
גם, בעיקר,  כי אם  "בבואנוס–איירס או בירושלים, השינוי תלוי גם בגישה. לא רק לכלכלה 
לפוליטיקה." 

מתוך: ארגנטינה � ארבע שנים אחרי: מה היה ומה הלאה? עמ' 27
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אבירי  על  ביותר  האהובות  הטענות  אחת 
ההפרטה, במשרד האוצר ובעיתונות הכלכלית, 
וצדק חברתי,  בויכוחים על מדיניות כלכלית 
היא ש"ככה זה בעולם". "ישראל חייבת ליישר 
קו עם העולם הגדול", הם אומרים, "אחרת לא 
תשרוד מבחינה כלכלית". כמו טענות אחרות 
של האידיאולוגיה הניאו–ליברלית, מכילה גם 
הטענה הזאת גרעין של אמת: במשק מודרני אי 
אפשר לנהל מדיניות כלכלית–חברתית במנותק 
מן ההקשרים הבינלאומיים ובהתעלם מן הכוחות 
העולמיים. זה היה נכון כבר במאה התשע עשרה, 
העשרים  המאה  בראשית  כפליים  כפל  ונכון 
ואחת. זו, אגב, הסיבה לכך שהכוחות היותר 

אינם  התאגידים  בשלטון  הנאבקים  רציניים 
כ'מתנגדי–הגלובליזציה' אלא  מציגים עצמם 
כשוחריה של 'גלובליזציה אחרת'. אולם האמת 
הטריוויאלית שבדרישה "להשתלב" מחביאה 
בתוכה שקר גדול. אבירי ההפרטה יוצרים מצג 
שוא כאילו "בעולם" שוררת מדיניות כלכלית–
הפרטה,  מקסימום  ויחידה:  אחת  חברתית 
מקסימום "גמישות" בשוק העבודה, מינימום 
פיקוח חברתי  מינימום  מעורבות ממשלתית, 
ופוליטי בכלל ועל התאגידים בפרט. "להשתלב 
בעולם" פירושו, לשיטתם, לאמץ באדיקות את 

הקריטריונים האלה לכלכלה "נכונה".
גדול  יותר מגלה שהעולם  אבל מבט מפוכח 

ראשית

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות



חברה
כתב עת סוציאליסטי
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מגמות  בין  מאבק  זירת  הוא  העולם  ופתוח. 
פוליטיות, כלכליות וחברתיות שונות ומנוגדות. 
הגדול  ההון  של  לשלטונו  הנרצעת  העבדות 
(עבדות שתועמלנים כמו תומאס פרידמן ונחמיה 
שטרסלר קוראים לה 'חירות') � היא רק אפשרות 

אחת. 
התנועה הסוציאליסטית שאפה לגלובליזציה מאז 
שעמדה על דעתה, אי אז באמצע המאה התשע–
כתבו  התאחדו"  העולם  כל  ("פועלי  עשרה 
מארקס ואנגלס במניפסט הקומוניסטי). שאיפה 
זו נבעה מן ההגיון המוסרי, הפוליטי והכלכלי 
של הסוציאליזם. לכן, תשובה סוציאליסטית 
עקבית לדרישה "להשתלב בעולם" אינה יכולה 
להיות אלא זו: להשתלב בעולם � בוודאי! אבל 
עכשיו בואו נשאל כיצד להשתלב, באיזה אופן, 
ובעיקר באיזה צד של המאבק העולמי: בצד 
המבקש להכפיף את כולנו לשלטון חסר–גבולות 
של קומץ תאגידי ענק, או בצד המבקש לכונן את 

אזרחי כדור הארץ כאדונים לגורלם?
בחודשים האחרונים עסקנו ב'חברה', מתוקף 
בגליון  המקומית.  בזירה  בעיקר  הנסיבות, 
זה אנחנו מבקשים להרחיב את זווית הראיה 
ולהתבונן בזירה העולמית. המאמרים בגליון 

צרפת,  מספרד,  וסיפורים  נתונים  מביאים 
אירלנד, סקנדינביה, סין, דרום אמריקה, אפריקה 
וארצות–הברית. המסקנה העולה מהם היא כי 
החברה העולמית נמצאת בתהליך של עיצוב–
מחדש. יכולתן של העמדות הישנות להתמודד 
עם אתגרי ההווה מוטלת בספק. זה נכון לגבי 
האידיאולוגיה הניאו–ליברלית, שנראית חלולה 
ועילגת יותר משנה לשנה. אבל זה נכון גם לגבי 
הסוציאליזם � גם הוא צריך לעצב תשובות 

חדשות, בתיאוריה ובמעשה.
צריך  ותשובות חדשות  דרכים  החיפוש אחר 
(מהסיבות  'גלובלי'  או  בין–לאומי  להיות 
שהוזכרו קודם). אך הוא מתחיל בזירה המקומית 
� בהשתלבות במאבקים הפוליטיים המידיים. 
הבחירות האחרונות בישראל לא הביאו להכרעה 
נחרצת, בוודאי לא בכיוון שרצינו בו. אך הן יצרו 
הזדמנויות חדשות ואפשרויות–פעולה חדשות. 
קהילתי'  'סינגור  עם  בשיתוף  יסו"ד,  תנועת 
מנהלת בימים אלה מאבק לביטול מס–ערך–מוסף 
על מוצרי מזון. בעמודים הפותחים של גליון זה 
תמצאו הסבר מפורט באשר לחשיבות המאבק 
וצידקתו, וכן דיווח על המהלכים הפוליטיים 

והציבוריים שנעשו עד כה.

<<
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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 העוסקים ברחבי הארץ בתיקון חברתי במישור 

המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.

