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התקשיתי
להאמין ,אבל דווקא בחום המהביל של יולי ,ברגע בלתי צפוי ,הוא
הגיע לבקר:
הקֶנטאור האגדי ,שחציו סוס וחציו אדם .רק לאחר שבא הבנתי שבעצם
הגיע כדי לעזור למדינת ישראל.

הקנטאור שלי אינו אומלל כמו זה של
הסופר סאראמאגו ,כלל וכלל לא .ההיפך ,הוא הפתרון למצוקות רבות של
ישראל ,כאשר בסוף המאמר הזה נבין כיצד הוא יכול להיות פתרון
לבעיית המיתוג
של הארץ ,מדינה הסובלת מלגיטימציה בינלאומית יורדת ,במאבקה ארוך
השנים .כמו דמויות
מיתולוגיות אחרות ,גם הוא בא כדי לעזור ,בשעת מצוקה .בירכתי אותו
כשהגיע ,ושמחתי
מאוד .לא בכל יום אנחנו צופים בביקור מלכותי כזה.

הקנטאור האגדי מייצג שלוש
תכונות ,שעל מדינת ישראל לשאוף להשיג:

מהירות,
עוצמה וחוכמה.

הקנטאור גומא מרחקים עצומים במהירות
הסוס האדירה שלו ,וכך גם אנו צריכים להיות :בעלי טכנולוגית המידע
המהירה בעולם ,אך
גם בדינמיות החברתית שלנו ,בהפחתת הבירוקרטיה עד למינימום ,פחות
מיסים,
פחות ועדות ביטוח לאומי ,פחות תחמונים ,פחות אגרות ,עמלות ושאר
מרעין
בישין .מהירות ברישום מקרקעין ,בהקמת חברה ועסק .לשעוט קדימה,
כמה שיותר
מהר ,כך נתקדם עוד יותר מהר.

הקנטאור הוא בעל כוח פיזי רב ,ולא
במקרה הוא מסמל את מזל קשת ,שכן הקנטאורים יודעים להילחם ,ובעצם
הם גזע של לוחמים .צבא גדול וחזק ,יצירת הרתעה אפקטיבית,
והסתמכות עצמית ,כל אלה
ייצרו לנו כבר את העוצמה הצבאית הדרושה לנו .צריך לתחזק את זה
ואף להוסיף .גם את
הסיוע הצבאי והאזרחי המסורתי מארצות הברית צריך לסיים תוך כחמש
שנים ,אנחנו לא

זקוקים לו עוד .יש לנו את הכוח שלנו.

הקנטאור נחשב לאחד היצורים
המיתולוגיים החכמים ביותר .כבר כיום ישראל היא אחד מן המרכזים
הטכנולוגיים החשובים בעולם ,אך אין זה מספיק .יש לתת קפיצה
איכותית קדימה ,תוך
הצטיינות בכל מדדי החינוך העולמיים ,מתן רשיון לאוניברסיטאות
פרטיות ,הקמת בתי ספר
פרטיים ,ותגמול במערכת החינוך הציבורית לפי פרמטרים של הצלחה.
שימוש בטכנולוגיות
המונים להפצת החינוך החדש ,ותגמול הצטיינות.

מדינה חדשנית ,פלאית,
מיתולוגית

אבל איך כל זה עוזר למדינת
ישראל? הביטו בקנטאור שהגיע לבקר אותנו ,וזהו בהחלט ביקור נדיר,
הוא לא יחזור בשנים
הקרובות :זה הרי לא סתם קנטאור ,זהו חֵירון ,הקנטאור החכם מכולם,
מי שבמיתולוגיה היוונית המציא את הרפואה .חירון למד אצל האל
אפולו את אומניות הציד,
הריפוי ,הירי והלחימה .הוא עצמו נחשב כמוריהם של הרקולס ,יאסון

ואכילס ,ואף של אל
הרפואה אצל היוונים והרומים ,אסקלפיוס .חירון המציא את הריפוי,
ואפילו באסטרולוגיה,
כאשר הוא מופיע ,המשמעות היא ריפוי.

