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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205825107853150&id=1421059579   2016-1-3 

מכל  -ארץ קציניהם וטייקוניהם בחצרות הרבנים -זה אינו "ליקוי מאורות" זו הסכמה סמויה לדבריהם. ראה התופעה של שועי

  הסוגים.

 

 

 
s/10154489213109251https://www.facebook.com/tal.schneider/post   2016-1-1 

 הבעייה אינה מי מקבל פרס )ישראל(, מי קורא מה )צ'כוב( או האחרון את מי נלמד )דורית רביניאן(.

 

 הבעייה היא כשפוליטקאים )שלרשותם צבא, משטרה ושב"כ( מתעמתים עם אמנים, סופרים ומשוררים.

 

 במלוא הדרו.היהודי היא שלוחה שלו( הפטריוטי -זה הליכוד )שהבית

 

שנת האולימפיאדה בברלין )דומני לאחר לקיחת התמונה( כשהיטלר עדיין נחשב  - 1936: המדהים בתמונה שהיא משנת למוטי דהן

 ידי רבים כאיש של שלום, ורק מעטים הבינו שהם צועדים לטרגדיה.-על

 

  (.1985רי "אנאטומיה של טרגדיה" )על 'הקרביים' של הטרגדיה ומדוע אני מצרף תמונה זו הנך מוזמן לקרוא את מאמ

 

 

 

https://www.facebook.com/tal.schneider/posts/10154492924354251?comment_id=10154493159354251  2016-1-3 

וויס במכנסיים ומטיף למדינה יהודית מירושלים עד דמשק. ואתה נזכר בקודמיו שרצו מדינה -תנחלויות מגיח דניאלהממרתפי הה

 עמם )כפי שהם הבינו( ושואל עצמך האם גם אנחנו נידונים לטרגדיה?-נקיה לבני

 

שיבוטים שלה. תנועות משיחיות הזויות היו טעות: הציונות הדתית היא דניאלה וויס ודניאלה וויס היא הציונות הדתית, השאר הם 

 לכל העמים לכל אורך ההיסטוריה )הסיקריקים כדוגמה אצלנו( ורק אסון, חורבן וכלייה הביאו על עמם.

 

"רוב העם סולד מהדעות שלכם, ולכן עם ישראל ינצח את האויבים שלו." גם המצדיעים בתמונה חשבו כך ולא העלו בדעתם 

)זמן התצלום( הייתה להפיכת גרמניה למכונת מלחמה לבניית הרייך בן אלף  1936-ל מדיניותו כבר בשמנהיגם הוא מטורף. כ

 השנים.

 
 

  בנט )שר החינוך( הוא האצבעון של דניאלה וויס ומשובטיה.

 

 

 

com/tal.schneider/posts/10154500332999251https://www.facebook.   2016-1-4 

דונג -צ'ה-לטל שניידר: זוהר כרגב כדרעי כגליק )הפוליטיקאים( כחסן )המשורר( כזגורי )המחזאי( הם חיקויים עלובים של מאו

לפריפריה מלומדים, בינתיים וחבורתו שיזמו את "מהפכת התרבות" בסין. אותם נימוקים ואותם צעדים )אצלנו עדיין לא גרשו 

מתעסקים עם אמנים ועולים למזבח, אבל גם זה יגיע(. טענתו המרכזית של מאו הייתה שעל מנת שהבורגנות לא תשתרש )החילונים 

אביבים לעניינינו( יש 'להפוך את הקרקע' )דתיים מול חילונים והפריפריה מול מרכז(. הפלייליסט -תל-בורגנים  -האשכנזים  -

ון של השרה רגב הם הדובדבנים שעל העיסה, והשבת של זוהר זו כבר הצהרת כוונות. מתחילים במתוק ומסיימים במר. והמימ

 למזלנו אנו מדינה קטנה והטרגדיה הסינית תהייה לכל היותר פארסה ישראלית.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205835627036123&id=1421059579&comment_id=10205835

891122725&ref=notif&notif_t=like   2016-1-5 
 יקר הבורים. אילו חי מרקס לאחר פרויד היה כותב: הדת פסיכיאטריה להמונים.נאמר ע"י מרקס: "הדת אופיום להמונים", בע

 

לטוב  -אכן מוחנו 'מטריק' )מהמילה טריק( אותנו לדעת, אך בניגוד לממכרים חיצוניים הדת מטריקה/מחרפנת/ממכרת אותנו מבפנים 

 ולרע, ואם הבנתי נכון את הרב אברהם יהושע העשל הוא מתאר את הרע.

 

ולא חסרות דוגמאות יש "רוחות אחרות, רעות, מסיטות ... לעבר תהומות חשוכים." על זה נאמר "קרדום לחפור בו". דת  לכל דת,

  היא הרובה והכדור הוא השנאה.

 

אנחנו כמעט על אותו גל, סבורני ש"קידום עצום של כל אותם חלקים אפלים" לא היה אפשרי אילולא חנן פורת דניאלה וויס והמזוקן 

-ישראל בארץ-ישראל לעם-ון )לוינגר( ומשובטייהם נטעו בעמחה את התחושה שזה אפשרי כי "אתה בחרתנו" ו"תורתמחבר

 ישראל", ושאר הזיות מסוג זה.

 

שנה" כפי שכותבי ההיסטוריה של השליט )דאז( רצה שנזכור אותם )בסלנג: מניפולציה תקשורתית(,  3400"הזיכרון המקראי מלפני 

עבר הרחוק )המופיע לנו מעוות ומניפולאטיבי( אינו אלא כתבי הבטענה שאין "לשפוט ממרחק" וכל השימוש באת צודקת בהחלט 

    חייו מחדש.-קרדום לחפור בו, וכל דור ודור חייב לעמת ולאמת את עקרונות

 

 

 
https://www.facebook.com/tal.schneider/posts/10154500332999251   2016-1-6 

 

דונג -צ'ה-: זוהר כרגב כדרעי כגליק )הפוליטיקאים( כחסן )המשורר( כזגורי )המחזאי( הם חיקויים עלובים של מאולטל שניידר

עדיין לא גרשו לפריפריה מלומדים, בינתיים  וחבורתו שיזמו את "מהפכת התרבות" בסין. אותם נימוקים ואותם צעדים )אצלנו

מתעסקים עם אמנים ועולים למזבח, אבל גם זה יגיע(. טענתו המרכזית של מאו הייתה שעל מנת שהבורגנות לא תשתרש )החילונים 

הפלייליסט אביבים לעניינינו( יש 'להפוך את הקרקע' )דתיים מול חילונים והפריפריה מול מרכז(. -תל-בורגנים  -האשכנזים  -

והמימון של השרה רגב הם הדובדבנים שעל העיסה, והשבת של זוהר זו כבר הצהרת כוונות. מתחילים במתוק ומסיימים במר. 

 למזלנו אנו מדינה קטנה והטרגדיה הסינית תהייה לכל היותר פארסה ישראלית.

 

 

 

https://www.facebook.com/DeryArye/posts/920383011348504   2016-1-10 
 מיליון ש"ח." 650"הממשלה אישרה את הצעתי להפחתה בתעריפי התחבורה הציבורית בגובה המע"מ בעלות שנתית של 

 

 ממהר להפוך את ישראל למצרים ? מה אתה, אדוני השר,

 

 במצרים גם בישראל הצבא זה יותר משליש הכלכלה, ותמיכות מחירים בה )בעיקר למזון( הרסו את המדינה המצרית לדורות

 הפנים מחלקים כספים. -מדינה ובמשרד-הכלכלה מעצבים כלכלת-במשרד

 

 לשמור מי הוא יהודי? -הפנים -מה ברחת למשרד
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סקטוריאלי: קחו מאשכנזים ותנו למזרחים; -חברתי ומתכוון לצדק-ה, מהמתווה ברחת, אתה מדבר על צדקאנחנו כבר לא בגול

 -האור -בני -אדמות, כספים, פרסים ושטרות וכיו"ב..., כי כידוע רכוש, כישרון וחוכמה לקחו לעצמם האשכנזים במרמה ואנחנו 

 נחזיר עטרה ליושנה.

