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בימים שלאחר קטסטרופת הצונאמי של סוף 
דצמבר 2004 אפשר היה למצוא בעיתון 
הימני 'הארץ' (תמרה טראובמן, 31.12.04, 
 wsws עמ' 6א) ובאתר האינטרנט השמאלני
אותם  את   ,(3.1.2005 סיימונדס,  (פיטר 
דברים בדיוק: היתה התרעה לפחות שעה לפני 
המכה הראשונה; מי שקיבל את ההתרעה 
לא ידע למי להעביר אותה; במקומות אליהם 
לעשות. מה  ידעו  לא  ההתרעה,  הגיעה 
אסון  הזו?  מהידיעה  ללמוד  אפשר  ומה 
הצונאמי לא היה "רק" עשרות אלפי הרוגים 
ומליוני חסרי בית, ולא "רק" מגפות ותשתיות 
הרוסות שמי יודע כמה זמן יקח לשקמן, אלא 
עוד מסמר בארון המתים של האפשרות 
ליצור סדר עולמי חדש, כזה המקדש קודם 
כל את החיים, לא משנה מה צבע העור וסוג 

העיניים של מי שחי אותם.

 ¯˙‡· ÌÈÏ‡Ó˘‰ Ì‚Â ßı¯‡‰ß· ÌÈÈÓÈ‰ Ì‚
 ‰ÊÎ ÔÂÒ‡˘ Â·˙Î ¨ÌÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ Ï˘ ÈÓÏÂÚ‰
 Ì˘ ∫Ë˜˘‰ ÒÂÈÈ˜Â‡· ˘Á¯˙‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï
 ‰‡¯˙‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ  ̆˙Â¯˘Ú ‰ÓÎ ¯·Î ˙ÏÚÂÙ
 ÈÎ ø‰ÓÏ Æ∑\≤¥ ¨˙ÓÎÁÂ˙Ó ¨˙ÂÂ˜Ó ¨˙ÏÏÎÂ˘Ó
 Ì¯‚Â ‰˜ÒÏ‡ ÈÙÂÁ· ÈÓ‡Â  ̂Ï‚ Ú‚Ù ±π∂¥ ˙˘·

ÆÌ„‡ È· ±∞∞ ÆÆÆÏ  ̆Ì˙ÂÓÏ

הסנסציה של הסיסמוגרפיה

 È̈Ó‡Âˆ‰  ˙‡  ‰‡È·‰˘  Â̈Ê‰  ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯
 ˙ÂÁÂÏ È˘˘ ÍÂ˙ ¨Ó¢˜ ±∞∞∞ Í¯Â‡Ï ‰˘Á¯˙‰
≠Î Ï˘ ¯ÂÚ˘· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯˙Ó ÌÈÈÂË˜Ë

 ÌÈÈÂË˜Ë‰ ˙ÂÁÂÏ‰ ¨‰‡ÂÂ˘‰ Ì˘Ï© ¯ËÓ ≤∞
≠È¯ÂÒ‰≠Ú˜˘‰ß  Â˙Â„ÏÈ  ¯Â·È‚  ˙‡  Â¯ˆÈ˘

 ¯ÂÚ˘· ‰˘ ÏÎ· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯˙Ó ß̈È˜È¯Ù‡
 Â„„Ó ÌÈÁÓÂÓ‰ Æ®„·Ï· „Á‡ ¯ËÓÈËÒÎ Ï˘
 ÂÏÈ‡Î ß̈∏Æπß© ÌÂ˙Ò‰Â ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯ËÎÈ¯ ÌÏÂÒ·
 Ì‚̄ ˙Ï ÂÚ„È Ì‚ Ï·‡ ¨®Â‰˘Ó ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ê˘
 ‰ÏÈ·˜Ó ÚÂ¯‡‰ ˙ÓˆÂÚ ∫‡·‰ Û¯ÂËÓ‰ ÔÂ˙Ï

