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 התעשיי
הספר מלמדים על התעשייה ועל המהפכה התעשייתית כעל בעלות -בבית

ינו. ואולם של ימם דרך אל העולם הנאור והמתקדהפריצת תפקיד חשוב ב
בנפשו ואוהב טבע, -המחשבה עליהן מעכירה את רוחו של כל אדם חופשי

י הנזק החל רק . היקף ממדנזק סביבתיעם עבדות ועם  בתודעתו הן נקשרות
אפילו אם מניחים לרגע בעשורים האחרונים להיחשף, כקצהו של קרחון ענק. 

בצד את הנזק הנוראי לסביבה ובוחנים רק את ההיבט הנוגע לאיכות החיים, 
 טרםשהחיים  יש עדויות לכךנמצא שהאדם יצא מופסד מתהליך התיעוש. 

להרעה המיידית , ו)או רעים פחות( מהפכה התעשייתית היו טובים יותרה
באיכות החיים שחלה באנגליה כתוצאה מהמהפכה. אפשר לטייל גם כיום 

שמחים יותר מתושבי המערב;  כפרי העולם השלישי ולהיווכח שתושביהםב
כנראה חיו רבים ובניגוד לדעה הרווחת, אפילו בימי הביניים הידועים לשמצה 

המתוארת בספרו ימינו. מציאות זו מזכירה את המציאות טוב יותר מאשר ב
 מנסה לברר האם התקופההסיפור גיבור ", כאשר 4891" ,של ג'ורג' אורוול

 שקדמה לתקופה שבה הוא חי אכן היתה גרועה יותר, כפי שטוען הממסד
 ללא הרף בשקריו בתקשורת ובמערכת החינוך. 

 

 



  

בכלל, המערב אימץ לעצמו גישה פטרונית של "אנחנו יודעים מה טוב 
שלכם פרימיטיביים, אנחנו המושיעים מהמערב עם  חיי הכפר ,לכם

הבולדוזרים נביא לכם את הקידמה שלנו, עליכם להיות אסירי תודה על כך". 
ת הממון של ם לא ניצבת כוונה טהורה, אלא תאוואך מאחורי הדברי

 תאגידים הגדולים המניעים ממשלות.ה
ת, דוגמא פשוטה עשויה להמחיש מה בעצם אירע במהפכה התעשייתי 

נניח שבכפר מסוים חיו היא היטיבה עם מעטים על חשבון הרבים: כיצד 
השיג אחד  זמנם החופשי, על פי צרכם. ואזחמישה חייטים שעשו במלאכתם ב

, ומחירה הנמוך של וכמה מהם מכונת תפירה שהגדילה את תפוקתו פי כמה
י סחורתו זימן לו קונים מרחבי כל האזור. כך נותרו יתר החייטים מחוסר

אלא לעבוד מעתה עבור בעל  עבודה, ובכדי להתפרנס לא נותרה בידם ברירה
)שלפני שבינתיים התעשר, רכש מכונות נוספות והקים מפעל. עובדיו  –המכונה 

נאלצו לעבוד עבורו שעות רבות מכפי שעבדו טרם הופעת  כן היו אולי גם חבריו(
אלא את  ,את זמנם רק הוא גזל מהם לאהמכונה, ולהיות נתונים לגחמותיו. 

את כבודם. ובינתיים, הביקוש ביישובים מרוחקים לסחורתו של ו חירותם
בעל המפעל הניע אותו להשקיע בסלילת דרכים לכפרו, הצורך בשעות עבודה 

ה החשמלית וכך הלכו והשתנו פני העולם. השחתה נוספות הביא לפיתוח הנור
 ושעבוד במסווה של קידמה.* 
לסיפוק תאוות ותאורה נועדו בראש ובראשונה  כאשר מבינים שכבישים

כיצד  לא לרווחת הציבור, ניתן להביןו והשררה של בעלי השליטההממון 
רוחנית ניתן לומר שהמכונה באה לעולם מנקודת מבט . כולה פועלת המערכת

 זמן לעיסוקים נעלים ורוחניים כגוןכדי להקל על האדם בעבודתו ולפנות לו 
גרם לבעלי  או הנהגה מיטיבה. אבל האגואיזם יה, יצירה, מדיטצלימוד

