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מכתבים

אינסטינקט העדר≈אריאל רובינשטיין

הצביעו ”אלפא”
גם בתוכי יש קול שמקווה שקדימה תזכה בַײ40
מנדטים ואהוד אולמרט ירכיב ממשלה יציבה, יפרק
כמה התנחלויות, יחזיר את החמלה לכלכלה ובכלל
שיהיה טוב. כבני אדם וכבעלי חיים פועל בנו יצר
להדחיק את הדאגות, לחפש את האיזונים ולשמור,
עד כמה שאפשר, על סטטוסַײקוו, שבסך הכול הוא די
נוח לרובנו. הקול הזה קורא לנו, החבר'ה מהעדר,
ַײלאתר מתוכנו כזה אחד המכונה בספרות ”טיפוס אל

פא”. כשאלפא זוכה להכרה במעמדו, ניתן לו חופש
בחירה והעדר הולך אחריו בטבעיות אל כרי המרעה,
ַײנמלט בעקבותיו מאויב דולק, ולוכד עימו טרף מזד

מן מעבר לפינה.
מה מאפיין אלפא?

אלפא יודע לקרוא לעדר ללכת ”קדימה”, מבלי
שירגיש לא נוח שאין לו תשובה של ממש לשאלה
ַײ”לאן”. הוא מקסים את העדר ביכולתו לקרוא ”אח

רי”, והעדר שוכח שבעוד שבשדה הקרב יש בקריאה
ַײזו ביטוי להקרבה אישית, בפוליטיקה יש לה את המ

שקל הקל של ה”סמוך” הישראלי.
אלפא נזהר שלא להוביל מהלכים מהפכניים מדי
שיזעזעו את העדר. כשהוא משנה כיוון, הוא תמיד
מתרץ זאת בשינוי הנסיבות. העדר מסופק מהתרוץ
הזה גם כשכלום לא קרה, כי העדר מת מפחד לגלות

שבעצם אין לו ראש של ממש.
אלפא בכל עת מטפח אשליה, שכל מה שהעדר
ַײצריך לעשות זה לחצות את הנהר היחיד המפריד בי
ַײנינו לעולם שכולו טוב. הבטחה בעייתית, שכן הד

בר הוודאי היחיד הנוגע למדינת ישראל הוא שאחרי
הבחירות של 2006 תהיינה בחירות נוספות שבהן
ַײישראל תכריע את עתידה, ואחרי הבחירות המכרי
ַײעות הבאות תהיינה עוד בחירות שבהן ישראל תכ

ריע את עתידה, ואחריהן... ואחריהן...
אלפא אינו נדרש לספק קבלות על הצלחותיו
ַײבעבר. מספיקה לו העובדה שמילא תפקידים חשו

בים שבצידם הרבה מאוד כוח. אז מה אם כשהיה ראש
עיר, הידרדרה עירו הדוויה. ואז מה אם היה צריך
לשאת באחריות על תקיעת כמה ”עזים” (שכונות)

בעיר, שאיש לא יודע איך להוציא אותן משם.
אלפא נהיה אלפא אחרי שפילס דרכו בזהירות
בין אלפאים קודמים. הוא מבטיח לתקן את טעויות
ַײהעבר מבלי שיסביר מדוע לא ידענו על חילוקי הד

עות העמוקים שהיו לו עם אלפא קודם, חסר חמלה,
כשהיה זה בשיא תהילתו.

אחרי אלפא משתרכת ”פלוגה אלמונית” שאלפא
בחר אישית. ברצונו אלפא מצרף מאןַײדהוא לשורה,
ַײוברצונו מסלק אותו מהרשימה. מיותר שנדע מה הא

למונים חושבים (ודומה שכמה מהם מתקשים לדעת
ַײזאת בעצמם) וכדאי שנשכח את המנהיגים ה”דגו
ַײלים” הקודמים שהוליכו כיתות אלמוניות שהתנפנ

פו לכל עבר עוד בטרם שקע המנהיג.
לאלפא יש טון דיבור חסר היסוס, יכולת נאום של
ַײעורךַײדין מהוקצע (גם באנגלית) וחזות של זכר מצ

ליחן. וכמובן, הוא חייב להיות ”אחד משלנו”.
ַײהיו לנו כמה וכמה אלפאים בשנים האחרונות, וה

