
אנחנו דור האופציה 

דורו� יא יא  

בשורה התחתונה, בתכל�, יש לי אר� אחרת 
זה פשוט מאוד, יש אנשי� שיש לה� אופציה לעזוב את ישראל, יש לה� את הדרכו� הזר את 
התואר ה�ק�י הזה את השפה הרהוטה את עובדה שה� ביקרו בחו"ל כבר מ�פיק פעמי� וה� 
פשוט מכירי� יש לה� גב כלכלי יש לה� את קשרי� ולכ� ה� פשוט יודעי� שבעיקר  ה� לא 

מפחדי�.

למה פתאו� כול� רוצי� למצוא איזה �בא חצי �פרדי או פולני או ברוקלינאי רק בשביל 
להוציא אזרחת אחרת ?. 

למה מלא ער�י� נו�עי� למאימי או קליפורניה בני�יו� לתפו� כלה? שכביד לה� על החיי�?
למה 1/3 רו�י� ק� והול� מפה?

למה  37% מהישראלי� היו עוזבי� את האר� ע� הייתה לה� ההיזדמנות?
אנחנו חיי� במדינה שנהנת מפריבילגיית האי �דר בכדי שנרגיש טוב ע� זהותנו.

זהות שאי� לנו ברירה אלה להלח� בה...

אנחנו דור האופציה! אנחנו אלה ע� הדרכו� התואר השפה המטליות הגלובליות הליברליות 
ה�ובלנות האקולוגיה הטכנולוגיה הפצפיז� ה�מיי והתרבות,

אנחנו אלה שלא מעניי� אות� דת ומדינה ולאו� ואחות� 
אנחנו לא דורשי� שקט כלכלי אלה רק שקט.

לנו אי� אלוהי�, המקו� שנרצה להיות בו הוא א� ורק בחירה שלנו. 

המנטליות
הגלובליות
הליברליות
ה�ובלנות

האידיאולוגיה
הטכנולוגיה 
האקולוגיה 

התרבות  
פצפיז� �מויי

  

מקו� ?

דרכו� זר 
תואר �ק�י

אנגלית רהוטה
חו�ר פחד כי אני מכיר 

גב כלכלי 

חו�ר פחד 
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בדיוק בגיל שאחרי האונבר�יטה ולפני 
הילדי� רבי� מוציאי� דרכו� זר וט�י� 

מפה אל האופציה , ואנחנו דור האופציה 

ה�יפור מפורק ליותר מדיי חלקי�, 
קרע בריבוע

המדיה מקיאה עלינו 
כשאני אומר עלינו אני מדבר על הציבור 

החילוני הליברלי, הממוצא 
שהול� לקולנוע בשבת, שמזמי� פרות י� 
במ�עדה, שלא מאמי� באלימות, ששמח 

שהרולינג �טונ� הופיעו באר�, 
ששונא את מה שהמדינה הפכה להיות.

הציבור הזה, א� ורק זה.

הציבור הזה שלא מצליח לקיי� את עצמו 
כא� יותר. 

בימי הפו�ט גלובליות וכשהדוד שט� 
לאמריקה כבר מזמ� לא איתנו

יש דימיו� ששובר את המושג: אומה 
ומחבר אנשי� ממקומות שוני� א� ורק 
בגלל תפי�ת חשיבת� ותחומי עינינ�.

לצערי החממה היא העול� המערבי בלבד 
ומי שרוצה להשתת� חייב לה�כי� 

לחוקי�

והחוקי� ה� : 
ליברליות
גלובליות
�ובלנות,
תרבותיות
אכפתיות
קבלת האחר  
אקולוגיה 
אקטואליה
גלובליזציה
יצירתיות
נתינה
א�טטיקה
פצפיז� �מויי 

אלו ה� פ�י הפלדה שעליה נו�עת 
הרכבת של המציאות החדשה.

פ�י הפלדהאנחנו דור האופציה 

ולכ� אני דורו� מישראל ורק דורו� 
מישראל ששמט את המטע� היהודי 

ההי�טורי הרבע ערקי רבע פולני וחצי 
מרוקאי, ומרק מגרמניה ואלטרה 

מאיטליה ומרטי� מצ'כיה יכולי� לשבת 
על בירה ולדבר על כלללללל מניי 

נושאי� והשקפות
 

-בצורה כנה ואמיתית שחוצה גבולות 
תרביות והי�טוריה ובעיקר דעות 

קדומות-

כי אנחנו בני אותו דור שנ�טר פתאו� 
בלי הודעה מוקדמת (לפחות מבחינתו) 

מהגלובליציה שנתנה את אותותיה.
והגלובליזציה הזאת עשה זאת ללא כל 

התחשבות למה שחינכו אותנו אליו בבית, 
בבית �פר, בצבא במדינה.

