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צומה

$TS1$בעיצומה$TS1$

$DN2$בעיצומה$DN2$בנושאנוספתישיבהשל

הממשלהראשקםהקורונה,

שעליולנוכחיםואמרנתניהו
לעשותכדידקותלכמהלצאת
לחדרוהלךאמר,היסטוריה.

לכךלבשמומעטיםרקבלשכתו.שלוהעבודה
זהבלשכתו,המאובטחבטלפוןמשתמששנתניהו

הואהשיחהאתוכיבוהק,אדוםסלילסביבושיש

לצלםסימןלשכתומאנשימישהונרגש.מעטמנהל

צי־כמהלעשותהממשלתיתהעיתונותלשכתשל

לומים.
$TS1$.צילומים$TS1$

$DN2$.צילומים$DN2$תוךמלאכתואתועשהלחדרנכנסהצלם
באנגלית.משוחחהממשלהראשאתשומעשהוא

הממשלהשריאלההיומכןלאחראחדותדקות

סו־הקשבה.חוסרשגילוהקורונה,בקבינטהחברים

כנות

$TS1$סוכנות$TS1$

$DN2$סוכנות$DN2$ודובאיישראלכידיווחה׳רויטרס'הידיעות

נורמליז־הסכםעלארה"בנשיאשלבתיווכוסיכמו

ציה

$TS1$נורמליזציה$TS1$

$DN2$נורמליזציה$DN2$סחרוהסכמימלאיםדיפלומטייםקשריםשיכלול

תוךמבטים.ולכסנוהדיווחאתראוהשריםשונים.
מהלדעתוביקשואברהם׳ב׳הסכםכולםעסקושניות

הממשלהשראשעדכשעתייםחלפובו.שישההישגים

ההסכם.בפרטיועדכןהערפלאתפיזר

המפ־למדינותישראלביןשהיחסיםסודלאזה

רץ,

$TS1$,המפרץ$TS1$

$DN2$,המפרץ$DN2$תקופהכברקיימיםהאמירויות,איחודרקלא
איראןמולהמשותפתהמתיחותרקעעלגםארוכה.
והטכנו־הכלכלייםהפעולהשיתופירקעעלוגם

לוגיים

$TS1$והטכנולוגיים$TS1$

$DN2$והטכנולוגיים$DN2$פומבילתתהניסיוןשאינם.ואלההגלויים

הת־בנושאומגעיםחדשלאכןגםהאלהליחסים

קיימו

$TS1$התקיימו$TS1$

$DN2$התקיימו$DN2$הסיפוחאבלהסיפוח.תוכניתלפניהרבהעוד

לכללהציעההחלטהאתלבסוףעימושהביאהוא

והד־טובותהיוהתגובותיחד.להתקדםהצדדים

ברים

$TS1$והדברים$TS1$

$DN2$והדברים$DN2$הצדדיםביןמפגשיםכוללמהרהתגלגלו

ישראל-המפרץ.קועלמרובותוטיסותהמעורבים
לצדמשמעותי.בהישגמדוברישראלמבחינת

התי־במזרחמהחשובותמעברמדינתשלפתיחתה

כון

$TS1$התיכון$TS1$

$DN2$התיכון$DN2$למצואיוכלושדרכהישראליות,סחורותבפני

איחודנוספות,ומוסלמיותערביותלמדינותנתיבים

וצבאימדיניסכסוךבכלכמעטמעורבתהאמירויות

באיראן.כוללבאזורשמתחולל
דיפלומטיתנציגותהשנהשפתחהמדינהזוהי

שמתחוללתבמלחמהצבאיתשמעורבתבסוריה,

בתימןבמלחמהסעודיהשלשותפתהשהייתהבלוב,
שמנה־מדינהבסודאן,במשטרגדולהושתומכת

לת

$TS1$שמנהלת$TS1$

$DN2$שמנהלת$DN2$ישראל.עםלמחצהנורמלייםיחסיםהיאגם
חברותמ-000,3יותרפועלותהאמירויותבאיחוד

