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תי" .תגלית הגז ייצרה למדינת ישראל ערך אדיר ,המעלה אותה מספר
שלבים מבחינה כלכלית ואסטרטגית .אך יש הסבורים ,כנראה ,שזהו
מעשה שעליו לא ניתן לסלוח — לא ליצחק תשובה ולא לנובל אנרג'י.
מה גם שהדבר נעשה בהשקעות עתק וללא כל מענק מהמדינה.
לאחר שוועדת ששינסקי הגדילה את חלקה של המדינה ברווחי הגז,
הגיעה עתירה לבג"ץ נגד אישור יצוא הגז לחו"ל ,כאשר בין העות־
רים היו כמובן חברים נכבדים ממפלגת העבודה .למרבה המזל העתירה
נדחתה ,ואז הגיעה הרגולציה ,שעה שראש הממשלה השלים כנראה
עם העברת השלטון למערכת המשפט ,שהדבר היחיד הבטוח בה הוא
הסחבת .כל חודש שחולף גורם נזק כבד לחברות הגז ,אך גם למדינת
ישראל ,ולו רק מחמת המחיר שיהיה צורך לשלם על כל דחייה בפי־
תוח שדות הגז .התוצאה משמחת בוודאי את כל הדוגלים ב"גם לי גם
לך לא יהיה".

הצבעתם של נציגי מפלגת העבודה (כיום "המח־
נה הציוני)" בוועדת הבחירות המרכזית בעד פסילת
מועמדותה של חנין זועבי הייתה יותר מרמז בדבר
נכונות לנטוש את הקו השמאלי הרדיקלי ולהתקרב
למרכז המפה הפוליטית .אולם בתחום הכלכלי נש־
מעים ,גם מתוך מפלגת העבודה (אמנם לא מפיו של
פרופ' מנואל טרכטנברג ,מועמדה לתפקיד שר האוצר) קולות רדי־
קליים שאליהם נלווית לא אחת תחושה בדבר רצון לנהל מאבק בהון
— גם כשהוא יצרני — באמצעות מיסוי ,הגברת הרגולציה למיניה וכו'.
אין ספק ,הפער בישראל בין העשירים לעניים ,שהוא מהגדולים
בעולם ,מעורר דאגה ,אך השאלה היא כיצד להתמודד איתו.
כידוע ,יש דרך פשוטה לצמצום פערים .רוסיה הקומוניסטית הלכה
בה והשיגה שוויון כמעט מוחלט :שוויון בעוני .כיום פוסעת ונצואלה
בדרך זו .גם לנו היה ניסיון מסוים בתחום זה .סמוך לקום המדינה הונהג
משטר צנע ,שניהולו הופקד בידי השר דב יוסף ,וכלל חלוקת תלושי
חשוב להבחין בין מי שמייצר ערך
מזון שהבטיחו לציבור מצרכים במחיר מסובסד על בסיס שוויון ,עד
שהשיטה כולה קרסה .דרך אחרת הציג כעבור זמן פנחס ספיר ,השר
שהמדינה לא הייתה משיגה בלעדיו,
הבכיר בתחום הכלכלה ,שפעל במרץ לעידוד הייצור המקומי ולפי־
לבין מי שניתן לו רכוש מדינה או
תוח התעשייה ,לרבות התעשייה הפרטית .אכן ,היו מתעשרים בדרך,
נכס ציבורי .זהו ההבדל בין מי
לא תמיד לשביעות רצוננו .ובכל זאת בבחירה בין השיטה שהונהגה
שהוענקה לו הזכות לנצל את אוצרות
בימי דב יוסף לאידיאולוגיה שדגל בה ספיר ,לי לפחות ברור איזו מה־
ים המלח לבין חברה דוגמת אינטל
שתיים עדיפה.
חשוב גם להבחין בין מי שמייצר ערך שהמדינה לא הייתה משי־
גה בלעדיו ,לבין מי שניתן לו רכוש מדינה או נכס ציבורי .זהו ההבדל
במקביל הצטמצם בצורה דרסטית הסיכוי לתחרות ממשית בשוק
בין מי שהוענקה לו הזכות לנצל את אוצרות ים המלח ,שכולנו ידענו
שהם שם ,לבין חברה דוגמת אינטל ,שתרמה תרומה אדירה לכלכ־ הגז ,לאחר שהצלחנו כנראה להבריח משקיעים פוטנציאליים בתחום
זה ,וגם החברה האוסטרלית "וודסייד" נסוגה מכוונתה להיכנס לת־
לה הישראלית .המענק הנדיב שניתן לה זכה לביקורת ,אך בעיניי יש
להצטער על כך שאינטל בחרה להקים את מפעלה האחרון באירלנד ,חום בישראל.
