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לא על מגש כסף
החירות שוחרי  כל  חייבים  הפסח  בחג 
להאזין לפעמוני האזעקה המופיעים בדו"ח

"הדמוקרטיה והחירות בעולם" )2016( של 
עמותת Freedom House. הדו"ח מראה

כי גם השנה הייתה נסיגה מדאיגה במצב 
בזכויות אדם,  בזכויות  העולמי:  החופש 

־אזרח ובחוסן המשטרים הדמוקרטיים. נסיגה זו נמשכת כמ
עט עשור, ובשנים אלה 105 מדינות חוו ירידה משמעותית 
ב"איכות הדמוקרטית", וחלקן חדלו להיות דמוקרטיות. רק 

61 מדינות חוו שיפור דמוקרטי.
הדמוקרטיה המודרנית ידעה גלים של עליות ומורדות, 
והשחיקה ברעיונות החירות לטובת עקרונות אוטוריטריים 
ומשטרים כופים איננה חדשה. לפני כ־100 שנים, מיד לאחר
־מלחמת העולם הראשונה, הוכפל מספר הדמוקרטיות בעו
לם, וב־1920 נדמה היה שיוגשמו רעיונות ההגדרה העצמית

של הלאומים ומשטרים קונסטיטוציוניים יהפכו לנורמה.
בתקופה זו ידע העולם גם פריחה בהרחבת זכויות נשים 

־ומיעוטים. אך עד מהרה התהפכה הקערה על פיה והדמוק
רטיות אותגרו באגרסיביות על ידי אידיאולוגיות ומשטרים
־פשיסטיים, ובמיוחד על ידי הנאציזם והקומוניזם הבולשבי

קי. רוח התקופה האנטי־דמוקרטית שהשתלטה על אירופה 
־שבין שתי מלחמות העולם הובילה לעליית משטרים טו

בצורה  החופש  עקרונות  את  ועיוותו  שסילפו  טליטריים 
קיצונית ואכזרית ובשם "החירות האמיתית" הובילו לרצח 

והשמדת המונים ברחבי העולם.
המאה בשלהי  והמאואיזם  הקומוניזם  קריסת  לאחר 

־הקודמת חשבו רבים שסוף־סוף השתחררנו ממורשת הטו
בשם  והחירות  הדמוקרטיה  את  לגמד  היכולת  טליטריות. 

־פילוסופיות אנטי־דמוקרטיות נראו כנחלת העבר.  גם שרי
די משבר הדמוקרטיה של שנות ה־60 וה־70, בעטיים של 
מלחמת ויטנאם, מרד הסטודנטים באירופה ועליית העולם 

־השלישי, הלכו והתפוגגו. חוסנה של הדמוקרטיה נקשר בש
נים אלה לקפיטליזם, והרעיון שחברה חופשית ושוק חופשי 
הם צמד בלתי נפרד שלט בכיפה. תהליכי הדמוקרטיזציה 
ברחבי תבל נראו לרבים כימי המשיח של קידמה, חירות 
בסוף  ארה”ב  של  המוחלטת  העליונות  כלכלי.  וליברליזם 
2000 "מצ־ ־המלחמה הקרה היוותה את ההוכחה שבשנות ה

עד החירות הוא בלתי נמנע".  
כמנו שנתפסו  הגלובליזציה,  תהליכי  דווקא  ־והנה, 

בעולם,  והכלכלית  הפוליטית  החירות  של  הצמיחה  עי 
נראים היום כמנועים המאיצים דיקטטורות. עורכי כתב 

־העת הנודע “דמוקרטיה” מציינים את השימוש הרחב בט
אוטוריטריים משטרים  שעושים  ובתקשורת  כנולוגיה 
טלוויזיה  שידורי  אופוזיציות.  וחיסול  חרויות  לדיכוי 
בכבלים והשתלטות על רשתות חברתיות, למשל, הפכו 
למכשירים יעילים בידי מדינות כמו סין, רוסיה ואיראן, 

