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מבוא

ברוכים הבאים לאמריקה, חלום הבלהות הישראלי: סדר, כללים, תכנון, 
חוקה. אין צורך בקשרים, אין קומבינות, אין אלתורים. החיים בשחור 
ולבן, בלי אפור ובלי ְּבֶערך. מטר זה מטר, קילו זה קילו ושעה זה 

3,600 שניות. 
סיוט מוחלט עבור הישראלי המצוי. 

באמריקה הכול כתוב. לכל מצב יש קוד ולכל תרחיש יש תהליך ָסדור. זה 
MANUAL-מתחיל מהפעלת מגהץ ונגמר בבחירת נשיא. מה שכתוב ב

הוא מה שקורה. 
ההפעלה  מערכת  דמוקרט,  או  רפובליקני  הנשיא,  מי  משנה  לא 
האמריקנית אחידה. יש חוקים וכללי משחק ברורים לכל דבר. אי אפשר 
לעוקפם, אין קיצורי דרך, כולם שווים, לכולם דין אחד ואין יוצאים 
מן הכלל. המשמעת מוחלטת וכל סטייה מהמוסכם גוררת אחריה תגובה 

חריפה – תגובה שנקבעה מראש, והיא מופעלת מיד בחזקת "פשע". 
אין מועד ב' – לא באוניברסיטה ולא במציאות העסקית.

המשבר הכלכלי שפרץ ב-2008 והאתגר שהוא מציב לפני האידיאולוגיה 
הקפיטליסטית של ארצות הברית לא ערערו את תפישת היסוד הזאת. 
 ,BASICS-כמו אחרי משברים גדולים בעבר, האמריקנים חוזרים ל
הכללים נותרים כשהיו. הלקחים יילמדו, ובסופו של דבר, הדרך שבה 
יעשו האמריקנים עסקים תישאר על בסיסה של אותה מערכת הפעלה.

אז... 

ברוכים הבאים לאמריקה. 
המפתחות בפנים.



פתח דבר 

יש לך קשרים באמריקה?

כל איש עסקים מכין את עצמו לקראת מפגש עם פרטנרים עסקיים בני 
תרבות שונה. אנחנו קוראים ספרי הדרכה על סין, יפן, אפריקה והודו. 
ברור לנו שהצלחה בתקשורת איתם מחייבת את הבנת מערכת ההפעלה 
התרבותית שלהם. אבל מה שברור לנו מול אנשים שנראים פיזית אחרת, 
לא ממש מתקבל כמובן מאליו כשאנחנו נוסעים לארצות הברית. הכנות 
למפגש עם התרבות האמריקנית לא תמיד נראות לנו כמשהו חשוב או 
הכרחי. יש לנו הרבה סיבות להסביר את היעדר הצורך הזה: א( אנחנו 
מכירים את האירופים, אז זה כנראה אותו הדבר. ב( ישראל היא סוג של 
אמריקה. אנחנו הרי ממש כמוהם, צופים בתוכניות הטלוויזיה ובסרטים 
שלהם, מאזינים למוזיקה שלהם ואוכלים מקדונלד. כבר היינו בניו יורק, 
במיאמי ו/או בלוס אנג'לס כאשר ביקרנו חברים או בני משפחה שגרים 

שם, וזה נראה לנו סוג של ישראל. הרגשנו בבית. מה יש ללמוד?

