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1
המשותפת.

 הפוליטיקאים
 מעט הפיקו אז של

 לא אולי לקחים.
 בבחירות מספיק.

 בשנת השלישית לכנסת
 למעשה נוצקו תשט״ו,
 עד אותנו שילוו הדפוסים

 אל החרדיות המפלגות - היום
 המזרחי הדתיות. המפלגות מול
 דתית ל׳חזית התחברו המזרחי והפועל

 ופועלי ישראל אגודת לעומת לאומית׳
 תורתית׳. דתית ׳חזית את שהקימו ישראל אגודת

 המזרחי והפועל המזרחי החליטו מכן, לאחר שנה
 לעולם באה וכך המפלגות בין מלא איחוד על

 התיבות בראשי או לאומית. הדתית המפלגה
המפד״ל. - היטב והמשופמים המוכרים

אוסלו קעור
 זה הישראלית הפוליטיקה של הצאן לצעירי

 אותן של המפד״ל אבל מוזר, יישמע קצת אולי
 נטועה הייתה היא ימנית. מפלגה הייתה לא שנים
 בהתאם שמאל. לצד נטייה עם במרכז, שהוא איפה

 הייתה בשלטון, ותמיכה מבפנים השפעה לשיטת
 והמערך. מפא״י ממשלות בכל חברה המפד״ל
 זכה שאף חזק, כה היה למפד״ל מפא״י בין החיבור

 הרבה שם לזה יש היום ההיסטורית׳. ׳הברית לכינוי
במלרע. ׳ממלכתיים׳. מפוצץ: יותר

 נוצר המפלגה של בדרכה המשמעותי השינוי
 ויו״ש. ירושלים ושחרור הימים ששת מלחמת אחרי

 הישראלית החברה פני את המפד״ל שינתה אז
 השינויים לאומית. הדתית החברה את ובפרט
 ההתנחלויות ובניית אמונים׳ ׳גוש להקמת הביאו

 המשיחית גבול על הניצית האידאולוגיה ולחיזוק
 של הפופולאריות הדתית. בציונות חלקים של

הניצחון שזעקת ככל וגברה הלכה צעירים אותם

ההתנחלות ימי בראשית אמונים' אנשי'גוש המפלגה. את 1שינ

 גם צמח זאת עם יחד יותר. רועם בקול נשמעה
 ימני לכיוון המפלגה את שמשך מה הפוליטי, הכוח
 מפא״י, עם הברית לפירוק וממילא יותר ודתי יותר

ועוד. עוד שמאלה בדרכה שהלכה
 היסטורית ברית אותה של הסופי הפירוק

 תשל״ז. בחירות של המפורסם המהפך ערב היה
 הפוליטי במשבר פעיל חלק לקחה המפד״ל למעשה,
 סיפור המערך. והפלת הבחירות להקדמת שהוביל

 החל הראשונה, רבין ממשלת ממשלה, אותה הפלת
 15ה־ק־ מטוסי בהגעת שהתרחש השבת בחילול

 על לשתוק הסכימה לא הדתית המפלגה לישראל.
 רבין שהחזיקו הדולרים פרשת נחשפה בהמשך כך,

 להתפטר נאלץ הוא לחוק, בניגוד בחו״ל ורעייתו
היסטוריה. והשאר

 מול שהתמודד בגין מנחם בראשות הליכוד
 את לראשונה ניצח רבין, של מחליפו פרס, שמעון

 12 בתמיכת ממשלה והקים בישראל הבחירות
 חדשה: ברית נוצרה פתאום המפד״ל. של המנדטים

 את בצד נשים אם למפד״ל. הליכוד בין הפעם
היום. עד מחזיקה הזו הברית הקטנות, היריבויות

 המפד״ל להיות הסיבה הוא מוכר פחות חלק
 לאחר שהתאפשר הדבר במהפך. משמעותי כה גורם

 המפלגה בתוך שהתקיים מהפך מקדים. מהפך
 הצעירים ועליית דורות חילופי רקע על עצמה

 ׳קשר כונה מהפך אותו המר. זבולון בראשות
 המפלגה לבית הסמוך הקפה בית שם על אוסלו׳

 את הצעירים כבשו ובמסגרתו המהלך נרקם שבו
 פוליטי חיבור יצרה הצעירים של המפד״ל המפלגה.

