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קלשלאשאלהלאומי"?"חוסןהו
במושגמדוברמשמע,עליה.להשיב

בושנעשהשהשימושאלסטי,גמיש,

ואסטרטגיהלמדיניותהמכוןבכנסאחיד.איננו

הרבוהשבועשנערךרייכמןאוניברסיטתשל

להזכירכדיבושהשתמשוהיואותו.להזכיר

הישדאלית־פלסטיניתהסוגיהשלדחיפותהאת
בהקשרבושהשתמשוהיופתורה.הבלתי

ההברתי.אוהפוליטילקיטוב

שלבינלאומייםמדדיםכמהלבדוקהלכתי

חלקםכאלה.מדדיםמיניכלישלאומי.חוסן
חברותשלחלקםמחקר,מכונישלעבודהפרי

מצבהאותיענייןבמיוחדכלכליות.ייעוץ

החוסןעלהחוקריםאמרומהאוקראינה.של
לאשנתיים.אושנהלפניאוקראינהשלהלאומי

נחשבהאוקראינהשנהלפניכצפוי,הופתעתי.

בעייתית,כלכלהעםלמדי,פריכהלמדינה
יכולכברמהנחושים.בדלניםאגרסיבית,שכנה

אוקראינה?אתלהציל
אוקראינהשלמצבההשנהגםטובה.שאלה

למעטהשתנולאהבסיסייםהתנאיםכיבעייתי,
שלהלאומישחוסנםהתברראחד.בסיסיתנאי

לפעמים,נדמה.שהיהמכפיגדולהאוקראינים
חברות,שלהאמיתיאופייןאתמגלהמשבררק
השותפיםהפרטיםשלהאמיתיתלבםנטייתואת

קשוחהישראליתחברהגילהערפאתיאסרבהן.
השנייה.האינתיפאדהבשנותשהזהמכפייותר

הברהגילהחיזבאללה,מנהיגנסראללה,חסן

כפיעכביש,כקורירקומהשאינהישראלית

נדמהלפחותכךאו.2000בשנתבנאומושהציע

זהנסראללהשלמהצדאוליהישראלים.לנו,

קורישאנחנוסבורעדייןוהואאחרת,נראה

והקודיםזמן,קצתלזהלתתרקצריךעכביש.
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.20,50לא

לאמודמנסהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

להישישראל.שלהלאומיהחוסןמצבאת

נתוניםבאמצעותאחריהםעוקבתהיאמדדים,

אלה.עםאלהמתיישביםהםתמידלאוסקרים.

הרצחמקריששיעורייתכןאיךתסבירולכו

תחושתאךשלילית(,)מגמהבעלייהנמצא

המגוריםבאזורלבד"ללכתהאזרחשלהביטחון

חיובית(.)מגמהבעלייההיאגםהחשיכה"בשעות

לאי־שוויוןג׳ינישמדדייתכןאיךתסבירולכו
שביעותאךשלילית(,)מגמהבעלייהנמצא

היאגםהכלכלימהמצבהאזרחיםשלהרצון

חיובית(.)מגמהבעלייה

ללמודאפשרמההשאלהעללדברשלא

חצילפנילבערךהמעודכניםהאלה,מהנתונים

בעיצומוהשבוע,הלאומיהרוהמצבעלשנה,

עלייהעלחדשותלנוכחפיגועים,גלשל
שלבתהליךממשלהמולהדיור,במחיריחדה

בביתמכותבירושלים,מהומותהתפרקות,

פרועותכנופיותבכנסת,התלהמותחולים,

עליוספרולאומי?חוסןרוציםמירון.בהר
"ממדיםמלגותלאישורהממתיניםלחיילים

ללימודים".

אתהזכיראיזנקוטגדילשעברהרמטכ"ל

שאיהעובדהברייכמן.בכנסללימודיםממדים

מסגירהאיזנקוט,קבעהחוק,אתלהעביראפשר

בזההתחתית".ל"עומקשנקלענוהעובדהאת

עלממליץהואכאשראבלצודק.ספקבליהוא
ישראל,למדינתחדש"וחזוןחדשה"אסטרטגיה
מגובשתזהות"ליצורמבקשהואמסתבך.המסר

ביתהעצמאות,מגילתעללהישעןשצריכה

וממלכתיות".הספריםספרהיהודי,לעםלאומי

מהאךבעד.אנירוצה,הואמהמביןשאניבהנחה

שאינםישראלמאזרחירבעשלוהחזוןעליגידו

לאשאיזנקוטהחרדים,עליויאמרוומהיהודים?

