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גדי אריאלי  -מנכ"ל הליכוד:
שלום לכולם.
אני פותח את המרכז.

דוד יפתח ,בבקשה.

דוד שאין:
ברשותכם ,רציתי לדבר בנושא כלכלי-חברתי .היה כתוב בלו"ז גם כן שיש לנו פה
דיון בנושא כלכלי-חברתי ואני רוצה לדבר על הנושא אולי הכי חשוב שהיה לנו
בשנים האחרונות בצד הכלכלי-חברתי וזה נושא הגז.
כולנו ראינו אתמול מה קרה בכנסת .מה שקרה שם ,שראש הממשלה והקואליציה
ניסו בעצם לאשר את מתווה הגז וחברי האופוזיציה עשו הכול בעצם כדי לתקוע את
הנושא הכי חשוב שיש לנו פה .ולא רק זה ,הם עוד אחרי זה גם התגאו על זה שהם
תקעו את הנושא הכי חשוב שיש פה שזה נושא הגז.
הרבה אנשים בעצם באמת לא מבינים על מה מדובר פה בכלל .גם אני ,האמת ,חייב
להודות ,לא הכרתי את הנושא לעומק .לפני כמה ימים התקשרה אלי מישהי
מ'מגמה ירוקה' ,רצתה להזמין אותי לבוא להצטרף ,ביחד עם צעירי הליכוד,
להפגנה שהייתה במוצאי שבת ,ושאלה אותי מה העמדה שלי בעניין הזה .אמרתי לה
– תראי ,אני אגיד לך בגדול מה העמדה שלי בעניין הזה:
הנושא הזה של הגז הוא נושא אסטרטגי יותר מדי גדול ,גם ברמה הביטחונית ,גם
ברמה הכלכלית למדינת ישראל .יש פה מיליארדי שקלים שיכולים לסייע לנו
ולילדים שלנו ואולי גם לנכדים שלנו שיחיו במדינה יותר טובה .ואנחנו ,אסור לנו
לתקוע את הנושא הזה ,כפי שהוא תקוע בשנים האחרונות .מצד שני ,נכון ,צריך
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לדאוג גם כן שיהיה שוק פתוח וצריך להשתמש במשאבים שניתנו לנו בצורה חכמה,
כמו שאמרתי ,שנוכל להפיק ממנה בצורה הכי יעילה רווחים לציבור כולו.
אז לקחתי את הימים האחרונים קצת ללמוד את הנושא הזה וחיפשתי בעצם לראות
מהי נקודת המחלוקת של האופוזיציה ,איפה הם חולקים על אחוזי יצוא ,על מי
יחזיק במאגרים .ומה שגיליתי בסופו של דבר זה שהם לא חולקים על כלום .אין
שום נקודה ספציפית שתגידו שהאופוזיציה חולקת עליה .מה שהם עושים בסופו של
דבר ,הם רק רוצים לתקוע את הדבר הזה .למה? כי לא מתאים להם שיש כמה
אנשים שמרוויחים מזה יותר מדי כסף.
אז נכון ,יכול להיות שנעשו טעויות בעבר ויש אנשים שמרוויחים מזה יותר ממה
שהם היו צריכים ,אבל בסופו של דבר ,לפני כמה שנים היה את ועדת ששינסקי,
שהוביל אותה אז בזמנו שר האוצר השר שטייניץ ,והעבודה כבר נעשתה ,והתיקונים
שנעשו כבר נעשו ,וזהו ,צריך לזרום עם זה .אבל לא ,האופוזיציה מעדיפה להשתמש
בנושא הזה ולעשות מהנושא הזה ,כמו תמיד ,פוליטיקה זולה ,וללכת לפופוליזם,
להאשים בשוד גז ,והעיקר לתקוף אותנו כממשלת ימין ,ממשלת הליכוד .ואותם לא
מעניין  -העתיד ,לא עתיד – אותם רק מעניין הפוליטיקה ,גם שזה על החשבון שלנו.
מה שבאתי בסופו של דבר להגיד פה ,בקצרה ,זה שהנושא הזה הוא יותר מדי חשוב
כדי שאנחנו נתקע אותו .והיום גם שמעתי שמבקר המדינה רוצה להיכנס לתוך
הסיפור הזה .אז די ,מספיק ,הגיע הזמן לשים לזה סוף ,לאשר את הנושא הזה
במהירות האפשרית כדי לא להבריח מפה את החברות שמשקיעות ,חברות החיפוש.
כי בסופו של דבר ,אם לא יהיה גז ממדינת ישראל ,יהיה גז ממקומות אחרים .ומי
שיפסיד מזה זה יהיה אנחנו ,הדור הצעיר והילדים שלנו ,וכמו שאמרתי ,גם הנכדים
שלנו .אסור לנו להטביע את הגז בים תרתי משמע .תודה רבה.

עמוד  4מתוך 28

ישיבת מרכז הליכוד
מיום  30ביוני 2015

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה לדוד.
יעקב בן סעדון ,בבקשה.

יעקב בן סעדון:
חברים יקרים ,ערב טוב .אדוני מנכ"ל הליכוד ,גדי אריאלי ,ליבי נחמץ כשאני נמצא
כאן ואני רואה אנשים שבאו מרחוק .ראיתי לפחות ,או נתקלתי ליתר דיוק ,לראות
אנשים מערד ,אנשים מחיפה ,אנשים מהצפון הרחוק ,אבל בודדים .לעולם לא היה
מצב כזה שהייתה ישיבת מרכז כלשהי ,ואני מתבייש אפילו להגיד שאני נמצא כאן
ופחות מ 100-אנשים .זו תעודת עניות לליכוד .אולי זה בגלל המהלך האחרון של
ההצבעות האחרונות שהיו לפני  3שבועות.
אגב ,כשאני רואה את מה שהיה לפני  3שבועות ואני היום פוגש חברים ,רבותי ,אני
אומר את זה בכאב ,אולי אני עושה עליכם איזה שהוא רושם של איזה שהוא בחור
חזק ,אבל לא ,רבותי ,אני לא ישן בלילה ,כי הבית שלי שנקרא תנועת הליכוד הולך
ונחרב לאט לאט לאט .וזה מאד כואב .ואם אני נמצא כאן היו לפניכם ואני מדבר
מול  30-40איש ,רבותי ,אני אומר לכם דבר כזה ,מעולם לא היה דבר כזה בליכוד.
ובאמת באמת ,ליבי ליבי עם אלה שלא הבינו את הצעד שעשו וליבי ליבי עוד יותר
שביבי יחזור בו מההחלטה שהוא קיבל ,שלדעתי היא הרס הליכוד.
אנחנו אוהבים את ראש הממשלה .אנחנו בחרנו אותו כיו"ר התנועה ובחרנו אותו
כמועמד הליכוד לראשות הממשלה .אבל איש מאיתנו לא שער ולו לרגע אחד שאלה
יהיו התוצאות ,אלה יהיו ההשלכות ,והמרכז יחדל מלבוא לידי ביטוי ,ואני רואה
את זה כבר היום .ידידי ,ליבי ליבי ,כואב ,כואב לי מאד ,כואב לי מאד ,קשה לי מאד
להבחין עם העובדה אני בא ומדבר פה מול  30-40איש.