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

המודל הסקנדינבי � הסוציאליזם הדמוקרטי >
בשבדיה, נורבגיה דנמרק ופינלנד | עמ' 6

נטל המס כאחוז מההכנסה עולה כמובן 
עם הגידול בשכר. אבל מאחר והמשכורות 
של עובדי צווארון לבן בכירים ועובדי צווארון 
צורך  אין  בברוטו,  כבר  למדי  שוות  כחול 
במיסוי חריג על עובדים בכירים לצורך מימון 

מדינת הרווחה." 

אחריות חברתית של תאגידים רב–לאומיים � >
שינוי אמיתי או תעלול יחסי ציבור? | עמ' 28

של  חסרת–התקדים  שעוצמתם  ברור 
התאגידים מהווה מצב דברים חדש, המחייב 
גיבוש כלים משפטיים חדשים שיסייעו להדביק 

את הפיגור אחר ההתפתחויות הכלכליות."

צרפת בשעת הדמדומים: "מרד הסטודנטים" >
של אביב 2006 | עמ' 14

ודה–וילפן  שירק  של  הפוליטית  החובבנות 
קלעה את השמאל הפרלמנטרי למצב קשה. 
בסיועו  השמאל,  של  ביותר  הרדיקלי  החלק 
של ראש ממשלה מן הימין, הצליח למלכד את 
הסוציאל–דמוקרטים ולהובילם באף לכיוון שלא 

בטוח שרצו ללכת בו."



  4

זה  ובכלל  המע"מ הוא מס מגדיל פערים 
צעד  להיות  יכול  ביטולו  מזון.  על  המע"מ 
קטן אך משמעותי במסע לצמצום הפערים 
הכלכליים ולצמצום העוני בישראל. צעד זה 
ואת  גם להגדיל את המחזור העסקי  יכול 
שוויוניים  ישירים,  אחרים,  ממיסים  הרווח 

יותר. 

היא  האם  הוא  מיסוי  למערכת  ראשון  מבחן 
פרוגרסיבית או רגרסיבית, דהיינו האם מערכת 
המיסוי מצמצמת פערים או דווקא מגדילה אותם. 
פרוגרסיבית  מיסוי  בשיטת  הפערים  צמצום 
בא לידי ביטוי בכך שאלו שיש להם הכנסה 
גבוהה יותר, מחזירים למדינה חלק גדול יותר 
מהכנסותיהם כמס. מס רגרסיבי, לעומתו, מחייב 
את העניים לשלם את אותו חלק של הכנסתם 

כמו עשירים או אף יותר מכך. 
ניתן להבחין בין שתי קטגוריות נוספות של 
ככלל,  עקיפים.  ומסים  ישירים  מסים  מסים: 
מיסוי עקיף נחשב למיסוי רגרסיבי מכיוון שהוא 
המיסוי  לכן  להכנסה.  בהכרח  מקושר  איננו 

העקיף נמדד ביחס להכנסה נטו, מכיוון שהוא 
הופך משמעותי ביחס לכמות הכסף הפנוי הקיים 
בידי אותו אדם וזמין לצריכה. בתוך מרכיבי 
ובייחוד  צריכה,  על  מסים  העקיף,  המיסוי 
מע"מ, הם מרכיב רגרסיבי מובהק, שכן בעלי 
הכנסות נמוכות מוציאים את כל הכנסתם על 
צריכה בעוד שבקרב בעלי הכנסות גבוהות גדל 
החלק של ההכנסה הפנויה, שאיננו משמש כלל 

לצריכה. 
בסך הכל מתוך נטל מס ממוצע של כ�37% 
מהכנסה ברוטו למשק בית בישראל, רק 21% 
הם מסים ישירים. מסים אלה מתייחסים לגובה 
ההכנסה ומורכבים ממס הכנסה, ביטוח לאומי 
ומס בריאות. המיסוי העקיף מורכב מאגרות, 
על  ומיסוי  עירוניים  מסים  קנסות,  היטלים, 
להכנסה  ביחס  כאמור,  נמדד,  גובהו  צריכה. 
הממוצעת נטו, ושיעורו בישראל 20.5% למשק 
מע"מ:  הוא  ביותר  הכבד  העקיף  המס  בית. 
ממוצע למשק בית 1,068 ₪ לחודש, או 12.3% 

מההכנסה הממוצעת נטו. 
העיוות הגדול שיוצר מס הערך המוסף הוא 
שככל שהעשירון נמוך יותר, עול המס היחסי  
המוטל עליו גדול יותר, כפי שמדגים התרשים 

בעמוד הבא.
בישיבת וועדת הכספים שנערכה ביוני 2002 
רוב, את  נציג משרד האוצר, מר איתן  תיאר 
יתר  בין  שנה.  אותה  של  הכלכלית  התכנית 
היעדים, המטרות והשיטות הוא הזכיר "העלאת 
מיסוי". מר רוב אמר לוועדה מפורשות: "שיעור 
המס העקיף במדינת ישראל הוא מן הגבוהים 
באירופה � נדמה לי שאנחנו מקום שני בעולם". 
אבל מבלי לנמק קבע כי "המינון הראוי" (של 
הרכב המסים) הוא בהעלאת המס העקיף דווקא 
ולא המס הישיר. באותה פסקה שבה דרש העלאה 
של המע"מ בעוד אחוז (לערך שיא של 18%) � 
כי לכאורה אין כסף וצריך למנוע משבר פיננסי 
� הוא מזכיר הפחתה מתקרבת של מס הכנסה. 
הפחתה זו אינה מועילה כלל לאותם אנשים 

יבוטל המע"מ על המזון 
תנועת יסו"ד ו"סינגור קהילתי" במאבק ציבורי ופוליטי 

לביטול המע"מ על מוצרי מזון

 מיכה אשחר

במספרים מוחלטים, גובה 

ההוצאה הכספית החודשית 

על מזון למשק בית (ללא 

ירקות, פירות וארוחות מחוץ 

לבית), כמעט אדיש לעשירון. 