ברור שמי שאנחנו זה המקו� ממנו הגענו 
וישנ� רגשות עזי� וחיינו עד נקודה זו 

משמעותיי� וה� מעצבי� את מי שאנחנו 
היו�, אבל כולנו מביני� שהגבולות ה� 

פקטיביי� השפה השנייה מוצאת את עצמה 
יותר ויותר בחזית ושהדמיו� הול� 

ומצטמצ� או גדל, וכרגע אנו מתקרבי� על 
מעבר לי�.

וכ� , במציאות כזאת אני רוצה לחיות , 
לצערי השל� גדול מ�� חלקיו ונכו� לרגע 

זה אני יושב בחצר שלה� ולא שלי , אלו 
החיי� , זה המצב , את הקשר הישראלי 

ה�בו� אי אפשר להטיר ואת שיכבת 
החלודה הישראלית-פל�טינית אי אפשר 

לה�יר.
אז כ� בנתיי� אמצא מקו� חדש שרובו 

מזוהה ע� דעותיי ולש� אל� ושמחה 
מהולה עצב. 
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כלכלה ישראלית או תופעה עולמית?
בשעה שרבי� אורזי� חרדות ישראליות 

לעבר שקט כלכלי וא�טטיקה קיומית
עולה הגירה חיובית במוב� השלילי ביותר 

מארה"ב וצרפת, שמתחברת יופי ע� 
הלאומיות המ�ג�גת והדתיות המחלחלת, 
מה שרק מחזק את עמדתי על הישארותה 

של מדינתי מאחור ע� אטימות חוש� 
לח� טרור ולקינוח ייאוש משגשג.

 
ישראל לא שווה את המחיר שהיא גובה 

מאיתנו, כבודה וכבודנו נרמ� תחת 
מעגלי חשמל פוליטיי�, ואורחות חיינו 

לא ישרדו בה.

הא� זו אשליה או חלו� ?
הא� חיי� שלמי� של זרות וניקור יכולי� 

להתבטל בידיעה הגלובליות חזקה מכל?
  

הא� קיי� יקו� שבוא דמיונו של לנו� 
יכול להתקיי�?.

כ� קהילות קהילות בצורה מאורגנת ללא 
הבדלי דת גזע מקו� מי� משיכה �ריטה 

ורצו� יכול להתקיי� (בקפו� לחוקי� 
והעקרונות שבע"מ 1).

העיוורו� מתעתע ג� בי, ומכה בי בדרכו� 
ישראלי בלבד ובחו�ר התעניינות של 
היבשת המבטחת בעוד ב� תערובת י� 

תיכונית מבעבעת. 
וע� מ�תקלי� על העובדות בשטח אז אי� 
כרגע רוב מ�פיק דליל שמתנהל במדינות 

צעירי� שוני� מ�פיק שיפוצצו את 
המושג עד �ופו. 

המושג אומה הול� ונשבר אנחנו דור האופציה 

מדינה מתוקנת וליברלית  מוצפת בימינו 
במ�כני העול� שברכו מחוש� לזרות 

מלאת אור עד כדיי �ינוור. �ינוור עקב 
נקודת חשיבת� הב�י�ית שנובעת 
מהמקו� ממנו ה� הגיעו שלא נת� 

הזדמנות ל�עיפי� שבע"מ 1,
עובדה שמעחירה את כל כתביי.

לכ� לי וללנו� אי� כרגע שו� דבר מעבר 
לדימיו�, אי� לדעת לא� י�וב �יבוב 

העול� האפוקליפטי חברתי הבא.
כתב זה נע בי� ייאוש לתקווה ובידיעה 

שחיי� שלמי� מתקיימי� היו� בכל מקו� 
בעול� המערבי שאינ� קשורי� לשו� 

מקו� באמת אלה רק לאלה שיצרו אות� 
מהשוני , מה שאומר ויוצא מנקודת הנחה 
שקבוצת אנשי� שעוני� לכלל ההגדרות 

שמניתי מ�וגלי� להתקיי� בשלמות 
ורוגע בכל מקו� מערבי עירוני וכפרי 

כאחד. תודות לפו�ט גלובליות החדשה.