 ÂÊ ÂÓÎ ÌÂË‡ ˙ÂˆˆÙ ®ÛÏ‡ ÌÈ¯˘Ú© ≤∞¨∞∞∞≠Ï
ÆÈ˙·Â‰‡ ‰ÓÈ˘Â¯È‰ ÏÚ ÂÓÊ· ‰ÏËÂ‰˘

 Ï˘Â ßı¯‡‰ß· ÔÓ·Â‡¯Ë Ï˘ ÌÈ·˜Â‰ Ì‰È¯·„
 ÔÓ  ÂÎÈ˘ÓÈÂ  ÂÚÏ·  wsws  ¯˙‡·  Ò„ÂÓÈÈÒ
 ÈËÒÈÏÂÈˆÒÒ‰ ÏÏÓ‰ ÈÏ‚ ˙Á˙ ÚÏ·‰Ï Ì˙Ò‰

 Æ˙È¯„ÂÓ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰
 ÌÈÏ‡¯˘È  È˘  ¨‰„ÏÈ  ¨ÚÂ‚ÈÙ  ¨ÔÂÒ‡  ¨‰Â‡˙
 ¨˜ÂÁ¯‰  Á¯ÊÓ·  ÌÈ‚Â¯‰  ±µ∞¨∞∞∞  „̈ÏÈ‡˙·
 ‡È‰  ˙Á‡  ¨Ô˘È  ‰Ï˘ÓÓ  ˘‡¯  ¨˘„Á  ¯ÂÈÏÓ
 ‰ÎÈ¯  ̂‡È‰ ¨‡È‰ ÔÎ ‰Ó˘Î ÆÌÈÂÓ‰‰ ˙¯Â˘˜˙Ï
 ¨˙Â¯˜Ò‰  ˙ˆÏÙÓ  ¨˙ˆÏÙÓ‰  ˙‡  ÚÈ·˘‰Ï
 ÌÈÈ¯„ÂÓ‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÎ ÈÏÂ‡ Æ˙Â˘‚̄ ‰ ¨˙ÂˆÈˆÓ‰
 ÌÈ·‰Â‡ ÍÎ ÏÎ ÂÁ‡  ̆ÂÓÎ ¢ÌÈ¯ÎÂÓ¢ ¨ÌÈ¯ÂÙ‡
 ÌÈÈÁ‰  ÈÎ  ÈÏÂ‡  Í̈¯ÂˆÏ  ‡Ï˘Â  Í¯ÂˆÏ  „È‚‰Ï
 ˘‚̄ ˙‰Ï ¯˙ÂÈ Ï  ̃˙Ó‡· È¯‰ ÈÎ ÆÈÏÂ‡ ¨ÌÈÈ˙¯‚˘
 ÔË˜‰ ˘Â‚È¯Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÂÏÏ‰ ˙ÂÈˆÒÒ‰ ÏÎÓ
 ¨ÚÂÙÂ‡ ˙˜ÂÊÁ˙ ¨Á¯Ù ÍÏ ‰˘ÂÚ˘ ÈÓÈËÈ‡‰Â
 ‰È‚  Â‡  ‰„ÏÈ  Ï˘  ¯ÂÙÈÒ  ¨̄ ‡ÂÈ·  ‰ÚÈ˜˘
 ÌÚ ˘È ÛÂÒ ÛÂÒÂ Â̈‡  ̄¢ÌÏÂÂÂÂÎ¢  ̆Ì‚ ‰Ó Æ‰¯ËÈ‚·

Æ¢°°°°ÔÓÊ‰ ÏÚ Ï·Á øøø˙È‡¯¢ Æ‰Ó ÏÚÂ ¯·„Ï ÈÓ
≠ÌÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ≠ÌÈËÒÈÓÂ‰Î Â̈Ï ¨˙¯Á‡ Â‡ ÍÎ

 ÔÈ‡  ®ÌÈËÒÈÓÈÒÙÂ‡  ÂÏÈÙ‡Â©  ÌÈÈËÒÈÓÈËÙÂ‡

"מעשי ידי טובעים בים..."
פוליטיקה של אסונות טבע במערב ובמזרח

 אודי מנור

עוצמת הארוע מקבילה 

ל�20,000 (עשרים אלף) 

