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דעות
יוקר המחיה המרקיע שחקים, האם 
יהוא מסמל גם התחדשות של הבר
יחות ומסחר במוצרים אסורים? בשר פיגו

לים מהשטחים במשקל של כארבעה טונות 
נתגלה בבדיקה שגרתית של משאית בעלת 
לוחיות זיהוי ישראליות שיצאה מהשטחים. 
מאות כלי רכב עוברים מדי יום במחסום 
א-זעים בכניסה לירושלים המזרחית, אך זו 
עוררה את חשדם של לוחמי משמר הגבול. 
תחילה נדמה היה שהיא מובילה חצץ, אך 
בבדיקה מקיפה שכללה חיפוש חומר נפץ, 
נמצאו בה דפנות כפולות. הנהג התבקש 

המ כי  התגלה  ואז  האבנים,  את  ילפרוק 
שאית נושאת מטען של בשר שאינו ראוי 
היא עשתה  פי החשד,  למאכל אדם. על 
את דרכה למסעדות ולשווקים בישראל. 
מקורות משטרתיים ציינו כי הבשר הוחזק 
משך שעות ללא השגחה בשמש הקודחת. 
הנהג נעצר וכעת מנסים לברר את מקורו 

של המשלוח.  
פיגולים  בבשר  מסחר  של  התופעה 
אינה חדשה. יש לה היסטוריה ארוכה. קשה 
לשער מהי מידת שכיחותה בחברת השפע 
היחסי של היום. ברם, בעת קום המדינה, 
כשארץ האבות הייתה שקועה עד צוואר 

יבאיסוף בניה מכל קצות תבל ולא היה בי
דיה לספק להם את מזונותיהם די צרכם, 
יפו  בעיר  הבשר.  של  השחור  השוק  פרח 
להובלתו.  מאוד  מתוחכמת  שיטה  פיתחו 
ייום-יום היה דוהר רכב הצלה עם יבבת סי

רנה בסמטאותיה הצרות. אנשים ליוו אותו 
בעיניהם הסקרניות, מרימים את כף ידם 
הימנית כלפי קודקודם, חוזרים וממלמלים 
את תיבת המזל "חמש" בניסוחה  המזרחי 
"חמסה" ובתרגום חופשי "ישמרנו האל", 
"לא עלינו". עוד הוסיפו תפילה חרישית 
לשלומו של כל מי שלא שפר מזלו ומלאכי 

חבלה באו אצל גופו. 
הם לא העלו על דעתם שרכב ההצלה 
אינו בא להציל חיים. נהפוך הוא, מוביל 
ממנו.  חייו  שניטלו  מי  את  דווקא  הוא 
חמורים,  ופיגולים,  טרפות  פגרי  עמוס 
הכול  וחתולים,  כלבים  גמלים,  סוסים, 

חו והצלת  טובים  מעשים  של  יבמסווה 
ילים ופצועים. כה פופולארי היה אמבו

לנס הפיגולים, שקרבות רחוב ִניְטׁשּו בין 
הכנופיות השונות על בעלותו, והוא עבר 
פעמים אחדות מידיה של אחת לחזקתה 
מכל  מחברתה.  והתקיפה  הנועזת  של 
יכול  מקום, אדם שמעות נמצאו בכיסו 

היה להׂשיׂש את בני מעיו בבשרם ולחשוב 
שמעדני מלכים הוא סועד. ועוד, המצב אז 
היה חמור הרבה יותר, שכן דרכי ההובלה 
בקירור והאמצעיים התברואתיים לא היו 
הבריאותיים  לנזקים  והסכנה  מפותחים 

הייתה רבה. 
יאם חובבי הבשר חפצים לחיות בא

מאכלים  מסתננים  לא  שכיום  שליות 
בלתי  ראויים לשווקים, באה המשאית 
ימהשטחים עם הדפנות הכפולות להזכי

רם שתופעת בשר הפיגולים לא נעלמה 
מן העולם. לפני זמן לא רב חזרה גם יפו 
לכותרות כשנתגלתה בה משחטה בלתי 

יחוקית. חיפוש קצר חשף פרדות מבות
רות שתש כוחן מעבודה, חלקי אתונות 
ובהמות אחרות שלא נמצאה בהן תועלת 
וגם חיות מחמד לא מעטות. בשרן נמכר 

במחיר של עגלים צעירים. 
אולי כדאי להזכיר כאן את עצתו של 
הלל הזקן )פרקי אבות, ב'-ז'( "מרבה בשר 
מרבה רימה". ולמי שאינם יכולים לעמוד 
בפני פיתויי הבשר, טוב יעשו אם יבדקו 
בשבע עיניים את מקורותיו. כמו שאמרו 
יחכמינו )מסכת חולין, צ"ה-א'( "בשר שנ

תעלם מן העין, אסור".

