
 לה׳גדו או קנונוז התרחשות, שוס והיא: ,000 שנותר ממה נכון יותר או השמאל, ממחנה שנלמד שראוי נקודה קיימת
 וירושת «מין ממשלת הפלו! ושואפים: סותרים הם אליו מהיעד אותם להסים מצליחה ואינה אותם מבלבלת אינה

 ודרכה סיבה מזינים הם ותקוה. סיבה סיבה. להם יש נתון רגע בבל לאומנות. הקיטור את הפכו הם ■ השלטון
 להסתדר ידעו הם להם, יוחסה כשהשחיתות * המושחתים בימין. שם אלה ספלים. חם הנה שהנה, תקוה, שואפים

 לשתף לא החלים! באוסלו שאפילו ההעובד סלל בעולם, התרחשות מכל מתעלם השמאל כרגע ■ היסב איתה

 *ון03ה הממשלה, פלתלה המאבק ל,שמאב עותיהצב על ■ ישראל את להחרים המבקשים ארגונים עם פעולה
 של והמשפטית הפרקטית המשמעות על מהימין, כאלה פעילים לגייס גסיון על שחיתות, של בצבע הכל את לצבוע

גורסים עוד של ההיערכות על הממשלה, ראש ידי על שמתבצעת - המשטרה של הצפויות ההמלצות העצמת
שלפניכם ביריעה - בחירות של לאופציה בשלטון

 יותר השמאל. ממחנה שנלמד שראוי נקודה קיימת
 התרחשות, ששום העובדה ממנו: שנותר ממה נכון

 מצליחה אינה אותם. מבלבלת אינה גדולה, או קטנה
 ושואפים, חותרים הם אליו מהיעד אותם להסיט

השלטון. וירושת ימין ממשלת הפלת שעיקרו:
 ׳נעשק׳ השלטון איך להבין, מצליחים לא הם
 לנסות כדי הורמה מלחמת הזמן רוב ומנהלים מהם,

 את הפכו הם שנכבשו. המעוזים את לעצמם להשיב
 סיבה סיבה. להם יש נתון רגע בכל לאומנות. הקיטור
 תקוה, שואפים ודרכה סיבה מזינים הם ותקוה.
המושחתים. בימין. שם אלה נופלים. הם הנה שהנה,
 מחאה בשלטי לצאת היססו לא הם ׳92ב־ כבר

 המדיניים המנהיגים אחד מול נמאסתם׳, ׳מושחתים
 שמיר, יצחק בארץ: בפוליטיקה שהיו הצנועים

 שנים שכמה רבץ, יצחק את במקומו מציבים כשהם
 לחוק ציות אי על טענות בשל התפוטר לכן קודם
 לצד משובח ויסקי אך שמפניות, לגם לא רבץ וכר.
 ידע לא שמיר שלו. מהתפריט חלק היו קובני סיגר
 ספק מפסיקים. לא הם הלום עד ומאז נראה. זה איך
 את למעט מייצגים, הם מי את יודעים הם אם

 את נס על הרימו הם שנים לשלטון. שאיפתם
 העובדה הפלשתינים. של האבסורדיות הדרישות

 גרמה לא רבים, של אדם חיי וגבו קרסו שההסכמים
ולהרהר. לעצור מהם לאיש

:העיקחןנ]
 בלי יכולה אינה ישראל התחלפו. תמיד הסיבות

 המתון. הערבי העולם בלי אירופה, בלי אמריקה,
 בחו״ל, מהשטחים ישראל מוצרי של החרמות
 בחו״ל. האוניברסיטאות .dbs־n של החרמות

 ערביי האיומים. הדרום. הצפון, בחו״ל. האקדמאים
הדרך. זו על וכן ישראל.

 חישוב לעשות להם שגרמה בעולם תמורה שום אין
 לא איראן. לא הערבי. האביב לא מחדש. מסלול
 שסעודיה מבנט, ימנית יותר שאמריקה העובדה תמאס.

 ישראל. של הראשי הקולונלים רב את מראיינת
 שהבריטים אחת. בשפה מדברים אינם שהאירופים

 ישראל. עם בקשרים חפץ שהמזרח שמאלנים. פחות
היה. ולא כאילו זה כל בעקבותיהם. שאפריקה

 שלטון אם מדוע שלה, בהסבר מלווה תקופה כל
 למדינת תהפך תקרוס. המדינה ימשיך, הימין

 יהיה שהעם ייסגרו. התעופה ששדות אפרטהייד.
 המדינה, של שפיותה על השמאל איומי כאן. נצור
 הם הבטחוניים. מהאיומים בעוצמתם נופלים אינם

 סיבה כל בטילים. טובה חלקה כל מטווחים
 ומיד מאוחסנת שלה, האפקטיביות את שמאבדת

אחריה. הבאה את שולפים
 לא הם לכאורה. נתניהו, של השחיתות זו עכשיו
 שורד הלזה הנתניהו כיצד ולהפנים, להבין מצליחים
 תקלה זו מבחינתם רציף. באופן כעשור בשלטון
 רבה, כי בלהיטותם מיידית. תיקונה על לבוא שחייבת

 העם אם לראות אחורה מסתובבים לא אפילו הם
בועה משלהם. בבועה חיים הם בעקבותיהם.
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 כמעט עד לנפח להם מסייעת ברובה שהתקשורת
 אינה מתפוצץ, הבלון לעת שמעת והעובדה די, בלי

בשלהם. הם אותם. מרתיעה

התרח השבוע. שארעה התרחשות כדוגמא ניטול
 שהיא למרות הכותרות לשולי שנדחקה שות

 מתאימה אינה שהיא מזלה, איתרע סנסציונית.
השמאל. לשאיפות
 רוב בעיני שמעורר שם הוא אוסלו, השם

הנורבג בבירה שנחתמו ההסכמים דחיה. הישראלים
 היא בגישתה, נורבגיה מאוד. יקרים אדם חיי גבו ית,

 של ה׳מרצ׳ היא אירופה. שבמדינות השמאלנית
 קיומיות דאגות לה, חסר לא כסף האירופי. האיחוד

 כלכליות, ולא בטחוניות לא לתחומה. נושקות אינן
 בבעיותיהם לעסוק זמן מעט לא לה יש — ומשכך

אחרים. של

באוסלו הוטל׳ ׳גרנד מלון

I
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 האזרחית השנה חופשת של בעיצומה השבוע,
 מפסיקה היא כי הודיעה נורבגיה ממשלת החדשה,

 ישראל: נגד החרם לארגוני הכספים העברת את
 ממשלת כה עד וואו. ריחוק". יוצרים "חרמות
נתניהו. ממשלת את והחרימה כמעט עצמה נורבגיה

 יוצרים "חרמות כי הנורבגים אמרו בהודעתם,
 ישראל בין הסכסוך מפתרון "כחלק והוסיפו ריחוק"

 לתמוך יפסיקו 2018ב־ כי החליטו ולכן לפלסטינים",
השונים. BDs־n בארגוני

 בהלם. היתה בנורבגיה ישראל שגרירות אפילו
 בומבסטיות. בהצהרות יצאו לא כדרכם, הנורבגים,

 פרסום באמצעות היתה ההודעה, את לפרסם דרכם
 המקומות על מצביע תוכנו הבאה. לשנה התקציב

 לראשונה נעדרו החרם ארגוני הנורבגים, יתרמו להט
מהרשימה. השנה

 התקציב בספר הערה שנוספה היה, החידוש
 בארגוני לתמוך שלא החליטה הממשלה הנורבגי.

