
דבר העורך
"ישראלון" תמצאו  בגיליון הראשון של 
מקום  להן  לתת  שחשוב  דעות  מגוון 
רחב יותר בתודעת הציבור. אנו נתמקד 
החשובות  מהמחאות  בכמה  זה  בגיליון 
מקבלות  שלא  במדינה  והמשמעותיות 
וכן  מרכזיים  תקשורת  בכלי  התייחסות 

כתבות מרתקות בנושאים שונים. 
לאתרים  קישורים  למצוא  תוכלו  כאן 
תוכלו  שבאמצעותם  הפייסבוק  ולדפי 
לעקוב בזמן אמת אחר מהלך העניינים 
ושיוכלו להרחיב את ידיעותיכם.  מחאת 
הגז היא אחת ממחאות רבות שקיימות, 
כשל  איזשהו  על  המצביעות  מחאות 
ברשות  השחיתות  פרשת  בהן  כללי. 
המיסים, התנהלות הפרקליטות ועוד. יש 
כמובן ערך חשוב לתמוך ולהצטרף לכל 
מחאה צודקת. אלא שמחאת הגז תוייגה 
בצורה מכוונת כשמאלנית ואנרכיסטית 
ולכן נמנעו רבים - מלתמוך ולהצטרף. 
ויותר  החומות  נופלות  לאט  לאט  אבל 
בעיקר  נעשה  שהתיוג  מבינים  ויותר 

לצרכים פוליטיים. 
אחת מהמטרות המרכזיות של עיתון זה 
היא לפתוח שיח ציבורי חדש ולהתמקד 

בבירור האמת.  
הוא  שהמתווה  ברור  ונהיה  הולך  כבר 
לעליית  ויגרום  המדינה  אזרחי  שוד 
במקום  הבאות,  בשנים  החשמל  מחירי 
שיוזלו עקב מציאת הגז. הגז הוא משאב 
טבעי והוא לא שייך לטייקון זה או אחר, 
אלא לכלל אזרחי המדינה. הרווח של מי 
ומעביר את הגז - גדול מאוד  שמוציא 

גם בלי להשתלט עליו טוטאלית.
זו טעות הרבה יותר קריטית לחזור על 
סיפור ים המלח במקרה של הגז, כי כאן 
מדובר במשאב שאזרחי המדינה חייבים 
הבאות  השנים  בעשרות  בו  להשתמש 
כאנרגיה זולה ונקייה. ולמכור יותר מידי 
מזה למדינות אחרות תמורת בצע כסף 
ולכפות מחיר גבוה פי שלושה על אזרחי 
על  להקל  שבמקום  כך  ישראל  מדינת 
זה  אותו,  להגביר  עוד   - המחייה  יוקר 
טייקון  מאיזה  למנוע  עניין של  רק  לא 
להתעשר, אלא נוגע ממש לאיכות החיים 
וליוקר המחייה של כלל אזרחי המדינה.
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תמונת השבוע :
חיפה מפגינה נגד זיהום האוויר

)צילום: אסף שפיר(

לקראת בג"ץ הגז
האם רוה"מ נתניהו יישאל ע"י שופטי בג"ץ ביום ראשון בשעות הצהריים, לא רק שאלות טכניות, אלא 
שאלות יסודיות כגון: האם בטחון אנרגטי של מדינה זרה עדיף על הבטחון האנרגטי של מדינת ישראל? 
איך מחיר מופקע לגז עבור אזרחי המדינה ומפעליה משרת את צרכי מדיניות החוץ והבטחון של ישראל? 

יש עוד שאלות פשוטות מאוד כגון אלו, שאלות חדות שהשופטים יכולים לשאול וחשוב שישאלו.

רוסיה פועלת לכינון הפסקת 
אש בסוריה

מאות אלפי פליטים עדיין במנוסה לכיוון יבשת אירופה.  סוכנויות הידיעות הזרות מוסרות ששר החוץ 

הרוסי הודיע על נכונות להגיע להפסקת אש. עדיין לא התקבלה הסכמה מצד הכוחות הלוחמים

העיתון של עם ישראל
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אורי בן דב

משהו אחד קצר )יחסית( על התצהיר שהגיש היום ראש 
כמה  ומסביר  שב  נתניהו  בתצהיר  לבג"ץ:  הממשלה 

פעמים ש"חייבים להסדיר את משק הגז הישראלי".
הקודמת,  שהממשלה  נתניהו  למר  לגלות  רציתי  אז 
הסדירה את  כבר  נתניהו,  בנימין  אחד,  שבראשה עמד 
למדי,  רצינית  מומחים  וועדת  הקימה  היא  הגז.  משק 
וועדת צמח לקביעת מדיניות הממשלה במשק הגז. מה 

שנקרא - להסדיר.
הוועדה דנה לעומק קודם כל בייצוא אבל בעוד מגוון 
מדינת  של  הגז  תגליות  את  להסדיר  במטרה  תחומים 
מתמר,  נוסף  צינור  להקים  שיש  החליטה  היא  ישראל. 
לישראל  להביא  מנת  על  לפעול  צריך  האנרגיה  ששר 
שלה  מההחלטות  גדול  חלק  ועוד.  לשוק  שחקנים  עוד 
לא אהבנו, בלשון המעטה, במאבק הגז, אבל אי אפשר 

להתווכח עם העובדה - משק הגז הישראלי הוסדר.
אבל הנה הפתעה: ההחלטות לא התממשו. ראש הממשלה 
נתניהו  הממשלה  שראש  מה  את  ביצע  לא  נתניהו 
צמח,  וועדת  שהחליטה  ממה  מאוד  הרבה  וכך,  החליט. 
ושהממשלה אימצה כהחלטה רשמית )442(, לא קרה. אז 
ביבי  של  הנחישות  איפה  המפורסמת?  המשילות  איפה 

שמקבל מה שהוא רוצה?
שנוצר  מונופול  במונופול.  נתקלה  היא  פשוט:  זה  אה. 
אז  בריכוזיות.  הלוחם  ביבי  של  במשמרת  )הפתעה!( 
למונופול הזה ההחלטות של צמח לא הספיקו. לייצא רק 
40% מהגז ולהשאיר לישראלים 60%? מה נהיה? צינור 
שני מתמר? השתגעתם? אז בהזדמנות הראשונה שהם 
של  ההחלטות  את  לשנות  נתניהו  את  שלחו  הם  יכלו, 
נתניהו. במקום וועדה של מומחים עברנו לשיטה טובה 
בהרבה: מו"מ עם התאגידים. שהם יכתיבו את התנאים. 

לא מומחים. יותר עדיף.

וככה ההחלטות של וועדת צמח, שממשלת נתניהו מודל 
שנתניהו  למרות  לפח,  נזרקו  קבלתן,  את  חגגה   2013
מודל 2013 אמר שהן נהדרות ויביאו לשגשוג ולצמיחה.

וועדת  האנרגטי:  הבטחון  לפח  נזרק  ובראשונה  בראש 
צמח דרשה צינור שני? המתווה מבטל.

וועדת צמח אסרה על ייצוא מתמר לפני חיבור לוויתן 
להשאיר  דרשה  צמח  וועדת  מבטל.  המתווה  לחוף? 
אזרחי  לשימוש  שלנו  הוודאיות  מהעתודות   540BCM

ישראל? 
ניחשתם נכון: המתווה מבטל. אז לאיזה נתניהו להאמין? 
לזה שמדבר נגד ריכוזיות או לזה שיצר מונופול? לזה 
הבטחון  את  שזורק  לנתניהו  או  בטחון  על  שמדבר 
האנרגטי של מדינת ישראל לפח? לזה שהעביר בממשלה 
מערכת שלמה של החלטות על משק הגז - או לזה שטוען 
שמשק הגז הישראלי לא מוסדר ולכן חייבים לעשות רק 

מה שהמונופול יסכים לעשות? מבלבל לאללה.

על ההבדל בהכרזת רוה״מ בין 2012 ל-2016

אורלי בר לב

היום  שהגיש  המלא  התצהיר  את  לקרוא  כרגע  סיימתי 
רה"מ לבג"צ.

