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רק תמימים או מיתממים מתכוונים ברצינות � 
אמיתית או מעושה � לומר שהם לא מאמינים 
או  פטליסטים  רק  גיסא,  מאידך  לסקרים. 
דינו  לפסק  מראש  נכנעים  גמורים  שמרנים 
של הסקר. ציונים�סוציאליסטים אינם יכולים 
להרשות לעצמם לא תמימות, לא היתממות, לא 
פטאליזם ובוודאי לא שמרנות. אך עוד 'אידך–
גיסא' מתחייב כאן � ציונים�סוציאליסטים לא 
והמציאות  יכולים שלא להתייחס למציאות. 
הפוליטית "נכון לעכשיו" היא שעם ישראל 
עייף. עייף מהבטחות, עייף מכוכבים–נולדים, 
ומכאן  מהכרעות.  עייף  מתהליכים,  עייף 
הסקרים על האמת המרה שהם מציגים כבר 
כמה שבועות: רוב הציבור, באופן דמוקרטי, 

רואה את עתידו הדמוקרטי בישות, שהיא כל 
דבר חוץ ממפלגה, המכונה בשם האורווליאני, 

'קדימה'.
מה השתנה מאז ה�9 בנובמבר? במישור הרגשי, 
במישור הדימויים, במישור הסמלים והסיסמאות, 
כמעט הכל. מתקווה לעליה מחודשת של תנועת 
העבודה בראשותו של פרץ, בחזרה לדשדוש 
העייף במי האפסיים של השמרנות הישראלית. 
ביום–יום התרבותי–חברתי הישראליות "רוצה 
להיות מליונר" ולראות "כוכב נולד"; ביום–יום 
לגאיידמקים,  לסגוד  ממשיכה  היא  הכלכלי 
ללבייבים ולשאר אוליגרכים; וביום–יום הפוליטי 
היא מייחלת ל"איש החזק", כי הרי "רק דה–גול 

יכול".

ראשית

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות



חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

ובכן, מה השתנה מאז ה�9 לנובמבר? במישור 
הממשות, במישור המציאות, במישור המעשים, 
סגרגציה  אותה  עושר.  חלוקת  אותה  כלום. 
החינוך.  מערכת  של  חברתית–תרבותית 
אותה הבחנה מעמדית בשרותי רווחה הולכים 
ומתפוררים. אותה מדיניות של הפרטות. אותם 
פקידי אוצר. אותם כתבי כלכלה ניאו–ליברלים.

או  מציאות  משקפים?  הם  מה  והסקרים? 
דימויים?

שלכאורה  והתקווה  שלהם  העכורה  התמונה 
נעלמת בסקרים היא שמביאה לרוח הנכאים, גם 

במחנה שלנו. 
הוא  אופן,  בכל  חלקי  פתרון  הפתרון,  ואולי 
לרתום את עולם הדימויים דווקא לשם יצירת 
"הגלובליזציה".  למשל  הנה  אחרת.  מגמה 
החתול המפונק הזה של הניאו–ליברלים מראה 
לנו שבגלובוס הרחב מתרחשים דברים הפוכים 
לניאו–ליברליזציה. דרום–אמריקה מאמצת קו 
בוליביה האומללה על  דין  אין  שפוי. אמנם, 
150 ממשלותיה ב�190 שנות עצמאותה, כדין 
ונצואלה עתירת הנפט היכולה לפיכך ללעוג 
תוך שהיא מבטיחה  וערב  בוקר  בוש  לנשיא 
אשראי, אם וכאשר יהיה צורך, למדינות האחיות 
שבדרום הרחוק; אבל המשנה הכלכלית–פוליטית 

העריצים  קודם,  המדינה  אזרחי  אחת:  היא 
והפיראטים של השוק אחר כך, אם בכלל.

או להבדיל, עיראק: לנוכח גל בלתי פוסק של 
אלימות, טרור ופונדמנטליזם, הלכו רוב תושבי 
הוא  הקלפי  כי  לקלפי,  הזו  העצובה  המדינה 
המכשיר היחיד שאין בלתו לעיצוב מציאות 

אנושית, הוגנת, שפויה.
כמעט חודשיים לאחר ה�9 לנובמבר יש לזכור כי 
דבר אחד בכל זאת השתנה: ניתנה לנו האפשרות 
ליצור כאן סוף סוף מהפך  ראוי לשמו. חודשיים 
עברו מאז סימון התקווה הגדולה, עוד שלושה 
הפרוגרסיבי,  הפוליטי,  למימושה  עד  נותרו 

השפוי, בקלפי.
בין  להכריע  נדרש  בישראל  הציבור  ועכשיו 
בפירוקה  עצמו  את  שהוכיח  הבדוק  המתכון 
של החברה הישראלית ובהסלמה של הסכסוך 
ביבי);  בראשות  (הליכוד  הישראלי–פלסטיני 
לבין המתכון הבדוק שהוכיח את עצמו במקומות 
("אחורה"  הדמוקרטיה  של  בפירוקה  אחרים 
בראשות צעירי מפא"י); לבין המתכון הבדוק 
שהוכיח את עצמו בעשרות שנים של בניין אומה 

וגם במקומות אחרים.
יכול  לא  סקר  אף  הזו  הפשוטה  האמת  את 

לקעקע.

<<
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יסו"ד (ישראל סוציאל–דמוקרטית) היא התארגנות אנשי שמאל–חברתי אשר מטרתה לקדם את הדיון הציבורי בשאלות חברתיות–כלכליות 
ופוליטיות–תרבותיות פנימיות. יסו"ד מבקשת להציע נקודת מבט סוציאליסטית, כמשקל נגד למגמות ההתפרקות וההפרטה, המאפיינות את 
החברה הישראלית בעשורים האחרונים. רבים מחברי יסו"ד פעילים בעמותות, ארגונים וחבורות העוסקות ברחבי הארץ בתיקון חברתי במישור 

המקומי וחברים בה גם אנשים פרטיים.

 www.yesod.net :אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית של יסו"ד

היו שלום ותודה על הדגים והחכות | עמ' 15>

בחירתו של עמיר פרץ מפיחה רוח חדשה 
מביאה  גם  ולדעתי  הציבורי–פוליטי,  בשדה 
הזדמנות לשינוי השיח. מקריאה של העיתונות 
היומית, ניתן לחוש כי פרץ עצמו מנסה לחולל 

שינוי כזה."

תביא מודעות, תעשה מצדי מוסף על דּוק | עמ' 11>

אלא שיש כאן מגמה שהעיתונות לא תוכל 
להתמיד בה לאורך זמן. השתלטות מחלקת 
המודעות על תכני העיתון � כיום הם גם קובעים 
מי יהיה העורך ומכאן גם מי יהיו הכתבים � 

מייתרת לאט לאט את העיתונאים עצמם."

להפוך לצרפתי או למות | עמ' 28>

האמת היא שאין שום דבר מוסלמי במיוחד, ואף 
לא צרפתי במיוחד, באלימות הזו. כדי להבין את 
משמעות המהומות ואת מניעי המתפרעים, חשוב 
לשים לב לשתי עובדות בולטות: ראשית, מדובר 
בהתקוממות של נערים צעירים, בגילאי 12�25."
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של  נצחונו  על  על האמת: השמחה  אודה 
פרץ בבחירות המקדימות ב'עבודה' היתה 
מהולה אצלי בשמחה לאידו של המפסיד, 
וכידוע, אין שמחה כמו השמחה לאיד. קשה 
לי שלא לשמוח על מפלתו של פרס. היה 
בלב  ההתנחלות  למפעל  שסייע  פרס  זה 
השומרון לקום על רגליו. היה זה הוא שיזם 
את התכנית הכלכלית של 1985 � תכנית 
ה"ייצוב" הידועה לשמצה, שאכן ייצבה את 
הכיוון הכלכלי של ישראל עד לימינו אלה 
בשנות  אשר  פרס,  זה  היה  ושוב  הקשים. 
התשעים חילץ את ערפאת מן הקבר שזה 
כרה לעצמו במלחמת המפרץ, והבטיח את 
מקומו כפטרון הטרור במחוזותינו (תוך שהוא 
מדרדר את עמו לעוני מנוון עוד יותר ממה 
שגזר עליו השלטון הישראלי). אך השמחה 
את  מעיני  שתסתיר  לה  אסור  לאיד 
העובדה, שאת כל המפעלים הללו עשה 
פרס מתוך מפלגת העבודה. כלומר, הוא 

עשה אותם בשמי.

החוכמה המקובלת, שבטאו הכתבים לענייני 
מפלגות והפרשנים הפוליטיים, טענה באותה 
עת בשנות ה�90 כי היריבות הפוליטית בין 
על  עומדת  העבודה  מפלגת  בתוך  המחנות 
עניינים פרסונליים או על סגנון–פעולה, ואינה 
משקפת דרכים אלטרנטיביות. תהליך ההאחדה 
המפלגות  בין   � הכלכלית  המדיניות  של 
"העדר  לתחושת  תרם   � המפלגות  ובתוך 
האלטרנטיבות". כך גם הצטרפותו של יצחק 
פרס),  כפיו של  (יציר  אוסלו'  ל'מסלול  רבין 
אפשרה לכתבים ולפרשנים להציג את היריבות 
בין השניים כמאבק פרסונלי גרידא, מאבק על 
השאלה מי יחזיק במושכות, ולא על השאלה לאן 

יש לכוון את הסוסים...
ככל שהתחזקה מגמה זו, כן הלכה והתגבשה 
המפלגתית  שהפוליטיקה  הציבורית  הדעה 
מיותרת, והפוליטיקה הפנים–מפלגתית על אחת 
כולנו פינינו, איפוא, את הזירה  כמה וכמה. 

המפלגתית, את מרכזי המפלגות ואת הסניפים, 
נצליח לקדם את  לא  מתוך תחושה שדרכם 
עניינינו. כיום כבר קשה להזכר על מה נאבקו 
המחנות במפלגת העבודה, למה התרוממו ענני 
האבק, וכיצד פעלו אנשים בעלי כוח והשפעה 
ידיעה  מתוך  המפלגתיים,  המנגנונים  בתוך 
שבכך הם עושים לעיצוב דרכה של החברה 

הישראלית.

חזרה למאבק על הדרך

הקמפיין של עמיר פרץ במפלגת 'העבודה' טרף 
את הקלפים גם מבחינה זאת. אפילו הכתבים 
שב'עבודה'  להודות,  נאצלו  מפלגות  לענייני 
מתנהל מאבק על דרך, לא רק על פרסונה. נצחונו 
של פרץ יצר לפתע הזדמנות לעיצוב–מחדש � 
אידאולוגי ופוליטי � של מפלגת 'העבודה' ושל 
המפה הפוליטית כולה. אלא שמדובר בהזדמנות 
בלבד, והזדמנויות אפשר גם להחמיץ. אחרי שנים 
של היעדרות מן הפוליטיקה, ואחרי שפיתח 
תודעה א–פוליטית ואינסטינקטים א–פוליטיים, 
עומד המחנה הסוציאליסטי המדולדל בישראל 

נבוך אל מול בחירתו של פרץ.
 רבים מאתנו (כמוני עצמי) צריכים כעת ללמוד 
מחדש משהו שאף פעם לא ממש עשינו, אלא 
רק קראנו עליו בספרי ההיסטוריה והטפנו לו 
פוליטי  באופן  פועלים  איך  תיאורטי:  באופן 
אפקטיבי בתוך מפלגה גדולה? איך מעצבים 
סדר יום פוליטי במפלגה הטרוגנית, השואפת 
ולא  כולה,  הישראלית  לחברה  דרך  להכתיב 
רק לכתב–עת או לקומץ פעילים "חברתיים"? 
אל הכלים ששמשו את המחנה שלנו במשך 
התיאורטית  והכתיבה  התעמולה   � שנים 
לסוגיה � צריך לצרף מחדש את כלי הפעילות 
הפוליטית הפנים–מפלגתית; פעילות פוליטית 
ולא רק הצבעה בקלפי; פעילות הנובעת מהבנה, 
שמהותה של הדמוקרטיה אינה רק "שוק" שבו 
נקרא כל אזרח לבחור בין אלטרנטיבות, שעוצבו 
עבורו במשחק כוחות בין בעלי–הון אלמוניים או 
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בחזרה לפוליטיקה 
ומה עכשיו, אחרי נצחון פרץ? 

על החזרת מפלגת העבודה לפוליטיקה הישראלית

 רן רביב

נצחונו של פרץ יצר לפתע 

הזדמנות לעיצוב–מחדש 

� אידאולוגי ופוליטי � של 

מפלגת 'העבודה' ושל המפה 

הפוליטית כולה.

במקום לדון בסיכוייה של 

מפלגת העבודה לחזור 

ולהיות מפלגה, יש טעם 

לקום ולעשותה מפלגה, ובכך 

לנסות להכריע את הדיון.
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גלויים, על האינטרסים שלהם. הבנת–עומק של 
הדמוקרטיה פירושה הכרה בצורך להיות מעורב 
בעיצוב האלטרנטיבה. הבחירה בקלפי היא רק 
העניין האחרון, אחרי שנעשו צעדים משמעותיים 
והוכרעו מאבקים קריטיים לשם קביעת הדרכים 

העומדות לבחירה.

 מוקדי הכוח המפלגתיים

עתה מלאה הארץ ויכוחים על דרכו של פרץ: האם 
הוא מייצג את אלה או את אלה, האם "יקנה" 
אותו זה או ההוא, האם שפמו אמיתי או מזויף 
וכן הלאה. ויכוחים אלה מעידים על המשתתפים 
בהם, כי הם ממשיכים לתפוס את פרץ בתור 
עוד מותג שיווקי מוצלח של מוטי מורל. אבל 
חשיבה פוליטית בהירה, החודרת מבעד למסכי 
העשן, מלמדת שעתידו של פרץ, הדרך שילך 
בה והמידה שבה יגשים את ציפיותינו תלויים 
במידה רבה במעשינו. הספקולציות על דרכו 
העתידית של פרץ אינן חשובות. חשוב הוא 
יעצב  בו,  שיתמוך  הממשי  המפלגתי  הכוח 
את המפלגה מחדש וידחוף את פרץ להגשמת 
הצהרותיו מנאומי הבחירות. עלינו לחזור, אם כן, 
אל המוסדות המפלגתיים שמהם הדרנו רגלינו 
בעשורים האחרונים; עלינו להשתלב בהם מתוך 

כוונה להשפיע על דרכה של המפלגה. 
כדי לבסס את דברי האחרונים, אני צריך מן 
הסתם לפתוח כאן בדיון על מעמדן וסיכוייהן 
של הפוליטיקה והדמוקרטיה הפנים–מפלגתית 
דיון מרתק,  זהו  המאוחר.  הקפיטליזם  בעידן 
כל  את  פוטר  שהוא  העובדה,  לאור  במיוחד 
העוסקים בו מפעילות פוליטית ממשית עד שלא 
תוכרע הסוגיה: הרי אין טעם לקפוץ סתם כך 
לתוך הקלחת הפוליטית. קפיצה כזאת עלולה 

להתברר בסופו של הדיון כמעשה עקר...
אך לאמיתו של דבר, חל גם כאן הכלל שהצגתי 
קודם: במקום לדון בסיכוייה של מפלגת העבודה 
לחזור ולהיות מפלגה, יש טעם לקום ולעשותה 
מפלגה, ובכך לנסות להכריע את הדיון. העובדה 
ולכן  ומאבקים,  התנגדות  יעורר  כזה  שצעד 
הצלחתו אינה מובטחת � עובדה זו היא הרי 

טריויאלית לכלל העיסוק בפוליטיקה.

 אז מה צריך לעשות?

היום צריך להיזכר בסימטריה הפשוטה: כשם 
הנבחרים  הפוליטיקאים  על  מסתכלים  שאנו 
ומחשבים את צעדיהם, כך גם הם מנסים לנחש 
אותנו. ככל שיתייצב מחנה ברור התומך במדיניות 
סוציאליסטית בתוך מפלגת העבודה, יהיו יותר 

וממילא  בראשו,  לעמוד  שירצו  פוליטיקאים 
נשיג את מבוקשנו. וכן, יש לשוב ולהזכיר את 
מה שכתבתי בראשית הדברים: חלק מהצעדים 
ההרסניים ביותר כלפי הסוציאליזם בישראל נעשו 
בידי יושב–ראש מפלגת העבודה, חבר–כבוד 
באינטרנציונל הסוציאליסטי. מכאן, שהמאבק 
הפנים–מפלגתי על זהותו של המנהיג, כלומר על 
הקו שהוא מוביל, אינו פחות מכריע וגורלי מן 
הבחירה בין המפלגות השונות ביום הבחירות. כל 
פורום, כל גוף וכל מסגרת–פעילות של מפלגת 
'העבודה' היא היום חזית שבה יש להתמודד על 
קיום ההבטחה העולה מן הרטוריקה של פרץ. 
איננו יכולים לדעת מראש מה יהיו הצמתים 
הפוליטיים הבאים, ואילו ברירות ריאליות יעמדו 
בפני מקבלי ההחלטות ומתי. העיסוק בשאלות 
הללו לא יוביל אותנו רחוק. כספקולציה כוללנית 
והכלכלה  החברה  שבשאלות  לשער,  אפשר 
סדר–יום  לעיצוב  בין השאיפה  מאבק  יתנהל 
סוציאל–דמוקרטי כולל, לבין ההתמקדות בסעד 
לחלשים או 'מלחמה בעוני'. אולם שתי המגמות 
הכלליות הללו יבואו לידי ביטוי בהרבה הכרעות 
קונקרטיות, שאיננו יכולים לחזותן כעת. האתגר 
האקטואלי הניצב כרגע בפנינו הוא השתלבות 
העבודה,  מפלגת  של  הארגון–מחדש  במהלך 
על–מנת שנהיה שם כשיתנהל המאבק בצמתים 
התארגנות  הוא  הקונקרטי  היעד  הבאים. 
סוציאליסטית המקדמת מדיניות סוציאליסטית 
אוניברסלית, בכל פורום של המפלגה. החל 
ממרכז המפלגה, הועידה ועד הפריימריז, דרך 
כל ועדה בה נצליח להיות מיוצגים ובהשפעה 
מבחוץ על ועדות בהן לא יהיה לנו יצוג. וכתמיד 
שם המשחק עבור פעילות סוציאליסטית הוא 
כוחות  ותיאום  איחוד  משותפת,  התארגנות 
בין כל אלו השותפים לדרכנו מעבר לפעולה 

פוליטית אישית. 

כבר שנים ארוכות אנחנו קופאים על עומדנו, 
ואיננו יודעים איך לפרוץ את המעגל המדיר אותנו 
מן הפוליטיקה: על–מנת שתתהווה פוליטיקה 
שסוציאליסטים  נחוץ  מקדמת–סוציאליזם, 
ועל–מנת  בפוליטיקה,  יעסקו  "כשרים" 
בפוליטיקה,  יעסקו  כשרים  שסוציאליסטים 
כעת  מקדמת–סוציאליזם.  פוליטיקה  נחוצה 
נדמה לפתע שהמעגל נשבר, או לפחות נסדק. זו 
ההזדמנות להזכיר לעצמנו לשם מה כל העניין 
הזה. זו ההזדמנות להיאבק מחדש על דמותה של 
החברה הישראלית, לא מחוץ למעגל מקבלי 

ההחלטות אלא דווקא דרכו.

רבים מאתנו (כמוני עצמי) 

צריכים כעת ללמוד מחדש 

משהו שאף פעם לא ממש 

עשינו, אלא רק קראנו עליו 

בספרי ההיסטוריה והטפנו לו 

באופן תיאורטי: איך פועלים 

באופן פוליטי אפקטיבי בתוך 

מפלגה גדולה?

אל הכלים ששמשו את 

המחנה שלנו במשך שנים 

� התעמולה והכתיבה 

התיאורטית לסוגיה � צריך 

לצרף מחדש את כלי 

הפעילות הפוליטית הפנים–

מפלגתית; פעילות פוליטית 

ולא רק הצבעה בקלפי.
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"חברתיים".  כולם  באמת  כבר  עכשיו  אז 
יכול לפרוש לאי בודד ולכתוב  עמיר פרץ 
את זכרונותיו. אחרי בחירתו פתאום לא רק 
העסקים הגדולים תורמים "לקהילה", לא רק 
מארגני כנס שדרות הם "חברתיים" עד בלי 
די, אלא גם שרון, לפיד, פרס ונתניהו כמובן. 
עד כאן החדשות הטובות. אבל אלו בדיוק 
החדשות הרעות. אם כווווולם "חברתיים" אז 
אף אחד לא חברתי. אף אחד לא מתמודד עם 
הסיבות להתפשטותן של התופעות הקרויות 

פערים חברתיים.

