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עפר שלח

יש חיה כזאת
במובן אחד, הבחירות לראשות עיריית ירושלים יהיו חילוניות לגמרי
בכל מקום בארץ, פרט לאחד, התושבים בוחרים לראשות הרשות המוניציפלית
מישהו שייטיב, לדעתם, לנהל את ענייניהם. לאף אחד אין ציפיות סמליות מראש
ַײעיריית רעננה או המועצה האזורית בני שמעון; מבחינת אזרחיו, הוא נמדד בתדי

רות הפינוי של הזבל ובאיכותה של מערכת החינוך.
ירושלים היא, לכאורה, סיפור אחר. עובדה, על רעננה או בני שמעון לא כתב
יהודה עמיחי שקשה לעמוד בראשן. ראש עיריית ירושלים נתפס — בגלל העיר,
בגלל המסורת של טדי קולק, בגלל הרבה דברים בתודעה שלנו — כמשהו מעבר
לאיש שייטיב להשתמש בכספי הארנונה. יותר מפעם אחת, מטעמים סמליים וגם

פוליטיים, עלתה ההצעה לעשות אותו לשר לענייני ירושלים.
והנה נס: הבחירות לראשות העירייה בחודש הבא עומדות, במובן הזה, להיות
חילוניות לגמרי. לא עוד קולק, שהעולם כולו ראה בו מזכ”ל האו”ם לענייני עיר
ַײהקודש. לא עוד אהוד אולמרט, שמעמדו הבכיר בליכוד היה אמור להועיל לעניי

ני הבירה, כי ראש עיריית ירושלים צריך להיות משהו שמעבר. שני המועמדים
העיקריים מייצגים, איש בדרכו, סוג של חזרה לנורמליות. לא פלא שיש משקיפים,

רובם לא אנשי הבירה, שמתקשים לעכל כי אלה פני ההתמודדות.
ַײאורי לופוליאנסקי מייצג משהו שהוא משאלתַײלב לחילונים רבים, וסיוט לאח

רים: נכונותו של הציבור החרדי לעמוס על שכמו את האחריות, כיאה לשיעורו
היחסי באוכלוסייה. קואליציית אולמרט ייצגה, בסמל אם לא במעשה, את החשש
החילוני המובהק — ראש העירייה היה חילוני, לחרדים היה כוח קואליציוני רב.
לופוליאנסקי מתמודד על הדבר האמיתי, בלי להתחבא. זה גם אומר שעליו להציג

קבלות של יכולת וכוונות, שיאפשרו לו לחרוג מן המגרש הביתי המובהק שלו.
ניר ברקת רץ, ורץ מהר, כאיש שאין לו אג'נדה אחרת. הוא לא בא לירושלים
לתפקיד רוחב מהמערכת הארצית, ולא בגלל הצורך בג'וב. הוא פשוט חושב שאפשר
לנהל את העיר יותר טוב. להרבה ירושלמים, אומרים הסקרים, זו בשורה נהדרת: הם
גרים בבירת הנצח, אבל כשהם יוצאים מהבית רגליהם עומדות בעיר ענייה, שאיכות
החיים בה רחוקה ממעמדה כסלע קיומנו. מבחינתם, טוב שיש חיה משונה כזאת —

איש שרוצה, וגם מציע איך, לעשות את העיר שלהם מקום טוב יותר לגור בו.
גילוי נאות: אני מכיר את ברקת ומיודד איתו כבר שנים. לכן אני חשוד בהטיה,
אבל גם עד מומחה — לא לאיכותו העתידית כראש עירייה, אלא לטוהר כוונותיו.
בכל מקרה, עצם העובדה שאלה שני המתמודדים העיקריים — חרדי שהחליט לתפוס

אחריות ואישַײעסקים שבא לתת שירות לקהילה — היא בשורה חשובה עד מאוד.

