מחקר לא כשר | הרפורמים מממנים מחקרים שיאפשרו ל

ושוב מכים
הרפורמים
שעה ארוכה חבטו הדוברים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנציג
הרבנות [ הקרדום :מחקר של משרד האוצר הטוען כי מונופול
הכשרות של הרבנות הראשית הוא גורם משמעותי ביוקר
המחיה בארץ [ ארגון 'חותם' מפרסם מחקר נגדי וטוען" :מתנהל
קמפיין נרחב בשיתוף גופים רפורמיים לערער את הרבנות
הראשית על מנת לפתוח את תחום הכשרות לכל דכפין" [
האם בקרוב תחלק הרבנות הראשית בין 'כשר' ל'כשר למהדרין'?
אליהו אקרמן
לפני כחודשיים פרסמה תוכ־
נית 'המערכת' של העיתונאית
מיקי חיימוביץ'  -תחקיר דרמ־
טי שחשף את הנזקים הנגרמים
כביכול למשק בגין 'מונופול
הכשרות' של הרבנות הראשית
לישראל .על פי התחקיר שהכה גלים ,העובדה שכל
מוצר מזון או בית עסק המעוניינים בתעודות כשרות
חייבים לעבור דרך הרבנות הראשית ,מייקרת את
התהליך באחוזים ניכרים וגורמת למשק הישראלי
עלות מיותרת שנעה בין  300ל 600-מיליון ש"ח
בשנה .התחקיר התבסס בכמה מחלקיו על דברים
שנמסרו מטעם גופי כשרות 'אלטרנטיביים' ,אך מר־
בית הנתונים והחישובים הכלולים בו לקוחים מדו"ח
ראשון מסוגו שנערך על ידי משרד רואי חשבון לפי
בקשת האוצר ,במטרה לאמוד את העלות הכוללת
של הכשרות למשק הישראלי.
כעת מתברר שהתחקיר העיתונאי כמו גם הדו"ח
המקצועי שעליו הוא מבוסס  -רחוקים מלהיות
תמימים" .קיימת מגמה מובהקת בימים אלה מצד
כמה גופים הפועלים במרץ ,לכרסם את מעמדה של
הרבנות הראשית בכל התחומים ובהם גם הכשרות",
אומר עמיטל בראלי  -מנכ"ל ארגון 'חותם' .לדבריו,
את המגמה הזו מובילה חברת הכנסת רחל עזריה
)כולנו( שאף גיבשה לובי מיוחד הפועל לביטול
חוק ההונאה בכשרות .לצורך כך היא אף רתמה את
משרד האוצר ,הנמצא כידוע גם בידי נציגי 'כולנו',
וזה הוציא דו"ח מיוחד בנושא שבו הוא טוען כי
הכשרות הממלכתית היא הגורם המייקר את המ־
חיה בישראל ,ובשם 'התחרות בשוק הכשרות' צריך
לבטל את 'מונופול הכשרות' של הרבנות הראשית.
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הדו"ח ,שהוכן על ידי משרד רואי חשבון אבר־
מזון יורם ושות' ,עולה לדיון בוועדות כנסת שונות
ומתייחסים אליו כמקור אינפורמציה אמין ומהימן.
בוועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של ח"כ איתן
כבל ,נערך דיון מקיף על בסיס הדו"ח ובו טענו
בלהט נציגי ארגונים המתנגדים לרבנות כי מונופול
הכשרות הוא הסיבה ליוקר המחיה בארץ .לאחר
שעתיים של התקפות רצופות ,קם להגיב נציג הר־
בנות אלא שאז התברר שהזמן נגמר ...לנציג הרבנות
הובטח שהוא יזומן שוב לדיון נוסף ,הזמנה שהוא
ממתין לה כבר חודשיים וקרוב לוודאי שלא תבוא.
"גורמים שונים שיש להם אינטרס בשינוי המצב
הקיים טוענים בשם הדו"ח הזה שהרבנות היא
האשמה ביוקר המחייה בארץ" ,אומר בראלי" .הם
תופסים טרמפ על סוגיית יוקר המחיה ,שהיא בעיה
אמיתית בהחלט ,ומנצלים אותה כדי לנגח את ממסד
הרבנות".
לדברי בראלי ,ראשיתו של המדרון החלקלק -
בפרשנות תקדימית ויוצאת דופן שהעניק היועץ
המשפטי לשעבר ,יהודה ויינשטיין ,בתגובה לע־
תירה שהגיש המרכז הרפורמי לדת ומדינה .על
פי ויינשטיין ,למרות חוק ההונאה בכשרות רשאים
בעלי מסעדות להציג את העסק כמאושר מטעם גופי
כשרות פרטיים ואין בכך הונאה כל עוד יופיע כיתוב
שהכשרות במקום אינה מטעם הרבנות הראשית
לישראל" .מדובר בתקדים חמור המנוגד לעשרות
פסיקות משפטיות קודמות .התקדים הזה עלול לש־
מוט את הקרקע מתחת לכל מושג הכשרות בישראל
וליצור אנרכיה גמורה שהניזוקים הראשונים שלה
יהיו ציבור צרכני הכשרות עצמו".

