המחלוקת האמיתית היא הסיפור האיראני .גם הנשיא וגם הרמטכ"ל חושבים
שזו לא יכולה להיות עבודה שלנו .שהאופציה הצבאית וירטואלית
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הקשר בין השניים
אמיץ .ביבי יודע שכדי
לתקוף באיראן הוא חייב
את ברק .הוא צריך אותו
גם כדי לשמור על מראית
עין מדינית מתונה
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הזוג ברק ונתניהו

"מערת המכפלה וקבר רחל הוכנסו לרשימת אתרי המורשת לשימור"
(יום ראשון)

הם ערוכים זה מול זה ,שני זוגות ,ביבי וברק מצד אחד ,ופרס ואשכנזי
מהצד האחר .אלה ארבעת הגלגלים האמיתיים של הרכב ששמו מדינת
ישראל * וגם :הקרב בין ארד לאשכנזי
למרות הדיווחים על שביעייה ,הכוח בישע
ראל מתרכז בידי רביעייה .היה לה פוטנע
ציאל להיות חמישייה ,אבל הגלגל החמישי
בעייתי ולא ברור לאן ומתי יתגלגל.
אלה ארבעת מרכזי העוצמה הדומיננע
טיים היום בישראל .האנשים שמחזיקים את הקלפים ,שמשפיע
עים על המהלכים ,שתפקודם והחלטותיהם בשנה הקרובה יהיו
מכריעים :ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר הביטחון אהוד
ברק ,הנשיא שמעון פרס והרמטכ"ל גבי אשכנזי .לא בטוח שזה
הסדר הנכון .החמישי ,אביגדור ליברמן ,הפך את עצמו לקוע
ריוז .במקום להיות המבוגר האחראי ,הוא מיצב את עצמו בתפע
קיד הילד המופרע של השכונה .במקום להתייצב במרכז ,נעמד
בפינה .כמו תמיד ,השאלה היא מתי בדיוק יפרוש ,ולמה .בפנים
או בחוץ ,באוקטובר או בדצמבר ,הילד הרע של הפוליטיקה
הישראלית משתדל לייצר לפחות מהומה אחת פעם בחודש
ולהוכיח בכל פעם מחדש שמי שלקח אותו ברצינות ,טעה.
וזה חבל ,כי לליברמן רעיונות נכונים ,חשיבה בהירה ,היגיון
טבעי ועוצמה אישית גבוהה .בניגוד לנתניהו ,אצלו החלטה
היא החלטה ,תוכנית היא תוכנית ,לחץ חיצוני רק מאתגר אותו
וממקד אותו יותר .מכל האנשים ,ליברמן מכיר את נתניהו הכי
טוב .ההערכה שלו לראש הממשלה שואפת לאפס .הוא מכיר
מקרוב את המהומה הפנימית ,את הלחצים ,את החולשות ,את
הזיעה במצבים מסוכנים ואת איכות קבלת ההחלטות .בפעם
הקודמת שראה את כל זה מקרוב החליט לפרוש ולהקים לעצע
מו מפלגה .עכשיו חזר ,ובגדול .ניתנה לו הזדמנות חד פעמית
לייצר אלטרנטיבה אמיתית ,והוא ,כנראה ,מחמיץ אותה.
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נחזור לרביעייה :היא נחלקת ,בחודשים האחרונים ,לשני
זוגות.
בפינה הימנית ניצבים נתניהו וברק .ברית בין הגברים.
ביבי לא יכול בלי ברק ,שקיומו מותנה בביבי .וחוזר חליע
לה .ממש כלים שלובים .מולם ,בפינה השמאלית ,הנשיא
פרס והרמטכ"ל אשכנזי .גם כאן נוצרה ,בחודשים האחרונים,
מערכת יחסים אמיצה וקרובה .הנשיא למד להעריך ולחבב
את הרמטכ"ל ,שמוצא בו אוזן קשבת .צה"ל לא היה פתוח
לנשיא המדינה בדרך כזו מעולם .פרס לא רק מסייר ותר את
הצבא לאורך ולרוחב ,הוא גם מעודכן מאוד ,מקבל סקירות
מקיפות ,גם לפני ביצועים ,ומשמש ,בעצם ,מעין משקיף על.
הוא ,אגב ,נהנה מכל רגע .מחדש ימיו כקדם.
הזוגות הללו ערוכים זה מול זה ,פינה מול פינה ,כמו
בקרב אגרוף .ולא בכדי .המתח בשבועות האחרונים הולך
ומתגבר .החזית בין ברק לאשכנזי כבר סוקרה בהרחבה.
היא טרם שככה ,ולא עושה סימנים כאלה.
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ברק הקיף עצמו בצוות שטוב למלחמה ,לא לשלום .ראש
המטה יוני קורן ,שחטף מכל הכיוונים מאז השתלחותו הפע
ראית ,חסרת התקדים ונטולת הסיבה בדובר צה"ל ,הוא האיש
שברק לא מינה לתפקיד כלשהו בממשלתו לאחר הניצחון
בבחירות ' .99קורן השתתף בקמפיין ,אבל אחריו שולח "ל ע
שות לביתו" .הוא איש למבצעים מיוחדים ,לשעות משבר,
לרגעי ייאוש ,אחרי שכל הדברים האחרים כבר נוסו .במקום
לעדן את נקודות החיכוך הוא מחדד אותן .אם נוסיף לו את
הדובר הכוחני ,ואת מנכ"ל המפלגה הבעייתי ,ואת היועץ
לענייני ערבים בעל הההרשעה הפלילית ,נקבל צוות מהגיע
הינום .זה הצוות שאיתו מקווה אהוד ברק לכבוש את המדינה
מחדש .בהצלחה.
ניקח לדוגמה את המנכ"ל .ויצמן שירי ,קבלן ואיש עסקים
קולני ,אותו הביא ברק אחרי שגירש את ח"כ איתן כבל (ואחר
כך גם את אופיר פינס ויולי תמיר) .שירי הוא מתנדב ואומרים
שהוא עושה עבודה לא רעה וששיפר את מצבת החובות הנוע
ראה של המפלגה הגוססת .הוא גם נאמן לברק בימים טובים
ובימים רעים.
מצד שני ,יש גם מראית עין .ביום שני 15 ,בפברואר ,נצפה
שירי במסדרונות בית המשפט המחוזי בתל אביב ,מסתופף
ומתלחש עם חברו הקרוב יגאל זילכה וצבא עורכי דינו .שירי
בא להתבונן מקרוב באחד המאבקים המשפטיים הקשים שניע
טשים כאן :מאבק בין איילי הקזינו משה בובליל ויגאל זילע
כה (בתפקידי משנה הפעם פרדי רובינזון וניסן חקשורי).
הרבה מאוד עשרות (או מאות) מיליונים מתגלגלים כאן בין
הז'יטונים ,עשרות רבות של עורכי דין גובים כאן שכר טרחה
אסטרונומי ,על הפרק עסקת מכירה של  52בתי קזינו מ"קזינו
אוסטריה" ל"לוטרקי" ,או להפך ,וקרב קלשונים נואש בין ארע
בעה שותפים לשעבר ,שמפרקים אימפריית הימורים ,ומנסים
לחלק את השלל ביניהם .הכל לגיטימי ,כמובן ,וחוקי לגמע
רי ,אבל כשמנכ"ל מפלגת העבודה הסוציאליסטית מתערבב
בהמולת הז'יטונים הזו ,הדברים לא נראים טוב.
מצד שני ,מה לנו כי נלין על שירי המסכן" .כלכליסט"
שיגר השבוע עיתונאי שהתחזה למיליארדר שמבקש לרכוש
את דירתו של שר הביטחון במגדלי אקירוב .מתברר שכל מה
שידענו על העושר הראוותני החבוי בהיכל השיש של מנהיג
הפועלים הישראלי מתגמד מול המציאות ומול רברבנותה של
בעלת הבית ,שאף הלינה באוזני העיתונאי ש"במדינה הזו ,אם
אתה רוצה להיות פוליטיקאי ,לא נותנים לך לגור בדירה כזו...
יש כאן עדיין מנטליות סוציאליסטית" .לשמוע ,ולא להאמין.
וכדי להשלים את החגיגה ,ממנה ברק ,ללא דיווח או בקרה
כלשהי ,את סלאח טריף ,שהורשע בעברות פליליות חמורות,
לסוג של יועץ מדיני או שליח סודי ,או גם וגם ,לעולם הערבי
ולפלסטינים .אף אחד לא יודע על הפגישות שהוא מקיים ,עם
ברק או בלעדיו (בין היתר עם ג'יבריל רג'וב ,חוסיין א שייח

