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העולם האמיתי≈דניאל פרידמן

באין אידאולוגיה
הניצחון הגדול במלחמת ששתַײהימים יצר את
שאלת השטחים שכבשה ישראל. על כך התחרו שתי
ַײאידאולוגיות מרכזיות, המנוגדות זו לזו: האחת — אי
ַײדאולוגיית א”י השלמה — גרסה שיש להחזיק בחל

קים נכבדים מהשטח שנכבש, בין השאר ברצועת עזה
ובכל הגדה המערבית. אידאולוגיה זו נתמכה עלַײידי
ַײאישים מרכזיים במפלגת העבודה ואומצה בהתלה
ַײבות בידי הימין. השנייה — אידאולוגיית שלום עכ

שיו — גרסה כי ניתן להשיג שלום מלא ובטוח עלַײידי
חזרה לגבולות 67' והקמת מדינה פלסטינית.

ַײאידאולוגיית א”י השלמה הביאה את ההתנחלו
יות. אידאולוגיית שלום עכשיו הביאה את הסכם
אוסלו. העובדה שלא הייתה לישראל זה קרוב לַײ40
שנה מדיניות חוץ מוסכמת, וכל צד משך לכיוון
הפוך, היא פרשה הרסנית בפני עצמה. מכל מקום,
ַײבינתיים קרסו שתי האידאולוגיות. זו של א”י השל
ַײמה התמוטטה כאשר מנחם בגין חתם על חוזה הש

לום עם מצרים, שבמסגרתו החזירה ישראל את כל
סיני וחתמה על התחייבות הנוגעת לעם הפלסטיני.

לכך הצטרפה העובדה שרוב הציבור בישראל הבין,
אמנם באיחור, שאין לתפישת א”י השלמה תשובה
ַײלמיליוני הפלסטינים בשטחים המוחזקים, וכי סיפו

חם יהפוך את ישראל למדינה דוַײלאומית.
האידאולוגיה הנגדית קרסה עם הסכמי אוסלו.
הסתבר שההסכמים לא הביאו לוויתור פלסטיני על
ַײדרך הטרור. הדרישה לזכות השיבה אינה יורדת מה

פרק, ובצד הפלסטיני קיימים כוחות רביַײעוצמה
החותרים לחיסול ישראל כמדינת העם היהודי. מי
ַײשלא השתכנע בכך בעקבות הטרור מבין זאת מן הס

תם לאחר ניצחון החמאס.
לישראל נותרה אפוא רק הדרך המעשית, שלפיה
ַײיש לקבוע את ההסדרים הטובים ביותר שניתן לה

שיג במציאות הקשה שנקלענו אליה. אלה ייקבעו
באמצעות החזקת שטחים שאנו זקוקים להם לצורכי
ביטחון, תוך התחשבות במאזן הדמוגרפי ובנתונים
ַײהקיימים במישור הבינלאומי. השיקול היחיד, ”האי

דאולוגיה” היחידה, הוא המעשיַײהפרקטי.
ַײבנסיבות הנוכחיות, עלייתה של קדימה אינה מפ

תיעה. אפשר לכנות זאת ”עליית המרכז”, אך למעשה
ַײמדובר בהכרזה גלויה על נטישת האידאולוגיות היש
ַײנות שכשלו ואימוץ הדרך המעשית, שהיא הדרך שהו

ביל אריאל שרון בפינוי רצועת עזה. זה גם המשותף
לאישים בקדימה, שבאו מימין ומשמאל: אלה גם אלה
ַײנטשו את האידאולוגיות הישנות ובחרו בדרך המע

שיתַײהמציאותית. אנו עדים לניסיונות לאמץ דרך זו
גם עלַײידי הליכוד והמערך, אלא שעדיין רובץ עליהן

עול העולם של אתמול, של האידאולוגיות שקרסו.
ַײאת הפוליטיקה הישראלית מאפיינת תופעה יו

צאת דופן, שלפיה אלה האחראים לשגיאות העבר
הם הקוראים לציבור לבחור בהם כדי שיוכלו לתקן
את שעיוו. לשיטה מוזרה זו היסטוריה ארוכה. משה
דיין, שגרס כי שליטה בשארם אַײשייח' עדיפה על
שלום, היה מאדריכלי הסכם השלום עם מצרים.
שרון, אבי ההתנחלויות, פינה את רצועת עזה. בכל
ַײאחת מהמפלגות הגדולות נמצאים כיום אישים מר

כזיים, שמפלגתם לא תוכל לדבוק בעמדות שלהן
|■|הטיפו בעבר. 

