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 החברתיות ברשתות עליו המתקפה
 הממשלה ראש את מרתיעה לא

 ברק אהוד לשעבר הביטחון ושר
 של ביותר הבוטה המבקר מלהיות

 שיחות בסדרת • נתניהו בנימין
 הפיכתו על מדבר הוא לחג מיוחדת

 היסחפות ("ראיתי זעם לנביא
 לדאוג"), והתחלתי הזויים למחוזות

הממשלה, ראש חקירות על
 עם המפתיעה הפגישה על

 האמריקאי, הקיצוני הימין אידיאולוג
 חששו ועל באנון, סטיב

הולכת: ישראל שאליו מהכיוון
 מסרב שביבי מה רואה טראמפ "גם

 של שמו הזה, בקצב לראות:
מוחמד" יהיה הממשלה ראש

קידר ניר צילום:
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אהודפתחהראשונהפגישתנו
הבודדהכנףפסנתרלידברק
והמועהאירוחקומתבירכתי
אביב,בתלהשופטיםבמגדלדון
זולאחרונה.עדהתגוררשבו
שומעשאניהראשונההפעם
הבלדהאתבוחרהואמנגן.אותו

שבוהקטעמינור,בסולשופן,שלההיאהמצמררת
שלהעילאי(בגילומושפילמןולדיסלב“הפסנתרן"
ההרוסה.בוורשההאס־אסלקציןמנגןברודי)אדריאן
שנה.67בנותכברוהןהמנגנות,בידייםמביטאני
הנדרהתכונותכלבהן,ישודיוקרוךעדינות,כמה
אישופן.התכווןשאליוהצלילאתלהפיקכדישות
הללוהידייםשבהןהפעמיםכלעללחשובלאאפשר
מטכ"לבסיירתאחרים,מדויקיםבענייניםטיפלו
השניםכלאחריועדיין,המדינה,בהנהגתכךואחר
שאליוהאדםאתלפענחמצליחבאמתלאאניהללו,
אניהזושבסצינהמפענחאניבינתייםמחוברות.הן
האס־אס.קציןאתבעצם,מגלם,

ברקלי",נתנושלישההוריםיפההכיהמתנה“זו
כלום.לנוהיהלאהרי“הפסנתר.שסיים,אחריאומר
לתלבאוטובוסמהקיבוץנוסעוהייתיילדכשהייתי
המרכזיתבתחנהקונההייתיפסנתר,לשיעוראביב
שהסיכויידעתיאזוכבר,21בןרקהייתיפיס.כרטיס
אפסי".הואנכביתשהשמשלפנישאזכה

התקווהאת“קניתישאלתי.זאת,בכלקניתלמהאז
לאזהכסף,לךכשישחיי.אתלשנותשיכוללמשהו
בזול".קונהשאתהתקווהזוכלום,לךכשאיןמעניין.

“אנינאנח.הוא“כן",לו.אמרתיהשבט,לזקןהפכת
לשעבר,הממשלהראשיזקןהחיים,הרמטכ"ליםזקן
זקן".שלתפאורהגםליויש

בחירותלאחרהפוליטיתמהמערכתשהתפוגגמאז
עשהבעולם,שייטהואזמן.לפסקברקיצא,3102
מגדלו.נכוןיותראולביתו,עשהעסקים,עשהכסף,
הבליחהואשנים,משלושיותרקצתלפניאחד,יום
המסך,עלהתפוצץהואמקום,משוםפתאום,מחדש.
קמ"ש.002שלבמהירותנתניהו,עלבעצם

ומהההיא,ההופעהאתזוכרהואאםאותושאלתי
כזובעוצמהעצמואתולשגרלחזורפתאוםלוגרם
הסביר.הואפשוט",“זההפוליטית.הביצהמרכזאל
בארץ.הייתילאהזמןרובשבהארוכהתקופה“הייתה
להתפשטהחלהבינתייםדיברתי.לאהופעתי,לא
אנאבלהצחיק,זהאותיאלצהיימר.לישיששמועה
מיניבכלאנשים,רציני.שזהלילהגידהתחילושים
רופאמכיריםשהםנשבעושישי,יוםשלפרלמנטים
גמור,אניעלי,הלךוזהו,שליהרפואיהתיקאתשראה
שאניהואהענייןאנשים.מזההלאאנימבולבל,אני
החלטתיאזתהליכים,מזההואניאנשיםמזההכן
לטלוויזיה".ובאתיקץלזהלשים

קיבלת?תגובותאילו
אלצהיימר".לישאיןהבינוטוב.“נו,
מהזעם.לנביאאותךהפךמהלשאולהתכוונתי
הריאפוקליפטי.נוקב,זועם,כךכללהיותלךגרם
במשךבממשלהקודםשנתייםישבתהזההאישעם
קרה?מהשנים.ארבע

שליהנאומיםשלושתאחריתעקובתהליך.“זה
הנאוםוגםוב־7102.ב־6102ב־5102,הרצליה,בכנסי
זהאתניסחתיעודב־5102ב’קתדרה’.שליהאחרון
שביביזוכראניראשונה.אזהרהשיגרתיבעדינות.
וצפהפנימיבחדרישבהואאחריי.לדבראמורהיה
מבולבלהיהשםשלוהנאוםעלה.ואזשלי,בנאום
האפקטהיהשזהלינדמהמרוכז.היהלאהואמאוד.

