סרגיי ליברטה

אלגוריתם ליצירת ממשלה
חג הפסח הוא חג של שחרור .הפעם ,החג הזה שחרר אותנו מהממשלה ,ולכאורה ,מכל
הזדמנות ליצור אותה.
גוש "ביבי בלבד" אינו יכול ליצור ממשלה ,פשוט חסר לו שני מנדטים ,אפילו תוך התחשבות
בהזמנתם של נפתלי בנט ומפלגתו .ניסיון להזמין את מפלגת רע"ם (נתניהו ,כמובן ,מוכן גם לעשות את
הצעד הזה) נתקל בהתנגדות חריפה מצד מפלגת הימין הקיצוני של סמוטריץ '.
גוש "רק לא ביבי" יכול ליצור באופן פורמאלי את הממשלה ,אך לשם כך יש צורך לגייס את
כולם ,זאת אומרת ,יחד עם מפלגת הימין "תקווה החדשה " ,לכלול שתי רשימות ערביות לממשלה .זה,
ככל הנראה ,יביא לסיום הקריירה של כל נציגי המפלגה הזו ,כולל מנהיגה גדעון סער  ,ולכן אנו רואים
אפשרות זאת כבלתי-מעשית  .גרסה מתוקנת מעט של רעיון זה כרוכה בהזמנתו של נפתלי בנט יחד
עם רשימה ערבית אחת בלבד  -מפלגת רע"ם  .עם זאת ,זה יכול לסיים גם את הקריירה של
בנט  .מצביעי ימין אינם נוטים לפשרה מסוג זה.
נראה כי אין מוצא ובהתאם לחוק בסוף הקיץ נקרא לבחירות חדשות ,החמישיות
לאחר שאביגדור ליברמן החליט שנתניהו צריך לעזוב וחסם כל אפשרות ליצירת ממשלת ימין.
אומנם ,במתמטיקה פוליטית ,למשוואה הזאת קיים פתרון אחד.
הנה הממשלה ,עליה לכלול:
מפלגת "יש עתיד" – יאיר לפיד 17 ,מנדטים
מפלגת "כהול לבן"– בני גנץ 8 ,מנדטים
מפלגת "ימינה"  -נפתלי בנט 7 ,מנדטים
מפלגת "עבודה"  -מירב מיכאלי 7 ,מנדטים
מפלגת "תקוה חדשה"  -גדעון סער 6 ,מנדטים
מפלגת ש"ס  -אריה דרעי 9 ,מנדטים
מפלגת "יהדות התורה"  -משה גפני ואת יעקב ליצמן 7 ,מנדטים
סה"כ  61מנדטים.
והנה התנאים ליצירתה.
על בנימין נתניהו לקבל תחילה מנדט להקמת הממשלה ולהיכשל .או שהוא בכלל לא יקבל
מנדט .זה ישחרר את המפלגות הדתיות "ש"ס "ו"יהדות התורה" מחובתן להשתתף רק בממשלת
נתניהו.
התנאי העיקרי ,המהותי ,לפעולותיה של ממשלה זו הוא שמירה קפדנית על הסטטוס קוו
ביחסים בין דת ומדינה .ליאיר לפיד ומירב מיכאלי קשה מאוד מוסרית לקבל את התנאי הזה  ,אבל אם
המטרה העיקרית היא "רק לא ביבי" הם יצטרכו להסכים עם המצב הזה.
ראש הממשלה צריך להיות נפתלי בנט  -איש דתי (מסורתי) .מנהיג המפלגה עם מספר
המנדטים הגדול ביותר ,יאיר לפיד  ,בהתנהגותו בעבר לא משאיר מקום למפלגות דתיות להיות תחת
הנהגתו ( .אפשרויות נוספות לתפקיד ראש הממשלה  :בני גנץ או גדען סער ,אינן סבירות).
זה הכול  .לא נשברו קוים אדומים בממשלה "אידיאלית" שכזו:
אין מפלגות ערביות שאינן מקובלות על הצד הימני של הממשלה.
אין ליברמן  ,שהתבטאויות אחרונות שלו על מפלגות דתיות גובלות באנטישמיות גלויה והוא
מטבע הדברים אינו מקובל עליהן.
אין מפלגת "מרצ" שמנהיגה בירך (במידה מסוימת) על החלטת בית המשפט בהאג לפתוח
בחקירה נגד ישראל ,ומפקפק במעמדה כמפלגה ציונית .המפלגה הזאת לא מקובלת לנפתלי בנט.

ממשלה כזו ,אם תתמקד בנושאים כלכליים ,בריפוי פצעים שנגרמו על ידי הקורונה ,תוכל
להתקיים זמן מה .ושם  -אלוהים גדול :או שבית המשפט ינצח את ביבי  ,או שביבי יזכה בבית המשפט,
אבל בתנאים הנוכחיים זה יהיה די טיפשי ללכת לבחירות בפעם החמישית ברציפות ולצפות
שהפעם משהו ישתנה .
ולאנשים נמאס מזה :הם יפסיקו ,בסופו של דבר ,להצביע וזהו.
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