כשרות כבקשתך
"חוק האונאה בכשרות" שהתקבל בכנסת בתשמ"ג
קובע כי הרבנות הראשית היא הגוף היחיד בארץ

שיש לו זכות להעניק תעודת כשרות .פירוש הדבר
שאדם המציב בפתח חנותו שלט 'כשר' שאינו מגו־
בה על ידי אישור הרבנות ,עובר על החוק וצפוי
לעונש .ואכן ,בכל חודש פקחי הרבנות חושפים
עשרות מקרים של זיופי כשרות ומטילים על הע־
בריינים קנסות .בגלל החוק גם מוצרים הנמצאים
בהשגחת גוף כשרות פרטי כדוגמת גורמי הכשרות
החרדיים ,זקוקים בנוסף גם לאישור כשרות מטעם
הרבנות .מנגד ,החוק מונע מצב שבו גוף חילוני או
רפורמי מקים 'ועד כשרות' ומנפיק תעודות לכל
דכפין תוך הטעיית הציבור התמים שדיני כשרות
אינם נהירים לו.
מצב זה הוא לצנינים בעיני גופים שונים בעלי
אג'נדה פוליטית או מסחרית המבקשים ליצור כש־
רות 'אלטרנטיבית' .התופעה קיימת במיוחד באזור
ירושלים ,היכן שבשנים האחרונות ניתן לראות
גופים המספקים תעודת כשרות לפי הצהרת בעל
העסק ללא כל פיקוח או השגחה ,כשהכל מבוסס על
אמון ביושרתו של בעל העסק .גופים אנטי-דתיים
כמו התנועה הרפורמית חברו למגמה זו ופועלים
במרץ כדי לקעקע את הבלעדיות של הרבנות בת־
חום הכשרות.
"צריך להסתכל על התמונה האסטרטגית הגדו־
לה ולהבין שהמתקפה בנושא הכשרות היא חלק
ממערכה הרבה יותר גדולה שמטרתה להחליש ולע־
רער את עצם מוסד הרבנות הראשית" ,אומר בראלי.
"הדבר שהכי מרגיז את מתנגדי המדינה היהודית
הוא הרבנות הראשית ,הסמל הממלכתי המובהק
לכך שישראל היא מדינה בעלת צביון יהודי .אנ־
חנו מזהים כוחות רבי-עוצמה שיש להם עניין בה־
חלשת הרבנות גם בתקשורת גם בזירה המשפטית
וגם בתחום החקיקה .המגמה הזו באה לידי ביטוי
בתחום הכשרות בניסיונות חוזרים ונשנים לחתור
תחת יכולתה של הרבנות לפעול ולאכוף סטנדרטים
כשרותיים".

רפארסום
שון

"מעבר לשאיפה בשינוי צביון המדינה ,יש כאן
גם פגיעה בזכויות הפרט" ,מוסיף בראלי" .שאיפתם
של גורמים אלה היא שלא יהיה רגולטור בתחום
הכשרות ,וכל אחד יוכל לכתוב על בית העסק שלו
שהוא כשר לפי השקפת עולמו .זו תופעה שאין לה
אח ורע בשום תחום אחר .איש לא מציע שבתחום
המשפט או הרפואה ,למשל ,כל איש הישר בעיניו
יעשה ,וגם יוכל לפתוח מרפאה ולהציג את עצמו
כ'רופא' ,אבל בתחום הכשרות זו השאיפה ,והכל
במטרה להחליש את הרבנות הרשמית".
כאמור ,תופעה זו התחילה במיוחד בירושלים עם
הקמת גופים המציעים כשרות על בסיס אמון והכ־
רות עם בעל הבית" .כמובן שבנושאי מע"מ או מס
הכנסה לא מסתמכים על אמון אלא קיימת מערכת
אכיפה ופיקוח ,אבל בנושא כשרות כולנו אמורים
לסמוך על יושרתו ומהימנותו של בעל העסק"...
מציין בראלי.