־המכרסמות בדמוקרטיה ומעודדות רעיונות אנטי־דמוק
רטיים תוך שהן מתמקדות “באזורים שבהם הסטנדרטים 
סין  דיים”.  מבוססים  אינם  החירות  וערכי  הדמוקרטיים 
פועלת כך לא רק “בבית” אלא גם באפריקה ובאמריקה 
הלטינית, רוסיה בבלקנים ובמרכז אירופה, ורשת השידור
האיראנית מפעילה תחנות טלוויזיה ורדיו גלובליות ב־25

שפות לרבות אורדו, אזרית, כורדית ובוסנית.
שאירופה  ובגלל  בזמן  מתחולל  החירות  נגד  המאבק 
וארה"ב נרדמו בשמירה. המערב צימצם משמעותית את 

במוק לרבות  ודמוקרטיה,  חירות  במיזמי  ־השקעותיו 
די שידור נוסח "רדיו אירופה החופשית ו"קול אמריקה", 

־שהיו כה קריטיים בתקופת המלחמה הקרה. אויבי החי
רות והדמוקרטיה "פועלים כיום בסביבה פתוחה וכמעט 
ללא בקרה", כותבים החוקרים, “בזמן שהמערב, המלקק 
את פצעיו מהמשבר הכלכלי של 2008, אינו מוצא מיקוד 

פנימי וחזון משותף”.
בליל הסדר, כשנספר ביציאת מצרים, עלינו לזכור כי 

־החירות איננה מוגשת על מגש של כסף והיא דורשת מא
ידי  על  מובל  להיות  חייב  זה  מאבק  בעולמנו  בק מתמיד. 
האמריקאים, שעד לא מכבר היו הכוח המניע של החירות 

והדמוקרטיה בעולם. √
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־ליל הסדר קרב ובא. כבכל שנה נתכנס ונ
כדרכם  נספר?  ומה  מצרים.  ביציאת  ספר 

־של ניסיונות לעצב זיכרון, הסיפור שאנח
נו מספרים לעצמנו הוא סיפור פשוט. יש בו
רעים - פרעה והמצרים, לבן הארמי, הגויים

ודור;  דור  בכל  לכלותנו  עלינו  העומדים 
ויש בו טובים - הקדוש ברוך הוא המצילנו מידם והחכמים 

המפרשים את מעשיו.
רחוקים  ימים  באותם  ההצלה  במלאכת  התחיל  הקב"ה 
במצרים, שבהם גילה את כוחו בסדרה של ניסים מזהירים 

־ועשה שפטים בקמים עלינו. וישנם החכמים: תפקידם לה
סביר לנו הן מה גדלו מעשי האל )אנחנו חייבים, מתברר, 

־להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם להדר, לברך לעלה ול
קלס את מי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה(, 
ומה גדולים מעשי חכמים שבלעדיהם ובלעדי ביאוריהם 
היינו עלולים להחמיץ את העובדה שהאל עוזר לנו יום־

יום, גם כאשר נראה - ללא הביאור - כי מאז אותם ימים 
מופלאים במצרים זנח אותנו לאנחות והוא עושה לא פעם 

יד אחת עם שונאינו.
ונקמה  והצלחה  הצלה  הזה של  הפשוט  בסיפור  אין  ומה 
שאנחנו מספרים לעצמנו, תוך פירוט מייגע של מדרשים 
מפולפלים, דברי שבח והלל למי שעשה לאבותינו, וציפייה 
לוהטת, נואשת לא אחת, להפוגה מוזיקלית בשעמום )מתי 

־כבר חד־גדיא( ולאותו "שולחן עורך" שבכל שנה ושנה מצי
לנו, ולו לשעה, מידם? אין בו את מערכת היחסים המוזרה 
בין האל לבין עם בחירתו. שכן משעה שרודפיהם המצרים 
טבעו בים, האיום העיקרי על שלומו של עם ישראל הוא צור

