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אנשי 
המזימות

מה הקשר: הקונספירציות פורחות ברשת

 במה 
אתם 

מאמינים?

13 השושלות: 
על–פי התאוריה הזו יש 13 שושלות 

שמרכיבות את בתי המלוכה באירופה ואת 
מנהיגי העולם החופשי, שמגיעות אחורה 

בזמן עד בבל ומצרים העתיקה. הפרשנות 
החמה בתחום היא ש–90% מנשיאי ארצות 

הברית, כולל הנשיא אובמה, קשורים בקשר 
דם קרוב למלוכה הבריטית. תאוריה אחרת, 

ציורית יותר, גורסת שאובמה הוא שיבוט 
שנעשה מדנ”א של פרעה קדום

בתמונה: אובמה והמלכה אליזבת. יש דמיון?

כמטריילס: 
על–פי התיאוריה הזו, ממשלות העולם 
מנסות לדלל את האוכלוסייה האנושית 

באמצעות ריסוס רעלים בשמיים

בתמונה: מטוס אמריקאי לכיבוי שריפות 
בפעולה. מה יש בחומר הזה?

מעקב פייסבוק: 
התיאוריה הזו גורסת כי פייסבוק 
הוא בעצם כלי שרת בדרך לסדר 

עולמי חדש, שבו האנושות תוותר על 
חירותה באופן וולונטרי, באמצעות 

שיתוף פעולה של פייסבוק עם 
הרשויות

בתמונה: מרק צוקרברג. מהזווית הזאת 
באמת יש בו משהו דיקטטורי

אקופשיזם: 
ב–1992,  במהלך “פסגת כדור הארץ” בריו 
דה ז’נרו, התקבלה “אג’נדה 21”  להגנה על 

הסביבה. אבל על פי תאוריות הקונספירציה 
מדובר בכיסוי למטרה האמיתית של ארגון 
הצללים הגלובלי. הקונספירטורים גורסים 
כי אין כל בעיית אקלים, ואלה רק איומים 
שנועדו להפחיד את האוכלוסייה ולאפשר 
התערבות שתוביל בסופו של דבר לדילול 

האוכלוסייה, נישול מבעלות על רכוש פרטי 
וכינון ממשלה עולמית אחת

בתמונה: מפגין של גרינפיס. עלינו עליכם

כדור הארץ חלול: 
תאוריה פופלרית הגורסת כי 

בקטבים של כדור הארץ יש 
למעשה חורים שדרכם ניתן 

להיכנס לכדור הארץ, ושבתוך 
 כדור הארץ חיים ישויות 

או חוצנים

בתמונה: פינגווינים באנטארטיקה. 
מחפשים את הפתחים?

מוזיקה מחתרתית: 
על–פי התזה, תעשיית המוזיקה 

האמריקאית נשלטת על–ידי האילומינטי, 
זרם בבונים החופשיים. אמנים בולטים, לפי 
הקונספירטורים, הם הצמד ביונסה וג’יי–זי, 

ליידי גאגא, ריהאנה, כלל אמני ההיפ–הופ ואף 
בוב דילן. על–פי התאוריה, תעשיית המוזיקה 
משתמשת בהם כמעבירי מסרים בתת–מודע 

במטרה לחתור תחת שמרנות פוריטנית 
שמזוהה עם הכנסייה, ועל כן הווידיאו 
קליפים שלהם מאוד משוחררים מינית

בתמונה: ביונסה בסופרבול. חפשו את המסרים

 VS הכנסייה הקתולית
הבונים החופשיים: 

על–פי התיאוריה הזו, כל דבר שקורה בעולם 
בעצם משקף את קרב הענקים בין הכנסייה 

הקתולית לבונים החופשיים. 

בתמונות: האפיפיור פרנציסקוס ואילוסטרציה 
של הבונים החופשיים. לפחות הלבוש יפה

אובמה הוא שיבוט דנ”א של פרעה קדום, ביונסה 
משדרת מסרים תת–הכרתיים, כל שליטי העולם הם 

קרובי משפחה, ג’ון קרי חבר באגודת השבתאים, 
ואפילו המגזין שאתם קוראים עכשיו הוא חלק 

ממזימה של הבונים החופשיים. צמיחת הרשתות 
החברתיות יצרה פריחה חסרת תקדים של תיאוריות 
קונספירציה. הקריאה על אחריותכם < צאלה קוטלר

צילומים: רויטרס
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את  מורידה  לא  שאני  שבועות  כמה  בר 
שיש  הזדמנות  בכל  מהשמיים.  העיניים 
את  בוחנת  מעלה,  מסתכלת  אני  לי 
להשיב  מנסה  שלהם,  הצורה  את  בודקת  העננים, 
מחוזות  אל  בחזרה  הכמטריילס  קונספירציית  את 
אבל  עליה.  שמעתי  כשרק  יצאה  שמהם  הביזאר, 
שכבר  הזו,  התיאוריה  על–פי  בטוחה.  לא  כבר  אני 
ממשלות  ובחו”ל,  בארץ  תומכים  מעט  לא  צברה 
יותר  הרבה  חזקים  עולמיים  ארגונים  או   - העולם 
האנושית  האוכלוסייה  את  “להנדס”  מנסות   - מהן 

