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-דרכם של משברים, כלכליים ואחרים, שהם באים מהכיוון הבלתי צפוי ובה
פתעה. באותה מידה זוהי ממש רוטינה שאחרי השֹוק הכל נזכרים שהכתובת 
בעצם היתה על הקיר. תחת ההסתייגות למי ניתנה הנבואה, יש מקום רב לחשוש כי 
המשבר המאיים על ישראל אינו מדיני אלא כלכלי. בעוד העיניים נשואות לזירה 
המדינית, מצטברים יותר מדי סימנים המעידים על התפוצצות פוטנציאלית בשוק 

הדיור. זו כידוע עלולה לגרור אחריה את המשק כולו.
אפשר להתחיל מדבריו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר לפני שבועות אחדים 
בוועדת הכספים. פישר, אולי הדמות הציבורית המוערכת ביותר בצמרת המדינה, 
-ידוע כאדם מדוד וזהיר. ככלכלן בעל מוניטין בינלאומיים הוא גם מודע מאוד למש

מעותן של מילים היוצאות מפיו. למרות זאת, בסקירתו בחר פישר בוועדה להשתמש 
שוב ושוב במינוחים "דאגה", "מודאגים", "משבר", "סאב פריים", "חדלות פירעון" 
וכדומה. בלי לומר את השם המפורש פישר נתן להבין כי הוא חושש מהתפתחות 
משבר נדל"ן בישראל שיגרור אחריו את המשק כולו, בדיוק כפי שקרה בארה"ב 
ובמדינות המערב. פישר לא היה רומז אפילו לתרחיש כזה אילולא היו דברים בגו. 

למעשה, סביר להניח שהוא "מודאג"  במידה גדולה בהרבה מכפי שהתבטא. 
לניתוח של פישר צריך להוסיף את המצב השטח. חרף מאמציה, ממשלת נתניהו 
לא הצליחה לשחרר את פקק בניית הדירות בישראל. כפי שראש הממשלה עצמו 
הסביר לא פעם, קיים מחסור של 50 אלף בתים. הפער, למרבה הצער, לא עומד 
להיסגר בעתיד הנראה לעין. רכישת דירה על ידי זוג צעיר  - שבעבר הייתה מובנת 
מאליה בישראל - הפכה להיות בלתי אפשרית למי שמשתייכים למעמד הבינוני-

נמוך. זו המציאות שבאופן מפתיע לא מוצאת את ביטויה בהפגנות רחוב  או בדיווחי 
העיתונות. ההפגנות והכותרות, זו דרכו של עולם, יחלו רק לאחר שהמשבר יפרוץ. 
אך מי שמחובר באופן בלתי ישיר לשכבות האוכלוסייה הללו יודע שתעוקת סעיף 

הנדל"ן, אם לרכישה ואם להשכרה, הפכה להיות אתגר בלתי נסבל. 
דאגה שלישית. פישר הזהיר באותו דיון מפני חצי אחוז שלא יוכל להחזיר את 
המשכנתא והדגיש שתרחיש כזה אינו בלתי אפשרי. ואכן, די בטלטלה קלה שיספוג 
המשק הישראלי כדי שמתווה כזה יקרום עור וגידים. למען האמת הנהגה אחראית 
צריכה להניח שזעזוע בוא יבוא.. בראש ובראשונה, הדבר עשוי להתרחש כתוצאה 
מהמחזוריות הקבועה של גאות ושפל המוכרת מתורת הכלכלה. אחרי רצף שנתונים 
יפים של המשק מגיעים תמיד ימי סגריר. שנית, ישנו המשבר העולמי שישראל 
נמלטה ממנו עד היום כמעט בדרך פלא. לגזירות הגורל הללו הוסף את הסדר האזורי 
המתערער ואת הצרכים הביטחוניים הגדלים, והרי לך די נסיבות לתעוקה כלכלית. 
בנתונים האלה נדרשת פעולה מקדימה דחופה של הממשלה. ראש הממשלה 
נתניהו יזם אמנם מספר מהלכים לפתיחת החסמים בענף הנדל"ן אלא שכולם 
נתקעו. נתניהו ממשיך לפעול  ואולם גם אם מחר יושלמו כל הרפורמות לא יהיה 
בכך די. בישראל ישנו מחסור של עשרות אלפי בתים. כדי למלא אותו, ובכדי 
למנוע היווצרות משבר כלכלי, חייבת הממשלה לנקוט בצעדי חירום אמיתיים.  

