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ניר – חפץ
חשוד

מאיר אליפור
ראיתי חייל עמוס תיקים וקיטבג ,הולך
בשכונה שלי באפרת .לקחתי אותו טרמפ,
ושאלתי מאיפה הוא? וזה מה שאמר לי:
"אני גר בשוויץ ,אבל כל מילואים מגיע
לארץ ,מילואים זה קודש!"
תודה לך איתן ,לכבוד הוא לי לקחת אותך
עם ישראל חי
טרמפ.

מי שיודע את זהותה של המגבניקית
הגיבורה ,נא להעביר לה.
את מוזמנת לשבועיים בקליפורניה מדינת
החלומות ,האוויר הצח והשמש הזורחת
נא להגיע בלי ארנק.
הכרת הטוב בנוסח קליפורניה

רונן פולק
שלום קופ"ח כללית .כשמדובר בחיסוני
ילדים עדיף אולי לנקד .הבת הקטנה שלי
טוענת ,ובצדק ,שלא קיבלה את המתנה
לפני החיסון ,ועכשיו אני צריך להתמודד
עם זה
חנוכייה קטנה שמאירה המון לבבות

יעל שבח
משאית מדליות צריכה לחכות לי מחר
בכניסה לבית על שסיימתי עכשיו ב3:14
לפנות בוקר את כל הכביסות וגם לשטוף
את הבית כולל כל נטיפי השעווה בכל פינה
אפשרית בבית!

ט.ל.ח

בימים ההם בזמן הזה

שיראל ללום

ינון מגל

פרוייקט בניה ערבי רחב היקף ,במבצר
החשמונאי תל ארומה שבשומרון ,צפוי לצאת
לפועל בתקופה הקרובה .את הפרוייקט
שעלותו נאמדת בכ 20-מליון דולר ומקודם
על ידי 'אגודת הסהר האדום' ,הגדירו בכפרי
הסביבה ככזה ש"יביא לכיבוש סופי של תל
ארומה ,ויביא לשליטה ערבית מלאה על ההר"

מצחיק

ארומה של הרס היסטורי

תיקון :אם זה לא היה עצוב ומזעזע
זה היה מצחיק

יהודה ולד
יבגני זרובינסקי

הירוק הזה בהצבעה
על הלבנת בניה
ערבית בלתי חוקית
ערבית
יירשם בהיסטוריה
של מדינת ישראל כרגע הכי שחור שיש.

רק בישראל ,מגיע בנאדם ,סתם מנסה
לרצוח עובר אורח שלא עשה לו כלום ויש
יותר התעסקות במה קרה לדוקר מאשר
לנדקר
סדרי עדיפויות מקוממים

חוק החשמל :אור במושבתם?

אל תסכמו אותי בויקיפדיה!

תהיתם לעצמכם מה היו הערכים הנצפים ביותר באתר ׳ויקיפדיה׳ ב׳זאת חנוכה׳?
גם אם לא ,שימו לב לאינדקציה מעניינת על מה שמעסיק את הישראלים:

1

רחבעם זאבי
8.1K

2

רן דנקר
4.9K

3

הזמר במסכה
(תוכנית טלוויזיה ישראלית)

3.2K

4

חנוכה
3.1K

במדינת ישראל ,בראשון
לדצמבר ( 2021זכרו את
התאריך) התנהלה החקירה
הנגדית של ניר חפץ ,עד
המדינה במשפט תיקי האלפים
המתנהל כנגד ראש הממשלה
המופל ,נתניהו .מה שעלה
מעדותו בבית המשפט הוא
פצצה בסדר גודל של הנאום
הסודי של חרושצ'וב .הדמיון
בין שני האירועים מעורר
פלצות .אין כל השוואה ,כמובן,
בין זוועות המשטר הסובייטי
לבין פשעיה המתועבים של
הפרקליטות .אבל לא ניתן
להתעלם מכך שמדובר באותו
מבנה נפשי חולה ,שנוצר מתוך
תפיסות רוחניות חולות

