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סיומו של פסטיבל סטנלי פישר הוא הזדמנות 
ובראשונה,  בראש  הערות:  לכמה  טובה 
והמביכה  הפרובינציאלית  ההתנהגות 
(כפי שציין בצדק יוסי דהאן ב'העוקץ') של 
להקת המעודדות של העיתונות הכלכלית 
הישראלית, ובראשם של אנשי דב הפנדה 
('הארץ כלכלה'), הבליטה שוב � למי שהיה 
גליונות   17 נוספת לאחר  זקוק לתזכורת 
של 'חברה' � את קוצר�היריעה של השיח 
הכלכלי בישראל. הביקורתיות הארסית של 
'כלב השמירה של הדמוקרטיה', שמתפרצת 
בכל פעם שמתגלה מקווה לא מתוקצב או 
סגן ראש מועצה עם וולבו, הופכת לדממה 
כמעט מעליבה, כאשר יש צורך להתמודד 
עם שקרים שמפיץ האוצר או אחד מנושאי 
כליו (ע"ע דב הפנדה שמפיץ לכל דכפין את 
עמדת האוצר השנויה מאוד במחלוקת בדבר 

הנזק של העלאת שכר המינימום).

 ¯˘˜·  ÌÈÈ˜˙‰  ˙‡Ê  ÏÎ·˘  È¯Â·Èˆ‰  ÔÂÈ„‰
 ˙Â˜˙˘Ó‰ ˙ÂÈ·˙‰ ˙‡ ‚ˆÈÈ ¯˘ÈÙ Ï  ̆ÂÈÂÈÓÏ
 ‰Ï‡˘‰ ∫Ë¯Ù· ÈÏÎÏÎ‰ ÔÂÈ„‰Â ÏÏÎ· ÔÂÈ„‰ Ï˘
 ËÒÈˆÈÏ·ÂÙ ÏÎ ˘‡  ̄„·ÂÎ· Ô„ ‰·  ̆Ï¯Â‚‰≠˙¯‰
 ÈÓ  ̆¯„Ò· ‰Ê Ì‡‰ ˜  ̄‰˙È‰ ÈÂˆÓ ËÒÈÏ‡Ù ÏÎÂ
 ·Â˙ÎÏ ‡Ï ‡ÏÈÓ© ¢‰ÈÈÏÚ ‰˘Ú¢ ÂÈ˘ÎÚ ˜¯˘
 ®ø¢‰ÏÚ¢· Ú  ̄‰Ó Ï·‡ ≠ ‰˜È¯Ó‡· ÂÓÎ ≠ ¢¯‚È‰¢

