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לקורא הנכבד :הסימן '  ' ...מציין כפל-לשון ומטאפורה .הסימן "  " ...מציין ציטוט.
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8-5-2003 http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-2612239,00.html
[ ]8לנתניהו ושטרית" :אפשר להיכשל בקפיטליזים ואפשר להצליח בקומוניזם וההפך ,אך אי אפשר ללא שוק חופשי .חופש הוא
הערובה לתיפקודו היעיל של הכסף ,ותיפקוד יעיל של הכסף הוא המפתח לחברה משגשגת" .בן תמרי "אקומטריה  -יסודות הכלכלה"
 .1991ללמדך שכל כפייה בחוק של הסכמי עבודה ,מסחר וחליפין אינם עולים בקנה אחד עם 'שוק חופשי' .לא הקומוניזים הכשיל את
ברה"מ אלא הדיקטטורה הסטליניסטית .לא הקפיטליזים הכשיל את ספרד של פרנקו אלא הדיקטטורה שלו.

5.8.2008 http://themarker.finder.co.il/tmc/article.jhtml?log=tag&ElementId=skira20081005_1026383
כלכלת ארה"ב במערומיה :סוציאליזם רך לעשירים וקפיטליזם אכזר לאחרים .סיבת המשבר בגרמניה  ,1923ארה"ב ,1929
ישראל  ,1985יפן  ,1990ארה"ב  2008וכנראה גם סין  2015היא יותר מדי כסף ביחס לתפוקה .תפוקתו השולית של הכסף (אכן
כסף הוא גורם ייצור) נהיית שלילית ובנסיון לשפר ביצועי המשק נוקטים במדיניות מרחיבה גם במחירים עולים -בעוד שמתבקשת
מדיניות הפוכה (ייבוש מוניטרי) .מדיניות מרחיבה מוניטרית יש לנקוט רק (ואך ורק) במשק בו רמת המחירים יורדת (כפי שהיה
בשנות השלושים בארה"ב ועל פי משנת קיינס למשק במשבר ,קיינס דיבר על משק במשבר בו מחירים יורדים בהעדר ביקושים) .כל
עוד רמת מחירים עולה יש לנקוט מדיניות מוניטרית מצמצמת .הטעות של היפנים אז והאמריקאים היום היא ריבית נמוכה ,ישראל
נגמלה (למזלנו) מכסף זול בתוכנית הייצוב של  .1985את הרקע התיאורטי-מתמטי לדברים אלה ניתן למצוא באתרי בו אני דן כיצד
לייצב כלכלת מדינות בעת משבר.

8.10.2008 http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=185330#
המשבר הנוכחי (בועה שלילית) אינו משבר כלכלי-בורסאי אלא משבר מיחשובי-פסיכיאטרי (משבר אמון ,במינוח הרגיל).
הטכנולוגיה המתקדמת במיחשוב ותקשורת יצרה מצב של סי חרור בשווקים השונים והחרדה תפסה את כולם .בדומה לזיהום משרפת
דלק אשר משנה דפוסי מזג אויר .אם לא נתעשת ונשתלט חזרה על הטכנולוגיה המודרנית (ביצירת כסף) היא תהיה לנו לרועץ .או
בקיצור גלובליזציה ומיחשוב זה גם צונאמיזציה .

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/gr20081011_398
11.10.2008 763.xml
[ " ]41ההשוואות לשפל הגדול הן לא רציניות"?  -כיום אנו יודעים (מתורת הכאוס) שהמציאות חוזרת על עצמה  -אך לא באותה
הצורה .ולכן חיזוי מזג-אויר הינו עד שבעה ימים בלבד .כבמזג אויר  -כך גם בכלכלה .הויכוח הגדול (שמצוי גם בענייני בורסה) האם
הכלכלה (כולל שווקי -ההון) היא דטרמינסטית (כפי שאני וגדולים ממני מאמינים) או אקראית( .כפי שלמיטב ידעתי מנדלברוט ורבים
אחרים סבורים) - .המחלוקת עדיין לא יושבה בהעדר נתונים סטטיסטיים ארוכי טווח מספיק .שיעור האבטלה של  30%בארה”ב
שרר בשיא המשבר הכלכלי (ב ) 1933-בגלל התכווצות מוניטרית מוחלטת ,ולכן מדיניות הרחבה הועילה .אי לכך כרגע אנחנו בדיוק
כב 1929-בעיצומו של המשבר ,ואיננו יודעים מה יהיו פניו  -אנחנו כן יודעים בוודאות שזה לא יהיה אותו הדבר ,אלא בחזקת "אותה
הגברת בשינוי האדרת" .יש הבדל אחד גדול ב 1933-העולם היה מלא עתודות טבע (מחצבים ,יערות ,מים ,אויר ,אוכלוסיה
דלילה ),...ואילו כיום מרביתם נוצלו והשפעת ניצולם בעוכרינו .

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20081017_1
17.10.2008 29447.xml 0
תומס פרידמן" ,עפנו גבוה והתרסקנו"" :יש לי חבר שמזכיר לי מדי פעם שאם מדינה מדפיסה מ 1928-במשך  80שנה ,במשך 79
שנים היא עשויה לחשוב כי היא 'מעצמה' .ההתפכחות הפתאומית ב 2008-היא בעצם הבעיה" .ארה”ב :סוציאליזם לעשירים
קפיטליזם לאחרים .מן הראוי לחזור לספרו של באטרא "השפל הכלכלי הגדול ישל ( "1990הוצ' מטר  .)1988לעצם העניין :ארה”ב
לומדת עתה מה שלמדו כל המדפיסים למיניהם ששכחו שיש מידה להדפסה .אם כספך הוא טוב  -הוא נאגר ,זה מאפשר הדפסה נוספת
ללא תגובה אינפלציונית .ברגע שמידת ההדפסה נגדשה  -המטבע הנאגר מופיע בשוק ו'מתזז' אותו .קוראים לתופעה זו 'חוק גרשם'
(גרשם היה יועצה הכספי של המלכה אליזבת והזהיר אותה מפני 'הטבעת יתר') .על הממשל האמריקאי ,לאחר ההשתלטות על
הפניקה ,לחזור לאחריות מוניטרית .כי כסף אינו רק 'מודד' בכלכלה הוא גם 'נמדד' קרי :גורם ייצור שאם הוא נמצא בעודף תפוקתו
נהיית שלילית(.בועה שלילית כדברי פרופ' אומן).
3.11.2008 http://www.themarker.com/markets/1.503360
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שיטת השקשוקה :מנחם בגין כרת ברית עם הציונים הכללים (הליברלים של פעם) כדי לגבור על מפא"י של אז ,תוך חלוקת עבודה
ביניהם :חרות לענייני חוץ וביטחון והליברלים לכלכלה  -ואכן הם גברו על המערך ב .1977-לליברלים הייתה סיסמה" :תנו לחיות
במדינה הזאת" אבל בעצם התכוונו לאמר :תנו לגנוב במדינה הזאת .ההפרטה אינה המצאת כלכלנים אלא מדיניות מכוונת מבית
מידרשו של הליכוד .זה כל הסיפור על רגל אחת ,סרטו של עבודי "שיטת השקשוקה" מנסה להמחיש זאת .רק שכחו לציין את הקשר
בין משפחת עופר ומיטיביה הפוליטיים  -ולא במקרה .

22-11-2008 http://www.notes.co.il/eshed/6691.asp#rep_452642
שמעון פרס :יש אנשים שספריהם גוועים במותם ויש אנשים שספריהם נובטים במותם ,לאן שמעון שייך?  -העתיד יאמר.

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20081
11.12.2008 103_1033757.xml
פקידים וחברי-כנסת :לצערי המחברת לא ירדה לשורשי העניין העצוב ,המדכא והמייאש של הביוקרטיה והפוליטיקה בישראל .עם
הקמת המדינה ירשנו אדמיניסטרציה מהמנדט הבריטי שעיקרה :מעמדו של הפוליטקאי והפקיד שווים בשכר ובמעמד .כבתשבץ (או
אריג) שבו השורות והעמודות הן שוות מעמד .מארג אדמיניסטרטיבי זה ניבנה על ידי האימפריה הבריטית לאורך ההיסטוריה,
ובמיוחד הושפע מהמסורת הסינית בה גם “התרנוגולות של פקידי המלך עולים לגן עדן” ועל מנת שיהיו פקידי המלך ראויים הם
נדרשו לעבור בחינות ללא משוא פנים  -עניים ועשירים ,פשוטים ומכובדים ,בורים ומשכילים כאחד .וכדי שלא יהיו מושחתים
ותלויים באחרים הם תוגמלו כראוי וקיבלו קביעות .בראש כל יחידה אדמינסטרטיבית עמד (בד"כ) המוצלח והותיק שבקבוצה (אצלנו
רק בצה"ל זה נשמר) ולכן היחידה הייתה ממושמעת ויעילה .כל אחד ביחידה ידע ,הבין והרגיש שהבכיר ממנו  -עולה עליו .ככה
בונים אימפריות( .ועל זה גם עושים תכניות סטירה טובות כ"יס מיניסטר" ).אצלנו ,המינויים הפוליטיים בתוך היחידות אוכלים כל
חלקת אדמיניסטרציה טובה .ה'עמודות' השתלטו על ה'שורות' והתשבץ בלתי מובן (שלא לדבר על פתרונו) .יש לחזור אחורה
באדמינסטרציה הישראלית ,פוליטקאים תפקידם לקבל החלטות ולא להמציא 'גלגלים חדשים'  ,בשביל זה יש להם פקידים .בראש גוף
אדמינסטרטיבי חייב לעמוד הבכיר ביותר שצמח מלמטה  .המצב שבו פוליטקאים ממנים את אנשי אמונם במשרות אמון לתפקידי
ניהול של יחידות מיקצועויות גרוע מטעות  -הוא טיפשות .משק המים בישראל הוא רק דוגמאה אחת..

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20081211_1
13.1.2009 045553.xml
עודף כסף :בעייתו של המשק האמריקאי היום הפוכה מבעייתו בשנות ה 30-המוקדמות .אז היתה הבעיה :חוסר כסף ,היום הבעיה:
עודף כסף ,שהודפס לאורך שנים ונספג על ידי שאר העולם .ארה”ב נכנסת למלכודת של יפן שבמקום לייבש את העודפים
המוניטריים ממשיכה להזרים .מערכת המכלילה את משנתו של קיינס לשני המצבים  -עודף וחוסר כסף  -ביחס לתוצר ,ניתן לראות
ב ,-www.bentamari.com/ecometryברוך השם שישראל נגמלה ממדיניות של הדפסת כסף לעידוד צמיחה ונקווה שהיא לא
תתפתה לחזור אליה בימים סוערים אלה .

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20090113_1
11.3.2009 055020.xml
פרופ' ליאו ליידרמן ל"גלובס"" ,אין בישראל גופים שצפויים ליפול; שוק העבודה יתחיל להתייצב ב :" 2010-המשבר הנוכחי
מכיל שני רבדים :התמעטות המקורות בכדור הארץ ביחס לדרישה ,וניהול מוניטרי שגוי  -שמקורו ביפן -בכל הארצות (מכונה
‘גלובליזציה’) .עצים זקנים חייבים למות .אובמה ועוקביו שוגים פעמיים :בראשונה בתמיכתם בעסקים שכשלו ובשנייה בהזרקת כסף
לכלכלה .המשבר הנוכחי הפוך בטיבו ממשבר של  1929שמקורו היה באירופה ,שם עם פרוץ המשבר המערכת המוניטרית התכווצה,
ולכן היה צריך לנקוט מדיניות מרחיבה .המשבר הנוכחי מקורו בעודפי כסף שנצטברו ביפן וסין והועברו לארה"ב .לכן מן הראוי
(שמיד לאחר נקיטת אמצעי חרום של השבת האמון במערכת הכלכלית) לנקוט במדיניות מוניטרית ופיסקאלית מרוסנות .ריבית  0היא
שגיאה גדולה וזו גם הסיבה לכך שיפן אינה מצליחה לצאת מהמשבר .כסף חשוב יותר ממה שאנו חושבים ,אין הוא רק אמצעי חליפין
ומידה ,הוא גם המאפשר ניווט ב'מרחב-זמן' ביקום .מפאת הדפסת הדולרים הרבה (במיוחד בעשור האחרון) השתבשה המערכת
המוניטרית-פיסקאלית בעולם ,כשהדולר הפסיק לשמש כאוגר ערך ונהיה 'כסף רע' ,הדולר התחיל להרגיש את חוק גרשם .מערכת
כלכלית (כמערכת מזג אויר) ניתנת לחיזוי ואנו רק בתחילת הדרך.
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/nh20090323_01.
23.3.2009 xml
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המשבר הנוכחי :שראשיתו בארה”ב (בעקבות מלחמת אפגניסטן ועירק) והמשכו ביפן וסין  -אשר התפשט לכל הארצות
(גלובליזציה) – הפוך בטיבו וסימניו מהמשבר של שנות ( 1929-1936שמקורו היה העברת כספים מאירופה שלאחר המלחמה) ,אז,
עם פרוץ המשבר המערכת המוניטארית התכווצה ,ולכן היה צריך לנקוט מדיניות מרחיבה .המשבר הנוכחי מקורו בעודפי כסף
שנצטברו ביפן וסין (מייצוא מוגבר לארה”ב – בעידודה של רשת וולמרט Sam Walton ,יכול להיחשב כ John Law -של המאה
ה ,)20-והושקעו בארה”ב .מן הראוי ,שמייד לאחר נקיטת אמצעי חרום של השבת האמון (קרי ערובה לפקדונות בבנקים) יינקטו
במדיניות מוניטארית ופיסקאלית מרוסנות .ריבית נמוכה היא שגיאה גדולה .זו גם הסיבה לכך שיפן אינה מצליחה לצאת מהמשבר .

23.3.2009 http://news.xoox.co.il/item_107449.htm
ברק אובמה" :אנחנו בטוחים בהצלחת התוכנית לרכישת נכסים רעילים" :המשבר הנוכחי מכיל שני רבדים :התמעטות המקורות
ביחס לצרכים על פני כדור הארץ  ,וניהול מוניטארי מרחיב של הדולר .עצים זקנים חייבים למות .אובמה ,ועוקביו בארצות אחרות,
שוגים פעמיים :בראשונה בתמיכתם בעסקים שכשלו ובשנייה בהזרקת כסף נוסף ומיותר לכלכלה .המשבר הנוכחי הפוך בטיבו
וסימניו מהמשבר של שנות השלושים של המאה ה )1929-1936( 20-ומקורו היה בהעברת כספים מאירופה ,אז ,עם פרוץ המשבר
המערכת המוניטארית התכווצה ,ולכן היה צריך לנקוט מדיניות מרחיבה .המשבר הנוכחי מקורו בעודפי כסף שנצטברו ביפן וסין
והושקעו בארה"ב .לכן מן הראוי (שמיד לאחר נקיטת אמצעי חרום של השבת האמון במערכת הכלכלית) ינקטו במדיניות מוניטארית
ופיסקאלית מרוסנות .ריבית אפס או קרובה לכך היא שגיאה גדולה .זו גם הסיבה לכך שיפן אינה מצליחה לצאת מהמשבר .עודף כסף
הרסני כחסרונו .

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20090407_1
07.04.2009. 076966.xml
עצה לשר אוצר :העצה הטובה ביותר שניתן לתת לשר אוצר (ובמיוחד לאסטרטג הכלכלי שלו ,שפרק את הרשות לתיכנון כלכלי
במשרד ראש הממשלה בהיותו ראש ממשלה בעבר) היא העצה שנתן סיר תומס גרשם למלכתו אליזבט הראשונה והפך אותה
(כנראה) למלכה החזקה ביותר בהסטוריה האנושית" :שימרי על המטבע".

16.4.2009 http://www.themarker.com/markets/1.527595
סיימון ג'ונסון "הפיתרון למשבר :תנו להם לפשוט את הרגל" :צודק סיימון ג'ונסון  -הטייקונים הם בעייה ,אבל הם רק ה'חצ'קונים'
המלמדים על התופעה .ולתופעה (התרבותית) קוראים 'כסף אלקטרוני' .לקח לתרבות האנושית כ 200-שנה להבין ולשלוט בתופעה
ששמה 'כסף נייר' ונצטרך לפחות  20שנה כדי להבין ולשלוט בכסף האלקטרוני  .לצערי ג'ונסון טועה בטענתו שארצות הברית יכולה
להדפיס כסף כדי להחזיר חובות  -הימים הטובים הללו מסתיימים עתה  -וחוק גרשם דואג לכך .אך אל דאגה לכל מטבע שליט שסר
חינו יש מטבע-גיבוי שזמנ ו מגיע (הותיקים שבינינו זוכרים איך גיבה הדולר את השקל) .איזה מטבע יגבה את הדולר היום  -זו שאלת
מליון הדולר. 
--1.2.2011 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090506_8546854&log=true
רותם שטרקמן ושרית מנחם "עומר מואב :הכרה בהוצאות מטפלת היא פתח לרמאויות" :משום מה יש תחושה ש'בסרט' הזה
כבר היינו .גם אז ,לאחר ששר אוצר זהיר כיגאל הורביץ (שטבע את האימרה "משוגעים רדו מהגג") הגיע בשעת מצוקה שר אוצר
חדש עם יועץ חדש .הויכוח אז היה מקור האינפלציה והדרך להדברתה .מחד עמדו מצדדי הריסון התקציבי-מוניטרי ומנגד עמדו
מצדדי ההצמדה לדולר :כעוגן לשליטה באינפלציה .השאר זה היסטוריה .היום יש לנו שר אוצר (ויועץ) חדש ,המחלוקת  -שהפוכה
מאז  -דירבון הכלכלה .הויכוח :מחד ה’מרחיבים (קיינסיאנים)’ ומנגד ה’משמרים' (פרידמניסטים) .ה’מרחיבים’ שוכחים שקיינס
דיבר על משק שהתכווץ מוניטרי ועל כן יש להרחיב  -והם מטיפים להדפסת כסף נוספת ,ואילו וה'משמרים' שוכחים שפרדימן דיבר
על שוק חופשי ותחרות שמרסנים את החזקים ומעודדים את החלשים  -ומטיפים לסוציאליזם לעשירים וקפיטליזם לעניים .התנגדות
להכרה בהוצאות למטפלת לצורכי מס היא דוגמה מובהקת .בשתי רעות חולות (מהרבה המצויות בקרבנו) על שר אוצר ויועצו
להתעסק :בחובת דיווח של כל אזרח לרשויות המס (כלי אשר יאפשר פישוט ,הגינות ,שקיפות ,צדק ויידע במיסוי ובקצבאות) ,ועל
איסור מינויים פוליטיים במנגנון הממשלתי (דבר אשר יאפשר משילות ,רציפות ,תיכנון וביצוע של מדינות כלשהיא) .לפי הראיון
הנוכחי אנחנו בבעיה .היועץ עוסק בטקטיקת רחוב מול נשים ,אברכים וכיו”ב במקום לנהל אסטרטגיה כלכלית :ראשית החלפת "חוק
ההסדרים" בחקיקה מוסדרת למניעת הפקרות תקציבית (שבשלה נוצר חוק ההסדרים) .שנית העדר יועץ כלכלי לממשלה ב100%-
משרה .שלישית אי התיפקוד של משרדי הממשלה בגלל עוצמת ה'גזבר'  .רביעית הפסקת תחליפי השכר למיניהן כ'הוצאות-רכב' ,
'קרנות-השתלמות' 'ליסינג' ושאר מרעין בישין מבית מדרש ה'גזבר' וההסתדרות לצרכי שחיקת הפנסיות .ויש עוד .
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17.7.2009 http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/917/981.html
ידים על ההגה? שטייניץ בראיון מיוחד" :אני מנהיג כלכלי עם ידיים על ההגה" ,בראיון למעריב עסקים דוחה שר האוצר את
הטענות שנתניהו שולט בו ,מסרב להיות שק החבטות של האופוזיציה וחוגג את אישור התקציב הדו שנתי" :זה יום חג גדול למדינת
ישראל" .ומה עם הזינוק במדד בחודש יוני? "המדד לא הפתיע אותי  -ואני לא מתרגש" .של מי ? הכותרת שונה מהתוכן.
ל'חגיגת' אישור התקציב נערך ראיון עם השר ,אף מילה על ה"דברים החשובים" :אינפלציה (במשק שירד מההצמדה) ,ריבית
(במשק במשבר) ,אבטלה (במשק בתהליכי הפרטה) שער המטבע (במשק מוטה ייצוא) ,צמיחה (במשק שהותרו בו האיזונים
החברתיים) וגרעון (המשפיע הדומיננטי שבתקציב הממשלה).
אבל כמה מילים על דברים 'לא חשובים' :תקציב דו -שנתי (עניין חשבונאי גרידא) ,ומלחמה בפשע המאורגן (לכך יש שר לבטחון
פנים ומשטרה) .אדוני השר תתעורר ! נהיגה היא לא רק "ידיים על ההגה" ,היא גם הקשבה למנוע ורגליים שיודעות לדווש נכון.

20-08-2009 http://www.tbk.co.il/article/341644
וורן באפט ,הגירעון של ארה"ב ימוטט את הדולר :צודק באפט ,אך מעבר לבעיית הגרעון והחוב האמריקאי קיימת בעיית
הדולרים כ'הילך חוקי' עולמי מאז מלחמת העולם השנייה .ארצות הברית ' האכילה' את העולם בדולרים שנצברו כמטבע טוב ,ועתה
העולם מאכיל את ארצות הברית באותם דולרים 'רעים'  -חוק גרשם .לארצות הברית שתי אלטרנטיבות :לפחת את המטבע ,לאבד את
ההגמוניה העולמית ולהחלץ מהאטה כלכלית רבת שנים ,או לחילופין לקיים מדיניות מוניטרית קפדנית שתשמר את ההגמוניה
הכלכלית אך תביא העדר צמיחה לאורך שנים ,מה שהרווחת בעבר מיכולתך להדפיס כסף ייגבה בעתיד על ידי אלה שהונית אותם
(דבר המבורך הן גלובלית והן אקולוגית) .כסף הוא יותר מאמצעי חליפין ,אוגר ערך ויחידת מידה ,כסף הוא הקאורדינטור (נווט)
שבאמצעותו מנווט כל פרט ויחידה כלכלית בייקום (במרחב-זמן ובמסה-אנרגיה) .וכשהוא מתרבה  -יעילותו כמנווט פוחתת .המשך
הדפסת דולרים משמעה איבוד הדולר כקאורדינטור ואיבוד האימפריה  -היכן שהמטבע שלך שם שלטונך .

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/as200090819_01
30-1-2011 .xml
הדפסת דולרים :צודק באפט ,אך מעבר לבעיית הגרעון והחוב האמריקאי קיימת בעיית הדולרים כ'הילך חוקי' עולמי מאז מלחמת
העולם השנייה .ארצות הברית ה'אכילה' את העולם בדולרים שנצברו כמטבע טוב ,ועתה העולם מאכיל את ארצות הברית באותם
דולרים רעים  -חוק גרשם .לארצות הברית שתי אלטרנטיבות  :לפחת את המטבע ,לאבד את ההגמוניה העולמית ולהחלץ מהאטה
כלכלית רבת שנים ,או לחילופין לקיים מדיניות מוניטרית קפדנית שתשמר את ההגמוניה הכלכלית אך תביא העדר צמיחה לאורך
שנים .מה שהרווחת בעבר ,מיכולתך להדפיס כסף ,ייגבה בעתיד על ידי אלה שהונית אותם (דבר מבורך גלובלית ואקולוגית( .כסף
הוא יותר מאמצעי חליפין ,אוגר ערך ויחידת מידה .כסף הוא הנווט (קוארדינטור) שבאמצעותו מנווט כל פרט ויחידה כלכלית בייקום
(במרחב-זמן ובמסה-אנרגיה) .וכשהוא מתרבה – יעילותו כמנווט פוחתת .המשך הדפסת דולרים משמעה איבוד הדולר כקואורדינטור
ואיבוד האימפריה  -היכן שהמטבע שלך שם שלטונך.

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20090914_1
15-09-2009 114333.xml
מתמטיקה :תופעות לא לינאריות במציאות הופכות לינאריות בקצביהן (נגזרות על פני זמן) ,זו הסיבה לחזקה  2בטבע (תופעות
שחזקתן קטנה מ 2-מתאפסות  -שואפות ל 0-ונכחדות ,תופעות שחזקתן גדולה מ 2-מתאיינות  -שואפות לאין סוף ונעלמות ).הכלכלה
(הקומבינציה של תפוקה ,כסף ותמחיר) שבני אנוש מגלגלים על פני הכדור היא סימטרית (לינארית בקצבים) ,אך שווקים הם
כצמתים או מערבולות שמעורבים בהם כוחות רבים מכיוונים מנוגדים ועל אף פיתוח 'תורת הכאוס' נראה שעדיין אין לנו את
המתמטיקה היעילה לטיפול במצבים 'מעורבים' כבורסות למיניהן .למיטב ידיעתי לא 'תורת המשחקים' ולא תורת 'התאים האוטומטים'
הביאו לפריצות דרך בתחום  .לי נראה שהכלי המתמטי הנכון לטיפול במצבים מעורבים (שווקים) הוא ה'אטרקטור' שיכול לתאר
כלכלה אוטונומית (מנפיקה את המטבע שלה) על שלל המצבים האפשריים :לינארי ,מחזורי וכאוטי( .למתעניינים ראו
.) www.bentamari.com
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http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20090915_1
6-10-2009 114564.xml
אגון פון גרייץ" :השפל יימשך  20שנה":
 .1נראה לי כי במאמר המצויין הזה נפלה שגגה .לא "לתפור את המעיל בהתאם לכמות הבד שיש ברשותך" אלא "לתפור את המעיל
בהתאם לכמות העור שלגופך" .על ידי השינוי מובטחת הסימטריה הדרושה בין קצבי הגידול של הכסף והתפוקה  -שהיא הערובה
לכלכלה יציבה וחסינת משברים .ישראל למדה את הלקח ב.1985-
 .2הדרך לחמוק מקריסה (נפילה פתאומית) היא כניסה למדיניות מוניטרית אחראית ,כך שהכלכלות בעולם יתאימו את הצריכה
למשאבים (במיוחד אלה במחסור :כקרקע ,מים ,אויר ואנרגיה) ויאטו את צמיחתן (זלילת משאבי הכדור) ואף יעברו לצמיחה שלילית
במידת הצורך .אדם נולד ללא מכסות אויר  ,מים ומזון עימו (כדברי מלתוס) זה הלקח החשוב של המשבר הנוכחי .

6-10-2009 http://www.themarker.com/markets/1.536370
אורי בנימין ,לשטייניץ (שר האצר)" ,אני לא מאמין בהשקעה בתשתיות כמו ביבי; היי-טק חשוב יותר מתשתיות" :התיאוריה
הקיינסיאנית (והכללתה על ידי בן תמרי) נכונה גם היום ,רק המצבים הפוכים .אז סבל המשק האמריקאי מהתכווצות מוניטרית חזקה
לאחר התפתחות בועה (מכסף אירופאי שזרם לארה"ב בעקבות המשבר בגרמניה של שנות העשרים המוקדמות) ואילו היום אותו
סיפור חוזר על עצמו  -אותה הגברת בשינוי האדרת .כסף אירופאי ,יפני וסיני זרם לארה"ב וחימם את השווקים .אלא שהפעם הלקח
נלמד ובמקום התכווצות קיבלנו הרחבה מוניטרית (להעלאת מהירות מחזור הכסף) .עתה עם ה"חזרה לשיגרה" יש להעלות את
הריביות על מנת לשמר את הסימטריה בין זרמי התפוקה והכסף  -על פי המשנה של בן תמרי  -הטוענת כי רק שימור הסימטריה בין
הזרמים תביא לנו צמיחה אופטימלית .ישראל עברה  -יחסית  -בקלות את המשבר הודות למשמעת התקציבית והמוניטרית שהיא
מקיימת מאז משבר  1985ויש להמשי ך בכך .ריבית נמוכה מדי ,תמיכה בדולר בצד המוניטרי והגדלת גרעון תקציבי יחד עם סדרי
עדיפות שלא לעניין  -הם מקור לדאגה .

5-11-2009 http://www.themarker.com/wallstreet/1.545725#article-comments
פול קרוגמן" ,כלכלת ארה"ב זקוקה לתמריצים נוספים" :פול קרוגמן צודק בדרישתו לתמריצים נוספים לכלכלת ארה"ב  -אם
ברצונו שארצו תמשיך לדהור בכיוון הנוכחי של ביזבוז משאביה וניצול משאבי אחרים .מרבית הזיהום העולמי בא מארצו .המשך
התמריצים והגדלת גרעון להגברת צמיחה והורדת אבטלה יביאו מזור לעוד כ 10-שנים או יותר לארצו ,אך יורידו את ארה"ב מבמת
ההיסטוריה כמעצמה עולמית .הפתרון הוא ביצוע פרסה ,ארה"ב צריכה ללמוד מאירופה :להקטין ילודה ,להאט צמיחה (ואף להגיע
לצמיחה שלילית כיפן) בשנות ביצוע הפרסה וללמוד לחיות עם משאביה.
תחרות היא ביזבוז וצריכה היא כלייה .ארה"ב צריכה להיכנס לעידן של תי כנון וניהול משאבים ולהפסיק עם הסוציאליזם לעשירים
וקפיטליזם לעניים .התיכנון הרוסי נכשל כי הם חשבו (בעקבות לנין) שכסף הוא המצאה קפיטליסטית ,אך כסף הוא ‘העיניים’ של
הפרט .אם ארה"ב תמשיך בהדפסה ותמריצים  -היא תיכשל .אם היא תנהל מדיניות תקציבית ומוניטרית אחראית ומאוזנת היא תצליח
(לאחר תקופת ביניים של האטה) .

19-11-2009 http://www.tbk.co.il/article/423207
מירב ארלוזרוב ,למה שענת לוין תרצה להיות המפקחת על הביטוח? :להזכירכם :בראש מערך פקידי המדינה עומד ראש הממשלה
(גם ראש ממשלה הוא פקיד ,וכל נבחרי הציבור עימו) .כתיבתה של מירב ארלוזרוב מחטיאה את העיקר ולא במקרה .מערך פקידי
המדינה הוא שיקוף של חוקי המדינה ותקנותיה והצורך בקיומם ושמירתם (כשהחוקים פשוטים המנגנון קטן) ,מחוק תקציב המדינה
ועד חוקי שירותי הדת וההוראה .המחשבה שניתן ל’ייבא’ כוכבים מטעם עצמם (או מטעם חבריהם) ולשתלב במערך פקידי המדינה
הוא הזוי ,פגום ,מתסכל ( את עובדי המדינה שנחסמים) ,לא מוסרי ,והגרוע מכל מטופש .נציב שירות המדינה חייב לקיים את אימרתו
של נפוליון שבכל פקיד טמון שרביט של מנכ"ל .כשם שצה"ל מגדל את מפקדיו כך המימשל הישראלי חייב לגדל את בכיריו
(מפקחיו ,ממוניו ומנכ"ליו) כדי שלעובדיו תהיה מוטיבציה .חיפוש 'כוכבים' המחוברים לעטינים מתאים לסקטור פרטי ולא למימשל.
למשול זו אמנות ,להשתכר יפה זה ניצול הזדמנות ,ו אין האחד מעיד על השני .הגיע הזמן לחזור לפקידות מיקצועית ,ולשם כך יש
להחזיר את הקביעות ,לבטל את 'חיתוך האצבעות' של שוטפי הרצפות ,עובד מדינה (סליחה ,פקיד מדינה) צריך להתחיל מלמטה
(כולל שוטפי רצפות ונהגים) ולסיים את חייו המקצועיים למעלה בהתאם לכישוריו .מנכ"ל משרד ממשלתי חייב להתחיל מלמטה
כשם שמפקד הצבא (הרמטכ"ל) מתחיל למטה.
לתגובה 18
אתה צודק! נציבות שרות המדינה ,שאמורה הייתה להגן על שדרת עובדי המדינה מהמנגנון הפוליטי  -כשם שהבג”ץ מגן על האזרח
מאותו מנגנון  -התאהבה בקוביה ההונגרית .ונתנה יד לניתוק בין השכבה המנהלת ,לשכבה העובדת ולשכבה המשרתת (שוטפי
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רצפות ,קלדניות ושאר עובדים ברמת הבסיס)  .כיום המנגנון הציבורי משול לקוביה ההונגרית והממשלה משחקת ברבדיה שלא על
פי צרכי המדינה אלא על פי צורכי הקואליציה( לשיא הגיעו הדברים במינוי כפוי של סגני ראש עיר .הפרטת שוטפי רצפות וקלדניות
מחד וחוזים בכירים מאידך הם ניוונו וסירוסו של המנגנון הציבורי .מילא ניוון וסרוס אבל זו החלמאות הצרופה .יש לנו צבא 'חזק'
ואין מים ,יש לנו הייטק 'נפלא' ואין אויר ,אין לנו מנגנון ציבורי 'ראוי' אבל יש לנו אלימות -הקוביה הישראלית.

14-1-2010 http://www.themarker.com/misc/1.567210#article-comments
מירב ארלוזרוב " ,יש הרבה סיבות טובות לריב עם סטנלי פישר" :נגיד בנק מרכזי אינו יכול ,ואסור שיהיה ,יועץ כלכלי לממשלה,
והסיבה  -כמות הכסף במשק :הנגיד רוצה להמעיט והיועץ רוצה להרבות .כיצד כסף משפיע על התפוקה? שאלה זו עתיקת יומין וטרם
ניתנה לה תשובה מכרעת .קופרניקוס (למיטב ידיעתי) היה הראשון לחבר מסה בנושא ,גרשם (שעל שמו חוק גרשם) היה כנראה
השני והטיף למלכתו על שמירת ערכו של המטבע כצעד הכלכלי החשוב ביותר .הכסף נחשב (גם כיום) כנייטרלי בפעילות הכלכלית
מהיותו קנה מידה ,אמצעי חליפין וצבירה ולא כגורם ייצור .לקיצוניות הגיע לנין שאמר שכסף הוא המצאה קפיטליסטית .פטנקין
הכניס את הכסף לפונקצית הייצור באמצעות 'היתרות הראליות' .אצלי הכסף הנקוב נכנס בפונקציית הייצור כגורם ייצור וערכו
כערכה של העבודה וההון .ללמ דך שיש כמות אופטימלית לכמות הכסף במערכת .שר אוצר ונגיד שרוצים להצליח חייבים לשמר
כמות זו .בימים אלו אנו עדים להדיוט נוסף בהיסטוריה הכלכלית  -הוגו שאבס מוונצואלה  -שמאמין ללנין .לשר האוצר הנוכחי יש
הזדמנות חד פעמית להשפיע עמוקות על הממשל הכלכלי בישראל בהוציאו מחוק בנק ישראל את היות נגיד הבנק היועץ הכלכלי
לממשלה .זה גם שווה מריבה .

23-01-2011 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=dk20090115_78793
תחרות :מספרים שהביוב בלונדון ניבנה רק כאשר הסי רחון הגיע לפרלמנט .בשעה טובה התחרות שביבי כה אוהב הגיע למיפתנו .עד
כה היו חשופים לזוועותיה רק עובדי ניקיון ,מאבטחים ,פועלים ושאר ה מעמד הנמוך .הידד ,עתה גם חסיד השיטה חשוף לה .אולי
ישנה דרכיו ויפסיק את הקפיטליזם האכזרי .הביביזם הוא קומוניזם לעשירים סוציאליזם לבינוניים וקפיטליזם אכזרי לעניים.

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20100124_1
24-01-2010 144547.xml
ברנינקי ופישר ,אופרה וגל :ל כתבה המלומדת חסרה אבחנה אחת :המדפיס מול המשתמש .ברנינקי ופישר הם בחזקת מנפיקי הכסף
ואחראים על כמותו ומיחזורו התקין במערכת ,ואילו אופרה וגל (והמיוצגים על ידם) הם משתמשים .הבעייה החריפה שניצבה בפני
ברנינקי ופישר היא במיחזורו של הכסף והנפילה החדה שקרתה בו (מלכודת הנזילות לפי קיינס ,או בלשון העם בזמני משבר' :עדיף
שטר אחד בכיס על שני שטרות בבנק') .תגובתם בהנפקת עוד כסף הייתה בעיתה ,ומבחנם עתה (עם שיקום מיחזור הכסף) ביכולתם
לספוג את העודפים חזרה למניעת אינפלציה .לא רק דרך הריבית אלא גם ביחסי נזילות ומדיניות אשראי קפדנית .אופרה וגל
(כמייצגי המשתמשים) ראויים לקבל מערכת תמחיר שמייצגת את האלטרנטיבות במשק בצורה ראויה (כולל תימחור הזיהום ,מחסור
במים ו אויר ,ואנרגיה נקייה) .אשראי זול כבעבר יוצר תמחיר מעוות בו מוצרי צריכה נהיים זולים וההשקעות יקרות .הפרט הכלכלי,
בתנאי כסף זול ,נהייה לא רציונלי :החשוב לו נהיה יקר  -ולא נצרך ,והלא-חשוב נהייה זול  -ונצרך .בתופעה זו "מטפלת" אופרה
ומקבילה הישראלי אלון גל (משפחה חורגת) ,זאת באמצעות הבאת חריגים שלקו בתסמונת 'הכסף הזול' למסך .לא את אובמה
וברנינקי אלא את הוגו צ'אבס ומירי רגב צריך להביא לגב' סוזי אורמן .

6-2-2010 http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1050,209,45191,.aspx
תרבות הרחוב :הכתבה לעניין ,אך יש להרחיבה ל'תרבות רחוב'  .הרחוב לעמך הוא תחליף לבילויים ,נופש וטיפול נפשי .ארצנו הפכה
לג'ונגל של 'תחרות חופשית' וככל שאתה עני אתה נזקק למקום ציבורי  -כיכר העיר  -כמפלט .בירושלים (עירי) את המדרחוב בנו
בשיפוע ואין הוא שמיש למשפחות ,את מישור המושבה הגרמנית הפכו לפח אשפה ואין מדרכות כראוי .מוסדות הבילוי מפוזרים.
בקיצור כשבעיריות יתחילו לחשוב על טובת האנשים ולא על טובת העשירים כיכר העיר תתמלא.
מי יושב בוועדות :אינטרסנטים ושלוחיהם .בירושלים הם הצליחו לבנות את מפלצות ממילא והולילנד ,היום אפילו 'בן-לאדן' לא
יעזור .לדעתי כל ועדת-בניין ערים צריכה ע"פ חוק לכלול נציגות של תושבים ,נכים ,זקנים ונשים .כך נבטיח שלא ייבנו רבי קומות
בשולי כביש ללא מקום מתאים להולכי רגל ,וכן לא יתנו לבתי-עסק וקפה לפלוש למרחב ציבורי ולחסום מדרכות .כדאי לאחד את
בתי הכנסת (המתנ"סים של פעם) עם המתנ"סים של היום ,שלשכונה יהיה מרכז חברתי ציבורי מאחד .מוסדות (כולל מוזיאונים)
צריכים להימצא במרכזה של עיר ולא בצידיה היכן לרק למסודרים יש גישה.
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http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20100210_1
10-2-201 148618.xml
הנוסטרו והמחילות :כתבתך ראויה לתשומת לב ,ההתר לחברה (פרטית או ציבורית) המנהלת כספי ציבור לנהל תיק עצמי המכיל את
אותם ניירות ערך מהשוק החופשי הוא בחזקת "פירצה הקוראת לגנב" .אין שום יכולת מעקב אחר ה"מחילות" המקשרות בין תיק
הנוסטרו לבין תיקי המשקיעים  -לטובת הנוסטר ו ולרעת המשקיעים .ההיתממות של המנהלים "לא ידענו" היא לעג לרש (המשקיעים)
במקרה הטוב ושקר במקרה הגרוע .הייכן שיש כסף  -שם גונבים .בניהול תיקים זה בהתר ובכייסות (תרתי משמע) שלא בהיתר.
מוסרית אין שום הבדל .

14-02-2010 http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/058/140.html#talkback
בנק ישראל וחברת החשמל :חוק בנק ישראל החדש מכיל אנומליה .הנגיד הוא גם :היועץ הכלכלי לממשלה .מפליא שהנגיד הנוכחי
נכנע לעובדי הבנק ולא הוציא זאת מהחוק .הנגיד יפריע ליועץ והיועץ לנגיד ,כמו מנכ"ל בנק/קרן שבאמצעות הנוסטרו חולב את
לקוחותיו .לא בכדי רוקן בנק ישראל (בעזרת אגף התקציבים) את הממשלה מהתיכנון הכלכלי שהיה לה .בשוק העבודה יש לנו את
עובדי חברת חשמל ולזה יתווספו עובדי בנק ישראל .הכנסת מאפשרת  -ביודעין  -להכניס את ה'קשית בפחית' רק חבל שאנחנו
הפחית.
לתגובה 10
עצמאות הבנק :ברגע שהנגיד הוא גם יועץ נפסקת עצמאותו והוא חלק מהממשלה  -אם הוא רוצה או לא .כשיש נגיד מוכשר ,אמין
וידען כנגיד הנוכחי אולי הבעיה מופחתת ,אך כבר היו לנו נגידים שראו עצמם יועצים והגענו לאינפלציה הגדולה ולתכנית הייצוב
של .1985-ללמדך ,לפני אישור החוק יש להוציא ממנו את מינוי הנגיד כיועץ כלכלי לממשלה  -אחרת מכשלה תצא מהכנסת .

08-02-2010 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=zz20100208_391694
יעדי בנק ישראל" :המטרה המרכזית של הבנק המרכזי היא בראש ובראשונה שמירה על יציבות המחירים .לצד המטרה הזו ,מטרות
נוספות של הבנק הן לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה ,במיוחד בתחומי הצמיחה והתעסוקה" .זו טעות,
טעות ,טעות .בנק מרכזי צריך להיות לו יעד אחד בלבד  -שמירה על כמות כסף אופטימאלית במשק .כדי לשמר את הסימטריה
בכלכלה ,שמירה על כמות אופטימא לית של הכסף היא אמנות הדורשת מיומנות .כמות אופטימאלית של כסף היא ערובה ליציבות
מחירים ,לתעסוקה ,לצמיחה מדודה (שאינה מזהמת) ולשוויון חברתי .שאלת שלושת הכוכבים בפיזיקה (תורת הכאוס) מלמדת שכדי
לאזן בין  3משתנים ומעלה צריך מיומנות .ובכך ,ורק בכך ,צריך בנק ישראל ונגידו להתעסק .שער חליפין ,ריבית ,כמות כסף ,נזילות
ופיקוח מוניטארי הם פרנסה מספקת למוסד המכובד ,ויש להסיר מהם את נטל האחריות והייעוץ למשתנים אחרים בכלכלה .

28-01-2011 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100228_1152692
ביביזם :בספרו של ג'ארד דיימונד "התמוטטות" יש את השאלה "מה חשב האיש שכרת את העץ האחרון בהאיטי?" ואנו בישראל
יכולים לשאול 'מה חשב היזם שבנה בדונם האחרון בישראל?' .ליבי עם גב' רצ'בסקי ,אך לא זכור לי שהיא התקוממה כשראש
הממשלה בנימין נתנתיהו (המתהדר בראייה היסטוריוסופית) סגר את הרשות לתיכנון כלכלי במשרד רה"מ בעצה עם הנגיד פרנקל.
זאת לאחר תהליך ארוך של ניוון כל מחלקות התיכנון במשרדי הממשלה השונים" .סוף מעשה במחשבה תחילה"  -אך אין חשיבה
ציבורית ללא גופי תיכנון' .ביביזם' זה שהחזק יאכל את החלש (תחרות חופשית) וכדי שתתקיים צריך לפרק את כל מנגנוני החיסון,
והתי כנון הוא נדבך חשוב בחיסון ובחוסן של החברה.
09-04-2010 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/091/217.html#talkback
צדקנים :גב' וואנונו ,מה ההבדל? (בין ענת קם למרדכי וואנונו)  ,הוא בגדול והיא בקטן ,כל אחד ומניעיו הגלויים והנסתרים .העיקר
שיהיה ציפוי ראוי שהצדקנים יעזרו בנפילה .היא גם לא שונה הרבה מ"שומרי" הבנקים שנמצאים בעמדת הפיקוד על הכסף,
ומקבלים שכר עתק מניצול מיקומם .כל אחד מוכר את זולתו מכוח מיקומו .איך אמרו אבות הליכוד "תנו לחיות (לגנוב) במדינה הזו".
תרבות העדפת הפרט על הכלל היא התגלמות הביביזם ועיקרה  -הפרטה (מלשון פרט).
מה רוצים מעדן אברג'ל? קדמו לה :ס.יזהר ,ונונו ,יצה ,קם והיא כנראה לא האחרונה בשרשרת הפרטים המנצלים אינפורמציה
שנזדמנה להם בשירותם הציבורי לקידומם האישי -כל אחד ונימוקיו עימו .מיזהר מנימוק מוסרי שכתב סיפור ועד לאברג'ל מנימוק
כייפי שפירסמה תמונות .זוהי תמציתה של העדפת הפרט על הכלל או בקיצור :ביביזם .תשאל :מה המדינה יכולה לעשות למעני.
לגדולים מפריטים בשם היעילות והקטנים מוכרים על דעת עצמם -רכוש ציבורי.
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http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20100623_1
24-01-2011 175659.xml
תכנון ,חיזוי ותקציב..." :יכולת החיזוי הכלכלית היא מוגבלת מאוד ,וחיזוי לשנתיים וחצי הוא כמעט בגדר מופרך" כותבת מירב
ארלוזרוב .ברצוני להעיר שיכולת תי כנון וחיזוי כלכלי מותנית ביציבות הכלכלית אשר מותנית ביציבות המוניטרית (ביחס לתפוקה).
כסף הוא חומר תשתית כאנרגיה ,מים וחשמל ,ובחברה מודרנית מחייב תיכנון ותחזוקה לטווח ארוך .על תיכנון ה'כסף' (ביחס
לתפוקה) מופקד בנק ישראל ,שלצערי ,עדיין משמש כיועץ כלכלי לממשלה ולכן החוק מטיל עליו משימה בלתי אפשרית :לגלגל יותר
מדי כדורים יחדיו .ככל שהיציבות הכלכלית גוברת גדל טווח יכולת התיכנון והחיזוי .ישראל היום במצב יחסית טוב .הבעייה היא
ראש הממשלה הנוכחי  -סגר את הרשות לתיכנון בקדנצה הקודמת ומתגאה בתקציב דו-שנתי ככלי תיכנוני ,מדבר על הגרעין האיראני
ודימונה קופצת ,מבצע בלימת משט  -ומסיר את המצור .לא המציאות מופרכת אלא הניווט.

28-01-2011 http://www.themarker.com/markets/1.588448#article-comments
הנטייה לחפש חוקיות :אכן טבועה בנו ,מילדות ,הנטיי ה לחוקיות כבסיס איתן לקבלת החלטות .הנטייה נובעת ממבנה ה'נפש' שהיא
השתקפות (בזעיר אנפין ,הולוגרמה) של הטבע :מזג-אויר ,רעידות-אדמה ,חלומות ושווקים הם אתגרים אינטלקטואלים כבירים
להבנת ה'מכניזם' שלהם .עד עתה הצלחנו (קצת) בהבנת המכניזם של מזג-האויר ותחזיות בהן הן די טובות לטווח קצר בלבד.
בחלומות ושווקים עדיין הדרך א רוכה .לכן עד שנדע ונבין יותר בשווקים עדיפה השיטה האקראית לחיזויין ,משום שזו ממזערת את
הטעות .פול התמנון הוא ציון דרך בחיזוי ועדיין איננו יודעים איך זה בוצע .

03-11-2010 http://www.tbk.co.il/article/1378849
הרחבה מוניטרית :לבן ברננקי ,אל תבצע הרחבה מוניטרית נוספת לאחר ששיקמת את מהירות מחזור הכסף (חזרת האמון בשוק) ,כי
אז תמצא עצמך במלכודת היפנית של  20השנים האחרונות .מלכודת שבה הכסף אינו יעיל .מדיניות מוניטרית נכונה היא קיום 'החוק
הסימטרי' ,היינו  -הדפסה שווה צמיחה .רק בעת קיומו של החוק הסימטרי קיומה של האבטלה מבטיח הסטת ייצור וצריכה לא יעילים
ליעילים .זה תמציתו של משבר  -ייצור וצריכה לא יעילים עקב תימחור לקוי .יותר כסף פירושו הפעלת 'חוק גרשם' והדולר יהפוך
ל'מטבע הרע' ,היינו כל יתרות הדולר בעולם שנצברו מאז מלחמת העולם השנייה יצאו מהארון ותתקיים הצפה מוניטרית ללא שליטה.
לכאורה שחיקת המטבע היא שי חרור מחובות רק תזכור שהאחרונה שעשתה זאת בקנה מידה עולמי הייתה גרמניה שלאחר מלחמת
העולם הראשונה  -את התוצאה אנו מכירים.
לתגובה 9
למתקרא 'בן ברננקי' :תודה לתשומת ליבך" ,בסדר "...במובן 'שמעתי' או במובן 'הבנתי' .ללמדך :כסף אינו רק 'אמצעי חליפין,
מידה וערך' אלא גם גורם-ייצור שווה ערך לעבודה והון .כסף מספק את ה'מרחב-זמן' ו'מסה-אנרגיה' לקבלת החלטות על :ייצור,
שיווק וצריכה .גידול לא-סימטרי של כמות הכסף (ביחס לתפוקה) מעוות את האינפורמציה על ה'מרחב-זמן' וה'מסה-אנרגיה' לקבלת
החלטות נכונות .אין יעיל כהדפסת כסף לחורבנה של אימפריה ,והנסיון הסובייטי הוא ההוכחה האחרונה לכך.

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20101110_1
28-01-2011 197780.xml
מורא החוק חסר :ישראל הפסידה לאורך השנים את השילוב הרצוי בין המערך הפוליטי (שרים) לבין המערך הפקידותי-מקצועי
(מנכ"לים) ,שילוב שירשנו מהמנדט הבריטי :כ'תשבץ בו לשורות האורך והרוחב מעמד שווה' .המצב בו מנכ"ל משרד הוא מינוי
פוליטי ולא מיקצועי (כרמטכ"ל לצבא) היא מכשלה ראשונה באדמיניסטרציה הישראלית .מכשלה זו מנוונת את כל שדרת הפקידות
(מהעדר קידום) ומונעת כל המשכיות בהחלטות בעת חילופי מנכ"לים תכופים עם חילופי שרים .המינויים הפוליטיים (והשקרים
הבאים בעקבותיהם :מי שהשר חפץ ביקרו הוא 'מקצוען') הפכו את הפקידות הישראלית לאסופה 'ארכיאלוגית' המנטרלת את עצמה.
אין בה כשרון ,יוזמה ומנהיגות  -רק חנופה ,תככים וקשרים .כששרי ישראל יבינו שהם באו לשרת את עמם ולא את עצמם ,לא
נצטרך את מורא החוק .לכן את הדפסת הכסף (כסף חשוב ממה שאנו חושבים שהוא חשוב) נאלצו להוציא מחזקתם של שרים
ומנכ"ליהם .לשרים צריך להתייחס כאל 'מלצרים' ולפקידים כ'טבחים'  -וזו לא רק מטפורה.

בן תמרי – תגובות 1
07-07-2011 http://www.themarker.com/opinion/1.665755
ייבוש הטייקונים :תחרות היא בזבוז .יש מאבק והמנצח לוקח את הקופה .האדם השכיל להתאחד ,לשתף פעולה ולהתחלק כדי לנצח
במאבק ההישרדות בטבע .עקרונות השיתוף והחלוקה הם יסודות ההצלחה של חברה אנושית .בישראל של היום (מרום  50אלף שנות
ציביליזציה) נשתכח (בעזרת בנימין נתניהו וההפרטה) עקרון מספר אחד של התרבות האנושית – נחלת הכלל שייך לכלל (סוגיית
היער) .אין נותנים לפרט להשתלט על רכוש הכלל .רוצה לומר ,יש לאסור באופן מוחלט לוביסטים בכנסת .המחוקקים חייבים להיות
מעל גיל  ,50ייאסר עליהם כל עיסוק נוסף וכל זמנם יוקדש לחקיקה ופיקוח על הממלכה .כשהחוק ישקף צרכי ציבור ולא אינטרסים
פרטיים – יתייבשו אט אט הטייקונים .לזירוז התהליך יש להקים את בנק העם (מין בנק דואר ,מיקרופיננס) בו לא יוכל חוסך לקבל
מימון מעבר לגובה סביר של חסכונו .הבנק יהיה בבעלות ציבורית ובניהול הבנק המרכזי שדרכו ינהל את המדיניות המוניטרית .ייבוש
הטייקונים הוא הפתרון לריכוזיות .במקום עשרה יהיו לנו אלפי פרחים .

9 www.bentamari.com

01-02-2011 http://news.xoox.co.il/item_107449.htm
שגיאות אובמה :המשבר הנוכחי מכיל שני רבדים :התמעטות המקורות ביחס לצרכים על פני הכדור ,וניהול מוניטארי מרחיב של
הדולר .עצים זקנים חייבים למות .אובמה ,ועו קביו בארצות אחרות ,שוגים פעמיים :בראשונה בתמיכתם בעסקים שכשלו ובשנייה
בהזרקת כסף נוסף ומיותר לכלכלה .המשבר הנוכחי הפוך בטיבו וסימניו מהמשבר של שנות ( 1929-1936שמקורו היה העברת
כספים מאירופה) אז ,עם פרוץ המשבר המערכת המוניטארית התכווצה ,ולכן היה צריך לנקוט מדיניות מרחיבה .המשבר הנוכחי
מקורו בעודפי כסף שנצטברו ביפן וסין והושקעו בארה"ב .לכן מן הראוי (שמייד לאחר נקיטת אמצעי חרום של השבת האמון
במערכת הכלכלית) שינקטו במדיניות מוניטארית ופיסקאלית מרוסנות .ריבית אפס (או קרובה לכך) היא שגיאה גדולה .זו גם הסיבה
לכך שיפן אינה מצליחה לצאת מהמשבר .עודף כסף הרסני כחסרונו.

6-3-2011 http://www.tbk.co.il/article/1613130
לחברי הכנסת :לפני שאתם דנים במגיע למדינה מאוצרות הממלכה לימדו בבקשה את המחלוקת שבין קולמבוס למלכו ומלכתו לפני
הישלחו למצוא נתיב קצר להודו .לצערי ,יצחק תשובה דומה יותר לקרסוס מאשר לקולומבוס .בעקרון ישראל "לא גילתה את
אמריקה" בנושאי מחלוקת בין יוזמה פרטית לרכוש ציבורי .ההיסטוריה של 500-השנה האחרונות לימדה אותנו שה'מתנה' שהביא
קולומבוס לספרד השיתה על ספרד ניוון ועוני לעומת יריבותיה :צרפת ,אנגליה וגרמניה .ללמדך "שונא מתנות יחיה" 

28-01-2011 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110128_1212064
חיזוי כלכלי :כלכלה היא פיזיקה מתומחרת (או לחילופין פיזיקה היא כלכלה ללא תמחיר  -איך הטבע מתמחר את עצמו היא שאלה
עלומה – עדיין) .כשם שאפשר למדל את הפיזיקה  -ניתן למדל גם את הכלכלה ,ואכן לסימולטור הכלכלי ,שפותח על ידי ,תוצאות
טובות .נכון ,העיסוק בחיזוי כלכלי הוא מפעל חיים ולמי הסבלנות? כשם שהפיזיקה נחלקת למאמינים באקראיות ולמאמינים
בדיטרמינזם (בניסוחו של איינשטיין "אלוהים לא משחק בקוביות" ותגובתו של נילס בור "תפסיק להגיד לאלוהים איך להתנהג"
לפחות שניהם מכבדים את האל) גם הכלכלנים חצויים .עיתונאים לא מתעניינים בחיזוי כלכלי אלה בשאלה "אם לקחת מטריה?" איך
אמר ניוטון "אינני לוליאן" רוצה לומר חיזוי כלכלי אפשרי ברמת הסתברות מעל  50%והוא עדיין בחיתוליו (כפי שחיזוי מזג-אויר
היה בתחילתו) והאקונומטריקה אינה הכלי הראוי לביצועו ,מציאת משוואות-יסוד דינמיות לכלכלה הוא המפתח  -ויתכן שמשוואותי
לוקות בחסר אך בגדול הן עובדות.
לתגובה 1
אתה צודק ,הבלתי צפוי לא ניתן לחיזוי כי אינו מעוגן במשוואות .לכן צריך להבחין במערכת כשהיא במצב אפשרי או אי-אפשרי
לחיזוי (ראה  .)Ecolandהדינמיקה הכלכלית דומה לדינמיקה של זרימה בנהר  -ככל ששיפועו גדל אפשרויות החיזוי קטנות
וההפך.

30-1-2011 http://www.tbk.co.il/article/341644
הדפסת דולרים :צודק באפט ,אך מעבר לבעיית הגרעון והחוב האמריקאי קיימת בעיית הדולרים כ'הילך חוקי' עולמי מאז מלחמת
העולם השנייה.
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בן תמרי – תגובות 1
ארצות הברית ה'אכילה' את העולם בדולרים שנצברו כמטבע טוב ,ועתה העולם מאכיל את ארצות הברית באותם דולרים 'רעים' -
חוק גרשם.
לארצות הברית שתי אלטרנטיבות :לפחת את המטבע ,לאבד את ההגמוניה העולמית ולהחלץ מהאטה כלכלית רבת שנים ,או לחילופין
לק יים מדיניות מוניטרית קפדנית שתשמר את ההגמוניה הכלכלית אך תביא העדר צמיחה לאורך שנים ,מה שהרווחת בעבר מיכולתך
להדפיס כסף ייגבה בעתיד על ידי אלה שהונית אותם (דבר מבורך גלובלית ואקולוגית).
כסף הוא יותר מאמצעי חליפין ,אוגר ערך ויחידת מידה .כסף הוא הקורדיטור (נווט) שבאמצעותו מנווט כל פרט ויחידה כלכלית
בייקום (במרחב-זמן ובמסה-אנרגיה) .וכשהוא מתרבה  -יעילות כמנווט פוחתת.
המשך הדפסת דולרים משמעה איבוד הדולר כקורדינטור ואיבוד האימפריה  -היכן שהמטבע שלך שם שלטונך.

20-2-2011 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/213/424.html
לתגובה 245
קביעות :מקורה של הקביעות בסין הקדומה כאשר הקיסר הראשון (לפני כ 2000-שנה) רצה להחליש את האצולה וליצור פקידות
אמינה ולא מושחתת .הבריטים (לפני כ ) 300-שנה התפעלו מהממשל הסיני בבואם לסין והעתיקו את השיטה לאימפריה שלהם
ואנחנו ירשנו אותה מהם .הקביעות היא תנאי הכרחי לממשל ומדע יעילים ובלתי מושחתים .כשהציונים הכללים טבעו את הסיסמא
"תנו לחיות (לגנוב) במדינה הזו" הם התכוונו ליד חופשית בשוק העבודה ,קרי עובדי קבלן .הקטנת הממשלה ,קרי הפרטה והתעשרות
מעטים ל חשבון הרבים .בגין (שהיה נציונאל-סוציאליסט בתפיסתו) ברצונו לגבור על בן גוריון כרת ברית עם הציונים הכללים
(לימים גח"ל -גוש חרות ליברלים) אני על הבטחון והחוץ ואתם על הכלכלה .כך נוצרה ה"מטריקס" ה"ליברליזם" הוא האתד (כן ,זה
מהמשל) הישראלי.
לתגובה 288
מטריקס ודינמיקה :ה'מטריקס' ,שאייל מדבר עליה ,נוצרה מהברית של מפלגות חרות וליברלים בנסיונם לגבור על מפלגת מפא"י
(כן הייתה כזו) .תוצאתה :החלשת האיגודים המקצועיים ,חיסול ההסתדרות ומפעליה (כתנובה ,המשביר המרכזי וכדומה) ,תופעת
עובדי קבלן ,חיסול הקביעות והכנסת חוזי עבודה מושחתים בשירות הציבורי" .תנו לחיות במדינה הזו" כוונתה הייתה 'תנו לעשוק
(ע"פ החוק) במדינה הזו'' .משאבות ענק' (חברות בע"מ) הם המטאפורה הנכונה למצב הקיים ולא המטריקס .הפתרון' :חומות סיניות'
בחברות בע"מ ,איסור ע"פ חוק להצלבה בפעילות .כל חברה שתגדל מעבר לגודל מסויים יש לפרקה .איך אומרים בליכוד' :הם ייסרו
אותכם בשוויון וסולידריות ואני אייסר אותכם באי שוויון ואנוכיות'. 

10-3-2011 http://www.themarker.com/markets/1.412492
משבר שנות ה " :30-ההשוואות לשפל הגדול הן לא רציניות?" כיום אנו יודעים (מתורת הכאוס) שהמציאות חוזרת על עצמה  -אך
לא באותה הצורה .ולכן חיזוי מזג אויר הינו עד שבעה ימים בלבד .כבמזג אויר  -כך גם בכלכלה .הויכוח הגדול (שמצוי גם בענייני
בורסה) האם הכלכלה (כולל שווקי ההון) היא דיטרמינסטית (כפי שאני וגדולים ממני מאמינים) או אקראית (שלמיטב ידעתי
מנדלברוט ורבים אחרים סבורים)  -המחלוקת עדיין לא יושבה בהעדר נתונים סטטיסטיים ארוכי טווח מספיק .שיעור האבטלה של
 30%בארה"ב שרר בשיא המשבר הכלכלי (ב ) 1933-בגלל התכווצות מוניטרית מוחלטת ,ולכן מדיניות הרחבה הועילה .אי לכך
כרגע אנחנו בדיוק ב '1929'-בעיצומו של המשבר ,ואיננו יודעים מה יהיו פניו  -אנחנו כן יודעים בוודאות שזה לא יהיה אותו הדבר,
אלא בחזקת "אותה הגברת בשינוי האדרת ".יש הבדל אחד גדול ב 1933-העולם היה מלא עתודות טבע (מחצבים ,יערות ,מים ,אויר,
אוכלוסיה דלילה )...ואילו כיום מרביתם נוצלו והשפעת ניצולם בעוכרינו.

10-3-2011 http://www.tbk.co.il/article/94652
המשבר הנוכחי :המשבר הנוכחי אינו משבר כלכלי -בורסאי אלא משבר מיחשובי-פסיכיאטרי (משבר אמון ,במינוח הרגיל).
הטכנולוגיה המתקדמת במיחשוב ותקשורת יצרה מצב של סחרור וחרדה בשווקים השונים .בדומה לזיהום משרפת דלק אשר משנה
את דפוסי מזג אויר .גלובליזציה ומיחשוב זה גם צונאמיזציה .
לארה"ב קורה מה שקרה לישראל לפני  1985וגרמניה לפני מלחמת העולם השניה ,כל הכסף (הדולרים) שהנפיקה מאז מלחמת
העולם השניה יצאו ממחבואם (חוק "גרשם" בקצרה) הלהיטו את כלכלת ארה"ב ובסיוע הגלובליזציה  -נדבקו כולם ,עתה אפקט
"היתרות הראליות" כמאמר פטנקין (ציפיות בלשון עכשוית) מתחיל לעבוד.
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10-3-2011 http://www.themarker.com/markets/1.416370#article-comments
 80קומות" :יש לי חבר שמזכיר לי מדי פעם שאם מדינה מדפיסה מ 1928-במשך  80שנה ,במשך  79שנים היא עשויה לחשוב כי
היא "מעצמה" .ההתפכחות הפתאומית ב 2008-היא בעצם הבעיה' " ארה"ב :סוציאליזם לעשירים קפיטליזם לאחרים .מן הראוי
לחזור לספרו של באטרא "השפל הכלכלי הגדול ישל  "1990מטר  . 1988לעצם העניין :ארה"ב לומדת עתה מה שלמדו כל
המדפיסים למיניהם ששכחו שיש מידה להדפסה .אם כספך הוא טוב  -הוא נאגר ,זה מאפשר הדפסה נוספת ללא תגובה אינפלציונית.
ברגע שהמידה נגדשה  -המטבע הנאגר מופיע בשוק "ומתזז" אותו  .קוראים לתופעה "חוק גרשם" (גרשם היה יועצה הכספי של
המלכה אליזבת והזהיר אותה מפני 'הטבעת יתר ').על הממשל האמריקאי ,לאחר ההשתלטות על הפניקה ,לחזור לאחריות מוניטרית.
כי כסף אינו רק 'מודד' בכלכלה הוא גם 'נמדד' קרי :גורם ייצור שאם הוא נמצא בעודף תפוקתו נהיית שלילית(.בועה שלילית כדברי
פרופ' אומן).

2-8-2011 http://www.nrg.co.il/online/41/16/MS2/265/865.html
היועץ הכלכלי לממשלה :מכשלה נפלה בידי פישר והוא גם 'היועץ הכלכלי לממשלה' על פי חוק בנק ישראל החדש ,לכן נושא
באחריות למצב הכלכלי – לטוב ולרע ,ובכך נגידותו (אחראי לכסף ולתפקודו) נפגמת .מאחר והנגיד אחראי גם לשוק העבודה ,אני
שואל :מדוע מתעלם בנק ישראל מחרפת 'עובדי קבלן'' שהביביזם הביא עלינו ? האם משום שהם עצמם נהנים מהעבודה המאורגנת.
לו החרפה הזו של 'עבדות' תימחה מעל פני הארץ בזכותם של המפגינים  -דיינו .

18-8-2011 http://www.themarker.com/wallstreet/1.805091#article-comments
את טועה :את טועה ובגדול .המשבר הנוכחי הוא משבר של מקורות מחייה :מים ,קרקע ,אויר ודלק שבעקבותיו באו העלאות במחירי
חומרי הגלם ,המזון והמים .הכדור נהיה צפוף .ממשלות לא אחראיות ובראשן ארה"ב (עם בוש כנשיא) הגיבו למשבר בהלוואות
והדפסת כסף (למזלה של ישראל היא למדה את הלקח ב 1985-ונזהרה מתרופת הפלא ששמו כסף) .קיינס עדיין שולט בתודעה וזו
טעות .המטוטלת עברה לצד השנ י ואנו סובלים מעודפי כסף בכל הכדור .כדי לדעת היכן נמצא המשק (המדינה) יש להשתמש
בסימולטור כלכלי.

5-9-2011 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1374517#article-comments
מגלגל המילים :לד"ר קרוי מצטרף ד"ר נוסף ד"ר זליכה  -שניהם מגלגלי מילים .זה בפילוסופיה ואושר וזה בכלכלה ואוליגרכיה,
ואם איני טועה הישגיהם ותרומותיהן הנכבדות נעשו בטרם מלאו להם  . 40בחזקת ילמד הבן את האבא לעשות ילדים .פרס וביילין
בחוכמתם הציבו במשרד ראש הממשלה גוף תיכנוני שיאפשר לראש הממשלה ל'חשוב'  ,מה עשו ביבי ,ליברמן ,ליאון וזליכה (בייעוץ
האינטרסנט הנגיד פרנקל) כרתו אותו כאותו חייל רומאי שחיפש את ארכימדס וכרת את ראשו כי חשב שזה הומלס שמפריע לו
בחיפוש .ביביזם פירושו אוליגרכיה  -ואתה (ירון) שותף לה ,אם תרצה או לא. 
15-9-2011 http://www.themarker.com/markerweek/1.1473872
ריכוזיות ופקידות :מה שאתה כותב הוא הסימפטום ולא הבעיה ,הריכוזיות היא פועל יוצא של ניוון הפקידות הממשלתית .לא במקרה
קיסר סין הראשון הקים מנגנון פקידותי עצמאי הכפוף לו לפיקוח וניהול ממלכתו – על אף עצת יועציו לרצות את האוליגרכים שלו .
היום אנו אוכלים את פרי הבאושים של הצד הכלכלי של שלטון הימין שהתבטא בסיסמה "תנו לחיות במדינה הזו ".תקציב מדינה אינו
עוד 'שחקן' במערכת ,אליבא תורת המשחקים ושלטון הימין ,אלא הלב הממחזר את הכסף במשק .הרעה החולה היא :מינויים
פוליטיים (גם הנמען שלך הוא מינוי מסוג זה) שירדו עד לרמת פקחים/ות ומזכירים/ות .שחיקת המערך הפקידותי באמצעות חוזים
שמנים לבכירים וזריקת עובדי פשוטים לעבדות מודרנית דרך עובדי קבלן (למזלנו עדיין לא ממנים אלופי צבא ממרכז מפלגה).
הפרטה לא לשם יעילות כלכלית אלא כהתחמקות מאחריות המדינה  .לוביסטיקה מסיבית הקיימת בכנסת ומאפשרת לכל אינטרסנט
בעל מאה לשנות ולהכניס "תיקוני חקיקה" לטובתו .רוצה לומר ,ללא שיקום הפקידות הממשלתית ועצמאותה (כבצבא שבו רמטכ"ל
(קרי מנכ"ל) יכול להיות רק מי שהחל כטירון) ,כל הצעותיך לפרוק לא יחזיקו מעמד .כנגד 'גרעין שליטה' ימצאו 'אמצעי גזילה' אחר.
למי שהטיעון מסובך הנה מטפורה להבהרת העניין .נתאר עמק שבו חי כפר ושמו ישראל ,לכל משק בית ניתנה חלקה .במדרונות
ניבנו טרסות ובמישור הוק צו החלקות .יום אחד הוחלף המשטר בעמק והוחלט ש"איש הישר בעיניו יעשה" במסגרת החוק .מה קרה ?
מיד חוקקו אנשי המישור הקרובים למרכז תקנה שמהיום והלאה אין הכלל עוזר לפרט לתחזק חלקתו .תוך דור נהרסו הטרסות ,והמים
זלגו חופשית לעמק למגינת ליבם של תושבי המדרון ושמחת תושבי העמק .והמבין – יבין. 
לתגובה 48
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מחרטה וממשלה :לדעתי ,הראשון שאמר פומבית דבר מסוג זה (דומני בשנות השיבעים) היה חיים צדוק בהיותו שר התעשיה שאמר
לתעשינים "תעבדו על המחרטה ולא על הממשלה" .עד כמה שזכור לי המצוטט על ידך נאמר לאחר מכן.

25-9-2011 http://www.themarker.com/wallstreet/1.1482587#article-comments
הרחבה מדעת :הכמות האופטימלית של הכסף במערכת כלכלית (מדינה) היא מהסוגיות הקשות של החברה האנושית מאז אמצאת
כסף הנייר במאה ה . 18-בתיאוריה המקובלת אין מענה לשאלה זו (קיינס עסק במקרה של כשל שוק הביקוש המצרפי ופרידמן עסק
רק בצד המוניטרי) לכן פותח מנגנון האטרקטור (ייצור מתמטי מתורת הכאוס) לאבחון הכמות האופטימלית של הכסף במדינה
כלשהיא .על פי בדיקה של המשק האמריקאי נמצא כי הוא רווי בכסף מזה כ 15-שנה .המשק האמריקאי נכנס לאחרונה למלכודת
היפנית המתאפייינת ברוויה מוניטרית שאינה מאפשרת  -לפרטים ולכלל  -להתאושש ולמקם עצמם באופן אופטימלי במסלול
ההחלטות הכלכליות .עודף מוניטרי מתבטא בתימחור לקוי שאינו מאפשר קבלת החלטות כלכליות נכונות (כעדשה מעוותת) .לאחר
שיקום מהירות המחזור של הכסף על ברנניקי לחזור למשמעת מוניטרית.
לתגובה 4
מקור הכסף :משמעות "המשק האמריקאי רווי כסף" היא מדיניות תקציבית בלתי אחראית לאורך שנים (פחות מדי מיסים ליותר מדי
הוצאות) וניטרול הכסף המודפס באמצעות מכירת אג"ח (בפנים ומבחוץ) .ה'טריק' הזה עובד עבור הפוליטיקאים בטווח הקצר (לכן
הוא מבוצע) ומביא עוני על העם במרוצת הזמן .בישראל ה'טריק' בוצע עד  . 1985יפן לא השכילה (או לא רצתה) לחזור למדיניות
תקציבית ומוניטרית (כולל חובות) מרוסנת ,ולצערנו ארה"ב כנראה מאמצת את המודל היפני ולא הישראלי .לכן הצפי שהיא תמשיך
כיפן לדשדש.
לתגובה 13
גיבוי :להפתעתנו  -היו דברים מעולם .בגרמניה  .1922/3מה שלמעשה קורה הוא שהכסף 'הטוב' (ירוקים בסלנג הישראלי) מחליף
את הכסף 'הרע' (חוק גרשם בפעולתו) .הכסף הטוב הוא גיבוי לכסף הרע .הדולר מגבה את השקל ,הזהב מגבה את הדולר ,והחיטה
מגבה את הזהב .זו אבולוציה מוניטרית במיטבה .כשנחזור להילחם במקלות תחזור החיטה להיות כסף.
לתגובה 17
אופטימום בהדפסה :אתה צודק ,אין גבול להדפסה וזו הבעייה .לכמות הכסף המודפס יש חשיבות במערכת הכלכלית .להפתעתנו היא
אינה נייטרלית בתהליך הכלכלי ויש לה אופטימום .קצב ההדפסה צריך להשתוות לקצב הצמיחה כך שהמחירים יהיו קבועים
(האינפלציה אפס) .כל הדפסה מעבר מפחיתה יעילות ושוויון כלכלי.
כאשר האינפלציה היא  0זה לא טוב למשק מכיוון שאנשים מעדיפים לחסוך מזומן במקום לצרוך או להשקיע בנכסים מניבים
האינפלציה צריכה להיות בסביבות ה 2%-כדי לעודד אנשים לצרוך (כי מחר הכסף יהיה שווה פחות) ולהשקיע ולתרום לכלל המשק.
לתגובה 19
כאוס ומקריות בשווקי מניות :אתה טועה ,הן אינן מתנהלות כקזינו (וגם לא נראות כך בסטטיטיקה המדדית שלהן  -ראה 'מחזוריות
במניות' בגוגל) ,אלא כתופעת 'שארית' לזרימה .הכספים המובאים לבורסה לקניית ומכירת מניות הם בעיקר זרמי שאריות
(כמטוטלות רגישות ,או כמיני-מערבולות בשולי זרימת הנהר) לכן התופעה נראית כאקראית אך היא כאוטית (היינו יש לה בייסודה
מבנה מתמטי) למיטב ידיעתי עדיין לא פותח היידע המתמטי לעיסוק ב'שאריות' של תופעות דיטרמינסטיות.
לתגובה 20
הרחבה ומלחמה" :מי שאמר" היה איינשטיין .מלחמה מביאה ברכה/אסון למנצחים/מפסידים .היטלר הפסיד עוד לפני שיצא למלחמה
 הוא רק לא ידע זאת .קרא "אנאטומיה של טרגדיה" .הטרגדיה של מלחמת העולם השנייה מקורה בהסכמי השלום של מלחמתהעולם הראשונה ,קרא "תוצאות השלום" של קיינס מ . 1922-היטלר דיבר על כבוד אך רצה לשדוד ,לדעתי הפכת את הסיבתיות בין
הרחבה ומלחמה .ארה"ב החלה להתאושש מהניו-דיל של רוזוולט (שקיבלה חיזוק תיאורטי ממשנתו של קייס ב - 1936-החוליה
המקשרת היתה גילבריית ששימש כיועץ לרוזוולט ) מלחמת העולם השנייה האיצה את תהליך ההבראה .דומני שדוגמה טובה יותר
לטיעונך היא ניצחון ישראל ב 1967-שהוציא את ה מדינה מהמיתון ,הניצחון יצר מצב נדיר (השמור רק למנצחים) של גידול רב
במקורות ביחס לכמות כסף נתונה .עברו הזמנים שמלחמות פתרו בעיות.

5-12-2011 http://www.themarker.com/markets/1.1583194

הצדק עם נתניהו  :קיינס דיבר רק על שפל ,את המצב ההפוך למערכת הקינסיאנית  -עודף ביקושים  -הוספתי אני במה שאמור היה
להיות עבודת ד"ר .אמפירית ,ישראל נמצאת בצד העודף ולא בצד החסר .אמנם הנתונים מבוססים בפיגור של שנתיים והמערכת עדיין
בחיתוליה ,אבל בגדול היא צפתה משבר ליפן בזמנו וכן קשיים לארה"ב .למתעניינים בתחום ראו  economic simulatorבגוגל.
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2-3-2012 http://www.haaretz.co.il/literature/safrut/print/1.1654834
שימבורסקה ,איינשטיין וטולסטוי :מאהבתי לשימבורסקה קראתי את בני מר ,ועל אף שאני מהחלשים בכיתה אני מעז לכתוב
לחזק .אליבא בני מר  E=MC2של איינשטיין ומשפטו האלמותי של טולסטוי "כל המשפחות המאושרות הן אותו דבר וכל משפחה
אומללה  -אומללה בדרכה" הם משפטים לחלשים .אוי ,כמה הם קצרים ויפים.לדעתי בפסגת ההר (שממנו רואים הגדולים את העולם)
עומדים שימבורסקה ,איינשטיין ,טולסטוי ועוד כמה ...ומאירים את דרכנו למרגלותיו במילותיהם הקולעות .היתר כפי שכתבה לאה
אילון  -אינו שירה (או מדע).

29-12-2011 http://www.themarker.com/news/1.1603914
יש איש יותר מתוחכם ,חד ,מעודכן ועצמאי :האיש היותר מתוחכם ,חד ,מעודכן ועצמאי  -הוא נגיד שאינו יועץ כלכלי לממשלה.
כדאי ללמוד מהאל/הטבע שנתן ללב עצמאות מוחלטת מהמוח באספקת הדם לגוף .לולא היה הנגיד גם יועץ כלכלי לממשלה
מלכתחילה הוא היה מונע את המצב עליו הוא מלין עתה.
לתגובה 5
אג"ח מיועדות :כמי שהיה מראשוני "מומחי הכלכלה שהחלו להטיף "...ובעקבותינו נחקק החוק לאבטחת החסכון (ביוזמת ח"כ
לשעבר דן תיכון) ברצוני לאמור בצורה ברורה :ריבית מובטחת לאג"ח שאין לה תשואה מקבילה להון  -היא אשליה (או רמיה) .כל
עוד תקציב הפיתוח של הממשלה גרם לצמיחה משקית בשנות החמישים והשישים היה כיסוי לאג"ח המיועדות ,לאחר מלחמת יום
כיפור ( )1973ובמיוחד לאחר עליית הליכוד ( )1977נותק הקשר בין הריבית המובטחת לאג"ח מיועדות ותשואת ההון והאינפלציה
החלה .משקיעים פרטיים עדיפים על פקידי ממשלה בהחלטות השקעה .הרעה החולה של היום אינו יצירת הקשר בין הריבית
המובטחת לתשואת ההון אלה התנקזות החסכון להשקעה אצל מספר מצומצם של משקיעים (טייקונים) ולולא נרדם היועץ הכלכלי
לממשלה היה הנגיד מונע סכנה זו באיבה.

26-01-2012 http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1625701
סטטיסטיקה ונוסחאות מתמטיות 40 :שנים שאני מעבד שלוש סדרות נתונים כלכליים :התוצר  ,GDPהכסף  M1ומחירים  CPIשל
ישראל (וארצות אחרות ,מ 1960-ועד היום ,בסדרות שנתיות) .המסקנה המתמטית באה לידי ביטוי במה שמכונה Tamari attractor
או  .Economic simulatorאם הבנתי נכון את הכתבה ,כל אחד יכול להוציא את הנתונים מהשנתון הסטטיסטי ,לבדוק ב'אאוריקה'
ביחס לפתרון שלי ,ולשחק אותה "כלכלן" -בהצלחה.
תגובה לתגובה 19
ציפורים וצפרדעים :ציפורים וצפרדעים ערכם שווה כשורות האורך והרוחב בתשבץ .תודה על המחמאה ,אני דווקא רואה עצמי
כשייך ל'ציפורים'  ,חולשתו של הסרט הנפלא שלא העמיד את הצפרדעים (מדענים מסוגו של האב) ואת הציפורים (מדענים מסוגו של
הבן) כשווים ותלויים זה בזה כשורות האורך והרוחב של התשבץ.
תגובה לתגובה 24
דטרמינזם ואקראיות :אני מהמאמינים שאכן לכל תופעה (עלה) יש חוק (שורש) ממנו נולדה (צמחה) .באזורי הבינייים  -בין שתי
תופעות  -יש אזורי כאוס .תפקידנו לחשוף את המנגנון .גם מחירי מניות כפופים (לדעתי) לטענה זו ,מחירי המניות (העלים) נשלטים
על ידי ( Pappus theoremהשורש).
תגובה 39
שחק אותה 'כלכלן' :ובכן התחפשתי ל'כלכלן' והכנסתי לתכנה את נתוני התוצר ,הכסף והמחירים של אוסטרליה (הארץ הראשונה
בטבלה) ,לאחר כ 15-שעות עבודה (נכון לעכשיו) התכנה אכן 'מתקרבת' לנוסחת המחיר שלי - .כל הכבוד .מאחר ופיזיקה היא
כלכלה ללא תמחיר ,או כלכלה היא פיזיקה מתומחרת אני מקווה שזה יעניין גם לא כלכלנים.

17-2-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1644091
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חלמאי האוצר :כבר היו דברים מעולם לסקוב (יוגב) מול פרץ (אדרי) ,אז פיטרו את לסקוב ואני מקווה שגם הפעם יפטרו את יוגב,
הייתה לנו שרה שראתה במורים אויבים ועכשיו יש לנו שר שרואה בעובדים עבדים .האוצר (בגיבוי אותו שר אוצר בעבר וראש
הממשלה היום) מעדיף להוביל 'שמש' אחד ציבורי על ידי שישה 'גבאים' (חברות פרטיות) כדי לא ללכלך את השלג (אספקת שירות
לציבור)  -כ מה גדול הסופר שלום עליכם ,רק ביבי לא מכיר את משליו .סבורני שפשוט יותר לדבר עם העובדים בכבוד ,ביושר
ובצניעות .אחרי הכל עוד לא שמעתי שאדם מפריט את ציפורניו ואת מה שבין רגליו ,על אף שאינם מהליבה של עיסוקיו.
תגובה 3
"הרקבת" :הם לא הבעלים? ואתה כן? מי שמך לפטר? רק ברכבת יש נפוטיזים? נסגור כל מוסד שיש בו נפוטיזים?
מדוע אינך כותב בשמך המלא? לגילה אדרעי  -חיזקי ואימצי ,רק שימרי על מידה.

19-2-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1644978
"כלכלה נכונה" :עברו כ 30-שנה מימי ארידור העליזים ("הכלכלה הנכונה" ( )1982-1984כמחזור קונדרטייף) ,ואנו שוב חוזרים
לתסריט ,למזלנו הפעם ,לאחר שנים רבות של משמעת תקציבית ומוניטרית שכפתה עלינו הרפורמה ב( 1985-שהנגיד הנוכחי היה
שותף לה) העוצמה חלשה ועדיין לא מסוכנת .אבל יש תיסוף גבוה ,הנגיד אינו עצמאי (בהיותו יועץ כלכלי לממשלה  -הוא שותף
להשגים ולכישלונות של המדיניות הכלכלית והחלטותיו מושפעות) ,ריבית נמוכה (יחסית) ,גידול באמצעי התשלום ושנת בחירות
מתקרבת .השאר כתוב במאמר.

25-2-2012 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/340/148.html?hp=1&cat=402&loc=80
ביביזם :זה לא אשכנזים מול מזרחים ,זה מנהלים מול עובדים בעבר (לפני ביבי) ובוסים מול עבדים בימי ביבי .נפלת למלכודת של
ההנהלה והצטיירת (עם חבריך) כ'משוגעת'  .מאבקים מנהלים מהשכל (סגנון אשכנזי ,לפי דברייך) ולא מהבטן (סגנון מזרחי ,לפי
דברייך) .לפני שאתם נוקטים בצעד כלשהוא (במיוחד כשמדובר בשביתת שרות ציבורי חיוני כרכבת) שבו ושתו כוס מים.
כשההנהלה מטילה עליכם רפש זירקו זאת חזרה עליהם ולא על הציבור .חיזקו ואימצו (לכל עובדי הרכבת) ,מאבקכם חשוב לכלל
ציבור העובדים בישראל.

2-3-2012 http://www.haaretz.co.il/2.602/print/1.1654834
שימבורסקה ,איינשטיין וטולסטוי :מאהבתי לשימבורסקה קראתי את בני מר ,ועל אף שאני מהחלשים בכיתה אני מעז לכתוב
לחזק .אליבא בני מר  E=MC2של איינשטיין ומשפטו האלמותי של טולסטוי "כל המשפחות המאושרות הן אותו דבר וכל משפחה
אומללה  -אומללה בדרכה" הם 'משפטים' לחלשים .אוי ,כמה הם קצרים ויפים .לדעתי בפסגת ההר (שממנו רואים הגדולים את
העולם) עומדים שימבורסקה ,איינשטיין ,טולסטוי ועוד כמה ...ומאירים את דרכנו למרגלותיו במילותיהם -הקולעות .היתר כפי
שכתבה לאה אילון -אינו שירה (או מדע).

14-3-2012 http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/346/167.html?hp=16&cat=1903
מחזורי המניות בישראל :לא ברור על סמך מה מתלוננת הגברת .למיטב הבנתי מחזור המניות הישראלי עדיין לא הגיע לרצפה
הטבעית לו ,ראה  ,www.bentamari.com/stocksנכון שהגלובליזציה מיתנה את המן-עד (אמפליטודה) של המחזוריות בעשור
האחרון אך דומה שהעולם התפכח ממנעמי הגלובליזציה וישים גדרות להפקרות של אנשי ההון ומשרתיהם .התגובה בהנחה שהדברים
נאמרו על ידה כשאלה אקדמית ובתום לב ולא כקריאה לרוץ לקנות נ"ע כדי להבטיח בונוסים.

7-4-2012 http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1678811
כלכלה ופסיכולוגיה" :אני חושב שהתיאוריה הכלכלית עיוורה את העולם וגרמה להרבה צרות .שכלכלנים לא מודעים עד כמה
המודלים שלהם גרועים" .תן דוגמא אחת! אני חושב שלתפוס בני אדם לחוצים ,לדגום את החלטותיהם תוך לחץ ,טוב אולי לקריירה
אבל לא למדע .יש כשלי-שוק וסטיות משיווי-משקל בכלכלה ,ויש סטיות מהתנהגות רגילה בפסיכולוגיה (בתי משפט מכירים בכך
ולעיתים פוטרים מעונש) ,אלו היוצאים מהכלל שאינם מעידים על הכלל .כל תיאוריה טובה -הרבה פנים לה .תיאוריה כלכלית אינה
שונה בעניין זה מתיאוריה פיזיקאלית (שהביאה את פצצת האטום) או תיאוריה ביולוגית (שמשווה אותנו לקופים) ,תלוי ביד
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שמנענעת את העריסה .מנסיוני העריסות (הטייקונים ,החברות ופוליטיקאים) שוכרות את הידיים הנוחות להם לנענע ולספר 'סיפורים'
שבדרך כלל משמעותן מניפולציה רגשית ופיננסית לרעת הציבור ולטובת העריסות.

13-4-2012 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3533866,00.html
סדר ,מקריות ומוח" :בשוק המניות ,למשל ,אין מספיק חוקיות ,אז לא יכולים לצמוח שם מומחים" .בשוק המניות יש את החוקיות
של 'שאריות/עודפים' ,מאחר ואין לנו עדיין מתמטיקה למקרים של שאריות/עודפים אין לנו את היכולת להבחין בחוקיות זו -תורת
הכאוס מתקרבת קצת לפן הזה .מאחר והעולם מסובך והסדר שבו אינו ברור די צרכו לאינטואציה (החושבת בתמונות) התפתחה
טכניקה של סימול התמונות (סימנים) אשר מתקדמת יותר מבחינה מוחית ,המאפשרת טיפול לוגי/מתמטי בתופעות הטבע .הראשונים
לעמת בין החשיבה לעולם עצמו היו גלילאו וקפלר .כהנמן עוסק בהטיות הקורות לנו במהלך החלטות ,אך כשם שאשליות אופטיות
אינן פוסלות את מדע האופטיקה כך אין הטיות החלטה מהאופטימלי פוסלות את מדע הכלכלה .תבונתנו (על שני חלקיה) חלשה מדי
לעומת צרכי העולם המוד רני (שפתח אין סוף אפשרויות לכל סיטואציה) ומכאן נובעות הטעויות הרבות שעל חשיפתן קיבל כהנמן
(ובדין) את פרס הנובל -בכלכלה.

7-4-2012 http://www.themarker.com/wallstreet/1.1687433
תפקיד הכסף והבנקים :זה אמנם 'מעניין' ויכוח בין כלכלנים על תפקיד הבנקאות אבל זה לא העיקר .המחלוקת הכמעט נצחית לאורך
ההיטוריה האנושית מהמצאת הכסף (ובמיוחד כסף הנייר) ועד עתה הוא :תפקידו של הכסף במערכת הכלכלית.
חליפין היה לפני הכסף אך יש להניח כי שווקים (במיוחד מודרנים) התהוו במקביל להתפתחות הכסף .תיפקוד לקוי של הכסף מתבטא
בבעיות מחזוריות כלכלית .הדבר מקביל למשחק הכסאות המוסיקלים כאשר מספר המשתתפים הולך וגדל אך איש לא מספר
למשתתפים (במיוחד לא הבנקאים) שמספר הכסאות הולך ומתמעט.
הכסף ,על פי משנתי ,הוא משתנה חשוב לא רק בצד הביקוש (המשתתפים) אלא גם בצד הייצור (הכסאות) .הויכוח בין סטיב קין לבין
פול קרוגמן הוא משני ,שניהם בצד הביקוש ומתווכחים האם הכסף (פול) או מכפילו (סטיב) הם דומיננטים.
החשוב להבין ,לדעתי הוא שהכסף אינו רק יחידת מידה ,חליפין ושימוש עצמי אלא גם (ואולי בעיקר) גורם ייצור כהון (כולל אדמה)
ועבודה (כולל מיומנות) ולכן יש למצוא את כמותו האופטימלית בתהליך הכלכלי  -ובלי מתמטיקה זה לא יילך .ברגע שנפענח את
השליטה בכסף נישלוט במחזוריות הכלכלית.

17-4-2012 http://www.themarker.com/misc/1.537962#
הכללה לקיינס ופרידמן :כאחד שהזהיר את גרינשפאן (מכתבי אליו מ )31.12.1996-ואת קלינטון (מכתבי אליו מ )1.1.1997-על
הצפוי למשק האמריקאי בעשור הבא ברצוני להסב את תשומת ליבו של כותב המאמר ,פול קרוגמן ,להכללה של קיינס.
אם מסתכלים על הכסף כגורם ייצור בפונקציית הייצור של המשק (בכמות הכסף הנומינלי ולא הראלית במתכונת של דן פטנקין) הרי
קיינס מדבר על מצב בו יש פחות מדי כסף במערכת (ולכן על הממשלה להתערב) ואילו פרידמן מדבר על מצבי עודף (ולכן יש לרסן).
שני המצבים ניתנים ל הבנה טיפול וחיזוי (בגבול הסביר) במערכת דינמית אחת (כן ,היא מתמטית) .למתעניינים בתחום ראו Tamari
.attractor

29-4-2012 http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.1695624#
התשובה לשאלה :התשובה לשאלה (המועלית בכתבה) ניתנת באמצעות 'הסימולטור הכלכלי  ,'economic simulator -המאפיין
את מצבה הספציפי של כל מדינה ומדינה מבחינת היחס בין אמצעי התשלום לתוצר .ככל שהיחס גבוה מתבקשת מתינות במדיניות
המוניטרית ,ככל שהיחס נמוך מתבקשת המרצה .מה אומר הסימולטור לעכשיו (בגדול ולא מדוייק מאחר והבדיקה בוצעה לפני שנה)
מצבה של ישראל מחייב מתינות ואילו בארה"ב עדיין ניתן לבצע המרצה אך היא על הסף ויכולת ההמרצה שלה מוגבלת .מדינות
כקנדה ,נ ורבגיה ושוויץ יכולות לתמרץ ואילו מדינות כמקסיקו ,ישראל ,רוסיה ותורכיה חייבות להתרסן .ההתמתנות וההתרחבות של
כל מדינה מותנית לא רק במצבה הנוכחי אלא גם בהיסטוריה המוניטרית שלה המשקפת את המאגרים (הפוטנציאל) שצברה .חוקי
הכלכלה חלים על כל המדינות כאחד ,אך כל מדינה נמצאת על הגל (של המחזור הכלכלי) בנקודה שונה  -אחת למטה ואחת למעלה.
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נכון שהגלובליציה יצרה יותר סינכרוניזציה במיקום המדינות (ובעיקר בגושים שלהן) על הגל ,אך חוקי טבע (כולל בכלכלה) אדישים
לבעיות הפרט ,המדינה והגוש.
לתגובה 4
הנפקה ושימוש בכסף :בסרט (וחסידיו ) מערבים בין הנפקת הכסף (קרי ,מה צריך לשמש ככסף -שאכן חייב להיות ברשות המדינה
כמשאבים אחרים שלה ,ובישראל רק הבנק המרכזי ,בנק ישראל ,רשאי להנפיק כסף) לבין הפצתו ושימושו -כולל יכולת ההלוואה
שלו .חייב להיות חופש מלא (במסגרת החוק) לפרטים כצרכנים וייצרנים (כולל חברות ובנקים) לשימוש בכסף .יכולת העברת כוח
קנייה -דרך הבנקים (כולל יחס הרזרבה) מפרט א' (כולל חברות) לפרט ב' הוא יתרון עצום לפעילות כלכלית הן בהעברה בו-זמנית
והן בהעברה בין-דורית של תפוקה (בתיאוריה הכלכלית קוראים לזה 'שוק חופשי' .אינך פוסל את השימוש באש בגלל סכנת השרפה
שבה ואינך צריך לאסור מינוף פיננסי בגלל מעשי נוכלות אפשריים .הפתרון הוא להרים את יחס הרזרבה לבנקים ל 20%-ולשאוף
לכסף מתמטי ,בינתיים הכסף המתקדם ביותר שברשותנו הוא הכסף האלקטרוני (שאינו רחוק מכסף מתמטי) .אילולא לנין שחשב
והתנהג כאילו כסף הוא אמצאה קפיטליסטית הקומוניזם היה שולט היום בעולם ,אילולא הקיבוצים שהתעלמו מתחשיב כלכלי (בגלל
יכולתם לקבל מלוות כמעט ללא הגבלה) הם היו היום הסקטור החזק במדינה .הכסף מספק לפרטים את הגיאומטריה (מסה-אנרגיה
ומרחב-זמן והתחלופה ביניהם) הדרושה לו כדי להתקיים .לצערי אין לנו עדיין את הכלים האינטלקטואלים המתאימית להבין ,לטפל
ולשלוט בכסף (ובחלומות) .השליט שיודע את רזי הכסף ומהלכיו (בייצור בצריכה ובחלוקה) הוא השליט הנאור.

