
 אחת, בסיסית בעובדה די בתוכן. אמת גרעיני קצת w תמיד מהאוויר. צומחות אינן קונספירציה תיאוריות
 זו תחילה חשוד. כל סביב סובבות באלה קשר תיאוריות קונספירציה, סביבו לרקום בדי חי, שמישהו

 תמיכה מקבלים - חשוב והכי שורדים מדחיקים, כך האשם. את מחפשים כך ואחר המוחלטת, ההכחשה

 לנו מספק הממשלה ראש של הפנימי במעגל שנמצאים מהאנשים אחד במקביל, m אמפטיה ו/או

 החוק ממשלה. להקים מהמועמדים למי יאפשרו לא הבחירות תוצאות הבאה; האפשרות את השבוע

 ראש מתמודד שבהן החזיתות שורת על הבאות, בשורות עוד ■ מפתיעה די והתשובה לכך מתייחס

 הצהרות באמצעות עמדות לחדד נסיון ועל ורדידות, צביעות על ומשמאל, מימין האיגוף על הממשלה,

 מעניינת בגזענות מלחמה ולא אותם; מעניין מוסר לא אותם; מענינים ערכים שלא מי ועל m נבובות
במאמציו נכשל אותו לראות רוצים היו הם הימין? קולות את להציל מתאמץ נתניה! אותם.

הקונספירציות עונת
lA Si- »■* *»«.

 ולפעמים מזהמת היא כרעל. כמוה הקונספירציה
 במקרים בעיה. לפתור בכוחה אין אך מחסלת. אף

 הליך של לגיטימציה לנטרל מסוגלת היא מסוימים
 לחמוק נסיון הוא, מפיציה של המניע אך אישיות, או
אישיותם. ואת אותם המכתים ענק מכתם לברוח או

 לכם, שמספרים למה תאמינו אל מזימה, "הכל
 מתנגדיהם ומצדדיו. הנחקר יטען — שקרים״ הכל

 המדמה את דתלו לשון מטבע באותו ישתמשו
הקונספירציה. בהפצת

 יותר עקומה שהתיאוריה שככל נדמה, לעיתים
 הענין שורש מאמיניה. מספר גדול כך ראיות, ונעדרת

 או הוא הנסתר. האלמנט הוא הקונספירציות, בכל
 מזהירים אותם, רואים שאתם כפי אינם הם

 פועלים מסוכנים, הם הדורות: בכל התועמלנים
המוחלטים. ה״אחרים" אלה הם במחבוא.

 על המידע כאשר משגשגות קשר תיאוריות
 שונים שמקורות או בחסר לוקה ההתרחשויות

 זניחים בפרטים אם גם זה, את זה סותרים לגביו
 גופים כלפי חשדנות קיימת וכאשר חשיבות, ומעוטי
 ככל התקשורת. באמצעי או השלטון בצמרת

 בעלי הם האמת שמסתירי מניחה שהתיאוריה
 מפני יותר חסינה נעשית היא יותר, גדולה עוצמה

 ממצאים להסביר יותר לה שקל משום הפרכה,
מכוונת. בפעילות אותה הסותרים
 הוא קשר, תאוריות של להופעתן העיקרי הגורם

 למצבים או לארועים יותר נוח הסבר להעניק הנסיון
 נוחות. לאי גורם או מספק אינו להם הקיים שההסבר
 במרכז האנטישמיות. בבסיס עומדת זו קשר תיאוריית
 הידועים הכתבים מצדים הקשר תיאוריית

 אנטישמיים, מקורות לפי ציון. זקני של בפרוטוקולים
 הרצל של הרצאה סיכום הם הללו הפרוטוקולים

 אותם הראשון. הציוני הקונגרס של סודית בישיבה
 מדי ציון" "זקני מתכנסים מאז, כי טוענים, מקורות

 כגון עולם, חובקי ענינים על ומחליטים בחשאי פעם
 חשאיים כינוסים באותם ועמים. מדינות של גורלם

 השלטון להשגת הדרכים את ציון" "זקני מתודם
 של מוסרית השחתה ממון, אמצעי ניצול תוך בעולם
במלחמות. מדינות וסיבוך עמים

 בעזרת קונספירציה תיאוריות לנצח ניתן לא
 כחלק מיד נתפסות אלה שגם מפני עובדות,

 המציאות. את להסתיר שנועדה מהקונספירציה,
 על נחתו לא מעולם כי בטוחים, אנשים אינספור

 הורגים, שחיסונים שטוח, בכלל שהעולם הירח,
התרופות. תאגידי את למעשה משרתים ושהרופאים
 מהאוויר. צומחות אינן קונספירציה תיאוריות

 העובדה למשל, בתוכן. אמת גרעיני קצת יש תמיד
עסקו מהם ורבים מפחרים, היו באמת שהיהודים
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 שמישהו אחת, בסיסית בעובדה די כלומר במסחר.
קונספירציה. סביבו לרקום כדי חי,

 חשוד. כל סביב סובבות כאלה קשר תיאוריות
 ואחר כלום, היה לא המוחלטת, ההכחשה זו תחילה

 והכי שורדים מדחיקים, כך האשם. את מחפשים כך
 מקהלים אמפטיה תאו תמיכה מקבלים חשוב

קרובה. מחברה או מסוימים

 המאמינים בישראל אזרחים אלפי מאות היום יש
 היא השאלה משווק. שנתניהו הקשר לתיאוריית

מאמינים פשוט חלק, מורכבת. התשובה למה? כמובן

הבחירות... לאחר המשרדים את יאייש מי בירושלים. הממשלה קרית
)90פלאש־ שוחט, נתי (צילום:
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 מתאים שזה משום להם; שנוח משום חלק בכך.
להם.