 

 ישראל כשטעטל.וחזרת עטרה ליושבה אליבא ש"ס זה 

 

 

----- 

 

 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/751/359.html?fb_action_ids=1051693718224489&fb_action_types=og.comments   

30-1-2016 
 ".חגי סגל: "השוואות בין הימין הישראלי לנאציזם מקשטות כמעט מדי יום את האגף הפובליציסטי שלו

 

גם סטלין שלח קודם את יריביו הפוליטיים לטיפול "פסיכיאטרי" לפני .בשמחה אלך לטיפול אני רק מפחד שאמצא אותך כמטפל

 .יריביושהכחידם, ואני לא רוצה להזכיר לאן היטלר שלח את 

 

 .שנה כתב את "אנאטומיה של טרגדיה" כנראה לא פיקששתי הרבה 30כאחד שכבר לפני 

 

 את ההמון להרגם כבוגדים.בהם ואני משסה  זה סממן מובהק של פשיזם ודיקטטורה )משמאל ומימין(: יריביי הפוליטיים הם אויביי

 

 

 
ttps://www.facebook.com/ben.tamari.9h  2016-1-30 

 התנחלויות מטאפוריות בחיינו:

 

פואטיקה( בביקורה בבאזל. והוסיפה אל תבינו לא נכון זו -משוררת )מייסדת ערס -. "בבאזל ייסדתי את מדינת הערסים" עדי קיסר 8

 הומור(., ערסית- דחקהמטאפורה )
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https://www.facebook.com/toffi.keissar/posts/10153851427142902?comment_id=10153853026922902&re

ply_comment_id=10153853550557902&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply 

 

יושנה". מגיב לכך ברוך . בתשובה לפוסט שלי למינוי דרעי כשר הפנים: סוף כל סוף ש"ס מקיימת את הבטחתה ו"מחזירה עטרה ל7 

)כנראה( פעיל ש"ס "הכלבים נובחים, והש"סיירה עוברת! נא לא להפסיק לנבוח." הפעם לא יורים, לא שורפים ולא  -אבנרי 

 מקללים אלא "ממנבחים" "מאלפים" ו"ממשמעים", והוסיף אל תבינו לא נכון, אלה מטאפורות. 

 

https://www.facebook.com/DeryArye/posts/920410634679075… 

 

. בדיון בוועדת העבודה והרווחה: "מרים גרייבר, ניצולת שואה: "מעדיפה למות ולא להיכנס לבית תמחוי". יו"ר הוועדה ח"כ אלי 6 

פוליטיקאי )חבר כנסת  -אלאלוף הגיב: "תפסיקו לזלזל. זרקו גם אותנו, המרוקאים. אנחנו ניצולי שואה ללא מחנה". אלי אלאלוף 

 ע"פ וויקיפדיה( והוסיף אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה למצב המרוקאים. 1967-חה, עלה לישראל בויו"ר וועדת העבודה והרוו

 

. "רשימת ה'פושעים' התרבותיים של בוזגלו לא מסתכמת בזה. נדמה שאם זה היה תלוי בו, היו בונים בכלא מעשיהו תא מטאפורי 5 

 והוסיף: אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה ציינתי זאת במטאפורה. משורר ומתרגם –שלם המיועד למשחיתי תרבות." שמעון בוזגלו

 

-מבצעת סטנד 20פנליסטית בתכנית הפטריוטים ערוץ  –אטבריאן-מקלע ופוגעת באליטות" גלית דיסטל-. "מירי רגב לוקחת תת4 

 אפ(.-אפ, ומוסיפה: אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה )והרווחתם סטנד

 

 פוליטיקאי )שר חינוך, נכון לעכשיו( והוסיף "אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה". –ן העיניים" נפתלי בנט. "יריתי בביבי כדור בי3 

 

שהאמנות נולדה כדי לנתץ מוסכמות. והמוסכמות זה אתם. ברוכים הבאים  -קללה על שני בתיכם בצהלה  -. "אתם תתחילו להבין 2 

 מחזאי, והוסיף אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה. –ה"למציאות, עכשיו תזדיינו." מאור זגורי "פארק הג'ור

 

ן ַזְך" רועי חסן "מדינת אשכנז"1  ים ֶשל נָׂתָׂ רִּ י ֶאת ַהְספָׂ ַרְפתִּ  משורר, והוסיף אל תבינו לא נכון, זו מטאפורה. –. "ְושָׂ

 

 הם לא מדברים בברכות אלא בקללות.

 הם לא מדברים בפרחים אלא בכדורים.  

 

 בינו לא נכון, זו מטאפורה.דאע"ש זה כאן. אל ת

 

 מייחסים להרמן גרינג את האימרה: "אני שומע תרבות אני לוקח אקדח" אבל האימרה לקוחה ממחזה של הנס ג'וסט )נאצי אחר(.

 

  מילים חזקות מכדורים.

 

 

https://www.facebook.com/bator.hofman   2016-2-1 

"העושר יחלחל למטה" אינה תפיסה כלכלית אלא סיסמה של נתניהו בישראל )איני יודע מי הראשון שהטביע סיסמה זו, קרוב לוודאי 

 כלכלן או פוליטיקאי מהימין האמריקאי( כדי לקחת מענייו )שהם מצביעיו( ולתת לעשיריו )שהם חבריו(.

 

צעירים להשפיע לבין הצורך לפתח חשיבה כלכלית המיטיבה עם כלל חלקי האוכלוסייה נולדה "מתוך המפגש בין הרצון המבורך של 

התוכנית לכלכלנים חברתיים." לא צריך 'כלכלנים חברתיים' צריך כלכלנים שיודעים מתמטיקה כדי להוכיח את המשפט: ככל 

 עושרה גדל. -שהכלכלה שוויונית 

 

תמיכה בחלשים מעודדת פרזיטיות מאידך, יש להצרין מרחבים )של יצרנים, מתווכים מאחר ויוזמה וחריצות דורשות תשואה מחד ו

עושר )פונקציית גובה/פוטנציאל/מטרה...,( המאפשרת ביצוע -וצרכנים המגיעים לשוק להחלפה( ועליהם לבנות פונקציית

בהקצאה וחלוקה של משאבי אומה  מנת למצוא את הנתיב האופטימלי-אופטימיזציה במיגבלות )לגרנז'יאן( לאורך זמן, זאת על

 וחלוקתם.

 

משקל עזר )וסיפק סיבה( לימין האמריקאי )ולאחר מכן בשאר העולם( לפרק -( על שיוויArrow Kennethמפעלו המתמטי של ארו )

 התעשרות ושהטכנולוגיה המודרנית האיצה.-את הרגולציות, שהביא למשבר הקשה של הצטברות העושר אצל מעטים בהעדר חסמי

 

  נגד.-הגיע הזמן לתגובת
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https://www.facebook.com/raviv.drucker/posts/10153825384263971?comment_id=10153825575418971  2016-2-4 

 עליכם, לפי מה שאתם אומרים חיפה תל אביב גם היא שטח כיבוש באיזה זכות אתם על שטחי פלסטין ההיסטורית.אני מרחם : דניאל

 

לאורך השנים )יש להניח שחלק  : ב"שטחי פלסטין ההיסטורית" חיו לאורך השנים עבריים/יהודים ושאינם עבריים/יהודיםלדניאל

 למו בנסיבות הזמן(.נכבד מהפלשתינים שחיים היום היו פעם עבריים שהתאס

 

-צאצאי העבריים שהוגלו )כנראה הסלבריטאים של פעם( חזרו במאות האחרונות למולדתם. החל סכסוך אתני על שליטה ואומות

 עולם )האו"ם( הכירו בצדקת שני הצדים והחליטו לחלק את הארץ לשניים: ישראל ופלשתין.

 

-רו במאות האחרונות למולדתם. החל סכסוך אתני על שליטה ואומותצאצאי העבריים שהוגלו )כנראה הסלבריטאים של פעם( חז

 ..עולם )האו"ם( הכירו בצדקת שני הצדים והחליטו לחלק את הארץ לשניים: ישראל ופלשתין

מוסכם, מאחר ואנחנו )בטיפשותנו( החלטנו להפר  לכן כל שטחי ישראל בגבולות הקו הירוק אינם שטח כבוש אלא שטח ריבוני

 את ההסכמה גם הצד השני רואה עצמו משוחרר מההסכמה. בהתנחלויות

 

עתה לפנינו שתי ברירות לחזור להסכמה או מלחמת חורמה והמנצח לוקח את כל הקופה. לצערי הימין משוכנע שהוא ינצח, אבל 

 באסטרטגיה זו כבר הפסדנו שני בתים ואיני בטוח שהיא המומלצת כנאמר: תפסתה מרובה לא תפסת. 

