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$1$1STתנ$$1STנת־הסתערשבהחדווה

$2ND$1$2תנND$הכנסתחבריעלניהו

$1$1STגפמ$$1STמפג־בעקבותבל״דשל

$2ND$1$2גפמND$משפחותעםהמגונהשם

שגופותיהםוהרוצחיםהמחבלים

רקהתחרתהבישראלשמורות

היההואשלו.המדהימהבזריזות

הקדיםנתניהולגנות.הראשון

בפרלמ־המהירהשולףאתאפילו

נט

$TS1$בפרלמנט$TS1$

$DN2$בפרלמנט$DN2$אבי־ערבים:בח״כיםכשמדובר

גדור

$TS1$אביגדור$TS1$

$DN2$אביגדור$DN2$הפעם.שהתמהמהליברמן

נסל־והבלתיהגסההפלישהעל

חת

$TS1$נסלחת$TS1$

$DN2$נסלחת$DN2$הגיבשלוהמחיהלתחוםהזאת

גםדופןיוצאתבאכזריותליברמן

שלו:צמחונייםהלאבסטנדרטים

רי־כרגיל,הן,נתניהושל״מלותיו

קות

$TS1$ריקות$TS1$

$DN2$ריקות$DN2$,בי־ישראליו״רכתבמתוכך

תנו

$TS1$ביתנו$TS1$

$DN2$ביתנו$DN2$כיממהשלוהפייסבוקבדף

הזו־דברואתאמרשנתניהולאחר

עף

$TS1$הזועף$TS1$

$DN2$הזועף$DN2$״לעו־הממשלה,ישיבתבפתח

מת

$TS1$״לעומת$TS1$

$DN2$״לעומת$DN2$הולכיםעמנובניקבריזאת

ומתמלאים״.

הזאתישירההלאהתכתובת

רדי־)מאג׳נדתשנגזלהקוזקבין

פת

$TS1$רדיפת$TS1$

$DN2$רדיפת$DN2$)אותהשגזללקוזקהערבים

אפיזודההיתהגסהברגלממנו

החולף,השבועבפרשתצדדית

העיסוקבל״ד.פרשתהיאהלא

שלהאובססיבי,האינטנסיבי,

פרו־מכלחרגהזהבמחינתניהו

פורציה.

$TS1$.פרופורציה$TS1$

$DN2$.פרופורציה$DN2$הנבטכיהמחישהוא

לכ־הבחירותביוםנראושניצניו

נסת

$TS1$לכנסת$TS1$

$DN2$לכנסת$DN2$והציניתהשקריתבפנייתו

מפנינפשותיהםלהציללבוחריו

אדירותבכמויות״הנעיםהערבים

למדי־והפךהשתרשלקלפיות״

ניות,

$TS1$,למדיניות$TS1$

$DN2$,למדיניות$DN2$לדגל.יום,לסדר

בעללקלפיותהנעיםנאום

ההס־נאוםהגזענית,הארומה

תה

$TS1$ההסתה$TS1$

$DN2$ההסתה$DN2$נגדהאימיםומזרההלילי

בת״אדיזנגוףברחובה״מגזר״

תושבשביצעהפיגועבעקבות

אקראיותוהבלחותהמשולש,

הכנ־בימתמעלשיטתיותאך

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$בוחןערבישח״כפעםבכל

שלנו,הסובלנותגבולותאת

הוא־הוא2016ביביכימעידים

שפניםבהיעדרהחדש.איווט

אימץנתניהובשרוולו,רעננים

האנטי־ערבי.הקלףאתלחיקו

הערביםשנאתאתהפךהוא

חששושלו.הפרטיל״טיקט״

בסקריםהמתחזקמליברמן

במשעולאותומובילהאחרונים

לבחי־הדרךכלהזה,הרעיל

רות

$TS1$לבחירות$TS1$

$DN2$לבחירות$DN2$.ליבוירקאינוזההבאות

וביןלשמאלהימיןביןהיצרים

התנהלותזוהילערבים.יהודים

המדברתמושכלתאךמתריסה

המצוי.הימניהבוחרשלללבו

האיתורועדותאתמבטלהוא

למשול״;״נבחרנושלבנימוק

ממשלתומזכיראתממנההוא

ללאלממשלההמשפטיליועץ

לע־מספחהואצינון;שלדקה

צמו

$TS1$לעצמו$TS1$

$DN2$לעצמו$DN2$והחוץהתקשורתתיקיאת

עלמצפצףוהואוהכלכלה;

כולם.