 להם קל אשמים. למצוא אוהבים אנשים ככלל,
 ברגע אליה נקלעים שהם בעיה כל עם להתמודד

 את פותרת האשם שמציאת לא האשם. שנמצא
 לא לך גורמת היא לרוב, להיפך; לא. ממש הבעיה.
 יש אך העיקרי. האשם את או הפתרון את לחפש
 אותו של לכיוונו הפנימי הכעס את לתעל בכוחה
אשם.

 נכון מתמודד אדם כל הרפואה. את כמשל ניטול
 נפשית. מחלה עם מאשר גופנית מחלה עם יותר

 נפשיים קשיים עם כי שיסברו יש ראשון, במבט
 פעמים הרי מדוע? אך נכק. זה יותר. מתביישים
 הורמון כלומר, בעיה. מאותה נובעת שהמחלה

 והורמון בריאות או בראיה משהו לשבש יכול מסדם
 ההבדל? מה אז הנפשי. האיזון את משבש אחר

 ׳אשם׳. תמיד לנו יש גופנית, במחלה מאוד: פשוט
 מה כלפי לנו יש הממצא. על להצביע: מה על לנו יש

האצבע. עם להצביע
 להצביע דרך לנו אין הנפשי, האיזק בהפרת

 הוא מדי. ערטילאי הזה המשהו משהו. על באצבע
 עם מתמודד אני איך אז שלי. האני בעצם הוא פנימי.
 להסתיר, להדחיק, יעדיפו ולכן שלי. ב׳אני׳ בעיה
 ׳אשם׳. שם למצוא מתקשים אנחנו סיפורים. לספר

 נכק להתמודד. לנו מסייעת האשם שמציאת כך
 משנה אינה היא למהות. מועילה אינה שהיא

 היא שלנו. לחודה מסייעת היא אך לעובדות,
 ה׳אני ריאלי, לא שזה כמה ועד החווה׳. ב׳אני תומכת

המספר׳. ה׳אני על יגבר תמיד החווה׳,
 וחסרונות. מעלות זה בענין גם יש דבר, לכל כמו
 החסיח, יותר. קלה שההתמודדות היא, המעלה

 היה מסתיים בכך אילו אך נפתר. לא שהפתרון
 בחירת שלפעמים היא, הבעיה דיינו. התסרק,

 הבעיה את מחריפה לשעתה, הקלה ההתמודדות
 שהפנמת בעוד לפתרון, ניתנת אינה כבר שהיא עד

הבעיה. את פותרת היתה בזמנם הדברים
 לעצת שומע היה שלו הרי לנתניהו, נשוב אם

 היה הסיפור דנרוט, יעקב ד״ר המנוח פרקליטו
 לדבוק להאמין, העדיף הוא אך מכבר. מסתיים
 חשבון על הקונספירציה תיאוריית את ולשווק
.4000ו־ 2000ל־ צמח 1000 וסיפור הפתרון

 נתניהו על לאסור ההיתרים, ועדת של ההחלטה
 המשפטית, הגנתו לכיסד מתורמים מיליונים לקבל

 להגנה זכאי הוא אחד, מצד לוויכוח. פתוחה
 מצד בשוק; להשיג שניתן ביותר הטובה המשפטית

 pשמק נכסים, עתיר אמיד, איש לראות מביך שני,
 הוועדה מכיסו. כסף להוציא במקום מאחרים נדבות

בעבר שקיבל דולר אלף 300כ־ שיחזיר ממנו דורשת



 גם שהוא עסקים באיש מדובר אסור. שהדבר למרות
רחוק. משפחה קרוב
 בין אבחנה לערוך טעות זו כי סבור, ימיני דרור בן

 קובע החוק לטענתו, שלא. מי ובין נכסים לו שיש מי
 לו המשולם השכר זולת הנאה, טובת יקבל לא ששר

 אפשרית, שחריגה קובע החוק אבל המדינה. ידי על
 על שתמונה שופט, בראשות ועדה להחלטת בכפוף

 שבנימוקי הוא, שמעניין מה המדינה. מבקר ידי
 משפטית, הגנה לצורך תרומות לשלילת הוועדה

 מדובר הציבור". "אמון על הטיעון כצפוי הופיע
 משפטיות. הכרעות בהרבה עצמו על שחוזר בנימוק

 צורך. שום בו כשאין גם מופיע הוא סל. נימוק זה
 חשש ויש משאל. עשתה לא הוועדה מקרה, ובכל

 יותר פוגעת מחמירה, כך הכל ההחלטה שדווקא
המשפט. במערכת הציבור באמון

 כאשר תרומה לקבל שניתן מציינת הוועדה
 שכולנו נכון יקר. רפואי בטיפול למשל, מדובר,
 דרור, בן טוען אבל בריפוי. הצורך מול דום עומדים

 נגד אישום כתב הגשת הוועדה: לחברי חדשות לי יש
 היא פיל, של עור לו יש כאשר גם אדם, כל אדם,
 על־אדם. הוא כן אם אלא אדם. של בנפשו פצע

 עם עוצמה, רבת פרקליטות עומדת נתניהו מול כאשר
 בדל כל על שטורחים משפטנים, של משובח צוות

למימון זקוק הוא — אשמתו את להוכיח כדי הוכחה

)90פלאש־ דנדל, יונתו (צילום: הכנסת מליאת
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 מתנגד הוא האם בר־אילן? מנאום סופית התנער האם
 יסכים האם הפלסטינית? לרשות שטחים מסירת לכל
בירושלים? רשמי מעמד לפלסטינים לתת

 הוא הללו השאלות את לשאול הקריטי המועד
 עלול הימין הבחירות אחרי הבחירות. לפני כעת,

 מכאן, רואים לא משם שרואים שדברים לגלות
 ראש עם אותנו הותירה נתניהו" "דווקא ושסיסמת

 הוא כן ועל אישום כתב עם שמתמודד ממשלה
 ב״תיק עסוקים בימין כולם אבל וסחיט. לחיץ דווקא

