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שלאירופישיאמעלות.94היובסיציליה

טובעתגרמניהבוערת,יווןהזמנים.כל

קליפורניהעדמסיבירסין.גםבשיטפונות,

הראשאתלטמוןאפשראזשריפות.הכל

צורכתישראללפעול.לנסותואפשרבחול,

חד־פעמייםפלסטיקכלייותרחמישהפי

נזקגורםוזהמטורף,זההמערב.ממדינות

בתיאתתראההלאה,לסביבה.ישוערבל

ולאבמסדרוןהזקנהעלדיברוהחולים.

חוליםבתישניתקצבנואנחנוכלום.עשו

הרפורמהאתא.וקרייתשבעבבארחדשים,

המענקהקפצתדור.שנותאחריבכשרות,

פרויקטהמשךשואה.לניצוליהשנתי

איזנקוטאצלשהחלללימודים,ממדים

בבסיסתוקצבועכשיונחנק,כמעטואצלי

פאקטו.דהמתחילהצפוןמיגוןהתקציב.

יחידות007,1תקצבנוהראשונהבפעם

שלותוספתהציבורילדיורחדשותדיור

עשייהשלתקציבזהשנה.כל000,2עוד

שצועקמיוכלגזירות,שללאותנופה,

ומתוסכל".קטנוניהואאחרת

טועניםהמדיני.לתחוםנעבורבוא

שעבאסשמאל,ממשלתשאתםנגדכם

וטו,זכותלושישהממשלה,ראשהוא

ללאשנבנובתיםלחשמלמחבריםשאתם

זה.עםזורםהיהלאפעםשלאיווטהיתר.

הישיבהלגבישטויות.הרבה"אומרים

מיהריהסתה.כאןשישברוררע"ם,עם

מנסורנתניהו.זהרע"םעםשהתיישב

ש'ארבעבכנסתלנתניהוצעקעבאס

שהזמיןמילבלפור'.אותיהזמנתפעמים

לתנועהלגיטימציהונתןלבלפורעבאסאת

בבלפורבפגישהנתניהו.רקזההאסלאמית

יותרהרבהלתתיכולשהואלואמרהוא

מאיתנו".יותרהרבהנותןהיהוהואמאיתנו,

הזה?בהקשרלעבאסמאמיןאתה

לואמרהואמכחיש?נתניהואת"שמעת

אףכולם.מולבכנסת,האלההדבריםאת

נכון".זהכיזה,אתמכחישלאאחד

אותך?מפתיעעבאס

ומתוודהמודהאנימוזר.עוף"הוא

הואבלודשבמהומותמאודאותישהפתיע

שישתתףוהודיעהשרוףהכנסתלביתהגיע

מאוד,אמיץצעדהיהזהמבחינתובשיקום.

להפתיעשימשיךמקווהמאוד,מפתיע

בהמשך".

כברלעבאס,בניגודהמשותפת,

התקציב.בעדתצביעשלאהודיעה

אנחנוכלום.המשותפתעלבניתי"לא

לתוךהכנסנובכנסת.לעבודאיךיודעים

כדילהוציאשנוכלעזיםמספיקהתקציב

אתלשבוראפשראיאבלתמיכה.לגייס

העברתבמהלךברור,שיהיההז'אנר.כללי

וצרחותצעקותההצגה:כלאתנראההתקציב

מהוכלואולטימטומיםוסצינותועימותים

יעבור".התקציבבסוףאבלרואים.שתמיד

רושםעושההמדיני.לענייןנעבורבוא

עםגרעיןהסכםאיןלהערכות,שבניגוד

רע?אוטובזהאיראן.

למדיניותלחזורצריכיםאיראן,"בנושא

כליותר.ולעשותפחותלקשקשהעמימות,

צריךהאיראניתבסוגיהלומרשצריךמה

להפסיקמסווגים.ובדיוניםבקבינטלומר

האחרונות,בשניםשהייתהההפקרותאת

העמימותממדיניותבהחזרהכשישראל

דברכלברברת.לטובתשלההקלאסית

לךלהגידיכולאנילחבר'ה.לספרמידרצו

איראןמולאותנוהשאירנתניהובאחריות,

הדעת.עללהעלותשאפשרגרועהכיבמצב

ש"ח04.51באילתמע"מ(,)כוללש"ח81המחיר: 1202.8.31 תשפ"אבאלולה'ו',יום 185,22מספרגיליון פוסטהג'רוזלםמקבוצת

טובפחותלאיהודי"אני

דרכםממשיךאנימהחרדים.

