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בכרמלהשריפהבאסוןכמובדיוקנתניהו.

ופושעתארוכההזנחהלאחרשאירע

חריףבדוחשפורטההכיבוישירותישל
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"נתניהובספרימתוארתהסצינה
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לנוהביאהקוסםהנהבשקיקההסחורה

ישראלאתוהצילמהשמייםסופרטנקר

שלפיהןהשוליותהעובדותשנייה.משואה
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האוכלוסייהלחיסוןישראלשלהיערכותה

מתמשךענקמחדלהיאקורונהנגד

05322מספרגיליון פוסטהג'רוזלםמקבוצת

כספיתבן

מכירת
חיסון
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שלפלחאיזהחברות.מאילוטכנולוגיות.באילוצריך.חיסונים
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שקיבלנו.מהמקבליםמסודר

אסטרטגייתזהרגעעדקבעהלאישראל

באילוצריך.חיסוניםכמהמסודרתחיסון

שלפלחאיזהחברות.מאילוטכנולוגיות.

מדיניותמהילחסן.צריךהאוכלוסייה

שינועמערךמכיניםאיךהתשלומים.

כזומטהעבודתתחפשווכו'.וכו'בקירור.

המנכ"ל.עםדיברנתניהואבלתמצאו.לא

2.
פייזרשלהאולטימטום

שלההודעהאחריהשבועשקרהמה

ראששלמיוזעמרוץהואחיסוןשישפייזר

הזההמחדלאתלתקןופקידיוהממשלה

ייעלמובטרםהאורווהאתלנעולולנסות

הפכההמנכ"לעםטלפוןשיחתהחיסונים.

בנורמנדי.הנחיתהשלהמודרניתלגרסה

ישראלבפניהעמידהכוחמעמדתפייזר

יוםעדהמו"מאתלסגוראולטימטום

שימועכשיוהתור.לסוףלהידחקאושישי

ראששלבראשותושהתקייםלדיוןלב

מנכ"לעםשדיברלפניאחדיוםהממשלה

הזהההיסטריהטלפוניהדיוןפרטיפייזר.

בונכחוהראשונה.בפעםכאןנחשפים

לביטחוןהיועץהאוצרהבריאות

החשבמ"מהבריאותמשרדמנכ"ללאומי

ראשהתקציביםאגףראשמ"מהכללי

ותשתיותרפואיותטכנולוגיותמינהל

פיינשטייןאוריד"רהבריאותבמשרד

לנושאיםהאגףראשהבריאותממשרד

חוץלמדיניותהאגףראשבמל"למיוחדים

כמה.ועודבמל"ל

סטטוסאתהציגוהבריאותמשרד"אנשי

בפרוטוקולפייזר"חברתהמו"מ

בעמדותיהנוקשההחברהכי"ציינו

אספקה.למועדילהתחייבמוכנהאינה

עלאמשהודעתהבעקבותכיהעריכוהם

מ09יותרבשיעורהחיסוןהצלחת

רבותמדינותמצדמחוזרתתהיההחברה

אנשייפחת.מולהשלנוהמיקוחוכושר

להסכםבכניסההבעייתיותעלעמדוהאוצר

הואהמיידיהסיכוןאספקה.מבטיחשאינו

שקל".מיליוןכ001שללסכום

פייזרשעכשיוברורכאןעדפרשנות

לאעכשיועדכיברורההסיבהנוקשה.

