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על סדר היום:
 1. שנה לחידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון;
 עמדת התנועה בנושאים מדיניים;

***

השר זאב אלקין:
ערב טוב לכולם .אני מזמין את כולם להתקרב .חה"כ גליק ,אתה מוזמן להצטרף
אלינו על הבמה.
אנחנו פותחים באופן רשמי את הכינוס הרגיל ,השגרתי ,הדו-חודשי שלנו ,של
הלשכה .כמו שאתם רואים ,אנחנו ממשיכים להקפיד על הכללים של ועדת חוקה,
של המפגשים האלה פעם בחודשיים ,כפי שהחוקה דורשת .היה לנו מפגש לפני
חודשיים בירושלים לכבוד יום ירושלים .הנה אנחנו מגיעים למפגש הבא.
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סדר היום במפגש הזה ,למעשה אנחנו מחברים פה שני נושאים:
נושא ראשון זה  65שנה לחידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון .אנחנו
מציינים השנה לא רק  65שנה לאיחוד ירושלים ,אלא במהלך השנה הזאת המדינה
מציינת ,אגב ,ממשלת ישראל תציין עוד מעט ,בחודש ספטמבר בכפר עציון ,כך אני
מבין ,את ה 65-שנה לחידוש ההתיישבות .ולכן גם זאת הסיבה שבאנו לכאן,
לאריאל ,כי נכון לדון בנושא הזה ביהודה ושומרון ,וכאן בבירת השומרון זה מאד
טבעי ,ומכבד אותנו כאן ראש עיריית אריאל ,שהוא גם תיכף יהיה אחד מהדוברים
הפותחים בנושא הראשון .ביקשתי הפעם משניים לפתוח את הדיון בנושא הראשון
של  65שנה – מראש עיריית אריאל ,כראש העיר המארחת ,בשם כל ראשי הרשויות
ביהודה ושומרון .אגב ,כמעט כולם חברי ליכוד ,חייבים לציין .או כולם או כמעט
כולם ,קשה לי להיזכר אפילו מי לא .ונמצא כאן גם חברנו ,חה"כ יהודה גליק ,שהוא
נציג מחוז יו"ש בפריימריז ולכן גם ביקשתי ממנו להיות אחד משני הדוברים
הפותחים היום באירוע הזה.
הנושא השני שלנו ,והדיון יהיה משותף ,לא נפריד את זה לשני דיונים ,הוא למעשה
סיום דיון או המשך דיון והצבעה על ההצעה שהוגשה על ידי חברנו שבח שטרן
וקבוצה גדולה של חברי לשכה .הוגשה בזמנו בכינוס לשכה שהיה בנושא מדיני
בתאריך  ,5.0.2515בדיוק שנה עברה מאז ,ההצעה הזאת עברה כמה גלגולים ,אבל
בסופו של דבר מגיעה להכרעה ולהצבעה .ההצבעה תתקיים ,כדי שיהיה יותר נוח,
במהלך הדיון כולו ,משהו כמו עוד  15דקות תיפתח פה קלפי בצד שמאל ליד האולם.
ולכן ,מי שירגיש שהוא כבר בשל לחלוטין והתגבש עם דעתו גם במהלך הדיון ורוצה
להצביע במהלך הדיון ולא בסופו של הדיון ,בהחלט מוזמן לעשות את זה .הקלפי
תהיה פתוחה כל זמן הדיון ובערך משהו כמו עוד רבע שדעה מגמר הדיון והלאה,
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כדי שכל מי שירצה להצביע בסוף הדיון יוכל להצביע .הקלפי לא תיסגר עד שאחרון
הנוכחים כאן שרוצה להצביע יצביע .זו תהיה צורת ההצבעה.
נוסח ההצעה כעיקרון פורסם באתר הליכוד ,אבל ליתר ביטחון אני אבקש משבח,
אחרי שני הדוברים הראשונים שיפתחו בנושא הראשון ,אני אבקש ששבח יהיה
הדובר הפותח השלישי ,והוא גם יציג עוד פעם את הנוסח ויגיד כמה מילים כדי
להציג את ההצעה.
זה סדר היום שלנו להיום .כמו שאתם רואים ,אני מנסה שקצת נזוז בארץ ,לא
נישאר רק בכפר המכביה .היינו בצפון ,היינו בירושלים ,עכשיו אנחנו באריאל .אני
מקווה ש-או בפעם הבאה או בפעם שאחרי זה נגיע לדרום הארץ ,לנגב .אני לא יודע
אם לאילת ,לאילת בטח כולם היו רוצים ,אבל יכול להיות שנסתפק בבאר-שבע
בשלב הראשון ,בירת הנגב .אני חושב שיש משמעות לזה שהלשכה לא מתקבעת אך
ורק על תל-אביב אלא למעשה עוברת ממקום למקום וזה מאפשר גם לחברים
מאזורים שונים יותר לקחת חלק בפעילות .זה מחזק את הסניפים שלנו במקומות
השונים ואני חושב שזה נכון להמשיך במסורת הזאת .כך גם הרבה חברים דיברו
בזמנו ,כשהתחלנו את דרכנו ואנחנו ממשיכים אותה.
לפני שאני מוסר את המיקרופון למארח שלנו ,ראש עיריית אריאל ,אני רק רוצה
לציין ,זה לא קרה בגלל שהיה לי מודיעין ולא תיאמתי את זה עם אנשי קרית ארבע
וחברון ,אבל באופן סמלי ,בדיוק ממש שעות ספורות או דקות ספורות ,אפשר להגיד
שעות ספורות לפני שהתכנסנו כאן לדיון על  65שנה לחידוש ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,קבוצה גדולה של מתיישבי קרית ארבע וחברון נכנסה לבית המכפלה,
בדיוק קיבלתי הודעה מראש מועצת קרית ארבע .הם רואים במעשה הזה ,לאחר
שהם הסדירו את כל הסוגיות הקנייניות ,מעשה ציוני חשוב דווקא בימים האלה של
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ככה התחדדות של המאבק הלאומי על כל המקומות בארץ ישראל ,ועוד אחרי
החלטה ידועה לשמצה של יונסקו .הם קיבלו החלטה לא לחכות להשלמה של כל
התהליך הבירוקרטי ,אחרי שהם השלימו את כל הסוגיות הקנייניות ,להיכנס לבית.
וכמובן דיברתי איתם ,חיזקתי אותם ,ואני מכאן כמובן קורא לשר הביטחון וראש
הממשלה לא להוציא אותם מביתם ,אלא לסיים את התהליך הזה .מגיע לבית
המכפלה נוכחות יהודית משמעותית שם ,זה חשוב מאד לקידום היישוב היהודי
בחברון.
וכמו שאתם רואים ,אותן שיטות ואותן בעיות ואותם אתגרים כמו שהיו בחידוש
ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון בשנותיה הראשונות ,כל הדברים האלה הם
עדיין רלוונטיים בימינו ונמשך המאבק על זכותנו על הארץ הזאת .ואני מצדיע מפה
לגיבורים ,מתיישבי קרית ארבע וחברון ,שבתנאים מאד מאד קשים ממשיכים
להעמיק את הנוכחות ואת האחיזה שלנו במקום הקדוש הזה.
אני מעביר את זכות הדיבור לדובר הפותח הראשון ,המארח שלנו ,ראש עיריית
אריאל ,בבקשה.
ראש עיריית אריאל – אלי שבירו:
ערב טוב לכולם .השר ידידי זאב אלקין ויו"ר הלשכה ,אני רוצה להודות לך
שהחלטת לעשות את הישיבה הזו כאן ,באריאל .לפני חודשיים עשיתם את זה
בירושלים ואני רוצה להזכיר לך שגם אריאל זה שם נוסף של ירושלים ,אז אנחנו
ממשיכים באותו רצף .חה"כ יהודה גליק .מ"מ מנכ"ל הליכוד צורי סיסו .יועמ"ש
הליכוד אבי הלוי .מ"מ ראש העיר ,ידידי יחיאל טוהמי .יו"ר הנהלת הסניף באריאל,
מר יוסי חן .חברי לשכה וחברים יקרים ,מכובדי כולם.
אתם יודעים ,לפני  45שנה היתה החלטת ממשלה להקים את הישוב אריאל .ואני
רוצה ,ברשותכם ,כמה מילים על העיר אריאל.
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אני יכול להגיד לכם שב 3.6-השנים האחרונות בנינו למעלה מאלף יחידות דיור.
אחרי תקופה מאד ארוכה שבה היינו ,למעלה מעשור ,כ 10-אלף תושבים ,אני יכול
לבשר לכם שהחודש אנחנו חצינו את ה 25-אלף תושבים ועוד היד נטויה .אנחנו
מתכננים עוד כ 15-אלף יחידות דיור ואני מקווה מאד שגם ראש הממשלה והשרים
יאפשרו לנו באמת לבנות ולהתפתח .ואם יאפשרו לנו לבנות את ה 15-אלף יחידות
דיור ,תעשו את המכפלות ,אנחנו מגיעים תוך  16שנה לקרוב ל 155-אלף תושבים.
בעיר אריאל יש אוניברסיטה ,האוניברסיטה עם  16אלף סטודנטים .לפני כחודש
הנחנו אבן פינה להקמה של בית ספר לרפואה ,שהוא יהיה בית ספר רפואה נוסף
במדינת ישראל ,פה באריאל .ואין ספק שזו בשורה גדולה לעם ישראל .אני מאמין
שאנו כאן באריאל ,בבירת השומרון ,יכולים להוות את הסמל ואת החלוץ לפני
המחנה בכל ההתיישבות ביהודה ושומרון .אני קורא מכאן ,דרך אגב ,גם לראש
הממשלה ולכל השרים של הליכוד ,לאשר לנו לבנות ולהמשיך ולהתפתח.
אני רוצה להודות לכם שהגעתם לכאן ,אני מברך אתכם ואני מאמין שהישיבה הזו
היום תהיה ישיבה פורה .מאחל לכולם בהצלחה .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לראש עיריית אריאל ,אלי שבירו .הוא מנה פה בהחלט והזכיר התפתחות
של העיר הזאת ,שהיא בירת השומרון ,אבל פה אנחנו בכינוס של מוסד מפלגתי ואי
אפשר שלא להזכיר שהחיבור של העיר אריאל עם הליכוד הוא חיבור טבוע בדם של
העיר הזאת .יש כאן סניף מאד מאד פעיל ,מדהים ,שסה"כ החיבור הזה של הליכוד
והעיר אריאל זה חיבור שכל הזמן הולך ביחד .חברי הסניף כאן איתנו ,כבר הזכירו
כאן את יוסי חן ,את אבנר משרקי ,אביבה הנפלאה ,נמצאים פה אנשי ליכוד
בעירייה ,ברשימות שונות ,אבל כמעט כל המועצה שלך ,אלי ,זה אנשי ליכוד ,וזה
מלמד ,גם אתה ראש העיר ,גם יחיאל כממלא מקום .אי אפשר שלא להזכיר במעמד
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הזה את חברנו רון נחמן ז"ל ,ראש עיר במשך שנים רבות ,שתרם רבות לפיתוח של
העיר הזאת .ולכן ,העובדה הזאת שהתנועה שלנו מחוברת לאריאל ממש בטבורה,
בכל מה שהיה כאן ובפיתוח שלה ,אני חושב שלא במקרה אנחנו נפגשים כאן בבירת
השומרון ,ואין לי ספק ששיתוף הפעולה הזה בין תנועת הליכוד והעיר אריאל עוד
יביאו אותנו רחוק .אי אפשר גם שלא להזכיר שלעיר אריאל יש גם נציג בסיעה שלנו.
אני לא יודע אם אורן יצטרף אלינו בהמשך ,אני אגב רוצה מראש להתנצל בשם כל
עמיתי ,שרים וחברי כנסת ,לא במקרה הם לא פה .זה שבוע אחרון של מושב הכנסת
ולכן באופן הלא שגרתי ,בדרך כלל ימי שלישי אין גיוס ולכן קבענו את זה ביום
שלישי .אבל דווקא הפעם ,בגלל הרבה חקיקה ממשלתית בסוף מושב ,יש גיוס ,ולכן
התבקשו שרים וחברי כנסת להישאר בירושלים ,לכן הם לא פה .לא בגלל שהם לא
מזדהים עם הנושא ולא בגלל שהם לא מכבדים את המקום או את הלשכה ,אלא
בגלל שהם עושים את המחויבות הפרלמנטרית הבסיסית שלהם .ואני בשם כולם,
כל מי שלא הצליח להגיע ,מוסר לכם את הברכה שלהם .אבל כפי שאמרתי,
התברכה העיר אריאל שגם חברנו אורן מייצג אותה בתוך הסיעה .אגב ,זו לא פעם
ראשונה שיש חבר כנסת מאריאל .זו כמעט מסורת שכמעט בכל הרכב של סיעה
היתה נציגות לאריאל ,וזו רק פעם נוספת מלמד אותנו על כמה העיר הזאת והליכוד
קשורים אחד בשני.

