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 התעשייה המפלצתית של בעלי חיים נטולי חיים

  

לכן אני חייב ביחס מינימלי כלפי הפחותים , אך אני בן אדם, איני טבעוני, איני צמחוני

 .בעלי חיים, ממני

   .כולם מכירים את התנאים המחפירים בהם גדלים בעלי חיים
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בו אי , וכולאים אותן בצינוק קטן, חותכים את המקור בברזל מלובן, יודעים שלתרנגולות

פה או אלא רק לאכול סוג מזון לקוח מן האש, אי אפשר לפרוש כנפיים, אפשר לישון

 .מהפרשות בני אדם

וכל אלה  -, למרחב, לתנועה, יודעים שעגל המיועד לתת חלב הוא יצור רגיש הזקוק לאור

 .מנועים ממנו

 .יודעים שמאות מיליוני אפרוחים נהרגים על ידי כתישה או על ידי גז

אבל אולי לא יודעים שגם תנאי ההובלה הם לא רק בלתי אנושיים אלא גם בלתי 

יציבות הספינה : אמנם יש תקנות בינלאומיות לגבי הובלת בעלי חיים בדרך הים  .בהמיים

מזון , מחיצות שלא יפלו אחד על השני במקרה של תזוזה פתאומית, כדי לא לסכן אותם

 .טיפול וכולי, חיסונים, מתאים

בלים מיליוני בעל חיים סו  .במרבית המקרים אין תנאים אלו אינם מתקיימים, אך בפועל

לפעמים יש חום   .עקב כך נפצעים או מתים, הם נדחסים באופן נורא, בנסיעות ארוכות

, בלי מנוחה, בלי מים, הם נמצאים שם ימים ארוכים בלי מזון  .נורא בירכתי הספינה

 .בסבל ובפחד

כולל , מיליון כבשים למזרח התיכון 4אוסטרליה מייבאת כל שנה , למשל

, אחר כך  .כת חמישים שעות במשאית בלי חימום ובלי איוורורהדרך לנמל אור  .למדינתנו

במיוחד , הם נמצאים שם בתנאי צפיפות ולחות קשים  .יש נסיעה בים של כמה שבועות

אלף וזורקים אותם  44כל שנה מתים   .שכבשים מפרישים חום ואסור לצופפם

נתם מרוויחים שקל במדי)הצוות מורכב מפועלים פשוטים המרוויחים גרושים   .לאוקיינוס

אין צורך   .אינם מטפלים כראוי ואינם יודעים לטפל כראוי, (וכאן לא הרבה יותר, לשעה

לומר ששורר שם סרחון נורא עקב הפגרים הרקובים ושמחלות מדבקות עוברות ללא 

כל   .בסוף מורידים אותם בצורה אכזרית בעזרת שוקר חשמלי או מקל  .הירף מאחד לשני

מנקים את האוניה , כמובן  .לא היו מאמינים, לן היו רואים  .י הציבורזה מוסתר מעינ

איך אפשר  .מי השטיפה הם ממש שחורים מרוב רקב ולכלוך  .היטב כדי שלא ירגישו

 ?לשתוק לנוכח הסבל של אותם יצורים אומללים ולא להגן עליהם

ידול זו עמדת מתנשאת של עשירים שיכולים להרשות לעצמם תנאי ג: שמא תאמרו

 .יש אילוצים כלכליים שהבשר יהיה זול, אבל רוב הצרכנים, והובלה נוחים

, כל הבשר הזה אינו בריא, שמלמד בעיית ההתעמרות בבהמות, יש לדעת, קודם כל

 .מתנקמת בהוצאות רפואיות, ואותה אכזריות כלפיהם למען חסכון בכסף

יש   .דאג לבני אדם, חייםעד שאתה דואג לבעלי : נעלה עוד שאלה נוקבת, ולפני שנשיב

 .תטפל בהם, קודם  .בעולם אנשים שסובלים מעוני נורא ואיום

יש לדעת שיש הידרדרות קשה ביחס לבעלי חיים , אך יחד עם זה, בודאי שזה טיעון נכון

בגלל , אף ציביליזציה לא גרמה יסורים כה גדולים, בעבר  .במאתיים השנים האחרונות

מרגע , הנאנקים תחת סבל נורא, למיליארדים של בעלי חיים, הנימוק של הורדת עלויות

 .בעינוי של כל רגע ורגע, הלידה ועד המות

ללא , יצאה מכל פרופורציה, ההורמונלית, הכימית, המכנית, האלימות התעשייתית

הבעיה אינה , כאמור  .מושקע מאמץ אדיר להסתיר את האכזריות הזאת, וכמובן  .תקדים

בתנאים שבעבר היו מחשיבים אותם , אותו גהינם ללא הפסק אלא, רצח בעלי חיים

 .הפוכים לגמרי מהחיים הטבעיים של בעלי החיים, כמפלציים

 !?איפה הרחמנות

מיום  יותר בלי נסבל  המצב נעשה  .למכונה, למוצר, לחפץ, הופכים אותו מיצור חי

בצורה של חיים ומות לבהמה , אנו מארגנים לידה, כדי שנוכל לאכול בשר  .ליום

 .של עיוות טבע בעלי החיים, התעללות מתמדת
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גוזלים   .אך חומסים ממנו את החיים, הוא בעל חיים, כשמו  .בעל החיים חדל מטבעיותו

הורמונליים כאילו הוא , רפואיים, מכבידים עליו בטיפולים תעשייתיים  .ממנו את מהותו

 .חומר גלם

 .מאבדים ממנו את צלם הבהמה  .מהבה-מכונה או מכונה-בהמה: הפכו אותו למכונה

אלא גרוע   .אמנם עתה הוא לא מת  .וימת כל המקנה: זו המכה החמישית של עשר המכות

ואולי   .היה מאחל למותו, לו ידע להתפלל  .פגר בחיים  .גוויה גוססת  .מת-הוא חי  .ממת

 .הוא כן מתפלל באיזוהי דרך

אותו יצור שהפך למזון , ם מתהלכתאותה מעבדת ניסויי, והאדם אוכל אותו בשר מת

 .תעשייתי

זה מזכיר דברי קרל מרקס על הסחורה שהאדם צורך והמסתירה ממנו את כל הסבל 

כמה , אותו בשר טעים שאתה אוכל, להבדיל, וכך  .האנושי וכל הניצול האנושי שטמון בה

אין אל מי , אבל לבעל החיים אין אל מי לזעוק  .גסיסה, חרדה, דם נוטף, יש מאחוריו סבל

