והמגלומניה שלך, לטפח את כושר המניפולטיביות ואת 

Aאבי אוחיון, לע"מ

זו ההצעה האחרונה שלי. 
ותאמין לי - לי זה עולה יותר. 
חשוב על ההצעה, וכשנחתום 

עליה במזל ובברכה, נוציא 
להמונים הודעה משותפת 

עם מילים כמו "כבוד אדם 
וחירותו", "דמוקרטיה", 

"צדק שבא על כנו", 
"אף אחד לא יוצא מרוצה 

מפסיקות משפטיות"

יהודה גזבר-פניגשטיין

הגיבור של היום שלי הוא השכן שראה 
שחצי מהפקקים של דודי המים בבניין 

התפוצצו במהלך הלילה הקפוא, 
הלך קנה סטוק של פקקים והחליף 

לכולם לבד. 
 מחמם את הלב בשיא הקור 

עקיבא ביגמן

היי שמאלנים, נתרגם לכם כדי 
שתבינו: המוני אנשים "רגילים" 

תרמו כמעט 2.5 מיליון שקל 
לאקטיביזם פוליטי. אני יודע 

שקשה לכם להבין כי אתם רגילים 
שאקטיביזם פוליטי זה דבר 

שמממנים תורמים גדולים וממשלות 
זרות, אבל זה האירוע. 

אלפי תרומות קטנות בין 50-100 שח 
זה דבר שאתם רק יכולים לחלום עליו

 רק העם יחליט. לתרום. 

יצחק בם

מחמד אלאטרש זצ"ל איש צדיק היה ופרנס 
משפחתו בכבוד על ידי פריצות וגניבות. בחייו 

הוא מימש את חזון הצדק החלוקתי הפרוגרסיבי. 
אריה שיף הרשע והרכושן גדע את פתיל חייו, 

כיוון שלא הבין צדק חלוקתי מהו ומיאן להיפרד 
ממכוניתו. עכשיו אלמנתו וילדיו של אלאטרש 

תובעים את שיף על אובדן השתכרות שלו.

 עולם הפוך ראינו. טחנות הצדק טוחנות ברברס. 

חבל על הזמן!
על פי מחקרים שנעשו השנה, מסתבר שהתאילנדים 
נמצאים באינטרנט יותר זמן יומי ביחס לאנשים בכל 
שעות   9 בממוצע  מבלים  הם  בעולם:  אחר  מקום 
ו-38 דקות באינטרנט כל יום, לעומת האמריקאים 
 6 של  בהרבה  צנוע  זמן  ברשת  מבלים  שבממוצע 

שעות ו-30 דקות.
וכמה זמן אתם נמצאים מול המסך?

ברל׳ה קרומבי

במבצע חשאי מאורגן צעדו הערב בחסות 
החושך 1,200 תלמידי ישיבות דרך כפרים 

ערביים והגיעו לחומש למרות המצור הצבאי 
שסוגר בשבוע האחרון את הכניסה לצפון 

השומרון. הם חוגגים כעת סדר ט"ו בשבט עם 
תלמידי ישיבת חומש.

 אף על פי כן ולמרות הכל 

שי מימון

עד כמה הארץ הייתה רועדת כאן בין - 1 לאין 
מספיק רמות בסולם ריכטר - אם מסגד היה 

נשרף בידי יהודים??
אל תענו לי אפילו.

 הלב שלנו בוער ולאף אחד לא איכפת

יהונתן גוטליב

כתב אישום חמור ביותר נגד פעיל הר הבית 
 יהודה גליק: "עצר כל מספר צעדים)!(, 

הלך לאיטו)!(, עצר והתבונן בטלפון הנייד 
 שלו)!( זאת על אף)!( שהתבקש)!(

פעם)!( אחר )!( פעם )!(, על ידי השוטר 
להמשיך ללכת ולחבור לקבוצה אולם 

הנאשם לא שעה להוראותיו".
 תמונת מצב בהר הבית: לקרוא)!( 

ולא)!( להאמין)!( 

סיון רהב מאיר

למוזיאון הקורונה: משפחת קליין באירוע 
קורונה מתגלגל. האמא שלומית עושה 

סדר. שבוע טוב ורפואה שלמה

 חיוך מאומת 

בפעם ה3 בארבעת החודשים האחרונים: 
בית הכנסת במצפה זי"ו, דרומית לקרית 

ארבע, הוצת במהלך השבת לפי החשד בידי 
פלסטינים. צמיגים הובערו במקום. ספרי 
קודש נשרפו כליל ונזק רב נגרם למבנה

שחר גליק

והבוקר: איתמר אלחרר פותח את 
הפלאפון ומקבל התראה על מותו, רק 
כי מישהו מצא תמונה ברשת ולא בדק 

אם מדובר באותו בנאדם

 דיני נפשות בדרך לסקופ  


