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יאמצושהמנהיגיםמקווהאנילהשתנותיכוליםעוד

חיבורלייצרשבלימביניםהםגםהמחברת.הגישהאת

שחלקםהאתגריםעםלהתמודדקשהמאודלהםיהיה

לשינוי.יובילשזהמקווהאנילפנינו.עוד

רציונליתלאשנאהכלפיושישטועןנתניהושלהצד

אובייקטיבי.באופןנשפטיםלאומעשיו

שלנוהרגשותרציונלי.המילהאתאוהבלאאני

אנחנורציונליים.פעמיםמאודהרבההםאדםכבני

שונאיםכשאנחנווגםלפחדסיבהישכימפחדים

כןאנחנובמציאות.משמעותימאודבסיסלזהיש

זהמהתשאלשאםבישראלהחברהחלקיבכלמזהים

ורגשותשלילהתהיהזובשמאללהיותבמהותאומר

נתניהו.כלפיקשיםמאוד

לרחובותאנשיםשמוציאמהוזה

העובדההקבוצה.עבוראנרגטימאודכוחפהיש

שהיתהאחרילפעולהאנרגיהלייצרמצליחהשהיא

באמומתארגנתמובניםבהרבהשניםבמשךרדומה

אלמנטיםבזהישנתניהונגדהאשמההטחתצעות

שלשליליותהשלכותלזהישהאםמבחינתם.חיוביים

שנתמהשכלחושבאניכן.לדעתיקשהעוינות

המרכזשמאלידיעלומוערךנשפטכרגעעושהניהו

שלילייםדבריםמייחסיםאובייקטיביים.במשקפיים

חיובית.שמהותןלפעולותגם

ואתהימיןכלאתלסחוףמצליחנתניהוגםומנגד

שלו.לצדוהפריפריההשנייה""ישראל

נתניהושלהמשמעותיותההצלחותאחתזוהי

ימניליכודאישלהיותביןזיהוייצרשהואכמנהיג

תראועבורו.גדולהישגזהנתניהו.אוהדלהיותלבין

שמחברמההריהסיפוח.עלהוויתורבישראלעבראיך

להיותאמורהיההאידיאולוגי.הסיפורזההימיןאת

ההזדמנותעלומחאההפגנותמהפרקירדכשזהזעם

התנאים.וכלטראמפשלהאהדהלמרותשמוסמסה

היהזהאידיאולוגיהיההימניהדבקאםתיאורטית

שהדבקברגעאבללנתניהוגדולקושילייצראמור

מזה.להימנעמצליחהואשלוהפרסונההוא

לזכותו.זה

תראוגדול.מאודשלוהתמרוןמרחבבהחלט

עםמגונהשהיתהמלההשלוםשלהסיפורכמה

מנתניהומגיעהשהיאברגעבעייתיות.קונוטציות

מקהיאפתאוםהמסתמניםהוויתוריםולמרות

חיובית.קונוטציהבלת

"שלום".המלהאתאמרולאמעשוריותר

זהופתאוםמגונההיהזהזה.עללדברהיהאסור

שלוםזהנתניהו.תקופתשלגדולהכיכהישגמוצג

בנוגעהפסיכולוגייםמהמחסומיםגדולחלקשעירער

מוכניםלאשהערביםפהטועניםתמידהשני.לצד

שלום.רוציםלאדבראותוכולםשהםלהתפשר

שהאויברואיםזה.אתלהגידאפשראיכברפתאום

שלמחדשלבחינהמביאזהשינויים.לעבוריכול

השלילייםלדבריםבמקבילקורהוזההיסודהנחות

כאלה.וישהאלהבהסכמים

מהכמו

אתו"דפקנואחדצדעםשלוםעשינולכאורה

ביסימטרייםלאיחסיםפההפלסטינים".אויבינו

בסיטואציותלהתקדםקשהכוח.מבחינתלבינםנינו

בעקבותמושפלמרגישהשניכשהצדלפיוסכאלה

ניאזהמפרץ.מדינותוההסכמהשלנו"הניצחון"

אבלהפלסטיניםשלהלחץמנוףאתלכאורהטרלנו

ככה.שיחלייצרקשה

להגיעכמדינההזדמנותלךהיתהאםעושההייתמה

לפלסנחכה"בואאומרהייתנורמליזציהלהסכמי

איתם"נסגורוקודםטינים

יוזמישלהאמיתייםהמניעיםמההיאהשאלה

מסיויתוריםידרושהפלסטיניםשלוםהמהלכים.

הפלסטיניםלהבאתלחץמנוףזהאםברור.זהביים

האדרההםהמניעיםאםאבלאחד.דברזהלשולחן

מצדאחר.משהוזהטראמפשלוהאדרהעצמית

לשולחן.פתרוןמציאתשלהנושאאתהחזירזהשני

וחלופות.שטחיםעלמדינותשתיעלמדבריםפתאום

עםהשלוםאתתופסיםלאכללבישראלהצעירים

שובשלוםהמלהעכשיואבלכאפשרות.הפלסטינים

יעזורזהאולישהתעורר.כבויפוטנציאלוישנוכחת

הארוך.בטווח

בלפורמחאתאתגםחקרת

אנחנושומן.אריקשלידוקוטורנטעםיחדכן

הישבחברהמחאותשנתייםכברמחקרעושים

אפקטיביות.שיהיוכדילקרותצריךומהראלית

להיותצריכותהןאםהמחאותבעולםדיוןישדול

שלהןהמאפייןלהיותצריךמהאלימות.אושקטות

הןאפקטיביותהכישהמחאותמצאנושינוי.ליצורכדי

שני.מצדאלימותלאאבלנורמטיביותלאשהןאלה

אומרזהמה

ההיעמשמעותיתמפחיתהאלימותאחד

המחאהשניהמחאהלדרישותהרובנות

הביתהחוזריםוכולםשלטיםמרימיםרקנורמטיבית

משאנשיםכמהמשנהמשפיעלארגועים

מאלימותלהימנעצריכההמחאההמחקרלפיתתפים.