חברי יסו"ד, בשיתוף עם 'סינגור קהילתי', פועלים לביטול המע"מ על המזון. אנחנו 
מתכננים לקיים כנס בחודש ספטמבר שיעסוק בהצעתנו בעניין. הכנס הוא כנס פנימי 
של מפלגת העבודה, זאת מתוך רצוננו לפעול בתוכה על בסיס שותפות עם חברי 
כנסת ובעלי תפקידים בתוך המפלגה, ומתוך רצוננו למצב לעצמנו עמדה משפיעה 
ומעצבת בתוכה. הכנס אמור להיות כנס ראשון של במה לדיון רעיוני בתוך מפלגת 

העבודה. הדיונים המוצעים יהיו קונקרטים ובעלי השלכות מעשיות.
כדי שהכנס � וכל פעילותנו הרעיונית והמעשית בתוך המפלגה � יהיו אפקטיביים הם 
צריכים להיעשות בתאום ושיתוף עם חברי כנסת שרוצים ומוכנים לקחת את המסקנות 
והרעיונות ולהמשיך איתם ליישום בחקיקה. כרגע אנחנו שמחים לדווח על שיתוף פעולה 
קשוב וער עם חברי הכנסת אפרים סנה (שהזמין אותנו לדבר בישיבת הסיעה בנושא 
תקציב 2007) ושלי יחימוביץ' (שהעלתה את הנושא בוועדת הכספים ובמליאת 
הכנסת). שניהם התגייסו במרץ לעזור לנו בקידום היוזמה. בנוסף הביעו את תמיכתם 
יו"ר המפלגה ושר הביטחון עמיר פרץ, מזכ"ל המפלגה איתן כבל, שרת החינוך יולי 
תמיר וחברות הכנסת נדיה חילו ואורית נוקד. קשר נוצר גם עם חברי כנסת ממפלגות 
אחרות לתמיכה ברעיון. אנחנו מקווים לכנס חוגים רחבים ונוספים במפלגה סביב הרעיון 

ולקדם את הפעילות הפוליטית שהיא המעשה להלכת יסו"ד. 
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שאינם מגיעים לסף המס, אבל חייבים להמשיך 
לשלם על לחם ומרגרינה � שמחירם עולה. 

דווקא מנקודת המבט של משרד האוצר קיימת 
בעיה בהטלת מע"מ והיא, כי לרוב קשה לחזות 
את גובה ההכנסה הצפויה בגין מס זה. אחת 
לבטלו:  נימוק  לשמש  יכולה  לכך  הסיבות 
הטלת המע"מ מקטינה את כמות הכסף הפנוי 
ובעקבות זאת, את הצריכה. הקטנת הצריכה 
החיובים במע"מ  היקף  את  מצידה מקטינה 
וכך מקטינה את סכום תקבולי המס לעומת 

התחזית. 
של  לשיעור  המע"מ  הופחת  לאחרונה  ואכן, 
במימוש  ראשון  צעד  היא  זו  הורדה   .16.5%
כלל  על  המע"מ  את  להוריד  האוצר  הצעת 
מוצרי הצריכה עד לרמה של 14%. שר האוצר 
אף מבקש להקדים את הורדת המס לשיעור 
של 15% ממש בזמן הקרוב. עלות הצעה זו של 
האוצר (כלומר: ההפסד הצפוי בהכנסות המדינה 

ממסים) היא כחמישה מיליארד שקלים. 
ההצעה שאנחנו מעלים כאן היא למקד את 
הורדת המע"מ למוצרי המזון � להוריד לחלוטין 
את המע"מ על מוצרי המזון ולא להפחית את 
המע"מ על המוצרים כולם. העלות תהיה דומה 
להצעת האוצר אבל התוצאה תשפיע לטובה 
בעיקר על העשירונים התחתונים והאמצעיים 
ופחות על העשירון העליון. כך, לא יופחת המס 

על מכוניות יוקרה אבל יפחת המס על לחם. 
מבחינה סטטיסטית, עובדה מדהימה היא כי 
הכספית  ההוצאה  גובה  מוחלטים,  במספרים 
החודשית על מזון למשק בית (ללא ירקות, פירות 
וארוחות מחוץ לבית), כמעט אדיש לעשירון 
1,163 ₪ למשק בית, כשהעשירון  � ממוצע 
התחתון מוציא על מזון 1,105 והעליון 1,297 
כלומר  בלבד).  כ�6%  בת  תקן  סטית  (עם 
ההכנסה הממוצעת נטו כמעט איננה משפיעה 
על גודל ההוצאה למזון. מצד שני בעוד העשירון 
התחתון מוציא על מזון כמעט מחצית מהכנסתו 
נטו, העשירון העליון מוציא על מזון כ�6% 
על  אומרת שביטול של המע"מ  זאת  בלבד. 
המזון מביא אמנם תוספת דומה בשקלים לכוח 
הקנייה, אבל משמעותה של אותה תוספת עבור 
העשירון התחתון, היא בשיעור של 6.6% בעוד 

עבור העשירון העליון היא פחות מאחוז. 
מדינות רבות בעולם הכירו בעיוות זה. באותן 
מדינות, גם אם קיים מע"מ, הרי קיימות קבוצות 
של מוצרים עליהם מוטל אחוז מס שונה או אף 
נמצאות אוסטריה,  ביניהן  מס בשיעור אפס. 
הולנד,  איטליה,  אירלנד,  גרמניה,  צרפת, 
ורבות  נורבגיה  קנדה,  ארגנטינה,  בריטניה, 

ממדינות ארצות הברית. 