פצצות אטום כמו זו שהוטלה 

בזמנו על הירושימה אהובתי....
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 ‡Ï  ‡È‰  ‰È„‚¯Ë‰  Æ·È˘˜‰Ï  ‡Ï‡  ‰¯È¯·
 ‡Ï ‰ÓÏ¢ Ǣ ˘È‰ ÏÎ˘‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˙ÂÓ„Ê‰
 ¨Ò„ÂÓÈÈÒÂ ÔÓ·Â‡¯Ë ÌÈÏ‡Â˘ ¢ø‰Ú¯˙‰ ‰˙È‰
 ¨‰˙È‰ Ì‡Â¢ ∫˙ÂÁÙ ‡Ï ˙·˜Â ‰Ï‡˘ ÌÈÙÈÒÂÓÂ

¢øÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ ‰Ó

אז למה לא היתה התרעה?

 Ë˜˘‰ ÒÂÈÈ˜Â‡· Ì˜Â‰  ̆‚ÂÒ‰Ó ‰Ú¯˙‰ ˙Î¯ÚÓ
 ˙ÂÈ„Ó‰ ±± ÍÂ˙Ó ÆÈ„Â‰‰ ÒÂÈÈ˜Â‡· ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï
 ≠ ÌÈÈ˙˘ ˜¯ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ÈÓ‡Âˆ‰ ÔÂÒ‡· ÂÚ‚Ù˘
 ÏÎ·  ̆˙Î¯ÚÓÏ ˙Â¯·ÂÁÓ ≠ ‰ÈÊÂ„È‡Â „ÏÈ‡˙
 ÌÈ‡Ï‚ Ï  ̆‰¯Â  ̆øß̇ Î¯ÚÓ‰ß ÂÊ ‰ÓÂ Æ˙ÓÈÈ  ̃˙‡Ê
 ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ Â̈ÏÂÎ ÒÂÈÈ˜Â‡· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈ˘ÈÈÁÂ

 Ǣ ˜ÁÓ ˙ÂÁ  ̇ÌÚ ÚÂ·  ̃¯˘˜
 ÆÂÊÎ  ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï ·Èˆ˜˙ ÍÈ¯ˆ  ≠  Ô·ÂÓÎ
 Í¯Ú·© ¯ÏÂ„ ≤∞¨∞∞∞≠Ï µ∞∞∞ ÔÈ· ‰ÏÂÚ Ô˘ÈÈÁ

 ¨®ÊÂ‡‰ËÙ· ÌÏ  ̆¯È  ̃ÏÚ ‰ÓÊ‡ÏÙ ˙ÈÈÊÈÂÏË ÂÓÎ
 ÌÈÓÊÓÊÂ  ÌÈ‚ˆÂ  ÌÈ˘ÈÈÁ Ï˘ ‰ÓÏ˘ ˙Î¯ÚÓÂ
 ÏÎ ˙‡ ÈÚ„Ó≠ÈÏÂÈˆ  ̄ÔÙÂ‡· ‰ÒÎ˙  ̆˙ÂÚ¯˙‰Â
 ÔÂÈÏÓ ±µ∞ ÏÎ‰ ÍÒ· ‰ÏÂÚ È̈„Â‰‰ ÒÂÈÈ˜Â‡‰
 ˙Â̄ Â˜Ó È  ̆‰‰ ≠ ˙‡Ê ÏÎ· Ï·‡ ¨ËÚÓ ‡Ï Ǣ ÏÂ„
 ¯ÂÊÁÓ ÏÚ ßÔÈ·ÂË ÒÓß ≠ „Á‡‰ ∫ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÔÂÓÈÓ
 ÊÂÁ‡‰ ˙ÈÂÈÏÓ Ï  ̆¯ÂÚ˘· ÌÏÂÚ· ÔÂ‰‰ ˙ÂÚÂ˙
 ‰Ù˜˙˘ ‰‚Â˙‰ ˙‡ ÏˆÏ Ô˙È ÆÔÈÚ‰ Í¯ÂˆÏ
 ÍÂ  ̇‰ÊÎ ÌÂÎÒ ÒÈÈ‚ÏÂ ÔÂÒ‡‰ ÁÎÂÏ ‰ÙÂ¯È‡ ˙‡
 ÌÈÓÂˆÚ‰ ÌÈÁÂÂ¯‰ Ï˘ ÈÂÒÈÓ ≠ È˘‰ Æ˙Â˜„ µ
 ‰ÏÂÊ ‰„Â·Ú ÏÚ ÌÈÈÓÂ‡Ï≠Ò¯Ë ÌÈ„È‚‡  ̇Â˘Ú˘

