
בראשית כהונתו של שאול מופז כרמטכ”ל פשט
חיזבאללה על מוצב צה”ל בסוג'וד. תגובתם של
הלוחמים, לטעמו של מופז, לא הייתה נחושה מספיק.
הוא החליט שאת הלקחים יש להטמיע באקט דרמטי.
הוא עצמו הגיע למקום ותיחקר את המקרה. אחר כך
אימץ מסקנות חריפות נגד המעורבים, מקטן ועד
גדול. מ”מ ושני לוחמים הודחו, ולמפקדי הגדוד,
החטיבה המרחבית והאוגדה נרשמו הערות. כל זה,
אמר מופז, נעשה כדי שכולם יפנימו את ערך
הניצחון: אם צה”ל נתקל בחיזבאללה הוא חייב

לצאת כשידו על העליונה.
האקט של מופז לא התקבל בצבא במחיאות
כפיים. כשבועיים אחרי ההדחות אמרו קצינים
לרמטכ”ל בכנס סגור, שהוא אינו נותן להם גיבוי
מספיק. מופז שמע והגיב. הדבר החשוב בסיפור
איננו השאלה אם צדק בהחלטותיו או בסגנונו: הדבר
החשוב הוא שכאשר נפגע ערך קדוש בעיניו, הוא
התערב כדי להשיב אותו למקומו במהירות, ללא
עוררין — ובנכונות מלאה לקחת עליו את המחיר

הפניםַײצבאי והציבורי הנגזר ממה שעשה.
לפני יותר מחודש נחשפה בציבור פרשה מזעזעת
של אונס מתמשך של קטינה על ידי עשרות חיילים
ואזרחים עובדי צה”ל בבסיס חיל האוויר בדרום.
הפרשה, מקפידים לומר בצבא, נחקרה על ידי
המשטרה הצבאית עוד קודם לכן, כלומר היא ידועה
לשלטונות כחודשיים. מדובר כאן לא במשהו
מסתורי וחמקמק כמו ”ערך הניצחון”, שאפשר
להתווכח מה הוא אומר לגבי חייל הנאבק פנים אל
פנים עם אויב בתוך תעלה במוצב. כאן הופר טאבו
ברור, בעל משמעות פלילית, ערך אנושי ומוסרי
ראשון במעלה. וזה קרה בצה”ל, שכמו כל צבא אין

לו זכות קיום אם ערכים כאלה מופרים בקרבו.

עד היום לא שמענו על ביקור של הרמטכ”ל דן
חלוץ בבסיס המדובר. ההתבטאויות הפומביות שלו
בעניין היו ספורות. אם הופר כאן בעיניו ערך בעל
משמעות, זה לא גרם לו לנקוט שום צעד פיקודי או
הצהרתי יוצא דופן. כל שרשרת הפיקוד של הבסיס,
שאו שידעה על הנעשה או שלא ידעה — ומדובר
בפרשה שהתגלגלה למעלה משנה והייתה ידועה

לעשרות רבות של אנשים — במקומה עומדת.
אנחנו חוקרים, אומרים בחיל האוויר. יש חקירה
פלילית, ויש שתי ועדות, בראשות שניים מבכירי
החיל, העוסקות בהפקת הלקחים. מפקד החיל כתב
איגרת ללוחמים ובה מופיעה המילה ערכים פעם
אחר פעם. אי אפשר להתערב כל עוד המשטרה

עובדת.
הכל נכון, ושום דבר לא חשוב. מה שחשוב הוא
שערך הטוהר המוסרי מתבזה מדי יום, על ידי בכירי
המפקדים. מה שחשוב הוא שהרמטכ”ל, שהיה עד לא
מזמן מפקד חיל האוויר, ומפקד החיל אליעזר שקדי,
אינם עוצרים הכל, נוקטים פעולה דרמטית, מבררים
את הצדדים הפיקודיים הנוגעים בדבר — מה, למשל,
ידעה המערכת הפיקודית, ואם לא ידעה, למה —
ונוקטים צעדים מתחייבים. מה שחשוב הוא שהכתם
הזה, המצחין יותר מדי יום, נשאר על המדים, ומי