אתלהעירמנסה“אני

להעיראפשראיהציבור.
ברקבשקט".הציבוראת

לפנותעשה,שנתניהומהלעשותהיהאפשר“אי
פוטנציאלייםמצביעיםאלףל–057האחרוןברגע
שלהם,לניידשלהם,למיקוםלהגיעמתמטי,בדיוק
אוליקודם.זהאתלהכיןבליאמת,בזמןשלהם,למצב

הרבהכסף,להשקיעצריךרק.לאאבלסייבר,זה
מראש"הכלאתולהכיןיוזמה,



נאוםנתתיכברשאחריבשנהאמרתי.שאנימהשל
ביביפאשיזם.ניצניעלודיברתיבוטהיותרהרבה
הגיע".לאכבר

ככה?עליולהתהפךלךגרםמה
הנוכחיתהממשלהאתהרכיבשהואאחריקצר“זמן

עםהגרעיןהסכםבעניינילהתייעצותליקראהוא
שונהלאאיראןבענייןדעתינחתם.שבדיוקאיראן,
משימות,איתילחלקגםרצהוהואמדעתו,בהרבה
השיאבלוכאלה.דמוקרטיםסנאטוריםמולשאעזור
הגוףשפתאתאותו,מכיראניבבחירות.נפתחהחה
הבחירותבבוקרבטוחשהיהליסיפרכשהואשלו.
לזה".התכווןהואהצגה.לאשזוידעתימפסיד,שהוא

ניצח.הואאבל
חדות,שלצירוףמוקדמת,הכנהבזכותניצח“הוא

אתלגנובגםלושאפשרווכליםתזמוןפוליטי,דיוק
שזההאמיןלאהואאפילולנצח.וגםבנטשלהקולות
לעשותהיהאפשרשאיאומראניבסוגרייםאפשרי.
מצצאלף057האחרוןברגעלפנותעשה,שהואמה
למיקוםלהגיעמתמטי,בדיוקפוטנציאלייםביעים
בליאמת,בזמןשלהם,למצבשלהם,לניידשלהם,
קודם".זהאתלהכין

סייבר?
האלה.לנתוניםלהגיעאפשררק.לאאבל“אולי.

כסף,גםלהשקיע,צריךהסלולר.מחברותלמשל,
זה,אתעשההואמראש.הכלאתולהכיןיוזמה,הרבה
השתלמה".שהיאהריכספית,השקעהכאןהייתהואם

הכילמבקראותךהפךמהאליך.נחזורבוא
שלו?קטלניהכיקולני,הכיבוטה,

ממהאחרנתיבעלשעולהממשלהראש“ראיתי
הייתהיחדישבנושבהבממשלההיום.עדשהיה
שהיהונניחואני,ובוגיובגיןמרידורהיושמינייה.
הואפעם,לאקרהוזההזוי,קצתרעיוןלביביעולה
בליאפילומחייב,לאפורוםזההריאותואומרהיה
מתרוהגבותאתרואההיההואואזפרוטוקולים
והרעיוןבזה,זהמביטיםאותנורואההיההואממות,
הואהנוכחית,בממשלהשנדלק.לפניעודנכבההיה
רבנים.שללחישותששומעבנט,זהבתורהבאלבד.
הנטיותמגיעותמשםמדינה.לניהולתשתיתאינהזו
לעהתחלתיהזויים.למחוזותההיסחפותהמסוכנות,
לדאוג".והתחלתישקורהמהאחריקוב

בדיוק?ממה
הציוניצהחזוןשמתנגשים.חזונותשניכאן“יש
פרויקטהיאשהציונותשאמרהרצל,שלדמוקרטי
גםחותרתהיאיהודית,למדינהבנוסףכיאינסופי,
הרצל,שלממשיכיוכלורוחנית.מוסריתלשלמות
בגיןגםז’בוטינסקי,וגםבןצגוריוןגםהכיוונים,מכל
החזוןבעדהיוכולםמשבצת.באותהנשארורבין,וגם
הפרשנגדכמרדבכללשהתחילהציוניצדמוקרטי
בצידוקשהתמקדהאירופה,במזרחהיהדותשלנות
המבעניינילהתערבבליפסיבית,ובהמתנההדין
נגדמרדהייתההציונותשמיים.בידיהכללכות,
לקחתרצוןכאןהיההשטעטל.העיירה,הגלותיות,
בחמדינהלהקיםלמולדת,ולבואבידנוגורלנואת
שמקופהערכיםוכלישראלנביאיורוחהרצלזון
הממשלהשלהנוכחי,והחזוןהעצמאות.בהכרזתלים
הדמוקרטית,הציונותשלעיוותפשוטהואהנוכחית,
איןמולידיםהאלהשהחבר’הליצורהיהדות.שלוגם
אתמקבללאאנילה.פניםשאלףליהדות,קשרשום
יהודיםיותרליאורדובהרבאוגינזבורגשהרבזה
שנאסעדמאמלפטריוטיםיותראוממךאוממני
מאודקרבשם.להיותליויצאהסינית,בחווהלחם
רעיונותעדייןהיוואיילתכשבנטלי.תאמיןקשה,
גינזבורגוהרבצעירים,אנשיםשלבראשםעמומים
מאבשוחהשכבאסעדאמלהקץ,דחיקתעלשקד
משםלצאתוהתפללשלוהחבריםשלגופותחורי
עזותהתעלה.צליחתעלבגופולהגןכדיבשלום,
החאתלהרוסניגשיםהםשבההצורהשלהם,המצח
כאןישקיומי.איוםזההעצמיהשכנועהציוני,לום
אחדמצדלמוות.אולחייםבראש,ראשהתנגשות
הרוהתנועההעבודהתנועתשלבגילומההציונות,
היהודיצהחזוןשניומצדז’בוטינסקי,שלוויזיוניסטית
בשצשרואה,’76אחרילהתעוררשהחלמשיחיצקנאי

דיברנולאועודהגדול,היעדאתהארץכלעלליטה
במקדש,הקורבנותעבודתחידוששלהחזיונותעל
אפל,משיחייהודיחזוןזהזה.וכלהאדומההפרהעם
לאביו,שבניגודהבן,קוקהרבשלהיוצרמביתקנאי,
אופקים".צרהיהאמיתי,ענקשהיה