באמצעים כימיים המפוזרים ממטוסי ריסוס.
כמובן, אתם חושבים, כמו שאני חשבתי, שמדובר 
בריסוס מבוקר של הנדסת אקלים, כמו למשל יצירת 
עננים כהתמודדות עם הבצורת )עניין שעסקנו בו 
לא מזמן בכתבה נרחבת(. אבל חסידי הקונספירציה 
הסבירו לי בהתלהבות שאפשר להבדיל בין שובלי 
לבין  קונטריילס,  המכונים  ה"לגיטימיים",  הסילון 
הזמן  פרק  באמצעות   -  )chaimtrails( הכמטריילס 

הממושך יותר שבו האחרונים נמצאים באוויר.
הרחוב,  באמצע  לעצור  נוהגת  אני  עכשיו  אז 
השובלים  אם  ולתהות  השמיים,  אל  עיניי  לשאת 
הלבנים המעטרים את התכול הגדול הם חלק ממזימה 
עולמית, הנדסת אקלים מבוקרת, סתם עננים יפים 
שסיפרו  מאז  ממנה  סובלת  שאני  מורגנה  פאטה  או 
 - לי  אין  חד–משמעיות  התיאוריה. מסקנות  על  לי 
אלא אם כן מדובר בכלל בקשר זדוני במיוחד שקשרו 
איגוד הכירופרקטים והסתדרות רופאי העיניים, כי 
אחרי כל המבטים האלה למעלה נותרתי עם צוואר 

תפוס ומבט לא מפוקס. 
בתיאוריות  מדבק,  משהו  בהן  יש  זאת,  ובכל 
הווירטואלי.  המרחב  את  שחובקות  הקונספירציה 
היסטוריים,  מסמכים  מקפלות  מרתקות,  חלקן 
צילומים ותיעוד; אחרות הזויות למדי, כמו למשל 
או  שטוח,  בעצם  הארץ  שכדור  שטוענת  הקבוצה 
הטוענים שתנועות  במיוחד  המפותח  הדמיון  בעלי 
וקודים סודיים של  היד של קופיקו מהוות רמיזות 
“הבונים החופשיים”, אותו ארגון עתיק וידוע שיש 

התולים בו את התפתחות האנושות מצד אחד, 
ואת בעיות העולם מצד שני. 

נוהג להסתכל על עצמם  עד כמה שמישהו 
מקרים  צירופי  יש  רציונלית,  חשיבה  כבעלי 
ברגע  בוודאי  להסביר.  מאוד  קשה  שבאמת 
מאז  לי  שקרה  כפי  המידע,  לשלל  שנחשפים 
גיליתי,  הזו.  הכתבה  על  לעבוד  שהתחלתי 
אני  שעבורו  המגזין  שם  שאפילו  למשל, 
אחת  הוא   ,G ממש,  אלה  ברגעים  כותבת 

האותיות המרכזיות בסמל “הבונים החופשיים”. אם 
שאני  לפני  משהו  לי  להגיד  רוצים  שלי  העורכים 

ממשיכה לחקור - עכשיו זה הזמן.
אומר   אורות’”,  ‘ריבוי  לזה  קוראים  “ביהדות 
מומחה  פרסמן,  אלעד  מבודח–אך–סימפטי  בטון 
לקונספירציות ברשת ומפעיל הבלוג קונספיל. “זה 

קורה כשאתה מקבל יותר מדי מידע בבת אחת”.
אני מבינה לגמרי על מה הוא מדבר: ביום רביעי 
שעבר, אחרי שכבר הלעטתי את עצמי בתיאוריות 
ידיעות  ובערב שתי  קשר למיניהן, פורסמו בבוקר 
שתקף  האו”ם,  של  בדוח  עסקה  האחת   - חוץ 
מינית  התעללות  טיוח  על  הוותיקן  את  בחריפות 
)ושהוכחש  שהיה  ברומן  עסקה  השנייה  בילדים; 
מאוחר יותר( בין נשיא ארצות הברית לשעבר ביל 
עבור  הארלי.  אליזבת  הבריטית  והכוכבת  קלינטון 
מי שנברה בנבכי הקונספירציות זאת הייתה הרמה 
הגדולה  היריבה  היא  הקתולית  הכנסייה  להנחתה: 
של הבונים החופשיים וששותפים לה רבים ממנהיגי 
העולם החופשי - קלינטון ביניהם - ושהאו”ם הוא 

מוסד מובהק שלהם.

כ

הללו  הכותרות  הקונספירציה, שתי  עם משקפי 
אירועים  מאין–סוף  אחד  קטן  מהלך  עוד  כמו  נראו 

היסטוריים במאבק האיתנים לשליטה עולמית. 
חסידי  של  המוקדים  אחד  היא  אגב,  ישראל, 
שאפשר  כמה  )עד  בה  והדוגלים  הזו,  התיאוריה 
להתעלל במילה “דוגלים”( טוענים שבכירים בארץ, 
ועד  ביניש  דורית  דרך  פרס,  ושמעון  רבין  מיצחק 
על–פי  בעולם,  חופשיים.  בונים  הם  קיציס,  אייל 
הנשיא  בקנוניה  חלק  לוקחים  הקונספירטורים, 
הבריטי,  המלוכה  בית  מרקל,  אנגלה  אובמה, 
המוזיקה  תעשיית  כל  הג’יהאדיים,  הארגונים 

האמריקאית ואפילו בוב מרלי. כאן נשברתי.