המעצ־ביןהגרעיןהסכם

מות

$TS1$המעצמות$TS1$

$DN2$המעצמות$DN2$,נכשלשנתניהולאיראן

יוםמדיהופךלסכלו,במאמציו

מיליארדילמוחשי.עינינולנגד

לקופותיהזורמיםואירודולרים

מסעבטהראן.הממשלהשל

בעריוהדריםותהיריהדקירות,

נמשךובהתנחלויותישראל

והחרמותהכעסמפריע.באין

ישראלנגדבעולםוהיוזמות

הממשלהוראשמתעצמים,

להתעסק:במהלומוצאשלנו

פרובוקטוריםח״כים,בשלושה

בשמאלגםהמוקציםלהכעיס,

שימוששעושיםהפרלמנטרי

בדמוקרטיהומקומםציני

גםהםבעתבההישראלית.

כזוהיותהאתלעולםממחישים

מעודףסובלתשאינהבסביבה

הזה.במצרך

טוקב־במסעפתחנתניהו

קיסטי

$TS1$טוקבקיסטי$TS1$

$DN2$טוקבקיסטי$DN2$חו־הצהרותשחרורשל

זרות

$TS1$חוזרות$TS1$

$DN2$חוזרות$DN2$לכלריססשבהןונשנות

לאומי״״כבודהביטוייםאתעבר

ישיבתבפתחגבול״ו״יש

בכנ־הליכודבסיעתהממשלה,

סת

$TS1$בכנסת$TS1$

$DN2$בכנסת$DN2$.שס־מהעשההואוכמליאה

פק

$TS1$שספק$TS1$

$DN2$שספק$DN2$כלשהוממשלהראשאם

לווע־תלונהוהגישלפניועשה

דת

$TS1$לוועדת$TS1$

$DN2$לוועדת$DN2$זהכלהכנסת.שלהאתיקה

החוקלהצעתבלבדספתחהיה

הכנ־למליאתשתאפשרשיזם

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$מיוחדברובמשורותיהלגרש

החשודיםסורריםח״כים

הערביםכמובןיהיוהמיידיים

הולמת״.לאב״התנהגותשחטאו

יותרח״כים,90שלרףקבעהוא

רבשספקביודעושלישים,משני

גדולכהרוביימצאפעםאיאם

מע־באמתלאזהח״כ.להדחת

ניין

$TS1$מעניין$TS1$

$DN2$מעניין$DN2$80אותו העי־70או,09

קר

$TS1$העיקר$TS1$

$DN2$העיקר$DN2$בו,להילחםאויבלושיימצא

במ־לנופףנגדו,ולנהוםלנאום

קל

$TS1$במקל$TS1$

$DN2$במקל$DN2$ללאנתניהוכינגדו.חובלים

הואומיידייםזמיניםאויבים

גלם.חומרינטולכטבח

נתניהואבלשכחנו,כבר

בגין,מנחםשלכיסאועליושב

שהצמיחהפרלמנטריםמגדולי

הקיצונייםבחלומותהימין.

בגיןמעזהיהלאשלוביותר

בחוקתמיכהבדעתולהעלות

כנסתחברישללרובהמאפשר

בהרחקתםעמיתיהםאתלענוש

נב־שאליוהמחוקקיםמבית

חרו

$TS1$נבחרו$TS1$

$DN2$נבחרו$DN2$אזרחיידיעלוכדיןכדת

החרות,תנועתחבריהמדינה.

