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 .1אובמה לא איתנו .אלוהים ישמור מה יקרה ,אם ,חלילה ,נצטרך אותו
באמת .מכל מדינות האיזור והעולם הגיעו מייד המתנדבים ,המטוסים
)צי של  35כלי טייס( והסיוע .צרפת ,גרמניה ,יוון ,רוסיה,
בריטניה ,ועוד ועוד .מייד הם שלחו ,בלי להמתין .הם הביעו דאגה
אמיתית .ומי נעדר? אתם כבר יודעים .בשעה שנכח בטכס החנוכה ,ורק
בגלל שהקהל היה יהודי ,הביע הנשיא אובמה “צער ותנחומים” בפני
ישראל .בנאומים האיש הזה היה תמיד מצוין .אם היינו חשובים לו,
הוא היה שולח מייד מטוסים ,כבאים וחומרי כיבוי ,אפילו בלי בקשה,
אך לא .מטוס הבואינג האמריקני ,שהגיע לארץ עם חומרי כיבוי ,היה
יוזמה של ראש עירית ניו יורק ,מייקל בלומברג ,ולא של אובמה.
חמלה יש לאובמה על ישראלים בעיקר כאשר הם מתים ,לו ולתקשורת
הליברלית המקיפה אותו ,שלהטיף לנו מוסר תמיד היא יודעת .ברוב
המקרים היא גם יודעת טוב יותר מאיתנו מה טוב לנו .ממה אובמה

פוחד? שבמדינות ערב יראו את הסיוע שלו לישראל בעין לא יפה? אבל
אפילו מצרים וירדן שלחו צוותים וסיוע .אך לא הוא.

האם זו רק הקרירות לישראל? לא רק .אובמה תפקד מולנו בדיוק כפי
שתפקד גם במשבר דליפת הנפט העצומה ,או ברעידת האדמה בהאיטי.
לפנינו שילוב חד פעמי
בסיסית .לספור את הימים.
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קרירות

לישראל

ואימפוטנציה

תפקודית

רוחב הלב של פוטין הפתיע ,והראה עד כמה היחסים בין ישראל לרוסיה
כיום חמימים ,אכפתיים ,ויש בהם אנושיות .הרוסים עוקבים אחרי
השריפה ,ואתמול הציעו עוד מטוס גדול לכיבוי .לרוסיה יש אינטרסים
קרים במזרח התיכון ,בעייה של מזומנים ,אך ,בניגוד לעבר ,יש בה גם
אוזן קשבת לישראל .בעתיד היחסים שלנו עם רוסיה יהיו עוד יותר
קריטיים ,עם הצורך להדק את המצור על איראן.

הפסיק לתפקד .זה לא המחסור
 .2מה שציבורי או ממשלתי בישראל –
כמעט מבזות ,חוסר
בכסף ,את זה דווקא יש ,אלא משכורות נמוכות,
האכפתיות ,הזלזול ,והבינוניות ,ולכן הטובים גם לא מגיעים לשם,
באפקט של דומינו .ראינו את ביצועי הצבא לפני ארבע שנים ,את
ביצועי המשטרה ,שרחוקה מלהיות מסוגלת להתמודד עם עומס הפלילים,
או עם ים הפליטים שמטביע אותנו מיום ליום .מערכות אלה מתנהלות רק
בזכות איים של מצויינות פה ושם ,אנשים מעולים בים הרדידות .משרדי
הממשלה ,הביטוח הלאומי המפרנס יפה את הפרזיטים בחברה ,ומדכא את
הכוח היצרני ,רשות השידור עם “האגרה” שלה ,מערכת המשפט הקורסת,
הפרקליטים שהפסיקו לעבוד ,ומה לא .אבל אנחנו משלמים מיסים
מהגבוהים בעולם ,אז למה אנחנו לא מקבלים שירות בהתאם?

אני ער לנזקים שיש בהפרטה ,אך מזמן כבר הגעתי למסקנה שבישראל יש

חובה להפריט הכל ,חוץ מהצבא .הממשלה אינה מסוגלת עוד ,ובזבוז
הכספים שם הוא עצום .מטוסי כיבוי? יש להפריט את שירותי הכיבוי
לארבע חברות איזוריות ,שגם יתחרו זו בזו ,ישלמו משכורות הוגנות,
וידחפו את השירות החיוני הזה קדימה .דרוש שינוי מחשבתי מהותי.

 .3מפחידים אותנו שוב ושוב )בעיקר בתקשורת שלנו ,וכן גורמים
אינטרסנטיים בישראל( שאנחנו קורסים בעולם ,דה-לגיטימציה ,ושנאת
ישראל .אך ברגע של מצוקה העולם דווקא עמד בתור כדי לעזור ולסייע
לנו .זה בא מהלב ,וזה חימם לנו את הלב .אין לנו בעיה עם המימשלים
בעולם ,את זה הוכיח גם וויקיליקס ,אך יש לנו בעיה עם דעת הקהל,
ולצורך כך כולנו נתגייס עוד החודש למבצע ההסברה הגדול שלנו.

בשעת צרה האו”ם מבחינתנו לא רלבנטי ולא קיים ,והמזכ”ל הפרו-
מוסלמי שלו פיזר לעברנו )באיחור( מילים יפות ,מילים בלבד .ואם
הוא קיים ,אז רק כנגדנו ,ולא לטובתנו .ובכל זאת ,מעטות הן
המדינות שמייד יתייצבו לעזרתן כל כך הרבה ברחבי העולם .האיטי
מוכת המחלות והזיהום מתחננת ,אך אליה רק בודדים מגיעים.