שאמור לדאוג לניקיונם אינו עושה זאת.
בימים אלה מציינים שנה לכניסתו של חלוץ
לתפקיד. לא מעט אנשים מדברים על כך שלא
ייעצר בתפקיד הרמטכ”ל ופניו אל המערכת
הפוליטית. הרצון שלא להתערב בדברים, שמי
שדוחף בהם את ידיו עלול שלא לצאת מהם נקי
וריחני, הוא דבר אופייני לפוליטיקאים; קצין אמור
להתגבר עליו ולעשות מה שנכון וצריך. זה

|■|כחודשיים דן חלוץ אינו עושה זאת.
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לדבר עם אבוַײמאזן
צודק הנשיא המצרי: על ישראל
לנסות לחזק את אבוַײמאזן. זה לא
אינטרס פלסטיני אלא אינטרס ישראלי.
אבוַײמאזן הוא האיש שמייצג היום
את הקול השפוי בעולם הפלסטיני. מולו
ניצבת חבית חומר הנפץ של החמאס,
הפונדמנטליזם האיסלאמי והטרור. אם
הנשיא הפלסטיני ירים ידיים ויילך
הביתה, או יסולק מכיסאו בפרץ כזה או

אחר של אלימות, אזורנו יוצת באש.
נכון, אבןַײמאזן לא ”חבר” שלנו, ואין
לצפות ממנו שיפעל לקידום מה שאינו
רואה כאינטרס הפלסטיני, אבל בשעה
הזו, לעומת האלטרנטיבות האחרות,
הוא היחיד ברחוב הפלסטיני שאיתו אנו
יכולים לדבר, אם בכלל. לכן אולמרט
צריך להיפגש עם אבוַײמאזן ולראות
כיצד ניתן לקדם איזה שיח באמצעותו.

כפרַײסבארז נחום,

החותם של רמון
שר המשפטים, חיים רמון, מבקש
להטביע את חותמו על בית המשפט
העליון (”ידיעות אחרונות” 4.6). כדאי
אולי להזכיר לו ולציבור, כי בפעם
הקודמת שבה רמון רצה להטביע את
חותמו הוא הטביע והרס את ההסתדרות.
ירחיק נא רמון את ידיו מהמוסד
היחיד במדינת ישראל שאינו נגוע
בשחיתות שלטונית. אל לציבור
ולעיתונות לאפשר לו לפגוע במוסד זה.

כוכב יאירשרה שחורי,

חדל קשקשת ברשת
מי לא מכיר את המפגע? אתה יושב
באוטובוס, ברכב, או במונית ונאלץ
לשמוע פרטים אינטימיים מחייהם של
אנשים זרים, שללא עכבות מדברים על

הבעיות הכי אישיות שלהם.
רק לפני שבוע ”זכיתי” להתעדכן
בפרטי הפרטים העסיסיים של גירושיה
של שכנתי למושב ברכבת, כולל
דעתה הלאַײמלומדת והקולנית על
בעלה שנטש אותה ועל המאהבת שלו.
כלל לא אכפת היה לה שכל הקרון
מאזין בעל כורחו לסיפור חייה.
כשמישהו העז להעיר לה וביקש
שתנמיך את קולה, הגיבה הגברת

בשלל קללות.
כנראה בדיוק מהסיבה הזו החליטו
בשוודיה להגביל את השימוש בטל-
פונים סלולריים בתחבורה הציבורית
(”ידיעות אחרונות” 4.6). השימוש
בהם, כך פורסם, יּותר רק באזורים

המיועדים לכך.
האם גם אצלנו ירים מישהו את
הכפפה וימצא דרך להשתיק במקומות
ציבוריים — תחבורה, קניונים וכד' —
את הצלצולים הבלתי פוסקים, השיחות
הקולניות ואי כיבוד זכותו של הפרט

לא לדעת מה שאינו רוצה לדעת?
חיפהאביבה סידי,

מעצר מאוחר
כחודש אחרי הפרסום של פרשת
אונס הילדה בת הַײ13 בבסיס חילַײ
האוויר בדרום, סוףַײסוף התבשרנו
שנעצר לחקירה חשוד ראשון. להז-
כירכם, במשטרה מעריכים שמדובר
בַײ50 חיילים שקיימו יחסים עם הילדה
ועוד 50 שידעו על כך ולא דיווחו.
מעניין כמה שבועות יעברו עד
שייעצר החשוד הבא. מעניין כמה זמן