 את להחרים היא מהותם שכל ארגונים כלומר חרם.
 ענק צעד זה עבורה אך נורבגיה, נותרה נורבגיה האחר.

 הנורבגי הפרלמנט מכך, יתירה ישראל. מדינת מבחינת
 ישראליים מוצרים לסמן הצעה, האחרונים בימים דחה

 להיות ימשיכו המוצרים כלומר, הירוק. לקו שמעבר
 מיוצרים שהם למרות הנורבגיים במרכולים משווקים

 הם הללו הצעדים נורבגית, בפרספקטיבה ׳בשטחים׳.
 הישראלית לממשלה נובל פרס כהענקת כמעט

 הוטל' ׳גרנד למלון הוזמן לא נתניהו אמנם הנוכחית.
 ענקית תמיכה שזו ספק אין אך הפרס. את לקבל

 לא הוא אפילו בחקירתו, עסוק בהיותו אך לנתניהו.
 וכך התעלם השמאל לטובתו. המומנטום את ניצל

הימין. של ענק תחמושת בוזבזה
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 את שינה לא בארץ מהשמאל שאיש שברור, מה
 מדיני הסכם שאין העובדה כך. בעקבות דעתו

 מהם לאיש גורמת לא מדיני, חרם אין ובמקביל
 שהם לחשוב, עצוב די בשלהם. הם פעמיים. לחשוב
 פעילים, אלה סיגרים. על גבוהה גבוהה מדברים

 לאורך העולם ממנעמי נהנים שבהם שהבולטים
 את לקדם כדי בעולם בנסיעותיהם שנים, עשרות

הקיימת. במציאות אחיזה כל לו שאין השלום, רעיון
 מחלקות שמפניות, מעמד, פרנסה, של תעשיה זו

 פאר מלונות מפגשים, ארוחות, סוויטות, עסקים,
 שחיתות? אינה זו השלום. על הרצאות בחסות והכל
 סיגרים, חדרי אין כבר אירופה ממלונות שבחלק נכון
 טס כשבועיים לפני רק יש. גם יש השאר כל אבל
 להרצאה. לאוסלו ביילין, יוסי לשעבר, מר׳׳צ יו״ר
 את לא לא, מייצג. שאוסלו במה מאמין עדיין הוא

האירופי. הניחוח את השלום.
 על לשמוע כדי להרצאתו הגיעו איש כמאתיים

 כותב את ששיתף בהרצאה, המשתתפים אחד ציונות.
 הבהיר הוא בהלם: נותר המפוקפקת, בחוויה השורות

 רצה לא שהרצל ליהדות. קשר כל אין שלציונות
 בישראל. אירופה רצה הוא להיפך. אדרבה, יהדות.

 היו הדיפלומטיים. המשפטים היו אלה אגב,
בהרבה. גרועים משפטים



 העובדה הדברים. לתוכן כרגע להיכנס מבלי אך
 העולם, בכל לטוס ממשיכים השלום/ ׳אנשי שהם,
 זו ולהנות, להתפרנס כדי יכולים, רק שהם להיכן
 דם על האמיתיים הרוקדים הם שחיתות. אינה

 יודעים הם האמת. את יודעים הם הפלשתינים.
 ממשיכים והם כרגע סיכוי חסר הוא שהשלום
 שנאה, חדורי בעולם, אנשים כמה עוד יש בשלהם.
אותם. לשמוע שמוכנים

 איתנו ששוחח מאוד בכיר נורבגי דיפלומט
 לא עדיין ממשלתו אמנם כי לנו, הבהיר השבוע,

 עם הקשר אך הפלשתינים, עם מהשלום התייאשה
 מנסים הם התחומים. בכל מתעצם. רק ישראל מדינת

 לבזבז שחבל לו, הבהרנו הקלעים. מאחורי ושם פה
 שהפלשתינים משום בעיקר, בישראל. ומרצו זמנו את

 הגיונית סיבה ואין הצעה. לכל וכה כה בין יסרבו
 בסבבים להן שסרבו להצעות 2018ב־ שיאותו
אחורה. שנים עשרות קודמים,

 רק פחות. בישראל השמאל הבין. הנורבגי
 עצמם הם אם ספק המטרה. זו ילך. שנתניהו
 בעד מדברים הסקרים הרי תסכולם. לגודל מודעים
 גם שאגב — לפיד את מחבקים הם כרגע עצמם.
 המיסים, משלם חשבון על בעולם לטוס מאוד מרבה

 מינה הוא הגויים. בפני ישראל דבר את להביא כדי
 השיממון עם מתמודד הוא כך חוץ. לשר עצמו

 בקור מאשר האירופי בקור יותר קל האופוזיציוני.
האופוזיציה.

 בהרחבה הוא אף התייחס ליבסקינד, קלמן הפרשן
 כי השאר, בין כותב הוא השמאל. של השבר לזעקות

 את שומע בהפגנות, הנואמים על מסתכל הוא
 אחת למלה מאמין ולא שלהם, הנרגשת הרטוריקה

 שהוא יספר לא מהם אחד אף מהפה. להם שיוצאת
 אחד אף המידות. לטוהר דאגתו בגלל לרחוב יוצא
 למלחמה זמן משקיע היה שהוא ישכנע לא מהם

הנכון. מהכיוון מגיעה היתה רק לו בשחיתות,

דש וני1ג
 שמתבטאים מהאנשים גדול חלק מכך, יתירה

 יותר חמורה שהשחיתות ומסבירים ברטט עכשיו
 ההזדמנות את בעבר קיבלו כבר האיראני, מהגרעין
 אל אותה לאמץ ובחרו הזו, השחיתות מול להתייצב

 השלטון? להחלפת דמוקרטי מאבק בשמחה. לבם
 את להפיל כדי לרחובות יציאה בעולם. לגיטימי הכי

 נהיה בואו אבל מכובד. אזרחי אקט הממשלה?
האמת. את נגיד בואו ישרים.

 מוביל היה נתניהו שבנימין לרגע נדמיין בואו
 ממש ושומרון. מיהודה התנתקות של תהליך עכשיו
 להריסה, שופלים 200 לפינוי, אוטובוסים 500 ככה.

 הכנסת מבית החוצה נגררים אולפנא תלמידי 100
 "יש שמכריז: אחד ממשלה וראש מורה, באלון
 את רואים היינו אז גם האם מתיישב". לכל פתרון

 אנשים? אלפי בעשרות עמוסות רוטשילד שדרות
 של השמאלי האגף כל את שומעים היינו אז גם האם

 כאן הביתה ללכת מנתניהו דורש הפוליטית המערכת
 יכול לא סיגרים שמקבל ממשלה ראש כי ועכשיו,
כזה? דרמטי מהלך על להחליט
 בהימורים בניחושים, לעסוק למה רגע,

 פעם עמדו כבר האלה החברים הרי ובספקולציות?
 וחקירות שרון אריאל עם כזה, מבחן מול אחת

 שחיתות לא עיניים. לעצום ובחרו שלו, השחיתות
 כלום. הבנק, בחשבון שנחתו מיליונים לא ראו, הם
 המפתחות. את להניח ממנו דרשו לא שהם רק לא

 עכשיו שקוראים אלה העבודה, מפלגת חברי הם,
 מנת על לממשלתו, אז הצטרפו להתפטר, לנתניהו

אותו. לחזק
 היה צריך הצביעות, גדולה כמה עד להבין כדי
 ראש של ללב הנוגעים דבריו את באחרונה לשמוע
 הבימה. בכיכר בהפגנה איילון, עמי לשעבר, השב״ב

 לנו הזכיר מושחתת, ולא כפיים נקיית מנהיגות צריך
 השלטונית "השחיתות יסוד. מושכלות איילון

 ואיראן... חיזבולה מחמאס, יותר לישראל מסוכנת
 על לחתום מוסריות לה אין — מושחתת מנהיגות

 אין מושחתת למנהיגות ויתורים. ולעשות שלום
 כולנו את הופכים הם כי חוקים, לחוקק סמכות

לשחיתות". לשותפים
 לשכוח היה אפשר שכמעט מרגש, כך כל מרגש.

