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רהבוהצהרותבדיונייםסרטוניםבאותם

אינסופיות.

אתלהחזירכדילשלטוןחזרלאנתניהו
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והראההאו"םבבימתשניצבמאזהאיראני.

בדרכההמפורסםהאדוםהקועםבריסטולים
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מכונו.על
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עלאייכנראיתמראצלקראתיממש.אלה
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שתיים־עודלקייםשצריךנניחשעתיים.
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ובשישיבערבפגישותלקייםבצהריים,

השבת?כניסתלפניארצהולחזורבבוקר

אתקחווויקאנד.רוציםמזה.תשכחו

הענקית,בפמליהתכפילולסוויטה,המחיר

ראששלבלוגיסטיקההמאבטחים,בעשרות

מהותקבלושלם,סופ"שזרהבבירהממשלה

שקיבלנו.
האופוזיציה,יו"רלפיד,יאירטסמזמןלא

למרותחשבונו.עלבפריז.לסופ"שרעייתועם

מהציבוררותחיםשלקיתונותחטףהואזאת,

עזבוהתנערו,השפילו,גידפו,קיללו,שלו.
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הערה




אתמול.לפריז,בדרךורעייתונתניהו

חשבוננועלשבועסוףחופשת
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פארי.כלאםרחבה.הסכמהשתושגעכשיו,

נושם.שהואכמומשקרהזההאיש

עללדהורלויןיריבממשיךבעברית,
אותולעקוףמנסהרוטמןשמחההבולדוזר,
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התגברותפסקתפוליטיקאים,בידישופטים

הפוליטילדרגהיועמ"שיםוהכפפתדורסנית
תדעולכוהרפורמה.שלהראשוןהשלברקזה

והרביעי.השלישיהשני,בשלביםיהיהמה

פיצולניחוש:בהונגריה.לבררצריךאולי

במנעדכלליתובעהבאתהיועמ"ש,תפקיד

האישוםכתבימשיכתאמיר,ברדוגו-ציוןשל

הסניוריטי,שיטתביטולמחדש",ל"הערכה
פחות(,)אול־76השופטיםפרישתגילהורדת

יהיהאפשרהגבול.הםהשמייםוהלאהומכאן

עםולגמורמלוכנימשטרעללהכריזגם
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דוגמתמטורללת,חקיקהשלפראיבולמוס

שלבניידחיפושאיסורהקלטות,איסור

פרויקטהפסקתעוזריהם,אופוליטיקאים
אברכים,קצבאותהעלאתישראלית","שבת

לחרדיםהחינוךעלההוצאהשלחדההעלה

החינוך""שרשלהוראהדתית,ולציונות
להיכנסיותריוכלולאפוליטייםשגורמים

עלהמםביטולאישורו,בליהספרלבתי
כךבזזולאההוניםאפילומתוקה.שתייה
כוחשיכרוןשכבשו.הארמונותאוצרותאת

לכלשגורמתסוחפתטרפתעכבות,חסר

טורבוכפתורעלללחוץבמלאכההעוסקים

סממניביןהשעוןסביבולהתרוצץדמיוני

כדישלנו,המדינהשלוהממלכתיותהשפיות

להחריבם.