 

 

 

 אברהםארץ 

 אברהם'.-"שתי מדינות, מולדת אחת", לדעתי צריך לכונן את 'ארץ

 

אזרחי המדינה יקראו אברהמים הדת תופרד מהמדינה ותהיה עסקו הפרטי של האזרח/ית. כל יהודי או פלשתיני שירצה לראות 

 רשאי לבוא ותופסק עידוד עלייה או הגירה מכל סוג שהוא. -במדינה זו את מולדתו 

 

בלתי הפיך )בטיפשותם של המתנחלים( וישראל כמדינת היהודים נמוגה. גם )לאור הכיבוש המתמשך( צודק המחבר שהמצב 

 המחשבה שבישראל )בגבולות הקו הירוק( יהיה רוב יהודי ומיעוט ערבי ובפלשתינה רוב ערבי ומיעוט יהודי היא חלום באספמיה.

 

-ארה"ב ואירופה והסיפור הולך ומסתיים. כל המאמינים )היהודים( שבמלחמת גוגישראל לאורך כל שנותיה חיה על חרבה בחסדי 

 ומגוג יפתרו הבעיות אינם אלא שוטים וימצאו עצמם מובלים לרומא.

 

הלאום האברהמי. "אם  -אחים בינינו לבין הפלשתינאים להקמת מדינה אחת עם לאום אחד -הדעת וכריתת ברית-אין מנוס מיישוב

 ה".תרצו אין זו אגד
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1.  

חומר עטוף בחלל( וסבורה שהוא סופי.  ,universe) בעיקבות איינשטיין, מדברת על היקום ,(Janna Levin) ג'אנה לוין

היא מתמטית בלבד )כי החלל מוגדר כשדה ההשפעה של החומר ומקבל את  (cosmos) סופיות בקוסמוס-האפשרות לאין

 .(למנו )הפיזיקאלי( הוא הטוב שבכל האפשרויות )המתמטיותהסופיות ממנו(, אינטרפטציה לליבניץ שאמר שעו

 (universe סופי והחומר המשובץ בו )היקום-הוא אין ((spots) בעיקבות ניוטון, סבורני שהקוסמוס )חלל המשובץ בחומר

 .הוא סופי

)הטופולוגיה( ותכליתה אינה אנרגיה. התארגנות החומר בחלל  -רוצה לאמור: החלל 'גובה' מחיר מהחומר בעת תנועתו בו 

 .מובנת לנו די הצורך ואנו, בשלב זה, מכנים אותה: גרביטציה, לסוגיה השונים

 לקיים את חוק השימור )של החומר( ואת המשוביות ביניהם (feedback) אם מבקשים מ'החלל', ה'חומר' ו'היחס' ביניהם

-פלוגיה הרלוונטית ליקום היא ווריאנט של הקוסמוסאזי הטו (Power/Force ה'תמחיר' שהוא המקביל בפיזיקה לכוח)

 .(Ecoland) הכלכלי

 .זמן והתמחיר מייצג את המשוב-התפוקה מייצגת שינויים בחומר, הכסף מייצג שינויים בחלל

 

 

https://www.facebook.com/ben.tamari.9   2016-2-15 

1. The nature is, first of all, an economist (Geometrodynamics or Ecometrist in my terms) and after 
that a physicist, a chemist, a geologist, an astronomer and so on, and it is talking in the 

mathematical language. 

John Wheeler: "Einstein’s theory of general relativity can be summarized in two statements: 
Matter tells space and time how to curve. And (curved) space and time tell matter how to move."  

John Wheeler to economists: Output tells money how to flow. And money tells output how to 
produce. 

On the same mathematical platform we can handle economics and physics together. 

https://www.youtube.com/watch?v=vy5vDtviIz0 

, גיאולוג, כימאי, פיזיקאי מכן ולאחר( דינמי-גיאומטריקן, אקומטריסט) כלכלן, לכול ראשית, הוא הטבע
 .המתמטיקה בשפת זאת וכל, הלאה וכן..., אסטרונום

 של אחר אספקט בכל או בפיזיקה, בכלכלה: הטבע תכלית היא אנרגיה במינימום זמן-במרחב לנוע הכל אחרי
 .חיינו

 על אותה פלטפורמה מתמטית ניתן לאפיין כלכלה ופיזיקה כאחת

 

 

 הטבע הוא, ראשית לכול, כלכלן ולאחר מכן פיזיקאי, כימאי, גיאולוג, אסטרונום..., וכן הלאה, וכל זאת בשפת המתמטיקה.

 

 (.Z( והאינטראקציה ביניהם )X,Yמשתנים ) 2מהציטטה של ווילר ניתן להבין שיש לנו 

 

קרמונה ולהוסיף לה את משוואת האינטראקציה -אם כך, ומאחר ומערכת טבעית היא מערכת משמרת, ניתן לקחת את משוואות

 דומה באופייה למערכת כלכלית.)משוב, כוח( ולקבל מערכת דינמית פיזיקלית )לאחר הצבת חוקי הפיזיקה וקבועיה( ה

 

 היינו על אותה פלטפורמה מתמטית ניתן לאפיין כלכלה ופיזיקה כאחת.
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 https://www.youtube.com/watch?v=vy5vDtviIz0 

 

 

 

 
 

 

הפיכת ערי הפריפריה לערי מחוז והכפפת המועצות האזוריות אליהן. מהלך זה יצור צדק חלוקתי היסטורי  רפורמת קרקעות - 2"

 ".בחלוקת האדמות והארנונה במדינת ישראל

http://www.tor-hazahav.org/ 

מחוז ואיחוד רשויות -המזרחית" בדבר ערי -הדמוקרטית -אני )האשכנזי( מאוד שמח ש"תור הזהב" קיבלה את הצעתי ל"קשת 

  .כפתרון לצדק חלוקתי
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http://news.nana10.co.il/Article/  

 " 'אי אפשר להמשיך לשלוט בעם אחר', חיים גורי ", אפשר, אם יש מספיק כוח. 

 

 לאימפריות ומדינות שכבשו עמים אחרים: חלקם נבלעו בכובשים וחלקם השתחררו בסוף.ההיסטוריה מלאה דוגמאות 

 

 כלייה. -הימין מאמין שיש לו מספיק כוח, אני סבור שהם טועים ויביאו על עצמאותנו 

 

 העצוב הוא שהם נסמכים על האל, על המיתוס, על התנ"ך ועל המעצמה שהם יורקים עליה.

 

פרסים הם מחלקים על כידונים, חבריהם עשירים ומצביעיהם עניים, הם מבטיחים חיים בגדרות ולנצח  כלכלה הם מנהלים כג'ונגל,

ליברלית, ללמדך האומה חשובה מהאדם והתחרות )אם כל חטאת ]לא לערב -נחבק חרב, ומנהיגם מגדיר את תנועתם תנועה: לאומית

     עם המושג: שוק חופשי[( נר לרגלם, היינו "תנו לחזק לנצח". 

 

 שמיש.-צבאם משיג לכל היותר תיקו כבר שנות דור בקרבותיו ונשקם הסודי עקר ובלתי

 

 ויבוא הקץ. -ולא רק זאת אלא העם מפולג ל'פטריוטים' ו'בוגדים' בעידוד והסתה של השליט ולא רחוק היום והעם יפוצל גם בצבאו 
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 :Scientific unifier מדעי-מאחד

 .ויציב כשהעולם מתפורר הכל מעורפל וכאוטיכשהעולם מאוחד הכל ברור 

 Avner Offer and Gabriel Söderberg “The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social  :בטרם כתבו את סיפרם

Democracy, and the Market”, 2016.   חבל שלא עברו על מאמרי:""Conservation and Symmetry Laws And 

Stabilization Programs in Economics." ייתכן שכמה ממילותיהם היו משתנות: 

"אלפרד נובל מתהפך בקברו"(. תגובתי לטענתם  30ע'  30.12.16לצערי הספר אינו בידי ועברתי על טענותיהם )ראה: דמרקר 

 .העקרונית היא: כלכלה היא פיזיקה מתומחרת )או פיזיקה היא כלכלה ללא תמחיר( וכל השאר היא פרשנות