האחרוןהקרב

ברקביןסולחהבמפגשמדוברלאנאות:גילוי
פוליטילמצואיהיהאפשרשאילינדמהלביני.
(אפילומברקיותרקשיםדבריםעליושכתבתיקאי
שגםמניחאניהשתנתה,לאעליודעתינתניהו).לא
מצבבכלנתון,רגעבכלבעינה.נותרהעלידעתו
אשכגביאואולמרט,אהודאתאעדיףאוויר,ומזג
שלאלהאמיןממשיךאניפניו.עלרמוןחייםאונזי,
שני,מצדדבר.שוםשלמפתחותבידיולהפקידכדאי

שברקמהעובדהלהתעלםאפשראישני,צדגםויש
משתלפידכשיאירדהצפקטו.האופוזיציהראשהוא
גמדיעםמתעסקגבאיאביביבי,אתלהרגיזלאדל
המסהאישהואברקשותקיםוהגנרליםמפלגתו
הואבגללו,ואוליהגיל,למרותבשכונה.ביותרקרן
ולאמהססלאהואקטלני.הכיממוקד,הכיחד,הכי
הזמן,כלנתניהועלהולךהואמתלבט;ולאשוקל
מהשצףצקצףמתעלםשבויים.לקחתבליהכוח,בכל
הרקעמרעשיהחברתיות,ברשתותבעקבותיוהדולק
במוממשיךהמגמגמים,מהסקריםמחמיאים,הלא
תנועתשלהאולטימטיביהמנסחהואהתנופה.לוא
הדמוקעלבקרבהקדמיהלוחםהואהאנטיצנתניהו.
מהועלהליברלייםהערכיםעלאףבחרימגןרטיה,
הואוביבשה.באווירבים,הציוני"“החזוןמכנהשהוא
האחרון.בקרבמדוברכאילוהזו,המלחמהעלמתאבד
האחרון.הקרבבאמתזהואולי

רואההיהוהואהזוי,קצתרעיוןלביביעולההיה“אם
נתניהועםנכבה".היההרעיוןמתרוממות,הגבותאת

2102בממשלה,

הביטחוןשרתקשורתצילום:

שיצטרךמבין“הוא

עלאישוםכתבלהגיש
מנדלבליטשוחד".

זינדל,יונתןצילום:
09פלאש

הקוויםאתרואהלא“הוא

רואים".שאנחנוהאדומים
דרמר

רויטרסצילום:

הבדידותעל“דיברתי
מותו".לפנישחווה

ז"לנתניהויוני

לע"מצילום:

בסינגפורהפסגהבמפגשוקיםטראמפהתוצאות".יהיוומההחדרבתוךקרהמהיודעלאעדייןאחד“אף

רויטרס
צילום:





טובהיותרמתנהאיןחלשה.ישראלהיאהדמוקרטיה,
אתלגרורשמנסים,SDBול־בעולםלאנטישמים
מהשכלמאשרהואהזה.מהחוקלהאג,צה"לקציני
נכון".השניםכלעלינושהעלילו

העולם.בכלמתרחשתהזוהתופעהשני,מצד
עםובאירופהטראמפעםבאמריקהקורהמהתראה
שלנו,המצאהלאזוהלאומניים.הזרמיםהתחזקות
עולמי.טרנדזה

העולמהמציאותגביתרוחמקבלביבינכון.“זה
בראיונותאותה.הקדיםהוארבים,במובניםהזו.מית
ה־ניוז,הפייקעניינישכלאומראניבאמריקה

evitanretlAstcaFוה־hturTפרק־
שנים,עשרכמעטכברבהןמשתמששביביטיקות
תופעהזואבלהאנגלית.לשפהשהגיעולפניהרבה
להמשךושהדרךזמנישזהחשבתיבהתחלהמדאיגה.
שזהמביןאניהיוםסלולה.והקדמההדמוקרטיהחיזוק
כאן".וזהיותרעמוק

נובעת?הזוהתופעהממה
והמהשנייההעולםמלחמתשלהטלטלה“אחרי

הבינווהמנהיגיםהציבוריםהאנשים,הקרה,לחמה
לתהום.ליפולבקלותיכולההייתהכולהשהאנושות
מאוכלוסיית%5.2מחקההשנייההעולםמלחמת
הידשלבמקרההיה,אפשרהקרהבמלחמההעולם.
וגםלמנהיגים,גרםזההעולם.רובאתלמחוקרדרות,
לוותרצריךזה,כלאתלמנועשכדילהביןלציבורים,
אמריקהפאקסנוצרהכךלהסכמות.להגיעקצת.
בריתותהעולמי,הבנקהביטחון,מועצתהאו"ם,נה.
מושלואוסףהעולמייםהסחרהסכמיוורשה,נאט"ו
שכולהסיכוןאתלמתןשמטרתםעולמייםסדות
שלהאלה,הכלליםלתהום.ונתרסקניפולביחדנו
הבעיהשנה.07החזיקווחלשים,חזקיםואסור,מותר
חייםלאכבראנשיםזה.כלאתהשכיחשהזמןהיא
זוימחקושהמעצמותהאפשרותאתאוהמלחמה,את
לג’ונגלליסודות.חוזריםאזשניות.כמהבתוךזואת
נפרדקולקטיבהיאמדינהשכללעובדהההובסיאני.
התפראתלזהתוסיףהאחרות.המדינותנגדהמכוון
הניידותהענקיים,ההגירהגליהאסלאמי,הטרורצות
מהגרים,להרוגממךשמונעיםהחוקיםהמשופרת,
אמאואירופהעלאפריקהשלהאיוםהגלובליזציה.
אנוגליםנדידתלעצוראפשראימוחשי.הפךריקה
הגלובליזציה,עלמסתכליםאנשיםגדולים.שיים
מהפכהוהייתהבעולםמהעוניניכרחלקשחיסלה
נכון,חולקולאיתרונותיהאיום.שלסוגכעלחיובית,
באסטיבכמואנשיםפוליטיים.מבניםבגללבעיקר
העיקרייםהמבקריםהםטראמפ,שלהאידיאולוגנון,
בעינייםמביטהאמריקאיהבינייםמעמדהיום,שלה.
לתחייהוקםמתעוררהסיניהבינייםמעמדאיךכלות
קורסים".באירופה,אושבאמריקה,בעוד

