
 הרב  בארי לף

 *מדוע אצביע עבור מרצ

מבעלי זכות הבחירה עדיין 51%הבחירות תתקיימנה ביום ג', לפי הסקרים ארבעה ימים קודם לכן, 

הרשימות לבחור. למחצית מהן אין כל סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אך מה  43לא החליטו באלה מ

 עם השאר?

להמריץ את כל מי שקורא מאמר זה והמסכים עימי החלטתי להצביע עבור מרצ, והייתי מעוניין 

 שהממשלה הנוכחית היא אסון, והיא מוליכה את ישראל לבידוד בינלאומי להצטרף אלי.

מרצ היא הרשימה היחידה שיש לה עקרונות בהם אני תומך שהיא נאמנה להם ולא מונעת ע"י שיקולי 

רשימה זו, שערכיה הם הקרובים ביותר אגו הדבר יכול להיראות אירוני, שאני, רב מסורתי תומך ב

אינו תומך ברשימה   -שלום, כבוד לזולת, דאגה לאחרים וכו'  –בעיני לערכי היהדות החשובים ביותר 

 "דתית", אלא ברשימה המזוהה עם השמאל החילוני.

 להלן דעותיי  על הספקטרום הפוליטי בישראל:

לשרת את  יהן קיימות כד המפלגות החרדיות.ת איני יכול לדמות מישהו שאינו חרדי שיצביע עבור אח

הציבור החרדי, נקודה. כל מה שהן חפצות בו הוא תרומות אמריקאיות פעורות ממס עבור 

 ישיבותיהם.

 .קוראת במפורש להקמת מדינת אפרטהייד הבית היהודירשימת 

 היא רשימה גזענית בעליל. מעוררת  בחילה. ש"ס

מץ כדי לנסות ולהגיע להסדר עם הפלסטינים, בחר נתניהו הוא אסון. במקום שיעשה מא הליכוד

לאחר הכרת האו"ם בפלסטין כמדינה שאינה חברה "לצפצף" על העולם ולהתריס נגדו ע"י בניית עוד 

,  בפעם הראשונה החליטו מדינות אירופאיות לקרוא את E1 התנחלויות, כולל באזור הנפיץ ביותר,

 שגריריהן ל"התיעצויות".

 .העבודה/יחימוביץ, קדימה/מופז, יש עתיד/לפיד והתנועה/לבנישמאל". -רשימות ה"מרכז וכעת לארבע

 82, הרשימה הגדולה ביותר בכנסת האחרונה, נכנסה עם קדימה ארבעתן דומות באופן מעורר גיחוך.

חברים, תהיה ברת מזל אם תעבור את אחוז החסימה. לאף אחת מהן אין עקרונות המבדילים אותה 

כולן שואפות לכאורה לשלום ולשוויון בנטל, אך בעיקר הן מונעות ע"י האגו של מנהיגיהן. מהאחרות. 

מופז אשר הצטרף לממשלה למשך חודש ונצמד לשאריות המרוסקות של קדימה, לבני אשר האגו 

שלה מנע ממנה להצטרף לממשלת נתניהו לפני ארבע שנים ורוצה כעת ב"מועד ב'", יחימוביץ 

לא היתה מעולם בשמאל", וכדי למשוך קולות תאמר מה שיסייע לה בכך, לפיד  שאמרה כי "העבודה

ובחר  מינה עצמו לראש הרשימה , שהינו צל חיוור של אביו, וללא אפילו עלה תאנה של דמוקראטיה

 בתו אליו ביום הקמתה.יבחבריה לפי מידת ח

, הפיראטיםליים כגון ורשימות השו הרשימות הערביות, קומוניסטית, חד"שהרשימות האחרות הן 

 ודומיהן, אשר אינן יכולות להילקח ברצינות. עלה ירוק

אשר נשארה מחוייבת למדיניות שתי המדינות,  המפלגה היחידה בשמאל הציוני, מרצואז נותרה 

מחוייבת לסיום שליטת החרדים על חיי הדת בישראל, המפלגה היחידה משמאל הבית היהודי 

 כוונת למה שהיא אומרת.האומרת למה היא מתכוונת ומת

סיכום עמדותיה של מרצ כפי שתואר ע"י ראשת מרצ זהבה גלאון בראיון המצויין עימה המצוי באתר 

 האינטרנט באנגלית הוא זה:



תהליך השלום: מרצ מאמינה שהגעה להסכם עם מחמוד עבאס חייבת להיות מטרתה הראשית של 

לא נגיע  ואוזל. אםל להיסגר והזמן לכך הולך שתי המדינות עלו ההזדמנויות לפתרוןישראל. חלון 

 , נצטרך לעמוד בפני בפונדמנטליזם העולה.להסכם עם עבאס, שהוא המתון ביותר ברחוב הפלסטיני

 פירוט נוסף נמצא בתכנית ארבעת השלבים של מרצ.

ובזכות הפרט לסרב בשל סיבות  –אזרחי או צבאי  – שוויונישירות לכל: מרצ תומכת בשירות 

 ניות. מי שאינו יכול או אינו רוצה בשרות צבאי, ישרת את הקהילה בדרכים אחרות.מצפו

מגדרי , היא שואפת לחברה שוויונית ככל האפשר מכל בחינה, ולא רק  בשוויון: מרצ מאמינה שוויון

 לשוויון פורמאלי.

בכלל. לגלאון יש שיאמרו כי אין להצביע עבור רשימה שסיכוייה להיות בקואליציה הן מועטים מאד אם 

 כמה הערות מעניינות בנושא זה.

 82מנתה קדימה  מרצ אינה חושבת שאופוזיציה אינה גלות פוליטית אלא שליחות. בכנסת הנוכחית

חוקים,  82חברים, אך למעשה אני הייתי ראשת האופוזיציה. עם שלושה חברים בלבד, העברנו 

בתוקף נגד  מגדרי. עמדנווכמחוקקים הטובים ביותר בתחומי זכויות עובדים, סביבה ושוויון  והוכתרנו

 חקיקה אנטי דמוקראטית של הליכוד וישראל ביתנו ועימנו רק קומץ מחברי קדימה.

הבחירה היחידה שנותרה אם כן למי שאינו אוהד מושבע של אחד מראשי הרשימות הנגועים באגו 

 הלאומיים שמאלה מהבית היהודי היא מרצ.הגובר על האינטרסים 

שעדיין  51%, ו74/12ומי יודע? עם הסקרים האחרונים המראים שהיחס בין הימין לשמאל הוא רק 

הפתעה היא אפשרית. יש סיכוי קלוש שממשלת נתניהו  –לא החליטו שלושה ימים לפני הבחירות 

  עשה בממשלה ייבלם אם תיווכח מה מרצ עשתה באופוזיציה, צא וחשוב מה ת

הרב המסורתי ב. לף הוא יו"ר "רבנים למען זכויות אדם".  התרגום לעברית נעשה בידי הרב משה 

 יהודאי

  

    


