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‰ÎÏ ‡È˘È

נחת כללית שורה על מערכת הבחירות הנוכחית בישראל.–חושה של אית
המועמדים והמפלגות אינם מעוררים התלהבות אצל הבוחרים, והרבה

נאמר כל העת על משבר מנהיגות. למעשה, המנהיגים עצמם מצביעים על המשבר

בעיסוקם האובססיבי משהו בנושא זה באמירות ובסיסמאות, החל ב"מנהיג
חזק" של ראש הממשלה בנימין נתניהו, דרך "מנהיגות אמינה" של יושב ראש

מפלגת העבודה אהוד ברק, וכלה ב"מנהיגות אחרת" של יושב ראש מפלגת המרכז
יצחק מרדכי. כדברי המשורר, הגברת מוחה יותר מדי.

הבעיה אינה עניין של "מנהיגות", אלא של משבר עמוק ויסודי בהרבה,

המכרסם כבר שנים בגוף הפוליטי הישראלי, ועתה אנו עדים לתוצאותיו החמורות.
ההגדרה הנאותה ביותר למצב הדברים היא משבר אמון עמוק ביחסם של

הישראלים כלפי המערכת הפוליטית. אין מדובר רק בתחושת מיאוס ביחס

לפוליטיקאים או למאבק הפוליטי, אלא בהסתייגות הולכת וגוברת מכל עניין
פוליטי במובנו האמיתי: העיסוק בניהול ענייני הקהילה, תוך שילוב של רעיונות,

מעשים ואנשים.

השחיקה בהערכה שהציבור רוחש לפוליטיקה ניכרת בשורה ארוכה של
תופעות: ההכשר שנותנת דעת הקהל למאמציו של בית המשפט העליון לנסח

בפועל חוקים "לא פוליטיים" למדינה ואפילו חוקה, מבלי להבין שאלו הם תפקידיה

היסודיים ביותר של המערכת הפוליטית; קריאותיהם של אישי ציבור "להוציא
את הפוליטיקה" מתחומים הולכים ורבים, כמו החינוך, השלטון המקומי, המדיניות

הכלכלית או שירות המדינה, באמצעות מסירת הכרעות פוליטיות לידי ועדות

ומכרזים, ואיסור מתרחב על מינויים פוליטיים; והצהרות בזכות הפיכתם של
פוליטיים. דוגמה אופיינית–ַתפקידים פוליטיים בהגדרה, כגון ראשות ערים, לא
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 אשר הופיעו במודעת— שנאמרו ברצינות גמורה —היא דבריו של דודו טופז 
תמיכה במועמדותו של דן דרין לראשות עיריית תל אביב, בנובמבר 1998:

"התלבטתי עבור איזה מועמד להצביע לראשות העיר שלי. היה לי ברור שדעות

פוליטיות זה לא העניין. אין כל קשר בין דעותיו הפוליטיות של האיש לבין
יכולתו לנהל עיר". הדברים הגיעו לידי כך שעצם המונח "פוליטי" הפך כינוי גנאי

יום בתקשורת, כמו למשל–ממש המשמש לניגוח יריבים, ומושמע כמעט יום

בתגובתה של לשכת אהוד ברק לידיעה על פרישתו של חבר הכנסת חגי מרום
ממפלגת העבודה בינואר האחרון, תגובה ששללה את המעשה במילים "פרישה

פוליטית".

,רוביצה ייחב שדח יטילופ ןונגס לש טשפתה הז םיניינע בצממ האצותכ
יתלב תויניצו תודמע לופרע ,תאז תובקעב .סכנ בשחנ תודמע רסוח ובש ןונגס

םידדומתמה הלא םגו ,יאנגל ןייצמ וניא ילארשיה רוביצהש גהונל ויה תרתסומ

וליאכ םינפ דימעהל וליפא םישרדנ םניא הנידמב רתויב םימרה םידיקפתה לע
יכדרמ קחציש יעבט הארנ הזכ בצמב .םמצע תא דבלמ רוכמל והשמ םהל שי

תוגלפמ יתשמ תחאל תופרטצה ןיבו דוכילב תוראשיה ןיב השוב אלל טבלתי

טבלתה אוה םגש ,יאנליו ןתמש רשפא הזכ בצמב .הדובעה וא זכרמה ,תורחא
לע ביגי ,הדובעל ףרטצהל רבד לש ופוסב טילחהו ,תוחפל ,תוגלפמ שולש ןיב