 לפני חודשים כמה להארץ הסביר איילון עמי שאותו
 אבל ראוי, לא אדם הוא שרון שאומנם ההתנתקות,
 כפיים... נקיון על ממלחמה חשובה יותר ההתנתקות

 קבע לא לממשלה המשפטי היועץ עוד כל "היום,
 לשרת "אפשר אז, התפלפל עבירה", עבר ששרון

 אבל ההתנתקות. את ליישם לו לסייע כדי בממשלתו
 ׳שרון לאנשים: ואומר אלך אני הבחירות במערכת

 אדם ממשלה. כראש להוביל להמשיך ראוי אינו
 ושומרים נגדו להעיד לא כדי ראיות משמידים שבניו

אז לדעתי". ראוי, לא אדם הוא השתיקה, זכות על
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הנורווגית הממשלה בנין

 לא ממשלה ראש עם לחיות אפשר התנתקות כשיש
 לנתניהו, ביחס גם הרי לא? התנתקות, וכשאין ראוי,

עבירה. איזושהי עבר שהוא עדיין קבע לא היועץ
 שנה, 13 כמעט מלפני חביב קטע פורסם לאחרונה

 כשהוא אחר, ולא הוא אליעזר, בן בנימין נראה שבו
 מפלגת למה כספית בן הוותיק לפרשן מסביר

 מה כל למרות שרון, לממשלת הצטרפה העבודה
עליו. יודעים שכולנו

 לממשלה נכנסים שאתם שעד להיות יכול זה "איך
 שאתם ואיך שחיתות, על הזמן כל מדברים אתם

 עור ריפוד עם והכסא הוולבו את ומקבלים נכנסים
 כספית. שאל באג׳נדה", לא כבר השחיתות הצבי,
 בן־אליעזר, השיב מעניין", לא שזה אמרתי לא "אני
 שלו... האג׳נדה את לו יש אחד שכל אמרתי "אני

 שבלעדינו אחד, דבר בגלל שם נמצאים היום אנחנו
התנתקות". שום היתה לא

לבד. שם היה לא ההיסטוריה, למען רק בן־אליעזר,
 כמה ועוד רמון וחיים הרצוג ויצחק פרס, שמעון גם

 לפני עוד וזה איתו, האף את לסתום מוכנים היו אחרים
 האישום כתב טיוטת שגם לבני, ח׳׳כ את שהזכרנו
 ארבל הגב׳ המדינה, פרקליטת שהניחה שוחד, באשמת

 הפריעה לא שרון, נגד המשפטי, היועץ של שולחנו על
בממשלתו. מעדנות לשבת להמשיך לה

 מדיני, צורך שלטובת חושב השמאל אם אז
 הדאגה ואת הריח חוש את בצד לשים לגיטימי
 של השחיתות כרגע, ולפחות — המידות לטוהר

 נתניהו של מהשחיתות יותר גדולה נראית אז שרון
 שהימין לגיטימי לא למה הכספי, בהיקפה בטח היום,

 התפקוד שמבחינתו ויסביר הוא, גם כך יחשוב
מסיגרים? יותר חשוב נתניהו של המדיני

 יותר נלעגים דברים מעט שיש להודות, צריך
 אהוד לשעבר, הממשלה ראש את לראות מאשר

 הוא לשחיתות", "די נתניהו. על ביקורת מותח ברק,
 ברק למושחתים". "די ימים, כמה לפני והבהיר שב

 אחד בזכות מעט לא הממשלה לראשות נבחר
בארץ. הפוליטיקה שראתה המכוערים התרגילים

 שלו הקמפיין אל הועברו לה, שניה שאין בציניות
 החברה לחלכאי לסייע שנועדו מקרנות כספים

 צדקה, למטרות שקמה אחת קרן ולנדכאיה:
 בישראל; והמצוקה העוני על הקלה לשם ובעיקר

 לנזקקים "סיוע היו הרשומות שמטרותיה שניה קרן
 בישראל, ותרבות רווחה בריאות, חינוך, בתחומי
 מוסדות רפואיים, למוסדות וסיוע מלגות הענקת
 ופעולות מוסדות קהילתיים, מרכזים ואקדמיה, מחקר

חלשות". ולאוכלוסיות לעולים סיוע תרבות,
 עמותות של שורה נרשמו הבחירות לפני רגע
 עזרה כארגוני מסוות כשהן להיבחר, לו שסייעו

 הדוגמה, לצורך רק אחת, עמותה ולמסכנים. לחלשים
המודעות "להגברת שפועלת כמי עצמה על דיווחה

 משה! יש אם
 ׳!תר שמוכיח

מכל
 כאן דבר ששום

 שהכל עניני, לא
 פוליטי!שהכל

 ורק אך מוכוון
 למלחמה

 זה ,בנתניה!
 המהפך

 שחל המופלא
 של ביחסם
 ושל השמאל

 המוחל□ הרוב
 אמצעי של

 אל התקשורת
 מפכ״ל
המשטרה,

אלשיך רוני
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 בעם ל״אחדות בישראל", החברתיות למצמזות
 בישראל". הקיים החברתי המצב ול״שינוי ישראל",

 "למען לפעול שבכוונתה כמי נרשמה אחרת עמותה
 הערים בכל המצוקה ואמורי השכונות תושבי

בישראל". והיישובים
 מי של המוסרית לשחיתות יגיעו לא סיגרים מיליון

 לנו למכור ממשלה, לראשות מועמד להריץ שחשב
 לו חשובה כמה לנו לספר חברה, לנושאי דאגתו את

 כדי אלה בכל להשתמש ואז במסדרון", "הזקנה
הבחי לטובת מיליונים שלהם הראש מעל להעביר

 להיות יכולה לא. או פלילי זה אם עזבו רות.
מזו? ציבורית מושחתת התנהגות
 לספר צריך הפלילי? הענין את לעזוב למה בעצם

 המשפטי שהיועץ נסגרה. שהיא חקירה. שהיתה
 השליכו מרכזיים קשיים ששני הסביר, לממשלה

 ועל הזו, החקירה של התמשכותה על מהותי באופן
 היה מהם אחד האמת. לחקר להגיע יכולתה

המרכזיים..." הנחקרים מרבית של "שתיקתם
 יו״ר כזכור, היה, האלה השותקים אחד

 "גם הרצוג. יצחק בשחיתות, הלוחמת האופוזיציה
 המשפטי, היועץ אז כתב הרצוג", עו״ד של בהקשר

 שתיקתם על שמרו אותו הסובבים כי לזכור "יש
 שנטענה טענתו מלבד עצמו, הוא וכי במשטרה,
 בשל לגיטימית אינה החקירה כי בחקירה,

 עובדתיים הסברים כל מסר לא ה׳הסתמכות׳,
העמותות". למימון בנוגע לפעילותו באשר

 שאהוד בטעות הבנתם אם חשובה. הבהרה רגע,
 הוא קשור. לא הוא אז הזה, הסיפור לכל קשור ברק

 עמותות רשת כלום. מזה ידע לא שהוא טענו ואנשיו
 הגיס זרמו, מיליונים הממשלה, לראשות אותו הריצה

 דבר. לו סיפר לא אחד ואף הענינים, את ניהל שלו
 לא שנתניהו הגיוני לא זה כלומר, הגיוני. בטח הגיוני?

