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מילים האלה פורס שר החינוך את תכנית האב שלו 
עבור אוניברסיטת אריאל לעשרים השנים הבאות. 
בראיון גלוי ומיוחד לאריאלה, שר החינוך נפתלי 
בנט משוחח על המאבק הבלתי פוסק אותו הוא 
מנהל בשנתיים האחרונות עבור הקמת הפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת אריאל, ואף מתחייב כי לא 
ינטוש את המאבק: "אני לא מתכוון לוותר". הוא 
גם לא חושש לתקוף את ראשי האוניברסיטאות 
אשר תוקעים שוב ושוב מקלות בגלגלי התכניות 
שלו. "הסיבה היחידה היא התנהגות קרטלית, אפילו 
חצופה משהו, של אוניברסיטאות אחרות". בהצהרה 
גלויה על מפלגתו החדשה הוא אומר - "אחרי עידן 
ביבי הימין החדש תהיה מפלגת השלטון הבאה".
השיחה עם השר בנט מתקיימת באריאל, מיד 
לאחר כנס בחירות בקמפוס בו הוא מנסה לגייס 
בסביבה הטבעית שלו עוד מצביעים עבור מפלגתו, 
"הימין החדש". בכיתת לימודים קטנה, בה המקרן 
עוד דולק, נדמה שהשר מרגיש בנינוחות יותר 
מאשר באולפני הטלוויזיה. לפני הריאיון, אחד 
מעוזרי התחזוקה של האוניברסיטה סייע בסידור 

הכיתה לפני בואו של השר לראיון. אפילו את הלוח 
הוא צחצח משיירי קשקושי התרגילים שנשארו שם 
מן התרגול האחרון. הכי אריאל שרק יכול להיות. 
אוניברסיטת אריאל היא המגרש הביתי של 
נפתלי בנט. הוא הרי נלחם למענה בארבע השנים 
האחרונות יום יום במשרד החינוך. בנט מרגיש 
בבית, הוא פותח את הכל.הוא מחזק ומחבק את 
תומכיו, אך גם כלל לא חושש לסגור חשבון עם 
מתנגדיו ממשרד החינוך ומן המערכת הפוליטית 

התוססת.
מדוע אתה נתקל בהתנגדות כה עזה מצד ועד 
ראשי האוניברסיטאות וחברי הועדה לתכנון 

ותקציב )ות"ת( להקמת הפקולטה באריאל?
"כי הם קרטל. האוניברסיטאות פועלות בצורה 
של קרטל במדינת ישראל, הן לא רוצות להכניס 
לתוך השוק עוד אוניברסיטה כי זה עוד תחרות. 
תמיד האוניברסיטאות פעלו בצורה הזו, ואני לא 

נכנע לקרטלים".
זה קשור לדעות הפוליטיות של אותם גורמים? 

ימין שמאל?
"אני לא יודע אם זה פוליטי. יכול להיות שגם 
המרכיב הפוליטי משחק כאן תפקיד, אבל גם 

המרכיב הקרטלי הבסיסי".
־ישנם גורמים באקדמיה אשר מדברים על פו

ליטיזציה שאתה הכנסת לאקדמיה, בין היתר 
בהחלטה על הקמת הפקולטה לרפואה. 

"הפוך. הם הכניסו פוליטיזציה. לכולי עלמא 
יש צורך בפקולטה לרפואה, הרי חסרים סטודנטים 
לרפואה ומדינת ישראל משוועת לרופאים. במקום 
לשלוח רופאים לרומניה, לאיטליה, למזרח אירופה, 
אפשר להכשיר אותם פה. גם לכולי עלמא הרמה 
האקדמית פה היא גבוהה מאוד, ועברה את כל 
המבחנים והבדיקות ולכן אין סיבה שזה לא יקרה. 
הסיבה היחידה היא התנהגות קרטלית, אפילו 

חצופה, של אוניברסיטאות אחרות".
אתה יודע שבאוניברסיטת אריאל יש כבר 

־כמעט הכל. רפואה )בתקווה שאכן זה ייצא לפו
על(, הנדסה ומדעי המחשב. מה השלב הבא? 

משפטים?
"משפטים? תשמע אני אגיד לך משהו. דווקא 
זה הכי פחות חשוב כרגע. יש מספיק משפטנים 
בארץ. אחת הסיבות שכל העסק מתעכב )הקמת 
הפקולטה לרפואה( זה עודף משפטיזציה. דווקא 
זה הדבר הכי פחות משמעותי ואני מניח שאם 

יהיה צורך בעתיד, גם את זה יקימו".
המאבק להקמת הפקולטה לרפואה טרם הסתיים, 

־אך שר החינוך מבטיח לא לוותר. "לצערי המא
בק עוד לא נגמר. יש עכשיו בג"צ שהולך לדון 
בזה. אני יכול להגיד שאני לא מתכוון לוותר עד 
שאנחנו רואים בנובמבר הקרוב את הסטודנטים 

נכנסים לשנה הראשונה בפקולטה".

קואליציה בשימוע
כתב האישום בכפוף לשימוע אשר הוגש נגד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו ליבה את השיח סביב 
השאלה האם שותפיו הטבעיים של רה"מ ימשיכו 
לתת לו לגיטימציה להמשיך לכהן בתפקידו גם 
בקדנציה הבאה. השר בנט מגלה כי הוא עבר 
על כתב החשדות. "זה כתב חשדות ארוך מאוד. 

קראתי, הוא מעניין".
מה אתה חושב על החשדות?

־"אני הייתי רוצה להאמין שהחשדות האלה ית
בררו כלא נכונים. חשד כשמו כן הוא. הוא חשד, 
הוא עדיין לא כתב אישום. אני רוצה לקוות שראש 

הממשלה אפילו לא יגיע לכתב אישום".
מה הקווים האדומים של הימין החדש בכל 
הנוגע לישיבה בממשלה אשר ראשה חשוד 

בפלילים?
"אני אמרתי מהיום הראשון שכל עוד מדובר 
על כתב אישום בכפוף לשימוע, אין בכלל על מה 
לדבר. אנחנו נשארים בממשלה ונמליץ על בנימין 
נתניהו. אם זה יגיע לידי כתב אישום סופי אנחנו 

נתכנס בסיעה ונקבל החלטה".
האם ישנה אפשרות שתשבו בממשלת גנץ?
נלך  רק  אנחנו  ברורים.  מאוד  אנחנו  "לא, 
לממשלת ימין, לא נלך לממשלת שמאל. בני גנץ 
הוא שמאל. הוא שמאל ציוני, אבל שמאל מובהק, 
ואנחנו לא מתכוונים להיות שותפים לממשלה 

שתחלק את ירושלים וארץ ישראל. לא יהיה".
ממשלת נתניהו בנט וגנץ בראשות נתניהו 

היא אופציה?
"כחבר ממשלה אני לא פוסל אותו, אבל כראש 

מדינת

יונה ליכטמן

בנט
בעיני רוחי יש פה בעוד עשרים שנה, 35 אלף סטודנטים 
שלומדים במרכז אינטלקטואלי של מטרופולין משגשג". 

במגרש הביתי שלו, בראיון שנערך באוניברסיטת 
אריאל, מספר בנט על תכנית המאה, מתייחס לחקירות 

נתניהו ומנסה לאמוד את כוחה של "הימין החדש" 
בסקר בחירות 2019 שמתפרסם ב
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)המשך בעמוד הבא(

בנט ועורך מקור ראשון חגי סגל

במגרש הביתי, נפתלי 
בנט עם סטודנטים

־ממשלה ולהיות בממשלה אם הוא מכוון את המ
דיניות, זה לא. אני לא פוסל אף אחד אבל זאת 
מדיניות שמאל ואני לא איש שמאל, אנחנו הימין 

החדש".

תוכנית המאה בדרך
האתגר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך 
להתמודד איתו, ככל הנראה, הוא עסקת המאה 

־של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ. לפי הפרסו
מים, פרטי התכנית המדינית יפורסמו מיד לאחר 

הבחירות בישראל ועוד בטרם הקמת הממשלה. 
אם אכן כך יהיה, תכנית טראמפ צפויה להשפיע 
באופן דרמטי על הרכב השותפות בממשלה הבאה. 
האם ניתן לדעת כבר היום מהם עיקרי התכנית? 

תלוי את מי אתם שואלים.
־בתקופה האחרונה תקפו בימין החדש את הת

כנית ואמרו כי היא תגרום להקמתה של מדינה 
פלסטינית ולחלוקת ירושלים. במסגרת הקמפיין 
של הימין החדש הם קראו להצביע עבורם, שאם 
לא כן הליכוד תלך לממשלת אחדות עם גנץ 

כשותף, וזאת כדי לקדם את תכנית המאה של 
טראמפ. בשיחה הנוכחית עם יו"ר הימין החדש 
נפתלי בנט, מסתבר כי גם בימין החדש עוד לא 
יודעים מה היא תכנית המאה של טראמפ, ואם 
היא אכן קוראת לחלק את ירושלים ולהקים מדינה 
פלסטינית. לדברי שר החינוך, הקמפיין רק נועד 
להתריע מפני אפשרות שכזו, אך לא מתוך מידע 

מודיעני פנימי אודות פרטי התכנית. 
בקווים האדומים במשא ומתן הקואליציוני, 
תציב כתנאי את אי הקמתה של מדינה פלסטינית?
־"ברור. אני מתנגד לחלוטין להקמת מדינה פל

סטינית. לא אמסור סנטימטר אדמה מהארץ שלנו". 
אז איך תשב בממשלה הבאה? אתה אומר 

שטראמפ הולך לחלק את ירושלים.
"אני לא יודע. אני מקווה לשכנע אותם לא 

לעשות את הדברים האלה". 
אתה אומר לא לתכנית טראמפ כבר בשלב 

המשא ומתן הקואליציוני?
"לא. אני לא יודע מה התכנית שלהם".

אתה אמרת שתכנית טראמפ היא לחלק את 
ירושלים?

"אני לא מכיר את פרטי התכנית. אני חושב שזה 
חלק מהעניין. אני מצפה מראש הממשלה ומארה"ב 

להציג לנו לפני הבחירות את תכנית המאה".
זאת אומרת יכול להיות שתכנית טראמפ כלל 

לא קוראת לבנות פה מדינת פלסטינית?
"אין לי מושג. אני חושב שמדובר שכן, אבל 

אני עוד לא יודע".
ניסית לפנות ולדבר עם האמריקאים?

"כל מה שאני עושה מול האמריקאים יישאר 
ביני לבין האמריקאים".

בעוד פחות משנתיים יתמודד טראמפ בשנית 
על נשיאות ארה"ב. הרבה מדברים על ניצול שנות 

השפע שלטראמפ. זה דבר שלוקחים בחשבון?
"מאוד מאוד. יש לנו נשיא ידידותי בצורה 
בלתי רגילה. במקום להיתקע ביוזמות להקמת 
מדינה פלסטינית אנחנו צריכים בדיוק הפוך, 

לנצל את זה".
אתה תוקף אותו לאחרונה. לא עדיף לשמור 

על הקשרים שלך מול הממשל האמריקני?
"אני בקשרים טובים עם מי שצריך. אני רק 
אגיד שיש דבר אחד יותר חשוב לי מהכל וזו הארץ 
והמדינה שלנו. אני לא אתן שנמסור פה אדמה".

בימין החדש סימנו את תיקי הביטחון והמשפטים 
כשני התיקים אותם הם רוצים לקבל בממשלה 
הבאה. הם קוראים למצביעים הפוטנציאליים לבוא 
ולהצביע על מנת להשיג מספר דו סיפרתי של 
מנדטים אשר יאפשר להם לדרוש את התיקים. 
במידה ואכן יעמדו ביעד, איילת שקד תמשיך את 
תפקידה כשרת המשפטים, ונפתלי בנט יעזוב את 

משרד החינוך לטובת משרד הביטחון.
קצת לפני שפרצו הבחירות, עוד לפני משבר 
הגיוס, היה זה אביגדור ליברמן שפרש מן הממשלה 
על רקע העברת הכספים לחמאס ועזב את לשכת 
שר הביטחון, משאת נפשו של נפתלי בנט. ההבטחה 
של ליברמן בטרם נכנס לתפקיד כי יחסל את הנייה 
48 שעות לאחר שייכנס למשרד הביטחון, עדיין 
מרחפת סביבו וייתכן כי היא זו שעומדת לו לרועץ 
בסקרים האחרונים. בניגוד לקודמו, בנט לא מפזר 
הבטחות כיצד יפעל אם יקבל את מבוקשו ויתמנה 
לשר הביטחון. "הדבר שאני לא אעשה הוא להתחיל 
להבטיח הבטחות. עם ישראל רווי הבטחות, אני 
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בא לעשות". במקום זאת הוא בוחר לתקוף 
את האסטרטגיה הצה"לית שמלווה אותנו, לדעתו, 
בשנים האחרונות. הוא מכנה אותה "תסמונת גנץ".
מה הוא השינוי האסטרטגי שתוביל בצה"ל?

"אני חושב שהרוח שאני רוצה להכניס היא רוח 
שונה מאוד. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים נעים 
באיזו תסמונת גנץ, ככה אני קורא לזה. תסמונת 
של חוסר רצון לייצר מגע מול האויב, וזה נראה 
ככה. ולכן אנחנו מדשדשים כל כך הרבה שנים 

מול האויב. אני רוצה להביא רוח אחרת". 
איך אתה הולך לחלחל את הרוח הזאת בצה"ל? 
בסופו של דבר זה נשמע כמו מסר, פחות כמו 

תכנית אופרטיבית.
"לא, לא. זה לא רק מסר. זה בדיוק מה שעשיתי 
בחמש יחידות מתמטיקה כשהיה בתחום דשדוש 
ודעיכה. באתי ושיניתי את כל הכיוון. סימנתי, 
בניתי תכנית ומימשתי אותה. זה מה שאנחנו 

יודעים לעשות בימין החדש".
בכל זאת, איך אתה הולך לעשות את זה?

"אני רותם את המערכת לכיוון של צבא קטלני 
שבא להרוג את האויב ולנצח, ואחר כך את האיך. 

תן לי, זה עלי".
הוא האחרון מבין ראשי הקואליציה ששמע על 
הקדמת הבחירות. כשהם התכנסו בירושלים להחליט 
על הקדמת הבחירות, בנט לא נכח בישיבה וקיבל 
בהפתעה שיחת טלפון בה נתבקש לאשר את ההצעה. 
בנט, המופתע מאוד, התעשת ואישר את הבקשה אך 

ביקש לזרז את מועד הבחירות ככל הניתן. 
במקום להיגרר לבחירות ולהיכנע לתכתיבים 

־מלמעלה, הפתיעו בנט ושקד את המערכת הפולי
־טית ובתוך ימים ספורים הכריזו על הצהרה דרמ

טית משותפת. במהלך שטלטל את הציונות הדתית, 
הודיעו על פרישה ממפלגת "הבית היהודי" והקמת 
"הימין החדש", מפלגת ימין לדתיים וחילוניים. 
תוצאות הסקרים, עד כה מנבאות למפלגה בין 5 
ל־9 מנדטים בבחירות הקרובות. מדובר בהישג 
לא מבוטל עבור מפלגה שזה עתה רק קמה, אך 
במפלגה לא נחים על זרי הדפנה ומכוונים למספר 

דו ספרתי של מנדטים.

היום שאחרי ביבי
בנט לא מסתיר את העובדה כי אחרי עידן נתניהו 
הוא שואף להתמודד על תפקיד ראש הממשלה. אך 

־אם עד כה היו ספוקלציות כי יעשה זאת דרך "הלי
כוד", בנט מפתיע בשיחה ומצהיר כי הדרך לראשות 

הממשלה, מבחינתו, עוברת ב"ימין החדש". 
אתה מדבר על הצורך במפלגת הימין החדש 
כמי שתאגף את ראש הממשלה מימין, אך דובר 
רבות על כך שבעתיד לא מופרך יהיה לראות 

אותך ב"ליכוד". הרי היית שם פעם.
"זה חיוני שהימין החדש תהיה הסמן הימני 
שמונע אסונות. אחרי עידן ביבי, הימין החדש 

תהיה מפלגת השלטון הבאה". 
היא תהיה מפלגת השלטון הבאה במקום 

הליכוד?

"אמת. כן. אחרי עידן נתניהו".
אתה מתכוון להתמודד לראשות הממשלה 

דרך הימין החדש ולא דרך הליכוד?
"כן. יכול להיות שהם יתאחדו אתנו. אני לא 

יודע, הכל יכול להיות".
כיצד זה ייעשה? אתה תעשה פריימריז בימין 

החדש?
"זה מוקדם. אני כן רוצה מרכיבים מהסוג הזה, 
אבל אני עוד לא יודע להגיד איזה. בוא קודם 

נגמור את הבחירות".
זאת אומרת שאתה הולך עם הימין החדש 

עד הסוף?
"לונג טרם". )לאורך זמן(.

אחת השאלות שמעסיקות את הציבור הישאלי 
אודות הימין החדש היא סביב העמדות אותן יקדם 

־הימין החדש בסוגיות דת ומדינה בכנסת הבאה. בג
לגולו החדש ולאחר שהתנתק מהבית היהודי, בנט 

מרגיש אולי פחות מחויב לציונות הדתית. אחד המסרים 
הבולטים של המפלגה הוא החיבור בין דתיים לחילונים, 
ונראה כי מצביעי המפלגה הפוטנציאליים מצפים 
ממנו כי במקביל לשינויים במערכת הביטחון הוא 
יוביל גם שינויים בנושאים הטעונים של דת ומדינה.
בנט אומר כי ניתן לבצע שינויים בדת ומדינה 
למרות המגבלות הקואליציוניות. "להיכרותי, מכיוון 
שחרדים יושבים בממשלה, ובכלל לכל השחקנים 
יש זכות וטו, אז כל השינויים בדת ומדינה צריכים 
להיות בהסכמה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר. זה 
נשמע כאילו אי אפשר, אבל אני אומר לך שבגלל 

שכל צד צריך דברים, אפשר להגיע לתזוזות".
־מערך הגיור הוא אחד הנושאים הנפיצים בהק

שרי דת מדינה, והנושא לא חמק גם מעיני השר 
לשירותי דת לשעבר. "דבר שמאוד קרוב לליבי 

־זה הרחבת מערך הגיור, גם לרבני ערים אורתו
דוקסיים. אני חושב שזה לא בסדר שלא מאשרים 
את זה. זה לא מוצדק. זה כמובן גיור על פי ההלכה. 
זאת דוגמא. תחום הכשרות יש מה לעשות, בהרבה 

תחומים אפשר לעשות".
אחד הפוליטיקאים המרכזיים שמזוהה עם הטיקט 
של דת ומדינה הוא יאיר לפיד. בנט, האח לשעבר, 
לא ממהר להתרשם מן ההבטחות של לפיד. "מי 
שרוצה ללכת ללפיד, שיבושם לו. אצלנו אנחנו 

־באים בהידברות, בשותפות. לא סתם חצי מהר
שימה שלי זה דתיים והחצי השני חילונים. אצלו 
הדתיים נזרקו נדמה לי לעשירייה התשיעית או 
משהו )מחייך(. זה לא רציני. זאת לא שותפות 

אמת. אצלנו זאת שותפות אמת".
כמה אחוזי הצבעה אתה חושב שקיבלת בסקר 

הבחירות שערכנו באוניברסיטת אריאל?
"אני מצפה באוניברסיטת אריאל לקבל 70-80 
אחוזים מקולות הסטודנטים. הם צריכים להיות 
הימין החדש, כי אנחנו בדיוק כמו האוניברסיטה. 
מחברים את עם ישראל, אהבת ישראל, אהבת 
היהדות. דתיים וחילוניים. וימין, ימין אמתי, ימין 
חזק. ימין שלא מוותר על סנטימטר מהארץ הזאת. 