יבגל קר אל — תצרמנ השחכהב )הנימי הטונה( םלוע תפקשה ול שי יכ דשחה

לש המויק םצע יבגל עמתשמב אלא ,ומלוע תפקשה לש תמיוסמה הייטנה
םינושארה תומוקמה דחאל יאנליו רחבנ תאזה ךרדה תוכזבו .םלוע תפקשה

םה יכ םידומ רתוי םיסונמו םיריכב םיאקיטילופ םג .תסנכל הדובעה תמישרב

סנרא השמ .םירקס יפ לע אלא םהיתופקשה יפ לע דוע אל תוטלחה םילבקמ
םע תיגולואידיא המכסה–יא לשב אל דוכילה תושאר לע דדומתמ אוה יכ ריהצה

תא .רתוי םילודג תוריחבב חצנל וייוכיס יכ םיארמ םירקסש ינפמ אלא ,והינתנ

םהמ דחא לכ ,זכרמה תגלפמ ישאר תעברא לכמ רתוי םישיחממ תאזה המגמה
דמעומה תריחב תלאשב םהינוידש ,הלשממה תושארל ,ומצע יניעב ,יואר דמעומ

אלא ,םירושיכב אל וליפאו תופקשהב וקסע אל הלשממה תושארל םהלש

.תוירלופופ ירקס יפ לע ,תוריחבב חצנל דחא לכ לש וייוכיסב
הסגנון החדש מגיע לשיאו כאשר אישי הציבור מן הזן החדש מנסים לנסח

את מה שהם מכנים "מצע" או "מדיניות". דוגמה לכך היא מסיבת עיתונאים

25 בינואר, כדי לפרוש בפני–שכינס אחד מן המועמדים לראשות הממשלה ב
הנוכחים את "השקפותיו" ו"תכניותיו": הוא הבטיח "השקעה בחינוך", הוא קבע

כי "השלום הוא מטרה אסטרטגית", הוא הטעים שתהיה אצלו "עמידה על ביטחון
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ישראל", הוא הבהיר כי תהיה התגייסות ל"הקטנת פערים חברתיים" וגם לא
שכח לציין כי ייעשה מאמץ ל"קידום מעמד האישה".

מי היה המועמד: נתניהו, ברק או מרדכי?

האמת היא שאין זה חשוב כלל, מפני שברי כי אלה הם דברים שכל מועמד
מכל מפלגה יכול היה לאמץ. האם יש מועמד חרדי, קומוניסט או איש איכות

הסביבה שאינו תומך, לפי דרכו, ב"עמידה על ביטחון ישראל" או ב"קידום מעמד

האישה"?
הבעיה בכל ההצהרות הללו היא, כמובן, שהן אמירות מופשטות, שאינן

אומרות דבר על האופן שבו יושגו היעדים, על המחיר שנצטרך לשלם כדי להשיג

יעד זה או אחר, ומעל לכל אין בהן אף מילה על סולם עדיפויות ועל סדר
קדימויות, כלומר על המציאות שכולנו מכירים, שבה דבר אחד בא תמיד על

חשבון דבר אחר. יש כמובן אי אלה אנשי ציבור וקבוצות פוליטיות אשר אינם

מאמצים את הסגנון החדש, כמו בני בגין ויוסי ביילין, אך המקרים הבודדים
 רוב רובם של המפלגות—האלה הם בבחינת היוצא מן הכלל המעיד על הכלל 

ושל המועמדים לראשות הממשלה אימצו מכבר את הסגנון החדש, ונתניהו,

ברק, מרדכי ומחנותיהם מציעים בעצם אותה נוסחת פלא להגשמת כל מאוויינו:
לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.

וזוהי הבעיה של הדמוקרטיה הישראלית: התחום הפוליטי הפך חף מרעיונות

וממחויבות לעקביות במעשה; לא נותר ממנו אלא מצעד של אישים. אהרן פוגל,
לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, תיאר את המצב הזה באופן ממצה כשהצהיר לא

 יש רק אנשים". שלמה לחיאני,—מכבר ש"בפוליטיקה כבר אין שמאל ואין ימין 

הרכש החדש של "ישראל אחת", אמר דברים זהים כמעט כשהתייחס לאפשרות
הצטרפותו לרשימת העבודה: "אין היום כבר הבדל בין ימין, מרכז ושמאל. יש

חשיבות רק לאישיות של המנהיג". אך זהו מצב מסוכן ביותר למשטר דמוקרטי,

שכן התפישה האומרת "הכל אישי" היא הפילוסופיה של איש המאפיה דון
קורליאונה בסדרת סרטי "הסנדק". אם אין רעיונות ואין מדיניות אלא רק אישיות,

זו כבר אינה פוליטיקה. ובלי פוליטיקה אין דמוקרטיה.

