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הכנסת.בבניין

.22:15השעה:

קצרזמןבעוד

ועדתיו"רינעל

השופטהבחירות,

אתהנדל,ניל

הגשתישיבת

הרשימות.

המפלגותכלל

אתהגישוכבר

מלבדרשימתן,

שבצדוהכנסתמסדרוןהדתית.הציונותמפלגות

ובצדוסמוטריץ׳בצלאלהשרשלמשרדוהאחד

פוליטיקאיםהומהפרץ,רפיהשרשללשכתוהשני
והנדלמתקרבלייןהדדמתקתק,השעוןויועצים.

רשימתאתקצרזמןתוךיגישולאאםכימזהיר,

זאת.לעשותלהםיאפשרלאהואהמתמודדים,

מנסיםלצד,מצדמתרוצציםהפוליטיקאים

הדתית,הציונותמפלגותשלהפאזלאתלהרכיב

הצלחה.ללאאך

המוקדםמההסכםפרץנסוגהאחרוןברגע
חדשהסכםעלוחותםיהודיתעוצמהעםשחתם

יו"רגביר,בןאיתמרעו"דובנס.סמוטריץ׳עם

פרץ,שלהלשכהלפתחמגיעיהודית,עוצמה

"אנילהיכנס,לושיתנומתחנןהדלת,עלדופק

מענהללאנותרוהשאלותתשובות".רוצהרק

חצות,לפניספורותדקותהאטומה.הדלתמול

הלאומיתהדתיתהמפלגהראשיבבהילותרצו

רשימתם.אתמגשיםהוועדה,לחדרה"מאוחדת"

מנורותכבוהרלוונטייםהטפסיםמילויכדיתוך

בהגשתדרמטייםרגעיםהאירושכברהפלורסנט,

גדולהקרקסשהפעםמרמזותכביכולהרשימות,

אתגבירבןהאשיםהוועדהלחדרמחוץעליהן.גם

כיהצהיריוגבמוטיח"כבגב".סכיןב"תקיעתפרץ

"לאבפרץמטיחשהואתוךמהמפלגה,פורשהוא

הממשלהראשורקישר",לאאדםעםאתמודד

אחריות"."גילההיהודי:הביתיו"ראתגיבהנתניהו

ברגעשהסתייםהסרוג,הפוליטיהברדק

מראש.צפויהיהמאולצת,בפשרההאחרוןשאחרי

שלהתהפוכותרוויותההיסטוריהעלבוחןמבט

שלקבועהמחזוריותיחלץהמגזרית,הפוליטיקה

התפצלות.ושובאיחודמפלגות,לרסיסיהתפצלות

קלאךקלושה,באחדותנחתםהפרקהפעם
רב.זמןיחזיקלאשהשלוםלהעריך

התנועה,אתהקימו

התנועהמטרתרוחני׳.׳מרכזהיההמלאששמה

אךמבפנים",ההסתדרותאת"לכבושהייתה
יומרנימעשהזהוכיישראלגדוליהזהירואזכבר

הציונותידיעלהדתיתהתנועהבכיבוששיסתיים

להפך.ולא
מאחדהתנועהסבלהדרכהמראשיתכמעט

ופיצולים.מחלוקותשלההבולטיםהתסמינים

התנועהתמיכתסביבהיההראשוןהפיצול

באפריקה.יהודיתמדינהלהקמתאוגנדהבתוכנית
האמינוהמזרחימנהיגימאמינים,כיהודיםאומנם

שלעולםתפיסתאותהבשלאךציון,בשיבת

בהצעההתנועהקברניטיתמכומבפנים׳׳השפעה

לתנועהיקרבמחירעלתההתמיכההרצל.של

מחבריה.רביםפרישתהצעירה

התרחשהמזרחיבשורותהמובהקהפיצול

אתשעזבודתייםצעיריםעוליםתרפ"א.בשנת

מןכחלוציםלהצטרףוביקשוהישיבותספסלי

חיילשלברבוקושירוחניתשממהגילוהמניין,

החלוהעוליםומצוות.תורהושמירתחלוציות

המחלוקתכשנקודתהמזרחי,ראשיעםלהתפלמס
בתוךהמחלוקתשלמגזריתהשתקפותהייתה

המדינית,הציונותאנשיביןהציוני,הקונגרס

להכרהודיפלומטיותמדיניותבפעולותשצידדו

הציונותאנשילביןהיהודית,המדינההקמתברעיון

רשמיתלתמיכהלחכותאיןכישגרסוהמעשית,

עלמעשיתבצורהלפעולישוכיהעולם,ממדינות

המזרחיבעודכךיישובים.והקמתלארץעלייהידי

הזדהוהעוליםהמדינית,הציונותבתפיסתצידד

חוותלהקיםלמזרחיוקראוהמעשיתהציונותעם

כשקריאתםדתיים.לחלוציםעלייהלהכשרת
׳צעיריתנועתאתהקימוהםמענה,ללאנותרה

הצעיריםחברוהקמתהלאחרשנהמזרחי׳.