Æ˜ÂÁ¯‰ Á¯ÊÓ· ÈÓ‡Âˆ‰Ó ÂÚ‚Ù  ̆ÈÓ Ï˘
 Æ˙ÂÈÚ·‰ ÏÎ ˙‡ ¯Â˙Ù˙ ‡Ï ÌÓ‡ ÂÊÎ ˙Î¯ÚÓ

 ÏÎ ‡ÏÂ ÈÓ‡ÂˆÏ ‰‡È·Ó ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ÏÎ ‡Ï
 ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÏÈ·˘· Ï·‡ È̈Ó‡Âˆ ‡Â‰ ÏÂ„‚ Ï‚
 ‰„ÈÓ· „ÈÈËˆ‰Ï ‡Ï‡ ‰¯È¯· ÔÈ‡ ‰¯ÏÂÎÏ ¯ Œ·Œ„
 ÌÈÂ˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó È̈Ú„Ó ÈÓˆÚ ÔÂÁË· Ï  ̆‰Â‚‰
≠ËÒÂÙ  ˜ÙÒ¢  Ï˘  Ô„ÈÚ·˘  ÔÂÁË·  ¨ÌÈ¯È·Ò
 ¯·Î ¢Á¯ÊÓ‰ ˙ÓÎÁ¢ ¯Á‡ ‰ÈÈ‰Â ¢ÈËÒÈ¯„ÂÓ
 È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘‰ ˙Ó¯· ˙ÂÁÙÏ Â̈ÈÏÚ Â¯˙ÈÂ ÔÓÊÓ
 ‡Ï „Á‡ Û‡ ¨ÌÊÈ¯„ÂÓ≠ËÒÂÙ ‡Ï Â‡ ÔÎ È¯‰˘©
 ˙ÂÈ‚ÓÂ ˙Â‚̄ ‡Ó‰ ˙ÂÈÚ„Ó ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÚ ¯˙ÂÂÈ

Æ®˙È˙ÙÂ‡‰ ˙Â˜ÙÒ· ˜ÈÊÁÓ  ̆ÈÓ ÈÈÁ ÏÚ

ואם היתה התרעה � מה היו עושים איתה?

