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מהזהאזהזמנים.בכלביותרהבוטה

בבוקר:חמישיביוםצייץזוהרשמיקי

אותם(להבין)שניהןהמבקרים"לכל

אתלפתורהחלטנובוהעיתויבעניין

הבהרהלהלןרה"מ,שלהמיסויבעיית

הסכימהלאהמסיםרשותחשובה:

אלפיבמאותרה"משלהחיובעםלהמתין

היתהלאולכןמוצדקלאבאופןשקלים

הזוהסוגייהאתלפתורמלבדברירהלנו

עוולמרח"טלחסוךמנתעלמיידיבאופן
מיותר..."

חורגהייתיזוהרח"בבמקוםאני

חבר׳ה,האמת:אתפשוטואומרממנהגי

תצטרכועכשיו,תשלמולאאםתבינו.

והצמדהריביתעםיחדשנהבעודלשלם

שלכםהחובהאפור.השוקבשיעורי
רצחנית,הנשךריביתיתפח,למשפחה

בתקציביפגעשזהרוציםלאאתם

לבטלניאלץעודבסוףנכון?הביטחון,
עםמתקטנניםאתםכיהצוללות,רכשאת

כלשהולעםשקםביותרהדגולהמנהיג

תתביישו.מיליונים.כמהעלאי־פעם

הקולות,אהלשמועהמראות,אתלראות
השקריםאתלספורהציוצים,אתלקרוא

עכשיוניצביםישראליםמיליוניולהקיא.

השכירות,המשכנתה,מולעצותאובדי

האוברדראפט,הילדים,שלהלימודשכר

והייאוש.במהירותהאהליםהחסכונות
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)לפנישקלמיליוןל־5007ביןששווה
רעב.מחרפתומיליקובסקי(,הצוללות

ראשאתמולהתייצבהזהבהקשר

נגדוהצביעחליפו,עםיהדהממשלה,

דמילתשלוםלפידיאירשלחוקהצעת

מענייניםמיאתלעצמאים.גםאבטלה

עצמאים,הםאםעכשיו?העצמאים

רשותכיאותנו,ויעזבובעצמםשיטפלו
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ה"נכותעלהקינותהןעלובותהכי

אפשר"איךהמשפחה.שלהכלכלית"

שקל".אלף71עםהחודשלגמור

אלף55שלברוטוראשיתגס.שקרזהגם

בנטו.אלףמ71יותרהרבהנותןשקל

מלחכישלבציוציהםשהוצגוהתלושים

הבטלןהצייצןידיעלשחוזקוהפנכה

משנתתלושיםאלהרלוונטיים.לאמבלפור

הרכבבמיסויזוהרמיקיטיפלבטרם6102

הצמוד.

גבוהלהערכתיהיוםנתניהושלהנטו

לבנקזורםהזההנטוכלשקל.אלףמ02

בבלפורלאהוצאות.איןהזולמשפחהכי

בעולםולאהזהבעולםלאבקיסריהלא

ובעלההמשפחהלראשמקום.בשוםהבא.

לא"אנחנואשראי.כרטיסיכזכוראין

שנאבדמפחדאשראיכרטיסימחזיקים

ב5102בחקירתהאמרההיאאותם"

כרטיסיהחזקנובההאחרונה"הפעם

שנה".51לפניהייתהאשראי

תגיעו5102משנתשנה51תורידו

מסתדר.הכלעכשיוטוב.0002לשנת

אחריהפוליטיבמדבראזתעוהם

ב9991.ברקאהודבידיהובסשנתניהו

אניאשראי.בכרטיסצורךהתעורראז

עכשיומוצגההואשהכרטיסמניח

ישלםמתישהומישהוכלשהו.במוזיאון

לגרעיןרקשניהזהההיסטוריהמחדלעל

המשפחהנאלצהשבמסגרתוהאיראני

בעצמה.עצמהאתלממן

המסיםלמשלםהזוהמשפחהשלעלותה

לפנישקלמיליוןל6מתקרבתבשנה

בחישוביםהמתמחהחשבוןרואהאבטחה.