בשנת  2015הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה שה־
רבנות תפסיק להטיל קנסות על עסקים המציגים
תעודת השגחה שלא באישור הרבנות .הרבנות
התנגדה בנימוק שהדבר יטעה את הציבור ופנתה
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ĘĞ ĎĢđĦĥ ĐďĚĞĐ đĒ ĕėđ ĦģďđĢ ęĕĤĦđĞĐ ĦĥĕĤďĥ
ĐĘ ĤĥČĘ ĦđĜčĤĐ ĦĥģčĘ čĤĕĝ ğČ ČđĐ .ġ"Ďčč đďĕ
ĐĕĜĠč ĖĤđĢ ĐĕĐ .ĐĦďĚĞ ĦČ ĎĢĕĕĥ ĕĜđĢĕē ĎđĢĕĕ
ąĕē ĎđĢĕĕ ĐĘ ĤĥđČĕĥ ĐĥĕĤďč ġ"ĎčĘ ĦđĜčĤĐ Ęĥ
ġ"Ďč ęĕėĝĐ ,ĐĤĥđČ ČĘ đĒ ĐĥĕĤď ęĎĥ ğČđ ,ĕĜđĢ
ĕĔĠĥĚĐ ġĞđĕĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĜčĤĐ ĦďĚĞ ĦČ ĞđĚĥĘ
ěđĕĘĞĐ ĔĠĥĚĐ Ħĕč ĔĠđĥ đĘĕĠČ .ďĤĠĜ ěđĕďč ĐĘĥ
ĦđĘđĞĠĥ ČĥđĜč ĖĤĞĜĥ ěđĕďĐ ĖĘĐĚč ĤĕĞĐ ĎĤčĘđĝ
.ĦđĤĥėĐ ęĘđĞč ĐĕėĤĜČ ĦđĤĢđĕ đĘČ
ġĤĚ ĦģĕĤĒ ĐģĕĜĞĐ ěĕĕĔĥĜĕĕđ Ęĥ đĦđĘĐĜĦĐ
,ĦđĤĥėĐ ęđēĦč ĦđĜčĤĐ ĦđĕďĞĘč ďĎĜ ęĕĘĞđĠĘ
ĐĕĚĕĚ ďđĞ ČĥđĜĐ ĦČ ĐđđĘĚĐ ĐĕĤĒĞ ĘēĤ ė"ē ęĐčđ
ěĕĕĠĚģĐĚ ģĘēė .ęĕĘĥđĤĕ ĦĕĕĤĕĞ ĦĢĞđĚ ĦĤčēė
ęĕģĒĜĐ ĦČ ęĕēĕėđĚĐ ęĕĤĕģēĦ ęĎ đĚĝĤĠĦĐ ĐĒĐ
ąĤĐ Ęĥ ĦđĤĥėĐ ĘđĠđĜđĚ čģĞ ęĕĚĤĎĜĐ ęĕĕĘėĘėĐ
ĐĕĐ ĦđĤĥėĐ ģđĥ đĘĕČ ęĕĞĜĚĜ đĕĐĥ ęĕģĒĜ ,ĦđĜč
ěĕĕĜĞĘ ĝĕđĎ ĤĢđČĐ ďĤĥĚ đĘĕĠČ .ěĕĠėď ĘėĘ ēĦĠĜ
ĕĘėĘėĐ ģĒĜĐ ĦČ ēĕėđĚĐ ĤģēĚ ěĕĚĒĐĘ ĥģčĦĐđ

ĦĕĞđĢģĚĐ ęĦčĕčĝč ĦđčĤĞĦĐĘ ěđĕĝĕĜ ČĕĐ Ę"đēčĥ
.ĐģĕĚĞĚ ĐĜčĐ ČĘĘ ĦđĤĥėĐ ęđēĦč ęĕģĝđĞĐ Ęĥ

   
ĤĢđČĐ ĕĤģđē đĚĘĞĦĐ đĘĘĐ ĦđďđģĜĐ ĘėĘ ĤčĞĚ
ğģĕĐ ĦČ ĐĘĕďĎĚ ĦđĤĥėĐĥ ĦĕĝĕĝčĐ ĐďčđĞĐĚ ęĎ
ąđĚĥ đčĥ ĕĘČĤĥĕĐ ģđĥč ęĕĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ĦđēđģĘĐ
ĤĥĠČĚĥ Ĥčď ,ĦđĤĥė ĤĚđĥ ĤđčĕĢĐĚ ĒđēČ ęĕĜ