 Ì˘·  È„Â‰  ÔÚ„Ó  Â¯Ó‡Ó·  ËËˆÓ  Ò„ÂÓÈÈÒ
 Ì‡  Ì‚¢  ∫ÍÎ  ¯Ó‡˘  ‡‰ÓÈÒ‡¯‡  Ì‡„„Â¯
 ‰˘ÂÚ ‰È‰ ‰Ó ¨ÌÈÈ˙Ú˘ Ï˘ ‰Ú¯˙‰ ÂÏ ‰˙È‰
 ‰È‰ ÈÓ øÈÓÏ ¯˘˜˙Ó ‰È‰ ÈÓ øÈ„Â‰‰ Ï˘ÓÓ‰
≠Â˙ÈÈ‰˙ ˙‡ ¢ø‰‡Ï‰ ¯Â·Ú˙ ‰Ú¯˙‰‰˘ ‚‡Â„
 ‰ÓÎ ÈÙÏ˘ ÍÎ ÏÚ ‡‰ÓÈÒ‡¯‡ ÒÒ·Ó ÂÈ̇ Â˜ÙÒ
 ˙È„Ó ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ‰Ò¯‰ ÔÂÏ˜Èˆ ˙ÙÂÒ ¨ÌÈ˘
 Ï·È˜ Ì„Â˜ ÌÈÈÓÂÈ˘ ˙Â̄ ÓÏ¢ Â̈„Â‰·˘ ‡ÒÒÈ¯Â‡
 ÂÏÎÈ Ì‰ Ì‡‰ ø‰˘Ú ‰ÓÂ Æ‰Ú¯˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ
 Â˘Ú ‡Ï Ì‰˘ ‰Ó ˙‡ ÌÈÈ˙Ú˘· ÌÚÙ‰ ˙Â˘ÚÏ
 ‡ÒÒÈ¯Â‡ Ï  ̆ÂÈ¯·„  ̆‰ÓÂ„ Æ¢øÌÈÈÓÂÈ· ÔÎÏ Ì„Â˜
 ÈÎ¯ˆÓ ÆÚÂÈÒ‰ ÔÂ‚̄ ‡Ï ¨‡·‰ ·Ï˘Ï Ì‚ ÌÈÂÎ
 È„¯‡ÈÏÈÓ Ï  ̆ÈÂÂ˘· ®˙ÂÈ̇ ˘  ̇¨‰‡ÂÙ  ̄ Ô̈ÂÊÓ© ÚÂÈÒ
 ¢·¯ÚÓ‰¢  ˙¯ÂÒÓ  ·ËÈÓÎ  ÌÈÙÒ‡‰  ¨ÌÈ¯ÏÂ„‰
 ÈÂ„ÚÂÓÂ  ÊÈËÈ¯·ÏÒ ¨‰˜„ˆ ÈÂ‚̄ ‡  ¨˙ÂÏ˘ÓÓ©
 ÏÚÂÙÎ ¢̈Ú˜˙‰Ï¢ ÌÈÏÂÏÚ ®ÔÈÚÏ ÌÈÓ˙¯ Ï‚̄ Â„Î
 ˙Â˙ÈÁ˘ Ï˘ Ì˙Ò Â‡ ˙È˙˘˙ ¯„Ú‰ Ï˘ ‡ˆÂÈ
 ÌÏÂÚ‰ß ˙‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÚ·‰ Æ˙ÈÓÂ˜Ó

Æ‰˜È¯Ù‡ Ú¢ÚÂ ¨ÌÈ¯Â˘Ú ‰ÓÎ ¯·Î ßÈ˘ÈÏ˘‰
 ·È·ÒÓ¢˘ ÔÂÎ ‰Ê ÆÌ˘‡ ¢·¯ÚÓ‰¢ ˜¯ ‡Ï Ê‡
 ¨‰ÈÙÂÈ˙‡ ¨‰ÈÏÓÂÒ ˙‡ ˘È È„Â‰‰ ÒÂÈÈ˜Â‡Ï
 ˙‡ Ë˜˘‰ ÒÂÈÈ˜Â‡Ï ·È·ÒÓÂ ÆÆÆÂ„Â‰Â ÔËÒÈ˜Ù
 Ì¯Â‚˘ ‰Ó ¨¢„ÏÈÊ ÂÈÂ ‰„˜ ¨˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡
 ‰ÈÈÈ‡Â¯ÓÓ „Á‡© Â˜¯Ó Ï‡ÂÓ˘ ¯¢„‰ ˙Ú„Ï
 Æ¢Ú·Ë‰ ˙ÂÂÒ‡ Ï  ̆‰˜ÈËÈÏÂÙ¢Ï ®ÔÓ·Â‡¯Ë Ï˘
 ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ˙Â¯Á‡ ¢˙Â˜ÈËÈÏÂÙ¢ ÂÓÎ Í‡
 ÂÊ‰ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ ˙‡ Ì‚ ÒÂÙ˙ÏÂ ˙ÂÒÏ Ô˙È
 ‰˙Â‡ ‡ÂÏÎÏ ‡Ï Ì‡ ‰È˜Ê ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ‰È¯˜·