לצה"ל,הנמוךהגיוסשיעוראתלהזכירשכח
בכללהאםאליו?משמעותיתתרומהלהםשיש

ברורלגמרילאכאשרלאומיחוסןלייצבניתן

"לאומי"?המטרייהתחתנכללבדיוקמי

"יציבות',ועל"חוסן"עללדברקשה

מערמתחמשיששניםחמשכשבתוך34

רוזנרשמואלבחירות/

מדועלאומי","חוסןבעצםמהו

כלואיךאותו,ליצורכךכלקשה

הדיורמחיריבמשברמתבטאזה

חוקסביבהמתעוררובוויכוח
מראש(ידוע)שסופוהלאום

ספורים,חודשיםאושבועותרב,לאזמןבעוד
למעשה,בהירות.למערכתתיכנסשובישראל
לאעודרקהחלה,כברהבחירותמערכת

הזאת,לתקופהקוראיםבאמריקהרשמי.באופן
המקדימות,הבהירותשלפניהמקדימותהבהירות

המועמדיםשבוהזמןזההסמויות"."המקדימות

מהלכים,מתכנניםמטות,מגבשיםכסף,אוספים
הליכודמנהיגיואסטרטגיה.ומסרטוןקובעים

בבחירותירוצושאיתוהמסראתזיהוכבר

לאהמדינה.אתכובשיםהערביםהבאות:

לשאלהקשרבלי"משתלטים".אלא"נוהרים"

)התשובה:טועיםאוצודקיםהליכודמנהיגיאם

כזהשמסרברורזה(,לגמריולאזהלגמרילא

הלאומי.החוסןאתמחזקלא

תקופההןבחירותמערכותכללי,באופן
ליצורקשהלאומית.וטלטלהפילוגכעס,של

מטרה,אחדותעלהנשענתחוסן,שלתחושה

ארוכותותוכניותיציבותעלבשלטון,אמוןעל

מערכותחמשנערכותשניםבחמשכאשרטווח,

בחירות.

הדיורמצבדוגמה:

הצעירהדורכאשרלאומי,חוסןליצורקשה

עתידלוישאםהשאלהעםלהתמודדנאלץ

להגיעסיכוילוישאםבמדינתו,נסבלכלכלי
בעלותישראל:כמובמדינההמצופהלמינימום
במחיריהזינוקזה,במובןמגורים.מקוםעל

כלקודםהואאבלכלכלית.בעיההואהדירות

להתקדםצעיריםעלמקשההואחברתית.בעיה
הקצאתמחייבהואפערים.מדגישהואבחיים.
סעיפיםחשבוןעלאחד,לסעיףמוגזמתמשאבים

אולמשכנתה,הולךכספםשכלמיאחרים.

לשכוריוכלולאהרבה,להםואיןלשכירות,

ולכןלמתמטיקה,פרטיתמורהלילדיהם
להתקדמותהכרחיבמקצועפחותיצליחוילדיהם
יקצוהיום,בבואהם,גםולכןבחיים,כלכלית

ילדיהםוגםלמשכנתה,משכרםניכרחלק

חלילה.וחוזר

איןמורכב.ענייןהואהדירותבמחיריהזינוק
שלמשרווללשלוףשאפשרפשוט,פתרוןלו

ראששלאוישראל,בנקנגידשלאואוצר,שר

ממרכיביםנובעחלקושיכון.שרשלאוממשלה,

כלעליהם.שליטהלישראלשאיןגלובליים,

"תשומותלכותרתמתחתשמסתתריםהדברים

הבנזין.בספינות,ההובלההברזל,מחיריבנייה".

שגםפתאומיים,ייחודיים,ממרכיביםנובעחלקו

ופתיחתסגירתכמומוגבלת.שליטהישעליהם

במצבשינויבגלללפועלים,עזהרצועתשערי

הביטחוני.

כמוקבועים,ייחודייםממרכיביםנובעחלקו

זה,עללדברממעטיםבישראל.הילודהשיעור
ולכןקטן,ששטחהמדינהרקלאהיאישראלאבל
גדלהשאוכלוסייתהמדינהגםהיאיקרה,הקרקע

מסחרר.בקצבבנייהשמחייבמהמסחרר,בקצב

הואבאוכלוסייההמסחררהגידולזה:רקולא

משמע,דלים,שאמצעיהאוכלוסייהשלבעיקר
ואםדיור,עלגבוהמהירלשלםיכולהשאינה

דברלשוםהרבהלהנשארלאמשלמת,היא

לראותקללחרדים.חזרנולערבים,חזרנואחר.