לשיתוףהסכםנחתםהמדינותשתיוביןאיראניות,
ישראלהפרסי.במפרץהשיטלהגנתצבאיפעולה

ההשפעהבלימתאתבעיןעיןרואותדאביואבו

האמירויותשאיחודבעודאבלבאזור,האיראנית

איראן,מולשקטיםדיפלומטייםמהלכיםמעדיפה
נגדה.וצבאיתמדיניתפועלתישראל

יורשהאמירויות,איחודשלבפועלשליטה

מדינתואתלקדםהצליחזאיד,בןמוחמדהעצר

שכנתושלזהעלרבהבמידהשמאפיללמעמד

הפךסלמאן,בןמוחמדבפועל,ששליטהסעודיה,
מעוררולאחרונהבוושינגטוןרצויהבלתילאישיות

רוסיהועםסיןעםיחסיוהידוקבשלחששהאת

גרעין.תוכניתלפתחושאיפתו
מאפ־האמירויותאיחודשלוהשפעתהמעמדה

שרים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$תלויהשאינהעצמאית,חוץמדיניותלנהללה

שמאוגדותהמפרץ,מדינותאחיותיהשלבהסכמתן

להןמעניקההיאבעתובהפעולה,שיתוףבהסכם
מועמדותישראל.עם"פרטיים"הסכמיםלקדםהכשר

שכברקטאר,ואפילוועומאן,בחרייןהןלכךאפשריות

ביןומתווכתרשמיתישראליתנציגותבעבראירחה
המדינותאחתלהיותעשויהוכעתחמאםלביןישראל

ישראל.עםנורמליזציההסכםעלבחתימההבאות

שותפיועםבתהילהלחלוקשלאבחרנתניהו

בניהחליפיהממשלהוראשהביטחוןשרלממשלה,

לפגועואףאשכנזי,גביהחוץשרעםגםכמוגנץ
עיתונאיםעםבשיחהנשאלכאשרפומבית.בהם

השיבהואלמו"ט,שותפיםהיוואשכנזיגנץהאם

מידרולכןלאיראניםידלפושהשיחותחשששהוא

בהזאיד,ובןטראמפעםשניהללשיחהעדאותם

רבה.לביקורתזכואלהדבריוההסכם.עלסוכם

חשופיםהיושבתפקידםלשעברברמטכ"ליםמדובר

ישראל.שלביותרהכמוסיםלסודות

מדינותביןהיחסיםעלמאודקשהשעמלמי

היההואכהן.יוסיהמוסדראשהיהלישראלהמפרץ

לקרדיט.זכהלאהואגםהמגעים.אתשניהלהאיש
ישביותר.המוצלחיםהמוסדמראשיאחדהואכהן

קצרהתקופהלפנישהביאמההישגים,שלללו
יוניעדכהונתואתלהאריךבולהפצירנתניהואת

העומדיםהביטחונייםהאתגרים"בשלזאת2021

ישראל".מדינתבפני

החרמתנמניתפיקדשעליהםהבולטיםבמבצעים

טהרןכישהוכיחוב-8102,האיראנייםהמסמכים
המוסדעברבכהונתוגרעיני.נשקלפיתוחפעלה

בתקציבים,מזינוקנהנהשבמסגרתםשינוייםשורת
המב־מספראתוהעלהחדשותבשיטותלפעולהחל

צעים.

$TS1$.המבצעים$TS1$

$DN2$.המבצעים$DN2$מוח־במהנדסההתנקשותלויוחסוהשארבין

מד

$TS1$מוחמד$TS1$

$DN2$מוחמד$DN2$,ללאמטוסיםבפיתוחחמאםעםשעבדא-זווארי

אל-בטש.פאדיחמאסבמהנדסוההתנקשותטייס,

רבותמדיניותבשליחויותנתניהואתייצגכהן

ערבובמדינותבאפריקההברית,בארצותבאירופה,

בקש־נמצאהואלאוזניו.רקפעילותועלומדווח
רים

$TS1$בקשרים$TS1$
$DN2$בקשרים$DN2$והרבהזריםמודיעיןארגוניראשיעםקרובים

איראן.בגנותמדינייםמסריםלהעביר

הובילהקורונהמשברשלהראשוןהגלבמהלך

ואףבדיקותשלרכשגלכהן,בראשותהמוסד,
המשנהמדינות.מכמההנשמהמכונותלרכושניסה

כיאזאמרגרוטו,איתמרהבריאות,משרדלמנכ"ל

נמת־לכךומעברנחוצותאינןשנרכשוהבדיקות

חה

$TS1$נמתחה$TS1$

$DN2$נמתחה$DN2$מהמבצעים.בחלקחשאיותהיעדרעלביקורת

המוסדאםבנט,נפתליאז,הביטחוןשרכשנשאל

לאהואלישראללהביאוכדירפואיציודגנב

הקרדיטהיעדרתהיה,אשרהסיבהתהיההכחיש.