ניין צמח מצב הדברים הזה?מ

המשבר בגוף הפוליטי הישראלי יונק משני מקורות שונים למדי, אשר
בהשתלבם יחד יוצרים השפעה מרחיקת לכת במיוחד. הגורם הראשון הוא מקומי

 מפח הנפש שהנחילו לציבור דווקא שני המנהיגים הפופולריים ביותר—מאוד 



•   6   ˙ÎÏ˙

שהכירה ישראל בעשרים השנים האחרונות, מפח נפש שהוליד תחושה של ציניות
עמוקה כלפי הפוליטיקה.

דייוויד.– מנחם בגין בשנת 1979, בהסכמי קמפהמקרה הראשון היה זה של

לא עצם ההסכם, ואפילו לא היקף הנסיגה, הם הנקודה החשובה לעניין זה, אלא
העובדה שהמהפך המוחלט בהשקפה ובמדיניות של בגין נעשה כבדרך אגב, ללא

השלכות פוליטיות של ממש. האיש שהיה מזוהה יותר מכל עם השקפת ה"אף

שעל", ונבחר על בסיס השקפה זו לראשות הממשלה, מסר בבוקר בהיר אחד,
בלי להניד עפעף וכאילו דבר לא קרה, את כל סיני למצרים, בלי שהותיר לישראל

"אף שעל". היה זה רעם ביום בהיר ולא התפתחות הדרגתית, התייסרות ארוכה,

או ניסיון להעמיד את השינוי בהשקפה למבחן הבוחרים. בגין לא ביקש להתפטר,
והציבור לא ביקש זאת ממנו. המלך עצמו הכריז על בגדיו החדשים, ולאחר רגע

קצר של תדהמה, רוב רובה של מפלגתו ה"אידיאולוגית" של בגין קיבל את המצב

כעובדה מוגמרת. הכוחות שמחו נגד ההתפרקות המוחלטת מהשקפת עולם
ארוכת שנים היו שוליים בהשפעתם ובמספרם, ויתר הישראלים הפנימו את

השיעור שלימד אותם האיש הפוליטי שהיה גם בעיני יריביו סמל של אידיאולוגיה

ועקביות: אפשר להשליך ביום אחד את כל העיקרים והעקרונות, ולהמשיך הלאה
כאילו לא קרה דבר.

ותוא לע ,רתוי וא תוחפ ,ןיבר קחצי רזח רתוי רחואמ םינש הרשע–עבראכ

ריכהל יבקעה בוריסה םעו רורטה יפלכ השקה דיה םע ההוזש שיאה .ךלהמ
— רחובה ןומאב הכזו תוריחבב דדומתה הלא לכ םשבש שיאה — ף"שאב

אל ןאכ םג .פח האשפהל ,די רחאלכ ,הלאה םירבדה לכ תא דחא םויב ךילשה

לע םתעד תא עיבהל ושקבתנ אל םירחובה ,תויתגרדה לש יבמופ ךלהמ היה
רטפתהל ךרוצ האר אל ןיבר םג ןיגב ומכו ,הלשממה תוינידמב טלחומה ךפהמה

.ודיקפתמ

דייוויד ואוסלו היו מהלכים נבונים וצודקים–אין השאלה כאן אם הסכמי קמפ
אם לאו, אלא באיזה אופן משפיעים שינויי כיוון אדירים ופתאומיים כאלה על

אמונו של הציבור בפוליטיקה. לאחר שמנהיגים אהובים כמו בגין ורבין מעלו

באמון הפוליטי של הציבור שבטח בהם, כיצד אפשר להאמין ברעיון פוליטי
כלשהו? כיצד יוכל האזרח לתלות את תקוותיו לעתיד טוב יותר בדברי מנהיגיו?