טועה?שבאנוןבטוחאתה
חברשלבביתחודשיםכמהלפניאותו“פגשתי

שמפלקטשאמצאחשבתיהברית.בארצותמשותף
מעחושב,אישהואהופתעתי.אבלסיסמאות,קשקש
חושבלאאניאומר:הואארוכה.שיחההייתהמיק.
אחרתהעולםאתמביניםאורואיםהליברלים,שאתם,
העואיךשללהבנהלהוסיףבחרתםאתםאבלממני.
משהושמשקףרובדעודשכבה,עודבאמת,עובדלם
צרישהדבריםלאיךשלכםמהכמיההמהשקפתכם,
כמיההזוטוב.משהולייצררצוןמתוךלהתנהל,כים
שאיפותשמכילנורמטיבירובדהוספתםאנושית.
אנחנורומנטי.מאודוזההעולם,אתלשנותונכונות
מלאכואבללגיטימית,שלכםשהשאיפהאומרים
שהאיךשלהאמיתיתלמציאותקשורהלאהיאתית.
אתמוסיפיםלאפשוטאנחנוולכןמתנהלים.דברים
פחותלאשלנושהסיבהחושביםואנחנוהזו.השכבה
עלמדבריםאתםשלכם.מהסיבהמוצדקתאונעלה
בסיסיאי־צדקבזהרואיםאנחנווהתקדמות,נאורות
קובהג’ונגלחוקיבסוףכיעירנו.ענייאתשמקפח
ישרוד".החזקורקעים,

באורווהלאכברהסוסים

הנשיאהמעשה,לאישמהאידיאולוגנתקדםבוא
בהקיותרנכונההזוהגישהדווקאאוליטראמפ.
גדולנבוטמחזיקהואמפוכח,הואהאיראני?שר
קובעפשוטאלאאותם,לחנךמנסהלאהואביד,

נתניהומה“תחשוב
הייתהזואםעושההיה

גבאי,לבני,שלממשלה
כראששלי".אולפיד

0002ממשלה,

לע"מאוחיון,אביצילום:

אמרשהוא“הדברים
גולןמתגשמים".

צה"לדוברצילום:

רבות".עומק“שיחות
ז"לנתניהובנציון

שוחט,נתיצילום:
09פלאש



הנוכחישבעידןלהיותיכולבכוה.והולךעובדות

היחיד?הפתרוןזה

הואתהילה׳.׳אמריקהאומרהואטראמפ?אומר"מה

יפרקהואאמריקה.שלהאינטרסיםפיעלרקיפעל
אמ־עםיעשהשרוצה,ומיהגדוליםהסחרהסכמיאת

ריקה

$TS1$אמריקה$TS1$

$DN2$אמריקה$DN2$אמריקהשלה.האינטרסיםפיעלנפרד,הסכם

העו־הפראיירלהיותמפסיקהשהיאאומרתבעצם

למי.
$TS1$.העולמי$TS1$

$DN2$.העולמי$DN2$׳לווייתן׳.שלההובסיאניהג׳ונגלשלהכרזהזו
היאתנצח.לאאמריקההארוך,שלטווחהיאהבעיה

שבהרבהליאמרבאנוןהזה,בהקשרלהפסיד.חייבת

ממהקרוביםיותרהרבהסנדרסוברניטראמפמובנים

אתלנצחיותרקשההיהלטראמפלדעתו,שנדמה.

קיצו־קצוותבשנימדוברהילרי.אתמאשרסנדרס
ניים

$TS1$קיצוניים$TS1$
$DN2$קיצוניים$DN2$,יצ־לאותםפוניםהםדומה.בשפהאבלמנוגדים

רים

$TS1$יצרים$TS1$

$DN2$יצרים$DN2$כזה,מינואטריקודמשחק,במיןפעולהומשתפים

אותושמבדלותהסיסמאותאתישצדלכלכשבסוף

לווללממסד,החציםאתמכווןהואאבלהשני,מהצד

באיטליהאגב,באמריקה׳.ש׳בגדואלהלכלסטריט,
התא־המקומיים,והטראמפהסנדרסהאלה,הכוחות

חדו

$TS1$התאחדו$TS1$

$DN2$התאחדו$DN2$מעניקיםביחדהאלההנתוניםכלוהשתלטו,יחד
עלשהמאבקאומרזהומבחינתיגבית,רוחלנתניהו
שחש־ממהיותרארוךלהיותעלולוהקדמההערכים

בנו.

$TS1$.שחשבנו$TS1$

$DN2$.שחשבנו$DN2$לכיווןהגלישהאתמתחילביביזמן.ייקחהשינוי
האירועיםאפילומובהקת.יתרוןמעמדתהבחירות
מסוים".במובןלידיומשחקיםהביטחוניים

שהואתחושהישביטחוניים.אירועיםרקלאזה

פוטין.גםטראמם,רקלאכולם.שלבריתבעל
לביבימביבי.זמןיותרהרבהפוטיןאתמכיר"אני

חד־מש־זהאתקובעאניפוטין.אצלהישגיםשוםאין

מעית.

