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ןהשבןוע קיבלתי טלפןו מחבר של� שפע�ל בז�י
רה הפול�ט�ת. הוא לא חבר כנסת או שר, אבל הוא מקורב 
למפלגה מסו�מת, שלא מ�וצגת כרגע בכנסת. הוא פתח 

יאת הש�חה בדבר� נועם, צ��ן שאנ� אדם א�כות�, מרע
נן, נועז, אמ�ת� וחכם. כשהתחלת� לתהות אם הוא �צא 
מהארון ומעונ��ן להעב�ר גם אות� צד, הוא עבר לתכלס 

יוהסב�ר שלדעתו אנ� צר�ך לרוץ לכנסת. הוא אמר ש�
מל�ץ למוסדות המפלגה להצ�ב אות� במקום ר�אל�, ש�ש 
ל� ס�כו� טוב, ושלמרות שאנ� �דוע כא�ש לא רצ�נ�, כדא� 

ל� לשקול את הענ��ן ברצ�נות.
כמ� שאף פעם לא מצא משהו של�ל� בקצת חנופה, 
אמרת� שזה נשמע מענ��ן, והפצרת� בו להמש�ך להסב�ר 
ל� במ�ל�ם חמות מדוע אנ� מתא�ם. בעודנו מנהל�ם �חס� 
מחנ�ףימוחנף, התחלת� לדמ��ן את עת�ד� הפרלמנטר�, 

כשאנ� בוחן את ה�תרונות והחסרונות.
יחשדת� שהוא מ��עד אות� לה�ות ורס�ה חדשה ומק

ר�חה של אורן חזן, מ� ש��כנס לדפ� הה�סטור�ה בזכות 
ה�שגו התקד�מ� לגנוב סלפ� עם הנש�א טראמפ )של�דו 
נראה ממלכת� כמו אבא אבן(. אבל אמרת� לעצמ� שאם 
בסוף הקדנצ�ה מחכה פנס�ה לכל הח��ם, לה�ות הל�צן של 

הכנסת זה לא כזה תפק�ד גרוע.
ימכ�וון שלא שמעת� בהצעתו של חבר� הבטחה לש

ר�ּון במקום ר�אל�, ש�ערת� שאצטרך לעבור פר��מר�ז. זה 
אומר לנסוע לחוג� ב�ת ברחב� הארץ, לעמוד מול אנש�ם 
ולהסב�ר את משנת� הפול�ט�ת, הכלכל�ת והמד�נ�ת, שזה 
ענ��ן ד� פשוט, שבסך הכל דורש ממנ� לגבש דעות ברורות 
בענ��נ�ם האלה. דעת� בענ��נ� ה�ום מושפעת בדרך כלל 
מהאדם האחרון שד�ברת� א�תו, גם אם הא�ש הזה הוא מ�שהו 
שהולך ברחוב עם נ��ר כסף על הראש וצועק שהוא המש�ח.
מצד שנ�, מדובר במפגש�ם ש�ש בהם כ�בוד בשפע, 
ואפשר גם לפגוש אנש�ם מענ��נ�ם, חלקם אנש� עסק�ם 
ונדל״ן, שאדווה דדון עוד תרדוף אחר�הם פעם בחדשות. 
עד אז הם �וכלו להענ�ק ל� מעמד שבו אוכל לס��ע להם 

בקבלת ה�תר� בנ��ה ותפ�רת מכרז�ם ששכרם בצ�דם.
פר��מר�ז הם גם א�רוע דמוקרט� חג�ג�, שבו לג�ט�מ� 
להדפ�ס חולצות עם ד�וקנך על צבע� כחול ולבן וס�סמאות 

קל�טות ש�ה�ה קל לזכור. חשבת� 
על משהו כמו ״זה עם הקרחת 
�ב�א נחת״, ש�כול לעבוד טוב. 
אוכל לש�ם על הפתק של� את 

יהאות�ות "ברז" וללכת על הסלו
גן: ״נ�צנ� - שמ�ם ברז לכנסת״.
בתור ג'�נגל קל�ט, חשבת� 
להשתמש במנג�נה המזוהה א�ת� 
של ״האשם תמ�ד״, עם מ�ל�ם 

מעודכנות בסגנון:
״�א�ר - לכנסת מתא�ם/ �א�ר 

הוא מנה�ג מהסרט�ם/ �א�ר הוא כמו בג�ן/ הוא כמו בןי
גור�ון/ אם לא במל�אה, הוא �צט��ן במזנון".