לב.לתשומתזכהלכהן

הביטחוןששרהרישהבליג,המוסדראשלעומת

תקין"לאאכזבתם.אתביטאואשכנזיהחוץושרגנץ
אמרהאמירויות",עםההסכםעלעודכנתישלא

לאמעולםאניאחרים.שלענייןזה"הדלפותגנץ,

שהואשםלנתניהורמזושיגראמרדבר",הדלפתי

שונות.בהדלפותבעבר

ששכנעהמטוס

הפר־אתהשבועהכחישנתניהוהממשלהראש

סום

$TS1$הפרסום$TS1$

$DN2$הפרסום$DN2$האמירויותאתששכנעמהכיאחרונותבידיעות

בשווינשקעסקתעלסיכוםהיהההסכםעללחתום

כטב"מיםשכוללתדולרים,מיליארדיעשרותשל

שיסופקונוספים,טיסוכליF-35מטוסימתקדמים,
הברית.ארצותידיעללה

שלהמדויקלתוכןלבלשיםצריךתמידכמו

גלעד:עמוסבמילואיםהאלוףשצייןכפיהדברים,
ראשנכונים.הםאםייאמנושלאדבריםפה"יש

מכחישלאהואאבלשהסכים,מכחישהממשלה

ער־למדינהF-35מטוסלמסורכזאת.עסקהשיש

בית

$TS1$ערבית$TS1$

$DN2$ערבית$DN2$טורקיהנוספות.למדינותהמטוסלמתןפתחזה
אחותהייתהאיראןלאויבת,והפכהידידההייתה

אנחנושניםבעודקיומי.לאיוםוהפכהממששל

ייפגעו".אנשיםמאודהרבהמזה,לסבולעלולים

הביטחוןמשרלשמועהיהניתןדומיםדברים

אפשר,איומהאפשרמהלייספרלאאחד"אףגנץ.

ביטחוניים.סיכוניםלקחתשאסורלכםאומרואני

מת־שלנוהביטחונייםשהאינטרסיםלוודאצריך

קיימים

$TS1$מתקיימים$TS1$

$DN2$מתקיימים$DN2$אתגר.לכלביטחוניפתרוןשנותניםולוודא

תיאוםללאדברפהיזוזלאהביטחון,שראניעודכל

עללדיווחיםורמזאמראחראית",ביטחוניתובצורה
בלילמצריםצוללותלמכירתנתניהושנתןהאישור

יעלון.משהתקופהבאותההביטחוןשרשלידיעתו
האישוראתנתןמדועהיוםעדהסבירלאנתניהו

יעלון.ידיעתללא
^35-Fבעו־למתקדםהנחשבמטוסהוא

לם.
$TS1$.בעולם$TS1$

$DN2$.בעולם$DN2$לצוץשיכולמטוסעלמספריםהאווירבחיל
אתלתקוףהתיכוןבמזרחנקודהבכלבהפתעה

בו.שיבחינובלישבאכלעומתולהסתלקהמטרה

האווירבחילהצליחובארץשהואהמעטותבשנים

למטוס,שישנטעןשבעברלמגבלותמענהלתת
חימושנשיאתיכולתאומוגבלפעולהרדיוסכמו

אתמכסההואאםלשאלהמענהגםניתןמוגבלת.

איראן.שלשטחהכל
שביצעהאימוןמטיסותבאחתכיפורסםבעבר

מיקומו,אתחשףהואהאווירחילשלF-35חמקן
מוצ־לאמשדרכשפתחאזרחיות,מכ"םבתוכנות

פן

$TS1$מוצפן$TS1$

$DN2$מוצפן$DN2$קודושידרבדימונהגרעינילמחקרהכורמעל
המשדרבמטוס.הקשרבמערכתתקלהשמשמעותו

גרםדקות,20למשךשימושנעשהבומוצפןהלא

מעקבתוכנותכאשרהמידע,אבטחתבמישורלנזק
ובאתריםבולהבחיןיכלואזרחייםמטוסיםאחרי

פניהם.עלשחלףהמסווגים

בעלהואהמטוס.עלידועיםמעטיםפרטים
מזירותמידעוניתוחאיסוףשלמרשימהיכולת

שפורסמהבכתבהרב.אדםכוחשחוסךמהשונות

רואיינובהחודשיםמספרלפניאחרונות׳ב׳ידיעות

טיסהחווייתאתתיארוהםהאווירמחילטייסים

פת־ומציעאיתךמשוחח"המטוסהבאות:במילים

רונות.