 ÆÔÈËÂÏÁÏ
 Û„Â¯ ·¯ÚÓ ∫ÌÈ˜ÏÁ È˘ ˘È ÂÊ‰ ‰‡ÂÂ˘ÓÏ Ê‡
 Ú·Â‰ ˙Â‡„Â‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ˘„˜Ó‰ Á¯ÊÓÂ Úˆ·
 ˙Â¯ÓÏ ¨¢ÏÎ Ì„Â˜¢ ·Â˙ÎÏ ÌÚË ÔÈ‡ ÆÚ·Ë‰Ó
 Ì„Â˜¢ ÆÔÈÈÂˆÓ ¯„˙Ò‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‰Ê ˙È¯ÂË¯˘
 ¢˘ÏÁ‰ Á¯ÊÓ‰ ˙‡ ÏˆÏ ˜ÈÒÙÈ ·¯ÚÓ‰˘ ÏÎ
 ÌÚ  ˜ÈÒÙÈ  Á¯ÊÓ‰˘  ÏÎ  Ì„Â˜¢  ÔÈÙÈÏÁÏ  Â‡
 È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ Æ¢ÆÆÆ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ¯ÒÂÁÂ ˙Â˘È„‡‰

כי הרי באמת קל יותר 

להתרגש מכל הסנסציות 

הללו בהשוואה לריגוש הקטן 

והאינטימי שעושה לך פרח, 

תחזוקת אופנוע, שקיעה 

בינואר, סיפור של ילדה 

או נגינה בגיטרה. מה גם 

ש"כוווולם" ראו, וסוף סוף 

יש עם מי לדבר ועל מה. 

"ראית??? חבל על הזמן!!!!".

לא כל רעידת אדמה מביאה 

לצונאמי ולא כל גל גדול הוא 

צונאמי, אבל בשביל להבחין 

בין ֶדבֶר לכולרה אין ברירה 

אלא להצטייד במידה הגונה 

של בטחון עצמי מדעי, מבוסס 

על נתונים סבירים...
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 ‡È‰ Ì„‡ ÈÈÁ ˙ÁË·‰ ˙ÓÈ˘Ó ÆÌÈÈÁ ÌÈ˘‡
 Í‡ Æ·ÏÂ˘Ó ıÓ‡Ó ˙˘¯Â„‰ ˙Î·ÂÒÓ ‰ÏÂÚÙ
 ÏÂÎÈ ¢·¯ÚÓ‰¢˘ „ÂÚ· ÆÏ„·‰ ˘È ÔÙÂ‡ ÏÎ·

 ‰ÁÈÊ ˙ÂÏÚ· ‰  ̆ÍÂ  ̇‰‡¯˙‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï
 ·‡ÂÎÂ ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰˙Ï ¢Á¯ÊÓ‰¢ ˘¯„ Â̈˙ÈÁ·Ó

 ÆÌÈÎ¯Ú ÈÂÈ  ̆Ï  ̆„‡Ó
 ÌˆÓˆÏ ¢Á¯ÊÓ‰¢ ˘¯„ Â˙Â‡ ÈÊÎ¯Ó‰ Í¯Ú‰ ‰ÓÂ
 ˙È˙¯ÂÒÓ‰ ‰È˙Ù‡‰ ˙‡ øÔÈËÂÏÁÏ ÏË·Ï ‡Ï Ì‡
 ÂÊ‰ ‰ÈÈÏ˘‡‰ Æ¢‰ÂÂ¯È¢ ‰˙Â‡ ¨˙Â‡ÈˆÓÏ ÂÏ˘
 ¢ÌÈÈ·¯ÚÓ¢  ÈÙÏ‡  ˙Â¯˘ÚÏ  ÍÎ  ÏÎ  ˙ÓÒÂ˜
 ˙ÂÈÁÏ  „ˆÈÎ  ¢ÌÈÈÁ¯ÊÓ‰Ó¢  „ÂÓÏÏ ÌÈÎÏÂ‰˘
 ÏÎ˘ ÈÏ· ¨ÔÓÂÈ ÈÏ· ¨ÔÂÚ˘ ÈÏ· ¨ıÁÏ ÈÏ· ¨ÔÂÎ
 ¢Á¯ÊÓ¢· ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯˘ È‡˙·Â© ÔÂ·˘Á ÈÏ·Â
 ÏÂ‚˘Ï ¨˙ÂÈÁÏ ‰È‰È ¯˘Ù‡ ˙Ó‡·  ̆ÍÎ ˙¯Ó˘

