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;tg*-כלקיבלופרנסיסקו,סןשעוןבוקר,לפנותב-63:2שנייוםך

הבע־שלהדודבןמאסק,מג׳יימסהודעהבטוויטרהמהנדסים

!.

$TS1$!.הבע$TS1$

$DN2$!.הבע$DN2$שפוגעבאגמתקנים"אנחנוהדיגיטלית:המדיהרשתשללים

אנא,תוכנה,לכתובשיכולמיכלהפלטפורמה.בכלברשתבשימוש
בר־חירוםשלענייןזההבעיה?אתלפתורלעזוריכוליםאתםהאם

מה

$TS1$ברמה$TS1$

$DN2$ברמה$DN2$ב׳אגודלכאןתסמנואנאלעזורמוכניםאתםאםביותר.הגבוהה

הזה".הפוסטעלמורם׳

נכנ־לילה,באישוןהדחופהמההודעהשהופתעוטוויטר,מהנדסי

סו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$בדיוקמהלהביןכדיהחברהשלהפנימיתהתקשורתמערכתלתוך

צייץלכןקודםשעותכמהה"דחיפות".אתהבינוהםואזכאן.קורה
בול,הסופרתוצאותעלקצרההודעהבטוויטרביידןג׳וארה"בנשיא
זכהשלוהציוץאיגלס.לפילדלפיהצ׳יפסקנזסביןהפוטבולליגתגמר

משתמשהיההמשחקתוצאותעלצייץשעודמיצפיות.מיליוןל-92

קשהקורה.צפיות.מיליון9.1רקקיבלהואאבלברשת,אחרפופולרי
ארה"ב.נשיאעםלהתמודד

והחליטהנשיא,לביןבינוהפעראתאהבלאהשניהמשתמש

מא־אילוןטוויטר,שלבבוסכמובןמדוברלפעול.חייבשהוא

סק,

$TS1$,מאסק$TS1$

$DN2$,מאסק$DN2$ההפסדאתאהבלאהואכמהעדבעולם.ביותרהעשירהאיש

בחברהחירום""מצבעלשיודיעכדימספיקביידן:מולב"תחרות"

המהנדסיםמכלידרושדולר,מיליארדב-44שעברהבשנהשקנה

האלגוריתםאתישנושהםלכךולגרוםהבעיהאת"לפתור"שלה

והלאהמעתהוצפיותנוכחותיותריקבלשהואבאופןטוויטר,של

כפלטפורמה.

באלגו־מאסקשלוהחריגההבוטהוההתערבותה"חירום"כוננות

ריתם

$TS1$באלגוריתם$TS1$

$DN2$באלגוריתם$DN2$עצמו,שלוהציוציםאתכפלטפורמהלקדםכדיטוויטר,של
תשומתשלאובססיביכרודףאותוהמציגההזויהפעולהרקלאהיא

בכלבכותרותנמצאשהואאףלסיפוקלהגיעמסוגלשלאוכבוד,לב

ההכר־כלאתמציגהבעיקראלאהפסקהללאשניםכברהעולם

זות

$TS1$ההכרזות$TS1$

$DN2$ההכרזות$DN2$חופשלקדםכדימופקע,במחירטוויטר,אתשקנהכךעלשלו"

טוויטראתקנהשהואנראהכמגוחכות.לאנושות,אבסולוטי"דיבור

הז־ובאותהבעולםגדולהכיהרמקולאתלושיהיהרצהכיבעיקר

דמנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$ביותרהפופולריתברשתובולטותלייקיםלב,תשומתלקבל

האליטות.בקרבבעולם

מי־פגוםהואאבלמושך,נשמעאבסולוטי"ביטוי"חופששלהרעיון

סודו

$TS1$מיסודו$TS1$

$DN2$מיסודו$DN2$שלה"חופשי"שבשוקליברטריאניםשלהמיתוסעלמבוססהוא

בפועל,ביותר.ה"טובים"והתכניםהמסריםהרעיונות,"ינצחו"הרעיונות
ב"שוקהחברתיות,הרשתותעלייתעםהאחרוןבעשורהיטבשלמדנוכפי
מראשלהםשישאלהקרובותלעתיםמנצחיםהרעיונותשלהחופשי"