 .אין איך לצעוק אל המלך, אין איך למרוד, לפנות

זו לא   .אך לא במחיר כל כך הרבה אכזריות, מותר לאכול בשר, אינינו צימחונים, אמרנו

הנחשבת זניחה לעומת דרישות , מוסתרת, אלא אכזריות עקיפה, אכזריות מכוונת

 .ך הרבה בשראבל האמת חייבת להיאמר שאף פעם לא אכלו כל כ  .הכלכלה

, פרה תמיד היתה בעל חיים עדין  .אותה אכזריות גם הפכה את בעלי החיים לפראיים

תרנגולות פגועות   .בגלל שאין מגע אנושי אלא רק מגע מכונה, עתה היא נעשתה אלימה

ויש צורך לחתוך , לכן הן מנקרות אחת את השניה, בהרגשה רעה מתמשכת, במין שגעון

 .אוד מכאיבלהן את המקור באופן מ

 .לפעמים פחדים נוראים, בעל חיים סובל מפחדים, וזאת לדעת

 

 .שמע את הזעקה האילמת העולה מעולם הדממה של היצורים החיים, בן אדם, שמע

  

 

 על הפשע הנורא של הפגיעה בדמוקרטיה
  

, כל פגיעה בדמוקרטיה הקטנה ביותר, במדינתנו הקדושה וכן בשאר המדינות המערביות

כי מובן   .majesté-Lèse סטה'מג-לז, כפשע הנורא היותר נגד העם והמדינהנחשבת 

וכל , מאיליו שדמוקרטיה היא שיטת השלטון הטובה ביותר למספר הכי גדול של אזרחים

בעולמנו אנשים   .הכי מוסרי שבעולם, זה הכי טוב  .המרבה בדמוקרטיה הרי זה משובח

, כלומר הצו המוחלט, ורך להיותנמנעים להגדיר מוסרי בקנה מידה של מה שצ

, אלא הם משתמשים בקנה מידה תועלתני, Kant האימפרטיב הקטגורי של הפילוסוף קנט

, כלומר הטוב, John Stuart Mill ון סטוארט מיל'וג, Bentham ם'של בנת, תוצאתני

מקובל אצל , לאור זאת  .הוא מה שמביא הכי הרבה אושר להכי הרבה אנשים, המוסרי

, Axioma אקסיומה, זו הנחה ראשונית  .הדמוקרטיה היא הטובכולם ש

הבעיה היא שאף אחד לא הצליח להוכיח  .שאין חולקים עליה, Postulatum פוסטולטום

 .זאת

מה ההגדרה של , Terminology של טרמינולוגיה, יש בעיה של מונחים, קודם כל

לכל אחד הגדרה   .שהרי ההגדרות של דמוקרטיה הן כמספר האזרחים  .דמוקרטיה
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-דמוס: שנה 0044נשתמש בתרגום הביטוי היווני הזה מלפני , לכן כדי לפשט  .שלו

 .שלטון העם, Demos-Kratos  ,קרטוס

האם כמו בדמוקרטיה הישירה   ?כי כיצד יתבצע שלטון זה, בזה לא פתרנו כלום, כמובן

או שמא , הגרלה בה כל האזרחים לפי התור נבחרו למנהיגים על פי, של אתונה העתיקה

אך שוב נשאלת השאלה על פי איזו   .בה נבחרי העם הם השולטים, דמוקרטיה ייצוגית

או , Condorcet Criterium האם על פי תבחין קונדורסה, שיטה תתבצענה הבחירות

שהרי כפי   .Borda's Method או שמא שיטת בורדה, Shulze Method שיטת שולצה

 .םישתנו הנבחרי, שיטת הבחירות

האם דמוקרטיה אכן מביאה , ונבדוק למעשה, אך נעזוב ניתוחים תאורטיים מופשטים

, שוויון, חופש: המהפכה הצרפתית חרטה על דגלה .אושר להכי הרבה אנשים

ארצות הברית   ?האמנם בדוקרטיה אלה קיימים  .Liberté, Égalité, Fraternité אחוה

האמנם כך הוא   .With Liberty And Justice for All צדק, שוויון, חופש: חרטו על דגלם

 ?באמריקה

  

לכל אחד העדפות   .יש צורך בכללים של חיים משותפים  -דיקטטורה של הרוב :בעיה א

, לכן יש דיקטטורה של הרוב  .לכולםאבל אין פתרון שמתאים   .אישיות וצריך לחתוך

 Benjamin מן קונסטן'שוויצירי בנג-הפילוסוף הצרפתי  .ולמיעוט אין מה לדבר

Constant ,נתנו לעם , שוחרי חופש, אנשים בעלי רצון טוב: מסביר, לפני מאתיים שנה

בעלי כוח , כי הם ראו כיצד מספר מועט של אנשים או אפילו אחד, סמכות ללא גבול

ובמקום , לכן התמלאו כעס נגד בעלי הכוח ולא נגד הכוח עצמו  .השתמשו בו לרעה, עצום

 .הם העתיקו אותו למקום אחר, לבטלו

 Alexis De גם הפילוסוף הצרפתי אלקסיס דה טוקוויל, בערך באותה תקופה

Tocqueville ,החייב ליישר קו עם , שמדכאת את המיעוט, הזהיר מטירניה של הרוב

זה זרע הפורענות של הרודנות , הכל מותר, יהיה מי שיהיה, לשלטוןאם   .המדינה

גם כתב שרודנות הרוב היא אחת הצרות שיש להישמר , ון סטוארט מיל'ג. בעקבותיו

 .ממנה

  

, כיון שיש לתת לכל אחד זמן להתבטא ולהקשיב ולהגיב  -איטיות ההחלטות :בעיה ב

בהן נדרשות , במיוחד בעתות חרום, שגורם נזק לאומה, נוצר מנגנון איטי ומסורבל

 .החלטות מהירות

  

