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עמוס כרמל ≈ משלי בחירות

הוא לא בןַײגוריון

ירון לונדון ≈ בין אגו"י לחד"ש

מיהו ציוני ,נוסחת אולמרט

אהוד אולמרט ,בראיונות עמו שהתפרסמו בסוף
השבוע ,נשאל על מבנה הקואליציה שיקים .הוא
השיב כי אינו פוסל שום מפלגה ציונית ויהודית .עם
המפלגות הציוניות מנה את מפלגות החרדים ,ובנַײ
שימה אחת אמר כי הוא מוציא מכלל חשבונותיו
הקואליציוניים את המפלגות הערביות .אמירות
אלה ראויות שנתעכב עליהן .ראשית ,מפני שהגדַײ
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
עמדות שבהן מחזיקות ”המפלגות הערביות” .הן איַײ
נן ראויות להשתתף בשלטון לא מחמת עמדותיהן,
אלא מעצם ערביותן .הוכחה לכוונתו היא העובדה,
כי אפילו ערבים התומכים במפלגתו לא הוזמנו להיַײ
כנס בחסותה לבית המחוקקים :ברשימת קדימה לכַײ
נסת ,שנקבעה על ידיו ,אין אף מועמד ערבי אחד במַײ
קום ריאלי .ציפי לבני הסבירה למשתתפי כנס לקיַײ
רוב לבבות שהתכנס בשבוע שעבר ,כי הייתה זו
”טעות” ,כביכול הוסחה דעתו של מרכיב הרשימה
מקיומם של מיליון אזרחים ערבים בישראל.
מה החידוש הטמון בהגדרתן של מפלגות החרַײ
דים כ”ציוניות”? ”ציונות” ,כפי שלימדונו מורינו,
היא תנועה פוליטית הדוגלת בשיבת העם היהודי
למולדתו ההיסטורית ובהקמת מדינה יהודית חופַײ
שית ועצמאית .דיוקנה הרצוי של מדינה זו שנוי
במחלוקת בין פלגותיה של התנועה הציונית ,אבל
על ההגדרה המנוסחת לעיל אין ערעור .לעומת זאת
מפלגות החרדים ,ובעיקר אלו של החרדים האשכנַײ
זים ,רואות בציונות ובמפעלה התמרדות בשלטון
הקב”ה .תפישה זו לא השתנתה מאז ייסודה של
אגו”י בעיר קטוביץ' שבפולין לפני  94שנים .במהַײ

לך הזמן נוספה על כך הקביעה ,כי השואה הייתה
עונש על הכפירה וכי חייה של קהילת האדוקים במַײ
דינת ישראל אינם שונים מחיי קהילות היהודים בין
הגויים .גם כאן ,בארץ ,יש לגלות נאמנות לריבון
ולקבל מידיו הרבה ככל האפשר ,אבל אסור להתַײ
גייס לצבאו ואסור לשאת באחריות למעשיו .זו הסיַײ
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
סבור שהציונות אינה אלא תואר המגדיר השתייַײ
כות אתנית :יהודי הוא ציוני גם אם אינו ציוני ,ולַײ
עומת זאת ערבי אינו ציוני גם אם הוא תומך בהשַײ
קפותיהן של מפלגות ציוניות.
מכאן נובעת פסילתן העקרונית של המפלגות
הערביות ,בלי שים לב לכך שההבדלים בין זו לזו
עמוקים יותר מאשר ההבדלים שבין ”האיחוד הלאוַײ
מי” למרצ .בבל”ד אפשר לזהות אוריינטציה בדלַײ
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
לבין מפלגת העבודה .הדרתה משותפות בשלטון איַײ
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
של הציונות ,אינו יכול לומר כי המרחק בין השקפוַײ
תיה של חד”ש לבין הציונות גדול יותר מן המרחק
שבין הציונות המסורתית לבין השקפותיה של אגוַײ
דת ישראל|■| .