רעילים,קיצונים,יותרלהיותשמחיםאוומוכניםגישהיותרכוח,יותר
שלהם.במסריםושקרייםמקטבים

רכששמאסקלאחרטוויטרעלשנערכוראשונייםמחקריםואכן

ההמונייםהפיטוריםבאמצעותש"קודם"העיקרישהדברהראואותה

גידולהיהשהובילבאלגוריתמיםוהשינוייםביצעשהואמהנדסיםשל

שלו.ברשתוההסתההשקריםהפייק,בכמות

הבאבעמודהמשך

הערה




הקודםמהעמודהנושךהבוטהההתערבות

נזאסקשלוהחריגה
שלבאלגוריתם

לקדםכדיטוויטר,
אתכפלטפורמה

עצמו,שלוהציוצים

אתמציגהבעיקר

שלוההכרזותכל

טוויטר,אתשקנה

"חופשלקדםכדי

אבסולוטי"דיבור

לאנושות,
נראהכמגוחכות.

אתקנהשהוא

כדיבעיקרטוויטר

הרמקוללושיהיה
בעולםגדולהכי

הזדמנותובאותה

לב,תשומתלקבל

ובולטותלייקים

לה־מאסק,אילוןבעולם,ביותרהעשירהליברטריאןשלהניסיון

סתיר

$TS1$להסתיר$TS1$

$DN2$להסתיר$DN2$כקמפייןציבורויחסיבולטותכוח,השפעה,ביותררצונואת
הק־אתמאודמזכיראבסולוטי"ביטוי"חופשלקידוםאלטרואיסטי

מפיין

$TS1$הקמפיין$TS1$

$DN2$הקמפיין$DN2$האחרו־בשניםקהלתהישראליהליברטריאניהפורוםשמנהל

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$השירותבתורהסףושומריהמשפטמערכתעצמאותלהחלשת

ומאבקהעם""רצוןחופשי","שוקעלסיסמאותמאחוריהציבורי.
אצלכמומסתתר,ה"פקידים"אוהמשפטביתשלהסגורותבאליטות

קהלתשואבתשמהםהאמריקאיםהליברטריאניםהמיליארדריםרוב
לאליטהכוחאלאלעם,כוחלאכוח.ביותררצוןרעיונותיה,את

ההחלטות.קבלתממוקדימודרתשהיאשמרגישהאחרת

מאזהצליחהלאהדתית,הקהילהמתוךשהגיעהזאת,אליטה

התרבותהרעיונות,בעולםמשמעותינתחלכבושהמדינההקמת

זאתלתקןשהדרךהחליטההיאמאסקוכמוהישראלי,והערכים

קה־פורוםשלהגדוליםהתורמיםשניגדול.בכסףלהשתמשהיא
לת

$TS1$קהלת$TS1$
$DN2$קהלת$DN2$מפילדלפיהמצליחיםגידורקרנותומנהליערךניירותסוחרי

בעצםשהואפסאודו־מחקריגוףבהחבא,שנים,במשךכאןמימנו

המ־ששרהמשטריתההפיכההיאמאמציושלהכותרתשגולתלובי,

שפטים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$חוקהועדתויו"רנתניהובנימיןהממשלהראשלוין,יריב

האחרון.בחודשבמהירותלקדםהחלורוטמןשמחהומשפטחוק

וכלכלי"מדינילחוסן"פרופסוריםשלימניחוגפירסםשעברבשבוע

פרופסו־ישלנו"גםתפקידו"."ביצועעללרוטמןששלחתמיכהמכתב

רים!",

$TS1$,"!פרופסורים$TS1$

$DN2$,"!פרופסורים$DN2$הייתההמכתבעלשחתמההרשימהבטוויטר.המכתביוזמיקראו

הכלכלנים,המשפטים,ההוגים,החוקרים,מאותמולבמיוחד.אומללה
בעו־ביותרהחשוביםהכלכלייםהארגוניםשלוהיועציםנובלפרסחתני

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$,חרי־דעתגילוייהאחרוןבחודששפירסמווקנדה,אירופהבארה"ב