המכונות למעול בתפקידם ולנצל לרעה את היתרון שקיבלו במתנה, תוך כדי 
פגיעה נפשעת וחסרת בושה בפרנסתם ובחירותם של חבריהם למקצוע וגם 

 בסביבה.
עוררה מחאה של  48-המהפכה התעשייתית באנגליה של תחילת המאה ה 

, שרמת חייהם נפגעה קשות על שם מנהיגם נד לוד()תושבים, ה"לודיטים" 
כתוצאה מהשינויים. מחאתם כללה חבלה במכונות בכמה מן המפעלים 

ידי הממסד. מראשיתה ועד -שפגעו בפרנסתם, והיא דוכאה ביד קשה על
לעצם הרגע הזה, התעשייה בשום שלב לא הפכה לגורם המיטיב עם איכות 

השנים ובהתחלף הדורות, באמצעות החיים של האדם הרגיל.** אך ברבות 
יצירת תמונה מסולפת של התקופות שקדמו למהפכה, הצליח המעמד השליט 
לשכנע את הציבור שהתעשייה הביאה לשיפור. שכן בעלי הממון חולשים על 
אמצעי התקשורת ועל האקדמיה, ובכוחם לשכתב את ההיסטוריה לפי רצונם 



  

משל מתוארים כיום בספרי ולשלוט בתודעת ההמונים. אותם לודיטים ל
הלימוד באופן שקרי, כטיפוסים אלימים ופרימיטיביים שניסו לכפות מונופול 

 על ענף הטקסטיל ולפגוע בשוק החופשי שהחל להתפתח. 
"שוק חופשי" הוא דוגמא לביטוי רמייה שנועד להאיר באור חיובי את  

. למען התנהלותם החזירית של אנשי התעשייה, מדובר בעצם בשוק חזירי
הסר ספק, בשום אופן אין לראות בדברים האמורים תמיכה בקומוניזם או 
בסוציאליזם על שלל צורותיו, שאינם אלא אמצעי נוסף לשעבוד הציבור 

 במסווה של דאגה לזכויות הפרט. על כך עוד יורחב בהמשך.
 

 האשליה
אילו באמת הביאה הקידמה לשיפור ברמת החיים, ודאי לא היו נמדדים 

השחקים של הסובלים מדיכאון במדינות המפותחות. -וזים מרקיעיהאח
נשים פחות זמן המוצהרת, יש לא תעשייהעובדה היא שכיום, בניגוד למטרת ה

פות על התוצאה העגומה הזאת ולצבוע אותה בשלל פנוי מבעבר. כדי לח
 צבעים נוצרו המיתוסים המוכרים לנו, שאת רובם ככולם ניתן לנתץ בקלות:

  הרחוקים,  ר עם יקיריולתקש והמחשב מאפשרים לאדםהטלפון
)אם שפר גורלו ועומדים לפגוש אותם  כונית והמטוס מאפשרים לו אףוהמ

כפר כל אלה אינם נחוצים האבל בחיי  – ו הזמן והכסף הדרושים לכך(לרשות
 יוון שהכול קרוב וספונטאני יותר. כ

  יקר במצבי חירום()בעהרפואה המודרנית פרט למספר הישגים ראויים לשבח ,
גישתה היא לטפל בסימפטום במקום בבעיה ובכך היא מזניחה ומחמירה 

ה, תוך כדי כמו כן היא מתמחה בעיקר בתיקון נזקי הקידמה עצמ ;בעיות
 שימוש באמצעים מזיקים. 

  קידמה, שבהם מתפארת ה )מעובד ומהונדס(יתרונות טכנולוגיים ושפע מזון
. תחושת האופוריה פש האדם ולבריאותוכולם ממכרים ומזיקים מאוד לנ

המושגת באמצעותם יצרה אשליה של שיפור; אבל אילו הותקן מחוג 
דמיוני המורה על מצב רוחו של אדם מערבי ממוצע, ברוב הזמן הוא היה 

ממושך  מתחת לאפס, מדי פעם מזנק לגובה ושוב צולל למינוס שוהה
תעשייתי לעומתו, -עמוק. אצל תושב העולם הטרוםלעתים קרובות גם ו

  המחוג היה שוהה סביב האפס ומעל לו.ניתן לשער ש

 מוגן יותר מפני בריונות,  בכמה אזורים אולי אף על פי שהאדם המודרני
ידי המדינה, גם הוא עדיין חשוף לאלימות של טרור ופשע והוא גם נעשק ב

עשית עכורה האווירה בין אנשים נ ***דמוקרטיים.במשטרים שנחשבים ל
בתנאי צפיפות, ובתרבות הישגית שבה הצלחת האחד כרוכה בכישלון 

 האחר.



