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הרווחה  במדינת  לראות  נהוג  היה  בעבר 
גורם המתקן את עיוותי הקפיטליזם. בימינו, 
ונחלשת (בעקבות  מדינת הרווחה הולכת 
נפתחות  במקביל  אך  הגלובליזציה), 
'המגזר  את  לעצב  חדשות  אפשרויות 
הייחודי  קיומו  את  שיצדיק  כך  השלישי', 
לעומת המגזר הראשון (הציבורי�ממשלתי) 

והמגזר השני (העסקי). 

 ÏÂÏÎÓÎ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ï·Â˜Ó
 Æ®ÌÈ¯¢ÎÏÓ©  ßÁÂÂ¯  ˙¯ËÓ  ‡ÏÏ  ÌÈÂ‚¯‡ß‰
 ÌÈÂ‚̄ ‡ Ì˙ÂÈ‰ ®± ∫Ì‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ì‰ÈÈÈÙ‡Ó
 ıÂÁÓ˘ ÌÈÂ‚̄ ‡ Ì˙ÂÈ‰ ®≤ ª˙È„ÒÂÓ ˙Â‰Ê ÈÏÚ·
 ÌÈÁÂÂ̄  ˙˜ÂÏÁÓ ˙ÂÚÓÈ‰ ®≥ ªÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ‚ÓÏ
 ª®ÌÈÏ‰Ó Â‡ ÌÈÏÚ· Ì‡ ÔÈ·© ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÈ·
 ‰„ÈÓ  ÌÈÂ‚¯È‡Ï  ˜ÈÚÓ‰  È̈ÓˆÚ  ÏÂ‰È  ®¥
 „ÂÒÈ ÏÚ ‰ÏÂÚÙ ®µ ª‰ÈÓÂÂËÂ‡ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó

Æ±ÔÂˆ¯Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰
 ¨ÁÂÂ̄  ˙¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÌÈÏÚÂÙ ÂÏÏ‰ ÌÈÂ‚̄ ‡‰ ÏÎ
 ˙ÂÈˆ·ÈËÂÓ Ì‰Ï ÒÁÈÈÏ Ï·Â˜Ó Í̈ÎÏ ¯·ÚÓ Í‡
 ¨˙ÏÂÊ‰  ÈÎ¯ˆÏ  ˙Â˘È‚̄  ¨‰ÏÓÁ  ÔÂ‚Î  ˙ÂÈÎ¯Ú
 ˙·ÂÁÂ ¨˙Â‚̄ ‡˙‰‰ ˙ÂÎÊÏ ˙Â·ÈÂÁÓ ¨ÌÊÈ‡Â̄ ËÏ‡
 ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈ˘ ÔÚÓÏ© ÏÏÎ‰ ˙·ÂËÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï Ë¯Ù‰
 ˙˘·ÂÏ˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÚÙÂ˙ ÂÊ Æ®ÌÈ¯Á‡‰ ÈÈÁÂ ÂÏ˘

 ˙Âˆ¯‡· ÆÌÈÎ¯ˆÏÂ ˙Â‡ÈˆÓÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÂ  ̆˙Â̄ Âˆ
 ÏÏÂÎ‰ ßÈ˘ÈÏ˘ ¯ÂË˜Òß· ¯·Â„Ó È˘ÈÏ˘‰ ÌÏÂÚ‰
 ªÌÈÈ̇ Ï˘ÓÓ≠‡Ï ÌÈÂ‚̄ ‡ Ï˘ ÍÏÂ‰Â Ï„‚ ¯ÙÒÓ
 ˙¯ËÓ ‡ÏÏ ¯ÂË˜Òß‰ ÏÚ ¯·„Ï ÌÈÙÈ„ÚÓ ·¢‰¯‡·
 ‰ÏÎÏÎ‰ß ÏÚ ‰ÙÂ̄ È‡ ·̄ ÚÓ·Â ßÈ¯ËÂÏÂÂß‰ Â‡ ßÁÂÂ̄

