
קדמוןסימה

innuמלחמת
הסימניםכללא,אובחירותרוצההואאםהחלילאעודבעצמונתניהואםגס

התעמולהנאוםהלאום,חוקסביבהתרגיליםלפינה:מעברלנומחכותשהןמעידים

שלהימיםובדבריהחרדיםעםהמגעיםהקואליציה,בתוךההתקוטטותבמליאה,

אתלהכניסהממשלהבחרהבער,התיכוןכשהמזרחהזאת,שבעתיירשםישראל

מלכתחילהלהיוולדצריוהיהשלאמיותרענייןעללסחרורהמדינה

אפההנפכנ

כמוהכנסתמליאתגעשהלאמזמןכבר

המ־יוקרבנושאהדיוןבעתרביעי,ביום

חיה,

$TS1$,המחיה$TS1$

$DN2$,המחיה$DN2$מדיוןחוץשםהיהשהכללמרות

המחיה.יוקרעל

לואפילוספקותנותרואםגם

לאאורוצההממשלהראשאםעצמו

נת־ברור:היהאחדדברבחירות,רוצה

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$נאומולפינה.מעברהןכאילומתנהג

בחי־תעמולתנאוםהיההכנסתבמליאת

רות

$TS1$בחירות$TS1$

$DN2$בחירות$DN2$הקמפייןאנשיהמילה.מובןבמלוא

משפטיםעכשיוכברלקחתיכוליםשלו

מם־כסלוגנים,בהםולהשתמששלמים

דים,

$TS1$,מםדים$TS1$

$DN2$,מםדים$DN2$שעשויאחרדברוכלרחובסיסמאות

כמוהבאה.הבחירותתעמולתאתלשרת

אמתכאיזוושוב,שובחזרשעליוהמשפט

כשפנהאותה,לסתורניתןשלאצרופה

לאפינית,״לאואמר:האופוזיציהלחברי

מתקופותאחרםלוגןשמזכירעשית״,

לאייתנו,לאיקבלו״ייתנואחרות:

יקבלו״.

לבלשיםשכדאיהאופוזיציה,ראש

שהואולהתאמותעוברשהואלשינויים

ראשתפקידעללהתמודדותבדרכועושה

הםלו־שלראשואתלקפדניסההממשלה,

גן

$TS1$הםלוגן$TS1$

$DN2$הםלוגן$DN2$ופי־לדוכןעלההרצוגבאיבו.עודהזה

רט

$TS1$ופירט$TS1$

$DN2$ופירט$DN2$עשה:כןדווקאשנתניהוהפינוייםאת

ההת־בערוהצבעתחברוןאת״פינית

נתקות.

$TS1$.ההתנתקות$TS1$

$DN2$.ההתנתקות$DN2$בדיורמבתיהםתושביםפינית

אזרחישלהמקרריםאתפיניתהציבורי.

האר־ואתהכיסיםאתלהםפיניתישראל.

נקים.

$TS1$.הארנקים$TS1$

$DN2$.הארנקים$DN2$ילדיהם.שלהעתידאתלהםפינית

כלום״.עשיתולאפינית

בחירותנאוםשבתורלהודותצריך

הלהט,הקצב,מצוין.היהנתניהושלנאומו

אזהספר.לפיממשהחוזרותהמנטרות

הואשלשמוהדיוןנושאהיהלאזהנכון,

פוליטיקאיםממתיאבללמליאה,הוזמן

מהעלולאנשאליםשהםמהעלעונים

דיברהממשלהוראשלענות.רוציםשהם

להישגיםועדהלאוםמחוקהכלעל

השנים,לאורךממשלותיושלהמופלאים

ממשלתוכושלת,ממשלהאותהכולל

עלפניםבבושתהודחשממנההראשונה,

ברק.אהודידי

הזאתהמדינהנתניהו,שלנאומופיעל

הואאלמלאשנים,כברקיימתהייתהלא

התחומים:בכלאותהלהובילכדישםהיה

בחינוך,בתשתיות,בביטחון,בכלכלה,

אותולשאולחשקהיההרבות.ברפורמות

הכלאםמהדוכן:ירדבטרםאחתשאלהרק

שכלזהואיךרע,כךכללמהטוב,כךכל

בשפלאותנומותיריםהאלהההישגים

אתנשיםשעליונושאבכלתקדיםחסר

האצבע.