 בעיקר פגעה כי התברר זמן לאורך אבל חדש
 בתשמ״א, כך אחר שבאו מהבחירות החל בעצמה.
 והשפעתה האלקטוראלי בכוחה ירדה המפד״ל

 המפד״ל שמצביעי לחשוב מוזר והצטמצמה. הלכה
 שמאלנית שלהם המפלגה את העדיפו הוותיקים

ימנית. מאשר
 הוותיקים, המפד״ל מבוחרי אחד צבי, בן שמעון

 ההדרגתי לצמצום הרקע את ל׳בקהילה׳ מנתח
 סיבות כמה לכך רואה "אני המפלגה: של בכוחה

 השנים לאורך העדתית. הסיבה ראשית, עיקריות.
 שיכול דבר זה אשכנזית. בעיקר הייתה המפלגה

לא נהיה זה כך אחר הראשונות, בשנים ללכת היה

I

המר וזבולון לני יצחק צוולב, זבולון המפד״ל, ואשי לפיצול. מפיצול



בגין מנחם עם המר זבולון אוסלו. קשר

 מזרחיים נציגים כמה גם כללה אמנם המפלגה יפה. ולא מקובל
 אך ולדת, למסורת הקרובים המזרח עדות בני של קולות ומשכה

 הראשון לפיצול הסיבה גם זו הראוי. הייצוג את להם נתנה לא
 את והקים עדתי רקע על ממנה פרש אבוחצירא אהרן במפד״ל.

 והמפד״ל מנדטים שלושה תמ״י קיבלה ו 981 בבחירות תמ״י.
 היה זה בלבד. מנדטים 6ל־ מנדטים 12מ־ וירדה בחצי נחתכה

 להתרגש הפסקנו כבר כך אחר המפלגה. בשורות גדול הלם
וקיצוצים". מפיצולים

 ההשתלשלות המשך את לסרוק נוכל לדבריו, הוכחה נרצה אם
 בשנת רחם: ללא במפלגה הכתה העדתית הסיבה כיצד ולראות
 הן מצביעים שאבה התנועה ש״ס. תנועת הוקמה תשמ״ד

 בארבעה וזכתה לצנוח המשיכה המפד״ל מתמ״י. והן מהמפד״ל
 ובהמשך אחד, למנדט התרסקה היא אף תמ״י בלבד. מנדטים
 ולראשונה נזקים למזער ניסו במפד״ל הליכוד. לתוך התמזגה

 עדות בן המפלגה בראש הוצב תשמ״ט, בבחירות בתולדותיה,
 לחמישה מעט, עלתה והמפלגה שאקי, חי אבנר פרופ׳ המזרח

ונעלם. המפלגה בראשות אחת קדנציה רק שרד שאקי מנדטים.
 "היה צבי. בן ממשיך הדתית", הסיבה היא נוספת "סיבה

 שאת וביתר הרב׳ מ׳מרכז החרד״לניקים של הזה העניין כל את
׳ישיבות החרד״לית בעגה מכונים שהם כפי או המור׳ ׳הר מאנשי

 נה1הואש בכהונתו ובין יצחק של בורגלצידו יוסף השוד״ו היסטורית. ברית
הממשלה בראשות

1 yp*

 לעמדות רבים במובנים והתקרבו יותר עוד שהקצינו הקו',
 תורה, בלימוד העיסוק מרכזיות של בהקשר בעיקר חרדיות,
 המפד״לי הממסד את לפרק הוסיף זה דתית. והקפדה הפרדה