$TS1$.חדמשמעית$TS1$

$DN2$.חדמשמעית$DN2$בליאיתךידברהואסוכנים.מפעילהואפוטין

הואשלו,המומחיותזואותך,ינתחאותך,יקראסוף,

במוחלדופמיןגורםומהאותךמפעילמהבדיוקיידע

ומשתמשזהאתמזהההואטוב.ולהרגישלזרוםשלך

הת־שלמסויםלסוגלאט־לאטאותךלכרוךכדיבזה

נהגות

$TS1$התנהגות$TS1$

$DN2$התנהגות$DN2$זהרוצהשטראמפשמהזיהההואאילוצים.או

נותןהואלאסדפוטראופ.זהצריךשביביומהחנופה,

לה־בעיהלואיןסלפיז.נותןהואלביביונשק.שלטון
צהיר

$TS1$להצהיר$TS1$
$DN2$להצהיר$DN2$בדיוקאותםירחיקהואהאיראנים.אתשירחיק

לנו".לאלו,שמתאיםלמרחק

שלהגישההאיראני,לנושאהקשורבבלאבלכן,

תהתמתפרקהמשטרעצמה.אתמוכיחהטראמפ

אובמה.תפיסתשללרפיפותבניגודהלחץ,

כךכליתפרקולאאבלקשה,בבעיה"האיראנים
150בסביבותרזרבות,שלעבהכריתאספוהםמהר.

שלמיליארדיםעשרותכמהעודוישדולר,מיליארד
בינתייםלתמרן.להםמאפשרוזההמהפכה,משמרות

עדייןהפעילולאהםקיטור.להוציאמאפשריםהם

ברורלאעדייןהמשמרות.ואתהבסיג׳אתעוצמות,

זהמאוד.ורגישמורכבשםהמשחקיתכופפו.שהם

והעוב־הקצה,עדללכתטראמפשלשהנכונותנכון
דה

$TS1$והעובדה$TS1$
$DN2$והעובדה$DN2$שלבמקרהגםלושמאפשרתהצגהמנהלשהוא

בהןישהלאהולהמשיךבכתפייםלמשוךכישלון
הואשםגםכדוגמה.קוריאהצפוןאתקחיתרונות.

קרהמהיודעלאאהדאףועדייןשלמה,הצגהעשה

הואערבבאותועודהתוצאות.יהיוומההחדרבתוך

יודההואשנהחצישבעודלהיותשיכולבקולו,אמר,

שטעה,יודהלאשהואהיאשהאמתהוסיףואזשטעה,
ועו־אומרפשוטהואלהאשים.מיאתכברימצאאלא
שה

$TS1$ועושה$TS1$
$DN2$ועושה$DN2$בא־האבסורדאתתופסולפעמיםרוצה,שהואמה

מצע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$מעסקיו.חלקניהלגםהואוכךומתקן,משפט
הבריתארצותאתלנהלאפשרככהאםבספקאני

העולם".אתאו
מביאהואקוריאה,לצפוןהקשורבבלבסוף,אבל

תוצאות.

שהגנרלספקליאיןהביא.הואמהיודעלא"אני

אותולקחומקמאסטרוהיועץמאטיסההגנהושרקלי

הנשיא,׳אדונילו:ואמרואהתמפעםיותרסגורלהדר
אתדעאבללהשתמש,רטוריקהבאיזהתחליטאתה

מעלקוריאהצפוןאתלמחוקיכוליםאנחנוהעובדות:
לזה.לגיטימציהלנותהיהלאלעולםאבלהמפה,

הנשקכליאתלהשמידאופציהלנואיןכירורגית,

יש,כמהיודעיםלאאנחנולהם.יששכברהגרעיניים

נויטרון.אורגילותגרעיןפצצותאםמאות,אועשרות
פצצותמעשרפחותלהםשישמעריכיםאנחנו

יכו־תמידוהםואיפה,כמהיודעיםלאאבלמימן,

לים
$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$לאאנהנולפגוע,יכולתלנואיןלייצר.להמשיך

המקריםשברובלהניחסבירכן,אםוגםהיכן,יודעים
לפצח.יכוללאנשקששוםהריםלרכסמתחתטמוןזה

הטיליםמאגראתלחסלאמיתיתיכולתלנוואין

להגיעיכוליםוכמהישכמהמושגלנוואיןשלהם,
היכולתאתלנטרליכולתלנוואיןהברית,לארצות

מאותשלמחירלגבותהקו,כללאורךהפרושהשלו,

זה.אתמביןטראמפקוריאה׳.בדרוםהרוגיםאלפי

לאהברירהביןבאורווה.לאכברשהסוסיםיודעהוא

ריקותוג׳סטותגדולההצגהללעשותכלוםלעשות
נרקיסיסטייםמשיקוליםהשנייהבאופציהבוחרהוא

הקצר".ובטווחבעצמוהממוקדים

נחוש.שהוארושםעושהבאןהאיראני?ובעניין

שאנ־חושדאניהפוך.הסיפורהאיראני,"בנושא

שי

$TS1$שאנשי$TS1$

$DN2$שאנשי$DN2$והסבירוסגורלחדראותולקחולאמעולםהנשיא

האפ־שם,באיראן.לעשותמסוגלתאמריקהמהלו

שרויות

$TS1$האפשרויות$TS1$

$DN2$האפשרויות$DN2$.כירור־כפעולהאצלנושנעשהמהמפתות

גית

$TS1$כירורגית$TS1$

$DN2$כירורגית$DN2$בשניםקילו.פטישזהאצלםמנתחים,באיזמל

סופר־יכולותבנוהםאובמהממשלשלהאחרונות

מדויקות

$TS1$סופרמדויקות$TS1$

$DN2$סופרמדויקות$DN2$,התוקףבכוחמפגיעהחסינותועוצמתיות

המסוג־כירורגיתתוכניתלהםישמאוד.ויעילות

לת
$TS1$המסוגלת$TS1$

$DN2$המסוגלת$DN2$עדאיראןשלהגרעיניתהתשתיתכלאתלחסל

אםגםלמנוע,יוכלולאשהאיראניםבפעולההיסוד

הדברמדויקים.ושעהיוםעלמוקדםמידעיקבלו

במפרץנפטשדותקצתלהבעירזהשיוכלוהיחיד

פעםאףהםלדעתי,נגדנו.חיזבאללהאתולהפעיל
מאמיןשלאאדםבולטון,שג׳וןעדזה,אתלוהראולא
עדכןשבולטוןספקליאיןהגיע.מכוח,חוץדברבשום
רואהוכשהנשיאאותו,לעדכןהורהאוהנשיא,את