ĤčēĚ ,ĘĥĚĘ .ĖĠĐĘ ČĘđ ęĕĤĕēĚ ĘĕĒđĐĘ ęĕĜĤĢĕĘ
ĦČĥĘ ĦđČĜđĞĚģ ĦđĦĥĤ ĘĞ čđĕēĐ ĕė ěĕĕĢĚ ē"đďĐ
ĤđĒēĚĚ 0.2% Ęĥ ĦđĕđĘĞ ğĕĝđĚ ĦđĤĥė ĦďđĞĦ
:ďđČĚ ĕĦđĞĚĥĚ ěđĦĜĚ ĦĚĘĞĦĚ đĒ ĐĜĞĔ .ĦđĤĕėĚĐ
ĦđĦĥĤđ Ĥĥė ěđĒĚ ĖđĤĢĘ ěĕĕĜđĞĚ ĘČĤĥĕč ĤđčĕĢĐ
ĦđĜčĤĐĚ ĤĥėĐ ĦďđĞĦ ĘčģĘ ĦđĜĕĕĜđĞĚ ģđđĕĥĐ
ĦĤĥĘ ĕďė ęĕĤĥė ęĕĤĢđĚ ģĤ ģđđĥĘđ ĦĕĚđģĚĐ
ąėĐ ĦďđĞĦ ĦČ ĤĕĝĦĥ ĦĥĤ .ĦđēđģĘĐ ĦČ ĐĜĚČĜ
ĤĠĝĚ - ęĕĤĥė ęĜĕČĥ ęĕĤĢđĚ ĝĕĜėĦđ ĐĘĥ ĦđĤĥ
ČĘĕĚĚ ęĕĤĢđĚĐ ĘĝĘ ĤĕēĚĐđ ,ěĔģĕ ĐĘĥ ĦđēđģĘĐ
.ĐĘĞĕ
ĦđČđĤ ĦđĜđĥĐ ěđĒĚĐ ĦđĤčēĥ Ėėč ěď ČĘ ē"đďĐ"
ěč ĤĕčĝĚđ ğĕĝđĚ ,"ĕģđđĕĥ ęĤđĎė ęĎ ĦđĤĥėĐ ĦČ
ĕĠđĎ ĐĚėĘ ęĘĥĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚ ęĕčĤ ěđĒĚ ĕĜĤĢĕ" .ĕčĢ
ęĕģđđĥč ĤĢđĚĐ ĦČ ĤđėĚĘ ĕďė ĦĕĜĚĒ-đč ĦđĤĥė
ąĠč ęĕĠĝđĜ ęĕĠĝė ĞĕģĥĐĘ ęđģĚč ,ĤĦđĕ ęĕĘđďĎ
ąĤĠ ĘĞ ęĕďĤČĕĘĕĚ ČĕĢđĐĘ ĐĚĘ .ģđđĕĥčđ ęđĝĤ
ĦČ ĎĕĥĐĘ ĘčČ ĕĚĕĔĕĎĘ ĐĒ ģđđĕĥ ĕĞĢĚČđ ĦĚđĝ
ĦđĤĥė ĕĚĤđĎ ĐĚėĘ ĐĕĜĠ ĦđĞĢĚČč ĔģĠČ đĦđČ
"?ĘđĝĠ ĐĒ
ģđĕďĐ ĤĝđēĚ ęĘĞĦĜ ęČ ęĎ ĘėĐ ĦđĘėė ĕĤēČđ
ĕĤĐ ,ĤģēĚĐ ĕĔĤĠč ĦđĜĚĕĐĚĐ ĤĝđēĚđ ĞđđĥĚĐ
ąĎĥĐĐ Ęĥ ĤĢđČĐ čĕĥēĦ ĕĠ ĘĞ ĦĘĘđėĐ ĦđĘĞĐĥ
,ěđĒĚĐ ğĜĞč ĤđĢĕĕĐ ĤđĒēĚĚ 0.06% ĘĞ ĦďĚđĞ Đē
ĤđĞĕĥĚ 2.2% ČĕĐ ěđĘĚĐ ĕĦčč ĦđĤĥėĐ ĦđĘĞ
ĦđĘĞĐ ĐďĞĝĐĐ ĕĦđĤĕĥčđ ,ĦđĜđĘĚĐ Ęĥ ěđĕďĠĐ
ĦĤĦđė ,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč .ěđĕďĠĐ ĤđĞĕĥĚ 0.8% ČĕĐ
ĘĞ ĞĕĠĥĚ 'ĦđĜčĤĐ ĘđĠđĜđĚ' ĕė ĦĞčđģĐ ē"đďĐ
ĐĤĕĚČ ČĕĐ ,ĕĦđĞĚĥĚ ěĠđČč ġĤČč ĐĕēĚĐ Ĥģđĕ
ĦėĤĞĚ ĘĘė ęČ ęĎ .ĦđČĕĢĚĐ ěĚ ĦģĦđĜĚđ ĦĕĜđĢĕģ
ĦđĕĜģĐ ĦđĘĞ ĘĞ ĞĕĠĥĕ ČĘ ĤčďĐ ĘĔđčĕ ĦđĤĥėĐ
.ĐĕēĚĐ ĤģđĕĘ ěđĤĦĠ Ėėč ĐĕĐĕ ČĘđ ,ĐēĠĥĚĘ