עמוד  5מתוך 28

ישיבת מרכז הליכוד
מיום  30ביוני 2015

אבל לגופו של עניין – איש מאיתנו לא יודע כמה זמן תחזיק הקואליציה ,ואנחנו
עלולים להיקלע למערכת בחירות ,מי יודע ,אולי כבר בשנה הקרובה .אתמול עשה
ראש הממשלה תרגיל ,מבחינתו פוליטי וצודק ,לדחות את ההצבעה לשעה מאוחרת
יותר ובכלל להביא את כל הנושא של הגז להצעת אי אמון .למה להצעת אי אמון?
שאז אותם חברי כנסת או שרים שלא רצו להצביע עם ההצעה של ראש הממשלה,
יאלצו להצביע בעל כורחם .אז אני שואל ,רבותי ,מה ,אי אפשר להביע דעה? האם
אנחנו כופים על חברינו להצביע בעד או נגד בגלל איזו שהיא ,לא יודע איך אפילו
לנסח את זה? רבותי ,זה דבר הזוי .ובסופו של דבר גם הצבעה לא היתה .מי מאיתנו
פה יכול להגיד לי מתי כן תתקיים ההצבעה בנושא הגז? אף אחד .למה? כי כמו שאני
אמרתי בעבר אני אומר גם היום ,אין לי בעיה עם זה שראש הממשלה הוא בנימין
נתניהו ,באמת שלא ,אני יותר מזה ,חושב שהוא ראש ממשלה טוב ,אפילו טוב מאד.
אבל כיו"ר התנועה ,ביבי נתניהו – נכשלת .אנחנו בחרנו בך ליו"ר התנועה ואתה
בגדת בנו .אני רואה בזה כפגיעה אישית .יש פה אנשים שהיו לפניך והם יישארו
אחריך .אתה גומר את התפקיד שלך ,הולך הביתה.
את הדברים האלה אנשים לא רצו לקחת לתשומת ליבם ,וסליחה אתכם רבותי ,אני
מדבר מעומק ליבי על דברים שכואבים לי .אני כמה עשרות שנים נמצא בתנועה
ולעולם לא הגעתי לכזאת סיטואציה שאני אדבר בגנותו של אדם כזה או אחר.
ההיפך ,פה מעל במה זו ,בפעם הקודמת שאני דיברתי ,אמרתי – רבותי ,לא לתקוף
את ראש הממשלה .אמת ,גדי? מי שיש לו ביקורת כלשהי על יו"ר התנועה ,אגב ,אני
עושה הפרדה בין יו"ר התנועה לראש הממשלה ,שזה יהיה ברור .אמרתי מעל במה
זאת – רבותי ,יש לכבד את ראש הממשלה ,וכל מי שיש לו עליו ביקורת יש מקום
להעלות את הנושאים בצורה הכי תרבותית שיכול להיות .לא יכול להיות שמסיבה
כזאת או אחרת כל אחד יגיד על ראש הממשלה מה שהוא רוצה.
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ראש הממשלה הוא ראש ממשלה טוב ,של כולנו .בנימין נתניהו ,יו"ר התנועה –
אתה כישלון חרוץ .אני אומר את זה פעם נוספת .כל מי שעושה משהו על מנת לפגוע
במרכז שהוא הבסיס העליון ,הוא הגוף העליון ,הוא הגוף הנבחר בצורה הכי
אובייקטיבית ,לגיטימית ודמוקרטית ,עשה מר נתניהו על מנת לבטל אותו .והוא לא
עשה את זה על מנת שלנו יהיה טוב ,הוא עשה את זה על מנת לשלוט בליכוד באופן
חד צדדי .כלומר ,תנועת הליכוד הופכת להיות תנועה של איש אחד .ואם זו
דמוקרטיה ,אז אוי לי ולכזאת דמוקרטיה.
רבותי ,בימים האחרונים אנחנו עדים למספר התרחשויות בנושאים ביטחוניים .אני
לא ביטחוניסט ,אינני מתיימר לדבר על ביטחון ,קטונתי .אבל מה שמעסיק את
הממשלה ,אדוני השר דני דנון ,עם כל הכבוד ,לא ראיתי ,לא שמעתי ,הן בתקשורת
והן בשום מקום אחר ,שמישהו מהשרים או מהממשלה נותן את הדעת על נושא
הפיגועים בתקופה האחרונה .לא יכול להיות שבמשך השבוע האחרון יש לנו מעל 6
פיגועים שאנחנו יודעים אותם .איפה אלה שאנחנו לא יודעים? איפה יידוי האבנים
ברכבת בירושלים? איפה יידוי האבנים בגוש עציון? איפה עוד ועוד ועוד שאנחנו לא
יודעים? ואף אחד מהממשלה לא נתן על זה את הדעת .אני רואה בזה תעודת עניות
לממשלה ,ואני מצטער שאני צריך להגיד את זה .זו ממשלה שלי .זו ממשלה
שבבחירות האחרונות עשיתי כמיטב יכולתי על מנת שהחברים שם יישבו שם ולא
לאנשים אחרים .אבל אם אני מתאכזב מכם ,רבותי ,כנראה שהגיעו המים לקיצם.
אני לא רואה דרך אחרת להביע את הכעס שלי על מה שאני רואה במשך היום יום.
יותר מעניין לשמור קואליציה? רבותי ,אני בעד לשמור על הקואליציה ,אני בעד
לחזק את הקואליציה ,אני בעד שהקואליציה תהיה יציבה ושראש הממשלה יכול
להיות רגוע על מנת לנהל את הנושאים המדיניים ,ויש לא מעט נושאים מדיניים.
אבל בד בבד בואו נזכור דבר אחד ,אנחנו לא צריכים להתעסק אך ורק בבעיית הגז,
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שגם היא בעיה מאד קריטית .בכל מדינה מתוקנת נושא הגז כבר היה מוזם לתפעול.
אצלנו במדינה הנושא הזה לוקה בחסר.
רבותי ,יש לי עוד הרבה הרבה דברים לדבר ואני חושב שתהיה לי הזדמנות בפעם
נוספת לדבר יותר ,בתקווה שהדברים יהיו יותר רלוונטיים ,יותר משמחים ,ואז
שנדבר רק על דברים טובים – הן על הממשלה והן על יו"ר התנועה .ערב טוב לכם
וכל טוב ,חברים.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה רבה ,יעקב.
עידו אלמגור נמצא?
אז אמיר ויטמן ,בבקשה.

אמיר ויטמן:
כבוד חברנו ,יו"ר המרכז ,השר דני דנון ,חה"כ חזן ,חברים ,חברי מרכז .הנוכחות
דלילה יחסית מאד ,אבל אנחנו התכנסנו גם על מנת לדון בעניינים חברתיים-
כלכליים .העניינים החברתיים-כלכליים הפכו להיות בשנים האחרונות נושא מרכזי
בשיח הציבורי בישראל .משך המון שנים קו פרשת המים בפוליטיקה הישראלית
נסב כמעט אך ורק סביב הנושאים ביטחוניים .ומה שקרה היום ,לצערנו ,מזכיר
שוב ,בפעם הרביעית או החמישית רק בתוך שבוע ,שאכן אנחנו חיים במציאות
ביטחונית קשה ואלה החיים שלנו.
אבל מלבד העניין הביטחוני והמדיני כמובן ,אנחנו פה באריאל ,ארץ ישראל
השלמה ,יהודה ושומרון ,ההתיישבות ,הביטחון ,מלבד העניין של הזהות הלאומית

