
24 שעות    | 5

ירון לונדון º† תואר אקדמי

מהו המחיר הראוי
 דיקנית הסטודנטים של מכון אם.איי.טי נתפסה 
במעשה אסתרינה. היא התהדרה בתואר דוקטור ול־
פני שבועיים התגלה שאפילו בתואר ראשון לא עו־
טרה. עד אז נחשבה לבת סמכא בענייני מיון סטוד־

נטים והדרכתם, ואף כתבה ספר שבו יעצה לצעירים 
כיצד להתמודד עם קשיי הכניסה לאוניברסיטאות. 
אחת העצות החשובות שהשיאה: ”הקפידו על יוש־
בסבך  שהסתבכה  הסבירה  נלכדה,  כאשר  רתכם”. 
שקריה ולא יכלה להיחלץ. הפרשה סוקרה בהרחבה 
בעיתוני ארה”ב, מפני שהמכון הטכנולוגי שבו עב־

דה הנוכלת האומללה הוא אחד החשובים בעולם.
שהאישה  הוא  התרמית  בסיפור  המעניין  הצד 
היטיבה למלא את תפקידה והתמידה בו שנים אח־
להת־ תנאי  האקדמי,  התואר  כי  מזה  יוצא  דות. 
מודדות על משרתה הרמה, כלל אינו נחוץ למי־

לוי התפקיד כהלכה. היא הערימה על השיטה, אבל 
לתואר  שהדרישה  מפני  רמאית,  היא  גם  השיטה 

אקדמי הייתה הכבדה מיותרת.
אין זה מקרה יוצא דופן: רבות מהמשרות הש־
מורות רק לאקדמאים אינן נשכרות מהידע הנקנה 
באקדמיה. תכופות, הדרישה לדיפלומה אינה אלא 
אמצעי המקל על נותני העבודה לסנן את דורשי 
העבודה. במידת יעילות דומה אפשר לסננם עפ”י 
סוג דמם או אורך תנוכי אוזניהם. יתרון התואר 
האקדמי כמפתן שיש לעוברו לצורך קבלת מש־

רה נכבדת הוא במראית העין של אובייקטיביות 
וביוקרה המופרזת המואצלת על ההשכלה הפור־
מלית. היוקרה פועלת כמשוב: היא מעניקה לבע־
ליה אשראי, המקדם אותם על פני פחותי היוקרה 

ומזכה אותם בעוד יוקרה.
זה לא אומר שהשכלה אקדמאית אינה חיונית 
לרכוש  אפשר  אי  כמעט  רבים.  תפקידים  למילוי 
מבלי  המדויקים  ובמדעים  הטבע  במדעי  השכלה 
לא  אבל  במורים,  ולהסתייע  במעבדות  להתנסות 
כך הדבר באשר למדעי החברה והרוח. בתחומים 
מזה  עשיר  פחות  לא  ידע  לצבור  אדם  יכול  אלה 
המוענק לתלמידי התואר הראשון, גם אם לא יציג 
את כף רגלו בתחומי הקמפוס. כ־75% מכלל הס־
טודנטים בישראל מסתפקים בתואר ראשון, יותר 
ממחציתם לומדים במחלקות למדעי החברה והרוח, 
רק  שימוש  יעשו  העבודה  בשוק  ייקלטו  וכאשר 
בשאריות מתפוגגות מן הידע שצברו. טיב ההכש־
רה במקום העבודה, האינטליגנציה הטבעית, הני־

סיון ותכונות האופי ישפיעו על מידת הצלחתם של 
רוב בוגרי האוניברסיטאות והמכללות יותר מאשר 
שלוש או ארבע שנות דשדוש במסדרונות האוניב־

רסיטה ורביצה על מדשאותיה.
כמובן שהנכתב לעיל לא ידבר ללבם של הסטו־
דנטים השובתים. הם נאבקים על עתידם בשוק עבו־