 Æ≤‰Ê ¯Ó‡Ó· ·ÈÁ¯‡ ‰ÈÏÚ ß̈̇ È̇ ¯·Á‰

המגזר השלישי והכלכלה החברתית 

 ˙Â¯È˘Ï ÌÈÂ‚̄ ‡Ó ˜  ̄È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ·Î¯ÂÈ Ì‡
≠È˙·Â ÌÈÏÂÁ≠È˙· ¨˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÂ‚Î ÏÏÎ‰
 „ÚÒÏ  ¯Î˘·  Â‡  ÌÈÈ¯ËÂÏÂÂ  ÌÈÂ‚¯‡Â  ¨̄ ÙÒ
 ÚÈˆ‰Ï ÏÎÂÈ  Ì‡ ˜ÙÒ ¨˙„Â  ‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘ÏÂ
 ¨ÌÈ¯‚‰Ó Ï˘ ‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰‰ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÔÂ¯˙Ù
 ±ππµ ˙˘· ¯·Î ÆÌÈ˘È˘˜Â ÌÈÏ·‚ÂÓ ¨ÌÈÏË·ÂÓ
 Ì‡˘ ¨ÔÈ˜ÙÈ¯ ÈÓ¯ß‚  È˜È¯Ó‡‰ ¯˜ÂÁ‰ ‡·È
 È¯ËÂÙÓÏ ËÏ˜Ó ˘Ó˘Ï ÛÈÒÂÈ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰
 Ï  ̆‰ÈÈ·Ï ‚Â‡„Ï ÈÏ· È̈˘‰Â ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰
 ¨ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÂ‚̄ ‡ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ‰ ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·Á
 È˙¯·Á  Ë˜˘≠È‡  Ï˘  „˜ÂÓÏ  ÍÙ‰ÈÈ˘  ÂÙÂÒ
 È·ÈË˜Â¯ËÒÂ˜ È˘ÈÏ˘ ¯Ê‚Ó˘ Ô‡ÎÓ Æ‰ÚÈ˘ÙÂ
 ÔÈÈÙ‡È˘ È̈¯Â˜Ó ÈÏÎÏÎÂ È˙¯·Á ¯ÒÓÏ ˜Â˜Ê
 ÔÂ˘‡¯‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ˙ÂÓ¯Â‰ ˙ÓÂÚÏ Â˙Â‡
 ¯Ê‚Ó‰ Ï˘Â ®¢‰ÏÚÓÏÓ¢ ˙ÂÈÁ‰Â ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈ·©
 ¯Ê‚Ó‰ Æ®Ú˜˘ÂÓ‰ ÔÂ‰‰ ÏÚ ÁÂÂ¯‰ ÌÂÒ˜Ó© È˘‰
 ¯Ê‚Ó· ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÎ¯Ú ıÓ‡Ï ÍÈ¯ˆ È˘ÈÏ˘‰
 ÏÂ‰È ª‰ÏÚÓÏÓ ÌÂ˜Ó· ‰ËÓÏÓ ‰ÓÊÂÈ© ÔÂ˘‡¯‰
 È˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÂ‚ÈÒÂ ªÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÂ˜Ó· ÈË¯˜ÂÓ„
 ÌÂÒ˜Ó¢Ï ‰ÙÂÏÁÎ Æ®˙È„¯˘Ó ˙ÂÓÈË‡ ÌÂ˜Ó·
 ˙‡ ÚÈˆÓ È‡ ®È˜ÒÚ‰© È˘‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï  ̆¢ÁÂÂ¯‰

כלכלה חברתית � 

סוציאליזם של המגזר השלישי

 יאיר לוי

1 הקורא המעוניין בפרטים הביבליוגרפיים של המחקרים 

שעליהם נסמך מאמר זה מוזמן לפנות אלי לפי כתובת 

הדואר האלקטרוני שלי.

הארגונים  הקואופרטיבים,  כלולים  החברתית  2  בכלכלה 

לביטוח בניהול עצמי והאגודות עם מיזם כלכלי. בשנת 2001 

כ�9 מיליון איש בתעסוקה  הכלכלה החברתית העסיקה 

מלאה והיוותה 10% מהתל"ג הפנימי של האיחוד האירופי.