יעבור עד שיוגש כתב אישום.
פתחַײתקוהרינה לוי,

זכות הציבור לא לדעת≈בלטשלמה פפיר

הנייד התקוע בחיינו
התקנה העירונית שקיבלה זה עתה מועצת
שטוקהולם השוודית, להגביל את אפשרות הדיבור
בטלפונים הניידים באוטובוסים וברכבות, מעוררת
בשמיעה ראשונה התנגדות ורתיעה. הנה עוד ניסיון
לפגוע בחופש הדיבור החדש והגמיש שהעניק העידן
הסלולרי לאנושות. אך במחשבה שנייה — זאת ככל
הנראה הסנונית הראשונה המבשרת את ההכרה

בזכויות הרוב השותק לחיים משל עצמו.
חוויית הנסיעה באחד מקרונות רכבת ישראל
יכולה לספק, על בסיס יומי, חומר גלם לתוכנית
מציאות — שאינה משעממת יותר או פחות מהאחרות
המופקות בעמל וממון רב בערוצי הטלוויזיה השונים.
אות הפתיחה של התוכנית הספונטנית הזאת מושמע
תמיד בצליל מתכתי ועצבני, ממוזיקה כנסייתית של
בך ועד להיטים של מאדונה, כאשר בתווך אפשר

למצוא משירי ארץ ישראל, והכל תמציתי וזריז.
קבלת השיחה על ידי הנוסע או הנוסעת מהזן
הקולניַײאקסהיביציוניסטי כרוכה בשינוי אורח חיי

אלה היושבים סביב ברדיוס של ארבעה ויותר מטרים.
הקוראים בספר או בעיתון נאלצים להפסיק באין להם
עוד יכולת להתרכז באותיות הקטנות. המתבוננים
בנוף בשתיקה ומהרהרים בחייהם מוצאים עצמם
מהרהרים בחיי מישהו אחר, והאוכלים כריך מסתכנים

בכך שחתיכה לא לעוסה תיעצר בגרונם.
מבחר נושאי השיחות בדרך הטבע גדול, כמספר
הדוברים, אך בין כולן יש כמה מאפיינים חוזרים.
ראשית, תמיד נשמע רק את טענות הצד האחד. שנית,
תמיד יתקבל הרושם כי המשוחח מאבד לרגע את
ההקשר הסביבתי המציאותי ונדמה לו שהוא לבדו
בביתו, בחדרו, במדבר שומם, וזאת על פי רמת
האינטימיות של תוכן הדברים. ואחרון, רעש שקשוק
הקרונות על הפסים יוצר מצב שבו אפשרות השמיעה
יורדת — ובאופן טבעי עולה עד מאוד הווליום של
המשוחח, עד לגבהים שהיו מעוררים חלחלה אם

לפתע הייתה משתררת דממה בקרון.
נסיעה של לא יותר מרבע שעה יכולה להתחיל

בטרוניות של חיילת שהמפקדת המגעילה שלה החזיקה
אותה אמש עד שעה ”נורא מאוחרת”, שש ורבע, והיא
לא הספיקה להחליף בגדים ונאלצה להגיע במדים
למקום אלמוני לפגישה עם פלמוני, והרגישה ”נורא”.
ההמשך עלול לעבור ליהלומן לבוש חליפה אשר
בארבע הדקות שנותרו לו עד לירידה בתחנת הרכבת
צפון הסמוכה לבורסה, מדווח לחבר על נסיעת העסקים
האחרונה שלו לבודפשט, ועל ”המתנה” הקטנה ששלחו
לו לחדרו במלון שותפיו המקומיים, ”מה זה פצצה,
דוגמנית צמרת אני אומר לך, יום אחד לא מבוגרת
מַײ19”. בין רכבת צפון לעזריאלי, שתי דקות מקסימום,
מצליחה נוסעת מצוידת באוזנייה להתאפר ולברר
במקביל פרטים על אודות ההצעה של אולם שמחות
מסוים לקראת חתונתה הקרובה, ”מה בנוגע למשקאות
חריפים בכסף הזה שאנחנו משלמים לך למנה? זה הכל,

אפילו לא שיבאס? אתה צוחק עלינו”.
בכל זאת, יש משהו שפוי ברעיון של חברי המועצה

|■|העירונית של שטוקהולם.