המאמינים | תקשיבו לנאס”א
בפייסבוק  הישראליות  כמטריילס  בקבוצות 
יש כבר 3,000 חברים. הם מתעדים את השובלים 
מדי  גבוה  או  נמוך  שטסים  המטוסים  ואת 
חדש,  עולמי  סדר  לכונן  ומסבירים שמי שרוצים 
מנסים גם לדלל את האוכלוסייה כחלק מהקנוניה. 
ספר  הוציאו  בדיוק  נאס”א  גם  אומרים,  הם  הנה, 
חדש לקטלוג עננים. זה לא מוזר, שואל אחד מהם, 

שנאס”א פתאום הוציאו ספר חדש?
בינואר האחרון יצאו כמה מהם )עשרות בודדות( 
הם  ואילת עם שלטים. השבוע  אביב  לרחובות תל 
לא  המחאה.  את  ולהגדיל  תומכים  להגביר  מקווים 
בטוח שהצילומים של טלילה שיר, אחת הפעילות 
ציירת  שיר,  להם.  יעזרו  בארץ,  בנושא  הבולטות 
לדבריה,  החלה,  לחייה,  השישים  בשנות  נופים 
לאחר  שנים,  כשלוש  לפני  השמיים  את  לתעד 
אביב:  תל  בשמי  חשוד  סילון  לשובל  לב  ששמה 
היא  השמיים”,  את  סטופ  נון  מרססים  “מטוסים 
הם  השמיים.  את  בודקת  אני  יום  “בכל  משוכנעת. 
כבר לא כחולים כמו פעם. אני רואה איך המטוסים 
הכול  ואז  שובלים שמתרחבים,  ומשאירים  עוברים 

נושר והשמיים מקבלים צבע תכלת אפרורי”.
אילו אמצעי מעקב את מפעילה ביומיום? 

“אני עולה בכל יום לגג לראות אם יש מה לצלם, 

האחרונות  מהשנים  עצום  צילומים  אוסף  לי  ויש 
)הסתכלתי בתמונות; רואים שם עננים וסימני סילון 
רגילים למדי, צ’ ק’(. העולם הפך לגטו של ריסוסים. 
בטכנולוגיות  המשקיעים  עם  )המזוהה  גייטס  ביל 
השמיים  עם  עושה  ק’(  צ’  האקלים,  להנדסת 
הגלובליים מה שמתחשק לו. אם אני לא איידע עוד 

אנשים, אז כל העולם ימות ולא ידע ממה ולמה”. 
לתיאוריה.  נשאב  לדבריה,  שיר,  של  בעלה  גם 

הילדים, אעפס, לא ממש משתכנעים.
לשאוב  שיר  הצליחה  מאילת  כוהנו  סיגל  את 
ברשת  הללו  ברעיונות  נתקלה  כוהנו  לפעילות. 
מעוננים  אכן  אילת  ששמי  לב  ושמה  שנה  לפני 
בשובלים  ומלאים  לאקלים  אופיינית  לא  בצורה 
חלק  לוקחת  לשישה,  אם  כוהנו,  סילון.  מטוסי  של 
בפעילות חברתית מאז קיץ 2011, וגם במקרה הזה 
היא החלה לארגן בעיר הדרומית תא מקומי שיוצא 

נגד התופעה.
למחאה  באילת  לטיילת  שיצאנו  ביום  “דווקא 
מהשטח,  מדווחת  היא  בשמיים”,  ריסוסים  היו  לא 
סילון  מטוסי  לשובלים של  לב  אנחנו שמים  “אבל 
תעופה  בשדות  ונוחתים  הגבולות  את  גם  שחוצים 
לא מוכרים. בזמן שהפגנו בטיילת, התגודדו סביבנו 
אנשים ונכנסו לאינטרנט מהטלפונים שלהם לראות 

במה מדובר”. 
לפני  התחוללה  בעלילה  דרמטית  תפנית 
תחת  לאוויר  עלה  חדש  פייסבוק  כשדף  שבועיים, 
השם “שינוי אקלימי למען עתיד ילדינו”. בתמונת 
הנושא  ובתמונת  סילון  מטוס  תמונה של  הפרופיל 
בקונספירציית  המאמינים  בגשם.  רוקדת  ילדה 
נגד  בתגובות  החדש  הדף  את  הציפו  הכמטריילס 
מאחורי  עומד  “מי  שאלו,  אתם?”,  “מי  חריפות: 
הדף הזה?”. בדף החדש נכתב כי מדובר ביזם פרטי 
המפתח טכנולוגיה להתמודדות עם שינויי האקלים 

בשיתוף משרד הביטחון ומשרד הבריאות.
הווירטואלי:  השלג  כדור  להתגלגל  החל  מכאן 
מפני  חבריהם  את  הזהירו  הקונספירטורים 
ואילו  מקדם;  החדש  שהדף  המסוכנת  הטכנולוגיה 

i–nigma :סורק ברקוד

לכתבה המלאה 
סרקו את הקוד

>

"יש אפילו תיאוריה שטוענת כי ג'ון קרי )בתמונה(, מגיע בכלל ממסורת 
שבתאית, ומפעיל רשת שבסיסה בארגוני היהדות הרפורמית בארצות 
הברית", מספר אלעד פרסמן מאתר "קונספיל". "על–פי התיאוריה, 