אהוד אולמרט, בראיונות עמו שהתפרסמו בסוף
השבוע, נשאל על מבנה הקואליציה שיקים. הוא
השיב כי אינו פוסל שום מפלגה ציונית ויהודית. עם
ַײהמפלגות הציוניות מנה את מפלגות החרדים, ובנ

שימה אחת אמר כי הוא מוציא מכלל חשבונותיו
הקואליציוניים את המפלגות הערביות. אמירות
ַײאלה ראויות שנתעכב עליהן. ראשית, מפני שהגד

רתה של הציונות, שטבע כבדרך אגב, היא בבחינת
חידוש. אולמרט, כך במשתמע, מזהה את הציונות
עם יהודיות. שנית, מפני שבתוך המעגל הלגיטימי
ששרטט דר מיגוון רחב מאוד של השקפות, אבל לא
ַײעמדות שבהן מחזיקות ”המפלגות הערביות”. הן אי

נן ראויות להשתתף בשלטון לא מחמת עמדותיהן,
אלא מעצם ערביותן. הוכחה לכוונתו היא העובדה,
ַײכי אפילו ערבים התומכים במפלגתו לא הוזמנו להי
ַײכנס בחסותה לבית המחוקקים: ברשימת קדימה לכ
ַײנסת, שנקבעה על ידיו, אין אף מועמד ערבי אחד במ
ַײקום ריאלי. ציפי לבני הסבירה למשתתפי כנס לקי

רוב לבבות שהתכנס בשבוע שעבר, כי הייתה זו
”טעות”, כביכול הוסחה דעתו של מרכיב הרשימה

מקיומם של מיליון אזרחים ערבים בישראל.
ַײמה החידוש הטמון בהגדרתן של מפלגות החר

דים כ”ציוניות”? ”ציונות”, כפי שלימדונו מורינו,
היא תנועה פוליטית הדוגלת בשיבת העם היהודי
ַײלמולדתו ההיסטורית ובהקמת מדינה יהודית חופ

שית ועצמאית. דיוקנה הרצוי של מדינה זו שנוי
במחלוקת בין פלגותיה של התנועה הציונית, אבל
על ההגדרה המנוסחת לעיל אין ערעור. לעומת זאת
ַײמפלגות החרדים, ובעיקר אלו של החרדים האשכנ

זים, רואות בציונות ובמפעלה התמרדות בשלטון
הקב”ה. תפישה זו לא השתנתה מאז ייסודה של
ַײאגו”י בעיר קטוביץ' שבפולין לפני 94 שנים. במה

לך הזמן נוספה על כך הקביעה, כי השואה הייתה
ַײעונש על הכפירה וכי חייה של קהילת האדוקים במ

דינת ישראל אינם שונים מחיי קהילות היהודים בין
הגויים. גם כאן, בארץ, יש לגלות נאמנות לריבון
ַײולקבל מידיו הרבה ככל האפשר, אבל אסור להת
ַײגייס לצבאו ואסור לשאת באחריות למעשיו. זו הסי

בה שהחרדים האשכנזים אינם תובעים משרות שר
אלא רק משרות סגני שרים, במשרדים היכולים
להיטיב עם קהילותיהם. עמדות אלה, המנוגדות
לציונות המסורתית תכלית הניגוד, אינן מפריעות
לאולמרט ”לציין” את החרדים, אולי מפני שהוא
ַײסבור שהציונות אינה אלא תואר המגדיר השתיי
ַײכות אתנית: יהודי הוא ציוני גם אם אינו ציוני, ול
ַײעומת זאת ערבי אינו ציוני גם אם הוא תומך בהש

קפותיהן של מפלגות ציוניות.
מכאן נובעת פסילתן העקרונית של המפלגות
הערביות, בלי שים לב לכך שההבדלים בין זו לזו
ַײעמוקים יותר מאשר ההבדלים שבין ”האיחוד הלאו
ַײמי” למרצ. בבל”ד אפשר לזהות אוריינטציה בדל