אני מעביר את זכות הדיבור לחברי היקר כבר שנים רבות ,לחה"כ יהודה גליק,
שהוא נציג מחוז יו"ש ,נבחר במחוז יו"ש ,ולכן היה טבעי שביקשתי ממנו לדבר כאן
במפגש הזה כאחד משני הדוברים הפותחים .יהודה הוא חבר כנסת מאד נוכח היום
בכנסת ישראל ,למרות שלא קיבלנו מספיק מנדטים כדי שהוא יכנס על ההתחלה,
אבל הוא הצטרף אלינו בסערה ובולט היום מאד בנוף של הכנסת .כמובן אני חושב
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שלא צריך להכביר במילים ,אתם מכירים את יהודה ,מכירים את הביוגרפיה
המדהימה שלו.
אני רק רוצה להזכיר דווקא בהקשר של תולדות ההתיישבות ביהודה ושומרון ,אני
היום נשאלתי בכנס אחר ,בבוקר ,בכנס קטיף בניצן ,נשאלתי מה עמדתי על עובדי
מדינה שמדברים כנגד החלטות של המדינה .ואני דווקא נזכרתי והבאתי דוגמא של
יהודה ,כשהיה איש בכיר במשרד הקליטה ,עובד מדינה בכיר ,וכשהיתה תוכנית
ההתנתקות קם ואמר – בגלל שאני לא רוצה לשתוק ולא מסוגל לשתוק ,אני רוצה
לדבר נגד – אבל הוא לא עשה את מאחורי הקלעים ולא בתדרוכים ולא כמו שעושים
בדרך כלל עובדי מדינה כשהם לא מסכימים עם החלטה של המדינה ,אלא קם ואמר
– אני מתפטר מפקידי הבכיר ,עוזב את שירות המדינה ,הולך עם האמת ועם
האידיאולוגיה שלי ונאבק בתוכנית ההתנתקות כבן אדם מבחוץ .והזכרתי את זה
דווקא כדוגמא שכל המתדרכים הרבה פעמים כנגד ממשלת הימין היה כדאי
שייזכרו בה.
זכות הדיבור ליהודה ,וכמובן שאי אפשר לא להתייחס לעוד משהו ,יהודה ,כולנו
מחזקים את ידיך ואת ידי אשתך ומאחלים כל מה שאפשר .תודה.
חה"כ יהודה גליק:
תודה רבה .בימים אלה אני באמת מרגיש כמה הליכוד זה בית .אני מקבל כל כך
הרבה חום ואהבה ואור גדול ובאמת חיבוקים מכל הליכוד וכיף גדול להיות ,אמנם
ממש לא כיף להיות במציאות הזאת ,אבל כשנמצאים במציאות הזאת ,התחושה של
ה-ביחד היא מאד חזקה ואני מודה לכולם.
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בהזדמנות זאת ,ראיתי שלא שמת לב ,בדיוק כשדיברת נכנס ראש מועצה מיהודה,
ראש מועצה חדש ,ראש מועצת גוש עציון .אם אנחנו על יהודה ושומרון ,ראש
המועצה שלמה נאמן ,ראש מועצת גוש עציון ,אז יש פה גם ראשים מיהודה
ושומרון.
אדוני ראש העיר ,באמת ,כמו שהזכיר זאב ,אני זוכר את הימים שרון נחמן
הסתובב ,איש עם חזון ,איש עם חלום ,כשאנחנו עסקנו בוועדות קליטה בכל מיני
ישובים ,האיש הצביע – פה תקום אוניברסיטה ,פה יהיו בתים – וחשבנו שמדובר
באיזה צעיר מתלהב ,וכיף גדול לנסוע באריאל ולראות את אוניברסיטת אריאל ,זה
פשוט כיף להגיד את המילה הזאת אפילו – אוניברסיטת אריאל .זה באמת נפלא.
ברכות על יציאה לדרך להקמת בית ספר לרפואה .אני לא יודע עד כמה אתם
יודעים ,אבל יש בארץ מחסור ענק ברופאים .המון סטודנטים נוסעים לרחבי העולם,
לומדים רפואה וחוזרים לפה .ואין דבר יותר טבעי מהקמת בית ספר לרפואה כאן
בבירת השומרון .באמת רון נחמן היה איש חזון וזה כיף לראות חזון שמתגשם ,חבל
שהוא לא יכול לראות את זה איתנו ,אבל באמת אני חושב שהוא צריך להיות דוגמא
ומופת לראשי מועצה אחרים ,לחלום בגדול .אם אתה לא חולם בגדול ,אתה לא יכול
גם להגשים את החלומות .ואני באמת חושב שרון היה דוגמא של חולם בגדול.
מורי ורבותי ,אנחנו באמת מציינים  65שנה לניצחון המופלא ביותר בהיסטוריה
האנושית .אין דבר כזה .אנחנו מכירים בהיסטוריה מלחמת מאה שנה ,אנחנו
מכירים מלחמות שנמשכות שנים ,לפחות חודשים ,אבל מה שזכינו ב 5-ימים ,כמובן
שאין לזה שום הסבר רציונאלי מלבד הסיוע של הקדוש ברוך הוא .אבל לא רק זה.
כשאני קורא ורואה את הסיכונים שלקחו על עצמם אותם טייסים שיצאו למבצע
מוקד ביום הראשון וכל שאר החיילים ,שידעו שהסיכוי שהם יחזרו ,מדינת ישראל
נערכה למאות אלפי הרוגים .היתה פה היערכות וחרדה שהולך להיות פה ,כל
הפארקים ברחבי הארץ היו מוכנים להיות בתי קברות .והרוח הכל כך מיוחדת של
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עם ישראל ,הרוח של ההבנה שזה מה שמחייב אותנו והמסירות הזאת של באמת כל
אחד ואחד מהחיילים בכל החזיתות ,היא זו שהביאה לנו באמת את הניצחון הגדול.
ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו פעם אחר פעם ,שהפלא הגדול ביותר מאז תולדות
האנושות זאת מדינת ישראל .אין דבר כזה אחרי אלפיים שנה שבים למולדת .אין
דבר כזה עם שחוזר למולדתו גם לא אחרי  65שנה ,אבל בוודאי לא אחרי אלפיים
שנה .והנה ,חזרנו למולדת ,החיינו שפה ,החיינו תרבות ,וחזרנו לארץ נחלת אבותינו,
למקום שבו התרחשו כל סיפורי התנ"ך .זה המקום היחיד בעולם שאתה יכול
להחזיק תנ"ך ביד ולהסתובב עם סיפורי ,ולראות לא רק איפה הדברים התרחשו,
אלא לראות איפה הדברים מתרחשים כיום .כל דברי הנבואה ,יחזקאל ,יש לי
חדשות בשבילך ,העצמות כבר מזמן לא יבשות .ירמיהו ,שבוע הבא אנחנו נקרא
אותך מספר לנו על ירושלים שיושבת בדד ,ירושלים כבר לא יושבת בדד .מנהיגי כל
העולם באים לירושלים וראינו את זה לאחרונה עם מנהיגי הודו וראינו לאחרונה,
באמת ,נשיא ארה"ב שבסיור הראשון שלו בעולם מגיע לירושלים .ירושלים כבר לא
יושבת בדד .זכריה ,ילדים משחקים ברחובות ירושלים .ושבנו ובנינו ואנחנו בונים
ובונים ובונים ,לא מספיק .לא מספיק ,בוודאי שלא מספיק ,אבל יש מולנו גם מאבק
בלתי רציונאלי .ראינו את זה בשבוע האחרון.
מורי ורבותי ,אל תתבלבלו ,אף מגנומטר לא עשה שום פיגוע .שלושת המחבלים
שיצאו מאום-אל-פאחם והגיעו להר הבית לא עשו את זה כי ידעו שלמחרת הולכים
לשים מגנומטרים .הם עשו את זה כי מישהו מחנך אותם לשנאה ,מישהו מחנך
אותם לטבח .והעובדה שאף אחד מהמפלגה שמייצגת את האוכלוסייה הזאת לא
מצא לנכון לגנות אותם ,מזעזעת ,מעוררת שאט נפש ,שראינו את אותה מנהיגות
שיוצאת ומתסיסה את הציבור .וגם אחרי שבחור בן  19נכנס לתוך בית משפחה
בישוב חלמיש בישוב האחרון וטובח ושוחט באנשים ,גם את זה הם לא מצאו לנכון
לגנות .אתם יודעים את מי גינו היום בכנסת חברי הכנסת של הרשימה המשותפת?
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אתם לא תאמינו .היום עולה חה"כ אבו עראר ,על הדוכן בכנסת ,ואומר – זאת
חוצפה שראש הממשלה מדבר בטלפון עם רוצח .אתם יודעים מי זה הרוצח?
המאבטח מירדן .אותו הם גינו .זאת חוצפה איך ראש ממשלה מדבר עם הרוצח
שרצח שני אזרחי ירדן .פשוט אי אפשר להבין איפה הצו המוסרי והמצפון שלנו.
מורי ורבותי ,ראש הממשלה בשבוע האחרון ,אי אפשר לקנא בו .הוא ניהל פה את
העניין בצורה ,אני לא חושב שיש מישהו שיכול היה לנהל אותו בצורה אחרת .אני
חושב שאנחנו צריכים ,גם אם חלק מהמסקנות לא תמיד אולי מצאו חן ,אנחנו
צריכים לתת לו את הגיבוי המלא .הוא הלך נגד כל העולם כולו כמעט ,כשהיה לנגד
עיניו מטרה אחת – לדאוג שאירוע כמו שקרה בהר הבית לפני שבועיים לא יקרה עוד
פעם .ולדאוג שהמקום הזה יישמר קדוש ,שכל מי שרוצה יוכל לבוא לשם .מורי
ורבותי ,הדבר הזה נעשה בצורה הכי מכובדת שראש הממשלה יכול היה לעשות.
הוא הוביל החלטה ,לא פופולארית בהתחלה ,אבל הוא ידע שכל כניעה לאלימות ,כל
כניעה לטרור ,היא עידוד עוד טרור .ולכן אנחנו צריכים לתת לו גיבוי .כן היה לחץ
בינלאומי גדול ואתמול הקבינט קיבל החלטה .היא קיבלה החלטה לא לסלק את
המגנומטר ולברוח ,היא קיבלה החלטה שיש דברים אחרים שיכולים למנוע ,יש
צעדים אחרים שיכולים למנוע ,כי אנחנו לא קידשנו את המגנומטר מימים ימימה,
הוא לא ירד עם התורה בהר סיני .אנחנו רצינו שהמקום הזה יבטא ביטחון ,ואני
חושב שראש הממשלה ניהל את הדבר הזה בצורה מכובדת ,תוך שהוא מנהל פתאום
עוד איזו שהיא פרשיה בירדן ,והביא את המאבטח חזרה בשלום הביתה עוד באותו
יום .בהחלט יש כאן דבר שמן הראוי שנדע לגונן ולחבק ולגבות את ראש הממשלה
בימים אלה.
אנחנו מאד מקווים שגם בתקופה הקרובה ,לאחר שראינו את פני האומה ,אתמול
איסמעיל הנייה אמר שהמחבל שנכנס לבית בחלמיש הביא גאווה לאומה .בוז
לאומה שזאת גאוותה .בוז.
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מורי ורבותי ,אנחנו מבינים מול מי יש לנו עסק ,ולכן אנחנו צריכים בהחלט לדאוג
מעכשיו ואילך ,לא מעניין אותנו שום דבר ,לצאת לבנייה ,ואני שמח על זה שראש
העיר פה ,מר אלי שבירו ,בהחלט מתכנן ובונה וחושב קדימה ומכין את התוכניות,
ובעזרת השם אנחנו עוד נראה פה את ההתיישבות והבנייה מכיוון שזה החזון.
בשביל מה חזרנו לארץ ישראל אם לא בשביל לבנות אותה?
אנחנו מציינים השבוע שבוע של תשעת הימים ,זכר לחורבן ,אבל הגיע הזמן לקחת
את המסר הזה של הציונות .די לבכות ,להתחיל לבנות .די לבכות ,עוד ועוד ועוד
לבנות .אנחנו בעזרת השם ,עם רוח של התנועה הזאת ,ובאמת בהזדמנות הזאת מן
הראוי לברך את זאב ,שבאמת מקפיד כל הזמן לכנס את הלשכה ובאמת כל פעם
במקום אחר ,ובאמת ,כל המקומות ,אין הבדל בין נצרת עלית לבין השומרון לבין
באר-שבע לבין ירושלים ,זו לשכת הליכוד .וכל פעם יש ,בלי עין רעה ,נוכחות,
הכיסאות כל פעם כמעט מתמלאים ,באמת ברכות לכם שאתם מגיעים.
רבותי ,אנחנו עוד עלה נעלה .בעיצומה של קדנציה ראינו שהציבור איתנו ,הסקרים
מראים שאנחנו לא יורדים ,עוד לפני שהתחלנו את הקמפיין .מורי ורבותי ,כל זה
בזכות העבודה היום יומית של כל חברי הליכוד בכל מקום ובכל רחבי הארץ .היו
ברוכים בעזרת השם הימים האלה עוד יהיו ימים של בניין גדול ,של עשייה גדולה
לטובת ההתיישבות היהודית בכל רחבי ארץ ישראל.
השר זאב אלקין:
תודה רבה ליהודה .כמו שאמרתי ,אני מזמין את הדובר הפותח השלישי והאחרון,
ומשם לאחר דבריו נעבור כבר לרצף הרגיל של דוברים 3 ,דקות לדובר .יש אצלי כבר
רשימה ראשונה שמוטי העביר לי ,מי שרוצה עוד להירשם – אנא גשו למוטי
ותירשמו והוא יעביר אלי רשימת המשך .כמובן ,קודם כל ידברו חברי לשכה,
בהנחה שיישאר לנו זמן יש פה גם חברי מרכז ,יש מתמודדים לכנסת ,אז נאפשר גם
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להם כמובן לקחת חלק בדיון הזה .אני סך הכול מאד מברך על התופעה הזאת
שחברי מרכז שהם לא חברי לשכה באים לכאן ולוקחים חלק בדיון .בבקשה ,שבח,
אני מבקש שתציג את הנוסח שמובא להצבעה שהוצג כבר לפני כשנה כמו שאמרתי,
ותגיד עליו כמה מילים .בבקשה.
מר שבח שטרן:
חברים ,אני לא יודע לנאום כמו יהודה ,בלי נייר ,אז חלק מהדברים אני אקרא
מהכתב .אדוני יו"ר הלשכה ,מכובדי השר זאב אלקין ,חברי הטוב; אדוני ראש
העיר; חברי הכנסת; חברי הלשכה הנכבדים והיקרים שהגיעו הנה .אני קודם כל
רוצה להודות לכם שביום קיץ חם ובעיצומו של החופש הגעתם הנה ,עשיתם את
המאמץ .זה לא דבר מובן מאליו ,זה כבוד גם לתנועה שלנו שאנשים מגיעים,
מתכנסים ,גם כשקצת יותר קשה ,ודאי ובוודאי שמגיעים הנה לאריאל לחזק את
ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ולכבד את הישיבה החגיגית הזאת.
מעבר לכינוס החגיגי ,הישיבה הזאת התכנסה גם כדי להצביע על הצעת החלטה,
שיותר מ 25-אחוז מחברי המוסד הזה הגישו לפני יותר משנה .אם אני לא טועה ,זה
היה ב ,5.0.2515-לכאורה באותה ישיבה העניין היה צריך לעלות להצבעה .הצעת
ההחלטה הוגשה בעתה ,אבל באותה ישיבה ,למי שזוכר ,באותו זמן ראש הממשלה
בנימין נתניהו היה בסיור חשוב במדינות אפריקה והתבקשנו אז לדחות את
ההצבעה כדי לא לקיים הצבעה בנושא כזה כשהוא נמצא בחו"ל ,ואכן נעניתי אז
לבקשה שלו .אחרי זה ,לצערי ,העניין התמשך משך תקופה ארוכה ,שהצריכה נדמה
לי  6ישיבות של בית הדין כדי לקיים אותה .חבל שהיועץ המשפטי המכובד שנמצא
איתנו ושאני מאד מעריך ומכבד אותו ,הוא פועל כמו אוטומאט ,שכל פעם שיש
איזה שהוא ניסיון לכנס איזה שהוא מוסד ,הוא פועל נמרצות כדי לסכל את
הישיבה .לפעמים הוא מצליח ,אבל הוא רק מצליח לדחות .הוא לא מצליח בסופו
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של דבר למנוע את קיום הישיבה ולמנוע את ההצבעה .אז גם תודה רבה לך שאתה
ממלא את תפקידך.
בסופו של דבר אנחנו התכנסנו ואנחנו כאן ואנחנו דנים בהצעה שהוגשה ושהמטרה
שלה לבטא באופן הברור ביותר את עמדת התנועה בנושאים מדיניים ,שאולי חלה
בהם שחיקה מסוימת .אני אזכיר מהי לשכת הליכוד.
לשכת הליכוד לפי סעיף  114בחוקה מוסמכת לדון בין היתר בכל הנושאים
המדיניים המצויים על סדר יומה של התנועה .יש לגוף הזה חשיבות גדולה
והחלטותיה של הלשכה מחייבות .לא בכדי נקבע גם ש 65-אחוז מבין חברי המרכז
המייסדים יהיו בלשכה ,וזה בכדי לתת ללשכה את הסמכות המוסרית והפוליטית
של ותיקי התנועה בקביעה של עמדות עקרוניות של התנועה.
לפני כ 16-שנה ,ב ,12.6.2552-קבע מרכז הליכוד החלטה ששרירה וקיימת עד היום,
לא בוטלה ,ואני מניח ומאמין שהיא לא תבוטל .מה היתה ההחלטה? חלק מכם
השתתף בהצבעה ,נמצא איתי ידידנו עו"ד אהרון מלצר ,שעמד אז יחד איתנו
בפורום לשמירת ערכי הליכוד ,ואז קיבלנו את ההחלטה – לא תיכון מדינה
פלשתינית ממערב לירדן .ההחלטה הזאת התקבלה בניגוד לדעתו של יו"ר התנועה
דאז אריאל שרון ז"ל ,שלימים עזב את הליכוד והקים את קדימה ז"ל .ההחלטה
הזאת שרירה וקיימת עד היום .הובלת ההחלטה ,להזכיר לכם ,היתה על ידי יו"ר
מפלגתנו ביותר מעשר השנים האחרונות ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שייבדל
לחיים ארוכים וטובים.
העמדה נגד הקמת מדינה פלשתינית ביהודה ושומרון ,היא עומדת בבסיס של הצעת
ההחלטה הנוכחית שעליה אני קורא לכם להצביע הערב בקלפי שנמצאת פה בחדר
לידינו והיא מוזכרת בסעיף הראשון של ההצעה.
הליכוד ,כתנועה רעיונית ,נדרש על ידי הציבור הכללי לתת פיתרון לשאלה – אז מה
אתם מציעים? אם אתם נגד מדינה פלשתינית ,מה ההצעה החלופית שלכם? מה
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תעשו עם שני מיליון ערבים שחיים ביהודה ושומרון? יש אומרים  3מיליון ,יש 4
מיליון ,יש הרבה מספרים שרצים ,אני חושב שהמספר  2מיליון הוא מספר שמשקף
פחות או יותר את מה שיש פה .מה תעשו עם חצי מיליון יהודים שגרים ביהודה
ושומרון? לא מדבר על יהודי מזרח ירושלים ,שעל פי הגישה הערבית הם חלק
מיהודה ושומרון .מה תעשו עם אותם חצי מיליון יהודים שנכון להיום חיים תחת
ממשל צבאי? הם היום לא בעלי זכויות אזרח מלאות כמו כל אזרח של מדינת
ישראל ,החוק לא חל עליהם.
הליכוד חייב להתייחס לסוגיה הזאת ,לקיים דיונים רעיוניים עליה ולא להמשיך את
ההתעלמות המוחלטת מהסוגיות האלה .הלא לכולם ברור שהרשות הפלשתינית
תחת אבו-מאזן ,גם לא תחת אבו-מאזן ,היא לא פרטנר אמיתי לדיונים של שלום.
רק בימים האחרונים ,דרך האירועים של הר הבית וחלמיש נווה צוף ,קיבלנו
תזכורת מצמררת עם מי יש לנו עסק – עם ארגון מחבלים מוסווה ,שממשיך לחלום
על השמדת מדינת ישראל ולבצע מהלכים לחיסולה .הרשות פועלת בניגוד להסכמים
איתנו ,כדי להעביר החלטות מדיניות במוסדות כמו ההחלטה האחרונה והמבעיתה
באונסקו .הרשות הפלשתינית מנסה לבנאם את הסכסוך ,כדי להביא להכרעתנו
בזירה הבינלאומית ,תוך ניסיון לדחוק אותנו לשיבת פליטים ,לעקירת ההתיישבות,
לחזרה לגבולות אושוויץ של  ,50בשלב הראשון ,ולחלוקה מחודשת של ירושלים.
הצעת ההחלטה שאנחנו מבקשים מכם ,חברי הלשכה ,לאשר ,כוללת את המרכיבים
האלה שכרגע הזכרתי ,והיא מנסה להתמודד איתם.
אני אקרא בפניכם את ההצעה ,ואני מודה אישית לכל אחד ואחד שיתמוך וייתן
רוח גבית לחברי הממשלה ,לחברי הכנסת ,בכל ההתמודדויות העתידיות מבחוץ
ומבפנים7
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 75כל פיתרון לסוגיית מעמדם של הערבים החיים בתחומי הרשות
הפלשתינית ייקבע בכפוף להחלטת מרכז הליכוד מיום  ,507170..0שזאת
ההחלטה ,לא תיכון מדינה פלשתינית ממערב לירדן7
 70יש להפעיל מנופים על הרשות ומנהיגיה כדי להפעיל לחץ להפסקת
פעילותם הבינלאומית בניסיון לפגוע במדינת ישראל בזירה הבינלאומית
וכדי להפסיק את ההסתה המביאה לרצח ישראלים7
 73לשכת הליכוד מצפה מנבחריה לפעול להיערכות של המדינה לקריסה
אפשרית של הרשות הפלשתינית ולאתגרים הביטחוניים שקריסה כזו
תעמיד בפני המדינה ובפני המתיישבים ביו"ש7
 74הלשכה דוחה מכל וכל את היוזמה הערבית הסעודית שבבסיסה חזרה
לגבולות  ,72חלוקת ירושלים ,שיבת פליטים ועקירת התיישבות ,ולא רואה
ביוזמה הזאת בסיס למו"מ עם הרש"פ7
 71הלשכה גם מתנגדת בחריפות ליוזמה הצרפתית ,במאמר מוסגר – שכבר לא
עומדת על הפרק ,אבל היות וזה הוגש לפני שנה ,לא שינינו את נוסח
ההחלטה מאז ,כי לא ניתן לשנות אותה 7אז אני חוזר – הלשכה גם מתנגדת
בחריפות ליוזמה הצרפתית ולכל ניסיון של הרשות הפלשתינית לבנאם את
הסכסוך ולהפעיל לחץ בינלאומי על ישראל לוותר על האינטרסים
הלאומיים והביטחוניים שלה7
 77וזאת בעיני החלטה מאד מאד חשובה ,שהיא נותנת מענה לעניין שהזכרתי
בהתחלה שהליכוד לא דן בחלופות למדינה פלשתינית – הנהלת הלשכה
תכונס על ידי יו"ר הלשכה לקיים דיונים על חלופות למימוש זכויותיה
המדיניות של מדינת ישראל על יהודה ושומרון וצרכיה הביטחוניים ,תוך
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התחשבות בזכויות האישיות של האוכלוסייה הערבית המתגוררת באזור
ובסוגיות הדמוגרפיות והדמוקרטיות7
בסיומם של הדיונים תביא ההנהלה המלצות להכרעה בנושאים שבנדון
במליאת הלשכה7
זאת ההצעה שעומדת בפנינו .היא לא הצעה שמפוצלת למספר הצעות אלא זאת
ההצעה .בעיני הסעיף הששי הוא סעיף מאד חשוב והוא מטיל גם בעצם על יו"ר
הלשכה להמשיך לקיים פעילות ודיונים בנושא הזה .ואני מאד מודה לכם על
ההקשבה ואני מאד מקווה שכולכם תצביעו בעדה ושנעביר את ההחלטה הזאת,
ובעזרת השם נעשה ונצליח למען עם ישראל וארץ ישראל .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לשבח .כאמור ,ההצבעה נפתחה ובקלפי משמאל ,בחדר משמאל ביציאה
מהאולם הזה אפשר להצביע מהרגע הזה ועד ל-כרבע שעה מגמר הישיבה .מי שרוצה
שיצביע באמצע מי שנוח לו ,מי שצריך לצאת לפעמים ולא מחכה עד סוף הישיבה
יכול להצביע ,מי שרוצה להצביע בסוף יכול להצביע בסוף .כל האופציות פתוחות,
לכן שמנו קלפי כדי שזה יהיה נוח לאנשים.
בבקשה ,אנחנו פותחים בדיון .אני אקריא בינתיים רשימה של חברי לשכה שנרשמו,
יש עוד מספר אלה שלא חברי לשכה ,גם הם רשומים ,נא לא להיבהל .אבל אני
אקריא בינתיים כדי שתיערכו לפי הסדר .הדובר הבא זה אהרון מלצר .אחריו אילה
שטגמן ,אחריה נילי פיצ'ון ,אתי אנגלסמן ,אילנה ברהמי ,שוקי אוחנה ,קטי כהן,
צבי גלנט ,דוד שאיין ,מתי יצחק ,אריאל מורלי ,עידו אלמגור ,בת שבע חרמוני .אלה
הם חברי הלשכה שנרשמו ,ויש כאמור מספר חברים נוספים שביקשו זכות דיבור,
כולם רשומים ויקבלו ברגע שנסיים את הסבב של חברי לשכה.
בבקשה ,אהרון 3 ,דקות ,הבמה שלך.
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עו"ד אהרון מלצר:
חברים ,הייתי באמת בין אלה שיזמו ופעלו לקבלת אותה החלטה בשנת 16 ,2552
שנה מהיום ,ואתם יודעים מה היתה תגובתו של אריק שרון כשנתקבלה ההחלטה,
אני לא אשכח אותה כל חיי .הוא אמר – אתם תחליטו מה שאתם רוצים ,אני אעשה
מה שאני רוצה .ומה שקרה לו בסוף זה לא מה שהוא רצה ,אבל זה היה סופו .אתם
יודעים עוד דבר ,וזה חשוב ,מי דחף אותי ואת חברי למען הילחם ולא להרפות
מההחלטה שביקשנו ,שאומרת שלא תיכון מדינה נוספת פרט למדינת ישראל
ממערב לירדן? מי שדחף מאד וכמעט יום יום שיחה טלפונית ,היה בנימין נתניהו.
ואני חושב ורוצה להאמין שמבחינת האסטרטגיה שלו הוא מזדהה לחלוטין עם מה
שהוא לחם למענו ,והדברים האחרים שהוא אומר ועושה הם דברים של טאקטיקה
בלבד ,לא אסטרטגיה .מבחינה אסטרטגית לא תיכון פה ובאמת לא תיכון מדינה
פלשתינית .אבל יש צורך לפעמים לרצות פני נשיא מדינה זו או פני מועצת הביטחון
או כל מיני דברים כאלה ולכך יש טאקטיקה .אני מאמין באמונה שלמה שהאיש
רוצה בקיומה של מדינת ישראל בלבד בגבולות מדינת ישראל דהיום.
קריאה מהקהל:
מתי לאחרונה ??.....
עו"ד אהרון מלצר:
אני לא רושם לי רשימות כאלה .אני יודע ,אני מכיר ,שים לב ,אם לחשוב לרגע,
הבית שבנימין נתניהו בא ממנו הוא בית לאומי .הבית שאשתו באה ממנו הוא בית
לאומי .הילדים ודאי גדלים אצל אבא ואמא עם ערכים כאלה .אני ,עם כל החרדה
שתוקפת אותי מדי פעם כשאני רואה איזה מן צעד שהוא צעד טאקטי ,אני מאמין
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שאסטרטגית ,וזה אגב הקו המפריד בינינו לבין יריבינו הפוליטיים .אנחנו כתנועת
הליכוד עומדים כאיש אחד לימין הרעיון שלא תיכון מדינה פלשתינית בין הירדן
לים .והיריבים שלנו ,כמובן לרבות הרשימה המאוחדת הערבית ,אבל לא רק היא,
כל היריבים שלנו או רוב היריבים שלנו ,יש להם כל מיני פנטזיות בראש ,שאינני
יודע איך אפשר להגשים כאלה פנטזיות בשטח הארץ שבין הירדן לים .זה הרי
אבסורד ממדרגה ראשונה .זה גזר דין מוות שאדם לוקח לעצמו ,ואף אדם לא
מתאבד אצלנו.
אגב ,עוד הערה חשובה – לפני שנה וחצי בערך ,הנהלת המייסדים ,שיש לי העונג
לעמוד בראשה ,קיבלה החלטה פה אחד התומכת באותה החלטת מרכז מ,2552-
מלפני  16שנה ,ומבקשת שמדינת ישראל תממש זאת.
אני מסיים את דברי ואני מציע ומבקש ומפציר בחברים ,למען הראות עד כמה עזה
התחושה הזו שאנחנו שותפים לה לבל תיכון מדינה אחרת זולת מדינת ישראל בין
הירדן לים ,אני מציע ומבקש מכולם להצביע בעד ההצעה שהגיש שבח שטרן .תודה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לאהרון .אילה שטגמן ,בבקשה.
גב' אילה שטגמן:
ערב טוב .אני שמחה לראות אתכם וגם מתרגשת בימים אלה לראות שבאמת
הגעתם ,הגענו כולנו ,וגם שלם למכובדים ,לשולחן המכובדים.
אני רוצה גם לספר סיפור קטן ,קצרצר ,כי אין לי הרבה זמן ,גם על נחמן .אני
הבאתי משלחת ממפלגת הלייבור באנגליה כדי שיהיו שגרירים שלנו ויראו את
השטח בעיניים וברגליים שלהם .ממיטת חוליו הוא צלצל אלי ואמר לי – אילה ,אל
תבטלי את בואם וסיורם .אני מקבל אותם ואם לא אני מקדיש לך מישהו שדובר
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אנגלית ויעשה איתם את הסיור .אז לכבודו של נחמן ,באמת ,מגיע לו את כל הכבוד
וזיכרונו לברכה.
מה שאני רוצה גם מפה למסור תנחומים למשפחת סלומון היקרה והחלמה לסבתא.
ברצוני לציין ,ואתם יודעים את זה ,זה לא חדש ,שלא המגנומטרים אלה שהיוו והיו
התוצאה של הרצח .אל לנו לשכוח את השוטרים שנרצחו ,שני האחים הדרוזים
שלנו ,שיש לנו ברית דמים איתם ,שנרצחו כשעוד לא הוצבו המגנומטרים .פשוט
רצף המאורעות והרציחות וכל האירועים הזוועתיים האלה ,משכיחים ,לא יכולים
להכיל את הזיכרון שלנו ולזכור למה ,מה ומי .מה שאני רוצה לציין ,שמאז
מאורעות תרפ"ט שמהווה את הסמל של הרצחנות של המוסלמים ,של הערבים,
מאז ועד היום ,גם שלא היו מגנומטרים הם רצחו .ואנחנו פשוט ,שוב ,הזיכרון לא
יכול להכיל ,רצח משפחות ,מתאבדים ,אוטובוסים שמתפוצצים ,ואת הטבח שהיה
במלון פארק בליל הסדר בנתניה .אל לנו לוותר ולהתפשר על הריבונות שלנו
ולהאמין לכל מיני תירוצים.
עכשיו לנושא שלנו ,שהוא  65שנה להתיישבות ,ואני מאד מתרגשת על כך שאנחנו גם
הגענו לכאן .מה שאני רוצה לומר ,לאור האירועים הרצחניים בימים האלה
והשרשרת המתמשכת ,חלה חובה עלינו לעבות ,להגביר ולפתח את ההתיישבות כדי
שנתפוס באמת ריבונות ,גושפנקא ביהודה ושומרון .מי שביקר וראה והבין שיהודה
ושומרון בעצם מהווה את החיץ וחגורת הביטחון של כל הארץ ,לא רק של מרכז
הארץ .כשנסענו עכשיו באוטובוס ,אני חושבת ש 25-דקות ממרכז הארץ הגענו
לאריאל .אז אני באמת מאחלת ומייחלת שנפתח גם תשתיות ונעבה את היישובים
ואת ההתיישבות ביהודה ושומרון .היה לנו כבר ניסיון מר עם גוש קטיף ,שנסוגנו,
ומה קיבלנו? טילים ומנהרות .אז אנחנו לא רוצים חס וחלילה שגם פה יקרה לנו
דבר כזה.
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ובנימה זו ,אני רוצה לחזק את מערכת הביטחון ואת הממסד ,את הממשלה
ובמיוחד ,במיוחד לחזק ולגבות את ראש הממשלה שלנו ,מר בנימין נתניהו ,שעושה
לילות כימים בשקילות ,בכובד ראש,

