


דילמה. אין כלומר,
 הייתה הבכיר. לקצין התקשר אכן "הרב"

 "שלום של סוג מאוד. שטחית היכרות ביניהם
 הלכה, השיחה שניים. או באירוע שלום"
 במילה): מילה לא ככה(ממש יותר, או פחות

 לקצין, "הרב" בישר להתגייס, עומד שלי הבן
 אינו שלו שהפרופיל הבן, נתוני את ופירט

 צה״ל לדובר בקבלה מקדמי תנאי קרבי(זהו
 שלא למה יופי, אמר הקצין צה״ל). גלי או

 הנתונים את אבדוק הילד, את אלי תשלח
 קרבי, פרופיל ללא אכן והוא מתאים הכל ואם
 "הרב", אמר לא, המיונים. למסלול אותו נזמן

 אתם מיוחד, מוכשר, ילד זה מיונים. לא
 דבר כזה אין צה״ל. בדובר מאוד ממנו תיהנו
 מהחלון, נכנסים לא אצלנו הקצין, ענה אצלי,

 וככה כולם. כמו מיונים חייב מהדלת. רק
 בסוף אבל למיונים, בא לא הילד נגמר. זה

 צה״ל, לגלי הגיע והוא הקומבינה לה קומבנה
 מעורב יותר עוד רק צה״ל, דובר כמו שזה
פרוע. יותר ועוד

מכוון אינו הזה הקטע להוסיף: חשוב
צעירי הסרוגות, הכיפות חובשי להמוני
הם בצה״ל. המשרתים הדתית, הציונות
 הלוחמים משדירת חשוב חלק היום מהווים

קשה לישראל. ההגנה בצבא והמפקדים
 המזל, למרבה בלעדיהם. צה״ל את לדמיין

 ונותנים מקריבים משרתים, מתגייסים, לא הם
 אותו אליהו. "הרב" בזכות המקסימום את

 הבנות לשירות בנוגע יותר, הרבה רק כנ״ל,
הן האחרונות. בשנים ממריא מספרן הדתיות.

 הן למיניהם. אליהו" "רבני את סופרות לא
 מהן חלק לתרום, יכולות הן לתרום, רוצות

 לאגדה ובניגוד קרביות ליחידות מתנדבות
 דתן על אותן מעביר לא השירות האורבנית,

 הזה הנוער להפך. אמונתן. את מחליש או
 מרבניהם, כמה בשמחה. משרה מסור, ערכי,
להם. ראויים אינם

 אליהו כש״הרב" הזה: בעניין אחרון ודבר
 עליו ופוקד הכללי המטה בראש משתלח

 שגדי שיידע כדאי החבל", את למתוח "לא
 מסורתית. ובאווירה דתי בבית גדל איזנקוט
 חילוני לא הוא מקודמיו, לכמה בניגוד

 שהדבר צנוע, איש הוא להכעיס. אפיקורס
 להסתבך זה בחייו לעשות רוצה שהוא האחרון

 אלוף אכ״א, ראש אמונה. או דה במלחמת
 הכנסת. לבית שבת כל הולך אלמוז, מוטי
 העם. את לשמד שמנסים ישראל עוכרי אלה
 עדיין נמצא המדינה שביטחון טוב כמה

 לאלוקי צה״ל בין בבחירה שלהם. בידיים
 סומך אני עליו צה״ל. את מעדיף אני צבאות
כשקשה. גם שיגיע,
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בודד פנס
 את מקלקלים האלה שההבלים חבל כמה

 עצובה, ממנו הפרידה גורי. מחיים הפרידה
בגיל מאיתנו הלך הוא עצמו. האיש בגלל לא



n

נתניהו שרה1 אליהו גורי,

90 פלאש פרוש, הדס צילומים:

 כל את כמעט הגשים הוא באמת. מופלג
 קוממיות של הפסקול על וחתום חלומותיו

 העצב שנה. 2,000 אחרי בארצו ישראל
 לכתו שעם התחושה בגלל לנשמה מחלחל

 של סיכוייה על החלום. על גם הגולל נסתם
 הגו שאותה המופת לחברת להפוך ישראל

 הולכים גורי, חיים שבמקום החשש מייסדיה.
 הזו המדינה של נשמתה על ומשתלטים

אליהו. כ״רב" אנשים
 שעם גורי חיים של שיר כמעט אין

 בגופי תתפשט לא הראשונים צליליו הישמע
 ההדר ההוד, את מנציחות מילותיו צמרמורת.