׳החלוץכמוהמזרחי,שלנוספותבתלתנועות
׳הפועלאתהקימוויחדהדתי׳ו׳הפועלהמזרחי׳

תפיסתלצדהמעשיתבציונותשדגלההמזרחי׳,

יותר.הבורגניתלמזרחיבניגודסוציאלית,עולם

שהייתההמזרחי,הפועלבמהרהכמתבקש,

לשתינחלקהתנועות,כמהשלאיחודכאמור

אנשימשמאלויונים.ניציםפנימיותסיעות

סוציאליתכלכליתעולםבתפיסתשדגלו׳למפנה׳

החילונית;הכלליתההסתדרותעםלאיחודוחתרו
דתית,בנוקשותשדגלוהמקור׳,׳אלאנשימימין

זההמדיניוקומתונהכלכליתעולםתפיסת

הרוויזיוניסטית.לתנועה

ההסתדרותבמסגרתהוקמההמזרחיתנועת

הקונגרסלהחלטתנגדכתגובתבתרס"ב,הציונית
החילוני.לחינוךמשאביםלהקדישהחמישיהציוני

דגאולה׳׳אתחלתאהציוניתבתנועהשראואישים

המתחגברשבדרך,המדינהשנותאורךלכל

תחילההמזרחי.הפועללאנשיהמזרחיאנשיבין

אטאךהעליונה,עלהראשוניםשלידםהיתה

לפופולריותוזכוהבכורהאתנטלוהאחרוניםאט

לאהדההביטויהדתיים.העוליםבקרביותררבה

זההיוםבתש"ט.הראשונותבבחירותהגיעהגואה

התאחדוימיםבאותםאךדמיוני,כתסריטייתפס

דתיתל׳חזיתוהחרדיותהדתיותהמפלגותכלל

המזרחי,הפועלהמזרחי,אתשכללהמאוחדת',

הרשימהישראל.אגודתופועליישראלאגודת

נציגיםמתוכםמנדטים,ב־61זכתההמאוחדת

למזרחי.בלבדר4המזרחילהפועל

לאהחרדי־דתי,האיחודלמרותזאת,עם

פאג"יאלההיוהחרדימהצדעימו.הסכימוכולם

למזרחיהחבירהעלשחלקוהמסורתית,והרשימה

הרחבנועליהןהרשימות,שתיבנפרד.והתמודדו

הדתימהצדהחסימה.אחוזאתעברולאבעבר,כאן

העובדומפלגתהדתיתהפועלתרשימתאלההיו
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ללחייםחזהצבערפאל.יצחק

החסימה.אחוזאתעברולאשתיהןגםהדתי.

תתלמעשההייתההדתיתהפועלתרשימת

נשי.בייצוגשדגלההמזרחי,בהפועלנשיתסיעה

ישראללאגודתהמזרחיביןהשיחותשבמהלךאלא

הגרי׳ישמפוניבז׳הרבהורההמשותפת,הריצהעל

האיחודאתלהתנותהחרדיםלנציגיםזצ"לכהנמן

דעתםעלהתקבלהתנאיברשימה.נשיםהצבתבאי

להתמודדותוהובילהדתיותהמפלגותראשישל

נראהשבזהתנאיהיוםהנשים.רשימתשלנפרדת

לאחורדחקולמשלהיהודיבביתכךאפשרי.בלתי

אישהלשרייןכדירקהדתי,יוגבמוטיח"כאת

מתגאיםהמאוחדתהימניתהרשימהואנשילפניו,

המפלגהשלהראשונהמהעשירייהש־%05בכך

נשים.הינן

מהפועלבנפרדפעלהמנגדהדתיהעובדרשימת

ביניהםאינטלקטואלים,עמדובראשהאךהמזרחי,

לפרישההנימוקאתליבוביץ',ישעיהוהפרופסור

בהצטרפותליבוביץ'נימקהדתיתמהחזית

עלזעםהיתרביןלאיחוד.החרדיותהמפלגות

ישיבה.תלמידילגיוסבאשרישראלאגודתעמדת

השתמטותארגנובירושליםהישיבות"ראשי

בידיהעתיקההעירהסגרתודרשוהצבאמן

בתוקףיתנגדשלימיםליבוביץ'תקףערבים",

אתיכנהואףושומרוןביהודההישראליתלשליטה

כיהתפרסםימיםבאותם־נאצים"."יודוהחיילים

לרשימהלהצטרףהדתי'׳העובדעללחצה"הרבנות

התערבותכיוםמפלה",נחלהאךהמאוחדת,

דמיוניתנראיתהראשיתהרבנותשלפוליטית

שלהראשיתימיאךפלילית,בעבירהגובלתואף

שנראהכפימכןלאחרארוכותשניםואףהמדינה,

אחרופעםתקיןמנהלבכלליאופיינולאבהמשך,

הפוליטיתבקלחתלבחושניסתההרבנותפעם

הדתית.

