
 :אינטרפטציה שלי לסיפורה  1

-זמן מוחלט. אצל איינשטיין המסה 'עטופה' במארג מרחב-אצל ניוטון המסה המשתנה 'טבולה' / 'כלואה' / 'משובצת' בתוך מרחב 

זמן )כעור/כבגד/ כאטמוספרה( המארג משתנה )מסביב למסה( עם השתנות המסה בהשפעת הכבידה, כגלשן היוצר שקע במים, או 

 כלויתן הדוחס את המים בסביבתו.

 

    ♦ 

 

 

 חיים? - אדם-בני -באיזה עולם אנו   2

אאוקלידית )גאוס, לובצ'בסקי, בולאי וריימן( חיינו על כדור, ולאחריו גם הצמיג נפתח -עד התפתחותה של הגיאומטריה הלא

בחלל( הנעה כאפשרות. למעשה אנו חיים בעולם ניוטוני המתאים להגיון והאינטואציה שלנו, ורק במהירויות גבוהות )של המסה 

העולם האיינשטני מקבל משמעות. כדי לעבור בין העולם הניוטוני לאיינשטני מבצעים מה שנקרא התאמה באמצעות: ניכוי/פיצוי 

 של השפעת המהירות על הגדלים הנמדדים. את ההתאמה הזו מבצעים באמצעות טכניקה מתמטית הנקראת לגראנז'יאן

(Lagrangianשעיקרה השאת פונקציית )-מיגבלה.  מטרה תחת 

 

    
 

 

 חיים? - הכלכלנים –באיזה עולם אנו   2.1

כלכלנים )כשאר בני האדם( אוכלים, שותים ו.., אך כשלא כשאר בני אדם אנחנו מתעניינים במיוחד איך האדם מנווט עצמו 

)הכלכלנים( יש יריעות: אנרגיה שעומדת לרשותו )הצע וביקוש, ראה ציור ימני(, וראה איזה פלא גם לנו -זמן עם המסה-במרחב

פתרונות למקסימום תועלת במיגבלת תקציב )לאורך זמן( שגולשות על צינורות, צילינדרים ושאר יריעות שעדיין איננו בטוחים 

 בטיבם.

 

הכסף והמחיר. ברור שאלו מונחים שונים לאותו עולם. ההצע  ,, המטר והשעה ולנו יש את המוצרילולפיזיקאים יש את הק

 א עולם ניוטוני כאשר התועלת מחליפה את הכוח ומקנה עקמומיות לפונקציות.והביקוש הו

 



. הצעתו באה לנטרל את מעין זו למיטב ידיעתי היה הראשון בהצעהו לכלכלה 1932-את העולם האיינשטני הביא אירווינג פישר ב

טפים )כתוצאה ממהירות הנפקת הישתנות ממד הערך של סחורות ושירותים באמצעות ניכוי/פיצוי של השפעת המחירים השו

מנת לקבל ערך קבוע של סחורות ושירותים )מקביל להנחת איינשטיין של -הכסף ביחס לתוצר( במדד מחירים כלשהוא על

הוכנסה ההצמדה לישראל במחשבה שהכסף הראלי נייטרלי ואת נזקי ההדפסה הזו אור קבועה(. לימים בהשפעת ההצעה -מהירות

 ניתן לנטרל ע"י הצמדה.

 

גרעון..., ובתוך כך המשק נסוג. דן -הדפסה-גרעון-הנסיון הראה שהכסף אינו נייטרלי וההצמדה רק נעלה מעגל שוטה של הדפסה

ראליות( לפונקציית הייצור של המשק, אך כנראה אין זה -פטנקין הציע להכניס את הכסף הראלי )כסף בניכוי המחירים: יתרות

 מספיק.

 

 כדי לפתור את בעיית 'מכסימום תועלת במיגבלת תקציב לאורך זמן' יש להשתמש בלגראנז'יאן.

 

  
 

 

 קבועים ולגראנז'יאן  2.2

 ( למתמטיקאים, לפיזיקאים, לאסטרונומים ול...,  ורק לכלכלנים לא נשאר.Constantsהאל/ה נתנ/ה 'קבועים' )

 

 מה עושים?

 

משען, עוגן או -זמן, ולנו )הכלכלנים( יש תפוקה וכסף שכביכול משייטים ללא נקודת-במרחבאנרגיה המשייטות -להם יש מסה

זמן. -( כמייצג את המרחבM1אנרגיה ואת הכסף )-(כמייצגת את המסהGDP'קבוע' כלשהוא. מתבקש להצרין את התפוקה )

נדלג על קשיי ההצרנה )ואם אני טועה יתקנו )ההצרנה הזו פשטנית ואני נוטה לחשוב שכסף מייצג/בונוס/מודד לאנרגיה קינטית(. 

מעטים )כיום( יסכימו עימי ]( בפונקציית הייצור בתוספת המיגבלה הראויה. M1הבאים אחרי( ונציב ישירות את הכסף הנומינלי )

 .[שכסף יכול להחשב כגורם ייצור במעמד שווה להון ועבודה

 

י. והנה נמצא )על ידי( כי כאשר מנסים לפתח ולאמת גישה זו עם הנתונים הנה בנינו את הלגראנז'יאן המכליל ביותר לעולם הכלכל

הסטטיסטיים המערכת הכלכלית מתאפיינת בשתי תכונות יקרות השקולות בחשיבותן לקיומו של קבוע או עוגן כלשהו: שימור 

 וסימטריות. 

 



   
 

 

 שימור וסימטריות  2.3

או מתאפסת הרי ניתן לבנות לה יריעה )מימין( ובה משוטט אטרקטור )מעין אם למערכת כלשהיא יש מוגבלות ואינה מתאיינת 

 ( )משמאל(.Lorenz attractorאטרקטור )-מנוע מדעי( כדוגמת לורנץ

    

 

 



 2015-10-10   שימור ומשוב 2.4

השלישית היא משוואת מערכת המשוואות בנוייה משני חלקים: שתי המשוואות הראשונות מקיימות את תכונת השימור והמשוואה 

(. כל מערכת דינמית המשתמרת לאורך זמן )לדעתי, באופן עקרוני( תהיה בנוייה כקבוצת המשוואות האלו או Feedbackהמשוב )

 וואריאנט שלה.

