
טילים רצחניים ניתכים על מדינת 
ישראל כממטרי חורף כבדים וא־
נחנו נרתעים מלעצור בעדם. משל למה 
הדבר דומה? לארי רב עוצמה שרפה 
כוחו. לפנים הפילה שאגתו מורא על 
די היה בהזכרת שמו  כל חיות היער. 
כדי להמיס לב כל שומעיו. אך נגד חוקי 
ההזדקנות בטבע, גם כוחו של שחל רם 
תואר לא יועיל. העיתים חלפו והׂשי־
בה נתנה את אותותיה בבן השחץ. הדי 
רעמו הפכו לקול ענות חלושה וכללי 
שלטונו שנכפו בעבר בכוח ניביו ושרי־
ריו, הופרו עתה חדשות לבקרים. ואם 
לא די בכך, כשחולשתו נתגלתה לעיני 
כול, לא הסתפקו שוכני המחילות במי־
לות גנאי והשפלה, אלא החלו מתקרבות 
אליו עד כדי מגע כף רגל, מכות ובוע־
טות בו או שולחות את שיניהן בבשרו. 
והליש האומלל שרוע על מקומו ולא 
זע, סובל את המהלומות, החבטות וה־
דחיפות, ואינו מרהיב עוז להשיב מנה 
אחת אפיים לתוקפיו. עד כדי כך נחלש 
ואבד כבודו, שאפילו הארנב מוג הלב 
נתמלא גבורה ותעוזה, קרב אל נושא 
הכתר ותקע את שיניו באוזנו, כאילו היה 

זה עלה כרוב.
למגינת הלב, ההנהגה בישראל ְמד־
ָָדה בעקבות הארי שתש כוחו, אף על פי 
שהיא עדיין עולת ימים. חלתה המסכנה 
בנגיף ההזדקנות המהירה, המכלה כל 
הבי־ מכוחות  וגם  בגוף  טובה  חלקה 
נה והחשיבה אינו מרפה. אויבינו מכל 
ארבע רוחות השמים חשו מהר בתופעה, 
וכמו אותו ארנב שפעם לא העז להוציא 
את קצה זרבוביתו כשהשחל חלף סמוך 
למחילתו ועתה הוא מזנק כנמר ונושך 
בקצה תנוך אוזנו, כך גם קומץ חיילים 
עלובים מצבא לבנון שנִיָגף ונכנע בפני 
מכבר  לא  הרים  חיזבאללה,  כנופיות 
קצין  ישראל.  בגייסות  שן  ונעץ  ראש 
נערץ, סא"ל דב הררי, שילם  ומצביא 

בחייו, ומפקד נוסף נפגע קשה.
לא  מצפון  שנפתחה  הזאת  הרעה 
הגיעו  זרעיה  אלא  מקרקעיתו,  נבטה 
מחולות הנגב המושקים זה שנים במ־
מטרי טילים של מחבלי חמאס, שגילו 
יהודה.  אריה  גור  של  כוחו  רפיון  את 
האחרון מבליג ומתאפק מחשש מה יא־
מרו הגויים, ששבו לראות ביהודי ֶׂשה 
מובל לטבח שאינו רשאי להגן על עצמו. 
איך אמר השוחט לעגל הצעיר בסיפור 
של שלום עליכם "מוטל בן פיסי החזן", 
כשזה שאלו מה חטאו שהוא מובל למ־
אכלת? "לכך יעד אותך היושב במרומים 

וזאת סיבת בריאתך".
מנהיגי ישראל שתש כוח חשיבתם 
אינם מבינים שבגמגומיהם בפני מעשי 
התוקפנות - במקום להנחית מהלומה 
קצרה וכואבת על כל התגרות, חטיפת 
חיילים ורצח אזרחים - הם מצטיירים 
כמו האריה המזדקן שאפשר לחבוט בו 
ולנעוץ שיניים בבשרו. בהראותם את 
נכות רוחם ונמיכות קומתם, הם רק מז־
מינים תועבות חדשות, הצטיידות האויב 

בנשק מתוחכם, וסכנה, רחמנא ליצלן, 
לקיום המדינה היהודית.

