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לפגרגעממשלהראשלהיותהאופציהאתפוסלולאהשמאלמצביעישלמהחיבוק

ומדברלמוסףמיוחדבראיוןבנוקדיםביתודלתאתפותחליברמןאביגדורהבחירות,
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שבגללווהאישהבחירותלפנימשבועייםפחות
נערכותשלכםבפוזיציהתלויבזכותו

אחדותלממשלתכןהפרקעלמתמיד.מטרהממוקד
משותפתלישיבהכןמאזנייםלשוןביתנוכשישראל

תנאיםישאבלהכותרת.למרותנתניהו
וסמוטריץ'פרץבגלללימינהוגםלחרדיםגדוללאו

ממשלה"ראשחדמשמעיתהצהרהועם
מנתניהוישראלבכנסתאחדלאףאופציה.

התפקידים"בכלממניניסיוןיותראין

אלונייוסיצילוםלויאייל

שלהקשר
נתניהו
מוטללימין

בספק

הערה




ביטחוןכשרשלמדתי"מה
מכאןשרואיםשמההוא

רקמשםבדיוקרואים
יותרהרבהברזולוציה

ליברמןאביגדורגבוהה".

הערה




פני־אתקידםליברמן,אביגדורביתנו,ישראלמפלגת

נו

$TS1$פנינו$TS1$

$DN2$פנינו$DN2$מופתעים:מעטאותנושהותירהאקטואליתבשאלה

הת־בחציהשבנוחלפון׳?".׳גבעתההצגהאת"ראיתם

נצלות
$TS1$התנצלות$TS1$

$DN2$התנצלות$DN2$,אתםלשכנע:מיהרואלהואשתווהואשטרם"

מהמ־טובפחותלאככה.נהנינולאזמןהרבהחייבים,

קור",

$TS1$,"מהמקור$TS1$

$DN2$,"מהמקור$DN2$.הבטיחו

נוק־ההתנחלותתושביליברמן,שהזוגרושםעושה
דים

$TS1$נוקדים$TS1$
$DN2$נוקדים$DN2$המשחקמתצוגתנחתרווהרקלאעציון,שבגוש
גםאלאוחבריהם,מאורקובימוסרי,טלשלהמשובחת

לי־אביבי.התלבאולםלהםשציפתההפניםמקבלת

ברמן,

$TS1$,ליברמן$TS1$

$DN2$,ליברמן$DN2$רחובשלהירוקלקומעברמתקבלהיהשפעם

זכהממשי,ואיוםחששחשד,שלבתערובתגבירולאבן

חם.וחיבוקאדוםשטיחלכמעטהפעם

"אפשרהיפסטרים.ממנוביקשואותנו","הציל

לפניספוריםששבועותפלאלאאחרים.שאלוסלפי?",
החי־במעוזבנוחהרגישלשעברהביטחוןשרהבחירות

לוני,
$TS1$,החילוני$TS1$

$DN2$,החילוני$DN2$,כביתעבורולשמשלהתנדבשמוכןהשמאלני

חדש.

ליב־ביקשמהימין",באיםעדייןשלנוהקולות"רוב

רמן

$TS1$ליברמן$TS1$

$DN2$ליברמן$DN2$מספיק"יששבנוקדים.בביתוכשנפגשנולהבהיר
הלכה.מדינתהקמתשלהטירוףנגדשהםבמחנהאנשים
אנשיםהיוהציוניתהתנועהשמייסרייודעאתההרי

שלהסמליםאפילופינסקר.נורדאו,הרצל,חילוניים.

נסעווטרומפלדור,ז׳בוטינסקיהרוויזיוניסטית,התנועה

חר־היובדיוקלאהםכשר.גםאכלופעםומדיבשבת

דים,

$TS1$,חרדים$TS1$

$DN2$,חרדים$DN2$שמ־כשמיהמסורתי,הקואתממשיכיםאנחנואז

נסה

$TS1$שמנסה$TS1$

$DN2$שמנסה$DN2$הליכודאתשהופךנתניהו,דווקאהואאותולאבד
חרדית".חצילמפלגה

אליך.עוברשהואשהודיעעבודה,מצביעחבר,ישלי
והל־הפיתויבפנישנעמודהאמיןלאאחדאף"כי

חצים

$TS1$והלחצים$TS1$
$DN2$והלחצים$DN2$כדינדיבההצעהלנוהציעועלינו.שהופעלו

הפ־ועדתהקליטה,הביטחון,תיקילממשלה.שנצטרף

נים

$TS1$הפנים$TS1$

$DN2$הפנים$DN2$קודםרוציםאנחנו׳לא,אמרנונוספים.וצ׳ופרים
עםהבעיהמהיודעאבלהגיוס׳,לחוקהתחייבותכל

החילוניים?".החבר׳ה
בעיה?ישאיתםגם

מאהבשכונהבאפריל.ב־9ההצבעהנתוניאת"קח

שלמוזרהתופעהיששםכיהצבעה,120%היושערים
היהמהתסתכלעכשיובחירות.יוםכלהמתיםהחיית

אפשראיאז.55%סביבהחילוניים,אצלדן,גושבאזור

יהיהלאיצביעו,לאהםאםולקטר.בסלוןלשבתרק

שא־להיותיכוללאחופש.יוםשבתון,ישהרישינוי.