דיאגנוזה חמורה למחלת הרוח האידיאולוגית של השמאל
לדורותיו .כשהנאום הסודי של חרושצ'וב התגלה לעולם

יוסי הלוי

5

זאת חנוכה
2.9K

גלי בת חורין
בשנת  1956הוטלה פצצה ששלחה אדוות של זעזוע
בכל העולם – וטרם שככה :שלוש שנים לאחר מות הרודן
הרצחני סטאלין נאם יורשו ,ניקיטה חרושצ'וב ,את נאומו
הסודי בוועידה העשרים של המפלגה הקומוניסטית ובו
חשף את פשעי המשטר הבולשביקי בברית המועצות.
הנאום היה אמור להיות סודי ,אך למרבה המזל הוא
הודלף.
למי שזקוק לתזכורת :הרעיון הקומוניסטי ששלט
בברית המועצות ובתודעתם של מאות מיליוני תומכיו
הוא בעל מורשת בת  200שנה – החל מהגותו של ז'אן ז'ק
רוסו ,דרך המהפכות הצרפתיות ,רובספייר ("אין מהפכה
ללא טרור") ,מרקס שהעניק את הברק המרקסיסטי ,לנין
– את הפרשנות הביצועית ,וכלה בסטאלין שחתם את
הביצוע והביא שלטון אימה דיקטטורי רצחני מהנוראים
בהיסטוריה; כל זה בשם אידיאולוגיה שהבטיחה שחרור
האנושות מפני כל סוג של דיכוי ,כולל אילוצי הקיום
 לשחר חדש של חירות ,שוויון ואחווה בטוב שבכלהעולמות האפשריים .נגזרת אחת מההבטחה הנשגבת
הזאת היא התמורה לכל תומך – היותו רשאי לראות את
עצמו כמוסרי מכל בני האדם האפשריים.
זו אמונה שקשה מאוד לוותר עליה .מאינספור
מאמרים שנכתבו בעלוני קיבוץ משנות החמישים עולה
שאין כל זוועה שלא ניתן לתרץ :את האימפריאליזם
הכובש של ברית המועצות ,את הדיכוי השיטתי ,אובדן
כל זכויות האדם ,הרצחנות ההמונית של הטוב שבכל
העולמות – תירצו בצורך של ברית המועצות להתגוננות
מפני מדינות אויבות למהפכה; בהכרח לשמור על
טוהר האידיאולוגיה וכיוצא בזה .דומה ,שלא נקבע
כל קריטריון שיפוט לגבי מועד ואופן הקביעה שאולי
השלטון הסובייטי נכשל במימוש האוטופיה המובטחת.
כך שימרו אמונים לשלטון שרמס כל ערך שבשמו תמכו
בו מלכתחילה ,ונותרו קדושים בעיני עצמם .הלך הרוח
הזה הוא חלק בלתי נפרד מהצאצאים האידיאולוגיים
של השמאל לדורותיו .השמאל ,הרבה יותר מהיותו
אידיאולוגיה  -הוא כשל רוחני נרכש.
האידיאולוגים האמינו שהמפלגה הבולשביקית היא
התגלמות הא-ל עלי אדמות :כל-טובה ,כל-יכולה ,כל-
יודעת ,וכמו האפיפיור – בלתי מסוגלת לטעות .שום תופעה
או ידיעה מתוך המציאות לא הצליחו לקעקע לעולם את
האמונה בצדקת הדרך .בכל התנגשות של האידיאולוגיה
עם המציאות – זו הייתה המציאות שטעתה.
אבל דווקא האמונה העיוורת המוחלטת הייתה
בסופו של דבר למפלתם.
ב 24-בפברואר  ,56בוועידה ה 20-של המפלגה
הקומוניסטית – הייתה המפלגה עצמה זו שמנתה את
פשעיה .העובדות המזוויעות היו ידועות לכול ,גם אם
לא בפרטים המדויקים; אבל רק כשהגוף הצודק־תמיד
מודה לראשונה בפשעיו – רק אז הפשע נתפס כמשהו
רע ...מובן שגם לפני כן היו המונים שהתפכחו .אבל חלק
מצאצאי אותם שוטים לא התפכחו עד היום:
במדינת ישראל ,בראשון לדצמבר ( 2021זכרו את
התאריך) התנהלה החקירה הנגדית של ניר חפץ ,עד
המדינה במשפט תיקי האלפים המתנהל כנגד ראש
הממשלה המופל ,נתניהו .מה שעלה מעדותו בבית
המשפט הוא פצצה בסדר גודל של הנאום הסודי של
חרושצ'וב .הדמיון בין שני האירועים מעורר פלצות.
אין כל השוואה ,כמובן ,בין זוועות המשטר הסובייטי
לבין פשעיה המתועבים של הפרקליטות .אבל לא ניתן
להתעלם מכך שמדובר באותו מבנה נפשי חולה ,שנוצר
מתוך תפיסות רוחניות חולות.
ניר חפץ נעשה בשר מבשרה של הפרקליטות .היא
יצרה אותו ,היא הפכה אותו לעד מדינה מטעמה ,היא
הדריכה אותו והיא גם העידה אותו בשמה .הוא  -מצידו
 -העיד על דרכי הפעולה ,של שיטה שהיה גם הקורבן