כדורגל ולאומיות≈זוהיר אנדראוס

ויוה איטליה
הטענה שאין מערבים פוליטיקה וספורט היא
לכל היותר קלישאה. קדחת המונדיאל ששוטפת את
היישובים הערביים ברחבי הארץ מוכיחה בצורה
חדַײמשמעית: הערבים הפלסטינים שחיים בישראל
מחפשים זהות והזדהות. הדגלים שמקשטים את
הבתים לא משאירים מקום לספק: נבחרת איטליה
מובילה ביתרון עצום. גם על מרפסת ביתי

בתרשיחא מתנוסס דגלה של ארץ המגף.
לפני מספר שבועות ציינה ישראל את יום
העצמאות שלה, שהוא ה”נכבה” של בני עמי
הערביַײהפלסטיני. דגלי ישראל לא הונפו על הבתים
הערביים, משום שאיננו מרגישים הזדהות עם הדגל.
סביר להניח שגם קברניטי המדינה אינם מעוניינים,
בלשון המעטה, שהמיעוט הערבי ירגיש הזדהות עם
המדינה וסמליה. ולמען הסר ספק: גם אם נבחרת
ישראל הייתה משתתפת במונדיאל, ערביי ישראל
לא היו תולים את דגל המדינה על בתיהם או
תומכים בנבחרת. כאשר קבוצת הכדורסל של מכבי
תל אביב משחקת ביורוליג, הערבים בארץ, למעט

קומץ תימהונים וחנפנים, תומכים ביריבה.
בשנת 1982 הייתי סטודנט באיטליה. באותו
קיץ פתחה ישראל בפעולה צבאית למיגור
”הפתחַײלנד” בדרום לבנון. עקבתי בדריכות אחרי
מה שמעוללות ישראל והפלנגות הנוצריות לבני
עמי בלבנון, ובמקביל צפיתי במשחקי המונדיאל.
איטליה זכתה אז בגביע. חגגתי עם האיטלקים את
האירוע והרגשתי אחד מהם, שכן בחמש שנות

לימודיי שם לא גרמו לי להרגיש שאני זר.
ואז, בצעד אבירי ודרמטי הודיע נשיא
ההתאחדות האיטלקית כי הנבחרת החליטה לתרום
את גביע העולם שבו זכתה לעם הפלסטיני, כאות
הזדהות עם סבלו. העם הפלסטיני לא ישכח לעולם
לאיטלקים את המחווה הזאת. לכן כל ארבע שנים
חוזרת התמונה: רבבות מבני עמי בישראל עוקבים
בדריכות אחרי הנבחרת האיטלקית, מעודדים אותה

ומקווים שתזכה בתואר הנכסף. ויוה איטליה.
שתי נבחרות ערביות, ערב הסעודית ותוניס,
משתתפות במונדיאל השנה, וגם נבחרת איראן.
מדוע אני לא מעודד אותן? סעודיה היא לדידי
מדינת חסות של ארצותַײהברית, המבצעת את
ההוראות המגיעות מוושינגטון, פועלת נגד
האינטרסים של האומה הערבית והאיסלאמית
ומונהגת עלַײידי בית מלוכה דיקטטורי. תוניס
מזמינה ומארחת את המנהיגים הישראלים,
שממשיכים במדיניותם האנטיַײפלסטינית. זאת
ועוד: רק בשבוע שעבר מנעו שלטונות תוניס
מהאופוזיציה לארגן הפגנה נגד סתימת הפיות
במדינה. בנוגע לאיראן הסיפור מורכב יותר: איך
אני כערביַײפלסטיני, הדורש מהעולם להפנים את
מה שעובר על בני עמי כתוצאה מהכיבוש
הישראלי, יכול להרשות לעצמי לתמוך באיראן,
שנשיאה מכחיש את השואה וגורם לי סלידה
ובחילה כל אימת שהוא מתייחס לשאלה היהודית?
השנה יש לי סיבה נוספת לתמוך באיטליה:
ההצהרה הראשונה של ראש הממשלה החדש, רומאנו
ברודי, לפיה יחזיר את החיילים שלו מעיראק.