נשים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$הצעההייתהיצביעו.ולאוליםלפיקניקיםייסעו

החו־יוםאתלהשליםביתנומישראלפוררעודדשל

והחרדים.הליכודהכשיל?מיחובה.הצבעהעםפש

לכןקנס,משלםאתהמצביעלאאתהאםבאוסטרליה
זהלמהולבלגים,לאוסטרליםטובזהאםאזבאים,כולם

פייסט".קופיחוק,אותולנו?רע

מנדטים.10המאזניים,לשוןכעלעליכםמדברים

שאלואזלצדך׳,יהיה׳שהמזלבירךצ׳רצ׳יל"פעם
אושרמאחליםכללבדרךהמוזרה?הברכהפתאוםמה

שהיואלהשכלענההואימים.אריכותבריאות,ועושר,

היההמזלרקאבלועשירים,בריאיםהיוהטיטאניקעל

חסר".

כברהזוהבדיחהאתשסיפראפילובקול,צחקאיווט

בליבסוףאבלחשוב,זהומנוסהחכם"להיותפעם.אלף

יקרה".לאדברשוםמזלקצת

פעםאףאחדמצדה־16.בןליברמןאתלאכולקשה

הואשניומצדהטובים,לחייםאהבתואההכחישלא

מהמרכזרחוקהמבודדת,בהתנחלותלחיותממשיך

שמסובבמתוחכםפוליטיקאיאואידיאולוגומהברנדה.

הקטנה?אצבעועלהמערכתאה
מבלימסוימתעולםלתפיסתלהטיףיכוללא"אתה

לעבורלעצמנולהרשות"יכולנוהסביר.אותה",ליישם

מרוציםאנחנואבלאחר,מקוםבכלאובירושלים,לגור

ילדים,שלושהקרוונים.רקכאןהיוב־88׳כשהגענופה.
משפחההיההיישובכלמצוין.והסתדרנוברוטו,מטר44

ציוויליזציה.פהשאיןלבשמתעכשיווגםגדולה,אחת
הסו־הפוליטייםמהחייםכיהמקום,אתאוהבמאודאני

ערים

$TS1$הסוערים$TS1$

$DN2$הסוערים$DN2$אתשומעיםבקושישבוהמוחלט,לשקטמגיעאני

ההמולה".אתאוהבלאעובד.המזגן
לאיווט"?קרה"מהביישובשאלולא

בהתיישבות".שליהקבלותומהעשיתימהיודעים"הם

מקיסריה?האישמולהמתנחל
"בהחלט".

אהבהשלתמידהיוהממשלהראשלביןבינךהיחסים

ושנאה?

הגיעזההאלהבבחירותאבלומורדות,עליות"היו

ונקמניכאישיהענייןאתלהעמידשלוהניסיוןכללשיא.
טירוף".זה
אמת?בזהשאיןלהגידרוצה

מסכיםאנינוטר.ולאנוקםלאואנינקמות,לי"אין

הפעםלאוזושונות,גישותלהיותיכולותאדםשלבני

אמרכשהואאבלשרון,לממשלתהצטרפתיהראשונה.

בניגודאזלהתנתקות,והלךאביב׳תלכדיןנצרים׳דין

ליהייתהלאהממשלה.אתועזבתינגדהצבעתילנתניהו

אחריאולמרט.עםדבראותולאופוזיציה.לעבורבעיה

הערה
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שלוהניסיון"כל

הענייןאתלהעמיד
זהונקמניבאישי

נתניהועםטירוף".
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לבדוקצריךהיהצה"לקרס,הכלהשנייהלבנוןמלחמת
לאנאפוליס,הלךהממשלהשראשברגעאבלעצמו,את
פו־אבלגמישות,לגלותצריךאדםבןועזבתי.קמתי

ליטיקאי
$TS1$פוליטיקאי$TS1$

$DN2$פוליטיקאי$DN2$מהלואיןועקרונות,אדומיםקוויםלושאין

הםברור.הואהחרדיםעםנתניהושלהדילכרגעלחפש.