 נתניהו של המחויבות את לתפור במקום תפור",
לפינה. מעבר שממתינים הקריטיים לנושאים

 החשדות כתב שאפקט עד עסוק, כה הימין
 הליכוד שצפו. שהיו מכפי מהר יותר הרבה התמוגג

 הוא לארבעים מנדטים. 30 סביב מצד יותר או פחות
 היא השאלה .22ל־ שלא כנראה אבל יגיע, לא כבר

 עדיין. פתורה בלתי זו שאלה הגוש. שאלת כמובן
מפלגות ישנן זה. את זה סותרים הסקרים ממצאי

 התחייב לא היועץ, המלצת שלאחר בנאומו גנץ, שבני הרי לניואנסים, להתייחס שמבקש למי
 של סוג - הפרק״ על עומדת לא נתניה! עם ״ישיבה אמר: הוא נתניה!. עם לשבת לא

מעומעמת התחייבות

 "משפט גם בהגנתו. לטפל כדי דומה גודל בסדר
 ככל שבוזגלו, משום לענין. רלוונטי לא בוזגלו"

 אבל תרומות. לקבל רשאי ציבור, איש לא שהוא
 מה מלקבל מנועים ממשלה וראש שרים דווקא

מקבל. שבוזגלו
 נכסים" "עתיר שהוא שר בין מבחינה הוועדה

 מסוכנת. הבחנה זו נכסים". "דל שהוא שר לבין
 חף הוא אחרת, יוכח שלא עד שנתניהו, משום

 שקלים במיליוני יסתכמו שלו ההגנה הוצאות מפשע.
 אשמתו הוכחת לצורך שההוצאות כשם בדיוק רבים,

 הוא למה רבים. מיליונים של בהשקעה מסתכמות
 אשמתו? שהוכחה לפני מהונו ניכר חלק לבזבז צריך
 זכאי. יצא שהוא סיכוי שיש היא המוצא הנחת הרי
 את לקבל היה אפשר לו? יוחזר כספו האם אז, או

 בהחלטה. כלול היה כזה סעיף אם הוועדה, עמדת
 סבירה בלתי היא והתוצאה כזה. סעיף אין אבל

בעליל.
 נתניהו, עכשיו יטען אותי, רודפים שהם רק לא

 ידי. את קושרים הם להגנה זקוק אני שכאשר אלא
 החוק. אכיפת מנגנוני נגד טענות אינספור יש לנתניהו

 שההחלטה נדמה אבל לחלוטין. מופרכות מהן יש
 טענותיו את מחזקת הוועדה, של מחמירה כך הכל
 שהיא בוודאי צודקת. ההחלטה אם ספק נתניהו. של
חכמה. לא

 של תפור" "תיק קמפיין כי טוענים, הימין בחוגי
 ישראל. ולמדינת לימין מסוכן מהלך הוא נתניהו
 הוא החוק, במערכות הציבור באמון לפגיעה מעבר

 של "מזימה בעקבות אם כי הדרך. את מטשטש
 לא נתניהו אז אישום, כתב לנתניהו תפרו השמאל"

 מוכיח. כבר האישום כתב ימין. שהוא להוכיח צריך
לכאורה. רק לכאורה.

 לחלוטין הדעת את מסיחה האישום כתב תעלומת
 תעלומת יותר. הרבה משמעותית אחרת, מתעלומה

הבחי לאחר שתוצנח ונתניהו, טראמפ של ה״דיל"
 מכור" "משחק קמפיין של הערפל בחסות רות.

מפתח; שאלות על להשיב כלל נדרש לא גם נתניהו

 עשויות או שעלולות הפוליטי המתרס צירי משני
 אחוז את לעבור שלא המתבונן) בעיני (תלד

החסימה.
 ראש של הפנימי במעגל שנמצאים מהאנשים אחד

 הבאה: האפשרות את השבוע לנו מספק הממשלה
 מהמועמדים למי יאפשרו לא הבחירות תוצאות
 ־59מ־ יותר לגייס יצליח לא נתניהו ממשלה. להקים

 זאת כל ממשלה. להרכיב יצליח לא גם וגנץ 58
 אחדות. ממשלת של אופציה לוקחים כשלא

 גנץ נמוכים. בסיכויים אך קיימת הזו האופציה
 ימהר לא נתניהו לשלוט. לנתניהו יאפשר לא ודאי

 יופרש או יפרוש נתניהו אם וגם לגנץ. לאפשר
 כזו ממשלה להקים בעיה תהיה הפוליטיים, מהחיים

 יחששו בליכוד הפוטנציאליים שהיורשים משום
למרכז. מחיבור

 יצליח לא איש שבה סיטואציה תיווצר אם
 ממשיכה שבינתיים אומר החוק ממשלה, להרכיב
 להתפזר מחליטה שהיא עד מתי? עד מעבר. ממשלת

תקציב. להעביר מצליחה אינה שהיא עד או שוב
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 אחרות, במילים .2019 האזרחית השנה בסוף כלומר
 ממשלת גם בחשבון שלוקח מי יש נתניהו בסביבת

 אפשרות האזרחית. השנה סוף עד שתעבוד מעבר
 פרקטית, מבחינה קיימת ואינה כמעט שהתממשותה

מעשית. היא חוקית אך
 שתהיה מהמציאות מופרך זה שאין שברור, מה
 בחירות. מערכת עוד הקרובה האזרחית בשנה

 אינן מכאן ביתנו וישראל מכאן שמרצ האופציה
ממשל. סדרי לשנות יכולה חסימה אחוז עוברות
 שבני הרי לניואנסים, להתייחס שמבקש למי אגב,

 לא התחייב לא היועץ, המלצת שלאחר בנאומו גנץ
 לא נתניהו עם "ישיבה אמר: הוא נתניהו. עם לשבת
מעומעמת. התחייבות של סוג — הפרק״ על עומדת