שלשכרוהחשבון.אתעבוריערךכאלה

השימושעלותמעסיקעלותנתניהו

השימושעלותבמסוגילוםבבלפור

אחזקתעלותהמשפחהלכלברכבים

מיליון7.5בסביבותביחדהכלקיסריה

המשפחהשלהאמיתיהשכרכלומרשקל.

בחודש.ברוטושקלמיליוןכחציהוא

כמעטשעלההמטוסעלדיברנולאעוד

הממשלהראשביתועלשקלמיליארד

מיליארדים.שלבהשקעההחדש

קוראימביןהלכתמיטיביהביתבעניין

הסיפוראתזוכריםבטחהזההמדור

אצלהחלהממשלהראשביתפרויקט

אצלונמשךתקציביתאושרשרון

כפרויקטומוגדרחיוניהפרויקטאולמרט.

החדשרה"ממעוןכיביטחוניאסטרטגי

ביתוהממשלהראשאתלחבראמור

מתחתשנבנההעצוםלבונקרולשכתו

ממשלהראשלנהליוכלובוהאדמהלפני

הממשלהעםיחדהמדינהאתעתידי

תחתגםהחשוביםוהמוסדותהקבינט

גרעינית.מתקפה

אולמרטהציעביניהםהחפיפהבמהלך

ים""מצולותפרויקטג'סטהלנתניהו

השלברקונותרכולוהושלםשמוזהו

שאמוררה"ממעוןשלבהאחרון

מיוחדת.מהירהבמעליתאליולהתחבר

אפשרשאיהצעהלנתניהוהציעאולמרט

הממשלהבישיבתאאשראנילהלסרב

שלהאחרוןהשלבאתשליהאחרונה

אחטוףאניהביקורתשאתכדיהבית

יודעאתהכילנתניהואמראתהולא

התרגשנתניהובאמת.חשובפרויקטשזה

אתהחליףשבועכעבורמהמחווה.

הבזבוזעלבהשמצותפצחומידאולמרט

הממשלהבישיבתהזה.בפרויקטהנורא

איזההפרויקט.אתביטלשלוהראשונה

התחשבות.איזוצניעות.איזומנהיגות.

הזההחלולהטריקשגםזהואבל

מכלחזקההמציאותכיבסוףהתפוצץ

שהפרויקטלנתניהוכשהתבררספין.

חשיבותלוישמיליארדיםעלהכולו

הכסףכלהמעוןייבנהלאואםאסטרטגית

הביטולאתביטלהואלטמיוןיירדהזה

בינתייםהייאבלהמקורי.למתווהוחזר

חשבוןעלכותרתלקבלהצליחהוא

לו.לעזורניסההכלשבסךאולמרט

ובוסרטוןהשבועפרסםשנרבישי

"במשברנתניהואזשנשאההזויהנאום

רעםאותנו"שפוקדהנוראהכלכלי

מיליון056"להוציאנתניהושלהבריטון

הנכיםמחאתממנהיגיאחדמומושקל

בשבילשזהבטחחושבאתהב"כ

בשבילאוהסטודנטים.בשבילאוהנכים.

שליששנישקלמיליון056לא.הילדים.

ראשביתלבנותכדישקלמיליארדשל

החלטהקיבלוהםאיךחדשממשלה

לנוישיודעיםאתםכזאתשערורייתית

אתםמוקלטאניצרכיםגירעון

לעצמכם...".לרשוםיכולים

יכוליםואנחנומוקלטהואכן.

כיהקרח.עלזהכלאתלעצמנולרשום

ומסדרמטוסקנההביתאתמקיםהוא

ממסגורפיםפטוריםגםעכשיולעצמו

ללאהמדינהקופתעלהשתלטותוהמשך

בענייןהידיעותטפטוףכלשהי.רגולציה

חזרתהעםב9002הזהבטורכאןהחל

נתןאתמינוהםלשלטון.המשפחהשל

לטפלשיוכלכדירקהסגל"ל"ראשאשל

הגחמותהדרישותבכלאישיבאופן

הולךבקצבששצפווההוצאותהמימונים

בבריכהוהמיםהתריסיםמבלפור.וגובר

וכו'.וכו'והמקררים

לשטחבטובתושנקלעמי

המדינהלאוצרהמשפחהשביןהאש

המשפטיתהיועצתכבד.מחירשילם

הגדולהלצוררתהפכהברנעשלומית

בפוטומקדימההזמניםבכלביותר

סער.וגדעוןהיטלרהרשעהמןאתפיניש

האחרוןזה.אחרבזהנמלטוהמנכ"לים

אתלשמועשנאלץהורוביץיואבהיה

רעייתוועלעליומחמאותמצווחתהגברת

באשרדרישותלאשרסירבכי"הזונה"

התקפהספגגרונראליקודמולקיסריה.