למה אין נותנים זכות בחירה לאלה שלא הגיעו לגיל   -האזרחים בורים לחלוטין :בעיה ג

--הם לא למדו גאו  .אבל גם המבוגרים הינם בורים .כי הם בורים  ?שמונה עשרה

אנרגיה , ולוגיהאיכות הסביבה ואק, כלכלה, פילוסופיה פוליטית ומוסרית, פוליטיקה

גאוגרפיה , היסטוריה, סוציולוגיה, תורת הכשלים הלוגיים, בריאות, וטכנולוגיה

 .הדמוקרטיה היא נצחון האמונות עממיות: התוצאה  .ופיזיקה

צריך , כדי למלוך: כבר הפילוסוף אפלטון ביקר את הדמוקרטיה הישירה של אתונה

ים הפשוטים מכריעים על פי רוב והאזרח, הצדק והטוב, ובמיוחד ידיעת האמת, חכמה

לדעתו השליט צריך להיות   .לכן מגיעים לשחיתות, אישיים שלהםבהתאם לאינטרסים ה

 .פילוסוף-מלך או מלך-פילוסוף

https://www.thoughtco.com/national-french-week-1368757
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למשל חבר מושבעים גם מושפעים על ידי הפנים של   -האזרחים אינם רציונליים :בעיה ד

כך רוב   .ציונליזציה למפרעואחר כך מבצעים ר, אם הוא חף מפשע או לא, המואשם

, אם הוא נראה רציני, הבוחרים מחליטים בעשירית שניה על פי מראה פניו של המועמד

ודאי ששיטה זו אינה מביאה דווקא   .אמין וישר, אחראי, מוסרי, אמיץ, מנהיג, מעמיק

 .אושר להכי הרבה אנשים

  

לאור זאת אין לדבר , צריך תמיכת העם  -תעתועי התקשורת והפוליטיקאים :בעיה ה

העיקר למשוך תשומת לב , אבל אפשר לומר שטיוות  .בנושאים מסויימים שהעם שולל

לגרות , לעורר, יש להגזים בחישובתם של נושאים המעניינים את הקהל  .וליצור פולמיקה

 .כל זה יוצר שיח פופליסטי דמגוגי קטסטרופלי  .Incentives ליזום, ולהסית

אך למעשה השלטון מעצב את דעת הקהל , רה וביקרה על השלטוןההמון אמור לבצע שמי

-הבלשן היהודי  .האליטה יוצרת את הסכמת ההמון בעזרת התקשורת  .לטובתו

  יש שהגדירו  .הרבה לכתוב על זה, Noam Chomsky האמריקאי נועם חומסקי

בכך שתחשוף לאומה את המידע , של הדמוקרטיה" כלב השמירה"אתתפקיד התקשורת כ

אך כולנו יודעים שיש מונופול פרטי או מדיני של   .כנושאים בעלי חשיבות כללית

וזאת בשלוש   .ויוצרת תפיסות עולם מעוותות, המבצעת מניפולציה על העם, התקשורת

-על, אינפורמציה-תת: כלומר, שטפון מידע ועיוות מידע, הסתרת מידע: שיטות

ון מידע היא שהאזרח המוצף הבעיה של שטפ  .אינפורמציה-דיס, אינפורמציה

 .בין אמת לשקר, אינו מסוגל להבחין בין חשוב לטפל, אינפורמציות

היוצרות , היא כלי בידי האליטות, במקום שהתקשורת תשמור על הדמוקרטיה, הקיצור

וכבר   .כך שאי אפשר לקיים דמוקרטיה אמיתית, כלים משוכללים של כזב תקשורתי

 .קסיסטית את תודעת הכזב שיוצרת התקשורתמר-ביררו לעומק באסכולה הנאו

  

כל אזרח בוחר מחנה ומגן עליו באורח לא   -דמוקרטיה יוצרת שחיתות :בעיה ו

כל , כל השקר,ובמפלגה היריבה , כל הצדק וכל היושר, כל האמת, במפלגה שלו  .רציונלי

, לינדמה שאזרח המעורה בפוליטיקה מתפתח באופן אינטלקטוא  .העוול וכל השחיתות

הדמוקרטיה סותמת את האינטלקטואליות . אבל המדעים המעשיים מוכיחים שזה להיפך

כפי שהסביר , כלומר אלימות עמדות וטמטום המחשבה, "חולגניות פוליטית"ויוצרת 

נגד , Against Democracy בספרו Jason Brennanזון ברנן'הפילוסוף האמריקאי ג

אי אפשר , פולריזציה, קרטיה יוצרת קיטובהדמו  .ו"שיצא לאור בשנת תשע, דמוקרטיה

 .כל הויכוחים הפוליטיים הופכים ללא נעימים, לשבת יחד ולברר נושאים מורכבים

  