 זה אבל הצוללות, בענין שלו דין העורך עושה מה ידע
 אותו מריצים איך ידע לא ברק שאהוד הגיוני לגמרי

הכסף. מגיע ומאיפה הממשלה לראשות
 על הזה הדיבור שבכל כך, על להסכים אפשר כן,

 בענינו מדי רחב עיסוק על לוותר אפשר ההפגנות,
 התפרנס שנים שבמשך מי יניב, אלדד עו״ד של

 שעשה אחרי ועכשיו, ומהשחיתות, מהמושחתים
נגדם. מהמחאה פוליטית מתפרנס הון, מהם

חוקרים. שקט,
 דבר ששום מכל יותר שמוכיח משהו יש אם אבל

 ורק אך מוכוון ושהכל פוליטי, שהכל עניני, לא כאן
 ביחסם שחל המופלא המהפך זהו בנתניהו, למלחמה

 אמצעי של המוחלט הרוב ושל השמאל של
אלשיך. רוני המשטרה, מפכ״ל אל התקשורת
 ישראל ערביי בקרב בשמאל, לו עשו מה זוכרים

 שקבע אחרי חיראן? אל אום ארועי אחרי ובעיתונות,
 במתכוון שדרס מחבל היה אלקיעאן אבו שיעקוב
 הביקורת יותר עוד התעצמה כמה עד זוכרים שוטר?

 לא שוטרים לחקירת שהמחלקה כשנחשף עליו,
 טרור? בארוע שמדובר לכך אינדיקציה שום מצאה

 לא תמימות חזקת שום בתקשורת. אז ׳חוסל׳ אלשיך
 ולקבל לו לסלוח מוכן היה לא אחד אף לו. עמדה

 שלימדו מה על בהכרזתו נשען שהוא האפשרות את
 לטעות, אפשר כאלה שבחקירות בשטח. הממצאים

ראשוני. בתחקיר כשמדובר בטח
 היום" ב״ישראל נחשף לאחרונה קרה? מה ואז,
 חוות את לאלשיך השב״ב העביר הארוע בליל שכבר
 שמהרגע בפיגוע. ולא בתאונה מדובר לפיה דעתו,

 אותו של לקשר אינדיקציה שום היתה לא הראשון
 התעקש לכאורה שאלשיך לדאעש. אלקיעאן אבו

 הזו. הדעת חוות למרות ההפך, את לנו לספר
 אמות את פה לזעזע אמורה היתה הזו הכותרת
 מי של הסיפים אמות את כל קודם הסיפים.

 וטענו הראש את למפכ״ל אכלו הדרך שבתחילת
 ומתפיסת גזענית מראיה נובעות שלו האמירות שכל
 צריכים היו הנה, מפגע. ערבי בכל שרואה עולם

 הנה, הוכהה. יש עכשיו נגדו, שיצאו מי כל לצרוח
 היום", "ישראל של בפרסום לנופף צריכים היו הם

 כדי הכלים כל את ביד היו שלאלשיך ברור עכשיו
 החליט הוא זאת שלמרות בפיגוע. מדובר שלא לדעת

 הזה התמים הבדואי על ולטפול מדורה, להדליק
טרוריסט. שהוא

 עבר הזה הפרסום ההפתעה, שלגודל זהו, אז
 הנורבגית. הסנסציה כמו בדיוק מופתית. בדממה
 עוד לעסוק ענין אין אחד שלאף התברר, פתאום

 האדם. בני של דרכם זה נו. נו מת? בדואי הזה. בתיק
 עליו ביקורת וכל נתניהו, את חוקר אלשיך עכשיו
 מה משנה כבר זה מה החקירה. את להחליש עלולה

 אתם נהרג, ממילא הרי אלקיעאן אבו שם? קרה
החקירה? את גם להרוג עכשיו רוצים

 מפקד סביב מתחולל טענות של מטורף סיפור
להעמידו המליצו שבמח״ש כך, כדי עד .433 להב



 יהודה לשעבר, לממשלה המשפטי היועץ למשפט.
 אלשיך המפכ״ל התיק. את לסגור החליט וינשטיין,

 אותו והחזיר מפקד לאותו מאמין שהוא החליט
 ביקר בבג״צ, בשבתו פוגלמן, עוזי השופט לעבודה.

 למפכ״ל והורה מאוד, קשה בצורה ההחלטה את
 ההחלטה את מחדש לשקול פנים לבטחון ולשר

בתפקידו. מפקד אותו את להותיר
 אדם אינו 433 להב מפקד כי לציין, וחשוב
 כל במשטרה. אחת מספר החוקר הוא מהרחוב.
 נתניהו, של זו כולל כן, ביותר, הרגישות החקירות
 על ואחראי במשטרה ניצב הוא בידו. מופקדות

 כל לא אנחנו זאת בכל איך אז שלה. העילית יחידת
 לא זה עיתונאים, לכמה פרט כי זה? על שומעים כך

 יחד גם והמפכ״ל ואנשיו הוא כי איש. מעסיק
 הקשקושים כל ולכן נתניהו, את כרגע חוקרים

חשובים. פחות הרבה הופכים האחרים
 אפשר אי אבל, רציני. ענין היא לענפיה שחיתות

 רעה היא רעה, שחיתות אם הצורך. לפי בה לשחק
 הנחות. בלי תמיד. מולה להילחם צריך כולם. אצל
 לפחות אחרת. חושב השמאל עונה. סוף מבצעי בלי
התנהלותו. פי על נשפוט אם

 פי על השחיתות משחקי את משחק הימין שגם נכון
 של למומחיות מגיע לא הוא אך הפוליטית, השקפתו
 אלקין, זאב התיירות, שר זה היה בענין. השמאל
 את שהסביר הממשלה, בשרי והמתוחכמים מהחדים
 עשור לפני לאולמרט נתניהו של הקריאה בין ההבדל

 לנהל לו מאפשר שאינו החקירות עומס בגלל להתפטר
 אמר "אולמרט", הנוכחי. המצב לבין המדינה, את

 נתניהו ואילו פופולארי, לא ממשלה ראש "היה אלקין,
המעטה. בלשון משכנעת לא טענה פופולארי". כן

 ידי על נדחף אולמרט ונשכח: קטן משהו ועוד
 להתפטר, ברק, אהוד הבכיר, הקואליציוני שותפו

 זרים, פרסומים פי על שהשמיד, אחרי שנה בסביבות
 בכל "חם" להיות ועמד בסוריה שנבנה גרעיני כור

 החקירות תחת אולמרט של תפקודו לכאורה, רגע.
 של טענתו את והפריך בתפקיד הישארותו את הצדיק
 כל ולמרות מדינה. ככה לנהל אפשר שאי נתניהו