דומות.מסיבותשלוףעיפרוןעם

והדרישותהקורונהבחסותעכשיו

הסףשומריכלכינקבעהחדשות

לאשרהסמכותניתנהלמנכ"למבוטלים.

הגברת.שלדעתהעלשיעלהמהכל

שוליהמנכ"למ"מבעצםהואהמנכ"ל

הסףשומריפרץ.רונןבשםמפוחדת

שהםמהמעתהוגורשו.בוטלוהובסו

שלנו.מהכיסיקבלו.הםידרשו

הבצורתבשיאה0102בשנתפעם

מסהציבורעלנתניהוממשלתהטילה

חריגבאופןהועלוהמיםמחיריבצורת.

התבררהזההמשברשלבעיצומוובצדק.

הממשלהראשבמשרדשהתבררלמי

להשיתבבלפורבביתשמנסהמישמנסה

הווילהשלהמוגזםהמיםחשבוןאת

בקיסריהישהמדינה.קופתעלבקיסריה

מים.המוןשצורכתמשודרגתבריכה

להיכנסשנאלץמינאלץדברשלבסופו

במיליםלוולהסבירנתניהושללחדרו

הזה.המהלךפירושאתמאודבוטות

המיםשחשבוןליונדמהנשברנתניהו

אלאבלהמשפחהמקופתשולםההוא

במילה.אותיתתפסו

הכריחשכמעטזהשלבגורלועלהמה

ההואהמיםחשבוןאתלשלםנתניהואת

כמוארוך.לאזמןאחריעזבהואמכיסו

סופוזהכייורשיו.כלוכמוקודמיוכל

רעבחרפתלהמיטשמנסהאישכלשל

להיעתרבטובהשהואילהמשפחהעל

איומות.מסכנותאותנוולהושיעלתחנונינו

המדינהאבודההמדינהביבי"בליכי

ההן.ההקלטותבאחתצרחההיאתישרף"

נשרפתלאהמדינהביבי.עםאנחנואז

נורא.לאמתרוששת.קצתרקהיא

5.
והגאוניםוקסנרקרן

אברמוביץ'אמנוןהעיתונאיעלההתקפה

שתוארמהשלטבעיהמשךהייתההשבוע

וביביההסתהתעלותהאחרון.בשישיכאן

הביביסטיותהוואטסאפבקבוצותהשופכין

רעלשלמסחריותכמויותמייצרות

אםלהתפרץ.וסופוברשתותהמפעפע

להיותיכולמשטרהשםהייתהלא

בתצורההביתהחוזרהיהשאברמוביץ'

ממנו.יצאשבהמזושונה

לזעוקמיהרושהביביסטיםכמובן

אליםהשמאלגםתוקפיםאותםשגם

מאיימים.הממשלהראשעלוגם

לאוהסטטיסטיקהשההיסטוריהחבל

הללו.הנגזלהקוזקזעקותעםמתיישרות

אינהמימיןהמוחשטופיהרוצחיםרשימת

שיריםלכתובמעדיפיםבשמאלנגמרת.

הבניעלולהתנפלעצומותעללחתום

בראשלעמודמזלושאיתרעהתורןגנץ

כאברמוביץ'עיתונאישלהסיכויהמחנה.

קטןביביסטיםמהפגנתבשלוםלהיחלץ

כלשהותשלוםלחלץמהסיכוייותר

הפרחיםמגיעיםלמינתניהו.ממשפחת

לנתניהו.