נית, אבל לא בחד”ש, שעל מצעה יכול לחתום כל מי
שמאמין בכנות בשוויון אזרחי. מפלגה זו, ששורשיה
במפלגה הקומוניסטית, כבר מזמן אינה מרקסיסטית
ובסוגיות כלכליות וחברתיות קשה להבחין בינה
ַײלבין מפלגת העבודה. הדרתה משותפות בשלטון אי

נה נובעת מסיבות אידאולוגיות, אלא מאינסטינקט
גזעני, או מפחדים שמקורם בהיסטוריה של מפלגה,
אשר לפני ימים רבים קשרה את עצמה עם בריה”מ
הקומוניסטית. ציוני האמון על הגדרתה המסורתית
ַײשל הציונות, אינו יכול לומר כי המרחק בין השקפו

תיה של חד”ש לבין הציונות גדול יותר מן המרחק
ַײשבין הציונות המסורתית לבין השקפותיה של אגו

|■|דת ישראל. 

משלי בחירות≈עמוס כרמל

הוא לא בןַײגוריון
כמו שעון מקולקל שמראה פעמיים ביממה
את השעה הנכונה, גם תשדירי הבחירות מספקים
ַײפה ושם הארות מאלפות על מצבה של הפוליטי
ַײקה הישראלית. למשל, התשדיר של מפלגת הע

בודה שמשווה את עמיר פרץ לדוד בןַײגוריון.
הוא בא מעיירה קטנה, נאמר לנו בפתח התשדיר.
ַײומיד לאחר מכן: הוא לא היה גנרל, האנגלית שלו הי

תה מצחיקה וניסיונו הציבורי הסתכם בעמידה בראש
ַײההסתדרות („ּכּולה בראש ההסתדרות”). לכאורה, סי

מניַײההיכר של פרץ — והנה הפתעה: מדובר בראש
ַײהממשלה הראשון, שניצח על השלבים החשובים בה

קמת המדינה וצבר לא מעט הישגים מרשימים.
אם כך, אנו אמורים לחשוב, גם לפרץ יש כל מה
ַײשנדרש להיות הקברניט הלאומי. ואם כך, מתעו

ררת השאלה, איך קורה שפרץ אינו משיג בינתיים
בסקרים את מחצית(!) המנדטים שניתנו לבןַײגוריון
בַײ1955, בשפל האלקטורלי שלו בראש מפא”י?
התשובה הבלתיַײנמנעת היא שיש בכל זאת הבדל
מסוים בין השניים, שאינו מתמצה בכך שזה נולד

בפלונסק שבפולין וזה נולד בבוז'אד שבמרוקו.
למשל, בןַײגוריון לא היה רק מס' 1 בהסתדרות.
ַײהוא היה מס' 1 בתהליך הבנייה של הגוף הזה בצו
ַײרתו המקורית. הוא הוכיח את כוחו בעיצובה וב
ַײניהולה של ההסתדרות כמערכת משולבת של אי
ַײגוד מקצועי, חברת עובדים, שירותי בריאות, תנו

עה התיישבותית, פעילות תרבותית נרחבת —
ַײמשהו נבדל בכמה סדריַײגודל מההסתדרות ”הח
ַײדשה” המוכרת לנו כיום, ולכן גם מבחן שונה לח

לוטין מזה שהוצג לעמיר פרץ בעשור האחרון.
בןַײגוריון לא התייצב בראש מפא”י בעקבות
ַײמחטף. הוא לא הגיע לעמדה הזאת ממפלגה ”פר
ַײטית” קטנה שהפעילה יכולת ארגונית נאותה בר

גע המתאים. הוא מילא תפקיד מרכזי בהקמת
ַײמפא”י (לאחר שכבר לפני כן הנהיג מפלגה לא קט

נה, ”אחדות העבודה”). הוא הצליח לרכז בתוך
ַײמפא”י תמיכה מאסיבית בבכורתו לפני שיצא לה

תמודדות בתוך ציבור הבוחרים הכללי (ועשה זאת,
ַײדרך אגב, בלי להסתייע ביועצים אסטרטגיים וב
ַײמומחי תדמית). הוא אפילו כתב תוך כדי כך מאמ