דה, המבכר את בעלי הדיפלומות ומעניק להם טובות 
הנאה רבות, ואנשים אינם נוטים לפתוח את אוזניהם 
בפני נימוקים המסכנים את יתרונם. טובות ההנאה 
שבהן מדובר מתבטאות הן בגובהה היחסי של הכנס־

תם העתידית והן בנכסי יוקרה ומעמד חברתי שבהם 
תזכה אותם החברה. עבור היתרונות האלה יש לש־

לם, ואף כי קביעת תג המחיר היא אתגר מסובך, אין 
ספק שגובהו צריך להיקבע בזיקה לתשואה שהסטו־

דנטים עתידים לקבל בעבור השקעתם. √

בכל פעם שאני חושב או כותב על מצוקתם של רבבות 
ניצולי השואה בישראל, אני חש כעס, תסכול וכאב. כעס על 
העובדה שניצולי שואה כה רבים נאלצים לחיות את שנות 
חייהם האחרונות בתנאי עוני ובייסורים. תסכול בשל הזלזול 
של כל ממשלות ישראל בכל הקשור בתמיכה באותם יש־
ראלים שסבלו כה הרבה בצעירותם — מי במחנות השמדה, 
מחנות ריכוז ועבודת כפייה וגטאות ומי במקומות מסתור 
בתוך כוכים באדמה, דירי חזירים, תאים קטנטנים בעליית 
גג כלשהי או כחיות נרדפות ביערות — ועתה, בעת זקנתם, 
שוב נאלצים לסבול, עד כדי חרפת רעב. וכאב על כך שאין 

גוף ממשלתי שיטפל בצורה רצינית וקונקרטית בבעיה. 
ממשלות ישראל, כל ממשלות ישראל, לא חזו — מי 
המ־ את  הבנה —  מחוסר  ומי  מאי־יכולת  מי  מאי־רצון, 
והתב־ הלכו  שהניצולים  ככל  להתרחש  חייב  שהיה  צב 
גרו. וכאשר הדבר התרחש, המוסדות הממשלתיים הת־
הטי־ את  והשאירו  מהבעיה  מוחלט  כמעט  באופן  עלמו 

פול בנזקקים הרבים לארגונים וולונטריים־פרטיים, כמו 

הארגון לרווחת ניצולי השואה, או שהעבירו את הכ־
דור ל”וועידת התביעות” של הארגונים היהודיים. ברור 
שלא אלה ולא אלה יכלו לגייס את הסכומים הנחוצים 

להקלת מצבם של רבבות הניצולים הנזקקים.
פע־ שאלתי  שכבר  השאלות  את  שואל  אני  ושוב 
מים אחדות: מדוע לא לוקחת מדינת ישראל על עצ־
מה לסייע לאותם אזרחים? מדוע לא יכולה המדינה לק־
בוע סכום שיספיק כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד? 
ממילא פוחת והולך מספרם של הניצולים, ובעוד שנים 

לא רבות לא תהיה עוד בעיה כזו.
קובעת  הייתה  ישראל  ממשלת  אם  קורה  היה  מה 
סכום של 150 עד 200 מיליון שקל בשנה (סכום פעוט 
בתוך התקציב הענק של המדינה), שהיה מחסל את כל 
המצוקה של הניצולים? הרי הכל מבינים שיש לעזור 

לקבוצת אנשים זו בשנותיהם האחרונות.
מדוע יכולה הולנד, למשל, לדאוג לניצולי השואה 
הנזקקים, הן אלה שחיים בתחומה (קרוב ל־37 אלף אנ־

שים) והן לכ־1,500 החיים בישראל? פגשתי בימים אלה 
הול־ שגרירות  של  הראשון  המזכיר  רלום,  באד  את 

נד בישראל, ואת רוז׳יה פולק, המנהלת בירושלים את 
”לשכת המידע של הולנד”, שהביעו בפניי את תדהמ־
תם מעצם העובדה שיש בישראל רבבות ניצולים נז־

קקים שאינם מקבלים את הסיוע הדרוש להם.
הולנד, מתברר, חקקה כבר לפני שנים רבות חוק המ־

