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 פתח דבר  

 

הגדולמקיאוולי זכה ניקולו 
1
על שמו נקראת גישה לניהול ענייני נסיכויות ומדינות בכלל.  אלא שלא ש 

ם רוב אלה המדברים על המקיאווליזם, אלא להאשים אותו בכך שהמציא והאדיר את להחמיא לו מתכווני

הגישה הרעה הזו וטען לכאורה כי היא הגישה הראויה וכך צריכים נסיכים לנהוג, כאילו אם לא היה כותב 

על כך לא היו העניינים מתנהלים כך, ואילו על ידי מתן שם של אחר לתופעה ניתן להרחיק אותה ממך.  

, מקיאוולילא שהטלת אשמה כזו מצביעה ברוב המקרים על כך שהדובר לא קרא כלל את כתביו של א

 ואם קרא אותם לא הבינם.

להתנהל, אלא  צריכיםהיא שאין הוא עוסק כלל באיך דברים  2הנסיךשכן תכונה אחת מובהקת של 

כאל  הנסיךכתב את כש מקיאווליבאיך שהם מתנהלים באמת.  ולפיכך אין זה נכון כלל להתייחס ל

היסטוריון.  ויתרה מזאת אחד מגדולי ההיסטוריונים, היה בראש ובראשונה הוא פילוסוף פוליטי, אלא 

וגם כשהמליץ   ונטולת השיפוטיות לנושאים בהם הוא עוסק. פניותבשל ראייתו הבהירה וגישתו חסרת ה

, ומתוך בקשה לוצי האופי האנושיכיצד עליו לנהוג עשה זאת מתוך ניתוח של מאורעות העבר ואי סיךלנ

ולא מתוך אידאות ועקרונות להבין איזו דרך פעולה תביא לתוצאות הרצויות באופן היעיל ביותר, 

 .או מתוך כוונה להשליט את דעתו מופשטים

ההיסטוריונים לפניו, ורובם של ההיסטוריונים אחריו, ראו בהיסטוריה סיפור כרונולוגי  רובם שלשכן 

והשקיעו מאמצים רבים ברישום מסודר של שושלות שליטי המדינות השונות והמלחמות  של מאורעות,

ביניהם והבריתות ביניהם.  ואילו היסטוריונים מודרניים מתמקדים לעיתים בנתינים במקום בשליטים, 

ומשקיעים את אותם המאמצים בניסיון לאפיין את חיי דלת העם בתקופות שונות, ואת עיסוקיהם 

מן התמודדו.  ובשני המקרים היסטוריונים טובים יודעים לספר את הדברים ם והטרדות שע  היומיומיי

בצורה השובה את לב כל שומעם, בעוד היסטוריונים פחות טובים מסתפקים בגיבוב משעמם של עובדות.  

 אינם מגיעים לכדי חקר האמת. –גם אם הם מתארים את האמת  –אך לא אלה ולא אלה 

ניתן להבחין במגמה גוברת של לימודי ההיסטוריה המדגישה את התהליכים על פני  ובתקופה האחרונה

ליפול במלכודת של תיאור תהליכים  לפעמיםהמאורעות עצמם. אבל העוסקים בתהליכים אלה נוטים 

אידאליים שלפיהם דברים צריכים להתנהל, ושוכחים לבדוק איך הדברים מתנהלים באמת.  ובעיקר 

ער שבין האידאות שהמלומדים מניחים כי הן נמצאות בבסיס כל דבר, ובין הצרכים הדברים אמורים בפ

להשקיע מחשבה באידאות.  הנחוץ כדי נות את הזמן הבסיסיים המניעים את ההמונים שאינם מסוגלים לפ  

ובכך הם קרובים לעיתים לפילוסופים המדיניים שניסו להתוות את צורת השלטון הראויה והרצויה כבר 

מי היוונים הקדמונים, על בסיס של שיקולי מוסר וזכויות וחירות, במקום לנסות ולהבין את צורות מאז י

 השלטון שהתפתחו בפועל במסגרת של החברות האנושיות.

מתעמקים בחקר השורשים שהביאו לתהליכים היסטוריים שונים, ובסיבות  וכך קורה שרבים אינם

ם מציגים מצג של מבנה לוגי ואידאלי שבעקרון אכן יכול שהביאו להתרחשויות כפי שהתרחשו.  אלא שה

היה לקרות ואפילו להסביר דברים רבים, אלמלא היה מנוגד בבסיסו לאופי האנושי ולצורה שבה בני אדם 

 מכלכלים את מעשיהם במציאות.

י אינו מתעניין כלל בכרונולוגיה ההיסטורית, קרי ברצף המאורעות ומי עשה מה ומת מקיאווליואילו 

בדיוק עשה זאת, תוך דיוק בפרטים ומתן תשומת לב רבה שלא להשמיט שום פרט בין עם חשוב הוא ובין 

אם טפל.  אלא שהוא דן במשותף בתהליכים לפי סוגם, ומקבץ ביחד דוגמאות שקרו במקומות שונים 

                                                      
1 

הלשכה השנייה של פירנצה בשנות הרפובליקה, ולאחר מכן דיפלומט בגמלאות (, מזכיר 1469-1527ניקולו מקיאוולי ) 

שימש השראה לחיבור  הנסיךשהעביר את זמנו במחשבה ובכתיבה על העשייה הפוליטית ונושאים אחרים, שסיפרו הנודע 

 שלפנינו.
2 
. 1532-בדפוס רק לאחר מותו, ב , אבל פורסם1513ספרו הידוע ביותר של מקיאוולי, שהופץ על ידו כטיוטה כבר בסביבות  

הציטוטים להלן לקוחים מהמהדורה שפורסמה על ידי הוצאת דביר בשיתוף הוצאת שלם בשנת תשס"ד, בתרגום מרים 

 פדובאנו.-שוסטרמן
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הוא חוקר  היבטים שונים ומשלימים של אותו ההליך הבסיסי. וכך ותמאיר ןובזמנים שונים, ובתנאי שה

ומסווג גישות שונות לתפיסת השלטון ולניהול המדינה, ואם לא הגיע לחקר האמת עד תומה לפחות 

התקרב לכך יותר מההיסטוריונים האחרים המתמקדים בתאריכים או לחילופין בזוטות, ובוודאי הרבה 

 יותר מאשר הפילוסופים המתמקדים במה שראוי שיהיה במקום במה שקורה באמת.

אות שבהן הוא משתמש מובאות ברובן מהנסיכויות והרפובליקות של איטליה בימי חייו, והדוגמ

שבענייניהן התעסק ואיתן היה לו ניסיון ישיר, וכן מן העבר הרחוק יותר החל מימי התנ"ך ומעשיהם של 

משה ושל דוד, וכלה ברומא והמעבר שלה מממלכה לרפובליקה והאימפריה שאותה יסדה.  וחוקרים 

של או דבריהם ים של עבודתו נהנים למצוא אי דיוקים בפרטים שהוא מעלה, כגון שמותיהם ועורכ

הנפשות הפועלות או השנה שבה ביצעו פעולה זו או אחרת, אבל כאמור אין בדבר כדי לפגוע בטיעון 

עיקר.  ויתרה מכך, בפרספקטיבה של חמש מאות שנים, רק המומחים מסוגלים להבחין הההיסטורי שהוא 

י דיוקים אלה, אבל כל הדיוט מסוגל להבחין באמיתותם של הטיעונים, אם רק יתנתק מחבלי התקינות בא

 הפוליטית ויקשיב לדברים כמו שהם בלי שיפוט ערכי.

כמו צילום, אלא  מדויקתלמה הדבר דומה? לאמן המצייר קריקטורה של אדם.  שכן קריקטורה אינה 

הבולטות ובכל אופן את אותן תכונות המאפיינות באמת את  האוזנייםהיא מגזימה את האף הגדול או 

כך דבריו של מקיאוולי  בין עיקר לטפל. חיןמושא הציור ומייחדות אותו, בניגוד לצילום שאינו יודע להב

נעימים לאוזן, אבל הם חושפים את האמת יותר מתיאור מדויק של המאורעות  םאולי מוגזמים ואולי אינ

 ההיסטוריים.

   

השתלט עליהן, ופעמים רבות או קיבל אותן בירושה נשלטו בידי נסיך ש מקיאוולייכויות בימיו של הנס

.  וסדר דברים כזה אלים ובכל מקרה במאבק כוחות ושפיכות דמיםהיה הדבר מעורב במלחמות ורציחות 

לטון השהשגת אינו מקובל יותר בזמננו פרט אולי להקשר של מהפכות צבאיות, ולפיכך לימוד דרכי 

בנסיכויות כבר כמעט שאינו רלוונטי כלל.  ואילו הרפובליקות הקדומות קיימו בחירות מסוג כלשהו בהן 

המכובדיםלאזרחים 
3
ניתנה הזכות להשפיע על בעלי התפקידים הציבוריים. אבל אפילו אלה אינן דומות  

לשימוש  יםניתנ םר אינכב מקיאווליתורתו של פרטים רבים מבמיוחד לדמוקרטיות של ימינו, ונמצאנו ש

שיטות ההשתלטות על השלטון כיום.  אבל מצד שני יש לציין כי מרגע שנשיא קיבל את כדי להבין את 

דומים בכל למאבקי הכוחות של ימים עברו,  התהליכים הקורים במדינות דמוקרטיות בימינוהשלטון הרי 

ילו נכתבו זה מכבר ורק לשם השעשוע פרקים שניתן לקרוא בהם כא כתביו של מקיאווליעדיין יש ב ולכן

 בחר המחבר להציג בהם דוגמאות מרוחקות ולא דוגמאות שקרו אך אתמול.

לבין הדמוקרטיות של ימינו הוא התקדמות  מקיאווליההבדל העיקרי בין הרפובליקות שבכמותן שרת 

ון מוצהר בפני החוק שונים, ובפרט שוויגזעים שונים וומינים מעמדות שונים לקראת שוויון אמיתי לבני 

לרכוש או לחוכמה.  ואין הכוונה שהשוויון אכן מושג באופן למוצא או ויכולת לבחור ולהיבחר בלי קשר 

מלא, אלא שעצם השאיפה אליו כבר מביאה לידי שינוי מהותי, שכן אותם אלה מדלת העם שניחנו 

ומדי פעם יש  . ת כללי המשחקבתכונות המתאימות להנהגה יכולים כיום לנצל אותן, ובכך הם משנים א

ולא ההמונים וזאת בזכות העובדה ש ולגרום להם לפעול כסוכני שינוי, ניע את המוני העםצליח להמי שמ

איש אינו לכן ו לכוח העיקרי שבזכותו אתה זוכה בשלטון או בגללו אתה מאבד אותו, הם שהפכוהאצולה 

 יכול יותר להתעלם מהם.

העם במעשי השלטון יכולה להיות נמוכה, ורמת הסקפטיות והציניות אפילו אם רמת ההשתתפות של ו

כי גם השתתפות נמוכה היא השתתפות של   יכולה להיות גבוהה, עדיין להשתתפות זו יש השפעה רבה.

, ובניגוד לעבר אלה רבים שאין להם שותפות יומיומית בעסקי השלטון וגם אין להם מני ספור רבים

ולכן אין להם אפשרות לגבש דעה באופן אישי ומושכל, מנהלים את המדינה.  הכרות אישית עם הכוחות ה

 .אלא הם תלויים במה שהם שומעים מאחרים

                                                      
3
 מה שלא כלל כמובן את הנשים או האיכרים או העבדים. 
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וזו אולי תמצית החידוש של הדמוקרטיות המודרניות כפי שהן התפתחו היום.  שכן גם צורת השלטון 

ים שונים במקומות הדמוקרטית אינה חקוקה בסלע וקבועה, והמונח "דמוקרטיה" משמש לתאר דבר

והשינוי הגדול ביותר שונים.  ועוד יותר מכך אופי הדמוקרטיה משתנה עם הזמן גם באותו המקום עצמו.  

לצורה שבה בני האדם מחליטים במי לבחור, ועד כמה הבחירה הזו היא עניינית, ועד כמה הבחירה  נוגע

מה הוא רוצה.  ומאחורי כל השאלות  –או בכלל יכול לדעת  –משקפת את רצון העם, ועד כמה העם יודע 

 יחס לאמת.ב האלה עומד שינוי עמוק

נהוג לחשוב שמהות הדמוקרטיה היא בחירה, ושהאופי של הבחירה הזו הוא שהיא בחירה מושכלת 

המתבססת על למידה של העובדות והבנה של המשמעות של החלופות השונות.  ואכן עם התבססות 

שרי מדיניות חלק משמעותי בעיצוב דעת הקהלהדמוקרטיות המערביות היה למנ
4

, ובעקבות זאת בתפיסת 

 השלטון על ידי מדינאים שונים.

 אלא שיש גם אפשרות אחרת, והיא שהבחירה תתבסס על הכרה שטחית בלבד של העובדות, ואפילו 

ועם על תדמית שיותר משהיא משקפת את העובדות היא מסתירה אותן.   מעבר לכך, שהבחירה תתבסס

שקל ויעיל יותר להיבחר על סמך טיפוח תדמית מושכת מאשר  מועמדיםחלוף העיתים גילו יותר ויותר 

על סמך תכנית פעולה משכנעת או ניסיון מוכח.  וכמה שגודלו של העם הבוחר גדול יותר, כך הצטרכו 

ת ליבם המועמדים בבחירות להשתמש בסיסמאות קצרות יותר ושטחיות יותר, שכן העיקר היה להטות א

 של הרבים ולאו דווקא לפנות לשכלם.

א שהשיטה הדמוקרטית עצמה נמצאת בסכנה.  כי במצב שבו בחירות ווהסוף של התהליך הזה ה

נקבעות לא לפי התאמה לביצוע התפקיד באמת אלא לפי סיסמאות ותדמית שאין בהן יותר מאשר אחיזת 

ונתו של נשיא זה או אחר אלא הבחירות הופכות כי אז הבחירות אינן משקפות יותר רצון כן בכה עיניים,

מי למטרה בפני עצמה.  ואז תהליך הבחירה אינו יותר מאשר נהירה של המון אחרי קבוצת ספורט, ו

טוב יהיה בדרן  נשיאהטוב ביותר אלא הבדרן המושך ביותר.  וכמו שאין להניח ש נשיאחר הוא לא השיב  

וכיוון שהנהגת מדינה והתווית מדיניות הן   טוב. נשיאיהיה  מוצלח, כך אין סיבה לחשוב שבדרן מוכשר

פעולות קשות שההצלחה בהן אינה מובטחת גם למי שמוכשר לכך ביותר, התוצאה הבלתי נמנעת היא 

הנבחר אינו מספק את התקוות שנתלו בו, אין הוא  נשיאהידרדרות מצב המדינה.  וכאשר העם מגלה שה

שניצל לרעה את המנגנונים הדמוקרטיים, אלא את המנגנונים  נשיאהטיפשותו שלו או את מאשים את 

שפוגע במוסדות ובתהליכים לעשות כן.  ומכאן קצרה הדרך לסיחרור  נשיאעצמם שאיפשרו ל

 הדמוקרטיים וסופו מי ישורנו.

ההיסטוריה אינה מראה ששיטה אחת עדיפה על חברתה, אלא בעיקר שהעולם משתנה תדיר באופן 

ים רבים משתלבים זה בזה ומשפיעים על תהפוכות העיתים.  ובפרט פעולה שהצליחה דינאמי וגורמ

ר שאופי העם במקום מסוים בהקשר אחד עלולה להיכשל באותו מקום בהקשר אחר או בזמן אחר לאח  

שגרמו לזחיחות  ,השתנה כתוצאה ממה שעבר עליו, למשל שנים רבות של שפע והצלחה בלא אויבים

.  ולפיכך צריך יהייות וחוסר מעורבות של האוכלוסתולחילופין לאפ שחיתות הדעת ולהתפשטות של

לנסות ולחשוף את הכוחות הפועלים ואת השפעתם, ואז ניתן אולי יהיה להבין ולנחש גם מה יקרה במקום 

 אחר או בזמן אחר.

ובמילותיו של מקיאוולי עצמו
5

שבכל  , "למי שבוחן את הדברים העכשוויים ואת העתיקים, קל לדעת

הערים ובכל העמים ישנן בדיוק אותן תשוקות ואותן טינות, ושהן היו שם תמיד.  כך שלמי שבוחן 

טבע האדם אחד הוא, ואין  אכןו  בשקדנות את ענייני העבר, קל לצפות בכל רפובליקה את ענייני העתיד".

גרמו לנסיכים של להניח שהשתנה באופן משמעותי תוך חמש מאות שנים בלבד.  ולפיכך קווי האופי ש

להתנהג כמו שהתנהגו, יגרמו גם לנבחרים של ימינו להתנהג בצורה דומה.  אלא  מקיאווליתקופתו של 

בחנות שנעשו לגבי נסיכים ולהתאים אותן לדפוסי הפעולה של מועמדים ונבחרים השיש לעדכן את ה

רת הפעולה שלהם הייתה ובפרט יש להבחין בהבדל בין הנסיכים של פעם שזי בדמוקרטיות מודרניות. 

                                                      
4
, שבו הסביר את מהות המהפכה 1776-ין משל תומאס פי שכל ישררבים חושבים שהמנשר המשפיע ביותר מעולם הוא  

שניתנה האמריקאית כהחלפה של נתינות למלך אנגליה בדמוקרטיה, ויש להניח שהשפיע על הכרזת העצמאות האמריקאית 

 כמה חודשים אחרי שפורסם.  ומכאן שעצם הבחירה בדמוקרטיה הייתה בחירה מושכלת.
5
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מאבקי הכוחות בתוך האצולה, לבין הפוליטיקאים של היום שזירת הפעולה שלהם היא הניסיון להשפיע 

 ואת זה ננסה לעשות כאן. על דעת הקהל. 

   

ב ליבו של האדם, מאשימים אותו בחוסר מוסריות, ובחוסר אמון בטּו מקיאווליהמתנגדים לגישתו של 

 מטרה מקדשת את האמצעים.  אלא שלא כך הם פני הדברים.ובכך שלפי דעתו ה

הרבה הגדרות אפשר לתת למוסר, אבל עיקרן יהיה תמיד השאיפה שלא לגרום נזק לאחר.  אלא 

ששלטון תמיד יהיה מלווה במאבקי כוחות, שכן תמיד יהיו גורמים שונים וקבוצות שונות המבקשים לנהל 

האחרים.  לכן הגישה המוסרית ביותר היא זו שתגרום לנזק  את העניינים לטובתם, ויתכן שעל חשבון

 הקטן ביותר לכלל, לא בכל רגע נתון אלא לאורך זמן.

כדי להקטין נזק בטווח הארוך יש ומה שרוב הבריות אינם מבינים, או שאינם מוכנים לקבל, הוא ש

אוחר יותר. ויעילות כזו צורך לפעמים להפעיל כוח מדוד בטווח הקצר, וזאת כדי לחסוך בכוח רב יותר מ

ח עד שמאוחר מידי והתוצאות ההרסניות הן בלתי נמנעות.  והיא מוסרית יותר מהססנות וחוסר שימוש בכ

טוב" מוחלט ו"רע" מוחלט, אלא שיש להבחין "בין רוע נואל, רוע מטומטם ומזיק "מזה אנו למדים שאין 

זמון הנכון"לכולם, ובין רוע במובן הטוב של המילה, רוע במינון ובת
6

ובפרט יש לשים לב לכך שאסור  . 

להיות רע תמיד, ושעל הנסיך "לא לסטות מן הטוב כל עוד הוא יכול, אבל לדעת להיכנס לדרך הרע כל 

אימת שהוא מוכרח"
7

והדוגמאות ההיסטוריות לכך רבות מספור, ודוגמא עדכנית ניתן למצוא בסוריה,  . 

י עמו בעיר חמה ובכך עצר את ההפיכה נגדו והביא עשרות שבה הנשיא אסד האב טבח עשרים אלף מבנ

שנים שקטות אפילו אם לא ממש טובות, בעוד בנו ניסה לנקוט קו מתפשר יותר בהפיכה שהחלה שלושים 

 עשריםשנה מאוחר יותר, ופתח בכך פתח למלחמת אזרחים מתמשכת שמספר ההרוגים בה גדול פי 

ובו בזמן היא מאבדת  מיסטיים מבחוץ מאיימים עליהאת איסלוכתוצאה ממנה כל המדינה מתפוררת וכוחו

 .את עצמאותה ונתונה למרותם של בני בריתה

השאלה האם טבע האדם טוב מנעוריו או שמא טבע האדם רע מנעוריו העסיקה פילוסופים מהרגע 

להעסיק אותם כל עוד המין  בוודאישהתפתחה השפה המאפשרת להעלות מחשבות כאלה, ותמשיך 

מעמידים הרוב כסמן של הדעה שטבע האדם רע מנעוריו, וכל מה שמניע  מקיאוולישי קיים.  ואת האנו

מוקדש להבחנה בין חברות שהמידה  8דיוניםאותו הם אנוכיות ותאוות בצע ופחד.  אלא שחלק ניכר מ

ותר מכאן שלא שטבע האדם רע מנעוריו י  הטובה שורה עליהן, לבין חברות מושחתות שאין להן תוחלת.

משהו טוב מנעוריו, אלא שהוא מורכב ומשתנה תדיר, וגם לא כל בני האדם חד הם, כך שתמיד יש 

ביניהם טובים ורעים בו זמנית, ולעיתים אלה מתגברים ולעיתים האחרים.  ובכל מקרה ההבחנות האלה 

ם מנסה מתייחסות כרגיל למנהיגים ולשחקנים העיקריים על במת ההיסטוריה, בעוד רוב רובו של הע

 ב או רוע בשום מידה משמעותית.לשרוד ואין ביכולתו להפגין טּו

יראה אל נכון במהרה כי לא המטרה מצדיקה את האמצעים,  מקיאווליולבסוף, הקורא בכתביו של 

 דמקיאווליאלא התוצאה מצדיקה את האמצעים.  והמטרה הראויה ביותר ואולי אפילו הבלבדית אליבא 

ילה שבשלטון טוב על נסיכות או רפובליקה או אימפריה.  ושלטון טוב הוא היא התהילה, ובפרט התה

שלטון המבסס ומרחיב את תחומו, ופועל לטובת עמו, שכן שלטון הרודה בעמו שלא לצורך סופו ליפול 

ולהיות מבוזה.  ולכן מי שהצליח לכונן שלטון רב תהילה זכאי לנקוט באמצעים הנחוצים לשם כך, ומעצם 

ון רב תהילה הוא טוב לא רק לנסיך אלא גם לעם.  וכאן אנו חוזרים לשאלת המוסר, שאין הגדרתו שלט

הוא מוחלט אלא יחסי לתוצאות המעשים.  וכך יש למשל לדון את רומולוס לכף זכות למרות שהרג את 

אחיו ואת שותפו, כיוון שיסד את רומא
9
. 
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 , הוצאת דביר והוצאת שלם, התשס"ד.ךהנסיהלי זמורה, מבוא ל 

7
 .87 'יח עמ הנסיך 
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, 1517-1519-, ספרו השני בחשיבותו של מקיאוולי, העוסק ברפובליקות יותר מאשר בנסיכויות, שנכתב בערך בדיונים 

א, .  הציטוטים להלן לקוחים מהמהדורה שפורסמה על ידי הוצאת שלם בשנת תשע"1531-ופורסם גם הוא אחרי מותו, ב

 פדובאנו.-בתרגום מרים שוסטרמן
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והנבחרים המנהיגים את הדמוקרטיות ואותם שיקולים ינחו גם אותנו בבואנו ללמוד על המועמדים 

ולא  ותהליכי הבחירה והשלטון כפי שהם קורים כיום שכן ענייננו הוא בחקר הדמוקרטיות – המודרניות

ובעיקר מטרתנו היא להבין את ההליך הדמוקרטי כדי שאפשר יהיה להבחין   בחקר כתביו של מקיאוולי.

נשים בצד את אמות המידה המוסריות, ואת העקרונות  מקיאווליובעקבות בחולשותיו ואולי לשפר אותו.  

ואת האידאות, וננסה לבחון את הדברים כפשוטם וכפי שניתן לראות שהם מתנהלים באמת, עד כמה 

שנצליח.  וגם אם לא נצליח עדיין יש מקום לתקווה שנתרום משהו להארת הכוחות הפועלים והתהליכים 

רים כולם ידועים אולי נועיל בכך שנרכז את הדברים במקום ואפילו אם לא נחדש כי הדב ,שהם מפעילים

10דיוניםבפתח  מקיאווליוכפי שכתב   אחד.
, "ואם שכלי הדל, ניסיוני המועט בעניינים העכשוויים 

וידיעתי הרפה בעתיקים, יגרמו לכך שניסיוני זה יהיה פגום ולא יביא תועלת מרובה, הוא יסלול למצער 

 שמקיאווליטובה רבה יותר ובעל כושר רב יותר של ביטוי ושיפוט".  אלא את הדרך למישהו בעל מידה 

 אמת. במקרה שלי אלה דבריהצטנע כשכתב זאת ואילו 
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 חלק ראשון

 על הבחירה
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 כמה סוגי בחירות יש ואיך מנצחים בהן

 

ירות קובע איך ניתן לנצח בחירות יש שהן נעשות בידי העם ויש שהן נעשות בין עמיתים.  ואופי הבח

בהן.  שבבחירות בידי העם כל אזרחי המדינה בוחרים בתנאי שהגיעו לגיל המתאים, ומטבע הדברים אין 

הם מכירים את המועמדים באופן אישי ואין המועמדים מכירים אותם.  ולמרות שבעקרון כל אחד יכול לא 

שי רוב רובם של הבריות אינם מעמידים רק לבחור אלא גם לעמוד לבחירה ולהיבחר, הרי שבאופן מע

שלטון.  ועל כן מועמד הרוצה ובמעשי ה במינוי המועמדים לבחירהעצמם לבחירה ואינם משתתפים כלל 

לנצח בבחירות כאלה צריך למצוא דרך להניע אנשים רבים בבת אחת לבחור בו ולא במתחריו, למרות 

 וסר העניין של הבוחרים.המרחק ביניהם ולמרות חוסר הידע ובמקרים רבים גם ח

את יה, וכל אחד רואה ואילו בבחירות בין עמיתים כולם כרגיל מכירים זה את זה, וכולם שותפים לעש

מועמד ראוי שיכול להנהיג את האחרים.  ועל כן הסיבה היחידה לבחור באחר היא מתוך שיקולים כעצמו 

יחזיר לך טובה בעתיד אם וכל לסמוך שתמי על של הערכה מי יכול להצליח במצב העניינים הנוכחי, ו

ואם אתה רוצה להיבחר עליך לבנות קואליציה של עמיתים שיתמכו בך, ולהביא לכך   תתמוך בו כעת.

כנוע עשהקואליציה התומכת בך תהיה גדולה מזו התומכת בכל מועמד אחר, ואת זאת תוכל להשיג  ל ידי ש 

 .ך ביותרמספר רב של עמיתים שכל אחד מהם הוא הקרוב לליב

ומקרה שלישי הוא כשוועדה צריכה לבחור את מי למנות לתפקיד מסוים.  ומקרה זה דומה לקודם 

מבחינת הקשר בין האישים הפועלים והמעורבות שלהם בתהליך וההכרה שלהם את המועמדים ואת 

עים את כישוריהם ואת כישרונותיהם.  וההבדל הוא שיש הבחנה בין המועמדים לבין הבוחרים, ומי שמבצ

 הבחירה אינם יכולים להיות מועמדים בעצמם אם כי עדיין יתכן שיש להם אינטרסים משלהם.

וכאשר אנו באים לדון בסדרי השלטון בדמוקרטיות של ימינו המקרה הראשון הוא המעניין אותנו 

א דומה יותר למה שצריך נשיא לעשות כשהוביותר, ועליו נתמקד ברוב הפרקים הבאים.  ואילו השני 

כבר מחזיק בשלטון, ועל כך נדון בהמשך
11
. 

 

                                                      
11
 בחלק השני של הספר. 
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 ב  

 ואיך נבחרים אליהם האחרים גופי השלטוןהנשיא ו

 

רשות ל לכאורה נתון ולכן גם העניין הרב ביותר יעיקרהכוח הכשאנו באים לדון בבחירות לשלטון, 

המחוקקת
12

אבל  להם. כפופים , כיוון שהיא זאת שמחוקקת את החוקים ובכך קובעת את הכללים שכולם 

את הרשות המבצעת, ואין היא  בקרלמעשה כוחה של הרשות המחוקקת מוגבל פעמים רבות ליכולת ל

המשמש את המחוקקים  יכולה לכוון אותה.  ואולי הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא מנגנון הפיליבאסטר

סכולם ומשתמשים , שבו המחוקקים שובתים מכל מעשה פרט לדיבור, ונמנעים מלחוקק חוקים, בת 

ניתנת לא באמצעות שכנוע או קביעת  בקרבדיבור כתחליף למעשה הדוחה כל מעשה.  וגם היכולת ל

 כללים אלא בעיקר בזכות שליטה בתקציב.

מתווה את הדרך שבה יתפתחו החברה ההרשות המבצעת, ואילו מוקד העשייה האמיתית הוא 

, וחשיבות המנגנון שבאמצעותו נבחר והכלכלה.  ומכאן חשיבותו של הנשיא העומד בראש רשות זו

באמריקה למשל קיימת הבחנה של ממש בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, והן ש.  הנשיא לתפקידו

וכך הדבר גם במדינות אחרות.  אך  ,סנאט וקונגרס מזה, ונשיא מזה, נפרדות זו מזו ואף נבחרות בנפרד

רת, ואילו הרשות המבצעת נגזרת מתוך הרשות ישנן גם מדינות רבות שבהן רק הרשות המחוקקת נבח

  ובמקרים כאלה יש שהנשיא נושא בתואר ראש הממשלה ולא בתואר הנשיא.  המחוקקת, ובכללן ישראל.

אבל אין בתואר כדי לשנות את המהות.  וכשאנו דנים בנשיא, לעולם איננו דנים בבעל עמדה ייצוגית 

 בידיו, ואפילו התואר שלו אינו נשיא אלא תואר אחר.גרידא, אלא דווקא במי שהשלטון בפועל נתון 

לכאורה נשיא הנבחר בנפרד ורשות מבצעת הנפרדת מהרשות המחוקקת יהיו עצמאיים יותר, שכן הם 

יכולים לטעון כי כוחם בא להם ישירות מהציבור, ללא תיווך של הרשות המחוקקת. אבל בעצם הם ימצאו 

הרשות המחוקקת, שכן המחוקקים אינם קלים לוותר על כוחם.   את עצמם נתונים לפיקוח הדוק יותר של

ודוגמאות רבות לכך ניתן למצוא בסנאט האמריקאי, המרבה להקים וועדות חקירה ולקרוא את חברי 

צאו הסנאטורים יושבים בשורה רחבה על במה מוגבהת מעל פקיד הרשות הקבינט להעיד בפניו, ותמיד ימ  

 המבצעת שנקרא לפניהם.

שכן  גמד את כוחה. לאת המחוקקת ו יכולה לסרסת זאת רשות מבצעת הנגזרת מתוך המחוקקת ולעומ

המחוקקים ימצאו את עצמם מפולגים לשתי קבוצות: אלה שנבחרו להיות מחוקקים אבל מכהנים בעצם 

כשליטים, ואלה שנשארו מחוקקים.  אבל גם לאלה שנשארו מאחור כמחוקקים יש אפשרות )תיאורטית 

דווקא אלה שיש להם שאיפות לגדולה יתכן עשית( להתקדם ולעבור לעמדת שליטה, ולכן אם לא מ

 יעסיקו את עצמם יותר בשיתוף פעולה עם חברי הרשות המבצעת ופחות בביקורת עליהם.ש

הבחירות לנשיא מלוות בבחירות לממשלה ולכנסת
13

, כשם שהבחירות לראשות העיר מלוות בבחירות 

הוועד בבחירות לוועד עצמו.  מכאן שרוב רובם של הנבחרים אינם נשיאים  למועצה והבחירות לראשות

או ראשי ערים או ראשי וועדים, אלא חברים בגופים המנהלים את המדינה או העיר או הארגון.  אלא 

שככל שרבים הנבחרים לתפקיד מסוים, כן קטן ההישג שבעצם הבחירה.  וככל שמדובר ברמה נמוכה 

יורדת חשיבות העניין )אם כי לא בהכרח בעיני הנבחרים עצמם( והשפעתו על חיי יותר של שלטון, כן 

 רבים.  ומכאן קל להסיק שהבחירה בנשיא היא המעניינת והחשובה ביותר.

 –אבל בין שמדובר בבחירת הנשיא שהשלטון בידיו, או במחוקק, או בראש עיר, או בנבחר אחר 

הצורך לגרום לאנשים רבים ככל האפשר לבחור בך על פני  תמיד מהות הבחירה אחת היא.  ומהות זו היא

אחרים.  וכיוון שמהות זו אחת היא, ניתן ללמוד על האמצעים המביאים להצלחה מדוגמאות ברמות 

                                                      
12
הפרדת רשויות השלטון ברפובליקה לרשות מחוקקת, רשות מבצעת, ורשות שופטת היא פרי מחשבתו של הרוזן מונטסקייה  

(1689-1755.) 
13 

 למוסד הכנסת בישראל. דווקאהכוונה כאן לכנסת כמושג כללי, פרלמנט, ולאו 
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שונות, ואפילו מהבחירות לוועד הנידח ביותר.  שכן היחסים בין הבריות יהיו תמיד מקומיים ומותאמים 

חירות לנשיאות ובחירות לוועד נידח אינו בעוצמת היצרים או בהשקעת לרמה שבה מדובר, וההבדל בין ב

 המחשבה, אלא באמצעים החומריים ובהשלכות שלאחר מעשה בלבד.

, גם דוגמאות מהעבר הרחוק אם בכלל ובפרט, כיוון שאופי האדם אחד הוא ומשתנה בקצב איטי ביותר

חרונה אנו עדים לשינויים מהירים ביותר לא יכולות בעיקרון לשמש ללימוד מהניסיון.  אלא שבתקופה הא

באופי האדם אלא באופי החברה, עם הגידול בחופש ובהשתתפות בתהליכים הפוליטיים מצד רבדים 

רחבים של החברה.  ודווקא שינויים אלא הם הגורמים לעניין באופן התפקוד של בחירות בדמוקרטיות 

ה מזאת, גם הזכות והיכולת להיבחר ניתנת לכולם, כאשר הזכות לבחור ניתנת לכולם, ויתר ,המודרניות

ובמקרים מסוימים אכן נבחרים אנשים שלא רק שאינם ראויים לתפקיד שעבורו נבחרו, אלא שאינם 

ולכן שימוש בדוגמאות מהעבר צריך להיעשות בזהירות ותוך רגישות  ראויים לשום תפקיד ציבורי.

 לתנאים שהשתנו.

זכות בבחירות היא על ידי שכנוע הבוחרים שבחירה מסוימת היא מקובל לחשוב שהצורה הנכונה ל

הבחירה הטובה ביותר, במובן שהנבחר יממש את המדיניות הטובה ביותר, שתביא את התועלת הגדולה 

ומעבר  ,ניתן להשיג את אותה התוצאה גם על ידי שכנוע מכל סוג אחראני אומר שביותר לבוחרים.  אבל 

המידה הטובה ותמיכתה של פורטונה ביןשילוב  שבחירה היא תוצאה שלכך ל
14

.  על פורטונה אין לבני 

האדם שליטה ישירה.  נמצא שנשאר לנו לדון באמצעים שניתן לנקוט בהם בפועל, שיביאו ישירות 

לתוצאה הרצויה או לפחות יקלו על פורטונה לנטות לכיוון הרצוי.  ובפרט ניתן להקדים ולומר כי מנקודת 

ד עדיף לנקוט בשיטה הקלה והזולה ביותר שתביא את הבוחרים לבחור בו, ותגביל כמה ראות של המועמ

ות חקרי השיטה שבה הוא לוקח על עצמו כמה שפ –שפחות את חופש הפעולה שלו לאחר שייבחר 

 התחייבויות לגבי העתיד.

וים.  וזאת לדעת, שלא בכל בחירות ניתן להטות את לב הבוחרים ולהביא אותם לבחור במועמד מס

שכן תמיד יהיו אותם בוחרים שדעתם קבועה מראש ואינה ניתנת לשינוי, ואם רוב הם, אין להליך 

הבחירות אפשרות להשפיע על התוצאה.  אלא שברוב המקרים יהיו הבוחרים שדעתם נקבעה מראש 

חירות מחולקים בין המועמדים, ועדיין יהיו גם בוחרים רבים שאינם יודעים מראש אם בכלל ישתתפו בב

וראוי לציין כבר עתה כי   ואם כן כיצד יצביעו.  וההשפעה על בוחרים אלה היא הנושא שבו נעסוק.

ההשפעה על הבוחרים האלה אינה מוגבלת לתחום השכנוע האנליטי שמועמד אחד טוב מחברו בשל 

בידור  כישוריו ויכולותיו ויושר דרכו, אלא יש לה גם פנים של הפעלת רגשות ושל גניבת הדעת ושל

 להמונים.

 

 

                                                      
14
.  ובעקבותיו הנסיך"המידה הטובה" ו"פורטונה" הם מונחי יסוד בכתיבתו של מקיאוולי, כפי שמפרט הלי זמורה במבוא ל 

נשתמש במידה הטובה לבטא את כישרונותיו ויכולותיו של האדם, ועד כמה הוא יכול לחזות את העתיד ולהתכונן אליו 

ורעות לטובתו.  ואין להבין זאת ככישרון מולד בלבד, אלא הוא כולל גם לימודים והכנה וצבירת ולהטות את התפתחות המא

ניסיון וקשירת קשרים וכל מה שאדם יכול לעשות כדי להצליח, ולאו דווקא באמצעים טובים ומוסריים בלבד, אלא בפרט גם 

ים האלה ולהראות אמין.  ולעומת זאת פורטונה ובו בזמן להסתיר את המהלכ ואת היכולת לנתב את מהלך העניינים לטובת

מייצגת את הנסיבות החיצוניות שאין לאדם שליטה עליהן, וכוללת לא רק את המזל אלא גם את ההזדמנות ואת כל מגוון 

הנסיבות שאדם פועל בהקשרן, וגם את איך שהן משתנות בין אם באופן שניתן לצפות אותו ובין אם באופן בלתי צפוי.  

שלישי שיש המאמינים בו הוא הגורל, שקובע את מה שהולך לקרות ואי אפשר להתחמק מפניו.  אלא שאנחנו נשאיר וגורם 

את הגורל בצד ונתמקד באופן שבו נשיאים יכולים לנצל את המידה הטובה שלהם כדי להצליח ובין היתר כדי לתמרן את 

 פורטונה לטובתם.
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 ג  

 ההבדל בין בחירות לבין שלטון

 

בימי הנסיכים כמו בימנו אלה מיצוי השלטון מחייב שילוב של שני מהלכים: ראשית תפיסת השלטון, 

 ולאחר מכן מימוש השלטון.

תפיסת השלטון על ידי נסיך יש שהיא נעשית בצורה של ירושה ויש שהיא נעשית על ידי החלפה של 

ר.  והחכמים והמוצלחים שבנסיכים חכמתם והצלחתם מתבטאת ביכולתם להדיח נסיך קודם, שכן נסיך אח

 ירושת השלטון קורית ממילא ואילו תפיסת השלטון נעשית כנגד אחרים ויתרה מזאת מעמדת נחיתות.

אבל מרגע שזכה בשלטון, תמיד תעמוד בפני הנסיך הסכנה שאחר ינסה להדיח אותו מנסיכותו.  ולכן 

בה על הנסיך השואף לשמור על מעמדו כי יהיה מודע לאיומים המתגבשים סביבו.  אך מעבר לכך, חו

חובה עליו גם להיות קשוב לעמו, כדי להימנע ממצב שבו העם עצמו שואף להחליפו ועלול לפנות נגדו 

 .ולתמוך במתנגד.  ומכאן שיש חשיבות לדרך שבה הנסיך מנהל את נסיכותו ומנהל את ענייני עמו

לכאורה הצורה הפשוטה ביותר לניהול נסיכות, וזו אכן הצורה שלא מעט נסיכים במהלך ההיסטוריה 

מהנסיך, רב הסיכוי כי ינסו להקטין עד  יםנקטו בה, היא על ידי אלימות ודיכוי.  שכן אם הבריות מפחד

מהירה וללא מו, ואת זאת ישיגו על ידי מילוי כל שיגיונותיו בצורה כמה שאפשר את החיכוכים ע  

דו יכול להעצים את יכולת שליטתו על ידי כך שלא יתנכל רק למי שמתנגד לו, התנגדות.  ואילו הנסיך מצ  

אלא מפעם לפעם יתנכל גם לאזרחים תמימים באופן אקראי, ועל ידי כך יגביר את החשש מפניו ואת 

ים המוכרים ביותר ואכן אחד הציטוט – השאיפה של האזרחים למלא את מבוקשו ולהתחמק מעונשו

הוא כי "בני אדם חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה מאשר במי שמעורר יראה". הנסיךמ
15

 

אבל החכמים ומרחיקי הראות שבין הנסיכים יזהרו מנקיטת גישה כזו, כיוון שאלימות ודיכוי יוצרים 

תם ומפלגתם, מה מסוגלים להתמודד, אלא גם נגד משפחהם משקעי שנאה לא רק נגדם עצמם, שאיתם 

שיתנקם בממשיכי דרכם וימנע ירושה חלקה.  וזו גם הסיבה שמלכים הם לפעמים שליטים שקולים יותר 

מנבחרי העם, שכן הזהות שהם רואים בין המדינה לבין המשפחה גורמת להם לאינטרס אישי בהצלחת 

כך את טובת המדינה  המדינה לאורך זמן ולא רק בטווח הקרוב.  אלא שמעטים הם הנסיכים המעמידים

לפני טובתם האישית והמידית, ויתכן כי הדבר נובע מחוסר יכולת להחזיק בשלטון ללא התמקדות מתמדת 

 בתועלת המידית.

ואילו בימנו אנו, ובשלטון הדמוקרטי שבו אנו דנים, נראה שאין לנשיא אפשרות לנהוג באלימות 

ניו בחירות חדשות בעוד שנים ספורות בהן עליו ולתפוס את השלטון אחת ולתמיד, שכן תמיד עומדות לפ

חזוק מתמיד של התועלת המידית גדול עוד יתבמכאן שהצורך בראיה לטווח קצר ולאשש את מעמדו.  ו

יותר ואפילו מובנה בשיטה, מה שמקשה על ניהול מושכל לטווח ארוך, ועוד נשוב ונדון בעניין זה בהקשר 

 של החלפת השלטון.

זקוק הנשיא לשיתוף פעולה של חברי הממשלה והכנסת, שלהם נתונות סמכויות בעת מימוש השלטון 

 הביצוע בתחומים השונים ולהם נתונות סמכויות החקיקה והבקרה, ובפרט השליטה על התקציב.

ולכאורה ברגע שיש רוב בכנסת, בין אם רוב מוחלט ובין אם באמצעות קואליציה, יכול הנשיא למשול 

לאור ההנחה כי לכל הנוגעים בדבר שותפות נכון הדבר בקשותיו תענינה.  ובפרט כרצונו ומובטח לו כי 

אינטרסים, וכולם רוצים בהצלחת הממשלה והמדינה.  ואין טעות גדולה מזאת, שכן חזקה על רוב רובם 

של השרים והנבחרים שהם רואים עצמם כמועמדים לנשיאות בעתיד, ובמקרים רבים גם רואים עצמם 

צלחים יותר מהנשיא הנוכחי.  וכן מודעים הם לעובדה שכל השרים והנבחרים האחרים מוכשרים ומוכ
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חושבים כך על עצמם, ומכאן שכולם מתחרים זה בזה.  ולכן ברור כי האינטרס העליון של כל אחד ואחד 

 .עמיתיומהם הוא הצלחתו האישית בלבד בתפקידו, במקביל לכישלון של כל 

ות השותף לשאיפתו להצליח, אלא דווקא צוות השואף בסתר למפלתו.  מכאן שהנשיא אין לו לעולם צו

וכתוצאה חייב הנשיא להיות פיקח מכל שריו, ולתמרן אותם תדיר כדי שבכל רגע נתון יהיו יותר מהם 

התומכים בעמדתו מאשר מתנגדים לה.  ועל ידי תמרונים כאלה והחלפה קבועה של קואליציות, יצליח 

מדיניות שיש עמה סכנה של התנגדות עממית ב בחראת ענייניו.  ואילו אם ילהישאר בשלטון ולקדם 

רחבה, ואפילו זו מדיניות שהיא נחוצה וברור שתביא לתועלת רבה למדינה בטווח הארוך, מיד יקומו רוב 

נגד המדיניות לפי רצון העם ומהשרים ויקפצו על ההזדמנות לקדם את מעמדם היחסי בכך שיפעלו 

 שיא המקדם אותה.האמורה ונגד הנ

וההבחנה החשובה היא לכן שעל הנשיא להפגין שני סוגים שונים של כישורים: כישורי בחירה 

וכישורי שלטון.  וכישורי הבחירה גם הם נחלקים לשניים: ראשית הכישורים להשיג באופן אישי את 

 ור.המינוי של מפלגתו, ושנית הכישורים להביא לבחירתו )ובחירת מפלגתו( בידי הציב

כישורי המינוי עניינם לשכנע את חברי המפלגה כי המועמד הוא הראוי ביותר להנהיגם בבחירות.  

ובפרט יש צורך לשכנע את חברי המפלגה הבכירים, אלה שמועמדים לתפקידי שרים, שכן הם המתחרים 

כיר תשיג , ולכל אחד מהם יש את התומכים בו, ואם תשיג את תמיכת הבלנשיאות הישירים על המועמדות

גם את תמיכת הרוצים בטובתו כנגד מועמדותם של בכירים אחרים.  וחשוב לציין שעדיפות בהשגת מינוי 

יכולה אכן להיות מדד ראוי גם לעדיפות בניהול ענייני המדינה, כי העדיפות הזו תלויה גם היא  ההמפלג

סים המנוגדים של השרים.  כפי שראינו ביכולת לנהל קודם כל את ענייני הממשל ולתמרן בין האינטר

אבל יתכן אף ההיפך מכך, שמפלגה תבחר במנהיג חלש שאינו ראוי בעצם להנהגה אפילו בעיני אלה 

או  שבחרו אותו, ויתרונו היחיד הוא שלא יקשה על בכירי המפלגה האחרים המבקשים להתחרות בו

 .לתמרן אותו ולנצל אותו

וחרים מבני העם כולו כי המועמד הוא המנהיג הראוי עניינם בשכנוע הבלעומת זאת כישורי הבחירה 

ביותר.  שכנוע כזה תמיד יהיה מבוסס על תפיסות שטחיות, שכן רוב הבריות אינם מסוגלים להבחין 

ויכולים להבין ולהבחין, אין הם רוצים בעיקרון ולהבין את כל דקויות השלטון, וגם אם הם מסוגלים 

ידי יצירת תדמית  צורה לשכנע רבים מהם בבת אחת היא לכן עללהשקיע את הזמן הנחוץ לשם כך.  וה

.  ולחילופין או במקביל, ניתן גם לשכנע רבים מבני העם להצביע או על ידי הבטחות פופוליסטיותראויה 

 ה על ידי הפחדה ועל ידי הכפשה של היריב.  ועל שיטות אלה נרחיב רבות בפרקים הבאים.רצויבצורה ה

ן עוד לנשיא שימוש בכישורי הבחירה האלה, ועליו להפגין כישורי שלטון.  אבל מרגע שנבחר, אי

וכישורים אלה הם שונים לחלוטין מכישורי הבחירה, שכן למרות שמדובר עדיין על כישורי שכנוע, כאן 

מדובר בשכנוע של מעטים המצויים ברזי העניין ויש להם אינטרסים מובנים מנוגדים.  וכישורים אלה 

יותר לכישורי המינוי שהוזכרו לעיל, בהבדל שכשמדובר במינוי מדובר בהבטחות לעתיד,  קרובים לכן

בעוד שכשמדובר בשלטון מדובר על התנהלות שוטפת.  ולכן כישורי השלטון קשים יותר, כי הביקורת 

 לעין תוך זמן קצר. ותעליהם היא מידית, וסתירות בין הבטחות לבין מעשים נגל
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 ד  

 הדרושות מנשיא כדי שיבחרעל התכונות 

 

באופן אידיאלי יש המניחים כי הדמוקרטיה, ובפרט הבחירה של הנשיא ושל המחוקקים בידי העם, הם 

סוג של מריטוקרטיה.  ומשמעות הדבר היא ההנחה שמי שנבחר נבחר בשל כישוריו והוא ראוי לתפקידו.  

נתפס לטעויות כאלה, כתב "ורואים עוד , באופן שהוא יוצא דופן כיוון שכרגיל לא מקיאווליואפילו 

-בבחירות שבוחר העם את פקידי הממשל, שהוא בוחר בחירה טובה הרבה יותר מנסיך, ולעולם אף אי

אפשר יהיה לשכנע עם שטוב להעלות למשרות הרמות אדם ידוע לשמצה ובעל נוהגים מושחתים".
16

  

חר מי שאין יש גם אפשרות שיב   כיוםוא שההיסטוריה של התקופה האחרונה מלמדת שאין הדבר כך, אל

את עמיתיו למנות אותו להיות מועמדם או לתמרן לו הכישורים ואינו ראוי לתפקיד, אם רק הצליח לשכנע 

 על פני יריביו. בוחרים לבחור בוגרום ללבבחירות, והצליח גם 

ן בתכונותיו כל יש לדואבל ראשית   כנוע נעמוד בהרחבה בהמשך.ש  ל המשמשות שיטותהעל 

 היהישוהתכונה הראשונה והחשובה ביותר שמועמד צריך לה היא עצמו.  לנשיאות הגולמיות של המועמד 

שהוא הטוב ביותר והחכם ביותר  האמונה היוקדת.  ובהקשר הזה אגו משמעו גדול באופן חריג אגולו 

 ופע ביטחוןשאם אין המועמד שכן על כל יריביו.  עשרות מונים ושהוא עולה לנשיאות והמוכשר ביותר 

 להדביק באמונה זו את האחרים.בעצמו ובצדקת שאיפתו להיות נשיא, לא יוכל 

לרבים, המועמד המצליח חייב גם  , שהיא תכונה שישעצמו ולהכרת ערך עצמובאבל מעבר לאמונה 

כנוע עמיתיו ובוחריו, ולהיות נכון לעמוד בקשיים שבטוח שיקרו להיות נכון להשקיע עבודה רבה בש

בדרכו, ולהמשיך ולהתמיד ללא היסוס וללא פקפוק עד שיגיע למחוז חפצו.  שמי שבטוח בעצמו עד כדי 

 מתוך הנחה כי יכירו בגדולתו ,שיבחרו בו כך שהוא חושב שכל מה שעליו לעשות הוא לחכות לאחרים

מי שמוכן לעבוד קשה למען הצלחתו יש לו סיכוי להצליח רק ו  .מעצמם, נכונה לו אכזבה ומפח נפש

 ומפלות ועיכובים הסיכויים שלו גדלים.שמתמיד ומנסה למרות כישלונות מי ו באמת. 

כדי שיבחר היא תכונת  מועמדאחת התכונות הנחוצות ביותר למעבר לאגו, שהוא תכונה פנימית, 

ומטבע  ובחירתיות היא התכונה הגורמת לאחרים להסכים ואפילו לרצות לבחור בו.  הבחירתיות. 

יו האחרים, אפילו הם מרובים ומוכחים וכוללים הדברים שאדם שאינו בחיר לא יבחר למרות כישרונות

הרבות  לאורך שנותיו מכביריכולת ניהול וביצוע וקשירת קשרים, ושמעון פרס סיפק לכך דוגמאות ל

.  ולעומתו אדם שיש לו את תכונת הבחירתיות יבחר לתפקיד בהסתברות גבוהה, ואפילו בזירה הפוליטית

 ביצועיו בעבר.מעשיו וו כישוריובחירתו סותרת את ההיגיון לאור 

בדברנו על תכונת הבחירתיות אנו מתכוונים לאותה תכונה של אדם שגורמת לאחרים לרצות ולבחור 

 בו.  ורצון זה הוא רגש ולא לוגוס.  ותכונה זו קשה להגדרה, ויש לה רכיבים רבים.

הן.  ותכונה זו  רכיב מרכזי של הבחירתיות היא תכונת הכריזמה, ויש שיטענו כי שתי התכונות אחת

או במילים אחרות לגרום  היא היכולת של האדם לקבל תשומת לב מחבריו, ולגרום להם להקשיב לדבריו,

ויש אנשים שמרגע שהם נכנסים לחדר הם הופכים למוקד  . תו וללכת אחריווגינהמלאחרים להאמין ב

לנצל תכונה זו כדי לשכנע את ומועמד יכול   מדברים עם כולם וצוחקים עם כולם.ההתעניינות של כולם ו

שומעיו כי הוא צודק אפילו אם אין בדבריו הגיון או לוגיקה.  ובפרט יכול מועמד לנצל תכונה זו כדי 

 לשכנע את שומעיו כי הוא המועמד הראוי וכי יש לבחור בו בבחירות.

החברתיות אלא שהכריזמה לבדה כרגיל אין בה די.  והיבט אחר ונפרד של תכונת הבחירתיות היא 

.  וכאן אין מדובר על הנהגה אלא על חיבור, שהוא ר קשר ישיר וחזק בין הדובר לשומעיווליצ יכולתהו

ונובע   ואחווה ולא על יחס של מוביל ומעריץ.ההיפך הגמור, שכן חיבור מבוסס על ההרגשה של שוויון 
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  מכך שהאפשרות לחיבור כזה קשורה גם ביכולת להקשיב, בניגוד לכריזמה שקשורה יותר ליכולת לדבר.

להקשבה החיבור מתבסס גם על זיכרון, ובפרט היכולת לזכור את מי שדיברת איתם בעבר ועל מה ומעבר 

ודווקא השילוב של הנהגה כריזמטית וחיבור אישי הוא הצרוף שמעצים את   דיברתם ואיך קוראים להם.

 בה יותר מאשר קיום של כל אחת מהתכונות בנפרד.תכונת הבחירתיות הר

ר.  והיכולת הזו נבדלת מכריזמה ומיכולת חיבור, או אולי דומה רפורמ  בנוסף חייב המועמד להיות ּפו

לאיחוד  שלהן, כי מצד אחד מדובר ביצירת תקשורת עם המון עצום בבת אחת, אבל מצד שני מדובר 

ניתן למצות את הבריות באופן אישי.  ובאופן המעשי ביותר  ביכולת לשדר רגשות ולגעת בליבותיהם של

בעצם על  תכונת הפרפורמר ביכולת לקרוא נאום שיראה כאילו יצא מהלב באופן ספונטני אפילו אם נכתב

ומעבר לשידור רגשות על המועמד להיות בעל כישרון דרמטי, כך שיוכל   ידי כותב נאומים מקצועי.

להיכנס אליו ולהשתתף להאמין לו ותו וליצור עולם משלו שהאנשים ירצו לספר היטב את סיפור מועמדו

 בו.

, כפי שעשה למשל היא היכולת להלהיב ופרפורמנס והתכונה המשלבת כריזמה וחיבור בין אנשים

.  שכן אפשר לנצח בגין בישראל בסגנון מתלהם, ולחילופין כפי שעשה אובמה באמריקה בסגנון מגניב

ים באופן לוגי לבחור במועמד מסוים כי הוא הטוב ביותר, או על ידי בבחירות או על ידי שכנוע הבוחר

שלהוב ההמונים ויצירת התנהגות עדר שבה כולם פועלים כיד אחת מבלי לחשוב כלל.  ואם אתה מצליח 

מי שיש לו הכישרון לשלהב תמיד יהיה לכן ולנצח.  ו בבת אחת לשלהב אתה יכול לסחוף בוחרים רבים

 שצריך לשכנע. לו יתרון על פני מי

 יכולה תכונת הבחירתיות להתבסס גם על מראהוהנאום  וכישרון החיבור כריזמהבנוסף על ה

וקא אלא למראה המשקף לכאורה התאמה להנהגה, וכולל ו.  ובכך אין הכוונה למראה מצודד דוייצוגיות

וגם גינוני התנהגות , ומבנה רחב ויציב ומבט חודר, וגם תכונות נלוות כמו קול עמוקמרשים למשל גובה 

א לעיתים תכונה משלימה לכריזמה, וכאשר שני יה ייצוגיות.  וולבוש שמשדרים ייצוגיות ועמדת השפעה

ה מתקיימים ביחד הרי הם מגבירים זה את זה ומגדילים את הבחירתיות של המועמד.  אבל לרכיבים א

הספיק כדי להשפיע לפחות על חלק יכולה ללבדה שנמנו לעיל צרוף זה אינו הכרחי, וכל אחת מהתכונות 

 מהבוחרים.

ומעבר לתכונות של המועמד עצמו כמו כריזמה ומראה קיים גם הרקע של המועמד וזיכרון הדברים 

אודות הישגיו.  וכך בחירתיות יכולה להסתמך על פעילות ענפה או לפחות פעלתנות רבה, ועל הצלחה 

ד ציבורי נבחר או ממונה, ובין שהם קשורים בעיסוקים קודמים, בין שהם קשורים בנשיאה בתפקי

בפעילות עסקית, ובין שהם קשורים בפעילות חברתית.  ובעיקר חשובה התדמית של עיסוק והצלחה 

והיבט חשוב של רקע כזה הוא שבזכותו שמו של המועמד .  כאלה עוד יותר מהפעילות וההצלחה עצמם

לנשיאות  כשנבחר אפשר להביא את דונלד טראמּפולדוגמה .  ךיהיה מוכר ברבים, ועל כך נרחיב בהמש

באמריקה, שהיה מיליארדר והציג את עצמו כמצליח בעסקים ולכן ראוי להנהיג את המדינה ולהביא אותה 

ואיבד את  להצלחה גם כן, אבל הצניע את אותם מקרים בעברו שבהם פשט את הרגל ונקלע לחובות

 .כספם של המשקיעים

זכות תכונת הבחירתיות, כך הוא יכול להפסיד בשל חסרון בתכונה זו.  וכמו שמועמד יכול לנצח ב

הוא  –ובפרט מועמד שנראה מתנשא במקום להתחבר, ומגמגם במקום רהוט, ומשעמם במקום מרתק 

, מועמד שלא יבחר.  ודוגמאות של מועמדים שלא היו בחירים כוללות את שמעון פרס ואת הילרי קלינטון

הבחירתיות של הילארי לבין יתר הבחירתיות של בעלה -ד בשל הפער בין איודוגמה זו מרתקת במיוח

ומעבר לכך יש גם רכיב של אופנה, ומי שנחשב בחיר בתקופה מסוימת אולי לא יהיה בחיר בתקופה  . ביל

בין הבחירתיות של מועמד אחד  פעראבל הגורם החשוב באמת אינו כמה בחירתיות יש, אלא ה אחרת. 

 יריביו.והבחירתיות של 

וחשוב לציין כי בתכונת הבחירתיות אין כוונתנו לא למידה הטובה ולא לחיוכה של פורטונה.  שכן 

המידה הטובה היא תכונה של חוכמה והתאמה אמיתית לתפקיד, ויכולת לבצע אותו באופן מוצלח.  ומובן 

לים להעריך אותה.  אבל כי תכונה זו יכולה לסייע לבחירת מועמד, לפחות אם הבוחרים מודעים אליה ויכו

למהות ולאפשרות של  תכונת הבחירתיות היא תכונה נוספת העומדת בפני עצמה ואינה קשורה כלל ועיקר

 , ובמערכת בחירות היא התכונה החשובה יותר.הצלחה אמיתית
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ואשר לחיוכה של פורטונה, חיוך זה אינו תכונה של המועמד אלא תכונה של הרגע.  וברגע שפורטונה 

כת אל מועמד הוא נראה לבוחרים כראוי יותר מהאחרים לא בגלל יכולותיו ולא בגלל סגולותיו מחיי

הטרומיות, אלא בגלל צרוף הנסיבות שרקחה פורטונה.  וברגע שצרוף זה מתפוגג, כך גם מתפוגג היתרון 

בחר למרות שיש למועמד.  אבל אם חייכה פורטונה ברגע הנכון, קרי בעת הבחירות, כי אז זכה המועמד ונ

 שלא היה נבחר בכל זמן אחר.

יש גם אפשרות למועמד לנקוט  ולמידה הטובה ולפורטונה מעבר לתכונת הבחירתיות של אדםאבל 

שבהם אין למועמדים באופן מובהק לא את תכונת  –באמצעים שיועילו לבחירתו, ובמקרים רבים 

היא שיכולה להכריע את גורל  נקיטה באמצעים כאלה –הבחירתיות ולא חוסר בולט של תכונה זו 

 הבחירות ולהביא לבחירתו של נשיא.

 



 17 

 

 ה  

 כשיש אפשרות לבחור בגיבור

 

בחירות יש שתוצאתן ידועה מראש ויש שאינה ידועה מראש ותוצאות שונות הן אפשריות.  ובספר זה 

תן לבצע נדון מטבע הדברים רק בבחירות שתוצאתן אינה ידועה מראש, כי אלה הבחירות שבמהלכן ני

פעולות שתשפענה על התוצאה ותגרומנה לבחירת מועמד מסוים ולא אחר.  אך למרות זאת מן הראוי 

לציין בקיצור לפחות מקרה אחד שבו התוצאות ידועות מראש, והוא המקרה שהמועמד המוביל הוא 

 גיבור.

סיפור המעשה והתואר "גיבור" מתאים במיוחד בהקשר הזה כיוון שהמדובר יכול להיות בגיבור של 

ההיסטורי שקדם לבחירות ולאו דווקא בגיבור שהפגין את אומץ ליבו בשדה הקרב.  אך מצד שני רבים 

 המקרים שאכן הגיבור הוא גיבור צבאי.

דוגמאות רבות יש לגיבור צבאי שנבחר להיות נשיא לאחר שהוביל את העם לניצחון על אויביו, אם 

שהי.  דוגמה מוכרת מישראל היא יצחק רבין שהיה רמטכ"ל כי לרוב קורה הדבר לאחר תקופת זמן כל

וגמה מאמריקה היא הגנרל אייזנהאוור שהיה הגנרל המנצח במלחמת העולם וד ,מלחמת ששת הימים

היא מאמריקה דוגמה מעניינת יותר ויה, בהיותו המפקד העליון של כוחות בעלות הברית באירופה.  יהשנ

ובכך לא נלחם באויב חיצוני אלא מנע את פרוק  –חמת האזרחים הגנרל גרנט שהיה הגנרל המנצח במל

 המדינה בעקבות פרישת מדינות הדרום.