ן בו נ ד  דו

הערכה גסה או ספקולציה פרועה
העננים חלפו ואינם, אין יותר תירוץ לפרנֹויה — אומרים התראפיסטים שלנו.
אלה שעוד לפני שבועות מספר פקפקו אם אפשר בכלל להשיג משהו בכוח מול
הערבים מקישים עכשיו מהניצחון המכריע בעיראק על הסיכוי שלנו מול מדינות
ערב, ומתנבאים על קץ ההיסטוריה האזורית: לא עוד איום ממשי ממזרח, ובקרוב
לא מצפון, הפלשתינים ייאלצו ליישר קו עם מפת הדרכים, הגיע תור הנימוק

הבטחוני להתפוגג. מזכיר משהו? רק בדמיונכם המסּויט, צאו מזה.
ַײאלא שקשה לצאת, במיוחד לפרנואידים ותיקים כמונו. אנחנו נזכרים בתהפו
ַײכות ההיסטוריה — במשטרים שעלו ושקעו, בנשיאים שהתחלפו, בצבאות שהתחז

קו. קשה לנו לשכוח את הנתון הקבוע: איַײההכרה של הסביבה בכל הצדקה שהיא
לקיום מדינה יהודית כאן, רצון עז לראותה נמוגה בדרך זו או אחרת, ותוכניות

למימוש הפרויקט. ואנחנו ממשיכים להיאחז בכוח בפוליסה היחידה, הביטחון.
ַײמה התרופה להתנגדות כזו מצד מטופל עיקש? אולי הצבעה על הסבירות הנמו

כה. הנה דוגמה טרייה, אומרים המטפלים. נערכנו לטילים עיראקיים, ולא נפל
שום טיל. רוב מהומה על לא מאומה. אך אם מנותח יצא בשלום מניתוח שסיכויי
ההצלחה שלו הם 99%, האם זה מלמד שהסיכון של הניתוח היה ממש אפסי? בוודאי
שלא. לחלופין, האם זה מוכיח שלא היה צריך לחשוב על הסכנה? כלל וכלל לא.
הלא סכנה אינה משהו שישנו או איננו. סבירות נמוכה אין פירושה שהאירוע זניח.
יתרַײעלַײכן, בהקשר המדיניַײבטחוני אומדן הסבירות נשען, בין היתר, על סברות
ולא כדאי לראותו כקריאת שעון. ולבסוף, כשדנים בסכנה ראוי להביא בחשבון גם

את מידת הנזק הצפוי אם יקרה הלאַײסביר.
זה נכון שבעתיים לגבי הסכנה המעורפלת הקשורה במלחמה מטיב לא ברור
שעלולה להתרחש איַײפעם בעתיד הלאַײנודע, לאחר שההיסטוריה אולי (ואולי לא)
תהפוך על פניהן את התחזיות של היום לגבי הזירה הבינלאומית, המזרח התיכון
ומקומנו בו. לגבי הסכנה הזו, כל אומדן סבירות הוא הערכה גסה או ספקולציה
פרועה. סיכון מחושב הוא אופציה כשאפשר לחשבו, לא כאשר עצם טיבו עדיין

עטוף בערפלי הזמן שתורו יגיע אולי (ואולי לא) בעוד שנים רבות (או מעטות).

דמן אל פרי י דנ

למה כפוף בית המשפט העליון
בתוכנית „עובדה” ציין לא מכבר אמנון אברמוביץ כי ישיבת שופטי בית המשפט
העליון העוסקת במינויי שופטים היא בסךַײהכל „מקבץ תחושות של שופטים”, ולכן
לא חלים עליה כללי המשפט המינהלי. טיעון זה, שיש לו כנראה מהלכים בבית
ַײהמשפט העליון, נועד להשיב לביקורת על העובדות החמורות שהתבררו ביחס לישי

בת המינויים האחרונה, שבה הושמעו טענות חסרות שחר כלפי פרופ' נילי כהן, ואף
הוצג מכתב תלונה של מדענית שסבלה לכאורה משרירותַײלבה באוניברסיטת ת”א.
ההגינות המינימלית חייבה לבקש תגובה מנילי כהן. אולם בית המשפט העליון
אימץ מוסר כפול ולא החיל על עצמו את הכללים שהוא מחיל על אחרים. בקשתה
של נילי כהן לקבל עותק מהמכתב, שעליו נודע לה לראשונה לאחר הישיבה, לא