מעבר לכך שעל כל סעיף וסעיף יש מה לומר, להפריך 
ולסתור, אני רוצה לומר מילה באופן כללי:

לכל אורך תהליך גיבוש המתווה ואישורו אנחנו רואים 
איך לקראת כל שלב וכל הליך, נבנה ומשודרג ומשוכלל 
על  מבוסס  הזה,  הנרטיב  נרטיב שלם.  מחדש  פעם  כל 
הזה  הנרטיב  בלבד.  וטובתן   - הגז  חברות  של  טובתן 
מבוסס על חצאי אמיתות במקרה הטוב, ובדיות מוחלטות 

במקרה הרע.
אחר  מקרוב  שעוקב  למי  נכון  וזה  מהכל,  יותר  ואולי 
הנושא ויודע היכן מונחת האמת והיכן מבקרת המציאות, 
אולי יותר מהכל צריך לומר שזה שובר לב לראות איך 
סיפור שלם נבנה קומה על גבי קומה, שכל כולו נועד 
להוות כתב הגנה והכשרה למונופול עסקי אימתני רב 
עוצמה שהוקם בניגוד לחוק, ומהווה חלק ממהלך רחב 
מדינת  של  הגז  מאגרי  על  להשתלט  הגז  טייקוני  של 

ישראל, ומתוך כך - על כלכלתה.
תצהיר  המשפט  לבית  מגיש  ממשלה  שראש  העובדה 
הגנה על מונופול עסקי לא חוקי, כשרוח דבריו היא ש- 
טובות  רבות  ברירות  שיש,  אחרת" בשעה  ברירה  "אין 

ומצוינות שכלל לא נבחנו! - היא שוברת לב.
והלב נשבר לא רק כי רה"מ מגן על מונופול לא חוקי. 
ראש  כבר  יש  הגז  שלטייקוני  מבינים  כי  נשבר  הלב 
המכניע  אדונים,  של  משרתם  משלהם,  אישי  ממשלה 

למרותם מדינה שלמה.

* * *
למרות קוצר הזמן כרגע )בדרך לישיבת פעילים לקראת 
בג"צ הגז( אני רוצה בכל זאת להתעכב על עניין אחד 

שעלה בתצהירו של ראש הממשלה.
נתניהו מדבר על כך שהפעלת סעיף 52 )ובעצם אישור 
המתווה( היא חלק מ"מהלך רחב", שבו "נקבעו הסדרים 
של  מחודשת  הסדרה  היא  המשולבת  שמטרתם  רבים 

תחום הפקת הגז הטבעי" )סעיף 15 בתצהיר(.
גם הממונה על ההגבלים העסקיים בפועל אורי שוורץ 
)שהחליף את גילה עד כניסת הממונה החדשה( עמד ביום 
רק  לא  זה  להבין.  "צריך  ואמר:  בבג"צ  האחרון  רביעי 

מתווה... זה יותר ממתווה, זה הסדרה שלמה מאפס".
אחרי שמבקר המדינה הצביע על כך שמשרד האנרגיה 
על  והצביע  הגז,  משק  בניהול  קולוסאלי  באופן  כשל 
כך שהמשרד מתנהל ללא מדיניות בכלל - כבר שנים! 
הממשלה  חדוות  על  כששומעים  רב  היגיון  יש  אולי   -

לעשות "הסדרה" של משק הגז.
סופסוף  הנכון.  בכיוון  צעד  כמו  נראה  זה   - לכאורה 

לעשות סדר בתחום! מה, לא?
דמוקרטית,  במדינה  ממשלה  האם  השאלה,  עולה  וכאן 
מענפיה  אחד  את  מסדירה  מתוקנת  ליברלית,  נאורה, 
המרכזיים במשק באמצעות משא ומתן חשאי במחשכים 

עם טייקוני הגז ללא תיעוד וללא פרוטוקולים? 
האם הסדרה של משק עוברת דרך *הסכמת* הגורמים 

העסקיים הפועלים בו?
בכפוף  משק  "תסדיר"  שממשלה  הגיוני  לכם  נראה 

להסכמה של גורמים פרטיים???
הממשלה  של  מדיניות  של  כנגזרת  גובש  לא  המתווה 

ציבורית שישבה על  ועדה  ולאחר עבודה מסודרת של 
לא.  לא  וכו'.  ציבור  ונציגי  מומחים  ושמעה  המדוכה 
"וועדת קנדל" שאותה  המתווה הוא תולדה של עבודת 
מינה נתניהו יומיים לאחר החלטת דיויד גילה לפרק את 

מונופול הגז.
אבל וועדת קנדל היא בכלל לא וועדה אמרו לנו אח"כ, 
ממש  אינו  שהוא  אח"כ  נאמר  עליו  שגם  "צוות",  אלא 

צוות, אלא כולה "עבודת מטה!".
עם  האנרגיה  וממשרד  מהאוצר  החבר'ה  ישבו  סתם 
תשובה ושות' לקפה וגרעינים אחה"צ, לקשקש קצת על 
משק הגז. בשביל זה לא צריך שקיפות, לא צריך כתב 
מינוי מסודר ל"צוות", לא סמכויות, לא חובות - כלום!

אז רגע,
אם נתניהו, שטייניץ, קנדל והפקידות הבכירה אומרים 

שזה רק "עבודת מטה"...
יכולה להיות אחראית  )במחשכים!(  "עבודת מטה"  איך 

ל"הסדרה שלמה" של משק הגז?
אני משאירה אתכם בינתיים עם השאלה הזעירה הזו.

יותר  לוחצים,  יותר  שאנחנו  ככל  ההבנה:  עם  ובעיקר 
חושפים מידע ויותר שואלים שאלות - 

ולמרק  טיעוניו  יותר לשכלל את  נאלץ  השני  הצד  כך 
את סיפוריו.

אבל אל דאגה.
כל  זוכרים  הגז(  מאבק  ופעילי  מומחי  )ברבים:  אנחנו 
מילה שנאמרה בסיפור הגז, כל מילה שנכתבה, כל שקר, 

כל בדיה.
והכל עתיד להתפוצץ. במאוחר או במוקדם. 

אתם עוד תראו.

מחאת הגז

על התצהיר ומה שמסביב



3

משל הצפרדעים
תומר אביטל

הסקופ הראשון שלי היה במקומון "אמצע חדרה". גיליתי שראש העיר הטרי מינה 3 
נגדו  היה רק מתאבן. בהמשך נפתחו  ובניגוד לחוק, התברר שזה  בכירים ללא מכרז 

חקירות משטרה, ולאחרונה אף נחשד בקבלת שוחד מקבלנים.
כל זה לא הפריע לשרי האוצר והתחבורה משה כחלון וישראל כץ להילחם כהוגן כדי 
למנות את אותו בן אדם להנהלת נמל אשדוד. כדאי לקרוא זאת שוב: אדם חסר ניסיון 
בספנות שכמעט ונכלא - קּודם על ידי כחלון וכץ לתפקיד ניהולי. השלושה, אם תהיתם, 
מקורבים. מדובר באיש ליכוד שבעבר אף תועד מבקר עם כחלון באסדת הקידוח של 

מאגר "תמר".
כשהמינוי נבלם, עלו השרים מדרגה ופתחו במאבק מכוער להדחת הממונה על החברות 
הממשלתיות אורי יוגב - האיש עם היד על שאלטר המינויים. השרים רותחים, משום 
שימונו  כלומר   - הדירקטורים"  "נבחרת  במאגר  השימוש  המשך  על  מתעקש  שיוגב 

לתפקידים הניהוליים רק בעלי כישורים, ולא רק בעלי קשרים.
סיקרתי מקרוב את הניתוח הקיסרי בו נולדה "הנבחרת". זה היה קרב מפואר, היסטורי, בו 
הציבור הלא מחובר ניצח אחרי עשרות שנים שבהן רק למקורבים היה סיכוי להתמנות 

לתפקידים פנטסטיים בשירות המדינה. 
עכשיו הפוליטיקאים מנסים להחזיר אותנו לאחור. 

גם הנבחרת בעייתית עד מאוד, ויוגב רחוק מלהיות טלית שכולה תכלת. אך במקום 
לקחת צעדים נוספים לניקויה, שרים וח"כים רוצים שנאפשר להם לעשות כאוות נפשם.
איך זה יכול להיות? איך אנו יכולים לקבל עלינו שרים שמחויבים לחברים מושחתים 
ולא לציבור הרחב? איך אנו עוברים לסדר היום על כך שח"כ מיקי זוהר )ליכוד( אמר 
על יוגב "לא רק נצלוב אותו אלא נוודא גם שהוא הולך הביתה" כשבסך הכל קידם 

מנהל תקין?
איך?

יוזמות אנטי- הדבר צורם במיוחד משום שהמהלך לפינוק המקורבים מצטרף לשלל 
דמוקרטיות שאותן מוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו. קידום מואץ של חוק מטורלל 
להדחת ח"כים, ביטול ועדות איתור, התעלמות משאילתות - הכל בנימוקים ביטחוניים 

ומשילותיים מופרכים - ואנו שותקים.
אני מבין את האינטרס של הממשלה - כיף למשול בלי בקרה וללא צורך לתת דין 
וחשבון. אני גם מבין מדוע רוב העם מקבל את המהלכים האלה: הכול נצבע בצבעים 

פוליטיים עזים. מי שמסתייג, קובעת הנוסחה ההולכת ומשתרשת, בוגד.
אבל אני לא מקבל את זה. התקופה החשוכה הזו, שבה שרים מעזים למתוח את החבל 

עוד ועוד - אף על פי שבצד השני נמצא הציבור הרחב - חייבת להגיע לקיצה.
אולי חברי הממשלה סומכים על כך שכמו הצפרדע, לא נשים לב שהמים בסיר הולכים 
ומתחממים. אלא שנקודת הרתיחה מתקרבת מהר מדי. גם ככה מספיק אנשים יודעים 

שהמחירים כאן יקרים מדי, שהשכר נמוך מדי, והתשתיות גרועות מדי.
המרתיח מכל הוא שעם הכוח האדיר שנסוך אצלם כקואליציה צרה ה-61 יכלו לבחור 
במחויבות אך ורק לחלומות שלהם - מרפורמה בחברת החשמל ועד שירות לאומי מקיף 

- ולעורר בנו השראה מדי יום.
למען  במלחמה  השרים  כעת  בחרו  לנהל,  יכולים  שהיו  הצודקים  הקרבות  משלל  אך 
עצמם; למנות מקורבים ללא בקרה, לסלק מהכנסת מסתייגים ולהגלות את שומרי הסף.
ראש  למשרד  הכנסת  בין   - הוורדים  בגן  להיפתח  חייבים  האוהלים  החורף  תום  עם 

הממשלה. ויפה שחיתות אחת קודם.