לא תקבלו עוד סנט
במציאות, הפער בינינו לבין האמריקנים הוא כה רחב ועמוק, עד 
שלא פעם נדמה לי מבחינה מנטלית אנחנו קרובים הרבה יותר לכל 
אלה שאנחנו נוהגים לקנות ספרים כדי להבינם. כשאני מדבר על 
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פרשת פולארד
נדמה לי שפרשת יונתן פולארד, שעולה ויורדת מהבמה הציבורית 
כבר יותר מ-25 שנה, ממחישה המחשה רב-ממדית של הפער הזה. 
החל בדרך שבה גויס והופעל – דרך של אלתור, של חשיבה קצרת 
טווח וללא שיקול אסטרטגי תוך עקיפה של התהליך המקצועי הנכון; 
ַהמשך, בדיאלוג שנוצר בינם לבינינו לאחר שנחשפה הפרשה ופולארד 
נעצר – דיאלוג שמטרתו היתה "לסגור את העניין בכבוד" – ואילו 
אנחנו כדרכנו המשכנו "לעבוד עליהם" בחשיפת חלק מהאמת ולא את 
כולה; וכלה בסוף המעשה, שגם הוא מצביע על חוסר ההבנה הבסיסית 
שלנו את האופן שבו הם תופשים את המושגים "טוב" ו"רע" "שכר" 
ו"עונש". עד היום רבים מאיתנו אינם מבינים שאין אצלם מועד ב', 
ודאי שלא ביחס לעֵברה שנעשתה במתכוון. כשאנחנו אומרים, "למה 
הם לא משחררים אותו?" "כמה הם אכזריים", או "רק לפולארד היהודי 
הם עושים זאת", אנחנו לא מבינים שיחסים בין נשיא אמריקני לראש 
ממשלה ישראלי, טובים ככל שיהיו, אינם מסוגלים להשפיע על החלטות 
של מוסדות ועל תהליכי קבלת ההחלטות שלהם. כשאנחנו שואלים 
בפליאה ותימהון: "אבל למה לא נותנים לו לפחות לצאת להלוויה של 
אביו?" איננו מבינים שבית סוהר זה בדיוק המקום שנוצר לשלילת 
חופש מוחלטת ולענישה פשוטה כמשמעה – על גבול הנקמה – עין 
תחת עין. אפילו זכות הצבעה אין לאסירים ּוודאי שאין חופשות לאיש, 
מה הסיבה שתהיה חופשה לפולארד? איפה השוויוניות? יש בארצות 
הברית שני מיליון אסירים. ִחשבו רק איזה לוגיסטיקה וכמה כוח אדם 
צריך בשביל לאפשר לכל אלה "טיולים", חופשות בנוסח הישראלי, 

לאורכה ולרוחבה של היבשת הזאת.
איך אמרה הילרי קלינטון בביקורה בארץ )2012( "למיטב ידיעתי הוא 

נדון למאסר עולם, מה לא ברור פה?"

אמריקנים, איני מתכוון ל-55 המיליון שגרים בערים הגדולות המוכרות 
לנו ברצועות החוף המזרחי והמערבי שאותם אנחנו "מכירים", אלא 

ל- 260 המיליון שגרים באמצע, בין שתי רצועות החוף האלה. 

האמריקנים שונים מאיתנו מהיסוד, באנתרופולוגיה ההתנהגותית 
שלהם, בתפישת העולם הקיומית שלהם של שחור ולבן, ובדרך שבה הם 
מבטאים את עצמם. בהשוואה לעברית, שבה יש סדר גודל של 40,000 
מילים, יש להם בשפה האנגלית פי עשרה מילים. השוני בא לידי ביטוי 
גם בדרך שבה הם מַתקשרים מילולית, איך אומרים כן ואיך אומרים לא. 
שפת הגוף שלהם שונה משלנו בתכלית. הגדרת האמת והשקר שלהם 
שונה משלנו, וכן גם תפישת השכר והעונש שלהם. אנחנו חושבים 
שסוגרים שם דברים כמו אצלנו, "על כוס קפה", ולא קולטים את 
המעמד העצום שיש למוסדות ולתהליכים שמניעים אותם – במישורים 

ציבוריים ומסחריים כאחד.

הפער הזה בינינו גורם לנו לחשוב שכאשר הקונגרס עומד על רגליו 
ומוחא כפיים לראש ממשלתנו פעם אחר פעם במהלך נאומו – זה סימן 
שהם כולם מְתפקדי מפלגתו. אנחנו לא מבינים שכשהם אומרים "כדאי 
שתשקלו את פרויקט הלביא מחדש", הם מתכוונים לומר בעצם: חבר'ה 
– לא תקבלו עוד סנט אחד לפרויקט הזה. אנחנו מפרשים את נחישות 
דרישתם שנפטר את מנכ"ל משרד הביטחון שלנו, משום שהוא שבר 
כלל יסוד של אי אמירת האמת, כמהלך בתחרות מסחרית: "הם פשוט 

מגנים על חברות הנשק האמריקניות." 
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אותי למסע היכרות מעמיק של כ-13 שנים עם ארצות הברית. במהלך 
התקופה הזאת בניו אורלינס, עוצבה דמותי כאדם בוגר. למדתי להכיר 
מקרוב את ארצות הברית ואת תרבותה דרך התערות בחברה כאמריקני. 
היתה זו סביבה שאין לה הפרופיל היהודי של הערים הגדולות במזרח. 
ההיכרות שלי התחילה בלימודים באוניברסיטה ובמפגש עם חיילים 
שחזרו מהתופת של וייטנאם, ונמשכה בהתערות בקהילה היהודית 
הקטנה, כהורה לילדים וכחבר בקהילת העסקים המקומית. עבודתי כאיש 
מכירות בענף התכשיטים הובילה אותי להיכרות עם אמריקה התאגידית 
והמודרנית, ובה בעת גם אל עשרות, אם לא מאות, ערים קטנות 
ונידחות ברחבי ארצות הברית, שם פוגשים את אמריקה האמיתית, זאת 
שעדיין לא פגשה יהודי מודרני או ישראלי. באותה התקופה עדיין דיברו 
בארצות הברית בלי הפילטרים של התקינות החברתית, מה שפתח לי 

צוהר נדיר להבנת הנפש האמריקנית ותהליכי החשיבה שלה.   