השר זאב אלקין:
פשוטו כמשמעו ,אני מעיד – לילות כימים ,בתור מי שהיה שותף לחוויה הזאת.
גב' אילה שטגמן:
אנחנו מבינים את זה .ועומדים בפנינו ,בפתחנו אתגרים נוראיים ,והוא עומד בכל
האתגרים האלה בשקילות ,בצניעות ובכובד ראש .אז מפה ,באמת ,אנחנו חייבים,
גם אפילו לכתוב פוסטים ,הוא מסתכל על הפוסטים בפייסבוק ,ככה נאמר לי ,לגבות
אותו ,לחזק אותו .ומכאן ,שאנחנו נדע ימים טובים ומאושרים ושקטים ובטוחים.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לאיילה .נילי פיצ'ון ,בבקשה .בינתיים כשנילי עולה ,אני עוד פעם מברך
את חברינו מצעירי הליכוד שלוקחים חלק פעיל מאד בישיבות הלשכה ויבורכו על
זה.
גב' נילי פיצ'ון:
חברים ,שלום .קודם כל ,כבוד היו"ר ,השר אלקין ,אני מעריכה ומעריצה את כל מה
שאתה עושה .לא פעם ראשונה אתה עומד על הגדר עבור העקרונות שלך שהם
העקרונות שלנו ובאמת רוצה להודות לך על הנאמנות לערכים שלנו.
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אני רוצה להתחיל באנקדוטה .אתמול רציתי להפתיע את בא שלי על הבוקר ,לפני
יום ארוך המצפה לי ,והגעתי אליו לקפה הביתה .בן אדם מבוגר אבא שלי יחסית.
אני פותחת את הדלת ,כמעט שבוע לא ראיתי אותו ,והוא מתחיל לצעוק עלי :את
והליכוד שלך ,וביבי שלך ,וזהו ,לא רוצה לשמוע ממך יותר שום דבר .כמה אני יכול
להחזיק את עצמי? ובעצם התגובה של אבא שלי היתה תמצית קטנה מכל מה שאני
חווה ביומיים האחרונים .שאל אותי עכשיו כבוד יו"ר צעירי הליכוד ,שהיום הייתי
די שקטה בקבוצה שלנו ,אמרתי לו – כי כבר נהייתי  ,speechlessכבר אין לי מה
להגיד ,אני לא יודעת .מלא אנשים התקשרו אלי ואמרו לי – נילי ,כמה את יכולה
להחזיק אותנו בליכוד? אני עכשיו הולך ומוותר על החברות .ואז אני עדיין מצליחה
לשכנע אותם – אתם מכירים אותי ,אתם יודעים מי אני .אם אני עדיין שם ,תישארו
שם .אבל כמה? אנחנו מכניסים את עצמנו כל פעם באותו סרט .אז נכון ,מה שרואים
משם לא רואים מכאן .אני לא מבינה הכול .אז תסבירו לי .כי באמת ,אני כבר לא
יכולה 65 .שנה אנחנו בעצם חוגגים את האיחוד .איזה איחוד? לפני  65שנה הנפנו
דגל של ישראל על הר הבית ,מיד אחריו הורדנו אותו .עד היום ,כשאני רוצה לעלות
על הר הבית ,משפילים אותי .לא אכפת לי מגנומטר ,בכל מקום יש לי מגנומטר ,וזה
טבעי לגמרי .אבל בודקים לי מה יש לי בתיק ,שחס ושלום חס וחלילה אין לי איזה
נייר איפה שרשום אולי האות ה' לבדה .אין לי ספר תהילים או סידור .לי יש כבר
בקב"ט בהר הבית בשער המוגרבים איסור עליה .האמת ,אף פעם לא זכיתי לעלות.
למה? כי אמרו לי שאני ,אל תחשבו שאני סתם עולה חדשה ,תמימה בלונדינית כמו
שאתם רואים אותי ,אמרו לי שאני הולכת לעשות את מלחמת העולם השלישית .אז
אל תזלזלו בי ,כי זה מה שנאמר לי שם.
ועוד משהו – אותי מאד קומם לראות בחדשות שהיום ראש הממשלה ,שאני לא
מורידה מערכו ,ואני לא רוצה להיות במקומו ,ממש לא ,אבל אני לא שם ,אז מותר
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לי לבקר אני חושבת ,ורוב מה שיש לי להגיד אני אומרת פה ,בפייסבוק שלי או
בדברים האלה אני לא אומרת מה שאני אומרת כאן .אבל היום כשהוא אמר שהוא
צריך ,הוא קורא לזרז את הבנייה של ישוב מגורשי עמונה ,הרגשתי בעצם שזה
האבא ,אחרי שהוא היכה את הילד ,נתן לנו סוכריה שנשכח את המכה .ככה אני
הרגשתי .זה לא היה הרגע לדעתי לעשות את זה .זו הרגשתי ,ככה אני אמרתי ,זו
הרגשתי .אין לי ספק שזאת לא היתה הכוונה ,אבל ככה אני הרגשתי לאור מה
שקורה בימינו.
ועוד משהו – דיברנו על  65שנה להר הבית ,אנחנו כרגע ,אם ראיתם את העצומה
הזאת ,מניפים את דגל ישראל על הר הבית 65 .שנה אין צדק .אנחנו יהודים לא
יכולים לעלות מתי שאנחנו רוצים ,אסור לנו להתפלל ,אסור לנו לפתוח את הפה .לא
רק הוואקף מסתכל גם אני מזיזה את השפתיים ,אלא השוטרים שלנו מסתכלים
אם אני מזיזה את השפתיים ,ואם כן הם מעיפים אותי משם .אז הגיע הזמן שנממש
את זכותנו על ארצנו ,את הריבונות שלנו על הר הבית ועל כל חלקי ארץ ישראל .ואני
מבקשת מכם להצטרף לאלפי אנשים ברחבי העולם ולחתום על העצומה שנמצאת
באתר של הליכוד העולמי .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה ,נילי .הדוברת הבאה ,אתי אנגלסמן ,בבקשה.
גב' אתי אנגלסמן:
ערב טוב .הבאתי איתי קערה וביצה ,ואני רוצה להביא פה רעיון ששמעתי מהמורה
שלי לביוכימיה ,פרופ' אלישע הס ,שהיה גם יו"ר הפרופסורים לחוסן מדיני .כולנו
מחפשים שלום ,כולנו מחפשים שלווה ,כולנו רוצים להיות אזור הנוחות ,כולנו
רוצים להיות כמו ביצה בתוך הקערה .קצת הקטין את הקערה ,הביצה עולה
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למעלה ,תמיד בסופו של דבר היא יורדת למטה ומאד נוח לה .כולנו היינו רוצים
להיות במצב כזה .אבל מה לעשות? המציאות שלנו בארץ ישראל היא הפוכה.
הקערה הפוכה על פיה .אנחנו נמצאים במצב הזה והביצה נמצאת למעלה ,הביצה
הזאת נמצאת בראש הקערה והביצה הזאת נתונה כל הזמן בלחצים ,באיומים,
בדחיפות ,והיא יכולה ליפול ולהתנפץ .אנחנו משולים לביצה הזאת ,בארץ ישראל
הקטנה שלנו ,ואנחנו נתונים כל הזמן לכוחות ואיומים ,וכדי שאנחנו לא ניפול אנחנו
צריכים ליצור כוחות שישאירו אותנו במקום .והכוחות הם לממש את הריבונות
שלנו פה ביהודה ושומרון ובכל ארץ ישראל .אנחנו צריכים להגביר את הבנייה ,את
התשתיות ,את הכבישים ,את החינוך ,את כוח ההרתעה שלנו ,ואנחנו בעצם דורשים
ריבונות עכשיו .כאן ,ביהודה ושומרון 65 ,שנה כבר ,זה לא דבר שניתן כבר לשנות.
אנחנו לאט לאט ,גם בדרך לפה ,לאריאל בירת השומרון ,ראינו את ההתפתחות ,את
הבנייה ,כל הגוש בדרך של ברוכין ,עלי זהב ,לשם ,פדואל ,כל האזור הזה מתפתח,
אין מה לעשות .אני מגיעה מגבעת שמואל ,אבל אני רוצה להגיד לכם שהרבה בנים
של אנשים שגרים בגבעת שמואל קנו דירות באזור לשם ,ברוכין .אין מה לעשות ,זה
הולך ומתפתח .אנחנו רק צריכים לעזור כדי שזה יהיה חלק בלתי נפרד מארץ
ישראל ,גם בתשתיות וגם בחקיקה .אני קוראת ליישם את דו"ח אדמונד לוי
ולהכריז על יהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד מארץ ישראל ,ולעבוד קשה ,בצורה
סיזיפית ,ולאחד את כל השטחים המשוחררים שיהיו חלק מארץ ישראל ,ריבונות
עכשיו .סיימתי.
השר זאב אלקין:
תודה רבה .הדוברת הבאה ,החברה שלנו מהדרום הרחוק ,מאילת .אילנה ,אני מציע
שנקל עלייך כדי שלא תצטרכי לעלות ,אני פשוט אוריד לך מיקרופון לכאן.
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גב' אילנה ברהמי:
ערב טוב לכולם ,לשר אלקין ,לאורן היקר ומר גליק ,רפואה שלמה לאישה.
ולמארחים ,אביבה וראש עיריית אריאל .אני לא הייתי באריאל מאז שהיה רון נחמן
פה ,הייתי הרבה פעמים ,הגעתי לאריאל בזמנו .זו בושה לצערי.
אני רוצה לדבר .יש לנו ראש ממשלה דגול ,שהוא עובד קשה ,כמו שאמרה איילה,
ימים כלילות ,אבל דבר אחד אני לא מבינה ,למה יש בביטוח לאומי את השערים עם
חשמל ,בבנקים ,בשדה תעופה ,בכל מקום איפה שטוב להם לכיס ולחיים .ובהר
הבית לא ,כי בהר הבית הם באים בשביל לרצוח ,הם באים בשביל לדקור חיילים,
בשביל לפגוע בנו .לא נותנים לנו את החיים ,גם בדרום .אני מדברת מכאב ,כי הבנים
שלי גרים ליד רהט ,אני חוזרת על זה כבר בפעם העשירית באותה ישיבה ,שהם
באים לשם ועושים מה שהם רוצים .הר הבית ,אני לא מבינה למה הורידו את שערי
החשמל .יש לי נכדה ,לוחמת מג"ב .יש לי בן בלוט"ר .והם נמצאים כרגע בהר הבית.
אני מאד מעריכה ואני מבינה שהוא יותר חכם ויותר דגול והוא מבין מה שהוא
עושה ,אבל אני לא מסכימה עם זה ,לא מסכימה .היום הנכדה שלי ,כבר שלושה
שבועות לא רואים אותה ,היא נמצאת שם .החברה שלה שנרצחה לפני חודשיים,
יחד איתה ,החליפה אותה במשמרת .זה דברים שצורבים לי .ואני מציעה לכולם
לחתום ,כמו שאמר שבח ,ולחזק את ההתיישבות .בהצלחה.