הפרד ומשול כשיטה
שרון כנאפו

מה היה קורה לו טייקון ערבי היה שודד את הגז של ארץ ישראל. מה היה קורה 
אילו מפעלים בכפרים ערביים היו מזהמים את חיפה. תכף ומיד אנשי הימין 
היו זועמים ומתקוממים, השמאלנים היו מנסים ללמוד את החומר טוב כדי לא 
למהר להיות שותף למשהו שנראה כמו גזענות ואז המחאה הייתה מצטיירת 

כמחאת הימין, עם אופי גזעני.
זה מה שקורה עכשיו אבל רק הפוך...בגלל שהמחאה והזעם קוטלגו לצד אחד 
של המפה, קשה יהיה להביא לשינוי, השוד הציבורי וזיהום האויר ימשיכו... 

חס ושלום
ההטעיה הכי גדולה במערכת הפוליטית היא שכאילו יש מפלגות ימין ומפלגות 
שמאל, שקר גמור, יש מפלגה אחת , ליכוד-עבודה בעיקר, זו מפלגה אחת 
שחלקה את עצמה לשני קבוצות שנלחמות זו בזו ומתריעות זו מפני זו ולא 
נותר לאף אזרח ברירה אלא לבחור במפלגה הזו. אז שלא יעשו לנו הפרד 

ומשול ויתייגו אותנו למחנות.
הגאולה תלויה באחדותנו

קישורים נבחרים לדפים
 בעניין מחאת הגז

http://www.gas4israel.org

בעמודי הפייסבוק של

YARON BEN NUN
צדק חברתי - חדר המצב

תומר אביטל שמש כתחקירן בתוכנית ״מבט״ של שערוץ הראשון, המשיך ככתב 

הכנסת של העיתון ״כלכליסט״ בו סיקר היבטים כלכליים של הפעילות הפרלמנטרית.

המיזם "100 ימים של שקיפות" )חפשו באינטרנט( הבא לחשוף אינטרסים של אנשי 

ציבור, זכה להצלחה רבה וקבל באמצעות מימון המונים באתר הדסטארט את מלוא 

התמיכה הנדרשת.

מתוך ההפגנה בתל אביב
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שרון כנפו

במחאה בנושא הגז, צריכים לחדד קצת, שלא מדובר רק בכסף, 
זו לא סתם מחאה צודקת, אלא מדובר באנרגיה, בשפע של ארץ 
ישראל, שהממשלה רוצה למכור, למכור את השפע שלנו, באופן 

שמעתה ועד עולם אנו נקנה את השפע שלנו ....
אנו השתכנענו שיש כאן מהפכה חברתית כינה ביותר ולכן יש כאן 

סיבה טובה ובכלל זו זכות גדולה להשתתף בכל מחאה צודקת.
דבר נוסף: מה שקורה ברוחניות משפיע על הגשמיות, וכן ההפך. 
בדיוק  דומה  גשמי,  משאב  על  ומרמה(  )בכח  הון  בעלי  שליטת 
נפשות  ועל  היהדות,  על   - "רבנים"  המכונים  עסקנים  לשליטת 

ישראל.
היציאה ממצרים, מעבדות לחירות, זו העמידה מול כל מי שמנסה 

לשלוט עלינו, ברוחניות ובגשמיות.

האם יצאנו ממצרים?

תומר אברהם

פרשת 'משפטים' - מתחילה לפני הכל מהמקום הכי בסיסי - בהגנה על החלשים מבעלי ההון. ובעצם 
נמצאים  היכן  לנו  רומזים  כנראה  בזה  עצמם.  של  מההון  ההון,  בעלי  על  בהגנה   - חשוב  פחות  לא 

השורשים של חברה מתוקנת.
מלחמה או שלום? תבחרו איפה אתם רוצים לחיות: 

בחברה עירנית זריזה ואיכפתית שקמה כל בוקר למציאות של אהבה ואחווה? כשבהנהגתה עומדים 
אנשים שרוצים לשרת את הציבור ואוהבים אותו יותר מאשר את עצמם? 

או בחברה שלרבים מידי אין שמחת חיים ורעבים ללחם, או סתם משועבדים כל החיים למשכנתא 
ולחובות ורודפים אחרי ממון, רק בגלל שמישהו אמר להם בפרסומת לרוץ לאיזה כיוון. מנגד אחוז קטן 
של עשירים כבר לא מעריכים כלום, כי יש להם בלי גבול, וגם הם נפלו לתחרות מסוחררת של אגו 

ושלטון והממון כבר נהפך לאיזו ספרה שמסמלת מעמד/דרגה/חשיבות.
שלא תטעו. גם לבעלי הממון זו מציאות של כאוס, סחרור טוטאלי. גן עדן אמיתי הוא מציאות מאוזנת 
שבעלי הממון נמצאים גם כן בתוך מסגרת ברורה של כללים, מה שגם מאפשר לתת להם את הכבוד 

הראוי על פועלם הכשר - הרי לשם כך קיבלו משמיים את התפקיד המורכב והבעייתי הזה.
אז איפה נפלנו? חשבנו כנראה שמישהו גדול ועשיר יסדר לנו את העניינים וישמור על האינטרסים 
שלנו בזמן שאנחנו נשב כל אחד בפינה הנוחה שלו - נתקתק את כרטיס השעות בעבודה, נטפח עוד 

עציץ בגינה, או נגרוס עוד פלפול בישיבה... 
הפקרנו את השמירה.

מי צריך לשמור על כללי האמת והצדק? כל חלקי העם. מקטן ועד גדול. גם אנשי ההון צריכים )הם 
אולי לא יודעים זאת( שכולנו נשמור ונגן על כללי האמת. הנשמה שלהם באמת זועקת שהציבור ישמור 
עליהם מההון הדורסני. 'כסף יעוור עיניי חכמים' - ויחד עם הכסף מגיעה גם 'החכמה של הכסף', שהיא 
לרוב עיוורון. אלא אם יש שמירה שהיא יותר חכמה ממנה. ישראל צריכים להיות ערבים זה לזה - בכל 

הרבדים.
ובואו לא נשכח את השופטים, שגם הם בסופו של דבר בני אדם ומאוד מושפעים מהלך הרוח בעם, 

וצריכים שמירה - גם אם לא יודו בכך.
רבי נחמן - כשרצה להעביר רעיונות עמוקים וראה שהציבור 'נרדם' - התחיל לספר סיפורי מעשיות, 

ואמר שהסיפורים שלו הם לא כמו סיפור לפני השינה, אלא המעשיות שלו הם להתעוררות מהשינה..
קטעים מתוך מעשה מבעל תפילה )נאמר במקור ביידיש(. 

---------
"ויהי היום, והיה מדינה שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים, אך היה דרכם והנהגתם זר ומשונה 
מאוד: כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו, שמי 
שיש לו כך וכך אלפים או רבבות יש לו מעלה זו, ומי שיש לו כך וכך ממון יש לו מעלה אחרת, וכן כיוצא 
בזה. כל סדר המעלות היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד, ומי שיש לו כך וכך אלפים ורבבות כפי 

הסכום, שהיה קצוב אצלם הוא מלך.
וכן היה להם דגלים, שמי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל זה, ויש לו אותו המעלה פלונית באותו הדגל. ומי 

שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל אחר, ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל לפי ערך ממונו.... "
"....וכן הדרגא והמעלה של כל אחד ואחד היה הכל כפי הממון, כפי מה שהיה קצוב אצלם.

וכן היה קצוב אצלם, כשיש לו כך וכך ממון - הוא סתם בן אדם, ואם יש לו עוד פחות מזה - הוא חיה או עוף 
וכיוצא. והיה אצלם "חיות רעות" ו"עופות", דהיינו כשיש לו רק כך וכך הוא נקרא אריה אנושי. 

וכן כיוצא בזה שאר חיות רעות ועופות וכו', דהיינו שלפי מיעוט ממונו הוא רק חיה או עוף וכו', כי עיקר היה 
אצלם הממון, ומעלה ודרגא של כל אחד היה רק לפי הממון."