הראש האמריקני
את עומקה של התובנה הזאת, או נכון יותר עד כמה נעשיתי אחד מהם, 
הבנתי רק לאחר שחזרתי לארץ ב-1987. לא אלאה אתכם בסיפורים 
אינספור, אבל לקח לי שלוש שנים להבין שכל מה שאני יודע לעשות 
לא עובד פה. דרך החשיבה שלי היתה פשוטה ונאיבית. לא הבנתי כלל 
את עוצמתה של החשדנות בארץ, וטכניקת המכירה שלי הניבה אפס 
תוצאות. במקום להקשיב למה שאני אומר, חשבו בני שיחי לעצמם, מה 
הוא באמת רוצה ממני, או איך הוא מנסה לעבוד עליי." בקיצור, שום 
דבר לא הלך לי. הבנתי שאני ישראלי להלכה אבל אמריקני למעשה. 
למזלי ולשמחתי התגבשה אצלי באותה התקופה גם התובנה שמה שאני 
יכול לעשות בהצלחה זה לעזור לאנשי עסקים ישראלים שרוצים לפעול 

בארצות הברית, איך לפצח ולהבין את הראש האמריקני. 

ממש כשם שאיננו מבינים את פרשת פולארד, אנחנו גם מתבלבלים 
ברמה העסקית. אנחנו יוצאים מפגישות עסקיות איתם אופטימיים מאוד 
– הם ממש חשבו שזה מעניין )אנחנו אומרים( – ומתפלאים ומתאכזבים 

כשאין המשכיות תכליתית להתרשמותנו הראשונה. 

הרומן שלי עם אמריקה
הספר הזה בא להאיר את הפער התרבותי בינינו לבין האמריקנים, 
ולאפשר לנו להצליח ולהיטמע בהצלחה בתרבותה הדומיננטית של 
ארצות הברית. הוא אינו עושה זאת בדרך של נקיטת עמדה שיפוטית 
של מה טוב ומה רע, אלא בדרך של מיפוי פרגמטי של הפערים והצגת 

דרכי גישור לסגירתם.

הרומן שלי עם אמריקה התחיל בחופש הגדול של 1969, בין השביעית 
לשמינית, עת נשלחתי בידי תנועת הצופים לעבודה כמדריך במחנה 

קיץ של תנועת הנוער הציוני "יהודה הצעיר" בארצות הברית.
הימים היו ימי השיא של שנות השישים העליזות, נחיתת האדם הראשון 
על הירח וימי פסטיבל וודסטוק בארצות הברית, ובישראל – האופוריה 
שאחרי מלחמת ששת הימים. ימים יפים. לא באתי מוכן לאמריקה. 
פרט לגשש החיוור ולשירי הלהקות הצבאיות, האוריינטציה התרבותית 
שלי באותה התקופה היתה אירופית וצרפתית בעיקרה: קליף ריצ'רד, 
אָדמו, ז'אק ברל וברסאנס. החשיפה לאמריקה של שנות השישים הציתה 
בי משהו מיוחד. התאהבתי בתרבות הזאת, בג'אז, בבלוז ובפולק, 
באווירת החופש והאינדיבידואליזם הפשוט והישיר שפרצו כהר געש 
מכל אמריקני שפגשתי, באופטימיות וגם בתרבות הסדר שלהם. חתונתי 
בארץ ב-1974 עם קטי ליאון, בת ניו אורלינס ודור שלישי בה, היתה 
המשך ישיר לחברויות שיצרתי לי באותו קיץ קסום, והיא זאת שלקחה 
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ייקח מהספר הזה את התובנה על קיום פער  אני מקווה שהקורא 
תרבותי עצום בינינו לבין האמריקנים ואת ההבנה שהתרבות שלהם 
היא דומיננטית ביותר, וכדי להשתלב בה בהצלחה יש לקבל אותה כמו 
שהיא וכך להיטמע בה. כאמור, מה שקל לנו להניח ולהבין לגבי היפנים 
או הסינים למשל, מסובך יותר כשאנו נדרשים לארצות הברית, שכן 

נדמה לנו שאנחנו מכירים אותם היטב.

