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מרים גבהיאיר ניצני

�ל 2023 היה סמל לחד�ש  השבוע הראשו ן
נות ולהתחד�ות. התחד�נו ב�נה חד�ה, בממ�לה חד�ה, 
עם �רים חד�ים במ�רדים חד�ים כמו המ�רד למ�ימות 
לאומיות, המ�רד לביטחון לאומי, המ�רד לפיתוח החוסן 
הלאומי ועוד חידו�ים מהפכניים �יעלו לכולנו בסכומים 

�מספיקים לקנות את בנק לאומי.
שכולנו רוצים כמובן להיות בריאים, �מחים, ע�ירים, מסו

פקים וצעירים לנצח, וזו בהחלט מ�ימה לאומית �אני בטוח 
�ה�רים החד�ים יאמצו אל ליבם. אבל כדי �כל זה יקרה, 
וב�ביל לא ל�ים את כל הביצים בסל �ל �ר אחד �ספק 
אם י� לו ביצים, מומלץ לכל אחד מאיתנו להסתכל בעיניים 

שפקוחות על המציאות סביבו ולהתמודד עם האתגרים �מס
פקת לנו ה�נה החד�ה.

מזג האוויר
כמו בתחומים רבים �אליהם עוד נגיע, �מסמנים 
לנו �העולם נמצא עמוק בתוך עידן הטרלול, בואכה 
התקופה השהזויהיסטית, גם מזג האוויר הולך ומתחרפן 
בזמן �כולם מדברים על זה, אבל לא עו�ים הרבה כדי 
לבלום את ההידרדרות. המצב �לנו כאן בארץ, לפחות 
בחורף, סביר בה�וואה למקומות כמו קנדה וארה"ב, 
�ם אפילו פינגווינים ודובים החלו להתלונן על הקור 
40 מעלות, וכדי להתחמם אנ�ים נכנסים למש  במינוס
קרר. לפחות הם יכולים לה�איר בחוץ את המוצרים 
הקפואים והגלידות, אם כי כדי להפ�יר את ה�ניצלים 

על ה�י� הם יצטרכו לחכות עד יולי. 
מ�יטוטיי ברחובות ארצנו אני למד על כמות אדירה 
�ל תיירים אירופאים �מסתובבים ברחובות תל אביב 
וירו�לים בטיש�ירט ובסנדלים, ולא מאמינים �לדבר 

שהזה עם ה�מ� בחוץ אנחנו קוראים ברצינות חורף. מו
מלץ מאוד לנצל את המצוקה �להם כדי לסכם איתם 
על החלפת דירות תל אביבשלונדון בעוד חצי �נה, מה 

�י�תלם לכם מאוד בחמסינים �ל אוגוסט.

זמ ן המשיגנעס
אני מחבב מ�וגעים �מכניסים קצת טעם מרענן 

שלחיינו ה�גרתיים, אבל ה�נה נח�פנו לכמה התנה
גויות מ�ונות במיוחד. קניה ווסט, מהמ�וגעים הפחות 
חינניים והפחות אפויים, התפייט על היהודים וחיבתם 
לכסף ולא בחרוזים, עם כמה אמירות �הוציאו את 
הח�ק ל�מוע את ה�ירים �לו, וגם עצרו לו כמה 

קמפיינים מכניסים.
אילון מאסק, �הוא הבעלים �ל טסלה, �ל טוויטר 
ו�ל אחד האגואים הגדולים בעולם, עדיין מרוויח 

שיפה ואין צורך לדאוג לו מבחינה כלכלית, אבל הב
חינה הנפ�ית היא כבר �אלה אחרת, אחרי �בכמה 
ציוצים מיותרים והחלטות מ�ונות הוא מחק לעצמו 
איזה 100 מיליארד דולר. למה אתה לא מרים טלפון 

להתייעץ, בן אדם? 
ולדימיר פוטין הוא מועמד מוביל לתואר מ�יגנע 

ה�נה בעקבות הפלי�ה לאוקראינה, וכרגע נראה יותר סביר 
�הוא יגיע לאברבנאל מא�ר לקייב. 

מי �קטף את נקודות הזכות מהעניין הוא דווקא היריב 
זלנסקי, �הצליח לחמוק מתדמית היהודי הגניחט ולמצב את 
עצמו כמנהיג ללא מורא, למרות ההתעק�ות �לו להגיע 
אפילו לבית הלבן במדי ב' �נראה �הוא קנה בחנות ריקו�ט 

בדיזנגוף סנטר.

כלכלה ועסקים
בסיכומי ה�נה החולפת דובר רבות על התרסקותם �ל כמה 

להיטים כלכליים אופנתיים, כמו הביטקוין והשNFT, ככה �אם 
שלא הבנתם עד עכ�יו מה זה בדיוק, אין צורך להתחיל עכ

�יו, ואם לא נכנסתם לזה עד היום כמוני, פ�וט תגידו תודה. 
מתברר �לפעמים מ�תלם להיות טיפ� ועצלן. 

שאבל לא לעולם חוסן. על פי התחזיות, ב�נים הקרובות כו
לנו נצטרך להרוויח יותר גם כדי ל�לם יותר מסים, לממן את 
עליות המחירים, הדלק והדיור, וגם את אזרחי י�ראל �פחות 

מאמינים בעבודה ובמסים.
כדי לנסות להפוך את העניין הלא סביר הזה לקצת יותר 

שנעים, אני מציע כאן לממ�לה הנכנסת להנהיג נוהל �ל מ�
פחה מאמצת, כך �כל אחד �העבודה והמסים �לו מממנים 
מ�פחה אחרת, לפחות יכיר אותם באופן אי�י, וככה יוכל 
להיות ק�וב יותר לצרכים הספציפיים �להם, להיות בקיא 

בניהול ההוצאות �להם, ולדעת מה הכסף �לו ע�ה היום 
בארנק �ל מי�הו אחר. 