מדופלם שבהם מבקש שוב את אמון הציבור למרות
ַײשגם המזדנבים בעדר הבינו עד כמה הוא אלפא מסו

כן. והנה נמצא אלפא חדש וכמובן שנצביע עבורו.
המועמד האחר, אמנם כבר לפני שנים היה לו אומץ
ויכולת לנתח היטב (בעברית) את המפות המדינית
והחברתית. אבל מה, הוא נולד פחות אלפאי. כן, זה
מאוד אנושי להצביע אלפא, אולי אפילו יותר מדי
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מי חושב על החולים
לקלחת הפוליטית הגועשת נורתה
ההחלטה האומללה של היועץ המשפטי
לעכב את אישור סל התרופות עד אחרי
הבחירות. לא פלא שהיא עוררה זעם
ַײאדיר בקרב ציבור החולים ובני משפחו

תיהם, הרואים בה החלטה אבסורדית
ַײשאין לה קשר לבחירות ואף אטימות מו

סרית וערכית.
ַײלא רק סבל והוצאה כספית בלתי נס
ַײבלת ייגזרו על החולים בעקבות החלט

תו של מזוז, אלא אף סכנת חיים. האם
היועץ המשפטי הביא זאת בחשבון?

אורי ברַײלב, תלַײאביב

אי אפשר להתנתק
ַײמאז ניצחון החמאס בבחירות אנו שו
ַײמעים מכל דוברי הממשלה הכרזות תקי
ַײפות על ניתוק כל קשר ומגע עם הממש
ַײלה הפלסטינית שתקום. והנה, מאז התג
ַײלתה בארץ שפעת העופות מתנהל שי
ַײתוף פעולה אינטנסיבי בין משרד החק

לאות הישראלי ומקבילו הפלסטיני.
מה אפשר ללמוד מהדוגמית הקטנה
ַײהזאת? שאפשר לדבר עד מחר על הפר

דה ועל התנתקות ולבנות גדרות וחומות
גבוהות עד השמים, אבל הפלסטינים היו
ויישארו שכנינו בכל קוַײגבול שנסמן.
ַײאנחנו והם נושמים את אותו אוויר, שו

תים את אותם מים, ואותן מחלות ופגעי
טבע מאיימים עלינו ועליהם.

אנחנו צריכים להתנתק מן הכיבוש,
להפסיק לשלוט בפלסטינים ולמצוא
דרך לחיות איתם כשווים בין שווים,
אבל כל זמן שאנחנו חיים כאן, בארץ

הקטנה הזו, להתנתק מהם לא נוכל.
ויקטוריה כהן, אזור

השוואה מקוממת
ירון לונדון (”ידיעות אחרונות” 16.3)
גוזר גזרה שווה בין שני גיבורי לח"י,
ַײאליהו חכים ואליהו ביתַײצורי ז”ל, שנידו

נו למוות עלַײידי הבריטים בשנת 1945,
לבין רוצחיו של השר רחבעם זאבי ז”ל.

הזכרתם בנשימה אחת מקוממת:
חכים וביתַײצורי, שהרגו את הלורד מוין,
השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, לא
חלמו להשליך את הבריטים לים, אלא
לחמו למען פתיחת שערי הארץ לפליטי
ַײהשואה, שמוין היה מיוזמי סגירתם לע

לייה. הם גם לא הרגו את הלורד מוין
בלונדון בירת בריטניה, בעוד רוצחי
ַײהשר זאבי ביצעו את זממם בבירת יש

ראל, שהם אינם מכירים בה.
גם סופם היה שונה: היהודים נידונו
למוות והוצאו להורג, בעוד הרוצחים
ַײהפלסטינים יזכו לחיים ארוכים על חש

בוננו בביתַײכלא ישראלי.
גורי גרוסמן, ירושלים

האזרחות לא נשללה
ַײבטורו השבועי של ב. מיכאל (”ידי

עות אחרונות” 17.3) נפלה טעות: יהודי
ַײגרמניה לא איבדו את אזרחותם הגרמ

נית (חוקי נירנברג) כבר בשנת 1935.
אני עצמי יצאתי מגרמניה לשבדיה
ַײבסוף חודש אוגוסט 1939, עם דרכון גר
ַײמני בעל תוקף, שבו הוטבעה בצרה בול