אז מה כן � כווולם מתמודדים עם הסימפטומים, 
וככל שהסימפטומים "סקסיים" יותר, מה טוב: 
חד–הורית חסרת בית, ילד חסר הורים, הורים 
מחצית שכר  המספקת  עבודה  עבודה,  חסרי 
מינימום. בקיצור, ככל שהדיבור "החברתי" רווח 

יותר, כך ההתעסקות במסכנות ממוקדת יותר.
רשאי  מסכן  כל  גבול,  ללא  מסכנות  בהינתן 
וצריך להרגיש שיתכן ובסולם המסכנות מצבו 
לא הכי גרוע. שיח המסכנות הזה הוא גם השיח 
מסכנים  שיש  לחשוב  מנחם  ביותר.  השמרני 
מנחם  יחסית.  טוב  מצבנו  שבעצם  מאתנו, 
יכולים לתרום עשרה  לחשוב שאפילו אנחנו 
שקלים למסכנים הללו או אפילו רק להביט בהם 
בטלוויזיה ולהניד את ראשינו בדאגה. מכאן ועד 
לפטליזם בנוסח � "חביבים יסורים" או להבדיל 

"העיקר הבריאות" � קצרה הדרך.

קואליציית הצדקה

תוך שהוא מישיר את מבטו החודר למצלמה, 
ובסיטואציה תקשורתית נדירה, בה ניתנו לדובר 
את  לשטוח  שלמות  דקות  ארבע  המדיה  אל 
טענתו, חשף האיש היפה של החברה הישראלית 
השבעה והמתוקשרת את מרכולתו–מרכולתה. 
לא  לפיד בהתרגשות  יאיר  אלינו  פנה  "תנו" 
עמותת  של  ארוך  פרסומת  במשדר  מעושה, 
ההתרמה  יום  לקראת  שהופק  משדר  'לתת', 
השנתי של העמותה בראש השנה. "תנו". כי 
יש אנשים שלא מסוגלים לגמור את החודש 
במשכורת המינימום שלהם העומדת על 3335 ₪, 
אמר לפיד בפניה ישירה אל המצלמה, אלינו. 
"שהרי פלפל, מנה אחת פלוס שתיה למשפחה 
של חמש נפשות כפול שלוש פעמים ביום כפול 
31 ימים בחודש יוצא 4650 שקלים". ותאמינו 
לו, הוא עשה את החשבון. ומה זה פלפל פלוס 
שתיה? הארוחה הזולה ביותר. "כן" אומר לפיד 
ברגש לא מעושה � הוא באמת מאמין לכל מילה 
שהוא אומר � "המדינה אולי צריכה לעשות את 
העבודה", ולכן "לא נעים" לו לפנות אלינו, אבל 

כולם נהיו "חברתיים" � 
האתגר הבא

 אודי מנור

מנחם לחשוב שיש מסכנים 

מאתנו, שבעצם מצבנו 

טוב יחסית. מנחם לחשוב 

שאפילו אנחנו יכולים לתרום 

10 שקלים למסכנים הללו 

או אפילו רק להביט בהם 

בטלוויזיה ולהניד את ראשינו 

בדאגה.
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"זה המצב. דיבורים לא יעזרו. המדינה תמשיך 
לא לעשות את תפקידה". ובינתיים � כאן מתגבר 
הקול ומעמיק הרגש � "מאות אלפי ילדים חיים 

מתחת לקו העוני". 
כמשל);  (הפלפל  הבית  עקרת  כלכלת 
מורחי  החברתיים  הארגונים  הסלבריטאות; 
והטלוויזיה  ואוספי שקיות האורז;  הכריכים 
המסחרית. הנה לנו קואליציית הצדקה במיטבה. 
הנחת היסוד שלה? הבעיה היא העוני והעוני הוא 
נצחי. הממשלה לא יכולה לעזור. מהותו של העוני 
הפעולה?  זירת  צדקה.  והפתרון?  הרעב.  הוא 
הטלוויזיה. אופן הפעולה? דרמות מתוקשרות חד 
פעמיות. ציר הפעולה? המצפון, שלנו. אביריה 

ונשאיה של הפעולה? האנשים היפים.
מיותר לציין מה משותף לכל אלו: הצטלמותם 
המצויינת. העוני, הרעב, הטלוויזיה והאנשים 
היפים, מצטלמים היטב. תמיד. הניגוד ביניהם 
רק מוסיף לדרמה. ומכיוון שמטרת התקשורת 
הרי  ברייטינג,  נמדד  ובידור  בידור,  היא  הזו 
נמצא שגם כאשר פעלה הטלוויזיה המסחרית 
ברוח ה"חברתיות", היא למעשה שרתה את 
מקום  שאין  ומכאן  נאמנה.  הקאפיטליזם 
לנקיפות מצפון. התרומה תתרם, התרומה תאסף. 
התרומה תשלח. אך, איזו הפקה זו היתה! ונעבור 

לפרסומות.
אם זה כל מה שהביאה ההתמקדות בחברתי 
הרי שלא קרה כלום, לא השתנה כלום, העניים 
עשירים,  העשירים  עניים,  להיות  ימשיכו 

ובמיוחד � כל מי שבאמצע ימשיך לשתוק.

קואליציית הצדק

עומדת  מושלם,  נגטיב  כמו  ראי,  כתב  כמו 
קואליציית הצדק מול יריבתה משכבר הימים, 
קואלייציית הצדקה. מול המצפון של הלב החם, 
עומדת המקצועיות והרציונליות של הראש הקר. 
מול ההתמקדות בעניים, עומד המבט הכולל 
על החברה בכלל ועל המעמד הבינוני הרחב 
בפרט, המעמד שאמור לתפוס מעצם הגדרתו, 
במדינה דמוקרטית ומודרנית בכל אופן, כ80% 
מהאוכלוסיה. מול הסגידה לכסף עומדים קווי 
מדיניות; מול ההתפלשות בסחי המצוקה והרעב 
ניצבות הנחות בדבר טבע האדם ודברי צרכיו, 
והחינוכיים;  החברתיים  התרבותיים  אלה  גם 
מול הקיבה הריקה � ההגשמה העצמית. מול 
ניצב  התורן,  המסכן  של  לפרטיות  הפלישה 
המבט המורכב על יחסיו של הכלל עם הפרט 

ושל זה עם הכלל.
קואליציית הצדק זקוקה לרציונליות של הראש 
בנין החברה  כי מעשה המרכבה של   � הקר 

הוא ענין מסובך. הוא דורש אורך רוח, נכונות 
כל– חברתית  ואמנה  קשה  עבודה  לקשיים, 
כוללת. היא מתרכזת במעמד הבינוני, כי רק לזה 
יש אינטרס ברור ומתמשך בביטוייה הממשיים 
של האמנה החברתית: חינוך, בריאות, עבודה, 
בטחון ופנסיה לכל, וללא הפסקה. קווי מדיניות 
הם מרכיב מרכזי בתפישתה, כי רק ביחס אליהם 
ניתן לומר דבר ברור וביקורתו של דבר, ורק 
ביחס אליהם ניתן למדוד איש ציבור על מעשיו 
ומחדליו. טבע האדם הוא הנחת יסוד שלה, כי 
לאחר שחצינו את הרוביקון והנחנו ברצינות 
שניתן לבנות חברה על יסוד הרעיון כי כל בני 
האדם שווים הם ונבראו בצלם, אין אלא להניח 
הנחות לגבי טבע האדם: 'לא על הלחם לבדו 
יחיה האדם', 'כי תחסרהו מעט מאלוהים', גם 
אם 'מה אנוש כי תזכרנו'. הגשמה עצמית היא 
מטרתה של קואליציית הצדק, כי לאדם מגוון 
אפשרויות בלתי ידועות אך ידועות באפשריותן, 
ועל החברה ליצור את המסגרת למימושם של 

אלו למענה ולמענו. 
כל מי שנולד בשנות החמישים יודע זאת על 
עצמו. טובי החוקרים בכל התחומים בארץ, ולא 
רק בארץ, נולדו לתוך חברת רווחה שפשוט נתנה 
להם תנאים. אחד נהיה כדורגלן, השני טייס, 
השלישי היסטוריון, הרביעית מנהלת בית ספר. 
בכל אחד מהמקרים, ללא סביבה תומכת החורגת 
הרחק מבית אמא–אבא, הכשרונות המולדים לא 
היו מספיקים. כמובן שגם אז היו מגבלות, חלק 
מהן טמונות ברשימת האפשרויות הזו עצמה, 
אבל המגבלות האלה הן כאין וכאפס לעומת 

המגבלות העומדות מולנו היום.

מיותר לציין מה משותף לכל 

אלו: הצטלמותם המצויינת. 

העוני, הרעב, הטלוויזיה 

והאנשים היפים, מצטלמים 

היטב. תמיד. הניגוד ביניהם רק 

מוסיף לדרמה.

כל מי שנולד בשנות 

החמישים יודע זאת על עצמו. 

טובי החוקרים בכל התחומים 

בארץ, ולא רק בארץ, נולדו 

לתוך חברת רווחה שפשוט 

נתנה להם תנאים.

רביב סובל, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הגן על 
מדיניות ההפרטות שנקטו ממשלות ישראל האחרונות. "יכולתה 

של הממשלה להפעיל שרותים חברתיים מוגבלת, ולכן יש להעביר פעילות זו לגופים 
ציבוריים ופרטיים", טען. "גם בתחום החינוך יש לבצע הפרטה", הוא אמר. "אין סיבה 
הגיונית שהממשלה תקבע אילו מורים ילמדו בבתי הספר". דבריו של מר סובל 
חושפים כי אין לו מושג על דרכי העסקת המורים בבתי הספר. בורות זו מבוססת 
על החלפת ידע באידיאולוגיה והיא מלמדת משהו על "ההגיון הכלכלי" של מדיניות 

ההפרטה בכלל. 
דה�מארקר, 23.11.05

קצה 
הקרחון



  8

גם מי שלא נולד בזמן הנכון, ובלבד שהוא רוצה, 
מסוגל להעריך ולהבין את גודל המורכבות של 
החברה התעשייתית, על היחסים המסובכים 
בין הפרט והכלל ולהפך. על הערכה והבנה זו 
יש להמשיך לבנות ולהזין את מעשה הבניה 
שהוא  בכך,  ההיסטורי  ייחודו  הסוציאליסטי. 
עומדים  שאינם  אוניברסליים  צרכים  מניח 
בסתירה לצרכים ולרגישויות ייחודיות. אדרבא, 
הוא מאפשר אותן. רוצה לומר, שמעשה הבניה 
הסוציאליסטי מניח שרב–תרבותיות תתכן רק 
בהינתן נגישות של כל בעל תרבות ייחודית 
לפרנסה, לפנסיה, לחינוך, לבריאות ולבטחון. 
גוזר לפחות שתי מסקנות  ומכיוון שכך, הוא 
פוליטיות, האחת חיובית: יחס שוויוני לכל אדם 
באשר הוא, והאחרת שלילית: יחס חשדני כלפי 

כל מוקד כוח סקטוריאלי, אגואיסטי ושמרני. 
ממסקנות פוליטיות כאלו נגזרים קווי מדיניות 
מהסוג שהרגיז תמיד את השמרנים, את קטני 
המוכרת.  האנושית  הקטנוניות  ואת  האמונה 
בתחום  אוניברסליות  של  פירושה  מה  שהרי 
החינוך, האבטלה, הבריאות והפנסיה? שגם אלו 
שיש להם יהנו מהקופה הציבורית. וזכור לרע 

הדיון בביטול קצבת ילדים לעשירים וזכור לרע 
עוד יותר ביטול הסובסידיות על רבים ממוצרי 
היסוד. על סוציאליסטים לזכור תמיד, גם במקרה 
הזה, מה האלטרנטיבה: הגדרת הצורך המינימלי 
המדיניות  את  למנוע  מנת  על  האדם,  של 
האוניברסלית. וצורך מינימלי הרי פירושו עוני, 
וכאן חזרנו לנקודת ההתחלה. כי סוציאליסט 
רוצה למנוע את בדיוק את אותו המצב המשמש 
כר בטוח ויציב לשמרנות לסוגיה. לא התמודדות 
עם מחסור נצחי היא המשימה, אלא מניעתו 

של המחסור.

בין פרץ ללפיד � במקום סיכום

נצחונו הראשון של פרץ עוזר לכוווולם לסמן את 
גבולות הגזרה. כוווולם פתאום חברתיים כאמור. 
"נלחמים בעוני", "תורמים לקהילה". אל מול 
הכוחות הללו אין עלינו אלא לעמוד באופן ברור, 
ולומר: השאלה החברתית היא לא ענין של זמן 
מסך, אלא של כל הזמן, לא של סלברטיס אלא 
של כולם. זהו לא ענין של ממלכת הדימויים, 

אלא של זירת המציאות.

מעשה הבניה הסוציאליסטי 

מניח שרב–תרבותיות תתכן 

רק בהנתן נגישות של כל 

בעל תרבות ייחודית לפרנסה, 

לפנסיה, לחינוך, לבריאות 

ולבטחון.

 http://www.kibbutz.org.il/shavim
עזרא דלומי, שותף פעיל ביסו"ד, הוא האבא של האתר החדש 'שווים' (האמא היא הזרם השיתופי בתנועה 
הקיבוצית). אתר זה משמש כבמה רעיונית "בנושאים של שיתוף, סולידריות, ערבות הדדית וחתירה 
לשוויון בין אנשים". בלי פירוטכניקה מפוארת, האתר הצנוע הזה עושה את העבודה: לצד מדורי חדשות 
ודעות, אפשר למצוא בו גם מדור להגות שיתופית, ובעיקר, גולת הכותרת, מדור סאטירה משעשע בשם 
'שמאלית קטנה' (הרכש החדש של עמיר פרץ, דנה אינטרנציונל, תחליף את שמעון פרס באינטרנציונל 

הסוציאליסטי). לא לקיבוצניקים בלבד. 

http://www.intellectualconservative.com
במסגרת מסענו 'דע את האויב', זהו אתר שאסור להחמיץ. מדובר בארגון המלין על מה שהוא תופס 
כאחידות המחשבתית הליברלית בשיח הציבורי והאקדמי. האתר מבקש לקדם רעיונות שמרניים, שהוא 
מגדיר כתמיכה בזכויות הפרט (קדושת הקניין הפרטי) ובאחריותו (צאו לעבוד!), ממשלה קטנה (צריך 
לקצץ בתקציב), סחר חופשי (לכל העולם � חוץ מלארצות הברית � אסור להטיל מכסים), הגנה לאומית 
חזקה (אפגניסטאן, עיראק, איראן?), ערכי משפחה (כבודה של בת מלך פנימה) וקדושת חיי האדם (הפלה 
היא רצח). מלבד מאמרים וקישורים לאתרים שמרניים רבים, כדאי לציין כאן מדור מעניין של אושיות 
שמרניות (מיוחנן פאולוס ועד איין ראנד), מדור קומיקס מעט תמוה והלהיט הגדול � אתר שידוכים 
לשמרנים בלבד. ואם כל זה לא מספיק לכם, תמיד תוכלו להזמין חולצות עם סיסמאות ימניות בטעם רע 

במיוחד ('לחגוג את הגיוון', כשברקע עשרות אקדחים מסוגים שונים). מפחיד ומסוכן.

העכביש | מה ברשת?

 עופר סיטבון
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מבעד לדמעות השמחה, שהציפו את עיני 
בבוקר יום חמישי ה�10 בנובמבר, ראיתי על 
מסך המחשב נתון אחד שאין בו כדי לעורר 
שמחה: 24%. עשרים וארבעה אחוזי תמיכה 
קיבל עמיר פרץ בקיבוצים. מחוז הקיבוצים 
הוא המחוז היחיד של מפלגת העבודה שבו 
וזכה ברוב  ניצח שמעון פרס בנוק–אאוט, 

מוחלט של הקולות (יותר משני שליש). 

לא עזרו לעמיר פרץ אנשי–הרוח כמו נתן זך 
ולובה אליאב שהתיצבו לימינו. לא עזרה לו 
תמיכתם המוצהרת של מנהיגי–עבר של התנועה 
הקיבוצית כיצחק בן–אהרון ואלישע שפירא. לא 
הועילו מאמרים בעיתונות של אנשי אקדמיה 
דוגמת זאב שטרנהל ואבישי מרגלית, אשר קראו 
לאנשי הקיבוצים להצביע פרץ. לא הועילה גם 
עבודתם של אנשי קבוצות שיתופיות שהתגייסו 
לתמיכה בפרץ. הקיבוצניקים לא התרשמו. הם 

עם פרס.
הכשלון אינו כשלונו של פרץ, וגם לא כשלונם 
של אנשי פרץ בקיבוצים. אלה עשו כל אשר לאל 
ידם: דברו, כתבו, טלפנו, התווכחו, התחננו, לחצו, 
והביאו לעמיר פרץ 1951 מצביעים מן התנועה 
הקיבוצית. בלי הקולות הללו, יש לזכור, פרץ לא 

היה מנצח בפריימריס.
הכשלון הוא כשלונה של התנועה הקיבוצית 
עצמה. יותר משעמד כאן פרץ למבחן, עמדה כאן 
התנועה הקיבוצית למבחן הסוציאל–דמוקרטיה. 

במבחן הזה היא קבלה את הציון 24.
אשר  שתנועה  ייתכן  כיצד  כאן?  קורה  מה 
חרתה על דגלה את ערכי השיתוף והשוויון (ולו 
בגירסתם המוחלשת או המופרטת) מפנה עורף 
למנהיג איגודי–עובדים המציג מצע סוציאל–
דמוקרטי? מדוע לא ניצח פרץ אפילו במעוזי 
הזרם השיתופי? וכיצד ייתכן, שהקיבוצניקים 
ההפרטה,  אביר  הישיש,  בפרס  שוב  בוחרים 
לראשות– להבחר  סיכוי  כל  לו  שאין  אדם 
הממשלה בישראל, ומעל לכל: אדם אשר הוביל 
מדיניות כלכלית שגרמה לחורבנה של התנועה 

הקיבוצית? אינני שואל זאת מעמדה של מבקר 
וחבר קיבוץ. אני גאה  בן קיבוץ  חיצוני. אני 
בשתי ההגדרות הללו. דווקא מתוך הגאווה באה 
המבוכה, מתוך הציפיות בא התסכול. כמאמר 

החכם באדם: "נֱֶאָמנִים ּפִצְעֵי אֹוֵהב".

הקיבוצניקים והפוליטיקה

כמה דוברים מתלהמים של שיח הרב–תרבותיות 
והמזרחיות–המקופחת קפצו כמוצאי–שלל על 
ההסבר  ובידם  בקיבוצים  הבחירות  תוצאות 
אשכנזים–גזענים.  הם  הקיבוצניקים  העדתי: 
דני גוטווין, לעומת זאת, טען במאמרו 'ש"ס 
החילונית' שהקיבוצניקים העדיפו את האינטרס 
קיוו  (כלומר:  הלאומי  זה  על  הסקטוריאלי 
של  ישיבתה  מהמשך  פרוטות  כמה  להרוויח 
העבודה–בראשות–פרס ליד שולחן הממשלה, 
קרוב למקום שבו מחלקים את התקציב). אחרים 
דברו על ה"שבטיות" והשמרנות המאפיינות את 

דפוס ההצבעה של הקיבוצניקים. 
רוב ההסברים הללו מפוקפקים, כל אחד מהם 
חלקי ואפילו כולם יחד אינם מתגבשים לכלל 
הסבר שלם. נדמה לי שיש להציע הסבר נוסף. 

עשרים וארבעה אחוז

 יפתח גולדמן

יותר משעמד כאן פרץ 

למבחן, עמדה כאן התנועה 

הקיבוצית למבחן הסוציאל–

דמוקרטיה. במבחן הזה היא 

קבלה את הציון 24.
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עצמו,  בפני  מספיק  אינו  הוא  שגם  אפשר 
בלעדיו:  שלמה  אינה  שהתמונה  ודאי  אבל 
הקיבוצניקים פשוט לא מבינים בפוליטיקה � 
פוליטיקה בכלל ופוליטיקה סוציאליסטית (או 
סוציאל–דמוקרטית) בפרט. הם לא מבינים בה 
משום שאינם מתעניינים בה ואינם עוסקים בה. 
בעשורים האחרונים הפכו הקיבוצים לקהילות 

א–פוליטיות.