סדיר את הסיוע לנזקקים שסבלו מרדיפות כאשר חיו 
בהולנד תחת השלטון הגרמני. לדברי פולק, בשנת 2006 
שולמו כ־15.5 מיליון יורו לנזקקים ממוצא הולנדי ביש־
ראל, ובסה”כ שולם במסגרת החוק סכום של כ־350 מי־
ליון יורו. ברור שגם הולנד קבעה קריטריונים ביחס לז־
כאות ולגובה הסכום המשולם, אבל ברור לא פחות שא־

לה שבאמת זקוקים לסיוע — אכן מקבלים אותו.
לניצולים  לדאוג  הולנד  יכולה  מדוע  שואל:  ואני 
וישראל אינה יכולה לעשות כן? פשוט חרפה ובושה. 

וגם כאב גדול. √

נח קליגר º† ניצולי השואה

בהולנד הייאוש יותר נוח

יש חשש סביר שוועדת וינוגרד השלישית תקום 
המוחות”  ”בריחת  במשבר  ותעסוק  מהמצופה  מהר 
בישראל. ביטוי נוקב לבעיה נמצא במסמך האג׳נדה 
ראש  ידי  על  לאחרונה  שאומץ  חברתית,  הכלכלית 
הממשלה, ושם נאמר: ”ההון היחסי היחיד של מדי־

נת ישראל מאז הקמתה, קרי קיום הון אנושי מעולה, 
הולך ונשחק”. להערכה זו מצטרפים ראשי האוניבר־
סיטאות הדורשים את העלאת שכר הלימוד כדי לע־

צור את בריחת המוחות באקדמיה.
מה יהיה כתוב בדו”ח ועדת וינוגרד השלישית?

המועמדת  האנשים  קבוצת  בזיהוי  ייפתח  הדו”ח 
לירידה. קבוצה זו כוללת צעירים בשכבת הגילאים 
20־35, העומדים להכריע את עתידם בטרם בנו כאן 
קבו־ עבודה  ומצאו  ילדיהם  את  הולידו  ביתם,  את 

עה. מדובר בעיקר באנשים מוכשרים ויצרניים, בעלי 
יכולת השתכרות הרבה מעבר לממוצע ובעלי השכ־
לה גבוהה. יש בהם יזמים, אנשי היי־טק, אמנים, סו־

חרים וכן, גם אנשי אקדמיה.
ישראל  שצעירי  ששכח,  מי  לכל  תזכיר  הוועדה 
שנתיים־שלוש  בדמות  לחברה  כבד  מס  משלמים 
ויותר של שירות צבאי ללא תמורה. אחרי מליצות 
על ”קבלת הפנים החמה שבה על החברה לקדם צעי־

רים יקרים אלו”, הדו”ח יכלול המלצות בדבר חבילת 
הטבות שתכוון לאוכלוסייה זו. הוועדה תיאלץ להת־
נצל על הכבדת הנטל המוטל על אזרחים בעלי אמצ־
עים מבוגרים יותר, תזכיר להם שגם הם היו פעם צעי־
רים, שלפני שנות דור למדו באוניברסיטאות בשכר 
לימוד זעום, ותעמוד על הנקודה שמי שיקבל היום 

יותר הוא שיממן את הדור הבא.
דו”ח הוועדה יכלול המלצות מפורטות. אני יכול 
מפלי־ הנחות  תציע  שהוועדה  הדעת  על  להעלות 
הצ־ לאוכלוסייה  שיינתנו  הנחות  הכנסה,  במס  גות 

עירה בישראל במחיר העלאת מס מתונה לאוכלוסייה 
על  שימליץ  פרק  שם  שיהיה  לנחש  אפשר  האחרת. 
יהפוך  שחלקן  נדיבות,  ומשכנתאות  הלוואות  מתן 