ישראל וגואלו. 
נורא של העם.  זה מתחיל במעשה העגל. לכאורה חטא 
למעשה יוזמה וביצוע של אהרון הכהן, אחי משה ומי שהעם 
נתון, בהיעדרו, למרותו. "ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי 

הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם והביאו אליי... 
ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל 
מסכה... וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר: חג
־לה' מחר". אלוהים לא כועס על אהרון )שיוצא ללא פגע ור
בב מכל הפרשה( אלא על העם, ושוקל לחסלו ולהחליפו בעם

אחר שיצא מחלצי משה. בסופו של דבר הוא מסתפק בטבח 
סמלי של 3,000 איש.

אבל חמת האל, יש לציין, אינה בוערת רק למראה עגלים.
כאשר העם מתאונן על קשיי הדרך, חורה אפו של הקב"ה 
ואש אוכלת בקצה המחנה. כאשר מזמן אלוהים לישראל את

השלו, הוא נתקף בחמת זעם נוכח נימוסי השולחן של עם 
הבחירה: "הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת, ואף ה' חרה 
בעם, ויך ה' בעם מכה רבה מאוד". כאשר המרגלים מדווחים
־כי הארץ המובטחת אמנם זבת חלב ודבש, אבל אוכלת יוש
ביה, נתקף העם באימה גדולה. ולאלוהי ישראל פשוט נמאס.

רעיון השמדתו של העם שב ועולה בליבו: "עד אנה ינאצוני 
העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי ובכל האותות אשר עשיתי 

־בקרבו? אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול וע
צום ממנו".

בסופו של דבר תכנית ההשמדה מבוטלת משיקולי יח"צ. 
"ואמרו  יגידו":  "מה  שיקול  את  בוראו  בפני  מעלה  משה 
הגויים... לאמור: מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל 
וישחטם במדבר." אלוהים מסתפק  נשבע להם  הארץ אשר 

־אפוא בכך שרק הדור ההוא ימות )"עד תום פגריכם במד
בר"( ב־40 שנות נדודים כפויים. אחר כך יבואו אל הארץ. 

ומה מצפה לנו שם? לא חגיגה.
בעיני המאמינים, הדינמיקה הזאת מאפיינת את יחסינו 
עם צור ישראל מאז ועד היום. אנחנו מעצבנים, והוא מעניש.
־במידה מסוימת אפשר לראות בסדר פסח סדנת עצבים. אנ

חנו מהללים ומקלסים בתקווה שחמתו לא תבער. זוכר כמה 
טוב היית אלינו פעם? אל נא באפך. √

אביעד קליינברג • בצאת ישראל

מה אין בסיפור הפשוט של "טובים" ו"רעים" שאנחנו 
מספרים לעצמנו בליל הסדר? את מערכת היחסים 

המוזרה בין האל לבין עם בחירתו. שכן משעה שרודפיהם 
המצרים טבעו בים, האיום העיקרי על שלומו של העם 
הוא צור ישראל וגואלו. אנחנו מעצבנים, והוא מעניש 

מצילנו מידם? 
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־בישראל מתגלה מדי פעם כישרון מיוחד למ
ציאת פתרונות עקומים ומסובכים לבעיות שיש

היא  החדשה  הדוגמה  וישר.  פשוט  פתרון  להן 
־ההצעה להעניק לחרדים שיתגייסו לצה”ל הנ

חות משמעותיות בדיור.
עידוד גיוסם של החרדים הוא מטרה ראויה, 
אך הפתרון המוצע מעוות, מסובך, מרגיז ולא מעשי. הוא מפלה ללא

הצדקה בין מתגייסים שאינם חרדים למתגייסים חרדים, וכמו כל 
־“פתרון” כזה מצטרפת לבעיית האפליה תסבוכת אדמיניסטרטי
בית של הבחנה בין הקבוצה שתזכה לפריווילגיה הבעייתית לבין כל
השאר. האם צעיר חילוני יוכל לדרוש שיגייסו אותו בתור חרדי? או
־שמא תוענק אפשרות זו רק לבוגרי ישיבות? ומה בדבר בוגרי ישי

בות דתיות לאומיות? ומה דינן של בנות דתיות, הפטורות משירות 
צבאי אך בוחרות להתגייס, להן לא מגיעה הנחה בדיור?