משבחכשהואלעבודמנסההואמיעל

להביאשהצליחהסנקציותעלעצמואת

מעולםשאיראןלכלכשברוראיראן,על

שהיאמכפילפצצהיותרקרובההייתהלא

הרפורמותעלמדברוכשהואהיום.קרובה

עםממדינהישראלאתשהפכובכלכלה,

למהגבוה,תל״געםלמדינהנמוךתל״ג

שזינקהעוני,מדדאתמזכירלאהוא

וכשהואתקדים.חסרילשיאיםבתקופתו

הח־עלשהנחתנוהמוותמכתעלמדבר

מאס,

$TS1$,החמאס$TS1$

$DN2$,החמאס$DN2$מוות?אולי.מכהלהגיד:מתבקש

ראשואתרוצצנושלארקלאבאמת.נו

בירושלים.אותוקיבלנוגםבעזה,

הוכחותמחפשיםעדייןאנחנואםאבל

הבחירותחזיתאתשומרשנתניהולכך

שאליהלפשרהלבלשיםצריךפתוחה,

שמרון.דודפרקליטו,השבועהגיע

דרשהאחרוןהליכודמרכזבכינוס

עלודנוןנתניהומולשמתמודדפייגלין,

שנקבעושהפריימריזהליכוד,ראשות

הבחי־אםהאחרוניםיהיולאבינוארל־

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$שנהחציבתוךיתקיימולאהכלליות

נתניהואםאחרות:במיליםזה.מתאריך

כלליותבחירותיהיוולאבינוארייבחר

פריימריזיתקיימוחודשים,שישהתוך

המפלגה.לראשותנוספים

הצבעה,התקיימההליכודבמרכז

שדנוןצמודה,כךכלהייתהוהתוצאה

נת־חשאית.נוספת,הצבעהעלהחליט

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$לביתועתרחוקהשינוישזהטען

לפשרה.להגיעשניסההליכוד,שלהדין

לפריימריזעדשנהשתיקבעדרשנתניהו

להגיעשיוכלכדיהנראהככלנוספים,

תשעהעלהייתההפשרההבא.לתקציב

נת־שאםהיאזהשלהמשמעותחודשים.

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$לראשותנוספיםפריימריזירצהלא

אחרילאיתקיימוהבחירותהממשלה,

2015אוקטובר

ריבמחפשים

האםהשאלה.זאתרוצה,לאאובחירותרוצה

לבחירותהולךשהואהחליטהממשלהראש

הצ־כשהממשלהראשון,ביוםשנראהכפי

ביעה

$TS1$הצביעה$TS1$

$DN2$הצביעה$DN2$ונתניהואלקיןשלהלאוםחוקעל

במליאהלהצבעהאותולהעלותנחושהיה

רוצהבאמתלאשהואאורביעי,ביוםכבר

ההצ־אתכשדחההיהשנדמהכפיבבחירות,

בעה

$TS1$ההצבעה$TS1$

$DN2$ההצבעה$DN2$רמזבמליאהוכשבנאומושבוע,לעור

לחוקשלוהנוסחעלרקתהיהשההצבעה

אלקין.שלמזהמרוכךנוסחהלאום,

שלתרגילהכלזהבכללשאוליאו

מלכתחילהשנועדנתניהו־אלקין,הצמד

הממשלה:ראששמכיןהחוקאתלהעביר

אל־שלהקיצוניהחוקאתמציגיםקודם

קין

$TS1$אלקין$TS1$

$DN2$אלקין$DN2$
ללבניגורמיםובכךעליוומתעקשים

טוב,תמידאגבשזהלהשתולל,ולפיד

גםלעבורלחוקייתנולאשהםומודיעים

כך,אחרתתפרק.שהממשלהאומרזהאם

יוכלולאכברנתניהו,שלהחוקכשיובא

הרבההואשהרילו,להתנגדולפידלבני

אלקין.שלמזהמתוןיותר

מאזמשהועברנתניהושגםשברור,מה

אל־שלהלאוםחוקאתבממשלהשהציג

קין:

$TS1$:אלקין$TS1$

$DN2$:אלקין$DN2$אפילופופולרילאשהחוקגילההוא

טעותהייתהזוושאוליליכוד,אנשיבקרב

חשבאםהזה.הקיצוניהחוקעללהילחם

אותויציגלהעבירמנסהשהואשהחוק

עליו.התהפךשזההריופטריוט,כציוני

מכובדתלחוקהמתנגדיםרשימת

שגילתהלבנת,לימורמהשרהוארוכה.

הליכוד,לאנשיאופיינישאינולב,אומץ

משהארנס,שרדרךעליו,להצביעוסירבה

הערכהלורוחששנתניהולשעברביטחון

היועץומזיק,מיותרשהחוקשטעןרבה,

לאכזהשחוקשאומרלממשלה,המשפטי

ריב־רובילנשיאועדלהיחקק,צריךהיה

לין,

$TS1$,ריבלין$TS1$

$DN2$,ריבלין$DN2$שראויכמיעצמומוכיחויותרשיותר

רקלאשהחוקשטעןהממלכתי,לתפקידו

המדינהשלהיהודיאופייהאתמחזקשלא

אותה.יחלישאפילוקידומו

שהדב־פניםלהעמידיכולנתניהו

רים

$TS1$שהדברים$TS1$

$DN2$שהדברים$DN2$חייביםלאאבללו,מזיזיםלאהאלה

נת־שניישהאלהבענייניםלו.להאמין

ניהו:

$TS1$:נתניהו$TS1$

$DN2$:נתניהו$DN2$ששולףהאימפולסיבי,הקיצוני,זה

עלשלוחשיםלמיאוזןושמטהמהמותן

כץוישראלאלקיןזאבאלהעכשיואוזנו

לאפעםשאףהאאוטםיירר,נתניהולבין

הוותיקההגוורריהבקרבמקומואתמצא

מוקירהואשבליבוהליכוד,שלוהמוערכת

מאוררוצהוהיהמאורובכלאותהומכבר

בצרעצמומוצאהואוהנהמהם.חלקלהיות

אלההליכוד,שלהימני־קיצוניהמחנהשל

באמ־המרינהואתהמפלגהאתשדוחפים

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ואנטי־דמוקרטייםגזענייםחוקים

בו.רוצהעצמונתניהואםשספקכזהלכיוון

מתכווןרחוקכמהנדעהקרוביםבימים

יובאאלקיןחוקהאםזה:עםללכתנתניהו

תתפרק,והקואליציהרביעיביוםלהצבעה

ולהביאאותולגנוזהנוסחהתימצאהאםאו

שלהממשלתיהלאוםחוקאתרקלהצבעה

ממשלתו.אתלהצילובכךנתניהו

נת־שאמורזוכמוחוקשהצעתאלא

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$שלחודשיםלקחתעשויהלהביא

יועציםעליהלעבורצריכיםעבודה.

הרלוונטיים,הממשלהמשרדימשפטיים,

אתלעשותקשהאקדמיה.אנשיאפילו

תמיד,כמוהשאלה,רביעי.יוםעדזהכל

רוצים.כמהעדהיא

למהששאלתי,מיאתהשבועשאלתי

חוקאתלהצבעהלהביאנתניהומתעקש

אתלהעבירמתכווןהואממילאאםאלקין,

שלו.החוק

אותושלדבריואתנכוןהבנתיאם

אםטקטיקה.שלענייןרקאכןזהגורם,

יהיואמר,הואהחוק,אתלחוקקהולכים

היד־ושלומתןמשאשלשלביםהרבהלזה

ברות

$TS1$הידברות$TS1$

$DN2$הידברות$DN2$לכיווןימשוךצדכלהצדדים.בין

שלהנוסחרקיהיההשולחןעלאםשלו.