הלכה".מדינתלהםנותןוהואשלטון,לונותנים
ייתן?שהואלךנראהממך,פחותלאחילונינתניהו

אחר,שיקולכלעלגוברתכנראההשלטון"תאוות

שי־הםמגזימים,החרדיםלהתפשר.מוכניםלאואנחנו

כורי

$TS1$שיכורי$TS1$

$DN2$שיכורי$DN2$.מנדטים16עםמקסימלילמימושהגיעוהםכוח

עודשהםהמשיחיים,ההרד"לים,שלמנדטיםועוד

סמוטריץ׳שלההתבטאויותאתשמעתיקיצוניים.יותר
שהואאומרפרץלחלוטין.הזוייםאנשיםפרץ,ורפי

ואילולנבואה,ספרבתיאוניברסיטאותבמקוםרוצה
המלך".דודלימיאותנולהחזירמבקשהשני
בממשלה.איתםתשבובסוף

לא"."איתם
הימין.עםבטבעיותמשתלביםהם

הימיןמנהיגותעלתסתכלמשיחיים,הםימין,לא"הם
הפיסהמבחינתקשרשוםאיןוחבריו,ז׳בוטינסקישל

פרץ".לרפישלההעולם
כמוהם.מתנחלאתה

משיחיים.הזויים,אלההזוי.לאאבלמתנחל,"אני

כנראההשלטון"תאוות

אחר.שיקולכלעלגוברת

הםמגזימים,החרדים

הגיעוהםכוח.שיכורי

16עםמקסימלילמימוש

מנדטיםועודמנדטים

המשיחיים,החרד"לים,של
קיצוניים.יותרעודשהם
ההתבטאויותאתשמעתי

פרץ,ורפיסמוטריץ׳של
לחלוטין"הזוייםאנשים

במכינהפרץרפישלמהרצאותיוההקלטותאתשמעת

והאמנציפ־ההשכלהשתנועתאמרהואהקדם־צבאית?

ציה

$TS1$והאמנציפציה$TS1$

$DN2$והאמנציפציה$DN2$בישראל".מחנךזהמבין?תקלות.הן
הפוליטית?הקריירהעלמהמרשאתהמרגישלאאתה

הייתיעושה.שאניממהמרוצהובהחלטמהמר"לא

המ־שלקריטייםצמתיםובמספיקהתפקידיםבכלכבר

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$עצמי.בשבילצריךלאואניצריך,מהלהביןבכדי

גםישראלעםאתלשרתגדולכבוד׳זהבגין?אמראיך

ספקאיןצריכה,שהמדינהמהמבחינתבאופוזיציה׳.
ליברלית,לאומית,ממשלההואהעליוןשהאינטרס
וכ־ביתנוישראלהליכוד,המפלגותשלושעםרחבה,

חול
$TS1$וכחול$TS1$

$DN2$וכחול$DN2$."לבן
נתניהו?בלי

לפימותרעודכלביבי׳.לא׳רקהתנאיאתלנו"אין

בעיה".שוםאיןהחוק,

באופק?השימועעם
לכולםממליץואניאישום,כתבאפילוהוגשלא"עוד
התקשו־בסיסעלרקאדםשלדינולגזורולאלהיזהר
רת.

$TS1$.התקשורת$TS1$
$DN2$.התקשורת$DN2$אבלבירושלים׳,שופטים׳יששאומריםמאלהאני
לראשכוללאדם,לכלשמורההחפותחזקתזאתעםיהד
להתייחסחייביםחלוט,דיןפסקאיןעודכלהממשלה.
TS1$$ונוסTS1$$ונו־בזפתאותולגלגלולאכשלגכזכאיאחדלכל

$DN2$ונוס$DN2$ צות".

מדינהכאןרוצים"אנחנו

הלכה.מדינתולאיהודית
רקאוכלאניבביתפה

כלאוכלאניובחוץכשר,
הזהביישובשטעים.מה

סרוגות,כיפותחרדים,יש
איןאםבשבתחילוניים.

למגרשהולךאניבחירות,

בחירות,ישואםהטניס,
ב׳שבתרבות/אניאז

הכל"לשלבאפשר

שהאינטרסספק"אין

עםממשלההואהעליון

ביתנוישראלהליכוד,

אתלנואיןלבן.וכחול

כלביבי/לא׳רקהתנאי
איןהחוק,לפימותרעוד
הוגשלאעודבעיה.שום

ואניאישום,כתבאפילו

להיזהרלכולםממליץ
אדםשלדינולגזורולא

התקשורת"בסיסעלרק

90פלאשזינדליונתןצילום:

הערה




אישי.מניסיוןמדבראתה

שסיבכתיאנשיםכמהעלמסתכלאניניחא"אני

שרלהיותבכוחשגררתיז"לנאמןיעקבפרופ'בחיים.