הפועל עסוק בויכוחים פוליטיים משעממים המסיחים את   -מחיר יקר לעובדים :בעיה ז

, טיולים, הנאות כשרות, שהם פרנסה הגונה, דעתו מצרכיו האמיתיים

ויוצרת אצלו תחושה דמיונות , הדמוקרטיה מכריחה אותו להתעסק בפוליטיקה  .השכלה

 .כאשר באמת הוא מפסיד, שהוא מרוויח

שהיא מצג " דמוקרטיה הבורגנית"נגד ה Karl Marx כבר כתב קרל מרקס

אבל   .הדמוקרטיה הליברלית טוענת שהיא דואגת לשוויון פולטי של האזרחים  .כזב

השוויון הוא כולו   .ת בשליטה של הבורגנות על הפרולטריוןבפועל היא תומכ

הדמוקרטיה אינה   .את מחירי המוצרים, העם לא קובע את גובה המשכורות  .פיקטיבי

אך למעשה , כל הזכויות וכל החירויות הן רק תאורטיות  .מתקנת את הפערים החברתיים



 ו
 

אך מה   .פרטינכון שהחופש מגן על הרכוש ה  .מעבר להישג ידו של ההמון

כלומר בלי שאיכפת לו מאנשים , שאדם רשאי לעשות בו מה שהוא רוצה  ?פירושו

 .כלומר אגואיזם, בלי שאיכפת לו מהחברה, אחרים

ובכלל אין צורך לעשות קיטוב   .אין צורך להיות קומוניסט כדי להסכים עם זאת, כמובן

שהדמוקרטיה מסוגלת להטיב אך לא נראה   .האמת באמצע, בין קפיטליזם לבין קומוניזם

הרי אנחנו   .משמעותית את מעמדם של השכבות הנכשלות ולצמצם את הפערים  בצורה

להבטיח הכי הרבה אושר להכי הרבה , תועלתנית, יוצאים מנקודת מבט אוטיליטריסטית

 .אנשים

 -The Myth of the Rational Voter בספרו Bryan Caplan הכלכלן בריאן קפלן

Policies Bad Choose aciesDemocr Why  למה  -המיתוס של הבוחר הרציונלי

מסביר שהמחירים והסחורות שבשוק לא נבחרים , הדמוקרטיות בוחרות מדיניות גרועה

 Adam 'של אדם סמית" יד הנעלמה"הוא מדגיש שה, יתר על כן  .כלל באורח דמוקרטי

Smith לפגוע בשוק, לשבש אותהעלולה , והדמוקרטיה, פועלת די טוב ומאזנת את השוק ,

 .נזק שמיעוטי היכולת הם שישלמו אותו, ולגרום חוסר בשוק או אינפלציה

עצם השאלה מראה את הקיטוב . ודאי לא  ?דיקטטורה  ?אז מה אתה מציע: שמא תאמרו

הכשל הלוגי של   .חשיבה בשחור לבן  .או דמוקרטיה או דיקטטורה: השטחי שבחשיבה

כי בפועל המדינות לא דיקטטורה ולא   .מעמדות הבינייםבהתעלמות , שלילת האמצע

קרטיה , ידע -מיוונית אפיסטמון , Epistemocracy הן יותר אפיסטמוקרטיה  .דמוקרטיה

מומחים בכל מיני תחומים הם , כלומר בפועל  .ל"זון ברנן הנ'כפי שכותב ג, שלטון -

ח הפוליטי אצל כלומר רוב הכו, זה סוג של אוליגרכיה  .המנהלים את חיינו

 .מומחים קובעים בתחומים רבים, בפועל  .מיעוט

או שקובעים אלה , האם במתמטיקה יש הצבעה של ההמון  .יש בזה גם הגיון רב, כמובן

, טכנולוגיה, רפואה, אקולוגיה, אנרגיה, כלכלה: בתחומים רבים  כך הוא  ?שמבינים בזה

וזה מביא יותר מסקימיזציה של , האזרח הממוצע אינו קובע בכל אלה .חינוך, ביטחון

 .אדרבה יש לדאוג שהדמוקרטיה לא תתערב בכל אלה  .האושר הכללי

, טלאי על גבי טלאי, אז מתקנים את הדמוקרטיה, ל עולה"אך כל פעם שאחת הקושיות הנ

כלומר , או אפילו משנים את הדאונטולוגיה, או מעוותים את המושגים כדי להצדיק אותה

מנין שהדמוקרטיה : אבל תמיד נותרת השאלה הנוקבת  .ת כשלעצמהאת החובה המוסרי

ם ומיל שהמוסרי הוא 'גם על ההשקפה התועלתנית עצמה של בנת  .היא חובה מוסרית

, חירות, הנאה: מהו האושר -  יש לשאול השאלה הנוקבת, האושר להכי הרבה אנשים

אך גם   (.ג ו)ות הקודש ועיין מרן הרב קוק בספרו אור  ?ידיעה או אולי קדושה וטהרה

נותרת , על פי כל סוגי ההגדרות שלה, לאלה שמקבלים את ההשקפה האו טיליטריסטית

    .השאלה מנין שהדמוקרטיה היא הדרך לאושר של המספר הכי גדול

וכי ההוגים הגדולים שדברו על , כיון שאלו כיון שאלו דברים כל כך פשוטים: שמא תאמרו

 !?ואם כן כיצד תמכו בדמוקרטיה, לא ידעו כל זאת, םהמשטרים החדשים החופשיי

דמות , Emmanuel Joseph Sieyes וזף סייאס'למשל עמנואל ג  .גם זו אגדה אורבנית

צרפת אינה : הצהיר קבל עם ועדה ,הפכה הצרפתית ונציג המעמד השלישימרכזית במ

 .דמוקרטיה ולא יכולה להיות דמוקרטיה

אני בעד רפובליקה : ארצות הברית ונשיאה השני אמר מיוצרי, John Adams ון אדמס'ג

אכזרי ובלתי , שטוף דמים, טירני, חופשית ולא בעד דמוקרטיה שהיא שלטון שרירותי

 .נסבל
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, על שלטון העם על ידי העם ובשביל העם, לא דיברו על דמוקרטיה, במהפכה הצרפתית