ַײ. בהמשך, הקונסוליה הגרמJטת האות 
ַײנית האריכה מפעם לפעם את תוקף הד

רכון. זאת עד שבשלב מסוים, בשנת
ַײ1942 דומני, הדרכון לא הוחזר לי. מהש

לטונות השבדיים קיבלתי אז דרכון
stateless."כלומר "ללא לאום ,

זאב רפאל, חיפה

מזל של כלב≈בלטשלמה פפיר

הפודל הצרפתי והשאלה היהודית
ַײבימים אלה נתון הציבור למתקפה שכנועית מט

עמו של מפעל הפיס בעניין משכורת לכל החיים.
ַײכמעט הכל במכירה הזאת ברור. כרטיס הגרלה במ

חיר סביר מעניק לכל רוכש רגע של אשליית עושר,
בודדים מביניהם יקבלו משך 20 שנה סכום של 5,000
ַײשקלים בחודש, חלק מן הרווחים יוזרם למפעלי הרוו

חה, חינוך תרבות וכו' של מפעל הפיס — וכך יוצאים
ַײגם המפסידים ושמץ תאוותם בידם. רק דבר אחד נפ
ַײלא מן הבינה, מדוע מבוסס הקמפיין כל כולו על פו

דל לבן שיער, הדובר במבטא צרפתי כבד מאוד?
ַײידוע הוא, בהתבסס גם על סקרי דעת קהל מקצו

עיים, על טוקבקים ו”שוסים” מעוררי צחוק פרוע
מפי קומיקאים עממיים, כי רוב רובו של העם נושא
רגשות טינה עמוקים כנגד צרפת והצרפתים. סביר
כי באחוזים גבוהים עוד יותר בקרב אוהבי ההגרלות
תוססת האמונה כי פריז היא בסיס לאהבת ערבים

באשר הם ולשנאת יהודים יהיו אשר יהיו.
הדעת הייתה נחה, אם מדובר היה בניסיון לחבב

ַײעל הצופה הפוטנציאלי יין או גבינות, או באגט מת
פצח, או נסיעות לפרובאנס. זאת כיוון שלמרות כל
ַײהנאמר בפסקה הקודמת, הרי שבנושאים אלה של גו
ַײרמה ותיירות בכל זאת יש לצרפתיּות השפעה מש
ַײמעותית על הישראלי. הוא מוכן ללגום בורדו, לט
ַײעום קממבר ולצאת לדיל אל עיר האורות מתוך הכ

חשה פנימית של המעורבות הצרפתית בעניין. אבל
פיס? מה הקשר.

ניסיון נוסף להגיע לחקר מקורות המבטא נעשה
ַײבכיוון הפודל. אולי מדובר בכלב ששורשי גזעו צר
ַײפתיים, והוגי הקמפיין ביקשו לשמור על הגוון המ
ַײקורי של קולו? התחקיר ההיסטורי בשלביו הראשו
ַײנים היה אפוף אכזבה. שמו המודרני, פודל, בא מגר
ַײמנית, ומשמעותו שכשוך במים. עוד התברר כי חו

בבי הכלבים הראשונים שהנציחו את הפודלים היו
היוונים של יוון העתיקה, והרומאים שהעתיקו רבות
ַײמיצירות האמנות של אתונה ובנותיה הלכו גם בע

קבות הפודל. דמותו השעירה מופיעה לראשונה על

מטבע משנת 30 לספירה.
אך במאה הַײ15 קיבלה ההיסטוריה של הפודלים
תפנית — וגם מחקרנו הגיע לפתע אל סף פתרונה
של התעלומה. מתברר כי הפודלים באו עם קרקסים
ַײנודדים אל צרפת, והפכו בתוך זמן קצר לכלבים הח

ביבים ביותר על בני האצולה. בין השאר העריכו
ַײאלה את הכישרונות שגילו הפודלים, שאינם חו
ַײששים ממים, בצייד ברווזים באגמים ובבריכות. הד

בר גרם לכך שעד מהרה הוענק להם כינוי מקומי:
קאניש, שהוא שיבוש אוהב של קאנאר (ברווז). עד

היום נחשב הפודלַײקאניש לכלב הצרפתי הלאומי.
הפודל של מפעל הפיס, אשר בעקבות הזכייה
הכספית זוכה לתספורת אריה מרשימה, אינו יודע
אולי, אך הראשונה שהפכה את הסגנון הזה לאופנה
כלבית פודלית הייתה מארי אנטואנט, מלכתו של
לואי הַײ16. ואז פרצה המהפכה הצרפתית, כי כשל
כוח סבלו של העם העני — אבל זה כבר סיפור אחר.

|■|ואולי לא. 