טעות גדולה. 

משחר ימיה התרבות האמריקנית היא תרבות של שחור ולבן, של טוב 
ורע, של כן ולא, של מותר ואסור, כך שאם לעתים תחשבו שאני מתאר 
את המציאות שם בצורה אקסיומטית, זה נובע מטבעם של האמריקנים 
ולא מעמדה מסוימת שאני נוקט או "צד" מסוים שאני בוחר. בחיים 
תמיד יש יוצאים מהכלל, וכך גם בארצות הברית, אבל בתרבות שבה 
השוויוניות היא ערך עליון, לא מומלץ להתנהל באופן חריג. השיטה 

שם פשוט מענישה התנהלות כזאת. 

אמריקה תמיד אותגרה על ידי הפער שבין הרעיונות הנעלים והמוסריות 
של מייסדיה ובין המציאות הפוליטית והאנושית שלה. נושא העבדות 
ושוויון הזכויות של אזרחיה שמוצאם באפריקה ממחיש זאת יותר מכול. 
השמים הם אמנם הגבול העליון, אבל יש גבול תחתון ולא פעם הוא 
נמוך וקיצוני הרבה יותר ממה שאנחנו מורגלים לו. באינדיבידואליזם 
הזה אתה נמצא לבד כשטוב, אתה לבד באמצע ואתה לבד כשרע. בעולם 
יש לא מעט ביקורת על הנאיביות ועל הדו-פרצופיות האמריקנית: הם 
קדושים בכנסייה, אנשים של ערכי המשפחה בקאנטרי קלאב וחוטאים 
בחוץ. בסופו של דבר זאת החברה הפלורליסטית, הפתוחה, החופשית 

בשנת 2004 הצטרף אחייני עומר, עורך דין עסקי צעיר, לאחת הנסיעות 
העסקיות שלי, ובמהלכה עשיתי מה שאני תמיד עושה במצבים כאלה 
באופן די אינסטינקטיבי – ציירתי לו את התמונה שהמוח שלי מקבל 
בארצות הברית בשונה מהתמונה שמוחו הישראלי רואה. הסברתי 
לו איך אני מתרגם מראות, התנהגויות, מסרים גלויים וחבויים של 
האנשים שאיתם אני בא במגע תוך כיבוד הקודים השונים של התנהגות 

המקובלים שם. 

עומר היה בהלם מהפער בתובנות. הוא התרשם מהנסיעה הזאת וממה 
שלמד במהלכה עד כדי כך שכשחזרנו אמר לי: "ּדֹוד, אתה חייב לכתוב 
ספר על זה, אתה חייב לשתף עם אנשים את ההבנה שלך איך הקאובויים 
האלה חושבים ועד כמה דרך המחשבה שלהם שונה משלנו. בלי זה איש 
עסקים לא יכול להצליח שם." נדלקתי על הרעיון והתחלתי לעבוד 
מיד, אבל לקח לי כמעט 7 שנים עד שסיימתי את הספר הזה. הכרה של 
תרבות ומנהגים של חברה מסוימת שנרכשת בדרך טבעית, של חיים 
בתוך התרבות הזאת, מקנה לך את היכולת לתפקד בה, אבל להסביר 
את זה לאחרים – זו כבר אופרה אחרת. זה מצריך תובנות עמוקות הרבה 
יותר, שכן כל הסבר כזה צריך ביסוס. הכתיבה הפכה למסע. היא לקחה 
אותי למחקר נרחב על ההיסטוריה של ארצות הברית, והגעתי דרכה 

למקומות ולמחוזות רבים שלא הכרתי עד אז.

פער תרבותי
ספרי עוסק בהבנת תרבות העסקים ומערכת ההפעלה של האמריקנים 
בהשוואה למקבילותיהן בישראל. הוא מאיר וממפה את הפערים שקיימים 
בין שתי התרבויות. אני מאמין שבמצבים בין-תרבותיים אין נכון ולא 
נכון, טוב או רע. כל תרבות מותאמת לאנשיה ולמצבים השונים לאורך 

ההיסטוריה של התהוותה. 
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והמגינה ביותר על זכויות הפרט מכל מדינה אחרת שאני מכיר. המסע 
של אמריקה - שהחל במהגרים הראשונים על סיפונה של ה"ֵמייְפָלאוֶאר" 
ובקּוְנָטה קיְנֶטה, גיבור הספר וסדרת הטלווייזה הבלתי נשכחת בנושא 
העבדות, "שורשים", ועד בחירתו של ברק אובמה לנשיאות – ממחישים 

את הסיפור ההיסטורי של האומה הזאת יותר מכול.


