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פפר/עמ1ד5אנשיל

הרצל,כתואםלהיזכררצהנתניהו
תדמיתועלשליטהמאבדאך

פפראנשיל

הרצל,כמולהיזכררצהנתניהו
תדמיתועלשליטהמאבדאך

הנאמ־"שרשרתפרשת

נות"

$TS1$"הנאמנות$TS1$

$DN2$"הנאמנות$DN2$אתהנושאמוזהבתליוןעם

היתהנתניהובנימיןשלדיוקנו

הח־ברשתותזניחאירועלכאורה

ברתיות,

$TS1$,החברתיות$TS1$

$DN2$,החברתיות$DN2$לתשו־זוכההיהשלא

מת

$TS1$לתשומת$TS1$

$DN2$לתשומת$DN2$נתו־היינואילולארבהלב

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$בקיץומשמיםמוקדםבשלב

גםלזהתרםבחירות.שלארוך

כץישראלשלהמשעשעהסרטון

השר־אתלענודשנאלץהנבוך

שרת

$TS1$השרשרת$TS1$

$DN2$השרשרת$DN2$שלמח־ביוםוהתפתלויותיו

רת.

$TS1$.שלמחרת$TS1$

$DN2$.שלמחרת$DN2$ניסיוןכאן?היההכלבסךמה
מרצ׳נדייזקצתלשווקזריזיזםשל

של־ביביסטיםוכמהלליכודניקים

קחו

$TS1$שלקחו$TS1$

$DN2$שלקחו$DN2$קדימה.נוסףצעדזהאת

המינו־שהאירוענראהועדיין,

רי

$TS1$המינורי$TS1$

$DN2$המינורי$DN2$שמט־נוסףרובדבתוכומקפל

ריד

$TS1$שמטריד$TS1$

$DN2$שמטריד$DN2$משו־חלקוהןנתניהואתהן

תפיו

$TS1$משותפיו$TS1$

$DN2$משותפיו$DN2$.מדועכן,לאאםהפוליטיים

מה־להתנערבעצמונתניהונחפז

תליון
$TS1$מהתליון$TS1$

$DN2$מהתליון$DN2$בלונדוןמחופשתובסרטון
מראהלהלשוותמנסהשהוא

עםבפגישותמדיניתנסיעהשל

היוצאת,ג׳ונסוןממשלתשרי

לא־צפוייםשבועותכמהשבעוד

בד

$TS1$לאבד$TS1$

$DN2$לאבד$DN2$נא־"יתדאפילותפקידם.את

מן",

$TS1$,"נאמן$TS1$

$DN2$,"נאמן$DN2$ביהדותהליטאיהפלגיומון

במאמרלהזהירנדרשהתורה,

הואאישיות"פולחןכימערכת

וחורבן",להרסבדוקה׳׳סגולה
לנ־רוצההליכודמנהיגאםוכי

צח

$TS1$לנצח$TS1$

$DN2$לנצח$DN2$אתלגדועלוכדאיבבחירות

באיבה.התופעה

מהותושכלשעיתוןמעניין

רבניםשלאישיותפולחןטיפוח

לתא־אצלושזוכיםישישים

רים

$TS1$לתארים$TS1$

$DN2$לתארים$DN2$ו"רבםהדור""גאון"מרן",של

עלמטיףהגולה"בניכלשל
שנת־בטוחלאגםלאחרים.כך

ניהו

$TS1$שנתניהו$TS1$

$DN2$שנתניהו$DN2$נד־כשהואלעצמומועיל

חף

$TS1$נדחף$TS1$

$DN2$נדחף$DN2$חדשהזהבשרשרתלפרשת

בי־דןהמחוזיהמשפטביתבעוד

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$שני־אחרתבשרשרתאלה

תנה

$TS1$שניתנה$TS1$

$DN2$שניתנה$DN2$,הדסהעדהלדברילרעייתו

מעולםהואשלו.בעידודוקליין
עושיםשאחריםזהאתאהבלא

שלו.מתדמיתוהון

הבעיותלאאלהאבל

הת־פרשתכרגע.שלוהמרכזיית

ליון
$TS1$התליון$TS1$

$DN2$התליון$DN2$נת־שבולאופןסימפטוםהיא

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$הנ־עלשליטהלאבדמתחיל

כס

$TS1$הנכס$TS1$

$DN2$הנכס$DN2$בושהשקיעזהביותר,היקר

לרא־שנכנסמאזמאמציוכלאת

שונה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$שג־כסגןהציבורייםלחיים

ריר

$TS1$שגריר$TS1$