מטרתו היא להביא לרעידת אדמה בעולם היהודי של זמננו"

צילום: רויטרס
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שנות ה–50
המזימה הקומוניסטית

לאחר  השנייה,  העולם  מלחמת  בתום 
שהמעצמות שיתפו פעולה על מנת למגר את 

האויב הנאצי, הן פנו זו נגד זו. 
אויב  הייתה  סטלין  של  המועצות  ברית 
אידיאולוגי  כרעיון  והקומוניזם,  המערב, 
מפני  הפרנויה  החופשי.  העולם  אימת  היה 
המזימה הקומוניסטית הגיעה לשיא בתקופת 
בארצות  המקרתיזם 
כשאנשים  הברית, 
בהיותם  החשודים 
הוכנסו  מהמזימה  חלק 

לרשימות שחורות

שנות ה–70
הממשל מאזין לך

בארצות  בעיקר  ה–70,  שנות 
בעקבותיה  אולם  הברית, 
מצד  התאפיינו  כולו,  בעולם 
סביב  אופוריה  בתחושת  אחד 
הפרחים  ילדי  אידיאולוגיית 
לזכויות  התנועה  של  והניצחון 
קינג(,  לותר  )מרטין  האזרח 
הלאומי  הדיכאון  שני  ומצד 

וייטנאם.  מלחמת  של  והעולמי 
ריצ’רד ניקסון, שבעצמו נטה להיגרר לפרנויה 
את  ייצג  קונספירציה,  ולתיאוריות  אישית 
השיא הזה בפרשת ווטרגייט )הפריצה למטה 

והטיוח  הדמוקרטית,  המפלגה 
אולי  הלבן(,  הבית  ביוזמת 
ביותר  החריף  האמון  משבר 
בהתאם,  לממשלו.  האזרח  בין 
בעולם  הופצו  רבות  תיאוריות 
של  ומעקבים  סתר  האזנות  על 

חוסר  על  וכן  הממשלה, 
אמת  של  האפשרות 
אובייקטיבית. הדבר בא 
לידי ביטוי גם בקולנוע, 
“השיחה”  כמו  בסרטים 
“יצרים”  קופולה,  פורד  פרנסיס  של 
ו”כל  אנטוניוני,  מיכאלאנג’לו  של 

אנשי הנשיא” של אלן ג’יי פאקולה

שנות ה–90
החייזרים באים

והתעניינות  אסטרופיזיקליים  גילויים 
לרב  הודות  )בעיקר  החלל  במבנה  מחודשת 
המכר של סטיבן הוקינג “קיצור תולדות הזמן” 
שאנחנו  ההבנה  את  עוררו  ה–80(  שנות  בסוף 
את  ואיתה  ביקום,  לבד  לא 
נחיתות  על  הקשר  תיאוריות 
על–ידי  המוסתרות  חייזרים 
באותה  בלטה  הממשלה. 
הטלוויזיה  סדרת  תקופה 
באפילה”,  “תיקים 
גם  ספק  להטיל  שהשכילה 

בתיאוריות שהועלו בה

מפעילי הדף פרסמו פוסטים המצדדים בטכנולוגיות 
להתמודדות עם שינויי האקלים. בין לבין נעלם גם 
מישהו מהפעילים. “מישהו יודע מה קרה לבנימין?”, 
הפליגו  ואלה  בפייסבוק  חבריה  את  שיר  שאלה 
בספקולציות. “מישהו מנסה להשתיק אותו”, סיכמו 
בריא, שלם  נמצא  בנימין  ימים  ביניהם. לאחר כמה 

וחשדן מתמיד.

הטרולים | משעמם לכם?
דף  שמאחורי  גיליתי  בדיקות,  מעט  לא  אחרי 
הממסד  עם  פעולה  לשיתוף  שטוען  הפייסבוק, 
ששמו  אדם  עומד  ישראל,  בשמי  כימיים  בריסוסים 
בעגת  שמכונה  מה  הוא  האיש  במערכת.  שמור 
הרשת “טרול פייסבוק” - פרובוקטור סדרתי שנכנס 

לאתרים כאלה ומשתעשע להנאתו עם גולשים. 
וסיפר  “אמנון”  בשם  תחילה  עצמו  הציג  הוא 
חברה  בישראל  שפתח  הברית  מארצות  משקיע  על 
התיאום  איש  “אני  אלה:  בטכנולוגיות  שעוסקת 

שלהם וביקשו שאענה לפנייתך”, אמר לי.
עזוב, אנחנו יודעים  מי אתה באמת. למה אתה 
מלהתסיס  לך  יוצא  ומה  כאמנון  עצמך  את  מציג 

את החבר’ה האלה? 
“אני לא פתחתי את הדף הזה, אני לא מנהל את 
את  תציג  לי  אמרו  בו.  תכנים  כותב  ולא  הזה  הדף 

עצמך בשם אמנון ו..."
רגע. מי זה "אמרו"?