מזכיר את המציאות שבה אנחנו חיים? בהמשך הם עוד הלכו ונתעו בדרך הרבה יותר והממון הטריף 
את דעתם שעשו מבעלי הממון הרב - אלוקות ממש. וההיסטוריה מזכירה לנו שוב ושוב שזה הסיפור 

שחוזר חלילה.
אבל היום אנחנו כבר לא מוכנים להרדם על המשמר. לפני שנגיע באמת לכאוס חסר שליטה, אנחנו 

צריכים להבין שנרדמנו בשמירה. והגיע הזמן להתעורר.
בע"ה ולכבוד תושבי ישראל המתוקים - נגיע ביום ראשון בצהריים להשגיח על אחד מהדינים החשובים 
שעמד העם בישראל, וישפיע על עתידו. נזכיר לשופטים שמעניין אותנו לשים את הממון במסגרת 
הנכונה, ואדרבה את אנשי הציבור. ישראל לא תהיה מדינה של אליטות. לא נשקוט עד שנבנה מדינה 
- על ערכיה  ומצד שני מגן בעצמו על המדינה  מוגן  יכול להרגיש מצד אחד  לתפארת בה האזרח 

והתנהלותה. 
כולנו חברים - בחברה מתוקנת באמת. כולם לוקחים חלק, ומרגישים שמישהו רוצה לשמוע מה כל 

אחד חושב ומה מפריע לו באמת.
נשמע חלום? נפגש במסדרונות בג"ץ ונדון בזה שם.

דעות

מתוך כנס הפעילים
של מטה מאבק הגז

פעם אחת, בדרך 
להפצה עם חברים, 

עיתונאי שאל אותנו 
אם גם אנחנו נגד 

הגז.... חחחחח למה 
נגד? בעד.

איך אפשר להיות נגד 
הגז של שפע ארץ 

ישראל ?
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ארז צדוק

לפני כמעט חודשיים דיברתי בהפגנה נגד מתווה הגז. ניסיתי לנתץ את התבנית שבנו 
כינה  "אנרכיסטים"  הממשלה.  את  להפיל  שרוצים  שמאלנים  של  המתווה,  למתנגדי 
את  לסמן  שנועדה  מחושבת  אמירה  אלא  פה,  פליטת  היתה  לא  זו  שטייניץ.  אותנו 
המתנגדים. אם המתנגדים למתווה הם אנרכיסטים ואני הרי לא אנרכיסט, אז אני בעד 
המתווה. אם המתנגדים למתווה שמאלנים ואני הרי לא שמאלני, אז אני בעד המתווה. 
כך לא צריך להתמודד עם העובדות, עם פרטי המתווה, עם יתרונותיו וחסרונותיו, אין 

צורך, תודה. 
יחד עם אראל- פוליטיקאים  ואנרכיסטים,  המתנגדים שמאלנים  השיטה.  כך עבדה   
סגלים צווחניים ורדודי מחשבה, הובילו את סימון מי שרוצה מתווה צודק, אבל הם לא 

יכלו לעשות את זה לבד. היו להם משת"פים מבפנים.
כשדיברתי בהפגנה, מולי, בשורה הראשונה בקהל, במיקום הנוח ביותר מול מצלמות 

הטלוויזיה הרבות, עמדו וצעקו פעילי מרצ, לבושים בחולצות ירוקות ומנופפים בדגלי 
התנועה. המארגנים ביקשו במפורש לא לבוא בבגדי מפלגות, לא לבוא מזוהים, אבל 
אנשי מרצ לא רצו להקשיב. בתיאום מושלם הם שיתפו פעולה עם שטייניץ ולהקת 
בצבעי  המתנגדים  את  לצבוע  רוצים  מרעיו  וחבר  שטייניץ  אם  הצווחניים.  הסגלים 
השמאל, אנשי מרצ יגיעו עם בגדי מרצ ודגלי מרצ ויעמדו מול מצלמות הטלוויזיה, 
יגישו לביבי את מבוקשו על מגש ירוק, כי המתווה לא באמת מעניין אותם, רק מספר 

המנדטים בבחירות הבאות.
וחמים,  ונעים  נוח  מאוד  כי  נלחמים,  בשני  אחד  אנחנו  עצמאית  לחשוב  במקום  אז 
להשתייך לשבטים. וכך כל שבט מתבצר מאחורי חומת טרויה משלו ומתכונן למלחמה, 
צרים של  אינטרסים  בגלל  אותנו  פה שבטים, שחילקו  ולהבין שאין  לחשוב  במקום 

אנשים שעבורם המטרה מקדשת את האמצעים. 

הפנים של המחאה
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אמנון פורטוגלי

מחירי הגז בישראל מצביעים על משגה בסיסי במתווה 
הגז ולא על כשל שוק מיקרי. 

בכל העולם, מחירי הגז הטבעי והנפט צנחו ביותר מ-50% 
לרכישה  החוזים  של  המכריע  ברוב   .2014 אמצע  מאז 
ולאספקת גז באירופה, מחירי הגז צמודים למחיר הנפט 
ולפיכך יש בחוזים אלו התאמה אוטומטית של מחירי הגז 
הטבעי למחירי מקורות אנרגיה חלופית. הארכת חוזים 
באירופה  גז  ולאספקת  לרכישה  חדשים  וחוזים  קיימים 
נחתמים עם מחירי גז בסיסיים נמוכים בהשוואה לחוזים 
הגז  מחירי  הגז,  מתווה  בגלל  בישראל,  רק  הקיימים. 
הטבעי יציבים וגבוהים. אבל מבחינת ההשפעה של מחירי 
הגז בישראל יש הבדל תהומי בין הצרכנים השונים, בין 
חברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים ומפעלי ההתפלה, 
לבין מפעל האמוניה, פניציה ומפעלי תעשייה אחרים. 
הראשונים פועלים כמונופול ויכולים לגלגל את עלויות 
האמוניה,  מפעל  הצרכנים,  על  הגבוהות  הטבעי  הגז 
פניציה ומפעלי תעשייה אחרים לא יכולים לעשות זאת 

ולא יכולים לשאת במחירי הגז בישראל.

מפעל האמוניה
אמוניה שהיא נוזל רעיל יחסית, משמשת לקירור מזון 
אמוניה  מייבאים  כיום  הכימית.  לתעשייה  גלם  וכחומר 
לישראל באוניה מיוחדת פעם בחודש ומאחסנים אותה 
טון  אלף   12 כ-  המכיל  שנה   25 כ-  בן  אחסון  במיכל 
אמוניה הנמצא במסוף הכימיקלים שבצפון אזור הקישון 

בנמל חיפה. 
מיכל האמוניה הוא אחד הסיכונים הסביבתיים הגדולים 
ביותר במדינת ישראל. במשך שנים ארגונים סביבתיים 
מחשש  חיפה  ממפרץ  האמוניה  מיכל  את  לסלק  קראו 
להשפעות ההרסניות של דליפת חומרים מסוכנים ממנו 
התייחס  שפירא,  יוסף  המדינה,  מבקר  גם  מפיצוץ.  או 

לנושא בדוח המבקר לשנת 2012.
המתקתקת  הפצצה  את  ולנטרל  זו  בעייה  לפתור  כדי 
במפרץ חיפה, החליטה הממשלה באוקטובר 2013 "לקדם 
רותם  מישור  באזור  אמוניה  לייצור  מפעל  של  הקמה 
במטרה  דין,  לכל  ובכפוף  האפשרית  במהירות  שבנגב, 
ליצור חלופה למיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה, החל 
משנת 2017, אך מבלי לפגוע בהבטחת אספקה שוטפת 
של אמוניה לכלל צורכי המשק בכל עת, ולפעול לשם 

כך כדלקמן״:
בפברואר 2016 היו אמורים המתמודדים במכרז להקמת 
מסתבר  אבל  הצעותיהם,  את  להגיש  האמוניה  מפעל 
כי אף אחד מבין ששה התאגידים שאושרו להמתמודד 
במכרז לא יציג הצעות. הסיבה היא שמחיר הגז הטבעי 
בישראל שהוא חומר הגלם לייצור אמוניה גבוה בהרבה 
לעומת מחירו במדינות שמהן ישראל מייבאת כיום את 

האמוניה.
האמוניה  מפעל  הקמת  על  המתמודדים  אחד  לדברי 

שצוטט בתוכנית 'אנליסט' של מתן חודורוב: 
"אף אחד לא מייצר אמוניה במחירי גז של 5 דולר אלא 
במתווה  הגז  שמחיר  נזכיר  דולר".  ה-2-3  באזור  יותר 

הגז עומד כיום על כ- 5.5 דולר. ובהמשך "למה שמתווה 
הגז יעניין את שתי החברות שקונות אמוניה? אם הוא 
יכול לקנות את האמוניה ב-400 דולר לטון ואנחנו נאלץ 
בגלל מחיר הגז ]הגבוה[ לייצר אותו ב-600 דולר לטון, 
אז הוא יקנה ב-400........כפי שהוא ] מחיר הגז[ כיום אני 
לא מאמין ]שאפשר יהייה להגיש הצעות למכרז[ בחודש 