כאן עלי לסייג את דברי, כמובן, ולהזכיר שאני 
עוסק בהכללות. מטבע העניין הוא, שהכללות 
תמיד מחמיצות משהו או מישהו בפרטים. אני 
מכיר באופן אישי קיבוצניקים רבים שפעילותם 
אופן  ובעיקר  פעילותם  (מידת  הפוליטית 
פעילותם) סותרת את התזה המוצגת כאן. לצערי, 
אני מכיר הרבה יותר קיבוצניקים המאשרים 

אותה.
מתעניינים  לא  הקיבוצים  שחברי  בכותבי   
לקיבוצניקים  שאין  כוונתי  אין  בפוליטיקה, 
עמדות פוליטיות מוצהרות. הרי במדינת ישראל 
יש לכל אזרח עמדה פוליטית, והוא שש לשתף 
בה את כל מי שמוכן לשמוע. סביב כל שולחן–
מקום–עבודה  בכל  בישראל,  משפחתי  שבת 
ואפילו בתור לקולנוע אפשר לשמוע ויכוחים 
פוליטיים נרגשים, בהם מופרחות בלהט סיסמאות 
וסיסמאות–נגדיות. דיונים סוערים כאלה אפשר 
לשמוע, כמובן, גם ברחוב הקיבוצי או בחדר–
אולם דיונים אלה, ברחוב הישראלי  האוכל. 
וברחוב הקיבוצי, מתאפיינים בהעדר מחוייבות 
אמת, בהעדר עניין אמיתי, בסיסמאות ובחזרה 
על דברי הפרשנות שמספקים כתבי הטלויזיה 
ו"פרשננו לענייני...". בסוף הארוחה מסתיים גם 

הויכוח. כל אחד משוכנע שהכה את יריבו שוק 
על ירך, והוא ממשיך להתגנדר באותה סיסמה 
טפלה שאחז בה קודם לכן (ממש כמו חברו, 
ובטוח שהוא–הוא  האוחז בסיסמה המנוגדת, 
זה שניצח). כל אחד מחזיק בעמדתו הפוליטית 
כמין קישוט, סמל–סטטוס או דגל–מועדון. הוא 
ישוב להזדקק לעמדה זו רק בויכוח הבא, או, 
אולי, לעת בחירות. כאמור, הקיבוצניקים לא 
זה משאר אזרחי ישראל. אלא  שונים בעניין 
שבהעדר דיון פוליטי עשיר יותר, ומחוייבות 
פוליטית עמוקה יותר, הופכים גם ערכי–הקיבוץ 
המוצהרים לסתם עוד סגנון חיים, לא יותר מכך. 
בהעדר דיון פוליטי ומחויבות פוליטית, נשארת 
הפוליטיקה הקיבוצית (או הפעילות הפוליטית 
של הנהגת התנועה הקיבוצית ונציגיה) כעסקנות 
שכל תכליתה דאגה לאינטרסים המידיים של 
הסקטור � מאבק מתמיד לשם מימוש רווחים 

ומזעור סיכונים. זה ותו לא.

שמץ נוסטלגיה...

היו ימים שבהם הדיון הפוליטי לא עבר ליד 
הקיבוצים או מעליהם, אלא בתוכם: זרם מתמיד 
של בירור רעיוני, פולמוס אידיאולוגי ומחלוקות 
שמור,  היה  עוד  הללו  הימים  זכר  פוליטיות. 
בעיקר בצורת בדיחות או מעשיות, בתקופת 
השמונים.  שנות  בראשית  הקיבוציים  נעּוַרי 
כולנו צחקנו בהנאה מהסיפורים הישנים, על 
אסיפת קיבוץ פלוני הדנה בשצף–קצף בעמדתו 
של הקיבוץ בשאלת מירוץ החימוש הגרעיני, 
או על חברת קיבוץ אלמוני המדווחת באסיפה 
על רשמי ביקורה בסין העממית. דומה שהיום 
רק  לא  הללו  בסיפורים  להיזכר  כבר  אפשר 
בלעג אלא גם בערגה. יש גם משהו יפה בקיבוץ 
והעולמית  הלאומית  הפוליטיקה  ששאלות 
נדונות בו באסיפת החברים, ובלהט המעיד על 
מחוייבות אמת, ולא רק סביב שולחנות האוכל, 
בדיבור מן השפה ולחוץ. יש משהו יפה בקיבוץ 
הנזקק בדיוניו גם לכתביהם של תיאורטיקנים 
גדולים, ולא רק למה שאמר אתמול בחדשות 
"פרשננו לענייני...". אגב, עד לשנות השישים 
מן  גדול של התרגומים לעברית  הופיע חלק 
הספרות הקלאסית בתחומי התיאוריה הפוליטית 
בהוצאות  השונים)  (לזרמיו  והסוציאליזם 
הספרים של התנועה הקיבוצית. לפחות להלכה 
נתפסה ספרות זאת כרלוונטית לגיבוש העמדות 
הפוליטיות של החבר, של הקיבוץ ושל התנועה.

גילתה  ב'פילוג הגדול' של שנות החמישים 
רק  אינה  שהפוליטיקה  הקיבוצית  התנועה 
סם–חיים: היא עלולה להתגלות גם כסם–מוות 

כל אחד מחזיק בעמדתו 

הפוליטית כמין קישוט, 

סמל–סטטוס או דגל–מועדון. 

הוא ישוב להזדקק לעמדה 

זו רק בויכוח הבא, או, אולי, 

לעת בחירות.
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(או  בלתי–מודעת  כמסקנה  מפרק.  ככוח   �
מחצר  הפוליטיקה  סולקה  מודעת–למחצה) 
הקיבוץ. היא נדחקה החוצה, אל מעבר לגדר 
(שם היתה לתחום–פעולתם של קומץ עסקנים 
ונציגים), או פנימה, אל תודעתו האישית של 
כל חבר (כעניין פרטי גרידא, שמתוכחים עליו 
אגב ארוחת–הצהריים, אבל אין טעם לדון בו 
באסיפת הקיבוץ). מגמות אלה השתלבו במגמה 
כללית של אנטי–פוליטיזציה בחברה הישראלית 
כולה, שהתבטאה בלעג לאידיאולוגיות ובשנאת 
פוליטיקאים. וכך, בהדרגה (ועם השתנות התנאים 
החברתיים בארץ כולה), בא שיח–הסיסמאות של 
הטלוויזיה ומילא את החלל שנוצר עם הסתלקותו 
והמחייב. במקום  של הדיון הפוליטי העשיר 
החברה המדווחת באסיפת הקיבוץ על רשמיה 
מסין העממית, באה החברה המספרת בארוחת–
צהריים על הסנסציה האחרונה ששמעה אתמול 

בחדשות (או ראתה ב'עובדה' עם אילנה דיין).
התודעה הפוליטית המפותחת שמשה בעבר גורם 
והשמרנות שארבו  מאזן למגמות ההסתגרות 
לפתחם של הקיבוצים מעצם טיבם כקהילות 
כפריות קטנות ומובדלות. ככל שנחלש כוחו 
של גורם זה, כן עלה כוחן של האידיאולוגיה 
ככל  הסקטוריאלית.  והפוליטיקה  השמרנית 
שנחלש הדיון הביקורתי, גברה הנטיה לגיבוש 
דימויים:  על  המושתתת  פוליטית  עמדה 
עמדה השופטת מועמדים בעיקר על פי יפי–

סיסמאותיהם והופעתם בתקשורת.
השנים הארוכות של מיתון כלכלי, וההתעללות 
שהנהיג  והנמוך  הבינוני  במעמד  המאורגנת 
ערערו  אוצר,  כשר  כהונתו  בתקופת  נתניהו 
פוליטיקת–הדימויים  של  כוחה  את  במקצת 
בחברה הישראלית. מצוקת–הקיום היום–יומית 
חוללה את תחילתו של שינוי תודעתי: פחות 
ופחות ישראלים מוכנים לקנות את הסיסמאות 
של אידיאולוגיית ההפרטה וה"שוק החופשי". 
המדיניות  קורבנות  הם  גם  הקיבוצים  חברי 
הכלכלית של נתניהו–שרון–לפיד–פרס (דו"ח 
עדכני של המוסד לביטוח לאומי קובע, שלמעלה 
משמונים אחוז מחברי הקיבוצים חיים מתחת 
לקו העוני). אולם הווית חייהם הסגורה והנבדלת 
(למשל בתחום ההזדקקות לשירותים הציבוריים) 
מאפשרת להם שלא לראות את הכתובת על 

הקיר. הפריימריס בעבודה גילו לעין כל, שמחוז 
הקיבוצים הפך למחוז השמרני, הסקטוריאלי 
והמנותק ביותר מן המציאות במפלגת העבודה. 
הקיבוצניקים אינם גרועים יותר משאר האזרחים 

במדינת ישראל. הם פשוט לא בתמונה...

בחזרה לעתיד

יש לציין, כמובן, שהתהליכים שבגללם מצאה 
לפוליטיקה  מחוץ  הקיבוצית  התנועה  עצמה 
על  רק  מוטלת  אינה  והאשמה  מורכבים,  הם 
הקיבוצניקים. מאז ימי בגין שמשה ההשתלחות 
השואפים  אלה  בידי  פוליטי  כלי  בקיבוצים 
לסקטוריאליזציה של החברה הישראלית. אולי 
אין להאשים את הקיבוצניקים על–כך שהגיבו 
הבנת  שדווקא  אלא  ב'סקטוריאליות–נגדית'. 
התהליך הזה צריכה ללמדנו על סכנותיה של 
הפוליטיקה הסקטוריאלית, ועל–כך שהתנועה 
הקיבוצית אינה יכולה לעלות שוב על דרך המלך, 

מבלי שתתחבר מחדש לחברה הישראלית.
אין הדברים הללו כתובים רק כהלקאה עצמית. 
איתור הבעיה והדיון בה נועדו לעורר את מעשה 
התיקון. מי שיקרים לו ערכי הקיבוץ ומקומו של 
הקיבוץ בסוציאל–דמוקרטיה הישראלית, צריך 
חינוך– והקשה של  הארוכה  בדרך  להתחיל 
מחדש. אפשר להתחיל עם הצעירים, או דווקא 
עם המבוגרים; אפשר לפעול במערכת החינוך 
הפורמלית או הבלתי–פורמלית; אפשר להעזר 
בדפי כתב העת 'חברה' או באתר האינטרנט של 
מכון אדווה... כל אחד כמיטב יכולותיו ושיטותיו. 
מה שאסור לעשות הוא להניח ש"אנחנו בסדר. 
כי אנחנו קיבוצניקים, כלומר שיתופיים, כלומר 
סוציאליסטים...". בלי פיתוח מודעות פוליטית 
לגרסה  הקיבוצית  התנועה  תהפוך  חדשה, 
אשכנזית של ש"ס, או לגירסה עניה של קהילות–

המיליונרים בקיסריה ובכפר–שמריהו.
באחד ממאמריו, טרם הבחירות ב'עבודה', כתב 
דני גוטוויין שעמיר פרץ מעביר את החברה 
הישראלית 'סדרת חינוך' � מלמד אותה את 
מושגי היסוד שבמילון השיח הסוציאל–דמוקרטי. 
התנועה הקיבוצית תיטיב לעשות אם תזדרז 
היא  ולימוד  היא,  תורה  ללימודים.  להרשם 

מצריכה.

דומה שהיום אפשר כבר 

להזכר בסיפורים הללו לא רק 

בלעג אלא גם בערגה. יש גם 

משהו יפה בקיבוץ ששאלות 

הפוליטיקה הלאומית 

והעולמית נדונות בו באסיפת 

החברים, ובלהט המעיד על 

מחוייבות אמת, ולא רק סביב 

שולחנות האוכל, בדיבור מן 

השפה ולחוץ.

הפריימריס בעבודה גילו 

לעין כל, שמחוז הקיבוצים 

הפך למחוז השמרני, 

הסקטוריאלי והמנותק ביותר 

מן המציאות במפלגת 

העבודה. הקיבוצניקים אינם 

גרועים יותר משאר האזרחים 

במדינת ישראל. הם פשוט לא 

בתמונה...

עיתון לאנשים חושבים
בעיתון "הארץ", בכתבה שעניינה סקרי הפופולאריות של המועמדים השונים לראשות הממשלה, אומר העיתונאי יוסי ורתר:

"במדעי המדינה קיימת תאוריה הגורסת: ככל שהמרחק בין עמדת הבוחר לעמדת המועמד גדול יותר, כך קטן הסיכוי שהראשון יבחר באחרון".  
("הארץ", 2/12/05)

קראו את זה פעם נוספת, או פעמיים, ותבינו לשם מה נחוצים לנו מדעי�המדינה ולשם מה נחוצים כתבים לענייני מפלגות...

קצה 
הקרחון
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אם כל כך טוב 

אז למה כל כך רע? 
>>> עזרא דלומי על המצב

בין פנתרות 
לפעולה פוליטית

ראיון עם יובל אלבשן

לפני כחודש, בראיון לעיתון 'הארץ', יצא 
יובל אלבשן בשצף קצף כנגד הארגונים 
החברתיים ועורר סערה גדולה ב'שלולית' 
בעיקר  התקיף  אלבשן  החברתית. 
הפוליטית  האפקטיביות  חוסר  את 
כי  טען  הוא  האזרחית,  החברה  של 
עדיף לפעול למען צדק חברתי מתוך 
הפוליטיקה ולא מחוצה לה. כמסקנה 
מכך הוא החליט להצטרף ל'עם אחד' 
ובהמשך למפלגת העבודה ולהתמודד 
היציאה  בכנסת.  מקום  על  מטעמה 
הזו מן הארון התקבלה בביקורת גדולה 
שבמשך  החברתיים  הארגונים  בקרב 
מנציגיהם  אלבשן  היה  רבות  שנים 

הבולטים.

למה לקח לך כל כך הרבה שנים לגלות 
ש"הכל פוליטיקה"?

הארגונים  בפעילות  משכר  משהו  יש 
החברתיים. אתה תמיד נמצא בעמדה עדיפה 
על הפוליטיקה בתקשורת ובציבוריות; אתה 
מול  אל  אינטרסים  ונטול  ל"נקי"  נחשב 
הפוליטיקאי המושחת. קל להתאהב בעמדה 
הזאת ולחשוב שאתה מצליח לחולל דרכה 
את השינוי המיוחל. אלא שכבר לפני ארבע 
שנים הבנתי שחוסר האונים מובנה בחברה 
האזרחית. לפועלים באמצעותה יש יכולת 
שינוי בנושאים שוליים, אבל לא להפוך את 

השיטה על פיה. 
לפני ארבע שנים הקמנו, קבוצת חברים, 
את התנועה לשוויון חברתי (תש"ח) במגמה 
ממלכודת  לצאת  וכדי  למפלגה  להפכה 
שהיינו  משום  נכשלנו  האזרחית.  החברה 
להקים  שניתן  לחשוב  ותמימים  בוסריים 
מפלגה חדשה יש מאין, ללא מקורות כספיים 

ותשתית ארגונית. אבל אז הבנתי שזו הזירה 
שבה צריך לפעול. 

היום, כחלק מעלייתו של סדר היום החברתי, 
שהביאה גם לבחירתו של עמיר פרץ ליושב 
ראש 'העבודה' ומועמדה לראשות הממשלה, 
סדר  את  לשנות  ממשית  הזדמנות  נוצרה 
היום של החברה בישראל. בפעם הראשונה 
מזה שנים רבות שיש לשמאל החברתי סיכוי 
של ממש להגיע למוקד ההשפעה ולא רק 
לספסלים האחוריים של הכנסת. היום אסור 
לעמוד מנגד, חייבים להיכנס לביצה כדי 

לייבש אותה מבפנים.    

תנועות כ'שלום עכשיו' ו'גוש אמונים', שפעלו 
מחוץ למפלגות, הרי הצליחו לשנות את סדר 

היום של החברה.

לשתי התנועות היתה השפעה מכיוון שהן 
עבדו בשיתוף עם נציגיהן בזירה הפוליטית. 
לכנסת,  אנשים  את  להכניס  הצליחו  הן 
ואלה שירתו את הרעיון שבשמו נבחרו ואת 
צרכיהן של התנועות שמצידן גיבו ותמכו 

בנציגיהן. 
בארגונים המכונים חברתיים, הסיפור הוא 
שונה. התפתח מאבק בין שלושת מרכיבי 
האיגודים  המפלגות,   � החברתי  השמאל 
המקצועיים והארגונים. זה הוביל למאבק 
של חלק מהעמותות בהסתדרות, לכאורה 
בשם העובדים החלשים. דוגמא נוספת היא 
מאבק הקרקעות שבו שירתו � אולי בתום 
לב � חלק מהארגונים את האינטרסים של 
ופגיעה  הפוליטיקה  החלשת  תוך  ההון 
בפריפריה הקיבוצית בשם המאבק בקיבוצי 
המרכז. הבאנו להעלמות ולהיאלמות נציגים 
פוליטיים של השמאל החברתי ואז נעשינו 

לעוד יותר אימפוטנטים. 

עם נצחונו של עמיר פרץ, הוא חזר בו מהרבה 
הצהרות חברתיות לוחמניות כדי להרגיע 
האמיתית  התשובה  אולי  "השווקים".  את 
שעשו  כפי  המאבק,  החרפת  דווקא  היא 

הפנתרים? 

לכל אחד יש תפקיד חשוב ושונה בעשייה 
החברתית. יש קשת של אפשרויות פעולה. 

את  הזמן  כל  להזכיר  שתפקידו  מי  יש 
האידיאה הנשאפת ויש מי שצריך לעשות 
את ה'ריאל–פוליטיק' במציאות היומיומית. 
מעולם לא הייתי פנתר שחור, וכעורך דין 
על  השיטה,  בתוך  לעבוד  העדפתי  תמיד 
היתרונות והחסרונות שבכך. אז כן, צריך 
הטלטלה  את  שיחוללו  שחורים  פנתרים 
ויזעקו את הכאב, אבל צריך שיהיו גורמים 
בתוך המערכת שיתרגמו את הזעקות לתכנית 
פעולה ריאלית. עוצמת ההון הפרטי כיום 
מחייבת מחאה כמו של הפנתרים, בלעדיה 

הסיכוי לשינוי נמוך. 
אני מודה שקשה לי עם חלק מהעמדות של 
ברוורמן למשל. יש לנו ויכוחים רבים לגבי 
המדיניות הכלכלית חברתית הנחוצה. אבל 
הבחירה הריאלית היא בין דרכו של נתניהו 
לדרך הסוציאל–דמוקרטית המתונה. לצערי 
שהייתי  כפי  סוציאליסטית  אופציה  אין 
רוצה. כסוציאליסט אני מוכן לבלוע הרבה 
כדי שהמציאות תיראה מעט יותר טוב גם אם 

לא נצליח להפוך אותה על פיה.  

אז איזה תפקיד נשאר לארגונים? 

יש להבחין בין מספר סוגי ארגונים. ארגוני 
החסד והצדקה הם תוצר של הפרטת המדינה, 
וככאלה הם מסייעים להמשך קיומה. הם 
צריכים להעלם ויפה שעה אחת קודם. ארגוני 
השינוי החברתי, כמו 'קו לעובד', 'סינגור 
ו'ידיד', העוסקים בעבודת שטח  קהילתי' 
אמיתית ובפעילות לשינוי חברתי, חייבים 
להמשיך ולפעול ברמת הפרט. ארגונים שכל 
תכליתם היא להביא לשינוי ברמת המדיניות, 
החד– ארגוני  הדמוקרטית',  'הקשת  כמו 
הוריות ואחרים, חייבים לאמץ אוריינטציה 
פוליטית מפלגתית, גם במחיר של ויתור 
והדיבידנדים  הטהרניות  עמדותיהם  על 
מעמדתם  מפיקים  שהם  הציבוריים 
הנוכחית. אם לא יעברו לפוליטיקה, מעט 
האנרגיה שיש במחנה הצדק חברתי תעוקר 
מהמימד  הפוליטיקה  להתרוקנות  ותביא 
כמה  יפה  יפרנס  זה  שלה.  האידיאולוגי 
פרופסורים צחי לשון אבל יפגע באוכלוסיות 

שאותן הם מתיימרים לייצג. 
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בעבר, לא עלו בי שאלות בקשר לנטייתי 
המפלגתית–פוליטית. מאז ומעולם היה לי 
ברור מאוד ופשוט שכנער שחונך על ערכי 
השומר הצעיר אצביע למר"צ כאשר ימלאו 
לי שמונה עשרה. עד אז אסתפק בלעזור 
בקמפיין הבחירות בכל פעם וגם אלך פה 

ושם להפגנות של המפלגה. 

למעשה, זה היה לי כל כך ברור עד כי בבחירות 
ב�2003 הייתי בהלם מוחלט שבשומר הצעיר, 
תנועת הנוער שלי, בכלל העלו לדיון את השאלה 
האם השומר הצעיר "הולך יד ביד" עם מר"צ 
מפלגה  מעדיפה  התנועה  שמה  או  בבחירות 
אחרת. הייתי מזועזע עד עמקי נשמתי מכך: 
השומר הצעיר? איפה נשמע הדבר שהתנועה 
של  בסופו  שלה?  האם  מפלגת  עם  תלך  לא 
דבר התנועה החליטה (ובצדק בעיני) להתגייס 

לעזרתה של מר"צ בקמפיין הבחירות.
אז, בבחירות 2003, נקראתי לדגל הירוק לבן 
ונעמדתי מול אחת הקלפיות בתל אביב במשך 
שעות על גבי שעות, משוכנע בצדקת הדרך, 
או כמו שבמפלגת ש"ס אוהבים לכנות זאת: 
"להחזיר עטרה ליושנה". אבל במשך כל היום 
המפרך הזה, שלא אשכח כל כך מהר, תמהתי 
ובחולצה הכחולה  בי  למה אנשים מסתכלים 
שלי כתרנגולת המסתכלת על אדם � בבלבול 

ובתמיהה מוחלטים.
בן חמש עשרה,  אולי  נער,  בנפשכם.  שערו 
ואינספור  עומד בחולצה כחולה, שרוך לבן 
חברתי  בצדק  אותה  "להביא  של  פליירים 
אחותי" (הסיסמא ה"צעירה" שמר"צ בחרה 
לעצמה לקמפיין הבחירות) מסתובב בין אנשים 
שחלקם חיו ארבע חמש ושש פעמים את מספר 
השנים שהוא חי וצריך להתמודד עם מבטיהם 
המעוקמים של אנשים שבטח חשבו בליבם 
"איזה נער מוזר". באותו ערב, כאשר נסגרו 
היישר  ונסעתי  חפצי  את  ארזתי  הקלפיות, 
אל מעוז התרבות של השומר הצעיר ומר"צ 
� צוותא. ישבנו בחוסר סבלנות, מצידי האחד 

מזכ"ל התנועה שלי דאז יניב שגיא ומצידי 
השני מספר חברים, וחיכינו לתוצאות המדגם 
שיביא את הבשורה. זכורים לי בכאב האכזבה 
לי  כשנודעו  אותי  שתקפו  הנורא  והייאוש 

התוצאות הנמוכות. 
מבטי האנשים לאורך היום, מבטים שכאילו 
אמרו לי: "מיהו התמהוני המוזר הזה שעוזר 
למפלגת שמאל זוטרה", והתוצאות בערב הבהירו 
לי שיש כאן בעיה. אמרתי לעצמי שאולי צריך 
לעצור ולעשות חושבים. אולי מר"צ כבר לא 
דומה בערכיה למפ"ם הישנה והטובה. או, גרוע 
מזה, אולי מר"צ שעל ערכיה ועל ברכיה גידלו 
וחינכו אותי הייתה ואיננה עוד. אולי כבר חלפו 

השנים.