והתפטר. אולמרט קם המצב, את כשהבין זאת,
בקלפי, שלטון מחליפים בישראל אחרות: במילים

 לשני כבר קרה זה פליליות. חקירות כמו בנסיבות או
 ענין חשיפת אחרי התפטר רבץ יצחק ממשלה: ראשי

 נגדו כשנפתחו התפטר אולמרט ואהוד הדולרים,
המשטרה. המלצת בטרם עוד פליליות חקירות

 מספרים ישנם נתניהו, של הפופולאריות אגב
 בסקרי הממשלה. ראש סביבת את להדאיג שאמורים

 על הצביע גבע) ומנו (צמח מהם שאחד הקהל דעת
 צריך שנתניהו שסבור )60% (מעל הציבור של רוב

 אם וגם שוחד, על משטרה המלצת אחרי להתפטר
 אמונים והפרת מרמה על משטרה המלצת תהיה

 שהמשטרה סבורים, בציבור דומה מספר "בלבד".
 במטרה פוליטית, לא נקיה, אמיתית, חקירה חוקרת
 מתישהו יחלחלו הללו הנתונים האמת. לחקר להגיע
 לא הוא הללו הנתונים בחלחול שאשם מי הלאה.

 בהמלצות במלחמתו בעצמו. נתניהו מאשר אחר
 לעוצמה חשיבותן את העלה הוא הצפויות, המשטרה

 טעות זו אותן. להכיל יוכל לא זבל פח ששום כזו
 שהוא הרעות מהעצות מגיע וזה מבחינתו אדירה
 לעזוב שנאלצו לשעבר, מיועצים השאר בין מקבל

 עדיין אך פליליים חשדות בשל בלשכה תפקידם את
הממשלה. ראש במעון רצויים אורחים
 היטב אותם משמשת היא מהקירבה. נהנים אלו

 לעת מעת מגיעים הם ולכן שלהם, הביקור בכרטיס
 הם שבה כזו, בצורה פועלים הם חמות׳. ׳חדשות עם

 בערב להם שיקראו כדי בבוקר מדורה מדליקים
 אנשים, של עבודה שיטת אותה. לכבות לנסות

 לא אך מחוברים להיות חייבים שהם שחשים
 הופכים הם אז או אמיתית. סחורה לספק מסוגלים

 אומר שלך׳, השכפ״צ ׳אני שכפ״צים. למעין עצמם
 לא אני ׳אם ומשפחתו. הממשלה לראש היועץ

קטסטרופה׳. תהיה עליכם, אשמור
 הרוח להלך חשופים שפחות הללו, האנשים

 שהם מנהיגים של טבעם להאמין. נוטים האמיתי,
 אינם כמובן הם זאת. לנצל שיודע מי ויש חשדניים,

 כדי בעיקר מערפלים. תמיד ברורים. דברים אומרים
 כל תדעו שלא ועדיף עליכם שומר ׳אני להעצים.

אומרים. גם ולפעמים משדרים הם — דבר׳
 הגיע מהם שאחד עד גדול, כה הוא שלהם הצורך

 על לספר כדי בבלפור למעון לאחרונה בבהלה
 לפגוע נוסף, פרשן עם השורות כותב של מזימה

 היתה לא שכמובן מזימה הממשלה. בראש פוליטית
 כל לה היתה לא הקודח במוחו ולמעט נבראה, ולא

במציאות. אחיזה
הממשלה, ראש את בשטויות כשמטריפים אך
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 טעויות עושה הוא החקירות, של הטבעי הלחץ ולצד
 בראש שפוגעות טעויות ההתנהלות. ברמת קשות

 לנו הסביר מאוד מאוד בכיר פרקליט בו. ובראשונה
 פרקליט אגב, הטעות. עומק את רקע בשיחת השבוע
 והוא מוגזמים הציבורי וההד שהחקירה שסבור

 אומר הוא ושמע, הסכת להפך. ולא נתניהו ממצדדי
 הללו. בתחומים רגישים הכי לדיונים עד אני לנו:

 נוהג הן המשטרה של ההמלצות צודק. נתניהו
 אנו החלטות. לקבל בבואנו דבר בהן אין שהשתרש.

 מנקודת ענץ כל ובוחנים החקירות על מביטים
 לגרום או לאתגר כדי המשטרה בהמלצות אין מבטנו.

אחרת. או כך לחשוב לנו
 מדוע הסבר, עם המשטרה אל שבנו לא מעולם

 נדרשנו לא מעולם חלקן. את או המלצות קיבלנו לא
 צא קובעים. ואנחנו חוקרים הם כאלה. להסברים

 לא הפרקליטות מעולם כי ותיווכח בהיסטוריה ובדוק
 את דוחה היא מדוע בהחלטתה להסביר נדרשה

 ציבור. אנשי של בענינים לא גם המשטרה. המלצות
 מושלכים אחוז שישים לא האמיתית, בפרקטיקה

אחוזים. מאה לפח.
 אין הפרקליטות, של ראות נקודת מבחינת כלומר,

 שאנו בגלל לא המשטרה. להמלצות אמיתי ערך
 לגמרי. לגיטימי רשמיו. את יש לחוקר בהן. מזלזלים

 זו ציבורית בעין ההחלטות עם להתמודד שאמור מי
שלה. בדרכה הדברים את בוחנת והיא הפרקליטות,

 לרמה ההמלצות את העצים כשנתניהו כרגע, אך
 מהן. להתעלם ציבורית דרך אין איראני, איום של

 עשרות סגולי משקל להן נתן הרבים, בנאומיו הוא,
 אחת להתרחש מבחינתו עלול כעת מחשיבותן. מונים

 המלצות, לאותן והדריכות שהציפיה או מהשתיים:
 שיאלץ מה לרחובות, לצאת איש אלף למאה יגרמו

 רוצה. לא הוא אם גם מהקואליציה לצאת כחלון את
 לשקלל שלו החלטה בכל יידרש היועץ לא, אם וגם
 הוא היועץ, מוסד בתולדות שלראשונה העובדה את

 בהמלצות התחשב לא מדוע להבהיר יידרש
 יאמץ לא כמובן אם זאת, כל בחלקן. או המשטרה

 את הפך שנתניהו העובדה בשל הכל וכאמור, אותן.
ממש. של לסנסציה הללו ההמלצות

fi pro 
■imxלהגיש המלצתה את תפרסם שהמשטרה לפני רגע 

 מהדק נתניהו שוחד, בגין כנראה אישום, כתב נגדו
 ה״בייס". לכנות נוהג שהוא מה הימין, את אליו

הליכוד חברי מול זאת עשה הוא הקשה. הגרעין

משובחים קובניים סיגרים

 זאת עשה והוא חנוכה. של שמיני בנר בנאומו
 הדתית הציונות רבני את לשכתו אל זימן עת השבוע,
 שלטון להפלת פועל השמאל כי בפניהם, והתאונן

 משמעות את מבינים שהם להבטיח כדי הימין.
 נפילת של מההשלכות נתניהו אותם הזהיר דבריו,

מדיניים. תהליכים על שלטונו
 השחיתות נגד הימין מפגיני גם ברור: היה הרמז

 ההישרדותית בפרקטיקה השמאל. בידי שרת כלי הם
 נגד מימין שהתנועה להבטיח, נתניהו ביקש שלו

תגבר. לא השחיתות
 את לגמרי עיוות לימין שמאל בין המעמיק השסע

 אידיאולוגי שאינו בנושא מהותי ויכוח לקיים היכולת
 הזאת. הפריזמה דרך דווקא אותו לשפוט מבלי מדיני
 רק לא כי מציינת מ׳אל־מוניטור׳ מועלם הגב׳

 כמעט בריא. ויכוח מתקיים לא השחיתות נגד במאבק
 מכוערת למלחמה מיד הופך מהותי ציבורי דיון כל
לימין. שמאל בין

 הסערה היא הזאת לתופעה מאלפת דוגמה
 הבית יו״ר של החוק הצעת בעקבות שפרצה
 ממפלגתו, המשפטים ושרת בנט נפתלי היהודי,

 חוקי בפסילת בג״ץ סמכות לצמצום שקד, הגב׳
 בסמכותה פוגע בג״ץ כי טוענים, ושקד בנט הכנסת.