הנשיא למד להעריך
ולחבב את הרמטכ"ל,
שמוצא בו אוזן
קשבת .צה"ל לא היה
פתוח לנשיא המדינה
בדרך כזו מעולם
הזוג אשכנזי ופרס

ואחרים) ,חוץ מברק כמובן .וזה מספיק .ועוד לא דיברנו על
הלחץ שמופעל למינוי מקורב אחר של ברק ,עו"ד דוד זיסו,
לתפקיד קונסול .ליברמן ,שמינויו הוא טורפדו על ידי ראש
הממשלה ,לא ייתן לזה לקרות.

הזוג הלוחם

הקשר בין ברק לנתניהו אמיץ ואיתן .הם זקוקים זה לזה
באותה מידה .ביבי יודע שכדי לתקוף באיראן הוא חייב את
ברק .גם כדי לשמור על מראית עין מדינית מתונה הוא צריך
אותו" .אני מודאג בעניין המדיני" ,לחש ברק לפרס במסיבת
יום ההולדת (שנראתה כמו נשף אחרון בפומפיי) של פואד
בן אליעזר במוצאי השבת האחרונה ,וידע מה הוא אומר .כבר
שנה ,ועוד אין משא ומתן .מדברים על "שיחות קרבה" ,כשע
בינתיים כל מה שיש זה חילופי מהלומות פומביות ומיני
אינתיפאדה בחברון.
ברק ימשיך להיות מודאג בעניין המדיני ,אבל לא יעשה
דבר .כל מה שמעניין אותו זה להישאר במשרד הביטחון.
מו"מ שמו"ם ,העיקר להיות שם .הרי בינינו ,אין באמת על מה
לדבר .השפה המשותפת בין ברק לנתניהו חבויה בעניין האיע
ראני .כאן הם מוצאים עוגן זה בזה .גישתם מחמירה .האופציה
הצבאית ,מבחינתם ,שרירה וקיימת .אמיתית .הושט היד וגע
בה .ברק ,שבעבר היה דווקא זהיר מאוד ,אולי יותר מדי ,באיע
רועים דומים ,מגלה עכשיו לוחמנות .מוביל את הקו התקיף,
את ההכנות ,את התוכניות .צריך לקוות שהוא יודע משהו
שהאמריקאים ופרס ואשכנזי לא יודעים.
כאן הגענו למחלוקת האמיתית .הסיפור האיראני .גם הנע
שיא וגם הרמטכ"ל חושבים שזו לא יכולה להיות עבודה שלנו.
שהאופציה הצבאית וירטואלית .שצריך לתת לעולם לעשות

את שלו בסנקציות ,ואם לא ,אז אחר כך גם במהלומה צבאית
(עולמית) .ישראל צריכה לעמוד בצד ולא להוביל.
מי שבודק את הצהרותיו של פרס בזמן האחרון בנושא הזה,
יודע לזהות את גישתו .גם דבריו של אשכנזי ,בפורומים סגור
רים ופתוחים ,נשמעים היטב .היחסים האסטרטגיים בין אשכנזי
למקבילו ,האדמירל מייקל מאלן ראש המטות המשולבים של
צבא ארצות הברית ,לא נבנו על זיכרונות מהטירונות בגולני,
אלא על העובדה שמאלן מבין היטב עד כמה אשכנזי אחראי
ואמין בנושא הזה .אשכנזי ,מצדו ,מבין היטב את הגישה האמר
ריקאית ואת יחסי וסדרי הכוחות העולמיים .במקום שבו מעצר
מות מתקוטטות אין לישראל מה לחפש .זה לא המגרש שלנו.
למה יובילו יחסי הכוחות הללו בשנה הקרובה? אי אפשר
לדעת .גם אם ברק ונתניהו יחליטו לתקוף ,ברור שלא יוכר
לו לעשות את זה בלי הסכמתו של הרמטכ"ל .חוקתית ,הם
יכולים .מעשית  -כמעט לא .מהלך כזה צריך הסכמה מקיר
לקיר .איפה יהיה ליברמן כשישראל תגיע לצומת ההחלטות
הזה אי אפשר לדעת .כאן ,שם ,בכל מקום .אצלו הכל אפשרי.
גם לא ברור מה יחשוב .ליברמן ,בנושאים כאלה ,יכול להר
פתיע .הוא הולך עם הבטן שלו ,עם ההרגשות ועם מצב הרוח.
מה שבטוח ,שנכון לעכשיו הוא מביט ברומן הנרקם בין שני
בוגרי סיירת מטכ"ל ,נתניהו וברק ,ושונא כל רגע .אם יוכל,
יפרק את החבילה הזו בהזדמנות הראשונה .או יתפרק ממנה
בעצמו .מה שיבוא קודם.