טרומפלדור,ז'בוטינסקי,של

אנחנוהציונות.וראשיהרצל

הערכהעםגאיםיהודים

אבלולדת,למסורתרבה

לחייםחופשיתגישהעם

בחירה"וחופשליברליים

משבראתמנהל"בנטליברמן.
ממנימקבלהואנכון,הקורונה
הגיבוי"כלאת

09פלאשזינדל,יונתןצילום:

הערה




אתולבלבלולקשקשלהתפאריכולהוא

התעסקהאיראניבנושאפשוטהואהמוח,

האמיתיים,בדבריםציבור.ביחסיורקאך

גדולהיהזהטיפל.לאהואהבסיסיים,

ליחסיהנושאאתניצלהואשכן,מהעליו.

היסוד".בבעיותלטפלבליבלבד,ציבור

התחתונה,השורהעללהתווכחאפשר

בנושאמאודפעילהיההואאבל

שלו.ששלו,מההאיראני.

לפעמיםטובות,נקודתיותפעולות"היו

בבעיותטיפלולאאבלמאוד,טובות

תבדוקבאחריות.זהאתאומראניהבסיס,

שםלךיגידאחדכלבצבא,במוסד,

למסעניצלומידשקרה,קטןדברשכל

ציניניצולהיהזהמופקר.אישייח"צ

לצרכיםחיוניתמבצעיתפעילותשל

כזה".דברמעולםכאןהיהלאפוליטיים.

מילהכאןממךלחלץאפשריהיהלא

לנתניהו?טובה

מצויןאוצרשרהיההואלא?"למה

ובמהבקצבאותוקיצץכשחתךב־3002,

לכיווןהתהפךהואמאזלצערי,שצריך.

ממדיאתהורידהואאזאבלהשני.

חשובות,הפרטהפעולותביצעהאבטלה,

תחבורה".כשרמולועבדתי

שלהסאגהסיוםאתרואהאתהאיך

אבידר?אלי

חשוב.זהבקואליציה.חברכלקודם"הוא

המפלגתייםהקטניםהחשבונותכלאת

מהכרגעהבחירות.לתקופתנשאיר

לאבקואליציה.חברשהואזהשחשוב

ומורדות,עליותישבפוליטיקהרבנו,

הקואליציההקמתמיוםדברשלובסופו

בכלכוללהממשלה,עםהצביעאבידראלי

צריךשהיהמהובכלהיסוד,וחוקיהדיונים

ההצבעותבכלבעד.הצביעבעד,להצביע

והצביעהקואליציהעםהיההואהמהותיות

מעניין".לאהשארכלאיתנו,

2.
בנטתוכנית

עליו,כאןשקראתםהקודמתבפעם

ראשבלחץ.הואעכשיומבסוט.היההוא

בניגודמשוגע.כמועובדבנטהממשלה

תוכניתלוישחוץ,כלפישמצטיירלמה

קצתאוליאמיצה,מורכבת,סדורה,

מדהימהדיהחלטהקיבלבנטמדי.אמיצה

מסתכלהואפשוט.לאהימורשמכילה

ההדבקהמקדם,Rה־שלהעינייםשלבלבן

לפגועבליאותולמעוךונשבעהמפורסם,

בדיוקלאהזהRשה־היאהבעיהבמשק.

אתימעךמיברורלאוכרגעפראייר

היחידהלבד.כמעטנלחם.בנטאבלמי.

איילתהיאהגדרעלעצמהאתשזורקת

וחטפהנכוניםדבריםהשבועשאמרהשקד,

ובנטצודקת,היאאבלפומבי.זובורזהעל

למצואניסיוןבדיוק:הזהבכיווןפועל

בליהגרף"את"לשבורשתאפשרנוסחה

והכלכלה.המשקאתשובלשבור

השקליםמיליארד002בנט,מבחינת

באמצעותהציבורלתוךזרקשנתניהו

עצוםסכוםענק,חוברע,כסףזהחל"ת

ישראליםאלף004שלחייםלהצילשיכול

יכוליםשקלמיליוןשחציתחשיבפי(על

מעילרבות:בדרכיםאדםחיילהציל

לסלתרופותהכנסתנמר,לנגמ"שרוח

לקשישיםסביריםמחיהתנאיהתרופות,

אתלשפוךנשבעבנטאזוכו').במוסדות

בנייהלצורךהבריאותמערכתלתוךהכסף

החיסוןעםההדבקהמקדםעלולהתנפל

השלישי.

