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קרי,ג׳וןבקדחתנותפעל2014שנתבמהלך
משאלהתנעתהאמריקאי,המדינהמזכיר

בשליחותפעלקרילפלסטינים.ישראלביןומתן

מדינישהסכםהאמינושניהםאובמה:ברקהנשיא

מדינההקמתושבאמצעותיד,בהישגמצויהיסטורי

אפשריהיההירוק,הקובגבולותעצמאיתפלסטינית

סיפור"ביבי:החדשבספרוהעמים.ביןשלוםלהשכין

לאורךכיצדבפרוטרוטנתניהובנימיןמסבירחיי",
אתלסכלכדינמרצותפעלהואאובמהשלהקדנציה

עצמאיתפלסטיניתמדינההקמתולמנועקריתוכנית

ושומרון.ביהודה
גושבצומתהנעריםשלושתנחטפושנהבאותה

אתישראלמדינתמצאהשבועותכמהוכעבורעציון,

במהלךעזה.ברצועתחמאםעםקשהבלחימהעצמה
ונפתליליברמןאביגדורהשריםדרשואיתןצוקמבצע

חמאם.שלטוןאתולמוטטעזהרצועתאתלכבושבנט

בספרוהזו.ההצעהלמימושנמרצותהתנגדנתניהו

מיציאהונמנעהלחציםאתהדףכיצדנתניהומתאר

חמאם.שלטוןומהפלתעזהברצועתנרחבלמבצע

לחץתקופה:באותהשאירעוהתרחשויותשתיאלו
לכי־מבפניםולחץושומרון,מיהודהליציאהמבחוץ

בוש

$TS1$לכיבוש$TS1$

$DN2$לכיבוש$DN2$שניאתשהדףבכךמתגאהנתניהועזה.רצועת

להרפתקהמיציאהנמנעהואיחד.גםהללוהלחצים
להרפתקהמיציאהונמנעוקרי,אובמהשלהמדינית
ונמנעמשלוםנמנענתניהוובנט.ליברמןשלהצבאית

ממלחמה.

צבאייםממבצעיםהזאתהכפולההזהירות

הפוליטיתהקריירהאתמאפיינתמדינייםוממהלכים

נתניהושלהכפולההזהירותאורכה.לכלנתניהושל

מדי־הסדריםשלשבכוחםשהאמינואלואתאכזבה

ניים

$TS1$מדיניים$TS1$

$DN2$מדיניים$DN2$שבכוחםשהאמינואלוואתהמציאות,אתלרפא

סברוואלואלואותה.להבריאצבאייםמהלכיםשל

שמעצבותגדולותמפעולותנתניהושלשההימנעות

האידאולוגיהעלויתורמהווההמציאות,אתמחדש

הישרדות
נתניה!שלבנימיןהאוטוביוגרפיה

ההשפעהמקורותאתמציגה

שלאחדהעולםותפיסת

בתולדותהבולטיםהמנהיגים

להתמקדבחירתוישראל.מדינת
ובצעדיםשלובאידאולוגיה

מאבקופניעללמימושה,שנקט
,הופכתרכילותופיסותהמשפטי

חשובהיסטורילמסמךהספראת

גודמן//מיכה

שהזהירותלכךמודעיםהיותמידלאמבקריושלו.

שלו,האמונותשלהקרבהאיננהנתניהושלהכפולה
שלהן.מלאמימושאלא

תיווךפעריללא
שלובאוטוביוגרפיהנתניהו?שלהאמונותמהן

ניסהושהואאותו,שמדריךהחזוןאתנתניהומשרטט

וכ־אוצרכשרשימששבהןהרבותבשניםאותולממש

ראש

$TS1$וכראש$TS1$

$DN2$וכראש$DN2$ערובהאףהעמיםבתולדות"איןישראל:ממשלת

לתפיסתו,נתניהו.מצהירמדינה",שלימיםלאריכות
ממשית.אפשרותבגדרהםוהשמדתההמדינהחורבן

גודמןמיכה
"ביבי:על

חיי"סיפור
23־18עמ׳

אתמבטיחיםאינםנעליםשערכיםנתניהוקובעעוד

אותךיציללאמוסריעם"היותךאומה:שלהישרדותה
וטבח".מכיבוש

העםשלקיומולהמשךהיחידההערובהלשיטתו,

בעלתלמדינהישראלמדינתשלהפיכתההיאהיהודי
לבנייתנתניהונוסחתוזוהיחריגות.ועוצמותיכולות

שלבנייהתאפשרכלכליתהצלחהישראלית:עוצמה

לעוצמהכלכליתעוצמהביןומיזוגצבאיות,יכולות
נתניהו,פיעלמדינית.עוצמהגםבתורויצמיחצבאית
אתיבטיחויחד,כרוכותכשהןהללוהעוצמותשלוש

ישראל.מדינתשלהישרדותה

הע־תנועתשלהערכיםעלשגדלואנשיםבעבור

בודה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$חזוןזהושני,מצדקוק,הרבשלאואחד,מצד

תנועתשלהאידאולוגיםעבורלמעשה,דהוי."חלבי",

אתלכנותאפילוקשההדתית,הציונותשלאוהעבודה

ברלפיעל"חזון".במילהנתניהושלעולמותפיסת

לכונןנשגבת:תכליתישישראללמדינתכצנלסון,
פיעללגויים.אורשתהיהסוציאליסטיתמופתחברת

להחיותנשגבת:תכליתישישראללמדינתקוק,הרב

לגאולתהדרךאתולסלולהנבואיתהרוחאתמחדש

האנושות.