29-4-2012 http://www.themarker.com/ markets/marketmoney/1.1695624#
התשובה לשאלה :התשובה לשאלה (המועלית בכתבה) ניתנת באמצעות הסימולטור הכלכלי (  ) economic simulatorהמאפיין
את מצבה הספציפי של כל מדינה ומדינה מבחינת היחס בין אמצעי-התשלום לתוצר .ככל שהיחס גבוה מתבקשת מתינות במדיניות
המוניטרית ,ככל שהיחס נמוך מתבקשת המרצה .מה אומר הסימולטור לעכשיו (בגדול ולא מדוייק מאחר והבדיקה בוצעה לפני שנה)
מצבה של ישראל מחייב מתינות ואילו בארה"ב עדיין ניתן לבצע המרצה אך היא על הסף ויכולת ההמרצה שלה מוגבלת .מדינות
כקנדה ,נורבגיה ושוויץ יכולות לתמר ץ ואילו מדינות כמקסיקו ,ישראל ,רוסיה ותורכיה חייבות להתרסן .ההתמתנות וההתרחבות של
כל מדינה מותנית לא רק במצבה הנוכחי אלא גם בהיסטוריה המוניטרית שלה המשקפת את המאגרים (הפוטנציאל שצברה) .חוקי
הכלכלה חלים על כל המדינות כאחד ,אך כל מדינה נמצאת על הגל ,של המחזור הכלכלי בנקודה שונה -אחת למטה ואחת למעלה.
נכון שהגלובליציה יצרה יותר סינכרוניזציה במיקום המדינות (ובעיקר בגושים שלהן) על הגל ,אך חוקי טבע (כולל בכלכלה) אדישים
לבעיות הפרט ,המדינה והגוש.
לתגובה 4
הנפקה ושימוש בכסף :בסרט (וחסידיו) מערבים בין הנפקת הכסף (קרי ,מה צריך לשמש ככסף -שאכן חייב להיות ברשות המדינה
כמשאבים אחרים שלה ,ובישראל רק בנק-ישראל רשאי להנפיק כסף ,לבין הפצתו ושימושו -כולל יכולת ההלוואה שלו .חייב להיות
חופש מלא (במסגרת החוק) לפרטים כצרכנים וייצרנים (כולל חברות ובנקים) לשימוש בכסף .יכולת העברת כוח קנייה  -דרך
הבנקים (כולל יחס הרזרבה) מפרט א' (כולל חברות) לפרט ב' הוא יתרון עצום לפעילות כלכלית הן בהעברה בו זמנית והן בהעברה
בין דורית של תפוקה (בתיאוריה הכלכלית קוראים לזה :שוק חופשי) .אינך פוסל את השימוש באש בגלל סכנת השרפה שבה ואינך
צריך לאסור מי נוף פיננסי בגלל מעשי נוכלות אפשריים .הפתרון הוא להרים את יחס הרזרבה לבנקים ל 20%-ולשאוף לכסף מתמטי,
בינתיים הכסף המתקדם ביותר שברשותנו הוא הכסף האלקטרוני (שאינו רחוק מכסף מתמטי) .אילולא לנין אמר חשב והתנהג כאילו
כסף הוא אמצאה קפיטליסטית הקומוניזם היה שולט היום בעולם ,אילולא הקיבוצים התעלמו מתחשיב כלכלי (בגלל יכולתם לקבל
מלוות כמעט ללא הגבלה) הם היו היום הסקטור החזק במדינה .הכסף מספק לפרטים את הגיאומטריה (מסה-אנרגיה ומרחב-זמן
והתחלופה ביניהם) הדרושה לו כדי להתקיים .לצערי אין לנו עדיין את הכלים האינטלקטואלים המתאימית להבין ,לטפל ולשלוט
בכסף (ובחלומות) .השליט שיודע את רזי הכסף ומהלכיו (בייצור בצריכה ובחלוקה) הוא השליט הנאור.

1-5-2012 http://www.themarker.com/news/1.1697297#
קושיות :החמצת את העיקר שבמחאה/ות (כולל בעולם הרחב) .הן אינן עוסקות בסדרי עדיפויות שהעלת (בצדק) ,הן עוסקות
בכשלים של מבנה חברתי המאפשרים למעטים להשתלט על משאבי הרבים באמצעות מנופים שכוננו על ידי החברה לצרכי קידומה.
סבורני שעיוורון זה היה גם בעוכרי וועדת טרכטנברג.
היינו ,במסמרים אשר בפרסתו של סוס עסקינן ,ואביא רק שני מסמרים (אינני יודע אם הם העיקר) .הראשון "חברה בע"מ" המאפשר
לבעליה להשתלט על משאבים ובהכשל (ברבים מהמקרים על ידי יניקת משאבים של בעלים) להתכחש (נכון החוק תוקן באמצעות
'הרמת מסך' אך כנראה במאה ה 21-זה כב ר לא מספיק) .השני המידע/החוזה/האמנה (או בקיצור דו"ח נישום) שבין האזרח
וממשלתו ,איזה פלא :לעניים יש מירב חובות ומעט זכויות ולעשירים ההפך -רוצה לאמר :בעלי ההשפעה (במיוחד בארה"ב אבל גם
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בישראל) בנו סוציאליזם לעשירים וקפיטליזם (דרוויניזם ,ביביזם) לעניים .די להזכיר את הסיפור (שקשה להאמין בנכונותו)
שמזכירתו של הנשיא אובמה משלמת יותר מס מהבוס (אני מניח שגם בישראל יש דוגמאות כאלה)  -על כך המחאות.

10-5-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1704524#
פתרון המשבר :הכלכלה מתנהלת באמצעות  2מטוטלות כפולות ,מטוטלת ההצע ומטוטלת הביקוש -כפול משום שיש לבעלי ההצע
מלאים ולבעלי הביקוש חסכונות .כידוע מספיקה מטוטלת אחת פשוטה כדי ליצור עולם כאוטי (דטרמינזם במסווה אקראיות) .זו
הסיבה שאיננו מצליחים לאבחן כראוי את המצב הכלכלי.
אין מחלוקת שהמצב אצל מרבית המדינות (כולל ישראל) הוא רוויה מוניטרית ולכן מתבקש ריסון .הטוענים למדיניות מרחיבה אינם
מתכוונים להרחבה מוניטרית אלא למה שקיינס טען :בעת שהסקטור הפרטי מצטמצם על הממשלה להיכנס במקומו.
ישראל ,לצערי ,נמצאת במקום מסוכן והימ ים דומים לימי ארידור העליזים (דולר זול ,לפני בחירות והרחבה תקציבית) .חייבים
להחזיר את תקציב המדינה והמדיניות המוניטרית למתינות המתבקשת (בגרעון ,בריבית ובשער החליפין) .לפני שנמצא עצמנו
במדיניות ייצוב שנייה.
כדי למזער פגיעה באזרחים צריך להחזיר את תקציב הפיתוח (מלוות כנגד השקעות ממשלתיות) ותיכנון ממשלתי ארוך טווח .לביצוע
יעיל של תקציב מדינה חייבים למנות מנכ"לי משרדים מקצועיים ולא כמינויים (פוליטיים) של 'משרות אמון' .מה שקורה לנו
לאחרונה עם נגיד בנק ישראל שהוא גם יועץ כלכלי לממשלה ,ועם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מדאיגים מאוד .מי יבטיח
לנו שהריבית ומדד המחירים לצרכן אינם כפופים לשיקולי שלטון ?
לתגובה 5
מדיניות מרחיבה :על סמך מה אתה טוען זאת ?
מדיניות מרחיבה החלה בגרמניה עם עליית היטלר ובארה"ב עם היבחרו של רוזוולט .קיינס פרסם את ספרו ב ,1936-ונתן
פרספקטיבה תיאורטית טובה יותר להבנת הארועים ,אם אינני טועה היה זה גילברייט (חסידו של קיינס) שהצמיד את השם שלו
למדיניות מרחיבה.
'מלכודת הנזילות' היא יציר תיאורטי של קיינס וכנראה היתה נכונה לזמנה ,כי כאשר הציבור חושש לעתידו הכלכלי הוא מכווץ כיסיו
ואז על הממשלה להכנס בנעליו .כאשר מהירות המחזור של הכסף חוזרת לתיקנה הממשלה חייבת לחזור למשמעת מוניטרית.

5-6-2012 http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1721856
מלחמה וארנק :לאחר  30שנה -יש פרספקטיבה.
שתי הערות למאמרו של מילשטיין בעקבות "אנאטומיה של טרגדיה" תמרי  , 1985הרבעון לכלכלה ,שטען דברים דומים:
את מלחמת לבנון יש להשוות למלחמת העולם הראשונה (ולא השנייה שהיא המשכה) בעיקר עקב סיבותיהן והבידוד בו מצאו שתי
המדינות את עצמן .סדרי גודל העצמה אינם צריכים לשנות הרבה .חוקי טבע ,כלכלה וחברה חלים באותה מידה בכל סדר גודל (מין
פרקטליציה שכזו).
קרבות מוכרעים בשדה הקרב ומלחמות ברוחב הארנק .ראהhttp://www.bentamari.com/PicturesEcometry/articals03- :
AnatomyOfTragedy.pdf

11-6-2012 http://www.themarker.com/news/1.1728488
כסף מתמטי :כסף מתמטי הוא האידיאלי ,בינתיים יש לנו את תחילתו של הכסף האלקטרוני שבא להחליף את כסף הנייר שהחליף
במרביתו את כסף המטבעות שהחליף את כסף המשקלות ... ,וכן הלאה לאורך ההיסטוריה .וכל שלב מחייב את זמנו.
המטאפורה הטובה ביותר (לדעתי ,ויתכן גם מתמטית) להווייתו של הכסף הוא 'משחק הכסאות' זאת מאחר וכסף הוא (כנראה) קופון
ליחידה דואלית 'זמן-מרחב ,מסה-אנגיה' .בכל עיסקה מחליפים (השותפים לה) יחידות -4ממדיות אלה -זה בזה.
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לצערנו עדיין איננו מבינים כהלכה את הכסף :תפקידו ,שימושו ,חשיבותו וחיוניותו .הוא חלק מהוויות היסוד של חיינו שעדיין איננו
מבינים אותו די הצורך אך זה אינו מפריע מלהשתמש בו כהלכה ,כבמין וכבתודעה שהם עדיין חידה.
אחת המכשלות היא כנראה העדר המתמטיקה המתאימה לתאור המערכת הכלכלית המכילה כסף ,צריך לפחות מרחבי-הילברט
כמינימום מתבקש.
לכן יש להניח לאבולוציה לעשות את שלה ולא לדחוק את הקץ .הצעתו של הכותב מקדימה את זמנה ועלולה לשבש את הסדר
החברתי.

12-6-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1727615
מניעת אי-שוויון :ירשנו מהמאות הקודמות שתי תופעות חברתיות שחילצו את החברה האנושית מהמונרכיה והפיאודליזם והביאו
ברכה ושוויון לחברה האנושית :זכות הקניין וה'חברה בע"מ' .הקטליזטור לכך היה :שוק חופשי והתמחות בהמלצת אדם סמית.
עתה לאחר הדמוקרטיזציה (לפחות בארצות המתקדמות) החלו שתי התופעות החברתיות הללו ,לאחר שימוש מוגבר בהן ,לבטא את
הצד הבעייתי .מינוף ואי-שוויון.
לכן כדי למתן את השפעתן יש לשנות את 'זכות הקניין' ב'זכות השימוש' ולבטל את הייצור המשפטי 'חברה בע"מ'.
'זכות השימוש' במקום 'זכות הקניין' תפסיק את הצבירה הדורית .וביטול 'חברה בע"מ' והחלפתה ב'חברה בע"ב' (בערבון בעליה)
יפסיק את יכולת המינוף של הפרט בכספי הזולת.

http://naama-carmi.com/2012/06/22/%d7%a2%d7%a8%d7%a4%d7%95-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa26-6-2012 %d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9a/#comment -5167
שיטת צ'יץ'" :השאלה החשובה היא איך מוודאים שההמלצות המערכתיות של מבקר המדינה ,או של ועדת חקירה ,קודם כל נלמדות
לעומק ואחר כך מיושמות .ולא ממוסמסות .אחרת מה עשינו כאן?"
כדרכם של פילוסופים  -לא ברור ומחודד די צרכו -מה רצונך לאמור.
'המבקר' אמר את דברו ברמיזה צלולה -יש לפטר בגלל "אחריות מיוחדת" ,מאחר ואין זה בסמכותו לפטר העביר את ההמלצה לראש
הממשלה (גם לוועדת חקירה של הכנסת המתמ נה על ידי וועדת ביקורת המדינה של הכנסת יש את היכולת הזו ,ראה הוועדה בנושא
מניות הבנקים).
כדרכם של פילוסופים שביניהם נמנה שר האוצר הנוכחי  -השר מתפלסף  -ומוצא סיבה 'טובה' ,בגיבוי מלחכיו וחבריו ,מדוע אין
להדיחו.
ואני שואל ,לצורך השעשוע :מה היא חוות דעתו של סוקרטס בעניין הנדון ,אליבא ההיטוריון הפילוסופי ד"ר יובל שטייניץ.
על פחות מזה ,לידיעתי ,סוקרטס שתה כוס רעל.
ולעצם העניין -חייבים לקיים את המלצת המבקר ,ולו מהטעם שצריך להפסיק את הנורמה הממשלתית ש"בעל המאה הוא בעל
הדעה" .רצוי להעתיק מעולם התורה :הדעה לרב והמאה לגביר .קרי משרד (הפנים )..,הוא הרב והאוצר הוא הגביר.
במה דברים אמורים :בשנות השישים פותחה שיטה שנקראה על שמו של ראש עיריית תל-אביב לשעבר שהשתמש בה בנדיבות רבה
ולכן זכה שתיקרא על שמו "שיטת צ'יץ'" ,גם שרי המשרדים השונים השתמשו בה .השיטה :אני מקבל כסף ל"זקנים ויתומים"
מהאוצר ומשתמש בו לבניית מדרכות ,ברכות ומבני ציבור ראוותנים וכך מאדיר את שמי .בבוא היום צועקים "היתומים והזקנים"
'איפוא הכסף?' וראש הממשלה יאלץ את האוצר להזרים עוד כסף.
עד היום הדברים הראשונים שעושים שרים  -נסיעות לחו"ל.

בן תמרי – תגובות 1

19 www.bentamari.com

"שיטת צ'יץ'" הביא ה להתנוונות הסקטור הציבורי מחד ולהזרמות מסיביות ואינפלציה מאידך .האוצר החל ללמוד ,להבין ולהשתלט
על השיטה והפך עצמו ל'בעל הדעה' בעל כורחו ,במיוחד במדיניות הייצוב של  1985וחוק ההסדרים שבא עימו .היינו אני (האוצר)
מקציב לך כסף ואתה חייב להוציאו ביעילות למילוי תפקידך על מנת שמשימות משרדך תבוצענה .בעוד שברוב המשרדים הדברים
לאט לאט מסתדרים הרי במשרד הביטחון השיטה עדיין בעיצומה ,ראה קרב הפנסיה כנגד צרכי ביטחון נטו.
את "שיטת צ'יץ'" חייבים להפסיק.
השר ישי מיתמם "כתבתי מכתבים" אבל היה שותף למחדל הכיבוי  -קיבלו כסף לכבאות והוציאו לכיבודים.
השר שטייניץ מתפלסף "איני אשם לתיפקוד גרוע של משרדי הממשלה" אבל היה שותף לשיטה שבאמצעות "חוק ההסדרים" ניוונה
את משרדי הממשלה והפכה את משרד האוצר למשרד-על ,והוסיף חטא על פשע בתקציב הדו-שנתי שכפה את אותם הסדרים שנה
נוספת כדי לסנדל את מערכת ההוצאות.
ואולי במקום לפטרם מן הראוי להענישם בהחלפת תיקים :יהיה ישי שר אוצר ושטייניץ שר הפנים.
תגובה לאיתמר
"ההיררכיה השלטונית"?
כשבגין אמר "יש שופטים בירושלים" ואני מוסיף בעיקבותיו "יש מבקרים בירושלים" הוא התכוון לכך שבדמוקרטיה אין ,אין ואין
מה שאתה מכנה "ההיררכיה השלטונית".
לכל מוסד :הכנסת ,הממשלה ,בית -המשפט וניתן להוסיף המבקר יש את התפקיד שלו והפרדת הרשויות מבטיחה את חופש האזרח,
כוחה של הפרדת הרשויות באיזון שביניהן.
הכנסת מחוקקת (ומפקחת על הממשלה) ,הממשלה מבצעת ושולטת במיגבלות החוק ,בית המשפט שופט (על פי חוקי הכנסת) והמבקר
מבקר את הממשלה והרשויות הסמוכות לה על פי ביצועם את החלטות עצמן לאורך השנים.
נכון שהרשות המבקרת היא הצעירה שביניהן ועדיין אין לה את המעמד המשפטי ,הציבורי והסמכותי שיש לרשויות אחרות ,דבר
המאפשר אותך לשאול :מה עמדתי ,ולמבקר לדבר 'ברמיזה צלולה'.
עמדתי היא שמעמדם של המלצות המבקר (אפילו ברמיזה) שקולות במעמדן לחוקי הכנסת (של הרשות המחוקקת) ,להחלטות
הממשלה (של הרשות המבצעת) ושל פסקי הדין (של הרשות השופטת).
מה שקרוי 'הרשות הרביעית' עומדת היום ל'מבחן הבגרות' שלה ,ואני מאחל לה בהצלחה.

18-6-2012 http://www.themarker.com/news/1.1733962
גודל התקציב והשימוש בו :שתי הגבירות צודקות.
ח"כ שלי יחימוביץ צודקת שההפרטה היא אם כל חטאת ,ראיית המדינה כצד בעיסקה (הלקוחה בטעות מתורת המשחקים על ידי אגף
התקציבים של האוצר) היא טרגדיה .תקציב המדינה משול ל'משאבה' 'טרנספורמטור'  .מה שלקחת כמיסים עליך להחזיר כהוצאות-
עליך לכלכל בתבונה את שני הזרמים הללו לטובת העם אותו אתה משרת .צודקת ח"כ יחימוביץ' שניהול זרמי ההכנסה וההוצאה
משרתים את העשירים ולא את כלל העם.
אבל הוויכוח הקשה בין הכלכלנים אינו נסוב על דרך ההכנסה וההוצאה של התקציב (מניחים שממשל הגון הרואה את טובת עמו
לעיניו מיטיב לנהל את התקציב) אלא על גודלו של התקציב בייחס למקורותיו (התמ"ג) והחשוב מכך גודלו של הגרעון .ובוויכוח הזה
צודקת מירב ארלוזרוב.
ישראל על אף שהיא נהנית כבר כ 25-שנה מפירות מדיניות הייצוב של  1985עדיין נמצאת באזור המסוכן .מקורות ההדפסה עדיין
לא ייבשו .מערכת מס בלתי אפשרית :פטורים רבים מדי מאלצים שיעורי מס גבוהים על המשלמים ,מערכת ההוצאות בלתי מתוכננת
מופרטת ואינה יעילה ,דבר המביא לגרעונות אד-הוק.
הי מצאותה של ישראל באזור המסוכן (מבחינת היחס בין כסף לתפקה) מגדיל את האפקטיביות של 'אפקט הפרפר' ,דהיינו כל שוק
אקראי יכול להסיט את המשק למצב לא ייציב ולא נשלט.
במקרו צודקת גב' ארלוזרוב ובמיקרו צודקת ח"כ שלי יחימוביץ' .על מנת ליישב את המחלוקת יש להקים את התיכנון הכלכלי-
תקציבי מחדש במשרד ראש הממשלה עם אוריינטציה מתמטית (ולא פוליטית כפי שהיה בעבר) .מתמטיקה היא שפת הטבע
ופוליטקיה היא שפת האדם ,כדאי (לפעמים) לשכוח שאנו בני אדם.
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http://naama-carmi.com/2012/06/22/%d7%a2%d7%a8%d7%a4%d7%95-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa23-6-2012 %d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9a/#comment -5167
'שיטת צ'יץ'" :השאלה החשובה היא איך מוודאים שההמלצות המערכתיות של מבקר המדינה ,או של ועדת חקירה ,קודם כל
נלמדות לעומק ואחר כך מיושמות .ולא ממוסמסות .אחרת מה עשינו כאן?"
כדרכם של פילוסופים  -לא ברור ומחודד די צרכו  -מה רצונך לאמור.
'המבקר' אמר את דברו ברמיזה צלולה  -יש לפטר בגלל "אחריות מיוחדת" ,מאחר ואין זה בסמכותו לפטר העביר את ההמלצה לראש
הממשלה (גם לוועדת חקירה של הכנסת ה מתמנה על ידי וועדת ביקורת המדינה של הכנסת יש את היכולת הזו ,ראה הוועדה בנושא
מניות הבנקים).
כדרכם של פילוסופים שביניהם נימנה שר האוצר הנוכחי  -השר מתפלסף  -ומוצא סיבה 'טובה' ,בגיבוי מלחכיו וחבריו ,מדוע אין
להדיחו.
ואני שואל ,לצורך השעשוע ,מה היא חוות דעתו של סוקרטס בעניין הנדון ,אליבא ההיסטוריון הפילוסופי ד"ר יובל שטייניץ.
על פחות מזה ,לידיעתי ,סוקרטס שתה כוס רעל.
ולעצם העניין  -חייבים לקיים את המלצת המבקר ,ולו מהטעם שצריך להפסיק את הנורמה הממשלתית ש"בעל המאה הוא בעל
הדעה" .רצוי להעתיק מעולם התורה :הדעה לרב והמאה לגביר .קרי משרד (הפנים )..,הוא הרב והאוצר הוא הגביר.
במה דברים אמורים :בשנות השישים פותחה שיטה שנקראה על שמו של ראש עיריית תל-אביב לשעבר שהשתמש בה בנדיבות רבה
ולכן זכה שתיקרא על שמו 'שיטת צ'יץ'  ,גם שרי המשרדים השונים השתמשו בה .השיטה :אני מקבל כסף ל'זקנים ויתומים' מהאוצר
ומשתמש בו לבניית מדרכות ,ברכות ומבני ציבור ראוותנים וכך מאדיר את שמי .בבוא היום צועקים היתומים והזקנים 'איפוא הכסף'
וראש הממשלה יאלץ את האוצר להזרים עוד כסף .עד היום הדברים הראשונים שעושים שרים  -נסיעות לחו"ל.
'שיטת-צ'יץ' הביאה להתנוונות הסקטור הציבורי מחד ולהזרמות מסיביות ואינפלציה מאידך .האוצר החל ללמוד ,להבין ולהשתלט על
השיטה והפך עצמו ל'בעל-הדעה' בעל כורחו ,במיוחד במדיניות הייצוב של  1985וחוק ההסדרים שבא עימו .היינו ,אני (האוצר)
מקציב לך כסף ואתה חייב להוציאו ביעילות למילוי תפקידך על מנת שמשימות משרדך תבוצענה .בעוד שברוב המשרדים הדברים
לאט לאט מסתדרים הרי במשרד הביטחון השיטה עדיין בעיצומה ראה קרב הפנסיה כנגד צרכי ביטחון נטו.
את 'שיטת-צ'יץ' חייבים להפסיק.
השר ישי מיתמם "כתבתי מכתבים" אבל היה שותף למחדל הכיבוי  -קיבלו כסף לכבאות והוציאו לכיבודים.
השר שטייניץ מתפלסף "איני אשם לתיפקוד גרוע של משרדי הממשלה" אבל היה שותף לשיטה שבאמצעות "חוק ההסדרים" ניוונה
את משרדי הממשלה והפכה את משרד האוצר למשרד-על ,והוסיף חטא על פשע בתקציב הדו-שנתי שכפה את אותם הסדרים שנה
נוספת כדי לסנדל את מערכת ההוצאות.
ואולי במקום לפטרם מן הראוי להענישם בהחלפת תיקים :יהיה ישי שר אוצר ושטייניץ שר הפנים.
לתגובה של איתמר
"ההיררכיה השלטונית?"
כשבגין אמר "יש שופטים בירושלים" ואני מוסיף בעיקבותיו 'יש מבקרים בירושלים' הוא התכוון לכך שבדמוקרטיה אין ,אין ואין מה
שאתה מכנה "ההיררכיה השלטונית?".
לכל מוסד 'הכנסת' 'הממשלה' 'בית -המשפט' וניתן להוסיף 'המבקר' יש את התפקיד שלו והפרדת הרשויות מבטיחה את חופש האזרח,
כוחה של הפרדת הרשויות באיזון ביניהן.
הכנסת מחוקקת (ומפקחת על הממשל ה) ,הממשלה מבצעת ושולטת במיגבלות החוק ,בית המשפט שופט (על פי חוקי הכנסת) והמבקר
מבקר את הממשלה והרשויות הסמוכות לה על פי ביצועם את החלטות עצמן לאורך השנים.
נכון שהרשות המבקרת היא הצעירה שביניהן ועדיין אין לה את המעמד המשפטי ,הציבורי והסמכותי שיש לרשויות אחרות – דבר
המאפשר אותך לשאול 'מה עמדתי' ולמבקר לדבר "ברמיזה צלולה".
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עמדתי היא שמעמדם של המלצות המבקר (אפילו ברמיזה) שקולות במעמדן :לחוקי הכנסת (של הרשות המחוקקת) ,להחלטות
הממשלה (של הרשות המבצעת) ושל פסקי הדין (של הרשות השופטת).
מה שקרוי "הרשות הרביעית" עומ דת היום ל"מבחן הבגרות" שלה ,ואני מאחל לה בהצלחה.
22-8-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1806638
לתגובה 44
פקיד לצמיחה ,שוויון ותעסוקה :אתה טועה .נגיד בנק ישראל הוא גם היועץ הכלכלי לממשלה (ע"פ חוק בנק ישראל) וככזה הוא
אמון על הצמיחה והתעסוקה (המחייבת ריבית נמוכה) ועל השוויון (המחייב נגישות פיננסית לכלל תושבי ישראל  -אך משיקולי
יציבות הבנקים אין הנגיד פועל בתחום זה .לדוגמה מניעת הכנסת בנק הדואר לפעילות בנקאית  -בנק העניים על פי המסורת היפנית -
ובכך משמר את ה'עושק' של הבנקאות הישראלית כלפי לקוחותיה).
נגיד בנק ישראל מצוי בניגוד עניינים בחובשו את שני הכובעים  -נגיד ויועץ כלכלי כאחד.
לא לחינם הפריד האל את שלטון המוח (הממשלה) מהלב (בנק ישראל) ,אספקת הדם לגוף (כסף למדינה) חייבת להיות עצמאית.
יש להוציא את הייעוץ  -עם מחלקת המחקר שלו  -ולהעבירה למשרד ראש הממשלה ,היה זה ביבי (שהצבעת לו בתמימותך) שהעביר
את היעוץ ממשרד ראש הממשלה לבנק ישראל.
לו היה ייעוץ כלכלי נאות לראש הממשלה התקציב הדו-שנתי (כקשירת עיניים לנהג לשנה) לא היה בא לעולם.
ימי שטי יניץ כימי ארידור ,לזכותו של ארידור עומד העדר יידע מספיק באותם ימים ולחובתו של שטייניץ ייאמר שכבר נלמד השיעור
 רק הוא למד פילוסופיה.בועת הנדל"ן היא הקלה לפתרון מעוללות הריבית הנמוכה.

11-9-2012 http://www.themarker.com/career/1.1821739
קביעות  -היא משילות :הסוציאל-דמוקרטים בנו מדינה והלאומנים-ליברלים מפוררים אותה .הראשון להרגיש (ולהענש) בתופעה זו
היה אלי הורביץ שהגיע לבית חולים וביקש (כנחלאי לשעבר) להיות כאחד האדם ,הוא לא ידע שבימי הפטריוטים יש אדונים
ומשרתים ,על זו הייתה ותהייה המחאה.
קביעות לבעלי סמכות מהמדינה היא מאבני היסוד למדינה לא-מושחתת .עתה בנימין נתניהו רוצה לפורר עוד אחד מעמודי היסוד של
המדינה  -אי תלות עובד מדינה במקבלי השי רות (ביום שתופסק הקביעות יכנס הבקשיש) .כבר ראינו מה יצא מהפרטת אחיות בית
הספר  -זעקי ארץ אהובה.
כל מה שצריכה הממשלה (ששריה נשבעו אמונים לעם ישראל ולא לבנימין נתניהו) לעשות  -להפסיק את המינויים הפוליטיים .בראש
משרד ממשלתי צריך לעמוד פקיד מקצועי שהחל דרכו מתחתית המדרג וצבר נסיון ודעת בתיפקוד ותפעול המשרד .בדיוק כפי שלא
יעלה על הדעת למנות רמטכ"ל שלא היה טירון' .כל פקיד נושא שרביט מנכ"ל' זו צריכה להיות הסיסמה.
בנימין נתניהו טועה ברצונו לחסל את הקביעות .הסקטור הציבורי הוא מארג של שתי וערב (ממשל הוא קוי האורך ומקצועיות היא
קוי הרוחב) נסיון לנוון את המקצועיות (קוי הרוחב) יביא לחורבנו של ממשל יעיל.
תגובה לכלכלן
לכלכלן( :למה בעילום שם?) בשמחה אאמץ לי שם עט 'סר המפרי אפלבי'  ,עם האדמינסטרציה הפקידותית שלה (כן לחלקם הייתה
קביעות ומינויים פוליטיים היו רק מעטים) בנתה אנגליה אימפריה עולמית ששלטה כ 200-שנה .את ה'קביעות' למדו האנגלים
מהסינים במאה ה , 17-לאחר שכל כך התפעלו מהממשל הסיני של  6אלף שנה.
הקביעות מקורה בקיסר הסיני הראשון שלאחר שכבש את כל סין היה עליו לנהל את האימפריה ובניגוד לעצת יועציו שיאציל
סמכויות לשליטי המחוזות שכבש (כמינויים פוליטיים של ימינו) החליט להקים מנגנון פקידותי (כפקידות מקצועית של ימינו) שיהיה
נאמן למדינה (שהקיסר מגלמה) והכניסה אליו מותנית רק בבחינות כניסה  -לעניים ועשירים כאחד .מכאן הביטוי "אפילו התרנגולות
של עובדי מדינה עולים לגן עדן".
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על המתח הטבעי שקיים במארג השתי וערב בין פוליטיקאים ומקצוענים (זכרים ונקבות' ,צפרדעים' ו'ציפורים' במדע וכיוצא בזה
מארגים שבטבע) נבנתה הסדרה.
הטרגדיה היא שאצל האנגלים המארג הציבורי חזק והפרודיה היא בסדרה הטלוויזיונית ואילו בישראל של שנות השמונים התשעים
והאלפיים המארג הוא פרודיה (בתי-ספר ,בתי-חולים ,בתי-משפט )...,ובקולנוע ובטלוויזיה אנו מתחזקים.

תגובה לדישון
פקיד לא צריך 'להתאמץ' אין הוא בזירת איגרוף (אפילו שביבי ועמיתיו מנסים להכניס את כולנו לכלובי עכברים שיתומרנו ויחלבו
על ידם) .פקיד (פקיד-מדינה :פקיד-מס ,מורה ,שוטר ,מנכ"ל-משרד ,גנרל (כן ,גם הוא עובד מדינה) ,חבר כנסת ,שר ואפילו ראש
ממששלה) צריכים לבצע את עבודתם ,בדרך כלל זה קיום ומילוי הוראות החוק או הוראות הממונים עליהם לביצוע משימה.
בשנות החמישים ,השישים והשבעים הייתה קביעות וניבנתה המדינה ,אנשים התקדמו (גם בשירות המדינה) ואיש לא חשב שקביעות
היא רעה חולה (נכון ,יש בה פגמים והיא ראויה לשידרוג) עד שהגיע הימין לשלטון .סיסמתו הייתה 'תנו לחיות (לגנוב) במדינה הזו.
מאז הטייקונים בעזרת מלחכי פינקתם (בדרך כלל עובדי מדינה לשעבר  -כולל אנשי צבא וביטחון ,שנהפכו לראשי בנקים וחברות)
'גונבים' אותנו ,כביכול באמתלת 'צמיחה'  .מי יעצור אותם? עובדי מדינה שללא קביעות אין סיכוי שיעשו מלאכתם נאמנה.

9-10-2012 http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1838090
שטרסלר טועה ,מטעה ומסית " :מדובר בסיפור שמתאים לאימפריה הסובייטית טרם נפילת הקומוניזם .משק החלב מתנהל מלמעלה
עד למטה בשיטה של תיכנון מרכזי".
לו הכותב הנכבד היה טורח ללמוד על מקורות התיכנון הכלכלי בישראל הוא היה יודע שהתיכנון הכלכלי (המבוצע באמצעות מכסות
ייצור) הובא לישראל מארה"ב ולא מברית המועצות (בברית המועצות האמינו שתיכנון  - gozplan -הוא תחליף לכסף ,בעקבות
מחשבתם של הקומוניסטים שכסף הוא אמצאה קפיטליסטית).
התיכנון של ייצור מזון בא לענות על תופעה שנצפתה בשווקים חקלאיים (בישראל גם בדיור) של קורי-עכביש )cobweb) ,התופעה
מתאפיינת בשנות שפע ושנות רעב  -זאת כתוצאה מצפי מסונכרן של החקלאים הקובעים מה לגדל בשנה הבאה על פי מה שהיה בשוק
בשנה שנתיים לפני כן.
האמריקאים חוו זאת משנות המשבר הגדול והלאה והפתרון שמצאו תיכנון הייצור החקלאי בעזרת מיכסות וסובסידיות ,כדי להבטיח
אספקה סדירה של מזון .הרעיון הובא לישראל לאחר מספר שנים קשות באספקת מזון בשנות החמישים המוקדמות.
בישראל סובל קשות ענף הדיור (שלא כבענף המזון בו יש תיכנון) מתופעת קורי-עכביש .לו שוק הדיור היה מווסת ומתוכנן כשוק
המזון בישראל (ע"י פקידי מדינה  -בעלי קביעות וללא מינויים פוליטיים) הייתה נפתרת בעיית הדיור .כיום יש את היידע המתמטי,
הסטטיסטי והמיחשובי להסדיר שוק כלכלי ,אפילו שהכותב הנכבד קורא לזה "בולשביקי" .מאחר ומר שטרסלר אינו אמון על אספקת
מזון ודירות בישראל  -קל לו לכתוב ולהסית.
לתגובה 64
הפרטה חכמה ושוק חופשי' :הפרטה חכמה'  -תימכרו לי (החזק) את המדינה.
'שוק תחרותי/חופשי'  -תנו לי (החזק) להכות את החלש.
מה שיוציא אותנו מהעוני זה חריצות ,יוזמה ,הגינות ,הסכמה וחלוקה צודקת של משאבים לאומיים בין כלל האזרחים.
לא חייבים להיות חזירים.
זו אינה אוטופיה זו אפשרות..

4-12-2012 http://www.themarker.com/news/politics/1.1878644
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תכנית כלכלית ותקציב אלטרנטיבי :אני מסתמך על הכתוב בעיתון בלבד ,זה נראה כתקציב אלטרנטיבי של אופוזיציה ולא תכנית
כלכלית שצריכה להיות הבסיס לו (מפלגת ר"צ ב - 1982-עד כמה שזכור לי  -הגישה לראשונה תקציב אלטרנטיבי של אופוזיציה).
כמנהיגה שלי יחימוביץ' צריכה להתוות דרך ,ולא לחבר או להציג תקציב אלטרנטיבי ,דרך עקרונית של לקיחה וחלוקה של משאבי
אומה על ידי הממשלה אותה היא רוצה להנהיג (אחרי הכל מנהיגות אינה עיתונאות).
לדוגמה:
בטייקונים לא צריך להילחם  -צריך לייבשם ,על ידי הקמת בנק העם לשם יופנו הכספים של העם וכל המפקיד זכותו לקבל אשראי.
שוק עבודה יעיל מחייב מנגנון תמיכה נרחב למובטל (שכיר שפוטר כעצמאי שהתייבשה פרנסתו) ולמחפש עבודה (שירות התעסוקה
הנוכחי – הוא בדיחה) .אבטלה היא המנגנון באמצעותו מתקדם המשק בחפשו את הנתיב היעיל ,ויש להקל על הפרט (הנושא בנטל)
את העול.
שוק הדיור מחייב מיסוי דירות להשקעה ,להורדה מסיבית של הביקוש ,לאיזון בין צורות השקעה ולהימנעות של צבירת נכסי-יסוד
אצל מיעוט בעל יכולת.
במיסוי יש להכריז על פישוט מערכת המס הישיר והעקיף ,ביטול כל הפטורים (שבדרך כלל הם החורים דרכם העשירים נמלטים),
במיסוי הישיר יש להכריז מכסימום של  40%מס (גם לעשירים :ארליך שר האוצר הכריז בזמנו":מרבית שכרו בידו") גם את המע"מ
יש להוריד ל 10%-ולבטל את כל הפטורים בו.
פטורים במערכת מס נוגדים לצדק הטבעי ,ובמרבית המקרים עוזרים לחזקים והעשירים ,שהם בדרך כלל היוזמים לחקיקתם.
במאבק לשיוויון לא צריך להילחם בעשיר ,אלא בדרך המאפשרת לו לצבור את עושרו שלא בעמל כפיו.
מנהיג/ה צריך/כה להתוות דרך ולא לסלול אותה.

http://www.mako.co.il/news-elections-2013/commentators/Article15-10-2012 4937352db936a31004.htm&Partner=rss&partner=link4u
כחלון :אולי ,הבחור התפכח .מה זה בדיוק 'הליכוד'? חבורה של אינטרסנטים (מתנחלים ועשירים) שחברו לשכנע את המסכנים
(שהם הרוב) שהם התשובה ל'סוציאליזם ,בולשביקים ,שונאי-ישראל ,בוגדים ,יפי-נפש ,שמאלנים ושאר ישראל ,...שמפא"י עוכרת-
ישראל הביאה עלינו .אני מקווה שכבחור הגון הוא יצטרף לשפויים.

23-10-2012 http://www.themarker.com/wallstreet/1.1847460
כמות כסף אופטימלית :השליטה בכמות הכסף היא עיקרה של 'אמנות השלטון' ,ואין זה משנה אם אתה מלך ,דיקטטור ,נשיא
(ארה"ב) או ראש -ממשלה (בישראל) .אנגלה מרקל בצבא הכסף הגרמני גדולה בהשפעתה באירופה מהיטלר וצבאו .הסינים מתחילים
ללמד את האמריקאים "הייכן משתין הדג".
שליטה בכמות כסף אופטימלי היא אמנות שעדיין אין לאנושות יידע מספיק לשלוט בה .לכאורה הדבר פשוט כ'אור היום' ,אך בהיות
הכסף 'מודד' ו'תשומה' כאחד השליטה בו אינה טריביאלית .הדבר דומה לכמות המים האופטימלית לצמחים – פחות מדי הם ימותו
יותר מדי יירקבו.
הנסיון האנושי בפיקוח כמות הכסף ואיכותו הוא של 'נסה וטעה' ,כאשר אנו נעים כמטוטלת משפל לגאות לאורך ההיסטוריה
האנושית' .שיטת הנייר' (עם יחסי הרזרבה) היא פזרנית ומרקיבה ושיטת ה'זהב' (ללא רזרבות) היא חסכנית וממיתה.
הפתרון ,כנראה ,טמון בשיטת ה'טפטפות'  ,הממשלה (ורק הממשלה באמצעות הבנק המרכזי שיקבל עצמאות ויעבוד דרך בנק הדואר -
ששאר הבנקים יהיו סוכניו כלפי הצבור) היא האחראית לכמות כסף הנייר והמתכת במשק (למעשה שוק מטבע החוץ מתנהל כך
כשמקורו במסחר והעברות) .השליטה תבוצע לא באמצעות שער ריבית אלא בייעד כמותי של כמות הכסף (שיעורי גידולו כשיעור
גידול אוכלוסיה בתוספת משתנים כצמיחה ,משאבים וכדומה) .שער הריבית (כבכל מחירו של מוצר) צריך להיקבע באופן חופשי על
ידי הצע וביקוש .יחס הרזרבה צריך להיות לא פחות משליש.
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ההסבר פשוט – הביצוע קשה .מהטעם (במיוחד היום בשלטון נתניהו) שהקפיטליזם (שלטון בעלי ההון) שולט ויקשה מאוד על ביצוע
רפורמה שנועדה להיטיב עם העם ,או ל'ספר' את ה'ספרים'.

-28-10-2012 http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.1851393
"משק כלכלי קפיטליסטי מצליח" :משק כלכלי מצליח (המלה 'קפיטליסטי' מיותרת כי היא מציינת בעלות פרטית על משאבי אומה
כערך עלי ון בסדר החברתי) בכלכלתו (אם הוא קפיטליסטי ,תיכנוני או קומוניסטי) כאשר הכסף בו מתפקד בצורה יעילה .כדי שכסף
יהיה יעיל עליו להיות במשורה (קצב גידולו כקצב גידול משאביו) ,במצב זה ,ורק במצב זה ,המושגים 'אלטרנטיבה' ו'יעילות כלכלית'
מקבלים משמעות .גוף כלכלי (פרט ,משפחה ,איגוד ,חברה בע"מ או ממשלה) המקיימים גרעון חייבים טיפול ולכל סוג של 'גוף
כלכלי' יש את הטיפול הראוי לו .ובמקרה הנדון כשחברה בע"מ אינה מצליחה בטיפול – עליה להסגר .צודק המחבר בדבריו ,הפנייה
לפוליטיקאים אינה מקרית – כי אצלם אין חשבון וכסף ציבורי (שלא על גבם) הוא האתנן להאדרתם .

1-11-2012 http://www.mako.co.il/news/Article-3f061b56339ba31004.htm&Partner=rss&partner=link4u
מפלגת-לווין :אל תתבלבלו ,זאת מפלגת לווין לליכוד שתקזז קולות מלפיד ,קדימה ויחימוביץ' ותעביר את הקולות מגוש השמאל-
מרכז לגוש הימין .ביבי עשה זאת לפנים עם ליברמן וריסק את המפלגות מימין לו ,והוא עושה זאת עתה עם גוש השמאל-מרכז.
ליברמן וכחלון הם ה'כפפות' העוטפות את ביבי ומאפשרות לו מרחב מצביעים גדול יותר להמלצת הרכבת הממשלה.

4-11-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1856333
"שומרי" המחנה :חסר הנימוק הרביעי שהוא בעצם מספר  . 1המנהלים מתוגמלים (מעבר לסביר) כי הם ה'שומרים' (בגרמנית זה
נשמע יותר טוב) ומאפשרים את 'מציצת הלקוחות' בהרשאת בנק ישראל (התרוץ :נפילת בנק ,למעשה פקידיו  -לא כולם  -מקווים
להגיע לעמדה המפוקחת על ידם) .במערכת הבנקאות אין 'אלי הורביץ ודומיו' יש פקידי ממשלה בעבר (בעיקר פקידי אוצר ובנק
ישראל) שלא היו ידועים ככשרונות גדולים בשירות הממלכה ולפתע נפלו לבור שומן  -וכקרזוס בזמנו אני מאחל להם שיטבעו בו.
כמה אירוני שהיום מתפרסם עיתונאי יווני אמיץ העומד למשפט על חשיפת ה'שומרים' היוונים ,ההבדל בין יוון לבינינו שהם בסוף
הדרך ואנחנו בתחילתה.

25-11-2012 http://www.themarker.com/news/1.1872587
הסיפור האמיתי – כלכלה היא מדע ולעיתים מדוייק :היום יודעים כי למערכות דינמיות (צבירי כוכבים וגלקסיות ,צבירי בני אדם
וחיות ,נוירונים וקשריהם ,מים ולבה בזרימתם ושאר צבירים הנעים בחלל-זמן) יש  3מערכות חוק :החלטתיות (דיטרמיניסטיות),
כאוטיות (מבולגנות) ומפוזרות (פסבדו-אקראיות) .במשטר ההחלטי מטפלת המערכת ה'ניוטונית' ושיפורה ה'איינשטניי' במערכות
כאוטיות מטפלת תורת הכאוס ובמפוזרות תורת המורכבות וה'תאים האוטומטים'.
נהוג לקרוא 'מדע' רק למערכות הכפופות למשטר הראשון ,אך זו ראייה נאיבית ואינה במקומה ,והיא נובעת משום שלמערכת
הראשונה יש לנו את כללי התיפעול (חוקים ומשוואות מתמטיות) ,במערכת השנייה אנו בעיצומה של חשיפת הכללים ,ובשלישית אנו
רק בתחילת הדרך.
להמחשה (ויותר מהמחשה בלבד) תתא רו שאתם עומדים בגדה של 'נהר' (שמיים ,כלכלה ,מוח ,),...ידידכם עומד במעלה הנהר וזורק
לאמצעיתו צרור ענפים (ארועים) .עתה עליכם לתאר את מסלול ה'ענפים' בקטע שבין רגליכם הראשונה במורד לרגל השנייה .לית מן
דפליג שלענפים אשר במרכז הנהר יכולת החיזי גבוהה (הזרימה קרובה לאחידה) ,ככל שהענף מתרחק מהמרכז יכולת החיזוי הולכת
ופוחתת (הזרימה לא -אחידה) .לחיזוי במרכז יש משוואות דינמיות ,לחיזוי בשוליים יש משוואות כאוטיות (אטרקטורים) ובקצה
השוליים (לאחר המערבולות) התייצבות פסבדו-אקראית .יסוד חשוב באבחנה הוא שיפוע הנהר המשפיע על מהירות הזרימה ויכולת
החיזוי.
מאחר ובכלכלה עסקינן 'שיפוע הנהר' מקביל ל'שיפוע' הכסף ביחס לתפוקה .כל עוד ניהול התקציב אחראי ויחסו של הסף לתפוקה
יציב ,ניתן לחזות די טוב כלכלה יציבה ,כשהניהול נהיה רשלני (כבישראל  1977-1985ויוון לאחרונה) אנו נכנסים לתחום כאוטי
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והחיזוי בעייתי ,ואילו מעל 'שיפוע' (יחס כסף-תפוקה) אשר גבוה מהרצוי (גרמניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה) אנו בתחום
הפסבדו-אקראי וצריך להרים ידיים ולבצע רפורמה.
כיום עומדת לרשות הכלכלנים (מסוגו של קרוגמן וצור) המנסים להשוות בין כלכלות של מדינות שונות ,ולאותה מדינה בזמנים
שונים ,מערכת סטטיסטית 'אמינה' רק מ 1960-ואילך ,היינו כ 52-שנה שהם כ 4-עד חמישה מחזורים כלכליים (מחזור כלכלי ממוצע
הוא כ 11-שנה בממוצע  ,כמחזור כתמי השמש) ואילו למסקנות אמינות אנו נדרשים לכ 7-עד  10מחזורים לפחות.
רוצה לאמר :מדע הכלכלה עומד היום הי יכן שמדע הפיזיקה עמד בזמנים שבין קפלר לניוטון ,להזכירכם שקפלר היה גם אסטרולוג
וניוטון עסק באלכימיה .
מצבה של ארה"ב הורע לא מהסחר הבין לאומי אלא מניהול תקציבי רשלני ,במיוחד בימי הנשיא בוש .ניהול תקציבי שמטרתו להעניק
סוציאליזם לעשירים וקפיטליזם לשאר.
ניהול תקציבי גרוע מעוות את התמחיר ,מעוור את ההחלטות הכלכליות של הפרט ומאגם משאבים אצל יחידים שעימם הניהול
התקציבי בא להיטיב.
הסיפור האמיתי אם כן הוא שכלכלה היא מדע  -ולעיתים גם מדוייק.

2-12-2012 http://www.themarker.com/markets/1.1877390
טימפרור בבישול כתימחור בכלכלה ,או "איך מכינים גלידה/מקרונים בתוך תנור/מקפיא :כדרכו ממזג המחבר באמנות
ובמיומנות מטאפורה ומדע (הכלכלה) יחדיו ,ולא בכדי כי אם תפירה מייצגת את המדע הקלאסי (הכל סדור ,סימטרי וברור) הרי
בישול מייצג את מדע הכאוס (הכל סדור בבלגן ,סימטרי במעוקם ולא ברור די צרכו – כמקרונים שסימטרים לפני הבישול ובלולים
כאוטית לאחריו) .בישול הוא פרקטל קטן בתוך הפרקטל הגדול הנקרא כלכלה .הוא מוגבל ברכיביו ובזמן ומאפשר שליטה מסוימת
בתהליך ,והעיקר מאפשר ניסויים בו .מה שאין בכלכלה שהיא דינמית ,מרובת רכיבים ,מתמשכת ללא גבולות-זמן ,ולא ברור 'מי נגד
מי' כפי שבמדע הקלאסי.
אם גרגר מלח עלול לפספס את התבשיל מה נגיד על שינוי מיזערי בריבית? חיים קשים לבשלנים ונגידים.
טעות קשה עשה ה'בשלן' סטנלי פישר (נגיד בנק ישראל) עת הסכים להיות הבשלן/הנגיד והאוכל/היועץ הכלכלי לממשלה יחדיו.
בעוד בבישול ניתן לשלוט בטמפרטורה (כבניסוי) הרי בכלכלה אינך יכול לשלוט בתמחיר שהוא 'היחס בין הכסף והתפוקה המובאים
לשוק להחלפה' .כאן הכשל הנגידי  -גרינשפאן ,ברנינקי ,פישר ושאר נגידים .הכשל הוא במחשבה ששליטה בשער הריבית (ככפתור
הטמפרטורה) הוא כפתור ההכוונה של המשק .תפיסה זו נוחה אך לקויה.
ריבית (מחיר הכסף) חייב להיות חופשי ככל מחיר בשוק כשער חליפין .ההכוונה של המשק חייבת להתבצע דרך כמות הכסף (ביחס
לתפוקה) .הדפסת כסף (כפועל יוצא של התקציב) ויחס הרזרבה הבנקאי הם אשר צריכים להיות ה'כפתורים' של הנגיד.
ו כאן הבעייה :איזה נגיד יסכים להפוך עצמו ל'כספר' בלבד של המדינה?

19-12-2012 http://www.themarker.com/consumer/health/1.1889077
דרוויניזם" :איך ייתכן שבמדינת ישראל כל דאלים גבר ,ושרק מי שיש בידיו שאלטר משמעותי כמו סגירת נמל ,או כוח פוליטי כמו
בידיהם של רבנים  -מצליח לקדם את עצמו שוב ושוב בסולם השכר וההטבות"?
ייתכן וייתכן ,המחברת כתבה נכון את שאלתה אך תשובותיה מצומצמות מדי.
בתמצית הסיפור הוא ביטול ההסכמים הקיבוציים והחלשה מכוונת (בעזרתם של עסקני ההסתדרות) של התאגדויות העובדים.
הליכוד (במיוחד בימי נתניהו) מעולם לא הסתיר עמדתו כי העובד הוא עבד לאדוניו .קוראים לזה "גמישות ניהולית"",התמחות
מקצועית" "כלכלה ושוק חופשי" "זכות הקניין" ,ושאר מטבעות לשון חלקלקות שבעזרתן הופכים עובדים לעובדי-קבלן.

בן תמרי – תגובות 1
משחדים מעטים (עובדי נמלים וחשמל ,חברי כנסת ושופטים) ורועצים בשאר.
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אני מספיק מבוגר לספר :כאשר סיימתי לימודי ,שכרו של אקדמאי היה כמעט כשכרו של ח"כ –כן היו ימים כאלה.
"כל דאלים גבר" הוא הדרוויניזם שבו החזקים והתמימים (שמאמינים שיבוא יומם לחסד) מאמינים שכך צריכה להתנהל חברה
אנושית ,ואני לא צריך לספר לכם מי הצד המחזיק בתפיסה זו בישראל.
19-12-2012 http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/425/283.html
בועות  -חידושים בכלכלה :לאחר  30שנה – מדבר יורם ארידור .אורי בנימין :אני דיברתי לפני  30שנה:
"השאלה האמיתית הממתינה לתשובה היא :כיצד תומרן המשק לכך שבהכרח מדפיסים בו כסף? ולא מניין האינפלציה? (זאת
יודעים) .לכך יש תשובה :ראשיתה במלחמת יום הכיפורים  -בימי שלוט המערך .אחריתה בדיבורים על "אדמה חרוכה" ובמעשים של
"אימפריה" ,בדיבורים של שלום ובמעשים של מלחמה ,בדיבורים על כלכלה "נכונה"  -ובמעשים "המיטיבים" עם העם  -בימי
הליכוד" .רבעון לכלכלה"  ,115דצמבר .1982
נעדכן להיום :מה השתנה?  -לא הרבה.
שר אוצר הזוי שתפארתו בתקציב הדו-שנתי שפער בור ענק בתקציב  -עד כמעט לאובדן שליטה ,הורדת מיסים וגידול הוצאות כדי
"להיטיב עם העם"  ,ונגיד שהיותו יועץ כלכלי לממשלה משתק אותו בהחלטותיו.
אז הלך הציבור למניות הבנקים והיום לדירות.
עקב אכילס של ימי ארידור היתה ההצמדה הכמעט אוטומטית במחירים  -לכך מתייחס ארידור בראיון ,ולעיקורה הומצאה (שלא
לצורך) הדולריזציה.
למזלנו היום המשק אינו צמוד ,וחזרה למשמעת תקציבית ומדיניות מוניטרית קפדנית (לפי כמות כסף ולא שער ריבית) – תספיק.

19-1-2013 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4333805,00.html
מיתון כ"רעה חולה" :הכסף עדיין חידה למין האנושי ,לכאורה הוא 'מודד' לפעילות כלכלית (כסרגל למרחק ושעון לזמן) אך שלא
כמודדים אחרים אין הוא נייטרלי במדידתו .כשאינו בכמות האופטימלית הוא הופך מ'מודד' ל'קופון' וכשהוא מתרבה יותר מהנמדד
(התוצר) נוצרת אינפלציה.
מהשתנות המודד ביחס לנמדד פיתח מנדלברוט את תורת הפרקטלים ,אך שלא כבמודדים של מנדלברוט להם אורך סופי בגידולם
לאין סוף ,למודד הכלכלי – כסף – אין גבול סופי ,במיוחד כשהוא עשוי מנייר או אלקטרוניקה.
פרקטלים הם מאבני היסוד לאטרקטורים (מנועים מתמטים למערכות דינמיות) וגם לכלכלה (כאטרקטור לורנץ לחיזוי מזג אויר) יש
אטרקטור ,המאפשר בדיקת מצבה הכלכלי של מדינה .ישראל (שלא כדברי ראש ממשלתה ושר אוצרה) אינה באופטימום .וכדברי
מחבר המאמר לעיל מיתון מתבקש אינו "רעה חולה"' .הרעה החולה' היא שקברניטי המשק (הקפיטליסט והפילוסוף) מוססו את "בתי
החולים" ,והאומללים שעליהם ניחתת המכה חשופים ללא הגנה.
ביטוח לאומי נוצר ,בין השאר ,כדי שבזמני משבר כוח העבודה לא יאבד ודמי האבטלה יאפשרו לו לגשר בהחלפת עבודה מהענפים
שאינם נדרשים (ופותחו בעקבות הכסף הזול) לענפים נדרשים .תחלופה בין-ענפית היא ממאפייני השפל המחזורי ,לכך מתכוונים
ה'מוניטריסטים' .לצערי קפיטליזם נוסח ישראל היום הוא :סוציאליזם לעשירים (בהלוואות ,במענקים ,בפטורי-מס ושאר תופינים
שמושגים בלוביזם) ודרוויניזם לעניים (מניעת איגודי עובדים ,עובדי-קבלן ללא זכויות ,ביטול הדיור הציבורי ,צימצום תמיכות ,דמי
אבטלה לנזקקים ושאר גזירות המושתות באמתלה של יוזמה ,ותחרות חופשית).
לתגובה 25
טהרן ומוסקווה :טהרן לביבי כמוסקווה לנפוליון ,רק שלנפוליון היה סיכוי.
לתגובה 32
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הייק ,פרידמן וקיינס :אתה טועה .המוניטריסטים דיברו בעיקר על מצבים של עודפי כסף ,מצב שמאז המצאת כסף הנייר (ראה ג'ון
לאו) היה שכיח  -ובמיוחד בימינו בו בנוסף לכסף הנייר קיים כסף אלקטרוני .קיינס איבחן מצב הפוך במשבר הגדול ( ,)1936מצב
אשר בו אנשים ממעטים להוציא כסף (מאופיין בדרך כלל במחירים יורדים) השוק מצטמק והאבטלה גואה .קיינס הציע להתגבר על
ה'זהירות הפיננסית' של האוכלוסיה על ידי יצירת ביקוש ממשלתי שימומן במלוות .הצרה כיום שמיישמים מדיניות קינסיאנית לעיתות
של מחסור מוניטרי לזמנים של עודפים מוניטריים .בטוחני שלו קיינס היה חי היום הוא היה שואל את סטנלי פישר ואת תלמידו
ברנינקי :השתגעתם? (לתשומת ליבה של הרואה עצמה כאלטרנטיבה לראש הממשלה הנוכחי).
20-1-2013 http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.1910412
פתרון מוניטרי :הכסף חשוב יותר מהחשיבות שאנו מייחסים לו בדרך כלל; אמצעי חליפין ,אגירה ושימוש עצמי .הכסף מספק לנו
את 'הגיאומטריה' (תנועת החומר-אנרגיה בחלל-זמן) באמצעותה אנו מתמרנים עצמנו במרחב סביבנו .קרי ,כסף הוא מאבני הייסוד
לחיינו :כמזון ,כמים ,כאויר וכאנרגיה .ועל הממשל לספקו באמינות ובנייטרליות .בטוחני (לא בדקתי) שמחקר היסטורי יגלה כי יש
התאמה גבוהה ביותר בין אריכות ימי שלטון ויציבות מוניטרית.
ההצעה לחזור אחורה ( 100%נזילות) אינה מעשית ואינה מאפשרת התאמה טובה בין כמות הכסף הנדרשת לבין הפעילות הכלכלית.
המצב היום ( 10%נזילות) הינו נדיב מדי ומאפשר מניפולציות פיננסיות לטובת בעלי החזקה (במינוח עממי :לוביסטים ,שכולנו
יודעים מי הם).
הצעותי:
 .1נזילות של ,33%כמספר כלל הזהב ,היחס הרצוי בין כמות הכסף לתוצר הוא כ.1/3-
 .2איסור גורף על מוסד בנקאי לעסוק בפעילות כלכלית אחרת.
 .3כמות הכסף תגדל כגידול התוצר (מכפלה של גידול ההון והאוכלוסיה).
המבחן לגידול הרצוי של הכסף ביחס לתפוקה הוא מדד השינוי במחירים שיהיה  .0בדיקה וקיום הכלל יהיה באחריותו הבלעדית של
הבנק המרכזי .תישלל מהנגיד/ה היותו/ה "היועץ הכלכלי לממשלה" אנומליה שמקורה בנגיד בנק ישראל הראשון דויד הורביץ שהיה
מבכירי מפא"י .היות הנגיד ליועץ כלכלי לממשלה הופכת אותו לשותף במדיניות הכלכלית ומעקרת את הנייטרליות שלו באספקת
הכסף .היינו ,הנגיד משרת את הממשלה והעומד בראשה (שהאינטרס שלהם הישרדות) ולא את העם (שהאינטרס שלו מערכת
מוניטרית יציבה ולא גזלנית).
 .4בחוק התקציב יהיה מותר גרעון מכסימלי של עד  ,1%ויבוטלו כל "חוקי ההסדרים" .יבוטל התקציב הדו-שנתי שעיוור את
קברניטי המשק .מנכ"ל משרד האוצר (כבצבא) יגודל במשרד האוצר ,יותר מדי פוליטיקאים וחביביהם התגלחו על כיסינו .כסף הוא
עסק רציני מכדי להחליף כל שנתיים 'גזברים'.
אינפלציה היא המנוף של החזקים שבאמצעותה הם עושקים את החלשים.
לתגובה 26
כסף :המושג 'כסף' נקבע בחוק ע"י הממשלה  (Legal Tender).התנאים ליצורו של הכסף יש מאין נקבעים בחוק ע"י הממשלה .כל
המערכת המונטרית כיום אינה תוצר של שוק חופשי ,אלא של חקיקה ממשלתית".
אתה טועה:כסף כגלגל הוא מראשיתה של האנושות ,מה ישמש ככסף קיבל פנים רבות .החקיקה המוניטרית מקבילה לחקיקה של
"מרחב ציבורי".חלק מחובתו (וזכותו) של השליט  -במונרכיה ,בדיקטטורה או בדמוקרטיה  -היא הסדרה של החיים הציבוריים -
כולל המסחר.
כפועל יוצא מריבוי יצרני הכסף (ממתכת ,בד ,נייר או אלקטרוני) ובמיוחד מריבוי זייפניו (במיוחד גרידת גרגרים ע"י חלפנים
מהמטבעות) נאלץ המחוקק להתערב ,להסדיר את התחום ובעיקר לראות בהנפקת כסף זכות/חובה בלעדית של הריבון.
החזרת הנפקת הכסף לשוק החופשי היא  -הזייה אנרכיסטית. 

8-2-2013 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000818640#fromelement=hp_firstarticle
 3שאלות:
 . 1דויד לוי ,מאיר שטרית ומשה קצב היו מהצעירים שמנחם בגין אימץ לחיקו הפוליטי ,קשה להגיד שהם היו הצלחה גדולה בהתחשב
במקפצה שקיבלו .דויד לוי ויורם ארידור החלו דרכם בהסתדרות  -ארגון עובדים שהליכוד (ביתם הפוליטי) עושה הכל לפרקו -
ולאחרונה מציע לבטל את בית הדין לעבודה .אז למה כוונתך "הליכוד סימן ערכים נוספים ,כמו סולידריות חברתית".
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" . 2הוא (ליברמן) ראוי להיות ראש ממשלה" לפני שאומרים משפט כזה על אדם עם דעות כשלו ,צריך לענות על השאלה :מה
משותף להורדוס ,יוסטיניאנוס ,ג'ינגיס חא ן ,נפוליון ,היטלר וסטלין ? רמז ,בארה"ב יש חקיקה לתשובה.
 .3יתכן שאת לא בצד הנכון של המפה הפוליטית ?

17-2-2013 http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.1931062
המחלה היפנית טיבה 'רקבון מוניטרי' על משקל 'רקבון צמחי מעודף מים' .הרעיון להדפסת כסף כחילוץ משברי ,יעיל רק בתחילתו
של המשבר (עת מהירות מחזורו של הכסף יורדת בבת אחת) מרגע שמהירות המחזור חוזרת לרמה סבירה על הממשלה לחזור
למשטר מוניטרי המרחיב את כמות הכסף (והאשראי הנלווה ל ו בהתאם למקדם הנזילות הבנקאי) במשורה (כבטפטפות).
הטעות של ממשלות במצב זה היא ההדפסה העודפת שמקורה באי התחשבות באגירת הכסף על ידי התושבים בעיתות משבר ,אותו
כסף שיוצא ממחבואו עם השתפרות המצב ומחולל אינפלציה .ישראל נקלעה למצב זה (הכסף שהודפס נאגר באג"ח צמודי-מדד)
בשנות השבעים ואמצע השמונים ויצאה ממנו לאחר רפורמה מקיפה (תכנית הייצוב  )1985שחסמה את האופציה של הדפסת כסף על
ידי הממשלה והגבילה את הגרעון על פי חוק.
ישראל עברה את המשבר הכלכלי העולמי בהצלחה יחסית הודות למדיניות תקציבית אחראית מאז הרפורמה ,דבר שהביא ליעילות
בתיפקוד הכסף (ולא מכי שרונו המיוחד של שר אוצר זה או אחר) .כסף בין השאר הוא 'סדרן העבודה' של תהליכי הייצור והצריכה
(ביקוש והצע) במשק ,הדפסתו מעבר לרצוי ,היא כהזרקת סם לסדרן העבודה.
אינפלציה היא ידידתם של השלטון (ובני בריתם בעלי ההון) והמרוששת הגדולה של השאר (העם) ,ההמלצה לשלוח שיקים (כסף)
לאוכלוסיה היא כמשלוח סוכריות מורעלות.

17-3-2013 http://www.themarker.com/news/1.1967115
אי שוויון וזכות הקניין :התיאוריה הכלכלית חסרת אונים ביחס לבעיית האי-שוויון הכלכלי ,דהיינו אין יודעים איך להצרינה
(מתמטית) כך שניתן יהיה לשלבה במכניזם של ביקוש והצע .לכן נשאר רק לדבר ,לכתוב ולהציע מגוון פתרונות .ייתכן שאי-שוויון
(מעבר לתחום מסויים) הוא בעייה פוליטית ולא כלכלית ,היינו פריבילגיות שמעניקות קבוצות עם כוח שלטוני לעצמן.
ליועץ הכלכלי לממשלה (הנגיד) הוספה בחוק משימת דאגה נוספת במערכת שיקוליו :חלוקה שוויונית זאת בנוסף לצמיחה ואבטלה.
זאת כפועל יוצא לבקשה למחוק מחוק בנק ישראל את היות הנגיד גם 'היועץ הכלכלי לממשלה'.
מדוע הסוגיה סבוכה ?
כי היא מערבת שתיים מאבני הייסוד של חברה דמוקרטית .זכות הקניין ושוק חופשי .ככל שזכות הקניין מאפשרת לחזק להשתלט על
משאבי אומה כן נחלש השוק החופשי וההפך.
מרקס הלך לפתרון קצה והמציאות של פתרון זה הכזיבה ,אם כי ייתכן שאם לנין לא היה רואה בכסף המצאה קפיטליסטית ולא היה
רודף את אמונת נתיניו ברה"מ הייתה כסין עתה.
הצעתי היא להגביל את זכות הקניין.
אם אדם מגיע למגש הפיצה ראשון (בשפה הכלכלית  -יזם) אין הוא יכול לקחת אלא  5פיצות לכל היותר (וודאי לא .)80
שימו לב שגם בקניין רוחני (שכולנו מסכימים שזכות בעליו מלאה) החברה האנושית מגבילה את זכות קניינו למשך  70שנה
בלבד..

 1-4-2013 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=967903שיתוף בפייסבוק.
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תתבגר  -אתה כבר לא בגן של גב' כהן ,אתה במגרש של ה"גדולים" .קפלן ,אשכול ,ספיר ,...... ,היו לפניך ובנו מדינה (בלי לוחות
אקסל) .לוחות אקסל מאפשרות לך ל"האיר" לגב' כהן וחברותיה את העולם :ב"מרחב-זמן" וב"מסה-אנרגיה" כאחד ,בכלכלה
קוראים לזה – כסף .כך שתנווט ביעילות את יומה .תפסיק להדפיס כסף – זאת כל התורה על רגל אחת ,ובלי לוחות-אקסל תתקשה
במלאכה.

14-4-2013 http://www.themarker.com/news/macro/1.1993236
הגדלת הגרעון
?כבר היינו בסרט הזה לפני  30שנה:
יגאל הורביץ ,שר אוצר (" :)1981מה שלא נחסום היום בטוריות מחר גם בולדוזרים לא יספיקו".
יורם ארידור ,שר אוצר (" :)1982-3אנו עושים כלכלה נכונה".
מדיניות הייצוב בוצעה ב 1985-על ידי ממשלת האחדות ועיקרה שליטה על מכבש הדפוס (קרי ,שליטה בגרעון התקציבי).
האם מצפה לנו עוד תכנית ייצוב ב? 2015-
שמוליק קראוס" :איך שגלגל מסתובב לו".

2-5-2013 http://finance.walla.co.il/?w=//2638502
מס העניים :הדפסת כסף (מעבר לגידול בתפוקה) היא 'מס העניים' ,כל הנוטים לדיקטטורה (מימין ושמאל) השתמשו בה .העשירים
ובעלי החזקות למיניהם חסיני-אינפלציה ,ורק העניים למיניהם (שעובדים ושאינם עובדים) חשופים לעושק .עניי ישראל  -עורו.

2-5-2013 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000840879#fromelement=hp_morearticles
לח"כ שלי יחימוביץ' :צר לי שבעיוורונך (שכנראה נובע מחוסר ידיעה שגרעון ממשלתי היא דרך החזקים והעשירים לרושש את
העם ולהנחיל לעצמם את נכסי המדינה  -אפילו שזה בתחפושת של מניעת קיצוצים והעלאת מיסים) את מצדדת במהלך של הגדלת
הגרעון.
גרעון ,והדפסת כסף או גידול חובות מדינה  -מעבר לגידול בתפוקה ,הוא 'מס העניים'.
כל הנוטים לדיקטטורה (מימין ושמאל) השתמשו בה (ראי המאמר "אנאטומיה של טרגדיה").
מספרים (למיטב ידיעתי זה נכון) :שפרופ' דן פטנקין (באותו המצב של היום) בא ללוי אשכול להזהירו מפני הגדלת גרעון ותוצאותיו
הקשות.
לוי אשכול :ראה אם אני מדפיס כסף היום  -מחר יש לי מפעל בעיירות הפיתוח.
דן פטנקין :לך יש מפעל ולכל בית בישראל חסר חלון או דלת.
או במינוח העממי" :אין ארוחות חינם".
העשירים ובעלי החזקות למיניהם חסיני-אינפלציה ,ורק הפועלים/עצמאים קטנים והעניים למיניהם (שעובדים ושאינם עובדים)
חשופים לעושק.
אל תתני יד לעוולה.
לפני שישראל תהפוך למחנה עבודה אחד גדול עבור עשיריה (היא כבר בדרך).
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עניי ישראל  -עורו! 
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7-5-2013 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3601071,00.html
"נקרופיליה" במרחב הציבורי:
הרמב"ם ,הרצל ,בן -גוריון ,בגין ,אלתרמן ,גולדה ,רחל ו....הם/ן אישים/יות שנפטרו ,ולא כבישים ,גשרים ושטרות .להנצחתם
קיימים :בולים ,שירים ,ספרים ,בתי קברות ומוסדות .שם לכביש או רחוב צריך לציין מיקום במרחב הגיאוגרפי ,דמות על שטר
צריכה לבטא ריבונות .המצב התודעתי בו הנך נדרש ל"טייל" בין מצבות וירטואליות בכבישים ,בגשרים ,בכיכרות ,בשדות תעופה
ובשטרות  -הנה אלימות תודעתית של השלטון כלפי נתיניו ,והיא אופיינית בצורה קיצונית בעיקר בדיקטטורות  -שם גם מוסיפים
פסלי חיים לפולחן אישיות .זו נקמת התודעה במנציחים  -בן-גוריון (דויד) אינה דמות היסטורית הוא שדה תעופה ,בגין (מנחם) אינו
אישיות פוליטית הוא כביש חוצה ירושלים ,וכן הלאה .או בקיצור הנצחה ציבורית היא סוג של פטישיזם .אבל האבסורד הגדול
ביותר הוא בשטרות הכסף .דמות הריבון על מטבעות ושטרות אינה לצרכי הנצחה אלא לצרכי אמינות .כסף (במטבעות ושטרות) הוא
'קופון' לעבודה ובעלות על רכוש שהמלך/הריבון מתחייב לתת (או לפטור ממס) לנושא המטבע או השטר ,ובעיסקאות מעבירים את
הבעלות .מסופקני אם רחל המשוררת ,נתן אלתרמן או אפילו הרמב"ם יקומו מקברם לכבד את ההתחייבות הגלומה בדמותם לנושא
המטבע או השטר (מה גם שהחתום בשמו על השטר בד"כ כבר לא האיש הריבון לזמן העיסקה) .יוצאי עדות המזרח (בעוורונם)
במקום לברך שפטרנו מהקללה עוד מתלוננים לקיפוחם .טוב יעשה הריבון אם על שטרותיו יהיו סמליו :מגן דויד ,המנורה ,הכותל ...
להעיד שהוא בעל החוב (כל מדינה וסמליה) .כסף הוא עניין רציני מלשמש כמצבה ,ואם הכסף ישתגע התודעה תלך בדרכו.

2-5-2013 http://finance.walla.co.il/item/2638502
[ ]50מס העניים :הדפסת כסף (מעבר לגידול בתפוקה) היא 'מס העניים' ,כל הנוטים לדיקטטורה (מימין ושמאל) השתמשו בה.
העשירים ובעלי החזקות למיניהם חסיני-אינפלציה ,ורק העניים למיניהם (שעובדים ושאינם עובדים) חשופים לעושק .עניי ישראל -
עורו.

בדף הפייסבוק של יאיר לפיד9-5-2013 ,
שמנים לא פותרים בעיות של רזים  -במיוחד לא כשהם יושבים עליהם.
הפתרון :לנער את השמן מהרזה.
לתשומת ליבו של הבוס של לפיד – נתניהו.
לצערי מרקס אמר זאת כבר לפני בצורה אחרת.

16-5-2013 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2021238#
כסף ותפוקה :למיטב הבנתי קיינס דיבר על מצב של ירידה בכמות הכסף (ביחס לתפוקה) .על המצב ההפוך :עלייה בכמות הכסף
(ביחס לתפוקה) דיבר בעיקר פרידמן .מודל מתמטי עבור כלכלה בשני המצבים חובר על ידי במה שקרוי  .Tamari attractorהמודל
מאפשר חיזוי ארוך טווח לכלכלת מדינה ולהשוואה בין מדינות על בסיס אחיד ,והממצאים לא מחמיאים לישראל כבר מספר שנים.
מאחר ואנו נמצא ים במצב של עודף כסף (ביחס לתפוקה) במרבית הארצות ובמיוחד בישראל ובארה"ב נראה כי ה"קיינסיאנים"
טועים באבחנותיהם ועצותיהם .עוד כסף במערכת אשר כבר רוויה בכסף  -רק תעמיק את השקיעה של שתי המדינות ומדינות נוספות
שנוהגות במתירנות כספית .כסף (כמים) חייב להינתן במידה הנכונה.

 28-5-2013 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=980095שיתוף בפייסבוק.
ניהול פנסיה :דברי המחבר המלומד ידועים ,ברורים ונכונים ,אך מסתכלים רק מהצד הביטוחי של הפנסיה ומקורות מימונה.
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מהזוית הכלכלית הסיפור שונה ונוגע לתמצית ההוויה הכלכלית והחברתית ,מי ואיך מחליטים החלטות כלכליות-פיננסיות לגבי
העתיד בחברת בני-אדם (מדינה).
מן הצדק שהריבון (הממשלה) יקבל החלטות מסוג זה (אופן ההתארגנות החסכון למימון הזקנה) כך היה בעבר ,אך במודל הזה נתגלה
שחיתות ,סיאוב ,גנבה וטיפשות ע"פ העקרון שכסף ציבורי הוא הדבר הזול ביותר.
מן ההגיון שהשוק החופשי (היודע כמעט הכל לתמחר) ינהל את החסכון והמימון לזיקנה ,המחבר אומר לנו כי הרדיפה לתשואה היא
רעה חולה במודל זה ,ואני מוסיף כי שחיתות ,סיאוב ,גנבה וטיפשות רוחשים גם כאן.
'הכסף קורא לגנב'.
הצעתי:
יוקם על ידי הכנסת גוף אדמיניסטרטיבי-כלכלי חדש  -זרוע ביצועית חיצונית לממשלה וכפופה למבקר המדינה ולכנסת בדומה
ל"ביטוח לאומי"  -שתהיה מוסמכת להנפיק אגרות-חוב לציבור לצרכי חסכון פנסיוני ולהשתמש בכסף רק ,ואך ורק ,לצורכי השקעה
במשק (במיגזר הציבורי והפרטי כאחד) .למעשה יכולה "רשות החברות" להוות את הבסיס לו ,זה מעיין חידוש למה שהיה פעם
"תקציב פיתוח".
התשואה לאג"ח המונפק תהיה נמוכה מתשואת האג"ח החופשי שלא להיקלע ל"מחלת חברת חשמל" (הבטחת תשואה ללא כיסוי,
שחלה גם על האג"ח המועדפות בזמנו) .הריבית המובטחת תשולם מתמלוגי המפעלים שהוקמו על ידה.
הצעתי לגוף מחוץ לממשלה נובעת מהמצב בו כמעט כל מה שמחליטים שרים (ובעלי משרות אמון כשלוחיהם) נגועים בניגודי
עיניינים .לגוף חיצוני סיכוי מרבי למקצועיות וראייה ארוכת-טווח חסינת בחירות.

22-5-2015 https://www.facebook.com/seder.yom
לקרן נוייבאך ,פייסבוק:
מדוע את מדברת כל כך מהר ? במיוחד בקטעים המיועדים למבוגרים (דיון על הפנסיה לפני מספר שבועות).בדיון על הקנביס עם שרת הבריאות ועל הרפורמה בבריאות הנפש ניכרה האג'נדה שברצונכם לקדם  -ואין זה מן הראוי לשירותציבורי ,רצון לפרובוקטיביות לשם רייטינג אינו במקום.
 מס עיזבון בעיקרו הוא ההכרה כי אדם אינו יכול לצבור הון ללא תשתית שהמדינה והחברה העמידו לרשותו ,עם מותו החברהלוקחת את חלקה .הפתרון הוא העברת זכות הקניין מן העולם.
מדוע השידור שלך (ולא רק שלך) מלא פירסומות אלימות בקול ובתוכן ,פרסומות הן הרעלת התודעה ,לפחות שימו סמן מתחיל (סוגשל ביפ) בתחילתן למיזעור הרעל ,שנספיק לברוח.

23-5-2013 http://www.themarker.com/opinion/1.2027581
חזרה לשפיות בהנחה שלפיד אינו חסיד של איין ראנד :יאיר לפיד בא לאחר שנת בחירות שכדי לעבור אותה בשלום הומצא
התקציב הדו-שנתי על ידי נתניהו ושטייניץ (אצל יורם ארידור קראו לזה 'כלכלה נכונה') .עתה עליו להחזיר את הגרעון התקציבי
לרמה סבירה  -מכסימום .3%
אך לפיד חייב לדעת שמאז קיבלה בישראל תורת-המשחקים פרס נובל בכלכלה האוצר ,ובמיוחד אגף התקציבים ,רואים עצמם
כ'שחקן' נוסף בכלכלה  -כנגד העם ו לא כריבון החייב להיטיב עם המערכת כולה .דוגמא :מיקסום תקבולי הקרקע למגורים,
מינימיזציה בשירותים הציבוריים עד כדי חדלונם ,וכיו"ב. ...
לפיד חייב להתחיל להתנהג כריבון ולא כשחקן (במובנו בתורת המשחקים).
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כריבון עליו לחתור לקיים את הרפורמות הבאות :רובן מתחייבות מהשפעתן בשנים האחרונות של איין-רנד ,ריגן ,תאצ'ר ונתניהו -
שהפכו את ישראל למדינה של אדונים ומשרתים.
 .1דו"ח נישום לכל אזרח אשר ימזער את ההון השחור ,יתקן את הסטטיסטיקה הלאומית ,יחזק את האפקטיביות של מס הכנסה
שלילי ויאפשר לממשלה לנהל דו-שיח כספי עם אזרחי המדינה.
 .2להחזיר את הקביעות של עובדי מדינה :ימנע שחיתות והחלטות הריבון יהיו לעניין .סוף כל סוף יהיו הפוליטיקאים 'מלצרים'
ועובדי המדינה 'טבחים'( .ממשל במאה ה 21-הוא קצת מסובך מדי לתחלופת המחליטים הכל כך גדולה בישראל ,במיוחד שהופסקה
ע"י נתניהו מסורת התיכנון הכלכלי בתואנה שתיכנון כלכלי זה בולשביזם.
 .3להחזיר את הסכמי השכר הקיבוציים אשר ש מרו על הגיון ושפיות בשוק העבודה והפרשי השכר ,ולהסיר את החרפה של עובדי-
קבלן מחד וחוזים אישיים מאידך.
 .4להחזיר את תקציב הפיתוח שימומן כתקציב סגור באמצעות חסכון פנסיוני.
 .5ביטול פטורי המס העקיף והישיר וחקיקה המונעת פטורים למיניהם .פטור ממס הנו עוולה כנגד החלשים (לא מדובר בדרגות מס
הכנסה) ,ובדרך כלל זו העילה של החזקים להתחמק מתשלומו .זורקים לעני פטור בגרוש ולוקחים לעצמם פטור מלוא-חופניים (שלא
לדבר על תיכנוני מס שהפכו לדבר כשר).
 .6הקמת בנק העם (למשל חיזוקו של בנק הדואר) ,כדי לייבש את הבנקים שאיבדו כ ל רסן (בתמיכה ובעידוד בנק ישראל באמתלא
שלא יפול בנק).
 .7צריך לשאול לא :איפוא הכסף?  -זאת יודעים אלא איפוא השכל? זה עדיין לא ברור.

25-5-2013 http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2027105
השסע האשכנזי-מזרחי :בדמוקרטיות קבוצת רוב שולטת בקבוצות מיעוט  -ומנצלות אותן .לעיתים קבוצת הרוב היא קואליציה של
מיעוטים .אך זו אינה רודנות .השסע האשכנזי-מזרחי שפומפם על ידי מיעוט לצרכי תעמולה (בעבר :בגין ודומיהם וכיום הקשת
הדמוקרטית המזרחית) היה הכלי שבאמצעותו העמיס הליכוד את הדתיים והמתנחלים על גבו של העם .דויד לוי ,שאול מופז ומשה
כחלון הם היוצאים מהכלל המעידים על הכלל .האפיזודה של שטרי הכסף מעידה על האבסורדיות של המצב ,רק היום המצב יותר
מסובך .יש יהודים (אשכנזים ,מזרחים ,רוסים ,אתיופים ,חרדים ומתנחלים) ולא-יהודים (ערביי ישראל ,ערביי פלשתין וזרים זה
מקרוב באו) .וכולם נלחמים על חלקם בעוגה הנאפית בארץ אברהם .טוב תעשה המחברת אם תדבר על זכויות האדם כאדם בארץ
אברהם כפי שהובטחה במגילת העצמאות ולא תכתוב בגירסאות שונות על ה'רודנות' האשכנזית על המזרחית במסווה של מלומד
מהמאה ה.16-
2013

http://www.youtube.com/watch?v=LnibIjU3-Og
איין ראנד :תודה על הסקירה הנאה על איין ראנד.
כל מה שטוב בעולמנו ממשנתה של איין ראנד ,כל מה שרע ממשנתו של קרל מרכס  -נו באמת.
חופש וקניין פרטי  -לא הולכים יחד ,זו תמציתה של המהפכה הצרפתית והרוסית.
חופש לפרט (אזרחי וכלכלי) אינו קפיטליזם (שהוא רכושנות).
יש יותר מדמיון בין האובייקטיביזם של גורדייף ושל איין ראנד.
אכן איין ראנד היא מהסופרים/ות הטובים/ות מהפילוסופים/ות ,ומהפילוסופים/ות הטובים/ות שבין הסופרים/ות !
ללמדך שלא כל מגלגל/ת-מילים צודק/ת.

2013 http://www.youtube.com/watch?v=FTGCd-q1xYY
קפיטליזם מול סוציאליזם :מה אומר ירון? "תנו לחיות במדינה הזו" כסיסמת הליברלים בשנות השישים ,וכוונתו/ם הייתה 'תנו
לגנוב במדינה הזו' .איך הוא אומר "השאיפה לשוויון היא שאיפה לרוע" בשם השוויון "שוברים רגליים" ,שכחתה שעד שחבריך
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הליברלים (שותפים לחרות ביצירת הליכוד) עלו לשלטון בנו כאן הסוציאל-דמוקרטיה מדינה ולאף כישרון לא שברו רגליים .את
'רגלי' העם שובר חסידה של איין ראנד :בנימין נתניהו ושותפיו ,בעזרתם האדיבה והמתוגמלת של הטייקונים.

2013 http://www.youtube.com/watch?v=wZ65eNrlXgY
ארוחות חינם :אתה טועה .ל-יחד (המתגלמת במדינה באמצעות ממשלתה) יש תשואה ,באמצעות היחד גבר האדם על שאר החיות.
עבור ה'יחד' הזה הממשלה גובה את תשואתה באמצעות המס ,לעיתים היא מעניקה אותו כ'ארוחה-חינם' .כסף ,המונפק על ידי
הממשלה ,מספק לכל פרט את ה'גיאומטריה' שלו במרחב-זמן ובחומר-אנרגיה (השוק) וכל עוד הוא מונפק במינון הנכון יש לו תשואה
חיובית עבור המנפיק .כשסוטים מהמינון הנכון מתחילות הצרות .אם טיעונך נכון היית צריך להכילו גם על חברה בע"מ .היינו,
בפשיטות רגל ישאו בעלי המניות בחוב החברה.

2013 http://www.youtube.com/watch?v=iNY66gdwqC0
משה קרוי :משה קרוי זו טרגדיה ישראלית .אדם מוכשר  -שהוחמץ והחמיץ.
'חסידיו'  -החמיאו ,החניפו ורוממו אותו ,והוא האמין להם.
מה לבן  25לדבר על חיים ואושר?  -תגיע לפיסגה ותדבר על הנוף.
משה קרוי הוא אזהרה לכל דוחקי ה'מצויינות'  -גם לזו יש את קיצבה.
בגיל  25האמין משה קרוי שהמציאות היא 'שרשרות לוגיות' (משיחה אישית עימו) ,מאוחר יותר האמין ב'בני אור' ו'בני חושך'.
ללמדך ששאפתנותו (שלובתה ע"י חסידיו) הייתה בעוכריו ועם קצת צניעות היה מגיע רחוק.

17-6-2013 http://www.themarker.com/markets/1.2047087
המשימה הגדולה של הנגיד הבא  -להיות נגיד :המשימה הגדולה של הנגיד הבא  -להיות נגיד !!!
הנגיד הנוכחי הניף יותר מדי כדורים באויר וחלקם נפלו :דיור ועמלות בנקים,....
אין זה תפקיד הנגיד להיות יועץ כלכלי ל ממשלה .אם הממשלה זקוקה ליועץ כלכלי שתתכבד ותמנה לה .הרמטכ"ל הוא ראש הצבא
ולא "יועץ ביטחוני לממשלה" ,נשיא בית משפט העליון הוא ראש המערכת השיפוטית ואינו יועץ משפטי לממשלה .על אף שחוות
דעתם אינה פסולה.
השארת הנגיד כיועץ כלכלי לממשלה היא אנאכרוניזם במקרה הטוב וטיפשות במקרה הרע .בנק מרכזי מופקד על הדבר היחידי
המאפשר חברה תקינה  -כסף .מערכת מוניטרית לקויה מביאה לאנארכיה  -ולא חסרות דוגמאות בהיסטוריה.
הגילדה של עובדי בנק ישראל (כגילדה של עובדי חברת החשמל ,הנמלים ושדות התעופה) משמרת אנאכרוניזם זה שמפריע לתיפקוד
ה כלכלי של המשק .בחזקת "נתנו לחמור לשמור ולכלב לחרוש".
לתגובה 10
"איש עוד לא שם את האצבע על הסיבה"  :עודף כסף (כמישנת פרידמן) או חוסר כסף (כמישנת קיינס) ביחס לתפוקה אוחדו במה
שמכונה , Tamari attractor :עיקרה של התורה :עודף או מחסור בכסף מביאים להאטה (כמים לצמח).
הבעייה כרגע ברוב המדינות (ובמיוחד בישראל ובארה"ב) שהציבור עדיין לא מודע למצב שבו ערך נכסיו הכספיים נמוך משהוא
סבור .ברגע שיתפקח יתחיל חוק גרשם לפעול ,והמערכת תתאים עצמה לגדלי התפוקה והכסף הראויים - .זה הסיוט של כל שליט.

22-6-2013 http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet -shani/.premium-1.2051332
" רקונסולידציה :להוציא זיכרון שקיים בקונטקסט חדש ולאחסן אותו מחדש" :למיטב הבנתי  -זה בדיוק תפקידם של החלומות.
ראהwww.bentamari.com/forms.html :
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23-6-2013 https://www.facebook.com/ShellyYachimovich
לשלי יחימוביץ' ,פייסבוק:
הי זה בן ,שמעתי אותך הבוקר בסדר יום אצל קרן נויבך מגיבה למינוי הנגיד החדש פרנקל ,אודות "יציבות מוניטרית".
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כאדם המאמין (כמוך) בחופש ,שוויון ואחווה (סוציאל-דמוקרטיה) הרשי לי לאמר לך" :יציבות המטבע" כ"זכויות אזרח" הם מאבני
יסוד של הסוציאל-דמוקרטיה .הסוציאליזם לסוגיו טעה טעות חמורה בראייתו את הכסף כ"כלי מניפולטיבי" של העשירים.
יציבותו של הכסף וזרימתו החופשית בין כל האזרחים היא הערובה לשגשוג כלכלי' ,זרימה חפשית' משמעה מניעת מונופוליזציה של
הבנקים במתן אשראי ל"נפילים" (טייקונים) ,הקמת בנק עממי (נוסח בנק הדואר) ,ופירוק קרטל הבנקים הישראלי.

25-6-2013 http://www.themarker.com/news/1.2054506
" הוא יהיה נגיד עצמאי ,תנאי מוקדם והכרחי לכל נגיד" האמנם?
המשימה הגדולה של הנגיד הבא  -להיות נגיד!!!
הנגיד הנוכחי הניף יותר מדי כדורים באויר וחלקם נפלו; דיור ,שער חליפין ,עמלות בנקים,....
למה הדבר דומה לנציב מים שממונה כיועץ לגננות.
אין זה תפקיד הנגיד להיות יועץ כלכלי לממשלה .אם הממשלה זקוקה ליועץ כלכלי שתתכבד ותמנה לה .הרמטכ"ל הוא ראש הצבא
ולא 'יועץ ביטחוני לממשלה' ,נשיא בית משפט העליון הוא ראש המערכת השיפוטית ואינו 'יועץ משפטי לממשלה' .על אף שחוות
דעתם אינה פסולה.
השארת הנגיד כיועץ כלכלי לממשלה היא אנאכרוניזם במקרה הטוב וטיפשות במקרה הרע ,בנק מרכזי מופקד על הדבר היחידי
המאפשר חברה תקינה  -כסף.
מערכת מוניטרית לקויה מביאה לאנארכיה  -ולא חסרות דוגמאות בהיסטוריה.
מים ,אויר ,קרקע וכסף הם מהיסודות החשובים בחיי אדם וחברה ,וטוב יעשה ריבון נבון אם ישמרם במידה הראויה ,ללא תלות
בהשקפתו הפוליטית (ואנחנו יודעים מה השקפת הריבון הנוכחי בישראל).
2-7-2013 http://www.themarker.com/news/1.2060846
"מיומנו של פקיד" :כעובד מדינה  30שנה (כיום בגמלאות) אני מוחה נמרצות על צורת הצגת הנושא.
ל"ממשלת ישראל רקובה ומנוונת" יש ראש  -קוראים לזה 'ראש ממשלה ושריו' וגוף  -קוראים לזה 'עובדי מדינה'.
בד"כ ציבור עובדי מדינה הם השתקפות מערכת החוקים עליהם אמון המנגנון הציבורי לבצע .חוקים טיפשים  -מנגנון טיפש .את
החוקים מחוקקים נבחרי ציבור בכנסת ולא עובדי מדינה (על אף היותם עובדי מדינה בזמן כהונתם).
המינויים הפוליטיים החודרים כסרטן במנגנון הממשלתי (ומונעים כל אפשרות של התמקצעות בפקידות הממשלתית) הם הרעה
החולה ולא הקביעות (המונעת שחיתות).
המחברת הנכבדה שואלת "האם מתקבל על הדעת שאלוף בצה"ל יכהן בתפקידו  12שנה"?
ואני שואל" :המתקבל על הדעת שרמטכ"ל לא יחל דרכו כטירון ויעלה בסולם הדרגות לפני מינויו כראש הצבא ?"
להזכירך שצבא כמערכת הירארכית היא פשוטה יחסית בניהולה בהשוואה למשרד ממשלתי כחינוך או בריאות.
רוצה לומר :הבעייה אינה בגוף אלא בראש .אותו ראש שמיום היכנסו כראש ממשלה (לאחר שמעון פרס) חותר לפירוק המנגנון
הציבורי ומכירתו לחבריו.
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כל הרוצה להבין את ההגיון במעשיו מוזמן לקרוא את ה'גורואית' של מיוחסי ישראל :איין ראנד ("המעיין המתגבר" "מרד
הנפילים") .על רגל אחת :ה'יזמים' הם היצרנים והשאר 'בוזזים'.
המינויים הפוליטיים החודרים כסרטן במנגנון הממשלתי ,ומונעים כל אפשרות של התמקצעות בפקידות הממשלתית ,הם הרעה החולה
ולא הקביעות המונעת שחיתות.