זה הימין החדש". 
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חזקה בקמפוס, חזקה בקלפי? זהות בראש סקר בחירות 2019 של 
 תשכחו ממאבק דו־ראשי. סקר בחירות שנערך ב־25 במרץ 2019 באוניברסיטת אריאל מציג תוצאות צמודות במיוחד. הליכוד במקום השני,

כחול לבן שלישית. דרבי הציונות הדתית: איחוד מפלגות הימין עוקף את הימין החדש של נפתלי בנט ואיילת שקד. הרחק מאחור: מרצ, גשר וישראל ביתנו. 
* המדגם אינו סטטיסטי ועל הסקר השיבו 350 סטודנטים מכלל האוניברסיטה
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 לאזרחי ישראל מגיע לדעת 
על מה הם מצביעים

אם אכן יש ממש בפרסומים והשמועות, מיד לאחר הבחירות אנו עתידים להתוודע 
לראשונה לתכנית המדינית של נשיא ארה"ב המכונה "עסקת המאה". כפי שאמר 
השר בנט בראיון המיוחד לגיליון הנוכחי של אריאלה, יש לעשות כל מאמץ על מנת 

־שהאמריקנים יפרסמו את פרטי התכנית עוד קודם הבחירות. זה לא קשור לימין או לש
מאל. לכולי עלמא תכנית המאה של טראמפ עוסקת בנושאים בוערים אם לא הבוערים 
ביותר באזורנו. במידה ותכנית שכזו תצא לפועל, היא תשפיע קשר ישיר על כל אזרח 

בישראל הן מימין והן משמאל. 
הטענה כאילו פרסום התכנית הינה הטיית בחירות מגוחכת ובלתי מתקבלת. הטיית 

־בחירות שלילית מתקיימת כאשר מדינה זרה משפיעה על תוצאות הבחירות מתוך אינ
טרסים אישיים אשר אינם קשורים למדינה בה מתקיימת הבחירות. תכנית המאה של 

טראמפ הינה תכנית שעוסקת בעתידה של המדינה שלנו, מדינת ישראל. 
לא יעלה על הדעת שאנו הולכים לבחירות כדי להכריע כיצד תראה המדינה שלנו 

־בארבע שנים הבאות, והסוגיה הכי קרי
טית נעלמת מעינינו. זה כמו שלביבי תהיה 
תכנית לסגור עשרה בתי חולים מיד לאחר 
הבחירות, אך הוא יעלים את התכנית בעיני 
הבוחר. היעלה על הדעת דבר שכזה? מגיע 
לאזרחי ישראל לדעת על מה הם הולכים 

לבחירות.
אז נכון שטראמפ לא חייב "לדפוק לנו 
חשבון". הוא לא ביבי, והוא גם לא אזרח 
תושב ישראל. אבל לא עליו המתקפה. צריך 
שהקריאה תבוא מתוך מדינת ישראל. אזרחי 
ישראל צריכים לדפוק על השולחן ולקרוא 
לממשל בוושינגטון לבוא ולחשוף את פרטי 

־התכנית. מגיע לאזרחי ישראל לצאת לב
חירות ולהצביע במשאל עם על התכנית 

שתקבע את עתידנו באזור בו אנו חיים.
אסור לבנט להרפות מהנושא, וגם לא 
ליפול לידי אלו אשר תוקפים אותו על כך 
שהוא פופוליסט. איזה פופוליזם יש פה? 

־הרי בנט מאמין שאסור שתקום פה מדי
נה פלסטינית. מגיע לו ולציבור בוחריו 
לדעת האם אכן התכנית קוראת להקמת 

מדינה פלסטינית. אין יותר לגיטימי מזה. להפך, צריכים להצטרף אליו כל המנהיגים 
הפוליטיים הן מימין והן משמאל. הדרישה לדעת על מה אנחנו מצביעים בבחירות היא 

בסיסית, לא פרבילגיה.
אם אף אחד לא יתעורר בזמן, ישראלים רבים עלולים לקום למחרת הבחירות ולגלות 
כי הבחירה שלהם הייתה טעות. אילו הם היו יודעים את פרטי התכנית, הם היו משלשלים 
פתק אחר לקלפי. איזה מן צורה יש לזה? הממשלה שתקום לא תשקף את רצון הבוחר 

במלואו, שהיה בוחר אחרת לו רק היה יודע מהי התכנית. 
אין כאן קשר לא לימין ולא לשמאל. ואם יש מי שעוסק באינטרסים פוליטיים, גם 
השמאל יכול להרוויח מפרסום קודם של פרטי התכנית. מנהיגי השמאל יוכלו להישיר 
מבט לעיני בוחריהם ולומר להם "הנה, יש לנו תכנית לשלום, בואו ותצביעו עבורנו 
למען קידום התכנית". התכנית תהיה עבור מצביעי השמאל קרש קפיצה שעשוי לחזק 

את התקווה לשלום.
פרסומה של תכנית המאה של טראמפ חשוב לדמוקרטיה. אם כבר דמוקרטיה, אז למה 
לא עד הסוף? בואו נלך לקלפי ונדע עבור מה אנחנו מצביעים. כמה פשוט, ככה הגיוני 

וברור. אור השמש, כמו שאומרים, הוא המחטא הטוב ביותר. תנו לנו לדעת.  

בנט מנסה לעשות הון פוליטי
אחת "הפנינים" בתוך גודש הנושאים הרלוונטיים לבחירות המתקרבות היא "תכ־
נית המאה" של דונאלד טראמפ, התוכנית של הנשיא האמריקאי לכינון שלום 
במזרח התיכון. בתרגום לעברית מדוברת: פתרון לסכסוך. על פניו מדובר בנושא בעל 
חשיבות עליונה לעתיד המדינה. בניגוד למידת חשיבותה והשפעתה של התכנית, השיח 
הציבורי והפוליטי סביבה מועט ודל. המפלגה היחידה שחרטה על דגלה את העיסוק 
בנושא היא מפלגת "הימין החדש" של נפתלי בנט ואיילת שקד. בנט עוסק באלמנט מאוד 
ספציפי מתוך התכנית. הוא מפציר בטראמפ לפרסם את התכנית לפני הבחירות, בכדי 

שהציבור הישראלי ייצא לקלפי כשכל הקלפים על השולחן. 
האם הנושא באמת כה רלוונטי? כמובן שנושא הסכסוך ופתרונו הוא מהותי בבחירות 

־ובמדינת ישראל. עם זאת, המקרה הספציפי של הצעה אמריקאית אינו בהכרח כה משמ
עותי בימים אלה. לאורך היסטוריית היחסים בין ישראל וארה"ב היו הצעות רבות שהונחו 
על השולחן. דיפלומטים ומתווכים רבים מכל הצדדים עמלו ימים וחודשים על הררי 
מסמכים, ובכל פעם מחדש נתקלו במבוי סתום. למה דווקא טראמפ, שהריץ קמפיין על 
גדולתה של ארה"ב, על כך שאינה צריכה לרצות אף אחד, יהיה זה שיעשה שלום במזרח 
התיכון? בפרסום בעיתון "הארץ" נודע כי תקציב 
התכנית הוא 175 מיליון דולר, כסף לגרעינים 
בשביל טראמפ ויכולת של הנשיא האמריקאי 
לגזור קופון? כן. שינוי אמיתי במציאות שלנו? 

כנראה שהרבה פחות. 
־כאמור, בנט קרא לטראמפ לפרסם את הת

כנית על מנת להשפיע על הבחירות. רגע, לא 
מדובר כאן בהתערבות זרה בבחירות? ללא ספק, 

־בין אם אתם אוהבים אותה או לא, לפי ההג
דרה הטכנית בנט קורא פה להתערבות זרה 
בבחירות. אמנם התכנית רלוונטית למדינה 

־ולחברה הישראלית, אך טראמפ, אינו מתמו
דד בבחירות הקרובות בישראל ואין זה משנה 
לו כיצד התכנית תתקבל בחברה הישראלית, 
אלא כיצד תתקבל על ידי הממשלה. אז לא, 
זה לא לגיטימי להתערב בבחירות בצורה כזו 
שתאפשר למפלגות ופוליטיקאים לעשות הון 
פוליטי והפחדה במידה והתכנית כוללת ויתור 
על שטחים ופינוי יהודים, אשר ידועים כשנויים 

במחלוקת בישראל. 
במידה והתוכנית תפורסם עכשיו איך אמורים 
ביבי נתניהו מצד אחד וגנץ ולפיד מצד שני 
להתייחס לתכנית הזו במצע שלהם לקראת הבחירות? איך הם יכולים להבטיח או לשער 
האם התכנית תעבוד? האם הם בכלל יסכימו לה? הרי זו תכנית חיצונית עם אינטרסים 
חיצוניים ואנחנו רק כלי בה. זאת לא תכנית של מפלגת כחול־לבן או של הליכוד, זאת 
תכנית - כמו תכניות שלום אחרות במהלך ההיסטוריה - של אנשים אשר זרים ומנותקים 
מחיי היום־יום של הסכסוך הישראלי־פלסטיני, ואין ההשערה הסבירה שעל התכנית עמלו 

טובי המוחות במשך שעות רבות וזמן רב משנה את הנכתב לעיל. 
נקודה אחרונה היא האקדח המעשן - נפתלי בנט. בנט רוצה לעשות שני דברים: הון 
פוליטי ורושם מוטעה תוך הטעייה ומניעה של לקיחת סיכון. מצד אחד יו"ר הימין החדש 
מסית נגד טראמפ וטוען שהנשיא שהעביר את השגרירות לירושלים יחלק את הבירה. 
מאידך, אם טראמפ יפרסם את התכנית כמו שבנט רוצה, הוא יכול גם להפסיד קולות אם 
יתברר שהטענות של בנט כלפי התכנית שגויות. את פרטי התכנית אגב, בנט אינו מכיר 
כפי שאמר בריאיון ל"אריאלה". הציבור הרחב אולי יבין שנעשה כאן ספין, אך בנט יודע 
שהוא מדבר אל הקיר. בהפצרותיו לטראמפ פונה שר החינוך ללב הבייס שלו, עליו הוא 
עושה הון פוליטי תוך הפחדה והצגת מציאות כוזבת. כאמור, בנט יורה לכל הכיוונים אבל 
הוא יורה כדורי סרק, בדיוק כמו תכנית המאה כפי שהיא מצטיירת עד ליום זה: כותרת 

גדולה בעיתון ושיחות בין שלושה אנשים בחדרים סגורים בארה"ב.  

הזירה

 האם צריך לפרסם את 
תכנית המאה של טראמפ?

דוד ויצמןיונה ליטכמן

שומרים על הקלפים קרוב לחזה. ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארה"ב טראמפ

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי
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־כנוע הציבור ערב בחירות מעולם לא נחשב למ
שימה קלה. פוליטיקאים רבים מוצאים עצמם 
מקדישים את רוב זמנם בכדי לתקן ולשייף עוד 
מילה אחת בנאום, חושבים איך ניתן להתאים אליה 
נפנוף ידיים משכנע, וכמובן, אם אפשר, לסחוט על 
הדרך דמעת התרגשות מהמאזינים. ד"ר צוריאל 
ראשי, מרצה בכיר באוניברסיטת אריאל ומומחה 
לרטוריקה, נבחר למרצה מצטיין באוניברסיטת 
בר אילן ולאחד מ־12 מרצים מצטיינים במערכת 
ההשכלה הגבוהה בישראל והוכתר כ"מרצה מעורר 
השראה" על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל 
בתחילת 2018. ד"ר ראשי מאמין כי הרטוריקה 
משתנה בהתאם לתקופת הזמן, ומנסה להגדיר מי 

נחשב לנואם טוב.
בעבר, פוליטיקאים השתמשו בסיסמאות 
קולקטיביות כמו הליכוד בשנת 1996 "עושים 
שלום בטוח". מה קרה עם השנים שהסיסמאות 
הפכו לפרסונליות יותר? )"דווקא נתניהו", "חזק 

מול החמאס","רק נתניהו"(
1999 היה ניסיון לחקות את מערכת הב־ ־"ב
חירות האמריקאית עם שיטת הבחירות הישירה. 
נוצרה סיטואציה בעייתית כשברק ה־'כוכב' עקף 

־את נתניהו, ומאז אותה "תאונה" אנחנו בפלו
נטר. הפכנו ליותר ויותר אינדיוודואליסטיים, 
וזו רוח שמקורה מהמערב. לא מדברים יותר על 
אידאולוגיה כמו בעבר, במפלגות כמו "מפלגת 

הפועלים הסוציאליסטית" שהיא גלגול ישן 
של מפלגת העבודה".

באילו עוד דרכים זה בא לידי 
ביטוי?

"בעבר היה אפשר לראות 
־את מנהיגי הליכוד בפר
סומות וקמפיינים, ואילו 
והיום רואים בעיקר את 
נתניהו. פעם הקמפיין 
היה "רק הליכוד יכול" 
 - "נתניהו  זה  והיום 
ליגה אחרת" ו־'דווקא 

נתניהו'".
־נראה שבליכוד מק
בלים את זה בהבנה.

דווקא  לאו  זה  "אבל 
־בליכוד, זה תקף לכל המ

־פלגות. מי מספר שתיים במפ
לגת כולנו? לא כולם יודעים, כי 

מפלגת כולנו זה נטו כחלון. גם הימין 
החדש זה בנט ושקד. מי מספר ארבע 

שלהם? סקר אקראי יגיד שלא כולם יודעים. זו 
עמדה שאומרת אנחנו שמים פוקוס על האדם ולא 
על הרעיון, וזה גם מחזק את העובדה שמפלגות 
לא מפרסמות מצע. אפילו מפלגת השלטון לא 

מפרסמת מצע".
אולי הם יוצאים מנקודת הנחה שהכל כבר 

מוכר וידוע.
זה ידוע? יש דברים חדשים בכלכלה,  "מה 
בבריאות, בחינוך. הביטחון כבודו במקומו מונח, 
אך כמו שנתניהו נוהג לומר - החיים קודמים 

לאיכות החיים, אבל צריך גם איכות חיים". 
אתה חושב שזה שגנץ משתף את שותפיו - 
כל הארבעה מדברים - זה אולי מעצים אותם 

ביחס לליכוד?
־"קשה לקחת עגלה שרתומים אליה כמה סו

סים וכל אחד מושך לכיוון אחר. נניח שמחר יש 
שביתה כלכלית במשק, ושר האוצר אבי ניסנקורן 
מההסתדרות יושב לצד יועז הנדל הקפיטליסט 

 הרטוריקה
של הפוליטיקה

שכנוע הציבור ערב בחירות מעולם לא נחשב למשימה קלה. פוליטיקאים רבים 
מוצאים עצמם מקדישים את רוב זמנם בכדי לתקן ולשייף עוד מילה אחת 

בנאום, חושבים איך ניתן להתאים אליה נפנוף ידיים משכנע, וכמובן, אם אפשר, 
לסחוט על הדרך דמעת התרגשות מהמאזינים. ד"ר צוריאל ראשי, מרצה בכיר 
באוניברסיטת אריאל ומומחה לרטוריקה, נבחר למרצה מצטיין באוניברסיטת 
בר אילן ולאחד מ־12 מרצים מצטיינים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 
והוכתר כ"מרצה מעורר השראה" על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל 

בתחילת 2018. ד"ר ראשי מאמין כי הרטוריקה משתנה בהתאם לתקופת הזמן 
ובראיון שנערך ב־28 בפברואר 2019, מנסה להגדיר מי נחשב לנואם טוב

בחירות
2019

נוי גדו
 ד"ר צוריאל ראשי

| צילום: מהפייסבוק 
הפרטי
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בקבינט המדיני־הכלכלי והם צריכים למצוא פתרון. 
בוא נשחק את המשחק הזה, נראה איך הוא יתנהל".

איך זה מסתדר באמת?
"זה לא. הרי מפלגת כחול־לבן הודיעה על עוצר 
ראיונות )הריאיון נערך בראשית מרץ( כי הם 
מבינים שהם לא מסונכרנים. לראיה, ח"כ עופר 
שלח מ־"יש עתיד" אמר: "אם אצל רבין היה גוש 

־חוסם והוא נשען על הערבים, אז גם אנחנו יכו
לים", ובמקביל לפיד אומר משהו אחר לגמרי. 
אפשר להבין שהפסיפס הזה לא מסודר לגמרי".

ובכל זאת הם מובילים בסקרים.
"שלום חנוך שר פעם ש'הציבור מטומטם ולכן 
הציבור ישלם'. אני לא אהיה מתנשא ואני לא אגיד 
שציבור שבוחר X הוא מטומטם וצריך להחליף 
את העם. בסוף הממשלה היא של העם, בשביל 
העם ונבחרה על ידי העם. הציבור עושה חישוב 

של עלות־תועלת".

כוכב נופל?
בנאום בו תקף גנץ את נתניהו, הוא הקניט 
אותו על כך שהוא בילה בלימודי אנגלית בעוד 
גנץ שכב במארבים. אתה חושב שהוא מצטער 

על הנאום הזה?
"אני חושב שהוא כבר הצטער עליו. היה לו כבר 
כמה נאומים. בנאום הראשון היה 'שואו' נהדר, 
אבל הוא היה נראה בעיניי ובעיני רבים אחרים 
מאוד גמלוני ומהוסס. הנאום השני אכן היה תקיף 
כלפי נתניהו, אך מהר מאוד גנץ הבין שזה פועל 
לרעתו ולכן בנאום השלישי הוא כבר תיקן את 
עצמו וחזר אל חיק הממלכתיות. הוא גם יודע 
שמספר 2 שלו, לפיד, היה בסך הכל כתב בעיתון 
"במחנה", כך שהתבטאויות כאלה לא עובדות 

לטובתו בטווח הארוך".
נראה גם משפת הגוף שלו שלא היה לו נוח 

עם מה שיצא לו מהפה.
"אנשים ששמעו את הנאום הבינו שמה שהם 
שומעים זה אותם יועצי תקשורת שכתבו את זה. 
במקרה של נתניהו, גם אם כותבים לו - וכותבים 
לו - הרבה פעמים כשהוא קורא מבינים שהוא 

נותן את עצמו מדם ליבו".
אז איפה הוא היה בסערת סרטון הקברים של 
הליכוד שרמז לכך שממשלת גנץ מובילה לשכול?
"שאלה מצוינת. אני לא בטוח שהוא ראה את 
זה. בכל קמפיין יש פאשלות ויש לו מזל שזה 
עכשיו ולא כמה ימים לפני הבחירות. גם בעבר 
היו סערות בקמפיינים. בגין בזמנו נאם את 'נאום 
הצ'חצ'חים' בתגובה לדבריו של דודו טופז, או 
'נאום המזוזות' של גרבוז. במקרה של נתניהו, 
יש לו עוד כמה ימים עד הבחירות ויש עוד מלא 
דברים שיכולים לקרות. אני מניח שהאפקט של 

הסרטון ייעלם".

הרבה יאמרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
כנראה הנואם הטוב ביותר. מבחינה רטורית, 

יש לו תחליף במערכת הפוליטית היום?
"אני מודה ומתוודה שלא ראיתי כאלה שיש להם 
גם את הכריזמה, גם את הכלים הרטוריים השונים 

וגם את היכולת להחזיק קהל ולהלהיב אותו".
אף אחד?

־"לכל אחד יש אלמנט מסוים, אבל זה לא מס
פיק. לאבי גבאי יש אלמנטים חיוביים, לבני גנץ 
יש אלמנטים חיוביים, לבנט יש, לשקד יש. לכל 
אחד מהם. את החבילה הכוללת יש רק לנתניהו".
בעבר נאום קלאסי של פוליטיקאי היה נמשך 
חצי שעה, אבל היום אחרי שלוש דקות אנשים 

מאבדים עניין.
"ובכל זאת, את רואה עדיין שגם כשגנץ דיבר 
אחרי ציפייה ארוכה, הקשיבו לו 10 דקות ובשידור 
ישיר הקשיבו 20 דקות ברציפות. אחרי האיחוד, 
הנאומים נהיו קצרים יותר אבל כשנתניהו נתן 
נאום תגובה בכפר המכביה בשידור חי, הנאום היה 

ארוך־ מעל 10 דקות - אך לא מייגע".
איך עושים את זה?