זהאתשיכינולהורותזהשלוהאינסטינקטכזה,דבר

לתקופתפוטנציאלהואהקרובהזמןלדעתי,לפעולה.
הזה".בתחוםהכרעה

מתכוון?אתהלמה
הישרדותעלבעיקרחושבביבי,כמו"טראמפ,

פתאוםהואלמהמביניםלאאנשיםופוליטית.אישית

שםאיןהרימקסיקו.עלאובקנדהטרודועלמתנפל

חושבהואכלכלה,חושבלאהואאמיתי.כלכליעניין

בדטרויטהמכוניותשפועלייודעהואפוליטיקה.

ירסןהואאםיבינוממשלאבפנסילבניההפלדהאו





ההפ?סכלדקות,51במשלהבותחוצבנאוםונושא
לחמפא"יביןהגדולותהמחלוקותאחרילימים,קה.
הםאופרציה.שלתנועהש’אנחנולהגידאבינהגרות,
יותרלהםחשובהיההשניםכלדקלרציה’.שלתנועה
גדוהמילהעושים.היהודיםמהמאשראומריםהםמה
דוריסדוהזההמחנהעםשהולקוזהמהמעשה.לה
חוקהצהרות.מלאשהימיןרואהאתההיום.עדרות,
ביטשלחו?ראיזהלמה?טובה.דוגמההואהלאום
גרעימעצמהשהיאלמדינהלהיותצריעצמיחון
חברההתיכון,במזרחהחזקהזרים,פר?ומיםפיעלנית
שאישהתיכוןבמזרחהיחידההדמוקרטיה,DCEOבס
להלגרוםשיכוליהודית,מדינההיותהעלמערערלא

שלנוביח?משוויציםאחדמצדך?כלמאוימתלחוש
אביב,תלההייטק,למיעוטים,ה?ובלנותללהט"בים,
שאםלחשובשגורמתהזוהעמוקההחרדהשניומצד
במקוםכלום.עשיתלאכאילוגדול,בקולתצהירלא
חשובלעשות,להמשיחשובהצלחת,שעשית,להבין
שחשובומהשיקרה,מהעלשנגידמהלאשיקרה,מה
לים".הירדןביןערבירוביהיהשלאזהשיקרה

ילדשהואמכאן,לאשהואביביעלאמרתפעם
צבר.בדיוק.כמוךכאן,נולדהואאבלחוץ.

עלמצויןזהאתרואיםבאמריקה.והתחנגדל“הוא
לישאמרבכיראמריקאימזמןלאפגשתידרמר.רון
להם:ואומראמריקאים?נאטוריםעםמדברשדרמר
שלכםהחוץמדיניותאתמנהליםאנחנו‘תשמעו,
מאיפהעצמאתשואלאתהואםאתם’.לאבאיראן.
הואמבחינתוחוצפה.לאזהמבחינתואזהזו,החוצפה
שלכבןגדלמבריק,אישהואדרמרכמוהם.אמריקאי
הואאמריקאי.ומרגישבמיאמיאמריקאירפובליקני
אתרואהלאהואאנגלית.חושבאבלעברית,מדבר
המצבשזהחושבאנירואים.שאנחנוהאדומיםהקווים
ולכןאמריקאי,חציבהווייתוהואגםביבי.אצלגם
בתנועהוגדלתיצמחתיבאמתאנישונה.שלנוהרקע
חלובתנאישנהבכלקיץמחנהעםאופרציה,של

מגשיארצית,קרקעית,ציונותעםמח?ור,עםציות,
מדברקדורותשלושהשכברב?ביבהגדלביבימה.
מתפרנ?שלההאינטלקטואליהחלקדורותושנירת,
שמותעםאחיםשםישהיצרני.החלקחשבוןעלוחי
כלמאודוהצליחובארץחייםשלאמתתיהובנישל

כלהחזיקווהםנו?פים,ובמקומותבאמריקהכלית
צריכיםהיובאמתלאהםבנציון.אחיהםאתהשנים

העשירים,היוהםהמלומד,האחהיההואלהתפרנ?.
אנחנוב?וףאותו.להחזיקגדולעומ?היהלאוזה
לאצעיר,כשהיהגםביבי,ופאקר.למילצ’ןמגיעים
שהיההעובדהאתממנולקחתאפשראילשלם.נטה

אתלהוכיחשבאמוכשרחוץוילדב?יירתצעירקצין
לקיצוהזובתקופהשהגיעוהאופיקוויאבלעצמו,
בדורותקודם,ועודאז,כברבתחילתםנראיםניות,
הקודמים".