4-7-2013 http://www.themarker.com/magazine/1.2059142#article-comments
משבר וגנבה :כל הסיפור הוא פשוט :ריגן ,תאצ'ר ונתניהו נתנו ליקיריהם לחמוס את נתיניהם .וכל הרוצה להבין את ההגיון במעשיו
מוזמן לקרוא את הגורואית של מיוחסי ישראל  -איין ראנד ("מרד הנפילים" "כמעיין המתגבר").
על רגל אחת :היזמים הם היצרנים השאר הם בוזזים.

( 16-7-2013 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/490/706.html?hp=1&cat=404&loc=2&ver=2130אפרים )41
נשיא ונגיד :לפני מספר שנים בחרו חברי כנסת (רובם מהליכוד) ברוב בעד משה קצב (כנגד שמעון פרס) לנשיא המדינה  -על אף
שהגיעו לאוזניהם שמועות על 'מעלליו'.
עתה ,אין מדובר בשמועות אלא במעשים ,וכפי שבן גוריון קבע "מי שגונב שק סוכר כשלל אינו יכול להיות אלוף בצה"ל" (מעשה
שהיה לאחר מבצע סיני).
יתכבד פרופ' יעקב פרנקל  -ויסיר מועמודותו .לתשומת ליבם של חברי ליכוד.

21-8-2013 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2101917
ניהול חסכונות והשקעות עתידיות לצרכי פנסיה :שוק הפנסיה בעיקרו הוא התאמה בין חסכון לפנסיה (העדפת זמן נוכחית נמוכה)
לבין השקעה (שרצוי שתישא תשואה חיובית) להבטחת הכנסה עתידית .בישראל עברנו בתוך עשור מהבטחה פנסיה עודפת של
הממשלה להבטחת מינימום של פנסיה על ידי קרנות פנסיה פרטיות .המעבר הביא לתופעה של מנהלים הגוזרים דמי-נהול מוגזמים
בצד החיסכון ,וטייקונים שלקחו דיבידנדים שלא הגיע להם בצד ההשקעה  -ביזה כפולה ,והחלטות השקעה פגומות מצד הקרנות.
הפתרון הוא הקמת גוף ציבורי עצמאי (כביטוח לאומי או גילגול מאוחר של 'תקציב הפיתוח') שינפיק אג"ח לחוסכים וישקיע במשק
במ פעלים נושאי תשואה (רכבות ,נמלים ,מים ,חשמל וחברות) ויקבל את תמלוגי המדינה .הגוף יכול להיות מורכב מאגף שוק ההון
(צד החסכון) ורשות החברות (צד ההשקעות .מעין גילגול של 'תקציב פיתוח' שהיה נהוג בעבר .על מנת למנוע ביזה ציבורית ימונו כל
עובדיו (כולל מנהליו) על פי המתכונת הקיימת בממסד המשפטי ,האקדמי והצבאי  -מקצועיות ועוד פעם מקצועיות .כל מינוי פוליטי
ייאסר' .משרות אמון' הן המילה המכובסת לביזה ציבורית (בייחוד בחברות הממשלתיות) .מעמד הגוף יהיה חיצוני לממשלה כמעמד
בנק ישראל ומבקר המדינה .הפתרון הוא בהקמת 'חברת אחזקות ציבורית' .

3-9-2013 http://www.themarker.com/opinion/1.2113108
"יועץ" בבנק ישראל :אני מסכים עם הניתוח של המחבר .ברצוני להוסיף כי מכשלה נפלה בחוק בנק ישראל החדש .בחוק הודגש כי
נגיד בנק ישראל הוא גם "היועץ הכלכלי לממשלה" וככזה עליו לדאוג לצמיחה (מניעת אבטלה וייצוא) ושוויון בנוסף לדאגתו
המוניטרית :כסף ובנקאות .על נגיד בנק מרכזי לדאוג רק ,ואך ורק ,למערכת המוניטרית על כל מרכיביה .על המערכת הפיסקאלית
אמונה הממשלה .במצב הנוכחי לבועת הדיור אין אבא (ב נק ישראל) ואין אמא (הממשלה) ,ואין זו רק מטאפורה ,לצערי זה כנראה גם
לא במקרה .ואם במטאפורה מדובר  -נרחיק לכת  -לאספקת הדם (הכסף) אחראי רק ,ואך ורק ,הלב (הבנק המרכזי) .לצערי הנגיד
רוצה גם להיות המוח .ואני שואל :האם האל כל כך טיפש שהפריד את השניים?

3-9-2013 http://www.themarker.com/opinion/1.2113106
חסכון והשקעה :במאמרך חסר צד ההשקעות היעילות ,במיוחד השקעות תשתית .מה שמבטיח פנסיה (הכנסה עתידית) הם השקעות
יעילות ,אך מאז מתקיים שלטון המאמין בשוק פרטי בלבד (אפילו שלממשלה יש יתרון בכל אותם ענפים שיש בהם יתרון לגודל
כחינוך ,בריאות ,תחבורה וצבא) ,אין שום מנגנון ציבורי או פרטי ,המבטיח השקעות יעילות (הופעת בועת הדיור וחיידקי הפוליו הם
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רק סנוניות ראשונות לכשל) .אין תקציב פיתוח לממשלה ובבורסה הישראלית חוגגים ה'עורבים' .זה ,ורק זה ,הוא הסיפור העצוב של
הפנסיה (זה נכון גם לשאר המדינות שהאמינו בהפרטה) .שמרו את ה'זרעים' לתקופה הבאה (חסכון) ושכחו לשמור על פריונם ומניעת
אכילתם ע"י ה'עורבים' ,קרי אי-ביצוע השקעות סרק.

1-10-2013 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2129541
"העכברושים" שלנו :כתבה יפה המחברת ,בארה"ב (הפיל) הכל גדול ומוקצן ואצלנו (הזבוב) הכל קטן ומתון .גם לנו יש
'רפובליקאים' :אהרון פוגל בראיון לרגל צאת ספרו ,נחום ברנע ,ידיעות אחרונות ..." : 27.09.2013נוצר מצב שככל שיכולת גרימת
הנזק של הוועד גדולה יותר ,השכר גבוה יותר..." ".את קביעת שכר המנהלים צריך להשאיר למועצת המנהלים או לבעלים".
ואני אומר :ככל שיכולת גרימת הנזק של המנהלים גדולה יותר (בשתדלנ ות ,בעיוותי חוק לטובתם ,בריכוזיות )....,שכרם גבוה יותר.
 לשם כך הם נישכרו .התופעה של עובדי מדינה שהיו אמונים על הקופה הציבורית ומוצאים דרכם לצמרת השכר היא כשלעצמהאומרת דרשני .וה'ביביסטים' עוד ביטלו את הקביעות והוסיפו מדרג עילי לעובדי מדינה  -חוזים אישיים ,איין ראנד היא פסה בממלכת
הפיל אבל חוגגת באמבטיה של הזבוב.
10-10-2013 http://www.themarker.com/markets/ifrs/1.2137101
גרעונות ציבוריים (ממשלה ובנק ישראל) :הכותב מעלה סוגיה נכבדה מההבט החשבונאי ,אך בתשתית הסוגיה מונחת השאלה,
הכמעט נצחית ,בדבר הנייטרליות של הכסף .סוגיה זו (למיטב ידיעתי) טרם הוכרעה אמפירית  -ותיאוריות לה רבות .הזרם הסבור
שהכסף אינו נייטרלי מכונה' :מוניטריסטים' ובד"כ הוא במיעוט .לסטנלי פישר ולתלמידו בן ברנינקי קשה לקרוא 'מוניטריסטים' על
פי מדיניותם .כאחד הסבור שכסף הוא גורם ייצור כעבודה והון ולכן תפוקתו לעיתים חיובית ולעיתים שלילית  -הגרעון הציבורי הוא
אבן הפינה למדיניות כלכלית נאותה .המלצתי  -בעקבות המאמר הנוכחי  -לחוקק חוק מיוחד :חוק 'דו"ח הגרעון הציבורי המאוחד'
החוק ידווח על הדפסת/ספיגת הכסף ועל אומדן צמיחה/אובדן תוצר כתוצאה מהגרעון הציבורי המאוחד .או בקיצור :כמה משלם
הציבור עבור 'ארוחות-החינם' שמספק לו הממשל.

22-10-2013 http://www.themarker.com/news/politics/1.2146095
"המחלה ההולנדית (הספרדית)" ,שימוש בכספי הגז ובנק ישראל.:
" .1המחלה ההולנדית"  -בטעות נקראת המחלה (מסוג זה) הולנדית.
לראשונה (מבחינה היסטורית) נתגלתה בספרד עם גילוי האמריקות וייבוא הזהב הרב אליה .ארצות אירופה האחרות (כצרפת,
אנגליה ,איטליה ,גרמניה ) ,...פיתחו כלכלות מתקדמות בעוד שספרד נשארה מאחור .לכן מבחינה היסטורית ראוי למחלה זו להיקרא
"המחלה הספרדית" .גם אנחנו ,בימי שלמה המלך ,סבלנו מהמחלה (ממכרות המתכת) ולדעתי זה אחד הגורמים לפיצול הממלכה
ליהודה וישראל שלאחר המלך.
 .2הפיתרון של קרן ריבונית (לכספי תמלוגי-הגז ושאר מתנות האל) הוא טוב אבל חלקי .מאחר והקפיטליזם האכזרי  -שעיקרו
הפרטה -של השנים האחרונות מאכזב בקיצוניותו (ומביא ל שגשוג למעטים על חשבון חורבנם של רבים) אני מציע לחדש את תקציב
הפיתוח שבו יופקדו תמלוגי אוצרות הטבע וינוהל חוב המדינה ובמקביל יוכרזו (על ידי הכנסת) מפעלי תשתית במימון תקציב הפיתוח
(רכבות ,נמלים ,דיור ,איכות-סביבה ,חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.)... ,
 .3ההצ עה שבנק ישראל ינהל משהוא היא כהצעה שחברת החשמל תנהל מפעל למקררים וויברטורים כי הם משתמשים בחשמל.
תפקיד בנק ישראל הוא לנהל ולפקח את/ועל המערכת המוניטרית  -תפקיד מכובד ביותר .ניסיונו של בנק ישראל (שהנגידה הנוכחית
שותפה לו) לתפקד כיועץ כלכלי לממשלה תהיה לנו לרועץ בעת משבר .הן מהזנחת הניהול המוניטרי והן מריבוי 'בעלי סמכות'
בניהול הכלכלי השוטף של המדינה  -בועת הנדל"ן היא רק המבוא.

24-10-2013

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2147744
לפידור ויחימיר (במשקל :לפיד+ארידור ויחימוביץ'+מאיר) :
עיתונאים כפוליטקאים  -לו שאלו את לפיד ויחימוביץ' בגיל ' 15מה אתם מעדיפים להיות :עיתונאי מוצלח או פוליטקאי כושל' דומני
שתשובתם ברורה .יתרונו של מנהיג שהוא מבחין ב'עיקר והחשוב' לצאן מריעתו .יתרונו של עיתונאי שהוא יכול לכתוב (בהבל פה)
כמעט על הכל .מאחר (וכנראה) נולדים עם תכונות אלה אין זה רצוי לערב ביניהם  -אפילו שיש יוצאים מהכלל .שגיאתו הגדולה של
לפיד שאינו אומר לעמו (אותו ברצונו להנהיג כלכלית ,נכון לעכשיו) את משנתו הכלכלית' :האם אתה בעד גידול מוניטרי לצמיחה
כלכלית'? 'כיצד אתה מתייחס לבעיית האי-שוייון ,ממנו נהנים בעלי בריתך'? וכן הלאה" ,איפוא הכסף?" לא מספיק .שגיאתה הגדולה
של יחימוביץ' הייתה בבחירות כאשר התעלמה מהסוגיה החשובה ביותר לעמה (אותו היא רוצה להנהיג) סוגיית השלום והשטחים.
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שגיאות אלה של אי הבחנה בעיקר  -מנבאים לא טוב לנו :צאן מריעתם ,ותקדימי ארידור ומאיר (שלא היו עיתונאים אך לא הבחינו
בעוד מועד בעיקר) מדברים בעד עצמם.

27-10-2013 http://www.themarker.com/markets/1.2149825
"לא ראינו את זה בא :מדוע המשבר הפיננסי הפתיע את הכלכלנים" :במכתבי לגרינספן ( )31-12-1996הסבתי את תשומת ליבו
לעודף הכסף בארצו( .ראה עמ'  47בספרי על תכנית ייצוב בכלכלה מ ,)1997-ניתן לראות עוד ארצות  -כולל ישראל הנמצאות
ב'עודף מוניטרי' כיום ,והצפויות למשבר אם לא ייפסק גידולם המוניטרי.
"התפלגויות נורמליות" קיימות בעולם "נורמלי" ,קרי היחס בין הכסף לתפוקה  -סביר .כאשר היחס משתבש גם ההתפלגות משתנה
(זה אחד הבסיסים לתורת הכאוס).
התנהגויות הציבור כלפי כסף ותפוקה (המכונה בעגה מקצועית 'ביקוש והצע') באות לידי ביטוי בתורה הכלכלית-דינמית בתופעה
המכונה "חוק גרשם" .תגובות הציבור לשינויים בשווקים היו ידועות מקדמת-דנן רק הטכנולוגיה הפיננסית איפשרה תגובות מהירות
מהמקובל.
שיחק מזלו של גרינספן (חסיד ה'רציונאליזם' של איין ראנד) שיכול היה להרחיב מוניטרית את השוק האמריקאי (כי הדולר שלט
בעולם וניצבר בכיסים) ללא תגובה מיידית של השווקים הראלים .אבל בבסיס מדיניות ההרחבה עמד הרציונל של להעשיר את
העשירים על גב האחרים בנימוק של "צמיחה".
לצערי ישראל ממשיכה במדיניות זו (כביכול מפחד אבטלה) אך בבוא היום לא יהיה מנוס מייבוש המשק מהעודף המוניטרי הזה,
והאבטלה שנמנעה היום תבוא מחר.
אבטלה בעיקרה היא תהליך אשר בו המשק נאלץ להעביר עובדים מענף מיותר (שניבנה מעודפי כסף) לענף פורה .לתקופת מעבר זו
המאופיינת באחוזי אבטלה גבוהים המלצתי היא לחזק את ביטוח האבטלה (בכמות ואורך דמי האבטלה) המהווה גשר למובטלים,
ו להכין תשתית לחידוש עבודות יזומות (כמפעל הייעור בזמנו).
לתגובה 6
אתה צודק .מדע הכלכלה מצוי היום היכן שמדע האסטרונומיה היה בימי קפלר .אין לנו היום ולו 'קבוע' אחד בכלכלה שיכול להניב
נוסחה מתמטית יציבה לאורך הזמן .לא להתייאש ,יש זרם שנקרא  econophysicשמטרתו לעגן את הכלכלה בפיזיקה ומטרתו למצוא
את המבוקש :עוגן לתיאוריה הכלכלית .עד לבואו של 'קפלר' (שהיה בזמנו אסטרולוג וגם אסטרונום) כלכלנים יהיו בעיקר 'מהמרים'
ההולכים באפלה.

29-10-2013 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2151079
הכוסית (במשקל כוס מים קטנה) והזובון (במשקל דובון  -המעיל הצבאי):
"כוסית זאת מחמאה?" שואלת המחברת בעיתון המודפס .מאחר ומילים (כבגדים) 'מתבלות' מרוב שימוש והרחבת משמעות ,יש
לכבסן .לאחר הרבה 'כביסות' ממציאים (קונים) מילים (בגדים) חדשות (..ים) ונכדנו ישאלו אותנו "מה זה כוסית?" ה'כוסית' היא
הדגם החדש ל'חתיכה' שלא פחות מעליבה ,ובעוד דור תוחלף במונח חדש .מילים (ככסף) נמצאות הייכן שהן יעילות ,ואם השפה
משמרת אותן (בינתיים) משמע שהן ממלאות את יעודן .הנסיון להציג מילים ככוונה מוסרית  -ולא את אומרן  -הוא פתטי ואין זה
משנה אם זו נקבה או זכר .לסיום ברצוני להביא את שורה אלמותית של יונה וולך "העברית היא סקס-מניאקית"  -עברית כנקבה.

1-11-2013 http://www.themarker.com/markerweek/1.2154571
פלוג ,את נגידה או יועצת כלכלית לממשלה?
כתב יפה המחבר ,אך מן הראוי לתת לזה תמצית מנהלים :סוציאליזם לחזקים וקפיטליזם לחלשים .נגידה צריכה לדבר על כמות הכסף
ביחס לתוצר והתפלגותו ,ולא כיועצת כלכלית לממשלה על "אי שוויון" .שגגה נפלה למחוקק (בעזרתה של הנגידה הנוכחית) וה"יועץ
הכלכלי לממשלה" הושאר בחוק הנגיד ,יש החושבים (אהרון פוגל בספרו "התנור והחמאה" ע'  )169שנגיד הוא עוד פקיד של
הממשלה .אך ההיסטוריה האנושית מראה שכל פעם שלבעל סמכות על כמות הכסף (הנגידות) ניתנה גם סמכות שילטונית-כלכלית
(אוצרית) הדבר הסתיים בקטסטרופה (להוציא לעשירים שיודעים לתמרן את המערכת לטובתם) .ג'ון לאו היא הדוגמה הקלאסית ,אך
גם לישראל היה נסיון מר עת בנק ישראל נתן מיקדמות לאוצר .הדפסת כסף ,ריבית נמוכה וסובסידיה לייצוא (הר השקלים) לעידוד
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צמיחה ומניעת אבטלה הם אבני הדרך לאינפלציה גבוהה והתרוששות מעמד הביניים והנמוך .רצוי שבנק ישאל (הלב) יתעסק בעיניינו
 -ניהול הכסף ,והממשלה (המוח) תעסוק בניהול המדינה -ניהול התפוקה .העירוב בין השניים הוא פתח לצרות.

13-11-2013 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2163711
מנהיגות מזרחית :תודה  -כבר ניסינו ,היה לנו נשיא ,ועוד ממוצא איראני .לדויד לוי (כמאיר שטרית ומשה קצב) שהיה מהמאומצים
על ידי מנחם בגין זוכרים בעיקר את 'שיקום-השכונות'  ,ואת אמירתו "בשבילם אנו קופים שירדו מהעצים" ,לדויד לוי (יחד עם
אבוחצירה) יש את זכות הראשונים (לפני אריה דרעי) בהעלאת הנושא 'המזרחי' כל פעם שיש קשיים .לשלושת המאומצים הללו  -יש
יבול דל כמנהיגים ,זה לא אומר שלמנהיגים 'לא-מזרחים' יש יבול גדול יותר .כמצביע לאמיר פרץ לשעבר  -ביום כניסתו לממשלה
'בגד' בבוחריו ובמקום להיות שר אוצר (כפי שהבטיח) נהייה שר ביטחון (תעלול דומה ,למעשה אולמרט בפרץ ,עשה נתניהו ללפיד
במנותו כשר אוצר) על זה נאמר "נתנו לחמור לשמור ולכלב לחרוש".

18-11-2013 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2167610
מתמטיקה וספרות :מרבית לימודי המתמטיקה הם  -בלשנות  -מה בדיוק אומר הסימן ?
בקראי את המאמר נזכרתי במחלוקת עתיקת היומין האם 'מתמטיקה היא בלשנות (סוג של שפה) או מדע (סוג של יידע)?' כמי שאינו
מתמצא בז'אנר של המאמר ניסיתי להבין מה הוא אומר.
מי זו "צעירה ויפה ,שהיא מכשיר בידי שאר העולם"  ....האם וולט דיסני הכיר את 'בר רפאלי' ?
"הטובים בהירים ,השחורים רעים או אקזוטיים" זה משפט או השערה (במינוח המתמטי) .על זה אומרים ההיסטוריונים "המנצח כותב
את ההיסטוריה" ובאותה שקילות ניתן לאמור :החזקים (הבהירים) מכתיבים את התרבות.
לפניך מספר מושגים" :השווארצע יוגנד ,שלומי חתוכה ורועי חסן"  -הסבר ,נמק ,פרט .אם אינך קורא ה"ארץ" עבור לשאלה הבאה,
(הפסדתה  2נקודות).
מי היא "מחוללת המפץ" ? בחר אפשרות אחת (רמז  -מלצרית) :הוקינג  /בן  /נילי.
אולי המאמר אינו אלא 'טיזר' בציפרלנד לנושא שחור-לבן ,חמוץ-מתוק ,זכר-נקבה ,מזרחי-אשכנזי ,יין-יינג ,......ובזבזת זמנך" .אכלת
אותה" בלשון  90%מעם ישראל שמשום מה כונה פריפריה.
נולדת "שלגיה" את מהחזקים ,נולדת "חסן" את בבעיה.
אני מקווה שתגובתי "בהירה" כמאמר.

23-11-2013 http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2170789
"מודל האזרחות הישראלי שלא הפריד בין דת למדינה  -נכשל" :את צודקת .בסקירתך המלומדת חסר פן אחד ,הצד הפוליטי
בישראל .השיעבוד הדתי (עליו את כותבת) החל בעליית הליכוד לשלטון ב , 1977-וכריתת ברית עם הימין הכלכלי והמפלגות
החרדיות .נכון שאי-ההפרדה החלה עם הקמת המדינה ,אך איש לא העלה בדעתו שהיהדות תתגלה כמשיחיות וגזענות (היינו כ5-
שנים לאחר תבוסת הגזענות הנאצית) .כשם שהפטור ללומדי תורה מעטים ב 1949-הפך להשתמטות סיטונית מחובה אזרחית במסווה
של 'לימוד-תורה' .הטרגדיה הישראלית היא שהרבה מדברי האנטישמים כלפי היהודים מתחילים לבצבץ במרחב הישראלי.

5-12-2013 http://www.themarker.com/technation/1.2182867#commentsForm-2182867
תגובת בנק ישראל במהדורה המודפסת:
"הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לא מצא לנכון בשלב זה לאסור או לחייב "...לא יאומן !!!
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בנק ישראל היה צריך (כבר בתחילת תעלול הפונזי [ביטקוין] החדש ,ועדיין לא מאוחר) להודיע באופן חד-משמעי' :הביטקוין אינו
הילך חוקי בישראל ,וכל המשתמש בו עובר על החוק'.
הביטקוין אינו כסף אלקטרוני ולכל היותר הוא כ'קופון' המונפק על ידי כל בעל עסק .הדבר דומה לבעל אתר אינטרנט שימספר את
הדירות בישראל ויתחיל למכור 'בעלות וירטואלית' עליהם (כשאתה מוכר ביטקויון אתה מוכר בעלות על תפוקה).
חשיבותו הרבה של הכסף היא ב'גיאומטריה' שהוא מספק לכל פרט בתנועתו בעולם המסה-אנרגיה המשובצת במרחב-זמן ,מין
פונקציה מתמטית שכזו המשייכת לתפוקה ערך מספרי (קוראים לזה תמחיר).
שינויים תכופים בגיאומטריה (מה שאימוץ מטבע -הביטקויון ככסף עלול לעשות) יערערו את היציבות הפסיכולוגית של הפרטים
ובמקרים קיצוניים יביא ל'טרופן של מדינות' וכבר היו דברים מעולם.
לקח לאנושות כ 300-ש נה להשתלט על המינון הרצוי של כסף הנייר ביחס לתפוקה" ,סטושי נקמוטו" הוא ה"ג'ון לאו" של ה'כסף
האלקטרוני' (ואני מקווה שגורלו יהיה תואם).
אני קורא שיש מדינות ה'שוקלות' לקבלו כתשלום מס לגיטימי  -טעות טרגית.
תגובה:
ערן" :אני מתרשם שאינך מבין את משמעות המונח "הילך חוקי" .כדאי שתתעמק בכך .למיטב ידיעתי גם דולר ואירו אינם הילך חוקי
בישראל .זה לא אומר שהם לא חוקיים".
בן " :הדולר והאירו הנם "הילך חוקי" בארצם ,ולכן מוכרים בישראל .הביטקויון אינו הילך-חוקי בשום מדינה ריבונית (ואיש אינו
יודע מי מגבה אותו) .חלומם של מייסדי הביטקויון הוא לקבל הכרה מסוג זה".
לתגובה 19
משלמים כדי לחיות :אתה טועה ,כל ייצור חי 'משלם' כדי לחיות  -זו מהות הזיקנה.
אתה צודק ,האדם הוא הייצור היחידי שיודע לתמחר בין אלטרנטיבות (באמצעות הכסף) ומתאפשרת לו בכך הבחירה.
כסף ושפה הם יצירים חברתיים ,ומאחר ויש חיות שחיות בחברה לא מן הנמנע שנמצא גם 'כסף' אצלהן (עצמות ,בשר יבש ,סוכר
וכיו"ב)

/https://www.facebook.comערס-פואטיקה7-12-2013 /Ars-poetica-452953154782666/timeline-
לערס-פואטיקה :פייסבוק.
רועי חסן ":לא התאבלתי על קניוק  /ושרפתי את הספרים של נתן זך"
שלומי חתוכה" :כשיהיה לנו כוח ,נוכל לעשות את זה"... .
אתה קורא ולא מאמין ,ממנחם בגין ,שלמה מעוז ,אמנון לוי ושלומי חתוכה  -שנאה והסתה ,שנאה והסתה... ,
כבר היו דברים מעולם.
היטלר לאיינשטיין" :אני אביא מאה מדענים שיראו שאתה טועה"
איינשטיין להיטלר" :לא צריך מאה מספיק אחד".
ואני (הלבן האשכנזי המושמץ) אומר :מספיק שיר אחד טוב – למצוקותיכם.

19-12-2013 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1025334
עיירות מחוז (פיתוח לשעבר) :מחמאותי לישראל רוזנר על הסדרה מאירת העיניים (אך הלא ממצה את הנושא בדקות המעטות
שהוקדשו לה ).מטבע הדברים ,לאורך ההיסטוריה בכל הארצות ,לכל אזור כפרי יש עיירת מחוז .בישראל ,מפוליטיקה של יהודים הן
של הסוציאליסטים (מערך) והן של הקפיטליסטים (ליכוד) בודדו עיירות המחוז כגטו ,ועד היום הן נקראות 'עיירות-פיתוח' וגבולן
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המוניציפלי צר .הפיתרון למצב זה הוא איחודן עם המועצות הכפריות הסובבות אותן ,וככל העולם גם בישראל  -לכל אזור תהיה
עיירת מחוז אליה הולכים לקנות ולקבל שירותי ממשלה .לדוגמא :קריית מלאכי  +באר טוביה תיקרא 'קריית-טוביה' או לחילופין
'באר-מלאכי'  -ראש המועצה ייבחר בבחירות אישיות עם המיזוג .פתרון זה עדיף על המריבה שה"קשת הדמוקרטית המזרחית" יוזמת
להקצאה מחדש של גבולות מוניציפליים  -על רקע עדתי .

10-1-2014 http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2209553
מילים ,כסף וקופונים :ראוי עידן גילה לתשבחות על רשימתו "השטן את קורי הזהב פה מטמין" (במהדורה המודפסת)..." .כסף הוא
בעינינו כבר כמו מים לדג" ואכן כך הדבר .כסף ומילים הם כ'קופונים' למציאות שאופפת אותנו .במונחים יותר פורמליים קופון
למסה-אנרגיה המשובצת בחלל-זמן .קופון (כל קופון) אינו עומד בזכות עצמו אלא מכוחו של המיוצג על ידו .האם ניתן ליצור יש
מאין בהדפסת 'קופונים'  -בהתחלה כן! זו הסיבה שכל סופרמרקט מנפיקו וכל פירסומאי מתזזנו עימו .כסף באשראי והדפסה,
ומילים:במחמאה וחנופה הם דוגמאות ליעילות השיטה :הן בכלכלה והן באהבה .אך דא-עקא שההגזמה היא הקללה ובזה עסקינן.
למיטב ידיעתי אין עדיין תחום מתמטי מהסוג של "תורת הקופונים" .לכן איננו מבינים די הצורך את המכניזם של כסף ביחס לתפוקה.
אך אם בכסף מדובר ניתן להראות שריבויו (מעבר למידתיות) הוא בעוכרו .אין 'פורפוטום-מובילה' לא בפיזיקה ,לא בכימיה ולא
בכלכלה.
לתגובה 12
מקור שיטרי הנייר  :אתה צודק בדבריך ,את הרעיון לכסף הנייר הוא שאב מהבנק המרכזי האנגלי (שהוא גילגול המטבעה שניוטון
קיבל לנהלה כפרס והוקרה לפועלו ,בימיו התרחשה נפילה בשוק ולשאלת חסידיו על המצב ענה" :אני מבין את דרכי האל אבל לא את
שיגיונות האדם" (הציטוט מזיכרון ויכול להיות שאינו מדוייק אקדמית) .השימוש הראשון בכסף הנייר מיוחס למיטב ידיעתי לסינים .
כבר בימי שלמה המלך מדובר על ירידת ערך הכסף  -כנראה מעודפי כרייה במכרות שלמה המלך (לדעתי זו הסיבה לפילוג הממלכה).
השאלה שעדיין אין לה תשובה מוסמכת "האם הכסף נייטרלי?" ולא חשוב אם זה כסף-צדפים ,ציבעונים ,זהב או נחושת ,נייר ,ביט-
אלקטרוני או 'ביטקווין' .להבנתי שבאה לידי ביטוי ב  -Tamari attractor -הכסף אינו נייטרלי .בתחילה הוא מביא ברכה ועם ריבויו
הברכה הופכת לקללה. 
12-1-2014 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-1.2212906
משה קרוי  -לא ה'מקולל' אלא 'מגלגל-המילים' :משה קרוי  -זו טרגדיה ישראלית.
אדם מוכשר  -שהוחמץ והחמיץ' .חסידיו' החמיאו ,החניפו ורוממו אותו והוא האמין להם .מה לבן  25לדבר על חיים ואושר?  -תגיע
לפיסגה ותדבר על הנוף .משה קרוי הוא אזהרה לכל דוחקי ה'מצויינות' גם לזו יש את קיצבה .בגיל  25האמין משה קרוי שהמציאות
היא "שרשרות לוגיות" (משיחה אישית עימו) מאוחר יותר האמין ב"בני אור" ו"בני חושך" .ללמדך ששאפתנותו (שלובתה ע"י
חסידיו) הייתה בעוכריו .עם קצת צניעות היה מגיע רחוק .למיטב ידיעתי הוא הכיר את משנת איין-ראנד לפני הכרותו עם גאולה.

17-1-2014 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/.premium-1.2216543
ה"מקוללים" :סדרה טובה ומעניינת ,רק חבל שהפרק האחרון ( )5לא הובא כראשון להבהרת הנצפה ,והיה מייתר את ביקורתו
(הצודקת) של מורן שריר .אמנות (כולל קולנוע וטלביזיה) ומדע (כולל פילוסופיה) טובים לא נזקקים לטריקים לשם קידומם .נראה
לי כי 'שכרו ייצא בהפסדו' בשימוש הטריקי הנלוז .לצערי עדיין איני מבין את שם הסדרה ה"מקוללים" ,כל ארבעת ה'אומללים' (כל
אחד על פי דרכו) ,זכו להכרה בחייהם ,מחלות ממיתות הן רעה חולה לרבים ואינה מביאה קללה עליהם .התאבדות גם היא מוצא
שרבים (לאו דווקא יוצרים) נוקטים בה לעת צרה ודיכאון עמוק' .מקוללים' הוא מונח המציין יחידים שהסבו נזק לזולתם או עמם או
שמא גם השם נבחר כטריק.
לתגובה 18
עבדו עלייך?" "אתה מרגיש מרומה"? :זה מה שהגרמנים טענו על בידוי ה'יהודי' בסרטי ודברי גבלס בקולנוע וברדיו  -לאחר
המלחמה .להציג בדיון כמציאות זו רמאות .מאחר ובזוטות מדובר הפעם ו לא ב'דמויות ענק' אלא ב'דמויות אומללות' כל אחת על פי
דרכה – ראוי להסתפק ב'שרלטניות' או ב'חוליגניות' .צר לי שהטלוויזיה נתנה יד להטעיית הצופים  -ביודעין .כל שהיה צריך להוסיף
(כבכל מעשה קולנועי) את המילה  -שיחזור .זה שאתה יכול לא אומר שאתה חייב  -בסרטים וכספים כאחד .כ'שרוף' בזמנו ,כן חגי
לוי עתה ,מפברקים לצרכי מידרוג ( .)ratingמה ההבדל בין מטבע מזויף לסרט מזויף ? שני הסרטים ששודרו עד כה עומדים בפני
עצמם ורק היו משתבחים ל ו היה נאמר במפורש (כפי שנעשה בתכניות אחרות) שלפניך מוקרן שיחזור .הקרנת הפרקים כסרטים
מקוריים היא גנבת דעת ,וגבלס ,למיטב ידיעתי ,הוא אבי השיטה.
לתגובה 44
מקור ובדייה :הסדרה מעניינת ובמיוחד הפרק האחרון ,רק לא ברור מה מקורי מהדברים הנאמרים ומה בדוי .לגיטימי לעשות סרט
שיחזור ,או סרט דוקומנטרי מחומרים מקוריים ,ואפילו לגיטימי לערב בין השניים ,אך לא לגיטימי לא לתת לצופה להבין מה הוא
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רואה :אמת או בדיון .סבורני שמאז 'השרוף' לא הייתה פאבריקציה (ואולי יותר נכון לאמור פרובוקאציה) כזו בשירות הטלוויזיה -
ובחסותה .לא ברור לצופה :האם אביבה אורי זנחה את ביתה? האם אכן משה קרוי היה בביתו בעת רצח אשתו גאולה? האם אכן
'נוצלה' יונה וולך ע"י ידידיה/חבריה ויזלטיר והורביץ ? האם אכן התאבדה חבצלת בעיקבות קשריה עם פנחס שדה? בכיתוביות נאמר
שהמדובר ע"י הדמויות נסמך על חומר מקורי ,אך לא ברור עד הייכן המניפולציה (לצורכי גירוי ה'בלוטות') מגיעה.

29-1-2014

http://www.themarker.com/news/1.2229379
אוקלידס ,פקידים ומיסים:
כבר לפני  2000שנה נכתב  -בין כל שני פקידים ניתן להכניס עוד פקיד.
ממשלה מרומה (בגביית מיסים) היא ממשלה 'טיפשה'.
במקום בסיס-מס מכסימלי ושיעור מס (בישיר ובעקיף) מינימלי  ,יש לנו בסיס-מס מינימלי ושיעור מס מכסימלי  -איוולת צרופה.
זה מקור ההון השחור  -אדוני הנכבד ,כל היתר 'סיפורים' .
לכל ישראלי  2-3חשבונות בנק (בהם הוא נעשק) ,חשבון ביטוח לאומי (בד"כ לתשלום ולא לתקבול) ,חשבון רשות מקומית
(ארנונה) וכיו"ב ,....ולמרבית הישראלים אין חובה להחזיק חשבון תשלומים-תקבולים עם הממשלה.
לו היה לכם 'שכל' הייתם מחייבים כל תושב להגיש דו"ח אחת לשנה ,וכל שנה מכריזים על ענף אחר שבו הגשת קבלה מזכה בהטבה,
ביחד עם בסיס-מס מכסימלי ושיעור מס מינימלי  -תוך  10שנים מתייבש ההון השחור.
העיקר – שהתמונה יפה.
4-2-2014 http://www.themarker.com/markets/1.2234356
כסף אמיתי – והעברתו " :ביום שאחרי העברת העו"ש לחברות הסלולר לא יהיה צורך בכסף מזומן  -הכסף האמיתי ייעלם".
לצערי המאמר לא מקפיד על הבחנות חשובות וברורות:
מה הוא כסף
איך מייצרים כסף
איך משתמשים בכסף
מה הוא כסף (אמיתי?) זו שאלה פתוחה שאין למין האנושי תשובה ברורה עליה ,כשם שאין לו תשובה לנפש ולאבולוציה ,אלו
מערכות אבולוציונית שאיננו יכולים בלעדיהם .התשובה הקרובה ביותר שביכולתי להעלות לכסף היא :כסף הוא מרחב מתמטי-
איזומטרי למציאות האופפת אותנו .או במילים פשוטות :קופון למציאות האופפת אותנו במרחב-זמן .כמפה הממפה שטחים ושעון
המודד זמן  .בעוד שלמפה יש ממד מרחבי בלבד ולשעון יש ממד זמן בלבד הכסף הוא בעל ממד מרחב-זמן יחדיו.
למי מותר לייצר קופון/כסף זו גם שאלה לא פשוטה שהריבון אמר מפורשות בחוק :רק לי מותר להכריז מה הוא 'הילך חוקי' (קרי,
כסף) בריבונתי ,ועלי החובה לווסתו .לצערי כל הריבונויות הקיימות עלי אדמות (קרי ארצות) טרם קבעו עמדתם לגבי הביטקויון
כהילך חוקי ,הכרזת מדינה כלשהיא על הביטקויון כ'הילך חוקי' תחייב הלאמתו ,על מנת לשלוט בכמותו.
המאמר עוסק למעשה רק בשאלה השלישית ולמעשה אין הבדל בין העברה/עיסקה בתקיעת כף (קיימת כבר כ 10,000-שנה ויותר)
בצ'ק (שקיים כבר כ 100-שנה) או העברה סוללרית/אלקטרונית (שמתמפתחת לאחרונה) .כל שלושת האמצעים האלה הם העברת
בעלות (או שימוש) בחלק מהמציאות (מוצרים ושירותים) מפרט א' (הקונה) לפרט ב' (המוכר).
לתגובה 21
ביטקויון :נכון שביטקויון נסחר כ'כסף' באמצעים אלקטרונים ,אך הוא אינו כסף .תאר לך שיש לך  1,000יחידות מהכסף במערכת,
המדינה מכירה בזכותך להמיר זאת בשווי התפוקה של כסף זה .אם יש לך  1,000יחידות מהביטקויון לא בטוח/ברור שתוכל להמירם
בשווים (ולא חשוב כרגע התמחיר) ,ולכל היותר תעזרו בכסף לעיסקת חליפין כלשהיא בין הביטקויון למוצר או שירות כלשהיא .מה
שהופך מוצר (כלשהוא) לכסף היא הכרזת הריבון עליו כהילך חוקי.
לתגובה 25
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ביטקויון :הביטקויון הוא פאטאמורגנה עד שריבון כלשהוא יכריז עליו כהילך חוקי במדינתו (סיכוי קלוש) ,ביום הכרזתו ככזה הוא
יהפוך ל'סובניר' ככל מוצר בשוק.

6-2-2014 http://www.calcalist.co.il/markets/articles/1,7340,L-3623563,00.html
חוק גרשם :דינמיקת גרשם מבוססת על חוק גרשם האומר "כסף רע דוחק כסף טוב מהשווקים" ואני מוסיף :כסף טוב דוחק כסף רע
מהכיסים .ובפרוש הנוכחי :הרמאים דוחקים את ההוגנים מהשוק .אבל ,וכאן העיקר :ההוגנים יכולים לדחוק את הרמאים מהכלכלה.
בממשל תקין עובדי ציבור הם נאמני הריבון  -ומועסקים (כולל המנהלים) לכל ימי חייהם  -ולו הם חייבים .מאז ימי מרגרט תאצ'ר
באנגליה רונאלד ריגן בארה"ב ולאחר מכן בנימין נתניהו בישראל עובדי-ציבור (במיוחד המנהלים) נאמנים לעצמם ולשולחיהם
בלבד .בתהליך הפרטה וחוזים שמנים וקצרי טווח הועברה הנאמנות של צמרת הביוקרטיה מהריבון לעצמם  -בעברית פשוטה :לעשות
לביתם.
צריך לחזור לכלכלה שפויה בה הריבון אינו מוכר את עצמו לחבריו .להחזיר את הקביעות לעובדי הממשלה (כולל מנכ"לים
ורגולטורים) ולהפסיק עם עובדי-קבלן מהצד הנמוך ומהצד הגבוה .אז אט אט ידחקו ההוגנים את המושחתים.

7-2-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2237053
ארץ אברהם :עלינו להכריז על ישראל-פלשתינה כ"-ארץ אברהם".
לעבריים (שהם המעמד השליטי של פעם שהוגלה ע"י הרומים) ולישמעלים (שהיו עמחה ,ולכן לא הוגלו ,אך הומרה דתם מאוחר
יותר) תינתן אזרחות בארץ אברהם ויקראו לאזרחיה 'אברהמים' ,לכל פלישתיני ,יהודי ,ערבי או כנעני תינתן הזכות להיות אזרח
במדינת אברהם  -ובאה הגאולה ויפסקו המריבות.
7-2-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2237127
תלמידים וחולים:
החמצת את העיקר:
תלמידים מלשינים על מורים
חולים מכים מטפלים
מנהלים חומסים עובדים
בארצו של ביבי  -כל אחד עושה לביתו.
וגם ספיר סבאח.
לתגובה 19
מפיסטו :כנראה לאנשים מסוגך אישטן סאבו יצר את הסרט "מפיסטו".

7-2-2014 http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2238008
ענת קם" :אני מחפשת בתקשורת כי זה מה שאני יודעת לעשות ,אבל מוכנה לעשות כל דבר"
אנחנו יודעים! את וואנונו (כמרבית הישראלים העושים לביתם) מוכנים למכור רכוש ציבורי שנזדמן תחת ידכם  -כרכוש פרטי
לקידומכם .כשמתגלה המעשה אתם מציגים עצמכם כצדיקים .גם סנודן ודומיו שייכים לזן הזה .אינכם חושפי שחיתות ,עוולות
וכוונות זדון של הממשל להם ערוצים אחרים.

9-2-2014 http://www.themarker.com/markets/1.2238572
משברים" :המשבר הפיננסי של  2008נגרם בגלל משכנתאות שקריות שמכרו ברוקרים ללקוחות". ...
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המשבר החל הרבה לפני  2008והחל להתהוות עם ההתרופפותה של המשמעת המוניטרית .המתואר על ידך הם רק הסימפטומים
הקלים של יציאה מאיזון מוניטרי .קריסת ברה"מ ויוון הם המקרים הקשים .עודפי הנזילות איפשרו לקרובים לצלחת לתמרן/לתכמן
את המערכת כך שהכסף יזרום לכיסם הפרטי ולא לגופים הציבוריים עליהם הם אמונים' :שכר מנהלים' 'דמי ניהול' 'הנפקות הזויות'
(עליהם נסב הסרט) ושאר תופינים שעליהם כתבת כל כך בהיר .מנהלי ורופאי הדסה גם הם שייכים לחגיגה ומסכנים ה'אוהדים'.
באיזון מוניטרי לא צריך פיקוח ,ובהעדר האיזון גם פיקוח לא יעזור.

13-2-2014 http://www.themarker.com/news/health/1.2242690
" האנשים שלקחנו היו מנכ"לי האוצר בעבר" :אתן לוקות ב"הבנת הנקרא" .בישראל יש שני ארגונים (לא פורמליים) לאיוש
משרות בכירות במשק הציבורי והפרטי :פורשי צבא ואוצר ,ולאחרונה מתווסף להם ארגון פורשי המתנחלים .כל ארגון לא-פורמאלי
כזה דואג לחבריו שידאגו לעניניו בממלכת ישראל החדשה ,וכך אין רפורמות מתבקשות לא בצבא ולא באוצר וגם אין קידום בנושא
השלום .אם חשבתם שמנכ"לי אוצר מייצגים אותכם כלפי האוצר  -טעיתן ,המצב הפוך .להבא תחפשו אנשים עם הרבה הגינות
וכישרון ופחות קשרים ,במקום ההפך.
לתגובה 33
דברים חכמים :דברים חכמים כתבת ,במיוחד על המנהלים והדירקטורים (קליקא במונח עממי) כשקראתי דבריך עלה במוחי מין
הבל-רוח (לא ,לא יכול להיות) אבל אולי מה שקורה בהדסה זה ה'פרומו' למה שמחכה לנו בבנקים כאשר שוק הדיור יחזור לשפיות.
על זה רמז הנגיד הקודם שעלול להתגלות כ'מור-יוסף' נוסף .הרי מנהליהם מוצצים את דמיו כבר שנים ארוכות ,ואין פוצה פה ואין
מצפצף .אחרי הכל מנהלינו האמיצים 'שווים כל פרוטה'  -הפרוטות שלנו.

19-2-2014 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4490067,00.html
הביטקוין :ביטקוין אינו כסף ,אלא מתחפש לשכזה .כדי שהביטקוין יהיה כסף מספיק שלפחות מדינה אחת בתבל תכריז עליו כהילך
חוקי שלה  -קשה להאמין שתימצא מדינה כזו .כרגע הביטקוין הוא ככל קופון/סובניר שמנפיקים גופים מסחריים שונים ואשר נמצאים
בשוק ,אולי אפילו הביזרי שבקופונים/סובנירים ,ובישראל מזכיר את קופוני קלאבמרקט .אבל בשונה מהם (וזה חסרונו) אינך יכול
לאספו בתקווה שיום אחד יהיה לזה שוק (למשל כשטרות הרנטרמרק בגרמניה של  1923או שטרות הקונפדרציה של ארה"ב) .מאחר
והוא וירטואלי בלבד לא ברורה הקופוניות שלו או הסובניריות שבו .מאחר ואף אחד אינו מתחייב להמירו לכסף  -כשמחירו ירד.
בעוד שעבור שקלים אלקטרונים שיש לך בבנק אתה יכול להמירם (בכספומט או בבנק) בשקלי מטבע מתכת או נייר .הכסף היה
הרבה ,הרבה הרבה לפני הבנקים והם אינם רלוונטים לסוגיית הביטקוין .כסף ודגל הם נכסי מדינה ,היכן שכספך ודגלך שם שלטונך.
הרבה דם נשפך עבור המשמעות של שורה קודמת ,ומדינות אינם נוהגות לוותר עליו בקלות .לצערי הממשלות בעולם טרם התעוררו
מתרדמתם בנושא הביטקוין (ואחיו הדומים לו) וביקיצתם הם עלולים להיות במצב שנגנב כספם ודגלם.

20-2-2014 http://www.themarker.com/markets/1.2248490
הביטקוין (" :)BitLaw, BitFlag and BitCoinיודגש ,כי הם אינם הילך חוקי של אף מדינה ,וכי אין בשמם כדי להעיד על מעמדם
החוקי כמטבע".
טוב עשו השלטונות ,אם כי עדיין לא מספיק ולא חד משמעי ,שיצאו בהבהרה ראשונה .איני מתנגד לביטקוין (שברעיונו המקורי הוא
הנפקת זהב וירטואלי) ,לביטלאו או לביטפלאג  -כל עוד ברור שאלו מוצרים וירטואלים שאינם (ובמפורש אינם) תחליף לריבון
(כמשאת האנארכיסטים ,ואני מקוה שח"כ זנדברג אינה מייצגת אותם) .חופש פרט מכסימלי הוא יתרון תרבותי וכולל את הזכות
לעשות 'שטויות' .הנפקת כסף (הילך חוקי) צריכה להיות חסינה ממניפולציות פוליטיות ורק נגיד/ה עצמאי/ת (ללא הגיבנת של יועצ/ת
כלכלי/ת) יכול להבטיח זאת .הביטקוין חסין לכאורה למניפולציה אך אין ריבון מאחוריו ,ושלא כזהב (אותו ברצונו להחליף) אין לו
שימוש עצמי ולכן ללא ריבון (אלא אם האו"ם יאמצו)  -אין הוא אלא קוריוז וירטואלי.
לתגובה ל18-
"מטבע מונפק" :ה'מטבע' ביטקוין אינו מונפק ולכן נקרא 'קובץ מחשב' בהודעת הרגולטורים .למחזיק אותו אין בעלות על כלום.
בניגוד לכסף אלקטרוני (אפילו דרך פייפל) בו בעליו מחזיק בעלות על כסף אמיתי (הילך חוקי) .יש להניח שכבר קיימים 'יזמים'
שמנפיקים אותו כמטבע וכשיתגלה במדינ ה כלשהיא על הבנק המרכזי יהיה החובה ליתן דעתו אם זה :זיוף ,הילך חוקי ,קופון (ככל
קופון) של יזמים ,או קוריוז כסובניר.
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22-2-2014 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4490382,00.html
מורכבות :לצערי דבריך 'מרפרפים' יותר מדי מעל מושג ה'מורכבות' שכמושג ה'כאוס' יש לו היום משמעות השונה ממקור המילה.
כיום ברור שלכל תופעה בטבע יש את ה'דפוס' שלה ,שהודות לכוח המיחשוב ,הולכת ונחשפת .המחלוקת כיום היא מקור ה'דפוס',
האם הוא אקראי כדעתו של וולפרם או אידיאי-מתמטי כדעת מתנגדיו (שאני רואה עצמי ביניהם) .כמובן ששאלת המבחן היא יכולת
החיזוי של ה'דפוס' הניתן לפיענוח .היום פיענוח דפוסי כלכלה עומד בחיתוליו ונמצא היכן שמדע חיזוי מזג האויר עמד בראשית המאה
העשרים .מבחינה מדעית כדי למצוא דפוס אמין ולפר שו נכון (הצרנה מתמטית) אנו נזקקים לפחות ל 10-מחזורי-חיים ,מאחר ומחזור
חיים בכלכלה הוא בממוצע  12שנים ,הרי אנו נזקקים לפחות ל 120-שנות תצפיות ,כדי להגיע ליכולת לפענח (בהנחה שיעמדו
לרשותנו מדענים כקפלר-ניוטון-אינשטיין ,סמית-קיינס-סמואלסון) .כיום לרשות הכלכלנים עומדות סדרות 'אמינות' רק מ,1960-
קרי  54שנים בלבד .המסקנה היא סבלנות.
לתגובה 5
חיזוי באמצעות אטרקטור :שוב אני שואל ,לשיטתך והגדרותיך :מדוע  Lorenz attractorזה מדע ואילו  Tamari attractorאינו
מדע? שניהם יצורים מתמטים המאפשרים הסברים ותחזיות בתחומם ,הראשון בחיזוי מזג-אויר והשני בכלכלת מדינה ,טיב החיזוי הוא
נושא מישני (אם כי חשוב) לענייננו.
לתגובה 17
קפלר ויריביו :דבריך מזכירים לי את המחלוקת שבין קפלר ליריביו (בעיקר יורשי טיכו ברא) לגבי חשיבות התצפיות שנאספו ע"י
טיכו ועוזרו קפלר ,באותם ימים האסטרונומיה-פיזיקה נמצאה כפי שמדע הכלכלה היום (אסטרולוגיה/קלקלה או
אסטרונומיה/כלכלה) .שפע תצפיות המחפשות 'מפרש' ,למזלנו רוחו של קפלר לא נפלה.

לתגובה 36
גדל :כשאתה מגיב טענה מהסוג שכתבת ,במיוחד בבואך להגיב על ענייני כלכלה ומדע וצידקתם ביחס למתמטיקה ,עליך לזכור את
משפט גדל :תמיד תימצא טענה פורמלית במערכת אכסיומטית שאינך יכול להוכיחה במערכת .בניסוח יותר עממי "בין כל שתי
'נקודות' ('נקודה' במובן :נקודה ,מילה ,טענה ,משפט )... ,ניתן להוסיף עוד 'נקודה' .היכולת להוסיף עוד 'נקודה' (רגע ,יום ,שנה,
בממד הזמן או 'נקודה' בממד המרחב) היא המקשה על חיינו ולא הצדק.

3-3-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.2258005
"שמטרתו היחידה להשתלט לנו על הארנק" :טעות -מטרתו היחידה היא להשתלט לנו על התודעה .דבריך מעלים סוגייה חשובה
שהולכת ומתעצמת בחיינו המודרנים .במיוחד מסוכנים הסוסים הטרויינים :אנשי רדיו וטלוויזיה ,קולנוע ובידור שחדרו ברצוננו
לתודעתנו (באמצעות נכסי תרבות) ומשמשים לאחר מכן כסוכני מכירות תודעתיים  -ללא בושה ,ועושים כספם בהרעלת תודעתנו.
חלומי :שתוקם "עמותה לשמירת התודעה" שתילחם בעוולות הפרסום .איני מתנגד לפרסום  -אך חייבים לרסנו ,לסייגו ולמתן את
ניזקי התודעה שהוא מביא( .די לזכור את תופעת האנורקסיה) בחזקת :מעטים נהנים ורבים ניזוקים .אם לא נתעורר יום אחד הסוסים
ה טרויינים האלא ישוגרו אלינו לא רק דרך רדיו ,טלביזיה ושלטי חוצות אלא גם (ואולי בעיקר ,באמצעים ננו-טכנולוגיים) דרך
האויר ,המים והמזון .ואז כל מנגנוני החיסון שלנו לפרסומת ינוטרלו .בחזקת :גרשתם אותנו מהדלת ניכנס מהחלון.

7-3-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2262439
סטדיווריוס וארכימדס :איני משתמש בוויקיפדיה בעברית אלא בשפה האנגלית ולזו מתכוונים דברי .מנסיוני בוויקיפדיה האנגלית
למדתי כי יש יותר מדי 'קומיסרים/חיילים-רומאיים' (אחד מהם מכונה 'סטדיווריוס') המחפשים את ארכימדס ברשת ,ובדרך מעיפים
את ראשם של הרבה שלא לטעמם (מטעמי פרוטוקול) .אכן כבכל ארגון אנושי אי אפשר להימנע מ'פוליטיקה' וגם וויקיפדיה לוקה
בכך ,אך המצב בו שחקן מפורסם (שכחתי את שמו) צריך לפנות ל'בוס' של וויקיפדיה על מנת לתקן פרט בביוגרפיה שלו  -אומר
דרשני .האם ייתכן שה'סטאדיווריוסים' השתלטו על הרשת?
תגובה 18
 . 1פנייה למקים וויקיפדיה לתיקון ביבליוגרפי ע"י שחקן (סילבריטאי) היא סיפור ידוע.
". 2מוצדקים ומגובים באסמכתא" זה שורש העניין ,ולכך כיוונתי בדברי על 'סטרדיווריוס' ,כיום תקנון וויקיפדיה עמוס כל כך
שלמעשה חידושים כמעט אינם אפשריים ,כי הרי לרוב הם עדיין אינם מגובים מספיק.
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' .3וויקי (מהיר)  -פדיה' כבר אינו שובבי כפי שעוצב מלכתחילה ,איני מזלזל בגודל האינפורמציה והחינמיות שיש בה ,אך החיוניות
שהייתה בה  -גוועה והוחנקה  -עם גידול התקנות שבה.
 .4אם וויקי פדיה לא תשתנה הרי 'אנציקלופדיה בריטניקה' תשיג אותה ,אפילו שלמדקדקים יש את .scholer-pedia

13-3-2014 http://www.themarker.com/opinion/1.2268139
תופעת "קורי העכביש "cobweb ,לצערי כותב המאמר מתעלם מתופעת 'קורי-עכביש' שנתגלתה בשנות השלושים בארה"ב
ובשנות החמישים המוקדמות בישראל בענף החקלאות (ובדיור בשנות השמונים) ,ואשר הפתרון שנמצא לה הוא 'תיכנון מיכסות' על
מנת להבטיח ייצור ואספקה מזון מספיקים לאוכלוסיה.
התופעה נוצרת מצורת ההחלטה של החקלאי (או הקבלן) :מה אגדל (אבנה) בעונה/שנה/תקופה הבאה ? ומסתבר שמחיר השנה
הנוכחית והקודמת הוא משתנה מרכזי בהחלטה .למעשה גם ענף הדיור סובל מהתופעה ולכן מאופיין במחזוריות גבוהה.
אבטחת מחיר אינה מספקת במדינה חופשית וחייבים להתמקד בכמות המיוצרת בענף המזון (ירקות ,פירות ,ביצים וחלב) ורצוי גם
להחיל זאת בענף הדיור (מיכסת דירות).
הטענה ששוק חופשי פותר בעיות היא 'אגדה אורבנית' במקרה הטוב ,ורמייה ל'השגת שלל' ההפרטה במקרה הרע .אם הוא פותר
בעיות זה בדרך כלל לאט ומאוחר מדי .אחרי הכל לאל יש דאגות אחרות בעיצוב עולמנו ורעב ומחסור אינן הבעייה שלו (על אף
שאנשים דתיים סבורים אחרת).
ישראל נתברכה בחשיבה תי כנונית עם הקמתה ויציבותה הכלכלית מושתתת על מעט ה'מעשה במחשבה תחילה' שעדיין קיימת .פירוק
ה'תיכנון הכלכלי' (בטענה שזה בולשביזם) הוא מהשגיאות הגדולות של הממשל.
משבר הדיור (שלמזלנו בגלל מיכסות-ייצור אין הוא מתקיים במזון) הוא ראייה שללא 'מעשה במחשבה תחילה' אנחנו בצרה ,מה
שמכהה את המשבר היא הירידה של צעירים שישראל השקיעה בלימודיהם.
נכון שהיותנו מדינה קטנה מקל את הפתרון אך אל נישכח שבהיסטוריה האנושית רעב והומלסיות אינן פאטא-מורגנה.
הצעת הכותב היא עוד נדבך להעצמת החזקים על חשבון החלשים במזון ובדיור ,די ללמוד את ההיסטוריה הסינית לפני המהפכה.
ההבדל בין הממשל הקומוניסטי הסיני והממשל הקומוניסטי הרוסי הוא ביחסם לכסף .הראשונים המציאו אותו לפני אלפי שנים
ומכבדים אותו  -ולכן הם מצליחים ,ואילו האחרונים (בעיקבות לנין) ראו בו 'המצאה קפיטליסטית' וזנחו אותו  -ולכן כשלו.
כסף הוא תנאי הכרחי אבל לא מספיק לכלכלה בריאה ,את המספיקות מספק התיכנון.

14-3-2014 http://www.themarker.com/markerweek/1.2269513
כסף ,קופונים ו'סוסים' :כסף הוא קופון  -תביעת בעלות  -ליחידת מסה-אנרגיה המשובצת/עטופה במרחב-זמן .מעין קופון לאנרגיה
פוטנציאלית או בקיצור יחידות כלכליות .שימו לב שבפיזיקה הניוטונית היחידה משובצת במרחב זמן ואילו בפיזיקה האיינשטנית
היחידה עטופה במרחב-זמן .מה ישמש כקופון הוא עיסוקו של הדיון והנאמר במאמר (המצויין לדעתי) .כמות היחידות הכלכליות
סופית וכמות הקופונים אינסופית – זוהי בתמצית ה'טרגדיה האנושית' .
ההיסטוריה הטכנולוגית שינתה את אשר ישמש כקופון :צדפים ,מתכות הנחושת הכסף והזהב ,הנייר ,ועתה הביט והכסף האלקטרוני.
יש לנו תורה מתמטית ל'מודדים' ( ) Measure theoryאין לנו (למיטב ידיעתי) תורה מתמטית לקופונים ( )Coupon theoryעל אף
שהמשחק הקרוב ביותר לבעיית הקופונים הוא משחק הכסאות העתיק .למיטב ידיעתי איש לא ראה אותו כבעייה מתמטית ,כי בעודף
כיסאות (אינפלציה) המשחק טריוויאלי.
מתביעת הבעלות של הקופון נובע ההכרח בממשל המכיר ואוכף בעלות זו .כל קופון שאינו מוכר על ידי הממשל כ'הילך חוקי' הוא
בחזקת משחק-שרשרת כ שהאחרון המחזיק בקופון משלם את מחירו בהילך-חוקי בעת קניית הקופון שאינו הילך-חוקי .להפסיד
(לקחת סיכון בשפה כלכלית) זו זכות יסוד בדמוקרטיה ולכן איני מתנגד לקופונים שאינם הילך-חוקי (בולים ,סובנירים ,תלושים,
קלפים ,ז'טונים ,ביטקונים וכיו"ב  )....בתנאי שיובהר שכך המצב.
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אמונה וערכים בכלכלה הן מילים יפות אך חסרות משמעות .במדע יודעים ו בדת מאמינים .זכותו של כל אזרח להפסיד (להאמין ,ואם
הוא מוכר בזמן גם ירוויח ,בתנאי שאינו אחרון) בביטקוין ודומיו .אך כל המאמין בקופון שאינו הילך חוקי חייב להבין שהחברה בה
הוא חי אינה מכירה בבעלותו.
הקיבוץ הוא כלכלה ש"התבססה על ערכים" ,אנו עדים לגסיסתו ,כי מערכת כלכלית 'מבוססת ערכים' שאינה כפופה למיגבלת
התקציב סופה כליה ,מה שאיפשר את גסיסתו הארוכה היא היותם בשלטון כך שאחרים מימנו את העיוורון (בזבוז) ,דבר דומה קורה
למתנחלים.
חילופי סחורות ( )barterהיה משכבר הימים ויש לו יתרונות קטנים וחסרונות גדולים .הכסף (הילך חוקי) פותר את מרבית החסרונות
הגדולים ובמיוחד את בעיית האחרון בשרשרת .לחסידי "כלכלת ערכים" אני יכול להמליץ – אל תשארו אחרונים בשרשרת.
מדינה שתתיר מסחר במטבע אלקטרוני (או כל קופון אחר) ללא הכרזתו כהילך חוקי מסתכנת בתביעת פיצויים מכל האחרונים
בשרשרת של בעלי הקופונים (שאינם הילך-חוקי) שהותר בהם שימוש מסחרי.
"הכסף עצמו לא יכול לשמש כסחורה" משפט לא נכון ,כסף אינו כסף אם אינו סחורה (כסף הנייר הוא כסחורה למחזיקו
כשהשליט/ממשלה מכריזה עליו הילך חוקי ומקבלת אותו כתשלום/מס עבור שירותיה) .בהיות הכסף סחורה נפתרת בעיית האחרון
בשרשרת.
"הכל ישתנה חוץ מהסוסים" ואכן 'הכל ישתנה חוץ מ"הסוסים" ' במקום סוסים יש לנו מכוניות ובמקום כסף המתכת והנייר יש לנו
כסף אלקטרוני אבל חוץ מזה מרקיז – הכל בסדר.
כסף הוא בעלות שכלולה בה מידע ועוד דברים חשובים (לברנרד לייטאר) ,לצערנו הכסף עדיין אניגמה ,על אף דברי.
לתגובה 13
"כסף הוא מה שהציבור מאמין שיש לו ערך ככסף" :טעות ,החפץ המשמש ככסף (לרוב מוצר שימושי כלשהוא) בא לפני האמונה
בו ככסף .האמון בא כפידבק וכן הלאה  -אבולוציה מוניטרית .טענתך היא הבסיס לרוב תעתועי הפונזי ומשחקי השרשרת (כולל
הביטקוין) אשר יוזמיהם משקיעים תחילה ברכישת אמונם של הקונים (לרוב חמדנים ותמימים) ולאחר מכן מוכרים את מרכולתם
ונעלמים .אני מעריך כי כשליש מהמסחר הפיננסי (כולל אג"ח ומניות בבבורסות  -מה שקרוי ספקולנטים) בנוי על ה'שיטה'
הפסיכולגית הזו שבסיסה אמון.

18-3-2014 http://www.themarker.com/news/1.2271385
" לא יעלה על הדעת שגם בימים אלה יש באוצר פקיד או איש מקצוע שחושב שהוא מבין בכלכלה יותר מהשר הממונה".
 .1אני מבין שרצית להגיד.:שהוא מבין בצרכי הכלכלה יותר מהשר הממונה .על הנוסח שאמרת (כנראה בהיסח הדעת) ניתן להשיב
בדברי גלילאו (שניצב בפני אותה אמירה מצד האינקויזיציה) "בכל זאת נוע תנוע".
 . 2קראתי את מאמרך העוסק ב"איסטרטגיה כלכלית למדינת ישראל" ,וברצוני להסב את תשומת ליבך לשר שהיה לפניך יורם
ארידור שהכריז על "כלכלה נכונה" עם הגדים דומים לשלך .בקריאת מאמרך אתה מצטייר כשילוב (אולי מוצלח יותר) של ארידור
ומרידור.
 . 3בעיקבות ה"כלכלה הנכונה" עוצבה כלכלת ישראל מחדש ( )1985ובה ,כדי לסגור את מכונת הדפוס של חבריך הפוליטיקאים
(שמבינים יותר מהפקידים) ,הם איבדו את כוחם .עתה הגרעון אינו שארית התקציב אלא אבן הראשה שלו.
 . 4בקוראי דבריך אני נכלם עבור כל התרבות האנושית ,אתה באמת מאמין שהכל עניין של 'משילות' ושזבנג וגמרנו ותעתועי מילים
ייפתרו בעיות? אם זו אמונתך  -ארידור הקדים אותך .ונשאר לך לקוות שסופך הפוליטי לא יהיה כסופו הפוליטי 

18-3-2014 http://www.themarker.com/realestate/1.2272549
מע"מ :ממשל הרוצה ב'ממשל פשוט' (ראה המאמר על 'איסטרטגיה כלכלית למדינת ישראל' של שר האוצר יאיר לפיד) צריך להציב
את שיעור המע"מ על  10%על כל המוצרים והשרותים במדינה ולבטל את כל הפטורים ממע"מ ללא יוצא מהכלל ,ועוד הקופה
תתמלא ולאזרחים יוקל בביוקרטיה.
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ההצעה (בקנה מידה גדול יותר) מזכירה את פטור המע"מ לאילת שיזם ח"כ גד יעקובי בזמנו .אחרי הכל האיש היה תמיד בעד כל
המעשים הטובים ונגד כל המעשים הרעים.
המחסור הנוכחי בדיור יבוא לפיתרונו הטבעי על יד בנייה מסיבית של דירות (כ 150-אלף) ,ולשם הבטחת הבנייה לא צריך שינויי
חוקים ופטורים ,צריך פרוייקטור (עם סמכויות) מטעם ראש הממשלה לסנכרן את המערכת.

18-3-2014 https://www.facebook.com/YairLapid
ליאיר לפיד ,שר האוצר ,פייסבוק:
תגובה לדבריך על משילות ואסטרטגיה כלכלית:
 .1אני מבין שרצית להגיד.." :שהוא מבין בצרכי הכלכלה יותר מהשר הממונה" .על הנוסח שאמרת (כנראה בהיסח הדעת) ניתן
להשיב בדברי גלילאו (שניצב בפני אותה אמירה מצד האינקויזיציה) "בכל זאת נוע תנוע".
 . 2קראתי את מאמרך העוסק ב"איסטרטגיה כלכלית למדינת ישראל" ,וברצוני להסב את תשומת ליבך לשר שהיה לפניך יורם
ארידור שהכריז על "כלכלה נכונה" עם הגדים דומים לשלך .בקריאת מאמר ך אתה מצטייר כשילוב (אולי מוצלח יותר) של ארידור
ומרידור.
 . 3בעיקבות ה"כלכלה הנכונה" עוצבה כלכלת ישראל מחדש ב 1985-ובה ,כדי לסגור את מכונת הדפוס של חבריך הפוליטיקאים
(שמבינים יותר מהפקידי ם) ,הם איבדו את כוחם .עתה הגרעון אינו שארית התקציב אלא אבן הראשה שלו.
 . 4בקוראי דבריך אני נכלם עבור התרבות האנושית – אתה באמת מאמין שהכל עניין של 'משילות' וש'זבנג טכנולוגיח' וגמרנו
ו'תעתועי מילים' יפתרו בעיות? אם זו אמונתך – ארידור הקדים אותך .ותקווה שסופך הפוליטי לא יהיה כסופו הפוליטי.

19-3-2014 https://www.facebook.com/YairLapid
ליאיר לפיד ,שר האוצר ,פייסבוק:
הפקידות.
עם
בוויכוחו
לפיד
יאיר
השר
מעודדי
לכל
כבר היו דברים מעולם ,מנכ"ל האוצר של ארידור  -עזרא סדן  -השווה את המצב כלהלן :הפקידים/ות הם/ן "חתולי/ות הבית" והשר
ויועציו הם/ן "כלבי/ות החצר" .אני סבור כי המטאפורה המוצלחת יותר היא "תשבץ" הטורים 'פוליטקאים' השורות 'הפקידות' ואת
החידות מחבר הטבע/האל .דבר אחד אני מבטיח ל כם :בלי 'הבנת הנקרא' לא תצליחו ,אפילו שאתם מרימים עצמכם  -בשליקס
שלכם.

25-3-2015 http://www.themarker.com/news/1.2278556
" מתוקף תפקידי כיועצת הכלכלית של הממשלה" :האם הנגידה כ"יועצת הכלכלית של הממשלה" ,נושאת באחריות כשר להחלטות
המתקבלות לאחר הדיונים שבהשתתפותה? אם כן ,אין עצמאות לנגידות. 
26-3-2014 http://www.themarker.com/news/1.2279741
ממציא הכלכלה החדשה'/נכונה' :הבחור מבין וחש עיתונאות ולא מדע וכלכלה (שהיא מדע לכל דבר) ,אמירותיו על 'גרפים,
מספרים ומשתנים' ו'-לוחות אקסל' ועל היחס בין אנשי מקצוע ופוליטקאים הם עלבון לאינטילגנציה' .גרפים ,מספרים ומשתנים'
המעובדים ב'לוחות אקסל' הם 'הטלסקופ' (מקרו-כלכלה) ו'המיקרוסקופ' (מיקרו-כלכלה) של הכלכלנים  -דרכם הם מבחינים
במציאות הכלכלית .לאור זאת נראה ,כרגע ,כי סיכוייו להיות ארידור השני גבוהים מלהיות ראש ממשלה.
לתגובה 4
הטל דירה שניה ,שלישית ,רביעית והלאה :מה שגרם לעלייה מיידית וניכרת במחירי הדירות הן בעיקר ביקושי דיור לצרכי
השקעה וספקולציה (לא כאן המקום לפרטם) .אי לכך טוב הייתה עושה הממשלה לו במקום ההחלטות התמוהות שקיבלה (מע"מ 0
ומחיר מטרה) הייתה מטילה הטל חד-פעמי על דירות שניות ,שלישיות והלאה .הדירות המוצעות למכירה היו גדלות כתוצאה מההיטל
לביקוש נתון .הצעה זו פחו ת "סוציאליסטית" מההחלטות שנתקבלו שהן התערבות בוטה בשוק חופשי .מה גם שהספקולנט לוקח את
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הרווח והממשלה נוטלת על עצמה את נזקי השפעות הלוואי של תופעת המחסור המדומה בדיור .דיור הוא משאב-יסוד ועל המדינה
למנוע מבעלי כוח וממון להשתלט עליו לצרכי ספקולציה.
בתגובה 22
שיפורים טכנולוגים :אתה צודק ,קיימים מקרים בהם התמונה משתנה בצד ההצע בעקבות שיפורים טכנולוגים (לצערי שומפטר כבר
הקדים אותך) ,או טעמים בצד הביקוש (הפסיכולוגים חוגגים מכך ,ואפילו בזה כהנמן-טברסקי הקדימו אותך) .זה אינו בניגוד לחוק
התפוקה השולית הפוחתת וחוקי כ לכלה אחרים אלא מרחיב את היריעה וההבנה (שבתחילת דרכה) על האופן שבו מתנהלת הכלכלה.
מספרים שבן -גוריון (כן ,היתה דמות כזו) ביקש חוות דעתו של הכלכלן אבא לרנר ,שהובא לישראל מארה"ב בשנות החמישים
המוקדמות למתן ייעוץ כלכלי ,בדבר סובסדיות וומלוות מבנק ישראל( .אם איני טועה בסוגיה שעמדה על הפרק) דעתו של אבא לרנר
לא הייתה נוחה מהפעולה שבן גוריון רצה לנקוט ואמר לו "בזה שאתה נושף בנוצה ומעלה אותה מעלה עדיין אינך סותר את
הכבידה".
חוקי "כלכלה"  -אין דבר כזה ,האמנם? החוק הראשון שידוע בוודאות הוא "חוק גרשם" (חוק דינמי) ועוסק בהתפלגות המטבעות
בשוק (בעת ריבוי מטבע מסוג מסויים ועל היחס שביניהם) .נוסח במאה ה ,17-אך אובחן הרבה לפני  -בטרם נוסחה התיאוריה
הכלכלית כפי שאנו מכירים אותה כיום .חוק שני (גם הוא דינמי)  -חוק התפוקה השולית הפוחתת ,וכן הלאה .אתה מזכיר לי את לנין
שאמר "כסף הו א המצאה קפיטליסטית" והביא לחורבן כלכלי של ברה"מ לאחר כ 40-שנה ,הוא ראה בתיכנון מרכזי תחליף לכסף .גם
האפיפיור אמר לגלילאו ' -מהלכי הכוכבים הם תפישה פוליטית' ושם אותו בבית סוהר ,אנחנו בדמוקרטיה אז הפקיד מתפטר .אתה
באמת מאמין שדרכי ארגון הכסף ,הסחורות והשרותי ם ,היצרנים הסוחרים והצרכנים ,השוק (במילה אחת) הם "תפישה פוליטית"?
אם כן ,האפיפיור ,לנין ודומיהם  -חברים שלך .נכון בכלכלה אנו רק בתחילת הדרך (היכן שהפיזיקה הייתה במאה ה,17-
והמטראולוגיה הייתה בתחילת המאה ה ) 20-ועוד ארוכה הדרך .דבריך מוגזמים ,והנוטים לשיטתך יגיעו להקמת מחנות ריכוז לשם
כפיית ה'תפישה פוליטית' שלהם .פול -פוט בקמבודיה ושושלת (הסב ,הבן והנכד) בקוריאה הצפונית הם דוגמאות לאמירתך .נכון שיש
מחלוקת האם שולטת מתמטיקה מאחורי הדברים או צריך להשתמש בשיטות של 'משחקי החיים' כדי לפענח את מעשה ההטבע/האל
בכלכלה.
27-3-2014 http://www.themarker.com/realestate/1.2280261
יורם ארידור בכנס כלכלי (" )1982הצעתי את תשובתי ,תנו לי אחרת ,אך אם לאו  -קבלו את תשובתי".
יאיר לפיד בכנס כלכלי (" ) 2014אם אין לכם שום רעיון איך לפתור את הבעיה ,אז לפחות תנו לעבוד"
יאיר לפיד מבין ,חש וחי עיתונאות ולא מדע וכלכלה .אמירותיו על 'גרפים ,מספרים ומשתנים' ו'-לוחות אקסל' ועל היחס שבין אנשי
מקצוע ופוליטקאים הם עלבון לאינטילגנציה' .גרפים ,מספרים ומ שתנים' המעובדים ב'לוחות אקסל' הם 'הטלסקופ' (מקרו-כלכלה)
ו'המיקרוסקופ' (מיקרו-כלכלה) של הכלכלנים  -דרכם הם מבחינים ,מפרשים ומבינים את המציאות הכלכלית.
לאור זאת נראה ,כרגע ,כי סיכוייו של לפיד להיות ארידור השני גבוהים מלהיות ראש ממשלה.

29-3-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2281395
[ ]12זנות = סחירות" :הזנות ,כמצב תודעתי ,הפכה לחלק מחיינו?"
המצב התודעתי הוא שהכל סחיר וגם יחסים בין פרטים .
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1-4-2014 http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2284223#article-comments
הולילנד :מעתה "הולילנד  -גבעת השוחד" ,ניחא מה עשו לנוף זה יחרב יום אחד ,אך מה עשו לשפה זה לדראון עולם.

3-4-2014 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2287097
כסף וטאבו " :כסף הוא רעיון פילוסופי מעניין מאוד מהבחינה שכל האנושות מסכימה למערכת הזאת" ,אמר ריי קורצווייל .טעות:
כסף אינו 'רעיון פילוסופי' אלא שם לבעלות על תפוקה המוכרת על ידי הממלכה .כרישום בעלות על נכסי נדל"ן (טאבו) .אנשים
נוטים לערבב בין הכסף כמוצר לבין איזה מוצר משמש לכסף.
"אנשים מכבדים את הדולר בעיקר בגלל הרקורד היציב של המטבע לאורך השנים ".אנשים מכבדים את הדולר כי הוא 'הילך-חוקי'
ועל הילך חוקי יש הכרה ממלכתית ועל זה הולכים למלחמות (ולא על הביטקויון ודומיו) .בחזקת :היכן שכספך שם שלטונך.

11-4-2014 http://www.themarker.com/markerweek/1.2294545
לאלי אלאלוף  -יו"ר הוועדה למלחמה בעוני:
 . 1טדי קולק צעק לעברנו "רדו מהדשא" עת מעדתי לדשא מהנתיב בו עמדתי עם ידידי יוסי אבינון בהפגנה שיזמה תנועת 'עודד'
מספר ימים (או שבועות) לאחר ההפגנה הגדולה  -בגן דניאל .בהפגנה היו נוכחים כ 150-איש (ואין בה מקום לאלפים) .טדי קולק
פתח את חלון לישכ תו ,הפונה לגן דניאל ,כי לא הבין "מה הרעש" .אם זכרוני אינו מטעני יש אזכור להפגנה ב"כל העיר" של אותם
ימים.
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" . 2לא נחמדים" אמרה גולדה מאיר לפנתרים השחורים שהוזמנו ללישכתה והתנהגו בגסות רוח בלבוש ,בדיבורם וביחסם( .באותם
ימים 'לא נחמד' זה 'לא מתנהג יפה/בנימוס') ועדיין כמנהיגה עשתה הגברת מאיר לחלשים ,לעולים ול'עניים' עשרות מונים יותר
מהשרים לוי ,כחלון ושאינו שר (עדיין) אלאלוף.
 . 3ראובן אברג'יל צודק "הייתה קבוצה של מרוקאים צרפתים קראו לקבוצה 'עודד' ג'ק חביב היה מראשיה (ניסו לקרבני  -האשכנזי
 אליהם) והיא ניסתה לקדם את נושא 'הפנתרים השחורים' (שם בעייתי בפני עצמו) בצורה יותר מושכלת ,למיטב זכרוני עם הקמתועדת כץ  -שקטה הארץ.
 . 4יש עניים כי את רכושם (רכוש כולנו) מכרו ל'יזמים' קוראים לזה  -הפרטה.
 . 5איני מאמין לסיפורך "אצלי מרוקאים רק שוטפים כלים" ,הוא (כנראה) בדייה כסיפורך עליך ,על דן בן-אמוץ והדשא .דבריך על
מופז ,פרץ ולוי (שכחת את קצב) מגעילים .מופז עשה טעות בזיגזגיות שלו ,פרץ נכנס למלכודת (שלפיד נכנס בה עתה) והסכים
להיות שר ביטחון על אף שהבטיח לבוחריו (ואני ביניהם) לטפל בכלכלה .לוי נמוג בליכוד כי לא היה 'כחלון'.
 .6מתמונתך עולה הבעייה :שמנים/שבעים (אפילו שהם מרוקאים) לא פותרים בעיות של רזים/רעבים.

24-4-2014 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3629415,00.html
קפיטליזם :בעלות פרטית לרכוש המדינה.
סוציאליזם :בעלות הציבור והפרטים לרכוש המדינה .משק מעורב.
קומוניזם :בעלות הציבור לרכוש המדינה.
היריעה קצרה כדי למצות את הנושא מההבט קפיטליזם מול סוציאליזם ולכן אתרכז בעקב-אכילס של הקפיטליזם (גם לסוציליזם יש
עקב-אכילס משלו :אי יכולת לקבל החלטות כלכליות נאותות בהעדר תמחיר של שוק נאות).
'סופר-מנהל' :שומר-סף (קאפו) השומר על האינטרסים של ה'חברה בע"מ' אותה הוא מנהל .כאשר מאחוריה מסתתרים בעלי-שליטה
הבוזזים את שותפיהם (בעלי המניות) ואת עובדיהם (שהצמיחו להם את הונם).
הפתרון :ביטול ה'חברה בע"מ' והפיכתה ל'חברה בע"ב' – בערבון בעליה – כולל רכושם הפרטי ,מה שקרוי בשפה המשפטית החדשה
'הרמת מסך' .
יכולתן של 'חברות בע"מ' לנקז את ההון הלאומי אליהן ולאחר מכן להזריקו למספר בעלים מועט (שערבונם מוגבל למניות יסוד,
וחובות החברה מגולגלים לציבור דרך הבורסה והבנקים מהם קיבלו אשראי) היא המכשלה המודרנית (שהטכנולוגיה והגלובליזציה
העצימה ומינפה).ואותה יש לתקן.
לא הגוף הקרוי 'חברה' הוא המכשלה אלא צורת הערבון (ע"מ :ערבון מוגבל) לחובותיה – היא המכשלה ,אשר יוצרת תנועה חד-
כיוונית לכסף ( )ratchetבחזקת 'החברה' מרוויחה אני (הבעלים) מרוויח – ה'חברה' מפסידה אתה (הציבור) משלם .יש המכנים זאת
"קפיטליזם של מקורבים".

25-4-2014 http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2304372
"כלכלה ,מתמטיקה ,אי-שוויון ,חברה בע"מ ,ילדותיות וספקולצי"ה :כמנסח המודל המתמטי לכלכלת מדינה ( Tamari
 )attractorאשר הצלחתו בחיזוי היא כ( 60%-כלכלת יפן וכלכלת ארה"ב  )1997אני מוחה על דבריו של פיקטי על מודלים מתמטים
כילדותיים וספקולציה .נכון שלמבחן אמפירי אמין למודל מסוג זה אנו נזקקים לכ 70-שנה (לפחות) של נתונים אמפיריים אמינים
ולרשותי עמדו רק  50שנה ( ,1960-2010נתוני  ) IMFומפעל אישוש מסוג זה גדול על אדם בודד ,עדיין ללא מתמטיקה (בפיזיקה,
אסטרונומיה ,הנדסה ,כלכלה ,דמוגרפיה )....,אין תרבות אנושית .במידה ויסתבר (כדברי פיקטי) כי המודל שלי ילדותי וספקולציה -
יבואו אחרים אחרי ויתקנו אותו או יציבו חדש.
קפיטליזם – בעלות פרטית לרכוש מדינה,
סוציאליזם :בעלות הציבור והפרטים לרכוש המדינה .משק מעורב.
קומוניזם – בעלות הציבור לרכוש המדינה.
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היריעה קצרה כדי למצות את הנושא מההבט של קפיטליזם מול סוציאליזם או קומוניזם ולכן אתרכז בעקב-אכילס של הקפיטליזם (גם
לקומוניזם יש עקב-אכילס משלו :אי יכולת לקבל החלטות כלכליות נאותות בהעדר תמחיר נאות של שוק).
אי-השוויון הרב נובע מיכולת הבזיזה של 'בעל השליטה' בחברה בע"מ את חלקם של שותפיו (בעלי מניות ועובדים) בתשואה.
הפתרון :ביטול ה'חברה בע"מ' והפיכתה ל'חברה בע"ב' – בערבון בעליה (כולל רכושם הפרטי ,מה שקרוי בשפה המשפטית החדשה
" הרמת מסך").יכולתן של 'חברות בע"מ' לנקז את ההון הלאומי אליהן ולאחר מכן להזריקו למספר בעלים מועט (שערבונם מוגבל
למניות יסוד ,ווחובות החברה מגולגלים לציבור דרך הבורסה ו הבנקים מהם קיבלו אשראי) היא המכשלה המודרנית להיווצרות האי
שוויון (שהטכנולוגיה והגלובליזציה העצימה ומינפה) .את המכשלה הזו יש לתקן .לא הגוף הקרוי 'חברה' הוא המכשלה אלא צורת
הערבון (ע"מ :ערבון מוגבל) לחובותיה – היא המכשלה .מה שהיה  400שנה (ע"מ) זרז להתפתחות כלכלית ולקיחת סיכונים הפך
לטכניקת שדידה וביזה ,חברה בע"מ יוצרת תנועה חד-כיוונית לכסף ( )ratchetבחזקת :החברה מרוויחה אני (הבעלים) מרוויח,
החברה מפסידה (בין השאר משכר מנהלים) אתה (הציבור) משלם.
תגובה לתגובות
לשי :תודה ,הנך מוזמן לעיין באתרי .שם כתובים בצורה מסודרת רעיונותי .האתר כתוב באנגלית ומשופע במתמטיקה (בעיקר
דינמית) וחשיבה כלכלית ,בעיקר מוניטרית.
לגיבור מקומי :אם הנך חוזה כמוני (ב )1997-מצב משברי-כלכלי למדינה כיפן וארה"ב ומפרסם זאת ברבים הרי שזה מצב בינארי
כהטלת מטבע (החיזוי :נכון  /לא נכון) 60% .זה גבוה מאוד לחיזויים של תופעות הנחשבות אקראיות כפי שמקובל לחשוב היום על
תופעות כלכליות ,ובמיוחד פיננסיות.
ליונה :החיזוי מבוצע באמצעות 'מנוע מתמטי' הקרוי אטרקטור .החיזוי אמור לחזות אם אנו לפני משבר כלכלי :כן או לא ,וזה מצב
בינארי כהטלת מטבע.
למגיב האחרון :לא קראתי את הספר ,אך עדיין גם בכתבה עיתונאית שמטרתה למכור את הספר ראוי להיזהר (במיוחד בישראל) כי
"אוזניים לכותל" .שר האוצר הנוכחי (יאיר לפיד) ידוע ביחסו 'האוהד' למתמטיקה ,ללוחות אקסל (המשרתים אותה) ולחשיבה
הגיונית ומסודרת הבאה בעיקבותם .דברי פיקטי בכתבה הם כ'מוצרט' לאוזניו .מכאן שגם בראיונות על ספרם של עיתונאים מלומדים
(כפיקטי) חייבים בכבודה של המתמטיקה אפילו שברצונם 'רק' למכור את מרכולתם.

25-4-2014 http://www.themarker.com/markets/1.2303630
מתמטיקה ,קומוניזם ונתונים בישראל " :כלכלנים אמריקאים ,לדבריו עוסקים במודלים מתמטיים מופשטים ומעדיפים לעסוק
בשאלות משניות או לא מעניינות במקום בדברים החשובים באמת"
נכון ,זה רק ראיון עיתונאי והמטרה למכור את הספר ולא לדבר על חשיבות המתמטיקה בכלכלה ,אך עדיין מן הראוי להיזהר (במיוחד
בישראל) כי "אוזניים לכותל" .מחבר התגובה עמד לפני פיטורים בעבודתו כמתכנן כלכלי כי סבור היה שללא מתמטיקה (אפילו
לוחות אקסל רוויות בה) בלתי ניתן לבצע תיכנון כלכלי אמין .שר האוצר הנוכחי (יאיר לפיד) ידוע ביחסו 'האוהד' למתמטיקה ,לוחות
אקסל וחשיבה הגיונית ומסודרת הבאה בעיקבותם .דבריך כ"מוצרט" לאוזניו.
אתה צודק בכך שהידע המתמטי לעבודת הכלכלה של מדינה הוא בחיתוליו ,ונוסח כראוי לראשונה רק ב( 1946-היקס) ו1955-
(סמואלסון) .לכן ההצרנה ,האנאליזה והפריון עדיין נמוכים (מה שנותן תחושה של "מעדיפים לעסוק בשאלות משניות או לא
מעניינות במקום בדברים החשובים באמת" .בטוחני שבעוד כ 100-שנה אתה ואני נתעורר ונגלה שהמתמטיקה הכלכלית אינה נופלת
מהמתמטיקה הפיזיקלית ביכולת החיזוי שלה.
"הקומוניזם מת" :אתה טועה (כפוקויימה) לא הקומוניזם מת אלא הדיקטטורה :הקומוניסטית ,הפאשיסטית ,המלוכנית ושאר משטרים
שמאפשרים דיקטטורה המנתקת את התמחיר מהשוק" .אפשר להיכשל בקפיטליזם ואפשר להצליח בקומוניזם וההפך ,אך אי אפשר
ללא שוק חופשי" (תמרי "אקומטריה – יסודות הכלכלה .)1991
"ביקשנו מהרשויות הישראליות נתוני הכנסות כמה פעמים ,אבל לא קיבלנו אותם" אתה לא לבד ,מעיון בלוחות  IMFSניתן להבין
שלישראל יש בעייה בנתונים .נתחיל בזה שאין דו"ח נישום לכל אזר ח וכלה במתפרסם על הקורה ברשויות המס ,ודי לחכימה ברמיזה
על מעללי האחוז השמן.
לתגובה 50
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את צודקת בהחלט !
אך מבחינה כלכלית עד להמצאת כסף-הנייר (ועוד גורמים :כידע מדעי וטכנולוגיה) המבנה החברתי של חברה כלשהיא נקבע כהמשך
ישיר של היותנו עדת חיות :החזקים שולטים בחלשים (החזקים/דם-כחול והחלשים/דם-אדום) .המבנה נראה כגזרת האל .כסף-הנייר
והיידע גזרו כליה על הקשר הגורדי בין כוח ודם-כחול.
לצערנו את צודקת ונמצאו שיטות חד שות לבני עוולה לרושש את בני מינם .אחד הכלים החזקים ביותר לכך בכלכלה מודרנית היא
מיסוי מפלה (לטובת העשירים) וחברה בע"מ המאפשרת להיות עושק מורשה.

14-5-2014 http://www.themarker.com/opinion/1.2319084
מהפכה מוניטרית? "יצירת כסף בכלכלה המודרנית"  ,איך יוצרים כסף יודעים זה מכבר ,גם השליטה בו (בכמותו) אינה חידה,
אפילו שלמיגזר הפוליטי והבנקאי נטייה להשתמש בו בהגזמה לצרכיהם.
שאלה שלא נפתרה :האם הכסף נייטרלי או לא? התשובה המקובלת כיום :הכסף נייטרלי ולכן עלינו להרבותו ככל האפשר לשם
השגת יעילות כלכלית .ה"מוניטריסטים" (שאני נימנה עליהם) חלוקים על כך וסבורים שלכסף צריכה להיות מיגבלה בנוסף למיגבלת
האינפלציה.
הדברים המדוברים אינם בחזקת "מהפכה" אלא מיחזור של כתובים משנות השלושים של המאה הקודמת ,די לקרוא את כתבי
אירווינג פישר כדי לראות זאת שלא להביא נוספים שדנו בנושא  -כולל המכפיל ויחס הרזרבה (שנמוך מדי גם בישראל).
לתגובה 4
לריצ'רד וורנר :כסף 'משקף' כמודד או כקופון? "כסף צריך לשקף את כמות הסחורות והשירותים שבמשק"
אתה צודק ,דא-עקא שכאשר משק הנמצא באיזון מחירים (אין אינפלציה) נקלע למצוקה (עקב מלחמה ,אסון טבע או משבר פוליטי)
הרחבה מוניטרית מביאה לגידול תוצר (כסף כגורם-ייצור) ויש תחושה שהפתרון האולטימטיבי (הדפסת כסף) נמצא.
המשך ההרחבה המוניטרית (מ'יעילותו של הפתרון') היא הבעיתית .כיום חיישני המערכת הממסדית לעודף כסף במערכת לקויים
ובפיגור .ובדרך כלל התיקון מתבצע כשלעיתים כבר מאוחר (תכנית הייצוב לישראל .)1985
הפתרון :גידול מוניטרי המתבסס על גידול תוצר ונכסים ,מאחר ומודל של 'שיעורי שינוי' מחייב מתמטיקה מתקדמת ועיצוב מודל
כלכלי פשוט להבנה ותיפעול של שיעורי-שינוי עדיין אינו נמצא בידינו  -אין לנו אלא להסתפק בשיטות אינטיאוטיביות לריסון
מוניטרי (כמות כסף ויחס רזרבה נאותים) ש'ישקפו' כדבריך את כמות הסחורות והשירותים במשק.
כשאתה אומר 'ישקפו' האם כוונתך שכסף הוא 'מודד' או 'קופון' לתוצר ?

26-5-2014 http://www.themarker.com/opinion/1.2331144
המהפך שהיה :המהפך שכביכול לא היה ,לדעת המחברת ,עוסק רק בצד אחד שלו  -הנבחרים .ואכן יש הרבה טעם בדבריה  -אין
נבחרי הליכוד טובים מנבחרי המערך .אך אין זה העיקר ,המהפך הוא בבעלות על רכוש העם ,שעבר ברובו מבעלות ציבורית לבעלות
פרטית.
לא כאן המקום להשוות כלכלית בין שתי הגישות  -ניהול רכוש פרטי לעומת ניהול רכוש ציבורי ,מהראוי להעיר כי במידה ומתנהל
גוף כלכלי (ציבורי או פרטי) ללא גרעון תוצאות ניהולו צריכו ת בעיקרון להשתוות .ללמדך שאם הקיבוצים היו מתנהלים ללא גרעון,
שהיותם בשלטון איפשר להם ,הם לא היו פושטי רגל ,המקבילה הליכודית לקיבוציניקים הם המתנחלים.
ניהול ציבורי צודק ואינו יעיל ,ניהול פרטי יעיל ואינו צודק - .זו תמצית המחלוקת בין הסוציאליזם ובין הקפיטליזם (לסוגיהם
השונים).
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עתה עם הטכנולוגיה המודרנית ניתן לעצב ניהול מסוג חדש אשר בו החלטות מתקבלות על פי 'חכמת-ההמונים' גילגול מודרני
למשאלי עם.
הליכוד הוא הכלאה של מפלגות 'חרות' ו'הציונים הכללים' האחרונים טבעו את הסיסמא "תנו לחיות (לגנוב) במדינה הזו".
זה המהפך שהיה ב 1977-עת החלה ה'ביזה' הגדולה של רכוש העם באצטלת ה'הפרטה' שהיא מילה מכובסת לביזה  -ואת זה עשו
(ועושים) בעלי הון מצד אחד של השולחן ופוליטיקאים ופקידיהם מצידו השני של השולחן.
מכרנו את תנובה בנזיד עדשים  -זה המהפך ,ולא יעזור כלום ללאומני הליכוד שבשלטון מאז  1977שמדברים ללא הרף על דם
ואדמה ומקדשים דמים וטייקונים.