  

  

 

 

 אותו סיפור בגירסת אנטרופיה  2.5

המרצה מגיע  19-הפוסטים האחרונים מוזמן לצפות בהרצאה הבאה. בדקה ה 6-אם מישהוא רוצה אילן גבוה ממני לנאמר ב

לעיקר, אך הדרך אליה נעימה ומלאת הומור.  המרצה מדבר על אנטרופיה, נניח לרגע שכסף מייצג אותה וצרכנים, מתווכים 

 פגישות בין ה'שחקנים'.  זמן וכי עסקות הן-ויצרנים נעים כמולקולות  במרחב

 מישהוא אחר לספר את הסיפור.



https://www.youtube.com/watch?v=h4jVZatICAo 

 

( deceptionsהחושים ) : "הפרדוקסים של תורת הקבוצות בשום פנים אינם בעייתיים יותר למתמטיקה מכפי שאשליותקורט גדל

 .166( "ההוכחה והפרדוקס" אריה ניר הוצאה לאור בע"מ,  ע' 2006בעייתיות לפיסיקה" רבקה גולדסטיין )

 המוח לכלכלה.-החושים לפיזיקה והטיות-ואני מפרש: הפרדוקסים למתמטיקה הן כהטעיות

Kurt Godel (1964) “What is Cantor’s continuum problem?” “The set-theoretical paradoxes are hardly 

any more troublesome for mathematics than deceptions of the senses are for physics.”     ♦ 

 

 

 

 :דקות( 50-)התרבות האנושית ממעוף הציפור ב פיזיקה וכלכלה. 3

 :Neil Turok פי-הקוונטים( אשר בה עלהגשר שבין הכלכלה לפיזיקה הוא: אפשרות הבחירה שיש בכלכלה ובפיזיקה )תורת 

 ."כל דבר וכל חלקיק חוקר את כל המצבים אפשריים לבחירה כל הזמן"

הבחירה" היא הגשר )התיאורטי( שבין הכלכלה לפיזיקה, כאשר הכלכלה היא פיזיקה מתומחרת )באמצעות כסף( או לחילופין "

הבחירה לכל חלקיק ולכל אדם. אנו יודעים מה 'מתמחר' האדם הפיזיקה היא כלכלה ללא תמחיר. התמחיר הוא זה המאפשר את 

 .ואיננו מבינים עדיין מה 'מתמחר' החלקיק

https://www.youtube.com/watch?v=B0OIbRUvdU4  

https://www.youtube.com/watch?v=h4jVZatICAo
https://www.youtube.com/watch?v=B0OIbRUvdU4
https://www.youtube.com/watch?v=B0OIbRUvdU4


♦ 

 

 

 

 :דמוקרטיה וגלובליזציה. 4

אכן יש קשר ישיר בין דמוקרטיה וגלובליזציה ולטובה, הבעיה היא התגובה האיטית של הדמוקרטיה להשפעות הלוואי של 

הגלובליזציה בעיקר על חלוקת העושר הלאומי. כל מינוף קטן הופך עם הגלובליזציה למינוף גדול וכל חלוקת העושר הלאומי 

ערכו נמוך למקום בו ערכו גבוה )מים ממקום גבוה למקום נמוך ע"פ עקרון משתבשת. כסף )כמים( נודד ע"פ עקרון ממקום בו 

עקא -מיסוי מינוף עודף )טרסות ליישור האדמה וניטרול כוח הכבידה(. דא -הכבידה( התרופה בשני המצבים היא טראסולוגיה 

יה השליליות של הגלובליזציה תעקר את הלוביזם בדמוקרטיה וחיסנת את המדינה מהשפעות -שדמוקרטיה אינה חסינה מלוביזם 

 .על הדמוקרטיה

 

 
 15-8-2018פרי "ימים אחרונים של דמוקרטיה"    םיור

1.6382882-edge/.premium-/www.haaretz.co.il/magazine/thehttps:/ ♦ 

 

 

 

5 .comments-1.6512489#article-https://www.themarker.com/allnews/.premium  2.10.2018 

 ? ילד מתוק שלימה למדת בגן היום, 

[ היא 1956-היותו של הנגיד יועץ כלכלי לממשלה ]שנולד בטעות מכוחו הפוליטי של הנגיד הורביץ ב :זה מה למדתי בגן היום. 1

מכשלה לנגיד ופתח למריבות עם שר האוצר שאינן במקומם. יועץ כלכלי לממשלה עיסוקו ראשית לכול בתיאוריות כלכליות, 

https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.6382882
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.6382882
https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.6512489#article-comments


גיד בנק מרכזי תפקידו לנפק את הכסף במידה המספקת ולפקח על זרימתו במשק ועל מחירו, לשם כך בחינתן ויישומן למשק. נ

 .המשפט העליון ומבקר המדינה-חובה עליו להיות עצמאי ובלתי תלוי בפוליטקה כנשיא בית

ונפקים ע"י הריבון( הם אסימונים )ז'יטונים, קופונים, ...( והצגתם ככסף היא הביטקוין )ושאר מטבעות הקריפטו שאינם מ .2

נוכלות לשמה, ותמוה שנגיד בנק ישראל )ושאר הנגידים בעולם( לא הבהירו לציבור שהם אינם בחזקת "הילך חוקי" וכל המציגם 

 .מרחמים-צגת רצח כמוותחברתי וה-אהבה, הצגת גנבה כשוויון-ככזה הוא נוכל, זה כהצגת פורנוגרפיה כמעשה

--- 

הוא שרלטן שלא ראוי לכל  -: "כל כלכלן שמתיימר לחזות את העתיד  28.09.2018 14:26)נכון לעכשיו( מיצפטל  33תגובה *