היכן ההכרזות וההצהרות שִעם מח־
בלים ואנשים שפניהם לטרור אין מנה־
לים משא ומתן אלא עונים להם בשפה 
שהם מבינים, ביד קשה ובזרוע נטויה, 
מיד וללא דיחוי? טסים אלפי קילומ־
טרים כדי לגדוע את קיניהם בארצות 
מוצאם בעודם באיבם, כמו הכור הגר־
עיני בעיראק, חילוץ החטופים באוגנדה, 
הישראלים  רוצחי הספורטאים  חיסול 
בגרמניה בכל מקום שנמצאו על כדור 
הארץ, ועוד שורה ארוכה של מעשים 
להתפאר בהם, שאפילו בלעם הרשע, 
שהובטחו לו אוצרות קורח כדי לקלל 
את עם ישראל, לא העז למלא את שלי־
חותו ותיאר את בניו כלביאים הקמים 
(במדבר,  וממגרים אותם  על אויביהם 
נוע־ לא  השלטון  כיסאות  כ"ג־כ"ד). 
דו להיות קרנות מזבח למי שפעם היו 
אריות ומשלו בכפה, ועתה רפה כוחם 
לשם  רק  בהם  נאחזים  והם  ונתדלדל 

ישיבה מחמת התשישות. 
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מאמר מערכת 

מי שיסתכל בתולדות המפלגות והממשלות בישראל יראה כי 
הצעד של ברק אתמול איננו אירוע יוצא דופן. 32 ממשלות 
כיהנו כאן, אולם התקיימו רק 18 מערכות בחירות. מפלגות באו 
והלכו, פרשו, התפצלו והתאחדו, כשכל אחד גורר איתו את המנדט 
שלו ועושה בו כחפצו. לא נאמנות למצע, לא נאמנות לבוחר. ראש 
הממשלה שרון שימר את הקואליציות שלו באמצעות תחלופה 
מתמדת, פיטורי שרים, ולסיום -  פיצול הליכוד והקמת קדימה. 
מפלגת ’יעוד’ – סלמוביץ’, גולדפרב ושגב – פרשה מ’צומת’ וה־
צטרפה לממשלת רבין לקראת ההצבעה על הסכמי אוסלו ב’. אין 

כנסת שלא היו בה מהלכים כאלה.
טעות תהיה לזקוף את מצב העניינים במפלגת העבודה לצירוף 
מקרים פרסונאלי או לשגיאות נקודתיות. מפלגת העבודה נמצאת 
במשבר מתמשך, ואירועי אתמול הם אולי נקודת האל-חזור בהי־

דרדרותה ההיסטורית.
הבעיה של העבודה היא בעיה של אובדן זהות. פיסה אחר פיסה 
נלקחה מזהותה הפוליטית, וזו הלכה והצטמצמה והפכה למשהו 
מזערי שאינו עולה בקנה אחד עם רוחה ועברה של מפלגת שלטון 

גדולה.
פיסה מתוך הזהות הזו לקחה לעצמה מפלגת הליכוד, אשר 
אימצה לעצמה בשנים האחרונות עמדות שמאליות קלאסיות, בעי־
קר סביב הסכסוך הישראלי-ערבי. כאשר ראשי הליכוד תומכים 
בתוכניות החלוקה, מבצעים התנתקות ומדברים על שתי מדינות 

– מי צריך להצביע עבודה?
את הפיסה השנייה לקחה קדימה. קדימה הוקמה אמנם מתוך 
הליכוד, אך מייד לאחר הבחירות התייצבה בעמדותיה הפוליטיות 
קצת ימינה ממרצ. איזה מקום למפלגה נוספת נותר במרווח שבינה 

ובין הליכוד?
את הפיסה השלישית לקחה הכלכלה. ברית המועצות איננה, 
השמאל הכלכלי הקומוניסטי פשט את הרגל במלוא מובן המילה, 
ופה בארץ הקיבוצים מופרטים. הכלכלה האירופית הנוטה שמאלה 
מדשדשת על סף קריסה חרף (ויש שיאמרו בגלל) האיחוד של גוש 
היורו, בעוד הקפיטליזם האמריקני שורד. איזה מקום נותר לסו־

ציאליזם של שלי יחימוביץ’?
פיסה נוספת לקח איתו תהליך אוסלו, ולאחריו קמפ-דייויד של 
ברק. התפיסה של משא ומתן בכל מחיר, של תהליך מדיני ולו למ־
ראית עין, של ”הפיכת כל אבן” יחד עם ויתור והתפשטות מנכסים 
ללא תמורה מספקת - לא הצדיקו את עצמם. אין היום קונים רבים 
לאשליה כי ”עם קצת רצון טוב” הפלשתינים יתיידדו איתנו, יפסי־
קו את ההסתה, ישלימו עם קיומנו במזרח התיכון ואפילו יילחמו 
בטרור ”בלי בג”ץ ובלי בצלם”. זה פשוט לא עבד, והיום הציבור 
מעדיף משא ומתן מפוכח, זהיר, נטול יומרות ולעיתים אפילו עיקש 
דוגמת ”יתנו - יקבלו”, נוסח הראוי למשא ומתן דו-צדדי ולשמירה 

על נכסים ואינטרסים חיוניים.
במצב עניינים זה אין זה משנה מי מנהיג את העבודה ומי מאייש 
את מוסדותיה. הקיום הבלתי נסבל במפלגה, כפי שתיאר אותו מתן 
וילנאי, הוא פועל יוצא של חוסר הרלוונטיות שלה, ולא של תרבותה 
הארגונית או הבין-אישית. את מקומה של העבודה תופסת מעתה 
קדימה: ללא ערכים או עקרונות, עם קורטוב ויותר של קפיטליזם, 
עם הרבה יח”צ ומעט שורשים. כך נראה הדור הבא של השמאל 

הישראלי, או אם תרצו – הפוסט-שמאל.