עמוד  8מתוך 28

ישיבת מרכז הליכוד
מיום  30ביוני 2015

של מדינת ישראל ,צריך לזכור ,אנחנו הליכוד .השם של הליכוד הוא 'המפלגה
הלאומית הליברלית' .אנחנו זוכרים שהמילה לאומית היא מובנת לנו ,אנחנו יודעים
את זה .אנחנו יודעים בשביל מה אנחנו נלחמים ,אנחנו נלחמים על ארץ ישראל,
אנחנו נלחמים על הביטחון ,על התיישבות וכו' .אבל מה שאנחנו נוטים לשכוח ,זה
שלליכוד יש צד שני ,הצד השני זה הצד הליברלי .יש לנו משנה חברתית וכלכלית
סדורה ,ברורה ומשמעותית ,בכל תחומי החיים .זה משליך גם על הביטחון באופן
עקיף ,אבל זה משליך על חרויות הפרט ,זה משליך על איך אנחנו רוצים לנהל את
הכלכלה הלאומית .אלה לא דברים טריוויאליים ,אלה לא דברים של מה בכך .אלה
דברים מאד מאד מאד מאד משמעותיים שמשפיעים על איכות החיים של כולנו.
ומיותר לציין שלדברים האלה יש גם השלכות פוליטיות מרחיקות לכת.
אני רוצה להזכיר לכולם שהיה לפני כמה שנים שר מן הליכוד ,שהיה קודם כל שר
הרווחה ,קראו לו משה כחלון .אף אחד לא זוכר את זה שהוא היה שר הרווחה ,כי
הוא לא השאיר שום חותם ,כלום .אחר כך ,אותו שר ,עדיין בתוך הליכוד ,התקדם,
וקיבל את התקשורת .ואז אנחנו כולנו יודעים ,כל אזרח במדינת ישראל יודע שמשה
כחלון היה שר התקשורת .ומה הוא עשה? באופן מוגבל ולא מושלם ,אבל הוא פתח
את השוק לתחרות .הוא יישם את משנתו של הליכוד .המשנה הליברלית ,בעד שוק
חופשי ותחרות חופשית .אפשר להתווכח עד כמה הרפורמה הזאת הייתה מושלמת
או לא מושלמת ,יש לי ביקורת מסוימת ,אבל נשים את זה בצד .העובדה היא
שהרפורמה הזאת ,בגלל שכל אזרח ואזרח במדינת ישראל הרגיש אותה בכיס,
הרפורמה הזאת שווה היום  10מנדטים ,כפי שכולנו ראינו .חלק מ 10-המנדטים
הללו היו צריכים להיות מנדטים של הליכוד ,אילו הציבור בכלל היה מרגיש
שהרפורמה הזאת היא לא רפורמת כחלון אלא רפורמת הליכוד .ויכול להיות שגם
אני היית היום חבר כנסת ,השר דני דנון ,אני מספר  .39אם  10המנדטים של כחלון
היו נשארים בליכוד ,היו לנו  40מנדטים ,ואני הייתי היום מדבר בתור חבר כנסת.
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לצערי הרב ,קיבלנו רק  .30אבל קיבלנו רק  30בגלל שיש היום ציבור גדול במרכז
המפה הפוליטית בישראל שמה שמעניין אותו בעיקר אלה הנושאים החברתיים
והכלכליים .ואת הנושאים האלה ,אנחנו לא הזנחנו אותם ,אבל אנחנו לא הנפנו
אותם כדגל .לא הנפנו אותם כדגל ,ובמידה ומישהו בתוך הליכוד מעז לדבר על
משהו שיש לו ריח חברתי וכלכלי ,אז הוא בכלל רוצה לחקות את שלי יחימוביץ ,את
המחנה הסוציאליסטי ,הדמגוגי ,הפופוליסט ,השמאל .זה חברתי להעביר כסף מ-א'
ל-ב' .לפקח על המחירים .כל מיני רעיונות הזויים שבכלל בכלל לא קשורים לימין
הליברלי ,לא בישראל ,לא בשום מקום בעולם .שלא לדבר על זה שהם מנוגדים
לחלוטין לעצם הקיום של מדעי הכלכלה .אבל הליכוד ,יש לו דרך.
ואני ,בשנה האחרונה בואו נגיד ,החלטתי שאני רוצה להמשיך אל תוך הליכוד
פעילות חוץ פרלמנטרית של התנועה הליברלית החדשה ולהרים בתוך הליכוד
קבוצה קודם כל שנקראת הליברלים בליכוד ,ומעבר לזה אחר כך אנחנו הקמנו,
אחרי הפריימריס ,אחרי הבחירות ,קבוצה בשם פורום דרור ,שהיא למעשה
ההמשכיות של מנהיגות יהודית ,של אותם אנשים עם אותם ערכים ,אבל אנחנו
נשים דגש גדול יותר ומשמעותי יותר בנושאים החברתיים-כלכליים ,אבל אנחנו
עושים את זה עם דגל ,אנחנו עושים את זה עם משנה סדורה וברורה ,והמשנה הזאת
זה המשנה הליברלית ,זו המשנה של השוק החופשי .כי בסופו של יום ,שום דבר לא
מייצר את המשאבים ואת העוצמה ואת הכוח שנחוצים למדינת ישראל זולת השוק
החופשי ,זולת היכולת של כל אחד ואחד מאיתנו לסחור ,להתפתח,להיכנס לקשרים
מסחריים ואחרים רצוניים עם אנשים אחרים .זה מה שיצר את העוצמה של המערב
וזה מה שאפשר למדינת ישראל גם להתקדם מהמצב שהיינו בו לפני  40ו 50-שנה
למצב הנוכחי .הליכוד כן עשה דברים מאד חשובים בעשורים האחרונים וישראל
השתנתה לטובה ,אבל זה לא מספיק .יש המון המון דברים שאנחנו חייבים לעשות
אותם ,קודם כל כי זה נכון ,בואו נתחיל עם זה ,גם אידיאולוגית ,גם פרקטית .אבל
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מעבר לזה ,גם מבחינה פוליטית ,את ה 21-מנדטים שהתפזרו אי שם במרכז ,בין
מפלגת יש עתיד לבין מפלגת כולנו של כחלון ,חלק משמעותי מזה אנחנו יכולים
להחזיר אותם אלינו .ואני אומר להחזיר ,בגלל שפעם הם היו אצלנו .בסך הכול לפני
 10שנים הליכוד קיבל  38מנדטים ואז הוא סיפח עוד  2מישראל בעליה .זה היה 40
מנדטים .ולפני כן ,בשנות ה 70-וה 80-לליכוד היו  40פלוס מנדטים ,עד  .48זאת
אומרת ,הרבה אנשים יכולים לחזור אלינו .יש לנו פוטנציאל .אבל הפוטנציאל הזה,
כדי להתממש ,אנחנו חייבים להציג בפני הציבור בישראל אופציה אמיתית ,דגל
אמיתי .להגיד לציבור – אם אתם תבחרו בנו ,מצבכם ישתפר .לא רק במובן
הלאומי ,שזה ודאי נכון ,אבל גם במובן של חיי היום יום .כוח הקנייה שלכם ישתפר,
יגדל .אתם תחיו יותר טוב .הבריאות שלכם תהיה טובה יותר .החינוך של הילדים
שלכם יהיה טוב יותר .הרווחה של כולנו תהיה טובה יותר.
זה הדגל שאנחנו רוצים להרים .אנחנו לא צריכים להתבייש בזה ,כבוד השר ,יש
הרבה רפורמות שאנחנו צריכים ליישם – בתחום החקלאות ,בתחומים אחרים –
אנחנו חייבים לקדם את זה .וכל מה שיש לי להגיד זה שאני מקווה שהליכוד הפעם
ייקח את זה בתור דגל אמיתי ויקדם את זה במהלך השנים הקרובות על מנת
שהקדנציה הזו תהיה משמעותית ונוכל להחזיר את הציבור אלינו.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
עידו אלמגור בבקשה ואחריו ידבר ערן שכטר.
רבותי ,אני מבקש להצטמצם ל 3-4-דקות ,כדי שלא נצטרך להפסיק את האנשים.
אנחנו עוד רוצים להספיק כמה דברים.
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עידו אלמגור:
ערב טוב חברים וחברות .כבוד השר ,כבוד המנכ"ל .אני התכוננתי לדבר הרבה .אבל,
היות ואני רואה אל מי אני מדבר ,אני חושב שאומר רק כמה משפטים לגבי ניהול
ישיבות של חברים ,של עמותות ובמיוחד של מרכז.
הנה עכשיו ,תשימו לב מאחורה ,יושבים  10אנשים 30 ,עם הגב לכאן .זה אומר שזה
לא מעניין אותם בכלל הישיבות האלה וההחלטות שיוחלטו כאן .אני באתי ממקום
שידעו להעריך ישיבות ,ידעו להעריך חברים .כשאני אומר המקום שבאתי ממנו ,אני
איש צה"ל ,גמלאי צה"ל .כשהמפקד היה יושב מול אנשים ,כולם היו בשקט.
כשרוצה מישהו לדבר ,היה מצביע .אותו דבר בבית ספר .והלאה ,בכל מיני מגמות
שלמדנו ,שיש אפשרות להשמיע דברים .אבל תשמע גם דברים .יש משפט שאומר –
אשרי אדם מדבר אל אוזן שומעת .כשהאוזן שומעת ,זה אומר שהוא מבין מה
מדברים ,ואם יש לו מה להעיר אז הוא יעיר ,אבל יותר מאוחר ,לא באותו מקום.
אני אומר ,אשרי אדם מדבר אל אוזן שומעת – שאתה מאזין למה שאני אומר ואתה
מבין מה שאני אומר ,ואתה אחר כך יכול להעיר או להאיר .במקרה זה אני מאיר ב-
א'.
אני התכוונתי ,חשבתי שיבוא כאן אולם ,ואמרתי כך ,בכל אסיפה ,אף פעם לא
יושבים ושומעים את המדברים .ויש מדברים ,כאשר כולם עדיין בכיבוד .זה לא
מכובד בכלל .ולכן ,כשבאים להחליט ,ישר כולם מרימים ידיים בלי לדעת אפילו על
מה מדברים.
לכן אני אומר ,ושלחתי  SMSכמה פעמים לשר דני ,שאמרתי שצריך לבוא ולומר
לחברים איך צריך לנהל ישיבות ואיך נותנים החלטות .ההחלטות שניתנות ,דרך
אגב ,הן לא ניתנות על דעת רוב החברים .אבל ,כשרואים שכולם מצביעים בעד ,גם
הם נכללים .אבל זה לא אומר שמחליט נכון.
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לכן ,מה שאני אומר ,עוד משפט אחד ,לגבי הנושא הזה – צריך שאנשים יבואו
לישיבה ויישבו ,ישמעו את האנשים מה שמדברים .יש להם הערות או הארות,
יכולים לדבר יותר מאוחר .אבל ,לא יכול להיות ,תסתכלו מאחורה ,יו"ר המרכז
צריך לבוא ולשלוח מסמכים ובמשך הישיבה הוא צריך לבוא ראשון ולומר לאחרים
– יושבים .מי שלא רוצה לשמוע –לסגור את הדלת .אין מה לעשות.
בקשר לנושא החשוב שאמרו  3חברים שהיו לפני – אני מבקש מהשר לעמוד בדגש
על הנושא החברתי הכואב לאנשים .כואב מאד מאד .אנחנו בשטח שומעים .אנחנו
בשטח מרגישים .הנושא החברתי והכלכלי הוא לא בדגל הליכוד כראשון במעלה.
לכן אני מבקש ,שאתה ,כנציג של המרכז ,תמשיך את זה עם השרים שמטפלים
בנושא הזה וחיים כץ הוא שר שיכול כן לעשות את הדברים האלה .תודה רבה.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה רבה לך .ערן שכטר.