פים

$TS1$חריפים$TS1$

$DN2$חריפים$DN2$המשטריתההפיכהיוזמיהצליחוהמשטרית,ההפיכהמפניהמזהירים

עשרותכמהשלועצובהדלהרשימהלהעמידקהלתובראשםהישראלית

שלוהרביעיתהשלישיתהשנייה,מהשורהמחקרממוסדותרובםחוקרים,

העולמית.והפוליטיקההכלכלההמשפט,המחקר,המדע,עולם
וקהלתהטמןלוין,שנתניהו,התוכניתמאחוריהגדולהשקראבל

מקצועי,גיבוילהשאיןהעובדהאינוהאחרוניםבחודשיםמקדמים

אחרשעוקבמיכלשלהעיןאתדוקרוזהברורזהומדעי.מחקרי

האחרונים.בחודשיםהאירועים

הט־בכלוהרמאויותהמניפולציותהסילופים,לאאףהואהגדולהשקר

קסטים,

$TS1$,הטקסטים$TS1$

$DN2$,הטקסטים$DN2$מש־הזאתהמשטריתההפיכהיזמישבהםוהסיסמאות,ההכרזות

ווקים

$TS1$משווקים$TS1$

$DN2$משווקים$DN2$13הערוציםבאולפנישלההשופרותדרךלציבוראותה ו-1241,

אמריקאים.מיליארדריםהאחרונותבשניםכאןלהםשהקימווהעיתונים

המשפטמערכתשהחלשתהעובדההסתרתלאגםהואהגדולהשקר

ישראלאתדה־פקטויקרבלממשלההמשפטיהייעוץומערךהישראלית

יוכלופוליטיקאיםשבהקלפטוקרטיהאומתוכן,ריקהדמוקרטיהלהיות

להיהפךפוטנציאלעםלמקורביהם,ומסיוהציבורמשאביאתלהעביר
ממש.שללדיקטטורה

השקרזהמכולם.הגדולהשקרלידמחוויריםהאלההשקריםכללא.
במהירותהזאתהמשטריתההפיכהעםלהתקדםהזאתלחבורהשמאפשר

ישראל.מדינתשלהיווסדהמאזתקדים,וחסרתעצומה

פופוליס־בצבעיםהמשטריתההפיכהצביעתהואביותרהגדולהשקר

טיים,

$TS1$,פופוליסטיים$TS1$

$DN2$,פופוליסטיים$DN2$כמהלךומיצובההעם"ל"רצוןשנענהכמהלךהזאתהרפורמהבהצגת
העד־לשסעברורהקריצהעםלעםאותהויעביראחתמאליטהכוחשייקח

תי:

$TS1$:העדתי$TS1$

$DN2$:העדתי$DN2$למזרחים.ונעבירמהאשכנזיםכוחניקחהיסטוריצדקנעשהסוף־סוף

שלאיכוללאהרפורמהאתשדוחפתהחבורהאתמקרובשמכירמי

cnuצילום:בטוויטרפופולריהכילהיותרוצהבעולםהעשירהאישמאסק.אילון n/NTB

במסגרתהמזרחייםאתלקדםרוצהשהיאמהרעיוןמצחוקלהתפקע

מזרחים?סמוטריץ׳?רוטמן?נתניהו?דעות"."מגווןעלשלההסיסמה

אתחיבקשהליכודשלפניניזכראחורה,שנתייםאושנהנלךואם

היושלוהבחירותבמצעיאותהוכללאותהשקידםמיהזאת,התוכנית

קהלתאוליאזמזרחים.בדיוקלאגםשקד.ואיילתבנטנפתליהצמד
המנכ"לוגםהיו"רגםהמנכ"לוגםוהוריהםהיו"רגםממש,לאעצמה?
יורקבניונולדקופלמשההיו"רמזרחים.בדיוקאינםקהלתפורוםשל
נריהצבימשההרבשלנכדונריה,בכללהוארוביןמאירוהמנכ"ל

מאירהאדריכלשלבתומאמו,לקחהוארוביןהשםאתבפולין.מלודג׳

שהת־אלהמיהםוניזכראחורהיותרעודנלךואםבאודסה.שנולדרובין

חילו

$TS1$שהתחילו$TS1$

$DN2$שהתחילו$DN2$אולמרט,אהודשנה15לפניהמשפטמערכתלהחלשתבקמפיין
שגםנגלהמוזס)נוני(ארנוןשלועיתוניורמוןחייםפרידמן,דניאל