דמוגרפיה≈אליקים העצני

מפלטו של השמאלן
ַײבַײ6 ביוני 2005, בניוַײיורק, פרש אולמרט בפ

ני ה”איזראל פוליסי פורום”, ארגון שמאלני, את
חזון ההתנתקות שלו:

”... אני יודע שרבים סקרנים לדעת מה יקרה ביום
שאחרי ההתנתקות.. הכל ישתנה... בוקר חדש... שלום
וביטחון... דפוס חדש של יחסים בינינו לבין הרש”פ...

המזרח התיכון יהפוך... גןַײעדן עלי אדמות... ”
ַײעכשיו, כשהכל השתנה — אבל לרעה, כשהבו

קר החדש מתחיל בתחנת הכוח באשקלון ב”שחר
ַײאדום” וגן העדן צבוע בירוק של חמאס — מה או

מר אולמרט? ”התכנסות”, הוא אומר, מעתיק את
ההתנתקות ליהודה ושומרון ומכפילה פי 10.

ַײהאנגלים אומרים: ”אל תבלבל אותי עם העו
בדות!” וישעיהו הנביא אמר: ”שמעו שמוע ואל
ַײתבינו וראו ראה ואל תדעו, השמן לב העם הזה וא

זניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאזניו
ישמע ולבבו יבין — ושב ורפא לו”.

השמאל אוהב לומר: ”הפטריוטיות היא מפלטו
ַײהאחרון של הנבל”. בארצנו — הדמוגרפיה היא מפ
ַײלטו האחרון של השמאלן. אך הנה התבשרנו, שהד

מוגרפים טעו בגדול, ומתוך רשלנות או מגמתיות
”הולידו” 1.3 מיליון ערבים שלא היו ולא נבראו!
ַײצוות מחקר ישראליַײאמריקאי הגיע לממצא המה
ַײפכני הזה, עליו אמר ד”ר ניקולס אברסטאד, מבכי
ַײרי הדמוגרפים בוושינגטון: ”המחקר... תפס את הד
ַײמוגרפים ישנים בשמירה... מסקנותיו הגיוניות ומ
שכנעות ביותר”. מהמחקר יוצא, שהדמוגרפים — 

√ הכלילו בחישוביהם 325,000 פלסטינים שעזבו
את הארץ.

√ ספרו את 210,000 ערביי ירושלים פעמיים.
√ הסתמכו על לשכת הסטטיסטיקה הפלסטינית
(למס”פ), שניפחה את מספר ילדיהם שנולדו
מַײ1997 בַײ238,000 — בהשוואה לנתוני משרדי

החינוך והבריאות הפלסטינים בעצמם.
√ האמינו ללמס”פ שַײ236,000 פלסטינים נכנסו

לשטח (1997ַײ2003). במציאות — 74,000 עזבו.
√ ספרו 105,000 ערבים שקיבלו תעודות זהות

ישראליות פעמיים.
√ סימנו 300,000 עולים לאַײיהודים מבריה”מ

לשעבר כ”פלסטינים, ואחרים”.
ַײ√ התעלמו מן העובדה, שמאז 1990 יש דווקא ירי
ַײדה בריבוי הטבעי הפלסטיני ועלייה (אטית) ברי

בוי הטבעי היהודי.
בסיכום, יש היום ביו”ש 1.4 ולא 2.4 מיליון
ערבים, וברצועה 1.07 ולא 1.4 מיליון — הפרש
של 1.3 מיליון. כתוצאה מכך, שיעור היהודים
ַײ(300,000) באוכלוסיית יהודה ושומרון מגיע לכ

מעט 22%, ובגלל הדמוגרפיה הזאת, החוסמת את
חמאסתן הפלסטינית, זוממים את הגירוש הבא.

נביאי החורבן הדמוגרפי אינם אוהבים את
העובדות האלה. אל תבלבל אותם עם העובדות.