כמו שעון מקולקל שמראה פעמיים ביממה
את השעה הנכונה ,גם תשדירי הבחירות מספקים
פה ושם הארות מאלפות על מצבה של הפוליטיַײ
קה הישראלית .למשל ,התשדיר של מפלגת העַײ
בודה שמשווה את עמיר פרץ לדוד בןַײגוריון.
הוא בא מעיירה קטנה ,נאמר לנו בפתח התשדיר.
ומיד לאחר מכן :הוא לא היה גנרל ,האנגלית שלו היַײ
תה מצחיקה וניסיונו הציבורי הסתכם בעמידה בראש
ההסתדרות )„ּכּולה בראש ההסתדרות”( .לכאורה ,סיַײ
מניַײההיכר של פרץ — והנה הפתעה :מדובר בראש
הממשלה הראשון ,שניצח על השלבים החשובים בהַײ
קמת המדינה וצבר לא מעט הישגים מרשימים.
אם כך ,אנו אמורים לחשוב ,גם לפרץ יש כל מה
שנדרש להיות הקברניט הלאומי .ואם כך ,מתעוַײ
ררת השאלה ,איך קורה שפרץ אינו משיג בינתיים
בסקרים את מחצית)!( המנדטים שניתנו לבןַײגוריון
בַײ ,1955בשפל 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'  1בהסתדרות.
הוא היה מס'  1בתהליך הבנייה של הגוף הזה בצוַײ
רתו המקורית .הוא הוכיח את כוחו בעיצובה ובַײ
ניהולה של ההסתדרות כמערכת משולבת של איַײ
גוד מקצועי ,חברת עובדים ,שירותי בריאות ,תנוַײ
עה התיישבותית ,פעילות תרבותית נרחבת —
משהו נבדל בכמה סדריַײגודל מההסתדרות ”החַײ
דשה” המוכרת לנו כיום ,ולכן גם מבחן שונה לחַײ
לוטין מזה שהוצג לעמיר פרץ בעשור האחרון.
בןַײגוריון לא התייצב בראש מפא”י בעקבות
מחטף .הוא לא הגיע לעמדה הזאת ממפלגה ”פרַײ
טית” קטנה שהפעילה יכולת ארגונית נאותה ברַײ
גע המתאים .הוא מילא תפקיד מרכזי בהקמת
מפא”י )לאחר שכבר לפני כן הנהיג מפלגה לא קטַײ
נה” ,אחדות העבודה”( .הוא הצליח לרכז בתוך
מפא”י תמיכה מאסיבית בבכורתו לפני שיצא להַײ
תמודדות בתוך ציבור הבוחרים הכללי )ועשה זאת,
דרך אגב ,בלי להסתייע ביועצים אסטרטגיים ובַײ
מומחי תדמית( .הוא אפילו כתב תוך כדי כך מאמַײ
רים מנומקים ,שלימדו על יכולת אינטלקטואלית.
ומה שאולי חשוב מכל בהקשר של תשדיר הבַײ
חירות שהוליד את השורות האלה :בןַײגוריון —
שוב ,כעובדה — לא זינק היישר מחדרו בבית הווַײ
עד הפועל של ההסתדרות אל לשכת ראש הממשַײ
לה .בין לבין הוא היה חבר מן המניין בהנהלה הציוַײ
נית ואח”כ ,במשך  13שנה )מַײ 1935עד ,(1948
עמד בראש הגוף הזה ,התמודד עם שורה ארוכה
של משימות ומטלות כבדות ורכש מידה רבה של
ניסיון ומיומנות לקראת עמידתו בראש מדינה.
אם תרצו ,האיש שידע לזהות את שעת הכושר להַײ
כרזה על הקמת מדינה יהודית בארץַײישראל ולהיערך
מראש לקראת מלחמת העצמאות ולנווט אותה בצורה
שהרשימה אפילו את יריביו לא תאם את המפרט של
תשדירי ”העבודה” .הוא היה בבירור לא רק יוצא עייַײ
רה קטנה שאינו גנרל והאנגלית שלו מצחיקה )תיאור
שאינו שיא הדיוק( ועיקר כוחו בניהול שביתות|■| .

דניאל פרידמן ≈ העולם האמיתי

הניצחון הגדול במלחמת ששתַײהימים יצר את
שאלת השטחים שכבשה ישראל .על כך התחרו שתי
אידאולוגיות מרכזיות ,המנוגדות זו לזו :האחת — איַײ
דאולוגיית א”י השלמה — גרסה שיש להחזיק בחלַײ
קים נכבדים מהשטח שנכבש ,בין השאר ברצועת עזה
ובכל הגדה המערבית .אידאולוגיה זו נתמכה עלַײידי
אישים מרכזיים במפלגת העבודה ואומצה בהתלהַײ
בות בידי הימין .השנייה — אידאולוגיית שלום עכַײ
שיו — גרסה כי ניתן להשיג שלום מלא ובטוח עלַײידי
חזרה לגבולות  '67והקמת מדינה פלסטינית.
אידאולוגיית א”י השלמה הביאה את ההתנחלוַײ
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,
בינתיים קרסו שתי האידאולוגיות .זו של א”י השלַײ
מה התמוטטה כאשר מנחם בגין חתם על חוזה השַײ
לום עם מצרים ,שבמסגרתו החזירה ישראל את כל
סיני וחתמה על התחייבות הנוגעת לעם הפלסטיני.

באין אידאולוגיה

לכך הצטרפה העובדה שרוב הציבור בישראל הבין,
אמנם באיחור ,שאין לתפישת א”י השלמה תשובה
למיליוני הפלסטינים בשטחים המוחזקים ,וכי סיפוַײ
חם יהפוך את ישראל למדינה דוַײלאומית.
האידאולוגיה הנגדית קרסה עם הסכמי אוסלו.
הסתבר שההסכמים לא הביאו לוויתור פלסטיני על
דרך הטרור .הדרישה לזכות השיבה אינה יורדת מהַײ
פרק ,ובצד הפלסטיני קיימים כוחות רביַײעוצמה
החותרים לחיסול ישראל כמדינת העם היהודי .מי
שלא השתכנע בכך בעקבות הטרור מבין זאת מן הסַײ
תם לאחר ניצחון החמאס.
לישראל נותרה אפוא רק הדרך המעשית ,שלפיה
יש לקבוע את ההסדרים הטובים ביותר שניתן להַײ
שיג במציאות הקשה שנקלענו אליה .אלה ייקבעו
באמצעות החזקת שטחים שאנו זקוקים להם לצורכי
ביטחון ,תוך התחשבות במאזן הדמוגרפי ובנתונים
הקיימים במישור הבינלאומי .השיקול היחיד” ,האיַײ
דאולוגיה” היחידה ,הוא המעשיַײהפרקטי.
בנסיבות הנוכחיות ,עלייתה של קדימה אינה מפַײ