ואולם המקרים הבולטים יותר של בחירות שתוצאתן ידועה וברורה הם המקרים בהם הגיבור מוביל 

ון, מאבק עממי כנגד השלטון הקודם, דבר הנעשה תמיד מעמדת נחיתות לכאורה שכן הכוח נתון לשלט

אך מצד שני יש לזכור ואלו המבקשים לערער עליו נתונים להתקפות מצד מנגנוני המשטרה והביטחון.  

ואם הוא אכן מצליח לערער על חוקיותו  שהגיבור העממי נהנה מיתרון חשוב והוא תמיכת העם,

מעמד זמן  ומוסריותו של השלטון הקודם חזקה על שלטון זה שיפול לבסוף, שכן אין שלטון יכול להחזיק

רב ללא אמון מצד העם.  וברגע שנפל השלטון וכוננה דמוקרטיה, הרי באופן מידי יבחר לנשיאות מי 

 שהנהיג את המאבק העממי ומוכר כבר כמנהיג העם.

ובפרט הדברים אמורים במקרים שבהם מדינה זוכה בעצמאות משליט זר, ואז מי שהוביל את המאבק 

ם ג'ורג' וושינגטוןלעצמאות נבחר לנשיא, כפי שהיה ע
17
גוריון-באמריקה ועם דוד בן 

18
 בישראל. 

אחת הדוגמאות המפורסמות לכך היא ו  .ומדכא ומצב דומה קורה כשעם משתחרר משלטון אוטוקרטי

לנסהאהמקרה של לך ו
19

, מנהיג ארגון הפועלים "סולידריות" בפולין, שהיה שותף לממשלה הלא 

דוגמאות וכך נבחר לנשיאות והוביל את פולין לדמוקרטיה.   קומוניסטית הראשונה במזרח אירופה ואחר

צלב האוולאחרות ממזרח אירופה כוללות את ו  
20
שנבחר להיות נשיא צ'כוסלובקיה לאחר שהנהיג את  

מהפכת הקטיפה, ומיכאיל סאקשווילי
21

הדוגמה  ילאום.  ובגיאורגיה שהנהיג את מהפכת הוורדי 

                                                      
17
הפער בין בחירתו לבין מלחמת העצמאות, שנערכה   .1789-1797הנשיא הראשון של ארצות הברית, שכיהן בין השנים  

 , נבע מהזמן הדרוש לכינון החוקה והקמת מוסד הנשיאות הפדרלי.1776-1781בשנים 
18 

.1955-1963ושוב בין  1948-1954ראש הממשלה הראשון שכיהן בשנים 
 

19
, וזכה בפרס נובל 1988-ל 1970חשמלאי במספנות בגדאנסק, הנהיג התארגנויות פועלים שונות בין  ואלנסה היהלך  

כיהן  1990-1995קומוניסטית הראשונה, ובשנים -היה מעורב בהקמת הממשלה הלא 1989-.  ב1983לשלום בשנת 

 כנשיא.
20
לאחר מהפכת הקטיפה, במסגרת התמוטטות  וצלב האוול היה סופר צ'כי שהתנגד למשטר הקומוניסטי ונאסר מספר פעמים.  

. אחרי הפיצול מסלובקיה 1989-1992, נבחר לנשיא האחרון של צ'כוסלובקיה וכיהן בשנים 1989-הגוש הקומוניסטי ב

 . 2003עד  1993-המשיך לכהן כנשיא הרפובליקה הצ'כית מ
21
ק נגד הממשלה, שלאחריהן נבחר לנשיאות מיכאיל סאקשווילי היה פוליטיקאי שפרש ממפלגת השלטון והנהיג הפגנות ענ 

 .2004-2013גאורגיה וכיהן בשנים 
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מנדלההמפורסמת ביותר בעולם היא של נלסון 
22
מדרום אפריקה, מנהיג הקונגרס הלאומי האפריקאי,  

 שנים לפני ששוחרר ונבחר לנשיאות עם ביטול שלטון האפרטהייד. 27שהיה כלוא 

וכעת לאחר שהסברנו את האפשרות לבחירת גיבור, נחזור לגורמים המשפיעים על בחירות מאוזנות 

 יותר שבהן אין מועמד אחד המאפיל מראש על האחרים.

  

                                                      
22
זכה  1993.  בשנת 1990, ושוחרר כחלק מתהליך סיום האפרטהייד בדרום אפריקה בשנת 1962נלסון מנדלה נאסר בשנת  

 .1999וכיהן עד  1994-בפרס נובל לשלום ביחד עם הנשיא הלבן וילם דה קלרק.  נבחר לנשיאות ב
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 ו  

 על הצורך בניסיון

 

אם ישאלו אדם האם הוא רוצה להיות המנותח הראשון של מנתח חדש שזה עתה סיים את לימודיו, יש 

מן  ליהנותניסיון חשוב בעניינים שכאלה, ועדיף הלהניח כי ישיב בשלילה.  שכן מן המוסכמות הוא ש

ותב במכתבו לפרנצ'סקו ווטורי, בהקשר וגם מקיאוולי כ.  הניסיון ולא להיות זה שהניסיון נרכש על גבו

לאפשרות שבני מדיצ'י יעסיקו אותו, "וכל אחד צריך לברך על האפשרות להשתמש באדם שהתמלא 

.בניסיון על חשבון אחרים"
23

וניתן היה אולי לצפות שכך גם יהיו פני הדברים בכל מקצוע שביצועו   

 מקצוע הנשיאות.עשוי להשליך באופן ניכר על רווחתו של הציבור, ובפרט 

ואכן יש מקרים רבים שבהם נראה שלאנשים עם ניסיון יש יתרון בבחירות.  וניסיון זה יכול שיהיה 

ניסיון קודם בניהול ובהנהגה בקנה מידה קטן יותר, ובעיקר של ראשי ערים או מושלים של מחוזות, 

)למשל רייגן שהיה מושל  ולדוגמה לא מעטים מנשיאי ארצות הברית היו קודם לכך מושלים של מדינות

קליפורניה ובוש הבן שהיה מושל טקסס
24

(, ולא מעט נשיאים של מדינות אחרות היו קודם לכן ראשי 

ערים, ובפרט ראשי עיר הבירה )למשל אחמדינג'אד באירן ואולמרט בישראל
25

(.  ויש גם מקרים בהם 

ל דוגמא זו אינה טובה באותה הניסיון הוא בתחום החקיקה, כמו למשל סנטורים שנבחרו לנשיאות, אב

 אינה מקנה ניסיון מעשי בניהול. –ואפילו הנהגה של חקיקה בקנה מידה נרחב  –מידה כיוון שחקיקה 

אפשרות אחרת היא ניסיון בפיקוד צבאי, ואכן במדינות שונות מצאנו גנרלים בצבא שהפכו לנשיאים, 

מריקה כוללות את גרנט שהיה הגנרל המנצח ובמיוחד אבל לא רק לאחר ניצחונות גדולים.  ודוגמאות מא

יה, ובישראל את רבין יבמלחמת האזרחים, ואת אייזנהאוור שהיה הגנרל המנצח במלחמת העולם השנ

כיפור.  אלא שגם -שהיה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, ואת שרון שפיקד על צליחת התעלה במלחמת יום

בשל ההיררכיה הפיקודית הנהוגה בצבא, שבזכותה ניסיון בהנהגה צבאית אינו כניסיון בניהול אזרחי, 

המפקד פוקד והכפופים לו חייבים לבצע את רצונותיו.  ואילו בניהול ענייני המדינה האתגר העיקרי הוא 

לשכנע עמיתים להסכים לדרך פעולה מסוימת, לגרום לסוכנים השונים לבצע את המוטל עליהם כדי 

 לממש החלטה זו.

ם נשיאים שניסיונם הקודם בא להם מהיותם אנשי עסקים.  אבל אלה נדירים במידה מועטה יותר יש ג

יותר, שכן אנשי עסקים מעדיפים להישאר מאחורי הקלעים, ובמקום להיבחר בעצמם הם מעדיפים 

להפעיל את השפעתם על נבחרים אחרים שייצגו אותם, וכך הם יכולים להמשיך את השפעתם לאורך זמן 

חלפים.  ובפרט בעת בחירות הם יכולים לתמוך בשני הצדדים היריבים, וכך גם אם הנבחרים עצמם מת

קסין אותברלוסקוני באיטליה  םמכלל זה ה יםמובטחת להם קירבה למנצח בכל מקרה.  אבל חריג

 .םבעצמ ושנבחרבאמריקה  וטראמּפבתאילנד 

ל היותר הוא מהווה כדי להיבחר, אלא לכ ימהצד השני אין להכחיש שניסיון קודם בהנהגה אינו הכרח

יתרון.  ויש מקרים, בעיקר במקומות שבהם השחיתות רבה והאהדה לפוליטיקאים מועטה, שבהם ניסיון 

למצוא מועמדים לבית  ניתןבאמריקה למשל וקודם בעמדות הנהגה יכול להיות חסרון ולא יתרון.  

הטבעית, ואין להם קשרים  הנבחרים המדגישים את העובדה שאינם רואים את וושינגטון הבירה כסביבתם

וכדבר הזה יכול לקרות גם אפילו בבחירות לנשיאות, ונראה כי עיקר כוחו של דונלד   או מכרים שם.

על פני הילארי קלינטון בבחירות לנשיאות באמריקה נבע מכך שהיה נגד הממסד הפוליטי )וחסר  טראמּפ

                                                      
 .135עמ'  נספח א הנסיך 23
24
.  סגן 1981-1989, וכנשיא ארצות הברית בשנים 1967-1975שחקן הקולנוע רונלד רייגן כיהן כמושל קליפורניה בשנים  

 .2001-2009, וכנשיא בשנים 1995-2000הנשיא היה ג'ורג' בוש האב.  בנו, ג'ורג' וו' בוש הבן, כיהן כמושל טקסס בשנים 
25
.  אהוד אולמרט כיהן 2005-2013, וכנשיא אירן בשנים 2003-2005כיהן כראש העיר טהרן בשנים  מחמוד אחמדינג'אד 

 .2006-2009, וכראש הממשלה בשנים 1993-2003כראש העיר ירושלים בשנים 
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הפוליטי )ובעלת ניסיון רב בפעילות  כל ניסיון בפעילות פוליטית( בעוד שהיא הייתה מתוך הממסד

 פוליטית(.

יתרון.  בתור ניסיון החוסר  מחשיבים את חיסרון, בתורניסיון מחשיבים יותר מש וכך אנו מוצאים כי

אלא שרוב הבוחרים דעתם לא תהיה נוחה מניסוח כזה, אלא יטענו שהתכונה המושכת אותם למועמד 

א מביא לתפקיד.  שכן גישה חדשה שאינה כבולה מסוים היא הראיה הטריה וחסרת הפניות שהו

למוסכמות העבר נשמעת הרבה יותר מושכת מאשר גישה חדשה הנובעת מחוסר ניסיון, כי העיקר הוא 

 התדמית של חוסר מעורבות בכישלונות העבר.

ובפרט חוסר ניסיון )או בשמו המושך יותר גישה חדשה( יהווה יתרון במקרים בהם רצוי להבטיח 

כתוצאה מאכזבה מביצועיו של הנשיא המכהן, או בהם האכזבה עמוקה עד כדי כך שיש מקום שינוי 

 להצבעת מחאה.  ועל מקרים אלה נדון בנפרד במקום אחר.

של הכשרה ומעבר לשאלת הניסיון המעשי בהנהגה ובניהול של מערכת ציבורית, יש גם עניין 

ו על ההיסטוריה של הרפובליקה של רומא, בפרשנותמקיאווליוגם   השכלה כללית ורקע תרבותי.ו
26

 ,

שכאשר הסכימה האצולה למנות טריבונים במקביל לקונסולים, והסכימה גם שהטריבונים  מספר על כך

האלה יבחרו מתוך פשוטי העם, בסופו של דבר בחר העם טריבונים מבני האצולה.  והסיבה הייתה ההבנה 

אחד לאחד, בני האצולה ראויים יותר לתפקידי שלטון  של בני העם כולו כי כאשר בוחנים את המועמדים

 מפשוטי העם.

הנבחרים היו כרגיל מבני האליטה התרבותית והחברתית,  וגם עם הקמתן של הדמוקרטיות המודרניות

ולעיתים גם ידע בתחומים רלוונטיים לשלטון כגון  חברתי אם לא מעשי,ובכך הובטח להם רקע משותף 

אם על פי חוקי המדינה כל אחד יכול היה להיבחר, מי שנבחרו בפועל היו בני משפטים או הנדסה.  וגם 

בני האליטה נטו יותר מאחרים להעמיד ש סיבות ניתן למצוא לכך.  הסיבה האחת היא לוש.  ושהאליטה

יכלו לעמוד במעמסה  , גם מתוך הכרת ערך עצמם ומתוך שאיפתם לשלוט, וגם כיעצמם לבחירה את

שהאליטות והסיבה השנייה היא   תוך כדי ויתור על הכנסה מעבודה.מערכת בחירות  הכלכלית של ניהול

מעצם טבען קובעות מה נחשב ראוי ומשקפות כוח, ולכן טבעי לבחור בבניהן.  והסיבה השלישית היא 

שפשוטי העם לא באמת רוצים להיות מונהגים על ידי עלובים שכמותם, שכן יש בכך הודאה בפחיתות 

ם אתה בוחר לשלטון מישהו שדומה לך בכל, כי אם אתם שווי ערך למה שלא תשלוט אתה שלך עצמך א

בזכות העובדה שיש לו  בו.  ולכן הם מעדיפים לבחור מישהו שעל פניו ברור כי הוא נעלה יותר, ולּו

 בביתו בית שימוש מזהב.

של העם על כל  יםואילו כיום יש נטייה גוברת והולכת לבחירה של מועמדים שהם מייצגים אוטנטי

לא רק בשלטון אלא בכל רמות ובפרט מועמדים כאלה הם ברגיל חסרי ניסיון .  שכבותיו ומגרעותיו

הזדהות של שבא במקום היכולת לטעון לניסיון הוא הלמועמדים כאלה והיתרון שיש  הניהול האפשריות. 

ם להיזהר מהמחשבה אבל יש ג  ועל חשיבותה הרבה של ההזדהות נעמוד בהמשך., מםהבוחרים ע  

להם  שיהיה יםשהניסיון הניהולי הוא חזות הכל, וגם הרוכל מפינת הרחוב או הפקיד הנחות ביותר יכול

 ובזכותו יוכלו להבחין הבחנות ולקבל החלטות ולנווט בין רצונותיהם הסותרים של אחרים.  ניסיון חיים,

קיימות בכל שכבות הציבור ואינן  בעיותוגישה שטחית לפתרון  והתלהמות בורותתכונות של  לחילופיןו

 מוגבלות לפשוטי העם.

 

 

                                                      
26
 .47א  דיוניםב 
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 ז  

 מועמד צריך ששמו יהיה מוכר

 

המכשלה הגדולה ביותר העומדת בפני המועמד היא אם אין הבריות מכירים אותו, שכן אין הבריות נוטים 

ת את שמו של לבחור את מי שאין הם מכירים.  ומובן שאין מדובר בהכרה אישית של ממש, אבל לפחו

המועמד חייבים הם להכיר.  ולכן חייב מועמד לנקוט באמצעים שיגרמו לשמו להיות מוכר.  ועוד יותר 

 ברבים. שמומכך יעזור לו פטרון שיש לו היכולת לפרסם את 

הכרת שם המועמד על ידי אנשים רבים משמעה שהמועמד מפורסם הוא.  ובפרט נחוץ שיהיה מפורסם 

אבל מרגע שנוצר כיוון שהוא מועמד לבחירה, כי פרסום כזה אין בו די.  מורסם רק מראש ולא שיהיה מפ

גרעין של פרסום יכול המועמד להגביר אותו עד מאוד על ידי התנהגות פרובוקטיבית, וככל שיהיו 

, ומעבר לכך תמיד יהיו אלה יזכה לפרסום רב יותר ר כךהפרובוקציות קיצוניות יותר או וולגאריות יות

ור שגם יתמכו במועמד כי הפרובוקציות שלו לא נתפשות על ידם כפרובוקציות אלא כסמנים של בציב

כוח ויושרה.  והדוגמאות להתנהגות כזו ולהצלחה שבצידה מתרבות משנה ולשנה, ובישראל ניתן לציין 

המעמד הן בוולגאריות הבוטה והן בחשיבות בהקשר זה את מירי רגב ואת אורן חזן, אבל מאפיל על כולם 

מועמד המפלגה הרפובליקאית בבחירות כשהיה , המיליארדר דונלד טראמּפוהן בהצלחה הסופית הוא 

לנשיאות
27

, שככל שהיה בוטה יותר ומחושב פחות כן גדלה התמיכה בו, למרות שסתר את עצמו ואת 

 התנהגותו בעבר.

ם רב נופל בחלקם של בימינו אנו יש דרכים רבות שבהן יכול אדם לזכות בפרסום.  לדוגמא, פרסו

בדרנים שונים, בין שהם זמרים או חברי להקות או שחקני קולנוע וכיוצא בזה.  פרסום רב נופל גם 

בחלקם של ספורטאים המשתתפים בתחרויות ומייצגים את עירם ואת ארצם.  ומה שמשותף לבדרנים 

למקצועם ובין אם לאו.   ולספורטאים הוא שכל מעשיהם מדווחים באמצעי התקשורת, בין אם הם קשורים

ורבים בעיקר בין הצעירים נוהרים אחריהם ומתעניינים במעשיהם וגומעים בצמא כל פריט מידע אודותם 

 ומתאווים להיות כמותם.

ואכן יש דוגמאות למכביר של מפורסמים שהפכו פוליטיקאים ועמדו לבחירה ואף נבחרו לנשיאות.  

שהוזכר לעיל שהיה כוכב טלוויזיה לא פחות ויש  ראמּפהחדשה ביותר היא אותו דונלד טדוגמא הו

השחקן רונלד רייגן שנבחר למושל  יותר משהיה איש עסקים, ודוגמאות מוכרות אחרות הןאף שיאמרו 

נבחר גם הוא להיות מושל קליפורניה ולאחר מכן לנשיא ארצות הברית, והשחקן ארנולד שוורצנגר ש

בחר להיות ראש עיר מגוריו.  ודוגמאות אלה מאלפות גם כי והשחקן קלינט איסטווד שנ ה,קליפורני

השחקנים האמורים נהגו לגלם דמויות גיבורים גבריים וקיבלו בזכותן תדמית של בעלי יכולת וכוח, 

.  ואותו דבר ותדמית זו שרתה אותם בכך שהחליפה את הצורך שאנשים יכירו את כישוריהם האמיתיים

 מתאבק המקצועי ג'סי וונטורה שנבחר להיות מושל מדינת מינסוטה.נכון גם לגבי ספורטאים כגון ה

הכרת שמו של מועמד תעשה תמיד באמצעות אמצעי תקשורת שונים, שכן משם מקבלים הבריות את 

המידע המשמש אותם.  ומידע זה יש שהוא מידע אובייקטיבי הכולל דיווח אודות מעשים ומאורעות, ויש 

רושם מסוים בלי קשר למה שקרה באמת.  ויש שתי צורות לגרום לכלי  שהוא מידע מוטה שנועד ליצור

והבחנה זו   יש מאין. ענייןתקשורת לדווח עליך ועל מעשיך: על ידי הישגים של ממש ועל ידי יצירת 

קשורה לשתי הצורות שבה התקשורת בכללה מתייחסת לפוליטיקה ולבחירות, והן התייחסות אליהן כאל 

 כאל בידור.חדשות או לחילופין 

על הישגים של ממש כבר עמדנו בקיצור, ודוגמאות לכך הם הישגים בתחום הספורט והבידור.  ואין 

משקפת  כפי שהיא נתפסת בציבור אכן הכוונה לרמוז כי השגת הישגים כאלה היא קלה, או כי ההצלחה

                                                      
27
 , ובהן אכן נבחר לנשיאות.2016הבחירות שנערכו בשלהי  
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וות אליה מידה של באופן ישיר ואמיתי את ההישגים עצמם.  אלא שברגע שההצלחה מושגת, מיד נלתמיד 

 חשיפה תקשורתית ופרסום ואיתם הכרת השם על ידי רבים.

ואילו האלטרנטיבה להישגים של ממש היא יחסי ציבור.  ומקצוע אנשי יחסי הציבור הוא מקצוע 

משונה אף יותר ממקצוע הפרסום, והעוסקים בו מתמחים ביצירת קשרים עם אותם האנשים שיכולים 

וניצול קשרים אלא כדי לקדם את ענייניו של הלקוח שלהם תאב הפרסום.  אולי להשפיע על אחרים, 

אנשי יחסי או שהם ואותם אחרים שבאמצעותם ניתן להשיג את המטרה המיוחלת נחלקים לשלושה: 

אנשי תקשורת היכולים להוות צינור ישיר להפצת שמו של המועמד הלקוח, או שהם ציבור אחרים, או 

ום ועצם הקשר איתם יגרום לפרסום שכן כל מה שקשור אליהם זוכה אחרים שכבר זכו לפרסשהם 

 בפרסום.

ותכונה חשובה ויעילה במיוחד של הפרסום היא שהוא מדבק.  כך אם מפורסם אחד מתקשר עם 

מפורסם אחר הפרסום של כל אחד מהם מאציל על השני וסך הפרסום של שניהם גדל מעבר לפרסום 

אות לכך נפוצות למכביר, וכוללות את כל המקרים בהם נוצרים זוגות שהיה לכל אחד מהם לחוד.  ודוגמ

של שחקנים כמו אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון או אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט, או זוגות של בדרן 

וספורטאי כמו מרילין מונרו וג'ו דמאג'יו.  ולכן ההתרועעות עם מפורסם כדאית לשני הצדדים, כי 

 לא מתגבר.הפרסום אינו מתחלק א

והמקרה הייחודי והמעניין ביותר, המוכיח את התכונה המדבקת והמתגברת של הפרסום, הוא 

כשפרסום נובע לא משום הישג או קשר אלא מעצמו.  ומשמעות הדבר שניתן להתחיל מרמת פרסום 

בניית צנועה ביותר, ולהגביר אותה עוד ועוד עד שמגיעים לרמת פרסום גבוהה ביותר, וכל זאת על ידי 

קשרי פרסום בלבד.  ואולי הדוגמה המוכרת ביותר היא פריס הילטון, שהתחילה את עלייתה לצמרת עולם 

המפורסמים עם שם משפחה בלבד, ובאמצעות התנהגות מופקרת שזכתה בהד תקשורתי מינפה את עצמה 

ס.  ולראיה יש לכדי מותג בין לאומי.  אולם יש לזכור כי הפרסום הזה התחיל מגרעין קיים, ולא מאפ

 רבות הנוקטות בהתנהגות מופקרת, ואינן זוכות לפרסום גדל והולך.

עם זאת, התנהגות מופקרת בקנה מידה ייחודי יכולה להגיע לכדי דרגת פרסום מספקת לשם בחירה.  

והדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא צ'יצ'ולינה
28

, כוכבת פורנו איטלקיה שנבחרה לפרלמנט לאחר מסע 

נודע בהתערטלות חלקית בפני בוחרים פוטנציאליים )אם כי עיסוקה בסוגיות פוליטיות של בחירות ש

 בהמשך.עוד אלימות היה אמיתי(.  ואולם במקרה זה נוסף גם אלמנט המחאה, עליו נעמוד -איחופש ו
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 .1992וכיהנה עד  1987לפרלמנט בשנת ששמה האמיתי הוא אילונה סטאלר, נבחרה  
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 ח  

 החשיבות של מסע בחירות

 

ות עצמה בשם מסע בחירות.  שכן מועמד לנשיא לנשיא ולא בכדי נקרא ההליך שבו עובר המועמד מהיות

תהליך זה צופן בחובו גם מעבר ממקום אחד למקום אחר, וגם השקעת מאמצים ועמידה בקשיים כדי 

 להשלים אותו בהצלחה.

הפצת דעותיו של המועמד כדי שיכירו  יהיהלכאורה ניתן היה לצפות כי עיקרו של מסע הבחירות 

התאמתו ולבחור בו.  ולשם כך אין צורך בעצרות בחירות אותו ואת כוונותיו ואפשר יהיה להעריך את 

ים של בוחרים בכיכר השוק, ויתרה מזאת, פעולות אלה יובחוגי בית ובסיורים ברחבי הארץ ובלחיצת יד

מבזבזות זמן יקר באופן בלתי יעיל כי מספר הבוחרים הנחשף למועמד בפעילויות כאלה הוא כרגיל קטן 

לעסוק בהפצת מסרים באמצעות פרסום באמצעי התקשורת למשל שיגיעו  למדי.  ובמקום זאת עדיף היה

 לבוחרים רבים הרבה יותר.

אלא שראיה זו של הדברים היא צרה מידי, שכן לא כל הבוחרים חד הם.  כי יש רבים בין הבוחרים 

יבור שדעתם גובשה כבר בעבר והיא מוצקה ואינה ניתנת לשינוי, ולכן אכן אין סיבה להשקיע מאמצים בד

איתם כי אם הם כבר תומכים בך זה בזבוז זמן ואם הם מתנגדים לך זה בזבוז מאמץ.  ואת המאמץ יש 

להשקיע לכן רק באותם בוחרים שדעתם אינה מגובשת והיא ניתנת לשינוי, וחלק מהמאמץ צריך להיות 

רבות המזוהות  מושקע בזיהוי הבוחרים האלה.  ודוגמה למצב הזה ניתן למצוא באמריקה, שם יש מדינות

כמדינות "אדומות" שתושביהן מצביעים תמיד לטובת המפלגה הרפובליקאית, ומדינות "כחולות" 

מסע בחירות יעדיפו שני המתמודדים לכן במסגרת שתושביהן מצביעים תדיר עבור המועמד הדמוקרטי.  ו

נות מתנדנדות להשקיע מאמצים מועטים בלבד במדינות כאלה, ולרכז את מירב מאמציהם באותן מדי

 שתוצאת הבחירות בהן אינה ניתנת לחיזוי מראש, ולפיכך ניתנת להשפעה.

 2013מצוא בבחירות לדוגמא מעניינת נוספת של התמקדות בבוחרים פוטנציאליים ניתן היה 

מספרים שאנשי מטה הבחירות של המפלגה מיפו את שבישראל, ובפרט בהצלחה של מפלגת יש עתיד.  

כיוון שמפלגת קדימה וגת קדימה קיבלה אחוז גבוה של קולות בבחירות הקודמות.  הקלפיות שבהן מפל

אלה יהיו הרבה בוחרים שמחפשים תחליף, ובוחרים אלה היו התפרקה למעשה היה צפוי שבקלפיות 

 המטרה של מאמץ שכנוע מיוחד.

ילויות שספירת הבוחרים המשתתפים בפע מעבר להתמקדות בקבוצות בוחרים מסוימות, יש לציין

.  שכן חלק ניכר מההשפעה של מסע היא מדידה שאינה משקפת השפעהמסע הבחירות באופן ישיר 

הבחירות אינה נובעת מהשפעה ישירה על הבוחרים המשתתפים, אלא מהשפעה עקיפה על קהל הבוחרים 

ם מעצם קיו במידה מסוימתכולו למרות שלא השתתפו בשום פעולה באופן אישי.  והשפעה זו נובעת 

 מהצורה שהוא מקבל. ומצד שניהמסע, 

חשוב בזכות עצמו, ולפיכך זוכה לסיקור  אירועשכן קיום מסע בחירות בדמוקרטיה מודרנית הוא 

באמצעי התקשורת.  וכך מקבל המועמד חשיפה בפני הציבור התורמת להכרת שמו, וככל שהדיווחים על 

שהחשיפה רבה יותר כן מבסס המועמד את  מסע הבחירות מרובים יותר הרי שהחשיפה רבה יותר, וככל

, וככל שתדמיתו מתבססת כך גוברת ההכרה בחשיבותו של מסע תדמיתו כמועמד רציני בבחירות

את מעמדו כשרץ  וכך בדיוק בנה דונלד טראמּפ.  הבחירות ומתגברים הדיווחים עליו, וחוזר חלילה

.  ה עשרות מונים על זו שקיבלו מתחריולנשיאות, והתנהגותו הבוטה הביאה לו תהודה תקשורתית שעלת

ודוגמא טובה לחשיבות של עצם ההשתתפות במסע הבחירות הייתה ניסיונו של  רודי ג'וליאני לזכות 

במינוי המפלגה הרפובליקאית למועמדות לנשיאות
29

, שבו חשב להצטרף למסע הבחירות בשלב מאוחר 
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ותשומת  דבקה בו תדמית של מפסידןכבר  יחסית כדי למקד את המאמץ ולחסוך בכספים, ועד שהצטרף

 .הלב הייתה נתונה לאלה שהתחרו זה בזה מההתחלה וסופו שנשר מהמרוץ תוך זמן קצר

, כפי שהדגים למשל אלא שמסע בחירות יכול גם לגרום לתדמית שלילית אם אין הוא מנוהל כראוי

יתן לראות במסע בחירות .  ומכאן שנמסע הבחירות של עמרם מצנע בראשות מפלגת העבודה בישראל

מעין שיקוף של יכולת הניהול של המועמד ויכולתו להקיף עצמו באנשי מקצוע מן המעלה הראשונה, 

וכיוון שכך הצלחה )או תדמית של הצלחה( של מסע בחירות יש בה כדי לרמוז על סיכויי ההצלחה של 

של הצלחה יכולה להיות  המועמד אם וכאשר יזכה בתפקיד הנכסף.  וכך תדמית ואפילו מלאכותית

 להצלחה אמיתית. אינדיקציה

אם כן כי מטרה מרכזית של מסע בחירות היא יצירה של תדמית של הצלחה, כחלק  אני אומר

וכהשלמה לרכיבים אחרים של התדמית שהמועמד מבקש ליצור לעצמו אצל הבוחרים.  ותדמית זו של 

הבחירות, ולכן היא כל כך חשובה ומשכנעת.  הצלחה מתקבלת כתוצאה של הצלחה אמיתית בניהול מסע 

והצלחה זו היא הצלחה בארגון עצרות מרובות משתתפים ואירועים אחרים, ונמדדת בגודלן של הפעולות 

 לגודל עצמו גם היחס לגודל המתוכנן יכול להיות חשוב מעברובהד שהן מקבלות.  אבל יש לזכור ש

רת שנשאר חצי ריק יחשב לכישלון בשל חוסר ההצלחה .  ולכן שכירת אולם גדול מדי לצורך עצביותר

למשוך מספיק בוחרים כדי למלא את השורות, ואין לך מראה עצוב יותר ממועמד הנואם בפני כיסאות 

ריקים.  ואילו קיום אותה עצרת עם אותו מספר משתתפים באולם קטן מדי יביא לתדמית של הצלחה 

להיכנס לאולם שמלא כבר עד אפס מקום.  ואם תוך כדי כך בשל הצפיפות והניסיון של בוחרים נוספים 

ידחפו גם את נציגי התקשורת כי אז מובטח כי הדיווחים אודות הצלחת העצרת יהיו נלהבים ואמינים 

 במיוחד. 

וזאת לדעת שבעת ניהול מסע בחירות אין מקום להיות צנוע יתר על המידה, ואין מקום להשאיר את 

, ובפרט אין לצפות שהבוחרים יבינו את חשיבות האירועים ה של פורטונהיהשתלשלות העניינים ביד

המתוכננים מעצמם וינהרו להשתתף בהם, אלא יש צורך במאמץ רציף כדי לארגן את האירועים ולהביא 

את הבוחרים אליהם, וכך ליצור תדמית של הצלחה שיכולה להביא להצלחה.  ואם אין הבוחרים באים 

 כור ניצבים שימלאו את מקומם, ובלבד שתיווצר התדמית הרצויה.בהמוניהם ניתן גם לש

ניהול מסע הבחירות והפעילות המכוונת ליצירת התדמית הרצויה בואם כבר העלינו את הצורך 

והשמירה עליה, צריך להיות מובן מאליו כי פעילות זאת צריכה להישאר סודית ויש להימנע מחשיפתה 

ים המסקרים את המסע.  כי אין לך דבר האהוב על עיתונאים כאלה יותר לעיני כל ובמיוחד לעיני העיתונא

מסיפורים פנימיים אודות ניהול המסע, ובמיוחד סיפורים מביכים המציגים את המועמד ואת הצוות שלו 

כל, בין אם הם תומכים במועמד ובין  יבמערומיהם, כי סיפורים כאלה מובטח להם שיקראו בשקיקה על יד

ם לו.  אלא שהרצון של העיתונאים בקוראים הפוך לרצון של מנהלי המסע ביצירת אם הם מתנגדי

התדמית הנכונה.  ולכן חובה על מנהלי המסע לשלוט במידע המגיע לעיתונאים ולווסת אותו, ואם ראויים 

הם לתואר מנהלי מסע ראוי כי ישכילו לנצל את העיתונאים לטובתם על ידי יצירת סיפורי חדשות 

 להם, ולא יניחו לעיתונאים לחשוף סיפורים שאינם נוחים להם. המתאימים

ומעבר לאירועים בהשתתפות המועמד, שהם העיקר, יש גם חשיבות רבה לפעילויות מסוגים אחרים.  

אבל העיקרון הוא זהה ומתמקד ביצירת התדמית של פעילות ותמיכה ואהדה והצלחה.  וכדי ליצור תדמית 

וצות, ובפרט בכאלה הנתלים על מרפסות בתים או מוחזקים בידי בני נוער כזו משתמשים למשל בשלטי ח

כרות הערים ובצמתים הראשיים.  שכן מועמד המצליח להשתלט על הצמתים והבתים משדר נוכחות יבכ

כרון וסופו שאין מתייחסים אליו כאל בחירה יוכוח, בעוד מועמד הנעדר מרשות הרבים נעלם מהלב ומהז

 ראויה.

חרונות יותר ויותר ממסע הבחירות מנוהל ברשתות החברתיות ובאמצעים אלקטרוניים ובשנים הא

אחרים.  ושם עיקר הפעילות אינה ארגון אירועים ועצרות, אלא הופעה שוטפת ותגובות מידיות על כל 

אירוע חדשותי ועל כל פעולה של המועמדים האחרים.  ויש שהמועמד עצמו אכן כותב את התגובות 

, ויש שעוזריו מנהלים עבורו את הפעילות הזו, אלא שאז יש להיזהר שלא יאמרו משהו והדעות שלו

שסותר את עמדתו או אפילו שיתנסחו בצורה שאינה אופיינית למועמד.  שכן החשיבות של צורת 

תקשורת זו נובעת לפחות באופן חלקי מהתחושה כי המועמד עצמו הוא היוצר קשר ישיר ומידי עם 

 הבוחרים.
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ים ייחודים כמו למשל מסע הבחירות הראשון של הנשיא אובמה בארצות הבריתובמקר
30
נוצר משוב  

הבוחרים עצמם מעצימים זה את זה.  אלא שמקרה זה נדיר.  ואם הוא קורה כשחיובי והתלהבות אמיתית, 

 יש להקפיד לשמור עליו ולא לפגוע בו.
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 ט  

 על היתרון הנתון לעיתונאים

 

לפרסום מועמד בפני הציבור הוא אמצעי התקשורת, הרי אנו מוצאים כי לעוסקים כיוון שהתווך המשמש 

בתקשורת מראש יש יתרון מובנה על פני כל האחרים, שכן כל מעשיהם נראים לעין כל באופן שוטף.  

 והדברים אמורים בעיתונאים או כתבים או אפילו מגישי חדשות ותכניות אחרות.

ם וכתבים יכולים להתמחות בנושאים שונים.  ועיקר עניינינו כמו בכל מקצוע אחר גם עיתונאיו

בהקשר של בחירת נשיאים הוא באותם עיתונאים וכתבים העוסקים בדיווח על ניהול המדינה והכלכלה 

ועל העוסקים בפוליטיקה הארצית והמקומית.  שכן עם העיסוק הזה בא גם החיכוך התמידי בבעלי שררה, 

גם בהתנהלותם היומיומית שלא נועדה להראות על ידי הציבור.  וחיכוך  ובפרט האפשרות לראות אותם

 כזה חזקה עליו שיוביל למסקנה שבעלי השררה בני אדם הם, בעלי פגמים וחסרונות.

ברגע שהתקבלה ההכרה כי נבחרי הציבור הם ככל האדם, ותכונותיהם אולי מתאימות לבחירה ו

קנה כי גם אנשים מוכשרים אחרים יכולים להנהיג ולהתוות ולהנהגה אך אינן ייחודיות, קצרה הדרך למס

מדיניות.  ובפרט חזקה על עיתונאים שיקפצו למסקנה זו, שכן עיקר עיסוקם הוא למתוח ביקורת על בעלי 

השררה באשר הם.  והביקורת תהיה מלווה תדיר במחשבה )שאינה בהכרח נכונה( שכל אדם עם כשרון 

 יע לתוצאות טובות יותר, והיה נמנע מהכישלונות המהדהדים ביותר.ויכולת מסוימים היה יכול להג

וכך מוצאים עיתונאים את עצמם במצב בו הם מכירים בצורך ובאפשרות לשיפור כתוצאה מהביקורת 

שיש להם על השלטון הקיים, ומצד שני הם מכירים בערך עצמם כמו כל אדם מוכשר אחר, ובנוסף יש 

ולשנות כיוון שהם נהנים מהכרה ציבורית מתוקף תפקידם, הנותנת להם להם האפשרות האמיתית לנסות 

יתרון על פני מועמדים אחרים שיתכן והם מוכשרים ביותר אבל פעילותם לא נעשתה תחת העין 

הציבורית ולפיכך אין הם מוכרים.  וכתוצאה יותר ויותר מהם עוזבים את העיתונות ופונים לפוליטיקה.  

למשל יאיר לפיד ומיקי רוזנטל ועופר שלח שכולם נבחרו לכנסת באותה השנהודוגמאות יש למכביר, 
31

 ,

 והראשון שבהם הגיע אפילו ישר למשרת שר האוצר.

הפניה של עיתונאים לעסוק בפוליטיקה יש שיראו אותה בחיוב, כיוון שהיא מייצגת מעבר מדיבורים 

עצמו במקומם ויוכיח כי הוא מסוגל  למעשים.  שאם אדם רציני בביקורתו על האחרים, טוב לו שיעמיד

ליותר.  ועיתונאים מעצם טבעם ועבודתם הם בין הדעתניים שבבני הארץ, ומכירים את מאורעות העבר 

ואת התנאים הקיימים ואת נבכי השלטון ואת הנפשות הפועלות, ולכן קל לבריות לקבל אותם בתור ברי 

ה לבין דיבורים על יו משקפת בלבול בין עשיסמכא ובתור מועמדים ראויים.  אבל מצד שני ראיה ז

ה.  ואין סיבה לחשוב שמי שיודע לנתח את המצב ולהעביר בקורת ידע גם להנהיג בעצמו, שכן יעשי

עבודת העיתונות נעשית בין הכותב והדף, ואילו בניהול המדינה באמת יש צורך להאציל סמכויות ולהניע 

לא יכול לעשות בעצמו כותב על זה, והרי ברור כי מבקר אחרים.  והציניקנים יוסיפו ויאמרו שמי ש

 מסעדות אינו בהכרח שף מוצלח, ומבקר סרטים אינו במאי, וכך גם פרשן פוליטי אינו פוליטיקאי.

רים מקרוב את מערכות יומבין העיתונאים הפונים לפוליטיקה סוג אחד הם הפרשנים הפוליטיים המכ

ל ידי הציבור.  וסוג אחר הם המבקרים את מערכות השלטון, השלטון ואת הנושאים במשרות שנבחרו ע

בין אם מתוך השקפת עולם כלכלית שונה או מתוך השקפת עולם חברתית שונה או מתוך השקפת עולם 

קא להם נתון אולי ומדינית שונה.  וסוג נוסף הם אלה שאינם באמת עיתונאים אלא קריינים ומגישים, ודו

 יעלו בדעתם וירצו להשתמש בו.היתרון הגדול ביותר אם רק 

והדוגמה הבולטת ביותר לסוג האחרון הזה היא יאיר לפיד, שעיסוקיו הרבים והשונים אינם מאפשרים 

בין אם בפרסומות ובין אם  –הצרוף של היותו פרזנטור המייצג אחרים פרוט, אבל מה שמאחד אותם היה 

ו בתור פרזנטור שכזה.  ולאחר עשרים או ושל בנית המותג העצמי של –כמגיש של תכניות טלוויזיה 
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 .2013נבחרו מטעם מפלגות יש עתיד, העבודה, ויש עתיד בהתאמה, בבחירות  
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יותר שנות קריירה ששלושה רבעים מהן בתעשיית הבידור ורק רבע בהקשרים אקטואליים הצליח למנף 

את המותג הזה שבנה ולהקים מפלגה ולזכות בבחירות ולהתמנות לשר אף שלא היה לו שום ניסיון ולא 

חתו בתפקיד הייתה מזערית אם בכלל, וכעבור לצפות שיצליח.  ואכן הצל הייתה לאחרים שום סיבה

 שנתיים איבדה מפלגתו חצי מכוחה והוא לא נתמנה שוב לשר.

אלא שכל הדיון לעיל משקף רק פן אחד של היתרון הנתון לעיתונאים, והוא היתרון הנובע מכך שהם 

וח על מעשי מוכרים בציבור ופניהם ידועים והם נתפסים כבני סמכא, ולפיכך גם כשהם עוברים מלדו

אחרים להצגה של דעותיהם הפרטיות נוטים להקשיב להם.  אבל יתרון נוסף חשוב לא פחות הוא הידע 

והניסיון הקשורים ליצירת סיפור עיתונאי, כלומר לא רק התוכן הוא חשוב ולא רק המגיש הוא חשוב 

 אלא גם אופן ההגשה מבחינת מה מודגש ומה מוחבא ואיך בונים את סדר הדברים.

, ונמצאים בתחרות מתמדת עם בני מינם רחוקים מאנשי פרסומת ויחסי ציבור אינםעיתונאים השכן 

הם טווים את קורי  והצופים על אהדת הציבור, ועל אותו מדד המכונה "רייטינג".  ולשם משיכת הקוראים

א הסיפור באופן שאינו הצגה מדעית ומאוזנת של העובדות, אלא ניסיון לעורר עניין ולמשוך את הקור

שימשיך ויקרא עוד ועוד, גם עד סוף הסיפור הנוכחי וגם את הסיפור הבא שיכתוב אותו העיתונאי וגם את 

זה שיבוא אחריו
32
שכן היא משמשת אותם  לעשות זאת בהצלחה לא תסולא בפז, והידיעה כיצד ניתן  .

ר רושם וצחשוב מחברו.  ראשית בעת מסע הבחירות, כאשר יש צורך לימהם בשני אופנים שכל אחד 

עומד להוביל לבחירה, ועל ידי ידיעה כיצד עיתונאים אחרים יבחרו לסקר את הבציבור של מסע מוצלח 

ע הם מצליחים להציג את המסע שלהם כמוצלח.  ושנית, לאחר שנבחרו, והם רוצים לקדם מדיניות, סהמ

ציבורית אוהדת שוב  כי גם אז ההצלחה תהיה תלויה לא במעט ברחשי ליבו של הציבור, ויצירת אווירה

מו עיתונאי ולהציג את כתהיה תלויה באופן שבו הדברים ידווחו בעיתונות, ושוב מי שיודע לחשוב 

תרון.  וברור שהיתרון הזה נתון בעיקר לעיתונאים יהדברים בצורה שנוחה לשימוש לעיתונאי יש לו 

 לשעבר.

חר, צריכים אנו ליתן את דעתנו אבל כאשר אנו דנים ביתרונם של העיתונאים כשהם מבקשים להיב

גם על המועמדים האחרים שבאים בחשבון, כלומר היתרון הזה של העיתונאים הוא יתרון על פני מי.  

 והמקורות האחרים העיקריים של מועמדים הם העסקנים ועורכי הדין.

ים להם, עסקנים הם מי שעוסקים בניהול ענייני הציבור קודם כל מטעם עצמם, ואחר כך מטעם הקרוב

 וכך הם הולכים ומגדילים את תחום עיסוקם ואת השפעתם עד שיגיעו לכלל השתתפות בבחירות של ממש

בזכות כישוריהם הם עושים זאת נבחרים ועסקנים כאלה כשהם  וישאפו להיבחר לכנסת או לנשיאות. 

עיתונאים  לקשירת קשרים והנעת קהל, ומכאן נובע יתרונם בבחירות.  ובמקרה זה יתכן כי ריבוי

קא על חיזוק הדמוקרטיה, כי מי שמצליחים הם מי שדעותיהם נשמעות ולא ובמערכת פוליטית מצביע דו

 מי שמסוגלים ליצור קואליציות ודילים מאחורי הקלעים.

ואילו עורכי דין נראים לרבים במועמדים טבעיים לבחירות, כי עיסוקם הוא חוקים, והרי התפקיד 

א לקבוע את החוקים שלפיהם יתנהלו הדברים.  אלא שכאשר בוחנים את העיקרי של נבחרי העם הו

עורכי דין עסקיים עוסקים בחוזים, הדברים מסתבר שההתאמה הזו אינה חזקה כפי שניתן היה לצפות.  כי 

וקא לבחירות.  ואילו עורכי דין פליליים ולכתיבת חוקים, אבל לאו דלרקימת קשרים וומכך מוכשרים 

בתיאטרון לבין פרסום בריש חוצות,  בפני בית המשפט, דבר שהוא הכלאה בין משחקעוסקים בהופעה 

ולכן לכאורה יש להם את הכישורים לשכנע, אלא שהם מכוונים כרגיל לקהל מצומצם של שופטים 

 ובנוסף הניסיון שלהם בחוקים וקשרים מועט יותר.  מורמים מעם ולא לקהל רחב של העם עצמו.
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ואולי העיתונאי שהיה המפורסם ביותר בעולם ביכולתו זו היה גבריאל גארסיה מארקס, אלא שהוא לא ניצל כישרון זה  

 כתיבה וזכה בהמשך בפרס נובל לספרות.לפוליטיקה אלא ל
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על פני מועמדים אחרים נובע מכך שהם מוכרים לציבור ונתפסים כאמינים.  אבל  

ת המערכת, ואינם יכולים תמיד לבטא את עמדתם האישית במלואה.  רּומקרים רבים למ  בעיתונאים נתונים 

ומך בו בתור קו מערכת ולא בתור דעה של לכן יתרון גדול עוד יותר נתון למועמד שכלי תקשורת כולו ת

ויש המזלזלים בכוחה של התקשורת מתוך תפיסה כי התקשורת המסורתית היא גוף   עיתונאי בודד.

שעבר זמנו, ואילו כיום כל הכוח נתון בידי מי שמצליח לתפוס את תשומת הלב הציבורית במדיה 

אות עדיין רוב סיפורי החדשות והתחקירים החברתית, וכל אחד יכול להבליח ולעשות זאת.  אלא שבמצי

מקורם בעיתונות המסורתית, וכוחה של התקשורת רב בעיצוב  –וגם אלה שמככבים במדיה החברתית  –

 השיח הציבורי והשקפת העולם של הבריות.

ומובן מאליו כי לכלי תקשורת יש עניין במועמדים בבחירות, שכן הבחירות הן מאורע חשוב ומעצב 

ים, ועיסוקם של כלי התקשורת לדווח על מאורעות כאלה במסגרת דיווחי החדשות.  ומעבר בדברי הימ

לכך יש כיום נטייה לשלב את החדשות עם הבידור, שגם הוא תחום פעילות עיקרי של התקשורת, 

ובחירות בפרט הן אירוע בידורי לא פחות משהן אירוע חדשותי, ולפיכך העניין של כלי התקשורת 

 כפול. בבחירות הוא

ה ביותר במועמד היא לציין במפורש את כישרונותיו והצלחותיו ולפאר את ברורההישירה והתמיכה 

כלי תקשורת שינקוט בהתנהגות שכזו יאבד את אמינותו בעיני הציבור הכללי, ניתן לחשוב שושמו.  

צג ורק הם וסופו של דבר ימצא את עצמו מדבר אל המשוכנעים מראש בלבד, שכן רק את דעתם הוא מיי

ימצאו עניין בדבריו.  וכיוון שכך לא תהיה לו יותר השפעה על הציבור המתנגד למועמד ואפילו לא על 

ציבור החשוב ביותר לעת בחירות.  ורשת פוקס ההציבור המחפש את דרכו ופתוח להשפעה, שהוא 

טית מובהקת מידי דוגמה למצב כזה, שבו נטייה פולי םמהוויועיתון ישראל היום הישראלי האמריקאית 

ובכל זאת אין להכחיש כי כלי   מסמנת את כלי התקשורת כחד צדדי ולפיכך כמקור אכזב למידע אמיתי.

 תקשורת אלה משפיעים על הציבור ועל השיח הציבורי.

תמיכה עקיפה בדרכו  תהיהשהתמיכה במועמד מצד כלי תקשורת  אלא שאפשרות חליפית היא

שר תמיכה ישירה באיש עצמו.  ותמיכה זו ראוי לה שתבוטא באופן סיקור ובגישתו וברעיונותיו, יותר מא

, כאשר מצד אחד מביעים פרגון למועמד ודרכו, החדשות, ובדברי פרשנות, ובבחירת נושאים לסקירה

.  ובפרט טוב תעשה מערכת הרוצה עם המציאות מת את דבריועומנגד נמנעים מלהשית עליו ביקורת או ל

נע בכלל נע מלנקוט קו תקיף מידי במאמרי המערכת שלה, ותמ  או הצופים אם תמ   להשפיע על הקוראים

מלעסוק ישירות בנושאים הנתונים במחלוקת חריפה, ועל ידי כך תאפשר לקוראים מכל קשת הדעות 

 להאמין כי העיתון המדובר )או תחנת הטלוויזיה( הוא שקול ומאוזן ואמין.

לדיון בנושאים שונים, שבה כלי התקשורת מספק במה לדיון בתור דוגמה נציין את הגישה המקובלת 

מתווה זה נועד לחזק את התפישה כי שבין שני מתמודדים המייצגים עמדות מנוגדות בנוגע לנושא הדיון.  

הדיון הוא מאוזן ומספק מידע אמין, לכאורה מתוך רצון כן לאפשר לקורא או לצופה לגבש דעה עצמאית 

דכני ביותר.  אבל בעצם יש צורות רבות להטות את הדיון לכיוון הרצוי.  על סמך המידע הטוב והע

יכול הוא ראשית נתונה לכלי התקשורת הזכות והאפשרות לבחור את מי להזמין בתור נציג מכל צד, וכך 

מהצד השני.  שנית ניתן לכלי התקשורת גם או עילג לבחור נציג חזק יותר מצד אחד ונציג חלש יותר 

ת הזמן או המקום בין הניצים.  חלוקה זו תמיד תהיה מוטה לצד זה או אחר, ולכן אנו לשלוט בחלוק

מוצאים את הכללים הנוקשים שמועמדים מטילים על תהליך ניהול העימותים הפומביים שהם עורכים 

לפעמים לפני מערכות בחירות מרכזיות.  בנוסף יכול העיתונאי או מנחה הדיון להקל על צד אחד בכך 
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כמו בפרק הקודם גם כאן הכוונה לאו דווקא לעיתונאים בעיתונות הכתובה, אלא גם לכתבי טלוויזיה או למגישים ואפילו 

 באופן רחב יותר למעצבי דעת קהל.



 29 

 

מקבל את טיעוניו ואפילו מביא להם חיזוקים, ולהקשות על הצד האחר על ידי חקירה צולבת שהוא 

והעלאת טיעונים מנוגדים.  ולבסוף, כלי התקשורת המספק את הבמה גם אחראי כרגיל על עריכת החומר 

את  שהרי ידוע כי מי שקובע  לפני הצגתו לציבור, ובאמצעות עריכה זו יכול להשפיע על האפקט הנוצר.

 מה שנאמר בישיבה הוא מי שכתב את הפרוטוקול.

אופי התמיכה של כלי תקשורת במועמד יכול לקבל מספר צורות.  האחת היא תמיכה במועמד שאין לו 

קשר ישיר לכלי התקשורת, וזו התמיכה האפקטיבית ביותר כיוון שהיא נראית העניינית ביותר, ודוגמא 

יה היא תמיכה במועמד י.  השנם באמריקה במועמדים לנשיאותהעיתונים המובילי לכך היא התמיכה של

שיש לו קשר ישיר לעיתון.  תמיכה כזו יכולה לעזור להעלות נושאים וליצור אווירה ציבורית, אבל מצד 

שני היא מוגבלת כיוון שהיא שקופה מידי וברי לכל שאין מדובר במידע אמין.  דוגמא למצב כזה היא 

, או שבבעלותו ובתחנות הטלוויזיה יטליה סילביו ברלוסקוני בעיתוניםשימוש שעשה ראש ממשלת א

.  הצורה השלישית נתניהו נימיןבשתומך בהעיתון ישראל היום בבעלותו של המיליארדר שלדון אדלסון 

היא מתן במה ישירה למועמד עצמו לפרוש את משנתו ככל שיחפוץ.  לכאורה ניתן היה לחשוב שצורה זו 

וסר אמינות, שכן היא סובלת באופן מובנה מחוסר איזון בין הגישות השונות.  אבל גם היא תסבול מח

כיוון שבמקרה זה אין שום יומרה לאיזון יש שיראו זאת דווקא כסימן לשקיפות, וכאפשרות להכיר את 

המועמד באופן המיטבי והבלתי אמצעי ביותר.  ודוגמה  לשימוש כזה בכלי תקשורת ניתנה על ידי נשיא 

 צואלה הוגו צ'אבס שהייתה לו תכנית טלוויזיה אישית שבה פנה ישירות לעם וזכתה להצלחה מרובה.וונ

מהדוגמאות שהובאו לעיל נובעת גם ההבחנה בין שני סוגים של תמיכה שיכולים גופי תקשורת 

להעניק.  האחד הוא תמיכה הבאה לידי ביטוי בעת בחירות.  תמיכה זו היא ממוקדת יותר ומתבטאת 

טיה של סיקור או עימות כפי שתואר לעיל.  הסוג השני הוא תמיכה ארוכת טווח, כפי שהיא באה לידי בה

ביטוי בדוגמאות של נתניהו, ברלוסקוני, או צ'אבס.  תמיכה כזו אינה מוגבלת לתקופת בחירות, ולכן 

שפעה זו כל לכאורה אין לה תוחלת שכן היא נעשית בתקופה שבה אפילו אם השפענו על הבריות אין לה

ביטוי.  אבל התייחסות שכזאת היא קצרת רואי ומוטעית.  שכן ההשפעה של תמיכה ארוכת טווח היא 

השפעה כזאת מכינה את ולכן ה.  יבשינוי בסיסי של השיח הציבורי ושל תפיסת המועמד על ידי האוכלוסי

 הקרקע לקראת הבחירות הבאות, ותבוא לידי ביטוי בזמן הנכון.

כור שכל מה שנאמר כאן יכול לפעול גם בצורה ההפוכה.  קרי כשם שכלי תקשורת יכול ובנוסף יש לז

לתמוך במועמד אם בתקופת הבחירות ואם לאורך זמן, כן יכול כלי תקשורת להערים ביקורת על מועמד 

אם בתקופת בחירות ואם לאורך זמן.  אלא שהערמת ביקורת פועלת רק על מי שנמצא בתפקיד ביצועי, 

יתנת להפעלה רק כדי לנסות ולפגוע במי שכבר נבחר ויתכן כי יעמוד לבחירה חוזרת בעתיד.  ואילו ולכן נ

 מי שנמצא באופוזיציה מוגן בפני התקפות על מעשיו, כיוון שברוב המקרים אינו עושה כלום.

ומצד שני יש גם לזכור כי מתיחת ביקורת קשה על הנשיא המכהן יש סכנה בצידה.  שכן הנשיא 

ן יכול במקרים מסוימים להשפיע על תנאי העבודה של העיתון המבקר, בעיקר מבחינת הרגולציה המכה

אך גם מבחינת השימוש של גופי השלטון באמצעי התקשורת והמידה בה הם מרעיפים עליו כספים 

 במסגרת פעילותם השוטפת כדי לפרסם את פעילותם ולעמוד בתקנות יידוע הציבור.

כאלה מוסוות במסווה של פעילות תקינה והבחירה היכן לפרסם תוסווה לרוב תהיינה פעולות ו

כהחלטה עניינית.  אבל במקרים קיצוניים ניתן להבחין בכך שהפעולות חורגות מהמקובל.  הדוגמה 

בפעם הרביעית ראשות הממשלההבולטת ביותר בישראל היא של בנימין נתניהו, שכשנבחר ל
34
החליט  

שר אחר.  וזאת לדעת זה הוא את תיק התקשורת, במקום למנות למשרד  באופן תקדימי להחזיק בידיו

אם הם מחזיקים במשרד בכלל  – אלא ,אינם מחזיקים בו ראשי ממשלותשתיק התקשורת הוא תיק זוטר, ו

טחון או החוץ.  אלא שנתניהו החשיב יותר את משרד התקשורת, ייהיה זה משרד חשוב כמו משרד הב –

שית, כדי להגן על אמצעי התקשורת העיקרי שתמך בו לאורך זמן, הוא העיתון וזאת משני טעמים.  רא

פגוע ואף להביא לסגירה של אמצעי התקשורת שהתקיף אותו יותר נסות לישראל היום, ובמקביל כדי ל

בטלוויזיה.  ובכך גם גמל לבעלי ההון שתמכו בו ונקם 10מכל, הוא ערוץ 
35
 באלה שהתנכלו לו. 

                                                      
34
 .2015בבחירות של שנת  
35
סגר אלא קיבל תוך זמן קצר רישיון שידור קבוע, ויש לא רק שלא נ 10אם כי במקרה זה התהפכה תכניתו על פיה, וערוץ  

 שיאמרו שדווקא בגלל פועלו המוגזם של נתניהו.
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 כה של הגדוליםהצורך בתמי

 

הבעיה הגדולה ביותר של המועמד לבחירות היא לגרום לכך שהציבור ידע עליו ובפרט שיגבש עליו דעה 

חיובית.  ובעולם המודרני הדרך הקצרה והבטוחה ביותר להשיג הכרה כזו היא דרך הגדולים, שאחריהם 

טות המבוססות ואת מובילי דעת יבואו גם הקטנים.  והגדולים מתחלקים לכמה קבוצות, הכוללות את האלי

 הקהל ואת בעלי ההון.

האליטות הן אלה המורמים מעם בזכות עיסוקם והצלחתם, למשל רופאים ועורכי דין ופרופסורים, 

ויש שיטענו שבזכות כך יש להם השפעה על האחרים שירימו עיניהם ויראו מה הם עושים ויחקו אותם.  

ות הקודמים, ואילו כיום עבר שרביט החיקוי מהאליטות אלא שדברים אלה היו אולי נכונים בדור

מדיה הית השפעתה של ילידוענים, יהיו אלה זמרים או ספורטאים או שחקנים או בדרנים אחרים.  ועם על

בשנים האחרונות יש גם מקרים שאנשים מהישוב זוכים פתאום  חברתית כגון פייסבוק, טוויטר, ודומיהןה

ק זמן קצר, אבל בפרק זמן זה השפעתם על האחרים רבה.  אלא שבכל מקרה לפר למעמד של מובילים ולּו

השפעתם של אליטות וידוענים מוגבלת כי היא נובעת מעניין אישי שיש להם או אין להם בפוליטיקה, 

 להשפיע ולכוון את המאורעות לפי ראות עיניהם. –כמו כל אדם אחר  –ומרצונם 

דנים בהם בדפים אלה מתקבל מצב שבו מי שנבחר בסופו כתוצאה מכל השיקולים והפעולות שאנו 

של דבר לנשיאות הוא מי שמתאים ביותר להיבחר, אבל לא בהכרח מי שמתאים ביותר להיות נשיא.  

ומכאן שתוצאת הבחירות במדינה דמוקרטית אינה יכולה להיחשב למריטוקרטיה במובן הרגיל של המילה.  

צם קרובה יותר לפלוטוקרטיה, קרי שלטון של בעלי ההון.  שכן ויש שיטענו כי השיטה הקיימת היא בע

בעלי ההון מכל הגדולים הם אלה שמשקיעים באופן מודע ועקבי את מרצם וכספם בהשפעה על תוצאות 

הבחירות, כיוון שלתוצאות אלה יש השפעה ישירה בחזרה עליהם ועל עסקיהם.  ולכן השפעתם בפועל 

אפילו היא נסתרת לפעמים מן העין ונעשית במחשכים מאחורי הקלעים רבה יותר מזו של כל אחד אחר, 

 ובחדרי חדרים.

מטבע הדברים שרצונותיהם של הגדולים יהיו שונים מאלו של רוב העם, ואי אפשר למנוע את 

מקיאווליהגישות המנוגדות האלה אלא רק לנצל אותם.  אבל בניגוד לזמנו של 
36

, מטרתם של הגדולים 

העם אלא רק לנצל אותו, ונוח להם שיהיה בן חורין כל עוד לא יבין שמנצלים אותו ולא על אינה לשלוט 

לעזור לגדולים לשמר  ובו בזמןהשוויון.  וזה התווך שבו הנשיא יכול להיבחר על ידי העם -ימרוד נגד אי

 את מעמדם, והם לכן יעזרו לו להיבחר.

ינם אלה ששולטים בפועל ומעמידים את וזאת לדעת שברוב המכריע של המקרים בעלי ההון עצמם א

עצמם לבחירה, אלא הם שולטים באמצעות השפעתם על מועמדים אחרים, שהתחילו אולי את דרכם 

כמועמדים עצמאיים ובעלי דעות ומוצאים את עצמם לאחר זמן כבולים בהתחייבויות לאנשים שונים 

יתרה מזאת, בשל השיטה הדמוקרטית ו  ומשונים הגורמים להם לפעול בצורות שונות שלא ציפו מראש.

שבה על הנשיא לעמוד לבחירה חוזרת מדי כמה שנים, ההתחייבויות האלה נמשכות כי התלות בבעלי 

 וכך בעלי ההון מנצלים לרעה את הדמוקרטיה ומשתלטים עליה וחותרים תחתיה.  ההון נמשכת.