נחזור לבחירות :הגיע הזמן שנשמע מה יש למפלגות — לרבות
ואינני שותף לשמחה על כך ש"חסכנו" את המחיר הכרוך בהקמת
ל”מחנה הציוני” — לומר בנוגע להשקעות הון יצרניות בישראל.
המפעל בארץ .טוב לפחות שההשקעה הבאה של אינטל מתוכננת לה־
האם הכוונה היא להמשיך לחשוף אותן לחסדי המשפטיזציה ,למח־
תבצע בישראל.
סאגת הגז המתנהלת לעינינו היא פרשה עגומה אחרת ,שחברו בה לוקות בין רגולטורים ,לסחבת ,לחוסר משילות וחוסר יכולת החלטה,
יחד כל תלאות השלטון בישראל :משפטיזציה ללא גבולות ,רגולציה לאווירה עוינת ולכללים המשתנים חדשות לבקרים ,או שמא קיימת
תנודתית ,חוסר משילות ומאבק נגד הון יצרני בנימוקי "צדק חלוק־ נכונות לחזור לאידיאולוגיה שהנחתה את פנחס ספיר√ .
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דרוש חשבון נפש
פעמיים צפיתי בתוכנית "עובדה" האחרונה ,במיל' שמסתובב בשטח (הרב הצבאי הראשי לשעבר ,אבי רונכ
שבה ראיינה אילנה דיין את הרמטכ"ל היוצא צקי) ,שומע מה חיילים אומרים ומדווח על כך ,מוגדר כ"מעביר
בני גנץ .פריים אחד עם מדים ופריים אחד בלכ מידע מסווג"? הרי כל חייל ששב משדה הקרב היה ולעולם יהיה
בוש אזרחי (אוף ,מה שהורדת המדים עושה מקור מעולה ,אמין ומדויק למה שקורה בשטח .מקור ראשוני,
שמי שמחפש אחר האמת צריך להתחיל בו ,לשמוע ולתווך את
לאנשי הצבא ,אבל זה עניין למאמר אחר).
צפיתי פעמיים ,ואני חוזרת לזה כאן ועכ הקולות .והחיילים ,מה לעשות ,דיברו בקול ברור ואמרו אז מה
כשיו ,כי בשעה זו ממש הרשת סוערת סביב חילופי הדברים שהעלו התחקירים אחר כך :צה"ל לא היה מוכן למלחמת המכ
בין שר הביטחון משה (בוגי) יעלון ליו"ר הבית היהודי נפתכ נהרות.
הנושאים הראויים לדיון בקבינט ,בהגדרה ,נוגעים למדיניות
לי בנט בעניין ההחלטה לטפל באיום המנהרות .ריב רע ומר,
שאך בטעות נתפס כמלחמת בוץ תלויית בחירות .והעניין החכ החוץ והביטחון של ממשלת ישראל .השאלות אם לפוצץ את
שוב הזה ,הקריטי לכל אחד ואחד מאיתנו ,עלה גם בריאיון .ועל פיר הכניסה למנהרה בתקיפה אווירית ,ולהסתבך קשות באיתור
הדרך זו גם הייתה הזדמנות להבין מה אומר מי שזה עתה סיים הפיר שפוצץ ,זה עניין צבאי .המאמץ למצוא דרכים ,מן היקב ומן
להיות רמטכ"ל ולא פסל את האפשרות להיות מחר פוליטיקאי ,הגורן ,לחיסול המנהרות ,כולל גיוס בהול של אמצעים מיוחדים
— גם הוא עניין צבאי .ושום האשמה ב"פוליטיקה מניפולטיבית"
שה"לא" שלו ,איך לומר זאת ,נשמע יותר כמו "כן".
ובכן ,בשורה גדולה לא הייתה בריאיון הזה .גם לא תובנה לא תכסה על הכישלון הזה ,שהתגלה במהלך המבצע.
מאירת עיניים .ובעיקר ,לא היה הסבר מניח את הדעת לשאלות כך בעניין המנהרות וכך בנושאים אחרים .אז שמענו משהו לא
קשות שנותרו עם סיומה של המלחמה עליה פיקד .כולל ,כמוכ לגמרי ברור בעניין התקיפה שלא הייתה באיראן ,אבל לא שמעכ
בן ,סוגיית המנהרות; מלחמה שנקראה "מבצע צוק איתן" ,אך נו דבר על התקיפה שכן הייתה בסוריה .לא שמענו מה דעתו של
היא מלחמה לכל עניין ודבר ,שהניצחון בה ,אם בכלל ,הוא חמקכ הרמטכ"ל היוצא על תוכניות ההצטיידות ,על שורת המינויים
מק ,והמטרה ,כמו בכל העימותים המוגבלים ,היא לסיים בצריבה החדשים ,על חלוקת הנטל .איזו מילה על ההתעמרות המכוערת
והמקוממת באנשי מילואים —  82,201איש ואישה שגויסו בצו
תודעתית ולהשיג הרתעה.
ולמה היה חשוב לשמוע את גנץ? כי בניגוד למעורבים האחכ  8והמערכת משאירה אותם להיאבק לבד באובדן ההכנסה וקכ
רים ,השקועים עד צוואר במערכת בחירות אלימה וקשה ,גנץ שיי הפרנסה .לא שמענו איך לדעתו ,נוכח ההתנהלות הזו ,יצליח
חופשי לדבר .יש לו שלוש שנים עד שייכנס למרוץ הבא ,ושכ הצבא ,כבר תחת מחליפו ,להזעיק אותם פעם נוספת.
טוב יהיה אם על סדר יומנו ,אחרי ארבע שנות כהונה ,אחרי
לוש שנים זה זמן טוב לומר דברי אמת .לפחות בשנה הראשונה,
גם אם איכ אפשר להתעלם מהמסקנה שטוב היה עושה לעצמו מלחמה שהסתיימה עם 67חיילים הרוגים ,חמישה אזרחים הרוכ
הרמטכ"ל היוצא אילו היה מתאפק קצת ,בעיקר כדי להתבכ גים 1,768 ,פלסטינים הרוגים ,במציאות כל כך נפיצה וטעונה
של עם כמה דברים ולהיטיב לענות על השאלות .לו היה מוותר — ייעשה חשבון נפש אמיתי .בזהירות ,אבל תוך היצמדות עקשכ
למשל על הביטוי הילדותי בגוף שלישי "בני טעון לאללה ,בני נית ללקחים שניתן להפיק ממנה .סימון ורדיפת המדליפים הוא
כועס" ,ומסביר לנו למה פגישות של שר בממשלה ,חבר בקביכ ממש האחרון שבהם .לא ייתכן שבראיונות זה יהיה הלקח היחיד
נט הביטחוני ,עם חיילים זו "פעילות חתרנית" .ממתי תתכאלוף שעולה על השולחן ,הסיבה היחידה לכעסים√ .

שמענו מהרמטכ"ל לשעבר משהו לא לגמרי ברור
בעניין התקיפה שלא הייתה באיראן ,אבל לא שמענו
דבר על התקיפה שכן הייתה בסוריה

היכל התרבות במודיעין הוא מקום שחכ
ביב עליי .אנחנו עדיין מחזיקים מינוי
לתיאטרון החאן הירושלמי ,אבל את הצכ
גות הקאמרי והבימה אנחנו מעדיפים
לראות בעירנו .זו לא אידיאולוגיה ,רק
פרקטיקה נטולת הוד ,המורכבת מחניה
נוחה ומהתענוג לפהק במיטה  10דקות אחרי מחיאות הככ
פיים .נקמות קטנות של מהפכנים חסרי כבוד.
מודיעין מדורגת גבוה במדד הסוציוכאקונומי .אחוזי הבכ
גרויות טובים ,העירייה מתפקדת ,אפילו הרכבות יוצאות
בזמן .איך שלא נהפוך את העניין ,פריפריה זה לא.