תזה, אנטיתזה, סינתזה

ב�2004 התממשו הרגשותי והיו לאמת. מר"צ 
איננה עוד. מעתה אמרו � "יח"ד". 

ממהפכנות לקיקיוניות

 אמיר יגל

אז, בבחירות 2003, נקראתי 

לדגל הירוק לבן ונעמדתי מול 

אחת הקלפיות בתל אביב 

במשך שעות על גבי שעות, 

משוכנע בצדקת הדרך, או 

כמו שבמפלגת ש"ס אוהבים 

לכנות זאת: "להחזיר עטרה 

ליושנה".
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באותה תקופה שמר"צ שינתה את שמה הייתה 
תחושה סימבולית באוויר (לפחות באוויר שאני 
נושם). היתה זו תחושה מעיקה של סוף תקופה. 
אבל בחלומות הרעים ביותר שלי לא שיערתי 
או תיארתי לי "תסריט בלהות" כמו שהיה עתיד 
כאשר התקיימו הפריימריס לראשות  לבוא. 
יח"ד עמדה שאלה חשובה וגורלית אל מול 
בישראל  החשובה  הציונית  השמאל  מפלגת 
מזה שנים: האם היא בוחרת לחרוט על דגלה 
את הסוציאליזם והצדק החברתי עם בחירתו של 
רן כהן, או שהיא מחליטה להציג קו קפיטליסטי 
מובהק שאינו רחוק מעמדתו הכלכלית של נתניהו 
בשילוב עם קו מדיני–ביטחוני כמעט קיקיוני עם 
בחירתו של פורש מפלגת העבודה יוסי ביילין? 
ההתנגשות האידיאולוגית היתה ברורה: האם 
השמאל המדיני ילך יד ביד עם שמאל חברתי או 
שמא כל עניין הסוציאליזם והצדק החברתי כבר 

אינם רלוונטיים למפלגה זו?
כמה סימבולי שהמפלגה שייצגה והלכה יד ביד 
עם הקיבוצים משילה מעל עצמה את הרצון 

להיות חברתית כשמולה הקיבוצים משילים גם 
הם מעליהם רצון זה ו"דוהרים" לעבר ההפרטה. 
ואולי אין זה סימבולי אלא זוהי פשוט השפעה 
הדדית (בדומה לנטען על–ידי הפילוסוף הגרמני 
גיאורג וילהלם פרידריך היגל)? ואולי, אם כבר 
יח"ד בעתיד לעידן  מדברים על היגל, תזכה 
חדש, שבו האנטיתזה (השוררת היום) תהפוך 
לסינתזה חדשה, טובה יותר משלביה הקודמים 

של המפלגה?

פשיטת רגל מוסרית

שכאשר  ספקות  לי  היו  לא  מילדות  כאמור, 
אני אצביע למר"צ.  לי שמונה עשרה  ימלאו 
אולם עכשיו, בבחירות הקרובות, כשימלאו 
לי שמונה עשרה, אני בהחלט לא בטוח בכך. 
אינני מרגיש עוד חלק מהמפלגה הזאת, אינני 
מרגיש עוד שייך. אני לא חלק מזהבה גלאון או 
מיוסי ביילין שהוביל את המפלגה לפשיטת רגל 
מוסרית. ונורא מכך, הוא הצעיד את המפלגה 
הזאת ממפלגת שמאל ציונית לגיטימית ואהודה 
בקרב הציבור (גם אם היא לא היתה גדולה, היא 
היתה משמעותית ורלוונטית) למפלגת שמאל 
קיקיונית ושנואה, מפלגה שאיש לא רוצה בה, 

ולא רק משום שהיא נזק אלקטורלי.
אינני מרגיש עוד חלק ממפלגה שחרטה לעצמה 
על הדגל שמאל קיצוני וקפיטליזם חזירי. אינני 
מרגיש עוד חלק מהמפלגה שפעם היתה לי אם 
אידיאולוגית. היום, זוהי מפלגה שמעלה גיחוך 

עצוב על פני.
יח"ד–מר"צ לא תהיה עוד המפלגה שהיתה, ואם 
היא רוצה בשינוי לטובה רצוי שתהפוך את פניה 
ותעשה מהפכה רצינית בקרבה. מהפכה שתביא 
השפוי  הציבורי  השיח  עבר  אל  חזרה  אותה 
והלגיטימי של המדינה, ולא אל עבר צדקנות 
מאד.  מהר  אותה  ועלובה שתעלים  קיקיונית 
אנשים חדשים וטובים צריכים להיכנס למערכת 
ולשנות בה את סדרי העדיפויות וסדרי הכוחות 
בתוכה. ואם לא, אולי אפילו את המצביע הכי 

בטוח שהיה לה היא תאבד.

ישבנו בחוסר סבלנות, 

מצידי האחד מזכ"ל התנועה 

שלי דאז יניב שגיא ומצידי 

השני מספר חברים, וחיכינו 

לתוצאות המדגם שיביא את 

הבשורה. זכורים לי בכאב 

האכזבה והייאוש הנורא 

שתקפו אותי כשנודעו לי 

התוצאות הנמוכות.

הדברים הללו לא נאמרו באמצע המאה ה�19 ומי שאמר אותם אינו בור בלתי נחשב. אמר אותם 
נשיא ארגוני העצמאים בראיון רשמי: "בחורה דרוזית המועסקת באחת המתפרות הפזורות 
בגליל אינה זקוקה להעלאת שכר המינימום. אם היא תשתכר 2,500 שקל � היא לא תחוש שהמעסיק מנצל 

אותה" � כך אמר נשיא לשכת ארגוני העצמאים, זאב וינר בראיון להארץ דה�מרקר בחודש דצמבר שנה זו.
 "יש להבין: הצרכים של בחורה דרוזית שונים משל עובדים אחרים בארץ", אמר וינר במסיבת עיתונאים שכינס 
בלשכתו, "עובדת זו נתונה לאיסורים מטעם דתה, שלפיהם היא אינה רשאית לצאת מתחומי הכפר כדי לעבוד 

באזור אחר. לכן הבחורה אומרת תודה שבכלל זכתה לעבוד בתוך יישוב מגוריה". 

קצה 
הקרחון

אמיר יגל הוא מחנך 

בתנועת השומר 

הצעיר, ופעיל 

שמאל חברתי.
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כל עוד אנו נאבקים באמצעות מילים ומושגים, 
שמקורם בתפיסת העולם הניאו–ליברלית, 
את  לשנות  הזמן  הגיע  להפסיד.  נמשיך 
המושגים ואת צורת המחשבה. צדק חברתי 
אינו מנגנון פיצוי עבור המסכנים והדפוקים, 
עולם  מתפיסת  הנגזר  אידיאל  הוא  אלא 
הומניסטית: מן ההכרה בשוויון ערך האדם. 
מחייבת,  ערכית  מטרה  הוא  חברתי  צדק 
ולא סיסמת תעמולה לקידומה של תכנית 

כלכלית זו או אחרת.

רבות כבר נכתב על הקשר בין מילים ושפה לבין 
יצירתה של תודעה. כבר למדנו מג'ורג' אורוול 
בספרו "1984" (ובמקומות נוספים) על היכולת 
להמציא שמות למוסדות, שיהיו בעלי משמעות 
הפוכה לתוכנם. (למשל: 'מיניסטריון השלום', 
האמת',  'מיניסטריון  או  במלחמה,  העוסק 
העוסק בתעמולת המפלגה). למדנו גם מדוברי 
מכבסת  מתעתעות:  המילים  כמה  עד  צה"ל 
המילים בכל הנוגע לפעולות הצבא מפתיעה 
היא  רבות  מני  דוגמא אחת  כל פעם מחדש. 
השמות הפסטורלים של מבצעים ('קשת בענן', 
'גשם ראשון' ועוד) המסתירים פעילות אלימה. 
בשנים האחרונות זכינו לסיבוב נוסף של כפלי 
אומר  ביבי  כאשר  מהפוליטיקאים:  משמעות 
"כלכלה בריאה וחזקה" הוא מתכוון למכירת 
נכסי הציבור לבעלי הון פרטיים. משמעותה של 
הכרזת שרת החינוך ש"לכל ילד מגיע יותר" 
יותר אך  דווקא שלחלק מהילדים מגיע  היא 
לחלק מהילדים מגיע פחות. ולמה התכוון אהוד 
ברק כשקרא: "תנו להם חכות ולא דגים"? האם 
לשינוי המדיניות הכלכלית, או למס שפתיים 
של השמרנות, שמטרתו השארת יחסי הכוחות 

הקיימים על כנם? 
בקיץ שעבר יצא בארה"ב ספר מרתק, המנתח 
סמית  גלן  הבחירות האחרונות.  את מערכות 
(Glenn Smith), יועץ פוליטי השייך למחנה 
של  "הפוליטיקה  לספרו  קרא  הדמוקרטי, 

(The Politics of Deceit). הטענה  ההונאה" 
הדמוקרטים  עוד  כל  כי  היא,  שלו  המרכזית 
בארה"ב יתמודדו בזירה הציבורית תוך שימוש 
 � הרפובליקני  מן השיח  הלקוחים  במושגים 
 Shooting' הם ימשיכו להפסיד. בפרק בספרו
Elephants' (בתרגום חופשי: 'לירות בפילים', 

סמל המפלגה הרפובליקנית), הוא מתאר כיצד 
השתלט השיח הרפובליקני על המושגים שבהם 
משתמשת התקשורת ועל שפת היומיום. לטענתו, 
שם טמון הניצחון הגדול של המחנה השמרני. 
בנושאים השונים העומדים על סדר יומה של 
ארה"ב שולט שיח שמרני–לאומי. במצב זה, גם 
אם תעבור הצעת חוק מסוימת, המיטיבה מעט 
עם אוכלוסיות חלשות � יהיה זה תיקון קוסמטי 
בלבד. כל "ניצחון" כזה בקרב מעיד על התבוסה 
האדירה במלחמה שכבר הוכרעה. על בסיס תזה 

זו אני מציע לבדוק את הזירה הישראלית.

מי מרוויח ממדינת הרווחה?

שתי בעיות כרוכות בשיח על מדינת הרווחה 
בישראל: ראשית, מדינת הרווחה נתפסת רק (או 
בעיקר) כעזרה לעניים ולמסכנים. שנית, היא 
מופיעה תמיד בהקשר של מאבקים וקרבות (או 

קרבות–מאסף). 
במעלה  לאחרונה  טיפס  "החברתי"  הנושא 
סדר העדיפויות הלאומי. ואכן: "פתאום כולם 
חברתיים", כפי שכתב אודי מנור בגליון 'חברה' 
מס' 22 וגם בגליון זה. קואליציות נבנו ומאמרים 
נכתבו, כיכרות לחם נוסדו והפגנות אורגנו. אך 
סביב מה? כיצד הופיעו בתקשורת התכנים של 
ה"חברתיות"? זכויות הנכים; קצבאות לאמהות 
לעניים,  ציבוריים  שירותים  החד–הוריות; 

מובטלים, פרזיטים וכאלה ש"אין להם".
כך נוצר הרושם, שמדינת הרווחה היא אינטרס 
של העניים. לאמיתו של דבר, הנהנים העיקריים 
כך,  הביניים.  מעמדות  הם  הרווחה  ממדינת 
שערך  מקיף  השוואתי  ממחקר  עולה  למשל, 

היו שלום ותודה על הדגים והחכות: 
על הצורך בשינוי השיח הפוליטי בישראל

 אדם הישראלי

כאשר ביבי אומר "כלכלה 

בריאה וחזקה" הוא מתכוון 

למכירת נכסי הציבור לבעלי 

הון פרטיים. משמעותה של 

הכרזת שרת החינוך ש"לכל 

ילד מגיע יותר" היא דווקא 

שלחלק מהילדים מגיע יותר 

אך לחלק מהילדים מגיע 

פחות. ולמה התכוון אהוד 

ברק כשקרא: "תנו להם חכות 

ולא דגים"?

שימו לב למונחים ה"קרביים": 

מאבק, מחאה, זעקה וכדומה. 

המונחים הללו שגורים כל כך 

בשפה הציבורית עד שהם 

יוצרים את הרושם שעיסוק 

בנושאי רווחה חברתית נועד 

תמיד לעצור תכנית מסויימת 

שהחלה כבר להתגלגל 

במסדרונות משרד האוצר.
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ד"ר ג'וני גל מהאוניברסיטה העברית. גל סקר 
במחקרו את התהליכים שעברה ישראל בשנות 
ה�70 וה�80, והראה, כי הנהנים העיקריים 
משירותי מדינת הרווחה, גם אם אינם מודעים 
ההסבר קשור  לכך, הם בני המעמד הבינוני. 
עיצוב  על  להשפיע  זכויות,  למצות  ליכולת 

המדיניות וביצועה ועוד. 
היום מתרחב מושג מדינת הרווחה לתחומים 
נוספים. נבחן, למשל, את ההגנה על העבודה 
המאורגנת. בשנים האחרונות היא רלוונטית לא 
רק למפוטרים המתבצרים במפעל הטכסטיל 
בדרום או לעובדי ניקיון ושמירה. היא מעניינת 
גם אקדמאים עובדי מדינה, הנאלצים להפוך 
הבריאות,  (במשרד  אדם  כוח  חברת  לעובדי 

למשל).
דוגמא נוספת: נתוני המוסד לביטוח לאומי מראים, 
כי ישראלים רבים מועסקים היום במשרה מלאה, 
אך נמצאים מתחת לקו העוני. עבור עובדים אלה 
ובני משפחותיהם תמיכה ממשלתית (למשל, 
משמעותית  הינה  המינימום)  שכר  בהעלאת 
ביותר. הם אינם משתייכים לקבוצת "העניים" 
שאפשר להאשים כפרזיטים, המנצלים לרעה את 
מדינת הרווחה. רבים מהם היו שייכים למעמד 
הביניים עד לאחרונה ומדיניות הממשלה היא זו 
שהעבירה אותם אל צידו השני של קו העוני. 
להבדיל ממי שאינו עובד, ברור לחלוטין ששינוי 
מצבם אינו תלוי ביציאה לעבודה, אלא בשינוי 

תנאיה של העבודה בה הם עוסקים.
ודוגמא שלישית: תפקידה של מדינת הרווחה 

רק  הכוונה  ואין  הציבור.  נכסי  על  להגן  היא 
למפעלים בבעלות המדינה אלא גם לחופי הים, 
לנקיון האוויר, לפיקוח על הקרינה הסלולרית. 

את מי זה לא מעניין?
האידיאולוגיה  של  תוכנה  לגבי  כאן  עד   
הזכרתי  שאותה  השניה  הבעיה  ה"חברתית". 
היא אופיה הנגטיבי של אידיאולוגיה זו. שימו 
לב למונחים ה"קרביים": מאבק, מחאה, זעקה 
וכדומה. המונחים הללו שגורים כל כך בשפה 
הציבורית עד שהם יוצרים את הרושם שעיסוק 
בנושאי רווחה חברתית נועד תמיד לעצור תכנית 
מסויימת שהחלה כבר להתגלגל במסדרונות 
משרד האוצר. לכן קל כל כך להציג את חסידי 
"אויבי– כ"מיושנים",  הסוציאל–דמוקרטיה 
הקידמה", "מחזירים את המשק לאחור", "מאטים 
את הצמיחה" ואם תרצו אפילו "סוציאליסטים 

אדומים כמו פעם ברוסיה". 

ומהשפה אל השפם...

בחירתו של עמיר פרץ מפיחה רוח חדשה בשדה 
הציבורי–פוליטי, ולדעתי גם מביאה הזדמנות 
לשינוי השיח. מקריאה של העיתונות היומית 
ניתן לחוש כי פרץ עצמו מנסה לחולל שינוי כזה. 
לעיתים הוא כבול בשיח השמרני: "אצלי לא 
יהיה ילד עני אחד" הכריזו הכותרות הראשיות 
בעיתוני השבת שהתפרסמו מיד לאחר בחירתו. 
הכרזה כזו משחקת לידיהם של מתנגדי פרץ. 
היא נתפסת כהכרזת בחירות, אשר אין מאחוריה 
אמת. ואכן, קשה לראות תוכנית כלכלית ריאלית 

שתוכל בתוך זמן קצר לבטל כליל את העוני.
אך לעיתים פרץ מנסה לחשוף את מה שהמילים 
מנסות להסתיר, למשל: "אין פער עדתי, יש פער 
מעמדי". ואכן, כל קריאה סטטיסטית של החברה 
ל'מזרחיים'  החלוקה  כי  מראה,  הישראלית 
ו'אשכנזים' כבר מזמן אינה אקטואלית. הקשר 
לבין מעמדם  (של הסבים!)  בין ארץ המוצא 
הכלכלי (של הנכדים) הוא חלקי ומורכב. את רוב 
הפרשנויות על ה'מזרחי' שכבש את "המפלגה 
הפוליטיים  הפרשנים  נותנים  האשכנזית", 
בתקשורת ולא פרץ עצמו. הוא מדבר במושגים 
אלטנרטיבה  של  אחרת,  עולם  תפיסת  של 
לשלטון הקיים ושל קיום הגון לכל אדם כערך 
מנחה. מי שעוקב אחרי פרץ, ולאחרונה גם אחרי 
המצטרפים החדשים לשורות 'העבודה', שם לב 
לתופעה נוספת: הפסקת השימוש בסיסמאות דו 
משמעיות ("חמלה", "עוני זה דבר נורא" וכדומה) 
ומעבר לשימוש במונחים של פעילות חקיקה. 
כך בנושא העלאת שכר המינימום, הטלת מס 
על ההון, חלוקה שונה של ההון בחברה, ביקורת 

שימו לב לתופעה נוספת: 

הפסקת השימוש בסיסמאות 

דו משמעיות ("חמלה", "עוני 

זה דבר נורא" וכדומה) ומעבר 

לשימוש במונחים של פעילות 

חקיקה.
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על הרפורמה במס (שהיטיבה עם העשירונים 
העליונים והקטינה את קופת המדינה) ועוד. 