ד"ר אורי אדלמן

בשר פיגולים
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מאמר מערכת

הודעתם של אנשי מאהל רוטשילד כי לא יקיימו מו"מ עם 
הוועדה שמינה ראש הממשלה בראשות הפרופ' טרכטנברג, 
פוגעת בראש ובראשונה במהימנות ובאותנטיות של המחאה שלהם. 
שהרי אם לא מדובר ברצון להחליף את השלטון אלא ברצון להקל על 
מעמד הביניים בישראל, ראוי היה לתת צ'אנס לניסיונות של ראש 
הממשלה לפתור את המשבר על ידי הידברות. הידברות כזו, במיוחד 
כשהיא נשענת על אהדה ציבורית כה רחבה, יכולה בקלות לחולל 
שינוי חיובי אמיתי בכלכלת ישראל. שינוי כזה ייטיב עם המעמד 
הבינוני בישראל, מבלי לאיים על יציבותה הכלכלית של המדינה. 
אבל נראה שמובילי המאבק לא מסוגלים להגיע להידברות כזו, 
כיוון שהיא מנוגדת למטרת העומק האמיתית שלהם, שהיא הפלת 

ישלטון הימין בישראל. כלומר, מלכתחילה מנהיגי המחאה ראו בד
רישה לעשיית צדק חברתי אמצעי לפגוע בממשלת הליכוד, שזכתה 
בשלטון בבחירות דמוקרטיות וחוקיות. השמאל הרדיקלי בישראל 
הבין שהנושא הפלשתיני אינו פופולארי ואין לו סיכוי להפיל את 

יממשלת נתניהו, ולכן הוא חיפש נקודה ארכימדית אחרת שבאמצ
עותה יצליח לפלג את האחדות הקואליציונית היציבה של ממשלת 

נתניהו.
יאנו פוגשים כאן שוב באותה חתרנות שמאלנית ישנה, שמתח

שבת בדעת העם רק אם דעה זו מתאימה להשקפות ולהלכי הרוח 
יהנכונים בעיניה. אמת פשוטה זו מחייבת את ראש הממשלה להת

נער לחלוטין ממארגני המחאה, להתעלם מהם ולא להקשיב להם. 
זאת, מכיוון שלא מדובר בנציגים אמיתיים של המפגינים ושל גל 
המחאה הגדול שהציף את ישראל, אלא בטרמפיסטים רדיקאליים 

שכל מטרתם היא ערעור הסדר הקיים. 
טרמפיסטים אלה כמובן לעולם לא יסתפקו באף ועדה שיקים 
ראש הממשלה, מפני שהבעיה לדידם היא לא כלכלת ישראל אלא 
עצם הדמוקרטיה הישראלית שמאפשרת למסעודה משדרות לבחור 

יבעצמה את נציגיה לכנסת. משום כך, גם אם ראש הממשלה ייע
נה לחלק מהדרישות היותר משמעותיות של המפגינים, הוא יוצג 

כקפיטליסט חזירי. 
ברור שהתעלמות כזו מצידו תעורר בתחילתה התעצמות של 
הרטוריקה האנטי-ממשלתית של כנופיית רוטשליד, הזוכה לסיוע 

יתקשורתי נרחב. אלא שהתעלמות כזו תציל את הדמוקרטיה היש
ראלית מידי אותם כוחות הרואים בה רק כלי למימוש הזיותיהם 
הפוליטיות, שנשענות על אותה אלימות קומוניסטית ישנה ומוכרת 

המתוארת היטב ב'חוות החיות' של ג'ורג' אורוול. 
מבחינה זו, הגיעה השעה בה תלמד הדמוקרטיה הישראלית להגן 
על עצמה מפני הקומץ הרדיקאלי שהתנחל בה, ושמאיים על שלום 
הציבור ועל העצמאות הלאומית האמיתית של מדינת ישראל.     