ąĞĦĚ ęĜĕČ 'ĦđĤĥđė' Ęĥ ĕďĎĜĐ ĤģēĚĐ ĕėĤđĞ
ĦďđčĞč ęĕĕĦĘĐĜĚ ęĕĕđģĕĘ ęĕĚĕĕģĥ ĖėĚ ęĕĚĘ
ĦėĤĞĚ Ęėč đĚė" .ěđģĕĦ ęĕĜđĞĔĐ ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ
ĐĚĎđď" .ĕčĢ ěč ĤĚđČ ,"ěģĦĘđ ĤĠĥĘ ĐĚ ĥĕ ĔĘēĐč
ĤĥČė ĐĘđĠėĐ ĐēĎĥĐĐ ĦđĕđĘĞ ĦĕĕĎđĝ ČĕĐ ĖėĘ
,ĐĚđďėđ ĦđĘđĠė ĦđĤĎČ ,ēĕĎĥĚĘ ęđĘĥĦ ĘĠė ęĕĕģ
ĕĠđĎ ĘĘė Ęĥ ĐĚėĝĐ ĐĜĥĕ ĦĕĦėĘĐ ĐĜĕēčĚĥ ğČ
ĤđĦĠĘ ĖĕĤĢĥ ĐĕĎđĝ ěėČ ĕĐđĒ .ĤĢđĚĐ ĘĞ ĦđĤĥėĐ
ĕďĎĜĦĚĥ ČĘČ .ĦđĘđĠė ĦđĕđĘĞ ĦĦēĠĐĘ ČĕčĐĘđ
ĐĕĔčĚČĐ ęĞ ģđĜĕĦĐ ĦČ ĖđĠĥĘ ęĕĥģčĚ ĦđĜčĤĐ
ěĕĔđĘēĘ ĔđĚĥĘ ĦĜĚ ĘĞ ĦđĜđĥĐ ĦđĕĞčĐ ĦČ ĘĢĜĘđ
ĦĢĕĤĠ ĖđĦ ,ĦđĤĥėĐ ČĥđĜ ĘėĚ ĦđĜčĤĐ ďĚĞĚ ĦČ
."ĐĤđĚĎ ĦđĤģĠĐ ĦĤĕĢĕđ ěĕĠėď ĘėĘ ęđēĦĐ
ąĚĘ ĥďđēĚ ĐđđĦĚ 'ĦđĤĥđė'č ęĕĞĕĢĚ đĒ ĐčĕĝĚ
ąĤĞĚ ĦĤĕĢĕ ĖĤđĢĘ ĘČĤĥĕč ĕĦėĘĚĚ ĦđĤĥė ĖĤĞ
ęĕĘĐĜ ĕĠ ĘĞ ĦĘĞđĠĐ ĦēČ ĦĕĦėĘĚĚ ĦđĤĥė Ħė
ĦėĤĞĚ .'ěĕĤďĐĚ' ĦĎĤďčđ 'Ĥĥė' ĦĎĤďč ęĕďĕēČ
ďĢĚ ęĘđĞč ĐčđĔĐ ĦđĤĥėĐ ĦėĤĞĚ ĐĕĐĦ đĒė
ĦďĤđĐč ĞĕĕĝĦđ ,ĤđčĕĢĘ ĦđĠĕģĥĐ ďĢĚđ ĐėĘĐĐ
ģđēĘ ĤĠđĥĚ ēĝđĜ ĞĢđĚ ğĝđĜč .ěėĤĢĘ ęĕĤĕēĚĐ
.'ĦđĤĥėč ĐČĜđČ'
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ęĕĎĢđĚĐ ęĕėĤĠđĚĐ ęĕĤĠĝĚĘ ěĕĚČĐ ČĘđ đĕĜĕĞ ĦČ
ĦďĞđ ĕĜĠč ĞĕĠđĐ - ĦđĠđĞĐ ęđēĦč ĘĥĚĘ đČ .đč
ĎĕĢĐĥ ĦđĕĦĕĕĥĞĦĐ ĦđĔēĥĚĐ ěđĎĤČ ĎĕĢĜ ĐĘėĘėĐ
ĦđĤĥėĐ ĖĤĞĚ ĦđĘĞ đĕĠĘ ,ĤĞđĥĚ ČĘ ,ĕĞďĚ ěđĦĜ
ąđĚĘ ďđĎĕĜč ğđĞ Ď"ģĘ 'ĎČ 60 ČĕĐ ĐĤĥėĐ ĐĔĕēĥč
ē"ĥ 1.84-4.52 ČđĐ ĦđĕđĘĞĐ ēđđĔĥ ē"đďč ĞĕĠ
."ğđĞ Ď"ģĘ
ąďĚ ē"đďĐ .ĤđģĕĜĐ ČĥđĜč ČĕĐ ĦĠĝđĜ ĐĚĎđď
ąđēĐĚ ĦđĞčđĜĐ ,ĦđĘđďĎĐ ĤđģĕĜĐ ĦđĕđĘĞ ĦČ ĥĕĎ
.ęĕĕĤđēČ Ĥĥč ĕģĘēč ĤđģĕĜ ĞĢčĘ ĦĕĦėĘĐĐ Đč
ģĥĚĘ ĦđĤĥėĐ ĦđĘĞ ĦČ ĦđĘĕĠėĚ ĤđģĕĜĐ ĦđĕđĘĞ