ומאזאתת,כנסתרקשרדהדתי־חרדיהחיבור

הפיצולשוב.התחולללאשוניםניסיונותלמרות

לכנסתהבחירותלקראתכברהתרחשהגדול

בישראל,הפוליטיתהמסורתכמיטבהשנייה.
מהתאריךהוקדמוהשנייהלכנסתהבחירותגם

דתביחסימשבררקעעלהתחוללוהןוגםהמיועד
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החינוךבשאלתמחלוקתבעקבותהפעםומדינה

התפטרהמזרחינציגמימוןהרבהעולים.במחנות

בכנסתבהצבעההפסידההממשלהמתפקידו

וללכתהתפטרותואתלהגישהחליטגוריוןובן

תשי"אבשנתאלובבחירותמוקדמות.לבחירות

לרסיסיםהמאוחדתהדתיתהחזיתהתפרקה1591

הוכיחההתוצאהעצמה.בפניהתמודדהמפלגהוכל

הרשימותכללכאשרחלקיומסךגדולשהשלם

מנדטיםקיבלוהמזרחיהפועלמנדטאיבדו

החרדיבצדבלבדמנדטיםהסתפקווהמזרחי

אגודתופועלימושביםב3זכתהישראלאגודת

ב2.ישראל

עלושובהשלישיתלכנסתהבחירותלקראת

היההתומכיםביןהמפלגות.כללאתלאחדקולות

מסדיגורהפרידמןחייםשלמהרביהאדמו"ראף

המזרחיתנועתשל'הצפה'בעיתוןמאמרשפרסם

טעןבדבריואימתי''.עכשיולא''אםהכותרתתחת

ותורתוה'לדברחרדיםאנוובתמיםבאמת"אםכי

אתישראלולביתמנוחתהאתלשבתולהחזיר

בחירופיםבקללותשלאלדעתעלינוהריטהרתו

וראשוןבראשאלארצוננואתנשיגוגידופים

היגיוןבכךהיהבכנסת".נציגינומספרבהגדלת

לדתייםהחרדיםביןהפעריםימיםבאותםרב

העמדותשחילוקיאלאהיוםכמוחדיםהיולא

החיבור.אתהכשילולמדינהביחסהאידאולוגיות

ישראלשאגודתדרשוהדתיותהמפלגותאנשי

הללואךהראשיתלרבנותראשהאתתכפוף

מסכימיםהםכיוטענוהתנגדורבותיהםבהוראת

'הבלוקאתשמזכירמהטכנית'ל'אחדותורקאך

אנו.ימינושלהטכני'

לפשרותישראלאגודתנציגיהסכימובהמשך

הוצגלהתקפלותהנימוקכאשרואחרותכאלו

נסתרתכמטרההפוליטייםהכתביםידיעל

ממנהלקואליציהלשובהחרדיתהמפלגהשל

ישראל"אגודתנשים.גיוססערתבעקבותפרשה

מה.ויהילקואליציהלחזורלבהבכלמעוניינת

דיווחמידי"יותרכוחהאתהתישההאופוזיציה

הסיבהכילהברורבהיות"אך'חירות'.עיתון

היאחייבתשונתהלאהממשלהאתעזבהבגללה

אםיושגזהדברמתאימה.אמתלהלעצמהלמצוא

כאילויהיהוהפיוסמאוחדתדתיתחזיתתהיה

ועדהבדמותשורטטשכזהפיוסשד''.ידיעלנאכפו

ומועצתהראשיתהרבנותנציגימשותפת

דרכהאתשתנחהישראלאגודתשלהתורהגדולי

לאיחודמוכןהיההכלהמשותפת.הרשימהשל

בתוךסיעהתתכזכור'למפנה'שסיעתאלאהגדול

במקוםלהשניתןלייצוגסירבההמזרחי''הפועל

החרדיםהנציגיםבנפרד.תתמודדכיוהודיעהה71

פחותלקבלצריכההמזרחיהפועלכךשאםהודיעו

הגשתלפנילילהוכךהמשותפתברשימהמקומות

זאתעםהמשותפת.הריצהרעיוןנפלהרשימות

והפועלהמזרחיביןנרשמהיותרקטנהאחדות

דתית'חזיתהשםתחתשרצוהמזרחי

שהתמודדוופא"יישראלאגודתביןוכןלאומית'

הכריזומיליםבליתורתית'.דתית'חזיתהשםתחת

התורתיות.ולנוהלאומיותחשובהלהםהצדדים

אוסלוקשר

ביניהןהטכניהאיחודלאחרשנהבתשט"ו

להתאחדהמזרחיוהפועלהמזרחיהחליטו

הדתיתהמפלגהאתוהקימואחתרשימהלכדי

הבחירותלקראתהמפד"ל.בקיצורלאומית

נוסףאחרוןניסיוןנעשהבתש"ךהרביעיתלכנסת

מבריסקהגרי"זמרןאךישראלאגודתעםלהתאחד

ישראלשאגודתסיכוי"ואיןבתוקףלכךהתנגד

העיתונותדיווחהשלו"הלכהלפסקלצייתתסרב

לשלהיעדאיתנהנותרההמפד"לימים.באותם

בהתאםהמאוחר.אתנקדיםבלאךה07שנות

חברהמבפנים''''השפעהשלעולמהלתפיסת

עדוהעבודההמערךמפא"יממשלותלכלהמפד"ל

יישמעזהלצעיריםלשלטון.בגיןועלייתלמהפך

הייתהלאהדתיתהמפלגהימיםבאותםאךמוזר

הרבהאלאהיוםמכיריםשאנחנוהימניתהמפלגה

החיבורשמאלית.אףשיאמרווישמרכזיתיותר

לכינויזכהשאףחזקכההיהלמפד"למפא"יבין

ההיסטורית'.'הברית

אחידהחזיתהציגההמפד"לשניםבאותן

שונותמסיעותהורכבההיאבפועלאךחוץכלפי

במנגנוניהשליטהעמדותעלביניהןשהתחרו

ותמורה''הליכוד'למפנה'בסיעותהמפלגה.