25-7-2014 http://www.themarker.com/advertising/1.2331370
מכה כבדה בראש העם :המחבר מתרכז בצד המיתוגי של מכירת 'תנובה' לסינים ,ולא במקרה כי הוא איש מיתוג ושיווק.
מן הראוי להציג פן אחר לעיסקה.
מסופר שהיפנים הציעו לסינים (כשהיו קצת יותר עניים) כ 100-מיליון דולר תמורת הזכות לחפור את קיברו של קיסר סין הראשון.
תשובת הסינים הייתה 'תודה רבה ,אין היום טכנולוגיה ארכיאולוגית מספיק טובה לחפירה ללא נזקים לקבר  -נחכה עוד  100שנה'.
הסינים חושבים (שלא כישראלים) לטווח ארוך ,אחרי הכל הם לא איבדו כמונו (פעמיים) בית לאומי.
לסינים אסטרטגיה גלובלית ארוכת טווח ,מאחר ומשאבי כדור הארץ מתכלים הבה נשמר את אוצרותנו לעתיד וניקנה אוצרות טבע
של אחרים ואותם נכלה תחילה (בנוסף ליתרון השליטה הטמון בכך).
עיסקת תנובה שייכת לאיסטרטגיה זו  -בנוסף לקניית היידע הגלומה בה.
וולמרט האמריקאית הובילה את המשק האמריקאי לחדלון עת העבירה יידע ,מפרטים טכניים וביקושים מהשוק האמריקאי לשוק
הסיני .האמריקאים חגגו ולא הבינו שביתם בוער  -הסתנוורו משפע ה'אור' (הכסף) שבעיסקה ,ללמדך :אין ארוחות חינם.
זו ניקמת הסינים במערב על מלחמת האופיום וספינות התותחים שניכפו עלייה.
רק הפעם ,בבוא היום ,יופנו ספינות התותחים הסינים בין השאר גם לישראל.
רייכמן וזהבית הם ה'וולמארט' הישראלים  -הראשון מצקצק בלשונו על 'חדירה אסטרטגית לשווקים גלובלים' אצל לונדון את
קירשנבאום ,והשנייה מצקצקת בכספה החדש אצל קרן איפקס  -שניהם מכרו נכסי מדינה (לטובתם) לזרים.
לתגובה 1
"פרס החקלאים" :לא מקרה שתנובה נמכרה לאיפקס בזמנו של הליכוד חסיד ההפרטה .עדיין איננו יודעים מי ה'דכנר' שאיפשר את
העיסקה .תנובה לא הייתה 'שותפות רפתנים חסרת ערך' אלא משווק מזון הגון שהמדינה סייעה לרפתנים בהקמתו ופיתוחו למען
אספקת מזון בטוחה ואמינה .הקיבוצים והמושבים ,בעלי תנובה בעבר ,ימצאו עצמם מהר מאוד אריסים לסינים  -תמורת נזיד העדשים
שקיבלו .ישראל תמצא עצמה מהר מאוד כקובה שלפני המהפכה הטרגדיה שאנו יודעים היום שמהפכות לא עוזרות. 

27-5-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2332071
"בולשביזם?" :הסינים בונים אימפריה :מסופר שהיפנים הציעו לסינים (כשהיו קצת יותר עניים) כ 100-מיליון דולר תמורת הזכות
לחפור את קיברו של קיסר סין הראשון .תשובת הסינים הייתה 'תודה רבה ,אין היום טכנולוגיה ארכיאולוגית מספיק טובה לחפירה
ללא נזקים לקבר  -נחכה עוד  100שנה'.
הסינים חושבים (שלא כישראלים) לטווח ארוך ,אחרי הכל הם לא איבדו כמונו (פעמיים) בית לאומי.
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לסינים אסטרטגיה גלובלית ארוכת טווח ,מאחר ומשאבי כדור הארץ מתכלים הבה נשמר את אוצרותנו לעתיד וניקנה אוצרות טבע
של אחרים ואותם נכלה תחילה (בנוסף ליתרון השליטה הטמון בכך).
עיסקת תנובה שייכת לאיסטרטגיה זו  -בנוסף לקניית היידע הגלומה בה.
וולמרט האמריקאית הובילה את המשק האמריקאי לחדלון עת העבירה יידע ,מפרטים טכניים וביקושים מהשוק האמריקאי לשוק
הסיני .האמריקאים חגגו ולא הבינו שביתם בוער  -הסתנוורו משפע ה'אור' (הכסף) שבעיסקה ,ללמדך :אין ארוחות חינם.
זו ניקמת הסינים במערב על מלחמת האופיום וספינות התותחים שניכפו עלייה.
רק הפעם ,בבוא היום ,יופנו ספינות התותחים הסינים בין השאר גם לישראל.
רייכמן וזהבית הם ה'וולמארט' הישראלים  -הראשון מצקצק בלשונו על 'חדירה אסטרטגית לשווקים גלובלים' אצל לונדון את
קירשנבאום ,והשנייה מצקצקת בכספה החדש אצל קרן איפקס  -שניהם מכרו נכסי מדינה (לטובתם) לזרים.
לא מקרה שתנובה נמכרה לאיפקס בזמנו של הליכוד חסיד ההפרטה .עדיין איננו יודעים מי ה'דכנר' שאיפשר את העיסקה .כינוי
'בולשביקים' למתנגדי העיסקה אופייני לכתב עליו בוער הכובע.
תנובה הייתה 'שותפות רפתנים' ששיווקה מזון במחיר הוגן ובפריסה ארצית  -עד לבואה של איפקס שניצלה את תכונות המונופול של
סוג הסחורה (עדיין לא הובררה תרדמת המפקח) .המדינה סייעה לרפתנים בהקמתה ובפיתוחה  -למען אספקת מזון בטוחה ואמינה
('בולשביזם' בלשון המחבר).
הרפתנים (מהקיבוצים ,המושבים והמושבות) בעלי תנובה בעבר ,ימצאו עצמם מהר מאוד אריסים לסינים  -תמורת נזיד העדשים
שקיבלו.
ישראל תמצא עצמה מהר מאוד כקובה שלפני המהפכה (עת 'צדיקים' הנקראים משקיעים אליבא המחבר מצצו את עושרו של העם
הקובני) ,הטרגדיה היא שאנו יודעים היום שמהפכות לא עוזרות.
ובנימה אישית יותר ,באיזה זכות המחבר מכנה אדם אחר בחברה דמוקרטית 'בולשביק'? האם היא הבת של לנין אחותו של סטאלין?
לתגובה 7
"לתנובה יש הזדמנות להפוך לתאגיד רב לאומי" :מדוע תנובה צריכה להפוך לתאגיד רב לאומי ?
תפקיד תנובה מלכתחילה היה שיווק תוצרת חלב ,ורצוי שתישאר כך.
השימוש במונח בולשביזם מוגזם לחלוטין ,הסוציאליסטים-דמוקרטים (כן' ,המערכניקים') הקימו מדינה והלאומנים-דמוקרטים (כן,
'הליכודניקים') מוכרים אותה.

9-6-2014 http://www.themarker.com/news/1.2342880
קפיטליזם ושוק חופשי " :לאובדן האמון בקפטיליזם ,כלומר בכלכלת השוק" .לדעתי ,ואני מקווה שאיני היחיד בכך משפט זה בטעות
יסודו' .קפיטליזים' משמעו 'בעלות על רכ וש' (במינוח משפטי 'זכות הקניין' אפילו שבהרבה מהמקרים זכות קניין זה ניקנית בזכות
אבות ,בעברה חוקית או בעברה מוסרית) ואילו 'שוק חופשי' הוא 'מקום בו מחליפים שני צדים לעיסקה – מרצונם החופשי – חפץ או
שרות' ,המקום יכול להיות לועו של היפופותם בו הציפורים ניזונות מפרזיטים ,חופה בה מסכימים בני זוג לעיסקת חליפין בשירותיהם
ה אחד לשני ,שטח אדמה בה מחליפים סחורות מכל סוג שהוא בצורת חליפין או עבור כסף (מטבע או שטר שהוא בדרך כלל הילך
חוקי).
הזיהוי של קפיטליזם עם שוק חופשי היא שטיפת מוח של בעלי הרכוש להעצמת מעמדם בחברה וקבלת לגיטימציה (מעבר לסביר)
להשתלטותם על משאבי ה חברה .הנכון הוא שבדרך כלל דמוקרטיה (ולא קפיטליזם) נמנעת מהטלת מיגבלות (מעבר לפיקוח מינימלי
מתחייב) על מערכת הייצור ,התיווך והצריכה מה שמביא ביתר שאת לפריחת השווקים ולשגשוג כלכלי כי רק שוק מאפשר התמחות.
השאלה ש אין לה עדיין תשובה :האם ניתן לשגשג כלכלית ללא זכות הקניין? תשובתי היא לא ,אך ניתן לשגשג גם עם הגבלת זכות
הקניין .דוגמה מדינה יכולה להחליט שזכות הקניין של האדם/משפחה לבית/דירה תעמוד על יחידה אחת בלבד.
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ולטענת המאמר :את צודקת לחלוטין נסיונו של הגביר ל'זכות הקניין' עבור שירותיו הוא פארסה של 'קפיטליזם' שמבוצע בהחבא
בשוק חופשי .בישראל קוראים לזה  -דירקטוריון.

12-7-2014 http://www.themarker.com/technation/1.2346384
הכודן -פייסבוק  :הייצור הקרוי :פייסבוק אינו אלא כודן בדיוני/וירטואלי ,נסו למחוק עצמכם מפייסבוק .כודן הינו צמח האוכל כל חי
הנמשך אליו מרייחו וטעמו בשולי הלוע .עניינו של היצור הקרוי פייסבוק :מכירת פרסומות .פרסומת היא הרעלת התודעה ,היום
נהנים ומחר מורעלים.

16-6-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2349440
"הוועדה למלחמה בעוני" :תבורכי על מאמרך "עניים נמאסתם" לו אני מנסח הכותרת הייתי כותב 'עוני כמקדם קריירה'.
כבר בשם הוועדה מבינים שזה "כיסוי  "...לזריקת כסף ,כבוד וכיבודים לאנשי שלומנו.
יש עניים כי את רכושם ,רכוש כולנו ,מכרו ל'יזמים' קוראים לזה :יעילות ,שוק חופשי ,תחרות והפרטה .
יש עניים כי יש וועדות שמקצות כסף לעשירים לעזור לעניים.
שמנים/שבעים לא פותרים בעיות של רזים/רעבים .

20-6-2014 http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2354276
יוקר המחיה:
 .1מדינה קטנה  -עלויות גבוהות.
 . 2מאז ביטול ההסכמים הקיבוציים בלתי ניתן לשלוט על המנ-עד של מינימום ומכסימום שכר.
 . 3קביעות נועדה לעובדי מדינה בלבד המייצגים את החוק והחלתו .הקנייתו לעובדי חברות (פרטיות או ציבוריות) בטעות יסודה ויש
לתקנה.
 . 4אתה חופר אבל בדיוק על אותו דבר ישו הפך שולחנות .אתה כותב  -ואותו צלבו .אצל בני יעקב הכסף נייטרלי  -אין לו טעם וריח.
 .5בראש כל 'מיליצית-מיסוי' עומד 'שומר' (בגרמנית זה נשמע יותר טוב) שתפקידו לשמר את האינטרסים של הארגון  -ולכן הוא
מתוגמל כ'ראוי'.

3-7-2017 http://www.themarker.com/realestate/1.2365439
לתגובה 6
"די לפופוליזם"! :לא מן הראוי שדברים מכובדים ייכתבו בעילום שם ואם כן קרוב לוודאי שהמחבר מצפה לגזור קופון מדבריו.
קפיטליזם הוא הניגוד לקומוניזם ושוק חופשי מנוגד לעריצות.
"אפשר להיכשל בקפיטליזם ואפשר להצליח בקומוניזם וההפך ,אך אי אפשר ללא שוק חופשי".

בן תמרי – תגובות 1
לתגובה 8
"כלכלה אינה פיזיקה" :כלכלה היא פיזיקה עם תמחיר ,פיזיקה היא כלכלה ללא תמחיר .התמחיר מסבך את חיינו אך לא הופך
תופעות שבסיסן דטרמניסטי לתופעות אקראיות .צריך לאמור :אין לנו עדיין מערכות מתמטיות מספיק טובות לתאור ושליטה על
תופעות שבהן האי-סדר נובע מסדר (כמקרונים לאחר בישול)  Lorenz attractorו Tamari attractor -אינם שונים הרבה
מתמטית ,על אף שהראשונה מדמה את מנגנון מזג-אויר והשניה בכלכלה.
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מתחזה כבן תמרי" :המודלים שאתה מדבר עליהם ,לא שולטים במזג האוויר ובכלכלה אלא מדמים את מזג האוויר והכלכלה".
בן תמרי :אתה צודק שאכן הם "מדמים את מזג האוויר והכלכלה .אלו הם מודלים ותו לאו" רק שכחת לציין שהדימוי ווהמידול
שאובים בשני המקרים ,בעיקרם ובתמציתם ,מהמציאות ,לכן יש להם את יכולת החיזוי בגבולות מסויימים .המחלוקת שהינך מעורר
שייכת לאניגמה הלא-ברורה  ,עדיין ,מדוע העולם מציית למתמטיקה או בניסוח אחר מדוע המתמטיקה חלה על העולם?
לתגובה 10
"כבר היו דברים מעולם"" :חייבים להשית חבות אישית" אתה אומר .שר בכישלונו חייב אישית ואוטומטית.
היום מתווכחים אנשי מקצוע עם השליט (במקרה הנוכחי  -שר אוצר יאיר לפיד) על הצעתו למהלך (בנוסף למהלכים נוספים) שנוי
במחלוקת :הורדת המע"מ ל 0-בענף הדיור ל'זכאים מסויימים".
ענף הדיור ני שלט על ידי תופעה מתמטית הנקראת 'קורי-עכביש' ועל פיה המהלך הזוי מעיקרו (במקרה הטוב) וטיפשות (במקרה
הגרוע).
כבר היינו במצב זה ב 1984-כאשר אנשי המקצוע אמרו לסגור את בית הדפוס כדי להוריד את האינפלציה (חיסול הגרעון התקציבי
שהיה מקור הדפסת הכסף) והשליט (יורם ארידור בעצת יועציו עזרא סדן ויקיר פלסנר) אימץ מדיניות של הצמדת/החלפת השקל
לדולר לקביעת עוגן מוניטרי.
לזכותו של יורם ארידור ייאמר כי באותם ימים הייתה הצמדה מלאה במשק והיוותה מעיין מסך-עשן לקשר הסיבתי בין כסף ,תפוקה
ומחירים .מסך-העשן היום הוא דיור לחשקעה.
איך נגמר אז אנו יודעים.
לתגובה 29
"הכלכלה הנכונה" :זה מזכיר את ימי "הכלכלה הנכונה"  1982-1984של ארידור ,רק שאצלו ידענו מי ה'יועצים' ושאינם גוזרים
קופון .אצל לפיד עדיין איננו יודעים מי יועציו ואם אינם גוזרים קופון במחשכים.
לתגובה 31
מע"מ  :10%את צודקת ! הפתרון מע"מ  10%על הכול  -ללא פטורים לחלוטין .גם לא מכביד ,גם קל לחישוב וגם לא מפלה.

17-7-2014 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280216
"הנפת הדגל" :לרז שגיא ,דבריך  -אמיצים ונכונים .ישראל והחמס נלכדו במלחמת חפירות ובמלחמת טילים ממטוסים ומטולים.
לישראל אין יותר חיילים להנפת הדגל ,ואם יש לה ,אינה עושה בה שימוש .הטכנולוגיה ,שכבודה במקומה ,הפכה העיקר  -כי זה
מעשיר שכבה מסויימת .כיבוש והכרעה ,לצערנו ,הם מעבר לכוחה .זה תמצית השוני בין אסכולת השלטון שלפני  1977לבין
האסכולה שלאחריו.
תגובה 16
"ותודה לשמאל הישראלי"" :ותודה לשמאל הישראלי" .מה פירוש ? השמאל בנה את המדינה  -והימין מפרק אותה .הפרטות ועוני,
עבדי -קבלן מחד וטייקונים מאידך ,מיטב הצעירים יורדים ,ישראל הופכת מאוסה בעולם ,המתנחלים הם ממשיכי מורדי בר-כוכבא
(כוזיבא)  -תפתחי את עיניך .אפילו לגרמניה צעירנו לא מתביישים לרדת.

11-8-2014 http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3638102,00.html
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הקצב ההתאוששות של הכלכלה העולמית  -מאכזב :קצב ההתאוששות אינו מאכזב  -הוא בהתאם לאמור לקרות כאשר מציפים את
הכלכלות בכסף .כסף הוא גורם ייצור (בנוסף לתכונותיו האחרות) כעבודה והון ובהמצאו בעודף הוא מזיק יותר משמועיל.

12-8-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2403268
מהי "מידתיות ":האל ארכיטקט קמצן ,זרק 'קצת' תכניות-אב לעולמנו והלך למשימותיו הבאות.
במדע קוראים לזה מבנה פרקטלי  -אותו הגיון למערכות גדולות וקטנות כאחד.
המחבר משתמש בכלל זה בכותרתו  -מידתיות.
לאריה ולחתול איפיונים דומים ,לא בטוח שמה שמותר לאריה כדאיי לחתול.

15-8-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2406295
יאיר לפיד לך הביתה :דברי המחבר נוקבים  -ונכונים ,אך הבעייה אינה היועץ אלא השר .לאחר קודמו (הד"ר לפילוסופיה) שבא עם
הבשורה ה'חשובה' של תקציב דו-שנתי מגיע מחליפו (העיתונאי) עם בשורה מהממת 'מע"מ  0לדירות עבור  '....שאיש לא מבין את
פישרה וציפורים מזמרות שלא בכלכלה אלא באתנן מדובר.
הבעייה אינה בהצעה הזויה זו או אחרת שמעלה שר אוצר (חביבו או מתנגדו) של הקיסר ,אלא בעצם התופעה של אדם מן היישוב
שהופך לבעל שררה ומעלה 'היפכה-מסתברא' כמדיניות .והקדים אותם קליגולא שמינה את סוסו לסנטור.
אי אפשר שלא להזכיר ימים קודמים עם שר אוצר אחר  -ארידור  -לזכותו של ארידור (כלכלן) ויועציו פרופ' עזרא סדן ופרופ' יקיר
פלסנר ז"ל ייאמר שהמחלוקת בין הניצים הייתה מקצועית וטהורה :כיצד משתלטים על האינפלציה שהגיעה לממדים בלתי נסבלים.
השר ויועציו הציעו כעוגן מוניטרי את שער החליפין לשליטה במכונת הדפוס לעומת בעלי המחלוקת שטענו לסגירת מכונת הדפוס
ישירות באמצעות שליטה בתקציב המדינה .מה שהיה שאכן במדיניות הייצוב של  1985התהפך סדר תיכנון התקציב והעוגן המוניטרי
נקבע כדבר ראשון בתקציב המדינה  -אחוז הגרעון התקציבי מהתמ"ג  -והנה שר ה 0%-מע"מ בדיור מציע לקעקע עוגן זה.
לך הביתה.

16-8-2014 http://news.walla.co.il/?w=/2689/2775748
"הנפת הדגל" :צה"ל איבד (או הזניח) את החילות הרגליים ואת האיסטרטגיה להנפת הדגל (פתאום קוראים לזה 'תמונת נצחון').
משה דיין (מגדולי הגנרלים שהיו לישראל) ענה למקטרגים במלחמת ששת הימים (שהגיעו לתעלת סואץ בניגוד להוראות) "מוטב
להאט סוסים דוהרים מלהאיץ בשוורים עצלים" ,ודי לחכימה ברמיזה.

19-8-2014 http://www.themarker.com/realestate/1.2409415
איחוד רשויות ועיירות ,לא חלוקה מחדש :השר גדעון סער מחמיץ את העיקר .לא צריך חלוקה מחדש ,שינויי מפות וארנונות
צריך להכריז על איחוד רשויות הסובבות את עיירות הפיתוח עם העיירות עצמן .כל אזור ועיירת-המחוז שלו אשר בה מרוכזים
המוסדות המשרתים את האזור .לכל אזור  -כולל עיירת המחוז שלו  -הארנונה והשרותים המסופקים על ידו .לדוגמה :קריית-שמונה
תהיה עיירת מחוז למחוז הגליל .קריית-מלאכי תהיה עיירת מחוז למחוז באר-טוביה וסביבותיה .לשר יש את הכוח להחליט לעניין.

28-8-2014 http://www.themarker.com/news/1.2418330
לפיד ,ארידור וארליך :יאיר לפיד בתפקדו כשר אוצר לוקה בהבנת הנקרא :בכלכלה .עד אתמול הוא הזכיר את יורם ארידור ,היום
הוא מזכיר את שמחה ארליך.
לתגובה 26
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אולמרט :לא בכדי אמר אהוד אולמרט בהיותו ראש ממשלה בתגובה לדרישת המימון ל'כיפות ברזל' למיניהם "עד כמה נמגן עצמנו
לדעת ".מצבא מתקיף ויוזם הפך צה"ל לצבא מגן ומגיב  ,עד שאין לנו כיום צבא ל'הנפת הדגל' וזה בעוכרנו.
לתגובה 78
כלכלה נכונה :את צודקת! כבימי 'הכלכלה הנכונה' של ארידור ,כולם חגגו לאור המדורה ,עד שהבינו שביתם  -הוא העולה באש. 

28-8-2014 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3639375,00.html#addcommentfrm
לפיד ,ארידור וארליך :יאיר לפיד לוקה ב'הבנת הנקרא'  -בכלכלה ,אתמול הוא הזכיר את יורם ארידור בהצעת מע"מ  0היום הוא
מזכיר את שמחה רארליך בהגדלת הגרעון.

30-8-2014 http://www.themarker.com/markerweek/1.2419169
זה יהיה גירעון תוצאתי :אני מגיב כי דובר הביטוי "זה יהיה גירעון תוצאתי" הוא בעל שררה (שר אוצר) .פירוש הביטוי הנ"ל :קץ
מדיניות הייצוב של  .1985מדיניות הייצוב של  ,1985שהביאה לשיגשוג כלכלי  30שנה הפכה את בניית התקציב מ"זה יהיה גירעון
תוצאתי" לפניה ל'זה יהיה מיסים/הוצאות תוצאתי' שלאחריה .השיגשוג נובע מכך שבהעדר אינפלציה כל פרט (יצרנים ,מתווכים
וצרכנים) מכלכלים עצמם בתבונה מרבית .כסף מספק את ה"גיאומטריה" במרחב-זמן לקבלת החלטות .כשהכסף אינו באופטימום
הגיאומטריה מתעווטת וכן ההחלטות בעיקבותיה ,או בשפת העם :כשהתמחיר לקוי/עקום גם החיים עקומים .עצתי לראש הממשלה או
שהשר יחזור מעמדתו או שיפנה את מקומו ,בסרט של חיים עקומים היינו כבר בימי ארליך וארידור.
לתגובה 3
מטבע מנופח :מטבע מתחזק זו הזדמנות למדינה להיבנות על יתרון יחסי .ענפים (מוצרים ושירותים) שניבנו על תימחור לקוי (מתן
סוביסידיות או הגנה מכסית בי יבוא) סופם להעלם .מוצרים ושירותים הייחודיים לעם ישראל ישארו לנצח ,למרות מחירם הגבוה -
ויביאו פרנסה.
להמחשת הכלל לתושבי ישראל :בעייתן של הפריפריות שמסיבות היסטוריות (מפעלי ינוקא ,יישוב גבולות  )...קיבלו תמיכה
מסיבית (בד"כ בצורת תמריצים ,הלוואות והגנה מיכסית) מהמדינה .לדוגמה :עופות לגליל ומפעלי טכסטיל בעיירות פיתוח .רק
לאחרונה מתחילה הפריפריה להצמיח ענפים שיש לה יתרון יחסי בהם  -תיירות ,חינוך ... ,ועוד .במרוצת הזמן נמצא תחומים נוספים.
לתגובה :4
כל אדם הוא פוליטיקאי לפני הכל :כל אדם הוא פוליטיקאי לפני הכל .לכן לומדים מקצוע כדי שרמת הפוליטיקה בעת עבודתך תרד
ורמת הצלחתך תעלה ,כולל במקצוע הכלכלה .ואם את זה אינך ,והסבורים כמוך כדוגמת שר האוצר הנוכחי ,מבינה  -את בבעיה .לא
היית מעזה אפילו לחשוב כך על רופא או סנדלר .נכון שמקצוע הכלכלה בחיתוליו ואת מוזמנת ללמדו ואולי אף לשפרו.
לתגובה 25
לצפר ולעזור לחיילים שתרמו את החיים שלהם למדינה  :מה שאת/ה מציע/ה (כהצעת לפיד) זה לגרד אוזן שמאל ביד ימין .שלח/י
שיק לכל מי שאת/ה רוצה ל'צפר'.במדינה דמוקרטית זה אפילו לגיטימי 'לשחד' בוחרים  -אפילו שזה מסריח.
לתגובה 54
איך הכותב יודע שהתוכנית של  0%מע"מ לא תוריד את מחיר הדירות :ניקח דוגמא :לקוחות מגיעים לשוק ,בטרם כניסתם
עומדים י"ל וא"ש ומחלקים קופונים לקניית עגבניות/שוקולד ,....כל קופון ערכו  10%מערך הקנייה .הקורא מוזמן להשיב מה יקרה.
לתגובה 61
גם כלכלנים טועים (לא תמיד) :אני מניח שהכותב מתמצא במדע ולכן המשפט "נשבר עוד חוק שחשבתם שאתם יודעים" ,ובכן
בכלכלה לצערנו ,עדיין אין 'חוקים' בין השאר משום שטרם נמצא 'קבוע'( )invariantבכלכלה .הראשון שיזהה את 'קבוע פייגנבאום'
בכלכלה (אני מניח שהוא הקבוע מהיחידים שנחבא במדע הכלכלה)  -יקבל פרס נובל .במקום 'חוקים' יש לנו (הכלכלנים) 'מוסכמות'
לדוגמא" :הדפסת כסף מביאה אינפלציה" "אין ארוחות חינם" ושאר כופתאות מסוג זה שלומדים במקצוע הכלכלה שמלווה בהרבה
גרפים ,לוחות אקסל (שהשר ,שאתה מגינו ,מזלזל בהם) ,סטטיסטיקה ומתמטיקה .אבל לידיעתך ככל שמקצוע הכלכלה מתקדם ביידע
המנעד של המשברים הולך ופוחת .תתנחם בזה.
לתגובה 64
אומנות ואמנות :לרמי לוי או המתחזה לו :אייזק ניוטון דיבר על שיווי-משקל ולא היה לוליאן .אדם סמית דיבר על עסקים ולא היה
בעל-עסק .וורן באפט הוא בעל-עסק עם 'הגיון בריא' ומעולם לא זילזל במקצוע הכלכלה  -להפך למד ממנה .ביל גייטס היה בעל-עסק
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עם 'נסיון חיים' ומעולם לא המעיט בערכם של מקצוענים .גוגל נבנתה בהשראת עולם ודרך ההפירסום האקדמי (דירוג חשיבות
המצוטט לפי מספר ציטוטים שלו בספרות ( .)Rankמהייכן אתה שואב השראה לטקסט כזה אפילו 'שהנייר סובל הכל'.
לתגובה 65
תפישה פוליטית :בימי גלילאו גם פיזיקה הייתה 'תפיסה פוליטית' .בימנו רמת המתמטיזציה בכלכלה מספיק גבוהה כדי לא לאמור
שכלכלה היא תפישה פוליטית .למשל אנו יודעים היום בוודאות שעודפי כסף (ביחס לתוצר) מביאים לחורבן ולא לשגשוג .שחוק
התפוקה השולית הפוחתת (ש עוצב בהשפעת המכניקה הניוטונית ונסיון לחקותה) נכון .ויש עוד 'תופינים' .קיומן של מחלוקות
מקצועיות (בכלכלה בפיזיקה ,אסטרונומיה או ביולוגה) אינה מקנה הרשאה לפוליטקיאים לעשות שטויות .בימנו רמת המתמטיזציה
בכלכלה מספיק גבוהה כדי לא לאמור שכלכלה היא תפישה פוליטית.
לתגובה 67
המחלה הספרדית :התופעה של מטבע מקומי חזק ומתחזק קרויה בד"כ המחלה ההולנדית (בעיקבות גילוי הנפט שההולנדים לא
השכילו לפענח את תוצאותיה) אך ראוי לכנותה 'המחלה הספרדית' כי למעשה נתגלתה לראשונה (בהיסטוריה המודרנית) בספרד
שלאחר גילוי אמריקה .אם כי מן הראוי להעיר שממלכת שלמה המלך סבלה  -בעקבות מכרות המלך שלמה  -מאותה בעייה .אצלנו
הסתיימה החוויה בפילוג הממלכה .ספרד נידונה לניוון כלכלי בעיקבות ייבוא הזהב לעומת שכנותיה שנאלצו לעמול כדי להתחלק
בעושר .מטבע חזק הוא ברכה ולא קללה ,וכדי שהברכה לא תהפך לקללה צריך לנהל כלכלה המאפשרת ליתרון היחסי הכלכלי של
המשק לבוא לידי ביטוי .הדוגמה :שוויץ ונורבגיה שהשכילו להבין איך להשקיע ולא לבזבז את הכסף ש'נפל כמן'.
לתגובה 68
לשפוך כסף :התרופה של 'לשפוך כסף' כבר נוסתה בעבר  -וסופה היה מדיניות הייצוב ב ,1985-שלפיד (שאינו מבין את הנקרא
בכלכלה) מביא לה קץ באמירתו 'גרעון תוצאתי' .בארה"ב של היום עושים אותו דבר :שופכים כסף וגם סופם להגיע ל'תוכנית
ייצוב/ייבוש' ,אם ימשיכו בדרכם .לפני שיהיה מאוחר מדי יש לאמור בצורה ברורה לשר :או שתלמד 'לקרוא' או שתעזוב את בית
ספרנו .היותך 'שר נבחר' ולא 'פקיד ממונה' אינה מזכה אותך לעשות שטויות כמע"מ  0בדיור ,או השמדת השג של  30שנות יציבות
כלכלית שבאה בעיקבות 'מדיניות הייצוב  .'1985עיקרה של תכנית הייצוב של  :1985הפסקת שיטת התיקצוב של 'גרעון תוצאתי'
שפירושו  -הדפסת כסף .לסיום :כל המקבל שכר מהממשלה הוא בחזקת 'פקיד מדינה' ללא הקשר לצורת המינוי או למעמדו .לזכות
ה'פקידים הממונים' ייאמר שהם לפחות עברו מיון מקצועי כלשהוא לעומת הפקידים הנבחרים (חכ"ים ושרים) שגם את המינימום הזה
לא עברו .לצערנו אין בישראל שימוע למינויים פוליטיים ולכן אפשרי שמן-דהוא ייהפך לבעל שררה  -והיהירות תעוורו.
תגובה לשילה ( :)facebookיש הבדל גדול בין להכריז "גרעון תוצאתי" לבין הכרזה  -המשאירה את מדיניות הייצוב מאז  1985על
כנה  -של  2.9%גר עון .איני מצוי כיום בלוחות האקסל של תקציב המדינה על מנת לאמוד את גודל הגרעון המתאים ,דהיינו שלא
מביא להרחבה כספית מעבר לרצוי .בדרך כלל בישראל לאורך שנותיה דרישות התקציב היו כל כך מתוחות עד שלהעמיס את
ההתאמה התקציבית (במיסים והוצאות) על צד אחד  -כאשר גודל ה גרעון נקבע כאחוז תוצר המשמש כעוגן לכלכלה  -הוא מעשה לא
זהיר .כוונות טובות יש לכולם ,אך מקצוענים (כולל כלכלנים ו'פקידים' שאצלכם  -רשימת 'יש עתיד'  -נהוגה תרבות הזילזול בהם)
שלא כפוליטקאים אמונים על בחירת האלטרנטיבה העדיפה למשק ולא למפלגה .

30-8-2014 https://www.facebook.com/YairLapid
ליאיר לפיד ,פייסבוק:
פירוש הביטוי "-זה יהיה גירעון תוצאתי"  -קץ מדיניות הייצוב של .1985
מדיניות הייצוב של  1985שהביאה שגשוג כלכלי  30שנה הפכה את בניית התקציב מ"-זה יהיה גירעון תוצאתי" לפניה ל 'זה יהיה
מיסים/הוצאות תוצאתי' שלאחריה.
השגשוג נובע מכך שבהעדר אינפלציה כל פרט (יצרנים ,מתווכים וצרכנים) מכלכלים עצמם בתבונה מרבית.
כסף מספק את הסביבה ("גיאומטריה") במרחב-זמן לקבלת החלטות .כשהכסף אינו באופטימום ה"גיאומטריה" מתעווטת וכן
ההחלטות שבאות בעיקבותיה ,או בשפת העם כש'המחיר לקוי/עקום גם החיים עקומים'.
עצתי לראש הממשלה או שהשר יחזור מעמדתו או שיפנה את מקומו ,בסרט של חיים עקומים היינו כבר בימי ארליך וארידור.
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2-9-2014 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3639776,00.html
אורי בנימין  -הרבעון לכלכלה  , 121יולי 1984.
"מרום האינפלציה והר החובות ,משט ף ההוצאות ודלות ההכנסות ,מזעם הפיכחון וחרפת הבושה ,חייבים למצוא העוז לתמורה בטרם
מאוחר .צריך להפסיק לדבר על חידוש הצמיחה ,ולהשלות את העם שאכן זה אפשר .יש להעלות מסים חזק ולהוריד הוצאות  -יותר
חזק .ימי 'האימפריה' הולכים וחולפים ,גם כלכלה 'הנכונה' כבר צלקת ב לבד ,ורק שרידי המלחמה (העצובה) עדיין מלחכים בבשר
החי .הקופה ריקה והחובות תופחים ,הצמיחה שוקעת והאינפלציה פורחת".
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אין חדש תחת השמש ,רק הפרטים והמלחמות משתנים .והנה קם שר אוצר חדש שלא ידע את ארידור ולא רוצה להעלות מיסים .את
הגרעון (שמשמש כעוגן מוניטרי) ניתן להעלות קמעה להקלת נטל העלאת המיסים (לאחר ביטול פטורים) וקיצוץ ההוצאות המתבקש
לאור המצב .נראה כי מישהוא במנהיגות הכלכלית הישראלית של  2014כבימי  ,1984מאבד פרופוציה .או שתתעשתו או שתלכו.

31-10-2014 http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2472521#article-comments
עצות :מספיקה עצה אחת :הקם שתי וועדות:
 .1וועדה לרפורמה בהכנסות ,ותפקידה לענות לשאלה הבאה :מה צריך להיות שיעור המע"מ המינימלי ושיעורי מס הכנסה (ב4-
דרגות פרוגרסיביות) כאשר אני מבטל את כל (אבל כל) הפטורים לסוגיהן השונים.
 .2וועדה לרפורמה בהוצאות ,ולה תן מוחק' .מילציית מיסוי' שלא תימחק מהרפורמה הראשונה תימחק מהרפורמה השניה.
הבעייה היחידה – עד שהוועדות יסיימו עבודתן הממנה כבר לא יהיה ממונה.
לתגובה 48
מה עשה השר  :דבריך הם בדיוק הבעייה .שר אמור לטפל ביער (בעיות מיסוי והוצאה) ולא בפרטים (שעון קיץ) .לצערנו את כל
מרצו הקדיש לעוד חור במערכת המס (מע"מ 0-בדיור) .שר אמור למזער חורים במערכת המס ולא להרבותם.
4-11-2014 http://news.xoox.co.il/item_1513620.htm
דו"ח אחיד למערכת המס :כאחד מהראשונים שהטיף לדיווח חובה של כלל אזרחי המדינה (כנישומים) בדו"ח אחיד לרשויות המס,
ברצוני להעלות נימוק שלא הועלה עד כה בדיון הציבורי בנושא זה.
במערכת הנתונים הסטטיסטיים של הלמ"ס אודות כלכלת ישראל ,דיווחי גביית המיסים (ישירים ועקיפים) ,איפיונם ,חלוקתם וגודלם
הם נדבך מרכזי .אי די ווח כללי מעוות את תמונת נתוני המקרו של מדינת ישראל ,כאילו המדגם על פיו בונים מסקנות  -פגום.
לצערי אין בממשל הישראלי גוף שעניינו אימות נתונים סטטיסטיים ,ודי לעקוב אחר נתוני ישראל הנמסרים לגופים בינלאומיים כדי
לראות שאנו דומים יותר לאירן מאשר לנורבגיה (ראו נתוני .)IMF
האוצר עניינו תקציב המדינה ו בנק ישראל (שלחץ על בנימין נתניהו בזמנו לסגור את הרשות לתיכנון כלכלי שמוקמה מטעמי ראיית-
על ע"י שמעון פרס במשרד רוה"מ) אמון על המערכת המוניטרית ומשום מה הוסיפו לו בחוק את הספחת של :יועץ כלכלי לממשלה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ענינה איסוף נתונים ,ובאוניבסיטאות עסוקים במחקר אקדמי ,כך נמצא שאין לראש-הממשלה
שום גוף שיגלה אוזנו שהעיניים לא רואות ,שהאוזניים לא שומעות ושהפה מגמגם.
זו גם אחת הסיבות להתנגשות בין מדיניות תקציבית ומוניטרית שמעוגנות בתיאוריה לבין המציאות הכלכלית.
כדברי הגשש החיוור "גם אני רוצה  -אבל זה לא יוצא".

25-11-2014 http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/397698
גליונות אקסל" :הכלכלה היא חלק ממדעי החברה ,לא מהמדעים המדוייקים ,ו-איזון לוחות אקסל".
לא יאומן כי הישמע ,חזרנו למאה ה 16-שבעל השררה מכתיב לבעל הידע "מהיכן משתין הדג" .כבוד השר תלמד מהו גליון אקסל
(מהישגי החברה האנושית) ואז תדבר .בהקבלה ניתן לאמר כי הגליון האלקטרוני הוא לכלכלנים כטלסקופ לאסטרונומים
וכמיקרוסקופ לכימאים ודומיהם .היותך בעל שררה אינו מקנה לך זכות להחזירנו אחורה  -אפילו שבכוחך לעשות זאת .ולמי בדיוק
מ'חבריך' נדרשת למע"מ  ?0שאינו נופל בתמהוניותו ממע"מ  0באילת ,שעד היום לא ברור מדוע השר גד יעקבי יזם אותו ,והנורה
של רמת גן של יעקב מרידור  -גם להם היו כוונות טובות  -רק כנראה שלא עמדו לרשותם גליונות אקסל להבין את משמעותם .מתן
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'קופון' למבקשי דיור הוא לא בדיוק המתכון הנכון להורדת מחירים בדיור ,לו היית משתמש בגליון אקסל להבין את משמעות הצעתך
היית מטיל מס על בעלי דירות נוספות  -לזה היה סיכוי להשגת מטרתך.
לתגובה 17
לנוע" :אינטרסנטיות מכוערת" מע"מ  0 -אינו "אינטרסנטיות מכוערת"? כביטול המע"מ באילת .הרי בשל ביטולים אלא העלו את
אחוזי המע"מ לגובה בלתי נסבל ,והרי מס עקיף הוא נטל כבד מאוד על השכבות הנמוכות בעיקר ,אבל גם לשכבות הביניים הוא
מעמסה .לו מי שאת סבורה שאינו 'מדושן עונג' היה עושה מלאכתו נאמנה היה מציע ביטול כל פטורי המע"מ והורדתו בתוך  3שנים
ל 10%-בלבד .למי שאינו מתומכי השר כל התנהלותו היא פוליטקה ישנה במיטבה .אורווליזם במיטבו.
לתגובה 26
"דברים על השולחן"":הלך הזרזיר אל העורב" ,לפיד שייך לצד הליבר לי של הליכוד ונתניהו שייך לצד החרותניקי של הליכוד.
ארליך נתן חופש פעולה לבגין ורעיו ב'ארץ ישראל השלמה (בזמנו קראו לזה 'אוטנומיה לשטחים המוחזקים')' ובגין נתן יד חופשית
לארליך ורעיו בענייני כלכלה (הפרטה ,פועלי קבלן ושחיקת מעמד העובדים והפיכתם לעבדים) .כגורלו של ארליך כשר אוצר כן
יהיה גורלו של לפיד כשר אוצר.
לתגובה 26
"שכלכלה זה חרטוטים בעיקר " :מהיכן אתה שואב פסוק מסוג זה? זה שעדיין איננו מבינים מספיק במדע הכלכלה ויכולים לשלוט בו
ברמה הנדסית (יום יבוא ונוכל) לא מצדיק את המונח 'חירטוטים' .אך אם הנך נימנה על נאמני "יש עתיד" שמאמינים במע"מ ,0
ובאפסיותם של 'גליונות אלקטרוניים' ובעתיד הבורות  -אני מקבל בהבנה את דבריך.

13-12-2014 http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2510151
מיתוסים ושמנים ורזים :מהתמונות שהבאת בעיתון כבר מבינים את הבעיה בחזקת "תמונה אחת שווה אלף מילים" .שמנים לא
פותרים בעיות של רזים .השמנים הם המנהיגים (מיתוס  ,)1הם בעד שוק חופשי (מיתוס  ,)2והם בעד ממשלה שתסדר אותם (מיתוס
 .)3מרי אנטואנט אמרה זאת טוב ממני "אם אין לחם שיאכלו עוגות" ואיבדה את ראשה כשהרזים הבינו את הבעייה.
מיתוס  :1המנהיג והמנהיגות :חברה אינה מתנהלת ביום יום ע"י 'מנהיגות' אלא ע"י שתי וערב (מודל התשבץ) של 'יודעים' (אנשי
מקצוע) ו'מחליטים' (פוליטקאים) אלא תלויים באלה כשורות הרוחב והאורך ברקמות הגוף ,באריגים או בתשבצים .בישראל אבד
המארג (להוציא צה"ל) וה'יודעים' איבדו מעמדם וכוחם (בעיקר בממשלה) מהרעה החולה הנקראת 'מינויים פוליטיים' שהגיעו עד
לרמות של פקידים פשוטים ,כל משרד ממשלתי הוא חגיגה לארכיאולוגים ולמעשה סורס מיכולת תיפקודו התקינה .איך שאלה השרה
לימור ליבנת "האם באנו לשלטון לחלק ג'ובים?" – כן! השיבו/שאגו חבריה .שלא ל הזכיר את השר המפוטר שזלזל בכלכלניו – כי מי
הם כלכלנים כותבי לוחות חישוב ( )Excelלעומת פרזנטור כותב טורים.
מיתוס  :2השוק החופשי :עסקים לשוק-חופשי הם כחוק לצדק ,קרובים  -אבל לא זהים .כשם שה'חוק' הם שורת כללי-משחק לצדק
כך 'שווקים' מתנהלים ע"י שורת כללי משחק לשוק חופשי .ואם העסקים אינם מיצגים שוק חופשי הסדרתם פגומה כמערכת חוקים
שאינה מייצגת צדק במידה הראויה.
הפתרון :ביטול ה'חברה בע"מ' והפיכתה ל'חברה בע"ב' (בערבון בעליה) כולל רכושם הפרטי (מה שקרוי בשפה המשפטית החדשה
'הרמת מסך' ) .יכולתן של 'חברות בע"מ' לנקז את ההון הלאומי אליהן ולאחר מכן להזריקו למספר בעלים מועט (שערבונם מוגבל
למניות יסוד ,וחובות החברה מגולגלים לציבור דרך הבורסה והבנקים מהם קיבלו אשראי) היא המכשלה המודרנית (שהטכנולוגיה
והגלובליזציה העצימה ומינפה).ואותה יש לתקן .לא הגוף הקרוי 'חברה' הוא המכשול אלא צורת הערבון המוגבל לחובותיה ,שיוצר
תנועה חד-כיוונית לכסף ( )ratchetבחזקת :החברה מרוויחה אני (הבעלים) מרוויח  -החברה מפסידה אתה (הציבור) משלם.
מיתוס  :3הממשלה הגדולה שמסדרת הכל :ממשלה יכולה להיות קטנה או גדולה ,ריכוזית או מבוזרת ,תכנונית או אד-הוק ,ימנית או
שמאלית ,אין זה משנה הרבה .המשנה הוא יחסה לכסף .ממשלה השומרת על ערכו של הכסף שומרת על כבודו ועמלו של האזרח.
ממשלה שמדפיסה (מעבר לדרוש) היא ממשלה אבודה עבור אזרחיה .השמנים מוגנים מנזקי ההדפסה אך לא הרזים .זה כל הסיפור
על רגל אחת.
לתגובה 2
למי תודה :לליכוד כמובן ,שהבטיח וקיים" .תנו לחיות במדינה הזו" הייתה סיסמת הימין-הכלכלי (הליברלים)" .ארץ ישראל
השלמה" הייתה סיסמת הימין-הפוליטי (חירות) .ומהחיבור גח"ל/ליכוד יש לנו "ארץ חלב ודבש".
לתגובה 25
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אתה צודק "המוסמכים לשנות" ממנים את "היודעים לשנות" לתת חוות-דעת מקצועיות כיצד ל'שנות'  -כדי שמה שהיה הוא שיהיה.
בצרפת במאה ה 18-וברוסיה של המאה ה 20-הגיעו מים עד נפש.

14-12-2014 https://orikatz.wordpress.com/2014/09/30/economicscience/#comment -3744
עיסוק מדעי :לצערי רק היום קראתי את המאמר (בנושא שאני עוסק בו  40שנה) ,ובדרך כלל מגיב כטוקבקיסט למאמרים (בעיקר
דמרקר) בנידון .כבר נכתב לפני שהמאמר ארוך מדי ולא ממוקד וקצת מזכיר כתיבה של ניטשה — "יורים לכל הכיוונים" ,אך אין זה
אשמת המחבר אלא הנושא שבחר שעדיין לוטה בערפל .ככלל אני מאמין שכלכלה היא פיזיקה מתומחרת ופיזיקה היא כלכלה ללא
תמחיר .סוגיית התימחור אינה רלוונטית לעניין כאן.
לטעמי עיסוק מדעי ראשיתו במדידה ,אם אתה יודע מה למדוד יש לך מדע.
ידע אנושי (שהוא נרחב מידע מדעי וכולל אותו) ראשיתו בתבניות ( ) patternsוהראשונים להבחנה בהם היו השמאנים (לסוגיהם
הרבים) לאחריהם ,אני סבור ,היו האסטרולוגים והאסטרונומים (לאחר קפלר התהפך הסדר ביניהם) ,לקפלר עמדו תצפיות (והמבנה
השמימי הנגזר מהם) של כחמש אלף שנה על מנת לאבחן את חוקיו (שניוטון הרחיבם) .לאדם סמית כמדומני לא עמדו כמעט נתונים
ברמה שהיינו מכנים היום אמינה.
הבסיס התצפיתי שעומד לרשות הכלכלן הם פירסומי לשכות סטטיסטיות של מדינות שונות הבאות במאוחד לביטוי בפרסומי קרן
המטבע הבינלאומית (ולתחושתי מספר מדינות מקלות ראש במסירת הנתונים ) .ואם נוקטים מידה של זהירות ניתן לאמור שלרשות
הכלכלנים עומדים תצפיות מ 1960-ואילך למצות מהם מודל מתמטי וזה לא מספיק בעליל .אך עדיין ניתן לבנות מערכת מתמטית
לחיזוי כלכלי שמצליחה מעל  50%בתחזיותיה .ובמקרה זה מסקנתי אחת :כלכלה היא מדע כאסטרונומיה ,פיזיקה ,כימיה ,מזג-אויר
וכדומה.
בעיית  -3הגופים היא הסכר המפריד בין מדע קלאסי שתבניותיו ברורות ווודאיות לבין מדע מודרני שבתבניותיו נמצא עירבוב בין
הלינארי והפשוט למורכב והמסובך ( ,)chaos, fractals and attractorsתכונה המאפשרת לפולטיקאים (בעיקר עיתונאים לשעבר)
להגיד שכלכלה אינה מדע.
המגיב אורי כץ :לאור תגובתך ,אני חושש ש הידע שלך על "הבסיס התצפיתי שעומד לרשות הכלכלן" מאוד מאוד מאוד מוגבל.
פרסומי הלשכות הסטטיסטיות הן לא יותר מפרומיל מכלל הבסיס התצפיתי שעומד לרשותם של כלכלנים .יש אנשים שמריצים
רגרסיות על נתונים מצוואות של בריטים שמתו בשנת  ,1400ואילו אחרים מקבלים מידע על קשרים חברתיים מפייסבוק .וזה כמובן
רק הולך וגדל.
תשובה בן :אבל איזה פרומיל !!!! מסופקני אם מצוואות בריטים משנת 1400-ניתן לבנות מודלים מתמטים לחיזוי כלכלת מדינות,
שלא לדבר על התנהגות היצרן ,המתווך והצרכן – שהן פחות יציבות מהתנהגות כלכלת מדינות .לא כל נתון שמוצאים היום רלוונטי
לנושא הנדון .לצורכי חיזוי ,למיטב הבנתי ,הנך נדרש לסדרות סטטיסטיות אמינות וארוכות דיין להסקת מסקנות.

15-12-2014 http://www.themarker.com/opinion/1.2512094
הגבלת כהונת הפקידות בכירה :יאיר לפיד מונה שר אוצר  -עיתונאי בממלכת כלכלנים.
אסף וייס היה יועץ של שרת הבריאות  -עו"ד בממלכת רופאים ואחיות.
שכחתם שגם פקידי מדינה הם נבחרי ציבור בשיטה שונה ,ושניכם בהיותכם עובדי מדינה זמניים הפכתם לפקידי ציבור.
פקידי מדינה נשכרים ע"י המדינה כדי ליישם את חוקי מדינת ישראל ובעיקר את חוק התקציב .ואם הפקידות חלשה זה סימן לחוקים
'תמוהים' ,מסובכים ולא יעילים .במיוחד החוק המאפשר מינויים פוליטיים וחוקי המס.
אתה לא הראשון שבא על כנפי ה'משיח' להראות את האור לפקידי המדינה וגם לצערי כנראה לא האחרון (רפורמות אתה קורא לזה),
אבל אתה מהראשונים (כמנהיגך) שמתגולל על הפקידות (ד.א .כדי להתקבל ככלכלן בשירות הציבורי הינך נדרש להציג תעודת בוגר
בכלכלה ,כדי להיות שר אוצר  -שצריך להבין את השפה המקצועית של כלכלנים  -אינך נדרש למאום מבחינת הכישורים
המקצועיים ,מספיק התואר 'נבחר ציבור' שנכון להיום איש לא יודע מה מסתתר מאחוריו.).
אני שואל עצמי כמה 'מסמרים' (שראשם יקוצץ) שתלו נציגיך (משרד האוצר ,הרווחה ,הבריאות והמדע) בפקידות  -חלקם בכירים
חלקם לא.
ליציבות שילטונית צריך אדמינסטרציה טובה ,יעילה והגונה שמוגנת מכל מיני עיתונאים ועו"ד שבאים לרגע ו'פנסים' בידיהם להאיר
את 'חשכת' הפקידים.
ליצוב השילטון צריך לבצע שלושה דברים:
למחוק את האפשרות למינויים פוליטיים בכל הדרגות ממנכ"ל ועד אחרון הנהגים ועובדי נקיון ,כך שלכל פקיד מדינה יהיה שרביט
מנכ"ל בכיסו (כבצה"ל).
להחזיר את הקביעות לעובדי מדינה (כחיסון בפני שחיתות).
לבער לחלוטין את תופעת עובדי הקבלן משירות המדינה.
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אל תדאג אדוני העו"ד ידידיך הפוליטיקאים לא יתנו לזה לקרות ,וכנראה שהפקידות תמשיך לספוג 'מטאורים' לתוכה.
3-2-2015 http://www.haaretz.co.il/tmr/1.2555564
בשיתוף עם פייסבוק :זה מתחיל להזכיר את הימים של ישו ,כל אחד "מושיט" יד ואם היא ארוכה מספיק הוא מקבל עד אחרית
הימים" .ישו" הגיע הזמן שתקום לתחיה ותגיד משהו  -הטלפון עלי.
למגיב 30
זה לא עניין למוסר !
אילולא המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי (שיורדים מלמעלה עד למטה) הפקידות המיקצועית כבר מזמן היתה 'עושה סדר' בבלגן,
ולא מאפשרת לחלם להתקיים בישראל.
מרבית חשבי האוצר היו מינויים פוליטיים או ב"הסכמת" השר ,אפילו השר האחרון ששאל בבחירות האחרונות "איפוא הכסף?"
ועתה זועק "מושחתים נמאסתם" חטא בכך.
מינוי פוליטי משרת את אדוניו  -אפילו שלעיתים הוא רק זוטר או 'אוסף בקבוקים'.
פאינה קירשנבאום לא המציאה את השיטה  -היא רק "נתפסה" (לכאורה) על חם.
4-2-2015 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2556513
"אם מרקל תמשיך להתנגד לכל מאמץ להתניע מחדש את הצמיחה ולטפל בדפלציה בגוש היורו ,היא תדון את אירופה לעשור אבוד
ואפילו מתיש יותר מזה שחוותה יפן בשנות ה".90-
עודף כסף :כותב המשפט המצוטט טועה (למיטב הבנתי).
ברצוני לחזק את גב' מרקל בהתעקשותה על ניהול אחריות תקציבית ומוניטרית .הטרגדיה היפנית ,האמריקאית ,היוונית (ובזמנו גם
הישראלית) התרחשה לא מחוסר כסף אלא מעודף בו.
לארה"ב צפוי בשנים הבאות (כביפן בשנות ה ) 90-דישדוש כלכלי שמקורו בעודפי כסף .ה'צמיחה' שכביכול נרשמת בארה"ב היא
אשליה ודחיקת הטיפול בבעיות הבוערות לשנים הבאות :עוני הנובע מחלוקת משאבים לקויה ,זיהום סביבה שמשנה מזג אויר
ואורחות חיים ודמוקרטיה של עשירים שמאמללת את מרבית התושבים).
תמחיר נכון הוא ה ערובה לכלכלה יציבה וזאת לא משיגים על ידי הצפת הכלכלה בכסף שרק מאפשר לסדר הקיים (שנוח לעשירים)
להתקיים.

בן תמרי – תגובות 1
9-2-2015 https://www.facebook.com/Netanyahu?fref=ts
לבנימין נתניהו:
בדף הפייסבוק של בנימין נתניהו נכתבים דברים (כנראה ע"י יועציו) שאינם נאותים (במילה צנועה) לאדם המכהן כראש ממשלה,
שלמורותו כפופים הצבא ,המשטרה והשב"כ .התייחסתי רק לאלו שנראו לי חמורים במיוחד .ואני קורא לכל אזרח במדינה
שהדמוקרטיה (ללא הבדל להשקפה פוליטית) חשובה לו להביע הסתייגותו מצורת דיבור זו של בעל השררה  -אפילו שהוא ראש
ממשלה נוכחי .לא במקרה אמר מנחם בגין "יש שופטים בירושלים" עדיין.
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אם 'מישהוא 'מכפיש 'מישהוא'  -יש בתי מש פט במדינה דמוקרטית .אך אם 'מישהוא' שהוא ראש ממשלה שכפופים לו השב"כ,
המשטרה והצבא מוכפש ואינו פונה לבית משפט להגנה אלא מתלונן בפייסבוק ,לנו אזרחי המדינה הנחשבת (עדיין) לדמוקרטית יש
בעייה .לתשומת ליבו של בנימין נתניהו ,במדינה דמוקרטית תפקיד האופוזיציה הוא 'להפיל' ממשלה ברציונאל שהאלטרנטיבה שהם
מציעים (לדעתם) עדיפה .ענייני מוסר אינם זניחים  -אפילו שיש בחירות ,ואם אין מדובר בענייני מוסר אלא בהכפשה  -תקרא
הפיסקא הראשונה.
"בין הליכוד לבין בוז׳י ,ציפי ורשימת מפלגת העבודה על חבריה האנטי ציונים"  -ככה מתבטא ראש ממשלה כלפי יריביו ? "בין ביבי
לבין בוז'י "...,כך צריך היה להתבטא או לחילופין "בין הליכוד לבין המחנה הציוני "...שלא תחשוב שאיננו מבינים את כוונותיך ,גם
מהפנטים נוקטים גישה זו  -ישר לתת-מודע  -אנו מכירים את הקודמים לך שנקטו גישה זו והביאו אסון ושבר על נתיניהם ,חדל בטרם
מאוחר! 

11-2-2015 http://www.themarker.com/news/1.2560901
דרעי :בלכתך אל העם קח את הדת .
ה"שקופים" הם הסתה נוסח מנחם בגין.
לתגובה 8
ארגון חברתי" :אז מי כן ישמור עלינו מיזרחים ואשכנזים אנשים פשוטים?"
שאלה לעניין ,לצערי כרגע  -אין תשובה.
רק זאת אנו יודעים:
ללא כסף במשורה ושוק חופשי  -אין עתיד.
חופש ודמוקרטיה הם ערובה לחברה משגשגת .אם בכל אלף תינוקות נולד/ה תינוק/ת מוכשר/ת  -בהעדר חופש
כאילו הכשרון לא נולד .זה תמצית המאבק האנושי .

ודמוקרטיה

רצויה סולידריות חברתית המגבילה את אי-השוויון.
בעלות פרטית משפרת יעילה כלכלית ואינה צודקת,
בעלות ציבורית צודקת ואינה יעילה כלכלית( .בז'רגון המקובל קפיטילזם מול סוציאלזם).
זאת הדילמה החברתית לצורת התארגנותה.
לתגובה :11
אדמות' :אדמות הקיבוצים' זה כולל גם 'אדמות מושבים' שמרביתם אצל מה שמוגדר 'עולים חדשים' במיוחד בצפון ובדרום המדינה?
'אדמות' התחיל להיות בעייה עם גידול האוכלוסיה ,ולא ראיתי ששילטון הליכוד מאז  1977עשה הרבה למען מצביעיו בנושא זה.
קצב ,שיטרית ולוי ועוד רבים וטובים גרים על מגרשים נאים ,האם תיקח גם מהם?
מה שאתה כותב זו 'חוצפה ישראלית' שאופיינית למוסתי מנחם בגין (היום קוראים להם 'הקשת-הדמוקרטית-המזרחית') שהחל לטפטף
זאת לצרכי כיבוש השלטון ,ממשיכו ביבי מעדיף את טפטוף 'ההפחדה'  ,ודרעי מעדיף את 'השקופים' .
ו'סתם אחד'-ים מתפתים.
לתגובה :19
מפא"י וש"ס :דבריך הם חרפה ובורות ,תילמד היסטוריה ישראלית.
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מפא"י כמנהיגת המדינה עד  1977בנתה מדינה מכמעט כלום .נכון שהיו טעויות ועוולות ולא רק ליוצאי המגרב ואסיה.
ראה את תמונת-הראי ליישוב היהודי ב ,1948-הפזורה הפלשתינית עד היום יש מחנות פליטים (השקולות לעיירות פיתוח ביצירתם)
חסרי -כל ותקווה ,על אף הכסף של האומה הערבית כי רב (מקביל לעם היהודי שנחלץ לבניין הארץ) ,הם נשארו בהעדר תקווה,
בייאוש ,ברעב ובעוני.
ה'שקוף' הישראלי של דרעי הוא עדיין מליאן לעומת ה'פליט' הפלשתיני.
אם דרעי ומרעיו יהיו בממשלה גם ה'שקופים' הישראלים של היום יהיו כ'פליטים' הפלשתינים מחר.
לתגובה 31
עם ודת :מילים כדרבנות ,חיזקי ואימצי.
להבין את דרעי וחבריו (פייגלין ,בנט ,ישי ,גפני וליצמן )... ,צריך להבין את הבסיס לפעולתם :בלכתך אל העם קח את הדת.
ה'שקופים' הם פשוטי העם שמפרנסים את הממסד הדתי ומשמינים אותו ב'חצרותיו' ,ב'ישיבותיו' וב'עמותותיו'.
לאורך כל ההיסטוריה הממסד הדתי וההוני מחוברים כתאומים.
זה ה'שמן' היושב על ה'רזה'  -האמיתי.
לצערנו תרופת המהפכה אינה יעילה למחלה.

13-2-2015 https://www.facebook.com/Netanyahu?fref=ts
פרסים ובקבוקים :פוסט תמוה ,אבל ברור שהעלת אותו כדי שיתעסקו בפרסים ובבקבוקים ולא בתיפקודך כראש ממשלה בנושאי
ביטחון (צוק איתן) ,כלכלה (חברה מפוררת ולא שוויונית) וחברה (בבריאות והחינוך) .לצערי ידידיי (ואני) נופלים בפח היקוש על
ידך .אתה צודק בנושא חשיבות הרב-גוניות של מקבלי הפרס ,אך האם אתה יכול להביא דוגמה לעוולות בקבלת הפרס שמביאה שיטת
מה שאתה מכנה 'חבר מביא חבר' במרוצת השנים?
נסיים בסיפור אמיתי ,מספרים שלאחר שניקה השלטון את היהודים מהאוניברסיטאות בגרמניה (הם היו  1%בגרמניה ו15%-
באוניברסיטאות) בא שר החינוך ווילהלם רוסט ( )Wilhelm Rustלגדול המתמטיקאים של זמנם דויד הילברט ()David Hilbert
ושאל "איך המתמטיקה?" וזה ענה "אין מתמטיקה" .איני רואה שבחלוקת העושר הלאומי אתה כל כך דואג לגיוון.

9-8-2015 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/292845
מנהיגות" :נתניהו הוא המנהיג היחיד שמסוגל למנוע מאיראן להפוך למדינת סף"
ואיך כבודו יעשה זאת ,באמצעות מילים בקונגרס? אם כן שיי כנס מסיבת עיתונאים בישראל וישגר מילותיו לעולם .מילים כציפורים
מעופפות .נאום נתניהו בקונגרס בניגוד לרצונו של נשיא שחור ידליק את האנטישמיות בארה"ב.

21-2-2015

http://www.themarker.com/markerweek/1.2564001
למראויינת הנכבדה:
 . 1הראשון (למיטב ידיעתי) להקים רשימה מזרחית היה אבו-חצרה ושם הרשימה 'תמ"י' ( )1981אם איני טועה קיבלו  3מנדטים.
 . 2הקיבוצים ,יחד עם המושבים (שבמרביתם בני עדות מזרח) והמושבות יצרו את המזון שהיה הבעייה העיקרית של המשק הישראלי
עת הועלו עולים מכל העולם (כולל סבייך והורייך) והיישוב גדל כמעט פי  3בשנים מועטות .לכן הונהגה מדיניות הצנע .ובעיות
מזרח -מערב (מזרחים ואשכנזים) היו בפיליטונים של קישון ,בגין העלה סוגייה זו לרמה של הסתה (בשנות השבעים ,במיוחד לאחר
מלחמת יום כיפור) כדי למשוך את קולותיהם .נתניהו ממשיך זאת היום (פרס ישראל) והקשת-הדמוקרטית-המזרחית מחזיקה ידיו.
מכאן נבעו הזכויות העודפות להתיישבות.
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 .3נכון שבגלל סעיף ( 2הצורך הכמעט מוחלט באספקת מזון) נתנו להתיישבות העובדת (בעיקר קיבוצים ומושבים) זכויות יתר
שנשתמרו בחלקן ללא צורך עד היום .אך הפתרון שלכם (הקשת-הדמוקרטית-המזרחית) לחלוקה מחדש של אדמות היא פגומה,
ומזכירה את הכישלון האדיר של חוק הדיור ה ציבורי (מזל שאין הוא על שם אשכנזי) .הצעתי לכם :תיזמו חוק שכל עיירת פיתוח
תוכרז 'עיירת מחוז' וכל מחוז יהנה מהארנונה שבמחוזו .כך יאוחדו המחוזות "קריית -טוביה" ,או "קריית הגליל"  -למחוז אחד,
וכדומה בשאר אזורי הארץ שאין סיבה שיעלו על  6במספרם.
 .4למה לדבר על בעיות כלכליות וחברתיות מהפריזמה של מזרחי/אשכנזי זה לא מביא שום פתרון  -רק שנאה( ,ועוד לא דיברנו על
ערבים/יהודים) .עד כמה שידוע לי  -האל עיוור צבעים.

13-2-2015 http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2564332
"אנטישכנזים" :איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי) שבו :מלומד מביא מלומד ,כישרון מביא כישרון ,חכם מביא חכם ,יהודי
מביא יהודי ,ולהדיוטות אין ייצוג .זה עוד נמשך מאז (לגודל הזוועה) שהאשכנזים ריססו את המזרחים והשמאל הקיצוני (הבוגדים)
מפא"י היה בשלטון .מעתה ( )2015אנו -הליכוד נדאג שלהדיוטות יהיה ייצוג נאות (כולל נשים ,מזרחים וערבים )בכל תחומי החיים
 להוציא העושר הלאומי כי אנחנו מאמינים ב"תחרות חופשית" וב"הפרטה " וב"חילחול העושר" מהעשירים (החברים שלנו) לעניים(הבוחרים שלנו) .לבנימין נתניהו ולימור לבנת ששכחו שהם בשלטון מאז .1977
פוסט תמוה ,אבל ברור שהעלת אותו כדי שיתעסקו בפרסים ובבקבוקים ולא בתיפקודך כראש ממשלה בנושאי ביטחון (צוק איתן),
כלכלה (חברה מפוררת ולא שוויונית) וחברה (בבריאות והחינוך) .לצערי ידידיי (ואני) נופלים בפח היקוש על ידך .אתה צודק בנושא
חשיבות הרב -גוניות של מקבלי הפרס ,אך האם אתה יכול להביא דוגמה לעוולות בקבלת הפרס שמביאה שיטת מה שאתה מכנה 'חבר
מביא חבר' במרוצת השנים ?
נסיים בסיפור אמיתי ,מספרים שלאחר שניקה השלטון את היהודים מהאוניברסיטאות בגרמניה (הם היו  1%בגרמניה ו15%-
באוניברסיטאות) בא שר החינוך ווילהלם רוסט ( )Wilhelm Rustלגדול המתמטיקאים של זמנם דויד הילברט ( David
)Hilbertושאל "איך המתמטיקה?" וזה ענה "אין מתמטיקה" .איני רואה שבחלוקת העושר הלאומי אתה כל כך דואג לגיוון.
איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי) שבו:
מלומד מביא מלומד
כישרון מביא כישרון
חכם מביא חכם
יהודי מביא יהודי
 ולהדיוטות אין ייצוג.וזה עוד נמשך מאז (לגודל הזוועה)
שהאשכנזים ריססו את המזרחים
והשמאל הקיצוני (הבוגדים) מפא"י היה בשלטון.
מעתה ( )2015אנו  -הליכוד  -נדאג שלהדיוטות
יהיה ייצוג נאות (כולל נשים ,מזרחים וערבים)
בכל תחומי החיים  -להוציא העושר הלאומי
כי אנחנו מאמינים ב"תחרות חופשית" וב"הפרטה"
וב"חילחול העושר" מהעשירים (החברים שלנו) לעניים (הבוחרים שלנו).
לבנימין נתניהו ולימור לבנת ששכחו שהם בשלטון מאז .1977

http://www.haokets.org/2015/02/12/%d7%90%d7%96-%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%94/%d7%a9%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d
 14-2-2015...לכותבי העוקץ :האל עיוור צבעים .תפסיקו לדבר על בעיות עולם וארץ (בכלכלה ,בחברה ) ,...במונחים של צבע
(אתני) .זה לא מביא פתרונות  -רק שנאה .רק במשטרים אפלים (דיקטטורים) מגלגלים כך מילים ,כדי להצדיק מעשי זוועה.
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5-2-2015 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4622511,00.html
לדליה גבריאלי נורי שלום.
קראתי את דבריך  -והדם רותח .מהייכן שאבת את הידע הזה ,הוא אישי? זיכרון ילדות? הוא מהכתובים?  -מדוע אינך מביאה
אסמכתא.
כשביתי (בת  )44סיפרה לי שיש פרופ' שטוענת שב 1951-שיכנו עולים פולנים בבתי מלון ומזרחים בפחונים ,לא האמנתי לה
וביקשתי את הכותבת .אני מקווה שתוכלי לידעני באסמכתאות לדבריך .אלא אם כל תכליתם אינה אלא השמצה ,הסתה וקריאה
למלחמת אחים.
מספיק לנו יגאל אמיר אחד.
קיראי על עליית הנציזם כדי להבין להייכן דברים חמורים כשלך יכולים להוביל.
יום המעברות מול יום השואה ? נו באמת.
 20מיליון רוסים 15 ,מיליון גרמנים 5 ,מיליון צרפתים ,כ 6-מיליון יהודים ועוד כמיליון וחצי צוענים ועוד ועוד ...נהרגו מהסתה
שהאכילו הנאצים את הגרמנים בשקרים של" :איך דפקו היהודים (אשכנזים אצלך) את הגרמנים (המזרחים אצלך)" ,והם האמינו
להם  -והלכו אחריהם בעיניים עצומות.
אולי זגורי 'צודק' כתכנית בידור ,אך דבריך הופכים זאת להיסטוריה ישראלית.

http://www.haaretz.co.il/gallery/black-flag/.premium-1.2568096
"המזרחיות היא לא יותר מגימיק":
איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי) שבו:
מלומד מביא מלומד
כישרון מביא כישרון
חכם מביא חכם
יהודי מביא יהודי
ולהדיוטות אין ייצוג.

19-2-2015

וזה עוד נמשך מאז (לגודל הזוועה) שהאשכנזים ריססו את המזרחים
והשמאל הקיצוני (הבוגדים) מפא"י היה בשלטון.
מעתה ( )2015אנו  -הליכוד  -נדאג שלהדיוטות יהיה ייצוג נאות
(כולל נשים ,מזרחים וערבים) בכל תחומי החיים
להוציא העושר הלאומי כי אנחנו מאמינים
ב"תחרות חופשית" ,ב"הפרטה" וב"חילחול העושר"
מהעשירים (החברים שלנו) לעניים (הבוחרים שלנו)
לבנימין נתניהו ,לימור לבנת ויובל שטייניץ ששכחו שהם בשלטון מאז .1977
לרוויטל מדר :זכורני שחיים חפר שאל "מה הביאו המרוקאים?"
וענה "את המימונה והמופלטה"
עכשיו אפשר להוסיף לזה גם את "זגורי-אימפריה"
ואת מאמרי גב' רוויטל מדר..
18-2-2015 https://www.facebook.com/ShellyYachimovich
בציר הזמן של שלי יחימוביץ' :חיזקי ואימצי גב' יחימוביץ  -נהגת כראוי .שימי לב שמאז יצא דו"ח המבקר על מעון ראש
הממשלה ,בכל תוכניות המלל של הטלוויזיה בנושא הנידון הטקטיקה של הימין היא הפרעת "רעש" ,כדי שלא יתאפשר דיון ראוי
(ראי אתמול  19.00 -אצל גאולה אבן) והזמן יתפספס .אל תיפלו למלכודת שהימין מכין לכם .הטקטיקה של הימין (מאיבוד
עשתונות) היא הזרקה ישירה לתת-מודע של תומכיו (השמאל  -בוגדים; רוצים להפיל שלטון  -תשכחו שנתניהו הכריז בחירות ; ,...
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"תתעסקו בי ולא ברעייתי"  -הנה סרטון נוסף על הבית המוזנח ע"י מני נפתלי (מעשה נבלה בפני עצמו) .לבנימין נתניהו :אתה רוצה
להיות עוד פעם ראש ממשלה? -אנחנו מבינים אותך,אבל 'למה לשרוף את המועדון?'

21-2-2012 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2569862
יש מנוס" :אין מנוס מהרחבת הגבולות המוניציפלי ים של עיירות הפיתוח ,על חשבון שטחי השיפוט של המועצות האזוריות ".יש
מנוס ,הכרזת כל עיירת פיתוח כעיר-מחוז ואיחודה למחוז אחד עם כל הקיבוצים והמושבים שמסביבה ,המחוז יממן את הוצאותיו
ממיסי הארנונה הנגבית על כלל משאביו .מה שאתם (הקשת-הדמוקרטית-המזרחית) מציעים זה מלחמות אשכנזים-מזרחים אין
סופיות.
לתגובה 32
לקשת-הדמוקרטית-המזרחית" :אנחנו אירופים ,לא אוכלים הרבה כמוכם ,המרוקאים ". //בנימין נתניהו ורעייתו (אשכנזים)
תוקפים עובד (מרוקאי) תחת מרותם ומאשימים אותו ב"הכשלתם" (הכספית) וב"השמנתם"  -והקשת-הדמוקרטית-המזרחית -
שותקת !!!  //האם ה’קשת-הדמוקרטית-המזרחית’ היא ה"משתכנזת" של הליכוד ??? אני מבטיח לכם שלו "בוז'י" (האשכנזי) היה
מעיז לעשות מעשה מסוג זה הם היו שורפים לו את המועדון .ואתר "עוקץ" היה מתנפח לגודלו של פייסבוק.

בציר הזמן של טלילה פלג23-2-2015 :
את כותבת "כל זה גובל לדעתי בשערוריה גדולה" ואני מסכים עם דבריך אודות האפליה בין קבוצות האוכלוסיה השונות ,רק זיכרי
שיש "מדושנים" ו"רזים" משני הקצוות :מזרחים ואשכנזים כאחד.
אני מתקומם על דברי "הקשת-הדמוקרטית-המזרחית" המציגים הכל דרך הפריזמה של אשכנזי/מזרחי .הצגה זו אווילית ,מיותרת,
משניאה ומביאה לריב ומדון  -וזו כוונתם.
"מלונות לעלייה פולנית  -אוהלים לעלייה המרוקאית" ,...וכן הלאה ,הם מצמיחים 'אגדות מיזרחיות' ולך תכחיש.
כל מה שאני מבקש מהם שיתייחסו ברצינות לטענותיהם .הם מזכירים לי את יורם ארידור ויאיר לפיד (אשכנזים) שניסו להתמודד עם
אתגרים כלכליים (הראשון באינפלציה של  1984והשני לאחרונה  2014במחירי הדיור) ובמקום לשבת וללמוד כראוי כיצד להתמודד
עם האתגר שלפו 'שפן מהכובע' (דולריזציה ומע"מ.)0-
לשאלתך :אני מתייחס למאמר של הני זובידה "בנים ובנות ממשיכים  -לא רק בקיבוץ" מהיום ( .)22-2-2015שהוא יכול להיות
תשובה לשאלתך ,הוויכוח אינו בין קיבוצים לעיירות-פיתוח אלא בין חקלאים לבין עירונים .ה"קשת-המזרחית" מציגה בעייה עולמית
(שהפתרון לה קשה) כבעיית אפליה בין אשכנזים למזרחים ולא כך הדבר ,בעוד שני דורות בעיית מזרחים-אשכנזים תעלם כבעיית
המעברות (שהם מחייים אותה כל פעם בדבריהם) .אבל בעיית אדמה חקלאית לייצור מזון תישאר לנצח (בייחוד לאור זיהום הסביבה
המסיבי של הטכנולוגיה המודרנית ושרפת הנפט) ,אני מקווה שתשובתי בהירה מספיק:
ברקע החקיקה של מה שמכונה "בן ממשיך" עומדים צללים של ימי-הביניים במה שנקרא תופעת "פיצול חלקות" מטעמי ירושה
באדמות חקלאיות (בקיבוצים ובמושבים כאחד).
רעב ומלחמות הם אסונם של החלשים (החזקים ביכולתם להתגונן) .ברגע שהיורשים מונים יותר מאחד חלקת אדמתם מתפצלת
מטעמי חוקי ירושה ותנובת האדמה פוחתת ,מהתופעה סובלים בעיקר בארצות-ערב ,אבל שכיחה בארצות אחרות בייחוד במקומות
שקרקע חקלאית נדירה ,ה"בן-ממשיך" בישראל הוא נסיון למנוע את תופעת פיצול אדמות.
למזלנו הנפט והטכנולוגיה (וגם הכישרון) מנעו מאיתנו עד עתה תקופות רעב (שהיו נחלת אבות אבותנו ,ומי יבטיח לנו שהמציאות לא
תחזור) מיגזר חקלאות יעיל ומפותח הוא הערובה למניעת רעב ואצלנו זה כולל :מושבות (בד"כ בידיים פרטיות) ,מושבים
(קואופרטיבים) וקיבוצים (קומונות)ץ בגלל האופי השיתופי של המושבים ןהקיבוצים והרצון למנוע את קללת פיצול האדמות הומצא
המושג "בן ממשיך" לחקלאות השיתופית ,שמבטיח עיבוד אדמה יעיל במניעת הפיצול (בעיקר במושבים).
כותב מחבר המאמר " כל אחד מהבנים והבנות הממשיכים בפריפריה יקבל חלקת אדמה או דירה ,שבה יוכל להמשיך לחיות בקרבת
הוריו ,במקום שבו נולד" -מי יקבל ,עני ועשיר כאחד? "כל אחד" שקול ל"בן ממשיך"? מי ייתן את חלקת האדמה (או הדירה)?
מהייכן תילקח חלקת האדמה או הדירה? מה היא "פריפריה"? למה רק בפריפריה? עני בעיר פחות בערכו מעני בספר? // ,...אתה גר
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בספר (פריפריה) ' -עשה ילד ותקבל אדמה/דירה' (זו שיטת הביטוח הלאומי בקיצבאות ילדים שמביאה לאסון דמוגרפי( ,לא במקרה
מגבילים בסין ,שעברה משברי רעב ,את גודל המשפחה).
צעירים עוזבים את הספר (פריפריה) לא מהעדר יכולת לקנות "חלקת אדמה/מיגרש או דירה" ליד הוריהם אלא משום שבכל העולם
עוברים אנשים מהספר לעיר .משום שהעיר מכילה את יתרונות ה'יחד' וה'התמחות' באופן יותר יעיל מהספר ,ולכן "הייאוש יותר
נוח".
מה שהמחבר מציע הוא מהדורה שנייה של "חוק הדיור הציבורי" שהביא חידלון לדיור הציבורי ולנזקקיו ,בחייבו את הממשלה
למכור לדייריה את ביתם השכור  -ואכן היא מכרה וטמנה כספה בארנקה.
'נתתם להם  -תנו גם לנו' צודק ויפה ,אבל לא חכם ,כי 'איש לא נתן ואיש לא ייתן' אפשר לדרוש תמיכה ציבורית (בשווה ערך ל"בן
ממשיך") לבן/ת-עניים שרצונו/ה לגור בספר ליד הוריו.
דוגמה נוספת לתביעה של ה"קשת המזרחית" ( שמחבר המאמר הוא מחבריה ופעיליה) היא ה"ארנונה" שעניינה הגדרת גבולות שיפוט
חדשים כדי לגבות ארנונה אחרת מהמצב הקיים .אני מציע חלופה להצעתם שלדעתי עונה יותר על הנדרש מצדק-חלוקתי :הכרזת כל
עיירת פיתוח כעיר-מחוז ואיחודה למחוז אחד עם כל הקיבוצים והמושבים שמסביבה ,המחוז יממן את הוצאותיו ממיסי הארנונה
הנגבית על כלל משאביו.
לצערי אין ההצעות של ה"קשת המזרחית" באות לפתור בעיות של האוכלוסיה על גווניה השונים במובן של "צדק-חלוקתי" ,אלא
להיות "לובי" למה שהם מכנים "עשוקים" (בעיקר מעדות המזרח) ,וזו זכותם המלאה !
תגובה בפייסבוק:
את כותבת "כל זה גובל לדעתי בשערוריה גדולה" ואני מסכים עם דבריך אודות האפליה בין קבוצות האוכלוסיה השונות ,רק זיכרי
שיש "מדושנים" ו"רזים" משני הקצוות :מזרחים ואשכנזים כאחד.
אני מתקומם על דברי הקשת-הדמוקרטית-המזרחית המציגים הכל דרך הפריזמה של אשכנזי/מזרחי .הצגה זו אווילית ,מיותרת,
משניאה ומביאה לריב ומדון  -וזו כוונתם.
"מלונות לעלייה פולנית  -אוהלים לעלייה המרוקאית" ,...וכ ן הלאה ,הם מצמיחים 'אגדות מיזרחיות' ולך תכחיש.
כל מה שאני מבקש מהם שיתייחסו ברצינות לטענותיהם .הם מזכירים לי את יורם ארידור ויאיר לפיד (אשכנזים) שניסו להתמודד עם
אתגרים כלכליים (הראשון באינפלציה של  1984והשני לאחרונה  2014במחירי הדיור) ובמקום לשבת וללמוד כראוי כיצד להתמודד
עם האתגר שלפו 'שפן מהכובע' (דולריזציה ומע"מ.)0-

20-2-2015 /http://www.haokets.org
צדק חברתי :אני קורא באתרכם מפעם לפעם ואיני מבין את 'רוח' הדברים .לצערי לא מצאתי הייכן לקרוא על ה'אג'נדה' שלכם ,ומה
אתם רוצים להגיד .זה מאוד מזכיר את דברי מפלגת תמ"י שרצתה לזעוק את כאבי בוחריה (יוצאי עדות המזרח בעיקר) ,אך חוץ
מלזעוק 'אפלייה' לא תרמה שום דבר (היום עושה זאת ש"ס עם קורטוב דתי).
אני מקווה שאתם מיידעים ומזהירים את כותביכם שהם פוגעים ,מעליבים ומבזים חצי עם וכדאי שיהיו להם אסמכתאות לכך .איני
טוען שלא היו עוולות (כפי שיש היום כלפי העדה האתיופית) במעשה העלייה הגדולה של שנות החמישים המוקדמות ,אך מכאן ועד
לטכסטים של 'ריסוס' ו'אוהלים' הדרך ארוכה.
לדוגמה :נושא הארנונה בפריפריה ,אתם לא מבקשים צדק (אפילו ש אתם קוראים לזה "צדק חלוקתי") כי צדק יהיה כאשר קריית-
מלאכי וקריית-שמונה וכדומה ימוזגו למחוזות/אזורים יחד עם מועצת באר-טוביה ומועצת-הגליל ,ועיירות-הפיתוח תהפוכנה לערי-
מחוז (כפי שיועד מלכתחילה) והארנונה תהייה משותפת.
כולנו שותפים לדילמה האנושית חברתית  -שבעל ות פרטית היא יעילה ואינה צודקת ,ובעלות ציבורית היא צודקת ואינה יעילה .או
בז'רגון היום-יומי 'קפיטליזם' מול 'סוציאליזם'.
לצבוע דילמות מסוג זה בצבע עדתי אינו מוסיף דבר.
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http://www.haokets.org/2015/02/18/%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9
5-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa20-2-2015 /%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7
כותב נכבד ,בשביל מה אתה כותב כל כך הרבה את המילה 'מזרחי' להטיותיה השונות ,מה זה מוסיף לטיעונך?
הבעיות שהנך דן משותפות לכל תושבי כדור-הארץ שבו קיימות אוכלוסיות שונות והן נאבקות על משאבי החברה להן הם שותפות.
גם לדמוקרטיה יש בעיות ,ומאחר והאל עיוור צבעים בטוחני שהוא יקשיב לך ולאחרים שבמצוקה גם ללא פאן הצבע.
איך מייצרים ומחלקים משאבי חברה היא בעייה בלתי פתורה (עדיין) .בעלות פרטית היא יעילה ואינה צודקת ובעלות ציבורית היא
צודקת ואינה יעילה (במונחים מקובלים קפיטליזם מול סוציאליזם) ,מאבקים חברתיים הם בעיקרם :הייכן להתייצב במן-עד הזה,
החזקים מעדיפים את הבעלות הפרטית והחלשים מעדיפים בעלות ציבורית .רק שהחזקים והחלשים שזורים זה בזה ואין יכול האחד
אלא עם השני.
עד עתה לא ברורה עמדתה של הקשת-הדמוקרטית-המזרחית בסוגיות הנ"ל ,אלא ברורה דעתה בסוגייה 'מזרחים' מול 'אשכנזים'.

22-2-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2569862
יש מנוס" :אין מנוס מהרחבת הגבולות המוניציפליים של עיירות הפיתוח ,על חשבון שטחי השיפוט של המועצות האזוריות".
יש מנוס ,הכרזת כל עיירת פיתוח כעיר-מחוז ואיחודה למחוז אחד עם כל הקיבוצים והמושבים שמסביבה ,המחוז יממן את הוצאותיו
ממיסי הארנונה הנגבית על כלל משאביו .מה שאתם (הקשת-הדמוקרטית-המזרחית) מציעים זה מלחמות אשכנזים-מזרחים אין
סופיות.
לתגובה 31
"אנחנו אירופים ,לא אוכלים הרבה כמוכם ,המרוקאים".
בנימין נתניהו ורעייתו (אשכנזים) תוקפים עובד (מרוקאי) תחת מרותם ומאשימים אותו ב'הכשלתם' (הכספית) וב'השמנתם' –
והקשת-הדמוקרטית-המזרחית שותקת!
האם ה'קשת-הדמוקרטית-המזרחית' היא ה'משתכנזת' של הליכוד ???
אני מבטיח לכם שלו 'בוז'י' (האשכנזי) היה מעיז לעשות מעשה מסוג זה הם היו שורפים לו את המועדון .ואתר 'עוקץ' היה מתנפח
לגודלו של פייסבוק.

21-2-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2569874
הקשת-הדמוקרטית-המזרחית :חיזקי ואימצי ,הגיע הזמן שגם דברים כאלה ישמעו.
מדוע הקשת-הדמוקרטית -המזרחית שותקת כשאשכנזי (ראש ממשלה) תוקף עובד (מרוקאי) תחת מרותו ומאשימו בהכשלתו ורעייתו
מאשימה אותו בהשמנתם ,לו האשכנזי היה מהמחנה הציוני הם היו שורפים את המועדון.
לתגובה 102
אתה טועה ,היו ויהיו ,מכל אלף תינוקות (בכל צבע ,דת או מין) נולד אחד מוכשר .מכל מאה אלף כישרונות אחד עילוי וכן הלאה.
במדינה חופשית הם יבואו לידי ביטוי (ולאיש לא איכפת מינם או ציבעם) .כל עוד ישראל תהיה חופשית ולא יגבילו (או יתנקשו ב)..
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ילדים מחזיקי עפרונות ,מחברות וספרים  -ניזכה לגדולי-ארץ מכל המינים ומכל הצבעים  -והם אפילו יקבלו פרסי-ישראל על אף
חמתו של ראש ממשלה זה או אחר.

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2572572
"מי שמתערב היום בשירה ,יתערב מחר בנוסחה":
לדעתי עדיף' :מי שמתערב היום בשירה ,יתערב מחר במדע'.

24-2-2015

מספרים שלאחר שניקה השלטון את היהודים מהאוניברסיטאות בגרמניה (הם היו  1%בגרמניה ו 15%-באוניברסיטאות) בא שר
החינוך ווילהלם רוסט ( )Wilhelm Rustלגדול המתמטיקאים של זמנם דויד הילברט ( )David Hilbertושאל "איך המתמטיקה?"
וזה ענה "אין מתמטיקה".
איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי) שבו:
מלומד מביא מלומד
כישרון מביא כישרון
חכם מביא חכם
יהודי מביא יהודי
 ולהדיוטות אין ייצוג.וזה עוד נמשך מאז (לגודל הזוועה)
שהאשכנזים ריססו את המזרחים
והשמאל הקיצוני (הבוגדים) מפא"י היה בשלטון.
מעתה ( )2015אנו  -הליכוד  -נדאג שלהדיוטות
יהיה ייצוג נאות (כולל נשים ,מזרחים וערבים)
בכל תחומי החיים  -להוציא העושר הלאומי
כי אנחנו מאמינים ב'תחרות חופשית' וב'הפרטה'
וב'חילחול העושר' מה עשירים (החברים שלנו) לעניים (הבוחרים שלנו).
לבנימין נתניהו ,יובל שטייניץ ולימור לבנת ששכחו שהם בשלטון מאז .1977

2-3-2015 http://www.themarker.com/news/1.2576912
משרות-אמון ופטורי-מס" :גל־נור מציע לבטל את סמכות השרים למנות את מקורביהם למשרות אמון",...
לנציב שירות המדינה לשעבר ,עכשיו נזכרת! ה'מינויים הפוליטים' (ותאומיהם 'פטורי-המס') היו לפני ביבי ויהיו (לצערי) אחריו.
אך בימי ביבי הם התעצמו ,התרבו ושיגשגו ,ונלוותה להם 'חניקתם' של כל מוסדות החשיבה והתיכנון במשרדי הממשלה ,עד
שהממשלה נהייתה "עיזה-עיוורת"  ,ומשבר הדיור והבריאות הם התוצאה (אני כבר לא מעז לדבר על הצבא שנהיה שמן ואין לו מי
שיניף את הדגל ,כי מזה לא ניתן לגזור קופונים).
ברצונו של פטרונו הופכת ישראל אט אט לק ובה שלפני המהפכה ששימשה קזינו (והמוסדות הנלווים לו :בתי מלון ,בתי  ),...בחצר
האחורית של ארה"ב.
המינויים הפוליטיים סרסו את הפקידות הציבורית (וכל עובד מדינה יכול להעיד זאת) ,ופטורי-המס ניוונו את מקורות התקציב (עד
שהאוצר מצא להן חלופות 'עקומות' כתשלומים ומיסוי מקרקעין ורכב כבדים).
מעשי עזרא סיידוף במשרד רוה"מ הם רק דוגמית  -והכל (כביכול) על פי החוק וממוסמך כדבעי ,כי כש"אלוהים רוצה  -גם מטאטא
יורה".
מה שפורסם:
משרות-אמון ופטורי-מס " :גל־נור מציע לבטל את סמכות השרים למנות את מקורביהם למשרות אמון"
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ה'מינויים הפוליטים' ותאומם 'פטורי-המס' היו לפני ביבי ויהיו (לצערי) אחריו .אך בימי ביבי הם התעצמו ,התרבו ושיגשגו ,ונלוו
להם 'חניקתם' של כל מוסדות החשיבה והתיכנון במשרדי הממשלה ,עד שהממשלה נהייתה "עיזה-עיוורת" ,משבר הדיור והבריאות
הם התוצאה (אני כבר לא מעז לדבר על הצ בא שנהיה שמן ואין לו מי שיניף את הדגל) .של עיוורון זה .המינויים הפוליטיים סרסו את
הפקידות הציבורית (וכל עובד מדינה יכול להעיד זאת) ,ופטורי-המס ניוונו את מקורות התקציב (עד שהאוצר מצא להן חלופות
'עקומות' כתשלומים ומיסוי מקרקעין ורכב כבדים ).אין מנוס אלא לבער את שתי המכשלות :משרות-אמון ופטורי-המס ולצמצמן
למינימום ההכרחי. 