ארתור קסטלר, קומוניסט שנפקחו עיניו, כתב
את הספר ”אפלה בצהריים”. האפלה שהשתלטה
ַײכאן על המוחות אינה רחוקה משיתוק המוחין שא

חז באינטלקטואלים במערב בין שתי המלחמות.
|■|”אידיוטים מועילים”, קרא להם לנין. 

כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות בע”מפפ  

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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אבי דרעי, 37, מאשדוד, מפקד זק”א במרחב לכיש (בהתנדבות) וקברן בחברה קדישא. מתנדב כבר 14 שנה עם מתנדבים נוספים. מטפלים בכל תאונותנלחמים בקטל בדרכים.
הדרכים באזור ובמקרים של מוות — אבי דואג לקבורה. מצביע על עלייה גדולה במספר התאונות של רוכבי אופנוע. התאונות הקשות לו ביותר הן בהן מעורבים ילדים. אבי: ”הכל

מלמעלה, אבל את ההשתדלות שלנו כל אחד צריך לעשות. צריך לנסוע בזהירות ולעשות חשבון על כל רגע”

גדי קבלוישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ  

בעל הבית של אולמרט≈נחום ברנע 

דני יביא שלום
הדואר בא אתמול והביא איתו ספר חדש,
כחולַײלבן, ישר מניוַײיורק. כותרת הספר מבטיחה
יותר ממה שהיא יכולה, לצערנו, לקיים: ”השלום
אפשרי”. הספר נשלח אליי, ברגשי הוקרה, עלַײידי
מחברו, דניאל אייברם. האם דניאל אייברם איננו
ַײהמולטיַײמיליונר האמריקאי, ששמו נקשר באחרו

נה לשתי פרשיות שבודק מבקר המדינה, האחת
תרומה של 120 אלף דולר שניתנה לשמעון פרס
בעת שהתמודד עם עמיר פרץ על ראשות מפלגת
העבודה, והשנייה רכישת ביתו של אהוד אולמרט

בירושלים? כן, זה האיש.
ַײאשר על כן, הסקרנות גברה עליי, ולפני שפ
ַײתחתי בקריאת זיכרונותיו של המחבר בשדה הש

לום בדקתי מה אומר המחבר על שני האישים, ומה
ַײשני האישים אומרים עליו. על גב העטיפה מופי

עות חוותַײהדעת של שמעון פרס, אהוד אולמרט,
ַײאלי ויזל וסאאב עריקאת. ”דני אייברם”, כותב או

למרט, ”הוא אחד האנשים המיוחדים במינם אשר,
ַײללא מינוי רשמי כלשהו, הקדישו את חייהם לחי
ַײפוש אחר השלום באזורנו. הוא מילא תפקיד מכ
ריע לאורך השנים ויש לו סיפור מרתק לספר”.

כתב פרס: ”אינני יודע על שום דיפלומטיה
ַײפרטית אחרת שעשתה כלַײכך הרבה לקידום תה
ַײליך השלום... כפי שהסיפור דרמטי, כך הוא מר

שים אותנו בכנותו המופלגת. זהו ספר שמחייב
תשומתַײלב”.

אייברם נפגש לראשונה עם פרס כאשר נסע

בַײ1988 למזרחַײהתיכון יחד עם וויין אוונס המנוח,
חבר קונגרס מורמוני ממדינת יוטה. השניים נישבו
מיד בקסמו. ”לא רק החזון שלו משך אותנו אליו”,
כותב אייברם. ”הוא באמת כיבד אותנו. אתה הולך
להיפגש עם יצחק רבין ואתה מרגיש שאתה מטריד
אותו. אתה הולך לשמעון ואתה מרגיש שהוא באמת
מקשיב לך. היה ברור שפרס מחבב אותנו, ואנחנו
ַײמחבבים אותו, וחשוב יותר, הוא מאמין שאנחנו יכו

לים למלא תפקיד מועיל בהשגת השלום”. כאשר
שאלו את רבין האם הם יכולים לעשות למענו משהו,

אמר להם בפשטות: ”לא!” פרס היה יותר נדיב.
אייברם מספר על ארוחתַײערב אחת שהייתה לו
ַײעם אהוד אולמרט, כאשר כיהן כראש עיריית ירו
ַײשלים. הארוחה התקיימה במלון המלך דוד. הש

ניים הסתכלו על חומות העיר העתיקה. ”האם
ַײתהיה מוכן להקריב את חייך למען החומות הא

לה?” שאל אייברם. ”כן”, השיב אולמרט. ”האם
ַײתהיה מוכן להקריב את חיי בנך למען החומות הא

לה?” הוסיף ושאל. ”אולמרט”, כותב אייברם,
”השיב מיד: לא, את חיי בני לא אקריב”.