אז מה הוא מנסה לומר לנו? שהגיע
הזמן למיתוג חדש לגמרי של ישראל ,מיתוג שיחלץ אותנו מן הבידוד
החלקי ,אי הנעימות
הגדולה ,שבה אנחנו נמצאים בעולם ,ירפא אותנו ,ויזניק אותנו
קדימה.

הגיע הזמן שישראל תמתג את
עצמה – כארץ הרפואה .ישראל הקטנה היא מעצמה עולמית בתחום הרפואה,
התרופות
)טבע ועוד שורה של מפעלים( ,המרכזים הרפואיים המודרניים ,פיתוח
מכשירים רפואיים,
ביוטכנולוגיה ,ביוכימיה ,ציוד רפואי ,והמצאות רפואיות לרוב .יש
לנו כל כך הרבה
אלמנטים רפואיים בודדים ,כמו ים המלח ,תרופות יחודיות ,שיטות
רפואיות חדשות
ומכשירים ,טכניקות הדמיה חדשניות ,רפואת תאי גזע מוח ,רפואה
גנטית ,ואפילו גלולת
המצלמה הנבלעת בתוך הגוף ,הומצאה כאן .יש לקחת את כולם ולמזג
אותם במיתוג אחד:

ישראל שומרת עלי.

כאשר נראה לעולם שאין כמעט אדם
שלא הושפע בצורה זו או אחרת מפיתוחים
הגישה תשתנה לאט לאט.
ישראל תיהפך למשהו אישי ,מבריא ,מדינה של
אחד ואחד ,היא
תהיה פתאום אינטימית ,קרובה ומעניינת .כל
ייגע בישראל והיא
נגעה בו ,בגופו ,בעצמו .ישראל עשתה בשבילו

רפואיים שנעשו בישראל,
הילינג .ישראל תיגע בכל
אחד ירגיש שהוא נגע או
משהו.

לא במקרה תוחלת החיים בישראל היא
מהגבוהות בעולם כולו 82.5 :לנשים ו 78.8-לגברים .הנגישות כאן
לרפואה ,הפיתוחים,
ההתלהבות ,הקריאטיביות כל אלה משפיעים .למה שלא ניקח את כל אלה,
נחבר אותם,
ניצור אסטרטגיה חדשה ,פרסום ,ונעניק שם חדש ופנים חדשות לישראל
שלנו?

שלא לדבר על הזינוק שיהיה לרפואה
בישראל לאחר מכן ,כאשר מכל העולם יגיעו לכאן להתרפא ,על ההכנסות
והמוניטין שרק
יגדל.

“היי ,אל תתלהב” ,הרגיע אותי
חירון“ ,אני באתי לכאן כדי לעזור היום במיתוג .כולם מדברים אצלכם
על מיתוג ,ומושכים
לשם כך תקציבי ענק מן המדינה ,אך כמובן לא מספקים דבר .הנה ,אני
הגעתי ,אתה מבין מה
משמעות הדבר”.

לאחר שאמר את הדברים האלה ,רקע חירון
בפרסותיו ,חייך ,אמר שלום ,והסתלק כלעומת שבא .אפילו לא הסכים
לשתות משהו ,הוא הרי
יודע רק להעניק.

ואני ידעתי שאין טעם לעכב אותו ,צריך
רק לומר תודה שהגיע .גם אני חייכתי בשביעות רצון ,כי ידעתי
שחירון
בא לשמור על מדינת ישראל ברגעים לא קלים לה .ובפנים-בפנים ידעתי,
שהוא בא לשמור
קצת ,גם עלַי .לא במקרה הוא מופיע כסמל האתר הזה ,עוד מעט שלוש
שנים.

רבים כבר הצטרפו למועדון
 .Gplanet Primeלמה שגם האחרים לא יצטרפו? סייעו בבקשה לאתר.
אפשר להצטרף מיידית
–כ א ן .למי שמבקש לחדש מנוי קיים – יש ללחוץ – כ א ן.
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