באילתמע"מכוללש"חהמחיר 0202.6.62 תש"ףבתמוזד'ו' 23222מספרגיליון פוסטהג'רוזלםמקבוצת

ת"שהמש"קיתזוהר.
המשפחתית

09פלאשזינדליונתןצילום

המשכנתהמולעצותאובדיעכשיוניצביםישראליםמיליוני

האוברדראפטהילדיםהלימודשכרהשכירות

יותרדחוףאבלוהייאוש.במהירותהאוזליםהחסכונות

מיליוןל0507ביןנתניהומשפחתלהציל

רעבמחרפתומיליקובסקיהצוללותלפני
53בעמהמשך
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באילתמע"מכוללש"חהמחיר 0202.6.62 תש"ףבתמוזד'ו' 23222מספרגיליון פוסטהג'רוזלםמקבוצת

לביביסטיםהקודמיםהפרקיםתקציר

וואטסאפקבוצותשלרבותעשרותיש

שמסכןמהכלנגדההסתהמופצתשבהן

הפרקליטותהמשטרההמלוכה

איןהעיתונאים.ניצןשימנדלבליט

הרעםקולבידיכללבדרךהמונפקכזב

הופךשלאהבטלןהצייצןמבלפור

גםנולדהשםקבוצות.באותןלנרטיב

עשוהםומההשבוע.שהתקיימהההפגנה

בדעתוהעלהמישהוהאםההפגנהאחרי

ישראלגיבוראברמוביץ'בפנילהתנצל

יוםבמלחמתשלוהבוערבטנקשנשרף

תוכלהזוהעלובהשהחבורהכדיכיפור

אתהעלולאאפילוהםלא.אותולגדף

בדעתם.זה

בקבוצותיהםלפמפםהחלוהםזהבמקום

ברשתותשניםכמהכברהמופץהשקראת

הצל"שמגיעלאבכלללאברמוביץ'שלפיו

שהפקירבפחדןמדוברלהפךקיבל.שהוא

לפניכברהופרךהזההפייקחבריו.את

"גלובס"המשרוקיתע"עשנים

המתכתביםהנפשלעלובימפריעלאזה

וואטסאפ.קבוצותבאותןעצמםלביןבינם

עלליברורש"לאכותבשםהגאוניםאחד

עלאוליהצל"שאתקיבלהואמהסמך

יכולמישהוהשמאלניותדעותיוסמך

הרמטכ"ל".אזהיהמילבדוק

הצל"ששאתלגלותעלוליםעודהם

ולאוקסנרמקרןאברמוביץ'קיבל

שהרמטכ"להיאהבעיהמהרמטכ"ל.

מאותכמוקרןאותהבוגרהואהנוכחי

שב"כאנשיבכיריםקציניםשלרבות

בכיריםפקידיםציבורמשרתיומוסד

העידיתאתלטעוםשזכומשטרהוקציני

סקול"ב"קנדיהאמריקאיתהאקדמיהשל

הרווארד.אוניברסיטתשל

הזולקרןשמתקבליםהחניכיםאגב

שילמדוהקורסיםאתבעצמםבוחרים

שםשהיהכוכביהרמטכ"להשנה.במהלך

המזכירלימיםלוקריוחנןהאלוףעםיחד

רובאתבכללבחרנתניהושלהצבאי

עודהואמסכןסקול.בביזנסהקורסים

סג"לאראליחשוף0202שבשנתידעלא

במשקלפנכהלמלחכיברדוגופרסחתן

להששמהבקרןבכללשמדוברבינוני

לשלםהאיראניהגרעיןאתלממןלמטרה

אתולשחדבעזהחמאסאנשימשכורותאת

נתניהו.עלביקורתשימתחכדיברקאהוד

לחמאסהמשכורותשאתנזכרתירגעאה

נתניהו.ממשלתמשלמתבעזה

קרןאותהנגדהנרחבההכפשותמסע

ביותרהטובההחיהההדגמההואוקסנר

הביביסטים.שלמטורללותםלרמת

מאימתלהימלטלנאשםלסייעבלהיטותם

עלהמועדוןאתבמקבילולשרוףהדין

שלחטאהגבולות.יודעיםלאהםיושביו

לאהודעלוםתשלוםאותוהואוקסנרקרן

לדעתמאודשמחהייתיאניגםאגבברק.