$DN2$שגריר$DN2$בדיוקלפניבארה"בישראל
תדמיתו.שנה40

פולחןעםבעיהלנתניהואין
בהת־אותומטפחהואאישיות,

מדה

$TS1$בהתמדה$TS1$

$DN2$בהתמדה$DN2$אבלשנים.רבתובהצלחה

בו־לשחקמסוגללאהואאפילו

זמנית

$TS1$בוזמנית$TS1$

$DN2$בוזמנית$DN2$שהואהדנזויותשתיאת

מחנהמנהיגאתלעצמו:מייעד

הק־אתשמובילהמקופחים
רב

$TS1$הקרב$TS1$
$DN2$הקרב$DN2$ובמק־השנואותבאליטות
ביל

$TS1$ובמקביל$TS1$
$DN2$ובמקביל$DN2$האח־המבוגרהאומה,אביאת

ראי

$TS1$האחראי$TS1$

$DN2$האחראי$DN2$.מנ־לאשהואולאוהמאחד

סה,

$TS1$,מנסה$TS1$

$DN2$,מנסה$DN2$אחריםאנשיםמדייותראבל

נת־שלבמיתוסהםגםמושקעים

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$ממנו.ומרוויחים

מסמלתהנאמנותשרשרת
נתניהוכישלוןאת

אישיותפולחןלטפח

בהשלכותלשאתמבלי

שמפ־העוינתהתקשורתלאזו

ריעה

$TS1$שמפריעה$TS1$

$DN2$שמפריעה$DN2$הדמויות.כפלאתלשווקלו

כמוביביםמאנשיתומכיו.הםאלה

כל־זרקא,ואיציקיהודהבןרמי

בי

$TS1$כלבי$TS1$

$DN2$כלבי$DN2$בשנהמאכילשנתניהוהתקיפה

עללומחרבניםועכשיוהאחרונה
המזכרותמשווקידרךהקמפיין,

תקשו־לדוקטוריםועדוהקמעות
רתיים

$TS1$תקשורתיים$TS1$
$DN2$תקשורתיים$DN2$חברתיותתאוריותשבונים

שיר־כולםשלו.הגבעלחלולות

תו

$TS1$שירתו$TS1$

$DN2$שירתו$DN2$שממשלתלרגעעדהיטבאותו

אתשכחיכעתאבלנפלה,בנט

כמשרתים.מקומם

המבט־חוףאללהגיעכדי

חים

$TS1$המבטחים$TS1$

$DN2$המבטחים$DN2$יודענתניהומנדטים,61של

לפחותאליולהחזירצריךשהוא

ממלכתי.ימיןשלשנייםאומנדט

לאשנתניהואידיאולוגייםימנים

רדיפהבתחושותלהדביקםיכול

וש־ישראל,ערביינגדובהסתה

לא

$TS1$ושלא$TS1$

$DN2$ושלא$DN2$מקו־מישראלחלקמרגישים
פחת

$TS1$מקופחת$TS1$
$DN2$מקופחת$DN2$.מדומיינת

בעמודהמשך

מעמודהמשך

לע־בונהגםנתניהוכהרגלו,
צמו

$TS1$לעצמו$TS1$
$DN2$לעצמו$DN2$הבחי־לפניעודקואליציות

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$למ־חלופיתתוכניתומכין

צב

$TS1$למצב$TS1$

$DN2$למצב$DN2$הנדרש.הרובאתישיגשלא

אתלהורידצריךהואכךלשם

הימיןמפלגתמולהאיבהמפלס
סער,וגדעוןגנץבנישלהממלכתי

מחב־חלקלפתותשיוכלבתקווה

ריה

$TS1$מחבריה$TS1$

$DN2$מחבריה$DN2$אתאליולהחזיראליו.לחבור

לביביום.שבזיםמי

אתלהציגבעברניסהנתניהו

ז׳בוטינסקיזאבשלכיורשועצמו
להבליטהעדיףהאחרונותובשנים

קדומהדמותשלדיוקןבלשכתו
הציונותמייסדיותרומאחדת

אחדהרצל.זאבבנימיןהפוליטית,

מו־הואכמיתוסבהרצלהיתרונות

תו

$TS1$מותו$TS1$

$DN2$מותו$DN2$מעו־הרצל.44בגילהמוקדם

לם
$TS1$מעולם$TS1$

$DN2$מעולם$DN2$בעיהישלנתניהוהזדקן.לא

אתיחגוגהואהמתקדם,גילועם

לפ־וחצישבועה-37הולדתויום

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$.הבחירות

החמישינכדונולדאתמול

רבותשעותהשתההנתניהואבל

לאחררקכךעללצייץונזכר

הח־ברשתותדלףכברשהדבר

ברתיות.