לבנה". אחר לבנה
 הרבה הכי שהשפיעה זו היא המדינית הגזרה הכול, ולמרות

 נוכל נרצה, "אם נגמר. בלתי פיצולים לגל והביאה המפד״ל על
 הליכוד, מפלגת סביב אט אט שנע מדיני, מצפן במפד״ל לראות

 המפד״ל מלכתחילה שלנו. המוצא נקודת תהיה העניין שלצורך
 עם כ׳חירות׳. הקודם בגלגולו או הליכוד, של לשמאלו ניצבה

 אלו לליכוד. מימין כיום לעמדתה עד ימינה זזה המפלגה השנים
 רבות. שאלות שמעלות מאוד משמעותיות מדיניות תמורות
ההן". בשנים תמכנו שבה מפלגה אותה אכן זו האם בעיקר,

ומתחברים מתנתקים
 השלום הסכם סביב הייתה הראשונה המדינית המחלוקת

 המפד״ל ימית. פינוי את וכלל מצרים עם בגין מנחם שחתם
 קמפ בהסכמי תמכה השלטון, עם ביד יד צעדה שכרגיל
 פרשה דרוקמן חיים הרב בראשות מתנגדים קבוצת דיוויד.

 בבחירות ׳מצ״ד׳. את והקימה תשמ״ג בשנת מהמפלגה
 ברשימה התמודדו והשתיים לפא״י מצ״ד חברה תשמ״ד

 בהמשך מנדטים, 2 שקיבלה ׳מורשה׳ בשם משותפת
המקורי. לביתם ותלמידיו דרוקמן הרב חזרו

הראשונה, הסרוגה הפרישה הייתה זו אם "גם
 באופן סרוגים היו לא שאומנם לפניה, כמה היו

 עוד סרוג. מצביעים קהל שאבו אבל מובהק,
 ׳התחייה׳ הימנית הסיעה הוקמה למצ״ד, קודם

 ציבורים פורת. חנן הצטרף אליה כהן, גאולה של
 מה וזה למפלגה, ממפלגה לזוז החלו משמעותיים

 התהליך את ואפשר הישנה המסורת את ששבר
היום". רואים שאנחנו התזוזות של הזה

 אינטגרלי חלק הוא גם הביתה השיבה תהליך
 למצ״ד פורת חבר הדרך בהמשך המפד״לי. מהדנ״א

 בחירות לקראת למפד״ל. שב איתה ויחד (זוכרים?)
 פרש וואי הסכמי על נתניהו חתימת בעקבות תשנ״ט,

 פעם שאף ׳תקומה', את הקים הנדל צבי עם יחד שוב.
תכף חברה היא עצמה. בפני כמפלגה להתמודד זכתה לא

 אסנם התפלגהמ
 כסה גם כללה
 שרחיים נציגים

 קולות ומשכה
 עדות שלבני

 התזות
 הקרובים
 למסורת

 לא אך ולדת,
 את להם נתנה

הראוי. הייצוג
 הסיבה גם 11

 הראשון לפיצול
 אהרן במפד״ל.

 אבוחציואפוש
 רקע על תמנה

 והקים עדתי
אתתנד׳

U



 וחבעם של ל׳מולדת׳ להקמתה
 שלוש ול׳חירות׳. אלון ובני זאבי

 ׳האיחוד את יצרו המפלגות
 היום עד שקיימת סיעה הלאומי׳.

המתנפץ. היהודי מהבית חלק והיא
 לתקופה חברה הלאומי האיחוד

 ממשלת הקמת עם ביתנו. לישראל קצרה
 לראשות המיוחדות הבחירות בעקבות שרון
 המאוחדת הסיעה הצטרפה בתשס״א הממשלה
 מחבלים, ידי על גנדי של הירצחו לאחר לממשלה.