 ".משרה ציבורית. אין לכלכלנים שום כלים מקצועיים כדי לדעת מה יקרה בעתיד

נים יש כלים טובים )ובמצבי יציבות אפילו טובים מאוד( לחזות למיצפטל: אתה טועה, ולכן כנראה זה בעילום שם. / לכלכל-

קדימה בייחוד כשהפוליטקאים עושים מלאכתם נאמנה: קרי, לא מדפיסים כסף, אלא כנדרש מהסימטריה שבכלכלה. כרגע עומדות 

 ;שיטות חיזוי 3לכלכלנים 

רגרסיות מהעבר אשר מושלכות קדימה, הם השיטה המקובלת והקונבנציונלית הם המודלים האקונומטרים המסתמכים על . 1

 .(טובים למדי אך אינם מסוגלים לאתר תפניות בכלכלה )בהעדר מודל כולל מקרוכלכלי

המודל האקומטרי המבסס את הכלכלה על היחס בין תפוקה לכסף והשתנותו אשר נבנה על יסודות מתורת האופטימיזציה . 2

 .(ל לאתר תפניות )כיום הוא מוצר ינוקא בלבדומסוג [Attractor והכאוס ]מה שקרוי אטרקטור

הרואה בכסף 'קוונט' )מתורת הקוואנטים( וטוען שצריך להביא את משוואת  David Orrell בימים אלה מתנסח מודל חדש של. 3

 .שרדינגר מהפיזיקה לכלכלה כדי לתאר את התמחיר כהלכתו

הכלכלה כפיזיקה סימטרית בחוקיה( והקוונטית )המקבילה שתי הגישות האחרונות; האקומטרית )המקבילה לתורת היחסות; 

שתיהן  -משקל ]בין ההצע לביקוש[ אלא מתהווה במשוואת הסתברות( -לתורת הקוונטים; הכלכלה והתמחיר בה אינם בשיווי

 .מעמידות למעשה את הכלכלה כהכללה של הפיזיקה

 ♦.רלטנותהדרך ביחס לפיזיקה אבל זאת אינה ש-נכון, שלושתן עדיין בתחילת

 

 

 

6 .-1.8384048?fbclid=IwAR1j6pk1c7rXG4GfHxxZOnu-https://www.themarker.com/allnews/.premium

8k#commentsSection-Oxanz984ALh_qykeZUe3O0Ti3dfL0fHI   13.1.2020 

 :"בולשביזם"

 מירב ארלוזרוב: "כמו בברית המועצות תחת השלטון הסובייטי, ...."

" כדי לתאר את שנאת ההדיוטות ]בעניין זה[ לתכנון כלכלי ובמיוחד חקלאי, יהיה זה בנימין נתניהו או אין כמילה "בולשביזים-

-ותכנון חקלאי אשר בא בעקבותיו גילויו ומקורו בארה"ב ולא בברית (Cobweb) "העכביש-מירב ארלוזרוב. תופעת "קורי

של הרעב והעודף במזון אילצה את הממשלה האמריקאית המועצות )שלה היה הגוספלאן; תכנון מרכזי(. המחזוריות הכלכלית 

]ובעיקבותיה הלכו אירופה וישראל[ לווסת את שוק מוצרי המזון מאחר וייצור מזון אינו גמיש מספיק באספקתו  30-בשנות ה

נה הבאה. ותגובתו איטית במיוחד במוצרי בשר ופירות. הפתרון הוא מחיר מובטח לחקלאי מראש לשם וודאות בייצור המזון בש

על ייבוא אבל אז ישראל משתעבדת לכליון עצמי. ]ד"א בענף הדיור התגלתה תופעה דומה אבל פתרונה  %100-אפשר להסתמך ב

 ♦.מסובך יותר[

 

 

 

7 .-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium

C71.8383804?fbclid=IwAR1M56q8PY6MgLrIOYD9a5bYkjrUqT4KPOeE5L_EIMHrgC31V2MYmLo6

A   14.1.2020 

 :הר הבית

עמך זקוק לקונקרטיזציה של האמונה הדתית; מצוות, נשיקת מזוזות, פסלים ותמונות, קברים וקמעות... ואינו מסתפק ברעיונות 

הפינה ועמוד התווך לקיומו של הצורך -ואידאות לגבי קיומו וישותו של האל ]אם זה ברבים ואם זה ביחיד כאחד[. מקדש הוא אבן

 .מקום לשפוך בו את ליבך ולעורר בו את תקוותיך -הזה 

https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.8384048?fbclid=IwAR1j6pk1c7rXG4GfHxxZOnu-Oxanz984ALh_qykeZUe3O0Ti3dfL0fHI-8k#commentsSection
https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.8384048?fbclid=IwAR1j6pk1c7rXG4GfHxxZOnu-Oxanz984ALh_qykeZUe3O0Ti3dfL0fHI-8k#commentsSection
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הטייסים שליד ירושלים שהיא הפסגה הגבוהה בהרי ירושלים כנאמר -המקדש החדש )באם ישראל תחזיק מעמד( מקומו בהר-בית

ית א הּוא, ִמְגָבעֹות; ְוָנֲהרּו ָעָליו, ַעִמים" וינותק ְיהָוה ָנכֹון ְברֹאׁש ֶהָהִרים, ְוִנשָ -ב"מיכה" פרק ד א "ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים, ִיְהֶיה ַהר בֵּ

 .הבית-ויעוקר הויכוח הפוליטי על הר

תפילה יהיה זה אלא מרכז רוחני לעם ישראל ובו יאצרו אוצרות המדינה וחוכמתה. ובו יתקייימו כנסי הרוח המדע -לא רק בית

 ♦.והדת של מיטב בניה ובנותיה

 

 

 

 המחלה הספרדית .8

 .התורה: "ְוׂשֹונֵּא ַמָתֹנת ִיְחֶיה" משלי ט"ו כ"ז או בלשון

 .בטעות נקראת המחלה ההולנדית

בישראל התגלו שדות גז, מהניסיון הספרדי ]גילוי אמריקה ושאיבת המשאבים משם לטובת ספרד[ והנסיון ההולנדי מתברר 