מדי־נתניהו?לפיישראלמדינתשלהתכליתומה

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$.זוהיתכליתה.הואהמדינהשלקיומהעצםישראל

המילה.שלביותרהמילוליבמובןשמרניתמחשבה

נתניהושלהכפולההזהירותהשאר,ביןנובעת,ממנה

שהגלותלאחרממלחמה.וזהירותמשלוםזהירות

מט־מוגמרת,לעובדההפכהישראלומדינתהסתיימה

רתו

$TS1$מטרתו$TS1$

$DN2$מטרתו$DN2$אתלשנותאיננהנתניהו,פיעלציוני,מנהיגשל

אותה.לשמראלאהמציאות

עמוקיםשורשיםישנתניהושלהשמרנילחזון
הני־לכלהתנגדז׳בוטינסקיזאבהציונות.בתולדות

סיונות

$TS1$הניסיונות$TS1$

$DN2$הניסיונות$DN2$הציונותנוספים.ערכיםהציונותעללהעמיס

סו־ערכיםלציונותלהדביקניסתההסוציאליסטית

ציאליסטיים;

$TS1$;סוציאליסטיים$TS1$

$DN2$;סוציאליסטיים$DN2$לציונותלהדביקניסתההדתיתהציונות

הערה




כינההזההסוגמןהניסיונותאתדתיים.ערכים

אםבמוניזם;דגלז'בוטינסקי"שעטנז".ז'בוטינסקי

אמונההואמוניזםאחד,בא־לאמונההואמונותאיזם

איננההמדינההציונות.הואהאחדוהערךאחד,בערך

הגהרעיוןהיאהמדינהגדול,רעיוןלהגשמתאמצעי

האמצעי.לאהמטרה,היאהמדינהדול.

בתיווךלנתניהוהגיעז'בוטינסקישלהמוניזם

לאורךנתניהו.בנציוןפרופסורההיסטוריוןאביו,

כיחסיםלאביובינוהיחסיםאתנתניהומתארהספר

חסידשביןכיחסיםאפילואולילמורה,תלמידשבין

אביושלהאידאולוגיהאתמקבלנתניהולאדמו"ר.

כךעוררין.וללאביקורתיותללאהסתייגות,ללא

מעתלמידהיההאבנתניהוהמסירה:שרשרתנראית

מעריץתלמידהואהבןונתניהוז'בוטינסקי,שלריץ

התנועהשלהמייסדהאבז'בוטינסקי,זאבביןאביו.של

המגשיםהמנהיגנתניהו,בנימיןוביןהרוויזיוניסטית,

אחדאדםשלתיווךפעריישתנועה,אותהשלהנוכחי

בלבד.

בצלאלביןחד־פעמי.גםובימינונדיר,מצבזהו

ארבעהלפחותישקוק,הרבוביןלדוגמה,סמוטריץ',

תלמידיוהםסמוטריץ'שלרבותיומתווכות:דמויות

הראי"השלותלמידובנושהיהקוק,יהודהצביהרבשל

מפלגתשלהנוכחיתהמנהיגהמיכאלי,מרבביןקוק.

מנהיגתגלאון,זהבהביןאובן־גוריון,לדודהעבודה,

חוליותישחזן,ליעקבמפ"ם,שלהנוכחיהגלגול

לז'בוטינסקינתניהוביןאבליותר.הרבהרבותתיווך

אדםאחד,אדםשלתיווךפערישיר,כמעטערוץיש

המגשים.למנהיגהמייסדהמנהיגביןשחיבר

לבנוהמסורתאתהעבירלאהאבנתניהואבל

אתלבנומסררקלאהאבנתניהוניטרלית.בצורה

עיצבאותה,פירשגםהואז'בוטינסקישלהמורשת

נתניהו,בנציוןשלמשנתופיעלאותה.והרחיבאותה

איננוישראלעםמובטח.איננוהיהודיהעםשלקיומו

במתמעלולהיעלםלהיכחדיכולוהואהנצח","עם

בנימיןמבטאהשמש"תחת"מקוםבספרוההיסטוריה.

העםהשואהשלאחרקובעכשהואאביו,רוחאתנתניהו

מלחמת"בתוםולהיעלם:להיכחדהיהעלולהיהודי

היהודישהעםוכללכללברורהיהלאהשנייההעולם

עלנואשמאבקשלשנהאלפיםארבעתאחריישרוד...

ההיסלכוחותלהיכנעעלולהיההשמש,תחתמקומו

לעמיםקרהזההקיום.מבמתבהדרגהולהיעלםטוריה

לנו".גםקרהכמעטוזהרבים,

שבבמצבנמצאהיהודיהעםובנו,האבפיעל

הגרכדוגמתאחרים,רביםעמיםשלוכדרכםרירי,

היהודיהעםגםוהשומרים,האכדיםוהיבוסים,גשים

שלההיסטוריתחשיבותהנעוצהכאןלהיעלם.יכול

המכשיר"היאנתניהו,קובעישראל","מדינתהמדינה.

