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זלמן שובל º† ביקור הגברת

מסע לשום מקום
את מסעה האחרון במזרח־התיכון תרצה בוודאי 
קונדוליזה רייס לשכוח. בתחנתה הראשונה, ג׳דה, 
צציפתה לה סערה פוליטית מבית: בספר חדש שה־

תפרסם בארה“ב טוען העיתונאי הידוע בוב וודוורד, 
כי שלושה חודשים לפני מתקפת הטרור על מגדלי 
התאומים בניו־יורק, הוזהרה רייס על־ידי ראש הסי־
איי־אי דאז, ג׳ורג׳ טנט, כי אל־קאעידה עומד לבצע 
פעולת טרור גדולה ביבשת האמריקאית. רייס, אז 

היועצת לביטחון לאומי, התעלמה.
ייתכן שרייס הייתה יכולה להיחלץ מהמצב הלא־

מרנין הזה, אלמלא ניצלה את מסיבת העיתונאים 
ששלה בסעודיה כדי לרמוז שטנט שיקר, רק כדי לל־
מוד מאוחר יותר שהדברים אושרו בידי דובר הבית־
ההלבן. ואם לא די בכך, בדיוק באותה עת פרצה הש־
עערורייה בוושינגטון סביב מעורבותו של חבר קונ־

גרס רפובליקני במעשים פדופיליים.
שתי הפרשיות חיזקו אצל בני־שיחה של רייס 
אאת התחושה, שהממשל הרפובליקני, המעורער בל־

או הכי בגלל ההסתבכות בעיראק, עומד לאבד את 
מה  הקונגרס,  בתי  באחד משני  לפחות  הרוב שלו 

שבין השאר יפגע גם בסמכותה שלה.
ממטרתה העיקרית של רייס במסעה הייתה לה־
קקים מעין גוש לא־פורמלי של ממשלות ערביות סו־
ּניות מתונות מול איראן השיעית, שמעמדה באזור 
עלה עקב מה שנתפס כניצחון חיזבאללה במלחמת 
ללבנון השנייה. אך מהר מאוד התברר למזכירת המ־

דינה שלמועמדות להצטרף ליוזמה האמריקאית יש 
כוונות אחרות. לא שלשליטים הערביים הנחשבים 
לבעלי־בריתה של ארה“ב לא “רועד הפופיק“ בגלל 
הסכנה השיעית והאיום הגרעיני האיראני. אבל, כפי 
שהודיעו לרייס, אין בכוונתם להתעמת בגלוי עם 
ממשלות או תנועות ערביות אחרות, ובוודאי שלא 
יהיו מוכנים לשום הצהרה בעניין איראן. ובכלל, כל 
הבעיות היו נפתרות אילו הייתה אמריקה פועלת 
ליישוב הסכסוך הערבי־ישראלי )כלומר: ללחוץ על 

ישראל( — ובינתיים יש לעזור לאבו־מאזן.
הנושא  נדון  בירושלים  רייס  של  בביקורה  גם 
האיראני, יש להניח שבתמימות דעים רבה יותר — 
“המ־ לאבו־מאזן  לסייע  הדרישה  עלתה  כאן  ווגם 

תון“. נראה שרייס, אולי תחת הרושם הטראומתי 
של הקיר האטום שבו נתקלה בבירות ערב, דרשה 
ממישראל לפתוח את המעברים לרצועת־עזה, לשח־

רר מחבלים ולהפשיר כספים.
תגובתה של הממשלה אינה ברורה בשלב זה, אך 
ננשמעים בה קולות שיש צורך ללכת לקראת הפל־

סטינים, ולּו באופן חלקי, כדי לא להגיע להתנגשות 
חחזיתית עם רייס. אבל לאיש לא צריכות להיות אש־

ליות שפתיחת המעברים ושחרור כספים יסייעו לא 
ררק לאבו־מאזן, אלא גם לממשלת החמאס המתמוט־
טטת, ועלולים לסלול את הדרך להקמת ממשלת אח־

דות פלסטינית על־פי המתווה של הגורמים שחרתו 
על דגלם את השמדת ישראל.