חוץדברשוםעושהלאהזוהממשלה

פורסםאתמולהדמוקרטיה.להחרבתמהבליץ

של)מינויקרעישלמההשרשלשיוזמתו

עדמוקפאתהתאגידלסגירתג׳וניור(נתניהו

לאמאמץ,לפצללאהסיבה:חדשה.הודעה

אךללכתאנרגיה.לפזרלאהריכוז,אתלאבד

שמענייןהיחידהדברזהה"רפורמה".עלורק
לאהאישי,הביטחוןולאזה,כרגע.אותם

זה.רקאיראן.לאהמחיה,יוקרלאהמשילות,

לפנות.מעיזיםלאהםאל־אחמרח׳אןאת

הממשלהשלגבהעלנחרשותלמיםכמה

הפינוי.למועדהארכהכשביקשההקודמת

נפל,הפורזה,שזהוהצהירעצמונתניהו
ומידתכףואנחנושהפריע"מוקש"הוסר

בראיוןהזו,ההצהרההמקום.אתמפנים
מילאב־9102.נאמרהבגוגל()הסרטוןגלוי

לגורעברכמעטהואגביר?בןעםמהנתניהו,

כנ"ל.סמוטריץ׳בולדוזר.עםבעצמו,שם

בהצהרותלדעתעצמואתקשקשקישיואב

אחרימידמוכן,כברהכלשדי,זהעלמביכות

המוסלמיםוהאחיםישראלעוכרישלסילוקם

אל־אחמר.ח׳אןאתנפנהמהשלטון,

מאפייהסגרגבירבןאיתמרזה,במקום

הסגירהאחרירקגבר.איזההביטחוני.בכלא

יאפולאשאםלמשל,דברים.כמההתבררו

לוותרהפריבילגיהלנוואיןחד־פעמינסהיאישראל

להביןמסוגללגמריאנישני,מצדקרב.ללאעליה
עוד.איננהשישראללמסקנהשמגיעיםאלהאת

נשמתהאתנפחההמקוריתשהציונות

גבראיזהפיתות.מאפייתסגרגביר.בן

90פלאשזינדל,יונתןצילום:

לרכושיצטרכוהכלא,בתוךהפיתותאת

לעשות,מהלכלא.מחוץאותןולהביאאותן
לאסירפיתותלמספרבינלאומייםכלליםיש

לקהילייהעדייןשייכתישראלליממה.
לחםבאספקתמחויבתוהיאהבינלאומית
טרייה.

עכשיוכסף.לנוחסכההכלאבתוךהאפייה

לשריאפשרזההי,אבליותר,לנויעלהזה

"הביטחוןלמעןמשהושעשהלהרגישהממונה
ועודהפרטיות(.המאפיותבעלי)שלהלאומי"

מצמצמתהכלאבתוךאפייהקטן:משהו

פנימה.ההברחהאפשרויותאתלמינימום

לסגור,היהיכולגבירשבןהעיקראבל
הנחתוםאיןמשהו.לחסוםאולבלוםלאטום,

בושתו.עלמעיד

ולהיאבקלהישאר
הביביסטיםשלחמתםאתעוררואנשיםשני

תוםהמצליחההייטקיזםהיהראשוןהשבוע.

ה"יוניקורךאתמוציאשהואשהודיעליבנה,
ממיליארדלמעלהששווהסטארט־אפ)חברת

ומפסיקהארץאתעוזבמישראל,שלודולר(
דודצמרת,עו"דהיההשנימסים.בהלשלם

תוקםאכןאםבנשק""לאחוזעלשדיברהודק,

דיקטטורה.כאן
שלבמקרהרבתי.התנפלותחווהשניים

שהציבורנכוןזהמסוימת.הצדקהלזהישהודק,

שנלחםהליברלי,הציוני,הפטריוטי,הישראלי

מוכןיהיהשנה,75הקרבבשדותהזוהמדינהעל
מכאןפנימיים.קרבבשדותגםעליהלהילחם

הדרךאחים,מלחמתעלודיבוריםחםנשקועד
בולחזורכשסירבעקשנותהפגיןהודקארוכה.

לשםאותנויגררואםרקיקרהש"זהוהבהיר

חבל.עצמי.שערהבקיעהואבכוח".