$TS1$.פתרונות$TS1$

$DN2$.פתרונות$DN2$תחליףאיןבסוףאיתו.מתווכחאתהלפעמים
האנושי"לשכל

גםאותו,רואים"לאזאת:תיארואחריםטייסים

לעשותיודעהואהפעולותכלאתאותו.שומעיםלא
עםלתקשרויודעברשתחיהזההמטוסבנוסף,לבד.

זמנית".בוכולוהעולם

הטכנולוגיה,המטוס:שלהתורפהנקודתהייתהזו
המחשבמערכותעללמדושבצה"לעדרבזמןארך

לקחוהאווירבחילכיהיהנראהבהםשלביםהיושלו.
שנשעןהמורכב,המטוסבקליטתמאודגדולהימור

החילברשת.שנתמכותטכנולוגיותמערכותעלרק

פרסומיםשללעםגםהאחרונותבשנתייםהתמודד

עמוד 1



apצי7ים:ארה"ב.נשיאעםדובאישליטדולרים?מליארדיעשרותשלבשווינשקעסקת

ככישלון.F-35-nאתשהציגושליליים,
כימיםלילותעשוהאווירבחילבכיריםקצינים

לקלוטאפשר"אייכולותיו.ועלהמטוסעלבהגנה
הזה",מהסוגמטוסבטחתקלות,בליחדשמטוס

בעברמטוסיםכשקלטנו"גםהאוויר.בחילאומרים

מעולהמערךלנוישאבלתקלות,מאודהרבההיו
הבנתהתקלות,ניטורעםלהתמודדויכולשידע

הנכונה".בצורהבהןוטיפולהמשמעות

לכמהF-35^אתשמכרהמרטין,לוקהידחברת

שיתגלו,ככלבתקלות,לטפלהתחייבהמדינות,
המ־הייתהישראלאולםשלה,האמריקאיבמפעל

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$זווהיאהמכירה,מעסקתשהוחרגההיחידה

"מטוסבארץ.בהםומטפלתהמטוסיםאתשמתקנת

מבצעית.פעילותלצורךרקהארץאתעוזבישראלי

גורםמסבירישראל",במדינתנשארתהיכולתכל

כאמ־תלוייםלהיותרצינו"לאהאוויר,בחילבכיר

ריקאים.

$TS1$.כאמריקאים$TS1$

$DN2$.כאמריקאים$DN2$35^העובדה-Fעלהקלהבישראלטופל
למשל,בעיות.עםובהתמודדותבקליטההקשיים
לה־היבשה,לצבאהמטוסאתלחברצריכיםהיינו

כניס

$TS1$להכניס$TS1$

$DN2$להכניס$DN2$יוכלשהטייסכדיישראליותתקשורתמערכות

הכל".עלהתגברנוהמג"ד.עםלתקשר

כילאחרונהשחשףהאווירחילמפקדזההיה

שלמבצעיותבתקיפותשימושנעשהכברבמטוס

כלליבאופןצייןאךבנושאהרחיבלאהואהחיל.

לשטחלחדורהראשוניםלהיותיכוליםהמטוסיםכי

הקרקעאיומיאתלהרוסלהתגלות,מבליהאויב
נוספיםF-35למטוסיהדרךאתלפנותובכךאוויר

תחמושת.שנשאו

היש־האווירלחילבעברייחסוזריםתקשורתכלי

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$תקיפהכוללסוריה,בלבמשמעותיותתקיפות
ישראלהפרסומים,פיעלבדמשק.התעופהבשדה

בדרכןשהיונשקשיירותלנטרלכדיבמרחבפעלה
מר־בוצעההתקיפהכינטעןבפרסומיםלחיזבללה.

חוק.