על ההבדל בין תיקון עוול ליצירת צדק

צדק ועוול אינם בהכרח שני הקטבים של אותו 
הציר. מול עוול יש לפעול, אל צדק יש לשאוף. 
זהו הבדל מהותי. צדק הינו ערך מוחלט, העומד 
ברשות עצמו ולא רק כתגובה למצב קיים. כפי 
שתיארתי, המאבקים על צדק חברתי מתנהלים 
כיום בעיקר כתגובה לאויב שקם ומאיים לפגוע 

בקבוצה זו או אחרת.
התיקון הנדרש הוא גיבושה של תודעה, המבססת 
את השאיפה לצדק חברתי על תפיסה הומניסטית 
של שוויון ערך האדם. משמעותו של ערך זה 
היא כי בני האדם שווים משום שהם בני אדם, 
וזאת, למרות ההבדלים הגלויים לעין כגון מין, 
גיל, מוצא, לאום או צבע עור. זוהי תפיסה כוללת 
של האדם והחברה, ששורשיה נעוצים בראשית 

העת החדשה ולמעשה, כולנו בניה.
בשוויון  הרואה  השמרנית,  לפרשנות  בניגוד 
החוק'),  בפני  ('שוויון  בלבד  משפטי  מושג 
ערכית,  נוספת,  משמעות  כאן  מציע  אני 
שיש לה גם ביטוי כלכלי וחקיקתי במציאות 
הפוליטית. זהו ההבדל בין שוויון זכויות לשוויון 
הזדמנויות. צדק חברתי, המבוסס על תפיסת 
שוויון, משמעותו חלוקה שונה של המשאבים 
הציבוריים. חלוקה כזו מתורגמת לצורת מיסוי 
פרוגרסיבית, לחקיקה המקדמת בצורה יזומה 

אזורי פריפריה ואוכלוסיות מוחלשות ועוד.
להקלת  ככלי  רק  מוצג  חברתי  צדק  כאשר 
המצוקה, הרי שגם 'יומטוב' ותוכניות ההתרמה 
האחרות בטלוויזיה נתפסות בעיני רבים כעשיית 
צדק. כל מייסד בית תמחוי רואה עצמו כפועל 
לטובת העניים. כל כוכבי הטלוויזיה הנתרמים 
מעת לעת למבצעי צדקה מבזים ומשפילים, 
מאמינים כי "הקלת הסבל" והזדהות עם המצוקה 
הם הדברים שהעניים מצפים להם. ביטוי נוסף 
לכך הוא נסיונם של ארגונים חברתיים שונים 
"להעלות את העוני והמצוקה על סדר היום". 
פעולה זו, גם אם באה מתוך מניעים טהורים, 
היום.  מסדר  הנושא  להורדת  דווקא  מסייעת 
הרבה יותר קל לבטל את הביקורת על המדיניות 
הכלכלית כאשר היא באה ממקום רגשי ומרחם. 
אל מול הקריאות הנואשות לעזור למסכנים, 
מופיע נציג הממשלה הרשמי והשכלתני ומודיע, 
כי כעת ישנם נושאים אחרים דחופים יותר ו"מה 
לעשות, לכולנו אין כסף". (או, בגירסתו הצינית 
של בנימין נתניהו: "הגזרות הכלכליות הן הדרך 
כך  הארוך").  בטווח  לעניים  לעזור  היחידה 

נשאר העניין החברתי נחלתם של ארגוני מחאה 
קטנים ולעיתים הזויים, מחוץ לזירה הפוליטית 

הממשית.
לכן יש צורך בשינוי התודעה והשפה. הצדק 
החברתי ומדינת הרווחה לא מתמצים בבעיות 
של עוני, מסכנים ושביתות רעב. הם אינם באים 
לידי ביטוי רק בהפגנות ומכתבי מחאה בעיתון. 
התפיסה צריכה להישען על אמונה הומניסטית 
בערכו של האדם ובחלוקת משאבים שוויונית 
והיא ראויה להתקיים בכל שיטת שלטון ובכל 
תוכנית כלכלית. היא לא רק טקטיקה של מאבק, 

אלא שאיפה אידיאית שיש לחנך אליה.
קבוצה  עבור  נוצרה  לא  הרווחה  מדינת 
נמוכה,  כלכלית  הכנסה  בעלי  של  מסוימת 
אלא היא משרתת את החברה כולה. אל מול 
הגישה השמרנית הגורסת: "אין חברה אלא רק 
יחידים" (מרגרט תאצ'ר) והפוליטיקה השמרנית 
המפריטה "כל מה שזז", מבטאת מדינת הרווחה 
את האמונה בכוחה של הסולידאריות החברתית. 
היא מחזקת גם את הדמוקרטיה ואת היכולת 
דיונים  לנהל  שולחן,  לאותו  מסביב  לשבת 
בשפה אחת ולקבל החלטות שיחייבו את כלל 

השותפים.
גם  להיות  יכולה  הבאה,  הבחירות  מערכת 
המערכה על בחירת השיח. יהיה עלינו לחשוף 
מושגים מטעים, רגשניים או ריקים מתוכן כמו: 
"מאבק באבטלה", "מיגור העוני" או "ביטול 
הגזירות הכלכליות". יהיה עלינו להדגיש מושגים 
אחרים כגון: חשיבות העבודה המאורגנת, חיזוק 
השירותים הציבוריים, שמירה על נכסי הציבור 

וכן הלאה.
ובהמשך צפויה לנו עבודה קשה יותר: לפתח 
מושגים אחרים, שירכיבו שפה אחרת, שתיצור 
תודעה אחרת, שתבנה מציאות אחרת. טובה 

יותר. 

הרבה יותר קל לבטל את 

הביקורת על המדיניות 

הכלכלית כאשר היא באה 

ממקום רגשי ומרחם. אל 

מול הקריאות הנואשות 

לעזור למסכנים, מופיע נציג 

הממשלה הרשמי והשכלתני 

ומודיע, כי כעת ישנם נושאים 

אחרים דחופים יותר ו"מה 

לעשות, לכולנו אין כסף".

הדס שטייף, כתבתנו החרוצה לעניני פלילים ומשטרה בגלי 
צה"ל, הערוץ הקליל החביב והקולי, נהנית מכל רגע. בכל בוקר 

מוקדשות לה שתי דקות במסגרתן היא מתבלת את ארוחת הבוקר של המאזינים 
באנקדוטות מעולם הפשע המשעשע. ביום ד', 13.12, היא סיפרה בהומור רב על 
אישה שנכנסה לסופרמרקט במעלה אדומים והגניבה לתוך הגרביונים שלה � כמה 
מצחיק!! � 15 קופסאות סימילק, מברשות שיניים, צמר גפן ועוד כמה מוצרים. על 
השאלה כיצד הגיע החברה הישראלית למצב בו אישה נכנסת לסופרמרקט במעלה 
אדומים ומגניבה לתוך הגרביונים שלה 15 קופסאות סימילק, מברשות שיניים, צמר 
גפן ועוד כמה מוצרים, הכתבת הזריזה והשנונה לא חושבת שיש לקיים דיון. כי אחרת 
איך נשתעשע?? כי העיקר, כמו שאומרת הדס החביבה והשנונה, שיהיה "בוקר שקט 

ובעיקר בטוח". 

קצה 
הקרחון

אדם הישראלי הוא 

סטודנט לתואר שני 

בתוכנית שוורץ 

לניהול מלכ"רים 

וארגונים קהילתיים 

באוניברסיטה 

העברית, וחבר 

בתנועת הבוגרים של 

"המחנות העולים"

adam@naaran.org
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ערוץ 2, הממלכתיות החדשה, זו שמהללת 
את  מאדירה  הקונצנזואלי,  היום  סדר  את 
רידוד השיח הציבורי, לא רק בבחירת נושאים 
לתוכניות טלוויזיה, אלא גם בשידורי החדשות 
שלה. בניסיון נואש להיות "קלילים" ו"קולים", 
עממיים כאלה, מתרחקים יצרני מהדורות 
'כבדה'  מתדמית   2 ערוץ  של  החדשות 
(ליתר דיוק: רצינית) וגורמים לוולגריזציה של 
גרפי  השפה הדבורה שלהם. תחת מעטה 
מרשים למדי, אולפן מואר באורות הנכונים 
וגרפיקה מתקדמת העושה שימוש במיטב 
לא  התקשורת,  בשוק  הקיימות  התוכנות 
מצליחה חברת החדשות להעניק לצופיה 
מהדורה שנמלטת מכמות האגו השוטפת 

את מגישיה.

מהדורת 'אולפן שישי' בהפקת חברת החדשות 
היא דוגמא ממחישה לכך. זהו מופע ליל שבת 
אנטי–טלויזיוני של ראשים מדברים ובראשם 
אהרון ברנע (להלן: אהרל'ה), אשר בכל משפט 
שני שלו, במיוחד כשהוא פונה לעמית למקצוע 
"תשמע".  המילה  אל  שב  הוא  למרואיין,  או 
באחת המהדורות ספרתי יותר מ–20 "תשמע" 

שהוצמדו לראש משפט–פונה למרואיין. 

הרעיון מאחורי ה"תשמע" הוא ניסיון נואש 
להפוך שיח עיתונאי בין מגיש מרכזי לבין 
כתב בכיר לשיחה בטלה ברמת רכילות. באותם 
רגעים, האולפן נראה כסלון של רכלנים ולא 
כמקום שיש בו כבוד אל הפרשנות הניתנת 
ביד רחבה. היות ומוביל המהדורה הוא המגיש 
הבכיר, נענים גם הכתבים האחרים (והם שני 
דניאל)  רוני  וכמובן  ויערי  סגל  ה"אהודים", 
או  אהר'לה"  ב"תשמע  מגיבים  הם  לאתגר. 
מתגלגלת  השיחה  ומכאן  תראה".  "אהרל'ה, 
כבוד  בהן  שאין  ידידותיות  דאחקות  ברמת 

לשומע ובוודאי לא כבוד לחומר הנאמר. 

פרשנות בלי סקופים

כניסת ה"תשמע" וה"תראה" הפכו את הטקסט 
המדובר של הכתבים הבכירים לסוג של פרשנות 
(במיוחד אלה  עתירת מטפורות מלודרמטיות 
של יערי) אך דלה בידע עתונאי ממשי שיש 
בו כבוד לחדשות. במיוחד משהו חדש, סקופ 
בלשונם של העיתונאים. הסקופ הוא המבדיל 
כלי תקשורת אחד מהשני וההופך את הצפייה 
במהדורת החדשות לציפייה שאמורה להתגשם, 
סוג של הבטחה מדי ערב, סוג של הסכם בלתי–
כתוב בין הצופים לבין המגישים. האחרונים 
אמורים להפתיע את הציבור הרחב במידע חדש 
להביכו  ובעיקר  מהשלטון  לדלות  שהצליחו 

ולחשוף את מחדליו. 
הסקופים  ו"תשמע"  "תראה"  של  במהדורה 
דלים כי הם אינם העיקר. ה"תראה" מעמיד את 
מסתייע  ובאיפור,  בחליפות  (העטוף  המדיום 
בגרפיקה נאה) במרכז ודוחק לשוליים את המסר. 
והמסר הן החדשות. אלה הן השורות המדודות 
בהן  אלה השורות שיש  והעשויות לתפארת, 
בצד  לפרטיות  חדירה  מפני  ובלמים  איזונים 
הסרה יום יומית של מעטה הצביעות והשחיתות 
מעל פני השלטון, כל שלטון. אבל ה"תראה" 
וה"תשמע" חדרו עמוקות גם לתוכניות האירוח 
החדשותיות והפכו גם את הפוליטיקאי לסוג 

ה"אני", ה"תשמע" וה"תראה" 
בפגישה יום יומית מיותרת בחדשות ערוץ 2

 אריה קיזל

זהו מופע ליל שבת אנטי–

טלויזיוני של ראשים מדברים 

ובראשם אהרון ברנע (להלן: 

אהרל'ה), אשר בכל משפט 

שני שלו, במיוחד כשהוא פונה 

לעמית למקצוע או למרואיין, 

הוא שב אל המילה "תשמע".
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נשמר  לא  שם  גם  העיתונאי.  של  חבר  של 
המרחק המתבקש בין השואל (שאלות קשות) 
לבין המרואיין (האמור לנוע באי–נוחות לעיתים 

על כסאו ובעיקר לספק תשובות). 
כהמשך ישיר לכך הטורים הטלויזיונים האישיים, 
שאמורים להיות הקרם של העוגה העיתונאית 
במיוחד  לעצבניים  הופכים  השבוע,  בסוף 

שטרסלר  נחמיה  ולעילא.  לעילא  ותזזיתיים 
מזהיר ממש כמו שנתן זהבי (בכבלים וברדיו) 
עצבני, שלי יחימוביץ כעוסה ממש כמו שגדעון 
רייכר (בעיתון וברדיו) רוגז. כולם מזהירים אותנו 
ומבקשים שלא יעבדו עלינו. יש בסוג התנסחות 
זו התנשאות שאין לה מקום במהדורת חדשות. 
טורים אלה אמורים לתת עומק של ממש מתוך 
רגישות, תבונה ובעיקר צניעות כלפי המצלמה 
והאיש שמאחורי המרקע, הצופה. ההתעסקות 
בעצמם  אברמוביץ)  (מלבד  המגישים  של 
ובנוכחות הטלויזיונית שלהם מוגזמת ומגוחכת. 
נוכחות היא עיקר העיקרים, כלומר איך המגיש 
מופיע, איך הוא מדבר, איך הוא נראה, איזה 
רושם הוא משאיר, ולא חלילה מה אמר, למה 

התייחס, מה חידש. 

אני עומד כאן...

בן דודו של ה"תשמע" וה"תראה" הוא ה"אני". 
במיוחד  הטלוויזיוניות,  החדשות  במהדורות 
זו של ערוץ 2, הם נפגשים מדי ערב למפגש 
אינטנסיבי מתיש וזחוח דעת. ה"אני" מככב על 
כל צעד ושעל. כל כתבה מצולמת מכילה בתוכה 
את דמותו הויזואלית של הכתב (זהו הקו של 
ערוץ 2 הממרכז את כתביו ומעניק להם קרדיט 
ההופך אותם לעיתים לסלבריטאים). בכך אין 
פסול אף כי ראוי שתיבחן נחיצותו של ה"סטנד 
אפ" הזה ויימדד מינונו. אלא שהאגוצנטריות 
חדרה גם לדבריהם של הכתבים. משפטים רבים 

שלהם מתארים לנו את חוויותיהם האישיות 
תוך כדי הדיווח העיתונאי. הצינור, אותו כתב, 
הנוגעת  אינפורמציה  אלינו  להזרים  האמור 

לאחרים, הופך לעיקר העיקרים. 
לא אחת אנו שומעים על התרשמויותיו של כתב 
צעיר כזה או אחר שמספר כי הוא לא זוכר מראה 
שכזה או לא נתקל במראה אחר. גילו הצעיר של 
הכתב יכול ללמד אותנו כי נסיונו לא מאפשר 
לו להיזכר כי אירועים מסוג זה שעליהם הוא 
99' שבהן נבחר  מדווח כבר ארעו. בבחירות 
אהוד ברק, עמד כתב שכזה בלובי של מלון תל 
אביבי ודיווח: "אני עומד כאן בלובי וכך וכך 
קומות מעלי יושב אהוד ברק". העמדת הכתב 
במרכז התמונה, במרכז הדיווח, מגונה והופכת 

את הקערה על פיה.
בפירמידת הדיווח החדשותי עומד ראשית לכל 
המידע הבלעדי (אותו סקופ) שיש לו חשיבות 
ציבורית, לאחר מכן הדיווח השגרתי ורק לבסוף 
החוויות האישיות של הכתב. כל עורך יודע כי 
רק כאשר הכתב מעורב באופן אישי בהשגת 
הישג עיתונאי או בחוויות ממקור ראשון, הופך 
הדיווח אודותיו ל'חדשות' בזכות עצמן. אלא 
שחדשות ערוץ 2 הפכו את דמות הכתב ואת 
דיווחיו על חוויותיו לעיקר. אל חוסר צניעות זו 
נמזג מינון בלתי מבוקר של פרשנות העוטפת את 
המידע העיתונאי. הכתבים שוכחים, לא אחת, כי 
הם שליחיו של הציבור בהבאת מידע והם אינם 
פרשנים של רגשות, מצבים או עובדות. לצורך 
כך נבראו הפרשנים. בלבול בין מידע לפרשנות 
סותר את עקרונות הדיווח העיתונאי הנכון וגם 

מבלבל את הצופה הלא מיומן.
2 להנמיך את רמת האגו  על קברניטי ערוץ 
בלילות  הבכיר  המגיש  ושל  כתביהם  של 
שבת. עליהם להתכנס לטקס פרידה מ"תראה" 
חלקית  להיפרד  הזדמנות  ובאותה  ו"תשמע" 
מ"אני". או אז יש תקווה כי יכולתם העיתונאית 
תעמוד למבחן אמיתי ללא עטיפה של מפגש 

חברתי מיותר.

כהמשך ישיר לכך הטורים 

הטלויזיונים האישיים, 

שאמורים להיות הקרם של 

העוגה העיתונאית בסוף 

השבוע, הופכים לעצבניים 

במיוחד ותזזיתיים לעילא 

ולעילא.

לא אחת אנו שומעים על 

התרשמויותיו של כתב צעיר 

כזה או אחר שמספר כי הוא 

לא זוכר מראה שכזה או לא 

נתקל במראה אחר. 

אריה קיזל הוא 

עיתונאי לשעבר 

וכיום מנהל בית 

ספר, מרצה לחינוך 

ותקשורת ודוקטורנט 

באוניברסיטת חיפה

kizel@smile.net.il

גם הוא בנביאים
 אביה ספיבק, המשנה לנגיד בנק ישראל, כתב במאמר ב'כל 

העיר' הירושלמי בראשית דצמבר: "על הכלכלנים באקדמיה לעשות חשבון נפש, 
לבחון את התוצר הקר שאנו מייצרים ולהבין שנכשלנו. הסטודנט לכלכלה הוא 
רדוד ואטום לחברה הישראלית. זה הזמן לעשות שינוי בתוכנית הלימוד ולהעביר 
לסטודנטים את מורכבות התמונה והגישות השונות בכלכלה. בואו נביט על הכלכלה 
הסקנדינבית � מודל ראוי ומוצלח של כלכלה, הרואה בחברה נכס חשוב וראוי. בואו 
נראה לסטודנטים שלנו כי ניתן לנהל מדינה מודרנית וכלכלה מוצלחת בד בבד עם 

בנייה של חברה שוויונית ומתחשבת." 

קצה 
הקרחון
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עיתון  את  שעזבתי  לפני  שבוע  בערך 
'הארץ', בסוף אוגוסט, עבדנו על מוסף 
לפתיחת עונת הכדורגל. באותה עת נתקלנו 
במצב לא מוכר: כמעט ולא היו בעיות מול 
מחלקת המודעות. תמיד, במוספים מיוחדים 
עולם,  אליפות  אולימפיאדה,  לקראת   �
פיינל–פור או טורניר חשוב, אנחנו מוציאים 
כתבות וכתבים לעבודה, ובשבוע של הסגירה 
מגיעה מחלקת המודעות של העיתון וקורעת 
לנו את הצורה: חברת 'פלאפון' רוצה סטריפ 
על השער (שהגרפיקאית עבדה עליו שלושה 
ימים), 'מרצדס' את כפולת האמצע (שבנינו 
עליה איור עם סטטיסטיקה) ואיזה חברה 
לטלוויזיות עם מסכי פלזמה חייבת, אבל 
חייבת, את העמוד במספר הזוגי כל כפולה 
שנייה. כמעט בלתי אפשרי לערוך כך מוסף. 

אלא שפתאום, שקט: ערכנו את מוסף פתיחת 
שנותי  בשש  ולראשונה  בשלווה,  הכדורגל 
כעיתונאי, הכל עבד על פי התכנון. הרמזים 
מכיוון מחלקת המודעות היו הפוכים: "המוסף 
שלכם לא מוכר מודעות" אמרה אחת הנשים 
מעניין,  לא  "הכדורגל  במערכת,  הנחמדות 
הספורט לא מוכר, צריך לעשות רעש, המוסף לא 
יכסה את עצמו". לבסוף, לקראת יציאת המוסף 
לאור הצליחו למכור כמה מודעות שכיסו את 
עלות המוסף, אך המסר היה ברור: כדורגל לא 
מוכר. אוהדי הכדורגל לא קונים מרצדסים או 

טלוויזיות עם מסך פלזמה בגודל של אצטדיון. 
בפעם הבאה אל תוציאו כל כך הרבה כתבים 
המוסף  את  לעשות  כדי  כסף  הרבה  כך  בכל 
הכי טוב שאתם מעלים על דעתכם. תנו את 
ההרכבים, כמה בדיחות של ציטוטי אלון מזרחי 
השוער של  מי  כמו  מהארכיון  קטעים  וכמה 
בית"ר שחטף גול בין הרגליים מול רמת עמידר 
בשנת 73? (תשובה: לא הייתה אז ליגה בגלל 

המלחמה). 
זה הצטרף למוסף אחר שהוצאנו חודשיים קודם 
לכן על הטור דה–פראנס. 50 עמודים שחצי מהם 
נמכרו למודעות עוד לפני שבכלל חשבנו על 
תוכן. במערכת הבינו שלאנס אמרסטרונג עשה 
לאופניים רעש אדיר והנה � אופניים מוכר. לאחר 
מיעוט המודעות במוסף של הכדורגל פגשתי 
שזה  לו  ואמרתי  בעיתון  הבכירים  אחד  את 
מדכא להשקיע במוסף אם אין מודעות לכסות 
אותו. בתשובתו הוא הגדיר לי את יחסי העבודה 
בשוק העיתונות, נכון לשנת 2005: "ראית את 
האופניים. תביא מודעות, תעשה מצידי מוסף 

על דוק". 
בעיתונים  המערכת  תכני  בין  הקשר  כיום, 
הגדולים לסדר היום בישראל הוא לחלוטין לא 
ענייני. כמובן שאם אריק שרון צורח שנתניהו 
אידיוט זה יתפרסם בעמוד הראשון. אולם כל 
עיתון מגדיר את עצמו על פי כמות המודעות 
המוסף  היא  ב'הארץ'  הדוגמא  מוכר.  שהוא 
הכלכלי 'דה מארקר'. אני לא אבין לעולם למה 
צריך שלוש מאות עמודים על כלכלה ולמי יש 
זמן וכוח לקרוא את זה, אבל מילא. 'דה מארקר', 
חקרו ומצאו הגאונים ממחלקת המודעות ומכוני 
המחקר, פונה לפלח שוק שמתעניין מאד בכלכלה 
אבל קורא 'גלובס', כי בעיתונים הגדולים אין די 
הרחבה על כלכלה. לכן כמות עצומה � אני לא 
יודע מספרים מדויקים אבל תאמינו לי שעצומה 
� של כסף, הופנתה מחלקים אחרים של 'הארץ' 
לטובת 'דה מארקר', על מנת שיכה את 'גלובס' 
המתעניינים  הקוראים  את  ל'הארץ'  ויעביר 

"תביא מודעות, תעשה מצדי 
מוסף על דּוק" 

או לאן נעלמה העיתונות החוקרת בישראל?

 יואב גורן

המסר היה ברור: כדורגל לא 

מוכר. אוהדי הכדורגל לא 

קונים מרצדסים או טלוויזיות 

עם מסך פלזמה בגודל של 

אצטדיון.

