וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הּוא יִ ּו ַָדע ַל ה' ֹלא יוֹם וְ ֹלא לָיְ לָה וְ הָ יָה לְ עֵת עֶ ֶרב יִ ְהיֶה אוֹר:

קוֹל הָ ַרעַ ם מס'  748התשע"א
כמה צריך לעלות קוטג'?
החיים על פי ההלכה ,שכל כך מפחידים אותנו ממנה
מלחמת העולמות :מאז בריאת העולם ועד היום
התפתח העולם מבחינה כלכלית מסחר החליפין (סחר
חליפין הינו החלפת מוצר תמורת מוצר (עיסקת
בארטר) .סחר חליפין הוא הסחר העתיק ביותר בעולם.
בסחר זה אנשים החליפו מוצרים שייצרו או נכסים שהיו
בידם ,תמורת מצרכים או נכסים של אנשים אחרים .כך
למשל רועי צאן החליפו בשר וחלב עם איכרים שגידלו
פירות וירקות .דרך המצאת הכסף ועד לתקופתנו
כאשר במאה שנים האחרונות (בעיקר) התחלק העולם
לשני גושים כלכליים בעלי תפיסות שונות ,הגוש
הראשון הגוש הקומוניסטי היה בעל תפיסה כלכלית
מדהימה של שוויון לכול! כלומר כולם שווים אין עשירים
ואין עניים ולאחר כמה עשרות שנים השיטה הזו פשטה
את הרגל הרעיון היה מעולה אבל בלתי ניתן ליישום
מול השיטה הזו קמה השיטה הקפיטליסטית שדגלה
בחופש מוחלט של הכול כולל הכלכלה המבוססת
בעיקרה על הזכות של פרטים וקבוצות לבעלות פרטית
על הרכוש ולשימוש בו באופן חופשי ,תוך הסתמכות על
שמירת זכויות הקניין .והנה בזמן האחרון מתחילים
לראות איך גם שיטה זו מתחילה להתפורר (השבוע
שמעתי דיון ברדיו על פשיטת הרגל של הקומוניזם
והקפיטליזם ומה עושים הלאה? וכאן התשובה לשאלה
במאמר) אנו מתחילים לראות כי עם כל היתרונות
בשיטה הזו יש גם חסרונות רבים כאשר ההון בעולם
מגיע לפחות ופחות אנשים והעוני מתחיל להתפשט
יותר ויותר קחו לדוגמא בארץ  81משפחות שולטות על
 09אחוז מההון במדינה אתם מבינים? שאנחנו חושבים
שאנחנו עצמאיים אבל אנחנו בעצם עבדים בשר
תותחים של העשירים שפשוט חולבים את הציבור
ומעסיקים אותו סביב הנקודה איך לשרוד!! זוגות
צעירים לא יכולים לקנות דירות המשפחות הללו קובעות
לנו כמה יעלה הדלק כמה יעלה הלחם כמה יעלה
הקוטג' וכן הלאה ומה יהיה בסוף? כבר ראינו תופעות
כאלו בעבר במהפכות כאשר מגיע שלב שבו ההמון
תולה את העשירים בכיכרות בקולות צהלה כמו למשל
במהפכה הצרפתית שסיסמתה היית "חירות ,שוויון,
ואחווה ".והסתימה בהוצאות להורג פומביות והמוניות
ועריפת ראש המלך לואי ה  81שלא מזמן פורסם
שמצאו את הראש שלו באחת מעליות הגג באנגליה.
ומי שיבחן את הסיבות למהפכה הצרפתית יראה כי
מחיר הקוטג'\לחם היה הקטליזטור למהפכה .ואנחנו
היום עומדים בתחילת המהפכה השלישית והאחרונה
ולמה אני מתכוון? בתוכנית הרדיו שבנו בה על
התפוררות הקומוניזים והקפיטליזים הם דברו על כך
שחייבת לצמוח שיטה כלכלית חדשה כי השיטות
הקימות לא נותנות מענה ראוי.
ואכן הם צודקים יש שיטה כלכלית שנותנת מענה לכול
החולאים של השיטות הכלכליות שהיו עד היום .ומה
היה עד היום?
ראיתי לפני מספר שנים סרטון מעניין שמבהיר את