שלה וגם השליח מטעמה.
כמו בברית המועצות ,גם המשפט הזה היה למשפט
ראווה .הוא התנהל שנים רבות בכיכר העיר באינספור
הדלפות לא חוקיות מגמתיות ,והיה אמור להמשיך ביום
חגה של הפרקליטות – עם תחילת המשפט – שבו עוד
קיוותה להצגת ראווה חגיגית ,מגובה בתיווך כתביה
המגויסים שימסגרו את הנאמר בהתאם למבנה הדמיוני
שבנתה ואולי גם עברה לגור בו.

ואז הכול קרס

עד שמישהו הדליף את האמת מתוך הנעשה בבית
המשפט באמת .אישה אחת אמיצה ,עו"ד כנרת בראשי,
שבחרה לצאת כנגד כל מלחכי הפנכה של הפרקליטות
ולהביא את המתנהל במשפט ,מילה במילה – כדברו.
בתגובה נכנסה הפרקליטות לפאניקה ודרשה לנעול את
דלתות בית המשפט בפני הציבור .מאוחר מדי .הפעם
נתקלה הפרקליטות בציבור גדול מאוד ,שסקרנותו
וחשדנותו כבר התעוררו לאור הגילויים מהמתרחש.
בכך סיכלו עו"ד בראשי ושותפיה את המזימה לסגור את
הדלתות והזימו עוד מזימה נואלת לנעול בפני הציבור
את השמועות על פשעי הפרקליטות.
וכמו בנאום הסודי ,החידוש כאן הוא בכך שאותו
ממסד ,שתעמולה סובייטית הציגה כשלמות מוסרית
וכבלתי מסוגל לטעות – הסגיר את עצמו – בעצמו.
אומנם ,העובדות הנפשעות היו ידועות לכל מי שרצה
לדעת ,אבל עד כה ניתן היה לדחות אותן בטענה שהן
מגיעות מ"ביביסטים" ש"רוצים להרוס את הדמוקרטיה
ואת מערכת המשפט" .עתה התגלו הדברים בבית
המשפט עצמו.
הפעם גם החסידים השוטים ביותר של המערכת
המשפטית לא יכולים לטעון שהעד משקר ,משום שאם
הוא שקרן – זה משליך על שקרנותה של הפרקליטות.
אם הוא מעיד אמת – זה מעיד על פשעיה .מפה אין עוד
מוצא.
מתוך עדותו של עד המדינה ניר חפץ עלתה תמונה
בלתי נתפסת ממש בממדיה הגרוטסקיים .בית המשפט
צפה בסרטוני החקירה של חפץ ושמע את תיאורו על
העינויים שעבר ,על עשרות חוקרים שחקרו אותו במהלך
שבועיים ,על תנאי מאסר יוצאי דופן באי־חוקיותם ,על
הרעבה ,מניעת תרופות ,השפלות ,איומים על משפחתו
(ומימושם .הצליחו להרוס אותה) .כל העבירות הללו
בוצעו בחסות עבירה חמורה יותר – כי מאסרו לא היה
בעקבות עברה שעבר ,אלא ,כך עולה מהעדויות – רק כדי
לנסות לסחוט אותו להעיד על עברות של ראש הממשלה,
שאליו היה מקורב .ניר הפך מחפץ חשוד לסתם חפץ .הוא