2-3-2015 https://www.facebook.com/annexationnow?fref=photo
סיפוח עכשיו :יתכן שאת צודקת ,אך יש גבול למה שעם קטן (שהפסיד  2בתים בהזיות מסוג זה) יכול לעשות.
לו הערבים היו 'חכמים' הם כבר מזמן היו עושים שלום עם היישוב היהודי (ישראל) והיינו נמסים בתוכם כסוכר במים ולא נודע כי
בא אל קירבם.
מה שאת מציעה זו מלחמת-נצח חסרת סיכוי ,ומעצמת-העל (שכיום לצידנו) עלולה לשנות דעתה ולהחליט שאנו איננו נכס אסטרטגי
יותר (אלא אירן למשל ,דבר שמתחיל להראות באופק בעזרתו של נתניהו) והסיפור יסתיים.
עם קטן צריך לדעת את מיגבלותיו ולשמור על כוחו לאורך ימים ,סיפוח שאינו נתמך ע"י אומות עולם הוא חסר סיכוי.
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2578909
5-3-2015
"כל תיאוריה כלכלית המתייחסת לבני אדם ולאמצעי ייצור לא אנושיים בצורה זהה",...,
לא 'תיאוריה כלכלית' מתייחסת לבני-אדם ולאמצעי-ייצור בצורה זהה אלא ה'כסף' (כבר אמרו לפני ש"אין לו טעם וריח" ואני מוסיף:
הוא עיוור צבעים ומעמדות) ,כסף הוא גורם ייצור כ'עבודה' ו'הון (מוחשי)' .אפילו שאומרים שלנין אמר ש"כסף הוא המצאה
קפיטליסטית" והביא אסון על עמו ,בהחליפו את הצורך בכסף בתוכנית-חומש (גוספלאן).
כסף כגלגל הם ההמצאות החשובות ביותר של האדם (את האש אני מחשיב כגילוי ולא כהמצאה) .ואיש לא יאמר ש"גלגל הוא המצאה
קפיטליסטית" אפילו שבטח איזה 'יזם' הגה את ההמצאה.
אנו יודעים היום לנווט עבודה והון אך עדיין איננו יודעים לנווט נכון את כמות הכסף במשק (בעיקר בגלל בעיות פיגורים) ,השתנות
היחס בינו לבין התפוקה במשק ש הוא המקור למחזוריות כלכלית (גאות ומשבר).
חמש שנים לאחר מותו של המתמטיקאי לגראנז' ( )1813נולד מרקס ( )1883שראה עצמו יותר כפילוסוף חברתי מאשר מתמטיקאי,
אך כדי לטפל בבעיות כלכליות (שמרקס ניסה לטפל בהם) אנו נדרשים ללגראנז'יאן ואני בספק אם מרקס היה מודע לכוח האצור
בכלי מתמטי זה ,ומדע הכלכלה ,שמרקס היה אחד מראשוניו היה עדיין בחיתוליו.
ליוונים שלא רוצים לשלם חובות (ומספרים 'סיפורי מרקס-לנין') אני מציע :תשנסו מותניים ותתחילו לעבוד ,והעיקר תשמרו על
הכסף (ביחס לתפוקה) במינון הנכון .כי "אין ארוחות-חינם" ,אפילו שעד עתה אחרים היו נדיבים כלפיכם.
לתגובה 20
קפיטליזם וסוציאליזם :קפיטליזם זו בעלות פרטית על רכוש ,סוציאליזם זו בעלות ציבורית על רכוש .חברה מודרנית חייבת לקיים
את שני המצבים (חברה מעורבת) על מנת לתפקד ביעילות .לכן הקפיטליזם/סוציאליזם לא 'יפשטו את הרגל' ,לשניהם יש לפעמים
הגורל של 'לפשוט את היד' כפי שקורה ליוון. .
5-3-2015 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2578909
לתגובה 20
קפיטליזם וסוציאליזם :ק פיטליזם זו בעלות פרטית על רכוש ,סוציאליזם זו בעלות ציבורית על רכוש .חברה מודרנית חייבת לקיים
את שני המצבים (חברה מעורבת) על מנת לתפקד ביעילות .ולכן הקפיטליזם/סוציאליזם לא 'יפשטו את הרגל' ,לשניהם יש לפעמים
הגורל של 'לפשוט את היד' כפי שקורה ליוון.

5-3-2015 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2581252
כסף מהליקופטרים" :כששוק המניות קרס ב– 1929אנשים עשירים הפסידו את הכסף שלהם" ,......,נבטיח שזה לא יקרה שוב".
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למיטב ידיעתי הבעייה הייתה לא 'עשירים מול עניים' אלא המקור לאינפלציה/דפלציה והפתרון להם .טענתו של פרידמן הייתה כי
מקור המשבר ( )1929-1933הוא התכווצות מוניטרית ומכאן הרעיון להזרקת כסף מהליקופטרים.
לדעתי זו איסטרטגיה מוטעית לחלוטין ,מאחר והמשברים המודרנים מקורם בעודף כסף (ביחס לתוצר) ולא מחסרונו.
כסף חייב להיות במידה האופטימלית (ביחס לתוצר) על מנת למנוע משברים כלכליים ,ככל שהוא באופטימום האמפליטודה של
המשברים פוחתת.
כשאתה מזריק כסף (מעבר למתבקש) למערכת (כפי שמקובל לעשות היום) והמחירים לא עולים אתה צובר אינפלציה כבושה ,מצב
זה מזהה מערכת תמסורת פיננסית לא יעילה.
מן הראוי לבצע רפורמה פיננסית (לתת לבנק ליפול באם לקח סיכון מיותר בידיעה שהציבור ישא בנטל ההפסד) במקום להזריק כסף.
לו יפן בשנות התשעים לא הייתה מגנה על הבנקים היא הייתה היום במצב הרבה יותר טוב.
9-3-2015 https://www.facebook.com/NaftaliBennett?fref=nf
הסכם עודפים" :אתה מתכנן ואלוהים צוחק" אמר מי שאמר.
ואני אומר :העלאת אחוז החסימה מסכנת את מי שהעלה את אחוז החסימה ומציבה את הרשימה המשותפת לכמעט יו"ר האופוזיציה
(במידה והם יקבלו כ 2-3-מנדטים ממצביעים לא-ערבים).
את 'הסכם העודפים' הרשימה המשותפת צריכה לעשות עם הבית-היהודי ולא עם מר"צ .כי לשתי הרשימות אינטרס משותף ייסוד
'מדינת אברהם' קרי ,ישראל השלמה בשפת היהודים או פלשתינה בשפת הערבים.
מה שמכונה "מדינה דו -לאומית" (בפי השמאל) או "ארץ ישראל השלמה" (בפי הימין) או פלשתינה (בפי הערבים) מתחיל להיות
אינטרס גם לערבים ,כי בהעלאת אחוז החסימה התגלה להם כי "דמוקרטיה שקטה חודרת עמוק".

10-3-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/.premium-1.2585224
[ ]17קלל אשכנזים והצל מזרחים :לעיתון ה'ארץ' מצטרף ערוץ  , 10ולרועי חסן ,חתוכה ,בן שטרית ,רון חכלילי ,דליה גבריאלי
נורי ,מירב אלוש ,מצטרפים חיים בוזגלו וגם אריה מכלוף דרעי ,ועוד רבים ו'טובים' ממיטב "הקשת הדמוקרטית המזרחית" ואתר
"העוקץ" ,ומספרים ביציאת מרוקו  -בחזקת 'קלל אשכנזים והצל מזרחים' .אכן ,דבריהם שבעל-פה ובכתב וסרטיהם מעידים
שמוריהם ומטפחיהם (שלצערי לא זכיתי להם) לא היו חסרי-דעת .עליהם לזכור שכאשר כולנו נהיה מאוזנים  -מילותיהם וסרטיהם
ידברו עבורם .מדוע 'בוזגלו' של אהרון ברק ב'מבחן בוזגלו'" :למורם ולפשוט דין שווה" ,זה פסול ו'מסעודה' של אריה דרעי זה ראוי?
תגובה מאווה חדד:
אוויל משריש .והרי התשובה טמונה בבחירת השם בוזגלו דווקא בפיו של אדמו'ר האשכנזים .מי שדחה כמעט בשאט נפש את חוק
הזכויות החברתיות.
תגובה לאווה חדד
כש'אדמו'ר האשכנזים' (במשפטים) בחר שם מרוקאי (קרוב לוודאי בדרך מקרה מהיותם רוב בשנות ה )70-כדי לבטא פשוט-עם זה
פסול ,וכש'אדמו'ר המזרחים' (בפוליטיקה) בוחר שם מרוקאי (קרוב לוודאי שלא-במקרה ,ב )2015-כדי לבטא פשוטת-עם (שקופה)
זה ראוי ??? שניהם בחרו מה שנראה לעניינם 'שם-ייצוגי' להבהרת טיעונם .הראשון דיבר על השוויון בפני החוק (מספרים
שכשאהרון ברק קרא את תגובת גב' אווה חדד למר אוויל משריש הוא מיד שינה את בוזגלו ל'-גל' ,ובא לציון גואל ,).והשני מדבר על
ה"שקופים" .מתגובתך הנסערת אני מבין ש"כתמי-רורשך" חלים לא רק על תמונות אלא גם על מילים( .דרך אגב היום נראה לי שיש
יותר נטשות ממסעודות שקופות).
לתגובה 4
להאשים את פרנקנשטיין ביצירת 'טעוני-טיפוח' זה כמו להאשים את הפסיכיאטרים של שנות החמישים (של המאה ה )20-שעשו
אמבטיות קרות וזעזועי חשמל לחולי-נפש .יצא לו פיקנטי "מבחן-בוזגלו" ו"פרנקנשטיין" בכפל המשמעות אבל על זה לבנות סרט?
לתגובה 7
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לגודל הזוועה הגלימה המרוקאית (שחיים בוזגלו מתהדר בה מול הראי) הוחלפה אצל ה'ספרדים' בלבוש האשכנזי-חרדי שמקורו
באצולה הפולנית..

תגובה בפייסבוק לדבורי רוס 10-3-2015 /https://www.facebook.com
ברית עמים :לא צריך להיות נשיא מוסלמי כדי להעדיף ברית עם עם של  60מיליון על ברית עם עם של  6מיליון ,אבל צריך להיות
ראש-ממשלה זחוח כדי לריב עם נשיא כזה. .

12-3-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2586874
[ ]34גדעון לוי ובני ציפר :זה זמן מה שעיתון הארץ החליט "להרגיז את קוראיו" ולהביא מאמרי היפכא-מסתברא בתקווה להוסיף
לקהל לקוחותיו מזרחים וערבים ,מספקני אם זה יועיל לו ,אך קוראים שכמותי עלולים להתיאש ממנו.
לבני ציפר מצטרף גדעון לוי במאמר הל"הכעיס" את קוראיו בהשתלחותו (הזדונית) בגב' לוסי אהריש .אל תדאג גדעון לוי דעא"ש
(והתנועה האיסלמית) ידאגו שכל ערבי/ה י/תדע את מקומו/ה  -אתה כישראלי לא צריך לעזור לו.
אני מבין שצריך להתפרנס  -אבל למה ללכלך ???
לגב' לוסי אהריש  -עלי והצליחי ,את תקוותנו ואהבתנו.
לתגובה 54
שכחת את מלחמת לבנון ברשות מנחם בגין ואריאל שרון ,וכן את צוק-איתן (שהזכרת כשביבי לא אשם אלא רמטכ"לו) שבו במקום
להלחם עם כוח רגלי משופר ומדוייק ( ולהביא את הנייה וחבריו לשבת עם ברגותי בכלא) ,המטירו פצצות על אוכלוסיה אזרחית (אני
מקווה שבשוגג).
לתגובה 88
מתגובתך אני מבין בהחלט שהנך 'ערבי לא מחוק' אך כאדם  -כן .גם מנפצי ירושת אבותיהם "אינם ערבים מחוקים".
לתגובה 132
" הרוב הערבי תומך בזועבי רק מפחד להגיד זאת בקול רם" .אנחנו יודעים .רוב הערבים בטוחים שיום יבוא והם יעשו 'נכבא'
ליהודים .לכן יש יהודים שמציעים כבר עתה לעשות עוד נכבא לערבים .אני מציע לשני הצדים להרגע ולהגיע להסכמה .האלטרנטיבה
גרועה לכולם (ראו סוריה ולוב בימים אלא).

בתגובה בפייסבוק ל11-3-2015 /https://www.facebook.com Kr8-
ברצוני להעיר בנושא "קידמה" ,אין לזה פאן 'אשכנזי' או 'מזרחי'' ,יהודי' 'נוצרי' או 'מוסלמי'' ,אירופאי' או 'אסיאתי'...יש לזה פאן
'דמוקרטי' או לא' ,מדעי' או לא .הסינים ,הבבלים ,הפרסים ,המצרים ,היוונים והרומאים היו לזמנם פאר התרבות (כשהאירופאים
"ירדו מהעצים") .הגלגל נע קדימה .בחברות דמוקרטיות לכשרונות יש סיכוי ("היזהרו בבני עניים") ובדיקטטורות למיניהן (שיבטיות
או דתיות) אין .בסין ודרום -קוריאה לא מדברים על קיפוח ה'מזרח' אלא באים ללמוד מהמערב (במיוחד מהעם היהודי) איך 'עושים'
את זה .הפלשתינאים (שגם הם במקופחים ,במיוחד בשטחים המוחזקים) לא מתלוננים 'אכלו לי' הם לומדים את 'המעשה הציוני' כדי
להצליח ולגבור על יריביהם (שאני נימנה עימם).

12-3-2015 http://www.themarker.com/news/1.2587416
[" ]5אי אפשר לדבר על עוני בלי לדבר על חינוך ותעסוקה" :כמי שיזם (יחד עם מרדכי בר-און) את הגשת התקציב האלטרניטיבי
הראשון (למיטב ידיעתי) מטעם רץ לכנסת ,ברצוני להעיר כי 'עוני' אינו בעייה של תקציב מדינה (שהוא כלי ביצוע של הממשלה
בבואה למשול) אלא בעייה של בעלות על משאבים .בקפיטליזם הבעלות פרטית (ולכן טייקונים יוצרים עוני) ובסוציאליזם הבעלות
ציבורית (ולכן הממשל לא יעיל) ,בשתי הצורות יש כשלים והנסיון ההיסטורי מראה כי רק מיזוג בין השניים עובד ויעיל  -כלכלה
מעורבת .על מה המפלגה (במקרה זה מרצ) מסכימה לבעלות פרטית או ציבורית צריכה התכנית להיכתב.

בן תמרי – תגובות 1
לתגובה 4
חוק הדיור הציבורי :השגו של רן כהן בחוק הדיור הציבורי הביא כליה על הדיור הציבורי (שלא באשמתו) .מאחר והליכוד (במיוחד
מצד ביבי והצד הליברלי של הליכוד) לא מאמינים ביעילות הממשלה בטיפול ברכוש ציבורי מרבית הדירות נמכרו לדייריהם (בחזקת
"צדק חברתי" ) אולם בתמורה שנתקבלה לא ניקנו דירות חדשות לדיור הציבורי .העזרה בדיור הומרה לתמיכה כספית .ללמדך
ש"חכמת-השלטון" היא לא בדיוק הצד החזק של מרצ.
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12-3-2015 http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-467149
למיטב ידיעתי (לא הצלחתי לאתר איום איראני ישיר) איראן מאיימת על ישראל רק כתגובה לאיומי ישראל לתקיפתה .חירחור ריב
ומדון בין עמים הוא מ"מעלותיו" של בנימין נתניהו ,רק לפני זמן מה היינו חברים של האיראנים והתורכים .ואני שואל :מה קרה?
האם גם האמריקאים יצטרפו בקרוב ל"אויבנו".

תגובה לסרטון של אריה מכלוף דרעי 13-3-2015 https://www.facebook.com/DeryArye?pnref=story
ש"ס ככפפה למזרחים ,המזרח ים כגרביים לש"ס .זה יבטיח את בכיינותם לעוד דור / .למה להצביע ש"ס ? מה יש לה לתרום לניהול
המדינה / ,מה היא מתכוונת לעשות בכלכלה (חוץ מלחלק תופינים למזרחים ,שהיום נקראים 'שקופים' / ) .מה כוונתה ביום בואם
לשלטון לבצע בחינוך ,בבריאות ובתרבות (חוץ מלבנות מחדש א ת השטטל שהורינו עזבו בגולה) / .את פועלם (כי רב) ראינו בהיותם
במשרד הדתות ,השיכון והפנים / .מה שש"ס מציע זה 'חרדים' במבטא ספרדי  -ולעניות דעתי זה פשוט לא מספיק / .טענות קיפוח
(שמעלה ש"ס ו'הקשת-הדמוקרטית-המזרחית') פותרים בדמוקרטיה באמצעות לובי ולא מפלגה שבתנאים מסויימים עומדת למרותה
צבא ומשטרה .כנראה שגב' גודלה מאיר צדקה" :הם לא נחמדים" במיוחד כשהם אינטלקטואלים.

18-3-2015 https://www.facebook.com/noam.fathi
לנועם פאטי :החמצת את העיקר; הבחירות לא היו בין ביבי לבוז'י ,לא בין הליכוד למחנה-הציוני ,לא בין מחנה השמאל למחנה
הימין ,הבחירות היו 'לאן פניה של ישראל' :להיות 'שטעטל' כשאיפת מחנה הימין ובני בריתם הדתיים ,או להיות 'קיבוץ' כשאיפת
מחנה השמאל ובני בריתם הליברלים .מי יודע להפסיד ראינו במלחמות-לבנון ( 1ו )2-ומבצעי עזה (שהאחרון בהם צוק-איתן).

18-3-2015 https://www.facebook.com/HanochDaum/posts/902801316408229
" זה כל הסיפור"? הסיפור הוא הפחדה והסתה ,הפחדה והסתה ,הפחדה והסתה  ...,התחיל בפרס ישראל ובאיראנים ונגמר בלהפיל
ראש-ממשלה וערבים (כפי שהיו פעם מפחידים ב'יהודים' ) .רק בשביל האצבעות שתקע לאובמה קיבל שני מנדטים בונוס  -כי אין
עליו "ביבי מלך ישראל" .מצביעיו  -עניים וחבריו  -עשירים .נחמה קטנה יש לנו ,את כוחו העודף גזל מאחיו בנט (המתנחלים)
משותפו ליברמן (הפטריוטים) וממומלצו כחלון (התמימים שמבטיחים ל"טפל" בחברים שלו).
לנופר כץ חביב ..." :אנשים נחמדים" ,סליחה גברתי ,אילולא ההסתה וההפחדה בערבים ואיראנים עליך (היה מי שהפחיד ב'יהודים'
עליך) ה'קיסר' היה חוזר לקיסריה .מי שמושמץ בישראל מימי בגין הם ה"אשכנזים" ובמיוחד "בעלי הברכות  -הקיבוצניקים".
תתעוררי גבירתי כי אחרת תמצאי שהגולה-השטעטל שהציונים ברחו ממנה נבנית מחדש בישראל ע"י המכונים על ידך "אנשים
נחמדים"  -סליחה על הבוטות ,אני חי ביניהם.
לדעתי יש כ 5-מנדטים "צפים" שכל בחירות נודדות (כצ יפרים) ל'עץ' אחר ,ובלתי ניתן לפענח אותם .הפעם הם נדדו מלפיד לכחלון
וחלקם בעיקבות זעקות הגאוולד של נתניהו חזרו לכור מחצבתם.
לנתן מלסה" :רוב העם כ 80%-לא חושב כמותם" ,איני יודע אם אתה צודק בעניין  ,80%אחרי הכל  60%מהתקשורת היא ימנית
(להוציא בנושא ביבי שעיתונו "ישראל היום" גוזל את פרנסתם בעזרת בתי ההימורים של אדלסון) ,אבל דבריך מזכירים לי את דברי
בן -גוריון שבאו אליו עם אמרה דומה לשלך הוא ענה" :איני יודע מה העם רוצה ,אני יודע מה העם צריך" .לו העיתונות החופשית לא
הייתה כותבת מה שהעם מעוניין לקרוא היא לא הי יתה ניקנית .להוציא "ישראל היום" שמחולק חינם ולא עומד למבחן החשיבה
ומרשה לעצמו לשטוף את דעת הקוראים ש"ביבי הוא מלך ישראל" .בערוצי הטלוויזיה 11 :כפוף למשרד ראש הממשלה 22 ,ו10-
כפופים למפרסמים.
לסיגל אלון :לדעתי יש כ 5-מנדטים "צפים" שכל בחירות נודדות (כציפרים) ל'עץ' אחר ,ובלתי ניתן לפענח אותם .הפעם הם נדדו
מלפיד לכחלון וחלקם בעיקבות זעקות הגאוולד של נתניהו חזרו לכור מחצבתם .
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19-3-2015 http://www.israelhayom.co.il/opinion/267655
"רק כְּ דֵ י לְּ הָ בִ ין שֶׁ ֲאנִי ִאשָ ה ִמז ְָּרחִ ית" ,מי זה "השבט הלבן"? בנימין נתניהו (שחבריו עשירים ומצביעיו עניים) שייך
לאפרת ג'רופיַ :
אליו ,או לא?
"חצי העם היהודי המודר והמנושל זה עשורים ארוכים ",...שכחת שאהובם (ממנחם בגין ועד בנימין נתניהו) בשלטון (כמעט רצוף)
מ?1977-
ממשלת ימין היא רבת השגים ,קיראי בעמוד הבא  , 39זאב ז'בוטינסקי על ההשגים הנפלאים של "השבט הליכודי" מדוע להתלונן?
אבל אני מבין שלשיטת "חצי העם היהודי" שאת מדברת בשמו' :הליכוד הוא ההבנה והטוב והמחנה-הציוני הוא ההתנשאות והרע'.
לא ,פוליטיקה היא לא "רחשי לב" היא מאבק על משאבים ,שאת וחבריך טוענים שלא נתנו לכם מספיק מהם ("כן ,אני ,המזרחית
שאכלו לה ושתו לה ובכל זאת הצביעה מרצ") כמצביע רצ (לשעבר) אני סבור שכאשר במשק יש הפרטות מסיביות ,עובדי קבלן,
מעמד בינוני נמוך שלא מתחיל לגמור את החודש (כדברי אריה מכלוף דרעי) ומ עמד ביניים שלא גומר את החודש ,...הצבעה למרצ
היא החלשת המאבק לחברה צודקת (ואיני מתכוון ל"צדק חלוקתי" נוסח הקשת הדמוקרטית המזרחית שהמליצו להצביע ש"ס הלא-
מתנשאת).
מאחר ואת מאשימה את שכמותי בהתנשאות אנצל אותה ואומר לך :הליכוד זה הכלאה של חרות והליברלים :הראשונים שיבשו את
דעתכם והשניים רוקנו את כיסיכם.

19-3-2015 https://www.facebook.com/ben.tamari.9
לגב' לוסי אהריש שלום .בתגובה לדבריך בדבר "השמאל החי בללהלנד" .מה שעברה גרמניה (תחת היטלר) ,מה שעברה רוסיה (תחת
סטלין) ומה שעברה סין (מהפכת התרבות תחת מאו טסה טונג) ישראל נידונה עתה לעבור .זה לא 'מלחמה' בין אשכנזים למזרחים ,בין
מרכז לפריפריה ,בין שמאל לימין ,בין יהודים לערבים ,...ככה נוח לימין להציג זאת כדי לגרוף את קולותיהם בקלפי .זו מלחמה בין
העם הפשוט לבין משכיליו .ויריב לוין הכריז זאת בגאון אתמול "נתחיל לשלוט" הוא אומר .האפיזודה של "פרס-ישראל" לא הייתה
מקרית ,היא הייתה יריית הפתיחה של שליט המפחד מיריביו .בכל מדינה יש עימותים חברתיים שעיקרם שליטה במשאבי אומה ,אך
הסתה נגד יריבים פוליטיים (שהובילה לרצח ראש-ממשלה בעבר) ותוביל לרצח של מי מהאינטיליגנציה (כבר שמו מטען חבלה
בביתו של 'פרופסור') אופיינית למגאלומנים .התחיל בזה מנחם בגין (ראש-ממשלה) שהתנצח מול דודו טופז (אזרח יריב שאמר דבר
שטות) בכיכר העיר והמשיך זאת בנימין נתניהו (ראש-ממשלה) מול יאיר גרבוז (אזרח יריב שאמר דבר הבל) .אבל להבדיל ממנחם
בגין שאמר "יש שופטים בירושלים" אני עדיין מצפה מבנימין נתניהו לאמור דבר דומה המעיד שהוא מכבד את החוק .את ה'טיפוס'
של התקשורת על בנימין נתניהו (ותומכיו) הוא הרוויח במעשיו ובדבריו ,ותגובתו הפוליטית למני נפתלי לתביעתו בבית הדין לעבודה
מעידה על כך .למזלנו אנו ארץ קטנה וניתן ל"כבות" את האש מיד אך חשוב להבין שאנו (כולנו) לא מחוסנים מתופעות קשות
ושליטים מסיתים  -זה קרה ועלול לקרות גם לנו.
19-3-2015 https://www.facebook.com/ymishaly
יעל משאלי" :כואב להם בדמוקרטיה .זאת האמת .כל רקיעות הרגליים והמקלדות ,כל האכזבה ,כל הקללות ,כל ה'לא לתת' ,התסכול,
הייאוש ,הרצון להגר ולהתאבד  -הכל זה כי הם לא סובלים דמוקרטיה .כל קול שווה .את זה הם לא יכולים לסבול .עניים ,פריפריה,
מזרחים ,דרומ ים ,שכונות ועיירות פיתוח ...דתיים ,מתנחלים ,חרדים ,כל אלה שלא רואים ושומעים בעולם הוירטואלי שלהם...
משגע אותם שבסוף בסוף ,בקלפי ,הקול של אלה שווה לקול שלהם .כל קול שווה! זה מה שמשגע אותם .הדמוקרטיה כואבת להם.
יעשו ימי זכרון לרבין כמה שיעשו ,יחלקו פרסי ישראל כמה שיחלקו ,יקבעו קב"א לחיילים כמו שיקבעו ,ירשמו בטאבו את בית-
המשפט-העליון ....אבל יום אחרי הבחירות יהיה בשבילם יום השואה .רק כי כל קול שווה .דמוקרטיה .את זה באמת הם פשוט לא
יכולים לסבול.
בן תמרי :לא הדמוקרטיה כואבת ,כואב שבראש הליכוד נבחר אדם ,שחבריו עשירים ומצביעיו עניים ,וחסידיו מאמינים שיביא
ביטחון כשהוא מביא לאסון .הליכוד מורכב מחירות וליברלים :הראשונים שיבשו את דעתם והשניים רוקנו את כיסם של תומכיהם.
אבל את צודקת בדמוקרטיה יש ייצוג שווה לעני ולעשיר ,למשכיל ולהדיוט ולהזכירך היה זה המחנה הסוציאל-דמוקרטי שייסד כך את
המדינה .אבל מעז יצא מתוק ,כשבנימין נתניהו יקים את המדינה הפלסטינית  -בלחץ האומות  -איש לא ירצח אותו.

בן תמרי – תגובות 1

77 www.bentamari.com

19-3-2015
https://www.facebook.com/haydn.joseph.9?fref=nf
לעידן גילו  :קראתי את דברי המשורר המבקש לשרוף את שירי רעהו ,והנה ציטוט מדבריו" :שזרקו יותר מחצי מדינה על סמך
מוצאם האתני לעיירות פיתוח " מילא ששירים טובים הוא לא יודע לכתוב ,אבל לפני שהוא מסית (כחבריו האחרים מהקשת
הדמוקרטית המזרחית) לפחות שיעשה שיעורי בית" .זרקו" "לשרוף" ,...זה הסגנון וזה האיש .הבחירה של הישראלים היא או לבנות
את ישראל כ"קיבוץ" או כ"שטטל" .הציונים (ואני ביניהם) מעדיפים "קיבוץ" החרדים האשכנזים ואחיהם הש"סניקים המזרחים
מעדיפים "שטטל" .אבי החליף את שמו לשם עיברי-ישראלי בגאווה  -נפטרנו מהגול ה ,אצל ידידך רועי חסן (ומנהיגו מכלוף) החלפת
שם מהגולה (ממנה עלו ,ועד כמה שידוע לי  -לא בכפייה) זה סימן לכפייה אשכנאצית על "זרוקי עיירות הפיתוח ' -המזרחים'" .ככה
לא בונים מדינה.
"מפא"יניקים יקרים"? אתה מדבר בשחצנות על מפא"יניקים ,כולל המרוססים והמוסללים ,שבנו את המדינה .ברצוני להבין (אני
"מפא"יניק) מדוע אתה (מהתמונה נראה לי שאתה צעיר ממני) מתעב אותי? גם את בנימין נתניהו ובנימין בגין שמוצאם האתני,
תאריך לידתם ושמם דומה לשלי ,אתה מתעב או שמא אתה מתעב רק מצביעי שמאל (מהבוגדים כמוני) כי אתה איש ימין
(מהפטריוטים) או איש מרכז (מהון-שלטון).

19-3-2015 http://www.israelhayom.co.il/opinion/267655
"רק כְּ דֵ י ְּלהָ בִ ין שֶׁ ֲאנִי ִאשָ ה ִמז ְָּרחִ ית"
בוקר טוב גב' אפרת ג'רופיַ :
מי זה "השבט הלבן"?  -בנימין נתניהו ,שחבריו עשירים ומצביעיו עניים ,שייך אליו או לא?
"חצי העם היהודי המודר והמנושל זה עשורים ארוכים ",..שכחת שאהובם ,ממנחם בגין ועד בנימין נתניהו בשלטון כמעט רצוף מ-
?1977
"ממשלת ימין היא רבת השגים" קיראי בעמוד הבא  , 39זאב ז'בוטינסקי על ההשגים הנפלאים של "השבט הליכודי" מדוע להתלונן?
אבל אני מבין שלשיטת "חצי העם היהודי" שאת מדברת בשמו :שהליכוד הוא ההבנה והטוב והמחנה-הציוני הוא ההתנשאות והרע.
לא ,פוליטיקה היא לא "רחשי לב" היא מאבק על משאבים ,שאת וחבריך טוענים שלא נתנו לכם מספיק מהם ("כן ,אני ,המזרחית
שאכלו לה ושתו לה ובכל זאת הצביעה מרצ") כמצביע רצ (לשעבר) אני סבור שכאשר במשק יש הפרטות מסיביות ,עובדי קבלן,
מעמד בינוני נמוך שלא מתחיל לגמור את החודש (כדברי אריה מכלוף דרעי) ומעמד ביניים שלא גומר את החודש ,...הצבעה למרצ
היא החלשת המאבק לחברה צודקת (ואיני מתכוון ל"צדק חלוקתי" נוסח הקשת-הדמוקרטית-המזרחית שהמליצו להצביע ש"ס הלא-
מתנשאת).
מאחר ואת מאשימה את שכמותי בהתנשאות אנצל אותה ואומר לך :הליכוד זה הכלאה של חרות והליברלים ,החרותניקים שיבשו את
דעתכם והליברלים רוקנו את כיסיכם.

19-3-2015 https://www.facebook.com/ymishaly
לא הדמוקרטיה כואבת ,כואב שבראש הליכוד נבחר אדם ,שחבריו עשירים ומצביעיו עניים ,וחסידיו מאמינים שיביא ביטחון כשהוא
מביא לאסון .הליכוד מורכב מחירות וליברלים :הראשונים שיבשו את דעתם והשניים רוקנו את כיסם של תומכיהם.
אבל את צודקת בדמוקרטיה יש ייצוג שווה לעני ולעשיר ,למשכיל ולהדיוט ולהזכירך היה זה המחנה הסוציאליסטי-דמוקרטי שייסד
כך את המדינה.
אבל מעז יצא מתוק ,כשבנימין נתניהו יקים את המדינה הפלסטינית  -בלחץ האומות  -איש לא ירצח אותו (אני מקווה).

&https://www.facebook.com/haydn.joseph.9/posts/10152835663032523?comment_id=10152837145867523
19-3-2015 notif_t=feed_comment_reply
לעידן גילו  :קראתי את דברי המשורר המבקש לשרוף את שירי רעהו ,והנה ציטוט מדבריו" :שזרקו יותר מחצי מדינה על סמך
מוצאם האתני לעיירות פיתוח" מילא ששירים טובים הוא לא יודע לכתוב ,אבל לפני שהוא מסית (כחבריו האחרים מהקשת
הדמוקרטית המזרחית) לפחות שיעשה שיעורי בית" .זרקו" "לשרוף" ,...זה הסגנון וזה האיש.
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הבחירה של הישראלים היא או לבנות את ישראל כ'קיבוץ' או כ'שטעטל' .הציונים (ואני ביניהם) מעדיפים 'קיבוץ' החרדים האשכנזים
ואחיהם הש"סניקים המזרחים מעדיפים 'שטעטל'.
אבי החליף את שמו לשם עיברי-ישראלי בגאווה  -נפטרנו מהגולה .אצל ידידך רועי חסן (ומנהיגיו מכלוף וסיבוני) החלפת שם
מהגולה (ממנה עלו ,ועד כמה שידוע לי  -לא בכפייה) זה סימן לכפייה אשכנאצית על "זרוקי עיירות הפיתוח ' -המזרחים' ".
ככה לא בונים מדינה.

19-3-2015 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2595016
בנימין נתניהו (שרואה עצמו כצ'רצ'יל) טועה בגדול ,אנו רואים איך מעצמת-העל מתחילה להחליף בת-ברית במזרח התיכון מישראל
(עם של  8מיליון) לאיראן (עם של  80מיליון) כדי להילחם בסכנה הגדולה  -האומה האיסלאמית שמתהווה לנגד עינינו.
אנו צריכים להשלים עם איראן (כבשנות ה 60-של המאה הקודמת) ולכרות ברית עימה תוך הענות לפלסטינאים שתאפשר ברית זו,
האלטרנטיבה :לבקש מעצמת-על חדשה  -סין  -לתת לנו הגנה.

20-3-2015 https://www.facebook.com/iritlinur/posts/764057787045357
לעירית לינור :סליחה שאני מקלקל לך את החגיגה .בגרמניה של  1935מנהיגם נחשב איש השלום (ולכן הסכימו לקיים אולימיפידה
ב .)1936-איש לא העלה בדעתו מה מתרחש מתחת לפני השטח ,הכסף נשפך כמים לבניית אוטוסטרדות וכיו"ב .קיראי מה כותבים
יהודי הגולה על מצבנו הגיאו-אסטרטגי .מצביעיו חזרו אליו לא רק בגלל הגוואלד ("ערבים עלינו") אלא בגלל האשלייה שהוא 'גיבור
מלך ישראל' היכול לאובמה והאיראנים כאחד .את החשבון כולנו נשלם בבוא העת (גם הם שילמו)

20-3-2015 https://www.facebook.com/video.php?v=903685352986492
לחנוך דאום :אל תדאג מר חנוך דאום (מתוקשלי) ביבי כבר דואג שלא נתקיים עוד  300שנה .גולדה מאיר סרבה להחזרת סיני
וכמעט הלך (לפי דברי דיין) הבית השלישי ,בנימין נתניהו מסרב לדבר עם הפלשתינאים (כל פעם יש לו 'סיפור' חדש שבדיעבד יהיה
מטופש) והפעם כנראה נהיה לבד .אם נשרוד  -לא אתה ולא אני נתעניין בבחירות .בשל אנשים כמוך (הבטוחים בכוחם (הדל)
ומתגרים באומות עולם) כבר הפסדנו פעמיים את הבית .לא בכל מקום מתק-השפתיים שאתה מתאפיין בו מתאים .אתה וחבריך
(המתנחלים ותומכיהם) מזכירים 'בעלים-מכים' שאומרים "אבל זה מרוב אהבה (לארץ ישראל)" .וזה כרגע ,עוד לא דיברנו על ענייני
כלכלה שבה ללא סחר בינלאומי אין לנו תקומה ,ובזכותו של ביבי ישראל ולא איראן תמצא עצמה תחת סנקציות .שיהיה לך יום מתוק
כדבש .ואל תשכח להביא סרטון מידידך הלא-מתנשאים ,כדי שאוכל ללמוד צניעות ולהגיע לשלטון בעוד (לפחות)  30שנה.
20-3-2015
https://www.facebook.com/yonicohenidovofficial/posts/2324765037662242
ליוני כהן יידוב :כל מה שכתבת נכון ,אבל אחד כמוני (מ"המתנשאים") חושב ורואה אחרת את דמותו של בנימין נתניהו (ביבי):
המנהיג שרוצה להידמות לצ'רצ'יל אך מתנהג כיריבו (ביחסו למיעוטים ויריבים פוליטיים ,מזלנו שאנו ארץ קטנה וגם הלהבה שהוא
מצית תהיה קטנה).

https://www.facebook.com/amchbur/posts/10153088704622931?fref=nf&pnref=story
חבר יקר בימין :שרוב העם ימין  -גם אני יודע .שרוב העם לא מאמין ובוטח בערבים  -גם אני לא.

21-3-2015

השאלה היא אם בנימין (ביבי) נתניהו הוא התשובה למצב המסובך שבו אנו נתונים?  -עם קטן ( 8מיליון בהנחה שהמיעוט הערבי
לפחות ישאר נייטרלי בעת צרה) שחי בחסדי המעצמה החזקה (נכון להיום) שצריך לנווט עצמו בין עמים הגדולים ממנו .ההבדל בין
הימין לשמאל בנושא נתניהו הוא אם יש באמתחתו תשובה נאותה למצבנו.
לדעתי :הוא מוכר אשליות (קוסם) ,לדעתכם :הוא לפחות צ'רצ'יל חדש (על אף שהוא מתנהג כיריבו) .לזרז את המעצמה החזקה
להחליף בן-ברית במזרח התיכון מישראל (עם של  8מיליון) לאיראן (עם של  80מיליון) ,בהליכתו לקונגרס ,תוך אמירה שאו-טו-טו
הנשיא השחור יוחלף ,היא טעות ,טיפשות במקרה הטוב וטרגדיה לעמו במקרה הרע.
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אתה מכנה את התזוזה האמריקאית "הסכם 'צ'מברלין' " ,ככה נתניהו מציג זאת כי הוא רוצה להיות הצ'רצ'יל הבא ,אבל להשוות את
איראן לגרמניה הנאצית זו עוולה (אפילו שלגבינו הם אכן מהווים איום ולכן צריך לכרות עימם ברית שלום תמורת וויתור
לפלשתינאים) .נתניהו מדבר צ'רצ'יליאנית ועושה מעשה יריבו.
עוד לא דיברתי על כלכלה בה לקח נתניהו ממצביעיו (ושאינם ממצביעיו) את רכושם והעניקם לחבריו  -ההפרטה (שבחלקה מוצדקת)
שנתניהו וחסידיו כל כך מתגאים בה .וחרפת עובדי-הקבלן (שרובם ממצביעיו) פועל יוצא של שבירת העבודה המאורגנת (ראינו את
פועלי כי"ל  -איך הקוסם הפך את הצבעתם) .ואם עד עתה לא הייתי מספיק ברור אומר זאת בצורה מפורשת :נתניהו מוכר אשליות
כמו כל הקוסמים לפניו שהבטיחו :ירושלים מאוחדת לנצח (מישהוא אחר הסתפק באלף שנה).

22-3-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2594698#article-comments
 " Tamari attractor" :Tamari attractorהוא מושג שהורד מהוויקיפדיה (באנגלית) לאחר הצבעה .על אף שאני סבור שהוא
מושג חשוב במדע הכלכלה וניסיתי לשכנע (בדיון) שיום יבוא והוא יקבל מספיק ציטוטים (הקריטריון שעל פיו הוחלט להורידו)
וכדאי להשאירו  -הוחלט להורידו .לרגע לא חשבתי שההורדה מקורה בזה שאני זכר-ישראלי .היידע (והאל) הם עיוורי-צבעים.
הגדילה לכתוב חברה אחרת של כותבת המאמר כשכתבה שגוגל שונא "מזרחים".
לתגובה 1
" הטבע הוא לא פוליטיקלי קורקט" תודה על המשפט הנאה ,לטבע יש בעיות אחרות לפתור מהבעיות שיש לחברי/ות "הקשת
הדמוקרטית המזרחית".
לתגובה 6
מה שאתה מציע הוא הכלאה בין וויקיפדיה (אתר ליידע) לבין פייסבוק (אתר לאנשים).

22-3-2015 https://www.facebook.com/miri.regev.il?fref=nf
לח"כ מירי רגב :את טועה (לפי דעתי) הסקרים צדקו וראש הממשלה כבר לא כל כך מקובל כפי שהיה רוצה לחשוב .מה שכן קרה
הוא שבהבחינו במצבו הגיב בצורה האינטיליגנטית ביותר האפשרית למצבו ,והפך את חסרונו לייתרונו (פעולת)feedback -
באמצעות ה'אנדרדוג' וה'גוואלד' .עכשיו מבחנו האמיתי (ושלכם -ממשלתו) הגיע .הבעיות נשארו וכדי לפותרן הוא יצטרך להתכחש
להבטחותיו ולדבריו (שהיו המקור לניצחונו)  -במדיניות ,בכלכלה ובחברה  -ואז יגיע יום המבחן שמנחם בגין ואריאל שרון נאלצו
(בעל--כורחם) לעבור .אם הוא יצלח ,שמו ישמר במבחן הזמן.

https://www.facebook.com/AmitSegalNews/photos/a.633940203295653.1073741825.200552519967759/90
23-3-2015 1585476531123/?type=1
לעמית סגל :מה שאתה אומר " :התקשורת מלאה אנשים עם קשרים ולא כישורים" האם זה כולל אותך?.
מסופקני אם ערוצים מסחריים יכולים להרשות לעצמם קריטריון כזה לבחירת עובדים.
מימי מנחם בגין ועד בנימין נתניהו יש הסתה נגד האינטילגציה (באשר היא ,כי מספרה זעום בקלפי אך יבול ההסתה נגדה בקלפי כי
רב ,ה'מתנשאת' כדבריהם) .לא במקרה פתח בנימין נתניהו (ומנחם בגין שצבא ומשטרה לפקודתם השתלחו באמנים שדיברו בכיכר)
בפארסה של פרס-ישר אל את מסע הבחירות שלו בחזקת :הגדר את היריב/האויב לחסידיך.
איך אמר מי שאמר "אני שומע אינטילגציה אני מוציא את האקדח" .הסקרים צדקו ולכן נתניהו בכישרונו הפוליטי כי רב פתח
ב"גאוולד" ,ועתה עמו בגאוולד .המאבק בישראל בין המחנות הוא אם ישראל תהיה 'קיבוץ' כפי שרצה אברהם בורג או 'שטעטל' כפי
שרצה אביו .לצערי מרבית הגלויות מעדיפות 'שטעטל' .

23-3-2015 /https://www.facebook.com
למירי רגב" :השד העדתי יצא מהבקבוק במלוא הדרו וגזענותו"  -את וחבריך הוצאתם אותו מהבקבוק לצרכי בחירות ,ויש לכם 4
שנים להחזירו .אנחנו אולי לא מבינים (כמוך וכמו בנימין נתניהו) בפוליטיקה אך גם אנו למדנו היסטוריה .הציונות זה לבנות מדינה
כ'קיבוץ' על אדני צדק ,שוויון ויעילות ,ה"לא-מתנשאים" (קרי הליכוד ותומכיו) רוצים לבנות מדינה כ'שטעטל'  ---זה כל הסיפור על
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רגל אחת .אבי החליף שמו בגאווה בהיותו ציוני ,ה"לא-מתנשאים" נאלצו על ידי האשכנאצים להחליף שמם לאחר שרוססו על ידם.
'קיבוץ' או 'שטעטל' מי ינצח?

24-3-2015 https://www.facebook.com/Peretz.Amir/posts/876595009070498?fref=nf&pnref=story
לעמיר פרץ :בוזגלו נגד ( )vsחצרוני :הדו-שיח ההזוי הזה התחיל באמירתה של גב' בוזגלו "אתא פאשיסט ,גזען ועלוב-נפש" ,כנראה
הכירה את האיש וידעה שזה ידליק אותו  -ואכן הוא נ דלק .את זה אמרה כתגובה לאמירתו שיש לשנות את חוק השבות (אפילו שאמר
זאת בשפה נלוזה) .אני מתפלא על תוכניות המלל למיניהן (ברדיו ובטלוויזיה) שאינן מחתימות את המוזמנים שאין לנבל פה ולהעליב
איש את רעהו .לדעתי על המנחים היה להשתלט על הדיון עם ניבול הפה הראשון  -והוא שייך לגב' בוזגלו.
אני מבין מדבריך שלגב' בוזגלו מותר לגדף ולבן שיחה אסור לענות באותו מטבע  -ואפילו "אתה היטלר" הטיחה בו גב' בוזגלו.
הגברת שכחה שהיטלר היה מנהיג פוליטי ולא אדם מהרחוב כפרופ' חצרוני (שלא לדבר על השימוש הנלוז והלא-לעניין שעשתה
במילה גזענות)  .אני מבין מהעיתונות שהמפכ"ל דנינו יורה לחקור את השפה המליצית שהטיח פרופ' חצרוני בגב' בוזגלו כי ידוע
שאסור לדבר בשפה מטאפורית כלפי אנשים רגישים .אני מצפה שתוקיע גם כל אדם שמחשבות "בוזגליות" שכאלה מתרוצצות
במוחו.

24-3-2015
https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan/posts/640748549386342?fref=nf
לגלית דיסטאל :סליחה שאני מקלקל לך את חגיגת-המגיבים" ,לא שונאים את אחינו חובשי הכיפות ,לא שונאים את אחינו החרדים,
לא שונאים את אחינו האשכנזים ",...את כותבת בתגובתך ואת פשוט לא נוגעת בעצם הדברים (לדעתי לפחות) שעליהם הוא דיבר.
אין מדובר כאן על תרבות "נישוקי קמיעות ( " ,...גם אבי עלה למירון בלג-בעומר) וכיו"ב ,אלא לאן פני המדינה? קפיטליזם-לאומני-
דתי (בראשות הליכוד שנתניהו כיום בראשו) או סוציאל-דמוקרטיה (בראשות המחנה-הציוני שהרצוג כיום בראשו) .או בצורה
מקוצרת האם ישראל תהיה כ'שטעטל' אותה עזבו אבותינו (אשכנזים ומזרחים כאחד) או 'קיבוץ' אותם הקימו החלוצים-הציונים
(אשכנזים ומזרחים כאחד) .כ ל ארצות אירופה עברו מאבקים חברתיים מסוג זה מאז ימי הביניים (וגם שפכו דם) .אין זה סוד (ועל כך
דיבר יאיר גרבוז) שענייני דת הושארו על ידי הליכוד (ולצערי הרב גם ע"י המערך) למפלגות הדתיות (אגודה וש"ס) ואנו עדים
לתופעות קשות בגיוס ,בענייני כפייה דתית ,בדיני אישות ,בתי-דין רבניים וכדומה ,כי רצונם שישראל תהיה כשטעטל ,כמאה שערים
וכבני-ברק .ענייני כלכלה ניתנו ע"י חרות לליברלים ויחד עם ההפרטה  -נימכרה המדינה לטייקונים .הליברלים והדתיים איפשרו
לחרות (בברית הבלתי קדושה בין לאומנות-הון-ודת) להתנחל לשטחים לא-לנו .על זה דיבר (למיטב הבנתי) יאיר גרבוז (לצערי
גרבוז וחצרוני הם עילגי-לשון בדברם לפני קהל ומכשלה יצאה מפיהם) .לא פלא שבנימין נתניהו לא דיבר ולו מילה אחת בכל
הקמפיין שלו על הנאמר לעיל :לאן הוא מוביל אותנו?  -בתרבות ו בחברה ,בכלכלה ובביטחון .זה משום שהוא יודע שאת קהל בוחריו
מניע רק שנאה למפא"י (שבהנהגתה ניבנתה המדינה) ובוז ל'מתנשאים' (ה'אינטילגנציה' קוראים להם במרבית הארצות ,ללמדך 'עמך-
ישראל' מול 'החושבים עצמם לחכמים') .לכן חיפשו בנרות 'אמירות לא מוצלחות' .התחיל בזה מנחם בגין (בעזרת בן-אהרון) עם
הצ'חצ'חים של דודו טופז ומסיים זאת בנימין נתניהו (שהתחיל את הקמפיין ב'פרס-ישראל' שבו שאל למה אין ייצוג ל )...עם יאיר
גרבוז תוך העצמת משפטו שהפך מ"מנשקי-קמעות" ל"מנשקי-מזוזות" (לפחות מנחם בגין קרא מהכתב את ה"צ'חצ'חים" ואילו בנימין
נתניהו חזר בע"פ עם שגיאה ציטוטית  -ולא במקרה) .אם את אוהבת אותנו (ואת עצמך ,והרי את לפחות "לא שונאת )"...זה מה
שצריך להדא יג אותך ואת כולנו :יהודים וערבים ,אשכנזים ומזרחים ,חילוניים ודתיים ,נשים וגברים ,הורים וילדים :לאן פני ישראל?
לא חשוב מה אומר אמן על במה .חשוב מה אומר ראש-ממשלה  -והוא לא אומר כלום !!!

25-3-2015 https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan
ליהודה לוי וגלית אטבריאן ; עוד לא שמעתי או קראתי לאן ההרפתקאה המסוכנת אליה מוביל הימין (שנעשה מבחירות לבחירות
יותר קיצוני ומסוכן) מובילה .ההיסטוריה האנושית (להוציא השוויצים שנלחמו  400שנה להכרה בעצמאותם) מעידה שאצל עמים
קטנים (שקופצים מעל הפופיק) הדברים מסתיימים באובדן העצמאות .כבר היה לנו בר-כוכבא אחד (ולדעתי ,ולדעת חברי זה מספיק)
ואנו יודעים איך זה הסתיים .השמאל אומר שאם מתחילים כך (שפי שנתניהו אירגן את הבחירות) בהסתברות די גבוהה זה נגמר רע.
וזה יגמר רע משום שכשנתניהו ירצה לחזור לדרך המלך הוא ימצא עצמו שבוי אצל תומכיו מימין .עמים רבים חוו מלחמות אחים על
פחות ממה שקורה אצלנו היום .לצערי כל המחנה הימני-מתון התפורר ואין מי שיקרא לראש-הממשלה הנבחר לפקוח עיניו (אולי
הנשיא ריבלין אחרון הצדיקים) .אם הנכם מפחדים מאמנים  -יבוא יום ותגרשו אותם .דבריו של גפן אינה "בריונות מילולית אלימה
ונוראה" אלא דעתו ותחושתו של אדם (שאיש לא סר למרותו) על מצבו בייקום לאחר ארוע טרואומטי שעבר .ראש-ממשלה (בעל
שררה) שלפקודתו שב"כ ,משטרה וצבא האומר על יריביו מה שאומר  -זו "בריונות מילולית אלימה ונוראה" .היום הוא אומר  -ומחר
הוא (או מי מתומכיו) עושה .
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26-3-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2599702
[ ]17קיבוץ או שטעטל :סבורני כי מן הראוי לחדד את דבריך.
לאחר  67שנות קיום ,ישראל מגיעה להצטלבות שבה עליה להכריע אם תהיה כקיבוץ או כשטעטל ממנה ברחו והיגרו הורינו .אתה
קורא לזה "היסטוריה יהודית" ,כשעובדיה יוסף קרא "החזירו עטרה ליושנה" הוא לא התכוון שניבנה מדינה מודרנית עם מדע ,תרבות
וכלכלה .הוא התכוון תחזירו את ה'שטעטל' כבני-ברק ומאה-שערים ואת עולם התורה והישיבות ,ואכן ש"ס ניבנתה כתואם המזרחי
ל'אגודה' בצלמם ובדמותם (אפילו בלבוש).
אנשים כמוני ,הרוצים את ישראל כ'קיבוץ'  ,סבורים שהגיע הזמן להפריד בין דת ומדינה .יהיה לנו גם דת ,גם מדע ,גם תרבות ,גם
כלכלה וגם ביטחון .זו הערובה לקיומה של ישראל .ה'שטעטל' יהפוך את ישראל לגולה נוספת בפיקוחו של סולטן כלשהוא .בנימין
נתניהו בחושיו הפוליטיים הפך את נושא הבחירות ל"הם" (ה'מתנשאים' ,ה'אינטיליגנציה' וה'בוגדים') ו"אנחנו" (ה'עמחה-ישראל',
'מנשקי המזוזות' וה'פטריוטים') .זה החל בפרס-ישראל שהתלונן על אי-ייצוג העמחה-ישראל בשיפוט הראויים לקבלת הפרס,
והסתיים בסילוף דברי אמן על במה .כשזה לא הספיק (כי הסקרים הראו שוויון) הוא חיזק את רוח הפטריוטים ב"ערבים
באוטובוסים".

26-3-2015 https://www.facebook.com/efrat.shapira.1
לשלי אלקיים' :מזרחים' מול 'אשכנזים'  -איני מאמין שאני עוסק בדיאלוג של מזרחים מול אשכנזים שהוא מופרך מעיקרו .אלו
מושגים שהומצאו ע"י פוליטקאים לצרכי בחירות ,ולצערי אנו (ההמונים) ניגררים אחריהם מאז  .1948לטעמי (וכל מילותי כוונו
לכך) צריך להתייחס לבעיות החיים ולא לבעיות הדימוי (כבודן במקומם מונח) הבעייה היא לאן פני ישראל :לאחר  67שנות קיום,
ישראל מגיעה להצטלבות שבה עליה להכריע אם תהיה כ'קיבוץ' או כ'שטעטל' ממנה ברחו והיגרו הורינו .יש שקוראים לזה ציונות
מול ההי סטוריה היהודית ,כשעובדיה יוסף קרא "החזירו עטרה ליושנה" הוא לא התכוון שניבנה מדינה מודרנית עם מדע ,תרבות
וכלכלה .הוא התכוון :החזירו את השטעטל כבני-ברק ומאה-שערים ואת עולם התורה והישיבות ,ואכן ש"ס ניבנתה כתואם המזרחי
ל'אגודה' ו'דגל התורה' בצלמם ובדמותם (אפילו בלבוש)  .אנשים כמוני ,הרוצים את ישראל כ'קיבוץ' ,סבורים שהגיע הזמן להפריד
בין דת ומדינה .יהיה לנו גם דת ,גם מדע ,גם תרבות ,גם כלכלה וגם ביטחון .זו הערובה לקיומה של ישראל .ה'שטעטל' יהפוך את
ישראל לגולה נוספת בפיקוחו של 'סולטן' כלשהוא .בנימין נתניהו בחושיו הפוליטיים הפך את נושא הבחירות ל'הם' (ה'מתנשאים',
ה'אינטיליגנציה' וה'בוגדים') ו'אנחנו' ('עמחה-ישראל'' ,מנשקי המזוזות' וה'פטריוטים') .זה החל בפרס-ישראל שבו התלונן על אי-
ייצוג העמחה-ישראל בשיפוט הראויים לקבלת הפרס ,והסתיים בסילוף דברי אמן על במה .כשזה לא הספיק (כי הסקרים הראו
שוויון) הוא חיזק את רוח הפטריוטים ב"ערבים באוטובוסים" .לו אני מהקשת-הדמוקרטית-המזרחית שהמליצה כאריה מכלוף דרעי
על 'מזרחי מצביע מזרחי' הייתי מתנה זאת בכך שאריה מכלוף דרעי יבקש את משרד החינוך בו עוסקים במילים ורעיונות (כן ,גם
שולטים בוועדות פרס ישראל) ,ולא את משרד הפנים בו עוסקים בכספים ,כיבודים והקצאת משאבים.
לנאור שטיינברג :היטלר אכן היה פאשיסט ,לדידו ענייני אומה קודמים לכל השאר (פאשא = אומה ,בישראל קוראים לזרם המקדש
את האומה לפני הכל :לאומנים).
פרופ' חצרוני דיבר על תכולתו הרחבה מדי של חוק השבות (פוטין אמר לפני כ 15-שנה שנתנו לכ 10%-מעולי רוסיה התרי-יציאה
כדי להיפטר מהם ,והצד היהודי לא כל כך עניין אותם).
אתה יכול לא להסכים עם דעותיו (ואיני יודע מה הן) של חצרוני ,אך על פי הראיון עצמו אינך יכול להגיד שהוא פאשיסט.
מי שסבלה מ'הבנת הנקרא' בשידור הייתה גב' בוזגלו שרק חיכתה לרגע המתאים כדי להטיח בו "אתה פאשיסט ,גזען ועלוב נפש"
ביודעה (אני מניח) שזה יצית אותו .ולא בכדי עם הסת לקותו מהאולפן אמרה למראיין" :הנה השגת את הפרובוקציה" .לדעתי את זה
יש לחקור (לתשומת ליבו של המפכ"ל דנינו) :האם בשידורי טלוויזיה מתכננים 'אמבושים' לכל מיני תימהונים עבור רייטינג? .האם
אין חוק שימנע זאת?

26-3-2015
https://www.facebook.com/efrat.shapira.1
לאפרת שני שיטרית :מי הוא 'מומחה/ית מזרחי/ת'? פשוט מאוד :מי שהאמא שלו (המהדרין מוסיפים סבתא) מזרחית .וד"ר שלי
אלקיים (בדף של אפרת שני-שיטרית) מוסיפה" :מומחה מזרחי הוא אדם מזרחי במוצאו בתודעתו ,שפעיל משך שנים רבות למען
ציבור המזרחים הנרדף המושפל המולעג המוגחך והמדוכא ,ושמתוקף פעילותו התמחה בתחום והרינו מומחה".
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אני מבין שהיום אתם מסתפקים ב'תרבות' ומחר גם יהיו מומחה מזרחי למתמטיקה ,לכלכלה ,לרפואה ,לסוציולוגיה ,...כדי לבדוק את
וועדות פרס-ישראל .האם 'מזרחי' דוגל בבריאה (כאריה מכלוף דרעי) או באבולוציה (כמוני האשכנאצי)?
עד לאן אתם רוצים להגיע ????
תפסיקו להגחיך את עצמכם ולא תהיו מגוחכים.
מה אדם מהיישוב אמור להבין ב"ושמתוקף פעילותו התמחה בתחום והרינו מומחה".
חוץ משנאה מה אתם עוד מבשרים?
הבעיות שאתם מעלים הם בעיות אנושיות שאין להם צבע ,גזע ומין ובכל הארצות מתחבטים בהן :איך לארגן חברה אנושית שיהיה
בה צמיחה (כלכלית) וצדק (חברתי).

http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/685/256.html?fb_comment_id=979331135418340_980712638613523
26-3-2015 &comment_id=980712638613523#f3320c3562aada
לנאור שטיינברג :היטלר אכן היה פאשיסט ,לדידו ענייני אומה קודמים לכל השאר (פאשא = אומה ,בישראל קוראים לזרם המקדש
את האומה לפני הכל – לאומנים) .פרופ' אמיר חצרוני דיבר על תכולתו הרחבה מדי של חוק השבות (פוטין אמר לפני כ 15-שנה
שנתנו לכ 10%-מעולי רוסיה התרי-יציאה כדי להיפטר מהם ,והצד היהודי לא כל כך עניין אותם) .אתה יכול לא להסכים עם דעותיו
(ואיני יודע מה הן) של חצרוני ,אך על פי הראיון עצמו אינך יכול להגיד שהוא פאשיסט .מי שסבלה מ'הבנת הנקרא' בשידור הייתה
גב' בוזגלו שרק חיכתה לרגע המתאים כדי להטיח בו "אתה גזען ,פאשיסט ועלוב נפש" ביודעה (אני מניח) שזה יצית אותו .ולא בכדי
עם הסתלקותו מהאולפן אמרה למראיין הנה קיבלת את הפרובוקציה.
לנאור שטיינברג" :אדם כמוך המציג עצמו כמשכיל ומתקדם ,טורח לייצג עמדות נפסדות ונחותות כשל חצרוני"  .מעולם לא הצגתי
עצמי אלא כבן תמרי (להוציא בפייסבוק ואתרי ואתה מוזמן לגלוש בהם).
איני מייצג את עמדת חצרוני ואיני שותף להן .כל שרציתי לציין שעל פי מה שהיה ברב-שיח ההזוי בטלוויזיה נעשה לחצרוני עוולה
ע"י גב' בוזגלו והמראיינים (שכנראה ,אין לי ידיעה ברורה אלא השערה ,נידברו ביניהם מלכתחילה להשיג פרובוקציה) .המציאות
הפוליטית ומאבקי הבחירות הם כאלה שמאז ימי הצ'חצ'חים של דודו טופז ומנחם בגין עוסקים במה אמרו כל מיני אנשים 'מתנשאים'
על 'רגישים' כדי לקושש קולות .גב' בוזגלו לא התדיינה עם פרופ' חצרוני על טענתו (השנוייה במחלוקת ושנאמרה בשפה עילגת)
בדבר החוק ,אלא באה לשחק אותה 'בגין' ו'ביבי' באמירתה "מי הסמיך אותך .",...

28-3-2015 https://www.facebook.com/AlbertSuisa
להחזיר את אריה מכלוף דרעי למשרד הפנים זו פארסה ,חסידי '"מזרחי מצביע למזרחי" טוענים שהתודעה האשכנזית מגחיכה את
המזרחים ,הנה הצעה לפתרון הבעייה :שאריה מכלוף דרעי יבקש את משרד החינוך (שולטים בו על וועדות פרס ישראל).

http://www.haaretz.co.il/magazine/zifferland/.premium-1.2606803#article-comments
[ ]12ציפר צודק!  :קליגולה העניק פרס  -לסוסו ,כדי לאלף את חבריו (הסנטורים הרומאים).
נתניהו העניק פרס  -לארזו ,כדי לאלף את יריביו ('הבוגדים' האשכנזים).
אם ארז ביטון לא רוצה להיות כסוסו של קליגולה,
עליו למחות על האופן שבו קיבל את הפרס,
אם אכן נכונים דברי המחבר המלומד.
אין קול גם ל'ציפורים' ול'צפרדעים' – אז מה?

3-4-2015

בן תמרי – תגובות 1
תגובה 33
מדברי המחבר ברור שזה היה רצונו של ראש הממשלה ולכך כיוון בהתערבותו בפרס ישראל (ע"פ בני ציפר) .אם זה כך ונכון (ע"פ
בנימין נתניהו)  -איני יודע.
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כל שברצוני לבטא הוא את האבסורד שפוליטקאי (יהיה זה ראש-ממשלה ,שר-אוצר או כל בעל-שררה אחר) מרשה לעצמו להתערב
(במדינה דמוקרטית כפי שאנו מתיימרים להיות) בעניינים מקצועיים (שאנשי מקצוע מקדישים להם את חייהם  -ולכן נבחרים
כשופטים).
יש הבדל בין קליגולה ש"רוצה" לכבד את סוסו ,לבין "מינויו" כסנטור מכוח השררה .מה שכביכול התאים לקיסרות הרומאית עדיין
(אני מקווה) לא מתאים לנו.
ברור שאם הקשת-הדמוקרטית -המזרחית (שלה קורץ בני ציפר) תמשיך לתת את הטון :שייצוג ל'אנקורים' ול'זמירים' (בוועדות
שיפוט לקבלת הפרס ולמועמדים) חחששוובב מ'איכותן' ו'רמת-קולן' ב'שירתן' - .לא נגיע רחוק ,ובקרוב אפשר יהיה לסגור את
הבסטה.
בדמוקרטיה כל קול שווה בקלפי  -אך אין להשליך גזירה זו בעניינים ש"ברומו של עולם" ,קרי :מדע ,כלכלה ,אמנות ומוזיקה.
אם מישהוא עדיין לא הבין את הנאמר ,הנה אגדה אורבנית :בטהובן וגתה צעדו יחדיו כשמולם הגיח המלך ,גתה השתחווה ובטהובן
לא ,שאל גתה את חברו :הכיצד אינך משתחווה? השיב החבר :מלכים יש הרבה  -בטהובן רק אחד.
תגובה 45
המגיב שרטי " :״בלי קשר לדעתי האישית על שירתו של ארז ביטון״ לאורך זמן זה מה שקובע .אף אחד לא בודק איזה פרסים ספפו,
דיקנס או נבוקוב ,וכך כל הפרסים שבעולם .הם אינם חשובים כקליפת השום".
בן תמרי לשרטי :יפה כתבת ,בחייך אתה נושא מילותיך על גבך  -במותך הם אותך.
תגובה 70
המגיבה רונה " :נתניהו פירק ביד מגושמת מאפיה מחליאה .פוי ,יש לעשות זאת באלגנטיות!"
בן תמרי לרונה" :מאפיה מחליאה" את אומרת?  -משפחתו ,קרוביו ,ידידיו ותומכיו  -שייכים אליה .ולאן שרי החינוך האחרונים
ושרת התרבות הנוכחית (טוביה סער ,שי פירון ולימור לבנת ,הם חתמו על כיתבי מינוי לשופטים) שייכים? האם מקבלי פרס ישראל
ב 2015-יקבלו את הפרס מה"מאפיה החדשה (הלא מחליאה?)" שהוקמה לאחר פירוק "המאפיה המחליאה" הישנה .האם מקבל פרס
ישראל ממאפיה מחליאה  -גם הוא מחליא? כי נבחר שלא כראוי..הצעת ייעול לגב' רונה :מיון מקבלי פרס ישראל מה"מאפיה
המחליאה"  -עד  .2015ומקבלי פרס ישראל הכשרים מ 2015-ואילך .את צודקת רונה :איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי)
שבו :מלומד מביא מלומד ,כישרון מביא כישרון ,חכם מביא חכם ,ולהדיוטות אין ייצוג .וזה עוד נמשך ,לגודל הזוועה מאז
שהאשכנזים (המתנשאים) ריססו את המזרחים (הרגישים) והשמאל (מפא"י ,המאפיה המחליאה)  -היה בשלטון .מעתה ( )2015אנו
 הליכוד ("המאפיה החדשה")  -נדאג שלהדיוטות יהיה ייצוג נאות (כולל נשים ,מזרחים וערבים) בכל תחומי החיים  - -להוציאהעושר הלאומי .כי אנחנו מאמינים ב"תחרות חופשית" וב"הפרטה" וב"חילחול העושר" מהעשירים (החברים שלנו) לעניים
(הבוחרים שלנו).

26-4-2015 https://www.facebook.com/tmr.bnywsp
לתמר בן יוסף “ :התובנה שכלכלה אינה רק אוסף של מודלים אלא תורה עשירה ".
סבורני כי המחברת משתמשת במושג 'כלכלה' בהקשרו המדעי והחברתי כאחד ,ולא כפי שפיסקתו של קיינס מכוונת  -המדעי בלבד
(כפי שאני מבין אותה).
לט עמי כלכלה היא הכללה של הפיזיקה (או במינוח מדוייק יותר :כלכלה היא פיסיקה עם תמחיר).
אכן ,לפני סמואלסון ניתן היה למתמטיקאי ללמוד את המתמטיקה של הכלכלה במספר ימים ,אך לא כן לאחריו .לכלכלה כמו
לפיסיקה ,הכימיה ,האסטרונומיה ,...פנים רבות .אם רוצים לשלוט בה חייבים למדל אותה.
לו תורת הכאוס (והאטרקטור הכלול בה) היה ידוע בזמנו של קיינס סבורני כי קיינס היה מגיע ראשון לבנות אטרקטור (מנוע) כלכלי.
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בינתיים צריך להסתפק בהכללתי לקיינס (ראה הגרף) .למיטב הבנתי הגרף מכיל את כל מה שמכונה על ידך" :תורה עשירה – תורה
של חשיבה מילולית אינטואיטיבית מורכבת שקשה אפילו להעביר במדויק משפה לשפה".

http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2606997
לתגובה 74
מקווה שראית את הסרטון בשלמותו.

9-4-2015

"צפיתי בתשדיר והתכווצתי מבושה ,בגלל הנביחות המבישות שלו" את כותבת.
האם התכווצת גם מ'נביחותיה והתגרויותיה' של בת-שיחו שפתחו את הדואט ההזוי הזה (שכנראה תואם מראש להשגת פרובוקציה)?
הדיון נסב על תחולתו של חוק השבות ,גב' בוזגלו במקום לדון בנושא סנטה בבן שיחה במטרה להרגיזו ,כנראה בידיעה שהבחור
מתלקח מהר.
גם השיר ה"יפה" כהגדרתך נוסק למרומים על קשיי סבו וריקבונו (בתגובה לדברי חצרוני על תלונות המרוקאים "מה עשו להם
בישראל") ,אך אינו מתייחס לסוגיית העלייה המרוקאית (אלא ברמייה כביכול שבה ,דבר המאפיין את מרבית הדיונים בנושאים אלה
בהם משתתפים אנשים 'רגישים').
לניסים ברכה אני אומר :קרא את התגובות ,רובן 'מתלהמות' עם סיבה .ואני מקווה ש'הרקבון של סבך  /שלא מפסיק  /להצמיח
שרשים' יצדיק את סבלו (וסבל רעייתו) בהגירתם לישראל.
לתגובה 76
החמצת לדעתי את הנקודה .אין זו מחלוקת בין ניסים ברכה לאמיר חצרוני .זו אש שמלבה הימין כל אימת שהוא במצוקה אלקטורלית.
בחזקת "הכה 'יהודים' והצל את המולדת" .התלמיד (בנימין נתניהו) עלה על רבו (מנחם בגין) .הנקודה היא שיש כאלה (משני הצדים)
שלוקחים 'אש' זו בעוצמה ומגיבים :האחד באקדח ,השני בחרוז והשלישי בשיר .אנו לא העם הראשון שטקטיקה פוליטית מסוג זה
מביאה אותו לעברי פי פחת.
לתגובה 83
הוי ,כמה שאת/ה צודק/ת .וזה מה שעשיתי (כמעט) עד לסקנדל של פרס-ישראל שבו פתח בנימין נתניהו (ראש ממשלת ישראל
באותם ימים) את מסע הבחירות שלו .מטרתו כמובן הייתה העלאת אש השנאה בין 'מקבלי פרס-ישראל' לבין 'עשוקי פרס-ישראל' .זה
היה צילצול הפעמון לצאן מריעתו :בואו מצביעיי' ,המתנשאים' רודפים אותי ואת אשתי (ומציג סרטון מביש של ביתו שהועמד
לרשותו בתפקידו) ,הם רוצים להפיל שילטון בישראל.
זה התחיל משכבר הימים כשמשורר רוצה ל' שרוף' (מטאפורית כמובן ,כי משוררים הם "מאותגרי מטאפורות") את שירי משורר
אחר ,ותיירת חייבת לקבל ת'שוקולד מיידית' ,וידידם חייב ש'יפתחו לו את הדלת' ,ומסתיים בהקפצת המדינה כי ל'מישהוא'
מה'רגישים' יש בעיה עם החברה או החברים שלו (עדיין לא ברור).
לדעתי ,הגיע הזמן לאמור לכל ה'רגישים' תירגעו .דבריכם (כולל השיר לעיל) מביאים רק שינאה וייאוש.
לקשת-הדמוקרטית-המיזרחית ,שפעילה באינטנסיביות לליבוי השנאה באמתלה של "צדק-חלוקתי" ,ל"החזיר עטרה ליושנה" (שכל
עיקרה להפוך את ישראל לשטע טל שהציונות גאלה אותנו מעונשה) מצטרפת עתה גם 'ערס-פואטיקה' (זרם שירה שייחודיותו
"מיזרחיות" ,והשיר של ניסים ברכה נדבך חשוב בה).
אם הם ימשיכו כך נצטרך להחיות את חיים חפר כדי שילמדנו עד כמה תרומתם גדולה.

13-4-2015 https://www.facebook.com/tmr.bnywsp
תמר בן יוסף" :אבל אני מסוייגת מההיסחפות האקונומטרית אחר קשר מכניסטי .הנלהבות הזו מאיתור קשרים ,מבלי ללמוד קודם
כראוי את הקונטקסט ואת התהליך ,היא בעיניי כל מה שרע בכלכלה הניאו-ליברלית".
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בן :האל רואה את התפרים לחליפותנו שתפר לנו ,האקונומטריקה זה 'המיקרוסקופ' וה'טלסקופ' שבאמצעותם (גם) אנו יכולים להבחין
בהם.

31-7-20153
פייסבוקhttps://www.facebook.com/RethinkeconIsrael :
עם כל הכבוד לדיון ,מדוע לא הוזמן משתתף המצדד בגישה המתמטית למקצוע הכלכלה?
אתם באמת חושבים שכלכלנים מתמטים לא יודעים וחושבים מה שאתם אומרים?
תגיעו לראש ההר תראו את כל הנוף  -ואז תמליצו.
דברי הגב' תמר לוי -בונה על הכלכלה המתמטית דומים לדברי האפיפיור לגלילאו "מי שמך" לדבר על הטבע יציר האל.
לד"ר ספורטה ,לשבור פרדיגמה זה לא כל כך קל ,אפילו שקל לדבר על 'לשבור פרדיגמה'.
להחליף הנחת הישר לעקום (דרך נקודה אחת עובר קו מקביל אחד) לקח למתמטיקאים כ 1,700-שנה .להחליף את מעגלי הכוכבים
באליפסות לקח לאסטרולוגים/אסטרונומים כ 1,600-שנה ,ולהחליף את ה'שוק' ביצור מחשבתי אחר בהבנת הכלכלה ייקח לפחות עוד
כ 100-שנה לכלכלנים (היום יש הנחה בקצב בגלל המיחשוב).
אבל בהחלט ייתכן מצב שגב' תמר לוי-בונה (או אחת/ד מבני גילה) תתגלה כאמי נטר חדשה והזמן יתקצר.
זה היפה בדמוקרטיה שחכם/ה חדש/ה מחליפ/ה חכם/ה ישנ/ה ,אבל תנאי הכרחי לכך שהחדשים יבינו על מה מדברים.
בלי מתמטיקה לא ניתן להבין על מה מדברים (גם בכלכלה)  -אפילו שלאחדים נוח להציג את הכלכלה כמעשה חברתי-פוליטי ,זו
בדיוק הסיבה למדל את הכלכלה כדי שתשחרר אותנו מעריצותם וטיפשותם של הפוליטיקאים .זכור השר שלא ראה קשר בין כסף
לאינפלציה  -כי הוא רצה להדפיס ,זכור השר שזלזל בלוחות אקסל  -כי הוא לא ידע לקרוא אותם. ,...
התמונה מוקדשת לכל הסטודנטים לכלכלה שרוצית ללמוד פחות 'מתמטיקה' ויותר 'על החיים/וסקס'.
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אתם אומרים" :אבוי לנו אם הכלכלה תוצג כמעשה מדעי/מתמטי ,ולא כפי שהיא באמת  -מערכת פוליטית-חברתית".
" ככל יציר אנושי ,כך גם העולם הכלכלי ,מונע על ידי בני אדם ,זו מערכת אנושית ,שאיננה נתונה לחוקים ״פיזיקליים״ או
״מתמטיים״ - ".אתם כותבים.
ואני (בן) אומר :כל תופעה (מבחינתי לפחות) היא "מעשה מדעי/מתמטי" ו"מערכת פוליטת-חברתית" היא חלק ממנה  -החלק אשר
עדיין לא פוענח (בהעדר ידע מתמטי מספיק ,ולכך הבאתי את האפיפיור שמבחינתו כל "מעשה" הוא מעשה האל).
מבחינתי (אולי בגלל האוריינטציה המתמטית שלי) לא בני-אדם מניעים את הכלכלה (עקומות ביקוש והצע) ,אלא הכלכלה (מצרף
של :הון גולמי ,הון אנושי  -עבודה ,וכסף הנע במרחב-זמן) מניעה את בני האדם (אדם סמית כינה זאת "היד-הנעלמה" ,ואני מוסיף ו-
"המתמטיקה העלומה" עדיין).
מנקודת מבטי (ושל חברי לגישה) השאלה היא :איך ולאן נעות נקודות המפגש בין ההצע והביקוש בכל השווקים השונים ,מדיי יום
ביומו ? האם היא יחידנית וסטטית או כפופה לחוקים דינמים אשר פותחו לאחרונה בתורת הכאוס.
איני סבור שכהנמן רלוונטי לענייננו ,גם אני סבור שלא תמיד אנו רציונלים (אז מה?)  -זה להפוך את השולי למרכזי.
הנה סיפור (שלמיטב ידיעתי אינו אגדה אורבנית) :בראשית קום המדינה הבעיות הכלכליות היו עצומות (את הצבא נאלצו לקצץ
בשליש ולכך הר מטכ"ל יגאל ידין לא הסכים ,והתפוטר) למתן עצה הזמינו את אבא לרנר (כיהן בתפקיד היועץ הכלכלי הראשון
לממשלת ישראל ( )1955–1953וכיועץ למשרד האוצר ובנק ישראל ( .)1956–1955באחד מדיוניו עם בן-גוריון הציע ראש-
הממשלה לעשות 'כך וכך' בתקווה שהעניין יסתדר (איני זוכר את הפרטים ,חשובה התשובה) ענה לו המלומד "זה שאתה מצליח
להעיף נוצה למעלה עדיין לא סותר את כוח הכבידה)  -ללמדך שלהגיד ש"כלכלה זה מערכת אנושית/חברתית/פוליטית (ואני יכול
לעשות כמעט כל מה שאני רוצה) זה כמעט טאוטולוגיה ולא מקדמת אותנו מאומה.
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בן תמרי – תגובות 1
אתם צודקים ש'עץ הכלכלה' (ככל מדע) הוא גדול ומרובה ענפים ועלים ,אך אתם (וידידיכם) רוצים לצמק את הגזע ,ולהרבות ענפים
ועלווה .בגישה זו נוקטים רק בדיקטטורות שהמדענים בהן מפריעים לשליטים לעשות כרצונם (והיה שר אוצר לאחרונה ש"ניסה
להעיף נוצה" וזרק את יועצו) .לא המתמטיקאים השתלטו על המרחב-התיאורטי-כלכלי אלא המתמטיקה  -ובדין.

14-4-2015 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1120570
מתמטיקה היא שפה נייטרלית לטיפול בבעיות העולם :כלכלה ,פיזיקה ,אסטרונמיה ,ביולוגיה ,סוציולוגיה ,עוני ,...חלק מהתחומים
פוענחו בחלקם מנגנוני הפעולה (פיזיקה ,כימיה ,),...בחלק באופן חלקי (כלכלה ,דמוגרפי ),...ובחלקן עדיין החידות רבות
(פסיכולוגיה ,עוני .),...טענותיכם ילדותיות  -תתבגרו !!!
ליצחק ארביט :אני מקווה שבטרם כתבת תגובתך עיינת באתרי ( )Chaos and Economicאכן הוכחות בכלכלה אינן יצוקות
כבפיזיקה כימיה (שעומדים לרשותם ניסויים) והן אקונומטריות וגרפיות בעיקרן .יחד עם זאת אין זה מקרה ש ""Lorenz attractor
ו "Tamari attractor"-דומים במבנה המתמטי  -ולדעתי מאפשרים חיזוי .ואם יש חיזוי  -יש מדע (נכון שחיזוי כלכלי היום נמצא
הייכן שהיה חיזוי מזג-אויר לפני  100שנה).

13-4-2015

http://www.themarker.com/opinion/1.2613021
"העוני הוא תופעה חברתית" אתה כותב.
ואני עונה :עוני אינו תופעה חברתית (אפילו שהרבה מתפרנסים מהצגתו כך) עוני הוא חלוקת משאבי הכלל בצורה לא הגונה (או
בניסוחו של שמעון פרס" "קפיטליזם-חזירי").
חלוקה לא-הוגנת זו אינה מקרית ומקורה בחילופי השלטון ב 1977-שהפכו את המשק הישראלי ממשק סוציאל-דמוקרט (משק
מעורב) למשק תיאוקרט-ליברל (בניסוח עממי" :החזירו עטרה ליושנה" ,קרי החזירו אותנו לשטעטל .ו"תנו לחיות במדינה הזו" ,קרי
'תנו לגנוב ולא לשלם מיסים במדינה הזו  -הפרטה בלשון 'נאורה').
המסודרים מצביעים בעדה כי היא לטובתם והלא-מסודרים מצביעים בעדה כי הם בטוחים שאו-טו-טו הם עוברים צד.
אם ברצונך למגר את העוני חלק מחדש את משאבי האומה בצורה הגונה.
אבל אז הדילמה של הוגנות מול יעילות תצוף (סוציאליזם הוגן ואינו יעיל וקפיטליזם ההפך) ,אחרי הכל יש אמת בטענה האומרת:
"רכוש ציבורי הוא ביזבוז" כי דרך קבלת ההחלטות לגביו אינה לעניין.

15-4-2015

http://www.themarker.com/advertising/1.2612468#article-comments
לתגובה 13
זה בדיוק הכישלון של האיש המתיימר להיות צ'רצ'יל ,במקום לכרות עימם (ועם התורכים כפי שעשה בן-גוריון) ברית שלום (תמורת
ויתור לפלשתינאים) ,הוא משסה באמריקאים שיווציאו לו את הערמונים (שבדימיונו) מהאש.
לתגובה 24
"מציעה לך לעזוב את הארץ" שכחת להוסיף :לפני שיהיה מאוחר.
לא פורסם
מיסכן בן-גוריון ,בנה מדינה והמושווה לו (על ידך) הורס אותה .למזלו של נתניהו מאז מדיניות הייצוב של  1985קשה להדפיס כסף,
ולכן הוא מצטייר על ידי חסידיו כראש ממשלה טוב .הוא עצמו רואה עצמו כצ'רצ'יל (ולא כבן-גוריון) אך מפועלו יוצא כי הוא יותר
דומה ליריבו.
תחת שרביטו  -איש את אחיו בלעו.
תחת שרביטו  -אנו אומה שנואה בין העמים.
תחת שרביטו  -יש ע שירים (שהם החברים שלו) וכל השאר ,כולל עובדי קבלן( ,שהם מצביעיו  -כולל אותך).
תחת שרביטו  -יש עמך (אהוביו לעת בחירות שאינו נימנה עימהם) והאינטיליגנציה (השנואה על ידו והנימנה עליה).
תחת שרביטו  -החליפה בת-בריתנו (ה"פיל" עליו אנו רוכבים) את בת-בריתה מישראל לאיראן.

בן תמרי – תגובות 1
תחת שרביטו  -נגוז השלום.
תחת שרביטו  -ישראל כ"קיבוץ" הופכת ל"שטעטל" ,ממנה ברחו הורינו.
ותחת שרביטו – נשרף נער פלשתיני.
אפשר להוסיף  -אך זה מספיק בינתיים.
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בנימין נתניהו ייזכר בהיסטוריה היהודית כמי שהפך את ישראל למדינת-חסות של העולם הערבי.
בשפכו את "חומצת-השנאה" על אזרחיה .והיה מי שהיקדימו בכך.

15-4-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2613825
[ ]60מפא"י ואשכנזים " :כדי להמית את מפא"י השנואה על גלגוליה האשכנזיים"
איך אני צריך להבין משפט כזה ?
נדמה לי שעבור משפט מסוג זה נאמר "הרצחת וגם ירשת?"
מה ה'שונאים' וה'לא-אשכנזים' (היורשים) עפים כל-כך על עצמם?
לתגובה 8
עגבניה חמודה " :אם כבר הליכוד מייצג ערכים קלאסיים הרבה יותר :לאומיות ,כלכלת שוק וחילוניות רכה ,כזאת שלא פוסלת כל
ביטוי דתי במרחב הציבורי"
בן תמרי :לאומיות  -שנאת ערבים // .כלכלת שוק  -אדונים ומשרתים // .חילוניות רכה  -ישיבות ותחיית השטעטל // .את מדמיינת
ליכוד ז'אבוטינסקאי וקיבלת ליכוד נהנתניהו.
לתגובה 24
תהליך המעבר ממחוזות פולין (שם הותר ליהודים להתיישב לפני כ 300-שנה) היה תחילה לגרמניה (שפתחה את שעריה ליהודים
במאה ה ) 19-אשר רצתה להפוך עצמה למעצמה (מול צרפת ואנגליה) במתמטיקה ובמדע כדי להפוך למדינה חזקה .ואכן התהליך
נשא פירות עד  ,1933עת גרשו הנאצים את המל ומדים היהודים (איינשטיין היה הגדול שביניהם ולא היחיד) .והפסידו את הכתר// .
גם אצלנו יש היום הטוענים לדמוקרטיה ביידע וסבורים שיידע זה עניין פוליטי ולא כישרון והתמדה.
לתגובה 35
דבריך נכונים  -זאת בדיוק הבעייה.
גם הגרמנים ב 1933-1938-שוכנעו (באמצעות שי נאה ליהודים) שרק 'תקיפות' תביא ישועה ,וכי בסך הכל "תקעו סכין בגבם".
והסכמים הם לרכרוכים.
הם היו 'המעצמה' באירופה ואנו ה'מעצמה' במזרח התיכון.
מקריאת ה'ספר הראשון' אנו יודעים את סוף הסיפור,
אך גרמניה לא איבדה בית לאומי ואילו אנו איבדנו שניים  -משינאת חינם,
שעל גבה הוא ניבחר.
לתגובה 39
"הפכו לפרות הקדושות"- ,תיקון; הפכו לדייגים .ימני (בייחוד אם הוא מזרחי) יש לו חכה באוזן .החל במנחם בגין עם טופז ,דרך
בנימין נתניהו בגרבוז (ראשי ממשלה) ועבור בעיתונות ששמה מלכודות למרואינייה כחצרוני ווקסמן (להרבות סקנדלים ופרסומות).
ובדרך בקטנה גילה אלמגור ,אחינועם ניני ואורנה בנאי // .תחפשו את 'מעשה מפקד גלי צה"ל במשורר נתן זך' זו הההצגה
המייצגת את הדייג במיטבו.
לתגובה 110
השמאל עשה מלחמות וניצח .הימין עושה מלחמה ובקושי מוציא תיקו  . //השלום שמנחם בגין עשה (ומגיע לו תהילת נצח על כך)
הוא עשה בין השאר בזכות צירוף משה דיין כשר חוץ (איש תנועת העבודה ,שלמיטב ידיעתי נירמז לו ע"י סאדאת שזה יקדם מאוד
את המשא ומתן) וגם לכך מנחם בגין הסכים רק בתנאי שסאדאת יתן לו את שטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה .לשם כך הוא הבטיח
לסאדאת "אוטונומיה" לתושבים בהם .אוטונומיה שהחלה רק עם הסכמי אוסלו  -שאתם כל כל מנעצים . //מילא שאתם עפים על
עצמכם רק תיזהרו מהשמש.

בן תמרי – תגובות 1
תגובה 124
את צודקת ,ה'עמחה' (אשכנזים ושאינם אשכנזים) הם בוחרי ביבי  -וזו הטרגדיה.
היו מי שהקדימו אותו והשניאו את האינטילגנציה על ה'עמחה'.
שני התקדימים הקודמים נסתיימו לא טוב.
בינתיים רק נשיאנו מדביק את הקרע.
תומכי ביבי מהאינטילגנציה הם תומכי התנחלויות ועשירים.
ולכן נתניהו (בתיחכומו כי רב) פתח את מסע הבחירות שלו בפרס-ישראל.
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לתגובה  143לא פורסמה
לנאווה :את שואלת ואני משיב:
זו דעתי האישית כאיש שמאל ,סוציאל-דמוקרט.
לרוב הדברים שאמרת גם אני מסכים .השאלה אינה פתרון בעיות כלכליות ,חברתיות ,תרבותיות או לאומיות ,אלא איך אתה מקיים
שילטון שמקבל החלטות מאוזנות ושקולות ולא החלטות הזויות.
הדרישה לדמוקרטיזציה של החלטות (כפי שנהוג בקלפי) אינה במקומה ,הסקנדל של פרס-ישראל ממחיש יותר מכל דבר אחר את
השוני בגישה .החלטות מקבלים על נסיון העבר  -במדע ,בכלכלה ובתרבות .ואת נסיון העבר  -יודעים מלומדים אשר לרכישת היידע
הקדישו את חייהם .פקידים (המומחים) ופוליטקאים (המחליטים) הם כשורות האורך והרוחב של המציאות ואין יכולים אלה בלי
אלא.
לצערי בכל סוגיה (כמעט) העולה על הפרק להחלטה לאומית הימין כושל ב'תשבץ' בזילזולו במומחים (הגדיל בזילזולו יאיר לפיד).
כשהחלתי לעבוד כאקדמאי ( )1964משכורת אקדמאי היית כמשכורת ח"כ ,היום זה פי  3לטובת הח"כ - .תשבץ עקום.
דוגמא לזלזול :משורר ישראלי מעז להציע לשרוף (מטאפורי כמובן) שירי משורר אחר  -והארץ לא ניזעקה (ואת יודעת למה).
בקצרה :בנו ווילה בג'ונגל ועתה הופכים את הווילה לג'ונגל.
מקווה שהבהרתי קצת את התמונה.
לתגובה 167
לא הבנת" ,השוקולדים" הם מצביעי הליכוד המסורתיים (מכל הצבעים והסוגים) שברחו לביבי והוא הצליח לאתר זאת בסיקרי
הבחירות (לדוגמה :מצביעי ליכוד מהמפוטרים של כי"ל שאיימו עליו) .אותם היה חייב ביבי להחזיר הביתה / .לשם כך הוא פתח את
הקמפיין בפרס-ישראל ('מתנשא' מביא 'מתנשא' ורק ל'רגישים' אין ייצוג) ,המשיך ב"עיזבו את אשתי" (והציג סרט תדמית של גלמין
 כמה הם מסכנים ומטפסים על רעייתו לחינם  -ה'בוגדים' ה'מתנשאים' ש'ימכרו את המדינה' ואני ביניהם "הקיבוצניק מבריכתהשחיה") ,להפתעתו ולשימחתו נפלה לחיקו פרשת גרבוז ("מנשקי מזוזות" שהיתה מהודרה שניה של דודו טופז) וקינח ב'ערבים על
הגדרות' / .אכן פעולות -החרום הללו (שהיו כשפיכת חומצה על המדינה) עזרו (ככובעים ,ו'שפנים' לקוסמים) וכל נאמניו שבו הביתה.
 /עתה ה'מתנשאים' ,ה'רגישים' וה'ערבים' צריכים לחיות יחדיו ,כבר לא בטוח שזה אפשרי // .זה לא שאלה של חינוך ,זו שאלה
של מה מותר לראש ממשלה (שצבא ,שב"כ ומשטרה כפופים למרותו) להגיד אפילו בבחירות (אחרי הכל אין הוא שחקן ,צייר או אדם
פרטי  -הוא אדם שקיבל סמכות לשלוח אותך ואותי למוות .ואם הוא אומר "הם באים באוטובוסים" משמע יש סכנה) .ובכן "שוקולד"
הוא מי שרוצה אותו עכשיו ,ולא חשוב אם זה ב'מטוס' או ב'ווילה' שהימין הופך אותה לג'ונגל.

17-4-2015 http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.2612138#article-comments
לתגובה 18
יוסי מזרחי" :מה לעושת כלכלה אינה מדע והצוויים שלה אינם קדושים :".לצערי דבריך מעורפלים ולא ברורים דיים ,האם
תוכל להביא דוגמה לטיעונך ?  //בכלכלה כבפיזיקה (ושאר המדעים) המוכשרים מעלים תיאוריות והפחות מוכשרים מנסים לאמת
או להפריך אותם // .שני דברים איני יודע" :דרך גבר בעלמה" ו'דרך הכסף בכלכלה' - .אתה מוזמן לתרום ליידע בחלק השני.

18-4-2015 https://www.facebook.com/rschocken?fref=hovercard
דבריך (לדעתי) הם בחזקת כתמי רורשאך ,בה'ארץ' רואים  -עיתונות.

בן תמרי – תגובות 1

90 www.bentamari.com

אם נכונים דבריך ושלדון אדלסון כזה בעל השפעה בישראל באמצעות 'אצבועונו' אזי דברי האנטישמים על השפעת היהדות-
הבינלאומית אינם דברי הבל.
דעתי שונה :אני סבור שבנימין נתניהו הוא השחקן הראשי (ולידו לא רק אדלסון ,ביינר וחסידיו מבחוץ ומבית אלא גם 'שתולים'
חסויים במערך הפולטי והתשורתי) והו א משתמש בשיטות של "קוסמים" (במילה עדינה) כדי לתמרן את תומכיו מחד ויריביו מאידך.
המאבק של ידעות-אחרונות מול ישראל-היום (איני יודע הייכן עיתון הארץ במאבק ,לאחרונה מסתמן שהוא נוטה לימין  -לא רק
כלכלית) הוא רק העשן החושף את התבערה ,המשטמה ומלחמת-האחים שהקוסם מבשל לנו במאבקו הפוליטי.

18-4-2015 https://www.facebook.com/melamedariana?fref=ufi
ההצגה שלך מטעה  :את העצמאות לפלשתינאים (אוטונומיה) חתם בגין בהסכמי השלום ,הסכמי אוסלו החלו בהם ,אך המתנחלים
ותומכיהם סיכלו זאת באמצעות התנחלויות ורצח רבין .הליכוד מציג זאת כ"רכרוכיות השמאל".
את האי-שוויון המזעזע במדינה החל הימין במטרה לקעקע את הסוציאל-דמוקרט שהיה בישראל עם עלותם לשילטון ,שפירושה
הפרטה (מכירת נכסי מדינה) ,דבר ששמט את היכולת הכלכלית של הפריפריה .הימין מציג זאת כ"התנשאות השמאל".
מאז הימין בשילטון לא זכינו לניצחון באף מערכה מול האויב להוציא תיקו .ולכן אוייבנו מעיזים לדמם אותנו בתיקווה שבסוף נוכרע.
הליכוד מציג זאת כ"עמידה איתנה".
כשמגיעים לבחירות הימין מסמם את העם ב"פרס-ישראל" ב"רודפים את אשת ראש-ממשלה" ה"בועה-התל אביבית הלבנה" ב'דייג'
אמנים שמתבטאים לא 'פוליטקל -קורקט' ב"ערבים על הגדרות" ,...ושאר 'תופינים' ופתאום הכל נהייה ברור וראציונלי" :רק ביבי".
והלא-רציונאלי" :ציפי-ובוז'י".
המערך הקים את המדינה והליכוד מפרק אותה  -זו ההיסטוריה ה'רציונלית' שלצערי מצביעי הימין לא מבינים אותה.
איזה חוכמה יש בלידקור את ה'פיל' עליו אתה רוכב? איזה חוכמה יש בלמכור נכסי ציבור לפרטים (ולהעשיר אותם) במדינה שצריכה
סולידריות חברתית על מנת לגבור על אוייביה? איזה חכמה יש בהכפשת האינטיליגציה של עמך (אפילו שזה לצרכי בחירות)? איזה
חכמה יש בעם קטן המתגרה בעמים?  ,...וכן הלאה.
צרפת ורוסיה עברו מהפכה לצרכי חלוקת -עושר חדשה .ארה"ב עברה מלחמת אזרחים על העבדות .ואנו (ממעשה הימין) נצטרך
לעבור מאבק דומה על דמותה של המדינה :חופש ,שוויון וסיום הכיבוש.
לירדנה מלכה :מאחר ואני רואה עצמי מדען (לצערי לא גאון) אני כנראה נימנה בקבוצת "מלשנים ובוגדים מדור לדור" .לצערי לא
השלמת את דבריך ולא אמרת לי אם אני צריך להתחיל לארוז את המזוודה.
האם יקום עבורנו 'ז'בוטיסקי' (מהתנועה הז'בוטינסקאית )  -שיזהירני? כפי שאני מבין מדף הפייסבוק שלך .הערה :גיבורך בישראל
הוא "מנהיג חזק" ,בעולם  -הוא בדיחה .הערה :ב 1977-עת עלה הימין לשלטון היינו ארץ אהובה בעולם ,היום  2015אנו ארץ
שנואה .ואנו יודעים מה קורה למדינות שנואות .