הנקודה העיקרית של החיסרון של השיטה בסרטון
רואים אדם נכנס למוסך עם רכבו והמוסכניק
מגיע אליו ושואל "כן
בחור מה העניין?" לא
יודע עונה" ,האוטו לא
מניע לי" תפתח מכסה
מנוע ,תן סטארטר,
הנהג מנסה לתת
סטארטר והרכב לא
נדלק ,המוסכניק קורא
לו החוצה מהרכב ואומר לו בא בא תראה תשמע הלך
לך כל הדיסטרביוטר הלך לך פקונג ראש כל האגן שמן
אני אשים לך חדש תסתכל בוא בוא תראה פה זה
הדיסטוביוטר כל הכבל שלו הכול רקוב כמה זמן לא
עשית לו טיפול? טוב אני צריך להחליף לך את הכול
אחרת תוך חודש חודשיים ילך לך מנוע ואז הסיפור
סיפור נהיה לך! פייי יאללה אומר הנהג בעצב כמה זה
עולה לי? לא יודע עונה המוסכניק פותחים ורואים!!
ואז מצלצל הטלפון אצל הנהג והוא אומר למוסכניק
חכה רגע "כן" הוא
עונה לטלפון זה דני
תשמע
החשמלאי
הלך לך פה כל הגוף
בדוד אני
חימום
צריך להחליף לך
עכשיו גוף חימום
טרמוסטאט ושייבות
אם אני לא מחליף לך את זה תוך חודשיים הולך לך כל
הדוד ואז נהיה לך סיפור סיפור! פייי יאללה כמה זה
עולה לי? לא יודע עונה החשמלאי פותחים ורואים!
חכה רגע אומר החשמלאי יש לי ממתינה.
הלו ,דויד נשמע קול מהצד השני של הטלפון זה אבי
המתווך דירות מצאתי
לך בובה של דירה
חייב
אתה
אבל
להוסיף פה  859דולר
לחודש לה זה מיזוג
מרכזי קח את זה
למה המצב היום על
הפנים וזה מציאה
טוב עונה דויד החשמלאי בחוסר רצון יש לי בררה טוב
סגור לי את זה יאללה ביי .ואז מצלצל הטלפון אצל יוסי
והמתווך
המכונאי
אומר לו יוסי תשמע
מצאתי לך שוכר
לדירה אבל מה הוא
כך
על
מתעקש
שתשים לו מיזוג
מרכזי לא אכפת לו
להוסיף איזה 859
אוייששששש
דולר
מחזיק את הראש המכונאי בחוסר אונים ממשיך ואומר