הבא, מאחר ושום בנק לא יממן את ההסכם."
מחירי הגז הגבוהים אינם בגדר חדשות והמידע הזה עמד 
לרשות צוות קנדל שיצר את מתווה הגז. עוד לפני הקמת 

צוות קנדל, בנובמבר 2014, כתב על זה צפריר רינת:
"הדחייה בהפסקת פעילות המכל נובעת מהקשיים שבהם 
נתקלו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה בגיבוש 
החברה  תיבחר  שבו  מכרז  לפרסום  מתאימים  תנאים 
שתקים מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם בנגב. 
הקושי העיקרי הוא הבטחת מחיר גז טבעי שיבטיח את 
הכדאיות הכלכלית של מפעל זה. תפקידו של הגז לשמש 
הצליחו  לא  עוד  המשרדים  אמוניה.  לייצור  גלם  חומר 
לגבש הסכמות עם חברת הגז נובל אנרג'י לגבי מחיר. 
ביטחון  רשת  תבטיח  שהממשלה  היא  נוספת  אפשרות 

כלכלית ליזם שיקים את המפעל." 
וכתבה על זה הדי כהן במאי 2015:

"מחיר הגז הטבעי בישראל הופך את ייצור האמוניה ללא 
כלכלי והמדינה תצטרך לסבסד חלקית את מחירו", אמר 
ל"גלובס" אחד היזמים שעבר את שלב ההליך המוקדם 

במכרז. 
על פי דוח שהוגש למשרד להגנת הסביבה ב-2011, אין 
היתכנות לייצור אמוניה מקומי בהיקף שיספק את צורכי 
הטבעי  הגז  מחירי  כן  אם  אלא  בלבד,  המקומי  השוק 

יירדו לחצי מערכם הנוכחי."
שלא  היא  בישראל,  הגבוהים  הגז  מחירי  של  התוצאה 
הארץ,  בדרום  החדש  האמוניה  להקים את מפעל  כדאי 
אלא להמשיך ולייבא את האמוניה ולאחסן אותה במפרץ 
הגרים  האזור  תושבי  בבריאות  לפגוע  ולהמשיך  חיפה 
חייהם  את  ולסכן  שוטף  באופן  האיחסון  למתקן  סמוך 

במקרה של תקלה.
לנו  מציעים  האמוניה  מפעל  בעיית  את  לפתור  כדי 
שהמדינה  לכך  שלוחצים  כאלו  יש  חלם.  פתרונות 
שאומרים  האמוניה,  למפעל  הגז  מחיר  את  תסבסד 
שהמדינה  הטבעי,  הגז  מחירי  את  שנוריד  שבמקום 
תסבסד את מחירי הגז הטבעי. הצעות חלם אלו אומרות 
שבמקום לחייב את תאגידי הגז להוריד את מחירי הגז 
כולנו  את  לחייב  עומדים  המופקעים,  המונופוליסטים 
בסובסידיות למפעל האמוניה ובאותו הזמן גם לממן את 

רווחי העתק לתאגידי הגז. 
זה קורה מכיון שמתווה הגז מאפשר קיום מונופול ששולט 
על משק האנרגיה של המדינה, זה קורה כשחותמים על 
מתווה גז המאפשר למונופול הגז לגבות בארץ מחירים 
מופקעים לגז הטבעי גם כאשר בעולם מחיר הגז והנפט 

צונחים.

פניציה
מפעל הזכוכית פניציה הנמצא באזור התעשייה ציפורי 
בגליל, נאבק במשך תקופה ארוכה כדי לקבל גז טבעי 

השקיעה  המדינה  העלויות.  את  יוזיל  הוא  כי  בטענה 
60 מיליון שקלים בחיבור המפעל לגז. הגז החל לזרום 
למפעל לפני כשנה ומנהל המפעל אף השתתף בתשדיר 
שירות של נובל אנרג'י. עכשיו מתברר שמנהלי המפעל 
רוצים לחזור לשימוש במזוט המזהם יותר, מכיוון שהוא 

זול יותר עבורם. 
מהמשרד  אישור  ביקש  חיימוביץ,  ערן  פניציה,  מנהל 
הסביר  הוא  במכתבו  למזוט.  לעבור  הסביבה,  להגנת 
משלם  המפעל  בעולם  הנפט  מחירי  ירידת  בגלל  כי 
כיום 150,000 שקלים יותר בכל חודש, מאשר בשימוש 

אלטרנטיבי במזוט, בשל עלויות הגז. 
מנהל המפעל אישר בשיחה עם חדשות 2 את הפרטים 
והסביר: "המדינה אמנם דאגה לחבר אותי לגז, אבל לא 
דאגה למחירים נמוכים ואטרקטיביים מספיק". חיימוביץ 
מתעלם מאחריותו לנושא, מחתימתו על חוזה לאספקת 
למחירי  ההצמדה  שמנגנון  נקבע  בו  תמר,  ממאגר  גז 
הנפט יופעל כל עוד מחיר חבית נפט ינוע בין רצפה של 
60 דולר לבין תקרה של 320 דולר לחבית. צלילת מחיר 
לחבית  דולר   60 של  לרצפה  מתחת  אל  בעולם  הנפט 
'על הנייר' בסכומים של עד מיליוני  הביאה לכן לנזק 
שקלים מדי חודש, לפניציה ולתעשיינים גדולים אחרים 

בישראל שחתומים על חוזים דומים.
גבאי  אבי  כינס  פניציה  מנכ"ל  של  הודעתו  בעקבות 
בהשתתפות  עיתונאים  מסיבת  הסביבה,  להגנת  השר 
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר, ומנכ"ל 
מפעל פניציה, ערן חיימוביץ. לדברי אבי גבאי "ההודעה 
המשרד  של  הבלהות  חלום  היא  פניציה[  ]של  אתמול 
למזוט  טבעי  מגז  מפעל  של  מעבר  הסביבה.  להגנת 
מזהם, זו 'משיכת השטיח' מתחת לכל הפעולות שאנחנו 

עושים במשרד לצמצום זיהום האוויר."
אמר:  דנציגר,  ישראל  הסביבה,  להגנת  המשרד  מנכ"ל 
מליוני  במאות  מאוד  משמעותיות  תוכניות  "התנענו 
שקלים כדי לצמצם את זיהום האוויר - כל זה לא יקרה 
אחד  לאף  כדאי  לא  זה  כי  פשוט,  גבוה  גז  מחיר  עם 

עכשיו." 
הטבעי,  הגז   " כי  אמר  חיימוביץ,  ערן  פניציה,  מנכ"ל 
חייב להתחרות בכל אנרגיה תחליפית שיש בעולם על 
מנת שנצרוך אותו. אי אפשר לרבע את המעגל. הדרך 
היחידה והפשוטה בסופו של דבר זה שמחיר הגז הטבעי, 
ואני  הטבעי  הגז  בעד  אני  ואלטרנטיבי.  תחרותי  יהיה 
וזה נכון שכולם יצרכו גז טבעי  רוצה לצרוך גז טבעי 
במדינת ישראל. אבל תראו מה קורה, אף אחד לא רוצה 
ירדו  וכולם  יקר  הוא  כי  בישראל,  טבעי  לגז  להתחבר 

מתחת לראדר. 
אני עשיתי מאבק בשביל להתחבר בימים שמחיר החבית 
הטבעי  הגז  ומחיר  דולר   30 הוא  והיום  דולר   120 היה 
הגז  מחיר  היום  ימים.  באותם  שליש  היה  למזוט  ביחס 

הטבעי הוא יותר יקר. 
בסופו של דבר התעשייה בישראל צריכה להתחרות בכל 
העולם. אם אנחנו לא נדע לייצר תחרות כזו ויתרון כזה 
לתעשייה על בסיס הגז הטבעי שיש לנו הוא שלנו, אז 
הפסדנו את כל היתרון ואת כל הברכה הזו שקיבלנו......

הקשר בין מחיר הגז לזיהום האוויר בחיפה והסביבה
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אנחנו בנקודה של כשל שוק שמי שיכול לפתור אותו 
הוא או ממשלת ישראל או בעלי באר הגז.

את כשל השוק הזה נורא קל לתקן בזמן אפס, זה עניין 
עניין  בעלי  ושני  ממשלה  ראש  החלטת  החלטה.  של 
ולתמיד. אנחנו צריכים  הזה אחת  שסוגרים את העניין 
להיות עם היתרון של הגז הטבעי במקום לריב על זה 
יציבות  מייצר  הוא  כי  הגז  מתווה  בעד  אני  הזמן.  כל 
אנרגטית למדינת ישראל, אבל עכשיו אין תמריץ, מי 
ירצה לעשות דבר כזה ולפתח את לוויתן ולהניח צינור 

ולהשקיע מיליארדים אם אין לקוחות."