ממישראל הגיחה רייס לביקור “בלתי מתוכנן“ בעי־
ראק. תקלה במטוסה מנעה ממנה להשתתף בלונדון 
בבדיון החשוב של שרי־החוץ של חברות מועצת הביט־

חון פלוס גרמניה בנושא הגרעין של איראן. אכן, מסע 
שרייס הייתה בוודאי מעדיפה שלא יתקיים. √

בבימים טרם חג הסוכות, כורעים תחת עומס המי־
דע הזורם על אודות הפסטיבלים, התכנסו בבתים רבים 
לקיים  ישראליות  משפחות  של  מצומצמים  פורומים 
דיון במצב. אצל חלק נכבד באוכלוסייה מדובר בחופש 
וומועד מטעמם של משרדים, ארגונים ומפעלים, המ־

קיימים השבתה מאורגנת של פעילותם. ומכיוון שבתי 
הספר סגורים אף הם, נוצר מפגש נפיץ של 24 שעות 

ביממה בין הורים לילדיהם.
לא ברור מי קדם למי, הביצה המשפחתית הזקוקה 
למילוי זמנה או תרנגולת הפסטיבלים המקרקרת ורודפת 
אחרי כל גרגר אפשרי של מבקרים. סביר להניח כי צמחו 
ייחד. ה“מה עושים בחג?“ השתלב עם ה“לא יעלה על הד־

עת שאצלנו אין פסטיבל!“ שנזעק ברבות מישיבות נבחרי 
מועצה מקומית אלמונית או עירייה פלמונית.

ההמצדדים בגובהו של גל האירועים ההולך ומתג־
בבר מצביעים על הערכים התרבותיים שמנחילים הפס־
טטיבלים לקהלים גדולים, רחבים הרבה יותר מאלה הב־
אאים אל האולמות השונים במשך השנה. עוד ועוד אז־

רחים, בהם צעירים, נחשפים כך לקולנוע, לתיאטרון, 
ללמוזיקה, למחול, לשירה או לאירועי טבע, יין והיסטו־
ריה. וכך, בין חומוס לבין שיפוד לבבות עוף, בין צמר־
גפן סוכר על מקל לבין גלידה אמריקאית — שתילים 
קקטנים של סקרנות תרבותית ואמנותית נטמנים בק־

רב ילדים ונערים. רווח לעתיד לבוא. בצד זה מתרחב 
גם עולם החוויות של ההורים, הטרודים לעיתים במשך 

השנה בבעיות פרנסה וגידול הצאצאים.
את ההוכחה היפה לתזה הזאת אפשר היה לראות 
השבוע בהקרנות הפומביות בגן האם, באוויר הפתוח, 
בבמסגרת פסטיבל הקולנוע של חיפה. דמויות נעות ומ־
דדברות — על מסך שגודלו הרבה הרבה יותר מ־32 אי־

נטש. ראיתם דבר שכזה?
המתנגדים והמחמירים טוענים בעיקר נגד השפע 
העולה על גדותיו וגובל בבזבוז. האם בעיירה בינונית, 
ששפנסי הרחוב שלה משוועים לתיקון ושבספרייה העי־

רונית שלה נרכשו הספרים האחרונים לפני חמש שנים, 
ייש מקום להפנות תקציב מיוחד למימון פסטיבל חרי־

תתת איורים על קליפות תפוחי־אדמה? האם ראש מוע־
צה אמביציוזי, שלעולם זוכר כי יום הבוחר בסופו של 
דדבר מגיע, ובנוסף עליו לבנות לעצמו בסיוע התקשו־
ררת גם אפיל לאומי למען יזהו אותו במרכז מפלגתו, יו־

כל לעמוד בפיתוי? מה חשוב כי בעיר הגדולה הסמוכה 
יש פסטיבל תיאטרון ותיק, ובעיר אחרת, לא רחוקה, 
נערך פסטיבל מחולות ומוזיקה — אצלו צריך להתקיים 
גם כן פסטיבל. “אני רוצה רעיונות“, הנחית על עוזריו 
לפני כך וכך חודשים. נגינת חצוצרות בלאדינו, תיפוף 
בבאידיש עסיסית )באידיש זה נשמע טוב יותר( או מא־

רשים צבאיים שוויצריים )סיכוי לברית ערים תאומות 
עם ציריך(. לא חשוב מה, פסטיבל יהיה.