 Ï‰È ˙È‡˜È¯Ó‡‰ Â˙ÂÁ¯Ê‡ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ·¯ÈÒ˘Â
 ˙ÂÁ¯Ê‡ ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó Ï  ̆Ú·ËÓ‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡
 ‰Ó Ï·‡ Æ·Â˘Á ÔÈÈÚ ¨˜ÙÒ ‡ÏÏ ¨Ô‰ ˙ÂÈÓÂ‡ÏÂ
 ¨‰¯·ÁÏÂ  ‰ÏÎÏÎÏ  Ú‚Â·  ÂÈ˙Â„ÓÚÏ  ¯˘‡·
 ˙‡ÏÚ‰ÏÂ ÔÂÚ¯‚‰ ‰·Â‚Ï ¨‰Ó‡Ï‰ÏÂ ‰Ë¯Ù‰Ï
 È̈ÂÚ‰  Â˜ÏÂ  ÔÂ‰‰  ÈÂÒÈÓÏ  ¨ÌÂÓÈÈÓ‰  ¯Î˘
 Ô‰·˘  ˙ÂÈÏÎÏÎ‰  ˙ÂÈ‚ÂÒ‰  ÏÎÏ  ≠  ¯ÂˆÈ˜·
 ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ· ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ‰È‰  ̇˙Ó‡·
 ÈÏÎÏÎ‰ ÁÂÎÈÂ‰ Ǣ ÈÎÊ‰ÏÓ Ò‰ ËÚÓÎ ø˙Â·Â¯˜‰
 ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ‰ÚÈ·ˆÓ˘ ÈÙÎ ¨˘„˜Ó Ï‡¯˘È·
 ≠ ÌÏÂÎ È¯‰ ÆÔÎÂ˙‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰¯Âˆ‰ ˙‡ Â̈Ê ‰˘¯Ù
 È˘ÙÂÁ ˜˘Ó „Ú· ≠ ÒÓÂß‚ Í¯„ ¨‰‚ÈÈ· „ÚÂ È·È·Ó
 ¨‰Ê Ô·ÂÓ· ÆÌÈÈÏÂ˘· ‡Â‰ ÁÂÎÈÂ‰ ÆÈ˙¯·Á ˜„  ̂Ì‚Â
 ‰„ÈÁ‡‰ ‰·˘ÁÓÏ Ï˘Ó Ô·ÂÓÎ ‡Â‰ ¯˘ÈÙ ÈÏËÒ
 Ï‡¯˘È· ÌÈ·ÂË‰ ÂÈ¯·Á ∫‰ÙÈÎ· ÂÏˆ‡ ˙ËÏÂ˘‰
 ‡Ï‡ ¨˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ ÍÈÁ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˜¯ ÌÈ‡
 ·˘ÂÈ ≠ ÈÂÈÓ‰ ÈÙÏ ÌÂÈ „Ú ≠ ‰È‰˘ ÈÓ Ì‚
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ‰È‰˘ ‡Â‰‰ ¨‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰ ˘‡¯
 ‰È‰ ¯˘ÈÙ  ̆±π∏µ ˙  ̆Ï  ̆ß·ÂˆÈÈ‰ ˙ÈÎ˙ß ˙Ú·
 ±∞ ÔÂÈÏ‚· ÂÈ˘ È˜È¯ Ï˘ ‰¯Ó‡Ó Â‡¯© ‰È‚Â‰Ó

 Æ®ß‰¯·Áß Ï˘
 Ï˘ ‰˜¯·‰ ¨˜ÙÒ ‡ÏÏ ¨‡Â‰ ¯˘ÈÙ Ï˘ ÈÂÈÓ‰
 ˙ÂÈÈ„Ó‰  ˙‡  Ì˘ÈÈÏ  È„Î  ¨‰˘ÚÓÏ  Æ˜Â‰ÈÏ
 ¨˙ÈÁÎÂ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡¯·ÈÏ≠‰¯ËÏÂ‡‰
 ÆÂ‰È˙Ó Â‰È˙ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ Â‰˘ÈÓ· Í¯Âˆ ˘È
 ‡Ï  „Ú  Ô‰ÈÎ˘  ÈÓÓ  ¯˙ÂÈ  ÍÎÏ  ÌÈ‡˙Ó  ÈÓÂ
 ¨˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ‡È˘ Ô‚ÒÎ ¯·ÎÓ
 È̈ÓÏÂÚ‰ ˜·‰ ÌÚ „ÁÈ·˘ ‰ÓˆÂÚ≠·¯ ÛÂ‚ Â˙Â‡
 ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ Ï  ̆‰ÈÙÂ‡ ˙‡ ·ˆÚÓ Â̈ÓÓ ÔÂ˙Ó‰
 ¨̄ ˘ÈÙ Ï˘ Â˙‚‰‰· ¨Ô¯˜‰  ø˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜‰
 ßÔÂË‚È˘ÂÂ  ÒÂÊÒÂ˜ß  ˙‡ ‰ÏÏÎÈ˘Â ‰Á˙ÈÙ
 È„Î ÔÂÒÓ‡ÈÏÈÂÂ ÔÂß‚ ÔÏÎÏÎ‰ Ú·Ë˘ ÁÂÓ‰ ≠
 ˙Â„ÒÂÓ‰ „Óˆ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙¯Â˘ ˙‡ ¯‡˙Ï
 ÌÈ·È˙ÎÓ  ÔÂË‚È˘ÂÂ·  ÌÈ·˘ÂÈ‰  ÌÈÈÒÈÙ‰
 ÆÈÙÒÎ ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ È‡˙Î ¨¢ÌÂ¯„¢‰ ˙ÂÈ„ÓÏ
 Structural Adjustment©  ÌÈÈ·Ó  ÌÈÈÂÈ˘
 ÂÏ‡ ®ÆÆÆ˙Â·È˙‰ È˘‡¯Ï ·Ï ÂÓÈ˘ ≠ Measures