מרבים את הייבוא על חשבון ייצור  שהברכה עלולה להפוך לקללה. המשאבים החדשים מתגלים כמנוונים את כלכלת המדינה

 .מקומי והיתרון היחסי של המדינה הולך ואובד

נורבגיה השכילה להימלט מהמחלה וחיסנה עצמה באמצעות הקמת קרן מיוחדת לאיגום תקבולי הנפט ושימוש מושכל במשאביה 

 .לטובת כלל האוכלוסיה

 ♦ .טעות טעות פשע -ישראל לצערנו לא צעדה במשעול הנורבגי 
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 גוונים של עוצמה 50

לא מצטייר אדם  —קריאת חובה לכל אזרח ואזרחית בישראל  — כתב האישום המפורטאלא שמ. "נתניהו הוא נוכל פוליטי

שמעד פעם אחת ובאופן חריג. עולה מתוכו דמות של שקרן סדרתי שיוצא בנחישות גם נגד עובדות, נהנתן חסר גבולות שתחושת 

ומוסיף  " כותב המחבראותו מעל לחוק, אדם שמּונע על ידי טובת עצמו ועושה במשאבי המדינה כבתוך שלוהזכאות שלו מציבה 

 .אמנותו" -"עמימותו 

לאנגלה מרקל אבל אינו מבין את משמעותה.  ."מפרט: "עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית ועוצמה מדיניתו "עוצמה"רוצה נתניהו 

]אנטומיה של ית צבאית ומדינית כלכלעוצמה בנה ר שאהשפם -.[ מקודמה בעל.שליטה.ויותר זמן השפעה ]והייתה יותר עוצמה 

 .שכביכול בנה צמהווהכל קרס בנסיון לממש את הע[ 1985טרגדיה 

ולא החזקות. בדמוקטטורה ]הנקראת בפיו ובפי תומכיו והפריכות בחוליותיה החלשות  [או מעצמה היא]חוזקה של מדינה 

הנדרש כפי שהאיזון  ,מדינהאת ה[ אין איזון ראוי בין כל החוליות הבונות המוח-מנטרלים את בעליהכוח -בה בעלי "משילות"

 נבנה בדמוקרטיה.

 —המהות העמוקה של הדברים היא הרצון לעוצמה", אומר ניטשה, ו"לומר על משהו שהוא בחיים, פירוש שהוא חייב לצמוח "

[ היום wind, עצמה כרוח ]גוונים 50אבל ככל הדברים בטבע לכל מושג אנושי, וגם לעוצמה, יש   ."עליו להרחיב את עוצמתו

כפי שכל הנוכלים  ,. נתניהו בחר בגווני העוצמה הנוחים לו לאישיותו ולמשפחתוהיא כאן ואצלך ומחר היא שם ואצל יריבך

 מה שאני רוצה.רוצה הוא ו ,הנרקיסיסטים מתנהגים: אני זה העיקר. אני יודע מה העם רוצה

 

לישראל של נתניהו יש צבא כובש ולא צבא מנצח. שוק של ייבוא ולא שוק של ייצור. שפע מכוניות מכל הסוגים והתחבורה לא 

 ♦.ונותן תחושה של 'מעצמה' כסף בשפע שמשמן את הכלהוא והחמור מכל  ...זורמת וכן הלאה
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 בתורה אין בג"ץ". האמנם ?"

 .פינה ליהדות-ציונות: התורה היא אבן

 .מצוותיהאת ריחיים ליהדות ועלינו למלא -יהדות: התורה היא אבן
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 כלכלה יחסים ומספרים

ולא למדתי כיצד כלכלה עובדת. בחוג להיסטוריה למדתי ביקורת  -ד"ר אלי קוק: "למדתי שלוש שנים לגזור פונקציות מתמטיות 

 ."על קפיטליזם וכלכלה פוליטית

 

[ לגבי לימוד 'נגזרות' בלימודי הכלכלה. אבל בדורי עדיין 1967-1973זו גם הייתה הטענה המרכזית של הסטודנטים בדורי ] -

 .התווכחו אם יש מקום למתמטיקה בהבנת הכלכלה

 

תנאי הכרחי ]ולא בהכרח מספיק[ להבנת הכלכלה היא הבנת היחסים שבין משתנים ]בכלכלה: אוכלוסייה, תוצר, חילופין 

ידי מספרים. לכן, הרוצה להבין מציאות כלשהיא חייב ללמוד מתמטיקה שעוסקת בתורת היחסים -ומחירים...[ ויחסים מיוצגים על

 .ובמיוחד את נגזרותיהם העוסקות בשינויים החלים לאורך זמן ביחסים אלה ידי מספרים ]לסוגיהן השונים[,-המיוצגים על

 

 -מערכות חשיבה המנסות לבטא מציאות כלכלית: קיינס, פרידמן ופטנקין  3בשורש החשיבה הכלכלית המודרנית עומדים 

"כסף רע דוחק כסף טוב ושלושתן הן גירסאות ]מזויות מבט שונות[ לחוק המרכזי השולט בשוק והוא "חוק גרשם" }האומר: 

מהשווקים" ]ואני מוסיף: כסף טוב דוחק כסף רע מהכיסים.[{. ללמדך שכסף ביחס לתפוקה המובא לשוק להחלפה הוא עיקרה של 

 .התורה הכלכלית

 

בהירות זו מאפשרת -העושר הן סוגיות שעדיין לא באו לידי הבנה תיאורטית הולמת ואי-נייטרליותו של הכסף והשפעת חלוקת

מדנים ]מונופולים[ לעשוק את זולתם באמצעות פוליטקאים מושחתים כנתניהו וטראמפ הדוגלים בסיסמה "העושר יחלחל לח

 ."למטה

 