חשובלכןפשרות.עליויהיונתניהו,

קיצוניים.יותרנוסחיםשיהיו

אותוהודהחקיקה,שלטקטיקהזוכן,

מתחילאתהמאיפההיאהשאלהגורם.

הב77בכאו

הצמדתרגי

קין:נתניהו־א

אתמציגיםקודם

הקיצוניהתוק

קין
ומתעקשים

כך,ואחריו,

החוקכשיובא

יותרהמתון

כברנתניהו,

התנגדיוכ
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מבק־ימניםח״כיםלכןומתן.משאלנהל

שים

$TS1$מבקשים$TS1$

$DN2$מבקשים$DN2$ולאבאמצע,יהיהנתניהושלשהנוסח

יקצצו.שממנוהנוסח

יוק־בשנאהבוערתשהארץבזמןאז

דת,

$TS1$,יוקדת$TS1$

$DN2$,יוקדת$DN2$פשרואתלהביןמתקשיםובעולם

ראשבלשכתהזה,הגזעניהחוקשל

ומסר־בטקטיקותמתעסקיםהממשלה

בים

$TS1$ומסרבים$TS1$

$DN2$ומסרבים$DN2$היבטמכלבו,שישהנזקאתלראות

הש־בסוףואםבפרט.הזהובעיתויבכלל

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$חוקעלשהוויכוחהיהנדמהשעבר

הק־שבאההרילהסתיים,עומדהלאום

טטה

$TS1$הקטטה$TS1$

$DN2$הקטטה$DN2$שהעידההממשלהבישיבתהגדולה

פשוטהזאתהקואליציהמרכיבישכל

לריב.מחפשים

להצב־עדשניתנהשבועשלההארכה

עה

$TS1$להצבעה$TS1$

$DN2$להצבעה$DN2$נק־שבושני,מיוםולמעשהנוצלה,לא

בעה

$TS1$נקבעה$TS1$

$DN2$נקבעה$DN2$לאאלה,שורותלכתיבתועדהארכה

עלהצדדים.ביןלהידברותניסיוןשוםהיה

ההארכהבמליאה,בנאומיםשנראהמהפי

אלאפתרון,למציאתמנוצלתלאהזאת

קמפיין.לניהול

ככהאםתקוע.הכלכרגעכלומר,

להת־אפשרהבא,בשבועגםיתנהלזה

חיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$שלימיהשאריתאתלאחורלספור

לפש־סיכוייהיהלאאםהזאת.הממשלה

רה,

$TS1$,לפשרה$TS1$

$DN2$,לפשרה$DN2$מדי־שלהימיםובדברייתפוצץ,הכל

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$כשהמזרחהזאת,שבעתיירשםישראל

הכלכליהביטחוני,וכשהמצבבער,התיכון

ידעהלאשכמותובשפלהיווהבינלאומי

יש־ממשלתבחרהרבותשניםהמדינה

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$אתולהכניסבחירותקמפייןלנהל

מזיק,מיותר,ענייןעללסחרורהמדינה

מלכתחילה.להיוולדצריךהיהשלא

ןוההימוזיר

מתעסקתהלאוםבחוקרקלאאבל

הימיםבכלהממשלה.ראשלשכת

מגעיםנתניהואנשימנהליםהאלה

העי־החרדיות.המפלגותעםנמרצים

לה:

$TS1$:העילה$TS1$

$DN2$:העילה$DN2$הח־הסיעותלראשימבטיחנתניהו

רדיות,

$TS1$,החרדיות$TS1$

$DN2$,החרדיות$DN2$עליולהמליץיתחייבוהםשאם

הבאות,הבחירותאחריהנשיאבפני

לבחירותויביאהממשלהאתיפילהוא

מוקדמות.