מה קורה בעולם
מחירי הגז הטבעי והנפט בעולם צנחו ביותר מ-50% מאז 
אמצע 2014. מחירי הגז הטבעי בעולם ובכלל זה גז טבעי 
נוזלי, יורדים בין השאר, בגלל ההצמדה למחירי הנפט. 
רק בשבוע האחרון של ינואר נמסר על שלשה מקרים 

של משא ומתן להורדת מחירי הגז הטבעי באירופה.
נוזלי  טבעי  גז  לרכישת  חדש  חוזה  על  תחתום  ליטא 
עם תאגיד סטאטאויל הנורבגי במחיר זול יותר, אם כי 
לא בצורה משמעותית, ובכמויות קטנות יותר מבעבר. 
גז  מחיר  על  הסכימו   Statoil-ו  ,Litgas הסחר  תאגיד 
נמוך יותר, המשקף את מחירי הגז הנמוכים בצפון-מזרח 

אירופה. 
ארמניה מבקשת הנחה על מחיר הגז הרוסי שהיא רוכשת 
של  האנרגיה  שר  הנמוכים.  הנפט  מחירי  של  בהקשר 
והתוצאות עדיין לא  החלו  ארמניה אמר שהשיחות רק 
 Haykakan Zhamanak ברורות, אבל העיתון הארמני
מבקשת  שארמניה  לממשלה"  "קרובים  מקורות  ציטט 

הוזלה של 20% במחיר הגז.
גז  צרכן  שהוא  ליטא,  של   Achema הדשנים  יצרן 
על  לחתום  צפוי  הבלטיות,  במדינות  הגדול  התעשייתי 
עיסקת יבור גז טבעי נוזלי עם תאגיד Statoil הנורבגי 
שעשויה להוריד את המחיר של גז טבעי הנרכש מגזפרום
בסיסי  משגה  אלא  שוק  כשל  לא  בישראל,  הגז  מחירי 

במתווה הגז. 
הבעייה  את  היטב  תאר  חיימוביץ  ערן  פניציה  מנכ"ל 
במתווה הגז, אבל טעה בהגדרתו. קיבוע מחירי הגז, על 
הצמדתם למדד האמריקאי במקום למחירי הנפט, אינו 
)אחד מכמה משגים( של  הוא משגה בסיסי  כשל שוק, 
ועדת קנדל שיצרה את מתווה הגז. ועדת קנדל החליטה 
ביודעין שלא לפתוח את חוזה הגז עם חברת החשמל, לא 
לשנות את מחיר הגז, ולא לפקח על מחירי הגז. התוצאה 
הגבוהים  המונופוליסטיים  הגז  מחירי  קיבוע  היתה 
של  האבסורדיות  וההצמדות  משלמת  החשמל  שחברת 

מחירים אלו. 
יוג'ין קנדל, היתה שהניסיון העולמי  הטענה של פרופ' 
הגז,  מחירי  על  לפקח  יודעות  לא  ממשלות  כי  הוכיח 
וכי כל תוצאה של פיקוח מחירים תגרום לנזק. לדבריו 
"פיקוח על מחירים זה רעיון מאוד אטרקטיבי בהתחלה 
- ומתברר כאסון בהמשך. אין מדינה שניסתה פיקוח על 

מחירים בענף האנרגיה - והצליחה בו". 
מעניין לדעת באיזה עולם קנדל חי, מחירי הבנזין והמזוט 
בארץ מפוקחים מזה שנים. יתרה מזאת, פרק ד 'מחירים' 
במתווה הגז עוסק כל כולו במחיר הגז ובשיטת העדכון 
וכולל נוסחאות מורכבות ומפותלות, מעין המצאה חדשה 
הגז  מחירי  על  ופיקוח  צודק  קנדל  אם  גם  הגלגל.  של 

מהנזקים  לחלוטין  התעלמה  שהועדה  הרי  לנזק,  יגרום 
שעלולים להגרם כתוצאה מהחלטה שלא לפתוח את חוזה 
הגז עם חברת החשמל, לא לשנות את מחיר הגז, ולא 
לפקח על מחירי הגז. לדוגמה, הפגיעה בבריאות תושבי 
וסיכון חייהם, נזקים שאנו רואים כיום  חיפה וסביבתה 

בצורה ברורה במקרה של מפעל האמוניה ופניציה.
מי שיכולה וחייבת לתקן טעות זאת היא ממשלת ישראל 
החלטה.  של  עניין  זה  במהירות,  זאת  לעשות  ואפשר 
את  שסוגרים  עניין  בעלי  ושני  ממשלה  ראש  החלטת 
העניין הזה אחת ולתמיד. המדינה היא הריבון ואין מקום 
לתחינות ולבקשות מתאגידי הגז שיואילו בטובם להוריד 

קמעה את מחירי הגז, כפי שעשה השר אבי גבאי.
תאגידי הגז יטענו כנגד פתיחת ההסכמים האלו וקביעת 
בשטח,  שמתרחש  למה  התואמות  ברמות  הגז  מחירי 
ברמות מחירים שיתחרו במחירי אנרגיה תחליפית שיש 
בעולם. הם יאיימו בהפסקת פעילויות, בהשבתת מתקני 
סרק  מאיומי  להבהל  אין  בינלאומיות.  בתביעות  הגז, 
אלו, שכל ישר והיכרות עם התחום בארץ ובעולם יראו 
שהם נשענים על כרעי תרנגולת. את התשובה הניצחת 
לטיעונים אלו נתנה שופטת בית המשפט העליון אילה 
פרוקצ'יה בפסיקת בית המשפט העליון מה- 22 לאוגוסט 

.2010
על  גם  חל  והדבר  חוזית,  התחייבות  לכבד  יש  "ככלל, 
רשות שלטונית. אלא שעל רשות כזו חלה חובה ציבורית 
להשתחרר מהסכם כאשר צרכי ציבור חיוניים מחייבים 
בחוזה  זאת. הלכת ההשתחררות מוחלת כתנאי מכללא 

שלטוני."
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בליווי תופים ושופרות
השתתפות במצעדי פורים )עדלאידע(

בדרך לאירוע שלך...
בס״ד
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050-67-97-114
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לאה רזניקוביץ

הם  שחלקם  רבים  תוספים  למזוננו  מכניסה  המזון  תעשיית 
רב  ידע  ומצטבר  הולך  האחרונות  בשנים  מסוכנים.  רעלים 
אודות הסכנה של רעלים אלה לבריאותנו. היום ברור שיש 
המערכות  כל  תפקוד  על  מאוד  משמעותית  השפעה  להם 
בגופנו, על התפתחות של מחלות וגם על השמנה. היום המדע 
ישיר  באופן  גורמים  אלה  רעלים  כיצד  בדיוק  ומבין  יודע 

להשמנה.
לצערנו, הימנעות מוחלטת מצריכת רעלים אלה היא אתגר 

והתעשייה  מאחר  וזאת  הציבור  לרוב  פשוט  לא 
דואגת להכניסם כמעט לכל המזונות שהיא מייצרת. 
אבל דווקא מקבוצת תוספים שהוכחה מדעית כאחת 
מהמסוכנות ביותר לבריאותנו, מאוד פשוט להימנע 
והדבר לא כרוך בכל מאמץ או הקרבה ואפילו לא 

בהוצאה כספית חריגה. 
הממתיקים  היא  זו  מסוכנת  תוספים  קבוצת 
אספרטיים,  ממתיקים:   6 שכוללת  המלאכותיים 
ציקלמט,  סוכרזית,  דייאט(,  )סוכרה-  סוכרלוז 

אססולפאם k  וניאוטיים.      
המלאכותי  הממתיק  הוא  אספרטיים  השישה,  מבין 
נכתבו  בעולם.  ביותר  הנחקר  וגם  ביותר  הנפוץ 
מדעיים.  פרסומים  של  רבות  מאות  אודותיו 
השפעתו וסכנתו העיקרית של האספרטיים היא על 
נחקר  הוא  ולכן  המרכזית,  העצבים  ומערכת  המוח 
ביסודיות  ע”י כמה מדענים בכירים ומוכרים בעולם  

העוסקים בחקר המוח. 
 50% רכיבים:  משלושה  מורכב  האספרטיים 
מתנול.   10% אספרטית,  חומצה   40% פנילאלנין, 
מיד עם כניסתו של האספרטיים לגופנו הוא מתפרק 
לשלושת מרכיביו שזורמים לנו בדם באופן עצמאי 
המשמעות  את  להבין  כדי  הגדולה.  סכנתו  ומכאן 
על  קצת  לפרט  חשוב  זו,  סכנה  של  המוחשית 
אחד  כל  עם  בגופנו  שקורים  הדברים  השתלשלות 

ממרכיבי האספרטיים. 