המגזר השלישי צריך לאמץ 

ערכים החסרים במגזר 

הראשון (יוזמה מלמטה 

במקום מלמעלה; ניהול 

דמוקרטי במקום ביורוקרטי; 

וסיגנון השתתפותי במקום 

אטימות משרדית)

”הטלוויזיות“, או: מדיניות ההרחבה של ארידור
במחצית הראשונה של 1981, בימים בהם כיהן ארידור כשר אוצר, 
ננקטו בין השאר הצעדים הבאים: הפחתת מכס ומס קנייה, הפחתת מס הכנסה, 
סיבסוד מוצרים בסיסיים, העלאת שכר בסקטור הציבורי, הורדת שערי רבית, האטת 
קצב הפיחותים, העלאת תקציבי החינוך ב�5%, הבריאות ב�2%, העלאת הצריכה 

האזרחית של הממשלה ב�10%. 
הכלכלנים של המימסד חזו אינפלציה של 500% והתמוטטות מאזן התשלומים. כך 
אמר חיים בן�שחר, מועמד המערך לתפקיד שר האוצר. בפועל האינפלציה ירדה, התמ“ג 
עלה ב�4%, השכר הממוצע ב�11%, ההכנסה הפרטית הפנויה ב�13%, החיסכון 
הפרטי ב�34%, הצריכה הפרטית לנפש ב�9%, ההשקעות בנכסים קבועים ב�4%, 
הייצוא עלה ב�12%, הייצוא החקלאי עלה ב�19%. ”השתוללות ייבוא הטלוויזיות 
הצבעוניות“ בתקופת ארידור עלתה למשק רק 100 מליון דולר, סכום שהוא מחצית 
האחוז מסך כל הייבוא. ארידור הוריד את האינפלציה דרך הרחבת המשק דווקא, תוך 

כדי חלוקת הכנסות שוויונית יותר.

קצה 
הקרחון
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 ¯„Ú‰ ÏÚ ‰ÈÂ·‰ ‰ËÈ˘Î ß̇ È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰ß
 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ËÈ˘‰ ÏÚ ¯‚  ̇˙‡¯Â˜‰ ¨ÁÂÂ  ̄˙¯ËÓ

Æ®‰Ê „ÂÓÚ· ÌÈ˘¯  ̇‰‡¯© ˙ËÏ˘‰
 ˙ÂÏÈÚÙ  Ï˘  ‚ÂÒ  ‡È‰  ß˙È˙¯·Á‰  ‰ÏÎÏÎ‰ß
 ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜‰ ÂÊÓ ‰Â˘‰ ¨˙ÈÏÎÏÎ
 ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ‰· ‰ÏÎÏÎÓ ˙Ï„· ‡È‰ Æ„Á‡Î
 ˜ÊÁ‰¢©  È˙Â¯Á˙  ˜Â˘·  ˙Ú·˜  ÌÈ˙Â¯È˘‰Â
 ÌÈ¯ˆÂÓ  ˙‡ˆ˜‰  Â·˘  ¯„Ò‰Ó  Ì‚Â  ¨®¢„¯Â˘
 ÁÂ˜ÈÙ·  ˘„ÁÓ ‰˜ÂÏÁÎ  ˙Úˆ·˙Ó ÌÈ˙Â¯È˘Â
 ˙Ï„· Ì‚ ‡È‰ Æ®ß‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„Óß©  È˙Ï˘ÓÓ
 ÌÈÈË¯Ù  ÌÈÓ¯Â‚  ‰·˘  ¨¢˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ¢  ‰ÏÎÏÎÓ
 Ï˘  ÌÈÚÈÓÓ  ÌÈ˙Â¯È˘Â  ÌÈ¯ˆÂÓ  ÌÈ˜ÏÁÓ
 ˙‡ ‰ÚÈÓ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ‰ÏÓÁÂ È˙¯·Á ˜„ˆ
 ‰ÓÊÂÈ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰ÙÈ‡˘‰ ˙È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰
 Ì˙ÓÊÂÈ· È̈˙ÏÈ‰˜≠ÈÓÂ˜Ó‰ Ì˜¯Ó· ˙ÈÏÎÏÎ‰
 ÌÈ·ÈÂÁÓ‰Â ˙ÈÓÊÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ‰Ï‡ Ï˘
 Ï  ̆ÛÒÂÓ‰ Í¯ÚÎ Ô‡Î ˙˘¯Ù˙Ó ˙ÂÈ„„‰‰ Æ‰Ï