לו המתווך תקח את זה למה המצב על הפנים וזה
מציאה טוב אומר יוסי המכונאי מה אני יעשה? טוב נו
תסגור לי את זה מנתק יוסי המכונאי ואז אומר לו הנהג
טוב תקן לי את זה אין לי מה לעשות אבל שיהיה היום
אהה? לא יום לא היום אין סיכוי עונה לו המכונאי למה
זועק ביאוש הנהג אני לא עובד היום לה יש לי כאב
שיניים היום אני הולך למות!! מה כאב שיניים אומר
הנהג אני רופא שיניים תפתח תפתח את הפה
המכונאי פותח את
הפה והרופא אומר
לו ואייי ואיי ואיי ואיי
צריך
אני
ווייי
להחליף לך פה 3
טוחנות שני גשרים
אחת
ושן בינה
אחרת הכל ירקב לך
ואז זה סיפור סיפור.
ואיי כמה כסף זה שואל המכונאי? לא יודע אומר הרופא
שיניים פותחים ורואים ,פותחים ורואים!! זה
הסיפור\משל ומה אנחנו רואים כאן?
שלב ראשון בהתפוררות הכלכלה מתחיל בכך שבשיטה
הקפיטליסטית הפכנו את החיים לבעייתיים מאוד כי אם
לפני עשרות שנים הייתה מודה שלכול דבר קראו כך:
קְ ֵר ָפלְַך קָ ְרטֹו ָפלְַך קניעדלך וכולי ,כלומר הכול לֵ ָך הכול
בעבור האחר!! והיום מה קורה לנו? אנו אומרים קרמלי,
ביסלי ,כלומר הכול שייך לי .הכול בשבילי .אני ואפסי
עוד .והאחר לא נחשב כלל.
ובמצב כזה של חוסר התחשבות בזולת כל אחד כמו
חיית טרף מנסה לאכול הכול ולא להשאיר לאחר ולכן
אנחנו הופכים את החיים שלנו לבלתי אפשריים כי אם
המוסכניק "קורע את רופא השניים כי המתווך קורע את
החשמלאי שקורע את רופא השיניים שקורע את
המוסכניק שקורע את רופא השיניים וכך המחירים
עולים ועולם ונוצר מעמדות של טורפים עשירים
ונטרפים העניים כי אין בררה אחרת אם לא תיקח לא
יישאר לך!!!! זה מצד אחד כאשר אנחנו עוברים על
הדיבר בתורה "ואהבת לרעך כמוך" וכשאין חינוך ואין
תרבות כמו שמלמדת אותנו התורה אז אדם לאדם
וככה מתחילה המהפכה קחו לדוגמא (וכאן אני
זאב,
מייעץ לעשירים ל  81המשפחות בעלי  09%מההון
במדינה) מחיר הנפט לפני כעשרים שנה היה  85דולר
לחבית ובמחיר כזה לא היה שווה לעולם לעבוד ולפתח
ולשלם כסף רב על תחליפי הנפט כמו אנרגיה סולרית
וכולי כי פיתוחים כאלה עולים מליארדים ואם יש לך נפט
בזול אז למה שתשקיע על רכב חשמלי?
והנה תאוות הבצע של מפיקות הנפט עלתה ועלתה
ואיתה מחיר הנפט שהגיע לשיא של  859דולר לחבית
ואז העולם מחוסר ברירה החל לפתח תחליפי נפט
מתירס ואנרגיה גרעינית וסולרית והנה היום כשמפיקות
הנפט התחילו לגלות כי אוטוטו העולם מצליח להפטר
מהנפט וליצר אנרגיה מגלי הים ומהשמש ולשפר את
הכורים הגרעיניים החלו להבין שם כי הם עומדים
לשתות את הנפט שלהם כי עוד מעט צריכת הנפט
תקטן מאוד ישבו לפני כחודש מדינות המפיקות את
הנפט ובראשן סעודי והחליטו להוריד את הנפט למחיר
שבו לא יהי כדאי יותר לפתח אנרגיות חליפיות אבל

