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2006
במסורת היהודית ,בערב ראש השנה נוהַײ
גים לומר ולברך „תכלה שנה וקללותיה,
תחל שנה וברכותיה” .מה נאמר ,איפוא ,בעַײ
רב ראש השנה למניינם? במה נברך ואת מי?
שנת  2005המגיעה אל סופה היתה שנה
רעה לעולם ,שקבר את מאות אלפי מתיו —
מהצונאמי במזרח הרחוק ועד מדבריות עיַײ
ראק .העוני גבר ,המחלות השתוללו ורבים,
רבים מדי ,לא ידעו אפילו שנה אחת של נחת
בחייהם .מנגד קם לו עולם ציני ,אכזרי עד
אימה ,שרק הכסף מדבר בו .הגלובליזציה,
שהפכה את העולם כולו לעיירה קטנה אחת,
גבתה מחיר נורא מעשרות מיליוני אזרחי
עולם ,שקמים לבוקר של דולר אחד ביום וקַײ
ערת אורז אחת ביומיים.
השנה האזרחית הגוועת השבוע גם לא
האירה פנים למדינת ישראל :זו עדיין כורַײ
עת תחת נטל הלחימה בפלשתינים ומתקשה
לעצב את דמותה כחברה מתוקנת ומתפתחת
בעולם עוין מסביבה .דווקא היום ,יותר
מאיַײפעם ,כאשר נדמה שישראל הגיעה
לשיאיה מההיבט האסטרטגיַײהביטחוני ואין
לה אויבים רציניים בפעם הראשונה בתולַײ
דותיה ,ניבט מעבר לכתפי השנה הבאה,
 ,2006איום קיומי אסטרטגי שכמותו לא
רבץ לפתחנו :פצצות אטום באיראן ,מדינה
מטורפת.
אירוניה של הגורל :דווקא כאשר היא נמַײ
צאת בשיא כוחה ,מוצאת ישראל את עצמה
כמעט בסכנה קיומית .את  2006תצטרך
מדינת ישראל לעבור דרך המשוכה האיראַײ
נית ,בעזרתן של ארה”ב ומדינות אירופה
ובאמצעות האופציה המדינית ,ואולי אולי
הצבאית .בכל מקרה אין לקנא בנו.
זו היתה ,איפוא .2005 ,וַײ ?2006מה אברך
לה? במה תבורך? הסינים )ויש אומרים האיַײ
נדיאנים( מקללים באמירתם :שתהיה זו לכם
שנה מעניינת .מה נאמר ומה נגיד בפרוס
 ?2006שתהיה זו לכם ולכולנו שנה משעַײ
ממת.
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בזכות כ"ט באלול

אני מעדיף את תרבות כ"ט באלול על זו של
 31בדצמבר .תחילת השנה העברית מיועדת לחַײ
שבון נפש ,לקיטורים ולאיחולים לשנה טובה יוַײ
תר .החלפת הספרה האחרונה בתאריך הלועזי
מלווה אצלנו בניבויים על חדשות העתיד .אפילו
בימים סתמיים כותרות העיתונים בישראל נוטות
לעסוק במחר יותר מלדווח על האתמול .ובעוד
שמוספי אלול מסכמים את השנה החולפת ,מוספי
סוף השנה האזרחית מהדרים בתחזיות על השנה
הבאה .ואני לא אוהב את הידעוניות.
למה? ראשית ,כי ספורט החיזוי כמוהו כאמנות
ההימורים במרוצי סוסים .הגרוטסקה מגיעה לנַײ
קודת רתיחה בצהובונים הכלכליים המבקשים
משועי המשק לחזות מדדים כלכליים .הסלבריַײ
טיס נופלים למלכודת ונוקבים בשער הדולר בסוף
השנה הבאה בדיוק של אגורה .יש לי חשד שמי
מהם שהיה באמת מאמין במה שהוא מנבא ,היה רץ
לקנות או למכור ולא לספר לכל העולם .אבל מכל
מקום ,ברכותיי למנכ”ל „שווקים פורחים וקורַײ
סים” ,ש„עשה זאת” בשנה שעברה ,רק שלא יטפח
לעצמו אגו גדול מזה של מי ניחש נכונה )או לא(
את תוצאות הגרלת הלוטו בשבוע שעבר.
הבנת תהליכים ,התרעה בפני סכנות והצבעה
על הזדמנויות הן דברים חשובים בתהליך קבלת
ההחלטות הרציונלי .אני מכיר מעט מאוד אנשים