המעגלים המקיפים את נתניהו מרוכזים בעיקר בנושא המדיני אולם לא הוא 
שמטריד את האזרחים. עמך ישראל, זה שלא יכול לקנות בית, זה שיהיה הראשון 
לשלם את מחיר המשבר אם חלילה יפרוץ, זה שמצביע בהמוניו לליכוד ולווייניו – 
עמך ישראל מוטרד הרבה יותר מהמצב הכלכלי. הפלחים הציבוריים האלה מגִּבים 
את הקו המדיני-ביטחוני שמוביל נתניהו אך יהיו פתוחים לביקורת של האופוזיציה 
נגדו אם תתרחש סופה כלכלית. אפשר כבר לדמיין את תשדירי ה'אין לי בית' של 

איל ארד ואת הצטרפות התקשורת למקהלה במערכת הבחירות הבאה.
לכן, כדי להקדים תרופה למשבר ומיד עם שובו מוושינגטון, ראש הממשלה 
חייב להשקיע את כל מרצו בפתרון דחוף של משבר הדיור ולהעמיד אותו בראש 
סדר העדיפויות. וד"לים, ממ"י, ושאר רפורמות – יש לנתניהו די זמן להראות 
תוצאות עוד בקדנציה הנוכחית אך הוא חייב ללחוץ עכשיו על דוושת הגז. בסופו 
של יום ירידה )אך לא צניחה( במחירי הנדל"ן תהיה תעודת הביטוח שלו לניצחון 

חוזר בבחירות הבאות. 
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אריאל כהנא

המשבר שבפתח

האזהרה שעל ראש הממשלה להביא לאמריקה

של  ההתנהלות  כללי  מניתוח 
המערכות שמסביבנו, לא קשה 

-להגיע לפרדיגמה של האירועים הצ
פויים לאחר שהאו"ם יחליט על הכרה 
 .1967 בגבולות  פלשתין  במדינת 
למחרחרי המלחמה, שונאי היהודים, 
איכפת  לא  האו"ם  על  שהשתלטו 
שבזה הם יציתו אש שתקיף את כל 
הנפט  מקורות  על  התיכון  המזרח 
שייצאו  אירועים  בשרשרת  שלו, 
מכלל שליטה. זה יתחיל מהמודל של 
"המשט הטורקי" שיחזור בקנה מידה 
גדול בוואריאציה יבשתית: האספסוף 

-החדש של השמאל המזויף, אנרכיס
טים ואיסלמיסטים מכל העולם יגיע 
הטרור  ראשי  הזמנת  לפי  לישראל 
בוגדים  עם  ביחד  ויתחיל,  הערבי 

-מקומיים, בתהלוכות אלימות במת
חמים ישראליים שמעבר לקו הירוק, 
כולל מזרח ירושלים. ואת זה הם יעשו 
בדחף הלגיטימציה של החלטת האו"ם 
לשטחים  במוצהר,  אותם,  שתהפוך 
כך  לפנות.  היהודים  שעל  כבושים 
תהלוכות  על  ערפאת  חלום  יתגשם 

-של "מיליון שאהידים עולים על ירו
ודוגמית קטנה של המחזות  שלים", 

-הצפויים ראינו ממש כעת בגבול הצ
פון. התנגשויות דמים בלתי נמנעות 
במצב כזה, ייצרו פרובוקציות שיביאו 
מהארצות  איסלמיסטים  להתערבות 
השכנות, עד כדי סיכון חוזי השלום 
עם  זו,  ובאווירה  וירדן,  מצריים  עם 
האנדרלמוסיה שתתחולל באזור, תוך 

זמן קצר גם יוכפל מחיר הנפט.  
לאור סכנה זו, חייב ראש הממשלה 

-לבוא לאמריקה עם אזהרה ברורה מה
-שתוללות אינטרנציונל מחרחרי המ

לחמה שונאי היהודים שהשתלטו על 
-האו"ם, ולשכנע את המנהיגים והצי

בור של ארה"ב – שחובה עליהם לשים 
קץ להשתוללות זו. 