כישטויות.עלהתעקשנוכישם.היינו

במצבכאילובלבדמודרנהעלהלכנו

בררנים.להיותפריבילגיהלנוישכזה

001שלמסיכוןמזהיריםהאוצראנשי

מיידיםאחתבידברורזהגםשקל.מיליון

בזהזהמיליארדיםעשרותהאוצראנשי

001עלמהומהמחולליםהםהשנייהביד

עושיםהםזהכלאתלחיסונים.שקלמיליון

מפוטרתמתפטרתהאוצרצמרתכלבעוד

פארפעםשהיהמשרדעבר.לכלונפוצה

שומרישלהמגדלורהציבוריהשירות

הפךהלאומיהאוצרעלהמופקדיםהסף

שמכנהמפלגתיעסקןשלמבוהלתלפמליה

שלהסיכוםהנההורדוס.המלךעצמואת

אותולקרואראוילדיון.הממשלהראש

רבהבקפידה

שוקמהווהלאגודלהעקב"ישראל

קבעהעולם"למדינותביחסאטרקטיבי

המיקוחעמדתעלמשפיע"הדברנתניהו

כברסיכוניםליטולאותנוומחייבשלנו

לתורמחוץלהישארשלאכדיעכשיו

אמורהדברחיסונים.לשווקכשיתחילו

לאורפייזרלחברתביחסשאתביתר

בהודעתהשנמסרוהמבטיחיםהנתונים

ולהגיעלמהרעלינואלהבנסיבותאתמול.

המשמעותאםגםלסיכומיםהחברהעם

כזכורהצבי.קרןעלכספנואתלשיםהיא

כ001שלגודלסדרמשקיעהישראל

הקורונהעםבהתמודדותשקלמיליארד

ובהשלכותיה".

נתניהוסיכםהבריאות""משרד

שלוהשיחותבערוץהדבריםאת"יסכם

מנכ"לעםבשיחתורה"מהחברה.עם

אתולהדקהתנאיםאתלשפרינסההחברה

המחויבות".

הואעכשיוגאון.האישפרשנות

שוקאינהישראלגודלהשבגללגילה

היהשצריךנזכרהואעכשיואטרקטיבי.

מדינותשעשוכפיקודםהרבהענייןלסגור

אלאברירהלואיןעכשיואזמסודרות.

צריךעכשיוהצבי.קרןעלכספנואתלשים

והכסףהמשתוללתהשריפהאתלכבות

רוציםאתםאםעכשיוחשוב.פחותהרבה

מדוברהיהשלארגעתחשבולהתעודד

משפחתשלבכסףאלאהמדינהשלבכסף

רוכשיםהיינושלאלכםברורנתניהו.

בלבדארבעהאלאחיסוניםמיליוןארבעה

שמדוברהטובלמזלנונודהבואואזנכון

הלאומית.בקופה

היהמהברורלאעודנכתבהזהכשהטור

עםנתניהושלהטלפוןשיחותבשתיבדיוק

שפורסמהשהגרסהמקווהאניפייזר.מנכ"ל

הסכםייחתםואכןהמציאותאתתואמת

האולטימטוםיפקעהיוםהאחרוןברגע

היהזהשכליודעכןאניפייזר.שהציגה

במקוםקודם.הרבהונעולסגורלהיותצריך

תוצאותעלהודיעהשפייזראחריפאניקה

מקצועיתמדיניותלגבשהיהצריךהניסוי

בשבועזהכלאתלסייםפרמטריםלנסח

כלעםענייןולסגורהמשברשלהראשון

בסופוזוליותרהרבהיוצאזהשצריך.מי

דבר.של

עםדווקאסגרנולמהאחרוןודבר

מושגליפייזרוהפקרנומודרנה

לעובדהקשרשוםלזהשאיןבטוחאניאבל

נתניהושלדודובןמיליקובסקישנתן

מניותמחזיקהמניותמפרשתההוא

התרופותבחברתדולרמיליוןשלבשווי

קשורזה.KCREMהענקית

האחרונההשנהבחציפעולהמשתפתמרק

ותרופהלקורונהחיסוןבפיתוחמודרנהעם

גנטית.טכנולוגיהעלשמבוססיםלסרטן

מיליקובסקישלשאחזקתוכאןלצייןצריך

הואשלההשוקשווימהותיתאינהבמרק

שמעלהמיכלולכןמיליארד

עושהותעלוליםקומבינותעכשיובדעתו

סתםאבלאמיתי.ביסוסללאזהאת

שתדעו.

3.
ונירוןהורדוס

הציבוריהשיחרקלאזהנרקבת.ישראל

שלובוטותםעילגותםבורותםגסותם

המרושל.הניהולרקלאזהמנבחריה.חלק

ישראלהתקועה.הממשלהרקלאזה

במכולהשנשכחכתפוחנרקבתפשוט

מוללנומתפרקהציבוריהשירותריקה.