הםהפנימיותבבחירותועוד.'הצעירים''מסד'

דםזובעדהתקוטטואודיליםביניהםסגרו

חלהמפנהמפלגתית.פניםפוליטיקהכלכמו

המרזבולוןשלבראשותוהצעיריםשסגרובדיל

'ליכודבסיעתבכיריםעםדאזהמפלגהמצעירי

הסמוך'אוסלו'הקפהבביתנרקםהדילותמורה'.

המפלגהכמשרדיששימשאביבבתלקסטללבית

אתנפרטבטרםאךאוסלו'.'קשרייקראולימים

היסטורי.רקעמעטנדרשהקשרפרטי

יהודהושחרורהימיםששתמלחמתאחרי

ידיעלאמונים''גושתנועתהוקמהושומרון

השטחיםאתליישבקראהוזוקוקהרצי"התלמידי

אךומעשיתרעיוניתהייתההתנועההמשוחררים.

גםאחיזהלהקנורעיונותיהכיאםפוליטיתלא

ימיםבאותםהתנועהראשיהמפד"ל.חבריבקרב

אףוחלקםההתנחלותלרעיוןאדישיםנשארו

המפלגהמנהיגיעמדתאתשהכירמילכך.התנגד

משהחייםהשרלמשלכךהופתע.לאימיםבאותם

הלחימהלפתיחתהקבינטבישיבתהתנגדשפירא

"איךרביןיצחקלרמטכ"לכשטעןהימיםבששת

הםהתנאיםכלכאשרלמלחמהללכתמעזאתה

הסתייגושומרוןיהודהשחרורלאחרלרעתנו".

שנצטרךהיוםיגיעכיוהבהירההתיישבותמרעיון

שלום.בהסכמיהשטחיםאתלהשיב

המפלגהראשישלהמתונהלתפיסהבניגוד

עםהזדהוהמרשלבראשותוהצעיריםהפעילים

התפיסהאתלקדםוהחליטוההתנחלויותרעיון

לקדםמנתעלהמפלגה.בקרבגםהרעיונית

מנהיגיבהזזתכלקודםצורךהיההרעיוןאת

יצחקהשרהיהלהדחהשנבחרהראשוןהמפלגה

מתחניצלוהקושריםמימון.הרבשלחתנורפאל

בראשותו'למפנה'סיעתלביןבינושהיהפרסונלי

שלימיםגלסדודעו"דוחברובורגיוסףשל

זצ"ללמרןהקרבהבזכותהתפרסם

עםשלותמורה''ליכודסיעתלבין

הצעיריםכמהועודהמראבוחציראאהרון

רפאל.להדחתלהביאהצליחו

קוהייתהההדחהשלהעיקריתהמשמעות

בבחירותושומרון.ליהודהבאשריותרלאומני

ברגלייםהריעהציבורתשל"זמכןשלאחר

כוחהלשיאהגיעהוהמפד"להאידאולוגילמהפך

הקולשינויהמעשיהביטוימנדטים.21עם

כשהמפד"להבחירותלאחרמידהגיעהאידאולוגי

ונכנסההשמאלעםההיסטוריתהבריתאתפירקה

החלואזאבלבגין.מנחםשלהליכודלממשלת

התקשההמרהקושרים.ראשיעלליפולהצרות

חתרהלמפנהסיעתבורגעםלהבנותלהגיע

מהמפלגההודחוגלסמדיניתלמתינותשמאלה

העבודה.למפלגתוחתך

השרכנגדפליליתחקירהנפתחההכלמעל

הצעיריםהכוחותמראשיאבוחציראאהרון

להעידהתייצבאבוחציראנגדבמפלגה.העולים

ואחדברקבניעירייתראשגוטליבישראל

אתהאשיםאבוחציראאוסלו.בקשרהקושרים

''לחסלו''שרצהבורג'למפנה'תנועתמנהיג

נגדו.בחקירהתמךולכןהעולהלכוחומחשש

מעניש"אלוקיםידידיובאוזניטעןהמודחרפאל

עדעלשחתםגוטליבאותי".שהדיחואלהכלאת

מולהעדיםשולחןעלקרסאבוחציראנגדמדינה

המומלחיםפרקליטיושניהלווערבהשתיחקירת

הערה




יורשע)לימיםבפרשייהזוכהוהואאבוחציראשל

שרגליושחששאבוחציראאךאחרת(,בפרשייה

לכנסתהבחירותלקראתהחליטמהמפלגה,נדחקו

תמ"י,אתולהקיםלפרוש)תשמ"א(העשירית
ישראל.מסורתתנועת

מלבדהמפלגה.בהקמתרבהיגיוןהיה

העניקהולאכמעטהסרוגההמפלגהאבוחצירא
שנישאאבוחציראאפריקה.צפוןלעוליעדתיייצוג

העוליםבקרבהאהודהמשפחתושורשיגליעל

רגשותועלחאקי׳(׳הבבאשלבנוהיה)הוא

.81בבחירותמנדטיםקיבלהחקירה,נגדהזעם

ידםרקלאמנדטים.ל־6התרסקהמנגדהמפד"ל

המפלגה,בהתרסקותהייתההמזרחייםהדתייםשל
פורת,חנןהלאומנים.הצעיריםשלידםגםאלא

עלמהמפד"ל,לפרושהחליטאמונים,גושממייסדי

ל׳תחיה',והצטרףשלה,הלאומיתהאדישותרקע

הסכםרקעעלהליכודפורשיידיעלשהוקמה

לנדידתגרמהפורתשלפרישתומצרים.עםהשלום

הלאומית,החילוניתלמפלגהמהמפד"למצביעים
שלושהוהכניסההחסימהאחוזאתעברההיא

נציגים.