היהודית".ההישרדותלהבטחתהיחידהמעשי

הנולדאתהרואה
לייעודהעםשלההישרדותלהפיכתהרקעזהו

שלהקיוםכמהעדלעומקשמביןמירקהמדינה.של

מאליה,מובנתאינהוהמשכיותושברירי,היהודיהעם

לאאבלנתניהו.משפחתשלהחזוןעםלהזדהותיכול

נתניהו,בנציוןמשנתלפילמעשה,זאת.מביניםכולם

שלמודעותחוסרהואהיהודיהעםשלהקדמוןהחטא

העת.כללפתחםשאורבהקיומילאיוםהיהודים

עללהגןהיאחייצורכלשלהעליונההתכלית

עצמי.לשימוראינסטינקטישאורגניזםולכלעצמו,

שלמוקדםלזיהויחדיםחושיםמפתחיםחייםבעלי

שאלומרנהגנתניהובנציוןמהם;והימלטותאיומים

בו,להכותשהולכתידרבהבמהירותמזההחרקפילו

ובטבעייםחושיםאלוממנה.להימלטמנסהוהוא

לעגםאלאבריאים,לאורגניזמיםרקלאשישריאים

קבעבריא,עםלאהואהיהודיהעםאבלבריאים.מים

התנוונו.שלנוהמדינייםהחושיםנתניהו.בנציון

אברביצחקדוןשלדמותואתחקרנתניהובנציון

בוראהאךכתיבתו,ואתהגותואתמאודוהעריךנאל

העידוהסימניםשכלשאףמשוםמדוע?כושל.מנהיג

זיההלאהואספרד,ליהודיומתקרבהולךאסוןעל

האנטי־הואאברבנאלואםמפניו.התריעולאאותו

לנתניהוובכן,נתניהו?בנציוןשלהגיבורמיהוגיבור,

ז'בוטינסקי.וזאבהרצלתיאודורגיבורים:שניהיוהאב

המתקרב.האסוןאתלזהותידעוהםלאברבנאל,בניגוד

ניבאהשנייה,העולםמלחמתלפנישניםעשרות

יותרמאוחרחורבן.בפניעומדתאירופהשיהדותהרצל

ותאדישקהלמולונאםבאירופהז'בוטינסקיהסתובב

והטיחשברירית,המציאותכמהעדהביןשלאמים

אתכםמזהיר"אניונבואיות:מפורשותמיליםבפניהם

רואיםאינכםמתקרבת...שהקטסטרופההפוגה,בלא

ההשמדה".אשאתלפלוטתכףשיתחילהגעשהראת

מאודוייחודימענייןמידהקנהפיתחנתניהובנציון

עדבשאלהנמדדהגיבורהיסטוריות.דמויותלשיפוט

הקטסטעללהצביעויכולהנולדאתרואההואכמה

ההיסטוריההזה,המידהקנהלפילפינה.שמעבררופה

שכשלו.בגיבוריםמלאההיהודית

ציוניתכתיבהשלהבולטיםהמאפייניםאחד

הוגיםביןמוסכםהגלותית;האישיותעלביקורתהוא

והמחפגם,ישהגלותיהיהודישלשבאישיותציונים

כצנלפיעלהפגם.מהוהשאלהעלהיאביניהםלוקת

שלו;הפרודוקטיביותאתבגלותאיבדהיהודיהעםסון,

עלשלו;הממלכתיותאתאיבדהואבן־גוריון,פיעל

פיעללטבע;שלוהקשראתאיבדהואגורדוןא"דפי

ואילוהנבואה;לרוחשלוהזיקהאתאיבדהואקוק,הרב

האינסטינקטאובדןהיאגלותיותנתניהו,בנציוןלפי

קיומית.סכנהשמזהה

השפיעהזההרעיוןהאב,שלהרעיונותכלמבין

גםנתניהו,לבנציוןבדומההבן.שלדרכועלבמיוחד

שלקטנותםאוגדלותםאתושופטבוחןנתניהובנימין

מסוגלותהןהאםלשאלהבהתאםהיסטוריותדמויות

מקומידהקנהזהושוב,קטסטרופות.ולחזותלזהות

היסטורית.דמותשלגדולתהלמדידתמאודוחריגרי

לשאלהבהתאםמנהיגמודדיםלאנתניהובמשפחת

מנע.הואמהלשאלהבהתאםאלאבנה,הואמה

קנהשזהומשוםמאוד,חשובהנקודהזוהילענייננו

שלוהקריירהאתנתניהומודדשבאמצעותוהמידה

מסכםהואשבהשלו,האוטוביוגרפיהלאורךעצמו.

חזההואושובשובכיצדמתארהואופועלו,חייואת

שזיהההאישהואלגביהם.והתריעמתקרביםאסונות

ב־5002שצפהאוסלו,שבהסכמיהסכנותאתב־3991

הסכ־את1102שחזהמעזה,שביציאההסכנותאת

נתלכול,מעלוכמובן,הערבי,העמיםשבאביבנות

שלהגדולההסכנהעלהעולםבפנישמתריעהואניהו

הקלקול,אתזיהההאבהנרטיב:הנהגרעינית.איראן

התיקון.הואעצמוהבן

נאיבייםאךגאונים
מתחילהאיננההמסירהשרשרתנתניהו,לשיטת

הממשיךהואז'בוטינסקיבהרצל.אלאבז'בוטינסקי

וביביז'בוטינסקי,שלהממשיךהואבנציוןהרצל,של

בכךישהזאת.המפוארתהמסורתשלהמגשיםהוא

אתחזההואהנולד.אתראהאכןהרצלהאמת;מןהרבה

הואשהפתרוןוהביןאירופה,ליהודישמתקרבהחורבן

המשךאתותבטיחהחורבןאתשתמנעמדינההקמת

נוסף;צדהיהלהרצלאבלהיהודי.העםשלהקיום

הרצלעצמה.בפניתכליתאיננהשהמדינהסברהרצל

שגדוליםערכיםלמימושאמצעיהיאשהמדינהכתב

מהיותתחדללאהציונותכיאניחושב"ובאמתממנה:

כיישראל.ארץארצנו,אתשנשיגלאחרגםאידיאל,

השאיפהרקלאישאותה,מביןשאניכפיבציונות,

האומלל,עמנובעדבמשפטבטוחהארץכברתלרכוש

ורוחנית."מוסריתלהשתלמותהשאיפהגםאםכי

חיברהואב־6881הרצל:כתבציונייםספריםשני

"אלט־אתפרסםהוא2091ובהיהודים","מדינתאת

מדינתובחזונם.באופייםשוניםספריםאלונוילנד".

הואאלטנוילנדואילופעולה,תוכניתהואהיהודים

האנטישמיות,עומדתהראשוןהספרבלבאוטופיה.

היהודיםמדינתוחד:פשוטהואהרצלשמציגוהרעיון

אלטנוילנד,בספרואךהיהודים.לשנאתפתרוןהיא

היהודיםשלהבעיותאינןתפתורשהציונותהבעיות

הרצלובכן,כיצד?כולה.האנושותשלהבעיותאלא

החדשמדינתתהיההיהודיםשיקימושהמדינהחוזה

ופוליטיטכנולוגיידעהיהודיםייצרובמדינתםנות.

ובעיותיה.תחלואיהאתלפתורהאנושותלכללשיסייע

הצדדיםשניהםהרצלשלהציונייםהספריםשני

העוהיהודים""מדינתפיעלהרצל.שלהציונותשל

מדינדרשתולכןליהודים,ועויןמסוכןמקוםהואלם

זאת,לעומתב"אלטנוילנד",ממנו;להימלטכדינה

להימלטליהודיםלאפשראיננההמדינהשלהתכלית

ולהעולםמוללעמודאלאממנו,ולהסתתרמהעולם

אותו.רפא

מדישלציונותהיאנתניהובנציוןשלהציונות

המדישלהתכליתאלטנוילנד.שללאהיהודים,נת

הרצל.חציאותו.לתקןלאמהעולם,להתגונןהיאנה

הבן,שלבציונותלבן:האבשביןההפרשמופיעוכאן

אלשלאצבעטביעותישדווקאנתניהו,בנימיןשל

היאישראלמדינתהרצל,שלבאוטופיהכמוטנוילנד.

