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קודם הממשלה תצמצם  -אחר כך הציבור
עד שראש הממשלה לא יצמצם את מספר השרים לא תהיה לו הזכות המוסרית
לדרוש מהעם להדק חגורות ולהמשיך לשלם מסים
נתנאל אלישיב | 15:13 21/1/2013

תגיות :בחירות ,2013בנימין נתניהו,ממשלה
לכבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
זהו זה ,אלא אם כן משהו מפתיע מאוד יתרחש ,בקרוב מאוד תתמנה בפעם השלישית לתפקיד
הרם של ראש ממשלת ישראל .במדינה אוכלת מנהיגיה כשלנו ,זהו הישג בלתי מבוטל .עם זאת,
בוודאי תסכים שעצם ההגעה לתפקיד אינו אלא אמצעי ,והמטרה היא מה שעושים בו .הפעם עליך
להיות ממוקד במיוחד ,כי גדולים הסיכויים שזו גם הפעם האחרונה שבה תכהן בתפקיד זה.
בקדנציה הראשונה שלך עסקת רבות בלמידה ,על פי רוב בדרך הקשה .בקדנציה השנייה הבאת
למדינת ישראל יציבות ביטחונית וכלכלית ,הישג שאנשים נוטים לזלזל בו שלא בצדק ,ועתה מגיעה
הקדנציה השלישית ,ואולי זו ההזדמנות האחרונה שלך להטביע את חותמך.
במה תוכל לעשות זאת? מנהיגים
לפניך שאפו )או לכל הפחות עשו
עצמם שואפים( להביא עלינו שלום
עם הפלסטינים ועם מדינות ערב.
אתה מפוכח די הצורך כדי לדעת
שיעדים אלו אינם רלבנטיים בעתיד
הנראה לעין .עיסוק היתר בנושא
המדיני סייע למנהיגות להסיח את
דעת האזרחים מן התשתיות
הרעועות ,מן המגזר הציבורי המנופח
והלא יעיל )בלשונך :האיש השמן( ,מן
הריכוזיות ויוקר המחייה ומחוסר
השוויון בנשיאה בנטל הצבאי
והכלכלי.
אולם נפל דבר בישראל .מימין
ומשמאל – התבגרנו .אנחנו רוצים
במנהיגות שתעדיף לפתור בעיה
בינונית מאשר לדבר על בעיה גדולה .אם תשכיל להוביל את המערכת הציבורית להקדיש את
משאביה לטיפול בבעיותיה הפנימיות של החברה הישראלית ,תגלה מאחוריך אומה מלוכדת,
וביחד נוכל ,בעזרת השם ,להעלות את המדינה על פסים של צמיחה מוסרית ,חינוכית וכלכלית.
בנימין נתניהו צילום :קובי גדעון ,לע''מ

כל קורות חייך מצביעים על כך שאתה האיש הראוי להוביל מהלך מסוג זה .במיוחד זכורה לטובה
כהונתך בתור שר אוצר ,עת עשית את מה שאיש לפניך לא העז לעשות .העברת המונים מתרבות
של קצבאות לתרבות של עבודה .שחטת פרות קדושות ,הובלת רפורמות ,וגם אם פה ושם היו
צעדים שהתנגדתי להם ,אין ספק בכך שהצעדת את כלכלת ישראל קדימה ,והלוא תורת ישראל
מלמדת אותנו שכלכלה אינה רק נושא כספי ,היא גם נושא מוסרי וערכי .אדם שחי על חשבון
הציבור עושה עוול קודם כל לעצמו ולבני ביתו .אדם שמעלים מסים אינו פוגע בראש הממשלה,
אלא הוא לוקח מזון מפיהם של רעבים ,מונע תרופות מחולים וגורם לכך שאנשים מבוגרים לא יוכלו
להזדקן בכבוד.
בספר תהלים נאמר" :יגיע כפיך כי תאכל – אשריך וטוב לך" ,וחז"ל פירשו" :אשריך בעולם הזה
וטוב לך בעולם הבא" ,כלומר לא רק שהנהנה מיגיע כפיו יחיה יותר טוב בעולם הזה ,אלא שהוא
גם יהיה אדם טוב יותר.

מי יכול לאמוד את המחיר של אובדן אמון הציבור?
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אולם לא תהיה לך הסמכות המוסרית להוביל רפורמות כלשהן ,כל זמן שהממשלה בראשותך אינה
מהווה דוגמה אישית לאזרחי המדינה .לא תוכל לקרוא לנו ,האזרחים ,להדק את החגורה ,כל זמן
שממשלתך רק מרחיבה אותה; לא תוכל לדרוש מאתנו לשלם מסים כדת וכדין אם לא תשכנע
אותנו שהם הולכים למטרות ראויות .בין הציבור בישראל לבין המנהיגות הפוליטית שורר משבר
אמון עמוק ומתמשך ,והצעד הראשון לתיקון המצב הוא צמצום גודלה של הממשלה.
לפני כעשרים שנה הפרת משמעת סיעתית כדי לתמוך בחוק הבחירה הישירה .אחד הסעיפים
בחוק קבע שמספר השרים בממשלת ישראל יהיה בין שמונה לשמונה עשר .בגרמניה ,לשם
השוואה ,מכהנת ממשלה בת חמישה עשר שרים .אם הם מצליחים לנהל בצורה סבירה אוכלוסייה
בת למעלה משמונים מיליון נפשות ,כנראה ששמונה עשר שרים יצליחו לנהל מדינה בעלת
אוכלוסייה
של שמונה מיליון.
בקדנציה הראשונה שלך הקפדת על כך ,אבל בקדנציה האחרונה הקמת את הממשלה הגדולה
והמנופחת בתולדות המדינה .עלות השרים ללא תיק בממשלתך הנוכחית נאמדת בארבע מאות
מיליון שקלים ,זה המחיר בשקלים ,אולם מי יוכל לאמוד את המחיר באובדן אמון מצד הציבור,
ביחס ציני לענייני הכלל ובהתפשטות התחושה לפיה כל אחד כאן הוא לעצמו?
עליך להכריז כבר עתה ,שהשרים בכל המפלגות ,לרבות הליכוד ביתנו ,יתמנו לפי מפתח של אחד
לארבעה .כך ניתן לבנות קואליציה יציבה בה יהיו חברים יותר משבעים חברי כנסת ,עם ממשלה
פחות גדולה ויותר יעילה .נבחרי ציבור שירגישו שזה מתחת לכבודם לכהן כחברי כנסת מן המניין,
מוזמנים לפנות את מקומם לטובת רעיהם הטובים מהם ,אשר מוכנים לשרת את האומה בעבודה
פרלמנטרית חיונית .לך על זה ביבי ,אם לא עכשיו – אימתי.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של מעריב
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