השר זאב אלקין:
תודה רבה לאילנה ,שבאמת ,אני חושב שלא היתה ישיבת לשכה שאילנה לא הגיעה
מאילת הרחוקה ,לא משנה איפה התקיימה הישיבה ,ובאמת אני מצדיע לך על
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ההתמדה הזאת .זה באמת מה שעושה את הפורום הזה לכל כך פעיל ,זה אתם,
החברים שיושבים כאן .בבקשה ,חה"כ אורן חזן ,הזכרתי אותך לפני שבאת ,אמרתי
שהעיר אריאל בקשר שלה עם הליכוד התברכה בזה שיש לה נציגות מסורתית
בכנסת .נמצא כאן גם חה"כ לשעבר יחיאל חזן ,שגם הוא ביקש לדבר ,גם נבקש
ממנו לדבר .בבקשה ,חה"כ אורן חזן ,חברנו מסיעת הליכוד .בבקשה.

חה"כ אורן חזן:
ברוכים הבאים אלינו הביתה ,זה מרגש .יכולתי לדבר עכשיו על המגנומטרים .אגב
מגנומטרים ,אתם יודעים ,הסירו אותם והם עדיין אומרים – אנחנו לא עולים
להתפלל .זאת אומרת ,שמי שהיה כבר צריך הוכחה לכך שאין קשר לסיפור של
המגנומטרים ,קיבל את זה היום בהחלטה שלהם שגם המגנומטרים ,אגב ,גם
מצלמות הורידו ,דיברו על מצלמות חכמות ,בכלל היום הודיעו שמורידים גם את
המצלמות .אני לא יודע מה הולך שם ,לא נכנס לזה.
אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי .הישיבה הזאת מדברת על  65שנות התיישבות.
אנחנו עוברים תקופה מורכבת ,ולא בפעם הראשונה .אנחנו כציבור פעם אחר פעם
מרגישים את זה ,מפיגוע לפיגוע לצערי .אבל המדינה כמדינה חווה איזה שהוא רצף
נוראי שהמקור העיקרי שלו הוא שנאה ,העובדה שהם לא רוצים אותנו כאן ,לנו זה
כבר ברור .מה שמתלווה לזה זו איזו שהיא תקווה רעיונית הזויה שאנחנו נותנים
להם שתהיה להם פה מדינה .זה גם המקום להודות לשבח שטרן על ההצעה הזאת,
היא חשובה מאין כמוה ,כי לא ברור גם היום בחוץ מה דרכה של תנועת הליכוד .יש
צד אחד שמדבר על שתי מדינות לשני עמים ,ויש צד אחד שנדבק לאידיאולוגיה של
התנועה מתחילת דרכה – ארץ ישראל לעם ישראל .נקודה.
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לצד הדבר הזה ,לצד השנאה ,אחת הבעיות הכי קשות זו העובדה שאין מספיק
הרתעה .הרי לא תיתכן מציאות שבה יוצאים מפגעים לפגוע ,ההורים שלהם
קוראים לשאר הילדים לצאת גם לפגע והם נשארים לחיות פה .הצעת חוק שלי
לגירוש משפחות מחבלים מאוקטובר  2516תקועה בוועדת שרים .מדברים על עונש
מוות למחבלים – תקוע .הכול זה סיסמאות רגילות שמגיעות רגע אחרי כשהציבור
כולו סוער.
אבל יש משהו אחד הרבה יותר חשוב מכל זה ,והוא מתקשר בדיוק לנושא שאנחנו
מדברים עליו – התיישבות ,רבותי .אם ממשלת ישראל היתה מקבלת החלטה
אמיצה יש לומר ,מדהים ואפילו אולי אבסורדי לומר אמיצה ,כי בסוף אנחנו אלה
שהכרזנו שארץ ישראל תוקם בה מדינת ישראל ,ביתו ומבטחו של העם היהודי .אבל
אם ממשלת ישראל בימים אלה תקבל החלטה אמיצה שעל כל פיגוע ,ולא עלינו ,גם
אם לא נשפך דם ,אבל על כל פיגוע אנחנו מקימים ישוב ,תאמינו לי ,הפיגועים יירדו.
תאמינו לי .אני גר פה באריאל ,אני נוסע לירושלים דרך ציר  ,55אני מדבר הרבה על
זה עם אבא שלי ,בזמן שאנחנו צועקים בכנסת ומדברים בסיסמאות ולא קובעים
עובדות בשטח ,הם בונים לעצמם מדינה .בלי היתרים ,בלי אישורים ,בחסות
ממשלת ישראל ,בדחיפת ממשלת ישראל .אגב ,צריך לומר ולהגיד את זה בגאון ,יש
שרים בממשלה ,כדוגמת השר המצטיין אלקין ,ומגיע לו כפיים ,ששומרים על
העקרונות שלנו ,שלא פוחדים .לא הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים בפוליטיקה
שמקבלים החלטה באמת בגלל אידיאולוגיה ולא בגלל כיסאולוגיה .זאב הוא
אידיאולוג אמיתי ומגיע לו על זה ויגיע לו על זה ,ובאמת תודה עצומה ,לא רק
מתנועת הליכוד.
אני נוסע לא מזמן ,אני יורד מכיוון אריאל ,אני רואה עוד פעם חופרים .אני מנסה
להבין .עכשיו כבר בונים פה גם אוניברסיטה ירדנית .אז בסדר ,אוניברסיטה זה
טוב ,אוניברסיטה זה בסדר ,רק למה על חשבוננו? צעקו פה מקודם ,או אמרו פה
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מקודם ,סליחה ,שמדובר ,יש ויכוח על המספר .זה כמו הימורים –  2מיליון
פלשתינאים ,5 ,6 ,מיליון וחצי ,אנחנו לא נהמר על הכמות .מה שכן בטוח ,ומי שגר
ביהודה ושומרון יודע ,זה הכול פיקציה .עשרות אלפי דירות רפאים ,עשרות אלפי
כפרים ריקים .הם כבר לא פה .הם מחכים לחזור כדי לקחת את מה ששלנו.
אני מסכם ואומר דבר אחד – אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו ,אנחנו
תומכים בראש הממשלה נתניהו .לעיתים אנשים אומרים לי – תראה ,אתה קצת
מבקר את הדרך .אני זוכר מה קרה לי כשיצאתי נגד שר הביטחון לשעבר ,כזה
שסרח בתפקידו והודח גם .בהתחלה תקפו אותי ,עד שהבינו שהייתי ילד שצועק
'המלך הוא עירום' .למה? כי גם אנחנו ,בעיקר אנחנו חברי הכנסת של תנועת
הליכוד ,שאתם שלחתם אותנו ,התפקיד שלנו ,כאשר המנהיגות טיפה סוטה
מהדרך ,לצעוק ,להחזיר אותה חזרה למסלול .אז מהמקום הזה אנחנו קודם כל
נחזק את ראש הממשלה נתניהו ,הוא עובר תקופה אישית לא קלה ,אנחנו מאמינים
בו .ואם הוא אומר לא היה כלום ,אני מאמין לו שלא היה כלום .אבל לצד הדבר
הזה אני אומר לך ,אדוני ראש הממשלה נתניהו ,אתה לא צריך לחכות לתת הוראה
לדחוף את הישוב עמונה רק כשאתה מגלה שהטרקטורים עזבו כי לא היה כסף
לשלם להם .אתה לא צריך להתרגש מכל איזה מישהו ,איזה פוליטיקאי בשקל
שתוקף אותך בטלביזיה .אתה צריך לקבל החלטה אמיצה ולהגיד – אני ראש
ממשלת ישראל ,מאמין שארץ ישראל היא לעם ישראל .לא תקום פה מדינה
פלשתינית ואנחנו מתחילים לבנות מחר בבוקר .זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
תודה.

השר זאב אלקין:
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תודה רבה לאורן .תודה רבה ליהודה .בבקשה ,חברנו שוקי אוחנה .והדוברת הבאה
קטי כהן.