 

יש לי אר� אחרת, 
הרי כא� במצב הצבירה הנוחכי החזק 
והממורכז הוא השולט, רק אד� בעל 

דרכו�, תואר, אנגלית חדה וקולחת ראייה 
מ�פיק נכונה וביקורי� מזדמני� במדינות 

שונות רק אלה� היציאה נראת אפשרית 
לחלק� אפשרית כלכלית, 

ולחלק� מהותית.

בוודאי ע� ניהלו שיחות ע� אנשי� 
שנמצאי� באותו מצב צבירה שהתגוררי� 

פיזית  במחוזות שוני�. 
ולכ� אי� בחשיבתי שלי הגנה בכל מחיר, 

ושמירה בכל מצב. 
החוליה הזאת שלדעת רבי� חזקה פשוט 

תעזוב בשקט בלי לפרק את השרשרת 
אלה להפ� , בלחזק אותה יותר במצבה 

הנתו�, החוליה הזו תקי� שרשרת חדשה.

המושג אומה נשבר, כי כשאומה חלוקה 
וש�ועה אידיאולוגית בצורה כה עמוקה 
אי� אפשרות להמשיכה לא משנה באיזה 

צד של המתר� ע�קינ�. ואנו צריכי� 
לשאול בכנות את עצמנו ע� ארנחנו 

מוכני� להמשי� או להחל� מי� 
המערבולת מושכת ומוקרת אשר תהייה.
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יש לי אר� אחרת אנחנו דור האופציה 



לאד� שתמיד יוצא מנקודת מוצא 
פ�ימית והפרקטיקה והביטחו� ה� אלו 

שגורמות ללליבו וראשו לנוע אפשר 
להגיד שאני מייואש.

אי� לי שו� ב�י� על פני השטח ושו� 
אישור המראה שכדחת ראשי מנצנצת  
אבל אני יודע שא� יגיע אישור כזה לא 

פחות מאש תנוע בגופי.

לכ� אני בוחר לציית לחוקי המשחק 
ולהשיג את מבוקשי בדרכי� 

הקונבנציונאליות הקיימות כי אולי אז 
ב�ופו של יו� אשכב במיטתי ואקבל 

לראשונה �יפוק מלא למקו� הימצאותי.

או שההפ� הוא הנכו�, אולי אי� שקט ג� 
על פ�גות ההרי� שאלה� אנו מגיעי�  

ואולי אי� שקט בליבי שלי.
הרי מה ההבדל בי� אושר ואישור?

ברבי� ה� בדיוק אותו דבר, 
מאושרי�, מאושרי�, מי ה� אות� 

מאושרי�?

למה ייצר הקנאה משתולל כשאנו בדר� 
אל פ�גות ההרי� ו הנה ג� אנחנו ש� 

למעלה פתאו� והכל נעצר,
אז נכו� יש את הנחת הרווחה הגאו� 

וה�יפוק
אבל אז בגל השני והשלישי שה� כבר 

שברי� הכל מתגמד ומקומ� חוזר לאותו 
מקו� יש� שממנו התחילו פ�יעות� 

הראשונות.

מה ה� שורשי�? 

מאושרי�אנחנו דור האופציה 

 

לאחר אפיזודות חולפות אפשר לומר 
שאי� בינינו שו� גיבור הכובש את ייצרו.
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הרי הזמני� מתקצרי�, 
ילדותנו מתוקה אשר שהייתה לא קרובה 

למצבנו אנו היו�. 
הרי א� כולנו היינו נרמ�י� לילדותנו 

אגרופוביה* הייתה שולטת בראשנו.
ע� הקדמה וצמצו� הפער בעול� המערבי 

אפשר לדלג לשלב הבא. 
אז לשאלתי מקוד� שעדיי� אי� לי אליה 

תשובה ,   

אז מה ה� שורשי�? 

י�
וח

פת
ת 

מו
קו

ממ
ד 

פח
*



אני ק� בבוקר בדירתי שנמצאת בביניי� 
רכבת ארו� ושקט.

שוויו� ההזדמניות כבר נוש� בעורפי, 
ונקובר נות� תקווה, מעודדת ילודה 

ובעיקר גלוייה אליי.
אני חיי באזור שהחור� בוא קשה ולא 

מרפה לרגע 

אני לא יעלעל אתכ� במילי� כמו לח� 
וייאוש שפה אר�.

פשוט ההבדל הוא

שבאר� זה 

ככה

 
וכא� זה

אחרת  
 

מעניי� מה קורה לאד� שבור� מהכל?
מי כל מה שהוא היה, מהמשפחה ומדינה 

השפה המנטליות מכל מה שמזכיר את מי 
שהוא היה 

מוצא לו מדינה אחרת ע� אופי אחר, 
אישה וילדי� שלא יודעי� מעיי� הגיע 

לפני.
 