"הסוד מורכב מכמה אלמנטים. דבר ראשון זה 
שבירה של הטקסט. שזה לא יהיה רק 'אני, אני 
ואני', כי כולם כבר מכירים את זה. צריך סיפור 
אישי, נתונים, דרמה וגם להצליח לייצר סוג של 
ציפייה כל הזמן. כי מה בעצם אומר נואם טוב? 
תקשיב לי עכשיו כמה דקות, זה ישתלם לך. כמו 

־שאנחנו צופים בסדרה חדשה אחרי שקיבלנו המ
לצה. אם אחרי שני פרקים אני רואה שזה לא זה, 
אז עם כל הכבוד לממליץ, אני אעביר לסדרה 

אחרת בנטפליקס". 

רטוריקה נשית
ובאשר לנשים בפוליטיקה - יש איזו חברת 
כנסת או שרה שאנחנו יכולים לומר שהיא 

נואמת טובה?
"שלי יחימוביץ' מאוד רהוטה. היא מסודרת, יש 
לה תבנית טובה, אנשים יודעים מה היא מוכרת. 
רק החיסרון שלה הוא שהיא מאוד ייקית. אין 
לה ברפרטואר כמעט סיפורים מרגשים, וזה כלי 
הכרחי כדי ליצור לחבר את המאזין לנאום. יש 
לה ניסיון מהעולם העיתונאי וזה טוב, אבל לא 
מספיק. ייאמר לזכותה שהיא לא יורדת על אחרים 

אלא מתרכזת במה היא רוצה לקדם ולעשות".
לדעתך הן חושבות שהן צריכות לנאום כמו 

גברים כדי להצליח?
"אני חושב שהן ייעלבו מעצם השאלה. הן 
צריכות ובצדק להיות נואמות טובות כי בשיח 

־הפוליטי שברובו גברי, זו הסיטואציה. תמר זנ
דברג נואמת טובה, אם כי אני לא מסכים עם מה 
שהיא אומרת. היא יודעת להציג את הרעיונות 

שלה בצורה מאוד בהירה. לא מטשטשת מסרים, 
שמה את הדברים על השולחן בצורה מאוד בוטה 
גם אם זה לא נעים לאנשים לשמוע וגם אם היא 
יודעת שזה ייפגע לה באחוז החסימה. אצל מירי 
רגב לדוגמא, הנאומים שלה מאוד תוקפניים 

ומשתלחים". 
זה טוב לה לטווח הארוך?

"זה בעיקר נותן לה חשיפה תקשורתית, אבל 
לטווח הארוך זה מציג אותה באור לא טוב. היא 
עדיין במקומות הראשונים ברשימה כי יודעים מי 
היא, אבל זה קצת כמו אורן חזן שדואג לחשיפה 
תקשורתית. היא נתפסת כמתלהמת, לא בקיאה 

בחומר וגסת רוח".

בחירות 2019
מרגיש שמערכת הבחירות מתרכזת בהכפשת 

היריב ופחות בהבטחה לבוחר. למה זה ככה?
־"התשובה מחולקת לכמה חלקים. קודם כל, ההצ

בעה בישראל משנות ה־90 היא על דרך השלילה: 
'אני לא אצביע לביבי אני אשים פרס, אני אצביע 
לרבין כי אני לא רוצה את שמיר וכן הלאה. בדרך 
כלל הציבור אומר לעצמו שהוא לא מרוצה ממה 
שיש, אז הוא יחליף מפלגה גם אם הוא לא מכיר 

את אותה מפלגה ואת המצע שלה".
 שנית, יש פה עוד אלמנט חשוב. אנחנו לא 
כמו ארה"ב לצערי, ששם יש שתי מפלגות. אם 
כי, עדיין אפשר לראות ירידות אישיות של שני 
המתמודדים בארצות הברית. אין מה לעשות, 

קמפיין נגטיבי הוא הכי קל ושמיש".
יש ספר - "נאומים ששינו את העולם". איזה 
פוליטיקאי ישראלי כיום יכול להיכנס לספר כזה?
"אין נאום ששינה את העולם, אבל יש כמה 
ספרים שעוסקים באוסף נאומי מפתח בהיסטוריה 
הישראלית, נאומים שנגעו בנו. חלק מהנאומים 
נישאו בנקודת זמן היסטורית. בן גוריון נאם 
בנקודת זמן מסוימת וזה היה משמעותי. יש 
נאומים שמבינים רק עם הזמן את חשיבותם 
כמו נאום משה דיין כרמטכ"ל על רצח רועי 
רוטנברג בנחל עוז ב־1956. כמוהו היו עוד הרבה 
מפקדים שהספידו חיילים, אבל בסוף יש משהו 
אחד שתופס. יש נאומים שנזכרים לדיראון עולם 
ויש כאלה שזוכים לתהילה. לוקח זמן להבין את 
זה. נאומה של מרים פרץ ביום העצמאות ונאומו 
של ביבי באו"ם על חשיפת המוסד בנוגע לגרעין 
האיראני, גם הם ייזכרו אצלי כנאומים חשובים 

ומשפיעים".
אפשר להסתכל על ההיסטוריה הרטורית של 
ביבי ולבחור נאום אחד ולומר זה הנאום שהפך 

אותו לנואם טוב? 
"מה עשה את לאו מסי לשחקן כדורגל כל כך 
גדול? אפשר להצביע על משחק אחד ולומר זה 

המשחק שהפך את מסי לגדול? אני לא חושב. 
במקרה של ביבי זה תהליך עם המון השקעה. 
ככל שמתאמנים יותר, מצליחים יותר. נתניהו 
עוד בזמן היותו שגריר באו"ם הבין שיש לו כושר 
ביטוי ויכולות ביטוי גבוהות מהרגיל. הוא חיבר 

־גם את היכולות הרטוריות וגם את המצע הדיפ
לומטי שעליו הוא נבנה, ואחר כך הוא מינף את 
זה לעולם הפוליטיקה הפנים ליכודית ולבסוף 
גם בארצית. בואי לא נשכח שב־ 1999 הוא היה 

בשפל. נו, אבל גם זה קורה".
־כיום תעמולת הבחירות נעשית בעיקר ברש

תות החברתיות. איך זה משנה את הרטוריקה?
"זה מאוד משנה את הרטוריקה כי בסופו של 
דבר אנשים מקבלים סרטון שחייב להיות קצר 
וקולע. בסוף אנשים זוכרים את המשהו הקטן 
הזה מהסרטון כמו 'בוא ובואי' של בנט ושקד. יש 
דברים שלכאורה טובים יותר ויש כאלה שפחות, 
אבל צריך לדעת למנף את הפלטפורמה לטובתך. 
הליכוד TV בפייסבוק הוא דוגמא טובה לזה. נתניהו 
גם מעלה סרטונים קצרים בפייסבוק ובאינסטגרם 
וכך הוא מרוויח את תשומת הלב, ואנשים הופכים 

להיות סוכני השירות שלו".
למה ביבי לא מתראיין לתקשורת?

"מבחינתו זו כבר אמירה. נתניהו חסיד של שיטת 
קמפיין עתיקה וותיקה שראה אותה אצל רבים 
לפניו ונראה שגנץ הולך בדרכו. שיטה של טייס 
אוטומטי. השיטה אומרת שאם אתה על הגל אז אל 
תתראיין, אל תעשה שטויות, אין אדם שיתחרט 
על ראיון שהוא לא נתן אז אל תתראיין ואל תענה 
לשאלות. במידה והפוליטיקאי מרגיש שיש לחץ, 
כמו שהיה בבחירות הקודמות, אז צריך להתראיין 
לכל ערוץ תקשורת. נתניהו התראיין במערכת 

הבחירות אפילו ברדיו זניח". 
ראינו שלענות על טענות בזמן נאום יכול 
לפגוע כמו כשנתניהו אמר לאישה בקרית שמונה 

"את משעממת אותנו".
־"נכון. לשלוש המילים האלה יש כוח. פלא שע

דיין לא שלפו לו את זה ומטיחים בפניו בחזרה.
מדינאי גרמני מפורסם מאוד, אוטו פון ביסמרק, 

־אמר ששני דברים אסור לראות איך מכינים: פו
ליטיקה ונקניקיות. ככל שחולף הזמן, הפוליטיקה 

נעשית מכוערת יותר".
־יש תחושה שהבחירות הפעם צמודות ומ

עניינות מתמיד.
"לגמרי. הבן הקטן שלי שאל אותי למה זה כל 
כך מעניין אותי. עניתי לו לפי הקבלה מהתחום 
שהוא הכי אוהב: כדורגל. אמרתי לו תאר לעצמך 
שיש סופר קלאסיקו ואני כבר אומר לך שככל 
הנראה בדקה ה־90 יש שוויון, והתוצאה תוכרע 
רק בזמן פציעות או פנדלים. עכשיו זה מעניין 

אותך, נכון? ברור שהוא ענה כן". 

"לבני גנץ יש אלמנטים חיוביים אבל את החבילה הכוללת יש רק לנתניהו"
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־בחירות הנוכחיות עומדים בצמרת המפלגות הג
דולות, "הליכוד" ו"כחול־לבן", 3 ראשי ממשלה 
אשכנזיים פוטנציאליים, וזה לא מקרי. לעומת זאת, 
תפיסת העולם הבסיסית של הציבור לא מוכנה 
לקבל את זה שהמרכז נהנה יותר מהפריפריה. שילד 
מבית שאן יקבל פחות, יתחנך פחות ויהיה בריא 
פחות מילד בתל אביב", כך אומרת באופן נחרץ 
וכואב מירב בטיטו, עיתונאית )ידיעות אחרונות, 
גלי צה"ל(, המתעסקת שנים רבות בנושאי חברה, 

גזענות ואפליה. 
השסע העדתי עדיין קיים בחברה הישראלית 

של 2019, או שמשהו השתנה?
־"החברה עדיין סוחבת את התוצאות הכלכ

ליות־חברתיות של שנות ה־50. הפער שנפתח אז 
רחוק מלהיסגר עד היום. רוב יישובי הפריפריה 
נמצאים עדיין באשכול סוציו־אקונומי שבין 1 ל־5, 
ומאוכלסים בבני עדות המזרח. רוב הישראלים 
שנמצאים מתחת לקו העוני הם בעיקר חרדים, 
ערבים, מזרחים ורוסים. כלומר, המיקום הגיאוגרפי 
הוא שם נרדף למזרחיות, בעיקר עיירות פיתוח. 

הפריפריות נמצאות למטה בכל המדדים".
ה"שד העדתי" נטמע מזמן בסדר היום החברתי 
שמופיע בכל המצעים של המפלגות השונות. 
לדעתך זה מלבה את השסע או שדווקא להיפך?

"ב־7 השנים האחרונות שרים וחברי כנסת גילו 
שהקלף העדתי עובד להם טוב. בעיניי זה רע מאד. 

השיח הפוליטי הורג את השיח העדתי".
מי למשל?

"מירי רגב ואורן חזן הם דוגמא לפוליטיקאים 
שניצלו את זה לתועלתם, והציבור רק מפסיד מזה. 
יש להציף בעיה, ויש להפוך את הבעיה לסיבה 
טובה להיכנס באחרים. זה פתרון עוול בעוול אחר".

יש דרך לשנות את זה?
"המרקם החברתי בישראל 2019 הוא כזה שמשווע 
לאיחוד, ולא ל'בוא עכשיו נצעק ונשתולל ונשסע 
כדי להרוויח כמה קולות'. לממשלה יש תקציבים 
שאפשר להזרים לפריפריה כדי לבנות עוד תיאטרון 
בבית שאן או עוד בי"ס למדעים בצפת. יש בעיה 
שצריך לתקן, ושכחנו את זה. לא הפוליטיקאים 
יובילו את המהפכה הזאת. השינוי יבוא מהשטח 

דרך אנשי רוח, אמנים ופעילים חברתיים".
מידי שבוע רואים שכוחן של המפלגות עם 
הטיקט החברתי כמו כולנו, גשר וש"ס יורד 
בסקרים. אולי הציבור חושב שסדר יום חברתי 

לא רלוונטי יותר? 
"קודם כל יכול להיות. לכולם יש ירידה בסקרים 
מהמון סיבות. אבל כן, כל מפלגה מנכסת לעצמה 
איזה מזרחי כדי לגעת בנושאים עדתיים־חברתיים. 
השאלה העדתית לא מתה. כל המפלגות הבינו 
שהיום גיוון הוא דבר נצרך, ואפילו משתלם. אם 
זה אבי גבאי בראשות העבודה, הימין החדש שלקח 
את אלונה ברקת אחרי הסיפור שהיה לבנט ושקד 
עם אלי אוחנה. אפילו הבית היהודי בראשות הרב 
פרץ. אין דבר כזה שלא יהיה ייצוג למזרחי. הציבור 

הזה הוא הרוב, אבל עדיין הרוב החלש". 
ניצול עדתיות לצרכים פוליטיים היא לא דבר 
חדש. השד העדתי יוצא מחדש מהבקבוק בכל מערכת 

־בחירות. הוא מנגן על העצבים ונוגע בפצעים הח
שופים של חברת העולים המגוונת והיצרית שהקמנו 
כאן. מאבק הכוחות בין הגמוניות שונות אפיין את 
כל מערכות הבחירות בעשורים האחרונים. מנאומו 

מדינת ישראל 
עוד לא בשלה 
לראש ממשלה 

מזרחי
בחירות מעצם טבען מציפות ומלבות את כל הבעיות בחברה. 
בעידן פוליטיקת הזהויות, נדמה שהשד המזרחי יצא מהבקבוק, 

שבר אותו לרסיסים, ועל הזכוכיות המפוזרות כולנו דורכים 
ברגליים חשופות. ד"ר ניסים לאון והעיתונאים אבישי בן חיים 

ומירב בטיטו על בחירות 2019 בראי השסע העדתי

ההיסטורי של מנחם בגין בבחירות 81' כתגובה 
למערכון "הצ'חצ'חים" של דודו טופז, ועד קלטת 
"אני מאשים" בשנת 99' בה האשים דרעי את מערכת 
המשפט ברדיפה עדתית. השד יוצא לקושש קולות 
ואילו הפוליטיקאים מחזירים אותו למקומו הטבעי, 

כלוא בבקבוק, מיד לאחר סגירת הקלפיות.
הנשיא שמעון פרס ז"ל אמר כי סקרי בחירות הם 
כמו בושם. מותר להריח, אבל אסור לשתות. על 
רקע האמירה המפורסמת של פרס, קשה להתעלם 
מהסקרים בהם מפלגת ש"ס מתנדנדת סביב אחוז 
החסימה. התנועה החברתית שהחזירה עטרה ליושנה 
בשנות ה־80 והגיעה בשיא כוחה ל־17 מנדטים, 
עומדת כעת בפני סכנה ממשית של ההיעלמות 

ממפת הפוליטיקה הישראלית. 
ד"ר אבישי בן חיים, פרשן חדשות ערוץ 13 
לענייני חרדים ודתות, הוציא השנה לחנויות ספר 
)מרן הרב עובדיה יוסף - מנהיג בין הלכה( שמגולל 
את נקודת מבטו הייחודית על מייסד תנועת ש"ס 
הרב עובדיה זצ"ל. בן חיים נחשב לאחת הדמויות 
המרכזיות בהבנת ענייני ש"ס, בוודאי בהקשריה 
התרבותיים והפוליטיים הרחבים. הוא מלווה את 
תנועת שומרי התנועה הספרדית במשך שנים 

רבות, מיום היווסדה. 

עבודתו בצמידות לפריחתה של ש"ס גיבשה 
אצלו דעה ברורה בכל הקשור למאבק העדתי 
בישראל. הוא טוען שמצבה של התנועה כיום הוא 
פועל יוצא של רדיפה פוליטית, והוא לא חושש 
מביקורת על דבריו. "כל ניסיון לומר שהירידה של 
ש"ס בסקרים נובעת מסיבות פנימיות ולא כתוצאה 

מדיכוי, רדיפה ותעמולה גזענית שנועדה לחסום 
את התנועה הזאת, הוא בדיחה אינטלקטואלית 

ושערורייה מוסרית", הוא קובע נחרצות.
"סיפור ש"ס הוא סיפור עדתי קלאסי של מפלגה 
ספרדית שניסתה והצליחה לשחק את המשחק 
הדמוקרטי. הרב עובדיה ודרעי הצליחו לשכנע 
את המזרחים לעשות את המעשה האסור ולהצביע 
לעצמם. תגובת מדינת ישראל הייתה אלימה, 

וולגרית וחסרת סובלנות".
מה זאת אומרת?

 "מדובר במסע דה־לגיטימציה גזעני לתנועה 
הזאת, הכפשת ראשיה ושימוש בשלטון החוק כולל 

החקירות כנגד דרעי".
אתה מאמין שהמשטרה, הפרקליטות ורשויות 
החוק פועלים ממניעים גזעניים כדי להפיל את 

המפלגה? 
"גם למשטרה יש פרופיילינג )אפיון קבוצה על 
פי דעות קדומות א.מ(. ברגע שחברה מצליחה 
במסע תעמולה לבנות דימוי לקבוצת המזרחים 
שהם עבריינים, נכלוליים, חסרי ערכים שרק רוצים 
ג'ובים, כסף וכשרויות בד"ץ זה משפיע על כולם. 

־גם על חוקרי משטרה ועיתונאים. זה לא מתו
כנן ולא קונספירטיבי. לקחו תנועה ודימו אותה 

2019בחירות

אביחי מולדובן
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לסטראוטיפים אנטי מזרחיים־חרדיים, אפילו על 
גבול האנטי יהודים. עשו שעתוק לשנאת היהודים 

במדינות אירופה הנאצית".
מה עם "סרטון הבצל" בו נראה בבירור השר 

־אריה דרעי בוכה בכוונה על מותו של מרן והק
לטות של הרב עובדיה שפורסמו בשנת 2015 בו 
טוען הרב בקולו כי יש להחליף את דרעי משום 
שהוא חשוד בפלילים, גם כל אלו הן קונספירציות?
"הקלטות הרב עובדיה הן אחד השיאים של 
רדיפת ש"ס. זה שקר מטונף. פשוט חרפה ובושה. 
שואלים אותי הרבה: 'איך הש"סניקים מקבלים 
את דרעי אחרי הקלטות האלה ולא כעסו עליו?'. 
התשובה לזה מאוד פשוטה. הם, בניגוד אליך, 
יודעים שהרב התכוון לכך שהציבור יאמר על 
דרעי שהוא גנב ולוקח שוחד, ולא לכך שעשה 
זאת ממש. זו הצלחה עצומה למסע תעמולה נבזי 

וחסר גבולות וערכים".

נשמע מדבריך כי התקשורת אשמה, המשטרה 
אשמה. יכול להיות שגם דרעי אשם במצבה 

של ש"ס?
"דרעי מציל את ש"ס, הוא מתחזק את המפלגה 
נקודה. גם כשהוא פצוע ושותת דם, הוא מצליח 
לחזור לחיים הפוליטיים. אפילו אם פותחים כנגדו 
שוב חקירה חדשה, שהיא בעיניי שערורייתית 

יותר מזו הקודמת. 
מה אתה חושב על אריה דרעי?

"איש יוצא דופן, בעל מחויבות לרעיון השוויון 
של המזרחיים. לא רק אנשי המפלגה מבינים, אלא 
גם - ובעיקר - האליטות הבינו שצריך לפגוע 
במזרחי שהכי יכול להנהיג את ש"ס במאבקה כנגד 

השד העדתי, וזה כמובן אריה דרעי".
בעבר ש"ס ישבה בממשלות שמאל, היום 
כבר לא. בעבר ש"ס דיברה על להחזיר עטרה 
ליושנה, היום הרבה פחות. האם ש"ס השתנתה?

"תראה, כחוקר ש"ס אני טוען שזאת טעות לחקור 
אותה במנותק מהדיכוי והרדיפה. כל מה שקורה 

־למפלגה קשור לנושא הזה. גם בהקשר הזה, במ
קומות שש"ס חזקה ומייצגת בשורה אדירה של 

־מתינות ספרדית, מתינות דתית, ומתינות מדי
נית, היא צומחת. מה לעשות, בזמנים שרודפים 
ומחלישים אותה היא לא מסוגלת להיות מתונה 
ולהביא את הגישה שלה לידי ביטוי. גם כשהרב 
עובדיה היה בחיים, כשתקפו אותו הוא זז לאחור 
וכשהיה בשיא כוחו העז לומר אמירות מהפכניות 
מבחינת פסיקות הלכתיות והחלטות מדיניות. 
היחס כלפי ש"ס זו החמצה גדולה של החברה 

הישראלית", אומר בן חיים בצער.

השאלה העדתית כבר לא על הפרק
עמודות הסקרים שאינן מנבאות גדולות ונצורות 
כרגע למפלגת ש"ס הן רק חלק מהתמונה הגדולה. 
את הסיפור של ש"ס אי אפשר לבחון מבלי לעשות 
זום־אאוט לחברה הישראלית, ולעמוד על התמורות 

והשינויים שהיא עוברת. 
"השסע העדתי פחות מורגש היום בפוליטיקה 
הישראלית", טוען ד"ר ניסים ליאון, סוציולוג 
וחוקר החברה הישראלית באוניברסיטת בר־אילן. 
"כל המפלגות מביאות סדר יום חברתי, ולכן 
ש"ס עוברת תהליך התמרכזות והתמסדות שגורם 
לה פחות לפנות לציבור המסורתי כפי שעשתה 
בעבר. ש"ס בעצם מתמקדת במצביע החרדי. לכן, 

־כצעד פוליטי, ש"ס מחבקת את נתניהו כי מצ
ביעיה רוצים אותו כראש ממשלה, אך נשארים 

נאמנים למפלגה".
פוליטיקאים בכלל סופרים היום את הייצוגים 
המזרחיים במפלגות השונות? במיוחד בעידן 

של פוליטיקת הזהויות
"בראש כן, בפרקטיקה לא. זה משהו שבוודאי 
חושבים עליו כדי להגיע לקהל בוחרים כמה שיותר 
רחב, אבל לא אומרים אותו. בפועל, מפלגות מלאות 
היום בייצוגים לעדות ואוכלוסיות שונות. מפלגת 

־העבודה, בעיניי עוברת תהליך סוציולוגי ופסי
כולוגי מרתק. ההדחה של לבני בשידור חי היה 
ניסיון של גבאי להשיל את הבשר ולהגיע לעצם. 

לברר את זהות המפלגה". 
מאז המפלגה צונחת בסקרים. הזריקה בשידור 

חי של לבני לא הייתה מהלך קר ומחושב?
"למעט הבנתי, אחרי שנים רבות של הובלה 
מפלגת העבודה הפסיקה להנהיג ואבי גבאי רצה 
להוביל מנהיגות אחרת. הירידה בסקרים התחילה 
בגלל חוסר הקבלה של גבאי בציבור ובמפלגה 

עצמה, אבל זה לא נובע מגזענות".
אז למה כן?

 "השאלה האם המפלגה רוצה בכלל להוביל שלטון 
ומי יעשה זאת: הקיבוצניקים הפנסיונרים שהקימו 
אותה, או הצעירים העירוניים שהצטרפו לשורותיה. 
המאבק על דמות המפלגה הוא לאו דווקא עדתי".
־מה מאפיין את הבחירות האלה לעומת מע

רכות בחירות קודמות?
"השאלה העדתית כבר לא מעסיקה את הבוחרים. 
לכן מפלגות מגזריות ופרטיקולריות כמו ש"ס, 
ליברמן וכחלון לא מצליחות להתרומם בסקרים כי 
הן עוסקות בסוגיות משניות ולא בסוגיות של זהות". 

והמפלגות הגדולות?
"הליכוד אמנם משמר שיח של ימין מול שמאל 
ומתח בין גושים אבל זאת לא השאלה האמיתית.
קרב התגובות בין המנחה והדוגמנית רותם סלע 
לרה"מ נתניהו היא שאלת הבחירות", קובע ד"ר 
ליאון במפתיע. סלע, שכתבה בחשבון האינטסגרם 
שלה שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה 
והערבים בה הם שווי זכויות, בוודאי לא ציפתה 
לתגובה מרה"מ. נתניהו, שפנה לבוחריו באמצעות 
חשבון האינטסגרם של סלע, ענה לה שמדינת 
ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. "קרב 

־התגובות הזה מבטא פער עמוק בציבוריות היש
ראלית: מהי הזהות שמדינת ישראל שואפת אליה? 
עד שנחליט, יהיה עלינו להתמודד עם המתח שבין 

הזהות היהודית לבין הזהות הישראלית". 

"איש יוצא דופן בעל מחוייבות לרעיון השיוויון של המזרחים". דרעי | צילומים: שאטרסטוק

פוליטיקאית שמנצלת את השיח העדתי לתועלתה. רגב



אפריל 2019 10  |  | עיתון בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון 

לחץ עולה, רגע האמת מתקרב, וכולם בדריכות 
־שיא, מקווים להיות אלו שיוכרזו כמנצחים הגדו

לים. לא, לא מדובר על שחקני כדורגל לפני משחק 
גורלי על האליפות, אלא על מערכת הבחירות 

־שתכריע את עתיד המדינה. אז כדי להפיג מת
חים במגרש הפוליטי, יצאנו לבדוק איזה קבוצות 
כדורגל הפוליטיקאים שלנו הכי אוהבים. והרי 

התוצאות.

יאיר לפיד
עמדה במגרש: מספר 2 במפלגת "כחול לבן"

תארים שהשיג: שר האוצר בממשלה בעונה 
ה־19 של הכנסת 

קבוצה אהודה: מכבי תל אביב
יאיר לפיד ידוע כאוהד מושבע של מכבי תל 
אביב. הוא לא מפספס הזדמנות להעלות ברשתות 
החברתיות את רגעי השמחה שלו כשהקבוצה זוכה 
בתארים או מנצחת משחקים חשובים. מקרה אחד 
שזכור היטב היה בשנת 2014, בעת שכיהן כשר 
האוצר של מדינת ישראל. לפיד פרסם סטטוס 
בפייסבוק דקות בודדות לאחר הניצחון של הקבוצה 
על הפועל באר שבע בו נכתב: "ישששש!! מכבי 
תל אביב בכדורגל אלופת ישראל 2013־2014". 

־סטטוס זה גרם לגולשים לתהות על אהדתו, והת
קילו אותו בשאלות על הקבוצה. על כך ענה להם 
לפיד: "אוהד מכבי תל אביב כבר 45 שנה, מהיום 

בו אבי לקח אותי למשחק בפעם הראשונה".

מירי רגב
עמדה במגרש: מספר 6 במפלגת "הליכוד", 

האלופה הנוכחית
והספורט  התרבות  תארים שהשיגה: שרת 

בממשלה בעונה ה־20 של הכנסת
קבוצה אהודה: בית"ר ירושלים

מירי רגב וירושלים זה סיפור אהבה, כך שדי 
טבעי שהחיבור שלה לעולם הספורט יהיה לקבוצת 
הדגל של עיר הבירה. רגב ידועה כאחת שמגיעה 
אחת לתקופת בחירות לאצטדיון "טדי" המפורסם, 
כדי לראות את המשחקים של בית"ר לצד אוהדי 
הקבוצה שהיא כה אוהבת. בשנה שעברה, כאשר 
הגיע המועד למשחק הטעון בין בית"ר לבני סכנין, 
מירי רגב עטפה עליה צעיף צהוב - שחור והגיעה 
לעודד, לא לפני שפרסמה סרטון מהמקום הקורא 
למשחק הוגן ונטול גזענות: "אני נמצאת בטדי 
עם אוהדי בית"ר, באתי לעמוד מקרוב כדי לראות 

ששתי הקבוצות הטעונות האלה יעברו כאן חוויה 
ספורטיבית ושהספורט ינצח".

משה כחלון
עמדה במגרש: מספר 1 והקפטן של מפלגת 

"כולנו"
תארים שהשיג: שר האוצר בממשלה בעונה 

ה־20 של הכנסת
קבוצה אהודה: מכבי חיפה

משה כחלון והירוקים מהכרמל ידועים היטב 
בקשר החם ביניהם. כחלון מעולם לא הסתיר את 
אהדתו למשחק ובמיוחד למכבי חיפה. הוא נוהג 

־לפרסם פוסטים בכל פעם שקורה הישג גדול בכ
דורגל הישראלי. בשנה שעברה, כשהפועל באר 
שבע הגיעו להישגים באירופה, שר האוצר החליט 
לפרגן בפוסט: "גם בתור אוהד מכבי חיפה אני לא 
מפסיק להתרגש מהפועל באר שבע. אמנם חיפה 
ניצחה את פארמה ומנצ'סטר יונייטד באירופה, אבל 
גם ההישג של באר שבע שרשמה ניצחון כפול על 
אינטר ועלייה מאחד הבתים הקשים הוא כנראה 
מהגדולים של הכדורגל הישראלי. אלונה ברקת 
והשחקנים - אתם ענקיים!". אז כנראה שמהיום יהיה 
לכחלון קצת יותר קשה לפרגן לאלונה ברקת על 
הישגים, אבל בכל הקשור למכבי חיפה הוא שומר 
על חיבור חזק. כחלון היה האוהד הראשון שרכש 
מנוי לעונת המשחקים בשנת 2017, וקיבל אותו 
ישירות ממנכ"ל הקבוצה. האם הוא יקבל את אותו 
יחס גם אם לא יעבור את אחוז החסימה? ימים יגידו.

עיסאווי פריג'
עמדה במגרש: מספר 4 במפלגת "מרצ"

תארים שהשיג: חבר בוועדת החינוך בעונה 
ה־19 וה־20 בכנסת. 

קבוצה אהודה: מ.ס כפר קאסם

הקבוצה שלי
כדורגל משחקים 90 דקות, אבל בחירות משחקים עד השנייה האחרונה. 

לקראת יום הבוחר וכדי שלא תצביעו בטעות לפוליטיקאי מהקבוצה הלא 
נכונה, בדקנו את מי אוהדים נבחרי הציבור שלנו. באיזה איצטדיון נצפה בני 

גנץ? לאיזו קבוצה מריע שר האוצר לשעבר? האם מירי רגב לובשת את השמלה 
של ירושלים כשהיא באה למשחקים של בית"ר? זמן פציעות, בחירות 2019

2019בחירות

עידו יחזקאלי
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מדשדש בסקרים. כחלון

בית"רי שרוף. נשיא המדינה ראובן ריבלין
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"אוהד מכבי תל אביב כבר 45 שנה". לפיד | צילום מתוך הטוויטר

כפר קאסם אמנם לא בין הקבוצות הפופולאריות 
בישראל, וזה אולי בגלל שהיא משחקת בליגה 
השלישית הטיבה בישראל, אך את פריג' זה לא 
מרתיע. הוא מלווה את הקבוצה שנים ארוכות. 
עיסאווי מתגורר בכפר קאסם ואוהד את הקבוצה 
מילדות. לאורך חייו הוא תמיד עוזר לקבוצה 
מאחורי הקלעים, וכך הוא התבטא בנוגע לאהבת 
נעוריו: "מ.ס כפר קאסם זו קבוצה שמייצגת את 
הטוב בישראל. ערבים ויהודים שמשחקים יחד, חיים 
יחד. יש לנו אוהדים יהודים רבים, יש שותפות 
אמיתית. מי שרוצה ללמוד מה זה חיים משותפים, 
מוזמן לכפר קאסם. למשחקים וגם לחיי היום יום. 
כל מה שחסר זה אצטדיון ראוי וגדול, שתהיה 
תאורה שתאפשר לשחק בערב, שיהיה מספיק 

מקום לאוהדים הרבים של הקבוצה."

ראובן ריבלין
עמדה במגרש: נשיא מדינת ישראל

תארים שהשיג: שר התקשורת בשנת 2001, 
יושב ראש הכנסת בעונה ה־16 וה־18 שלה. 

מכהן כנשיא המדינה משנת 2014
קבוצה אהודה: בית"ר ירושלים

־אולי הפוליטיקאי שהכי מזוהה עם קבוצה כל
שהיא בארץ. היום זה קצת מפתיע לחשוב, אבל 
החיבור של ריבלין עם בית"ר ירושלים החל הרבה 
לפני שחברי כנסת הגיעו לאצטדיונים כדי לזכות 
באהבת הקהל הרגעית. ריבלין שימש במשך זמן 
לא מועט כיועץ המשפטי של אגודת הספורט של 
בית"ר, זאת מתוקף הכשרתו כעורך דין. עם הזמן, 
פילס את דרכו ליו"ר האגודה - תפקיד אותו עשה 
בנאמנות ובאדיקות רבה. האהבה המטורפת לקבוצה 
עשתה את שלה וריבלין התמנה לתפקיד הגדול 
- מנהל קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים. 
תמונה שנחקקה בקרב אוהדי הכדורגל הישראלי 

צולמה בשנת 1976, אז הירושלמים גברו על מכבי 
ת"א וזכו בגביע ראשון בתולדותיהם. ריבלין, יו"ר 
הקבוצה אז, צולם כשהוא ממרר בבכי מהתרגשות. 
גם כאשר מונה לנשיא המדינה, בירך אותו יאיר 
לפיד כך: "יש למדינת ישראל נשיא חדש. ראובן 
)רובי( ריבלין. דמוקרט אמיתי, ירושלמי שורשי 

ואוהד בית״ר מלידה )כי אף אחד לא מושלם(".

גדעון סער
עמדה במגרש: מספר 5 במפלגת "הליכוד"

תארים שהשיג: כיהן כשר החינוך בממשלה 
בכנסת ה־18 כשהיה בסגל האליפות השנייה 

של הליכוד בשנת 2009
קבוצה אהודה: ריאל מדריד

אחרי שלקח פסק זמן מן החיים הפוליטיים, 
גדעון סער חזר בסערה לפריימריז של מפלגת 
"הליכוד" והצליח להתברג גבוה. הוא סומן כיורש 
של בנימין נתניהו במפלגה, מה שגרם לו לקבל 

חיבוק קר מראש הממשלה. בלשון המעטה. סער 
חובב כדורגל ספרדי מושבע, ולא פעם הוא משלב 
את הפוליטיקה הישראלית יחד עם הישגי קבוצתו 

האהודה ריאל מדריד. 
כך הוא בחר לדבר בשנת 2012, לאחר ניצחון 
של מדריד נגד היריבה המושבעת ברצלונה: "אתם 
יודעים שאני אוהד שרוף של הבלאנקוס, ואני 
יודע שרובכם אוהדי ברצלונה - אבל הפעם לא 
אוכל להתנזר מקורטוב של שמחה לאיד. בחודשים 
האחרונים שמעתי רבים מכם, שכבר הבינו שריאל 
מדריד צפויה לקחת מברצלונה את כתר האליפות, 
מטילים דופי באליפות שתושג בלי ניצחון של 
האלופה המיועדת בקלאסיקו. אז זה המאזן נכון 
להבוקר: ניצחון־חוץ בקלאסיקו, בקאמפ־נואו". 

ואם זה לא מספיק, סער המשיך לדבר אחרי 
ישיבת הממשלה ואמר: "אמרתי גם לראש הממשלה 
הבוקר לפני ישיבת הממשלה שלמיטב זכרוני הוא 
אוהד ברצלונה. הוא, כמובן, הודה בעובדות אך 
באופן ברור נמנע מדיון ממצה באירועי אמש. 
ברגעים אלה דנה הממשלה בנושא חשוב: מסקנות 
ועדת הריכוזיות. אמרתי שהעיתוי מתאים, כי 
אתמול בברצלונה נשברה הריכוזיות". האם יצליח 
גדעון סער לשבור גם את הריכוזיות ב־"ליכוד"? 

אחמד טיבי 
עמדה במגרש: מספר 1 והקפטן של מפלגת 

"תע"ל"
תארים שהשיג: בעונה ה־20 של הכנסת, כיהן 

כסגן היושב ראש
קבוצה אהודה: בני סכנין

־אחמד טיבי אוהד גדול וידוע של הקבוצה הב
כירה ביותר מהמגזר הערבי שמשחקת בליגת 
העל בישראל. טיבי נחשב בסכנין כאחד שאף 

־מגייס כספים עבור המועדון, כולל התרומה הנ

דיבה שמדינת קאטר תרמה למועדון כדי להקים 
אצטדיון בעיר. "דוחא", האיצטדיון החדש, נקרא 
על שם הבירה הקטארית. כל חובב כדורגל יודע 
שמשחק בין בית"ר ירושלים לבני סכנין מפגיש 
גם את הדרבי הפוליטי החם בין מירי רגב לאחמד 

־טיבי, שלא מפספסים הזדמנות להתחכך בקה
לים שלהם. בשנת 2016, כשהפועל באר שבע 
הבטיחה את האליפות, טיבי לא שכח לעקוץ את 
מכבי תל אביב על כך שאין להם אף שחקן ערבי 
בסגל וצייץ: "מכבי ת"א הראתה את הדרך החוצה 
למונאס דאבור ולמהראן ראדי, והעונה היא ללא 
שחקן ערבי. אין ערבים, אין שערים. אין ערבים, 
אין אליפות. מברוק לאלופה באר שבע, הקבוצה 
הטובה בליגה, וברכות לסכנין על עונה מדהימה".

בני גנץ
עמדה על המגרש: מספר 1 והקפטן של מפלגת 

"כחול לבן"
תארים שהשיג: אין. עונת בכורה בכנסת

קבוצה אהודה: הפועל פתח תקווה
מי היה מאמין, אבל הפועל פתח תקווה, הקבוצה 
הקטנה שפעם הייתה גדולה )שנות ה־50(, זוכה 
לאהדה הבלתי מתפשרת של הרמטכ"ל לשעבר 
והמועמד המוביל מול נתניהו לראשות הממשלה. 
גנץ, המתגורר בראש העין, אוהד הפועל פ"ת שנים 
ארוכות, ולמרות שהיא נחשבת קבוצה קטנה דלת 
תקציב בשוק הישראלי, גנץ שומר לה אמונים. הוא 
נצפה לא פעם מגיע לאצטדיון המקומי בעיר על 
מנת לראות את משחקי הקבוצה המדורגת בתחתית 
הליגה השנייה בישראל. למרות שהייתה סביבו 
אבטחה צמודה, גנץ התעקש לשבת עם האוהדים 
ולא ביציע כבוד, לקול צהלות האוהדים שצעקו לו" 
"בני, בני בוא לפה!". האם כבר אז החל הקמפיין 

שיסתיים בכס ראש הממשלה? ימים יגידו. 
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החלוץ האגדי שהפך 
לנשיא ליבריה

הראשון בתור הוא אחד שכבר ממש נמצא בקדמת 
השירות הציבורי, בתפקיד רם ונישא. סיפורו של 
ג'ורג' וואה מתחיל בשנת 1966 בליבריה. שנים 
אחר כך יספר הכדורגלן המעולה בראיון באיטליה 
על הילדות הקשה תחת העוני והבעיות במדינתו. 
וואה סומן מגיל צעיר, ומהר מאוד מצא את עצמו 

משחק באירופה ומרוויח סכומי כסף אדירים. 
תקופת השיא של האגדה מליבריה הגיעה עם 
המעבר למילאן, שם הפך וואה לאחד השחקנים 
הטובים בעולם. המהירות, הזריזות והקסם שהיו 
לוואה ברגליים העניקו לו חמש שנים חלומיות 
במדי מילאן, בהן צבר שם אגדי שעד היום אף 
אוהד מילאן לא שוכח. בזמן היותו שחקן כדורגל, 
לא שכח וואה היכן גדל, ובמשך שנים נהג לתרום 
כספים אדירים לפיתוח המדינה והמקום ממנו בא.