לאהריהואנתניהו.שלהראשונהבממשלההמשפטים

נטו".תיקלוותפרואותודחפתיכנסתחברהיה

לממשלההמשפטיהיועץהודיע6991באוגוסטב8

חקיפתיחתעלהעליוןהמשפטלביתיאירמיכאל

כוזבתצהירלהגשתבחשדנאמןהמשפטיםשרנגדרה

וכעבורמתפקידויוםבאותוהתפטרנאמןשקר.ועדות

ליברמןלב.בתוםשפעלשנמצאלאחרזוכהמשנהפחות

הממשלה.ראשמשרדמנכ"לאזהיה

ליברמןממני"חזקפחותמסתבר"נאמן

מחירושילםלבהתקףחטף"מסכןכששוחחנו.ביר

דיןעורכימשרדובעללמשפטיםפרופסורהיהכייקר

לעבוראבללחלוטיןונקיזכאייצאהואגדול.

חשבתימבחינתו.פשוטלאהיההחוויהאת

הפניםלביטחוןהשרלהיותיכולשרפול

לביתוכשהגיעותיקנפתחנגדו

הוגשבדיוקמהעלשאלהשופטשפט

גיבורקהלניאביגדורנגדאישום'.כתב

שלהפרהתוךחקירההתנהלהישראל

בסוףחוקית.בלתיהאזנהשכללההחוק

המשפטלביתהגיעמחירששילםאחרי

אלהאבלאנימילאאזקייס'.איןואמרו

פושעלאמהםאחדשאףנורמטיבייםאנשים

איךלבדוקצריכההייתההפרקליטותמועד.

רפולנאמןכזהרצףלהיות

לני".

המאמץאתשווהבכירתפקידאז

לאטוביםשאנשיםהבעיותאחת"זו

ישהפוליטית.למערכתלהגיערוצים

פוגעוזהבחוץאופציותהרבהכךכל

להשתלבאפשרותלושישמיבאיכות.

מעדיףהפרטיבשוקמוצלחתבצורה

אתותראהבכנסתהסיעותלקומתתגיעללכת.

השליהשנייההראשונההכנסתהתמונות.

הראשונותבכנסותה02.הכנסתעדשית

אוריבדרד"רבןגוריוןאת

ה02לכנסתמגיעאתהגרינברג.צבי

ויהודהחזןאורןרגבמיריאתופוגש

פרבענייניםרקנתעסקכולנוגליק.

ישהמערכתאתתשאירלמיאזטיים

המחיריםאםנכדיםילדיםפה

במשפחהגדלתיממשיכים.פשוטיםלא

בבריתבקישינבאזהיינוציונות.חדורתשהייתה

למחוק.אפשרשאיזיכרונותליישוכילדהמועצות

לאגילעדיידיש.רקלדברהקפידולמשלההורים

בתקופהבאוטובוסנסיעהזוכראניאזרוסיתדיברתי

סרדיניםכמודחוסיםגוייםמסביבכולםהסובייטית

זוכררם.בקוליידישמדבריםוילדמבוגריםשניופתאום

שונה.משהושזההבנתיכילדוכברננעציםהמבטיםאת

עלהקפידוההוריםאבלצעקותהיואנטישמיותהייתה

דרכם".

משםמגיעזהאז

אתוסיים1491ביוליב5האדוםלצבאהתגייס"אבי

אחיווינה.לידפולטןבסט.השנייההעולםמלחמת

שניםלעשרהוגלההואחזרוכשאביבמלחמהנהרג

להכירוהספיקושעודלילדהסברתיבסיביר.

יפותהכיהשנים73גילעד02שמגילשלםדור

בגופוחזקהיהשרדשכברומילסטאליןהיטלרביןעבר

שלישכמעטבכיתהאצליפשוט.דברלאוזהובנפשו

הייתהשזומכיווןכולם.אצלסיפורואותויהודיםהיו

אובניםהיינואבלמיוחדדברבזהראינולאנורמה

וההוריםסבתותאוסביםהיולאאחדלאףיחידיםבנות

זואזמהגולאגים.חזרורקהםכייחסיתמבוגריםהיו

מהטירוףשזהיודעיםאנחנווהיוםנורמההייתה

עברו".האלהשהאנשים

אביךעלזהאתראו

לכן.קודםשנתייםהביתהחזרוהוא8591יליד"אני

שםשהיוואמרהתקופהאתאהבסיבירעלדיברהוא

שלחושהאנגליםשניםשהיוכמוהרימיוחדים.אנשים

הוגלולסיביראזלאוסטרליהפושעיהםאת

התגבשלדבריולשנות.שרצוהמהפכנים

בחוץעבדוהאלההאנשיםאחר.משהושם

מעלות".14מינוסשלטמפרטורהעד

לפעמיםשקטליברמןשלהדיבור

לאישהטוןאתלקשרלעתיםקשהחרישי.