19-4-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2615789
[ ]52נתתם — אז לקחנו" :נתתם  -אז לקחנו" זו הכותרת הנכונה.
נתניהו הצליח להעביר  4-6מנדטים מבנט וליברמן (ממחנה הימין) והתיקו נשאר (לכן הקמת הממשלה מתארכת) ,זה נצחון כנצחון
מבצע צוק איתן .מתקדים רו עי חסן אני מבין שבקרוב נתראה בטלוויזיה "חבוט בסמאלנים ושרוף את דבריהם" (נכון לא נכון  -לא
חשוב) ותתקדם .מאמרך הזוי כמו המנהיגים עבורם את מצביעה  -האמת והשקר מתחלפים אצלכם.
לתגובה 16
מה לרעיון הקומינסטי ולדיון כאן .לליכוד מצביעים  3רבדי אוכלוסיה:
 .1כמוך המאמינים ב'תחרות חופשית' בקפיטליזם ובאי-שוויון כערך חברתי (מ'הליברלים').
 . 2חסידי ארץ ישראל השלמה (שחתן פרס ישראל בכלכלה פרופ' אומן שייך אליהם).
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 .3מאמיני 'קיר-הברזל' (שאת נציגיהם נתניהו הדף) ,ה'שקופים' (שחלקם עבר לש"ס) ו'מיזרחים' (שבטוחים שדי.די.טי .זה אבקה
לבנה לסימון מזרחים).
בוודאי שיש אינטילגנציה ,ובחלקה מצויינת לימין  -אבל למה היא שותקת !
תגובה 74
לחיפאית :מירושלמי ,מסכים עם דבריך וניתן להוסיף עליהם .אך לדעתי המאמר ,כשירו של 'שורף השירים' רועי חסן "הוזמן"
(השערה) לצרכי קידום ופירסום ,ובקרוב הם יישבו יחדיו בפנל בטלוויזיה (למשל 'המטה המרכזי' בערוץ  )10וגם תקבל טור
בצהובון כלשהוא .גם ידידה של שרה (בני ציפר) יארח אותה ב"אחוזתו" המוסף 'תרבות וספרות' של הארץ.
ורק לסבר את האוזן (ו'במקרה לגמרי') יש לי סיפור :מספרים שכשנפוליון ברח מאלבה (מקום שביו) העיתונים דיווחו "החיה ברחה"
כשהגיע לפריז דיווחו "הגיבור חזר" .ללמדך שגם בישראל עיתונות עוסקת בהישרדות .ו'אוריה עמרני' (וחבריה) היא "הקיסר
החדש".

20-4-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2617518
מס ירושה ,המשיח ומתמטיקה :הגיע המשיח ,אני וגב' אלוש-לברון בדעה אחת .מס ירושה (אני מעדיף מיסוי אחר ,אך סבור
שתפקיד מערכת המס הוא לא רק ליצור תקבולי ממשלה עבור שירותיה אלא גם כלי לאיזון חברתי) הנו חלק מהכלים למניעת הצבר-
הון בין-דורי אצל מעטים על חשבון הרבים.
אך להפתעתי לקראת הסוף המשיח צולע ,הרי הגברת אינה יכולה בלי 'מזרחי' (וכבר העירו לה שלא בכל מקום זה רלוונטי) אז הנה:
'השד האשכנזי'  ,כגיאומטריקאים שאוהבים לשים הכל בפרופורציה ובאוריינטציה :בדרכך ימינה לך ( 1השד המזרחי) ,בדרכך
שמאלה לך ( -1השד האשכנזי) .מדוע לא לספר את הסיפור בפשוט :אלא שיש להם מתנגדים למס ירושה ,אלא שאין להם בעד .זה
מחזק את טענתי (בניגוד ל'חברתיים') שללא מתמטיקה בכלכלה כל היום נוציא 'שדים מהבקבוק'; מזרחים ואשכנזים ,יהודים וערבים,
דתיים וחופשיים כאחד.
 20-4-2015 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2617729#article-commentsשיתוף בפייסבוק
יפן (כשאר המדינות המרחיבות; ארה"ב ואירופה ולאחרונה ישראל) עושה טעות .הרחבות מוניטריות (במשק שהמחירים בו אינם
יורדים) רק יוצרות בועות .מיתון (שפל) בכלכלה הוא ההזדמנות לכלכלות לשנות כיוון בהשקעותיהם .במדינות המרחיבות מוניטרית
ללא צורך ,הכסף אינו מתפקד כראוי .התהליך יכול להימשך על פני שנים רבות (דישדוש כלכלי) כפי שקרה ליפן מ .1996-אפשר
לכנות זאת "המחלה היפנית" -ע ו ד ף כ ס ף ביחס לתוצר .להבדיל מה"מחלה הספרדית" (שבטעות מכונה ה"מחלה ההולנדית" על
אף שנתגלתה בספרד לראשונה לאחר גילוי אמריקה)  -ע ו ד ף מ ת נ ו ת המביא לניוון כלכלי.

 ,20-4-2015 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1120570שיתוף בפייסבוק
ליצחק ארביט :אני מקווה שבטרם כתבת תגובתך עיינת באתרי  ,Chaos and Economicאכן הוכחות בכלכלה אינן יצוקות
כבפיזיקה ו כימיה (שעומדים לרשותם ניסויים) והן אקונומטריות וגרפיות בעיקרן .יחד עם זאת אין זה מקרה ש""Lorenz attractor
ו" "Tamari attractorדומים במבנה המתמטי  -ולדעתי מאפשרים חיזוי .אם יש חיזוי  -יש מדע (נכון שחיזוי כלכלי היום נמצא הייכן
שהיה חיזוי מזג אויר לפני  100שנה).

http://www.themarker.com/news/1.2618704#article-comments
לא פורסם :משהוא דפוק בפוליטיקה הישראלית.

21-4-2015

איך לבן-גוריון ,אשכול ,מאיר ,בגין ושמיר לא נדבקו סקנדלים?
והנה :נשיא  -אנס ,ראש-ממשלה  -מקבל מעטפות (ומאשים את קודמו בתפקיד בלקיחת שוחד) ,שרי אוצר ופנים  -גנבים ,ועתה נשיא
נוסף  -תאב כסף למען ה'שלום' ,נדמה לי ששלום עושים ממשלות ולא מכונים ומרכזים".
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מעתה צריך להחליף את השיטה הפוליטית :ורק איש/ה מעל גיל  ,50יליד/ת הארץ ,שי/תרצה ללכת לפוליטיקה י/תצטרך להישבע
לעם ישראל שי/תשיל עצמו/ה מחיי היום-יום וי/תקדיש עצמו/ה לשירות העם עד גיל  ,70כנזיר/נזירה או מתבודד/ת הודי/ת ,או
כמנהיגי החרדים .אחרת סדום ועמורה קטנים יהיו עלינו  -אם נשרוד.
לתגובה 49
דבריך במקום ואכן האיש עשה רבות .אך השאלה המתבקשת :בנק-הפועלים נותן היום לשמעון פרס (ח"כ ,שר ,ראש-ממשלה ונשיא
לשעבר)  -מה שמעון פרס נתן אתמול לבנק-הפועלים?
לא הייתי מעז להעלות שאלה זו אילולא לאחרונה צצו שיחות אולמרט-זקן שלאורן מן-הראוי לשאול שאלות את שני ראשי הממשלה
לשעבר אולמרט וברק.

22-4-2015 https://www.facebook.com/MorningShow.Keshet/posts/791117197623888?pnref=story
ל :Joana Ratosh-שלום ,לא יודע איך התגלגלתי לדף שלך (מנפלאות הפייסבוק) .כשאני רואה דגלים אני בדרך כלל בורח,
כנאמר" :פטריוטיזם הוא מיפלטו של הנבל" ,אך דבריך החמים והרגישים משכו את תשומת ליבי  -והמשכתי לעיין.
"הם רוצים שמדינת הלאום שלנו  -תהפוך למדינת הלאום שלהם" את באמת סבורה שאנו (אנשי הסוציאל-דמוקרטיה) לא יודעים
זאת? לצערי סיכסוכי עמים לא ניפתרים ב'מילים חמות ,בפטריוטיזם ובהנפת דגל בכל מקום שצריך ושלא צריך'  -בייחוד שאנו עם
קטן "ובדד ישכון".
אני (ואני סבור שרוב המחנה שלי) סבור שצריך להיות חזק  -כשצריך ,ופשרן  -כשמתבקש .עתה משנהיינו שנואים על העולם
מתבקשת פשרה ,כי הברירה השניה היא כלייה.

24-4-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2620283
[ ]4מתמטיקה ומדיניות :האל ארכיטקט חסכן .זרק מספר תוכניות-על ואמר "תיסתדרו לבד"  -בכל התחומים .המתמטיקה תפקידה
לחשוף את תוכניות-העל הללו וליישמם בתחומים השונים.
עד כה שלושה משטרי מדיניות אפשריות למנהיג:
 .1לינאריות התופעות במרחב-זמן -מה שהיה הוא שיהיה ,משברים ניתנים לניהול.
 .2דינמיקה כאוטית  -אתה בסדר עד שאינך בסדר ,משברים אינם ניתנים לניהול ויש לייצב את המערכת מחדש (מהפכות).
 .3תורת הקטסטרופה  -אתה בסדר עד שנפלת ,משבר הוא הסוף (אובדן העצמאות).
אם נכון מה שהמלומד טוען אנחנו בבעיה ,ועל תומכיו לפקוח עיינים לפני שיהיה מאוחר מדי.

27-4-2015 http://www.themarker.com/news/education/1.2467655
[ ]27הכשרה לפי כישרון ,ולהוציא הפוליטיקה מהחינוך :הצגת הנושא ע"י השר סילבן שלום ותומכיו היא מטעה במקרה הטוב
ומתחסדת במקרה הרע .אכן צריך ללמד אדם לפי דרכו ,צריך לעבור לשיטה הסינית שבה מדרגים תלמידים לפי כישרון (ולא לפי
צבע כפי שרומז כביכול השר ותומכיו) .לכל סוג כישרון  -סוג הכשרתו .הפתרון להוציא את החינוך מהפוליטיקה .כשם שמערכת
המשפט מנוטרלת (במידה האפשרית) בתהליך השיפוט מהפוליטיקה ,כך צריך לעשות גם למערכת החינוך  -הוצאת הפוליטיקה
מהתהליך החינוכי.
בראש מערכת החינוך יעמדו מקצוענים (זה כבר פועל בהשכלה הגבוהה) וצריך להכיל זאת מהגן ועד להשכלה הגבוהה .עד עתה
ראינו כי אף פוליטיקאי לא רוצה להיות שר-בריאות ופתאום גם על שר-החינוך אין קופצים ,וזה בשלטון ז'בוטינסקאי  -שבו מנסים
להכניס פוליטיקה למערכת המשפט .יש קומוניזים (שיתוף) ,יש סוציאל-דמוקרטיה (עירוב פרטי ,שיתופי וציבורי) ,יש קפיטליזם
(קניין פרטי) ויש ביביזם (כל אחד לעצמו).
לילדים קשה להיות לעצמם.
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https://www.facebook.com/EllaZilberman5/posts/10153250429559269?comment_id=10153253806424269
28-4-2015 &offset=0&total_comments=7
לרותם כהן כחלון שלום" .מיני פרס-ישראל" .צר לי שהתקילו אותך ,זה רק קטע את טיעוניך שלא היו ברורים דיים .אם אני מבין
אותך (ממקימי ה'תא המזרחי' באוניברסיטה) ואת ראש הממשלה בנושא פרס-ישראל אזי תרבות-אינטלקטואלית (במדע ובמתמטיקה,
בשירה ובזמר ,בספרות ובמ חזאות ,בכלכלה ובשאר מדעי החברה ),...דינה כדין הדמוקרטיה :ייצוג שווה לכווולם.
אני חולק על תפיסה זו וסבור שביצירה תרבותית קיים מבנה הירארכי בו הטובים (המעטים) למעלה והפחות טובים (הרבים) למטה
(אם הבנתי נכון את יריבתך  -זו הייתה עמדתה) .היפה בחיים האינטלקטואלים שהלמטה הופך ללמעלה וההפך ,בהתאם לכישרונות
הנולדים .למזלנו האל פיזר את הכשרון שווה ולכל  100נולדים (הערכה אישית) אחד נולד מוכשר (יהיה זה ישראלי (מזרחי או
אשכנזי) פלשתיני ,סיני ,אמריקאי ,אינדיאני או כל מוצא אחר) .בדמוקרטיה הכישרון יעלה ובדיקטטורה לא .הנסיון שלכם לדחוק את
הקץ הוא מיותר ומזיק  -סבלנות והכל יסתדר ,ללא השנאה ,שרפת שירה של אשכנזי ,ושאר ביטויי שטנה (שאת וחבריך לתפיסה
משמיעים ,לא זכור לי שכישרון מזרחי נחסם (להוציא מאבקי אגו ופוליטיקה הקיימים בכל תחום ותחום וגם בין אשכנזים לבין
עצמם) .אני מבין שהש לב הבא בתקומה המזרחית תהיה :תא למתמטיקה מזרחית ,תא לכלכלה מזרחית ,...ואז ישראל תשתלב הייטב
במקומה הגיאוגרפי  -המזרח ,אשר בו ה'כוח' ולא ה'חכמה' מקנה ייצוג (מה שרועי חסן כותב במטאפורה ,אנשי דאע"ש עושים
בטוריה).
לאלה זילברמן" :אין לי מושג מי אתה ",...ובכן שימי "בן תמרי" ב google-ותוכלי לדעת עלי 'כמעט' הכל (המירב באנגלית Ben
 // .) Tamariלשאלתך השניה :פשוט ככה ,כן! זה במדינה דמוקרטית שבה אף אחד לא מפחד לאמור דברים לגיטימיים .אין
אינקוויזיציה ,אין גסטפו ,אין קג"ב ואין סקוריטטה . ,...וודאי שעם התערבות אינטלקטואלים אחרים (בדרך כלל ,אבל לא תמיד,
אנשי הוראה בבה"ס העממי ,בתיכון ובאוניבסיטאות שכישרונם לא מספיק יצרני אבל אהבתם למקצוע מוקדש לקידומו) שמבינים את
הנאמר על ידי הצעיר העני (והלא ידוע) ומקדמים אותו ומוצאים לו חניכה ראוייה // .לא חסרות דוגמאות  -אפילו בישראל .זה המקור
ההיסטורי לטיפוח מחוננים ללא הבדל צבע ,מין וגזע (כל תחום ותחום והצמרת שלו) .אני מביא רק ארבעה דוגמאות מפורסמות:
קפלר ,ניוטון ,רמנוג'אן (שהיו עניים מרודים) ואיינשטיין (שלא בא מבית עני) אך אילולא פונקארא ספק אם היה מצליח למצות את
תהילתו בעודו בחייו // .אם את מתכוונת לאמור שדמוקרטיה היא תנאי הכרחי  -אך לא מספיק ,אני מסכים עימך .צריכה שתהיה
תרבות מפרגנת גם לאחרים" ,שיחות גיתה עם אקרמן" הם מקור נהדר ללמוד מאדם חכם על התרבות הנדרשת ,לצערי הוא מדבר
בעיקר על שירה ,מחזאות ופרוזה ולא על מדע ,מתמטיקה וכלכלה הא הובים עלי .בתרבות מפרגנת לא אומרים על אדם שאינו בדעתך
כי הוא "מתנשא" כדי להשתיקו (כתרבות המתפתחת "במדינת המזרח") .כן פשוט ככה :המים מחלחלים למטה ,הכסף זורם לזול,
והחוכמה (כשמן במים) צפה ועולה .דומני שיוסף שיכנע את פרעה לא ביופיו (לאשתו זה הספיק) אלא בחוכמתו.
לחופית מנסוריאן כהן" :חבר מביא חבר" היא בעייה שאין לי פתרון לה .לא באוניברסיטה ,לא במשטרה (בטוחני שאינך ממליצה
להקים תא אשכנזי במשטרה) ,לא בנמלים ,לא בחברת חשמל וגם לא בבית המשפט .מה שהתא המזרחי מציע הוא מה שמציעה הקשת
הדמוקרטית המזרחית אם חבר מביא חבר אצל אשכנזים אז גם "חבר מזרחי יביא (יצביע ל) חבר מזרחי"  .זה נדיר שכישרונות
גדולים נחסמים ,אפילו שכל כישרון (כולל אותי) בטוח שהוא כישרון גדול .ולעניין זה כדאי ללמוד מהמקרה של אמי נטר שעל אף
כישרונה הגדול והרב נחסמה בהיותה אשה אפילו שגדולי עולם עזרו לה (אני מקווה שבישראל לא יקרה מקרה דומה)  //את כותבת:
"בעוד שאחרים -לא פחות מוכשרים -נדחקים החוצה באותן שיטות "דמוקרטיות" .הצדק עימך בטענה זו ,אבל דמוקרטיה ונשואין הן
השיטות הפחות גרועות לניהול חברה ומשפחה  -אפילו שיש בהן עוולות // .איני רואה בהקמת תא על בסיס צבע עור או מוצא (חום,
שחור ,לבן ,מרוקו או תימן) פתרון מעשי .זה בהחלט אפשרי שקבוצות המרגישות מופלות לרעה משיטת "חבר מביא חבר" יקימו
לעצמן מוסדות חינוך (לפחות אוניברסיטה).
לאלה זילברמן :אינני מבין איך הבנת כך את הגיוני // .הדיון נסוב על כישרון ויצירה מחד ,ולשם כך איש אינו צריך הכרה ובוודאי
לא ממסדית ,לבין ההכרה והתיגמול על היצירה של היוצר מאידך ,שעל מחסורה מתלוננים המזרחיים ,דהיינו' :יש לנו כישרונות
אדירים ואתם (האשכנזים ,בגלל שיטת חבר מביא חבר) -מתעלמים' .כשמקימים תא מזרחי באוניברסיטה זה לא לשם כוח היצירה
אלא לשם ההכרה בה והתגמול החברתי לה .ארז ביטון כתב שירה גם ללא הכרה ופרסים ,אך המהומה של פרס ישראל הייתה על
ההכרה בו // .אני מתאר לי שיש הרבה ,הרבה ,הרבה ,יוצרות ויוצרים (מכל התחומים) הסמויים מהעיין (אני רואה עצמי אחד מהם)
לאורך ההיסטוריה ,חלקם גדולים יותר וחלקם פחות ותפקיד ההיסטוריונים (בתחומים השונים ) להעלותם מן האוב (גם בכלכלה אנו
מתבשרים כל יום על כלכלנים/יות שגדולים/ות ביצירתם שנשכחו בצד הדרך) // .טענתי היא נגד העסקנות המזרחית לרימום היצירה
ה"מזרחית" שלדעתי אינה במקומה .טעמם של קהילות משתנה ומה שהיום טפל מחר שופרא-דשופרה ולכן אם יוצר יצירתו ראויה
הוא יתגלה ויתרומם (נשים וגברים כאחד) ,אם לא היום אז מחר (יוצרים מכל התחומים מעריכים כישרונות ואיש לא מתעניין אם
היוצר/ת הוא אישה ,גבר ,אבן ,נייר או מספרים).
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שיתוף בפייסבוק 1-5-2015 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3657928,00.html
 .1מתמטיקה היא סוג של 'דבר לעניין' ,ולשם כך יש דיוק מקסימלי בשפה שניבנת לשם כך לאורך אלפי שנים ,לכן היא הכרחית
(אבל לא מספיקה) לדיון בנושאים שבהם יודעים 'מה לספור' ו'מה למדוד' .אם מישהוא חושב שאוניברסיטה הופכת טיפשים לחכמים,
ואם רק נלמד פחות מתמטיקה היא אכן תבצע את הנס  -הוא טועה.
 . 2יש להפריד בין לימודי כלכלה שבה המתמטיקה היא מלכה (כבפיזיקה) לבין 'כלכלה יישומית/ניהולית' שבה לימוד הסטטיסטיקה
והארגון החברתי הם העיקר (כבהנדסה) .לדעתי זאת כוונת הדוברים במאמר.

2-5-2015 http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2626201
[ ]61מקור הרע :מ קור הרע אינה רק הפקידות אלא גם הכנסת ,המאפשרת לכל לוביסט (שאיש אינו באמת יודע מה הוא מייצג)
להיכנס ולהשפיע על שינוי חוקים ותקנות שלעיתים אפילו החכ"ים (המאפשרים אותם) אינם מבינים את משמעותם .חוקים ותקנות
המאפשרות ליחידים לאגור כוח ונכסים על חשבון הכלל .לפקידות אין ברירה אלא לקייים את החוק ותקנותיו.
אם אנו רוצים שלטון חכם והגון צריך להכריז על הכנסת כמקום סטרילי מהשפעה חיצונית .לא ייבחר ח"כ אלא אם הוא מעל גיל ,50
נולד בישראל וגמר לפחות ב"ס תיכון .גירסה ישראלית לשלטון 'אפלטוני' או 'רבני' בו המנוסים והחכמים מחליטים ומעצבים את
המדינה.
בתקופת כהונתו יינזר חבר הכנסת מכל פעילות כלכלית אחרת .ח"כ שחדל לשמש כח"כ יימנע מקשרים כלכליים עם אלא שבא איתם
במגע בהיותו ח"כ לפחות  3שנים מתום כהונתו .שכרו של ח"כ יהיה כשכר הממוצע במשק כדי לנקות את תאבי הבצע .הכנסת הפכה
ל"קרדום לחפור בו".
תהייה הפרדה מוחלטת בין מתן שירותים פרטיים ומתן שירותים ציבוריים בשירותי החינוך ,הבריאות והרווחה .המחשבה ששירותים
פרטיים במתקני שירות ציבורי הם שיפור היא זריית-חול בעיני העם על ידי הברונים/ות  /והגבירים/ות (המכונים בעגה הלוביסטית -
יזמים/ות).
יזמות ,בבקשה אבל רק באופן פרטי ,היינו משק מעורב.
המצב הקיים בו יש סוציאליזם לעשירים ("יציבות הבנקים" "המסודרים") וקפיטליזם-אכזרי לאחרים ,היא ,ורק היא השחיתות
הקיימת בישראל.
להערה 26
" שסופה של כל מערכת חופשית בהתכנסות למונופולים" טעות ,צריך ל היות :סופה של כל מערכת תחרותית בהתכנסות למונופולים.
לא החופש הבעייה אלא התחרות .תחרות היא ביזבוז ושיתוף הוא הפתרון .הבעייה שהחזקים נגד שיתוף ובעד תחרות שבאמצעותה
הם משתלטים על המערכת.
להערה 41
לצערי ,צר לי לאכזב אותך ,במציאות הישראלית (ולא רק בה) עד שאדם מגיע להיות ראש-ממשלה הוא כבר מחוייב לכל כך הרבה
והוא כבר כל כך עייף שלא בא לו כבר לעשות שום דבר אלא לנוח על זרי-השלטון ומנעמיו.
להערה 57
לא צריך ולא ראוי להכניס בנקים זרים ,מספיק לשקם את בנק הדואר (בעגה :בנק העניים) ולפתוח את הבנק הקואופרטיבי 'אופק'.

6-5-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/.premium-1.2630012#article-comments
להערה 71
העצוב הוא שלהם יש צבא שיניף את הדגל ואצלנו יש צבא שמן ,עייף והססן ,ואין מי שיניף בצבאנו את הדגל .מילים יפות לא יעזרו
לנו .צריך לשקם את הצבא הרגלי ולהקים יחידות מיוחדות למלחמת גרילה עירונית" .חוסך שיבטו  -שונא בנו" 'חוסך חייליו  -שונא
עמו'  .המלחמות מול החמ"ס והחיזבלה (שהן שלוחות של אש"ף מצבע אחר) הן המשך ישיר של מלחמת-השחרור שעדיין לא
נסתיימה.
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שיתוף בפייסבוק 14-5-2015 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3659168,00.html
[ ]63פיזיקה וכלכלה :לכותב המאמר שחושב ש"לימודי כלכלה הם אוסף סיפורים ואגדות" לשמיר קרן ,ולאומר "כלכלנים חושבים
שהם פיזיקאים :".
כלכלה אינה (לא במקרו ולא במיקרו) "אוסף סיפורים ואגדות" אלא מדע ככל המדעים (רק שהוא מהצעירים שבהם) .אכן אני לא רק
חושב אלא גם בטוח שכלכלה היא פיזיקה מתומחרת .
הראייה :מה ההבדל בין  Lorenz attractorלתיאור מערכת מזג אויר (תמצית שבתמצית) ,לבין  Tamari attractorלתיאור וחיזוי
כלכלת מדינה (שגם הוא עוסק בעיקרם של דברים :תפוקה ,כסף ותמחיר?).
אם הראשון מדע (ולא סיפור) אזי גם השני (ואיני מזלזל בסיפורים ,קרי מטאפורות).
נכון שהמתודה המחקרית בכלכלה (במיוחד במקרו כלכלה ,היינו כלכלת מדינה) חסרה את הכלי הניסויי והיא מנסה להתגבר על
המכשלה בשיטות אקונומטריות ,אך אין זה אומר שכלכלה אינה מדע אלא שהיא איטית בממצאיה.
תוספת בפייסבוק:
ניוטון היה נכשל בלולינות .סמית היה (קרוב לוודאי) נכשל בעסקים .באפט (גדול המשקיעים) לקח את התיאוריה של רבו גרהם
ויישמה .ללמדך ,מי שרוצה כלכלה-יישומית (ניהול כלכלת מדינה ,חברה בע"מ או עסק) שילמד מינהל עסקים .מי שרוצה להקדיש
את חייו למדע (כלכלה או משהוא אחר) שילמד כלכלה (או משהוא אחר).
ה דיון הנדון אינו במקומו .מזה שמדע הכלכלה עדיין בחיתוליו (בערך הייכן שהפיזיקה הייתה לאחר קפלר) לא נגזר שאינו רלוונטי
למציאות ,אלא שעדיין אין בידנו תשובות אמינות דיין  -ועלינו להמשיך במסע.
ובאשר לאיראן :עם של  8מיליון לא תוקף עם של  80מיליון.
תגובה להערה של עומר מואב
"בעל ערך מועט להבנת המציאות" ? המציאות הניגלת היא "בתחפושת" .דוגמה :סקס הוא 'הצעה שאי אפשר לסרב לה' .הסרת
'התחפושת' זה תפקיד מדע-הכלכלה ורק באמצעותו יבוא יום ונבין את המציאות ,לקח לאסטרונומים  2,000שנה ויותר להפוך
מעגלים לאליפסות .ייקח  200שנה ל פחות לכלכלנים להפוך עקומות ביקוש והצע (כקובעות מחירים בהיפגשם) לאטרקטורים (שבהן
הביקוש וההצע הן אילוסטרציה הגיונית של הפרט בהגיבו לתנאי השוק).
כלכלה אינה (לא במקרו ולא במיקרו) "אוסף סיפורים ואגדות" אלא מדע ככל המדעים (רק שהוא מהצעירים שבהם) .נכון שבנתונים
כלכליים יש יותר "אי-סדר מאשר סדר" או במינוח שלי :מציאות בתחפושת ,אך זה רק עניין של זמן שנתגבר על האי-סדר ונמצא את
הסדר ,או במינוח שלי נסיר את המסכה ,כבר היום עומדים לרשותנו תורת הכאוס והמורכבות כדי לגלות את החבוי ,וזו רק תחילת
הדרך .אכן אני לא רק חושב אלא גם בטוח שכלכלה היא פיזיקה מתומחרת .הראייה :מה ההבדל בין  Lorenz attractorלתיאור
מערכת מזג אויר (תמצית שבתמצית) ,לבין  Tamari attractorלתיאור וחיזוי כלכלת מדינה (שגם הוא עוסק בעיקרם של דברים:
תפוקה ,כסף ותמחיר)? אם הראשון מדע (ולא סיפור) אזי גם השני (ואיני מזלזל בסיפורים ,קרי מטאפורות).
נכון שהמתודה המחקרית בכלכלה (במיוחד במקרו כלכלה ,היינו כלכלת מדינה) חסרה את הכלי הניסויי והיא מנסה להתגבר על
המכשלה בשיטות אקונומטריות ,אך אין זה אומר שכלכלה אינה מדע אלא שהיא איטית בממצאיה עקב כך.
לימודי הכלכלה אינם "זה ראה וקדש" אלה הקניית בסיס להמשך הדרך .כל מי שסבור כמוך מוזמן לנסות לשפר את הבסיס ("כזה
ראה וקדש") ,להרחיבו ואף להקדיש לכך את חייו (כמחבר התגובה הזו) .ההצלחה לא מובטחת מראש.
מי שסבור שגרשם ,סמית ,מרקס ,מרשל ,פישר ,פון-נוימן ,סמואלסון ,פטנקין ,פרידמן( ,רשימה אקראית מהגדולים) ,...סיפרו
"סיפורים" אינו אלא מספר אגדה.
לתגובה  1לא-כלכלנית
[ ]16ל'לא כלכלנית'" :כלכלה היא תחום בפסיכולוגית המונים" .הפוך; פסיכולוגית-המונים (בכלכלה) היא תחום בכלכלה שהיא
'פיזיקה עם תמחיר' .איך אנו (בני-אדם) מגיבים ומנווטים עצמנו במציאות משתנה  -זו הכלכלה .אחד (ולא החשוב ביותר) התחומים
שלה היא הפסיכולוגיה אשר באה לידי ביטוי במושגי 'התועלת' 'הרציונליות' וכדומה .בגדול כלכלה עוסקת בקיום הביולוגי באילוצי
'תקציב' (מה שנקרא :בחירה בין אלטרנטיבות) ,היינו הקצאת חומר-אנרגיה במרחב-זמן .לצורכי ההקצאה והניווט הומצא הכסף,
שיחד עם הגלגל הם מההמצאות החשובות של החברה האנושית .למתעניינים יותר ובצורה פשוטה כדאי לקרוא :הררי "קיצור תולדות
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האנושות" .הארץ נעה סביב השמש והאדם נע סביב כספו .אין האדם מגלגל כספו אלא כספו מגלגל אותו .ללמדך שפסיכולוגיה
(בכלכלה) היא "תרוצים" בלבד.
ליהושע 67
שנות המדינה התאפיינו בזהירות ומתינות ולקיחת סיכונים מחושבים בגבול הסביר ,כאשר בתחילה בן גוריון היה מודע לסיכונים
והסיכויים שלנו ,ובהמשך כרתנו ברית עם המעצמות (תחילה עם צרפת ולאחר מכן עם ארה"ב) .ההבדל בין ישראל לאיראן שלהם יש
עורף אסטרטגי לספוג מהלומות ולנו אין .לצערי מדיניות הרהב שלנו הביאה אותם לגדרותנו .בעיית איראן (כפי שמעלה רובינשטיין)
אינה שקולה לבעייה מדעית "בתחפושת" .לישראל אין את היכולת להכריע את איראן אך להם יש את היכולת להכריע אותנו  -ואם
אתה סבור שאני טועה ,אין לי אלא להצטער.
לתגובה :65
אתה כותב" :ההבדל המהותי בין כלכלה לפיזיקה ,הוא שהפרטים (צרכנים ,פירמות ,ממשלות) בכלכלה משנים את התנהגותם בהתאם
למה שהם תופסים שישפר את מצבם ,במעיין ריקורסיה אינסופית .מערכות פיזיקליות ממשיכות לפעול גם אם אתה לא מסתכל  -אין
להם שיקול דעת .ההמלצה שלי לכלכלנים תופסת גם לגביך" ...
מסכים עימך בהחלט .ולכן ב( Tamari attractor-מקווה שעיינת לפני שהשבת) יש מערכת תמחיר ( )Pכפידבק למערכת המשמרת
כסף ( )Mותפוקה ( .) Oמכאן שמערכות כלכליות יכולות לצאת יחסית מהר ממצב יציב (נורמלי) ולהתפרע (הדפסת כסף מביאה
לכאוס) ,בעוד שמערכות טבעיות (פיזיקליות בעיקרן ,שבהן אין "הדפסת כסף") יכולות להתמיד במרוצת זמן רב.
באשר להמלצתך :אם אינך מבין סינית אין זה אומר שהסינים טיפשים.

http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/Proc/TalkBacks_iframe/0,9657,L -3659168-68-215-5-2015 1,00.html
[ ]16ל'לא כלכלנית' " :כלכלה היא תחום בפסיכולוגית המונים" .הפוך; פסיכולוגיית-המונים (בכלכלה) היא תחום בכלכלה שהיא
'פיזיקה עם תמחיר' .איך אנו (בני-אדם) מגיבים ומנווטים עצמנו במציאות משתנה  -זו הכלכלה .אחד (ולא החשוב ביותר) התחומים
שלה היא הפסיכולוגיה אשר באה לידי ביטוי במושגי 'הת ועלת' 'הרציונליות' וכדומה .בגדול כלכלה עוסקת בקיום הביולוגי באילוצי
'תקציב' ,היינו הקצאת חומר-אנרגיה במרחב-זמן .לצורכי ההקצאה והניווט הומצא הכסף ,שיחד עם הגלגל הם מההמצאות החשובות
של החברה האנושית .למתעניינים יותר ובצורה פשוטה כדאי לקרוא :הררי "קיצור תולדות האנושות" .הארץ נעה סביב השמש
והאדם נע סביב כספו .אין האדם מגלגל כספו אלא כספו מגלגל אותו .ללמדך שפסיכולוגיה (בכלכלה) היא 'תרוצים' בלבד.

18-5-2015
http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2635145#article-comments
[ ]192תודעה כוזבת :דוד לביא" :הו אתם בעלי התודעה הכוזבת ,זועמת ישראל הראשונה ,עד מתי תיוותרו בכסילותכם ותובילו את
המדינה אל עברי פי־פחת .הטחו עיניכם מראות כי דרך השלום קיימת גם מחוץ לשיר של פאר טסי? "
כבעל תודעה (כוזבת והנותר בכסילותו שמוביל את המדינה לעברי פי-פחת) שקם בבוקר וקורא את מאמרך על בעל הנס (הקרוי גם
החלילן מקיסריה) ,ברצוני לאמור לך גלויות ולא בשפה מליצית (מתארכת ,מתייפיפת ובלתי מובנת) שזה לא 'התרבות ,טמבל'
(כניסוח במוסף המודפס) שעזרה (הפעם) לנתניהו אלא 'הפחת תקווה ,טמבל' שניטעה בבוחריו והיא :שאני ,בנימין נתניהו  -מר
ביטחון.
'הפחת תקווה ,טמבל' :התנחלויות ,הימנעות מהידברות על שלום עם האויב ,איומים על איראן ,התגרות אישית במנהיג הטובה
שבידידותנו ,ערבים באוטובוסים ,ירושלים בירתנו לנצח (כשפוליטי קאי אומר נצח ,תיזהר) ,זאת בשילוב עם קפטיליזם-דורסני  -זו
המדיניות שתביא שלום ,שיגשוג וביטחון לעם ישראל.
ובעלי התודעה האמיתית מאמינים לו (ואת האמונה הזו הם מבטאים בסלנג עממי "ביבי דרך על הכושי")  -זה כל הסיפור.
'הפחת תקווה' שבאה בעיקבות הבטחות של בחירות (שמוסליני ועוקביו השתמשו בכך לפניו) .המציאות כמובן שונה .הכרת האפיפיור
במדינה פלשתינאית היא רק סנונית ראשונה .כשנצטרך להתפכח איש לא יתעניין אם לרחוב מסויים קוראים 'סוליקה' או
'טרומפלדור'.

בן תמרי – תגובות 1
תגובה למגיב
עץ תמר לאו ירח " :מה לא הבנת .המאמר לא עסק בפוליטי אלא בתרבותי .במה שהופך את ישראל השניה לשמן ומים בלי כל קשר
להבטחה כזו או אחרת .גם השמאל מחלק הבטחות יפות אבל ישראל השניה לא מסוגלת לקנות אותן .מדוע? ההתייחסות שלך לפוליטי
היא רטרו שאיננו במקומו .תתקדם .אחרת לא תבין כלום".
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לעץ תמר לאו ירח :המאמר עסק בתרבותי ולא הפוליטי ,אבל מאשר המאמר לפירסום בעיתון הבין כמוני ונתן את הכותרת" :זו
התרבות ,טמבל".
לצערי איני מכיר את הביטוי "במה שהופך את ישראל השניה לשמן ומים" ,אשמח להכיר את המושג.
אתה כותב":גם השמאל מחלק הבטחות יפות אבל ישראל השניה לא מסוגלת לקנות אותן ".ומדוע 'ישראל השניה' (מונח שמיוחס
לאורי אבנרי) לא מסוגלת לקנות אותן? האם הם נולדים עם נטייה גנטית לימין? או שהם מוסתים מימי בגין ועד לימי נתניהו? ואולי
מחסור ברחובות על שמם?
זה זמן שעיתון הארץ נותן במה לכותבים מזרחים (ויבורך על כך) אבל מדוע רובם (כולל אותך) מתבטאים בעיניני מזרחים-אשכנזים
בצורה לא מאירת -פנים (ומשורר צעיר מזרחי אף מציע לשרוף שירי משורר אשכנזי) .לו אשכנזי (כמוני) היה מתבטא כמוכם הוא
כבר היה נסקל (כבר הציעו לי לעוף מכאן על פחות ממה שאני כותב לך).
אני מקווה שאתה מבין לאיזה 'עתיד' שמחכה לנו בהמשך ,אני מרמז (רמז :מהפכת התרבות בסין).
מאבק ב ין פועלים למעסיקים הוא ארוך ימים (הרבה ,הרבה ,לפני שהוקמה דימונה) ואכן ראינו במאבק האחרון איזה "הבטחות"
מסוגלת ישראל השניה לקנות.
22-05-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2642229#article-comments
[ ]6מכתב גלוי לסמי שלום שטרית :בן תמרי  ..." : 27-03-2015הצעה :שאריה מכלוף דרעי יבקש את משרד החינוך ".בפייסבוק
של אלברט סוויסה.
מכתבך היה צריך להיות מופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את אריה מכלוף דרעי לשר החינוך .הרי ידוע שמשרד החינוך
היה בשליטת המפד"ל רוב ימיו ,והם "בעלי העוולה" במה שאתה מעלה לדיון .אתה יודע כמוני שלש"ס היתה נגיעה במשרד החינוך,
לא מניעת הסללה זה הביא אלא את הקמתה של רשת מעיין החינוך התורני ,שיבוט של הזרם החרדי בחינוך.
מה רע בחינוך מקצועי והסללה לתלמידים פחות מוכשרים?  -אתה טוען ש'רק המזרחים מוסללים' ,אני כופר בכך .יכול להיות שאתה
צודק ואכן קיימת הטייה מובנית ,אזי כדי לתקנה הייתה הקשת-הדמוקרטית-המזרחית צריכה לדרוש במובהק את משרד החינוך לאריה
מכלוף דרעי .ל צערי כל דרישותיכם והצעותיכם לתיקון עוולות היסטוריות שנעשו בתקומת המדינה היא לא שיפור מצב נתון ,אלא
החלפת אשכנזים במזרחים .משום מה אתה מדבר על אשכנזים ,מזרחים וערבים ואף מילה על הזרם החרדי שבו השכלה היא מילה
גסה ,וכאן הכשלון הגדול של החינוך הממלכתי.
חברה בריאה מציבה את חכמיה (מכל הרבדים) במקומות הראויים ,חברה לא-בריאה מציבה במקומות הראויים אנשים לפי ייצוג
(הרחיק קליגולה שנתן ייצוג לסוסים) .לצערי בחכמה אין דמוקרטיה ,אפילו שיש פרופסורים ודוקטורים.
תגובה לראליסט 6
מהפוסט אצל אלברט סויסה ב" ,27-03-2015-חסידי 'מזרחי מצביע למזרחי' טוענים שהתודעה האשכנזית מגחיכה את המזרחים ,הנה
הצעה לפתרון הבעייה :שאריה מכלוף דרעי יבקש את משרד החינוך" ,עתה מוסיף סמי שלום שטרית (מהקשת הדמוקרטית
המזרחית) נימוק נוסף לצורך בייצוג הולם למזרחים במשרד החינוך :הסללה המכוונת (על פי דעתם) של מזרחים לבתי ספר
מקצועיים .ומוסיף הכותב למעלה" :מהר מאוד תגלה שבלימודי הרוח והתרבות ישראל ממשיכה להדיר ולמחוק את תרבותם וזהותם
של יהודי המזרח וצפון אפריקה — המזרחים בישראל — ועל אחת כמה וכמה היא מוחקת את סיפורם של הערבים בישראל".
ייתכן מאוד שמרים (מירי ) רגב היא התשובה היותר מתאימה לבעייתם ,בהתחשב בעובדה שאריה מכלוף דרעי כבר שרת כשר את עם
ישראל ולא זכור לי שההסללה הופסקה וסיפרי הלימוד שונו.

שיתוף בפייסבוק 22-05-2015 http://www.themarker.com/realestate/1.2642590#article-comments
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זה מעל  37שנה שהימין בשלטון ,את התיכנון החקלאי קיבל בירושה מקודמיו ולא העיז לפרקו שמא יבוא רעב .את התיכנון הכללי
פרק בכל משרדי הממשלה  -כי הוא מאמין בתחרות ,יוזמה פרטית וחלחול הצמיחה למטה .כל תיכנון כלכלי (סוף מעשה במחשבה
תחילה) בנוסח הארצות המתקדמות בעולם הוא 'דגל אדום' בעיניו (בולשביזם בלשון ההדיוטות) .אך מה שקורה בענף הדיור הוא
הראייה שאין תחליף לתיכנון כלכלי (ובמיוחד הענפי) .מן הראוי להכניס את ענף הדיור (כענף החקלאות) לתיכנון מרכזי .הממשלה
חייבת להכניס מכסות בנייה שנתיות לענף ולווסת את שוק הבנייה כפי שהיא מווסתת את ענף החקלאות ,קבלנים אינם צריכים להיות
שונים מחקלאים .מאחר ורמת הסיכון בענף תרד גם הרווחיות של הקבלנים ומחירי הדירות יירדו  -דבר שייטיב את חלוקת ההכנסות
במשק ,ויבטיח אספקה סדירה של דירות לשוק (זה כולל גם בנייה לצורכי עסקים).

שיתוף בפייסבוק 22-05-2015 http://www.themarker.com/markerweek/1.2642470
[ ]6צה"ל :צבא השיווק לישראל :כואבים דברי המרואיין ולצערי נכונים ,ברצוני להוסיף כמה איפיונים שאדם מהיישוב (שבדרך
כלל מחוייב למישהוא או למשהוא) לא יכתוב:
 . 1לצה"ל אין כבר מי שיניף את הדגל (קרי יחידות רגלים הלוחמות עד להשגת המטרה) ,זאת מאז מלחמת הברירה הראשונה
(מלחמת לבנון הראשונה שעוצבה ונהגתה בשלטון הפטריוטים ,קרי הימין) ,תפיסה זו של שימוש מוגבר בממד-הגובה והזנחת הדו-
ממדי נראית גם לאחרונה במאבקים נגד דאע”ש.
 .2כפועל יוצא של  1צה"ל מתפקד כמשווק של תעשיות הביטחון (והעיד על כך שר הביטחון לשעבר בנימין בן אליעזר בביקורו
באחד מירידי שיווק הנשק).
 . 3השירות בצה"ל הפך (כבכל העמים) לקריירה (ומתחילים לדבר על צבא מקצועי) ועבור קריירה לא נהרגים.
 . 4פעם גנרל שלט בעיתונאי שלו היום ההפך.
 . 5אויבנו הגדולים (שפעם היו בעלי בריתנו ובטיפשותנו הפכנו אותם לאויבים) מקיזים דמנו :מצפון שילחו את זאב החיזבלה ומדרום
את זאב החמ"ס .אנו במקום לחסל זאב זאב ,מבריחים אותם (מכנים זאת הרתעה)  -והם חוזרים ומקיזים דמנו בתקווה שבסוף נוכרע.
אני אומר :אם יש לנו מלחמה עם החיזבלה והחמ"ס יש "להחריב את קרתגו".
תגובה ל:1-
הגזמת ,הוא (רב-אלוף חיים בר-לב) זה שהצליח להרגיע את חזית הדרום (בהוראת גולדה מאיר) לאחר הקטטה בין שרון לגורודיש.
מלחמת יום-כיפור הארור נתלקחה מיוהרה ,אטימות ושחצנות כלפי האויבים שביקשו להגיע להסכמי שלום .אז לא רצינו לסגת
ולבסוף נסוגנו ,וגם היום התסמונת חוזרת " -אין פרטנר לשלום" ,אנחנו אומרים ,ודוחים כל הצעה שבחובה הקמת מדינה פלשתינית
לצידנו .הרי בסוף נחזיר עד הגרגר האחרון ,ואם מזלנו ישחק נוכל לבצע חילוף שטחים הגיוני.

25-05-2015 http://www.haaretz.co.il/op inions/.premium-1.2643372#article-comments
לתגובה :62
"המזרחיות המשכילה עדיין מחפשת את האישור " ...כאחד המרבה להגיב בנושאים מסוג זה ,בעיקר לדוברי 'הקשת הדמוקרטית
המזרחית' לא מובן לי עניין ה"אישור" ,בחברה דמוקרטית לא צריך אישור ,צריך לכתוב לעניין ולגופו של עניין .לצערי בכל נושא
שדוברי הקשת כותבים תמיד משתרבב העניין המזרחי וצובע את הדיון בצבע החסר בקשת ,עד שמתבקש לחשוב שיבוא יום ותהייה
בהשפעתם "לתפארת מדינת ישראל" ו"לייצוגיות במיטבה"  -מתמטיקה מזרחית.
תגובה 71
"המהפכה המזרחית":
*אריה מכלוף דרעי נגד יאיר לפיד ,0 - 1 :אריה מכלוף דרעי שר ,יאיר לפיד באופוזיציה.
*אמירה בוזגלו נגד אמיר חצרוני ,0 - 1 :אמיר חצרוני ירד מהארץ.
*לי לינור יורסיטה נגד אריאל רוניס ,0 - 1 :אריאל רוניס ז"ל התאבד.
*אסף אטדג'י נגד אפרים שמיר :הקרב בעיצומו.
*ד"ר מירב אלוש לברון נגד דרור אטקס :הקרב בעיצומו.
*ואנחנו רק בתחילת המהפכה.,...
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27-05-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2645241
ינקו שגיא" :ביצירת שירות מדינה משופר ומתקדם — שירות שיהיה יעיל ,אמין ,שוויוני ,מכוון וקשוב לצורכי האזרח והמשק ,בעל
יושרה וניקיון כפיים .השגת יעד זה מחייב בראש ובראשונה ,רפורמה מקיפה בתרבות הארגונית של שירות המדינה ובסדרי העבודה
שלו ,שעדיין תקועים בעבר ,בשל הסכמים קיבוציים ארכאיים ומעכבי קידמה".
כמו מישנת השרים" :אני בעד כל הדברים הטובים ונגד כל הדברים הרעים"  ,מה טוב? מה שמקדם אותי ,מה רע? מה שמפריע לי.
כדרכם של הליברלים תחת הסיסמה "תנו לחיות (לגנוב) בארץ הזו" הם מפריחים מילים יפות כאיין ראנד במשנתה (שחוותה
'דיקטטורה של הפרולטריון' ברוסיה בנעורייה והטיפה ל' דיקטטורה של היזמים/העשירים' בבגרותה) .שום כלום על מה עושים בפועל
כדי לנהל שירות ציבורי יעיל והגון :קביעות? חוזים אחידים? הסכמים ארציים? וועדי עובדים? שכר? מינויים פוליטיים (שהרסו את
הפקידות המקצועית)? התקדמות מקצועית?,...
הפרטה ,ביטול הקביעות (עובדי קבלן ) ,חוזים אישיים במקום קיבוציים ,מינויים פוליטיים (שזלגו עד לאחרון הפקידים ויצרו
ארכיאולוגיה מעניינת במשרדי הממשלה) ,ועוד משלל ה"רפורמה מקיפה בתרבות הארגונית של שירות המדינה" ממשנתו של
'הליברליזם הנאור' שמקיים משטר הליכוד (חרות  +ליברלים) שהביאו לפרוטקציוניזם ,נפוטיזם ושחיתות אישית שלא ידענו בעבר.
והכל עטוף בהסתה של מזרחים כנגד אשכנזים (סליחה ,קוראים לזה ייצוג).
אם הכל אישי ו"מי שרוצה מצליח" "אזי אין מוסר ,אין סולידריות ,אין כבוד ו'איש את אחיו שיחדו' .התפיסה של "תפוס ככל
יכולתך" הביאה לנו נשיא ,רה"מ ,שרים ראשי מועצות וערים ולאחרונה גם פרקליטה לבתי משפט .אבל הליכוד ותומכיו תוקפים את
ה'פקידות' (השמנה).
החזקים ,העשירים והחכמים יכולים להרשות לעצמם להיות הגונים ,שאר העם (מעל  )95%נידרש לשיטות אחרות כדי להצליח .לזה
המשנה הליברלית עיוורת ,כי הרי "העושר מחלחל למטה".

01-06-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/.premium-1.2648996
[ ]16לרוגל אלפר :לא 'זרקו' ולא 'דפקו' .נכון היו טעויות ,עוולות וקשיים  -לכולם .כתיבתך היא עלבון ,אפילו שהיא 'ביקורת
טלוויזיה' בלבד .במאבק בין האוכלוסייה הפלשתינית לבין האוכלוסייה היהודית על שליטה באדמת הארץ ניצחו (בינתיים) על אף
שהיו מיעוט היהודים בהנהגת בן-גוריון וחבריו להנהגה.
אנשים מסוגך (בכתיבתך) ,הקשת-הדמוקרטית-המזרחית (במעשיה ,ובבכייניה) ,והתומכים ב'פלורליזם' בתרבות (בברה"מ קראו לזה
"הדיקטטורה של ההמונים" ,ובסין קראו לזה "מהפכת התרבות" ,קרי :ייצוג שווה בתרבות לכולם) יידאגו שה'בינתיים' יהיה קצר.
אותכם ,אתה אומר' ,זרקו'  .גם את הפלשתינים שברחו/גורשו זרקו (ללא הגרשיים) במחנות מעבר לגבולות .וראה איזה פלא :אתם
(רובכם הגדול) התקדמתם ויש 'מחוזות' שלמים בישראל שאתם בעלי שליטה בהם ,אין מעברות (המקבילות למחנות הפליטים של
יריבנו) .אצל יריבנו עדיין מחנות-פליטים ,אומללות ועוני.
לפלשתינאים וארצות ערב אני אומר "אתם זרקתם/דפקתם את אחיכם" ,אבל להם לא היה בן-גוריון וחבריו להנהגה הסוציאל-
דמוקרטית ,שאתה וחבריך כל כך אוהבים להשמיץ ,לגדף ולקלל ,ואילולא מנחם בגין אפילו לא הייתם חושבים שהם הכתובת.
תגובה  11אלכס מסיס
"עשינו סרט חף מתעמולת בעד או נגד".
הסרט אמין וכל ישראלי שנולד לפני  1977יודע שויצמן ובן-גוריון היו מנהיגי המדינה בהקמתה ולא ז'בוטיסקי-בגין .רוגל אלפר ,רון
חכלילי ,אמירה בוזגלו ,רועי חסן ועוד ,...הם יבולי ה'פלורליזם' מבית מדרשה של שרת התרבות מרים (מירי) רגב (שעיתון הארץ
מסייע לה) .לא חשוב הכישרון חשוב הייצוג.
תגובה 33
"שרת תרבות ,בת מהגרים שגדלה בקריית גת (כזו שלא הפליגה על המייפלוואר ולא חרשה את שדות נהלל) הרי זה דבר שלא יעלה
על הדעת".
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היו לפניה שרים/ות כמאופיין על ידך בפיסקא .אך היא הראשונה שמאיימת שבתרבות קובע הייצוג ולא הכישרון ('פלורליזם' היא
קוראת לזה) .בברה"מ קראו לזה "דיקטטורה של הפרולטריון" ובסין "מהפכת התרבות" .ביצירה יש הייראכיה :הטובים למעלה
הגרועים למטה (ללא הבדל גזע ,צבע ומין) ,ולא דמוקרטיה .קשה להעלות על הדעת שבישראל חי לו כישרון גדול שלא הוכר.

05-06-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2651615
[ ]2שפה כמערכת ייחוס :כ שעוברים משפה לשפה ,ממטבע למטבע ,מנקודת תצפית (מערכת ייחוס) לנקודת תצפית (בסלנג" :מה
שרואים מכאן לא רואים משם" או "אל תדבר עד שלא תיכנס לנעליו") יש 'קשיי מעבר' .בקשיי-המעבר (לשפה העברית המתחדשת)
מדבר המאמר של שיר ראובן והתשובה של רונית גדיש .אני מצדד בגישת האקדמיה בה סלנג הוא ברירת מחדל עד שנמצאת ברירה
טובה ממנה בעברית .במיוחד בשמות פרטיים ומשפחה ,מי שאינו מע ברת את שמו כחי בשתי מערכות ייחוס סימולטני ('פולני'
'מרוקאי' ו'ישראלי' כאחת ,כמחזיקי שני הדרקונים) .סלנג הוא סוג של 'השאלה' או 'הלוואה'.
לא פורסם :מילים ,סמלים ( ,) iconsמודדים וקופונים (גם כסף הוא קופון) למיניהם הם התשתית הפסיכולוגית שלנו בהבנתנו,
התמודדותנו ,אבחנתנו וניווטנו בעולם הסובב אותנו .שפה (עברית) ,דגל (ישראל) ,מטבע (שקל) ,...הם מאבני הייסוד של עם
ריבוני.
6-6-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2640981
[ ]4שפה כמערכת ייחוס :אני מצדד בגישת האקדמיה בה סלנג (במשמעות של השאלת מילה משפה אחרת ,ולא במשמעות של שפת
רחוב) הוא ברירת מחדל עד שנמצאת ברירה טובה ממנה בעברית .במיוחד בשמות פרטיים ומשפחה ,מי שאינו מעברת את שמו כחי
בשתי מערכות ייחוס סימולטני ('פולני' 'מרוקאי' ו'ישראלי' כאחת ,כמחזיקי שני הדרכונים) .סלנג הוא סוג של 'השאלה' או 'הלוואה'.
מכתבה של גב' רונית גדיש לגב' שיר ראובן הינו מכתב יוצא דופן המדבר בעד עצמו .מה שנקרא 'מכתב החודש'.
שיר ראובן" ,..." :בשלב הזה יכלה האקדמיה לאמץ את הסלנג ,כפי שהאנגלית נהגה פעמים רבות גם במילים שאין להן כל משמעות
אטימולוגית ,כמו !( dohשנכנסה למילון אוקספורד ב– .) 2001אבל האקדמיה ללשון בוחרת להתייחס לסלנג כאל בקשה מסודרת
להוסיף לשפה מילה עברית חדשה במקום זאת שהיתה בשימוש עד כה".
תשובת האקדמיה :מי צריך מינוח עברי?
"בתגובה למאמר של שיר ראובן (מוסף "הארץ" )22.5 ,רציתי להזכיר כי במדור "לשוננו לעם" שהתפרסם ב"הארץ" ב 1933-הלין
מישהו על "הממזרּות הלשונית" שאיפיינה לדעתו את העברית באותם ימים .לדוגמה הביא חשבונית שהתגלגלה לידיו 3" :לגרים
קומפלקט; וליקים בשביל הרוליקים; שטֹוף ,ביסקא ושטנגה בשביל המרסס".
בעיתונות העברית רווחו בעבר מילים כמו אינציאטיבה ,אוטוריטט ,קולטורה ,אגיטציה ופרוצס .עד קום המדינה ילדים קיבלו
סטיפנדייה כדי ללמוד בגימנסיה ,כשהיה חם הפעילו ונטילטור כי איירקונדישן לא היה אפילו לעשירים ,כשכעסו על המינסטר חתמו
על פטיציה .נהגי אוטומובילים קיב לו רפורטים מהפוליציה ,אחרים נסעו בטקסי ,ובגראז'ים שמעו מילים כמו טמבון ,וישרים
וקוגלרים .שלא לדבר על מה שאנשים אכלו :סמעטענע ,טייאכץ ,קאשע ולאטקעס ,וקינחו בקומפוט .היו ימים.
אבל לאט־לאט ובסבלנות נמצאו למילים הלועזיות האלה חלופות עבריות ,וזה לא נעשה מעצמו .ועד הלשון וגם אנשים פרטיים הציעו
חלופות עבריות .עם קום המדינה חידשה ועדה משותפת לוועד הלשון ולמשרד המשפטים מילים כמו תאגיד ,עמותה ,תמלוגים ,מענק,
גמלה ויזם ,ואלה נכנסו מיד לשימוש.
ומה יש לנו היום? הרבה עברית ,ופה ושם מובלעות לועזיות .בעולם הפרסום ,למשל ,יש פלנרים ,קריאטיב דיירקטורים
וקופירייטרים ,ובעיתון אפשר למצוא "כרזידנט של הקלאב הוא אחד הדיג'ייס הראשונים בסצנת ההאוס ,הבייס ליין שלו מבוסס על
דיסקו מהסבנטיז ,והסאונד נשמע תמיד אפטודייט" .אנשי מחשבים מקנפגים ראוטרים ,מרנדרים בפוטושופ ,מדבגים סקריפטים
ומוסיפים פיצ'רים לאפליקציות.
יש אנשים שזה מפריע להם ,והם פונים לאקדמיה .ועדות מינוח בהשתתפות אנשי מקצוע יוצרות מילונים מקצועיים .והוועדה למילים
בשימוש כללי מציעה חידושים כמו קלטת ,שדולה ,הסעדה ,זמריר ,יעפת ,סמליל ,קדימון ,ידוען ,רעיונאי (קופירייטר) ואקווה .אנשים
שחידשו ביוזמתם מילים כמו מטמנה ,נסועה ,מגדר ,ישרה וצהלולים ,מבקשים את אישור המוסד העליון ללשון העברית .לאחרונה
נעזרת האקדמיה ישירות בציבור דרך המרשתת ,וכך נקבעו פתיתונים (קונפטי) ועוגונית (קאפקייק) .ובקרוב נוכל להציע חלופה
לדייט – אם תימצא מילה מוצלחת".
רונית גדיש ,המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית.
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06-06-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet -shani/.premium-1.2651702#article-comments
[ ]8אישים דגולים ונהנתנות :בהשוואה בין מנהיגים (במיוחד בישראל אבל לא רק בה ,ולא רק בין מנהיגים פוליטיים אלא גם
מנהיגים בתחומים אחרים) תכונת הנהנתנות היא מפתח חשוב להבחנה ,השוואה והבנה של האישים.
למזלנו בן-גוריון לא התאפיין בתכונה זו.
נכון יש את צ'רצ'יל (ודומיו ,ואינני מתכוון למי שרואה עצמו כמוהו) שהיה נהנתן אך הוא היוצא מן הכלל המוכיח את הכלל.
הכלל הוא שתכונת הנהנתנות מפריעה לאישים (במאמץ הנפשי ובזמן הנדרש לכך) לנצל את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.
אינני היסטוריון או פסיכולוג/פסיכיאטר ,אלא כלכלן בהכשרתי .זו התובנה שלי מהיידע על גדולי-עולם למיניהם.

10-06-2015 /https://www.facebook.com
לטלילה  :אני מסכים עם כל מילה ומשפט בדבריך ,כאחד שמעורב אישית (כרבים אחרים) בנושא ברצוני להוסיף צד נוסף .את המצב
הנוכחי (ברובו) ירשה המדינה מהמנדט הבריטי בו היה מוטל על המדינה העול של מימון וטיפול בחולי-נפש (לטעמי חולי-מוח כחולי-
לב או חולי-כליות .לצערנו אבר המוח עדיין מיסתורי ,במיוחד במחלותיו ובפגמיו שנפלו בו) .להוציא השינויים הגדולים בתחום
הרפואה הפסיכיאטרית שבאו בעיקבות פיתוח התרופות הכימיות ,דבר שהביא לשיחרור מסיבי של מאושפזים ממוסדות ולריבוי
הומלסים ,לא השתנה הרבה במבנה האדמיניסטרטיבי של מערך הטיפול הפסיכיאטרי  ,ועל כך יעידו דוחות מבקר המדינה הרבים
בנושא  -כנאמר 'טיב הזרימה כטיב הנחל'.
הרפורמה הזו הייתה צריכה להתממש כבר לפני כעשור ,ורק חולשת השילטון ('משילות' קוראים לזה היום ,איש לא רוצה להיות שר
בריאות ,לפחות הייתה שרה שראתה בזה אתגר וכבוד) מנעה את ביצועה .ביצוע הרפורמה נמנע כי זה היה זול לממשלה" .עני חשוב
כמת" וחולה-נפש חשוב פחות מעני .עתה משתחל הרפורמה בבריאות הנפש הענף יתומחר ולאחר 'מחלות-ילדות' הוא יתחיל לתפקד
ולהביא בריאות לגוף ולמוח/נפש כאחד (כפי שענף המים השתקם לאחר שהוציאו את הרשויות המושחתות ממנו) .אין מכשלה
כמכשלת החינם .חזקה על קופות החולים השונות (תאגידים ציבוריים) שידעו לטייב ,לשפר ולהביא מזור למטופליהם.
לרות לינאל" :האמן חופשי אבל המדינה לא צריכה לממן את הביטויים וההסתה נגדה" ,ומי קובע מה הוא ביטוי או הסתה נגד
המדינה? על זה המחלוקת .במדינה דמו קרטית כישראל יש לצורך הקביעה הזו חוקים ,תקנות וועדות .להזכירך שהשרים והח"כים
נשבעים לקיים את החוק .על פרשנות החוק ממונה בית המשפט ולא השר/ה / .לצערי ה'גדר' (או בלשונך "הפקרות השיח") ניפרצה
בתחילת הבחירות האחרונות ב"פרס-ישראל" של ראש-ממשלה וממשיכה ב"דליגיטמציה" "פלורליזם" (שהם שמות מכובסים
ל'בוגדים' ו'מתנשאים') של שרת התרבות.

https://www.facebook.com/VICTORY2015/photos/a.791613834234261.1073741829.790149967713981/89
12-06-2015 0806027648374/?type=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
השרה לבנת ורגב – שינוי מדיניות :למה  ?20מסכנה לימור לבנת ,מה בדיוק היא עשתה עד עכשיו במשרד ,או שהיא כלולה ב20-
העלומים .ל'פלורליזם' של רגב קראו "מהפכת התרבות" בסין ו"דיקטטורה של הפרולטריון" בברה"מ .שרה שהופכת צרה.
לעדיאל אלקלעי" :אומנות היא של כולם".
נכון ,אבל ללא יוצריה היא אינה קיימת .מסתבר שיוצריה (לסוגיהם השונים) ושרת התרבות הנוכחית מירי רגב לא בדיוק מסתדרים
ביניהם.
לרויטל בוסקילה פרידמן" :רוב האנשים בתרבות הישראלית הם שמאלנים".
האמירה הזו טועה ומטעה .העם נחלק במרבית המדינות המתוקנות כחצי חצי בין ימין לשמאל בהגדרתו המקורית בפן הכלכלי
והתרבותי כשבדרך כלל הימין הוא שמרן וקפיטליסט והשמאל הוא חברתי ודמוקרט ואינו שמרן (בעיקר בנושאי דת ,פמינזים וחופש
הפרט) .בישראל קיימת חלוקה זו ברובה (גוש הימין והשמאל כמעט שווים) אך בעיית יהודה ושומרון (לפי הימין) והכיבוש (לפי
השמאל) עיוותה את החלוקה ה'קלאסית' .מרבית היוצרים (את התרבות ,המוזיקה והמדע) מזדהים עם צדק ולכן מוצאים עצמם עם
מתנגדי הכיבוש .הבוחרים שהשרה מרים (מירי) רגב מדברת בשמם מאמינים שחלום 'ארץ ישראל השלמה' ניתן להגשמה (כי אלוהים
הבטיח) וכי הגיעה הזמן ל'מהפכה מזרחית' ('ייצוג' 'פלורליזם' ) .שתי האמונות על כרעי תרנגולת (וסליחה מהתרנגולת) ,כי אי אפשר
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לבטוח בהבטחות האל וכי בתרבות ,מוזיקה ומדע אין דמוקרטיה (המוכשרים למעלה הפחות למטה) .ביבי לא צ'רצ'יל (אפילו שאשתו
חושבת כך) ומירי לא 'קירי' (אפילו שהיא רומזת לכך) .לכן כשביבי אומר נצח ומירי ייצוג ,אני מבין שעם ישראל בצרות.
לזהבה פיקדו" :כל האליטה היא אשכנזית" צריך להיות :רוב האליטה היא אשכנזית .הראשון ביטוי של שנאה השני של אבחנה.
לרויטל בוסקילה פרידמן  :מאחורי כל נקודה (דיון) מסתתר עולם ומלואו .מאחר ובשרת התרבות (מרים רגב) אנו דנים אסתפק
ב'נקודה' .השרה רגב מתהדרת בלגיטמציה שלה לאכוף איסור מימון (שאושר בזמן השרה שהקדימה אותה ובאה מאותו מחנה ימני
הגב' לימור ליבנת) למי שלדעתה "עושה דלגיטמציה למדינה וחייליה" בנימוק שהבוחר נתן לה רוב .איני יודע את הרכבו המספרי של
"הרוב" הזה (כמה אשכנזים ,כמה מזרחים וכמה אחרים) ,אבל אני שומע את השרה ומבין שהיא בעד 'פלורליזם' ונגד 'דליגטימציה'.
כלומר עד היום התרבות והיצירה בישראל נוהלה בשיטה של "חבר מביא חבר" ולא על פי כישרון ,מהיום גם להדיוטות יהיה ייצוג.
ובאשר למושג השני :כל מי שחושב (כמוני) שישראל דוחקת עצמה לעמדה לא לגיטימית בין האומות בסרבנותה לפשרה עם
הפלשתינאים ולא מאמין ב"הב טחה האלוהית על ארץ ישראל" הוא בחזקת 'אנטישמי' .השרה מתנגחת באמנים (במיוחד שחקנים
וזמרים) שהם חלק (קטן) מהיוצרים כי הם החוליה החלשה .במדינה מתוקנת פולטיקאי (במיוחד שר וראש ממשלה (פרס-ישראל)
שכפופים להם משטרה וצבא) לא מתעמתים עם יוצרים שהם אנשים פרטיים ,זה אופייני לדיקטטורות .אם עד עתה לא הייתי ברור
מספיק ,אז אומר בקצרה :אנשים שמדברים כשרה רגב על 'פלורליזים' ו'דליגיטמציה' ורודפים יוצרים שאינם בדעתם  -הם אנשים
הזויים.
לרות לינאל " :האמן חופשי אבל המדינה לא צריכה לממן את הביטויים וההסתה נגדה".
מי קובע מה הוא ביטוי או הסתה נגד המדינה? על זה המחלוקת .במדינה דמוקרטית כישראל יש לצורך הקביעה הזו חוקים ,תקנות
וועדות .להזכירך שהשרים והח"כים נשבעים לקיים את החוק .על פרשנות החוק ממונה בית המשפט ולא השר/ה .לצערי ה'גדר' (או
בלשונך "הפקרות השיח") ניפרצה בתחילת הבחירות האחרונות ב"פרס-ישראל" של ראש-ממשלה וממשיכה ב'דליגיטמציה'
'פלורליזם' (שהם שמות מכובסים ל'בוגדים' ו'מתנשאים') של שרת התרבות.

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2015/06/israel-netanyahu-hazan-casino13-06-2015 #prostitution-bulgaria-likud.html
למזל מועלם :ההבחנה לשתיקת נתניהו ,שריו וח"כיו עד להצבעת המרכז כנראה נכונה ,נראה זאת ביום שני הקרוב .אבל (למיטב
הבנתי) האיסטרטגיה שנוקט נתניהו בשנים האחרונות מעידה שאורן חזן לא במקרה בכנסת .שיטת נתניהו היא 'זרוק סקנדלים לציבור
וגנוב את דעתו/וכספו' בהפרטה ,בגז ,בעובדי קבלן ,בדיור וכן הלאה .אם אין סקנדל יש אשכנזים/מזרחים (פרס ישראל) איראן/החיים
( הפחד ומשול) ולאחרונה גם שרת הספורט והתרבות מרים (מירי) רגב נוקטת באיסטרטגיה זו (כל פסטיבל  -סקנדל) .הליכוד ומרכזו
הם רק מאגר ה'מים' ממנו שואבים ה'הוריקנים/סקנדלים' את כוחם .די לקרוא את הטוקבקיסטים (על שפתם הנלוזה) התומכים
בשניים כדי להבין שאורן חזן אינו מקרה או שגגה אלא תמציתו ורוחו של המרכז .די לזכור את השאלה האלמותית של השרה לשעבר
לימור לבנת (שכנראה לא עשתה מלאכתה כנדרש אליבא דמחליפתה) במרכז הליכוד "האם באנו לשילטון לחלק ג'ובים?" אני בטוח
שאת (וקוראים רבים) יודעים את התשובה שהם נתנו .אבל יחיאל חזן ,אשתו ו בנו (וחבריהם במרכז) מאמינים ובטוחים שאם רק היו
קוראים לו חזנוביץ' איש לא היה מתנכל להם.

14-6-2015 https://www.facebook.com/shaulc620
לשאול כהן :לא ברור מי הפרופ' יליד  ,1989אבל הוא מייצג כראוי את המכונה על ידי שרת הספורט והתרבות' :פלורליזם'" ,אני
הרוב  -אני הקובע" .טועים הסבורים שזה עניין ל'נימוסים והליכות' או 'אבסורד  +צביעות' לפנינו מלחמת תרבות בתחילתה .במלחמה
זו תחמושתם של הפוליטקאים :איסורים וכדורים ,ותחמושתם של האמנים :מוזיקה ומילים .לבנימין נתניהו :זה הזמן לעצור את
ה'אלטלנה' החדשה שהביאה לחופינו שרת הספורט והתרבות (כהמשך לרוח המפקד ב"פרס-ישראל").

15-6-2015 https://www.facebook.com/sylvie.keshet
לגב' סלבי קשת :אני חולק על דבריך .עודד קוטלר לא התנשא על שרת הספורט והתרבות אלא ניסה להסביר את דעתו (כשלי
ורבים אחרים) שעם ללא תרבות משול לעדר בהמות .כמובן ששרת הספורט והתרבות מרים (מירי) רגב (כבנימין (ביבי) נתניהו
מנהיגה) הם צדיקים גמורים .זה הם ("העשבים-השוטים") שמדברים בנפצים וכדורים .נכון ,ואת צודקת ,שאנו נידרשים לפתיל
ארוך ולא לפיוז קצר (כדודו טופז ,מוטה גור ,אורי אור ואחרים שהסבו למחננו רק נזק) אך אלו הגיצים שמעידים שהעיירה בוערת.
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מרים רגב כשרת הספורט והתרבות ממשיכה את הדרך שהחל בה בנימין נתניהו כראש-ממשלה (של כווולם) ב'פרס-ישראל' ,זאת
כדי למחוץ את מתנגדיו הפוליטיים להרבה זמן כדבריו (טוב שלא אמר לאלף ימים) .בעייתך ובעייתי היא לא התרבות (זאת רק
ההתחלה) אלא המדינה שנותרת ללא בני-ברית בעולם ואמונת-חסידיהם שנצליח כעם קטן ללא בעלי-ברית לשרוד (למרות הכיבוש)
כי הרי נאמר "הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב "? היום הם נילחמים באמנים ומשסים בהם את תומכיהם ומחר יהיו אלה יריביהם
הפוליטיים .וכל זה עטוף בפטריוטיזם ובדגל ישראל.

15-06-2015 https://www.facebook.com/YoazHendelpage?hc_location=ufi
ליועז הנדל  :אין סימטריה בין 'בוגד' ל'בהמה' הראשון דינו מיתה והשני מקולל .כששר/ה אומר/ת לאמנים" :לי  30מנדטים ולכם "20
היא אומרת :לי המאכלת לכם הצוואר .לצערי הגב' מרים (מירי) רגב (שרת הספורט והתרבות) כנראה לא למדה מספיק היסטוריה,
כשיעור ראשון מומלץ לה לראות את הסרט "מפיסטו" של אישטוואן סאבו .מי שחושב שהמצב 'מצחיק' חי בהזייה .לעודד קוטלר :נוע
תנוע.
16-06-2015 http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3657480,00.html
אני מסכים עם הניתוח ,פזרנות מוניטרית (תהיה סיבתה אשר תהיה) היא רעה חולה ויש להפסיקה בהקדם  -שם וכאן .בישראל
הנגידה ממולכדת ביכולת תגובתה מאחר וכנגידה היא מחויי בת ליציבות מחירים (ריסון מוניטרי) וכיועצת כלכלית לממשלה היא
מחוייבת לתעסוקה מלאה שפירושה כסף זול .לכן צפוי שההיגררות (בעל-כורחה) אחר המדיניות האמריקאית תהיה מתונה יותר.
16-6-2015 https://www.facebook.com/miri.regev.il
למרים (מירי) רגב  :כששרה (שלפקודתה עומד צבא ומשטרה כחלק מהשלטון) אומרת לאמנים" :לי  30מנדטים ולכם  "20היא
למעשה אומרת :לי ה'מאכלת' ולכם ה'צוואר' .והיו מדינות שהגיעו לכך.
לשרית אליאס" :לא ניתן לבוגדים ״אנשי תרבות״ לנצח" לכי לסרט מפיסטו ,ונראה אם תמשיכי ככה להתבטא .בוגדים ראויים
למוות ,בהמות זה דימוי .האם אני מבין שדיני (כשמאלן) מוות .איפוא את חיה .את מוזמנת לתלות אותי .איפוא את חיה?
הנה תשובתה (לא נגעתי):
שרית אליאס " :בשמחה הייתי תולה אותך בן תמרי!! חתיכת אפס יצור אומלל שמאלני!!! לך כפרה על הליכוד ועל הימין! זבל!"

http://www.bac.org.il/myvhdym/project/bvaatym/article/yrvshlym-haavr-shlch-mtyl-mvmym-rayvn-aam18-06-2015 hamshvrrt-aady-kysr
תגובה בפייסבוק לעדי קיסר " :ובעניין ביאליק ,הייתי רוצה להוסיף שבתיכון למדנו את השיר 'צנח לו זלזל' בעל פה ,ולא הבנתי מה
רוצים ממנ י ,וגם היום אני לא מבינה מה רצו ממני .אולי במקום להכריח אותנו ללמוד אותו בעל פה ,היו מלמדים אותנו משהו בעל
ערך לחיים ,כמו למשל שכדי להיות משורר לאומי אתה צריך להיות גבר אשכנזי .אבל את זה לא מלמדים אותך בתיכון .את זה את
לומדת לבד".
לעדי קיסר :גם אותי לימדו את ביאליק (ואחרים ,לא כולם אשכנזים) ולא הבנתי מה רוצים ממני ,היום אני מבין שללמד ילדים בני
 14-18שירים העוסקים בבעיות של עולם-המבוגרים זה טימטום .בטוחני שיגידו את זה מרבית ילדי העולם להוציא המשוגעים
לשירה (וגם במקצוע המתמטיקה זה אמור) .צר לי שהכנסת 'גבר א שכנזי' ,כי כדי להיות משורר לאומי צריך לכתוב שירה טובה
העוסקת בבעיותיו של העם ,ואם תכתבי כביאליק (או שימבורסקה) גם את עשויה להיות משוררת לאומית ,ואני מקווה שאיש לא
יעלה על דעתו לאמור שכדי להיות משוררת לאומית צריך להיות אשה-תימניה/מזרחיה.
"את זה את לומדת לב ד" איני מבין מדוע אישה מוכשרת כמוך ,שעתידה לפניה ,צריכה לדבר כאחרונת התגרניות מ'הקשת-
הדמוקרטית -המזרחית' .האם היה כישרון גדול בישראל שלא קיבל הכרה? נכון ,לעיתים זה לוקח זמן ,כי הרי בכל תחום של החיים
בטווח הקצר הפוליטיקה מתערבת ,וזה גם גרם להרבה פרסים מיותרים .בטוחני שאם תשתחררי מההבל של אשכנזים/מזרחים
ותשירי על האדם והטבע ומה שביניהם  -תגיעי רחוק.

19-06-2015 https://www.facebook.com/AT.magazines?fref=nf
לרחל גבריאל :בבחירות לכנסת יש חשיבות לרוב ומיעוט .באמנות ,מוזיקה ומדע יש חשיבות לכישרון ,ויש הירארכיה :המוכשרים
למעלה וההדיוטות למטה .אתם יכולים להעמיד את כל המוכשרים למטה ואת ההדיוטות למעלה כחלומה הרטוב של הקשת-
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הדמוקרטית-המזרחית .בגרמניה ,בברה"מ ובסין כבר עשו זאת  -עתה הגיע תורנו .ייצוג ,פלורליזם אתם קוראים לזה .תתפכחי את,
ידידייך ומנהיגייך ,לפני שיהיה מאוחר מדי ,כי בהתחלה אין תרבות ואחר כך גם אין לחם ובסוף יש דם ,דם ודם.

20-06-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2663510
[ ]4גד יעקובי ומירב אלוש לברון :כגד יעקבי (האשכנזי) גם מירב אלוש לברון (המזרחית)" :אני בעד כל הדברים הטובים ונגד כל
הדברים הרעים" .מה טוב? יעקובי" :מה שבעדי"; לברון "מה שמזרחי" .מה רע? יעקובי" :מה שנגדי" לברון" :מה שאשכנזי".
הטכסט המכונן (הנחתום מעיד על עיסתו) מעיד על כותבו (לא נגעתי) "מחוץ לביצה הקוטלרית ,הרוויה בנרקיסיזם וביוהרה —
מצויה אלטרנטיבה .כן — היא מזרחית ,אבל יש לה בשורה כלל־ישראלית .היא שם בטלוויזיה ,בקולנוע ,בפיוט ,במוסיקה ,בספרות,
במשפט ,באקדמיה ,בעשייה למען השלום ובמנהיגות פריפריאלית ייחודית באשדוד ,בשדרות ,בבאר שבע ,בירוחם .היא פרושה גם
בתוך תל אביב הערספואטית ,והיא הולכת ומתפשטת על פני הארץ כולה ,מקדמת דיאלוג ומייצרת בריתות .לכן" ,הם" — כפי
שמכנה אותם אבי — פשוט כבר לא רלוונטיים .אתגר הישראליות מהדהד הרחק משם".
דוגמה לשחר (המזרחי) החדש :רועי חסן שורף את שירי זך ,מירי רגב (שרת הספורט והתרבות) מעניקה "לחם ושעשועים" לבני
עמה .וכמתנה מגב' מירב אלוש לברון לעידן (המזרחי) החדש בפרוזה ,עיתונאות ,היסטוריוסופיה ופיוט קבלו את "הם כבר לא
רלוונטיים".
אני שואל את עצמי :לבכות שאיני רלוו נטי או לצחוק שזה התחליף .או הפוך לצחוק שאיני רלוונטי או לבכות שזה התחליף.
לתגובה 59
את מי זה מעניין שהיא 'מרוקאית' (רק חסידי הקשת-הדמוקרטית-המזרחית מתבטאים כך) .ממשלה כמסעדה :שרים הם המלצרים
והפקידים הם טבחים (שלמדו את תפריטי החוק והוראותיו) .שרת הספורט ו התרבות רוצה לתפקד כמלצרית וטבחית כאחד ולכן
תבשילה הוקדח ולקוחותיה (האמנים לסוגיהם השונים) אינם מרוצים.
שרת המשפטים למדה מהר מאוד את הלקח (מהתבטאותה כלפי שלטון-החוק והמשילות) ואכן בראיון ערוץ  2אתמול ()20-5-2015
נשמעה כשרה שמבינה את תפקידה ומודעת לגודל המעמסה.

תגובה בפייסבוק 20-6-2015 https://www.facebook.com/Moshebenharush251260
למשה בן הרוש " :ההתנחלויות" מעבר לקו הירוק הן כמוסקווה לנפוליון וכסטאלינגרד להיטלר .זה פשוט גדול עלינו .עם של 6
מיליון לא יכול לעשות מה שהוא רוצה ,אחרת הוא יפסיד את הכל.

21-6-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2664605
[ ]88לאברהם :ממרתפי-הטוקבקים הגיחו כל הפטריוטים ומיירטים את הסופרים והמשוררים ,שחקנים ואמנים ,מחזאים ומחזות,
במאים וסרטים; בניצוחם של שרת הספורט והתרבות וראש הממשלה .מספרים ש"חנוך לוין ונורמן עיסא טיילו יחדיו בפארק הירקון
כשמולם מטיילים נתניהו ורגב ,לכשנפגשו קד נורמן עיסא לעברם ,לכשעברו בעלי-השררה שאל נורמן את חנוך "הכיצד אינך קד?"
וזה ענה "בעלי -שררה יש מלוא-החפניים ,חנוך לוין יש רק אחד" (סליחה מגתה ובטהובן שהם המקור לסיפור).
לתגובה :3
דן" :כבר לא מובן מאליו שאפשר להיות צמוד לעטיני השלטון הציוני בזמן שאתה מבטא עמדות אנטי-ציוניות".
בן :בדיוק מה שאמרו הנציונאל-סוציאליסטים לסוציאל-דמוקרטים בגרמניה .את הסוף אנחנו יודעים .אתה (דן) וחבריך משלים את
עצמכם שעם קטן ( 6מיליון יהודים) יכול לעשות מה שהוא רוצה ,ושמספיק שנגיד בעזרת-השם נתעטף בדגל ישראל (כבערוץ )20
וכל מילה שנייה תהיה ציוני ,יהודי ואנטישמי והעולם ייבהל .ברצוני להזכירך שכבר פעמיים איבדנו בית ,ובשל מחשבות מהסוג
שאתה מבטא נאבד גם את השלישי .מה גם שלאחרונה בת-בריתנו הגדולה מתעייפת מאיתנו (ומי שחושב ש"נתניהו גיבור כי 'דרך' על
הכושי') חי בהזיית-לנד.
הערה 17
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אילולא ההסתה של בגין-נתניהו-רגב שנמשכת עד היום לא הייתה שנאה ,רק להשוות מצב פליטי  48הפלשתינאים ופליטי ארצות
ערב היהודים בישראל כדי להבין את גודל ההסתה והשנאה .מספיק היה לראות את קבלת הפנים של אריה מכלוף דרעי במרכז
מפלגתו ואת אורן חזן במרכז מפלגתו כדי להבין שבישראל השנאה ל'מפא"י' היא מאותו שורש של שנאה ליהודים בגולה  -קולט
הגיצים של פוליטיקאים מושחתים.
לתגובה 47
במדינה דמוקרטית ממשלה כמסעדה :השרים מלצרים והפקידים טבחים .לצערי גב' שרת הספורט והתרבות חלשה במטאפורות (ראה
משל הבהמות של יאיר קוטלר).
לתגובה 57
בעוד כמה עשורים (מטענותיך) תהיה כאן מדינת שטעטל בחסדי הערבים.

בפייסבוק( 22-6-2015 /https://www.facebook.com :נמחק כנראה מפייסבוק)
לדליה :מילותיך  -נופת צופים ,ישר מסרט מצרי (או הודי) .ברה"מ הייתה דיקטטורה כמו הארצות הערביות אליהן עורגות
ה'משפחות' שבאו משם ולכן הכל שם מרוסק ,מצב שישראל (בזכות אנשים כמוך) דוהרת אליו בעיניים עצומות" .ללמוד מתמטיקה
זה חשוב ,ועם מתמטיקה לא מתחתנים ולא בונים בית" המשפט המצוטט ממך מעיד עד כמה את רחוקה מלהבין מה זו תרבות ,מסורת
ומשפחה .מהמדינות ה'מסורתיות' שאת עורגת אל תרבותם 'המשפחתית' בורחים היום אלפי בני אדם מדי יום ביומו למדינות שבהן
לומדים ויודעים מתמטיקה .במדינות הצפון יש מסורות משפחתיות לא פחות מה'משפחתיות' שאת מספרת אצלך .אני חי ביניכם ומכיר
את ה'משפחות' שאת מדברת עליהן .ראי נו גם חלק מוגזם וגרוטסקי במשפחת זגורי (שהבמאי טוען שלא בדה מליבו) .מילותיך על
היטלר מוזרות ומגעילות( ,לו המזרחים המתגאים בתרבות שהשאירו מאחור או לדבריהם דוכאה כאן ,היו יותר רציניים היו גם
מספרים על השנאה ,הנידוי והדיכוי של יהודים מזרחיים בארצות מוצאם לאורך ההיסטוריה) בייחוד שמנהיגך המתיימר להיות
צ'רצ'יל דומה יותר (באורוחותיו הפוליטיות ,בהסתה וההתגרות באומות עולם ,ובמיוחד בזילזול בנשיאה של בת בריתנו הגדולה
ביותר) לאויבו .דאע”ש והחמאס יצליחו כי את ומנהיגייך ממאיסים את מדינתנו (שכולנו בנינו בזעת אפיים) על אומות העולם .אתם
(עם ה'משפחתיות') חיים בהזיית-לנד שאנו כל יכולים  -כי יש לנו 'ערכים' 'מסורת' 'מינהגים' 'לב-גדול' 'תרבות אמיתית' .תאמיני לי
את האל זה לא כל כך מעניין.

בפייסבוק 23-06-2015 http://www.haaretz.co.il/tmr/1.2663763
תגובה 13
עומר " :הבנתי שאין טעם להתעסק במודלים ,עדיף פשוט ללמוד היסטוריה".
בן  :משפט מאיר עיניים ,ומבטא גם הרבה סטודנטים לכלכלה בעולם האומרים :אין טעם להתעסק במודלים (מתמטים) ,עדיף פשוט
ללמוד כלכלה (במיגוונה העצום; פוליטית ,מדינית ,גיאוגרפית ,שוויונית.),...
אני כמובן סבור אחרת.
מודל (אם הוא נכון) הוא הדרך להבין את המציאות ולהיתנווט בה בצורה מושכלת .זאת משום שהאל 'זרק' את הפיגומים בהן התקין
את עולמנו  ,או בניסוח אחר ,האל 'לובש' את עולמנו (כחליפה שתפר לעצמו) ומודע לתפריו אך עלינו לפענחם בלי לראותם.
ומה הוא מודל נכון?
אבולוציה רעיונית שבה מנגנון של משוב עצמי ( ) feedbackחושפת אט אט לאורך ההיסטוריה את הנכון (לעיתים לשעתו בלבד) ואת
הלא-נכון (שמהווה נדבך חשוב במציאת הנכון).
דוגמה:
לקח לאנושות כאלפיים שנה להבין שהאליפסה ולא המעגל היא הצורה הנכונה להבין אסטרונומיה .במקביל ניתן לאמור שעלול לקחת
כ 2,500-שנה עד שנבין שדמוקרטיה ולוביסטיקה לא הולכים יחדיו ,אפילו שעל פניו זו סתירה.
פוקויאמה לא הראשון ולא האחרון שטועה ,הוא עוד חוליה/אבן בשרשרת/דרך לפיצוח ה'חידה'.

24-6-2015 https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/posts/10153528300389218:0
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לשלי יחימוביץ'  :לפני שאתם דנים במגיע למדינה מאוצרות הממלכה לימדו בבקשה את המחלוקת שבין קולמבוס למלכו-מלכתו
לפני הישלחו למצוא נתיב קצר להודו .לצערי ,יצחק תשובה דומה יותר לקרסוס מאשר לקולומבוס (את קולומבוס 'משחק' יוסי
לנגוצקי) .בעקרון ישראל 'לא גילתה את אמריקה' בנושאי מ חלוקת בין יוזמה פרטית לרכוש ציבורי .ההיסטוריה של 500-השנה
האחרונות לימדה אותנו ש'המתנה' שהביא קולומבוס לספרד השיתה על ספרד ניוון ועוני (המחלה הספרדית שבטעות קוראים לה
המחלה ההולנדית) לעומת יריבותיה :צרפת ,אנגליה ,גרמניה ואיטליה .ללמדך "שונא מתנות יחיה" .אבל משנתגלה הגז מן הדין
שהמדינה תכתיב לבעל יוזמת -הגילוי כמה היא מתירה לו לקבל מהמתנה (מיתווה ששינסקי) ולא היזם יכתיב לממלכה כמה 'מגיע לה'.
כדי למזער את ניזקה של המחלה הספרדית שאנו לפיתחה ('המתנה') יש לאסור ייצוא-גז (מתווה לנגוצקי) כדי שכסף (מהייצוא' ,מן
השמי ם') לא יבטל עבודה בממלכה .תקבולי הגז חייבים להיכנס (כבנורווגיה) לקרן השקעה ממלכתית למען הדורות הבאים .כך ,ורק
כך ,נוכל למחלה הספרדית.

25-6-2015 https://www.facebook.com/michal.bitton.35
למיכל ביטון :לדעתי אין 'עמק-שווה' בין הממלכה לבין הפרט ,תהיה גדולתו של הפרט אשר תהיה; גנרלים ,ממציאים ,משוררים,
סופרים ,מדענים ,מתמטיקאים ,...ויזמים .כולנו בעגלת הממלכה ,ועל העגלון (ראש הממשלה) למצוא את הנתיב הטוב לעגלה ,ולא
למי ש'יושב לידו' ,אפילו אם ה'יושב לידו' עזר לו להיבחר כעגלון.
25-6-2015 /https://www.facebook.com
קפיטליזם וקומוניזם :אפשר להיכשל בקפיטליזם ואפשר להצליח בקומוניזם וההפך ,אך אי אפשר ללא שוק חופשי .חופש הוא
הערובה לתיפקודו היעיל של הכסף ,ותיפקוד יעיל של הכסף הוא המפתח לחברה משגשגת.
בקפיטליזם האמריקאי (שהובא לישראל ,במיוחד על ידי בנימין נתניהו) אין שוק חופשי כי לאחר תחרות קצרה החזקים משתלטים על
השוק ,במיוחד על ידי לוביסטיקה חזקה הנוגדת דמוקרטיה .בקומוניזם הרוסי לא היה שוק חופשי כי בתחילתו ( ,)1917המשטר
הקומוניסטי לא האמין בתיפקודו של הכסף (כמייצג רכושנות במשנת מרכס) וניסו להחליפו בתוכנית-חומש  .Gossplanהסינים למדו
את הלקח ובשנות השמונים הפכו את כלכלתם לכלכלת-שוק (תחת האמרה המפורסמת" :חתול שחור או לבן  -העיקר שייתפוס
עכברים").
הפתרון :משק מעורב ,בו נוקטות היום מרבית המדינות המפותחות ,כולל ישראל .הייכן שיש ייתרון לסקטור הציבורי ,בעיקר
בתחומים בעלי יתרון לגודל ,הסקטור הציבורי הוא היזם .במקומות בהם לסקטור הפרטי יתרון מעבירים אליו את התחום בפיקוח
החוק.
כל מדינה ניצבת בפני האתגר של התייצבות בנקודה אופטימלית במרחב הכלכלי של תפוקה ,כסף ותמחיר .יציאה מהתחום הירוק היא
אור אדום למדינה.
לא צריך את הפרזילוגיה המכילה מילים כקומוניזם ,קפיטליזם ,סוציאליזם ,ליברליזם ,...צריך מחשב טוב עם צוות מקצועי שיידע
לנווט את המשק כשוק חופשי בעל המיצרף הנכון של תפוקה ,כסף ותמחיר .כשהשוק חופשי חלוקת ההכנסות בו הגיונית ,אם אינה
הגיונית משמע 'מישהוא' גונב את הקופה ,וזו בעייה פוליטית.

https://www.facebook.com/uri.misgav/posts/10206710766628421?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A
25-6-2015 %22O%22%7D&pnref=story
לשי מזרחי :ה'ערבים' (הפלשתינאים של היום) הם צאצאי הכנענים ושבטים אחרים שישבו פה עם הגעת אברהם והתנחלות העבריים
של פעם והיהודים (שהתאסלמו) ונשארו מחורבן שני הבתים הלאומיים שהביאו עלינו הלאומנים .לכן ,כדי להשכין שלום יש לקרוא
לארץ-ישראל (מהירדן לעם) "ארץ אברהם" לתת זכות ל"אזר חות אברהמיסטית" לכל יהודי או פלשתינאי שחי בארץ אברהם.
להפסיק את העלייה של יהודים ואת זכות השיבה של הפלשתינאים כאחת  -ובא לארץ אברהם גואל.