במ־היולליכוד,הפכהשלימים

שך

$TS1$במשך$TS1$

$DN2$במשך$DN2$מוחרםמיעוטרבותשנים

מפא״י.שלטוןידיעלשנרדף

כשנב־לרגעזאתשכחלאבגין

חר,

$TS1$,כשנבחר$TS1$

$DN2$,כשנבחר$DN2$היהבמיעוטיםשנהגוהכבוד

נשמעלאכהשעד)חבלמופתי

הלי־בסיעתהחברבנו,שלקולו

כוד,

$TS1$,הליכוד$TS1$

$DN2$,הליכוד$DN2$הזאת(.בסוגיה

הקדושההחורמהבמלחמת

נתניהו״הערבים״,נגדשלו

משימהשוםבדבר.בוחלאינו

למידותיו,בזויהאוקטנהאינה

פסולאינונכלוליתרגילשום

הממשלה,אתהופךהואבעיניו.

החקיקההליכיואתהכנסתאת

שיעדוייתכןעצובה.לבדיחהבה

הד־לכרסוםהנחושבמסעוהבא

מוקרטיה

$TS1$הדמוקרטיה$TS1$

$DN2$הדמוקרטיה$DN2$מוסדותיה,והחלשת

עדהעליון.המשפטביתהוא

הסמ־בעלהיההעליוןרקכה,

כות

$TS1$הסמכות$TS1$

$DN2$הסמכות$DN2$מלהתמודדרשימותלפסול

לאהשופטיםשנה30לכנסת.

נתניהוסמכותם.אתמימשו

למליאתאותהלהעביררוצה

כדיתיאורטית,לפחותהכנסת,

האחרו־שהמלהלעליוןלאותת

נה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$שלו.אינהכבר

לתחתיתהשפל,לשיא

ביוםהדבריםהגיעוהתהום,

החוקה,בוועדתהשבוערביעי

יו״רהכנסת.שלומשפטחוק

)הביתסלומינםקיניסןהוועדה,

בהצעתדחוףדיוןזימןהיהודי(,

חברינתניהו.שלההדחהחוק

ולראשונההתייצבוהוועדה

היוקרתיתהוועדהבתולדות

בשול־נתקלוהזאת,והמכובדת

חן

$TS1$בשולחן$TS1$

$DN2$בשולחן$DN2$.טיוטהלהםהוגשהלאריק

לאתזכיר,לאהחוק,הצעתשל

צטאלע.אופתקיתלאתקציר,

דיוןלקייםהתבקשוהםנאדה.

וקראובתקשורתששמעומהעל

מי־באותההגיוניזהבעיתונים.