השכלהובנו:בהםהמשטההקסמיםמעגלאת

לקושישמובילנמוך,לשכרשמובילהנמוכה,
מספקתלאלהשקעהשמובילכלכלית,להתקדם

נמוך,שכרנמוכה,להשכלהשמובילהבחינוך,

חלילה.וחוזרמשאבים,היעדר

בעיותגםלהוסיףישהנדל"ןשוקלמצוקות

דירותשיווקקרקע,הקצאתבירוקרטיה,כמו

חופשי,שוקמולמדינתיתשליטהלשכירות,
פריפריה,מולמרכזשלשאלותלנזקקים,סבסוד

לפעמיםמורכבים.ענייניםותעסוקה.תחבורה
לנואיןדירות.בעלימאיתנוגדולחלקסותרים.

רכושנוזהכייצנהו,הדירותשמחיריאינטרס

צעיר.דורמגדליםמאיתנוגדולהלקהעיקרי.

כדייירדו,הדירותשמחיריאינטרסלנויש

הבא.לדורלסייעשנוכל

הממשלה.שללפתחהמניחיםאנחנוזהכלאת

עלהמעידמדדכשמתפרסםמה,לזמןאחת
שוםוכשאיןהדירות,במחיריהעלייההמשך

סערהאופיגוע,איןעליו,לדבראחרחשובדבר

אתמקפיציםאפילואנחנודחופה,פוליטית

המדדהשבוע.קרהכךהחדשות.לראשהנושא

לטפל.הבטיחההממשלההובלט,הנושאפורסם,

כלמנסה.באמתוהיאמטפלת.שהיאהבטיחה

זההאחרונות,השניםבחמשמכהנת.היאעוד

נופלת,ואזקצר,לזמןמנסהשהממשלהאומר
היאשגםעדלטפל,צריכהחדשהממשלהואז

נופלת.

התמודדותמחייבהדירותבמחיריהזינוק

כולםלהשהפתרונותבעיהעםמורכבת

באמצעותבהלטפלאפשראיטווח.ארוכי

סיבות.משתיטווח,קצרתשכהונתןממשלות

תכנוןמחייביםטווחארוכיפתרונותהאחת

שלמתחלפותלגחמותנתוןשאיננוטווחארוך

ממשלהשלבמציאותוהולכים.שבאיםשרים

ליברמן,היוםכ"ץ,אתמולשנה,כלשמתחלפת
מימחרגלנט,אתמולאלקין,היוםיודע,מימחר
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הרפורמההיאאתמולשלהאסטרטגיהיודעת,

החדשותהיאהיוםשלוהרפורמההיום,של

מחר.שלהישנות

משתלמיםלאטווחארוכיפתרונותהשנייה

סדרבראשעומדיםלאולכןפוליטית,

קצר,כהונתהשמשךממשלהשלהעדיפויות
בבחירות.להתמודדתצטרךכברבבוקרושמחר

לאוליברמןשאלקיןמהיעשה,לאשבנטמה

מישהואחר.מישהויקצורהפירותאתיעשו,

לאשהםאומרלאזהוכמובן,אחריהם.שיבוא

שהםאומרלאזההנכון.הדבראתלעשותרוצים

הםהדיור.מחיריבעייתאתלפתוררוציםלא

היאמשלה,דינמיקהישלפוליטיקהאבלרוצים.

דגשים,עדיפויות,סדריבהשעוסקמיעלכופה

עודשחשוב.מהלעומתשדחוףבמהמיקוד

קבלותלהציגיצטרךואלקיןבחירות,יהיורגע
יצליחלאכנראההדירותמחיריאתלבוחרים.

שנזקםבזקבמהלכייהיהזהיצליח,ואםלהוריד,

לחפשייאלץהואכלומר,תועלתםעלעולה

להםלתתהבוחרים.בעיניחןלמצואאחרתדרך

ולאוחצי,בשנהאובשנהלתתשאפשרמשהו

שנים.חמששנמשךמשהו

שהדיוראומריםלממשלה,מממשלהכך,

מורידיםמאודמהראבלהעדיפויות,סדרבראש

הפרויקטיםמחכיםשבוהמקוםלתחתית,אותו
בהתקרבקרדיטעליהםלקחתאפשרשאי
הבחירות.