 לעמוד מונה שבהמשך אריאל, אורי לכנסת נכנס
 בכנסת היום ועד מאז ומכהן המפלגה לראשות
ברציפות.

 יחד רצו ביתנו וישראל הלאומי האיחוד
 אלון בני מונו מטעמן ולשרים תשס״ג בבחירות
 שרון, בידי פוטרו הם בהמשך ליברמן. ואביגדור

 ההתנתקות, לתוכנית בממשלה לרוב להביא כדי
 לקראת מהקואליציה. המפלגה פרשה כך ובעקבות
 הלאומי האיחוד נפרדו 2006 - תשס״ו בחירות
 בחירות מערכת באותה שהביא מה ביתנו, וישראל
והמפד״ל. הלאומי האיחוד בין לנו המוכר לחיבור

 גם עברה המפד״ל, הזה, בחיבור הישנה הצלע
 ההתנתקות, תוכנית רקע על בעיקר זעזועים, היא

 האחד מהצד המפלגה. חברי בין מחלוקת שיצרה
 לוי. יצחק עם יחד איתם אפי המפלגה יו״ר עמדו

 אישור ולאחר המפד״ל מטעם כשרים כיהנו שניהם
 להתפטר החליטו בממשלה ההתנתקות תכנית
 מרבית את שכללה השנייה הקבוצה את ממנה.
 צידדו והם אורלב, זבולון הוביל המפלגה חברי

 מה האחרון, לרגע עד בממשלה הישיבה בהמשך
 ואפשר שרון ממשלת של הרוב על שמר שלמעשה

ההתנתקות. תוכנית של הקידום המשך את
 בין פיצול אותו את לראות יכול אתה "שוב

 הדמיון עולם "בין צבי, בן מנתח למעשי", המדיני
 לנהוג, צריך כיצד מכריע לא אני המעשה. לעולם

 תשים אבל רטרואקטיבית. בראיה לא ובטח בטח
האידאולוגיה שונות, סיעות בין חלוקה שבכל לב,

שאקי 1m פ'1פו עם (מימין) ות1פ חנן בראש. מזרחי

 שנגזרה גזירה כנראה זו הפרקטיקה. רק משתנה, לא
 להשתחרר דרך לנו ואין ריינס, הרב בימי עוד עלינו
 ביאת כולנו, של ביותר הגדול שהחלום עד ממנה

למעשה". יהפוך המשיח,
 של הפוליטית הסאגה אל למשיח, ומהציפייה

 להדיח החליטו המפד״ל כשמוסדות ימים אותם
 בעקבות המפלגה, כיו״ר מתפקידו איתם אפי את

 המפלגה להחלטת בניגוד מהממשלה פרישתו
 יחד פרש איתם בממשלה. ישיבה בהמשך שדגלה

 ׳ציונות מפלגת את הקימו ויחד לוי יצחק עם
 הם ל׳אח״י׳. שהפכה מתחדשת׳ לאומית דתית
 את ירש אורלב זבולון בעוד הלאומי לאיחוד חברו
 המפד״ל תשס״ו בחירות לקראת וכאמור איתם

 לאומי ואיחוד מאח״י המורכב - הלאומי והאיחוד
 גדולה. בשורה עמו הביא לא האיחוד התאחדו. -

 מנדטים בתשעה זכתה זרמיה שלל על המפלגה
 של שלטונם אורך לכל באופוזיציה ונותרה בלבד

וקדימה. אולמרט
 הפוליטית המפה של ימין צד רק לא "אבל

 צבי. בן מסביר הדתית", מהציונות מנדטים קיבל
 גורמים של נגד תגובת הולידה ימינה "התזוזה
 מפלגת הוקמה כך שמאלה. שנטו הדתית בציונות
׳מימד"׳.