ערן שכטר:
כבוד השר ,חברי הכנסת ,מנכ"ל הליכוד ,חברינו חברי המרכז .בנושא החברתי
כלכלי ,בבחירות האחרונות הליכוד עבר שינוי ,שינוי לרעה .בבחירות שהיו ב2003-
הקים בנימין נתניהו ,יו"ר הליכוד ,ממשלה ,ובה מינה את שר החינוך ,השר גדעון
סער ,חברנו חבר הליכוד .בבחירות הקודמות נלחם הליכוד בעת הרכבת הממשלה
על תיק החינוך .גדעון סער רצה להמשיך לכהן כשר החינוך ובסופו של דבר ,בגלל
האילוצים הקואליציוניים ,תיק החינוך לא נשאר בידי הליכוד .בבחירות האחרונות
הליכוד פשוט החליט לוותר על נושא החינוך .שר החינוך הוא של הבית היהודי .סגן
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שר החינוך מיהדות התורה .יו"ר ועדת החינוך של הכנסת מש"ס .המפלגה שאין לה
אמירה בתחום החינוכי ,שהוא התחום החברתי הגדול ביותר ,התקציב השני בגודלו
בממשלה ,המפלגה שאין לה אמירה בתחום הזה היא מפלגת הליכוד עדיין.
לכן ,יחד עם חברים ,הקמנו את פורום חלוץ ,פורום חינוך לאומי וציוני ,פורום
שהמטרה שלו היא להחזיר את החינוך לקדמת סדר היום הציבורי בליכוד .ואני
פונה אליך ,יו"ר המרכז ,שנקיים דיון בנושא חינוך במרכז בזמן הקרוב ,נושא חשוב,
כי זה העתיד של כולנו .הנושא החברתי-כלכלי הוא לא רק כאן ועכשיו ,הוא גם
מחר ,הוא גם מה יהיה עם הילדים שלנו .והילדים שלנו זה חינוך.
עכשיו נעבור לנושא השני – אנחנו עומדים להצביע מחר על הצעה לשינוי חוקת
הליכוד .סעיף  21בחוקת הליכוד מדבר על חברי תנועת הליכוד שפועלים כנגד
הליכוד .חברי תנועת הליכוד שפוגעים במפלגה מבפנים .יש לנו גם בכנסת ובמדינה
חברי כנסת שפוגעים במדינה מבפנים .רק השבוע היה לנו חבר כנסת אחד כזה ולפני
כמה שנים היה את חברת הכנסת זועבי .ואיך אנחנו רוצים להתנהג מול חברת
הכנסת זועבי וחבר הכנסת גטאס .אנחנו רוצים ,הליכוד רוצה לנהוג בהם בשיא
החומרה .וכשזה נוגע לחברי הליכוד בפנים ,כשחבר ליכוד פוגע בתוך התנועה ואנחנו
צריכים לפעול נגד חבר ליכוד שפוגע בתנועה מתוך התנועה ,מה אנחנו מציעים
לעשות נגד חבר כזה? להרחיק אותו מהתנועה לשנתיים .שנתיים? קדנציה זה 4
שנים ,קדנציה לכנסת .קדנציה למוניציפאלי זה  5שנים .שנתיים ,זאת אומרת ,אני
אבוא ,אני אתמוך במפלגה אחת בבחירות האלה ובבחירות הבאות אני יכול גם
להתמודד לכנסת שוב .אבל הוותק הוא עדיין נתון לשיקול יו"ר התנועה .אני קראתי
את ההצעה בעיון – הוותק נתון לשיקול יו"ר התנועה .זאת אומרת ,גם הוותק הוא
לא מחייב.
אני הגשתי לכבוד יו"ר המרכז הצעה לשנות  2מילים בהצעה הנוכחית ,שהיא באמת
הצעה טובה בסך הכול ומייעלת את מנגנון סעיף  21לחוקה .שתי מילים – במקום
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שנתיים  6שנים .כך שלא יהיה מצב שמי שיהיה מתוך התנועה ויפגע בתנועה יוכל
לבוא ובתוך קדנציה אחת להיות .הוא לפחות קדנציה אחת-שתיים יישב בחוץ,
שבאמת יורחק ,שיישב בצד  6שנים .ואם מישהו יבוא ויגיד לי –  6שנים זה הרבה,
בואו נתגמש על המספר – אז אפשר באמת להעלות את המספר לדיון .אבל שנתיים?
פחות מקדנציה אחת .זאת אומרת ,לבוא בקדנציה הזאת ואחרי הקדנציה הזאת
לבוא ובקדנציה הבאה להתנהג כאילו כלום ,כאילו אני חבר ליכוד רגיל .זה לא
מקובל.
ואני מבקש מיו"ר המרכז ,כמו שביקשתי ,אני מבין שמחר זה לא יוכל לעלות
להצבעה ,אבל בכינוס הבא של מרכז הליכוד ,ולא לחכות לוועידה הבאה בעוד 3
שנים ,אין סיבה לחכות בשביל  2מילים  3שנים ,בכינוס הבא של מרכז הליכוד
תעלה ,אדוני השר ,תעלה את ההצעה שלי ,את  2המילים האלה ,תעלה אותן
להצבעה .אני בטוח שאם הייתה הצבעה עכשיו פה בפורום ה-אמנם קטן הזה ,לא
היה פה הרבה ספק ,לא הייתה הצבעה צמודה.
אני רק במשפט אחרון מבקש ממי שנמצא פה בקהל ,להצטרף להצעה שלי ולחתום
על ההצעה הזאת 2 ,מילים להוסיף –  6שנים במקום שנתיים .תודה רבה.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
אורי פרג' ,בבקשה ,בכבוד.