הדפסת כסף ]"זריקתו מהליקופטרים"[ היא רעה חולה ]אם אין עודף הכסף נספג ביציאה מהמשבר[ ותוצאתה התרוששות העם 

 .[שערך כספו מתאדה לנגד עיניו ]אינפלציה

 .ם שאין להכניס פוליטיקה לרפואה כך אין להכניס פוליטיקה למדיניות המוניטרית המוטלת על הבנקים המרכזייםכש

 

 פטנקיןופרידמן  קיינסהמכליל את [ Tamari attractor"תמרי אטרקטור" ] כל הרוצה להבין כלכלה ואת מינונה ילמד את

 .כאחד
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 :מחלות מדינתיות; הזהבת והטרפת. 12

חיים 'חולות' לפעמים, ואולי השם "מחלה" ראוי להתחלף ל"תסמונת" "התקף" "פסיכוזה" "משבר" "קטסטרופה" -מדינות כבעלי

"מערבולת" ... ]פתוח להצעות[. שתי 'מחלות מדינתיות' אני מזהה בברור ולהן סימנים ברורים ומובחנים, ולא תמיד ה'תרופה' 

 .אפילו שידועה -זמינה 

 

 ה ז ה ב ת

"הזהבת" שאובחנה לראשונה בספרד ]אבל נקראת בטעות "המחלה ההולנדית" שעבורה בוצעה  -יל בראשונה הקדומה יותר נתח

האנאליזה הראשונה לתופעה וראוי היה לקרוא לה "המחלה הספרדית"[. ניתן לשער )אין לי אסמכתאות ברורות לכך( שגם בימי 

שלמה, ולאחריו התפרקה הממלכה. כשמדינה ריבונית מוצאת -רותהמלך סבלה ממלכתו מ"זהבת" בעקבות גילוי מכ-שלמה

אוצרות טבע או לחילופין מגלה או כובשת שטחים לא לה, או אז מתעשרת הממלכה שלא מיגיע כפי אזרחיה ומתחיל תהליך ניוון 

נוון. זה קרה לספרד אשר המדינה כאשר הייצור ]וייבואו[ עובר למדינות אחרות הזולות יותר והייצור המקומי והייצוא הולך ומת

הארוך צרפת איטליה גרמניה ואנגליה ניבנו -גילתה את אוצרות הזהב והמשאבים לאחר גילוי קולומבוס ולמעשה בטווח

מהזמנותיה ופיתחו טכנולוגיות מתקדמות יותר וספרד נשארה מאחור. זה קרה גם להולנד ]נורבגיה השכילה לבודד את העושר 

בודדה אותו מהפעילות המשקית השוטפת[. גם ישראל לוקה בתסמונת זו עקב כיבוש שטחי יהודה ]הגז והנפט[ שנתגלה לה ו

ולא רק  -שומרון עזה ורמת הגולן ולאחרונה גילוי משאבי הגז בים הטריטוריאלי שלה, ואין להתפלא שהייבוא נהייה משוש חיינו 

 .מאידיאולוגיה ליכודית של תחרות חופשית

 

 ה ט ר פ ת

נת השניייה היא "הטרפת" בה מרבית העם ]ממצוקה לאומית כלכלית ונפשית[ שעייף מהמשטר הרווח במדינתו המחלה/התסמו

חזקה" אשר תאחז בהגה -הציבורית )משמע הרוב לוקה בתסמונת( ומחפש "יד-העיתים בה הוא שרוי וחי, 'נטרפת' דעתו-וממבוכת

ישראל להמליך מלך ככל העמים שהוליד את המשל האלמותי הטרפת הראשונה ]לדעתי[ היא בקשתו של עם  .השלטון ותנווטו

  :""משל העצים

י ְׁשֶכם, -משל יותם שופטים ט : "ז ַוַיִגדּו ְליֹוָתם, ַויֵֶּלְך ַוַיֲעֹמד ְברֹאׁש ַהר ַלי ַבֲעלֵּ ְגִרִזים, ַוִיָשא קֹולֹו, ַוִיְקָרא; ַויֹאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו אֵּ

יֶכם, א   ינּו .ֹלִהיםְוִיְׁשַמע ֲאלֵּ יֶהם ֶמֶלְך; ַויֹאְמרּו ַלַזִית, מלוכה )ָמְלָכה( ָעלֵּ ִצים, ִלְמֹׁשַח ֲעלֵּ ט ַויֹאֶמר ָלֶהם, ַהַזִית,  .ח ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהעֵּ

ֹלִהים ַוֲאָנִׁשים; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ִדְׁשִני, ֲאֶׁשר-ֶהֳחַדְלִתי ֶאת ִצים-ִבי ְיַכְבדּו א  ֹ  .ָהעֵּ ָנהי ַוי ִצים, ַלְתאֵּ ינּו-ְלִכי :אְמרּו ָהעֵּ יא  .ַאְת, ָמְלִכי ָעלֵּ

ָנה, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת ִצים-ְתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ָמְתִקי, ְוֶאת-ַותֹאֶמר ָלֶהם, ַהְתאֵּ ִצים, ַלָגֶפן .ָהעֵּ ַאְת, מלוכי -ְלִכי :יב ַויֹאְמרּו ָהעֵּ

ינּו ֹלִהים ַוֲאָנִׁשים; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-יג ַותֹאֶמר ָלֶהם, ַהֶגֶפן, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת .)ָמְלִכי( ָעלֵּ ַח א  ִצים-ִתירֹוִׁשי, ַהְמַׂשמֵּ -יד ַויֹאְמרּו ָכל .ָהעֵּ

ִצים, ֶאל ְך ַאָתה, ְמָלְך :ָהָאָטד-ָהעֵּ ינּו-לֵּ ֶמת אַ -טו ַויֹאֶמר ָהָאָטד, ֶאל .ָעלֵּ ִצים, ִאם ֶבא  יֶכם, ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ָהעֵּ ֶתם ֹמְׁשִחים ֹאִתי ְלֶמֶלְך ֲעלֵּ

ׁש ִמן--ַאִין-ְוִאם א אֵּ צֵּ  " .ַאְרזֵּי ַהְלָבנֹון-ָהָאָטד, ְותֹאַכל ֶאת-תֵּ

האטד", אטד אינו ייחודי לעם ישראל שבעבר הרחוק וגרמניה סבלה -בעקבות המשל הנפלא הזה ניתן לכנות תסמונת זו "תסמונת

לאחרונה הצליחה ארה"ב להתנער מהאטד שלה שנבחר  -היטלר נבחר מרצון העם ולא בכוח  -רבות  1933-1945-ממנו ב

 (ניוון הייצור המקומי וריבוי הייבוא )בעיקר מסין ,"Make America Great Again" מהטרפת ששררה בה ואטדה הבטיח להם

. 