אל הזירה הפוליטית הצטרף וואה במהלך מלחמת 
האזרחים בליבריה. כדורגלן העבר שנחשב לכוכב 
במדינתו ניסה להציע פתרונות שונים למשבר 

הפוליטי, ואף התמודד לנשיאות ליבריה בשנת 
2005 לאחר סיום מלחמת האזרחים, אך לא נבחר.
כמו ימיו בשנותיו במגרשים, המשיך החלוץ 
13 שנים לאחר ההפסד הח־ ־לשמור על אמונה ו
ליט להתמודד מחדש. הפעם, בסיבוב השני שלו, 
אזרחי ליבריה הסכימו להתפשר על חוסר ניסיונו 
הפוליטי, זכרו לו חסד נעורים על תרומתו למדינה, 

ובחרו בו לנשיא ליבריה.
מאז נבחר ב־2018, מנסה וואה לטפל בעוני 
הרב במדינה על ידי הפעלת קשריו וניסיון ליצור 
הסכמים כלכליים עם מדינות מפותחות, בהן גם 
ישראל בה ביקר נשיא ליבריה בתחילת חודש מרץ.

שחקן הפוטבול שנלחם 
נגד אלימות השוטרים 

כשנולד קולין קאפרניק לאם חד־הורית, לא 
היה נראה שמישהו האמין שאותו תינוק שאחר כך 
נמסר לאימוץ יוביל אוכלוסייה שלמה של אנשים 
להפגנה ענקית נגד גזענות ואלימות השוטרים 

כלפי האפרו האמריקאים בארה"ב. 

קולין אף פעם לא התבייש בצבע העור שלו, 
ולעולם לא הרשה לאנשים להתייחס אליו אחרת. 
בגיל 9 קולין הצעיר התאהב בפוטובול. בהתחלה 
היה מגן קשוח, אך לאט לאט צבר הספורטאי עוד 
כישורים, ושכלל את יכולת המסירה שלו עד כדי 

־אומנות. כמוסר בחסד, הוא ידע כשעמדת הקוור
טרבק, בה משחק השחקן שמנהל את המשחק, היא 

הטובה ביותר עבורו. 
קאפרניק ביסס את מעמדו כקוורטרבק טוב 
במכללות, ובשנת 2011 הצליח להגיע לליגת ה־

NFL לאחר שנבחר בסיבוב השני בדראפט לקבוצת 
סן פרנסיסקו 49.

הקוורטרבק הצעיר לא העמיד קריירה מבטיחה 
עד כה, ומבין כולם ברשימה הוא ללא ספק הכי 
אלמוני. לפחות בכל מה שקשור לספורט. מה שבכל 
זאת שמכניס את קאפרניק לרשימת המשפיעים 
חברתית ופוליטית בספורט של "אריאלה", הוא 
מעשה אחד אמיץ אותו בחר לעשות קבל עם ועדה.

 באוגוסט 2006 עלה קאפרניק לכר הדשא בעת 
משחק פוטבול בליגת ה־NFL, ובעת ניגון ההמנון 
האמריקאי החליט לשבת על הספסל ולא לעמוד, 

מנהיגות 
ספורטיבית

היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם". קוורטרבק סן פרנסיסקו מתנגד לאלימות השוטרים 
נגד שחורים, חלוץ מילאן האגדי הפך לנשיא מדינת ליבריה ושחקן הכדורסל הטוב בעולם לא 

מפסיק לנהל קרבות ציוצים עם הנשיא טראמפ, ואולי גם מתכנן לרשת אותו ביום מן הימים. על 
הספורטאים שלא מפחדים לצאת מקווי המגרש ומנסים להשפיע על החיים הציבוריים

2019בחירות

רוני לוי

visual hunt :הוביל גל מחאה. קאפרניק | צילום
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כמתחייב בכללי הטקס. ההסבר של הקוורטרבק 
למעשה היה מחאה נגד אלימות השוטרים כלפי 
האפרו אמריקאים בארה"ב, או במילותיו: "אני לא 

גאה במדינה שמדכאת אנשים שחורים". 
קאפרניק עורר סערה גדולה בארה"ב. המדינה 
התחלקה ממש לשני חלקים: תומכי קאפרניק 

־ומתנגדיו שטענו כי בייש וביזה את ההמנון האמ
ריקאי. קאפרניק, חדור מטרה, המשיך במאבק 
שלו והחליט לכרוע ברך בהמנון פעם אחר פעם 
בכל משחק פוטבול בו הוא משתתף. לאט לאט 
הפך המעשה ויראלי, ולא מעט ושחקנים החלו 
להזדהות ולחקות את המחאה של קאפרניק. נשיא 
ארה"ב, דונאלד טראמפ, רתח על המעשה וקרא 
להשעות לאלתר את קאפרניק מפעילות בליגת 
הפוטבול. בעלי הקבוצות בענף שמעו את דברי 
הנשיא, ובשנת 2017 כשחוזהו של קאפרניק נגמר, 
אף קבוצה לא הציעה לו חוזה חדש. הקוורטרבק 
המוצלח נותר ללא קבוצה ונפלט מענף הספורט 

שמזוהה בעיקר עם הרפובליקנים בארה"ב. 
־ועם זאת, אין לכם מה לדאוג יותר מדי לקאפר

ניק ועתידו. לאחרונה הוא חתם על חוזה עתק עם 
נייק שכנראה לא מתרגשת מהמהומות הפוליטיות 
סביבו, וישמש כפרנזטור שלה. מה אתם יודעים, 
לפעמים אפשר ללכת למכולת עם אידאולוגיה. 

הכדורסלן שתקף את 
נשיא ארה"ב

בניגוד לקאפרניק, לברון ג'יימס נועד להנהיג 
עוד מילדותו. כבר כנער צעיר באקרון הוא התבלט 
כשחקן כדורסל מחונן ובוגר פי כמה מבני גילו. 
את הכינוי שלו, קינג ג'יימס, הוא עבד קשה מאוד 
במשך השנים כדי להשיג ולהצדיק. בראיונות 
לתקשורת לברון מחלק את העולם לשניים: אלו 
ששונאים אותו, ואלו שחושבים שהוא השחקן 
הטוב בעולם. על כל פנים, בעולם הכדורסל יש 
קונצנזוס לגבי יכולות ההנהגה של לברון, והן 

מסוקרות בהרחבה בתקשורת הספורט בארה"ב. 
אם אתם לא מאמינים, אתם מוזמנים לשאול את 
דיוויד בלאט ש־"זכה" לחוות את את מנהיגותו של 
לברון על בשרו, ופוטר מאימון קבוצת קליבלנד 

קאבלירס בה כיכב לברון באותה תקופה. 
קינג ג'יימס מנהיג את הקבוצות בהן הוא משחק 
גם מחוץ למגרש, ולא פחות מכך את קהל האוהדים 
והקהילה העירונית. בכשרונו, סחף לברון את 
הקהילה האפרו־אמריקאית אליה הוא משתייך 
תוך שהוא מקפיד לעולם לא לשכוח מהיכן הוא 
בא. כוכב הלייקרס פועל במקביל ללהטוטיו על 
הפרקט גם למען זכויות מיעוטים בארצות הברית, 

ומתבטא רבות בנושא ברשתות החברתיות.
סיפור קצר שממחיש עד כמה לברון הוא הרבה 
יותר מרק שחקן כדורסל, הוא ביקור של לברון 
בעיר אקרון בה גדל בשנת 2018. בביקור סיפר 
ג'יימס לתושבים שהוא מתכוון לסייע לשכונה 
הקשה בה גדל, והוא יקים בעיר בית ספר חדש 
מכספו הפרטי. הילדות של ג'יימס באוהיו, שהייתה 
רוויית קשיים, ודאי השפיעה על אופיו כיום לא 
פחות מהכדור הכתום ששימש לו כמפלט באותם 

ימים מסביבת הפשע של אקרון.
כבר בגיל 16 סומן לברון ג'יימס כפרצוף הבא של 
הכדורסל העולמי, ובגיל 18 כבר נשמעו הקולות 
הראשונים שהשוו בינו לבין שחקן הכדורסל הטוב 
בהיסטוריה, מייקל ג'ורדן. העול הכבד הזה, שהיה 
גורם לספורטאים רבים לקרוס תחת הלחץ, הפך 
את לברון להיות מה שהוא. כדי להוכיח שהוא לא 
מפחד מהר הציפיות שעמסו על כתפיו, הוא קעקע 
על עצמו המילה "הנבחר". מגלומניה, תכונה נפוצה 

בקרב פוליטיקאים, יש ללברון גם יש. 
ההימנעות הקנאית של מייקל ג'ורדן בעיסוק 
בנושאים שאינם סביב הכדורסל, גרמו ללא מעט 
אנשים לבקר את האליל הנערץ. ג'ורדן מכיר את 
מצוקותיה של "השכונה", אך מעולם לא עסק ובה 
ומעולם לא ניסה למתג את עצמו כנציג הקהילה 
האפרו האמריקאית. מרגע שהפך לאליל כדורסל, 

אלוהים כמו שהוא מכונה, הכדור הכתום הוא 
כל מה שהוא התמקד בו. נו טוב, למעט התקופה 
בבייסבול. בניגוד לג'ורדן, שבשיא ימיו ככדורסלן 
לא היו רשתות חברתיות, קינג ג'יימס דואג לשמור 
על קשר ישיר עם מעריציו ועם הציבור הרחב, 
וזאת באמצעות חשבון טוויטר עם עשרות מיליוני 

עוקבים.
־מה לא עשה ואמר לברון בטוויטר? הוא התכ

תש עם טראמפ, תמך בהילארי קלינטון במירוץ 
לנשיאות, התבטא נגד אלימות השוטרים כנגד 
אפרו־אמריקאים, אבל בסופו של דבר דבר הוא 
תמיד חוזר הביתה, אל אוהיו ואל אקרון והצורך 
לסייע כלכלית לשכונות מסוגה. אבל לא רק 
אל הפוליטיקה הארצית שולח לברון ג'יימס את 
ידו. גם בפוליטיקה הפנימית של ליגת הכדורסל 
בארה"ב, ה־NBA, ידו של לברון בכל ויד כל בו. 
"בעלי הליגה לא יכולים לשלוט בי", אמר לברון 
על בעלי המאה ב־NBA. ואם כבר בעלי מאה, גם 
איתנו, עם הסגולה, הצליח לברון ג'יימס להסתבך. 

לפני כמה חודשים שיתף בטוויטר שיר ובו השורה 
"הכל כשר כשמקבלים כסף מיהודים", אך מאז 

הספיק להתנצל.
אז נכון, לא תמיד הוא המנצח ולא תמיד הוא 
פוליטיקלי קורקט, אבל לברון ג'יימס הוא מנהיג 

־מלידה בלי שום ספק. כשהוא אחרי זכייה בש
לוש אליפויות NBA ובשנותיו האחרונות כשחקן 
כדורסל, מעניין לראות לאיזה כיוון יבחר לברון 
ללכת קינג ג'יימס ביום בו ייפרד לשלום מהכדור 

הכתום. נשיא ארצות הברית? אתם אמרתם.

הקשר הישראלי
הייתי רוצה לספר לכם על הכוכב שלנו מעבר 
לים שסוחף אחריו את קהל המעריצים הגדול שלו 
ומביע ללא פחד את דעותיו בטוויטר בנושאים 
הבוערים שעל סדר היום. הייתי מסתפק גם בכוכב 
מקומי כמו מאור בוזגלו או הג'ודוקא אורי ששון. 

־אבל בואו נהיה כנים, אין לנו אחד כזה. לא בי
שראל ולא בגולה. 

אין לנו לברון ג'יימס שייצא נגד ראש ממשלה 
שחשוד בשחיתות, ואין לנו אגדה כמו ג'ורג' וואה 
שיציל אותנו מגירעון של 14 מיליארד שקלים 
בקופת האוצר. עם כמה שזה מצער, אין בישראל 
ספורטאים בעלי עמוד שדרה שיביעו באומץ את 

־דעתם שמא אולי, חלילה, יקבלו כתף קרה מה
ציבור הישראלי שמעדיף את הספורטאים שלו 

מוצלחים ושותקים. 
־ואולי, מי יודע, אנחנו בדרך לעידן אחר. ההת

בטאויות של שחקני כדורגל ערבים בנוגע לחוק 
הלאום והתעוררות הספורטאים האתיופים בראשות 
אמיה טגה בכל הקשור לפרשת אברה מנגיסטו 
הן משב רוח מרענן בקשר השתיקה הספורטיבי 
בישראל. יש לקוות שהרוח הזו תגבר כדי שעוד 
ועוד ספורטאים יביעו את דעתם ללא מורא, ויקדמו 
נושאים חברתיים לצד פעילותם הספורטיבית. יש 
בידיהם את הכוח, ויותר מכך, אולי גם את החובה 

לעשות את זה. 

מנהיג דומיננטי. ג'יימס

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי

מכדורגלן לנשיא. וואה )משמאל(
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צי
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רשת הפייסבוק הפכה 
־לכיכר העיר". את המ

בתצורות  הזה,  שפט 
שונות ומשונות, אומר 
קורס  בכל  מרצה  כל 
שעוסק בתקשורת. ואם 
כיכר  היא  פייסבוק 
 ArielU העיר, אזי שדף
Confessions הפך לכי־

כר אוניברסיטת אריאל, אליה נוהרים הסטודנטים 
על מנת להשמיע את קולם קבל עם וקמפוס.

MIT המפו־  הפורמט, שהתחיל באוניברסיטת
רסמת, עובד כך: עוקבי דף הפייסבוק שולחים 
 Google את הווידוי באמצעות טופס מובנה של
Docs שמפורסם בדף ArielU Confessions, ובכך 
יכולים לשמור על האנונימיות שלהם. לאחר מכן, 
בין גיחה לספרייה לבין הרצאה, מעלים א' ו־ר' 
)השמות המלאים שמורים במערכת( את הוידויים 

־הנבחרים שאתם שולחים. גם את הריאיון הם מת
עקשים לקיים באמצעות אפליקציית המסנג'ר 

של פייסבוק, על מנת שלא לחשוף את זהותם. 
־לפני שאנחנו מתחילים, יש לי חוב לקהל הקו

ראות שאני חייב לעמוד בו.
."shoot"

אתם רווקים?
"רווקים באושר ובעוני. בכל זאת סטודנטים".

אפשר לנשום לרווחה, בנות אריאל ימשיכו 
לקרוא.

"כן, אה?"
עד כמה אתם באמת שומרים על הזהות שלכם 

בסוד? המעגל הקרוב של החברים שלכם באמת 
לא יודע שאתם מנהלים את דף הוידויים?

־"אז הנה, בוא תשמע קטע שקרה לי ממש הש
בוע. ידידה מהלימודים, שכמובן לא יודעת שאני 
מנהל את הדף, באה אליי והראתה לי פוסט מהדף 
שגרם לה לבכות מרוב צחוק, ואמרה לי שאני חייב 
לקרוא אותו. ניסיתי לשמור על פוקר פייס, כי אני 
זה שהעלה את הפוסט לפני כמה דקות וצחקתי 

איתה בקול רם".
אבל מה העניין בסודיות? למה להתעקש על זה?
"זה הקונספט, ואנחנו משחקים את המשחק 

ושומרים על הקונספט עד כמה שאפשר".
אני חייב לשים סוף לקונספירציות ולשאול 
את מה שעובר לכולם בראש - יש לכם יכולת 

לדעת מי שלח את הוידוי?
"לא. שום יכולת. אנונימיות מוחלטת".

* * *
העובדה שאין אפשרות לדעת מי כותב את 
הווידוי בדף בוודאי משפיעה על תוכן הווידויים. 
לפתע, תחת האנונימיות, הרבה יותר קל לשחרר 

־את המעצורים. "הבחורה עם הקפה והחולצה הס
גולה שעמדה מחוץ לבניין 55 וחייכה אליי, אם 
את בעניין תני סימן מחר באותה שעה", זה אחד 
מסוג הפוסטים שאתם עשויים להיתקל בהם בדף 
לא מעט. הדרכים לחיזור אולי השתנו במקצת, 

אבל בסופו של דבר עולם כמנהגו נוהג. 
לפחות יצאו זוגות מהדף שלכם? שליש גן עדן?
"כמובן, תשמח אפילו לדעת שקיבלנו וידויי 

תודה אישי על כך".
בפייסבוק?

בתא
הווידויי
"חשבנו שזה יצליח, אבל לא תיארנו לעצמנו 

שכל כך מהר ובכזו עוצמה. בין לילה הדף 
הזה הפך לשיחת היום בכל הקמפוס". הם 
שומרים על מעטה מסתורין בכל הקשור 

לזהותם, אך כולכם ביקרתם אצלם לפחות פעם 
אחת, וכנראה שהרבה יותר מזה. בריאיון 

זוגי, מפעילי דף הפייסבוק הכי פופולרי באזור 
 ,ArielU Confessions ,אריאל וסלפית

מפזרים רמזים באשר לזהותם ומבטיחים מעל 
במה זו של "אריאלה" לקהל העוקבים האדוק: 

"צפו לעוד הרבה הפתעות מעניינות"

אביה כהן
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 "נספר לך יותר מזה. באחד הערבים שיצאנו 
־לברים כאן באריאל, זיהינו זוג בדייט ראשון מה

קונפשנס ונזכרנו בוידויי שלהם. זה היה מצחיק 
ומרגש בו זמנית".

לדעתכם יש לאנונימיות הזאת השפעה על 
הכותבים? על תוכן הוידויים?

־"בטח. השפעה רחבה. אנחנו מקבלים תוכן איכו
תי יותר בעקבות זה, כנה יותר, מציאותי יותר, 

מצחיק יותר".
* * *

למעלה משנה ש־ArielU Confessions קיים, 
והוא כבר עומד על למעלה מ־12,000 אנשים 
שעוקבים אחר המתרחש בו. סמסטר אחרי סמסטר 
הדף ממשיך להתרחב ולצבור עוקבים נוספים, עוד 
ועוד סטודנטים חדשים שרוצים לדעת מי נגד ומי 
ולקבל תמונת מצב עדכנית על מה שקורה ממש 

כרגע בקמפוס.
הגעתם כבר למספר מרשים של עוקבים, עם 
אלפי וידויים ולא מעט סטודנטים שמגדירים את 
עצמם כמכורים לדף שלכם. חשבתם שהקונספט 

יתפוס כל כך באריאל?
"תראה, מצד אחד חשבנו שזה יצליח. זה הרי 
הצליח בעוד מקומות בעולם. מצד שני, שנינו 
לא תיארנו עד כמה הסיפור הזה יתפוס ובאיזו 
מהירות. בשלב מסוים דיברו על זה בכל פינה 

בקמפוס, וזה היה באמת מטורף וכיף", נזכר ד'.
מה לדעתכם היה הגורם להצלחה?

"כבר מההתחלה החלטנו שמבין מאות השטויות 
שאנחנו מקבלים בכל יום, אנחנו נשתדל להעלות 

רק את האיכותיים ביותר".

אז איך באמת עושים את הסינון ומחליטים 
איזה וידוי כן להעלות ואיזה וידוי לא?