ילביו ברלוסקוני מאיטליה, ולפני שנמשיך חובה להזכיר יוצא מן הכלל המעיד על הכלל, והוא ס

ואחר ובפרט בערוצי טלוויזיה מסחריים המספקים בידור זול, שעשה את הונו משליטה באמצעי תקשורת 

וגם כדי להציג באופן מיטבי את עצמו  ראש הממשלה,כך ניצל אותם כדי לקדם את מועמדותו לתפקיד 

נה את הונו בתעשיית התקשורת לפני מתאילנד בצ'ינאוואטרה קסין אוגם ת  כשהסתבך בפלילים בהמשך.

 .ראשות הממשלהשפנה לפוליטיקה ונבחר ל

                                                      
36
ט, שם מוסבר שתמיכת העם טובה יותר מתמיכת הגדולים, אלא שהגדולים בהם מדובר הם  הנסיךלמשל כפי שמתואר ב 

 האצילים השואפים להפוך לנסיכים בעצמם.
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כיום מקובל ונפוץ אם כן המצב בו פוליטיקאים מכהנים ברמות שונות וגם מועמדים בכירים מקיימים 

דם של הפוליטיקאים יחסים אלה נחוצים בעיקר כדי לממן את מסע י קרבה וגומלין עם בעלי הון.  מצ  יחס

פרסום התדמית שנרקחה והפעילים בשטח התולים ל םאמצעיהשכן המומחים לבניית תדמית ו הבחירות,

שלטים ועומדים בצמתים כולם עולים כסף רב.  ובנוסף במקרים רבים בעלי ההון הם גם בעליהם של 

אמצעי תקשורת שונים כגון עיתונים או תחנות טלוויזיה, וביכולתם להשפיע אם לא להכתיב את הקו 

 על ידי אמצעי תקשורת אלה ביחס לבחירות.  המוצג 

דם של בעלי ההון יחסים אלה נחוצים כדי לקדם את ענייניהם העסקיים, אם במסגרת של מצ  ומאידך, 

הגדלת הסיכוי להעדפה שהייתה יכולה לקרות גם באופן תקין ואם במסגרת של שחיתות לשמה.  ובו בזמן 

להפגין את כוחם ואת השפעתם, על ידי כך שהפוליטיקאים מנצלים בעלי ההון את הפוליטיקאים גם כדי 

יחסי גומלין  המקיימיםאותם יזמו.  ויש אפילו בעלי הון לם ומשתתפים באירועים שראו מסתופפים בצ  י  

עם מועמדים המתחרים זה בזה בו זמנית, משל שלח לחמך על פני המים, כי אם אתה תורם לכל 

להצלחתו של זה שזכה בסופו של דבר, ואז תוכל לגבות ממנו המתמודדים בפרט מובטח לך שתרמת גם 

 את חובו מבלי שהתחייבת מראש במי אתה תומך באמת.

ומצב קיצוני יותר שכיום אינו מקובל עדיין אבל יתכן שיהיה כך בעתיד הוא המצב בו בעלי ההון 

פוך לפוליטיקאי מייצרים מועמד מטעמם שייצג את רצונותיהם, אפילו שלא הייתה למועמד כוונה לה

מראש.  ומצב זה הוא בעצם המשך טבעי של ההבחנות שעשינו בפרקים הקודמים, וראוי להסבר מעמיק 

יותר.  שכן אחת המסקנות שאותן העלנו היא שיש להבחין בין היכולת להיבחר לבין היכולת לשלוט, 

ל הון רוצה לקדם את תהייה לו תכונת הבחירתיות.  נובע מכך שאם בעשומועמד שרוצה להיבחר זקוק 

ענייניו, לרוב עדיף לו שלא ינסה להפוך לנשיא בעצמו, אלא יותר יעיל יהיה לו למצוא מועמד מטעמו 

שיש לו שפע של תכונת הבחירתיות.  ודבר זה דומה באופן מובהק לצורה שבה בעלי ההון מפרסמים את 

ר שייצג אותם למרות שאין לו כל מעשיהם ואת המוצרים של חברותיהם, והיא על ידי שכירת פרזנטו

 שום קשר למוצר המדובר.

ראוי גם לשים לב כי השימוש בפרזנטור הוא קיצור דרך שחוסך זמן והשקעה שמועמדים אחרים היו 

צריכים להשקיע אם ירצו להיבחר  בעצמם.  כי כבר ראינו שהמועמד יצטרך להשקיע מאמצים וזמן כדי 

עיתונאי מוכר אזי השקיע כבר בבניית קריירה עיתונאית לפני שיכירו את שמו, או לחילופין אם הוא 

שהפך למועמד.  אבל בעל ההון יכול לשכור לו בעל שם שייצג אותו מן המוכן.  וכבר היו מקרים דומים 

של פרזנטורים שהפכו לפוליטיקאים, למשל יאיר לפיד שהיה פרזנטור של בנק לפני שהעמיד את עצמו 

ויתרון נוסף   שה זאת ככל הנראה מטעם עצמו ולא מטעם בעל הון כלשהו.לבחירה, אלא שבמקרה זה ע

של השימוש בפרזנטור הוא שאם הפרזנטור כשל ניתן להתנער ממנו ולהחליף אותו באחר, בעוד שאם 

 אתה כושל בעצמך אין אפשרות כזו.

של חבריהם.   המקדמים אג'נדה ארגונים, ובפרט ארגוניםויש סוג נוסף של גדולים שאינם אישים אלא 

הבולטים ביותר הם אירגוני העובדים, ובישראל למשל בשנותיה  ארגוניםבהרבה מקומות בעולם ה

העובדים היה המקור למוסדות השלטון ולאחר מכן למפלגת השלטון, וקשרי הגומלין  ארגוןהראשונות 

המדינה הייתה  נשמרו במשך עשרות שנים, תוך ניצול העובדה שרוב אוכלוסיית ארגוןבין המפלגה וה

הנות מביטוח הבריאות שסיפקה קופת יהעובדים לא כי היו פועלים במפעלים אלא כדי ל ארגוןחברה ב

העובדים לקופת  ארגון.  ואכן כאשר פורק הקשר בין ומקרן הפנסיה של הארגון ארגוןהחולים של ה

וגם קרנה של המפלגה ארגוןהחולים ירדה קרנו של ה
37
. 

המקדמים אג'נדות שונות הזוכות לתמיכה מקבוצות שונות  רגוניםאואילו באמריקה רבים ה

 ארגוןש.  NRA-באוכלוסייה.  ושתי הדוגמאות הבולטות ביותר בפוליטיקה האמריקאית הן של איפ"ק וה

של יהודי אמריקה שהציב לו למטרה לקדם את ענייניה של מדינת ישראל, ובפרט  ארגוןאיפ"ק הוא 

מריקה שינווטו את מדיניות החוץ שלהם באופן שייטיב עם ישראל.  ורבים להשפיע על נבחרי הציבור בא

מהנבחרים תומכים בעמדות איפ"ק בתמורה לתמיכת איפ"ק במסעות הבחירות שלהם, ולרוב אין בכך 

 או שאין להם עניין בנושא.ממילא דם כיוון שרוב הבוחרים נוטים לתמוך במדינת ישראל סכנה מצ  

                                                      
37
 פא"י, שעדיין שומרת על קשרים עם הסתדרות העובדים.היא מפלגת העבודה, ולשעבר מ 
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המצליח להשפיע על הנבחרים בניגוד מובהק לרצון הבוחרים,  ארגוןל הוא דוגמה NRA-ואילו ה

על כך שרוב הציבור באמריקה תדיר ומכאן שהצלחתו מרשימה יותר.  שכן סקרי דעת הקהל מצביעים 

שואף להגבלת מצאי הנשק שבידי האזרחים, או לפחות להתנות רכישת נשק בבדיקות רקע ובהכשרה 

בטל כל הגבלה מנוע ולהוא שדולת בעלי הנשק ושואף ל NRA ארגוןו מתאימה ובצורך ברישיון, ואיל

מו ולנסות לממש את רצון ין נבחרי ציבור המוכנים להתעמת ע  זה כה רבה עד שא ארגוןכזו.  ועוצמתו של 

הציבור, וכך גם כאשר הממשל מנסה לנקוט בצעדים התואמים את רצון הציבור בכללותו תמיד יהיו 

ך קשיים ובסופו של דבר יגרמו להעדפת עמדתם של בעלי הרובים.  והצורה שבה נבחרים שיערימו על כ

ותומך או  ראשית הוא מנהל את אותה המדיניות לאורך זמן :את כוחו היא כמוסבר לעיל ארגוןרכש ה

מתנגד למועמדים באופן עקבי וכך זוכה לאמינות; ובאלה התומכים בהקלה על רכישת נשק הוא תומך 

עות הבחירות שלהם ומהלל את הפטריוטיות שלהם ואת היותם אמריקאים למופת; ואת באופן כספי במס

אלה השואפים לחוקי נשק סבירים יותר הוא מכפיש בתור לא אמריקאים ומאשים אותם שהם מתכוונים 

וכיוון שהכפשות כאלה פגיעתן רעה אין   לקחת את נשקם האהוב של הבוחרים ולהפר את החוקה.

, אפילו ידוע לכולם כי ההכפשות בשקר יסודן כי הם ציידים ארגוןלהסתכן בהתנגדות להמועמדים מוכנים 

נלהבים וגיבורי מלחמה ובכלל תומכים בזכות המוקנית בחוקה לשאת נשק.  ודוגמה אחת מיני רבות היא 

שטען  NRA-מושלת טקסס לשעבר אן ריצ'רדס שהפסידה בבחירות בין היתר בשל תעמולה של ארגון ה

מתנגדת לזכות לנשק למרות שהייתה ציידת בעצמה, וכל זאת כי התנגדה לא לזכות של אזרחים  כי היא

 לרכוש נשק אלא רק לזכותם לשאת נשק מוחבא.



 33 

 

 ב י 

 האם עדיף להגדיר מצע בחירות או לשמור על עמימות

 

וב ורע, האמונה בדמוקרטיה מסתמכת על ההנחה כי כלל האזרחים מצוידים במידה הטובה להבחין בין ט

ובמידע אמין אודות מאורעות העבר והכוונות לעתיד, ועל כן יוכלו לבחור נשיא שישרת את רצונותיהם 

וצרכיהם.  ואין הנחה טיפשית יותר מזו, פרט אולי להנחה הכללית יותר כי האזרחים מנהלים את חייהם 

, שהיא ההנחה והה ביותרעל סמך מידע מושלם ובאופן הגיוני כדי להביא את תועלתם האישית לרמה הגב

 .הנמצאת בבסיסן של רוב התיאוריות הכלכליות

והרי אם אכן נניח כי האזרחים נוהגים בתבונה, אין לנו ברירה אלא להסיק כי רצוי ואף חובה על 

המתיימר להיבחר לנשיא לספק מידע אמין על כוונותיו לאחר שיבחר.  ומצד שני רבות הדוגמאות לכך 

ורה את עורם ברגע שנבחרו, ומממשים מדיניות הנוגדת את הצהרותיהם לגבי שנשיאים הופכים לכא

ש האב, שהצהיר דוגמא מפורסמת מאמריקה היא התחייבותו של הנשיא בוו כוונותיהם מתקופת הבחירות.

ראו את שפתי: לא יהיו מיסים חדשים".  והנה, לאחר זמן לא רב מצא את עצמו במערכת הבחירות "ק  

 טיל מיסים חדשים.בתפקיד הנשיא וה

הראשון שבהם היה מנחם שדוגמאות מסוג אחר ניתן למצוא בפעולותיהם של מנהיגי הימין בישראל.  ו

בגין, מי שהיה ראש ארגון מחתרת לאומני ולאחר מכן ראש האופוזיציה למפלגת השלטון שבאה 

שלום עם נשיא  תוך שנתיים חתם על הסכםוהנה שנים.   29רק לאחר   לראש הממשלהמהשמאל, והפך 

יתרה מזאת, נסיגה זו חייבה ומצרים אנואר סאדאת, שבמסגרתו התחייב לסגת מכל שטח חצי האי סיני.  

פעולות שהיו  – את החרבת שתי ערים חדשות שהוקמו בסיני ועוד מספר נקודות ישוב קטנות יותר

ת של מפלגתו, ולרצון צהרמנוגדות בתכלית לקו המנחה את מדיניותו המסורתית של בגין, ולמדיניות המו

 של בוחריו.

עשרים שנים מאוחר ואילו דאז אריאל שרון.   יטחוןבמי שביצע בפועל את מלאכת ההרס היה שר הו

, והוביל מהלך שנקרא "התנתקות" שבמסגרתו נסוגה ראש הממשלהיותר היה שרון עצמו בתפקיד 

הרסו בכוונה תחילה מספר רב של המקרה השני שבו נ, וזה היה ישראל באופן חד צדדי מרצועת עזה

 וניתן לטעון כינקודות ישוב ישראליות, ושהוביל לאחר זמן קצר להשתלטות החמאס על האזור האמור.  

דגם פעולה, שבו שרון הוא הורס הישובים, וניתן לצפות ממנו לכך.  אבל לא כך הוא ברקע הדברים עומד 

פעולות ההרס האלה, אבל בכל שאר הזמן היה  אמנם שרון לקח חלק מרכזי בשתיכי הדבר לאשורו.  

הבונה היעיל והפורה ביותר של ישובים חדשים, לעיתים תוך התעלמות מכללי המנהל התקין ומחוקי 

תה ידועה לכל ייתרה מזאת, עמדתו בעד ישובים היוהמדינה כדי לאפשר בניה גדולה ומהירה עוד יותר.  

תה אם כן בניגוד חריף לעמדתו המסורתית ולעמדת יס הייתה גורם חשוב לבחירה בו.   פעולת ההריוה

 בוחריו.

עד כדי כך נפוצה התופעה של נשיאים הנוקטים במדיניות הנוגדת את עמדותיהם המוצהרות שיש 

מרהתפיסה זאת מוצאת את ביטויה והרואים בכך מצב טבעי.   שרואים מכאן לא רואים  דברים" בא 

חשבון גורמים נוספים, שלא היו ידועים לו או לא נראו מספיק משם", שמשמעותה שהנשיא צריך לקחת ב

חשובים כאשר היה רק מועמד לנשיאות.  ובמקרים מסוימים אכן ניתן לקבל תפיסה זו, שכן ההיסטוריה 

מראה ששינויי המדיניות היו קשורים במאורעות ייחודיים שאי אפשר היה לצפות אותם מראש.  כך 

על תקציב המדינה בימיו של הנשיא בוש האב, שנגרמה בעקבות למשל המלחמה בעיראק שהעיקה 

פלישתה של עיראק לכווית, וכך גם הסכם השלום בין ישראל למצרים, שנחתם בעקבות ביקורו 

ההיסטורי של נשיא מצרים בישראל זמן קצר לאחר בחירתו של בגין.  ויש אף שיטענו כי היכולת לשנות 

בות זאת היא תכונה המציינת מנהיגים דגולים באמתכיוון באופן חד כאשר הנסיבות מחיי
38
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לא המקרה שבו אדם מצהיר דבר אחד בהיותו מועמד  –אך אנו דנים כעת במקרה אחר בתכלית 

ועושה דבר אחר בתכלית לאחר שנבחר להיות נשיא, אלא המקרה שבו המועמד בוחר שלא להצהיר דבר 

קודת המבט ההיסטורית.  שהרי אם מועמד לא הצהיר לדפוס פעולה כזה יתרון ברור מנומטוב ועד רע.  

צא במצב שבו הוא מפר את הבטחתו לבוחריו.  מה הוא מתכוון לעשות או שלא לעשות, לעולם לא ימ  

למשל אם לא היה הנשיא בוש מצהיר את אותה הצהרה מפורסמת בנוגע למיסים, ועוד בפני קהל רב 

 מר אותה רודפת אחריו במערכת הבחירות הבאה.יתה ההקלטה שלו אויומצלמות הטלוויזיה, לא ה

אלא שנקודת המבט ההיסטורית מטעה, שכן היא תקפה רק בדיעבד, ואין לה חשיבות רבה בעת 

ההתרחשויות עצמן )אם כי אין להקל ראש ברצונם של נשיאים שונים להשאיר את רישומם על 

 ההיסטוריה, ובפעולות שהם נוקטים לפעמים לשם כך(.

החשיבות האמיתית של עמימות נובעת מכך שלאיסוף קולות הבוחרים יש שני ומר שולכן אני א

צדדים.  מצד אחד צריך לשכנע בוחרים רבים ככל האפשר לבחור בך, ועוד נעסוק בכך רבות.  אבל מצד 

שני צריך גם להיזהר שלא להרתיע בוחרים מלבחור בך.  שהרי סך הקולות המתקבלים בסופו של דבר 

כתוצאה מכך שאתה דוחה פחות בוחרים, באותה מידה שהוא יכול לעלות כתוצאה מכך יכול לעלות 

שמשכת בוחרים נוספים.  ולחילופין, מספר הקולות שקבלת יכול לרדת כתוצאה מדחיית בוחרים, באותה 

 מידה שהוא יכול לרדת כתוצאה מחוסר הצלחה למשוך אותם.

אפילו אם הטלת  –הטיל מיסים שלא יבחר כך למשל כמעט מובטח למועמד שיצהיר על כוונתו ל

המיסים הנוספים היא הכרחית מכורח הנסיבות.  זאת כיוון שהצהרה כזו תגרום לדחייה של בוחרים 

רבים, אפילו אם הם מבינים את המצב לאשורו.  שהרי מועמד אחר שיצהיר על כוונתו לפתור את הבעיות 

עדיפות הזו תהיה לרוב תלויה בעמימות, ובמקרה הזה הכלכליות מבלי להעלות מיסים יראה עדיף.  אבל ה

 בחוסר פרוט של איך בדיוק תבאנה הבעיות הכלכליות על פתרונן.

תביא בהכרח למימון מסיבי של כלשהי נגד קבוצות אינטרסים כ ובאופן דומה, כל הצהרת כוונות

ו התומכים בהצהרה לא שכן אפיל . כנגד המועמד שכך הצהיר, מבלי להביא לו כל תועלת ממשיתקמפיין 

, ובכל מקרה מעטים המקרים שהצהרה כזו מאמינים שיעמוד בה ולכן לא בהכרח יתמכו בו בבחירות תמיד

ואילו המתנגדים להצהרה יקימו קול צעקה כנגד המועמד ויפעלו   .תגרום להם לפעול למען מועמד מסוים

 באופן מעשי להכשלתו.

להביע דעה נחרצת על נושאים שבמחלוקת, שהרי מעצם שעדיף למועמד בבחירות שלא אפוא מצאנו 

יה.  ועל כן מועמד יהגדרתה למחלוקת  יש שני צדדים, וחזקה על מי שתומך בעמדה אחת שיתנגד לשנ

המצהיר ברבים על כך שהוא מחזיק בדעה אחת מבטל מיד את האפשרות שהמחזיקים בעמדה המנוגדת 

אפשר למחזיקים בשתי הדעות להאמין שהוא שותף לדעתם.  יתמכו בו, בעוד מי שאינו מביע דעה ברורה מ

וגישה זו   יין, ולא רק בעניינים שבמחלוקת.ויש המכלילים מכאן שעדיף שלא לפרסם מצע ברור בשום ענ

אומצה על ידי מפלגת הליכוד בישראל בשתי מערכות הבחירות האחרונות
39

, ואכן המפלגה ניצחה 

 בבחירות.

וברגע שזיהינו שזאת   הוא יצירת תדמית שתישא חן בעיני הבוחרים.והתחליף לחוסר הבעת עמדה 

מטרתה של התדמית, מיד אנו מבינים שאין היא צריכה לשקף את האמת.  וכבר כתב מקיאוולי "אני 

מעריך שזה נכון עד מאוד, שאנשים ממעמד נמוך מגיעים לעמדות בכירות ללא שימוש בכוח ובהונאה רק 

ל אל נכון צא אי פעם שדי בכוח לבדו, אבמלא...  כמו כן אינני מאמין שיי לעיתים רחוקות או לעולם

."יימצא שדי בהונאה לבדה
40
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 גי  

 על ההבחנה בין תדמית לבין אמת

 

האמת אודות כל עניין חמקמקה היא, ועל אחת כמה וכמה האמת אודות אופיו ותכונותיו של אדם, ובמיוחד 

תה, לא י.  וגם אם הימוחלטתאין אמת יחידה, ומכאן שאין אמת אדם המועמד לבחירה.  ראשית משום ש

האמת היא החשובה אלא התדמית.  שכן התדמית היא הבבואה של האמת, ואולי היא אכן משקפת את 

 האמת ואולי לא, אבל בכל מקרה רק אותה רואים הבריות.

ורכבים המה, ולהם מדוע אין משמעות לדיון אודות אופיו האמיתי של אדם?  ראשית כי האנשים מ

פנים רבות.  דוד נחשב למלך הגדול ביותר של ישראל, וכיום, כשלושת אלפים שנים לאחר מותו, יש 

עשרות ומאות אלפים ואולי מיליונים הנקראים על שמו.  אבל בצמוד לסיפורי גבורתו אנו קוראים גם את 

באשתו.  ומכיוון שאין הסיפור הסיפור על איך שלח את אוריה החיתי אל מותו במלחמה, כיוון שחשק 

מחמיא למלך אלא מציג אותו במערומיו כאחד האדם, ואפילו כאחד הנבזים שבהם המנצל את כוחו העודף 

על פני נתיניו, עלינו להסיק שלא הוכנס לכתבי הקודש כדי לבסס את מעמדו של המלך אלא כיוון שהיה 

 ור ומנהיג גדול אך מצד שני גבר חמדן וקנאי.נכון.  מכאן שלדוד היו פנים שונות, מצד אחד מלך גיב

ושנית צריך גם לזכור שאנשים בשר ודם הם ולא פסלים, ולפיכך דעותיהם ומעשיהם משתנים כל 

העת ממש כמו שגופם משתנה ומזדקן.  ומה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה, אלא יש אפשרות לשיפור 

המניע לשינוי והאם הוא ראוי או לא אינו וגם אפשרות להרעה ומכל מקום אפשרות לשינוי.  ומה 

מעניינינו כרגע, כל עוד אנו מסכימים כי השינוי הוא אפשרי ולכן מה שאנחנו יודעים אודות אדם כיום 

יתכן שלא יהיה תקף מחר.  ויש דוגמאות רבות של מועמדים שנבחרו ונמצאו מממשים מדיניות שנגדה 

דעתם בלחץ הנסיבות כשמצאו את עצמם אחראים את מה שחשבו שיעשו מראש, כיוון ששינו את 

 למעשים ולא רק לדיבורים.

ובנוסף לא רק בני האדם מורכבים הם, אלא גם העולם כולו מורכב ומבלבל.  וכך יתכן כי אדם יחזיק 

בו בזמן גם בדעה אחת וגם בדעה ההפוכה לה, ואפילו לא יהיה מודע לכך שכך המצב.  ויש דוגמאות 

ה שבו קל לתמוך במהלכים מנוגדים כי השפעותיהם העקיפות לרוב אינן ברורות.  רבות מתחום הכלכל

התומכים בסיפוח השטחים הישראלי אבל יש גם דוגמאות ברורות יותר, כמו למשל אותם אנשים בימין 

הפלסטיניים וכינון מדינה יהודית ודמוקרטית בכל שטחי ארץ ישראל, ואינם רואים את הסתירה בין מתן 

 בחירה שוות למיליוני פלסטינים לבין המשך מימושו של החזון הציוני.זכויות 

ראינו אם כן שיקשה עלינו לדעת את האמת אודות דעותיו ונטיות ליבו של המועמד לבחירה, ויתרה 

מזאת, יתכן מאוד שהוא יסתיר אותן ככל יכולתו כדי שלא לדחות בוחרים המחזיקים בדעות מנוגדות.  מה 

ת של המועמד, שהיא הבבואה המשקפת אותו בעינינו.  ויש לשים לב כי לא בתדמית שנותר הוא התדמי

במידה מסוימת של אותו המועמד.   אחת מדובר, אלא אפשר ולבוחרים שונים תהיינה תדמיות שונות ולּו

מטרתו של המועמד היא לטפח את החלק המשותף של תדמיות אלה בצורה שתמשוך בוחרים מבלי ו

להשאיר חלקים של התדמית בלתי מוגדרים, ובכך לאפשר לבוחרים  יתכן שישאףו בזמן וב לדחות אותם,

להשלים אותם לפי נטיות ליבם.  וכך מגיעים למצב שבו תדמית המועמד מותאמת לנטיות ליבו של כל 

 בוחר ובוחר באופן אישי, שהוא המצב הרצוי מנקודת מבטו של המועמד.

, קרי מה יביא דמית הרצויה מנקודת מבט תועלתנית של המועמדעד כאן דנו ברעיון יצירת וטיפוח הת

.  אך יש גם שיאמרו בצדק כי לטיפוח תדמית שאינה נאמנה לאמת לו את התועלת הרבה ביותר בבחירות

יש גם פן ערכי ומוסרי.  כי התדמית הרי נועדה לשרת בחירה, ואם התדמית אינה משקפת את האמת, גם 

אמת, ובפרט לא תשקף נאמנה את רצון הבוחרים, שהרי המועמד הטעה הבחירה לא תוכל לשקף את ה

אותם לחשוב שהם בוחרים בתדמית אבל במקום זאת יקבלו משהו אחר.  ומכאן שיצירת תדמית בצורה 

 .ואין לו מקום כי הוא מקעקע את הדמוקרטיהשאינו ראוי  היא דבר רעהזו לשם זכיה בבחירות 

י ככי הם הכרחיים כדי להשיג טוב, ניתן לטעון  מסוימיםם רעים מצדיקים מעשי אםומעבר לכך, גם 

מש בהצדקה שכזו במקרה הזה.  כי מעשים רעים כמו שימוש באלימות או יציאה תשהלזה ראוי  ןאי
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עמדת הנשיאות, ועול ניהול ענייני המדינה מונח על ללמלחמה נעשים על ידי הנשיא כשהוא כבר נבחר 

וחובתו לעשות כל שלאיל ידו כדי לקדם את המדינה והעם, ובפרט חובה עליו כתפיו.  ובמצב שכזה זכותו 

כולה להיות הארוך.  ותוצאה של שיקולים אלה ילעומקם ולהחיל שיקולים של הטווח ללמוד את הדברים 

מעשה הנראה רע ואפילו לא מוסרי, והינו אסור על אחד האדם, אבל הנשיא יכול לעשותו בשיש לנקוט 

טובת עתיד האומה.  אבל למועמד השואף לזכות בבחירות לא עומדת הזכות הזו, כי מעשיו כשהוא פועל ל

אינם מכוונים לטובת המדינה ועתידה, אלא באופן מובהק לטובתו האישית בכך שיזכה בבחירות.  ובמצב 

 שלו ושל עמדותיו. שקריתשכזה אין לו הצדקה לנקוט במעשים שאינם נכונים כגון יצירת תדמית 

אודות ניהול ענייני המדינה ואודות המאבקים  מקיאוולידך, כיוון שמסגרת דיוננו היא משנתו של ומאי

עצמו.   מקיאווליהפוליטיים הנלווים לכך, יהיו מי שירצו להגן על מעשה רע זה תוך שימוש במשנתו של 

ר.  ואם ומשנה זו אומרת שלא המעשה הוא העיקר, ולא הכוונה היא העיקר, אלא התוצאה היא העיק

התוצאה היא טובה לעם ולמדינה, כלומר אם כתוצאה מרקיחת תדמית מוצלחת נבחר בסופו של דבר 

ומכאן   מנהיג טוב שהוביל את המדינה לתהילה, הרי שרקיחת התדמית הזו הייתה דבר טוב ולא דבר רע.

 ודעו תוצאותיו.צדקתו של מהלך רק בדיעבד משנשאין טוב מוחלט ואין רע מוחלט, אלא ניתן לשפוט את 

ומהירי המחשבה בין הקוראים יבחינו בוודאי שברגע שכך החלטנו, שוב לא נוכל להכריע לגבי שום 

 יהיו לו השלכות נוספות בעתיד שיהפכו את הכף.שמעשה אם הוא טוב או רע, כי תמיד יתכן 
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 די  

 יצירת תדמית היא מקצוע המחייב מומחיות

 

השמירה על עמימות בכל הנוגע לערכים דעות וכוונות אסור להן ההימנעות מנקיטת עמדה ברורה ו

שיהפכו לריק מוחלט.  שכן ריק מוחלט אמנם אינו מסכן את המועמד בהתנגדות, אבל גם אינו יכול 

למשוך את הבוחרים ולהביא אותם לכדי תמיכה פעילה.  ובלי תמיכה פעילה אי אפשר לנצח בבחירות.  

 דמית מתאימה.את הריק יש להחליף אם כן בת

חזית שמאחוריה מסתתר המועמד, לא צריך שיהיה לה קשר אמיתי עם  הוכיוון שהתדמית היא בעיקר

המועמד.  ובמיוחד הדברים אמורים במהותו של המועמד, שאותה מבקשים הרי להסתיר.  מכאן אנו 

חים לדבר, למדים שאין הכרח שהמועמד עצמו ימציא לעצמו תדמית, אלא ניתן ואף עדיף לשכור מומ

ואולי אפילו יש להימנע ממצב שבו המועמד לוקח חלק ביצירת התדמית, שכן שותפות שכזו ביצירת 

 התדמית מולידה סכנה שמה התדמית שתיווצר אכן תשקף את פנימיותו של המועמד באופן כלשהו.

את המומחים אותם יש להעסיק ביצירת תדמית הם אנשי האסטרטגיה והפרסום ויחסי הציבור.  וז

לדעת שתדמיתם של אנשי הפרסום עצמם מטעה היא, ויש המטילים ספק אם אכן במקצוע רציני מדובר.  

משמעותי מוכיחה את הצלחתם של הוא ואין דבר הרחוק יותר מן האמת.  שכן עצם השאלה אם הפרסום 

רים המפרסמים, שאינם נתפסים כמי שמשפיעים על הקונה )או במקרה שלנו על הבוחר(, ובכך מאפש

זו בחירה עצמאית ומשיקולים ענייניים.   תהילקונה להיות בטוח בעצמו ובבחירתו, כאילו באמת הי

וגדולתם של המפרסמים ניכרת עוד יותר כשנזכרים שכל כלי עבודתם הוא פרסומות טלוויזיה שאורכן 

שניות ספורות או שלטים הנראים בחטף
41
ממש.  וסיסמאות שכל השומע אותן יודע שבעצם אין בהן  

מצליחים להעביר מסר מלוטש ומזוקק היוצר תדמית כפי רצונם, והתדמית הם ובאמצעים מוגבלים אלה 

 הזו היא המובילה לפעולה הרצויה מאוחר יותר.

תקצר היריעה מלפרט דוגמאות של מסעות פרסום והשפעתם על גורלן של חברות מסחריות וגם על 

חברות אנושיות
42

צרה אחת אודות יצירת תדמית לנשיא נבחר.  ודוגמה זאת .  ונסתפק לכן רק בדוגמה ק

ראשות הממשלהיה של אריאל שרון ליהיא בחירתו השנ
43

.  בבחירות האמורות מלאכת יצירת התדמית 

ניתנה בידי הפרסומאי האמן ראובן אדלר, שרקח לשרון תדמית של סב חביב המטייל בחוותו בלוויית 

וסף של התדמית, והוא שלעולם אל לה לסתור את דמותו האמיתית נכדיו.  וכאן אנו למדים על פן חשוב נ

של המועמד, שכן אז לא תוכל להתקבל על ידי הציבור.  ולכן אמנות יצירת התדמית אינה מלאכה של 

יצירה יש מאין, אלה מלאכה של ניתוב תשומת הלב למאפיינים הרצויים )שהם כרגיל שטחיים( ושימוש 

 מם של מאפיינים אחרים.בהם כדי להסוות את עצם קיו

כיוון שכלי העבודה של המפרסמים הם כה דלים כפי שצוין לעיל, אין להם ברירה אלא ליצור את 

התדמית הרצויה על ידי חזרות רבות של רעיון פשוט.  ולכן צריך סיסמא פשוטה וקליטה אחת, וג'ינגל 

לחזור באופן קונסיסטנטי שוב ושוב  מתנגן אחד, ותמונה ייצוגית אחת, וצבע מזוהה אחד, ועל כולם צריך

ושוב ושוב, וכולם ביחד מתלכדים כדי יצירת ממשות שמייצגת את המועמד במהלך תקופת הבחירות 

 כמעט בלי קשר למעשיו של המועמד עצמו.

אלא שכדי להצליח יש צורך בשמירה מובהקת על הקו המנחה שעליו מחליטים, ואין אפשרות לסטות 

כדי לכסות מקרים מיוחדים או הבחנות דקות, שכן אלה עלולים לסבך את התמונה  ממנו או להרחיב אותו

                                                      
41 
 ובדומה גם פרסומות גרפיות המופיעות בשולי דפי עיתונים או דפי רשת, שמהן אפילו קל יותר להתעלם. 

42 
שבהם חברה מסחרית או קבוצת חברות מצליחות בזכות מסעות פרסום לשנות דפוסי התנהגות במידה  הכוונה כאן למקרים 

הדוגמאות הבולטות אולי שכזו שהן הופכות לחלק בלתי ניתן להסרה מאורחות החיים בחברה האנושית שבה הן פועלות.  ו

 ביותר הן בתחומי המזון המהיר והמשקאות הקלים.
43
 .2003בבחירות של שנת  
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ולבלבל את הבריות.  וכאן יש סכנה של עימות בין המועמד לבין הפרסומאי, שהמועמד מבקש להביע את 

דעתו ואילו הפרסומאי מבקש להגביל אותו למתווה שסוכם מראש.  ולכאורה בהקשר של בחירות 

עם המועמד, שכן כל מטרתו היא להסביר את עמדתו לקהל הבוחרים כדי שיוכלו דמוקרטיות הצדק 

לבחור בו מהסיבות הנכונות ומתוך ידע ומחשבה מושכלת.  אלא שבהקשר של הגדלת הסיכוי להיבחר 

הצדק דווקא עם הפרסומאי, שמנצל את הידע המקצועי שלו כדי לייצר תמונה שתערוב לחיכם של כמה 

כדי שלא יגרמו  לו את הידע והמחשבה המושכלת הוא משאיר בצד כפי שראוי להםשיותר בוחרים, ואי

 .לבול מיותרלהעלאת ספקות ולב

והמסקנה ממצב דברים זה היא מפתיעה ובו זמנית מובנת מאליה, שנראה כאילו המועמד הוא השוכר 

את הפרסומאי כדי שיצור לו תדמית ולפיכך הפרסומאי עובד אצל המועמד ומקבל ממנו הוראות, אבל 

מאי הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות אודות התנהגות המועמד ולכן בעצם כדי שיצליח במשימתו הפרסו

הוא זה שנותן את ההוראות ואילו המועמד חייב לשמוע בקולו.  ואין סכנה גדולה יותר למסע בחירות 

ממועמד הפועל לפי שיקול דעתו במקום שיציית לפרסומאי שלו, שכן חזקה על מועמד כזה שיחתור תחת 

ודוגמה   וסופו שהשקיע זמן וכסף ביצירת תדמית ראויה ואז ניפץ אותה במו ידיו.התדמית שייצרו עבורו 

, שבימים האחרונים לפני הבחירות מנעו ממנו יפה לכך סיפקו מנהלי מסע הבחירות של דונלד טראמּפ

 גישה לחשבון הטוויטר שלו, כדי שלא יגרום נזק לעצמו.

מד היא הסכנה שיקלע למבוכה, שכן מצב מביך ועוד יותר מכך, הסכנה הגדולה ביותר האורבת למוע

עלול לסדוק ולהרוס תדמית חיובית שנבנתה בהשקעה ובעמל לאורך זמן רב.  ולכן רכיב מרכזי בתפקידו 

של הפרסומאי היא לנסות ולמנוע מצבים כאלה, על ידי זיהוי הסכנה מראש, ועל ידי מניעת המועמד 

הכישלונות המפורסמים בהקשר זה בא ממסע הבחירות של  מנקיטת פעולות שעלולות להביך אותו.  ואחד

מייקל דוקאקיס לנשיאות אמריקה, שבו צולם נוסע בטנק כדי ליצור רושם של מנהיגות צבאית, אלא 

 שדמותו המציצה מתוך הטנק עוררה גיחוך במקום הערכה.

ירות, שהוא וזה המקום לציין את ייחודיותו של מקצוע הפרסום הפוליטי במדינות המקיימות בח

המקצוע היחיד העומד בסתירה לעקרונות הפילוסופיים של הדמוקרטיה.  שהרי בבסיס המחשבה 

הדמוקרטית אנו מוצאים את ההנחה שכל בני האדם הם בעלי זכויות שוות, ולכל אחד מהם קול אחד בעת 

אחרים לוותר  מוצאים דרכים לגרום לבוחרים –ובפרט המצליחים שבהם  –הבחירות.  ואילו הפרסומאים 

 אומללהה יהפרסומאי.  וסטי ייצגעל שיקול דעתם ועל קולם העצמאי וליתן את קולם למועמד שאותו מ

במיוחד מעקרונות הדמוקרטיה נקרית באותם מקרים שבהם הפרסומאי מבצע את מלאכתו עבור בצע כסף 

 בלבד ואינו מאמין במועמד שלו בעצמו.

בערכי הדמוקרטיה, אלא שהם גם פוגעים ביעילות שלה  ומעבר לכך, לא רק שהפרסומאים פוגעים

כאמצעי לקבלת החלטות על ידי קהל הבוחרים.  שכן התיאוריה של חכמת ההמונים קובעת שההצלחה של 

בחירה משותפת על ידי קבוצה תלויה בכך שהבוחרים יהיו עצמאיים, וכל אחד יקבל את החלטתו בעצמו 

כך הטעויות שהם עושים תהיינה שונות ותבטלנה זו את זו.  אבל ולא כתוצאה מהשפעה של מישהו אחר, ו

זה מכוון אליה אינה אופטימלית ואינה הטובה ביותר  שפרסומאי, והבחירה מפרסומאיאם קהל רב מושפע 

לקהל ולמדינה, הרי שכל מי שמושפע ממנו יעשה את אותה הטעות, והטעויות יצטברו תחת שיתבטלו.  

חכם או לא ואם הוא מאמין באמת ובתמים בבחירה שהוא מכוון אליה או לא,  איהפרסומואין זה חשוב אם 

 אלא מספיק שהוא גורם לצמצום מגוון הדעות וכבר גרם נזק.

ובהקשר הזה ראוי לציין גם כי כאשר האליטות מתלוננות על כך ש"גנבו להן את המדינה", התלונה 

עצם היא מופנית כלפי הפרסומאים והפוליטיקאים הזו אינה מופנית להמון העם כפי שנהוג לחשוב, אלא ב

המאחזים את דעתן של הבריות ומבלבלים את דעתם ומשקרים להם כדי לגרום להם לבחור בניגוד לעמדה 

 שהיו מחזיקים בה אילו הבינו את הדברים לאשורם.
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  טו 

 סקרי דעת קהלב השימוש

 

הול מסע בחירות.  שכן אין סכנה גדולה למסע סקרי דעת קהל הם כלי עיקרי בעבודתו של פרסומאי ובני

מטבע  יכר, ולהאמין לכל מה שאתה אומר.  ובחירות מאשר להיות שבוי בתדמית שאתה עצמך מנסה ליצ

הדברים התדמית שנוצרת עבור מועמד מדגישה את הצדדים החיוביים והנעימים של המועמד, ותמצא חן 

יהיו בטוחים שכל בר דעת יסכים גם הוא ויראה את הדברים בעיני המועמד ואנשי צוותו, עד כדי כך שהם 

 באותה הצורה.

ואילו סקרי דעת הקהל מציבים בפניך מראה ומחייבים אותך להביט בבואתך כפי שהיא משתקפת אצל 

קהל הבוחרים.  ולעיתים השתקפות זו אינה מחמיאה כפי שציפית, ומסתבר שהתדמית החיובית שניסית 

הבוחרים אינו מקבל אותה.  ואז יש בידיך את האפשרות לנסות לשנות את מהלך  לייצר לא צלחה, וקהל

הדברים ולהשפיע על הלך הרוחות כדי לשפר את מעמדך היחסי, אלא שאפשרות זו תלויה בכך שתבין 

 את המצב לאשורו ואת הצורך בשינוי.

האחד והנכון הוא בעת השימוש בסקרי דעת קהל יש להבחין בין שני שימושים אפשריים.  השימוש 

זה שהוזכר כבר, והוא בתור ביקורת ובקרה על הצלחת בנית התדמית של המועמד.  בסקרי דעת קהל 

כאלה שואלים את הבוחרים מה היא עמדתם כלפי המועמד והאם הם מתכוונים להצביע עבורו.  סקרי 

הבוחרים, ולרגשות  דעת קהל כאלה הם חשובים  ביותר, כי הם משקפים )אולי באופן עקיף( רגשות של

 של הבוחרים תפקיד מכריע בתהליך הבחירות.

השימוש השני בסקרי דעת קהל הוא כדי לנסות ולהבין את דעותיו של הציבור אודות מדיניות זו או 

אחרת, כדי להתאים את המסרים של מסע הבחירות לרצונותיו של הציבור.  בסקרים כאלה שואלים את 

ת בהקשר מסוים, או האם הם תומכים במדיניות זו או אחרת.  אבל יש הבוחרים מה לדעתם צריך לעשו

להבין כי סקרים כאלה אינם יכולים לשקף את האמת על מה הציבור חושב שצריך לעשות, ובכלל לא 

ברור שיש אמת כזו, ובכל מקרה אין הם משקפים אלא את דעת הקהל הרגעית, ודעת הקהל הפכפכה היא.  

יעדיף לנסות ולעצב את דעת הקהל במקום לנסות ולישר קו עם דעת הקהל.   ולכן מסע בחירות מוצלח

 שכן אז יש לך שליטה בהתפתחויות ואתה יכול להביא את התמיכה לשיא ברגע הבחירות עצמן.

אשר לסקרים אודות התמיכה במועמד, שימוש אחד שלהם הוא כדי לבקר את הצלחת מסע הבחירות 

ש גם מקרים שבהם סקר דעת קהל יכול להשפיע על הבחירות עצמן והפעולות הנעשות במהלכו.  אך י

השפעה של ממש.  ומקרים כאלה קורים כשהסקר מצביע על הצלחה לא צפויה, ובכך מייצר את אותה 

תדמית של הצלחה שדיברנו בה, ויתרה מזאת מייצר אותה באופן מעורר אמון ובלתי תלוי במסע הבחירות 

.  ודוגמה מפורסמת לכך היא והופכת לכדי הצלחה של ממשת את עצמה , והתדמית המצליחה מחזקעצמו

מפלגת הגמלאים בישראל, שברגע שהתפרסם סקר שניבא כי עברה את אחוז החסימה גדלה התמיכה בה 

בצורה ניכרת, וסופה שזכתה בשבעה מנדטים
44
. 

רור למועמד ויש לציין שקיימת גם האפשרות ההפוכה, שבה סקרי דעת הקהל מצביעים על יתרון ב

מסוים, עד כדי כך שאין המועמדים האחרים יכולים לסכן את מעמדו ולמנוע את נצחונו.  ומצב זה מקפל 

בתוכו את אחת הסכנות הגדולות ביותר למועמד מוביל, כי הבוחרים התומכים בו עלולים להגיע למסקנה 

וב המקרים נכון הדבר ואכן שאין צורך או השפעה להצבעתם, וכיוון שכך אין הם מצביעים.  ואמנם בר

המועמד המועדף על ידם אכן נבחר בסופו של דבר, אבל אם הוא נבחר ברוב קטן יותר והיתרון שלו 

בכנסת קטן יותר הרי שיכולתו לממש את מדיניותו גם היא קטנה יותר.  ולחילופין קיימת גם האפשרות 

 שלא יבחר בכלל מתוך זחיחות הדעת של תומכיו.

                                                      
44
 .2006בשנת  
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 זט  

 של אידיאולוגיהמקומה 

 

מקום מרכזי בתהליך הבחירות, שכן לכאורה כל מטרתן של  היהניתן היה לחשוב שלאידיאולוגיה י

הבחירות הוא לאפשר לעם להביע את דעתו באמצעות בחירה בין אידיאולוגיות מתחרות, כפי שהן 

המודרנית היה  משתקפות במצעים של המועמדים השונים.  ואכן תהליך העלייה של המדינה הדמוקרטית

מלווה מאבקים אידיאולוגיים, ועד היום יש המתייחסים לבחירות במסגרת זו, למשל תוך סיווג המועמדים 

לאלה המייצגים אידיאולוגיה של השמאל לעומת אלה המייצגים אידיאולוגיה של הימין.  אבל מצד שני 

תדמית יותר מאשר במהות, ועל הבחירות של מועמדים מכאן ומכאן דומים הם, ושניהם עוסקים ב ותמסע

הוא משני ואנו מוצאים כי אין לאידיאולוגיה תפקיד מרכזי כפי כן צבעם של הטיעונים האידיאולוגיים 

 שניתן היה לצפות.

, שכן היא מאפשרת למועמד לתייג ואף על פי כן, גם בבחירות המודרניות יש לאידיאולוגיה חשיבות

 .בפעולה ממשית מצדו וללא השקעת מאמץ את עצמו כשייך למחנה מסוים בלי צורך

מהותה של האידיאולוגיה בימינו אינה בכתיבת וקריאת ספרים ארוכים המפרטים  –שכן זאת לדעת 

מאבק המעמדות של קרל מרקס שהגה את רעיון  הקפיטלאת מהות האידיאולוגיה ומצדיקים אותה, כמו 

צאת אידיאולוגיה חדשה וגיוס תומכים בה, הקומוניזם.  שכן אין לך מאמץ נואל יותר מהמוממנו את 

ובפרט כשכל כך הרבה אידיאולוגיות כבר הומצאו.  וכך הגענו למצב שבמקום לפתח אידיאולוגיות אנו 

מסתפקים במיחזור אידיאולוגיות קיימות, והאידיאולוגיות הן שמספקות תוויות שבאמצעותן אפשר לתייג 

.  וכך יכולות וגם מבלי להעמיק באידיאולוגיות עצמן יהםאת המועמדים מבלי להעמיק בדעותיהם ובדבר

כי הוא "פטריוט" )או, אחר כי הוא "סוציאליסט", או לתמוך במועמד אחד הבריות להתנגד למועמד 

וזאת מבלי לדעת אל נכון מהו סוציאליזם ומה ההבחנות בין במקרים מיוחדים, אפילו "פטריוט אמיתי"(, 

הגדרה  בהקשר שלאו מה ההגדרה של פטריוטיות ומה הדיונים המתנהלים  גוונים שונים של סוציאליזם,

 זו, או מה בעצם חושב ועושה המועמד עליו מדובר.

, התהגדרמעצם פשטנית .  והזדהות שכזו היא הזדהות תהמאפשר וויתאידיאולוגיה היא תמכאן שכיום 

חזיקים בהן הוא גדול, ויש כשם שתיוג הוא פשטני מעצם הגדרתו.  כי מספר האנשים והדעות שהם מ

שיאמרו שכל אדם הוא שונה מחברו כי הוא מחזיק בצרוף שונה של דעות פרטניות.  ואילו מספר 

האידיאולוגיות והתגים הוא קטן, וכך הוא צריך להיות, כי כל מטרתו להסוות את הפרטים ולחדד את 

חלט של המועמד, וכיוון שהאידיאולוגיה מאפשרת תיוג מהיר ומו  .העיקריים ההבדליםהשותפויות ואת 

מאבק כהרי היא חלק חשוב מהתדמית שהמועמד חייב לבנות לעצמו.  ובהרבה מקרים הבחירות מוצגות 

 בין שתי אידיאולוגיות בלבד, אפילו אם לנושאים שעל הפרק יש היבטים רבים ומגוונים.

בר בענייני עזות יותר, כי כבר לא מדווברגע שהבחירות מוצגות כמאבק אידיאולוגי, מיד הן נעשות 

דיומא אלא בעקרונות שברומו של עולם.  וכל צד יכול להתבצר בעמדותיו, מתוך תחושה של מהות ושל 

שלמות, עם תשובות מוכנות לכל השאלות והתהיות, והחלטיות נטולת ספקות.  ומצב זה מקל על 

ם עם הבוחרים דקויות וניואנסים, וגמאורעות השעה ועם המועמדים שאינם צריכים להתמודד יותר עם 

 רומיות של מועמד זה או אחר.תשאינם צריכים יותר לשקול את תכונותיו ה

תם חלקים בעם המתיימרים לבחירה מתוך ואידיאולוגיה נותנת מענה לאההיתלות ב ומעבר לכך,

למרות וזאת  ,מגובשיםנשענת על יסודות הומאמינים באמת כי בחירתם משקפת עמדה סדורה ערכים, 

ובפרט משמשת   ים על ידי סיסמאות פשטניות שאין בינן לבין המציאות ולא כלום.שבעצם הם נשב

האידיאולוגיה כדי לגייס את אותם הבוחרים המהווים את בסיס התמיכה בעמדה מסוימת, ולשכנע אותם 

כוחם רב  הצורה המזוככת ביותר.  אלא שטיעונים אלבכי המועמד הזה הוא שמיצג את האידיאולוגיה הזו 

בבחירות פנימיות של מפלגות, כאשר עליהן לבחור את המועמד שלהן לבחירות הכלליות וכל  בעיקר

 גדול יותר.כרגיל המועמדים דומים זה לזה, ופחות בבחירות הכלליות עצמן שבהן הפער בין המועמדים 
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על אידיאולוגיה בבחירות פנימיות והרצון להיות המזוהה  בהישענותותוצאה מרתקת של הצורך 

, הרי זה שהוא מסוימתר עם האידיאולוגיה היא ההקצנה.  כי אם כולם מתיימרים לשקף אידיאולוגיה ביות

ביותר.  וכך קורה שהמועמדים מתחרים ביניהם לא  זוככתהקיצוני ביותר הוא המשקף אותה בצורה המ

גיה באידיאולוגיה אלא בקיצוניות, ולבסוף המייצג את המפלגה אינו מייצג נכוחה את האידיאולו

המפלגתית אלא גרסה מוקצנת ומעוותת שלה.  וכתוצאה מכך התהליך הפנימי של בחירת המועמד המייצג 

נוטה ליצר מועמד שהוא פחות מושך לקהל הכללי, וגם פחות מייצג את עמדת רוב חברי המפלגה.  

אמריקה, ית בנמה הבולטת ביותר לתהליך כזה הוא זה שקורה בשנים האחרונות במפלגה הרפובליקגודוה

, ואפילו הקיצוניים ניגפים בפני אלה שמנהיגיה ניגפים פעם אחר פעם בפני הקיצוניים שבחבריהם

 .שקיצוניים יותר

מקרה הזכרנו לעיל את האידיאולוגיות השונות המאפשרות לתייג מועמדים מתחרים.  אבל יש גם 

תיימרות לאהבת היוטית והפטרה המשותף כרגיל לכולם, והוא האידיאולוגיה מיוחד של אידיאולוגיה

.  ולכן הפטריוטיות היא כמו האידיאולוגיה שבבחירות הפנימיות במפלגה, המדינה וייצוגה באופן גשמי

כאשר כל המועמדים מתיימרים ללכת לאורה וכל אחד מהם מנסה לשכנע את הבוחרים כי הוא המשקף 

  כלל ועיקר אלא לכל היותר מתחזים.ים יאותה בצורה הטובה ביותר, בעוד מתחריו אינם פטריוטים אמית

 את הפטריוטיות.גם וכך קורה שהקיצוניות מחליפה 
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  יז 

 של הימיןהערה על יתרונה של האידיאולוגיה 

 

למרות הטיעון שהעלנו לעיל האומר כי אין חשיבות לאידיאולוגיה כשלעצמה, אלא היא משמשת לתיוג 

באידיאולוגיה שניתן לכנותה  –ו המתיימרים להחזיק א –בלבד, בכל זאת יש יתרון לאלה המחזיקים 

שמרנית או לאומנית או דתית או באופן כללי יותר ימנית על פני אלה המחזיקים באידיאולוגיה ליברלית 

או חופשית או באופן כללי יותר שמאלנית.  ואין הכוונה לומר שהאידיאולוגיה הזו טובה יותר או נכונה 

גיוס תמיכה רבה יותר ולכן היא מאפשרת  ,בצורה קלה יותר לאינדוקטרינציהשהיא ניתנת רק יותר, אלא 

 של הבוחרים.

שהרי אידיאולוגיה שמרנית לאומנית מדגישה את הקולקטיב ואת המסורת, ובכך היא פונה באופן 

ישיר ובסיסי לרגשות הפנימיים של האדם, ולתחושת השייכות שלו לעמו ולתחושת ההמשכיות שלו ביחס 

ומעבר לכך ברגע שאתה משתייך רגשות כאלה הם רגשות חזקים שקל להתמכר להם.  וו לפניו.  לאבותי

לה הזו מתבטאת לא רק במספר אלא גם במהות, ואתה יכול להיבלע בקבוצה לקבוצה גדולה ממך, הגדּו

בלי לטרוח לבדוק דקויות ולהתחבט החמימה ואת תחושת הביטחון הנלווית אליה, ולקבל את מרותה 

ויתרה מזאת   ובמיוחד הדברים אמורים כשאל הלאומנות והשמרנות מתלווה גם אמונה בדת.  קות.בספ

שבה הערכים הלאומיים והשמרניים  לאינדוקטרינציהאלה רגשות שניתן לחנך לאורם, וניתן גם להביא 

ליהם ללא ביקורת וללא שאלת שאלות, וכמובנים מאמתקבלים כראויים וכרצויים והדתיים 

כמו  טרינציה כזו משתלבת גם עם שימוש בסמלים וסיסמאות וטקסים כדי לבנות גאווה לאומיתואינדוק

 .שנעשה למשל בתורתו של זאב ז'בוטינסקי

ולעומת זאת אידיאולוגיה ליברלית וחופשית מדגישה את האדם הבודד ואת עצמאותו, ובכך מטילה 

ועל מעשיו.  ומעצם הגדרתה אין  עליו נטל כבד של בחירת דרך ושל אחריות אישית על מחשבותיו

של מחשבה חופשית, וכל אחד ואחד חייב להתחבט בעצמו ולהגיע  אינדוקטרינציהאפשרות לבצע 

את השמאל, בניגוד לאחדות  יםלמסקנות בעצמו.  וזו אחת הסיבות לפיצול ולהלקאה העצמית המאפיינ

ו תורם ואפילו מזיק כשמועמד מנסה וצריך להיות מובן מאליו לכל שמצב זה אינ  וללכידות של הימין.

 לזכות בבחירות למשרת הנשיא.
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 חי  

 הפופוליזםהדמגוגיה ועל 

 

ואף אודות דמוקרטיות קדומותכל דיון אודות בחירות בעולם המודרני 
45
 זכורא  לא יכול להיות שלם ללא  

את המטרה הנעלה  המשקפתויש שיראו בפופוליזם סוג של אידיאולוגיה,  הפופוליזם. ל הדמגוגיה וש

"להיטיב עם העם"
46

 . מוע  .  שהרי מובן מאליו כי רצונו של העם שיהיה לו טוב, ולכן יבחר במי שמטיב 

דבר שאין בו כל פגם, ולהיפך מכך, בחירה  ובחירה כזו מתוך רצון אמיתי במימוש מדיניות מטיבה היא

 נשמת אפה של הדמוקרטיה. כזאת היא היא

כי העם מעצם   עם העם אלא היומרה להראות כמטיב עם העם.האמיתית בה אלא שפופוליזם אינו ההט

טבעו משקף המשכיות, ומה שטוב לעם הוא מה שיאפשר לו להמשיך ולשגשג לאורך שנים רבות, 

על  ולהתגבר על מכשולים ועל בעיות ועל אויבים.  ואילו הפופוליזם שם את הדגש על הכאן והעכשיו ולּו

ד, או במילים אחרות מתן הטבות מבלי שיהיה להם גיבוי כלכלי בר קיימא חשבון ההמשכיות והעתי

ומעבר לכך קיים גם הפופוליזם שכל עניינו ברוממות רצונותיו הנלוזים של העם   שיאפשר אותן.

המתבססים על שנאה ובורות תוך התעלמות מהנזק שהם עלולים לגרום
47
וכך מצאנו לעיתים קרובות כי   .

הרעה עם העם בטווח הארוך, וכיוון שהטווח בבטווח הקצר כרוכה י רצונו של העם ומילוהטבה עם העם 

 הארוך ותהילת העולם הם החשובים הרי שהפופוליזם הוא נפסד.

מדינת רווחה.  הנהגה ומימוש של זה יש להבחין הבחנה ברורה בין פופוליזם לבין הובהקשר 

מן, בעוד הפופוליזם מטרתו האמיתית לתמוך לתמוך באזרחיה לאורך זהיא שמטרתה של מדינת הרווחה 

ראה כתומך בעם.  וגם המילה פופוליזם מקורה בפופולאריות, שהיא תכונה שטחית בנשיא על ידי כך שי  

 של תדמית ולא של מהות.

הבטחות ריקות ללא  מתן פופוליזם הואמכאן שניתן גם לאפיין את הפופוליזם על פי שיטתו ומהותו, ש

של מימוש אמיתי.  שחלק מהותי  היתכנות לכן במקרים רבים גם ללאמדיניות ושל  גיבויביסוס וללא 

מהתווית מדיניות הוא להתוות את המסלול שבו תמומש המדיניות הזו, כלומר את המסלול מההבטחה 

ומטבע הדברים שהתווית מסלול כזה מחייבת לעיתים פשרות לקיום או המסלול מהדיבורים למעשים.  

ולכן צריך לבחור את המבטיחה ביותר למרות  ,פשרויות שאף אחת מהן אינה מושלמתובחירות בין א

הוא הבטחה שאי אפשר לממש או מתעלם מאילוצים כאלה, וואילו הפופוליזם הפגמים הידועים שלה.  

לגבולות המציאות  ף, כיוון שאינו כפושהוא מושך את הלב כוחו בכךושהוא מימוש שאי אפשר לקיים, 

 כנה שהפופוליזם ישמש מסווה לשחיתות.ומעבר לכך קיימת הס  .ואינו מצריך פשרות

ודוגמאות להבטחות שאי אפשר לממש הן ההבטחות התדירות להיטיב עם השכבות החלשות ובעיקר 

ק להם פרנסה ומגורים וחינוך ובידור ובכלל כל מה שאדם זקוק לו למען יחיה ם העניים ביותר, ולספע

באושר וברווחה.  אלא שהבטחות אלה מתנפצות תמיד על קרקע המציאות, שכן העניים והאומללים רבים 

בגלל שכל חברה בנויה תמיד ממעמדות  הם ואין אפשרות אמיתית לספק לכולם את כל הנחוץ והרצוי, ולּו

מהם מתבסס על עבודתו של הנמוך ממנו, והנמוכים ביותר הם הבסיס שעליו בנוי הכל, ואי שכל אחד 

יותר מכך קורה אבל   אפשר להעלותם לקומות הגבוהות יותר ולהשאיר את החברה נטולת בסיס.

 שההבטחות מתנפצות כיוון שמראש לא הייתה כוונה אמיתית למלא אותן.

ולחילופין מימוש שאי אפשר לקיים הוא הניסיון הנואל להיטיב עם המעמדות הנמוכים על ידי פרוק 

שכן חלוקה כזו של העושר היא נפסדת משתי סיבות נפרדות .  המדינה מאוצרותיה וחלוקתם לכל

והפוכות.  מצד אחד גם עושרה של המדינה העשירה ביותר, ברגע שהוא מתחלק על כל דלת העם, אין בו 

                                                      
45
 לפנה"ס( נחשב בעיני רבים כדמגוג הראשון. 422-למותו בקרב ב 430למשל קליאון מאתונה )פעל בעיקר בין  
46
 .1981סיסמתו של מנחם בגין לקראת בחירות  
47
 ואכן יש המגדירים "פופוליזם" ככל תנועה המנצלת את התדמית של העם הטהור הנאבק באליטות המושחתות. 
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די, כי דלת העם רבים הם וכל אחד מהם יקבל רק מעט.  ומצד שני, חלוקה שכזו למי שאינו יודע לנצל 

נפל בחיקו, כיוון שאין לו את הניסיון ואת ההכשרה לכך, תביא לאובדן העושר המועט( ש את העושר )ולּו

דוגמא   ולביזבוזו ובסופו של דבר למחיקתו, וכך גם העם וגם המדינה נשארים עניים בסופו של התהליך.

לתהליך כזה היא הרס כלכלתה של זימבבואה בעקבות הפקעת האדמות מידי החקלאים הלבנים ומסירתם 

אלא שזה נעשה על ידי הרודן מוגאבה ולא בדמוקרטיה לשחורים,
48
ואולי הדוגמה הטובה ביותר   .

הוא התהליך שעבר על וונצואלה בתקופת שלטונו של הוגו בדמוקרטיה מן האחרון זמהלתהליך כזה 

צ'אבס
49

  להיטיב עם העם וסופו שדירדר את מדינתו ממדינה עשירה למדינה מפורקת וענייה. א, שב

אמיתיים נדיר למצוא פופוליזם טהור, כמו שנדיר למצוא אידיאולוגיה טהורה או הצלחה אבל בחיים ה

הטבה אמיתית ומתן הפופוליזם אינו טהור אלא מעורבב עם רבים נמצא כי במקרים טהורה. ולכן 

בפרט יש לטווח קצר, ויש המצליחים לנצל את ההטבות והאפשרויות האלה.  ו ולּו אפשרויות אמיתיות

חר בשל פופוליזם, אבל אז מעמדת כוח הוא מצליח לממש לפחות חלק מהבטחותיו, ובכך הופך שנשיא נב

 .את הפופוליזם למציאות

ל סמך הבטחות ריקות להיטיב עם העם, ואז ומר עכל בזכות הפופוליזם, להיבחר ואם נשיא מצליח

ריקות כלל ועיקר,  משנבחר הוא מצליח לממש חלק מהבטחותיו, הרי הוא יכול לטעון שהבטחותיו אינן

יתכן גם ואז   ולשפר את מעמדו. העם ובהמשך ימשיך ויקיים את שאר ההבטחות וימשיך להיטיב עם

שיבחר שוב ושוב, כמו למשל במקרים של פרון וקירשנר בארגנטינה
50
אלא   .או של צ'אבס בוונצואלה 

 שבטווח הארוך תידרדר המדינה עוד ועוד.
ואילו דמגוגיה היא השגת תמיכה על ידי ליבוי יצרים וניצול בורות, ואפילו לכדי פופוליזם אינה 

ודוגמה  . ומר דברים נעימים לאוזן שאין להם משקל או מהותהוא ל מגיעה.  וסוג אחד של דמגוגיה

יאיר לפיד לכיתוב בקטלוג של חברת הריהוט  מרשימה לכך ניתנה באחרונה כאשר השוו את דבריו של

הבינלאומית איקאה, והסתבר שקשה מאוד להבחין במקור של כל ציטוט
51

.  ורבים ראו בכך שיקוף 

גם לקדם אג'נדה לשטחיותו של לפיד, שדבריו הם קלישאות כלליות עד כדי כך שניתן להשתמש בהן 

, שכן חזקה על חברה לממכר רהיטים.  אך לחילופין ניתן לראות בדמיון הדברים גם מחמאה פוליטית וגם

כאיקאה שהשקיעה מאמצים רבים לברור את הדברים שידברו יותר מכל לאוזני הקהל לפני שהדפיסה 

 אותם במאות מיליוני עותקים, והנה מנהיג מפלגה מקומית מצליח לזקק את אותם הדברים ממש.