ההואהשמנמןהסכוםאתקיבלברקמהעל

הקרן.למעןעשההואבדיוקעבודהואיזו

שהואכמופרטיאזרחאזהיהברקשנימצד

כלשהו.לתפקידמועמדלאהואהיום.

לגלותמאודשמחהייתינשימהבאותה

השקליםמיליון07אתנתניהועשהאיפה

בשוקהיההאישהיום.שווהשהוא

ההערכותשתיביןבקושי.שנתייםהפרטי

שלהונהצמח"פורבס"שלהאחרונות

הצמיחהגםשקלים.מיליוןבכ9המשפחה

אותי.מעניינתהזו

לברקהתשלוםקשורמהאחרתאוכך

ציוניפילנתרופימפעלשהואוקסנרלקרן

דירקטוריוןמנהליםחברעםמדהים

הקרןהגישההשבועשקופהוהתנהלות

הליכודמפלגתשללעתירההגנהכתב

דורשיםשבליכודלינדמהבבג"ץנגדה

כדיהכסף.אתברקקיבלמהעללדעת

למסמכיהקרןצירפהמצחיקיהיהשזה

הנלהביםההמלצהמכתביאתגםהתשובה

למועמדיםנתניהוהממשלהראששכתב

האחרונות.בשניםנכתבוהםלקרן.לקבלה

נתניהוכתב"Xבחוםממליץ"אני

הישראליתלתוכניתלקבלה"המועמד

לממשלקנדיהספרבביתהקרןשל

ספקליאיןהרווארד.באוניברסיטת

התווךמעמודיאחד יהיהשבעתיד

והדיפלומטיההלאומיהביטחוןשל

אתלקבלמתחייבאניהישראלית.

השתלמותואתלכשיסייםמפתחלתפקיד

הייחודיתתרומתואתשימשיךכדיבקרן

גםכמוהישראליהציבורילשירות

ישראל".מדינתשלהלאומילביטחון

כזהמכתבכותבאתהאיךביבי.הלו

סג"לאראלעםלהתייעץנוספים

אתקיבלברקשאהודלפניהיהזהרגעאה

קיבלתשאתהולפניוקסנרמקרןהתשלום

חשוב.לאטובהאישום.כתביאת

6.
שיט""דיפ

החליפי.הממשלהראשעלנדברבואו

כמהלפניגנץבניעמדשבובמקום

חלקשלולית.עכשיוישחודשים

לתפוסלנסותכדילא.חלקבאשמתו

מהתחנהמזמןשיצאההרכבת

פרץגלאורבריתלבןבכחול

פרץחדשה.כדוברתבנטנפתליאצל

גםאבלמצטיינת.דוברתהיאגלאור

בכחולאיןמאין.ישליצורתוכללאהיא

בהישההסברה"."מערךשלבעיהלבן

לאעודהםיותר.הרבהיסודיתבעיה

פוליטיקאיםלהיותאפשרשאיהפנימו

להתנהלאפשראיפוליטיקה.לעשותבלי

בלימדיניותלבצעאפשראיבשתיקה.

בג'נטלמניותלהתעטףאפשראימדיניות.

לתתאפשראיביבי.עםכשמתעסקים

שנשתלמהבציבור.לחלחללתובנות

שנייההזדמנותאיןעקום.יצמחעקום

ראשון.רושםליצור

הגמגוםאתראובהרחבהולחדשות

הסיפוח.בענייןוהאינסופיהמתמשך

לכתביםמיוחדתדרוךהשבועכינסגנץ

לאמהםאחדאףהזה.בנושאהצבאיים

עלמדבראנירוצה.בדיוקגנץמההבין

עםנשארנולפניו.לאהתדרוךאחרי

לפלסטיניםגנץשהדביקשיט"ה"דיפ

שלו.שיטהדיפבכללשזהלהרגישבלי

להיט.לאזהאבלסטייטדיפעלעדיףזה

סדורהתוכניתלציבורלהציגהבעיהמה

שתציגותוכניתכלהריהסיפוחבעניין

כברתהיהשלושהאושבועייםבעוד

לקבועהבעיהמהמדי.ומאוחרמדימעט

"תוכניתבעדאנחנוהבאיםהעקרונותאת

בהתומכיםאנחנוטראמפ.שלהמאה"