 Æ‰ÏÎÏÎ‰
 ÌÈ˜˜Ê·Â ÌÈ˘ÏÁ· ÏÂÙÈË· ‰‡Â̄ ‰ ‰˘È‚‰ ˙ÓÂÚÏ
 È̈˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‡
 ˙Â¯˘Ù‡‰  ÏÚ  ˙È˙¯·Á‰  ‰ÏÎÏÎ‰  ‰ÚÈ·ˆÓ
 ˙ÂÚÓ˘Ó  ßÁÂÂ¯  ˙¯ËÓ  ‡ÏÏß  ‚˘ÂÓÏ  „ÚÈÈÏ
 ‰ËÈ˘· ˙Â·Ï˙˘‰ ÌÂ˜Ó· ∫˙Ï·Â˜Ó‰Ó ‰ÎÂÙ‰
 ˙È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ‰˜ÈÚÓ ¨˙ËÏ˘‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰
 ‰Ò¯˙‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó ßÁÂÂ¯ ˙¯ËÓ ‡ÏÏß ‚˘ÂÓÏ
 ˙‚ˆÂÓ ˙È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ÆÌÈÈ˜Ï ˙Â„‚˙‰Â
 ¯˜ÈÚ·Â ¨˙ËÏ˘‰ ‰ÏÎÏÎ‰ Ï  ̆ÌÈÏ˘ÎÏ ‰·Â˘˙Î
 È̈ÂÚ‰  ˙ÂÈÚ·  ÌÚ  „„ÂÓ˙‰Ï  ‰˙ÏÂÎÈ≠È‡Ï
 ˙Â·¯ÂÚÓ Æ˙ÂÓÈÏ‡· ‰ˆ˜‰‰Â ‰·È·Ò· ‰ÚÈ‚Ù‰
 È̈˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ˙ÈËÈÏÂÙ≠˙È˙ÚÂ˙
 ‰ËÈ˘Ï „‚≠Ï˜˘Ó ˙‡ÈˆÓÏ ˜·‡Ó ‰ÚÓ˘Ó
 ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ˙Ú·Â˜‰Â ÌÂÈÎ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰

 ÆÂÏ  ̆ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ¯Î˘‰ ¨‰˜ÂÒÚ˙‰

לשמאל  ברית  כבעלת  החברתית  הכלכלה 

ישראלי חדש

 ÂÏˆ‡ ˘·˙˘‰ ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ ˙Â·˜Ú·
 ‡Â‰ ÏÏÎ≠Í¯„· Â˘Â¯ÈÙÂ Ï‡Ó˘‰ ‚˘ÂÓ ÔÈËÂÏÁÏ
 ÌÚ ‰¯˘ÙÏ ˙ÂÁÈ˙Ù Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÈÓ
 ˜ÈÚ‰Ï ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ÂÂÈ„ ‡˘Â ÆÌÈ‡È˙˘ÏÙ‰
 ÍÂ˙ È̈¯ÂËÒÈ‰‰ Â¯·Ú ÁÂ¯· ¨̄ Á‡ ÔÎÂ˙ Ï‡Ó˘Ï

 Æ˙ÂÈÂÂ˘ÎÚ‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ ˙ÂÓ‡˙‰
 ˜·‡Ó‰ ˙‡ ßÏ‡Ó˘ß‰ ÏÓÈÒ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Í¯Â‡Ï
 ‰ÊÎ Æ˙ÂÈÏÎÏÎ≠˙ÂÈ˙¯·Á ˙Â·ÈË¯ËÏ‡ ÔÚÓÏ
 ÈÓÈ· ±π≠‰ ‰‡Ó‰ ˙È˘‡¯ Ê‡Ó Ï‡Ó˘‰ ‰È‰
 Û„¯ Ì˘ ‰È‰ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ ¯˘‡Î ¨ÔÂÂ‡ Ë¯·Â¯
 ‡ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÏÓ‚˙Ï ‰‡È¯˜‰ Æ‰Èˆ¯ÙÂ‡Â˜Ï
 ˙ÂÁÙ ‡Ï ÂÈÓÈ· ˙ÈÏ‡ÂË˜‡ ˙ÚÓ˘ ÔÂ‰‰ ˙‡
 ÔÓ ˜ÏÁ ‰˙È‰ ˙È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ÆÊ‡ ¯˘‡Ó

 Ï˘ ‰È˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ¨‰„ÒÂÂÈ‰ Ê‡Ó ‰Ê‰ ˜·‡Ó‰
 ˙‡ ‰Ï·˜ Ì¯Ë· „ÂÚÂ ¨‰¯˘Ú≠Ú˘˙‰ ‰‡Ó‰
 ‰˙Â‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰ ˙ÈÂ‚̄ ‡‰ ‰¯Âˆ‰Â ˙ÂÚÓ˘Ó‰