 70 לפני כאן שניטש הגורל הרה והמאבק
 היהודי לעם לייסד השלישי הניסיון על שנה,

 צמרמורת את זה, כל ואחרי בארצו. מדינה
 אקבל ביותר המרטיטה והגעגועים העונג
 "פנס של צליליו להתנגן כשמתחילים תמיד

 מתעסק שלא זניח, קטן, לכאורה שיר בודד".
 המוטלות, בגופותינו לירושלים, בשיירות

 של לאורו ההיא, הקדומה בילדותנו אלא

 שהפנס מצב יש הרחוב. בקצה הבודד, הפנס
כבה. הזה
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ליידי" ה״פירסט

 הלוהטת הקלטת את קיבלו ניוז" "וואלה
על לרשת. אותה שהעלו לפני ימים כשבוע

 הקלטת עבור שולם לא באתר, בכיר גורם פי
 התאוששו, לה, האזינו הם כלשהו. כסף סכום

 כמעט והחליטו, השמיעה עצב את שיקמו
 החלטה זה. את לפרסם לא אפשר שאי מיד,

 במדינה תקשורת כלי אין נכונה. מקצועית
 לשדר לא היה שיכול כלשהי דמוקרטית

 היה לא היום" "ישראל נכון, אה, כזו. קלטת
 שנתיים. לפני של "וואלה" גם ואולי משדר.
 הכרזת לפיכך, גם, מהווה הקלטת פרסום

 מתישהו אותנו שעזב האתר, של עצמאות
 המלכותית, המשפחה של אתרוגה לטובת

ובגדול. משנה, יותר לפני הזר אבל
 החליט אלעד, אבירם "וואלה", עורך
 הנשיא סגן ביקור שיסתיים עד שבוע להמתין

 מדאבוס. יחזור שנתניהו ועד בישראל, פנס
 הממשלה כשראש כזה דבר לשדר ראוי לא

 נפגש ועוד בחו״ל מדינית בשליחות עושה
 בתחילת הגיח כשביבי אז ארה״ב. נשיא עם

 פרסמו הם קצרה, מולדת לחופשת השבוע
 בעוד לסוצ׳י, המריא כבר הוא למחרת זה. את

לירח. ממריא "וואלה" של הטראפיק
 העניין נוהל לפרסום, שקדם השבוע במהלך

 היה הסוד שותפי מספר צבאי. מבצע כמו
 סודיות. טופסי על הוחתמו והם מאוד, קטן

 בלופ היו לא האתר של הבעלים או המנכ״ל

 ניסה לא אחד אף הפרסום. בבוקר רק ועודכנו
 היה המשפטי הייעוץ אותו. למנוע או להתערב

 גם הקלטת. את לפרסם מניעה אין חד־משמעי:
 כלשהי. דילמה הייתה לא המקצועיות. הדעות

העובדה ליידי", ה״פירסט של הדומיננטיות

 בקבלת פעיל חלק נוטלת שהיא לכל הידועה
 משפיעים מצבה או שהיא העובדה ההחלטות,

 ההחלטות מקבל של מצבו על ישיר באופן
 לא אלה כל הציבור, ידי על שנבחר האמיתי

ספק. הותירו
 מלחכי מצעד את לראות היה עצוב כמה
 בצקצוקי האולפנים את שחרשו הפנכה

 שבו בעידן הפרטיות". "אובדן על לשון
 האחרות הרשת ומפלצות גוגל פייסבוק,

 על יודעים שאנחנו ממה יותר עלינו יודעות
 של זכותו את לבטל עכשיו מנסים הם עצמנו,

 משתתף הוא שבה שיחה להקליט אדם כל
 לנו מאפשרת הזו הזכות ה״פרטיות". בשם

 הזכות חוקרה. עיתונות עדיין, כאן, להחזיק
 מפני עצמם על להגן לאזרחים מאפשרת הזו

 השירותים ומספקי הענק חברות של רודנותן
 לפצח למשטרה מסייעת הזו הזכות למיניהם.

 השבוע, לציבור, אפשרה הזו הזכות פשעים.
 איך הראשונה בפעם אוזניו במו להיווכח

 שני כבר כאן שמתוארות התופעות נשמעות
עשורים.

 הפלסטיים שהתיאורים שסברו אלה כל
 מוגזמים, ליידי הפירסט מעללי על שקראו

 יחסית מינוריים היו שהם עכשיו מבינים
 העיתונאיים הסיפורים קורה. שבאמת למה

 את שהשמיטו ודציבלים עור פתאום קרמו
התנהגותה הרי ביותר. הספקנים של הלסתות
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