רים מנומקים, שלימדו על יכולת אינטלקטואלית.
ַײומה שאולי חשוב מכל בהקשר של תשדיר הב

חירות שהוליד את השורות האלה: בןַײגוריון —
ַײשוב, כעובדה — לא זינק היישר מחדרו בבית הוו
ַײעד הפועל של ההסתדרות אל לשכת ראש הממש
ַײלה. בין לבין הוא היה חבר מן המניין בהנהלה הציו

נית ואח”כ, במשך 13 שנה (מַײ1935 עד 1948),
עמד בראש הגוף הזה, התמודד עם שורה ארוכה
של משימות ומטלות כבדות ורכש מידה רבה של

ניסיון ומיומנות לקראת עמידתו בראש מדינה.
ַײאם תרצו, האיש שידע לזהות את שעת הכושר לה

כרזה על הקמת מדינה יהודית בארץַײישראל ולהיערך
מראש לקראת מלחמת העצמאות ולנווט אותה בצורה
שהרשימה אפילו את יריביו לא תאם את המפרט של
ַײתשדירי ”העבודה”. הוא היה בבירור לא רק יוצא עיי

רה קטנה שאינו גנרל והאנגלית שלו מצחיקה (תיאור
|■|שאינו שיא הדיוק) ועיקר כוחו בניהול שביתות. 

תנו לנוער להצביע
ַײלפני מאה שנה ילדים נחשבו לי

צור ”חצי תבוני” ולא היו להם כלל
זכויות. למרבה המזל, פקחנו עיניים
ַײוהבנו כמה שוטים היינו: היום אך טב

עי שלילדים תהיינה זכויות פרט.
בתחום אחד סירבנו להתקדם:
ַײבעוד שלעולים חדשים, לאנאלפאבי
ַײתים ולפושעים אנו נותנים כמובן מא
ַײליו להצביע, את הנוער שלנו — צעי

רים דעתניים, מגובשים ואכפתיים —
אנחנו ממשיכים לראות כיצורים ”חצי
תבוניים”, שיכולים לבחור לכנסת רק
ב”כאילו”, בבחירות דמה בבתיַײהספר.
גם בכך אנו טועים. עלינו לקבוע
ַײכי כבר בכיתה י”א, בגיל 16, בניַײהנו

ער שלנו מספיק בשלים ונבונים כדי
ליטול חלק בקביעת עתיד המדינה.

כפרַײסבאאריה גל, 

החזירו לנו את המים
זה כמה חודשים שחברת מקורות
מנתקת חדשות לבקרים את זרם המים
ַײליישוב ירכא, המונה כַײ13 אלף תוש
בים, עקב חוב של הרשות המקומית.

גם אם העילה לניתוק מוצדקת או
ַײחוקית, היא לבטח לא מוסרית. מדו

בר בעונש קולקטיבי, אכזרי ומשולל
היגיון.

ירכאאמין א. יוסף,

גניבה: לא פשע ”קל”
ַײ"מניפולטיבי, שקרי, נאלח", כו
ַײתב ירון טןַײברינק (”ידיעות אחרו
ַײנות” 12.3) בביקורת בוטה על תוכ

ניתו של חיים הכט, "הקרב על
הבית", שבה צידד בחוק הקליפורני
המטיל מאסר עולם על מי שנתפס

בגניבה בפעם השלישית.
ַײמניפולטיבי? הפשע שוטף את המ

דינה ללא מעצורים, אלימות היא עניין
של יוםַײיום, איש אינו בטוח לא ברחוב
ַײולא בביתו, בטחוננו, רכושנו, חיינו וכ
ַײבודנו הפכו למרמס, אבל בראש מעיי

ניהם של "ליברלים" מסוימים מצויים
"זכויות" הפושעים היורדים לחיינו.

