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כספיתבן

אמת

חובהאו
שההתבטאויותהסבוריםכאלהיש

כמוהממשלה,ראששלהמוזרות

עבורושהצביעוהערביםמספרבעניין

חושבאניחשובות.לאבבחירות,

בדויה,במציאותחינתניהואחרת:

גדיכולנועללהשפיעעלולוזה

אחרתמליגהכרמטכ״למתגלהאיזנקוט

הקונספירציהותיאורייתלגמרי

לממשלההציוניהמחנהכניסתעל

המתוכנןפיעללהתקדםממשיכה

נתניהושלהעובדות

הנוהרים״הערביםעלההיא,האמירה

אתלרדוףממשיכהבכמויות״,לקלפי

הביעהואהשבועלעולם.מסביבנתניהו

בהופעתוהדברים,עלנוספתפעםצער

מכוןבפניכרגיל(והמשכנעת)הרהוטה

גםלוהייתהאבלבוושינגטון.מחקר

הערבילציבורשהבהירצייןהואתוספת.

והוסיף,כולם,שלהממשלהראששהוא

הצביעוערבים״יותרכיאגב,כבדרך

הציוני״.המחנהעבורמאשרעבורי

תעזבוביבי:שלובשפתואחרותבמילים

מעדיפיםישראלערבייבסוףשטויות,

עובדה.הרצוג.פניעלאותי

מאותהכנראהזה?אתהביאהואמאיפה

אתששכנעהמופתי,אתמצאשבהמגירה

החייליםלידהיהודים,אתלהרוגהיטלר

בירושלים,שראההמצהיביםהבריטים

ההצעהאריק,עםבנגמ״שהפגישה

והעובדההאיטלקיהאוצרכשרלכהן

הנתוניםהנהאזההתנתקות.נגדשהצביע

מדויקתבספירההאמיתיים:העובדתיים

ישראלערביישלמקולותיהם%07של

בעדכימתבררהאחרונותבבחירות

ערבים,841,11הצביעוהציוניהמחנה

ארבעהפיכמעט890,3הליכודבעד

מדויקתספירהלמההרצוג.הצביעויותר

שלהקלפיותסיכוםזה%07שלרק

למעטבישראל,הערבייםהיישוביםכל

לצבועקשהשםהמעורבות.הערים

ביחד.חייםכיויהודים,ערביםשלקולות

אל־פחםבאוםדוגמאות:צרורהנה

לנתניהו,21ו־להרצוגערבים69הצביעו

10רקהרצוג,259אל־גרביהבבאקה

נתניהו,הרצוג,239ג׳לג׳וליהנתניהו,

שפרעםנתניהו,27ורקהרצוג231סח׳נין

869נצרתנתניהו,128הרצוג,724

89הרצוג,311רהטנתניהו,343הרצוג,

יישובלמצואקשההלאה.וכןנתניהו,

ניצחשבויישובים,עשרותמתוךערבי,

בודדהכמעטדוגמההרצוג.אתנתניהו

כאמור,התחתונה,השורהפוריידיס.היא

פיכמעטביביעלמובילהרצוגברורה.

ארבעה.

בעריםשההצבעהלהיותיכולהאם

עלהזההנתוןאתהופכתהמעורבות

מדגםלאזה%07סיכוי.איןלא.פיו?

בנתניהוהתמיכהמכריע.מדגםזהמייצג,

גבוההלאלודאויפוחיפה,ערבייבקרב

מובהקים,ערבייםביישוביםבומהתמיכה

כמהמינורי.יהיההשינויכן,אםוגם

השבועאיתםשדיברתיערביםח״כים

הללוביישוביםמקבלשביביאומרים

מהערבים.בלבדמעטיםקולות

לשונית?מעידהעודכאן?קרהמהאז

מדמיונושמחלחלתבדויהמציאותעוד

אמונתומחשבתו,לתוךנתניהושל

מפיוהפומביתהחצנתהעדודבריו,

לעינירשמיבאירועממשלהראששל

אושכן.כנראהומיקרופונים?מצלמות

צריךמנתניהו.חוץאותה,קראווכולםהקירעלהייתההכתובת

ישראללמהמסבירהלבןהביתדובראתהשבועלשמועהיה

אירופה,ידיעלהמוצריםמסימוןמופתעתלהיותצריכהלא

לממשלהאירופיהאיחודביןמתואםהזהשהמהלךלהביןכדי



זהו,אזלדרוזים.בכללהתכווןשנתניהו

אחדדווקאניצחאל־כרמלשבדליית

מהקולות,%83עםכחלוןמשהבשם

מאחורוהרחק%33עםהרצוגאחריו

כנ״לארבעה.פיעדיין■׳!עםנתניהו

סטאטנטהסקריםמכוןנתוניבחורפיש.

המחנהניצחהדרוזיםשבקרבמראים

כחלון,אחריו)!(,ליברמןאחריוהציוני,

ובמקוםהמשותפתהרשימהאחרי

שאםמזה,חוץהליכוד.המכובדהחמישי

צריךהיההואלדרוזים,התכווןביבי

נוהריםש״הדרוזיםהבחירותביוםלהגיד

בכמויות״.לקלפיות

לאוהםהערבים.עלדיברהואלא,

הרצוג,לטובתמאשריותרעבורוהצביעו

סמכותיבריטוןבאותושהצהיר,כפי

מחקר.במכוןפומביתבהופעהיודע־כל,

ישזה.אתלחקורפעםצריךמישהוכן,

האלההמוזריםשהבאגיםשסבוריםכאלה

לאהממשלהראששלהמציאותבתפיסת

פעם,מדיפעםמקשקשהואאזחשובים.