למלא היו נטולות ומעבר לכך הדמגוגיה מתאפיינת בהבטחות בעלמא שניתן היה לסווג אותן כשקרים א

וכך ניתן לתאר הבטחות כגון "אני אחליף את המדיניות של הנשיא הנוכחי במשהו הרבה  תוכן מכל וכל. 

יותר טוב", או "בהנהגתי המדינה תגיע להישגים כבירים", וגם "כשאני אהיה בשלטון אצור מאות אלפי 

יה הנשיא היצוא יגדל ונכה את מקומות עבודה חדשים עם משכורות גבוהות" או לחילופין "כשאני אה

וכל אלה הן שאיפות שכולם שותפים להן, אלא שרק לאלוהים ניתנה היכולת   מתחרינו שוק על ירך".

 לממש הבטחות כאלה בהבל פה.

בשלהוב אינם מסתפקים בהבטחות וורודות, אלא הם משלבים אותן באמת ואילו הדמגוגים הגדולים 

ובו בזמן גם  ,הטלת רפש ל ידיוע האשמות שווא ל ידיליבוי שנאה וע ל ידיהטלת פחד וע ל ידיעההמונים 

חנופה ואמירת הלל ומתן כבוד והרגשת שייכות לתומכיהם.  ועל אלה נדון בהרחבה בפרקים  ל ידיע

 הבאים.

קצינים ומגיעים מתגברים ומ םהשבהם מקרים יש לפופוליזם ולדמגוגיה כפי שתוארו עד כה, ומעבר 

במנהיגים שמזלזלים מתאפיינות  –ודמגוגיה ופשיזם פופוליזם  –התופעות האלה שלושת ו פשיזם.  לכדי

                                                      
48
 .90-.  הפקעת הקרקעות בוצעה בראשית שנות ה1980-רוברט מוגאבה, שליט זימבבואה מאז קיבלה עצמאות ב 
49
.  הבעיות 2013-עד מותו ב 1999הוגו צ'אבס נבחר ארבע פעמים ברציפות לנשיאות וונצואלה, וכיהן כנשיא משנת  

 ק אחרי מותו, תחת שלטונו של הנשיא מדורו.הכלכליות הקשות ביותר פגעו במדינה ר
50
, בין היתר בזכות הפופולאריות של אשתו אוויטה פרון.  1952-ושוב ב 1946-הגנרל חואן פרון נבחר לנשיאות ארגנטינה ב 

מונתה אשתו השלישית לנשיאות.   1974-שנות גלות. לאחר מותו ב 16אחרי  1973-הודח, אבל נבחר שוב ב 1955-ב

הוחלף  2007-, מטעם המפלגה החוסטיסיאליסטית שיסד פרון.  ב2003-2007שנר היה נשיא ארגנטינה בשנים נסטור קיר

 .2011-לאחר שנבחרה שוב ב 2015על ידי אשתו קריסטינה קירשנר, שכיהנה עד 
51
 .22.9.2016-והודגם במרשתת בכפי שדווח  
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ומשתמשים בהסתה נגד קרטיה, ומתמחים בהנעה של ההמון תוך עקיפה והקטנה של האליטות, בדמו

רכיבים הקודמים גם שהוא מוסיף לתר, כיוון הוא המסוכן ביווהפשיזם   האחר כדי לקדם את עצמם.

כשמגיעים לשלב הזה הדמוקרטיה כבר נמצאת תחת מתקפה חזיתית והיא עלולה ושימוש באלימות, 

 להיות מבוטלת כליל.

אין ו הסימנים המקדימים להידרדרות בכיוון של פופוליזם ופשיזם הוא אובדן הממלכתיות. ואחד 

אלא   הם במיוחד.יסטים דווקא מצטיינים בש, שהפאובדן הסממנים החיצוניים של הדר וטקסיםלהכוונה 

שיש כבוד ולמה שהם מייצגים, ובעיקר לכך  ,המנגנונימדינה ולהכבוד ל אובדןשאובדן הממלכתיות הוא 

, והם מה שמאפשר לכולם לחיות ביחד חיבור בין האזרחיםנמצאים בבסיס הוהגינות בסיסית ש יבסיס

מקום להניח שהפשיסטים ויש   .ולשתף פעולה בקיום המדינה גם אם דעותיהם חלוקות על עניינים שונים

דווקא בגלל שהם מודעים לכך משקיעים כל כך הרבה בטקסים הדורים ובמדים ובדגלים ובעצרות המונים 

הסוות את הפגיעה הזו פוגעת בממלכתיות, והם מרגישים צורך למבוססת על פילוג וייתם ושעצם הו

 .ולהסתיר אותה
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 טי  

 זהותבחירות היא יצירת  המטרה האמיתית של מסע

 

רבים חושבים כי מהות הדמוקרטיה היא שהאזרחים בוחרים במי שהם חושבים שיהיה הנשיא הטוב 

וההזדהות הזו יכולה .  ומעריצים אותו תוביותר.  אבל האמת היא שהם בוחרים במי שהם מזדהים א  

.  ובני האדם מאמינים להיות שטחית ומבוססת על סיסמאות וקלישאות, ואפילו מבוססת על שקרים

ולכן מתפתים לשקרים לא כי הם נשמעים כמו האמת, אלא כי הם משקפים את מה שהיו רוצים לשמוע.  

 המועמדים לומר את מה שיספק את הבוחרים במקום את מה שהם חושבים ויודעים.

י בלי קשר למ מטרתו של מסע הבחירות היא ליצור תנועה של תמיכה במועמדאני אומר אם כן ש

ואפשרות אחת לכך היא הזדהות עם המועמד כמייצג של הצלחה, כי הרי  . שבאמת יהיה נשיא טוב

 אלא שהעיקר אינו מועמדים הם תדיר אנשי האליטות, והתקווה שהצלחה כזו תשרה על המדינה כולה. 

אלא ההזדהות עם הרעיון של בחירת המועמד.  וכך בבחירות  עצמו, ההזדהות עם המועמדבהכרח 

השחורים הזדהו עם ברק אובמה המועמד בשל היותו שחור, אבל רבים  2008שיאות באמריקה בשנת לנ

אחרים הזדהו עם הרעיון של בחירת נשיא שחור, ועם האג'נדה הליברלית שהרעיון הזה ייצג, ועם 

ברני סנדרס ניכס אליו את  2016התחושה שהליברליות יכולה להכות את השמרנות.  ואילו בשנת 

, ובכך גרם להם להפנות עורף למועמדת הילרי קלינטון ולחוסר הזדהות הזו ים באג'נדה הליברליתהתומכ

עם מסע הבחירות שלה,  וסופה שאכן הפסידה בבחירות.  ואילו דונלד טראמּפ הצליח באותה השנה ליצור 

הנאבק על עם מסע הבחירות שלו בזכות הצגה מופרכת שלו כנציג מעמד הביניים הנשכח  הזדהות עמוקה

 מקומו כנגד האליטות.

רק מקרה אחד ומיוחד של  , וגם גורם זה הואשותפות של אידיאולוגיהגורם אחר להזדהות הוא 

 אידיאולוגיה משקפתבכך שה וחודיהזדהות של הבוחרים עם המועמד שהם מתכוונים לבחור בו, וי

משקפת ניצחון של הרציו על  הזדהות רעיונית ומשום כך נחשבת ללגיטימית וראויה, שכן הזדהות כזו

שיקולים אחרים.  אלא שהזדהות על בסיס מאפיינים אחרים היא נפוצה יותר ולעיתים קרובות גם חזקה 

יותר.  והמאפיינים שעימם ניתן להזדהות יהיו לרוב מאפיינים של מוצא או של יחוס או של צבע או של 

 מעמד.

רבה במידה מדינתם במידה חלקית או אפילו יש דוגמאות למכביר של מועמדים שנבחרו לנשיאות 

ם צבע עור.  ודוגמא אחת עבזכות הזדהות של בוחרים איתם שאין בה יותר מאשר הזדהות עם מוצא או 

היא ההזדהות של השחורים באמריקה עם אובמה, שמוכר ברחבי העולם כנשיא השחור הראשון, אף 

גמה נוספת היא של אלחנדרו טולדו מפרו ודולמחצה שכן אמו הייתה לבנה.   רק שבעצם היה שחור

שנבחר להיות הנשיא הראשון בכל דרום אמריקה שמוצאו מהאינדיאנים הילידים ולא מהאירופאים 

הכובשים
52

במידה רבה על השחיתות שבה נתפס הנשיא הקודם שהיה  מנם.  ובחירה זו הייתה מבוססת א

 דהו אתו בשל מוצאו.ממוצא יפני, אבל ללא ספק קיבלה חיזוק מכך שהילידים הז

ממסד התנגד ל, בזכות כך שבגיןל בני עדות המזרח עם מנחם שואילו בארץ מפורסמת ההזדהות 

של מפא"י האשכנזי השולט
53
שקיבלו אותו  שהיה שנוא עליהם.  ועד כדי כך הייתה ההזדהות הזו גדולה 

נתניהו ה יותר גם .  ובדומה לכך אבל במידה מועטלמרות שהיה בעצם אשכנזי בעצמו משלהם כאחד

שהזדהו עם דבריהם אודות העמידה כנגד הערבים והתמיכה  על המעמדות הנמוכים ותקבלהואולמרט 

  במסורת אפילו שלא קיימו את המסורת בעצמם אלא שהיו ידועים כנהנתנים שותי וויסקי ומעשני סיגרים.

ונים של עשיר ובעל שררה יש מי שנוהג בגינוכאן ניתן לראות גם איך שההזדהות משולבת בהערצה, כי 

 לו עדיפות על מי שמתנהג כאחד האדם כי הוא נראה מתאים לתפקיד.

                                                      
52
 .2001-2006טולדו היה נשיא פרו בשנים  
53
ה, ושממשיכים לשנוא אותה ולהאשים אותה למרות מפלגת פועלי ארץ ישראל, שממנה צמחה מאוחר יותר מפלגת העבוד 

 שנה. 40-יותר מ שאיבדה את השלטון כבר לפני
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אינה העיקר במסע  –עם כל החשיבות שיש לה  –אבל יצירת הזדהות של הבוחרים עם המועמד 

הבחירות.  כי יותר משמסע בחירות נועד ליצור ולטפח הזדהות, הוא נועד ליצור ולטפח זהות.  והזהות 

זאת היא מצד אחד זהותו של המועמד עצמו, שמסע הבחירות הוא התווך המחשל אותה לכדי התדמית ה

המועמד שבזכות מסע הבחירות הם מתלכדים  והנוהרים אחרי של התומכים םהרצויה, ומצד שני היא זהות

 לכדי גוף אחד.

אודות המועמד עצמו  הארכנו בדבריםוכיוון שנקודה זו היא מהותית ראוי להעמיק בה עוד.  שעד כה 

וכפי ומה התכונות הנחוצות לו וכיצד הוא צריך להציג את עצמו ומה עליו לעשות ומה עליו לא לעשות.  

שאמרנו מטרת הדברים היא בניית תדמית.  ועכשיו אנחנו מרחיבים ואומרים שמטרת התדמית שתשרת 

כל הדברים האלה אין בהם תוחלת אבל   את המועמד בבחירות ותשמש לו זהות חליפית לזהותו המקורית.

 אלא כדי להשפיע על הבוחרים.

ולכן צריך לדון גם בבוחרים ואיך מסע הבחירות יכול להשפיע עליהם.  וההשפעה הזו היא לא רק 

השפעה על התנהגות שתביא אותם לבחור במועמד, אלא יכולה להיות גם השפעה עמוקה יותר על המהות 

ואם נצליח להגיע להשפעה שכזו, ונצליח לעצב את הזהות העצמית של ועל איך שהם רואים את עצמם.  

בחירה בבחירות רק הבוחרים כך שתתלכד עם הזהות המוקרנת על ידי המועמד, כי אז הצלחנו לבסס לא 

ודוגמה טובה לכך היא מפלגת ש"ס, שמיצבה את   הנוכחיות אלא גם בבחירות הבאות ואלו שאחריהן.

של בני עדות המזרח החרדים וגם המסורתיים, וזאת תוך שימוש בדמותו של  עצמה בתור מובילת הזהות

 לא כמועמד.וכמנהיג כסמכות והרב עובדיה יוסף 

ולתת לו זהות,  וזה אם כן לב ליבו של מסע הבחירות, שהוא נועד לגבש את המחנה התומך במועמד

ולהזדהות לעצמם את הזהות הזו זהות של המועמד, ולהביא את הבוחרים לאמץ הולמזג את הזהות הזו עם 

וההזדהות הזו, כיוון שהיא כוללת אימוץ של זהות, היא מבוססת על רגשות ולכן היא חזקה   תה.א  

 והשפעתה רבה.

 למשלהזדהות שמקורה ענייני, מה הם השורשים שמהם ניתן לבנות הזדהות?  אחת האפשרויות היא 

איתם.  וכך אנו מוצאים שאם נשיא מחולל  נשיאים שהטיבוה אתשל דלת העם הערכה הוהזדהות ה

על חשבון העשירים, הרי שהדלים  בפרטמהפכה של ממש ומבצע רפורמות שמיטיבות עם הדלים, ו

מוקירים לו טובה על כך ובוחרים בו שוב, וכל עוד הוא ממשיך במדיניות כזו יש לו סיכוי להתגבר על 

.  ודוגמה אחת למקרה כזה היא המקרה של התנגדותם של הגדולים המועטים בזכות הקטנים הרבים

בתאילנד, שביצע רפורמה שתרמה רבות לחלקים החקלאיים והעניים במדינה,  צ'ינאוואטרה קסיןאת

וכתוצאה הם המשיכו לתמוך בו אפילו אחרי שנחשד בשחיתות והופל מהשלטון, ודוגמא אחרת היא של 

טית לטובת החלשים, תוך ניצול הכנסות המדינה צ'אבס בוונצואלה, שביצע גם הוא מהפכה סוציאליסהוגו 

 ., ונבחר שוב ושוב למרות שבסופו של דבר דרדר את מצבה הכלכלי של מדינתומנפט

ובעיקר כדאי למועמד השואף לנשיאות לכוון   הזדהות הנובעת ממאבק באחרים.אפשרות אחרת היא 

ואם בכלי התקשורת ואם בכלכלה את מעשיו כנגד האליטות וכל מה שהן מייצגות אם בתרבות הגבוהה 

, כי האליטות מעצם הגדרתן הן מועטות, בעוד העם הוא רבובמסחר ובעיקר במפלגות היריבות
54

  .

מועמד מקבל על עצמו את תפקיד הנציג הוהתקפות כאלה מושכות את העם להזדהות עם המועמד, שכן 

 יכון עצמי.והשליח של העם המדוכא שיוצא למלחמה באליטות באופן אישי ותוך ס

, במידה שהם מייצגים את העם, יכולים ליצור הזדהות.  סתם באופן פרדוקסאלי גם וולגאריות וגסותו

והצורה לממש חזון זה היא ליצר פרובוקציות   מתכון להצלחה. ןעם קיצוניות הרי ה ןואם משלבים אות

שיאות אמריקה בשנות ג'ורג וואלאס מושל אלבמה שרץ לנחדשות לבקרים, כפי שעשה למשל רעשניות 

מטעם המפלגה  לאחרונהכשרץ לנשיאות  דונלד טראמּפהשישים, ועוד יותר מכך כפי שעשה 

הרפובליקאית.  והדברים שאמר היו כל כך מופרכים ומזעזעים שהשאירו את מתנגדיו פעורי פה וחסרי 

כל פרובוקציה חדשה תגובה, וגם הגדילו את הצלחתו כיוון שכל כלי התקשורת מיהרו לדווח בהרחבה על 

שיצר, ובעצם הייתה כאן סימביוזה מופלאה של מועמד צמא תמיכה שיצר חדשות עבור גופי התקשורת, 

 ושל עיתונים צמאי רייטינג שיצרו סיקור ופרסום עבור המועמד, ובכך חיזקו זה את זה וחוזר חלילה.

                                                      
54
 ט. הנסיךראה גם  
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של אידיאולוגיה והסכמה אם כן שהבחירה תלויה בהזדהות, אבל הזדהות יש שהיא תוצר  אני אמר

רעיונית ויש שהיא תוצר של מוצא ומעמד ויש שהיא תוצר של אופנה ופרובוקציות משעשעות.  וסוגי 

 ההזדהות השונים מחייבים טיפול שונה על ידי המועמד אם ברצונו לנצל אותם.

כי  אומובן כי הזדהות המבוססת על מוצא ומעמד היא החזקה והעמידה ביותר, והיא קיימת ממיל

, וכל מה שצריך המועמד לעשות הוא לא לפגוע בה יתר על מראש היא מבוססת של זהות משותפת

המידה.  ובדומה לה גם הזדהות המבוססת על אידיאולוגיה היא חזקה, אבל פחות מהזדהות המבוססת על 

לזהות  הבסיסמוצא, כי דעות ניתן לשנות אפילו אם אין הבריות נוטים לעשות כך, ואילו מוצא הוא 

ואין כל אפשרות לשנותו לעולם.  אבל בעוד שלגבי מוצא הבריות מוכנות לרוב להזדהות גם עם  העצמית

 השנאהמאותה עיר ממש, הרי שבהקשר של אידיאולוגיות  אמי שמוצאו קרוב לשלהם אפילו לא ב

 ימה קטנה.הגדולה ביותר שמורה לאלה שהאידיאולוגיה שלהם קרובה לשלך אבל בכל זאת שונה ממנה בנ

ואילו הזדהות שמבוססת על פרובוקציות ואופנה היא החלקלקה ביותר, וכדי לתחזק אותה צריך 

להמשיך בפרובוקציות עוד ועוד, אבל תמיד קיימת הסכנה שמישהו אחר יצליח לגרום לפרובוקציה גדולה 

מית הישירות עוד יותר ויטול את הבכורה.  ומעבר לכך צריך להיזהר משנה זהירות שלא לפגוע בתד

של כישלון ופתטיות, כי בכך  צלוהיושרה המתלווה לפרובוקציות, ובמיוחד יש להיזהר כמו מאש מכל 

 .לחלוטיןהזו אפשר להרוס את ההזדהות 

וכאן גם המקום להזכיר התפתחות חדשה של מנגנון הבחירות הדמוקרטיות, והוא ההתייחסות הגוברת 

יאולוגיתאיד אלבחירות כאל תחרות ספורטיבית ול
55

.  שההזדהות של אדם עם הקבוצה שאותה הוא אוהד 

ל ש גם על הערצה היא כמעט תמיד הזדהות המבוססת על מוצא ומקום מגורים, ולעיתים היא מבוססת

וירטואוזיות בביצוע, אבל אף פעם אינה מבוססת על שיקולים אידיאולוגיים.  ולכן נראה שברמה 

ירות לבין ספורט.  אלא שעם סילוק השיקולים העניינים והחלפתם להיות קשר בין בחהעקרונית לא יכול 

בתדמית נפתחה הדלת להזדהות עם מועמד שהיא מנותקת ממחשבה על ההשלכות של הבחירה בו לטווח 

וגם כך ניתן להבין את   הארוך, וכל כולה מתמקדת בתחרות הרגעית ובהתרגשות הנובעת מהבסת היריב.

ם פרובוקציות והפצת שנאה והתנגדות לממסד, מבלי להציע שום תכנית הצלחתם של מועמדים שכל כול

 ברת ביצוע למה יעשו הם עצמם אם יבחרו שיהיה טוב יותר.

                                                      
55
וראוי להזכיר בהקשר זה כי שם מפלגתו של סילביו ברלוסקוני היה "פורצה איטליה", שהיא קריאת העידוד של אוהדי  

 מה איטליה!"(.נבחרת הכדורגל הלאומית בטורנירים בינלאומיים )ובתרגום: "קדי
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 כ  

 חשיבותו של הכבוד

 

נעות יותר על ידי אמרנו כבר מספר פעמים וגם נחזור על כך בהמשך שהבחירות שבני האדם בוחרים מּו

גמה דיברנו לעיל על הצורך שהבוחרים ירגישו רגש של הזדהות עם הרגש מאשר על ידי הלוגוס.  ולדו

יעריצו אותו.  ובהמשך נדבר על השימוש שו הם בוחרים ואולי גם אותהמועמד שמסע הבחירות של 

שמועמד יכול לעשות ברגשות של פחד ושל שנאה.  אבל הרגש החשוב מכולם הוא ללא ספק רגש 

 הכבוד.

ת בחירות הוא כפול.  שמצד אחד על הבוחרים לכבד את המועמד.  והתפקיד של רגש הכבוד במערכו

וקל להבין שמועמד שמזלזלים בו לא יבחר לשום תפקיד משמעותי.  וכאן גם טמון ההבדל בין הזדהות 

בין הערצה, וכשאנו אומרים שהבוחרים מזדהים עם המועמד לנשיאות אין הכוונה לכך שהם רואים אותו ל

ם. עצמם, אלא להכזהה להם  תו  יפך, עליהם לראות את המועמד לנשיאות כמורם מע  וההזדהות שלהם א 

היא הזדהות עם מי שמגלם רעיון, והוא טוב יותר מהאחרים, ומטבע הדברים הם מקבלים שהוא גם טוב 

וגדולתו של מועמד שיש לו מן המידה הטובה נמדדת ביכולתו לשלב את מעמדו  יותר מהם עצמם. 

והמצליחים ביותר בכך הם   .שמעמדם נחות זדהות שהוא מעורר אצל הבוחריםהמועדף עם תחושת הה

 הפופוליסטים של דרום אמריקה, כגון פרון בארגנטינה וצ'אבס בוונצואלה.

, והוא שהבוחרים חייבים להרגיש שהמועמד והחשוב יותר של רגש הכבוד צד השניוכאן אנו מגיעים ל

ילים על כך שהכבוד העצמי של כל אדם ואדם הוא מאושיות ולכאורה אין צורך להכביר מ  מכבד אותם.

וכשפוגעים בכבודו אין הוא מוחל על כך.  הווייתו, ובלי כבוד אין הוא מרגיש תוחלת בקיום ובחיים.  

וברוב תרבויות העולם השמירה על הכבוד של המשפחה או של השבט או של הקבוצה לה אדם משתייך 

, וניתן להבין הרבה אודות החברה האנושית ואיך שהיא מתפתחת היא אחד היסודות של קיום החברה

 זוכרים להביא בחשבון את ההשפעה של הצורך בכבוד. רק והמאבקים בין בני האדם אם

שההזדהות פועלת ולכן היבט נוסף של ההזדהות של הבוחרים עם המועמד הוא התחושה של הבוחרים 

המועמד מזדהה איתם ועם  ךומכבדים אותו כבשני הכיוונים, ושכמו שהם מזדהים עם המועמד 

ואם הם מרגישים שהמועמד מכבד אותם, מיד הם   מצוקותיהם והוא מכבד אותם למרות מעמדם הנחות.

ובשל הרגשת הכבוד כלפיו וההרגשה שהוא מכבד אותם בחזרה הם מאמינים לו   מכבדים אותו עוד יותר.

 וכנים להתעלם מחוסר ניסיונו או מכישלונותיו בעבר.כשהוא מתחייב לייצג אותם במסדרונות השלטון ומ

ובכל זאת מסתבר כי במקרים רבים אין המועמדים במערכות בחירות זוכרים את חשיבותו של הכבוד, 

וביכולתם להיבחר.  ודוגמא בולטת לכך היא  והם פוגעים בו שלא לצורך, וסופם שהם פוגעים בעצמם

או  באמריקה, בה קראה לתומכיו של טראמּפ "נ קלים"התבטאות של הילארי קלינטון בבחירות ה

"בזויים"
56

.  וכמו שניתן היה לצפות התבטאות זו יותר משמשכה אליה בוחרים חדשים דחתה ממנה את 

כל מי שהרגיש פגוע מדבריה, ורבים ציינו את עצמם במדיה החברתית בתור "נ קלים גאים", ומכך ניתן 

רמה דבר למעמדה היא אלא שבמו ידיה תרמה לגיבושו וחיזוקו לראות שלא רק שהגברת קלינטון לא ת

של המחנה היריב.  ודוגמאות דומות ניתן למצוא בהתבטאויות של תומכי שמאל בישראל שהעליבו את 

או הכינוי "אספסוף"  1981ינוי "צ'חצ'חים" של דודו טופז בשנת כמו הכ מחנה הימין וגרמו בכך לחיזוקו,

ראוי .  וזה האחרון 2015או הכינוי "מנשקי קמעות" של יאיר גרבוז בשנת  1999של תיקי דיין בשנת 

 "מנשקי מזוזות", וכך וטען שהיה באופן מטעה אותו מיד ציטטלציון במיוחד כיוון שמנהיג הימין נתניהו 

 הרחיב את העלבון לכלל שומרי המסורת באשר הם.

ר כתב מקיאוולי לפני חמש מאות שנה כי וכפי שניתן היה לצפות אין בכל הדברים האלה כל חדש, וכב

"אני מאמין שאחד מהדברים הנבונים ביותר שבני האדם עושים הוא ההימנעות מלאיים או מלפגוע 

                                                      
56
 ."deplorable"הביטוי המקורי באנגלית היה  
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במישהו במילים; כי זה וגם זה אינם מחלישים את האויב, אבל האחד עושה אותו זהיר יותר, והאחר גורם 

."חישות גדולה יותר לפגוע בךכנן בנלכך שתהיה בו שנאה רבה יותר כלפיך, ושית
57

 

ך, כדאי לנסות לפגוע בכבודו של היריב סיבה שיש להיזהר בכבודם של התומכים של יריבומאותה 

אין בל א . הזדהות של התומכים בואת הומערער אם תצליח לפגוע בכבודו, מיד אתה פוגע י כ עצמו. 

תמיד לטעות ולחשוב שוויכוח עם דעותיו ומאמריו של היריב יפגעו בכבודו, כי מי שהולכים אחריו הרי 

הצגתו של עלבונות ועל ידי שפגיעה בכבוד מתקבלת בעיקר על ידי לא א לו ולא לך.  יעדיפו להאמין

 .היריב באור נלעג

                                                      
57
 .215עמ'  26ב  דיונים 
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 אכ  

 שנאהניצול 

 

פסע יש בין אידיאולוגיה ובין שנאה, ויש כאך נמצאת השנאה.   והכיבוד ובקוטב ההפוך מההזדהות

שיאמרו שהשנאה היא סוג של אידיאולוגיה או נובעת מהאידיאולוגיה, ומכוונת כנגד מי שאינם דוגלים 

גלים באותה האידיאולוגיה אבל ומי שטוענים כי הם  דכנגד ותר מכך, באותה האידיאולוגיה כמוך, או אף י

טועים ומטעים ובעצם אין הם מבינים לאשורה את לב ליבה של האידיאולוגיה ולכן סוטים מדרך הישר.  

 ומקרה מיוחד של שנאה אידיאולוגית הוא שנאה פטריוטית שהיא שנאת האחר.

ואלה יכולים להיות אחרים בסולם החברתי כלכלי כמו  ותמיד יש לבריות אחרים רבים לשנוא אותם,

הפועלים, או אחרים בנטיותיהם המיניות כמו ההומואים העניים ובעלי הרכוש או לחילופין האליטות ו

והלסביות, או אחרים מבחינת גזע ומוצא כמו השחורים והמהגרים, או אחרים מבחינת הלאום כמו בני 

לציין את  צריךתייך למדינה עוינת.  ובהקשר הפוליטי של בחירות משובפרט אם הוא מיעוט אתני שונה 

שהעמיד על נס את המאבק המעמדי  –אף שהאמין במהפכה ולא בבחירות  –עבודתו של קרל מרקס 

והעלה אותו לכדי קו השבר העיקרי שמניע את הבריות.  אלא שמבט בהיסטוריה מראה שלא כך הוא 

את בעלי הרכוש אלא שואפים להפוך לבעלי רכוש בעצמם, ובעלי  הדבר, והפועלים כרגיל אינם שונאים

דם אינם שונאים את הפועלים אלא לכל היותר בזים להם ומנצלים אותם, ובכל מקרה לא אלה הרכוש מצ  

 ים מעמדיים.ולא אלה מצביעים בבחירות מתוך שיקול

ן שהגורם המפלג החזק פטריוטי, ומכא-ואין ספק כי הגורם המאחד החזק ביותר הוא הגורם הלאומי

דבר על כך שאין כמו מלחמה או מבצע צבאי לאחד את נ עודביותר גם הוא הגורם הלאומי פטריוטי.  ו

הבריות מאחורי המנהיג, גם אם לא הסכימו אתו קודם לכן ולא יסכימו אתו בעתיד, והסיבה לכך היא 

לתמיכה בקבוצת כדורגל או שבמלחמה או מבצע המנהיג מוביל את העם נגד אויביו.  והדבר דומה 

קט אבספורטאי באליפות או בזמר בתחרות בינלאומית, שכולם מייצגים את המדינה והתמיכה בהם היא 

 פטריוטי ולא אקט ספורטיבי או תרבותי.

א שנאת האחר, כמו מפלגת כך של מאיר כהנא בישראל או מפלגת השחר יויש מפלגות שכל מהותן ה

רט וילדרס בהולנד או מפלגת יחרות של חהמפלגת ורג היידר באוסטריה או הזהוב ביוון או מפלגתו של י

מרי לה פן ואחריו על ידי בתו מארין לה פן.  ורבות -החזית הלאומית בצרפת שהונהגה על ידי ז'אן

ואפילו אם אין הן מציגות   מהמפלגות האלה מתמקדות בנושאי הגירה ובפרט במניעת הגירה של זרים.

כי כך הן נתפשות  תומכים בהןכעמדה גזענית כנגד האחר, רבים מהמצביעים עבורן  את עמדתן בפירוש

 בציבור.

 ואפשרות אחרת היא הפניית השנאה לא כלפי פלחים שונים של האוכלוסייה אלא כלפי המועמד היריב

נות .  וזה סוג קיצוני של מסע הכפשה, שבו אין מעלים טעאו האידיאולוגיה שהוא מייצג או התומכים שלו

פרטניות אודות פעולות לא ראויות של היריב אלא עלבונות גרידא כדי לגרום לו להעלות תחושת קבס 

שמעצם טבען הן מיעוט ובשנים האחרונות מתגבר השימוש בשנאה לאליטות,   ובחילה אצל הבוחרים.

ולהאשים  שמעורר קנאה, וקנאה היא רגש בסיסי שמוביל לשנאה, וכך ניתן להשתמש בהן כשעיר לעזאזל

 אותן בכל הרעות הפוקדות את העם והמדינה.

יטיב לעשות אם במקביל להפצת שנאה  של ניצול וליבוי שנאהוהמועמד או הנשיא הנוקט במהלך 

ובכך יאפשר להם לא להתבייש בשנאה שלהם,  . ראה לנאמניו גם הבנה אבהית של רגשותיהםופחד י  

כי   רים התומכים זה בזה כנגד המתנגדים להם.אלא להיפך, יאפשר להם להשתייך לקבוצה של חב

במקביל לרגש שלילי כמו שנאה יש צורך ברגש חיובי כמו שייכות.  וכך הפניית השנאה כלפי אחרים 

 תורמת גם לליכוד הפנימי, ומגבירה את הנאמנות ואת המחויבות כלפי המועמד ומשנתו.

תם יכולים להשתמש בשנאה במקרים וגם מועמדים אחרים שהשנאה אינה הנדבך העיקרי של פעילו

מסוימים ולהפיק מכך תועלת.  ואם הם עושים זאת באופן מדוד התועלת רבה אף יותר, כי בכך הם 

כך הוא ואולי המצליח ביותר ב  נמנעים מתווית גזענית ומשמרים את מעמדם כמקובלים על הבריות.
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בנימין נתניהו
58
ת היותם אזרחי המדינה ואפילו נגד למרונגד ערביי ישראל  והפעמים הרבות שהסית 

ולווסת  הסתה כזועל לא תמיד אפשר לשלוט אלא ש  שמאלנים למרות שבנו את המדינה ושרתו בצבא.

 .אותה

מכל מה שנאמר כאן ניתן לחשוב שאפשר להתייחס לניצול של שנאה כמו לכל כלי אחר שאפשר ואכן 

אבל אי אפשר לחתום פרק העוסק בשנאה ת.  להשתמש בו כדי להניע את הציבור וכדי לקדם מסע בחירו

שדיברנו  ת מהשיטות האחרותחנאה שונה מכל אשכי אני חייב לומר שהשימוש ב ,בלי הערת אזהרה

כי שנאה היא   .כמו בניית תדמית שקרית או היתלות באידיאולוגיה או בקשת תמיכה מהגדולים עליהן

וטעים שנאה עזה מספיק בלב האנשים אי אפשר , ואם נו של האדםנפש קובע לו מקום בלוזרגש עמוק ה

 לעקור אותה משם יותר.  ושנאה עזה מרעילה את הנפש.

ואם השנאה מופנית לאחרים כמו לזרים ולמהגרים הרי שדבר זה אינו טוב, אבל עדיין יש אפשרות 

עדיין  , כי הזרים הם תמיד רחוקים במידה מסוימת וכי המאבק נגדםלהתקיים עם שנאה כזו לאורך ימים

 .ושיש בו ממד של פטריוטיות יכול להיחשב כמאבק שנועד ללכד ולהגן על העם

שקולה לזריעת זרעי פורענות  תהומיתאבל אם השנאה מופנית כלפי יריבים, הרי שזריעת שנאה 

כי הפצת שנאה בין חלקי העם מפלגת אותו ומקטבת אותו ומטילה בו וחורבן שהשלכותיהם מי ישורן.  

ובפרט הפצת   שפע מהמידה הטובה יכול להתקלקל ולהרס מבפנים על ידי שנאה.בשנהנה  מום, וגם עם

את הרגש הפטריוטי המחזק לרגש הופכת לבוגדים, ו לגיטימיים יריביםמ םתושנאה כנגד יריבים הופכת א

בין פלגי העם שבה כל קבוצה בטוחה כי הקבוצה היריבה תביא כליה על  תהומיתהרסני ומפלג.  ושנאה 

 עם והמדינה עלולה להביא בסופו של דבר גם לכדי מלחמת אחים, שאין מלחמה נוראה ממנה.ה

                                                      
58 

(.2015-וברביעית ב 2013-)נבחר בשלישית ב 2009ושוב מאז  1996-1999ראש הממשלה בשנים 
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 בכ  

 על הפחדה לעומת הבטחה

 

העדפה גורפת של אידיאולוגיה אחת על פני חברתה תוצאות הבחירות נקבעות לעיתים קרובות לא על ידי 

הלוגוס המניעים את הבוחרים וגורמים הרציו ובתור הדרך הראויה לנהל את ענייני המדינה, ולא על ידי 

להם לבחור את המועמד הטוב והראוי ביותר, אלא על ידי רגשות המניעים את הבוחרים לבצע פעולה 

וזאת לדעת, שאחד הרגשות   מבלי לשקול אותה כראוי ומבלי לקחת בחשבון את תוצאות מעשיהם.

אחראי למעשיו.  ומועמד שישכיל לרתום החזקים ביותר הוא רגש הפחד.  וכאשר בן אדם מפחד אין הוא 

 דו, ישפר מאוד את סיכויו לזכות בבחירות.ח הזה לצ  ואת הכ

כי צד אחד של כל מערכת בחירות הוא ההבטחות של המועמדים לנשיאות.  ורגיל הדבר שכל מועמד 

 מנסה להבטיח לבוחרים יותר מאשר חברו כדי לשכנע את הבוחרים שיבחרו בו ולא במתחריו.  וכך

נגררים המועמדים להבטיח דברים שלא יוכלו לקיים כלל ועיקר, והנשיא שנבחר בסופו של דבר מוצא 

 את עצמו מואשם בכך שהפר את הבטחותיו לבוחרים.

אבל אפשרות אחרת היא שהמועמד לא יבטיח לעשות משהו, אלא יזהיר את הבוחרים מפני מה שיקרה 

מפני חוסר נוחות או הרעה מסוימת בתנאי החיים, אלא בזריעת חר.  ולרוב אין המדובר באזהרה ב  אם לא י  

בהלה של ממש מפני אסונות נוראיים המממשים ובאים על המדינה, וסופם של החיים עצמם.  ורק 

המועמד הזה ואיש בלתו יוכל להתמודד עם האסונות האלה ולהציל את המדינה ואת האזרחים מצרה 

 גדולה.

א בנימין נתניהו, שרתם יבמערכות בחירות רבות על שיטה זו ה תיוצחונויודוגמה למי שביסס את נ

למערכות הבחירות שלו את כל אויבי ישראל, וכשלא הזהיר והתריע מפני איום הטרור הזהיר והתריע 

מפני האיום הדמוגרפי, וכשלא הזהיר והתריע מפני האיום הדמוגרפי הזהיר והתריע מפני איום הגרעין 

יומים מבית. והתריע מפני איום הגרעין האירני הזהיר והתריע מפני הבוגדים והא  האירני, וכשלא הזהיר 

ובבחירות האחרונות
59
הגדיל לעשות וסופו שזכה בבחירות כיוון שהזהיר והתריע את בוחריו מהימין כי  

אלא  ,האזרחים הערבים מצביעים בהמוניהם. ואזהרה זו ראויה לציון במיוחד לא רק כיוון שהייתה שקרית

שכן מה משמעות יש לבחירות אם אין האזרחים  –יוון שהפכה פעולה לא רק חוקית אלא אפילו ראויה כ

הולכים לבחור, ובפרט שאם יש בהם השואפים לשינוי השלטון אין דרך ראויה יותר לעשות זאת מאשר 

 לאיום קיומי. –הצבעה בבחירות 

חירות דווקא, אלא להמשיך ולטפח וכדי להגדיל את השפעת ההפחדה, אין להגביל אותה לתקופת ב

אותה לכל אורך תקופת שלטונו של הנשיא אם אכן יבחר.  שכן המשך ההפחדה ועם זאת שינוי לעיתים 

ועם  מזומנות של מקור הפחד העיקרי מאפשרים לנשיא לדמות מצב של התמודדות מתמשכת עם איומים

כהתמודדות כנגד איומים לאחד מאחוריך  , ולבצר את מעמדו כמי שמצליח בהתמודדות הזו.  ואיןמשברים

ומכאן ברור גם שאל לו לנשיא לנקוט בפעולות של ממש כדי להסיר את האיום, כי המשכיות   את העם.

 האיום היא בעצם מטרתו האמיתית של הנשיא ולא ההתגברות עליו.ההתמודדות עם 

שיגה תוצאה הפוכה, אבל יש גם מקרים שבהם ההפחדה מפחידה את הפוחדים עד כדי כך שהיא מ

בארי להפחדה מוגזמת שכזו גורמת להרס מסע הבחירות, כפי שקרה וומערערת את תמיכתם במפחיד.  

כפי שעשו ניסה להפחיד מהרוסים, גולדוואטר   .1964-בשהיה מועמד לנשיאות באמריקה גולדוואטר 

של קנדי במשבר הטילים אחרי ההצלחה ההפחדה שלו הייתה מיד לרוע מזלו רבים לפניו ואחריו, אלא ש

מעל סדר היום.  ובמצב זה הניסיון להחזיר את הפחד  תהדדי שמדהשהסירה את הפחד מפני ה ,1963של 

כשל כיוון שהבוחרים טעמו את טעמו של החופש מהפחד, מה שמראה שנית את הצורך להמשיך ולהפחיד 

 ציפות וללא הרפיה.רב
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 .2015הבחירות של שנת  
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כת.  כי כמו שאמרנו אדם המפחד אינו אחראי וזה המקום לציין גם את הסכנה של הפחדה מתמש

ית העולם שלו משתנה, וכך ילמעשיו, ואם הוא מפחד שנה אחרי שנה ואין לו אופק של תקווה הרי שרא

  קורה שעם שלם יכול לאבד את המידה הטובה שהייתה לו, ולהפוך מעם יצרני ופורה לעם הרסני ומדוכא.

ברנו לעיל, ששתיהן פוגעות בעם ובעתידו.  אבל ההבדל ובזה דומה הפחדה להסתה לשנאה, שעליה די

הוא ששנאה המופנית ליריבים עלולה לגרום להרס מתוך תסיסה ופעולות אלימות, בעוד הפחדה עלולה 

 לגרום להרס מתוך דעיכה ודיכאון.

  



 55 

 

 גכ  

 השימוש בדת כדי להשפיע על בחירה

 

שאם לא תבחר כרצונו יכול הוא למרר את אחד מסוגי ההפחדה הקשים ביותר הוא הפחדה בשם האל, 

לא שמים לב שאולי הם  כךומוזר הדבר שהמאמינים ב חייך ואת חיי ילדיך ונכדיך וניניך עד סוף הימים. 

עצמם כבר נידונים לחיים קשים ואומללים בגלל בחירה של אחד מאבותיהם, או לחילופין שהסכנה 

עשות את הבחירה שלהם בעצמם, והאל הוא רב חסד לדורות הבאים אינה גדולה כל כך כי הם יוכלו ל

את כנראה בכך שכל דור ודור רואה הוא והפתרון לתמיהה   וחנון ורחום ולא יטיל עוון אבות על בנים.

 עצמו כמרכז וכתכלית הבריאה, וכל שאר הדורות אינם אלא מבוא ותוצאה של מעשיו.

שלבת את ההפחדה עם אידיאולוגיה דתית כוחה של הבחירה בשם האל חזקה היא כי היא מ בכל מקרה

ואמונה אמיתית, ובכך מוציאה את הבחירות מההקשר הארצי אל ספירות גבוהות יותר, שמאיינות את 

  השיקולים הרגילים של ניהול ענייני המדינה.

והשימוש בדת ובסמכות האלוהית כדי להנהיג סדרי שלטון ארוך כדברי ימי העולם.  ודוגמה לכך ניתן 

א כבר במצבת החוקים של חמורבי מלך בבללמצו
60

, שבראשה מצוי תבליט המראה את חמורבי מקבל 

. , ובכך מונע מראש את האפשרות שנתיניו יביעו התנגדות לחוקים האלהאת הסמכות מידי אל המשפט

בעצמו "ומי שבוחן היטב את דברי הימים  מקיאווליודוגמה נוספת היא הרפובליקה של רומא, עליה כתב 

הרומאים, רואה עד כמה שימשה הדת בפיקוד על צבאות, בהפחת אומץ בפשוטי העם, בשמירה על  של

בני האדם שיהיו טובים, ובהכלמת הרעים".
61

ובעצם אין כמעט בנמצא ארץ או תרבות בעולם העתיק   

שבה לא היה קשר ישיר בין כוהני הדת לבין השלטון, ובמקרים רבים השליטים עצמם נחשבו לאלים אם 

 כבר בחייהם ואם לאחר מותם.

ואילו בימינו אנו, אפילו שיש רבים שאינם מאמינים באלוהים, יש עדיין רבים עוד יותר שכן 

מאמינים, ואפילו אם אינם מאמינים ממש הם בכל זאת חוששים שמא הם טועים, ועל כן ניתן להשפיע 

והעניין שלנו אינו בשלטון  להשראה אלוהית. לקשר עם האלוהים או אפילו  עליהם באמצעות יומרה

באמצעות הדת, אלא בהטיית תוצאות הבחירות באמצעות הדת.  וזאת נעשה על ידי מועמדים שהדת היא 

או מועמדים שחוו הארה דתית או  במרכז מעשיהם, ובפרט המנהיגים הרוחניים של מפלגות דתיות

 .שטוענים כי חוו הארה כזו

דתיות מצויות במדינת ישראל, ומפלגות אלה מתיימרות  ואולי הדוגמאות הטובות ביותר למפלגות

לייצג את האל חובק העולם שבמאמרו נעשה הכל ועם זאת הן המפלגות הסקטוריאליות ביותר שיש, כיוון 

נהיגים שלה, וחילוקי הדעות ומאבקי הכוחות והשנאה בין נהגים שלה ואת המ  שכל קהילה יש לה את המ  

ליטאיים לעומת חסידים לעומת  ותר זו לזו.  וכך יש מפלגות של חרדיםקהילות גדלה ככל שהן דומות י

ספרדים, ולחילופין מפלגות של סרוגי כיפות, ואם יתאפשר להן יתחרו זו בזו, אבל בעת צורך פוליטי הן 

מוכנות גם להתאחד.  וכמעט תמיד המפלגות האלה פונות באופן בלעדי לחברי הקהילה מתוך טענה 

באמצעות המפלגה תציל אותו מכליה,  הקהילה נמצאת בסכנה, ורק ייצוג פוליטישצורת הפולחן של 

 ה לאל יוכלו גם להביא שגשוג והצלחה למדינה כולה.יומעבר לכך בזכות הדת והפני

אלא שהשימוש בדת לשם בחירה חורג מהרצון לשמר מסורת נתונה ולקדם את המאמינים בה.  שכן 

צורה המוצלחת בעבר לקהילה הבסיסית, ומי שעשתה זאת מל ניתן גם להרחיב את מעגל התומכים א

ביותר היא תנועת ש"ס, שהשכילה למשוך קהל מסורתי ולגרום לו לתמוך בעמדה דתית יותר מהרגליו 

ו קכוחה של התנועה הזו חיל יומיים, אם מתוך ערגה ואם מתוך רגשי אשם.  וכדי לחזק עוד יותר את-היום

התנועה, שלכל העונד אותם הובטחה ברכה  עובדיה יוסף שייסד את לשעברמטעם הרב הראשי  קמעות

                                                      
60
 לפה"ס. 1750מצבת החוקים הזו נוצרה לקראת סוף שלטונו של חמורבי, בסביבות  
61
 .36עמ'  11א  דיונים 
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וקמעות אלה נאסרו מתוך טענה שהם מהווים שוחד בחירות  מרובה בתיווכו של הרב כנציג האל.
62

, אלא 

 שניתן להניח כי איסור זה רק הגביר את כוחם.

שודר ת נדרים שטקס התרתנועת ש"ס  יוסף מייסד, במערכת בחירות אחרת ביצע הרב ולחילופין

בטלוויזיה במסגרת תעמולת הבחירות
63

, ומטרתו של הטקס הייתה להפיס את דעתם של אלה שהבטיחו 

ם כדי שיוכלו לבחור בש"ס בלב שלם ובלי להסתכן לבחור במפלגה אחרת, ולשחרר אותם מהתחייבות

 בחרון אפו של האל על כך שהפרו את הבטחתם.

ניתן למצוא בארצות הברית של אמריקה, ששם המפלגות וסוג אחר של השפעה דתית על הבחירות 

דת או קהילה, ובעצם כולן מבוססות במידה רבה על קהילות נוצריות פרוטסטנטיות, אבל  מייצגותאינן 

.  ודוגמה משעשעת של יומרה כזו ניתן למצוא בתחילת להארה אלוהיתהמועמדים יש והם טוענים 

והמשכה עיירה נידחת באלסקה  ראשותל יתה בבחירות, שראשפייליןשרה של הקריירה הפוליטית 

משרת סגן הנשיא לואחריתה תוך שנים ספורות בלבד במועמדות בבחירה למושלת מדינת אלסקה כולה 

של ארצות הברית כולה
64

ראש העיר  ןשבה לעירייהכאמור בבחירות  התחילה.  והעלייה המטאורית הזו 

והצליחה לסחוף אחריה מספר מספיק  לין דיברה על ישו,הקודם דיבר על פינוי אשפה בעוד הגברת פיי

למשרת מושל בוש הבן ג'ורג' של  ע הבחירותסניתן לציין את מובדומה   מאנשי העיר כדי לזכות בתפקיד.

התבסס במידה רבה על כך שהפסיק לשתות לשוכרה ומצא ש ,אן ריצ'רדסהמושלת המכהנת נגד  ,טקסס

ודוגמאות אלה הן רק שתי נציגות מתוך הרבה מקרים שמשקפות את   .ונהיה אדם טוב מחדש את הנצרות

התדמית המטופחת על ידי הרפובליקאים, לפיה הם מייצגים את האמונה ואת יראת האלוהים, בעוד 

ועוד  שקולה לאובדן דרך.  והתמיכה בהםהחילוניות ואת  ההדוניזםמייצגים את  הדמוקרטים הליברלים

שגם הם  –הבחירות באמריקה הם התנגדות להפלות ושימוש ברובים  נושאים שנזכרים תדיר במסעות

 עניין דתי באמריקה.

 

                                                      
62
, ומאז הם מופיעים מחדש במערכות בחירות שונות למרות 1992קמיעות שימשו לראשונה את תנועת ש"ס בבחירות של  

 .2000שהשימוש בהם נאסר בתיקון לחוק הבחירות בשנת 
63
 .1988רות הטקס נערך בתגובה לפעילות של חב"ד שהחתימו אזרחים על התחייבות לבחור באגודת ישראל בבחי 
64
 2008.  בשנת 2006-2009, וכמושלת אלסקה בשנים 1996-2002הגברת פיילין כיהנה כראשת העיר ווסילה בשנים  

 הייתה המועמדת לסגניתו של ג'ון מקיין בבחירות לנשיאות.
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 דכ  

 ניהול מסע הכפשה

 

מקרה מיוחד של הפחדה אינו הפחדה מפני גורמים חיצוניים אלא הפחדה מפני גורמים פנימיים, ולא סתם 

ותר אינו הפחדה אלא גורמים פנימיים אלא בפרט מפני המועמד המתחרה.  אבל המקרה הנפוץ בי

הכפשה
65

 .שבה מנסים להפוך את היריב לקטן יותר ולא להעצים אותו, 

ויש להבחין כמובן שאין לשלול את האפשרות לשלב את השניים ולנקוט בקו של הפחדה שהוא גם קו 

של הכפשה, ולהיפך.  ודוגמא מפורסמת לכך היא הסיסמה "פרס יחלק את ירושלים" ששרתה את הליכוד 

והכפשה גם יחד ושנאה סיסמה זו הייתה מלאכת מחשבת המשלבת הפחדה ש. 1996תניהו בבחירות ואת נ

הפחדה מפני אבדן הריבונות בחלק מעיר הבירה ומסירתו לערבים השנואים, ובו זמנית האשמה של  –

 ., וכל זאת בארבע מילים בלבדהמועמד היריב בחוסר פטריוטיות

מצוא למכביר ברחבי העולם, ונסתפק לכן במספר דוגמאות דוגמאות לקמפיינים שליליים ניתן לו

את תחילת דרכו של קארל רוב כיועצו של ג'ורג'  המניסביותר המפורסמות  הדוגמאות אחתומאמריקה.  

בבחירות אלה האשים רוב את המושלת המכהנת שבוש הבן, כשהיה מועמד לתפקיד מושל מדינת טקסס.  

כדי  אישה היותהנגד פשיעה הפוגעת בביטחון התושבים, תוך ניצול אן ריצ'רדס בכך שאינה תקיפה דיה 

היו שקריות במובהק בכך שסתרו את שהאשמות אלה זכו להדים בציבור למרות ו . לרקוח לה תדמית רכה

הנתונים הסטטיסטיים שהראו שהפשיעה בעצם ירדה באופן ניכר בתקופה שבה שרתה הגברת ריצ'רדס 

 .למושל ובהמשך גם לנשיאות זכה בבחירות בושסופו של דבר שכמושלת, ו

דוגמה נוספת היא ההתקפה נגד ג'ון קרי, שהיה מועמד לנשיאותו
66

, בנושא השירות הצבאי שלו 

לדברי התוקפים הוא לא היה ראוי למדליות שקיבל, והגזים בתיאור שירותו שם.  ש.  בווייטנאם

השני, ג'ורג' בוש הבן, כלל לא שירת  וההתקפה הזו הייתה אירונית במיוחד לאור העובדה שהמועמד

התקפה זו ראויה לציון גם כי בוצעה על ידי קבוצת וטנאם למרות שהיה מגויס באותה תקופה.  יבווי

אזרחים ולא כחלק ממסע בחירות רשמי
67
. 

מסעות הכפשה באמריקה מבוצעים כרגיל בריש גלי, תוך שימוש בפרסומות טלוויזיה המזהות באופן 

היתרון ואבל כלי עיקרי וחשוב אחר במסעות הכפשה הוא השמועה.   מאשים את האחר. מפורש את מי ש

של שמועה הוא שאין לה בסיס, לא מבחינה עובדתית ולא מבחינת מקור האחראי עליה ועל אמיתותה. 

ולכן השמועה יכולה להפליג על כנפי הדמיון ולשקף מאוויי נפש, מבלי להיות מוגבלת על ידי המציאות 

לחם כנגד יידי דרישות משפטיות להימנעות מלשון הרע.  ומהצד השני אין לך צורה יעילה להאו על 

 שמועה בדיוק מאותן הסיבות.

ותכונה מעניינת ושימושית של בני האדם היא שהם נוטים יותר להאמין בשמועות מאשר בעובדות, 

ספרים, דבר הגורם לשעמום כיוון שהעובדות מוצגות תדיר באופן ארכני ומפורט תוך ציטוט מקורות ומ

ולחוסר ריכוז, בעוד שמועות מסופרות בצורה מסתורית וחשאית המוסיפה לקסם שלהן באזני השומעים, 

, ובעיקר תוך שילוב של רמיזות תוך הימנעות מכוונת מפרטים העלולים להסגיר לכאורה את המקור

 ולהתפשטותה ברבים. ורמיזות כאלה תורמות רבות לוויראליות של השמועה  .שערורייתיות

לים בה הגחכה של היריב, כי מי שנתפס כולומעבר לכך ניתן לשדרג את השמועה על ידי כך ש

וכך יש מקרים שבהם מסע   כמגוחך מיד מאבד תמיכה מצד כל אלה שאינם רוצים להראות כטיפשים.

במקרים כאלה היא הופך להיות מסע הלעגה.  והמטרה  –הוא ענייני  שגם אם הוא שקרי לפחות –הכפשה 
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למרות שרוב אלה שממש שרתו עם קרי תמכו , swift boat veterans for truthבאופן אירוני הקבוצה קראה לעצמה  

 בעמדתו ואמרו שהאשמותיהם שקריות.



58 

 

ועל כן אין לבחור בו, אלא לעורר לעג על היריב כדי  בשל חוסר כישורים לא לטעון שהיריב לא ראוי

והלעגה כזו נוטה להיות   שבכלל לא יתייחסו אליו ברצינות ולא יקחו אותו בחשבון כמועמד אפשרי.

היה מושא לבדיחות שנועדו  קשורה גם לפערים עדתיים, כמו במקרה של דוד לוי מהליכוד שבמשך שנים

יות שהיו קיימות הרבה כלללהציג אותו כטיפש ומגוחך.  ובדיחות אלא היו כמובן מיחזור של בדיחות 

 לפניו, והוסבו על שמו רק לצורך פגיעה בו.

וזו אכן תכונה חוזרת של מסעות הכפשה, שכמו שמסע בחירות עוסק בתדמית ולא במהות, כך גם 

ת בתדמית ולא במהות.  והכפשה שקרית היא לא פחות יעילה מהטחת אמת לא ועוסק וההלעגה ההכפשה

נעימה, ויש שיאמרו שהיא יעילה הרבה יותר, כי אין עליה הגבלות, לא מבחינת מה שנאמר ולא מבחינת 

מה שאנשים מוכנים להאמין.  ואם כך הדבר לגבי טענות אודות עברו של אדם, על אחת כמה וכמה נכון 

 נות על אופיו או על מעשיו הצפויים אם חלילה יבחר.הדבר לגבי טע

אירעה בפרשת הקלטת של תנועת ש"ס  התמודדות עם הכפשהזאת, דוגמה ייחודית של כל ולמרות 

בבחירות האחרונות
68

במהלך מאבקי הכוחות שלפני הבחירות פרסמו גורמים לא ידועים )אך מקובל ש.  

ת שבה נשמע הרב עובדיה יוסף המנוח מדבר בגנותו של לחשוב שהיו קשורים למחנהו של אלי ישי( קלט

מנהיג ש"ס )ויריבו של ישי( אריה דרעי.  בתגובה ארגנו דרעי ומשפחת יוסף עליה לקברו של הרב, שבו 

התפללו ובקשו את סליחתו על כך ששמו נגרר למערכת הבחירות בצורה לא מכובדת שכזו.  בכך גייסו 

והטלת ספק  ה, אלא כנגד כל המהלך של פרסום קלטות שכאלהאת הרב המת לא רק נגד הקלטת עצמ

 , ואכן הפרשה לא חזרה על עצמה.בדרעי
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 הכ  

 הסחת הדעת ככלי במסע הבחירות

 

עיקר הדברים בהקשר של מערכות בחירות נסובו על המניפולציה של המציאות על ידי יצירת התדמית או 

ין דימוי.  אבל יש עוד הבחנה אחת מהותית לא הכפשה של התדמית, כלומר על ההבחנה בין אמת לב

פחות, והיא ההבחנה בין מה שחשוב למה שאינו חשוב, כלומר ההבחנה בין עיקר לבין טפל.  ובמקרים 

רבים נראה כי מידת תשומת הלב הניתנת לנושאים שונים נמצאת ביחס הפוך לחשיבותם, קרי רוב 

ק מעט תשומת לב אם בכלל ניתנת לנושאים תשומת הלב ניתנת לנושאים שוליים שבשוליים, ור

 המהותיים שעליהם יקום או יפול דבר.

ומקור הבעיה בתכונה הידועה של סיפורי חדשות, שהביזאריים שבהם מעוררים עניין רב, ואילו 

ניתוחים מלומדים של המצב והשלכותיו מעוררים פיהוק רחב.  ותמיד תהיה עדיפות לסיפור אישי נוגע 

הוא מייצג שום תהליך כללי, ותמיד תעדיף התקשורת להבליט ולספר סיפורים כאלה כדי  ללב גם אם אין

ללכוד את לב הבריות ולזכות ברייטינג גבוה, ותמיד יעדיפו הבריות להקשיב לסיפורים כאלה ולתת לרגש 

 לשלוט בהם על חשבון הרציו.

רכת בחירות, אלא הרגשות כבר אמרנו יותר מפעם אחת שלא העובדות הן הקובעות את גורלה של מע

של הבוחרים ואיך שרגשות אלה מנותבים כלפי המועמדים.  אלא שלא רבים מוכנים להודות במצב 

מאמינה כי הבחירה במועמד זה או אחר היא בחירה מושכלת המבוססת על  האוכלוסייהדברים זה, ורוב 

בתקופת בחירות קבוצות חברים ולכן גם ניתן לראות או על אידיאולוגיה מבוססת, שיקולים מעמיקים, 

ויכוחים אלא .  והשקועים בוויכוחים מרים אודות מעלותיו של מועמד אחד ומגרעותיו של אחר או להיפך

 שפורסמו בעיתונים, או על כתבות, או על הפרסומאיםנסמכים מטבע הדברים על התדמיות שרקחו 

 .ביחד ל המקורות האלה, או על צרוף של כסיפורים שפורסמו בבלוגים ובמדיה החברתית

אספקת  ה שלהמוכרים האלה, שבמקרים רבים ניתן ליחס להם כוונ עאלא שבנוסף למקורות המיד

לטשטש את המידע שנמצא מראש באופן שטחי, יש גם מקרים שבהם מידע מופץ מתוך כוונה  מידע ולּו

 ו באוויר, ובעיקר אתהשמועות שהופרח בידי הבוחרים ולהסתיר אותו.  ובמסגרת זו ניתן להכליל את

יםפינהס
69

, שהם אירועים חדשותיים הפורצים לתודעת הציבור בכל תרועה רמה, אבל בעצם אין 

ד זה או יועץ אחר ליצר הסחת דעת שתתפוס את הכותרות ובכך ממאחוריהם דבר פרט לרצון של מוע

 תשכיח סיפור אחר שהוא למורת רוחו.

ולי כלי המלחמה היעיל ביותר שיש למועמד נגד מסע התקשורתי הוא א פיןומכאן ניתן להבין שהס

הכפשה, שכן העובדות הרי אינן יכולות להתמודד עם ההכפשה, ולכן כל שנותר הוא להסיט ממנה את 

ים בכל מקרה שבו רוצים להסיט פינמת הלב ולקוות שתישכח.  וביתר כלליות, ניתן גם להשתמש בסותש

ים פינ.  ויצירת סלך, בין אם יש בהם ממש ובין אם לאו את הדיון הציבורי מנושאים שאינם נוחים

אפשרית ביתר קלות למי שנמצא כבר בשלטון וכל מנגנוני המדינה מצויים בידיו, וכלי התקשורת 

מרגישים חובה להביא את דבריו לציבור, ועושים זאת ללא ביקורת על תוכן הדברים, וכך מאפשרים לו 

הטענות מצד ראש ודוגמה קשה לכך מהתקופה האחרונה היא   .להפריח טענות ורעיונות ביתר קלות

, ועלה באובדן בתיהם של מאות משפחות 2016הממשלה ושריו כי גל השרפות שפגע בארץ בסתיו 

בחיפה ובמקומות אחרים, הוא תוצאה של הצתות לאומניות על ידי ערבים.  אלא שהמשטרה לא תמכה 

חררה את כל החשודים בהצתה שנעצרו בתחילה.  וכך היו בסיפור זה, ותוך ימים או שבועות אחדים ש

נמנעו מלבוא חשבון עם השרים על  זרחיםלסיפור השקרי של ההצתות שתי תוצאות בסופו של דבר: הא

 להיכנס בנעליהן של חברות הביטוח חוסר התפקוד של המדינה במניעת השרפות, ואילו המדינה נאלצה

 ון שהגדירה את השרפות כתוצאה מפעולת איבה.לשלם פיצויים לאלה שבתיהם נשרפו כיו

                                                      
69
האנגלי אינו מכיל את ההוראה הפעילה של לסובב את  spin-המונח העברי לספין, סחריר, אינו משביע רצון, שכן בניגוד ל 

 ת האינטרס של המספר.ציר הסיפור כך שישרת א
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ראוי שיתפוס את תשומת הלב ויבצע את המבוקש ממנו אינה מלאכה  פיןלציין שיצירת ס שעם זאת י

נם קלה, ויש שיאמרו שהיא אמנות יותר מאשר מלאכה, וגם המומחים לדבר אינם מצליחים תמיד ויש שאי

ויש גם סכנה של יצירת הסחת  ם השפעה בלתי צפויה.אפילו יוצרימצליחים ליצר את האפקט המקווה ו

דעת בטעות כתוצאה מפרט שולי שמסיט את הדיון מהמסר שמנסים להעביר. וכך קרה למשל ליאיר לפיד 

כשהשתמש בדימוי של ריקי כהן מחדרה אבל אותה דמות פיקטיבית השתלטה על הסיפור והמסר המקורי 

 נשכח.