השתנה?הוא
הייתיהראשון.מהרגעמאודאמביציוזיהיה“הוא
.TIMבסלמדכשהואב?טנפורדלתואר?טודנט
להתחללמוד,שהפ?קתיאחרישניםלשםהגעתי
האמריקאייםה?פרבתישלהבוגריםטוביעםרות
מהבוקרהקיץבחינותעלוישבתיביותר,התובעניים
הצהרייםאחראלימתקשרביביאחדיוםהערב.עד
ליהיה,SBPבסהערבלראותחייב‘אתהלי:ואומר

השכבתיאיפל?טיני,איזהעםטלוויזיוניעימות
היההואאותו.השכיבבאמתהואנכון.זהאגב,אותו’.
מעצבאירועהיהיונישלמותואמביציוזי.מוכשר,

הישראלי".למ?לולאותושהחזירעבורו
יוני?נפילתלולאקורההיהמה

אתהביאביביקנדי.רצחכמוזהלדעת.אפשר“אי
שישלנוואמרדיגליואלאליבאהואל?יירת.יוני
ני?יוןעםאנשיםחיפשנואזאנחנומצוין.מישהולו
שלהזנבאחרירצהה?יירתבס76כיממש,בלחימה
בצהיהיוניאבלאותה,לתפו?הצליחהולאהמלחמה
מביבי".אחראישהיהיוניהגולן.ברמתונלחםנחנים

ובאמ"ןבסיירתבכיריםשלגרסאותפיעל
נפילתו.טרםבמשברהיהיוניתקופה,באותה

בטק?שליבה?פדזהעלרמזתיגםאנינכון.“זה
מותו,לפנישחווההבדידותעלודיברתילמותוהס03
אמ"ןראשאולרמטכ"לשהמליצוקציניםבאמתוהיו
מכשליהקטןהרמזאיוראיתימתפקידו,להעבירו
ה?יירתמפקדהיהיוניהאמת.הייתהזוהאבא.אתווץ
ביחיאבללהנצחה,ראוילנונראהבאנטבה,ונפל
מונצח,יונילמהשאלההראשוןמהרגעהייתהדה
לוחמיחורין,בןעמיתאונחמניאמיתיכמוואנשים

בצרשמוקיה?יבהזולא.כיפור,ביוםשנפלוה?יירת
זהלמשפחהדיברו.ונו?פיםלנגוצקיושיו?יהתקומם
הכרתוהפנימי,עולמואתבנההאבאחשוב.מאודהיה

שלווהמוניטיןהפר?טיז’הואפילושלוהערוהכרת
מכלזמןיותרב?פרדבארכיוניםשישבהעובדהעל
האינקוויזיציהעלוכתבעמוקיותרוחפראחראדם
שב?וףהביןהאבאוציטוטים.דוגמאותהרבההכיעם
שנה001ובעודהכתובים,המ?מכיםזהשנשארמה
בהכלאדירמאמץהשקיעוהםולכןיהיה.זהרק
המפותחת".ההי?טוריתהתודעהבגללנצחה,

למעשהדיבורבין

הזוההסתערותהאנרגיה,מאיפהעליך.נדברבוא
והראיונותוהפייסבוקהטוויטרעלמחדשיוםכל
הרפשמכלמתעלםשאתהתוךהתקשורת,כליבכל
הרקע?רעשיומכלברשתבךשמוטח

משוחרראניכרגעלי.חשובהבאמתהזו“המדינה
מיואתעושהזהומהנראהזהאישלמהשיקולים
פוליטיתפלטפורמהבתורץלאאניכימרגיז,זה
למערכתמחוץלעמודמנ?הפשוטאנימפלגה.או
שהיאהעינוייםלמרותהאמת,גםהאמת.אתולהגיד
ניוז,הפייקלמרותך.ערבעלתהאחרון,בזמןעוברת
ישירהפשוטה,בצורהנאמרתכשהיאכוחישלאמת
שהופכתתשוקהקצתגםכאןשישמודהאניובוטה.
שמקשילכזוברקשלוהשכלתניתהקרההדמותאת
להט".שלב?וגנאמרכשזהלה,בים
מפחידותלאברשתמעוררשאתההאמוציות
אותך?

אכנ?שאםמגזים,שאנילישאומריםכאלה“יש
אנישכרגעלהםאומרואניבי,יפגעזהלפוליטיקה

במאמץעו?קאניקונקרטי,בתפקידמתענייןלא
המחנהשלמודעותבלייבואלאוהואשינוי,להביא
מהמעמוקותמוטרדאנילהתעורר.שצרישלנו
התבררעכשיולתהום.שצועדתהמדינה,של?לול
שביבימהבהירבאופןרואהממקומו,טראמפ,שגם

הקיצונים:אחרישלוההיגררותבגלללראותמ?רב
מויהיהישראלממשלתראששלשמוהזהשבקצב
הציבור.אתלהעירמנ?האניהעניין.תמציתזוחמד.
בשקט".הציבוראתלהעיראפשראי

שלהאיוםיסוד?משוללתשלךהזעםנבואתאולי
מהאיוםמוחשייותרהרבהוערבים,טרורהימין,
דו־לאומית".“מדינהעלשלך,המחנהשל

שלהקמאייםהפחדיםאתמזהההממשלהנכון.“זה
ביןהפערעלתביטאבלעליהם.ומשחקתהציבור

לחמא?נכנענתניהומעשית,הרילמעשה.הדיבור
עושההיההואמהותחשובעינייםתעצוםאש.תחת
שלי.אולפידגבאי,לבני,שלממשלההייתהזואם
שקוראזהשלמהתפקידשניםכמהבתודילגהוא
יודעלאהואכלום.עושהשלאלזהומאייםומטיף

מתחיליםאימבצע,מתכנניםאילאכלום,לעשות
מבצעים.ביןפועליםאימבצע,מ?יימיםאימבצע,

הציבוהתודעהאתמללושחוץכלום,עושהלאהוא
ולהפחיד".רית

איתו.מאושרדיוהציבורפופולריהואועדיין,
הואביביואתהקיצוניהימיןאתשמניע“החזון
לנגדהנה,נפש.מ?ירותשמצדיקמלהיב,כל,חובק

אפשראיהמשיחית.הגאולהבשורתמתגשמתעינינו
למעשותףכאילואתהמדליק,חזוןשזהלהכחיש
אתהמלהיב.לאשלנווהחזוןהקב"ה.שלהגאולהשה

הציונות,עצםעלאיוםשישלאנשיםלה?בירצרי
בןסגוריון,ז’בוטינ?קי,הרצל,שלהציוניהמעשהעל
דמוליברלית,נאורה,מדינההיותנועלובגין.רבין

