חברות וחברים,
כבר כמה ימים שאנו כואבים פיגועים רצחניים ,אב ל 10-שנרצח וילדה בת  13שחייה נגמרו עוד
לפני שהחלו .בעוד העיניים נשואות להנהגה לשמוע פתרון ,דובר הממשלה מכריז שוב על כינוס
הקבינט ומיד עם תם הישיבה מתפרסמות כמה התנגחויות בין השרים וכמה החלטות ממוחזרות.
ההתכנסויות החוזרות ונשנות של הקבינט הן פתאטיות ,מביכות ,עם אפס השפעה על המציאות.
המפגשים של עשרת המופלאים הם זריית חול בעיניי הציבור הישראלי ,שמטרתו לתת תחושה
ש"הממשלה עובדת" .כיום ,ניצבות בפני מדינת ישראל שתי אפשרויות :האפשרות האחת שהמצב
הנוכחי ימשך ואף יחריף בתוך סערת הנפש של הטרור .האפשרות השניה היא היפרדות בין
האוכלוסיות הישראלית והפלסטינית ,כאשר צה"ל נותר במקומו ולא זז מילימטר .בקצה של
האפשרות האחת ניצבת מדינה דו לאומית ,רדופה ומשוסעת ,אל עברה אנו צועדים בצעדי ענק.
בקצה של האפשרות השניה מצויה ההזדמנות היחידה שלנו למימוש החזון הציוני  -מדינת ישראל
יהודית ודמוקרטית.
בימים האחרונים נחתם הסכם הפיוס בין טורקיה למדינת ישראל .הצורך בהסכם עם
טורקיה הוא צורך אופרטיבי חשוב למדינת ישראל .האויבים המשותפים שלנו הם רבים – איראן,
דעא"ש ,אל-קאידה וגם האינטרס בריבון סורי חלש ביננו .גם האינטרסים הכלכליים משותפים
וברורים ,לכן אני מברך על המאמצים הרבים להשגת ההסכם ומוטב היה שעה ואף שנה ושנתיים
קודם .נכון היה לדעתי "לקנות" את הסרת האיום על חיילי ומפקדי צה"ל בתשלום של  20מיליון
דולר – והייתי מוכן לשלם גם יותר עבור אותה המטרה .אני מאמין שקיים אינטרס ישראלי
מובהק בשיפור המצב ההומניטרי ברצועת עזה וטוב שגורמים בינלאומיים ,גם אם הם טורקים,
יממנו זאת .אך למרות כל אלו אני לא יכול להשתחרר מהתחושה ומההערכה שצריך ואפשר היה
לעמוד על החזרת הבנים  -מהלך הומניטרי אל מול מהלך הומניטרי .ביקרתי את משפחת שאול
ומשפחת מנגיסטו באוהלי המחאה שלהם ,חיזקתי את ידיהם והלב נקרע .ראש ממשלת ישראל
ששיקר במצח נחושה למשפחות כשהבטיח להם שיחזיר את בניהם גם במסגרת הסכם עם תורכיה
חייב שיעמוד במילתו .הבטחות צריך לקיים.