27-6-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2668869#article-comments
[ ]74ארכיטקטורה ,מלחמת תרבות וקפוץ לדום" :השופט כל הארץ לא יעשה משפט?" האל ("השופט כל הארץ") ארכיטקט חסכן,
זרק כמה תבניות-יסוד לעולמנו ואמר תסתדרו .שניים לדוגמה :המשפחה והמסעדה או בהקשר אחר מונרכיה ודמוקרטיה .במדע
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קוראים לזה מבנה פרקטאלי .במונרכיה המלך כאב-המשפחה הוא היודע ,המחליט והמבצע .בדמוקרטיה כבמסעדה המקצוען/הטבח
מבשל והפוליטיקאי/המלצר מגיש לאזרח.
שרת הספורט והתרבות רוצה להיות הטבח והמלצר כאחד ,קוראים לזה שלא-בעדינות :היא רוצה להיות "המנהיג/ה" (בגרמנית זה
נשמע יותר מפחיד ,היינו מלכה בדמוקרטיה) .או במינוח של גב' רגב" :לי  30מנדטים" .השרה לא הזמינה את עמוס עוז (המשתייך
לדעתה ל"קפוצי התחת") למלחמת תרבות אלא לקפוץ לדום.
לתגובה 8
מקור התבטאותה של שרת הספורט והתרבות על מה היא לא מוכנה לשלם הוא כמקור האימרה של השר גרינג "בשמעי תרבות אני
שולף את האקדח" .לשרה  30 -מנדטים ,לשר  -אקדח .בשני המקרים המגרש פוליטי והכדור תרבות.
לתגובה 20
מן המפורסמות שגם באקדמיה יש עוקרי-הרים אך רובם הם מגלגלי-סלעים ויש גם טוחני-חצץ .מי שאינו עוקר-הרים (לדאבונו)
מש תמש בפוליטיקה להאדיר עצמו .אבל זה בכל התחומים ולא רק באקדמיה.
זה לא "ניסיון להעלות על נס את הטפשות והבערות במקום האקדמיה" זאת התוצאה.
המחשבה והאמונה של מייצגי ההדיוטות היא שלהיות עוקר-הרים ,מגלגל-סלעים וטוחן-חצץ זה לא כישרון ועבודה קשה אלא :בונוס-
מערכ"ניקי ואם רק הם יוחלפו בבונוס-ליכודי ,ולהדיוטות יהיה ייצוג באקדמיה ,ישראל תהיה אור לגויים .כי הרי מן המפורסמות הוא
מה שהיה הוא ש"אשכנזי מביא אשכנזי" ומה שיהיה הוא :מזרחי מביא מזרחי .ותשקוט הארץ ,האקדמיה והתרבות  40שנה  --עד
להחלפה הבאה.
לתגובה 63
התגובה ההולמת לזחוחת התחת שרת הספורט והתרבות מרים (מירי) רגב היא התעלמות מוחלטת מהאושייה ממרכז הליכוד (שכל
יום מתגלים לה חברים חדשים לזחיחות) ששמה :מירי רגב .לא מקרה הוא שאיך שישבנה נחת על כסא השר/ה הופיע השוט עבור
'בהמותיה' הסוחבים את עגלת ממשלתה .כאומרת לביבי ו עמו" :אבי ייסר אותכם בשוטים ואני בעקרבים" .הצעתך לתגובה לא-חלשה
רק תשחרר את העקרבים שבאמתחתה .התעלמות הוא העונש הראוי לפוליטקאי הצמא למחיאות כפיים.
לתגובה 95
"כבשו בצורה מושחתת" כשהנוצרים כבשו (לדעתך 'בצורה מושחתת') קיבלנו פיתוח ,קידמה ,טכנולוגיה ,תרבות ,...כשהמוסלמים
והתורכים כבשו (שאינך מזכיר 'משום מה') קיבלנו ניוון ושיתוק עד היום (ארדואן ודעא"ש מנסים לשקם את מה שכנראה תכנה
'הכיבוש הנאור').
לא כיבוש מול מסחר עסקינן ,כדרך לשליטה על משאבים ,אלא דיקטטורה (מלוכנית או אחרת) מול דמוקרטיה.
בדיקטטורה אין הכישרונות הנולדים (בכל התחומים) באים לידי ביטוי ואילו בדמוקרטיה הם פורחים.
זו המחלוקת האמיתית שבין ראש-הממשלה ושרת הספורט והתרבות שלו המתבטאת ב"לנו יש -30מנדטים" או "ייצוג הפריפריה"
(או במילים שלי :לנו החרב לכם המילה) לבין מה שמכונה על ידי הגברת מרים (מירי) רגב "קפוצי-תחת" .דוגמית למאבק האמיתי
ראינו בכתבה על נהריה (מבט שני – "שלטון יחיד בנהריה").

27-6-2015 http://www.mako.co.il/culture-weekend/Article-ae199a942462e41006.htm
לגילה אלמגור :חיזקי ואימצי גב' גילה אלמגור ,כעודד קוטלר ואחרים אתם נמצאים עם הרבה ,הרבה ,הרבה ,יוצרים ,אמנים
ומדענים לפניכם שמצאו עצמם מול מגפי ה"לנו יש  30מנדטים" ללמדך :לנו החרב לכם המילה .לצערי חלקם אף מתו ,נירצחו או
הועלו על המוקד ,בשם הרוב הייצוג או לשילטון בחרתנו .שרת הספורט הציתה אש בגיבוי פטרונה  -ואלף כבאים לא יכבו אותה.

1-7-2015 https://www.youtube.com/watch?v=aKR8wneX0Pw#t=17
תכנית הייצוב  :1985בגדול את מתארת וכותבת את שהיה באופן מרשים ,אך חסר הפאן התיאורטי לכל סאגת האינפלציה האימתנית
שאחזה במשק .המחלוקת לא הייתה אז ,ואיננה כיום ,בין סוציאליזם לקפיטליזם אלא בדבר :תפקידו של הכסף בכלכלה.
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בעיקבות ארווינג פישר התפיסה המקובלת הייתה שכסף הוא 'פיסת-נייר' ו'מוסכמה חברתית' (תפיסה שחסידי הביטקוין וה'חברתיים'
למיניהם מחזיקים בה  -עדיין ) וכדי לנטרל את ירידת ערכו בעיקבות ריבויו (דבר המביא לעלייית מחירים) אפשר להצמיד את
המערכת למדד מחירים לצרכן ובאופן 'ראלי' הכל תקין.
כך נגרר המשק לאורך שנים (במיוחד לאחר מלחמת יום-כיפור ועליית הליכוד לשלטון) לעלייה ממושכת בכמות הכסף (ביחס
לתוצר) ועליית מחירים שכביכול נוטרלה במנגנון ההצמדה .הדפסה-הצמדה-גרעון יצרו מעגל שוטה שהזין את עצמו.
כאן הייתה המחלוקת התיא ורטית :מה הביצה (שער החליפין) ומה התרנגולת (הדפסת-כסף וגרעון תקציבי) .סופה של המחלוקת
בעיצוב ה"תכנית הכלכלית" של  .1985מחד עמדו טועני שער-החליפין (והפיחותים בו) כמקור הבעייה ,לכן תיכננו את הדולריזציה,
שהודלפה ונתבטלה .כנגד טועני הגרעון וההדפסה כמקור הבעייה ,ולכן ניסו עיסקאות חבילה .והיו שטענו לביטול ההצמדה.
הצלחתה של תכנית הייצוב ב 1985-היא בראש וראשונה בהפרדה בין הניהול המוניטרי (כמות הכסף והאשראי במשק ,באמצעות
בנק -ישראל) לבין הניהול הפיסקאלי (תקציב המדינה ,והגבלת הגרעון התקציבי באחוזים כהחלטת ממשלה ראשונה בעיצוב התקציב,
בידי אגף התקציבים ).בקיצור :עצירת מכונת הדפוס .היינו ,שליטה בכמות הכסף היא היא אבן-הראשה של מדיניות כלכלית נכונה
לכל משק :קפטליסטי ,מעורב ,סוציאליסטי וקומוניסטי .השאר הן כופתאות.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153451860103817&set=a.59833438816.54922.820513816&t
2-7-2015 ype=1&comment_id=10153454841613817&offset=0&total_comments=18
תכנית הייצוב  : 1985בכל הנאמר על תכנית הייצוב חסר הצד התיאורטי לכל סאגת האינפלציה האימתנית שאחזה במשק .המחלוקת
לא הייתה אז ,ואיננה כיום ,בין סוציאליזם לקפיטליזם (פראזיולוגיה שעבר זמנה) אלא בדבר תפקידו של הכסף בכלכלה ועל הדרך
לשלוט בכמותו.
בעיקבות ארווינג פישר התפיסה המקובלת הייתה שכסף הוא 'פיסת-נייר' ו'מוסכמה חברתית' (תפיסה שחסידי הביטקוין וה'חברתיים'
למיניהם מחזיקים בה עדיין) וכדי לנטרל את ירידת ערכו בעיקבות ריבויו (דבר המביא לעלייית מחירים) אפשר להצמיד את המערכת
למדד מחירים לצרכן ובאופן ראלי הכל תקין (מה שלימים התברר שהראלי הוא רק לכאורה).
כך נגרר המשק לאורך שנים (במיוחד לאחר מלחמת יום-כיפור ועליית הליכוד לשלטון) לעלייה ממושכת בכמות הכסף (ביחס לתוצר)
ולעליית מחירים ש'כביכול' נוטרלה במנגנון ההצמדה .הדפסה-הצמדה-גרעון הדפסה ,...-יצרו מעגל שוטה שהזין את עצמו.
כאן הייתה המחלוקת התיאורטית :מה 'הביצה' (שער החליפין) ומה 'התרנגולת' (הדפסת-כסף וגרעון תקציבי) .סופה של המחלוקת
בעיצוב ה"תכנית הכלכלית" של .1985
מחד עמדו טועני שער-החליפין (והפיחותים בו) כמקור הבעייה ,לכן תיכננו את הדולריזציה (שהודלפה ונתבטלה) .כנגדם עמדו טועני
הגרעון וההדפסה כמקור הבעייה ,ולכן ניסו עיסקאות חבילה .והיו שטענו לביטול ההצמדה.
הצלחתה של תכנית הייצוב ב 1985-היא בראש וראשונה בהפרדה בין הניהול המוניטרי (כמות הכסף והאשראי במשק ,באמצעות
בנק-ישראל) לבין הניהול הפיסקאלי (תקציב המדינה ,והגבלת הגרעון התקציבי באחוזים כהחלטת ממשלה ראשונה בעיצוב התקציב ,
בידי אגף התקציבים) .בקיצור :עצירת מכונת הדפוס.
היינו ,שליטה בכמות הכסף היא היא אבן -הראשה של מדיניות כלכלית נכונה לכל משק :קפטליסטי ,מעורב ,סוציאליסטי וקומוניסטי.
השאר הן כופתאות.
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לגלעד סרי לוי ,ולשאר האנטי-מתמטיקה בכלכלה  :אני מבין את אלה שסבורים שכלכלה היא כפוליטיקה (ולא כפיזיקה) היא עיסוק
חברתי במהותו וכל המתמטיזציה טובה כדי להבין ,לפשט ,להסביר ולאחז את עיננו ובעיקר כדי להתפרנס (נכון ,רוב הכלכלנים
מתפרנסים טוב) .אבל לפני גלילאו וקפלר הפיזיקה הייתה באותו מצב (האפיפיור ,שהיה ידידו של גלילאו ,אמר לו "לי יש 30
מנדטים") .אני מודה שבאמצעות המתמטיקה עדיין איננו יכולים ל"יירט" מדינה שעושה שטויות (לקיחת חובות ללא השקעה בצידן,
כיוון) ,אך לא ירחק היום וגם בכלכלה יהיה לנו 'כיוונון עדי ן' (בישראל איננו רחוקים מכך ,והכיוונון נעשה באמצעות הגרעון
הציבורי) .אני סבור שהמערכת של אטרקטור בכלכלה כפתרון לכיוונון כלכלי היא הדרך הנכונה ואם טעיתי בנוסחאות יבוא אחרי
אחרים ויתקנו אותם.
גלעד סרי לוי" :התיאור שלך חלקי ,מוטה ואינו הולם את הממצאים .אתה עושה רדוקציה של סוגיות רחבות למימד אחד".
בן תמרי :התיאור אינו חלקי .הציור הובא כדי שהקורא יבין שכדי להבין את בעיית המשק הישראלי ב 1985-ויוון ב 2015-עליו
להבין את הבעייה הפיסקאלית-מוניטרית יחדיו (ממנה גם נגזרת בעיית מטבע חוץ).
קיינס [מרחב קיינס :כסף ותפוק ה] התמודד עימה בשנות השלושים של המאה ה 20-באמצעות פיתוח תורת הביקוש המצרפי לתוצר
קיים והציע שהממשלה תיכנס במקום הפרטים ביצירת ביקוש.
אחר כ 40-שנה של עודפי -ביקוש יזומים על ידי הממשלה החלה האינפלציה להרים ראש ומישנתו של פרידמן נהייתה רלוונטית
בהדגישם את המו ניטריזם [מרחב פרידמן :כסף ומחירים] ואימרתו המפורסמת של פרידמן היא כי ה"אינפלציה היא תופעה מוניטרית"
(להזכירך שפרידמן הוזמן לייעץ לליכוד עם עלייתו לשלטון ב.)1977-
בישראל בעיקבות ההצמדה נוצרה סיטואציה שכאילו אנו מנוטרלים מבעיית האינפלציה ומשנתו של פטנקין הראתה כי עדיין אפקט
היתרות הראליות חשוב [ מרחב פטנקין :תפוקה ומחירים].
כשאתה שם את כל השיקולים הללו במערכת אנאליטית אחת אתה מקבל את המרחב הכלכלי הכללי הטוב ביותר לקבלת החלטות.
התיאור אינו מוטה והמגיב מוזמן לקרוא את דברי בנושא לפני תכנית הייצוב (תחת השם :אורי בנימין) שפורסמו ברבעון לכלכלה
בזמנו (זמין כדפי  *. PDFבאתרי) .אם תתעמק בעיקרה של תכנית הייצוב תבין שעצירתה של מכונת הדפוס הוא עיקרה  -ואכן זה לא
פשוט לעצור אותה (כי הרי כסף מצוי בכל השווקים :עבודה ,הון ,פיננסים ,חומרי-גלם וכדומה וצריך לבצע בהם הסדרה).
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את הרדוקציה אני עושה לא לממד אחד אלא לשלושה ממדים :תפוקה ,כסף ומחירים .שבהן ניתן לאבחן (באמצעות ה )attractor-את
מצבה הכלכלי של כל מדינה ומדינה ,האם היא נמצאת באופטימום (האזור הירוק בתמונה) או בסיכון (אזור אדום).
אם אומרים "תמונה אחת שווה אלף מילים" הרי ניתן לאמור "נוסחה אחת שווה אלף ספרים".
If a metaphor is worth a thousand pictures then an equation is worth a thousand books.
אכן "נוסחאות ומודלים הם כלי עזר ,לא המצב עצמו ".אנחנו כנראה מסכימים שנוסחאות ומודלים הם קרוב (כלי עזר ,בלשונך)
למצב ולא המצב עצמו .להתקרב למצב עצמו היא משימה אין-סופית .ה'מצב עצמו' הוא ייחודי ,וכשסיימתי את ההקלדה הוא כלא היה
ומצב אחר נולד.
אבל בגדול ,הכלים המתמטיים מוכיחים את יעילותם (לטוב ולרע) בכל התחומים בהם מצליחים לפתח אותם .במקצועות מדידים,
ובעלי אפשרות לנסיון אמפירי ,ההתקדמות מהירה .במקצועות אחרים ,שאין אפשרות לנסיון אמפירי ,היא איטית .אני מניח שלבעיות
אירגון המוח ,הנפש והמוסר עוד לא פותחו הכלים המתמטיים הראויים.
ללורנץ-אטרקטור ) (Lorenz attractorולקבוצת-מנדלברוט )( (Mandelbrot setשהם מאבני-הפינה לתחום הדינמיקה הכאוטית)
והמתאימות לטיפול בבעיות הנראות כלא-סדירות ויש בהן סדר ועלינו לגלותו ,יש בקושי כ 50-שנה.
נדב פרס-ואזווידוסקי  :Nadav Perez-Vaisvidovskyהלל ,דוגמת הגז מוכיחה מצויין למה אי אפשר לדבר על 'חוקים כלליים'.
איך המדינה יכולה לקבוע חוקים כלליים בנושאי הפקת אנרגיה מחצבית ,בלי להתייחס ישירות לתשובה ולנובל?
לנדב פרס-ואזווידוסקי  :Nadav Perez-Vaisvidovskyמה ההבדל בין תשובה ונובל לקולומבוס?
לטעמי אין הבדל ,אלא בהסכמים (הניתנית לשינוי) שהמדינה קובעת שמגיע לה עבור זכות הפרט (הניתנת ברשיון/זיכיון) לגלות
עבורה תגליות בממלכה או במה שיוכר כממלכה (להזכירך כי בימי קולומבוס מי שגילה נכס/יבשת ניכס עבור מולדתו את התגלית וזה
הוכר ע"י כולם).
פרפ' ששינסקי צודק בטענ ה שיש מסורת וכללים (המקובלים בעולם) ביחס לחלוקה בין הפרט והמדינה בדבר השימוש בהם על פי
רשיון או זיכיון .הבעייה היא (לטענתו) שישראל התעוררה מאוחר מדי ומכאן הקשיים ועם הזמן הן ייפתרו  -אך כרגע בעלי הזכיונות
תשובה ונובל ,והחברות הנלוות להן ואחרים ,נמצאים ביתר ון מאחר והממשלה רק החלה בארגון הנושא .ללא 'חוקים כלליים' חברה
אנושית לא יכולה לתפקד ,וגם חברה לא-אנושית אלא שבה החוקים הכלליים מוכתבים מבחוץ ואין הרבה חופש משחק.

6-7-2015 http://www.haaretz.co.il/tmr/1.2677000
[ ]5האדם והכסף :הויכוח הוא :האם האדם משרת את הכסף (הגישה האירופאית ,בד"כ של הימין) או הכסף משרת את האדם
(הגישה של היוונים ,בד"כ השמאל) .האמת/הראש עם הגרמנים ,הרצון/הלב עם היוונים .עם כל הכבוד לאדם ומרכזיותו ביקום ,אין
הוא מגלגל כספו אלא כספו מגלגל אותו .זו הטרגדיה האנושית המתרחשת במקום הולדתה של הטרגדיה היוונית.
מגיב ריאליסט" :תראה לי אדם אחד שרוצה "לשרת את הכסף"".
בן תמרי :אין ספק שאדם במובן הפרטי ולא הכללי רוצה "שהכסף ישרת אותו" ולצורך כך פותחה תורת הביקוש וההצע (עם תורת
התועלת כמניע ותחליף לכוח המשיכה בפיזיקה) לצרכנים ,למתווכים וליצרנים כמנגנון הקובע את המחירים בשוק .ואכן כל אחד
מרגיש שכספו משרת אותו וכפוף לו כלוליאן השולט ברזי שיווי-המשקל על חבל.
אך לאדם במובן הכללי (האגרגטיבי) הכסף הוא עדיין חידה שלא פתורה .מה הם תפקידיו של הכסף? מה המוצר האולטימטיבי לשמש
ככסף? מה כמות הכסף האופטימלית? איך מנהלים את הכסף? מה המנגנון המאפשר בועות? האם יש קשר בין אי-שוויון בכסף לבין
צמיחה? לשאלות אלה אין תשובות מספקות.
ייתכן שזה משום שעוד לא פותחה עדיין המתמטיקה המת אימה לטיפול בזרימת הכסף בין הפרטים (כזרימת אינפורמציה ברשתות),
במידה הראויה ואם פותחה עדיין אין מי שמסוגל ליישמה.
כשבוחנים משברים כלכליים ופיננסיים מייד מבחינים שהכסף מתרבה יתר על המידה במשברים אינפלציוניים או נע ממקום למקום
(לחפש תשואה והגנה) במשברי מלחמות וחובות .כנאמר על ידי שר אוצר למלכו ,בלכתך למלחמה אתה צריך  3דברים :כסף ,כסף
ועוד כסף.
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כפי שציינתי בקטע הראשון למעשה יש שתי גישות לטיפול באי-הוודאות הקיימת בניהול פיננסי של המדינה :המחמירה ('הגרמנית')
והמקלה ('היוונית') .הראשונה טיבה זהירות ,שמרנות וריסון בניהול הכספי (בעיקר בתקציב ובאשראי) בחזקת אנו כפופים למשטר
הכסף (אפילו שאיננו מבינים אותו ,אנו מנוסים בזעמו) .השנייה מקלה בתקציב ובאשראי כי העיקר הוא האדם ,ולצערם נקלעים
לסערה שלדעתם "שלא באשמתם".

http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=GGGELI&c41t4nzVQ=EIK&fb_action_ids=948
6-7-2015 343978559464&fb_action_types=og.comments
חגיגות של טיפשים  .גם לנו (בישראל) היה שר אוצר הדיוט ויהיר .הבעייה אינה מחיקת חובות אלא אי רצונם או אי יכולתם של
היוונים להבין שהחגיגה נגמרה .הצעתי :לשלוח ליוון משלחת הצלה בראשה יעמוד שמעון פרס לשם הכנה ,החלטה וביצוע של תכנית
ייצוב ליוון.

7-7-2015 https://www.facebook.com/nehemia.shtrasler?fref=ts
"הם לא יודו שהאידיאולוגיה שלהם מובילה לעוני" לא האידיאולוגיה שלהם מביאה לעוני אלא יחסם לכסף ,הסינים באידיאולוגיה
שמאלית מהם ומהר מאוד הבינו שכסף אינו בעייה אידיאולגית אלא חלק מהטבע והאדם  -וצריך ללמוד את דרכו .מכאן האימרה
המפורסמת עם הרפורמה של " 1970חתול לבן או שחור העיקר שיתפוס עכברים" .אין כמו גרעון תקציבי (מעבר לגודל מסויים)
לרושש את העם (לעשירים יש כלי הגנה) לצערי הנכבדים הנזכרים במאמרך לוקים 'בהבנת הנקרא' בנושא זה .יחד עם זאת הטיול
'החלומי' שלך אינו לכבודך.
לטלילה פלג  :1הבעיות החלו בשנות ה 60-עם איילי הספנות ואיילי הון אחרים שבזזו את יוון .ראיתי הבוקר בטלוויזיה מיוון
שאונאסיס מכר את אחד האיים של יוון לעשיר רוסי .גם אצלנו כחלון (בתמיכת פטרונו ביבי) והאידיאולגיה האולטרה-ימנית שבה
מחזיק מרכז הליכוד מדברים על הפרטת קרקע הלאום לידים פרטיות כדי 'לזרז את הבנייה' .זה מתחיל בקרקעות לבנייה ויסתיים
במשאבי טבע ,מחצבים ,חופים ,כפרים ועיירות ובמיוחד ה'קיבוצים' השנואים על הפטריוטים  -לתפארת מדינת ישראל .בוקר אחד
ילדנו יתעוררו וחצי מדינת ישראל שייכת לשייכים סעודים וקאטארים (לשמחת המיעוט הערבי) וחצי לסינים (לשמחת משתתפי
הטיול החלומי של שטרסלר) .ייצגו אותם אוליגרכים ממרכז הליכוד (רובם מארץ המלך מוחמד השישי) .זה הפטריוטיזם ה'אמיתי'
במובן של "לנו יש  30מנדטים" .בי נתיים רק גילה אלמגור חוטפת עבור כולנו (מסכנה) .אלוהים אני כבר מתגעגע לבגין ושמיר  -מי
היה מאמין שיבוא יום כזה.
לטלילה פלג  :2את הגז (ע"פ ששינסקי) כבר מכרו במובן שנתנו זיכיונות מדור קודם בהם המדינה 'התחננה' למשקיעים שיבואו
והזיכיונות היו מופרזים בנדיבותם  .רק בוועדת ששינסקי הראשונה החלו לגבות מס שאינו בדיחה ובוועדת ששינסקי השנייה
(הנוכחית) מנסה המדינה ל'עשות שרירים' אבל זה לא כל כך הולך  -כמו ביוון.

10-7-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2680418
[ ]9בנק הדואר :המאמר קולע וחשוב ,אך העיקר נשכח :חיסולו של בנק הדואר (בנק העניים) .כבעיסקת הגז המתגלית עתה גם בנק
הדואר ניזנח וחוסל ע"י הממשלה ובנק ישראל לטובת פטרוניו הבנקאים (קוראים לזה 'יציבות הבנקים') .שורת מינויים פוליטיים
כושלים בו איפשרה את מעשה הנבלה של ניוונו ואת גסיסתו .ואת אי-הפיכתו לבנק לא-עושק ,כי אצל הליכוד "עני חשוב כמת"
(סליחה קוראים לזה :תחרות חופשית ,קרי :החזק והחלש מתחרים ,החזק מנצח ולוקח את הקופה).
הממשלה מדברת על תחרות מעל השולחן ומוכרת את עמה לטייקוניו (עשיריו) מתחת לשולחן .מעל השולחן 'עמחה' ו'פריפריה'
ומתחתיו 'חברים' ו'מונופולים'.
איפוא "הקשת-הדמוקרטית-המזרחית" כשצריך צדק חלוקתי? מה קרה בנק הדואר אינו מתחלק למזרחים/אשכנזים?
לתגובה 8
"תהליך זדוני מתוכנן" ,תאור מרשים וכמעט מדוייק למה שאכן קרה וקורה בחברות של רכוש ציבורי שעוברות תהליך הפרטה.
יחד עם זאת ברצוני להוסיף שאיני חושב שהתהליך בתחילתו (להותיר ימי נתניהו שהצהיר על מדיניות הפרטה באופן מפורש) היה
זדוני ומתוכנן אלא אילוץ שנכפה על השלטון בעיקבות וועדי-עובדים מיליטנטים (בתמיכת ההסתדרות ,לדאבוני) שלא איפשרו ניהול
תקין .גם היום אנו רואים עיוורון אצל וועדי-עובדים שלא רואים במקום פרנסתם את ביתם אלא מקור חליבה .אפשר וניתן ליצור
וועדי-עובדים ,שגם שותפים להנהלת מפעלם ,שאינם רואים במקום עבודתם  -מחלבה.
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לתגובה 15
למרגלית ,הפקרת האזרח" :מדוע יש לי תחושה שבכל הקשור למחויבות הרשויות כלפי האזרח יש הפקרה מוחלטת של האזרח?"
זאת אינה תחושה זאת מדיניות מכוונת של שלטון ימין שלא מאמין שלחלש יש זכויות ,ומעבר למס-שפתיים למשנת ז'בוטינסקי הם
פטורים .הימין (בכל העולם) מאמין במאבק שבו החזקים זוכים בקופה והחלשים נידונים לסבל ,עבדות וכליון .הימין לא מאמין ב'יחד'
וב'שיתופיות' כנושאות תשואה חברתית .לכן הממשלה צריכה להיות קטנה ככל האפשר.
עקב אכילס של השמאל (בכל העולם) שלא מצא דרך אופטימלית לקבלת החלטות מושכלות בגופים שיתופיים או ממשלתים .במרבית
ההחלטות של גופים שיתופיים וממשלתיים האינט רס הפרטי של המחליט גובר על האינטרס הציבורי ('ניגוד עניינים') ומטה אותם
לטובתו ולרעת הציבור עד שהעסק מתפרק (לדוגמה :תנובה והקיבוצים ,משטרים קומוניסטים).
במציאות הישראלית לוביסטים בכנסת ומינויים פוליטיים הם הסוסים הטרויינים שבאמצעותם האינטרסנטים (מכל המפלגות)
משתלטים על רכוש ציבורי.

10-7-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/black-flag/.premium-1.2678548
[ ]77מזרחים רזים ושמנים :אני מקווה שבהמשך נראה גם מזרחים 'שמנים' (שרים ,ח"כ ,ראשי וועדי עובדים ,טייקונים,
פרופסורים) ולא רק מזרחים 'רזים' שגילו פתאום שאשכנזים הם האויב .הרעננות בסרטונים משובבת אבל הבורות הנשפכת מהם
מקוממת .אני בטוח ששרת הספורט והתרבות תשמח לממן סרטוני 'פריפריה' מסוג זה ,שיש בהם יותר רוח ספורטיבית מתרבות.
לתגובה 63
רועי חסן הוא המשורר האולטימטיבי של המזרחים ,כפי שהוא בשירה ככה נציגיו בכנסת בהתאמה .האחד עושה טובה לערבים ,השני
עושה טובה לרפורמים והשלישי דן בטיבו ודרך כתיבתו של שמו 'מכלוף' ללמדך :אנחנו עדיין ב'מרוקו' בחסות המלך ביבי שהביא לנו
 30מנדטים בעזרת הערבים שעשו לנו טובה ורצו באוטובוסים לקלפיות.
לכבוד השר מכלוף  :אם כבר הוטל עליך ל'שרוף זמן' מעל דוכן הכנסת אנא מצא משהוא חינוכי ובעל ערך מוסף לעם ישראל ולא
עיסוק בשימך (אומרים שניבחרת ע"י הרב עובדיה יוסף מהיו תך תלמיד חכם מצטיין) .למשל יכולת בהזדמנות זו לספר לנו על משורר
או סופר יהודי מזרחי גדול שהאשכנזים הדירו אותו.

10-7-2015 https://www.youtube.com/watch?v=nCsTC8PkvcU
מזרחים רזים ושמנים :אני מקווה שבהמשך נראה גם מזרחים 'שמנים' (שרים ,ח"כ ,מנכ"לים ,ראשי-וועדי-עובדים ,ראשי-ערים,
טייקונים ,פרופסורים) ולא רק מזרחים 'רזים' שגילו פתאום שאשכנזים הם האויב .הרעננות בסרטונים משובבת אבל הבורות
הנשפכת מהם מקוממת .אני בטוח ששרת הספורט והתרבות תשמח לממן סרטוני 'פריפריה' מסוג זה ,שיש בהם יותר רוח ספורטיבית
מתרבותית ,ומאדירים את העממיות (אנתרופולגים) .ימין ושמאל זה אלטלנה מול ארלוזרוב? ש"ס זה קידמה? נו באמת .אני מקווה
שבאחד מהסירטונים הבאים שלכם נזכה לראות את המשורר המזרחי האולטימטיבי שורף את ספרי השירה של נתן זך האשכנזי.

12-7-2014 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2681049#article-comments
לתגובה 76
אלישע " :ציפר והארץ צודקים .שימשיכו להתעסק בנשא הזה ,הוא ממש מרתק ,ממש כמו בתוכניות של ג'רי ספרינגר ,לפני שהן
התחילו להראות ויזואלית למי יש יותר גדול (או שכבר עברנו לשלב הזה)".
בן תמרי :מנחם בגין" :אשכנזים ,מזרחים ,יהודים!!!!!!!!" ,רק שג'רי ספרינגר לא התיימר לבקש "לחם ושעשועים" בשם "לנו יש
 30מנדטים" .הוא היה בדרן וזהו.
אצלנו ה'בדרנים' הם השליטים עם צבא ,משטרה וממון .מיסכן ארז ביטון שב'כידוניהם' קיבל את פרס ישראל.
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הצעתך "שימשיכו להתעסק בנושא הזה" היא לקויה ,במדינה שפוייה לא מעמידים כידונים מול שירים ולא פוליטקאים מול אמנים
(אפילו שאתה רואה בזה בידור).
יש כאן מגיבים הסבורים שציפר והארץ מתקנים ע וול ,אני סבור שהם לא מתקנים עוול אלא מוכרים עיתון בעזרת 'שרפת' שירי נתן
זך (עוד מסכן שבצוק-העיתים ייכנס לרפרטואר העיתונאי-שירי בעזרת מקבל פרס ברנשטיין) .ממתי נותנים פרס למשורר ה'שורף'
שירי רעהו?
לתגובה 78
קבלת פרסים למזרחים :מזרחיים אמורים לעשות ככל בני א דם בתבל ,לכתוב ,לכתוב ,ועוד פעם לכתוב .אם הם מוכשרים מספיק,
ויש ביניהם מוכשרים מאוד ,יקבלו גם פרסים .האמירה שאיננו מקבלים פרסים כי אנחנו מזרחים מקוממת ואינה נכונה .מתן פרסים
עם כידונים (כפי שהיה בפרס-ישראל ,והנאמר לעיל) כי לנו יש  30מנדטים היא נפילה קשה וגם טיפשות.
לתגובה 81
הני אלוש מדר " :דבר ראשון ולפני הכל אני רוצה להזכיר שאני מרצה בבין תחומי ,אז אני חושבת שיש לי קצת יותר סיי ממנו".
מכלוף סיבוני (ב.ת :).סליחה ,כותב פה הני אלוש מדר ,המתיימר להיות מהקשת-הדמוקרטית-המזרחית (הג'מעה) ושכח להזכיר את
הדי.די.טי .שסבתא ג'מילה ספגה ,אבל לא שוכח לציין את היותו 'מרצה בבין-תחומי' ,קרי מתחזה .אדון מתחזה :פרודיות כותבים על
מציאות ולא על פרודיות .בקושי הבחנו בתעלול .אנו מהקשת מבקשים צדק-חלוקתי ושהפרודיה הבאה תהיה על ארס-פואטיקה.

http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium14-7-2015 1.2683077?fb_action_ids=737154859740848&fb_action_types=og.comments
רועי חסן; שיר אהבה:
"אם יִ הְּ יֶׁה שָ לֹום כָל ָהע ְַּרסִ ים יָבֹואו"
ִ
"אֲנִי מֵ ת עַ ל אֵ לֶׁה
סֹוצְּ יָאלִ יסְּ טִ ים שֶׁ ּׂשֹונ ְִּאים קָ פִ יטָ לִ יזְּם
צּורה מֻחְּ צֶׁ נֶׁת, ...
בְּ ָ
*
*
*
כִ י ִאם יִ הְּ יֶׁה שָ לֹום
עַרסִ ים יָבֹואּו".
כָל הָ ְּ
בן תמרי :רועי חסן כתב לי שיר אהבה (" ֲאנִי מֵ ת עַל אֵ לֶׁה)" ,תודה!
למזלי ספרי הם בכלכלה ולא בשירה  -ולא ישרפו.
'שלִ יחֵ י הַ רעש עַל גַלְּ גַלִ ים '.
"שלִ יחֵ י ַהּׂשָ טָ ן עַל גַלְּ גַלִ ים" טעית ְּ
הערהְּ :
לאילן ברקוביץ' :אני מבין שרועי חסן כותב 'אור' הוא מושפע ממקור החיים  -השמש.
לתגובה 49
רועי חסן :קשה להאמין ש"שקספיר" מתאים כאן ,כי הרי המתחזה ל"שקספיר" היה מקורב למלכה אליזבת (והחצופים טוענים שזו
הייתה המלכה עצמה) קרי ,מהאצולה ה"אשכנזית" של אותם ימים .כל מהות שירת רועי חסן :מדוע עורי אינו לבן?  -כי האשכנזים
ריססו אותי בדי.די.טי .והשליכו אותי למעברה.
מבחנה של שירת רועי ח סן אינה מה אילן ברקוביץ' או בן אומרים אודותיה אלא אם זרים לסיטואציה הנוכחית (בזמן ובמקום) ימצאו
בה עניין שירי ולא היסטורי.
לתגובה 62
בנייה :מארס-פואטיקה לערס-פואטיקה (אשכנזים נגד ערסים) ניבנה עיתון ה"ארץ".
לתגובה 133
הני אלוש מדר :אלתרמן" ,ההשוואה לאלתרמן עושה לרועי חסן עוול".
מכלוף (בוזגלו) סיבוני (ב.ת :).את רואה ,כשכבר סוף סוף יש גם לנו יש 'אלתרמן' משלנו האשכנאזים יורדים לחיינו (קיראי את
התגובות) .אני מוותרת על הפרסים שמנעו מעימנו ואסתפק בתכניות "מפעל-חיים" (עתה שערוץ  ,1ומשרדי הספורט ,התרבות
והתקשורת בידנו) לרב כדורי ,לרב אבו-חצירה ולרב יוסף  -ובא למזרח גואל ,חודש נפלא!
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14-7-2014 http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2672250
[ ] 289רועי חסן שיר אהבה:
" ִאם יִ ְהיֶה שָׁ לֹום ָׁכל הָׁ ע ְַר ִסים יָׁבֹואו"
"אֲנִי מֵ ת עַ ל אֵ לֶׁה
סֹוצְּ יָאלִ יסְּ טִ ים שֶׁ ּׂשֹונ ְִּאים קָ פִ יטָ לִ יזְּם
צּורה מֻחְּ צֶׁ נֶׁת... ,
בְּ ָ
*
*
כִ י ִאם יִ הְּ יֶׁה שָ לֹום
עַרסִ ים יָבֹואּו" .
כָל הָ ְּ
רועי חסן כתב לי שיר אהבה (" ֲאנִי מֵ ת עַל אֵ לֶׁה ,)...תודה!
למזלי ספרי הם בכלכלה ולא בשירה  -ולא ישרפו.
'שלִ יחֵ י הַ רעש עַל גַלְּ גַלִ ים' .
"שלִ יחֵ י הַ ּׂשָ טָ ן עַל גַלְּ גַלִ ים" טעית ְּ
הערה ְּ :
לאילן ברקוביץ' :אני מבין שרועי חסן כותב 'אור' הוא מושפע ממקור החיים  -השמש.
לתגובה 11
לזאת עם סנדלי השורש" :אם הוא מצליח להרגיז כל כך הרבה אנשים" ,זה מתחיל בפרס-ישראל שלא נותנים למי שהוא הרוב
במדינה  -פרס .זה ממשיך בזה שלא נממן מי שעושה "דה-לגיטימציה" לישראל .לאחר מכן 'השמאל בוגדים ,והערבים באוטובוסים'
ובשירים של 'אשכנזים הם נבלות'  -ופתאום בכנסת הגרדום מופיע // .אנחנו יודעים איך זה מתחיל ואת סימניו ,השאלה איך זה
יסתיים? זה מרגיז ,כי לאחר שירה והטפה לשרפת ספרים תבוא מלחמת אחים .לזה מטיפים רועי חסן וחבריו הפוליטיקאים .עם סנדלי
השורש לא תברחי רחוק ביום שיבואו המתגעגעים ל'חליפות המזרחית' .נתניהו ,רגב ,חסן ותומכיהם מטיילים עם גפרורים ומציתים.
'אוי את נפלאה!'.
לתגובה 111
אליבא צ'רלי ביטון ורועי חסן ציונות=אשכנזיות " :אפילו צ'רלי ביטון היה מסתייג ממך אדון חסן" ,לא בטוח.
הח"כ לשעבר נהייה פטריוט גדול ומופיע בתכנית ה'פטריוטים' בערוץ  20תחת דגל ישראל .מנאץ ,מגדף ומגנה את הקיבוצים,
האשכנזים ,המפא"יניקים (הלא-נחמדים לטעמו) וכל מה שאינו ציוני ,קרי ,מזרחי דיו .הצעיר האנטי-ממסדי של שנות השיבעים הפך
לממסד של שנת  2015בימי נתניהו הקיסר .צ'רלי ביטון הוא ה'אבא' ורועי חסן הוא ה'בן' בגסות ובבורות.
לתגובה 165
למסביר הפנים :רועי חסן "הציונות ,יימח שמה ושם זכרה ,היא שורש כל רע" :אצל רועי חסן ציונות=אשכנזים .לפניו היו
הקשת-הדמוקרטית-המזרחית ואחריה הגיעו הערס-פואטיקה ואחריהם נתניהו עם פרס-ישראל שלא נותנים למי שהוא הרוב במדינה.
זה ממשיך בזה שלא נממן מי שעושה 'דה-לגיטימציה' לישראל .לאחר מכן :השמאל  -בוגדים ,והערבים  -באוטובוסים ,ובשירים על
אשכנזים שהם נבלות .פתאום טרח/בום הגרדום בכנסת מופיע .אנחנו יודעים איך זה מתחיל ואת הסימנים .השאלה איך זה יסתיים?
לאחר שרפת ילד ,שירה והטפה לשרפת ספרים תבוא מלחמת האחים .לזה מטיפים רועי חסן וחבריו הפוליטיקאים  -המתגעגעים
לחליפות/אימפריה המזרחית.
לתגובה 277
למנחם אבישר" :אמת גדולה וכואבת מהווה רקע ליצירה הזו" .אדרבא ,שיספר לנו עליה "על האמת הגדולה והכואבת" .למי לא
היה קשה? שיריו של רועי חסן הם הראייה שהוא חי בגן-עדן ,לצערי הוא מרגיש שזה היה גיהנום .אולי זה שיש להם היום "30
מנדטים" ואפילו פרסים ש הם מקבלים בעזרתם יפקח את עיניו .רועי חסן צריך להפסיק לכתוב שירי שנאה לאשכנזים ,ולהתחיל
לכתוב לבני עמו ,זה מה שמשוררים עושים בדרך כלל.
לתגובה 288
לי הוא מזכיר שירה ביטניקית עם טעם של דן עומר ,בייחוד הפרוזה המתחפשת לשירה .

20-7-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2687146
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[ ]10טיול בראשו של בן :יוסי יונה " :הכלכלה אינה מדע מדויק .אין שום תפישה דוגמטית ,לא משמאל ולא מימין ,שיכולה
לה כיל באופן מספק את מורכבותה .יש להיפטר אחת ולתמיד מסיסמאות נבובות " ,...
חלום :מספרים שבוקר אחד צילצלה יונה וולך לזלדה ידידתה ונזפה בה שגנבה את שירה מראשה .הבוקר קמתי והתברר שנחמיה
שטרסלר ויוסי יונה מטיילים בראשי ולא ביוון כפי שחשבתי .הריני להצהיר כי כל מאמרו של יוסי יונה עד לפיסקא "הכלכלה אינה
מדע מדויק ",...גנוב מראשי .כשהגעתי לצומת שנקראת "הכלכלה אינה מדע מדויק" נעלמו השניים עם חבריהם
ה'קומוניסטים''/בולשביקים' ,...אז הנה מה שיוסי יונה ונחמיה שטרסלר לא גנבו.
"הכלכלה אינה מדע מדויק" :הכלכלה מדוייקת כפיזיקה ,אסטרונומיה ,ביולוגיה ,דמוגרפיה ושאר המדעים ,ככל שרמת המתמטיזציה
גבוהה כן גבוהה רמת הדיוק .יש מדעים שהתקדמו יותר ,בעיקר אלה שיודעים מה לספור ,ויש אפשרות לערוך בהם ניסויים ומדידות
כבפיזיקה ובכימיה ,ויש שפחות כבכלכלה ,בסוציולוגיה ובביולוגיה.
"אין ש ום תפישה דוגמטית ,לא משמאל ולא מימין ,שיכולה להכיל באופן מספק את מורכבותה" :גם בפיזיקה ,כימיה
ואסטרונומיה "אין שום תפישה שיכולה להכיל באופן מספק את מורכבותה" ובכל זאת אנו עוסקים מדי יום יום במדעים אלה .כך גם
בכלכלה ,אם מדברים על ניהול מדינה אופטימלי בלי הפראזיולוגיה הפוליטית של ימין ושמאל אלא :תפוקה ,כסף ותמחיר אזי יש
תפישה שיכולה להכיל את מורכבותה של הכלכלה והיא באה לידי ביטוי באטרקטור הכלכלי ( .)Economic attractorלפי תפישה זו
יש אופטימום להדפסת הכסף ביחס לתוצר וזו אינה שאלה פוליטית אלא שאלה מדעית-כלכלית .מערכת זו גם נותנת תשובה ל"מהי
הדרך הטובה ביותר לעודד צמיחה" שנשאלת במאמר " הכלכלות הגדולות לא מצליחות להיחלץ ממלכודת הדבש של חובות ענק"
(ע'  35בדמרקר של היום  .)20-7-2015הדרך לעודד צמיחה כיום היא לייבש את המשקים מעודפי הכסף שהודפסו בהם (עודף
קיינסיאניזם).
" יש להיפטר אחת ולתמיד מסיסמאות נבובות כמו " ,...סיסמאות אלה אינן מתחום הכלכלה אלא מתחום הפוליטיקה .בתחום
הכלכלה כבתנ"ך כל אחד מצטט את מה שנוח להשקפתו הפוליטית .אם אתה בעד עשירים ונגד עניים אתה בעד תחרות (שבה החזק
והעשיר מנצח את החלש והעני) ונהיה מונופול עם תעודת הכשר (תחרות חופשית ושוק חופשי אינם אותו דבר) ,וכן הלאה לשאר
הסיסמאות והפראזיוליוגיה.
לתגובה 58
הטפת מוסר" :בדפוסי החשיבה הדוגמטיים שסבורים כי הכלכלה היא מדע ככל המדעים המדויקים .זה היסוד המוסד לעריצות
מחשבתית ולדוגמטיזם שאינו נופל בחומרתו ובסכנותיו מפנטיזם דתי".
תחילה נתפשר שכלכלה היא מדע ככל המדעים ,על 'מדוייק' נתווכח בהזדמנות אחרת.
מהייכן שאבת את "עריצות מחשבתית" כ"פנטיזם דתי" של הלא סבורים כמוך ,זכותו של נחמיה שטרסלר ,כעיתונאי הכותב מאמר
עיתונאי ולא הרצאה אקדמית להטיף לריסון ומשמעת תקציבית ולזהירות מוניטרית .אני אף סבור שבעניין זה הוא צודק ,אפילו
שניסוחיו פומפוזים.
דבריך הם "היסוד המוסד לעריצות מחשבתית ולדוגמטיזם" והטפת מוסר ("לשטרסלר יש הרבה מה ללמוד מ ,...בעולם") שאינה
במקומה ,אפילו שאתה מעריץ או נימנה על אנשי אקדמיה.

21-7-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2688027#article-comments
[ ]7שיתוף ותמונה של המאמר :לצערי הכותרת והתמונה בעת שיתוף בפייסבוק מטעה .אין שום אמירה או שיר ,למיטב ידיעתי ,של
המשוררת עדי קיסר שמתדלקת ומלבה את השסע הש"סניקי של מזרחים/אשכנזים .ובמקום "ערס פואטיקה מתדלקת את הפרויקט
הניאו ליברלי" היה צריך להיכתב "חסן וחתוכה מערס-פואטיקה מתדלקים את הפרויקט הניאו ליברלי".
נכון ,יש בשירי ודברי המשוררת שהקימה כבמת שירה את ערס-פואטיקה ביטוי לעולמה המזרחי ,אבל זה בדיוק תפקידו של משורר
ואין זה משנה אם הוא אשכנזי ,מזרחי תימני או מרוקאי ,אנגלי ,צרפתי.
לצערי ,עיתון הארץ ממציא כל יום מאמרי פרובוקציה להרבות תגובות (ואני אחד המגיבים) ובעיקבותם -פירסומות שהן הרעלת
התודעה ,אבל הכנסה לעיתון.

בן תמרי – תגובות 1
לתגובה 52
מזרחי" :הם הפכו את ה״מזרחי״ למודרני ומגניב" סליחה ,רועי חסן ,חתוכה ושאר חסידיהם הפכו את המזרחי (מסוגם) לנלעגים,
בורים וטיפשים .אנא תביא לי ציטוטים' :מגניבים' 'מודרנים' מפרי עיטם.
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לתגובה 53
מכלוף (בוזגלו) סיבוני" :לצערי התהליך הזה עדיין לא חדר לאקדמיה ...,ואף למוסדות אוניברסיטאיים".
אל תתיאשי גב' הני אלוש מדר יקרה ,שרת הספורט ושר הכלכלה עובדים במרץ לזרוז התהליך .כבר אתמול הם הורו על מינוי מספר
מרצים מהפריפריה (בתנאי שהר מה נאותה) ,היום היינו עסוקים בהגנה על המשפחה (משום מה מכנים אותם לה-פמיליה ,שכחו
שבישראל מדברים עברית) ובמע"מ  0לשקופים (פתאום השקופים נהיו העשירים ואנו מתקשים בחקיקה) ומחר ניתפנה סוף סוף
להיטיב עם משפחת זגורי.

מדריך בן תמרי למנהיג בבחירות 20-10-2015 .2015

בלכתך אל העם קח את הדת.
מוקדש לבנט ,דרעי ,כחלון וליברמן ,ולפיד מבוני הדמוקרטיה הישראלית.
ירובעם" :אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים".
ניטשה" :בלכתך אל האשה קח את השוט".
מרכס" :דת היא אופיום להמונים".

15-1-2015 http://www.israelhayom.co.il/article/250323
" מפלגת העבודה בחרה רשימת שמאל קיצונית שתסכן את ביטחון המדינה .זוהי רשימת שמאל מובהקת ,חסרת ניסיון ,אנטי־
דתית וללא נציגי עולים חדשים".
צדק פואטי :מפלגת העבודה בנתה את המדינה ומפלגת הליכוד מפוררת (בקפיטליזם ובביטחוניזם המופרזים שלהם ,ובהרפתקה של
יישוב שטחים לא לנו) לזה קוראים 'ידידנו'  -צדק פואטי .עם קטן ,כ 7-מיליון בישראל וכ 7-מיליון בתפוצות ,אינו יכול לעשות מה
שהוא רוצה .ככשומעים את בנט מדבר נזכרים בבניטו אחר.

25-7-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/zifferland/1.2689385#article-comments
[ ]590בית הקוביות:
בני ציפר..." ,הוא כמו פורש על המרחב שהוא נקלע אליו את רשת האסוציאציות והמטאפורות שלו וכך כובש אותו".
בן :משמע ,הפסדנו מתמטקאי-משורר מצטיין והרווחנו ראש ממשלה כושל .היה נהוג לומר על גד יעקובי שהוא המשורר הטוב שבין
הפוליטיקאים והטוב שבפוליטקאים מבין המשוררים.
בני ציפר" :נתניהו העיד שאינו נושא עליו כלל טלפון נייד".
בן :סווטלנה סטלין מספרת בזיכרונותיה שכילדה מאוד העריכה את אביה שאת שכרו ערם על שולחנו בערמות ערמות ,כמה צנוע
וחסכן היה .רק עם בגרותה הבינה שלאיש אין צורך בכסף כי הוא מטופל כמלכה בכוורת.
בני ציפר..." :כשמיד לאחר כניסתו לביתנו הציץ באחד הציורים התלויים על הקיר וזיהה שזה",...
בן " :נשיא שעוסק בכפייתיות בהיסטוריה כפייתי גם בנוגע למקום שלו בה ,ולא מתרכז בעיצובה" [פרנסיס "פרנק" ג'יי
אנדרווד" :בית הקלפים" עונה  ,2פרק  ,7דקה  .]10:45אנו מבינים את הרמז ,ראו את התמונה בבית הנשיא ב"בית-הקלפים" היכן
שנאמרה הציטטה .בבית קוביות עסקינן וגם לפטרונו של נתניהו יש בית קוביות משלו.
בקיצור ,עם-ישראל ,תתעסקו בבני ציפר ואישתי כשאני מסדר אותכם עם ידידיי (בבית הקלפים קוראים לאחד מהם טאסק) .לפני
הבחירות זה היה 'פרס-ישראל' וה'בקבוקים' ,עתה זה 'ארוחה ענוגה בלילה' בביתו של בני ציפר ואורחיו .מה אתה מבשל לנו ראש
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בן תמרי – תגובות 1
ממשלת ישראל בנימין נתניהו' :איראנים באוטובוסים' כתשובה לברק אובמה' ,צבא שמן לעם רזה' כתשובה לועדת לוקר ,הנצחתך
כצ'רצ'יל בהיסטוריה? אנו עם קטן מדי למנהיג גדול כמוך.
לעמוס שוקן מחמאות על הפרודיה ,רק חבל שאנו אזרחי ישראל ,נקודות על הקוביות.
לתגובה 29
בית הקוביות :הנכתב על ידי בני ציפר הוא פרודיה (ברשות עמוס שוקן ,לדעתי) לשלטון נתניהו .השמות הבומבסטים המובאים
(מוצארט ,אתא-טורק ),...הסופרלטיבים לנתניהו ("כמו פורש על המרחב שהוא נקלע אליו את רשת האסוציאציות והמטאפורות שלו
וכך כובש אותו") .הכל פרודיה לבית-הקוביות שנתניהו מעצב בישראל בהשראת "בית-הקלפים".
לתגובה 41
"ענוג הוא הלילה" 4 :בית הקוביות :הנכתב על ידי בני ציפר הוא פרודיה (ברשות עמוס שוקן ,לדעתי) לשילטון נתניהו .ו"ענוג הוא
הלילה" מתאים ורומז ל'-ענוג הוא השלטון'.
לתגובה 70
"שובר הקיר הרביעי" :אתה טועה ,זה אנו (הנקודות על הקוביות) שחיים בסדרה מתמשכת בתיסרוט ובימוי של נתניהו וזוגתו
המקסימה .הסדרה (או הסרט בהמשכים) נקראת :בית-הקוביות ,והיא גירסה אשכנזית והמשך ל"משפחת זגורי" .בני ציפר הוא
"שובר הקיר הרביעי".
לתגובה 102
הקוקיה ,פרודיה :זו פרודיה על "בית הקלפים" שנקראת בית-הקוביות .תסריט :בני ציפר ,מוסיקה וניצוח :שרה נתניה ,בימוי :בנימין
נתניהו (חסיד אדלסון בעל בית קלפים משלו).
לתגובה 173
החלפות :למדינה גדולה יש מנהיג קטן למדינה קטנה יש מנהיג גדול ,שרה ביקשה מבני שיעשה החלפות ,הוא עובד על זה.
לתגובה 183
הוכחה :תשאלו את חברי הסנאט האמריקאים ואת אשתו של נתניהו.
לתגובה 225
קנוניה :לא צריך לקרוא פעמיים כדי להבין שזו פרודיה ,מאחר וברור שהמחבר חד-ההבחנה נתן לאורחיו לקרוא את הפרסום לפני
הופעתו ,יש להניח שלפנינו קנוניה בין הזוג נתניהו ל'מעריצם' .ניזרוק להם 'עצם' שיתעסקו איתה ובינתיים נכין תשובה ציונית
לבעייה האיראנית ותוספת שמנה לצבא השמן היושב על העם הרזה בעיקבות דוח לוקר.
לתגובה 306
מילים חזקות מכדורים" :לא יורד להם בגרון ," ...אתה צודק .כשעיתונאים מחניפים לפוליטקאים זה נגמר בבכי במקרה הטוב
ובמ וות במקרה הגרוע .הטכסט הזה (הדיסונאנס לטעמך) אם הוא חנופה ,סאטירה או פרודיה לא היה צריך להיכתב ,בדיוק כמו
שהשורה משירו של רועי חסן שרוצה לשרוף את שירי נתן זך לא הייתה צריכה להיכתב .מילים חזקות מכדורים ,ועל כותבם להבין
שגם למילים יש כללים .ניפוח אגו לבעלי-שררה הוא מסוכן לנתיניהם.
לתגובה 447
מנהיג גדול" :משהו בכתבה הזו הצליח לעורר כעס רב יוצא דופן" את צודקת בהחלט .עיתונאים שמנפחים אגו של בעלי-שררה,
ומציגים אותם כסופרמנים ,במדינה קטנה שחיה על חרבה ואותו מנהיג מהולל הצליח לבודד אותה מכל העולם  -זה סיוט ופחד .ייתכן
שזו ההזדמנות הכמעט אחרונה למחות ,להזהיר ולהתריע מהמגלומניה שאחזה בזוג השליט ,בטרם עונש המוות ניכנס לארסנל עבור
אנשים (כמוני) המוגדרים כבוגדים ,וזה עוד לפני שבועת הנדל"ן התפוצצה .אנו ארץ קטנה מדי למנהיג 'גדול' מדי.
לתגובה 528
גם לי יש זיכרון מלכותי לספר :בהיותי זבובה בחדרה של אנטואנט כמעט נפלתי מהתקרה מיופיה ,קסמיה ,תבונתה ,וחריפותה של
האשה .איני מבינה מה ראו בני-עמי הצרפתים (שהיו בני-אנוש וכידוע הם האכזריים שבחיות) צורך לגלגל ראשה בגלל שרצתה
לכבדם בעוגות ,איזו כפיות טובה / .צ.זבובה ,חסידה של הקיסר מקיסריה ואשתו .לא לחינם אנו ידועים כעם אוכל צפרדעים.

בן תמרי – תגובות 1
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q3_2015/article_dcef5740719de41004.htm?partner=rss&utm_source=link4u&utm_medium=News&utm_campaign=link4u
29-07-20015 News&Partner=link4u_News
זכות הקניין :בתי-דריינוף הם נייר הלקמוס של מדינת ישראל ,אי-הריסתם תהפוך את מדינת ישראל למדינה גזענית על פי חוק
ומשפט ,כי :לפלשתינאי אין זכות קניין.
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זכות לחיים וחופש וזכות לקניין הם מאבני הייסוד של מדינה דמוקרטית ,כולל בשיטחי הכיבוש שלה.
אם יש מישהוא שאינו מבין זאת (או מבין זאת רק סבור שזה רק ליהודים) אנחנו בבעיה.
בארה"ב הלכו על הזכות לחופש למלחמת אזרחים.
בגרמניה שללו תחילה את זכות הקניין ולאחר מכן גם את זכות החיים מיהודים ,צוענים ונכי נפש.
30-07-2015 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4685621,00.html
בתי-דריינוף בבית אל :בתי-דריינוף הם נייר הלקמוס של מדינת ישראל .אי-הריסתם ,או בנייתם מחדש על ידי המתנחלים ,תהפוך
את מדינת ישראל למדינה גזענית על פי חוק ומשפט ,כי יצא מכך שלפלשתינאי/ת אין את זכות הקניין .זכות לחיים ,זכות לחופש
וזכות לקניין הם מאבני הייסוד של מדינה דמוקרטית ,כולל בשיטחי הכיבוש שלה .אם יש מישהוא שאינו מבין זאת (או מבין זאת רק
סבור שזה רק ליהודים) אנחנו בבעיה .אם השרה סבורה ששינוי בית-המשפט יפתור לה את הבעייה היא אינה ראויה להיות שרת
המשפטים .בארה"ב הלכו על הזכות לחופש למלחמת אזרחים .בגרמניה שללו תחילה את זכות הקניין ,לאחר מכן שללו גם את הזכות
לחופש וזה הסתיים בשלילת הזכות לחיים מיהודים ,צוענים ונכי נפש .

31-07-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2694307#article-comments
31-07-2015 /https://www.facebook.com
[ ]33ירושלים :ירושלים  -עיר המתים ,תל-אביב  -עיר החיים .כולם רוצים להיקבר בירושלים אפילו שרובם חיו מחוץ לה .מיטב
דירותיה  -לנתינים זרים ועומדות כמצבה חיה לטיפשות מנהיגיה .מאז הלך טדי קולק נתונה ירושלים למירמס קבלניה (שאנו יודעים
מי שלט בוועדות הבנייה ,רמז :ההדר ה ),...בנויה מכוער ולא מתחשבת בתושביה .את חלקה המזרחי (שנכבש ב )1967-שכחו והוא
נראה כעיר עזובה .הולילנד עדיין מחכה ל'בן-לאדן' להריסתו .פארק המסילה הוא החמצה אדירה ,ולהוציא הקטע מרח' פייר קניג
לתחנה הכל שומם .לבניית הטיילת לאופנים העמיסו על רחובות עמק-רפאים ובן-זכאי עומסי תנועה בלתי אפשריים (אותו אונס עשו
גם לרח' אגריפס) .כלומר העדיפו כ 50-מטיילים בעלי כלבים ומיררו את חייהם של כ 50-אלף תושבי המושבה והקטמון/ים' .שדרת'
ממילא חודרת לכיכר הרמזור של אגרוןו ודויד -המלך כעצם בגרון ,ואתה מבין שהיו 'מעטפות' בעניין .העיר מתוכננת כצייר המשפריץ
על הבד .במרכז העיר אין סרטים ,מוזיאונים ומקומות לבילו משפחתי .הסינימה-סיטי ויס-פלנט זה 'עוף מוזר' שאינו מחובר לעיר,
מישהוא חשב כנראה איך לעשות כסף מגג החניון .וכן הלאה ,...מילטון פרידמן אמר זאת בהנף קולמוס למה שקורה לירושלים:
"אנשים מצביעים ברגליים".
מזלה של תל-אביב שאינה בירת-הנצח של עם-הספר ש'אוחדה' לה יחדיו לנצח נצחים ,ושאינה שגורה בגרונם של המנהיגים
המבטיחים לא-לחלקה לעולם .תל-אביב ,לאושרה ,היא "סתם עיר :תל-אביב" שחיים בה אנשים ואין בה (עדיין) מקום קדוש אחד
בשביל לההרג עבורו .מספרים שהסינים וההודים עשו הסכם החלפות :הסינים יעברו להודו וההודים לסין לכ 10-שנים ולאחר מכן
הכל יוחזר למקומו .הודו תהיה נקיה וסין אנושית .אני מציע לעשות הסכם דומה בין תל-אביב וירושלים .אני יודע מה אנו
(הירושלמים) נרוויח איני יודע מה התל-אביבים ירוויחו.

https://www.facebook.com/pages/%D7%A7%D7%9C%D7%9E%D7%9F%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93/464441290234888?fref=nf
3-08-2015
קלמן ליבסקינד " :היום אנחנו לא לוקחים אחריות על מה שלא עשינו".
ממתי כן לקחתם אחריות על מה שכן עשיתם או שעשו 'המתחבאים' מאחוריכם? זוכרים את האינפלציה הגדולה .בשם מי רצח יגאל
עמיר אם לא עבור מפעל ההתיישבות בשטחים הכבושים .תביט בבתי-הספר ,בבתי-החולים ,בבתי-התמחוי ,בתחבורה ציבורית,
במימשל ואדמיניסטרציה ,בצבא ששמן ,וכבר אין מי שיניף בו את הדגל .הכל ניזנח לטובת מימוש ההזיה של 'ארץ-ישראל' השלמה,
ופיטום עשירים שעושרם אמור לחלחל לעניים .קיבלתם ב 1977-ארץ אהובה על אזרחיה ומרבית אזרחי-העולם .היום אנו ארץ
שנואה בעולם וילדינו מחפשים 'מילקי' בברלין וניו-יורק.
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איש לא יצא "למסע ציד נגד המחנה הלאומי" הגיע הזמן שאתה והמחנה שלך יבינו שיישוב השטחים הכבושים הם ה'מוסקווה' שלנו.
הם לא 'שורפים' את עריהם  -הם מצלמים ,וה'סטלינגרד' מחכה לנו בהמשך הדרך .תתפכחו ,עם של  7מיליון לא יכול לעשות מה
שהוא רוצה .ואם בנימין נתניהו (מנהיגכם למחנה) לא מבין זאת ברק אובאמה (מנהיג העולם החופשי) ילמד אותו ,השיעורים כבר
התחילו (לצערי) .

15-8-2015 https://www.facebook.com/meir.attia1
הילה-אסתי עסיס" :השמאל תמיד אבל תמיד תמיד הזמין לחץ על ישראל".
בן תמרי :מאז  , 1977מאמין הליכוד ,תומכיו וחסידיו בהזיותיו של מנחם בגין' .ארץ ישראל לעם ישראל' אומר הימין' .פלשתין לעם
הפלשתיני' אומרים הפלשתינאים .והשמאל אומר :אנו עם קטן וכוחו דל וצריך להתפשר -כי לא לעולם חוסן.
הימין (כגרמנים ב )1933-מאמין להבטחות ה'שם' ומנהיגיו .ב 1977-היינו מדינה אהובה שנתמכה כלכלית ,פוליטית וצבאית ע"י
החזקה שבמדינות .היום אנו מדינה שנואה שמתרחקים ממנה ,וגם ידידתנו -החזקה שבמדינות (שהיא בת-בריתנו ,בינתיים) מחליפה
בת -ברית באזור .לצדק וזכויות ("על הארץ הזאת )"...אין משמעות אם מנהיגיך סומים בארובה .לצערי ,לא רק שהם 'עיוורים' הם גם
לוקים בשיגעון גדלות .

18-8-2015 https://www.facebook.com/ben.tamari.9
לשרות התרבות ,המשפטים והשוויון הנכבדות :לא צריך להתחרות בשרים מי יותר הזוי .קיבלתם מדינה לנהל -שימרו עליה" .אין
לי ארץ אחרת" שרה קורין אלאל.
לחובבי הז'אנר של אמנות ,פריפריה ופוליטיקה מומלץ לראות את הקטע (מ 28:10 -עד  34:32דקות) בסרט "הרקדן האחרון של
מאו" ,ללמדך שכבר היו דברים מעולם .הנה הייכן לראותhttp://vod.walla.co.il/movie/2812754/maos-last-dancer :
מזלנו שאנו עם קטן והטרגדיה הסינית הופכת אצלנו לפארסה (בינתיים).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123266684684465&set=pcb.123267204684413&type=1
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19-8-2015 https://www.facebook.com/nehemia.shtrasler?fref=nf
אגף התקציבים וחוק ההסדרים :אין ספק שלזמנו היה החוק הכרחי והקל את השמת תכנית הייצוב והצלחתה .אך תחולתו הייתה
אמורה להיות מכסימום  5שנים והוא אמור היה להתפוגג .כשם שהקומוניזם הלניניסטי (המתון והשפוי) גלש לקומוניזם סטאליניסטי
(הקיצוני והאכזרי) ,כך חוק ההסדרים מעביר את ישראל אט-אט מדמוקרטיה לפסבדו-דמוקרטיה (ולמרבה האירוניה הפעם זה הימין
ששולט) .ברוסיה ( עם גדול) זו הייתה טרגדיה ,בישראל (עם קטן) זו פרסה (בינתיים).
הכותב טועה בגדול :אין משהוא טוב מהחקיקה הכלכלית ע"פ חוק ההסדרים שאי אפשר היה לעשות בחקיקה מסודרת ודמוקרטית
תוך הגנת השכבות הנפגעות .לעומת זאת את הרע שהביאה החקיקה הכלכלית בכפייה -דורות ייקח לתקן .מי שחושב שאי-השוויון
בישראל הוא בעיה כלכלית -טועה .האי-שוויון הוא תוצאה מכוונת של מדיניות כלכלית המאמינה בהגדלת העוגה ע"י יחידים
(מוצלחים ,מוכשרים ,יזמים או בקיצור 'החברים שלנו') ושהתוספת תחלחל למטה .בפועל 'החברים שלנו' אוכלים את מרבית העוגה
ומשאירים פירורים לאחרים (שרובם המצביעים שלנו) .קוראים לזה :קפיטליזם.
לשלי יחימוביץ'  :את צודקת במאבקך בחוק ההסדרים (כי אינו דמוקרטי) ובמתווה הגז (כי אנו הריבון ולא תשובה ושותפיו) ,יחד
עם שותפיך למאבק .לא צריך להתרגש ממי שלא אחראי על אספקת מזון לאוכלוסייה ולא למד מה קרה בשנות החמישים המוקדמות
בהעדר תיכנון חקלאי ותבונה כלכלית ונאלצנו לקצץ שליש מהצבא ולהשית תכנית צנע .רק אל תשכחי :גרעון תקציבי (מעבר
לסביר) מביא אסון .

https://www.facebook.com/nehemia.shtrasler/posts/867034763349901?comment_id=867253289994715

לאילן בושרי :אפשר להסתדר בחיים בלי רדיו ,מכונית או טלו ויזיה .לפעמים גם בלי רופא או חייט אך אי אפשר בלי מזון בשוק .זו
בעיה מספר  1בכל העולם .הפיתרון לבעיה מספר  1במדינה מתקדמת הוא "תיכנון חקלאי" לאספקה סדירה של מזון (יש מספר
שיטות) .בעיית ייצור המזון ושיווקו נפרדות :הייצור מחייב תכנון ,השיווק מחייב פיקוח .אלא שגוזרים על מוצרי מזון תחרות בייצור
ובשיווק הם מביאי הרעב לעתיד .שווקי מזון (במיוחד מזון בסיסי כלחם ,חלב ,ביצים ,ירקות ופירות) מחייבים וויסות ותיכנון ,ללא
התערבות הממשלה יהיו כל כמה שנים מחסור .לא רק בשוק המוצרים החקלאיים צריך התערבות גם בשוק הדיור! אם איננו רוצים
שדרום תל-אביב וירושלים יהפכו לסלאמס יחד עם עיירות הפיתוח כדאי שהממשלה תתעורר ותקים את 'מועצת הדיור' ,ועם שיטת
זכיונות ליזמים אפשר לפתור את הבעייות .
26-8-2015 http://www.haaretz.co.il/o pinions/.premium-1.2715901
[ ]21הזייה :לא ,זה לא 'אלוש לברון-מדר' אלא 'משה קריף וחיים מנדלסון' הכותבים אותו דבר אבל ללא המילה 'מזרחי' .צדק
חלוקתי אליבא קריף זה לקחת מאשכנזים ולתת למזרחים  -ואז יהיה שלום .כפי שאמר ראש ממשלתנו בפרס-ישראל :גם להדיוטות
מגיע ייצוג בפרסי ישראל ,אחרי הכל הם  95%מהעם.
"על חוגי השמאל (היהודים ,תוספת שלי :בן) להסכים לחלוק את שליטתם באותם מוקדי כוח עם חוגים אחרים (נוצרים ,תוספת שלי:
בן) ועם קהלים אחרים במדינה ".לא זכור לי שמישהוא מה'מזרחים' חלק עימי את עושרו ,את אדמתו ,את כוחו-הפוליטי ואת הנאותיו
שבאו מכוח משרתו הנעלה.
למשה קריף וחיים מנדלסון  :אתם רוצים שלום? תיפנו לראש הממשלה האשכנזי (נכון להיום) ותומכיו המצביעים (שרובם ,ע"פ
מאמרכם ,לא אשכנזים) ותבקשו להחזיר את השטחים הכבושים.
"ישראל צריכה מפה פנימית חדשה ונרטיב שונה" אתם צודקים ,מפה ללא שנאה (לאשכנזים) ונרטיב של אמת היסטורית (ולא בדייה
על העוול שנעשה בזדון ,כביכול ,ע"י מקימי המדינה לעולים החדשים).
מאז שנוסדה "הקשת-הדמוקרטית-המזרחית" מסתתרת הקשת בשמיים מבושה.
להערה 2
דרושה הלימה סטטיסטית :החכמים הם  10%באוכלוסייה ,שיהיה כך גם בבתי-המשפט ,בתי-החולים ,באקדמיה ,בפיקוד הצבא
והמשטרה (מתקיים בחלקו) וסוף סוף תתייתר "הקשת-הדמוקרטית-המזרחית" שמפיצה בורות ,שנאה והסתה.
להערה 3
החילונים הדמוקרטים כבר רובם היגרו ,ולכן הם מיעוט בארץ .את האנשים מסוגי ישימו בארון-זכוכית כדי להראות לצאצאי
המזרחים מה זה 'אשכנזי'  .המיעוט היהודי (מזרחי ברובו) יחיה כאן בשטעטל בחסות השלטון הפלסטיני ויתפלל לביאת המשיח
( אשכנזי מהפלמ"ח) שיגאל אותם מעולה של הממלכה האסלמית .במלאת  70שנה לפלמ"ח.
להערה 7
הם לא מבקשים ביזור הם מבקשים 'החלפות/הצרחה' היכן שיושב אשכנזי יהיה מזרחי .זה 'צדק-חלוקתי' 'צדק-פריפריאלי' ושאר
אימרי-שפר שמקדמים אנשים שנזכרו ששמם מכלוף ,ביטון ,סיבוני.

בן תמרי – תגובות 1

121 www.bentamari.com

להערה 9
לא הבנת ,אתה לא צריך לתת את דירתך אלא את עורך ,כך  -הם מאמינים  -יגיעו לאקדמיה ,בית המשפט העליון והבימה יותר מהר.
הממשלה והמשטרה כבר שלהם .
להערה 22
לא הבנת ,אם תהיה חלוקה צודקת והתזמורת הפילהרמונית תתמזג בתזמורת האנדלוסית (בניצוחה של שרת הספורט והתרבות ,גב'
סיבוני) ,החמס ישרוף (יחד עם רועי חסן) שירי אשכנזים וההתנחלויות יינתנו כפיצוי על הנכבה וכ"ו וכ"ו ,אז יגור מזרחי עם אשכנזי
וערבי עם יהודי ותהיה פה "מפה פנימית חדשה ונרטיב שונה" ונשיא לא יאנוס פקידתו .

/https://www.facebook.comשאלה-משפטית ,2-9-2015 /163454923696282-פוסט שנמחק ע"י בעלי דף
צדק-חברתי :צפיתי בדיון על קרקעות המושבים ,הקיבוצים ועיירות הפיתוח.

הפייסבוק:

אפילו חכמי-חלם חכמים מהמתדיינים כולל האורח .כל אחד מעלה הצעה שטובה לעצמו ולא לכלל ,ועוד ח"כ מהמחנה הציוני (שהם
בדרך כלל מהשפויים ולא ההזויים מהמחנה השני) מציע לתת מתנות לעצמו ולחבריו.
הפתרון :יאוחדו עיירות-הפיתוח עם הקיבוצים והמושבים סביבן ויוגדרו מחוזות ,כל עיירת-פיתוח תהיה עיר-מחוז למחוזה.
כשהארנונה ,הניהול והמשאבים משותפים .הוצאות הניהול למחוז יקטנו עקב האיחוד ובא הצדק לעם ישראל ויירבץ ערבי עם יהודי
ומזרחי עם אשכנזי.
המחשבה שצעירים עוזבים פריפריה למרכז בגלל בעיות ארנונה היא הזויה ושיקרית .בכל העולם נוטים תושבים להתכנס למרכז
מאחר וביזבוז הזמן לקבלת שירותי פרנסה ,חינוך ,בריאות ובידור יורד פלאים.
האדם הוא יצור-חברתי ויש יתרון לגודל בחברתיות .הדרך להשאיר צעירים מחוץ למרכזים היא לפתח את האזור על-פי יתרונו היחסי
ומי שאוהב זאת יישאר.
הדרך שבה נקטה הקשת-הדמוקרטית -המזרחית (ודובר בה בדיונכם) היא דרך של שנאה ,קינאה ,הסתה ומדון .כל אשר העלו
בבגצ"ים שלהם ובחוק של רן כהן לדיור עבור "שולחיהם" הוא פארסה וחיסול הדיור הציבורי .

2-9-2015 http://www.israelhayom.co.il/article/311111
חלמאים :תורידו ל 15%-מע"מ ובמקביל תורידו פטורים מהמע"מ לקזז ההפסד .מדינה שבה נהג מונית ,אינסטלטור או ספקי-
שירותים אחרים לא מתביישים לשאול "עם או בלי קבלה" (כביכול לצרכי החזר הוצאות) היא מדינה טיפשה! קרי ,המס העקיף
והישיר גבוהים מעבר לסביר (ואני מחשיב עצמי סוציאל-דמוקרט) .מע"מ לא צריך להיות יותר מ !10%-יש לחוקק לביטול גורף של
כל הפטורים במיסים הישירים והעקיפים ,שבעיקר הטייקונים ,העשירים ושאר מסודרים נהנים מהם ,את הקבוצות החלשות הנהנות
מהפטורים יש לפצות דרך הקצבאות .וכן הורדה ניכרת של שיעורי המס הישיר והעקיף .
 https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C4-9-2015 %D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F/276887965853461?sk=timeline&ref=page_internal

צדק חברתי:
 .1סבורני שהאסטרטגיה שלכם לקויה .הפתרון הוא לא לקחת מיד שמאל ולתת ליד ימין וההפך אלא לאחד רשויות למחוזות .אין
סיבה שמדינה כה קטנה תכיל מעל  200רשויות .את קיסריה ואור-עקיבא ,את קריית-שמונה ומועצת הגליל ,את קריית-מלאכי ובאר-
טוביה יש לאחד ,וכן הלאה .מספיק  10מחוזות.
 . 2יש לשנות את החוק בו הממשלה מממנת  70%והרשות  30%במוסדות ציבור .שטחי בתי הספר צריכים להיות של הממשלה
ובאחריותה המלאה ,ואם תהיה אפליה ניתן להגיש תביעה .זה נישמע הזוי (במציאות הישראלית) אבל זה מה שרצוי על פי אמרתו של
בן-גוריון "איני יודע מה העם רוצה אלא מה הוא צריך" .

9-9-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2727137
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בן תמרי – תגובות 1
[ ]73מזרח ומתמטיקה" :ברור שהמתמטיקה אינה מנותקת מהעולם ,ובכל זאת לא נלמדים מקורותיו המזרחיים של האפס ,למשל.
ההדרה הזאת לא מובילה רק לפערים חברתיים אלא גם מאיטה את התפתחות המדע ".עכשיו אנו יודעים למה המדע לא מתפתח בקצב
הרצוי :מדירים את תרבות המזרח .ועיתון ה'ארץ' מסכים לפרסם.
לתגובה 4
לא הבנת פרופסור נכבד ,המחבר רומז שהגיע הזמן ללמד מתמטיקה-מזרחית כפי שכתב" :ובכל זאת לא נלמדים מקורותיו המזרחיים
של האפס ,למשל .ההדרה הזאת לא מובילה רק לפערים חברתיים אלא גם מאיטה את התפתחות המדע ".מאמר זה הוא פרק בסדרת
מאמרים בעיתון הארץ שמטרתה להגדיל את תפוצת ה'ארץ' אצל בני עדות המזרח ,ולהשתלב במגמת "פרס-ישראל" שנותנים פרסים
לפי ייצוג ולא לפי הישגים אינטלקטואלים.
לתגובה 10
את מושג האפס "המציאו/גילו" ההודים ,הערבים המציאו את הסימן לו ( .)0דבר מקביל שארך כ 1,500-שנה היה להחליף את מסלול
הכוכבים ממעגל לאליפסה (ע"י יוהן קפלר) ,לקח עוד  500שנה להבחין שניתן לאפיין קבוצות אין-סופיות בסדר-גודלן (קנטור).
ללמדך שמתמטיקה היא מאמץ אינטלקטואלי שאדיש למוצא האדם לצבעו ולמינו בחזקת :כל היכול/ה לרוץ מוזמן/ת למסלול.
לתגובה 12
"כיצד ניתן לשפר את הוראת המתמטיקה בבתי הספר?" ולא רק את המתמטיקה ,גם את השירה ,הספרות ושאר המקצועות .לצערי,
מה שאינו רלוונטי לתלמיד הוא משעמם ,לא ברור ובד"כ גם שנוא .אם אינך מוכשר בתחום ,בייחוד אם המורה עייף במקרה הטוב או
גרוע במקרה הרע השיעור הוא סיוט .אבל דא-עקא שהיום יודעים שלא רק השכל לומד אלא גם הגוף/האינטואיציה לומדים במקביל
ולכן שינון שירים ,טקסטים ,נוסחאות ושאר לימוד שבשינון הינו אוצר בלום לימים יבואו לאדם שלמד .אבותינו לא היו אידיוטים,
בחזקת 'מאלפים' את האינטלקט.
מי שרוצה להגיע רחוק חייב ללכת בדרך המלך ,והדרך רצופה בהרבה ,הרבה אבנים שעל התלמיד ללמוד .זה נחמד לספר על שחיטת
שוורים במשפט פיתגורס (לאוהבי היסטוריה) אבל חשוב גם שבוגר תיכון ידע (ולו באיזכור) גם מי היה לאגראנז' ,מהי תורת הכאוס
והאטרקטורים ומה היא תורת המשחקים.
לתגובה 36
אם אני מבין נכון את המובאה מדברי פרופסור לינדנשטראוס כוונתו ב"הייתי מתחיל ללמד מתמטיקה מההיסטוריה שלה" ללמד את
הרלוונטיות של הבעייה לחיינו .הדבר נכון לא רק במתמטיקה אלא גם בשירה .ללא רלוונטיות אין עניין בשיעור במיוחד כשאתה
צעיר והחיים שועטים .התשובה לדעתי לעדכן את הדוגמאות :מ'רכבות נוסעות' ל'פגישות נעורים' ,מ'מעגל' ל'עוגה' וכיו"ב.
ב'פגישות נעורים' חשבתי על נאש שניסח את משפטו בהשראת היותו עם חבריו בבר ומנגד ישבו בנות שהם רצו להתחיל איתן והיו
צריכים לשייך אותן (לפחות כך מסופר).
"תשובתך מעידה שאינך מבין מה זה מתמטיקה" מי כן מבין מה זו מתמטיקה? עד כמה אני מתמצא במתמטיקה תוכל לראות באתרי.
אני מקווה שזה מספיק לצרכי הדיון כאן.
בעיות זמן -מרחב קלות יחסית לפתרון מתמטי בפיזיקה אך קשות ביותר להבנה והצרנה בכלכלה (תחום התמחותי) שלא לדבר על
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,בלשנות ופרוזה.
איני שותף (כנראה כמוך) לגישה של מתמטיקה-סובייקטיבית (תל ויית מקום ,דת ,גזע ומין) אבל אני שותף למחשבה שחלק מכוחה
של המתמטיקה נובע מהיותה יציר החשיבה האנושית (ולא חשוב אם הם מזרחים ,אשכנזים ,ערבים ,הודים ,סינים ,יפנים ,אמריקאים,
רוסים .),...ומיד עולה השאלה :האם לחייזרים יש מתמטיקה כשלנו?
לתגובה 52
לדעתי יש לאמץ את השיטה הסינית ,צוות של מומחים (ולא רק במתמטיקה) יעבור בבתי הספר ויבחר את המצטיינים בתחומם ובהם
ירכזו את המאמץ הלימודי .זה טיפשי לתמרץ כשרון מוזיקלי ל 5-יחידות מתמטיות או ההפך .חנוך לנער/ה ע"פ דרכה.
לתגובה 66
"מתמטיקה טהורה היא כנראה המקצוע הקשה ביותר" לדעתי לא המתמטיקה הטהורה קשה להבנה אלא שפתה.
דוגמה :משפט פיתגורס קל להבנה כתמונה אך רבים מתקשים בהצרנתו ובהבנתה.
לזה נאמר :כולנו מדברים פרוזה אבל לך תסביר פרוזה .
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11-9-2015 http://www.israelhayom.co.il/article/313067
מרים (מירי) רגב ,שרת התרבות והספורט מתראיינת לחג:
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"אתם לא תכתיבו לי מה נכון ומה לא נכון"
אם היו מכתיבים לך לא היית היום שרת התרבות והספורט.
הבעיה שאת רוצה להכתיב 'מה נכון' בזכות הכוח.
חסידיך מדברים על "מוזיקה-מזרחית" "מתמטיקה-מזרחית" וכיו"ב,
ולא על "מוזיקה טובה" "מתמטיקה טובה".
בתרבות ,מדע וספורט יש הירארכיה הטובים למעלה הפחות טובים למטה .זה תפקידך :לשמר את ההירארכיה כדי שנמשיך להיות
טובים ,קרי ,לקדם את המוכשרים והטובים .לא זכור לי שיוצר מוכשר וטוב (בתחום כלשהוא) נחסם .גם כהנא-טברסקי ירדו כי
נחסמו ממלחמות אגו ותחומם לא הוערך מספיק בזמנו.
תמונת "לי  30מנדטים "....משקפת היטב את הראיון (מהצד הפוליטי ,לא האישי) שכולו ה'עוול' שעשה השמאל (חבית שתי-מטבעות
במטאפורה שלך) לימין.

תשובתו של עמוס עוז טובה משלי ,אני מצרף בתמונה את תשובתו לזחאלקה.

"חבר מביא חבר" כדבריך:
איך ייתכן להעניק פרס (ועוד ממלכתי) שבו:
מלומד מביא מלומד
כישרון מביא כישרון
חכם מביא חכם
יהודי מביא יהודי
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 -ולהדיוטות אין ייצוג.
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וזה עוד נמשך מאז (לגודל הזוועה)
שהאשכנזים ריססו את המזרחים
והשמאל הקיצוני (הבוגדים) מפא"י היה בשלטון.
מעתה ( )2015אנו  -הליכוד  -נדאג שלהדיוטות
יהיה ייצוג נאות (כולל נשים ,מזרחים וערבים)
בכל תחומי החיים  -להוציא העושר הלאומי.
כי אנחנו מאמינים ב'תחרות חופשית' וב'הפרטה'
וב'חילחול העושר' מהעשירים (החברים שלנו)
לעניים (הבוחרים שלנו).
לבנימין נתניהו ומרים רגב ששכחו שהם בשלטון מאז .1977
http://www.israelhayom.co.il/article/313067



12-9-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2727123#article-comments
לתגובה 1
פקיד כסכין ומשורר כמים השפעתם ,ואנו יודעים את מי אוהב הזמן.
לתגובה 8
שאלה רלוונטית לבגרות במתמטיקה  5יחידות ,בפרק 'תורת הקבוצות':
נתון :חברי קבוצת ע' מתפרסמים בקבוצה ץ' ,קבוצת ה-מ' כוללת את קבוצת ה-ע' אבל לא מתייחסים ל-ץ' ,חברי קבוצה א' קוראים
את ץ'.
השאלה  :מה יחסם של חברי קבוצה א' לחברי קבוצה מ'? (*המיועדים להסללה פטורים מהשאלה).
לתגובה 9
חולק על דעתך ,ראיתי אותה במופע ,קראתי את שיריה וצפיתי בראיונות שלה ,אין משפט אחד של שנאה או הסתה כלפי האחר .יש
את חוויותיה ,דעותיה והרגשותיה וזו זכותה ומעלתה / .אתה כנראה מייחס לה את שירי חסן וחתוכה שיושבים על כתפיה.
לתגובה 52
למפרגנת  :משתתף לעצתך לשם אושרה האישי (במיוחד אצל נשים) ,אבל מבחינת כוחה של יצירה המצב לא כל כך ברור ויש
דוגמאות לכאן ולכאן .בטוחני שהקמת משפחה ( לאישה ולגבר כאחד) לבד או עם שותף/ה יישנה את אופי היצירה .לווירג'יניה וולף זה
עז ר לא בטוח שלסילביה פלאת .את מקרה איינשטיין כולם מכירים ,אני מהסבורים שללא נשותיו הוא היה מתקשה להגיע לגבהים
שהגיע על אף שקודמיו לגדולה כניוטון ובטהובן היו חשוכים  -ומרי-נפש.
לתגובה 54
האם אתה מרמז שיעדיפו בשדרות ונתיבות לזרוק את סיפרה "שחור על גבי שחור" כנרות למזבח?
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לתגובה 98
אני לא מאמין שאצל 'מזרחים' חבר מביא חבר .חשבתי שזו מחלה 'אשכנזית' כנראה נדבקו השקופים.
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לתגובה 100
"האגו המנופח " :כל יוצר/ת אופיו/ה (שהוא גורלו/ה) עם המגרעות והמעלות ,מה באשר לדעתך על שירתה? אפשר להיות יוצר/ת
גדול/ה עם אופי מחורבן וההפך .שירה ,ספרות ומוזיקה ,מדע ומתמטיקה אינם פסיכולוגיה ועומדים בפני עצמם לאחר יצירתם ,זה
מקנה ליוצרם תהילת עולם .בחייו נושא היוצר את מילותיו על גבו ובמותו הן את שמו.
לתגובה 126
מכלוף (בוזגלו) סיבוני (שם בדוי) :שלום לידידי השקופים .אנו (כולל נציגנו בממשלת ישראל) מאוד שמחים שאכן יש גם תרבות
מזרחית :עדי קיסר 'הקיסרית' ,רועי חסן 'השורף' ושלומי חתוכה 'השונא' ועוד רבים וטובים שניתנו להם שמות-חיבה מזירה אחרת,
אתם העדות החיה לתרבותנו העשירה .ההוכחה לקיום תרבותנו :עיתון ה"ארץ" ,השפיץ התרבותי של השמאל-הלבן שמתיימר (מי
שמו) להכתיב לנו כבר מקום המדינה  -מה זאת תרבות .אנו גאים בכם משוררי המחר ופרס-ישראל בדרך .רק אל תשכחו את שאר
השקופים בצד הדרך ,כפי שנציגנו בממשלה נוטים לעשות על אף דבריהם לפני בחירות .גם לאתיופים ,לערבים ,לסודנים,
לאריתראים ואפילו לאשכנזים יש סבתות ,ריחות מאכלים ולפעמים גם מוזיקה .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102588433071175&set=a.10100629233592635.2641882.434
14-9-2015 075&type=3&comment_id=10102588836208285
(פייסבוק) לאמיר חצרוני " :אני מקופח בשל דעותיי" היום אין מקופחים בדעות ,כל אחד יכול לכתוב את דעותיו ברשת ואם הן
חכמות הן ייקראו על ידי רב ים .שמעתי אותך במספר ראיונות בטלביזיה וקראתי קצת טכסטים שלך .רעיונתיך ,לדעתי טובים,
מעניינים ומקוריים אבל ניסוחיך הפרובוקטיביים בעוכריך .רעיונות טובים צריכים שפה פשוטה .הם המנוף בעזרתו אתה מזיז את
העולם ,לא צריך לקשטו בנוצות .

19-9-2015 https://www.facebook.com/ben.tamari.9
תגובה לטור של מאור זגורי "פארק הג'ורה" ב 7-ימים ,ידיעות אחרונות .18.9.2015
מאור זגורי" :צח-צח ומשפחתו  -תתחילו לפחד".
"ברוכים הבאים למציאות .עכשיו תזדיינו".
 ואת זה מפרסם ידיעות אחרונות.הוא מקלל ,רעו (המשורר) שורף ,חבריו לדעה מרביצים וידידיו לניתוץ רוצחים ,והכל בשם "האמנות נולדה כדי לנתץ מוסכמות"
במקרה הטוב או בשם "ארץ ישראל השלמה" במקרה הרע.
ואני כ'מוסכמה' שואל :ממה אנחנו הצח-צחים צריכים לפחד? ,תכתוב מחזה? תקלל? תפיק עוד סדרה על משפחת זגורי? יש לכם
בכיסים סכינים? אם בכניסת-הבית שלי מתוך  6משפחות  4אינן צח-צחיות ה 2-הנותרות צריכות להתחיל לפחד?
לא ממך כמחזאי אני מפחד אלא מאלה שמאוחרי גבך ,שאותם אתה מתיימר לייצג ומתגאים" :לא קראתי צ'כוב" ,להם השררה
והרובים ולהם לא תכתיב" :מה היא תרבות" ,כי להם  30מנדטים ,כנאמר "בעל המאה הוא בעל הדעה".
למר מאור זגורי הנכבד :אתה רוצה לנתץ? לא צריך לקלל ,מספיק לחדד את העט.
כפי שכתבתי לרועי חסן ולעדי קיסר :כתוב על האדם והעולם ומה שביניהם.
ממני :בן תמרי (שייך לקטגוריית הצח-צחים ממשפחת המוסכמות)
*למי שלא שמע עליו הנה קישורhttps://www.youtube.com/watch?v=IS3IFPyxA_o :
https://www.youtube.com/watch?v=IS3IFPyxA_o
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תגובה
 Ari Ulielצפיתי בכל הפרקים של עונה ראשונה ויצאתי ברגשות מעורבים .מצד אחד התסריט והשחקנים ממש מעולים אבל מצד
שני היה לי קשה לעכל את השפה ואת היחסים העכורים מאוד בתוך המשפחה .אני כבן העדה המרוקאית לא חוויתי שפה ויחסים
כא ילו במשפחה שלי .ההיפך ,היה כבוד להורים ,לא היה ניבול פה בכלל .אני יודע שבאוסטרליה יש ניבול פה כזה בקרב אוכלוסיות
מסויימות שבהן כל מילה שנייה היא ...תזדיין...וגם ראיתי התיחסיות כאילו גם בהרבה סרטים בארה"ב (כל הסרטים של אדי
מורפי .)..אשמח להוסיף ולדבר אתך על זה .נדמה לי שההתבטאות שלך ידידי אפרים היא גם מוגזמת ואולי קצת מנותקת
מהמציאות.....
תשובה
בן תמרי :תודה להתייחסות ,לטעמי הגבתי בעדינות ובנימוס ביחס לנכתב (בכל הכתבה) על ידי מאור וחבריו בנושא זה (לחתוכה
'השונא' ,ולחסן 'השורף' מצטרף עתה זגורי 'המקלל') .אבל אם הגזמתי היכן שהוא אשמח לתקן .משפטים מהסוג של" :צח-צח
ומשפחתו  -תתחילו לפחד" או "ברוכים הבאים למציאות .עכשיו תזדיינו ".שנכתבים בעיתון ('הנפוץ במדינה') ע"י מי שאומר שהוא
מחזאי ומפנה דבריו לסוג אוכלוסיה מסויים (הקרוי על ידו צח-צח) ראויים לתגובה יותר חריפה .רק סלחנות לכתיבה של 'מזרחי'
(בחזקת :קלל אשכנזים והצל את המולדת) מאפשרת טק סטים כאלה מעל במה ציבורית .למעשה לאנשים כמוני יש שתי אפשרויות:
לענות לו או להחרים אותו .אני מעדיף (בינתיים) את הראשונה .אתה כותב" :ואולי קצת מנותקת מהמציאות ,".....איני סבור
שתגובתי מנותקת מהמציאות ,כבר היו דברים מעולם.
שרית אליאס ,16-6-2015 :הנה מדברי אחת מחסידותיה של שרת התרבות והספורט גב' שרית אליאס לשרת הספורט והתרבות,
מרים (מירי) רגב" :מחזקת את ידייך !!! לא ניתן לבוגדים ״אנשי תרבות״ לנצח !!! את מדהימה וחזקה!! ואני גאה להיות ״בעדר״
המצביעים שלך !!!! ותמיד נהיה לצידך ולמען כל הליכוד!!!! אלו לא אנשי תרבות  -אלו אנשי אלימות ושנאה !!!!!!!".
בן תמרי לשרית אליאס גב' השנאה ,הבורות וההזייה .את כותבת" :לא ניתן לבוגדים ״אנשי תרבות״ לנצח" .לכי לסרט "מפיסטו",
ונראה אם תמשיכי ככה להתבטא .בוגדים ראויים למוות ,בהמות זה דימוי .האם אני מבין שדיני ,כשמאלן ,מוות ,את מוזמנת לתלות
אותי .איפוא את חיה?
הנה תשובתה של גב' שרית אליאס (לא נגעתי)" :בשמחה הייתי תולה אותך בן תמרי!! חתיכת אפס יצור אומלל שמאלני!!! לך כפרה
על הליכוד ועל הימין! זבל!".
וזה רק דוגמית .אמיר חצרוני הוא רק ההתחלה.