Æ®ÔÂ·˘Á ÈÏ· Ì  ̆ÛÈÒ‰ÏÂ

בזכות השבתה של התבונה האנושית לזירה

 ¢·¯ÚÓ‰¢ ÏÚ Ô‡Î Ì‚ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÏÒ˜Â„¯Ù ÔÙÂ‡·
 ÔÓ·Â‡¯Ë Ï˘ ‰È¯·„ ÁÂ¯ ÔÎÏÂ Æ‰„ÓÚ ËÂ˜Ï
 ¯·„·  Ò„ÂÓÈÈÒ  Ï˘  ÌÈ·˜Â‰  ÂÈ¯·„  ÂÓÎ
 ¨¢·¯ÚÓ‰¢ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ∫‰ÏÂÙÎ ‡È‰ ¢·¯ÚÓ‰¢ Ï˘ Â˙Î‡ÏÓ ÆÌÈÂÎ
 ‰ˆÈÓ‡ ‰ÊÈÁ‡ È„Î ÍÂ  ̇‰Ú¯˙‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰

ÆÈ¯„ÂÓ‰ ·¯ÚÓ‰ Ï  ̆ÌÈÂÎÓ‰ ÌÈÎ¯Ú·
 ÈÏ ÔÈ‡ ¨ÌÈ·¯ Ï˘ ÌÓÚÊ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‡ Ì‡ Ì‚
 ˙Â̄ È̇ Ò ˙‡ÏÓÂ ‰ÎÂ̄ ‡ ‰¯Â  ̆ÒÈÎ‰Ï ‡Ï‡ ‰¯È¯·
 Ï  ̆ÂÈÙÎ ˙Á  ̇ÂÏ‡ ÌÈÈÒÁÈÂ ÌÈÈÓÈ„ ÌÈÎ¯Ú Ï˘
 ‡Ï Æ‰Â·˙ ∫̇ È¯·Ú· Â‡ ªÌÊÈÏÂÈˆ¯ ∫„Á‡ ‚˘ÂÓ
 ÔÓ·Â‡¯Ë ÂÓÎ ÌÈÂ˘ ÌÈ ̆‡ ¯˘‡Î˘ Ô̈ÎÏ ‡ÏÙ
 ÌÈ·ÈÈÂÁÓ Ì‰  ̆ÍÂ  ̇ÔÈÚ Â˙Â‡Ï Â˘¯„ Ò„ÂÓÈÈÒÂ
 ˙Â˜È¯ ˙ÂÈÙÂÒÂÏÈÙ Â‡ ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â‡ÒÓÈÒÏ ‡Ï
 ÁÂ̄ · ¨ÌÈ¯·„ Ì˙Â‡ ˙‡ Â·˙Î Ì‰ ¨̄ ˘È ÏÎ˘Ï ‡Ï‡

 Ï˘ ÌÈÁÂÓ· Æ˙Â‰Ê ˙Â˜ÒÓÏ ÂÚÈ‚‰ Ì‚Â ¨‰ÓÂ„
 Ì‚ ß̇ Â̄ Â‡‰ Ë˜ÈÈÂ̄ Ùß Ï˘Â ˙ÈËÈÏÂÙ ‰È¯ÂËÒÈ‰
 ÍÈ¯  ̂ÌÊÈÏÂÈˆ¯‰ ∫̇ ÂÏ˜· ÌÈ¯·˙ÒÓ ÌÈ¯·„‰ „̈ÁÈ

 ‡ÏÂ ÔÈ‡ ÆÌ‰ ¯˘‡· Ì„‡ ÈÈÁ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï Ì˙¯‰Ï
 ÏÎ˘‰ ˙Â·  ̇‡ÏÏ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ Â‡ ÌÊÈÏ¯·ÈÏ ÔÎ˙È
 ‰‡Ó˘ ¨¢Ô·Ï‰ Ì„‡‰ ÏË¢ Ï˘ Â·ÂÓ ‰Ê Ǣ ˘È‰
 ÏË¢ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰ ¨‚ÈÏÙÈ˜ È¯Á‡ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘
 Ì‚ ‚Â‡„Ï ÏÎÂ Ê‡Â ÆÂÚ·ˆ ‡‰È ¯˘‡ ‡‰È ¢Ì„‡‰