ובקיצור,אשכנז.עדותיוצאימענייןבאורחהיוהחרוציםהיזמיםכלשם
ארוכותשניםכברשמנסההזאת,הקבוצהלתוךמזרחיםכמהנקלעואם

הםהריבישראל,החוקאכיפתמערכתאוהמשפטמערכתאתלהחליש

שבמיעוט.במיעוט

כוחלידיהקיבלהכששקדבשטח:בפעולותהיטבמורגשתהתוצאה

העליוןהמשפטלביתלמנותמיהרההיאשופטים,למינויבוועדהוהשפעה
גרוסקו־עופרהשופטואתמארה"ב,אישייבואשטיין,אלכסהשופטיםאת

פף,

$TS1$,גרוסקופף$TS1$

$DN2$,גרוסקופף$DN2$היחידהמזרחיהשופטאפריקה.מצפוןמגיעלאהבנתילמיטבהואגם

שהחזיקכחלון,משהידיעלבעיקרקודםאלרון,יוסףבתקופתה,שמונה
וחבורתה.קהלתמשלהפוכהבאידיאולוגיהלרוב

עלשפורסמואלההאחרוניםבשבועותשבוצעוהסקריםכל
וחוק־פוליטייםסוקריםידיעלשנערכיםואלההתקשורתכליידי
רים

$TS1$וחוקרים$TS1$
$DN2$וחוקרים$DN2$לאלי־ולהתנגדותבעם,רובאיןהמשטריתשלהפיכהמראים

מות,

$TS1$,לאלימות$TS1$

$DN2$,לאלימות$DN2$הציבורברור.רובישמבוצעתהיאשבהוהקיצוניותהמהירות

הזאת.ההפיכהאתרוצהלא

שבשניםהעובדהנוכחמרשימההזאתלהפיכההציבוריתההתנגדות

לצמיח־השטחאתלהכיןאולגדללשתול,נתניהוהצליחהאחרונות

תם

$TS1$לצמיחתם$TS1$

$DN2$לצמיחתם$DN2$ללאשעסוקיםבישראל,התקשורתכליברובומקורביםדובריםשל

יעקבהעסקיםבאישהחלהמשפט:למערכתבדה־לגיטימציההפסקה

כמעטצה"ל,מגלישקיבלבמיקרופוןהשתמששניםשבמשךברדוגו,

עלבהסתה,לעתיםשגבלוהשליליותדעותיואתלחוותכדיערב,מדי
לפ־החליטו12ערוץשלשהבוסיםסגל,בעמיתעבורהמשפט;מערכת

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$וכלהבמדינה;נצפההכיהערוץשללפניםאותולהפוךשניםכמה

מהםשרביםדוברים,שלפאנלהאחרונותבשניםשהרכיבהחסון,באיילה

המשפט.מערכתאתעוינים

המסרעלושובשובהאחרונותבשניםחזרוואחריםאלהדוברים

הסקריםבפועל,המשפט.במערכתאמון"איבד"הישראלישהציבור

גםהישראלית,המשפטשמערכתכךעלמצביעיםבנושאשנערכים

המוסדותשארמכליותרגבוהמאמוןנהניתנגדה,התעמולהמסעאחרי

ומהמפלגותמהפוליטיקאיםמהכנסת,משמעותיתגבוההדמוקרטיים

עלכוחיותרלהםלתתרוצההמשטריתשההפיכהמוסדותאותם
המשפט.מערכתחשבון

נגד"עם"שלמאבקפופוליסטיכמהלךהמשטריתההפיכהמיצוב

אישיפרטניאינטרסלהםשישהשחקניםכלאתמשרת"האליטות"

המא־מהםלהיזכרלרגעשעוצריםברגעאבלהמשפט.מערכתבהחלשת

פיינים

$TS1$המאפיינים$TS1$

$DN2$המאפיינים$DN2$השקרממדיפופוליסטייםומשטריםפופוליסטיותתנועותשל
מתבררים.מידהגדול

הציבוריתההתנגדות

הזאתלהפיכה

נוכחמרשימה

שבשניםהעובדה

הצליחהאחרונות

לשתולנתניהו

התקשורתכליברוב
בישראלהמרכזיים

ודובריםמקורבים

ללאשעסוקים

בדה־הפסקה

לגיטימציה

$TS1$בדהלגיטימציה$TS1$

$DN2$בדהלגיטימציה$DN2$למערכת

באישהחלהמשפט:

יעקבהעסקים
עבורבגל"צ,ברדוגו

בחדשותסגלבעמית

באיילהוכלה,12

שהרכיבהחסון

האחרונותבשנים

דוברים,שלפאנל

עויניםמהםשרבים

המשפטמערכתאת

הבאהמשךמילרודמוטיצילום:התוכניתאתלקדםניסוהםנםבנם.ונפתלישקדאיילת

הערה




עסקים,אנשיאלפי

אמידים,חלקם

עשירים,חלקם

הם,גםהתעוררו

עללהגןכדיהפעם

באמתוזהכולנו.

במיוחדמרגש,

שורותכותבאת

במשךשנאלךאלה,
ארוכותשנים

הכסףכיצדלהראות
בישראלהגדול

רקתמידממוקד
האישייםבאינטרסים

מסוגלולאשלו

האינטרסאתלראות

ולכןהכללי.הרחב
עכשיועומדיםאנחנו

אתלהביסלנצח,

הקטנההקואליציה
שניסתההזאת

הפיכהכאןלעשות

הקודםמהעמודהמשך

המצוקותאתלפתורכיעדלהןשמותהפופוליסטיותהתנועותרוב
קהלתפורוםזאת,לעומתהחלשות.השכבותשלוהקשייםהכלכליות
הפוכים.רעיונותמקדםהנוכחיבגלגולההזאתההפיכהשלהאידיאולוג

שקד,ניאו־ליברלית,כלכליתלמדיניותההערצהלעידןשרידהואקהלת
במשרדהתיישבשלויןלפניקהלתשלהמסריםדפיאתמדקלמתשהייתה

החל־ב"כלכלתמאמינהשהיאושובשובעצמהעלהעידההמשפטים,

חול"

$TS1$"החלחול$TS1$

$DN2$"החלחול$DN2$שאראללמטה"תחלחל"מעטיםאצלהעושרשהצטברותהרעיון

עםובדיוניםבסמינריםפנימיות,בשיחותמדקלמיםקהלתאנשיהשכבות.

הניאו־לי־המחקרמכונישלהסיסמאותאתבממשלהופקידיםפוליטיקאים

בדליים

$TS1$הניאוליבדליים$TS1$

$DN2$הניאוליבדליים$DN2$.הכלכליתבמשנההעם?רצוןלעם"?"כוחפופוליזם?האמריקאיים
האלה.לדבריםזכרשוםאיןרעיונותיהאתקהלתשואבתשממנה

המש־ההפיכהדוהרתשלפיוהגדול,השקרמאחורימסתתרמהאז

טרית

$TS1$המשטרית$TS1$

$DN2$המשטרית$DN2$להטרידמצליחהשהיאמסוכנתכההפיכהבישראל,2023בחורף

הח־והנזשפטניםמהכלכלניםורביםבישראלהכלכלניםכלאתכמעט

שובים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$,ישראלים?אלפימאותשבתמדימהביתולהוציאבעולם
הזאתהמשטריתההפיכהמאחורישלנו.בסיפורהפשוטהחלקפה

קטנות.קבוצותכמהשלואינטרסיםכוחעלמאבקמסתתר
נתניהובנימיןלהלקרואאפשרקטנה:דיהיאהראשונההקבוצה.1

הפו־ולכללנתניהואותהלהרחיבואפשריאיר(ובעיקרשרהגם)ואולי

ליטיקאים
$TS1$הפוליטיקאים$TS1$

$DN2$הפוליטיקאים$DN2$הכנסתוחבריהשריםכלכמעטכלומר,בו.שתלוייםבליכוד

הדרךהיאהזאתהמשטריתההפיכהנתניהועבורבליכוד.המרכזיים

מואשםהואשבוהפליליהמשפטשלעצירהאוטיעוןעסקתלקדם

עמדותהביעשניםשבמשךנתניהו,עבוראמונים.והפרתמרמהבשוחד,

עכ־שמציעיםבמתכונתהמשפטמערכתהחלשתנגדוחדותברורות

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$,בניסיוןהאחרוןהקלףהיאהמשטריתההפיכהולוין,רוטמןקהלת
מקורביועבורממושך.בפועלמאסרגםואוליפליליתמהרשעהלהימלט
כוח,לצבורביותרהקלההדרךהיאהזאתההפיכהבליכודהפוליטיים