חוק השימור  -יסוד חשובים בטבע -ותר מכך: מאחר והקוסמוס הכלכלי )בניסוחו המתמטי, ראה תמונה מצורפת( מכיל שני עקרונותי

ולתאר כל ענף מדעי באמצעות שלוש  (scientific unifier) "מדעי-ניתן להשתמש בשלוש המשוואות הללו כ"מאחד -וחוק התגובה 

שיתרונו שבאזורים מסויימים הוא איטי, לינארי וניתן לחיזוי ובאזורים אחרים  [attractor] משוואות יסוד אלה )המהוות אטרקטור

דמוקרטית או קומוניסטית( הוא -הוא מהיר, כאוטי ולא ניתן לחיזוי(. מה שקריטי למערכת כלכלית )קפיטליסטית, ליברלית, סוציאל

 .השינוי ביחס שבין כסף לתפוקה שמצוי בה

המשוואות הראשונות מתארות את ה"סיבוביות" שבין מרחב וזמן )תפוקה וכסף במרחב הכלכלי( ואילו לדוגמה בפיזיקה: שתי 

במשוואה השלישית )משוואת התגובה/הפידבק/פוטנציאל/גובה/אבולוציה...( ניתן להציב את חוק המשיכה הניוטוני, הנוסח 

רוצה לומר: ככל שנדע להצרין משפטים בכלכלה  .(יותהמשוואות הראשונות )המבטיחות שימור 2האיינשטני מצוי בסיבוביות של 

 .לזה, עד כמה שאני מבין, מכוון פרס נובל בכלכלה לסימנים מתמטים כן ייטב

זה המייטב שניתן לעשות כדי לקדם יידע והבנה  .חופשי הוא הערובה לצדק וליעילות לכן לפרס יש טעם ואוריינטציה שלו-שוק

 .כלכלית

ואפשר להצליח בקומוניזם וההפך, אך אי אפשר ללא שוק חופשי. חופש הוא הערובה לתיפקודו היעיל  אפשר להיכשל בקפיטליזים

 .של הכסף, ותיפקוד יעיל של הכסף הוא המפתח לחברה משגשגת

-חופשית במשמעות של "קפיטליזם-לצערי, אנשי ימין )רייגן, תאצ'ר, נתניהו, טראמפ וחסידיהם( מתכוונים בשוק חופשי לתחרות

לעשירים" או בשפה פוליטית: פחות מיסוי ורגולציה. כי לטענתם "העושר יחלחל למטה" ביודעם שבפועל -יים וסוציאליזםלענ

 .הזרימה הפוכה
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 :הגפרור

 לא היער מסוכן אלא הגפרור

 שילשום דיבר גרמנית, אתמול עברית והיום אנגלית

 ביחרו בי -כל עם מגיע היום וקופץ גפרורו 

 .  2017-1-20אורה של המדורהואביא לכם את 

 

 

 

  www.haaretz.co.il/opinions/.premium  2017-2-10-1.3739004   דפוסיות

מראש( כדעתי, וכדעת יש מחלוקת )החוצה את תחומי המדע, הכלכלה וההיסטוריה( האם המציאות מתעצבת ע"פ דפוסים )קבועים 

עמיתי, או כבליל )המתחדש כל פעם מחדש( ואין "לנחש/לחזות/לנבא" מלימוד העבר כדעת אחרים )לשכמותי אקרא בשם 'דפוסניים' 

ולאחרים אקרא 'בלילאנים' ]אקראיים[( . עבור הבלילאנים כל דפוס שאנו, הדפוסניים, מוצאים הוא בחזקת "כתם רורשאך"; אתם 

 .אתם רוצים לראות ולא את מה שאתם צריכים לראותרואים את מה ש

לצערי עוד לא נוסחה המתמטיקה הנאותה לטיפול בשאלה מסוג זה, מה גם שבהיסטוריה אפילו איננו יודעים מה לספור עבור שאלות 

בר בין מבנים המח) "Langlands program" מסוג זה, למיטב ידיעתי )אינני מתמטיקאי( הקירבה הגדולה ביותר למתן תשובה היא

הוא הדרך הנאותה יותר ומיונם של האטרקטורים  (Attractors) מתמטיים שונים(. אם כי אני מאמין שתחום האטרקטורים

 .)מנועים_דינמיים( לסוגייהם יכול לתת תשובה בבוא הזמן לדפוסיות של המציאות ודרך התגבשותה

ובזמן, דומים או סימטריים אם לשניהם מחולל משותף והתוצאה דומה. ניתן לומר כי שני ארועים היסטוריים, השונים במרחב 

אלטרנטיבית' שהיא שקר וכזב מביאים תוצאתה קשה של מלחמה, הרס -לדוגמה: מנהיג כריזמטי + לאומיות + כיבוש + 'אמת

 (וחורבן

סיות בהיסטוריה והאחרים יראו זאת לענייננו, אני מביא את הדמיון שמצא דניאל בלטמן בין שני ארועים שאני טוען לראייה לדפו

 .ככתם רורשאך

אין עדות כעדותה של אדם )אמנית( שהייתה שותפה למעשה הנאצי וטענה לחפותה באומרה: בשבילי זו הייתה קריירה המאפשרת 

)"ניצחון את ביטויי כאמנית )במאית קולנוע( ולא היה לי מושג על הזוועות המסתתרות מאחורי "המנהיג" שלזמן עבודתי עבורו 

(. לסוף חייה אמרה: "אין האנשים מעצבים ארועים אלא הארועים מעצבים אנשים" 1936הרצון"( נחשב איש השלום והקידמה )

ואני מסכים עם משפט זה. כבר אמר מרקס: פעם ראשונה זו טרגדיה ופעם שנייה זו פארסה. אנחנו הפארסה ואם הדפוסניים )כמוני( 

 .ת ה"לני ריפנשטאהל" שלנוצודקים הרי כבר ניתן לאתר א

 

 

 

comments-http://www.themarker.com/markets/1.3871576#article   2017-2-20 

 כובעי הנגידהגרינספאן ואקומטר וביטקוין, 

הנאמר מתבסס על המודל  עומק העומדים מאחורי הטכסט.-ברצוני להעיר ולהאיר כמה זרמי מחמאות למחברו. –מאמר מצויין 

, ועדיין עומדים לפני 1985הבא לפתור בעיות שהתעוררו לפני תכנית הייצוב של  כלכלי-הכלכלי שפיתחתי לשם הבנה וחיזוי מקרו

    מעצבי מדיניות כלכלית ובמיוחד מוניטרית בכל הארצות.

 יןאקומטר וביטקו

, כשקצבן איטי ניתן לשלוט בהן ולייצבן וכשקצבן גבוה הן נוטות ל'התפרע' מערכות דינמיות נוטות לפעול כמטוטלת בין שני קצוות

מטוטלת' מסוג זה. ' ואהתמצית הכלכלה( התמחיר: כסף ותפוקה המובאים לשוק לשם החלפה )היחס בין ונכנסות לתחום הכאוס. 

( לתפוקה נכנס המשק 1Mשמראה באיזה יחס של כסף ) Ecometer-הה של מטוטלת זו ניבנבדיוק לשם הבנה, שליטה ובקרה 

למיניהם( תפיסה זו עומדת  ם. המסקנה המתבקשת היא כי גידול הכסף חייב להיות כגידול התפוקה )עם מקדמי(1.3)מעל  לסיכון

 ל הכסף.ש)עליו מתלונן המחבר( בבסיס ההמצאה של הביטקוין: גידול מתמטי ולא פוליטי 

 אלן גרינספאן

"השווקים מאזנים את עצמם" וכל התערבות במהלכן רק מפריעה ואם יש סטיות )בועות( הראנד( האמין ש-גרינספאן )מחסידי איין

במחיר מזערי שאינו שקול לנזק של ההפרעה למהלכן הטבעי. תפיסה זו הגיונית לו הייתה מעוגנת במודל  הן מזעריות וניתן לתקנן

כלכלי מוכח אשר היה מאפשר ניהול מדוייק של הכלכלה )קרי: כמה כסף להדפיס ביחס לתפוקה הגדלה בקצבים נמוכים( -מתמטי

בהנחה שלא הייתה כסות לשרת ) נסלחת-מסוג זה ולכן יומרתו בלתיאבל לדאבון הלב לגריספאן )ולעמיתיו הכלכלנים( לא עמד מודל 