יכוללאהחרדישהציבורסודלאזה

שישבאופוזיציה.נוסףיוםאפילולסבול

כדיהכללעשותשצריךהסכמהשם

רקהםהדעותחילוקילבחירות.ללכת

לנתניהולהבטיחצריךאםהשאלה,סביב

במפל־גורמיםהבחירות.אחריתמיכה

גות

$TS1$במפלגות$TS1$

$DN2$במפלגות$DN2$שלהצעהשישמאשריםהחרדיות

יביאהואלפיההממשלה,ראשאנשי

אצלבויתמכוהחרדים,והם,לבחירות,

הנשיא.

נת־בסביבתגורמיםטועניםמנגד

ניהו,

$TS1$,נתניהו$TS1$

$DN2$,נתניהו$DN2$מבקשהממשלהשראשמהשכל

הממשלהשאםלהבטיחזהמהחרדים

חלופית.בממשלהיתמכולאהםנופלת,

דרעיהבטיחכברזהאתהרימילא,נו

ממשלהתהיהלאאחת:מפעםיותרבקולו

מתבררמזה:יותראמר.הואחלופית,

בש־שאםנתניהו,לאנשיהבטיחשדרעי

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$ולפידאי־אמוןהצבעתתהיההבא

ח״כים61ויהיואליהיצטרפווליברמן

הזה.לאי־אמוןתצטרףלאש״ס

איןברורה:כךאםדרעישלהעמדה

משמאל,ולאמימיןלאחלופית,ממשלה

בחירות.בלי

ול־לפידשליברמן,רואיםהחרדים

בני

$TS1$ולבני$TS1$

$DN2$ולבני$DN2$להגיששבמקוםבחירות.רוציםלא

לתאריךולהגיעהכנסתלפיזורהצעה

אתלשכנעמנסיםהםלבחירות,מוסכם

לפש־להגיעשנה,עודלהמשיךנתניהו

רות,

$TS1$,לפשרות$TS1$

$DN2$,לפשרות$DN2$המקרטעתהעגלהאתבכוחלמשוך

שלנאומושאחרימקרהלאזההזאת.

לעברוקראבמליאה,האופוזיציהראש

בכנסת,הממולחיםהפוליטיקאיםאחד

מגישיםלאאתםלמהאזשלום:םילבן

הכנסת.לפיזורהצעה

מפלגותראשישלההםסנות

מבחירותשלהםוהחששהקואליציה

להתחייבהחרדיםאתלדחוףעלולים

לתא־יוזמהתהיהשאםבעודלנתניהו,

ריך

$TS1$לתאריך$TS1$

$DN2$לתאריך$DN2$הבחירותאחרייוכלוהםמוסכם

שליברמן,קורה,כךלתמוך.במילבחור

נכונותחוסרשמפגיניםולבני,לפיד

אתידיהםבמוכובליםלבחירות,ללכת

רקלאובכךובנט,נתניהואלהחרדים

הממשלהאתלהקיםהסיכויאתמאבדים

להצ־הסיכויאתמאבדיםגםהםהבאה

טרף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$רחבה.לממשלה

נתניהוהחרדים,ועםבנטעםהריכי

אותם.יספורלאאפילו

יכולותמהנסים

הרכבתעלעלוהשבועשלישיביום

לשדרות.ונסעוהארץמכלנשים700כ־

ספיר,למכללתצעדוהןהרכבתמתחנת

שם,וידידות״.לחברהשדרותל״כנם

״נשיםתנועתהושקההמרכזית,ברחבה

כשלושהלפנישהוקמהשלום״,עושות

ושמטרתהאיתןצוקמבצעלאחרחודשים

מחדשלהניעהמדינההנהגתאתלהביא

להסכםולהביאומתןמשאשלתהליך

מדיני.