פהבאגלאזהאחרת.חושבאנימה.אז

במציאותחינתניהושם.לשוניתומעידה

יכולוזהלעצמו,ממציאשהואבדויה

כולנו.עללהשפיע

עםפגישתואתהשבועהגדירהואכך

אחתאוליכ״נפלאה״,אובמההנשיא

קודםומעולם.מאזביניהםשהיוהטובות

שםשהיולינדמהחוכמה.לאזהכל,

ההגדרהשנית,טובות.שיחותמאודמעט

נתניהושלמההצהרהיותרתלושההזו

הואמה,הערבי.במגזרהרצוגאתשניצח

שנשיאהתגרשו,ואובמהשהואמביןלא

ש״חבילתכריתות,גטלונתןארה״ב

להיותיכולההייתהשיקבלהפיצוי״

אלמלאומשכנעתכבדהיותרהרבה

אפילוהלבןמהביתלחסוךלאהתעקש

ומלחמתטרטוריםהשפלות,שלדקהחצי

בקונגרס?עולם

הביטחוןמערכתבכיריכלכמעט

שהסכםאחרינתניהו,בפניהתחננו

הושג,למעצמותאיראןביןהגרעין

״פלאןעלולהסתערבמהירותדףלהעביר

האמריקאיםעםלמו״ממידלהיכנסבי״,

אתמהםולהוציאיד()שהושיטו

סחורהלנתניהוהייתהאז,המקסימום.

אתמאובמהלחסוךבתמורה:להםלתת

עדבקונגרס,והמיותרהיצריהמאבק

ברורשהיהפיעלאףהאחרונה,השנייה

שהמאבקבאמריקה,משהושמביןמילכל

סיכוי.חסרהזה

קראווכולםהקירעלהייתההכתובתכן,

נתניהו,אמריקה״מ״קפטןחוץאותה,

כפיבקונגרס,לנצחשאפשרשהאמין

כפירומני,למיטיפסידשאובמהשהאמין

האיראניהגרעיןאתיעצורשהואשהאמין

עלעכשיו,זה.אתשיעשהוהבטיח

נשלם.ועודמשלמים,כולנוהזהההימור

הביתדובראתהשבועלשמועהיהצריך

לאישראללמהלתקשורתמסבירהלבן

המוצריםמסימוןמופתעתלהיותצריכה

הזהשהמהלךלהביןכדיאירופה,ידיעל

לממשל.האירופיהאיחודביןמתואם

נתניהו.שלהמדומההמציאותבאדיבות

שנתרגלכדאי

השבועשאיחדוהשברזעקותגם

המהלךעלשלנוהפוליטיתהמפהאת

שלסוגהןמוצריםלסימוןהאירופי

בטחלחרמות,מתנגדאנימדומה.מציאות

אצלשלי,במדינהשמיוצריםמוצריםעל

המזל,לרועהאירופים,אבלשלי.חברים

שלנוהמדיניותאתליישםאמוריםלא

שלהםההחלטהשלהם.המדיניותאתאלא

היחידוהדברמבחינתם,לגמרילגיטימית

כךכללהםלקחשזההואבהשמפתיע

זמן.הרבה

מתנחלים,אנחנומהסמךעלמושגליאין

חבלומיישביםסולליםבונים,מפקיעים,

כבוש,כאזורהעולםבכלשמוגדרארץ

מנסהכשהעולםבטענותבאיםכךואחר

הריבונית.מישראלהזההשטחאתלבדל

ארה״בנשיאיכלשלמדיניותםזוהיהרי

השגרירמובהקים.ישראלידידיהם,באשר

קרקעעלדורךלאשפירודןהאמריקאי

מיוחדיםבמקריםאלאהירוק,לקומעבר

אנטישמיותשוםכאןאיןמיוחד.ובאישור

באירופה.אנטישמיותשאיןאומרלא)זה

אבלאסלאמיסטית.בעיקרשיש.בוודאי

מהלךכאןישהזה(.לענייןקשורהלאהיא

אתהענישהעולםלגיטימי.פוליטי־מדיני

הטילאפריקה,דרוםאתהחריםסרביה,

הטילואפילועכשיואיראן,עלסנקציות

בחצימעלליהבעקבותרוסיהעלסנקציות

בשלוםלצאתרוציםאנחנוורקקרים,האי

מהדיןהתעלמותשלשניםמעשרות

וקוויםבינלאומיותהחלטותהבינלאומי,

בינלאומיים.אדומים

האמת:אתלעצמנולהגידפשוטצריך

חשובשלאהאמנובסרט.חיינוהיוםעד

מהזהשחשובמהאומרים,הגוייםמה

הגוייםגםהנה,ובכן,עושים.שהיהודים

יותרעודיעשווהםלעשות.יודעים

איןלהתרגל.שנתחילכדאיבהמשך.



להמשיךרוציםאנחנוחינם.ארוחות

לשארבניגודבשטחים,כרצוננולעשות

אתמגישיםבסוףמחיר.לזהישהעולם?

ציפישלהלהבותחוצביהנאומיםהחשבון.