הקורא התמים שמגדף אותנו 

בשל דיווח לא מדוייק צריך 

לדעת שלא פעם הסיבה לכך 

היא כלכלית נטו � מחסור 

בתקציב.

עוד משהו ללמוד משוודיה
בחודש האחרון נפטר רודולף מידנר, תיאורטיקן וכלכלן סוציאליסט 
שוודי. מידנר הציע, יזם וקידם את קרנות ההלאמה השוודיות. מטרת 
הקרנות היא הפיכת קרנות הפנסיה לכלי ממשי ומודע בכלכלה השוודית, כלי להעברת 
נכסים לידיים ציבוריות. הקרנות קונות שליטה בגופים כלליים ובכך הופכות אותם 
לציבוריים. כלומר הלאמה של ההון לא דרך החרמה, אלא דרך מהלך כלכלי המנצח את 
השיטה מתוך חוקיה שלה. אצלנו, לעומת זאת, העבירו את ההון הציבורי האחרון בקרנות 

הפנסיה לידיים פרטיות ולמשיסתן של תנודות הבורסה.
 מתוך: מאמרו של עמי וטורי באתר העוקץ העוקץ , עמי וטורי

קצה 
הקרחון
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הצליח,  אכן  זה  הרחבה.  ומחפשים  בכלכלה 
ועמוס שוקן המו"ל מאד מתגאה שכמה אלפי 
אנשים עברו לקרוא 'הארץ', וש'דה מארקר' 

מוכר הרבה מודעות. 
למדור הספורט אין כסף לשלוח עיתונאי עם 
נבחרת ישראל למסע באירופה? אז מה. הספורט 
לא מוכר מודעות. הקורא התמים שמגדף אותנו 
בשל דיווח לא מדוייק צריך לדעת שלא פעם 
הסיבה לכך היא כלכלית נטו � מחסור בתקציב. 
תהליך דומה מתרחש, אגב, גם בחלק החדשותי 
ב'מעריב'  גם  ב'הארץ':  רק  ולא  של העיתון. 
לאתר  גדולים  תקציבים  להפנות  החליטו 
רכז  איך  ראיתי  עיני  ובמו   ,NRG האינטרנט 
כתבים ב'מעריב' מוחל על כבודו ומבקש תמונה 
מצלם של 'ידיעות' כי אין לו כסף להוציא צלם.

וודאי למי  כל מה שנאמר לעיל הוא בסיסי, 
שעובד בתקשורת: כפי שאומרת הפרסומת של 
'דה מארקר' עם דוב הקואלה המעצבן: "זה 
הכל כסף". אלא שיש כאן מגמה שהעיתונות 
לא תוכל להתמיד בה לאורך זמן. השתלטות 
מחלקת המודעות על תכני העיתון � כיום הם 
גם קובעים מי יהיה העורך ומכאן גם מי יהיו 
הכתבים � מייתרת לאט לאט את העיתונאים 
עצמם. עיתונאי שאפתן ונודניק שרוצה להרים 

תחקיר על גוף � ממשלתי או פרטי � שמוכר 
מודעות בכמויות לעיתון, מקבל רמזים עבים 
שאולי מוטב לא. הח"מ קיבל רמזים כאלו בעניין 
כתבה העוסקת בלוני הרציקוביץ', הבעלים של 
מכבי תל אביב ויבואן סוני בישראל. לסוני יש 
הרי הרבה מודעות. נוצר מצב בו אין עוד דרישה 
לאיכויות מהעיתונאי: בשביל לערוך ריאיון עם 
איזו זמרת מטומטמת שמארגן היחצ"ן שלה לא 
צריך עיתונאי. אפשר לקחת את המנקה של 
מחלקת מודעות. העיתון נהיה צרכני, מודעתי. 
מתחתיה  למכור  כדי  אופניים  על  כתבה  יש 
מודעה של 6 טור על ציוד לאופניים. כתבה על 

שברולט ובצמוד אליה מודעה של שברולט. 
כשהעיתונאים נעשים מיותרים, גם שכרם יורד: 
מה שקורה אצלנו בעיתון זה מפחיד, אנשים עם 
משפחות שמשתכרים שכר מינימום, שרק הולך 
ויורד, וודאי בתקופת האינתיפאדה כשמודעות 
לא נמכרות. כל הרמזים האלו מובילים לנתיב 
ברור: סוף העיתונות החוקרת. היא כבר לא 
רלבנטית. ראש הממשלה מושחת? שיהיה בריא. 
יש אינספור מעשים שחייבים להיחשף לאור 
השמש � כידוע, חומר החיטוי הטוב בעולם � 
אך נשארים בחושך, כי הם אינם מתכתבים עם 

האינטרסים של מחלקת המודעות. 

במו עיניי ראיתי איך רכז 

כתבים ב'מעריב' מוחל על 

כבודו ומבקש תמונה מצלם 

של 'ידיעות' כי אין לו כסף 

להוציא צלם.

יש כתבה על אופניים כדי 

למכור מתחתיה מודעה של 6 

טור על ציוד לאופניים. כתבה 

על שברולט ובצמוד אליה 

מודעה של שברולט. 

אחרי ישיבת הממשלה שנערכה בערב נר ראשון שלחנוכה, ביקר שר 
האוצר בבית תמחוי. דודי זילברשלג שבית התמחוי בו ביקר אולמרט 

הוא חלק מרשת שהוא מנהל התראיין למחרת אצל רפי רשף. זילברשלג נאלץ להתמודד 
עם טענה שרשף כלל לא העלה: הוא אמר ששני האוכלים שישבו לצד השר היו תשושי נפש 
שאינם יכולים לדאוג לעצמם ושזוהי הוכחה שיש צורך בבתי תמחוי בכל מקרה והם אינם 
משמרים את מצב העוני. אולי בכל זאת משהו השתנה? הרי זילברשלג לא התמודד עם 

הטענה הזו קודם. 

קצה 
הקרחון

יואב גורן הוא 

עיתונאי לשעבר 

ב'הארץ', כיום 

בערוץ הספורט.
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חינוך'  'משמר  תנועת  ערכו  ב�12.9.05, 
(ראו הערות אודי מנור אודות התנועה בגיליון 
'חברה' 21), ו'כנס שדרות לחברה' (מיסודו 
של עוזי דיין) את 'כנס המורה שלך'. במרכזו 
של הכנס עמד מדד שפיתחה תנועת 'משמר 
חינוך' וערך מכון גיאוקרטוגרפיה. המדד נועד 
להקנות ציון למעמדם של המורים בישראל. 
בכוונת התנועה להפוך את המדד למסורת 
של  התפתחותו  אחר  לעקוב  ובאמצעותו 

מעמד המורה בישראל. 
במהלך הכנס נערכה ברחבת בית אריאלה 
הפגנה של חברי תנועת 'מאבק סוציאליסטי' 

נגד הכנס בפרט ונגד מארגניו בכלל. 

ניר  בכנס  שנשא  מהדברים  חלקים  להלן 
מיכאלי:

אני רוצה קודם כל לברך את יוזמי האירוע � 
תנועת 'משמר חינוך' ו'כנס שדרות לחברה', 
על עצם העמדת המורה במרכז. זה לגמרי לא 
שניצב  זה  הוא  שהמורה  ההבנה  טריוויאלי. 
במרכזו של כל תהליך חינוכי ניצבת נגד המסורת 
היציבה שמעמידה את חומר הלימודים במרכז 
שמתפשטת  האופנה  ונגד  החינוכית  ההוויה 
בשנים האחרונות של הצבת התלמיד במרכז � 
על כל ההשתמעויות הנלוות לכך. דיון במורה 
� בתפקידו, בתנאיו ובמעמדו � הוא בבחינת 
יוזמה מבורכת נחוצה ונכונה לחרדי חינוך בכלל 

ולאוהדי החינוך הציבורי בפרט.
הבמה  במרכז  שעומד  שהסקר  חושב  אני 
ולהשפעה  לניתוח  כלי  להוות  יכול  היום 
אך  במרכז,  המורה  של  להצבתו  בדרך 
הוא  הנוכחית  שבמתכונתו  חושש  אני 
מנוגדים.  יעדים  ולקדם  לחזק  עלול  דווקא 

שימו לב לשתי עובדות מעניינות:
עובדה ראשונה � הסקר שהוצג לנו לא כולל 

עמדות של המורים בעצמם.
עובדה שניה � סדר היום של הערב הזה איננו 

כולל אף מוֶרה או מוָרה מכהנים. 
אני משוכנע שאין פה כוונות הדרה זדוניות אלא 
רק יד של מקרה, של אילוצים ושל נסיבות � 
אבל המקריות הזו נפגשת עם מציאות שבה 
דחיקתו של המורה היא בגדר מגמה מכוונת 

המבוססת על תפישת עולם שלמה. 
הסקר והכנס מציעים לנו להסתכל על "המורים" 
מעמדם?  מה  עליהם?  חושבים  מה  מבחוץ: 
למה הוא כזה? ומה צריך לשנות כדי להעלות 

ולהאמיר אותו?
חדי העין שיביטו היטב אל בין שורות המדד 
יוכלו להבחין בשאלה ובהנחה  שהוצג בפנינו 
שניצבים בבסיסו. השאלה היא � איך מושכים 
אנשים טובים יותר, איכותיים יותר למערכת? 
ההנחה היא � מערכת החינוך אינה מאוכלסת 
כיום באנשים איכותיים מספיק בתפקידי הוראה. 
איפוא  הוא  זה  ממדד  לעלות  שעלול  המסר 
טמון  ושהפתרון  במורים  היא  שהבעיה   �
בהחלפתם. אני חושש שמסר כזה מהווה כריתה 
של הענף שעליו מצהיר המדד שהוא יושב � היא 
לא תתרום לשיפורו של מעמד המקצוע. ההנחה 
שלי היא שהבעיה במקצוע טמונה בהבנייה שלו 
� ההכשרה, התנאים, הקהילה המקצועית � ולא 

באיושו.
אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת � מבפנים 
לצאת  צריך  המקצוע  מעמד  שיפור  החוצה. 
ממרכיביו הפנימיים, מהתבוננות ומניתוח של 
חושב שהתבוננות  אני  ההוראה עצמו.  עולם 

פנימית כזו היא תפקידם של המורים עצמם. 
הטענה המרכזית שלי היא איפוא: כולם מדברים 
על המורים � אף אחד לא נותן להם לדבר. טענה 
שמיתרגמת גם לקריאה: לתת למורי המערכת 
מקום מרכזי בדיון על המקצוע שלהם בפרט ועל 

מערכת החינוך בכלל.
מה  והולכת  משתלטת  החינוך  מערכת  על 
כינה  שחוקר החינוך הקנדי אנדי הארגריבס 
חינוכי".  שינוי  של  החדשה  "האורתודוכסיה 
בעצם  היא  הזו  האורתודוכסיה  כללי  באופן 

כולם מדברים על מורים 

 ניר מיכאלי

ההבנה שהמורה הוא זה 

שניצב במרכזו של כל תהליך 

חינוכי ניצבת כנגד המסורת 

היציבה שמעמידה את חומר 

הלימודים במרכז ההוויה 

החינוכית וכנגד האופנה 

שמתפשטת בשנים האחרונות 

של הצבת התלמיד במרכז � 

על כל ההשתמעויות הנלוות 

לכך.

המורים נעדרים קול או זכות 

עמידה. זה לא מקרי שלא 

הם ולא נציגיהם לא שותפו 

בוועדת דברת. ההנחה 

השלטת היא שהמורים דואגים 

לאינטרסים המצומצמים של 

עצמם ולא לטובת המערכת.
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ניסיון ליישום תפישת השוק החופשי, מעולם 
הכלכלה, במערכת החינוך. בהקשר של הדיון 
שלנו אורתודוכסיה זו בעצם רואה במורים פועלי 

חינוך. ראיה זו באה לידי ביטוי בכל הרמות.
ברמת המערכת, לא רואים במורים שותפים. 
מתייחסים אליהם כהמון חסר השפעה. המורים 
נעדרים קול או זכות עמידה. זה לא מקרי שלא הם 
ולא נציגיהם לא שותפו בוועדת דברת. ההנחה 
לאינטרסים  דואגים  שהמורים  היא  השלטת 
המצומצמים של עצמם ולא לטובת המערכת. 
כך, כמו שלא משלבים עובדים בתהליכי הבראה 
של מפעל כזה או אחר, לא הגיוני שהמורים יהיו 
ברי שיח לדיון על שיפורה של מערכת החינוך. 

מצד ארגוני המורים המצב לא טוב בהרבה. זו לא 
תהיה הגזמה לומר שהמורים מרגישים מנוכרים 
גם לארגונים היציגים שלהם. מהפגישות הרבות 
שאני מקיים עם מורים בכל רחבי הארץ עולה 
ושל  הטוב  במקרה  ריחוק  של  חזקה  תחושה 
הגופים שאמורים  כלפי  הרע  במקרה  עוינות 
להוות מסגרת לביטוי ולהשפעה שלהם. בכל 
מקרה, המורים מרגישים שהם לא חלק מהשיח 

על מערכת החינוך. 
ברמת בית הספר, כביכול קיימת סתירה: מחד 
�  את המורה מפעילה ומנווטת תוכנית הפעלה 
צרה וקפדנית � ההישגים, תכנית הלימודים. 
המורה כמופעל כפוף לתוכנית לימודים הדוקה, 
משווים  למבחנים  משתכפלים,  לסטנדרטים 
מתרבים. אין כל מקום ליצירתיות, אין מקום 
למורה להביא את עצמו, את תחומי הידע, העניין 
או את הכישורים הייחודיים שלו. האבסורד הוא 
שככל שהמורים יותר משכילים הם מלמדים 
בכיתות הגבוהות יותר. ככל שמעפילים במעלה 
המדרג הכיתתי ומתקרבים לזירת הבגרויות, יש 

פחות ופחות מקום ליצירתיות. 
מן הצד השני המורה "נהנה" מחופש רב. הכיתה 
היא כמו קופסא שחורה, אף אחד לא יודע מה 
הוא עושה בתוכה, אף אחד לא רוצה לדעת. 
התחושה שמקבלים המורים היא שזה לא כל כך 
חשוב. המורה חי ממבחן משווה למבחן משווה 
כל  משקרת.  לא  התלמידים  תוצאות  וטבלת 
עוד הוא מספק את סחורת הזכאויות, המפגש 
החינוכי, ההוראה והלמידה הופכים רק לאמצעים 
היא  בין הכפיפות לחופש  הסתירה  שוליים. 
אוטונומיה  נעדר  המורה   � השלמה  בעצם 
מקצועית כי הוא מוציא לפועל בלבד, לכן אין 

צורך לפקח עליו בכיתה. 
 זה לא מקרי לפיכך שמורים לא מתעניינים 
עצמם  מזהים  מורים  בפדגוגיה.  או  בהוראה 
מבחינה מקצועית, בראש ובראשונה עם התחום 
שאותו הם מלמדים ולא כל כך עם המקצוע בו 

הם עוסקים. אין כל ציפיה ובעצם כמעט ואין 
להם אפשרות לעשות זאת. 

כך גם ברמה הבית ספרית המורים נותרים מחוץ 
לשיח על תפקידם ועל הבניית מקצועם. 

ברמת המורה הבודדת: המורה היא בודדת � 
פשוטו כמשמעו. אין תרבות של שיתוף פעולה, 
של למידה הדדית, של ביקורת. כל מורה לעצמו. 
כניסה לשיעורים של קולגה היא לחלוטין מחוץ 
לנורמה והיא לא מתקיימת. ישיבות מורים הם 
בדרך כלל מאוד מעשיות, מתקיימות בצוותים 
ייעודיים, ומתרחשות בטווח שאון הצלצולים 
מסגרות,  כמעט  אין  ספרית.  הבית  וההמולה 
אין זירות שמקדמות סוג כזה של שיתוף פעולה 
ושל הפרייה הדדית � לא בזירה המערכתית, לא 
בבית ספרית ולא בכלל. כך גם ברמה האישית 
לא מזדמנות למורים הזדמנויות לדון בתפקידם 
או בתיפקודם על הבעיות, הלבטים או ההצלחות 

שנלוות אליהם. 

בכל הרמות איפוא � המערכתית, הבית ספרית 
בחשיבה  שותפים  לא  המורים   � והאישית 
ובהחלטה על טיפוחו של שדה החינוך. אני חושב 

הציפיות  בין  מרשימה  חפיפה  קיימת  שכיום 
מהמורים, לבין הגדרת התפקיד, לבין התגמול � 
כולם רואים במורים פועלים בקו הייצור החינוכי.

כאלטרנטיבה יש לחפש דרכים להעצים את 
האוטונומיה המקצועית של המורים � להקנות 
שותפות  יתר  לעודד  וגמישות,  מרחב  יתר 
ויצירתיות, לתת למורים יותר מקום � בכל 
הרמות, להפוך את המורים לשותפים מלאים 
ולטיפוח  בכלל  החינוך  מערכת  להבניית 

ההגדרה המקצועית העצמית שלהם בפרט. 

האבסורד הוא שככל 

שהמורים יותר משכילים הם 

מלמדים בכיתות הגבוהות 

יותר. ככל שמעפילים במעלה 

המדרג הכיתתי ומתקרבים 

לזירת הבגרויות, יש פחות 

ופחות מקום ליצירתיות. 

כולם רואים במורים פועלים 

בקו הייצור החינוכי. 
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האזרח הישראלי יודע לבחור עגבניות 
טוב יותר מאשר לבחור דירה. הסיבות 
מגוונות, רובן המכריע קשור לתכונות 
העוני:  תת–תרבות  את  המאפיינות 
עכשויזם, יאוש, חוסר–תכנון, התפתות 
למוצר שמייצג תרבות זוהרת ומודרנית, 
גשמיות, חוסר–רוחניות ועוד. אך יש גם 
סיבות שמקורן בחוסר–הכשרה: תדירות 
ניהול  גדולים,  פרויקטים  של  נמוכה 
קלוקל, חוסר–ידע ניהולי פשוט, חוסר 
והגורמים  העסקית  הכרת–הסביבה 
העסקיים המשפיעים עלינו. לא משנה 
אם הפרויקט המדובר הוא החלפת ספה, 
חיתון הבן/ת, או טיול לחו"ל: לכל סוגי 
קבלת–החלטות  תהליך  יש  הפרויקט 
משותף, זאת ללא קשר לסקר–שווקים, 
יכולת–מיקוח  ואיכות,  סקר–מחירים 

ויכולת–טכנית. 

מהסוג שהוזכר  'פרוייקטים משפחתייים' 
כאן מתחלקים לשני סוגים עיקריים: השקעה 

וצריכה.
מוצר,  הוא  מוצר–השקעה  השקעה: 
שהשקעת המשאבים בו (כסף, זמן, ידע) 
ִתתן בעתיד רווח מסוים. הרווח אינו חייב 
להיות רווח כספי מיידי, אך אם נכֵַּמת אותו 
בעתיד, נראה שהוא נושא תשואה בכסף 
ובאיכות חיים. לדוגמא: השכלה, רכישת 
מיומנות, ספורט, מניעת תחלואה, מוצרי 

תרבות.
 ממחקר שנערך בארה"ב בסוף שנות ה�

ולאטינים בעלי  כי שחורים  60, הסתבר 
על  משכרם   90% הוציאו  ממוצע  שכר 
מוצרי צריכה. כעבור 15 שנים לא השתנה 
לעומתם  בקהילתם.  האקדמאים  נתח 
 30% השקיעו  זהה  שכר  בעלי  יהודים 
ומעלה משכרם בקרנות נאמנות, המשלמות 
שכר–לימוד אקדמי (יותר השקעה, פחות 
צריכה). לאחר 15 שנים הסתבר כי 95% 
מהיהודים בחוף המזרחי בגילאי 50�20 
הם בעלי תואר אקדמי. הדבר הקרין על 
שכרם, רמת חייהם, ניודם והתאמתם לשוק 
בחברה  מעורבותם  בריאותם,  העבודה, 

ובתקשורת והגשמתם העצמית. השוני היה 
כמובן פרי של הבדלי תרבות, שהקרינו 
על סדרי–עדיפות והבנת המציאות, אבל 
התוצאה ברורה � ההשקעה מקדמת בטווח 

הארוך.
 צריכה: מוצר–צריכה הוא מוצר, שברגע 
אף  ולעיתים  פלאים  שוויו  יורד  קנייתו 
מתאֵּפס. אף אחד מִאתנו לא ימכור ברווח 
מים שצרך, דלק שמילא, לחם שקנה. גם 
ומכשירי  כריהוט  חיים  מאריכי  חפצים 
ביום  ערכם  רוב  את  מאבדים  חשמל 

קנייתם.
את מוצרי הצריכה ניתן לאפיין כך:

צריכת סרט: ברגע התשלום על המוצר אינך 
מחזור  חוויה.  למעט  ביד,  דבר  עם  נשאר 
ההנאה ידרוש צריכה נוספת מאותו מוצר 
(בילוי, מסעדות, טיולים) ואם התמכרת לכך, 

אף יותר. 
צריכת פסל: ברגע קניַת המוצר סיימת את 
התשלום עליו, למעט אם התקלקל והחלטת 

לתקנו (ריהוט, חפצי חן). 
צריכת כלב: החל מרגע קנייתו אתה מתחיל 
לשלם עליו ולתחזקו (רכב, מזגן, תקשורת, 
המוצר  אחזקת  כלומר,  חיית–מחמד). 
ההוצאות  חיזוי  בטבלת  נוסף  סעיף  היא 

וההכנסות.
לפני ביצוע כל 'פרוייקט משפחתי' צריך 
או  השקעה  הפרוייקט:  סוג  מהו  לבדוק 
צריכה. אם מדובר בצריכה יש לבדוק מה 

ידרש מאיתנו מרגע הקניה. 