לא להידבר עם 
המפגינים

רבקה סנה 

יהקול שלא נשמע באוהלי המ
אחוז   17 של  קולם  הוא  חאה 

ימהאוכלוסייה – של הנכים והמוגב
לים. הם מונים למעלה ממיליון איש, 
אבל הם לא יכולים להגיע לאוהלים. 
המוגבלים בשכלם ואלו עם הבעיות 
הנפשיות, אינם מסוגלים לדבר בעבור 

יכו רובם לא  יעצמם, הנכים פיסית 
לים להגיע. ולמעט מאהל נכים אחד 
ויחיד, קולם לא נשמע כלל. אמנם הם 
לא היחידים - גם לא נשמע קולם של 
העניים ושל הקשישים במוסדות, של 

אלו שאפילו לא יכולים לבוא ולמחות 
על מר גורלם. מחאת הצדק החברתי 
עושה עוול לציבור הגדול הזה. אנשי 
למצוקה  ביטוי  נותנים  לא  המחאה 

הקשה מכול. 
שנים  במשך  זועקים  הנכים  ציבור 
לחיות  לזכות  המצב,  לשיפור  ארוכות 
בכבוד. לזכות להשתלב בחינוך הרגיל, 
לתעסוקה הולמת. האחוז הגדול ביותר 

ישל מובטלים הוא של ציבור הנכים. הק
צבאות לא מאפשרות להם חיים הוגנים 
ואפילו לא להעסקת עובד זר, שזהו צורך 

יחיוני. באשר לדיור – חסרות דירות נגי
שות, ולמרות הקריאה לדיור בקהילה, 
עדיין חיים 7,000 איש עם פיגור שכלי 
במוסדות. 500 מוגבלים צעירים נשלחו 

לגור במוסדות גריאטריים!
מה רע במוסדות? אין שום אפשרות 
להתייחס באופן אישי למוסד שיש בו 
מחרידה  דוגמה  אנשים.  יותר  או   300
מהימים האלה: מוסד 'אילנית', שחיים 
150 איש עם בעיות נפשיות ועם פיי  בו
יגור שכלי. אנשי עמותת 'בזכות' )העו

סקת בזכויות של אנשים עם מוגבלות( 

ישעשו שם ביקורי פתע, ראו את הקי
צעירים מהלכים  בצואה.  מרוחים  רות 
ערומים באמצע היום, בחורים קשורים 
ומדריכים  היום,  כל  למשך  לכיסאות 
מזלזלים. ההורים חסרי ישע מלמחות, 
כי אין מקום אחר שמרד הרווחה יכול 

להעביר אותם לשם.
משרד  של  בדיור  מתרחש  זה  כל 
הרווחה, במקום מופרט. למרבה הצער 
קולם לא נשמע במרחבי אוהלי המחאה. 

שם בעיות הדיור הן אחרות.
באשר לתעסוקה, הנה סיפור מהימים 

יהאלה: יש נוהג אכזרי בשירות המדי
נה לפטר אדם שהתפתחה אצלו נכות 
במהלך עבודתו. סיפר עו"ד יותם טולוב,  

ימעמותת 'בזכות', ברשת ב' ביום ב' הש
יבוע, על עובד משרד האוצר שחלה בפ

רקינסון אבל נותח  ושוקם, עם עדויות 
רפואיות על כך. למרות זאת, הוא נשלח 
לבדיקה לוועדה רפואית שפירושה הוא  
אחד - מסקנות שמביאות לפיטוריו. זהו 
התהליך לפטר אדם בשירות הציבורי, 

שהפך נכה, אפילו אם שוקם. 
אז כשמדברים על  צדק חברתי, 

גם לאחרונים בשו יכדאי לשים לב 
הדיור  בעיות  שעבורם  לאלה  רה, 

במדי ביותר  הקשות  הן  יוהתעסוקה 
ינה, גורליות לחיים שלהם. אם וכא

שר יחלקו את עוגת התקציב מחדש 
ויהיה צורך להחליט לאן ילך הכסף, 
האם  קולות המחאה ידרשו קודם כול 
של  והצרכים  הדיור  למען  להפנותו 
הנכים והמוגבלים? נחכה ונראה, אם 
לא ידרשו קודם כול למען עצמם. חבל 
מאוד שהמדברים בשם הצדק החברתי 

שכחו אותם.

ציבור הנכים 
זועקים במשך 

שנים ארוכות לשיפור 
המצב, לזכות לחיות 

בכבוד. לזכות להשתלב 
בחינוך הרגיל, 

לתעסוקה הולמת. 
האחוז הגדול ביותר 

של מובטלים הוא של 
ציבור הנכים. הקצבאות 

לא מאפשרות להם 
חיים הוגנים ואפילו 

לא להעסקת עובד זר, 
שזהו צורך חיוני

הקול שלא נשמע באוהלים  

אסף גולן
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