עלנאבקיםאנחנוברזל.קירמ?פיק,חזקהקרטיה
השמדתו.עלנאבקיםהםהציוני,הפרויקטהשלמת
המוביסהמדינות51אולעשרלהגיערוציםאנחנו
?ובלנות.אזוריות,בחירותחוקה,שתהיהבעולם,לות
עםהמרכזסשמאלבמחנההתעוררותשתהיהעדולכן
לאהמאבק,בחשיבותוהכרהאנרגיהשלרמהאותה
ולה?בירשלנוהציבוראתלהפחידבליכלום.יקרה
ך".יללאזההולכים,אנחנוא?וןלאיזה
גולן.יאירכמונשמעאתה
אמרשהואהדבריםהזמן,במבחןצדק.גולן“יאיר

שובואתהמדויקים.מאודוהיועינינולנגדמתגשמים
צריביטחוןחו?רשלעומקאיזהך:עצמאתשואל

אמיץקציןשלזכותועלשמערעריםלאנשיםלהיות
בהשקפותיוימיןאישגולןיאירהריהאמת?אתלהגיד
ההומניאתהבאנוכאן.שבנינומהעלבגאווהומביט
הקדמה,וליתום,לגרהדאגהלעולם,והליברליזםזם
לתרבותשתרמויהודיםגאוניםעלבנויהכלהמדע,

האנושי.בפ?יפ?אחרתקבוצהמכליותרהאנושית
במזרחחזקההכיהמדינהאתבנינולמולדתנו,חזרנו
ביושר,במראהולהביטגאיםלהיותאפשרהתיכון,
לחממהלנואיןאותן.ולתקןהחולשותאתלראות
העצמיהביטחוןבתוכנו,ההוויהבתוכנו,הגאווהשוש.
שמטשהנהגהישך:הפודברישוכאןמאיתנו.נובע
היצעלבונההציבור,שלהראייהבהירותאתטשת
עמלקיםמולאותנומאחדתואפלים.קמאייםהכירים

שמוהאליטי?טיםונגדומבפנים,מבחוץוהיטלרים
והתקשורתוהתעשייהוההייטקהפיתוחאתבילים
לציבורלהחדירהצלחנולאאנחנוב?וף,ומרוויחים.
זה0028הריכאן.שקרהמהעלהפשוטההאמתאת
זהביבי,לאזהמובילאייביבי,לאזה?ייברביבי,לא
שלההישגיםהארץ.בכלויצרניםמוכשריםאזרחים
שישזכאיםהאזרחים,עבודתשלתוצאההםישראל
אותםשישדדוולאבחזרההתשומותאתלהםחלקו
מטורפים".קיצוניםביןויחלקו

ששופכיםהרפשמכללהתעלםמצליחאתהאיך
נתניהו?עלמסתערשאתהפעםבכלברשתותעליך

עםנולדתימאחרים.ליאכפתפחותאישי,“באופן
אוהעצמיהערתפי?תאתשואבלאאניעבה.עור
אניעלי.מצייציםאושאומריםממההעצמיהביטחון
תעשייה.שזוומביןהתגובותעללפעםמפעםמציץ

אותישתופ?מהמתוחכמת.מאודבצורהעובדביבי
זאתובכלהפוליטית,למערכתמחוץאניאחר.דברזה
שלבגלנתקלמידנתניהונגדמצייץשאנימהכל
ולביבי,מבראשית.אפשריעווןכללישמייח?רפש
אופוזיציה.איןכאילוהמבצעת,הרשותראששהוא

שהואעליואמרששרוןהאישכזו.אופנ?יבהאיןעליו
להרכיבוצרימשברבמצביהעינייםלנגדמתפרק
במכנ?ייםעושהשהואעליואמרורפולמחדש,אותו
המאתלדובבצריהואזהובגללמבחן,שלברגע
השב"כראשאתאוהמו?דראשאתאוהצבאיזכיר
אמרששמירהאישבהחלטות,גדולהואכמהשיגידו
ולברדקלמחדלשאחראיאדםהבןחבלה’,‘מלאעליו
שהחזיריא?ין,אחמדאתששחררמשעל,חאלדשל
רוצסאלףששחררלפל?טינים,%31שנתןחברון,את

שאלחמא?,שנכנעשליט,גלעדעבורלחמא?חים
למרותטרורהיהשלאש?יפרהכותל,למלחמתחראי
שירדהאישבתקופתו,למנותשאפשרהפיגועיםכל
כלום".עלבחייושילםשלאמהארץ,

הדרך?כללאורךאהודאותונשארתאתה
הגראתאיבדתאםהיאהשאלהמשתנה.אחד“כל

התאשזהחושבאנילמשל,ביבי,אצלהאמיתי.עין
רקבושהיהחושבלאאנימורכב,היהתמידהואדה.
המציאותהחקירות,שאיוםרואהאתההיוםאבלאגו,

קט?שלהאידיאולוגיההביתית,ה?ביבההקודרת,
פעולתם.אתעשואלהכלמאביושירשטרופות
למילההיח?כוללמאביו,דבריםהרבהירשהואאגב,

עלהעטיפההעשייה,חשבוןעללטק?היח?הכתובה,
מאבא".הכלזההמהות.חשבון

לעשותישקולטראמפחשוב,מספיקייראהזה“אם
מהדהד,משהוהאמצע.לבחירותצמודבאיראןפעולה
שהאיראנים,כזהבאופןהבחירות,לפניספוריםימים

אבללהגיב,יספיקולאשונאים,כולםשאותם
שלנו’האיש‘זהלהגידיוכלוטראמפשלהבוחרים

אמיתי"ביתבעלזהאובמה,לאשזהולהבין

מעמודהמשך

לתהום"שצועדתהמדינה,שלמהמסלולמוטרד"אניברק:


