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שולה שרון
ואריק אלוני

יוסי מזמן  לא  אותי  שאל  לב",  "שמת 
של  "שבהספדים  והמותג,  האיש  שריד, 
?" ב�ע םהזמן האחרון — כל המתים דומי
הקרוב  בר  ה� אל  חזרתי  זו  רה  ה� קבות 
מילים  אותן  הוא:  כך  שאכן  לגלות  כדי 
גבוהות, אותן הגדרות מ�ולמות אחרים, 

עאותן הב�ות דרמטיות של כאב וצ�ר. אריק שרון הפך דו
ואריק איינשטיין לספי ריבלין. אילו  מה לשולה אלוני, 
וד בחייהם את שבחיהם כ"נפילים" מפי  שמ�ו המתים �
מספידיהם, אולי היו �וצמים �יניים בשלווה גדולה יותר?

המתים לא יד�ו שהם כאלה.
בינינו, היום  חי  היה  אילו  למשל,  איינשטיין,  אריק 
ולא  "נפיל",  להיות  ואופן,  פנים  בשום  מסכים,  היה  לא 
הגי� מהם  אחד  כל  ולהפך.   – ריבלין  לספי  להידמות 
להישגיו בחיים בזכות �צמו, אבל דומה שלא היו מ�זים 

לומר �ל �צמם מה שאמרו �ליהם אחרי מותם.
אותם דברים אמורים בשולה אלוני, שתרומתה ל�יצוב 
הדמוקרטיה הישראלית ראויה להוקרה רבה ולכבוד רב, 

עוגם במותה אינה זקוקה לתיאורים אלוהיים ולמילים נשג
בות. אילו יכלה, קרוב לוודאי שהייתה ראשונה להתקומם

ות  הצבי� יקר  וב� אודותיה,  שנאמרו  המילים  מפלי  ל  �
שנדפה מהם.

עואריק שרון, שכיכב בחיינו כמ�ט שישה �שורים והש
פי�, לטוב ולר�, �ל חיי רבים מאיתנו? בדמיוני אני יכול 

עלשמו� את פרצי הלגלוג היוצאים מפיו �ל אשדות המי
אותו  הרודפים  מפי  אודותיו  שנשפכו  המצוחצחות  לים 

והנרדפים �ל ידו במשך �שרות שנים.
ההספדים, כמו שאמר שריד, דומים, במילים הגבוהות, 

עאך ב�יקר במה שאין בהם: האמת. מדובר באנשים שבמ
שך שנים ו�ד לפטירתם היו כספר פתוח מול �ינינו. חיינו

נאמר  אמנם  פרטים.  בפרטי  אותם  נו  יד� ואיתם.  אותם 
במקורות "אחרי מות, קדושים אמור", אבל בקהל יד�ו 

לה�ריך את האנשים כ�רכם.
את  וחושפות  האמת  את  מחמיצות  הגבוהות  המילים 
שממהרים  אנשים  יש  אולי,  לכן,  שבאמירתן.  ות  הצבי�

עלחשוף תוך זמן קצר אחרי פטירה קט�ים מהאמת. �וב
דה: חלפו רק ימים אחדים מהלווייתו של אריק איינשטיין,
עוכבר סיפרו לנו �ל חסרונותיו ו�ל שיגיונותיו, �ל תח

נות הרדיו ששכחו את שיריו. האמת צפה �וד בטרם נבלו 
הפרחים �ל קברו.

ה מאום מדמותו של  ם זאת, חשיפת האמת לא גר� ו�
עהאיש. אותם דברים אמורים, ללא ספק וביתר שאת, בא
ריק שרון, שמספר מבקריו רב, אולי, כמספר מ�ריציו, וגם

בשולה אלוני. יאמרו: הצבי�ות �ם מותם של אנשים היא 
חלק מחיינו. אולי לא �וד? למה לזייף?

יחסית: הנפ אולי חדשה  נוספת,  ה  עשמתי לב לתופ�
טרים האחרונים זימנו לנו סיבה למסיבת אבל המונית, 
כמ�ט חג לאומי. אמצ�י התקשורת השונים בוכים, ואיתם

בוכה כל המדינה, כל השאר "מת" ליומייםעשלושה. למה 
ב�צם?

ט רק מנהיגים פוליטיים ואמנים לכ עמדו� זוכים כמ�
בוד כה רב ולתקשורת בוכייה? התשובה המהוססת שלי 
היא שאולי זה קתרזיס של �ם במצוקה. ואולי אני טו�ה 
ואלה ג�גו�ים לאנשים שהיו "כ�רבות הבוכיות", כמילות

השיר של נתן יונתן? או אולי האופנה של דור הפייסבוק 
והטוויטר, שהופכת את כולנו לשותפים מלאים בפרטים 
הכי קטנים והכי אינטימיים בחייהם, ולכן גם במותם, של 

מנהיגים ואמנים?
עואולי זה לא זה ולא זה ולא זה? אולי אלה באמת הצ
�ר וה�צב, שחבויים בכל אחד מאיתנו ומתפרצים מתוכנו
�ם מותו של כל מנהיג ואמן, כי אנו מניחים שאין למתים
תחליף, וגם אין לנו נחמה באמירה הנדושה: "בתי הקברות

מלאים באנשים שלא היה להם תחליף"? √

לשפה הממשלה  ראש  "כנס  נפתח  שלשום 
והספורט"  התרבות  משרד  בשיתוף  ה�ברית 
רבים, דברים  הזה  בכנס  יש  לציון.  בראשוןע
עאבל הדבר החשוב ביותר בו, מבחינה תרבו

תית, הוא מה שאין בו, וב�צם מי שאין בו.
שר החינוך לש�בר ויו"ר מרצ לש�בר, יוסי

ל ידי פטרונית הכנס, שרת התרבות והספורט  שריד, נפסל �
עלימור לבנת. הפסילה הזאת התקבלה ברוח טובה �ל ידי הליב

רלים הישראלים. חלק ממשתתפי הפאנל, שבו אמור היה שריד 
ברים לא  , ביטלו את השתתפותם, אבל הליברלים ה� להופי�

עהזד�ז�ו ולא מחו, כפי שמחו למשל �ל ההחלטה להפוך את הפ
רס שאקו"ם החליטה לה�ניק לכהניסט אריאל זילבר מפרס �ל 

מפ�ל חיים לפרס �ל תרומה לזמר ה�ברי.
הו, כמה ס�רו אז הרוחות. כמה ז�זו� הוב� מהגבלת חופש 

עהדיבור, כמה קיתונות של חרפות וגידופים, מיופייפים יותר ופ
חות, הוטחו באחינ�ם ניני �ל שההינה לוותר �ל הכבוד לזכות 

עבפרס יחד �ם שונא �רבים, הומוסקסואלים, שמאלנים וקיבו
צניקים. כמה חרפות הוטחו בדליה רבין �ל שמחתה �ל ה�נקת
עהפרס למי שתומך ברוצח אביה. איפה הליברליזם? איפה הפתי

חות? תהו אבירי החופש במר ליבם הליברלי.
המתבונן מן הצד לא יכול היה שלא להשתאות: תומך נלהב 

עבר�יונות ובתנו�ה שהוגדרה �ל ידי בית המשפט ה�ליון כגז
�נות אסור להחרים, אבל פוליטיקאי שפ�ל במסגרת החוק, היה
עחבר בוו�דת החוץ והביטחון וכיהן כשר החינוך של מדינת יש

ראל מותר. מוזר.
עבמדינת ישראל יש לגיטימציה הולכת וגדלה לר�יונות גז

ולמהגרי  רבים  ל� רק  נוג�ת  אינה  הזאת  הלגיטימציה  ניים.  �
ע�בודה )אם כי הגז�נות כלפיהם נתפסת אצלנו ככשרה למהד

רין(, אלא גם לאנשים ב�לי מוגבלויות, למשל.
60% מאיתנו חושבים שאין להרשות להם להוליד ילדים, 20%

עלא מוכנים לחיות לצד שכן ב�ל מוגבלות. משנה לשנה הנתו
ים יותר. רבים מאיתנו לא ממש מתים �ל מי  נים נ�שים גרו�

עששונה מהסטנדרט הישראלי. אנשי שמאל הם לא חלק מן הס
טנדרט הישראלי. שישתקו. כהניסטים שובבים הם משלנו. תנו 

להם לדבר. 
עמה שמפתי� אינו הפסילה של שריד וה�נקת הפרס לזי

�ל  הליברלים  שתיקת  ות  מפתי� צפוי.  די  דווקא  זה  לבר. 
זיל ל הביקורת כלפי  ומחאתם הקולנית � עהשתקת שריד 

בר. ייתכן שמה שמסביר את התופ�ה הוא ה�ובדה שרבים 
מהליברלים הישראלים הפנימו )ולמ�שה סיי�ו ליצור( את 
הפנימו את  הם  ובאבותיהם מדכאים.  בהם  הרואה  הנרטיב 

עהתפיסה שר�יונות הליברליזם שלהם היו ו�ודם כלים לה
שתקת הנדכאים.

יונות החופש,  אחוזי רגשי אשמה, הם להוטים להוכיח שר�
שבהם הם מאמינים לכאורה, לא נו�דו לשרת את האינטרסים 
שלהם. אדרבה, הסיבה שהמחנה "האחר" אמור לאמץ אותם היא
עשהם יכולים לשרת אותו. המחנה האנטיעליברלי, יש לציין, מא

מץ בהתלהבות את הליברליזם החדש: אתם צריכים להגן �ל 
זכותנו לחרף ולגדף – שהרי זאת תפיסת �ולמכם – ואילו אנחנו
עיכולים להחרים אתכם ולסתום את פיותיכם בשם תפיסת �ו

למנו. תפיסת ההשתקה שלנו )אפשר לקרוא לה בקיצור: "בוגד! 
עבוגד!"( ראויה לכבוד מכם בשם הפלורליזם שאתם )ולא אנח

נו( מאמינים בו.
הסתבכתם? ברוכים הבאים למציאות הישראלית. במציאות 
בישראל  בר  לש� שר  שפסלה  והספורט  התרבות  שרת  הזאת 

ל לשון ופוליטיקה )פאנל שבו היו אמו עמלהשתתף בפאנל �
רות להישמ� ד�ות שונות(, ממהרת ללחוץ את יד ידידתם של 
מיכאל בן ארי וברוך מרזל, ספיר סבח, בזכות מלחמתה למ�ן 
החופש. כי זאת גרסת לימור לבנת לליברליזם: אנחנו נאבקים 

�ל החופש לסתום לכם את הפה. כפיים. √

אביעד קליינברג • הליברלים החדשים

 החופש לסתום לכם את הפה

רבים מאיתנו לא ממש מתים על מי ששונה
מהסטנדרט הישראלי. אנשי שמאל הם לא חלק מן 
הסטנדרט הישראלי. שישתקו. כהניסטים שובבים

הם משלנו. תנו להם לדבר
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דניאל פרידמן • חוק הגיוס

תמריץ לנושאים בנטל
נניח שקבוצת נערים יוצאת לטיול, ואת הציוד 
הדרוש נושאים רק מחציתם. דרך אחת להשיג 
שוויון היא כפייה על אלה שאינם נושאים בנטל
קלשאת על גבם שקי חול שאין בהם שום תוע
לת. אפשר שיהיו כאלה שפתרון זה ייראה להם:
אם האחד נושא בנטל, מן הראוי שאחרים יישאו
בו, גם אם הדבר חסר תועלת לחלוטין. אני מקווה שדעתם של רוב

הקוראים שונה.
קהדרך הפשוטה והנכונה לשוויון היא העברת חלק מהמטען מא

לה שנושאים בו לאלה שאינם עושים זאת. במקרה כזה השוויון 
קתועלתו בצידו והוא משרת מטרה ראויה. נניח כעת שמסיבה כל

שהי הדבר איננו מעשי. עדיין ניתן להתמודד עם הבעיה, למשל 
קבאמצעות מתן פרס לאלה הנושאים בנטל. ואז עלול להתברר שא