22-9-2015 https://www.facebook.com/ari.uliel/posts/545983938911434
היריבות עם הפלשתינאים :לטעמי השגיאה הגדולה ביותר ,שנעשתה מצידנו בנושא זה ,היה סירובו של לוי אשכול (דומני היה זה
ב 1963-4-בעת כהונתו של הנשיא ג'ונסון) להסכים להצעת ארצות-ערב להסכם שלום תמורת פיצויים לפליטים (אם זיכרוני אינו
מטעה אותי ג'ונסון גם הבטיח לעזור בשילומים).

127 www.bentamari.com
בן תמרי – תגובות 1
לוי אשכול טען שאת בעיית הפליטים (אז זה עוד לא היתה "הבעייה הפלשתינית") "לא אנחנו יצרנו אלא ארצות-ערב בשכנעם את
הערבים המקומיים לברוח בטענה שלאחר המלחמה הם ישובו לביתם".
בעיית הפליטים הפכה ברבות-הימים לבעייה לאומית ובימים אלה הופכת לבעייה דתית.
ככל שהזמן עובר  -המחיר עולה.
ללמדך שזמן מערבי/ישראלי וזמן ערבי/פלשתינאי שונים.

24-9-2015 http://www.themarker.com/news/1.2736967#article-comments
[ ]8סמוראים וכלכלנים " :הכל מובן לי ,פרט לצורך לעצום עין אחת ,שהרי בעין אחת רואים פחות" " ...קשה היה לשכנע את
הסמוראים ,ליהפך לרובאים ותותחנים ".מקור :בן-עמי שילוני (" )1995יפן המסורתית :תרבות והיסטוריה" ע'  133-134בהתאמה.
ובכן כלכלנים  -תעצמו עין אחת .מתמטיקאים-יישומיים לומדים מתמטיקה כדי לפתור בעיות ,לשם כך מלמדים אותם לעצום עין
אחת ,זו העין הרואה את המציאות היום-יומית שהרעש בה רב מהצלילים (המטרה)  -אותם אנו מחפשים.
נכון שהמתמטיקה בכלכלה היא כל כך תיאורטית ומכלילה שהיא יישימה בעיקר לבעיות מקרו ומיקרו-כלכלה בגדול ,אך עדיין היא
פורייה כנערים/ות מתבגרים/ות.
המאמר הוא עוד בליסטראה בבניין המתמטיקה בכלכלה ,וחסידי ה"פחות-מתמטיקה" בכלכלה ישמחו לצטטו ,אך זכור :אין לנו אלא
ידנו לתפוס ,עיינינ ו לראות ,...ושכלנו להבין .להבין משמע מתמטיקה  -אפילו שבסדרי גודל קטנים מספיקה האינטואציה ,בטוחני
שלוליאן ייטיב מניוטון להלך על חבל.
לתגובה 4
[ ]4סבא " :כתיבה נאיבית .המציאות הכלכלית היא שילוב של כוחות כלכליים ואינטרסים פוליטיים .מחסומי היבוא ,המיסים הגבוהים
על אנרגיה ותחבורה ,מדיניות תמחור הקרקעות לבניה שבשליטת המדינה .אלו יצירות של בירוקרטים המעלים בכוונה את יוקר
המחיה ופוגעים ביעילות ובשכלול של השוק .שום ועדה לא תפתור את זה .רק הרחוב יכול לשנות את זה .והרחוב מטומטם מפוחד
ומפורד בספינים ובגזענות".
בן לסבא :אינטרס-פוליטי אינו יכול לכופף חוקים-כלכליים אלא בטווח הקצר ,ולאורך זמן החוק-הכלכלי מכתיב את החיים .זה שהמס
העקיף גבוה מהישיר אינה מכשלה של בירוקרטים אלא פוליטיקאים רפי-ניסיון ,בינה ויושרה .יעילות-השוק מותנית בחופש התנועה
והתמחיר .בדמוקרטיה מן הראוי שוועד ות יפתרו בעיות ,זה הרע במיעוטו ,אלא שתוצאתן בדרך כלל נזרקת לפח .לא צריך את
ה'רחוב' מספיק שיזרקו את כל הלוביסטים מהכנסת ועבודת הכנסת תהיה כהלכתה ולא עקומה בהשפעת הלוביסטיקה שמסרסת
ומכופפת את הרצון הציבורי לרצון הפרטי של בעל המאה.
לתגובה 6
[ ]6בנינים לא קורסים ,כלכלות – כן! אומר" :תורת הכלכלה רחוקה מן היכולת האנליטית המיוחסת לה "כיום ,ה"תורה" אינה אלא
פסאודו-מדע מסובסד בידי גופים בעלי אינטרס מובהק  .הבסיס המתמטי שלה ,במקרה הטוב ,רעוע  -וכבר נדרש לכך האוסטרלי קין
Keenבספריו .חמור מכך :שיטות ה מחקר במדעי החברה כולם גם הן מעוררות ספק גדול בדבר הדירות  reproducibityשל אושיות
ה"תורה" הזו (וזכור לרע גליון אקסל ש"נשמט" ממחקר ,עליו התבססה מדיניות הסיוע למדינות מתפתחות בעולם כולו)".
בן :לבנינים לא קורסים ,כלכלות – כן! :..הבסיס המתמטי של רוב הכלכלה מבוסס על הלגראנג'יאן (מציאת נתיב אופטימלי
בפונקציית-מטרה הנתונה במגבלות) וגם הפיזיקאים משתמשים בטכניקה זו  -והגיעו רחוק .שיטות המחקר אכן 'בעיתיות' במובן זה
שלא ניתן לבצע ניסויים אמפיריים אלא תיאורטיים בלבד ,מסוג שהפיזיקאים הגיעו רחוק עימן .לדוגמה :עקומות ביקוש והצע הן
אילוסטרציה להתנהגות רגילה (רציונאלית) בשוק ,ובפועל אנו מכירים רק במחיר שהוא תוצאה של עסקאות.
אולי בעוד  50שנה עיירה פושטת-רגל תמכור עצמה כשדה ניסויים כלכליים ,כפי שהמאיץ הגדול בשוויץ .לו אני העיירה ירוחם
הייתי מציע עצמי .אפילו לחוקרי המוח/תודעה/נפש יש כבר טומוגרפיה לביצוע ניסויים.

לפייסבוק של מרים רגב שרת התרבות והחינוך24-9-2015 :
https://www.facebook.com/miri.regev.il?fref=nf
בנושא :יוסי שריד – "איני רוצה להיות שרת החינוך שלך"
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ברצונך או שלא ברצונך :את שרת התרבות והספורט של כולם  -כולל יוסף שריד (שאינך רוצה להיות שרת החינוך שלו ,זה שיעור
ראשון בלוגיקה .אלא אם התכוונת לכתוב "אינני שרת התרבות שלך בלבד .) ",...קצת התבלבלת כשרת התרבות והספורט בפוסט
המוזר הזה.
איך אמר דה-גול" :גם סארטר הוא צרפת".
זכותך כמרים רגב (אדם פרטי) להשיב לו ברוח "התרבות שלי שונה משלך וזו עדיין תרבות" אך לכתוב" :כלפי פגיעה בעם שלי"
אני מבין שרצית לכתוב 'התומכים שלי'.
"נציגים שילחמו למען הצדק התרבותי" מי שכתב 'צדק תרבותי' מערב 'ח לב' ו'בשר' ,זכותך כשרת התרבות והספורט וזכותו של
ראש-הממשלה (כממלא-מקום שר התרבות) לעקוף את ,או למנות את וועדות-הפרס ולהנחותם "מה הוא רוצה" בהענקת הפרס ולמי,
אך אינכם יכולים להכתיב "צדק תרבותי" ,אולי התכוונת ל'צדק תקציבי' כפי שהקשת-הדמוקרטית-המזרחית מכנה 'צדק חברתי' ,או
'צדק פרסי (קבלת פרסים)' ,או כפי שהודעת :שלא תממני מתנגדי-ישראל .צדק או אי-צדק (עוולה) למיטב הבנתי זה עניין למשפט
ולא לתרבות.
כל ההתנסחויות שלכם לא יועילו לכם :ארז ביטון קיבל את פרס ישראל על כידונים.
לירדן שמואלי :לא "אהבה" אלא השתאות .הם מדברים על תרבות וכותבים בעילגות-לשון ,מסיתים ומקללים .הפוסט התמוה לעיל,
התגובות האוהדות לו ,הטור של מאור זגורי "פארק הג'ורה" בידיעות אחרונות .עד שאתה צריך לתקן את אמרתו של חיים חפר
ולהוסיף למופלטה והמימונה את "זגורי אימפריה".

למעיין טל :יש הרושם שעל הטכסט (של הפוסט ליוסי שריד ש'אינה רוצה להיות שרה שלו' לא עבר עורך מיקצועי (שתפקידו
להתאים בין הכתיבה לכוונה) ונפלו בו פגמים רבים .מה שאולי נסלח לאדם פרטי (נניח מירי רגב) לא נסלח לשר/ה בממשלה .אפילו
שזה בפייסבוק הכביכול סחבקי.
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26-9-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2737779
[ ]1לא לעולם חוסן :זמן רב אני מצפה בכליון למאמר מהסוג הזה .הגיע הזמן שגם כישרונות ידברו בנושא ולא רק עילגי-לשון/ .
באשר ל"לא לעולם חוסן" אחזק דבריך בשיר של הידיושי (שליט יפני מהמאה ה" :) 16-כטל הופעתי / ,וכטל אמוג / ,כל מה /
שבניתי באוסאקה  /אינו אלא חלום בתוך חלום / ".מאמרך ראוי לשלחו למזרחים ותומכיהם הנלהבים ,הבטוחים שבשנאה ,שרפה,
קללות והסתה  -יגיעו רחוק .חזק ואמץ ,כי עוד נכונה לנו דרך ארוכה עד שהם יבינו שבעיות-החיים (עליהם הם מנסים לכתוב) אינם:
מזרחים-אשכנזים ,וגם ל'כוח-המשיכה' יש  .say
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http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.273749http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium27-9-2015 1.2737498#article-comments
לתגובה 60
להיטלר הייתה האופציה הגרעינית אך הוא האמין שבדרך הרגילה (ללא פיתוח גרעיני שנאמד בכ 5-שנות פיתוח ב )1941/2-ייגבר
על אוייביו .כשנודע על כך למדעני המערב הם האיצו בנשיא האמריקאי לפתח את הפצצה לפני הגרמנים .איינשטיין (שאולץ לברוח
בהיותו יהודי מגרמניה) היה דמות מפתח בשכנוע הנשיא במכתב המדענים .לגרמניה לא היה סיכוי גם עם פצצה אטומית מכיוון שב-
 1942היא הייתה כבר 'שבר-כלי' כלכלי .הפצצה הייתה הורסת עיר בירה אחת ממתנגדיה אך גרמניה הייתה נחרבת כליל .ללמדך
שעם קטן לא יכול להרשות לעצמו לעשות 'מה שבא לו' ,אפילו שאלוהים נתן לו קושן.
לתגובה 91
" ברגע שזו (ארה"ב) תחליט שישראל הפכה מנכס לנטל" ההסכם עם איראן מעיד שהיא כבר החליטה להעדיף עם של  80מיליון על
עם של  8מיליון ,לצערי נתניהו (בעיוורונו) דחק אותם להחלטה.
לתגובה 92
אתה צודק ,אבל מן הראוי להוסיף כי גולדה מאיר הסכימה לשלום בתנאי של תיקוני גבול (השארת ימית ,ולכן הכריז משה דיין "טוב
שארם בלי שלום משלום בלי שארם") לכך סאדאת לא הסכים ואמר" :עד הגרגר האחרון מאדמתי הקדושה ".את ה'גרגר' האחרון
הסכים בגין (בתיווך משה דיין) לתת בהסכם השלום תמורת הבטחה מסאדאת לריבונות בשטחי "ארץ ישראל השלמה" ,סאדאת
הסכים רק בתנאי שיתנו להם 'אוטונומיה' בשטחי יהודה שומרון ועזה (השטחים הכבושים) .הליכוד ניסה למסמס את האוטונומיה עד
להסכמי אוסלו .שרון אולץ לוותר על עזה בלחץ הנשיא בוש כדי שלא יגעו ביהודה ושומרון .קרי ,חזון "ארץ ישראל השלמה" הוא
פאטא-מורגנה שאנו (על-פי הרוב בבחירות) לא מצליחים להיגמל ממנה .וככל פאטא-מורגנה גם היא תתפוגג.
לתגובה 94
תיזהר מהכף ,הוא עלול להביא עליכם נכבה  ,2האירופאים כבר לא כל כך 'מתים עליכם' .ודאע"ש הוא לא הבשורה שמרבית הערבים
מייחלים לה (בעיקר הנשים והנוצרים).
לתגובה 104
חולק על דעתך :שוויץ הייתה במצב דומה ונלחמה לאורך שנים רבות לעצמאות ,אם נתעקש מספיק ונהיה מאוחדים במשימה יניחו לנו
בסוף ויכירו בזכותנו למדינה.

28-9-2015 https://www.facebook.com/Dalik.Wolinitz?fref=photo
תכנון חקלאי :פירוק התכנון בישראל החל עם עליית הליכוד ב . 1977-כידוע לכולם (חוץ מאלה שאינם קוראים את צ'כוב) הליכוד
הוא הכלאה של חרות ("אף שעל") וליברלים ("תנו לחיות במדינה הזו") .ה'ליברלים' שונאים תכנון (הם קוראים לזה בבורותם
'בולשביזם') ולכן פועלים במרץ לפרקו ועתה (עם  30המנדטים) הם הגיעו לאגוז הקשה (עבורם) :חקלאות ישראל.
הם ייצגו בעבר ומייצגים היום את המעמדות המבוססים ועליהם לא חלה סכנת-הרעב המאיימת על המעמדות הנמוכים במידה ויש
כשלי שוק במוצרי מזון ,מים ומצרכי בסיס תעשייתיים .מבחינתם הייבוא הוא התשובה ,כי בזמני מצור הם תמיד ימצאו נתיבים לספק
צרכיהם .מכירת תנובה הייתה טרגדיה לחקלאים ויש להקימה מחדש  -בבעלות החקלאים.
הקריאה של הליברלים (השולטים בפן הכלכלי של הליכוד) ל'תחרות-חופשית' היא מלאכת-רמייה כי לאחר מאבק קצר החזקים
(הטייקונים-חבריהם) משתלטים על השוק .במשקים קטנים (כישראל) תחרות היא אוטופיה.
התכנון החקלאי מקורו בארה"ב בשנות השלושים עת ניצפו תנודתיות חזקה באספקת מזון לשוק והתשובה הייתה אבטחת מחיר
לחקלאי (מה שקיים עד היום בארצות דמוקרטיות-נאורות) על מנת להבטיח שיזרע אדמתו ויטפח את המיקנה ותהיה אספקה סדירה
של מזון למניעת רעב בערים.
הליכוד תומך בחבריו העשירים וזונח את מצביעיו השקופים .לכן ההסתה של שומעי ג'ו עמר לכיוון הסוגייה אשכנזים/מזרחים כל כך
חר יפה ,בחזקת :קלל אשכנזים והצל את המולדת .תתעסקו ב"שרה אישתי" ב"אשכנזים מתנשאים" וב"פרסי-ישראל" ולא בעיקרי-
החיים שם אנו מכייסים אותכם.
חקלאי ישראל תתאגדו ,תשקמו את שנהרס  -לפני שיהיה מאוחר מדי ונדמה למצרים שבקושי מאכילה את בניה ובנותיה.
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במצורף גרף המתאר את בעיית התנודתיות בשוק (קורי-עכביש  ) Cobwebשנפתרה בשנות השלושים באמצעות תכנון חקלאי
ואבטחת מחיר (סליחה משוללי המתמטיקה בכלכלה).

תגובה לגלעד לב ארי 2-10-2015
לגלעד לב ארי :ראה תגובתי בהמשך התגובות .לו החיים היו כל כך פשוטים מרבית הבעיות (כולל המחירים לחקלאי) כבר היו
נפתרות .מה לעשות והעולם נברא שלא כדרכנו ,ולהבין את דרכו צריך מתמטיקה (שפת הטבע) .הנחל מוביל את הדג ולא ההפך.
היינו השוק מכתיב לחקלאי ולא ההפך .בחקלאות אין מנוס מתיכנון (סובסידיות לאבטחת מחיר לאספקת מזון סדירה) ,לצערי השלטון
הנוכחי אינו מאמין בכך וכאן טמונה הבעייה.
תגובה לעומר מואב 2-10-2015
לעומר מואב :אין מנוס מתכנון-וויסות-פיקוח בחקלאות .כמו שתכנון-קומוניסטי לא עמד בציפיות כך גם משטר של שוק חופשי-
קפיטליסטי לא עומד במבחן המציאות .תופעת קורי-עכביש (הקיימת גם בשוק הדיור) טבועה באופי הענפים הכלכליים .אך בחקלאות
היא קריטית ,ובדיור פחות ,ולכן אין מנוס מתכנון ,וויסות ופיקוח על כמות ומחיר בענף .לצערי הליכוד מספיק חזק היום כדי לפרק
'מועצות-ייצור' ובמקום לראות בהם נכס שיש לשפרו (בצורות מתקדמות יותר) הוא רואה בזה אנאכרוניזם-סוציאליסטי שיש לבטלו.
הגי ע הזמן שהליכוד (שאתה אחד מיועציו) יבין שבשנאה לא מנהלים מדינה ,אפילו שמנצחים כך בבחירות .ויש היום מספיק יידע איך
לווסת שוק מוצרים כלשהוא .אוי לנו אם יחזרו תנודות ההצע והביקוש המחפשות איזון בשוק המזון  :ירקות ,פירות ,ביצים וחלב,
שישראל חוותה בשנות החמישים ה מוקדמות (מספיק ה'ברוך' בענף הדיור) .מי ש'משחק' עם חקלאים ימצא עצמו רעב.



29-9-2015 http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2737933#article-comments
לתגובה 4
אכן שירה טובה לא צריכה יחצנות .הבעיה היא כשהחלבן הוא שר התרבות והספורט המגובה בראש ממשלה המעניקים פרסים על
כידונים ,ומעריצם הוא עורך ספרותי .
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http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2015/09/israel-mizrahi-western-education29-9-2015 #women-social-mobility.html
מזל מועלם "המזרחיות החלולה של מירי רגב" ..." :גילתה (מירי רגב) שההתרסה מול "ההגמוניה האשכנזית" היא מגנט קולות;
בעיקר אחרי הבחירות האחרונות .ואין זה משנה מבחינתה שעל הדרך היא זורעת הרס ומחזירה אותנו לאחור".
בן תמרי  :קדם לה מנחם בגין עם "הבריכות של הקיבוצים" והצ'חצ'חים של דודו טופז .המשיך בנימין נתניהו עם "מנשקי-המזוזות"
ומאמצת את הטקטיקה הזו מרים (מירי) רגב בקריאה "מתנשאים" .בהיותה שרת התרבות והספורט היא משתלחת בחלק מנתיניה
כאילו היו מוקצים מחמת מיאוס .את בהחלט צודקת בדבריך ויותר מכך; היא שופכת חומצה לרקמת-העם :יהודים (אשכנזים
ומזרחים) וערבים (דרוזים ,נוצרים ,בדווים ומוסלמים) .היא לא מחזירה אותנו לאחור ,היא מובילה אותנו לאבדון.
אין זה עניין להיותה אי שה או מזרחית ,זה עניין להיותה אטומה כיאיר לפיד קודמה  -אני ואפסי עוד.
כדי להרגיע אותה אצטט פוליטיקאי לא פחות חשוב ממנה (בן-עמי שילוני "יפן המסורתית" שוקן 1995 ,ע' :)145
"כטל הופעתי / ,וכטל אמוג / ,כל מה  /שבניתי באוסאקה  /אינו אלא חלום בתוך חלום".

4-10-2015 https://www.facebook.com/TalSchneiderPlog
לנאום ראש הממשלה באו"ם :ככה לא אמור לדבר מנהיג של מדינה המונה מעל  6מיליון  -אפילו שהוא צודק ,לתושבי כדור-הארץ
(באו"ם) המונים מעל  6מיליארד .בשביל מה "להוציא עיינים"?
יורם קניוק "תש"ח" ,ידיעות ספרים ,ע' ..." : 12אמר הר גבלס שאם היהודים חכמים כל כך ומוכשרים כל כך ומנגנים יפה כל כך,
איך זה ששום מדינה אינה רוצה בהם ,ואני זוכר שזה חרה לי ורציתי להשתתף בהבאת היהודים האלה ".

http://tamarbenyosef.com/2015/10/05/%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%a9/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2
8-10-2015
תמר בן יוסף " :אני בהחלט מכירה בחשיבותן של ההכללות המקצועיות הגדולות .אבל אני מאמינה ,שלהבין באמת מה קורה ,אפשר
רק מהתנסות פקוחת עיניים בשטח".
בן תמרי  :ההכללה הכי גדולה (שהוכללה יותר ע"י איינשטיין) באה "מהתנסות פקוחת עיניים בשטח" אצל ניוטון כשהיה עסוק
בחשיבה :מדוע הירח לא בורח מכדור הארץ מכוח הצנטריפוגה? ובדיוק נפל תפוח ,כך מספרים.
אם אתה "מבין באמת מה קורה" ממה שאתה רואה זה משום שלא צריך לשתות את כל הים כדי לדעת שהוא מלוח ,האל נמצא
בפרטים הקטנים והגדולים כאחד ,והם כפופים למספר מצומצם של תכניות-אב וכדי לדעתם – את יודעת מה צריך ללמוד.
10-10-2015 https://www.facebook.com/NaftaliBennett?fref=ts
נפתלי בנט היום מדבר כבנימין נתניהו אתמול בהיותו באופוזיציה .דברים הזויים בתוחלתם ,כוחנות לא הייתה פתרון ולא תהיה
פתרון לעם קטן בדד ישכון ,עד עתה היינו גיבורים ביושבנו על ה'פיל' האמריקאי אבל נתניהו החליט לרדת ממנו כי הוא לא הולך
כרצונו .שמענו את מנחם בגין  -החזיר את סיני ,שמענו את שרון  -החזיר את עזה ,שמענו את נתניהו  -החזיר את חברון ,מה אתה
תחזיר כשתהיה ראש הממשלה בעזרת המגיבים כאן? הם הורגים בנו לא משום שלא הורסים בתים או לא יורים בזורקי אבנים ,הם
הורגים בנו משום שהם מרגישים שאנו חלשים .ואנו חלשים כי הימין הופך את המדינה לשטעטל .ח"כ זחלקה אומר אמת (והוא יודע
למה) כשהוא שונא את השמאל (שלא אומר לו שלום) ומעדיף ימין .כי שמאל זה 'קיבוץ' וימין זה 'שטעטל'.
11-10-2015 https://www.facebook.com/nir.selickter
נסיוני למצוא טבעת-מוביוס ובקבוק-קליין בטבע העלא חרס על אף שייתכן מאוד שבזמן רעידות אדמה יתהפך המשטח ויסתובב
מעגלי אחורה (למשל מסילות-ברזל וכבישים) .כידוע בקבוק-קליין הוא טבעת-מוביוס בשלושה ממדים :לדעתי המוח מעוצב
כבקבוק-קליין והוא וטבעת-מוביוס הם המקור לפרדוקסים מסוג השקרן.
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https://www.facebook.com/AdvaCenter/posts/1041509835879733?comment_id=1041752022522181&reply
13-10-2015 _comment_id=1041972999166750&offset=0&total_comments=2
לירון הופמן דישון :אכן תכנית הייצוב הייתה ציון-דרך בכלכלת ישראל.
עיקרה הפיכת סדר עיצוב תקציב המדינה .לא עוד 'הכנסות פחות הוצאות' והדפסה/מלוות (מבנק ישראל) למימון הגרעון התוצאתי,
אלא קביעת יעד הגרעון (באחוזי תוצר) תחילה ,הוספת מיסים וקבלת הניתן להוצאה ,כמכניזם למניעת הדפסת כסף עודפת על ידי
הממשלה .שלא כהיום בנק-ישראל היה בנק-הממשלה ללא עצמאות.
כל אחד יכול לתת סופרלטיבים ל"תכנית הייצוב" ולהראות את נקודת מבטו לתכנית וכמה הוא הוא תרם להצלחתה ,אחרי הכל אנו -
עדיין  -בדמוקרטיה.
אבל כותרת הכנס בבמה אקדמית מטעה ,ולכך כיוונתי בהערתי.
הנך מוזמן לקרוא את הלינקים המצורפים המבטאים היטב (לזמנו) את חשיבות ההפרדה בין פוליטיקה לבין מדע הכלכלה.
אפילו שעדיין מרבית חכמי-ישראל (כולל שונאי-אקסל למיניהם ,מקימי תאי'-פחות מתמטיקה' בחוגי כלכלה השונים וחסידי ניאו-
ליברליזם) סבורים שכלכלה אינה מדע וקרובה יותר לכישוף (סליחה לפוליטיקה).
מהלינק הראשון (דצמבר " )1982כבוד השר  -תפסיק להדפיס כסף! זאת כל התורה".
http://www.bentamari.com/PicturesEco.../pseodo03-bubbles.pdf
מהלינק השני (יולי " )1984ובפעם הבאה כשנשמע על מבשרי גאולה בכלכלה נדע שמקומם במרכז המפלגה ולא באוצר המדינה".
הערה מהלינק השני " :נעשה תכנית הבנויה ממספרים יפים וחוקים מתוחכמים ,יווצרו ציפיות אשר יחוללו תמורות .ציפיות הן
חשובות אך לבדן לא ישנו מגמות .וחוק נגד הדפסת כסף כ חוק נגד ירידת גשם; והרי המחוקק הוא המדפיס ,והמדפיס מחוקק!"
הכוונה (בזמנו) הייתה לתכנית שנישענה על תזת הציפיות-הרציונאליות שרווחה באותה עת ועיקרה שינוי ציפיות למלחמה
באינפלציה שאחריה באה תכנית הדולריזציה.
 http://www.bentamari.com/PicturesEcometry/pseodo04-look.pdf

21-10-2015 https://www.facebook.com/AlmogCohenAC?fref=nf
מי צדק במבחן הזמן (נכון להיום  :)21-10-2015במבחן הזמן קנצלר גרמניה צדק ומנחם בגין ,עם כל להט יצריו ודבריו ,היה
כסומא בארובה .אנו משלים עצמנו לדעת כי הבעייה הפלשתינאית תעלם ,אבל ככל שהזמן עובר מחירה עולה.
היום נצטרך לתת הרבה יותר למדינה הפלשתינאית ממה שאז דובר .כשם שלו לוי אשכול היה נענה להצעה האמריקאית לפצות את
הפליטים (ב ) 1962-4-לא היו היום דיבורים על מדינה פלשתינאית .אבל אז אמרנו "אין פלשתינאים".
איש בזמן דבריו של מנחם בגין (הנראים בסרטון) לא העלה טענה לאי-לגיטימיות של מדינת ישראל ,היום לצערנו הטענה עולה
והעולם מתחיל להסכים עימה.
עם קטן ( 7מיליון יהודים בישראל ועוד כ 7-מיליון בפזורה) אינו יכול לעשות מה ש'מתחשק' לו ,אפילו שיש לו נואמים מתלהמים
ודוברי אנגלית רהוטה.
לאביב גיאת :אטונומיה היתה התנא י של סאדאת לחתימת הסכם שלום .בלי אוטונומיה לפלשתינאים ,שאיפשרה לסאדאת לומר
שדאג לפלשתינאים ,לא היה שלום .אנו משלים עצמנו לדעת כי הבעייה הפלשתינאית תעלם ,אבל ככל שהזמן עובר מחירה עולה.
במבחן הזמן קנצלר גרמניה צדק ובגין (עם כל להט יצריו ודבריו) היה כסומא בארובה .איש בזמן דבריו של מנחם בגין (הנראים
בסרטון) לא העלה טענה לאי -לגיטימיות של מדינת ישראל ,היום לצערנו הטענה עולה והעולם מתחיל להסכים עימה .עם קטן (7
מיליון יהודים בישראל ועוד כ 7-מיליון בפזורה) אינו יכול לעשות מה ש'מתחשק' לו.

https://www.facebook.com/AlmogCohenAC/videos/10205860360363490/?comment_id=102058786102197
22-10-2015 25
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אביב גיאת" :איש דגול רק חבל שבסוף הוא התקפל ונתן להם אוטונומיה ומשם הגענו לאן שהגענו"...
בן תמרי  :אטונומיה היתה התנאי של סאדאת לחתימת הסכם שלום .בלי אוטונומיה לפלשתינאים ,שאיפשרה לסאדאת לומר שדאג
לפלשתינאים ,לא היה שלו ם .אנו משלים עצמנו לדעת כי הבעייה הפלשתינאית תעלם ,אבל ככל שהזמן עובר מחירה עולה .במבחן
הזמן קנצלר גרמניה צדק ובגין (עם כל להט יצריו ודבריו) היה כסומא בארובה .איש בזמן דבריו של מנחם בגין (הנראים בסרטון)
לא העלה טענה לאי-לגיטימיות של מדינת ישראל ,היום לצערנ ו הטענה עולה והעולם מתחיל להסכים עימה .עם קטן ( 7מיליון
יהודים בישראל ועוד כ 7-מיליון בפזורה) אינו יכול לעשות מה ש'מתחשק' לו.
אביב גיאת " :אז כמו כל מנהיג מהליכוד שכאשר הוא לא יושב על הכסא הוא משמיץ את הצד השני אבל כאשר הוא יושב על הכסא
הוא עושה בסופו של ד בר בדיוק מה שמנהיג האופוזיציה היה עושה .כולם חכמים גדולים לתת ביקורת אבל ברגע שהם בנעליים
הגדולות הם פשוט עושים בדיוק מה שהמקביל שלהם היה עושה פשוט הקונץ הוא להגיד "הנה אני עשיתי את זה".
בן תמרי  :לצערי כנראה לא הסברתי את עמדתי מספיק ברור :איני רואה במנחם בגין איש דגול אלא איש הזוי שבעל כורחו עשה את
מעשה השלום בהאמינו שהוא מציל את יהודה ושומרון (בנתנו את האוטונומיה) .את הטרגדיה של מצבנו היום הוא החל במלחמת
לבנון (מלחמת "שלום -הגליל" כביטויו) שבה החלה להיסדק תמיכת העולם במדינת ישראל .קרא "אנאטומיה של טרגדיה" .המדיניות
המשיחית הזו ,של הימין ,של "אני ואפסי עוד" תובילנו לאבדון אם לא נעצור אותה.

אביב גיאת" :ומה הקשר התמונה הזאת?"
בן תמרי :התמונה צולמה בגרמניה ב 1936-עת היטלר עדיין נחשב לאיש של שלום ,שיגשוג וקידמה ("אנאטומיה של טרגדיה") .זו
גם שנת האולימפידה בברלין ,כאשר למעשה הוא כבר החל להכין את מכונת המלחמה שלו כנגד העוול שלדעתו עשו לגרמניה
הצרפתים והאנגלים ב'עזרת היהודים' .מרבית המגיבים כאן (ובפוסטים דומים) מגיבים באקסטזה ובעיוורון להסתה הפרועה של
שרים ובראשם ראש-ממשלה כנגד ה'מתנשאים' (האינטילגנציה) ה'שמאל' (האשכנאצים) ה'ערבים' (הבוגדים) וה'המסתננים'
(הסרטן) וכל מה שלא מוצא חן בעיניהם ,כולל איראן .מתחולל היום בישראל על-ידי הימין ,המובל ע"י מיעוט בעם (המתנחלים)
הלך-רוח דומה למה שקרה לגרמנים .שיכרון-כוח שאין לו אחיזה במציאות :נתניהו עושה הכל כדי שהעולם יהיה נגדנו ,בגין יצא
כנגד שמידט ונתניהו כנגד אובאמה (בשפת-רחוב חסידיו קוראים לזה "דרך על הכושי").
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25-10-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2756843
[ ]49יורם יובל" :אנחנו מרגישים יותר מדי וחושבים פחות מדי".
בן תמרי :ולא במקרה ,כך הימין כובש שילטון ואם זה לא מספיק מוסיפים קצת הסתה ,התלמיד נתניהו עלה על רבו בגין .יש לתת
לפלשתינאים את כל הנבנה ביהודה ושומרון על-ידינו בזמן הכיבוש (שיפונה בהסכם שלום) כפיצוי לאובדן רכושם ב 1948-וב-
( 1967שלא כהרס ימית וחבל עזה בפינויים) ולא לסמוך על מימון זר .עם השאר אני מסכים לחלוטין ותבורך על דבריך האמיצים.
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לתגובה 5
בנוסף להתנצלות (שהיא הכרחית לדעתי) יש להציע להם את ההתנחלויות מעבר לקו הירוק ,שיפונו בהסדרי השלום ,כפיצוי לאובדן
רכושם בנכבה והפיכתם לפליטים .זאת שלא כפי שנעשה בפינוי סיני ורצועת עזה שהיו החמצה.
לתגובה 44
הימין מרביץ ואם צריך חושב ,השמאל חושב ואם צריך מרביץ .מאחר והימין בשלטון כמעט  40שנה ,אנחנו בבעיה .מה שיורם יובל
מציע הוא תכנית-ייצוב למצב כפי שעוצבה תכנית-הייצוב הכלכלית של ( 1985לאחר ימי ארידור העליזים) .צודק מחבר המכתב
שלאחר ימי נתניהו המייאשים יש להתכונן למתכונת-דיבור חדשה עם אויבנו שבסיסה כבוד והבנה ולא בכוח-הזרוע ובכוח-הזכות.
אם נדע בסבלנות ,באומץ ובלא הסתה של מתנשאים/ומודרים לעמוד על זכותנו למדינה יהודית בגבולות הקו-הירוק (עם תיקוני גבול
בהסכמתם) נזכה לזה אפילו שזה יכול לקחת עוד  100שנה כפי ששוויץ זכתה ועמים קטנים אחרים .כשהם יבינו שלא ישיגו מבוקשם
"בלי לחתום על הסכם" הם יפנו לשלום ,כי בשלום נימס בתוכם ככפית סוכר במים.
לתגובה 46
בעייתך נתי ושל כולנו עימך שכשל כוחנו להחזיק בשטחים הכבושים .מה גם שראש ממשלתנו שפך (יחד עם נאמניו) חומצה על
יריביו הפוליטיים מבית ואין לו צבא ואין לו עם אלא  4קבוצות (אשכנזים ,מזרחים ,חרדים וערבים) שרבות על הקופה הציבורית.
את זה מריחים גם האיראנים ומשלחים את זאביהם (החמ"ס והחיזבאלה) להתישנו עד יבוא יום פקודתם .השטחים שנותרו בידינו הם
כגרעין בגרוננו  -לא לבלוע ולא להקיא ,אלא למות בחנק איטי מאפיסת כוחות .ברגע שנשתחרר מהשטחים נוכל לחזור להיות עם בן-
חורין שאינו מכלה כוחו בשעבוד אויבו אשר יכול להיות ידידו בשלום.
לתגובה 47
דאנטון" :אני לא יודע מה ההסבר הפסיכולוגי המדוייק לתופעה הזאת"
בן תמרי - :האשלייה .חסידי בגין-נתניהו משלים עצמם לדעת שמנהיגם יודע מה הוא עושה (הרי הוא דרך על ה'כושי') .ולא רק זאת
היה מי שהבטיח אלף שנים בלבד ,ואילו מנהיגם (בעזרת השם) מבטיח נצח.
לתגובה 53
דב ברמן" :ובאותו קו ,גם המתנחלים נשלחו ע"י המדינה"
בן תמרי :זה שקר גס .רוב המתנחלים (אולי כוונתך ל'מתיישבים בשטחים הכבושים') גררו וגוררים (בעורמה וכחש) עד היום את
ישראל שבתחומי הקו הירוק להתיישבות מעבר לקו הירוק ,בהאמינם שלנו "זכות אבות" על ארץ ישראל השלמה .כשהיה נראה להם
שמפעלם עלול להיפסק (בהסכמי אוסלו) הם דאגו לרצוח ראש-ממשלה .מי שמאמין שהרוצח יגאל עמיר היה בודד במעשה הרצח
הוא פתי ,ואם נתניהו יתפכח וינסה להביא שלום  -הם ירצחו גם אותו כדברי יורם יובל (מספיק לראות מה הם עושים לדמותו של
הנשיא ריבלין) .מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק היא מדינה ריבונית המוכרת ע"י האו"ם ,כל מי שהלך (לא נשלח) להתיישב מעבר
לקו הירוק ידע שזה שטח כבוש שיבוא יום ויוחזר ברובו הגדול ,ואם הוא בנה על פיצויים מוגדלים ביום הפינוי הוא "נבל ברשות
הכיבוש".

27-10-2015 -https://www.facebook.com/profile.php?id=100004449942415
אם יש מורשת בגין יש גם מורשת רבין ,שניהם גרגרי-חול שעליהן ניבנית הדיונה.
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27-10-2015 https://www.facebook.com/mikhael.manekin/posts/525444997606290:0
למיכאל מנקין :נכונים דבריך ,אבל ראוי להוסיף.
פרשת המים בין הימין לשמאל היא עליית בגין לשלטון ב 1977-שסימלה את היות הימין רוב בישראל .הימין של בגין אינו הימין של
נתניהו ,בגין הצליח לשכנע את החלק הלא-ימני (בעל תפיסות שמאל) של שכבות המצוקה (לגוניהם העדתיים) שמצוקתם היא
מדיניות מכוונת של השמאל (רועי חסן "במדינת אשכנז") .נתניהו המיר את מצוקת-העניים של בגין בהפחדת העמחה מהערבים
ועוזריהם השמאל.
לשמאל היום אין תקווה אלא כאשר הישראלים המצביעים לימין יתפכחו מההזייה של ישראל החזקה שיכולה לעשות מה שהיא רוצה
("ביבי דרך על הכושי") וכי שלום זה לתבוסתנים.
אין תחליף להזייה אלא ניפוצה ולזה נדרש 'כוח עליון'.



1-11-2015 https://www.youtube.com/watch?v=axhr0IwegS0
משורר השנאה ,ההסתה ,השרפה והפרובוקציה מוזמן לחוצה ישראל כמשורר שעסוק בקוי-חצייה "פשעים נגד האנושות" ('')9.58
הוא אומר :חטפו ,ריססו והוא עדיין עם השם חסן אפילו שמושא הערצתו אריה ולא מכלוף תתבגר אדון משורר גם אנחנו גדלנו
בישראל ולא כל עוולה היא פשע נגד האנושות ולא כל קיבוצניק (אולי התנחלות עליה אינך משורר) הוא שודד אדמות כשם שלא כל
מזרחי הוא עילג ובור.

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2015/10/likud-party-ministers-tax-benefits-periphery2-11-2015 settlements.html#ixzz3qJjsmrjO

מזל מועלם ,פריפריה" :הפריפריה החברתית הייתה בעבר העורף הפוליטי הכי חשוב של הליכוד ,היא גם זו שהביאה למהפך
הפוליטי ב - ".'77-את צודקת במשפטך.
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למזל מועלם :המערך בנה את המדינה והליכוד מפרק ,לזה קוראים :צדק פואטי .בעברית קוראים לזה "יש-אלוהים" ובערבית "אלה-
הוא-אכבר" .הימין מאמין שעם קטן (כ 7-מיליון בישראל וכ 7-מיליון בתפוצות) יכול לעשות מה שהוא רוצה .מהיום שבנימין נתניהו
עלה לשלטון  -כהתה בינתם .לזה כיוון ראש-הממשלה לשעבר יצחק שמיר בדבריו על נתניהו" :מלאך חבלה".
'הפריפריה' הוא מושג של בלוף שהמציא הליכוד להסית ולנגח את העם כנגד השמאל .כל מה שמעניין את הליכוד (מהצד של חירות
ששולט בו) זה מפעל ארץ-ישראל-השלמה (אפילו 'נסיך-השקופים' נהיה אטום בימים אלא של גזל העם ממשאביו .מי יודע אולי הם
מתכננים שגזל הגז יממן את ההתנחלויות) .לשם כך הבטיח בגין בהסכם השלום אוטונומיה לפלשתינאים (שהסכמי אוסלו היו המשך
וקיום ההתחייבות של בגין לאוטונומיה) ומיי ד התכחש וסרב לקיימה .לשם כך פינה שרון את רצועת עזה להסיט את לחצו של נשיא
ארצות-הברית (ג'ורג' בוש) להתקדם בנושא השלום מיהודה ושומרון .וממשלות נתניהו מתאמצות ליישב מהר ככל האפשר את
יהודה ושומרון (מהשטחים הכבושים שנותרו) כדי ליצור מצב בלתי אפשרי להסכמי-שלום של שתי מדינות :ישראל ופלשתין.
עתה מתעוררים אנשי הפריפריה ומגלים שרימו אותם  -בוקר טוב .

https://www.facebook.com/bamizrah/photos/a.787013848002539.1073741828.780697531967504/92573256
22-11-2015 /4130666
2-11-2015 http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2766296#article-comments
[ ]412שלי יחימוביץ' " :אצלנו תמיד קם האידיוט התורן ,שיש לו מה להגיד על המצביעים של המחנה האחר  -בהמות ,צ'חצ'חים,
מנשקי מזוזות משתטחי קברים וכן הלאה".
בן תמרי :לשלי יחימוביץ' ,ואצלהם תמיד קם האידיוט התורן שקורא לשמאל – בוגדים ,מתנשאים גזענים שזה הרבה הרבה הרבה
יותר חמור .תפסיקי להתנצל ולהתייפייף ,הקהל שברובו הצביע ליכוד הוא קהל מוסת שמאמין להזיות הימין שגזלת משאבי אומה
לטייקונים – זה לטובתו .שבניית ארץ-ישראל -השלמה (על חשבון העם היושב בישראל) זה לטובתו .שבניית עושר למעטים שמחלחל
למטה – זה לטובתו .וכן הלאה והלאה .השמאל מפסיד לימין כי אין לו מנהיג בשיעור קומה של נתניהו לדבר אל העם .בהנהגתך לא
דיברת ברורו ת על השטחים (מפחד הפסד מצביעים) והרצוג פוחד לדבר סוציאל-דמוקרטיה (במיוחד בעניני-כלכלה) כי הוא לא
מאמין בזה .ואני חוסך שבטי מבן-אליעזר ופרץ .

https://www.facebook.com/message.00018928/posts/10207616928441900?comment_id=102076170105239
4-11-2015 52
לבני הוכשטר :הם (בתמונה  )1936לא חשו "אני מפספס משהו יסודי" ,הם היו בטוחים שמגיע גן-עדן (שנת האולימפיאדה בברלין,
"אנאטומיה של טרגדיה") ,ולא ידעו שהמנוול כבר מכין את מכונת המלחמה ל"רייך בן אלף השנים" שבעוד  10שנים ייעלם .הוא רק
הסית נגד יהודים ,צוענים ,חולי-נפש שהיו פחות מ 2%-וקומוניסטים שהיו כ ,15%-והם אפילו לא חשו שזה עומד בסתירה
למנהיגות ראוייה .הם רק רצו עוד שטחים שלדעתם 'מגיע להם'.
מי שמסית אוכלוסיות אלה באלה שופך 'חומצה' על עמו ומביא כלייה ,במוקדם או במאוחר ,על עמו .נתניהו חצה את הרוביקון
וישראל כבר אינה כשהייתה .היום לא מצביעים במועל-יד למנהיג  -היום מטקבקים ,ואנחנו קוראים אותם (מספיק לקרוא "הצל")
כדי להבין שאנו בבעיה.

לבני הוכשטר  :אם היטלר לא היה 'היטלר' לסבתא היו גלגלים .היטלר נהיה 'היטלר' בגלל שיטות ההסתה שבהם השתמש כדי לעלות
לשלטון (אז היה הרדיו חדש בשוק ואיש לא חשב שניתן לשקר דרכו) .כבר בספרו היה ברור מי האיש .ב 1936-היטלר נחשב לאיש
השלום ,הגשוג והקידמה ולכן הסכימו לקיים בברלין את האולימפידה (דבר שבספק עם אלכס גלעדי היה חוזר על הצעתו היום) .אני
מקווה שקראתה את "אנאטומיה של טרגדיה" (נכתבה לאחר מלחמת לבנון) כדי להבין שישראל לכודה בטרגדיה שהולכת ומתעצמת
מיום ליום .בעוד שאת גרמניה אי אפשר לאייד  -אותנו כן .רבין ושרון הבינו זאת היטב .לא בטוח שנתניהו בהתגרויותיו השכם
והערב באומות-עולם מבין זאת ,ואם כן חסידיו יפילוהו.
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לבני הוכשטר  :אתה כותב" :אנשים לא רוצים למות עבור התפיסות הפסאודו מוסריות שלכם" / ".ברק ,ושרון .אולמרט ולבני,
ובוודאי רבין ובן גוריון ,היו פועלים היום בדיוק ,אבל בדיוק כמו ביבי" / ".לסוכני מדינות זרות לפעול בכנסת ללא כל סייגים" .תן
דוגמה ל"תפיסות פסאבדו-מוסריות שלכם ".אף אחד מהמנהיגים שהזכרת לא היה נואם בקונגרס ומסכן את עתידה של ישראל ,אף
אחד מהם לא היה דו -לשוני כלפי הסכמי השלום ושתי מדינות ,אף אחד מהם לא הסית את תומכיו במתנגדיו (טוב שלא הזכרת את
בגין מ מנו למד נתניהו את הנפלאות והיתרונות במלחמת אשכנזים/מזרחים) .באשר "למדינות זרות" אולי אתה צעיר מלזכור/לדעת
שרק"ח קיבלה הוראות ישירות ממוסקווה .וידעו לחיות עם זה.

http://www.haokets.org/stream/%d7%91%d7%99%d7%9f%d7%b4%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5%d7%b4-%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%b4%d7%a6%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa/%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9b%d7%9a-%d7%a9%d7%9e%d7%96
5-1-2015
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לאלמוג בהר  :ישראליות (כולל העברית ,המוזיקה ,השירה ,הספרות ,המדע ),..כפי שאני מבין אותה (אשכנזי אליו אתה פונה) היא
מיטב היצירה מכל העדות ,הזרמים והשבטים .בכלכלה קוראים לזה "עקומת-המעטפת" המכילה את המיטב מכולם .הנסיון שלך ושל
ידידיך לאמור כי היו חמרים טובים שנעדרו מהתרבות הישראלית בגלל מזרחיותם הוא פאתטי (ולדעתי גם לא נכון).
ליצירה טובה של יוצאי עדות המזרח שנקלטה בתרבות הישראלית אתם קוראים "מזרחי-מחמד" .לצערי תרבות ,יצירה ומדע אינם
מתנהלים באורך דמוקרטי אלא הירארכי :הטובים למעלה הפחות טובים למטה (נכון שלעיתים רעשים פוליטיים מעוותים את
ההריראכיה לזמן קצר).
ה'צדק-החברתי' שהקשת-הדמוקרטית-המזרחית מובילה בדרישתה הופך עתה ל'צדק-תרבותי'  -שלהדיוטות ולכישרונות יהיה ייצוג
שווה (ראה :מירי מסיקה) .ללמדך :לא צדק מבקשים אתה וחבריך אלא כוח והוא בידיכם כבר זמן רב.
הערבים (בארצות -ערב) לא תורמים הרבה לא משום שהם ערבים אלא משום שהם חיים בעריצות דתית (איסלמית) ופולטית,
שהשרה ותומכיה מנסים להשית (קוראים לזה בעברית חדשה :צדק תרבותי).
רק במשטר חופשי אפשרית יצירה וזאת הישראליות שנתכוננה כאן .אתה ,ידידיך ושרת הספורט והתרבות מפרשים כאפלייה
ישראליות זו ומנסים להכחידה .במקומה אתם מגישים לנו שורפי-שירים ומגדפי-שואה באמתלה של תיקון עוול-האפליה .הייתה
מרים תעסה-גלזר ועכשיו יש מרים רגב .

3-11-2015 https://www.facebook.com/nehemia.shtrasler?fref=nf
רצח רבין :למי ששכח ,יגאל עמיר עצמו אמר בחקירתו ,כי "ללא פסק הלכה או דין רודף שחלו על רבין מפי מספר רבנים שאני יודע
עליהם הייתי מתקשה לרצוח; רצח כזה חייב להיות מגובה .אם לא היה לי גב לא הייתי פועל" .עדיין לא ברור מי היה מאחורי גבו?

http://www.haokets.org/2015/11/08/%d7%95%d7%a8%d7%a7-%d7%93%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%9d/?fb_action_ids=1010182299042298&fb_action_type
9-11-2015 s=og.comments
תום מהגר " :חסן לא מבקש שהאליטה בחסדיה תעשה לו מקום".
בן תמרי :צדק-פואטי :לאור הצלחתו הכבירה של רועי חסן בקהילה האשכנזית ,עד שהוא מרשה לעצמו לקחת מהם (הקיבוצים)
מחיר מוגזם ,החליטה הקהילה המזרחית להכריז עליו כ'מזרחי-מחמד'.

9-11-2015 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2771022
[ ]34חוט ומחט :החוט  -ברץ ,המחט  -נתניהו.

10-11-2015 https://www.youtube.com/watch?v=1eTVKN-Ld4k
אחלה שיר ,קצבי ,קליט ולעניין .אני מקווה שעתה השרה של כולם תירגע ותתחיל לעבוד עבור כולם ולא רק לתומכיה .

12-11-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/1.2773276#article-comments
לתגובה 46
הפנסיה התקציבית ניתנה לעובדי המדינה כפיצוי על השכר הנמוך (בכ 30%-פחות ,בממוצע מבסקטור הפרטי) .היו ימים שלהיות
עובד מדינה נחשב  -לוזר.
לתגובה 56
הפנסיונרים חיים עד גיל  75ולא מתים עד גיל .95
קוראים לזה :מנפלאות הטכנולוגיה "חיים לנצח".
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לתגובה 83
לעורכת  :אני מסכים עם דברי התוכחה שלך למחברת המאמר .לעיתון "הארץ" נמאס לטפס על אשכנזים ומצאו לטפס על זקנים.
לעצם העניין המחברת צודקת בעוול הבין-דורי שקיים .שגיאתה היא בהציגה זאת כמדיניות מכוונת ולא כך הדבר .המציאות
מתגלגלת בחוקיות שאיננו מבינים אותה כראוי (לפי הק לישאה :אתה מתכנן ואלוהים צוחק) .הפנסיה ומימונה כתהליך בין-דורי הוא
אחת הדוגמאות .שלטון שמאמין בגופי חשיבה ותכנון כבר היה מוצא פתרון (שבעיקרו הוא מיסוי פנסיות עודפות) .אך אנו בשלטון
שמאמין ב'ליברליזם' קרי :תחרות חופשית שבה החזקים מנצחים ולוקחים את כל הקופה .ומה שמתחלחל למטה שיגידו תודה השאר.
לתגובה 84
לברק  :בהנחה שאתה אזרח קטן בסביבות הממוצע אני מציע לך לא "לשבת ולסמוך על ירושה?" .ראשית קרא את וורן באפאט .הוא
'גילה' מה שהיה ידוע לעולם מימים ימימה :את כוחו של כדור השלג .נכון ב 25-השנים הראשונות זה מתסכל כי הכדור קטן והצבירה
נמוכה ,אך עם השנים הכדור גדל ועימו הצבירה .בגיל  ,60אם לא התפתיתה לממש לכל ארוע שולי את כספך ,אזי צברת קרן יפה
שתהיה לך לעזר להתגבר על פגעי הפנסיה המובטחת ע"פ החוק ש'משום-מה' פוליטיקאים אוהבים לנגוס בהם .

13-11-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2775013
[" ]80מפנימים את התרבות העשירה והמגוונת שהיא מייצגת"
שטעטל מזרחי :על מה אתה מדבר? מאז כיבוש האיסלם הכל קפא .במדינות שהכוח שולט בהן  -אין תרבות .לא ה'מזרחיות' מפריעה
אלא ה'כוחנות' של תרבות -המזרח שאתה כמהה אליה .הגבר ,האפנדי ,הסולטן/המלך והדיקטטור הם השליטים בתרבות המזרח.
הנשים חיות כחיות; קרי ,כרכוש אביהם ,בעליהן ואחיהן  -זו גם חלק מהתרבות שאתה משתוקק לה .מה שאתה מציע זה שטעטל
מזרחי שגרוע כשטעטל מערבי .

15-11-2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2773463#article-comments
[ ]18כסף :מחמאותיי למשוררת על ההומור ,האבחנה ,החדות והשוטטות "במרחבים האינסופיים של הדמיון" בענייני כסף ,שהוא
לכאורה מהפריטים הבנאליים של חיינו .
תהל פרוש " :הכסף הוא יצור סימבולי שנע במרחבים האינסופיים של הדמיון ולמרבה האימה מתגשם במציאות ואוכף את עצמו
בברוטליות על צורת החיים .אני חוש בת שזה אולי כוחו המוזר של הכסף ,האובייקט היחיד שמעצב בני אדם ולא מתעצב כלל על
ידינו.15-11-2015 ".
בן תמרי "הארץ נעה סביב השמש והאדם נע סביב כספו .אין האדם מגלגל כספו אלא כספו מגלגל אותו.23-4-2015 ".
"הכסף הוא יצור סימבולי" כותבת המחברת ואכן כך הדבר ,אבל לא רק זה .הכסף הוא קופון (מודד) ל . ,....למה הוא קופון זה עדיין
לא ברור די צרכו .אני נוטה לחשוב (נכון להיום) שהכסף הוא קופון לאנרגיה פוטנציאלית.
כשנבין את הכסף נבין את עצמנו.
"רק אהבה תביא ממון" אהבה היא הצד הפסיכולוגי של הכסף ,בחזקת 'מטבע עובר לסוחר' ביחסי אנוש.
לתגובה 7
מה שייך כסף לקפיטליזם? כסף הוא אמצעי-חליפין (שכמעט אין לו תחליף)' .קפיטליזם' היא שיטה לארגון חברתי (שאינה
מהמוצלחות) ויש לה תחליפים (לא פחות מוצלחות).
לתגובה 15
"כמה ממזרים מוכשרים וברי מזל שמכרו פטנט במיליונים" מאז המהפכה הצרפתית (ובמידה מסוימת לפניה) בעלות על הון וזכות
הקניין מוקנית גם לעמחה תמורת כישרונותיהם.
לתגובה 26
למישהיא ממישהוא " :כסף בכל מקרה זו עבודה בעיניים .הוא לא קיים באמת ".את אומרת  -ובמידה מסוימת את צודקת  -כסף זו
'עבודה בעיניים' ו'לא קיים באמת' באותה מידה שמשפט פי תגורס זה 'עבודה בעיניים' ו'לא קיים באמת' .בכל זאת עם אלה הבאנו אדם
לירח .מוזר נכון?
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הכסף ,שהוא "רק מספר" לטענתך (ובצדק) ,האולטימטיבי/האידיאלי הוא הכסף האלקטרוני או המתמטי .לימים כשהבנקים המרכזיים
יהיו עצמאיים לחלוטין הם ינפיקו כסף אלקטרוני על בסיס מתמטי ב לבד (רעיון שהביטקוין אימץ זה מכבר אך עדיין חסרה לו חסות
לאומית שתכריז עליו כהילך חוקי בארצה) .הכסף מספק (בנוסף לדברים אחרים) את המגבלה  /הסגירות למערכת החליפין .הכסף
סופר מצאי  -איזה מצאי הוא סופר עדיין איננו יודעים .
17.11.15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532806866877640&id=100004449942415
לאליהו גליל והמגיבים ,כבר אאוקלידס אמר  :בין כל שתי נקודות (מילים) ניתן להכניס עוד נקודה (מילה).
השפה היא מבנה פרקטלי (מונח מודרני) ולטעמי  95%מהטכסטים בתרבות האנושית הם בחזקת 'גילגול מילים' ותו-לא .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1709826702582456&set=a.1431967437035052.1073741827.10
17-11-2015 0006654278464&type=3
לאיתמר סרי :אתה כותב" :פעם חולבים אותנו הדתיים בדיוק כמו שפעם חלבו את הקופה קבוצות אינטרסים שהיו קרובת למערך,
(כגון קיבוצים ומקורבי מפלגה) ואם לא תואמר לו זאת אז גם אתה תשקר אדוני השר היפה".
בן תמרי :אכן השוואה 'נאה' של דתיים לקיבוצים .על זה נאמר "נשתבשה דעתו" .וכנגד הקופים שלך ("לא יכול להפסיק לצחוק
מהקופים הללו") אביא את הקופים שלי ("לא יכול להפסיק לבכות מהקופים הללו ").


21-11-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.2780331#article-comments
לתגובה 121
כאחים-המוסלמים למוסלמים  -כך הקשת-הדמוקרטית-המזרחית (עם השקופים של דרעי) למזרחים.
לתגובה 127
תאמר " :אך זו גם הבעיה הקרדינלית [מלה מערבית ]..של העולם הערבי :המאבק בין אנשים הנאבקים "להחזיר עטרה ליושנה "
[דעא"ש ,על קעאדה  ,האחים ,התנועה האיסלמית וכיו"ב] ,ומי שמעמיד את ערכי המערב והטכנולוגיה המערבית בראש מעייניו".
תמרי :נכונים דבר יך ,אך לדעתי ,בשורש ה"בעיה הקרדינלית" לא עומדים "להחזיר עטרה ליושנה" מול "ערכי המערב והטכנולוגיה
המערבית" (זה התוצאה של) אלא המאבק על דרך העיצוב הפוליטי של מדינה :כאשר השמרנים מעדיפים הירארכיה של כוח
(אדונים למעלה ומשרתים למטה) מול דמוקרטים שמעדיפים היראכי ה של יידע (המשכילים למעלה וההדיוטות למטה).
המאבק הוא בכל המדינות; סין עברה זאת ב"מהפכת התרבות" ,קמבודיה עם פוט ,דאע”ש מנסים זאת עתה ,ואנו חווים זאת עם מירי
רגב ("לנו יש  30מנדטים") .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1212195958807175&set=a.436814103012035.116385.1000005
21-11-2015 03466197&type=3&comment_id=1212197505473687
"השמאל זה אסון למדינת ישראל נקודה ".כה אמר רמי יונאי.
הם (הימין) מפסידים לאויבנו.
הם (הימין) מובילים למלחמת אחים.
הם (הימין) הפכו מדינה אהובה בעולם למדינה שנואה.
הם (הימין) הביאו אינפלציה אימתנית וקראו לשמאל לבצע תיקונים.
הם (הימין) העצימו את אי-השוויון לרמות פיצוציות ,ואיש את אחיו שונא.
הם (הימין) משסים מזרחים באשכנזים ,יהודים בערבים.

בן תמרי – תגובות 1
הם (הימין) גוזלים ,עושקים ומתנחלים באדמות לא להם בשם התורה.
הם (הימין) חברים לטייקונים ודורכים על השקופים.
הם (הימין) מובילים למלחמת אזרחים (כבימי אלטלנה) בעוורונם ,קנאותם וטיפשותם.
הם (הימין) סוגדים למנהיג ,כרוסים לסטאלין ,כגרמנים להיטלר ,כאיטלקים למוסליני.
הם (הימין) הצמיחו את תופעת עובדי-קבלן בשם גמישות ניהולית.
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ועוד לא התחלתי,...



24-11-2015
http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2782884
מידע אישי :שליחי אצ"ל בפריס סרבו לשלוח את אלטלנה לישראל בגלל ההכרזה על הקמת המדינה ,בגין שלח הוראה  -שילחו .רק
בראות בגין את נחישותו של בן-גוריון התעשת (לזכותו ייאמר) ואמר "רק לא מלחמת אחים" .

24-11-2015 http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2782597#article-comments
התנחלויות מטאפוריות
"וְּ שָ ַרפְּ ִתי אֶׁ ת הַ סְּ פ ִָרים שֶׁ ל נָתָ ן זְַך" רועי חסן "מדינת אשכנז" – משורר ,והוסיף אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה.
"אתם תתחילו להבין  -קללה על שני בתיכם בצהלה  -שהאמנות נולדה כדי לנתץ מוסכמות .והמוסכמות זה אתם.
ברוכים הבאים למציאות ,עכשיו תזדיינו ".מאור זגורי "פארק הג'ורה" – מחזאי ,והוסיף אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה.
"יריתי בביבי כדור בין העיניים" נפתלי בנט – פוליטיקאי (שר חינוך ,נכון לעכשיו) והוסיף "אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה".

בן תמרי – תגובות 1
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ואני הקטן מחבר  20שנה את אלגברה-מטאפורית ) (Metaphors algebraולא ידעתי את כוחה של מטאפורה ,אבל גם מטאפורה
כוחה מוגבל .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205615446131738&id=1421059579&comment_id
26-11-2015 =10205615475572474&notif_t =like
לתמי מאיה מאיר-טבקמן  :ייש להבחין ,לדעתי ,בין יהודים שלא פיתחו תודעה לאומית בגולה לבין יהודים-ציונים  -ישראלים -
שפיתחו תודעה לאומית בעיקר במדינת ישראל .לאומנות ורצחנות באים ביחד :כשאתה המנצח זה פטריוטיזם וכשאתה מפסיד זה
טרוריזם .כולנו עצמות ,בשר ודם.
לתמי מאיה מאיר-טבקמן " :יהודים לא היו רצחנים"? ברנדוט ורבין נרצחו על מזבח 'השלום/בוגדים מוסרי שטחים' ,גולדשטיין
במערת המכפלה היה 'צדיק' ,משפחה נשרפה כדי לקיים את חוק המחירים האומר' :לתייג מחירים' .נער נשרף על מזבח 'ערביותו'
ו ,....טלו קורה מבין עיניכם.
במאבק הגאולה של העם היהודי בארצו (ישראל ,שהוכרה והוכרזה ע"י אומות עולם) על כל יהודי-ישראלי שנהרג יש כ 10-ערבים-
פלשתינאים שנהרגו .לנו טנקים ,מטוסים ופצצות ולהם רובים ,חגורות נפץ וסכינים.
מה חשוב התרוץ למה הורגים? הם מתלהבים מ" 72בתולות" (הגברים ,לא ברור מה מבטיחים לנשים) ואנחנו מתלהבים מ"ארץ
ישראל השלמה""/זה כתוב בתורה""  -כל אחד והסטייה שלו.
לטעמי המחלוקת אינה 'כיבוש או לא'' ,ארץ ישראל השלמה' או לא 'שתי מדינות 'או לא ,... ,וכן הלאה .בטבע החזק שורד והחלש
מתאייד .לנו (הישראלים) יש את הכוח (היום) להם יש את הסבלנות (למחר) .כוח כרוח  -היום הוא פה ומחר הוא שם .משימתנו
(שלי ושלכם) לשמר כוחנו לעד :בתבונה ,בסבלנות ובסובלנות .הבנת היריב הוא תנאי הכרחי  -וצודקת בדבריה רחל אליאור.
לגדעון מגל :מדיניות ההתנחלות שהליכוד תומך וממריץ מקצרת את זמן המתנתם ,בעוד הם ממתינים בצד אנו הולכים ונחלשים
בניסיוננו ל'בלוע' את הנתח ממלחמת ששת-הימים .כרוסים לנפוליון כך הם לנו .אם לא נשמור על כוחנו  -נאבד.
לרחל אליאור" :אין לנו שום זכות לכלוא בני אדם" לא רק שאין לנו שום זכות ,זו גם טיפשות.
לאליהו גליל :אתה צודק ,אנחנו במיעו ט (אם כי הבחירות היו חצי חצי ,ורק התרגיל של "הערבים באוטובוסים" העביר לליכוד 5
מנדטים מהבית היהודי .הממשלה היא  61מול  59אופוזציה) כי מישהוא מבטיח לנאמניו שאפשרי עם ישראל בארץ ישראל -והעולם
יבלע את הכופתאה.

לדורון אנגל " :מצא לי סכסוך פעיל בעולם ,ובמאה אחוז יהיו מעורבים בו מוסלמים"  -נכון לעכשיו .במאה הקודמת אירופה בעבעה
(וזה הסתיים בהטלת  2פצצות אטום) .מלחמות-דת הם המסווה למלחמות-משאבים (בעיקר קרקע ומים ,זה היה תמצית הקולוניאליזם
שהגרמנים טענו לקיפוח בו) .אתה שוכח שישרא ל החזקה נבנתה בעזרת האירופאים תחילה והאמריקאים אחר כך ,ובטיפשותנו
ובתאןות ה'שטחים המוחזקים' (הכיבוש) הם החלו מפנים לנו עורף.
לנועם גוזנטהייט ..." :שאת אכן אשכרה מצדיקה את מעשי הרצח והטרור של אויבנו" .אדוני ,לא "אשכרה מצדיקה" אלא 'אשכרה
מבינה (גם אני)'.
תכנית החלוקה מתייחסת לישראל בקו הירוק שהם לא קיבלו אותה .הדברים "גזלנו/גנבנו/כבשנו/שדדנו " מתייחסים לשטחים
הכבושים שלאחר  ,1967שבטיפשותנו חמדנו אותם.
אז אמר השטן  /נתן אלתרמן
"אז אמר השטן:

בן תמרי – תגובות 1
הנצור הזה איך אוכל לו.
איתו האומץ וכשרון המעשה
וכלי מלחמה ותושיה עצה לו.
ואמר :לא אטול את כוחו
ולא רסן אשים ומתג
ולא מורך אביא בתוכו,
ולא ידיו ארפה כמיקדם,
רק זאת אעשה :אכהה מוחו
ושכח שאיתו הצדק .
כך דיבר השטן וכמו
חוורו שמים מאימה
בראותם אותו בקומו
לבצע המזימה".
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"אכהה מוחו  /ושכח שאיתו הצדק" .כבר אמרו לפני שמוח וצדק ("וטקסטים חמורים והזויים") זה עניין יחסי של נקודת מבט .אבל
מנקודת מבט ארוכת -טווח ,כפי שהפלשתינאים אימצו לעצמם ורואים בציונים כצלבנים ,לא ברור למי כהה מוחו :ה'אלתרמנים'
(חסידי ארץ ישראל השלמה) המתישים כוחה של אומה בכיבוש מיותר ,או ב'אליאורים' שסבורים שצדק ,צניעות וחמלה ,סבלנות
וסובלנות הם מרכיבי העוצמה לנצח.
אין ספק שלערבים חמימות -המוח (הרצחנות בלשונכם) לא עזרה .לו היו כציונים (מחושבים) הם היו מיד (לאחר  )1948מכריזים
שלום  -והיינו נמסים בעולם הערבי כסכור בתה בתוך שניים שלושה דורות .
לרחל אליאור :לרחל " :נכון שאין להם הנהגה ראויה שמובילה אותם לשום כיוון" ,הם שורפים את 'כפריהם ואת מוסקווה' כדי
להחליש את צבא 'נפוליון' ,זו אסטרטגיה של חלשים לעומת חזקים .ואנו בטיפשותנו (סרוב אשכול לפצות פליטים ב)1962-4-
נופלים למלכודת .בטווח של  100-200שנה לא ברור איזו הנהגה (ליהודים או לערבים) הייתה ראויה יותר.
לנועם :הבנה אינה הצדקה אלא פנס המאיר דרך לפיתרון .משלך מזכיר את הביטוי" :כשהמשל ידמה לנמשל יגיע המשיח".
החלת ריבונות (על שטחי כיבוש) אינה רק סיכון דמוגרפי ,אלא סיכון לבית השלישי מאחר ו'הרומאים' של היום לא יעברו על כך
לסדר היום.
אינך צריך להתרשם ממילותי אלא מהעובדה שאנו עם של  14מיליון ( 7בישראל וכ 7-בתפוצות) ואיננו יכולים לעשות מה שאנו
רוצים .בייחוד שהפיל האמריקאי עליו אנו יושבים מחליף רוכבים (בעזרתו של נתניהו) .
לנועם  :אתה טועה :מהרצל ,וויצמן (שהשיג את הצהרת בלפור) דרך בן-גוריון ורבין כולם חישבו היטב צעדיהם בתיאום עם
המעצמות (נכון שלא עד הפרט האחרון) .הרומאים (הפילים של פעם) היו חברים שלנו לפני שהביאו לחורבננו .הפילים של היום
מכתיבים לנו (למעשה) את מדיניותנו אפילו היום ,וחס וחלילה מלהרגיזם .אפילו פינוי רצועת-עזה נעשה ע"י שרון להחלץ מבקשת
בוש להתקדם במפת-הדרכים שחייבה ויתורים ביו"ש ועדיין עומדת על הפרק.
אם הביטוי"רצחנות ערבית" מועיל במשהוא לרגשות הישראלים הרי אין בו תועלת כשצריך לכלכל מצב נתון .מדינאות אינה עניין
למוסר וצדק (שרלוונטי ביחסים שבין בני-אדם שדמוקרטיות מכבדות אותו) אלא להצלחה ,כשלון ותועלת .הביטוי הנ"ל הוא כיסוי-
עיניים ולגיטימציה לרצחנות יהודית  -ולאחרונה לא חסר מזה.
אני הקטן (כבן-גוריון הגדול) סבור שישראל (בגבולות  )1967שהוכרה באו"ם היא שלנו ,ועלינו להסתפק בה על פי החלטת האומות
 ולהילחם עבורה אפילו  400שנה עד שנזכה להכרה (כשוויצרים) .טוב ארץ קטנה עם שלום מארץ גדולה בלי שלום שתוחרבבסוף.
באשר למשלך (שאלתך ההיפותטית) :מאחר ולא הבנת הרמז אתייחס :ביחסי אישות יש גירושין לפני רצח .מאחר ואנו הצד החזק
בקונפליקט והם הצד החלש (הפלשתינאים) לא ברור לי מדוע אנו "הנרצחת" ,מה גם שאנו מטרטרים אותם ולא הם אותנו ,אפילו
שאנו מתחזים לקוזק שנגזל .בסכסוך הישראלי-פלשתיני למיטב ידיעתי על כל הרוג/נרצח ישראלי יש כ( 10-אם לא יותר)
פלשתינאים.

בן תמרי – תגובות 1
28-11-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2785586
[ ]18כוח ומוח :המדינות הריבוניות האיסלמיסטיות או החליפות-האסלמית שתבוא במקומן חייבות לעבור את השלב שעברה
אירופה לדמוקרטיה ושוויון (וזה תהליך איטי) או לקבל מנטליות של ציוויליזציה נוסח המזרח (סין ,יפן ),...מנטליות האומרת
שחברה אנושית עדיף לה להתארגן בדרך החכמה והחופש ולא על-פי הכוח והכפייה (לדתות המונותיאסטיות חלק נכבד בה  -בכפייה.
די לראות את התארגנות המשפחה ומעמד הנשים באיסלם כדי להבין מה היא עריצות) .זה לא שהערבים אינם חכמים אלא שחברה
שמתארגנת ע"פ כוח וכפייה (ובד"כ הבריון הוא השליט); כל חכמיה  -משותקים .לצערי גם בישראל מתחילה להסתמן 'איסלמיזציה'
בה החזק קובע גם בעיניינים שאינו מבין בהם או במילים אחרות :לי  30מנדטים ואני מחלק/ת תקציבים ופרסים למי שאני רוצה .
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29-11-2015 https://www.facebook.com/tal.schneider?fref=nf
הגהה :קזינו ,ליקוד ,קנסת.
"נסיכים" דה-לשמטס.
נכדינו ילמדו שבישראל הייתה אצולה -ליכוד (הפטריוטים) ועמחה -מערך (הבוגדים).
ללמדך :ש'בן-גוריון' זה 'בגין' ועוד  4אותיות.
ערוץ  11שכח שלא-ליכודניקים זה חצי מדינה  61-59נכון לעכשיו.
מי שידע לענות על השאלה :מה משותף להורדוס ,יוסטיניאנוס ,ג'ינגיס חאן ,נפוליון ,היטלר וסטלין? יבין עד כמה ישראל בסכנה .

1-12-2015 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2788191#article-comments
לצערי אתה צודק .המתנחלים הגישו לפלשתינאים את מדינת היהודים על מגש-עופרת באמצעות ההתנחלויות שלהם וכרגע בלתי
ניתן לבצע הפרדה בין יהודים לערבים או בין ישראל לפלשתינה .הפתרון של שתי מדינות יהיה ראלי רק עם חילופי אוכלוסין,
הערבים למדינה הפלשתינית והיהודים למדינת ישראל ,דבר שקרוב לוודאי לא ערביי-ישראל ולא המתנחלים יסכימו.
כלכלית זה טרוף וכמעט בלתי אפשרי לקיים שתי מדינות בין הירדן לים.
אי לכך אני מציע כי שתי הישויות הישראלית והפלשתינית יכריזו במשותף על כינונה של מדינת-אברהם  Abrahamlandבה תהיה
אזרחות אברהמית לכל היושבים בגבולות ישראל+פלשתינה ,וזכות העליה/שיבה תהיה לכל יהודי או פלשתיני שרוצה לבוא.
תנאי הכרחי (ולא מספיק) :הפרדת הדת מהמדינה.
בעוד שקיצוני הערבים מדברים על "מדינת-כל-אזרחיה" כשלב ביניים לחיסול ישראל ,אני מדבר על סולחה היסטורית בין האחים
כשלב סופי .מה גם שצפוי שמרבית הפלשתינאים המקוריים הם אחים גנטים לישראלים-היהודים בהיותם מוסלמים בכפייה משכבר
הימים" .אם תירצו אין זו אגדה" .

5-12-2015

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000680149896&fref=nf
"החיים לנמר הם מוות לאנטילופה".
מספרים שנמר לפני טרפו את טרפו אמר לה:
"יש בשורה טובה ורעה ,מה את רוצה לשמוע קודם?"
 "את הרעה כמובן ,עם הטובה אסתדר"--את הולכת למות.והטובה?--את הולכת לחיות כנמר.ללמדך ש'חיים' ו'מוות' הם לא רק תחליפים כטענתו של לייבוביץ' אלא גם משלימים כטענת מגלגלי נשמות .

תסמונת הזר:
מי שידע לענות על השאלה יבין עד כמה ישראל בסכנה :המשותף להורדוס ,יוסטיניאנוס ,ג'ינגיס חאן ,נפוליון ,היטלר וסטלין? 

בן תמרי – תגובות 1
2-12-2015 https://www.facebook.com/ben.tamari.9
http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2795073#article-comments
[ ]81התנחלויות מטאפוריות בחיינו:
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" .5רשימת ה'פושעים' התרבותיים של בוזגלו לא מסתכמת בזה .נדמה שאם זה היה תלוי בו ,היו בונים בכלא מעשיהו תא מטאפורי
שלם המיועד למשחיתי תרבות ".שמעון בוזגלו– מ שורר ומתרגם והוסיף :אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה ציינתי זאת במטאפורה.
" .4מירי רגב לוקחת תת-מקלע ופוגעת באליטות" גלית דיסטל-אטבריאן– פנליסטית בתכנית הפטריוטים ערוץ  20מבצעת
סטנד-אפ ,ומוסיפה :אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה (והרווחתם סטנד-אפ).
" . 3יריתי בביבי כדור בין העיניים" נפתלי בנט– פוליטיקאי (שר חינוך ,נכון לעכשיו) והוסיף "אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה".
" .2אתם תתחילו להבין  -קללה על שני בתיכם בצהלה  -שהאמנות נולדה כדי לנתץ מוסכמות .והמוסכמות זה אתם.
ברוכים הבאים למציאות ,עכשיו תזדיינו ".מאור זגורי "פארק הג'ורה"– מחזאי ,והוסיף אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה.
" . 1וְּ שָ ַרפְּ ִתי אֶׁ ת ַהסְּ פ ִָרים שֶׁ ל נָתָ ן זְַך" רועי חסן "מדינת אשכנז"– משורר ,והוסיף אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה.
דאע"ש זה כאן .אל תבינו לא נכון ,זו מטאפורה.
מייחסים להרמן גרינג את האימרה" :אני שומע תרבות אני לוקח אקדח" אבל האימרה לקוחה ממחזה של הנס ג'וסט (נאצי אחר).
הם לא מדברים בברכות אלא בקללות ולא בפרחים אלא בכדורים.
ואני הקטן מחבר  20שנה אלגברה-מטאפורית ( ) Metaphors algebraולא ידעתי את כוחה של מטאפורה ,מילים חזקות מכדורים.
גלית דיסטל-אטבריאן יורה בעילית הישרא לית החדשה בשמה של מירי רגב (שרת הספורט והתרבות הישראלית).



http://tamarbenyosef.com/2015/12/14/%d7%9e%d7%94 -%d7%a9%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9314-12-2015%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%96/

מסכים עם כל מילה שכתבת !
חבל שלי אין הכשרון שיש לך בהבהרת העניין.
מתווה הגז (על פניו) הוא מאבק (כביכול) על משאבי-אומה (למי הם שייכים?) וניצולם (לטובת מי?) אך לצערי בנימין נתניהו עושה
בית -ספר ליריביו הפוליטיים (חוץ מסיסמאות אין באמתחתם מאומה) והראייה :הדיון בהשתתפותו בוועדת הכלכלה בכובעו כשר
הכלכלה .שליטתו בכלכלה-לאומית ,ביחסי-חוץ וביטחון ,בחוק ובממשל הם לעין-ערוך גדולים משל יריביו ,שלא באו מוכנים ואין
להם תשובות בסיסיות לבעיות כבדות-משקל .עם כל הכבוד הפעלת סעיף  52זה החוק.
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זה לא מנחם בגין שלא הבין בכלכלה ונתן לארליך להשתולל ,זה לא יצחק שמיר שחוץ מארץ-ישראל השלמה לא עניין אותו כלום
ופרס עשה לו את עבודת המשילות ,זה לא אריאל שרון שיתרונו היה בביטחון אך דבק בו ריח של שחיתות ונהנתנות וזה גם לא אהוד
אולמרט שהיה אדמיניסטרטור ראוי (עם שר אוצר מעולה – רוני בר-און לאחר הפייסקו של קודמו הירשזון) אך גם בו דבקה
השחיתות והנהנתנות.
בנימין נתניהו זה מנהיג מהרמה של מנהיגי מפא"י לשעבר .יש לו (ולנו) רק בעייה אחת (שלא הייתה למנהיגי מפא"י) – אותה בעייה
שהייתה לקיסר/נפוליון/צ'אוצ'סקו – הוא רוצה להיות קיסר.
תפקיד האופוזיציה לדאוג שהוא לא יהיה קיסר ,מקווה שלפחות בזה יצליחו.

"לטוענים נגד הגז יש כמה טענות כבדות משקל" בהחלט ,אבל גם טיעוני התומכים במתווה (אפילו כברירת מחדל) משקל רב .איני
רואה את מעשיו ודבריו של נתניהו כתמרון פוליטי בלבד .סבורני שצריך לייצא הרבה פחות ,לסגור מחיר נמוך יותר לאור האירועים
האחרונים במגזר הנפט ולקצר את תקופת החוזה לשם חידושו בעתיד ,אך אלא דיבורים בעלמה למי שאינו נמצא בפרטים.
המחאה וטיעוניה לא ברורה די הצורך ,הרבה 'שחקנים-מוחים' וכל אחד מושך לכיוון אחר ואין להם תשובות לבעיות שנוצרות
בעקבות עצותיהם .לא מבחינים במשנה סדורה חוץ מזעקת הגאוואלד שלהם (במגא-פון ששמו דמרקר) .הרצוג מתנהג כח"כ מהשורה
ולא כראש אופוזיציה (ראש-ממשלה אלטרנטיבי) שמחר עלול למצוא עצמו כנגד בעלי הזיכיון ,ולא ברור מה הוא יעשה.
באשר ל"בנייה אמיתית של המדינה" לשיטתו של נתניהו (והבטחתו לבוחריו) הוא מאמין שהפרטים (היזמים) הם הכוח הכלכלי (ולא
כפי שאת ואני סבורים שיוזמה ובעלות ציבורית עדיפה לצרכי בניית-המדינה) ולכן לתומכיו אין מה להתלונן (אפילו על עוניים ,אולי
הם לא הבינו על מה הוא מדבר כשהוא אומר :יוזמה פרטית ותחרות חופשית – אז שילמדו).
כמאמין בתכנון ,בסוציאל-דמוקרטיה ובאי-מתן רכוש ציבורי לפרטים אני סבור שהימין (בכל העולם) טועה וזו לא הדרך לחברה
בריאה ,אבל לצערי כיום הם הרוב (בישראל) ונקווה שלא לאורך זמן.

לדויד סיון" :המחאה וטיעוניה לא ברורה די הצורך" אני בטוח שלמוחים ברור מה לעשות ,לצערי לשומעי הטענות שלכם לא ברור
די הצורך האם טענותיכם סבירות .הרי המתווה מעוגן במציאות ישראלית שנבנתה במרוצת קיום המדינה (כולל ממשלות שמאל)
וועדות ששינסקי  1ו 2-מנסות ל'יישר' את הדרוש יישור .דרישת המוחים ל'פוס  -ולא משחקים" היא ילדותית (אפילו שאני תומך
בה) ונתניהו (יש לציין בנחישות) משחק ב"רוממות-הרוח" שאחזה ביריביו ומטלטלם כפלוטו את פופאי-המלח.
לחני" :שהעולם מתחלק לשמאל וימין" לא העולם מתחלק אלא (לדעתי) תבונת האדם .שהמתווה גרוע אינו שולל את טענתי שנתניהו
עושה בית-ספר ליריביו.
לניר :אינני עיוור ולא חירש (אפילו שלגילי זה כבר מתחיל) ואין לי מחלוקת עם המוחים .טענתי היא שיריבי נתניהו בנושא המתווה
(האופוזיציה בכנסת והמוחים) פשוט אינם אפקטיביים ולא משכנעים במאבקם .די לראות את הדיון בוועדת הכלכלה ("אבל הוא לא
עונה לשאלות") כדי להבין שמול נתניהו  -אנו בצרות.
לדויד סיון :אני ממתנגדי המתווה כפי שהוא (וממתנגדי ההתנחלויות כפי שהן) שאינו מן המוחים .בטעות סברתי שאתה שייך (שלא
כמוני) למוחים .אני מתנצל ומתקן :הטענות של המוחים במקום "טענותיכם".
זה אינו גורע מהטיעון שנתניהו בנהלו את פרויקט 'מתווה הגז' כפי שהוא רואה לנכון אינו עובר על כללי דמוקרטיה (אפילו שזה לא
לרוחי) 95% .מעם ישראל לא "משקיעים זמן" בלימוד המתווה כפי שאינם משקיעים בתחומים אחרים .בשביל זה יש התמחויות
בחברה מודרנית .איני מתנ גד למוחים ולמחאתם ,אני טוען שהיא אינה אפקטיבית  -בדיוק כשם שהמחאה שיצאה בסיסמה "צדק
חברתי" כשלה.
מחאה צריכה מנהיג וקול צלול ואת זה יריבי נתניהו לא מספקים (אלה קקופוניה בהרבה קולות) ,ובדיוק את החולשה הזו מנצל
נתניהו שמתגלה כרב-אמן במניפולציות פוליטיות .

בן תמרי – תגובות 1
17-12-2015 https://www.facebook.com/video.php?v=10153812371288276
פעם ציונים קנו אדמה מאפנדים ערבים שישבו בביירות ,דמשק וקושטא (לצאציהם קוראים היום בוגדים) .היום א-ציוניים מוכרים
ניכסי-אומה לטייקונים (אפנדים לשעבר) בפקין ,לאס-ווגאס ולונדון (קוראים להם פטריוטים) .ואחמד טיבי והיימן אודה (כחבובות)
מקריאים לנו את גורלנו.
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27-12-2015 http://www.themarker.com/markets/1.2807205#article-comments

השר אריה דרעי מבקש להקל על ה'שקופים' .לכן מבקש מע"מ  0על תחבורה ציבורית ,חשמל ומים .אחרי שעודד (הוא ומחנהו)
חצרות רבנים וקברי צדיקים התפנה לטפל בכלכלת-הבית .היה שר הכלכלה אבל זה היה גדול עליו וירד כיתה .עתה במקום להוריד
מע"מ מ 17%-ל 15%-על כל המוצרים (ובהזדמנות זו גם לבטל פטורי-מע"מ מיותרים) כמתבקש ובמקביל להעלות מס ישיר ,הוא
מבקש סובסידיה לשקופים .אט אט נמצא עצמנו כבמצרים בה התמחיר לקוי ואינו מאפשר כלכלה נבונה .אחרי הכול אנו יותר
קרובים למצרים מאשר לאירופה  -ואין כשמש לקבוע הגיונו של מקום .

27-12-2015 http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.2807348

"כלכלה אינה דומה למזג האוויר" אומר פרופ' דוד לייזר .כלכלה כפיזיקה ומזג-אויר הן מערכות אגרגטיביות ,רק שבכלכלה אנו
מבינים (באמצעות הכסף) את מנגנון התגובה ( ) feedbackשל הפרטים לסובב אותם ,אותם פרטים המהווים את המערכת .בפיזיקה
ובמזג-אויר איננו יודעים ומבינים את מנגנון התגובה של הפרטים המהווים את האגרגט (אטומים ,מולקולות ,כוכבים .)... ,כל ניסיון
לבדוק זאת מעלה תהיות אייזנברגיות .בשפה אחרת איננו מבינים מה הוא הכסף (אנרגיה?) בו הטבע משתמש ומהו התמחיר
(אנטרופיה?) .בתפיסה זו ניבנה האטרקטור-הכלכלי ( ) economic attractorלמידול הכלכלה ועל אף שהוא בתחילת דרכו חיזוייו
לא פחות טובים מחיזוי-מזג האויר בתחילת דרכו .ללמדך שכלכלה דומה למזג-אויר יותר ממה שהפרופסור סבור .יש להניח שלדידו
של דוד לייזר  -הבנתי רדודה .

http://www.buzzfeed.com/tomchivers/how-come-no-one-mentioned-evolution-by-natural28-12-2015 selection?fb_action_ids=1034616516598876&fb_action_types=og.comments#.ptObMyX2G

 .13לדעתי :משפט פיתגוראס.
משפט פיתגוראס הוא התמצית של רעיון/עובדת קיום השימור שהוא תמצית המדע ובסיס הוויתנו.

בן תמרי – תגובות 1
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המשפט הוא הזרע האינפורמטיבי הדרוש לחידוש הציביליזציה (לדעתי אין בלתו) ,הוא פשוט וצריך רק אצבע וחול לקומם מחדש את
הידע האנושי.
הכללתו על ידי ריימן היא שאיפשרה את תורת היחסות הכללית (וגם הפרטית המבוססת עליו).
הוא הבסיס לשפת הגיאומטריה ואמור להוות (ביום מהימים) את הפתרון האם העולם סופי ומוגבל או אין-סופי ובלתי מוגבל[ .ניתן
להניח שהחלל-זמן הם אין סופיים ובלתי-מוגבלים (התפיסה הניוטונית) ואילו החומר-אנרגיה המשובץ בהן הם מוגבלים וסופיים
(מאחר ואנו מבינים את הטבע דרך החומר  -האור  -הרי עבור איינשטיין העולם הוא חומר בלבד שהחלל-זמן משועבדים לו ואנו
מבינים אותם כיריעות של הפתרונות האופטימליים לתנועה של החומר במרחב-זמן)].
המשפט עצמו הוא שפה המבטאת את העולם כפי שאנו מבחינים בו ומבטאים/מתקשרים בינינו (ה'חליפה' כפי שנראית מבחוץ) איך
הטבע/האל מבין ויצר אותו (ה'חליפה' ההפוכה כפי ש'החייט' רואה אותה) זו 'שאלת מיליון הדולר' .

https://www.facebook.com/lior.zoref/posts/10154020876699245

30-12-2015

הבעיה שאתה מעלה היא סימפטום של כפיית האוניברסיטאות על בתי-הספר התיכוניים למיין עבורם את התלמידים באמצעות קבלת
תעודת-בגרות (כפועל יוצא גם נוונו בתי-ספר המקצועיים ,כי כל אחד רוצה :בגרות" ,לך אתה תהיה חרט" אמר השר) ולכן כל בתי-
הספר מושתתים על מצעד הבחינות ולא על עבודת התלמיד.
מיון על פי בחינות ולא עבודות מאפשר לעוות את המצב והחזקים כלכלית מקבלים יתרון על פני החלשים כלכלית .איני שולל בחינות
לגמרי (לשינון תפקיד חשוב בלמידה) ,אבל יש לשנות את פרופורציות הערכת תלמידים כך שמשקלה של עבודה יהיה לפחות
כמשקל הבחינה בהערכת התלמיד/ה .ידע וכושר-יצירה תלויים זה בזה.
אם יפסיקו עם טרוף בחינות הבגרות לתיכונים (שהאקדמיות ידאגו לעצמן) ויתנו משקל רב לעבודה (בכל התחומים) יתגלו
המוכשרים והמחוננים ולא החרשנים וה"מחוננים" .

28-12-2015 https://www.facebook.com/budar11/posts/10154535979489863?comment_id=10154535985134863

ליהודה אריה תורם" :הימין בהגדרת ו הוא ממלכתי ,שומר חוק ,שפוי ,מפוקח ,אוהב ,מוסרי ואחראי" סוכר ,מהיכן לקחתה הגדרה זו
לימין.
הימין בד"כ (בישראל בגלל השטחים הכבושים הוא קיבל גוון קצת שונה) הוא השכבה החזקה (עשירים וטייקונים ,בעלי אחוזות
ותעשיינים ,גנרלים וכמרים ,ושאר מלחכי-פינקתם) שמעצבים את החוק לטובתם  -ורודים בשכבה החלשה ,קרי רוב העם .הנהגת
ש"ס היא ימין ומצביעיה הם שמאל ('שקופים' אליבא מנהיגם).
אם אתה סבור שאני טועה אתה מוזמן לקרוא היסטוריה .
29-12-2015 https://www.facebook.com/lior.zoref/posts/10154020876699245

הבעיה שאתה מעלה היא סימפטום של כפיית האוניברסיטאות על בתי-הספר התיכוניים למיין עבורם את התלמידים באמצעות קבלת
תעודת-בגרות (כפועל יוצא גם נוונו בתי -ספר המקצועיים ,כי כל אחד רוצה :בגרות" ,לך אתה תהיה חרט" אמר השר) ולכן כל בתי-
הספר מושתתים על מצעד הבחינות ולא על עבודת התלמיד.
מיון על פי ב חינות ולא עבודות מאפשר לעוות את המצב והחזקים כלכלית מקבלים יתרון על פני החלשים כלכלית .איני שולל בחינות
לגמרי (לשינון תפקיד חשוב בלמידה) ,אבל יש לשנות את פרופורציות הערכת תלמידים כך שמשקלה של עבודה יהיה לפחות
כמשקל הבחינה בהערכת התלמיד/ה .ידע וכושר-יצירה תלויים זה בזה.
אם יפסיקו עם טרוף בחינות הבגרות לתיכונים (שהאקדמיות ידאגו לעצמן) ויתנו משקל רב לעבודה (בכל התחומים) יתגלו
המוכשרים והמחוננים ולא החרשנים וה"מחוננים".

150 www.bentamari.com
בן תמרי – תגובות 1
לרות  :את מייחסת לי דברים שלא כתבתי ,אני סבור שמשקל העבודות צריך לעלות ומשקל הבחינות לרדת ,אסתפק ב 50%-לכל צד.
באשר לבתי-ספר המקצועיים אני סבור שסטף וורטהיימר צודק בהחלט :לא כולם מוכשרים וללא-מוכשרים מגיעה הכשרה הולמת
לכישוריהם שיוכלו להתפרנס בכבוד (כולל החרדים) .השר סילבן שלום בחוצפתו הפך סוגיה של הכשרה לסוגיה מזרחית/אשכנזית:
"לך אתה תהיה חרט" (וורטהיים עשה כסף מחריטה  -שלום מחתונה עם כסף) .כבר בהיותי תלמיד בשנות החמישים-שישים
"עבודות היו חלק מהעניין" .למיטב ידיעתי הרבה לא השתנה ואם השתנה לא במידה הראויה.
לאמיר  :הסרט "עיניים גדולות" איימי אדאמס (סיפור [אמיתי] על ציירת שבעלה גזל את תהילתה) משיב לדבריך .כדי למצוא את
המוכשרים ולא החרשנים או את המחוננים ולא ה"מחוננים" מספיק שמורה יבקש ביום הבחינה מתלמידיו במקום בחינה (שלה
התכוננו) שכל תלמיד יספר בעמוד אחד בלבד! את החומר שנלמד (כמעשה השופט בסרט) .לצערי החיים מלאים חרשנים התופסים
את מקום המוכשרים .

30-12-2015 https://www.facebook.com/tal.schneider/posts/10154486390744251?comment_id=10154486419639251

כבר עברנו את " ," 1984אנחנו לא ב"האמת היא שקר  /השקר הוא אמת" אנחנו ב"הליכוד הוא אמת והמערך הוא שקר" או
בניסוחם :הפטריוטים והבוגדים .אמת ושקר הם מושגים ליפי-נפש שהכחדתם הולכת ונישלמת ,או בניסוחם :בן-גוריון זה בגין (ועוד
ארבע אותיות) .לכן ממליץ לקרוא "אנאטומיה של טרגדיה" ( )1985ששם זה התחיל :מלחמת שלום הגליל  .