י� גם ב�ורה כלכלית טובה או לפחות מתוקה - המ�קאות 
הממותקים הוזלו, ומכיוון �המים דווקא מתייקרים - אולי 
כדאי ל�קול לעבור להתקלח בקריסטל מנטה או ל�נות את 

שהתכולה בברזים, כך �אם יע�ו לך את המתיחה הוותיקה ויב
ק�ו ממך לבדוק אם י� מים בברז, הפעם תוכל לחזור ולהגיד 

"לא, י� �ם קולה". 

טלוויזיה

נתוני הצפייה ב�ידורי הטלוויזיה יורדים פלאים. זה היה 
צפוי, אנחנו צורכים סרטים וסדרות בזמן �נוח לנו והילדים 
בכלל בטיקטוק. מי �עדיין צופים בטלוויזיה כנראה נהנים 

שלראות אנ�ים �צועקים זה על זה בכל מיני פאנלים, ולס
בול מהחד�ות. למי �אינם מרוצים מתוצאות הבחירות, אני 
ממליץ לוותר על הסבל האקטואלי ולצפות בגרסאות מוקלטות 
�ל החד�ות מה�נה �עברה. �ם הם י�מחו לראות �רא� 
הממ�לה הוא עדיין נפתלי בנט, ואיתמר בן גביר הוא סתם 
�לומפר �צועק על �וטרים. מצד �ני, הם ייבהלו לגלות 

�בארץ עדיין מ�תוללת מגיפת הקורונה. 
שהמוצר הטלוויזיוני �עדיין �ולט על מסכינו הוא תוכ

ניות האוכל, על תצורותיהן ה�ונות. לא מ�נה מתי תפתחו 
טלוויזיה - תמיד תראו �ף מותח ביקורת על איזה סופלה, 

שמי�הו �הבי�ולים �ל סבתא �לו גורמים לו לב
כות או �סתם י� בהם בצל. התוכנית החביבה עלי 
מכולם היא "בואו לאכול איתי", �בה מלוהקים חבר'ה 
�מבחינת הטרלול היו יכולים בקלות להיות חברים 
�ל קניה ווסט. י� רק �לו�ה כיוונים �עוד לא מוצו 
בתחום הריאליטי �ל האוכל, ואני מניח �הם יגיעו 
למסכים ב�נה הקרובה: תחרות אלוף �וטפי הכלים, 
"מאסטר �וטף", �בה המתחרים יקבלו ציונים לפי 
רמת ה�מנוניות בסירים והאופן �בו הם מזגגים סבון 

כלים על צלחת.
נוסף על כך, צפויה לעלות תחרות �ל �ליחי וולט, 
�בה הם ייבחנו במ�ימות כמו הבאת פיצה לדירת 

שפנטהאוז בלי מעלית, מ�לוח מרק בכבי� עם באמ
פרים, והוצאת טיפ מלקוח קמצן.

ריאליטי נוסף יבחר את האכלן הבא �ל י�ראל, 
ובו �ורת מתמודדים יתחרו באכילה אתגרית, כולל 
מ�ימת הגולא� הרותח והסנדוויץ'שטונהשפגשתוקף.

טכנולוגיה
ב�נה הקרובה, מי �עוד לא ע�ה את זה, כולל 
אני, יצטרך להיכנס לטיקטוק. בלי זה יקטנו סיכוייך 
להפוך למ�פיען ולמוביל חברתי. במקביל, אם �ר 

שהסייבר החד� רוצה לקחת על עצמו מ�ימה מ�מ
עותית �באמצעותה יזכרו אותו בעתיד, כמו כחלון 
ורפורמת הסלולר, הייתי ממליץ לו לנסות להוציא 
מחיינו את הפקס. צמצום פליטת גזי חממה, האטת 
ההתחממות הגלובלית או הקטנת ה�ימו� בפלסטיק 
הם מ�ימות מורכבות מדי. הפקסים, לעומת זאת, הם 
מוצגים מוח�יים �הנוכחות �להם במרחב הציבורי 
2023 היא מחדל �זועק ל�מיים. בעוד רגע מדש שב
פסות תלתשממד כבר ידפיסו לנו מכוניות בבית, וזה 
יהיה די מביך אם לצידן באומת הסטארטשאפ עדיין 
יעמוד מכ�יר �בסך הכל מסוגל להוציא נייר, וגם 
את זה הוא עו�ה תוך ה�מעת קולות ורע�ים �לא 

היו מביי�ים רכבת קיטור. 
הנו�א החם ביותר ב�נה המתקרבת צפוי להיות 
האינטליגנציה המלאכותית. המח�ב יידע לצייר לנו 
ציורים ולכתוב לנו טקסטים באיזה סגנון �נרצה. הוא יענה 
ב�בילנו למיילים, יע�ה במקומנו �יעורי בית וייתר הרבה 

מעצבים גרפיים ואנ�י מח�בים �כותבים קוד. 
גם אני מ�תדל לא ל�קוט על �מריי, ואת הטור הזה כתבה 
עבורי תוכנת AI, לאחר �ההנחיות �נתתי היו: "כתוב מאמר 
כיצד עלינו להתכונן ל�נה הבאה. �יהיה חינני ואקטואלי 
כמו ג'קי לוי ואברי גלעד, עם חו� הומור �י�לב בין מאיר 
�לו, חיים נחמן ביאליק וננסי ברנדס". מקווה �אהבתם, ואם 

לא - תבואו בטענות לבוט. 
yairn@israelhayom.co.il
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