נענתה עד היום. ובינתיים, למרבה הפלא, דלף המכתב לעיתונות.
הטענה שכללי המשפט המינהלי לא חלים על ישיבת המינויים בבית המשפט
העליון, שבה מתקבלות הכרעות בהצבעה בעניין המינויים, גורעת מאמינותו של
ַײהמוסד. חבל שבמקום להתנער מדרך זו מנסים להקנות לה בסיס אידיאולוגי ולה
ַײסביר שבית המשפט העליון פטור מלנהוג בהתאם לערכים שהוא מטיף להם ולכ
ַײללי ההגינות הבסיסיים החלים על כל הגופים הציבוריים. גם ביטויי הגנאי החרי

פים כלפי אלה המעזים לבקר את ההליך הפסול אינם מבשרים טובות.
השאלה המתעוררת, החורגת משאלת המינוי של נילי כהן, היא האם שיטת
„מקבץ התחושות” של בית המשפט העליון, שאין לה כל בסיס או אחיזה בחוק,

יכולה להימשך כמו שהיא, ומהן התוצאות שהיא מניבה.

ן ו נה אל אמו

הבשורה הישנה של מימד החדשה
אנרגיה נפלאה מתועלת להכפשת ציבור שלם ולא להצעת פתרונות בלתיַײממוחזרים

ַײקבוצה מרשימה של צעירים ציונים משכילים מפרס
ַײמת בימים אלה עצומה הקוראת ליציאה מן השטחים ולהפ

סקת השליטה על 3 מיליון ערבים. ההבדל בין חבריה ובין
חברי קבוצות ישראליות אחרות העושות בדיוק את אותו
הדבר הוא היותם אנשים דתיים. זאת כנראה גם הסיבה
ַײהמרכזית לתחושת הערך העצמי שלהם, ולעניין הרב שמ

גלה בהם התקשורת: „למרות” שהם דתיים, הם „בכל זאת”
בעלי תודעה מוסרית; „אףַײעלַײפי” שהם שומריַײמצוות,
הם „מרהיבים עוז” להתנגד להתעללות בפלשתינים;
ַײו„בניגוד” למקובל אצל יהודים מאמינים בני זמננו, „נפק

חו עיניהם” להבין שעיסוק בדמותו של העם היהודי חשוב
יותר מעיכוב קשישות ערביות במחסומי דרכים.

ַײאין ספק שלא טוב לישראל לשלוט על 3 מיליון ער
ַײבים, אבל גם חותמי העצומה שמעו בוודאי שנכשל הני
ַײסיון של הסכם אוסלו למסור את השליטה לידי רשות פל

שתינית עצמאית. אין ספק שרע מאוד לעכב אוכלוסייה
שלמה במחסומים, אבל גם גיבורינו יודעים בוודאי שאין
לצה”ל — בלי קשר להתנחלויות — שיטה אחרת לאתר

בתוך האוכלוסייה הזאת את המחבל המתאבד הבא.
ַײזכותו המלאה של כל אדם להתייחס אל ליבה הגיאוג

רפי וההיסטורי של ארץַײישראל כאל „שטחים” שמוטב
לעם ישראל להיפטר מהם. זכותו המלאה לנסות לשכנע
את עצמו ואת זולתו כי נסיגה לגבולות 67' והקמת מדינת
טרור פלשתינית יעניקו לחברה הישראלית שקט, שבו
ַײתוכל להתפנות לדיון מיושבַײדעת ב„בעיות הקיום היסו

דיות” שלה. אבל מה לכל זה ולסימביוזה המדומה בין
ַײדתיות לאכזריות? מה לגילוי המרעיש שהימשכות הסכ

סוך הישראליַײפלשתיני גורמת לשני הצדדים סבל,
ולהאשמת מנהיגי הציונות הדתית בפשעי מלחמה? 