יודעהואמתים.כאןשיהיויודעהוא

שהיהבקצבביום.מתיםעשרותכאןשיהיו

לאהואאבליותר.אוליהקודמת,בפעם

לישראליםנותןשהואמאמיןהואנרתע.

השלישי.החיסוןבאמצעותלהתגונןכלים

שאיןהגנהחליפתלישראליםמספקהוא

חלוצתהיאישראלבעולם.מקוםבאף

AICה־לראשובנטהשלישי,החיסון

לנשיאשיגידרביעיביוםברנסוויליאם

השלישי.עלהכוחבכלללכתביידןג'ו

נתוניםקיבלהואחמישי,ביוםלמחרת,

הבוסטר,השלישית,החיסוןמנתשלפיהם

אופטימלי,למצבהמחוסןאתמביאה

אפילוגבוההתקדים,חסרתנוגדניםלרמת

החיסוניםשניאחרישהייתהמכפייותר

הראשונים.

הקורונהוקבינטבנטשלהתוכנית

הערכותעלבנויהמורכבת,מפורטת,

בבסיסה,מאוד.אמיצהאבלותקוות

שריפתעללחזורלאלעשות:לאמה

חל"ת.עלשרףשנתניהוהמזומניםהר

כדיהבריאותבמערכתהכסףאתלהשקיע

להגדיללאקדימה.לדורותאותהלשדרג

הקודמיםהקורונהבגלישנוצרהחובאת

ונכדינוילדינושלהעתידאתלשעבדולא

ישראליםממיליוןיותרקצתכאןישכירק

בעיניים.טובלהםבאלאשהחיסון

השבוע,אמרהשקדשאיילתמהבגדול,

בכללבקבינטהרוחהלךאתמשקף

זהמדינהניהולכן,בפרט.בנטובסביבת

בשינייםלהיאבקצריךסיכונים.ניהול

הענקתלצדהכלכלהעלובציפורניים

עללשמורהאזרחיםלכלהתנאיםכל

פשוט.נשמעזההחיים.עלולהגןהבריאות

מסובך.זהבתכלס,

הקבינטשסימןהמטרהפונקציית

עללשמורלהמשיךהיאבנטבהובלת

לאי־להגיעבליוהחייםהמשקתפקוד

לכךמודעבנטהבריאות.מערכתספיקת

אבלבקרוב,אנשיםמעטלאכאןשימותו

אנשיםיותרהרבהשלבהצלתםממוקד

והארוך.הבינוניולטווחהרחבהבראייה

מאנשיםלמנועאפשרשאימידהבאותה

אפשראיכךמהיר,כבישלתוךלרוץ

אפשראבללהתחסן,אנשיםלהכריח

אחראיםלהיותמהםלדרושבהחלט

החוליםמקרבמחוסניםהלאאחוזלעצמם.

ויגדל.וילךגבוהוהמתיםקשהשבמצב

כלעםזה,בעצםלהםאומרשהקבינטמה

הכליםכלאתלכםסיפקנואנחנוהכבוד,

משלמיםאתםאזסירבתם.אבללהתגונן,

ישלםישראלעםשכלבמקוםהמחיר,את

פשוט.ככהאותו.

אתלשבורכדיזמןלהרוויחמנסהבנט

לאי־ספיקתיגיעבטרםהתחלואהגרף

נוקטתשהממשלההפעולותהמערכת.

ראשית,מרחבים:כמהעלמשתרעות

משוכנעבנטהספיקה.להגדלתתוכנית

עכשיו,כברמיידית,לקרותיכולשזה

התחייבהבריאותמשרדהנוכחי.בגלכבר

ל־000,8המערכתספיקתאתלהביא

במצב(000,4)מחציתםקורונה,מאושפזי

שלשליליפקטורלעצמונותןבנטקשה.

ל־000,2אפשרותלויביאואםגם.%05

יספיק.שזהחושבהואקשה,במצבחולים

הצט"משלאישורהואהבאהדבר

הבוסטראתלתתבמגיפות)טיפול(צוות

בסוף,קשה.זהעלעבדבנטהשלישי.

וכולםבעולםהראשונהישראלקיבל.

הרחבהלקבלשואףהואעכשיובנו.צופים

אםגםמרוצהיהיהבנטומעלה.04לגילאי

אתלדעתו,יעשה,זהומעלה.05יהיהזה

בורלאעל"ישב"הואהזהלצורךההבדל.