גם בצרפת וגם , באותה תקופה הביטוי דמוקרט. אומה, חופש, עם, אלא על חוקים

דמוקרטיה עממית תוליד אי : אמר Sieyes אותו סייאס  .היה עלבון, בארצות הברית

 .יציבות ומהומות

הזהיר , ממנסחי הצהרת העצמאות של ארצות הברית, Elbridge Geny ני'ג' אלברירדג

מפני , יש להגן על החברה מפני עצמה: מפני הקללות של ההגמונית הדמוקרטיה

 .הדמוקרטיה

אלא דמוקרטיה , אותה דמוקרטיה של אתונה על ידי הגרלה לא שייכת היום, כמובן

בלי לדון כאן מה , כלומר שלטון הטובים, שהיא בעצם סוג של אריסטוקרטיה, ייצוגית

 .ההגדרה של טובים

 L'esprit בספרו המפורסם רוח החוקים, Montesquieu הפילוסוף הצרפתי מונטסקיה

des lois ,זה שלטון   .אבל בחירות הן אריסטוקרטיה, גרלה היא דמוקרטיהכותב שאכן ה

הבעיה היא שאותה אליטה היא בעצמה קבעה  -אליטה יותר מוכשרת מאחרים להנהיג 

 .זאת

של הכנסייה ושל המעמד , בצרפת היו נציגים של האצולה  .בעבר היתה כאילו דמוקרטיה

זו הזייה של   .אך הכל היה מכוון לחזק את המלך והכנסייה, השלישי

טען שהאזרח מעונין בדמוקרטיה ייצוגית כדי להיפטר מכל  Sieyes סייאס  .דמוקרטיה

 .מסחר שלו ובשאר ענייניו הפרטייםkהמעמסה הפוליטית למען יוכל להתמסר בחופשיות 

נשיאה , Andrew Jackson קסון'במטה קסם של אנדרו ג  ?אז איך הגיעה הדמוקרטיה

הוא הראשון שהכריז על עצמו דמוקרט   .לפני כמאתיים שנה השביעי של ארצות הברית

אך   .כך הוא גרף את קולות ההמון  .נגד האליטה, והגדיר עצמו כנציג האנשים הפשוטים

המפלגה הרפובליקנית שינתה   .כולם דיברו כן בארצות הברית, חמש עשרה שנה אחר כל

 .זמןפוליטי טרם  ינגזה תרגיל של מרקט  .את שמה לדמוקרטית

   -?מה הם כן רצו  .כי מייסדי הרפובליקה של ארצות הברית התנגדו לדמוקרטיה בגלוי

 .זה מה שהם כתבו בהצהרת העצמאות ובחוקה  .צדק, שוויון, חופש

אלא היא בליל תהו , אם כי אין לה שיטה ברורה, אך היום כל אחד טוען בשם הדמוקרטיה

דמוקרטיה זו התאבדות -לא  .סור לגעת בהשא, אבל זו מילה קדושה. ובוהו של רעיונות

הוא , אתה פוגע בדמוקרטיה .דיבור נגד דמוקרטיה הוא פשע נגד האנושות  .פוליטית

 .זה הטיעון הסופי שאין אחריו לא כלום, שמשתיק כל יריב פוליטי, עלבון האולטימטיבי

אבל יש , אינינו נגד דמוקרטיה  .זה לא הנושא  ?מה אתה מציע: אז שוב חוזרת השאלה

או , לא להפוך את הדמוקרטיה לאליל  .לזכור שיש עוד דברים בחיים וגם יותר חשובים

מיד מואשם בהטרדה על יד , שכל הנוגע בה, רכה ושברירית, ליתר דיוק לאלילה עדינה

 .כל ארגוני ההגנה על אותה דמות נשים חלשה

, של אנשי איכותאלא רוב , אבל אין זה רוב סתמי, בתורה כתוב לילך אחרי הרוב

אנשים עלאיים הם המרימים את כל החברה   .ולפעמים פוסקים כרוב חכמה נגד רוב מנין

, שתשים הדימוקרטיה אל לבה, וימים באים: "וכך כותב מרן הרב קוק  .למעלה למעלה

ועל פי , שאושר הכלל כולו תלוי בהדבקות הטהורה שיתדבק ההמון בכללו לאצילי הרוח

אורות " )וחייהן יתמלאו ענין, (ההמון)= גי הזכיות של הראשונים מדה זו יתרחבו חו

 (.הקודש ד תסו
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 פני הדור כפני הכותל

 .  הרב מרדכי ציון: רשם  .ברי הרב בתפילת מנחה בכותל הקדוםד]

 [יש מניין של תלמידי הישיבה המתפללים מנחה במקום, כל יום בהוראת הרב

  

 ,ששכינתו תשרה פהברשות רבונו של עולם שהחליט 

 ,גם גברים גם נשים, ברשות ציבור הקדוש שבא להתפלל

', השמים שמים לד"  .אנחנו נמצאים במקום הכי קדוש לא רק בעולם אלא גם ביקום כולו

יש מקום אחד בארץ המחבר הארץ , ובכל זאת  (.תהילים קטו טז" )והארץ נתן לבני ארץ

השכינה לא זזה ממקום המקדש , חרב גם אחרי שהמקדש  .וזה מקום המקדש, לשמים

 .המערבי  ומהכותל

לבנין   .לאט לאט אנחנו קמים לתחיה  .רבונו של עולם החליט להושיע את עמו', ברוך ד

 .הגאולה מגיעה קמעא קמעא  .כבר הגענו -לכותל המערבי , עוד לא הגענו -בית המקדש 

ויקרא כו " )מקדשי תיראוו" :כתוב בפרשת בהר  .אנחנו עומדים מול מקום בית המקדש

אלא ממי שהזהיר על , לא ממקדש אתה מתיירא: "אומרת( ו ב)הגמרא ביבמות   (.ב

אנחנו יראים   (.שם)ודין זה הוא גם בזמן שאין המקדש קיים , (יבמות ו ב" )המקדש

 .מורא מקדש שייך לא רק בתוך המקדש אלא גם מולו  .מרבונו של עולם

עכשיו הוא רק עת שמחה ולא ,עושה ישועה לעמו ' כיוון שדיש אנשים שטועים וסוברים ש

ח המפורסמת שמופיעה בהתחלת ספר "אלא מרן הרב קוק כותב באיגרת שע  .עת יראה

אדרבה השמחה צריכה , שהשמחה אינה מבטלת את חרדת הקודש, אורות התשובה

 .להגדיל עוד יותר את חרדת הקודש

כמו שעובדי עבודה , אותו למידת האדם יש אנשים שלוקחים כל דבר אלקי ומצמצמים

כדי , הם מקטינים למידת האדם, במקום לעמוד בחרדת קודש  .זרה למיניהם עושים

 .'לשמוע וכו, להבין, להרגיש

אדרבה יש . יש שרוצים להפוך אותם למידה אנושית , אותו דבר לגבי הכותל המערבי

יש הרבה   !הפכתי לאדם אחר: חילוני הגיע לכותל ואמר .להתרומם ולהתגדל בכותל

להיות במצב יותר עליון   והם באים לכותל כדי, רחוקי תורה שהם גם מכבדי התורה

 .ויותר נשגב

ולבוא , זכינו להתגדל, משום המקטינים  .ה הופך את הרע לטוב"פעמים רבות הקב

, והוא קדוש מקצה לקצה, הכותל הוא הקיר התומך של הר הבית  .להתפלל במקום הזה

 .צה הכי צפוני לקצה הכי דרומימק

הכותל , לפני מלחמת השחרור  .וכן הכותל, הדור לאט לאט גדל  .פני הדור כפני הכותל

עכשיו הדור גדל וגם הכותל   .במלחמת ששת הימים הוא גדל .היה קטן במקום צר

 .המגלגל אור בתוך החשוך, מי מבין את הנהגה האלוהית  .גדל

לדברים , הולך סתם בכל הזדמנות לכותל אלא באופן נדיר רבנו הרב צבי יהודה לא היה

וכשחזר   .רועד כפשוטו, הוא היה עומד ורועד מחרדת קודש מול הכותל  .עילאיים

 .עוד היה רועד שעתיים ,לביתו
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" מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים: "גם יעקב אבינו אמר

 (.בראשית כח יז)

כל   .ואנחנו קמים לתחיה בתוכה, הוא לא שכח את הארץ, עשה חסד רבונו של עולם

אנחנו עומדים במקום הכי קרוב שאפשר   .אבל יש מדרגות', מקום אפשר להתחבר לד

 .ובחרדת קודש' להתמלא באהבת ד, להתפלל כאן , למקום המקדש עצמו

 

 

 ומקדשי תיראו
  

אלא ממי שהזהיר על , אתה מתייראלא ממקדש "כמובן   (.ויקרא כו ב" )ומקדשי תיראו"

