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ההתנחלויות והכיבוש לא היוו נושא מרכזי בבחירות 
האחרונות. חודשים רבים מאוד של קיפאון במשא 
ומתן המדיני השכיחו מרוב אזרחי ישראל את 
היושבים ביהודה ושומרון. בשטח אחד, תחת 
שלטון ישראלי, בשילוב הולך וגובר, חיים תושבים 
ללא אזרחות וללא מדינה לצד אזרחי ישראל 
שזוכים במלוא התמיכה של ממשלת ישראל. 
השקט הביטחוני היחסי מאפשר לאזרחים שחיים 
בתוך תחומי ישראל הריבונית לשכוח את אלה 

וגם את אלה. 
רבים קיוו שהתשובה לשאלה "למה אנחנו לא 
מדברים יותר על פלסטינים, שלום ושטחים?"  
תהיה – "משום שכלכלה וחברה הן המפתחות 
הנכונים לשינוי מצבה של החברה הישראלית; 
משום שעיסוק בשוויון, בזכויות עובדים ובאחריות 
המדינה על אזרחיה הוא שצריך לעמוד במוקד 
הדיון". לא זה מה שקרה במערכת הבחירות 
הזו. ההיפך. הציבור הישראלי לא תיגמל את מי 
שעסק בנושאים רחבים של חברה וכלכלה. הוא 
תגמל את מי שעסק בנושאים הצרים ביותר. אולי 
משום שהנושאים האלה – כלכלה וחברה מצד אחד 
והכיבוש מצד שני – קשורים זה בזה בקשר בל 
ינתק. אולי משום שמצבה של החברה והכלכלה 
הישראלית תלויות גם במה שקורה ב"שטחים" 
והמשך מצב המלחמה תלוי במצב הכלכלי־חברתי. 
ושאלה משלימה לשאלה הקודמת עולה: איך 
הפך "השוויון בנטל" למושג המוביל הן בתעמולת 
הבחירות והן במו"מ הקואליציוני? למה המנצח 
הגדול של מערכת הבחירות ושל תהליך הקמת 
הממשלה הוא מנהיג "ש"ס של המעמד הבינוני", 

כפי שכינה את עצמו יאיר לפיד? 
נראה שמערכת הבחירות הזו היתה ההדגמה 
החיה ביותר של תהליך הִמגזור. הנושא החם 
בדיונים הפוליטיים כעת הוא חלוקת המשאבים 
בין מגזרים שונים בחברה בתוך המסגרת הקיימת, 
הניאו־ליברלית. המפלגות שנראו כמי שמייצגות 
אינטרסים של קבוצות ספציפיות ונושאים של זהות 
כיכבו בתעמולת הבחירות, בתקשורת ובתגובות 

הציבור. 
תהליך הפירוק של החברה הישראלית לקבוצות 
ותתי קבוצות, הדגשת האינטרס הִמגזרי הצר על 

חשבון ההתנהלות הכללית, וכתוצאה מכך שיסוי 
הקבוצות אלה באלה, הגיעו לשיא חדש בחודשים 
האחרונים. לשאלתו של לפיד "איפה הכסף?" 
כמעט ולא עלו תשובות מבניות, והתשובות 
המבניות שעלו – הכסף נמצא בתקציב הקטן מדי, 
בהקלות מס לבעלי ההון, בשירותים והתשתיות 
שהועברו לידיים פרטיות במחיר נמוך – נבלעו 

במהומה הגדולה של מאבק החילונים בחרדים.
כשעלתה לבסוף השליטה הישראלית ביהודה 
ושומרון למרכז הדיון הציבורי היא עלתה כתשובה 
החרדית, המגזרית, לשאלה "איפה הכסף?". 
כשהתברר שהחרדים נשארים מחוץ לממשלה 
הם הפנו יד מאשימה למזרח – לישובים היהודיים 
מעבר לקו הירוק, לתמיכה הכלכלית ומחיר ההגנה 

הצבאית עליהם. 
לא כך נעסוק בנושא זה כאן. מצד אחד, הבעיה 
המרכזית בשליטה ביהודה שומרון אינה היותה 
"נטל כלכלי" ומצד שני, הכיבוש אינו רק "בעיה 
מוסרית". "יש"ע זה כאן" כי ההתנהלות הכלכלית, 
הפוליטית והביטחונית ביהודה ושמרון היא כאן – 
בתוך החברה הישראלית, כחלק מהפוליטיקה 
הישראלית. כי ההתנהלות המגזרית בכלל, ובשטחים 
בפרט, קשורה קשר בל יינתק עם קיומה של 
המערכת הניאו־ליברלית בישראל. המאבק המגזרי 
לא רק שאינו מאתגר את הסדר הניאו־ליברלי, 
הוא תנאי לקיומו. כך הופך הסדר הניאו־ליברלי 
להיות המוסכמה היסודית שמקובלת על כל 
מי שבחרו להיות מנהיגים מגזריים – מוסכמה 

שחיונית לקיומם. ///
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