מס על מזון בחברה מקוטבת בעלת שיעור עוני 
כמו  בעולם המערבי)  למקובל  (ביחס  עצום 
ישראל, משול למס גולגולת והוא מס מרושע, 
צריך  אדם  אותו  לשלם  שלא  שכדי  מכיוון 

להפסיק לאכול. 
כסף  יותר  ישאיר  המזון  על  המע"מ  ביטול 
לצריכה דווקא בידי אותם עשירונים שהכנסתם 
יוצאת רובה ככולה על צריכה. הביטול יוסיף 
כ�150 ₪ הכנסה פנויה לעשירונים התחתונים 
וזאת בדרך אוניברסלית ומבלי לפגוע בכבודם. 
לקופת  לחזור  עשוי  זה  מכסף  חלק  לפחות 
המדינה כמס על הכנסתם של יצרנים ומשווקים 
של מזון. מכאן שביטול המע"מ על המזון איננו 
רק צודק, הוא גם זול יותר מכפי שניתן לחשוב. 
זו נקודה מעודדת שצריכה להיות סמן בתכנית 
הפעולה לביטול המע"מ על מזון: זיהוי אותם 
במאבק.  ברית  בני  לשמש  גורמים שעשויים 
קבוצות  של  נציגים  למצוא  אפשר  אלה  בין 
שבהן העוני רחב דוגמת חרדים וערבים, אך גם 
תעשיינים ויצרני מזון, שבדרך כלל אינם מזוהים 

עם מאבקים חברתיים. 

עמדה  דף  על  השאר  בין  מתבסס  זה  מאמר 
� הורדת המע"מ על מוצרי מזון � בהוצאת 
קואופרטיבי המזון הקהילתיים בחסות עמותת 

סינגור קהילתי (ע"ר).

ביטול המע"מ על המזון ישאיר 

יותר כסף לצריכה דווקא בידי 

אותם עשירונים שהכנסתם 

יוצאת רובה ככולה על 

צריכה. הוא יוסיף כ�150 

₪ הכנסה פנויה לעשירונים 

התחתונים וזאת בדרך 

אוניברסלית ומבלי לפגוע 

בכבודם

מיכה אשחר הוא 

חבר קיבוץ קטורה

ketura–aquaculture
@ketura.ardom.co.il

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

נטל המע"מ לעומת ההכנסה החודשית ברוטו למשק בית. 
מבוסס על מחקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003

ממוצע12345678910עשירון

1068 1,910  1,584  1,250  1,201  1,018  947  759  730  629  656 גובה ההוצאה למע"מ

 30,003  18,145  14,148  11,896  10,075  8,051  6,451  5,130  3,749  2,589 הכנסה ברוטו למשק בית
27.918.115.713.313.511.912.211.011.49.512.3נטל המע"מ מהכנסה נטו, %
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המודל הסקנדינבי מוצג פעמים רבות כדוגמא 
ל'קפיטליזם נאור' המשלב כלכלת שוק עם 
ודמוקרטיה.  רווחה  מדינת  גבוהים,  מיסים 
תיאורים אלה מוטעים משום שהם מחמיצים 
את העיקר: בבסיסו של המודל הסקנדינבי 
עומדת חלוקה מחדש של הכוח הכלכלי. 
חלוקה�מחדש זו היא הסיבה לשוויון בארצות 
סקנדינביה, הערובה ליציבותה של מדינת 
הרווחה והגורם לנכונות הסקנדינבים להסכין 

עם שיעורי מס גבוהים. 

ארצות סקנדינביה הן ארצות שעברו מהפכה. 
מהפכה דמוקרטית, מהפכה הדרגתית מאוד 

ובכל זאת �  מהפכה.

הסקנדינבים  הסוציאל�דמוקרטים  אצל 
מוגדר  היעד  גסה.  מילה  איננה  אידיאולוגיה 
עד היום כחברה ללא הבדלי מעמדות, או כפי 
שאומרת תוכנית 1975 של הסוציאל�דמוקרטים 
השבדים: "הסוציאל�דמוקרטים יאבקו למען 
שוויון בחלוקתם של ההכנסה, הרכוש והכוח". 
בשנות  כבר  התוו  התיאוריה  ואת  הדרך  את 
העשרים והשלושים של המאה הקודמת נילס 
ב� שניפטר  קרלבי  ויגפורס.  וארנסט  קרלבי 
1926 (בגיל 34) עיצב את הדרך שבה הלכה מאז 
הסוציאל�דמוקרטיה בסקנדינביה: לא התערבות 
בתהליכי השוק של קביעת מחירי רוב המוצרים 
ולא תכנון מרכזי של כל פרט ופרט בהתנהלות 
הכלכלה, אלא יצירת מנגנונים לחלוקה מחדש 
של העושר והכוח הכלכלי. מנגנונים אלה הם: 
א) האיגודים המקצועיים וההסכמים הקיבוציים 
(המשנים באופן מהותי את יחסי הכוחות בין 
ההנהלה ובין העובדים); ב) הבעלות הקולקטיבית 
על רוב ההון, המבטיחה חלוקה שוויונית של 
אותו חלק בהכנסות מייצור המשולם כרווח; ג) 
חלוקה מחדש של ההכנסות באמצעות מיסוי 
פרוגרסיבי ושירותים ציבוריים, היוצרים שוויון 
בין מי שעובד לבין מי שאינו יכול לעבוד, ובין 
משפחות עם ילדים לבין אלה ללא ילדים. בדרך 

הסוציאל� פי  (על  לעבור  החברה  אמורה  זו 
דמוקרטים הסקנדינבים) 'דמוקרטיזציה מלאה'. 
בזכויות  מתמצה  שאינו  שיוויון  אומר:  הווה 
הפוליטיות והמשפטיות הפורמליות אלא מקיף 

גם את הזכויות הכלכליות והתרבותיות.