הזוג הזועם

לצד הגיבורים הראשיים בעלילה הזו ישנם כמה גיבורי
משנה .לפעמים חשיבותם גדולה ,כמו ,למשל ,במקרה של
עוזי ארד .ראש המועצה לביטחון לאומי עוד לא ידע יום של

שקט מאז שנכנס לתפקידו .איש של מהומות ,של דברים בור
טים ,של התפרצויות ורעשים .מצד שני ,לא נראה שנתניהו
מתכוון להיפטר ממנו בקרוב .האמון בין שניהם גבוה ,נשען
ע ל  13שנות עבודה משותפת .ארד רוחש לנתניהו הע�ר
צה מסוימת ונאמנות כלבית במובן החיובי של המילה .מצד
שני ,הוא מסוגל  -ורק הוא מסוגל  -להגיד לראש הממשלה
את האמת בפנים .גם כשהיא כואבת או מעליבה ,וגם כשיש
עוד אנשים בחדר .נתניהו ,מצדו ,מודע למגבלותיו של ארד,
אבל גם מעריך מאוד את יתרונותיו .יש לו ,לנתניהו ,משיכה
מיסטית מוזרה ,בלתי מוסברת ,לאנשים מהסוג הזה .כנראה
הוא אוהב את החיים על הקצה.
לפני כמה שבועות ,בדיון שעסק בדוח גולדסטון ובתשור
בה הישראלית האפשרית לו(האם להקים ועדת בדיקה ,או
לא) ,נערך עימות קשה ,חסר תקדים ,בין ארד לרמטכ"ל גבי
אשכנזי .הרמטכ"ל סקר בפני ראש הממשלה את מצב הדבר
רים בראייתו .בסיום דבריו ,אמר ארד לנתניהו" :אדוני ראש
הממשלה ,הדברים שאתה שומע כאן מוטים" .אשכנזי התפר
לץ .גם לרמטכ"ל יש פתיל קצר למדי ודם חם .במצב הדבר
רים הנוכחי ,עם כל היריבויות והמתחים ,גם הוא חרד לכר
בודו" .איך אתה לא מתבייש" ,אמר לארד" ,למה אתה רומז
כאן ,הרי במדינה מתוקנת לא היית יושב כאן בכלל ,אחרי
כל ההסתבכויות והשערוריות שלך".
בחדר היו לא מעט אנשים .חוץ מנתניהו ,אשכנזי וארד ,נכחו
גם שרים(שר המשפטים נאמן למשל) ,היועץ המשפטי לממר
שלה ,מזכיר הממשלה ואחרים .הם לא ידעו איפה לשים את
עצמם .ארד ,אגב ,לא נשאר חייב" :אתה איש גס רוח" ,אמר
לאשכנזי .יש כמה עדי שמיעה שמוכנים להישבע שהוסיף
"אתה מבייש את המדים שאתה לובש"(שני הצדדים מכחישים
את התוספת הזו) .בשלב הזה נתניהו נאלץ להתערב ולבלום,