וכך, כאשר יוצאת המשפחה הישראלית לדרכה בחג 
ההסוכות, עליה להניח בצידנית גם מעט זהירות וכו־
ששר אבחנה בין אירועים שכבודם וערכם הולכים לפ־
נניהם, לבין אלה שכל מטרתם להביא שלט גדול וע־
לליו הכותרת “פסטיבל“ למקום שבו הם מתקיימים. בי־

לוי נעים. √

שלמה פפירבלט º† לא יעלה על הדעת

זהירות, פסטיבל

 “הבורסה עולה, הדולר נחלש, השימוש בכרטיסי 
אאשראי עולה, הצריכה הפרטית מתרחבת — על חש־

בון האוברדראפט“. כך דווח השבוע במוסף “כלכלה“ 
על בסיס מדד האוברדראפט של “ידיעות אחרונות“ 

ו“בנק אוצר החייל“.
אלה הממצאים העיקריים:

¿ שיעור משקי הבית שמשיכת היתר שלהם גדולה 
מ־10,000 שקל הגיע ל־23.3%.

¿ ל־58.7% ממשקי הבית היה מינוס בחשבון הבנק 
בחודש ספטמבר.

¿¿ רק 10% ממשקי הבית בדעה שצמצום האוברדר־
אפט קשור לצמצום ההוצאות המשפחתיות.

ננכון שהחודש שעבר, במונחי המדד הזה, היה מהג־
בוהים. אבל המספרים האלה לא השתנו בעיקרם מאז 
החל להתפרסם המדד. והשאלה הגדולה היא: איך זה 

יכול להיות?
נניקח משפחה שהיה לה מינוס של 390 שקל בש־
נת 2002. המשפחה שבחרנו רצינית והחליטה לצמצם 
בהוצאותיה )שלא כמו 90% ממשקי הבית(. הצמצום לא 
ההיה גדול, אבל הוא מנע הגדלה של המינוס מעבר לס־

כום המקורי, בתוספת הריבית שהבנק גבה.
למען חשבון קל, נניח כי הבנק גבה רק 10% ריבית 
לשנה. מה יתרת המינוס של המשפחה בקיץ 2006? בדיוק 
6000 שקל, וזאת, כאמור, אחרי שהמשפחה דאגה לא להו־

סיף עוד קרן לחוב שהיה לפני חמש שנים ומחצה.
עעכשיו נסיט את עינינו למספרים של כלל ישר־
אאל. אלה מספרים על אשראי במטבע ישראלי שהבנ־
קקים נתנו לכולם: משקי בית, עצמאים, חברות, יצוא־

נים, יבואנים. יתרת האשראי בשקלים הייתה ב־2002 
מיליארד   460  — האחרון  בקיץ  שקל.  מיליארד   390
שקל. מתוך זה הסכום שנתנו הבנקים כמשיכות יתר 
ללמיניהן הוא 36 מיליארד שקל. כדאי לזכור כי בתקו־

פה הזו צמחה הכלכלה בכמעט חמישית.
אם אנחנו מאמינים לסיפור המינוס המשפחתי, אזי 

גם אם המשפחות לא הגדילו את המינוס שלהן מעבר 
ללקרן ב־2002 )כפי שהראתה הדוגמה( — כל שאר המ־

שק צמח בצורה מופלאה תוך הקטנת האשראי שלו. זו, 
ככמובן, תוצאה לא הגיונית. והיא לא הגיונית בגלל שה־
ההנחה על משקי הבית מוטעית. הסיפור על המינוס הק־

בוע של משקי בית הוא קשקוש מוחלט.
אז מה עם מדד האוברדראפט שהתפרסם השבוע? 
בבהחלט אפשרי של־57% ממשקי הבית היה בחודש שע־

החודש. לא  כל  בר במינוס. אבל לא היה להם מינוס 
היה להם מינוס אפילו בממוצע חודשי. היה להם מינוס 
בערך בשבוע האחרון שלפני כניסת המשכורת הבאה. 
וובצורה אחרת: אם יבדקו את חשבונות הבנק של מש־
קקי הבית מדי יום, יתברר כי ברוב ימי החודש, רוב המ־

שפחות מצויות בפלּוס.
חשוב לשים לב למילה רוב. יש קבוצה, אפילו לא 
קטנה, של משקי בית ועסקים שמצויים במינוס קבוע. 
אאבל הקבוצה הזו אינה רוב משקי הבית והעסקים ביש־