ארוכותשניםאחרישצמחוהכוחניהחזק

שלאציפורבחצרנחתההשיחהבמהלךבצמרת.

מסתברהאירומידפניוזיהיתי

פעםמדיהאחרונהבשנהמגיעהציפור

"בינהלשעבר.השראצלידידותילביקור

סיפרהמיוחד"דיאלוגישאיווטלבין

ביתנו.ישראליו"רשלאשתואלה

היאביחד.שנה04כברואיווטאלה

מקישיוהואשבאוזבקיסטןמטשקנט

זהאתזההכירוהםמולדובה.בירתנב

להאמראיווטשהתחתנוולפניבאולפן

שנליישוברקעובריםכתנאישמירושלים

להתמבחרוהשנייםהירוק.לקומעברמצא

לביתדרומיתמזרחיתבנוקדים

שלהמנהיגיםמחומרעשוי"איווטלחם.

היאהמדינה"ראשיתשלאלהפעם

בהערצה.עליואמרה

החילוניתהתדמיתכל

בשניםהתקרבהאלהבעלהשלדתית

בתשובההחזרהבזכותלדתהאחרונות

משעםכעתהמתגוררתמיכלבתם

בעלה.שלשליחותבמסגרתבאנגליהפחתה

אתתראהוהנכדים.בתיוגםלחלוטיןדוסית"אשתי

עלשהונחהתמונהעלהצביעאיווטשמאחור"התמונה

עושיםהשולחןסביביושביםאנחנושישי"מדיהשידה.

השבוע".פרשתעלמדבריםקידוש.שבתקבלת

דרשה".נותן"איווטאלה

מדינתולאיהודיתמדינהכאןרוצים"אנחנוליברמן

דעת.ושיקולבהיגיוןלהיותצריךהכלנקודה.הלכה

מהכלאוכלאניובחוץכשררקאוכלאניבביתפה

חילוניםסרוגותכיפותחרדיםהזהביישובשטעים.

הטניסלמגרשהולךבחירותאיןבשבתכמוני.

שאפשרמסתברב'שבתרבות'.אניאזבחירותישואם

הכל".לשלב

פרץ.1"משיחי"

סמוטריץ'.2"משיחי"

דרעי"בלחץ".

היחידיםשאנחנו"מכיוון

חפיפהאצלםשיש

ללאוםדתביןמוחלטת

ביןלהפרידחייבאתה

ברוסיתלפוליטיקה.דת

ככליפהביטוייש

לכנסייהשמתקרבים

מאלוהים'.מתרחקיםככה

עלמסתכלכשאניאצלנו

זהדתיהחרדיהממסד

הדבר"אותובדיוק

ז'בוטינסקיעל"תסתכל

קשרשוםאיןוחבריו.

העולםתפיסתמבחינת

פרץ.לרפישלהם

הזוי.לאאבלמתנחלאני

ההקלטותאתשמעת

במכינהפרץשל

צבאיתהקדם

ההשכלהשתנועתאמר

תקלות.הןוהאמנציפציה

בישראל"מחנךזהמבין

רוצהשאתהטרור"כל

שלושהלוישלהכריע

האידיאולוגימקורות

והמבצעיהפיננסי

לטפלאחתבבתוצריך

מספיקלאבשלושתם.

וללכתבמבצעירקלטפל

אוממוקדיםסיכוליםעל

הכסף.ברזאתרקלסגור

היאקשההכיההתמודדות

האידיאולוגיה"עם

הערה




כשהכלבשבתגםשםמסתדרחרדייורקי.הניוהמודל

פתוח.מסביב

לשבתשצריךהסיפוריםכלעובדים.גםהם"שם

לאעבודההמצאהבצבאלשרתואסורוללמוד

נוןבןיהושעלוחםהיההמלךדודלמקורות.כללקשור

שנייםאוביהדותשהביןוהרמב"םמצביא

כרופא.מלאהבמשרהעבדודרעימגפניפחותלאבטח

האלה".ההמצאותמאיפהאז

עולםסדרינשנהאז

חריגתקציביבמשברנמצאיםשאנחנולהבין"צריך

אזמשבריםעםשניםהרבהבמשךוהתעסקתיביותר

בישיבותאובחינוךבבריאותיקצצואיפה

עלפקחיםהיוםמעונותמפקחות02ישישראל

לאזהאםכשרות.משגיחיאלףו02הבנייהאתריכל

בעאובמעוןמזעזעמקרהאחרינבכהשובישתנה

בנייה".באתרעבודהתאונתקבות

אנטידתי.כלוחםאותךמציגים

רבהיהבמולדובהשאצליסיפורמספרהזמןכל"אני

בחירבהשחיגדולכיהודיאותוהכירוכולםשהערצתי.