לה שעד עכשיו התחמקו מהעול מוכנים לפתע לשאת בו.
נעבור לחוק השוויון בגיוס הנדון בכנסת. דומני שברור לכולם 
שסיסמאות יהיו, אבל שוויון לא יהיה. אם כך, הדרך הפשוטה היא

קיצור שירות החובה בצירוף תשלום מתאים לחיילים המשרתים, 
קושהתשלום יהיה גבוה יותר ככל שהשירות יהיה קשה ומשמעו

תי יותר.
השירות יהיה עדיין חובה, אך הרצון לשרת יגבר. מצבם של 
חיילים משכבות דלות הכנסה ישתפר, ולא פחות חשוב – התשלום
"יקזז" חלק מהאפליה בין המשרתים לאלה שאינם משרתים. סביר

גם להניח שגיוסם של החרדים ייעשה לפתע הרבה פחות מסובך. 
למרבה הצער, דווקא על הנושא הזה החוק לשוויון בנטל פוסח.

קבמקום זה אנו מוצאים את הרעיון המוזר להגדיל את משך השי
רות לבנות לתקופה של 28 חודשים. זה בדיוק הרעיון של סחיבת 

קשקי חול והכבדה מיותרת של הנטל בשם השוויון. אם הבנים מש
רתים יותר מדי, הבה נטיל זאת גם על הבנות. להכבדה מיותרת זו
יהיו שתי תוצאות: האחת, גידול האפליה בין בנות משרתות לאלה

שאינן משרתות, ויש כידוע רבות כאלה. התוצאה השנייה תהיה 
שאחוז הבנות המשרתות יפחת, שכן תגדל המוטיבציה של בנות 

להתחמק מהשירות בכלל.
כידוע, שירות חובה כמוהו כמס. ככל שהוא ארוך וכבד יותר, 

כך גדל הרצון להימנע ממנו. נטען אמנם שבזכות הארכת השירות
יאפשר הצבא לבנות תפקידים משמעותיים יותר. אפילו אם כך 
יקרה — ואני מטיל בכך ספק רב — רק בנות מעטות ייהנו מכך. אין

היגיון לכפות שירות מיותר על אלפי בנות בנימוק שהדבר עשוי 
להביא תועלת לחלק קטן מהן. יש דרכים אחרות לכפות על הצבא

להציע לבנות שירות משמעותי יותר.
באשר לשירות החרדים, ראוי שמנסחי החוק יקבעו שבמקביל 
לגיוסם יופחת השירות של השאר. הפחתת שירות החובה לבנים 
מק36 חודשים לק32 היא מעט מדי ומאוחר מדי. במובן זה הצעת 
התחליף לשירות אזרחי של החרדים היא חסרת תועלת לחלוטין. 
היא איננה מקילה על שירות החובה של השאר ותעלה הון עתק, 

קשניתן להשקיע בדרך שתביא תועלת רבה יותר, על ידי כך שיש
תמשו בו לתשלום שכר לחיילי שירות החובה.

הרעיון של גיוס החרדים בגיל 24 מעורר בעיה דומה. התועלת
קבגיוס כזה מוטלת בספק, ואין להניח שיקל על המתגייסים הרגי
לים. הוא יעלה הון תועפות, שגם לו ניתן למצוא שימוש עדיף על

ידי הפנייתו לתשלום לחיילים בשירות חובה.
קקיצור משמעותי יותר למשרתי החובה בצירוף העלאת הת

חוסר  את  המצמצם  גורם  כל  קודם  יהווה  להם  הניתן  שלום 
קהשוויון בינם לבין אלה שאינם משרתים. ואם נזכה לכך שה

תשלום למשרתי החובה יהיה גבוה יותר מזה הניתן לחרדים 
קשאינם משרתים, הוא יחולל פלאים, להערכתי, אפילו בכל הנו

גע לגיוס החרדים. √

ברור לכולם שסיסמאות
יהיו אבל שוויון בנטל לא

יהיה. אם כך, יש לקצר את 
שירות החובה בצירוף

תשלום מתאים לחיילים
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