בשלב הזה כבר החלטת� שאנ� לא אה�ה מאלה 
שהולכ�ם לקושש קולות בנ�שוק ת�נוקות בשווק�ם, מה 
עוד שבתקופת הקורונה אסור להתנשק עם זר�ם, והשווק�ם 
צפופ�ם. אם רוצ�ם, אנ� מוכן לנשק ת�נוקות בזום, ובמקום 
בעל� באסטות ולקוחות בשוק, אנ� אפגוש של�ח של וולט. 
אמנע גם מבר מצוות, חתונות ובר�תות של חבר� מרכז, שם 
מג�ש�ם כ�בוד משמ�ן עת�ר פחמ�מות, מה שעלול להב�א 
לכך שבסוף הקמפ��ן אצטרך שר�ּון לשנ� מושב�ם בכנסת.
יחוץ מזה, �ש בא�רוע�ם החג�ג��ם האלה מוז�קה רו

עשת, ר�קוד�ם מ�ותר�ם, וגם צר�ך להב�א מתנה. חבר 
המרכז עלול לחשוב בטעות שהוא עשה ל� טובה שהזמ�ן 

אות� לא�רוע המשמח, ונוכחות� שם לא תשא�ר אצלו 
שום מחו�בות. במקום זה, אם אתרכז בב�קור�ם בשבעה 
ובאזכרות, חבר� המרכז �תרגשו, והעובדה שב�קרת� אותם 
בשעתם הקשה ת�חקק בל�בם. שם אפ�לו לא צר�ך להב�א 

מתנה - ערגל�ות מהפ�צוצ��ה למטה �ספ�קו.
חוץ מתפק�ד�ם לפע�ל� המפלגה, התחלת� לחשוב בא�לו 
תפק�ד�ם אוכל לשבץ את בנ� משפחת�. החלטת� שבת� 
16 תעשה ח�ל בתפק�ד �ועצת השר לענ��נ� ט�קי יבת ה

טוק והקרדש�אנז.
חשת� אכזבה מסו�מת מכך שלא מקובל להג�ע לכנסת 
בבגד� ה�ומ�ום של�, שהם טרנ�נג, שורטס וכפכפ�ם. הפ�כת� 
לח״כ תאלץ אות� ללבוש בגד�ם 
לא נוח�ם, חל�פות וענ�בות. �ש 
בהחלט מצב שהתקנה הראשונה 

ישאנסה להעב�ר ה�א ב�טול הל
בוש המ�ותר הזה, שמ��צר אוו�רה 
לא נע�מה בב�ת הנבחר�ם וגורם 

לתחושה של נ�תוק מהעם. 
התפק�ד �ח��ב אות� לעזוב 

יחלק מע�סוק�� הנוכח��ם. המח
ישבה שאמש�ך להופ�ע עם ת�ס

לם, ובמופע במועדון אפוף עשן 
ואחר� ״פרצופה של המד�נה״ �כר�זו ״ועל הקל�ד�ם - חבר 

הכנסת �א�ר נ�צנ�״ - נראתה ל� חסרת תקד�ם. 
במסגרת התפק�ד החדש א�אלץ גם להתרא��ן תכופות 
לתקשורת. אצטרך להג�ע לצעוק קצת אצל אופ�רה וברקו, 
ולאמץ ללקס�קון של� ב�טו��ם שאנ� לא מורגל בהם, כמו 
״לא �עלה על הדעת״ בכל פעם שמ�שהו במפלגה �ר�בה �צ�ע 
רע�ון המנוגד לעקרונות של� או לא�נטרס�ם של�; ״למען 
עת�ד �לד�נו״, כשאצטרך לתרץ הוצאה של מ�ל�ארד�ם על 
משהו שקשה לראות בו ה�ג�ון לעת�ד הנראה לע�ן, אלא אם 
כן ה�לד�ם שלך הם ט��קונ�ם ואול�גרכ�ם; ״זה הזמן לה�כנס 
מתחת לאלונקה״, בכל פעם שלא �ה�ה ל� זמן וכוח לקבל 

יהחלטות קשות; ״אתם �ור�ם בתוך הנגמ"ש״, כשחבר� המ
פלגה �חשבו אחרת ממנ�, ולמרות שאנ� לא �ושב בנגמ"ש 