מר שוקי אוחנה:
שלום לכולם .מי שלא מכיר אותי ,לי קוראים שוקי ,אני יו"ר סניף הליכוד בצפת,
חבר מועצת העיר .חה"כ חזן ,יו"ר הלשכה ,קודם כל באמת לחזק את הפעילות
החיה של הלשכה ואת העבודה היום יומית .יישר כוח .בכל מקום ,וגם לא שכחת
אותנו בצפון ,וזה חשוב.
אני דווקא אפתח בראש הממשלה .אני מפה קודם כל מחזק את ראש הממשלה.
קודם כל מחזק על כל העבודה .יש חילוקי דעות ותמיד יהיו חילוקי דעות .אני
מחזק ,חברים ,מה שעובר היום ראש הממשלה ,כולנו חייבים לתת לו גיבוי .חייבים.
אנחנו רואים מה התקשורת עושה ,אנחנו רואים ,ורק לפני כשלושה שבועות הוא
ביקר בביתי ,ראינו את פניו ,זה הספיק .אנחנו חייבים לחזק אותו ,אין לנו תחליף
לביבי נתניהו .אבל חברים ,מכאן אני חושב שגם צריך לגעת בנושאים אחרים .צריך
לגעת בבית אל ,שאנחנו חייבים להתייחס לכך ,ועד היום בית אל ,אנחנו לא רואים
שום התקדמות .צריך לגעת בהתיישבות ,ולנו ולשבח ולצחי ולכולם ,יש לנו ערבות
הדדית בין הגליל לבין שטחי יו"ש .אנחנו צעד צעד יחד לשני המקומות .זה שאנחנו
גרים בצפון ובגליל ואיו"ש ,הם מקבלים את התמיכה שלי וההיפך ,וזה בזכות ולא
בחסד .אני חושב שהדברים האלה בסופו של דבר ,ההצעה כפי ששבח העלה אותה,
זו הצעה שאני אישית תומך בה ,ואני ממליץ ומבקש למי שיש לי השפעה ,אני אמנם
פה הנציג הצפוני ביותר ,לא הדרומי ,אני מחזק את ההצעה הזאת ,אני חושב
שההצעה הזאת עונה על הנושאים הרלוונטיים והחשובים לנו נכון להיום .מה שהיה
פעם זה פעם .אנחנו תמיד ,גם בצבא ,יש הערכת מצב .הערכת מצב להיום ,לשכת
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הליכוד צריכה לאשר את ההצעה של שבח .וזה חשוב ביותר ונותן לנו ,אני חושב,
לליכוד ,את הדברים האלה כפי שאנחנו מכירים.
אני חושב כבן למשפחה שב ,48-שאני נקרא על שם דודי שנהרג בשחרור צפת על ידי
אותם ערבים שחיו איתו ביום יום ,אנחנו יודעים מה זה לחיות עם אותם אנשים.
אנחנו חייבים שכוחנו יהיו בעוצמתנו ובאחדותנו וכולנו יחד ,אני בטוח ,בליכוד ,כי
אין לנו בית אחר .ואנחנו רואים פה בקבוצות ,מי שחושב ככה שיילך לבית היהודי.
לא ,לא ,לא ,אנחנו בליכוד ותמיד היינו בליכוד ,ומי שלא טוב לו – שיילך.
אני מפה רוצה לחזק את מערכת הביטחון ואת החיילים שלנו ,ואני בטוח ,כאיש
צבא לשעבר אני יודע מה הם עושים ועד כמה זה קשה ועד כמה זה חשוב ,ומפה
לתת להם את החיבוק החם .לכולנו יש משפחה ,ילדים במערכת הביטחון ואני בטוח
שהם עושים את זה יום יום.
ולסיום ,כמובן גם את החבר'ה שלנו במערת המכפלה ובחברון ,יישר כוח ולהמשיך
להתיישב בכל מקום במדינת ישראל .תודה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לשוקי .כפי שאמרתי ,הדוברת הבאה קטי כהן .בינתיים כשהיא עולה,
אני ברשותכם אקדם שתי משבצות קדימה את חברנו מתי יצחק שצריך מפה לצאת
לחברון ,הוא ייצא בשליחות כולנו ,אז מיד אחרי קטי נבקש ממנו לדבר .מתי ,קטי
מוכנה לוותר לך שתדבר אפילו לפניה ,אז בבקשה .תודה רבה קטי .בבקשה מתי.

מר מתי יצחק:
תודה רבה לך גברת .אני באמת מתרגש ונרגש מהמאורע של היום בלי קשר לכניסה
לבתים בחברון .אבל אמרתי ,אני עולה באופן אישי פרטי לומר לכם שרחלי ואילן
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בדני ואני עשינו כל מאמץ בנושא הכניסה לבית המכפלה .ואני מזמין את כולכם,
כולל כל הפאנל פה ,אורן וכל מי שלא נמצא פה ,איפה גליק? שתבואו ותתנו תמיכה
מאסיבית .חבר'ה ,אתם לא מבינים את המשמעות של הדברים .יעלון הוציא אותנו
כשקנינו את זה במחיר מלא ,בכסף מלא .הוא אפילו לא בדק את המסמכים.
ואמרתי לאילן שהוא משקר אותנו והוא שיקר אותנו .אבל אני לא רוצה לדבר על
מה שהיה ,מה שהיה מת ,והוא העליב אותנו באילת ב'ליכודיאדה' ואמר שאנחנו
פורעי חוק .אני לא מכיר את עצמי שאני פורע חוק ואין לי ר"פ אף פעם ,לא לי ולא
לרחלי ולא לאילן בטוח .אז אני רוצה להודות לכם על התמיכה המאסיבית ,כל אלה
שדיברו ,כולל שוקי וכולל כל החברים שלפני ,ואני מבקש ומצפה מכם באמת תבואו
ותצטרפו .אני עכשיו מכאן נוסע לחברון .מי שרוצה לבוא להצטרף ,רחלי ,אילן
וחברים ,בכבוד .זו גאווה לנו ואנחנו פה מיישמים את האידיאולוגיה של הליכוד.
שימו לב ,אנחנו מיישמים הלכה למעשה את האידיאולוגיה של הליכוד .תודה רבה
לכם.
השר זאב אלקין:
תודה רבה ויישר כוח גדול לחברנו .בבקשה ,קטי ,זכות הדיבור שלך.
גב' קטי כהן:
ערב טוב .אני אקצר .קודם כל ,מפני שאת רוב הדברים שרציתי לומר אמרו כאן כבר
קודמי .אני מצטרפת לדברים שאמרה נילי ,חה"כ אורן חזן ,אתי אנגלסמן ,אילנה.
חשוב שנחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון .לא הגיוני שחלק מאזרחי ישראל
יסבלו מאי החלת החוק ומממשל צבאי ,גם אם קוראים לו מינהל אזרחי ,למעשה
הם חסרי זכויות .דבר נוסף קטן ,היתה לי הזכות להיות כאן בין הראשונים שהגיעו
לאריאל ללמד ,כשחיפשו מורים שיגיעו לפה ,כשיגאל כהן אורגד הקים את מכללת
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אריאל ,שהיום שמענו שהיא כבר אוניברסיטה והולכים לפתוח מחלקה גם ללימודי
רפואה .אולי זאת ההזדמנות גם להזכיר ,אם מישהו עוד זוכר ,את פרופ' צבי אופיר
ז"ל מבר אילן ,שהיה בין הראשונים גם שהגיע לכאן ללמד .אני פשוט מודה שוב
לכולם וקצת חסרות לי פנים צעירות ,שלטעמי אין לנו מספיק ,לא במרכז הליכוד
ולא בלשכה .הלוואי ויבואו הרבה .אגב ,לפני שנים אחדות ,לקראת בחירות ,היתה
אמירה שהליכוד כבר לא צריך היום מצע ,מצע זה דבר מיושן .אין צורך
באידיאולוגיה ,כי אנחנו כבר תנועה קיימת ,ותיקה ורצה מעצמה .אני חושבת
שהשנים האחרונות ,אולי דווקא התקופה האחרונה במיוחד ,המחישו לנו שללא
אידיאולוגיה ,ללא ערכים ,ללא מצע שכולנו שותפים לו ,אין מקום לתנועה .אנחנו
לא אוסף של אנשים עם דעות שונות .הליכוד צריך דרך .רק על ידי דרך משותפת
ומצע ואידיאולוגיה אנשים יצטרפו לליכוד .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לקטי .בבקשה ,צבי גלנט .ואחריו להתכונן דוד שייאן .זה לאלה שאמרו
שאין צעירים.
מר צבי גלנט:
בתחילת הערב ,כשביקשתי ממוטי את זכות הדיבור ,היתה לי ככה התלבטות,
באיזה משלל הנושאים שעומדים על הפרק אני הולך לדבר .לשמחתי כבר כמעט את
כל הנושאים כיסו ,אז אני כמובן לא אלאה אתכם ולא אחזור שוב על כל מה שאמרו
קודמי ,עשו את זה יותר טוב ממני.
אני רק רוצה לחדד שוב איזו שהיא נקודה אחת שקשורה לאירוע הנוכחי שככה
מאד מכעיס אותנו ,וזה נושא המגנומטרים ,ואני לא הולך לדבר עליו ,כי כמו רוב
היושבים פה ,אולי למעט זאב שככה יודע בדיוק מה היה בחדרי חדרים ,רובנו לא
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באמת יודעים מה היה שם ולא יודעים מה היו השיקולים שהובילו להחלטה הזאת.
אבל מאחר ובתוך עמי אני חי ,אני מסתובב גם בכל מיני חוגים שרובם לא אנשי ימין
ולא תומכי ליכוד ,אני מקבל די הרבה אש ,והזכירה את זה קודם בצורה מאד יפה
נילי .אני חושב שהאירוע הזה של המגנומטרים ,מעבר לזה שהוא אירוע ספציפי,
הוא גם מייצג איזה שהוא סימפטום שאנחנו רואים כל מיני החלטות ,ש-או שאנחנו
לא מבינים אותן ,או שאנחנו רואים שהם גם לא באמת עקביות .אם הזכירו קודם
את הנושא של בית אל ,קיבלו החלטה על בית אל ,וכבר אנחנו יודעים מה נהיה עם
ההחלטה הזאת .אחר כך כל הנושא של עמונה ,שהולכים צעד קדימה ושני צעדים
אחורה .והסיפור הנוכחי של המגנומטרים ,הוא מתפרש ,אני לא רוצה להישמע מאד
בוטה ,אבל זה נראה כמו איזה שהוא ביזיון וחוסר עקביות ,וזה משדר אפילו
רפיסות הייתי אומר ,כי מקבלים החלטה ואחרי יומיים ,באיזה שהוא עיתוי שנראה
מאד בעייתי ,מפרים את ההחלטה הזאת .זה נראה מאד רע .אמר פעם מי שאמר
שמה שנראה כמו רפיסות ונשמע כמו רפיסות ומדבר כמו רפיסות – Than what is
 ?itאז אני חושב שאת העניין הזה צריך לבוא ולתקן ,לא רק בהקשר הזה אלא בעוד
כל מיני הקשרים .ומפה אני שוב רוצה באמת לחזק את השר אלקין שבאמת הפגין
עמידה על העקרונות שלנו ובאמת כל הכבוד לו על כל מה שהוא עושה .תודה רבה.