שלמביקורת"חסינות"קבלתתוךחבריםעםלהיטיבמינויים,לבצע

האכיפה.ורשויותמשפטבתימשפטיים,יועצים

מפלגההיאש"סומשפחתו.דרעיאריהש"סיו"רהיאהשנייההקבוצה.2
שניםכברהיאדיקטטורי.צבעלקבלכדימשטריתלהפיכהזקוקהשלא

קשהמכהספגהזההעסקומקורביו.דרעיאריהשלפרטיעסקארוכות
יכוללאפעמייםשהורשעשעברייןבג"ץהחלטתבעקבותחודשלפני

היאהמשטריתההפיכהדרעי,עבורגםלנתניהו,ובדומהכשרלשמש

אישית.לבעיהאישיפתרוןבעיקר

שרידיעלומיוצגתהמשטריתבהפיכהשתומכתהשלישיתהקבוצה.3

בביתשרואיםהמתנחלים,שביןהקיצונייםהםסמוטדיץ׳בצלאלהאוצר

בשטחיםהכיבוששלמלאהנורמליזציהבפניאחרוןהסםהעליוןהמשפט

וכיבושמאחזיםלנרמלבפועלמאודעזרבג"ץפרטיות.אדמותניכוםאו

מספיק.לאזההסמוטריצ׳יםשללדידםאבלפעמייםולאפעםלא
בקהילהישראללמעמדשהנזקמביניםשהםפיעלאףהכל,רוציםהם
מאוד.כבדיהיההבינלאומיתוהפוליטיתהמשפטית

שלפרטנייםאינטרסיםלמעןכולוהמשקאתלהקריבהנכונותאת

שהסבירובנקאיםעםכשבפגישההאוצר,שרהשבועהשףמתנחליםקומץ

הואישראלאזרחימיליוןל-9להיגרםשעלולהעצוםהכלכליהנזקאתלו

להםשהיהאירועיםשנייבאוסלו?",בהתנתקותהייתם"איפהלהםהשיב

דרמטיתחיוביתתרומהלחילופיןאו)התנתקות(,הכלכלהעלהשפעהאפס

)אוסלו(.ה-09בשנותהבינלאומייםהפיננסייםבשווקיםישראללמעמד
הדרךהיאהמשטריתההפיכהעבורםהחרדים:היאהרביעיתהקבוצה.4

פדיווילגיותתקציבים,העברתולקדםלהלביןלהכשיר,ביותרהנוהה
המיההפיכההחרדיםעבורהציבור.שארחשבוןעלמפליגותוהטבות

משרתיםלאאחדמצדשהםהרעיוןאתסופיתלנרמלדרךהיאשטרית

שארכמוולסייעהעבודהבשוקלהתמודדכליםרוכשיםולאבצבא

שירותיהמסיםממשלםלקבלומנגדהמשק,בבנייתבישראלהקבוצות

וזולים.ציבורייםורווחהבריאות

הרפור־אתשמקדמתזאתהיאמכולם,הקטנההחמישית,הקבוצה.5

1Vשש

פרוע!הדס!נילוס:הדמוקרטיהעלפשרהאיןבירושלים.השבועשניביוםההפגנה

קהלת.כמובןזוהיהקבוצות.משאריותרעצומה,בפעלתנותהזאתמה
שיכנעוהםבישראל.והשפעהכוחיותרשרוציםופעיליםיזמיםקומץ

מדינההיאשישראלכאן,יגורוולאגריםשלאאמריקאים,מיליארדרים

מי*בקרבגנאימילותשהםביטוייםו"פרוגרסיבית""סוציאליסטית"

מאותכמהשלצ׳קיםלהםלרשוםהחליטוואלהאמריקאיםליארדרים

אידיאולוגיהלישראליםלדחוףכדיהאחרונות,בשניםשקליםמיליוני
להםשאיןליברטריאנייםורעיונותבישראלאחיזהלהשישלאומנית

היההרצלזאבבנימיןובציונות.ביהדותבישראל,ושורשיםקשרשום

אלטנוילנדאתשכתבלאחרשנהש-521לומדהיהאםבקברו,מתהפך
משטריתהפיכהלהובילתיעבשאותםופיננסייריםמיליארדריםמנסים