"שאלה טובה. אנחנו באמת מתלבטים הרבה 
־לפעמים. הרציונל שלנו הוא תמיד לבחור בפו

סטים שמכוונים למכנה המשותף הרחב ביותר 
של הסטודנטים באריאל. פוסטים שיגרמו לכולם 
לחייך, או שמתאימים לרוח התקופה, גם מצליחים 

בדרך כלל לעבור את המסננת שלנו".
יש לכם איזו דוגמא?

#3979 אני וחבר טוב ישבנו לראות טלוויזיה 
במעונות, אמצע הסרט הוא מקבל הודעה מהפלאפון 
אבל הפלאפון במטבח. כולו מתבאס ללכת באמצע 

הסרט... מגיע למטבח, מגלה הודעה ממני: ''תביא 
עוד קורונה בדרך חזרה יא אח".

אתם זוכרים את הפוסט שקיבל הכי הרבה 
לייקים?

"בן 25, היום גיליתי שהמשחק תופסת נקרא 
בכלל 'תופס את'. הלכה הילדות".

־איזו סיבה בעצם יש לבן אדם לכתוב בדי
חה בעמוד שלכם, אם הוא לא מקבל עליה את 

הקרדיט?
"תתפלא. מסתבר שבני אדם לא עושים דברים 

אך ורק משיקולי קרדיט. אולי בגלל הריגוש".
לאחר שהפצרתי בהם שוב ושוב, התרצו א' ו־ר' 

לספר לי לפחות מה הם לומדים. א' לומד תקשורת, 
ר' הנדסה. הם משתדלים, כמו שהבנתם, להיות 
מעורבים עד כמה שניתן במה שקורה באוניברסיטה, 
גם מחוץ להרצאות וכיתות הלימוד. "אין על חיי 
החברה פה, באמת. יש כאן משהו אחר באוויר". 

ייתכן שהאופי המיוחד הזה בא לידי ביטוי בגל 
וידויים אנונימיים שעסקו במצוקות נפשיות כגון 
בדידות, חוסר הצלחה בלימודים, כישלון וייאוש 
בזוגיות וכן הלאה. התגובות מצד עוקבי העמוד לא 
איחרו לבוא. "עלה לנו חיוך מטורף להבין איזה כוח 
רצון יש פה לכולם לעזור, לתת יד, לתמוך כשצריך 
או סתם לפרגן באיזו מילה טובה", מספרים א' ו־ר'.

#8963 כלכלה, שנה ב'. 
עד הסמסטר הכל זרם לי בקלילות, ממוצע 98 
בלי הרבה מאמץ. אבל הסמסטר הזה שבר אותי! 
כל מבחן יוצאת בתחושה מזעזעת, מגלה טעויות 

של ילדה ומתעצבנת על עצמי.
מרגישה דבילית, מרגישה כישלון! איך קמים 

מזה? איך ממשיכים ללמוד?
לא מסוגלת לצאת מהמיטה מרוב דיכאון!

#3638 חשבתי שאעבור לאריאל וארגיש את 
ההווי החברתי אבל אני מרגישה בדידות, אין לי 

חברים פה ועייפתי מלנסות ליזום חברויות.
היו בדף כמה פוסטים של אנשים שמביעים 
ייאוש מהלימודים, בדידות. למה אתם מעלים 

כאלה פוסטים? 
"כמו שאמרנו, אנחנו משתדלים לייצג בדף 
הפייסבוק שלנו את המציאות כמו שהיא, בלי 

פילטרים". 
וזה בהכרח דבר חיובי?

"המציאות לא תמיד יפה, אבל אם אנחנו יכולים 
לתמוך ולהרים את מצב הרוח של סטודנט/ית 
כזה או אחר שחשים בדיכאון, אז למה לא בעצם?"
־אתם משתדלים לתעל את הדף למטרות טו

בות נוספות?
"כמובן. אנחנו נותנים טיפים לסטודנט הטרי, 
שרק מגיע ומעכל את כמות המדרגות בין קמפוס 

תחתון לעליון וגם לסטודנט הוותיק ביותר".
מה למשל?

"הטבות ייחודיות מעסקים בעיר, מידע לגבי 
פעילויות שמתרחשות באוניברסיטה. כמובן לצד 
זה הכל מתובל בהרבה שיח הומוריסטי שקשור 

בפעילויות או בהווי של חיי החברה כאן".
ומה עוד הלאה?

"אנחנו עובדים הרבה מאחורי הקלעים כדי 
לארגן לעוקבים עוד הנחות והטבות. צפו לעוד 
הרבה הפתעות בקרוב ואל תפסיקו לעקוב אחרינו".

הם כבר לקראת סוף הלימודים שלהם, רואים את 
החיים האמיתיים מעבר לפינה. בקרוב א' ו־ר' יארזו 
את החפצים, יפנו את הדירות שלהם באריאל, ויעברו 
לפרק הבא בחייהם. אבל אל חשש, דף הפייסבוק 
ArielU Confession ממש לא עומד להיעלם מהנוף 

של הרי השומרון. הוא כאן כדי להישאר.
יש סיכוי שתתנו לעוד מישהו לנהל אתכם 

את הדף או שזה מועדון סגור?
"אנחנו תמיד פתוחים להצעות. אם הוא יכול 
להביא ערך מוסף ולהרחיב את מעגל העוקבים 

- למה לא?"
מה התכניות שלכם לדף אחרי שתסיימו את 

הלימודים באריאל?
גם  ככה  אותו.  למכור  הוא  שלנו  "התכנון 
נרוויח ממנו, וגם הוא יוכל להמשיך להתקיים 
ולהיות רלוונטי ושימושי לסטודנטים שלומדים 

באוניברסיטה". 
ואחרי שתסיימו ללמוד כאן, תחשפו את הזהות 

שלכם בדף?
"נשקול את זה. לגמרי". 

ועד שזה יקרה, כמה קטנות עם עורכי הדף, כדי 
שתכירו אותם יותר טוב:

ברוח הבחירות, למי אתם מצביעים? "אנחנו 
לא מצביעים. מצביעים לנו".

מסי או רונאלדו? "מסי. קל. אבל גם יוני רביבו 
חזק בבעיטות חופשיות".

כלבים או חתולים? "כלב זה אח"
חברים או סיינפלד? "בברלי הילס"

דרום אמריקה או הודו? "דרום אמריקה"
?קרנף או הפוך על הפוך "יוזלו המחירים לא־

לתר!" 

צילומים: שאטרסטוק
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 "היה על זה משהו שמפלגות מונעות
 הידברות בין בני אדם

 למה על כל אחד מרוח על המצח
 לא תשכנעו אותי

 על כל אחד
אותי, לא תשכנעו"

)מתוך "קטע על פוליטיקה", מילים ולחן: מאיר אריאל(

פטיש 5 קילו בראש
"זה כאילו תקליט שאומר אתם יודעים מה? יותר 
טוב שלא תשמעו אותי. אבל הייתי חייב להוציא 
אותו כי הוא רבץ לי בבטן כמה שנים. בסדר, אז 
הוצאתי, זה לא אומר שגם מוכרחים לשמוע. מי 
שרוצה לעשות לעצמו טוב על הנשמה שלא ישמע 
את התקליט הזה". כמה אמנים אתם מכירים שידברו 

ככה על השירים שלהם?
מאיר אריאל נולד בשנת 1942 בקיבוץ משמרות. 
לצידו, במדשאות שעוד יושר עליהן את "אגדת 
דשא" ובחדר האוכל של הקיבוץ, גדלו עוד ילדים 
שלימים יהפכו לאגדות מוזיקה ישראליות בעצמן, 
כמו חנן יובל ושלום חנוך. את שירותו הצבאי העביר 
בצנחנים, בזמן מלחמת ששת הימים וקרבות שחרור 
ירושלים, אך מיד לאחר שהתפרסם בעקבות שיר 
שחיבר בצבא - החליט לעזוב את הכל ולנסוע עם 
אשתו וילדיו בשליחות הקיבוץ לדטרויט בארצות 
הברית. כזה היה מאיר אריאל. איש שהולך עד הסוף 
עם האמת הפנימית שלו בלי לדפוק חשבון לאף אחד.
בריאיון לתכנית האירוח של יאיר לפיד בשנת 
1995, הרבה לפני שזה האחרון קפץ למימיה העכורים 
של הפוליטיקה, מתאר מאיר אריאל את האלבום 
החדש שהוציא - "רישומי פחם". בתקליט אפל שהגיח 
לאוויר העולם לפני 25 שנים, הרבה לפני בואו של 
האייפון, חזה מאיר אריאל את כל מה שיטריד אותנו 
היום: הניתוק האנושי, השתלטות הטכנולוגיה על 

־כל תחומי החיים, ואפילו היחס המשתנה שלנו לד
מוקרטיה. אריאל, שבימיו המכשיר הסלולרי הנפוץ 
ביותר היה נוקיה 3310, כאילו ראה בעיני רוחו את 

השפעת הסמארטפון שבכלל לא הכיר על תחנות 
האוטובוסים והפאבים של העתיד.

 "והמונים המונים חצי אוטומטיים
 הלומי פטישוני כסף סמויים

 אצים רצים מפוקדי ריצודים מהבהבים
 עטופים במגילה של תנאים וזכויות

מסוממי קידמה והתפתחויות"
)מתוך "חיית הברזל", מילים ולחן: מאיר אריאל(

"פטיש 5 קילו בראש התקליט הזה", תיארה אותו 
אלמנתו של מאיר אריאל. אחד מהשירים עליהם 
תרצה אריאל בוודאי חשבה כשאמרה את זה נקרא 
"דמוקראסי". בשיר, שמתנהג כמשל ומסופר כחלום, 
מתוארת חשפנית מכוערת וגדולת ממדים בשם 
דמוקראסי. החשפנית הרוקדת עושה את צרכיה 
על הקהל, שמצדו מריע בהנאה גדולה מהמופע. 
חולם החלום בשיר משתאה ונדהם מהתגובות של 
בני עמו, וקצת מתבייש. הוא מבקש מאחד "פלאי" 
שיושב לידו להתעורר מהחלום, להחליף מופע. 
והאדם הפלאי, כמו במשפט הנודע של צרצ'יל על 
הדמוקרטיה, עונה לו שלמרות שהמופע גרוע - אלה 
האחרים שמוצגים בסביבה נראה גרוע עוד יותר.

 "ענה אפשר לסדר לך שתתעורר איש צעיר
 אך זה בכלל לא מומלץ להיחפז ולהחליף חלום 
 שלא תמצא את עצמך יום אחד מתחרט מצטער 
או אפילו מתגעגע למה שכה דוחה אותך היום"

)מתוך "דמוקראסי", מילים ולחן: מאיר אריאל( 
הגועל מדמוקראסי והממסד הישראלי לא חלף 
למאיר אריאל בחייו. בערוב ימיו הוא "זכה" לחזות 

־ב־"תרגיל המסריח" של יצחק רבין, בקמפיין "מוש
חתים נמאסתם" נגד הליכוד, ותחושת הגועל שלו 
מהמדמנה הפוליטית הלכה וגאתה. נשמע מוכר?

 נדיר לראות בימינו אמנים שכותבים שירי מחאה 
בוטים כפי שכתב מאיר אריאל. בימינו אמנים 
בוחנים כל שיר דרך החור של הגרוש, ודרכו בלבד. 
הבעת עמדה? הרבה פחות. חריגה בנוף וכמעט בודדת 

היא להקת הדג נחש שמעולם לא פחדה להתבטא 
פוליטית, ולעזאזל כל המסחרה. לא פלא שהחיבור 
של הדג נחש ומאיר הוא טבעי ומתבקש, אם ככה. 

 "מפלגות ישראל עלו לי עד כאן 
 זונות שלטון מקבלות אתנן 

 אם לא הן אז לא כלום מצידן 
שהספינה תתנגש בקרחון הלבן"

)מתוך "קובלנה על מפלגות ישראל", מילים: מאיר 
אריאל. לחן וביצוע: הדג נחש(

עמדת המטיף בשער תמיד הייתה מוכרת למאיר 
אריאל. ב־1967, בישראל אפופת האופוריה שלאחר 
מלחמת ששת הימים, יצא מאיר אריאל כמעט לבדו 
כנגד הקונצנזוס הישראלי. הוא התעקש להזכיר את 
המחיר הקשה של שחרור ירושלים, שאולי נשכח 

בשל גודל השעה. 
בזמן שנעמי שמר הוסיפה את הבית על החזרה 
אל השוק ובורות המים ל־"ירושלים של זהב", מאיר 
אריאל הצנחן הלום קרבות השחרור בירושלים עובד 

־כבר על שיר תגובה. הקונטרה של אריאל, שזכתה לפ
רסום באותם ימים, הכניסה אותו לתודעה הציבורית 
בכינויו החדש ממנו התנער לימים - "הצנחן המזמר". 
את השיר, שנקרא "ירושלים של ברזל", הקליט מאיר 

אריאל במנגינה זהה ל־"ירושלים של זהב".

 הגדוד רגום פרץ קדימה 
 דם ועשן כולו 

 ובאו אמא אחר אמא 
בקהל השכולות

 ירושלים של ברזל 
 ושל עופרת ושל שחור 

 הלא לחומותייך 
קראנו דרור

)מתוך "ירושלים של ברזל", מילים ולחן: מאיר אריאל(

20 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, באלבומו 
החדש שנקרא "ירוקות", מאיר אריאל עדיין שואל 

לשלום ירושלים. הוא כבר לא חייל צעיר. הוא שבע 
מהבטחות של פוליטיקאים, ובאחד השירים הארוכים 
ביותר שלו )6 דקות( הוא מתעקש להסביר איכה 
הפכה לזונה קריה נאמנה בנאום תוכחה בסגנון 

הנביא יחזקאל.

 "שאלו על לב ירושלים
 שאלו לשלומה

 אבנים בלב ירושלים
כיכר השוק הומה 

 בשקרים ועוול מתעטפת 
 לרגל מלאכת החומה 

 אך מבעד לצעיף נשקפת 
עירנו עירומה"

)מתוך "מדרש יונתי", מילים ולחן: מאיר אריאל(

מאיר אריאל, הקיבוצניק האולטימטיבי, לקח פניה 
חדה לקראת סוף חייו. אבל עוד לפני כן, מאיר אריאל 
תמיד התכתב עם המשנה, הגמרא, ובמיוחד התנ"ך. 
הוא האמין וידע שהזהות הישראלית שלו רעועה 
וחסרה בלי היסוד היהודי, ובלי היכולת ללמוד לקחים 
מההיסטוריה היהודית. הבריחה מפרעה והשיירה 
שפונה לים לא תמה לדעת מאיר אריאל. אולי רק 
שינתה צורה. גיזה או Gaza, מצבנו לא באמת השתנה.

 "זה - ארצות הים מאחורינו
 אנחנו תשוקתם

 זה - הארצות שמסביבנו
 אנחנו זמרתם

 זו אותה השיירה בדרך
 הפונה לים

 דולק בעקבותיה מלך
 מרוח בדם

 מדבר חיתו גם
עלינו הם כולם"

)מתוך "מדרש יונתי", מילים ולחן: מאיר אריאל(

20 שנים חלפו מאז שמאיר אריאל דפק על דלתות מרום ונפטר בשל הסתבכות 
עקיצת קרציה אחד מגדולי המשוררים שקמו לישראל אמנם מת בטרם עת ובאופן 
טראגי, אך הותיר אחריו קהל מאזינים אדוק, נבואות שהתממשו, ולא מעט אזהרות 
מפני הבאות. על הצנחן המזמר שלא פחד לבקר את מדינתו האהובה והפוליטיקה 

הרקובה שלה, וזכה לתהילה רק לאחר מותו

יצאתי לשאוף

 קצת רוח
דביר נווה
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 מאיא אריאל
| צילום באדיבות המשפחה
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 עטיפת הדיסק.
באדיבות המשפחה

השירות שלו והמראות הקשים בקרבות השחרור 
בירושלים קוננו בו כנראה עד ליום מותו. מלחמות 
ישראל בהן השתתף בזו אחר זו הסעירו אותו באופן 
אישי לא פחות משהסעירו את רוחותיה של המדינה. 
שנה וחצי לאחר צאת האלבום "ירוקות" התרחש 
ניסיון "התרגיל המסריח" שכשל, ועד היום מהווה 
נקודת שבר ביחסים שבין הימין לשמאל בישראל. 
על רקע מיאוס גדול מהפוליטיקה, ובחרדה אמתית, 
מסיים מאיר אריאל את נאום התוכחה הארוך שלו 

באזהרה שמהדהדת עד היום. 

 "אל תעוררו ואל תעירו
 שנאה שלא תחפץ

 רק תצא אותה כבר לא יחזירו
לא רב, לא שר, לא ש"ץ

 מישהו עוד יתעורר עלינו
 כמקיץ מחלומו

 נימחה אנחנו ושללינו
נשקע בתהומות"

)מתוך "מדרש יונתי", מילים ולחן: מאיר אריאל(

על ארץ מוותרים רק בלב
 "בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית

 יושב ערבי עם נרגילה
 גם אם זה מתחיל בסיביר

או בהוליווד עם הבה נגילה"

רק צבר ששורשיו נטועים כל כך עמוק בארץ 
הזאת יכול להודות בכך שהסביבה המזרח תיכונית 

־מסביב משפיעה עליו. אם זאת לא הנרגילה הער
בית שיושבת בסוף המשפט שלכם, אלה הסבבה או 
האחלה בתחילתו. מאיר אריאל ידע את זה, והכיר 
בך שיש פה קבוצה אחרת, ערבית, שיש לקיים 
איתה דיאלוג מסוים. היחס לסוגייה הפלסטינית 
העסיק אותו לא מעט, כי "על ארץ מוותרים רק 

בלב", כמו שהוא שר והאמין. 

כמו הרבה יהודים לפניו, הוא אהב את ארץ ישראל 
אהבה כמעט רומנטית. לא פלא שב־"שיר כאב" 
המשיל אותה לבחורה אותה הוא מנסה לכבוש 
ולהשיג את תשומת ליבה, כשמולו מתחרה צעיר 
ערבי משכיל. יהודי וערבי שנאבקים על ליבה 

־של בחורה אחת. ההצגה המגונה של הצעיר הער
בי שמגיעה בתום מפגש של השלושה לא גורמת 
לבחור מהשיר להתבלבל. את הבחורה הזאת, ארץ 

ישראל, הוא לא יחלוק עם אף אחד.

  "אולי תישארו ללון אצלי 
 הציע במפגיע 

 אתה הרי כל כך שתוי 
 אמרתי לו - נגיע 

 לאן תגיעו הוא אמר 
 מביט בי בעיניים 
 החזרתי לו מבט 
זרקתי ירושלים"

)מתוך "שיר כאב", מילים ולחן: מאיר אריאל(

האמנם יצא האדם מן הקוף?
"אני את לימוד התורה שלי התחלתי ביחד עם 
מאיר אריאל על ג'וינט בגודל הקוליסה הזאת". 
שולי רנד, חוזר בתשובה בעצמו, מספר במופעים 
שלו על הקשר הקרוב שלו עם מאיר אריאל ממנו 

־הושפע רבות. שלא כמו רנד שהפך לחסיד ברס
לב, מאיר אריאל מעולם לא החל לחבוש כיפה. 

כשנשאל על כך, תמיד השיב שהוא בסך הכל 
משתדל להיות יהודי טוב. חוג התנ"ך אליו אליו 
הלך בטרם נפטר ודאי מעיד במשהו על קרבתו של 
אריאל ליהדות. אז האם מאיר אריאל הקיבוצניק 

חזר בתשובה?

 "והמדע הוא רק נקב אחד מרבים
 חותר וחופר ניצוצות ושבבים.

 אך כשלהוכיח איננו יכול ־
אז בכח הוא הולך את הרוח לכבול...

 האמנם יצא האדם מן הקוף?
 מתי כבר ואיזה יצור הוא מעצמו ישלוף? 