ישנוסייראתהפליטיםבמחנהליתאמיןהנהר.שפתעל

שבורשולחןמטבחחציאחדטובים.יותרתנאים

היהשלאומאחרהדלתאתנעללאמעולםהרבמיטה.

במיםטבלואזבנהרהקרחאתלשבורבחורףנהגמקווה

מהיוצאחייותכליתהייתהמההקפואים

חמישיעדבאזורמסתובבבבוקרראשוןביוםחירבה

הבעלביןריבשישששמעיהודיביתובכלבצהריים

שהשכיןעדעוזבולאמתייצבהיההשכניםאווהאישה

ומחלוקות".ויכוחיםמייצרתהדתהיוםשלום.

במדינה.המגמהזומסורתדת

שכלונתניהוהליכודשלחולשהזומגמהלא"זו

מתמשפגיעהסיבה.ללאלחרדיםמוותריםהזמן

ביטחוןכשרהמרכולים.עלתסתכלקוובסטטוסכת

פתושהיומרכוליםסגירתלמחותלאשדודנסעתי

המוניציפליותהבחירותלפניחודששנים.עשרותחים

אוסגורהעירלראשאולטימטוםושמוגורחסידי

דבראותווכוחנית.ברוטליתהכיבצורהנתמוך'.שלא

השבתקדושתבעדכולנויהודית.בגשרהעבודותעם

ראשוןביוםעבודותאותןיותר.שווההחייםקדושתאבל

פניציהמפעלאושעות.לשמונהששביןשלפקקזה

בסדרהכלמ86'בירוחםקייםהמפעלמוחלט.טירוף

התחילולאחרונהבמיוחדהאחרונותהשניםובשלוש

קשהעבודהשם.ביקרנואתמולדרישות.עםלהציק

בחוםשפועלתנורסביבבשבועימיםשבעהשעות

כדישקל0008שמרוויחיםעובדיםמעלות.0061

עוגןשהואמפעלשיביאבחרםמדוברמשפחה.להחזיק

וחייםעובדיםשלאאלההאחראיםומילקריסה.אזורי

פרנסה.ולוקחיםבאיםהםוגמ"חים.נדבותמקצבאות

בקריאהעברמסוכםהיהכברשהכלהגיוסלחוקתגיע

חשאתהאזחזקיםמרגישיםהחרדיםאבלראשונה

לזה".מוכניםלאאנחנושלהם.בכוחנות

בממשלה.האלההאנשיםעםישבת

כנההקצנה.אתמביןלאאניאבלפעם"ישבתי

הכוח".בשיכרוןשמדוברראה

תקףהיום"ל"ישראלהאחרוןהשבועבסוףבראיון

ישבשאיווטואמרליברמןאתדרעיאריהש"סיו"ר

עםומתןמשאלנהלאותוושלחשניםחמשבמשךאיתו

ליאוןבמשהלתמוךחשובכמהלהסבירכדיהרבנים

גיוסחוקלהעביריהיהאפשראיתושרקלהםולומר

עליהם.מקובלשיהיה

שנערך"שבתרבות"באירועלדרעיענהליברמן

עליו.מרחםואניבלחץנמצא"דרעיהשרון

אתואמרנוהגיוסחוקעללוותרהסכמתילאלם

אחריהחרדיםשפתאוםזהברורה.הכיבצורהזה

יושביםאנחנושישי"מדי
קבלתעושיםהשולחןסביב
עלמדבריםקידוש.שבת
אביגדורהשבוע".פרשת
אלהאשתועםליברמן
בנוקדיםבביתם

09פלאשאלימהרועיזינדליונתןאלונייוסיצילומים

הערה




האחוהרגלייםעמדוכוחשיכוריהרגישוהבחירות

שלהם".בעיהזושאתקפלבטוחיםוהיוריות

האמיתית"ההכרעהותקףחזרליברמןיחדכשישבנו

ביןאלאלנתניהוגנץביןלאהיאהקרובותבבחירות

סמוטריץ'ליצמןישראללביןביתנוישראל

התפועםתקוםממשלהאיזוחשוביותרהרבהודרעי.

אסתדר".כברשאקבלקיד

ומדינהדתביןלהפרידרוצהאתה

שאומרמיוכללפוליטיקהדתביןלהפריד"צריך

עלמביןלאלמדינהדתביןלהפרידאפשרשבישראל

מוחפיפהיששאצלםהיחידיםאנחנומדבר.הוא

נוצריקתולילהיותיכולאתהללאום.דתביןחלטת

להיותיכולאתהזאתלעומתספרדי.אואיטלקיואירי

דתביןמוחלטתחפיפהשישמכיווןיהודי.לאאויהודי

ברוסיתלפוליטיקה.דתביןלהפרידחייבאתהללאום

מתרחקיםככהלכנסייהשמתקרביםככליפהביטוי

החרדיהממסדעלמסתכלכשאניאצלנומאלוהים'.