יציבה,בממשלהלרצותסיבהעודהנה,
אלאכולם.שלאינטרסזמן.לאורךשמכהנת

רואיםהפוליטיקאים,כמובדיוק"כולם",שגם

ממשלהלהחליףהרצוןהקצר,הטווחאת

שחציהליכודממשלתהייתהזו)קודם"עכשיו"

בנט־ממשלתזועכשיולהחליף,רצהמהעם

לפיד

$TS1$בנטלפיד$TS1$

$DN2$בנטלפיד$DN2$הבדל(איןלהחליף,רוצהמהעםשחצי
טווח.ארוךובתכנוןביציבותהרצוןעלגובר

עלכופיםאחדמצדהציבור,אנחנו,כלומר,
שניומצדכהונות,קיצורשלנוהפוליטיקאים

טווח.ארוךתכנוןשלנומהפוליטיקאיםתובעים

ביחד.הולךלאזה
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פוליטיקאיםשלשיקוליםקרובותלעתים
זהשצריךמהכללהסביר.קלשהכיהדברהם

עצמו.אתמסבירכברוההסברשניים,אוגרף,

הוויכוחלדייק,אםאו,הלאום.חוקשלהמקרהזה

ידועשסופוויכוחהלאום.חוקעלהמתחדש

כימדוע?הלאום.בחוקשינוייהיהלאמראש:

שהעבירהרובכימדוע?כזה.לשינוירובאין

שנויהיההלאוםחוקרוב.עודוהלאוםחוקאת

קטןברובבכנסתעברהואמעיקרו.במחלוקת

יותרהרבהרובמחייביו,שיאמרוכפיכי,)אם

פחותלאיסודחוקילהעברתשנדרשמזהגדול

חברי62וחירותו"(.האדם"כבודכמודרמטיים

ממחצית.יותרקצתבו.תמכוכנסת

,7ועוד,7ועוד,9ועוד,30חשבון:עכשיו

לאכנסת.חברי65הכל:סך.6ועוד,6ועוד

וש"םהליכודהיום.שלהכנסתאז,שלהכנסת

והציונותחדשהותקווהוימינההתורהויהדות

בחוקתומכותהאלההמפלגותכלאםהדתית.
רובישהלאוםלחוקאזיתומכותוהןהלאום

כמהמינוסאופלוסקודם,לושהיהלזהדומה

עללאהואהוויכוחאבלרגע,תאמרו:ח"כים.

שוויוןסעיףשלתוספתעלהואהלאום,חוק

הוויכוחהיהבדיוקזהאבלנשיב:הלאום!לחוק

אפשראזגםשנים.ארבעלפניעברהחוקכאשר

מעגלאתולהרחיבשוויון,סעיףלהוסיףהיה
שזהסיבהמאותהאזקרהלאזהבחוק.התומכים

רוציםלאהלאוםחוקתומכיעכשיו.יקרהלא

שוויון.סעיף
מכאן,שוויון?סעיףרוציםלאהםלמה

תהיההחוקשולליתשובתמתפצלת.התשובה

הזה.מהז׳אנרמשהואוגזענים",שהם"משום

שופטי"בגללתהיההחוקמחייביתשובת

זומלכתחילה,הזה.מהז׳אנרמשהואובג"ץ",

לפרופ׳שגרםמההלאום,חוקעםהבעיותאחת

לבני,לציפיולהמליץלו,להתנגדגביזוןרות
חוקזהלו.להתנגדדאז,המשפטיםשרת

מולישראלשלהלאומיהאופיאתלחזקשנועד

כוחעודנותןלמעשהאבלאקטיביסט,,בג"ץ

אותויפרשוברצותם,לפרש.חוקעודלשופטים.

