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המוסף השנתי
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באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות
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יותר לרווחה ולחינוך ,פחות לביטחון
בעקבות הגיליון השנתי של  ,Markerweekהגולשים מסמנים את הדברים שכדאי
(ואפשר) לאמץ מהמודל הסקנדינווי

באיזו תדירות מחליפים עבודה?

האם אתם מאמינים
שהפוליטיקאים רוצים בטובתכם?

כמה שפות אתם דוברים?

כן

פעם בשנה

1

לא

פעם בשנתיים

2
3

אחת לחמש שנים

 4ויותר

לא מחליף עד הפרישה
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מדינה עם מוסר
עבודה גבוה ,שם אין
רוב שמחפש איך
לרמות את המערכת...

אני רוצה לחיות במדינה
מבודדת מהעולם ,שכן אנחנו
בני העם הנבחר .נאמר לנשים
מה לעשות וכמובן נושיבן מאחור .אני רוצה
לבנות ללא פיקוח ולגרש אחרים בחזרה
למדינותיהם ,מהן ברחו בחוצפה .אה ,אני כבר
חי במדינה כזו .מה לי כי אלין? אשרי וטוב לי

שוודיה

פינלנד

דנמרק

אם מישהו שם למעלה
בירושלים יהיה מספיק אמיץ
לשנות את הסטטוס קוו
הביטחוני ולא לאיים עלינו חדשות לבקרים
עם איומים מכל הכיוונים ואפילו ,רחמנא ליצלן,
להתחיל לדבר על פיוס בינינו לבין שכנינו על
כל התוצאות הברורות שנובעות מכך ,אולי
תקציב הביטחון לא יהיה  55מיליארד אלא
קצת פחות .ואז יהיה סיכוי להיות קצת כמו
אירופה ולא כמו קוריאה הצפונית

הלוואי שהייתי יכולה לחיות
בשוודיה ,הכל נראה שם ורוד יותר
או יותר נכון בלונדיני יותר

גרמניה

יש דברים משותפים לכלל הציבור שדרושים
לקיום חברה יצרנית ,צודקת ובריאה ,והומוגניות
האוכלוסיה היא לא הבעיה העיקרית  -אף
שהיא יכולה להכתיב מודל שונה מהמודל הפיני .המודל הקרוי
ליברלי נכשל בכל מקום שנוסה בתחומים האלה וביצירת
מודל בר קיימא  -משום שאין בו בקרה מספקת על ריכוזיות
ושחיתות ,והוא עובד לטובת העשירונים העליונים ובעלי
הכוח הכלכלי או הפוליטי ,תוך פגיעה בשאר החברה .מדינת
הרווחה שהופעלה בישראל הצליחה לקיים ציבור בתנאים
בעייתיים של קליטת הגירה ,איום ביטחוני מתמשך ומחסור
במשאבים .היא חוסלה על ידי בעלי אינטרס ,שהציגו גישה
“ליברלית" קפיטליסטית קיצונית כאידיאולוגיה

יש נושא אחד שפוסחים עליו
כשמדברים על המדינות
הנורדיות והמודל החברתי־
כלכלי שלהן ,והוא הומוגניות האוכלוסיה .יחד
עם יפן ,פינלנד היא בין המדינות ההומוגניות
בעולם מבחינת מוצא האוכלוסיה ובעיקר
תרבותית וערכית .החברה הישראלית שונה
מאוד ,והיא מורכבת מקבוצות ומתת קבוצות
בעלות השקפות עולם שונות ולעתים מנוגדות.
כך שכמעט בלתי אפשרי להגיע להסכמה על
אמנה חברתית רחבה .האם בפינלנד חינוך
חינם כולל גם חינוך במדרשות איסלאמיות
או בישיבות יהודיות? או רק אוניברסיטאות
מוכרות על ידי המדינה? קיימת הפרדה בין
דת למדינה? לכן המודל המתאים לישראל הוא
דווקא הליברלי

פה בישראל המדינה
מעודדת עוני ,כדי
שאפשר יהיה לשלוט.
אם כולם יהיו במעמד
ביניים ,הם ייצאו
להפגין נגד הממשלה
שחולבת אותם ,וזה
לא יהיה נושא שולי
להתעסק בו

כן ,היינו עובדים כמה
חודשים ,ואז בחופש
שנתיים ,והמדינה
מממנת הכל! מה רע?
(אמממ ...מאיפה יש
למר מדינה כסף?)