 È̈·Èˆ˜˙ ıÂˆÈ˜ ¨‰Ë¯Ù‰ ∫̄ ‡˘‰ ÔÈ· ¨ÌÈÏÏÂÎ

המינוי של פישר הוא, ללא 

ספק, הברקה של ליהוק. 

למעשה, כדי ליישם את 

המדיניות האולטרה�ליבראלית 

של הממשלה הנוכחית, יש 

צורך במישהו שהוא יותר 

נתניהו מנתניהו.

ג'וזף שטיגליץ, חתן פרס 

נובל לכלכלה בשנת 2001, 

אשר כיהן כסגן נשיא קרן 

המטבע עד שפוטר ממנה 

בשל כפירתו בעיקרי האמונה 

הוושינגטוניים, האשים את 

פישר באחריות אישית 

למשבר הפיננסי הגדול 

שמוטט  כלכלות וכמעט 

מוטט מדינות בדרום מזרח 

אסיה בשנת 1998.

אתה לא תגיד נגיד!!

נגיד חדש לישראל?

 עופר סיטבון

רגע של חסד
יום חמישי, 30/12, ארבעה ימים אחרי אסון הצונאמי. שלי יחימוביץ 
מראיינת בתכנית הבוקר של גלי צה“ל ישראלים שנסעו להושיט עזרה לקורבנות האסון 
בהודו, בתאילנד ובסרי�לנקה. היא מעלה לשידור את האחראי על פעולות החוץ של ארגון 
”לתת“ (אחד מהגדולים שבארגוני הפילנטרופיה הישראליים). המרואיין מספר בהתרגשות 
על המספר הגדול של ישראלים � ”גם אזרחים פרטיים וגם חברות מסחריות“ � שתרמו 

כסף לסיוע, ומבקש, כמובן, לקרוא באזנינו את רשימת החברות התורמות.
המראיינת קוטעת אותו בנחרצות: ”אם הם תרמו, הם בודאי עשו זאת מתוך מניעים 
הומניטאריים, ולא על�מנת לקבל קרדיט. אז בוא נוותר על רשימת הקרדיטים ונעבור 

לעניין הבא“. כל הכבוד שלי!

קצה 
הקרחון
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 ‰È„Ó‰ ÍÂ˙Ï È˘ÙÂÁ ÔÂ‰ ¯·ÚÓ ¨ÌÈÒÈÓ ˙˙ÁÙ‰
 ÆÔÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÊÈÁÂ ÌÈÒÎÓ ˙¯Ò‰ ¨‰ÓÓÂ