אורי פרג':
ערב טוב לכל חברי המרכז שהגיעו .חבל שהמרכז שלנו הצביע איך שהצביע לפני 3
שבועות ,אז באופן עקרוני רואים את התוצאות .אבל אתם יודעים ,אנחנו אנשים
דמוקרטים ומכבדים את התוצאה ,ואני רוצה להגיד לכם שפה על הבמה הזאת השר
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דני דנון ,יו"ר מרכז הליכוד ,הייתה לנו התלבטות מאד קשה ,אני חושב שזה היה פה
באזור הזה ,התלבטות מאד קשה – מה אנחנו עושים עם העניין של המרכז? כי זה
היה לפני בחירות .עליתי לבמה ונתתי איזו הצעה ,ואני מודה לך דני שכיבדת אותה,
ואני חושב שהתוצאה ,הנגזרת שבאה מזה ,שבבחירות ,נכון לא היה לנו מרכז ,לא
היה לנו צבא של  3,700חיילים ,אבל התוצאה הייתה טובה כי לא היה פילוג בתוך
התנועה .כרגע המצב הוא כזה שאני מרגיש ,אני אומר לכם את האמת ,אני מתבייש
שזו ישיבת מרכז בכלל .זו בושה למרכז .אנשים ,לא יודע מה חושבים .מה ,הם
יבואו רק בתקופת בחירות? לא יקשיבו לאנשים?
חברים ,אנחנו פה דנים על הנושא החברתי-כלכלי ,ולא ראיתי שבאמת זה מעניין את
הליכוד .גם את חברי המרכז ,גם את השרים שלנו ,דני ,גם חברי הכנסת .אני מאד
כועס עליהם .זה בליבנו .אנחנו אנשי שכונות .אנחנו אנשים חברתיים .אנחנו אנשי
עמותות שנותנים לנזקקים .אני מטפל ב 350-משפחות אתיופיות בפתח תקווה ,אני
נציג חברתי אמיתי של העניין הזה .אני מתבייש שאנחנו לא מסוגלים להביא את
האנשים .האנשים שלנו הם אך ורק אינטרס של בחירות ,אינטרס ישבו על הכיסא.
ואני לא צריך מאף אחד טובות .יש הרבה אנשים טובים שתורמים בעין יפה .יש
עמותות טובות .הנושא החברתי ,צר לי להגיד לכם ,חברים ,הליכוד זנח את הנושא
הזה ולמעשה ,אם תלכו לפריפריות ,אנחנו שואבים את הכוח שלנו ,אנחנו מקבלים
 30מנדטים ,חבר'ה 30 ,מנדטים קיבלנו ,איזה חברתי? אנחנו צריכים להתבייש
להסתכל לאנשים בפנים ולהגיד להם – חבר'ה ,אנחנו הליכוד שאתם נותנים לו את
הכוח ,מה פתאום? אתם סתם ,רק תבואו להצביע .אנחנו נבוא ,נעשה מה שאנחנו
רוצים.
בעניין של הגז ,אני קורא לחברים בממשלה ,בכנסת ,מהר ,מהר תעבירו את העניין
הזה .ששינסקי' ,משינסקי' ,זה לא מעניין אותנו ,אנחנו רוצים עכשיו שתהיה
התפתחות כלכלית .הגז יביא התפתחות ענקית כלכלית .אני מכיר חבר כנסת אחד,
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כבר התפתח חזק מאד ,מאד .משהו ,איזה  15-20מיליון מהגז ,עוד לא יצא הגז .לא
משנה מי זה.
אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד ,חברים ,לא הייתה פעם אחת בליכוד שהייתי
בא לבמה שיש בה  70 ,60 ,50איש ,זו בושה וחרפה .אנחנו צריכים לעשות משהו,
אדוני המנכ"ל ,אדוני השר ,למשוך את המרכז חזרה ,להיות דומיננטי .לא יתכן שפה
יבואו יישבו אנשים ,באמת ,אני רוצה להגיד לך ,זה בושה וחרפה .אני מתבייש
בשביל חברי המרכז .כי אני לא יודע מה ,גם מה עשינו לפני  3שבועות? אני מאשים
את עצמנו כחברי מרכז .לפני  3שבועות באנו ואמרנו ,אנחנו נבחרי ציבור ,אתם
יודעים מה ,אנחנו נבחרי ציבור ,אבל מה ,אנחנו לא נבחרי ציבור ,אנחנו הולכים
הביתה .וגם אני אומר לכם ,עכשיו אני הולך הביתה .שיהיה לכם ערב טוב .תודה
רבה.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
אבנר ,בכבוד.

