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 ההתייקרויות נגד ההפגנה
 שישי ביזם אביב, בתל

 אמירה "כל האחרון.
פוליטית" היא הזה בתחום

 במוסד מיליארדים. עשרות של תוספות בלי לפעול
 מוטה במחקר אינטנסיבי באופן עוסקים אנחנו נאמן

פרס האלה, השאלות עם להתמודד שמנסה מדיניות,
 נוציא הקרובים ובהודשים התחבורה בתהום דו״ה מנו

למדיניות". קונקרטיות המלצות עם נוספים די״חות
תהית? אם המחאה, להתמקד צריכה בזה
קיומיים. שהם בכיס, חור לנו שעושים בדברים "כן,

העבו למקום שלד מהבית להגיע יכול לא אתה אם
 לשלוה יכול לא אתה אם לגור, איפה לד אין אם דה,
 לחזור שצריכים הדברים אלה - ראוי לגן הילד את

ההבדל". את שיעשה מה זה היום. לסדר
המחאה? של הפוליטיות על הוויכוח לגבי מה

 כל למפלגתית. פוליטית בין מתבלבלים "אנשים
 לחמוק אפשר אי פוליטית, היא הזה בתחום אמירה

פולי של המהות הוא הכלכלי־חברתי הנושא מזה,
 הסיבות ואחת 2011ב־ המחאה של העוצמה אבל טי.

מפ לגורמים נתנו שלא בכד נעוצות הצליחה שהיא
 על לשמור צריכה מחאה כל רגל. דריסת לגתיים

 ושמאל ימין נהיה זה אחרת מפלגתית, ניטרליות
דה־לגיטימציה". לה ועשית
 ועדה להקים האוצר שר של הכוונה לגבי מה

המחיה? יוקר לבחינת
 ממשלתית ועדה תמוה. רעיון זה הטוב "במקרה

שנ היא הראשונה סיבות: משתי רק לנבוע יכולה
והכי כמשרד, או כממשלה תחום באיזשהו כשלת
שה רוצה ואתה במפתיע, החוצה מתפרץ הזה שלון

 תשתמש אלא עצמית בבדיקה תסתפק לא מערכת
 רוצה שהממשלה היא השנייה חיצוניות; בעיניים

 אין ולכן בו עסקה לא שמעולם הדש תחום לקדם
 אם הממשלה. משרדי בתוך בתחום יכולות לה

 בתור ׳אני בכישלון: הודאה זו ועדה מקים כחלון
 הוא שגם כהן, אלי הכלכלה שר ולצדי האוצר שר

הצלח לא הזה. בנושא בכישלון מודים ממפלגתי,
לה יודעים לא העניין, עם להתמודד נו

לווע זקוקים אנחנו ולכן תמודד,
 שתבוא חיצונית דה

 כי תמוה, וזה ותושיע׳.
כישלון שאין חושב אני

 על בחתימה נתניהו
 .2015 הגז, מתווה

 להגיד צריך "היה
האמת" את לציבור

הח של הכישלון והחשמל. המזון מחירי בעניין צורב
 חקירה ועדת להקים ראוי ואולי דרמטי, אכן שמל

 ועדה לא זו אבל קרה, זה איד להבין כדי פרלמנטרית
 פשוט שזה מהתחושה להימלט אפשר אי הזה. מהסוג
גרידא". פוליטי אופי בעל מהלך

שא התהליכים על ונדבר אחורה צעד ניקח בוא
 בבריטניה, הברית, בארצות 2011 מאז לראות פשר

 מתרחש רחב משהו בצרפת. למשל כרגע באירופה,
המערבית? בכלכלה
 קודם, התחיל זה - הכלכלי המשבר שעם ספק ״אין

 - 2008ב־ התפוצץ אבל ,2000 בשנת אפילו אולי
 מאכזבת כלכלית־חברתית למציאות התעורר העולם