יאלא במכונ�ת שרד; או ״זו א�נה השאלה״, בעת רא�ון טל

פונ� עם ע�תונא� מע�ק, ששאל שאלה שא�נה ״א�ך אתה 
מצל�ח לה�ות ח"כ כל כך מדה�ם?״. דמ��נת� את עצמ� הודף 
מרא��ן עקשן במשפט המחץ ״רז�, אתה גם שואל וגם עונה?״

החלטתי גם לה�ות חבר כנסת ד�ג�טל� וחסכונ�. 
במקום להעס�ק עוזר פרלמנטר� וקצ�ן ע�תונות מ�ותר�ם, 
ש�ארגנו ל� את הס�דור�ם הפרט��ם ו�אספו ל� את הבגד�ם 

ימהמכבסה, אה�ה הח״כ הראשון שממנה ל�ועצ�ם פרלמנ
טר��ם את ס�ר� ואלקסה. זה גם �מנע הדלפות מ�ותרות.

חס�נות ה�א בהחלט סטטוס שכ�ף לה�ות בו, ואנ� עוד זוכר 
את הקלף הש�מוש� ״קבל חנ�נה״ במונופול, שאתה שומר 
בצד ושולף כשאתה מתגלגל לב�ת הסוהר. פטור מדו"חות 
תנועה הוא בהחלט �תרון ששווה לאמץ, וגם מכונ�ת על 

יחשבון המד�נה נרא�ת ל� רע�ון חסכונ�. רשמת� לעצמ� לב
דוק למחרת מה שווה המכונ�ת שלנו ב�ד 2. פרא��ר אנ� לא.

האפשרות שאתמנה לשר נרא�ת ל� סב�רה לגמר�. אחר� 
כמעט שנה בל� לצאת מהארץ, אנ� זקוק לקצת אוו�ר צח, 

יולדעת� אנ� בהחלט מתא�ם לתפק�ד שר התפוצות. בכ
וונת� לטוס ברחב� העולם לחפש קה�לות �הוד�ות שנזנחו, 
עם דגש על תפוצת �הוד� מלד�ב מהא��ם המלד�ב��ם, על 
אנוס� ס��של ועל �הוד� הקר�ב��ם, שהונהגו על �ד� רב� 

מא�ר בעל הראסטה.
את תוכנ�ות�� בתחום ק�בוץ הגלו�ות והקוקוס�ם קטע 
חבר� מעבר לקו הטלפון, כששאל מה דעת� על הרע�ון. 

ישאלת� אותו למ� עוד פנו בנושא, והוא ענה שהם חוש
ב�ם לפנות גם ל�ובל המבולבל ולמנ� ממטרה. מ� ש�סכ�ם, 
�שור��ן כמספר 1 במפלגה. רצ�ת� להג�ד לו שאנ� לא חושב 
2 �ש מאי  שהענ��ן מתא�ם ל� כרגע, אבל אז רא�ת� שב�ד
ת��ם א�ש שרוצ�ם לקנות את האוטו. אמרת� לו ש��תן ל� 

ל�לה לחשוב על זה, כ� מחר אה�ה �ותר חכם.
למחרת קמת� ורא�ת� שאנ� אותו טמבל. לקחת� את 
הטלפון וכתבת� לחבר של� הודעה: ״כמנה�ג המפלגה, 
וב�מ�ם כאלה שצר�ך לה�כנס מתחת לאלונקה, לא �עלה 
על הדעת שמנ� ממטרה �ה�ה לפנ�� בש�בוץ. לכן אנ� נאלץ 

לרדת מהענ��ן". √
yairn@israelhayom.co.il

www.israelhayom.co.il :לכל הטורים של יאיר ניצני, היכנסו לכתובת

חשבתי על סיסמה קליטה 
כמו "זה עם הקרחת יביא 

נחת", שיכולה לעבוד טוב. 
אוכל לשים על הפתק שלי 

את האותיות "ברז" וללכת על 
"ניצני - שמים ברז לכנסת"

יאיר ניצני
מרים גבה

השר יוצא לחזק 

את הקשר עם יהודי 

האיים המלדיביים

ח"כ וחלילה
חבר התקיל אותי עם הצעה מעניינת שלא ציפיתי לה, ומאז אני מפנטז איך תיראה הקריירה הפוליטית שלי
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