ושישפלסטיניעםשאיןזהעלחוטובלי

ישראלארץאדמתעלאלוהיקושאןלנו

נתפסיםאבלכאן,עצוםרושםמעוררים

איןהמצב.זההעולם.בשארכממבו־ג׳מבו

אותו.להכחישטעם

בבוקרמחרשאפשרחושבלאאנילא,

מדינהולהקיםהשטחיםאתלפנות

בצדכרגעפרטנראיןלנופלסטינית.

שלנובצדכרגעפרטנראיןלהםהשני.

כלהשטח.אתלמסורלמיאיןהאמת(.)זו

אםהפלסטינים,לביןבינינועתידיהסדר

מקווה(אני)כךבישראלישאירוכאשר,

בגושישמרוכזיםמהמתנחלים,%07%08

ואחראיסבירממשלהראשההתיישבות.

גדרלקומעברהבנייהאתלהקפיאצריך

כפייםוניקיוןלבתוםלהוכיחההפרדה,

הצעתלהציגהמדיניות,לכוונותיובאשר

ולהסירבפומבי,השנילצדאמיצהשלום

ישראל.מעלההוכחהנטלאת

מתיישרנתניהוכמובן.קורהלאזהכל

כבולהואכיהקיצוני,הימיןלפי

שניצחהמתנחליל״בייס״בשלשלאות

שיקיםהבטיחהואבבחירות.עבורו

מעמדווקיים.אידיאולוגית,ימיןממשלת

יותרכנראהלוחשובנתניהושלהאישי

גםשלו.המדינהשלהבינלאומיממעמדה

מחרימיםלאסיןשאתזהעלהקשקושים

רלוונטיים.לאכן,ואותנוטיבט,סיפוחעל

בטיבטרואהאירופהנדבר.סין,כשנהיה

ושומרוןביהודהרואהאירופהממין.חלק

אנחנומזה,וחוץאמריקה.גםכבוש.אזור

יהודים,ורבעמיליארדכאןאיןסין.לא

והצבאבעולםהחזקההכלכלהאתלנואין

ביםקטנהטיפהאנחנוביקום.העצום

עצמה,אתששואלתטיפהוסוער.גועש

עלמשפיעהלאשהיאלהיותיכולאיך

המים.טמפרטורת

הבעיההואהמוצריםסימוןאגב,

האירופייםהניסיונותשלנו.האחרונה

מחזיקיםאינםבטכני,האירועאתלהציג

אבלומובהק,ברורפוליטיאקטזהמים.

למשל.דקסיה,בנקממנו.גרועיםיש

עיסוקושעיקראירופית,בבעלותבנק

בישראל.מקומיותרשויותמימוןהוא

)כולנו(כהןאליח״כלעיריות.אשראי

ישראלבנקלנגידתמכתבהשבועשיגר

הבנקשלפיהםנתוניםובופלוג,קרנית

מעברלרשויותאשראימעניקלאהזה

ידיעלמתחמקיםלפעמיםהירוק.לקו

לפעמיםריבית,שלסבירהלאהעלאה

עירייתשלבמקרהכמוהאמת,אתאומרים

״אםכילפלוגכותבכהןאדומים.מעלה

החוקעלחמורהעבירהזאתהדבר,נכון

שללמעשההלכהויישוםהישראלי

אזצודק.כהןהאירופית״.החרםמדיניות

ייתנודקסיהמקסימום,להם?נעשהמה

כאןנישאראנחנואחרות.במדינותאשראי

הצרות.עם

אחריו

הציגאיזנקוט,גדיאלוףרבהרמטכ״ל,

)וגופו(פניולשינויתוכניותיואתהשבוע

הואיחסי.בשקטעברהסיפורצה״ל.של

מתגלהאיזנקוטבכלל,מעמיק.לעיוןראוי

איןלגמרי.אחרתמליגהשבאכרמטכ״ל

ואינוקדושותפרותלשחוטבעיהלו

מעמיק,רציני,הוארקע.מרעשימתרשם

מנסהלאהואומתוכנן.בשלענייני,

תוכניתואםאחד.אףבעיניחןלמצוא

ביותרהגדולההמהפכהתהיהזותיושם,

בן־דודביןההואהוויכוחמאזצה״לשעבר

גוריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$העמוקיםהקיצוציםעלידין,ליגאל

בן־העצמאות.מלחמתשאחריבצה״ל

גוריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$התפטר.ידיןבוויכוח,אזניצח

הואהקיצוץתוכניתאתשמובילמיהפעם,

קטןשרמטכ״למוכיחאיזנקוטהרמטכ״ל.

מגלומן.להיותחייבלאקומה

אתלגזריםחותךאיזנקוטבעיקרון,

לאהלוחם.הכוחלטובתצה״ל,שלהמטה

יותרלוחמים,יותרבמעשים.בדיבורים,

פחותהרבהומוכנות,אימוניםיותרחוד,

שאינםתחומיםפחותומפקדות,מטה

מורידהואצבא.שלומהותותפקידובליבת

הראשית,הרבנותממערכי%52רבע

הזה.הג׳זוכליועהכ״לממד״ה,החינוך,

המפקדותבכלרוחביקיצוץמבצעהוא

היום)ישהגששיםמערךאתמקצץבצבא.

אתבתחום(,חלופיתטכנולוגיההרבה

בצה״ל(,ישבט״שנהגי300הבט״שנהגי

מחוזמורידמרחביות,חטיבותשתימוריד

למז״י,אט״לביןמאחדהעורף,בפיקוד

במטכ״ל.%9מוריד

ארבעהשלבקיצוץהחלהזההתהליךכל

מהנהלת%02זהמטכ״ל.בפורוםאלופים

כדישם,דווקאהתחילאיזנקוטצה״ל.