 ˙ÂÈÈ„Ó „‚Î ÂÚÓ˘Â‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â¯Â˜È· È˙˘
 ÁÈ˘‰  ÍÂ˙Ó  È̈ÓÏÂÚ‰  ˜·‰Â  Ú·ËÓ‰  Ô¯˜
 È‡¯Â˜˘  ÁÈ‰Ï  ˘È  È¯‰˘©  ËÈÏ˘‰  ÈÏÎÏÎ‰
 ËÚÓ ÔÂÂÈÎÓ ˙Â¯Â˜È· ÏÚ ·Â˘ÁÏ ÌÈÏÂÎÈ ß‰¯·Áß
 ˙ÂÈ„Ó ≠ ‰· ‰ÓÂÏ‚‰ ˙ÂÚÈ·ˆ‰ ¨˙È˘‡  ̄Æ®‰Â˘
 ¨¢ÔÂÙˆ¢‰ ˙ÂÈ„Ó˘ ÌÈ„ÚˆÏ ˙Â˘¯„ ¢ÌÂ¯„¢‰
 ˙ÂÓÈÎÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ¨˙ÚÎ ‰Ï ˙Â˜˜Ê ‡Ï˘
 È·Èˆ˜˙‰ ÔÂÚ¯‚‰ ˙‡ ·Â˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ·Â˘Á© Ô‰Ï
 ÌÈ‡˜È¯Ó‡ ÌÈ‡È˘ Ï˘Â ˘Â· Ï˘ÓÓ Ï  ̆¯È„‡‰
 ˙ÂÈÎ˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ¨˙È˘Â ª®ÂÈÙÏ ÌÈ˜ÈÏ·ÂÙ¯
 ˙‡ ˙ÂÏ·˜Ó˘ ˙ÂÈ„Ó‰ ÏÚ ˙Â˙ÁÂÓ ÂÏÏ‰
 ˙Â·˘Á˙‰ ‡Ï· ¨¢ÌÏ‰· ÈÂÙÈ¯¢Î Ô¯˜‰ Ï  ̆‰ÚÂÈÒ
 ‰ÙÂ˜˙· ˜Â˘‰ È‡˙·Â ‰È·˘Â˙Â ı¯‡‰ È‡˙·
 Æ¢‰‡¯·‰‰  ˙ÈÎ˙¢  ˙Úˆ·˙Ó  ‰·  ˙ÓÈÂÒÓ‰
 ˙˘· ‰ÏÎÏÎÏ Ï·Â Ò¯Ù Ô˙Á ¨ıÈÏ‚ÈË˘ ÛÊÂß‚
 „Ú Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ‡È˘ Ô‚ÒÎ Ô‰ÈÎ ¯˘‡ ¨≤∞∞±
 ‰ÂÓ‡‰ È¯˜ÈÚ· Â˙¯ÈÙÎ Ï˘· ‰ÓÓ ¯ËÂÙ˘
 ˙ÂÈ¯Á‡·  ¯˘ÈÙ  ˙‡  ÌÈ˘‡‰  ¨ÌÈÈÂË‚È˘ÂÂ‰
 ˙ÂÏÎÏÎ ËËÂÓ  ̆ÏÂ„‚‰ ÈÒÈÙ‰ ¯·˘ÓÏ ˙È˘È‡
 ˙˘· ‰ÈÒ‡ Á¯ÊÓ ÌÂ¯„· ˙ÂÈ„Ó ËËÂÓ ËÚÓÎÂ
 ˙ÂÈËÓ‚Â„‰ ÔÓ ¨‰·  ̄‰„ÈÓ· ¨Ú· ¯·˘Ó‰ Æ±ππ∏
 Â‡¯©  ÂÊ  ‰˙ÂÈÈ„Ó  ÌÂ˘ÈÈ·  Ú·ËÓ‰  Ô¯˜  Ï˘

Æ®±∑ ÔÂÈÏ‚· Ï˘ÓÏ
 ÌÈÚÂË ÌÈÈÓÈËÙÂ‡‰ øÏ‡¯˘È· ¯˘ÈÙ ‰˘ÚÈ ‰Ó
 Í¯ËˆÈ  ‡Ï ‡Â‰ ¨¢ÈÏ‡¯˘È¢  „È‚Ó ÏÈ„·‰Ï˘
 ‚Â¯È„ ˙ÂÈÂÎÂÒÂ ÌÈ˜ÂÂ˘‰ ÏÂÓ ÂÓˆÚ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï
 ˙È¯‡ËÈÂÓ ˙ÂÈÈ„Ó Ï‰Ï ÏÎÂÈ ÔÎÏÂ È̈‡¯˘‡‰
 ÆÔÈÓ‡Ó‰ È¯˘‡ ÆÌÈˆÁÏÓ ˙¯¯ÁÂ˘ÓÂ ‰·ÈÁ¯Ó
 ‰È˙ÂÎÏ˘‰· ‰‚‡„ ÍÂ˙Ó Â¯ÎÊÈÈ ¯˙ÂÈ ÌÈÈÓÈÒÙ