ראל. הבנקים אמנם מתפרנסים מריבית, אבל בבנקים 
לא יושבים חסרי דעת: את הריבית הם רוצים לגבות 
וולראות. ואם יש משקי בית שרק צוברים מינוס — סוג־

רים להם את הברז. כך גם נוהגים בעסקים.
לקוחות. מספרם של  מיליון   3 בערך  יש  לבנקים 
הלקוחות שהוגבלו בפעילות כספית הוא כמאה אלף, 
ממתוכם 95,000 של יחידים )הכוללים משקי בית ועצ־
ממאים(. אלה הם האנשים שבאמת היו לפני שנים במי־

נוס פרמננטי, ולבסוף הבנקים סגרו עליהם.
יש עוד משהו: חלק ממשקי הבית שנמצאים במינוס 
הם בעלי נכסים, ואפילו נכסים פיננסיים. למשקי בית 
רבים חסכונות בקופות גמל ובקרנות השתלמות. חלקם 
ממעדיפים להיות במינוס ולהמשיך לחסוך, אף שהרי־
בבית על החיסכון נמוכה מהריבית המשולמת על משי־

כת היתר. הבנק מחכה לרגע הפירעון של החיסכון, ואז 
גובה את המינוס בריבית דריבית.

מסכני אוברדראפט, בהכללה הזו, אנחנו לא. √

גדעון עשת º† מדד האוברדראפט

לא כל כך גרוע

גוש־עציון: זווית אחרת
)“ידי־ ליטני  יהודה  של  ממאמרו 

דעות  רצוף   )10.10 אחרונות“  עות 
הכי־ יסוד. עצם  להן  קקדומות, שאין 

על  מעיד  המתנחלים"  "בארץ  נוי 
תפיסתו את המתנחלים כציבור הזוי 

ומנותק מהחברה הישראלית.
היישוב היהודי בגוש־עציון הוקם 
ככ־20 שנה טרם הקמת המדינה. בש־

נת 48׳, יממה לפני ההכרזה על הקמת 
המדינה, נפל הגוש בידי האויב ורבים 
יום  מלוחמיו נהרגו או נלקחו בשבי. 
בן־ ידי  על  אז  נקבע  הגוש  נפילת 

גוריון כיום הזיכרון לחללי מערכות 
בשנת  מחדש  הוקם  היישוב  ישראל. 
67׳, אחרי מלחמת ששת הימים, על 
שאר  גורשנו.  שמהן  האדמות  אותן 
מדינה.  אדמות  על  הוקמו  היישובים 
אין אמת בטענות כאילו ההתנחלויות 
ערביות.  אדמות  חשבון  על  הורחבו 
מבין 750 אלף הדונם בגוש־עציון רק 
יהודים  על־ידי  מיושבים  אלף  כ־30 

— כ־4% בלבד.
בבניגוד מוחלט למה שנדמה, תו־
שכנות  ביחסי  מצויים  הגוש  שבי 
טובים עם שכניהם הפלסטינים. על 
כך העיד המוכתר של אחד הכפרים 
בפני 11 שופטי בג"צ בעת הדיון על 
דוגמה  באזור.  ההפרדה  גדר  תוואי 
נוספת היא ואדי פוכין: תושבי הגוש 
במ־ שכניהם  לצד  פועלים  ההיהודים 

החקלאים  זכויות  על  לשמירה  אבק 
באזור.  הקרקע  בעיבוד  הפלסטינים 
גם בוויכוח על תוואי גדר ההפרדה 
הייתה  גוש־עציון  האזורית  המועצה 
הראשונה לצאת ביוזמה של חילופי 

קרקעות עם החקלאים הפלסטינים.
במרחק 55 דקות מתל־אביב ו־15 
ער־ קהילה  צמחה  מירושלים  דדקות 

ליצור  מנסים  וערבים  ויהודים  כית, 
חחיים בשכנות יפה. חבל שליטני מד־
בר מעיוורונו ולא מהכרת המציאות.