רבותי זה מאוחר מדי להן המהפכה לא תעצור בשלב
זה .ולכן אני מציע במאמר מוסגר לבעלי ההון במדינה
(כי נפט במקרה שלכם זה דמכם) שבו ביחד ותורידו
את המחירים לרמת רווחיות כזו שגם תרוויחו וגם העם
יתחיל לחיות בכבוד ורוצים לדעת איך?
כתוב במנחות דף עז עמוד א :אין מוסיפין על המדות יותר
משתות ,ולא על המטבע יותר משתות ,והמשתכר לא
ישתכר יותר משתות .מאי טעמא?
אומרת הגמרא כי כל עסקה שנעשתה ביותר משתות
(שתות  8..5%או  ) 09%העסקה מבוטלת ממשיכה הגמרא
ואומרת כי הסוחר לא ירוויח יותר מ  8..5%כלומר
בלשון הגמרא שתות .עכשיו תראו מהלך כלכלי מדהים,
בסיפור שהבאתי למעלה התיחסת בעיקר לצד החברתי
עכשיו נתיחס לצד הכלכלי ,כאשר כל אחד מנסה לשדוד
או בלשונינו היום לקרוע את האחר נוצר מצב שבו החזק
שולט כמו בגונגל כי אם אתה זקוק לרופא או למכונאי
הוא פשוט ינצל את המצב וינסה להרוויח כמה שיותר
ואז זה כמו גלגל כי כאשר המכונאי יצטרך לחנווני הוא
יעשה מיד חשבון כי בעתיד הוא יצטרך את שרותי
המכונאי שקורע אותו או הרופא או החשמלאי ולכן הוא
חייב להתגונן ומעלה את הרווחים שלו למכסימום וכך
נוצר מעגל של התיקרויות שהחזקים מתחזקים יותר
עכשיו שימו לב אם כולנו
והחלשים נחלשים יותר
נעבוד על מתח רווחים של  8..5%ולא מאות אחוזים
אנחנו נגלה עולם מדהים עולם שויוני יותר וקל יותר
לחיות כי אז לא יהיו מתעשרים כמו  81המשפחות
השולטות ב  09%מההון שלנו ומצד שני מיכל של 099
גרם קוטג יעלה  0שקלים בלבד ולחם יעלה  8שקל ולא
יהיו עניים וילדים רעבים ומחירי הדירות יהיו במחירי
עלות ועוד  8..5%לדוגמא היום מחיר עלות של  8מטר
בניה הוא כ  $599כלומר בחשבון גס  ₪ 0999כך
שדירה של  899מטר צריכה לעלות  ₪ 099999ועוד
 8..5%מה אתם אומרים על עולם כזה? וזה לא הכול
בקול הרעם  17.כתבתי על עניין השמיטה מחירי
הנדל"ן עפ"י התורה דירה לזוג צעיר בזול!" ושם
הסברתי איך יכול להיות מצב כזה שמיעוט לא יוכל
להשתלט על הרוב " אני רוצה להוסיף כי המהלך הרבה
יותר מורכב אבל זה הרעיון על קצה הדף ובעזרת ה'
כשיתגל משיח צדקינו וננהל את המדינה עפ"י חוקי
התורה אתם תראו איך שיש לכם פתאום זמן לחיות!!

בב ְִרכַת שבת שלום עּוזִי עֶ ז ְָרא מִ ז ְָרחִ י

כ"ר המצפה

לגאולה שלמה עכשיו ממש א.נ.ס.ו ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א.ו
להצלחת ולשמירת לני בת מירי ,ויוסף בן גרציה יהודי קראת את המאמר,
אנא אל תחזיר לגניזה .זכה יהודי אחר ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי
לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.