אם נבחן את 'הפרוייקט המשפחתי' בעין 
בכל  בו  לשלוט  ניתן  כי  נראה  ניהולית, 
השלבים: במחירו הסופי, במועד התשלום 
ובאופן התשלום. הכל בר–מיקוח. גם החיזוי 
הוא מרבי, כיון שההוצאה תלויה ברצונך 
'פרויקט  בין  נבדיל  איך  בלבד.  החופשי 
משפחתי' לסתם 'הוצאה שוטפת' כמו חלב 
או חשמל? פשוט מאד: אם ניתן לדחות את 
הביצוע בחודש ימים מבלי לפגוע ממשית 
שמדובר  הרי  במשפחה,  החיים  באיכות 

בפרויקט משפחתי. 
לפני ביצוע ההכנות לפרויקט ענו על מספר 

שאלות חיוניות. מענה זה הוא אישי ואין 
השאלה  עצם  אולם  נכונה,  אחת  תשובה 
והתשובה ימקד את מטרותיך וימנע ממך 
טעויות והונאות בדרך ויחסוך לך כסף רב, 
זמן ואכזבות: מה התועלת שתפיק? האם 
ההשקעה מוצדקת? מה איכות המוצר וכיצד 
בבית?  קיים  שכבר  מה  עם  משתלב  הוא 
מה ידוע על נותן השירות? כמה זה יעלה 

בעתיד?
עתה אתה מוכן להתחיל בפרויקט. 

זכורו, כי פרוייקטים משפחתיים יכולים 
להיות  יכולים  והם  פשוטים  להיות 
היא  מקרר  קנית  למשל  כך  מסובכים. 
פרויקט בעל רכיב אחד בלבד. לעומת זאת 
שיפוץ המטבח או ארגון אירוע משפחתי 
רכיבים,  מספר  בעלי  פרויקטים  הינם 
ומימושם תלוי בין השאר בהתקשרות עם 
בעלי–מקצוע. מצד אחד יש לתאם ביניהם, 
אך מצד שני יש כאן הזדמנות לבצע לפחות 
הפרויקט  יהא  בעצמנו.  מהדברים  חלק 
המשפחתי פשוט או מורכב, בכל מקרה 
כדאי לנהל את כל השלבים בנחת, בכתב, 
תוך כדי שיתוף כל בני ובנות המשפחה. 

להלן רשימת עשרה שלבים מומלצים: 
1. למדו את תחומי הידע הנחוצים לביצועו 

(בקצב שלכם).
2. פצלו מטרה גדולה למטרות משנה.

והשאירו  לביצוע  זמנים  לוחות  קבעו   .3
מרווחי זמן גמישים.

4. בצעו סקר מחירים לכל רכיב בפרויקט.
והסמכות  האחריות  את  ביניכם  חלקו   .5

באופן חד–משמעי.
החזר  יכולת  תשלום,  סדרי  קיבעו   .6
להלוואות (בהתאם לטבלת חיזוי הוצאות 

והכנסות עתידית).
7. הכינו מרווחי בטחון כספיים למימון–יתר 

של הפרויקט.
הספקים  עם  התקשרות  הסכם  בצעו   .8
השונים, תוך שאתם עומדים על זכויותיכם.

9. פקחו על הפרויקט ובקרו את הביצוע.
10. לאחר סיום הפרויקט, גם אם היה מוצלח, 

בצעו הפקת לקחים.

כלכלה בצל קלקלה
>>> רונן מרטין כהן
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מדוע כל–כך חשוב לתכנן פרויקט לאט 
להתנגד  היא  המרכזית  המטרה  ובכתב? 
החלטות  קבלת  ואופן  העבודה  לשיטת 
הכלכלית,  שהאליטה  הקלוקלים, 
המפרסמים, רשתות–השיווק והפוליטיקאים 
מנסים "לחנך" אותנו לאורן. אנו מחונכים 
לפי  המתנהגים  וצרכנים  אזרחים  להיות 
אמות–מידה רגשיות, ילדותיות, יצריות, 
חסרות שיקול–דעת, ללא חקרנות, ללא 
סבלנות, ללא העמקה וללא למידה. לבחור 
פוליטיקאי, רסק עגבניות, דירה ומכונית 
לפי העטיפה, לפי התדמית ולפי הסיפוק 

הרגשי, שמבטיחים לנו עם הבחירה.
תכנון פרויקט הוא הזדמנות לרסן את יצר 
הקניה. עוד מתקופת היותנו אדם קדמון 
נטוע בנו היצר לצאת מהמערה ולא לחזור 
אליה בידיים ריקות. חזרה בידיים ריקות 
השובע  בחברת  ברעב.  למוות  משולה 
המדומה יש פחות מקרי רעב, ובכל מקרה 
היצר  מיידית.  כל–כך  לספקו  צורך  אין 
נשאר גם כיום, רק הכלים התחלפו: במקום 
שדות ציד ולקט יש שדות קניונים, במקום 
חץ וקשת יש ארנק, במקום לסחוב אילה 
קפוא  בשר  סוחבים  אנו  הגב  על  מתה 
ועטוף. הסיפוק הנפשי נשאר כבעבר. זמן 

החשיבה אמור להתנגד ליצר מזיק זה. 
בטלויזיה  הפרסומות  על  חטופה  בהצצה 
כי  להבחין  ניתן  הכללית,  והעיתונות 
מניפולציה  עלינו  מבצעים  המפרסמים 
רגשית, שמטרתה למנוע מאיתנו חשיבה, 

אובייקטיביות  החלטה,  זמן  שיקול–דעת, 
זו  זמן.  לוקח  פרויקט  תכנון  ולמידה. 

ההזדמנות להתגבר על כל אלה. 
תכנון פרויקט מביא בחשבון את מטרתו. 
היא  מכונית  בקנית  מטרתך  אם  כלומר: 
להסיעך מנקודה לנקודה בנוחות יחסית, 
באמינות, בבטיחות ובמינימום כסף, הרי 
שאתה תבחר מכונית לפי מדדים אלו. אם 
הצליחו לשכנע אותך להכניס רכיבים של 
סטטוס, תדמית, סיפוק נפשי וניפוח אגו 
� הרי שתצטרך להוסיף לעלויות גם את 
המענה לרכיבים אלו. כשאתה מתכנן אתה 
זמן  וחוסך הרבה כסף,  ממוקד במטרתך 

וצער.
החברה המודרנית הפכה את משק–הבית 
מארגון כמעט אוטארקי (המספק צרכיו 
להעסיק  המחויב  לתלותי,  בעצמו) 
העיור,  תמידי.  באופן  קבלני–משנה 
התיעוש והרחבת תחומי–הידע חייבו את 
היחיד להתמחות בתחום ידע אחד, לעסוק 
בו שעות רבות ביום ולהשאיר את מרב 
לקבלני  במשפחה  האחרים  התפקודים 
תומכים  אינם  שלרוב  חיצוניים,  משנה 
רובם  עצמם.  של  אלא  שלך  באינטרס 
כל  להם  שאין  כך  לקהילה,  שיכים  לא 
חשש מהמשוב שיקבלו: המדינה מחנכת 
את הילדים, מקצוענים בונים את הבית 
ומתחזקים אותו, רשתות שיווק חיצוניות 
תאגידי–תקשורת  המזון,  על  אחריות 
התנוונו  לפיכך,  מידע.  לנו  מביאים 

אצלנו חלק מכישורינו המוטוריים, חלק 
עם  שלנו.  והחינוך  מכישוריהתקשורת 
ניוון זה חל פיחות בדימויו העצמי של 
היחיד כאיש עצמאי, והתלות בקבלני–חוץ 
הפכה ללגיטימית. יש לכם הזדמנות פז 
להתנסות באחד הרכיבים, שבעבר היה 
נחלתו של קבלן–משנה מקצועני. ואם לא 
תבצעו חלק זה בעצמכם, לפחות תלמדו 
מבעל המקצוע ככל האפשר. כך תגרמו 
בפרויקט,  דומיננטיים  להיות  לעצמכם 
להעיז לנסות ולשפר את מיומנויותיכם 
וגם את הדימוי העצמי שלכם. ולא פחות 

חשוב: להוזיל עלויות.
ביצעתם פרוייקט משפחתי? המקרר גדול 
יותר? בניתם פרגולה בעצמכם? לא משנה 
התוצאה,  היתה  ומה  המטרה  היתה  מה 
בכל מקרה התרחשה עוד תופעה חיובית: 
עצמאים,  שקולים,  אדם  לבני  הפכתם 
תכונות  יותר.  ומתונים  זהירים  חקרנים, 
אלו תלוונה אותכם גם בשדות אחרים של 

חייכם.  

 רונן–מרטין כהן הוא 

מרצה ויועץ לניהול כלכלי 

במשקי–בית. מחבר הספר 

'כלכלה בצל קלקלה'  

מפי הסוס � או תיזת ביכלר וניצן: מבט מבפנים
"יש אנשים", משיח לוני הרציקוביץ לתומו (הארץ, 29.12.05 עמ' ה1), "ש�100 מליון בשבילם זה 

ריבית של שעתיים ויש כאלה שאותו סכום עבורם הוא סוף העולם". ולמי שלא מצוי בחומר: לוני הוא הבעלים של 
קבוצת הכדורגל של מכבי ת"א. על רקע הגאידמקיזציה שעובר ענף הכדורגל, החלו מתרוצצות שמועות על מכירתה 
של "קבוצת הפאר" הזו למולטי�מיליארדר כזה או אחר. הראיון עם לוני הוא חלק מתהליך קביעת תג מחיר לקבוצת 

הכדורגל.
דבריו של לוני, איש עסקים "מצליח", נחמד, אדיב, שלא לומר לפלף וחנון, פותחים צוהר נקי ושקוף למהותו של מה 
ששמעון ביכלר ויהונתן ניצן הגדירו בספרם החשוב � מרווחי מלחמה לדיבידנדים של שלום � "ההון הדומיננטי". 
מהראיון אפשר ללמוד לא רק כיצד נצברת עוצמה כלכלית (שהיא חברתית � עמותות מורחות לחם, תרבותית � 

קבוצות כדורגל ומוזיאונים, ופוליטית � הון ושלטון כבר אמרנו?), אלא כיצד נקבעים מחירים של מוצרים. 
האדם הישר לא רוצה לפעמים לתפוס, שמחירם של מוצרים � במקרה הזה של קבוצת כדורגל � הוא פונקציה של 
גחמה. במאמר ב'הארץ' כל אחד זורק מחיר ומסביר אותו בסיבות כאלה ואחרות. המחירים שונים בעשרות אחוזים. 

למה דווקא המחיר הזה? כי אצל בעלי הון מתקיים הכלל הידוע שאם אפשר, אז למה לא? 
אז איך קובעים מחיר? אסתר אלכסנדר הסבירה את זה, גם מארקס, וגם וובלן, ועוד כלכלנים�פוליטיים, וכמובן 
ביכלר וניצן. זה נורא מורכב, ומשעמם, ובעיקר לא מסתדר עם השכל הישר. כלומר עם השכל הישר של האדם הישר, 

זה שרגיל לראות, מאז רגע לידתו, קשר בין בין מאמץ לתפוקה, בין תרומה לתמורה, אבל כנראה שככה זה.

קצה 
הקרחון
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הדמוקרטי  המשטר  לביטול  החתירה 
בישראל התמקדה עד כה בשבירת העבודה 
השני  היסוד  ההסתדרות.  קרי  המאורגנת, 
הוא צבא  כיום, המגן על המשטר  והיחיד 

ההגנה לישראל. הכיצד?

מצד אחד גיוס חובה בהיקף הממצה את רוב 
האוכלוסיה, כלומר פלורליסטי ומייצג בקירוב טוב 
את כל המעמדות ולא רק סוג אחד של אינטרסים. 
מצד שני ובהמשך לכך, אותו צבא מבסס את 
תפיסת ההגנה שלו על נשק קונבנציונלי המצוי 
באיכות ובשפע יחסיים ומחייב צבא מילואים 
גדול. נשק קונבנציונלי צריכים להפעיל בו–
זמנית מספר גדול של אנשים בעלי מיומנויות 
טכניות וטכנולוגיות מתאימות. מכאן עולה גם 
הצורך לגייס ולאמן מספר רב של חיילי מילואים 

שיהיו מוכנים לשעת חרום. 
אותו צבא מילואים תלוי כמובן בתכונות של 
ואמפטית: לכידות, הזדהות,  חברה מתפקדת 
או  גבוהה,  מודעות  רמת  להתנדבות,  נכונות 
סולידריות  לא  סולידריות.  אחרות  במילים 
סקטוריאלית כמו זו השוררת במשטרה, למשל, 

צבא  עקרון  כלל–חברתית.  סולידריות  אלא 
המילואים הגדול בנוי אם כך על חברה בעלת 
לכידות גבוהה. מכאן מתחייבים חינוך לכל 
וברמה גבוהה, מערכת רווחה מתפקדת, תפישת 
וכמובן חברה שאיננה  בין האזרחים  שוויון 

מטפחת את הבדלי המעמדות בתוכה. 
קונבנציונלי,  צבא  שמאפיינות  אלה  תכונות 
הופכות את שינוי המשטר בישראל כיום למהלך 
קשה יותר. בכל מדינה, הצבא הוא בהגדרה חלק 
מהסדר החברתי. לרוב הוא הכוח החמוש החזק 
הוא דבר שכולם  ביותר במדינה. אם הצבא 
עושים אותו, קשה יותר להשתמש בכוח שלו 
נגד חלק מסוים של האוכלוסיה. מעבר לכך, 
עצם גיוס החובה לכל משתית את החברה, בין 

היתר, על יסוד שהוא א–מעמדי.

צבא אחר � משטר אחר

איך משנים את המשטר בכל זאת? משנים את 
פני הצבא. 

הדרך לשינוי הצבא מצויה כבר בדרך בה הגדרתי 
הישראלית  וההרתעה  צה"ל  אם  כאן.  אותו 
מבוססים היום בעיקר על נשק קונבנציונלי, 
הרי יש להפוך את ההתרעה הישראלית לכזו 

המבוססת על נשק לא קונבנציונלי. 
ההרתעה הקיימת מבוססת על טנקים, מסוקי 
תקיפה ומטוסי קרב, ולא פחות חשוב מכך � 
יכולה ישראל לספוג  על עומק אסטרטגי, בו 
מכה ראשונית ורק אחר כך לעבור להתקפה. כך 
יכולה ישראל לבחור, שלא להיות הצד התוקפן. 
תפקידה של הרתעה זו שונה לחלוטין מהרתעה 
המבוססת על נשק גרעיני מוצהר. ההצהרה על 
תהיה  בה  השימוש  יכולת  ועל  הפצצה  קיום 
מהלך פוליטי אסטרטגי שיודיע כי פני הדברים 
השתנו באורח רדיקלי. היא תייתר הן את כלי 
את  והן  ומפעיליהם  הקונבנציונליים  הנשק 
העומק האסטרטגי. גרוע מכך � היא תחייב את 
ישראל להיות הצד התוקפן גם במקרה של איום 

מסוג קונבנציונלי.

צבא הגנה לישראל? 
על צבא כמגן הדמוקרטיה 

 מיכה אשחר

אם הצבא הוא דבר שכולם 

עושים אותו, קשה יותר 

להשתמש בכוח שלו נגד חלק 

מסוים של האוכלוסיה.
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הצהרה על הפצצה לא תהפוך את צה"ל ל'צבא 
מזה  לחלוטין  שונה  לצבא  אלא  וחכם'  קטן 
שאנו מכירים. רוב הזרועות הלוחמות יבוטלו 
או יצומצמו מאוד; עיקרו של מה שיישאר יהיה 
מעין 'משמר גבול' מורחב. 'משמר גבול' מסוג 
זה לא יחייב גיוס חובה; להפך, חיילי קבע יבצעו 
את רוב משימותיו טוב יותר, לפחות מהבחינה 
המקצועית הקרה. אותם אנשי קבע יהפכו את 
הצבא מעם למעמד, מגובש ונאמן לאינטרסים 
מכירים  שאנחנו  כפי  הצבא  שלו.  המיוחדים 

אותו היום יהפוך למיותר. 
מעבר לגיבוש הצבא כמעמד, הפצצה הגרעינית 
תעצב מחדש את חוקי המשחק של הסדרים 
דווקא  כי  טענה  קיימת  באזורנו.  אפשריים 
'גירעון' האיזור עשוי לפתור את הסכסוך. במקום 
מחזורים של מלחמות קונבנציונליות גדולות 
היציבות  תיאוריית  מציעה  שנים,  עשר  מדי 
פעם  מדי  זה,  במאזן  מאזן–אימה.  הגרעינית 
יורים ונלחמים קצת וחוזרים לגבולות הקודמים 
ושוב נלחמים קצת ויורים וחוזר חלילה. אבל 
האימה,  מאזן  בזכות  גדולות  מלחמות  אין 
הפחד המשותף מפני חיסול הדדי. על תזה זו 
דיבר יורם נמרוד במאמרו 'אימה ללא מאזן'. זו 
משמעותה הממשית של הפצצה. מצד אחד אין 
לזלזל בסיכוי שהיא אכן תוטל ביום מן הימים. 
אבל היא איננה מיועדת לשימוש, אלא לשעבוד 

ולהטלת פחד. 

העיקר אינו הכוונה

זה לא משנה הרבה אם אכן מי שמשווק לנו 
את הפצצה מתכוון ממש לשנות את המשטר. אם 
התוצאה של ההכרזה על קיומו של נשק גרעיני 
היא שינוי מבנה הצבא, ובעקבות זאת שינוי של 
המשטר בישראל, אז אין שום צורך להיכנס לאף 
אחד לתוך הראש ולנחש מה כוונתו ברגע נתון. 

כאן באמת מבחן התוצאה הוא הקובע. 
שבירת כוח העבודה המאורגן היא, אם כן, רק 
כלי אחד בין שנים שווים, וחיוניים באותה מידה, 
לצורך שינוי פני המשטר בישראל. הכלי השני 
והוא בשימוש אותם  הוא הפצצה הגרעינית, 

גורמים המעוניינים בשינוי המשטר.
בין  מסויימת  התאמה  יש  כי  למצוא  מעניין 
נושאי דגל ביטול גיוס החובה והפיכת העיסוק 
הצבאי למקצוע ולמעמד, לבין התומכים בפצצה 
או לפחות כאלה שאינם מסתייגים ממנה. ניתן 
למצוא בהם בין היתר את העיתונאים ראובן 
פדהצור ועופר שלח וכן החוקר יגיל לוי, איש 

האקדמיה מרטין ון–קרפלד ואחרים. 
אינני טוען כי כל מי שמעוניין בשבירת העבודה 

המאורגנת מעוניין גם בנשק גרעיני. בוודאי 
לא הוכחתי כי המוטיבציה לחסל את העבודה 
המאורגנת נובעת אך ורק מרצון לשנות את פני 
המשטר. מעסיקים רבים מברכים מן הסתם על 
יכולתם לתמרן עובדים בקלות רבה יותר מאשר 
בעבר, מבלי להיות מעוניינים במעבר למשטר 
שבו הם–עצמם יתומרנו בקלות רבה הרבה יותר. 
אבל עדיין � אלה ואלה משרתים מגמה של 

שינוי משטר גם אם אינה מתאימה להם תמיד.
כאן יש לשאול למשל מדוע אנשים כמו אהוד 
מדיניות  יישמו  לפצצה,  שמתנגדים  ברק, 
כלכלית שמרנית. שאלה זו עולה מפני שהתיאור 
שלי קושר את שבירת כוח העבודה המאורגן 
עם הפצצה באופן דו–כיווני. ניתן אולי לשער 
כי המציאות הכלכלית כיום מציבה בפני ראשי 
למשל,  שוחט,  (בייגה  אוצר  ושרי  ממשלות 
בייחוד בכהונתו השניה) אלטרנטיבות מוגבלות 

בהרבה ממה שהעלינו בדעתנו. השערה כזו 
עשויה לפתור מעט מהחידות ואולי האכזבות, 
שנחלנו מידי שתי ממשלות העבודה האחרונות 

בתחום החברתי–כלכלי. 
בשנים האחרונות הועם זהרו של השירות הצבאי. 
הוא נתפס לעיתים כארכאי, שמרני, שלא לומר 
ריאקציוני. קבוצות שונות, גם כאלה המתהדרות 
בגוון 'סוציאליסטי' ו'חברתי', מעלות על נס את 
ההשתמטות מהשירות הצבאי במסווה של אהבת 
אדם כביכול. זו דוגמה לחוסר אחריות במסווה 
להתייחס  צריך  השמאל  טובות.  כוונות  של 
אל הצבא על כל מורכבותו, כגורם משמעותי 
לעיצוב חברתי ופוליטי ולא להותיר את זירת 

הצבא ריקה לשימושם של אחרים. 