 .כן, גם לישראל יש את הטרפת שלה והיא לוקה בתסמונת האטד

 
 



 
 

 

 המפעל הציוני: .13

 
 

 

 בתי תפילה. 14
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 :למתקדמים. 16

שלמה זנד: "אך אם מקצוע ההיסטוריה מעולם לא היה מדע, ההיסטוריה היהודית דומה הרבה יותר לאסטרולוגיה מאשר 

 ".לאסטרונומיה

 ? האמנם -

מעשיי. אקח את כל פרי עמלי ]הטבע[ ברגע העכשווי  האדם; בהבנתם ובתפיסתם את-נשחק לרגע את אלוהים ונתעתע בבני

זמן[ אזרוק ל'סיר' ]כמקרונים[ ואתחיל לבשל, קרי, להריץ את הזמן. אזי, הסדר, הבהירות, ההגיוניות -]נקודת האפס במרחב חלל

יהפוך לדת,  ידי ייעלמו, או אז האסטרונומיה תהפוך לאסטרולוגיה, ההיסטוריה תהפוך לסיפורת, המדע-וההקשרים של מעשה

 .וודאות-והוודאות תהפוך לאי

 ? מה אמורים לעשות בני ובנות האדם כדי להתיר את המבוכה -

כרגע ]לאחר אלפי שנות מבוכה ועיון[ יש בידי האדם ]וכנראה חיות אחרות[ 'מחלץ פקקים' אחד והיא "הסימטריה" המאפשרת 

במהלך הזמן וכיצד ברא האל את בריאתו ויצר את יצירתו. כל  לנו למצוא חוקים ולהבין את הדרך בה מתארגנות מערכות הטבע

רגע הוא 'פרוסה' בקונוסים ]ראה ציורים[ והסימטריה מבטיחה לנו שכל תופעה ]אוסף נקודות מסויים בדיסקה[ כפופה למיגבלה 

[, כערך ]בכלכלה[, חוק ]"חוק" הוא כלל המקיים שימור של "משהוא" )כאנרגיה ]בפיזיקה -ידנו -אשר נכפה עליה וקרוי על

[, גם בהיסטוריה אמור להתגלות ערך קבוע כלשהוא המהווה ציר מרכזי לתופעה ושימורה ]אבל תחילה 37כחום ]בגוף האדם *

 . [... אנו עדיין רחוקים מזה ;חייבים להבין מה ניתן למדוד בהיסטוריה ולפי מה מתכווננת )מתומחרת( ההיסטוריה

 ? וג זהומי ה"מדע" העוסק בהבנות מס -

 "היא התחום העוסק בהבנה של כיצד מערכות מתארגנות במרוצת הזמן. תשאל "מורכבון ,[Complexity] "ה"מורכבות

[Complexman]  כן, רק התחום עדיין לא בשל להבנה, ניסוחיו וכלליו עדיין מעורפלים  -אם ההיסטוריה היא מדע ויאמר לך

ו יודעים עליו והוא שככל מדע גם ההיסטוריה כפופה למחזוריות בהביטיה השונים אבל דבר אחד אנ -יתר על המידה וב'חיתולים' 

)"אין חדש תחת השמש ומה שהיה הוא שיהיה"( דבר המלמד שקיים בהיסטוריה ציר מרכזי המניע ושולט על סיבוב המערכת בה 

 .מתקיימות סימטריות וחוקים

---- 

 .לעיתים זה יקח הרבה... זמןאני מאמין שגם "נפילת עץ ביער" מהדהד, אפילו ש *

 :הרוצה להעמיק יעיין בלינקים שהם ברמה סקירתית בלבד

 

h6g-https://www.youtube.com/watch?v=p41dwzC 

https://www.youtube.com/watch?v=UB2iYzKeej8 

https://www.youtube.com/watch?v=0LyXlfuwnGQ 
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 אסונם של הציונים האשכנזים -בנימין נתניהו 
 אסונם של הציונים המזרחים -אריה דרעי 

 
 במה דברים אמורים:

"בית יעקב לכו ונלכה" ]מ"ג ישעיהו ב ה; "ביל"ו"[ אמרו הציונים הראשונים, והוסיפו לכך, הבאים אחריהם,  -הציונות צמחה מהיהדות 

בניין, משכילים, שרים -אדמה, חיילים, פקידים, פועלי-את "הפיכת הפירמידה" אשר תאפשר קיום מדינה ריבונית ואשר בה יהיו עובדי

פינה" ונדבך ראשון לבניין הארץ אשר עליו יש להוסיף -קצרה 'המהפכה הציונית' אשר ראתה בתורה "אבןממשלה ... או ב-וראש

 נדבכים נוספים בעזרת המדע, האמנות והתרבות.
המקדש ראתה בתורה -כך נבנתה מדינת ישראל. אלא שהיהדות שטופחה והתפתחה במרוצת אלפיים שנה בגלות מיום חורבנם של בתי