יצליח...  כמה  יודע  לא  משהו...  שעושה  יזם  "יש 
מה  לראות  הדף  את  ופתחו  טכנולוגיות...  מיני  וכל 

קורה מול המתנגדים".
אז אתה כן טרול!

"אני מסכים שלדף הזה יש פעילות טרולית, אבל 
עומדים  הדף  מאחורי  השני.  את  אחד  סותר  לא  זה 
והם  משכורת  צ’ק  לי  שמשלמים  רציניים  אנשים 
ממודר,  כרגע  זה  הארץ.  ברחבי  ניסויים  מבצעים 

והמטרה היא באמת להשפיע על שינויי האקלים”. 
למה לא להודות שאתה פשוט נהנה מזה?

"ממש לא! אני עושה טובה לאנשים שביקשו ממני 
לעזור, וזהו. בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר". 

הספקנים | בשם ההיגיון הבריא
מתובל  קונספירציות  אתר  לנו?  היה  מה  אז 
קשר,  תיאוריות  על  מנומקים  מאמרים  בעשרות 
קבוצת אנשים שטוענים לריסוסים כימיים מכוונים, 
אתרים  שני  ועוד  אותם,  שמתסיס  מרושע  טרול 
תחת  קונספירטיבית  חשיבה  שמעודדים  בעברית 

אמתלה של “אמת אחרת”. 

נגד לתרבות הקונספירציות:  קולות  גם  יש  אבל 
במטרה  האחרונות  בשנים  שקמו  ואתרים  בלוגים 
המופץ  מדעית  מבוסס  לא  למידע  קונטרה  לתת 
חדה”,  “חשיבה  הבלוג  בעל  דיאמנט,  גלעד  ברשת. 
ספרו,  על  שוקד  הוא  אלה  בימים  מהם.  אחד  הוא 
באופן  ושעוסק  המונים,  מימון  באמצעות  שמופק 
בתיאוריות  גם  עוסק  הפרקים  אחד  הלוגי.  החשיבה 
עם  אותי  תבלבל  “אל  השם  תחת  קונספירציה, 

העובדות”. 
דיאמנט הוא פרסונה נון גרטה בחוגי הכמטריילס, 
ובו  חודשים  כמה  לפני  מנומק שהעלה  פוסט  לאחר 
בשובלי  המאמינים  של  הטענות  את  לחלוטין  פירק 
להביא  בחרתי  הכמטריילס  “את  הכימיים.  הריסוס 
בספר כדוגמה קלה”, הוא אומר, “כי ברור שמדובר 
בהזיה המונית. לפי הנתונים שמצאתי, 5% בארצות 
הברית ענו בסקר טלפוני ב–2012 שהם מאמינים כי 
שובלי המטוסים הם חומרים כימיים המרוססים על–
אמרו  נוספים   8% מרושעות.  מסיבות  הממשלה  ידי 

שהם לא בטוחים”. 
אולי שווה גם לכם, החוקרים, להקשיב להם? 

“יש להם אפס ראיות. חקרתי במשך ימים ארוכים 
אספתי  איתם.  התווכחתי  שעות  ובמשך  הנושא  את 
ובתחקיר  להם,  שיש  והסרטונים  הטיעונים  כל  את 
הם  לאחד.  אחד  אותם  מפרק  בעצם  אני  שעשיתי 
מצלמים את השמיים וטוענים שאלה עננים חדשים 
שלא היו בעבר, אבל אני מראה שיש צילומים ישנים, 
היו  כאלה  ועננים  המטוסים,  שהומצאו  לפני  עוד 

קיימים מאז ומתמיד.
שעצם  הוא  הקונספירציה  באנשי  שמיוחד  "מה 
העובדה שאין ראיות תומכות רק מחזק את התיאוריה, 
כי הרי ברור שמסתירים מהם משהו. ואם כן יימצאו 
ראיות, אז ברור ששתלו אותן שם בכוונה. זה מלכוד 
מבחינתם,  אפשרי.  בלתי  מצב  מחקרית,  מבחינה 
הפרופסור הוא חלק מהממסד ולכן ברור שיגיד שאין 
להאמין  במקום  ממנה.  חלק  הוא  כי  קונספירציה, 
אנונימיים  לאנשים  מאמינים  הם  לפרופסורים, 
על  עונים  הם  לדעתי,  יוטיוב.  סרטוני  שיוצרים 
התחושה הקשה שיש היום לאדם הקטן מול הממסד”.

אתה מאמין לכל מה שהממסד אומר?
“מי זה הממסד בכלל? אין דבר כזה. זה אוסף של 

אנשים שלומיאלים. בטח שאני לא מאמין לכל דבר 
תביא  כלפיו,  טענות  לך  יש  אם  אבל  הממסד,  של 

ראיות תומכות”. 
אולי אתה בעצמך חלק מהממסד.

“כן”, הוא צוחק, “זכיתי כבר למחמאות כאלה”.
נו?!

“אני לא”. 
תביא ראיות!

“אני כרגע בין עבודות ומפעיל את הבלוג באופן 
אולי  הממסד,  של  שתול  שהייתי  הלוואי  וולונטרי. 