בעברית הכל הולך לאיבוד
בתרגום .בגלל זה אנחנו
כאלה חיות

אין בעיה ,תפריטו הכל לדנקנר .נעשה לו מינוף
בריבית שלילית .אנחנו נשלים עם זה שישיתו
עלינו ריבית נשך .ובא לציון גואל

בפינלנד בחינם .פה צריך לשלם אלפי
שקלים לכל קורס

איזו מלה עברית הייתם נותנים ל"ינטהלובן" ,קוד ההתנהגות
הדני ,שמשמעותו  -אל תחשוב שאתה מיוחד ,אל תחזיק
מעצמך ,הצנע לכת?

יש תנועת יד שמסבירה
את זה .הסיבוב האיטי של
“למה מי אתה?"

לא בטוח שיש דבר כזה ,הרי פה כל
אחד נוסע עם הג'יפ שלו שכולם
יראו .אבל בכל זאת “ -אנטיסנוב"
רק שכחתם ששם תקציב הביטחון לא אוכל את
כל התקציב .תפסיקו למכור לציבור פה אשליות
וכל מיני פנטזיות שלא יכולות לקרות! מדינת
ישראל לעולם לא תוכל להיות מדינת רווחה אמיתית

מעניין שבשוודיה
הכל הופרט .מעניין
אם יש קשר

אני חושב
שאולי הגיע
הזמן להחזיר
את הכבוד למלה ״יקה״.
יש בה כל כך הרבה מהמלה
הדנית (אגב ,רצה הגורל
ולמרות המקורות הייקיים
שלי אני מכיר הרבה יותר ייקים
מזרחיים)...

אל תהיה ישראלי

השופט חיים כהן המנוח
הכניס ללקסיקון המשפטי
את המלה “מידתיות".
אפשר לנסות זאת גם כאן ,אדם מידתי
לדוגמה .בחברה החומרנית ,האלימה
ההישגית והתחרותית שלנו אלה חלומות
באספמיה
ענוותיות

מצונען
תרגיע

אגופרי

דע את עצמך

באיזו מדינה לדעתכם מעניקים לעובדים מסז'
מפנק ,מבלי לפגוע בפריון העבודה?

צנעני .בהטייה:
בחייאת ,צנעני או
צנעני ,באמאש'ך
יפן ,רק ביפן עובדים ללא
שעות ,סוחטים את העובדים,
ולכן הם מקבלים מסז'
ופינוקים במקום העבודה

מסז' שוודי זה רק
בתרבות השוודית,
אז שוודיה

בכל המדינות
חוץ מישראל

רציתי לנחש ,אבל
לא ידעתי אם המסז'
שמוענק לעובדים מפנק
או לא מפנק .זה משנה?

העם היהודי לא היה כזה
חומרני עד שלא השתילו
בכוח ערכים ותרבות
אמריקאיים .רק שכחו שארץ ישראל זה
לא אמריקה

אדם בעל אגו
פרופורציונלי
אדמות ( :)adamutלהיות אדם,
מענטש ,להיות קרוב לאדמה,
להיות קשוב לאדם האחר בהיותה
או בהיותו אדם .לתת לדמות האדם להוביל
ולהנחות אותנו ,להיות אדם בדמות אנוש

הנה תרגום" :כשלנו יהיה
הרבה כסף מנפט כמו
להם ,אולי גם אצלנו תהיה
מערכת חברתית שכולם מדברים עליה ,רק
שוכחים מאיפה הכסף שמממן אותה"...
בעברית זה נקרא פראייר,
לא?

“אנא התאדן"“ ,הוא צריך
להתאדן"“ ,תתאדן ."...זה
מצלצל יפה ,לא משפיל או
מתנשא ,אבל גם לא דורש מהנשוא לוותר
על האגו של עצמו(שמאפיין את הישראלי
המצוי) .מזכיר התנהגות של “אדון" ,בתרגום
מאירופית ל"ג’נטלמן" .מחייב דרך ארץ,
התחשבות ,וכל מה שמתבקש ממי שמצניע
לכת ,על אף שהוא חושב שהוא מיוחד