הדבר".אותובדיוקזהדתי

לממשלה.הטבעייםשותפיושאלהאומרנתניהו

הםאוסלובהסכמיהריימיןהםש"סלמה.מבין"לא

צרירקלנתניהונוחיםהםלמהנמנעו

חוץבמדיניותמתערביםלאהםכסף.להםשתשלםכים

לימיןנתניהושלהקשרגםאבלהביטחוןבמדיניותולא

בספק".מוטל

מדירחוקהלכתלא

קטיף.מגושיהודיםגירושבעדהצביעהוא"בכנסת

בחוקלתמוךהקואליציוניבהסכםהתחייבאדםהבן

7201שחרורלעסקתהובילהואוטרפד.למחבליםעונש

דמיחודשמדימשלםהואנגד.הצבעתיכשאנימחבלים

ימין".זהטרור.לארגוןפרוטקשן

עבורו.שהצביעוהמנדטים53אתתשאל

אומראניבמציאות.לעובדותהדימויביןפער"יש

התדמית".אתותעזבועובדותעלתדברולכולם

כשמאל.אותךשמתייגזההוא

לשמאלשייךמידאיתומסכיםשלאמיכלביבי"אצל

שפעלנוחושבלאאגואיסטית.מאודתפיסהפהישולכן

אחדשלאףלעשותומהביתנוישראלבעדפעלנונגדו

ישאבלאיןליגםהצדק.ועלהחוכמהעלמונופולאין

המצבוברגעמשלוששונהעולםתפיסת

גימ"ללהדיח.רוצהבי"תבו.לפגוערוצהאתהאל"ף

שלאנשיםהעובדהאתלקבליכוללאהואשמאל.אתה

העקרונות.ולמעןלמענהפועליםוהםשונהתפיסהיש

עמוקהאידיאולוגיתמחלוקתישאישי.ענייןפהאין

חשבונות".איתומנהללאואני

מהמחנה.בגטשמדובראמרובליכוד

נתלימיןקשוריםשלאחרדיםשםיש"איזה

האחרוניםהםלימין.קשוראיךלראותלישקשהניהו

הימין".עללדברשיכולים

משהומסמללאלבןכחולעםהעודפיםהסכם

הליכודעםעודפיםהסכםעללחתוםמעדיף"הייתי

הליהאחרונותבבחירותימינה.עםלחתוםרצואבל

לאשכללשקדאיילתעםואניכחלוןעםחתוםהיהכוד

חתבזמנואופציה.נותרהלאליהחסימה.אחוזעברה

מנדטוהרווחתיעודפיםהסכםעלפרץעמירעם

טכני".ענייןהכלזהמנדט.הפסדתיהליכודעםשחתמתי

עםפעולהשתשתףמאפשרתלאימינהבראששקד

מפלגתה

ואופןפניםבשוםאבלשקדאיילתעםבעיהלי"אין

סמוטריץ'".ועםפרץרפיעםאשבלא

ממשלהראשלהיותפעםתרצה

אובססיה.ולאאופציהרקזואצליהגדירשרבין"כמו

ניסיוןיותראיןמנתניהוחוץישראלבכנסתאחדלאף

הממשלהראשמשרדממנכ"להתפקידיםבכלממני

תלויהכליכולתשלענייןלאזההביטחון.לשרועד

בנסיבות".

המצבעלאומראתהמהלשעברביטחוןכשר

שוחקיםשאנחנווככלההרתעהאתשוחקים"אנחנו

התפטרתימתיהריהמלחמה.אתמקרבים

עוטףעלטילים005הונחתושבוסבבהיהנובמברדש

הכלה'מילהמצאושצריךכמולהגיבובמקום

מילהםשילמוועודלכניעהמיליםמכבסתשהיא

ועזבתי".קמתיקרהשזהברגעכפרוטקשן.דולרליון

אחרפתרוןישכי

מקרהשהיאעזהעםלעשותמהלהחליט"צריכים

כשפהבפניםיהודיםאיןלמהמיו"ש.יותרהרבה

בלילהבכבישיםשנעיםיהודיםאלף064מעורבבהכל

ליו"ש.שאיןמהליםנגישותישלעזהשנידברוביום.