$TS1$.החברתיות$TS1$

$DN2$.החברתיות$DN2$המשפחתיותהנסיבות

נו־בתושתמונתלכךהובילו

עה

$TS1$נועה$TS1$

$DN2$נועה$DN2$לשכתואתמעטרתאינה

לתיקון""נלקחהשהמסגרתמאז
לראשו־שנבחרלאחרקצרזמן

נה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$ב-6991.הממשלהלראשות

בח־נראהלאשמעולםהעובדה

ברת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$,היעילהגםנכדיו,ילדיה
לאשלעולםנתניהושללדימוי

אביגםאבלמתעייף.אומזדקן

מסויםבשלבלדעתצריךהאומה

לסבא.להפוך

לאשמעולםאחתתמונה

היאנתניהואצלתלויההיתה

מה־הראשוןהממשלהראששל

ליכוד,
$TS1$,מהליכוד$TS1$

$DN2$,מהליכוד$DN2$נפו־לאחרונהבגין.מנחם

צה

$TS1$נפוצה$TS1$

$DN2$נפוצה$DN2$לבגיןנתניהוביןההשוואה
המבקשיםתועמלניםידיעל
כאהוביהמנהיגיםשניאתלצייר

לניגודמעברהמזרחיהציבור

ואור־אישיותםביןהמוחלט

חות

$TS1$ואורחות$TS1$

$DN2$ואורחות$DN2$,מאודעצמונתניהוחייהם

גדלהואמההשיואה.מרוצהלא

לב־אביושרחשהעמוקהבוזעל

גין.

$TS1$.לבגין$TS1$

$DN2$.לבגין$DN2$בגיןנתניהו,בנציוןבעיני
לז׳בוטינסקיראוילאיורשהיה

הואהראשונהלכנסתובבחירות

הרוויזיוניסטיתבמפלגהתמךאף

בגיןשלב"חרות"שהתחרתה
החסימה.אחוזאתעברהולא

הצטרפולאנתניהומשפחתבני

בראשעמדבגיןעודכללליכוד

התי־המהפךולאחרהתנועה,

עוב

$TS1$התיעוב$TS1$

$DN2$התיעוב$DN2$מכיווןגבררקכלפיושלהם
אתהשאירלשלוט",ידעש"לא

והח־בתפקידיהםמפא"יפקידי

זיר

$TS1$והחזיר$TS1$

$DN2$והחזיר$DN2$במסגרתלמצריםסיניאת

דייוויד.קמפהסכמי

לעתיםבגיןאתהזכירנתניהו
שי־ועשהבנאומיומאודרחוקות

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$ספוריםבמקריםבמורשתו

למותוהשנהביוםלקברושעלה

ברשי־בגיןבניאתכששרייןאו

מת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$במצו־כשהיהרקהליכוד

קה

$TS1$במצוקה$TS1$

$DN2$במצוקה$DN2$.בי־בולטהבדלעודפוליטית

נו

$TS1$בינו$TS1$

$DN2$בינו$DN2$בגיןהפרישה.גילהואלבגין

ימים12עוד"יכול"איניהודיע

לבגין,בניגוד.70לושמלאולאחר
היהבתפקידהאחרונהשבשנתו

נתניהוונפשית,פיזיתשבוראדם

הק־בבחירותמצוין.בכושרנראה
רובות

$TS1$הקרובות$TS1$
$DN2$הקרובות$DN2$השיאאתישבורגםהוא

המפלגהלמנהיגויהפוךבגיןשל

הבחי־מערכותבמספרהמתמודד

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$הלי־בראשות11ביותר:הרב

כוד

$TS1$הליכוד$TS1$

$DN2$הליכוד$DN2$הנהיגלאשבהןשלושועוד

המפלגה.את

גול־אשכול,לויגוריון,דודבן

דה

$TS1$גולדה$TS1$

$DN2$גולדה$DN2$,רביןיצחקשמיר,יצחקמאיר
להיבחרהצליחושרוןואריאל

.70להםשמלאולאחרמחדש

ונדגילםלגביספקהיהלאלאיש

הישראליתהחברהאבלשירותם.

הפסידפרסשמעוןמאז.השתנתה

ניסיוןוחסרצעירמועמדנגד
כגילובדיוקכיוםשגילונתניהו

.1996בבחירותפרסשל

להישארהכל.רוצהנתניהו

ולהיתפסובועטדינמיצעיר

זו־המוניםלסחוףהשבט.כזקן

עמים

$TS1$זועמים$TS1$

$DN2$זועמים$DN2$העם.אתולאחדלקלפיות

מבליאישיותפולחןלבנות

הסו־שלמפיהםהניתזשהרעל

גדים

$TS1$הסוגדים$TS1$

$DN2$הסוגדים$DN2$גלימתו.בשוליידבקלו

עלשאלותאותוישאלושלא
מילצ׳ןארנוןלושקנוהשרשרת
אתיטביעוושלאפאקרוג׳יימם

שקל.ב-99תליוןעלדמותו
אנשילפפר

הערה