 שאול גולדשטיין, 
ראש המועצה האזורית גוש־עציון

בלדה לחובש )1(
ראשי  רפואה  קצין  של  הצהרתו 
את  חצה  לא  רפואה  איש  “אף   —
רפואי“  בציוד  מחסור  עם  הגבול 
מנו־  —  )10.10 אחרונות“  ))“ידיעות 

תקת ממה שאירע בשטח.
ככחובש קרבי במילואים, שבמלח־

מה האחרונה שירת שבועיים בלבנון, 
אני יכול להעיד שחציתי את הגבול 
תרופות,  בלי  אחת,  אינפוזיה  עם 
בלי אפוד חובש, ועם ציוד ממלחמת 
לבנון הראשונה. כדי לחטא שריטות 
במגבונים  השתמשתי  קלים  ופצעים 

לחים )של תינוקות( שהבאתי.
ואלה עוד החדשות הטובות: אני 
במחלקה.  שלושה  מתוך  אחד  חובש 
השניים האחרים היו ללא ציוד כלל.
איתי ראובני, אשקלון

בלדה לחובש )2(
אלה  בימים  משרת  שבנה  כאם 
ככחובש צבאי, נפגעתי עד עמקי נש־

רפואי  קצין  של  מהאשמותיו  מתי 
ראשי. כל־כך אופייני לנו לא לקחת 
הי־ את  ולהאשים  פיקודית  אאחריות 

יש  אם  חיים.  חידים שהצילו בשטח 
נכון, תפקיד של  דברים שנעשו לא 
להעמיס  ולא  אותם,  לתקן  לוי  ד“ר 
האלה  הנפלאים  הילדים  כתפי  על 

רגשי אשמה.
השם והכתובת שמורים במערכת

מכתבים

כתובת למכתבים )עד 150 מילה(:
ידיעות אחרונות, ת.ד. 109 ת"א
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ככשאני מגיע לארה“ב ונזקק לשירותי אחת מחבר
ררות הענק המסמלות את יעילות ושגשוג השוק האר
מריקאי, אני נתקף בגעגועים עזים לא רק לביטוח 
ללאומי ולעיריית תל אביב, אלא אפילו לדואר ישרר
אאל בזמנים שבהם היינו מבלים ימים בניסיונות להר

שיג את 16 כדי לדווח על תקלה בטלפון.
ניר חיים. כל  בבשבוע שעבר המחשב שלי שבק 
רגיר במקומות  המחשב  הלקאת  ההחייאה,  ססיונות 
שים והטרדת חבריי בתל אביב בתחינות הושיע נא, 
הותירו אותי עם הכורח למצוא טכנאי שיחליף את 
ללוח האם של המחשב. בהינתן עומק מצוקתי ובהיור

תי ממוקם שלושה קילומטרים מוולרסטריט, אפשר 
היה לצפות ש“השוק יעבוד“ ויתפתח מרוץ מטורף 
בין טכנאי מחשב על הזכות לקבל ממני מצלצלין 
תמורת עבודה של רבע שעה. ואולם פניותיי לבעלי 
ההמקצוע רק הולידו הבטחות, שבתוך שבועיים יבדר
קקו את התקלה ובתוך ארבעה שבועות יהיה לי )אור

לי( מחשב מתוקן.
כישלון השוק הזה הבהיר לי שוב, שפקידי האוצר 
ההמציעים לתקן את תחלואי השירות הציבורי באמר
צצעות הפרטת כל דבר, משירותי התעסוקה ועד לבר
תתי הסוהר, או שלא חצו מעולם את קו החוף של ישר
ראל, או שלקחו ברצינות יתרה את הקורס במבוא 

לכלכלה.
בבצר לי עברתי למרתון טלפוני עם חברת המר

תפריטים  נפשי.  יקר  את  לעולם  שהביאה  חשבים 
ממתישים הובילו אותי לתקליטים ששיבחו את סבר
ללנותי והחניפו לי שפנייתי כל כך חשובה לה לחר

ברה. הרגשתי רוממות רוח כל אימת שקול אנושי 
עעלה על הקו והבטיח להעביר אותי למחלקה הנכור

נה, ושם, אחרי מנה גדושה של מוזיקה “מרגיעה“, 
רק חזר התהליך על עצמו. במקרים נדירים הגעתי 
ללמישהו שהזדהה כג׳רי או לינדה, כאילו זה משר
ננה. אין דרך בעולם לחזור ולהשיג את הסוכן, האר
מור להישאר עלום בהיותו רק שליח עלי אדמות 
של החברה הגדולה. ג׳רי או לינדה נשבעו שמישהו 
ייבוא לתקן את התקלה ביום שלמחרת, מאורע שכר