עם זהבה שאול ,אמו של אורון שאול ז"ל ,ליד בית ראש הממשלה ביום רביעי שעבר

החודש הגשתי הצעת חוק לעידוד תהליכים דמוקרטיים במערכת הפוליטית (לצפיה
בנאום שלי בכנסת בנושא היכנסו לקישור) .הצעת החוק מבקשת לתמרץ מפלגות המקיימות
בתוכן פריימריז (כמו מפלגת העבודה ,הליכוד או הבית יהודי) .אינני טוען כי שיטת הפריימריז
"מושלמת" ,אך היא ללא ספק עדיפה על השיטה בה יחיד דיקטטור מרכיב רשימה לכנסת וקובע
את סדר החברים בה (כמו יש עתיד ,כולנו ,ישראל ביתנו וכו') .אבל ,את כחלון לא מענינים
תהליכים דמוקרטיים וגם לא הקופה הציבורית .מה שקרה מאחורי הקלעים של הצעת החוק הזו
מבזה את שר האוצר .כשהחוק עלה לועדת שרים ,כחלון נעמד על הרגליים האחוריות ואמר
שהוא לא מוכן שהחוק יעבור .הטענה לא הייתה שאין כסף באוצר המדינה ,הטענה הייתה שמה
פתאום יהיה עידוד ליתר דמוקרטיה ברשימות לכנסת .אז ,הוסיף השר כחלון חטא על פשע והציע
הצעה חלופית – בואו נחלק עוד כסף לכל המפלגות .או במילים אחרות ,בואו נחגוג על הקופה
הציבורית .רק כדי לסבר את האוזן ,משמעותה של הצעתו היא תוספת של כ 40-מיליון  ₪למנגנוני
המפלגות בכנסת .אני לא אתן לכך יד!
הבנתי כי גורמים שונים במפלגתנו מבקשים להחתים חברי מפלגה על הצעה שמפלגת
העבודה לא תקיים בחירות פריימריז לרשימה וליו"ר ,אלא שהבחירה תהיה בידי הועידה בלבד.
אני מגנה בכל תוקף הצעה אנטי דמוקרטית זו הגוזלת מכל אחד מחברי המפלגה את יכולתו
להשפיע על מי יהיו נציגיו בכנסת כולל יו"ר המפלגה .אני קורא לכל אחד ואחת מכם לא לתת לכך
יד .כוחה של מפלגת העבודה היא בהיותה מפלגה דמוקרטית אמיתית ,בה הרוב הוא המכריע ולא
הקומץ.
בעניין נוסף ,יזמתי דיון חרום בכנסת כנגד ההחלטה לפטר את הרב יוסף הדנה ,הרב
הראשי לקהילה האתיופית בישראל .הרב הדנה הנו רב מוערך שפועל יומם וליל לחיזוק המסורת
והמורשת של הקהילה האתיופית בישראל ,באמונה גדולה ובצניעות מעוררת הערכה .כהונתם של
רבנים רבים מוארכת עד גיל  80ולכן בוודאי שהרב הראשי של הקהילה האתיופית זכאי וראוי

לאותו היחס .שר הדתות לעומת זאת הודיע כי הרב הדנה יישאר בתפקידו למשך ששה חודשים
נוספים בלבד .לא יתכן שבני הקהילה האתיופית יספגו אפליה מהממסד  -בהדרה בבתי ספר,
בהערמת קשיים לזוגות שרוצים להינשא ועכשיו גם בהמשכת כהונתו של הרב הראשי לקהילה.

ורגע לפני סיום ,משהו קצת אחר  -הוזמנתי להגשת הגמר של אלירן מלכה ,סטודנט
לתקשורת חזותית ב hit-חולון ,שבנה ועיצב משחק קופסא בשם ״מלחמה לשלום״ על בסיס
מתווה "ההיפרדות בביטחון" שלי ,בהנחיית סיגל פרלמן .במשחק הקופסא משחקים יחד 4-6
שחקנים ,לא האחד כנגד השני ,כי אם כולם אל מול המציאות בניסיון לשנותה .המשחק מגלם
בצורה מדהימה את המסר העיקרי שלי ,בתפיסתי המדינית-ביטחונית  -זה בידיים שלנו! במשחק
שיצר אלירן ברור הלכה למעשה  -זה אנחנו מול המציאות ואל לנו לבנות או להתלות בצד השני
לטוב או לרע .או שכל השחקנים מנצחים יחדיו או שכולם מפסידים.

בנימה אישית ,החודש ציינו במשפחה שני אירועים אישיים ומשמעותיים ,שניהם קשורים
בפתיחה וסגירה של מעגלים .הראשון ,הוא ציון יום השנה למותו של אבי ,חיים בר-לב .לאזכרה
הגיע מטעם צה"ל ,ראש אמ"ץ ,האלוף ניצן אלון ,אותו שלחתי לפני כשלושים שנה לקורס קצינים
בעודי מפקד סיירת מטכ"ל .האירוע השני שייך לשחר ,בני הצעיר ביותר ,שסיים תיכון .אנו גאים
בו מאוד!
החודש גם השתתפתי גם בטריאתלון ת"א וזכיתי במקום השני (בקטגוריה).
אמנם המקום השני מכובד אבל ...שלא נתרגל אליו.

תודה לכולכן ולכולכם על תמיכתכן ותמיכתכם בי,
אתם מוזמנים להצטרף אלי גם בפייסבוק
עמר