 בשנת הבחירות לקראת הוקמה מימד מפלגת
 את עברה לא אך עמיטל, יהודה הר׳ ידי על תשמ״ח

 לשר עמיטל מונה רבין רצח אחרי החסימה. אחוז
 בבחירות יותר מאוחר פרס. בממשלת תיק ללא

 אחת׳ ׳ישראל לרשימת המפלגה הצטרפה תשנ״ט
 וממפלגות העבודה ממפלגת בעיקר שהורכבה

 את שניצח ברק, אהוד בראשות נוספות שמאל
 של נציג לכנסת נכנס לראשונה ובכך הבחירות
 ומימד העבודה מלכיאור. מיכאל ח״ב - המפלגה

 מלכיאור פרש בתשס״ח פעמיים. עוד יחד התמודדו
 התמודדה 2009 - תשס״ט בחירות ולקראת
 לא התנועה הירוקה׳. ׳התנועה עם יחד המפלגה

 ציוני השמאלני והמיזם החסימה אחוז את עברה
כשל. נמחק דתי

אורב[־ אווי הבית. את הקים

חינס הרב המייסד מבפנים. השתלבות

 אברהם לשעבר ח״ב הוא לגמרי אחר "טיפוס
 יוסף ד״ר המיתולוגי המפד״ל מנהיג של בנו בורג,
 אף השנים עם קיצוני. לשמאל נחשב הוא בורג.
 במיוחד רדיקליות דעות והשמיע לחד״ש חבר

 שקיימת, זו גם הדתית, שהציונות ליצירה ונחשב
אליו". זיקה כל ומוחה בו מתביישת קיימת, אם

ישן חדש פיצול
 נכון יותר או התפרקה, המפד״ל רשמי באופן

 הצביעו המפלגה מוסדות תשס״ח. בחורף פורקה
 להקים כוונה מתוך והמוסדות, המפלגה פירוק על

 מרכיבי כל את שתכלול רחבה דתית מפלגה
היהודי׳. ׳הבית מפלגת נולדה כך הדתית. הציונות

 המאוחד היהודי הבית של המבטיחה החדשנות
 בטרם עוד צלח. שלא שפם עם חלום עוד היתה
 אירע כבר חדשני כמוסד ראשונות לבחירות הלכו

 בבחירות הרשימות הגשת בערב הראשון: הפיצול
 הלאומי האיחוד סיעת אנשי החליטו תשס״ט,

מהחיבור לפרוש ומולדת מתקומה שהורכבה

איתם אפי המפלגה. נגד



נא כה .אנשיבחוץ ננתח

 למעשה כך המקומות. של הוגנת לא חלוקה על טענות בעקבות
 המפלגה ומוסדות הישנה, המפד״ל רק היהודי בבית נותרה
 פרופ׳ הוצב המפלגה בראש היהודי. הבית למוסדות הפכו

 המדינה. שירות לנציב לאחרונה שמונה הרשקוביץ, דניאל
 קיבלה המפלגה אורבך. אורי העיתונאי היה נוסף חיזוק שחקן

 השנייה. נתניהו לממשלת והצטרפה בלבד מנדטים שלושה
 בראשות תקומה אנשי רק נותרו שמהם הלאומי, האיחוד אנשי
 אריה של ל׳התקווה׳ חברו אריאל, ואורי (כצל׳ה) כץ יעקב
 מטעמה שהציבה וולפא, הרב של שלנו׳ ישראל ו׳ארץ אלדד

 נותרה אך מנדטים 4 קיבלה הזו והרשימה ארי, בן מיכאל את
 מערכת כל שצצה כהנא הרב תלמידי של זו רשימה באופוזיציה.