|■|. שהאמריקאים והבריטים יישארו בבוץ העיראקי
זוהיר אנדראוס הוא עורך העיתון

הערביַײישראלי ”כלַײאלערב”

ככלל  ההזזככווייוותת  ששממווררוותת  לליידדייעעוותת  אאחחררווננוותת  בבעע””ממפפ  

אאייןן  ללההעעתתייקק,,  ללההפפייץץ,,  ללששככפפלל,,  ללצצללםם,,  ללתתררגגםם,,  ללאאחחססןן  בבממאאגגרריי  ממיידדעע,,

ללששדדרר  בבדדררךך  ככללששההיי  ((בבככתתבב,,  בבדדפפווסס  אאוו  בבממדדייהה  אאחחררתת))  ——  וובבככלל  אאממצצעעיי
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טטקקססטט,,  אאייווררייםם,,  צצייללווממייםם,,  תתממווננוותת,,  ממפפוותת,,  גגררפפייקקהה))  ההןן  בבגגררססהה
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ללללאא  אאייששוורר  ממפפווררשש  בבככתתבב  ממההממווצצייאאהה  ללאאוורר,,  יידדייעעוותת  אאחחררווננוותת  בבעע””ממ
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עמוס לונטל, 60, מרמת הדר, הוד השרון, אוסף ומשקם כבר יותר מַײ27 שנים טרקטורים ישנים ששימשו את המשקים הקטניםנשמת הטרקטור. 
בארץ. שיפץ עד כה 10 כלים, ובדרך עוד כמה. חלק מהכלים שימשו את המשק שלו. מביא את הטרקטורים למצב אופטימלי, כמו ביום שבו יצאו מבית
החרושת. כל שיקום אורך בין שנה לשנתיים. עמוס מצולם על הטרקטור הראשון ששיקם, ”פארמל קאב” משנת 1945, שהתגלה קבור בתוך גורן
במושב נחלים, שם נשמר 20 שנה מבלי שיידעו על קיומו. עמוס: ”הכוונה היא לשמר את הכלים ששימשו את ההתיישבות, וגם את הסיפור שמאחורי

כל טרקטור. זהו עולם הולך ונעלם, שלא יחזור עוד”

רווחה ורווחים מופקעים≈אריאל רובינשטיין 

בנק שהוא באמת בשבילך
רוב אזרחי ישראל קמים בבוקר, נוסעים
לעבודה, חוזרים הביתה, מגדלים ילדים, הולכים
לפעמים לביתַײכנסת, מבקרים בקופתַײחולים,
עושים קניות, קוראים ספרים, צופים בטלוויזיה
ומתעסקים באיזשהו תחביב בשעות הפנאי.
העניין שלהם בשירותי בנק מצומצם ביותר:
קבלת משכורת (וכי יש ברירה אחרת), תשלום
חשבונות (צריך), כרטיס אשראי בסיסי (לא
פלטינה ולא זהב), הלוואה קטנה לפתרון צורך
(שמתעורר תמיד), קניית מט”ח לפני נסיעה
לחו”ל (אם אפשר). קניית מניות בהונגַײקונג,
הימור על מחירי הנחושת בצ'ילה, ניתוחי מחלקות
מחקר ושאר פלאי הבנקאות המודרנית מעניינים
אותם כקליפת השום. יש להם סדר עדיפויות בריא

ורצוי.
מהמפורסמות הוא ששירותי הבנקאות
הבסיסיים ניתנים במדינת ישראל במחיר מופקע.
הנה אזרח החוסך כמה מאות שקלים לחודש עם
משאת נפש לבצע שיפוצים באמבטיה. הריבית
במשק היא למעלה מַײ5.5% ובנק ישראל שילם
השבוע לבנקים ריבית של לא פחות מַײ4.5%
אפילו לפקדונות שבועיים. החוסך הצנוע אולי
מותיר את כספו ללא ריבית בחשבון עו”ש. אולי
הוא עירני מספיק כדי להעביר את כספיו מחשבון