מתפקדים.לאהממשלהמשרדיהעיניים.

ביןהמשברבגללהוקמולאכללמהםחלק

מהתפקידיםניכרחלקלבן.לכחולהליכוד

בזהונעלמיםנפלטיםהבכיריםפנויים.

מקוםממלאיתופסיםמקומםאתזהאחר

בפרוטותנמכרותמפתחעמדותזוטרים.

לאאישז'מליגהמפלגתייםלעסקנים

שעליהלאלונקהמתחתלהיכנסמעוניין

דחופה.להנשמהשזקוקאנושחולהשוכב

המערכתכאן.יעזרולאכברחיסונים

ברגעיםהגוףאתתוקפתשלנוהחיסונית

ומצפצף.פהפוצהואיןממשאלה

ראשהואלמצבהבלעדיהאחראי

איגנץבנישלוהשותףהממשלה.

חוסרמפאתכלשהיאחריותלהטילאפשר

במקוםנכוןהלאהאישהואגנץכשירות.

כוונותיונכון.לאהכיבזמןנכוןהלא

בואיןאפסי.שלוהביצועכושרטובות

עשוישלוהשדרהחוטנפשתעצומות

לפוליטיקהבנוילאהואמפלסטלינה

יתרכלמעללנורווגית.לאגםהישראלית

מתנוססתכאןאותנוהפוקדיםהאסונות

שנתיים.כברתקציבלמדינהשאיןהעובדה

הערובהובןנתניהושהתרגלנו.רושםעושה

בשבועלהגישמתכווניםכ"ץישראלשלו

רק.0202תקציבאת0202שלהאחרון

מדינהשבכלכדימספיקהזההאירוע

יגורשוהנ"לחייםחפץציבורעםמתוקנת

הפךזהאצלנומתפקידיהם.בקלשונים

שהסיבהיודעיםכולםמאליו.מובןלעניין

לבלריועללאסורממשיךשנתניהוהיחידה

הרפורמותההצלהתוכניתלהגיש

שיאפשרול1202ההסדריםוחוקהכלים

אתלהפרשאיפתוהיאהמשקאתלהציל

יודעים.1202במהלךהרוטציההסכם

ושותקים.

אחרילשטן.נשמתואתמכרכ"ץישראל

הואהורדוסבאמתשהואעצמואתששכנע

עםיחדייגמרזהשכלשאחרילעצמוסיפר

תישכחהזוהתקופההישראליתהכלכלה

אבלטועה.הואיתפוגג.הזהבפשעוחלקו

אתמעדיףאניבמיעוטו.הרעהואכ"ץ

באשמעלהנתניהוקיסר.נירוןעלהורדוס

מביןהאישיד.כלאחרכולוהמועדוןאת

זקוקיםשאנודברשאיןיודעוהואבכלכלה

רפורמותמסודרמתקציבכרגעיותר

מקצועניםתפקידיםבעליעבודהתוכניות

מענייןממשלאזהאבלענייניוניהול

והעולםעלינוחוגגיםוהורדוסנירוןאותו.

ייזכרלאשכ"ץלקוותזהשנותרמהשותק.

קיסריה.אתשבנהזההואשהורדוס

4.
הגדולהדיל

למיטיבינועדעכשיושתקראוהפרק

הארוכהבקטטהעוסקהואפוליטיים.לכת

עלוהפתטיתרבתהמשתתפיםהדרמטית

הםגיבוריההעולמי.הליכודיו"רתואר

בשםאחדכץחייםדנוןדניזוהרמיקי

סאגהזוהינתניהו.ובנימיןחגואליעקב

יבבותעדועצובהדמעותעדמצחיקה

אפרפרליכודעסקןדנוןשהפכה

מחנהעלביותרהאהודיםהאנשיםלאחד

לימיפורתאנחמהשלסוגביבי"לאה"רק

האישהואדנוןהחיסונים.נטוליהחורף

כדיושרדזוהרלמיקיאדומהכיפהשעשה

היהבערךשהיהלספר.