מובן לא קרה.
ננזכרתי בטירונות, באין האונים מול שרירות ושר
רררה. פעם ידעתי להביס את השיטה: ברגשי עליור
נות הייתי מבקש מהסוכן להעביר אותי מיד לאחראי 
עליו. עוד כמה חכמים עלו על הרעיון הזה והוא לא 
עעובד יותר. או שהקו מתנתק בדרך לאחראי, או שהר
אאחראי אמור להחזיר טלפון )והוא לא(, או שהאחרר

אי מגלה הבנה פחותה מזו של הסוכן. נוהג נפסד אחר 
שפיתחתי בעבר היה לאיים על הסוכן שאני וכל אשר 
לי נעבור לחברה מתחרה. איום “יום הדין“ הזה לא 
הרשים מעולם אף אחד. גרוע מכך, התנהגותי הייתה 
ממעוררת בי רגשי אשמה על כך שגערתי באיזה מסר

כן מקנטאקי או מטנסי.

הסוכר ושלוש.  בשיחה העשרים  אירע  ההמפנה 
ננת טענה שהמקרה שלי הושם בתור הלא נכון. הגר
בתי בהתרגשות. אמרתי לה שהיא הצילה את חיי 
והיללתי אותה שהיא הסוכנת הראשונה שיודעת 
מה היא עושה. היא הציעה בבדיחות שאומר את 
שבחיה בפני האחראי עליה, וכאן הבריקה במוחי 
האמירה: “התוכלי לשלוח לי את הכתובת שלו“. 
בבתוך דקות הייתה בידי לא רק כתובת הדואר האר
ללקטרוני של האחראי )שמיד התבשר שתחת חסור
תו מלאכית שהחזירה לי את האמון בחברה(, אלא 
ממה שחשוב יותר — גם כתובתה של הסוכנת עצר
ממה. נשברה האנונימיות וחסל סדר טלפונים. כשר

הטכנאי לא הגיע גם למחרת היום, שלחתי מסר 
ההיישר לסוכנת, שעמלה עכשיו לשמור על המור

ניטין שלה.
מיר לי את המחשב. עשיתי  תיקנו  יממה  בבתוך 

שהי שמחה. גם למדתי משהו שאולי ידעתי קודם 
ולא הפנמתי מספיק. תמריצים חשובים כדי להביא 
אנשים לעשות את הדברים הנכונים. אבל תמריצים 
חיוביים ומגע אנושי עובדים לעיתים קרובות הרבה 

יותר טוב מתמריצים שליליים.
לקח פרטי בלבד? נדמה לי שיש לו נפקות גם 
תמריצים  הפעלת  שבהם  ציבוריים,  במישורים 
שליליים וברוטליים הובילה אותנו היישר לשום 

מקום. √

אריאל רובינשטיין º†  כוחם של תמריצים חיוביים

איך תקלה במחשב פקחה את עיניי

דעות אחרונות ידיעות אחרונות
בשולי

ממשלת טלאים
ממוקדם עדיין לצאת במחול על ועם הצטרר

פותו הקרובה של איווט ליברמן לממשלה )אגב, 
ללמה התקשורת מציינת רק אותו? אין לו מפלר
גגה? ומי הם הח“כים הנוספים שלו?( גם אם יצטר
רפו ליברמן וחבריו לתמיכה בממשלה, אין שום 
סיבה לעם ישראל להשתרע תחת גפנו ותאנתו, 

בוודאי לא לומר “אמן“.
תהיה זו תפירת טלאי על טלאי, עוד רווח זמן 
למצב בלתי נסבל ומסוכן, שבו איבד חלק גדול 
מן העם בישראל את אמונו בממשלה, וגרוע מזה 

— בצה“ל, מבטחנו במשך 58 שנותינו כאן.
אאת הזמן הקרוב יעשו ראש הממשלה ועוזר
ריו בריצות בין אנשי העבודה ל“ישראל ביתנו“ 
כדי לפייס, כדי לגשר, כדי למצוא פתרון זמני עד 
ההמשבר הבא. אומנם אומרים שאין דבק טוב יור
תתר מהדבק לכיסא המיניסטרים, אך לאיווט ליבר
ררמן, הגון ובוטה, יש סדרריום משלו, ולזכותו ייר