האוצרשראתחמישיביוםפגשליבנהתום

פוסטלוייחדשאפילוסמוטריץ',בצלאל

לאממנווביקש"אחי"לוקראשבודבשנוטף

)אלהפוליטיקהבגללהמדינהאתלהעניש
לאליבנהמגעת,שהבנתיככלשלי(.מילים

לבד.לאהואמבין,שאניככלבו.לחזורמתכוון

תמשיךהביביסטיתוהרעלההרסשמכונתככל

יצטרפוכךהדמוקרטיה,הריסותביןלהתקדם

בצערשיבינו,ישראליםויותריותרלליבנה

שלהם.המדינהלאכברשזועמוק,

חייבאנילעולם.פה.אעזובלאלעולםאני

לז׳בוטינסקי,להרצל,הציונות,לאבותזהאת
תבלקצוותמכלהחדשיםלעוליםלחלוצים,

הזהייאמןהלאהנםאתלהגשיםשהגיעו

שלי,לאבאזהאתחייבאניתנאים.לאבתנאים
בקוממיותוחזההבריטיובצבאבפלמ"חשלחם
האחרוןבקרבשנפלישראל,לאחיוישראל.
מתיהנוסףלאחהדרום.בחזיתגבעתישל

לחבריםמטבריה.הראשוןהקרבטייסכספית,

השונות.במלחמותהקרבבשדותשהשארתי

כזאת.חובבעלירשימתישמאיתנואחדלכל

מרוציםאנחנותמידלאהזה.במקוםהקטעזה

לפלוגהשייכיםנהיהתמידאבלמהמדינה,

שהתגשם,לחלוםגפן(.ליהונתןיוצרים)זכויות
הסיכויים.כלכנגד

יכוללאזהחד־פעמי.נםהיאישראל

איןלא.לעולםאועכשיוזהשוב.לקרות
)אבלקרבללאעליהלוותרהפריבילגיהלנו
לנותסלחלאההיסטוריההודק(."נשק",בלי

לא.שלנווהנכדיםהילדיםוגםיקרה,זהאם

אתלהביןמסוגללגמריאנישני,מצדאבל

עוד.איננהשישראללמסקנהשמגיעיםאלה

נשמתה.אתנפחההמקוריתשהציונות

במדינה.ביותרהיצרניהציבורעםנמניםהם

מהיצוא.למחציתקרובמכניסלמשל,ההייטק,

התורםהלומד,העובד,הציבורעםנמניםהם

לרפואה.למדע,לאקדמיה,לפריון,לכלכלה,

שלהמיםושואביהעציםלחוטביהפכוהם

הציונותעלעכשיושמשתלטיםסקטורים

אניכן,המגזריים.לצורכיהםאותהומגייסים

להשתתףמוכניםלאשפשוטאנשיםשישמבין
פראיירים.להיותלהםשנמאסיותר.בזה

שבהןבמדינותקרוכאלהתהליכים

קרובההכיהדוגמהדומים.מאורעותאירעו
ידיעלהחוצהנדחקושנוצריהלבנון,היא

רגל.בפשיטתהיאועכשיווהסוניםהשיעים
שמאבדתמדינהכלטורקיה.פולין.הונגריה.

כוחני,לשלטוןשגולשתדמוקרטיים,סממנים

אישיותנאמנויותעלשבנוידיקטטורי,

לאותומגיעהממארת,שחיתותועללמנהיג

התפרסםהשבועלשם.בדרךאנחנוסתום.מבוי

ישראלעלתההשינויממשלתשלוחצישבשנה

השחיתותבמדדוד13למקוםה־63מהמקום

)לחיוב(מקומותחמישהשלעלייההעולמי.

כמהמענייןתקדים.חסרכמעטשנה,בתוך

החולף.בחודשלרדת,הספקנוכברמקומות
הנשק,אלידנושולחיםלאעושים?מהאז

צריךהיום.מסדרלרדתצריךזהכמובן.
הרחובות.אתלהציףצריךהמחאה.אתלהגביר

מהכורסהלהתרומםהנוחות,מאזורלצאתצריך

«;tl
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נוחיםפחותלמעשיםגםמוכניםולהיות