 (.שם)ודין זה הוא גם בזמן שאין המקדש קיים , (יבמות ו ב" )המקדש

  .אינינו נכנסים להר הבית, בגלל זה

אחינו היקרים הבאים לעיר : "ומרן הרב קוק היה מפרסם כרוז באופן קבוע לקראת החגים

ר של הכניסה למקום השמרו נא מהאיסור החמו ,ו מקרוב ומרחוק"קדשנו ירושלים ת

 ".המקדש והר הבית

ומה : "אמר מרן הרב –להיפך , יש טוענים שאם כך אנו מוותרים על בעלותנו במקום זה

הוא לא מיעוט זכויותנו ומיעוט קישורנו אל המקום , שאין אנחנו נכנסים לפנים מן הכותל

מובאת , אגרת" )אלא מפני רוב הקישור שלנו אליו ואל רוממות קדושתו ,הקדוש הזה

 (.004בספר כותלנו 

... כל החומרה הגדולה ההלכתית של איסור הכניסה אליו: "וכן כותב רבנו הרב צבי יהודה

במשהו בערך הבעלות הקנינית שלנו על שטח המקום הקדוש , פוגעת וגורעת, אינה נוגעת

 (.לנתיבות ישראל ב רפא" )בקודש הזה-והנאדר

צריך עוז וגבורה  , טוהר הבית בפרבכלל  ישראל-ויש טוענים שכלפי ארץ

שכבר חשש ממנה , טעות מפורסמת זו .  הולא יראה ופחד ואימה וחרד ויוזמה ושמחה

: שמודפסת בפתיחת ספר אורות התשובה, חח המפורסמ"מאוד מרן הרב קוק באגרת שע

אדרבה עליהם , לא באים לגרע כחוט השערה את היראה- אמת-שמחת, עוז-שמחת, שלוה

 .ותהלהגדיל א

, כה-היראה נמצאת בספר מסילת ישרים במדרגות העליונות של פרקים כד, ולא בכדי

 .והוא מתאר את יראת החטא הנוראה של אברהם אבינו ומשה רבנו

 .אלא אדרבה על ידי מורא מקדש, נגיע לבית המקדש, לא על ידי ביזוי הר הבית, זה הכלל

עניין  דגלה על שחרטה "שמורא מקד"ת תנוע קמה כמה יש לשמוח על שסוף סוף, לכן

 .של יראה מהר הבית וכניסה בו, הנשגב ז

 .ממקור המקדש, יקבל ברכת שמים, וכל מי שיתרום לו כסף

 .lemoramikdash@gmail.com.  9448-042-400 ,לפרטים

 

 

 

 התולים לחם בפחי אשפה ציבוריים

mailto:lemoramikdash@gmail.com
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 ?נכונה  האם זו דרך  .יש הנוהגים לתלות לחם בצידי פחי אשפה ציבוריים :שאלה