להלן הפירוט:
לחומר  מתפרק  הוא  לדם  כניסתו  אחרי  שניות   - המתנול 
כחומר  ובמדע  בתעשייה  היטב  המוכר  פורמלדהיד  שנקרא 
רעיל ביותר. על פי ” הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה”, 
לחדור  מצליח  הוא  כי  לסרטן  לגרום  עלול  הפורמלדהיד 

  .DNA -לגרעין התא ולשנות את מבנה ה
 90% יחד  שמהווים  האספרטית  והחומצה  הפנילאלנין 
מהאספרטיים הם חומרים שנמצאים במוח שלנו באופן טבעי 
ומכונים  מעבירים עיצביים,  כלומר הם אחראים להעברת 

מסר  להעביר  רוצה  במוח  כשתא  המוח.  תאי  בין  המסרים 
לתא שלידו, החומרים האלה יוצאים מהתא לנוזל הבין תאי, 
מעבירים את המסר ותוך אלפית השנייה הם חייבים לחזור 
לתוך התא כי אסור להם להישאר בנוזל הבין תאי. הישארותם 
שם גורמת למצב שנקרא ‘רעילות עצבית’ שעלולה לגרום 
כשאנחנו  שקורה  מה  בדיוק  וזה  במוח.  תאים  של  למוות 
ותאים  בנוזל הבין תאי עולה  ריכוזם   - צורכים אספרטיים 

במוח שלנו מתים. 
תופעה  היא  מאספרטיים  כתוצאה   במוח   תאים  של  מוות 
שנצפתה  באופן ברור במחקרים שבוצעו כבר  לפני עשרות 
שנים. מדענים העוסקים בחקר המוח טוענים בביטחון מלא 

ובאופן נחרץ: אספרטיים הורג תאי מוח!! 
המשמעות של מוות תאים במוח היא הגדלת סיכוי לבעיות 
שיבוש  ומגרנות,  ראש  כאבי  בזיכרון,  פגיעה  כמו:  רבות 
אלצהיימר  ממאירים,  גידולים  במוח,  החשמלית  הפעילות 

ועוד.
אז היכן יש אספרטיים?

אספרטיים נמצא בכ-6,000 מוצרים לדוגמא: משקאות דייאט, 

יוגורט דייאט, גלידות דייאט, מסטיקים וסוכריות ללא 
לשיעול  סירופים  ‘מסט’,  וסוכריות  ‘אורביט’  כמו  סוכר 

לילדים, וויטמינים ותוספי מזון ועוד.

‘אורביט’  מסטיק  ללעוס  להפסיק  לאנשים  ממליצה  כשאני 
כי יש בו אספרטיים אז לעיתים אני מקבלת תגובות של: 
להיות  יכול  אספרטיים  כמה  מגזימה,  ממש  את  באמת  “נו 
כזו  לתגובה  שלי  התשובה  קטן?”.  אחד  ‘אורביט’  במסטיק 
היא שאכן נכון שבמסטיק ‘אורביט’ אחד יש כמות קטנה של 
אספרטיים, אבל גם הכמות הזו מספיקה כדי לגרום לשיבוש 
בחיל  היטב  יודעים  זאת  ואת  שלנו.  במוח  חמור  חשמלי 
האוויר האמריקאי שכבר בשנת  1992 פרסם אזהרה לטייסיו 
לבל יצרכו מזונות ומשקאות המכילים אספרטיים לפחות 24 
שעות לפני טיסה, כולל מוצרים המכילים כמות קטנה כמו זו 
המצויה במסטיק ‘אורביט’ אחד.  מסתבר שהאספרטיים גרם 
לתופעות אפילפטיות אצל הטייסים בזמן טיסה. 
אחרי  קרו  התופעות  כי  שדיווחו  טייסים  היו 
אפילו  או  אחת  דייאט  קולה  פחית  של  שתייה 

אחרי לעיסה של מסטיק אורביט אחד בלבד.
לכן, אם רוצים ללעוס מסטיק יש לבחור  מסטיק 
רגיל המכיל סוכר. הסוכר תמיד עדיף על פני 
רעל האספרטיים אפיל לחולי סוכרת. מחקרים 
מהממתיקים  ניזוקים  סוכרת  שחולי  הוכיחו 
סוכרתיים  מלא  יותר  הרבה  המלאכותיים 

ובמיוחד מהאספרטיים.
חולי סוכרת שצורכים אספרטיים מגדילים את 
סיכוייהם  לפתח פגיעה עצבית בעשרות אחוזים. 
העצב הפגיע ביותר אצל חולי סוכרת הוא עצב 
הראיה שנמצא במוח. חולי סוכרת שבמוחם זורם 
אספרטיים מגדילים את הסיכוי לפגיעה חמורה 

בראיה ואפילו לעיוורון. 
אני מניחה שאחרי קריאת כתבה זו רבים מכם 
ושואלים:  בתמיהה  גבה  מרימים   הקוראים 
נכונים,  באמת  כאן  הכתובים  הדברים  “אם 
ה-  ובראשן  הבריאות  שרשויות  יתכן  איך  אז 
ממתיקים  של  צריכה  לאשר  ממשיכות   FDA

מלאכותיים ובמיוחד אספרטיים?”
זו  והגיונית  חשובה  לשאלה  האמתית  התשובה 
היא מזעזעת עד כדי כך שרוב הציבור לא מסוגל 
להאמין לה. רוב הציבור בטוח שמה שעומד לנגד 
וראשונה  בראש  זה  בעולם,  הבריאות  רשויות  של  עיניהם 
ובריאותו.  לצערנו הדברים במציאות שלנו  טובת הציבור 
הם כל כך רחוקים ממצב זה. בנושא הממתיקים המלאכותיים, 
כמו גם בהרבה נושאים אחרים,  אינטרסים כלכליים קודמים 

בחשיבותם לבריאות הציבור. 
האישורים  ניתנו  בו  האופן  על  ומזעזע  מרתק  חומר 
בפרסומים  בספרים,  בשפע  מצוי  המלאכותיים  לממתיקים 
מדעיים ובמאמרים של אנשי מקצוע רבים  אותם ניתן לקרא 
לקרא  מומלץ  האמת  את  לדעת  שחשוב  למי  באינטרנט.  

חומרים אלה.   

FDA-על האספרטיים ואיך אושר ע״י ה

לאה רזניקוביץ' היא אחות מקדמת בריאות פורצת דרך, העוסקת זה כ- 20 שנה בהדרכות פרטניות של אנשים בריאים וחולים כאחד. מתוך אכפתיות רבה ובירור מעמיק היא 
מעבירה את הרצאותיה המרתקות בכל רחבי הארץ. 

הקשר גוף –נפש  שזור בעבודתה עם מטופליה, כמו גם בספרה "רק לא דיאטה". עם ניסיון רב בהדרכת מטופלים עם עודף משקל שבהדרכתה הצליחו רבים מהם לרדת 
במשקל ללא דיאטה, אלא ע"י פעילות גופנית והקפדה על עקרונות התזונה הנכונה.

להזמנת הספר "רק לא דיאטה" ולתיאום הרצאות : משה   055-8836708

מדור בריאות
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הפרסום בעמוד זה יכול להיות שלך!
ידי על  כולו  מומן  הנוכחי  העיתון 

״כולנו משמחים באירועים״ )ראה עמ׳ 8( 
להזמנת פרסום : 054-5907141



12

"באים  את  שהקים  כהן  ברק  החברתי  הפעיל 

להרגיש  לבנקאים  לתת  מנת  על  לבנקאים" 

כשהבנקים  הציבור  שמרגיש  מה  את  קצת 

לחקירה  המשפט  לבית  הגיע  בו,  מתעללים 

נגדית של שוטר שהתלונן על פגיעה בעובד 

ציבור. 

במשטרה  בעבר  נחקר  כהן  ברק  הדין  עורך 

נגד  שכתב  זוטר"  שוטר  "חמדני  השיר  על 

התנהגות לא ראויה של שוטרים. הוא גם תיעד 

בכהן  מטיח  החוקר  נראה  שם  חקירתו,  את 

משפטים שהוא מעולם לא הכחיש שכתב, או 

רשם הערות על התנהגות הנחקר כגון: "הוא 

מעיר שזה שיר יפה" וכן "הוא שורק להנאתו". 

העניין.  מכל  משועשע  שהוא  אז  הגיב  כהן 

.)barak cohen : חפשו בפייס(

צילום הווטס-אפ של ברק כהן

ה- oecd פרסם את דו"ח האי-שיוויון העולמי שמסביר בעצם גם את הפערים החברתיים ואת שיעורי העוני הגדולים 
במדינה  )הכוכב הוא המצב בעשור הקודם(  מדינת ישראל  נמצאת כיום במקום הראשון !  אחרי שעקפה את מקסיקו !