מטעםמכתבנשלחערבבאותועוד

״רכבתהממשלה:ראשאלהעמותה

מהפסיםיורדתישראלשלההנהגה

עליה,כשכולנולהתרסקותודוהרת

הנשיםשלהשלוםרכבתוערבים.יהודים

שתח־עדלממשלהתניחלאבישראל

זור

$TS1$שתחזור$TS1$

$DN2$שתחזור$DN2$הסכםליעדותגיעבאחריותלנהוג

הצ־שניעלהמקובלומכבד,הוגןמדיני

דדים״.

אירוע

$TS1$הצאירוע$TS1$

$DN2$הצאירוע$DN2$הדבריםמרגש.היהההשקה

עלסיפרונשיםללב.נגעושםשנישאו

עלהאחרונה.במלחמהשחשוהבדידות

ההש־ממוקדימודדותשהןמכךהכעס

פעה,

$TS1$,ההשפעה$TS1$

$DN2$,ההשפעה$DN2$לאילדיהן.בחייכשמדוברבפרט

נאמרלאקונקרטיות.הצעותשםהיו

ולתת,לשאתדורשותהןמהועלמיעם

שלאוברורהמפורשתאמירההייתהאבל

לעשותושצריךלםטטוס־קוולהשתעבד

ובעיקרהמצב.לשינוילהביאכדיהכל

רעיונית,אחווהאחווה.שלתחושההייתה

נשית.אחווהגםאבל

אתמבהירהממשלהלראשהמכתב

לכם:מודיעות״אנוהתנועה.כוונות

מרגעלרגע!לכםנניחלאואילךמעתה

שתע־ועדבבוקרעיניכםאתשתפקחו

צמו

$TS1$שתעצמו$TS1$

$DN2$שתעצמו$DN2$יוםבכלשם.נהיהאנובערב,אותן

הבוקר,עשיתםמהתשובה:מכםנדרוש

מדיני?הסדרלקדםכדיהיום,הערב,

כמובןיותרניתןלאשלנוהילדיםאת

מאליו.

ילדינוחייאתלהפקידנמשיךלא

דקהכלעצמואתשואלשלאמיבידי

מעגלאתלעצורכדיעשיתימהודקה:

המלחמות״.

שביןהזאת,בעמותהלזלזלכדאילא

ברק,מיכלאתלמצואאפשרמקימיה

ולדמו־לאזרחותבחינוךשעוסקתעו״ד

קרטיה

$TS1$ולדמוקרטיה$TS1$

$DN2$ולדמוקרטיה$DN2$בדימום,שופטתרוטלוי,םביונה

לאמנות,הספרביתמנהלתשמיר,מיכל

עליםהספיר,במכללתותרבותחברה

ומפיקתמנהלתחברתית,פעילהעשת,

בהתמדתשעוסקתלוינס,שיריאירועים,

תודעתלשינוימודליםופיתוחסכסוכים

ומ־חוקרתםמג׳ה,מרלייןד״רסכסוך,

רצה

$TS1$ומרצה$TS1$

$DN2$ומרצה$DN2$אקדמייםללימודיםבמרכזלחינוך

רייחן,אמאלתל־אביב,באוניברסיטת

מנהלתקפלן,וורדיתלערבית,מורה

ארץמוזיאוןשלעסקיופיתוחשיווק

ישראל.

יותרעכשיוכברהצטרפואלהאל

נשים.000,4מ־

אמהות.ארבעהשיגומהזוכריםכולנו

אמהות.000,4לעשותיכולותמהתחשבו

אלף.40או

שדרעירקלא

נושמתנגד

גםהואופית,

לאנשיהבטיח

שאםנתניהו

פידיברנ

הצבעתיצטרפו

כךאי־אנ?ון

ח״כים61שיהיו

ידתיתןש״ס

הזהאי״אמון
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