אמירה מעניינת. נחמד לדעת שיש לנו
ראשַײממשלה שחיי בנו חשובים לו מחייו.

הציטוטים האלה מעלים מן הסתם חשדות אצל
הקורא החקרן: סוף סוף תפסנו אותם, את פרס, את
אולמרט, את אייברם. הון ושלטון. אלא שהחיים
פחות קונספירטיביים ממסיבות העיתונאים של
ַײיואב יצחק. דני אייברם הוא יהודי בן 84, חביב ונ

עים, שפיתח בצעירותו נוזלַײפלאים להרזיה ושמו
”סליםַײפאסט”. ההמצאה הפכה אותו למיליארדר.
ַײמכיוון שאיננו צריך לדאוג לפתַײלחם לילדיו ולא

שתו הצעירה, הוא מקדיש את חייו לצדקה. הוא
שייך לחבורה של יהודים שוחריַײטוב, שתורמים ביד
נדיבה מכספם להרבה מטרות ראויות יותר ופחות,
ביניהן פוליטיקאים באמריקה ובישראל. אייברם
תרם לקלינטון, לפרס, ולפי משרד מבקר המדינה

גם לאולמרט. קלינטון כתב את ההקדמה לספרו.
ַײאין לאייברם צורך לשחד את פרס או את אולמ

רט. הוא לא רוצה מהם כלום, לבד מכבוד, הקשבה
סבלנית ומחמאות על גב ספרו. פרס נהג בחוצפה
ַײכאשר קיבל מאות אלפי דולרים מחו”ל כתרומה לק

מפיין הבחירות שלו, אבל מה זה נוגע לבעליַײההון
שתרמו לו. הם בסךַײהכל הוציאו ארנק ושילמו.

ַײאייברם היה מעורב במגעים שקדמו להסכם או
סלו וגם באלה שקדמו למו”מ הכושל עם סוריה.
ַײעדותו ראויה לניתוח נפרד. אירוע אחד שהיה מעו
ַײרב בו היה מסיבת הקוקטייל שערך לכבודו של ער

פאת במלון ”וילארד” המפואר בוושינגטון, לאחר
ַײהחתימה על ההסכם, בספטמבר 1994. זה היה אי

רוע מוזר: עד אז היה ערפאת אישיות בלתיַײרצויה
בוושינגטון, ופתאום הוא מוקף בחגורה מחבקת של
אנשי ממשל אמריקאיים, חבריַײקונגרס, פקידים
בכירים, נכבדי היהודים, ישראלים רשמיים.
האווירה הייתה חגיגית והזויה כאחד. כך נראתה,

|■|נראה, המסיבה הראשונה על הטיטאניק.

ברמלה, לא בגבעתיים
ַײגבעתיים, עיר קטנה (46 אלף תושבים) שג
ַײבולותיה בין תלַײאביב, רמת גן ובניַײברק, נתפ

סת כמעוז של מפא”י ההיסטורית ושל מפלגת
העבודה. התקשורת מדווחת מגבעתיים — לא
ַײעל סמך סקרים אלא על סמך שיחות רחוב אק

ראיות — שבבחירות הקרובות צפויה לעבודה
ַײאכזבה מרה: היא תפסיד קולות רבים בגלל המו
ַײצא המרוקני של יו”ר העבודה עמיר פרץ. המ

פא”יניקים של גבעתיים, כך התקשורת, גזענים.
ַײשיחות רחוב אינן תחליף לסטטיסטיקה ול
ַײניתוח. כדי לחזות איך תצביע גבעתיים בבחי

רות שיהיו, צריך קודם כל לדעת איך הצביעה
בבחירות שהיו. והתמונה ברורה: גבעתיים

כבר פנתה ימינה, ובתפנית חדה.
בבחירות לכנסת במאי 1999 קיבלה מפלגת
העבודה 37% מקולות הבוחרים של גבעתיים.
ַײהליכוד קיבל רק 15% ושינוי 8%. בבחירות בי