סוד כוחו של השמאל

ההצלחה הפוליטית של הסוציאל�דמוקרטים 
הסקנדינבים נבעה משילוב בין מטרות רדיקליות, 
הכלכליים  האמצעים  בתחום  ויצירתיות 
והטקטיקות הפוליטיות שהופעלו לשם הגשמתן. 
הנורבגים,  השבדים,  הסוציאל�דמוקרטים 
הדנים והפינים הצליחו, החל מראשית המאה 
העשרים, ליצור בסיס כוח פוליטי שהם הגדירו 
כ"ברית המעמדות המנוצלים". ברית זו כללה 
את הפועלים העירוניים, הפועלים החקלאיים, 
איכרים זעירים ועצמאיים קטנים. היכולת ליצור 
ולקיים בסיס כוח זה בשנות ה�20, ה�30 וה�40 
של המאה שעברה הינה אחת מנקודות היתרון 
העיקריות של הסוציאל�דמוקרטים הסקנדינבים 
על פני "אם כל המפלגות הסוציאליסטיות", 
המפלגה הסוציאל�דמוקרטית הגרמנית. יתרון 
הגרמנים,  הסוציאל�דמוקרטים  פני  על  נוסף 
המאפיין את הסוציאל�דמוקרטים הסקנדינבים, 
הוא שיתוף הפעולה הפורה שלהם עם מפלגות 

השמאל הרדיקלי (הקומוניסטי).
הסוציאל�דמוקרטים  שחוללו  למהפכה 
בסקנדינביה היו שלושה שלבים, שהתחוללו 

פחות או יותר במקביל בארבע הארצות:
שלב א' � השגת דמוקרטיה פוליטית מלאה 
(במהלך מלחמת העולם הראשונה או בסופה), תוך 
שימוש באיום במהפכה מצד אחד, ונכונות לשתף 

המודל הסקנדינבי
הסוציאליזם הדמוקרטי בשבדיה, נורבגיה, דנמרק ופינלנד

 עמי וטורי

המפלגות "הבורגניות" 

השמאליות בסקנדינביה 

אמצו בהדרגה את רוב עיקריו 

של המודל הסקנדינבי.

לצד הזכות המוכרת 

לשביתה על רקע של שכר 

ותנאי עבודה, יש לאיגודים 

המקצועיים הסקנדינבים גם 

הזכות "להחרים" מקומות 

עבודה לא מאוגדים שאינם 

נותנים לעובדיהם תנאים 

דומים לאלו של המקומות 

המאוגדים (כלומר למנוע 

באופן סלקטיבי אספקת 

שירותים לעסקים אלה).
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פעולה עם הכוחות הליברליים מצד שני. לאחר 
שלב זה נמנעו הסוציאל�דמוקרטים הסקנדינבים 
מהקמת קואליציות עם המפלגות "הבורגניות" 

והתרכזו יותר בבניית כוחם הפוליטי.
שלב ב' � על רקע המשבר הכלכלי העולמי 
בראשית שנות ה�30 הושג רוב פרלמנטרי של 
השמאל בשבדיה ונורבגיה וכמעט רוב בדנמרק. 
הסוציאל�דמוקרטים  בראשות  ממשלות 
"הבורגניות"  המפלגות  עם  קואליציות  יצרו 
השמאליות ביותר במפה הפוליטית המקומית 
והנהיגו מדיניות כלכלית מרחיבה לצורך יציאה 
מעמדם  מוסד  במקביל  הכלכלי.  מהמשבר 
הדומיננטי של האיגודים המקצועיים בכלכלה 

והוחל ביצירתה של רשת ביטחון סוציאלי.
שלב ג' � עם תום מלחמת העולם השניה, שלטון 
של השמאל עם רוב פרלמנטרי יציב במשך רוב 

שנות ה�40, ה�50, ה�60 וה�70.
התהליכים בשנים אלו כללו את ביסוס כוחם של 
האיגודים המקצועיים ושליטתם בשוק העבודה 
המקומי, צבירה מסיבית של הון בידי גופים 
ציבוריים (קרנות פנסיה, גופים קואופרטיביים 
שונים ועוד) והקמת מדינת רווחה אוניברסלית 
בעלת יעדים של יצירת שיוויון ולא רק קיום 

רשת ביטחון סוציאלי.
בשנות ה�70 וה�80 התלווה לכך גם תהליך 
ה'דמוקרטיה התעשייתית' שהבטיח שותפות 
המפלגות  עבודתם.  מקומות  בניהול  עובדים 
אמצו  בסקנדינביה  השמאליות  "הבורגניות" 
בהדרגה את רוב עיקריו של המודל הסקנדינבי. 
כתוצאה מכך נוצר מצב פוליטי שבו בכל רגע 
נתון בין 60% ל�70% מחברי הפרלמנט בארצות 
סקנדינביה תומכים במודל החברתי–כלכלי, וגם 

ממשלת מרכז ימין לא תפעל לפירוקו.