ירה בַ ת ִאי ָלנִית
לִ ְרפּוַאת כָ ל חוֹלֵי עַ ּמוֹ יִ ש ָֹראֵ לּ .ובִ כְ ָללָם :מוריה בת ליאורה ,נהוראי בן לירון ,לירון בן רחל קו ַֹרל ִש ָ
מיכאל בן אסתר ,מזל בת רחל ,שושנה בת רחל ,לגלי חיה בת איריס ,אסתר בת ימנה ,יפה בת אלגרה ,מאיר חי
חייאיוב בן בלוריה ,כנרת בת ציפורה ,לאה תרנג'ה ,ירוחם בן בלה ,עילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר,
חגית בת יהודית ,מענדל אלעד בן סוזן ,גרציה בת אלגרה ,ברוך בן לינדה חגי דוד בן אורה ,מזלה בת איבון ,יעקב בן
גוטה ,אברהם בן חנה ,עומר בן שולה ,לימור בת אסתר ,בר בת שרה ,נוי בת ורד ,אילנית בת זיווה ,מור בן מיכל.
ירה בַ ת אִ י ָלנִית ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת מיכל ,שירלי בת מיכל,
ּולְ זִ ּוּוג ֶשל כָ ל בְ נֵי ּובְ נוֹת יִ ש ָֹראֵ ל ּובִ כְ ָללָן :קו ַֹרל ִש ָ
שמרית בת ֶריְ ימ ֹונְד .שמואל בן ויקטוריה .או ִֹרית בַ ת אלגרהׁ .שולָה בַ ת גְ ַר ְציָה ,יו ֵֹסף בֵ ן יָפָ הֵ .א ִתי בַ ת שוֹנטלֶ .א ְס ֵתר בַ ת
ִסימָ ה ,דו ִֹרית בַ ת רותִׁ ,ש ְמעוֹן בֵ ן ִאיזָ'ה
לנִיתָ ,דנִי בֶ ן חָ מוֹ ,לְ זֶ ַרע בַ ר ְקיָמָ א ָאמֵ ן! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )222
לְ זֶ ַרע קו ֶֹדש בָ ר ְקיימָ א :קָ ִרין בַ ת ִאי ָ
ידה בַ ת פָ ְר ָחה ,סוֹלִי קסוט ֹו בֵן ש ְֹמ ָחה,מָ ִרי
ולעִ יּלּוי נִ ְשמוֹת עַ ם יִ ש ָֹראֵ ל ּובִ כְ ָללָם :לינדה בת פרידה ,בְ כו ָֹרה בַ ת ש ְֹמחָ הְ ,פ ִר ָ
ירן לְהַ צְ לָחַ ת משיח ִצדקנו .ולְ התגלותו עכשיו שלום חי בן משה,
בַ ת סוֹל ,ולְ כָל נ ְִׁשמוֹת בֵ ית יִ ש ָֹראֵ ל ֶׁשאֵ ין מִ י ֶׁשיַזְ כִ ֵ
ידה הי"ד מוריס בן אלגרה שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו,
שאול לוי בן שמחה ,עֶ זְ ָרא בֵ ן חָ נָה  ,בָ רוְך בֵ ן פְ ִר ָ
איסמאל בן רודולף ,שולמית בת מרים ,נעמי בת יהודית ,יונה בת שרה ,משה בורי בן זכריה ,אסף בן רוזט .משה
אילוז .ושיר לאה בת ציונה .ליזו בת אולגה ,עזיזה בת סוליקה .שרון רפאלי בת נורית ,משה לוי בן רחל ,אנג'ל בת
פנחס ואנה ,מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים ,מישל בן שימחה ,יעקב בן אסתר ,אורי בן שמריה .גדליה בן
מאיר ,אליהו בלוקה בן חנה ,יוסף רפאל חי בן פורטונה ,אלעד בן חנה ,נחום בן אסתר ,חי אל בן אסתר ,בנימין אלבז
ידה, ,
יקטוֹר בֵ ן סוֹל ,לִינ ְָדה בַת ְפ ִר ָ
ידה ,אהרון בן פרידה ,זִ יוָה בַ ת ְדבו ָֹרה וִ ְ
בן אסתר ,ש ְֹמחָ ה בַת ָרחֵ ל ,יוֹם טוֹב בֶ ן פְ ִר ָ
לְַאחדות עַ ם יִ ש ָֹר ֵאל
ְ
ג'נט לְ הַ צְ לָחַ ת משיח צִ דקנו .ולְ התגלותו עכשיו ממש !!!!!!
ָשבָ ת שלח לך תשע"א הוֹצָ ָאה לָאוֹר "חֶ בְ ַרת הַ בִ ּטוחַ ְמזַ כֵי ָה ַרבִ ים" קוֹל ָה ַרעַ ם

נָא לְ ָה ִפיץ ְבכָ ל ָמקוֹם ֶש ֶא ְפ ָשר!!!! וְ ָתבוֹאּו עַ ל ַה ְב ָרכָ ה נָא לִ ְשמֹר עַ ל ְקדֺ ַשת ַהגִ ּלָיוֹן
"ׁשעַ ר הַ שָ מַ יִ ם" ַ http://www.myib.co.il/kh.htmה ְמעו ְנ ָינִים לְ ָה ִפיץ ֶאת ַה ַדף
נ ִַתן לְ הו ִֹריד אֶ ת הֶ עָ לוֹן מֵ אֲ תָ ר ַ
יִ ְת ַק ְשרו  504-0002533עוזִ י