נתגיהו שזי החזיתות
 החזית חזיתות: שלוש לצלוח צריך נתניהו

 הפוליטית בחזית מכל; המאיימת היא המשפטית
 איתנה; קואליציה ולהקים בבחירות לנצח יצטרך הוא

הימין. קולות את ממנו לקחת עלולה המדינית החזית
 משנה: חזיתות משתי מורכבת הפוליטית החזית
 לנצח נתניהו של הנואש המאמץ היא הראשונה
 להתמודד קל יותר שהרבה משום רק ולו בבחירות,

 לחתור אפשר הממשלה. ראש מכס המשפטי במאבק
 דורסת המערכת פרטי, אזרח כשאתה טיעון. לעיסקת

 השניה חזית־המשנה אולמרט. את שדרסה כפי אותך,
 הקואליציה את לייצב נתניהו של המאמץ היא,

 לנצחון היועץ. החלטת למרות שלו, העתידית
ממשלה. להרכיב היכולת בלי ערך כל אין בבחירות
הקואליציונ בשותפיו פעם מאי יותר תלד נתניהו

 להיאחז מנת על קול, לכל יד, לכל יזדקק נתניהו יים.
 הודעת אחרי ממשלה ולהרכיב הפוליטיים בחייו

 של מכיוונם להיפתח יכולות הצרות היועהמ״ש.
 על שימליץ הצהיר אמנם כחלון ושקד. בנט כחלון,
 של בממשלה לשבת שלא התחייב גם אבל נתניהו,

 את משאירים ושקד בנט אישום. כתב נגדו שהוגש מי
 שתי מבחינת כי היא, ההערכה פתוחה. הזו הסוגיה

 ההחלטה יהיה המים פרשת קו הללו, המפלגות
השימוע. לאחר היועץ, של הסופית

 תוכנית של הצגתה מועד ומתקרב הולך ובמקביל,
 תוכנית זוהי טראמפ. הנשיא בריתו, בעל של השלום
 של ההצלה למנוף או הרעל, לגלולת להפוך שיכולה

 נתניהו כרגע, חשיפתה. בעיתוי תלוי הממשלה. ראש
 לו ואסור הימין קולות על נואש בקרב נמצא

 שתכליתה לתוכנית "כן" להגיד שעומד כמי להצטייר
 יתכן הבחירות, לאחר פלסטינית. מדינה הקמת

ישתנה. הזה שהצורך
 אין כי סבורים, בפרקליטות בכירים גורמים

 בו חחר לממשלה המשפטי היועץ שבה אופציה
 במשורה, עליהם שהחליט האישום מסעיפי בשימוע

 הפרקליטים להמלצות מאסיבית תספורת עשיית תוך
המשטרה. וחוקרי

משמאלני המתמודד של לדמותו

כ״שמאלני" לתייג נוהג נתניהו הימין, על בקרב
 ראשות על מולו להתמודד שמעז מי כל את

 ׳,96ב־ הראשונה בפעם זאת עשה הוא הממשלה.
 נשכחת הבלתי הסיסמה עם פרס שמעון את כשניצח

 בגדר הם יריביו כל מאז, ירושלים". את יחלק "פרס
 בימין שלו לבייס גורם הזה התיוג "שמאלנים".

 עבורו להצביע ולרוץ הסכנה, אימת את להרגיש
בקלפי.
 זה עצם כרגע. מולו עומד מי משנה לא לכן,

 לשמאלן אותו הופך מולו, כעת מתמודד שמישהו
 הקודמות בבחירות הרצוג יצחק שהיה כפי קיצוני,
 שמערכת וכפי הציוני, המחנה בראש כשעמד
 כעת עושה נתניהו של המשוכללת המסרים

גנץ. בני לשעבר, לרמטכ״ל
 אמיתות את בודק אינו בנתניהו שמצדד הציבור
 הממשלה. ראש של מכיוונו היוצאות האמירות

 נתניהו את לראות שמעונינים כמצביעים מדובר
 כתב חרף הממשלה, כראש בתפקידו ממשיך

 גדול חלק נגדו. שתלוי לשימוע בכפוף האישום,
 התקשורת ידי על נרדף שהוא משוכנע, גם מהם

להפלתו. שפועלות המשפטית, והמערכת
 תקשורתית לטפל סיים שנתניהו אחרי לכן,
לממשלה, המשפטי היועץ החלטת בפרסום
 הוא גנץ אחד: למסר עבר הליכוד של הקמפיין
 הליכוד. נבחרת את נתניהו גייס כך לשם שמאל.
 והנחה הליכוד בכירי עם נפגש הוא האחרונים בימים
 טיבי". או ביבי או "זה בסיסמה להשתמש אותם

 בעיקר הציבורית, בתודעה לצרוב היא שלו הכוונה
 בגלל אותו לנטוש שוקל שאולי הרך, בימין

להקים גנץ של היחידה שהאופציה החקירות,
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 המפלגות עם חוסם גוש באמצעות היא ממשלה
הערביות.
 ואשכנזי, יעלץ לפיד, גנץ, — לבן כחול ראשי

 כוח במפגן הגולן, ברמת לסיור במקביל יצאו
 המסר לשעבר. רמטכ״לים שלושה של מיליטריסטי

 לטעון יכול לא הממשלה ראש ברור: היה שלהם
 ואינה ישראל למדינת מסוכנת היא הזאת שהחבורה

 הצבא את הפקיד עצמו הוא הרי כבטחון. מבינה
לרמטכ״ל. אותו כשמינה גנץ בידי

 להעביר שנועדה בהצהרה, חמוש לסיור הגיע גנץ
 בסקרים שצוללים אלה "כל במצוקה: שנתניהו מסר

 סיפורים מיני כל להמציא ומתחילים סיבה מאיזושהי
 לא הכל כהנא׳, עם ילכו ואלו טיבי עם ילכו ׳אלו של

נכון".
 וכדי הגולן, רמת נופי מול אל גנץ אמר זה כל את

 נתן הוא נתניהו של אמירותיו את ממש לקעקע
 יעלוץ גם הזה, במקום "כאן מוחשי: ממד לדברים

 מבחינה פעלתי אני גם לחם, אשכנזי גם לחם,
 ושר רמטכ״לים שלושה לפניכם נמצאים מבצעית...