וכמווביזמות,בחדשנותמלאהסטארטאפ,אומתאכן

מדינתשלהטכנולוגיתהעוצמההרצל,שלבאוטופיה

העולם.עבורלהשראהלמודלאותההופכתישראל

חשבהרצללהרצל:נתניהוביןעמוקהבדלישאבל

לפיואילוהציונות,שלהתכליתהואהעולםשתיקון

אמצעיהואבעולםישראלשלהמיוחדהמעמדנתניהו,

פיעלהציונות.שלוהישרדותהקיומההמשךלהבטחת

ואילואלטנוילנד,בשירותהיאהיהודיםמדינתהרצל,

נועדהאלטנוילנדלדידו,היוצרות.אתהפךנתניהו

היהודים.מדינתאתלהבטיח

המסורתשלפסיבייורשלאהואנתניהובנימין

משלו.קומהלההוסיףהואהמשפחתית;הרעיונית

רמילָהאביןסינתזההיאנתניהושלהאידאולוגיה

לעםהאמריקאי.הקפיטליזםוביןז'בוטינסקישלזם

הכישרונותהןשלוהמעלותוחסרונות.מעלותהיהודי

לשגשוג.נועדולכןמוכשר,עםהואהיהודיהעםשלו;

עםהואהיהודיהעםשלו;הנאיביותהןשלוהחסרונות

הואנתניהושלהחזוןקיומית.בסכנהמצויולכןתמים,

החסרונותעללפצותהיהודיהעםשללמעלותלאפשר

שלו.

לפרוץהיהודיהעםשלמהכישרונותשמונעמה

ריכוזימשקעודפת,בירוקרטיהאלוולשגשגהחוצה

הפרטתמיסים,הפחתתידיעללכן,כבדים.ומיסים

העםשלהגניוסבירוקרטיים,חסמיםוהסרתחברות

וכלכועוצמתית.צומחתכלכלהוייצרישתחררהיהודי

אחרות:במיליםחזק.צבאשלבנייתומאפשרתחזקהלה

הבעיההיוםהואנתניהושלהניצחוןפרדוקסלית,

אתאימצויריביושבהבמציאותשלו.הגדולה

להיבדללנתניהוקשהנלחם,שלמענםהרעיונות

מדיניותועללאדמותו,עלהיאהמחלוקתלכןמהם.

הערה




והכי־היהודיהכישרוןאתתשחררחופשיתכלכלה

שרון

$TS1$והכישרון$TS1$

$DN2$והכישרון$DN2$הנאיביותעלשתפצההעוצמהאתייצרהיהודי

לאלרמיזם.המענההואהקפיטליזםהיהודית.

מתגאהשבהםהיסודותשניאלוספרולאורךואכן,

כולם,לפנילזהותידעשאותןבסכנותגאההואנתניהו:
עבורוהוביליזםשאותןהכלכליותברפורמותגאהוהוא

שו־לאישראלבמדינתנתניהו,פרדיגמתפיעלכולם.

רדים

$TS1$שורדים$TS1$

$DN2$שורדים$DN2$ההיפוךלשרוד.כדילשגשגצריךלשגשג,כדי
שלקיומוהיהודי.הקיומיהמצבשלתוצאההואהזה

וש־גאונותלגייסצריךולכןשברירי,הואהיהודיהעם

גשוג

$TS1$ושגשוג$TS1$

$DN2$ושגשוג$DN2$היהודיהעםרקהאדמה.פנימעללהיעלםלאכדי

בנורמליות.לזכותכדיגאונותלהפגיןצריך

המחליףזהות
מתוךשצומחהפוליטיהמנהיגלהיותהיהאמוריוני

אתשמביאההדמותלהיותנועדהואנתניהו.משפחת

לפחותכךהלאומית.בזירהלהתממשותהאבשלההגות

פיעלנתניהו.עלשנכתבובביוגרפיותלטעוןמקובל

ברירתהואיוני.שלהמחליףהואביביהמקובל,הנרטיב

אחריההנהגהתפקידאתעצמועלשלקחמיהמחדל,

במערכה.נפלוהנערץהבכורשהבן

הנרטיבאתספרותיבתחכוםנתניהומנטרלבספרו

בני־שבהמסעירהבסצנהנפתחהספרהזה.השגור

מין

$TS1$בנימין$TS1$

$DN2$בנימין$DN2$,אהודשלובפיקודונוספיםלוחמיםלצדנתניהו

המח־אתמחסליםסבנה,מטוסעלמשתלטיםברק,

בלים

$TS1$המחבלים$TS1$

$DN2$המחבלים$DN2$לפנירגעיםכמההערובה.בניאתומשחררים

להחליףממנוומבקשלביבייוניניגשהמבצעתחילת
יונישבההיחידההפעםלאזוהמבצע.במהלךאותו

מפקדיאירי,עוזיכאשראותו.להחליףמביבימבקש
עלקציניםלקורסלצאתלביבימציעמטכ"ל,סיירת
אתשוקלביביצוות,ומפקדכקציןליחידהלחזורמנת

במה־הבכור.אחיובפנישלוהדילמהאתומציגדרכו

לך
$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$לו"תגידמשונה:הצעהיונימציעביניהםהשיחה

יוניוכךמתקבלת,יונישלההצעהבמקומך".שאלך

שהכניסהואביבי,הקטן,האחמטכ"ל.לסיירתנכנס

בסוףיצאכידוע,ביבי,יוני.הגדול,האחאתליחידה

אתשהביאהתהליךאבלביחידה,ונשארקציניםלקורס

מביבימבקשיונישבוברגעהתחילמטכ"ללסיירתיוני

איתו.להתחלף

אחיואתהעריץכמהנתניהומתארהספרלאורך

כיצדמתארהואשבהםרגעיםשניישנםאבליוני,

לבתיונישלבמכתבהדדית.הייתהביניהםההערצה

האדםשהוא"חושבניהצעיר:אחיועלכותבהואזוגו

שלקרובחברבעולם".אחראדםמכליותראוהבשאני

הבכוראחיועםלושהייתהשיחהעללנתניהוסיפריוני

הצעיראחיועלדיבריוניהזאתבשיחה.1968בשנת

בהערצההרבהעליךדיבר"הואנבואי:כמעטבאופן

לאחיואחמצדכזואהבהראיתילאמעולםובאהבה.

שנועדצחקוקופלטפעמים,מספראמריוניהצעיר...