הייתי מקבל כמה שקלים על כל פוסט”.

האנליסטים | מבט מבחוץ
לפילוסופיה  סטודנט   ,28 פרסמן,  אלעד 
שתי  בין  קונספיל  באתר  משלב  ולמתמטיקה, 
כדי  לא  מדעית  ביסודיות  משתמש  הוא  הגישות: 
להפריך קונספירציות, אלא כדי להסביר אותן: “אמי 
ארכיאולוגית, אצל סבא שלי היו ספרי אמנות רנסנס 
ומיתולוגיה סינית, ואבא שלי, שפחות הכרתי אותו, 
היה חוקר תעופה בכל מיני תרבויות וכתב ספר גם 

על שמאניזם. גדלתי בבית חוקר קנוניות”.
וחקר  בנושא  ספר  כל  קרא  הוא  מעשור  למעלה 
באופן רוחבי ומולטי–דיסציפלינרי את התכנים שהוא 
יהדות  באסלאם,  זרמים  סודיות,  אחוות  בהם:  עוסק 

ונצרות והקשר ביניהן לפוליטיקה המודרנית. 
מסביר,  הוא  הקשר,  תיאוריות  של  ההיסטוריה 
“הרגע  האש:  את  האדם  גילה  שבו  ביום  מתחילה 
שבו הכול התחיל היה מפחיד וחשוך. זה הרגע שבו 
החיות הטורפות היו יוצאות החוצה בחשיכה והיה קר 
בציפייה לראות את השחר  חי  וקשה לשרוד. האדם 
זורח כי זה סימל את היציאה מהחשיכה. שם התחילה 
ברק  פגע  אחד  שיום  היא  דואליות. אחת ההשערות 
את  לתפוס  הצליח  האנשים  אחד  נשרף.  והוא  בעץ 
אמנות  את  וללמוד  בוער  כשהוא  העץ  של  הענף 
ולהאיר. אותם אנשים  השליטה באש שיכלה לחמם 
שהמדורה  שדאג  ומי  למדורה,  מסביב  לשבת  יכלו 

תמשיך לדלוק היה הכוהן, המלך והמנהיג”. 
בנקודה הזאת באנושות, הוא מסביר, החל המאבק 
כל  או  תרצו,  אם  והבל,  קין  בין  והחושך,  האור  בין 

סיפור דואלי אחר שמופיע במיתולוגיות ובדתות. 

הוא  פרחה”,  רק  האלה  בנושאים  “ההתעניינות 
אומר, ומדווח על 700 כניסות ביום. “אנשים התחילו 
זה  המידע.  את  וגילו  האלה  הנושאים  את  לחקור 
מעניין אנשים כי זה קצת כמו בידור משוגע. עכשיו 
הנושא  את  ולקחת  קומיקסים  גם  לשלב  התחלנו 
יודע שיש גם הרבה רבנים  גם לפן הפסיכדלי. אני 
ובונים חופשיים בישראל שקוראים באתר באדיקות”.

אפשר לשאול שאלה קצת בוטה?
“בטח”.

לא נדפק לך המוח מזה?
“רוב האנשים שמאמינים בקונספירציות חושבים 
אורוול,  ג’ורג  שתיאר  למציאות  צועדים  שאנחנו 
שאנחנו  חושב  אני  והבנתי,  שקראתי  מה  מכל  אבל 
אחר  סוג  עם  מופלא.  חדש  לעולם  צועדים  בכלל 
של שליטה באנשים, לא על–ידי דיכוי, אלא שעבוד 
על–ידי הנאה. אנחנו נרצה להיות משועבדים. באופן 
כללי, אני חושב שלא צריך להשליך את כל הבעיות 

והצרות שלנו על הסביבה”. 
עצמן  את  שמתאימות  תיאוריות  אפילו  לו  יש 
לאקטואליה: “לפי תיאוריית הקשר, ג’ון קרי, מזכיר 
רעש  מעט  לא  כאן  שעושה  האמריקאי,  המדינה 
והמולה, מגיע ממסורת שבתאית סודית והוא מסתיר 
לרעידת  מביא  שהוא  בעת  בה  היהודית  זהותו  את 
בצמוד  עבד  אביו  זמננו.  של  היהודי  בעולם  אדמה 
ידועים כשלמד משפטים בהרווארד  לשני שבתאים 
שהואשמו  פרנקפורטר,  ופליקס  ברנדיס  לואיס   -
רוזוולט.  ברדיקליזציה של ממשל  פעם  לא  בעצמם 
החופשיים  הבונים  של  באגודה  חבר  עצמו  קרי 
מאוניברסיטת ייל, בשם הגולגולות והעצמות )שיש 
הקושרים אותה לשורשי סוכנות הביון האמריקאית, 
בוש הצעיר,  וו.  ג’ורג’  ק’(. בשנת 2004,  צ’   ,CIA–ה
שגם חבר באגודה, רץ מול קרי לנשיאות, כל אחד 
צירוף  לא  שזה  הטוענים  ויש   - הנגדית  מהמפלגה 

מקרים”.
רגע. תן לי לעכל את זה. 

“בסדר”.
או־קיי, תמשיך.