העו”ש לחשבון חיסכון לטווח קצר עם ראשי
תיבות (פק”מ, פר”מ, פז”מ) שאין לו שום מושג
ועניין בפירושם. בכל מקרה יתברר לו, שיקבל
פחות ממחצית הריבית השבועית שמקבל הבנק
שלו מבנק ישראל. מיותר לציין שההוצאה
השולית של הבנק לביצוע עסקת ההפקדה היא
בסביבות האפס. התוצאה: לפחות 4 מיליארדי
שקלים, שמן הראוי היה שיגיעו מדי שנה למשקי
הבית החסכנים, עוברים לכיסי בעלי המניות של

הבנקים.
ברור שמצב זה מעיד על היעדר תחרות בענף
הבנקאות. השד ונתניהו יודעים מה מביא פקידים
באוצר להאמין, שהפרטת בנק הדואר תפתור את
האבסורד הזה, ושהוספת בנק אחד דיה כדי להשיג
את התחרותיות המיוחלת. הממשלה החדשה
נבחרה בזכות אי אמון הציבור ב”כלכלת נתניהו”,
והיא מחויבת ציבורית לעשות את ההפך הגמור.
במקום להפוך את בנק הדואר ל”עוד בנק”, היא
צריכה לשדרג את פעילותו כך שיספק סל בסיסי
של שירותים בנקאיים במחיר עלות. רשת בתי
הדואר קיימת בכל הארץ. תשתית השירות,

הפיזית והאנושית, רק ראויה למודרניזציה.
בנק הדואר המשודרג אינו צריך לחרוג
ממסגרת אספקת סל השירותים הבסיסי. לא

מדובר בהגבלת היוזמה והתחרותיות. מי שירצה
לקבל אשראי להקמת עסק מבטיח, לבצע עסקאות
חובקות עולם, לחסוך כסף לנכדי נכדיו, או אפילו
להמר על הלירה הטורקית ולקבל משכנתא
לרכישת מגרש בירח — יתכבד אל הבנקים

הפרטיים וישלם שם מה שישלם.
הרעיון אינו אבסורדי ואינו מקורי. בגרמניה
פועל בנק הדואר הממשלתי במתכונת שכזו (סבר
פלוצקר האיר עינינו בעניין בשנה שעברה). לבנק
הדואר ביפן יש עדיין ייעוד זהה. אמנם יפן
החליטה לאחרונה להפריט את בנק הדואר, אבל
לא לפני שנקלעה למשבר פוליטי חריף בגין
פלוגתא זו, משבר שמעיד עד כמה הרעיון אינו

אבסורדי.
עתידו של בנק הדואר הוא רק משל. ההכרעה
שעל הפרק היא האם אנו מעוניינים במדינת
רווחה למופת, או שבחסות רטוריקה של סיוע
לחלשים נבסס את חברת הג'ונגל הכלכלי. מדינת
הרווחה המודרנית אמורה להבטיח, ואם צריך גם
לספק באופן סדיר והגון, רמה מינימלית של
צרכים. ו”צרכים” זה לא רק לחם, חינוך, ביטחון
ובריאות, אלא גם שירותים כלכליים כמו ביטוח
חיים ופנסיה, וכן, גם שירותי בנקאות ברמה

|■|הבסיסית ביותר.

תופעת דיכטר
מאז נכנס ראש השב”כ לשעבר לכורסת השר
מתחוללת תופעה מוזרה. מיום ליום קשה יותר
להכריע האם מדובר באבי או באביגדור, בדיכטר
או בליברמן. בהמלצות החמות שהשמיע ליברמן
באוזני ביבי (להפציץ את מרכזי התשתית של
המדינות השכנות), או בהמלצות המפוצצות
שמשמיע דיכטר בממשלה (הפיכת ביתַײחנון
לעירַײרפאים וכיבוש מחדש של שטחים ברצועה),
המתווספים לשלל נבואות (”ההתנתקות תביא
שקט ביטחוני”) ופטפוטיַײסרק בנוסח הכנסת
הנשיא האיראני לארון מתים. וכל זה, כאשר
עדיין לא נאמרה המילה האחרונה על העדר
הרגישות שהתבטאה בהחלטתו למנות לתפקיד
ראש המטה הביטחוני שלו קצין שוועדת אור
חרצה שאין לקדמו בשל חלקו בהסלמת מהומות
אוקטובר, על הגיבוי לצמרת שהוזהרה על ידי
ועדת זיילר ועל הרוח הגבית לקצין מג”ב שהורה