נעצר ללא עילת חשד בעבירה רק כדי שיסייע בהפללת
ראש ממשלה ,שגם על פשעיו טרם ידעו (עד היום לא
ברור להם מהם)" .הביאו את האדם למשפט – אשמתו
כבר תימצא" .ציטוט מדברי לנין .ועל הפשעים הללו
חותמים היועמ"ש ,ראשי הפרקליטות ,מפכ"ל המשטרה,
חוקרים בכירים במשטרה ,שופטים מושחתים שחתמו
על צווי הארכת מאסר שאין בו טענת אשמה ,ואפילו
המשפט המתנהל היום מתחת עינו הפקוחה הפעם של
הציבור – חוטא בהשחתת דיני ראיות וכללי התנהלות
תקינים .סינדיקט שלם של קושרי קשר להפלת שלטון על
ידי הפללה .אין שום דרך אחרת לפרש זאת.
מערכת אכיפת חוק היא ההצדקה היחידה לקיומה
של מערכת המשפט .כשהיא עצמה עוברת ,שיטתית ,על
החוק ,היא לא עוד מערכת חוק .היא ההפך המוחלט מכך.
זאת ועוד :מאחר שעד כה הצליחה רק להוכיח את חפותם
של הנאשמים שלה ,היא אפילו לא יכולה לטעון שלמצער
בלמה שחיתות של אחרים .זה לא הם .זה רק היא.
בשיטות הללו ניצח סטאלין את יריבו טרוצקי אגב
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רדיפה והשחרה בתעמולה .עד היום מאולפים סובייטים
לשעבר לחוש מכת חשמל כואבת לשמע השם 'טרוצקי'.
הם האמינו שמותר להם לבצע כל סוג של תועבה כדי
להציל את העם מפני בחירתו הלא־מוצלחת בין אם
מדובר בטרוצקי ,ובין אם זה נתניהו .זהו אותו מנגנון
ואותו מבנה נפשי שמאפיין תוצרים של אידיאולוגיות
מהפכניות ונמצא בעצם מהותם ממש.
כל אדם שחירותו חשובה לו ,חייב ללמוד לזהות את
מחלת הרוח הזו שתחילתה אימוץ אידיאל נשגב מדי
שמאפשר למאמין להצדיק כל תועבה מוסרית שתיעשה
בשמו ,גם כשמדובר בבגידה בכל הנכסים המוסריים

של אותה אידאולוגיה עצמה .משום שלאידאל מופשט
ונטול קשר למציאות – אין עיקרון להצלחה או לכישלון.
האידיאליסט חדור האג'נדה נמצא במצב תמידי של
אמונה כאילו הוא פועל בשם הטוב המוחלט ,גם אם
פעולתו מביאה לרע כמעט מוחלט .מכאן נשללת כל
אפשרות למערכת מוסר .מי שמאמין שהוא משרת את
הטוב מעצם היותו ,שייך למחנה שלא יכול לטעות -
מוסרית או אחרת .אין מצב עניינים שבו פעולה שלו
תיתפס בעיניו כחטא אפילו כשהוא פועל בעקביות
בניגוד לערכיו שלו .באותה מידה ,יריביו האידיאולוגיים
לנצח משרתים את הרע המוחלט ומושחתים מעצם