שאיירגישושאנשיםמהנורמטיביות.לחרוגגםאבל

מחאהפה.קורהמהלבדוקשחייביםככהלחיותאפשר

מצדאבלבסדרזההחייםאתומשבשתשמפריעה

להשפיע.כדיקונסטרוקטיביתלהיותצריכההיאשני

תעבוד.לאהכלולהרוסהמועדוןאתלשרוףקריאה

אתשמבזהככזוהמחאהאתלצבועניסהנתניהו

אנרכיסיטיתמיניתמטרידההמדינה

כבישים.חוסמתלמשטרהמכותממת

אנשיםאצלכבעיהנתפשתלאכבישיםחסימת

כשהמחאהציבור.עמדותעללחיובמשפיעדווקאזה

אלימותלאגםאבלנורמטיביותלאפעולותנוקטת

שהמחאהפעםוכלעקבי.מאודממצאזהעובד.זה

עוכשהיאמתנגדים.לעצמהמייצרתהיאאלימה

וכשהיאאימפקט.להאיןמדינורמטיבילמודברת

אפקטיבית.היאמשלבת

כישלוןאוהצלחההיאבבלפורהמחאהאז

אפקבמחאהוהמהלכיםשהטקטיקותנראהכרגע

אבלעליהם.שדיברנובפרמטריםעומדיםהםטיביים.

לשמאשרשלהםהצדאתבלגייסמוצלחיםיותר

אפקטיביתלכעסבניגודשנאההציבור.את

בלחבראפקטיביתולאשלךבקבוצההאנשיםאתחבר

ההתקפותעדין.מאודמשחקפהישאחרת.קבוצה

הפנימימהמחנהאנשיםמביאותנתניהועלהאישיות

האחר.עלככהלהשפיעקשהיותרשניומצדלמחאה

המשוכנעים.אתמשכנעים

בגיוסטובהעבודהעושיםהםכן.רבהבמידה

המאבלהציבור.עלבהשפעהמוצלחתפחות

לבהשיחביןמשהולייצרמצליחהזאתבכלחאה

אומרוזההממשלהראשואצלבממשלה

אותה.שמובילמימבחינתטובמשהועושהשהיא

שצריךלהביןלמנהיגיםלגרוםמצליחהכןהיא

יעבורלאשזהמשמעותימשהופהשקורהלהגיב

משהו.לשנותשצריךפתאום

טרמנואלפרופ'אתישלוףנתניהוהפעםאולי

תירגע.והמחאהכטנברג

האחרוניםבשבועותנתניהושלהמפויסהשיח

המחאה.אתלהרדיםשנועדהשיחסוגאתמדגים

להרגיעלואמרושלוהיועצים

שהחיבוקהביןהואייעוץ.צריךשהואלינראהלא

נעיםיהיהלאשלאנשיםלכךלגרוםיכוליםוהביחד

הזה.במצבלמחאהלצאת

הזמןכלשהואמצליחלאשהואמקודםאמרתאבל

לחבר.רוצהכשהואגםלהסתהבורח

המלחמההמתחאתאצלושישחושב

מביןהואלאוטומטי.האינסטרומנטליביןנימית

לושאיןאותומשרתשהחיבוקאינסטרומנטלית

לוישהפוליטיתברמהולפצללפלגהיוםסיבה

וללחברכיוםהאינסטרומנטליותהסיבותכל

זה.אתקוניםוהיואותנטיהיהשזהבהנחהחבק

שלחוץשהכפתורארוכהכךכלתקופהאחריאבל

להשתנות.פתאוםקשהוהמסיתהמפלגזהאצלך

בימאודמרשימהבצורהזהעושהזוהרמיקי

שהואדייןלאילנהאמראפילוהואהאחרונים.מים

אותה.אוהב

עללדברמסוגלתלא"ההנהגה
היאמכבדת.ובצורהאחדות
יודעתלאאבלשצריךמבינה
מביןנתניהוזה.אתלעשותאיך
אבלהמיעוטיםאתלחבקשעליו
תקופהאחרילו.זמיןלאכברזה
המפלגשהכפתורארוכהכךכל
להשתנות"פתאוםקשהלחוץ

נתפשתלאכבישים"חסימת
דווקאזהאנשיםאצלכבעיה
הציבור.עמדותעללחיובמשפיע
לאפעולותנוקטתכשמחאה
אלימותלאגםאבלנורמטיביות

למודעוברתכשהיאעובד.זה
שלטיםמניפיםרקמדינורמטיבי
אימפקט"להאיןרגועוהכל

וקניןעופרצילום

סלמןאמילצילום צויגנברגאוהדצילוםנתניהובנימין בבלפורהפגנה