השר זאב אלקין:
תודה רבה לצבי .דוד שייאן ,בבקשה .בינתיים כשדוד עולה ,אני מזכיר לכם שני
דברים :אחד – ביקשה ועדת הקלפי להזכיר שהקלפי עומד בצד שמאל .מי שיכול
ומרגיש שהוא בשל להצביע ולא לחכות לתור ארוך בגמר הישיבה ,הם ישמחו אם
הוא יצביע במהלך הישיבה .ודבר שני – מי שרוצה לדבר ולא נרשם ,זו פחות או יותר
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הזדמנות אחרונה לעשות את זה ,להירשם אצל מוטי ,כי אני סוגר את ההרשמה.
בבקשה.
מר דוד שייאן:
ערב טוב חברים .אני רוצה לדבר על נקודה  2בהחלטה שעליה אנחנו מצביעים היום.
אני מניח שאתם לא זוכרים מה זה נקודה  .2נקודה  2זה על ההסתה .להפעיל
מנופים על הרשות הפלשתינית שתפסיק ותעצור את ההסתה נגד מדינת ישראל.
ואני חייב להגיד לכם משהו .כל הדברים שנאמרו עד עכשיו נכונים וטובים ,אבל
ההסתה הזאת היא דבר שהוא מקומם בצורה כזאת שהיא בלתי נסבלת .אני לפני
שבוע ,אני זוכר ,ישבתי וראיתי טלביזיה ,ראיתי את אנשי הוואקף מדברים בכזו
חוצפה ,עזות מצח כזו ,לבוא ולדבר ולהגיד אל מול מצלמות – ישראל מנסה להרוס
את המסגדים של הר הבית ,לקרוא לאנשים לצאת החוצה לרחובות .ואמרתם חברי
הכנסת הערבים ,לראות את זועבי עומדת מול שוטרים ומצלמת אותם .איך אפשר
לשתוק מול הדבר הזה? ההסתה הזאת ,ואף אחד שלא יגיד לי שלא ,ההסתה הזו
היא שהביאה את אותו מנוול להיכנס לבית של משפחת סלומון ולרצוח  3אנשים.
וההסתה הזו קיימת לא בגלל מגנומטרים ,היא קיימת כבר הרבה מאד זמן ,שנים,
והיא נמצאת בבתי הספר ובמסגדים של הרשות הפלשתינית .וחבר'ה ,אתם יודעים
מי משלם את החשבון? רק אנחנו .גם את החשבון הכלכלי וגם את החשבון בחיי
אדם .והדבר הזה ,אי אפשר לשתוק עליו .ואחרי כל זה ,אחרי כל השבוע הזה ,אני
חייב להגיד לכם שהבוקר קמתי והרגשתי עלבון .לראות שמדינת ישראל ,ממשלת
ישראל נכנעה להסתה הזו ונכנעה לטרור הזה .ואי אפשר לצייר את זה אחרת .נכון
או לא נכון ,אי אפשר לצייר את זה אחרת .וזה היה קשה מאד מאד מאד מאד לספוג
את זה .יכול להיות שזה היה צעד נכון ויכול להיות שהיה לזה מחירים ,אבל חבר'ה,
בסופו של דבר ,במבחן התוצאה ,קשה מאד לקבל את זה .אני אומר ,אני לא מקנא,
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לא בזאב ,שאגב חייבים להגיד שהוא היה היחיד משרי הליכוד שהצביע נגד וכל
הכבוד לו על זה ,אני לא מקנא בהם .זו החלטה קשה מאד .אבל בסוף אנחנו ,כאלה
שנמצאים בשטח ,ואיך שנילי אמרה ,אנחנו אלה שצריכים לתת תשובות לאנשים,
קשה לנו מאד לתת תשובות .ואתם יודעים מה ,גם אם התקבלה ההחלטה הזאת,
יש לנו עדיין מה לעשות .וההסתה הזו ,אני אומר לכם ,חברים ,זה הדבר הראשון
שאנחנו צריכים לשים עליו דגש .כי אתם יודעים ,ההתיישבות חשובה לי וכל בית
שנבנה זה הישג וזה חשוב ,אבל בסוף ההסתה הזו עולה לנו בחיי אדם .ובצורה
מזעזעת ,כמו שהיה בנווה צוף השבוע ,בצורה מזעזעת .ואי אפשר לשתוק לזה .אי
אפשר .אני אומר לכם ,באמת ,זה בלתי נסבל .אני רואה את הדבר הזה בטלביזיה
ואני רואה את זה בכלי התקשורת הערבים ואתה פשוט תולש שערות – איך אנחנו
נותנים לזה יד? איך אנחנו עדיין נותנים לאבו מאזן לנהל את הרשות הפלשתינית?
איך? וזה רק אנחנו ,חברים ,זה רק אנחנו שנותנים לו לשלוט .אין לזה תשובה .אין
לזה .אל תגידו לי – יכול להגיע מישהו אחר גרוע ממנו .אם יגיע גרוע ממנו ,אז אנחנו
נדאג שגם הוא לא יהיה .אי אפשר להשלים עם המציאות הזאת 5 .ילדים נשארו בלי
אבא .ואני רוצה רק לשאול אתכם ,ובזה אני מסיים ,שאלה שכל אחד צריך לחשוב
עליה טוב טוב אחרי היום – האם אנחנו עושים באמת הכול כדי להגן על אזרחי
ישראל? והאם הר הבית בידינו? תודה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לדוד .הדובר הבא ,ממשיכים את הרצף של הצעירים ,אריאל מורלי
בבקשה .אחריו עידו אלמגור ,להתכונן.
מר אריאל מורלי:
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אדוני יו"ר הלשכה ,השר זאב אלקין ידידי .ראשית אני רוצה לפתוח באמירת כל
הכבוד לך על הצבעתך אמש .אני חושב שהוכחת באמת אומץ ועל זה באמת כל
הכבוד לך .בהזדמנות זו גם אני אגיד כל הכבוד לצוות הנהדר שלך ,שהרים פה
אירוע מופתי .אני אגיד בקצרה ,אנחנו צריכים וחייבים לחזק את ראש הממשלה.
הוא עומד תחת לחצים איומים .אנחנו חייבים לחזק אותו ,אבל מימין .אנחנו
נמצאים כרגע בכנס אידיאולוגי על ההתיישבות ,ומסכמים במילה אחת – השולט
בהר שולט בארץ .אם אנחנו לא נשלוט בהר הבית ,בשבועיים האחרונים ראינו טוב
מאד איך כל מה שקורה בהר הבית משליך על כל המזרח התיכון .הר הבית זה חזות
הכול .לא יכול להיות שאנחנו נמצאים במצב שמחבלים ערבים מנצלים את העובדה
שהם יכולים להיכנס ללא שום בידוק להר הבית ,המקום הכי נפיץ במזרח התיכון,
הכי נפיץ בעולם ,או כל מיני תיאורים שידביקו למקום הזה שהוא המקום הכי קדוש
לעם היהודי ,ורק לעם היהודי הוא הכי קדוש ,כי לשאר העמים הוא פחות קדוש.
ולעומת זאת ,יהודים נבדקים ברמה של אם יש להם ,לי החרימו ספרון תהילים קטן
שהיה לי בכיס .לא יכול להיות שיהודי יעבור שם ויעבור בידוק משפיל ברמה של
אפילו יפתחו את בקבוק המים שלו ויריחו אותו ,שחס וחלילה זה לא יהיה
אלכוהול ,חס וחלילה שהוא לא ממלמל משהו מיותר במהלך הסיור המוקפד שלו
בהר ,תחת עינם הפקוחה של אנשים שאינם בכלל אזרחי מדינת ישראל .אני חושב
שזו בושה וחרפה ,ולא יכול להיות שכל זאת גם ייעשה ,אחרי הבידוק אתה עובר
לאיזה גשר עץ רעוע ,מביש ,שתופס מחצית מרחבת הנשים בכותל .אני חושב שזה
סמל הריבונות שלנו בהר .וכפי שאמרתי ,השולט בהר שולט בארץ ,וזו אשמתנו
הישירה ,של ממשלת הליכוד ,של ממשלת הימין ,של המחנה הלאומי ,שאנחנו
נמצאים במצב כזה שיהודי עולה להר הבית ,במידה ומאשרים לו בכלל לעלות ,הוא
עולה מושפל ,אחרי בידוק קפדני .ולעומת זאת ,הערבים חוגגים .אני חושב שאנחנו
מכאן צריכים לשלוח את הדרישה הזו ,שאם מורידים את המגנומטרים ,ושיקוליו
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של ראש הממשלה איתו ,קטונתי מלשפוט את ראש הממשלה ,אני לא מכיר בוודאי
כמוכם ,אנחנו לא מכירים אלפית מהבעיות המודיעיניות והביטחוניות שהוא יודע,
אבל לא יכול להיות שביום שמסירים מגנומטרים וכל אביזרי בידוק למוסלמים,
היהודים ימשיכו לעבור בידוק משפיל ויעשו את זה על גשר עץ רעוע ,שאמור להיות
זמני ,וכל זאת בגלל דרישה של אנשים שאין להם שום קשר למדינת ישראל ,הם לא
גרים במדינת ישראל והם לא אזרחי מדינת ישראל .תודה רבה לכם .אני כאמור
הייתי אריאל מורלי מירושלים .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לאריאל .בבקשה ,הדובר הבא כאמור עידו אלמגור ,ואחריו בת שבע
חרמוני.
מר עידו אלמגור:
כבוד יו"ר הלשכה ,השר המכובד והנכבד ,בעיני אין כמוהו .באמת שאין כמוהו למען
ארץ ישראל וצריך לחזק אותו תמיד ,כי זו הדרך שאנחנו כולנו רוצים .הסתכלתי
באינטרנט של הליכוד ,לא מצאתי את הסיכום של שבח שטרן ,ואז צלצלתי אליו כדי
להיות מוכן לישיבה הזאת ,כדי לדעת מה בדיוק הוא אמר.
אנחנו צריכים לעשות את הדבר הכי פשוט בנושא הזה של מדינה או לא מדינה .אני
בצבא למדתי שני דברים ,אני איש צבא קבע לשעבר והייתי מפקד יחידה וכו',
כשהייתי צריך לומר משהו למפקדים שלי ,הייתי צריך קודם להתווכח עם עצמי
בבית ,לשאול את עצמי – האם מה שהוא אומר נכון ,או מה שאני הולך להגיד זה
נכון? ורק אחרי ששכנעתי את עצמי שזו הדרך הנכונה ,אז הייתי אומר את מה שיש.
לכן אני אומר דבר פשוט כאן ,לגבי הנושא הזה האם תקום מדינה פלשתינית או לא
תקום ,תנו לראש הממשלה ,שהוא מנהל את זה היום בצורה הכי חכמה שיש,
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בצורה הטובה ביותר ,תנו לו בדרך שלו ,ותראו ,אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים
בדיוק .כי כאן הוא מראה שהוא כן רוצה לשבת עם אבו מאזן ,לשבת עם נשיא
ארצות הברית ,כדי לבוא ולהקים ולראות איך אפשר לסדר את זה .תנו לו בדרך שלו
ואנחנו איתו ,תמיד נעריך אותו והוא עושה את העבודה שלו ,אני חושב שאין שני
בארץ שיכול לעמוד במקומו.
לגבי הנושא השני ,לגבי ההתיישבות – אני חושב שההתיישבות צריכה להיקבע
מראש ולקבוע איפה בונים .וכשבונים ,אחרי בדיקה שבדקו שהכול אמנם כאן זה
המקום .וכשבאים ואחר כך הורסים ומפנים ,אסור לפנות לפני שהכנת מקום חליפי,
שנראה את מה שראינו כאן בגוש קטיף .עד היום יש אנשים שאין להם בית .היום
עמונה ,עמונה פתאום הפסיקו את הבנייה ,אבל כבר התחילו את הבנייה .בינתיים
הוציאו אותם מהבית בטרם עשו את הבנייה .איפה השכל? איפה ההגינות? לא
בסדר.
ברשותך ,אני רוצה לומר כמה דברים אחרים גם ,שלא שייכים לנושא הזה ולחלק
מהם אתה גם שייך.
אני אומר דבר פשוט ,יש לנו שני אנשים ,יותר נכון יש  15-12חברי כנסת שלצערי
הרב הם חברי כנסת ,הם לא צריכים להיות חברי כנסת .הם היו שותפים לכל מה
שהיה בשבוע האחרון בירושלים .אחמד טיבי קם וצועק ואומר – הר הבית לא יינתן
למדינה ,הר הבית הוא מוסלמי כולו .איך מחזיקים אדם כזה כחבר כנסת? גב' זועבי
אותו דבר .אני חושב שצריך לחוקק חוק ,שאנשים שמדברים סרה על מדינת ישראל,
אין מקומם בכנסת .צריך לחוקק חוק כזה .אני מבקש ממך ,צריך לבוא ולדון בעסק
הזה בכנסת .אדם שיבוא וידבר כחבר כנסת נגד ישראל ,אין מקומו בכנסת .ולא רק
שאין מקומו ,שיעזוב את המדינה ויילך למדינה אחרת .אני הייתי רוצה לראות אם
הוא חבר בממשלה של איזה מדינה ערבית והיה מדבר נגדה ,הוא למחרת היה נתלה.
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אני רוצה להזכיר שני דברים שקראתי אחרי שחיפשתי באינטרנט של הליכוד,
מצאתי שני דברים שצרמו לי מאד .בעיתון גלובס ,הוא מפאר ומשבח את גילה
גמליאל ,השר לשוויון .היא אומרת כמה דברים ,שואלים אותה שאלות והיא עונה.
אחת השאלות – מה את חושבת על כל דרישות הנאמנות שיצאו לאחרונה
מהממשלה כלפי הציבור הערבי – רגב כלפי האומנים ,בנט עם הצנזורה וכו' .מה
היא אומרת?  96אחוז מהילדים בישראל עוברים ברית מילה .יש חוק? מישהו חייב?
לא .זאת יהודיה? איך היא אומרת דבר כזה בכלל?
הנושא השני ,היא אומרת דבר כזה ,שואלים אותה בגלובס – אלקין ולוין המליצו
שרשות מקומית שתיעשה בה עבירת בנייה ,או שלא יהיו בה מספיק מתנדבים
למשמר אזרחי ,לא תקבל תקציב .כשאני מדבר על תקציב ,אני מזכיר לכם ,היא
רצתה  16מיליארד דולר לישובים הערבים .מה היא אומרת? ההמלצות שלהם לא
יעברו .חד וחלק .חוץ מכותרות .תראו מה זה .אני מבקש דבר פשוט ,לשים לב גם
לחברי הכנסת שלנו ,איך הם פוצים פה כדי למצוא את עצמם במקום הנכון.
דבר חשוב מאד ,אני מבקש מכם ,כשתחליטו לבחור ,תבחנו את עצמכם – מה באמת
נכון? תתווכחו עם עצמכם מה הדרך הנכונה .תודה רבה לכם.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לעידו .אני רק רוצה להעיר שהייתי ממליץ לכולם ,אם יש לו טענות כנגד
אחד מחברי הסיעה שלנו ,במיוחד כזה שלא נמצא כאן ,לטעון את זה מולו ולא סביב
הציבור ,כשחבר כנסת או שר לא כאן ולא יכול להגן על עצמו .גילה היא חברה טובה
שלי ,לא נעלבתי משום דבר ממה שהיא אמרה ,אנחנו משתפים פעולה .לפעמים יש
בינינו חילוקי דעות ,זה לגיטימי ,כל אחד נלחם על שלו איך שהוא מאמין ,בסוף
כולנו מגיעים לדין הבוחר אליכם ואתם מחליטים .אבל אני חושב שגם כשיש
חילוקי דעות בין השרים וחברי כנסת ,וגם אם חברי הפורום הזה רוצים להביע
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עמדה מול חבר כנסת ,לא לגופו של עניין אלא לגופו של איש ,נכון לעשות את זה
בשיחה מולו ,ובוודאי ובוודאי לא כשהוא לא כאן ולא יכול להציג את עמדתו .אז
אני פה נאלץ להציג את עמדתה של גילה ,למרות שבנושא הזה דעתנו היו חלוקות
ואני חושב שזה לגיטימי לחלוטין ,וחשוב מאד שנמשיך לעבוד ביחד כסיעה אחת.
אנחנו מפלגה דמוקרטית ,יש בינינו ויכוחים לפעמים במפלגה וגם בסיעה וגם
בממשלה ,ולא כולם צריכים להיות מפלגה בסגנון צפון קוריאני עם מנהיג שממנה
את עצמו ל 4-שנים וכולם עומדים לו דום .אפשר גם מפלגה דמוקרטית במדינת
ישראל.
בבקשה ,הדוברת הבאה בת שבע ,ואחריה מאיר גולדמינץ ,להתכונן .תודה.

גב' בת שבע חרמוני:
ערב טוב לכולם .לצערי נשאר רק איתנו על הבמה כבוד השר ,אבל תודה לכל
הבאים.
מי שלא מכיר אותי ,אני בת שבע חרמוני ,אני תושבת בית אריה ,קצת דרומה לפה,
ישוב של משקי חרות בית"ר ,אנחנו כ 1,055-משפחות כבר ,אבל לא מזה רציתי
להתחיל .אותי בבית גידלו – באין חזון יפרע עם .וחזון ישוב ארץ ישראל היה חלק
מאבני היסוד שגדלנו עליהם .אבי ז"ל היה מיכאל דקל ,יש פה הרבה שמכירים
אותו ,ומכירים אותו בעשייה בכל נושא יהודה ושומרון .כשבאנו ,באנו דרך כביש
חוצה שומרון ,כי אמרו לנו ביטחונית שעדיף להגיע משם ,הסתכלתי על הצד הצפוני
של לשם ,ואני זוכרת את הימים שרצתי אחרי אבא שלי שהוא טיפס על הג'בלאות
וחיפש קרקעות איפה לטעת ישובים בכל מקום ומקום .ברוך השם אנחנו היום
ביהודה ושומרון ואנחנו מדברים על  65שנה ,כבר מעל  655אלף איש ,כשדיברו על

עמוד  45מתוך 65

ישיבת לשכת הליכוד
מיום 017.270.52
ב' באב תשע"ז

תוכנית  155אלף כולם חשבו שמישהו השתגע פה .אז אנחנו כבר לא ב 155-אלף,
אנחנו הרבה יותר .אבל כדי להילחם בשכנים שלנו ,אנחנו רק אמורים לגדול .ולא
פעם היו לי ויכוחים ,עוד כשהייתי בצעירי חרות ,לא בצעירי הליכוד ,עם אנשי תל-
אביב ,שהיו מטיפים ללכת להתיישב ולהיות בארץ ישראל בכל מקום ,אבל הם בחרו
בחיי הנוחות .ודיברתי קודם גם עם יו"ר צעירי הליכוד ,ואמרתי לו – אני מציעה לך
שתתחיל גם לארגן את הצעירים להקים גרעיני התיישבות ולהצטרף לכל הישובים
שיש בהם היום מקום להתיישב .למשל ,בבית אריה הפשירו לנו סוף סוף ,אחרי
הרבה מאד שנים ,עוד  565יחידות .אנחנו מגייסים אנשים בעצמנו .אבל אני לא
רואה את הפעילות מתוך הליכוד ,מתוך הצעירים ,שהם נוער וחזון ,שהם לוקחים
על עצמם את המלאכה ומצטרפים אלינו .ולכל אחד ואחד גם מאיתנו ,מהמייסדים,
יש ילדים .אני לא מדברת על ילדים שיושבים בישובים אחרים ,אבל יש ילדים ויש
נכדים .אנא ,תגברו את ההתיישבות ביהודה ושומרון .בעניינים הפוליטיים אנחנו לא
יכולים להוסיף הרבה ,כי באמת יש שם מפה כללית .אבל אם נוסיף גרעיני
התיישבות ואנשים שיתיישבו ביהודה ושומרון ,יהיה הרבה יותר קשה להוריד
אותנו מפה .אגב ,בבית אריה ,התחילו את בית אריה  55משפחות ,ותמיד היו
ויכוחים על הגודל ,כי היו כאלה שרצו שהישוב יישאר קטן .ואנחנו ,אלה שהיינו
אנשי ארץ ישראל השלמה ,תמיד אמרנו – מה שיותר מתיישבים יהיה קשה יותר
להוריד אותנו מפה .אז אנא מכם ,בכל יתר הדברים כולם אמרו הכול ,אבל קחו על
עצמכם ותראו איך לעזור לעבות את ההתיישבות ביהודה ושומרון .תודה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לבת שבע .בבקשה ,מאיר ,הדובר הבא ,ואחריו חה"כ יחיאל חזן.
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מר מאיר גולדמינץ:
ערב טוב לכולם .האמת היא שאני רוצה להגיד יישר כוח גדול לבת שבע ,היא גנבה
לי את הדברים ,וטוב שיש גניבות כאלה .אני רוצה להגיד שני דברים פשוטים .אנחנו
עומדים כעת להצבעה שלדעתי היתה אמורה להיות מיותרת לחלוטין .מה עמדת
הליכוד על יהודה ושומרון? הרי אבן היסוד ,כמו שהיא אמרה ,של הליכוד ,כמו
שכתוב בכרטיס החבר של כולנו שפעם קיבלנו ,זה שזכותו של העם היהודי לריבונות
בכל חלקי ארץ ישראל .ודרך אגב ,הליכוד ביסודו דיבר גם על עבר הירדן ,אבל
לפחות מה שבידינו ,מהירדן ועד הים ,זה הרי הבסיס שעליו קמה תנועת הליכוד .מי
שחשב אחרת ,יש מפלגות גם בשמאל .זה הבסיס שלנו .כך שההצבעה פה לכאורה
היתה אמורה להיות מיותרת לחלוטין ,כי בשביל זה אנחנו נמצאים בליכוד ולא
במקומות אחרים .אלא מאי? לצערנו הרב ,ממחוזות השמאל באות כל מיני שאלות
ותמיהות ואמירות ,למה לדעתם לא טוב להתיישב בכל ארץ ישראל ,והדברים
לעתים מחלחלים גם אלינו .ובזה הייתי רוצה לנגוע בשתי נקודות.
נקודה ראשונה – אותן טענות היו חמורות פי כמה וקשות פי כמה כשקמה התנועה
הציונית .אותן בעיות היו ,אותן שאלות היו ,אותן התמודדויות היו ,ובסופו של דבר
פתרו אותן ,אולי לא את כולן ,אבל פתרו אותן והתגברו עליהן .מדוע? כמו שאמרה
קודמתי שכל כך שיבחתי אותה ואני עושה את זה גם עכשיו ,כי כשיש חזון לא ייפרע
עם .כשיודעים מה המטרה ,כשיודעים מה הדרך ויודעים לאן חותרים ,אז מתגברים
על בעיות .לא בגלל בעיה מוותרים על משהו מהדרך ,אלא נשארים בדרך ,נשארים
עם המטרה ,ומוצאים דרך לפתור אותה .וגם אם היא לא תיפתר היום ,אז תיפתר
מחר.
וברשותכם ,עוד נקודה אחת ,דבר שהזכיר אותו קודם קודמי ,עידו ,ואני רוצה לגעת
בנקודה ככה רגישה ,אבל לא נימלט ממנה .עם ישראל היה אלפיים שנה בגלות
וידענו איך זה להיות מיעוט בתוך עם אחר .הרגשנו את זה .הרגשנו איך זה להיות
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עם שנמצא במדינה שאיננה שלו .ולכן ,מייסדי תנועת החרות דיברו שיישבו כאן
בארץ גם אנחנו וניתן מקום גם לאחרים .דיברו על זה בפירוש' .שם ירווה לו משפע
ואושר בן ערב ,בן נצרת ובני' ,זה כתוב בפירוש בשתי גדות לירדן .אבל מה? ופה
הנקודה היסודית – עם ישראל גם ידע איך להתנהג כעם אורח .מעולם לא היה מצב
שיהודי בגלות עשה פיגוע במדינה שבה הוא גר ,לא במרוקו ולא בתימן ,לא בפולין
ולא באנגליה ,לא בגרמניה ולא ברוסיה .מעולם לא היה מצב שיהודים בגלות אמרו
– רוצים להקים מדינה יהודית במקום המדינה הקיימת שם .מעולם לא היה מצב
כזה .אז אם הערבים רוצים לגור כאן ,בבקשה ,שיתנהגו כמו אורחים ובצורה
מכובדת.
השר זאב אלקין:
תודה רבה למאיר .בבקשה ,חה"כ יחיאל חזן ,ואחריו להתכונן חברנו יעקב בן
סעדון.