ÆÌÂÈ‰
 ÌÈÓ¯Â‚ È˘ ÌÈËÏÂ˘ Ï‡¯˘È· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯ÈÊ·
 ÆÈ˘ÙÂÁ‰  ˜Â˘‰Â  ‰ÁÂÂ¯‰  ˙È„Ó  ∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ
 ÌÈÏÂÎÈ  ÂÏÏ‰  ÌÈÓ¯Â‚‰  È˘  Ì‡  ˜ÙÒ  ÌÏÂ‡Â
≠ËÒÂÙß‰ Ô„ÈÚ· ‰¯·ÁÂ ˜˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ

 ÆßÈ˙ÈÈ˘Ú˙≠ËÒÂÙß‰Â ßÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ
 ẪÙÈÒ· ¢È˘ÙÂÁ‰ Ẫ˘‰¢ Ï˘ ÂÂÏ˘Î ÁÎÂ‰ ÔÓÊÓ
 „ÓÚ ‡Ï ÈÏÎÏÎ‰ ÌÊÈÏ¯·ÈÏ‰ ÆÏÎÏ ¯ Â̆‡Â ‰ÁÂÂ̄
 ˙È̇ ¯·Á ˙Â·ÈˆÈ ¨ÏÎÏ ‰ ẪÒÚ  ̇˜ÙÒÏ Â˙Â·ÈÂÁÓ·
 ˙¯Â˜È·‰ ÆÌÈ¯ÚÙ ˙¯ÈˆÈ ‡ÏÏ ˙Î˘Ó˙Ó ‰ÁÈÓˆÂ
 ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ˙ÊÎ¯˙Ó ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜‰ ‰ËÈ˘‰ ÏÚ
 ¨˙È˙ÂÂ‡  ̄˙ÂÎ¯ˆÏÂ ÌÈ¯ÚÙ ˙¯ÈˆÈÏ ¢‰˙ÓÂ̄ ˙¢·
 È̈̇ ·È·Ò ˜ÊÂ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏ ‰˙ÏÂÎÈ≠È‡·Â

ÆÌÈÈÁ· È¯˜ÈÚ‰ „ÚÈÎ ÒÙ˙ ÁÂÂ̄ ‰ ¯˘‡Î
 ÈÏ‡¯˘È‰ Ï‡Ó˘Ï ÌÂÈÎ ÔÈ‡ ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
≠Ï‡ÈˆÂÒ‰ ˙ÂÏ·‚Ó ˙‡ Û˜ÂÚ‰ ÈÙÂ˙È˘ Ï„ÂÓ

 È¯‚˙‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ï‚ÂÒÓ‰Â  ¨‰ÈË¯˜ÂÓ„
 ¯Ê‚Ó Ï˘ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒß Æ‰ÏË·‡‰Â ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰
 ÌÏÂ‡ ¨ÌÈ·  ̄ÈÊ‡· ¯ÊÂÓ ÚÓ˘‰Ï ÈÂ˘Ú ßÈ˘ÈÏ˘
 ˙ÂÂ¯˙È  ¯ÙÒÓ ÂÈ‰È  ‰Ê  ÔÈÚÓ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒÏ

∫Ì‰ÈÏÚ „ÂÓÚÏ ·Â˘Á˘
 ÌÈÈÂÓÈ„‰Ó  ÔÈËÂÏÁÏ  ¯¯ÁÂ˘Ó  ‰È‰È  ‡Â‰  
 ¢ÈÙÂËÂ‡¢‰  ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ‰  Ï˘  ÌÈÈ‡Î¯‡‰

Æ±π≠‰ ‰‡Ó‰ È· ¢ÈÚ„Ó¢‰ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ‰Â
 ¯Ê‚Ó· ≠ Â˙ÏÈÁ˙· ˙ÂÁÙÏ ≠ „˜ÂÓÓ ‰È‰È ‡Â‰ 
 ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯ÈÊ‰ Ï‡ ÌÈÙ‰ ÌÚ Í‡ È˘ÈÏ˘‰
 ÍÂÈÁ  ¨‰¯·Ò‰  ˙ÂÚˆÓ‡·  ˙ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰Â
 ÏÎÂÈ ¨˙È˙¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎÏ ¯Â˘  ̃Â˙ÂÈ‰· ª‰˜È˜ÁÂ
 ¨˙Â·Á¯ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÙÏ ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ
 ÌÈÈÂÁ„ Ï˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ®˜¯ ‡Ï ÈÎ≠Û‡© ¯˜ÈÚ·
 „ÈÓ˙Ó  È¯ÙÒÓ  ÏÂ„È‚·  ˙Â‡ˆÓ‰  ¨ÌÈ¯„ÂÓÂ