מבנה המודל הסקנדינבי

האיגודים המקצועיים וגופים פיננסיים בעלי 
אופי קולקטיביסטי הם הגורם המרכזי בכלכלתן 
של הארצות הסקנדינביות. גופים אלו מכתיבים 
את מבנה שוק העבודה ואת השימושים שיעשו 

ברווחי החברות.
בשבדיה, בדנמרק ובפינלנד, 80% מהעובדים 
המקצועיים.  באיגודים  חברים  השכירים 
בנורבגיה הנתון נמוך יותר והוא עומד על 60%. 
השכר  את  מכתיבים  המקצועיים  האיגודים 
ותנאי ההעסקה במשקיהן של ארבע ארצות 
אלו מתוקף סמכויות שחלקן ייחודיות לארצות 
סקנדינביה. לצד הזכות המוכרת לשביתה על 
לאיגודים  יש  עבודה,  ותנאי  שכר  של  רקע 
המקצועיים הסקנדינבים גם זכות "להחרים" 

נותנים  שאינם  מאוגדים  לא  עבודה  מקומות 
לעובדיהם תנאים דומים לאלו של המקומות 
סלקטיבי  באופן  למנוע  (כלומר  המאוגדים 
אספקת שירותים לעסקים אלה). כתוצאה מכך 
הסכמי השכר הקיבוציים חלים בפועל על כלל 

השכירים.
בסמכות  גם  מחזיקים  המקצועיים  האיגודים 
שיעבדו  הנוספות  השעות  כמות  את  לקבוע 
חברים  המקצועי  שבאיגוד  מאחר  חבריהם. 
לחלק  מובנה  אינטרס  לו  יש  המובטלים,  גם 
את העבודה בין מקסימום עובדים. לאיגודים 
המקצועיים יש נגישות מלאה (מתוקף חוק) לכל 
המידע הניהולי של מקומות עבודתם. כמו כן 
יש לעובדים המאוגדים, מתוקף חוק החברות, 
נציגות בדירקטוריונים של מקומות עבודתם. 
בשבדיה, נורבגיה ודנמרק החוק מחייב שנציגי 
הדירקטוריון  יהוו כשליש מחברי  העובדים 
כמות  ולפי  הארצות  בין  קלים  (בהבדלים 
"מסתפקים"  בפינלנד  בחברה).  המועסקים 

בעשרים אחוז.
רשאים  אינם  העובדים  מטעם  הדירקטורים 
להצביע בישיבות ההנהלה העוסקות בהסכם 
הקיבוצי, אבל מלבד מגבלה זו סמכויותיהם זהות 
לאלו של הדירקטורים מטעם הבעלים. כלומר 
הם זכאים להצביע על החלטות בעלות חשיבות 
עקיפה רבה לעובדים, דוגמת תוכניות השקעה, 
החלטות לגבי חלוקת רווחים, מינוי מנהלים בכל 

הדרגים, רכישות של חברות אחרות ועוד. 
כתוצאה ממשקלם של האיגודים המקצועיים 
בשוק העבודה הסקנדינבי, אין בארצות אלו 
עבודות דחק בתעשייה, ותופעת השכר הנמוך 
בענפי השירותים, האופיינית לישראל ולמרבית 
מדינות המערב, אינה קיימת. בשנת 2004 היה 
שכר המינימום בפועל בשבדיה (השכר הנמוך 
ביותר אצל שכירים מעל גיל 21) 1700 אירו 
ברוטו לחודש. אם לתרגם זאת למונחיה של 
כלכלת ישראל, מדובר בלמעלה מ�6,000 ₪. 
שכרם הממוצע של 4000 המנהלים הבכירים 
ביותר בשבדיה היה בשנת 2004 רק פי חמש 

משכר המינימום. 
הפנסיה הצוברת חלה על כלל שוק העבודה, 
הסכמים  מתוקף  והן  החוק  מתוקף  הן 
קרנות  בידי  נצבר  לכך  הודות  קיבוציים. 
הפנסיה הסקנדינביות הון רב. הון נוסף נצבר 
בידי חברות ביטוח הדדי, קרנות השביתה של 
האיגודים המקצועיים ובמקרה של נורבגיה גם 
קרנות רווחי חברת הנפט הממלכתית שהוגדרו 
הפנסיה  לתשלום  רזרבה  כקרנות  לאחרונה 
מההון  מ�50%  למעלה  כיום,  הממלכתית. 
בשבדיה, נורבגיה, דנמרק ופינלנד נמצא בידי 

מאחר שבאיגוד המקצועי 

חברים גם המובטלים, יש 

לו אינטרס מובנה לחלק 

את העבודה בין מקסימום 

עובדים.  

שכרם הממוצע של 4000 

המנהלים הבכירים ביותר 

בשבדיה היה בשנת 2004 

רק פי חמש משכר המינימום.
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קרנות פנסיה ממלכתיות, קרנות פנסיה של 
האיגודים המקצועיים, חברות ביטוח הדדי של 

האיגודים וקרנות השביתה שלהם.
רווחי ההון של קרנות הפנסיה הממלכתיות וקרנות 
המקצועיים משמשים  האיגודים  הפנסיה של 
לשמירה על ערך הפנסיה של חבריהן. 100% 
הפנסיה  בקרנות  מכוסה  שבדיה  מאוכלוסיית 
הממלכתיות ולמעלה מ�80% מהשכירים מכוסים 
גם בקרנות הפנסיה של האיגודים המקצועיים 
שתפקידן להגדיל את הפנסיה הכוללת. לקרנות 
הפנסיה הממלכתיות קוד אתי מחייב האוסר 
עליהן להשקיע בחברות המפרות את האמנות 
של ארגון העבודה העולמי ואמנות בין–לאומיות 
הנוגעות לאיכות הסביבה. לקרנות הפנסיה של 
האיגודים המקצועיים מדיניות דומה, המובטחת 
נציגי    50%) הדירקטוריון  הרכב  באמצעות 
האיגוד המקצועי הרלוונטי ו–50% נציגי ציבור 
שממנה התאחדות המעסיקים). לחברת הביטוח 
ההדדי 'פולקסם', השייכת לפדרציית האיגודים 
המקצועיים של ה"צווארון הכחול", יש מדיניות 
השקעות עוד יותר בררנית שבמסגרתה, בנוסף 
לכיבוד האמנות הבין–לאומיות, ניתנת עדיפות 
קואופרטיבי.  אופי  בעלות  בחברות  להשקעה 
חברת ביטוח הדדי זו מבצעת את ביטוחי החיים 
וביטוחי החובה של חברי האיגודים המקצועיים. 
כל רווחיה מוקדשים להורדת פרמיית הביטוח 
של המבוטחים והונה הוא כ�16 מיליארד אירו. 