למנועכדיאחרת.קצתיפרשווברצותםכך,
אחדבקנהעולהלאשממשפרשנותשלמצב

לאוהתעקשוהקפידוהחוק,מנסחיכוונתעם

שוויון.סעיףלהכניס
מחדש?שיקולשמחייבעכשיו,קרהמהאז

גיבורשלמותוחשיפתהאחדדברים.שני

להשתמשאפשרהא־דיןח׳ירמחמודישראל

לאזוכמובן,החוק.נגדהדרוזיבטיעוןמחדש

התבררהואשימוש.בושנעשהראשונהפעם

להוסיףשרוציםמימשכנע.יחסיתכטיעון
דעתעםקשהלהםשיהיהיודעיםשוויוןסעיף

לערבים.בשוויוןשמדובריסבירואםהקהל
הדרוזיםאתאחר.סיפורזההדרוזיםאבל

לזה)ישואוהביםמכבדיםמעריכים,כולם

כאשרשערכנו(.בסקריםבמספריםראיות

דרוזי,ישראלגיבורשלהדרמטיסיפורונחשף

לשוויוןלדרישהולהתנגדמנגדלעמודקשה
הלאום.בחוקגם

בתהליכיםהחלההממשלהמשהועודוקרה

לדעת.קשהעודיהיוהםמהיריםכמהפירוק.של
ברוראבליותר.קצתאוליפחות,קצתאולי

חיהבכנסת,רובבלישהממשלה,ברורשיהיו,

מתחיליםהמפלגותשראשיברורשאול.זמןעל

שאחריהיוםעללחשובמיכאלי()ומתחילות

לבדלצריךליברמןהבחירות.יוםעלהממשלה,

מיאתתוקףהואלכןוגנץ,מלפידעצמואת

להזכירצריךגנץעבאס.מחמודעםשנפגש

עלבנטבפנימתלונןהואלכןביטחון,מרשהוא

לכןקבלות,להציגצריךעבאםמנסורהקרדיט.
דרישות.להציגכושרשעתמנצלהוא

עושהשקדאיילתלהיערך:צריכהימינהוגם

הלאום.חוקשינוינגדתקיפותבהודעותזאת

הבוחריםשתאפשר.סיכויאיןתאפשר.לאהיא

שוויון.בליהלאוםבחוקתומכיםבימיןשלה
אוטוטוהממשלהכיחשובים,שלההבוחרים

אתגםאידיאולוגיה.להישמזה,וחוץמתפרקת.

שקדפוליטית,פוזיציההכללאלומר.צריךזה
שמתנגדיםכפישוויון,לסעיףמתנגדתבאמת

בישראל.הימיןגושחברירובלו

לסעיףבציבוררובישאבלשיאמרו:יהיו
קטן,רובשישנכוןחשוב.ולאנכוןזהשוויון.
אתהמידה"באיזובנוסחשאלהלומוצגתשאם

לתקןישהמשפט:עםמסכיםלאאומסכים
השוויוןעקרוןאתשיכלולכךהלאוםחוקאת
המדינה?"שליהודיםהלאלאזרחיםהמלא

לדמוקרטיההמכוןשהציגנוסחזהמסכים.הוא
הרובכימשנה?לאזהלמהאזשנה.לפניבסקריו

בכנסת.לרובמתורגםאיננובציבורהזההקטן

ציבוריתתחבורהבעדבציבוררובשישכמו

רובשישכמובכנסת.רובאיןאבלבשבת,

בכנסת.רובאיןאבלהכותל,נשותבעדבציבור

שאיננובציבור,רובישהזה:במקרהגםכך

החשבון.אתעשינוכברבכנסת.לרובמתחבר
בקרבכיבכנסת,לרוביתחברלאגםהוא

ישהזההרובאתהמרכיבותהמפלגותמצביעי

הלאום.בחוק"שוויון"לסעיףברורההתנגדות

תומכיםלבן,כחולאומרצ,בוחריבגרף:הביטו

חוקנגדהצביעושלהםהנציגיםלכןהזה.בסעיף
מתנגדיםוימינהש"סהליכוד,בוחריהלאום.

הועברשלהןשברובהמפלגותאלההזה.לסעיף

שוויון.סעיףללאהלאוםחוק
תיאורטי.אבלמענייןהוויכוחזמני:סיכום

הבדלים,לחדדשנועדויכוחדעת.הסחת
במערכתטלטלהלקראתעמדות,ולהדגיש

זהאחד,יוםישונההלאוםחוקאםהפוליטית.

מסוגכנסתשבוחרתבמדינהאחר,בזמןיהיה

אחר.?

שלונתוניםמידעעלנסמכנוהשבוע
למדיניותהמכוןכנסדיווחיהמדד,אתר

העםלמדיניותהמכוןנתוניואסטרטגיה,

הלשכהגאלום,לדמוקרטיה,המכוןהיהודי,
לסטטיסטיקה.המרכזית

tguvot@maariv.co.il
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