”לשבור ידיים ורגליים” למפגינים בבילעין.
בניגוד לאנשי מערכת הביטחון שהתמתנו
בצאתם לאוויר האזרחי, נראה שלדיכטר קורה
בדיוק ההפך. ביציאתו מהחושך לאור
המיניסטריאלי הוא מצטייר כמי שהתבלבלו לו
המרשמים — מתנהג כמי שצרך כמות מופרזת של
אקסטזי במקום ריטלין, המתבקש לאחריות

ולרגישות הנדרשים בתפקיד.

טיפש משלם פעמיים
מחר ימלאו 39 שנים למלחמת ששת הימים.
המלחמה המהירה בתולדותינו, שהורישה לנו את
קללת מלחמת הנצח של הכובש, השואבת
וממשכנת את עתידה של מדינת ישראל כבר
קרוב לַײ4 עשורים. מהזיית א”י השלמה, ועד
לתובנה הרחבה שעל מדינת ישראל להסתלק
מהעול הכלכליַײחברתי של תחזוקת האימפריה
בשטחים. ישראל התפכחה אל תוך הסיוט הזה
בשלבים, בשלב הראשון הגיעה ההבנה כמה חיים
ומיליארדי שקלים ניתן היה לחסוך אילו לא
הוקמו ההתנחלויות בשטחים, ומאז ההתנתקות
הגיעה ההכרה שכאילו לא די בזהב שנשפך, כיום
צריך לשלם פעמיים. ולא רק זאת, את
המיליארדים הנוספים שיידרשו להורדת
ההתנחלויות ופיצוי המתנחלים תאלץ ישראל
לגייס בעצמה, כי בניגוד לאזרחי ישראל,
האמריקאים לא פראיירים. בשיחות הגישוש הלא
רשמיות שמתקיימות איתם לבדיקת האפשרות
שישתתפו במימון הוצאות פינוי ההתנחלויות
ב”התכנסות” הם אומרים בבירור: ”לא רק
שהזהרנו אתכם מראש שלא תתיישבו שם,
כששרון היה שר התשתיות הוא הקפיד לקדם כל
ביקור של שר חוץ שלנו בהקמת עוד התנחלות.
ומילא הדם, זה כבר עניין שלכם, אבל למה

שאנחנו נשלם על השטויות שלכם?”
דבר נוסף שעלינו לשאול את עצמנו לקראת
”יום השנה” — כשאפילו הימין הבין מזמן שהכיבוש
רע למדינה ששואפת להיות יהודית ודמוקרטית
וישראל הולכת ונחלצת ממסלול האיוולת שעליו
עלתה בַײ67' — איך קורה שמי שאמר אמת על מחיר
הכיבוש וההתנחלויות לא נחשב, ובוחרים דווקא
במי שטעו, הזיקו ושינו את דעתם באיחור קריטי.
מי צדק כל השנים, ”מחנה אודי” או ”מחנה עליזה”?
חשוב לפחות שהימין לא יהיה זחוחַײדעת.
טעיתם בגדול כבר פעם אחת? לפחות כיום תעשו
חושבים פעמיים. דברו לפחות עם גיורא איילנד
ושות', לפני שנשלם על עוד טעות/החמצה

היסטורית.

מברברים לדעת
חלם זה כאן, ותודת החמאס לאולמרט ודיכטר
שהקדימו להכריז על ”מסמך האסירים” כבטל
ומבוטל יום לפני פקיעת האולטימטום שהציב
אבוַײמאזן לחמאס. עכשיו יוכלו ה”רעים” להגיד
ל”טובים”: חלאס עם משאל העם, הרי אפילו

טוב.הישראלים לא רואים במסמך הזה שום דבר 

יעל גבירץ
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