אני מאמין כי החמרת הענישה תביא
לירידה בהיקף הפשיעה. המשמעות של
עונש קל, ללא קשר לצורך בהרתעה,
ַײהיא השלמה חלקית של החברה עם הפ
ַײשע. עלינו להשתמש בכל כלי דמוקר

טי כדי לשנות את המצב מיסודו.
ירושליםאבנר גיל,

הבהרה
הדברים שפורסמו במדור זה 26.2
בחתימת יואב לביא היו חלק ממכתב
אישי שנשלח לנחום ברנע, ופרסומם
בפומבי היה ללא רשותו של מר לביא.

גם אנחנו בתמונה
איך ייתכן שדווקא כשמציינים
את יום הצרכן הבינלאומי (”ידיעות
ַײאחרונות” 12.3) נעדר פועלו של אי

גוד הצרכנים הבלתי תלוי? ארגון זה
הוא הוותיק ביותר מבין הארגונים
ַײבארץ ונמנה עם מייסדי הארגון הבי

נלאומי ”קונסיומרס אינטרנשיונל”,
שמרכזו בלונדון.

ַײאיגוד הצרכנים אינו נהנה מתק
ַײציבים מוסדיים ואנשיו פועלים למ

עלה מַײ50 שנה בהתנדבות מלאה
בטיפול בתלונות של צרכנים ובמתן
ייעוץ. אנו עומדים לרשות הצרכנים
ַײבטלפון ובפקס וגם בקבלת קהל פע
מיים בשבוע במשרדנו בתלַײאביב.

יו”ר איגוד הצרכנים הבלתי לויחיה מינר, 

מכתבים
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כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות בע”מפפ  

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

לשדר בדרך כלשהי (בכתב, בדפוס או במדיה אחרת) — ובכל אמצעי

אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — חלק כלשהו של העיתון (לרבות

טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה) הן בגרסה

טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה,

ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות אחרונות בע”מ

בןַײציון חזן (מימין), 30, מבתַײים, ומתי שלג, 27, ממושב אמנון, שוטרים ביס”מ. בןַײציון, 3.5 שנים ביחידה, היה קודם נהג אוטובוס והאינתיפאדהעבודות בסיכון. 
דרבנה אותו להגשים חלום ישן. מתי, 5 שנים ביחידה, הגיע משירות בגולני. השתתפו בפינוי עמונה. בןַײציון: ”גם כשקשה צריך להמשיך, בסופו של דבר הכל

מסתדר”. מתי: ”מה שמפחיד אותנו כשמגיעים לזירת פיגוע, זה שיתברר שמדובר בחבר או בבן משפחה”

שאול גולןישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ  

געגועיי לפרס≈אביעד קליינברג 

קולות מאוב
ַײעם בוא האביב ויחד עם הניצנים הנראים בא

רץ, נשמעים בארצנו גם קול התור — וקולות
ַײמאוב. זוג התאומים הסיאמיים של הפוליטיקה הי
ַײשראלית, ביבי וברק, מעלים קולות מן העבר, קו

לות שביקשנו לשכוח.
נתניהו, למשל, מפרסם רשימת לאווים ומזכיר
לנו את ועידת חרטום על שלושת הלאווים שלה.
ַײהוא גם מנהיג קמפיין בחירות שנראה יותר כהתר

פקות נוסטלגית על הימים המאושרים של המאבק
ַײברבין ובפרס מאשר התמודדות עם המציאות הפו
ַײליטית העכשווית. לו רק היה פרס עומד בראש הע
ַײבודה הכל היה נראה אחרת. פרס היה מחלק את ירו

שלים והליכוד היה מנצח. נכון, גם שמאלמרט יחלק
ַײויוותר ויפנה ויסכן את מדינת ישראל וייכנע לט
רור, אבל איפה שמאלמרט ואיפה הדבר האמיתי?

גם קול התור של ברק נשמע באוזנינו. וראה זה
פלא, גם הוא מתגעגע לפרס. באסיפת בחירות
ַײשקיים ברק לאחרונה הכריז שלא מדגישים מס

פיק את ההישגים. מה היו ההישגים אליבא דברק?
הם היו הישגי ממשלתו, כמובן: ”הייתה היציאה
מלבנון; היו ההישגים של בייגה”. במאמץַײמה
מסוגל ברק להיזכר בהישג אחד, שלו. מיד אחר כך
כושל זיכרונו של האנליטיקן והוא מתמסמס אל
תוך ערפילי אובך פוליטיים — ”היו ההישגים של
בייגה”, זאת אומרת, נראה שהיו איַײאילו הישגים,