ה

היותם .וכמו שכל פעולה של המאמין ניתנת לתירוץ של
שירות היותר־טוב ,כך כל מעשה של היריב ניתן לדמיין
כפעולה בשירות העוד־יותר־גרוע־מכפי־שדמיינו־קודם.
כך ,ראש ממשלה שמעולם לא נאמרה עליו ולו מילה
אחת טובה בתקשורת המדוברת – הופך להיות אשם
בכך ששיחד את התקשורת והציבור נפגע מכך שלא
תמיד הוכפש כנדרש.
או :מי שרכש צוללות לביטחון ישראל  -עשה זאת
רק כדי לגזור קופון לעצמו (שמעולם לא היה ולא נברא).
ראש ממשלה שהפיל את ממשלתו שלו כדי לבלום
ש'שחד'
ֻ
את חוק סגירת 'ישראל היום' – נאשם בכך

לסגור אותו גם אם הרוב מודים שהעיתון פועל עד
היום ,ושהנאשם נוני מוזס מעולם לא העניק לו כותרת
בתמורה – שלא הייתה ברמת הארסיות הנבזית ביותר.
ביבי מושחת – משום שמחנה הבלתי־יכולים־לטעות
אינו יכול להיבחר כל עוד הוא בשלטון .זו לא צביעות ,זו
אמונה דתית עמוקה ומעוותת שכל מי ששמע שמאלני
– מכיר אותה.

ואולי האמת רק
אצלנו?

ועכשיו תאמרו :רגע .גם אנשי הציונות הדתית מנסים
להגשים חלום אחרית ימים אולי נשגב מדי .ועל כך אומר
שלא מן הנמנע שגם פה ישנם פנאטים משיחיים .אבל
מה שעושה את כל ההבדל הוא – שלדתיים יש אלוהים.
ידיעת האלוהים כשופט וקובע כללים – שומרת על רובם
המוחלט מפני עשיית הרע בשם הטוב – עד להבסה
עצמית מוחלטת .אידיאליסטים שאין להם אלוהים –
רואים בעצמם את הסמכות העליונה לשיפוט מעשיהם,
והאמונה הזו  -בצירוף שירות אידיאל אוטופי מופשט
מתקפת בעבורם כל פעולה ,ובתנאי שתהיה ניתנת
 ַלביצוע .התמורה האדירה באימוץ הלך הרוח הזה,
שממילא הופך טבע שני ,היא  -שהמאמין הפנאט חש
עצמו חופשי לבצע כל תועבה מבלי לאבד ולו אונקיה
מתוך ההערצה שלו לעצמו ואת אמונתו האבסורדית –
שהוא לא רק מוסרי ,אלא מוסרי יותר מכל אחד אחר.
*
תודות לעו"ד כנרת בראשי ,החוקר אבי וייס,
העיתונאי אלי ציפורי ,עורכי הדין דוד פורר ,עו"ד
עדו שיפוני ,עו"ד טלי גוטליב .לצידם – פרויקט
 - 315גיא לוי וחבורתו .יבוא יום והציבור כולו יבין
מי היו המעטים כנגד רבים  -שהושיעו את ישראל.

רפורמה ליהדות? לא אצלנו!
אל תפקירו את שערי הכניסה לעם היהודי

השלכות רפורמת הגיור:
סמכות לגיור ע"י כל רב ישוב מכל זרם שהוא.
מדיניות הגיור תקבע ע"י וועדת היגוי במינוי פוליטי ע"י השר.
יקרע את העם לשניים ויחייב רישום יהדותכם בספרי יוחסין.
פגיעה בציביון היהודי של מדינת ישראל.

מתן כהנא וגלעד קריב

מנתקים את היהדות מהמדינה