 פוסל הוא כאשר הכנסת, היא המחוקקת, הרשות של
 כי הואשמו והשניים משמאל, זעקה קמה מיד חוקים.

 בבג״ץ שרואה הימני, הציבור בשליחות פועלים הם
 הכרעותיו, בשל להחריבו ורוצה המתנחלים אויב את

ושומרון. ביהודה בהתיישבות לשיטתו הפוגעות
 חוקים מספר האחרונות בשנתיים פסל בג״ץ בפועל,

 דירה מיסוי חוק כמו למתנחלים, קשורים היו שלא
 הדיון התאגיד. פיצול ועצירת המסתננים חוק שלישית,
 ולא ראוי, כן אם הוא חוקים לפסול סמכותו בשאלת

 הפיכת המשפט. בית של "שמאלנותו" למידת קשור
 פוגעת לשמאל ימין בין למאבק הזה החשוב הדיון

 מעורב היה בה שהתקרית כמו בדיוק הדיון. במהות
 ולא הצבא בתחום להישאר צריכה היתה אזריה אלאור
לשמאל. ימין בין פוליטית לסערה להפוך
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 התוחלת שחוסר הרי לנתניהו, נשוב אם

 המורכבת יחסיו במערכת רק לא פוגע בהתנהלותו
 הזירה על גם משליך הוא החוק. אכיפת מערכת עם

 כחלון. משה על דיוק: וליתר הפוליטית־קואליציונית,
 נכון קואליציה. לו אין כולנו, ויו״ר האוצר שר ללא

 רקע על החבילה את לפרק ענץ שום אין שלכחלון
 מעמד לו יש הזו בממשלה אבל המשטרה. מסקנות

מאחרים. שונה
 שמכונה מה פרסום עם אליו שיופנה הזרקור
 או יש האם קביעה אלא המלצות (שאינן "המלצות"

 תובעני יהיה למשפט) להעמדה ראייתית תשתית אין
 משמיץ שנתניהו ככל בו. ימוקדו ההפגנות ביותר.

 במדינה, החוק ושלטון אכיפת מוסדות את יותר
 ככל יותר. והמונית חריפה תהיה הציבורית התגובה
 יותר, גדולה תהיה ברחובות (המטאפורית) שהאש
 של לבו להמיית הקשוב כחלון, של העמידה יכולת

תיחלש. הקהל, דעת לסקרי קשוב שהוא כפי הציבור,
 מנסים הם שכרגע השמאל, של האמיתית הבעיה
 היום נערכו שאילו העובדה זו ממנה, להתעלם
 הקודמות. לבחירות דומה די היתה התוצאה בחירות,
 היהודי הבית בודדים, מנדטים מאבד היה הליכוד
 אבי של מהצלחת אוכל היה לפיד יאיר קצת, מתחזק

 לא אמיתי שינוי מהליכוד. מעט ומנשנש גבאי
 צפוי. לא בוודאי האידיאולוגי במובנו מהפך יתחולל.

 אחד: צד במעמד מקרה בכל ייערכו הבאות הבחירות
שמאל. בלי ימין.

 את למשפט להעמיד המשטרה המלצות פרסום
 תגרום הפרטים חשיפת התמונה. את יהפוך לא נתניהו

 משה("אני השמאל. את שתושיע זו היא לא אך מבוכה,
 די הקואליציה. את לפרק חייב לא כחלון ליכודניק")

 ממלא יבחר והליכוד לנבצרות ייצא שנתניהו שידרוש
 מהם שרבים בוחריו, ועם עצמו עם יטיב כך מקום.

מנתניהו. המסתייגים ליכודניקים
 הקבינט את נתניהו מכנס האחרונה בעת אגב,

 ההמלצות פרסום לאחר העבר. לעומת רבה בתכיפות
 — פרסומים יהיו הדלפות, יהיו יגבר. ההתכנסות קצב
 שביר כמה הצפון, בגבול המצב על — ומקומיים זרים
 רגישות. החלטות לילה מדי מתקבלות איך ועדין, הוא

 הבטחונית והמתיחות הנחקר, של מפלטו יהיה הבטחון
בממשלה. להישאר כחלון על להקל עשויה שייצר

 לוותיק לבולט, שנחשב אברמוביץ׳, אמנון הפרשן
 לנקודה שמתייחס המרכז־שמאל, אנשי מבין ולמרכזי

 כאן מצוטטים ודבריו מפרסם שהוא במאמר הזו
 זמן־ כבר מסתמן "לפיד מציין: קלים עריכה בשינויי

 את להגביר כדי נתניהו. מול מוביל כמועמד מה
 כחלון, אשכנזי, גבי עזר: מנועי צריך הוא תאוצתו

יקרה מה לדעת אין שלושתם. עם מדבר הוא יעלון.



 מלפיד. מחזיק לא שבחלון אף הקובע, המועד עד
מיעלון. אלא מחזיק לא יעלון

 למערכת להכניס שיכול "מה אברמוביץ, לדברי
 רשימה הקמת היא ושמחה פרצים רוח הפוליטית

 ו׳מפלגת ׳קדימה׳ שהיו מה של שילוב חדשה.
 לנו אין יד: בהישג מונחות סיסמאותיה הגמלאים׳.

 מילאנו כולנו ונרגע. בגר שלנו האגו אישיות. שאיפות
 אזרחים כמוכם, נסיון. עתירי אנחנו בכירים. תפקידים

ונכדינו. ילדינו יחיו שבו למקום דואגים אנו יקרים,
 גבי את נאמר, בראשה, להעמיד צריכה "הרשימה

 דן מופז, שאול ברק, אהוד לבני, את ולכלול אשכנזי
 בה יהיו ועוד... איתן מיכאל בר־און, רוני מרידור,

 למען האישי העבר לשנאות להניח שייאלצו כאלה
 ראשי לשלב צריך כזו ברשימה הלאומי. העתיד
 מהאקדמיה, מלומדים ומהגליל, מהנגב רשויות
 יוצאי הניהולי, מהסקטור אנשים חברתיים, פעילים

הבטחון. מערכות
 יהיה מרכזיות, מדיניות לעמדות מעבר הסף, "תנאי

 קודמת המדיניות הנוכחית: הממשלה של היפוכה
 רק שם יהיו לפוליטיקאים. קודמת והמדינה לפוליטיקה