גורמים בשמאל הקיצוני עמלים כבר עשרות שנים על
יצירת תדמית דמֹונית למתנחלים בשל היותם מתנחלים,
ובעיקר כאשר מדובר במתנחלים דתיים. למרבה הצער
ַײאכן משתחלים מדי פעם לתוך רבע מיליון היהודים תוש

בי יש"ע גם טיפוסים אלימים או סתם פרובוקטורים — ויש
המשתמשים בכך כדי להוכיח ש„המתנחלים”, ובעיקר
הדתיים שבהם, בעלי הזקנים והכיפות והברק המשיחי
ַײבעיניים ועיגולי הזיעה בבתיַײהשחי, הם ציבור אלים ופו
ַײרעַײחוק. בהחלט אפשר שמנהיגים ציונים דתיים אינם עו
ַײשים די, בדרךַײכלל, להוקיע תופעות אנטיַײמוסריות ולה

בהיר שאנטיַײמוסרי פירושו אנטיַײדתי. אבל האם עד כדי
כך הצליח היריב האידיאולוגי בתהליך הדמוניזציה, שגם
צעירים דתיים כבר מאמינים שהמתנחלים הם אכן עדת

מתפרעים והאדמה יקרה בעיניהם מחיי אדם? 
ַײהיווסדה של מימד החדשה אינו מאיים על מפעל ההתיי

שבות היהודית בלב הארץ, ולּו רק מפני שיש הרבה יותר
צעירים — דתיים ודתיים פחות, מוסריים ומוסריים יותר —
שעוקפים את דור ההורים של גוש אמונים מימין ונחושים
יותר מאיַײפעם להיאחז בארץ וליישבה. ועם זאת, חבל שבין
121 חותמי העצומה רק 4 מתגוררים בעיירותַײפיתוח —
לעומת רבים מאוד מבני הציונות הדתית המתנחלת. וחבל
ַײמאוד שהחותמים מפנים את האנרגיה הנפלאה שלהם למא

בק נגד פוליטיקאים ורבנים ולהכפשת ציבור שלם, במקום
ַײלהפנותה להצעת פתרונות אמיתיים, בלתיַײממוחזרים, לב

עיות האמיתיות שמציקות להם בצדק.

נהרט ה רי י טנ

כשלונה הוודאי של מפת הדרכים
חזונם של שליטי אמריקה הוא מלחמה מתמדת וישראל הנוכחית היא נכס בחזון הזה

מדי מספר חודשים נשלפת „תוכנית שלום” ממגירות
הבית הלבן, ומעסיקה את התודעה הציבורית למספר שבועות.
למרות שלריטואל הזה יש תבנית קבועה וסוף ידוע מראש,

מעניין שרבים מתפתים עדיין להאמין שהפעם זה שונה.
ַײהיעד המוצהר של מפת הדרכים „הוא הסדר סופי ומ
ַײקיף של הסכסוך הישראליַײפלשתיני עד 2005”. כדי לב

דוק אם מוצע משהו קונקרטי בכיוון זה, יש לומר בבירור
על מה הסכסוך. מן השיח הישראלי נראה שהוא נסב על
זכות השיבה: הפלשתינים מנסים לערער על קיומה של
ישראל בדרישה לאפשר לפליטיהם לשוב לתחומה, והם
ַײמקווים להשיג זאת בטרור. דומה שכבר נשכח כי זהו סכ
ַײסוך פשוט וקלאסי על קרקע ומשאבים (מים). גם מפת הד
רכים ניכרת בהיעדר מוחלט של כל מימד טריטוריאלי. 
ַײהדרישות מהפלשתינים ברורות: להקים ממשלה שתו
ַײגדר על ידי ארה"ב כדמוקרטית, לגבש שלושה מנגנוני בי