התרסקות ידועה מראש
שלמה שדה

גור אריה יהודה ברפיונו
ד"ר אורי אדלמן

השבוע הודיע צוות המעקב של 
נכשל  החוק  שיישום  טל  חוק 
- המצב נותר כשהיה – יש מי שמת־
גייסים לצה"ל, נלחמים, הולכים למי־
לואים, נפצעים ונהרגים, ויש תלמידי 
ישיבות שחוסים באוהלה של תורה. גם 
אם יש כיום חרדים שמתגייסים, האחוז 
יו"ר  שלהם אפסי. לדעת שאול מופז, 
ועדת הביטחון של הכנסת, "המצב יביא 

לפילוג בעם".
ואני שואלת: היכן האימהות של אלו 
המשרתים עכשיו ושל הצעירים והצעירות 

שיגויסו בעתיד? היכן המחאה שלהן?!

הפוליטיקאים  של  השתקה  הייתה 
לאורך שנים בגלל חישובי קואליציה. 
אבל הגידול באוכלוסייה החרדית הגדיל 
את האחוז של תלמידי הישיבות, וה־
גיע לממדים שהניעו את הפורום 'חובת 

השירות' לצאת למחאה. 
מוטב מאוחר מאשר אף פעם, אמר 
היהודי שאיחר לרכבת. גם כאן נראה 
שאיחרנו את הרכבת. מחנה החרדים לא 
רק הולך וגדל במספרו, אלא כוחו הולך 
ומתעצם. הם רשאים לבחור ולהיבחר 
מבלי שחלה עליהם חובת השירות הצ־
באי ואף לא האזרחי. חבל גם עליהם, כי 
השירות בצבא היה מקרב אותם לעולם 
המעבר  בתהליך  להם  עוזר  המודרני, 
לתעסוקה. כך גם היה קטן החיץ שבין 

שני העולמות, החרדי והחילוני. 
גם בשירות של החילונים יש ירידה 

גדולה. אבל מה לנו כי נלין? התקש־
רת עוזרת, מאחר שההערצה שלה אינה 
את  שמסכנים  צה"ל  לגיבורי  מופנית 
חייהם, אלא לשחקנים ודוגמנים ולמ־
צליחנים למיניהם. כשבנו של השחקן 

יוסי פולק מצהיר שאיננו ציוני ולא ילך 
נותנת לו מקום של  לצבא והתקשרת 
כבוד, מה לנו כי נלין על צעירים אחרים 

שאומרים "למה לי להיות פראייר?"
לכך שהמתגייסים  יד  שנותנות  מי 
האימהות  הן  ל"פראיירים"  הופכים 
ששותקות לאורך שנים. האימהות שלא 
יצאו במחאה זועקת על ההפליה בין דם 
לדם. החיילים לא יכולים למחות, אבל 

היכן האמהות?!
ההפליה בין דם לדם זועקת לשמיים. 
כל אם שתעשה חישוב קר של מידת 
להיהרג  או  להיפצע  בנה  של  הסיכון 
כשמספר החיילים קטן או גדול, תגיע 
למסקנה הברורה. אין צורך בחישובים 
כשמספר  פשוט,  בעניין:  מפולפלים 
בנה  של  הסיכוי  יותר,  קטן  החיילים 

להיפצע או להיהרג גדול יותר. 
האימהות הן אלה שצריכות לצעוד 
בראש מצעד המחאה. אמהות למתגיי־
סים באשר הם. מכל המגזרים, מכל שכ־
בות האוכלוסייה. והן צריכות לזעוק נגד 
ההפליה בין דם לדם. צריך לחשוב על 
ההבדל בין אם שחיה במתח כבד משך 
שלוש שנים של שירות בנה או בתה, ובין 
אם שיושבת בשקט כי בנה "ממית עצמו 
באוהלה של תורה". האימהות צריכות 

להשמיע את קולן.

היכן זעקת האימהות? 
רבקה סנה 

ההפליה בין דם לדם זועקת לשמיים. כל אם 
שתעשה חישוב קר של מידת הסיכון של בנה 

להיפצע או להיהרג כשמספר החיילים קטן או 
גדול, תגיע למסקנה הברורה. אין צורך בחישובים 
מפולפלים בעניין: פשוט, כשמספר החיילים קטן 

יותר, הסיכוי של בנה להיפצע או להיהרג גדול יותר