 עוד לעשות רצונם וכל בחייהם משהו עשו שכבר כאלה
חייהם. מפעל את להציל כדי משהו

 החדשה הרשימה גס בזמנה, ׳קדימה׳ כמו לדעתו,
 ולא הפוליטית המפה של הימני בצד להווצר צריכה
 ברורה העדפה לשדר צריכה "היא השמאלי. באגף

 ועוצמה אחד, מצד יהודה מדינת פני על ישראל למדינת
 את לאחד צריכה היא שני. מצד אויבים מול ותקיפות

 לשלום סיכוי אין לפיו המנומק, הימין של האדום הקו
 לפיו הפטריוטי, השמאל של האדום הקו עם עכשיו,

 סיכוי אין רב־נפגעים. אסון היא אחר עם על השליטה
 אפשר אבל שלטון. מפלגת למחר, מהיום שוב, לייצר

 השלטון" את להחליף שתעזור מפלגה להקים בהחלט
אברמוביץ׳. ורוצה מקווה מאמין, כך —

המדינה ונשיא הממשלה כשראש
ברוגז... עושים

 מעט עובר שחיתות נגד מהשיח חלק כאמור,
 סערה עורר ריבלין ראובן המדינה נשיא לימין.

 השחיתות נגד להפגנות התייחס כאשר השבוע,
 בשנים נפלאות הוכחות כמה לנו "יש השלטונית.
 מחאת — המציאות על הציבור להשפעת האחרונות

 לתל תקוה מפתח שעברו ובעד, נגד הפגנות הקיץ,
ריבלין. אמר נוספות", ולכיכרות אביב

 הפיזיות. האמיתיות, העיר לכיכרות תחליף "...אין
 לא אמיתית שדמוקרטיה שיזכור דור לגדל עלינו

 חלק לקחת וההכרח הצורך את לעולם תחליף
 הובנו דבריו הוסיף. משמעותית", ובעשיה בוויכוחיס

 והוא נתניהו נגד ההפגנות את מעודד הוא לפיהם
 לא כי להבהיר ניסה ריבלין כך. על מעט לא הותקף

 לאור זאת מדי. שמאוחר נראה אך כוונתו. היתה זו
הממשלה. ראש עם העכורים יחסיו

 מחודש יותר זה כי חושף, ורטר יוסי הפרשן
 אין מדברים. אינם הממשלה וראש המדינה שנשיא
 טלפון, שיחות אין בכלל, או עיניים בארבע פגישות

 מול זו עובדות הלשכות השניים. בין אישי קשר אין
 מדיני יועץ מזכ״ל, מול מזכ״ל מנכ״ל, מול מנכ״ל זו,

 הקודקודים אבל מקביליהם. מול תקשורת ויועצת
ריבלין. יזם אותו בנתק,

 של ידו את מללחוץ במופגן נמנע גם ריבלין
 שיראו, לו אכפת לא פומביים. בארועים נתניהו

 לדבר שלא מבט, עמו מחליף אינו הוא שיתלחשו.
 גוריון בן לדוד השנתי האזכרה בטקס דיבור. על

 מן חרג ריבלין כחודש, לפני בוקר, שדה במדרשת
 לבדו הטקס לרחבת להיכנס ומיהר המקובל הנוהל

 פניו, על וחלף הגיע כשנתניהו הממשלה. ראש ללא
הנגב. בערבות לאי־שם מבט הפנה ריבלין

 תחת שוב עצמם למצוא גורלם איתרע באחרונה
 הנשיא. בבית ׳המוסד׳ מצטייני בטקס אחת, גג קורת

 יד, לחיצת היתה שלא מספרים, בקהל שנכחו אנשים
 היא לנתניהו ריבלין בין היריבות היה. לא הנהון גם
 המהמורות חרף עדיין, הקשות. ומן המפורסמות מן

 של ציר לייסד הצליחו הם התכופות, וההיתקלויות
 ברוגז שגררה למריבה נקלעו הם פעם לא עבודה.
הקשר. ובחידוש הדורים ביישור שנגמר

 עמוק, כה הוא הפעם השבר עוד. שלא נראה
 לכבות שיצליחו סיכוי שאין רושפת, כה הטינה
 של התייחסותו היא ריבלין מצד הפעם העילה אותה.
 המדינה בנשיא שנעשה הפוליטי ללינץ׳ נתניהו

 של החנינה בקשת את לדחות החלטתו בעקבות
אזריה. אלאור

 ידי על וגורף נאציים במדים הולבש שריבלץ בזמן
 כברק מהיר מגיב נתניהו, קיצוני, ימין פעילי

 כיממה. במשך שתק במשפחתו, או בו כשמדובר
 לנפק ממנו שציפו הגינוי לענין, להתייחס כשהואיל

בארשת ונאמר בעצמו בעיקר עסק מינורי, היה
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 שאשט מי
 בחלחול
 הללו הנתונים

 אחר לא הוא
 נתניה! מאשר

 בעצמו.
 במלחמתו
 בהמלצות
 המשטרה
 הוא הצפויות,

 את העלה
 חשיבותן
 כזו לעוצמה

 זבל פח ששום
 להכיל יוכל לא

 טעות זו אותן.
 מבחינתו אדירה

 מגיע וזה
 הרעות מהעצות

מקבל שהוא

 ריבלין רגע באותו ריבלין. כלפי ומזלזלת לגלגנית
 בוקר. בשדה נפגשו הם למחרת מגע. לנתק החליט

 גילה, הוא לאחרונה מקודם. סופר שם שקרה מה
 נגד שלו הטיעון לבניית בו נעזר שנתניהו לתדהמתו,

המשטרה. המלצות
 כמה עד לשומעיו להמחיש רצה הממשלה ראש
 יכולות בלא־כלום שמסתיימות משטרה המלצות

 לקח הוא שלו. בקריירה במשפחתו, באדם, לפגוע
 מגדל הקים הוא ועליו עובדתי בסיס לו שהיה סיפור

יבוא. עוד המשך נפגע. ריבלין אמיתות. חצאי של

הדתית. בציונות השונית הקולות

 בשבועות צצים הדתית בציונות במקביל, כאמור,
 נגד פומבית שיוצאים קולות ועוד עוד האחרונים
 בסיוע האשמתם במחיר גם השלטונית, השחיתות

והימין. נתניהו את להפיל לשמאל
 העצני, נדב הימני, הפובליציסט של קריאתו

 שתוכנו מאמר באמצעות הביתה", "ללכת לנתניהו
 העצני הראשונה. הסנונית היתה בעבר, כאן פורסם

 המחנה על כבד לנטל הפך ו נתניה כי השאר, בין כתב
 מפוארת פוליטית בקריירה "גם כי וציין הלאומי,

 עורר העצני של טורו די". להגיד מתי לדעת צריך
 בודד. קול אינו שהוא בהמשך התברר אך סערה,

 שיוצאים קולות ועוד עוד מאז צצים הדתית בציונות
 בכך האשמתם במחיר גם השלטונית, השחיתות נגד

והימין. נתניהו בהפלת לשמאל מסייעים שהם
 הציונות רב השתתף השמאל, מהפגנות באחת

 בשד׳ הללו ההפגנות את שרלו. יובל הדתית,
 אלדד השמאל, פעיל מובילים בתל־אביב רוטשילד

 מני הממשלה, ראש בבית לשעבר הבית ואב יניב
 הפריעה לא השמאל עם המזוהה ההפגנה נפתלי.
 מביתו לצאת הדתית, הציונות של הימין מחנה לאיש