 בטחת- נסיון שנות 117ו־ מדיני נסיק לשעבר,
 ואיך המדינה על להגן איך ילמדו לא י...אותנו
הגולן". מרמת נרד לא בטרור...לעולם להילחם

של בערבו לבוא. איחרה לא נתניהו של התגובה
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 את להעביר אותם להניע ומנסים ליכוד למצביעי
 טוענים המפלגה ראשי במקביל, אליהם. הקול

 להיות עשד נתניהו — בלעדיהם כי בראיונות,
והמדינית. הפוליטית ברמה לחיץ

 להחליש כדי באמצעים בוחל לא גם מצידו נתניהו
 קולות שיותר כמה אליו ולקבל החדש הימין את

 נחשבים ושקד בנט פרזיטית, מבחינה מהגוש.
 האישית היחסים מערכת אך שלו, טבעיים שותפים

מאוד. עכורה הצדדים בין
 הקרב שאחרי אומרים, בליכוד בכירים גורמים

 היא בעדיפותה השניה המטרה גנץ, ובין בינו הראשי
 במו״ט שכוחם כך ושקד, בנט את להקטין

 מהגורמים, חלק לטענת רב. יהיה לא הקואליציוני
 הבית איחוד למען נתניהו של הנמרצת פעילותו

 למנוע במטרה רק באה לא יהודית ועוצמה היהודי
את לנתק כדי גם אלא הימין, בגוש קולות אובדן

 למתנחלים להתחנף וגיסה ימינה גבאי אבי אותת העבודה, מפלגת ליו״ר שנבחר אחרי
 מסרים לחדד אותו אילץ ולפיד גנץ של מפלגותיהם איחוד במחלוקת. שנויות באמירות

המדיני בתחום המפלגה של המסורתיות עמדותיה אל ולחזור

 הבחירות קמפיין את השיק כשהליכוד היום, אותו
 נתניהו מלבד איש המכביה, בכפר חגיגי בארוע שלו
 סטטיסטים. כאוסף תפקדה הליכוד נבחרת נאם. לא

 גדעון לשעבר השר של ידו את לחץ אפילו נתניהו
 הארוך נאומו אחדות. של מצולם במפגן יריבו, סער,
 אומר "אני הדבר: מאותו עוד היה המכביה בכפר
 חה שמאלנים אתם תתביישו, אל — ולגנץ ללפיד
 מה אבל לגיטימי. זה שמאל, להיות מותר בסדר.

זה". את להסתיר זה לעשות שאסור

מ«מ«ן מאגף בנס

 במו״מ בו מצב ולמנוע הקודם מביתם ובנט שקד
כוחות. יאחדו הקטנות הימין מפלגות קואליציוני

 חדשה מפלגה בפתיחת שלו הצעד כי טוען, בנט
 ובימין חרד״לי ציבור "היה הימין. גוש את מציל

 ישי לאלי והלכו לי להצביע מוכנים היו שלא העמוק
 תקומה היהודי, לבית אבל — לישראל ולעוצמה

 החילוניים שני מצד ויצביעו. יכולים הם וסמוטריץ׳
 דתיים של כמפלגה ועכשיו היהודי לבית באו לא

 מביאים בעצם אנחנו אמיתית, ימין מפלגת וחילוניים,
 לחדד וממשיך אומר הוא — גדולים״ מאוד קהלים

הבדלים:
 לנתניהו. עושה בנט לגנץ, עושה שנתניהו ומה
 תוכנית לאמץ מתכוון שנתניהו רק לא לדבריו,

 גם אלא פלסטינית, מדינה הקמת הכוללת אמריקאית
 התוכנית להצגת מאוד קרוב יעד בתאריך נקב

 למחרת לפרטיה: רה״מ של כביכול ולהסכמה
מכן. לאחר בלבד ספורים ימים או הבחירות,

 לפיהן הערכות, על מתבסס בנט הנראה, ככל
 הבחירות, לאחר התוכנית את יפרסמו האמריקאים

 שהתשובה מנת על וזאת הממשלה, הרכבת לפני אך
 הקואליציוניים. בהסכמים תעוגן לעיסקה הישראלית

 השגרירות העברת לאחר גדול: נתניהו של המילכוד
 ישראל כי טראמפ אמר לירושלים האמריקאית

 ההיסטורית. למחווה בתמורה דתורים לבצע תידרש
 תוריד הפלסטינית שהסרבנות מקודם רה״מ בסביבת

יקרה. כך כי ודאות אין אבל מהשולחן, התוכנית את
 הפוליטית המציאות בעקבות בהתקפה יצא בנט

 ראשי דו קרב המשרטטת המפלגות, ותמונת החדשה
 שמי קרב גנץ. מול נתניהו הממשלה: לראשות

 הקטנות המפלגות הן מחירו את לשלם שעשדות
 ושקד בנט של ההתנהלות מהגושים. אחד בכל יותר
 הבחירות מלקחי רבה במידה מושפעת כיום

 על כוחו להגדלת קמפיין ניהל נתניהו אז החולפות,
 הימני, הקהל על למאבק יוצאים הם הפעם חשבונם.