ההסתדרותהלאומייםהמוסדותאתקבלו

היהודיתהסוכנותהעולמיתהציונית

אלההיסוד.וקרןלישראלהקיימתהקרן

הציוניתהתנועהשהקימההמוסדות

חשבתםאםהמדינה.הקמתלפניבירושלים

אותםלבטלאפשרקמהשהמדינהשאחרי

שםרובץומענגדשןמקביליקוםטעיתם.
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החיסוניתהמערכתנתניהו.

הגוףאתתוקפתעולנו
נזנזעואלהברגעים

רויטוסצילום:

m3?

אתהפךנתניהולשמיים.וזועקמשווע

ניצחון,לסיבובבערברביעיביוםזהכל
הממשלה"ראשהתקשורת:שלבסיועה

הכותרות.זעקופייזר!!!",למנכ"להתקשר

לרכישתמו"מנפתחהשיחה"בעקבות

מנהיג,איזהאכן,הבשורות.רעמוחיסון!",
כזהשאדםשזכינומזלאיזהחזון,איזה

יוצנחושהחיסוניםחסררקעלינו,ישמור

תהיהוהתמונההסופרטנקר,מתוךמעלינו

מושלמת.

עלאפילוישראלדילגהלאבמציאות,
חיסונים.לרכישתבהיערכותאחהשגיאה

כזו.היערכותהייתהלאשכללהיאהאמת

מירבשלבפיצ׳רלפרטיהמתוארתהסאגה

המדינהמרקר".ב"דהאתמולארלוזורוב

שתיעםחוזיםשניעלהכלבסךחתמה

והשנייה)מודרנה(קטנהאחתהברות,

חיסוןעלשעבדו)ארקטורוס(,צעירה
מבטיחה,גנטי()חיסוןטכנולוגיהבאותה

חיסוןבשוםעצמהאההוכיחהשלאאך
דאגההכל,בסךהיום.עדמשמעותי

לרבעשיספיקוחיסוניםלרכושישראל
החברותאכןוכאשראםמאוכלוסייתה

חלופית,תוכניתבלילחיסון,יגיעוהללו
להבטיחמאמץבלינוספות,אופציותבלי
והטכנולוגיותוהאפשרויותהאגפיםאת
מסודרותלמדינותבניגודזאת,האחרות

כללחיסוןחוזיםעםכברשסגורוהבעולם

)קנדהשלושאופעמייםשלהןהאוכלוסייה
מאוכלוסייתה(.שישהפילחיסוןמבוטחת

לאמדינההיאישראלכילמה?
במאהתקועהבריאותמשרדמנוהלת.

הדווקנות,העקשנות,הבירוקרטיה,ה־61.
אתשהוציאמהכלהמופלגת,הזהירות

ביטחון,שרכשהיהמדעתובנטנפתלי
מערךלהקיםהמאמץאתשתקעמהכל

הראשונים,בחודשיםלשמוראויבדיקות
האוצר,משרדהחיסון.בסאגתגםחזר

בזההמחדליםלמדורהשמןהוסיףמצדו,

עםנחתםשכןההסכםאתבעוצמהשתקף

מראששילמהישראלהזהבהסכםמודרנה.

שתבטיחבלילחברה,שקליםמיליונימאות

כסףסתם,ככהכלשהי.סחורהתקבלשאכן

שלההתקפהנראה.כךואחרעכשיומזומן
לבונקרהבריאותמשרדאתהכניסההאוצר
בוחישהואמזהועמוקמבוצריותרעוד

כלל.בדרך
עםשהתקייםהמו"מאתשתקעמהזה

)איפהטכניותשאלותעלופתאוםפייזר.