טחון שיוגדרו על ידי ישראל כאמינים ולחסל את הטרור.
כשימומשו דרישות אלה, אמור להתחיל שלב שלישי, שבו
יסתיים הכיבוש באורחַײפלא. אך המסמך אינו יוצק שום
תוכן בשלב הזה. לרוב הישראלים ברור שאין דרך לסיים
את הסכסוך ללא יציאה מהשטחים והורדת התנחלויות. אך
ַײלמילים הבסיסיות האלה אין כל זכר במסמך, הדן רק בהק

פאת התנחלויות והורדת מאחזים, בשלב הראשון.
ַײלשלב הראשון יש יותר תוכן, כיוון שהוא חוזר על תו

כנית טנט. בשלב זה ישראל נדרשת גם „לסגת מאזורים
פלשתינים המוחזקים עלַײידה מאז 28 בספטמבר 2000”.
ַײאין ספק שביצוע דרישה זו עשוי לתרום משמעותית לכי
ַײנון רגיעה, ולּו זמנית. אילו האמנתי שנציגי אירופה בקוו

רטט יוכלו להביא לכך, הייתי מקדמת את מפת הדרכים
בברכה. אך אין כל בסיס לאמונה כזאת. תכנית טנט עלתה
לבמה כבר פעמים רבות. הסיבוב האחרון היה במה שנראה
כיוזמה אמריקנית להפסקתַײאש במארס 2002 (שלשמה
ַײנשלחו זיני וצ'ייני לאזור). כבר אז הבהיר שרון שאינו מו
ַײכן לדרישה זו, אלא רק להקלות לאוכלוסייה, מה שלא הפ
ַײריע לארה"ב לסמן את הצד הפלשתיני כמסרב לתנאי הפ

סקת האש. עם סיומה של יוזמה זו יצאה ישראל למסע
ההרס המכונה „חומת מגן”, בברכת ארה”ב.

את מפת הדרכים קידמה ישראל ב"הצעות תיקונים".
היא הבהירה שאין להסתפק בהפסקת הטרור, אלא יש
ַײלראות בשטח מלחמת אזרחים של ממש בין מנגנוני הבי
ַײטחון החדשים לארגוני הסירוב, ובכל מקרה ההכרזה הפל

שתינית על סוף הסכסוך והוויתור על זכות השיבה הם
תנאי מוקדם לכל תהליך, ולא חלק מסופו. גם הפעם אין
ַײבזה כדי לערער את עמדת ארה"ב שישראל היא הצד שו

חר השלום, ובטחונו הוא המפתח לביטחון העולם, כדברי
קונדוליסה רייס. בארה”ב שולטים כיום „ניצים” שחזונם
הוא מלחמה מתמדת. ישראל, שמנהיגיה ששים תמיד אלי
ַײקרב, היא נכס בחזון הזה. לכן אין כל בסיס לאמונה שא

רה”ב תכפה על ישראל כל ויתור שהוא.
בַײ13.3.02, ערב ביקור השלום של זיני בסיבוב הקודם,
קידם צה”ל את פניו במתקפה על מחנה ג'באליה בעזה,
שבה נהרגו 24 פלשתינים. את פניו של פאוול הוא קידם
במעצר ובגירוש פעילי שלום בינלאומיים. אף רמז מחאה
מפאוול. בפאקס אמריקנה אין מקום לפעילי שלום. את

השלום יעשו הטנקים.

מילא האמריקנים,
אבל אנחנו?

