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אחד, יחיד ומיוחד
הוא יו"ר קואליציה מצוין, פרלמנטר מצטיין ובעל יכולת לחשוב מחוץ לקופסא האידיאולוגית שלו כשצריך. לא חייבים להסכים איתו, אפילו לא לרצות 

בהצלחתו, אבל אי אפשר להתעלם מכך שיריב לוין הוא אחד האנשים המוכשרים בזירה הפוליטית ושהצלחתו תקנה לו מקום בהנהגת המדינה
פתיחת מושב הקיץ של הכנסת השבוע היא הזדמנות לכמה 
מילים בשבחו של יו"ר הקואליציה, ח"כ יריב לוין. אחרי קדנציה 
מוצלחת למדי כיו"ר ועדת הכנסת, ציפה לוין ובצדק להזמנה 
לשבת סביב שולחן הממשלה, אך מיעוט המנדטים היחסי של 
הליכוד אילץ אותו לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר הקואליציה, 

אחד התפקידים הקשים וכפויי הטובה במערכת הפוליטית.
במקום לשבת בלשכת שר נשלח לוין לזירת הקרב הפרלמנטארית, 

ועוד במציאות של קואליציה מפולגת שכוללת בתוכה מפלגות 
וחברי כנסת בעלי תפיסות אידיאולוגיות מנוגדות. קואליציה בה 

עמרם מצנע יושב לצד אורית סטרוק וציפי לבני לצד דני דנון.
שנה וחצי אחר כך אף אחד לא יכול להתעלם מהאופן 
המופתי בו ניהל לוין את הקואליציה, שבניגוד לקואליציות 

חרחבות והומוגניות הרבה יותר בעבר, כמעט ולא כשלה בה
צבעות. בדרך כלל הקואליציה בה חלק ניכר מחברי הכנסת 
מכהנים גם כשרים או כסגני שרים היא שמתקשה להביא את 
חבריה להצבעות, אך בתקופתו של לוין ההיפך היה הנכון. 

חלפי נתונים שפורסמו על ידי ה'סדנא לידע ציבורי' על הש
תתפות חברי הכנסת בהצבעות במהלך מושב החורף האחרון, 
52 חברי האופוזיציה נכחו ב-248.8 הצבעות בממוצע, זאת 
לעומת 287.05 הצבעות בהן נכחו חברי הקואליציה. הישג 
גדול לקואליציה שבהובלתו של לוין הצליחה להשיג ממוצע 
הצבעות הגבוה בכמעט 40 הצבעות לח"כ מאשר האופוזיציה. 
הצלחתו של לוין כיו"ר הקואליציה אולי אף עומדת לו לרועץ 
בכל הקשור לקבלת תפקידים אחרים, פשוט מכיוון שראש 

הממשלה מבין שיקשה עליו למצוא יו"ר קואליציה כמו לוין שידע 
להוביל את הקואליציה להצלחות, על אף היותה מפולגת ולעיתים 

אף מסוכסכת בינה לבין עצמה.
חלוין, חשוב לציין, הוא לא רק יו"ר קואליציה מוצלח, הוא גם פר

למנטר מצטיין. 22 חוקים שיזם אושרו בקדנציה האחרונה בקריאה 
שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים הישראלי. מדובר בחוקים 
שעוסקים בשלל נושאים החל מסיוע לניצולי שואה, דרך הגנה על 

הורים לילדים עם מוגבלויות, עד הגנה על לקוחות בנקים ועוד ועוד.
לוין אמנם מזוהה עם האגף הימני בליכוד, אבל לצד הביקורת שלו 
על התנהלותו של בג"צ והמאבק למען ארץ ישראל השלמה, הוא 
הוכיח גם יכולת לחשוב מחוץ לקופסא האידיאולוגית שלו ולשתף 
פעולה לא מעט עם חברי כנסת מהשמאל, ולא רק בעידודה של 

הפועל תל אביב, אהדה קצת יוצאת דופן לח"כ מהליכוד.
אחד המאבקים היותר מפתיעים שח"כ לוין לוקח בהם חלק 
הוא נגד החלטת שר החינוך, שי פירון, לבטל את חובת 
לימודי הערבית בבתי הספר התיכוניים. אולי זו המורשת 

חמבית אבא, חתן פרס ישראל לבלשנות וחוקר השפה הער
בית פרופסור אריה לוין, ואולי זו תפיסת העולם הבית"רית 
מבית אימא, בתם של לוחמי אצ"ל ואחייניתו של מפקד 
האלטלנה, אליהו לנקין. לוין הצטרף לשורת חברי כנסת 
בנושא, תוך שהוא מעלה  חוק  והגיש הצעת  מהשמאל 
על נס את חשיבות לימוד השפה הערבית כחלק מהחיים 
המשותפים שלנו כאן במזרח התיכון. המאבק הזה הוא 
גונית של לוין שבאה לידי  דוגמא לתפיסת העולם הרב 
ביניהם פעולותיו לחיזוק  נוספים,  ביטוי במקרים רבים 

האוכלוסייה הנוצרית בישראל ועוד.
לא חייבים להסכים עם לוין, אפילו לא לרצות בהצלחתו 
כיו"ר קואליציה, אבל אי אפשר להתעלם מכך שמדובר באחד 
הפוליטיקאים המוכשרים והמעניינים ושהצלחתו עד היום 

מלמדת ששמור לו מקום בהנהגת המדינה בהווה ובעתיד.

הכותב הוא יועץ אסטרטגי פוליטי יריב לוין. האם הצלחתו כיו"ר הקואליציה עומדת לו לרועץ בכל הקשור לקבלת תפקידים אחרים?
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