למענק אם הצעיר יישאר כאן תקופה ארוכה מספיק 
(”מה שטוב לעידוד השקעות בתעשייה טוב גם לה־
ירו־ עיריית  הוועדה).  תאמר  אנושי”,  בהון  שקעות 
נו־ שהיא  הדיור  מענקי  על  לתשבחות  תזכה  שלים 
תנת לסטודנטים הגרים במרכז העיר, ויוצע להנהיג 
הזקוקים  מזדקנים אחרים,  באזורים  דומות  תוכניות 

לאוכלוסייה ”צעירה ואיכותית”.
הוועדה תמליץ על הפניית משאבים ניכרים לת־
רבות הישראלית. היא תסתמך על סקר שיראה שה־
מוזיקה המקורית, הקולנוע הישראלי והספרות הע־

ברית מהווים מקור משיכה לצעירים הישראלים לא 
פחות מהטבות חומריות.

תו־ מאליו,  וכמובן  יד  כלאחר  הדו”ח,  ובסוף 
פיע קריאה לביטול המלצות ועדת שוחט ולהפחתת 
שכר הלימוד עד לאפס, וזאת כדרך צנועה ל”פרישת 
ישראל”.  של  המוכשרים  צעיריה  בפני  אדום  שטיח 
בהערת שוליים יאוזכר דו”ח ועדת וינוגרד הראשו־
נה, שהמליצה כבר בשנת 2000 על הורדת שכר הלי־

מוד באוניברסיטאות.
אישיות  מסקנות  אשמים.  לחפש  בלי  אפשר  אי 
תומלצנה בנוגע לראשי הממשלות בישראל שהזני־
חו את העורף האמיתי של החברה הישראלית. הכ־
שם: ”פרופסו־ ייכתב  הלל.  לדברי  יזכו  לא  לכלנים 
רים לכלכלה, פקידי אוצר, בנקאים ועיתונאים כל־
כליים לקו בראייה צרה, מקובעת וחסרת מעוף, בכך 
שהשליטו את עקרונות כלכלת השוק בישראל תוך 
שהם מתעלמים מההשלכות הרחבות על עתיד הח־

ברה בישראל”. 
ששברו  האוניברסיטאות  ראשי  גם  יהיו  בננזפים 
לש־ איימו  כאשר  אטימות  של  שיא  שישי  ביום 
מתבוססים  שהם  תוך  הסטודנטים,  שביתת  את  בור 

באינטרסים הצרים שלהם.
אז אולי שביתת הסטודנטים באמת מיותרת... וע־

דת וינוגרד השלישית בלאו הכי תבטל את מסקנות 
ועדת שוחט הראשונה. √

 אריאל רובינשטיין º† הסטודנטים צודקים

דו”ח ועדת וינוגרד השלישית

תמה הדממה
שני  עם  נשוי  הדומם.  הרוב  אני   
טכנולוגי  קצין  ומשכנתא,  כלב  ילדים, 
עובד  אבל  בפריפריה,  גר  במילואים, 
על  בשיחות  מרבה  בהיי־טק.  במרכז, 
"המצב" בסלון שלי ושל אחרים, אבל לא 
משויך או מעורב פוליטית. את רוב זמני 
אני מבלה בעבודה קשה, ואת מעט הזמן 
איכות  לזמן  להפוך  משתדל  אני  הפנוי 

עם המשפחה. אין לי זמן להפגנות.
האחרון  חמישי  ביום  זאת,  ובכל 
לו־ כדי  לשם  באתי  בכיכר.  התייצבתי 

מר למנהיגינו בממשלה ולעומד בראשה 
לספינים,  גבול  שיש  הדממה.  שתמה 
שא־ לחוצפה.  הבושה,  לחוסר  לזלזול, 

אותם  ושופטים  שומעים  רואים,  נחנו 
הגבול.  את  עברו  הם  והפעם  צעד,  בכל 
בכיכר  שלי  שההתייצבות  ציפיתי  לא 
תשפיע על המנהיגים. הם הרי מכירים 
אותנו, אנשי הרוב הדומם, ויודעים שגם 

