
חלק מההסבר 
להתכווצותה של 

העבודה נעוץ 
בהלקאה העצמית 

האינסופית על 
כך שישראל היא 

האחראית הבלעדית 
לכך שאין הסדר. 

כאילו לפלשתינים 
אין אחריות לכך

ופורטוניסטים. גנבים. בוגדים. ואלה א
עוד מהביקורות המתונות. המהלך של 
אהוד ברק, אורית נוקד, מתן וילנאי, 
שלום שמחון ושלי להתפלג מסיעת 
העבודה ולהקים את סיעת "עצמאות" 

זכה לביקורת קשה ואכזרית.
אלה היו תגובות מהבטן למהלך חד ומפתיע. במובן 
מסוים הן היו דומות לתגובות של בעל הבוגד בא�
שתו ומשפיל אותה יום�יום, שם ללעג את מאמציה 
לקיים בית וחיי משפחה, ויום אחד הוא מופתע לגלות 
שנשבר לה והיא עזבה. הוא קורא לה בשמות, מקלל 
אותה, וכל זאת תוך שהוא מוחק מזיכרונו לחלוטין 
את האופן שבו הוא נהג בה עד לאותו רגע. מנקודת 
מבטו - עד לאותו רגע הכל היה בסדר. הרי היא לא 

עשתה דבר במשך תקופה ארוכה. אז מה קרה?
אכן, בעקבות התגובות, בעלי זיכרון קצר היו עלו�
לים לחשוב שעד לרגע הפילוג התקיימה מפלגת עבו�
דה חיונית וחזקה, מתפקדת ומאוחדת. מפלגה שכל 
חבריה מקבלים את הכרעות המוסדות להיות שותפים 
בממשלה וששריה השותפים בממשלה אינם מדברים 

נגדה בעודם ממשיכים לשבת בה.
אפשר היה להאמין לרגע שאכן היתה סיעה ולא 
אינספור סיעות יחיד שכל אחת עשתה דין לעצמה. 
וניתן היה להאמין שהיו"ר הנבחר קיבל גיבוי מחברי 
סיעתו ששמרו את הביקורת שלהם לישיבות סגורות 
הרחק מהתקשורת, ושבכלל המפלגה היתה ידועה 
בכך שהיא מגבה את היו"רים שלה, ולא סוקלת אותם 

כמשיחי שקר דקה אחרי בחירתם.
אפשר היה לשכוח לרגע שבסיעה ישבו ח"כים שה�
כריזו על מות המפלגה, בעודם ממשיכים להיות חלק 
ממנה, אבל אינם מתפלגים. אפשר היה להתעלם מה�
עובדה שכשהחלטות מוסדות המפלגה נגדו את תפי�

שתם, הם קראו להם מוסדות מושחתים. וכשההחלטות 
תאמו את תפישתם, הם הועלו על נס.

מהלכים כאלה, גם אם הם נראים מפתיעים, אינם 
נולדים יום אחד. עם כניסתי לכנסת, לפני כשנה, המ�

פלגה כבר עמדה על סף פילוג ורבים תהו על עתידה. 
הצהרתי שלא אהיה חלק מפילוג ואעשה מאמץ לכך 
שהסיעה תפעל כסיעה קצת יותר מלוכדת ומאוחדת 

וקצת פחות מפולגת.
הקדשתי חלק ניכר מזמני לניסיונות להביא לשי�
תוף פעולה בסיעה. לזמן קצר נדמה היה שיש סי�
כוי שנעלה על דרך המלך, אבל בשבועות האחרונים 
אווירת ההתפרקות וההפקרות הגיעה לשיא. ההת�
בטאויות הפכו קיצוניות ונמוכות והתחושה שאיש 

איש לעצמו גברה.
התבטאויות אלה נוצלו על ידי גורמים שאינם מצ�
ביעי המפלגה ושטובת המפלגה אינה לנגד עיניהם, 
ובמיוחד כלי תקשורת ששמו לעצמם מטרה להפיל 
את הממשלה. עם הזמן גם הלך והתברר לי שהפערים 
האידיאולוגיים בתוך הסיעה הולכים ומתרחבים. היו 
כאלה שהאמינו שעתיד המפלגה טמון בהליכה לשמאל 
חברתי ומדיני מובהק. והיו כאלה, כמוני, שהאמינו 
שהדרך הנכונה היא לעבר המרכז החברתי והמדיני, 
ושראו בשותפות בממשלה ביטוי נכון למיקומה הר�
צוי של המפלגה במפה הפוליטית כשותפה לכוחות 

הפרגמטיים והמתונים בליכוד ובממשלה.

לא אהבתי את הסוציאליזם הקיצוני של חלק מחברי 
הסיעה ולא את האולטימטומים בתחום המדיני כאילו 

לפלשתינים אין אחריות להיעדר ההתקדמות.