אביב.בתלקפלןברחובשלווהמהפגנה

למרישקראוכאלההיוההתנתקותבימי

המנומקהאידיאולוגחלק.בונטלווגםאזרחי,
אריהפרופ׳חבריהיההתופעהשלביותר

בדמוקרטיות.מוכרכליהואאזרחימריאלדד.
כוללכןהואכמובן.אלימות,כולללאהוא

חסימההשבתה,וחוקים,כלליםשלהפרה

כיאזרחיבמרישיבחרואלהשלוהבנהוכר,

באחריותולשאתלדיןלעמודעלוליםהם

באישיםמלאהההיסטוריהמעשיהם.על

כמריהנתפסיםצעדיםשנקטומפורסמים

קינג,לותרמרטיןאחרת:אוכזובצורהאזרחי,

המאבקיםואחרים.גנרימהטמהמנדלה,נלסון
משטריםומכריעיםמנצחיםכללבדרךהללו

רוחאתלדכאשביקשוושתלטנייםכוחניים

בלתה.איןהדרך,זוזכויותיו.ואתהאדם

המועדוןאתלשרוף

במוצ"שהממשלה,נגדהפגנה

נשתלטןכוחנימשטרלנצחהאחרון.
90פלאשנויברג,תומרצילום:

אתלהגבירצריךכמובן.הנשק,אלידשולחיםלאעושים?מהאז

מוכניםולהיותמהכורסהלהתרומםהרחובות,אתלהציףהמחאה,

קפלןברחובשלווהמהפגנהנוחיםפחותלמעשיםגם

היועצתבעיצומה.ההתנגשותבינתיים,

מיארהבהרבגלילממשלההמשפטית

נתניהוהממשלהלראשאתמולשיגרה

"אינוהואכילומודיעההיאשבומכתב

עלוליםאוהקשוריםבענייניםלעסוקיכול
לניגודמחששמשפטו,עללהשפיע

עניינים".
נוקבת,משפטיתבשפהמנוסחהמכתב
מאופקתהמציאותומאופקת.מנומסתאבל
ניגודהואנתניהובנימיןפחות.הרבה

בליכודילדאיןעיניים.מנקרעניינים

שמאפשרהליבהמנועשהואיודעשלא

ההשתוללותאתרוטמןושמחהלויןליריב

בענייןמתבטאהואשלהם.הנוכחית
הוראות,מחלקהואהמשפטית,הרפורמה
הואמתרץ,הואמתראיין,הואנואם,הוא

העובדהעלמצפצףבעיקרהואמתרוצץ,

כתבילמרותכהונתואתהכשירשבג"ץ

ניגודהסדרפיעלשינהגבתנאיהאישום,

העניינים.

אתולקבלראשואתלהרכיןבמקום

אתשורףפשוטהואהמשחק,כללי

מהסוגהתראהמכתבכלעלהמועדון.

סיעות"ראשישלבמכתבעונההואהזה,

טורפות,כבשיםחבורתאותההקואליציה",
בשפההמשפטמערכתראשיעלשמאיימת

מתבררבמקביל,סיציליאנית.מאפיהשל

הואגםמצפצףהמפוטר,השרדרעי,שאריה

הקבינטבישיבתישבדרעיפיטוריו.על
פיעלהרגיל.כיסאועלהמדיני־בטחוני

לנהלממשיךגםהואעיתונאיים,דיווחים
שלטוןמהבית.רקכרגיל,משרדיואת
הברנשיםעבורהמלצהלאאפילוהואהחוק

האלה.