גל המחאה הנוכחי יעבור במהרה.
התייצבתי בכיכר גם כדי להגיד לנב־

חרינו בכנסת שתמה הדממה. באתי לשם 
מה  אותנו  מעניין  שלא  להם  לומר  כדי 
שלהם,  המיידיים  הפוליטיים  השיקולים 
לבחירות  ללכת  לא  או  להם  נוח  ואם 
הכוח  שבידם  להם  להזכיר  באתי  כעת. 
לבצע את רצון הרוב, שלשם כך נבחרו, 
ושבהיעדר קשב מצד ההנהגה זוהי חוב־
תם. לא ציפיתי שההתייצבות שלי בכי־

את  מכירים  הם  גם  עליהם.  תשפיע  כר 
פוליטי  סיכון  לקחת  הרוב הדומם. למה 

אם ממילא העניינים יירגעו במהרה?
כדי  בעיקר  אלה  מילים  כותב  אני 
להגיד לחבריי ברוב הדומם שתמה הד־
ממה. שאם ההפגנה הזו תהיה צעד המ־

חאה היחיד — לא יהיה שינוי. ששיחות 
בירושלים,  נשמעות  לא  שלנו  הסלון 
ולנבחרינו  למנהיגינו  נראה  לא  ושאם 
רועש,  שהרוב  דומם,  לא  כבר  שהרוב 
לא  כאילו  אז  דורש,  והרוב  כועס  הרוב 
ההוכחה  חובת  מוטלת  עלינו  דבר.  קרה 
רון לוין, בנימינה שתמה הדממה. 

השיטה אשמה
נחום ברנע (”ידיעות אחרונות” 4.5) 
השל־ המערכת  התנוונה  מדוע  שואל 
להיי־טק?  ברחו  המוחות  ומיטב  טונית 
לדבריו: "בכל מובלעת תעשייתית, בק־

ובהרצליה  חוצבים  בהר  עתידים,  ריית 
פיתוח, יש יותר חומר אפור משיש בכל 

כינוס פוליטי".
התשובה פשוטה: המערכת השלטונית 
שלנו הסתאבה בשל שיטת הבחירות וה־
ממשל. השיטה המושחתת שלנו הוציאה 
שם רע לכנסת. לכן, מיטב צעירינו פונים 
לא  ורק  לעסקים,  לאקדמיה,  להיי־טק, 
המעבי־ כמסננת  המשמשת  לפוליטיקה, 
רה את הזיבורית ומרחיקה את העידית.

על־ לסלק  ניתן  הזאת  המסננת  את 
ידי שינוי שיטת הבחירות, שתאתגר את 
הטובים ביותר לעשות קריירה פוליטית. 
הם יתייצבו ישירות לפני בוחריהם, וכדי 
לזכות שוב באמונם יהיו חדורי מוטיב־

נצא  וכך  הבטחותיהם,  את  לקיים  ציה 
כולנו נשכרים.

בעולם קיימות לא מעט דמוקרטיות, 
אין צורך להמציא את הגלגל. יש לבחור 
ולהתאימה  ביותר  הטובה  השיטה  את 
בחקיקה.  תלוי  שהכל  כמובן  לישראל. 
על  שתחרוט  המפלגה  תקום  שלא  עד 
תקיים  ואף  השיטה  את  לשנות  דגלה 
לה־ המערכת  תמשיך   — ההבטחה  את 
שיתרחקו  בלבד  לא  והצעירים  תנוון, 
מהפוליטיקה, אלא גם יימנעו בהמוניהם 

מלהשתתף בבחירות.
גורי גרוסמן, ירושלים
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  מי אמר שאין בארץ פוליטיקאי מאושר? רובי 
ריבלין מהלך בימים האחרונים במסדרונות הכנסת 
כשחיוך דק מעטר את פניו. לריבלין יש סיבה טובה: 
כל שמועה שהוא שומע על מועמדותו של שמעון 
פרס לתפקיד ראש הממשלה מקרבת אותו אל יעדו 