לאהואממשלה.ראשתהיהשאתהדבריו,אתלהדגיש

הסבר".ביקשתילאואניזאתהסביר

המציאותבספרו,נתניהושבונההנרטיבפיעל

לאהואביביאותה.לדמייןהורגלנושבומהאופןהפוכה

ניסהפעםשמדיזההיהיונידווקאיוני;שלהתחליף

זההמדינהלהובלתניגשוכשביביביבי.אתלהחליף

חלומומימושהיהזהלהפךאלאיוני,במקוםהיהלא

יוני.של

החלופיהמשולש
רכיבים:משניכללבדרךבנויותאוטוביוגרפיות

האירועיםאתבוחרהמספריחסים.ומערכותאירועים

היחסיםמערכותואתחייו,כיווןאתשיצרוהמרכזיים

הנ־אתמהםואורגדרכו,אתשעיצבוהמשמעותיות

רטיב.

$TS1$.הנרטיב$TS1$

$DN2$.הנרטיב$DN2$:כלועלהתחנותכלעלעוברחיי"סיפור"ביבי

לצדמהילדותנתניהו,שלהמשמעותייםהאירועים

ההתבגרותדרךבירושלים,הגדוליםהאינטלקטואלים

הדיפלומטיההלימודים,ביחידה,השירותבארה"ב,

מערכותמהןלשאלהמשיבגםהספרוהפוליטיקה.

דרכו.ואתאופיואתשעיצבוהמשמעותיותהיחסים

לקיומוטועניםנתניהושלבדמותומהעוסקיםרבים

פרטיארכיוןצילום:1971מנוכ"לבס"רתשירותםבעתנתניהווביבייוני

^?1

ניביאותה.לדמייןהורגלנושבהמהאופןהפונההמציאותבספרו,נתניהושנונההנרטיבפ׳על

ניגשוכשביביביבי.אתלהחליףניסהפעםשמדיזההיהיונידווקאיוני;שלהתחליףלאהוא

•ונישלחלומומימושהיהזהלהפןאלא•וניבמקוםהיהלאזההמדינה,להובלת

נת־שרהקודקודים:שלושהבעלאנושימשולששל

ניהו,

$TS1$,נתניהו$TS1$

$DN2$,נתניהו$DN2$הרווחתבכתיבהנתניהו.ובנימיןנתניהויאיר

שלהפנימיתשהדינמיקהלהניחמקובלנתניהו,על

ההתנהגותלהבנתהמפתחהיאהזההאנושיהמשולש

מציעהספרזאת,לעומתנתניהו.בנימיןשלהפוליטית

הקודקודיםששלושתחלופי,אנושימשולשלקוראים
נתניהו.ובנימיןנתניהויונינתניהו,בנציוןהם:שלו

אמנםמסבירהלאהזההמשולששלהפנימיתהדינמיקה

היאאבלנתניהו,שלהפוליטיתההתנהגותכלאת

ההכרעותואתנתניהושלהחזוןאתלהבהירמיטיבה

ממנו.שנובעותהאידיאולוגיות

הגאוןהאבביןנתניהונעהראשונותבשנותיו
הק־בעקבותבילדותומהארץגלההואהגיבור.לאח
ריירה

$TS1$הקריירה$TS1$
$DN2$הקריירה$DN2$הימיםששתמלחמתערבארצהשבאךהאב,של

בה־להשכלהחתרהואהאח;עםמחדשלהתחברכדי

נחיית

$TS1$בהנחיית$TS1$

$DN2$בהנחיית$DN2$,בהש־משמעותיצבאילשירותשאףאךהאב

ראת

$TS1$בהשראת$TS1$

$DN2$בהשראת$DN2$.צלצלכשהטלפוןנתניהושמעהאסוןעלהאח

עלהיהעדוהצעיראחיו.1976ביוליב־4בדירתו,
תקופהבאותהשחינתניהו,נהרג.יונילו:והודיעהקו

הב־אתולאימולאביולהודיעעצמועללקחבבוסטון,

שורה

$TS1$הבשורה$TS1$

$DN2$הבשורה$DN2$.שב־לאית׳קהמבוסטוןהארוכההנסיעההנוראה

צפון

$TS1$שבצפון$TS1$

$DN2$שבצפון$DN2$ארוכותשעותכ"שבעידועלמתוארתניו־יורק

הקוראיםבתודעתשותלתהזוהנסיעהייסורים".של
האחביןנמצאנתניהושובועוצמתית:כואבתתמונה

מכול.הקשותבנסיבותוהפעםהאב,ובין

כמינתניהו,שלהקיומיתהחוויהאתשינהלאהאסון

למעשה,בדרכו.אותודוחפיםאנרגטייםכוחותששני
יונישלשמותוהואבספרהדומיננטייםהמוטיביםאחד

משמ־לוונתןאותוהעציםאלאהמשולשאתשברלא

עות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$:אתלהמשיךהואחייומפעלואילךמעתהחדשה

האידאולוגיהאתולהגשיםאחד,מצדיוני,שלהמאבק

שני.מצדהאב,של

המא־אתלהמשיךהמאמץנתניהו,שלבתודעתו

בק

$TS1$המאבק$TS1$

$DN2$המאבק$DN2$המל־אתלהרחיבבמאמץביטוילידיבאיונישל

חמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$שםעלמכוןהקיםנתניהוהמדינית.לחזיתבטרור

אתהיטבקיבעובכךכנסים,והפיקספריםערךאחיו,

הטרורדרישותומוללהילחם,ישבטרוריוני:מורשת

שלהאידיאולוגיהאתלהגשיםלניסיוןלהיכנע.אסור

שלבתודעתוכולם,מעלאבלרבים,ביטוייםישהאב

ההיסטו־ההרואיותאתלשכפלהמאמץעומדנתניהו,

רית

$TS1$ההיסטורית$TS1$

$DN2$ההיסטורית$DN2$והתריעוהנולדאתשראווז׳בוטינסקי,הרצלשל

ההיסטוריבתפקידומתממשהזההמאמץהאסון.מפני

האיראנית.הסכנהמפניהעולםאתומזהירשמתריעכמי

עלהתאבלשבהםבימיםנתניהואתשהעסיקובהרהורים
"האםאחת:מרכזיתשאלהעצמואתשאלהואאביו,מות

מדינתאתלהובילשאצליחהאמיןובתמיםבאמתהוא

קיומנו?"עלהאיראניהאיוםאתלהדוףישראל

ובנציוןבגרעין,במאבקתומךהיהשיוניספקאין
העצמיתבתודעהאבלבטרור.במאבקבלהטתמךהלא

שלוהמאבקאתבספרו,מתבהרתשהיאכפינתניהו,של

ואתהבכור,אחיושלדרכוכהמשךחווההואבטרור

האידיאולוגיהכמימושחווההואבאיראןשלוהמאבק

ביןמתחואיןהתנגשותאיןפניועלהנערץ.אביושל
אבלזה.אתזהמשלימיםאפילוהםהמאבקים,שני

2011ובאוקטוברעצמה,משלאירוניהישלהיסטוריה

אתנתניהוהקדיששאליהםהגדוליםהמאבקיםשני

בזה.זההתנגשוחייו,

למ־ושחררשליטעסקתעלנתניהוחתםשבוהרגע

עלה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$היהאחד,ישראלילחיילבתמורהמחבליםמאלף