 חסרת כלכלית פריחה יש במשחק. המשתתפים לרוב
 והטכנולוגיה הגלובליזציה בגלל בעולם, תקדים
 לממדים הגיע האי־שוויון זאת ועם בלה, בלה והבלה

 הברית בארצות האי־שודון. רק לא וזה מדהימים.
 באירופה התחתון. החמישון של הסטגנציה בולטת
 שכבה יש ונורא. איום משהו היא הצעירים אבטלת
 לא אלא היום עובדים לא רק שלא אנשים של שלמה
 הפער. את לסגור מאוד קשה כי בעתיד, לעבוד יוכלו

 רלבנטיים דווקא שלאו נוספים, בתהליכים מלווה וזה
 בריסל של הפקידות בין הריחוק באירופה לישראל:

בא בברקזיט, מרכזי גורם היה לאזרח שקורה למה
 רואה האזרח - מוושינגטון המרחק זה הברית רצות

 אכזבה יש אז קונספירטיביים. כאילו כוחות מרחוק
הב התנאים כאשר קורות הקשות והאכזבות קשה,

 אתה ואז מטורפת, פריהה יש לכאורה. טובים סיסיים
ביש גם נכון וזה בשבילי?׳. כאן יש מה ׳וואלה, אומר
למיקרו". המקרו בין הפער אותו זה ראל,

עושים. מה היא השאלה ואז
 30-25 שלפני הוא המאתגר ״הדבר
 אז המצב? ׳זה אומר היית שנה

 אתה לעשות׳. מה יורע אני
 מרינת את לחזק צריך שמאל?
צריך ימין? אתה הרווחה.

 דה־רגולציה, השווקים, את לשחרר
 צריך בדיוק מה אבל וכר. הפרטה
 השקפתי מענה אין היום? לעשות

 הפופוליזם. ומכאן המצוקה. להרגשת
 אידאולוגיה לחבק אפשר כשאי

 לעשות, מה מדריך לה שיש מסוימת
 לא בפריז. למהומות הולך אתה

תשובות. נותרו
 נקודתיות תשובות מקווה, אני לתת, יכול "אני
לע יכול אני האם אבל והזאת. הזאת הזאת, לבעיה

 יש לא. עדיין יותר? כוללנית באמירה זה את טוף
 מניף ואני טוב לא המצב שבה מציאות בין הבדל
 מחנה עם התנגשות ויש ׳אחריי׳ ואומר ברור דגל
 דגל. אין שבה מציאות לבין אחר, דגל לו שיש אחר

 בתקופה מסוכן כך וכל ייחודי כך שכל הצירוף זה
היים". אנו שבה

כך? כל מסוכן זה למה
 שיש. אפלים הכי הכוחות אחד הוא הפופוליזם "כי
 לפשיזם הפופוליזם בין המרחק אבל להיזהר, צייד
מאוד". מאוד קטן

כישראל? גם האלה הכוחות את מזהה אתה
אח מאלמנטים ניזונים הם אצלנו אבל "ודאי.

 בדיוק בא לא רגב מירי של המזעזע הפופוליזם רים.
 הוואקום לתוך מתפרצת היא אבל מקום, מאותו

 בכנסת פופולרי הכי הח״כ הוא חזן שאורן זה הזה.
 בארץ אותו. ממלאים הם אז ריק, יש נתפס. לא זה

 ולכן לעניין, מאוד תורם הקונפליקט של האלמנט
 זה, העיקרי. המנוע לא הוא הכלכלי־הברתי הנושא

 איכשהו מחזיק וזה בסדר, כך כל שהמקרו והעובדה
העסק". את

 המקרו בין מהפער התסכול את מתאר אתה
 יש לאופטימיות. מקום מותיר גם זה אבל למיקרו,
אותו. לחלוק איך להכין וצריך שגשוג,

דב על לדבר נוהג לא אני שאמרתי, כמו "ברור.
 לא זה אותם. לפתור כדי לפעול רוצה הייתי שלא רים
■ אפל״. שכולו מצב
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