אבנר משרקי:
ערב טוב לכולם .כבוד השר דני דנון ,כבוד המנכ"ל .יש שינוי בליכוד ,בואו נדבר
לפחות קצת לטובה .לא תמיד עולים על במה ,תוקפים ,מה לא בסדר ,מה כן בסדר.
בואו נלך קודם כל מה בסדר.
עד לפני כמה חודשים בכינו שאין כינוסים של חברי מרכז .הנה ,דני דנון ,יחד עם
המנכ"ל ,עשו באשקלון פעם אחת ,פה זה פעם שניה ,ועשו עוד הרבה דברים .אז
קודם כל ,המרכז מתכנס .היום זה נושא חברתי .לפני זה היה נושא על שינוי שיטת
הבחירות אם חברי המרכז אלה יהיו הגוף הבוחר .חבר'ה ,אתם חברי המרכז
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קבעתם שההצעה היא מה שנבחרה .אז למה אחרי שכבר בחרתם עוד פעם לבכות?
אתם רוצים ,תעלו את זה לדיון עוד כמה שנים.
אני כיו"ר מועצת סניף הליכוד אריאל מברך אתכם שאתם מגיעים לפה .באמת חבל
שלא באו לפחות כמו בפעם שעברה שהיה פה ממש מלא .זה רק מראה דבר אחד,
כמו שאני כתבתי בפייסבוק – חברי מרכז ,כל עוד אין נושא אם חברי מרכז יהיו
הגוף הבוחר או לא יהיו הגוף הבוחר ,הם באים .ברגע שיש נושא שהוא נושא באמת,
נושא חברתי ,ואין פה אחד שלא העלה נושא חברתי ,כולם .אנחנו ליכודניקים,
אנחנו גדלנו ,צמחנו מלמטה והכול בנינו במו ידינו .ואני רואה בפייסבוק ,אדון
סעדון ,למרות שאני חולק עליך בנושא המרכז ,יש המון נושאים שאנחנו שותפים
בפייסבוק אני ואתה ,ועושים 'לייקים' אחד לשני.
בואו כולנו ,גם כיו"ר הליכוד מר בנימין נתניהו ,וגם כראש הממשלה ,לחבק אותו,
יש לו מספיק עבודה לעשות כדי שבפעם הבאה נביא  45מנדטים .אנחנו לא צריכים
לחלק ,לא לכחלון ולא ללפיד .יש לנו חברי כנסת ,תראו איזה חברי כנסת טובים.
שימו לב לחדשים איך הם פועלים יפה בנושא החברתי .שימו לב על כולם .אני לא
רוצה לנקוב בשמות ,שלא יברח לי איזה חבר כנסת אחד .כל חברי הכנסת החדשים,
אני רוצה להגיד ,בחודשים הקצרים האלה כולם נותנים את הטון וכולם חברי כנסת
טובים .אתם רוצים ,יש הרבה עשייה .אני אתן דוגמא.
לא כל יום ששי ,פעם בחודש אני מביא חבר כנסת ,לא לסניף ,ותודה אגיד עוד פעם
למנכ"ל הליכוד ששיפץ לנו את הסניף פה באריאל ודאג שהסניף יהיה פעיל והכול
בסדר ,אבל מה אנחנו עושים? ביום ששי ,לא יושבים על בורקסים עם חברי כנסת,
לוקחים אותם ברגליים למרכזים .מהיום ,כבר היו אצלנו שני חברי כנסת – חה"כ
נורית קורן וחה"כ נאוה בוקר ,ובעזרת השם יואב קיש יגיע בשבוע הבא .זה יביא 40
מנדטים .אם נעשה את זה ,עושים בכפר סבא ,יושבים על השולחן ,אוכלים ,שיהיה
להם לבריאות .בסוף הם רעבים – ייקח אותם לאכול באיזה שהוא מקום .אבל כל
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חברי המרכז ,חברי ליכוד .ומעבר לזה ,חברים בתוך העיר ,אחרי סיבוב כזה אתה
גורם לאיזה  10להתפקד לליכוד.
יש לנו נבחרת מצוינת .אני רוצה לשבח את יו"ר המרכז .לא היו כינוסים אף פעם,
אני הייתי חבר מרכז  35שנה 35 ,שנה ,כל הכינוסים היו בתל-אביב .היום אנחנו
הולכים לפריפריה.
לכן ,חבר'ה ,בואו כולנו ,היו בחירות ,נגמרו הבחירות ,בואו נחשוב על הבחירות עוד
 4שנים ,נזמן את חברי הכנסת לסניפים .במי תלוי אם הסניפים יפעלו או לא יפעלו?
זה ביושבי ראש הסניפים .ואם יושבי ראש הסניפים יקחו את עצמם בידיים ,יחד עם
מנכ"ל הליכוד ,אני מבטיח לכם ,ברגע שהתחלתי פעילות קיבלתי אוזן קשבת מעבר
למה שציפיתי .ואני אומר לכם ,אין דבר כזה ,וזה פועל בימים ,לא בשבועות ולא
בחודשים.
לכן ,אני מברך את כולכם שאתם פה .תעשו פעילות בסניפים .בעזרת השם ,עוד כמה
שנים תרצו עוד פעם להביא את ההצבעה הזאת עוד פעם למרכז – נביא אותה עוד
פעם למרכז .למרות שאני ,לפי דעתי ,צריך להשאיר את הכול בידי המתפקדים.
תודה לכולם.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה רבה אבנר ,יישר כוח .מתנאל גלעדי .אחריו אוריאל כוכב ואחריו השר דנון.

מתנאל גלעדי:
שלום לכם .אנחנו קבוצה שהגענו לפה ,ותודה רבה על הזכות לדבר ,כבוד השר,
המנכ"ל ,קבוצה של מתפקדי ליכוד ,שחשוב לנו ,חשוב לנו מהליכוד ,חשוב לנו
מהערכים של הליכוד .לפני שהתפקדנו הסתכלנו ,קראנו את הערכים ,לראות בדיוק
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לאן אנחנו מצטרפים .ואני שמח ,אני שומע פה את הדברים שמדברים ,דברים של
ערכים ,דברים של תוכן ,ולא רק חיצוניות .ובאמת ,כל כך שמחנו שקמה ממשלת
ימין ,באמת הייתה שמחה מאד גדולה שקמה ממשלה לאומית .וחשוב גם שנתנהג
כמו ממשלת ימין.
בג"צ לפני שבוע ,ולכן הגענו לכאן ,לשתף אתכם במה שקורה ,בג"צ לפני שבוע
החליט להרוס שני בניינים במערב הישוב בית-אל ,אחד מהם בן  4קומות ,סה"כ 24
יחידות דיור שנמצאים בהליכי בנייה מתקדמים .כל זאת בעזרת השמאל הקיצוני
שהולך ,מצד אחד מנסה להחריב ומצד שני הולך ומכפיש את חיילי צבא הגנה
לישראל .ה-תב"ע של הבתים זו תב"ע שעומדת לקראת אישורים אחרונים .ובשם
עיקרון של סופיות הדיון בג"צ החליט להרוס אותם ,על אף שקורה מצב אבסורדי
שבו יכול להיות מצב שבו הורסים בתים ומספר חודשים בודדים בודדים אחר כך
בונים אותם מחדש.
אנחנו חושבים שזה אינטרס מובהק של הליכוד ,בפרט במציאות הפוליטית
הנוכחית ,שלא יהיה פינוי והרס בישובי יהודה ושומרון ,בטח בישוב מבוסס כמו
בית-אל ,ושלא יהיו תמונות שאף אחד לא רוצה לראות אותן.
הרבה מבוחרי הליכוד בבחירות האחרונות הם מתוך הישובים ביהודה ושומרון,
הרבה מצטרפים חדשים ,ובוודאי שכולנו רוצים לשמור על ההישג הזה .יש הרבה
דברים שאפשר לעשות ,יש הרבה חוקים שאפשר לחוקק בנושא .ממשלת ימין
צריכה להוביל מציאות של ממשלת ימין .אם זה זה שעכשיו היועץ המשפטי של
יהודה ושומרון החליט להפסיק את התהליכים בעקבות ה-בג"צ; אם זה זה שזה
חלק מהבטחה ,הבתים האלה הם חלק מהבטחה שראש הממשלה קבל עם ועדה
הבטיח גם לבנות  300יחידות דיור בישוב בית-אל כחלק מהסכם גבעת האולפנה
לפני  3שנים ,בתקשורת ,ברמה ציבורית .וגם להכשיר את אותם שני בניינים ,שזה
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הבטחות שהן היו חלק מההסכם ,להכשיר את אותם שני בניינים שכרגע עומדים
לקראת ההרס ,ש-בג"צ החליט שתוך חודש להרוס אותם.
כמו כן יש ,אני משער שכולנו יודעים את זה ,אולי ידברו על זה אחר כך ,אולי דיברו
על זה לפני ,סך הכול יש הקפאה ביהודה ושומרון .ואת כל הדברים האלה ,כחלק
מעוד הריסות ,אם זה  9בתים בעופרה שזה ישוב מבוסס ,אם זה עמונה שעוד שנה
וחצי יש עליהם בג"צ ועוד ישובים רבים אחרים ,יש מציאות שבה המחלקה
המשפטית עובדת שעות נוספות ובעצם גורמת להרס ביהודה ושומרון.
אנחנו קוראים לכם ,חברי המרכז ,אנחנו מבקשים מהשר באמת את העזרה והגיבוי
בנושאים האלה ,וברור לנו שהנושא חשוב לכולכם ולכן אנחנו פה ,כי אנחנו יודעים
שנמצא פה אוזן קשבת באמת בנושא הזה .לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל באנו
לבנות ולהיבנות כאן ,יהרסו בתים ,יחרבו ישובים .לא יעלה על הדעת שארגוני
שמאל שלא הצליחו בבחירות ונכשלו בבחירות ופשוט לא מוכנים להודות בזה,
משתמשים במערכת המשפטית כדי בעצם לעקוף אותנו ,את כולנו ,ולהוביל מדיניות
הרסנית של ישובי יהודה ושומרון .תודה רבה לכם.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה רבה לך .אוריאל כוכב ,בבקשה.