בישראל.וכלכלית

כיבישראל,השיחבשוליהאלההרעיונותהיוחודשיםכמהלפניעד

מוחשטיפתשנה40במשךעברולאלאמריקאים,בניגודהישראלים,

הבריאותמערכתאתאוהביםורובםחזק,ציבוריומגזררווחהמדינתנגד

נקרתהולפתע2023חורףהגיעאזאבלסוציאל־דמוקרטית.ומדיניות
אפסית,ציבוריתתמיכהעםשוליים,רעיונותלקחתהזדמנותבידיהם

פרטנייםאינטרסיםשמשרתתמשטריתלהפיכהלילהבןאותםולהפוך

ופוליטית.אישיתלמצוקהשנקלעואנשיםכמהשל
חו־לפניעכשיו.להתמודדצריכיםאנחנוואיתוהגדולהשקרזהו

דש

$TS1$חודש$TS1$

$DN2$חודש$DN2$ראשוןומרגש,מדהיםמשהואבללהפסיד.עומדיםשאנחנוהיהנדמה
השפוי,הציבורבישראל.האחרוניםבימיםמתרחששנים,עשרותזהמסוגו

בפו־אפסיעניןגילהארוכותשניםשבמשךומהשמאל,מהמרכזהליברלי,

ליטיקה
$TS1$בפוליטיקה$TS1$

$DN2$בפוליטיקה$DN2$כמההביןהואסוף־סוףהתעורר.האישיים,בענייניובעיקרועסק

לאואתםואניכשאתכיהזמן,כלואזרחיתפוליטיתמעורבלהיותקריטי

מתעניינתמאודשהיאנגלהאחדבוקרזמן,לאורךבפוליטיקהמתעניינים

בזכויותבנו,לפגועכדישלנוהענייןהוסראתינצלמישהוכלומר,בנו

שלנו.המסיםבכספישלנו,ברכוששלנו,
העולםכלהתעוררנואנחנווכאשרמרגש.וזהמתעורר,הזההציבור

אנשיאלפיתקדימי:דידבר,עודקרההתעוררנו,אנחנוכאשרבזה.הבהין

שינוי,לשםוהפעם,הם.גםהתעוררועשירים,חלקםאמידים,חלקםעסקים,
עשושהםכפישלהם,פרטנייםאינטרסיםעללהגןכריהתעוררולאהם

מרגש,באמתוזהכולנו.עללהגןהתעוררוהםהפעםהאחרונים.בעשורים

כיצדלהראותארוכותשניםבמשךשנאלץאלה,שורותכותבאתבמיוחד

מסוגלולאשלוהפרטנייםבאינטרסיםבעיקרממוקדבישראלהגדולהכסף

האח־בשבועהסיכוייםמאודגדלוולכןהכללי.הרחבהאינטרסאתלראות

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$שניסתההזאתהקטנההקואליציהאתלהביסשנצליחננצח,שאנחנו

הפיכה.כאןלעשות

חו־שלשניםאחריכאזרחיםסוף־סוףומתחזקיםמתעורריםאנחנו

לשה.
$TS1$.חולשה$TS1$

$DN2$.חולשה$DN2$להודותעכשיוצריכיםאנחנולהתפשר.עכשיולנואסורולכן

למכוררשאילאשהואלולהבהיראבלשהתעורר,הרצוגיצחקלנשיא

לה־ותיק,ופוליטיקאיכמשפטןממנו,מצופהבשמנו.ולהתפשראותנו
סביר

$TS1$להסביר$TS1$
$DN2$להסביר$DN2$ולאהמשטריתמההפיכהוהמיידיתהברורההסכנהאתלציבור
ואיןמהותית,דמוקרטיהעלפשרהאיןכיצדדים"."שנילרצותלנסות
אותוולהפוךהכוחאתבידיהםלהשאירשרוציםאנשיםמולפשרה

ברגלייםלהצביעלרחובות,לצאתלהמשיךחייביםאנחנולדיקטטורה.
איתנוההיסטוריהאיתנו,העםאיתנו,הצדקכישלנו,הבנקובחשבונות

הניצחון!עדביחד.פועליםסוףסוףואנחנו

הערה