 דרך אגב, לא רואים כאן אדם שיתן 
כבוד כלשהו לאיזה קוף מזדקן... 

 אבל אם אתה עדיין מתפעל 
 איך הולך על חבל איננו נופל ־ 

 אז ברוך השם, תודה לאל, 
ברוך השם, תודה לאל".

)מתוך "מה חדש במדע", מילים ולחן: מאיר אריאל(

אריאל נבהל מחיית הברזל שהולכת ומשתלטת 
על העולם, אבל גם עם הקופים של דארווין ועם 

־עולם המדע היה לו חשבון פתוח בחייו. הרנ
דומליות שבאבולוציה, הסתמיות שנעדרת כל 
יד מכוונת ככל הנראה לא נתנה לו מנוח. הוא 
לא היה מוכן להשלים עם מציאות חיים מהסוג 
הזה, שאין בה השגחה פרטית. "מה חדש במדע" 
הוא מניפסט נגד הערכים והמסקנות שנובעות 
מהמחקר המדעי, וקשה לראות אמן אחר שמעז 

לגעת בנושאים כאלה היום.
המשורר ממשמרות שבסוף ימיו עבר להתגורר 
בפרדס־חנה כרכור אף פעם לא חזר בתשובה, ולא 

באמת זנח לגמרי את חייו הקודמים. על הג'וינטים 
שלו מעולם לא ויתר, כנראה רק דאג לצרף אליהם 
כרך תלמוד. ועדיין, למרות שלא עשה מהפך קיצוני 
חיצונית כמו אורי זוהר ואחרים באותה תקופה, 
בוודאי אפשר לומר שמשהו באריאל בכל הקשור 

ליושב במרומים השתנה במרוצת השנים.

 "מודה אני 
 לפניך ולך 

 על כל החסד והאמת
 והטובה והרעה והטובה 

 שעשית עמדי 
 ועם ביתי 

 ועם קרוביי וידידיי
 ועם בני עמי ועם ארצי 
 ועם כל העולם והאדם 

אשר בראת"
)מתוך "מודה אני", מילים ולחן: מאיר אריאל(

טוק טוק על דלתי מרום
ההופעה האחרונה של מאיר אריאל בבארבי הייתה 
בשנת 1999, כשהוא בריא לחלוטין. "אני לא יודע 
אם אתם מרגישים את זה, אבל אני מרגיש את 
זה. זה מתחיל להיגמר. זה מתחיל להיגמר, ואני, 
לפני שאני בכלל מאבד את ההכרה, יוצא מהריכוז, 
אני מבקש קודם כל להודות", אמר לקהל שהגיע 

למועדון המפורסם בתל אביב.
חודש אחרי ההופעה בבארבי, בעת שיצא לטייל 
בארץ ישראל, עקצה אותו קרציה באחת המערות 
שנכנס אליהן. כמה שבועות לאחר מכן נפטר מאיר 
אריאל ממחלת קדחת הבהרות. ככה, ברגע וללא 
כל התראה, אחד מגדולי המשוררים שקמו לישראל 
הלך לעולמו. אריאל מעולם לא נחשב לזמר סוחף 

במיוחד. האולמות בהם הופיע תמיד היו ריקים 
בחציים במקרה הטוב, ומאוכלסים באנשים בודדים 
במקרה הרע. "מסע הבחירות" אליו יצא עם להקת 
כאריזמא להופעות ספונטניות בכל רחבי הארץ, 
גם הוא לא היה הצלחה מסחררת, בלשון המעטה. 
פעמים רבות מצאו עצמם עומדים בכיכר העיר 
ומנגנים בעיקר בשביל עצמם. בניגוד לשלום חנוך 
שגדל לצידו, אריאל מעולם לא זכה לקטוף את 
פירות ההצלחה והאהדה כשהיה בחיים. הוא אמנם 
תמיד נחשב למוערך ולכותב מחונן, אך מעולם 

לא לפופולארי ומושמע.
רק לאחר מותו ובזכות אלמנתו תרצה, זכה מאיר 
אריאל לחותמת נכס צאן ברזל. בכל שנה מתקיים 
מופע לזכרו בו מופיעים מיטב אמני ישראל: אסף 
אבידן, נינט, ברי סחרוף, אהוד בנאי ועוד רבים. 20 

־שנים חלפו מאז הלך לעולמו אריאל, ונדמה שהמ
סרים שלו רלוונטיים ועדכניים מתמיד. דווקא אחרי 
מותו, וכשהוא כבר לא כאן כדי לראות ולהינות, 
זוכה מאיר אריאל לקבל הוקרה וכבוד שרק מתי 
מעט זוכים לקבל. חבל על דאבדין, אבל אולי זה 

תמיד עובד ככה אצל הגדולים ביותר.  

 "מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
 זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר

 ומילים כמו שלך
 אף אחד לא אומר כבר

 הנר שלך מאיר עדיין בוער
 ובאופק אחר אחרי הופעה

 נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני
 שלוות עולמים

 פרדס חנה כרכור
 אקליפטוס ענק

שורק בלוז כנעני"
)"בלוז כנעני", מילים ולחן: אהוד בנאי(

קברו של מאיר אריאל ז"ל

וה
 נו
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 הבחירות לכנסת ה־21 מתקרבות אלינו בצעדי ענק.
אבל האם את או אתה מוכנים מספיק לקראת יום הבוחר?

הכנו לכם חידון בחירות מיוחד שיבחן עד כמה אתם 
מוכנים לבחירות. 

כמה מפלגות הציעו את מועמדותן לכנסת   .1
ה21 )לא כולל פרישה של כמה מהן בהמשך(?

21 א. 
30 ב. 
47 ג. 
15 ד. 

על מי אמר יאיר לפיד: "יש מעט מאוד   .2
נשים, וגם הן לא ממושמעות"?

שרה נתניהו א. 
אורנה ברביבאי ב. 

עליזה לביא ג. 
רויטל גנץ ד. 

מי מכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית?  .3
השופט חנן מלצר א. 
אביחי מנדלבליט ב. 

שי ניצן ג. 
שופט ביהמ"ש העליון לשעבר סלים ג'ובראן ד. 

מה השם שנבחר למפלגות "הבית היהודי",   .4
"האיחוד הלאומי" ו"עצמה יהודית" באיחוד 

ביניהן?
הימין החדש א. 

איחוד מפלגות הימין ב. 
איחוד הבית היהודי ג. 

ימין חזק ביחד ד. 

בהסכם הרוטציה בין יאיר לפיד לגנץ:   .5
מה יהיה תפקידו של לפיד בשנתיים וחצי 

הראשונות?
שר האוצר א. 
שר החינוך ב. 

שר התקשורת ג. 
שר החוץ ד. 

באיזו מפלגה יש רוב נשים בעשירייה   .6
הראשונה?
הליכוד א. 

הבית היהודי ב. 
כחול לבן ג. 

הימין החדש ד. 

?TV" מי מנחה את שידורי ה"ליכוד  .7
אלירז שדה א. 

יעקב ברדוגו ב. 
קותי סבג ג. 
גיא זוארץ ד. 

מי אמר למי: "אני לא מתערב כיצד השמאל   .8
מחלק את הקולות שלו"

נפתלי בנט לבני גנץ א. 
בצלאל סמוטריץ' ליאיר לפיד ב. 

בנימין נתניהו לבני גנץ ג. 
בנימין נתניהו ליאיר לפיד ד. 

כמה שנות ניסיון צבאי יש למנהיגי מפלגת   .9
"כחול־לבן" יחד?

116 א. 
134 ב. 
117 ג. 
95 ד. 

הנוסף  הח"כ  מי  ושקד,  לבנט  נוסף   .10
שהצטרף אליהם מ"הבית היהודי" ל"ימין 

החדש"?
מוטי יוגב א. 

שולי מועלם ב. 
אלי בן דהן ג. 

ניסן סלומיאנסקי ד. 

11. "לא אסלח לעצמי אם קולות יתבזבזו": 
למי שייך הציטוט?

איילת שקד א. 
שלי יחמוביץ ב. 

ציפי לבני ג. 
אורלי לוי־אבקסיס ד. 

12. איזו מפלגה שכרה את שירותיו של משרד 
הפרסום בן חורין אלכסנדרוביץ? 

"חוסן לישראל" א. 
"הליכוד" ב. 

"הימין החדש" ג. 
"העבודה" ד. 

13. למה מתייחס חוק "בדר־עופר"? 
לרשימת המועמדים בפריימריז א. 

לתאריך הבחירות ב. 
לחלוקת הקולות בבחירות לכנסת  ג. 

לאפשרות לשמש כיו"ר מפלגה ד. 

14. באיזה תפקיד כיהנה האלופה במיל' אורנה 
ברביבאי בצבא?

דוברת צה''ל א. 
ראש אכ"א ב. 

יועצת הרמטכ''ל לענייני נשים -יוהל"ן ג. 
ראש אמ"ן ד. 

15. איך קראו לחברת הסייבר שבני גנץ עמד 
בראשה?

"המימד החמישי" א. 
"סייבר ארק" ב. 

אימפרבה ג. 
פורספוינט ד. 

16. על פי מגזין "פורבס": מיהו הפוליטיקאי 
העשיר במדינת ישראל כיום?

ניר ברקת א. 
אלונה ברקת ב. 

בנימין נתניהו ג. 
נפתלי בנט ד. 

נחשב  ישראל  במדינת  תיכון  איזה   .17
"למנבא תוצאות הבחירות"?

"הגימנסיה הרצליה" א. 
"בליך" ברמת גן ב. 

תיכון ראשון לציון ג. 
"עירוני ה'' בתל אביב ד. 

18. איזו מפלגה הגישה עתירה ליו"ר ועדת 
את שידור  "לאסור  בדרישה  הבחירות 

תעמולת נתניהו בערב הפריימריז"?
"מרצ" א. 

"כחול לבן" ב. 
"העבודה" ג. 

"שס" ד. 

19. מה הייתה החלטת יו"ר ועדת הבחירות 
לעתירה שהוגשה בעניין שידור תעמולה 

ונאומים של פוליטיקאים בזמן בחירות?
דקות  עשר  של  בהשהיה  לשדר  מותר  א. 

מתחילת הנאום
אסור לשדר בכלל ב. 

מותר לשדר רק את עשר הדקות האחרונות ג. 
מותר לשדר רק 24 שעות לאחר מכן ד. 

20. איזו מפלגה היתה בעין הסערה כשעלו 
האשמות על קמפיין "אבא ואבא"?

"הבית היהודי" א. 
"יחד" ב. 
"ש"ס" ג. 

מי שובץ על תקן ה"ביטחוניסט"  "יהדו  ד. 
במפלגת "כולנו"?
האלוף טל רוסו א. 

האלוף יום טוב סמיה ב. 
תא''ל במיל' רם שמואלי ג. 

תא''ל במיל' איתן בן אליהו ד. 

22.  איזה מפלגות מקיימות בחירות מקדימות־ 
"פריימריז"?

"יש עתיד" ו"העבודה" א. 
"העבודה", "מרצ"ו"שס" ב. 

"העבודה" ו"הליכוד" ג. 
"הליכוד", "מרצ" ו"העבודה" ד. 

23. איך נקראת תכנית הבחירות החדשה 
שעלתה בתאגיד לקראת הבחירות?

"הכל פוליטי" א. 
"בחירות 2019" ב. 
"הכנסת ה־21" ג. 

"הולכים לבחירות ב"כאן" ד. 

24. באיזה מפלגה הוצב ד"ר עופר כסיף אשר 
נפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית?

מרצ א. 
בל"ד ב. 

העבודה ג. 
חד"ש־תע"ל  ד. 

25. מה היתה סיבה שח"כ מוסי רז נפסל על 
ידי ועידת מרצ מהתמודדות לכנסת ה־21?

לא הגיש את מועמדותו בזמן א. 
כיהן בעבר כמזכ"ל המפלגה ב. 

התבטא נגד יו"ר המפלגה ג. 
לא כיהן כחבר כנסת במינימום הנדרש  ד. 

26. יו"ר מפלגת ביח"ד האלוף יום טוב סמיה 
היה חברבמפלגת:

"הליכוד" א. 
"מרצ" ב. 

"ישראל ביתנו" ג. 
"העבודה" ד. 

27. מי היתה מגישה החדשות שהתפטרה 
לאחר שבעלה החליט לרוץ בבחירות?

דוריה למפל א. 
יונית לוי ב. 

גאולה אבן ג. 
טלי מץ ד. 

28. איזה תפקיד מבקש לעצמו יו"ר הכנסת 
במידה  הבחירות,  לאחר  אדלשטיין  יולי 

והליכוד יעמוד בראשות הממשלה?
שר הקליטה והעליה א. 

שר החוץ ב. 
יו"ר הכנסת ג. 

יו"ר הקואליציה ד. 

29. באיזה מקום שובצה אלונה ברקת לאחר 
שהצטרפה לבנט ושקד ב"ימין החדש"?

3 א. 
5 ב. 
4 ג. 

טל סבג

בהצלחה!!2019בחירות
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30. באיזה מושב גדלו השר ישראל כ"ץ 
ובני גנץ?

כפר אחים א. 
כפר דניאל ב. 
כפר מסריק ג. 

כפר יונה ד. 

31. מהי שם מפלגתו שהקים ח"כ אורן חזן?
מפלגת "זהות" א. 

מפלגת "הפיראטים" ב. 
מפלגת "צומת" ג. 

מפלגת "הצעירים" ד. 

היתה הסיבה שבגללה כמעט  32. מה 
נפסלה מועמדותו של טל רוסו לכנסת 

מטעם מפלגת "העבודה"?
חוק הצינון א. 

חברי מפלגת העבודה לא תמכו בשריון ב. 
חוק אלופי צה''ל ג. 

לא נבחר בפריימריז ד. 

33. הרשימה המאוחדת של יהדות התורה 
מורכבת מהסיעות: 

דגל התורה ואגודת ישראל א. 
אשכנזים וליטאים ב. 

חסידות גור וויז'ניץ ג. 
אגודת ישראל וחסידות גור ד. 

34. אורלי לוי אבקסיס כיהנה בעבר כח"כ 
מטעם מפלגת:

הליכוד א. 

ישראל ביתנו ב. 
יש עתיד ג. 

הבית היהודי ד. 

35. באיזה תפקיד כיהנה מועמדת הכנסת 
מטעם מפלגת כחול לבן אורית פרקש 

הכהן?
יו"ר ההסתדרות א. 

יו"ר רשות החשמל ב. 
יו"ר בזק ג. 

יו"ר  בתמלילי השיחות שנחשפו אודות  ד. 
גבי אשכנזי, את מי הוא כינה "החמור"?

נוני מוזס א. 
בני גנץ ב. 

בנימין נתניהו ג. 
משה בוגי יעלון ד. 

37. מי אמר את המשפט הבא: "עומד כתף 
אל כתף עם נתניהו במאבק נגד איראן".

יאיר לפיד א. 
אבי גבאי ב. 
בני גנץ ג. 

נפתלי בנט ד. 

38. באיזו מפלגה השתמשו בסיפור "מעשה 
בחמישה בלונים" כבסיס לסרטון תעמולה:

"זהות" א. 
"גשר" ב. 

"הליכוד" ג. 
"כחול לבן" ד. 

39. מיהו מנהיגה הרוחני של מפלגת "שס" 
כיום?

הרב שלום כהן א. 
הרב מאיר מאזוז ב. 

הראשון לציון הרב יצחק יוסף ג. 
האדמו"ר מגור ד. 

40. באיזה תאריך יתקיימו הבחירות לכנסת 
ה־21?

התשעה באפריל א. 
בחמישה עשר באפריל ב. 

השמונה באפריל ג. 
השני באפריל  ד. 

כמה אתה מוכן?
כל תשובה נכונה 5 נקודות בין 0-50 

הבחירות בפתח ויש לך עוד הרבה עבודה, 
חשוב שתגיע מוכן ליום הבחירות ועם מידע 
מבוסס מספיק לפני שאתה שם פתק בקלפי.

50־100
ידע בסיסי לגמרי אמנם יש, אבל זה בטח 
לא מספיק! קדימה, עד הבחירות יש לך עוד 

המון ידע לצבור. 
100-175

יום  לקראת  הנכונה  בדרך  לגמרי  אתה 
הבחירות. עוד קצת YNET, טוויטר ועמית 

סגל יעשו את העבודה.
175-200

וואו! אם הבחירות יתקיימו מחר אתה יכול 
ללא ספק תוכתר ל"אלוף הבחירות הארצי". 
תכל'ס, נשאר לך לספור את הימים כי אתה 

לגמרי שם!

תשובות: 
1. ג
2. ב
3. א
4. ב
5. ד
6. ד
7. א
8. ג
9. ג 
10. ב
11. ג 
12. א 
13. ג

14. ב
15. א
16. א
17. ב 
18. ג 
19. א
20. ב 
21. ג 
22. ד 
23. א 
24. ד 
25. ב 
26. ד 
27. ג 

28. ג
 3 .29
30. א 
31. ג 
32. א
33. א 

34.ב
35. ב 
36. ב
37.ג

38. ג 
39. א
40.א 

וק
סט

טר
שא

ר: 
איו
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חרי שכבר קיבלתן שורת החלטות 
בהקשר לחייכן לשנתיים־שלוש 
הקרובות, נרשמתן לאוניברסיטה, 
מצאתן דירה חביבה ורכשתן לפטופ ללימודים, 
הגיע הזמן לבחור את בעלת המקצוע הטובה 
ביותר עבורכן לעיצוב ציפורניים בעיר אריאל. 
למה? כי קשה לדמיין אישה מודרנית ללא 
מניקור איכותי, וזה בכלל לא משנה שכרגע 
אנחנו אי שם באריאל. מניקור יכול לספר הרבה 
על בחורה. הוא משקף את עולמה הפנימי ואת 
תפישת המציאות של כל בחורה ובחורה, ולכן 

חשוב לעשות את הבחירה הנכונה. 
־אז איך לבחור את בעלת המקצוע המ

תאימה ביותר מהשפע שהעיר אריאל 
מציעה? "אריאלה" יצאה לבדוק 
את שוק תעשיית הציפורניים 

־בעיר, והופתעה לגלות של
עיר הראשונה בשומרון יש 
היצע רחב כמעט כמספר 
המפלגות בבחירות. אך 

־בניגוד לזירה הפולי
טית, התחרות בזירת 
היופי מתנהלת על אש 
קטנה כאשר המתחרות 
הפוטנציאליות נמנעות 

־מקמפיין נגטיבי. אדר
־בא, הן מפרגנות ונעז

רות בקולגות לתעשייה. 
רבות מאיתנו יתעדו את רגע 
ההצבעה שלהן בעוד כשבוע, 
ואנחנו כאן כדי לדאוג לדבר 
החשוב מכל: שהתמונה לאינטסגרם 

־תהיה מושלמת, והיד שאוחזת בפתק בק
לפי מטופחת ופוטוגנית.