ם מתוקף תפקידו, יש גם אלה היכולים לעשות זאת מתוקף יפינאבל בנוסף למי שיכול להפריח ס

ויתרה מזאת, לעיתים הם גם יכולים להשפיע על הדיון הציבורי בצורה מעמדם בחברה ובקהילה.  

קלינטון, בעת  הילארימופרכת מראש, רק בגלל מעמדם והעניין שהתקשורת מוצאת בהם.  וכך מצאנו את 

אפשרות להסיט ה ה את היתרון הנתון לה בזכותב, מציינת לטושהתחילה במסע הבחירות שלה לנשיאות

יחד מגלים יותר עניין גם , שכן העם והתקשורת על ידי שינוי תסרוקתהציבורי כולו פשוט את השיח 

 מעשיה.בבתסרוקת שלה מאשר בדעותיה ו
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 וכ  

 בין בחירה מחדש לבחירה בחדש

 

מועמד בודד, ומה הוא יכול לעשות בכדי להגדיל  עד כה דנו בבחירה במועמד לנשיאות מנקודת מבט של

את סיכויו להיבחר.  אבל בבחירות אמיתיות יש לפחות שני מועמדים, ולעיתים הרבה יותר.  ובפרט רבים 

המקרים בהם אחד המועמדים הוא הנשיא הנוכחי המבקש להיבחר מחדש, והשני הוא המועמד המתחרה 

 המבקש להחליף אותו.

א יש יתרון מובנה שכן כל מנגנון המדינה נתון למרותו.  ואין הכוונה בהכרח לכך בבחירות כאלה לנשי

מוביל את מהלך ההוא הנשיא נשיא שמעצם היותו אלא .  שינצל את המנגנון הזה באופן מושחת לטובתו

את השיח הציבורי, ומעשיו מדווחים במהדורות החדשות בטלוויזיה, ותמונתו  לל זאתהדברים במדינה ובכ

ית, ואנשים משחרים לפתחו.  כל זאת לא יעלה בידי מתחריו אלא במאמצים קשים ובהשקעה רבה.  נרא

ומעבר לכך, רבים כמובן המקרים בהם הנשיא אכן מנצל את מנגנוני המדינה לטובתו מתוך כוונת מכוון 

ם בעת הזו ם על ידי ניווט הכלכלה באופן שיטיב עם הבוחריאלהשפיע על הבוחרים ולזכות בבחירות, בין 

ם על ידי ייזום פעולות מדיניות שיעלו את קרנה של המדינה אעל חשבון מצב המדינה בעתיד, ובין  ולּו

, ובין אם על ידי שחרור ואת הרגשות הפטריוטיים של התושבים באופן שיעורר בהם הזדהות עם מנהיגם

 .שמועות וספינים שיאדירו את מעשיו ויפגעו ביריביו

הנשיא הוא שמעשיו בעבר ידועים ומוכרים, והאנשים יכולים להסיק מהם על  ומאידך החיסרון של

כוונותיו לעתיד ועל יכולתו לממש כוונות אלה.  ועם זאת יכול הנשיא לנצל את ההיכרות הזו ובו בזמן את 

זיכרונם הקצר של הבריות כדי לבטל לחלוטין כל הצהרה מפורשת על כוונותיו, ובכך ליצור לעצמו 

 ומה ורחבה יותר ממה שבכוונתו לעשות באמת.  ועל כך עמדנו כבר בפרק קודם.תדמית עמ

וכמובן שידיעת מעשיו הקודמים של הנשיא ומידת הצלחתו בהם אינה בהכרח חסרון, אלא יכולה 

למועמד חדש כל סיכוי להחליף נשיא לכאורה להיות יתרון גדול אם מעשיו היו מוצלחים.  ובפרט אין 

ה הטובה ושפורטונה מחייכת אליו.  ובפרט המדובר בנשיא שהצליח לפתח את מכהן שהתברך במיד

כלכלת ארצו ולשפר את מצבם החומרי של נתיניו, או בנשיא שהצליח במלחמה.  ובמקרה של מלחמה אין 

המדובר בהכרח בניצחון מלא, אלא מספיק להיות מותקף ולהגיב בצורה תקיפה, שכן אין לך דבר המאחד 

ינה מסוימת מאחורי מנהיגם יותר מאשר סכסוך עם מדינה אחרת, ואפילו אם אין הם את הבריות במד

מסכימים עם המנהיג בשום עניין אחר.  ודוגמאות לכך יש לרוב, כמו מלחמתה של מרגרט ת'אצר באיי 

 פוקלנד או תקיפתו של מנחם בגין את הכור הגרעיני בעירק.

פילו אם הוא ניחן במידה הטובה ופורטונה מחייכת אבל גם נשיא המצליח במעשיו לאורך זמן רב, וא

אליו, סופו ליפול בבחירות.  והסיבה היא שתשומת ליבם של הבריות אינה נתונה להצלחה עצמה, אלא 

לשיפור בהצלחה.  ולכן אם אותו הנשיא ממשיך להצליח באותה המידה, ואפילו זאת הצלחה רבה, סופו 

ל ועיקר אלא מצב רגיל.  ואז יש הזדמנות לבה יותר הצלחה כשהנתינים יתרגלו להצלחה זו ולא יראו 

למועמד מתחרה להבטיח שינוי ולטעון ששינוי זה יביא לחידושים והצלחות נוספים, והבריות יקשיבו 

 לדבריו וילכו אחריו.

ובאופן כללי התמיכה במועמד אחד או אחר מושפעת בין היתר גם ממגוון אירועים בעלי חשיבות 

לל, ולכן נעה לכאן או לשם באופן בלתי ניתן לחיזוי או לשליטה, והשאלה היא אז מה כיוון שולית אם בכ

 התמיכה ברגע הקריטי שהוא רגע קיום הבחירות.
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 זכ  

 הבטחה לשינוי כתחליף למדיניות

 

וכבר עמדנו על העדיפות של עמימות על פני הצהרה מפורשת של כוונות.  אבל במקרה אחד אפשר לשלב 

שתיים, ולצאת לציבור עם הצהרה חדה כתער בדבר כוונות לעתיד, ובו בזמן לשמור על עמימות בין ה

 מלאה כך שכמעט אי אפשר יהיה בעתיד לטעון שלא עמדת בהבטחתך.

ביותר של הנשיא.  שאין לך דבר המקהה את  הו הגדולתוזאת לדעת, שההצלחה המתמשכת היא אויב

יחוד כלל ועיקר.  יה כאילו ההצלחה היא שגרה, ואין בה כל ייההערכה להצלחה כמו ההרגל, וממנו הרא  

חוד, וחזקה על כל אחד אחר שיצליח באותה המידה.  ישאם כך גם מי שהביא את ההצלחה אין לו כל י

וברגע שהפסיקו הבריות להעריך את ההצלחה של נשיאם, ובפרט את הקושי המתמשך בקיום הצלחה זו 

 וע את טענות מתנגדיו שהגיע הזמן לשינוי.לאורך זמן, אז הם פתוחים לשמ

לא כל שכן אם הנשיא אינו מצליח במיוחד, כיוון שלא ניחן במידה הטובה או כי פורטונה מסתירה 

משנה מקום  משלממנו את פניה.  כי אם מצב המדינה בכי רע הרי ברור לכל כי עדיף לשנות את השלטון, 

שינוי לטובה.  אבל טבע האדם הוא להניח ששינוי יהיה משנה מזל.  ונכון הדבר ששינוי אינו בהכרח 

ביא ישינוי יצפו הבריות כי הפוך למצב הקיים, ולא החמרה של המצב הקיים.  ולכן אם המצב בכי רע 

 , ולא למצב רע יותר.יותר למצב טוב

של הנשיא המכהן, כן האפשרות לטעון לשינוי היא  הו הגדולתוכשם שההצלחה המתמשכת היא אויב

תרון הגדול ביותר של המועמד הנגדי.  כי במקרה כזה למועמד היריב נתונה האפשרות להבטיח את הי

תכנית פעולה סדורה ומפורטת.  שכן  מבלי שאיש ידרוש ממנו להציגההבטחה הכללית והעמומה ביותר, 

שיך לכל אחת ואחת מפעולותיו של הנשיא הנוכחי יש חלופות רבות מספור.  והנשיא, בהכריזו כי ימ

במתווה שבו הלך עד כה, מכריז על בחירה בחלופה אחת בלבד תוך ביטול כל האחרות.  אבל המתנגד, 

, מבטל רק חלופה אחת, ומשאיר את הדלת פתוחה לכל החלופות האחרות.  יבהכריזו על הצורך בשינו

תכוון ובפרט הוא מאפשר לכל אחד מהבוחרים להאמין כי החלופה המועדפת עליו היא זו שהמועמד מ

 אליה.

ולכן מקובל כל כך על מועמדים לנשיאות להכביר מילים על הצורך בשינוי.  ובו בזמן קל לציבור 

 .י ראוינוילשלגרום הבוחרים להאמין להם כי יצליחו 

ומעבר לכל זאת יש עוד היבט אחד חשוב ביותר של ההבטחה לשינוי, והוא שהבטחה לשינוי מסמלת 

שינוי היא , ובכך הבטחה ליותר ואכן יהיה טוביותר כך שיכול להיות טוב מונה באתקווה, כלומר רצון ו

ההיפך מהפחדה או הכפשה, שכל מהותן החשש שמה יהיה יותר רע.  ואפילו אם אמונה כזו לוקה 

בנאיביות, הרי שכוחה רב, ותקווה שמטפחים אותה יכולה להניע המונים להשתתף במסע הבחירות 

נאה יכולה לעשות זאת.  וזכורה בהקשר זה סיסמת הבחירות "כן אנו ולתמוך במועמד לא פחות משש

 יכולים" ששרתה נאמנה את ברק אובמה כשרץ לנשיאות אמריקה בפעם הראשונה.

ורק בעיה אחת עלולה להעיב על הצלחתו של מועמד המטיף לשינוי, וגם היא בעיה פחותה, שכן אין 

ובעיה זו היא שהמבטיח שינוי לא שינה באמת שום   היא באה לידי ביטוי אלא במערכת הבחירות הבאה.

דבר לאחר שנבחר.  והסכנה היא שאכזבה לאחר תקווה גדולה גרועה מאכזבה מראש.  ורבות הדוגמאות 

מהתקופה האחרונה לכך שבוחרים מתאכזבים ממי שהבטיח שינוי.  ודוגמה אחת היא יאיר לפיד ומפלגתו, 

חירות הראשונה בה השתתפו, לאחר שהבטיחו להביא שהדהימו את כולם בהצלחתם במערכת הב

פוליטיקה חדשה ונקיה, אבל מיד אחרי הבחירות הצטרפו לקואליציה ששלטה קודם לכן והשתלבו 

 ., ובבחירות הבאות נחתך כוחם בחציבמדיניות הקודמת ללא כל סימן לשינוי
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 חכ  

 על ניצול מחאה

 

מהווה הזדמנות למועמדים  אמקווה להיבחר מחדש, כך היוכמו שאכזבת הבוחרים מהווה סכנה למועמד ה

המקווים להחליף אותו.  וזאת לדעת שחוסר שביעות רצון היא מצבם הטבעי של כמה מן הבריות, ולא 

נגד המועמד המכהן מתוך אמונה עמוקה שכל  הצביעבהכרח מעטים מהם, ולאלה תהיה תמיד נטייה ל

 מועמד אחר יהיה טוב יותר.  ולמועמד שישכיל לנצל נטייה זו יהיה יתרון שעשוי להכריע את הבחירות.

אחת המפורסמות שבהן היא כוכבת וטובות להצבעות מחאה ניתן למצוא באיטליה.  רבות ודוגמאות ו

ית.  וכפי שניתן להבין רדיקלרלמנט מטעם המפלגה ההסרטים הפורנוגרפיים צ'יצ'ולינה, שנבחרה לפ

הם.  באשר משם המפלגה, לא משנת שלטון סדורה עמדה בבסיסה אלא ההתנגדות למוסדות השלטון 

שנים מאוחר יותר הוביל בפה גרילו מפלגה דומה להישג גדול הרבה יותר 25ואילו 
70

, כאשר זכתה 

הקמת  על המפלגות המסורתיות את מלאכתוהקשתה להיות המפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט 

 קואליציה.ה

והסיבה לכך שדוגמאות טובות להצבעות מחאה ניתן למצוא באיטליה היא שבארץ זו היו במהלך 

השנים דברים רבים למחות נגדם.  ובפרט הישגו הגדול של גרילו בא לאחר שנים רבות שבהן דמות 

ברלוסקוני דף הנשים סילביודומיננטית בפוליטיקה האיטלקית היה איל ההון רו
71

, שהשכיל לנצל את 

 ראשות הממשלהכדי להאדיר את שמו ואת תדמיתו, ונבחר ל הטלוויזיה שבבעלותו תבתחנושליטתו 

 מספר פעמים למרות שערוריות כספיות ומוסריות שנקשרו לשמו.

שונאים  אבל בעיה אחת העומדת בפני מועמד מחאה היא שיהיה סיכוי שאכן יבחר.  כי אפילו אם

הבריות את  המועמד המכהן, עוד יותר שונאים הם את האפשרות שקולם יבוזבז ולא יוביל לשום שינוי.  

ומכאן שיריבו העיקרי של מועמד מחאה אינו המועמד המכהן כפי שניתן היה לצפות, אלא כל מועמדי 

מם ואין חשיבות המחאה האחרים הם יריביו המרים ביותר.  שכן מועמדי מחאה אינם חשובים כשלעצ

לדעותיהם ולעמדות שהם מציגים, אלא עיקר חשיבותם ביכולתם להביא להחלפת המועמד המכהן.  מכאן 

שלמועמד המחאה שנתפס כמוביל יש יתרון על כל האחרים, ולפחות חלק מהבוחרים ינהו אחריו מסיבה 

ת הגמלאים בבחירות זו בלבד.  ודוגמה לחשיבות תפיסת היכולת להצליח ניתן למצוא בהצלחת מפלג

לכנסת בישראל, שמספר בוחריה עלה פלאים לאחר שפורסם סקר המנבא כי היא עוברת את אחוז 

, וסופה שגרפה קולות מחאה רבים וזכתה בלא פחות משבעה מושבים בכנסתהחסימה
72
. 

אידיאולוגית מצד שני תמיד יהיו אלא שיעדיפו מועמד מחאה אחד על פני אחר משיקולים של תפיסה 

.  ובוחרים אלה הם המאפשרים למועמד מכהן לנצח לבסוף, שכן הם של אידיאולוגיה או יותר נכון תדמית

מפצלים את קולות המתנגדים לו.  וכבר היו מקרים בהם מועמד מוביל כרת ברית סודית עם מועמד שולי 

ועמד המוביל רק כדי שהשולי יפצל את קולות המתנגדים, והברית התגלתה רק לאחר הבחירות כאשר המ

שניצח העניק תפקיד בכיר למועמד השולי שהתמודד לכאורה מולו
73
. 

שנבחר לנשיאות  ומועמד המחאה הבולט ביותר שהגיע להישג הגדול ביותר הוא דונלד טראמּפ

נגד הנשיא המכהן  וכמובן גםואפילו נגד מפלגתו שלו  מחאה עזה נגד הממשל כולואמריקה מתוך 

את אותו וונגד מוסדות השלטון ונגד כל מי שאינו שם  י הבלע שלו נגד יריביוודבר והמועמדת המתחרה. 

                                                      
70
 מהקולות, אבל הוא עצמו לא עמד כלל לבחירה. 25%-כ 2013-תנועת חמשת הכוכבים שבהנהגתו קיבלה ב 
71
.  הורשע בבתי משפט בעבירות מס, בשידול 2008-2011, וגם 2001-2006, 1994-1995ראש ממשלת איטלה בשנים  

 רה.קטינה לזנות, ובניצול מעמדו כדי להפעיל לחץ על המשט
72
 .2006בבחירות של שנת  
73
, שבהן ניצח המועמד החרדי אורי לופוליאנסקי את 2003דוגמה לכך אירעה בבחירות לראשות עירית ירושלים בשנת  

המועמד החילוני ניר ברקת. אחרי הבחירות מינה לופוליאנסקי את ראש רשימת הליכוד יגאל עמדי לסגנו וממלא מקומו 

 מהקולות, כתודה על כך שלא פרש מהמרוץ והצטרף לברקת.  3%-למרות שזכה ברק קצת יותר מ
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אבל מצד  רבים, וסופו שזכה בבחירות.  פויצמה שתמיכה גדולה מ ו לוהביאיו בראש מעייניהם אכן אוהד

ולכן בסופו של דבר  ,משמיטה את הקרקע מתחת לחוקיות הממשל כולו כולל המועמדהתנהלות שכזו שני 

 .עצמולנשיא  אפילונזק עצום למדינה ולעם ו וםגרעלולה ל

הם מצליחים לנצל את המחאה, ש ברמה כזוולחילופין, יש נשיאים שהמידה הטובה שורה עליהם 

למרות שהם בעצמם בשלטון ולכאורה המחאה צריכה להיות נגדם.  והעיקר הוא שהנשיא ידע לתעל את 

מתנגדיו, על ידי כך שיציג אותם כמקור הבעיות כוחות המחאה לטובתו ולהשתמש בהם כדי לקעקע את 

 שגורמות לקשיים ולתסכולים של ההמון המוחה.
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 טכ  

 השפעה של הרגע האחרון

 

כל הדיון שבפרקים הקודמים מבוסס על ההנחה כי בוחרים מחליטים מראש במי יבחרו ובנוסף מחליטים 

אחרונים החרו.  ואילו דברי הימים ומתכוונים להשתתף בבחירות וללכת להצביע עבור המועמד בו ב

מי יצביעו, ויש אפילו עד מראים שלא בהכרח כך הוא הדבר.  שכן יש מי שמחליטים רק ברגע האחרון ב

 .כאלה שרק ברגע האחרון יחליטו ללכת להצביע בכלל

וברור כי החלטות של הרגע האחרון הן החלטות הנובעות מדחף רגעי, ומכאן שהן נשלטות על ידי 

 עוד יותר מהחלטות אחרות כפי שדנו בהן לעיל.הרגש 

אין באפשרותם של לרוב אם היה מדובר רק במספר קטן של בוחרים, הרי אין בזה עניין גדול, שכן ו

דחף רגעי מ המושפעיםובכל מקרה אם מספר קטן של בוחרים להטות את תוצאת הבחירות לכאן או לכאן, 

, ולכן התוצאה המתקבלת בעותיהם מבטלות זו את זושכזה מצביעים עבור מועמדים שונים הרי שהצ

הייתה זהה בין אם בוחרים אלה נתקפו בדחף והלכו לבחור ובין אם לא נתקפו בדחף שכזה.  אלא שנראה 

ואם מועמד אחד על סמך דחף של הרגע האחרון הולך וגדל,  המשתתפים בבחירותשמספר הבוחרים 

יותר ולפיכך אי אפשר יכול לזכות בזכות כך ביתרון,  מצליח ליצור דחף כזה יותר ממועמד אחר הוא

ומסע בחירות מודרני מתחלק על כן לשני חלקים שאין ביניהם קשר   להתעלם מהשפעתם על התוצאות.

כל עיקר, האחד ארוך ועוסק בבניית תדמית והכפשת היריב וכל אותם נושאים שדנו בהם כבר בהרחבה, 

חירות עצמו.  וכמו שאופי שני השלבים שונה גם המומחים והאחר קצר וכל כולו מצומצם ליום הב

 העוסקים בהם צריכים מומחיות שונה.

אלא שיש להבחין בין שתי אפשרויות לגבי החלטות של הרגע האחרון: או שיעשו או שלא יעשו.  על 

ו הניסיון להשפיע על החלטות כאלה כך שיעשו בכיוון הרצוי לנו נדבר בהמשך, ועיקרה של פעילות ז

מקומו אכן ביום הבחירות עצמו.  ואילו הניסיון למנוע מהחלטות כאלה לצאת את הפועל הוא מאמץ ארוך 

יותר, ומהותו להסיח את דעתם של הבוחרים מעצם קיום הבחירות, או ליתר דיוק למנוע מהליך הבחירות 

ילא אין הם נוטים לתפוס את המקום הראוי לו בהכרתם.  וכך אם אין הם מכירים בחשיבות הבחירות, ממ

 להשקיע זמן בהחלטה בעד מי להצביע, וממילא אין הם נוטים ללכת להצביע כלל.

דו של מועמד מכהן השואף להיבחר שנית, אלא שהישגיו והניסיון להרדים את הבחירות יהיה תמיד מצ  

ממעיט  ולכן הואאינם מרשימים מספיק ויש לו חשש כי האזרחים שישימו לב לכך לא יבחרו בו שוב.  

ריביו ככל שהוא יבהופעות בחירות, וממעיט בהצהרות אודות כוונותיו, ואפילו ממעיט בתגובות על דברי 

יכול מבלי להסתכן בכך שהם יאפילו עליו.  וכך, אם יצליח להרדים את המון העם שאין לו דעה ברורה, 

והשימוש בשיטה זו בו.   יצביעו רק אלה שדווקא יש להם דעה כזו, ובכללם הגרעין הקשה של התומכים

 מבוסס על ההנחה שתמיכת הגרעין הקשה הזה תספיק כדי לנצח בבחירות.

ואילו מתמודדים השואפים להחליף את המועמד המכהן ישאפו תמיד להעיר את הבחירות ולהבליט את 

י עם וכדי להשיג זאת עליהם לשלב מסע בחירות ארוך וקולנ  כישלונותיו וחולשותיו של המועמד המכהן.

ארגון ביום הבחירות.  שמסע הבחירות מכין את הקרקע ומעורר את העם ומדרבן אותו לפעול, ואילו 

ביום הבחירות מנצלים את ההכנה הזו ומנסים לגרום לה לצאת מהכוח אל הפועל, וזאת על ידי מאמצים 

 הצבעה.להגדיל את מספר הבוחרים על ידי תזכורות אישיות ועל ידי מתן סעד בהגעה לעמדות ה

דוגמאות מעניינות להשפעה של הרגע ניתן למצוא בבחירות האחרונות בישראל.  דוגמא אחת שכבר 

ה לייצג פוליטיקה ת, ושייכת למפלגת יש עתיד.  מפלגה זו הייתה חדשה וניס2013ציינו קרתה בשנת 

את זכתה כמעט חדשה, ובשל כך לא היו לה נציגים קודמים בכנסת או ניסיון במערכות בחירות.  ובכל ז

יתר במיקוד המאמץ ביום הסוד ההצלחה היה בין ובשישית מהמושבים והייתה למפלגה השנייה בגודלה.  

הבחירות, כאשר עיקר הפעילות נעשתה ליד קלפיות שבהם נקבע מראש כי יש סיכוי גבוה יחסית 

וה של בוחרים בהסתמך על כך שבקלפיות אלה היו בבחירות הקודמות מספר גב –להשפיע על בוחרים 

 שהצביעו למפלגת קדימה, שהתפרקה כעת ובוחריה חיפשו לה אלטרנטיבה.
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, שבהן הפיץ ראש הממשלה המכהן נתניהו פניות 2015מקרה מפורסם עוד יותר אירע בבחירות ו

לקהל בוחריו במהלך יום הבחירות, בהן הפציר בהם לצאת ולבחור בו כתגובה לכך שמצביעים ערבים 

ועשויים להכריע את הבחירות.  בדיעבד הסתבר כי טענה זו הייתה  באוטובוסים יותהקלפ לא נוהרים

, אבל בזמן אמת הייתה לה השפעה רבה, ומספר המצביעים לליכוד ולנתניהו עלה באופן ניכר על שקרית

 ההערכות המוקדמות.תחזיות הסקרים ו
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 ל  

                      יא כדי לשלוט                 הכישורים הדרושים מנש

 הבדל בין בחירה לבין שלטוןוה

 

המטרה של בחירות היא שלטון, והמטרה של שלטון היא תהילה.  ובמבט ראשון נראה שבחירות ושלטון 

 הם דברים שונים ומחייבים כישורים שונים.  אבל מצד שני יש ביניהם גם מספר קווי דמיון.

שבים כי בעיה מרכזית בדמוקרטיות המודרניות היא שמנגנון הבחירה מוביל לבחירת אלה רבים חו

 הזו נובעת מכך המחשבשאינם ראויים לשלטון, ואילו אלה הראויים לשלטון אינם יכולים להיבחר.  וה

יצירת תדמית שתדבר אל ליבם  לשל בחירתיות ושהכישורים הנחוצים לבחירה הם בעיקרם כישורים ש

וחרים, ואילו הכישורים הנחוצים לשם שלטון הם בעיקרם כישורים של יצירת קואליציות כדי של הב

לב ליבו של העיסוק בפוליטיקה.   אל נכון ווזה –לגרום לנבחרי ציבור המתחרים זה בזה לשתף פעולה 

נשיא וכיוון שאין סיבה לחשוב ששני סוגי הכישורים האלה יתגלו דווקא באותו האדם, ניתן לצפות כי 

הסוחף אחריו את המוני העם ונבחר ברוב קולות לא יהיו לו התכונות הנחוצות כדי לנהל את הפוליטיקה 

של השלטון, ואילו אדם שיש לו את הכישורים הפוליטיים ומסוגל לנהל משא ומתן ולשכנע אפילו את 

ועל עם בכיכרות.  יריביו כשהוא נפגש איתם בחדרי חדרים, אדם כזה לא יוכל להיבחר לנשיא על ידי ה

"אקסיומה היא כי נשיא גדול יהיה פוליטיקאי אומלל"כך נאמר 
74
. 

בגלל חשיבות התדמית השיטה הדמוקרטית הנהוגה פוסלת על הסף את כל מי שאינם נראים כראויים 

בעלי קול  הססנים או שהם לשלטון, למשל אנשים שהם שמנים או שהם נמוכים או שהם קרחים או שהם

הן  הן נפסלות משום שהן יפות מידי, ואםהן יפות  , שאםגם נשים מכל סוג שהוא הרגיל הקרצפצפני, ובמ

הן נפסלות משום שאינן מושכות, ובכל מקרה הן נפסלות משום שהן נתפסות כנשיות ולכן  מכוערות

.  וכיוון שאין כל קשר כחסרות הסמכות שיש לגברים, ואם הן גבריות הרי שהן נפסלות כי אינן נשיות

בשל  יםרבים נפסל מועמדים טובים, מצאנו שוכישורים לבין חכמהומין  מראה חיצוניוהכרחי בין יופי 

 לשמש כנשיאים.להיבחר וונשארנו עם מעטים בלבד שיכולים  שטחיים שיקולי מראה חיצוני

שהנראים כמתאימים למשרת הנשיא לא יהיו מתאימים באמת  ואף סביריתכן כיוון שויתרה מזאת 

ושורש   .בלתי מתאימיםאלא בחרנו בכוונה תחילה ב מתאימיםלא רק שוויתרנו על ה הרייקר, כלל וע

הבעיה הוא כפול.  מחד יתכן כי אלה הנראים ראויים לשלטון אינם באמת ראויים לשלטון, ונשארנו עם 

תר .  ומאידך יתכן כי הראויים ביועיניים נשיא שהוא פחות טוב מהמתחרים בכל המובנים פרט למראה

 הנות מיכולותיהם העדיפות.ילשלטון דווקא הם אלה שנפסלו ובכך הפסדנו את ההזדמנות ל

נוספת שנובעת מהשיטה הדמוקרטית, ובפרט מכך שהבחירות חוזרות על עצמן מדי כמה שנים, וסכנה 

תבוא על חשבון שימור הקשרים ימצא כי התמקדות כזו תמקד בשלטון ובעשיה נשיא שמהיא ש

  .מחדש בבחירות הבאותבחר הילשל הנשיא סיכוי הגע ביאו לבחירה, וכתוצאה יּפ  והקישורים שה

 מחשבה תמידית על כל מעשה מנקודת מבט של איך ישפיע על הבחירות הבאות היא מסרסת,ולחילופין 

התמקדות בשימור הקשרים והיחסים עם כל הגורמים שעשויים להשפיע על בחירה חוזרת מונעת כל ו

 נבחרת מראש. מהדברים שעבורם אפשרות לבצע מה

שכן ניתן לשמור על   מרה שכזאת גם בזו יש גרעין של אמת אבל אין היא האמת כולה.יוכמו כל מ

יה האמיתית, ולחלק את הזמן כך שחלק מהזמן אתה עושה ייה שהיא שונה ונפרדת מהעשיתדמית של עש

מספיק ומה שנראה טוב  . וב לבוחריםדברים לקידום רצונותיך, וחלק מהזמן אתה עושה דברים שנראים ט

משאבים רבים  דורשת שיהיה קליפה ותו לא, ועשייתו היא תדמית של עשייה ולא עשייה ממש, ולכן אינה

                                                      
74 
 .40, עמ' (הדרך לבית הלבן) 1964הנשיא  יצירתתיאודור וייט,  
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ואילו העשייה   .שאותם רוצה הנשיא לקדם באמתבקידום העניינים  תפוגע האינ בפרטו ,או זמן רב

 חשבון.האמיתית נעשית מאחורי הקלעים מבלי לתת עליה דין ו

בחירה היא פיתוי הרבים ואילו  –אבל מצד שני הן הבחירה והן השלטון הם פנים של אומנות הפיתוי 

כדי להביא את הרי ששלטון הוא פיתוי המעטים.  וכיוון שחכמה בלי יכולת פיתוי אין בה כל תועלת, 

לו לא רק חכמה אלא  הנשיא לידי ביטוי בפועל בניהול ענייני המדינה יש צורך בנשיא שיש כישוריו של

ובפרט הדברים אמורים בדמוקרטיות המודרניות, שבהן אין הנשיא יכול   .והשפעה שכנועויכולת  גם יופי

 .תו פעולה ויעשו את דברולהחליט ולבצע הכל בעצמו, אלא הוא תלוי בשרים ובחברי הכנסת שישתפו א  
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 אל  

 גושיםועל מפלגות על 

 

שכל מפלגה מהווה ביטוי לדעותיהם ומאווייהם של חברי המפלגה   ילוג.ות פשקפמפלגות מעצם טבען מ

ותומכיה, ומאפשרת להם להתאחד זה עם זה ובו בזמן להדגיש את ההבדלים בינם לבין חברי המפלגות 

האחרות.  וכך מתפלגים העוסקים במלאכת השלטון פלגים פלגים, במקום שיהיו מאוחדים, אפילו 

 ר.שבאחדות טמון כוח רב יות

גדל ביטחונם בייחודם, ובכך שהם שונים באופן כן  ומכילים פחות אנשיםוכמה שהפלגים קטנים יותר 

מיני ים. וידוע הדבר כי ככל שההבדלים ביניהם עמוקים מהותי מאנשי הפלגים האחרים, וההבדלים 

בעלי העניין לנראים  , כך הםמתבונן מהחוץ אינו יכול להבחין בהם כלל האמיתיים זוטים יותר, עד כי

 .יותר המעורבים בדבר כאילו היו עמוקים

בנוסף לכך יש כמובן גם מקרים בהם הפילוג אינו משקף הבדל של ממש בהשקפות, אלא מאבקי כוח 

 –תה המדיניות ואפילו הם חולקים אותה אידיאולוגיה ומסכימים על א –בלבד.  שכן המנהיגים של מפלגה 

חר יכול להוביל את המדיניות המוסכמת באופן הטוב ביותר.  וכיוון לעולם לא יסכימו להודות שמישהו א

שרק אחד מהם יכול להיות המנהיג המוכתר, הרי שהאחרים יכולים להנהיג רק אם יתפצלו מהמפלגה 

להם מתחרים בעלי מעמד.  אלא שכדי להצדיק את  ןהמקורית ויקימו להם פלג משל עצמם, שבו אי

 בדל אידיאולוגי עמוק, אפילו אם מצג זה הוא מצג שווא.הפילוג עליהם להציג מצג של ה

הזו להתפלג ולהדגיש ולהעצים את השונה, הרי שתהליך הפילוג הוא קל יותר וטבעי  הנטייהובשל 

ברגע שנוצרות הרבה מפלגות קטנות קשה לחזור למצב של יותר מהתהליך ההפוך של האיחוד.  וכך 

גדולות, כי תמיד ימצאו מועמדים ובוחרים שאינם מוכנים  מיעוט מפלגות גדולות או רק שתי מפלגות

, שלא לדבר על מפח נפש של להתפשר בעת הבחירות, אפילו זה מביא לידי פשרות גדולות יותר אחריהן

 .ממש

אבל אין להסיק מכך שרק פילוגים יכולים להתרחש, ואילו איחודים אינם יכולים להתרחש, שכן אין 

קורים בגלל כוחות פנימיים, ומשקפים חילוקי דעות לגבי האידיאולוגיה של  הדבר נכון.  אלא שפילוגים

.  ואילו איחודים קורים או לחילופין מאבקי כוחות בין המפלגים לבין עצמםהמפלגה ומה שהיא מייצגת, 

בגלל השפעתם של כוחות חיצוניים המאיימים על הפלגים השונים לכלות אותם.  וכך מצאנו שלקראת 

ירות פתאום מבינים המפלגים שהם עלולים להביא על עצמם כליה במעשה הפילוג, ופתאום ההליכה לבח

מביא הדבר להכרה כי אולי בכל זאת אין ההבדלים ביניהם גדולים כפי שחשבו, ועל כן אולי עדיף להם 

 לצורך הבחירות בלבד. לשתף כוחות ולּו

ין ריבוי גדול של מפלגות, אבל גם אז הדמוקרטיות המודרניות נמצאות על ציר שבין שתי מפלגות לב

רובן מחולקות כרגיל לשני גושים מוגדרים.  ויש גם מדינות הנשלטות על ידי מפלגה אחת, אבל אלה אינן 

 דמוקרטיות אלא בשם ואינן מעניינות אותנו.

ושני הגושים האמורים נקראים לפעמים בשמות שונים, ויש שקוראים להם ימין ושמאל, ויש 

הם שמרני וליבראלי, ויש שקוראים להם קפיטליסטי וסוציאליסטי, ויש שקוראים להם לאומני שקוראים ל

תרבותי.  אלא שתמיד הימין הוא שמרני ולאומני ותומך בכלכלה קפיטליסטית, והשמאל הוא -ורב

כלל ועיקר. ויש  יםליבראלי ורב תרבותי ותומך בסוציאליזם, ולכן הכינויים שבהם משתמשים אינם חשוב

סיווג כשמאל או להוא גוש המרכז, ולפיכך מתנגדות שם מפלגות המתיימרות להשתייך לגוש שלישי ג

ואכן מפלגות אלה נכונות   כימין, ויש שיראו זאת כחוסר החלטיות או כניסיון לרקוד על שתי החתונות.

פי  להתחבר לימין או לשמאל לפי הנוחות, ומעשיהן נקבעים יותר על פי המצב וההקשר מאשר על

 עקרונות כלשהם.

אבל ההבחנה האם מדובר בשתי מפלגות או בשני גושים המורכבים מהרבה מפלגות היא חשובה, כי 

 אם יש הרבה מפלגות יש גם צורך בקואליציות, ועל כך נרחיב את הדיבור בהמשך.
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שכן אם מפלגה אחת נמצאת אם יש רק שתי מפלגות כמו באמריקה השלטון מבטיח לכאורה רוב, 

אלא  טון בהכרח היא קבלה את רוב הקולות, ובהכרח המפלגה השנייה קיבלה את מיעוט הקולות. בשל

בחירות נפרדות לנשיא ולקונגרס ולסנאט, ונדיר שאותה מפלגה שולטת בכל השלושה.  שםיש  בעצםש

כחפצה, לכאורה כתוצאה יש שלושה מצבים אפשריים: מפלגה אחת שולטת בכל ויכולה לעשות 

המפלגות חולקות את השלטון או שש כוח מועט לבקר אותה )למשל על ידי פיליבאסטר(, יה ייכשלשנ

וחוסמות זו את זו מכל עשיה )כפי שקורה יותר לאחרונה(, או שהמפלגות חולקות את השלטון ומשתפות 

פעולה לקדם את העניינים עליהם הן מסכימות ואפילו מתפשרות על אלה עליהם הן אינן מסכימות משל 

 לי ואשמור לך. ומצב זה דומה במידת מה לקואליציה במקומות שיש בהם יותר משתי מפלגות. שמור

והמצב הראשון של רוב מוחלט הוא לכאורה המצב האידיאלי שמבטיח לנשיא את כל התמיכה שידרש 

לה במעשה השלטון.  אלא שברגע שהשלטון במדינה הוא דמוקרטי, מיד יש לו חלקים רבים וכל פעולה 

בבעלי תפקידים רבים.  וכל אחד ואחד מבעלי התפקידים האלה אוהב את השררה ואת הכוח שהיא  תלויה

מעניקה לו, ואפילו הוא שייך למפלגתו של הנשיא ותומך במדיניותו של הנשיא עדיין הוא רוצה להביא 

וחלט חייב לידי ביטוי את מעשיו ולהראות כי יש לו השפעה על מהלך העניינים.  ולכן גם במצב של רוב מ

הנשיא להשקיע מאמצים בניהול ענייני המדינה ובהבטחה שכל חברי מפלגתו יקדמו את רצונו באופן 

 מהם על ידי הכיבודים הראויים כדי שיעשה את חלקו.ואחד צות את כל אחד שוטף ויעיל, ואין לו אלא לר  

מפלגתו של הנשיא לא כל שכן אם עסקינן במערכת מרובת  מפלגות, שבה אין לאף מפלגה ובפרט ל

רוב מוחלט בבחירות ובכנסת.  שכן אז צריך הנשיא להקים קואליציה של מפלגות שביחד יעניקו לו את 

השלטון ויתמכו בו.  אלא שחברי מפלגות הקואליציה השונות יודעים את ערכם, ויודעים כי הם נחוצים 

הביעו את תמיכתם בנשיא שוב  לנשיא לשם מימוש שלטונו.  ויתרה מזאת, הם יודעים גם כי ברגע שבו

אין הוא זקוק להם באותה המידה.  ולפיכך ינסו לגבות את מלוא מחיר תמיכתם מראש, ובנוסף ידרשו גם 

שותפות במעשה השלטון בצורה של שרים או בעלי תפקידים אחרים שיוכלו להמשיך ולהבטיח שהם 

 הנשיא.נו של מקבלים את התמורה הראויה על תמיכתם למלוא תקופת שלטו
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 בל  

 בנות קיימא הצורך בקואליציות

 

קואליציההקמה של יש הרואים ב
75
מפלגות אין ברירה אלה של רעה חולה, אבל במערכת שבה יש ריבוי  

 .מתפקד לחבר כמה מהן ביחד כדי לאפשר שלטון

אופן ואפשר היה לחשוב שכל מפלגה וכל נבחר יצביע לפי צו מצפונו ודעותיו והבטחותיו לבוחריו ב

ענייני ונפרד בכל עניין ועניין, וכך מה שיקרה ישקף בצורה הטובה ביותר את רצון הבוחרים. ולמצב 

אידיאלי כזה ניתן לקרוא קואליציה נוזלית, כיוון ששיתופי הפעולה נוצרים ונעלמים עם כל הצבעה 

ל נבחר שיש לו והצבעה לפי העניין.  אלה שמצב זה אינו מביא אף אחד על סיפוקו, שכן חזקה על כ

דברים שחשובים לו יותר ויש לו דברים שחשובים לו פחות. וכדי לקדם את החשובים לו הוא צריך עזרה 

אינם מצדדים מובהקים. וכך נוצרות קואליציות בהן כל  אפילו אםמצד אלה שאינם מתנגדים מובהקים, 

יש כרגיל רק מעט נושאים  וכיוון שלכל נבחר  אחד עוזר לשני במה שחשוב לשני ולא חשוב לראשון.

שחשובים לו, ולגבי רוב הנושאים שעולים לדיון אין לו דעות מוצקות, הרי שאפשר להקים קואליציות 

גדולות שבהן כל חבר יכול לגייס מספר גדול של תומכים במה שחשוב לו, ומצד שני הוא תומך במספר 

 גדול של נושאים שאינם חשובים לו.

יכה כזו ניתן יהיה לגייס לפי הצורך ובאופן פרטני על ידי הסכמים בין ושוב ניתן היה לחשוב שתמ

נבחרים שונים.  אלא שהתקשרויות שכאלה הנעשות על בסיס פרטני תהיינה קשות למימוש בגלל המספר 

הגדול של התקשרויות שיש לעקוב אחריהן ולהבטיח את מימושן.  לדוגמא נציין מצב שבו יש בכנסת 

מהם כדי להעביר החלטה.  ונניח לשם ההמחשה  60-צורך בתמיכה של יותר מ חברים, ולכן יש 120

נבחרים  60שלכל נבחר יש רק נושא אחד שהוא מעוניין לקדם.  נמצא אם כן שכל נבחר חייב לגייס 

 60אחרים לפחות שיתמכו בנושא שלו, ומטבע הדברים חייב הוא עצמו לתמוך בנושאים של לפחות 

י שהסכמי התמיכה יעבדו הם צריכים להיות הדדיים, קרי לא בשתי קבוצות נבחרים אחרים.  אבל כד

מחבריו  60מדובר אלא באותה קבוצה עצמה.  וכך כל נבחר מגדיר סביבו קבוצה של  60 שונות בנות

 60-שכולם אינם מתנגדים לנושא שלו, ובו בזמן הוא אינו מתנגד לנושאים שלהם, והוא חבר גם ב

 יהיו שוותהקבוצות האלה  61 היעיל ביותר הוא אם כלחברים, ו 60ידי אותם הקבוצות שמוגדרות על 

יהיה קשה להגיע להסכמה איך לנהל את  לא כולם מסכימים במה לתמוך ולמה להתנגדאם בהרכבן, כי 

 .העניינים

ומעבר לכך קיים עניין הזמן, שכן לא כל הנושאים עולים לדיון והצבעה בו ביום.  וכך נוצר מצב 

אחד תומך היום בנושא המועלה על ידי חברו, ואין לו אלא לסמוך על חברו שיתמוך בו בחזרה  שנבחר

בזמן עתידי לכשיעלה הנושא החביב עליו להצבעה.  ועל נושא האמון בין נבחרי הציבור נדון עוד 

 בהמשך, אבל כבר עתה ניתן לומר שברוב המקרים אין אמון זה רב.

ת האמון שתזכה בתמיכה עתידית יבוי השותפויות השונות והן בעית רייושתי הבעיות כאחת, הן בעי

בתמורה לתמיכה שלך הנוכחית, נפתרות על ידי יצירת קואליציות בין מפלגות במקום שותפויות פרטניות 

שכן המהות של קואליציה שכזו היא שכל חברי הקואליציה, קרי כל הנבחרים בכל בין נבחרים בודדים.  

ת הקואליציה,  מתחייבים לעזור זה לזה מראש ולמשך כל תקופת הכהונה שלהם המפלגות המרכיבות א

עד הבחירות הבאות.  וכך אם שותפים לקואליציה מספיק חברים הרי שהם יכולים להעביר כל החלטה 

שהנהלת הקואליציה מחליטה עליה שהיא מההחלטות החשובות לקואליציה.  ובפרט נהוג וראוי להכין 

החלטות שכאלה מראש, בעת הקמת הקואליציה, שכן רשימה זו היא היא הבסיס רשימה מפורטת של 

לקיום הקואליציה.  וראוי אפילו יותר שהרשימה תהיה ארוכה יותר ממה שניתן לבצע בפועל, וזאת כדי 

                                                      
75
רוב הדיון כאן עוסק בקואליציות לטווח ארוך התומכות בנשיא ובממשלתו.  אבל אותם שיקולים ומעשים רלוונטיים גם  

 מסוים ולאחר מימושו הן מתפוגגות. הוק שמקימים אותן לצורך-לקואליציות אד
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שלא יווצר מצב שבו שותפה אחת בקואליציה תוכל לפרוש לאחר שכל רצונותיה מולאו, אלא שלכל 

 ד עניינים נוספים לשאוף אליהם.השותפות ישארו תמי

אלא שיש לזכור גם שבסופו של דבר המפלגות המרכיבות את הקואליציה מורכבות בעצמן מפרטים.   

אלה הם כמובן שונים זה מזה, וההזדהות שלהם עם המטרות המוסכמות של הקואליציה בכללותה ופרטים 

כול למרוד בקואליציה, ולהכריח אותה אינה בהכרח מלאה.  וכך נוצרים מצבים בהם חבר קואליציה י

כאלה יתמוך הוא בדין הקואליציה כולה.  ומטבע הדברים מקרים  אחודית שכן אחרת לילתמוך בדעתו הי

נות, שהרוב שלהן בכנסת הוא מזערי, שכן אחרת כוחו של של קואליציות קט מקריםבפשריים במיוחד א

 חבר בודד מוגבל ואפשר להסתדר בלעדיו.
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 גל  

 והצורך לתחזק אותן קואליציות יצד ניתן לבנותכ

 

חוצה או שהן נבנות מהחוץ פנימה.  ובניה מהפנים חוצה מבוססת על הפנים מבקואליציות או שהן נבנות 

זה אתה ניגש שככך שקודם כל אתה מבסס את הקשרים עם הקרובים אליך ביותר, ורק עם בסיס מוצק 

ים יותר.  ואילו בניה מהחוץ פנימה מבוססת על מציאת לנהל משא ומתן עם שותפים אפשריים רחוק

 שותפים רחוקים קודם כל, ורק אחר כך פניה לקרובים יותר.

שכן חזקה על הקרובים   לכאורה בניה מהפנים חוצה היא הסבירה יותר ותוביל למבנה חזק יותר.

דומה חזקה עליך אליך שירצו להיות חברים בקואליציה שלך, שכן דעותיך קרובות לשלהם, ובאופן 

קרובים אתם ששתרצה את הקרובים אליך בקואליציה, שכן דעותיהם קרובות לשלך.  ויתרה מזאת, כיוון 

אלה לאלה, וכיוון שפערי הדעות והשאיפות הם קטנים, קל יהיה להגיע להסכמים אודות סדרי העדיפויות 

יציבה, כי אותם הכוחות ולאחר שהוקמה הקואליציה היא תישאר   של הקואליציה ודרכי פעולתה.

 שהובילו לשאיפה לחיבור גם ימנעו את הפירוד.

עלולה לתת לקרובים תחושת  ים לקרובים עדיפות ומצרפים אותם ראשונים,נשבה נות ,אבל בניה כזו

כוח רבה מדי, שאינה במקומה, כיוון שבסופו של דבר מקומם בקואליציה כמעט תמיד מובטח וודאי, ועל 

ין סיבה לשלם בכוח שלטוני. ולכן עדיף להשאיר את הקרובים לסוף, אחרי מה שמובטח מראש א

וגישה זו שבה נותנים עדיפות לרחוקים מאפשרת גם גמישות   שהשותפים הבעייתיים יותר כבר טופלו.

יתר בבחירת ההטבות שהם יקבלו ושבאמצעותן ניתן למשוך אותם להצטרף לקואליציה, שכן לא ניתנו 

 .לקרוביםעדיין התחייבויות 

דוגמאות לבנית קואליציה מהחוץ פנימה מהשנים האחרונות קרו למשל בהקמת הממשלה של נתניהו 

תנועה של ציפי לבני, והעניק לה את תיק המשפטים שהיה השבה ההסכם הקואליציוני הראשון נחתם עם 

מכובד יחסית לכוח הפוליטי שהחזיקה בידה באותה עת
76

מובהקות שהיו .  וזאת על חשבון מפלגות ימין 

שותפות טבעיות יותר לליכוד אבל שקעו בהתמקחות מרה וארוכה.  ובעירית ירושלים העדיף ראש העיר 

החילוני ניר ברקת להקים קואליציה קודם כל עם המפלגות החרדיות המייצגות פלח אוכלוסין שונה 

ייצגלחלוטין, ורק ולאחר מכן עם סיעות של חילונים וצעירים שאותם הוא התיימר ל
77
. 

 מעצם טבעה של , בין שנבנתה הקואליציה מהפנים חוצה ובין שנבנתה מהחוץ פנימה,בכל מקרהו

מרכיבי הקואליציה לכשלעצמם אין להם ה.  שכן תלות הדדית בין מרכיבישהיא משקפת קואליציה 

ש אפשרות לממש את שאיפותיהם, כי כל אחד מהם בפני עצמו הוא מיעוט, ורק כשהם מתאגדים ביחד י

 להם כוח מספיק כדי להעביר את ההחלטות שהם שואפים להעביר.

להוסיף עוד שותפים מעבר למספר המינימאלי הדרוש, ובכך ליצור לבונה הקואליציה יש שאיפה אבל 

כוחו של ואליציה וק, שכן במצב כזה אף אחד מהם בפני עצמו אינו הכרחי לשם קיום הרכיבים שלעודף 

קואליציה יש שאיפה למינימום, שכן אז כוחו של כל הלמרכיבי ואילו לש.  כל אחד מהם בפני עצמו מוח

השותפים האחרים וכמובן גם כוחם של  . כי בלעדיו תתפרק הקואליציה ותחדל מלהתקיים אחד גדול יותר

 שמים לב. יןגדול יותר, אבל לזה לרוב א בךהמתחרים 

אבל הרבה מקרים מעניינים ניתן  ממשלות המושלות באמצעות קואליציות קיימות במדינות רבות,

מספר המפלגות הנחוצות להקמת הייצוג של כל מפלגה הוא לרוב קטן ו למצוא בישראל, שכן כאן

לפרק קואליציות היה ושהפליא יותר מכל האחרים להקים  וראש הממשלההקואליציה הוא לרוב גדול.  

ניחן גם בקסם אישי שאותו ידע  וגדולתו של שרון הייתה שמעבר לתכונת הבחירתיותאריאל שרון.  

                                                      
76
 מנדטים. 6, בהן התנועה קבלה 2013המדובר בהקמת הממשלה אחרי בחירות  
77
 .2008ברקת נבחר לראשות העיריה בשנת  
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קיבלו כל השרים ממפלגות הקואליציה את מרותו כיוון שעם  ראש ממשלהלהפעיל על יריביו, וכשהיה 

כולם קשר קשרים אישיים והקשיב לדבריהם, ואפילו עם ראש האופוזיציה היו לו קשרים טובים
78

 . 
את מה שהוסכם עליו.  אלא שלא לכאורה ברגע שגובשה קואליציה כל מה שנותר לעשות הוא לממש 

כך נוהגים הבריות, ויש לרוב פער של ממש בין מה שמבטיחים לבין מה שעושים בפועל.  שכל אחד רוצה 

 לקבל יותר ולשלם פחות, ולא יתנגד גם לקבל תשלום כפול ומכופל על מה שהתחייב לו מראש בלאו הכי.

ולתגמל  ולהכיר טובה למי שעוזר להוא ך צריכי  מקיאוולילגבי נקודת מבטו של הנשיא כבר כתב 

זדקק לו, כי אז יהיה מאוחר מידישיאותו באופן שוטף, ולא לחכות עד 
79

.  וניתן לפרש דברים אלה 

לא יכול היה הנסיך לעשות הכל בעצמו ונזקק  מקיאווליכמתייחסים לקואליציות, שכן גם בתקופת 

ואותו הדבר נכון גם   יו שותפים לשלטון.לשיתוף פעולתם של אחרים, גם אם באופן פורמלי לא ה

מנקודת מבטם של השותפים לקואליציה, שיש להם אינטרס לא להכעיס את הנשיא כדי למנוע מצב שבו 

 .אלטרנטיבית עם אחריםקואליציה  יעדיף ליצור

נתן קואליציה מתפקדת, שהשקיע מאמצים יאלא שההבדל הוא שהנשיא נמצא בעמדת כוח.  ובה

להגיע להסכמות עם המרכיבים אותה, יעדיף מטבע הדברים להמשיך ולנהל את שלטונו להקים אותה ו

באופן תקין ובלי דרמות מיותרות.  אבל אם ימרוד בו אחד משותפיו לקואליציה, ואם יש לו אלטרנטיבות, 

 יוכל להקים קואליציה בהרכב שונה אם כי אולי במחיר ויתורים שידרשו השותפים החדשים.

ים לקואליציה הם כרגיל בעמדת נחיתות.  ואפילו הם חותרים תחת הנשיא ושואפים ואילו השותפ

הזדמנות אחת בלבד לעשות זאת, ואם ינסו ולא יצליחו כי אז יקימו עליהם ברגיל להפיל אותו, יש להם 

 להיפטר מהם או לפחות להצר את צעדיהם.כדי ידו  איללר את זעמו של הנשיא שיעשה כל אש

ת שונות מרחבי העולם של שינויים בהרכבי הקואליציה כשהנסיבות חייבו זאת, ואכן יש דוגמאו

ובפרט הדברים אמורים כשהשותפים לקואליציה התנגדו להחלטותיו של הנשיא ולפעולותיו, וניסו לחתור 

 גירוש החרדים תחתיו.  ודוגמאות בולטות מישראל ניתן למצוא בממשלות הקואליציה של שרון, ואת

ואת השינוי המקיף בהרכב קואליציה אחרת , חת שהקים לאחר שלא תמכו בתקציב שגיבשמקואליציה א

ההתנתקותשיזם לשם העברת וביצוע תכנית 
80
. 

שניסה פרס  כמו שרון.  והדוגמה הבולטת היא בהצלחה שינויים כאלהאבל לא כל אחד יכול לבצע 

התרגיל המסריחשם לחתור תחת שותפו שמיר, ורקם עם המפלגות החרדיות את מה שנודע ב
81

, וסופו 

 .חרדים במקומוהשנזרק מהקואליציה ושמיר היה זה שרקם שותפות עם 
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 דל  

 צוות העוזרים של הנשיא

 

נשיא כשהוא בא לנהל את ענייני המדינה חייב להתאים את פעולותיו למצב המדינה.  שכן אין פעולה אחת 

ימה לו, ונקיטה בפעולה שאינה מתאימה למצב שהיא טובה לכל מצב, אלא כל מצב מחייב פעולה המתא

 –יכולה להזיק יותר משהיא מועילה, אפילו הייתה זו פעולה מועילה ביותר במצב אחר.  כי זאת לדעת 

העולם משתנה תדיר ודעתו של העם משתנה גם היא ומה שהיה אתמול אינו תקף היום.  ועל כן חייב 

 בה ומה שאינו קורה ומה עושה העם ומה הוא חושב. הנשיא להיות מצוי בענייני המדינה ומה קורה

אלא שהנשיא הוא אחד בלבד, ולא רק זאת אלא שהוא בשר ודם, ועל כן לא יוכל להקיף בידיעותיו 

ובדומה גם לא יוכל לפעול בכל   את כל הנעשה במדינתו באופן ישיר ובלתי אמצעי ומתוך ניסיון אישי.

על כן עליו להעסיק צוות   וי את הדברים שהוא מאמין בהם.העניינים ובכל המקומות כדי לקדם כרא

, ומצד שני ידאג לממש את שאיפותיו מאורעותאחר המתרחש וידווח לו על ה שיעזור על ידו ויבלוש

 ולקדם את רצונותיו.

אחת הסכנות הגדולות האורבות לפתח דלתו של הנשיא היא שישקיע עצמו בעולמו ויהיה בטוח 

שהוא רואה לנכון ושעמו מרוצה באותה המידה שמרוצה הוא עצמו, ובכך יאבד את  שמדינתו מתנהלת כפי

אין העניינים מתנהלים  ראייתוהקשר עם המציאות, שכן למרות אמונתו של הנשיא יתכן כי מחוץ לטווח 

כפי שהוא מאמין שהם מתנהלים, אלא להיפך, כלומר העניינים אינם מתנהלים כפי שהוא רוצה וגם עמו 

רוצה ממנו.  ומצב זה הוא מסוכן כיוון שהוא אוצר בחובו כוחות הנכונים לפעול כנגד הנשיא, אך אינו מ

 מלפעול כדי לנטרל אותם.מנוע הוא מנוע מלראות אותם ולכן גם 

והתנאי למצב ביש זה הוא ניתוק של הנשיא מראיה נכוחה של המצב, וזה אפשרי רק אם אלה 

לנשיא את התמונה הנכונה נמנעים מלעשות זאת.  והסיבה  האמורים לתווך בין הנשיא למציאות ולהציג

שהם נמנעים מלעשות זאת היא כרגיל פחד מפני הנשיא, וחשש שמא התמונה האמיתית לא תמצא חן 

לא את ם צודקים כי אז אין הנשיא ראוי לממלפניו, ואת כעסו יוציא עליהם במקום על המצב.  ואם ה

 ציל את הנשיא כי פעולותיו הואלה פורטונה תוכלומנות, ואז רק אלא שמצב זה קורה לעיתים מז תפקידו,

 עצמו מסכנות אותו.

ונשיא טוב הוא זה המקיף עצמו בעוזרים עצמאיים שממלאים את תפקידם בכך שהם פוקחים את 

מה שראו בלי ליפות את המציאות אלא כמו היא באמת.   תעיניהם ורואים את הקורה סביבם ומדווחים א

ם הנשיאים המצליחים להקים צוות עוזרים שכזה, שכן מטבע הדברים שעוזרים פיקחים אלא שלא רבי

ועצמאיים יראו עצמם כמועמדים עתידיים להתקדם ואולי אפילו לרשת את הנשיא עצמו, ואין דבר השנוא 

על נשיאים כמו מי שמתיימר להחליף אותם.  ולכן נפוץ יותר שעוזריו של הנשיא עונים אמן אחרי כל מה 

 שיאמר, ולא מאתגרים אותו בדיווחים אודות המציאות.

כי אין דרך אחרת להישמר מפני התחנפויות ואמר " ,היזהר מחנפניםלעל הצורך  מקיאווליוכבר כתב 

כאשר כל אחד יכול אם הם אומרים לך את האמת; אבל ים בך ו שאין הם פוגענשים יבינמלבד זו שהא

לפיך.  נסיך נבון חייב אפוא לנקוט דרך שלישית: לבחור לומר לך את האמת, נגרעת יראת הכבוד כ

תו אמת, ורק על אותם אנשים חכמים במדינתו ולתת רק לנבחרים הללו גישה חופשית כדי שידברו א  

".דברים שעליהן הוא שואל ולא על שום דבר אחר
82
וזו רק עוד דוגמא מיני רבות לכך שניהול ענייני   

מניהול המדינה  ועיקר לרות לפני חמש מאות שנים לא היה שונה כלהשלטון בפירנצה ובנסיכויות האח

הוא  –בירושה או בהשתלטות או בבחירות  –בדמוקרטיות של תקופתנו, אפילו אם אופן השגת השלטון 

 שונה.
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ובמיוחד יש לשים לב לדרישה כי עוזריו של הנשיא יבחרו בשל חוכמתם ונאמנותם.  שחוכמתו של 

בבחירתו את עוזריו, וטוב יעשה שיבחר כאלה שהם מומחים כל אחד בתחומו,  הנשיא נבחנת לפני הכל

.  ולחילופין נשיא רו לו להגיע לתהילהעז, ובכך יפצו על חולשותיו ויוחכמים יותר אף מהנשיא עצמו

שאינו מטיב לבחור את עוזריו כורה במו ידיו את הבור שלתוכו יפול, שהעוזרים הללו יקשו עליו את 

, ולשכה שאינה מתפקדת היא עדות לנשיא שאינו ויביאו עליו ביזיון רמו לו נזק במקום תועלתמלאכתו ויג

-"וההשערה הראשונה שמשערים על שכלו של אדון זה או אחר נעשית על מקיאווליועל כך כתב  – ראוי

".פי בחינת האנשים שסביבו
83
 וזה היה במשך שנים אחד הסימנים לחולשתו של בנימין נתניהו, שהן  

 ולבזות את מנהיגם. ביניהם העוזרים הזוטרים יותר בלשכתו הרבו להתקוטט העוזרים הבכירים והן

שאחת התכונות החשובות של העוזרים לנשיא היא הנאמנות.  ויש שיחשבו שנאמנות  בפרט אני אומר

בפני חייבת להתבטא בהסכמה, אלא שאין זה כך, והנאמנות הגבוהה ביותר היא דווקא העמידה על דעתך 

אבל מצד שני יש אמת בתפיסה שהנאמנות   הנשיא כדי שיוכל להטיב לשלוט ולקבל החלטות שקולות.

צדדית, וכמו שהעוזרים נאמנים לנשיא כך גם הנשיא חייב להיות נאמן לעוזרים.  -חייבת להיות דו

אלא יטפח ונאמנות זו מצד הנשיא משמעה שלא יתעמר בהם ולא ידיח אותם מתפקידם בגלל גחמות ליבו 

אותם ויתעניין במעשיהם ובחייהם ובעיקר לא יזנח אותם בעת צרה.  וכבר היו מקרים רבים שבהם בצוק 

העתים זנח הנשיא את מי שליווה אותו לאורך זמן, ואז פנה אותו עוזר שנזנח ונקם בו, וצריך להיות ברור 

  א ומעלליו מקרוב ולאורך שנים.כי נקמתם של עוזרים קרובים יכולה להיות קשה כי הם מכירים את הנשי

ולעדות ניתן להביא את מקרה אהוד אולמרט ועוזרתו לאורך השנים שולה זקן
84
. 

, אם כן, עליו לחפש את אלה שהם חכמים ומוצלחים מצד אחד אבל גם אדם לבחור לו עוזריםכשבא 

תירה בין הדברים, כי החכמים ספניו נראה סביר לצפות שיש על ו נאמנים ומקבלי מרות מצד שני. 

לבעיה הוא תרון הפו . על דעתם ודעמייזום מהלכים ולאלא ידרשו  לקבל מרות כימוסוהמוצלחים לא י

לקבל מרות ולכפוף שאז הם נוחים יותר  ,שהם בתחילת דרכםהצעירים דווקא  לבחור את העוזרים מבין

ניתן לקוות שהצעירים והבלתי מנוסים עוד לא למדו  בנוסףו לאלה של הנשיא. את דעותיהם ורצונותיהם 

 לשקר ולהסוות את מחשבותיהם האמיתיות, ובכך יביאו תועלת רבה יותר לנשיא.