הצעה זו היא ברוח ההצעה שהעלה בזמנו יאיר לפיד בדבר פטור
ממע”מ למשוחררי צה”ל שיבקשו לרכוש דירה. אלא שהיא בכיוון
־שונה. מהרעיון בדבר פטור ממע”מ לא יצא דבר. תוך זמן קצר פר

צה מהומה. נציגי החרדים והערבים זעקו לאפליה. ההצעה רוככה 
־באופן שגם הם יזכו בפטור, אולם בעוד שמשוחררי צה”ל היו אמו

רים לזכות בפטור על דירה שמחירה עד 1.6 מיליון שקלים, הפטור
לאחרים היה רק על דירות שמחירן יותר נמוך. למרבה המזל ירדה
הצעה זו מהפרק, ויש לקוות שזה יהיה גורלה של ההצעה להנחות

מיוחדות בדיור לחרדים ששירתו בצבא.
משרתים  שאינם  אלה  לבין  המשרתים  בין  האפליה  לבעיית 

־אין פתרון מושלם, אבל יש דרך פשוטה לצמצם אותה משמעו
תית: לשלם שכר ראוי למשרתים בצה”ל. זוהי דרך הגונה וצודקת,
־שאיש לא יוכל להעלות טענה הגיונית כלשהי נגדה. ואם הש

כר יהיה משמעותי, כפי שראוי שיהיה, יאפשר הדבר למשרתים 
לחסוך ולו סכום צנוע לקראת רכישת דירה )או למטרה אחרת 

שתיראה לחייל(. 
נבחר פתרון  היום לא  כיצד עד  אני, לפחות, מתקשה להבין 
שוויוני, פשוט, צודק וברור זה, ובמקום זאת אנו עדים לדחף שאינו

ובלתי  צודקים  בלתי  מעוותים,  “פתרונות”  להמציא  בר־כיבוש 
יעילים. תוספת משמעותית לשכר החיילים, לכולם, ללא הבחנה 
בין קבוצת האוכלוסייה שאליה הם משתייכים )אף שקיימת כמובן
־אפשרות של תוספת לחיילים קרביים או כאלה הממלאים תפקי

דים מיוחדים( - תעודד כמובן גם גיוס חרדים.
לפני זמן לא רב פעל שר האוצר כחלון להעלאת שכרם של 
החיילים בשירות חובה. להערכתי היה זה הצעד החשוב, הצודק 
והמועיל ביותר שביצע עד עכשיו בתקופת כהונתו. גידול השכר 
באחוזים נשמע משמעותי, אולם תרגומו לשקלים רחוק מלהספיק,
־ושכרם של החיילים עדיין נמוך במידה בלתי מתקבלת עד הד
עת. העלאה נוספת ומשמעותית תחולל פלאים לא רק בכל הנוגע
־לגיוס חרדים ולגיוס בכלל, אלא גם בתחושה שהמדינה נוהגת בה
גינות וכי אלה הראויים לכך זוכים לפחות לחלק ממה שמגיע להם.

ולא פחות חשוב, יהיה בכך איתות של נטישת הדרכים העקומות 
והליכה בדרך הסביר והישר. √

דניאל פרידמן • ההטבות לחיילים חרדיים

לבעיית האפליה בין המשרתים 
לאלה שאינם משרתים אין פתרון

מושלם, אבל יש דרך פשוטה לצמצם 
אותה: לשלם לחיילים שכר ראוי,
מה שיעודד גם את גיוס החרדים 

הדרך העקומה