Æ„Á‡Î ¢Á˙ÂÙÓ≠È˙Ï·¢‰Â ¢Á˙ÂÙÓ¢‰ ÌÏÂÚ·

בזירה הכלכלית בישראל 

שולטים שני גורמים עיקריים: 

מדינת הרווחה והשוק 

החופשי. ואולם ספק אם שני 

הגורמים הללו יכולים לפתור 

בעיות של משק וחברה 

בעידן ה'פוסט�סוציאליסטי' 

וה'פוסט�תעשייתי'. 

יחד עם זאת, אין כיום לשמאל 

הישראלי מודל שיתופי העוקף 

את מגבלות הסוציאל�

דמוקרטיה, והמסוגל להתמודד 

עם אתגרי הגלובליזציה 

והאבטלה. 

המגזר השלישי: "אימוץ" ערכים החסרים 

במגזרים הראשון והשני

המגזר הראשון 
(ציבורי�ממשלתי)

במקום:
ביורוקרטיה

הנחיה מלמעלה

המגזר השני 
(עסקי�פרטי)

במקום:
שליטת הגורם הכלכלי

מקסום הרווחים

המגזר השלישי 
(ללא כוונת רווח)

יוזמה "מלמטה", ניהול דמוקרטי

יוזמה כלכלית ללא מטרת רווח
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 ¯Ê‚ÓÂ ˙È˙¯·Á ‰ÏÎÏÎ ¨ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ‰ 
 ¯„‚ÂÓ ÔÂÂÈÎ ÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ¯ÒÓÏ ˜ÈÚÓ È˘ÈÏ˘
 ÌÈˆÂÏÈ‡‰Ó  ˙¯¯ÁÂ˘Ó  ‰¯·Á  ˙ÈÈ·  ∫ËÈÏ˜Â
 ‰ÈÁ‰‰©  ÔÂ˘‡¯‰  ¯Ê‚Ó‰  Ï˘  ˙ÂÏ·‚Ó‰Â
 ˙Â·ˆÈÈ˙‰ ¨˙ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ˙ÂÓÈË‡‰ ¨¢‰ÏÚÓÏÓ¢
 ÌÈÈË¯Ù  ÌÈÒ¯ËÈ‡  „ˆÏ  ‰Ï˘ÓÓ‰  È„¯˘Ó
 Ò¯ËÈ‡‰© È˘‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘Â ®ÌÈÈÏ‡È¯ÂË˜ÒÂ
 ¨˙ÈÏÎÏÎ ‰ÓˆÂÚÂ ÔÂ‰ ¯·ˆ‰Ï ‰¯È˙Á‰Â È˘È‡‰

Æ®¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎÓ ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙

סוציאליזם נכון לעכשיו

 ÔÈ·Ï  ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒÏ  ‰¯È˙Á‰  ÔÈ·  ·Ï˘Ï  ıÂÁ
 Ô˙¯ÊÚ·  ̆¨˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡‰Â ˙ÂÈÂ‚̄ ‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰
 ÆÌ‰È˙ÂÙÈ‡˘  ˙‡  ÌÈ˘‚‰Ï  ÌÈÁ¯Ê‡‰  ÂÏÎÂÈ
 ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó© ËÈÈ¯ ÈÂË‡ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ¯˜ÂÁ
 ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯Ó‡ ®‰ÈÏ‚‡ ¨Ô‚ÈÓÈ¯·