אוריאל כוכב:
ערב טוב לכולם ,שלום לכבוד השר .אני הקשבתי לתוכנית ,הנבחרים או משהו כזה,
הקשבתי לכבוד השר על החשיבות של משרד החלל ,התוספת הזאת .אני מאחל לך
בהצלחה.
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דבר נוסף – עכשיו ,אחרי האירוע שהיה במחסום קלנדיה ,וזה גם כן אחרי הפיגוע
אתמול בדרך לשבות רחל ,אני מברך את חיילי צה"ל ,חשוב גם כן באירוע הזה לחזק
את ידיהם של חיילי צבא הגנה לישראל ,ולבקש מהממשלה שתעשה יותר למען
הביטחון .חשוב מאד.
דבר נוסף – אני לא אהיה יותר מדי ארוך ,אני אשתדל יותר לקצר ,אחרי הדברים
החשובים שהיה חשוב גם אותם להזכיר – הכנס הזה זה על חינוך וחברה ועל
כלכלה .אני חושב שזה מאד חבל ,אני מצטרף לדברים שערן שכטר אמר ,שזה מאד
חבל שהליכוד היום ,עם  30מנדטים ,הוא לא לקח את משרד החינוך ,תיק מאד
חשוב וכולנו יודעים את הדברים היפים שגדעון סער עשה .מאד חבל שזה לא בידינו
וזה היה יכול להיות בידינו ,זה היה עניין של החלטה .אני חושב שכולם פה מזוהים
עם זה שמשרד החינוך צריך להיות אצל אדם שהראייה שלו היא לא דווקא מגזרית.
אני רוצה להגיד את דברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה ,שהוא מדבר על כיתות ,על
כמה תלמידים צריכים להיות בכיתה ,שזה דבר מאד חשוב .הוא אומר ,אני לא
אומר את זה בדיוק באותה לשון ,שבכיתה צריכים להיות  20תלמידים ,על כל 20
תינוקות יש מלמד ,על  40יש סיוע ,מסייע ,וכשיש  50תלמידים מחלקים את זה
לשתי כיתות.
אני חושב שאנחנו צריכים שחברי הכנסת בוועדת חינוך ,הם צריכים לפעול מתוך
ועדת החינוך על משרד החינוך להוריד את מספר התלמידים בכיתה ,זה דבר מאד
חשוב .אנחנו כולנו יודעים שזה בלתי אפשרי ללמד בכיתה של יותר מ 40-תלמידים.
אני חושב ,אם אנחנו לא לקחנו את התיק לידי הליכוד ,אז לפחות לפעול כמה
שיכולים בוועדת החינוך .תודה רבה ובהצלחה.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
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רבותי ,אם יש עוד כמה אנשים שנשארו ליד הכיבוד והחבר'ה שבחוץ ,אפשר קצת
להתכנס פנימה ,בואו נסיים בצורה תרבותית .אני מתכבד להזמין את יו"ר המרכז,
השר דני דנון ,בבקשה.

השר דני דנון:
ערב טוב לכולם .מכובדי מנכ"ל הליכוד ,חה"כ קיש ,חה"כ חזן ,מבקר הליכוד.
ראיתי פה את חברי הטוב יוסי דגן ,אני רוצה לאחל לו בהצלחה ,ב 4-באוגוסט הוא
מתמודד לתפקיד של ראש המועצה האזורית שומרון ,אנחנו צריכים כולנו להתגייס
לסייע לו בבחירות החשובות האלה .ויש פה כוחות נשיים שכבר התחילו ,סיגלית
ואביבה ואחרות ,שעושות זאת .דבר חשוב ביותר.

ראשית ,אני רוצה מפה להביע את תנחומי למשפחת רוזנפלד ,הי"ד ,שנפטר לאחר
הירי של בן בליעל .אנחנו עדים ,כמו שאמרו פה החבר'ה הצעירים מבית אל,
לתקופה קשה ,תקופה של פיגועים .אי אפשר להגיד על פיגוע בודד ועוד פיגוע בודד
ועוד פיגוע בודד ,שזה בודד .ברגע שיש הצטברות של אירועים ,יש פה כמובן מתקפה
ואנחנו צריכים להתמודד .צריך להסיר את ההקלות שניתנו בתקופה האחרונה,
להחזיר מחסומים ולפעול להחזרת הביטחון ליהודה ושומרון.
אני באופן אישי ביום ששי הקרוב ,אני מזמין אתכם לבוא איתי לדולב בבנימין,
למעיין דני ,יחד עם משפחתו של דני גונן הי"ד ,שגם ,יצא לטייל ביום ששי ,במעיין
יפהפה בגוש טלמונים ,ובן בליעל שעדיין לא שמנו את ידינו עליו ירה בו מטווח אפס.
אנחנו נהיה שם עם המשפחה ביום ששי הקרוב וב 30-לחודש אנחנו נקיים עצרת
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גדולה מאד על מנת להפוך את המקום הזה לאתר מתויר ,אתר שמגיעים אליו אלפי
אנשים.

אדוני המנכ"ל ,משפט אחד על הכמות .קודם כל ,נכון ,אין פה הרבה אנשים .אבל
אני גדלתי בתנועת בית"ר ואותנו לימדו בתנועה שז'בוטינסקי הקים את התנועה עם
שלושה אנשים בחדר .שלושה אנשים וקיבלו רעיונות ששינו את ההיסטוריה של
העם היהודי .וגם ראינו כשהמרכז רוצה לבוא ולהצביע ולהשפיע ,הוא עושה את זה.
לפני שבועיים יצאו מהבתים  2,680חברי מרכז ,יצאו מהבתים והצביעו והכריעו
בצורה דמוקרטית לגבי שיטת הבחירות לכנסת .אז נכון ,לגיטימי שנושא שהוא
אידיאולוגי ברובו ובאריאל לא מושך את ההמונים .כשיש אבל קרבות ויש עניין,
אנחנו רואים את חברי המרכז יוצאים ,נדרכים .אבל אני מתכוון שהמרכז ימשיך
לפעול ,ימשיך להתכנס גם במקומות שהם לא בתל-אביב ,גם אם לא יבואו הרבה
אנשים .את הישיבה הבאה אנחנו רוצים לקיים בדרום ,בדימונה או נתיבות .אני
מניח שגם לשם לא תהיה נהירה אם לא יהיה נושא ,וגם בעכו אפשר ,בהחלט .אני
חושב שזה דבר חשוב.