מסע ההתנסות היה קפדני. חיפשנו את מעצבות 
הציפורניים הטובות ביותר לפי מדד משתלם של 
יחס עלות תועלת, כך שכל סטודנטית תוכל 
לאפשר לעצמה פינוק תקופתי. הטיפ הטוב 
ביותר הוא כמובן רושם ראשוני, שבדרך כלל 
אינו מטעה. מיד בכניסה ניתן להסיק מסקנות 
על הטיפול הצפוי לנו, והרי בינינו? עבור רובנו 
מניקור הוא לא רק טיפול אסתטי חיוני, אלא 

בעיקר רגע של נחת ושבירת שגרה. בעת בחירת 
המסטר חשוב לשים לב לפרטים הבאים: 

דיפלומות ותעודות. זהו סימן היכר רא־ •	 
שוני ובולט לכך שמולך אכן ניצבת בעלת 
מקצוע שראויה לעסוק בידיים שלכן. הרי לא 
רק מפוליטיקאי אנחנו דורשות קבלות והישגים. 
זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל במניקור לא 
מקצועי ישנן סכנות רבות וניתן בקלות ליפול 
בפח של שרלטניות שרוצות לעשות כסף קל 
ומהיר. לרוב, עדות להישגים ומאמצים יהיו 
תלויים בגאווה על קירות הבוטיק, כך שכל 

לקוחה תוכל להבחין בה. 
המראה החיצוני של מקום ובעל המקצוע:   •	
שימו לב לעיצוב הפנים של הסלון, בדגש על 
ניקיונו. בחנו היטב את שולחן העבודה שחייב 
להיות נקי ומסודר לקראת כל מטופל חדש. 
עם זאת, אל תמהרו לשפוט את בעלת המקצוע 
על פי מראה הציפורניים שלה. בניגוד ללקוחה 
פועלת בסביבת חומרים כימיים וצבעים רבים 
במהלך היום העמוס, מה שעלול להקשות מאוד 

לשמור על ציפורניים ומניקור מושלמים.
ואפרופו העומס, בדרך כלל לבעלת מקצוע   •	
טובה יש יומן טיפולים מלא בכל עונות השנה 
כי מניקור, כמובן, הוא אינו אופנה עונתית. 
לרובן ככולן נדרשת הרשמה מראש. שימו לב 
באיזו קלות הצלחתן לתאם את התור למעצבת 

הציפורניים ותסיקו מסקנות בהתאם. 
הסעיף החשוב ביותר משלל הסימנים החי ־	• 

צוניים הוא סעיף ההיגיינה והחיטוי! הקפידו 
לוודא שבתחילת הטיפול כלל הציוד עבר חיטוי 
מתאים וקיבלתן כלים סטריליים עבורכן. בעלת 
מקצוע תמיד תבצע את הטיפול בכפפות חד 
פעמיות. אם הדבר לא קורה - תחליפו מקום! 
אם על עיצוב או גוון לעיתים ניתן להתפשר, 

על הבריאות לעולם לא!
אחרי שהגדרנו את סימני ההיכר הנחוצים 
לבעל מקצוע איכותי, אפשר לגשת לרשימת 
מעצבות הציפורניים המומלצות בעיר על פי 
מערכת "אריאלה". במהלך הטיפולים נבחנו מחיר, 
משך הטיפול, זמינות תורים, מגוון השירותים, 
זמינות חניה וכמובן האווירה במהלך הטיפול. 

להלן התוצאות: 

לאקי נייל בוטיק

בוטיק לק ג'ל קטן ואיכותי עם אווירה קסומה 
ועיצוב נעים. אלינה מתמחה בלק ג'ל בלבד, 

־ואינה מציעה מגוון טיפולים נוסף. למרות הצ
מצום לכאורה, את העבודה שלה אלינה עושה 
באופן מדויק ביותר ובמחיר סטנדרטי לעיר - 80 

ש''ח לטיפול.
יתרונות שאלינה מציעה על פני המתחרות 
היא הכרטיסייה בה אתן צוברות תשעה טיפולים 
ואת העשירי מקבלות על חשבון הבית. בונוס 
מפתה במיוחד עבור סטודנטיות שעניין הכספי 

מהווה פונקציה לא מבוטלת. 
מגוון הצבעים והקישוטים רחב, דבר שלא פחות 
חשוב לעלמות צעירות בגיל או ברוח. אלינה 
חדשה בשוק הציפורניים ולכן הטיפול עלול 
להימשך קצת מעבר למצופה. טיפול ממוצע 
בלאקי נייל בוטיק יארך כשעה ורבע או שעה 
וחצי, תלוי מקרה. אם אתן קצרות בזמן וקבעתן 

־את התור בין ההרצאות, מומלץ לשקול זאת
מחדש. אבל אם אין מגבלות, כל דקה שווה כי 
הטיפול מושקע ופדנטי, מה שהופך את החוויה 
לאיכותית וכל לקוחה מרגישה שמשקיעים בה 

את מאה האחוז ואף קצת יותר. 
אלינה משתמשת בחומרים איכותיים שלא 
מבית ה־O.P.I המוכר לכל. הג'לים, הבסיסים, 
 ,Komilfo והטופים בבוטיק מבית היוצר של חברת
חברה אוקראינית המתמחה בייצור חומרי איכות 

־למניקור ג'יל. מבחן העמידות? הציפורניים מח
זיקות מעמד מושלם במשך שבועיים פלוס, ללא 
כל תזוזה. מעבר לכך זה כבר תלוי במטלות הבית, 

־ניקיונות, בישולים, ילדים. אצלי אישית הציפור

ניים החזיקו מעמד שבועיים עד שהופיעו הסדקים 
הראשונים. ועדיין, צריך לומר, הצבע לא נפגע 
והיופי של "חד הקרן", שנעשה בשיטת אבקה 
זוהרת, נותר זוהר וחגיגי במשך שלושה שבועות 

נוספים ועמד היטב במבחן שטיפת הכלים.

 סיכום
אווירה מקסימה, מחיר טוב לעבודה טובה עם 
צ'ופר של טיפול עשירי חינם וחניה צמודה לבית. 
פחות אהבנו: מגוון טיפולים צר עם משך הטיפול 

ארוך מהממוצע. 

פינוקי ציפורניים

בוטיק ביתי ומפנק בהנהלתה של נועה. נועה 
בעלת ניסיון של כמעט עשור בתחום, מעצבת 

־ציפורניים מדופלמת שמציעה טיפולים מג
וונים לקהל לקוחותיה. לק ג'ל ומניקור הוא 
הטיפול הסטנדרט. מי מכן שמעוניינת להרחיב 
את קשת הטיפולים יכולה לקבוע פדיקור או 
בניית ציפורניים. מחיר לטיפול של לק ג'ל 80 
שקלים. יתרון ייחודי שיש בפינוקי ציפורניים 
ואין לאחרים הוא קבלת הקהל בשעות הערב 
המאוחרות ואפילו מאוחרות מאוד - חלום של 
כל אישה עסוקה! שעות הלילה נחטפות במהירות 
ככה שאם אתן חיות לילה או שהזמן הפנוי היחיד 
שיש לכן לעצמכן הוא אחרי חצות, כדאי להירשם 

ממש מראש. 
לנועה יחידת דיור נפרדת המשמשת כסלון 
יופי, דבר החוסך לרבות מאתנו את תחושת אי 
הנעימות הטבעית בחדירה למרחב הפרטי אצל 
מעצבות ציפורניים אחרות. בונוס נוסף הוא מקום 

מלבד הבחירות הקרובות ב־9 באפריל, כולנו עושות עוד הרבה בחירות חשובות 
בחיים. הסקר של "אריאלה" בתחום הציפורניים אולי לא מהווה מדגם מייצג 

של מינה צמח, אבל הוא מכיל את המועמדות המובילות להרכיב את קואליציית 
מעצבות הציפורניים הטובות ביותר בעיר אריאל

יש לכן בחירות לעשות לפני הבחירות! 

ל)יי(ק לג'ל
אליסיה פינץ'
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חניה זמין בכל שעות היום. אם אתן לא מסוגלת 
להתנתק לרגע מהעולם הגדול או אפילו בלילה, 
לשירותכן WIFI חינם במהלך הטיפולים. הטיפול 
שנועה מציעה ללקוחותיה המזדמנים וקבועים 
כאחד מקצועי, ומלווה בהמלצות אישיות ביחס 
למצב הציפורניים שלכן. במקרה שלי קיבלתי 
המלצה דחופה לעבור תקופת צינון מלק ג'ל. מעבר 
להמלצות ניתן להעביר את זמן הטיפול בשיחות 
חולין נעימות ומעשירות על עולם תעשיית היופי. 
נועה עובדת עם חומרים שהיא מייבאת מחו''ל 
ופעמיים בשנה נוסעת לחדש את המלאי במדינות 
מזרח אירופה, הנחשבות למובילות בתחום. מבחן 
העמידות - תלוי לקוחה. ישנן לקוחות שיאניות 
שמסוגלות לשמור על ציפורניים תקינות ללא כל 
פגע למעלה מחמש שבועות. ומה לגבי לקוחות 
מוכשרות כמוני שמצליחות לשבור לפחות ציפורן 
אחת בין הטיפולים? התדירות המומלצת היא פעם 
בשלושה שבועות. אם נמאס לכן מהקלאסיקות 
כמו פרנצ' או אדום - לנועה יש פלטת צבעים 
מרשימה, בדגש על ג'לים עם אפקטים מגניבים 
כמו "עין החתול" ואין סוף מדבקות שיתאימו 

לכל אחת ואחת.

סיכום 
עבודה טובה במחיר משתלם, קבלת קהל בשעות 

הלילה הזויות ומגוון טיפולים רחב. 

סלון נטלי

אם חשבתן שכל המניקוריסטיות מסתתרות בבית 
ומספיקות לבשל ולכבס בין טיפול לטיפול, ודאי 
תופתעו לגלות שעדיין ישנם בוטיקים שממוקמים 
מחוץ לכותלי הבית. סלון נטלי הוא בדיוק מקרה 
שכזה. סלון הבוטיק, שממוקם במרכז המסחרי של 
אריאל, משלב חנות לדברי נוי בקומה התחתונה 
וסלון מניקור־פדיקור בקומה השנייה. לדאבוננו, 
למחיר ההפרדה בין בית לעבודה ישנה עלות 
שבאה לידי ביטוי כמובן במחיר הטיפול, הרי צריך 
איכשהו להתמודד עם שכירות וארנונה נוספת. 
טיפול בסלון נטלי אצל מריה או בגרסתה העברית 

מוריה יעלה לכן 100 שקלים. 
־תחילה נפטור את תעלומת השמות. את הטי

פולים תעשה לכן מסטר בשם מריה אבל בסלון 
שנקרא נטלי. תשאלו מדוע? כל אמא כנראה רוצה 
את ילדיה בסביבה בכל רגע, ולכן הסלון קיבל 
את שמה של הבת של בעלת הסלון, נטלי. אחרי 
שסוגיית השמות הובהרה נעבור למהות. מריה 
מציעה מגוון טיפולים: בנייה, מניקור, פדיקור 

וכמובן לק ג'ל. 
מסלון נטלי תצאו מתוקתקות במהירות שיא! 

־מריה ותיקה בתחום, והיא מצליחה לסיים את הטי
פול בזריזות מרשימה שלא באה לרגע על חשבון 

האיכות. יתרון נוסף שתקבלו אם תבחרו בסלון 
נטלי הוא עשיית מניקור בשיטה המסורתית 
של השריית ידיים במים חמים, דבר שכיום 
נדיר לפגוש בטיפול לק ג'יל. מעבר לזריזות 
ותחושת רטרו, מריה תדע לצייר לכן כמעט את 
כל מה שתבקשו. אני אישית החלטתי לוותר על 
הציורים כי "הקנבס" שלי מוגבל, והלכתי על 
הקלאסיקה הטובה והבטוחה של פרנץ' שדורש 

הרבה מיומנות ותשומת לב. 

סיכום
מיקום במרחב ציבורי, דבר שמעניק אווירה 
ומשמעות שונה לטיפול ומחייב קוד לבוש 
מינימלי, כי בכל זאת אתן יוצאות לעיר 
ולא קופצות לטיפול בבית. הטיפול ניתן 
בעברית וגם ברוסית למעוניינות. פחות 
אהבנו: המחיר, לאור ריבוי אלטרנטיבות 

במחירים זולים יותר. 

אמנות הציפורן

לסוף המסע המפרך השארנו את הטובה 
־בעיר גם לדברי הקולגות, אומנית ואש

פית הציפורניים - אלינה. שמו של הבוטיק 
הולך לפניו. גבירותיי וגבירותיי, מדובר בלא 
פחות מאומנות! בשילוב של כישרון וניסיון 
רב, אלינה תטפל ותוציא אתכן מרוצות עד 
השמיים, כל זאת במידה ותצליחו לשכנע 

אותה לקבל לקוחה חדשה.
־ אם התמודדתן בהצלחה עם מבחן זה בכני

סה לחדר העבודה תופתעו לגלות סדר מופתי 
ושפע של דיפלומות המצביעות על משך 
הכשרה ארוך ומגוון ביותר. סדר "סובייטי" 
כזה לא ראיתי מימיי באף בוטיק אחר. כלל 
הג'לים, ויש המון, מסודרים על פי גוונים: 
מהבהיר ביותר לכהה. מעבר למסדר הלקים 
שעומדים בשורה כמו חיילים ומושכים את 
תשומת הלב באופן מידיי, הפתעה נוספת 
מגיעה כשכל הגוונים הללו נפתחים בפני 
הלקוחה בספר ממוספר עם דוגמית לכל גוון. 
מגוון הצבעים פשוט מעורר השראה, ואלה 
הם בדיוק הפרטים הקטנים שהופכים את 

אלינה למקצוענית המוערכת בעיר. 
־אלינה מתמחה בטיפולי ידיים בלבד הכו

ללים לק ג'יל ובנייה. לא משנה באיזה טיפול 
תבחרו, תצאו עם ציפורניים ברמה אחרת. 
בתור אחת שסובלת מחולשה ושברירות 
טבעית של ציפורניים, הופתעתי מהיכולת 
להחזיק מעמד עם ציפורניים מושלמות, ללא 
כל סדק, למעלה משלוש שבועות. לחלוטין 

שיא אישי. 
על כל הטוב הזה משלמים בהתאם. הטיפול 
באומנות הציפורן יחסית יקר בעיר ויעלה 
לכן 110 שקלים. במידה והגעתן עם ציפורן 
שבורה, התיקון יעלה את מחיר הבסיס בהתאם 
לחומרת המצב. אז אחרי שהחלטתן להפקיד 
את מיטב כספכן בידי אלינה, אל חשש. בן 
רגע הציפורן הפגועה תראה טבעית ותשוב 

לאורך של שאר האצבעות. 
־בסלון שיש בו סדר סובייטי נדרשת מש

מעת בהתאם, ובזמן הטיפול במיוחד. במהלך 
ההסרה של ג'יל קודם והכנת הציפורן לג'יל 
חדש אסור להשתמש בידיים, אחרת התוצאה 

תהיה לא מושלמת. 

סיכום
אומנות הציפורן הוא מקום מרשים ביותר 
באיכות גבוהה מאוד והמחיר בהתאם. החוויה 
המיוחדת משלבת מקצועיות וסדר יוצאי דופן. 
פחות אהבנו: סיכוי נמוך מאוד להידחף 

ליומנה של אלינה.  
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"האדם הראשון, כשהוא מבין ויודע משהו, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מתלבש. 
הפעולה הזאת מראש מבשרת ידיעה". )יוסף פרקש, מהמחלקה לצורפות ואופנה 

בבצלאל(. יצאנו לבדוק, מה רמת הידיעה של נבחרינו בנושא לבוש ונראות. האם ענת 
 ברקו תשחרר את הצמה הקלועה? מה יהיה עם השחור של מרב מיכאלי? 

ולמה קיבל מאתנו בצלאל סמוטריץ' את התואר "שיק"?

 יאיר 
לפיד

שלא כמו חבריו למפלגה, 
יאיר הזדכה לפני שנים רבות 

על המדים בבקו"ם. 
הוא אומנם לא גבוה כמו 
בני גנץ, אבל אין ספק שיש 

לו יופי ישראלי.
מרשימה,  תמיד  הופעתו 
אלגנטית, מוקפדת ומסודרת.
עוד הרבה לפני שהיה שר 

־האוצר, יאיר היה נחשב כעי
תונאי מבוקש ונאה!

אנחנו מעניקים ליאיר

שיק!

נקודות לשימור - הזקן! 
הייתה לו תקופה קצרה מדי.

נקודות לשיפור - הגולף 
השחור! הוא הולם אותך. אבל 
ש לך עתיד גם בצבע כחול... 

או לבן...

 ענת 
ברקו

"וצמתה מוטלת על כתפה" 
שרו אז, לחילות בסיני.

את חצי האי כבר החזרנו... 
היום, הגיע גם זמנה של הצמה.

אנחנו מעניקים לענת

שוק!

אותנ־  נקודות לשימור -
טיות

נקודות לשיפור - שחררי 
גברת, כדאי לך לפרוע את 

השיער המלוכד. 

 מירב 
מיכאלי

אתך...  עבודה  הרבה  יש 
אתכם... איתכן? איתו?

־ נכון ששחור מרזה ומש
ווה מראה רציני, ונכון שהוא 
מחמיא ותמיד נראה טוב. אבל 
מירב, בחייאת, תני לנשים 
ייצוג צבעוני! דוגמת פרחים 
תשאיר  עדיין  החולצה  על 
אותך אישה חזקה ועצמאית!

אנחנו  התלונות,  למרות 
נותנים למירב

שיק!

יש לה את זה!
נקודות לשימור - הלוק 
אותך,  הולם  מוקפד  החצי 

אהבנו!
נקודות לשיפור - צבע! 

צבע! צבע!
עתקיד שחור? נסי לשדר 

־יותר תדמית פשניסטית, ופ
חות פסימסטית!

 בצלאל 
סמוטריץ'

מראה ה"ילד טוב ירושלים" 
־מאפיין אותו, עד כה, בנוכחו

תו בכנסת. בצלצל נראה כמי 
שרק עכשיו עזב את הסטנדר 

וסיים ללמוד בישיבה.
או שאולי בעצם בצלאל 
הולך על המראה ההיפסטרי 

התל אביבי?
־כך או כך, הבחור צעיר ומ

סוגל ליותר!
בין שיק  התלבטנו רבות 

בצלאל לשוק בצלאל.
־עם שינוי קל בגילוח ובת

ספורת היינו יכולים לדמיין 
אותו גם במראה תל אביבי 

מנצח.
אנחנו מעניקים לבצלאל

שיק!

הזקן   - לשימור  נקודות 
ההיפסטרי

התספו־  נקודות לשיפור -
רת! ממליצים לחזור לבלורית 

החלקה.

 גבי 
אשכנזי

לא מזמן פשט את המדים 
ונכנס לחיינו בכובע פוליטי 

תחת מפלגת כחול לבן!
הרטמכ"ל לשעבר מקבל 

מאתנו ללא ספק

שיק!

גם במדים וגם על אזרחי 
בלבוש יומי של ג'ינס וטישרט, 
אשכנזי דואג להגיע בלבוש 

מוקפד ואלגנטי לאירועים!
החול־  נקודות לשימור -

צות הלבנות והמגוהצות תמיד. 
שאפו!

אולי   - לשיפור  נקודות 
בכחול   1 למספר  תהפוך 
לבן? סליחה, לא בפוליטיקה 

עסקינן...

Choose your style

תקופת הבחירות מציבה 
בפני הציבור הישראלי חובה 
לענות על שאלת השאלות 

־המהדהדת בכל רחוב במ
דינה: במי לבחור לראשות 

הממשלה?
־בזמן שאנחנו צריכים לב

חור את עתידה של ישראל, 
הפוליטיקאים, אלו שאמורים 
להנהיג אותה, בוחרים יום 
יום, נעליים, חולצה, חליפה, 
שמלה או מכנסיים ויוצאים 
לדבר מול ערוצי הטלוויזיה 

והציבור.
לפי הבדיקה שלנו נראה 
כי רובם לא ממש מקדישים 
זמן רב להופעתם החיצונית.

סגנון הלבוש הוא זה הנותן 
את הרושם הראשוני וגורם 
אנחנו  מי  להבין  לאנשים 
ומאין אנחנו מגיעים עוד 

לפני שטרחנו להסביר. 
כמו שנאמר: "הבגד עושה 

את האדם".
נקווה שנשכיל לבחור את 
נציגינו לכנסת, כך שיהיו 
קודם כל בני אדם, אבל אם 
אפשר גם שיתלבשו טוב. 

מה רע?
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מיכל קרטן