דה

$TS1$מידה$TS1$

$DN2$מידה$DN2$עללהגןיידרשושםנגורים

לאזהאישום.כתבללאלקוח

ניסולאבעברממשלהשראשי

הוועדהשלעבודתהאתלהטות

העומדתמידלהם.הרצוילנתיב

עדאותם,לבלוםידעבראשה

םלומינםקי,הנצחיהעסקןשבא

רעשהיהמהכלאתהמגלם

מצאפעם.שלבמפד״לומאוס

מינו.אתמין

פר־רובבידיהנותןחוק

למנטרי

$TS1$פרלמנטרי$TS1$

$DN2$פרלמנטרי$DN2$דרקוניענישהכלי

המושגעליריקההואשכזה

לער־גבוהפניית״דמוקרטיה״

כים

$TS1$לערכים$TS1$

$DN2$לערכים$DN2$.מצפיםהיינודמוקרטיים

עלתוגשזומעיןחוקשהצעת

אורןשלמסוגםטיפוסיםידי

נוריתמזוז,ירוןזוהר,מיקיחזן,

המפא־אחריםקירואזוביקורן

רים

$TS1$המפארים$TS1$

$DN2$המפארים$DN2$האחורייםהמושביםאת

לאעדבכנסת.הליכודסיעתשל

הת־יותר,שפוייםבימיםמכבר,

חרות

$TS1$התחרות$TS1$

$DN2$התחרות$DN2$להת־לנאץ,יקדיםמיעל

להם

$TS1$להתלהם$TS1$

$DN2$להתלהם$DN2$הערביםבח״כיםולהשתלח

התהילהשניות30ב-לזכותכדי

החדשותבמהדורותהנכספות

חברילמיודעינו,שמורההיתה

הליכו־דנוןדנילשעברהכנסת

דניק

$TS1$הליכודניק$TS1$

$DN2$הליכודניק$DN2$הכהניםט.אריבןומיכאל

הגבעהמלכיהיובתורם,הם,

דנוןעתה,מעורערים.הבלתי

באו״םישראללשגרירהפך

דנון.נהיהונתניהו

הפחדמעון

המיתולו־האמירותבאחת

גיות

$TS1$המיתולוגיות$TS1$

$DN2$המיתולוגיות$DN2$אתכינהבנטנפתלישלו

שרהלביןבינוהיחסיםמערכת

שלמטהוכראשמימיונתניהו

בטרור״.ללוחמה'׳קורסבעלה:

אמרשבנטאחרימעטותשנים

בע־הדיןפסקהגיעבו(,)וחזר

ניין

$TS1$בעניין$TS1$

$DN2$בעניין$DN2$כיוהוכיחמני,אחר,נפתלי

הרבההיהההיאההלצהבבסיס

מז־שאיתרעעובדיםהאמת.מן

לם

$TS1$מזלם$TS1$

$DN2$מזלם$DN2$הממשלהראשבמעוןלעבוד

במ־טרורנגועתבסביבהחיים

שמעותו

$TS1$במשמעותו$TS1$

$DN2$במשמעותו$DN2$:השלטתהקלאסית

בוחנותבאמצעותואימהפחד

האשמותלאכבראלהואיומים.

שלסחיטה״ניסיוןאוטענותאו

דיןפסקזהוממורמרים״.עובדים

יח־בעדינותנכתבכישנדמה

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$הגברת,שלכבודהמפאת

שלהיאממנוהעולההתמונהאך

לבריאותהחרדהאםשכלבית

ממנו.להרחיקםחייבתילדיה

שהשפ־בו,שולטשהטירוףבית

לות,

$TS1$,שהשפלות$TS1$

$DN2$,שהשפלות$DN2$,וצרחותהתעמרותהעלבות

מהשלענייניםעלדםמקפיאות

שגרה.הןבכך

במ־העובדיםרקלאאגב,

עון

$TS1$במעון$TS1$

$DN2$במעון$DN2$ממשלתראשישלהרשמי

הקבועיםהביתבאיאוישראל

מבחרלשמועזכוהשניםברבות

שרהשלהצרחותמרפרטואר

לעולם.אותןישכחוולאנתניהו

פיראטיותהקלטותמעטלא

האחרונהבתקופהצוברותשלה

מאזיניםשלוגדלהולךקהל

ושמוטיעינייםפעורימבועתים,

יישמע.כיייאמןלאלסת.

לע־האזוריהדיןביתשופטת

בודה,

$TS1$,לעבודה$TS1$

$DN2$,לעבודה$DN2$העני־פרוז׳ינין,דיתה

קה

$TS1$העניקה$TS1$

$DN2$העניקה$DN2$170שלפיצוינפתלילמני

דינהפסקמקריאתשקלים.אלף

גבוהסכוםלקבללושמגיענראה

הגיהינוםעלרקלאעשרה.פי

הנזקעלאלאשם,כשהיהשעבר

מאזלושנגרמוההכנסהואובדן

הת־אתוהגישפיואתופתחהעז

ביעה.