"מורשת" היא אחותה יפת הנפש של "ירושה" .ירושה היא כספים ונכסים
שמשפחות מקיזות עליהם דם ומאבקים; מורשת היא ירושה רוחנית,
מיתית או רגשית .מקורה במילה הדומה לה "מורשה" ,המופיעה תשע
פעמים במקרא ,וכמעט תמיד מתייחסת לארץ ישראל .יש גם מקום
בשם מורשת גת ,שממנה הגיע הנביא מיכה" .מורשת" במשמעות ירושה
רוחנית מופיעה לראשונה אצל סעדיה גאון ,אבל זכתה לעדנה חדשה
בביטוי "מורשת אבות" ,שתורגם דווקא מגרמניתvon den Vatern :
 .Ererbtesיהודה לייב אפל כתב לפני כמאה שנה" :ארץ אבות ,פלשתינה,
ארץ ישראל ,ממלכת התוגר ,מורשת אבות  -איש תחת תאנה וגפן".
הצבא התלהב ויצר את המונח "מורשת קרב" ,שלאורו מתחנכים דורות
של לוחמים .בינתיים מתפתחת פה מורשת קרב בשאלה מי היה כאן
קודם ,מי ירש ממי ,ומה יוגדר בעתיד כ"מורשת ביבי".

ַמ ָש ִֹאית
"חמישה בני משפחה נספו בצומת הערבה לאחר שמשאית סטתה
מנתיבה"(יום ראשון)
המשאית שנהגה קטל במחי הזזת הגה חמישה בני משפחה קרויה
גם "מפלצת על הכביש" .המילה הכללית "רכב" מקורה במקרא ,אבל
כמו כל סוגי המכונות הממונעות ,גם למשאית לא היה שם מן המוכן
במקורות .בשנות הארבעים לערך נקבעה ה"משאית" .המקבילה
האנגלית שלה ,truck ,נגזרה מהמילה  ,truckleשפירושה גלגל ,ונראה
שההשפעה כאן היא גרמנית דווקא ,Lastwagen :שפירושה עגלת
משא" .משאית" הולכת בעקבות הדפוס שטבע איתמר בן אב"י ,כאשר
המציא את המילה הראשונה בסדרה" :מכונית" .עוד בחבורה הזורמת
בכבישים "מונית" ,מעין תרגום של המילה הבינלאומית  ,taxiואפילו
"לקטנית" ,שם שלא נקלט למונית שירות" .חשמלית" מוכרת לנו
מארצות רחוקות ומסיפורי ילדים ,ולמסלולה הוצע לקרוא "רחובית".
"כבאית" מכבה שרפות" ,הסעית" היא רכב להסעה פנימית ,המכונה
באנגלית  ,shuttleומי שאינו ממהר לשום מקום יסתפק בקלנועית.

יצן
ֵל ָ
"פורים ,חג הליצנים מתקרב"(כל השבוע)
הליצן ,ובכתיב החסר "לצן" ,הוא בנו התלמודי של הלץ המקראי ,שהוא או
קל דעת וחפיפניק או רשע מרושע ,וכך מקבילים בספר תהילים בין "עצת
רשעים" ל"מושב לצים" .גם הקליר ,בפיוט שובר השיניים שלו ,מספר על
אץ קוצץ ,הוא המן הרשע ,אשר "לץ בבואו ללוצץ ,פולץ ונתלוצץ" .במקרה
הטוב הליצנים הקדומים הם רכלנים וקשקשנים .שדרוגים במעמדו של
הליצן נרשמו בדמות ליצן החצר ,שהפך מאדם קל דעת ונלעג לסטיריקן
של חצרות המלוכה בימי הביניים .הליצן היהודי עשה עלייה וזכה לטיהור
סופי של שמו בחג הפורים .הליצנים כאן הם נציגי הצחוק לשם צחוק,
ואף זכו לעשות עבודת קודש בתפקיד "הליצן הרפואי" .אבל השפה
בשלה ,בפורים "ליצן" הוא אולי מקור לשמחה ,בכל ימות השנה "ליצן"
הוא כינוי לאדם בזוי ,אולי לא בהכרח רשע ,אבל ממש לא מצחיק.

השבוע ב"הזירה הלשונית" ב־ nrgמעריב :איך קשורה פרשת
דרכים לפרשת השבוע • למה אין קללות נגד אבא • איפה עובדת
הכוננית ,מה זה מילה של עמידר ועוד הרבה שאלות ותשובות בצדן
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