לא ברור אילו בדיוק, של בייגה.
ואם חשבתם שרק העבר הרחוק מעניין את
ברק, טעיתם. הטעות הגדולה של מפלגת העבודה

הייתה הוויתור הגורלי על שמעון, ”צ'ארלי” (כך
כינתה אותו שרון סטון, שהתנדבה עם רעותיה
ַײלשמש כאחת ”ממלאכיותיו”) פרס. ”היינו צרי

כים, כל בכירי המפלגה, לעשות מצור על ביתו”,
הכריז ברק, ”עד שהיה אומר 'רוצה אני'. לו פרס
היה נשאר, גם אני הייתי נשאר, והיינו מתמודדים

כעת על הנהגת המדינה”.
עכשיו התברר סוף סוף הכל. תחילה צריך היה
לעשות מצור, או אולי מוטב לומר ”כתר” (זו המילה
הנכונה המשמשת את כוחותינו). אם צרים מספיק,
ַײאם מנתקים את אספקת המים והחשמל ומונעים בי

קורי רופא, למשל, הצד השני אומר: ”רוצה אני”. ולו
היה פרס אומר את המילים הקסומות הללו לבכירי
המפלגה המכתרים את ביתו, היה הכל אחרת. לו
ַײשמעון היה נשאר, היה גם אהוד נשאר, ומפלגת הע

בודה הייתה מתמודדת על הנהגת המדינה.
ַײקשה, קשה בלי פרס. מעבר לשימוש האינסטי

נקטיבי במושגים של צבא ואלימות (אינסטינקט
ַײהגורר אפילו גנרל תאב שלום כמו עמי איילון לה

ַײתהדר בבואו לעשות שלום עם הערבים במספר קר
קפות הערבים שבחגורתו), יש לפנינו ביטוי מעניין
לתפיסת עולם שלמה. כזכור, איש לא סילק את
ַײפרס ממפלגת העבודה. הוא הפסיד, כדרכו, בבחי

רות דמוקרטיות שבהן הייתה לו, כתמיד, עדיפות.
וכדרכו, פרס מיהר אל המקום שבו, כך חש, גדולים
סיכוייו למצוא לעצמו כיסא. יש משהו מוזר ברעיון
ַײשגוף פוליטי שהחליט החלטה דמוקרטית לגיטי
ַײמית יתחנן לחסדים ממי שנטש אותו מסיבות פסו

לות ובדרך פסולה. מה משדר צעד כזה? לברק לא
איכפת, שהרי לו רק חזר פרס לעבודה, היה גם הוא
חוזר לעבודה, ואז? אז היו העושר והאושר והניצחון
נחלת המפלגה והאומה. שהרי בסופו של חשבון,
ברק הוא הערובה לניצחון בבחירות, כפי שנוכחנו
לדעת, ולניהול מופלא של ענייני המדינה (גם בזה
הרי נוכחנו). ומה אם ימאן הניצחון לבוא? אז יוכל
ַײברק לחזור לביתו ולעשות לביתו. ועד שישוב לע

שות לביתו? ”למרות המחלוקות הפנימיות”, הבהיר
|■|ברק, ”יש לשלב ידיים”. בהחלט. 

הכל צף
ַײכעשרים אחוז מהציבור, אומרים הסק
ַײרים, מוגדרים נכון לעכשיו קולות צפים. מס
ַײקרים בתקשורת ומסקרי העומק של המפל

גות הגדולות גם עולה, שרוב הציבור הזה
הוא נשים — פי שניים מגברים, לפי אחד
הממצאים — בעיקר ממעמד כלכלי בינוני

ומטה.
ַײמה אפשר ללמוד מן הנתון הזה? אולי שא

חוז המתלבטים האמיתי הוא גבוה בהרבה.
ַײגברים בכלל, וגברים במצב כלכלי טוב במיו

חד, אינם אוהבים לומר על עצמם שהם
”צפים”. הם עשויים לשנות את הצבעתם
ביום אחד, כולנו מכירים אנשים שכבר עשו
את המעבר המחשבתי הזה לפחות פעם אחת
במהלך מערכת הבחירות הנוכחית, אבל
ַײכששואלים אותם, הם יעדיפו לענות בהחל
ַײטיות — גם אם מחר יהיו החלטיים באותה עו

צמה לצד השני. זה לא אומר שאכן הכריעו
סופית מה יהיה בקלפי.