שיש להם הבנה עמוקה של התלות בין מה שהיה
ומה שיהיה .אבל כולנו מכירים את הפוליטיקאים
שטעו ,שוב טעו ,ושוב טעו בחיזוי המזרח הקרוב
והעתיד הרחוק .משום מה אנחנו מתייחסים בסובַײ
לנות למנהיגים אלו שעמדו על צדקת הערכוַײ
תיהם גם אחרי שהתבדו ואין להם אומץ לומר
„טעינו” .אחד מהם הפליא לייחס את טעויותיו
ל„נסיבות המשתנות” .להזכירנו :אם הנסיבות לא
היו ביסודן משתנות ,גם קוף היה מבין שמה שהיה
הוא מה שהווה.
מוזר ,בני אדם מתקשים לתאר ,שלא לומר להַײ
סביר ,את השנה שעברה ,אבל חיים באשליה שיצַײ
ליחו לחזות את מה שיהיה בשנה הבאה„ .מדעי העַײ
תיד” נוטפים שימוש מפוקפק בסמכות .המקצועַײ
נות של התחזיות המסופקות על ידי כלכלנים ,מדַײ
עני מדינה ,מומחי אסטרטגיה וגורמי מודיעין
עדיין טעונה הוכחה .נראה שלתחושות בטן יש משַײ
קל כבד בניירות העמדה ומצגות הַײpower point
שמתלוות אליהם .תרגיל טוב :חפש את ההבדלים
בין תחזיות המומחים לבין הדוחות מבית מדרשם
של הקוראים בקפה והחוזים בכוכבים.
הרבה מ„מגידי העתידות” מסכימים שחרב אי
ודאות מתהפכת מעל תחזיותיהם אבל מייחסים
את כישלונותיהם )המעטים ,כמובן( לחוסר המושַײ
למות הזמנית של השיטות שבאמצעותן הם מפיַײ

קים את ניבוייהם .רק חכו עד שיושלם פיתוחן של
עוד טכנולוגיות חדשניות שתאפשרנה לנו לחיות
בעולם בו מישהו יידע על אחרים מה שהם עדיין
לא יודעים על עצמם .מסופקני אם העולם שיַײ
תהווה ,במידה שהפנטזיה הזו תתברר כלא בדיוַײ
נית ,יהיה טוב יותר .תרומתי האישית לעצירת
ה„קדמה” היא שאני מתחייב לעשות כל שביכולַײ
תי כדי לעשות את ההפך ממה ש„מכונת הנביא
המושלם” תחזה שאעשה.
ובכלל ,אינני מזדהה עם הלהיטות לצפות כבר
עכשיו בסרט שיצולם רק בשנה הבאה .נוח לי להַײ
שאיר את העתיד שרוי מתחת למעטה אי הוודאות.
גם אני יודע שיום אחד אמות ,אבל אני לא רוצה
לדעת אם זה יקרה דווקא בַײ .2006שהעניין הזה
ייסגר שם למעלה בדיסקרטיות ובלי הדלפות וייַײ
כתב בספר שאף בן תמותה לא ראה ולא יראה.
לכן אני מעדיף את תרבות שלהי חודש אלול
על זו של סוף חודש דצמבר .ואולם ,אולי אני בעַײ
צם רק מחפש הצדקות לתחושות יותר בסיסיות.
אמת ,יש לי פינה חמה בלב לטעם התפוח בדבש ולַײ
קול תקיעת השופר ,ויש לי רתיעה מאורות עץ האַײ
שוח וצהלות מסיבות הסילבסטר .מותר לי| ■| .
פרופ' אריאל רובינשטיין מהפקולטה לכלכלה
באוניברסיטת ת”א הוא חתן פרס ישראל
לכלכלה תשס”ב

ישראלים  ˇˇˇ ≤∞∞µבועז אופנהיים

נשיא ארצותַײהברית היה רוצה ששנת
 2005תימחק מהלוח הכללי ,שלא יזכרו אוַײ
תה ,ובעיקר שלא יזכרו אותו .בפרוס השנה
האזרחית החדשה עומד מדד הפופולריות
הפרטי של ג'ורג' דבליו בוש על  .36%ניקַײ
סון ,נשיא שנוא מאיןַײכמוהו ,גם בשפל תחַײ
תיות לא הגיע למספר הנמוך הזה.
כאשר יצא למלחמה בעיראק ,נסקה הפוַײ
פולריות של בוש לַײ .90%העם שאג „הידד”,
„כל הכבוד לצבא” ,אבל  2,200ארונות
מתים עטופים בדגלי ארצותַײהברית ,קול
חצוצרה חרישי ,מטח יריות כבוד ודמעות
של אלמנות ויתומים הפכו את תמונת התַײ
מיכה על פניה .הידיעה כי היציאה למלחמה
נעשתה על סמך ידיעות מוטעות ,אם לא
שקריות ,הוסיפה על עקומת הירידה בתמיַײ
כה .הכישלון בשטפונות ניוַײאורלינס הנחית
מכת מוות על האיש שיושב בחדר הסגלגל
בביתַײהלבן .עכשיו הוא לא רק „ברווז צוַײ
לע” ,גרוע מזה.
למה כל זה חשוב לנו ,הישראלים? כי ,כיַײ
דוע ,כל התעטשות אמריקנית גורמת להצַײ
טננות כאן ,וגם — אולי — משום שהנשיא
האמריקני יהיה רעב להישג מדיני כלשהו
בשנה הבאה ,וכשנשיא אמריקני רעב — ישַײ
ראל ,לעתים קרובות„ ,אוכלת אותה”.
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לא רמת הכולסטרול של אריק שרון
צריכה להדאיג אותנו ,גם לא מספר הטריגַײ
ליצרידים ולא גובה הסוכר בדם ,אלא הדרך,
הדרך לשנה הבאה :נו ,טוב ,הוא שומר את
הקלפים קרוב לחזה .הוא לא מגלה .הוא לא
חושף .חסמב”ה .אבל הוא ,הוא יודע לאן הוא
הולך ולאן הוא מוליך את כולנו?

איתן הבר
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