
אז אחרי כמעט 3 שנים קמה ממשלה חדשה
בישראל ונפתלי בנט קיבל המושכות של
ראשות הממשלה עם 6 מנדטים בלבד. נאומו
הראשון של נתניהו כיושב ראש האופוזיציה
אחרי 12 שנות כהונה כראש ממשלה, היה
נוקב וקשה, ובין היתר הכיל את המוטיבים
הידועים של הגרעין האיראני והסכסוך
הפלסטיני. למרות המילים הקשות,
הממשלה החדשה הושבעה וברכות הגיעו
מכל העולם. השיחה מביידן לבנט הגיעה
מהר במיוחד, לעומת השיחה לנתניהו

שבוששה לבוא במשך זמן רב. 
 

ביידן כבר הודיע לבנט שהוא מצפה ממנו לא
להתנגד למדיניות ארה"ב בכל מה שקשור
לנושא האיראני, לא להרחיב התנחלויות
וגם לעבוד אתו בנושא הפלסטיני. בינתיים
לחמאס, שנהנה מתמיכה פלסטינית גבוהה
במיוחד לאחרונה, תוכניות משלו. השבוע,
כשברקע מצעד הדגלים בירושלים, שבו
להתעופף להם גם הבלונים המתפוצצים
לכיוון יישובי הדרום. זאת הייתה התקיפה
הראשונה מאז מבצע שומר החומות (כלומר,
מעט מאוד זמן לאחריו), מה שהכריח את
הממשלה החדשה להיכנס לעניינים מהר
במיוחד. בנט בתגובה הורה לפגוע במטרות

בעזה והצהיר שכל פגיעה תזכה לתגובה.  
 

אבל אלו לא הצרות הכי גדולות של בנט.
מעבר לתסיסה הציבורית לאור הקמת
הממשלה בניגוד להבטחות שנתן לבוחריו.
המלחמה האמיתית של בנט היא בכלל נגד
הדוגמנית הבינלאומית, בלה חדיד, שטרחה
להביע את חוסר שביעות רצונה מראש
הממשלה החדש. חדיד שכבר עשתה לישראל
לא מעט צרות בסבב האחרון, טענה בחשבון
האינסטגרם שלה שבנט בעצם לא יותר טוב
מקודמו בנימין נתניהו, והוסיפה שבחירתו

היא פשוט עצובה. 
 
 

מי שלא מודאגת ואף נראית דיי מרוצה, היא
התובעת בנסודה מבית המשפט הבינלאומי
בהאג שטענה השבוע שבית המשפט ממש
מרגיש את חידוש הקשרים עם הממשל של

ביידן, לאחר קיפאון בתקופתו של טראמפ. 
 

בינתיים באיראן, יש כמה התפתחויות
חשובות. הסכם הגרעין מתקדם בעצלתיים
למורת רוחו של שר החוץ החדש יאיר לפיד
ושל ראש הממשלה בנט, הסיבה לכך היא
ככל הנראה הבחירות הקרבות לנשיאות
ברפובליקה האיסלמית. המועמד המוביל,
הוא ברנש לא נחמד במיוחד שאחראי על
הוצאות להורג של אלפי אנשים, שמו
איבראהים ראיסי, ונכון לעכשיו הוא מוביל
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בעוד ישראל חצויה בין אלו שיצאו לחגוג
בכיכר רבין עם השבעת הממשלה החדשה
לבין אלו שטוענים ברשתות החברתיות
שהממשלה הזאת לא מייצגת את העם,
השרים החדשים תפסו את מקומם במשרדם
החדש. ח"כ נחמן שי שהחליף את שרת
התפוצות עומר ינקלביץ' אמר בטקס החלפת
השרים: " כמי שמחוייב לשוויון, בכל מקום
ובכל עת, בכוונתי לפעול כך גם בין הזרמים
והקהילות. האוהל שלנו גדול ויכול, וצריך
להכיל את כולם. רבים בישראל אינם מבינים
כמה הגשר הזה, היהודי, הינו נכס אסטרטגי
למדינת ישראל.". אלו מילים חשובות משר
תפוצות בישראל שמצביעות על שינוי
פרדיגמטי (ראו מסמך ראות) שבמסגרתו
הנושא של הקשר עם יהדות התפוצות מוגדר,
ובתקווה אף יטופל בעתיד, כנושא של

ביטחון לאומי. 
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