     .   (את חבריו הטייקונים

 כובעי הנגיד/ה

 השם אותה ב"ניגוד עניינים". -נוסף כובע לה הם כפולים ובישראל בהיות הנגידה היועצת הכלכלית לממשלה נוסף ה כובעי הנגיד

http://www.bentamari.com/
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3739004
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 comments-1.3885115#article-http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium  2017-2-28זהות 

או מדינה 'יהודית'. בעיקבות מאבקי  טעות בידי המחבר )אורי אבנרי( אין הגורם לפרוד "אתני" אלא "זהותי", היינו: מדינה 'ציונית'

 י[.י[ וממשיכו בנימין נתניהו ]אשכנזכוח פוליטיים הצטבעה המחלוקת כאתנית לגריפת קולות, החל בזה מנחם בגין ]אשכנז

 

יהודית מחנה אחד "ציוני": יהודי מקומו בישראל שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן מוכן להתפשר עם הפלשתינאים. לנו מדינה 

מחנה אחר "יהודי": ישראל כשטעטל ותפקיד המדינה הוא ( עם מיעוט פלשתיני ולהם מדינה פלשתינית עם מיעוט יהודי )המתנחלים

המוטו שלהם בניסוחו של  -לשרת את "עבודת השם", ה"שם" 'נתן' את ארץ ישראל, ולכן לטעמם לא תיתכן פשרה עם הפלשתינאים 

 .יהודית -השם"(. לדידם זו מדינה אחת -יהודים" )מבחינת "היהודים" הכיבוש הוא "עבודת נתניהו "הם שכחו מה זה להיות

 

 .אזרחים' כדי להכריע בסוגיה-א מן הנמנע שנצטרך לעבור 'מלחמתל-

 ."מאחר ואין תקומה למדינה יהודית לא ירחק היום ויחיו בחסות חליף שיספק את צרכיהם ל"עבודת השם-

מעותה לגיטימציה להריגה אסורה )שהעם היהודי סבל ממנה כה רבות לכל אורך ההיסטוריה ובכל חנינה לאלאור אזריה מש -

 (.הארצות בתירוצים שונים ומשונים

 

https://tamarbenyosef.com/2017/03/13/%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9

%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%9-%D7%A9%D7%9C-D/  

14-3-2017 

 "?אין-פיננסים-אאוט-תמר בן יוסף: "חקלאות

ישראל הופכת אט אט ובאין רואה  .הדמוקרטי נוסח המערך-הליברלי נוסח הליכוד לבין השמאל-זו מהות המחלוקת בין הימין - 

 .החצר האחורית של העם היהודי -לקובה שלפני המהפכה 

 

חיים )טכנולוגיה מתקדמת( אך בגדול אנו הופכים שטעטל אחד גדול בו מיובאים עובדים זרים לעבודות -פה ושם עדיין קיימים סימני 

 .כפיים ויהודים עסוקים בקברי צדיקים וישיבות. תגלית המאגרים הפיחה קצת חיים אך בגדול איש אינו מבין לאן הכלכלה שועטת

 

ספרדית )נקראת בטעות המחלה ההולנדית: ייבוא הון שלא מייצוא( ומערכת הייצור המקומי הולכת לדעתי ישראל לוקה במחלה ה

עד כאן. המצב ששני גבירים מחו"ל מממנים  -ומתנוונת ומוחלפת בייבוא. יבוא יום )אם לא איחרנו את המועד( ויקום 'קסטרו' ויאמר 

 .מנהיג מספר את כל הסיפור כשומה הרומזת לסרטן

 

 .לייבוא ההון הפיננסי חייבים לשים מיגבלות

 

 

http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.4180534    2017-6-20 

 ?למה הם משווים

 -הישראלים חומים, עיניים חומות ודוברי עברית )רובם( באמת מוזר הגרמנים בלונדינים, עיניים כחולות ודוברי גרמנית )רובם( ו

זמני( ולכן -רורשאך כל אחד רשאי לסמן השוואות כרצונו )עד שיומצא הטלסקופ העל-ההיסטוריה ככתמי -איך אפשר להשוות? 

-אויה. ב" היא הר1937לגרמניה  2017" היא טעות. לדעתי "השוואה בין ישראל 1939לגרמניה  2017ה"השוואה בין ישראל 

 -היטלר נחשב איש של שלום והכנותיו למלחמה הוסתרו הייטב: רק שלום אנו רוצים, מרחב מחייה )מושבות( ועשיית צדק  1937

אבל אין פרטנר והיהודים מפריעים )אמר היטלר(. אכן לא היו בגרמניה הנאצית ארגונים כ"בצלם" ו"שוברים שתיקה" )וחבל( אבל 

 .צו" "להפאמיליה" ועוד.... וראה זה פלא דברי גבלס ורגב על השידור הציבורי דומים להפליאהיו והיו אירגונים כ"אם תר

שנה למצב  80איך אפשר להשוות: תפוח לירח, איך אפשר להשוות: מעלית לכדור הארץ, איך אפשר להשוות מצב של מדינה לפני 

 ?של מדינה אחרת היום

 .ובכן, אפשר -

'המדינה' כערך עליון סופם להידמות זו לזו. או בלשון אחרת: רצינו להיות אתונה ומצאנו עצמנו כל המדינות ששילטונם יעדיף את 

 (.ספרטא )סליחה על ההשוואה
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4976517,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L  2017-6-21 

 ,50פסוקו של יום: יובל נוח הררי: "טראמפ רוצה לחזור אל אמריקה של שנות ה־
 פוטין רוצה לחזור לתקופת הצאר, דאעש רוצה לחזור לימי הח'ליפות, ומפלגת הבית היהודי לימי התנ"ך."

 .והליכוד לשטעטל -

 

https://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.4215481     2017-7-2 

 ?העתיד מטבע זה האם, ביטקוין

 .הביטקוין - לעולם בא חדש כסף

 .כסף אינו וזה חדש אינו זה, לא

 .מיידוף אצל לשיאה שהגיע פונזי בשיטת נוכלות זו

 ! אותה אכלת - כיסוי לו שאין במה אמון נותן אתה

 :במאמר לתגובות תגובה

 "פונזי הונאת לא הוא ביטקוין: "פרימה אפופטוזיס

 יוגש השיק כאשר הוא המבחן, כסף כמייצג לגילגול ניתן הוא לפרעון לבנק הובא לא הוא עוד שכל נכון, כיסוי ללא כשיק הוא ביטקוין-
 שיפן נכון. מס בחבות או ברכוש שוויו את לשלם הריבון התחייבות ואשה עצמו הכסף לבין ככסף המשמש המדיום בין הבדל יש. לפרעון

 הדעת על להעלות קשה אבל אחרים זרים כבמטבעות( כלשהוא ריבון מאחוריו שאין אף על) סחיר כמדיום בו הכירה( לדעתי בטעות)
-בין מטבע להנפקת הביטקוין של נולוגיההטכ את יאמץ ם"האו הימים שברבות ייתכן. שלה חוקי כהילך בו תכיר כלשהוא( מדינה) שריבון
 לכל שאין מהותי חסרון יש לביטקויון. מדינה של עצמי לשימוש כלשהוא' פיזי' ערך לו ויקנו המונה את יאפסו אז אבל( מומלץ) לאומי

 .כמוצר עצמי שימוש לו אין, חוקי כהילך המוכרזות הנייר שטרות ועד מצדפות, ככסף המשמשים האחרים הפריטים

 יש למטבע <-- ערך למטבע שיש מאמינים האנשים <-- "ערך לו ויש מדפיסה שאני המטבע זה: "אומרת הממשלה: "פרימה פטוזיסאפו
 ".ערך

 עד, ומטבעות מתכת מטילי דרך, צדפים, כמזון מוחשיים ממוצרים נע הכסף ההיסטוריה לאורך. אבולוציוני מוצר הוא כסף, טועה אתה-
 שימושיות, יציבות, חליקות, עמידות, נוחות: הכסף בשימוש בעייה פתר טכנולוגי מעבר כל. היום של ניהאלקטרו-והכסף הנייר-לכסף
 רשאי ואינך יכול אינך) שכזה' טאבו' מין, השונות לצורותיו כלכלי-תוצר על בעלות-שטר הוא כסף. הלאה וכן זיוף יכולת העדר, ניידות
 בעלות-כשטר הכריזו שהריבון משום אלא בו שמאמינים משום לא ערך יש למטבע (.לכסף ולא לדירות לא אלטרנטיבי' טאבו' להקים

