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( ) סיפור בדיוני קצר בשורה טובה/ מירי כספי  

אשר זו היתה הזמנה לישיבה דחופה  .יבטלפון הנייד שלפתאומית הודעה היום תי קבל

הנכם  ,שינויים הצפויים בעיתוןהלקראת שעובדים בעיתון:"לכל העיתונאים  נשלחה

" באולם הישיבות הראשי. 02.04.2017 יום ראשוןיום דכון שיתקיים הלמפגש עמוזמנים 

 דבר הגביר את סקרנותם וחששם של העיתונאים. הוההודעה לא כללה כל מידע נוסף 

בעל העיתון והעורך  בגלל היותי בעל השכלה משפטית הוכנסתי בסוד העניין בכללותו.

מידי יום הראשי התכוננו להפתיע את הבאים בהחלטה על פתיחת מדור חדש שיופיע 

 .בעיתון

בעל  איש לא נעדר. התכנסו העיתונאים בחדר הישיבות. ,בשעה היעודהביום שנקבע ו

פתיחת  לעהחלטה התקבלה שהודיע לנוכחים  ארשת רצינית,נראתה שעל פניו העיתון, 

 ."בשורה טובה" חדש בעיתון בשם מדור

אותו ותאריך  , מי מתאים לכתובתוכנו, מדורבהמשך התפתח דיון מעשי על מטרות ה

 עלייתו לאוויר.

 את הערכתו לדעות ולרעיונות של הנוכחים והכריז שהדבריםהביע העורך לסכום הדיון 

 "."בשורה טובה - מדורמשמו של ה ונובעיםברוח המלצותיהם  יעשו

הודיע והראשי העורך נטל את רשות הדיבור , מאליהן ות המובנותהשאל ועוד בטרם נשאל

שיבשר המדור הבשורה  .של עובדי ציבור מיגור השחיתות יהיה מדורנושא ה:"לנוכחים

 . קבלוהתש והחזרת דמי שוחד שנלקחו טובות הנאהלאיסוף מבצע תהיה הכרזה על 

להם תינתן פו במבצע, ציבור שישתתה יעל כל עובד תשלום כופרבסיום המבצע יוטל 

  ושמם לא יפורסם." חנינה

: היא כשהמרכזית מכולןאת העורך בשאלות רבות עם סיום דבריו הציפו הנוכחים בישיבה 

 החדש?   במדורמי יכתוב 

 לפני הישיבה. מראש שהדברים נקבעו  התשובתו לא אחרה לבוא וניכר ב

מתווה  הכינו הם כבר .לבצעו חליטווה גו את הרעיוןשני חברי כנסת שה יהיוהטור  "כותבי

 ".הקו שהתווותינתן להם יד חופשית לממשו ולנהלו לפי  לפי ראייתם

פניהם של  הבעותלפי נשמע. שעל הקיר ורק תקתוק השעון  הישיבות דממה נפלה בחדר

אשר היו  צצותמתרוה יהםומעיניהם נשקפו מחשבות חלטתהיתה מוהפתעה ההנוכחים 

 . גדולה טעונות באי הבנה

 של המבצע יהיה מוטל על כתפי חברי כנסתהנוכחים שהיוזמה והביצוע למרות זאת הבינו 

  בעלי חסינות ועדיף שאף אחד מהם לא יכתוב במדור החדש אלא יזכה לקוראו בלבד.

מי הם חברי האם נדע מראש תיקים:" ולאחר התפוגגות ההפתעה שאל אחד העיתונאים הו

  "?המתווה שהוגש על ידם ומה? ומדורהכנסת שקבלו על עצמם לנהל את ה
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ערן בר אור ואורית  -מוכרים  תחברי כנסשניהם והמשיך:"העורך הראשי "כמובן" ענה 

מנהלים ניהלו ו . הםחוקקו עשרות חוקיםשפעילים . שניהם נודעים כחברי כנסת אביב

 בתחום החברתי בדגש על ערכים. הישגים אדיריםהצלחות ובעלי הם , מאבקים ציבוריים

:"הטוב של הפרט ספר האתיקה של אריסטומ האמירה תעומד נר לרגליהםמול עיניהם ו

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם " :אבינו ומורשתו של אברהם ,של החברה אחד הם"והטוב 

  ".1אקח מכל אשר לך

ערן בר אור ואורית  -חברי הכנסת"העורך הראשי הפסיק את דבריו לרגע ואחר המשיך: 