האלופיםאנחנוהנה,אישית.דוגמהלתת

רוצהלאהואלאלונקה.מתחתכתףנותנים

לפטורישמחאבלצה״לגליאתלסגור

רוצההואומימונה.מאחזקתהצה״לאת

כשהואהשטחדרגישלבעינייםלהסתכל

ברירה.שאיןלהםולהגידאצלם,לקצץבא

אתעושההואקוצצו.כברהאחריםשכל

כבוד.מעוררתבצורהזה

שנקראתתוכניתאיזנקוטאצלשםיש

המטהבקציניעוסקתהיאהשדה״.״עץ

)למעטאותהאימץהרמטכ״לצה״ל.של

הדבראתאומרת?היאמהחריגים(.מקרים

82שריוןשבגדודלהיותיכוללאהבא:

אחראייהיה)סא״ל(המג״דבחטיבה

להיותיגיעוכשהואמ״פאיםארבעהעל

תחתיויהיוהיבשה,זרועבמפקדתרמ״ח

מייצריםלפיכך,ענפים.ראשישנירק

מטה.קצינישליוחסיןאילןבצה״לעכשיו

אלופיארבעה־חמישהעלאחראיתא״לכל

ארבעה־עלאחראימשנהאלוףכלמשנה.

חמישה

$TS1$ארבעהחמישה$TS1$

$DN2$ארבעהחמישה$DN2$אחראיסא״לכלאלופים.סגני

לפחות.סרנים.רביארבעה־חמישהעל

וחלק.חדהביתה.הולכיםהאחרים?וכל

מדייותרשלהמדאיגהמצבאתימנעזה

אתיביאזהאינדיאנים.מדיופחותצ׳יפים

גנץ2017ב־קבעאנשיאלף40ל־צה״ל

005,2עודמורידאיזנקוט005,2הוריד

בפנסיההגדולהלרפורמהמתווסףזה

בדיוקחריפהדיאטהצה״לאתומעביר

הלב,בכרס(.)בעיקרהנכוניםבמקומות

יתעצמויחודדו,והרגלייםהידייםהעיניים,

שרירים.ויגדלו

אלאבלהרמטכ״ל,הואשתקןאיש

בתקשורתשקורהלמהקשובהואבו.תטעו

תלוישהניצחוןלכךמודעהואובציבור,

במידתגםאלאהצבא,בפעולותרקלא

בציבור.להםשתהיההלגיטימציה

צה״ל״״אסטרטגייתמסמךאתכשפרסם

אנשיואותושאלוחודשים,כמהלפני

צה״לייםמסמכיםמפרסמיםממתילמה.

הרמטכ״לעין?לכלפתוחיםבאינטרנט,

הואהזה?המידעמישלבשאלה:השיב



תלויצה״להציבור.שלהואשלנו.לא

אתמביןצה״לורמטכ״להציבורבאמון

לדמוקרטיההישראליהמכון)במדדזה

במקוםשובצה״ללאחרונה,שפורסם

כצפוי(.הראשון,

קיצוץעלהודיעשבהמטכ״לבישיבת

הצבאימזכירו)כוללהאלופיםארבעת

תא״ל,מעכשיושהואהממשלה,ראששל

לאלופיו:איזנקוטאמרשכך(,מאודוטוב

אניאצלנו,כאןקודםהורדתיסתם״לא

מאמיןאניאבלזה,שלהמחיריםאתיודע

כאןדווקאהקיצוץאתלפתוחשחשוב

שלהראשונהשהשורהלהמחישכדי

כולם״.לפניחלקהאתנותנתהפיקוד

קשהשלאהפלאמה״אחרי״.לזהקוראים

מכינות41ישקדושות.פרותלשחוטלו

בשבילשואל,הרמטכ״לאזצבאיות,קדם

הצבאיות?הפנימיותאתעדייןצריךמה

אבלכשרות,עלששומרצבאהואצה״ל

המיותרהלוגיסטיהמערךועדמכאן

הלאה.וכןרב.המרחקזה,כלעלשמפקח

אתמאמץבעצםאיזנקוטובשקט,לאט

לאבמעשים,לוקר.מתווהשלרובורוב

בדיבורים.

שנים,חמששלפנינזכרתי

להביןנאלצווברקנתניהוכשהג׳נטלמנים

המופרךהמינויאתלבטלצריכיםשהם

מבינים)היוםלרמטכ״לגלנטיואבשל

ואנשיהממשלהשריכלכמעטזהאת

ברקאז,עדלאיזנקוט.פנוהםכולנו(,

מקבלהואפתאום,ממנו.לשמוערצהלא

אבלשייקח.רקצה״ל.שלהמפתחותאת

ושלחאמר,עדיין,מוכןלאאניסירב.הוא

להיותהיהיכולהואגנץ.לבניאותם

העדיףאבלקודם,שניםארבערמטכ״ל

ללמודרמטכ״ל,כסגןקדנציהלעשות

כמהלתכנן.לחשוב,להבשיל,המטה,את

כאלהאנשיםהרבהעודכאןשאיןחבל

לפוליטיקה.ילךלאהואלהירגע:)נא

מבניפחותאפילולפוליטיקהמתאיםהוא

גנץ(.