  

 אובדן החוויה
-שהייה והתבוננות מרובה בטבע לימדו את אבותינו כיצד הירח עולה כחצי

שעה מאוחר יותר בכל לילה, מתמלא ומתחסר, מה צומח בכל עונה וכיצד 
וכם ומי יצר אותם, וראשם נוהגות החיות. הם הביטו בהרים ותהו מה יש בת

ירוי המהיר יכול כל ילד לקבל נמלא בדמיונות ובאגדות. כיום בעידן הג
ידי מספר לחיצות על מקלדת המחשב שלו, אך -על בין רגע תשובות לשאלות

, חווית ****מדובר בחוויה שונה לחלוטין שערכה אפסי. כאשר הכול גלוי וידוע
 הוקרת הידע ברשימה. V, לסימון דפר הנקרא בתקצירו בלבהחיים משולה לס

-החוויה עצמה, צו השעה הפך מתפחה לממדים מוגזמים וגרעה ממעמדה של 
'דע', וכך הפכו החיים מחוויה אמיתית למעין חוויה עיונית, רובוטית -'חווה' ל

יש כיום הטוענים, לא בצחוק אלא ברצינות, שהם יכולים לוותר על ומזויפת. 
סיפור מרגש ראו אותו על מסך הטלוויזיה בביתם; טיול בנוף מרהיב לאחר ש

ים למוזיקה, מומח"מסמך אנושי מרתק";  )והמגוחך(לכינוי האפרורי זוכה 
תלוי, מתמקדים באיכויות -באופן ישיר ובלתי במקום ליהנות מיצירות

לפי כל מה שלמדו באקדמיה, ומשכנעים עצמם כי  היצירותתיאורטיות של 
ה אותנטית, מומחים כאלה אינה עצמאית ואינם ממנה; דעתם של הם נהני

אלא מושפעת מדעה קולקטיבית המרחפת באוויר, מאופנה. והציבור נוהה 
בעיוורון ומחקה אותם. השקר והריקנות הללו פשו בכל תחומי אחריהם 

 האומנות, עיקר הוחלף בטפל.
למסיבה אצל חברים, זו חוויה מפוקפקת  תונה אוחבילוי, ללכיום נסיעה  
בשיפוץ  וכה במתח שבכבישים, בפקקים ובחיפושים אחר מקום חניה.הכר

"כמו שצריך". ראה יכדי שירק  ,מיטב המאמציםהבית אנשים משקיעים את 
 הציות לאופנה ולתכתיבים חברתיים גובים מן האדם מחיר יקר. 

 
 חיי כפר

אותם באמת, ובסביבה ראויה. החיים עשויים להיות מאושרים אם רק חיים 
חיים פרימיטיביים ומשעממים,  עם רביםקשר כיום אצל "חיי כפר" נהמושג 

כלל לא מוכר לאדם המודרני. למרבה חיי כפר אמיתיים זה מושג ש אולם
ופש "באווירה נ מוכנים לשלם הרבה עבורבעלי האמצעים כיום  האירוניה
סחת אך אפילו אז הם זוכים לטעימה בלבד, לפני שדעתם מו כפרית";

. כפר אמיתי בסביבה אל מסכי הטלוויזיה, המחשב והסלולרונשאבת בחזרה 
 בר, ללא המיית כלי רכב ממרחק או רעששקטה ומוקפת בטבע כפי שהיה בע

 "יתרונות את זה כבר קשה למצוא כיום. –מטוסים, ללא עמודי חשמל 
את  את האדם ומונעים ממנוממכרים המשעבדים  ברובםהם  "הקידמה

. הם גורמים לחיי הכפר להיראות החיים ימה שלהחוויה האמיתית והשל



  

משעממים, באותו אופן שבו חטיף שוקולד גורם לטעמו של תפוח להפוך 
ע המיוחד, הרוגאת לטפל. אדם לא מסוגל לחוות את החיבור עם הטבע ו