ליישוםמתנגדיםאבלגורפתתמיכה

שחושבמיחדצדדי.באופןממנהחלקים

שתיעקרוןאתלקבלבלילספחשיוכל

לספחשיוכלשחושבמיטועה.המדינות

טועה.הבנייהאתכךאחרלהקפיאבלי

אתמשרתהואאםרקסיפוחבעדאנחנו

המאה""תוכניתשלהסופיתהמטרה

סיפוחמהפלסטינים.היפרדותשהיא

הפלסטיניםעםההתערבבותאתשינציח

עלינו.מקובללא

יכוליםהםהאלההעקרונותאחרי

נקראבואושלהםההצעהאתלהציג

נספחירושלים".לחיזוק"התוכניתלסיפוח

זהתמורתאדומים.ומעלהעציוןגושאת

שמעברהשטחיםכלאתלפלסטיניםניתן

באותהבירושלים.ההפרדהלחומת

"אזרחים"אלףמ041ניפטרהזדמנות

לאומי.ביטוחכאןשמקבליםפלסטינים

תמורתאריאל.אתגםלספחבעדאנחנו

"תוכניתאתלפלסטיניםניתןהזההסיפוח

להעבירניסהליברמןשאביגדורקלקיליה"

בקלקיליהנעשהרב.לאזמןלפניבקבינט

לייצרכדי משטחישטחתוספתפיילוט

אזוריהקמתעירוניומרחבבנייהעתודות

העירוניהמרחבחיזוקפארקיםתעשייה

בינוני.מעמדויצירת

תפזרבברכהבציבורתתקבלכזותוכנית

חרושתאתתפסיקוהמבוכההערפלאת

לצדההוכחהנטלאתותעבירהרינונים

המוזרהמצבוירושלים.וושינגטוןהשני

מקוויםשהאמריקאיםהואעכשיושנוצר

הסיפוחמעץביביאתיורידולבןשכחול

שהאמריקאיםמקוויםלבןכחולבעוד

טראמפמההסיפוח.מעץביביאתיורידו

לבןכחולאניאםלדעת.איןרוצהבאמת

לסיפוחהווטוזכותאתמאמץלאאני

הרבה.בנדיבותםליהעניקושהאמריקאים

בחירות.אוסיפוחמאייםכברנתניהו

בחירותרוצהשלו.החבריםעלשיאיים

זכותנועלשומריםאנחנולבחירות.לך

יעמודלאאםשלךהסיפוחנגדלהצביע

לזהמעברזכותנו.זושלנו.בקריטריונים

ספינים.הכל

נתניהועםלהצביעגנץנאלץהשבוע

דמילקבללעצמאיםשיאפשרחוקנגד

התמונהאסטרטגי.בפיגועמדובראבטלה.

והיארבזמןעודבצדקאותותרדוף

אותורודפותתמונותמעטלאלבד.לא

עכשיו.

כשרכזהבמצבעושההיהביבימה

לעצמומייצרהיההואפשוטזהביטחון

פוטוגנית.צבאיתיחידהבאיזוביקור

עלמשהופולטואזחיילים.עםמצטלם

שהתרחשהמאודהעוצמתיתהתקיפה

מייודעלא"אניבסוריה.האחרוןבלילה

הייתהשזואומריםאבלהלילהשםתקף

הואמהידעוהואמאודמוצלחתתקיפה

נתניהואומרהיהעושה"הואומהתוקף

עוזביםשהאיראניםאמרבתפקיד"קודמי

נשארועודכנראהסוריה

תנוחלאשישראליידעושהםליוחשוב

האמירהיעזוב".שבהםשהאחרוןעד

ראשיתלכותרתהופכתהייתההזו

הנזקהביטחונילנושאעוברהיההקשב

מתעמעםהיההעצמאיםנגדמההצבעה

הגבוהשהאישנזכריםהיווהישראלים

המסיכהעםשיושבהזהוהמנומנם

גםהואנתניהושללשמאלוהכירורגית

הואשלפחותמקווהאניהביטחון.שר

זה.אתזוכר

כספיתבן

עובדות
ושקרים

41מעמהמשך

moc.liamg@5tipsacneb
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