יוני,שללמורשתגבואתהפנהנתניהושבוהרגעגם
נת־הצדיקכיצדאותה.והגדירהביןעצמושהואכפי

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$נתניהוניסהימיםבאותםובכן,הזאת?ההחלטהאת

מתקנינגדישראליצבאילמבצערחבההסכמהלהשיג

המ־הגודלבסדרשמבצעידענתניהובאיראן.הגרעין

דובר

$TS1$המדובר$TS1$

$DN2$המדובר$DN2$אובמטבחוןהמדיני,הדרגהסכמתאתלקבלצריך

מערכתבכירישלשהתנגדותידעגםנתניהובקבינט.

המדיני.הדרגידיעלאישורואתתמנעלמבצעהביטחון

הערה




שדרוגהואנתניהו,פיעלהפלונטר,מןהמוצא

התנגדותםעללהתגבר"כדיהציבורי:מעמדו

לתקיפהרובולהבטיחהביטחוןמערכתראשישל

בצימעמדיאתלחזקאצטרךבהמשך,בהצבעה

הישראלי".בור

עסקתסביבלהתנהלותונתניהושלההסבר

הואכךומשונה.מסורבללהודות,יששליט,

לנבאהדהלזינוקיביאשליטשחרורנראה:

לאישוראותותשמשלנתניהוהאהדהתניהו,

במיליםהמדיני.הדרגידיעלהצבאיהמבצע

הטרור,עםלהתפשרמוכןהיהנתניהואחרות:

הזה,הנרטיבפיעלהגרעין.אתלסכלמנתעל

תוךאלהמשולשקרס1102באוקטובראחדברגע

העמיחד־פעמיותהיסטוריותכשנסיבותעצמו.

נתניהובחראביו,לביןאחיוביןנתניהואתדו

באביו.

כאנטיתזהאובמה
ומחלוקות,שסעיםהרבההיוהציוניתבתנועה

נתשלהנרטיבפיעלמכולם,החשובהקרעאבל

וגםלקפיטליסטים,סוציאליסטיםביןאיננוניהו,

לחילודתייםביןאולליברליםשמרניםביןלא

למפוכחים.נאיבייםביןהואהאמיתיהקרענים.

עלמסתכלנתניהושכאשרלגלותמפתיע

הואורחבה,היסטוריתמפרספקטיבההמציאות

שפוהידועותלמחלוקותמתייחסאיננוכמעט

המחלוקתכמוישראל,אתאלהבימיםצעות

אולמשל,העליון,המשפטביתשלסמכותועל

השלישראלהראשונהישראלביןההתנגשות

ההתנבספר.מופיעותאינןכמעטאלהכלנייה.

ביןהיאנתניהו,פיעלהאמיתית,הרעיוניתגשות

המאתוכואבתמפוכחתבצורהשמביניםאלו

שמונעתעצמיתבהונאהששוגיםאלווביןציאות,

העת.כלהרוחשתהסכנהאתלראותמהם

הציונית:ההיסטוריהאתנתניהומביןכך

העולםמלחמתלפניהשמאלשלהקדוםהחטא

המתקרבהאסוןאתחזהשלאבכךהואהשנייה

השמאלשלהקדוםהחטאאותו;למנועפעלולא

האסוןאתחזהשלאבכךהואהמדינההקמתאחרי

אותו.למנועפעלולאפלסטיניתמדינהשל

המאתמארגןנתניהושבוהאופןזאת,עם

בתוךאידאולוגיקרעלשרטטעליומקשהציאות

שבנקודתמשוםזאתהנוכחית.הישראליתהחברה

בתחומיםהקרעהזה,הספציפיובענייןהזוהזמן

הקשורבכלוהתפוגג.התאחהכמעטהמדיניים

הישראליםרובחיים,אנחנושבוהעולםלהבנת

העובדהאתהפנימוהישראליםמרביתמסכימים.

ושבסוגיותליהודיםידידותימקוםאיננושהעולם

עצעלורקאךלסמוךעלינולאומיביטחוןשל

מדינהלהקמתמתנגדיםהישראליםמרביתמנו;

כולםוכמובןושומרון;ביהודהחמושהפלסטינית

במיליםגרעינית.איראןלמניעתחותריםיחד

אימוץהיאהחדשההישראליתההסכמהאחרות:

נתניהו.משפחתשלהנרטיבשלבפועל

שעמדיניים,שאינםחשובים,נושאיםיש

אבלישראלית,מחלוקתלהתנהלעשויהליהם

דווקאלשוליים.נדחקיםהםנתניהושלבספרו

מכליותרהעםאתפילגשבעברהמדיני,בנושא

לקונצהפכונתניהושלתפיסותיואחר,נושא

נזוס.

התועלבקרבנתניהובנימיןשלהניצחון

בקרבאביושלהניצחוןהואהציבורית,דעה

פרדוקסלית,זאת,עםהרעיונית.המערכהעל

הגדולההבעיההיוםהואנתניהושלהניצחון

הראתאימצויריביושבהבמציאותשלו.

להיבדללנתניהוקשהנלחם,שלמענםעיונות

בישראלשרווחתהסמויהההסכמהמהם.