במרבית  הפרטה  עבר  הציבורי  הדיור  שוק 
המדינות המתועשות ובמיוחד בישראל. בארצות 
רגולציה  הדיור תחת  נותר שוק  סקנדינביה 
כבדה ויש בו מעורבות ציבורית משמעותית. 
כ�20% בממוצע מסך הדירות והבתים בארצות 
סקנדינביה מצויים בבעלות ציבורית ומושכרים 
במחירי עלות (מדובר בלמעלה מ�50% מהדירות 
להשכרה). רמת האחזקה של דירות אלו גבוהה 
ביותר. גם יתר הדירות להשכרה נתונות לפיקוח 
פרטני על איכות אחזקתן וגובה דמי השכירות. 
יתרת הדירות שאינן בתים צמודי  כמעט כל 
אגב,  קואופרטיבית.  בבעלות  מצויה  קרקע 
הקואופרטיבים מקיימים מדיניות של שימוש 
בחלק מדמי החבר לצורך מטרות חברתיות דוגמת 
סיוע לפיתרון מצוקות דיור בעולם השלישי (כך 
נקבע בהחלטה מחייבת של הפדרציה הארצית 
של הקואופרטיבים לדיור בשבדיה המקיפה כ�

95% מסך דירות הקואופרטיבים בשבדיה).  
מדינת הרווחה במובנה הצר (מיסים ותשלומי 
העברה) אמורה להשלים את המנגנונים מקדמי 

השוויון בשוקי העבודה, ההון והדיור. 
תשלומי מעסיק מהווים מרכיב משמעותי מאוד 
מההכנסות ממיסים בשבדיה ופינלנד. נטל המס 

כאחוז מההכנסה עולה כמובן עם הגידול בשכר. 
אבל מאחר והמשכורות של עובדי צווארון לבן 
בכירים ועובדי צווארון כחול שוות למדי כבר 
עובדים  על  חריג  במיסוי  צורך  אין  בברוטו, 

בכירים לצורך מימון מדינת הרווחה.
כמה דוגמאות: קצבת הילדים בשבדיה עומדת על 
כ�110 אירו לחודש לילד. הקצבה מוכפלת עבור 
הילדים הרביעי והחמישי ועבור ילדים במשפחות 
חד הוריות. שירותי החינוך והבריאות (הניתנים 
בחינם או תמורת השתתפות עצמית קטנה  ביותר 
לכלל האוכלוסיה) כוללים חינוך מגיל שנה ועד 
סוף אוניברסיטה, ביטוח בריאות כולל, טיפולי 
שיניים חינם לילדים מתחת לגיל 18 ומקבלי 
השלמת הכנסה בכל הגילאים (היתר משלמים 
כ 40% מעלות טיפול השיניים). שיעורי תשלומי 
ההעברה ורמת השירותים הציבוריים בנורבגיה, 

דנמרק ופינלנד דומים לאלו של שבדיה.

אלופי העולם בשוויון למרחקים ארוכים

שבדיה, נורבגיה, דנמרק ופינלנד נמנות על עשר 
מבחינת  בעולם,  ביותר  השוויוניות  המדינות 
השוויון בחלוקת ההכנסה הפנויה. אם בודקים 
את השוויון בחלוקת ההכנסה הכוללת (כלומר 
כולל הזכאות לשירותים בשווה כסף, שירותים 
ציבוריים והשקעה כללית) הארצות הללו הן 
כנראה המדינות השוויוניות ביותר בהיסטוריה 
ה�80  שנות  בראשית  המתועדת.  האנושית 
הגיעה השוויוניות בסקנדינביה לשיאה. במהלך 
שנות ה�80 המאוחרות ושנות ה�90 חלה ירידה 
קלה ומאז שנת 2000 יש בשבדיה, וכנראה גם 
בפינלנד, מגמה ברורה של עליה בשוויוניות. 
גבוהים  שוויוניות  שיעורי  על  השמירה 
הפכו  ה�70  שנות  שמאז  למרות  מתקיימת 
ארצות סקנדינביה (ובעיקר שבדיה) למדינות 
הגירה מובהקות. לשם השוואה: כדי שישראל 
יש  הסקנדינבית  השיוויוניות  לרמת  תתקרב 
צורך בהעברה של כמעט 60 מליארד ₪ בשנה 

מן העשירונים העליונים לתחתונים.
המודל הסקנדינבי הוא תוצר של מאבק פוליטי 
לומר  נכון  זה  אין  ואידיאולוגי ארוך שנים. 
שמפלגות השמאל בסקנדינביה הן פשרניות. 
אולם הן גילו יצירתיות, וסרבו לכבול עצמן 
לתפיסה אורתודוקסית זו או אחרת אודות הדרך 
מדינה  בכל  לא  הגדולות.  המטרות  למימוש 
המודל הכלכלי–חברתי של שבדיה, נורבגיה, 
פינלנד ודנמרק ישים באופן מלא. אבל טרם 
שמעתי נימוק משכנע נגד הניסיון ליישם את 
הסקנדינבי  המודל  של  החשובים  עקרונותיו 

בארצות המתועשות.

לחברת הביטוח ההדדי 

'פולקסם', השייכת לפדרציית 

האיגודים המקצועיים של 

ה"צווארון הכחול", יש מדיניות 

השקעות עוד יותר בררנית 

שבמסגרתה, בנוסף לכיבוד 

האמנות הבין–לאומיות, ניתנת 

עדיפות להשקעה בחברות 

בעלות אופי קואופרטיבי.