אתסימלול׳תחיה',פורתופרישתתמ"יהקמת

מהמפד"ל.התפצלויותבסימןעשורשלתחילתו

חייםהרבשלהייתהיותרהמשמעותיתהפרישה

דרשהעשירית,לכנסתהבחירותלקראתדרוקמן.

במפלגה,אמוניםגושלאנשייתרייצוגדרוקמן

נותרהאחרוןוברגעלפרוששקלהואסורב.אך

ימיתמחבלהנסיגהאישוררקעשעלאלאבמפלגה.

החליטבממשלה,נותרהשהמפד"לוהעובדהבסיני

ציונותמפלגת׳מצ"ד׳תנועתאתולהקיםלפרוש

עשרההאחתלכנסתהבחירותלקראתדתית.

אחוזאתלעבוריוכללאלבדוכיהבין)תשמ"ד(

שבחירותישראל,אגודתלפועליוחברהחסימה

תעשיהבמפעלימסייריםמפ"םמועמד

עודפיםלהסכםבמפד"להנטיהגוברת
מימדעםולאישראלאגודתעם

לדיךאפטט"ן.ודפוסnwaבכללםבטלים,הזומ*יהנא-זודאוזז־יםטממליסביקריjraונידצנןיאירנע"ם,ננומפדי

הגדולותאחוזט־אטעומדעסיטל.יהודההרבסיפד,יזסגהיגפי

עיסההסוויטינותחלסח־יעזייון.נושההסדרשמשימתמאתסגחסוהט

יחדבמעט.החסימהאחוזאתהחמיצהלכןקודם

אליה׳מורשה',מפלגתאתהסיעותשתיהקימו

מהתחיה.פורתחנןגםחבר

ל׳ארץרבדגשהעניקההתחיהלטענתו,
ואילוישראל׳׳תורתאתהזניחהאךישראל׳,

תורתאתוגםישראלארץאתגםמשלבת׳מורשה׳

המתחאתביטאאלהבדבריםלמעשהישראל.

שנשענתהדתית,הציונותהפוליטיקהשלהתמידי

ישראלעםישראל,ארץהמגזרי:השילושעל

שלקדושתהאתשהבליטוהיוישראל.ותורת

פניעלהעםאחדותאתאחריםהתורה,עלהארץ

ישראלתורתאתשרוממואלהלצדהארץ,קדושת

בלתיבסימטריותלאזןשניסוואלההכלמעל

פא"יביןהאיחודהמשולש.צלעותביןאפשרית

לאחרושנתייםרב,זמןהחזיקלאהדתיתלציונות

המפד"ללשורותדרוקמןחזרלכנסתהבחירות

החרדיבציבורהמחלוקתאתניצלהמנגד)פא"י

שלהחמיםלחיקהוחזרהתשמ"טבחירותלקראת

ישראל(.אגודתהאםתנועת
התמודדה11ה־לכנסתהבחירותלפנירגע

מאיר,ובןכשהמרחריף,פנימימשברעםמפד"ל

אתוהקימומהמפלגהפרשוהצעירים,מראשי

שבועייםכעבורדתי׳.ציונימרכז׳גשרתנועת

שללחיקהחזרווחברווהמרהמשברנפתר

הציונותשלהמשמעותיהדרךציוןאבלהמפד"ל.

מצדדווקאבחירות,באותןהגיעהלאומניתהדתית

מאירהרבשלכךתנועתלמפלגהמחוץגורמים

החסימה,אחוזאתסוףסוףעברההי"ד,כהנא

שהיאתוך

עלנשענת
בקרבתמיכה
מצעירירבים

המגזר,

שהתנגדו

לאנמיות

שלהמדינית

וחתרוהמסראתהפנימוהאםבתנועתהמפד"ל.

הליכודאתעובריםהםכשבהמשךימינה,אטאט

הפוליטית.המפהשלהימניבצדמאזומתייצבים

האידאולוגימהשינויהשתכנעורביםלאזאת,עם

הבחירותלקראתפופולריותלצבורהחלהוכך

מעניקיםמהסקריםשחלקכדיתוךה־2ו,לכנסת
החרימוהימיןסיעותמרביתמנדטים!11למפלגה

ומכוחוהלאומיותלדעותיוחששמתוךכהנא,את

השמאל,למפלגותחברוהםיחדהגואה.הפוליטי
ממפלגותשימנעלכנסתהבחירהחוקאתתיקנו

נפסלהכךרשימתבבחירות.להתמודד׳גזעניות׳

חזרובהכרחלאהמפלגהמצביעיאךמלהתמודד,

כךעלהדתית.הציונותמפלגתשלהחמיםלחיקה

בהמשך.