 ין לנו אלא לפרשה ולא להוסיף לה. כ"ראה וקדש" וא

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp41dwzC-h6g%26fbclid%3DIwAR2VU2644feTf6iiG6dkhrAIF7IfghKuRbcmyjSPJr_f9-3CaL5DA0PNmxs&h=AT2U2eKsqV_Czie4E99gsvPnqf5u-X-1KV3q3EuNJqWZVzTvWiaLlEbpXJLWs7Zom6SIYHOCsGdaqREUdFcSCLOssvw-wA3FxqcfqOz6TwWRNutRhbERItIV9qikS08rbcYtJQXGKvbKljbC_BWb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2EcRVcG20BrnSYO7-oGwronmuKvtdy0OrHMLNEHj71sx_6KH8Gf8F6JNQG310tGs93HhLSJRs1DmZ1GQNIVBoekLCFQZODUJhOslVx-UYCTAh_G6bayImB2C-mn2kbYFVqY8N6nuDZWX9GUVPg_iOIdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp41dwzC-h6g%26fbclid%3DIwAR2VU2644feTf6iiG6dkhrAIF7IfghKuRbcmyjSPJr_f9-3CaL5DA0PNmxs&h=AT2U2eKsqV_Czie4E99gsvPnqf5u-X-1KV3q3EuNJqWZVzTvWiaLlEbpXJLWs7Zom6SIYHOCsGdaqREUdFcSCLOssvw-wA3FxqcfqOz6TwWRNutRhbERItIV9qikS08rbcYtJQXGKvbKljbC_BWb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2EcRVcG20BrnSYO7-oGwronmuKvtdy0OrHMLNEHj71sx_6KH8Gf8F6JNQG310tGs93HhLSJRs1DmZ1GQNIVBoekLCFQZODUJhOslVx-UYCTAh_G6bayImB2C-mn2kbYFVqY8N6nuDZWX9GUVPg_iOIdA
https://www.youtube.com/watch?v=UB2iYzKeej8&fbclid=IwAR0sxIi_qmzi5aJw1v5EMy3hwn0UtGRSEFW7io3hNov0i7CJpuhSgKHW7jc
https://www.youtube.com/watch?v=UB2iYzKeej8&fbclid=IwAR0sxIi_qmzi5aJw1v5EMy3hwn0UtGRSEFW7io3hNov0i7CJpuhSgKHW7jc
https://www.youtube.com/watch?v=0LyXlfuwnGQ&fbclid=IwAR2yyp7Ab4XOKi6kgEUv2IAH_XpSMgYpCi-kG8dHo3yINm7W7MRVVOV92mo
https://www.youtube.com/watch?v=0LyXlfuwnGQ&fbclid=IwAR2yyp7Ab4XOKi6kgEUv2IAH_XpSMgYpCi-kG8dHo3yINm7W7MRVVOV92mo
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9974767?fbclid=IwAR1lGoi37z8N5CvIb2ohAhrxcDg6E89VuN4pAbXva-W40ogczGtutomsN9w
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9974767?fbclid=IwAR1lGoi37z8N5CvIb2ohAhrxcDg6E89VuN4pAbXva-W40ogczGtutomsN9w
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4420234634703697&set=pcb.4420372358023258&__cft__%5b0%5d=AZVJ8ztiwb1JMDaC3GO-5KgoXFYESCr-6RJwHyExZD8PICFToDsLbgUrsONHhDfx7ghTddroJlamu9V7L-1vAAGxlCtdCuPnKbJYLJ9gZW5cB1-wq7mQXYoF16QLO_Gacko&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4420234634703697&set=pcb.4420372358023258&__cft__%5b0%5d=AZVJ8ztiwb1JMDaC3GO-5KgoXFYESCr-6RJwHyExZD8PICFToDsLbgUrsONHhDfx7ghTddroJlamu9V7L-1vAAGxlCtdCuPnKbJYLJ9gZW5cB1-wq7mQXYoF16QLO_Gacko&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4420234634703697&set=pcb.4420372358023258&__cft__[0]=AZVJ8ztiwb1JMDaC3GO-5KgoXFYESCr-6RJwHyExZD8PICFToDsLbgUrsONHhDfx7ghTddroJlamu9V7L-1vAAGxlCtdCuPnKbJYLJ9gZW5cB1-wq7mQXYoF16QLO_Gacko&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4420234894703671&set=pcb.4420372358023258&__cft__[0]=AZVJ8ztiwb1JMDaC3GO-5KgoXFYESCr-6RJwHyExZD8PICFToDsLbgUrsONHhDfx7ghTddroJlamu9V7L-1vAAGxlCtdCuPnKbJYLJ9gZW5cB1-wq7mQXYoF16QLO_Gacko&__tn__=*bH-R


 

 :-אלה ש
לחיים, לוקה בשני פגמים יסודיים -התורה, שכנראה הייתה מתקדמת לזמנה אם במקוריותה ואם בהסתמכותה על גדולים ממנה, כמדריך

מתמטיקה[; ]יש כנראה יותר[ אשר אינם מאפשרים התפתחות לאומית ואישית כאחד. הראשון והחשוב יותר הוא מושג 'המיספר'* ]

 מהותו, תפקידו וערכו בהבנת המציאות ושליטה בה והשני הוא 'המחיר'** ]כלכלה[.
אומות עולם והובילה להתבדלותה של -האל לאדם, מנע מהיהדות אפשרות להתקדמות כשאר-עיוורון זה בתורה, וראייתה כקדושה ודבר

 העדה משאר העמים.

 
 'נס':

ס האירופאי, המהפכה הצרפתית, האמריקאית והרוסית התרחשה גם המהפכה הציונית בעקבות המהפכות החברתיות, בעיקר הרנסנ

 והשתחררנו מהעוורון התודעתי שכפתה עלינו מסורת אבותנו לגלגוליה השונים.
ושגשוגו של האדם החופשי החי בה  -היא מדינת ישראל  -התבונה שפיתח האדם לבניית המדינה -ביכולתנו היום להשתמש בכל כלי

 מדינה דמוקרטית.שהיא 

 

 אסון:
דמוקרטי ]ס"ד, -דתי ]האורתודוקסי[ עלה לשלטון במקום הזרם הסוציאל-חל "מהפך" בחברה הישראלית, הזרם הלאומני 1977-ב

החילוני; אפילו אין מונחים מתאימים בעברית לתרגם את הביטוי ס"ד[ תחילה בלט הצד הלאומני ועם עליית נתניהו גברה אחיזתו של 

 הצד הדתי.
 ב"הם שכחו מה זה להיות יהודים" קנה נתניהו את לב חסידיו.