נתניהו. מול בראש ראש
 בנט נראה בו חדש, סרטון הוא לכך נוסף ביטוי

 ליכוד מצביע של ביתו דלת על דופק כשהוא
 האמיתי. הימין הוא החדש הימץ מדוע אותו ומשכנע

במוצהר פונים ושקד שבנט הראשונה הפעם זו

 עלינו. אדבר אני הליכוד, על לדבר רוצה לא "אני
 לשחרר נגד אנחנו לערבים, שטחים למסור נגד אנחנו

 פה שיחררו — שבאתי שעד לך, מזכיר אני מחבלים.
 כאן עד אמרתי ליכוד. ממשלות כולל מחבלים, אלפי
 שמרנות בעד אנחנו מחבל. אף שיחררו לא ומאז

 — ימין כביכול של שלטון שנות 40 היו משפטית.
 המהפכה והיתה שמאל, וקיבלת ימין הצבעת אבל

 ובארבע אחת שקד באה ברק. אהרן של השיפוטית
 אנחנו, זה שנה. 40 של העיוותים את תיקנה שנים

 מה לשנות, האומץ את לנו יש לשנות, באים אנחנו
במדינה. אחר אחד לאף שאין
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 אנחנו אחרות. מפלגות על לדבר רוצה לא "אני
 מסירת אין אצלנו התנתקות, אין אצלנו אמיתי, ימין

 יהודית. מדינה לצד פלסטינית מדינה אין שטחים,
 אנחנו ממלכתי. ימין גם אנחנו אבל ברור, ימין אנחנו

 ביריבים. להיכנס ידי על עצמנו את מגדירים לא
 אין אחד לאף לשמאל, שנאה לי אין אחד. עם אנחנו

 צריכים אנחנו דעות חילוקי יש אם גם שנאה. לי
הזאת". בארץ להסתדר
 הפך ובנט, שקד של מבחינתם היהודי, הבית

 לחדש שהצליחו מפלגתית תשתית זהב. של לכלוב
 בכירים תיקים לשניהם באמצעותה ולהביא ולרומם,

 ומצד הביטחוני־מדיני. בקבינט וחברות בממשלה
 אותם, שהגביל מפלגתי ממסד מועטה, השפעה שני,

 צעדיהם. את והצרו — אותו שהוליכו ורבנים
 לגביהם היה היהודי הבית קדימה, שלהם בחישוב

דבר. מאותו פחות של נוספות שנים ארבע
 לנקר החלה היהודי הבית את לעזוב ההחלטה

 כוחה ירידת עם האחרונות, הבחירות אחרי בנט אצל
 השותפים כולל מנדטים, לשמונה 12מ־ המפלגה של

 הפכה היהודי שהבית הבין בנט הלאומי. מהאיחוד
 להגיע הטוב, במקרה יוכל, מכאן זכוכית. לתקרת
 פוסקים בלתי מאבקים תוך זאת גם הבטחון, למשרד
 כשר אותו לראות שהעדיפו הדתית, הציונות בראשי
 "חינוך המפד״ל: מוותיקי אחד שאומר כפי או חינוך,

ישראל". ילדי את לחנך זה ערכים, זה

לליכוד הארוכה הדרך
 אדום סדין הוא נתניהו הישנה, המפד״ל לעומת

 בין מאשר יותר גדולה סלידה לתאר קשה עבורם.
 אחרי בענין עקבו ושקד בנט האלה. השלושה

 לחסום דאג נתניהו אותו בליכוד, שרון גלעד עלילות
 בלע ששרץ למרות — בכנסת מקום על מלהתמודד

 שרק איפה הליכוד ליו״ר ופרגן צפרדעים מעט לא
 עליהם. נגזר אחד שגורל מבינים ובנט שקד אפשר.
 מהמועמדים חלק גם וכנראה להניח, סביר נתניהו,
 טענה אותה את עליהם גם יפעילו אותו, לרשת

 רשום להיות ליכוד חבר המאלצת פרוצדורלית,
 יוכל בטרם שנים שלוש במשך מפלגה כחבר

 על גלנט ליואב שניתן מה בפריימריז. להתמודד
 וכאשר אם ולשקד, לבנט יינתן לא כסף, של מגש

כזה. מהלך על יחליטו
 יו״ר כשהיה נתניהו של בלשכתו עבדו שניהם

 בבלפור בבית מר. טעם עם שם ועזבו האופוזיציה
 בשנים שנעשו מהתחקירים שחלק בטוחים,

 טורס׳, ׳ביבי כמו נתניהו, הזוג בני על האחרונות
 לאורך הכחישו כמובן אלה ושקד. מבנט הגיעו

לתחקירים. קשר כל השנים
 הודיעו נתניהו, על חושבים שהם מה למרות

 שיצטרפו החדש הימין על ההכרזה אחרי מיד כמובן
 ושקד בנט של בדרכם עומד לא דבר לממשלתו.

 בנט פרטיות בשיחות לנתניהו. להתקרב בנסיון
 שהם אבל נתניהו, של קרוב חבר יהיה לא כי מדגיש

 נושאים מלבנים בהרמוניה", "יחד, לעבוד מצליחים
המדיני־בטחוני. בקבינט גורל הרי

 במפלגה, קשריו ליכוד. חבר היה לא מעולם בנט
 היה שבה מהתקופה נובעים במיוחד, רבים לא והם

 האופוזיציה. ראש כשהיה נתניהו של המטה ראש
 מזרח צפון בסניף פעילה בליכוד, היתה כבר שקד
המפלגה. של התוססים הסניפים אחד אביב, בתל

 שדרכם סבורים, הארץ בכל מרכזיים ליכוד פעילי
 מכלי חלק מפרכת. תהיה למפלגה השניים של

 להחליף שיכולים כמי השניים את מציגים התקשורת
 שני בתקשורת. פופולריים ושקד בנט נתניהו. את

 אותם מעריכים עיתונאים הרבה מבוקשים. מרואיינים
 הפרשנים דעותיהם. עם מסכימים לא אם גם מאוד,