במקרההבינלאומיתהבוררותתתקיים
התעצבנופייזרוכר(,לוואיתופעותשל

נורתהדליקלאאחדאףנתקע.והמו"מ

הבוץ.מןהעגלהאתלחלץוניסהאזהרה

שלהאמיתילגובהוהתרומםלאאחדאף

מתעקשיםלאכאלהשבימיםוהביןהאירוע
במלחמה?כמובמלחמהשטויות.על

והזנחהניהוליבכאוסכמובמלחמהלא,

פושעת.מבצעית

לצרכיהרתוםלאומילביטחוןכשהמטה
מוציאעצמוכשנתניהונתניהו,משפחתשל

שלצעדיהםהצרתעלהאנרגיהמרבאת

דרעי,שלהאינסופיופיוסםנגדוהמפגינים

וכלשממההאוצרכשמשרדוגפני,ליצמן
שישראלבשבועהלהצהירמוכןשלאמי

נפלטהמודרניהורדוסהמלךאכןהואכ"ץ

הואהבריאותכשמשרדהאינסוף,לעבר

גרועיותרהרבהועודאמרנושכברמהכל

אסטרטגייתאיןמטה,עבודתכשאיןמזה,

דיוןואיןתקציבאיןמטרות,איןחיסונים,

הערה




ציבורימגזרשלסוגהלאומיים.במוסדות

בליכמעטענקשומןבורציבור.בלירק

תקציביםעולםחובקיתפקידיםרגולציה.

חלומיים.ותנאיםעתקמשכורותנדיבים

בם.וגעהידהושטרק

המפלגותביןמתחלקיםשםהמינויים

קטטותמפתחותמיניכלפיעלהשונות

זהעללאהיסטוריות.והתארגנויות

כשמיקיהחלהכלהיום.כאןהתכנסנו

יו"רלהיותרוצהשהואהחליטזוהר

העולמיהליכודזהמההעולמי.הליכוד

שמייצגתהסיעהוגםבעולםהליכודזה

הלאומיים.במוסדותהליכודאת

ארומהגםלצקתכנראההחליטזוהר

אוהמקומייםלתעלוליובינלאומית

מסקנותשהסיקלהיותיכולמשהו.

דנוןדניקודמושידעהרבותמהתשומות

משכורתשםאיןהזה.מהתפקידלשאוב

ספוראיןלמנותאפשרותשםישאבל

אתלבצרכלומרליכודלעסקניג'ובים

כזה.משהואובמפלגהמעמדך

הסאגהבתוךאנחנווהלאהמכאן

בלאומילך""תעלתביןמשהושמזכירה

שלעדינותנגיעותעםל"פולישוק"

רקהמטורללתפייתוןמונטיחבורת

אחריילעקובתנסוסטרואידים.על

תפסבאו"םלשגרירמונהשדנוןאחרי

עסקןההיסטוריבריתובעלמקומואת

שולטיםוחגואלדנוןחגואל.יעקבבשם

העולמיהליכודבצירימצריםללא

ליטולזוהרהחליטעכשיוהעולם.ברחבי

הואכילמההזו.הפוזיציהאתלעצמו

לאשחגואלאלאלא.וחגואלזוהרמיקי

הליכודיו"רהזו.ההחלטהעםזרםבדיוק

ישמסורבלבתהליךנבחרהעולמי

העולמיהליכודועידתציריביןבחירות

בחו"ל.הציריםביןבחירותוישבארץ

הישראליםלצירים04הואהמפתח

ראשתמכובזוהרחו"ל.לציריו06

לוין.יריבהכנסתויו"רנתניהוהממשלה

במציאותבהליכה.נוקאאוטלכאורה

חו"לבצירישולטחגואלמזה.רחוק

חייםהפורשהשרעםסודיתבריתלוויש

קק"לכיו"רמכובדאקזיטשמחפשכץ

לליכודבמרוץמטעמוקבוצהומריץ

התחלנו.רקמסובךהעולמי.

