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תפומל תיתרבח הגיהנמ — ילאכימ ברמ
תגלפמ התוא ןכ .ילאכימ ברמ תושארב םעפה — הדובעה תגלפמל עיבצמ ינא ,תאש רתיב ילואו ,בוש
יפלכ חטבו ,םיחרזמה םילועה יפלכ השקה התוינידמ לע םיבר תרוקיב יצח יתירי הבש ןוטלשה
קוסעל הצור אל ינא .םילימ יפלא תואמ ךכ לע יתבתכ .הנידמה תמקהל םינושארה םירושעב ,םיברעה
.הווהה לש טבמה תדוקנמ אצוי ינא תעכ .וישכע ךכב

העבראמ רתוי רבכ קסוע דוכילה .הנורוקל רשק ילב ער יכב אוה בצמה ,תילכלכו תיתרבח הניחבמ
קוח תא םילטבמ ויה םה ,םיינש וא עגרל םימדרנ ונייה ול .החוורה תנידמ קוריפ טקיורפב םירושע
חוטיבה תא םיטירפמ ,)הזה קוחה ילב הנורוקה תנש תא םכל וראת( יתכלממה תואירבה חוטיב
איבה דוכילה .ללכב תנגרואמה הדובעה תאו םידבועה ידוגיא תא קוחל ץוחמ לא םיאיצומו ימואלה
יארשאה גורידב םיפנפנמו החימצ םידדומ םה .תילכלכו תיתרבח הניחבמ תולוחה תוערה לכ תא ןאכל
הז .םיטעמל םידראילימ תובינמה תועוב חופיט ידי לע תולעהל דימת רשפא הלא תא לבא ,ימואלניבה
ןויצה תא תולעהל ידכ ,ב"צימה תוניחב ימיב םישלחומ םידימלת םיריתסמש רפס יתב ילהנמ ריכזמ
.הייסולכואה ללכל תונורתפל דימת םינווכמ ,םיטרקומד לאיצוסה ,ונחנא .ירפס־תיבה

י"אפמ ןאכ החינהש תויתרבחה תויתשתב םיבוט םירבד םג ויה :תמאה לע תודוהל ךירצ ןאכו
,ירוה ינשל .תושונאה יביוא ויה וליאכ ,הדמתהב םתוא לסחמו קרפמ יתרבח־יטנאה ןימיהו ,תירוטסיהה
,ימואל חוטיב תבצקו תואירב חוטיבו גג תרוקו תיביצקת היסנפ שי ,םיאירב ויהיש 80 ליג תא ורבעש
םינש תורשע ודבע םה .ימויק ןוחטיב ,ארקנש המ הז .תירוביצ הרובחתבו הנונראבו תופורתב החנהו
.ןוחטיבב שורפל ולכיו

םתואש ,20–ה ינב לעו 40–ה ינב לע רבדל אלש .תיביצקת היסנפ היהת אל רבכ ירוד ינבמ םיברלו יל
הגאסה תא ןאכ ריכזהל יואר .הדרח ררועמ םולע דיתע לא הכילשמ ,היתומדוק ומכ ,תאזה הלשממה
תיתרבח העונת .ןוחטיב םוש אלל םידבע ומכ םידבועה ,םיינוניבהו םינטקה םיאמצעה לש הדירטמה
ןוחטיבב הנימאמ אל הקירמא יכ ,הקירמא תויהל םיצור אל ונחנאש דוסי תחנה ךותמ תאצל תבייח
םומידל רטסלפ ומכ הז — הלאכ תותעב םיכפוש םהש םידראילימהמ ושגרתת לאו .היחרזאל ימויק
.יניצר

.םתוא שוטנת אלו םהב הנימאמ אלא ,הלאה םירבדה לע תרבדמ קר אל איה יכ ילאכימב ךמות ינא
ךמות ינא .לארשיב תיטרקומד־לאיצוס העונתכ הגלפמה תיינב לע תרבדמ איה יכ ילאכימב ךמות ינא
הפח ,השוחנו הצימא ,הנוגה ,הרשי איה .ךרד ירוציק אלל ךרפמ עסמבו םיכילהתב הנימאמ איה יכ הב
.תוזופו תוגצהמ
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Text Box
I disagree with the recommendation, but do like much of the text(e.g., the first paragraph). See my arguments at the end.



יתוא םמוקמש רבד ןיא ."ןימיהמ םיחרזמ ךושמל ךיא" תמטמוטמה הלאשב הקסע אל איהש חמש ינא
לע עונל םילגוסמ םהש ,1977 זאמ תובר תוריחב תוכרעמב וחיכוה םיחרזמה םיעיבצמה .הזמ רתוי

תיתימא תיתרבח הגלפמ תונבל ךירצ .גאדומ אל ינא .הביטנרטלא םיהזמ םהשכ יטילופה ריצה
הנימי םיפרוטמ םידעצ השע םלועה .ןוכנה רבדה תא הב והזי ,רודו אצומ לכמ ,םיבר םיחרזאו ,הקזחו

טא טא אוה ,םיריעצה תוכזב ,וישכעו ,)תיטרקומד־יטנא הדימב םיוולמ דימתש( תילכלכ הניחבמ
.היתודלותב לודגה ליד וינה תא בורקב קישהל תכלוה ,םיטסילטיפקה לכ םֵא ,ב"הרא וליפא .חכפתמ

םע עסמהש עדוי ינא .תובוטו םיפי םישנאו םישנ לש המישרו םיטדנמ העבש םע וישכע ליחתמ עסמה
,םיריעצ ברקב ,ץראה לכב םילמנ תדובע תושעל .היציזופואמ להביהל אל .יתימא עסמ היהי ילאכימ
ןחבמל הדמע אל דוע דיפל לש הנבלה תינגרובה השיפתה .םהל םסוק דיפל ריאיש םיבר ללוכ
םיניימדמ אל םה .תוידרחה תוגלפמל המודב ,םמצע תא ליצהל םיצורש םישנא לש הגלפמ וז .ןוטלשה
תא ליצהל הצורש העונת םיקהל םיכירצ ונחנא .היטרקומד־לאיצוסמ ךופה .הלוכ הרבחה יפלכ תוירחא
.ןאכ ליחתמ םלוע ןוקית .ןימו תוברת ,אצומ ,תד לדבה אלל הרבחה לכ

ריפס תללכמב ךסמהו לוקה תויונמאל רפסה תיב שאר אוה תירטש 'פורפ
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כפי  שכתבתי בהערת הפתיחה, אני מעריך את היכולת (הנדירה במחוזותינו) לבקר את מפא"י ההיסטורית מבלי להשליך את הביקורת הזו על מפלגת העבודה הנוכחית. כמובן שיש להפעיל את אותה פרקטיקה גם על מפלגות אחרות: יש לשפוט אותן לפי ההווה שלהם ולהתייחס לעבר שלהם רק ככלי פרשני בו יש להשתמש בזהירות. מצד שני קשה לי לכנות את מי שמחליטה שלא לדבר על "כיבוש" (או על דיכוי של מיליוני תושבים (אשר נמשך כבר יותר מיובל שנים)) בתואר אמיצה. ולסיום, ראוי לציין שמפלגת העבודה איננה המפלגה היחידה שמחזיקה בחזון החברתי-כלכלי הנ"ל. 