מקרה מיוחד הוא זה של עוזרים הגדלים ומפתחים שאיפות לקידום עצמי, ובפרט אלה שרוצים לעלות 

א זאת הפרשנות בעצמם ולהפוך לנשיאים.  ויש שיראו בשאיפות כאלה חוסר נאמנות לנשיא.  אבל ל

הנכונה, וסביר יותר לטעון שמינוי עוזרים שאפתנים היא רצויה, שכן לפחות בתחילת דרכם שאיפתם של 

העוזרים היא לקדם את הנשיא ולגדול בצילו.  ומצד שני נכון גם שאם לא מרסנים את השאיפות של 

שטיפח בלשכתו את ליברמן  העוזרים, הם עלולים לגרום לנזק.  ודוגמאות לכך ניתן למצוא אצל נתניהו

 ואת בנט ואת שקד והם בהמשך הקימו מפלגות שהתחרו בו והערימו עליו קשיים.

והנושא הזה של בחירת עוזרים הוא נקודת הדמיון הברורה ביותר בין מיצוי השלטון כיום ומיצוי 

ישירה או  כל זמן אחר.  וחלקים גדולים מרישום ההיסטוריה בדורות הקודמים קשור בצורהבהשלטון 

ארמונותיהם של נסיכים ומלכים, וליחסים בינם לבין האצולה, וכך גם היום, הכוח עקיפה לתככים ב

הנשיא בין הקשרים  מעבר לכךו ,המניע את המדינה הוא התככים בכנסת והיחסים בין נבחרי העם

 לבין הגדולים.ונבחרים אחרים 

 

  

                                                      
83
 .112כב עמ'  הנסיך 
84
הולילנד על זקן, והיא מצדה )אחרי  ראש הממשלה לשעבר אולמרט ניסה להטיל את האשמה במשפט השחיתות בפרשת 

שכבר עמדה לדין והורשעה בפרשות קודמות הקשורות אליו( חתמה על עסקת טיעון עם הפרקליטות שבמסגרתה העבירה 

 ראיות מרשיעות על אולמרט.
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 הל  

 הטבותבג'ובים והשימוש ב

 

נו בצוות העוזרים הישירים של הנשיא שהם המעגל הפנימי ביותר שהוא נזקק להם כדי בפרק הקודם עסק

לממש את שלטונו.  אבל בנוסף אליהם יש צורך גם במעגל חיצוני.  ואנשי המעגל החיצוני אינם עובדים 

 בצמוד לנשיא אלא בשליחותו בגופים שונים של מערכת השלטון.

טון היא מהלך דו כיווני.  וחלקו של הנשיא במהלך הוא והשמת אנשי שלומו של הנשיא בגופי השל

לתת תפקיד לאדם המקורב אליו, ובכך לספק לו עיסוק ופרנסה וכבוד ויכולת להשפיע על מהלך העניינים 

במדינה או לפחות בגוף שאליו מונה.  ומצד שני בכך שהמינוי נעשה בידי הנשיא מצוי גם רמז לכך 

וי בחזרה ולהעניקו לאחר.  ולכן חלקו של מי שקיבל את המינוי הוא שהנשיא יכול גם ליטול את המינ

ואולי אף יותר מאשר לעשות את הנחוץ מטעם התפקיד כמו להיות נאמן לנשיא ולעשות את דברו לפחות 

 עצמו.

ויש מקומות כמו באמריקה שהפרדת הרשויות בהם מלאה ואז רק הנשיא נבחר וכל אנשי השלטון 

ומו ותלויים בו וברצונותיו ומועדים לפיטורין אם לא ינשאו חן בעיניו.  ואז אין שהוא ממנה הם אנשי של

שום הסתייגות ממצב זה, והוא מתקבל כמהלך תקין שנועד לאפשר לנשיא את ניהול ענייני המדינה.  

פועל שבה הממשלה מוקמת מתוך הפרלמנט וניהול העניינים ב   ,ואילו במקומות אחרים כגון בריטניה

שהבריות מעדיפים לחשוב הרי  ,יומיומית נתון בידי משרתי ציבור שהם שכירים ולא נבחריםברמה ה

שמעמדם של משרתי ציבור אלה מובטח כל עוד ימלאו את תפקידם נאמנה.  אלא שתמיד מרחפת ברקע 

 השאלה אם מילוי התפקיד נאמנה משמעו נאמנות לציבור או לשר הממונה.

מנות ולפטר את לו כללים המגבילים את האפשרות של הנבחרים ולכן יש מקומות רבים שבהם נכתב

השכירים כראות עיניהם.  ואז מינוי מקורבים לתפקידים בניהול המדינה נחשב מעשה של שחיתות.  ובכל 

כדי כך  זאת המנהג ממשיך להתקיים.  ויש זמנים ומקומות שבהם מנהג מינוי המקורבים נפוץ עד

רואים בו מצב טבעי ואפילו מטרה ראויהששוכחים שיש בו פסול, ורבים 
85
.  

ומנקודת מבטו של הממנה, בין אם מדובר בנשיא עצמו ובין אם מדובר בשר או בעל תפקיד בכיר 

וחלק מהשימושים האלה הם שימושים הקשורים אכן למיצוי אחר, יש למינויים כאלה שימושים רבים.  

ניהוליות המתקבלות בגוף המדובר  ית החלטותהטהשלטון ולקביעת התנהלות העניינים, למשל על ידי 

בכיוון שהנשיא מכוון אליו.  ואילו חלק מהשימושים הוא עקיף יותר ונועד לעזור לנשיא או לממנה 

 דיווח על מעשים והלכי רוח. בעיסוקיו הפוליטיים, למשל על ידי

ם, ובעיקר הדברים אבל אולי השימוש הנפוץ והחשוב ביותר הוא כדי להעניק טובה לאדם שאותו ממני

אמורים בטובה כלכלית על ידי כך שיזכה במינוי המכניס לכיסו משכורת גבוהה שאותה לא היה מקבל 

והתמורה על כך היא תמיכה בנשיא וברצונותיו אילו היה צריך להתמודד עליה בעזרת כישוריו בלבד.  

ם במסגרת ההתנהלות הפוליטית , בין אם במסגרת התפקיד נשוא המינוי ובין אככל שיהיה צורך ואפשרות

 ובנוסף יש גם אפשרות של מינוי כפעולה של הכרת טובה לאחר מעשה.  וכך למשל ליברמן  .הכללית

תת גדולוחברות ממשלתיושלוש מינה שלושה שרים לשעבר ממפלגתו לראשות 
86
 מיד עם הצטרפותו 

 .2016לקואליציה בשנת 

  

                                                      
85
י "האם , בו שאלה באופן רטור1997ודוגמה מפורסמת לכך היא נאום הג'ובים של לימור לבנת בוועידת הליכוד בנובמבר  

 נבחרנו כדי לחלק ג'ובים?" והקהל ענה לה בצעקות "כן!"
86
עוזי לנדאו מונה להיות יו"ר רפא"ל, יאיר שמיר מונה להיות יו"ר התעשייה האווירית, ויצחק אהרונוביץ מונה להיות יו"ר  

 התעשייה הצבאית.
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 ול  

 התאמת השרים לתפקידיהם

 

ת העוזרים האישיים והישירים של הנשיא נמצאים השרים שאותם הוא ממנה לטפל בהיבטים מעבר לצוו

ואחת הסיבות לצורך בשרים היא שניהול ענייני המדינה קשה ומצריך לימוד  שונים של ניהול המדינה. 

והשקעה וחשיבה והחלטה על כל עניין ועניין, ואי אפשר לו לאדם בודד לעשות את הכל.  אבל סיבה 

כך שאם יש צורך להקשות על  ,להפריד בין הנשיא ובין העשייההרצון רת ואולי חשובה יותר היא אח

נכשל בטיפול בעניינים השר אם ו העם כדי להשיג מטרות כלשהן הרי שהשר אחראי לכך ולא הנשיא,

ו , אבל אם הצליח השר בטיפול בעניינים שבאחריותולהחליף אותו אותושבאחריותו הרי ניתן להאשים 

ושרים אלה יש והם נבחרים על ידי הנשיא  . הרי שהצלחה זו היא גם הצלחתו של הנשיא שמינה אותו

, ויש שהם נבחרים בידי הציבור במסגרת המפלגות השונות ומתמנים , כפי שהדבר באמריקהכראות עיניו

 ישראל.בכחלק מהקמת הקואליציה, כפי שהדבר לתפקידי שרים 

לכל תפקיד באופן ענייני ים כי נשיא יבחר בשרים המתאימים ביותר המאמינים באידאלים היו מצפ

כות בתהילה, ובפרט יזכה הנשיא עצמו ביעילות ולזותפקיד, וכך תצליח ממשלתו להנהיג את המדינה 

 ומה יש שימשוך את הנשיא יותר מן התהילה?  בתהילה הרבה ביותר.

ובעיקר הדבר נכון באותן   כך להם ולעמם.ואכן יש נשיאים הנוהגים כך עם כל היתרונות הנובעים מ

שבהן הנשיא נבחר ישירות ואינו תלוי בקואליציה, שכן אז הוא חופשי למנות לשרים את  שלטוןמערכות 

מי שירצה.  ודוגמה לכך היא אמריקה שבה נהוג כי רבים מהשרים אינם פוליטיקאים נבחרים בעצמם 

.  ויש גם מקרים שבהם הנשיא קורא לדגל ת ממשלתואלא נקראים לשרות על ידי הנשיא כשהוא מקים א

ודוגמה   .אפילו פוליטיקאי מהמפלגה היריבה אם הוא חושב שאדם זה הוא המתאים ביותר לתפקיד

אברהם לינקולן, שמינה לשרים את  16-נט של הנשיא המפורסמת למינוי שרים מוכשרים הייתה בקבי

שלושת המועמדים שרצו נגדו בבחירות
87
. 

חודי שבו מינוי פוליטיקאי ממפלגה יריבה קרה גם במערכת מבוססת ילציין מקרה י ראויזה ובהקשר 

קואליציה.  והמדובר במינויו של משה דיין ממפלגת העבודה לתפקיד שר החוץ בממשלתו של מנחם בגין 

ויצר את המהפך.  ומעמדו של בגין היה רם  1977-מהליכוד, כאשר זכה בבחירות בפעם הראשונה ב

יב דיו בקרב תומכיו שיכול היה לפנות ליריב ולמנות אותו, ותומכיו קיבלו את הדין, למרות שברור ויצ

היה כי העדיפו שימנה לתפקיד רם שכזה מישהו מבין שורותיהם.  וסופו של המהלך שדיין רקם את 

חרי תהליך השלום עם אנואר סאדאת נשיא מצרים, וישראל נסוגה מסיני בניגוד גמור לעמדת רוב בו

הליכוד, אבל בגין זכה בתהילת עולם ובפרס נובל לשלום.  ומכאן שצדק בבחירתו את דיין, למרות שדיין 

 עצמו עזב את הממשלה לאחר מכן בשל חילוקי דעות שונים.

הוא הפחות אלא שיש גם נשיאים הנוהגים באופן ההפוך, ומקפידים למנות לכל תפקיד את מי ש

ברירה אלא  ואין לוהתנהגות כזו אופיינית לנשיא ש  .ות האחרותמתאים לתפקיד הזה מכל האפשרוי

וכך   .חושש מנזקו אם יעלבו בוהוא או שלגמול לו על תמיכתו, חייב הוא שאו  ,של אחר להכיר במעמדו

, ויתרה מזאת, כל פעם הנשיאפיל על אמובטח כי אף אחד מהשרים לא יצליח יותר מידי, ובפרט לא יאכן 

הצליח במעשה מסוים, יהיה חייב קודם כל לקבל את תמיכתו של הנשיא, ולכן יהיה ששר כלשהו ירצה ל

תמיד בעמדת תלות ברצונו הטוב של הנשיא. ותלות זו מאפשרת לנשיא להמשיך לקיים את שלטונו על 

 האפיל על הנשיא ולאיים על מעמדו.השרים, ומונעת מהם להגיע למעמד שבו יוכלו ל

להתנהגות כזו במחוזותינו היא התנהגותו של אהוד ברק בעת שהקים  ואולי הדוגמה הבולטת ביותר

מלאכת מחשבת של שרים שלא היה להם רקע או עניין  הייתה.  וממשלה זו 1999את ממשלתו בשנת 

לעשות, ורובם ככולם  למידת מה שנדרש מהםהכרת אחריותם ובבמשרדיהם, ולכן כילו הרבה מזמנם ב
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 .2006, נבחרת של יריביםדוריס קרנס גודווין,  
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משרדיהם.  וסופו של דבר שממשלה זו נכשלה והוחלפה, והכישלון לא הגיעו לכדי שליטה אמיתית ב

המצב המדיני והביטחוני ופגיעה קשה בשמאל  דרדורהגדול ביותר היה של ברק עצמו שלחובתו נזקפו 

 הפוליטי שאותו היה אמור לייצג ולהוביל לקראת שלום.

.  ואפשרות אחת היא האצלת ועתה משדנו במינוי השרים נותר לנו לדון גם ביחסים בינם לבין הנשיא

סמכויות, כאשר הנשיא מפגין את המידה הטובה שניתנה לו בכך שהוא מאפשר חופש פעולה לשריו והם 

מנצלים חופש זה כדי לקדם את ענייני המדינה בצורה הטובה ביותר
88

.  אלא שדבר זה מחייב אמון בין 

נויה שולטת בהם והם בטוחים כי כל הנשיא לשרים, ואמון שכזה אינו תמיד נפוץ, ויש נשיאים שהפר

השרים במקום שיהיו כפופים למרותם הרי הם חותרים תחתיהם.  ופן אחר של האמון הזה או חוסר האמון 

הזה בין הנשיא והשרים הוא מה לעשות אם שר נכשל במילוי תפקידו ומאמציו אינם עולים יפה.  ועל כך 

תייחסו הרומאים למצביאים הצבאיים שלהם, שמי כתב כבר מקיאוולי, אמנם בהקשר של הצורה שבה ה

שחושש ממה שיעשה לו אם יכשל "לעולם לא יהיה אפשר שיפעל במרב המידה הטובה".  ולכן, "אם 

נעשתה טעותו בשל זדוניות, היו מענישים אותו באנושיות; אם טעותו הייתה בגלל אזלת יד, לא רק שלא 

הענישו אותו אלא אף תגמלו והוקירו אותו".
89

אבל אם אנו נאלצים לחזור עד ימי רומא העתיקה כדי   

למצוא דוגמא להתנהגות כזו, אולי זוהי עדות לכך שאין היא נפוצה.  ואכן בימינו התגובה הנפוצה יותר 

 לכישלון היא הקמת ועדת חקירה ולא מתן כבוד ויקר.
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 .33ב  דיוניםראה  
89
 .73עמ'  31א  יםדיונ 
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 זל  

 על האמון

 

ותיו אודות אופי האדם, והבחנות אלו לא היו מן בא לו מהבחנ מקיאווליאולי פרסומו הגדול ביותר של 

לדיון באמינותם של נסיכים הנסיךהמחמיאות.  ובין היתר הקדיש פרק של 
90

.  ובפרק זה כלל למשל את 

ההבחנה כי "שליט נבון אינו יכול וגם אינו צריך להקפיד על שמירת אמונים כשהקפדה זו מזיקה לו 

האדם טובים, לא הייתה הנחיה זו -היו כל בני ת הבטחתו.  ולּוומשפסקו להתקיים הסיבות שבגללן נתן א

טובה, אבל כיוון שהם רשעים ולא ישמרו לך אמונים, גם אתה אינך צריך לשמור להם אמונים; ולעולם 

הוסיף בהמשך "אבל  ךשמירת האמונים שלו."  ולכ-גם לא חסרות לנסיך סיבות לגיטימיות לתרץ את אי

כך פתיים -האדם הם כל-את הטבע הזה ולהיות מתחפש ומתחזה גדול; ובני יש לדעת איך להסוות יפה

 כך מצייתים לצרכיהם המידיים, שמי שמרמה ימצא תמיד את מי שיניח שירמו אותו".-וכל

צוג לכל שדרות העם יבתקופות הקדומות ואף עד לא מכבר לא היו הדמוקרטיות מאפשרות בחירה וי

הגברים בעלי הרכוש, ומעמד זה עבר בירושה מדור לדור, ובעלי  אלא לעידית בלבד.  ולרוב היו אלא

המעמד הכשירו את בניהם מילדותם להמשיך את דרכם ולהכיר את רזי השלטון ואת נבכי הפוליטיקה ואת 

דרכי המלחמה ואת נפלאות התרבות.  ומצב דברים זה היה יציב במשך מאות בשנים, שכן מעצם טיבעו 

 להתנגד. והי יםמדי בתלאות הקיום ולא יכול יםטרוד ועם היפשוטי העצמו, והיה בנוי כדי להמשיך את 

נות זמן מהעבודה למחשבה בהשכלה וברמת החיים של העם ועם האפשרות לפ   העלייהאבל עם 

השתנו היוצרות, והעם החל לדרוש את המגיע לו קודם כל מבחינת הזכות לבחור, ואז מבחינת הייצוג 

ל דבר שהאליטות הישנות נאלצו לפנות את מקומן לטובת אליטות חדשות.  והזכות להיבחר, וסופו ש

ודבר זה הוא שהביא לאותם תהליכים שאותם תארנו בהרחבה בחלק הראשון של ספר זה, וסופם 

אלה המפורסמים והידועים בזכות כישוריהם  דווקאהמפורסמים והידועים, אבל לאו  למשלשנבחרים 

 לשלוט על המדינה.

כולו ולא את העידית  העם לראשונה את משקפיםאכן נבחרים הלפחות חלק מלמצב שבו וכך הגענו 

רידה באיכות האנושית בכנסת כיוון שחברי כנסת אינם יותר אליטה אלא מייצגים נובעת מכך יו בלבד.

שאם היה הטוב   ..  וממוצע מעצם הגדרתו אינו הטוב ביותרם של העם, ולפיכך אזרחים ממוצעיםאוטנטיי

אבל בדבר אחד הם כן   תר היה נראה כמתנשא ובכל מקרה היו מזהים אותו כלא מייצג את הרבים.ביו

הטובים ביותר, ודבר זה הוא הבחירתיות שלהם, אלא שתכונה זו אינה מביאה לאמון ושיתוף פעולה אלא 

 להיפך מכך.

לעיתים לתפקיד, ובימים שהיו השליטים בני המעמד העליון בלבד, היה ברור להם ולכולם כי נולדו 

ואין להבין מכך שלכולם היה בהכרח שפע מן המידה הוריהם וסביבתם.   יהוכשרו לתפקיד על יד אף

הטובה, אבל לפחות הייתה שאיפה לתת להם הכשרה ולא הייתה התנגדות פעילה כיוון שנולדו למעמד 

כירו את אותם המנהגים גם הוכיוון שהיו כולם בני אותו מעמד ואותו רקע גם הכירו זה את זה והנכון.  

פי אותן מוסכמות.  ובפרט היה מקובל שבעלי השררה הם ג'נטלמנים, וג'נטלמנים רוב לוגם התנהגו ל

 ., ובכך הם משמרים את התדמית כי נועדו לשלטוןלפחות מהשפה ולחוץנוהגים כבוד זה בזה 

אלא להיפך, אפילו היו  ואילו כאשר התרחבו מעגלי הנבחרים שוב לא היו כולם בני אותו המעמד,

בהם כאלה שלא היו בטוחים במעמדם.  ויתרה מזאת, הרחבת השורות הגבירה את התחרות ואת 

יבחר במקומו.  ומכאן קצרה הדרך להבנה יהאפשרות שכל אחד ואחד מהנבחרים יאבד את משרתו ואחר 

מכויותיו או להחליפו כי על כל נבחר לעמוד על המשמר ולוודא שאין חותרים תחתיו ומנסים לנגוס בס

באחר, והראשונים להבין זאת הם הנבחרים עצמם, ובמיוחד אם הם עצמם קידמו את עצמם באמצעים 

וביתר שאת הם צריכים להיזהר בעסקיהם עם הנשיא, שאין מי שנשיא שונא   כאלה על חשבון אחרים.

                                                      
90
 יח. הנסיך 
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יוחס לטיפול במצביאים  יותר משר מצליח שמאפיל עליו ועלול לרצות להחליפו.  ומה שאצל מקיאוולי

שניצחו במערכה ואז סולקו ממשרתם וממעמדם כדי שלא יסכנו את מעמדו של הנסיך
91

, כיום הוא נכון 

 לכל מי שמצליח יתר על המידה וכתוצאה מכך זוכה לאהדת התקשורת והעם. 

א נזיל שאין לך מקצוע אחר שהו  .נבחרים ובין מועמדים אמון הוא מצרך נדיר ביןוזו אחת הסיבות ש

כל כך, ובו בכל יום ויום ובכל רגע ורגע מתרקמות קואליציות לצרכים שונים, ובו בזמן מתפרקות 

ולשם כך הוא מחפש  שהוקמו לשם צרכים אחרים, וכל אחד מחפש לקדם את ענייניוקודמות ות קואליצי

ם בדיוק כפי כיו םולכן הם פועלי  את עזרת האחרים, אך בו בזמן הוא מנסה להקטין את חובו להם.

 לפני חמש מאות שנים. מקיאוולישהתווה 

ול ואין גב םאין ערוך לכוח אשר מתקיימים יחסי אמון בין נבחריםכבשל מצב זה של הדברים,  ודווקא

כי המאמינים זה בזה המשתפים פעולה באמת יכולים להקדיש את   .הםלמה שיכולים להשיג המחזיקים ב

ואין הם צריכים להשקיע חלק ניכר ממאמציהם לוודא שאין מלוא כוחם להשגת מטרתם המשותפת, 

 ל וממוקד יותר.ואחרים בוגדים באמונם, וכך לא רק שכוחותיהם משתלבים אלא שכל אחד מהם כוחו גד

שוב אין לו  תלוי בכך שאין בודקים אותו. וכמו גפרור, ברגע שנבדק דרכו של האמון שהואאבל 

 אינם עומדים בפיתויש כשהדברים מגיעים ליחסי אמון יש, םיגפרורלשימוש בשימוש.  אבל בניגוד 

וברגע שעשו זאת נפגעו יחסי האמון ויותר אין   .ומנסים את עמיתיהם כדי לראות אם הם נאמנים באמת

וברוב המקרים של יחסים בין בני אדם מצב זה הוא בלתי הפיך, ומי שהעליבו אותו   הם מלאים כשהיו.

שוב לא יסלח על הפגיעה הזו ולעולם לא יוכל להחזיר אמון.  אבל דווקא בין ופגעו באמונו ובנאמנותו 

הפוליטיקאים יש שצורך השעה יגבר על הפילוג, ומי שהעליבו זה את זה אך אתמול פתאום ימצאו את 

עצמם מחובקים זה עם זה ומרעיפים זה על זה תשבחות.  ואחת הסיבות לכך היא ההכרה בכך שדבריהם 

תמיד מוטים על ידי הצרכים ולא בהכרח משקפים אמת כלשהי, ולכן גם העלבונות אין ודברי חבריהם 

בהם ממש וגם התשבחות אין בהן ממש, ומן הסתם אין לקחת אותם ברצינות ולתת להם להכתיב את 

 ההתנהגות.
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 חל  

 על עלבונות

 

 וההיפך מהאמון הוא העלבון, ומזה יש בשפע במסדרונות השלטון.

על כבר וכפי שנדון בהרחבה בהמשך, פעולות השלטון בדמוקרטיה מבוססות רמזנו שכן כפי ש

ע שכל הפעולות כולן מבוססות על יחסי תן וקח, כאשר בעל משא ומתן ועל הסכמות.  ומזה נוקואליציות ו

צד אחד תומך באחר היום בתמורה לכך שהאחר יתמוך בו מחר.  ואם יש אמון בין הצדדים אכן כך 

יינים להתנהל, אלא שאם אין אמון כפי שקורה לעיתים קרובות יש שצד אחד יתמוך באחר צריכים הענ

ואז לא יקבל את התמורה שקיווה לה.  וגם אם היה אמון מלכתחילה יתכן כי אמון זה יופר ברגע שאחד 

 הצדדים רואה הזדמנות ששכרה בצידה.

והעמדתו במצב לא נעים ובאור ואחת התופעות הנפוצות במקרי חוסר אמון היא ההעלבה של האחר 

מגוחך.  שמי שמרגיש שמגיעה לו תמיכה לאור התמיכה שנתן הוא עצמו בעבר, והוא נותן אמון בזולתו 

וחשיפה זו מאפשרת ליריבו להעליב ומאמין לכן כי התמיכה הצפויה בוא תבוא, משאיר את עצמו חשוף.  

 תה אמורה להינתן ממילא.ולהשפיל אותו, ובכך לחלץ מחיר נוסף עבור התמיכה שהיי

צדדים.  ודוגמה הוהעלבונות הגדולים ביותר שמורים למצבים שבהם יש חוסר סימטריה מובנה בין 

עולותיו על השותפים הזוטרים יותר בקואליציה שלו, אלא שאחד פטובה לכך היא נשיא המסתמך ב

הנשיא נאלץ לעכב את מהשותפים הזוטרים האלה מרים ראש פתאום ובא בדרישות.  וכך מוצא עצמו 

ולכן העלבון מכוון תמיד   מדיניותו קבל עם ועדה, ונפנה לטפל בדרישותיו של השותף הזוטר ביותר.

פס על ידי כלימלמטה כלפי מעלה, שהרי בעל שררה המתנכל לנחות ממנו ומשפיל אותו  ואולי  ככוחני ית 

זיק בתפקיד נחות מצליח להשפיל בעל אבל אם המח תפס כאומלל,יוהנחות שמתנכלים אליו י ,אפילו כחזק

 מעמד הרי זה עלבון של ממש.

ומצד שני יש גם עלבונות שאין בהם ממש, והם העלבונות שפוליטיקאים מטיחים זה בזה כחלק 

מתהליך המשא והמתן ביניהם.  ואז יתכן כי אחד יקרא לשני שקרן ורמאי, והשני יקרא לראשון נוכל 

מכל הבא ליד, אבל ברי לכולם שברגע שייושבו ההדורים ותושג הסכמה  ופחדן, והעיתונאים ימהרו לצטט

 כי אז יתנצלו הניצים על דבריהם והכל יבוא על מקומו בשלום עד הפעם הבאה.

וצורה אחרת להתייחס לכל נושא העלבונות בין נבחרי ציבור היא במסגרת של מאבקי כוחות.  שכן 

בקי כוחות בין המתיימרים להנהיג, ויש שיאמרו שבתולדות מאז ומתמיד היו ענייני ההנהגה משולבים במא

העמים מאבקי הכוחות האלה הם העיקר ואילו מעשי ההנהגה עצמם הם רק נספח שעוסקים בו בזמן הפנוי 

מאבקי הכוחות האלה כללו מעשים אלימים לרוב, ובפרט מלחמות  מקיאווליממאבקי כוחות.  ובימיו של 

יכים.  אלא שבימינו אנו נהוג להסוות את מאבקי הכוחות באחורי כסות בין נסיכויות ורציחות של נס

מהוגנת של דין ודברים אידיאולוגי, ולא נותר לנבחרים אלא להעליב זה את זה כדי לקדם את עצמם 

 בסולם ההנהגה וכדי לחבב את עצמם על הבוחרים.
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 טל  

 אומנות המשא והמתןהשגת הישגים ו

 

ייניו בצורה שישיג את מבוקשו.  ויש כאן אפשרות של שיתוף פעולה עם יריבים נשיא צריך לנהל את ענ

ויש אפשרות של מאבק ביריבים, וצריך למצוא את שביל הזהב בין שתי האפשרויות ולהשתמש בשתיהן 

כי על נסיך "להתנהל באורח מתון, בזהירות ובאנושיות, כך  מקיאווליבתבונה ולפי הצורך.  וכבר כתב 

יתר לא תגרום שיהיה בלתי נסבל".-לא יגרום שיהיה בלתי זהיר, ושחשדנות יתר-שאמון
92

 

ההבדל בין נשיא וגנרל הוא שנשיא אמנם מחזיק בעמדה העליונה, אך הכפופים לא אינם מחויבים לפי 

ואפילו אם על פי חוק השרים   כל פעם מחדש.באכוף את רצונו לכן עליו  לעחוק לפעול לפי הוראותיו, ו

לפטר אותם, באופן מעשי אין רשות זו נתונה כלל ועיקר, כיוון שתביא נשיא והנשיא רשאי כפופים ל

לפירוק הקואליציה שבזכותה הנשיא שולט.  וכך מצאנו שהסגולה החשובה ביותר של הנשיא כדי שיוכל 

לשלוט היא להיות מסוגל לנהל משא ומתן מתמשך עם הכפופים לו, ויתרה מזאת, מספר משאים ומתנים 

 וכישורי המשא ומתן נחוצים גם בעת יצירת הקואליציה מלכתחילה.  מקביל עם גורמים שונים.ב

הצורה שבה מנהלים משא ומתן היא להתחיל עם עמדות פתיחה, ואז לנסות ולגשר על מקובל שו

הפערים עד שמגיעים להסכמה.  וחלק מאומנות המשא והמתן היא להחליט איזו עמדת פתיחה להציג, 

דם משם.  שכן לכל צד יש רצונות משלו ושיקולים משלו וקווים אדומים משלו, ואין הוא יודע ואיך להתק

אל נכון מהם הרצונות והשיקולים והקווים האדומים של הצד השני, מעבר למה שהצד השני פרט באזניו, 

כך אלא שספק אם יש לקבל דברים אלה כפשוטם, שכן הצד השני מנסה להשיג יתרון במשא ומתן ולשם 

ואם כל צד יתעקש להציג את עמדותיו העקרוניות כפי   יתכן כי יציג את עמדתו בצורה החוטאת לאמת.

שהוא רואה את הדברים, ויסרב לקבל את עמדות היריב, כי אז לא יוביל המשא והמתן לדבר, וגם לא 

, ולחילופין יהיה כלל משא ומתן.  ולכן אם רוצים באמת להתקדם יש להתמקד בפרקטיקה ולא בעקרונות

 .ולהימנע מדיון בעניינים פרקטיים אם אין באמת רצון להתקדמות, יש להתמקד בעקרונות בלבד

מת קואליציה הם תפקידים מצד אחד ועמדות מצד שני.  קהדברים שעליהם נושאים ונותנים בעת ה

ית אלא שכיוון שהעמדות דומות או לפחות לא מתנגשות מראש, שכן אחרת לא היה כל בסיס לבנ

הקואליציה, עיקר הדיון מתמקד כרגיל על חלוקת תפקידים וכיבודים.  ופתרון מקובל הוא להמציא 

אפשר יהיה לספק את כולם.  וכך הומצאו בישראל שתפקידים חדשים וכיבודים חדשים לפי הצורך כדי 

גיה או אסטרטמשרדים ממשלתיים שעיסוקם לכאורה פיתוח הנגב והגליל, או שיתוף פעולה אזורי, 

אבל בעצם עיקר תפקידם לספק את רצונותיהם של חברי המפלגות או עיר הבירה ירושלים, ומודיעין, 

 .ולספק להם תארים ולשכות המשתתפות בקואליציה

מלוא כובמהלך המשא והמתן יכול כל צד להקשיח את עמדותיו ולעמוד על דרישותיו מבלי לוותר 

דם את ההסכמה.  אלא שאין לוותר מהר מדי, שכן כל ויתור הנימה, או לחילופין הוא יכול להקל כדי לק

יתן יותר.  ולכן ויתורים נוספים, אפילו אם אתה חוזר ומדגיש כי אין באפשרותך לומצביע על האפשרות ל

על  קושישל  תדמיתחלק מטקס המשא והמתן הוא ההפסקות והעיכובים ושאר המחוות שכל עניינן לצקת 

גבך אל הקיר, ומיצית כבר את כל האפשרויות, ועכשיו על הצד השני לוותר הרושם ש תההליך, וליצור א

 כפי שכבר ויתרת אתה.

הוא להביע כעס על חוסר גמישותו של היריב וחוסר הסכמתו ואמצעי נוסף לחזק את עמדתך 

להתפשר.  וכאן יש צורך בעדינות, שכן אך פסע יכול להיות בין מצג של כעס שיוביל לתוצאה הרצויה 

פס כמוגזם ויגרום לפיצוץ ההליך כולו.  וסכנה זו תלויה לא רק בדרגת הכעס ן מצג של כעס שית  לבי

נותנים, שיש מהם שהם רגילים יותר למאבקי כוחות ההמובע אלא גם באופי ם ואישיותם של הנושאים ו
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געים ומתייחסים למחוות שונות כלאחר יד, ויש מהם שסולדים מעימות ולפיכך עלולים להפסיק את המ

 למרות שלא לכך הייתה הכוונה.

קיפות לבין חוסר נימוס.  שכן מקובל וברי לכל שכל צד יש לו קווים ובהקשר זה יש להבחין גם בין ת  

עשות יאדומים שאותם לא יעבור, ולכן מותר לו לעמוד עליהם בתקיפות.  אך גם עמידה תקיפה צריכה לה

 מזיקים.ועלבונות ן, מבלי להיגרר לעימותים כראוי תוך שמירה על מסגרת מהוגנת של משא ומת

לחילופין יש ומשא ומתן נכפה עליך כשבעצם אין ברצונך להגיע להסדר, שכן כל הסדר כרוך 

בפשרה.  והצורה להכשיל משא ומתן כזה הוא להתמקד בנרטיב שלך בצורה שלא תאפשר לצד השני 

מקום את ההסכמה.  שכן הסכמה מחייבת להתעלם מכך, ועל ידי כך לבנות ולהעצים את חוסר ההסכמה ב

פשרה, ופשרה מחייבת הבלעת ההבדלים, כי בסופו של דבר על הצדדים להגיע למסמך משותף שכולם 

אם רוצים באמת להגיע לפשרה ולהסכמה יש להצניע את הנרטיב של כל צד,  לכןיכולים לחתום עליו.  ו

ים של ההסכם הם מה שחשוב בסופו של דבר, ולהתמקד בעניינים פרקטיים בלבד, שכן ההיבטים הפרקטי

וגם בעלבונות ניתן להשתמש כדי   וכדי להסכים עליהם אין צורך בהסכמה על ההיסטוריה ועל עקרונות.

 לסכל הצלחה במשא ומתן, ואילו אם רוצים באמת להצליח יש להישמר מהם מכל משמר.

ן מי שאין הזמן בידו נוטה יותר הוא להיות בעל סבלנות, שכ בעת ניהול משא ומתןיתרון גדול ו

הוא  למשא ומתןנשקם של השותפים אלא שלא תמיד ניתן להתאזר בסבלנות, ואחד מכלי   להתפשר.

  גרום לקשיים דווקא ברגע שבו הנשיא נמצא בלחץ זמן ועליו לבצע פעולה נתונה במוקדם ולא במאוחר.ל

נהל משא ומתן מול כמה גורמים במקביל, דו יכול להשיג הישגים במשא ומתן בכך שיואילו הנשיא מצ  

וינצל מצב זה כדי ליצור רושם שמשא ומתן אחר מתקדם מהר יותר, ולכן כדאי ליריבו להתפשר לפני 

 והוא ישאר בלי כלום.שיהיה מאוחר מדי 

מבחינת הפרוצדורה יכול משא ומתן להתנהל באופן ישיר ופורמאלי, ויכול הוא להתנהל בצורות 

אפשרויות היא לנהל את המשא והמתן באופן אקראי, בפגישות מסדרון או על כוס קפה, אחרות.  ואחת ה

ולהתקדם בכל פעם קצת תוך כדי החלפת דעות.  ואפשרות נוספת היא להשתמש בשליח שינהל את 

המשא והמתן בשמך.  ואפשרות זו צופנת בחובה יתרונות וחסרונות לניהול המשא והמתן, שכן תמיד ניתן 

וכך אפשר לנצל אותו ן לחוסר הבנה של השליח את תפקידו, או לחריגה מהסמכות שנועדה לו, יהיה לטעו

כדי לבדוק אפשרויות ואחר כך להתנער מהסכמות שהשיג אם אין הן רצויות.  ומאידך אם השליח הוא 

ומקרה   מומחה לניהול משא ומתן, יתכן כי ישיג תוצאות טובות יותר ממה שיכול להשיג פוליטיקאי.

מיוחד של משא ומתן באמצעות שליח הוא משא ומתן סודי, שבו מלבנים את כל נקודות המחלוקת כמעט 

 עד סופן, ורק כשברור שניתן להגיע להסכמה פותחים במשא ומתן גלוי לעין כל.

ובהקשר זה ראוי לזכור שמעטים המקרים שבהם משא ומתן נערך פעם אחת ולתמיד ואין לו הקשר 

מגעים שעתידים לקרות בהמשך.  ואכן השיקולים במשא ומתן שהוא מּודעות ליו ושל מגעים שקרו לפנ

שכן אם מנוי וידוע שיהיה צורך להגיע   חלק מתהליך הם שונים מהשיקולים של משא ומתן חד פעמי.

להסכמה פעם אחר פעם, אי אפשר להביס את היריב ולצפות ממנו שיסכים להתייצב למשא ומתן פעם 

במקרה של משא ומתן חוזר גדלה האפשרות לפשרה ולשיתוף פעולה, בין היתר כי כל צד נוספת.  ועל כן 

 מקווה לשפר את הישגיו בפעם הבאה.

והצורות העיקריות להשגת הסכמה הן על ידי איזון בין הרצונות של שני הצדדים, משל שמור לי 

לפעול כרצונו. והשיטה  את רעהו ואשמור לך, או על ידי חוסר איזון, באשר צד אחד מצליח להכריח

הראשונה טובה יותר לשם המשך קיום השותפות לאורך זמן, בין היתר כיוון שהאיזון אף פעם אנו מלא 

ה יוצרת מתחים שעלולים להביא לידי פרוק יותמיד יש מקום לשפרו בהחלטה עתידית, ואילו השני

אילוץ ולשדל או לתמרן את אבל האמנות האמיתית היא להסתיר את ה  השותפות במוקדם או במאוחר.

 היריב במקום להכריח אותו, ועל ידי כך לאפשר למצב להמשיך לאורך זמן.

ואם אין אפשרות להגיע להסכמה מלאה, תמיד עומדת האפשרות להתקדם צעד אחד בכיוון הרצוי 

נותו ולעצור.  שכן פתרון זמני או חלקי הוא דבר שקל יותר להסכים עליו, מתוך מחשבה שאפשר יהיה לש

מוחלט, ואין זה חשוב כלל אם באמת יהיו תיקונים ושינויים בהמשך, ואין הוא מחייב כמו פתרון כולל ו

.  ובכל מקרה על ידי הדגשת הבעיה שיש בהמשך או שהזמני יהפוך לקבוע כפי שקורה לעיתים קרובות

 ן אולי לעקוף חילוקי דעות ורגשות ולהגיע להצלחה.תלפתור ני
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ואלו הן: על ידי הסכמה, או על  בין אם סופיים ובין אם חלקיים, הגיע להישגים,ויש ארבע דרכים ל

וזה הסדר להשתמש בהן, שמתחילים בהסכמות,   , או על ידי שידול ותמרון, או על ידי איומים.תן וקחידי 

ואחר כך פונים לתמרון ורמיה, שיש סכנה של התחמקות ויחסים עכורים אחריהן, ורק אם אין ברירה 

תמשים באיומים, שהם הדומים ביותר לאלימות שהייתה נהוגה בדורות הקודמים, ומביאים איתם את מש

 של נקמה ותגובת נגד לעתיד לבוא.המוחשית הסכנה 

המקרה הקל והפשוט לכאורה הוא המקרה שבו הנשיא ושותפיו לקואליציה ומתנגדיו מהאופוזיציה 

א עניינית בכך שהיא נובעת משיקוליו של כל אחד מסכימים לגבי העניין שעל הפרק.  והסכמה זו הי

שגם אם זה המצב אי אפשר להתעלם משיקולים לעצמו, ולא משיקולים המערבים גורמים אחרים.  אלא 

שמערבים אחרים, ומרגע ששיקולים אלה נשקלים, הם גוברים על השיקולים העניינים.  ולכן ההסכמה 

כי הפוליטיקאים רגילים שעל כל פעולה הם צריכים טוי, הבסיסית מובלעת ואינה יכולה לבוא לידי בי

 לקבל תמורה מידית או לפחות אשראי לעתיד לבוא.

גם החלטות פשוטות שיש עליהן הסכמה צורכות זמן רב, כי אין אמון בין הנבחרים,  כתוצאה מכל זהו

 .וכל השותפים לדרך צריכים לוודא כל הזמן שהם אכן שותפים ואין אחד מרמה את השני

והיא משמשת   השיטה הנפוצה ביותר ועליה מבוססות קואליציות. יה היא תן וקח והיאיהשיטה השנ

א שכל וועיקרה של השיטה ה  לרוב פעולות השלטון היומיומיות, ורגילה כדי כך שאין שמים אליה לב.

ת של קצת מהנושאים שעולים על הפרק, ולגבי האחרים אין לו עמדה מגובשברק  מעוניין באמתאחד 

ממש, ולכן אין לו התנגדות נחרצת לעמדתם של האחרים.  וכיוון שכך הוא מוכן לתמוך בהם בעמדתם, 

 ובלבד שהם יתמכו בו עצמו באותם מקרים שאכן חשובים לו.

בעת דיונים על תקציב, שכן אז צריך לפרוט  השימוש בשיטת תן וקח על פני השטח ובעיקר בולט

 ., והכל מכומת וגלוי לעיני כלויש להספיק לעשות זאת עד מועד ההצבעההתחייבויות לסכומים מוגדרים, 

והעדיף  . שאתה רוצה לשדל את היריב ולתמרן אותו למצב שבו יעשה את מהושיטה נוספת היא 

דע כלל שפיתית אותו לכך.  ועוד יותר ביותר הוא להביאו למצב שיחשוב שהוא עושה זאת מרצונו, ולא י  

לכך ה זאת למורת רוחך, ושהוא מנצח אותך, כי בכך אתה מכשיר את הקרקע שיחשוב שהוא עושטוב 

 פעם הבאה יהיה זחוח ויבוא למשא ומתן מתוך הרגשת עליונות, ולכן ללא הגנות.בש

משא ומתן מתנהל בין בני אדם.  ולבני אדם יש רגשות, וברגשות ניתן לפגוע.  וכך על ידי עלבונות 

  שקלו ולגרום לו לעשות טעויות ולקבל החלטות פזיזות שאינן לטובתו.תוכל להוציא את היריב משיווי מ

וכלי אחד שניתן להשתמש בו לשם כך הוא שכשיבוא היריב וישב למשא ומתן ימצא מולו מישהו זוטר 

ה, הוא שקרים ודיסאינפורמצי שניתן להשתמש בו ראחוכלי  ממנו, וזאת מבלי שידע על כך מראש.  

יאמרו בטון תקיף ומתוך מה שנראה כשכנוע עצמי עמוק השקול לידיעה של כשלרוב מספיק שהדברים 

גדלו ויצטרפו אליך, אם כי לרוב  וומקרה מיוחד הוא לשחד יריבים כדי שיעזבו את המחנה שב  ממש.

 מדובר בתקופה של קדנציה אחת בלבד כי מעבר לכך אין להם שימוש.

של ההבטחה, ויש שיאמרו שהוא  איום הוא אחיה  הולבסוף ניתן גם להשיג הישגים על ידי איומים.  

הצד השני של אותה מטבע.  וכמו שנסיכים יכלו לחלק תארים ואחוזות או לקחתם בחזרה, כך נשיאים 

איומים יכולים להיות מצד הנשיא על שריו יכולים לחלק תפקידים והטבות או לקחתם בחזרה.  ולכן 

  .כולה עד כדי איומים לשינוי הקואליציהחלפתם באחרים, והם כרגיל איומים להובעלי תפקידים אחרים, 

ומצד שני   איומים יכולים גם להיות בנושאים אישיים או אידיאולוגיים שיגרמו מבוכה והשפלה.בנוסף ו

 יכולים האיומים לבוא מצד שותפים זוטרים בקואליציה, ובתנאי ששלמות הקואליציה תלויה בהם.

ולשם כך יש צורך לבצע   ים אלא אם יש להם ממד של אמינות.וחזקה על איומים שאין הם עובד

איומים מפעם לפעם, או לפחות שתהיה לך התדמית של מי שלא יהסס להוציא את איומיו מן הכוח אל 

כי "בני אדם חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה מאשר במי שמעורר  מקיאווליוכתב   הפועל.

יראה".
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בלע ולא מפורש.  כי איום מפורש מאפשר ליריב להעריך את נזקו ומה ותמיד עדיף שאיום יהיה מו

ואילו איום מרומז משאיר ובכל מקרה למה שהוא ידוע אפשר להתרגל.  יוכל לעשות כדי להפחית אותו, 

 ואין מי שיודע מה מפחיד אותו ביותר יותר מהאדם עצמו.  לדמיין את הגרוע מכל. ךאות
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 מ  

 על רצינות ואמינות

 

ככל שדנו בניהול משא ומתן ראינו כי על הצדדים לעמוד על דעתם כנגד היריב שאם לא כן סופם 

שיפסידו ולא ישיגו את מטרתם.  אלא שגם היריב יודע זאת וגם הוא צריך לעמוד על דעתו כדי להצליח.  

המתן לכישלון מצד אחד ברור כי אם יעמוד כל אחד על דעתו ולא יוותר כמלוא הנימה כי אז נדון המשא וו

ואין סיבה לנהל אותו בכלל.  אבל מהצד השני ברור באותה מידה שאם כל אחד יודע שהשני יודע זאת, כי 

   ו של דבר להתפשר, ולכן כדאי לו לחכות ולא לוותר בעצמו.אז הוא יודע שהשני יודע שיאלץ בסופ

וכמה או ניתוח המציאות או ח ות ביותר למי שעוסק במשא ומתן אינןהחשוב שהתכונות אני אומרולכן 

עצבים חזקים.  ועורכי הדין יודעים כי הבעיה העיקרית סבלנות ו, אלא או החתירה לפתרון ראיית הנולד

שרוב הבריות אינם יכולים להתנהל לאורך זמן תחת לחץ וחוסר ידיעה, ועל כן  כרגיל של לקוחותיהם היא

האפשר, ולחזור לחיים שלווים ללא חרב אי  מעוניינים לסיים את ענייניהם המשפטיים מהר ככל םה

הוודאות המתהפכת מעל צווארם.  ותפקידו של עורך הדין במקרה הזה אינו לספק יעוץ משפטי אלא רק 

 לשכנע אותם להתאזר בסבלנות ולחכות ולקוות שהצד השני ישבר לפניהם.

ים לפשרה שהייתה וכך גם בסכסוכים חברתיים או מדיניים נפוץ המצב שבו בסיום הסכסוך מגיע

מובנת מאליה מראש וכל בר דעת יכול היה לצפות שזו תהייה התוצאה, אלא שאי אפשר להגיע לתוצאה 

זו באופן ישיר, כי כל צד חייב לשכנע את יריבו שאין כל סיכוי כי יתן יותר.  ולשם כך יש להתנצח 

ובו בזמן יש להתעלם מטענותיו  ולצעוק,ולטעון טענות ולהכריז הכרזות ולאיים איומים ולהעלב במופגן 

של היריב ומהכרזותיו ומאיומיו ומעלבונותיו ומצעקותיו, כי אין בהם יותר מאשר הצגה שנועדה להפגין 

 להתפשר. צואת נחישותו שלא לוותר למרות שידוע לכל שבסופו של דבר יאל

היריב יודע זאת אם  האלה אינן מופנות כלפי היריב כלל ועיקר, וגם צגותויש להבין שחלק ניכר מהה

נמצא באותה הרמה של ניהול עניינים, ועל כן אין הוא נעלב ואין הוא מתפתה לסגת ההוא יריב ראוי 

ן ולהפסיק את הדיונים.  שכן מרבית ההצגות האלה מופנות בכלל כלפי שולחיהם של שני תמהמשא והמ

פו של דבר, ולשכנע אותם צריכים לשכנע אותם לקבל את הפשרה בסו שהנושאים והנותניםהצדדים, 

שלא יכלו בשום פנים ואופן לקבל יותר.  אלא שקל לטעות בדבר הזה, שככל שאתה טוען בתוקף רב יותר 

, כך יקשה עליך להצדיק את ושהיריב הוא אויב החורש את רעתך שאינך יכול להתפשר ואינך יכול לוותר

המקרים הן במדיניות המקומית והן  ורבים תאלץ להגיע בסופו של דבר.  הםהוויתור והפשרה שאלי

בדיפלומטיה העולמית שמנהיגים מוצאים את עצמם שבויים בדברים שאמרו לצורך המשא והמתן ולא 

 מתוך אמונה אמיתית, ורק משיקולי יוקרה ואמינות אינם יכולים לסגת מהם לאחר מכן.

או במדינה, מוצאים אנשים ולכן ככל שעולים בדרגות הניהול או ההנהגה, בין אם במסחר או בעשייה 

שיש להם שפע של המידה הטובה הנחוצה להתנצחויות.  ומשמעות הדבר שהם יכולים לעמוד בעלבונות 

תו ברגע הנכון ובוויכוחים לאורך זמן, ולהפגין עמידה כנגד היריב, ובו בזמן הם יכולים גם ליצור חיבור א  

ואילו ברמות הנמוכות ובעם באופן   בעליל.שהיא בלתי אפשרית ולהגיע לפשרה שאך דקה קודם טענו 

כללי נמצאים אלה שמצד אחד הם פשרנים יותר ונמנעים מכל עימות אם בכלל אפשרי הדבר, אבל מצד 

 להתפשר לעולם. םסכילהלא ו ונוטים לעמוד עליהםאמנים לעקרונותיהם נגאים ו שני הם גם

לה שנועדה להשיג מטרה בצורה אלא שבנוסף על ההצגות יש שמדי פעם תוחלף ההתנהגות השקו

ואולי גובלת בשיגעון או אפילו עוברת את  החלקה ביותר בהתנהגות שנראית פזיזה ובלתי שקולה בעליל

.  והמטרה של התנהגות כזו היא להוציא את היריב משיווי משקלו, ולמנוע ממנו את גבולות השיגעון

ולכן התנהגות שכזו חשובה ביותר במקרים האפשרות להעריך מה יקרה בהמשך ולאן הדברים מובילים.  

ובמיוחד חשוב   של התקשרות ארוכת טווח, שכן כל פעם שמשתמשים בה השפעתה ניכרת לזמן רב.

שנשיא חדש ינקוט בפעולות מתפרצות ובלתי צפויות וכוחניות בתחילת דרכו, ואז יוכל לנהוג במתינות 

 .פניובהמשך ועדיין יריביו יחששו מ
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 אמ  

 נהל דיונים וישיבותאיך ל

 

.  ומצד שני יש גם ישיבות של הנוגעים לדבר הצדדיםשני משא ומתן נערך כרגיל כרצף של ישיבות בין 

כולם רוצים לדבר ולהביע את ישיבות כאלה בו  קבוצות גדולות יותר כמו מועצה או וועדה או ממשלה.

ה שכעבור זמן לכשננעלת הישיבה דעתם, אבל רק מעטים רוצים לשמוע את דעתם של אחרים, ולכן קור

מסתבר כי לא הייתה כל התקדמות.  ועל כן חשוב לדעת כיצד לנהל ישיבות וכיצד להגיע לתוצאות 

 רצויות.

ובכך יתווה את הכיוון שאליו יכוונו גם הדוברים תחיל את הדיון שהנשיא יאחת היא אפשרות 

רה ועם תכנית מוכנה לכל מה שיש בדעתו אדם לדיון עם משנה סדו בא האחרים.  כי זאת לדעת, גם אם

לומר, הרי שאחרי ששמע דובר אחר יושפע ממה ששמע ויהיה חייב להגיב ולהתאים את דבריו למה 

שתיקח לנווט את הכיוון  ביכולתובפתח הישיבה את הדברים  ציגכך שהנשיא מ ישנאמר לפניו.  ועל יד

 .מראשהישיבה 

וות נפשם ללא שום ניסיון לכוון אותם.  וניהול כזה של לדבר כאלתת לאחרים אחרת היא אפשרות ו

טיעוניו כאילו לפני אולם ריק, כי אף אחד  ת, כאשר כל אחד מרצה אלשחרר קיטורישיבה מאפשר לכולם 

מהאחרים וגם הנשיא אינם מקשיבים למה שהוא אומר.  ואז אחרי שכולם גמרו לומר את דברם יכול 

וברגע שעשה כך כאילו נמחקו הדברים שנאמרו קודם לכך, אבל   .יניוכראות עלהתוות כיוון אחר  הנשיא

 מצד שני אין לדוברים עילה לחזור על דבריהם כי כבר ניתנה להם ההזדמנות.

ובדרך כלל עדיף לנשיא להמעיט בדיבור ככל האפשר כדי לתת לאחרים את ההרגשה שהם נשמעים 

מה שאסור לו לוותר עליו הוא שרביט הניהול אבל   ולכן אולי גם משפיעים, אפילו אם באמת אין זה כך.

של הישיבה, והוא יהיה זה שמחליט מי מדבר מתי ולמי מותר לענות למי, וכך הוא שומר על מעמדו וגורם 

לכל האחרים להיות תלויים במוצא פיו.  וככל שניהול הישיבה קפדני יותר כך מתמקדים כולם בסדרי 

עסוקים בשאלה מי יהיה הבא בתור והאם שאחד מדבר כל האחרים הדיון במקום בדיון עצמו, ובזמן 

  יספיקו להביע את דעותיהם על כל מה שנאמר עד כה, וסופו של דבר שאין להם פנאי להקשיב.

והצורה היחידה שבה ניתן למאן דהו להעביר ביקורת מידית על דבריו של אחר היא אם יתפרץ 

בקיצור נמרץ כדי שיוכל להשלים את דבריו לפני שישתיקו לדברים מיד אחרי שנאמרו, וזאת בקול רם ו

 נמנע מלחשוףכי אז הוא  ,יש יתרון למי שתגובותיו איטיותאותו.  אבל מהעבר האחר צריך לדעת גם ש

 בטעות את דעותיו האמיתיות.

ואילו הנשיא יקפיד להיות זה שמסכם את הדברים, וכמובן יסכם אותם כרוחו.  ועדיף שהסיכום 

בו דברים חדשים שעוד לא נאמרו, וכשהם  ול מה שנאמר על ידי אחרים, אבל אפשר גם שיהייתבסס ע

נאמרים בשלב הסיכום כבר אין לאחרים אפשרות להגיב עליהם או להתנגד להם, וכך הם נהפכים 

 למוסכמה.

ם ולנהל את הישיבה ולגרום לכל הנוכחים לומר את דעת ןואחרי שדנו בצורות השונות לנווט את הדיו

מצד אחד ולקבל את דעת הנשיא מהצד השני, יש צורך להודות שכל מה שנאמר בישיבה יש לו חשיבות 

מועטה בלבד.  כי מה שחשוב לגבי ישיבה הוא מה שזוכרים ממנה, ומה שזוכרים ממנה נקבע על ידי מי 

לבקר את  שכתב את הפרוטוקול.  ולכן יש חשיבות עצומה למינוי המזכיר שאחראי על הפרוטוקול, ויש

הקלטה עבודתו ולתקן אותה בהתאם לצרכים.  וזו גם הסיבה שלאחרונה גדלה הדרישה לפרסם תימלול 

 של כל ישיבה במקום פרוטוקול ערוך.

 

  



 91 

 

 במ  

 על קביעת מדיניות

 

על ידי בניית קואליציות או במסגרת של משא ומתן או תוך אם דיברנו רבות על איך להשיג הישגים, 

 אבל נשארת השאלה איזה הישגים רוצים להשיג.ם.  שימוש באיומי

לטובת העם והמדינה, ואולי ניתן היה להצדיק תשובה זו כמובן שהנשיא פועל היא טנית תשובה הפשה

בטענה שרק כך יזכה לתהילה.  אלא שמיד עולה השאלה אילו מעשים הם אלה שיהיו לטובת העם 

ור חזון אידיאולוגי כלשהו, ולכן ההישגים שהוא שואף לאוהמדינה.  על כך ניתן להשיב כי הנשיא פועל 

.  וההסתייגות הראשונה מתשובה זו היא שיש לשים לב לכך הזוהאידיאולוגיה מ אליהם נגזרים

כפי שהיא באמת ולאו דווקא כפי שהצהיר עליה  שהפעולות שהנשיא נוקט בהן נגזרות מהאידיאולוגיה

ב פעולותיהם של פוליטיקאים והנשיא בתוכם אינן קשורות והסתייגות גדולה ממנה היא שרו  בבחירות.

כלל לאידיאולוגיות ולשאיפות כלליות לטווח ארוך, אלא דווקא לצרכים מיידים לטווח הקרוב.  ודוגמה 

 פשוטה לכך הן פעולות הנחוצות לשם שימור הקואליציה.

והמרכזי שבהם  נתון.  המגבילים את מה שאפשר לעשות בכל רגע תמיד יש אילוציםאני אומר ש כןלו

להמשיך ולתחזק תדמית של עשיה ושל הצלחה ולהיות פופולארי על העם כדי להמשיך הצורך הוא 

נפוץ המצב שבו הנשיא פועל בו זמנית בשני מישורים שונים:  ךוכ  ולהחזיק בשלטון בבחירות הבאות.

הבוחרים.  וכמובן שיש האחד זה שהוא מבקש לפעול בו באמת, והשני לצורך תדמית וכדי לספק את 

מקרים שבהם יש חפיפה בין שני המישורים האלה, והנשיא אכן מבקש לקדם את מה שהבטיח לבוחריו, 

אבל יש גם מקרים שבהם יש סתירה בין המישורים, ואז הנשיא צריך להסתיר את מעשיו ולהסוות את 

 משמעותם האמיתית.

טחותיו האידיאולוגיות הוא המקרה שבו יש והמקרה הנפוץ שבו יש סתירה בין שאיפות הנשיא להב

לנשיא או לחבריו אינטרסים פרטיים בנושא כלשהו.  ובמקומות מסוימים אינטרסים כאלה הם תוצאה של 

סיוע בבחירות, כאשר הגדולים עוזרים לנשיא שיבחר, והוא בתמורה חייב לסייע להם בעסקיהם 

ה חוזית, שכן דברים שכאלה אינם נחתמים באופן לכשנבחר וזכה בתפקיד ביצועי.  ואין החובה הזו חוב

מפורש, אלא חובה של כבוד, ולפיכך חזקה יותר מחובה חוזית.  ומעבר לכך העזרה לגדולים המבקשים 

והעזרה שיתן הנשיא   זאת )או מספיק רומזים על רצונם( נובעת מהידיעה שתצטרך להם שוב בהמשך.

ות, ויכולה להיות בחקיקת חוקים ותקנות, ויכולה גם יכולה להיות בהקצאת משאבי המדינה או קרקע

 להיות במתן כבוד.

ובמקומות אחרים האינטרסים הפרטיים המשותפים של הנשיא וגדולים אחרים הם פשוט עניין של 

שחיתות.  שהנשיא ואנשיו מחזיקים בתפקידים שונים המעניקים להם יכולת הכרעה בהחלטות שונות, 

לה ליפול לכאן או לכאן, ושתי האפשרויות הן סבירות על פניהן, אלא שאחת וברוב המקרים ההחלטה יכו

מיטיבה עם הנשיא וחבריו והשנייה מיטיבה עם אחרים.  ואז יכול הנשיא לבחור להחליט כפי שטוב לו 

ולעסקיו, ולהרוויח מכך ממון או רווח אחר.  ויש גם מקרים חמורים יותר שבהם הנשיא בוחר להחליט 

, והוא יכול לעשות זאת כיוון שרק ולעסקיו גם אם החלטה כזו אינה עומדת במבחן הסבירות כפי שטוב לו

, והאחרים יתקשו להוכיח שפעל לו יש את המידע ואת היכולת לזהות אם החלטה היא סבירה או לא

.  ולבסוף יש גם מקומות ומקרים שבהם הנשיא בניגוד למה שהיה רצוי באמת ומתוך ידיעה שכך המצב

ק בכוח מספיק ואינו טורח כלל להסוות את מעשיו ולטעון שהם טובים וראויים, אלא הוא מנהל את מחזי

המדינה לצרכיו בריש גלי וללא בושה.  אלא שרמה כזו של שחיתות קורה כרגיל רק במדינות שאינן 

כמו דמוקרטיות באמת, ואפילו אם כן מתנהלות בהן בחירות מפעם לפעם הרי הנשיא שולט בתוצאותיהן 

 שהוא שולט בכל היבט אחר של ניהול המדינה.

ועכשיו משדנו בקבלת החלטות וביצוע פעולות לטובתם של הגדולים, נפנה לקבלת החלטות וביצוע 

שיהיו  ו דווקאפעולות שימצאו חן בעיני העם.  ויש לשים לב להבחנה שמדובר בכך שימצאו חן ולא

בלים במהות.  וכך אנו מּו יותר מאשרעוסקים בתדמית טובים באמת, כי כמו בעת הבחירות גם כאן אנו 

להבחין בין מדיניות שנעשית בריש גלי וכל מטרתה למצוא חן, לבין מדיניות שנעשית בחדרי הישיבות 



92 

 

וכל מטרתה להשיג תוצאות.  ונשיא שיש לו מן המידה הטובה והוא מצליח במעשיו י דע לאזן בין שני 

שאם ינקוט רק בפעולות שמטרתן למצוא חן יהיה פופוליסט, ולא יוכל   הסוגים, וינקוט גם בזו וגם בזו.

לנצל את מעמדו כדי לקדם את העניינים שהוא חפץ ביקרם, ואם ינקוט רק בפעולות שנועדו לקדם את מה 

 שהוא רוצה כי אז יאבד בסופו של דבר את מעמדו.

 פאתוסמך על רגשות, כי כידוע הההמונים היא להסת והצורה להציג מדיניות שנועדה למצוא חן בעיני

ולשם כך מספיק לעקוב אחרי חדשות היום, וכשיש הזדמנות לנצל אותה.  והזדמנויות   חזק מהלוגוס.

כאלה יש למכביר, כי גם העיתונות פונה אל הרגש ולא אל הלוגוס כשהיא מנסה להעלות את הרייטינג.  

במיוחד של אומלל זה או אחר שהנסיבות וכך קורה לעיתים מזומנות שהעיתונות מזהה מקרה מצער 

מקשות עליו או שהממשלה מקשה עליו וחייו אינם חיים.  והנשיא נמצא כמובן בעמדה שבה הוא יכול 

לפעול באופן נמרץ לטובתו של אותו אומלל, ולהצהיר עד כמה מצבו אינו נסבל, ולהבטיח לשפר את 

לזכות בהוקרה נוספת.  וכל זאת כמובן מבלי המצב, וראוי וכדאי שאכן יפעל לעשות זאת, וכך יוכל 

לפתור את הבעיות היסודיות שנמצאות בבסיס העניין ועשויות להשפיע על רבים מעבר לאותו אומלל 

 שעליו סיפרה העיתונות.