∫ÌÈ‡·‰
 ÌÈ¯È‰ˆÓ Ì‰  ̆ÍÎ· ¨ÌÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ ¯Â·Ú È̈„ ÔÈ‡¢
 Ì‰ ÆÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒÏ ˙Â˜Â˜Ê ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰ ˙Â¯·Á‰˘
 Ï˘ ‚ÂÒ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï Ì‚ ÌÈÎÈ¯ˆ
 ¨ÌÈÚÎÂ˘Ó ‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÈÁ¯Ê‡˘ ¨ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ
 ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ ÆÌ‰Ï ÈÂˆ¯ ‡Â‰˘ È̈Ë¯˜ÂÓ„ Á¯Â‡·
 ÔÈÓ‡Â ÔÂ¯˜ÈÚ· È·ÈË˜¯Ë‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ

 Æ¢˙È˘ÚÓ
 ˙Â·Â˘  ̇ÚÈˆ‰Ï ÍÈ¯  ̂ÔÎ„ÂÚÓÂ ÈÂÂ˘ÎÚ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ
 ¯˜ÈÚ·© ÌÏÂÚ‰ ÈÁ¯Ê‡ ˙‡ ˙Â„È¯ËÓ‰ ¨˙ÂÈÚ·Ï
 ÌÈ˘· ¯˙ÂÈ „ÂÚ Ì˙Â‡ Â„È¯ËÈÂ ®È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ‰

 ∫˙Â·Â¯˜‰

 ¨ÌÂ‡Ï‰≠˙È„Ó ˙‡ ‰˘ÈÏÁÓ‰ ¨‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ 
 ‡ÏÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„Ó Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ˙ÓÒ¯ÎÓ

Æ‰È„È˜Ù  ̇˙‡
 ÔÂÎ˙Ï È˙ÈÈ˘Ú˙ ÌÊÈ·ÈË˜Â„Â¯ÙÓ ¯·ÚÓ‰ 
 ˙˘ÈÙ˙· ÈÂÈ˘ ·ÈÈÁÓ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰˜ÙÒ‰Â

Æ‰„Â·Ú‰ ‚˘ÂÓ
 ÌÂˆÓˆÓ  ¯˜ÈÚ·  Ì¯‚‰  ¨‰ÏË·‡‰  ÏÂ„È‚  
 ·ÈÈÁÓ  È̈˘‰Â  ÔÂ˘‡¯‰  ÌÈ¯Ê‚Ó·  ‰˜ÂÒÚ˙‰
 ÌÈ¯Ê‚Ó‰ È˘  ̆‰Ï‡Ó ÌÈ‚̄ ÂÁ‰ ¨ÌÈ˘„Á ˙ÂÂ̄ ˙Ù

ÆÚÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÏÏ‰
 ˙È̇ ¯·Á ‰ÏÎÏÎ Ï  ̆ÌÈÓÂ„ ÌÈÂ‚̄ ‡Â ÌÈ·ÈË¯ÙÂ‡Â˜
 ÌÈ‡˙‰ÏÂ  ÌÈÈÂÈ˘Ï  Ï‚˙Ò‰Ï  ˙ÏÂÎÈ  ÂÁÈÎÂ‰
 ÏÚ ˘„Á ˘‚„ ÌÈÓ˘ Ì‰˘ ÍÎ· ¨˙Â·ÈÒÏ ÌÓˆÚ
 Â̇ÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ  ̇˙‡ Â̆ËÏ ÈÏ·Ó ¨‰ÁÂÂ̄ ‰ È̇ Â̄ È˘
 ÌÈÊÓ¯Ó ÌÈÈÓÏÂÚ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÆÌ‰Ï˘ ÌÈÈ̇ ¯ÂÒÓ‰
 ˙‡ ËÏÂ˜‰ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï  ̆¯È‰Ó‰ ÂÏÂ„È‚ ÏÚ
 Ô̈‡ÎÓ Æ„Á‡Î ÈË¯Ù‰Â È Â̄·Èˆ‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈËÏÙ‰
 ˙ÂÈÂÂ˘ÎÚ‰  ˙Â·ÈÒÏ  Ì‡˙ÂÓ‰  ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ˘
 ¯Ê‚Ó· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó‰ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ ‡Â‰
 ÌÏÂÚ ˙Ù˜˘‰ Â Â̆̄ ÈÙ ‰ÊÎ ÌÊÈÏ‡È Â̂Ò ÆÈ˘ÈÏ˘‰
 ÌÈÈÁ Â̇Á Â̄‡ ÁÂÙÈË· Ï‚Â„‰ ÈÂ‚̄ ‡ ÌÊÈÏ Â̄ÏÙ Ï˘
 È Â̄·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ‚Â‰‰ ‰Ï‡Ï ÌÈ„‚ÂÓ ‰ ẪÒÚ Â̇
 ÍÎ È„È≠ÏÚ ÆÌ„ÈˆÏ ÌÂÈ˜≠Â„ ÏÂÏ˘Ï ÈÏ· È̈Ë¯Ù‰Â
 ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÔÂÈÚ¯‰ ÏÎÂÈ
 ÌÈÂÂÏ˙Ó ÌÈ‚ÂÏÂ‡„È‡‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ï Ì‰· ÌÈ‡˙·
 ÔÈ·  ·ÂÏÈ˘‰  ÆÌÈÈËÓ‚̄ ÙÂ  ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ  ÌÈÏÂ˜È˘
 È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Â ˙È̇ ¯·Á‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ¨ÌÊÈÏ‡È Â̂Ò‰
 ÌÈ˜ÈÙ‡ ‰Ï ‰ Â̂ÁÓÂ Ï‡¯˘È· Ï‡Ó˘‰ ÈÙ· Á Â̇Ù