 מאמינים הביטקויון שמשקיעי אפילו - בו מהאמוה כתוצאה ערך אין לכסף. קיים כספי מצאי על בהתבסס( חוקי-הילך) במדינתו המקובל
 מותנה אינו( מחירים במונחי) הכסף ערך. גרשם חוק בו ייםמתק - הכרזתו אף על -( מריבויו כ"בד) בכספו או בו מאמינים שלא ריבון. בכך

 הדינימקה על. יאבד בו האמון וגם יפחת ערכו תעלה( לתוצר ביחס) הכסף של שכמותו ככל. לתפוקה ביחס בכמותו אלא בו האמון במידת
  attractor. Tamariעל ללמוד מוזמן הנך ותוצר כסף; השניים בין

 

5010322,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L    2017-10-2 

 :חילוניות ודתיות
, התוכן והיחס שבין עולמנו הפנימי לחיצוני הוא מהותה של התרבות האנושית לכל גוניה, סוגיה ורבדיה. איש ואישה לפי כישרונתיהם יעסקו בה

 .(מהשירה )'המתמטיקה' של הפרוזה( דרך הפרוזה, המדע והאמונה ועד המתמטיקה )'השירה' של המדע

 "תחקור דתיות: "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל

 � .חילוניות: במופלא ממך תדרוש ובמכוסה ממך תחקור
 .יובל הררי* מתרכז בפן אחד של ההבדל בין חילוניות לדתיות: האמת

 .לטעמי לא האמת במרכז אלא הסקרנות

  .הגבלת הסקרנות היא שוט העריצים: הורים, שליטים עריצים, רבנים וגורויים

--- 

 ""האמת החילוניתיובל נח הררי *

 

https://www.themarker.com/markets/1.4406359    2017-10-4 

 .בועות בכלכלה: יש נוסחה, והיא בחיתוליה

יש להבחין בין התפתחות בועה כללית במשק לבין התפתחותה בשוק משני. בועה כללית מתפתחת כאשר היחס בין כמות הכסף לתוצר עובר גבול 

 .המשק מפתח בועה 1.1-)יש להבחין בין בועה לאינפלציה(. עבור בועה כללית פותחה האקומטריה: כאשר האקומטר גדול מ מסויים

איזון במשק בין השווקים השונים הנוצרים מבעיות מיסוי/סיבסוד( כבענף הנדל"ן או בבורסה, המפתח -בועה בשוק מישני )שיכולה להתקיים בגלל אי

 .אין מתפתחת בועה כלליתהקשר לנתוני השוק עצמו, יכולה בועה להתקיים בשוק משני גם כש-הבועה הוא תלוי-לנוסחת
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https://www.themarker.com/wallstreet/1.4090077   2017-10-7 

 :קאקאמֹוטֹו
בהבטחה שאמנם הוא אינו  -טאבו על הבתים המצולמים בצילום -תארו לכם שיום אחד מפרסם קאקאמוטו צילום של ירושלים ומתחיל למכור חזקת

 .אבל אל חשש תמיד ייימצא קונה חדש ל'בעלותם' והשקעתם בטוחה. כל מה שצריך זה 'להאמין' הוא טוען -הטאבו הרשמי של ירושלים 

 .ה רועמת: החסר משוגעים אניוהריבון מגיב בשתיק

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LQvjSf6SSw   2017-10-6 

 .היד את שירים* שמבין מי

. ומדינה עיר, כפר, משפחה, פרט: כלכלית יחידה לכל האופטימלי הערך מציאת( שלי האינטרפטציה פ"ע) היא כלכלה כי להזכירכם*
 לכך אי (Z=X+iY) מורכב מספר הוא הערך אזי וסימטרית משמרת והמערכת ומאחר יחידה לכל (V=Q+M) כסף+תפוקה הוא' ערך'ה

 מבטיחים והם מאחר בה והיציבות הכלכלה להבנת החשובים המתמטים מהכלים הם, בה בוייםהח ים'פיבונצ ומספרי, מנדלברוט קבוצת
 .שימור

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWW3S5fNf5c      2017-10-7 

 .היד את שירים* שמבין מי

. ומדינה עיר, כפר, משפחה, פרט: כלכלית יחידה לכל האופטימלי הערך מציאת( שלי האינטרפטציה פ"ע) היא כלכלה כי להזכירכם*
. אנטרופי תהליך על בעלות החלפת היא זו אינטרפטציה פ"ע עיסקה. אינפורמציה של סוג שהוא תמחיר מייצרים אנו עיסקה עושים כשאנו

 אז וגרוויטציה אנרגיה-מסה זמן-חלל של במונחים ולא..., ואנטרופיה אינפורמציה של במונחים הקוסמוס על לדבר מתחילים כשפיזיקאים
 .הכלכלנים אלינו מתקרבים הם

.Economics, Space-Time and Mass-Energy, Information and Entropy. 

 

 

 :כסף-פייק  17-10-2017 

הקופון/אסימון לא  כסף, רק שמאחורי-מטבעות וירטואליים הם קופון )או אסימון במונחי קזינו( לכל דבר ועניין אך אינן כסף )או במינוח מודרני: פייק

קוד(. כסף )כטאבו( הוא בעלות )חלקית לפי ערכו של הכסף( על התפוקה הלאומית. מהיותו 'טאבו' הוא חייב את הסכמת -עומד שום דבר מלבד שורת

זי וערכן מותנה פונ-חוקי הם מטבעות-החברה ורשות הממשלה להיות טאבו ובמינוח הנכון: הילך חוקי. כל המטבעות הוירטואליים המתחזים להילך

דמוקרטיות( מחוייבות -שם העם )או בכוח בחברות לאביכולת המחזיק בהם למצוא קונה שיאמין שגם הוא ימצא קונה, ואין הממשלה כריבון החוקי ב

 .(חוקי ע"י הממשלה )למשל ע"י אימוץ הטכנולוגיה שלהן או הלאמתן-להם אלא אם יוכרזו כהילך

ו כסחורה לגיטימית(, ישראל או מדינות אחרות, שלא מבהירות את האופי הפונזי של המטבעות הוירטואליות ממשלות, כיפן )שגם מאשרת הכרה ב

אה הנוהגים בתחומן מסתכנות בבועה: קרי יציאה מהתחום הירוק )היציב( של המרחב הכלכלי וכניסה לאזור האדום )הכאוטי( בו המערכת מסתחררת )ר

 .מוניטריתתמונה(. שלא לדבר על אובדן השליטה ה

 

comments-1.4549064#article-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium   2017-10-27 

 :ובהיסטוריה בטבע סדר

 ".סדר הרבה אין, בהיסטוריה וגם, בטבע אבל. בדברים סדר לעשות רוצים הם: מקצועית בעיה יש להיסטוריונים: "אבנרי אורי

 קיחו בכל החבוי פיתגורס משפט הוא לסדר הראשה-ואבן התווך-עמוד. מעייננו חבוי אך מושלם סדר יש( בהיסטוריה כולל) בטבע -
( החיים) שאנו הטוענים ויש( ומהפכות קטסרופות, מערבולות) נעלם כביכול הסדר בו כאוטי אזור קיים מסודרות מערכות שתי בין. הטבע

 .בה החבוי הסדר את נמצא בהיסטוריה לספור מה כשנדע. זה בתחום מתקיימים

 

https://www.themarker.com/news/politics/1.4553317   2017-10-31 

 :התשבץ

 ".ברורה הכרעה ללא רבות שנים כבר מתנהל הזה הדיון? פקידים או פוליטיקאים? המדינה את מנהל מי: "פרץ סמי

 גם דנן מקדמת חברתי ארגון ככל". משילות" על ומתלוננים תפקידם את מבינים שאינם שפוליטיקאים אימת כל שעולה מצוינת שאלה-
 והרוחב האורך כשורות בזה זה ושזורים הארוגים, הידע ובעלי הכוח בעלי של וערב-שתי ארגון הוא( ומסעדה כמשפחה) מדינה ניהול

 ועזה סיני את ופינו שלום עשו, וייצוב צנע תכנית עשו, הרבה ומבצעים מלחמות 5 נלחמו, מדינה הקימו. השני ללא האחד יכול ואין בתשבץ
 .משילות בעיית יש והופ לחברים ובים'ג לתת רוצים. תמשילו על התלוננו ולא –