וברור:רםבקולזהאתלהגידצריך

לענייניומסייעתלויןיריבשלה"רפורמה"
רבות:בדרכיםנתניהושלהפליליים

התגברותפסקתשופטים,מינויעלשליטה

עילתביטולצרפתי,חוקלחוקקשתאפשר
כלליתובעלמנותשיוכלוכדיסבירות
המשפטאתלהקפיאיוכלוהואכרצונו

הלאה.וכןשיפוטית,ביקורתבליכרצונו,

בשוםלעסוקאסורשלנתניהוהסיבהזו

אוברמזבעקיפין,אובמישריןשהיא,דרך

הדחפוריםלצישקשורדברבשוםבקריצה,

העליון.המשפטביתלעברעכשיושדוהר
אותו.הצחקתםאחרות,במילים

מבושהלהתכווץ

כשהגןלקטונהעלהבסרגליקאיילעו"ד

היהניתןאזכבראזריה.אלאורהחיילעל

הבוטות,ההתקפותהמיוחד.בסגנונולהבחין
אפק,שרוןאלוףדאזהפצ"רעלשליחים,בידי

צה"ל.בכיריעלויסמן,נדבעו"דהתובעעל

רוחוכמובן.זהבכלהשתתףלאבסרגליקלא,

לאראווה.למשפטהפךהמשפטמעל.ריחפה

ומפקדיו.לצה"ללאזריה.
הפרסוםבעקבותהימי,אביסערתכשפרצה

הראשוניםאחדבסרגליקהיהחסון,אילהשל

ירושתעלמתמודדהואהדם.עללרקוד

שלאדיןעורךש"איןלצייץמיהרוהואהימי,

הימי.עלשהתגלהמהלנוכחמבושה"מתכווץ

התמודדלליכוד,בזמנוהתפקדבסרגליק

לוהטתהגנהתוךלהתראייןומרבהבפריימריז

בתיקיםודופיבוץוהטלתנתניהוהנאשםעל
נגדו.הפליליים

מיוולקוב,יורירצחפרשתהגיעהאזאבל

כולנו.אתטלטלהחציהמעברעלשרציחתו

לנוכחבבכיממררישראלעםשבעודמתברר
הסרטוןהרוצח,שלהדםמקפיאתאכזריותו
והיתומיםהבוכייההאלמנהנתפס,הבלתי

נקלעו,שלתוכהלזוועהמאמיניםשלא
הואאחרת.מזוויתהאירועאתראהבסרגליק

טרחהשכרהסכםעלהאלמנהאתהחתים

שנישקל,אלףל־006קרובממנהוגבהמופלג

כדילמשפחהתרםשהציבורממהשלישים

המצב.אתולשרודהאבאתלקבורלהלסייע

במשפטאחדאףעלהגןלאבסרגליקלא,

צולם.הרצחבו.צורךשםהיהלאמפרך.רצח
הודה.הרוצחבמהירות.אותופענחההמשטרה

נקףלאכמעטשהואהעלתהמהירהבדיקה

לגבותהיססלאזאת,ובכלהזה,בתיקאצבע

כלחסרתממשפחהשקליםאלפימאות

אביה.אתגםשאיבדה

נוספיםמעלליםהתבררוהפרסום,בעקבות

כמובן.הכל,מכחישהואאחרים.במקריםשלו

למשפחה,הסכוםרובאתשיחזירהודיעהוא
עדייןהכסףהזה,הטורכתיבתבעתאבל
לוממליץאנילעיל,האמורכללנוכחאצלו.

מהאחריבליכוד.בפריימריזולהתמודדלחזור

הפעם,יצליח.דווקאהפעםאולישהתגלה,

מבושה.להתכווץתורנוהגיע

הזוהמפוארתשהמפלגהעצובכמה

המרתקיםהמנהיגיםאתלאכלספעםשידעה

הישראלית,בפוליטיקהביותרוהסוערים
ולקייםותוססותמגוונותדעותלהכילשידעה
שמיר,)בגין,ענקאישיביןמרהיביםמאבקים

ונוספים(,מרדכימילוא,מרידוד,לוי,שרון,
כבסרגליק.טיפוסיםשלמפלטםלמקוםהפכה

המשפחה"בניבתגובה:מסרבסרגליקעו"ד

ואףשבוצעמהטיפולמרוציםמאודהיו
הפנייהשהגיעהמרגעמאוד.אותישיבחו

אתלחלוטיןשנוגדתג׳מצדהמשפחהשל

המשפחהבניהתבקשווהסיכום,ההתנהלות

שנאמרהגםנעשה,לאוהדבראיתילהיפגש

שהדברבעינייתמוהלכןייעשה.שכךידםעל

התקשורת".לכליהגיע

נבוןדעתשיקול

עשהטובהימי.לאביהגענולסיום,

בדיקתלסיוםלהמתיןצריךשהתפטר.