ציוןנקודתגםנרשמה$$2ND,11ה$$1ST$$2ND,11ה$$1ST,11ה־לכנסתבבחירות

ש׳׳ס.הקמתעםהחרדיתהפוליטיתבהיסטוריה

במידהשהגיעומנדטים,לארבעהזכתההתנועה

שהצטמקהאבוחצירא,שלתמ"יחשבוןעלרבה
לליכוד,בהמשךחבראבוחציראאחד.למנדט

ביןלבחירות,מבחירותבכוחהעלתהש"סאך
הדתימהמגזרשהגיעומזרחייםממצביעיםהיתר

ומורשה,כךתמ"י,ש"ס,שלההצלחותהלאומי.

שירדההמפד"ל,שלבכוחהלריסוקהביאו

בלבד.מנדטיםלארבעה

במפד"לעשובתשמ"טהבחירותלקראת

־*

שפיראומשהבורגיוסףהוותיקיםהמפד"לשריההיסטורית.הברית בתשמ"טהבחירותמימידיו1חתמד.עד

הערה




שאקיחיאבנרהועמדהרשימהבראשותחושבים.

דמותהיהשאקימזרחית.רבניםלמשפחתנכד

אפריקהמצפוןהעוליםבחוגימוכרתפוליטית

בבחירותגדולות.פוליטיותהצלחותנחללאאך

עברהשלאספרדיתרשימההריץהרביעיתלכנסת

כדילמפד"לחברבהמשךהחסימה.אחוזאת

השבותחוקלשינויהוויכוחרקעלממנהלפרוש

אתלשנותהתעקשכאשריהודימיהוושאלת

לעמדתובניגודההלכהלעמדתבהתאםהחוק

השמיניתלכנסתבבחירותומפלגתו.הממשלה

לשוויון'התנועהמפלגתאתהריץתשל"ד

החסימה.אחוזאתעברלאשובאךחברתי'

לראשותשאקינבחרמכןלאחרשנהעשרהחמש

מזרחייםעוליםלגייסשיצליחבתקווההרשימה

הסתייםהניסיוןש"ס.התחרתהקולותיהםשעל

מנדטים.לחמישהבלבדאחדמנדטשלבעלייה

לאמצביעיהאךמלהתמודדנפסלהכךכאמור

שהציבההתחיהביןהתפזרוהםלמפד"לחזרו

המגזרצעיריאתללכודמנתעלדתייםמועמדים

קושנקטהזאבירחבעםשלמולדתמפלגתלבין

הסרוגים.לצעיריםהיאאףוקרצהחריףלאומני

גםהביאההמפד"לשלימינההשבירה

שחשוהמפלגהשלהשמאלאנשימצדלשבר

והםישראלבארץמידייותרמתרכזתשהתנועה

מדינהשלתיבותראשימימדמפלגתאתהקימו

הקיםהמפלגהאתדמוקרטית.מדינהיהודית

שבגושעציוןהרישיבתראשעמיטליהודההרב

מדיניליברליבקוהשניםלאורךשנודעהעציון

אדומותנורותכמהלאחרונהאצלי"נדלקוודתי.

האידאולוגיותשבתפיסותהסכנהעלשהצביעו

ארץמנאמניהדתיהציבורמןבחלקשהשתרשו

ואףבמפלגההצורךאתעמיטלנימקישראל"

שלבסופותובילהלאומיתהמשיחיותכיהוסיף

באמונה.למשברלאומיהדתיהמחנהאתדבר

אמונישברלקושהביאהההתנתקותאחרילימים

כואבת.גושפנקאקיבלודבריוהמגזרלצעירי

אינטלקטואליםגייסומימדראשיכךאוכך

המפד"לתחילההסרוג.המגזרבקרברבים

להגבירהורהשאקיאךלמפלגהבכבודהתייחסה

גםחריפהמתקפהובשילובעליההמתקפותאת

עלמהמחשבהשנחרדואמוניםגושראשימצד

עברהולאכשלהזומדיניתמתונהדתיתמפלגה

חברתיתלתנועההפכהמימדהחסימה.אחוזאת

הפוליטית.בזירהלפעולחזרהרביןרצחלאחרורק

רבין.אתשהחליףפרסידיעללשרמונהאךעמיטל

עםהמפלגההשתלבהבתשנ"טהבחירותלקראת

לח"כהפךאףמלכיורהרבונציגהברקשלהעבודה

ולאחרשניםכחמשמעמדהחזיקהשילובמטעמה.

הירוקהלתנועהחברהמימדנפרדו.המפלגותמכן

מהמפהונעלמההחסימהאחוזאתעברהלא

קייםהפוליטיתהיעלמותהלמרותהפוליטית.

השמאלבערכישדוגלהדתיתבציונותבולטזרם

ניתןזועמדהשלנציגיםלהתנחלויות.ומתנגד

העבודהממפלגתפינקיאיאביאירכיוםלראות

עתיד.מישלשעברלביאעליזהאו

להתנתקותאוסלובין

הביאולאומנירקעעלהרביםהפיצולים

ולחתימתלשלטוןהשמאללעלייתדברשלבסופו

הכנסתשלכהונתהבשלהיזההיהאוסלו.הסכמי

לשיחותנגררשמיריצחקהממשלהראשה21.