מכתבים
תנו לנוער להצביע

לפני מאה שנה ילדים נחשבו ליַײ
צור ”חצי תבוני” ולא היו להם כלל
זכויות .למרבה המזל ,פקחנו עיניים
והבנו כמה שוטים היינו :היום אך טבַײ
עי שלילדים תהיינה זכויות פרט.
בתחום אחד סירבנו להתקדם:
בעוד שלעולים חדשים ,לאנאלפאביַײ
תים ולפושעים אנו נותנים כמובן מאַײ
ליו להצביע ,את הנוער שלנו — צעיַײ
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
כי כבר בכיתה י”א ,בגיל  ,16בניַײהנוַײ
ער שלנו מספיק בשלים ונבונים כדי
ליטול חלק בקביעת עתיד המדינה.
אריה גל ,כפרַײסבא

החזירו לנו את המים

זה כמה חודשים שחברת מקורות
מנתקת חדשות לבקרים את זרם המים
ליישוב ירכא ,המונה כַײ 13אלף תושַײ
בים ,עקב חוב של הרשות המקומית.
גם אם העילה לניתוק מוצדקת או
חוקית ,היא לבטח לא מוסרית .מדוַײ
בר בעונש קולקטיבי ,אכזרי ומשולל
היגיון.
אמין א .יוסף ,ירכא

גניבה :לא פשע ”קל”

"מניפולטיבי ,שקרי ,נאלח" ,כוַײ
תב ירון טןַײברינק )”ידיעות אחרוַײ
נות”  (12.3בביקורת בוטה על תוכַײ
ניתו של חיים הכט" ,הקרב על
הבית" ,שבה צידד בחוק הקליפורני
המטיל מאסר עולם על מי שנתפס
בגניבה בפעם השלישית.
מניפולטיבי? הפשע שוטף את המַײ
דינה ללא מעצורים ,אלימות היא עניין
של יוםַײיום ,איש אינו בטוח לא ברחוב
ולא בביתו ,בטחוננו ,רכושנו ,חיינו וכַײ
בודנו הפכו למרמס ,אבל בראש מעייַײ
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,
היא השלמה חלקית של החברה עם הפַײ
שע .עלינו להשתמש בכל כלי דמוקרַײ
טי כדי לשנות את המצב מיסודו.
אבנר גיל ,ירושלים

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
תיעה .אפשר לכנות זאת ”עליית המרכז” ,אך למעשה
מדובר בהכרזה גלויה על נטישת האידאולוגיות הישַײ
נות שכשלו ואימוץ הדרך המעשית ,שהיא הדרך שהוַײ
ביל אריאל שרון בפינוי רצועת עזה .זה גם המשותף
לאישים בקדימה ,שבאו מימין ומשמאל :אלה גם אלה
נטשו את האידאולוגיות הישנות ובחרו בדרך המעַײ
שיתַײהמציאותית .אנו עדים לניסיונות לאמץ דרך זו
גם עלַײידי הליכוד והמערך ,אלא שעדיין רובץ עליהן
עול העולם של אתמול ,של האידאולוגיות שקרסו.
את הפוליטיקה הישראלית מאפיינת תופעה יוַײ
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
אחת מהמפלגות הגדולות נמצאים כיום אישים מרַײ
כזיים ,שמפלגתם לא תוכל לדבוק בעמדות שלהן
הטיפו בעבר|■| .

איך ייתכן שדווקא כשמציינים
את יום הצרכן הבינלאומי )”ידיעות
אחרונות”  (12.3נעדר פועלו של איַײ
גוד הצרכנים הבלתי תלוי? ארגון זה
הוא הוותיק ביותר מבין הארגונים
בארץ ונמנה עם מייסדי הארגון הביַײ
נלאומי ”קונסיומרס אינטרנשיונל”,
שמרכזו בלונדון.
איגוד הצרכנים אינו נהנה מתקַײ
ציבים מוסדיים ואנשיו פועלים למַײ
עלה מַײ 50שנה בהתנדבות מלאה
בטיפול בתלונות של צרכנים ובמתן
ייעוץ .אנו עומדים לרשות הצרכנים
בטלפון ובפקס וגם בקבלת קהל פעַײ
מיים בשבוע במשרדנו בתלַײאביב.
חיה מינר ,יו”ר איגוד הצרכנים הבלתי לוי
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