איש אינו אוהב להרגיש טיפש ומרומה, וגם הציבור בישראל כך. לאחר שהוטעו

פעמיים, רבים מאזרחי המדינה אינם ממהרים להסתכן שוב.
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תעמשנה תיתנפא הנעטל רושק תילארשיה הקיטילופה רבשמל ינשה םרוגה
תיטילופ הפוקת םלועל האב היפלו ,יטרקומדה ברעמב םימיוסמ םיגוחב םויכ

איהו ,לאמשו ןימי ומכ םיחנומל תועמשמ דוע ןיא הבש ,תילכתב הנושו השדח

ןתארשה תא תובאוש הנממש הנעט — תויגולואידיאה ןדיע לש ופוס תא תרשבמ
,השדח תיטילופ השיג םיסרוג ךכ םינעוטה .ינאיחלו לגופ לש  כמו אלהתורמא

תוביוחממ תררחושמ השיג ,"שדח זכרמ" וא "תישילש ךרד" םיתעל הנוכמה

ןתינ ךכל המגוד .השפנ תוואכ וזמו וזמ תלטונה ,לאמשה וא ןימיה תופקשהל
ןימי–זכרמה לש היציזופואה יגיהנממ ,טֶרָש–הד ֶהורֶא לש וירבדב ,לשמל ,אוצמל

אלא ןימיה לומ לאמשה לש הלאש הנניא רבכ" הקיטילופה יכ רמאש ,תפרצב

המוד חורב ."הפילחהל תננוכתמה תרחאו ןוטלשב תחא תרחבנ לש הלאש
תמסיס תוסחב ,הינמרג רלצנקל טרקומד–לאיצוסה רדורש דרהרג רבכמ אל רחבנ

לש שדחה יטרקומדה לשומה ,תירבה–תוצראב ."שדחה זכרמה" תוריחבה

ךרדה" ידיסח לש תושדחה תושיכרה תחא אוה ,סיווייד יירג ,הינרופילק
תיטילופה ותינכת םא אלפ ןיא ,תויגולואידיא רבכ ןיאש רחאמו ,"תישילשה

יירגו רדורש ,טרש–הד ."בל בחרודעת  חושק" לשומ תויהל איה המעמיקה

םצעב תלטבמה ,ןוטנילק ליבו ריילב ינוט םה הלגד יאשונש המגמל םיפרטצמ
–טסופ "תישילש ךרד" תבוטל ,הרודס םלוע תפקשה לש התובישח תא

.תיגולואידיא

הלועה ןויער והז .רקיעו ללכ שדח וניא "היגולואידיאה ןדיע ץק" ןויער ךא
.תינויער תופייע לש השוחתב הגופס תיטילופה תכרעמהשכ ,םירושע המכל תחא

השוחתה ברעמב התאג ,לשמל ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל דימש הפוקתב

לעמש לשממ ץוחנ ,הלודגה תיגולואידיאה המחלמה הערכוהש רחאל ,התע יכ
ןהב ופתושש תולשממ הילטיאו תפרצ ומכ תונידמ ועדי ךכ .תויגולואידיאל

הנומאה הצופנ תירבה–תוצראבו ;םיטסינומוק וליפאו לאמש ישנא םע םינרמש

אוה ןיאו ,תפטושה הקוזחתב לפטמה יאנכט רבד לש ורקיעב אוה לשממ יכ
הינרופילק לשומ רחבנ 7491 תנשבש ךכ ידכ דע ,שממ לש היגולואידיאל קוקז

.דחי םג תינקילבופרה הגלפמהו תיטרקומדה הגלפמה םעטמ ודיקפתל ןרוו לרא

–תוצראב רוא ואר תע ,םישישה תונש תליחתב םג םיבר בלב הנניק המוד השוחת
לב לאינד לש ורפס היה םהבש םסרופמה — םירפס המכ הפוריאבו תירבה

ןדיע םת יכ םתנעט תוכזב תוירלופופל וכזש — ‰ı ‰‡È„È‡ÂÏÂ‚È˜ ,0691 תנשמ

ברעמה לטלוט ןכמ רחאל תורופס םינש קר ,םלואו .ברעמב תויגולואידיאה
יקיחרמ םייתוברתו םייתרבח םייוניש וב ולחו ,םיפירח םייגולואידיא םיקבאמב
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ךכ רחאו ,םישישה תונשב תוילאמש תויגולואידיא תעפשהב הליחת ,תכל
םזינומוקה תליפנש רחאל ,התע םג .םינומשה תונשב תינרמשה הייחתה תעפשהב

–רסח ןימיה תאו היגולואידיא–רסח לאמשה תא הריתוה רושעכ ינפל יפוריאה

.תודמעה–רסח זכרמל טעמכ היופצ הריהנ הלחה ,ביוא

אידיאולוגית–שילוב בין הציניות הגואה מבפנים לבין הרוח הרעה הפוסטה
מחוץ מערער את התודעה הפוליטית הישראלית. וכאמור, בלי פוליטיקה,