$TS1$.התביעה$TS1$

$DN2$.התביעה$DN2$מכועראופירצחלונעשה

פרקלי־עדתידיעלושיטתי

טיהם,

$TS1$,פרקליטיהם$TS1$

$DN2$,פרקליטיהם$DN2$פנכתםומלחכייח״צניהם

הרחומההילדיםפסיכולוגיתשל

הפו־ידיעלגםכמוובעלה

ליטיקאים,

$TS1$,הפוליטיקאים$TS1$

$DN2$,הפוליטיקאים$DN2$ושריםכנסתחברי

נפת־עלשהתגוללומהליכוד

לי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$היהכאילוהבחירותבמערכת

העם.ואויבפשעמשפחתראש

הדין,פסקפוסטואתמול,שלשום

הגיבורים.שתקו,הם

ובע־בכבודוהממשלהראש

צמו

$TS1$ובעצמו$TS1$

$DN2$ובעצמו$DN2$הבוץזריקתלמסעהתגייס

נפתלי.שלהטובשמווהכפשת

מקרוב:נתניהואתלהכירצריך

המשמיץ,הטיפוסאינוהוא

בוישפנים.המלביןהמקלל,

ג׳נטלמניות,שלמידהאיזושהי

שלבמקרהמעימות.רתיעהשל

הואברירה.היתהלאנפתלי

טינף.והואלטנףפקודהקיבל

בשובוגורלוהיהומררעאחרת

העבודה.יוםבתוםהביתה

תקדי־דופן,יוצאבאורח

מי

$TS1$תקדימי$TS1$

$DN2$תקדימי$DN2$נת־משפחתלומר,אפשר

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$ארוכותשעותהשתהתה

הקו,הדין.פסקעלשהגיבהעד

נעדרשלהם,המתבקשהספין

רביעיביוםהחדשותממהדורות

ושי־הדיןבפסקשפתחובערב,

דרו

$TS1$ושידרו$TS1$

$DN2$ושידרו$DN2$העי־ממסיבתקטעיםבחי

תונאים

$TS1$העיתונאים$TS1$

$DN2$העיתונאים$DN2$ופרקליטותיונפתלישל

אל־פינצ׳וקונאוהלנדאונעמי

כסנדר.

$TS1$.אלכסנדר$TS1$

$DN2$.אלכסנדר$DN2$נמס־חצותלקראתרק

רה

$TS1$נמסרה$TS1$

$DN2$נמסרה$DN2$הזוג,בנישלמטעמםהודעה

ששמענולמהביחסרפהשהיתה

בחוצפ־זאת,עםמהם.בעבר

תם

$TS1$בחוצפתם$TS1$

$DN2$בחוצפתם$DN2$בפסקהמתוארכיקבעוהם

מה־״הרחוקהתמונהמציגהדין

מציאות״

$TS1$מהמציאות״$TS1$

$DN2$מהמציאות״$DN2$צוד־הםרה״מ.בבית

קים:

$TS1$:צודקים$TS1$

$DN2$:צודקים$DN2$קשהשםהמציאותכנראה

לאסופר,הכוללאיותר.ועגומה

משמח־כעת,אולינחשף.הכול

מום

$TS1$משמחמום$TS1$

$DN2$משמחמום$DN2$השתיקהוקשרנשברהפחד

נוספיםעובדיםהופר,וההשתקה

עלבונםאתויתבעואומץיקבלו

הםמנכ״לכעת,אוליכספם.ואת

אתיפתחםיידוףעזראהכליודע

אשרכלאתבמשטרהויזמרפיו

לו.ידוע

ערובהבני

לש־היהומשעשעפתטי

מוע

$TS1$לשמוע$TS1$

$DN2$לשמוע$DN2$לסי־מחבריהםכמההשבוע

עה

$TS1$לסיעה$TS1$

$DN2$לסיעה$DN2$גטאםבםאלזועבי,חניןשל

עליהםמגונניםזחאלקהוג׳מאל

אתלמענםוסופגיםבתקשורת

הכ־המראייניםשלאפםחרון

עוסים.

$TS1$.הכעוסים$TS1$

$DN2$.הכעוסים$DN2$שכפאםכמיזאתעשוהם

ונוש־שינייםחורקיםבעודםשד,

כים

$TS1$ונושכים$TS1$

$DN2$ונושכים$DN2$יומםאתומקלליםשפתיים

הזאתהצרהאתשהמיטומיואת

להצמידניתןהיהאםעליהם.

ברשי־האחריםהח״כיםלעשרת

מה

$TS1$ברשימה$TS1$

$DN2$ברשימה$DN2$אותםמאלץשהיהשקרגלאי

היינולבם,עלאשראתלהשיח

בתכ־שונותלאמירותנחשפים

לית.