Æ‰ÈÈ˘ÚÏÂ ¯˜ÁÓÏ ¨ Â̇‚‰Ï ÌÈ˘„Á

הפרטת הנמלים � למען הלקוח?
משרד האוצר מציג את הפרטת הנמלים כמהפכה שתביא לתחרות, להתייעלות ולשיפור השירות ללקוח. 
דו�השבועון ’המטען‘ ראיין בנושא זה את ג‘וזיאן רוזנבאום, סמנכ“לית הלוגיסטיקה של ’כתר‘. קבוצת ’כתר‘ היא יצואנית 
המטענים הגדולה בישראל. מדי שנה היא מעבירה 60,000 מכולות מנמל חיפה ל�40 נמלים ברחבי העולם. הנה כמה 

מתשובותיה לטענות של משרד האוצר:
נמל פרטי טוב יותר ללקוח מנמל ממשלתי...

”ראיתי כאלה ועבדתי עם אחרים“, אומרת רוזנבאום, ”אבל נתקלתי, לא פעם, בנמל פרטי שהוא קטסטרופה, ונמל ממשלתי 
מצויין. ההפרטה אינה חזות הכל“.

הפרטת הנמלים תוביל לתחרות ולירידת מחירים...
”אם הנמלים נותרים כמונופולים, אזי לא יופחתו התעריפים... אני מאמינה שהתעריפים יעלו, ואם זה אכן יקרה, אז עבדו על 

כולנו. מי שחי את העסק הזה יום יום מבין שזה מה שיקרה“.
היה הכרח להפריט את הנמלים בישראל, כדי שיעבדו ביעילות...

”אני מאוד מרוצה ממה שקורה בנמל חיפה בשנתיים האחרונות“, אומרת רוזנבאום, ”לכן אינני יודעת על מה מדברת 
הממשלה לגבי יעילות. נמל חיפה יעיל מאוד בתפעול, עם הפנים ללקוח, מבין את המשמעויות לגודל הלקוח. הם מבינים שאי 

אפשר לעבוד במתכונת שנות השישים“.
ההפרטה תשים קץ לשביתות בנמלים...

”ההפרטה לא תביא את השקט בנמלים, בתחום של יחסי העבודה... ראה מה קרה בנמלים פרטיים בחוף המערבי של 
ארה“ב. שם הם שבתו במשך 21 יום ושיתקו את המעצמה החזקה בעולם... בחמש השנים האחרונות ממשלת ישראל יזמה 

סדרה של שינויים מבניים בנמלים, שהביאו לשביתות... אני לא מאשימה את העובדים בשביתות אלא את הממשלה“.
ההפרטה תצעיד את הנמלים קדימה...

”אני חוששת שההפרטה תחזיר את הנמלים עשר שנים לאחור... אנחנו, המשתמשים הישירים, רק נפסיד לאורך כל ההפרטה“.
 (על�פי: ”המטען“, 15/3/2005)

קצה 
הקרחון

בעקבות מלחמת ששת 

הימים השתבש אצלנו 

לחלוטין מושג השמאל ופירושו 

בדרך�כלל הוא מידה גדולה 

יחסית של פתיחות לפשרה 

עם הפלשתינאים. 
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בעידן הגלובליזציה" 
(יד טבנקין, 2004).
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