בעיקרשהסיפורלינדמהכרגע,המשטרה.

לומאמין)אניהימישלגרסתואםדוחה.

כלשהוממושךקשראורומןעלהזה(בעניין

שאיןהרינכונה,המתלוננתהדיןעורכתעם

אירועכאןישפלילי.אירועכנראה,כאן,

לאהתלבט,שלאנכוןעשהוהימימוסרי,

המפתחות.אתשםפשוטהתחבט,

וחוכמהדעתשיקולחוסרהפגיןהוא

שנית,עצמו.המקרהראשית,מובנים:בשני

המחאהבראשלהתייצבשהחליטהעובדה

נשארהיהלוהריהמשפטית.המהפכהנגד

הזההסיפוראםבספקאניהליכוד,שלבצד

נהנההיההואכן,אםגםמתפרסם.היה

השופרותצבאשלהלוהטתמהגנתםעכשיו

מפציעבוודאיהיהבן־חייםאבישיהמייללים.

ששוב"ההגמוניה"עלשברזעקותעםלחיינו

שמונה,מקרייתשחורלמרוקאיתיקתופרת

קובעיםהיולפסגה.והגיעוהצליחעלהכירק
שמחסליםאותו,שמדכאיםאותו,שרודפים

ההגמוניה.נגדראשלהריםהעזהואכיאותו,

להגמוניה.הצטרףדווקאחימיפלא,זהוראו

כשיצאהאבלבליכוד,תמךאכןהוא

והונחתהממחבואהלויןיריבשלה"רפורמה"

הממשלה,הקמתאחריימיםשישהכולנועל
הבריקדות.עלמתייצבשהואלחימיברורהיה

אידיאולוגיתהחלטההייתהזוובכן,

הסטטיסטיקהטקטית.כטעותשהתבררה
מהצדלמיניהםהמסתבכיםשכלמלמדת

הנשייה,לתהוםונפלטיםמתפוגגיםהשמאלי,
עצמם.שלהםהקהלידיעלגםנדחים

עוליםהםלהפך.מימין,שמסתבכיםאלה
נהניםבאולפנים,להתגוררעובריםכפורחים,

אולפןבאותויפים.ומחייםהשופרותמהגנת
חייםקבעדרךדריםהשבוע,הימיהוקעשבו

אחדמעדו.הםגםואחרים.שביטארירמון,

מקבלההואהצד)רמון(.הורשעאפילומהם
פחות.ההגמוניה,שלהצדברצון.אותם

האפשרותנוספת.זוויתהזהלסיפוריש

הסימניםכלפוליטי.חיסולשלבסוגשמדובר

אגב,פוליטי.חיסולכאןהיהשאכןמורים
הימיעשהשטובהעובדהאתמשנהלאזה

והאירועמדברותהעובדותבסוף,שהתפטר.

להתפרסםצריךשהיהקשהאירועהוא

הטוב.במקרההתפטרות,ולגרור

אסורזה,כלאתשאמרנושאחריאלא

העובדהאתהסטטיסטיקה,אתלשכוח

השעוןסביבעובדתעוצמתיתרעלשמכונת

כלנגדוחיסוליםסיכוליםחומרים,באיסוף
הפרסוםלמפעיליה.בעינייםטובבאשלאמי

ההיכרותאתלכלולצריךהיההראשוני

ראשבלשכתהסגללראשהמתלוננתבין

היההימילביןשבינההעובדהואתהממשלה

יבוא.?שהמשךמניחאניממושך.קשר

bencaspit5@gmail.com
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