אלא , שקשה לעניות, יזהר מאוד בפירורין שלא יזרקם" :נפסק בקצור שולחן ערוך :תשובה

 ".יקבצם ויתנם לעופות

וכן . אדם המזלזל בפירורי לחם נענש מידה כנגד מידה שיהיה שמח לקבל פירורים ,כלומר

שהוא עיקר , אתה אינך מבין מה הערך של הלחם: לומר לאדם( פנחס רמו) 'זוהר'ב מוסבר

 .ואז תתחיל להבין, נסדר לך שתהיה עני, מזונו של האדם וחיי האדם תלויים בו

עם פרוסות אשר ' בית ההארחה וכו, קיבוצים, מה יעשו בחדר האוכל בישיבות ,אם כן

כי אין אפשרות לעשות חשבון , הרבה לחם וכן תמיד נשאר, נגעו בהן ולא גמרו לאוכלן

 ?מה לעשות עם הלחם הנשאר, מכיוון שאסור לזרוק לחם . מדוקדק של הכמות הנדרשת

כלשון , באופן כללי יש איסור להשחית מאכלים וכן להשחית ולקלקל כל דבר. 2:תשובה

בגדים אלא כל המשבר כלים וקורע , ולא האילנות בלבד(: "י, ו)ם בהלכות מלכים "הרמב

 ".עובר בלא תשחית, והורס בניין וסותם מעיין ומאבד מאכלות דרך השחתה

אמנם אם המאכלים קצת מקולקלים אין האדם מחויב לאכול אותם כדי לא לעבור על בל 

מי שיכול לאכול לחם שעורים : דעה( ב, קמ)ובדומה לזה מובאת בגמרא שבת . תשחית

ך הגמרא סותרת דעה זו ואומרת שאינה בהמש. עובר על בל תשחית, ואוכל לחם חיטה

, אין לאדם לאכול מאכלים שאינם בריאים, אם כן. נכונה מפני שבל תשחית של גופו עדיף

עיין פלא יועץ ערך )כי גם את גופו אין להשחית וזה חשוב יותר , כדי לא להשחית אותם

מצוה )' ךספר החינו'וכן ב". דרך השחתה"ם ברור שהאיסור הוא "ומלשון הרמב(. ספוק

 ".לא לעשות שום הפסד כגון לשרוף או לקרוע בגד או לשבר כלי לבטלה(: "תקכט

שאסור לאבד ביד פירורים שיש ( ב, נב)בעניין הלחם יש סוגיא מפורשת בגמרא ברכות 

כי זה משחית את , יוצא שאסור לזרוק לאשפה חתיכות בגודל כזית. בהם יותר מכזית

קפ )' חסד לאלפים'וכן בספר . חצי פרוסה בינונית בערך -ק "סמ 04כזית הוא . הלחם

". אבל להשליך אותם לאשפה כמו שנוהגים קצת עשירים ודאי איסורא עבדי(: "ד"סק

 .אפשר לזרוק אותו לאשפה, אם הלחם כבר הושחת ואינו ראוי לאכילה, כמובן

 האפשרות המעולה. א: ישנן כמה אפשרויות. נשאלת השאלה מה לעשות בכל הלחם הזה

או להכין פירורי לחם לטיגון או עוגת , כגון לחם מטוגן, היא לעשות מאכלים עם לחם יבש

לגבי לחם שהתלכלך או פרוסות . ב  .כמובן זה אפשרי רק אם הלחם נשאר נקי. 'לחם וכדו

אמנם . ברפת או במשק ילדים, האפשרות המעולה היא לעשות מהם מאכל בהמה, נגוסות

כי גם זה נחשב זלזול , שמאכל אדם אין מאכילים לבהמהנאמר ( ב, כ)בגמרא תענית 

משנה 'למשל ה. אבל ישנם חילוקי דעות בין הפוסקים אם כך נפסקה הלכה, באוכל

איתא בגמרא דרב הונא סובר מאכל אדם אין מאכילים אותו : "כותב( ק יא"קעא ס)' ברורה

ועיין במחצית . אמנם באליהו רבה מסתפק אם הלכה כרב הונא בזה, לבהמה או לעופות

. לכולי עלמא מותר, השקל שמצדד דאם אין לו דבר אחר להאכיל כי אם מאכל אדם

וקל וחומר בנידון שלנו שאין , "ואפשר דמשום זה נוהגים העולם היתר להאכיל לעופות פת

פחות טוב הוא לעטוף את הלחם בנייר והכי טוב . ג  .אפשרות להגיש את הלחם לאכילה

אלא , שעל ידי זה אין הוא מושחת בידיים, ולזרוק אותו כך לאשפה ,הוא בשקית ניילון

 .מעצמו



 יא
 

. אך נראה שיש גם יחס לפירורי לחם פחות מכזית, וכל זה שייך לפרוסות לחם בגודל כזית

בהתחלה חושב הייתי כי הצורך באיסוף פירורי לחם : אמר אביי( ב, קה)בגמרא חולין 

ומובא . מפני שקשה לעניות, שאמר לי חכם עד, שנותרו מן הסעודה הוא לשם ניקיון

המלאך שאחראי להביא עניות על , שהממונה על העוני, סיפור מופלא על אדם אחד

יום אחד . כי הוא היה מאוד זהיר בפירורי לחם, היה מחזר אחריו ולא היה מצליח, אנשים

כי נפלו , עתה בוודאי נפל איש זה בידי: אמר הממונה על העוני. סעד לחמו בין עשבים

עקר את , אחר סעודתו הביא מעדר. ואי אפשר לאסוף אותם, פירורים בין העשבים

אוי לי שהאיש הזה הוציא אותי מביתי : שמעו את הממונה שאמר. העשבים וזרקם לנהר

אף על פי שמותר לאבד פירורין שאין (: "ד, ח קפ"או)' שולחן ערוך'וכך נפסק ב. לשווא

מכאן . נכון הוא שהאיש הזה זרק את הפירורים למים". יותמכל מקום קשה לענ, בהם כזית

והעיקר הוא לא לזרוק , שפירורים פחות מכזית מותר לזרוק למים', משנה ברורה'מסקנת ה

(. י"ש קפ סק"עיי)אלא לסלק אותם דרך כבוד , אותם על הרצפה בביזיון לדריסת רגליים

אותם ולהניח אותם במקום  מי שרואה מאכלים מונחים על הארץ צריך להרים, כמו כן

 (.ק יא"ב קעא ס"מ)מכובד 

כל האמור לעיל הוא לגבי הסדרים במטבחים ציבוריים בחדר אוכל ובמלון שאין אפשרות 

וכן אין אפשרות לבשל בדיוק את , לפקח על כל אחד ואחד שיגמור את כל האוכל שלו

ולא , לא לבזבז כלוםמוטלת חובה , אבל באשר לכל יחיד ויחיד. הכמות הנצרכת ולא יותר

אם אינו מתכוון , ובשביל ברכת המוציא. כך יוסיף-ייקח אדם לצלחתו אלא קצת ואחר

ואחר כך , יחתוך חתיכה אחת בצורה נקייה ויחזיר את העודף לסל, לגמור את כל הפרוסה

כמובן אצל ילדים קשה . ובייחוד יש להיזהר לא לתת לילדים יותר מדי אוכל. ינגוס בלחם

, אבל למבוגרים ולילדים גדולים אין שום סיבה הלכתית, נוע לגמרי בזבוז אוכלמאוד למ

 .שמתירה לקלקל אוכל, מוסרית וחברתית, דתית

שהוא כדי ללמד , שורש המצוה ידוע(: "שם)לגבי מצוות בל תשחית ', ספר החינוך'מתוך 

יק מכל דבר ונרח, תדבק בנו הטובה, ומתוך כך; נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו

אוהבים שלום ושמחים בטוב , וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה; רע ומכל דבר השחתה

ויצר עליהם בכל , ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, הבריות ומקרבים אותן לתורה

ולא כן ; יצילו כל דבר מהשחית בכל כחם, ואם יוכלו להציל; אבדון והשחתה שיראו

במידה ': והמה משחיתים את עצמם, שמחים בהשחתת עולם, הרשעים אחיהם של מזיקים

וכעניין שכתוב , בה הוא נדבק לעולם: כלומר, (ז"א מ"סוטה פ)' בה מודדין לו, שאדם מודד

זה ; נפשו בטוב תלין לעולם, והחפץ בטוב ושמח בו, (ה, משלי יז)' שמח לאיד לא ינקה'

 ".ידוע ומפורסם

  

 :העולה להלכה

. ולתכנן מראש כמה הוא מתכוון לאכול, ל לגמור את כל הלחם שלקחעל כל יחיד מוט .א

 .וכן שאר מאכלים

כגון פירורי , יש להשתדל להחזירם לשימוש חוזר, במטבח ציבורי שיש בהכרח עודפים .ב

אם אי . יש לתת את הלחם הנותר לבעלי חיים, אם אי אפשר. אם אפשר, לחם לטיגון
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ולזרוק אותו כך , ניילוןב, אפילו פרוסות קטנות ,יש לעטוף את כל הלחם שנשאר, אפשר

 .דרך כבוד

 [מב יא מתוך הפירוש על קצור שולחן ערוך]

 

 

 ארגיש פגוע, אלימות רכה או אם לא תעשה כרצוני

  