הערה




לע"מאוחיון,אביצילום:שחרורוביוםשליטגלעדעםנתניהו

לחיילבתמורהמחבליםמאלףלמעלהושחורשליםעסקתעלנתניהוחתםשבוהרגע

מובןהיהנתניהויוני.למורשתגבואתהפנההואשבוהרגעגםהיהאחד,•שואלי

חר־פעמיותהיסטוריותבשנסימתהגרעין.אתלסבלמנתעלהסוורעםלהתפשר

באביונתניהובחרלאביו,אחיוביןאותוהעמידו

בש־שאיןבכךמשתקפתהמדיניים,הליבהבנושאי

מאל

$TS1$בשמאל$TS1$

$DN2$בשמאל$DN2$לנתניהו.כבד־משקלאידאולוגייריבהישראלי

מוכ־ראויים,פוליטייםיריביםמולוניצביםאמנם

שרים

$TS1$מוכשרים$TS1$

$DN2$מוכשרים$DN2$,מהמר־דווקאמגיעיםאלואבלואפקטיביים

כז

$TS1$מהמרכז$TS1$

$DN2$מהמרכז$DN2$,דומותמדיניותבעמדותמחזיקיםוהםהפוליטי

דמותשללהיעדרהמובהקסימןנתניהו.שללאלו

המקוםהואלנתניהו,אידאולוגיתאנטיתזהכזו,
אובמה.ברקבספרשתופס

נתניהו:כותבאובמהמולשלוההתמודדותעל

אובמהיותר".קשהאתגרבפניעמדתילא"מעולם

עולםבתפיסתשאוחזתומוכשרת,חכמהכדמותמתואר
פחותהרבההעולםאובמה,פיעלואביו.מנתניהוהפוכה

שב־הטובים"המלאכיםאלפנייהידיועלועוין,מסוכן

נפש

$TS1$שבנפש$TS1$

$DN2$שבנפש$DN2$,"והוגנתצודקתמציאותלעצבאפשרהאנושית

כאמור,בכוח.איוםללאואףכוחהפעלתללאיותר,
הישרא־בחברהכךכלרביםבעברשאפיינההנאיביות

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$.דמותמולולהציבמבקשכשנתניהולכןהתפוגגה

גדוליםחלקיםפעםשאפיינההנאיביותאתשמייצגת

שאיננהבדמותלבחורנאלץהואהישראלית,בחברה

ישראלית.

אתלראותבחייו,עודזכה,עצמונתניהובנציון

האחרון,נאומומתוךדבריםמציגהספרהזאת.התפנית
מורשתבמרכזהמאההולדתויוםבמסיבתנשאשאותו

כדרכוהתייחסהאבנתניהושבירושלים.בגיןמנחם

היהודי",העםבהשמדתוהולכיםהגובריםל"איומים
נפש"כוחותצריכיםמולםלהתייצבשכדיקבעוכהרגלו

קבעהואכהרגלו,ושלאכדרכושלאאז,אבלכבירים".

נפשכוחותבושישלעולםכיוםמגלהישראלש"עם

כאלה".

דרמטיתתפניתמהווההזאתאופייניתהלאהקביעה

לה־היהחייומפעלנתניהו.בנציוןשלהמציאותבהבנת

צביע

$TS1$להצביע$TS1$

$DN2$להצביע$DN2$הנפשבכוחותמצוידאיננוהיהודישהעםכךעל

מתבונןהואחייובסוףאךקיומו,עללהגןכדיהנדרשים
כוחותאתרכשהשהיאומזהההישראליתבחברהמחדש

להיותבסכנה...בעיןעין"להביטלהשמאפשריםהנפש

נראיםההצלחהשסיכוייברגעלמערכהלהיכנסנכונים

הבאות:במיליםנתניהובנציוןסיכםדבריואתסבירים".

שעמנומסויגת,בלתיאמונהאמונתי,כלולה"ובזה

זואמונהובהבעתקיומו.עלהמאיימתהסכנהאתיהדוף

דברי".אתמסייםאני

היס־שלמפיושיוצאותאופטימיותמיליםאלו

טוריון

$TS1$היסטוריון$TS1$

$DN2$היסטוריון$DN2$.הגאון,האידאולוגנתניהו,בנציוןפסימי

בתו־שהתרחשההגדולהבתפניתחייובסוףהבחין

דעה

$TS1$בתודעה$TS1$

$DN2$בתודעה$DN2$,עלנוצרהרבהשבמידהתפניתהישראלית
ממשיכו.בנוידי

קדושהלאחשדנות,
הואבספרביותרהחשובהחלקמזומנות,לעיתים

השאר,ביןמתאר,הספרבו.נמצאשלאהחלקדווקא
יש־מדינתושלהציוניתהתנועהשלסיפורםאת

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$לקבו־מקוםאיןנתניהולנושמגישבסיפור
צת

$TS1$לקבוצת$TS1$
$DN2$לקבוצת$DN2$,המפעליםשארולכלעין־חרודלקיבוץדגניה
גםאיןוהשלישית.השנייההעלייהשלהגדולים

החלוציםוקדומים.עפרהכפר־עציון,להקמתמקום

נעד־אמוניםגוששלוהחלוציםהעבודהתנועתשל

רים

$TS1$נעדרים$TS1$

$DN2$נעדרים$DN2$הציונותמקרי.לאזהנתניהו.שמספרמהסיפור

ודיפלומטי,מדיניהישגהיאנתניהומשפחתפיעל
אבותנתניהומשפחתעבורומעשי.התיישבותילא

גוררון,לאוז׳בוטינסקי,נורדאוהרצל,הםהציונות

קוק.והרבכצנלסון

עםשלההצלהתנועתהיאהציונותנתניהו,פיעל

יש־ארץשללגאולהפעולהשהיאלפניהרבהישראל

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$אמפ־נתניהומביעבספרהכניםהגילוייםבאחד

תיה

$TS1$אמפתיה$TS1$

$DN2$אמפתיה$DN2$חישאילואמנםמעריךנתניהואוגנדה.לתוכנית

עםמזדההאבלבה,תומךהיהלאהואהרצלשלבזמנו

והצלתהיהודי,העםאתלהצילנועדהאוגנדההדילמה.