אזרחית, שבסיסה  “כיום מפעיל קרי רשת חברה 
שהם  הברית,  בארצות  הרפורמית  היהדות  בארגוני 
דרך  השבתאות.  של  האידיאולוגיים  הצאצאים 
תמיכה ישירה ועקיפה הם מעודדים חרם על ישראל, 
לקדם  כדי  חרם  על  מאיים  עצמו  שהוא  בעת  בה 
שיטת  בארץ.  הברית  ארצות  של  האינטרסים  את 
המלקחיים: מפעילים לחץ פוליטי מלמעלה יחד עם 
לחץ מלמטה. זאת שיטה שנמצאת בשימוש רב ובלתי 

פוסק בידי הסדר העולמי החדש”. 

את תגובתו של ג’ון קרי, כמו גם את תגובתו של 
הסדר העולמי החדש, לא השגנו עד סגירת הגיליון. 

טוב, גם לא ממש ביקשנו.
 

האקדמיה | חפשו את שפן
בחשיבה  מעט  לא  עוסקת  עצמה  האקדמיה 
הקונספירטיבית: "זאת בעיה פוסט מודרנית קלאסית 
יובל  ד"ר  מסביר  טריליון",  פי  הכפיל  שהאינטרנט 
מהמכללה  דיגיטלית  לתקשורת  מומחה  דרור, 
למינהל. "במאה ה־21 אין אמת מוחלטת, לכל אחד 
יש אמת משלו וכך יש המון מקורות שלא ברור מה 
האמינות שלהם. מקורות אמינים - ניו יורק טיימס, 
למשל - הם בדרך כלל כאלה שהגיעו לעולם לפני 

האינטרנט".  
לפסיכיאטריה  מומחה  ויצטום,  אליעזר  פרופ’ 
על  ספר  היתר  בין  שכתב  בן־גוריון,  מאוניברסיטת 
ירושלים,  ועל תסמונת  הורדוס  אודות אישיותו של 
המונעת מחשיבה פרנואידית, מסביר כי “תיאוריות 

הקונספירציה החלו לפרוח בשנות ה–80”.
יחד עם התפתחות תקשורת ההמונים.

ספק  ואין  מודרני,  שוב  זה  ועכשיו  “נכון.   
פריחה  רואים  אנחנו  הזהב.  מכרה  הוא  שהאינטרנט 

של קונספירציות בתקופות של אי–שקט”. 
תוכל לנתח את אופן החשיבה ואת המוטיבציה 

הפסיכולוגית להיאחז ברעיונות האלה?
מעוותת  פרשנות  הא  הקונספירטיבית  “החשיבה 
גדול,  אמון  בחוסר  שמשולבת  עובדות  של  ועריכה 
בתחושת עוול וחשדנות. אנחנו רואים מבנה חשיבתי 
שלקוח גם מחשיבה פרנואידית, שהיא חשיבה במעגל 

סגור - או שאתה איתי או שאתה נגדי”. 
מצד שני, זאת גם תקופת הדלפות וגילויים של 
תסריטים שעולים על כל דמיון באדיבות ויקיליקס 

או אדוארד סנואדן. זה משפיע עלינו?
לא  דבר  שום  פרנואידית  בחשיבה  כול,  “קודם 
נוצרה  לזה  מעבר  משהו.  זומם  תמיד  האחר  מקרי: 
מסוימת  במידה  שהיא  רשויות,  כלפי  חשדנות 
מוצדקת. למשל, במקרה של המדליף סנאודן. צריך 
לזכור, כמובן, שזה שיש סיפור אחד נכון לא אומר 

ששאר הסיפורים נכונים”. 
לעצמנו  לעשות  צריכים  שאנחנו  להיות  יכול 
סדר בראש - רעים מול טובים - בשביל להסביר 

לעצמנו את המציאות? 

רואים  שאנחנו  הבסיסי  הדבר  היא  “השלכה 
האמונות  פעמים  הרבה  פרנואידית.  בחשיבה 
אמון.  וחוסר  כעס  כמו  פנימיים  צרכים  משרתות 
זמן ולא  למשל, מישהו שמחפש עבודה כבר הרבה 
מוצא ורואה סביבו איך אנשים מוצאים עבודה מהר, 
אז בטח זה נגדי. מבחינה פסיכולוגית אנחנו רוצים 
להאמין שאדם מחפש משמעות, לכן לא יכול להיות 
מקריים  דברים שהם  בין  לחבר  כדי  מקרי.  שהכול 
הוא  הקונספירטיבי  הנרטיב  נרטיביים,  ממציאים 

מאוד נוח”.
נרטיב נוח? זה נורא מעייף להרגיש רדוף. 

לחשיבה  נטייה  בעלי  שהם  לאנשים  נוח  “זה 
חשדנית ולמנגנונים השלכתיים”. 

מתי חשדנות בריאה הופכת לפרנויה?
בריא  בלתי  דבר  לא  כמובן  זה  “חשדנות 
למשל,  הורדוס,  על  להסתכל  אפשר  להישרדות. 
שגדל בעולם לא יציב פוליטית. הוא איבד את אביו 
שהורעל, אחיו חוסלו, וגם אותו ניסו לרצוח. הייתה 
לו חשיבה פרנואידית לא בלתי מבוססת, אבל ברגע 
הפרעה  התחילה  בו,  לשלוט  התחילו  שהמחשבות 
משפחתו.  בני  את  להורג  הוציא  והוא  פרנואידית 
אנחנו רואים את זה גם אצל סטאלין, והאחרון שעושה 

את זה הוא השליט הצעיר של צפון קוריאה”. 
יש סכנות בתרבות הקונספירטיבית?