 
 והנה הלכה המהפכה הציונית.

 

 ---כ 
* "המספר" ]כל מספר הוא יחס[ הוא המאפשר הבנת תהליכים המתרחשים בייקום, ההבנה מה לספור היא תנאי הכרחי להבנה כלשהיא 

 המאפשרת ל'הזיז' עולם.את עצמך ואת סביבתך. העדשה ]כ'מוט' הארכימדי[ היא 
לא מקרה הוא ששפינוזה, מלטש עדשות במקצועו, הוחרם ]בשל דעותיו ולא פרנסתו[. עדשה היא האמא והאבא של הטלסקופ 

 והמיקרוסקופ, הראשון איפשר את ביסוס המהפכה הקופרניקאית והשני איפשר את המהפכה הרפואית.
וקה ושירות(, כשאתה קורא בתורה אתה מבין שמישהוא היה עיוור לכלכלה בכלל ** "המחיר" הוא היחס בין המודד )כסף( לנמדד )תפ

ולכלכת יהודה וישראל בפרט. כל אימת שהמערכת כשלה )מאינפלציות מרובות שרוששו את העם( הרי העם סרח ולא שעה לדבר 

 השם.
 גם אסון מירון היה בידי שמיים ]כדברי אריה דרעי[.
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 אלוהות כלכלה ופיזיקה

ֹלִהים"]פרק כח[:  איוב ִבין ַדְרָכּה ]של החכמה, ב"ת[; ְוהּוא, ָיַדע ֶאת]כג[ א  -ָהָאֶרץ ַיִביט; ַתַחת ָכל-הּוא, ִלְקצֹות-]כד[ ִכי  .ְמקֹוָמּה-, הֵּ

  " ַהָשַמִים ִיְרֶאה. ]את האנטרופיה, ב"ת[

 

 " "מה שהתיאוריה הקוונטית למעשה אומרת הוא שדברים מיוחדים קורים כאשר יש אינטראקציה" רובלי

 : "כלכלה היא פיזיקה עם תמחיר או פיזיקה היא כלכלה ללא תמחיר" ריתמ

 

עסקה לכלכלנים כאינטראקציה לפיזיקאים, ההבדל הוא ברמות האגרגציה, אבל עקרונית אין הבדל בין אינטראקציה של פוטון  

ייצג הכסף )אנרגיה, ואלקטרון או עסקה בין שני אנשים. השאלה המתבקשת מה הוא ה'כסף' של הטבע בפיזיקה או מה מ

 זמן ?( בכלכלה. -אנטרופיה, יח' חלל

אכן יש הבדל בין "עצמים" ]אפילו שלטענתו גם בהם יש שינויים[ לבין "יחסים" כ'זמן' בפיזיקה או 'מחיר' בכלכלה. כפי 

כלנו לא אומן שאיינשטיין הראה את הצורך בניכוי הזמן בתורת היחסות כך הראה ארווינג פישר את הצורך בניכוי המחיר. ש

גם פונקציית המחיר )עדיין( לכלכל עצמו בדינמיקה של "יחסים" אפילו שהם השולטים בעולם; כי העולם רציף ותפיסתנו בדידה. 

מה שחסר כדי להראות שאיינשטיין וחבריו לדעה   .'קורסת' כמשוואת שרדינגר ועד שאין עסקה אין מחיר אלא הסתברות למחיר

יות של העולם הוא לא אינטראקציות ועסקות למיניהן אלא אמצעי מכני ]כמיקרוסקופ או טלסקופ[ צודקים ביחס לדטרמיניסט

 .שיבאר ויראה את ה'יחידים' לפני המפגשים; אולי ההולוגרמות הן המפתח

---- 
 [איך מתגברים על האנטרופיה ]נטיית החומר להתפרק ולהתפזר במרחב זמן

 .נשאר והגוף מוחלף DNA-הדורות. הבארכיטקטורה אלוהית; לידה ומוות לכל 

 .בארכיטקטורה אנושית; פינוי ובינוי, יסודות הארכיטקטורה נשארים והבניין חדש
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 "שטויות"

אבל הם שטויות" זועקת הכותרת, אני מציע לכותב משפט זה לבחון את המודל  -הכלכלה מלאה ברעיונות שכולם יודעים שהם נכונים "

 ."ולומר היכן ה"שטויותattractor Tamari סיסי לכלכלה בשם הב

 

נכון, הוא מורכב, מסובך ויסודי ונשען על תורת הכאוס שבסיסה מטוטלות ]כשלמעשה כל יצרן מתווך וצרכן הן מטוטלות בקצוות 

 .[המבנה הפרקטלי

 
הקופרניקוס וקיינס הוא הגלילאו אבל המונח "שטויות" הוא שנה; אדם סמית הוא  300נכון, בהשוואה לפיזיקאים הכלכלה בפיגור של 

 .שטות בפני עצמה

 

 .חוק גרשם הוא החוק היסודי בכלכלה כשם שכוח הכובד מרכזי בפיזיקה
 

 .זה שעדיין אנו לא שולטים במנגנון הכלכלי אינו אומר שאיננו בכיוון הנכון

--- 

מעוניין לדעת במה מדובר בתמצית: כל עוד הפרמטרים מאוזנים ]הדפסת כסף ביחס לתפוקה[ הכלכלה 'משוטטת' במישורים וחיזוי ל

אפשרי ]מרחבים לנאריים[ ברגע שמופר האיזון )בדרך כלל הדפסת כסף עודפת( הכלכלה עוברת ל'שוטט' בקונוסים )ה'אוזניים'( 

 .תי אפשרילינאריים[ וחיזוי הוא בל-]מרחבים לא
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