 "השחיתות כי התריע, הוא ברוטשילד. ולנאום
 ניצול הישראלית. לחברה אסטרטגית סכנה מהווה
 סכנה לנו אורבת לתהום... המדינה את ידרדר הכוח
 ההפגנה לאחר ההחלטות". במקבלי האמון את לאבד

מימין. התקפות כצפוי, שרלו, הרב ספג
 הציונות מקרב וקולות יחמות עוד צצו במקביל

 הוא בולט קול השלטונית. השחיתות נגד הדתית
 שבעברו ידיעות, איש הנדל, יועז ד״ר הפובליציסט

 בטור קצרה. לתקופה נתניהו של כיועצו שימש
 לצאת החליט מדוע הסביר, הוא בעיתונו שפירסם

 להשתתף יכול אינו הוא מדוע אך השחיתות, נגע נגד
אביב. בתל בהפגנות
 ולארגן — מעשה לעשות החליט כי ציין הנדל

 "המחנה השאר: בין כתב הוא בירושלים. ימין הפגנת
 אסור מוסרי. קול עכשיו להרים חייב הלאומי

 אנשי של נחלתם תהיה בשחיתות שהמלחמה
 המייחלים או ׳הכיבוש׳ מתנגדי ׳האופוזיציה׳

השמאל..." לשלטון

)90פלאש־ (צילום: הממשלה ראש מעון
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 מהנות: שני בין מתח מייצרת בימין ההתעוררות
 היגר שקוראים הדתית, בציונות גורמים מול הליכוד

 לשמר מצליח נתניהו בעוד השלטונית. השחיתות על
 באופן אליו אותו ולכפות במפלגתו שלו ה״ביים" את

 וחברי בכירים בשרים כשמדובר גם כמעט, מוחלט
 לאפו מתחת צצה מהתנהלותו, שסולדים כנסת

 את בחשבון לקח לא נתניהו המחנה. בתוך אופוזיציה
 באיום שינפנף די כי העריך הוא הזאת, האפשרות

 כדי הימין להפלת פועלים והמשטרה השמאל לפיו
הימין. את להרתיע

 יו״ר הוא הללו לקולות ער להיות צריך שעוד מי
 השחיתות שמחאת משום בנט, נפתלי היהודי, הבית

 כך לשם כינס נתניהו שלו. האלקטורט מתוך יוצאת
עמדתו. את להם להבהיר כדי הימין רבני את השבוע
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 נתניהו את להחליף הבולטים המועמדים אחד
 או כאלה בנסיבות לעזוב ייאלץ וכאשר אם בליכוד,
 דברים השבוע נשא סער, גדעון לשעבר השר אחרות,

 אביב. בתל התערוכה בגני שנערך "כלכליסט", בכנס
 — ודרכו הליכוד לשלטון ״הסכנה אמר: סער

 או לפיד אינה — המדינה לעתיד בעיני החשובים
 אם רק היא הליכוד לשלטון היחידה הסכנה גבאי.
 התנועה. של דרכה שהיא הממלכתית, מהדרך נסטה

 מזה בישראל והמובילה הגדולה התנועה היא הליכוד
 ובמערכת בעם המרכזי הזרם הוא בשנים. עשרות

 לתנועה דה־לגיטימציה לעשות הנסיון הפוליטית.
 ממלכתית תנועה הוא הליכוד מקומם. הוא שלמה
 את ולכבד לשמור מחייבת שממלכתיות מאליו ומובן

החשובות". המדינה מערכות
 כלל "בדרך ואמר: האופוזיציה את תקף סער
 הצגת בסיס על העם אמון את האופוזיציה מבקשת
 יומרה אפילו אין אלה בימים חלופית. מדיניות
 כלכלית. או בטחונית מדינית, אלטרנטיבה להצגת

 כלל עתיד׳, ו׳יש ׳העבודה׳ — האופוזיציה מפלגות
 עין. למראית ולו כזאת, חלופה להציג מנסות אינן
 ישראל לאזרחי היום מציעים שהם החלופה מהי

 זאת כיום והכלכלי? הבטחתי המדיני, בתחום
 את מקבל הציבור של משמעותי רוב תעלומה.

 על לשמור הנכונה כדרך הליכוד של הדרך
 נפיץ באיזור ישראל של הלאומיים האינטרסים

 וגבאי לפיד לכן, המזרח־התיכון. כמו ומסוכן
 להימנע כדי האמיתיות, עמדותיהם את מטשטשים

 בעצם? מציעים הם מה אמיתי. ציבורי דיון מקיום
לשנות?" מבקשים הב בדיוק מה

 בהפגנה הגיליוטינה למיצג סער התייחס כן, כמו
 בהפגנה שנישאה "הגיליוטינה ואמר: ברוטשילד

 אחד. ממובן ביותר מזעזעת, במוצאי־שבת
 היועץ בית מול ההפגנות ביטאו מלכתחילה

 במוסדות אמון חוסר הפצת לממשלה, המשפטי
 לתוצאה חד־משמעית תביעה לצד החוק אכיפת

 ברור פוליטי רצון שתגשים מסויימת, אחת, משפטית
 אין הכיכרות של לגיליוטינה השלטון. החלפת —

 מיידי. ביצוע מעדיפה היא מסודר. להליך סבלנות
 המתיימרת גיליוטינות של תרבות להוקיע עלינו

 בהכרעות כשמדובר עיר. של בכיכרה משפט לחרוץ
 ולא הראיות, חומר הוא שקובע מה — משפטיות

כיכרות". ולא ראיות ההפגנות. לחץ

dtp נערן ליברגזן

 הוא בחירות של לאופציה בדרכו נערך שעוד מי
 הכנסת לאישור הובאה השבוע ליברמן. הבטחון שר

 "ישראל סיעת מטעם חוק הצעת טרומית בקריאה
 עונש להטלת — הבטחון שר מוביל אותה ביתנו״

 סיעת כולל הקואליציה סיעות כל מחבלים. על מוות
 מהצעות בעבר שהסתייגה כחלון משה של כולנו

 לפיכך, החוק. בהצעת יתמכו שהן הודיעו דומות,
 לעבור צפויה החוק הצעת ספורים שבועות בתוך

 לממשלה, המשפטי היועץ התנגדות למרות בכנסת,
 הצבאיים המשפט בתי אמנם מנדלבליט. אביחי

 פה בהחלטה מוות עונש להטיל היום כבר מוסמכים
 החוק הצעת פי על אולם השופטים, של אחד

 בתי גם ובנוסף רגיל, ברוב די יהיה ליברמן שמקדם
 על מוות עתש להטיל יוכלו האזרחיים המשפט
בישראל. פיגועים שביצעו מחבלים

 "כ ח ידי על לדיון בעבר עלתה דומה חוק הצעת
 חברי 94 אך ליברמן, של מסיעתו גל שרון לשעבר

 נגדה. הצביעו נתניהו, הממשלה ראש כולל כנסת,
 של ובטחון חוץ בוועדת השבוע שנערך דיון במסגרת
 הוא כי ארגמן נדב השב״ב ראש ואמר חזר הכנסת,
 סבור כך נימק. לא ארגמן מוות. עונש להטלת מתנגד

 זו, סוגיה אך — כהן יורם לשעבר השב״ב ראש גם
 אותה, המוביל ואת אליה ונדרש עצמה, בפני עומדת

הבאה. בהזדמנות