בלחץמדרידבוועידתהפלסטינאיםעםהשלום

אףהולידהלאשהוועידהאףעלהאמריקאים.

התחיהמפלגתפרשומשמעותיתשלוםתוכנית

שיחותבשלשמירשלמהקואליציהומולדת

בהןהבחירותלהקדמתהובילההפרישההשלום.

שחוללהשהתחיהאחרירביןשלהעבודהניצחה

החסימה.אחוזאתעברהלאהפוליטיהמשבראת

אתבתולדותיהלראשונההובילההשמאלעליית

ההיסטורית''הבריתהאופוזיציה.לספסלימפד"ל

והמפלגההיסטוריענייןכברהייתההשמאלעם

לאלימינך''עומדיםהסיסמהתחתשרצההימנית

רבין.לממשלתלהיכנסיכלה

ושרידיהתמודדהלאהתחיהתשנ"ובבחירות

המפד"לאולליכודהביתהחזרהביןנחלקוהמפלגה

נהנתההמפד"לגנדי.שללמולדתחבירהלבין

נציגים.תשעהוהכניסהנציגיםבשלושהמעלייה

מנדטיםוקיבלהבכוחהירדהמולדתמנגד

קולותעלשהתחרתהישראלי''ימיןמפלגתבלבד.

החסימה.אחוזאתעברהלאאמוניםגושאנשי

לממשלתכשנכנסהלקואליציהחזרההמפד"ל

חנןהתפצלה.שובבמהרהאךהראשונהנתניהו

ימימאזשחזרפורת

הסכםרקעעלמהמפלגהפרשלמפד"להפיצולים

ונחתםאוסלולהסכמיהנספחיםאחדשהיהוואי

הנדל.צביח"כגםהצטרףלפורתנתניהו.ידיעל

שבהמשך'אמונים'מפלגתאתהקימוהשנייםיחד

התאחדההקמתהעםל'תקומה'.שמהאתשינתה

'אחריות'ועםגנדישלמולדתמפלגתעםהתנועה

הואמהליכודשפרשבגיןבניידישהוקמה

יחדייצרוהסיעותשלושוואי.הסכםרקעעל

קושהציגההלאומיהאיחודחדשהמפלגה

למרותמהמפד"ל.יותרנוקשהלאומימיליטנטי

מנדטיםעשרהלקבלוהתקווההרבותהציפיות

האיחודזכתהתשנ"טלכנסתבבחירות

מספרכפיבדיוקמנדטיםלארבעההלאומי

למפד"ל.שירדהמנדטים

הלאומילאיחודחברההכנסתכהונתבמהלך

בתחילתליברמן.אביגדורשלביתנוישראלמפלגת

הממשלהבראשותעמדברקכשאהודהקדנציה

המפד"ללעומתבאופוזיציההמפלגהנותרה

שלניצחונולאחרבהמשךלקואליציה.שנכנסה

אותהבמהלךלקואליציה.המפלגהנכנסהשרון

וחציגנדיזאבירחבעםהמפלגהיו"רנרצחכהונה

עלמהקואליציההמפלגהפרשהמכןלאחרשנה

שבועייםהשנייה.האינתיפאדהמולהרפיסותרקע

האיחודאךמגן''חומתמבצעפרץמכןלאחר

לממשלה.מחוץנותרהלאומי

לראשותהוצנחה61לכנסתהבחירותלקראת

מרשיםצבאירקורדבעלאיתםאפיהמפד"ל

שאיתםחשבובמפלגהניציות.מדיניותועמדות

השלמהישראלארץדוגלישלהקולותאתיחזיר
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עלתההמפלגהאךהגדולים,לימיההמפד"לואת

הלאומי־האיחודנציגים.לשישהאחדבמנדט

ישראל

$TS1$הלאומיישראל$TS1$

$DN2$הלאומיישראל$DN2$המפלגותשתינציגים.קיבלהמנגדביתנו

תוכניתהעלאתעםאךשרון,לממשלתנכנסו

לתוכניתהלאומיהאיחודשריהתנגדוההתנקות

למפלגהלחבריוקראאיתםשרון.ידיעלופוטרו

מהממשלה,ולפרושהלאומיהאיחודעםלהתאחד

שעדיףבטעןלפרישהסירבאורלבזבולוןאך

התקבלהאורלבשלהצעתומבפנים"."להשפיע
יצחקח"בעםיחדאיתם,אךהמפלגה,במרכז

עםלהצביעוהחלומהממשלהבפועלפרשולוי,

האופוזיציה.

המפלגה,שלהדיןלביתהשנייםאתגרראורלב
אותםלהדיחממושךדיוןלאחרשהחליט

הדתיתשהציונותשבשעה"מצערמהרשימה.