$TS1$.מרחוק$TS1$

$DN2$.מרחוק$DN2$,אביטלהראולבנוןמעלעומדמטוסכלומר

מרוחקות.למטרותמדויקיםטיליםויורההגולןברמת
שלוהערךאתהוכיחכברF-35^זאתבמסגרת

ישראל.שלאוויריותהגנהמערכותפעילותבתיאום

הםה׳אדיד,במטוסישהוטמעהטכנולוגיהבאמצעות

איוםעםאפשריתלהתמודדותחשובכלימהווים

מטרותותיעדוףזיהויידיעלחיזבללהשלהרקטות

האוויר.חילעבורמתמשך

הפרסומיםנכוניםאםכישאומריםמיישמאידך,

מטוסהיההיכןלהגידידעוהרוסיםאווהסוריםהזרים

ומצביעהמאוד,מדאיגהמרחוקשתקףבזמןישראלי

השכנות.למדינותבעברהיושלאגילוייכולותעל

תקיפהלביצועהאפשרותטועים,אויודעים
המשימהבדיוקהיאהאדירמטוסידיעלכזאת

פועלהאווירחילכילהניחישנועד.הואשאליה
ומבצעלשעון,מסביבהתיכוןהמזרחרחביבכלכיום

מת־לאוחלקןשומעיםאנחנוחלקןשעלפעולות

פרסמות

$TS1$מתפרסמות$TS1$

$DN2$מתפרסמות$DN2$.לוודאלהמשיךחייבים"אנחנובתקשורת

לאשלנוהפעולהשחופשבאוויר,לשלוטשנוכל

שלוהתרומהנועד.הזההמטוסזהבשביליוגבל.

הביטחון.במערכתגורםאומרמאוד",משמעותית

בנוילשטחעוברים

כךכיום,בפניהניצבתשישראלהאיומיםמפת
לחלו־שונה׳תנופה;שנתיתהרבמהתוכניתעולה

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$יפרצו,אםהבאות,המערכותלה.מהקודמות

ואפילועזהברצועתחמאםבלבנון,חיזבללהמול

יתנה־ושומרון,ביהודהחמושיםפלסטינייםכוחות

לו

$TS1$יתנהלו$TS1$

$DN2$יתנהלו$DN2$בהןיסתתרהאויבצפופים.אורבנייםבאזורים
במ־רבשימושויעשהאזרחיתאוכלוסייהמאחורי

רחב

$TS1$במרחב$TS1$

$DN2$במרחב$DN2$.אתלאתרביכולתטמוןהמפתחהתת-קרקעי

להימנעיבחרשהואאףבמהירות,האויביחידות
אתלנצללצה"ליותרקלשבהםפתוחים,משטחים

ובטכנולוגיה.אוויריבכוחיתרונו

עליהששקדוצוותיםמ-04פחותלאבאמצעות
יהיההעתידיהקרבשדה׳תנופה;תוכניתעוצבה

מידעהעברתלמשל,שיאפשר,מהלךדיגיטלי

מחלקה,למפקדאמתבזמןהקרבזירתעלמלא
אפשרותיניבואלהכלמהשטח.קרבמטוסיוהפעלת

באמצעותצה"לכוחותשלהאששלמלאלניהול

מלאכותית.בינה

משמעותיתבהגדלהצורךקייםהתוכניתפיעל

שברשותונמראיתןמסוגהנגמ"שיםמספרשל

למרחקעדהחייליםהבאתשיאפשרדברהצבא,
הרחבהגםכוללתהתוכניתהקרב.משדהק׳׳מ

אוויריים,מאיומיםהישראליותההגנהשכבותשל

משמעותיתוהוספהשדרוגשיוט;וטילימל"טים

שמשגרתטיליםאותםטמירמסוגיירוטטילישל

הנוריםטיליםמיירטתכשהיאברזלכיפתמערכת

וחץהחץמערכותשדרוגאתגםכמוישראל;על
בליסטיים;מאיומיםישראלעללהגןשנועדו,3
סייברממתקפותישראלשלההגנהיכולותשדרוג

שלה.הסייברתקיפתיכולותושדרוג

המסוגלתלמכונהצה"לאתלהפוךהיאהמטרה

יותרקצרזמןבפרקיותרגבוהיםהישגיםלהביא

בחייליםבפגיעהשמדוברככליותרנמוךובמחיר

רב-מהלומותסדרתמתןבאמצעותזאת,ובעורף.