מר יחיאל חזן:
ערב טוב לכולם ,אדוני השר ,יישר כוח על הפעילות של הלשכה .חבריי חברי הליכוד,
נער הייתי וגם זקנתי .אנחנו פה נמצאים באריאל .אריאל בירת השומרון .אבל מזה
 25שנה ויותר ,עוד בקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו ,ראש הממשלה שלנו ,שאני
גם מחזק אותו ,הרבה סיסמאות ,הרבה דיבורים ,הרבה סיפורים ,ואנחנו בשלטון
הרבה מאד שנים .העיר אריאל לא גדלה ,לא התפתחה .ברוך השם לפחות יש לנו
אוניברסיטה .במקום דיבורים צריך לעשות ואז לא תהיה מדינה פלשתינית .במקום
לדבר צריך לבנות ,בכל הישובים – באריאל ,בעלי ,בברקן .לא צריך לדבר ,צריך
לעשות .כל עוד לא בונים ,ושתדעו לכם ,היום באריאל לא בונים דירה אחת .מה
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שבונים ומה שמאכלסים ,היתה שעת כושר כשברק שר הביטחון אישר לנו איזה 855
יחידות דיור ,אחרי  25שנה .יושב פה לידי השר שבא לחזק את המתיישבים שפונו
מגוש קטיף ,גם אז דיברתי איתו .נכון ,ברוך השם ,אותם מתיישבים נכנסו לבתים
החדשים שלהם ,אבל אפשר לבנות ,גם באריאל וגם בסובב אריאל ,ואז זאת
התשובה לאבו מאזן ולכל מי שלא רוצה אותנו פה.
לכן ,אדוני השר ,אמנם אתה עושה עבודה טובה ומחזק את ההתיישבות ,צריך כל
ישיבת ממשלה לדבר על בנייה ביהודה ושומרון .כי כשיבנו ביהודה ושומרון לא יהיה
ויכוח אם תקום מדינה פלשתינית .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה ליחיאל .בבקשה ,יעקב .אחרי יעקב בן סעדון ,להתכונן צחי דיקשטיין.

מר יעקב בן סעדון:
ערב טוב .אדוני השר ,יו"ר הלשכה ,ערב טוב ותודה על הזכות אתה נותן לי לדבר
בפניך ובפני חברי הלשכה והחברים.
קוראים לי בן סעדון יעקב ,אני מתמודד לכנסת ה 21-מטעם מחוז השפלה ,לאלה
שלא מכירים אותי .אני במהלך כל הקמפיין שלי ,אני מדבר בעיקר על נושאים
חברתיים ,והיום לשם שינוי ,לאור המצב האחרון הפוקד אותנו מדינת ישראל ,אני
רוצה לדבר על כמה נושאים ,ואני לא איש ביטחון ,אני לא ביטחוניסט ,אבל כאזרח
מן השורה.
אני מאד מאוכזב ממה שקורה בימים האחרונים .ואני אלך לא רחוק ,מכאן
לשלושה שבועות ,אפילו פחות מחודש ימים ,כאשר נרצחה החיילת השוטרת .אני
הייתי בהלוויה שלה ,ותאמינו לי ידידי ,אני בכיתי כמו תינוק בן יומו .כאב לי לשמוע
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את האבא מספיד ואת האח .זה מקרה קורע לב .ואני אז באותם ימים ,אני אמרתי,
את מי אנחנו מביאים לקבורה בעוד יום יומיים? וזה קרה לא אחרי הרבה זמן,
אחרי שבוע ימים ,עם שני אנשי מג"ב שנרצחו בהר הבית .ואני בא ואומר דבר אחד,
ריבונו של עולם ,אתם יושבים בכנסת ,אתם יושבים בממשלה ,אתם מקבלים
החלטות ,די להתרפסות .הערבים מבינים כוח .אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים,
כאשר ראו חייל ,ברחו לצד השני של הכביש .היום הם באים ומתנגחים מולך .היום
הם באים ומתגרים בך .והחייל לא יכול לעשות שום דבר .זו החלטה חסרת יכולת
ביצועית של הממשלה ,של השלטון .אל תבינו אותי לא נכון ,רבותי ,אני מתמודד
מטעם הליכוד ואני רוצה שהליכוד יהיה בשלטון ואני רוצה שהליכוד ירכיב ממשלה,
אבל פה אתם נכשלתם .רבותי ,תפסיקו עם ההתרפסות .בואו ותגלו את מה שצריך
להגיד בפני האוכלוסייה הערבית ,דברו איתם בכוח .החלטתם להציב את מכשירי
הגילוי – תציבו אותם .אם הם מפעילים כוח וכתוצאה מזה אומרים ,אם אתם
תציבו את הגלאים אנחנו נפעיל יותר כוח ,אז מי נכנע? אנחנו נכנענו .מה זה מלמד
אותם? בואו נמשיך בעבודה שלנו ,במירכאות כמובן ,והם יכנעו ,אנחנו נפעיל כוח.
אני רוצה לגעת בנקודה נוספת .זכור לי שבשנת  92היתה איזו שהיא בעיה ואז בגינה
העבירו את ההחלטה לפסיקת בית הדין הגבוה לצדק .ואם זיכרוני אינו מטעה אותי,
זה היה בתקופת רבין שהיה ראש ממשלה .ואני רוצה לשאול דבר אחד ,אותי לימדו
שיש גוף מחוקק ,גוף מבצע וגוף שופט .המחוקק הוא זה שקובע את החוקים ואת
המדיניות במדינת ישראל .הממשלה היא גוף מבצע .ובית המשפט אמור לאכוף את
החוק ,לא לבטל ולא לשנות אותו .אם כי או בטח לא כשמדובר בנושאים מדיניים.
מה קרה? מי שמנהל היום את המדינה למעשה ובפועל זה בית המשפט .אז אני בא
ושואל אתכם ,ידידי חברי הכנסת ,מה תפקידכם בכוח? אתם מקבלים החלטות ומי
שמחליט אם זה אכן כן יהיה או לא יהיה זה בית המשפט .אז אני אומר ,ריבונו של
עולם ,אתם נבחרתם על ידי העם ,בית המשפט נבחר על ידכם והוא זה שמכתיב לכם
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את המדיניות .איפה זה קיים? באיזו מדינה בעולם זה קיים? לא כל שכן כשמדובר
במדינת ישראל ,בביטחונה ,בקיומה.
ואני רוצה לא להאריך ולסיים בעוד נושא ,כאשר אני בא ואומר דבר אחד ,אדוני
השר ,אולי כדאי באמת שתתחילו לקחת יוזמה לתת לחיילים לעשות את העבודה.
איך אמר דוד שייאן קודם? ראיתי את מה שאמרה זועבי וטיבי ,זה עלבון לאנושות.
איך ,ריבונו של עולם ,מחוקק במדינת ישראל קם מול העם שלו ואומר את כל מה
שהוא אומר? אגב ,אני גם לא שכחתי ,ואתה היית נוכח באותה ישיבה כאשר הוא
אמר – אני הריבון – כאשר הוא ניהל את הישיבה בכנסת .ריבונו של עולם ,איפה
אתם חיים? אתם רוצים לאבד את המדינה? למה? כי אתם יותר מדי הומאניים.
רבותי ,ביום שתחליטו שביד קשה נוהגים כלפי הפורעים ,כלפי הרוצחים ,כלפי
המחבלים ,שיהיה גירוש ,לשלול את האזרחות מאותה אוכלוסייה ,מהמשפחות
האלה .ואז ,אני מבטיח לך ,אדוני היו"ר ,אז אני מבטיח לך שמדינת ישראל תחיה
ותחיה לנצח .ולא כמו כל אחד מאיתנו היום בא ואומר ,אגב ,רק אתמול שמעו,
ואתה בטח כמי ששומע חדשות מדי יום ,בא ואומר ,בעוד  6שנים 65 ,שנה היה לכם
שקט ,בעוד  6שנים אתם תראו ,מדינת ישראל לא תהיה קיימת .איך בן אדם כזה
עדיין ממשיך לנשום? איך בן אדם כזה שמתסיס את האוכלוסייה שלו מקבל רשות
דיבור?
לסיום ,אדוני ,ובאמת ברשותך אדוני ,בואו תחוקקו חוק שבית המשפט לא יקבע
אלא אתה המחוקק זה שתקבע .כמו ששללו את זכותה של חנין זועבי לא להתמודד
לכנסת ובא בית המשפט ואמר – מי זה המחוקק? לכי תתמודדי ,לכי תגידי מה שאת
רוצה .ואנחנו רואים את מה שהיא עושה .רבותי ,זה עלבון לנו ,עלבון לעם היהודי.
ערב טוב לכם והמשך יום מוצלח.
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השר זאב אלקין:
תודה רבה ליעקב .בבקשה ,צחי ,ואחריו להתכונן משה רוזנבוים .אני רק אעיר
בינתיים ,כשצחי עולה ,שתי הערות קצרות ליעקב בתגובה .אחת – כדי לחוקק חוק
שבית המשפט לא יקבע לכנסת צריך דבר מינימאלי ,אבל חשוב 51 ,חברי כנסת
שיתמכו בזה .אם רוצים לשנות את מערכת היחסים בין הכנסת לבית המשפט ,צריך
 51חברי כנסת .מה לעשות ויש מפלגה אחת בקואליציה שהיא לא תומכת בזה ,ולכן
אין  51חברי כנסת .בעזרת השם בבחירות הבאות הליכוד יקבל לא  35אלא 51
מנדט ,ואז יהיו  51חברי כנסת לשנות את זה .ולגבי חברי כנסת שאין מקומם
בכנסת ,דווקא בתחום הזה בכנסת הזאת ברוך השם התקדמנו ,אני גאה בזה שנפל
בחלקי לפי בקשת ראש הממשלה להוביל את חוק ההדחה ,וכנגד כל הניסיונות
לעצור אותנו הוא חוקק ,נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל .כל התחזיות
השחורות שבית המשפט יבטל אותו לפחות בינתיים לא התממשו .ואפילו חבר כנסת
אחד שעבר את כל הקווים האדומים ,ויש עוד כמה שצריכים ללכת בעקבותיו ,אבל
אחד שעבר את כל הקווים האדומים ,בסוף נאלץ להתפטר מהכנסת ,כי הבין שעוד
רגע ומדיחים אותו במסגרת חוק ההדחה .אז נכון ,אחד זה הרבה יותר מאפס ,אבל
יש עוד כמה חברים שלו שם שצריכים ללכת בעקבותיו .בבקשה ,צחי.
מר צחי דיקשטיין:
תודה רבה ,כבוד השר זאב .בהזדמנות זאת אני רוצה לברך אותך גם כתושב
השומרון וגם כיו"ר ועד מתיישבי השומרון על הדיון החשוב הזה כאן בבירת
השומרון אריאל לרגל  65שנה .וגם לשבח על ההצעה שכולנו מצביעים עליה היום
ומאשרים אותה .דברים חשובים .וחשוב מאד לשמור על קו עקרוני אידיאולוגי
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בתנועת הליכוד .תנועת הליכוד היא תנועה ערכית והקו הזה שהלשכה מתווה
בקדנציה האחרונה זה קו שאנחנו צריכים לשמור ולחזק אותו ויישר כוח על הקו
הזה.
דיבר לפני יחיאל .הליכוד אישר לפני מספר שנים  3ישובים חדשים – ברוכין ,רחלים
וסנסנה .אז אפשר לאשר יושבים ואפשר לבנות כשרוצים .אנחנו שומעים חדשות
לבקרים על תוכניות למשתכן ובמרכז הארץ ,בעיות ומצוקת דיור .ביהודה ושומרון
יש המון שטח לבנות ולפתור מצוקת דיור של כל מדינת ישראל .לא צריך להצטופף
ולהצטמצם בדלת אמות של תל-אביב רמת-גן גבעתיים .אם רק יפתחו פה את כל
שטחי יהודה ושומרון ,תיסעו ,תיראו סביב ,אני לא רואה את הפלשתינים פה
מטפסים על ההרים והכול מלא .יש פה המון שטח ,רק צריך לקבל החלטה להוציא
את העגלה הזאת לדרך ,ויש פיתרון לזוגות צעירים במדינת ישראל כאן ביהודה
ושומרון .ובמחירים זולים ,שאפשר לבנות לכל הילדים והממשיכים ולא צריכים
למשכן את החיים תמורת דירת חדר וחצי בתל-אביב .אז יש פיתרון.
נבחר לפני כשבועיים אבי גבאי .אתמול התחלנו את תשעת הימים .אנחנו מתקרבים
ל-ט' באב .הוא נבחר ב-י"ז תמוז .מה היה נאום הבחירות הראשון שלו ,נאום
הניצחון? הוא לא הזכיר את י"ז באב ,הוא לא הזכיר את חורבן הבית .מה הוא כן
הזכיר? הוא שיסה ציבור בציבור .הוא שיסה את דימונה בעמונה .אנחנו לא נאפשר
את זה .הליכוד לא יכול לאפשר את זה .כל תושב ביהודה ושומרון זכאי ללכת על
מדרכות בדיוק כמו בטבריה או כמו בדימונה .אין שום הבדל .אנחנו מתמודדים כאן
עם בעיות ,יש המון ישובים עדיין עם בעיות אלמנטאריות ,של חשמל ומים
ושירותים ציבוריים שלא מגיעים פה ,דואר ישראל וכו' .אז אמנם אנחנו מציינים 65
שנה להתיישבות ,יש התקדמות ,גרים פה למעלה מחצי מיליון תושבים ,בעזרת
השם בשנים הקרובות נגיע גם למיליון תושבים ,ויחד עם זאת ,הליכוד מוביל את

עמוד  48מתוך 65

ישיבת לשכת הליכוד
מיום 017.270.52
ב' באב תשע"ז

מדינת ישראל בשנים האחרונות ,ובעזרת השם יוביל גם בשנים הקרובות .צריך
לחזק את הליכוד וצריך לחזק את ההתיישבות .תודה רבה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לצחי .בבקשה ,משה רוזנבוים ואחריו להתכונן נועה וילשטיין .אני רק
אגיד לכם דבר אחד ,שבדבר אחד אבי גבאי צדק ,יש משהו שמחבר את דימונה
לעמונה .גם בדימונה וגם בעמונה ,שהיא חלק ממועצה אזורית מטה בנימין ,ראשי
הרשויות הם ראשי רשויות של הליכוד .את זה הוא לא ציין.