קטיף,גושהצלתעבורונאבקתנפשהעלעומדת
בנושאיםלעסוקהמפלגהמנגנוןעסקניבוחרים

שמידהשניים,הגיבוחשבונות",ובסגירתאישיים

הפוליטיקאיםלעשותאוהביםשהכילמההתפנו
שנבחרהשםמפלגה.להקיםהסרוגהמגזרשל

וטענוזעמובמפד"להדתית׳.׳הציונותלמפלגה:

ולאחרמפלגהשלשםולאמגזרשלשםשזהו

המפלגהשםשונההמפלגותרשםאצלדיון

ל׳אח"י׳.ובהמשךל׳התחברות׳

לכנסתהבחירותולקראתההתנתקותאחרי

שצריךהדתיתבציונותהבינו)תשס"ו(ה־לו

מהלמפד"ל,חברההלאומיהאיחודלהשתנות.

מנגד,מהרשימה.ביתנוישראללפרישתשהוביל

מולהמפד"לשלהרפיסותעלשכעסוהמגזרימני

לאומית׳,יהודית׳חזיתאתהקימוההתנתקות
מראשיאחדלשעברמחל,ברוךעמדבראשה

זכתההמאוחדתהדתיתהמפלגהכך.תנועת

אחוזאתעברלאמרזלבעודנציגים,לתשעה

החסימה.

)תשס"ט(ה־81לכנסתהבחירותלקראת
ואתהמפלגהאתלפרקהמפלגהמרכזהחליט

רחבהדתיתמפלגהלהקיםכוונהמתוךמוסדותיה,

נולדהכךהדתית,הציונותמרכיביכלאתשתכלול

וערבצלחלאשהחיבוראלאהיהודי׳.׳הביתמפלגת

הלאומיהאיחודאנשיהחליטוהרשימותהגשת

הוגנתלאלחלוקהבטענהבנפרד,להתמודד

׳הביתהחדשבשמהאוהמפד"ל,המקומות.של

הרשקוביץדניאלבפרופסורהתחמשההיהודי׳,

פרצופיםלהציגבמטרהאורבך,אוריוכעיתונאי

שלושהמאכזבתהייתההתוצאהאךחדשים,

למפלגתחברהלאומי,האיחודמנגד,בלבד.מנדטים

רקעעלמהמפלגהשפרשאלדד,אריהשלהתקווה
ישראלל׳ארץחברוהשנייםהמפד"ל.עםהאיחוד

דתיתחזיתשלגלגוללמעשהשהייתהשלנו׳,

המאוחדתהניציתהרשימהגםמחל.שללאומית

מנדטים,ארבעההללובבחירותהישגרשמהלא

לקואליציה.אותםלצרףמסרבנתניהוהכלכשמעל
מערכתמגיעהמפוצלותבחירותאחריכרגיל,

)תשע"ג(.ה־9ולכנסתבבחירותזההיהמאוחדת.

אליההיהודי,לביתהלאומיהאיחודחברהאז

ואיילתבנסנפתליחדשיםכוכביםהוצנחו

מיידית,הצלחהנחלההמשותפתהרשימהשקד.

המפד"לשלהזוהרימיאתלשחזרמצליחכשבנט

אלדד,אריהפרופ׳מנגד,מנדטים.ומקבל
אישארי,בןמיכאלוד"ר׳התקווה׳,מפלגתאיש

השנייםלאיחוד.מחוץנותרושלנו',ישראל׳ארץ

לישראל',׳עוצמהמפלגתאתוהקימויחדחברו
הריצהלמרותהחסימה.אחוזאתעברהשלא

לפרושהלאומיבאיחודשקלו)תשע"ה(,

הרופסהלאומיהקובשללאהפעםמהמפלגה,

והקוללפידהחבירהבשלאלאשותפיהם,של

החליטולבסוףבנס.שלדתיותבעמדותהמתפשר

רקוקיבלוהמשותפתבריצהלהמשיךהצדדים
ישי,אליעםשהתאחרהלישראל,עוצמהמנדטים.

החסימה.אחוזאתעברהלאשוב

הבחירותלקראתיודעים.כולנוהסוף,את

התפלגאשתקד,בניסןהנוכחיבסבבהראשונות

לרבניכפוףלהיותלאתקווהמתוךמהמפלגה,בנס

היהודיהביתהחדש׳.׳הימיןאתוהקיםהמגזר,

יחדחברווהשנייםהלאומיהאיחודעםהמשיכה

צלח.הדתיהאיחודכשל,בנסיהודית.לעוצמה

בחירותמערכתואיתוהקיץהגיעשאזאלא

יהודיתעוצמהללאכולםהתאחדושובנוספת,

כמוובאות.הקרבותבבחירותגםוכךהניצית,

פצועיםמותירהולאחדות,לחיבוריםהדרךתמיד,

בנפרד.להתמודדשמחליטיםבשטח,

בששתהגדולשהניצחוןנראהלאחור,במבט

שטחישחרורהמפלגה.בעוכרידווקאעמדהימים

בקרבחושיםלשיכרוןהובילושומרוןיהודה
תחילהדגאולה.באתחלתאשמאמיןהמגזראנשי

סביבנבעוהדתייםהפוליטיקאיםביןהמחלוקות

הזמןעםאךלשטחים,ביחסהנכונההתפיסה

עלרשומההכתובתלפרסונלית.הייתההמחלוקת

שלמה.איננהמזמןשכברישראלארץשטחי

׳•ך•

החיכוכיםתדירנמשכומשותפת,ברשימה

בשללהיהודי׳ו׳הביתהלאומי׳׳האיחודבין

ה־02לכנסתהבחירותלקראתנושאים.
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