 מהציונות חלק פעם אף נחשבה לא אחרת, בקונסטלציה בחירות
 עצמם רואים וממועמדיה ממצביעיה נרחבים חלקים הדתית.
 זילברמן, הרב תלמידי חב״ד, אנשי בהם יש דבר. לכל כחרדים

 יחד רצו האחרונות בבחירות נוספים. וגורמים הגבעות אנשי
החסימה. אחוז את עברו ולא לשעבר, ש״ס יו״ר ישי, אלי עם

 איחוד על הדיונים התחדשו תשע״ג, בחירות לקראת
 אורבך יותר. גדולה הצלחה נרשמה והפעם הדתית בציונות

 שקד, ואיילת מט נפתלי החדשים: ה׳כוכבים׳ את למפלגה הביא
השתכנעו אך ׳הישראלים', מפלגת הקמת את יזמו לכן שקודם

 שכאמור הלאומי׳, ׳האיחוד קיימת. מפלגה מתוך יותר יצליחו כי
 בכנפיה שנשאה למפלגה הצטרפה ׳תקומה', את רק כללה

 הטיקט תחת ורצו לבדם נותרו ואלדד ארי בן גדולה. בשורה
 האיחוד החסימה. אחוז את עברו לא אך לישראל׳ ׳עוצמה של

 לראשונה הצליחה המשותפת הרשימה הפעם: עצמו את הוכיח
 ההיסטורית המפד״ל של ההישג את לשחזר שנים עשרות מזה

 היהודי לבית מנדטים 8 בין שהתחלקו מנדטים, 12ב־ וזכתה
הלאומי. לאיחוד מנדטים 4ל־

 ברשימה הריצה למרות התורה׳, ב׳יהדות כמו בדיוק
 היהודי׳ ו׳הבית הלאומי׳ ׳האיחוד בין החיכוכים משותפת,

 האחרונות, הבחירות לקראת נושאים. בשלל העת כל נמשכו
 החליטו לבסוף אך מהמפלגה, לפרוש הלאומי באיחוד שקלו
 ואיתם נמשכו החיכוכים בלבד. מנדטים 8ל־ והגיעו יחד לרוץ

הצדדים. בין נגמרות הבלתי השיחות
 פיצול על מעודכנים כבר אנחנו הקרובות הבחירות "לקראת

 החדש. הימין "מפלגת צבי, בן מסכם חדש־ישן", אחד
 יש נועז צעד קדימה. אחד צעד הולכת המפד״ל הפעם
 הדתית־ השותפות את דגלה על חורטת היא לומר.

 בניגוד מילים. משחקי או בושה ללא חילונית
 שאלות שתי בפנים. ישר זה הפעם להיסטוריה,

 שאלה המפד״ל. בוחרי בפנינו, עכשיו עומדות
 המפד״ל רסיסי מפת תיראה כיצד ראשונה:

 יקרה מה ברור. לא עוד זה הפילוג. אחרי
 האיחוד עם הישן, היהודי הבית עם

 אומר זה מה שנייה: ושאלה הלאומי.
 היהודי בבית בהיותה חילונית. שותפות

 הדת לענייני שקד איילת הפריעה לא
 למעשה אותם. רואה שהמפד״ל כפי
 דת בענייני התערבה לא כמעט היא

 קשר מכל לחמוק והשתדלה ומדינה
 מהתקשורת מהלומות ספגה ואף לכך,

 כמפלגה עכשיו, האם הישראלית.
 היא חילונית, שותפות על שמצהירה

 גורסת - יגידו ימים דרכה?״, את תשנה
 זו כתבה שבו ליום נכון המקובלת. הקלישאה

 את יאמרו שאלו עד ימים 96 נותרו מתפרסמת,
■ דברם.

 המפד״לשלמ
 לא שנים אותן

 מפלגה הייתה
 היא ימנית.

 נטועה הייתה
 שהוא איפה

 עם במרכז,
 לצד נטייה

 בהתאם שמאל.
 השפעה לשיטת
 ותמיכה מבפנים

 הייתה בשלטון,
 המפד״לחברה

 ממשלות בכל
מפא"׳

 במה והמערך,
 ׳הברית שכונה

ההיסטורית׳

U

ז״ל אלון בני השר ואיחוד. פיצול