 .ממתינים לו בטלפון הסלולריה כאשר דעתו נתונה למסרונים
שמקובל לחשוב.  בחיי הכפר אמנם נדרשת עבודת כפיים, אך לא בכמות

לראיה, בעבר די היה בהכנסותיו של מפרנס יחיד, הגבר, כדי לכלכל את 
המשפחה, בעוד שכיום גם האישה יוצאת לעבוד ועדיין זוג ממוצע מתקשה 

ו נוצרה . מציאות מעוותת זלכסות את הוצאותיה החודשיות של המשפחה
טה יבעלי השליטה באמצעות כליהם לשלכתוצאה מהשעבוד לתעשייה. 

הם ממלאים תפקידים חשובים ש בתודעה, הצליחו לטעת באנשים את הדעה
מרצון של השילטון -לעבדים למען החברה, בזמן שרובם בפועל הפכו

עבודה בזמן חופשי, קרוב לבית, באוויר הפתוח ובלא הפרוצדורות המסואב. 
ומסבה גם  האינסופיות, שוחקת הרבה פחות מעבודה בחיים המודרניים

 .יתיסיפוק אמ
 
 
 

*יש המדברים בשבח הקידמה, כאשר הם נעזרים בנתונים סטטיסטיים המצביעים על הרווחה 
הרבה שממנה נהנים תושבי המדינות המתועשות. אולם מדובר בהטעיה, מכיוון שרווחה זו 
מבוססת על הניצול הנפשע של תושבי מדינות העולם השלישי בידי המדינות המתועשות, 

המערבי. התעשיינים המערביים, לאחר ששדדו את משאבי הטבע  במסגרת האימפריאליזם
מארצות העולם השלישי )במקרים רבים תוך כדי שפיכת דם רב מקרב האוכלוסיה המקומית(, 
הפכו את עריהן לפח האשפה שלהם; הם העבירו לשם את מפעליהם המזהמים ומשתמשים 

אלא יישום של עיקרון בכוח העבודה המקומי הזול, לעתים אף בכפיה ממש. אין זה 
הקפיטליזם בקנה מידה נרחב וגלובאלי. לאחר שטיטאו את הזוהמה מתחת לשטיח באין 
רואה, לאחר שרחצו איש את ידי רעהו, כעת הם מתפארים בערים הנוצצות שבמערב ומציגים 

 את עצמם לעיני הציבור כנדבנים, המשקיעים ממרצם ומהונם הפרטי לטובת האנושות. 
ר בנקודת מבט רוחנית יש להוסיף הערה : חרף הפגיעה באיכות החיים, עד לשלב **כאשר מדוב

מסוים התעשייה כנראה מילאה תפקיד חשוב עבור האנושות בפיתוח החשיבה וחיזוק האגו 
)במובן הטוב והתקין(, באמצעות שלל העבודות הדורשות חשיבה, ריכוז ודיוק. דבר זה כמובן 

קברניטי התעשייה המושחתים ואף לא נודע להם, אלא שהם מעולם לא עמד לנגד עיניהם של 
שימשו כלי לביצוע של תוכנית אלוהית. ואולם כיום לפי כל הסימנים נראה שהאיזון כבר הופר 

 לחלוטין, כתוצאה משקיעת האנושות לתוך המטריאליזם. 
מות הן ידי בעלי השליטה, מכיוון שמלח-***יש ראיות מוצקות לכך שהטרור מופעל וממומן על

עסק רווחי ביותר עבורם. המלחמות מניעות את כל גלגלי המערכת: פיתוח וייצור של אמצעי 
לחימה, תיקון נזקים, טיפול בחולים ומכירת תרופות, ניהול תביעות, אמתלה לגביית מיסים 

 מוגברת ועוד.
 ****לבסוף מסתבר שגם הידע עצמו במקרים רבים אינו נכון, כפי שעוד יוסבר במאמרים

הוא אחד מן המוקדמים ביותר שכתבתי והוא מכיל שרידים מתפיסת מאמר זה הבאים. 
. כיום אני מחזיק הספר, שעל פיה חונכתי גם אני לתומי-המונחלת לציבור בבתי ההיסטוריה

 עתיקות. יתוסים ואגדות שנשתמרו מתרבויות בדעה שונה לגבי מקורם של מ