ההתמודדות  מתקופת  מניסיוני 
עם האווירה שנוצרה אחרי טבח סברה 
הראשונה,  לבנון  במלחמת  ושתילה 
אני מצפה גם שמישהו ידאג לפרסם 

מודעות של תומכי ישראל בתקשורת 
האמריקאית, שיתייחסו לתופעה של 
 War mongering initiative  –
 of the international union of
 Jew-hating racists who took
 .over the UN organization
חייב לבוא איום ברור מצד מדינאים 
לממן  תפסיק  – שארה"ב  אמריקאים 
את הגוף העוין, שחוסר האחריות שלו 

-בהחלטה חד-צדדית על הקמת מדי
נה פלשתינית יגרום לתבערה חדשה 
חמורות  תוצאות  עם  התיכון,  במזרח 

לשלום העולם כולו. 
הגיע גם הזמן להגדרה נכונה של 
שלנו  שבתקשורת  "הנכבה",  פולחן 

לגיטי ביטוי  כאל  אליו  -מתייחסים 

מי של אבל על האסון שהפלסטינים 
המיטו על עצמם ב-1948. במציאות, 
לא רואים כאן התנהגות של אבל אלא 

יזומות להס -– שרשרת פרובוקציות 
תה נגד ישראל וחינוך דורות המשך 

ומ היהודים  נגד  ותוקפנות  -לשנאה 
דינתם. המתפרעים בפעילות זו אינם 
 – "אזרחים-מוחים"  ולא  "מפגינים" 
אירופה  ושל  שלנו  שהתקשורת  כפי 
נוהגים לכנות, כדי לגונן עליהם מפני 

תגובה נוסח הצבא הסורי. והמתפרעים 
ובוודאי  "נערים"  אינם  וחצי   17 בני 
מאותם  כך  המכונים  "ילדים"  שלא 
כבלוחמים  בהם  לנהוג  יש  נימוקים. 
 ILLEGITIMATE( בלתי לגיטימיים
זכאים  שאינם   ,)COMBATANTS

ונשפ נעצרים  -לזכויות שבוי כשהם 
טים, ולא חסינים מתגובה באש חיה על 
זריקת אבנים ובקבוקי תבערה, שגם 

הם הורגים. 
את  ברצינות  שניקח  הזמן  הגיע 
רק  לא  נגדנו  המתנהלת  המלחמה 
גם  אלא  שהורגים  לחימה  באמצעי 

די ובתרגילים  בשקרים  -בתעמולה, 
פלומטיים שנועדו לשתק את יכולת 

ההתגוננות שלנו. 

אין חדש תחת השמש
ד"ר אורי אדלמן

מדי נגד  -הדה-לגיטימציה 
חדשה.  תופעה  אינה  ישראל  נת 
לפני 43 שנים, בחודש מאי 1968, כתב 
אמריקאי  חברתי  פילוסוף  הופר,  אריק 
לא יהודי,  מאמר בלוס אנג'לס טיימס, 
תחת הכותרת: "מעמדה יוצא הדופן של 
ישראל", שעיקרו דן ביחס המקפח של 
להן  אומות העולם לאמור, מה שמותר 
מאות,  גירשו  מדינות  ליהודים.  אסור 
נוצרה  ולא  אנשים,  מיליוני  אפילו 
בעיית פליטים. רוסיה עשתה זאת, פולין, 

-צ'כוסלובקיה, תורכיה, אלג'יריה, אינדו
נזיה, סין ורבות אחרות – ואיש לא הניד 
עפעף. אבל במקרה של ישראל, הערבים 

העקורים נעשו לפליטים נצחיים. 
לה חייבת  שישראל  בדעה  -רבים 
ער מקורות  לפי  לבתיהם.  -חזירם 

מתמיד,  באופן  עולה  מספרם  ביים, 
בטור גיאומטרי חסר אחיזה במציאות. 
מדינות אחרות שידן בשדה הקרב על 
העליונה, מכתיבות את תנאי השלום. 
עליה  בניצחונות,  זוכה  כשישראל 

לכופף גוו ולהתחנן לשלום. 
מהיהודים מצפים להיות הנוצרים 
האמיתיים היחידים בעולם. כשמכים 
אותם לחי, עליהם להושיט לתוקפים 
גם את השנייה. מדינות אחרות, אפילו 
הן ניגפות בקרב, שורדות ומשתקמות. 
ישראל אם תובס, תוחרב עד היסוד.  