הרצוגשלהמהלך

נוסףפרקפרסמתישעברבשבוע

ממשלהשלהמרכבהמעשהבסיפור

המגעיםאחרות,במיליםאוחדשה,

הציוניהמחנהלצירוףהזמןכלהנמשכים

מכחישהכחיש,הרצוגנתניהו.לממשלת

שמבחינתולהיותיכולבתוקף,ויכחיש

גםלנהלאפשרכאלהמגעיםבצדק.

הסמכותכשמקורשלישי,צדבאמצעות

המכריע.הרגעעדבתמונה,לאלכאורה

הקונספירציהתיאורייתאופן,בכל

המתוכנן.פיעללצעודממשיכההזו

ארוכים,שבועותלפניכאןשפורסםכפי

המהלךאתהשבועהשליםהרצוג

לוועידתצירים450צירוףשהואהראשון,

אתלהשליםצריךהואעכשיוהעבודה.

לראשותהפריימריזדחייתהשני:הצעד

2017בסוףפריימריזרוצההואהמפלגה.

2016מאמצעלדחותמסכימהיחימוביץ׳

באמצעייפגשוכנראה2016לסוף

לביבי,יספיקזההאם(.2017)אמצע

חייותוחלתאתלהאריךמהרצוגשדורש

חייהתוחלתאתבמקביל,להאריך,כדי

הרחבה?הממשלהשל

השבועהתחפשנתניהוועוד:זאת,

הכרהמתונים,מסריםלהרצוג.באמריקה

ונאוםהמדינות״שתיב״פתרוןמחודשת

מסכימיםעודשהם)מדהיםבר־אילן

עמוםדיבורממנו(,זהאתלשמוע

חד־צדדייםלצעדיםאופציהעל)כרגיל(

הםאלהכלוכוי.וכויושומרון,ביהודה

אתהרצוגעללהקלשאמוריםסולמות

יבשילווכאשראםלממשלה,הכניסה

ועדתמדיוניבאחדהשבוע,התנאים.

יו״רהנגבי,צחיח״כנשמעהכספים,

הקשיםהרגעיםבאחדאומרהקואליציה,

הרחבתאתנשליםהבאבחודשש״טוב,

מציאותלב,משאלתאיום,הממשלה״.

וגם?גםאועתידית,

אתששאלמיהיההאחרוניםבשבועות

השלמתעלעכשיוששוקדפרץ,עמירח״כ

עמדתותהיהמההעבודה,למפלגתחזרתו

אתלאישורלהביאינסההרצוגאם

השיבפרץלממשלה.המפלגההצטרפות

בממשלתלשבתמעונייןלאאישיתשהוא

הואכייפריע,לאהזהבשלבאבלנתניהו,

העסקבקיצור,למפלגה.בחזרהעמוק

יקרהשזהאומרלאזהלהתחמם.ממשיך

הואזהשכלאפשרותישבהחלטבסוף.

)שלמדנתניהושלמבריקהונאהמבצע

להלחיץכדיהאחרון(,בעשורפוליטיקה

שלוהקואליציונייםהשותפיםאת

התקציב.אתולהעביר

השותפיםבינתייםשני,מצד

אתשמלחיציםאלההםהקואליציוניים

הצבעותבכמההשבוענפלוהםביבי.