 ומתמקדים רבות, בהם עוסקים השמאל עם המזוהים
 נוקבת. ביקורת תוך — וביכולותיהם בכוחם

 היא הכללית, בתקשורת רק אינה שלהם העוצמה
במגזרית. גם

בשמאל." הצביעות
 עריקתם בשל גם תוסס. לאומי הדתי המגזר ככלל,

 החיבור בענץ הדעות חלוקות וגם ושקד בנט של
 נתניהו שבנימין שאחרי מסתבר יהודית. לעוצמה

 שעלולים שניים, או מנדט של ימני קולות מאגר דהה
 יריביו כל באו אותם, להציל וניסה לפח, ללכת

הכוח. בכל ובמהלך בו וחבטו הפוליטיים
 אותם, מעניין מוסר לא אותם, מענינים ערכים לא

 מתאמץ נתניהו אותם. מענינת בגזענות מלחמה ולא
 אותו לראות רוצים היו הם הימין? קולות את להציל
במאמציו. נכשל

 קלמן בקלות? זה את להוכיח אפשר איך
 כדרכו, זאת, עושה לעובדות, שנצמד ליבסקינד,

דרכו "ממשיכי שמכונים מי לב. שימו רב. בכשרון
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 בפעם בבחירות משתתפים לא כהנא" הרב של
 הבוחר, של קולו על נלחמים הם הראשונה.
 בכל בטח — מעריכים בטח אתם נו, בהפסקות.

 שונא השמאל, נגדם מנהל להיבחר מנסים שהם פעם
ממש. שלא זהו, אז חורמה. מלחמת הגזענות,

 במסגרת לכנסת, ארי בן מיכאל התמודד ׳09ב־
 מיכאל אותו כן, כן היום. כמו ממש מפלגות, איחוד

 מפני שמזהיר קמפיין מתנהל שעכשיו הנורא, ארי בן
 תאמינו לא לכנסת. כניסתו שתגרום הגזעני הפיגוע

 שקט, בכזה עברה לבחירות שלו הריצה אז. קרה מה
 עם להתמודד נדרשה לא אפילו הבחירות שוועדת

 הציבור הבוחר, יום הגיע שלו. פסילה בקשת
 היה לכנסת, נכנס ארי בז דברו, את אמר הישראלי

 לחוקק רוצה היה לו כלום. קרה ולא שנים, ארבע בה
 עכשיו אותנו שמפחידים אלה כמו גזעניים, חוקים
 את לעשות שנים ארבע לו היו לחוקק, עלול שהוא

קרה. לא זה איכשהו אבל זה,
 לכנסת התמודדו ׳,13וב־ שנים, ארבע עברו
 וברוך ארי בן מיכאל אלדד, אריה אחת ברשימה

פסילה, בקשת הוגשה הבחירות לוועדת מרזל.
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 יצליח לא הימני שהקצה ברור כשהיה בעבר,
 לו לאפשר שמחו בשמאל החסימה, אחוז את לעבור

 עכשיו, קולות. אלפי עשרות כמה ולשרוף להתמודד
 תציל יהודית עוצמה של שהריצה היא כשההערכה

 תוסיף אף ואולי קולות אלפי עשרות כמה לימין
 מהגזענות הדאגה נשלפה שניים, או מנדט

 דה־ לייצר פשוט ניסיון הסיפור. כל זה ומהכהניזם.
 סיפורים של גבם על הימין, למחנה לגיטימציה

איתנו. נמצא ולא שנרצח איש של שנה, 30 מלפני
 האגף נציגי של לצביעות מילים כמה לייחד צריך

 עוצמה את בוטות במילים שתוקפים השמאלי
 באותה מותר אבל לתקוף, מותר כלומר, יהודית.

 ח״כ התוקפים. של המידה אמות את לבדוק מידה
יהודית עוצמה את כינתה לדוגמה, יחימוביץ׳,

 הפוליטית בחזית מכל; המאיימת היא המשפטית חזיתות^החזית שלש לצלוח צריו נתניה!
 את ממנו לקחת עלולה המדינית החזית איתנה; קואליציה ולהקים בבחירות לנצח יצטרך הוא

 שוקל שאולי הרך בימין בעיקר הציבורית, בתודעה לצרוב היא שלו המונה ין."הימ קולות
 גוש באמצעות היא ממשלה להקים גנץ של היחידה שהאופציה החקירות, בגלל אותו לנטוש
הערביות המפלגות עם חוסם

 במערכת ואיש בנימוס, אותה דחתה הוועדה
 הקיצוניים של שהמועמדות חשב לא הפוליטית

 בה ולהיאבק ללכת שחשוב כך כדי עד נוראית האלה
בבג״ץ.

 ברוך שוב התמודדו ׳,15וב־ שנתיים, עוד עברו
 ישי. אלי של ברשימה הפעם יהודית, ועוצמה מרזל
 אבל זועבי, ואת מחל את פסלה הבחירות ועדת
 מחל, את גם שניהם. את אישר בעניינם, שדן בג״ץ,

 נספר המשפטית, התמונה להשלמת רק זועבי. את גם
 בחירות לקראת נוספת, עתירה הוגשה מחל שנגד

 קליינר, מיכאל עם אחת ברשימה רץ אז ׳,03
 הוא אז גם לסוגיה. בג״ץ נדרש אז גם ב״חירות".

 קרה מה לבד תחשבו עכשיו, מחל. את אישר
 חשבו לא שבעבר אנשים שאותם זה איך פתאום?