-אילו ניצחו מדינות ערב באחד מעי
בשנת  העצמאות  במלחמת  מותיהן, 
סיני ב-1956, במלח- 1948, במבצע 

מת ששת הימים ביוני 1967 או בכל 
מערכה אחרת, הייתה ישראל נמחקת 

מעל פני האדמה. איש לא היה נוקף 
שום  היהודים.   את  להציל  אצבע 
מצד ממשלה  ישראל  כלפי  מחויבות 
שהיא  הנייר  את  שווה  אינה  כלשהי 

כתובה עליו. 
נפלו  כשחללים  זעק  העולם 

נהר אנשים  כשקומץ  או  -בוייטנאם 
גו במהומות גזעניות באפריקה. אבל 
כשהיטלר טבח ביהודים איש לא מחה. 
את  לבטל  מוכנים  שהיו  השוודים 
אמריקה  עם  הדיפלומטיים  היחסים 
השמיעו  לא  בוייטנאם,  ההרג  בגלל 
קול כשהנאצים רצחו ַעם. נהפוך הוא, 
הם שלחו לטובחים חומרי גלם ומוצרי 
פלדה והעניקו שירותים לרכבות של 

צבא הרייך בדרכן לנורבגיה הכבושה. 
"היהודים הם עם מבודד בעולם. אם 

בז ורק  אך  יהיה  זה  תשרוד  -ישראל 
כות מאמציהם הבלעדיים ומשאביהם 

-האינטלקטואליים", הוסיף הופר. יש
-ראל היא בת הברית המהימנה היחי

הדמוקרטיה  הברית.  ארצות  של  דה 
יותר  עליה  לסמוך  יכולה  הגדולה 
לעזרה  לצפות  יכולה  ישראל  מאשר 
מאמריקה. כדי להבין עד כמה חיונית 

-הישרדותה של ישראל לאמריקה ולמ
ערב בכלל, צריך לדמיין מה היה קורה 
1967 אילו הערבים ותומכיהם  בקיץ 

הרוסים ניצחו במלחמה. "מה שיקרה 
לישראל יהיה גורל כולנו", אמר אריק 
הופר. "אם היא תאבד נחווה גם אנחנו 

שואה".
הדה-לגיטימציה  את  שהוביל  מי 
ההיסטוריון  היה  הופר  של  בתקופתו 
הבריטי, ארנולד טוינבי, אחד האישים 
שניסה  העשרים,  במאה  המפורסמים 
ליצור שיטה לחזוי תהליכי ההיסטוריה 

-האנושית, והסיבות לעלייתן ולשקי
עתן של תרבויות המין האנושי. הוא 
האנטי- של  המייסדים  לאחד  נחשב 
ימינו.  של  האינטלקטואלית  ציונות 
בכתביו ביטא התנגדות עזה למדינת 

-היהודים, ויצא בצורה נחרצת נגד הז

בני דת משה לקיים מדינה  כות של 
עצמאית משלהם. גירוש הערבים, טען, 
הוא אסון שעוצמתו עולה על מעשיהם 
של הנאצים. נמצאנו למדים כי דבר 
לא התחדש ביחסן של אומות העולם 
ָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה..  כלפי ישראל., "ַמה ּׁשֶ
ֶמׁש" )קוהלת א'  ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהּׁשָ
קי- הנכבה,  יום  באירועי  עתה,   .")9
בלנו איתות נוסף לכך ולמה שעתיד 
להתרחש בספטמבר הקרוב כשהאו"ם 
יכיר קרוב לודאי במדינה פלשתינית: 
כי המאבק אינו על גבולנו, אלא על 

עצם קיומינו.

עתה, באירועי יום הנכבה, קיבלנו איתות נוסף 
לכך ולמה שעתיד להתרחש בספטמבר הקרוב 

כשהאו"ם יכיר קרוב לודאי במדינה פלשתינית: כי 
המאבק אינו על גבולנו, אלא על עצם קיומינו

חייב לבוא איום ברור מצד מדינאים 
אמריקאים – שארה"ב תפסיק לממן את 

הגוף העוין, שחוסר האחריות שלו בהחלטה חד-
צדדית על הקמת מדינה פלסטינית יגרום לתבערה 
חדשה במזרח התיכון, עם תוצאות חמורות לשלום 

העולם כולו

יוסף דוריאל