אני רוצה מילה אחת בנושא של שינוי החוקה .ערן התייחס לזה .השינוי הזה הוא
שינוי חשוב .ועדת חוקה דנה בנושא הזה .יש אנשים שאמרו שצריך להרחיק ל5-
שנים ,ל 20-שנה .בסוף הוועדה קיבלה החלטה שקובעת שיש מנגנון להוצאת חברים
שפעלו נגד הליכוד .היום בחוקה המצב הקיים ,גם יש מנגנון ,אבל הוא בעייתי ,הוא
קשה והוא לא ישים .זאת אומרת ,אנשים פועלים בצורה מופגנת במערכות בחירות
נגד התנועה ,כי הם יודעים ששום דבר לא יקרה .המנגנון שאנחנו הצענו בוועדת
חוקה ומחר יבוא להצבעה בפני חברי המרכז ,הוא בעצם עושה סדר בעניין ,ואני
אפרט ,בלי שמות.
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אם מישהו א' חושב שמישהו ב' פעל נגד הליכוד ,הוא צריך לגשת לבית הדין .יסלח
לי חברי ,שאני מעריך אותו מאד ,גדי אריאלי ,כי לא המנהלת ,לא יו"ר המרכז ,לא
יו"ר המזכירות וגם לא יו"ר התנועה יחליטו אם להרחיק או להחזיר או לעשות.
הולכים לבית הדין ,בית הדין צריך לדון בראיות ,לראות עדויות ,לשמוע .אם בית
הדין החליט ,יש זכות לערער להרכב מורחב של  5דיינים ולאחר מכן הנושא סופי.
זאת אומרת ,אותו בן אדם ,ברגע שהוא הורחק ,הוא מורחק אוטומאטית לתקופה
של שנתיים .היום בחוקה לא כתוב כמה זמן .זאת אומרת ,יכולים להרחיק מישהו
ואחרי חודשיים להחזיר אותו .ודברים קרו .הוא מורחק לתקופה של שנתיים .לאחר
מכן הוא יוכל לחזור ,אבל הוא צריך לצבור את הוותק שלו מחדש ,לבחור ולהיבחר.
במקרים מיוחדים יו"ר התנועה יכול לבוא למזכירות ולבקש קיצור פז"ם
מהתמודדות .ואנחנו ראינו שהשימוש הזה נעשה בצורה מאד מדודה במקרים מאד
חריגים ולא לאנשים שהורחקו.
קודם כל ,לפי דעתי ,הדבר הזה הוא נכון ,הוא עושה סדר .וגם יכול להיות ,ערן,
שאני מסכים איתך ,שהיה צריך אולי להגדיל את זה משנתיים לתקופה יותר
ארוכה .אבל ,עצם זה שמישהו יודע היום שאם הוא מורחק מבית הדין הוא בעצם 5
שנים לא יכול להתמודד .כי שנתיים הוא מחוץ לתנועה ואחרי זה הוא צריך לצבור
וותק  16חודשים כדי לבחור ו 36-חודשים כדי להיבחר .זה משמעותי .ולכן התיקון
הזה הונח בפני חברי המרכז ,מחר הוא יבוא להצבעה חשאית .אני בטוח שלא יהיו
אלפים ,ול ,2,600 -גדי ,לא צריך להיערך לאלפים ,אנשים יבואו ויכריעו בסוגיה
שלהם.

אני רוצה לומר מילה אחת בנושא החברתי-כלכלי .הנושא הזה הוא חשוב לנו .אסור
לנו לתת למפלגות השותפות הקואליציוניות להיות קבלני המשנה .ונמצא פה יואב
קיש ,שהשבוע הוא עבר טבילת אש ראשונה בחקיקה ,שקשורה לנושא שדיבר עליו
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מר כוכבי ,לגבי צפיפות של ילדים בכיתות .אנחנו נאבקנו על הצעת החוק של חה"כ
קיש ,לצמצם את מספר הילדים בכיתות .והציטוט של הרמב"ם לא הכרתי אותו,
אני אשמח שתעביר לי אותו היום .הנושא הזה הוא חשוב ,כי בסוף הדברים האלה
קורים אבל עושים אותם אחרים .יבוא אריה דרעי ,יבוא נפתלי בנט ,יבואו אחרים
ויובילו מהלכים חברתיים ,ואנחנו נעביר להם את זה בכנסת.

ולכן ,מפה אני אומר ,אנחנו צריכים בנושאים האלה להוביל מהלכים ,ופה בייחוד
אני אומר את זה לחברי הכנסת ,יש לכם גיבוי מהממשלה,מוועדת שרים לחקיקה
שאני יושב בה ,תביאו הצעות ,אנחנו נילחם כדי להעביר .וכן אני אומר ,לקחת גם
קרדיט .זה טוב שיש חוקים חברתיים ,אבל זה מצוין שהחוקים החברתיים הם
יוזמות של הליכוד .ועם כל הכבוד לכל החברים שנמצאים היום בממשלה ,כולם
דרך אגב היו בליכוד ,שלא תטעו ,גם נפתלי בנט ואיילת שקד וחבר'ה מש"ס
וליברמן ,כחלון ,אבל אנחנו צריכים בנושא הזה לא להפקיר את הנושאים
החברתיים ,להוביל אותם ובאמת לבוא עם תוצאות והישגים.

מילה אחת בנושא הגז ,שהוא עכשיו נמצא בכותרות .הנושא הזה הוצג לציבור היום,
יוצג לממשלה .צריך למצוא את האיזונים .איזונים זה דבר חשוב .אני זוכר ,לפני 16
שנה ,הפגנה ,ואני הייתי קצת עם יותר שערות ,הפגנה מול המצודה של ארגונים
ירוקים נגד הליכוד שבונה את כביש  .6איזה שלטים ואיזה דברים אמרו עלינו,
שאנחנו פוגעים בכל מה שאפשר לפגוע .והיום ,מישהו במדינת ישראל חושב איך
הייתה נראית התחבורה בלי כביש  ?6לכן ,צריך למצוא את האיזונים מצד אחד כן
לקדם את הכלכלה; מצד שני ,כמובן שיהיה צדק חלוקתי ,שיהיה 'באלאנס' .אני
מאמין שבסופו של התהליך ,מה שאנחנו הצגנו ישתנה ,יש שימוע ציבורי ,בממשלה
יהיו שינויים ,ובסוף אנחנו נביא מתווה שהוא יהיה נכון וטוב לעם ישראל.
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אני רוצה ,לסיכום ,לומר לחברים באריאל פה ,ויש פה נציגות יפה של הסניף,
שאנחנו מחזקים את אריאל ואת השומרון .כבר התרגלתם שכינוסי המרכז באים
לפה .פעם הם סוערים ,פעם הם רגועים ,אבל אני חושב שזה דבר חשוב שאתם חלק
חשוב מהתנועה.

ולחברים הצעירים מבית אל ,שכבר חלקם יצאו ,אנחנו מחויבים להתיישבות
ביהודה ושומרון .אנחנו מחויבים לבנייה ביהודה ושומרון .אנחנו מחויבים לביטחון
של היהודים שגרים ביהודה ושומרון .ובמבחן הזה ,אם מישהו חושב שהסתה או
מישהו חושב שירי בציר מגדלים או ירי בדולב ירחיק אותנו מהמקום הזה ,הוא
טועה .ואנחנו ניזום גם סיורים של המרכז ביהודה ושומרון.
ואני באמת מאחל לסיום ,לחברי יוסי דגן ,שמתמודד התמודדות לא קלה ,שיהיה לו
בהצלחה ,ואני בטוח שיחד כולנו נקדם את השומרון .תודה רבה.

מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
רבותי ,נעבור עתה לשירת התקווה ,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

ְּׁשנֹות

ִמזְּ ָרח,

ַּא ְּל ַּפיִם,

ּו ְּלפַּאֲ ֵּתי
ָק ִדימָ ה,

ל ְִּהיֹות

עַּ יִן לְּצִ יֹון צֹופִ יָה,

בְּ ַּא ְּרצֵּ נּו,

בַּ ת

עַּ ם

חָ פְּ ִׁשי

ֶא ֶרץ צִ יֹון וִ ירּוׁשָ ַּליִם.
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מר גדי אריאלי-מנכ"ל הליכוד:
תודה רבה וסעו בזהירות .ערב טוב.

בעיר אריאל יש הופעה של הזמר אייל גולן ,אבנר משרקי יו"ר הסניף ,מזמין את
כולם.

* * * הישיבה נעולה * * *
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