 הפטור ביטול: בבקשה? לה יתנו שהפוליטיקאים סיכוי אין אבל ליישם מתה הייתה שהפקידות נושאים של רשימה רוצים: "פרץ סמי
 "....,וירקות פירות על מ"ממע

 תורלפ יכול אתה בעיה אותה את: לו יאמר והפקיד" שלישית דירה מס" או" 0 מ"מע; "לו' נוח'ש לו שנדמה מה יחליט השר: הדיור מיסוי-
 את לא. מיסוי בעיית תפתור וגם דיור בעיית את תפתור גם, ההון שוק על למיסוי הדיור על המיסוי את השווה – ותשואה חכמה ביתר

 יכול הוא לכלום נדרש לא פוליטקאי פלא זה וראה מיומנות מינימום נדרשת לפקידים. בורים פוליטיקאים אלא להחליף צריך הפקידים
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  .סוס אפילו להיות

 מס שיעורי והורד פטורים בטל: יאמר והפקיד( תורמיו הון בעלי כ"בד) מייצג הוא אותן הלחץ לקבוצות מיסוי יוריד הפוליטיקאי: יסיםמ-
 .המדינה צרכי את מייצג והפקיד אינטרסים מייצג הפוליטיקאי. לכולם וירווח במקביל

  ".וטהורים נקיים ושיקוליו קיםלמרח רואה הפקיד. הבאות ולבחירות קצר לטווח רואה השר: "פרץ סמי

 להחליט האמורה הפוליטית הפקידות שבין משוב מתהליכי בנויה המערכת אך שונים בהדגשים טווחים אותם את רואים והפקיד השר-
 של הנוכחית הממשלה י"ע המוצג. השונים תחומיה על - החלטה בטרם ליידע האמורה המקצועית הפקידות לבין( ושרים כים"ח)
 לא שזה אפילו, בכוחה ולא במוחה מתקדמת אנושית חברה. רוח-ורעות הבל הוא" משילות" ידם על שקרוי מה' למטה יחלחלו ותההחלט'

 .לשרים מתאים

 

https://www.themarker.com/wallstreet/1.4651253   2017-11-4 

 ףכס
אינפורמציה(, אבל להמחשתו ולשימושיותו נותנים לו  -כסף הוא יצירה מתמטית )כמשולש ושאר הגופים האפלטונים ודומיהם, או במינוח מדעי מודרני 

בעלות על הכסף' הוא לא הכסף אלקטרוני אלא 'טופס העברת  -קונקרטיזציה במתכת, בנייר או במסך אלקטרוני )בביטים(. / "הכסף הוא אלקטרוני" 

ברת אלקטרוני. / כסף הוא שטר בעלות על התפוקה )סחורות ושירותים( במשק ורק הריבון )המייצג את העם( יכול להכריז מה הוא "כסף". טכניקת הע

בוק. מאחר -באי הבעלות עברה מטכניקת המתכת לטכניקת הנייר ועתה לטכניקת הרישום המיחשובי. זה אותו ספר אם הוא חקוק בסלע, בנייר או

 .והביטקויון )ו'כסף' דיגיטלי אחר כמותו( מונפק באופן פרטי הוא כטאבו מזוייף

 

https://www.themarker.com/markerweek/1.4673579  2017-11-8 

 מטבע
 ".הוא הכרחי ומהפכני —מטבע שלא נשלט בידי בנקים מרכזיים וממשלות  —רולניק: "הרעיון הבסיסי שלו  גיא
קוד דיגיטלית יכולה לשמש כמטבע אלא אם כן הריבון )וזכייניו הבנקים( הסכים לאמצה ולהכריז עליו כהילך -טעות, אין קופון אסימון ז'יטון או שורת -

בעלות )טאבו שכזה( על תפוקה )סחורות ושירותים( המיוצרת במרחבו של הריבון וחייבת להיות הסכמת כולם חוקי בארצו. כסף הוא כרישום 

 .לייחודיותו של הטאבו. איש לא יעלה על דעתו טאבו כפול לנכסי נדל"ן

 מהפכה חברתית

 ".כוח הפוליטי האדיר של חברות הענקגיא רולניק: "מהפכה חברתית בארה״ב חייבת לעבור דרך הגברת התחרות, פתיחת השווקים וצמצום ה

טעות, מהפכה חברתית )בכל מקום( חייבת לעבור דרך צמצום התחרות )בה משתלט החזק על השוק(, פילוח השווקים לשווקים קטנים והגברת הכוח  -

 .הפוליטי של הריבון לכפות הגינות ויושרה במסחר

 

https://www.themarker.com/markets/1.4713903  2017-12-18 

 :הגלגל והבנק
 ".תמר יסעור: "האם דינם של הבנקים בסופו של דבר להיעלם? התשובה היא כן

ולמחשבים הפרטי של תכשיטאי )הבנקאים הראשונים(, למשרדים -בנק' הוא מושג כ'גלגל' וניתן להחליף את הטכנולוגיה בה הוא מופעל מהכיס' -

ים כבגלגל שהנעתו עברה מאדם, לסוס ולמנוע. תפקיד הבנקאי הוא תפקיד של מתווך; בכסף זה מהחוסך למשקיע ובזרע זה מהיצרן לצרכנית. לכן בנק

 .לא יעלמו אלא יחליפו צורה

ודומיו( להתחפש לכסף )הילך חוקי( כביטקוין -דיגטאליזציה של הבנקאות מחייבת חקיקה חדשה שלא תאפשר לחיקויים ווירטואלים )רשומות מחשב

כחול" כי -ולשטות באנשים. כל נסיון של בנקאים ופוליטיקאים למינהן/ם לתמוך בביטקוין ודומיו דומה לנסיון ארוך הימים של האצילים לתמוך ב"דם

 .הם מרוויחים מהבדותא הזו

 

https://www.themarker.com/career/1.5788641  2018-2-5 

 :קביעות
 ".כי אז התשואה על המיומנות היא הכי גבוהה —גברים במגזר הפרטי  הכישרון משתלם, אבל אם יש לכם יכולת לבחור, מוטב שתהיו"

לא יאומן שבישראל עוסקים במחקרים מסוג זה. "הקביעות" היא הדרך היחידה להשיג שגשוג כלכלי, חברתי ותרבותי לחברה אנושית ולכן היא  -

נותנים למוכשרים להתבטא )לצערנו הימין מעדיף כוח על מוח, בתנאי ש -מוסדה בכל החברות המתקדמות. היא גם המחסום בפני שחיתות וטיפשות 

יודעים אם עדיין אונו  שנות שילטונו מול שוקת ריקה: עם שנוא בעולם )אהוד כגוויה למנקריה(, מסוכסך עם עצמו וצבא שלא 40ואנו עומדים אחרי 

את עמו ולשלוט על קיסרותו העצומה שעתה כבש ולכן במקום שנה ע"י קיסר סין הראשון שרצה לאחד  2000-בחלציו(. / הקביעות נוסדה לפני כ

כיבושיו זיכיונות שליטה על הנתינים )הפרטה( הוא הקים מערך פקידותי בו נבחרו הפקידים בבחינות הסמכה )לעשיר ולעני -מחוזות-להאציל לאצילי

מכאן האמרה הסינית "שגם התרנגולות של עובדי מדינה עולים הייה אותו סיכוי לקבלה( ולמוכשרים שנתקבלו הובטחו שכר נאה וקביעות לכל החיים, 

שנה התפעלו מהמצב השילטוני בסין והעתיקו את הקביעות לאדמיניסטרציה שלהם ומהם )מהמנדט(  300-עדן". / כשהאנגלים הגיעו לסין לפני כ-לגן

'אופטימליות' לכל -ת שהתקבלו היו )לא תמיד( 'מקצועיות' וההחלטו -ירשנו את צורת אדמינסטרציה זו. הקביעות היא המסד להצלחת ישראל כמדינה 

מצב נתון. / אין לתאר את התרבות המודרנית ללא אותם כישרונות באקדמיה ובממשל אשר איפשרו לכישרונות לבטא את פרי מחשבתם בחופשיות 

 .מעריצות פוליטית, כלכלית ותרבותית

ממשלתה המאמין בתחרות ובדרוויניזים. תחרות היא בזבוז ושיתוף הוא השקעה. השחיתות -אששקיעתה של ישראל נובעת מנסיון האמריקניזציה של ר