:"לא ניתן ליפות נכבדמנמקים את פעילותם בהישענם על דבריו של איש ציבור אביב 

.. שחיתות יטויים נאים ועדינים כאשר מדובר באיש ציבור מוכר.ולכבס עבירת שחיתות בב

 2...."היא מחלה, נגע ממאיר

 ומיד הקדים תשובה לשאלה שלא נשמעה:הנוכחים שלפניו פני העורך הראשי סקר את 

 .יהיה באמצעות עוזריהםשלהם עם העיתון הקשר  .ללא שכר -"הם ישתלבו בהתנדבות

 .ונשיא המדינה הכנסת שב ראשיו ותמיכת ותהרלוונטי רשויות החוקברכת למבצע ניתנה 

  בלתי חוזרת לקבלת חנינההווה הזדמנות שהמבצע החד פעמי יהעורך ציין לאחר מכן 

מאז ומתמיד מושג הכופר נתפס ככפרה על מעשה, וזהו גם " החל לקרוא מן הכתוב:ו

  3."המרת אישום פלילי בכופר מאחורי יעמודהרציונל ש

כי במבצע וערך מוסף חידוש יש בפני הנוכחים:"לרגע הפסיק העורך את הקריאה והדגיש 

אמשיך  .תשלום כופר כספישוחד בנוסף לההנאה ודמי ההחזרת טובות כולל את הוא 

משחרר את משלם הכופר מאחריות פלילית למעשה "לקרוא לכם על מהות המבצע. הוא 

על תשלום  כך שאם ועדת הכופר החליטה העבירה ונועד להיות חלופה להליך הפלילי,

כופר והכופר שולם, נפסקים ההליכים המשפטים לעניין אותה עבירה ואין להמשיך 

 4."בהליכים כנגד אותו אדם ששילם את הכופר

                                                             " אמר העורך הראשי בהחלטיות. עכשיו ללוחות הזמנים"ו

 במודעה יוכרז .עיתוןעמוד הראשון של הבבולטת  ודעהמתהיה  03.04.2017שני יום מחר "

  חדשות פנימי.עמוד עם הפניה ל החדש שם המדור

את ישומון שיפנה צורף יו המבצע על הכרזהתופיע ה "בשורה טובה"תחת הכותרת  ,במדור

שנלקחו  הנאהאיסוף טובות ה את תהליךלדף הוראות המסביר הקוראים המעוניינים 

 חצי שנה ויסתייםיתקיים כחו"ל. כל המבצע בבארץ וקבלו התש שוחדהוהחזרת דמי 

 יום כיפור תשע"ח."מוצאי  - 31.09.2017 בתאריך

שהועלו אבקשכם לשמור בסודיות את הדברים  בעל העיתון:" אמרסגירת הישיבה לפני 

ים ופרטים סיפור שם בעילום יסופרו בו .בישיבה עד לפרסומם. עקבו אחר המדור החדש

                                                 
1

 בראשית פרק יד פסוק כג 
 ציטוט מדברי השופט דוד רוזן 2
3

 מסבירה לכלכליסט על הליך הכופר עו"ד זרקו זמיר 
4

 מסבירה לכלכליסט על הליך הכופר עו"ד זרקו זמיר 
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זמני מכירות פומביות של דברי  בו יתפרסמויוחזרו והסכומים שעל איסוף טובות ההנאה, 

 על פי אמות מידה שיקבעו.לאחר סיומו כל ההכנסות מן המבצע יחולקו . הערך

וצות קברה טובה", רעשה הארץ מקצה לקצה. למחרת עם פרסום המבצע במדור "בשו

אולם  בעד ונגד המבצע, במסדרונות נראו מתווכחיםבמשכן ת חברי הכנס במרשתת געשו,

לערער  תנה האפשרותינלא  ,לאחר שאושר המבצע על ידי כל הגורמים המוסמכים מראש

 על ביצועו.

ופרטי המבצע נצפו  שומוןייתוך כמה ימים מתחילת  המבצע נרשמה הורדה מוגברת של ה

  פעמים רבות.

טובין וכסף מזומן בארץ ובשגרירויות ישראל בחו"ל  ,נכסים איסוףמידע על פורסם במדור 

נאסף ש המכל . גדלה מידי יום רשימת הדברים המוחזרים .ללא פרסום שמות המחזירים

נערכו מכירות פומביות לאולם תצוגה אשר בו  לארץ ומשם במטוסי תובלה מחו"ל הועבר

שנוהל  הבנקלחשבון  התמורה הועברהלמרבה במחיר. הטובין והנכסים  בהן נמכרו

תפח כעוגת שמרים וצלצולי סכום הכסף שנצבר  בנאמנות על ידי שופט ורואה חשבון.

 המזומנים שנאספו הגיעו לכל קצוות הארץ.

דרישות יגיעו ומו לקראת סיום המבצע הופיעה במדור "בשורה טובה" הידיעה שעם ת

חשבון ב דהלאחר ההפק. לכל משתתפי המבצע ולא יתקיים משא ומתן על גובהו הכופר

 .המדינה לכל משלמי הכופר הבנק תינתן חנינה על ידי נשיא

הודעה פתאומית בטלפון הנייד יומו האחרון של המדור "בשורה טובה "הגיע. שוב קבלתי 

שלי וזו לשון ההודעה:"לקראת סגירת המדור "בשורה טובה", הנכם מוזמנים למפגש עדכון 

ההודעה לא כללה כל לם הישיבות הראשי." באו 01.10.2017שיתקיים היום יום ראשון  

 מידע נוסף.

למחרת בעל העיתון הודיע לנוכחים שבשעה היעודה, התכנסו העיתונאים בחדר הישיבות. 

סכום שנאסף הין . יהיו בו דברי תודה ויצויופיע בפעם האחרונה מדור "בשורה טובה"

 בל. עתידים להתקשסכום דמי הכופר כולל בחשבון הבנק בתקופת המבצע 

עוד בטרם נשאלו השאלות המובנות מאליהן, נטל את רשות הדיבור העורך הראשי והודיע 

בחשבון הנאמנות. המידע מן   חלוקת הכספים שנאספולדווח על  ממחר תוכלו: "לנוכחים

. אני מכריז בזאת על פתיחת מדור יפורסמו מידי יום בעיתוןשיתקבלו הדיונים וההחלטות 

 בעיתון. אתם מוזמנים להציע שם למדור."חדש שיופיע מידי יום 

 

 

  

 

 