או שאולי כן .כלומר זה מה שהבנתי כשנכנסתי לא מזמן
להיכל התרבות וראיתי ליד הקופות מודעת ענק עם הכותכ
רת "אהבתיה" .אני אוהב מאוד את תרצה אתר וכשהבחנתי
בשלט הנחתי שמדובר בערב מחווה לשיריה .הו ,כמה טעיכ
תי .המודעה בישרה על סדרת הרצאות לנשים על רוחניות
ומסעות חיים ,והכל בשיתוף היכל התרבות והגרעין התוכ
רני במודיעין.
השתנקתי .ראשית מהמחשבה שבהיכל התרבות של עיכ
רי מתקיימת סדרה מגדרית במובן הרע ,ואין מוחה .שנית,
גרעין תורני ,במודיעין? מה ,כל הקטע הזה של גרעינים
תורנייםכ התיישבותיים לא שמור לערי פריפריה שאליהם
מגיעים חלוצים חברתיים כדי לקדם אוכלוסיות מוחלשות?
אוי לי כי תמים הייתי .יש גרעין תורני במודיעין" ,אורות
יצחק" שמו ,והוא פועל בגאווה ובמימון ציבורי נדיב "להכ
פצת תרבות יהודית תורנית לציבור הרחב" .הסדרה בהיכל
התרבות היא רק דוגמית למלאכתו בקודש .הרי עיר שלכ
מה ,שרוב בניה ובנותיה לא שייכים לציונות הדתית עדיין,
זקוקה כאן להכוונה ,ובשביל זה הם שם .לפני עשור קראו
לזה "התנחלות בלבבות" ,אבל היום זו התיישבות לכל דבר.
שאחרת איך אתם יכולים להסביר תקציב בסך  126אלף
שקל שהם קיבלו בשנה החולפת ממשרד הבינוי באמצעות
החטיבה להתיישבות?
ובכל זאת ,יגעתי ומצאתי נקודת זכות לחברי הגרעין
במודיעין .צנועים הם .עיון בדו"ח המחקר של "מולד"
הסוקר את תופעת הגרעינים התורניים מלמד שלחבר'ה
במודיעין זרקו רק בוטנים .הנה ,תראו את גרעין "חבכ
רותא" בתלכאביב ,שקיבל  435אלף שקל מהחטיבה
להתיישבות .או גרעין "רוח אביב" ברמתכ אביב ג' (!),
שקיבל  376אלף שקל .או הגרעין התורני ביפו ,שהצכ
ליח לגייס בשנה שחלפה ככ 800אלף שקל מהחטיבה
להתיישבות ועוד ככ 550אלף שקל ממשרד החינוך .יחד
כמעט  1.4מיליוני שקלים .ועוד לא הזכרנו את הגרעין
התורני ברמתכגן (מיליון שקל) ,בהרצליה (200אלף שקל),
בקרייתכאונוכסביון ( 200אלף שקל) ואת שני הגרעינים
בחולון ( 800אלף שקל יחד) .וזהו רק קצה הקרחון ,ורק
מהמקורות הממשלתיים שקל לכאורה לאתרם.
מדובר במפעל ענק ,אסטרטגי ,משנה כללי משחק ,המכ
תוקצב הן ישירות (מכמה משרדי ממשלה) והן בעקיפין
באמצעות החטיבה להתיישבות ,במטרה שכבר מזמן איכ
ננה סמויה :הדברת החילוניות בישראל והחלפתה בסדר יום
אורתודוקסי (חרד"לי על פי רוב) .וזו אינה מטרה רוחנית,
אלא גם פוליטית .החיבור בין אידיאולוגיה סדורה ,כסף
גדול וחוסר שקיפות מייצר הזדמנויות שחלק מהוגי המהכ
לך כיוונו אליהן מהרגע הראשון .הגרעין בשדרות כבר כבש
את ראשות העיר .לגרעין בלוד כוח פוליטי עצום .זה יישום
קלאסי של אתוס ה"עוד דונם ועוד עז" .רק שהפעם אנחכ
נו הדונם ,ואנחנו העז.
ובמודיעין? תרגיעו חברים .הגרעין עוד מתעסק בזוטות.
סדרת הרצאות זה שלב א' .אבל נדמה לי שלתרצה אתר יש
שיר אחר שמתאים הרבה יותר מ"אהבתיה" ככותרת לסדכ
רה" .שקרים קטנים" קוראים לו√ .
עו"ד יזהר הס הוא מנכ"ל התנועה המסורתית
© כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות בע"מ

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
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