 .והטיפשות הן המאפיין את ישראל הציבורית של היום ואט אט היא שוקעת לניוון מוסרי, כלכלי ותרבותי

 ."נתניהו "הייכן שאתם רואים פקקים אני רואה מחלפים
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1.5828176-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium 2018-2-20 

 שנתי-חוק ההסדרים + תקציב דו
נהפך חוק  1986, אבל משנוכחה הממשלה ביעילותו הפוליטית, משנת 1985–יוסף מ' אדרעי: "ייתכן שהאמצעי הכוחני הזה היה מוצדק בעת חירום ב

 ".השנתי. המחיר הדמוקרטי היה הרסניההסדרים לארגז הכלים של כל הממשלות להשגת יעדים שאינם קשורים לתקציב 

שנתי לתהליך התקצוב הממשלתי, -דמוקרטי והכרחי רק )ואך ורק( לשעת חרום. צירופו של התקציב הדו-אכן חוק ההסדרים כשלעצמו הוא אנטי -

שנתי וחוק ההסדרים אשר -דו הכולל את חוק ההסדרים, מוסיף לפגיעה בדמוקרטיה ולהליך התקין של תקציב הממשלה. שני ההליכים יחדיו: תקציב

 .דרך לתרבות הכלכלית הישראלית ובשניהם נתניהו כשל כמנהיג אך הצליח בדרכו לעריצות-כרוכים יחדיו הם אבדן

 

allstreet/1.5939424https://www.themarker.com/w  2018-3-62 

 :כסף מזוייף -מטבע דיגיטלי פרטי 
חמור עד מוות, ובדין שכך  -שנה( הנפקת מטבעות ממתכת ע"י גופים פרטיים נחשבה לזיוף כסף ודין המזייף  250-עד לאחרונה )הדפסת כסף הנייר, כ

 .הדבר

פרטי )ביטקויון ודומיו( למזלם )עד כה( של המנפיקים המלך נרדם. עתה אנו מבינים -דיגיטלי-אחרונה זיוף כסף עבר שדרוג טכנולוגי ונקרא מטבעל

 ?שהמלך מתעורר ושואל עצמו מה הניחו למיטתי בעת שנתי

ייה.( כסף הינו בעלות על תפוקה )הון, עבודה וכסף( אדוני, את מלכותך וריבונותך הם מבקשים באמתלה של "חופש הפרט" )ככיסוי לחופש הרמ-

 .לסוגיה השונים ורק לריבון )ממשלה, מלך או קיסר( מותר להנפיקו, זה מעיין 'טאבו' על תפוקת המדינה

ות המחליפות זמן בין שתי קבוצ-כיצד כסף מתמחר תפוקה היא חידה / סוגיה מתמטית נכבדה מתחום הטופולוגיה )משום הצורך בהתאמה מרחבית בחלל

 ידיים( משולבת עם תורת היחסות )משום שהמודד הינו חלק מהנמדד ומשתנה בהליך המדידה( מתחום הפיזיקה. חידה שלמיטב ידיעתי טרם בוארה די

 .צרכה

 .כסף כגלגל זו המצאה אנושית בסיסית וכל פגימה בו )כזיופו( מאטה את ה'עגלה' כריבוע הגלגל
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 כסף וביטקויון
אל תדאג יחקרו בבוא היום. פרופסור אלי בן ששון טועה: המטבעות הוירטואלים  -אני לא מבין למה כלכלנים לא חוקרים ביטקוין." אומר המראויין "

כל עוד לא אומצו ע"י הריבון  -ים אינם כסף לסוגיהן הם אכן המצאה טכנולוגית המשפרת, מייעלת ומזרזת מסחר אבל הביטקויון וחבריו לסוגיהם השונ

 כהילך חוקי, ולכל היותר הם אסימונים, קופונים, בולים וכדומה לצורכי התחשבנות בקהילות סגורות. הם לא מטבע ובוודאי לא הילך חוקי כפי

 .שמייחסים לו המשקיעים בהם

רה רעיונית כך אין כסף רעיוני )אפילו שהם מוצעים למכירה(. כשם שמעבר ך, כשם שאין דיכסף הוא מעין טאבו נייד וללא ריבון מרכזי אין לו ער

ת הכתב מחקיקה בסלע לכתיבה על נייר/קלף וממנו לכתיבה דיגיטלית לא שינתה את האותיות והשפה )אלא בשולי שוליים( כך הטכנולוגיה המוניטרי

 .ל הכסף, גודל הבעלות כגודל הכסף שבידך ביחס לכלל הכסף בחברהאינה משנה את מהותו של הכסף שהוא זכות בעלות על התפוקה בחברה בה ח

סקה ללא ריבון מרכזי אין לא כסף ולא טאבו, אפילו שהריבון יכול להכיל לא יותר ממספר פרטים בודדים כמשפחה, כפר, עיירה, עיר ומדינה. כל ע

רוצה )נעלמה( והמטבעות הוירטואלים אינם מחדשים דבר בעניין. ידי יד ח-כלכלית בשוק מחנה יהודה )ובשאר המקומות בעולם( נרשמת במאגר על

 .המחיר הוא רישום העסקה

והמסחר בהם הם בעייה מתמטית ולא טכנולוגית שעדיין עלומה מדלותה )הנוכחית( של המתמטיקה ויש להניח שלא רחוק היום  -כסף, תפוקה ומחירים 

 .הבעייה כדי שנוכל לפתרהשיקום לנו 'ניוטון/לייבניץ' אשר יצליחו להצרין את 
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  :מדע, כלכלה והיסטוריה
 "... ;שלמה אבינרי: "התפישה כי מה שמכונה "חוקי הכלכלה" הם תוצר אנושי, ולא חוקי טבע

חוקי הכלכלה כחוקי הפיזיקה, הכימיה והאסטרונומיה ושאר המדעים נגזרים מהטבע ומוטבעים בתודעתנו כדי לישמם )בתהליך משובי משמר*(  ---

 .בפעולותינו. בבוא היום גם נדע לכמת תהליכים היסטוריים וגם ה'היסטוריה' תהיה יציר הטבע ולא יציר אנושי

 ".שלמה אבינרי: "אבל ההנחה כי כלכלת השוק מסוגלת לתקן את עצמה היא אשליה שעליה עמד מרקס בכתביו, החוזרת ומתנפצת עתה לנגד עינינו

וק אין כלכלה )לא קפיטליסטית, לא סוציאליסטית ולא קומוניסטית( ללא שוק, השוק הקטן ביותר הוא "שוק המשפחה" בה 'הכסף' סמוי מן העין והש ---

שוק" הוא הייצור הדינמי ביותר ומדי עסקה ועסקה הוא מתקן את עצמו, -הגדול ביותר הוא "שוק המדינות )גלובאליזציה(". "שוק" ובעקבותיו "כלכלת

אם זו עסקה שבין גבר לאשה במשפחה בממד המזערי, דרך עסקה בשוק ירקות ופירות או במרכול בממד הבינוני ואם זה עסקה שבין מדינה למדינה 

  .בממד הענקי/גלובאלי שלה

ב כלכלה אינה מדע של ערכים אלא מדע של חליפין: מה הפרמוטציה היעילה ביותר לחליפין בין כסף לסחורה )מכל סוג שהוא( יעילה במובן של מיר

ל )אם כי זו זכותך לשאול( התפוקה ליחידת כסף ולשם יזרום הכסף. אתה אינך שואל האם מסלול אליפטי לכוכב מוסרי ממסלול מעגלי ואין עליך לשאו

היסוד של החשיבה הכלכלית אבל כל הנאמר ע"י הוגי הכלכלה לפני אלפרד מרשל )שניסח -קרל מרקס היה מאבני   .'האם עסקה א' מוסרית מעסקה ב

ואין זה  -ל הכלכלה כימיה" ש-דיאגרמטית את כלכלת השוק וקביעת המחיר בו ע"י הצגת הביקוש וההצע בדיאגרמה אחת( ניתן ליחסם לתקופת ה"אל

 .מפחית מכבודו וגדולתו

משקל לאורך זמן נעות -בתהליך משובי משמר(: "שוק" הוא מערכת משובית משמרת: היינו, נקודות הפתרון בין ההצע והביקוש, נקודות שיווי)

 attractor.Tamari :   כאטרקטור כאוטי ראה
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