מעל מאה חברים במועדון קוראי ג’יפלאנט כבר הציעו את עצמם למבצע
ההסברה הגדול ,אותו אנחנו מתכננים החודש .מה אתכם? אני מחכה
להצעות שלכם בדף הקוראים .אנא ,סמנו “אהבתי ,”like/והצטרפו.

 .7היהירות הישראלית – אנחנו הרי רגילים ללמד את כל העולם ,לבוז
לעמי העולם ,ולנזוף בכולם ,אבל ,קשה להודות ,הפגנו ביצועים
עלובים ,לפחות בתחילת השריפה .היו אצלנו שביקרו את ראש הממשלה
איך זה שהוא מעז לפנות בבקשת הצילו אל העולם ,בלי להבין שכך
ישראל מצטיירת דווקא כאנושית; השדרנים בטלוויזיה ,אלה שאף פעם לא
מתחלפים ולא נבחרים ,כבר מחלקים ציונים יהירים לכולם עוד בטרם
כובתה האש ,בדיוק כמו במלחמת לבנון; וברדיו שמעתי בכיר לשעבר
בחיל האוויר ובחיל החינוך ,שלגלגל על הנכונות שלנו לרכוש מטוסי
כיבוי גדולים ,ועל מטוס אליושין הרוסי ,שהוא גדול ומסורבל מידי
עבורנו ,לטעמו .הרוסים עוד כאן ,עובדים כמו שדים עבורנו ,מתנדבים
ברוחב לב ,אבל אנחנו הרי חייבים למתוח עליהם ביקורת ולהעליב
אותם .כאלה אנחנו ,טובים מכולם.

 .8התקשורת האלקטרונית – מי אמר שחייבים לעצור הכל ולהתעסק במשך
ימים ארוכים ומייגעים 24 ,שעות ביממה ,ב”אולפנים מיוחדים” רק
בשריפה? כמו בזמן מלחמת לבנון האחרונה ,הכל בתקשורת הזו מוגזם,
מועצם ,האוטובוס השרוף שודר מאות פעמים ,וכך נשרף שוב ושוב ושוב.
זו הופכת להיות תופעה לאומית ,וכך מחדירה התקשורת הזו כל זוועה
לכל בית ,לכל נפש ,משתלטת על העצמיות שלנו ,על התקווה ועל
התודעה .מחדירים פאניקה לכל פינה ,חשש וחוסר ביטחון ,ובעצם
מעודדים את התופעה .כך היה עם העשור הנורא של פיגועי ההתאבדות
 ,1994-2004שהתקשורת שלנו החדירה לכל בית וכל נפש .טרור בלי
טלוויזיה אינו טרור .שריפה בלי העצמה היא רק שריפה ,לא תופעה
לאומית .יש גם לאסור בחוק צילומים בשעת לוויה ,כאשר המשתתפים
מצולמים בשעות הקשות של חייהם ,וכך גם זוכרים אותם ,וזה רע.

לאחר רצח ילדים מחריד יש המחקים את התופעה ,ולאחר השריפה הגדולה
יש המחקים גם אותה .זה כבר לא שירות לחברה ,זה שירות נגד החברה.
חובה לשדר ולדווח ,אך לא להשתלט לנו על התודעה.

 .9חוק וסדר – לאחר יותר מששים שנים ,הגיע הזמן להכניס את הכפרים
הערביים )והדרוזים( תחת כנפי שלטון החוק .הבנייה הפיראטית ,סגנון
הנהיגה הפרוע ,אי הציות לחוקים ,הירי הקטלני באוויר בזמן שמחות,
קריאות המואזינים עם הרמקולים האדירים במכוון ,כמו גם ,לענייננו,
המזבלות הפיראטיות ,סימן היכר של כפר ערבי ,בבחינת זיהום אוויר
נוראי וסכנה לגרים בתוכו .בעבר היה נהוג לשרוף את הזבל ,אך כיום
זהו זבל פלסטי ,כימי ,המשמש פצצה אקולוגית ,סירחון נוראי וסבל
לכל הסביבה .חקיקה ,אכיפה קפדנית ,וכספים .המגזר הזה יודה למי
שיכניס אותו אל סטנדרט המגורים של מדינת ישראל כולה .מילים לא
יעזרו ,רק תשתית ,מים ,ביוב ,גביית מיסים ,תחבורה ותודעה .נחוצה
כאן תוכנית חומש לאומית.

 .10כמו במלחמת לבנון ,כך גם הפעם .אל מול אוזלת ידם של
השלטונות ,התגייס הציבור ,והוא חם ומחבק .ההקרבה המדהימה של
הכבאים ,למרות המשכורות הירודות ,ההקרבה של השוטרים ,למרות
הבירוקרטיה וכפיות הטובה של המערכת ,קבלת המפונים בידי המתנדבים,
ושל הרבים שרק ביקשו שיפעילו אותם.

זהו הנשק הסודי שלנו ,שלא יקחו מאיתנו :היכולת להתלכד ולפעול
בעוצמה בשעת צרה ,ששום אוייב ,או ממשלה שלנו ,לא יצליחו לשבור.
וזו הסיבה מדוע המדינה שלנו ,למרות הכל ,היא הצלחה בינלאומית

מסחררת ,שעלתה ,ועוד תעלה.
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ובעולם ,על פי הנתונים הבינלאומיים ,ותבינו מה כולנו עשינו בשנה
האחרונה ,ואת זה שום שריפה או מחדל לא יצליחו למחוק.

יער הקסמים לא נשרף ולא יישרף .הוא אנחנו.

◄מועד חידוש המנוי למועדון  Gplanet Primeשל ראשוני הנרשמים הגיע
עכשיו .כדי לחדש את המנוי יש להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים
לחץ כאן” ,או – כ א ן.

◄
כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמנוי הינו לחצי שנה או לשנה .ניתן להירשם – כ א
ן.