הנכסף: בית הנשיא.
פרס מאמין שהוא תופעה על־טבעית, אדם יחיד 
במינו. האמת, הוא ממעיט בערך עצמו. הוא לא רק 
יחיד במינו — הוא יחיד בכל המינים, בכל הקטגו־
ריות. כך למשל, ישראל ידעה בשנותיה הרבה מו־
עמדים לתפקיד ראש הממשלה ולא מעט מועמדים 
לתפקיד נשיא המדינה. פרס הוא היחיד שרץ בו־זמ־

הוא  יותר,  עוד  שמדהים  מה  התפקידים.  לשני  נית 
לא  לאף  מועמדותו  את  להציג  מבלי  זה  את  עושה 
אחד מהם. אחת... שתיים... שלוש: אורי גלר, יש לך 

יורש.
בחש־ מביאים  כאשר  יותר  עוד  מרשים  הקסם 
בון את כל הנימוקים נגד בחירתו של פרס. הנימוק 
הראשון, המובן מאליו, הוא הגיל. 84 הוא גיל בעייתי 
להתחיל בו קדנציה נשיאותית בת 7 שנים, שלא לד־

בר על הכשירות הנדרשת מראש ממשלה. אבל גיל 
יכול להיות עניין יחסי. כאשר בן־גוריון היה בן 50 
כינו אותו עוזריו ”הזקן”. מצד שני, קונרד אדנאואר 
כיהן כראש ממשלת מערב־גרמניה עד גיל 87. תנו 
לפרס שלוש שנים בראשות הממשלה, ומדינת יש־

ראל תיכנס לספר השיאים של גינס.

נימוק שני, פחות מדובר, הוא הרקורד של פרס 
שמעסיקות  הביטחוניות  השאלות  עם  בהתמודדות 
ראשי ממשלה. חברי ועדת וינוגרד התרשמו עמו־

קות מניסיונו הארוך של פרס. הם מציינים במיוחד 
את השאלה שהציג פרס לרמטכ”ל בישיבת הממשלה 
מ־12 ביולי, הישיבה שבה הוחלט לתקוף את לבנון. 
”צריך לחשוב שני צעדים קדימה”, אמר פרס. ”נאמר 

שאנחנו נעשה את זה, הם יגיבו, מה אחר־כך?”
את ההערה הכל־כך מתבקשת הזאת העיר פרס 
לאחר שטילפן מהדרך לאהוד ברק ושאל אותו מה 
הוא היה שואל בישיבת הממשלה. כל הכבוד לפרס 
על שטילפן, כל הכבוד לברק על שידע לתבוע לע־

צמו את הקרדיט על המצאת השאלה.
מהרמט־ וקיבל  השאלה  את  ששאל  לאחר  אבל 

כ”ל, על־פי הדו”ח, תשובה שחצנית ומטופשת, פרס 
המלחמה  לאחר  לוועדה  שנתן  העדות  בעד.  הצביע 
קצותיו:  בשני  המקל  את  להחזיק  נואל  ניסיון  היא 
גם להיות חכם לאחר־מעשה, וגם לגלות לויאליות 
לראש הממשלה. מי שרוצה ימצא בו גם קלישאות 
הב־ לגבי  פרס  של  בורותו  על  שמעידות  מביכות 

עיות הצבאיות שהתגלו במלחמה. ”חשבתי שצה”ל 
לא ערוך למלחמה הזאת”, הוא אומר לוועדה. ”איך 
ידעת”, שואלת הוועדה, והוא משיב: ”מניסיון. צה”ל 
וכל  שצה”ל  מפני  בטרור,  להילחם  בכלל  ערוך  לא 
צבא ערוך להילחם בצבא אחר. המלחמה בטרור דו־

מה יותר למלחמה בפשע”.