ש"ח�בלבד!
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Æ∞¥≠∏±∞≤≥∑≥†∫ÏË†¥†ÌÈÈÁÓ≠È‡Ù‰†˙Â·¯˙Ï†ÊÎ¯Ó†≠¢‰ÊÂ‡Ù¢†ÍÂ˙·†‰ÙÈÁ†Æ∞≥≠µ∞±∂∂∂∂†∫ÏË†®¯·Ú˘Ï†Ï„‚Ó†ÚÂÏÂ˜©†¥µ†ÔÓˆÈÂ†ÔÂÏÂÁ
„ÂÓˆ©†Ï‡¯˘È†‰˜È¯Ù‡†˙È·†„Â‰È†Æ∞≤≠µ∂∂∑µ≤π†∫ÏË†ÊÈ¯Ù†¯ÎÈÎ†∂≤†ß‚¯Âß‚†‚È˜†ÌÈÏ˘Â¯È†Æ∞∂≠∂∑±∑∞∑≥†∫ÏË†≥¥†ÏÈÏ‚‰†‰È¯·Ë
Æ∞¥≠π∏∏≥π¥¥†∫ÏË†¯ÈÚ‰†¯ÎÎ†ÔÂÈ˜†Ï‡ÈÓ¯Î†Æ∞π≠∑∂∑¥∞¥≤†∫ÏË†≥∑†„ÏÈ˘ËÂ¯†‡·Ò†¯ÙÎ†∞≥≠∂≥≤∞±µ¥†∫ÏË†ÌÈÂÈ·Ò†¨®‰ÈÂ‡†ÔÂÏÓÏ
‰ÏÂÙÚ†Æ∞∑≠ππ∑±∂µ∑†∫ÏË†¨„¯Ú†ÔÂÈ˜†„¯Ú†Æ∞π≠∏∏¥µ¥¥≤†∫ÏË†®¯˘‚·©†¨ÔÂ¯˘‰†ÔÂÈ˜†‰È˙†Æ∞¥≠ππ≤∞∑≤±†∫ÏË†∑µ†Ïˆ¯‰†‰È¯‰
Æ∞∂≠∂πµ±∂π∑†∫ÏË†±∞¥†ÈÁ†Ï˙†‰ÂÓ˘†˙È¯˜†Æ∞≥≠π∞¥∏µµ≤†∫ÏË†≤∂†˙Â¯„˙Ò‰‰†‰Â˜˙†Á˙Ù†Æ∞∂≠∂¥∞≥≤∂µ†∫ÏË†ÌÈ˜ÓÚ‰†ÔÂÈ˜
∞≥≠πµ≤≥∞∏µ†±µ†Ï‡¯˘È†˙˘¯ÂÓ†¢¯‡·‰¢†ÔÂÈ˜†·¯ÚÓ†ˆ¢Ï˘‡¯†Æ∞≥≠π∂∑±µ≤∞†∫ÏË†±∂†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†¨¯ÈÚ‰†·Ï†ÔÂÈ˜†ˆ¢Ï˘‡¯
˙ÂÚ¯†·Ï†¨È¯ÁÒÓ†ÊÎ¯Ó†˙ÂÚ¯†Æ∞≥≠µ¥∞≤±∏∏†∫ÏË†≤∏†ÔÈ˜˘ÈÒÂ‡†ÔÂ¯˘‰†˙Ó¯†Æ∞∏≠π¥π≥¥≥∑†∫ÏË†‰Á˙‰†ÒÏÙÓ†¨„‚‡†ÔÂÈ˜†˙Â·ÂÁ¯
Æ∞≥≠π∑π≥≥∂∂† ∫ÏË†®‰ÈÓÏˆ·© † È¯ÁÒÓ†ÊÎ¯Ó†Ì‰˘†Æ∞π≠∑¥±π∞∏≥† ∫ÏË†±∞†·ÂÎÂ¯Â·†‰Ú¯†Æ∞∏≠π≤∂¥≤∑≤† ∫ÏË

ÔÏ
Â‚

בוא�נדבר�על�זה
פעם�שניה

Æ∞≥≠∂¥≥∏∞∑¥†∫ÏË†≥∏†¯Â‚‡Ë≠ÌÈ·È·‡†‰ÂÂ†·È·‡†Ï˙
Æ∞≥≠µ≤≤π≥∑∞† ∫ÏË†±≤∞†‰„Â‰È† Ô·†·È·‡†Ï˙

www.anaq.co.il ≠‰Â†Â‡„ÈÂ‰†˙ÂÈ¯ÙÒ†˙˘¯Ï‡¯˘È·†‰ÏÂ„‚‰