בו, עליו להישמר מנפילה במלכודת  הוא מאמיןולחילופין, כשהנשיא רוצה לפעול למען עניין ש

ות על החלטות ומרחיקות אותן מן הרציו, ואם רוצים להשפיע על מהלך הרגשנות.  שכן רגשות משפיע

העניינים יש לדבוק ברציו בלבד וכך להגיע להחלטות המושכלות והטובות ביותר.  ולשם הפעלת הרציו 

יש לאסוף נתונים רבים ועדכניים ככל האפשר, ולנתח את הנתונים כדי לזהות השפעות ומגמות, ובהתבסס 

ומעבר לכך   של מה שקרה בעבר להחליט איך לנווט בצורה הטובה ביותר את העתיד.על הסטטיסטיקה 

צריך להפעיל שיקולי עלות ותועלת, כי ברוב המקרים לא תהיה אפשרות להחלטה קלה ופשוטה אלא 

יהיה צורך בפשרה ובשקילת חלופות שאף אחת מהן אינה מושלמת.  ואז צריך לקחת את כל הגורמים 

 נפוצהיות או רווחים עקיפים וכאלה שיבואו לידי ביטוי רק בטווח הארוך.  והדוגמה הבחשבון כולל עלו

ביותר שרבים נכשלים בה היא שאם מקימים מוסד או מתכננים תכנית, צריך לזכור לא רק את ההקמה 

 שמתבססת על נתוניםמדיניות מושכלת  באמצעותכך ו  והתכנון אלא גם את התחזוקה הנחוצה לאחר מכן.

שמתבססת מדיניות רגשית ל ניגודלהשיג הישגים של ממש, ב ניתןותכנון לטווח ארוך לת חלופות ושקי

 לשמור על פופולאריות.רק נועדה ושסיפורי חדשות  על

אבל מצד שני יש לזכור כי הרציו שולט אך ורק במדיניות ובהחלטות, ולא באופן הביצוע או בהצגתן 

קובעים את התנהגות הציבור בבחירות, כך גם הם קובעים את  בפני הציבור.  כי כמו שהתדמית והרגשות

תגובת הציבור למדיניות הנשיא.  ולכן לאחר שהנשיא מחליט מה הפעולה שבה הוא רוצה לנקוט, הוא 

צריך להחליט בנפרד איך הוא רוצה להציג את הפעולה הזו בעיני הציבור.  ובאופן אירוני עדיף לו להציג 

.  רך רגשי יותר מאשר כנובעת מניתוח קר של המציאות והצרכים והאפשרויותאת מדיניותו כעונה לצו

ובהקשר הזה ניתן לצטט את מקיאוולי שכתב "אם בוחנים במה קל לשכנע עם ובמה קשה לשכנעו, אפשר 

לעשות את ההבחנה הזאת: או שהדבר שלגביו אתה צריך לשכנע מציג ממבט ראשון רווח או הפסד, או 

ת אמיצה או מוגת לב.  וכשרואים רווח בדברים שמניחים לפני העם, גם אם מסתתר שהוא נראה מדיניו

מאחוריהם הפסד, או כשהם נראים מעשים אמיצים, גם אם מסתתר מאחוריהם חורבנה של הרפובליקה, 

תמיד יהיה קל לשכנע בהם את ההמון; וכן תמיד יהיה קשה לשכנע באותם קווי פעולה שיש בהם, 

לב או הפסד, גם אם מסתתרים מאחוריהם ישועה ורווח." למראית עין, מורך
94
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 גמ  

 ייזום מאורעות לעומת היגררות אחרי מאורעות

 

חלק חשוב בתדמית של נשיא הוא שיראה כמי שיוזם פעולות ומוביל את ההתרחשויות, ולא כמי שנגרר 

מוביל מהלכים יאמין גם  כי מי שיוזם הוא המנהיג, והעם שרואה את היוזם  אחרי יוזמות של אחרים.

להבטחות שיתן לגבי דברים שהוא מתכוון לעשות בעתיד.  ולכן אסור לנשיא לתת לאחרים ליזום ולהוביל 

שהיא אפילו  –היגררות ומעבר לכך,   מהלכים, ואסור לו שיראו אותו עצמו נגרר אחרי יוזמות כאלה.

א לידי מימוש הסותר את המדיניות עלולה להבי – מתוך כוונה טובה לספק את רצון הבוחרים באה

 המוצהרת ואף את הכוונות העמוקות.

אלא שיש ויוזמות שונות נכשלות, ולהיות היוזם שדחף מאמץ שנכשל גרוע יותר מלא לעשות כלום.  

ואכן רבות הדוגמאות ברחבי העולם לכך שמנהיגים משכתבים את ההיסטוריה של יוזמות לאחר 

 רה שההצלחה אבות רבים לה, אבל הכישלון יתום.שהתבררה הצלחתן, כמשתקף באימ

ויש מקרים שבהם מה שצריך לעשות הוא ברור ומוכתב על ידי הנסיבות, ואין לנשיא אפשרות 

עליו להפגין שליטה בכך שיכריז כי הוא זה גם במקרים כאלה אבל אמיתית להחליט לעשות משהו אחר.  

לכך יכול הנשיא לנהוג בצורה שתביא לו תועלת ומעבר שציווה על שיקרה מה שמחייבות הנסיבות.  

כשהוא עושה את מה שהוא חייב לעשות, על ידי כך שיראה כאילו הוא עושה זאת מתוך נדיבות או 

בהתאם למדיניות קבועה ומתוכננת, ולא מתוך צורך.
95

 

יא מקרה דומה אך ניתן להבחנה הוא המצב שבו משהו הולך לקרות בין כה וכה, וכל מה שיעשה הנשו

לא יעלה ולא יוריד.  וגם במקרה כזה יכול הנשיא לנכס לעצמו את הדבר, ומספיק שכמה מן הבריות 

הדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא יאמינו בכך ויתרשמו מגדולתו של הנשיא וכבר הדבר כדאי.  ואולי 

 אתה תקבל את השקיעה, שמגיב לבקשה לגרום לשמש לשקוע בהבטחה "הנסיך הקטןהמלך בספר 

שלך. כך אצווה. אבל בהתאם לתורת השלטון שלי, אמתין עד שיבשילו לכך התנאים."
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ומדיניות מעצם טבעה היא מאמץ לטווח ארוך,   מדיניות. של מימושלייזום הוא מנגנון ויש לזכור כי 

ולא כל דבר ניתן ליזום ולבצע כאן ועכשיו, אלא יש צורך להכשיר את הקרקע וליצור את התנאים 

ילו, ולבנות קואליציות ולגייס תמיכה.  ויש שיאמרו שכל או לפחות רוב הדברים הם כך, ורק שיבש

ומשכך הדברים הרי שחלק ניכר מיוזמותיו של הנשיא קשות לזיהוי מיעוט מבוטל ניתן לממש במהירות.  

למצוא ובפרט ניתן   והגדרה, כיוון שאינן עומדות בזכות עצמן אלא הן חלק ממהלך כולל גדול יותר.

להעלות  מספיק , שכן להעלות דברים לדיון אפילו אם לא יצליחו כעת מקרים בהם מטרת הפעולה היא

תחום האפשרויות, ואז עם הזמן אפשר לחזק אותם ב ולהיות מוכרים ו להכות שורשתחיליש אותם כדי

 ובסוף להצליח.

אטא חדש מטאטא טוב, וברוב המקרים נשיא חדש יהיה נשיא שיוזם פעולות חדשות רבות, משל מט

ומצב זה ברור   ואילו נשיא שנבחר מחדש אינו יוזם פעולות רבות אלא ממשיך את פעולותיו הקודמות.

ואינו מחייב הסבר, אבל גם בין הנשיאים החדשים יש שיוזמים יותר ויש שיוזמים פחות, ויש שמצליחים 

קנדה  ראש ממשלתאחרונות היא של יותר ויש שמצליחים פחות.  ואחת הדוגמאות המפורסמות מהשנים ה

שהייתה הפוכה למדיניות במובהק מדיניות ליברלית פעולות רבות במסגרת ומימש  שיזםג'אסטין טרודו 

 .שרים ממגזרים ומקורות שונים עםכולל למשל הקמת ממשלה מאוזנת מגדרית קודמו בתפקיד, 
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 דמ  

 וההשתהות על אומנות הדחיה

 

, שכן המהפכנים תמיד רוחם קצרה ומשאביהם דלים, לנשיא ת שימושית ביותרדחית החלטות היא אומנו

תו היכולת שלהם לגרום ועל ידי משיכת זמן ניתן להביא אותם לידי כך שיאבד הלהט המאפיין אותם וא  

 נזק ואולי להביא לשינוי של ממש.

לפחות ניתן  ומעבר לכך כל החלטה וכל מעשה שאינם לרוחו של הנשיא אם אי אפשר לבטל אותם

על כך ש"כאשר  מקיאווליויש לציין שדחייה והשתהות אינן המצאה חדשה, וכבר כתב לדחות אותם.  

צומחת בעיה, ... מדיניות של השתהות מועילה יותר מאשר מדיניות של התעמתות ישירה עם הבעיה".
97

  

חיה וההשתהות והעיכוב וכך נוהגים כל הנשיאים בכל המדינות בעולם, וכך יועצים להם יועציהם.  והד

ניתנים לשימוש בכל הרמות, הן בתוך מסדרונות הממשל והן בין הממשלה לכנסת ולאזרחים והן בין 

ובפרט, ניתן לדחות ולהשהות ביצוע באותם מקרים שבהם הנשיא מאפשר   המדינה למדינות אחרות.

די שבירת מוסכמות פוליטיות, הישג לאופוזיציה, אם מתוך כוונה ומשא ומתן כדי שתסכולם לא יגבר עד כ

ואם כתוצאה מחוסר שימת לב שאיפשר להם לגבור על הקואליציה.  וכך ההישג של האופוזיציה נותר על 

 הנייר בלבד.

ובפרט השהייה היא צורת ההתמודדות המועדפת עם מחאה.  שכן מחאה נרחבת של העם היא הסכנה 

יים שאינם נזקקים לבחירות נפלו כאשר העם קם הגדולה ביותר לכל שלטון, ואפילו שליטים אוטוריטר

כנגדם.  ובדמוקרטיות אין אפשרות להילחם עם העם ולנקוט באלימות.  אבל דווקא משום כך יכול הנשיא 

לגרום למיסמוס ודעיכה של המחאה אם רק יתמיד ולא יוותר.  וכל מה שעליו לעשות הוא להעמיד פני 

וככל שיתמיד בכך לאורך זמן   ה ניתן לעשות כדי לשפר אותו.מקשיב ומשתתף ומנסה להבין את המצב ומ

כן יקהה עוקצה של המחאה, שהרי יראה לכל כי היא השיגה את יעודה והנשיא פועל לתקן את הדרוש 

 תיקון.

א יוזה אולי ההבדל הגדול ביותר בין נש  לדחיית הקץ היא הקמת וועדה.כיום והצורה הנפוצה ביותר 

ולכן בסופו של דבר עליו  יב להראות לכל את כוחו ובכלל זאת את כושר החלטתו,לבין נסיך, שנסיך חי

רר אכן ך תדמית של הענות לרצון אחרים, אבל בתנאי שלא יג וואילו נשיא יכול להיבנות מת לפעול. 

ולשם כך מספיק לנקוט בפעולה שכל מהותה לנסות להחליט באיזו   מה שמנוגד לטובתו. לעשות את

ויתרה מזאת ניתן גם להקדיש   וט, ומרוב ניסיונות להחליט בסופו של דבר לא עושים כלום.פעולה יש לנק

ויתרון נוסף של הקמת וועדות   זמן לדיון באיך צריכה הוועדה עצמה להתנהל, וכך משיגים דחיה נוספת.

ים שעיסוקן בהחלטה מה צריך לעשות הוא שמעצם טבען הן צריכות לשקול את כל השיקולים הרלוונטי

לעניין ולשמוע את כל הדעות, וככל שיש יותר שיקולים ויותר דעות כך עובר יותר זמן.  ואם יבואו 

הבריות ויתלוננו על הנשיא שהקים וועדה ועל הוועדה שאינה מסיימת את עבודתה, מיד יענו להם שאין 

 להאיץ את הוועדה כדי שלא לפגוע בשיקול הדעת ובאיכות ההחלטות.

בלית ברירה נגמרות האפשרויות לדחות את הקץ ומגיעים להסכמה יש שנות העיכוב למרות כל ניסיוו

על דרך פעולה.  אך אם אין דרך פעולה זו רצויה לנשיא, עדיין יש בידיו לדחות את מימושה הלכה 

קטנים  שלבים ולפעימותוהצורה המקובלת לעשות זאת היא לפרוט את הפעולה המוסכמת ל  למעשה.

וכך  את מימוש כל שלב וכל פעימה במגוון תנאים מקדימים שאין אפשרות לעמוד בהם, ומתנים והולכים,

 .מימושם נמנעאפילו אם מממשים משהו מהם ניתן לדחות עד אינסוף את האחרים וכך 

צורה ו להתחמק מהחלטות בלתי רצויות על ידי כך שמרוקנים אותן מתוכן. במקרים אחרים ניתן 

הפוכה שתחזיר את המצב לקדמותו או תנטרל את הפעולה  הפעולביצוע  על ידי טובה לעשות זאת היא

לדרוש מתכניות בניה תכנון וועדת  אם התקבלה החלטה שמחייבתלמשל הבלתי רצויה מתוקף.  וכך 
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 על ידי העברת תכניות הבניה לוועדות אחרות, החלטה כזו ניתן לנטרל שתכלולנה דירות בנות השגה

שאינן כפופות להחלטה הזו
98
שכל אדם רשאי להתגורר בכל מקום שבו יחפוץ ואין למנוע או אם נקבע   .

זאת ממנו על בסיס גזעני, ניתן לנטרל זאת על ידי החרגה מהכלל של ישובים קטנים והומוגניים בטענה 

חודייעל צביונם הי שכך יוכלו לשמור
99
. 

.  יות היא חוק ההסדריםהדמוקרטיות המודרנ פרקטיקה שלשל ישראל לאולי התרומה הגדולה ביותר ו

ראש הממשלה ל החלטות רבות ששוחוק זה הוא חוק המועבר בצמוד לתקציב המדינה, וכל כולו צרוף 

לעשות זאת בגלל מבנה הקואליציה ומאזן הכוחות בכנסת.   יםיכול םלקבל אך אינ יםמבקש ומשרד האוצר

עד אין קץ את  לדחותמחי יד גם ב ק בלחץ הזמנים של אישור התקציב ניתןקואילו בחוק ההסדרים הנח

להעביר אילו עביר כללים חדשים שאי אפשר היה להמימוש כל החוקים שלא רוצים לממש אותם, וגם 

רן כהן שכל פעם הובטח ליוזמו חוק הדיור הציבורי  ה אחת מיני רבות היאדוגמו  ערכו בהם דיון ממשי.

כשנכנס , וגם אז 2013עד שנת  2001נת שהפעם יכנס לתוקף ואז נדחה שוב בחוק ההסדרים, וכך מש

 .הופרלבסוף לתוקף מיד 

ואחרי כל הדברים האלה, יש להזכיר שלא תמיד צריך להשהות ולדחות, אלא רק במקרים שבהם 

ההחלטות וההמלצות אינן לרוחו של הנשיא.  ואילו במקרים אחרים יש צורך לקבל החלטות במהירות 

ולבצע אותן ללא היסוס
100
. 
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 המ  

 ההשתתפות בהן בחירתו לחמותמ

 

כל זאת כדי  חזקה על נשיא שעמד לבחירה וניהל מסע בחירות וגייס תומכים והצליח להיבחר שעשה

אליסטים יאמרו או לפחות יקוו כי דבר מה זה הוא ניהול ענייני המדינה לאורה להשיג דבר מה.  והאידי

הציניקנים יאמרו שדבר מה זה הוא קידום של אידיאולוגיה בה הנשיא תומך ואותה הוא שואף לקדם.  ו

ענייניו האישיים או ענייניהם של תומכיו.  אלא שגם כך וגם כך יש לו לנשיא שאיפות ורצונות לנצל את 

 ואת תפקידו ואת הכלים העומדים לרשותו כנשיא. מעמדו

רים.  מצד שני באופן רגיל השאיפות של הנשיא אינן עולות בהכרח בקנה אחד עם שאיפות של אח

מאבקי כוחות עם אחרים, מלחמות ולע הנשיא לועל כן צפוי כי במסגרת הניסיון לממש את שאיפותיו יק  

דרכן של מלחמותובין אם הם נבחרי ציבור או בעלי הון או בעלי עניין אחרים.  
101
זמן  ותלוקח שהן 

   .לפי הצורך וההקשרבנית קואליציות  ותודורש

יב השקעת זמן ומאמץ באחת או יותר מהשיטות שנסקרו קודם, וכיוון שכל מה שתשאף לעשות מחי

אי אפשר לעשות את כל מה שרוצים,  ולכן  תמיד יהיה יותר מה לעשות מאשר זמן לעשות זאת.ש הרי

בחלק  יםתמקדויש לתעדף ולבחור את מה לעשות ואת מה לדחות לזמן אחר אם בכלל.  ועל ידי כך שמ

 , מגדילים את הסיכוי להצלחה.גיהשניתן אולי לאותו שמהשאיפות, קטן 

והעדיפות הראשונה תינתן תמיד למלחמות בשליחותו של הפטרון של הנשיא.  כי בסופו של דבר 

הנשיא חייב את מעמדו לפטרונו, והן הוא והן הפטרון יודעים זאת היטב, ואם ירשה לאירועים הפוגעים 

לאירועים שפוגעים בנשיא לקרות בבחירות בפטרון לקרות הרי שהפטרון יסיר ממנו את תמיכתו וירשה 

הבאות.  ומעבר לכך על הנשיא להוכיח כי תמיכתו בפטרון גדולה מהתמיכה האפשרית של כל מועמד 

לא יחליט הפטרון לתמוך באחר בעתיד.  ודוגמה מאלפת של התנהלות כזו היא המאבקים של שאחר כדי 

ניין מניעת הגבלות על עיתונו של האחרון ישראל נתניהו למען פטרונו שלדון אדלסון, למשל בעבנימין 

היום
102
. 

וסוג אחר של מלחמה היא מלחמה שהנשיא יוזם כדי לאחד מאחוריו את העם.  וכפי שציינו כבר אין 

לך דבר שמאחד את העם כמו מלחמה נגד אויב משותף, ואין לך דבר שמעלה את קרנו של הנשיא יותר 

מקרים של מערכה צבאית של ממש שהתחוללה בסמוך לבחירות העם והמדינה במלחמה.  והיו מהנהגת 

וגרמה לנשיא המכהן לזכות באהדה רבה וכתוצאה גם בבחירות, כמו למשל מלחמת פוקלנד של בריטניה 

נגד ארגנטינה שבה שמרה על מספר איים מרוחקים המאוכלסים בעיקר בכבשים, ותרמה לבחירתה מחדש 

צע הפצצת הכור הגרעיני של עירק שתרם לזכייתו של מנחם בגין של גברת הברזל מרגרט ת'אצר, או מב

ובנוסף לכך רב כוחן של מלחמות בהסטת ביקורת וחוסר שביעות רצון מהנשיא אל   בבחירות בישראל.

 .מבחינתו אויביו, ועל ידי מאבק ממוקד היטב יוכל הנשיא לתעל אנרגיות שהופנו נגדו למטרה טובה יותר

חייב הנשיא להיזהר מלהיגרר למלחמות של אחרים.  שכן מעצם תפקידו  דינהבעת ניהול ענייני המו

יהיו רבים שיבואו לשחר את פניו ולהעלות בפניו הצעות ורעיונות, ולנסות לגייס אותו למען מימוש 

רעיונות והצעות אלה.  ולפחות חלק מהרעיונות וההצעות יתכן שיהיו טובים וראויים ומושכים את הלב.  

בהם ההצעות באות מצד שותפים לקואליציה, יתכן גם שיהיו מלוות בדרישה לתמיכה כתמורה ובמקרים ש

לתמיכה בקידום תכניותיו של הנשיא.  אבל עדיין כל רעיון או הצעה כזו היא הסחת דעת וסטייה מקידום 

 תכניותיו של הנשיא עצמו, ולכן יש להיזהר מהן.

                                                      
101
 בפרט הכוונה לאו דווקא למאבקים צבאיים נגד מדינות אויב, אלא לכל מאבק כולל מאבק פנימי בזירה הפוליטית. 
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נית של אחר, אל לו לומר זאת בצורה ישירה, אבל כאשר שואף הנשיא להתחמק מלקיחת חלק בתכ

שכן תמיד יש אפשרות שיזדקק בעתיד ובמיוחד עליו להיזהר אם מדובר בתוכנית שהוצעה על ידי שותף.  

לשירותו או עזרתו של המציע.  ולכן יש להראות כמסכים אבל מבלי להשקיע משאבים ומבלי לבזבז זמן.  

 .עמדנו כברלממש  ועל צורות לדחות הצעות שאין מתכוונים

שמדבר אל העם והוא קל למימוש, כי הוא עניין נקודתי ולא עקרוני, ראוי וכדאי  ענייןמצד שני אם יש 

.  ובפרט מדובר במקרים של סיפורים אנושיים נוגעים ללב, בהם אזרח המדינה נקלע לצרה או לטפל בו

ו אם הם קשים לטיפול על ידי למצוקה ויש אפשרות להציל אותו ולהקל עליו.  ומקרים כאלה אפיל

האזרח הבודד, הם קלים לטיפול על ידי המדינה, כל עוד אין הופכים אותם לתקדים ואין מנסים לפתור 

תוך הדגשת כל שלב  אותם באופן כללי.  וכדי לקבל את מרב האשראי יש להציג את המצוקה והפתרון

העם מתעניין בהם מבלי לסטות באמת ממה וכל הצלחה, וכך יוצרים רושם ותדמית של טיפול בעניינים ש

 שמעניין את הנשיא.

ולבסוף, יש גם מלחמות שאינן מיוזמתו של הנשיא או של בעלי בריתו, אלא נכפות עליו על ידי 

אחרים.  ומלחמות כאלה הן המסוכנות ביותר, בפרט אם הן מתרחשות בזמנים גרועים.  ועל כן חייב 

עמדו בפני אחרים, ולפקוח עין כדי להקדים ולראות מהלכים שעלולים הנשיא להיות נכון תמיד להגן על מ

לערער על מעמדו.  וברגע שזיהה מהלך כזה עליו לבחור בשום שכל את הרגע המתאים לפעול נגדו.  

סדר להימשך כדי להימנע ממלחמה, כי -לעולם אין להניח לאי" ,מקיאווליוכדאי גם לזכור את עצתו של 

."דוחים אותה לרעתך אין נמנעים ממנה אלא
103
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 ומ  

 האפשרות לממש רפורמות

 

נשיא יש שהוא ממשיך מדיניות שהייתה קיימת קודם לכן ויש שהוא משנה את דרכי ניהול המדינה.  

ולהמשיך מדיניות קיימת קל יותר, כי כל המנגנונים והפקידים כבר רגילים לבצע את עבודתם בצורה 

שכך יהיה.  ואילו לשנות קשה כי יש להשיג הסכמה אודות השינוי  הידועה, וגם אזרחי המדינה מצפים

שיש לבצע, ומטבע הדברים שנבחרים שונים יהיו בעלי דעות שונות, וכך גם הגדולים התומכים בהם 

 ומשפיעים על דעותיהם ומעשיהם.

ת מערכמהלך בבניהול המדינה מבטיחים רפורמות נרחבות הנשיאים המועמדים וה ולמרות זאת רבים

אבל כשהם נבחרים וזוכים  . , כי כך יוכלו לבדל את עצמם וליתן סיבה לבחור בהם דווקאהבחירות

, או שמא עדיף לממש רפורמות אלה איךהשאלה תו באות גם סמכות וגם אחריות, עולה בתפקיד, שא  

 .לא לממש אותן בכללש

אף מפוקפק יותר בהצלחתו : "יש להביא בחשבון, שאין דבר קשה יותר לטיפול ומקיאווליוכבר כתב 

כי למנהיג אותם יש  או מסוכן יותר לביצוע מלהעמיד את עצמך בראש הנהגתם של סדרים חדשים. 

אויבים בדמותם של כל אלה שעשויים להפיק רווח מן הסדרים הישנים, ומגינים פושרים בדמותם של כל 

ת בחלקה מפחד מפני היריבים, אלה שעשויים להפיק רווח מן הסדרים החדשים.  עמדה פושרת זו נובע

האדם, שאינם מאמינים באמת בדברים חדשים, אלא אם כן -האמון של בני-שהחוקים לצדם, ובחלקה מאי

הם מתגלים כמציאות מוצקה."
104
כתב יודברים אלה כיוון שהם משקפים את טבע האדם יכולים היו לה  

 גם בכל תקופה אחרת ובפרט בימנו אנו.

רניות המצב שונה במקצת, בשל הבחירות הבאות שתמיד הן מאיימות על ואילו בדמוקרטיות המוד

הנשיא ובהן עשוי העם לשפוט אותו על מעשיו או חוסר מעשיו בהשוואה להבטחות שנתן לפני הבחירות.  

אלא שנשיא שיש לו מן המידה הטובה )לפחות בענייני בחירות( ידע תמיד לתרץ ולהסביר את חוסר 

כל השיטות שדנו  ימות, ויסיח את הדעת מכישלונותיו במימוש ההבטחות על ידהמימוש של הבטחות קוד

בטיח את אותן הבטחות שוב ושוב, וכך להחזור ולגם הוא יכול בהן כבר בפרקים הקודמים.  ובמקביל 

 יבחר שוב ושוב.

ג לחילופין, כל נשיא חדש יכול להציע ולממש רפורמות רבות על ידי כך שיבטל את השינויים שהנהי

הנשיא הקודם.  ודבר זה נפוץ במיוחד כשהנשיא החדש בא ממפלגה יריבה שהאידיאולוגיה שלה הפוכה 

משל מפלגת השלטון הקודמת.  אלא שהמוכשרים בנשיאים מצליחים לבצע רפורמות שהופכות את 

של נתניהו בישראל, שכל אחת האחרונות מעשיהם שלהם עצמם.  ודוגמה לכך היא התנהלות ממשלותיו 

יטלה והפכה את החלטות קודמתה למשל בנושאי דיור או מיסוי או לימודי ליבה או גיוס לכל או שידור ב

 ציבורי.

להסתיר חידוש תחת מסווה של שמירת הקייםולחילופי חילופין, ניתן גם 
105

להציג חידוש אמיתי , או 

לשמר את מראית  והצורה שעושים זאת היא במסווה של חזרה למסורת העבר והחזרת מנהגים קודמים. 

ושיטה זו טובה כי היא מנטרלת את הצורך להצדיק את  העין ואת הטקסים תוך היפוך המהות האמיתית. 

החידוש ומאיינת את ההתנגדות אליו, כי לכאורה אין מדובר בחידוש כלל אלא במנהג שכבר היה קיים 

 בעבר.

ניתן לראות בכך אפשרות של אבל יש גם מקרים בהם נשיא חדש מבצע רפורמות רבות ואמיתיות, ו

מצטברות  ןמינוף עצמי שבו הצלחה ברפורמה אחת מעלה את סיכוי ההצלחה ברפורמה אחרת וכך ה

ומתרבות עד כדי יצירת שינוי של ממש בניהול המדינה.  ואולי הדוגמה הטובה ביותר לכך היא תחילת 

                                                      
 28 'ו עמ הנסיך 104
105
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לתו שכללה שרות למכביר וגם ראשית את מבנה ממשהעז לשנות , שג'אסטין טרודו בקנדההקריירה של 

שרים ושרות ממוצאים שונים ומגוונים שלא יוצגו עד אז במערכת השלטון, והמשיך במאמצים רבים 

הגדלת אחרים שחלקם זוטים כמו ענייני חלוקת דואר לבתים וחלקם ברומו של המעשה השלטוני כמו 

 הבטחת שקיפות בהחלטות וקבלת אחריות עליהן.החופש בהצבעות ו

להנהיג שינוי, מן הראוי שינהל את קצב העניינים לפי אופיו של נשיא בא לבצע רפורמה ווכאשר 

במהירות  ם כולם בבת אחתלהקשות על העם יש להעביר אות יםצפוי יםאם השינויכך ו השינוי המבוקש. 

לנשיא ולפועלו האפשרית תוך דיונים תמציתיים וענייניים ככל האפשר, כדי שהתקופה שבה יש התנגדות 

אם מדובר בשינויים בל א תהייה קצרה, ופרק הזמן עד שמתחילים להרגיש בשיפור גם הוא יהיה קצר. 

רך זמן, כדי להעצים את הרגשת השיפור יש לממש אותם טיפין טיפין ולאומיד שמטיבים עם העם 

ו יותר להטיל הרבה מיסים בבת אחת, ואפילעדיף חדשים אם רוצים להטיל מיסים  לדוגמה,ו . המתמשך

כשמקילים במיסים עדיף לפרוט את ההקלה למספר גדול בל א מהנחוץ, כדי שניתן יהיה להקל בהמשך. 

שאינו מורגש, הם יוצרים אווירה מתמשכת של הקלה שאפילו אם כל אחד מהם כמעט ים, של צעדים קטנ

 של הנשיא לאורך זמן.דמיתו תובכך משפרים את 
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 זמ  

 מערכת היחסים עם התקשורת

 

נשיא צריך את התקשורת אבל באותה מידה התקשורת צריכה את הנשיא.  שהנשיא צריך שהתקשורת 

תדווח על מעשיו, ובכך תעזור לו לבנות ולטפח תדמית של שליט פעיל העומל ללא לאות למען עמו 

ל גדול יותר מעורך של מדור חדשות ומדינתו.  ואילו התקשורת צריכה משהו לדווח עליו, ואין לך אומל

ביום שבו לא קרה דבר.  והצורך ההדדי הזה הוא המשך של מערכת היחסים בעת מערכת הבחירות, אלא 

 שיש גם הבדלים.

כיוון שהצורך הוא הדדי טבעי הדבר שתיווצר מערכת יחסים קרובה ומתמשכת בין הצדדים.  וכיוון 

יו יחסיו של הנשיא טובים יותר עם עיתונאי או עורך מסוים נרקמות בין בני אדם, יה םשמערכות יחסי

מאשר עם עיתונאי או עורך אחר.  ובפרט יש מקרים שבהם נוצרים יחסי אמון וקרבה בין הנשיא לבין 

עיתונאי, עד כדי כך שאין להפריד ביניהם יותר, ועדות למערכת יחסים קרובה שכזו היא אם העיתונאי 

מערכת  יתהאחרי שהפסיד בבחירות ועזב את תפקידו.  ודוגמה לכך היממשיך ללוות את הנשיא גם 

 פה מסוימת גם ליועצו לענייני תקשורת.והיחסים בין אריק שרון לבין אורי דן, שהפך במשך תק

נשיא יכול להשתמש בתקשורת כדי להאדיר את שמו, ומכאן נוצר המושג של "הזדמנות צילום" שבה 

פרקו, או לן פינה למיזם חשוב, או בטקס השקה של מיזם שהגיע פוליטיקאי מצטלם בטקס הנחת אב

בחברת אורחים רמי מעלה כגון הנשיאים של ארצות אחרות, או בחברת אדם מוכר שזכה בפרס או 

בהישג, או לחילופין בחברת אומללים שקרה להם אסון.  ואפילו אסון שכזה הוא ברכה לפוליטיקאי, כי זו 

אומללים.  וכל זאת כדי לשמר לגדולתו וכמה הוא יכול לסייע ולעזור הזדמנות בשבילו להראות את 

ולהגדיל את אהדת הציבור כלפיו ואת ההכרה בו ובפועלו, מתוך מחשבה כי תהיה לכך תשואה בבחירות 

 הבאות.

יש לשים לב כי למרות שהצגנו את הדברים כאילו יחסי סימביוזה מתקיימים בין הנשיא והתקשורת, 

אסימטריה ביניהם.  כי התקשורת היא לרוב במעמד סביל, וכל תפקידה לנתב את סיפורי הרי שבאמת יש 

החדשות לכל מי שמתעניין בהם, ותוך כדי כך לנסות ולהגדיל את העניין.  אבל מי שהוא המקור לסיפור 

עניין ובונה אותו הוא הנשיא.  ועל כן חשוב שהנשיא יהיה פרפורמר, וטוב יהיה לו אם ידע איך להפוך כל 

יומיומי ופעוט לדרמה סוחפת וחסרת מעצורים.  וכמו שבמהלך הבחירות עליו לספר סיפור טוב על 

ויותר מכך, להצגה שכל  –תכניותיו, כך בהיותו בשלטון עליו להפוך את החלטות ומעשי השלטון להצגה 

 הצופים בה נסחפים לתוכה ושואפים שתמשיך ויהיו לה מערכות רבות נוספות.

ניתן גם להשתמש בתקשורת בתור כלי לניתוב מדיניות.  ולשם כך משתמשים בהדלפות  ומצד שני

שבהן מעבירים מידע לתקשורת מבלי לקחת עליו אחריות, כדי לראות מה תהיה התגובה של העם ושל 

הפרשנים ושל הנבחרים האחרים.  ולפי תגובה זו ניתן להחליט אם להמשיך במהלך או לשנות אותו.  

משל, ולא לחשוב עליהן כעל התנהלות פגומה, כי ולכן יש לק בל הדלפות כחלק מההליך התקין של המ 

בלי הבחינה שמתאפשרת בזכות ההדלפות ירבו המקרים בהם הנשיא או השרים מקדמים בטעות מדיניות 

 שאינה ראויה ואין לה יכולת מימוש.

בהם ולהציג אותם באור אלא שמעבר לכך ניתן להשתמש בהדלפות גם כדי לנגח מתחרים ולעלוב 

שלילי.  ובמקרה זה המדליפים מנצלים את קשריהם עם עיתונאים כדי להשפיע לרעה על אחרים.  

והדלפות כאלה באות כרגיל מצד נמוכים בדרגה ונועדו לנגח בכירים מהם, שכן בגלוי אין באפשרותם 

 לעשות זאת.
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 חמ  

 הצורך לרצות את הבוחרים

 

ות בעולם, שמקורה בעולם העתיק של רומא, היא הדרישה של העם ללחם אחת הסיסמאות המוכר

נסיכים ששלטו מכוח כוחם נכון ביתר שאת קיסרים ושל  ושעשועים.  ומה שהיה נכון לתקופתם של

והסיסמה הזו מצליחה לסכם בשתי מילים את שני   בתקופתם של נשיאים השולטים מכוח בחירת העם.

 החומרי וחוסר הדאגות.המצב  –הגורמים שבאמת מעניינים את העם 

כי אם יש לחם אין מוטיבציה לשנות את השלטון, ובעגה המודרנית נהוג לנסח זאת בצורה הקצת יותר 

"זאת הכלכלה, טיפש" ארכנית
106

.  ולחילופין אם אין לחם או אין עבודה והמחירים גבוהים הרי זו 

קטטוריות המהפכות שהביאו ואפילו במדינות די המוטיבציה הטובה ביותר לפעול להחלפת השלטון. 

נעות בדלק של בעיות כלכליות ומצוקה כלכלית של העם, ועל אחת כמה להפלת השלטון היו כרגיל מּו

 .תוקנותוכמה שמצוקות כאלה הן מנוע של שינוי המשטר בדמוקרטיות המ

החובה ועל כן חובה על הנשיא שידאג לכלכלתם של נתיניו.  והחובה הזו היא לא חובה פורמלית, כמו 

צדק ואפילו החובה לדאוג לביטחון, שנדיר שהן באות לידי ביטוי בחייו של ללדאוג לחופש והחובה לדאוג 

כל אחד ואחד.  אלא שהחובה לדאוג לאוכל ולפרנסה ולמגורים היא חובה מעשית ויומיומית, וכל אחד 

נשיא שישכח זאת סופו ואחד מאנשי המדינה חש על בשרו את הצלחת הנשיא או כישלונו באופן שוטף.  ו

ואילו נשיא הדואג לעמו יזכה לאהדתם  שיודח בבושת פנים, וכל תהילתו בנושאים אחרים לא תעמוד לו. 

לאורך זמן
107
. 

מופיעה ההבחנה שאל לו לנסיך להכביד יתר על המידה על נתיניו, ובתרגום  מקיאווליכבר אצל ו

ומעבר לכך הקלת המצב הכלכלי של רוב העם.  לימינו אנו אין להטיל מיסים כבדים מידי ויש לפעול ל

"עליו להפיח באזרחיו את התחושה שהם יכולים לעסוק במשלח ידם בשלווה, הן במסחר הן בחקלאות 

האדם, ולעשות שהאחד לא יחשוש לטפח את רכושו מפחד שמא יקחו אותו -ובכל משלח יד אחר של בני

ם.   אך עליו להציע גמול למי שרוצה לעשות את ממנו, והאחר לא יחשוש לפתוח עסק בגלל הפחד ממיסי

הדברים האלה ולכל מי שחושב לסייע באיזשהו אופן להאדרת עירו או מדינתו.  מלבד זאת עליו להעסיק 

את העם בחגיגות ובמופעים במועדים המתאימים בשנה, והואיל וכל עיר נחלקת לאגודות מקצועיות או 

ל היפגש איתן לפעמים, להיות הוא עצמו מופת של אנושיות ושלשבטים, עליו להתחשב בקבוצות האלה, ל

יתן את הוד משרתו הרמה."נדיבות, וחרף זאת, תמיד לשמר א  
108

 

ואילו השעשועים מייצגים את האפשרות להאמין במה שאתה מאמין בו בלא צורך להתאמץ ולהבין 

אשר לגייס קהל של מאה את המצב לאשורו.  וקל יותר לגייס קהל של אלף איש לקונצרט כליזמרים מ

להפגנה למען מיסוי הוגן יותר, כי כולם אוהבים כליזמרים, ולמרות שכולם גם רוצים מיסוי הוגן יש קושי 

להסביר מה הוא מיסוי הוגן ולשכנע שאכן ניתן לעשות משהו בנידון ולהסכים על מה שצריך לעשות, 

 יוצא דופן ומה יגידו הבריות. וכמו כן יש צורך להתגבר על העצלנות ועל החשש מפני היותך

ובעולם של הדמוקרטיות המודרניות השעשועים מסיחי הדעת אינם מסופקים בזירות הציבוריות על יד 

הממשל, אלא יש ציבור שלם של אמנים וסופרים ויוצרים שכל מטרתם להעביר את זמנו של הציבור, 

כלכלה מתפקדת הרי השעשועים נכללים ובנוסף יש את האפשרויות לבלות בקניות ובמסעדות, וכל עוד ה

בה מעצמם.  וכל מה שצריך הנשיא לעשות הוא להימנע ממצב שבו חוסר הצדק והפגיעה באזרחים גדלה 

 עד כדי כך שאין הם יכולים להתעלם ממנה יותר, למרות שפע האפשרויות.

                                                      
106
 "it’s the economy, stupid" סיסמה )שם ה 1992-שהייתה סיסמה מרכזית במסע הבחירות המנצח של ביל קלינטון ב

 הייתה של המחנה המתמודד, וניצלה את החולשה הכלכלית תחת הנשיא המכהן(.
107
 ט. הנסיךראה  
108
 .111כא עמוד  הנסיך 
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זו לבין , כיום יש סתירה רבה יותר בין שאיפה כמקיאווליאבל בניגוד מסוים לתקופתו של 

התחייבויותיו של הנשיא לגדולים שעזרו לו להיבחר.  שכן בימינו גדולים אלה הם בעלי ההון שעזרו 

לממן את מסע הבחירות, והם עשו זאת כדי שתהיה להם גישה לנשיא לאחר שנבחר ויוכלו להשפיע עליו 

 אלא להיפךעסקיהם ועל החלטותיו ובפרט יוכלו לכוון אותו בצורה כזו שלא יקבל החלטות הפוגעות ב

יקבל החלטות המסייעות להם. ודוגמה משעשעת מהתקופה האחרונה היא העברת חוק הקובע שאפילו 

ק"ג, לכאורה כדי להקל על פועלי הבניין הנאלצים לסחוב  25-שמשקל שק מלט בארצנו יהיה לא יותר מ

כל ליבוא של שקי מלט משקים כאלה על גבם באתרי הבניה. אלא שתוצאת לוואי של חוק זה היא פסילה 

ומכאן מתן יתרון מובנה לבעלי  – ק"ג 50שאר העולם, בו המשקל המקובל של שק  כזה הוא תמיד 

 אזוטריתודוגמה   .מיוחדשיתחילו לייצר שקים לפי הסטנדרט המקומי החדש וה תעשיית המלט המקומית

תאורה )בתקופה שעוד היו כבר לפני שנים החליט מכון התקנים שהתקן לנורות ו ,זו אינה ייחודית

שעות כמקובל בעולם, לכאורה כדי  1000שעות במקום  1100מבוססות על חוט להט( יהיה בעירה של 

ובאופן דומה קבעו כי קטשופ צריך להכיל כמות   להטיב עם הצרכנים, ולמעשה כדי למנוע תחרות.

הוראות מיוחדות נכתבו ילו חודית של רכיבי עגבניות, המונעת מקטשופ היינץ מלהקרא קטשופ, ואפיי

 שקיות תה.את החוט אל אודות הסיכות המהדקות 

ומובן שרוב הדוגמאות הן נסתרות יותר ואינן ניתנות לניתוח שקוף כל כך, והשיקולים המביאים 

להחלטות שונות הם מורכבים ומרובי אינטרסים. אבל ברור שהגדולים בעלי ההון תמיד יפעילו את 

מען האזרחים הפשוטים, וגם ניתן להניח שבמקרים רבים תהיה סתירה בין לא ול עצמםהשפעתם למען 

רחים בעלי רמות הכנסה שונות, זהשניים.  ובתור דוגמא ניתן להביא את רמות המיסוי שמשלמים א

ובפרט כשמדובר במס הכנסה שאמור ברוב המקרים להיות פרוגרסיבי, קרי גבוה יותר לבעלי הכנסה 

תבר שבמקרים רבים המס הנגבה בסופו של דבר הוא רגרסיבי, והעשירים משלמים גבוהה יותר. והנה מס

אחוז נמוך יותר של הכנסותיהם למרות שהם יכולים כמובן לעמוד בתשלום גבוה יותר.  והסיבה היא 

שהעשירים יכולים לשכור את שירותיהם של רואי חשבון טובים המתמחים בהקטנת חבות המס באמצעים 

הנראים כחוקיים, ואילו האחרים נאלצים לשלם את מה שמתבקש כפשוטו.  כאלה ת חוקיים או לפחו

והתוצאה היא שהכנסות המדינה קטנות, ולכן האפשרויות של המדינה לממן תכניות פיתוח ולתת שירותים 

לאזרחים קטנות, ולכן האזרחים צריכים לשלם על יותר בעצמם והם מצמצמים גם את פעילותם, ואז 

 .נה ממיסים יורדות עוד, וחוזר חלילההכנסות המדי

והנשיא והנבחרים האחרים נוטים להעדיף את מה שטוב לגדולים על פני מה שטוב לאחרים, מתוך 

הנחה שהכרת הטובה של הגדולים בעת בחירות חשובה יותר מהכרת הטובה של העם.  והנחה זו מוכיחה 

להנעת מסע הבחירות ויצירת פרסום רצוי  את עצמה במקרים רבים שכן הגדולים יכולים לספק ממון רב

וגם עזרה עקיפה בתקשורת, ואילו העם מוגבל למתן קול אחד בקלפי ומצד שני ניתן להשפיע עליו בלאו 

ומעבר לכך הגדולים יכולים אל נכון להעריך הכי באמצעות אותו פרסום שנקנה בכספם של הגדולים.  

ם לאו, ואילו העם אינו יכול להבין את כל ההליכים את פועלו של הנשיא והם יודעים אם עזר להם א

המורכבים שהובילו למדיניות שבוצעה בסופו של דבר ולכן אין הם יכולים לזהות מקרים שבהם העדיפו 

 את הגדולים על פניהם.

אלא שלעיתים רחוקות פתאום מוגדשת הסאה והעם קם מרבצו ויוצא להפגין בהמוניו.  וכך קרה 

ובמחאות המקבילות שפרצו בכל העולם, ואין זה מקרה, כי כל  2011ת של למשל במחאה החברתי

מהותה של התפרצות כזו היא ביטוי של משוב חיובי שבו כל מופע מעצים את המופעים האחרים וכיוון 

שכולם משתתפים החשש מפני מה יגידו הבריות עובר מצד העשה אל צד האל תעשה.  ואז אין לנשיא 

וליצור מראית עיין של הקשבה לציבור, ולאחר מכן, עם שוך הסערה, לפעול כדי אלא להמתין בסבלנות 

 .על ידי הקמת וועדות כפי שכבר אמרנו לאיין את הפעולות שאינן לרוחו

ודבר נוסף שניתן ללמוד ממחאות חברתיות הוא שניתן למנוע אותן מראש אם פועלים בנחישות 

שה ומפתיעה כרגיל אי אפשר לזהות אותה בזמן ולכן מספקת ברגע הראשון.  וכאשר מחאה כזו היא חד

אי אפשר למנוע אותה, אבל כאשר יש סכנה של התחדשות מחאה מוכרת ניתן למנוע אותה בקלות על ידי 

עיכוב נקודתי של המנהיגים ברגע הקריטי של יצירת המומנטום, וכך נעשה בניסיון חידוש המחאה בקיץ 
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אוקיּוּפייבישראל ובמחאת  2012
109
תופעה חד  2011אמריקה ובעולם כולו, ולכן היו המחאות של ב 

 פעמית שדעכה ולא תופעה מתמשכת.
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 באמריקה. occupy wall streetמה שהתחיל תחת הסיסמה  
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 טמ  

 הפער בין תקוות ותסכולים

 

בין הקוראים כאלה שיקפצו למסקנה כי רשימות אלה הן ציניות בבסיסן ואין בהן מחשבה יהיו יתכן כי 

מהצד השני.  אבל אין זה המצב לאשורו, ויש רצינית אלא רצון להתבדח מצד אחד ובו זמנית להתלונן 

לדעת כי אכן יש רבים בין המועמדים לתפקיד הנשיא או לתפקידים נבחרים אחרים המעמידים עצמם 

 לבחירה מתוך אידאות נעלות ומתוך תקווה וכוונה אמיתית לשפר את מצב העם והמדינה.

סיך חייב אפוא שלא תהיה לו מטרה "נ מקיאווליאלא שלא תמיד מאפשרת פורטונה לעשות כך.  ולפי 

או מחשבה אחרת וגם אל לו להקדיש עצמו לשום אמנות אחרת חוץ מהמלחמה, סדריה ותורתה".
110

  

ומשמעות הדבר היא כי עליו להקדיש את עצמו ללמוד ולבצע את מה שצריך כדי להקים ולקיים את 

עצמו ללמוד ולבצע את מה שצריך נסיכותו.  ובתרגום לימינו אנו נלמד מכך שנשיא צריך להקדיש את 

כדי להקים ולקיים את ממשלתו.  ויש כאן הסטה של העיקר ממטרות ומדיניות שאותם רוצים לקדם 

לאמצעים שבאמצעותם מקדמים אותם.  ומשהתחילה הסטה כזו קמה ועומדת גם הסכנה שהאמצעים 

 יהפכו לעיקר ואפילו לחזות הכל ולא ישאר דבר למטרות המקוריות.

, וגם ההיפך, מה שהאחר השיפור של אחד הוא הרעה של האחרבמקרים רבים שמסתבר כי  טובפר

מוקדש לא של הנשיא  ומרב זמננמצא לעיתים כי וכתוצאה  רואה כשיפור עשוי להיות גרוע מבחינתך. 

שהן מזיקות לו ולדרכו.  אלא לחסימת פעולות של אחרים, ולביצוע מדיניות כפי שהיה רוצה, לשיפור 

 .שלו ככל שהוא מנסה לבצע אותן וותו הזמן האחרים חוסמים את פעולותיובא

צא רוב וכיוון שלרוב כל אחד פועל לטובת דבר אחד, ונגד כל הדברים האחרים שרבים הם, תמיד ימ  

מתנגד ורק לעיתים רחוקות ימצא רוב תומך.  ורוב תומך כזה יתבסס כמעט תמיד לא על עצם העניין אלא 

תמיכה של הנשיא.  ותמיכת הנשיא גם היא לא תן וקח כתוצאה ממשא ומתן, ובפרט על שיקולים של על 

ומחויבויות לגדולים שתמכו בו במסע הבחירות.   הקואליציה שלומעצם העניין אלא משיקולי תחזוקת 

וכך גם אם יצלח המאמץ לקבל החלטה ולבצע אותה, ישאיר המהלך טעם חמצמץ ותחושת עייפות 

 וריפיון.

ליצור קשרים י שיקל על הנשיא לגייס את הגייסות הנחוצים לקדם את ענייניו, עליו דלכך כ ומעבר

 מרובות ולחיצות ידייםעל ידי פגישות עם נבחרים אחרים ולתחזק ולשמר אותם.  ואת זאת יעשה 

בין שהם אירועים ממלכתיים שהוא משתתף בהם מתוקף תפקידו ובין שהם  והשתתפות באירועים,

ורק וכך הוא מוצא את עצמו שרוב זמנו הוא סרק   רטיים שהוא מוזמן אליהם מתוקף מעמדו.אירועים פ

יש .  ובנוסף לכך מרוב השתתפות באירועים ואכילת כיבוד קצת מהזמן הוא עושה מה שנבחר כדי לעשות

 שמין.סכנה גם שי

יו לדרך ואפילו באותם המקרים שבהם מצליח הנשיא להקים קואליציה שתומכת בדעתו, ושותפ

שכן   גם אז לא מובטחת ההצלחה. –מתנהגים כשותפים ולא כיריבים, ואפילו פורטונה מחייכת אליו 

מלאכת השלטון היא קשה ומורכבת, ולכל דבר ועניין יש הרבה גורמים שמשפיעים עליו, ולעולם אינך 

ח שאתה נוקט יכול להכיר את כולם ולחזות את כל ההשפעות השונות.  ולכן גם אם אתה סמוך ובטו

בפעולה הנכונה יתכן שלאמיתו של דבר אין זה כך, והתוצאה המקווה לא תתקבל וחלילה אולי אפילו 

 תתקבל תוצאה הפוכה מהרצוי.

להסתכל לאחור ולסכם את תקופת כהונתו, ימצא אחר ובסופו של דבר כאשר נדרש נשיא או נבחר 

כדי להישאר רק בריצה מטורפת בכל הכוח  לעיתים קרובות כי הישגיו מעטים, ובעצם בילה את זמנו

 .בעתידגם אותו הדבר את הבטיח שיוכל להמשיך לעשות לוכדי  במקום
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 נ  

 על האפשרויות העומדות לרשות האופוזיציה

 

אין אנו דנים על האופוזיציה.  והשלטון הנשיא אנו דנים בעצם על מטבע הדברים שכאשר אנו דנים על 

 אזיציה צריכים להשקיע מאמצים ולבצע פעולות שונות, שאפילו אם לאבל גם אלו שנמצאים באופו

תדמית של פעילות שלטונית ושל ממלכתיות.  וכך ישפרו ב הייה להן השפעה של ממש, תוכלנה לתמוךת

ואילו אם לא יעשו דבר יש סכנה שישכחו מעצם קיומם בתור   את מעמדם לקראת הבחירות הבאות.

וטות ולעסקנות מפלגתית קנטרנית כי אז מעמדם יפגע ולא יראו בהם חלופה ררו לזחלופה לנשיא, ואם יג 

 ראויה.

כמו בריטניה יש מסורת מסודרת של פעילות האופוזיציה.  ומסורת זו כוללת מסוימות מדינות וב

הקמת ממשלת צללים, שבה ראש האופוזיציה פועל במקביל לנשיא, ובכירים אחרים פועלים במקביל 

פקודו ועל מעשיו ל אחד מהם עוקב באופן שוטף אחרי המקביל לו ומותח ביקורת על ת  לשרי הממשלה, וכ

היה הוא בשלטון.  וממשלת צללים כזו מאפשרת  ומציע אלטרנטיבות שהיה הוא עצמו רוצה לממש לּו

 אלאזרחים לגבש דעה אודות מנהיגי האופוזיציה כאילו היו בשלטון, או לפחות כך נראים הדברים.  אל

תפקידם בממשלת הצללים כדי לבנות להם תדמית רצויה ה יכולים אנשי האופוזיציה לנצל את שלמעש

 כראות עיניהם, שכן ביכולתם לומר ולטעון כל מה שירצו, כיוון שבעצם אין להם לא סמכות ולא אחריות.

 וגישה מועילה במיוחד היא לעסוק בעניינים הגדולים שמעסיקים את המדינה, ולהתרחק ככל האפשר

מעיסוק בזוטות.  שעל יד כך יוצרים תדמית ממלכתית ומעמד שווה או לפחות מקביל לזה של הנשיא 

מקווה להצליח בעתיד.  אלא שעיסוק בעניינים וושריו, במקום המעמד האמיתי של מי שמחכה להזדמנות 

שהעיסוק  שונים אין לו משמעות אם אין שומעים עליו.  וכדי לגרום לעניין בציבור ובתקשורת, וכדי

בעניינים החשובים יהיה מוכר לכל ואכן יתייחסו אליו, חייבים לצאת בהצהרות נחרצות ותקיפות בכל 

 וברורותנושא העולה על הפרק, ולחזור עליהן בכל הזדמנות, ובפרט לדאוג לכך שהן תהיינה פשוטות 

חשב באילוצים רבים עמדותיו של הנשיא.  ודבר זה ניתן להשגה כיוון שהנשיא צריך תמיד להתיותר מ

 מאילוצים כאלה. חופשיהושונים, ואילו האופוזיציה 

אבל דבר אחד שצריך להיזהר ממנו הוא תקיפה של הנשיא ואנשיו באופן קנטרני וקטנוני.  שכן 

תקיפות על רקע ענייני שמוצגות כדאגה אמיתית לעם ולמדינה בונות מעמד ממלכתי ותדמית נשיאותית, 

 יוצרות תדמית קטנונית וטרחנית ובכך מרחיקות את הבחירתיות. אבל התקפות קטנוניות

ובמקביל דבר נוסף שיכולים אנשי האופוזיציה לעשות הוא להעמיד את עצמם לרשות העם, ולהיפגש 

עם אנשים בערים השונות, ולנסות לקדם עניינים ולפתור בעיות.  וכיוון שהם באופוזיציה אמצעיהם 

תור את הבעיות הגדולות, אלא שאין בזה פגם, כיוון שהבריות מכירות מועטים והם מנועים אולי מלפ

טובה גם על פתרון הבעיות הקטנות.  וכך ניתן ליצור קשרים עם פעילים מקומיים במקומות שונים ואחר 

 כך למנף אותם עם בוא הבחירות.

יאיר לפידבאופוזיציה הוא  מי שפעל כראוי בהיותו דוגמה טובה שלו
111

את רוב  , שלאחר שאיבד

ע בעולם בתור שליח המדינה מטעם עצמו, וסנלו בבחירות ומצא עצמו באופוזיציה החל לשהתמיכה 

היה לחשוב שהוא שר  דעות על כל דבר ועניין, עד כי ניתןוהתראיין לתקשורת, ונשא נאומים, והביע 

האופוזיציה ואכן התמיכה בו הלכה וגדלה על חשבון אנשי   החוץ ולא ראש מפלגה שכשלה בבחירות.

 .שהיו עסוקים במריבות פנימיות האחרים

 

  

                                                      
111
גה השנייה בגודלה, ונכנסה והייתה המפל 2013מנדטים בבחירות  19-מייסד ויושב ראש מפלגת "יש עתיד", שזכתה ב 

 ונשארה באופוזיציה. 2015מנדטים בבחירות  11-לקואליציה כשלפיד עצמו מכהן כשר האוצר, אבל זכתה רק ב
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 חלק שלישי

 על המפלה
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 אנ  

 על הוודאות של המפלה

 

יכול הוא להקים שושלת שתמשול שנים רבות לאחר להקים ולקיים נסיכות רבת תהילה נסיך אם יצליח 

מטבע הדברים ששלטון קיים ימשיך שכן הנסיך הוא השליט היחיד והמוחלט של נסיכותו, ו  מותו.

להתקיים עד שיקום עליו כוח עדיף כדי להחליף אותו.  ובפרט נסיך שיש לו מן המידה הטובה ופורטונה 

שלטון ניתנת לשגם יזכה להקים שושלת, שכן התהילה  סביר להניח ,ם זכה בתהילהוג מחייכת אליו,

העם יהיו מוכנים להילחם למען הנסיך כדי הפועל למען עמו ומבסס נסיכות איתנה, ולפיכך גם בני 

לפחות כל עוד לא הוכיחו במעשיהם כי אין הם  יורשיותמיכה זו תמשיך גם לו, שלטונושימשיך את 

אפילו נסיך בכיר ומוצלח עלול לאבד את נסיכותו ואת מעמדו עם אבל מצד שני   ראויים לתמיכה כזו.

ילו צ'זארה בורג'ה שאותו העלה מקיאוולי על נס והילל חלוף העיתים ושינוי מערך הכוחות.  ולדוגמא אפ

כנסיך המושלם ביותר איבד את מעמדו כתוצאה מחילופי האפיפיור ברומא
112
. 

אפילו הוא מצליח ורב תהילה, שכן עליו לעמוד לבחירה , כלל אין לו אפשרות כזונבחר נשיא  ואילו

בסוף מתרגלים הבריות ומקבלים את  ,תואפילו שלטונו טוב ומטיב עם הבריו .מחודשת מדי כמה שנים

להטפות ואז הם פתוחים  ואינם מעריכים עוד את הצלחתו ותהילתו של הנשיא.  מצבם הטוב כמובן מאליו,

  ., אפילו שהבטחותיהם ריקות ואילו מעשיו של הנשיא מדברים בעדוהקוראים להחלפת הנשיא של אחרים

עדיף אכן ל הנשיא לא יתאימו יותר לתנאים החדשים, וולחילופין יתכן כי ישתנו העיתים ופעולותיו ש

יהיה להחליפו, ועל כך כתב מקיאוולי "שלרפובליקה יש חיים ארוכים יותר ופורטונה טובה לאורך זמן 

רב יותר מאשר לנסיכות, כי באפשרותה להתאים את עצמה טוב יותר לשינויים בנסיבות הזמן בגלל 

רבגוניותם של האזרחים המצויים בה".
113

 

לעשות הוא לפרוש מרצונו כשעוד כוחו נשיא והטוב ביותר שיוכל   .וחלףשישל כל נשיא סופו ולכן 

במותניו ונתיניו אוהבים אותו והכפופים לו עודם יראים מפניו ועושים את דברו ואינם חותרים תחתיו 

ורוב הנשיאים, .  מרצונם החופשי אלא שאין דוגמאות רבות לנשיאים שהשכילו לעשות כן  באופן פעיל.

גם המוצלחים אך במיוחד אלא שאינם מוצלחים, בטוחים כי הם ורק הם נועדו לשלטון, ואף אחד אחר לא 

לנסות להיבחר גם כאשר יוכל לנהל את ענייני המדינה כמותם.  ולפיכך הם נאחזים בשלטון וממשיכים 

 ., וסופם שהם מפסידים בבחירותברור לכל כי כבר נס לחם

מקרים בהם נשיאים רבי תהילה פורשים מבלי שהפסידו בבחירות. ואחת הדוגמאות ובכל זאת יש 

המובהקות לכך הייתה של לולה נשיא ברזיל
114

, שהיה נערץ במדינתו ומעבר לה והוביל את ברזיל 

ובמקרה זה הפרישה נבעה מהחוקה הקובעת מגבלה של שתי כהונות להישגים רבים ומעמד מוביל.  

אנו למדים שיש אפשרות להמשיך את שלטונו של הנשיא בצורה עקיפה.  שכן נשיא ומדוגמה זו רצופות.  

הפורש בשיא תהילתו, כפי שעשה לולה, יש לו האפשרות להמליץ על יורש ראוי בעיניו.  ובמקרה של 

לולה הייתה המלצתו לעמו כי עליהם לבחור בסגניתו דילמה רוסף כנשיאה הבאה של ברזיל.  ובשל 

ם אותו אכן נבחרה הגברת רוסף לתפקיד.  ומשנבחרה המשיכה במידה רבה לנהל את מעמדו ואהבת הע

אותה לולה, ובכך נמצא שהמשיכה את מורשתו אף שהוא עצמו כבר לא  להמדינה באותו האופן שבו ניה

 עסק בענייני המדינה באופן ישיר. 

לה מבטיחות את המצב מדינות שבהן חלה מגבלה על מספר הפעמים שנשיא יכול להיבחר, ואעוד ויש 

הטוב ביותר כי המגבלה מגבירה מאוד את האפשרות כי הנשיא יפרוש בזמן הנכון ולא יאריך את שלטונו 

ומעבר לכך נשיא היודע כי אינו יכול להיבחר שוב חופשי משיקולים קצרי מועד   עד שימאס בו העם.
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ות כפי שנראה לו הטוב ביותר המוכתבים מהצורך להצליח בבחירות המממשות ובאות, והוא יכול לעש

 משיקולים צרופים של טובת המדינה והעם לטווח הארוך.

והנקלים ביותר הם הנשיאים שמשנים את חוקת המדינה כדי לאפשר להם להיבחר שוב ולהמשיך 

או שהם מלהטים במעבר מתפקיד לתפקיד שיש להם תארים שונים, אבל בכל פעם התפקיד לשלוט, 

, פוטין ברוסיהמהשנים האחרונות כוללות את ת אודוגמ.  והשלטונירוכז הכוח הנוכחי הוא זה שבו מ

שמשלא יכול היה להיבחר שוב לנשיאות דאג להיבחר לראשות הממשלה, ובאותה עת דאג גם להקטין את 

כוחו של הנשיא ולהגביר את כוחו של ראש הממשלה, וכל זאת עד הבחירות הבאות שבהן נבחר שוב 

.  גם הוא נקט באמצעים דומים וארדואן בטורקיה החזיר את עטרת הנשיאות ליושנה. לנשיאות ובו בעת 

אינו נשיא שנבחר באמת בבחירות חופשיות, ולכן הוא או עקיפתה אבל נשיא ששולט בזכות שינוי החוקה 

 דיקטטור ולא נשיא, ולפיכך אין לנו עניין לדון עוד במהלכים שכאלה.