 ÆÌ„‡ Â˙Â‡ Ï  ̆ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡Ï
 ÌÈÁ˙Ù˙Ó „ˆÈÎ ·Â˜ÚÏÂ ˜Â„·Ï ‡Â‰ ¯˙Â˘ ÏÎ
 ‰È‰˙  ‡˘Â·  ‰‡·‰  ‰ÚÈ„È‰  Ì‡‰  ∫ÌÈ¯·„‰
 ÒÂÈÈ Ẫ‡· ‰Ú¯˙‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ ‰¯Â˘·‰
 ¨˙ÂÈ˙¯·Á  ˙ÂÈÂ‚¯‡˙‰  Ï˘  Ô˙ÏÈÁ˙  ÍÂ˙
 ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰¢ ˙Ò·‰ ˙Ó‚Ó· ˙ÂÈËÈÏÂÙÂ ˙ÂÈÏÎÏÎ
 ‰¯Â‡Ï ÂÏ ÌÓÁ˙ ·Â˘  ̆Â‡ ¨¢Ú·Ë‰ ˙ÂÂÒ‡ Ï˘

Æ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊÎ ‰ÈˆÒÒ Ï  ̆È˙¯Â˘˜˙‰
 ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ‡Ï‡ ¨·Â˜ÚÏÂ ˜Â„·Ï ˜¯ ‡Ï Ï·‡
 Â‡Ï ¨‰Â·˙‰ Ï˘ ‰ Ã̇ Ã· À̆ Ã‰ ÏÚ ˜·‡Ó‰ ÏË·
 ‰ËÂ˘Ù ˙È˘Â‡ ‰Â·˙ Ï·‡ ¨‰¯Â‰Ë‰ ‡˜ÂÂ„

 Æ˙È˘Â‡‰ ‰¯ÈÊ‰ ÊÎ¯ÓÏ ¨˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ

מצרכי סיוע (מזון, רפואה, 

תשתיות) בשווי של מיליארדי 

הדולרים, הנאספים כמיטב 

מסורת "המערב" (ממשלות, 

ארגוני צדקה, סלבריטיז 

ומועדוני כדורגל נרתמים לענין) 

עלולים "להתקע", כפועל יוצא 

של העדר תשתית או סתם 

של שחיתות מקומית. 

אך כמו "פוליטיקות" אחרות 

בדורות האחרונים, ניתן לנסות 

ולתפוס גם את הפוליטיקה הזו 

בקרניה ולהקטין את נזקיה אם 

לא לכלוא אותה לחלוטין. 

ד"ר אודי מנור הוא 

חבר ביסו"ד, מרצה 

בחוג להסטוריה 

של עם ישראל 

באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אורנים

manor@tamuz.org.il

מיתוסים למכירה

זו רשימה שהגיע בתפוצת נאטו לכל בית מישראל, מאתר הספרים ’מיתוס‘. 
הנה רשימת המיתוסים למכירה: אסטרטגיית מעוף; הבורסה למתחילים; אגרות חוב 
למתחילים; אופציות למתחילים; כסף � שיעורים בכסף ועסקים לנערים; מדריך חדש 
לבורסה; בורסה � פיצוח סודות; לפרוש צעיר, לפרוש עשיר; עשרים ושניים חוקי הברזל של 
בניית מותג; איך להתעשר; מליונר ברגע � הדרך הנאורה לאושר; אומנות השיווק העצמי 

� איך להרשים ולהתקדם בחיים; כך תהיה עשיר; אבא עשיר, אבא עני.
אז: אם המיתוס הוא להתעשר, ואם מתכון ההתעשרות המהירה והפרישה בגיל צעיר מנוסח 
באופן בהיר עד כדי ספר, אז מדוע לטרוח ולשווק ספרים? אדרבא, כדי למנוע אינפלציה 
בעשירים יש להסתיר את המידע הזה ולא להפיצו חינם אין כסף ברשת!! אלא � אלא אם 
המטרה היא לא לשנות את המציאות הפרטית (כלומר לתת כלים להתעשרות) אלא למנוע 

את שינויה של המציאות הכללית (על ידי טיפוח מיתוס ההתעשרות � כל אחד יכול). 

קצה 
הקרחון