פרקטיקה  אנחנו דור האופציה 

בונה את עצמו מההתחלה בלי שו� 
התחשבות בגורלו שהכתיב את המקו� 

שאותו עזב .

רגעי� ארוכי� לפני השינה העבר שעזב 
רוד� אותו, אמא שלו וחו�ר האוני� 

ש�ורר בה מגיח דר� כל פתח במצפונו.
אחותו ע� גבה אליו לא רוצה להכיר 

ב�בלנותה יותר 
רגש הריק מלא אותה. 

הפער גדול מדיי, ואי� ממנו חזור 
מעניי� כמה הוא זר ג� בביתו שלו? 

ע� יחזור יתפ� כערירי ולפני השינה 
בחירותיו החדשות יעשו את אותות העבר

נותר רק כביש אחד ללכת בדרכו

המציאות מתקדמת מהר בדיי בכדי 
שכול� יבינו את הנעשה. 

 

אולי זה לא רק חוש� מה שעוצר אותנו ? 
אולי ג� למנותקי� ביותר אלה שהא
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ז'ורז' פרק

אנחנו דור האופציה 

דורו� יא יא  

בשורה התחתונה, בתכל�, יש לי אר� אחרת 
זה פשוט מאוד, יש אנשי� שיש לה� אופציה לעזוב את ישראל, יש לה� את הדרכו� הזר את התואר 
ה�ק�י הזה את השפה הרהוטה את עובדה שה� ביקרו בחו"ל כבר מ�פיק פעמי� וה� פשוט מכירי� 

יש לה� גב כלכלי יש לה� את קשרי� ולכ� ה� פשוט יודעי� שבעיקר  ה� לא מפחדי�.

למה פתאו� כול� רוצי� למצוא איזה �בא חצי �פרדי או פולני או ברוקלינאי רק בשביל להוציא 
אזרחת אחרת ?. 

למה מלא ער�י� נו�עי� למאימי או קליפורניה בני�יו� לתפו� כלה? שכביד לה� על החיי�?
למה 1/3 רו�י� ק� והול� מפה?

למה  37% מהישראלי� היו עוזבי� את האר� ע� הייתה לה� ההיזדמנות?
אנחנו חיי� במדינה שנהנת מפריבילגיית האי �דר בכדי שנרגיש טוב ע� זהותנו.

זהות שאי� לנו ברירה אלה להלח� בה...

אנחנו דור האופציה! אנחנו אלה ע� הדרכו� התואר השפה המטליות הגלובליות הליברליות 
ה�ובלנות האקולוגיה הטכנולוגיה הפצפיז� ה�מיי והתרבות,

אנחנו אלה שלא מעניי� אות� דת ומדינה ולאו� ואחות� 
אנחנו לא דורשי� שקט כלכלי אלה רק שקט.

לנו אי� אלוהי�, המקו� שנרצה להיות בו הוא א� ורק בחירה שלנו. 

המנטליות
הגלובליות
הליברליות
ה�ובלנות

האידיאולוגיה
הטכנולוגיה 
האקולוגיה 

התרבות  
פצפיז� �מויי

  

מקו� ?

דרכו� זר 
תואר �ק�י

אנגלית רהוטה
חו�ר פחד כי אני מכיר 

גב כלכלי 

חו�ר פחד 
  

1.1

1.2



כלכלה ישראלית או תופעה עולמית?
בשעה שרבי� אורזי� חרדות ישראליות 

לעבר שקט כלכלי וא�טטיקה קיומית
עולה הגירה חיובית במוב� השלילי ביותר 

מארה"ב וצרפת, שמתחברת יופי ע� 
הלאומיות המ�ג�גת והדתיות המחלחלת, 
מה שרק מחזק את עמדתי על הישארותה 

של מדינתי מאחור ע� אטימות חוש� 
לח� טרור ולקינוח ייאוש משגשג.

 
ישראל לא שווה את המחיר שהיא גובה 

מאיתנו, כבודה וכבודנו נרמ� תחת 
מעגלי חשמל פוליטיי�, ואורחות חיינו 

לא ישרדו בה.

הא� זו אשליה או חלו� ?
הא� חיי� שלמי� של זרות וניקור יכולי� 

להתבטל בידיעה הגלובליות חזקה מכל?
  

הא� קיי� יקו� שבוא דמיונו של לנו� 
יכול להתקיי�?.