הציונות.שלבלעדיתהכמעטהתכליתהיאהיהודיהעם

משתקפתאוגנדהתוכניתכלפינתניהושמגלהההבנה

גמישותמגלההואשבהםהמקומותבכלהספרלאורך

טריטוריאליים.בהקשריםזהירה

ממשלה,כראשכיהןשבהןהשניםלאורךכידוע,
לפשרותשלולמוכנותבאשראחתלאנתניהוהתבטא

שומעיוקהלושומרון.ביהודהמוגבלותטריטוריאליות

בעור־שמקורןבהתבטאויותמדוברהאםתכופותתהה

מה

$TS1$בעורמה$TS1$

$DN2$בעורמה$DN2$לכך.מתכווןבאמתשהואאונתניהו,שלהמדינית
משמשעצמונתניהושבוהאוטוביוגרפי,בספרוובכן,

ומזדההשבהואשלו,המורשתשלהמוסמךכפרשן

מח־אינושנתניהומתבררהללו.ההתבטאויותכלעם

זיק

$TS1$מחזיק$TS1$

$DN2$מחזיק$DN2$בקעתשבהםבתנאיםשעל"."אףבאידאולוגיית

שלהפעולהוחופשישראליות,בידייםתישארהירדן

טרי־לפשרותמוכןנתניהוכולו,בשטחיישמרצה"ל

טוריאליות.

$TS1$.טריטוריאליות$TS1$

$DN2$.טריטוריאליות$DN2$

הציונות:שלמאודספציפיבזרםחוליההואנתניהו

גאולתשללציונותבניגודהעם,הצלתשלציונות

ישראל,עםעלבהגנההואנתניהושלהלהטהאדמה.
נתניהושלהימניותישראל.ארץבקדושתבדבקותלא

הלאומיתהתנועהכלפיבחשדנותבעיקרמשתקפת

תנועתכלפיעמוקהרגשיתבזיקהולאהפלסטינית,

ימניותלאחשדנות,שלימניותהיהודית.ההתיישבות

קדושה.של
הסנטימנטיםשנינדיר.בשילובמדוברלכאורה

חש־בעליאנשיםחבילה:באותהלרובמופיעיםהללו

דנות

$TS1$חשדנות$TS1$

$DN2$חשדנות$DN2$לייחסנוטיםלישראל,שמחוץהעולםכלפיגדולה

קדושהמייחסיםשאינםואנשיםישראל,לאדמתקדושה
כלפינאיבייםלהיותכללבדרךנוטיםישראל,לאדמת

והאב,הבןנתניהו,אצלואילולישראל.שמחוץהעולם

מי־שאיננובמיאמוןאיןוגםישראל,בארץקדושהאין

שראל.

$TS1$.מישראל$TS1$

$DN2$.מישראל$DN2$באשרהןומפוכחת,קרהרציונלית,עמדהזוהי

טובאינוהאדםהאדמה.לטבעבאשרוהןהאדםלטבע

ההנחותשתיואלובמהותה,קדושהאינהוהארץבמהותו

האומה.אתלהנהיגיששלאורן

בכפי־דרותאינןהללוההנחותששתיואףזאת,עם

פה

$TS1$בכפיפה$TS1$

$DN2$בכפיפה$DN2$אתמבטאותהןהעמוק,ובשמאלהעמוקבימיןאחת

מרביתשלמספיקמדוברתוהלאהרווחתהאינטואיציה

יש־לארץמגיעכשזהמרוסנתפרגמטיותהישראלים:

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$ישראל.לביטחוןמגיעכשזהמרוסנתלאוחשדנות

נפולדיוקן
נת־לעצמושעיצבהדיוקןביןגדולפעריש

הערה




בתקשורתבהתבטאויותיוהאחרונות,בשניםניהו
שהואהעצמיהדיוקןוביןהחברתיות,וברשתות

החברתיותהרשתותשלנתניהובספרו.מעצב

וקורבנות.קיפוחנרדפות,שלתחושהבלהטמשדר
מצומ־הללוהמוטיביםשלו,באוטוביוגרפיהאבל

צמים

$TS1$מצומצמים$TS1$

$DN2$מצומצמים$DN2$.מעיןשמשמשפרקבספרישאמנםמאוד
אישוםוכתבשלוהמשפטיתהזכאותעלהגנהכתב

לאאחד,פרקזהואךאותו,שתובעתהמערכתנגד

ארוך.ומאודעשירמאודספרבתוךשנבלעארוך,
נת־שלוהתבטאויותיומהופעותיולרבותבניגוד

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$מא־אתלתארממעטהספרהאחרונות,בשנים

בקיו

$TS1$מאבקיו$TS1$

$DN2$מאבקיו$DN2$בישראל,מגזריםונגדישראלייםמוסדותנגד
ונגדישראלשלאויביהנגדבמאבקיוומתמקד

ישראל.שלמבקריה

שהואהמקוםאתלכווץנתניהושלהבחירה

המ־אתולהרחיבהאישיהמשפטילמאבקומעניק

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$בחירההיאשלו,לאידאולוגיהנותןשהוא

שמשאירהיסטוריתתודעהבעלאדםשלחשובה

לע"מצילום:ז׳בוטינסק׳זאב

מרב,ביןקוקלרבסמוטייץ׳בצלאלבין

גלאוןזהבהביןאובן־גוריוןלדודמיכאל?
ביןאבלרבות.תיווךתוליותישחזן,ליעקב

ישיר,כמעטערוץישלז׳בוטינסק׳נתניהו

ביןשחיבראביו,אחד,אדםשלתיווךפער
המגשיםלמנהיגהמייסדהמנהיג

אתשמציגמסמךחשוב,מסמךהישראליתלחברה

הפוליטייםהמנהיגיםאחדשלהעצמיתהתודעה

בתולדותיה.המשפיעים

איןנתניהו.שללפרדוקסמובילותהדרכיםכל

כמובמחלוקתשנויהדמותהישראליתבפוליטיקה

סולדיםמתנגדיואותו,מעריציםאוהביונתניהו.

תומךשלאמיכלאתלשנואנוטיםאוהביוממנו.

נוטיםמעריציו,שלהראיתמונתשהםומתנגדיו,בו,

הטר־הפערמופיעכאןבו.שתומךמיכלאתלשנוא

גי

$TS1$הטרגי$TS1$

$DN2$הטרגי$DN2$נתניהו.שללאידאולוגיהנתניהושלהדמותשבין

ואחת,העשריםהמאהשלהשלישיהעשורבתחילת
פוצעתמחלוקתשלהיסודהיאנתניהושלהדמות

בסיםהיאנתניהושלהאידאולוגיהואילוומשתקת,

ונסתרת.רחבהלהסכמה

הערה