אלקטרונית,לוחמהבאש,תקיפההכוללתממדית,
יחדהחילותכלשלפעולהושילובסייברלוחמת

הזאתבמשימהמוגבר.אשבקצבהאויבשלבהשמדה

שמה,׳רפאים׳החדשה,הניסיוניתהיחידהעוסקת

.99אוגדההחדשה,האוגדהכעתמוקמתשסביבה

חטיבתלצדכפיר,החי"רחטיבתגםתשתלבזובאוגדה

במילואיםכולןשריון,וחטיבתצנחניםחטיבתקומנדו,

לחזורצריךכוכבי,שלהיעדיםאתלהביןכדי

השיגלאצה"לשבהןהאחרונותהמערכותלשתי

ב-6002,השנייהלבנוןמלחמתמוחלטת:הכרעה

שלוירימלחמהשלארוכיםשבועותאחרישבה

בשילובלבנון,דרוםעלוטיליםפגזיםאלפימאות

יכולתאתאיבדלאהחיזבללהקרקעית,פעולה

ומבצעהישראלי;העורףעלשלוהטיליםשיגור

להסירהואגםהצליחשלאב-4102,איתן׳׳צוק

מדרום.הפעםישראל,אזרחיעלהרקטיהאיוםאת

שבולמצבלהגיעהואתנופהתר"ששלהיעד

אוחיזבללהעםלמערכהלהיכנסמסוגלתישראל

אלהגעהתוךמולם,מהירההכרעהולהשיגחמאם

העו־סופגשמהןהשיגורנקודותשלהמכריעהרוב

רף

$TS1$העורף$TS1$

$DN2$העורף$DN2$לנצחלהצליחמבקשצה"לטילים.הישראלי

שמתעקשיםגרילה,לוחמימודרנייםבאמצעים

הואסביבםשנותרמהכשכלגםלירותלהמשיך

חורבות.עיי

התיכוןהמזרחהדינמית.המציאותניצבתזהמול
לחי־וגםוהקורונההכלכלהפגעיתחתנאנקכולו

זבללה

$TS1$לחיזבללה$TS1$

$DN2$לחיזבללה$DN2$התעצמותואתכשיתכנןתקציב,קשיייהיו

מדבריםהאוצרבמשרדהקרובות.בשניםהצבאית

מוציאצה"להצבאיות.הפנסיותבהקטנתהצורךעל

מיליארדו-8שכר,עלבשנהשקלמיליארד10כיום

בינתיים.איןפתרוןגמלאות.תשלוםעלשקל

י׳
נדבבעקבות

כיסאועלמתמודדיםהשב׳׳כמתוךמועמדיםשני

בעודלהתפנותשצפויארגמן,נדבהארגון,ראששל

שירותומרביתאתשעשהי;הואהאחדחודשים.

והפעילשגייסכרכזהערבי,בתחוםשטחבתפקידי
מבצעבתקופתדרוםמרחבראשדסק,מנהלסוכנים,

סגנוהיהי׳הטכנולוגיה.אגףראשוסגןאיתן׳׳צוק

למחקר,למנהלהושאלכשנתייםולפניארגמןשל
)מפא"ת(טכנולוגיתותשתיתלחימהאמצעיפיתוח

ארג־שכמור;הואהשניהמועמדהביטחון.במשרד

מן

$TS1$ארגמן$TS1$

$DN2$ארגמן$DN2$שלעיתיםאףבראשו.ועמדהמבצעיםבאגףצמח
לחביבונחשבר׳ביניהם,מקצועיותמחלוקותהיו

יורשו.אתבורואהוהאחרוןארגמןשל

הבא,שב׳׳כראששלזהותובסוגייתההחלטה

וב־בראשתלויהב׳הארץ;מלמןיוסישכתבכפי

ראשונה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$למנותירצהנתניהואםהממשלה.בראש

המלצהשוםתעזורלאביקרו,חפץשהואמיאת

מייעדנתניהוכיהסבוריםישהפורשת.הדמותשל

ראששבת,בןמאיראתהבאשב׳׳כראשלתפקיד

שבתבןכיסבוריםאחדיםלאומי.לביטחוןהמטה

שונות.מסיבותלתפקידמתאיםאינו
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