 ˙Â¯·Á ˙ÁÈ¯Ù ≠ ±π∏µ Ï˘ ·ÂˆÈÈ‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘
 ª„ÂÚÂ  È¯Â·Èˆ‰  ˙Â¯˘·  ‰˜ÈÁ˘‰  ¨Ì„‡‰  ÁÂÎ
 ÂÈ¯˘˜· ªÔ¯˜· Â˙„Â·Ú ˙Ú· ¯˘ÈÙ Ï˘ ÂÈ˘ÚÓ·
 ¯˘È‰ Ô‡ÎÏ ˙ÁÂ ‡Â‰© ÏÂ„‚‰ ÔÂ‰Ï ÌÈ˜Â„‰‰
 ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â‡ ̃·‰ È„È‚‡˙Ó ß̈ ̃·ÈËÈÒß ˙Ï‰‰Ó
 ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÒÈÓ‰ ˙Â„Â‡ ÂÈ˙Â¯‰ˆ‰·Â ª®ÌÏÂÚ·
 ˙ÂÈÈ„Ó Ï  ̆ı¯Ó Í˘Ó‰· Í¯Âˆ‰Â Ï‡¯˘È· È„Ó

 Æ‰Ë¯Ù‰‰
 ÆÆÆÂ„È‚È ÌÈÓÈ

עו"ד עופר 

סיטבון הוא חבר 

קיבוץ תמוז, 

מנחה במדרשה 

למחשבה חברתית 

ופעיל ביסו"ד

ofer@tamuz.co.il

מה יעשה פישר בישראל? 

האופטימיים טוענים שלהבדיל 

מנגיד "ישראלי", הוא לא 

יצטרך להוכיח את עצמו 

מול השווקים וסוכנויות דירוג 

האשראי, ולכן יוכל לנהל 

מדיניות מוניטארית מרחיבה 

ומשוחררת מלחצים

קפיטאליזם חזירי?
מי שפיתח תקוות בעקבות דבריו של של שמעון פרס 

על  המשא�ומתן  (בזמן  נתניהו  של  החזירי“  ה“קפיטאליזם  אודות 
ההצטרפות לממשלה), מוטב שישים לב לדברים הבאים (מתוך ’הארץ‘, 

 :(4/2/05
הצעתו של שר האוצר לקיצוץ רוחבי נוסף בכל משרדי הממשלה 
התקבלה בישיבת הממשלה ברוב של שלושה קולות. שלושה מבין שמונת 
שרי העבודה הצביעו בעד ההצעה. שלושת שרי העבודה שבזכותם עברה 
תוכנית הקיצוצים הם: אופיר פז�פינס, שלום שמחון, וכמובן � שמעון 

פרס. 
בישיבת הסיעה, למחרת, תקף בייגה שוחט את פרס: ”היתה הזדמנות 
פז למפלגת העבודה לטפל בקפיטליזם החזירי, ובמבחן הזה נכשלנו. 
מפלגת העבודה, הסתמרטטה לחלוטין“. על כך השיב פרס: ”אנחנו 
חברי ממשלה, לא חברי אופוזיציה. אני לא מציע שנשב כאן שבעה. 
אף אחד לא מת. יש עכשיו אופוזיציה נהדרת, כל כך משכנעת ויעילה, 
בראשותו של טומי לפיד. נשאיר להם את האופוזיציה ונחשוב על העיקר, 

על ההתנתקות“.
מהר כל כך זכה הקפיטאליזם החזירי לתעודת כשרות מידיו של יו“ר 
מפלגת העבודה (והעיקר, כמובן, ההתנתקות). על הדעת עולה תמונת 
הסיום מן האלגוריה הפוליטית ’חוות החיות‘ מאת ג‘ורג‘ אורוול: חזירים 

ואנשים מסבים יחד למשתה, ובין אלה לאלה לא ניכר הבדל...

קצה 
הקרחון