$TS1$.בתכלית$TS1$

$DN2$.בתכלית$DN2$שנשמעואלהמסוגאמירות

כש־בכנסת,האחרוניםבימים

חברי

$TS1$כשחברי$TS1$

$DN2$כשחברי$DN2$האחרותהמפלגותשלוש

ורע״מחד״שתע״ל,ברשימה

כשות־בתורואישאישהטיחו

פיהם

$TS1$כשותפיהם$TS1$

$DN2$כשותפיהם$DN2$מדועקשות:טענותלסיעה

מראש?אותנומשתפיםאינכם

בכלאותנומציביםאתםמדוע

ונות־מוגמרתעובדהבפניפעם

נים

$TS1$ונותנים$TS1$

$DN2$ונותנים$DN2$אחריכם?לנקותלנו

הר־ראשהיהמכולםהמסכן

שימה,

$TS1$,הרשימה$TS1$

$DN2$,הרשימה$DN2$חד״ש(.עודהאיימןח״כ(

בש־ולאהראשונהבפעםלא

נייה

$TS1$בשנייה$TS1$

$DN2$בשנייה$DN2$מגלההואהשלישיתאו

הםאותו.סופריםלאחבריוכי

במקרהכעציץ,אליומתייחסים

זוכהכןכללבדרךעציץהטוב.

מטפחיםאותו,משקיםליחס;

השמשמןאותומסתיריםאותו,

אפילוצ׳רלםהנסיךהקופחת.

בחממההגידוליםאללדברנוהג

מראשידעלאעודהשבארמון.

שלישייתשרקמההתרגילעל

עללמדהואגבו.מאחוריבל״ד

הרש־כשבאתרמהתקשורתכך

מי

$TS1$הרשמי$TS1$

$DN2$הרשמי$DN2$שלתמונתםצצהבל״דשל

שולחןסביבישוביםהשלושה

המחב־משפחותבנימולארוך

לים

$TS1$המחבלים$TS1$

$DN2$המחבלים$DN2$.עלידעלאהואההרוגים

למפגשהשלושהשלהליכתם

עלירוקמושגלוהיהשלאכפי



כמשטבטאםשלהשתתפותו

הנ״לשלעלייתועלאו

במ־התבערהבשיאהביתלהר

קום,

$TS1$,במקום$TS1$

$DN2$,במקום$DN2$חברישיתרלריסוןבניגוד

״אניעצמם.עלכפוהרשימה

אמרלי״,שמספריםמהרקיודע

רוה.בנמיכותאשכול,לויפעם

דבר.מספריםלאמסתבר,לעודה

לחב־משותףדברשוםאין

רים

$TS1$לחברים$TS1$

$DN2$לחברים$DN2$מלבדהמשותפת,ברשימה

מהמ־אחתכלשלהסוליסטיות

פלגות

$TS1$מהמפלגות$TS1$

$DN2$מהמפלגות$DN2$להסתופףעליהןשנכפה

באדיבותאתלמטריהמתחת

ככנסתהחסימהאחוזהעלאת

דתהביןקשרשאיןחשבםבעבראם

מוכיחהברקולאינטליגנציה,צה״לית

נפילותישבאקדמיהשגם

כמואחרותסיעותהקודמת.

המבק־הציוניהמחנהאומרצ

שות

$TS1$המבקשות$TS1$

$DN2$המבקשות$DN2$הרשימהעםענייןלסגור

באופוזיציהבגודלההשנייה

נאלצותבכנסת()והשלישית

מחד״ש,לעודהבנפרדלפנות

)תע״ל(,הוותיקטיבילאחמד

למםעודאומבל״דלזחאלקה

הסיעה.יו״רגנאים,

המש־עםהמפגשסיפור

פחות

$TS1$המשפחות$TS1$

$DN2$המשפחות$DN2$מצוינתהמחשההוא

מתנהליםהענייניםשבולאופן

הרשימהחבריכלכמעטשם:

משפחותעםבקשרנמצאים

לט־מהםהמבקשותהמחבלים,

פל

$TS1$לטפל$TS1$

$DN2$לטפל$DN2$קשרבניהן.גופותבהחזרת

כלומראישיקשראוטלפוני

זאתעושיםהח״כיםמפגשים.