במובנה האמיתי, אין דמוקרטיה. שכן, בדרך כלל, דמוקרטיה אינה מתה בקול

נפץ גדול, אלא בקול יבבה דקה, בשחיקה זוחלת והדרגתית הממסמסת את
תכניה ומותירה אותה כקליפה ריקה. כך, כל הניסיונות לחזק את הדמוקרטיה על

ידי כלים כמו אקטיביזם שיפוטי, שלטון טכנוקרטי או פריימריז, לא רק שאינם

משיגים את מטרתם אלא גם מזיקים עוד יותר לגוף הפוליטי, משום שהם
—מטשטשים את התובנה שכדי לחזק את הדמוקרטיה יש לחזק את נשמת אפה 

האידיאולוגיה, ההשקפה לפיה יש ערכים ורעיונות וכללי פעולה מאחורי ניהול

ענייני הכלל.
הנהייה אחר גביע קדוש של פיתרונות "מקצועיים", טכנוקרטיים, לסוגיות

הציבוריות, והבנת המונח "מינהל תקין" כהתנגדות למינויים פוליטיים ולמדיניות

הנבנית על השקפות אידיאולוגיות פרטיקולריות היא דרך ללא מוצא, משום
 לא—שלאמיתו של דבר ישראל זקוקה ליותר פוליטיקה ויותר אידיאולוגיה 

 פוליטיקה אמיתית שאינה רק ביטוי לאינטרס אישי אלא גם שילוב בין—פחות 

רעיונות, אנשים ומעשים. שהרי כאשר דמוקרטיות נקלעות למשבר אמון, בדיוק
אז עולים הגורמים הטוענים כי דרושה מנהיגות ביצועית, טכנוקרטית, מקצועית,

 וקרוב לוודאי שהטוענים כך אינם יודעים כי זהו—שהיא "לא ימין ולא שמאל" 

בדיוק שמו של ספר מפורסם על מקורות הפשיזם.
אם כן, מה שדרוש לישראל איננו מפלגות ומועמדים לראשות הממשלה

המציעים את עצמם כערובה לשלטון תקין, אלא כאלה המציעים מדיניות ברורה

המבוססת על השקפת עולם ברורה; כאלה המנסחים פיתרונות פוליטיים שנראים
ביצוע (גם למי שאינו מסכים עימם), ומציגים תכניות פוליטיות–עקביים ובני

ברורות להתמודדות עם נושאים כמו יחסי דת ומדינה, המצב בלבנון, חוקה,

מחירי הדיור ועתיד ההתיישבות.
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תהליך התיקון אינו פשוט ואינו מהיר, אך הוא חיוני. עשורים נדרשו לקלקל
כל כך לעומק, ויידרשו עשורים כדי לתקן עד תום. אולם הצעד הראשון ואולי

החשוב ביותר ייעשה כאשר תתחיל להתפשט בציבור הישראלי ההבנה, כי על

הנזק הפוליטי שנעשה ניתן להתגבר רק באמצעות תיקון פוליטי.

אופיר העברי

ניסן התשנ"ט / מרץ 1999

מביעה את צערה על מותו של זלמן חיים ברנסטין, ˙ÎÏ˙מערכת 
ממייסדי קרן שלם ומן הידידים והשותפים המסורים ביותר של

. זלמן היה אדם בעל סגולות יוצאות דופן:˙ÎÏ˙מרכז שלם ושל 

 וזו רק תחילתה של—תבונה, יצירתיות, חכמה, חום והומור 
הרשימה. בעשוריה הראשונים של הקריירה העסקית שלו, שזכתה

להצלחה מסחררת, הקדיש את כשרונותיו המרובים לבנייתה של

", וחולל מהפכה בדרך שבה'חברת "סנפורד ח' ברנסטין ושות
יורק; ואילו בעשורים האחרונים לחייו,–מתבצעות השקעות בניו

חולל מהפכה בדרך שבה מתנהלת הנדבנות בירושלים.

חזון במדינה היהודית המתחדשת, אשר–זלמן היה תומך נלהב ומלא

הופחו בה חיים חדשים מכוח הלאומיות, המסורת והרעיונות

היהודיים, ואשר שואבת עוז מחירותם ומאמונתם של אזרחיה.
הוא עבד עימנו יד ביד כדי להפוך את החזון שהיינו שותפים לו

למציאות. אנו חסרים אותו ואבלים על מותו.

העורכים