ההנחה הזו, שאולי היא נכונה ואולי לא,
מתחברת לתחושת הבטן שאפשר לשמוע
מפוליטיקאים בשיחות פרטיות. רבים מהם
טוענים שהתמונה שהם מקבלים מן ”השטח”,
אותה חיה מיתולוגית שאיש לא ראה אותה
ממש וכל מי שמתאר אותה משול לעיוור
הממשש פיל, שונה מהותית מזו של הסקרים.
נכון, לרבים מן הדוברים יש אינטרס לגרום
לאנשי תקשורת לחשוב שאכן מצפה מעבר
לפינה הפתעה רבתי. אבל גם כשלא שואלים
ַײאותם על דברים הנוגעים לאינטרסים האי

שיים שלהם, הם מציירים תמונה דומה. ”עוד
ַײתראו, בַײ29 בחודש הכל ייראה אחרת לגמ
ַײרי”, הוא משפט הנאמר בקמפיין הנוכחי בת
ַײכיפות גדולה בהרבה מאשר במערכות בחי

רות קודמות.
ואם כך, מותר להניח ששום דבר לא סגור,
ַײשהכל צף. למה? בוודאי משום שהגורם המס
ַײדר הגדול של הבחירות הנוכחיות, סיבת קיו

מן מלכתחילה — הפופולריות האדירה, חוצת
ַײהגבולות והמפלגות של אריאל שרון — נע

לם מן הזירה. עלייתה של קדימה גם פירקה
נאמנויות וגרמה לרבים להתעמת עם הגורם
הרגשיַײשבטי בהצבעתם ולקרוא לו בשם
אחר. המועמדים המתיימרים לרשת את שרון
אינם נהנים מאותו אמון ציבורי כמעט עיוור

שליווה אותו.
ַײואולי גם מפני נושאיה של מערכת הבחי
ַײרות, המתכנסת בימים אלה אל סופה. הראיו
ַײנות המפורטים של אהוד אולמרט בסוף הש

בוע הציגו חזון חד בהרבה מזה שהציג שרון
איַײפעם ביחס לגבולות העתידיים של מדינת
ישראל. אבל תרשו לי להטיל ספק בשאלה
ַײאם זה באמת מה שמכריע את הצבעתם ורג

שותיהם של אזרחים. ממש כמו האיום בטרור
וההבטחה להיות חזק בהתמודדות איתו, חלק
ַײגדול מן הציבור מתייחס לשאלה הזו בהשל

מה, וסבור שכל ראש ממשלה יגיע בסופו של
דבר לאותן מסקנות — ממש כמו ששרון הגיע
אל ההינתקות חצי שנה לאחר שדחה אותה

על הסף.
ַײאולמרט אמר בראיון, שישראל של כהונ

תו תהיה מדינה שתושביה יהיו גאים לחיות
בה. הקמפיין שלו ושל מתחריו לא צייר לנו
מדינה כזו. הוא לא יצר תקווה אמיתית, לא
שידר שינוי במערכות חיינו, לא הסביר למה
ַײיהיה טוב יותר לחיות פה. הוא לא יצר הז

דהות עם אישים, מפלגות או תוכנית ומצע.
לא היו כאן אנשים כבןַײגוריון, בגין, רבין או
ַײשרון שאפשר היה להישען עליהם, ולא רעיו
ַײנות מעוררי השראה. כשאין הזדהות, אין עו

גן רגשי להיקשר אליו. וכשאין עוגן כזה, לא
פלא שהכל צף.

עפר שלח

פי 3.5 יותר ילדים מגיעים לחדר המיון בגלל היפגעות
מכוויות. בשנים 1999ַײ2003 גורם הפגיעה העיקרי היה

חזיזים (67%), אחריהם זיקוקים (21%), קפצונים (3%),
נפצים (2%) ושאר מזיקין (7%)

מקור: ארגון „בטרם” לבטיחות ילדים
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