אתומעביריםבדיסקרטיות

הגורמיםאלוהמסריםהבקשות

זהכךהרלוונטיים.הממשלתיים

חבריששלושתעדהיוםעדעבד

להציתבקודשכמנהגםבל״ד

לאהחליטוולשלהבולהבעיר

גםאלאהמוני,מפגשלקייםרק

רוצחי,לזכרדומיהדקתלעמוד

נשיםילדים,ודורםידוקרי

אקטמפשעחפיםוגברים

וזעזועבחילהלעוררשצריך

אויהודיסביר,אדםכלבלב

אלאבלבדזולאיהודי.לא

התמונהאתלהעלותבחרושהם

היוזמההידוע,ככלבפייסבוק.

וגטאם,זועבישלהיתהלפרסם

המפגש.אתצילמושעוזריהם

לאחראמרשזחאלקהמדברים

להביןהיהניתןבראיונות,מכן,

מהפומביותהופתעהואשגם

עשוהםלוגםכלומר,הזאת.

אדומה.כיפה

פחישפ״א,אין

אזר־זוכיםשבועבכלכמעט

חי

$TS1$אזרחי$TS1$

$DN2$אזרחי$DN2$מכלנוספתבטעימהישראל

הפרלמ־בנבחרתהטמוןהטוב

נטרית

$TS1$הפרלמנטרית$TS1$

$DN2$הפרלמנטרית$DN2$הלי־תנועתשהעלתה

כוד

$TS1$הליכוד$TS1$

$DN2$הליכוד$DN2$20ה-הכנסתשללמגרשה

מגר־אנוכישנדמהפעםבכל

דים

$TS1$מגרדים$TS1$

$DN2$מגרדים$DN2$יותר,עלובוכיהתחתית,את

לאיותרומביךמבישיותר,נמוך

תימ־תמידמתבדים.אנויהיה,

צא

$TS1$תימצא$TS1$

$DN2$תימצא$DN2$ותמידיותרתחתונהדיוטה

התורןהליכודניקאתשםנמצא

ו/גזענותשלבשלוליתמתבוסס

רוח.גסותו/אוטמטוםאו

ח״כשלתורההיההשבוע

אתלהעלותברקוענתד״ר

בימתמעלשלההאווילותמופע

בכללאיןכיכשטענההכנסת,

פ״אשהאותמשוםפלסטיניעם

ובשפהבמילוןמופיעהאינה

שנותטוב,בוקרהפלסטיניים.

הקודמתהפעםהתקשרו.60ה-

היתהלכותרותעלתהשברקו

שלגופםעללחפשכשהציעה

לבניין,בכניסתםהכנסתחברי

חלילהירצהמהםשמימחשש

הממשלה.בראשלפגוע

שהתמודדובחבריהשלא

ממוןובזבזודםוירקוונאבקו

לקרי־דוקטורבפריימריז,רב

מינולוגיה

$TS1$לקרימינולוגיה$TS1$

$DN2$לקרימינולוגיה$DN2$באורזכתהברקוענת

ידיעלשוריינההיאההפקר.מן

ברשימה.23ה-במקוםנתניהו

המ־שריונהדברהיוודעלאחר

פתיע,

$TS1$,המפתיע$TS1$

$DN2$,המפתיע$DN2$מג־אותהשהכירמישהו

לגול

$TS1$מגלגול$TS1$

$DN2$מגלגול$DN2$ללבויקרושהליכודקודם

בסביבתביררהואונזעק.נדהם

הממשלהראשהאםנתניהו

הקליינטית.אתמכירבכלל

בעלה,אבלממש,שלאלונאמר

וערביםט,מזרחןברקו,ראובן

המש־בביטאוןקבועטורכותב

פחתי,

$TS1$,המשפחתי$TS1$

$DN2$,המשפחתי$DN2$היום.ישראל

קציניםשלקידומםעל

המקריוהקשרהדרגותבסולם

אוצה״ליתדרגהביןבהחלט

בסי־לאינטליגנציהמשטרתית

סית

$TS1$בסיסית$TS1$

$DN2$בסיסית$DN2$מסתברמעט.לאנאמרכבר

שלנוהאקדמיתבמערכתשגם

קשות.נפילותיש