שהזולת מודע לכך בין  בין, הרבה דרכים יש כדי לכפות התנהגות על הזולת נגד רצונו

 ,אם לא תעשה כך וכך: היא לומר לו אחת הדרכים המאוד מתוחכמות  .שאינו מודע

ואז חברו שהוא אדם רגיש עדין ומוסרי , ארגיש פגוע, או לא תעשה כך וכך, ארגיש פגוע

 .נחסם

, או אם לא תבוא לחתונה שלי  .ארגיש פגיעה, אם לא תצביע עבורי לתפקיד פלוני: דוגמה

אם את , י היקרהאו אשת  .אתה פוגע בי, או אזרחית, או רפורמית, שהיא גבר עם גבר

 .ואני פגוע, מתלבשת כך וכך

כלומר , יתר עּותאנשים רבים מגיבים בפגי, עלינו' בחסדי ד, עקב הטבת תנאי החיים, אכן

אם הדברים אינם כפי   .האדם דורש מהמציאות שהכל יהיה כרצונו  .בפינוק רגשי

וגל להתמודד הוא כבר אינו מס  .תסכול וכדומה, מועקה, הוא חש אכזבה צורבת, שציפה

אז הוא מפצה את   .כאילו המציאות כולה בנויה אך ורק עבורו, עם מצבים בניגוד לרצונו

הפעלת לחץ עליו על ידי   או, כעס על הזולת המזדמן, סמים, אלכוהול, עצמו על ידי בכי

  .מה שהוא סוג של אלימות רכה, שמציג את עצמו כפגוע

עליו להיות   .הדרך של האדם הנורמלילא זו הדרך של התורה ואפילו לא , כמובן

בהיות מסתכל על , הוא כבר לא ילד קטן שאינו מסוגל להלום כל דבר נגד רצונו  .גיבור

שהרי עדיין קטן , וכמובן אי אפשר להאשימו, מתוך מבט אנוכיי, עצמו כמרכז העולם

 .עליו להיות גיבור, אך מגיל בר מצוה  .הוא

שתמשים בחולשה הפסיכולוגית של הפגיעות כמכשיר ומ, אבל יש מוסיפים חטא על פשע

זו טקטיקה ערמומית של   .עּות מדומהבין שזו פגי, אמיתית עּותבין שזו פגי, מניפולטיבי

 .של סחיטה רגשית, מניפולציה רגשית

חברו לא   .מאוד נפגעתי מדבריך: פעם שמעתי מניפולטור פסיכולוגי כזה אומר לחברו

זו שיטה נלוזה של : יפה השיב  .אוד נפגעתי מזה שנפגעת ממניואני מ: נשאר חייב והשיב

 .סתימת פיות

כלומר הבינה הטבעית והמוסר הטבעי , כל זה שייך לדרך ארץ שקדמה לתורה

 .חיה ותן לחיות: ון סטוארט מיל על החרות'רמי בנטהם וג'עיין ג  .הפשוט

 

 

 עשרת הדברות לטרמפיסט

לאישה , קיים מצוות חסד וכבוד ותן להיכנס לפניך -גם אם אתה ראשון בתור . קדימה. א

אל ? ומה יהיה איתי: אל תגיד. או תלמיד חכם, או זקן, או אישה בהריון, עם ילדים קטנים

 .ותמיד טוב שיהיה לך לב טוב, יבוא תורך, תדאג

כבר היו : זכור. אל תעלה לפני שאתה בטוח מאה אחוז שהנהג אינו ערבי. טרמפ בטוח. ב

לא די שהנהג , ואם את בת. עם זקן וכיפה, עם ערבי מחופש ליהודי, ם של רצחמקרים רעי



 יג
 

כבר היו מקרים רעים גם על ידי אדם עם : זכרי. יש להיות בטוח שהוא אדם הגון, יהודי

 .לכן סעי רק אם את מכירה אותו כאדם הגון או שהוא נוסע עם אשתו וכדומה. כיפה וזקן

. בסדר, אם אישה יושבת כבר אחורה. ית אם יש מקוםשב אחורנ, אם זו נהגת. צניעות. ג

 .אל תיכנס ותידחק עליהן, אם שתי נשים יושבות אחורה

אלא הודיע אתה לאן אתה . אין זה עניינך? לאן אתה נוסע: אל תשאל את הנהג. נימוס. ד

מה  -אם יציע מעצמו . ודאי אל תבקש מהנהג שיסטה ממסלולו עבורך. מעוניין להגיע

 .טוב

איננו קבצנים . בכלל שקול היטב אם לנסוע בטרמפים וליהנות מן הזולת. הטרחה. ה

רק אם נתקעת . קח איתך כסף וסע באוטובוס, לכן. החיים על חשבון אחרים כמו עלוקות

 .במקום שאין תחבורה ציבורית או שיש לחכות לה שעות רבות

הרי הם נותנים לך  .אל תיסע –אם הוריך מתנגדים שתיסע בטרמפים . כיבוד הורים. ו

אמנם אתה כבר גדול ומן הדין אינך חייב להיות זהה להם במחשבותיך . כסף לנסיעה

עליך לוותר להם לפנים ', מה בכך'אבל הפוסקים אומרים שבדברים של , והתנהגויותיך

כי גם הם עושים עבורך דברים רבים לפנים משורת הדין שאינם ? וזאת למה. משורת הדין

אל תהיה כל כך קמצן , לכן אתה. אלא מפני שהם דואגים לך, ל פי ההלכהמחויבים בהם ע

: נאמר. אלא עשה לפנים משורת הדין כלפיהם, וכפוי טובה לתת להם רק מה שאתה חייב

, ור בפני עצמךכשתהיה עצמאי ותג. נהג מן הדין לפנים משורת הדין בתור יחס חוזר

 .ךתתנהג כאוות נפש

הוא רוצה שקט נפשי . זה מפריע לנהג. רך בשעת נסיעהאל תדבר עם חב. שב בשקט. ז

זה מפריע , אל תדבר בטלפון סלולארי, כמו כן. אל תדבר אפילו בלחש. בזמן הנסיעה

 .ואז דבר בקיצור ובלחש, בקש רשות מהנהג, וזה ממש הכרחי, אם אתה חייב לדבר. לנהג

היא עלולה , הדלת אל תדפוק את. אני מתבייש להעיר על כך –אל תלכלך . ניקיון. ח

אפילו אל תבקש רשות , כמובן אל תעשן. גם על זה אני מתבייש להעיר –להתקלקל 

 .לעשן

זו בעיה שלך שעלית לטרמפ . אל תעיר לו, אם הנהג נוסע כמו מטורף. בלי הערות. ט

הוא . אך הוא לא מינה אותך אחראי להטיף לו מוסר, בודאי שהוא לא בסדר. ברכב שלו

אך לא הרשה לך לחדור לחיים , ס לרכב שלו שהוא כמו הבית שלוהרשה לך להיכנ

ששינית , ונמק באיזושהי אמתלא, רד באמצע הדרך, אם הנסיעה מסוכנת. הפרטיים שלו

 .בלי לפגוע בו, תכנית
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