להכריערוצהשאתהטרורכלחזון.עםלבואצריךלכן

והמבצעיהאידיאולוגימקורותשלושהלו

רקלטפלמספיקלאבשלושתם.לטפלאחתבבתוצריך

אתרקלסגוראוממוקדיםסיכוליםעלוללכתבמבצעי

האידיאולוגיה.עםהיאקשההכיההתמודדותהכסף.ברז

העזתילציבורשפונהאתרברשתהקמנוביטחוןכשר

ברשתותהשיחעלדוחיוםכלכמעטלהביאוביקשתי

משחשבתי.מהרלעבודהתחילזהברצועה.החברתיות

חכמהלאשבצורהחמאסשלטוןנגדמחאותהתחילו

וחישיבהצעדותלארגןהחלהזעםלנתבבכדי

נבהלנתניהוללחוץלהמשיךבמקוםהגדר.כוך

דברזוכריםלאהריאצלנובכסף.שקטוקנהאחורה

הישהצעירההמזעזעהרצחהיהשישיביוםאבל

השליחנכנסראשוןוביוםבירךחמאסה71ראלית

הכסף".עםהקטארי

הזההכסףאתמהםלמנועאפשר

עלנתניהושלהספראתקחחייבים.שאפשר."בטח

לנתקזהחשובשהכימסבירהואושםבטרורהמלחמה

הכספי".מהמקורהטרורארגוןאת

רואיםלאמכאןשרואיםשמהלמדתלאביטחוןכשר

משם

רואיםמכאןשרואיםשמהביטחוןכשרשלמדתי"מה

גבוהה".יותרהרבהברזולוציהרקמשםבדיוק

זהאתליישםיכולאתהאיפהלמחבליםמוותעונש

להיכולאתהדרקוני.אמצעיהואמוות"עונש

אתהשבהםחריגיםמקריםישאבליוםכלבושתמש

לאבסקנדינביה.ולאהתיכוןבמזרחחייםאנחנוחייב.

שעבורימקרהקחכרומאי'.תתנהגברומאאומריםסתם

אליושהגעתיבאיתמרפוגלמשפחתרצחטראומה.היה

כשאחרמילדיהםושלושהאמאאבאבבוקר.למחרת

משפטבביתעומדותאדםחיותשתירואהאתהכך

מעמד.לעצמןשרכשובטוחותמרוצותמחייכות

אלף21שלחודשיתקצבהמקבלותשלהןהמשפחות

בעסקתיוחלפובמאוחראושבמוקדםיודעותוהןשקל

נוכלשלאברורברמאללה.מהלינץ'אלהכמושבויים

בכמהאבללבקריםחדשותהמוותבעונשלהשתמש

חובה".הואמקרים

והליברלית.ההומניסטיתבישראל

בירתבוסטוןבעולםהומניסטיהכיבמקום"גם

העולםשלהאקדמיותמרכזקנדישושלתמסצ'וסטס

פישביצעוהצ'צ'ניםמוותעונשגזרהמשפטבית

אפשר.בישראלגםאפשרבבוסטוןאםאזבמרתון.גוע

שבעהלהורגהוציאואחדביוםבטוקיושעברבקיץ

התחתית".הרכבתבתחנתסאריןגזשפיזרהמהכת

מאודעסוקהקרובותבבחירותהמפתחאישליברמן

אתרקלאסופרשבעלהסיפרהאלהאשתואלה.בימים

הדקות.אתגםאלאבספטמבר71עדהימים

סיום"לפנישאנחנושמשמחומהקלה"תקופה

מערכותוחצישלוששלרצףזההכל"בסךהודה.איווט

המוניציפליותהבחירותשלהראשוןהסיבובבחירות.

שניסיבובכךאחרבאוקטוברשנערך

בספטמבר.ב71ועכשיובאפרילב9ארציותבחירות

קרבותסוסכבראניאבלמדייותרזהמידהקנהבכל

ותיק".

בחירות.עודיהיואוליחכה

האחרונות".אלה"לא

הכלליהמצבאתמסכםהייתאיךאז

פלוס".פלוסעדן

נתניהוהצביע"בכנסת

מגושיהודיםגירושבעד

התחייבאדםהבןקטיף.

לתמוךהקואליציוניבהסכם

למחבליםעונשבחוק

לעסקתהובילהואוטרפד.

כשאנימחבלים7201שחרור

משלםהואנגד.הצבעתי

פרוטקשןדמיחודשמדי

ימין"זהטרור.לארגון

היושעריםמאה"בשכונת

יששםהצבעה

תחייתשלמוזרהתופעה

בחירות.יוםכלהמתים

היהמהתסתכלעכשיו

החילונייםאצלדןגושבאזור

רקאפשראיאז.55סביב

הםאםולקטר.בסלוןלשבת

שינוי.יהיהלאיצביעולא

שבתון"ישהרי

ז"לנאמןיעקבאותו"."סיבכתי
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