פחותאבלביום,פעמיםחמשמפייזר

מספיקישהתחתונה,בשורהזה.אתתקשר

חיסונים.

הירוק.התוהחזרתהואהנוסףהאלמנט

הואכיחכם,מהלךזהושריו,בנטפיעל

לא,התחסנות.ומעודדתחלואהמפחית

אנשיםאזכיהחתונות,אתיסגורלאהוא

מפוקחים.לאפרטיזנייםבאירועיםיתחתנו

בואיןירוק,תועםמפוקחאירועכשיש

להיכנעסיבהאיןלכן,בנט.פיעלהדבקה,

התומפוקחים.אירועיםולסגורלפופוליזם

הבעיה?הסחורה.אתלספקאמורהירוק

ממשיכיםהמספריםסופקה.טרםהיא

אבללזה,מודעבנטבשמיים.להיות

אופטימי.

הלאנגדצעדיםיינקטוהאם

יותרעליהםיקשואבללא.מתחסנים?

אתימצאוהםיוגבלו.צעדיהםויותר.

שונותלבדיקותרגלייםמכתתיםעצמם

בנוסףבאירועים.להשתתףכדיומשונות

והופרט.נפתחהבדיקותשוקזה,לכל

ישמהאופוזיציה.עודזהעלחלםבנט

בדיקותאלפימאותלבצעיכולתהיום

זהוכלשעהרבעתוךתוצאהלקבלביום,

מתחתילדיםשלבמקרההפרטי.בשוק

אתמאודיגדילזהבחינם.,21לגיל

מצדאבלהקרוב,בזמןהמאומתיםמספר

.Rה־עלמכהינחית

Rל־לתתרוצהבנטהסיפור.בסוף,

אתלולהורידמכות,שיותרכמההזה

יודעהואהמגיפה.אתולהדבירהראש

הואזההראשאתלאבדשעלולמישבסוף

עכשיו.לפחותידיו,אתמרפהלאזהעצמו.

אםהברקס,עלללחוץרגעבכלמוכןהוא

עודהואתקווה.אושליטה,שאיבדיחשוב

הואלשם.קרובלאגםהואלדעתישם,לא

המזומניםשפיכתהמשךאתלמנוענחוש.

המשק.והרסתכליתחסרתמדורהלתוך

יודעיםאנשיומתעלם.הואמנתניהו

נחת"הדלתאפה.בעלהסטטיסטיקהאת

ממקורביואחדאומרמרץ",בסוףבישראל

באפרילשאתביתר"והתפתחבנט,של

ביוני.ב־31הושבעהבנטממשלתובמאי.

אבות,מגןאתסגרנתניהולכןקודםעוד

כלאתוחיזלשאלוןמפקדתאתסגר

אנחנובחגיגה.כאןכשהדלתאהקורונה

כשהמדינההקטסטרופהלתוךנכנסנו

וכולםשוקקהתעופהשדהלגמרי,פתוחה

אתמאשיםכרגיל,הוא,עכשיואזחוגגים.

החצופים".מלךהואכולם.

סגרבליהחגיםאתלעבורהסבירות

גורמיםידיעלמוערכתקשותגזירותאו

שאףמקווהאניב־%07.בקבינטבכירים

יכולהכלהזה.המספרעליבנהלאאחד

בנטנתון.רגעכלכולנועלכאןלהתהפך

ההימורמלא־מלא,הזובהרפתקהמושקע

אתיודעהואפשוט,לאעצמועלשלקח

כלבזהעובדהואמזה,בורחלאהואזה,

בפייקנתקלהואפעםמדיהיום.כליום,

בתילמנהליששיגרהאיוםעלהפרסוםכמו

הואלהכחיש.זמןלוישבקושיהחולים,

למוותאולחייםעכשיוהואשהקרביודע

המתעתעהנגיףלביןממשלתווביןבינו

?.אי־פעםלכאןשהגיעביותר

moc.liamg@5tipsacneb
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מורכבת,סדורה,תוכניתישלבנטשמצטייר,למהבניגוד

דיהחלטהקיבלבנטמדי.אמיצהקצתאוליאמיצה,

בלבןמסתכלהואפשוט.לאהימורשמכילהמדהימה

ונשבעהמפורסם,ההדבקהמקדם,Rה־שלהעינייםשל

במשקלפגועבליאותולמעוך
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