של שלטון ארוך מידי, אם כי בהקשר של הארכת משך תפקידם של  וגם מקיאוולי כתב על הבעייתיות

עבודה של רומא: "דבר זה יצר שתי  המצביאים הצבאיים, ואף טען שזה אחד משני הגורמים שהביאו לש 

בעיות: אחת, שמספר קטן יותר של אנשים התנסו בסמכות הפיקוד, ובגלל זה הפכו המוניטין לנחלתם של 

כאשר אזרח פיקד על צבא במשך זמן רב מאוד, הוא היה זוכה באהדתו והופך אנשים מעטים; והאחרת, ש

אותו לתומך שלו, כי אותו צבא היה שוכח במשך הזמן את הסנאט ומכיר במפקד כמנהיג".
115

ואותם   

הדברים תקפים לגבי מנהיג מפלגה כיום, שאם הוא נאחז בשלטון הנהגת המפלגה מדלדלת, והמפלגה 

 וכחת את הכנסת ואת העם.ת שלו, ושהופכת לתומכ
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 בנ  

 ר שלטון בצורה של ירושהיהעבסיון ליהנ

 

הנשיאים מתחלקים לשלושה סוגים לפי הגישה בה הם נוקטים לגבי מה שיקרה לאחר שירדו מגדולתם.  

הסוג הראשון הם אלה שמטפחים יורש שימשיך את דרכם, ובכך הם מבטיחים שגדולתם תישמר.  הסוג 

טעים את עלייתו של כל יורש אפשרי, מתוך כוונה להאריך את גדולתם שלהם, אלא השני הם אלה שקו

שבסופו של דבר מישהו מחליף אותם והם נשכחים.  והסוג השלישי הם אלה המנסים לגדל את בניהם 

ובכך הם גורמים במו ידיהם לרגשי שנאה ונקם המופנים  ולהצניח אותם לתפקיד למרות שאינם מתאימים,

 ישלונם ולכישלון ילדיהם גם יחד.כלפיהם ולכ

להחליף את  בניםבצורתם הפשוטה והגמלונית ביותר, עניינם המלכת הסיונות להמלכת יורשים, ינ

והמקרים שבהם החלפה כזו מצליחה בדמוקרטיות הם ספורים ביותר, שכן מעצם טבעה של האבות.  

לשכנע את העם לבחור בבן  הדמוקרטיה יש לשכנע את חברי המפלגה לבחור בבן כמועמד, ואז יש

כנשיא, ושני השלבים האלה מועדים לכישלון מראש.  שכן חברי המפלגה, ובמיוחד מפלגה שהונהגה על 

ידי מנהיג מוצלח שזכה בשלטון לתקופה ארוכה, יותר משהם תמכו בשלטונו הם חיכו שיגמר ויגיע תורם.  

גדו ולא יסכימו כי יהיה מועמד המפלגה ואם ינסה המנהיג להמליך את בנו תחתיו, חזקה עליהם שיתנ

בבחירות.  אבל אפילו אם לא יתנגדו, ואפילו יעמידו את הבן כמועמד, קטן הסיכוי כי הבן יוכל למלא את 

 נעלי אביו.  וכיוון שכך לא יבחר בו העם.

והיוצא מהכלל המעיד על הכלל הוא מצב שבו האב מכשיר את בנו לתפקידי הנהגה, אבל נמנע מלקדם 

ותו בתור המועמד העדיף להחליף אותו באופן ישיר.  וכך ניתן ליצור מצב שבו הבן נמצא בעמדת זינוק א

הגיע למעמד זה בזכות  לויאטובה למרוץ לקבלת מועמדות המפלגה, אבל לפחות למראית עין נראה כ

קרות כי הבן עצמו ובזכות כישוריו, ולכן אינו מעורר התנגדות רבה יותר מכל מועמד אחר.  וכך יכול ל

ויש דוגמאות מארצות   אכן ייבחר, אבל לרוב יהיה הדבר בשלב מאוחר יותר ולא מיד אחרי פרישת האב.

הברית למשל שבהן האב היה נשיא ואחד מבניו גם הוא נבחר לנשיא, אבל לא מיד אחרי האב, כמו למשל 

יא ג'ורג' בוש האב שהיה הנשיא י ג'ון קווינסי אדאמס, או הנששישהנשיא השני ג'ון אדאמס ובנו הנשיא ה

ובדומה ג'אסטין טרודו נבחר להיות ראש ממשלת קנדה .  43-ובנו ג'ורג' וו בוש שהיה הנשיא ה 41-ה

ואולי השושלת הארוכה ביותר היא מהודו, וכוללת   שנים רבות אחרי סיום כהונתו של אביו פייר טרודו.

ינדירה גנדי ואת נכדו רג'יב גנדי ואפילו את אלמנתו את ראש הממשלה הראשון ג'ווהרלל נהרו ואת ב תו א

 של רג'יב סוניה גנדי, אלא שהיא וויתרה על הכהונה אליה נבחרה.

ה שנפוץ אפילו יותר הן משפחות שבהן מרובים המועמדים והנבחרים לכנסת ולנשיאות, אפילו אבל מ

משפחת קנדי  ביותר היא זו שלאולי הדוגמה המפורסמת ואבות ובנים המהווים שושלת סדורה.  האין אל

שהוציאה פוליטיקאים הרבה, אבל רק אחד נבחר לנשיאות ואחרים לסנאט )אבל זאת גם כי רוברט קנדי 

הוא בין דוד לאחיין, כמו  אפשריד קשר עוושהיה מועמד לנשיאות נרצח במהלך מערכת הבחירות(.  

 .שיאים חיים וייצמן ועזר וייצמן בישראלנלמשל ה

הבחין שקיומה של משפחה כזו שרבים מבניה נבחרים לתפקידים ציבוריים אינה מהווה חשוב אבל ל

בירושה.  שכן העברה בירושה פירושה שהגורם היחיד או לפחות  השלטוןלהעביר את  לניסיוןעדות 

אף שאין להתעלם מכך שהייחוס  –המכריע בהעברת השלטון הוא הייחוס.  ואילו במשפחות פוליטיות 

הגורם המכריע נותר היכולת של כל מועמד בפני עצמו.  והיתרון שניתן  –ואפילו עוזר בפועל יכול לעזור 

לבני המשפחה על פני מתחריהם אינו נובע מייחוסם בלבד, אלא גם מכך שהם מנוסים בהלכות הבחירות 

או  והשלטון כי ראו איך הדברים מתנהלים, וגם מכך שהם אינם מתייראים מפני העם או מפני הרשויות

מפני הכבוד והשררה, כי ראו מינקות שהנבחרים הם בני תמותה ככל האדם ובפרט אלה היו האנשים 

 היחידים שהכירו במשפחתם.

לות וכל נבחר סופו שיפול, שושתוחלת לאין כי בדמוקרטיות בסופו של דבר  ומכאן אנו מסיקים

ממשפחתם מוגבל  קודם או נבחרנשיא שירוויחו מכוחו של והרווח   .יאלצו להיבחר בעצמם יווממשיכ

  לתרומה שקשר כזה יכול להרים לתדמית של כל מועמד כמי שראוי לבחור בו.
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 גנ  

 האפשרות של פרישה מרצון

 

אחת העמדות המובעות תדיר על ידי מועמדים לנשיאות היא שכל מטרתם היא לשרת את העם והמדינה, 

כי אין הם מעוניינים  ומכך משתמע לכאורה  ולנהל מדיניות שתשפר את חיי האזרחים ואת עתידם.

בשלטון עצמו כלל ועיקר, אלא אך ורק באמצעים שהוא מספק כדי לקדם את המדיניות שבה הם 

מאמינים.  ומכאן מובן גם שיפרשו ברגע שההישגים יושגו.  אלא שעמדה זו כמו עמדות אחרות היא 

עשי, ונשיא מכהן צריך להחליט אם לפרוש או תדמית יותר מאשר אמת.  וכשבאים העניינים לכדי מבחן מ

לנסות להיבחר שנית, מסתבר כרגיל שבעצם לא כל ההישגים הושגו, ויש עוד הרבה מה לעשות, ומי 

 שיוכל לעשות את מה שצריך בצורה הטובה ביותר הוא הנשיא עצמו, ולכן ראוי לבחור בו שוב.

מתוך הבנה שעשו את מה ם בשיא כוחם, ופורשי לאשורו מזהים את המצבהנשיאים המעטים ולפיכך 

 , הרי שבכך הםכךאם הם עושים ושיכלו ועדיף שיקבלו את הדין ויתנו לאחרים להמשיך במלאכה.  

הקשורה לשמם, ושמם ימשיך  תאת המורשנם, ומבססים והקשורה לשלט הילהתצבים ומחזקים את המיי

ואחד   ידעו מתי לרדת מבמת ההיסטוריה.וינשא לתהילה למשך שנים רבות הן בשל פועלם והן בשל כך ש

המפורסמים לעשות זאת היה ג'ורג' וושינגטון
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והמנהג לפרוש אחרי שתי  שפרש אחרי שתי כהונות, ,

 תקופות כהונה נשמר גם על ידי נשיאים אחרים עד פרנקלין דלאנו רוזוולט.

אהדת העם אותם ולעומת זאת נפוץ יותר שנשיאים פורשים כי מעמדם נחלש במהלך נשיאותם, ו

נמוגה, בין אם בגלל כישלונות שלהם עצמם ובין אם בגלל נסיבות שאין להם שליטה עליהן.  ונשיא 

וכך למשל עשה נשיא צרפת פרנסואה   שרואה כי אין תוחלת לבחירתו המחודשת יטיב לעשות אם יפרוש.

 הולנד שהודיע כי לא ירוץ לכהונה נוספת.

ולכהן ככל שיוכלו, וכיוון שכך יוצא בסופו של דבר להמשיך  מנסים רובם של הנשיאים ובאבל ר

ם בבחירות על ידי אחר.  ואז תהילתם נפגעת וזכר מעשיהם נעכר הן בגלל מובסיהם עד ששהם מכהנים 

המעשים שעשו לאחר שכבר ירדו משיאם והרבו לטעות, והן בגלל שהמאורע האחרון שנקשר לשמם הוא 

 התבוסה.

היתרונות של נשיא שפורש הוא שהוא יכול למנות לו יורש ולהדריך אותו וכפי שכבר הוזכר אחד 

על ידי השפעה  ברזי השלטון וללמד אותו התנהלות נאותה ויעילה.  ובנוסף הוא יכול לעזור לו להיבחר

על אחרים והפעלת קשרים עם כל אלה שעזרו לו עצמו.  ומאידך נובע שאם אין הנשיא פורש מרצונו, אין 

 ונות האלה ומורשתו עומדת בסכנה כי אין מי שיהיה לו הרצון והמעמד להמשיך אותה.היתראת לו 

ל יריבים, ומיד כשהם התבססות שאבל מעבר לכך הרצון לדבוק בשלטון גורם לנשיאים הרבה למנוע 

מזהים התחזקות של מי מהשרים שלהם מיד הם קופדים את ראשו ומעבירים אותו לתפקיד אחר או 

.  ומכאן שלא רק שאינם בוחרים יורש כרצונם, אלא שאין כלל אפשרות קיום ליורשים מצרים את צעדיו

סופו של דבר.  ובכך הם גורמים נזק כפול ומכופל, שכן הם בראויים שיוכלו למלא את מקומם לכשיובסו 

גדלים בה מנהיגים ראויים שיכולים  אמותירים אחריהם אדמה חרוכה שלא גדל בה דבר, או ליתר דיוק ל

שיודעים לרצות את מי שבכיר  פנכה כילזכות באמון הציבור ולהמשיך את מסורות השלטון אלא רק מלח

 מהם אבל אינם יודעים להתוות מדיניות בעצמם או לבצע אותה.

למורשתם, כי בסופו של דבר לשמם ולתהילתם וגורמים נזק  ובכך נשיאים שאינם פורשים מרצונם

 הם ולדרכם.הם מוחלפים על יד מי שמתנגדים ל
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.  המנהג להסתפק בשתי תקופות כהונה הפך לחוק עם 1789-1797של ארצות הברית, שכיהן בין השנים הנשיא הראשון  

 .1952-לחוקה שאושר ב 22-קבלת התיקון ה
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 תבוסה בבחירות כתוצאה מכישלון

 

והיה והנשיא נכשל במילוי תפקידו ומצב המדינה והאזרחים מדרדר, מין הראוי שיכשל גם בבחירות 

הבאות ויחווה מפלה.  שכן האזרחים לא יהיו מרוצים מהדרדרות המצב, ולכן יצביעו נגד הנשיא המכהן 

 וישאפו להחליפו באחר.

, שהרי לכישלוןתקופת שלטונו נחשבת שאו לפחות  –במקרים רבים שנשיא שנכשל ואכן קורה 

אבל מצד שני לא יהיה זה נכון   מאבד את השלטון בבחירות הבאות. –התדמית חשובה יותר מן האמת 

כי .  ויש לכך שתי סיבות: ראשית וודאיכרחי הבבחירות הוא  לכישלוןביצועי  כישלוןלטעון שהקשר בין 

ידי הנשיא אמצעים שונים להציג את שלטונו כמוצלח ואת עצמו כראוי ביותר גם אם אין זה נתונים ב

ויתכנו  לטון של נשיא מסוים מוצלח או לאשלוקח זמן להבין עד כמה היה השהמצב לאשורו, ושנית 

 .חילוקי דעות בעניין זה

וות כל כישלון בחלקו הראשון של הספר דנו כבר בשפע האמצעים שיש לנשיא המאפשרים לו להס

ולהציג אותו כהצלחה.  ואמצעים אלה כוללים הצהרות שקריות לגבי המצב העובדתי או לגבי הפרשנות 

הראויה למצב זה, תוך גיבוי הדברים על ידי דוברים ויחצ"נים שונים, כמו גם הסתרת עובדות ומינוי 

וצות שמעוררות הד רב.  ובכך פעולות לא נח וםועדות ועיכוב מסקנות, ולבסוף גם הסחת דעת על ידי יז

 יש לנשיא מכהן יתרון על פני יריביו כי כל מנגנוני המדינה נתונים למרותו.

על חשיבות התדמית במערכת בחירות.  ובהקשר הזה התדמית היא גם דיברנו רבות ומעבר לכך 

ם הזמן.  מידית, כלומר איך שהיא נראית באותו הרגע.  אבל יש גם אפשרות שהתדמית תשתנה ע תתדמי

שנחשבו למנהיגים דגולים בשעתם מתבררים עם הזמן כמנהיגים בינוניים לכל  שנשיאיםוכך אנו מוצאים 

ובמקרים כאלה יתכן כי הנשיא יתחמק מדין   היותר, או אפילו מנהיגים שהישגיהם נמוכים באופן מובהק.

ולחילופין ו ובחרו באחר.  הבוחר ויזכה בבחירות, ורק אחר כך יצטערו הבריות על כך שלא הדיחו אות

שהודחו בבושת פנים כי נראה היה שקיבלו החלטות גרועות שגרמו לנזק לעם ולמדינה, אבל נשיאים יש 

בדיעבד הסתבר שצדקו.  ודוגמה אחת לכך היא אולמרט בישראל
117

 וסולק מן השלטון , שנחל מפלה

כי המלחמה הזו הביאה לרגיעה  שלון, אבל בראי השנים הסתבריאחרי מלחמת לבנון השנייה שנתפסה ככ

 בחזית הצפונית שנמשכה זמן רב ולפיכך השתנתה התפיסה והיא התקבלה כמוצלחת למדי.

וראוי לציין גם סוג מיוחד של כישלון שאינו סתם כישלון בניהול העניינים אלא כישלון שהנשיא 

שיא שמצליח להיבחר שוב מביא על עצמו, בכך שהוא ממאיס את עצמו על העם.  ומצב זה קורה כרגיל לנ

ושוב מספר פעמים, וכתוצאה מההצלחה הזו ראשו מסתחרר והוא מאבד את הקשר לעם ולמדינה ובטוח 

שאין גדול ממנו.  ופעמים רבות מתלווים לכך מעשי שחיתות.  ואז קורה מאורע הגורם לעם להתעורר 

 למצב ולהתנער מהנשיא, וסופו שיפול בבושת פנים.
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 הנ  

 למרות הצלחהבבחירות תבוסה 

 

מעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית, ואחד שבו מאמינים רבים, הוא שהבחירות נועדו לשקף את 

.  וכיוון שכך הרי שנשיא שכשל ביחס לדעתם אודות המועמדים האחרים דעתם של האזרחים על הנשיא

א אחר, ואילו נשיא שצלח שינכזב את האזרחים מין הראוי שיכשל גם בבחירות ויוחלף בבתפקידו וא  

 משך תקופת שלטונו.יבתפקידו והמדינה זכתה לתהילה בתקופת נשיאותו יזכה מין הסתם בבחירות וכך ת

של הנשיא  פקודוות  אלא שכפי שראינו רבים מאוד הם הדברים המשפיעים על תוצאות הבחירות, 

רור כי סיבה אחת לכך היא שלא ובאין לו חשיבות כלל.  ששבהם ויש שיאמרו אפילו  המכהן אינו החשוב

ההצלחה האמיתית היא החשובה, אלא התדמית של הצלחה.  אבל גם תדמית של הצלחה אין בה די, כי 

הרי כל מה שיעשה הנשיא לשם טיפוח תדמיתו והאדרת שמו אינו נעשה בחלל הריק, אלא נעשה כנגד 

הטובה והשכילו להציג את עצמם  פעולותיהם של המתמודדים נגדו.  ואם זכו המתמודדים הללו במידה

כמועמדים טובים יותר וראויים יותר מהנשיא המכהן, הרי שאז לא יעזרו ההצלחה ותדמית ההצלחה 

 לבחירתו מחדש.

ובנוסף למידה הטובה שיכולה לשרות על הנשיא או על המועמדים האחרים, כך גם פורטונה יכולה 

קצר ויכולתם לשקלל את הדברים מועטה, הרי  של הבריות שזיכרונםלחייך לזה או לזה.  וכיוון 

ביותר  שמעותישהשפעתה של פורטונה יכולה להיות מכרעת אם בחרה להפעיל את השפעתה הזו בזמן המ

שכן מקרה שקורה ומסיט את דעת הקהל בזמן שאינו זמן בחירות אין לו  בחירות.הקרוב לזמן שהוא 

הבחירות.  אבל אם הוא קורה בסמוך לבחירות כי השפעה מעשית, כיוון שהוא נשכח מלב עד שמגיעות 

 אז השפעתו רבה.

במאמר מוסגר נציין גם שיש הגדרות שונות של מהי הצלחה.  וכפי שנרמז לעיל הצלחה בהקשר של 

בחירות ומפלות היא הצלחה בעיני הבוחרים.  וכיוון שהבוחרים אינם בהכרח חכמים ובוודאי שאין 

יא ופועלו, יתכן ואפילו צפוי כי הצלחה בעיני הבוחרים אין לה כלום ברשותם את כל המידע אודות הנש

אין לנשיא שום אינטרס להאיר את עיניהן של הבריות למען ש.  ומעבר לזה נציין גם אמיתיתעם הצלחה 

כי ככל   למניפולציות.לו שיישארו בחשיכה ויהיו נתונים  ףיראו את הדברים לאשורם, אלא להיפך, עדי

 ך יש סכנה שיהיו ביקורתיים יותר ונחרצים יותר.שידעו יותר כ

ובעיה נוספת שכבר הזכרנו קודם היא הבעיה של שגרת ההצלחה.  כי ברור וידוע שלא כל הנשיאים 

מוצלחים ולא כולם מביאים את ארצם לתהילה, ובכל זאת משנמצא נשיא שכזה ונשיאותו צולחת והמדינה 

חוד.  יהקושי להשיג הצלחה ומיד הם מניחים שאין בכך כל י אכן זוכה לתהילה, מיד שוכחים הבריות את

וכיוון שכך הם פתוחים ומוכנים לשמוע את המועמדים האחרים שמבטיחים הבטחות ומטיחים האשמות 

 שכולן חסרות בסיס, ובכל זאת מתקבלות על הלב יותר מאשר ההכרה במצב לאשורו.

רנר מברזיל שנבחר שלוש פעמים להיות ראש ואחת הדוגמאות הידועות לכך היא המקרה של חיימה ל

קוריטיבההעיר של 
118

ברחבי העולם בא לה מתוך פועלו של  פרסומהחוד או הדר, וכל י.  ועיר זו אין לה י

ויישם מגוון חידושים בניהול העירוני, ובפרט הראה כיצד ניתן להשיג הישגים  ראש העיר הזה, שיזם

משקיע תקציבים גדולים בתכניותיך הרי תקציבים אלה גדולים בתקציבים נמוכים.  אלא שאם אתה 

ענק, ואילו אם אתה מצליח להשיג תוצאות טובות יותר  יטיקמופנים כרגיל לחברות ענק המבצעות פרו

בלי התקציבים הרי אתה מציג את חברות הענק במערומיהן, ובהיותן חברות ענק יש להן המשאבים 

נן וחוסר יעילותן על ידי כך שיתקיפו אותך.  וכך קרה שכל שלוילהכפיש את פניך ולנסות להסוות את כ

 פעם שנבחר מר לרנר לתפקיד כן גם הפסיד אותו בבחירות הבאות, ואז זכה בו שוב, וחוזר חלילה.

                                                      
118
.  נודע בין היתר הודות להקמת 1989-1992-ושוב ב 1979-1983ושוב בשנים  1971-1974העיר בשנים היה ראש  

נבחר  1994-קיבולת מהירים, ניקוי שכונות העוני, והקמת פארקים בשטחי ההצפה של הנהר.  ב-מערכת אוטובוסים רבי

 למושל המחוז כולו.
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באמריקה, ונודעה בהיותה מושלת  טקססשהייתה המושלת של  אן ריצ'רדסומקרה אחר הוא זה של 

תמודד מולה היה ג'ורג' בוש הבןיעילה ביותר וחדת לשון.  והמתחרה שה
119

, שנודע כשיכור ופוחז אבל 

מינף את התכונות האלה לטובתו בכך שטען ללידה מחדש כנוצרי מאמין וטוב, והשינוי העצמי הזה מצא 

חן בעיני הבוחרים והם נהרו אחריו.  ומעבר לכך בשירותו עבד קארל רוב ושם החל בקריירת השקרים 

הפיץ שמועות  וכך למשל  .לבית הלבן ואת רוב למשרת היועץ לנשיאאת בוש בשיאה שהביאה  שלו

אודות הגברת ריצ'רדס על ידי כך שערך משאלים טלפוניים בהם אזרחים נשאלו האם לדעתם התמיכה 

פורסם כי במהלך ובנוסף   בריצ'רדס תעלה או תרד אם יסתבר שהמטה שלה מנוהל על ידי לסביות.

לת עלתה הפשיעה במדינה, והסיבה לכך היא היותה אישה שאינה תה של הגברת ריצ'רדס כמושכהונ

יכולה להתנהל בקשיחות הדרושה, ולכן יש להחליפה.  אלא שהטיעון לא היה תקף כי הנחת המוצא הייתה 

ולגרום  רכרוכיתשגוייה, שכן הפשיעה ירדה ולא עלתה, ועדיין הצליח מר רוב ליצור למושלת תדמית 

 למפלתה.

ב על השאיפה לשינוי "שבני אדם משתוקקים כל כך לדברים חדשים, עד שבמרבית וגם מקיאוולי כת

המקרים משתוקקים לחידוש אלה שמצבם טוב, באותה מידה כמו אלה שמצבם רע; כי כמו שנאמר במקום 

לאה את בני האדם, והרע מטריד אותם.  תשוקה זו פותחת אפוא את הדלתות בפני  אחר, וזה נכון, הטוב מ 

מיד את עצמו בארץ כלשהי בראשו של חידוש."כל מי שמע
120

 

 

  

                                                      
119
 .1994בבחירות למושל טקסס שנערכו בשנת  
120
 .296עמ'  21 ג דיונים 
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 ונ  

 החלפת הנשיא בשל פוליטיקה פנימית

 

באופן רגיל החלפה של נשיא נעשית בעת בחירות, בין אם בחירות שנקבעו כסדרן ובין אם בחירות 

, או אמון של הכנסת-שנקבעו במיוחד כתוצאה ממשבר.  אבל אפשר גם שנשיא יפול בשל הצבעת אי

.  ומקרה זה מחייב שלפחות כמה מבני בריתו ואפילו חברי מפלגתו להתפטר מתפקידו למרות רצונו יאלץ

 .והייתה לו תמיכה מספקת יצביעו כנגדו, שכן אחרת היה מובטח לו רוב

והסיבה להצבעה נגד מנהיג מפלגתך אמורה להיות עניינית, כלומר פעולה כאובה אבל הכרחית כדי 

קטסטרופלית במילוי תפקידו.  וזו הסיבה שבכל דמוקרטיה קיים  נכשל בצורהלהחליף מנהיג שסרח או ש

לטובת  ךמנגנון להחלפת הנשיא המכהן, וחובתם של כל נבחרי הציבור להשתמש במנגנון הזה בעת צור

 המדינה והעם.

כך, והדחת הנשיא אין באמת הדבר  שלא תמידאלא שמעיון באותם מקרים שבהם קרה הדבר, נראה 

אלא לכל היותר עילה כלום עם עילה עניינית שברומו של עולם המחייבת פעולה דרסטית שכזו, לה ולא 

השיקול האמיתי הוא כרגיל ניצול ו שהיא בעצם תרוץ שכל מטרתו להסוות את חוסר העילה הראויה.

 ו.  שכן במצב הדברים הרגיל אין חברי המפלגההזדמנות כדי לסלק מנהיג חזק ולפנות מקום למתחרים ב

מאורגנים ביחד ואין להם עילה להחלפת הנשיא שתאחד אותם ועל כן יכול הנשיא להעמיד כל אחד מהם 

בפני עצמו במקום הראוי לו ולמנוע מהם לחרוש נגדו.  אבל אחת לזמן רב מתגבש מצב בו מספר גדול של 

להם, מאחדים חברי המפלגה, אלה שדוכאו על ידי הנשיא ונמנע מהם להתקדם כפי שציפו וחשבו שראוי 

ובמצב זה הם בוחרים בחשאי מחליף מתוך שורותיהם ומחלקים את התפקידים   ידיים להפלת הנשיא.

 הנחשקים בינם לבין עצמם, ואז פונים בכוחות משותפים להפלת הנשיא ואולי גם המקורבים אליו.

ד שכזה מוקם אבל איחוד כוחות שכזה אינו יכול לצמוח מעצמו מלא כלום.  ולכן תמיד נמצא שאיחו

רק כשהנשיא  מוחלש ממילא, ויש סיכוי אמיתי להדיח אותו.  וחולשה שכזו נובעת בראש ובראשונה 

מחוסר פופולאריות בציבור,  בשל מדיניות שאינה מטיבה עם העם, או בשל מצב כלכלי רעוע ואבטלה 

 גבוהה וקיצוצים בשירותים הניתנים לציבור.

ר להשתלשלות אירועים שכזו היא המהלך שהוביל למפלתה של אולי הדוגמה הבולטת והמוכרת ביות

שנה בריטניה ולהחלפתה אחרי כהונה של כמעט שתיים עשרהר ב'אצמרגרט ת
121
מפלה זו קרתה ו  .

למרות שהיו  –בבחירות פנימיות של המפלגה השמרנית לאחר תקופה ארוכה שבה נראה היה שהשמרנים 

מצב זה גרם לרבים וזיציה ואינם זוכים לאהדת הציבור.  מפגרים באופן ניכר אחרי האופו –בשלטון 

ר להנהיג אותם, ולכן העדיפו להחליף אותה בהנהגת 'אצבמפלגה לחשוש לעתידם אם תמשיך הגברת ת

 המפלגה וכתוצאה גם בהנהגת המדינה.

ודוגמה זו יכולה לשמש גם להמחיש את הסכנה במהלך שכזה כנגד המנהיג מצד אלה שיוזמים אותו.  

י היוזמים נוקטים בפעולה הזו כדי לרומם את עצמם ולרשת את המנהיג שנגדו הם יוצאים, אבל ברוב כ

 המקרים בסופו של התהליך גם הם נכשלים ואילו אחרים הם שזוכים בירושה המיוחלת.

ודוגמה נוספת היא של דילמה רוסף נשיאת ברזיל שהודחה מן השלטון על ידי הסנאט ברוב גדול
122

  .

מקרה זה הייתה ביצוע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם ממשל תקין, ובפרט העברת כספים בוהעילה 

בצורה שאינה ראויה.  אבל לאמיתו של דבר הסיבה הייתה המצב הכלכלי הקשה מצד  גירעונותלכיסוי 

הנרחבת שהלכה ונחשפה במדינה מצד שני, וחוסר האמון הציבורי בממשל  השלטוניתאחד, והשחיתות 

  יאה כתוצאה משני אלה.ובנש

                                                      
121
איבדה את אמונם של שרי מפלגתה שהביאו להתפטרותה  1990-.  ב1990עד  1979-כיהנה כראש ממשלת בריטניה מ 

 בהנהגת ג'פרי האו ומייקל הזלטיין.  עם זאת הצליחה להביא לבחירתו של ג'ון מייג'ור כמחליפה וראש הממשלה הבא.
122
 הודחה על ידי בית הנבחרים והסנאט., ו2011-2016כיהנה כנשיאת ברזיל בין השנים  
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 זנ  

 על השחיתות

 

הוא המקרה של נשיא העוסק בשחיתות ונתפש  וגם באחרים כל אלה שדנו בהם עד כהב חוזרמקרה 

ושחיתות בהקשר הזה היא כל פעולה שמטרתה להעשיר את הנשיא ואת אנשיו על חשבון   בקלקלתו.

ף ובהטבות ובין אם בכבוד ובשררה.  ויש רבים הקופה הציבורית, בין אם בכסף מזומן ובין אם בשווה כס

בין הנשיאים המתקשים להבדיל בין הפרטי לציבורי, ובין מה שמותר להם ומה שאסור, ויש גם שהחוקים 

הנוגעים לדבר משתנים, אבל מעבר לחוקים יש גם את מראית העין ואת מה שמקובל לעומת מה שהוא 

 מוגזם.

היו זמן האחרון גם בובפרט  נבחרים אחרים נכשלו בשחיתות,רבות לכך שנשיאים או  ויש דוגמאות

והגיעו הדברים לכדי כך  מם התקומם נגדם בגלל השחיתות שהיו מעורבים בה,נשיאים שע   מקרים של

מקרה של דילמה רוסף ההוא למשל  שהודחו ממשרתם אפילו מבלי לקיים בחירות.  ואחד המקרים האלה

 .רשת שחיתות הקשורה בחברת הנפט הלאומיתנשיאת ברזיל, שנחשדה במעורבות בפ

ומצליח לסיים את תקופת  ,השחיתות תמקרים שבהם הנשיא מצליח להתחמק מאשמגם ולחילופין יש 

מש בדוגמה של ברזיל, שכן השחיתות תושוב ניתן להש כהונתו, ורק מאוחר יותר מתברר שהיה מושחת. 

 ניחן ו של הנשיא הקודם לולה.  אלא שלולהבתקופת תחת שלטונה של הנשיאה רוסף אלא החלהלא שם 

מידה הטובה במידה כזו ששמר על פופולאריות ולא האשימו אותו בדבר, ורק בתקופת נשיאותה של ב

בקוריאה הדרומית רבים הנשיאים  גם.  ו, בין היתר בשל ניסיונה לחפות על לולהרוסף התפוצצה הפרשה

שנחקרו בנוגע לשחיתות לכשפרשו מתפקידם
123
ישראל מפורסם המקרה של אהוד אולמרט שנחשד וב  .

בשורה של פרשיות מכל ימי הקריירה הפוליטית שלו
124
. 

פוטין ברוסיה, ולמרות למשל , כמו מנשיאי ברזיל האחרונים ויש נשיאים שמושחתים עוד הרבה יותר

שחשוב  מם משהו אחרוההסבר הוא אולי בכך שהם מספקים לע   אין הם ניזוקים.  על כךשכולם יודעים 

יותר מהיושרה.  ובמקרה של פוטין מדובר ככל הנראה בזקפה לאומית, שהוא מי שהחזיר לרוסים את 

רכב על צד וצמה הרוסית בכך שוו את העגופמעמדם הבינלאומי כמעצמה מובילה, ויתרה מכך גילם ב

אימתנייםסוסים בחזה חשוף ונלחם בנמרים 
125
. 

יעה על גורלות הנשיאים ומעלה אחד ומורידה אחר, וחשיבותה של השחיתות לא רק בכך שהיא משפ

אלא גם בהשפעה שיש לה על דמות המדינה כולה ועל הקשר בין העם לנבחרים ועל אמון התושבים 

שהיא הגורם להחלטות תועלתניות  –בדמוקרטיה.  שאין כמו השחיתות לפגוע באמון הזה, שכן השחיתות 

לצרכי העם, אלא וכי הנבחרים אינם שועים לרצונות הציבור  היא המדגימה יותר מכל –ולכן לא ענייניות 

 דואגים לעצמם בלבד.

עים שונים שאינם דווקא ומעבר לכך יש גם מקרים בהם נשיאים או נבחרים אחרים מואשמים בפש

שחיתות.  ואלה מתחלקים לפשעים שנובעים מניצול לרעה של מרות שלטונית או מעמד מצד אחד, או 

.  מהצד השני ינם קשורים למעמד והיו יכולים להתבצע על ידי כל אחד אחרלפשעים כלליים שא

ודוגמאות לפשעים תלויי מעמד הן למשל בכפיית טובות מיניות או לקיחת מתנות או שוחד, ובעצם אין 

ויש שנשיאים מואשמים בהתנהגות שאינה הולמת את   הבדל מהותי בין פשעים אלה לבין שחיתות.

                                                      
123
ורק לאחרונה הודחה הנשיאה מתפקידה בעקבות שחיתות ונמלטה מהמדינה כדי לא לעמוד לדין. 

 

124
, שוחד הקשור לפרויקט הנדל"ן הולילנד, אותו קידם כשהיה ראש העיר ירושליםלמרט הורשע בסופו של דבר בעניין או 

ק או משורה של חשדות אחרים זוכה מחמת הספ הורשע בשיבוש הליכי משפט.נוסף ב . 2017עד  2016-וישב בכלא מ

 מחוסר ראיות מספיקות.
125
.  במספר הזדמנויות צולם רוכב על סוס או עוסק בדיג ובציד כשהוא לבוש 1999פוטין מכהן כראש ממשלה או נשיא מאז  

דווח כי הציל צוות טלוויזיה מתקיפה של נמר סיבירי בעת ביקור בשמורת  2008-מכנסיים ומגפיים בלבד, ללא חולצה. ב

 , הודה כי המקרים בויימו.2012-טבע.  מאוחר יותר, ב
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פורסם לשמצה ביותר הוא אולי ביל קלינטון באמריקה שנאשם בקיום יחסי מין עם מעמדם ותפקידם, והמ

תה,ששיקר לגבי  ,עוזרת משפטית זוטרה בבית הלבן, וחמור מכך ויריביו מהמפלגה הרפובליקנית  יחסיו א 

ניסו להדיחו ממשרת הנשיא בשל כך
126
ובישראל מפורסם המקרה של הנשיא משה קצב שהורשע   .

בבית הנשיא ונשלח לכלא בשל כךמשרדי ממשלה שהיה אחראי עליהם ובבאונס עובדות 
127
. 

שע הנשיא ונתגלה הדבר יש שתי אפשרויות.  האחת היא שהחקירה אודות הפשעים מכל מקום אם ּפ  

ולאחריה מחליטים אם להעמיד את הנשיא לדין ומשהתקבלה על ידי המשטרה והתביעה מתנהלת כסדרה 

והאחרת היא  . הוא מאבד את משרתו ואולי אפילו נאסר ומושלך לכלאו הדיןאת  ותהרשעה ממצים א  

לא שהנשיא מצליח לנצל את כוחו ומעמדו כדי להתל בחוקרים ולמנוע מהם להגיע לחקר האמת, ואם 

הצליח בחקירה הוא יכול למנוע מהתביעה להעמידו לדין, ואם עמד לדין הוא יכול למנוע ממערכת 

יכול הנשיא לטעון כי אין קשר בין  ובנוסף . וא יכול לזכות בחנינה, ואם הורשע ההמשפט להרשיעו

שאר בשלטון, שכן ההחלטה על החלפת יעליו להשבכל מקרה לבין נשיאותו, ולטעון  חקירתו ומשפטו

השלטון צריכה להיות בידי העם בלבד
128

ואפילו אם היינו רוצים להאמין שהתנהגות כזו לא תצלח, ומי .  

תתו את הדין, ואם לא ימצו א  שימצו  שנהג שלא כשורה סופו את  הדין אזי העם יתקומם וישפוט תו אא 

יש דוגמאות רבות הרי שבמציאות  – שיאבד את שלטונו יביא לכךש את ראשו וודריכרות ויהנשיא בכ

חקירות שמתמסמסות ולפוליטיקאים שממשיכים לכהן למרות שעננה ללחשדות שאינם מתבררים ו מספור

 .מרחפת מעל ראשם
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וסופו  1999-. הוא נשפט בפני הסנאט ב1995-1996הרומן בין קלינטון לבין העוזרת, מוניקה לוינסקי, התרחש בשנים  

 שזוכה.
127
התלונן על ניסיון סחיטה  2006-.  החקירות נגדו התחילו לאחר שב2007עד  2000-משה קצב היה נשיא ישראל מ 

עד  2011-הורשע באונס ועבירות מין אחרות, והוא ישב בכלא מ 2010-שת תלונה על הטרדה מינית.  בבאמצעות איום בהג

2016. 
128
שבהם ינה, כמו למשל צרפת שבה אין להעמיד לדין נשיא מכהן, ומקומות אחרים אפילו מקומות שזה הוא חוק המדויש  

 מעתיקים את החוק הזה כאשר הנשיא מסתבך במעשים שאין לעשותם.
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 חנ  

 סוף הדמוקרטיה

 

 הבהתייחסות למצב שבו לא הנשיא הוא החווה מפלה, אלא הדמוקרטיבמפלה לסיים את הדיון מראוי אין 

 .מפלה תחווכולה והבחירות המשמשות אותה 

מוקרטית להיכשל היא כשהמריטוקרטיה מוחלפת דהצורה הראשונה שבה עלולה השיטה ה

יא שלטון הראויים לכך ביותר מבחינת כישוריהם ויכולותיהם, ואילו , כאשר מריטוקרטיה הבפלוטוקרטיה

 ומחזיקה בהם פלוטוקרטיה היא שלטון של קבוצה מצומצמת שהצליחה להשתלט על מוקדי הכוח במדינה

.  ואין משמעות הדבר שדמוקרטיה רגילה היא אכן מריטוקרטיה, אבל אפילו אם לא הרי בזכות עושרה

בפלוטוקרטיה  מוחלטיות מריטוקרטיה יש משמעות, וכשהיא מוחלפת באופן ומרה להלעצם השאיפה והי

 גם לכך יש משמעות.

א שלא יראו כולם שמדובר בפלוטוקרטיה, אלא יההעיקרי שבפניו ניצבת פלוטוקרטיה  ולכן האתגר

ימשיכו לחשוב שהמדינה מתנהלת באופן דמוקרטי, ושהבחירות הן שקובעות את זהותו של הנשיא, 

הנבחר אכן מממש מדיניות שמטרתה לקדם את העם והמדינה על פי רצונו של העם כפי שבוטא  ושהנשיא

תכונת מ הם שפעשיש ל יםבבחירות.  והצורה הטובה ביותר להגיע לתוצאה כזו היא ליצור ולנהל מועמד

הגדולים  יעל יד יםנשלטרק פרזנטורים ש םמשוך את לב העם אבל בעצם הל יםיכולהם הבחירתיות ו

 אותם ואת דעתם ואת רצונותיהם. יםומייצג חברי הפלוטוקרטיה

אם נעצור ונהרהר בדבר נגיע למסקנה כי בהרבה מדינות יש סכנה כי תתרחש תופעה שכזו.   ואכן

מהחשיבות הגוברת שמייחסים כיום למועמד, על חשבון המפלגה  בין היתר והעדות לכך עולה

מועמד המונהגת על ידי  זו עו למפלגהמשל כשסיסמאות הבחירות אומרות "הצבילוהאידיאולוגיה, כמו 

וכשם   מייצג. אותו מועמד" בלבד ללא כל התייחסות למי ומה מועמד זהאפילו "הצביעו בעד  ", אוזה

שיתכן כי סיסמאות כאלה משקפות את איכותו ומנהיגותו של המועמד, כן יתכן כי הן משקפות מצב שבו 

  י שתסתיר את הכוחות האמיתיים שפועלים מאחוריה.המועמד הוא בובה המוצבת לראווה בחזית דווקא כד

ומפעם לפעם אנו זוכים גם לראות את הכוחות האלה במערומיהם, כשמאבקי הכוחות בין הגדולים 

גולשים אל מחוץ לחדרי החדרים ונראים ברחובות, או כשפוליטיקאים מושחתים נתפסים בקלקלתם 

 חושפים טפח מהשיקולים האמיתיים שהניעו אותם.כך הם וופעולותיהם סותרות את מה שהצהירו בעבר 

, בעוד הנשיא עצמו ממשיך ה שבה הדמוקרטיה עלולה להיכשליומצב חמור מכך הוא צורה שני

ומשגשג.  ומצב כזה קורה כשהנשיא שנבחר בידי העם באופן דמוקרטי פונה נגד השיטה שהעלתה אותו 

 לשלטון ומקעקע אותה, ובכך מונע את החלפתו באחר.

מאה העשרים היא של היטלר בגרמניה, הדוגמה המפורסמת ביותר לתהליך כזה בהיסטוריה של הו

והתהליך כלל התקנת חוקי חירום לכאורה כדי להגן על המדינה אבל באמת כדי להצר את צעדיהם של 

ולבסוף ביטול מעמדו של הפרלמנט וביטול המתנגדים, ומינוי אנשי המפלגה הנאצית לעמדות מפתח, 

כמוהו יש עוד דיקטטורים שעלו לשלטון בצורות שונות ובמדינות שונות, ומשתפסו את ו  רות.הבחי

כל מקרה תוצאותיהן בהשלטון יש שקיימו מפעם לפעם בחירות שהן בחירות בשם אבל לא במהות, ו

נקבעות מראש, ומעולם לא עולה מהן שיש להחליף את השלטון, ואפילו צל של ביקורת על השלטון לא 

 מהן. עולה

כיום הדוגמאות המפורסמות ביותר הן הנשיאים של רוסיה ושל טורקיה.  ובשני המקרים קיים היה 

בחוקת המדינה מנגנון שנועד במיוחד למנוע מהנשיא מלצבור כוח עודף, מה שמצביע על כך שמנסחי 

מלבצע את זממם  החוקה הכירו היטב את אופיים של המדינאים המשרתים במדינה, ואף ניסו למנוע מהם

ששם לו למטרה לעקוף אותו.   בפני הנשיאהחוקתי , אבל כשהגיע רגע האמת לא עמד המנגנון מראש

ציפות בלבד.  רוהמנגנון המקובל במקרים כאלה הוא להגביל את כהונת הנשיא לשתי תקופות כהונה 
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וכיוון שנשיא רוסיה פוטין
129
רה כראש ממשלה , העמיד את עצמו לבחי2008הגיע למגבלה זו בשנת  

דב שהיה בבמקום כנשיא, והעביר את הסמכויות לראש הממשלה, ואילו לתפקיד הנשיא דאג שיבחר מד

דב נשיא ופוטין ראש ממשלה, חזר פוטין בתלוי בו ועושה דברו.  ואחרי תקופת כהונה אחת שבה היה מד

לה דומה ננקטה על ידי ונבחר כנשיא, שהרי כעת לא היה מדובר יותר בתקופות כהונה רצופות.  ופעו

בטורקיה ארדואן
130

, בהבדל שבמדינה זו התוארים הפוכים והמחזיק בכוח באמת היה ראש הממשלה ולא 

הנשיא.  ולכן העמיד ארדואן את עצמו לבחירה לנשיאות אחרי שהיה כבר ראש הממשלה במשך שנים 

לה החדש, ובמקביל פעל רבות, ודאג שימנו את דבוטלו הכפוף לו והעושה את דברו למשרת ראש הממש

 לשינוי החוקה כך שמעתה יהיה זה הנשיא שהוא השולט במדינה בפועל.

וי והמתבקש של המנגנונים שאותם סקרנו בהרחבה צפומה שאנו רואים במקרים כאלה הוא ההמשך ה

בחלק הראשון של ספר זה.  שכן מנגנונים אלה כל מהותם ניתוק הקשר בין המהות של הבחירה 

שהמהות היא שהעם בוחר את מי שאכן  לבין התוצאה שבה מועמד מסוים זוכה בשלטון. הדמוקרטית 

רוצה ומסוגל לדאוג לענייני המדינה, כפי שהיה בדמוקרטיות וברפובליקות מהעת העתיקה ודרך ימיו של 

ועד השנים האחרונות, ואילו התוצאה עלולה להיות שהנבחר הוא בעצם מי שהצליח להערים  מקיאוולי

בוחרים וליצור את התדמית הרצויה אבל בעצם שיקר ואינו מייצג נאמנה את התדמית שבזכותה על ה

נחרץ וברגע שנוצר הניתוק הזה, והתדמית עולה על המציאות ומנצחת אותה, כי אז צעדנו צעד  נבחר. 

 ה.אוטוקרטישל  הוא גם צעד נחרץ בכיווןש ,סוף הדמוקרטיהלכיוון 

במידה כזו שאין לו כלל  בחברהנבחר מצליח לתמרן את האווירה ויש גם מקרים שבהם המועמד ה

תות משבר, כשהמדינה כולה בסכנה או צורך להצניע ולהחביא את כוונותיו.  והמצב הזה קורה לרוב בע  

, לפחות ניתן להציג מצג כאילו היא נמצאת בסכנה.  ובפרט במקרה הזה עדיף להציג מצג של סכנה פנימית

, ולהציג אותו כאילו מדובר של מאבק אזרחי בין גישות שונות לניהול ענייני המדינה ולנפח ולהעצים מצב

.  ואם המאבק הזה במאבק בין פטריוטים שאוהבים את המדינה לבין בוגדים השואפים בסתר למפלתה

ומנוהל באופן בוטה ואפילו אלים נוצרת התדמית של מדינה מתפרקת במשבר.  ואז  בממשיך זמן ר

במחיר של הפחתה  קש הוא מנהיג חזק שיוכל לאחד את המדינה ולחלץ אותה מהמשבר, ולּוהפתרון המתב

, והכל בשם הפטריוטיות ואהבת זמנית של ההליך הדמוקרטי הרגיל והשעיהזמנית של זכויות האזרחים 

לא אצה לו דרך לפתור את המשבר  והופך לאוטוקרט .  אלא שברגע שהמנהיג החזק נבחרולדתהמ

 ו, אלא להיפך, ככל שהמשבר ממשיך ומבעבע כן נמשכת ההצדקה להשתלטותהדמוקרטיה ולהחזיר את

על המדינה, ויתרה מכך העם ממשיך ומבקש ודורש שהמנהיג החזק ימשיך בשלטונו, מתוך כמיהה 

זוטות כגון עסוק בלליציבות וביטחון.  וכך הגענו למצב שבו אוטוקרטיה היא דמוקרטיה ואין צורך יותר 

 .בהןאיך מנצחים בחירות ו

ולאחר שדנו בשתי הסכנות הגלויות, זו של דמוקרטיה שהיא בעצם פלוטוקרטיה וזו של דמוקרטיה 

היא הסכנה  וההופכת לאוטוקרטיה, צריך גם להזכיר את הסכנה השלישית שהיא אולי החמורה מכולן.  וז

סופו של דבר בהכרח של חוסר אמון בדמוקרטיה וכתוצאה מכך בכל מנגנוני השלטון, מה שמוביל ב

 לאנרכיה.

, שמסע הבחירות שלו התבסס על מחאה כנגד ואין מי שמדגים את הסכנה הזו יותר מדונלד טראמּפ

הממסד באשר הוא, הן הממסד הפוליטי של המדינה כולה והן הממסד של מפלגתו שלו, ואולי הוא 

.  והמפלגה הרפובליקאית המועמד היחידי בעולם שנבחר על אפה ועל חמתה של המפלגה שאותה ייצג

היא שהכינה את הקרקע לניצחונו בכך שלאורך שנים רבות הטיפה נגד הממשל בוושינגטון הבירה וטענה 

, תוך התעלמות מכך שהם עצמם חלק מהממשל ואינו לגיטימי כלל שהוא מושחת ואינו מייצג את העם

כון לעצמם ולדמוקרטיה ולמדינה כבר והם זיהו בו סי הזה ושולטים בבתי הנבחרים.  ואז כשהגיע טראמּפ

 היה מאוחר מדי ולא יכלו לעצור אותו כיוון שהוא מימש את מה שהם הטיפו לו כל השנים.
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-.  ב2004-ושוב ב 2000-, ונבחר לנשיא בעצמו ב1999-ולדימיר פוטין מונה לראשות הממשלה על ידי הנשיא ילצין ב 

נבחר פוטין  2012-ינה את פוטין לראש הממשלה.  בנבחר מדבדב כנשיא כשהוא נהנה מתמיכה והמלצה של פוטין, ומ 2008

 .2018-, והדבר חזר על עצמו בעצמו שוב לנשיא, ומינה את מדבדב לראשות הממשלה
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את הניתוק בין הבחירות לבין תפיסת המציאות, כאשר חלק  גלמתמ טראמּפבחירתו של ומעבר לכך 

בענייניהם האישיים, ואינם  גדול מהבריות ובפרט הצעירים אינם מתעניינים בבחירות אלא עסוקים

חדשות שקריות ובנוסף   .מאמינים כי הבחירות משפיעות עליהם או שהם יכולים להשפיע על הבחירות

וגדולי השקרנים מגדילים לעשות  ,ומשתלטות על השיח הציבורימופצות ברשת ובאתרי מדיה חברתית 

 במי ניתן להאמין. ואיש אינו יודע יותר בכך שהם מאשימים את דוברי האמת בשקרים,

אפשרות לפגוע באליטות ובממסד  ומאידך רבים מאלה שכן מתעניינים בבחירות מתעניינים בהן בתור

אירוע ספורט או מופע טלוויזיוני של האבקות בבוץ, ואינם מבינים כי תוצאות  השנואים עליהם, או בתור

לזירת התגוששות שבה התמיכה המאבק הזה ישפיעו על חייהם מעתה והלאה.  וברגע שהבחירות הפכו 

התנהגות מוחצנת ושל אלימות מילולית ושל הילה חלולה, שקרים ושל באחד או באחר היא תולדה של 

הרי שאי אפשר יותר לומר כי הבחירות משקפות מאבק בין אידיאולוגיות או את רצון העם, מעבר לכך 

המידה הטובה שלו מרוכזת בכישרון בידור זול.  וברגע שנבחר נשיא שפורקן לרגשותיו ושהעם רוצה 

 המדינה נותר בידי פורטונה בלבד.להתסיס את הרוחות כנגד מנגנוני המדינה, גורלה של 

מסבירים לכל שאין שום לציין לשלילה את הציניקנים המצקצקים בלשונם וגם ובמאמר מוסגר ראוי 

נהגות כזו כל מטרתה היא הבדל בין מועמד אחד לאחר וכולם מושחתים והמצב אבוד מראש.  אבל הת

שירגישו חכמים כאילו הם בלבד מבינים את מה שקורה, כאשר לאמיתו של דבר היא משקפת תבוסתנות 

וכניעה בפני המציאות, וחוסר נכונות לא רק לעשות מעשה בעצמם אלא אפילו לתמוך באחרים שמנסים 

 לעשות מעשה.

במיוחד קשה לבנות אמון הדדי ושיתוף וזאת יש לזכור, שקל הרבה יותר להרוס מאשר לבנות, ו

ואין לדמוקרטיה תחליף, אבל מרגע שנהייתה   דמוקרטית.מתוקנת ופעולה כפי שצריך כדי לנהל מדינה 

.  ותהליכים אלו ותוך כדי כך חתרו תחתיה שיטת השלטון המקובלת מיד קמו מי שניסו לנצל אותה לרעה

לתהילתן של מדינות.  ובמיוחד גדולה הסכנה אמיתית  התגברו מאוד לאחרונה, עד כדי שהם מהווים סכנה

שבערעור האמון במידע ובאמת ובסמכות, והיא שיכולה לגרום להתמוטטות החברה כולה, כשם שווירוס 

.  וכדי שניתן יהיה להתנגד לכוחות האלה יש צורך להכיר אותם עלול להרוג את הגוף שבו הוא שוכן

 ן.את הייתה מטרתנו כאזו ,ולהבין אותם
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 טנ  

 קריאה לחזרה אל האמת

 

משנשקלו אפוא כל הדברים שנידונו לעיל, וכשאני מהרהר בליבי אם יש תוחלת לדמוקרטיות המודרניות 

כפי שאנו מכירים אותן כיום, ואם יש בהן חומר שייתן לאדם נבון ובעל מידה טובה הזדמנות לעצב בהן 

יודע אם היה אי פעם זמן מתאים יותר לכך צורה שתביא לו כבוד ולציבור הרחב טובה, איני
131
אלא   .

 שהדבר יצריך מאבק כיוון שהכוחות המקלקלים הפועלים כיום הם חזקים.

שדמוקרטיות היו קימות כבר בעולם העתיק, אבל דמוקרטיות ייצוגיות באמת כפי שאנו מכירים כיום 

קיימות רק במאות השנים האחרונות וביתר שאת מאז המלחמה הגדולה
132
וכמו שבעולם המודרני כל   .

ההתפתחויות הטכנולוגיות מהירות יותר וגם האנשים נחפזים כל העת וזמנם קצר, כך גם ההתפתחויות 

 החברתיות מהירות יותר, וכך גם הקלקולים באים מהר יותר.

הגישה הדמוקרטית הספיקה להשתרש בכל מדינות העולם, כבר קמו עליה מי וכך מצאנו שעוד לפני ש

וניצול זה כולל מקרים של שחיתות שבהם מזייפים את תוצאות הבחירות אם על ים אותה לרעה.  שמנצל

ידי השתלת פתקי הצבעה נוספים ואם על ידי הטיית הספירה ואם על ידי פרסום תוצאות שונות מתוצאות 

נה הכפשה כנגד מועמדים ראויים, והפצת שנאה ושט ותהאמת.  וכן הוא כולל מקרים של שקרים ומסע

גם מקרים  ישמהאזרחים לכלכל את מעשיהם בתבונה.  ומעבר לכך  ותאת נפש האומה ומונע ותשקורע

המטים את לב ההמונים, אבל אין בהם ממש מלבד סיפוק יצרים ומתן תוקף של של פופוליזם ודמגוגיה 

די אמת למה שבאמת הוא שאיפת נפש בלבד.  והנפוץ ביותר הוא השימוש בפרסומות ופרזנטורים כ

 לרקוח תדמיות שקריות ולמנוע דיון אמיתי ומעמיק בשיקולים ענייניים.

טובה בדבר אחד בלבד שהוא היכולת לסלף את המידה מן הוכך יש שמי שמגיעים לשלטון יש להם 

המציאות ולעוות אותה כך שיבחרו בהם, ולמען האמת ראוי היה לקרוא לתכונה זו מידה רעה ולא מידה 

נהל את המדינה לטובת העם לטווח הארוך אין להם, ומובן שגם לא היכולת להגיע .  אבל יכולת לטובה

, ועיקר מעשיהם לקעקע את המסורת הדמוקרטית ואת מוסדות , ואין הם ראויים לשלטון כלללתהילה

ו"כל אחד חש בצחנת השלטון הברברי הזה" . המדינה כדי שיוכלו להמשיך ולהחזיק בשלטון
133
. 

עה כל כך לא בגלל שאינם יודעים לנהל את ענייני המדינה והם גורמים לה ופגיעתם של כל אלה ר

נזקים חומריים ומונעים ממנה למצות את ההצלחה ולשרת את העם.  שנזקים כאלה הם זמניים וברגע 

שיעלה לשלטון נשיא מוכשר וישר יותר יוכל לתקן אותם בנקל.  אבל על ידי השחתת הדמוקרטיה 

את האפשרות שיעלה לשלטון נשיא מוכשר מראש ה של העם כולו, ומונעים מקלקלים את המידה הטוב

 וישר.  ועל ידי פגיעה במוסדות המדינה הורסים את האמון של העם, ולכך כבר אין תקנה.

אחד מגדולי המלכים של שאת הדמוקרטיה עם המלוכה.   אני מציע להשוותכדי להבהיר את הדברים 

מלך צרפתכל הזמנים היה לואי הארבעה עשר 
134

זה אני".  ומקובל לפרש אמרה זו  –, שאמר "המדינה 

השלטון האבסולוטי של המלך שהכל נעשה בדברו וכל הכוח בידיו.  אבל  יהירותו ואת כמשקפת את

ל כולם, ואם לא היה מלך היו משקף את המדינה בכך שהוא מוסכם ע פרשנות אחרת היא שהמלך

הרי נקבע סדר  כותשל המל המרגע שקיבלו עליהם את מרותהאצילים נלחמים זה בזה בלי הפסק, אבל 

 וכולם יכולים לשתף פעולה זה עם זה למען גדולת המדינה ,ונקבעה הסמכותונקבעה המסגרת הדברים 

.  ולכן גם חשוב כל כך מנגנון הירושה הקובע מי יהיה המלך הבא, כי וכתוצאה מכך גם לטובתם האישית

 את המאבקים.או לפחות מקטין ומונע והיציבות מנגנון זה מאפשר את ההמשכיות 
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 .הנסיךמשפט הפותח את הפרק האחרון של פרפראזה על ה 
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 מלחמת העולם השנייה. 
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 123 

 

מוסדות אבל המדינה.  הם ואילו בדמוקרטיות המודרניות המוסדות ובפרט הכנסת ובתי המשפט הם 

אלה אין להם כוח במובן הרגיל של המילה, ואין להם כלי נשק, ואין הם יכולים לכפות את דעתם.  וכוחם 

 יםמי שמשרתרוב כרגיל שמכהנים בתפקידים השונים, כי של המוסדות האלה גם לא בא להם בגלל מי 

של .  אלא שכוחם , ומכל מקום אינם חזקים או כריזמטיים במיוחד או חמושיםכלל יםמוכר םבהם אינ

אינה אלא מילה , למרות שהיא חוק המדינה, בא להם מהסמכות שניתנה להם.  והסמכות הזוהמוסדות 

המדינה הם השיקוף המעשי של המדינה, והמדינה קיימת מוסדות ריקה בלי האמון והקבלה של העם.  כי 

ולחילופין מדינות כושלות הן כאלה רק  רק כיוון שכל אזרחיה מקבלים את קיומה ומכאן גם את מרותה.

 בלבד. ולחבריוולמשפחתו  כיוון שהאזרחים איבדו בהן אמון, ודואגים כל אחד לעצמו

וטוענים טענות שווא שהם אינם לגיטימיים ואינם  מדינהמי שפוגעים ומסיתים נגד מוסדות הולכן 

בכך שהם מונעים מן האזרחים  המנגנונים הדמוקרטייםמייצגים את העם, ומי שפוגעים ומעוותים את 

שהמדינה הורסים את הבסיס המשותף הם מי ש –מלקבל מידע אמין ומספקים במקום זאת שקרים ובדיות 

 ו יושבים עליו.וכורתים את הענף שכולנמושתת עליו 

ובפרט עליו לקחת חלק להילחם נגדם.  לצאת וצריך וכיוון שכך כל מי שהמדינה והעם יקרים ללבו 

בפעילות הפוליטית, ולהשתתף במערכות בחירות מקומיות וארציות, שכן לא כל המועמדים חד הם, אלא 

.  ועלינו בתור בוחרים ולכל הפחות יש ביניהם כאלה שהם גרועים פחות יש ביניהם גם טובים וראויים

, מהו ערכו האמיתי של כל אחדו דרך בסבך השקרים וההטיות ולזהות אל נכון מוטלת החובה לפלס לנ

, אפילו שהמתלהמים ולהעדיף את המועמדים הענייניים והשקולים על פני המתלהמים והמסיתים

 .והמסיתים יודעים טוב יותר לפנות אל הרגש

ציה היא על ידי הסתה ומניפולשקרים והצורה להילחם נגד באופן אישי  מעבר לבחירה מושכלתו

והיה רצוי שמי שיש לו הקשרים והכישורים להפיץ ידע יוביל, ובפרט העיתונאים   הפצת ידע ואמת.

בהפצת באופן פעיל דווקא והידוענים וכוכבי תקשורת אחרים.  אלא שלמרבה הצער חלק מהם משתתפים 

כלי  אינטרסים של בעלי מידע כוזב, וגם כשלא הם נכנעים לשיקולים שונים כגון שיקולי רייטינג או

 .התקשורת שבהם הם עובדים

בהבחנה בין מה , ולהשקיע מאמץ בארץ ובעולם לצאת וללמוד מה קורה כיםצרי ואחד תכל אחולכן 

ולגבש  ,והתהליכים ת העובדותנבהבשקורה באמת לבין ספינים ודמגוגיה והתלהמות, ולנסות להתקדם 

שהו חדש, עליו לספר על כך לחבריו ומכריו, ועליהם לדון וברגע שלמד מ  .באופן עצמאי מסקנות ודעות

 .ולנסות להגיע לחקר האמת בכך

הכין ל, וולשתף את הנערים והנערות ואפילו את הילדים והילדות ורצוי להתחיל בכך מגיל צעיר,

האחריות עליהם ואת מי שחכמים צריך ללמד ש  .אותם לכך שאינם יכולים להאמין לכל מה שהם שומעים

ואת מי שרשעים צריך לנסות   .ד לשאול שאלות ולא לנוח עד שיקבלו תשובות שיניחו את דעתםבלב

את טובת הכלל ויבינו ולגרום לכך שיעדיפו  להפיץ שנאה ומדון,מ אותם יאנה, וללהחזיר לדרך הישר

, שהם הרוב, צריך ללמד ואינם יודעים דבר םמיתמימי ששטובתם האישית תלויה בטובת הכלל.  ואת 

חשוב למורים בבתי הספר יש תפקיד  בפרטו עמדו על שלהם ולא יגררו אחרי דמגוגים ושרלטנים. שי

 .ללמד את תלמידיהם להבדיל בין עובדה לבין בדיה, בין טיעון תקף לטיעון שקרי, ובין עיקר לטפל

 אני התחלתי בכך שכתבתי את הספר הזה.  ומה אתך?

 