 כעת חושבים להיפסל, ראויים מחל או ארי שבן
 שלהם הקשר התגברה? שלהם הגזענות מה, אחרת?
 בשלום שעבר מה איך התחזק? המנוח לכהנא

 פרשנות הנה לקטסטרופה? היום הפך אתמול,
 אלא כאן, יש בגזענות מלחמה לא אחת. אפשרית
בימין. שמאל של פשוטה צינית פוליטית מלחמה

 מדינה שבכל גזענים חבורת מתועבת... "מפלגה
 דעה הפוליטית". מהמערכת אותה מקיאים היו אחרת

 שיחימוב- לזכור צריך לצידה רק כמובן. לגיטימית,
 ׳96 בבחירות הצביעה שלה עדותה שלפי ק׳,

 עזמי את לכנסת שהכניסה זו היתה לחד״ש־בל״ד,
 מופת ממש לא שניהם מחמיד, האשם ואת בשארה

עדינות. של
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 פאנל שעזבה לכנסת, לרשימה חברתה מואטי,
 "אני גביר. בן לצידה הופיע שבו בנתניה, ספר בבית

 הדברים את לשמוע ולא החוצה לצאת לכם קוראת
 עם הולכת "היא לתלמידים. קראה להגיד", לו שיש

 אבי העבודה יו״ר פירגן שלה", והאמת העקרונות
 של הזו הערכית העמדה ואמיצה". "נחושה גבאי,

 זכרנו אלמלא לב, מרטיטת להיות יכולה היתה מואטי
 ושל בל״ד של הדוברת היתה הקודם שבתפקידה

 בסדר, זה זועבי על מסנגוריה להתפרנס זועבי.
ונורא. איום — גביר בן עם בפאנל לשבת מסתבר.
 לשבת מסרבים שאנשיה הודיעה, מצידה, מרצ,

 "לא יהודית. עוצמה אנשי יישבו שבהם באולפנים
 את עשו לא הם המפלגה. דובר הודיע אותם", נלבין

 ערפאת. של ימינו יד שהיה טיבי, לאחמד פעם אף זה
 שלו אחד נאום בשל ולו במחאה, יצאו לא הם

השאהידים. בשבח ברמללה שנאם אחרי בכנסת,
 היתה מרצ אותה שעברו, בבחירות זה. מילא אבל
 הרשימה עם עודפים הסכם על לחתום מוכנה

 שברשימה משום רק שנמנע מהלך המשותפת,
 עם הסכם על לחתום שסרבו מי היו המשותפת

 עם מרצ מצביעי של קולות לחלוק אז ציונית. מפלגה
 ארי בן עם באולפן ולשבת בסדר, זה וזועבי זחאלקה

לא?
 השתחרר רב לא זמן לפני דוגמה. עוד והנה
 שישב אל־פאחם אום תושב ג׳באחן, מחמוד מהכלא

 שנחשד ג׳ערורה, אחמד רצח בגין שנה 30 בכלא
 איתו לחגוג בא מי נחשו ישראל. עם פעולה בשיתוף

 גנאים. מסעוד וח״כ ג׳בארין יוסף ח״כ שחרורו? את
 כשבא מחויכת, בתמונה לשחרורו, קודם הצטלם ומי

 טיבי. אחמד נכון, בביתה? המחבל של אמו את לחזק
 איזושהי זה שבגלל סיכוי יש אם להמר מוכן מישהו
 כשהוא תצא טיבי? מול מחאה תביע בשמאל מפלגה
 תבקש לאולפנים? מגיע כשהוא אותו תחרים נואם?

 על רק מדבר לא אני אותו? לפסול הבחירות מוועדת
 הקורא מאמר למצוא אפשר שבפרסומיה מרצ,

 ברצח שהורשע ברגותי, מרואן את ולשחרר" "למהר
 מרכזי באדם ש״מדובר משום ישראלים, חמישה

 הפת״ח את לחזק עשוי אשר הפלסטינית, במנהיגות
שלום". על במו״מ ישראל מול עצמו ולמצוא
 ובקודמותיה הזו בכנסת אחרונה. אחת הערה ועוד

 להרוס דחפורים שלחו אצבע שבהרמת אנשים ישבו
 ולא חטאו שלא איש, אלפים עשרת של בתיהם את

 זה את עשו הם נכון, החוק. על עברו ולא פשעו
 רצה כהנא הרב גם אבל בכנסת, שעבר חוק במסגרת

 הם בכנסת. שיעבור בחוק הערבים את מפה לזרוק
 להעיר זכותם את ההם בימים איבדו בהם שתמכו ומי

בערכים. או במוסר שקשור משהו למישהו
 העבודה. מפלגת על מילים כמה סיום, ולקראת

 גבאי אבי אותת העבודה, מפלגת ליו״ר שנבחר אחרי
 שנויות באמירות למתנחלים להתחנף וניסה ימינה

 אילץ ולפיד גנץ של מפלגותיהם איחוד במחלוקת.
 המסורתיות עמדותיה אל ולחזור מסרים לחדד אותו

המדיני. בתחום המפלגה של
 אין בקמפיין מדובר העבודה מפלגת מבחינת

 למפלגת קולות מסחף אותה להציל נועד הוא ברירה.
 המסרים את חידד הזה האילוץ דווקא אבל גנץ־לפיד.

 הראש יושבי ניסו האחרונות בשנים העבודה. של
 ימני לקהל לפנות גבאי, כך ואחר יחימוביץ׳ שלה,

 המפלגה ליו״ר בחירתו לאחר למתנחלים. ולקרק
 וניסה ליכודניקים להביא יודע שהוא גבאי הצהיר

 שנויה אמירה באמצעות הזה לקהל להתחנף
 יהודים׳. להיות זה מה שכחו ׳השמאל במחלוקת:

שמאלה. חוזרת המפלגה כעת
 לשמור הנוסחה את מצאו העבודה במפלגת האם

 לראשות כמועמד גנץ את לתעדף וגם המצביעים על
 הקמפיין כמה עד יוכיחו הבאים הסקרים הממשלה?

אפקטיבי. הנוכחי