בענייןנתניהושלהפהופליטתבכנסת,

למענהזכתההחד־צדדייםהצעדים

עדבנט,נפתלימכיווןמיידיאידיאולוגי

הבהרהבמהירותלפרסםנאלץשנתניהו

אולפנותכוונותשוםלי)״איןבטוויטר

הזה,הציוץבעקבותיישובים״(.לעקור

״הבהרהמשלו:ציוץלתרוםבנטמיהר

נתניהו.הבהרתשלצילוםלצדראויה״,

אבלרבו,אתהמשבחתלמידהואבנט

הדרךאתשמסמןזההוארביםבמובנים

אחריו.וממהרשנבהללנתניהו,

שלגורלואחרלעקוביהיהמעניין

לצרףדברשלבסופוביבייחליטאםבנט

בדילמהייקרעבנטהציוני.המחנהאת

החוצהלהיזרקאחד,מצדפשוטה.לא

לויהיהשמאלהלשייטלנתניהוולתת

קשהיהיהלביביאלקטורלית.מאודטוב

מצביעיאתשוב,לשכנע,הבאהבפעם

מצדאותם.להציליכולהואשרקבנט

מראשולמעלהעדמאוהבבנטשני,

לגביגםלגמרישנכוןמההחינוך,בתיק

רוציםהםהמשפטים.ותיקשקדאיילת

זמן.צריכיםהםחותם.ולהותירלהשפיע

פשוט.לא

קונסרבטיבילא

אמרבארה״בנתניהושלביקורובשולי

חסרימעניינים,דבריםהממשלהראש

הרפורמיותהקהילותבענייןתקדים,

אמריקה.יהודיבקרבוהקונסרבטיביות

שלרובםברובלזכור,צריךמדובר,

לידתמחטאיאחדבארה״ב.היהודים

שהמציאהישראל,מדינתשלהעכוז

מלחמתכדיותוךבתנועהעצמהאת

הרבני־לממסדשאפשרנוהואקיום,

אורתודוקסי

$TS1$הרבניאורתודוקסי$TS1$

$DN2$הרבניאורתודוקסי$DN2$ביותרוהמאובןהשמרן

נתניהויהדותנו.אתלנוולהכתיבלהגדיר

אוטומטיבריתכבןלאחרונה,עדנחשב,

עצמושהואאףהזו,ההזויההמציאותשל

אדיבה.רגבשמיריכמובערךדתי

באמריקהשנשאדבריםבמהלךוהנה,

שהורהנתניהואמרליברלי,קהלבפני

עגול״״שולחןלהקיםהממשלהלמזכיר

בישראל,והזרמיםהתנועותכלעם

ישירותלהשקיעמתכווןשהואהודיע

רפורמיותקהילותשלוטיפוחבפיתוח

לכך״אפעלבישראל,וקונסרבטיביות

בבית,בישראלירגישוהקהילותשכל

ואורתודוקסים״,קונסרבטיביםרפורמים,

המערבישהכותל״נדאגנתניהו,הוסיף

מפלג״.ולאבינינו,מאחדמקוםיהיה

הרפורמיםאתאפילוהפתיעודבריו

כאלהדבריםעצמם.והקונסרבטיבים

ראשיידיעללאגםפעם,אףנאמרולא

מנתניהו.ליברליםממשלה

לשבחציוןלקבלצריךביביכל,קודם

הרבהאמרהואנכון,הזו.הנקודהעל

שגםלהיותויכולהשנים,במהלךדברים

נאוםלידצדדית,במגירהיאופסנואלה

הצהרהאבלההבטחות,ושארבר־אילן

ישראליממשלהראששלמפיוכזו

היסטורי.אפילואוליחשוב,אירועהיא

רובשםבארה״ב,במיוחדחריפההבעיה

קונסרבטיבים,הםאיפא״קופעילימנהיגי

שלהםהבתאתשולחיםכשהםאבל

כימזועזעת,חוזרתהיאבישראללסיור

מכירהלאהיהודיםשמדינתמגלההיא

כיהודייה.בה

שבובעולםהיחידהמקוםהיאישראל

נתניהוהנה,אזדת.חופשליהודיםאין

אפשרשממנוצרחריץשלסוגמסמן

ההזויהמצבלשינויפתחמתישהוליצור

נתניהו,עלהפרועהההתקפהלראיה,הזה.

דבריו,אתשסייםלאחרשניותשנפתחה

והרבניהאורתודוקסיהממסדידיעל

דרךמש״סליצמן,עדמגפניבישראל,

הקיצוניים.החרדיםושארהתורהיהדות

יקבלוהםגםאםנראהנבהלו.כולם

הערבים.כמוהתנצלות,

פוליטי.ענייןגםכאןשישלהיותיכול

והרפורמיםהקונסרבטיביםשלכוחם

סקרישלשורהוגדל.הולךישראלבתוך

שקרובמראיםלאחרונהשנעשועומק

עצמםאתמגדיריםמהישראלים%8ל־

מנדטים.10זהרפורמים.אוקונסרבטיבים

מחציתהיהשיעורםשניםעשרלפני

הרפורמיםהכפילואחדבעשורמזה.

וזוהיבישראל,עצמםאתוהקונסרבטיבים

ממששלטובהובשורהאמיתיתדרמה

הסקריםללבו.יקרהשהמדינהמילכל

שמספרםהרפורמים,משהו:עודמראים

בדרךנוטיםהקונסרבטיבים,ממספרקטן

לעומתהקונסרבטיבים,שמאלה.כלל

וימינה.כמרכזעצמםאתמגדיריםזאת,

ופסטורליקטןמצביעיםאגםכאןיש

במימיו.לשכשךומעונייןגילה,שנתניהו

שאמר.מהשאמרוחשובטובועדיין,

מנדלבליטשאלת

לשעבר,העליוןהמשפטביתנשיא

בראששעומדגרוניס,אשרהשופט

לשרתלהביאשאמורההחמישה״״ועדת

מתוכםהשלושה״,״רשימתאתהמשפטים

אמוראחד,לממשלהמשפטייועץייצא

ארבעהשללסדרההוועדהאתלכנס

רביעיביוםיתקייםשבהםהראשוןדיונים.

אתשירכיבוהמועמדיםשלושתהקרוב.

אחדכללזכות,צריכיםהסופיתהרשימה

ועדהחבריארבעהשלבקולותיהםמהם,

הקודמתבפעםהחמישה.מתוךלפחות

נבחרוינשטייןויהודההסתייע,לאזה

נדמההפעם,מוזרה.פשרהשלכמועמד

להסתייע.אמורזהלי,

המועמדיםששלושתהןההערכות

אביחיהממשלהמזכיריהיוהסופיים

)כיוםגרסטלהילההשופטתמנדלבליט,

ועו״דהפרקליטות(עלהביקורתנציבת

משרדמנכ״ללשעבררוטקופף,גיאד״ר

בישראלבלבד.הערכותאלההמשפטים.

מועמדכללבדרךהואבמינוישזוכהמי

בתמונההיהלאשבכללהשני,הדרג

)נבחרגלנטיואבע״עהמרוץ.בתחילת

פלוג(,קרנית)נבחרהפרנקליעקבגנץ(,

ברלבאוריאלשייך(,רוני)נבחרהירשגל

שלהמטהאתלגזריםחותךאיזנקוטבעיקרון,

במעשים.בדיבורים,לאהלוחם.הכוחלטובתצה״ל,

ומוכנות,אימוניםיותרחוד,יותרלוחמים,יותר

תחומיםפחותומפקדות,מטהפחותהרבה

צבאשלומהותותפקידובליבתשאינם

למצואמנסהלאאיזנקוט.