מר משה רוזנבוים:
שלום וערב טוב .יישר כוח השר זאב אלקין ,על כל פועלך ועל קיום הכינוס הזה כאן
באריאל .שמי משה רוזנבוים ,אני מבית-אל .נאמרו פה הרבה דברים ,אני לא רוצה
לחזור על דברים שנאמרו .אין מזרזין אלא למזורזין .זאב ,אני לא חושב שיש משהו
שאני יכול לחדש לך ,אולי אתה יכול לחדש לי ,אבל לחזק ,אז שני דברים אני רוצה
לומר :דבר אחד – מדובר פה על  65שנה להתיישבות .לצערי ,כמעט ולא חוגגים .היה
כנס מאד מכובד בכנסת ,לדעתי אתה כשר מורשת זה מנדט שלך ,אני חושב ,לציין
את זה ,ושזה גם יגיע לתקשורת .מגיע לתקשורת ,זה הסברה ,במסגרת המורשת.
הרבה מאד מצעירי ישראל ,בהקשר למה שאמרו פה ,כל מה שנאמר ביחס לערבים,
זו חוצפה יוצאת מגדר הרגיל .הכול צודק .אני חושב שתשובה יותר טובה – לחזק
את עצמנו ,לחזק את הנוער שלנו ,את הצעירים שלנו .זו משימה לא קלה .משרד
החינוך אמון על זה ,משרדים נוספים ,ההורים אמונים על זה וכך הלאה .אבל גם
אני חושב שיש מנדט למשרד שלך לפעול .אם יהיו הרבה חגיגות כאלה של  65שנה,
ברוך השם שהגענו .דרך אגב ,אנחנו לא  655אלף ,אנחנו למעלה מ 055-אלף .מבחינת
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יהודה ושומרון שנכבשה ברוך השם בששת הימים ,גם כל השכונות בירושלים זה
חלק מיהודה ושומרון ,חלק מהגדה המערבית שהם קוראים לזה 065 .אלף ,משהו
כזה .זה הרבה יותר .אי אפשר להפוך את זה ,אי אפשר לשנות את זה .אבל הגיע
הזמן שיפסיקו לדבר .ולכן ,אנחנו מצווים קודם כל לחזק את עצמנו ,את אלה שלא
קיבלו חינוך יהודי ,אלה שקוראים למקום הזה שטח כבוש .שטח כבוש? ממי
כבשנו? לפלשתינאים היתה מדינה? כולם יודעים את התשובות ,לא אכנס .לעניות
דעתי ,כבוד השר ,צריך להכין איזו שהיא תוכנית .זה שיש פיתוח אתרי מורשת –
פנטסטי .אבל להעביר את המורשת באמצעים שונים ,יש לי כמה רעיונות ,צוות
שיישב על זה ,איך מחזקים את הקשר של הציבור הרחב ,של הנוער ,של הילדים
לאתרי המורשת ,לארץ ישראל ,לעם ישראל ,שיבינו ,זה לא שטח כבוש ,זה שטח
שחזרנו אליו .אני לא אכנס לזה .זה דבר אחד שאני רוצה לומר ,ברשותך.
דבר שני – כולם דיברו על הבנייה .אני רוצה לדבר על משהו שנראה לי שיותר קל
לממש אותו ,נושא של התשתיות להתיישבות ביהודה ושומרון .העניין הזה,
האמריקאים לא מתערבים .נושא של כבישים ,של רכבות ותשתיות נוספות .אבל
תשתיות התחבורה הן החשובות ביותר .שימו לב מה עושה הכביש המהיר מראש
העין לאריאל .זה פנטסטי .למה שלא ימשיך עד תפוח ,עוד כמה קילומטרים ,שישרת
את כל האזור .ושיהיה כביש כזה מירושלים לאריאל ,כביש מהיר כזה .אתם יודעים
מה זה יעשה להתיישבות? אתם יודעים כמה יהודים יבואו בעקבות הכבישים
האלה? חבל על הזמן .ואם תהיה רכבת מתל-אביב לכאן ומאריאל לירושלים ,זה
ישנה את כל הדמוגרפיה .אלפי יהודים יבואו לפה ,יוכלו להגיע במהירות לעבודה.
קריאה מהקהל:
לבקעה.
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מר משה רוזנבוים:
לבקעה ,אדרבא .אני אומר שלב ראשון .הדבר אפשרי .ועל זה אמריקאים ,אמר לי
בזמנו שר התחבורה ,הם לא מתערבים ,אני מקווה שעדיין לא .את זה צריך לדחוף.
יש הרבה מטלות .אבל לחזק לציון של ה 65-שנה.
ודבר אחרון ,ברשותך ,אולי יש ,למיטב ידיעתי אין ,מדוע שממשלת ישראל ,ממשלת
הליכוד ,לא תכין איזו תוכנית אב ,תוכנית  6שנתית ,משהו כזה ,לפיתוח
ההתיישבות ביהודה ושומרון? שתהיה תוכנית .לא הכול מצליחים ליישם ,אבל
לפחות הנה ,מציגים תוכנית .כמו שבכל ישוב נדרש לעשות תוכנית של התפתחות,
כך הממשלה נדרשת לעשות תוכנית .ולא אמנה ,הממשלה תעשה ,או שהיא תאמץ
תוכנית של אמנה ,תעשה תוכנית לפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון לשנים
הבאות .תודה רבה ובשורות טובות.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לחברנו משה .בבקשה ,הדוברת הבאה נועה וילשטיין ,ונא להתכונן יואב
צארום.
גב' נועה וילשטיין:
שלום .אני רוצה לדבר על שני דברים קצרים ,לאו דווקא בנושא של ההתיישבות,
בנושא של חובות וזכויות .אני רוצה לדבר בנושא של המיעוט הערבי שנמצא פה.
אנחנו זוכרים את התקופה של רבין ,או זוכרים אפילו את התקופה של דומא ,יש
קודים מסוימים שאנשי ציבור חייבים לעשות .לא יתכן שכמו שבזמנו של רבין ,מי
שלא גינה את הרצח או מי שאפילו גינה את מורשת רבין ,באותו רגע היה צריך
לעזוב את תפקידו .לא יתכן שהיה כזה רצח מזוויע בכפר קאסם ,וראשי הרשויות
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הערביות במדינת ישראל לא גינו את הרצח .לא יתכן שנעבור על זה בשקט .ראינו
איזה מהפכות נעשו בעקבות רצח של דומא ,שלא מאה אחוז בטוח שזה היה של
יהודי היו עשרות מעצרים של קטינים ,שינו את העניין של העינויים וכו' .ברגע
שמראים רפיסות ולא דורשים מהם לגנות ולא שמים את זה בכותרות .זה דבר
ראשון.
דבר שני ,בנושא של הפגנות – ראינו בנושא של גוש קטיף שלקחו זנזנות של אלפי
אנשים ,אותם אנשים היה להם רישום פלילי .הם לא היו צריכים אפילו לחסום
כביש .ברגע שהם היו בהפגנה כביכול לא חוקית ,ורואים כמה זה מזיק לבן אדם
שיש רישום פלילי ,לא מתגייס לצה"ל ,אני הייתי אומרת ,לא צריכים שום אכיפה
קשה נגד ערבים .כל מי שמפגין ,במיוחד ערבים שמפגינים בהפגנות אלימות ,פשוט
לעצור אותם יום אחד ,או אפילו שעה ,או אפילו רק לרשום לו רישום פלילי ,ואז
נגמר הסיפור .אני בטוחה שלפחות ערביי ישראל וגם ערבים מ-יש"ע ,זה יפסיק ,לא
צריכים שום אמצעים קיצוניים .לרוב האוכלוסייה לדעתי זה יפתור ,כי מי שיש לו
רישום פלילי לא יכול לעבוד ,להיכנס למדינת ישראל .מי שיש לו רישום פלילי ,זה
מגביל אותם .עובדה שלכל אנשי גוש קטיף היה רישום פלילי .הפגנות אלימות ,ודאי
כשחוסמים כביש ,זה אישום פלילי .שום אלימות .בגוש קטיף אף אחד לא היה
אלים .הפגנה כשחוסמים כביש זה אישום פלילי .בבקשה ,תלך תבדוק את זה.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לנועה .בבקשה ,יואב צארום .ואחריו ,דוברת אחרונה ,עדנה נמסו .לפני
חצי שעה הודעתי שאני סוגר את הרשימה ,כי גם ככה חרגנו מעבר ל ,9-אז אני
ברשותכם לא מוסיף .רק מי שנרשם מראש ,אני נותן להם לסיים .בבקשה ,יואב.
מר יואב צארום:
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תודה .כפי ששמעתי את כל הדוברים עד כה ,כולם יכולים להיות חברי כנסת.
מכובדי כולכם ,אני רוצה דווקא כן לדבר על המגנומטרים ,כי המגנומטרים הם
הסימבול של הריבונות .הסרתם על פי תכתיב של הטרוריסטים ,היא ויתור על
הריבונות .את המצלמות ניתן היה להתקין אחר כך בלי קשר להצבת המגנומטרים.
המצלמות הן רעיון אווילי כדי לרדת מהעץ .המצלמות הן גם תחליף גרוע ,כי כולם
נכנסים במסה ומסתירים את המחבל ואת כלי הפיגוע .אני מנצל את ההזדמנות הזו
כדי לקרוא להנהגה שלנו להחיל ולממש את הריבונות הישראלית בהר הבית וביו"ש.
אני מתגעגע לפוליטיקה הישירה והפשוטה ,הלא מתחכמת ,בלי הפוך על הפוך ובלי
 .politically correctאני רוצה שיאמרו שאת המגנומטרים לא מסירים ולא מטעמי
ביטחון אלא מטעמי ריבונות נטו .אף אחד לא יקבע לנו ,לא ירדן ולא ארצות הברית.
אני רוצה פוליטיקאים עם זקיפות קומה לאומית ,שאף אינם חוששים לצאת
למלחמה כדי להשיג את השלום והשקט והביטחון.
אני קורא לחברי המרכז לסרב לבדיקה במגנומטרים בכנס הבא עם ראש הממשלה.
ביקורת זו מימין באה לחזק את ראש הממשלה .ואם אין לנו ולאידיאולוגיה של
הליכוד ערך ,אז אולי אנחנו צריכים גם לדאוג להנהגה חלופית .תודה לכם.
השר זאב אלקין:
בבקשה ,הדוברת האחרונה ,עדנה.
גב' עדנה נמסו:
תודה רבה לכם .לסיום ,כמה מילים חמות לחיזוק ביבי נתניהו שלנו ,משהו
שכתבתי ,אני רק רוצה להקריא ,שיהיה לנו טעם טוב בפה ,קינוח.
רציתי להגיד שעידן הרובוטים כבר כאן ,חי ובועט ,אך עדיין לא פיתחנו את הרובוט
שיידע לקרוא את השפה בה ביבי קורא את הדברים .השיקולים שלו מבוססים על
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דברים נעלמים שאנחנו לא יודעים .אסור לנו לשכוח שמה שרואים משם לא רואים
מכאן .לעולם לא ניתן לשפוט בצדק בלי לדעת את כל הנתונים ולעולם לא נדע
אותם .יש דברים שהשתיקה יפה להם .אי לכך ,אני סמוכה ובטוחה שביבי פועל לפי
מה שהוא רואה מהפסגה בה אליה אף אחד מאיתנו לא יגיע לעולם .אני יודעת
בוודאות רק דבר אחד ,וזה הדבר היחיד שמעניין אותי ואמור לעניין את כולנו ,כן,
ביבי נלחם חזק ובשיניים להישאר בשלטון לא מתוך רצון ותאווה לעושר או לכבוד,
אלא מתוך אהבת הארץ ונאמנות לשורשי העם היהודי באמונה שלמה שבוערת כאש
בקרבו ,שישראל זקוקה להנהגתו .הוא שומר ישראל האמיתי שפועל כשבראש
מעייניו חיזוק המדינה ופיתוחה בכל המישורים .הוא נלחם כאריה אמיתי ,מביא
תוצאות בשטח שאף אחד לא יכול להתכחש להן .תשאלו אותי איך אני יודעת .לא
צריך  6יחידות מתמטיקה לשם החשבון הפשוט .הוא ובני משפחתו היו יכולים
לחיות בעושר רב ,יכול היה לקבל בכתיבת ספר או בנאומים הרבה יותר ממה שהוא
מקבל בעבודה הקשה של  ,2470בחופש מוחלט ,ללא מסע רדיפות והכפשות,
הרכילויות והלחצים ,אם זה היה הדבר שמניע אותו .אך לא ולא ,הוא בוחר לבוא
לכנסת ,שם מחכות לו הצעקות ,הקללות ,המריבות ,הסחיטות ,ואם זו בחירתו –
אני שקטה ורגועה .לאחוז בידו ,לתת לו להוביל אותי לאן שימצא לנכון ,כי אני
יודעת שהוא פועל מתוך שליחות בלבד ,בתור גאון מנוסה ומיומן ,רב כישורים
ועשייה .אני יודעת שאני אוחזת ביד החזקה ביותר .אני בטוחה שרק טובת הארץ אל
מול עיניו .אני יודעת שבמשחק השחמט המסובך שבו משחק כעת כל המזרח
התיכון ,כשמעליו עשן כבד המאיים להתלקח לאש בוערת בכל רגע נתון ,רק ביבי
מוכשר מספיק לנווט .הוא עובד על פי קבלות בשטח ,לא על פי סיסמאות .לכן ,לא
נקנה חתול בשק כשיש לנו אריה שואג בידיים .עם ישראל הוא עם קשה עורף,
לעולם לא היה מרוצה ומסופק .כבר מימי יציאת מצרים הוא קיטר למשה למדבר –
איך העז להוציא אותנו מסיר הבשר לצעוד במדבר .אבל עם ישראל לא טיפש ,הוא
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בוחר בקלפי ברגע האמת את זה שיכול ,ורק ביבי יכול –  .YES HE CANאלה
ימים קשים עבור ביבי נתניהו ,אבל הם יחלפו בקרוב ,ואז יבואו הימים הטובים
יותר .ככל שאני חושבת על זה יותר ,התמונה מתבהרת מול עיני ,היא זהה לסיפור
של יוסף ואחיו .אפשר לומר שאני אפילו מתרגשת מההארה שנחתה עלי .ביבי בדיוק
כמו יוסף הצדיק ,היה למושא קנאה .אחיו לא יכלו לסבול לראותו מקבל אהבה
וכבוד ושבחים מאביו היקר יעקב אבינו ,וכשהוא קיבל את כותונת הפסים המיוחדת
הם בכלל איבדו עצמם לדעת מקנאה .כמו שקורה אצלנו עם כל הקנאים שמסרבים
לראות את האהבה ,הכבוד וההערצה שהעם חולק לביבי ובוחר בו שוב ושוב להנהיג
ולעמוד בראש .אחיו של יוסף מחליטים להיפטר מיוסף ,מוכרים אותו לחבורת
ישמעאלים .בדיוק כמו שעושים לביבי עכשיו ,קנוניות תככנים ,רודפי בצע השלטון.
אבל ,הסירו דאגה מליבכם ,סוף הסיפור שלנו יהיה זהה לסיפור של יוסף .ביבי
יתחזק .ככל שיענוהו כן יפרוץ .וכל הבוגדים ,רואי השחורות ,מייצרי תעשיית
השקרים וההכפשות וחורשי המזימות הממורמרים ישתחוו לפניו יום אחד ,כמו
שאחיו הבוגדים של יוסף השתחוו לפני יוסף בסוף הסיפור .כי הוא ימשיך לעמוד
בראש ,להוביל אותנו ,את העם שהוא כן אוהב ,ימשיך להגן ולשמור על הארץ שכה
חשובה לו ,ואז כולנו נקרא בקול גדול – כך ייעשה לאיש אשר העם חפץ ביקרו .אמן.
השר זאב אלקין:
תודה רבה לעדנה .תודה רבה .זו סיומת מרעננת ,יפה למפגש הזה.
אני רוצה להודות פה לכל החברים שהשתתפו במפגש שלנו ,במפגש של הלשכה .אני
רוצה להזכיר לכולם ,חברי לשכה בלבד ,מי שעוד לא הצביע ורוצה להצביע על
ההצעה של שבח – תוכלו ביציאה מהאולם הזה לעשות זאת .אנחנו ,כאמור ,נודיע
בצורה מסודרת ,אבל כבר מראש ככה תתכננו עקרונית שבמחצית השניה של
ספטמבר ננסה לעשות עוד מפגש ,כדרכנו פעם בחודשיים .אני עוד לא יודע להגיד
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לכם אם זה יהיה באזור גוש דן או בדרום ,אבל באחד משני המקומות האלה .אם
לא בספטמבר בדרום ,אז חודשיים אחרי זה יהיה בדרום.
וכמובן ,כרגיל ,אנחנו מסיימים כל מפגש עם התקווה .רק בהתחשב בזה שהיכולות
המוזיקליות שלי זה יהיה 'ביזיון' הציבור ,אני מבקש מאלה שיש להם יכולות יותר
טובות ממני לקחת את המיקרופון ,ולשיר את ההמנון ,בבקשה.

כֹּל עֹוד בַּ לֵּבָ ב פְּ נִימָ ה

עֹוד ל ֹּא ָאבְּ דָ ה ִת ְּקו ֵָּתנּו,

הֹומיָה,
ְּהּודי ִ
ֶנפֶׁש י ִ

הַּ ִת ְּקוָה בַּ ת ְּׁשנֹות

ּו ְּלפַּאֲ ֵּתי ִמזְּ ָרח,

ַּא ְּל ַּפיִם,

ָק ִדימָ ה,

ל ְִּהיֹות עַּ ם חָ פְּ ִׁשי

עַּ יִן לְּצִ יֹון צֹופִ יָה,

בְּ ַּא ְּרצֵּ נּו,
ֶא ֶרץ צִ יֹון וִ ירּוׁשָ ַּליִם7

* * * הישיבה נעולה * * *
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