אותם אנשי קבע יהפכו את 

הצבא מעם למעמד, מגובש 

ונאמן לאינטרסים המיוחדים 

שלו. הצבא כפי שאנחנו 

מכירים אותו היום יהפוך 

למיותר. 

זו משמעותה הממשית של 

הפצצה. מצד אחד אין לזלזל 

בסיכוי שהיא אכן תוטל 

ביום מן הימים. אבל היא 

איננה מיועדת לשימוש, אלא 

לשעבוד ולהטלת פחד. 
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מאמר זה הינו עיבוד למאמר שהתפרסם 
ב'ניו יורק טיימס' ב�9.11.2005, בעיצומן 
של המהומות בצרפת. דומה שגל המהומות 
שנראה לרבים כתחילתה של מהפכה שכך, 
ומקבלי ההחלטות בצרפת ומחוצה לה עברו 
לנושאים הבאים. מאמרו של רוי חושף מבני 
עומק שחשוב לטפל בהם עכשיו, בצרפת 

ומחוצה לה.

המהומות בפאריס ובערים אחרות בצרפת הובילו 
לפרשנויות רבות, רובן ככולן לא רלוונטיות. 
רבים טענו כי האלימות נובעת ממניעים דתיים, 
וכי היא תוצאה בלתי–נמנעת של הגירה לא 
סלקטיבית ממדינות מוסלמיות. אחרים טענו 
כך  על  נקמה  מתוך  פועלים  המתפרעים  כי 
שמורשתם התרבותית נשללת מהם, או על כך 
שנמנע מהם ליטול חלק הוגן בחברה הצרפתית. 
האמת היא שאין שום דבר מוסלמי במיוחד, ואף 
לא צרפתי במיוחד, באלימות הזו. כדי להבין 
את משמעות המהומות ואת מניעי המתפרעים, 
חשוב לשים לב לשתי עובדות בולטות: ראשית, 
מדובר בהתקוממות של נערים צעירים, בגילאי 
12–25. כך למשל מחצית מהנערים שנעצרו היו 
בני פחות מ–18. המבוגרים התרחקו מההפגנות 
והם למעשה הקורבנות הראשונים של המהומות 
גם  הם  שנשרפו).  אלו  הן  מכוניותיהם  (הרי 
הראשונים שרוצים בהשבת הסדר והשירותים 

להפוך לצרפתי או למות

המבוגרים התרחקו מההפגנות 

והם למעשה הקורבנות 

הראשונים של המהומות (הרי 

מכוניותיהם הן אלו שנשרפו). 

המבוגרים הם הראשונים 

שרוצים בהשבת הסדר 

והשירותים החברתיים על כנם.

הקפוצ'ונים, המוזיקה והסלנג 

מזכירים את וושינגטון או 

לוס–אנג'לס (אין זה מקרה 

שבדיבוב לצרפתית של 

הסרטים ההוליבודיים, הדמויות 

האפריקאיות–אמריקאיות 

מדברות בדרך–כלל במבטא 

שנשמע בפרברי פאריס).

 אוליבייה רוי 
תרגום ועיבוד: עופר סיטבון

הכותרת של עיתון הארץ בתאריך 27 בדצמבר 
"מחקר:   � משהו  מפתיעה  היתה   2005
ישראלים קשישים במצב כלכלי טוב חיים יותר מקשישים הסובלים 
ממצוקה כלכלית". האם החליט הפעם הארץ כי כלב שנשך אדם 
הוא אכן חדשות, או שחכמי הארץ הופתעו שלכסף יש השפעה על 

אורך ואיכות החיים?

קצה 
הקרחון
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החברתיים על כנם. אבל גם המבוגרים מתרעמים 
כנגד מה שהם רואים כאלימות הלא נחוצה של 
המשטרה כלפי המתפרעים, כנגד הופעתם של 
שתישכחנה  הבטחות  שפיזרו  הממשל  אנשי 
אמצעי  שעשו  הדמוניזציה  וכנגד  במהירות 

התקשורת לקהילותיהם.
שנית, המהומות מתוחמות מבחינה גיאוגרפית 
עוני  וחברתית. הן התרחשו בכמאה שכונות 
לפני  הרבה  'הפרברים'.  בצרפת  המכונות 
פרוץ המהומות שרתה תחושה חזקה של זהות 
טריטוריאלית בקרב הצעירים בשכונות אלו, 
שנטו להתקבץ בחבורות. החבורות היו מעורבות 
חבורות  קלה.  בעבריינות  קרובות  לעיתים 
הצעירים נרתעו, באופן טיפוסי, מלצאת מחוץ 
לטריטוריה שלהם, והרחיקו מעליהם בקפידה 
זרים, בין אם הם היו בני חבורות יריבות, קציני 
משטרה, כבאים או עיתונאים. בעת המהומות, 
את  ובראשונה  בראש  אלה  חבורות  הציתו 
מועט  עניין  להן  היה  כי  ונראה  שכונותיהן, 
להרחיב את המהומות לאיזורים יוקרתיים יותר. 
באיזורים  אירעו  אלה  שמהומות  שאף  מכאן 
אין  מוסלמים,  במהגרים  בעיקר  המאוכלסים 
להם כמעט קשר לזעמה של הקהילה המוסלמית 
שכן, אוכלוסיה מוסלמית עצומה מתגוררת מחוץ 
לשכונות אלו; רבים מהם אנשים שעזבו את 
"הפרברים" ברגע שיכלו לעשות כן � והם אינם 
מזדהים כלל עם הפורעים. אפילו בתוך איזורי 
האלימות, יש קדימות לזהות המקומית (במובן 
של תחושת שייכות לשכונה מסוימת) על פני 

המוצא האתני והדתי. 
מרבית הפורעים הם מהגרים בני הדור השני, 
בעלי אזרחות צרפתית, אשר רואים את עצמם 
עירונית–מערבית– מתת–תרבות  כחלק 
מודרנית, יותר מאשר כבעלי מורשת ערבית 
או אפריקאית. הקפוצ'ונים, המוזיקה והסלנג 
(אין  לוס–אנג'לס  או  וושינגטון  את  מזכירים 
הסרטים  של  לצרפתית  שבדיבוב  מקרה  זה 
האפריקאיות– הדמויות  ההוליבודיים, 
אמריקאיות מדברות בדרך–כלל במבטא שנשמע 

בפרברי פאריס).
למצוא  הממשלה  מאמצי  במפתיע,  שלא 
באזורים  צלחו.  ולא  כמעט  קהילה"  "מנהיגי 
אלו אין מנהיגים מן הטעם הפשוט שאין שם 
השליטה ההורית המסורתית נעלמה  קהילה. 
חד–הוריות.  הן  רבות  מוסלמיות  ומשפחות 
המבוגרים, האימאמים והעובדים הסוציאליים 
איבדו שליטה לטובת הצעירים שייצרו, בדרך 
כלל, כללים חברתיים מקומיים, המבוססים על 
והגנת  ברחובות  שליטה  אגרסיבית,  גבריות 
השחורה  לבדלנות  הד  בכך  יש  הטריטוריה. 

שהזינה את האלימות בהארלם בשנות ה�60'. 
ואולם הצעירים הצרפתים אינם נאבקים כדי 
לקבל הכרה כקבוצת מיעוט, אתנית או דתית; 
הם רוצים להתקבל כאזרחים מלאים. הם האמינו 
אינדבידואלית  (אינטגרציה  הצרפתי  במודל 
באמצעות האזרחות), וחשו מרומים בשל הדרתם 
החברתית והכלכלית. לכן הם הורסים את מה 
חברתי  לקידום  כמכשירים  בעיניהם  שנתפס 
הרווחה,  שירותי  משרדי  בתי–ספר,  שכשלו: 
אולמות ספורט. המאבק במשטרה הוא עבור 

רבים מהם מעין משחק וסוג של טקס מעבר.
בניגוד לקריאותיהם של ליברלים רבים, מתן 
דגש רב יותר על מדיניות רב–תרבותית איננו 
היא  זו  וזועמת  צעירה  אוכלוסיה  התשובה: 
בעיקרה אינדבידואליסטית ומנותקת תרבותית. 
או  לפלסטין  התייחסות  אלו  במהומות  אין 
לעיראק, והפונדמנטליסטים נעדרים מהן באופן 
מופגן, על אף שהפרברים הם אתר גיוס לאנשי 
הג'יהאד. קיצונים מוסלמים אינם חולקים את 
ועד מסיבות  (מסמים  האג'נדה של הצעירים 

מועדונים), והללו דוחים כל סוג של הנהגה.
הציגו  הפוליטיקאים  לעשות?  נותר  מה  אז 
הצעות צפויות: עוצר, דיבורים שטחיים אודות 
כלכלי.  סיוע  על  מעורפלות  הבטחות  כבוד, 
ואולם, עם כניסתה של צרפת לתקופת הבחירות 
לטווח  לחשיבה  לצפות  מקום  אין  לנשיאות, 
ארוך. בסופו של דבר, מדובר בבעיות שקיימות 
בכל חברה שבה מתנגשים חוסר שוויון והבדלים 
תרבותיים עם אידיאלים נשגבים. האמריקאים, 
מצידם, אינם צריכים לשמוח לאידה של צרפת 
� המאבק לשילובו החברתי של תת–מעמד כועס 

משותף לכל העולם המערבי.

הם האמינו במודל הצרפתי 

(אינטגרציה אינדבידואלית 

באמצעות האזרחות), 

וחשו מרומים בשל הדרתם 

החברתית והכלכלית. לכן, 

הם הורסים את מה שנתפס 

בעיניהם כמכשירים לקידום 

חברתי שכשלו: בתי–ספר, 

משרדי שירותי הרווחה, 

אולמות ספורט.

אוליבייה רוי הוא 

פרופסור בבית 

הספר ללימודים 

גבוהים במדעי 

 (EHESS) החברה

שפרסם את הספר 

"Globalized Islam"
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המהומות בצרפת יצרו בארץ, כמו בעולם 
כולו, עניין רב. מעבר לתגובת ה"סוף סוף הם 
סובלים קצת" � "הם", כלומר הצרפתים � 
נשמעו בעיתונות, ובעקבותיה בציבור, שורה 

ארוכה ומעניינת של פרשנויות. 

לא זה המקום לעמוד על כולן כמו גם להשוות 
להדגיש  ראוי  זו  מצומצמת  במסגרת  ביניהן. 
לפחות את המובן מאליו, והוא שלמהומות בצרפת 
יש שני היבטים "ישראליים" מובהקים: האחד, 
היחס בין חברת הרוב לקבוצות המיעוט. השני, 

האיום כביכול, או לא כביכול, של האסלאם.
בהרצאה שנשא הפרופסור מוריס קריז'ל בפני 
בעיקר  נדרש  הוא   ,(30.11.05) ממר"י  פורום 
זאת מנקודת המבט של  וגם  לסוגיה השניה, 
הפוליטיקה הצרפתית הממוסדת, ולאו דווקא 
מנקודת המבט של בעלי הענין עצמו, כלומר 
פורעי הפרעות, ככל שהללו ראויים להגדרה 
"מוסלמים". פרופסור קריז'ל, המלמד חליפות 
ימי  יהודית של  היסטוריה  ובצרפת  בישראל 
הביניים ושל העת החדשה, עמד על התמורה 
ביטוי  לידי  שבאה  הצרפתית  בפוליטיקה 

(חשוב להדגיש שקריז'ל  "האירועים"  לנוכח 
לא הגדיר את ההתרחשויות המדוברות בתואר 
"מהומות"). עם כל הקושי לעמוד בפרק זמן קצר 
על המורכבות הפוליטית של הישות הצרפתית 
המרתקת, הוא הצליח בכל זאת לשרטט את 
העימות המתנהל בקרב הימין הצרפתי, שכידוע 

הוא זה השולט היום ברפובליקה. 

מצד אחד עומד שיראק, האוחז בעמדה המסורתית 
של צרפת, לפיה אין להסיק מהאירועים הנדונים 
מסקנות המנוגדות לדרכה ההיסטורית של צרפת. 
"ליהודים כיחידים הכל" אמר בזמנו ציר האסיפה 
קלרמון–טונר, והוסיף: "ליהודים כאומה מאום". 
ומה שנכון היה ליהודים בימיה הראשונים של 
צרפת שבתוך תוככי המהפכה (הדיונים באסיפה 
הלאומית באשר לעתידם של היהודים התקיימו 
כידוע בשנים 1791�1789), נכון לכל קבוצות 
המיעוטים שהצטרפו לרפובליקה מאז. אלזסים 
וברטונים במאה ה�19, פורטוגלים ואיטלקים 
בתחילת המאה ה�20, "בעלי הרגליים השחורות" 
� כלומר מתנחלי צרפת באלג'יריה � אחרי 1962: 
כולם נקלטו במוקדם ובמאוחר והפכו לצרפתים 
היודעים לשנן � לפחות מן השפה ולחוץ � את 
הסיפורים המיתולוגיים על "אבותינו הגאליים". 
והמסקנה לגבי הפורעים � כך שיראק � היא 
המשך הקו הצרפתי הקלאסי: אינטגרציה אל 

תוך הרפובליקה האחידה והמאוחדת.
מן הצד השני עומד סרקוזי, שר הפנים, איש רב 
פעלים, מבריק, ידען, מוכשר וכריזמטי, הרואה 
עצמו כיורשו של שיראק, אולי כבר בבחירות 
הבאות. סרקוזי, כחלק מביקורתו על המודל 
מדינת  שבמרכזו  מודל   � בכללותו  הצרפתי 
החינוך  מערכת  החזקים,  האיגודים  הרווחה, 
המפוארת והתעשייה הצרפתית המעולה לכל 
יסודות  לאמץ  מציע   � קריז'ל)  (כך  הדעות 
'אנגלו–סקסיים' ובמרכזם גרסא כזו או אחרת 
של 'הרב–תרבותיות' בכלל ומדיניות 'האפליה 

המתקנת' בפרט.

בין צרפת לישראל 
על מפגש בבמה הרעיונית של ממר"י על 'צרפת בצל 

המהומות � רקע ומשמעות' ובעיקבותיו

 אודי מנור

מצד אחד עומד שיראק, 

האוחז בעמדה המסורתית 

של צרפת, לפיה אין להסיק 

מהאירועים הנדונים מסקנות 

המנוגדות לדרכה ההיסטורית 

של צרפת.



31  

אף אחד לא יודע כמה מוסלמים ישנם בצרפת, 
כי עצם השאלה סותרת את דרכה ההיסטורית 
של צרפת. מאידך גיסא, אף אחד לא מכחיש את 
קיומם של מנהיגים "איסלאמיסטים" העומדים 
לפחות בהצהרותיהם כנגד ההשתלבות אל תוך 
צרפת, שככל שהיא רפובליקה חילונית ומדינת 
אזרחיה, הרי שהיא בעלת מורשת נוצרית ברורה. 
אדרבא, הצרפתיות העכשווית היא מתירנית, 
והדברים ידועים. ושוב, מאידך גיסא נוסף, ברור 
לחלוטין שהמוסלמים–לשעבר � ועוד יותר מכך 
במה שמכונה  הבוחלות  לשעבר,  המוסלמיות 
"הדיקטטורה של האבא" � מצביעים/מצביעות 
ברגלים, תרתי משמע, ובוחרים במסלול המחזק 

דווקא את עמדתו של שיראק.

השמאל � בין שפוי לסהרורי

ניתן  כרגיל  זה? מבולבל.  כל  בתוך  השמאל 
במושכות  אוחז  איננו  הוא  אם  בוודאי  לומר, 
השלטון. כך או אחרת, קריז'ל מבחין בין שני 
סוגים של שמאל: שפוי וסהרורי. השפוי, גם אם 
מותח ביקורת על הממשל הימני, אוחז בעמדות 
צרפתיות קלאסיות. במלים אחרות, הוא יותר 
שהסתירה  כמה  עד  שמאלי,  מאשר  צרפתי 
בין שני מרכיבי זהות אלו הכרחית או בלתי 
אפשרית למיזוג. על עמדת השמאל הסהרורי 
אין צורך להרחיב. כל מה שקשור לגלובליזציה 
ולמודרניזציה הרי נגוע באמריקניזציה, ואמריקה 
זה רע. נקודה. אולי אנקדוטה כמעט–מצחיקה–
אם–לא–היתה–מאד–עצובה ממחישה את הענין 
טוב יותר: לפני כמה שנים, בשיאו של הויכוח על 
חוק הרעלה, חוק האוסר על ילדות ונערות להגיע 
רעולות לבתי הספר הציבוריים בצרפת, ושעולה 
בקנה אחד עם הדרך ההיסטורית של צרפת, 
הועלתה טענה לפיה בלי קשר לנכונותו של החוק 
הוא לא ישים מכיוון שביום פתיחת הלימודים 
יציפו את בתי הספר הציבוריים אלפי ועשרות 
אלפי נערות מוסלמיות רעולות, דבר שלא יאפשר 
לאכוף את החוק. "נחיה ונראה" אמר שיראק, 
ואמנם, ביום פתיחת שנת הלימודים, נרשמו רק 
מקרים ספורים של מוסלמיות שהופיעו לבית 
הספר עטויות רעלה. אחת מהן היתה בתו של 
יהודי לשעבר, טרוצקיסט, שאיסלם את בנותיו 

ושיסה אותן בצרפת החילונית...
דבריו של קריז'ל התמקדו בעיקר בימין הצרפתי 
בקרבו,  המתנהל  המרתק  הפנימי  הויכוח  על 
ויכוח שלא החל עם שריפת המכוניות ומעשי 
הוונדליזם, אלא מלווה את צרפת כבר כמה שנים. 
הויכוח מקיף שורה ארוכה של נושאים, ביניהם 
עתיד מדינת הרווחה, מקומה של צרפת בקהיליה 

האירופאית וחלוקת העושר והכוח ברפובליקה.

מצרפת לישראל

אין ספק שהמהומות � או "האירועים" � הללו 
מזמינות דיון משווה לנעשה בארץ. גם אצלנו 
מיעוט לא קטן, גם אצלנו ישנן קבוצות הקוראות 
תגר � לא פעם באלימות � על "השיטה" בכלל 
ועל בסיסה האידיאולוגי: הציונות. אי אפשר שלא 
לחשוב על תביעתם של אינטלקטואלים לפחות 
בעיני עצמם, שבשנים האחרונות, בעיצומו של 
לבטל  תובעים  'פוסט–ציוני',  המכונה  העידן 
את חוק השבות על יסוד הטענה שהוא איננו 
דמוקרטי, צעד שהוא הכרחי בהקמתה של 'מדינת 
כל אזרחיה', השיטה היחידה שתאפשר חברה 
'אזרחית' הגונה, במסגרתה ימצא סוף סוף מקום 

לערבים, לרוסים, לחרדים, למזרחים ולנשים.
שכאשר  מלמדות  בצרפת  הללו  המהומות 
מסויימת  מדינה  של  הותיקים  אזרחיה 
מתמודדים ברצינות עם בעיה חברתית, כזו שיש 
לה היבטים תרבותיים וכלכליים ברורים, דבר 
אחד הם לא שוכחים: את דרכם ההיסטורית. 
את  ששימש  מרכזי  ובמונח  אחרות,  במלים 
רובינשטיין  אמנון  ואת  יעקובסון  אלכסנדר 
בספרם החשוב מאד, 'ישראל ומשפחת העמים', 

צרפת והצרפתים, להוציא אנשי שמאל סהרורי, 
מוסדותיהם,  לזהותם,  באשר  ניטרליים  אינם 
שאיפותיהם והכרעותיהם. את הויכוח על עתידם 
הם מנהלים מתוך כבוד לזהותם וביחס ישיר 

אליה, יחס המבוסס על כבוד עצמי.
הסיפור הקטן–גדול של צרפת מלמד אותנו � או 
אמור ללמד אותנו � לחפש את דרכנו העתידית 
גם כן מתוך דרכנו ההיסטורית: ללא משוא פנים 

אך בעיקר ללא ביטול עצמי.

היכן השמאל בתוך כל זה? 

מבולבל. כרגיל ניתן לומר, 

בוודאי אם הוא איננו אוחז 

במושכות השלטון.

צרפת והצרפתים, להוציא 

אנשי שמאל סהרורי, אינם 

ניטרליים באשר לזהותם, 

מוסדותיהם, שאיפותיהם 

והכרעותיהם
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות אתם 

מוזמנים 

להיכנס 

לאתר הבית 

של יסו"ד

www.yesod.net

הצטרפו למנויי 

ובכך תהנו 

מכתב העת מדי 

חודשיים וגם 

תתרמו תרומה 

משמעותית 

לאחזקתה של 

במה משמעותית 

זו לשיח הצדק 

החברתי בישראל.

מחיר מנוי 70 ₪ לשנה (עבור 6 גליונות). 

רכישת מנוי או חידושו:

* בצ'ק: שלח צ'ק על סך 70 ₪ לפקודת עמותת קהילה, 
אל הכתובת:   

עמותת קהילה, רח' הנשיא 46, בית שמש 99037  

* בכרטיס אשראי בטלפון 03�9533398

לבירורים: דודי נתן, טל. 052�3523102

חברה
הקבועים, 