כ� קהילות קהילות בצורה מאורגנת ללא 
הבדלי דת גזע מקו� מי� משיכה �ריטה 

ורצו� יכול להתקיי� (בקפו� לחוקי� 
והעקרונות שבע"מ 1).

העיוורו� מתעתע ג� בי, ומכה בי בדרכו� 
ישראלי בלבד ובחו�ר התעניינות. 

וע� מ�תקלי� על העובדות בשטח אז אי� 
כרגע רוב מ�פיק דליל שמתנהל במדינות 

צעירי� שוני� מ�פיק שיפוצצו את 
המושג עד �ופו. 

המושג אומה הול� ונשבר אנחנו דור האופציה 

1.4
מדינה מתוקנת וליברלית  מוצפת בימינו 

במ�כני העול� שברכו מחוש� לזרות 
מלאה אור עד כדיי �ינוור. �ינוור עקב 

נקודת חשיבת� הב�י�ית שנובעת 
מהמקו� ממנו ה� הגיעו שלא נת� 

הזדמנות ל�עיפי� שבע"מ 1,
עובדה שמעחירה את כל כתביי.

לכ� לי וללנו� אי� כרגע שו� דבר מעבר 
לדימיו�, אי� לדעת לא� י�וב �יבוב 

העול� האפוקליפטי חברתי הבא.
כתב זה נע בי� ייאוש לתקווה ובידיעה 

שחיי� שלמי� מתקיימי� היו� בכל מקו� 
בעול� המערבי שאינ� קשורי� לשו� 

מקו� באמת אלה רק לאלה שיצרו אות� 
מהשוני , מה שאומר ויוצא מנקודת הנחה 
שקבוצת אנשי� שעוני� לכלל ההגדרות 

שמניתי מ�וגלי� להתקיי� בשלמות 
ורוגע בכל מקו� מערבי עירוני וכפרי 

כאחד. תודות לפו�ט גלובליות החדשה.

 

יש לי אר� אחרת, 
הרי כא� במצב הצבירה הנוחכי החזק 
והממורכז הוא השולט, רק אד� בעל 

דרכו�, תואר, אנגלית חדה וקולחת ראייה 
מ�פיק נכונה וביקורי� מזדמני� במדינות 

שונות רק אלה� היציאה נראת אפשרית 
לחלק� אפשרית כלכלית, 

ולחלק� מהותית.

בוודאי ע� ניהלו שיחות ע� אנשי� 
שנמצאי� באותו מצב צבירה שהתגוררי� 

פיזית  במחוזות שוני�. 
ולכ� אי� בחשיבתי שלי הגנה בכל מחיר, 

ושמירה בכל מצב. 
החוליה הזאת שלדעת רבי� חזקה פשוט 

תעזוב בשקט בלי לפרק את השרשרת 
אלה להפ� , בלחזק אותה יותר במצבה 

הנתו�, החוליה הזו תקי� שרשרת חדשה.

המושג אומה נשבר, כי כשאומה חלוקה 
וש�ועה אידיאולוגית בצורה כה עמוקה 
אי� אפשרות להמשיכה לא משנה באיזה 

צד של המתר� ע�קינ�. ואנו צריכי� 
לשאול בכנות את עצמנו ע� ארנחנו 

מוכני� להמשי� או להחל� מי� 
המערבולת מושכת ומוקרת אשר תהייה.

 
 

 

  

 



באיזה קבוצה אתה ? כל שחק� שוא� 
להגיע לקבוצה יותר טוב שתפתח בפניו 

יותר אפשריות ותמצא את מלוא 
הפוטנציאל שלו. 

ג� בתור לקונ�וליה האמריקאית המצב 
דומה , שחקני� מכל הקבוצות רוצי� 
להתקבל לזאת שבאמת תקד� אות� , 
אינטר�נטיות  מוחלטת , כא� אי� את 

שחקני הנשמה שנשארי� על אותו דשא 
ולא מ�תלקי� אל מדשאת האחר , 

כא� יש מק�כות דשא שהיו שמחי� לכל 
חלקה אמריקאית אירופאית או�טרלית 
קנדית רק לא את שלה�, פי�ת הדשא 

שלה� מק�כת אות�. 

וכ� ה� עומדי� מול הקונ�וליה , 
מחולקי� לה� לכא� ולכ� , מצחיק לראות 
כמה שמחי� אנשי� באשר ה� לא כשה� 

מגישי� הע� הנבחר 

 

  

מי יצא מהביצה 


