
  נון-יואל בן

  לחשב מסלול מחדש

חודשי ירח, ושנת שמש (עם מנגנון לעיבור  –מכל העמים העתיקים, שהחזיקו בלוח כפול 

רוב העמים הלכו אחרי לוח השמש הרומי, והמוסלמים  –שנים), נשארנו רק אנחנו לבדנו 

אבל  .הרבה יותר פשוט לחשב את מועדי השנה בלוח אחד פשוט , כיהלכו אחרי הירח

מבטאים אמת יותר אם הם במיוחד וסיבוכים,  יםמורכבחיים אנחנו יהודים, שאוהבים 

   –שלמה ויותר מקיפה, מכמה זוויות ונקודות מבט 

  אם אפשר לעשות משהו באופן פשוט או מסובך, איך עם ישראל ינהג? 

ותר לכן, 'ראש השנה' אצלנו חל פעמיים, בניסן ובתשרי, שני חודשי הירח שקרובים בי

הטבע מתחדש עם בריאת העולם לקראת עונת הגשמים  –לשוויון יום ולילה לפי השמש 

  כרון יציאת מצרים.יוהזריעה, ואילו ההיסטוריה שלנו מתחדשת באביב עם ז

, אנו ניצבים מול נקודת מוצא נדירה, כאשר התאריך של שוויון שע"חתת הבהתחדש שנ

א' ראש החודש הירחי של ראשית השנה ( בדיוק) הוא 21.9יום ולילה בלוח השמשי (

צפינו  תשרי). שני עדים היו לנו בחודש האחרון על קרבה נדירה זו ל'קו האפס', באשרב

החודש הנוכחי, ובאמריקה צפו בליקוי מלא של  ראש בליקוי חלקי של הירח לפני מולד

  השמש, ביום הירח המלא.

, כל אחד בעולמנו לול מחדשנו לחשב מסכולזו הזדמנות קוסמית נדירה, שקוראת ל

  –, עם ישראל בארצו תוך זה במיוחד, אבל בתחומוב

  ברוך ה', יש לנו מדינה בארצנו!

רוצים ביטחון וגם  –קיבוץ גלויות של 'חוק השבות', של לא מדינה רגילה, אלא מדינה של 

רוצים התפתחות  –רוצים שלום, על אף הסתירה היסודית בין ביטחון, לבין שלום 

רוצים השקעות בתשתיות, וגם רוצים  –, וגם רוצים פריחה תרבותית ורוחנית תכלכלי

      –השקעות בחינוך, בבריאות וברווחה, אף שהמשאבים מוגבלים 

מיליארד שקל  116 להשקיע ה מביא לממשלה הצעהראש הממשלה, אתמכובדנו 

להון  האלהמיליארדים להעביר חלק מה –לחשב מסלול מחדש  אני קורא לךבתשתיות, ו

  – האנושי, שהוא התשתית החשובה ביותר

תעביר אם  – מצוקהאל תוציא אותם בפיתרון דחוק של תקשיב לזעקת הנכים, ו .1

, שתלם, זה יחזיר את ההשקעה בגדוליזה  ,לתשתית האנושית יםמיליארד כמה

 .כי אנשים שחיים בכבוד מגדילים את הצמיחה במשק

תשנה את חוקי הביטוח הלאומי, האוסרים (בהיגיון עקום) על מקבלי קצבה  .2

רבבות מקבלי קצבאות אינם עובדים כדי לא  –לעבוד, ליצור ולחיות חיי רווחה 

תחזיר אותם למעגל עבודה וייצור,  להפסיד את קצבת הדחק שהם מקבלים.

לא יגדל,  תקציב הביטוח הלאומי –והכנסה עד גובה סביר לא תבטל את קצבתם 

 אבל מקבלי קצבאות יוכלו לחיות בכבוד. 

מאות אלפי עובדים אינם מצליחים  –תעלה את שכר המינימום בצורה מכובדת  .3

זה  – יעלו הייצור והצמיחהוכך יקבלו בכבוד, יקנו יותר,  –לעמוד על רגליהם 

 ישתלם.



שהופך למיליון ₪, תעצור את העושק שנקרא 'קנסות פיגורים', חוב של מאה אלף  .4

ריבית נשך מרושעת, שמביאה המוני חייבים אל ווחצי תוך כדי מאבק משפטי, 

רוב החובות האלה,  –ההוצאה לפועל, ומוציאה אותם ממעגל העבודה והייצור 

חזקים,  שלא ניתן לפרוע אותם הם רק בסיס להסדרי חוב שמטיבים עם

 ומתעמרים בחלשים.

תשקיע בעידוד עבודה מהבית למי שיכול, כדי להוריד רבבות נוסעים מהכבישים  .5

הרווח  –בשעות העומס, להקטין את הפקקים, ולהעלות את פריון העבודה במשק 

 מתנקם בפריון העבודה בישראל. ,שהמדינה מרוויחה משרפת דלק בפקקים

כי רוב  ,, ואין צורך למנות עוד ועדותת האנושיתבתשתייש עוד דוגמאות רבות להשקעות 

  הנתונים ידועים ולא מסובכים.

ימי התשובה פחות בלזמן קצר, לח הצידה יהנלחשב מסלול מחדש פירושו גם ל

את החקירות ואת המשפטים המתנהלים ב'חבר המושבעים התקשורתי', והרחמים, 

  אומי.מנהיגות ראויה במרחב המוסרי, החברתי והל ותגללו

מהלך כזה מתבקש מאד דווקא כעת, כאשר שנה מתחדשת פותחת מרחבים חדשים, 

  .שםונזכה כולנו לעמוד מול משפט האמת ביושר ובצדקה, לשנה יותר טובה, בעזרת ה

  