במעורבות  ירידה  היא  החברתי  במישור  “הסכנה 
הפסיכולוגים  הברית  בארצות  למשל,  חברתית. 
נושא  שבכל  בכך  סכנה  רואים  האמריקאים 
ההתחממות הגלובלית אחוזים ניכרים מהאוכלוסייה 
משוכנעים שמדובר בקונספירציה, אז הם בעצם לא 
רוצים להתעסק עם זה. זה גורם לחוסר אמון בממסד 
הפוליטי ולנתק במעורבות החברתית כי הם מאמינים 
שזה גם כך משחק מכור מראש. לכן במישור החברתי 
בדומה  חברתית,  מעורבות  של  ירידה  רואים  אנחנו 

לקונספירציה סביב החיסונים בישראל, למשל”.
האלה  בתיאוריות  דבקות  האישי,  ובמישור 

יכולה להזיק גם לאדם?
“במישור האישי זה יכול לגרום נזקים כשאוחזים 
בין  להבדיל  חשוב  לכן  פרנואידיות.  במחשבות 
קונספירציה.  בסיפורי  אמונה  לבין  בריאה  חשדנות 
אדם צריך להקפיד בביקורתיות של התכנים שאליהם 
הוא נחשף, ולזכור שאפילו שהקוסם מוציא את השפן 
e מהכובע, לא באמת גר שם שפן”.  

שנות ה–2000
מזימת הירוקים

שני  עורר  גור  אל  שפתח  האקולוגי  השיח 
מחנות, שעם השנים התאזנו ברמת המופרכות 
של תיאוריות הקשר. סביב הבעיה המוחשית 
מאוד - ההתחממות הגלובלית - נוצרה מצד 
ושלטון  הון  שבין  מזימה  על  תיאוריה  אחד 
לעשות כמה שיותר כסף תוך כדי ניצול גובר 

ביסוס  גם  לה  שיש  )תיאוריה  משאבים  של 
בשנים  בעיקר  גברה,  שני  ומצד  במציאות(; 
של  בהמצאה  שמדובר  הטענה  האחרונות, 
הסופית  שמטרתם  סוציאליסטיים,  ארגונים 
ועסקים,  מוסדות  שיותר  כמה  להלאים  היא 
האזרחים  בחיי  להתערב  למדינה  ולגרום 

באופן מוחלט

2011–2008
99% מתעוררים לחיים

החברתית  המחאה  את  לתאר  קשה 
הגלובלית כתוצר של תיאוריות קונספירציה, 
המשבר  בעקבות   - מתוכה  צמחו  כן  אבל 
תיאוריות   - ב–2009  וול סטריט  הכלכלי של 

יוצאת  וחדשנות  חדש,  עולמי  סדר  על 
הרשתות  צמיחת  העסקי.  המגזר  נגד  דופן 
את  הגבירו  ויוטיוב,  ויקיפדיה  החברתיות, 
יניב שחרר  )בארץ, למשל, אלדד  הזה  השיח 
 - למדי  יצירתיות  תיאוריות  עם  סרטונים 
לא  מסורתי  תקשורת  גוף  ששום  סרטונים 

יכול היה, חוקית, לחזור על הנאמר בהם(

2013
הסרטן של הפלנטה

די  באופן  נוגעת,  כיום  הרווחת  התיאוריה 
)בין  גלובליים  לרעיונות  או  למזימות  טבעי, 
אחרים(  גופים  או  גדולים  ארגונים  ממשלות, 
)זו  שונים  באמצעים  סודי  אוכלוסין  לדילול 

היתר,  בין  ביטוי,  לידי  באה  שגם  תיאוריה 
“אוטופיה”,  הבריטית  המופת  בסדרת 

ששודרה לאחרונה 

 כל תיאוריית קשר גדולה הולכת אחורה למאבק האיתנים בין שני כוחות: הטוב והרע. זה הבסיס. 
אולם בכל תקופה, בהתאם לרוח הזמן ולהתפתחות הטכנולוגית של התקשורת, יש פרשנות עדכנית

70 שנים של קונספירציות

"השלכה היא הדבר הבסיסי בחשיבה פרנואידית", מסביר פרופ' אליעזר ויצטום, 
מומחה לפסיכיאטריה. "זה משרת צרכים פנימיים כמו כעס וחוסר אמון. אנחנו רוצים 

להאמין שלא יכול להיות שהכול מקרי, ואז ממציאים נרטיביים. זה מאוד נוח"

"זאת בעיה פוסט מודרנית קלאסית שהאינטרנט הכפיל פי טריליון", מסביר ד"ר 
יובל דרור, מומחה לתקשורת דיגיטלית. "במאה ה–21 אין אמת מוחלטת, לכל 

אחד יש אמת משלו וכך יש המון מקורות שלא ברור מה האמינות שלהם"

tzela-k@globes.co.il
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