אוטובוס הפעילים במחאת הגז בדרך לבג״צ 

ובמקום הראשון...
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נקודות
של כיסופים

מילים ולחן : עדי רן

איש לא ייקח ממני את חלומותי 
איש לא ייקח ממני את אהבתי 
ומה אעשה ורגלי בטיט טובלות 

בכל מעשי בלבול ושגיונות 
אך אין ייאוש עם עוד קצת ביטוש 

מהאור שבפנים מהאור שבחוץ 
יוקל המשקל מהגוף ואוכל כבר לעוף 

נקודות של כיסופים 
אל כיסי נאספים 

כמו יהלומים מתנוצצים 
רובם צריכים ליטוש 

עוד מונחים בעולם החוש 
אה.... אך אין יאוש 

אל תראוני שאני שחרחורת 
הרי כיסופי אמיתיים 
אבק העולם דבק בי 

ואני טועה בשבילים גולה במדבריות 
אך יש חידוש שאין יאוש 

לא באור שבפנים לא באור שבחוץ 
בתום פגרת ההיסוס אוכל כבר לטוס 

נקודות של כיסופים 
רצונות טובים נאספים 

כמו יהלומים מתנוצצים 
רובם צריכים ליטוש 

עוד מונחים בעולם החוש 
אה.... אך אין יאוש

רפי רותם, היה עד לפני 12 שנים, במשך 25 שנה, קצין 
מודיעין מוערך מאד ובעל יכולות רבות, ברשות המיסים.
וכמה מקרים שלא  12 שנים אחרי שנחשף לכמה  לפני 
לא  שהוא  החליט  ויושרתו,  חינוכו  עם  אחד  בקנה  עלו 
אל  אותה.  וחשף  שחיתות  ולראות  מנגד  לעמוד  מוכן 

עוד  הצטרפו  רותם  רפי 
המסים  ברשות  בכירים   14
)מכתב ה-15(, חלקם הזדהו 
להישאר  העדיפו  וחלקם 
וביחד  הקלעים,  מאחורי 
חשפו את סיפורי השחיתות 

והמנהל הלא תקין.
בפני  התלונן  בתחילה 
אז  אבל  עליו,  הממונים 
השחיתות  מקור  שהם  גילה 
למשטרה.  לדווח  ועבר 
רשות המסים ומנהליה יצאו 
רפי  כנגד  חורמה  למלחמת 

זוטר,  לתפקיד  העברה  הכפשות,  שווא,  עלילות  רותם, 
הכל נוסה על מר רותם אך ללא הצלחה, במשך 12 שנים 
נאבק בהם רפי רותם, תבע אותם למשפטים גייס עורכי 
הזה  הכיוון  גם  אך  החוק,  במסגרת  להילחם  וניסה  דין 

התברר ככיוון לא יעיל.
של  להתפוצצותן  הביאו  וחבריו  רותם  של  תלונותיהם 
ו-2 שעליהן שמענו בחדשות,   1 פרשיות רשות המסים 
הביא למאסרם של 17 אנשי רשות המסים, אך בסופו של 
יום מי שנתנו את הדין היו האנשים הזוטרים ולא ראשי 

המערכת שנשארו בתפקידיהם וחלקם אף קודמו.
בסוף שנת 2004 עזב רפי רותם את תפקידו באופן חד 

צדדי ומאז אינו עובד ואינו משתכר.
במהלך השנים בגלל הוצאות משפטיות איבד רותם את 

כל הונו ונכסיו.
למבקר  הראשונה  בפעם  רותם  רפי  פנה   2003 בשנת 
הגנה  צו  למתן  בבקשה  גולדברג  אליעזר   - המדינה 
עליהם  הפשעים  ולחקירת 
המדינה  מבקרי   3 דיווח. 
גולדברג  אליעזר  האחרונים, 
ויוסף  לינדנשראוס  מיכה 
שפירא הודו שרפי רותם צריך 
כחושף  והכרה  הגנה  לקבל 
זה  צו  מה  משום  אך  שחיתות 
מעולם לא ניתן, והוא מטופל 
ב"לך ושוב" כבר שנים רבות.

רותם  לרפי  ניתן  ב-30.12.14 
השלטון  איכות  "אביר  אות 

לשנת 2014".
כעבור שנה  ניתן לרפי רותם 
צו הגנה ע"י מבקר המדינה שפירא. צו זה הוא ללא ספק 
הישג של המאבק אך בהגיעו באיחור של 12 שנים הוא 
בוודאי אינו מספק. רותם ממשיך במאבקו כי נתינת הצו 
אינה הדבר העיקרי שנלחם עליו, אלא חקירת השחיתות 

וטיוחה ע"י כל מוסדות השלטון. 
את רפי מלווים כבר שנים רבות רבות פעילים נאמנים 
פגישה  נערכת  שבוע  ומידי  הזמן  במשך  שהצטרפו 

במבואה לבניין מבקר המדינה )פרטים בפייסבוק(
כיום עקב תביעות מצד גורמים ברשות המיסים ובמשטרה 
הגיע מועד החקירות הנגדיות נגד אלו שהתלוננו נגדו. 

/http://rotem.info עקבו באתר

חושף השחיתויות ש)כנראה(
לא שמעתם עליו )מעניין למה(

קבלו המלצה חמה 
להופעה ביום שני 

הקרוב )15/02/2016( 
בשעה 21:00 רחוב 

שטיבל 3 תל אביב  
את התרשמותכם מההופעה שלחו ל-  

nitzanka@gmail.com

ונפרסם בגיליון הבא
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ם  ם ]כאן[ ַאְרֵצנּו, שָׁ יֵתנּו, שָׁ ם ]כאן[ בֵּ ֵתנּו, שָׁ ם ]כאן[ ְקֻדשָּׁ ם ]כאן[ ַחיֵּינּו, שָׁ ָרֵאל ְושָׁ ֶאֶרץ ִישְׂ ָרֵאל ֵיׁש לוֹ ֵאיֶזה ֵחֶלק בְּ שְׂ ל ֶאָחד ִמיִּ כָּ
ָוִקים  חּוצוֹת ּוַבשְּׁ ְתּגוֵֹלל בַּ אוֵֹרַח ָנָטה ָללּון ַהמִּ ִרים כְּ ם ]כאן[ ּגוָֹרֵלנּו. ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ָאנּו ]היינו[ גָּ ם ]כאן[ ֶחְלֵקנּו, שָׁ ]כאן[ ַאְדָמֵתנּו, שָׁ
ׁש, ְוֵאין  חּוץ ַממָּ חּוץ ָאנּו ]היינו[ עוְֹמִדין, בַּ י בַּ ְוָקא. כִּ ן ִנְקֵראת חּוץ ָלָאֶרץ, חּוץ דַּ ָלל, ְוַעל-כֵּ י ֵאין ֶזה ַאְדָמֵתנּו ְוֶחְלֵקנּו כְּ ּוָבְרחוֹבוֹת, כִּ

ר ָנבוֹא ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ]ב"ה אנחנו כבר פה - אשרינו[. ְיָתה ַעד ֲאשֶׁ ף אוָֹתנּו ַהבַּ ִאיׁש ְמַאסֵּ
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ציטוט מדף הפייסבוק הרשמי של הזמר ליאור נרקיס :
זמן לא צחקנו ככה... לאון בן עמי קורע אותנו עם  הרבה 

הביצוע המיוחד שלו ל"עשינו היסטוריה" חובה לצפות! 
אז כמו שאומר לאון: היידה בני ישראל שמחו את עצמכם 

חחח... תנו לו לייק ענק ושיתוף.

חפשו את הביצוע ל"עשינו היסטוריה" בדף הרשמי או בדף 
הפייסבוק של לאון בן עמי

ִלי ׁשּום ָחְכמוֹת. ר, ְיֵרא ֱא-לִֹקים ְוָסר ֵמַרע, בְּ ם ְוָישָׁ ר ָהֲעבוָֹדה – ִלְהיוֹת תָּ ְוָהִעקַּ
ל  ִמכָּ ם  "ַויְֶּחכַּ ה(:  )מלכים־א  ּבוֹ  תּוב  כָּ שֶׁ ַאַחר  לוֹם,  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך,  ַהמֶּ לֹמֹה  ּושְׁ

י ַבַער ָאנִֹכי ֵמִאיׁש, ְולֹא ִביַנת ָאָדם ִלי"; ָהָאָדם" ָאַמר )משלי ל(: "כִּ
ְך" ֵהמוֹת ָהִייִתי ִעמָּ ְוֵכן ָאַמר ָאָסף )תהלים עג(: "ַוֲאִני ַבַער ְולֹא ֵאָדע, בְּ

ליקוטי מוהר"ן - רבי נחמן

החידה היומית : מי אמר?
"כי הוא בחינת מחאה המבואר בדין חזקת קרקעות, שכל 
כלום,  מועלת  המחזיק  חזקת  אין  אז  מוחה,  שהוא  זמן 
על-כן אף-על-פי שהם גזלו מאתנו ארץ-ישראל שהיא 
ארצנו ונחלתנו, ואין בנו כח להוציאה מאתם מחמת פגם 
מעשינו, אף-על-פי-כן אנו מתפללים וצועקים בכל פעם 
שארץ- ישראל הוא שלנו כי הוא נחלתנו, ובזה אנו עושין 
כלל,  חזקה  חזקתם  שאין  שידעו  להסטרא-אחרא  מחאה 
כי ארץ-ישראל היא שלנו מאבותינו וסוף כל סוף נוציא 

אותה מידם בעזרת השם"

 ponpon148@gmail.com  :פתרונות ניתן לשלוח למייל
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים יקרי ערך

מרחבי הרשת