אחדאףבעינירון

90פלאש\ילום:



יורם)נבחראילןיצחקתינו(,יוחנן)נבחר

ובו׳.כהן(

למנדלבליט,שייךהמרתקהסיפור

הממשלה.ראששלהאולטימטיבימועמדו

היועמ״ששכתבהדוחאתשמכירמי

חלקלושהיהמנדלבליט,עלוינשטיין

שלההזוייםמסעיפיהבאחדמסוים

דעותיהבעייתיות.אתמביןהרפז,פרשת

סיכולכאןהיהידועות.הזולפרשהבאשר

שביצעוומורכבמתוכנןממוקד,פוליטי

הלבנהכתקווהשנראהבמישוניםגורמים

הישראליתהפוליטיקהשלהבאההגדולה

קשההזו,מהעמדהדווקאאשכנזי(.)גבי

אתלמנותהמלצהשבומצבלראותלי

לממשלההמשפטיליועץמנדלבליט

בג״ץ.מבחןאתתעבור

ושארצבאאנשילפוליטיקאים,בניגוד

מעידותלמעודשיכוליםתמותה,בני

לממשלהמשפטייועץולהמשיך,קלות

ספק,שלצלוצלכלמעללהיותחייב

וינשטייןעלגםרבב.שלרמזמכלנקי

כיועמ״שמכהןהואאבלידועה,דעתי

מנדלבליטשלתפקודוכיפסקוהוא

בפרשתמעורבהיהשבומקטעבאותו

נורמטיבי״,ערכי״כתםבומטילהרפז

״מעידהבהתנהגותולראותאפשראיוכי

דרשוינשטייןוחד־פעמית״.נקודתית

המשךאתלהצבעהלהעלותמנתניהו

הממשלה,כמזכירמנדלבליטשלתפקודו

הבקשהזה,רגעעדדיון.כךעלולקיים

נמצאהכדורעכשיו,נענתה.לאהזו

אתיעמידהואהאםגרוניס.שלבידיים

האמורכללמרותכמועמד,מנדלבליט

לעיל?

סעיףגםישכיההתחלה.רקזואבל

יותרחזקלדעתי,והוא,נורמטיביציבורי

שמנדלבליטהעובדההפלילי.מהעניין

נחשבנתניהו,שלאמוןמשרתהוא

צריכההממשלה,לראשבמיוחדלמקורב

בקצבהאזהרה.נורותכלאתלהדליק

לתפקידמנדלבליטאחריהמועמדהזה,

סיידוף.עזראלהיותעלולעודיועמ״ש

למקורביםצינוןתקופתלהיותחייבת

הליכתםלפנימנדלבליט,דוגמתפוליטיים

גםלממשלה.משפטייועץכמולתפקיד

רובעלמזמןכברנתניהוהשתלטכך

השיאבישראל.והרגולטוריםהסףשומרי

בוחשיםשבוהתקשורת,ענףכמובןהוא

רוקדיםנתניהו,שלהפרטייםדינועורכי

מכלהמקלאתואוחזיםהחתונותכלעל

שגובשהענייניםניגודהסדרהקצוות.

במיוחד.מעליבבעניינם

שלהחלטהתידרששאםחושבמישהו

חקירתבענייןלממשלהמשפטייועץ

מנדלבליטאביחיהממשלה,ראשמעונות

אתתלוי?בלתיבאופןאותהלקבליוכל

לרמות?כאןמנסיםאנחנומי

השלוםעלהשלום.בגלל

לאלקטטהכאןנקלעתישעברבשבוע

קלמןחבריעםמשעשעתודימתוכננת

ידעלאמאיתנואחדאףליבסקינד.

אחדכתבנו,שנינועליו,יכתובשעמיתו

היהזהלטעמי,נושא.באותוהשני,על

דאגה.שהביעוקוראיםהיוחשוב.ויכוח

מלבכם.דאגההסירויקרים,קוראיםאז

אנחנולהתווכח.חשובלהתווכח.מותר

משפחהבכלוכמוגדולהמשפחה

הכלרבים.אפילולפעמיםמתווכחים,

בסדר.

טעםשאיןלינדמההעניין:לעצם

העצרתסביבהעימות,פרטילכללחזור

בניגודרבץ.יצחקלרצחשנה20לציון

דווקאאניחושב,שליבסקינדלמה

פרסשמעוןשעברהשבשנהידעתי

אלאהנוער,תנועותבעצרתהופיעלא

כתבתיואפילורבין,מרכזשלבעצרת

של)דווקאהסיבותאחתהייתהשזו

לכךעקיבא(בניולאהעובד,הנוער

חושבעדייןאניהשנה.מהעצרתשהודר

פוליטית,לאבעצרתשמדוברשאף

בה.להופיעפרסאתלהזמיןהיהצריך

שלאמסיבותעצרת.סתםהייתהלאזו

רביןמדליהנבצרלפרטן,המקוםזה

השנה.נפרדתעצרתלארגןרביןומרכז

צרותהיולדליהכוחות.איחדוהםלכן

העצרתבענייניהייתהלאוהיאמשלה

עצרתזולרצחשנה20אבלהשנה.

אחרונה.אוליחשובה,מכוננת,

אישלאכברששכח,למיפרס,

כמעטפוליטית,פעיללאהואפוליטי.