ęĎ ,đĘČ ęĕĜđĦĜ ęĘđČ ,ē"đďĐ ĕĠĘ ĔĞĚė ęĕĕĜĥ ĕĠ
ęĜĕĐ - ęĕĕĦđČĕĢĚ ęĕĜďĚđČ ĘĞ ęĕĝĝđčĚ đĕĐ đĘ
ĔĞĚėĥ ĤēČĚ ,ĘĞđĠč .ĕĔĤđČĕĦ ěĠđČč ģĤ ęĕĜđėĜ
čđĥĕē ,ĤđģĕĜ ĥĤđď ČĘ ġĤČč ĤėĚĜĐ ĤĥčĐ Ęė
ČĘ ĕČďđđčđ ,ĕĝĠČ ČđĐ ĤĥčĐ ĘĘėĘ ĝēĕč ĦđĕđĘĞĐ
.ĞĢđĚĚĐ ěėĤĢĐ ĘĞ ĞĕĠĥĚ
ěĕđĢ (ęĕģĤē ČĘĘ) ěĕĤďĐĚ ģĤĕ ĦđĤĥė ęđēĦč
ęđĕėĥ ğČ ĦČĒ ,ģđĥč ĦđĤēĦ ěĕČ ĕė ĤĢđČĐ ē"đďč
ęĕĘĞ ģĤĕ ĦđģđđĥĚĐ ĦđĜđĥ ĦđĤčē 20-Ę čđĤģ ěĜĥĕ
ąđēČ ĦđĤĥĞč ĐĜĦĥĚ ĤĕēĚĐđ ęĕģĤēĚ ĕģĜđ ēģđĠĚ
.ĐĤčēĘ ĐĤčē ěĕč ęĕĒ
ąĥėĐ ĖĤĞĚ ěĕč ĐČđđĥĐ ĐĦĥĞĜ ĤĢđČĐ ē"đďč
ěĕčđ ,Ę"đēč ĦđĤĥėĐ ĕĠđĎ ĦđĘĐĜĦĐĘ ĘČĤĥĕč ĦđĤ
ĤĕĚēĚ ČđĐ ġĤČč ĦđĤĥėĐ ĖĤĞĚ ĕė ěĞĔĜ ĦđĤđĥĐ
ĐďđĝĕĚ ĦĕĦĕĕĞč đĒ ĐČđđĥĐ .ĐģďĢĐ ČĘĘ ĤĦđĕ
.Ę"đēčĥ đĒĚ ĦĕĘėĦč ĐĜđĥ ġĤČč ĦđČĕĢĚĐĥ ěđđĕė
ęĞ ďďđĚĦĐĘ đĥĤďĜ ęĕčĤ ĐėĘĐ ĕģĝđĠ ,ĐĚĎđďĘ
ĘČĤĥĕ ĦĠ ĘđėČĘ ĦđĤĥĠČ ĐĦĕĕĐ ČĘ đčĥ čĢĚ
ąĦĕĐ .ę"đėĞ ĦĠ đĘČ ĦđĚđģĚč đĤĕĦĐ ěėĘđ ,Ę"đēč
Ęĥč ĐĞĥ ĦČĤđĐė Ę"đēč ęĕďĚđĞđ ęĕĚĕĕģ đĘČ ęĕĤ
ęĕĤĦĕĐ ęĜĕČđ ,ĤėĜč ČĢĚĜĥ ĕďđĐĕ Ęĥ ģđēďĐ čĢĚĐ
Đčĥ ,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč .Ę"đēč ĦđĜĕďĚĐ Ęėč ęĕĠĤđĎ
ĘĞđĠĐ ĦđĤĥė ĖĤĞĚ ĦđĜčĘ ĐĔđĥĠ ĦđĤĥĠČ ĥĕ
ąčģĦĐ ČĘ đĘČ ęĕĤĦĕĐ ,ĐĘĕēĦėĘ ĐėĘĐĐ ĕĠ ĘĞ
đĒ ěĕčĘ ġĤČč ĦĕĦėĘĐĐ ĦđĕĜĕďĚĐ ěĕč ĐČđđĥĐ .đĘ

ęĕĎĕĢĚ ęďđģ ,ĤĚđĘė .ęĕĜđĦĜ ęĐĘ ěĕČ ĘĘėčĥ ęĕĤ
ęđĢĞ ēđđĔ ĘĞ ĤĒĠĦĚđ ĤĞđĥĚ đĚĢĞ ČđĐĥ ěđĦĜ
čėĕė ěčđĚėĥ) ĐĒĐ ĤĠĝĚĐ ęĎĥ ęĕďđĚ ěėĚ ĤēČĘđ
ČĘČ đĜĕČ (ĦĤĚĎđĚ ĐďčđĞė ĎĢđĐđ ęĕĤĕģēĦĐ Ęėč
.Ğďđĕ ČĘ ďēČ ğČ ĦĚČĐ ĦČĥ ďđĞč ĘĠĤđĞĚ ĥđēĕĜ

"  "
ęđēĦč ĐėĤďĐđ ĤģēĚč ģĝđĞĐ 'ĦđĤĥđė' ěđĎĤČ