וצה”ל  בטרור,  למלחמה  דומה  בטרור  המלחמה 
דווקא זכה בה להצלחות מרשימות בשנים האחרו־
נות. כמו שיודע כל טוראי בגולני, המלחמה בחיזבא־

ללה היא סיפור אחר לגמרי.
הש־ בקדנציה  פעמיים.  ממשלה  ראש  היה  פרס 
נייה שלו, מרצח רבין ועד התבוסה לנתניהו ב־1996, 
אחת  שש־אלי־הדק.  ממשלה  כראש  התגלה  הוא 
חיסו־ הייתה  במחלוקת  ביותר  השנויות  ההחלטות 
לו של יחיא עייש, ”המהנדס”, בינואר 1996. החי־
שפרס  שכפי  פיגועי־מתאבדים,  של  גל  העלה  סול 
החל־ בבחירות.  שלו  להפסד  גרם  פעם,  מדי  אומר 
בלב־ ענבי־זעם  למבצע  היציאה  הייתה  אחרת  טה 
נון. כאשר פגז ארטילריה הרג בטעות עשרות פלי־

טים בקאנה, פרס נתפס לבהלה. חלק גדול מהישגי 
המבצע ירד לטמיון.

הנימוק השלישי נגד מינויו הוא שפרס נמצא בש־
לב הציני של הקריירה שלו, שלב קוהלת. הוא בז לכל 
דבר, לבד מלעצמו. זאת מתכונת טובה להישרדות 
בפוליטיקה, אבל את השיקום הנדרש לאחר כשלי 

המלחמה היא לא תביא.
פרס.  של  מהתיאבון  להתפעל  שלא  אי־אפשר 
שהוא  כבוד  אין  בו,  חושק  לא  שהוא  תפקיד  אין 
של  עוזרו  הזדרז  שנים   26 לפני  מכבודו.  למטה 
 The next prime ministerכ־ עליו  להכריז  פרס 
ראש־הממשלה הבא. מאז ולתמיד, פרס הוא ראש 

הממשלה הבא.√

נחום ברנע º† נצח שמעון לא ישקר

ראש הממשלה הבא

דעות אחרונות ידיעות אחרונות
בשולי

ישראלים 2007 ̌   אלדד רפאלי

שינוי חברתי. קטי מירקין, בת 19 וחצי מתל כביר, תל�אביב, משרתת בשירות לאומי כמנטורית במסגרת תוכנית של אשלים�ג�וינט ישראל, המכשירה נערות ש”היו שם” 
ונחלצו, לעזור לנערות שנמצאות במצבי מצוקה דומים. קטי, שעלתה ארצה מאוקראינה ב�2001 בטרם מלאו לה 14, עברה חבלי קליטה קשים. קטי: ”ההורים, שנאלצו לעבוד 

כדי להיקלט, לא היו כמעט בבית. שלחו אותי לבית�הספר כי לא היה אולפן והיה לי ממש קשה. אם לא הייתי בתוכנית המנטורינג אני ממש לא יודעת איפה הייתי היום..."
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מי יהיה שר האוצר
גם הנאמנים מבין חבריו ומקורביו של אב־
והמוש־ הנחקר  האוצר  שר  הירשזון,  רהם 

לשוב  שיוכל  מאמינים  לא  עה־מטעם־עצמו, 
לכהונה שעזב. סביר להניח שיומלץ להעמידו 
לדין ושההמלצה תגרור שנים של סחבת משפ־

טית, החל מלבטיה הפומביים של הפרקליטות 
תהיה.  וכאשר  אם  הסופית,  הדין  חריצת  ועד 
הדין  גזר  לריצוי  ועד  משטרתי  מחשד  הדרך 
עשויה לקחת שנים ולהרוס עד היסוד את חייו 
של כל נחשד, בלי קשר לחומרת מעשיו ואפילו 
בלי קשר לשאלה האם, בסופו של דבר, יימצאו 

האיש או האישה אשמים או זכאים.
לא  המשפטי  הזמן  מימד  בשל  רק  לא  אך 
נש־ וכה  כה  בין  לאוצר;  לשוב  הירשזון  יוכל 