נואר 2003 ירדה התמיכה של תושבי גבעתיים
ַײבמפלגת העבודה לַײ29%. התמיכה בליכוד הו
ַײכפלה לַײ28%, וַײ20% מתושבי גבעתיים הצבי
ַײעו שינוי. במספר קולות הפסידה מפלגת הע

בודה בגבעתיים בין הבחירות של 1999
ַײלַײ2003 קרוב לשליש. הקולות הללו נדדו במי
ַײדה שווה לשינוי ולליכוד. בראש מפלגת העבו

דה עמד מדינאי אשכנזיַײבןַײאשכנזים: עמרם
מצנע. גם שמעון פרס כיכב בה. אף על פי כן
המפא”ינקים של גבעתיים בגדו בה בגידה
ַײקשה. כל תושב שני של העיר העניק, כבר לפ

ני ארבע שנים, את קולו או לליכוד או לשינוי.
אין מסתורין בדפוס הצבעה זה. גבעתיים
היא אחת הערים העשירות בישראל. ותיקיה
ַײנמנים ברובם עם המחצית העליונה של העשי

רון העליון של מקבלי ההכנסות. לגמלאיה של
ַײגבעתיים ילדים שעשו קריירות מכניסות במג

זר העסקי. טבעי שיצביעו למפלגות של ימין
כלכלי ליברלי, המייצגות היטב את האינטרסים
ַײשלהם, מפלגות כמו שינוי בהנהגת לפיד או לי

כוד בהנהגת שרון. או קדימה בהנהגת אולמרט.
זו לא הגזענות, זו הכלכלה, טמבל. אנשי
גבעתיים הלכו ימינה ככל שעלתה רמת החיים
ַײורמת ההון שלהם. הצבעתם נתנה ביטוי להע

דפות פוליטיות של המעמד המבוסס: מסים
ַײנמוכים, ממשלה קטנה, חופש כלכלי גדול, עי
ַײדוד היוזמה הפרטית. רק שרידי המורשת הסו

ציאליסטית (שנשחקה עם הזמן) מסבירים את
העובדה, שמפלגת העבודה בכל זאת הצליחה

לקבל כַײ30% מקולות תושבי גבעתיים.
ַײבבחירות הקרובות יהיה לה קשה מאוד לח
ַײזור על שיעור תמיכה דומה. לא בגלל העד

תיות, אלא הדמוגרפיה. לעבודה אבד דור
שלם של מצביעים צעירים, בני 18 עד 32.
עלַײפי סקרים שונים, כַײ7% בלבד מהצעירים
מצביעים או נוטים להצביע לעבודה. ככל
ַײשוותיקים נוספים הולכים לעולמם, כך נחל
ַײשת התמיכה במפלגת העבודה במעוזיה המסו

רתיים, כולל גבעתיים.
מפלגת העבודה צריכה (הייתה) לחפש את
קהל בוחריה לא ביישובים כמו גבעתיים, אלא
ביישובים כמו רמלה, אחת הערים היותר
עניות של ישראל. בבחירות 1999 קיבלו שם
העבודה והליכוד מספר קולות שווה. בבחירות
של 2003 עלה כוחו של הליכוד לַײ33% וכוחה
ַײשל העבודה ירד לַײ11%. מצביעי רמלה העדי

פו אז בהמוניהם את הליכוד, אף שהבחירות
נערכו בחשכת המיתון, כשהאבטלה והעוני
ַײבעיר וסביבתה הגיעו לשיאים. הנימוקים הבי

טחוניים והלאומיים הכריעו את הכף; העבודה
הצטיירה כמפלגה רכרוכית מול הטרור.

אין למפלגת העבודה עתיד בגבעתיים,
ַײבהרצליהַײפיתוח, ברמת אביב ג', בשנקין, בר

חביה ועל הר הכרמל. לשווא תחפש שם את
קהל בוחריה. אך אם תצליח העבודה להשיב
לעצמה את תמיכת בוחרי רמלה, בארַײשבע,
שדרות, קרייתַײשמונה וחצור, היא תוכל לחזור

לפחות אל כוחה מַײ1999: 26 חברי כנסת.
סבר פלוצקר