האחרוןהתפקידפוליטית,מתבטאולא

ממלכתי,תפקידהמדינה,נשיאהיהשלו

ממלכתיתבצורהאותועשהגםוהוא

תקדים.חסרתציבוריתלאהדהוזכה

נרצחשאחריהההיא,בעצרתהיהפרס

רבין.שללדרךשותףהיההוארבין.

עשוהנוערתנועותממועצתהחברים

ולאובמהלנאום,לקלינטוןשנתנוטובה

גםאמיתי.זהמצולמת.ברכהלשגר

מפוליטיזציה.חששוהםכאן,

בשבועכאןשכתבתיכפיקלמן,לא,

כדיבאוסלולתמוךצריךלאשעבר,

צריךלאגםאבלרבין.עללהתאבל

בגללנרצחשרבץהעובדהאתלטשטש

בדיעבד.אוסלואתמצדיקלאזהאוסלו.

שצריךאזהרהתמרורזהאבללא.ממש

הציבורמולובעיקרכולנומוללהבהב

מכתיםלאאנימתוכו.יצאשהרוצח

ולרע.לטובאחי,אלההזה.הציבוראת

לזכורחייביםהםזהבגללדווקאאבל

רצהכיממשלהראשכאןשנרצח

איזה.אתלכבסאפשראישלום.להביא

להזכירכשאוסריםמזה.להתעלםאפשר

ההיסטוריהאתמשכתביםזה,את

הפואנטה.אתומפספסים

כדיליבסקינד:בענייןדבריםשניעוד

לאבכללשרבץשלוהתזהאתלהוכיח

אופלסטינית,מדינהלהקיםהתכוון

התבטאויותצרורמביאהואכזה,משהו

איתו.שנערכושוניםמראיונותרביןשל

ליבסקינדמנסה,היהאםשגםלינדמה

מגוחך.יותרלהיותמצליחהיהלא

התבטאויותצרורכאןלונביאתכף

תלכדיןנצרים)״דיןשרוןאריאלשל

אוההתנתקות,לפנישעתייםאביב״(

סיניעלשוויתרלפניבגיןמנחםשל

עםמו״מלקיים)״לאעצמוביבישלאו

כדירוצחיםמאותששחררלפניהטרור(

עצמוביבישלאושליט,אתלהחזיר

שלטוןאתאפיללשלטון)״כשאעלה

מביךתיקושחילץלפניבעזה״(חמאס

עלדוגמאותואחתאלףועודחמאס,עם

שהםומהאומרים,שפוליטיקאיםמה

עושים.

לאליישליבסקינד,לקלמןבניגוד

לליבסקינד,בניגודרבין.עםשעותמעט

כלעםשעותשלרבותמאותלייש

ושותפיולדורותיהםרביןמקורבי

המדיני.לתהליךביותרהאינטימיים

מהמושגליאיןלליבסקינד,בניגוד

מגיע.היההואולאןעושההיהרבין

ואימשלהקצבישבאזורנולמציאות

כאן,שכתבתיכפיאותה.לצפותאפשר

לשלום,ללכתלהמשיךיכולהיהרבין

משנה?זהמההפוך.וללכתלשבוראו

אתהשלום.עלהשלום.בגללנרצחהוא

אפשראיולהפנים.להביןחייבהימיןזה

אתלהמציאאפשראיזה.אתלהשתיק

מחדש.זה

הוויכוחכאן,עדבאמת:אחרונה,מילה

מקובללגיטימי,ליבסקינדלביןביני

לטעמי,חרג,שלואחדביטוירקומועיל.

שהואהעובדהוהאמת.הטעםמגבולות

הטורקוראישמאל.אישאותיכינה

אתומכיריםיודעיםלדורותיהםהזה

)בחולון(,נולדתיאיפהיודעיםדעותי.

ומההליכוד(,)שלפעלתיסניףבאיזה

חיינו.מתחומיגדולבחלקחושבאני

אניהתוצאה,ובמבחןדברשלבסופו

אנילנתניהו.מימיןעומדכללבדרך

בכללדיבורים.לאלמעשים,מתכוון

להתנהלותשבויים,לעסקאותהקשור

לעקביותצבאיים,למבצעיםביטחונית,

שאיןשסבוריםמאלהאניחוקתית.

ולתתלהקריבמוכןאניפרטנר.כרגע

רקאבלאמיתי,שלוםבשבילהרבה

לסמוךיהיהשאפשרשאשתכנעאחרי

מבוצרות.ערבויותלוויהיוההסכםעל

למהמאודדומותכיוםהמדיניותדעותי

שנים.כמהכבראומרמרידודשדן

שמאלהואנתניהואזשמאל,אניאם

נתניהו.עבורהצביעליבסקינדקיצוני.

אותו?הופךזהלמה

מיכללאקלמן:אחד,ובמשפט

שממיטשקרמשיחהואשביבישחושב

החיצוניתבחזיתישראלעלאסון

קשורלאזהשמאל.אישהואוהפנימית,

לענייניקשורזהושמאל.ימיןלענייני

שקר.»<אואמת

bencaspit5@gmail.com

תמותה,בניושארצבאאנשילפוליטיקאים,בניגוד

חייבלממשלהמשפטייועץולהמשיך,למעודשיכולים

רבב.שלרמזמכלנקיספק,שלצלוצלכלמעללהיות

כיועמ״שמכהןהואאבלידועה,דעתיוינשטייןעלגם

שבומקטעבאותומנדלבליטשלתפקודוכיפסקוהוא

נורמטיבי״ערכי״כתםבומטילהרפזבפרשתמעורבהיה