איןארוכים.חודשיםארךהקמפיין

שלאמזימהאיןבמהלכותוכךשלאתכך

והופרה.נכרתהשלאבריתאיןנרקמה

גייסהישראליםהציריםביןהתרוצץזוהר

שלבסופוקואליציות.ופירקהקיםתמיכה

הבחירותאתהראשוןבמקוםגמרהואדבר

מ53יותרהישראליתהציריםבקרב

פחותאחוזיםכמהעםאחריומידחגואל

לכאורהכ02.עםכץחייםהקבוצה

עללא.ממשבמציאותלזוהר.ניצחון

ביוםמתאחדיםוכץחגואלהתוכניתפי

הישראליםבציריםרובלהםיששאחרי

חו"לבציריהמכריעהיתרוןעםויחד

נגמרלזוהר.כואבנוקאאוטחגואלמוריד

מתחיל.בקושילא

אחדלכלגורםהטורקיהבזאר

בריתלכרותבשנילבגודמהמשתתפים

הרביעי.עםאותהולהפרהשלישיעם

יחדשתכננולכץחגואלביןהאיחוד

מתפרקזוהרשלהראשעלללכת

כולםלכץ.זוהרביןאיחודקםובמקומו

זוהרגםאבלובצדק.בכולםחושדים

אתשמקבללחגואלמפסידיםביחדוכץ

שמשקלםחו"לצירישלהמכריערובם

.06הואכזכורבהצבעה

כלומרשצריך.מהעושיםמהאז

שהואאחריהמשחקכלליאתמשנים

במיקי.תומךשכאמורביבימורשתנגמר.

כךהליכודחוקתלשינויהצעהמובילזוהר

למנותנתניהוהתנועהליו"רשתאפשר

וגםהעולמיהליכודמצירי01מטעמו

לציריישראלציריביןהיחסאתלהפוך

שיהיהחו"ללטובת04-06במקוםחו"ל.

זהאםהישראלים.הציריםלטובת04-06

מנצח.זוהרעובר

שנישלרובצריךיעבורשזהכדי

וזוהרהצבעהמתכנסתבמרכז.שלישים

להםחסריםבלבד.06גורפיםוכץ

חגואלמשתנה.לאהחוקהאבלבודדים

עכשיועושיםמההמנצח.עדייןהוא

היועץבסיועזוהרהכלים.אתשוברים

חייםגםוכנראההליכודשלהמשפטי

הליכודסיעתאתלפצלהחליטכץ

הציריםעםלבדיישארשחגואלהעולמי.

העולמי""הליכודתהיהאחתסיעהשלו.

הגלובלי""הליכודתהיהשנייהסיעה

הואזובדרךמשהו.או"הבינלאומי"או

יוכללאחגואלהמועדון.אתשורףבעצם

שבולתפקידהלאומייםבמוסדותלהיבחר

ההסתדרותיו"רהראשוןמהרגעחשק

הואסיעה.חצירקבותתמוךהציונית.

כלום.בלייישאר

"הדילהושגואזונשבר.הביןחגואלאז

פנכתסביבנאספוכולםהנציםהגדול".

המבויביניהם.אותהוחילקוהשמנת

המיוחלת.הדרךפריצתאתייצרהסתום

חגואליעקבשהושגההיסטוריההסכםזה

הציונית.ההסתדרותיו"רלתפקידייבחר

חייםהרצל.תיאודורשללנעליוייכנסהוא

רוטציהשנתייםבעודקק"ליו"ריהיהכץ

ומיקידובדבני.עכשיושנבחרהיו"רעם

העולמי.הליכודאתסוףסוףיקבלשלנו

ירבץ.דנוןעםוכץחגואלעםזוהרוגר

לכאורה.

עכשיועדחגואליעקבקרה.הכלואכן

נבחרהציוניתההסתדרותיו"רמ"מ

קק"ליו"רלתפקידייכנסכץלתפקיד.

ומיקישבעולם.אקזיטאחלהב2202.

מתיבעצםאההליכוד.יו"ריהיהזוהר

הליכודליו"רההצבעהכייהיההוא

הדילחלקישארשכלאחרימתקיימת

הייתהוזוומוסמרו.נבחרוהוצבעונסגרו

זוהר.שלהענקיתטעותו

הליכודעלההצבעהלפנייומיים

זהדנוןדניממחבואוהגיחהעולמי

ונרשםהעולמיהליכודיו"רפעםשהיה

אףהדילפיעלהתפקיד.עללהתמודדות

זוהר.מוללהתמודדאמורהיהלאאחד

הזה.ההסכםעלחתוםהיהלאדנוןאבל

ולחגואללוזוהרלואכפתהוא

בעיניו.נחשביםלאהאלהההבליםכל

מתוחכם.למארבקורבןשנפלהביןזוהר

הליכודשלהעליוןהדיןלביתאץרץהוא

הבחירותקיוםנגדמניעהצומידהוציא

התעלם.דנוןבהתלהבות.בוונופף

לביתכפוףלאהעולמיהליכודמבחינתו

הדיןלביתאלאבארץהתנועהשלהדין

יערערשזוהרהעולמי.הליכודשלהעליון

כאן.לאשם

יש.59גרףדנוןהתקיימו.הבחירות

לאכללזוהרהבוחר.בגוףעצוםרובלו

הדיןבביתדיוןיהיהשניביוםהתמודד.