ěĠđČč ěēčđ ĐĠĠėĐ ĦČ ęĕĤĐĘ ĔĕĘēĐ ,ĦđĤĥėĐ
ĕĜĕĢĤ ďđČĚ ĐČĤĜ ĤģēĚĐ" .ĤĢđČĐ ē"đď ĦČ ĕĞđĢģĚ
ĞđĢģĚ ĕĚĤđĎĘ Ęė ęďđģ đĦđČ ĥĕĎĐĘ đĜĔĘēĐ ĒČ
ČđĐ ĐĚ ĘĞ ěĕčĐĘđ đĦđČ ģĤĠĘ đĜĘ đĤĒĞĕĥ ĕďė
ĦđĤĥė ĕĜĕĕĜĞĘ ęČĦĚ - ĕčĢ ěč ĤĚđĦ ĤĚđČ ,"ĕđĜč
.'ĦđĤĥđė' ěđĎĤČč
ĝĝđčĚ ĐĕĘĞĥ ĐģĕĔģĤĠĐ ĐĤĤčĦĐ ĐĤĐĚ ďĞ
Ęĥ ęĕĘĐĜĐ Ĕĝ ĦČ đēģĘ ĤģēĚĐ ĕėĤđĞ" .ĤģēĚĐ
ąĕēĥ ČĥđĜ ēĕĜĜ - ęĕđĝĚ ęđēĦč ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ
ĐĘđĞ ĐĚė ĦĤĞđĥĚ ĐėĤĞĐ đčĕėĤĐđ - ĦđĠđĞ ĦĔ
ĕĔĤđČĕĦ ĐĜčĚ đĐĒ .đĘĘĐ ęĕĘĐĜĐ ĦČ ĘĞđĠč ĞĢčĘ
ąĚĐ Ħģĕďč ĘĞ ČĘđ ĦđĤĞĥĐ ĘĞ ĕđĜčĐ ěĕĔđĘēĘ
ěĕčĘ ęĜĕčĥ ęĕĘďđĚ ĤĢĕĕĘ ĤĥĠČ Ėė .ēĔĥč ĦđČĕĢ
."ęđĘė ěĕČ ĦđČĕĢĚĐ
ģđďčĘ ĕďė ēĔĥĘ đČĢĕ ČĘ ĤĢđČĐ ĕĤģđēĥ ěĕĜĚđ
ęĕėĤđĞ đĕĐ đĘ ĕė ?ĘĞđĠč ęĕĘĐĜĦĚ ęĕĤčďĐ ĖĕČ
ĦĥĤč ĦđĕĜģ Ęĝĥ ,ĘĥĚĘ ,ęĕĘĎĚ đĕĐ đĒė Đģĕďč
ąĥĐč ĕĦđĞĚĥĚ ěĠđČč Ĥģĕ ĐĤĥė-ČĘĐ 'ęĞĔ čĕĔ'
,ĤĚđĘė .ĐĤĥė ģđđĕĥ ĦĥĤ Ęėč ĦđĕĜģ ĘĝĘ ĐČđđ
ęĕēĕėđĚ ģđĥĐ ĕĜđĦĜ - ĐĕĐĕ ĤĥČ ĖėĘ ĤčĝĐĐ ĐĕĐĕ
Ĥģđĕ ĦČ ĐĘĞĚ đĜĕČ 'ĦđĜčĤĐ ĘđĠđĜđĚ' ĘĞđĠč ĕė
.ĖĠĐĘ ĐČĤĜėđ ĕĔĚĤď ěĠđČč ĐĕēĚĐ
ąĦĝĚ čđĥđ čđĥ :ĘĘėĐ ĘĞ ĦďĚĘĚ đĒĐ ĐĚĎđďĐ
ęĕĕĔĤđČĕĦ ęĕčđĥĕē ĘĞ đĜĞĥĜ ĤģēĚĐ ĕėĤđĞĥ Ĥč
ĦČ đĜĎĢĐĥė" .ēĔĥč ĦĚČ ĕĜđĦĜ ğđĝČĘ đēĤĔ ČĘđ
ĕĜĠč čĘēĐ ĦđĤĥė ČĥđĜč ĤĢđČĐ Ęĥ ĤģēĚĐ ĕĜđĦĜ
ğĥĠĥ ČđĐ ,ĐčđĜĦ ĦđčĘēĚ Ęĥ čĤĐ ,ěĚĔĕđ čĤĐ

ĦđĜčĤĐĥ ĖėĚ ĦĞčđĜĐ ĦĠĝđĜĐ ĦđĤģĕĕĦĐč ģđĝĞĘ
ęĕĤčēĚĐ ĦĜĞĔĘđ ,ęĕĤĕĚēĚ ĦđĤĥė ĕĘĐĜ ĦĢĚČĚ
ąđģĕĥĐ ĦĜčĐč ĖđĤė ĐĒ ģĘēĥ ěčđĚ .ęĕĤĦđĕĚ ĕďĞĢ" ĕĤđēČĚ ęĕďĚđĞĐ ęĕĕĥĞĚĐđ ęĕĕĦėĘĐĐ ęĕĘ
ĦďđģĜĚ ČĢđĕ ē"đďĐ ĘčČ ,ĦđĜčĤĐ Ęĥ "ĐĤĚēĐĐ
ĘĞ ęĕĤĦđđĚ ęĕĕčĕĔĜĤĔĘČ ĦđĤĥė ĕĠđĎ ęČĥ ĐēĜĐ