אמר שכבר הוכיח יכולת ניווט וניהוג.
סדררהיום של ליברמן לחלוטין לא מסתדר 
עעם האג׳נדה )סליחה, מילה אופנתית( של הער
בודה בתחומי מדיניות וביטחון, חברה וכלכלה, 
ששיטת הממשל, ובוודאי לא ביחס למגזר הערר

בי בכל התחומים. מכאן שההתנגשויות הן בלתי 
נמנעות, וסופן שיקרבו את קיצה של הממשלה, 
זזו שהיו לה סיכויים גדולים להיות מוצלחת ואיר
בבדה את עולמה בשעה אחת בגלל החלטה אומר

ללה אחת — לצאת למלחמה.

מסע התעוררות
ללנגד עינינו מתרחשת טרגדיה: השלטון במר

הוא  ההתפוררות  יסוד  מתפורר.  ישראל  דינת 
במפלגות הגדולות — קדימה, העבודה והליכוד 
—— ש“איבדו את הדרך“, אין להן חזון לאומי לער

תיד לבוא, אין להן פתרון לבעיות האקטואליות 
הבוערות ואין להן מנהיגות ראויה, זו ההולכת 
בראש המחנה ומובילה מדינה להישגים גדולים 

ולחיי יוםריום טובים.
לנגד  מתפוררים  ומנהיגות,  ממשלה  באין 
עינינו משרדי הממשלה והשלטון המקומי, שהם 
וכל פקיד במבוך הביורוקר ודרך,  אאובדי עצות 
רטיה הוא “רוכב אופניים“: דורך על האזרחים 
ונושא עיניו כלפי מעלה, גם — לא רק  למטה 
— כדי להראות לשרים ולפקידים האחראיים מי 

באמת שולט בחיי היוםריום במדינה.
ככבר כתבו ואמרו כאן מיליוני מילים על הצור
חצוצרה,  תרועת  באיזו  קרב,  קריאת  באיזו  רך 
שתקדם ותקרא את אזרחי מדינת ישראל ל“מסע 

התעוררות“, כמקובל בצה“ל ב“ימים הנוראים“.
אאיך עושים את זה? מה עושים? מי ייצוק תכר
ננים חדשים לעם מסוכסך, עייף, אובד דרך? געוור

אלד, מה עושים?

טיפות אוזניים
חחאלד משעל, מנהיג החמאס, חזר והזהיר אתר
ממול בדמשק כי חמאס “לעולם“ לא יכיר במדיר
ננת ישראל. אז ככה: מעיני יורדה דמעה, לבי דור

אב ואיני יודע את נפשי. מה נעשה? איכה נוליך 
את חרפתנו? חאלד לא מכיר בנו! ישמור אותנו 
אאלוהים. ואותו שישמרו מאבטחיו — ובעיקר, כזר

כור לכולנו, שישמרו את אוזניו מטיפות אוזניים 
שאי אפשר לקנות בביתרמרקחת.

אופס
שלשום כתבתי כאן כי בחודש הבא ימלאו 
30 שנה לביקור הנשיא סאדאת בישראל. כמובן 
שטעיתי, רק 29 שנה. ותודה להמוני המעמידים 
אותי ואותנו על טעותי וטעותנו. יש לנו עוד 13 

חודשים לחגיגות, אם יהיו.
איתן הבר

ישראלים 2006 ̌   משה שי

שיגעון האופניים. נגה כורם, 15, ממצפה חרשים, לקחה השנה את אליפות ישראל באופני שטח לנערות בני 15־16. נגה, כאן עם אופני דאון־היל שמיועדים לנסיעה 
במורדות, קפיצות וסיבובים קשים, רוכבת גם כביש ושטח. היא מתאמנת 4־5 פעמים בשבוע ומקווה להתחרות בשנה הבאה בחו“ל ביחד עם הקבוצה — עדיין לא 

החליטה באיזה תחום רכיבה תתחרה. נגה: “אני מאוד רוצה שעוד בנות יצטרפו לענף. בקפיצות יש כיום רק ארבע בנות בכל הגילאים“
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