עלהפעםנוספת.פעםהליכודשלהעליון

ולהדיחכבטלותהבחירותעללהכריזמנת

הליכודאיךדנון.אתהליכודמשורות

העולמיהליכודיו"ראתלהדיחיכול

שקרהבקטענזכרהמפלגהמבדחניאחד

רונילנאמנושמירהממשלהראשביןפעם

היההואמילואעלהרוחכשנחהמילוא.

אתהכבודליתעשה"אדונילשמיראומר

הליכודיו"ראניאבלהליכודיו"ראומנם

אצלי".סניףהכלבסךאתההעולמי.

ומרביתבינתייםלפחותנותרזוהר

דנון.אצלהתפקידאבלבידותאוותו

וממהנאמרהלאהאחרונההמילה

לטורהמפרךהתחקירבמהלךששמעתי

אתשניביוםיקבלשזוהרמניחאניהזה

אבלבצדק.ואולידורששהואהסעד

איפעם.המגוחכיםאחדהואהאירוע

והודיעההטרלהרףאתדנוןהריםבינתיים

ראשותעלפריימריזדורששהואלנתניהו

חזרה.ביבישלההטרלהכןהליכוד.

גםלפריימריז.עודפתחיבהאיןלנתניהו

הכיבמועדתמידזהאותםמקייםכשהוא

אםמעבדה.ובתנאיליריבולאנוח

נתניהוהתכווןהבאהבשנהבחירותיהיו

לכנסת.לרשימהגםפריימריזלדלג

זה.עםזורםלאדנוןאז

אתתשאלואםבעצםכאןקרהמה

ביטן.דודבגללבכללהכלזוהרסביבת

יוםמצוינת.שאלהלביטןהגענואיך

אפלתמתוךביטןהגיחיוליבחודשאחד

"לצעריהזההציוץאתוצייץהצהריים

נתניהוחדשלשפלהגיעהליכודהרב

לבגודחגואליעקבעללוחציםזוהרומיקי

וזאתובסוכנותהעולמיבליכודבחבריו

נוספתלכהונהדנוןדנישלמינויובהתניית

דרישתם".פיעליפעלאםשגרירשל

אכןשזוהרהיאהאמתונעלם.צייץ

בריתובעלשדנוןכדינתניהואצלפעל

השגרירתפקידאתיקבלחגואלשל

נטהנתניהוכאן.לויפריעולאבאוסטרליה

אותו.הפחידביטןשלהציוץאבללזרום

למשנהפנהזוהרעכשיו.לוחסרזהרק

אתלהכשירוניסהזילברדינהליועמ"ש

אתאבלאיכשהוהצליחהואהמהלך.

ברותחיןשנכווהמישכנע.לאזהנתניהו

וגו'.

לזוהר.שםוחיכהבפינהנעמדדנוןאז

זוהראזבאוסטרליהשגריריהיהלאהוא

חוגג.הואעכשיוהליכוד.יו"ריהיהלא

לחגואלזוהרביןהדיליםכלמבחינתו

מעידלעומתוזוהראליו.קשורים

מהעסקהחלקהיהשדנוןסגוריםבפורומים

הפגישות.בכלהחדר""בתוךוהיהכולה

נבגדזוהרמשעשע.המצבאחרתאוכך

אדומהכיפהלודנוןכולםידי

וכולםנתניהואתעכשיומטרילדנון

התפקידיםמכלכולםאתלהדיחדורשים

בהצלחהלאחלזהלנושנותרמהובכלל.

לפרקיםבדריכותולהמתיןהצדדיםלכל

הבאים.

moc.liamg@5tipsacneb
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המילהוזוהר.דנון
נאמרהלאעדייןהאחרונה

סלםישראלמרקצילומים

09פלאשזינדליונתן

הערה