ולקלס  ללעג  היה  והוא  כמדינאי  דמותו  חקה 
בעיני רוב הציבור. האיש הלבבי והאפור, שלא 
והכוח־ התובעני  לתפקיד  מלכתחילה  התאים 

ני של שר האוצר וזכה בו לא בגלל הכישורים 
אלא בגלל הקשרים (קשר אישי הדוק עם אול־

מרט) נראה עתה כסמל לפוליטיקאי חסר יושר, 
עקלקל וקומבינטור. איש עם דימוי כזה כבר לא 

יישב על כיסאו של שר האוצר.
אם לא הירשזון, אז מי? נזרקים לאוויר ול־
שיח התקשורתי שמות של מנכ”לים מהמג־
זר העסקי, פקידי אוצר בכירים בעבר הקרוב 
והרחוק ופרופסורים לכלכלה. כל אחד מהם 
יכול היה להיות שר אוצר מצוין; אישים מה־

קטגוריה של אלי הורביץ, שלמה נחמה, אריה 
את  משדרגים  היו  פוגל  ואהרון  מינטקביץ׳ 
תיק האוצר ומעניקים לו מימד איכותי חדש. 
אך מהלך כזה אינו מעשי ברגע הקריטי הע־

כשווי בפוליטיקה הישראלית. ממשלתו של 
בת־ חמור  ממחסור  סובלת  אולמרט  אהוד 
עם  עומד  העם  רוב  אזרחית;  ציבורית  מיכה 
שעון עצר ביד וממתין בקוצר רוח לתום ימי 
כהונתה. לא תימצא לכן אישיות חוץ־פולי־
להצט־ שתיאות  סגולי  משקל  בעלת  טית 
רף לממשלה כזו, קל וחומר כמינוי אישי של 

ראש הממשלה.
המוע־ רשימת  לראש  עולים  ברירה  בלית 

 — מ”קדימה”  פוליטיקאים  שני  לאוצר  מדים 
חיים רמון ומאיר שטרית. באשר לרמון, הפו־

סלים אותו ספציפית לתפקיד שר האוצר הם 
בדיוק אותם האנשים (בציבוריות ובתקשורת) 
שדחפו למנות את הירשזון לאוצר; לפיכך עצ־

תם פסולה מראש. אם רמון יכול להיות שר, הוא 
יכול להיות כל שר, במיוחד שר אוצר. אך לנו־
כח חומרת פסק הדין בעניינו, השיבה של רמון 
להנהגת המדינה תוכל להתממש רק אחרי הב־
חירות הבאות, אם וכאשר יתמודד באחת הר־

שימות ויזכה מחדש באמון הבוחרים.
המוע־ הוא  שטרית  מאיר  השיכון  שר 
מד המועדף של המגזר העסקי: דעותיו הכל־

מובהקות, הוא סופר־נתניהו.  כליות ”ימניות” 
מהפכים  אוהב  שליפה,  מהיר  שטרית  באופיו 
ונוטה להתעמת עם פקידים — תכונה חיובית 
כשלעצמה. הוא גם מבין היטב בכלכלה, מבין 
בצורכי המשק ובעל ניסיון מיניסטריאלי רב. 
אם יישאר האוצר בידי מפלגת ”קדימה”, מאיר 

שטרית הוא האיש לכהן בה כשר האוצר.
כבר  ב”קדימה”?  האוצר  שיישאר  למה  אך 
ביום כינון ממשלתו צריך היה אולמרט לתת 
את תיק האוצר למפלגת העבודה; כעת נפתחה 
בפניו מחדש האופציה לעשות זאת. ואם יוצע 
האוצר לעבודה, האיש הנכון להיות שר האוצר 
הבא של מדינת ישראל הוא ח”כ אבישי בר־
וורמן: פרופסור לכלכלה, מדינאי אמיץ ונקי־
לפרופ׳  מעולה.  ומנהל  חברתי  מנהיג  כפיים, 
ברוורמן שילוב תכונות ויכולות אולטימטיבי; 

לא יימצא טוב ממנו לשר האוצר.

 סבר פלוצקר