¬ ¬ ¬

חשבתי שהישגי הממשלה לא זכו להערכה הראויה. 
החל מהשגת שקט חסר תקדים, הצלחה כלכלית, הע�

לאת שותפות הערבים והחרדים בכוח העבודה לראש 
סדר היום, שיפור מוסדות הרווחה, הגדלת תקציבי 
החינוך, בתחום הצרכני ובמאבק על ההגנה על נכסי 
ציבור. והיתה גם תרומתנו לכך שהכוחות הפרגמטיים 

בימין, כולל ראש הממשלה, הלכו והתחזקו.
נכון שבמפלגת העבודה תמיד היה אגף ניצי ואגף 
יוני, אגף סוציאליסטי ואגף ליברלי, אך כל עוד זו 
היתה מפלגה גדולה, שני אגפים אלה יכלו לחיות 
אלה עם אלה. אך לא כשהתכווצותה של הסיעה הפכה 

את מגוריהם המשותפים לבלתי אפשריים.
תהליך הידרדרותה של מפלגת העבודה לא הת�
חיל אתמול. הוא נמשך שנים רבות. יש לכך הס�
ברים רבים. גם שונאי ברק הגדולים ביותר מודים 
שלא ניתן לתלות באדם אחד את הסיבות להתכ�

ווצות המפלגה.
חלק מההסבר נעוץ בהליכת המפלגה שמאלה - לא 
בעצם הנכונות להסדר מרחיק לכת עם הפלשתינים, 
רוב מוחלט של הציבור הישראלי כבר מוכן לכך - אלא 
בעצם ההלקאה העצמית האינסופית על כך שישראל 

היא האחראית הבלעדית לכך שאין הסדר.
אך ההסבר המרכזי בעיני הוא דמוגרפי. חוסר יכול�

תה של המפלגה להתאים את עצמה למציאות המשתנה 
של החברה. ממפלגה שבנתה את המדינה היא הפכה 

למפלגה של "אלה שלקחו להם את המדינה".
הדבר בא לביטוי בקושי האדיר של רבים בשמאל 
לקבל את שיתוף הפעולה עם מפלגות כמו ישראל 
ביתנו וש"ס. הכעס מופנה לרוב לעמדותיהן בנושאים 
מדיניים, דת ומדינה ויחסי רוב ומיעוט בישראל. אך 
פעמים רבות מדי מסתתר מאחורי כעס זה חוסר נכונות 
בסיסי לקבל את רצונותיהן של מפלגות אלה לעצב 

את המרחב הציבורי הישראלי כשווים.

ההליכה לעמדות לאומיות ולאומניות מאפיינת 
תמיד קבוצות המבקשות להדגיש את שייכותן לחברה 
מול מי שלא בהכרח מקבלים זאת. אך ככל שמעמדן 
של קבוצות אלה מתחזק והן רוכשת ביטחון עצמי טבעי 
של מי שמרגישים שייכים, עמדות אלה מתרככות. יש 
לי ויכוח קשה עם חלק מהעמדות של סיעות אלה, אך 

איני מוכנה להיות שותפה לפסילת האחר. 

¬ ¬ ¬

בסופו של דבר הקמת סיעת עצמאות והתפלגותה 
מהעבודה לא פירקה דבר. מהלך זה מאפשר לשני חלקי 
העבודה לצאת לחיים עצמאיים. אם כבר, מהלך זה 
נותן הזדמנות לשני הצדדים. מהלך זה איפשר לחברי 
המפלגה שחשבו שהתחדשות המפלגה תלויה בסילוק 
ברק וביציאה מהממשלה לעשות זאת מיד. והוא איפשר 
לנו, שמאמינים ששיתוף הפעולה בין ראש הממשלה 
לשר הביטחון הוא הציר הנכון שבאמצעותו אפשר 
להגיע להסדר עם הפלשתינים שיהיה מקובל על רוב 

הציבורי הישראלי, לפעול בהתאם.
יותר מכל זה מהלך שמאתגר את קדימה מהשמאל 
ומהמרכז. לא לחינם התגובות מצד קדימה היו היס�

טריות. לא רק שהמהלך מגדיל את הסיכוי שהבחירות 
יהיו במועדן, אלא שהוא יתחיל תהליך של חידוד עמ�
דות בריא ונכון לפוליטיקה הישראלית - דבר שאינו 

אופייני לקדימה שקמה על טשטוש עמדות.
אם חברי העבודה ישכילו לפעול יחד כאופוזיציה, 
הם יוכלו להשיב לעצמם את הקולות שהלכו ללא הצ�

דקה אמיתית לקדימה, ואם אנחנו נוכל להבהיר כיצד 
נראה מרכז פוליטי אמיתי ציוני - נחדד בקרב הציבור 

את השאלה על מקומה של קדימה ונחיצותה.
נטל ההוכחה עדיין על שני החלקים שיוצאים לדרך 
חדשה. עלינו להוכיח שהמפלגה החדשה תפעל לקידום 
חזון של מדינה משגשגת המבוסס על פיתוח מצוינות 
וטיפוח תחושת השייכות של כל אזרחיה תחת חזון 

ציוני על יסודות הממלכתיות הבן�גוריונית. 
באבחת חרב, ניתקנו את הקשר הגורדי. לאף אחד 
מאיתנו אין את הוודאות שנצליח, אבל לראשונה זה 

זמן רב, יש תקווה. ¬

מה חשבתם לעצמכם?
במובן מסוים תגובות הזעם לפרישה מהעבודה דומות לתגובות של בעל הבוגד באשתו ומשפיל אותה יום�
יום, שם ללעג את מאמציה לקיים בית וחיי משפחה - ויום אחד הוא מופתע לגלות שנשבר לה והיא עזבה

ח"כ עינת וילף

תהליך הידרדרותה 
של מפלגת העבודה 
לא התחיל אתמול. 

מסיבת העיתונאים 
לאחר הקמת סיעת 
"עצמאות", השבוע
צילום: ליאור מזרחי

תהליך הידרדרותה 
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