ĦđĤēĦđ ēđĦĠ ģđĥ ĕČĜĦčĥ ĞĚĥĚ ,đĘĘĐ ęĕďĞĢĐ
ĤĥČė ĤĦđĕ ĐĘđĒ ĦđĤĥė ĤĢĕĕĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ĦĕĥĠđē
ĐĤĕĚēĚĐ ĦđĤĥėĘ ģģĒĜ ĐĕĐ ĤđčĕĢĐĚ ěĔģ ģĘē ģĤ
.ęĕĕĔĤĠ ęĕĕďĤē ęĕĠđĎ Ęĥ ĤĦđĕ
ĤđĢĕĕ ęđēĦč ęĕĜđĥ ęĕĠĜĞ ĘĞ ČđĠČ ĤčđĞ ē"đďĐ
ęĕĘĐĜ" ęĦđČ ĘĞ ďēČĘ-ďēČ ĞĕčĢĐĘ ĐĝĜĚđ ěđĒĚĐ
ĘĞĚ ĤģĕĕĦĐĘ ěđĒĚĐ ĕĤĢđĚĘ ęĕĚĤđĎĐ "ęĕĤĕĚēĚ
ąđĠĚ ĐĘčĔ ČĤđģĐ ĘčģĚ ĘĥĚĘ Ėė .ĖĤĢĜĘ ĤčĞĚđ
ĦđėđĤėĐ ĦđĕđĘĞĐ Ęė ĦČ ĦĤČĦĚĐ ĐĚĕĥĤĚđ ĦĔĤ
ąĤĠĐ ĘĞ ęĕĤčēĚĐ ęĕĞĕčĢĚ Đčđ ĦđĠđĞ ĦĤĥėĐč
ĐĠĕĝđĚ ĐčĕĘ ĦđĤĕĤĥč ĦđĜčĤĐĥ "ęĕĤĦđĕĚĐ" ęĕĔ
ąđĘĞ ĦČ ĦĤēĚĦĚđ ,"ĕĜĝĤđďĐ ĘđĠđĜđĚ"Đ ĘĘĎč ģĤ
ğĤĢĚ ĤģēĚĐ đĘĘĐ ĦđĔđĤĠĐ Ęė ĦČ .ĦģĕđďĚĐ ęĦ
ĦĞčđĜĐ ĦĠĝđĜĐ ĦđĘĞĐ ĐĕĠĘĥ ĦĘĘđė ĐĜđĚĦ ĘĘėĘ
600-Ę 300 ěĕč ĐĞĜ ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ ĘđĠđĜđĚĚ
.ĦđĞďĐ ĘėĘ ęĕĥĤĚ ęđėĝ ,ĐĜĥĘ ē"ĥ ěđĕĘĕĚ
ąĤĚ đĘĕĠČđ ęĕĥĤĚ ĤģēĚč ĤčđďĚ ěĕĞ ĦĕČĤĚĘ
ĐďđčĞ đĥĞĥ ęĕĤģđē ęĞ ēėđđĦĐĘ Ęđėĕ ĕĚ ĕėđ .ĞĕĦ
Ęĥ ĦđĕĢđĘđĒĤĘ đĘĕĠČ ęĕďĤđĕ ęĐĥ ďĞ Ħĕďđĝĕ Đė
Đĝē Ęĥ ģĕđďĚĐ ĤĕēĚĐđ ĦđĔēĥĚč ęĕĘĞđĠĐ ĤĠĝĚ
?ęĕĞĘđĦ ĦĘđĔĜ
ĐĜđĚĦĐ ,ĤĦđĕ ĔĞĚ ģĕĚĞĐĘ ęĕĘĕēĦĚ ĤĥČė ĘčČ
300 Ėĝč ęđĢĞĐ ĤĞĠĐ .ĤĞĤĞĦĐĘ ĐĘĕēĦĚ ĐģĢđĚĐ
ģĕĘďĐĘ ĤđĚČ Ĥčė ęĕĜďĚđČĐ ĕĜĥ ěĕč ē"ĥ ěđĕĘĕĚ
ĦđĕĐĘĚ ģđēĤ ĤĢđČĐ Ęĥ ĤģēĚĐĥ ĐĚđďČ ĐĤđĜ
ęĕĘĕēĦĚ ĤĥČė ĦďďēĦĚ đĒĐ ĐĜčĐĐ .ģĕđďĚ ĞďĚ
ĕė ĐďđĚ ē"đďĐ ěĐčĥ ęĕĚĞĠĐ ĤĠĝĚĘ čĘ ęĕĥĘ
ąĚĥ Ėė ĘĞ đČ ěďĚđČđ ĐėĤĞĐ ĘĞ ęĕĕđĜč ęĕĜđĦĜĐ
ĦČ ěđčĥēč ĦēģđĘ ČĘĥ ĦĕĜđĥČĤ ĐėĤĞĐ"č Ĥčđď
ąčēĚĐ ęĕĜĕĕĢĚ ęĕĚĕđĝĚ ęĕĚđēĦč ."ęĕĜđĦĜĐ ČđĘĚ
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