מאחר והמשכורות של עובדי 

צווארון לבן בכירים ועובדי 

צווארון כחול שוות למדי כבר 

בברוטו, אין צורך במיסוי חריג 

על עובדים בכירים לצורך 

מימון מדינת הרווחה.

עמי וטורי הוא 

דוקטור להיסטוריה. 

הדוקטורט שלו 

עוסק בסוציאל�

דמוקרטיה בארצות 

סקנדינביה 

ובגרמניה
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בשנתיים האחרונות שב ועולה במקומותינו 
'הסיפור של אירלנד'. לא מדובר רק בבירה, 
האירוניה  למרבה  בכדורגל.  או  במוזיקה 
בסיפור של אירלנד עשו שימוש תקשורתי 
נרחב הן עמיר פרץ והן בנימין נתניהו. גם אם 
ברור שהשניים שמו דגש על מרכיבים שונים 
של הסיפור � הראשון על שיתוף העובדים 
והשני על הצמיחה וההשתלבות בגלובליזציה 
� לא בטוח כלל שפרטיו של הסיפור ברורים 
מספיק. מטרת מאמר זה היא להביא את 
תמצית הסיפור האירי, על צדדיו החיוביים 

והשליליים.

מאז מלחמת העולם השניה היתה שקועה כלכלת 
אירלנד בקשיים רבים, ואילו מאז סוף שנות 
השמונים היא זינקה לצמיחה מרשימה שהקנתה 
 .('the Celtic tiger') 'לה את הכינוי 'הנמר הקלטי
חוקרים היפנו את תשומת הלב לעובדה, שצמיחה 
זו לא התאפיינה כטענת 'גלובליזטורים–שמרנים' 
מסוגו של תומס פרידמן (ראה מאמרו של אלעד 
תפקיד  בצמצום   (25 מס'  'חברה'  בגליון  הן 
המדינה. אדרבא, לטענתם היה למדינה תפקיד 

מפתח בהצלחה הכלכלית.
על פי פרשנות זו יצרו האירים מודל חדש של 
דרך 'משילות' (Governance), שעיקרו הכללה 
של נציגים לא ממשלתיים מהחברה האזרחית 
בהליך קבלת ההחלטות הכלכלי–חברתי. תפקיד 
הממשלה השתנה אמנם, אך נשאר מכריע. סוג 
קורפורטיסטי',  'מודל  מכונה  הזה  המשילות 
מלשון 'קורפוס', כלומר 'גוף'. ההנחה העומדת 
מאחורי הכינוי הזה היא כי 'כולנו בסירה אחת'.

המודל הקורפורטיסטי מתבסס על משא ומתן 
העובדים,  את  המייצגים  גופים  שותפים  בו 
המעבידים והממשלה. נציגי העובדים רוצים 
הבטחון  התעסוקה,  השכר,  בתחום  הישגים 
הסוציאלי, שעות העבודה והבטחון התעשייתי. 
המעבידים � נציגי ההון � רוצים פריון עבודה, 
וצמצום  שווקים,  הרחבת  רווחים,  מיקסום 
נטל המיסים והרגולציה על היוזמה הפרטית. 

אינפלציה  מיתון,  למנוע  רוצה  הממשלה 
וקריסת מאזן התשלומים וכן להגדיל הכנסות 
בעבור תוכניות חברתיות–כלכליות. הממשלה 
אוטונומיה  מיותר  יחסית  הגורם שנהנה  היא 

המאפשרת לה לבצע את תפקידה כמתווכת.

ללמוד מנסיון של אחרים

המודל האירי הושפע בעיקר מהמודלים הצפון 
גרמניה  סקנדינביה,  מדינות  של  אירופאים 
והולנד. באירלנד שולבו באופן ייחודי מאפיינים 

מתוך המודל השבדי וזה ההולנדי.
המודל השבדי הפועל מאז סוף מלחמת העולם 
השניה, נחשב למודל הכוללני ביותר שכן הוא 
מכיל הן שחקנים רבים והן נושאים רבים. בסיס 
המודל הוא הצורך לאזן בין ריסון האינפלציה 
לאומית.  כלכלה  בתוך  מלאה  תעסוקה  לבין 
הממסד הקורפורטיסטי בשבדיה משתדל להקטין 
את חוסר הודאות, להעמיק תיאום בשוק העבודה, 

סיפור ההצלחה של הכלכלה האירית, 
האמנם?

 ניבה בסודו

המודל הקורפורטיסטי 

מתבסס על משא ומתן בו 

שותפים גופים המייצגים 

את העובדים, המעבידים 

והממשלה.
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לצמצם מתחים, לעודד השקעות וליצור מקומות 
עבודה. תעסוקה מלאה התאפשרה באמצעות 
הוצאה ציבורית גרעונית, עידוד השקעות פרטיות 
וחלוקה מחדש של ההכנסות. שלושת המאפיינים 
המרכזיים של המודל השבדי הם: מערכת הסכמי 
שכר ריכוזית, מדיניות שכר סולידרית בתפישה 
שוויונית ויוזמה בשוק העבודה. שוק העבודה 
השוודי היה ריכוזי ביותר עוד מראשית המאה 
העשרים וכך גם ארגוני העובדים. כך היה גם 

המנגנון השוודי ריכוזי ביותר.
בשנות ה�80 וה�90 התקשה המנגנון השבדי 
לעמוד בלחצים כלכליים, חברתיים ופוליטיים 
חדשים. הקשיים הביאו להפיכתו למבוזר יותר. 
במהלך שנות ה�90 השבדים השקיעו מאמץ 
בשינוי המודל כדי שיאפשר הן תחרותיות בשוק 
העולמי והן תעסוקה מלאה וצדק חברתי. כיום 

עתידו של המודל לא ברור.
גם המודל ההולנדי מתבסס על הסכמה בין 
האיגודים, המעסיקים והממשלה, וגם מטרותיו 
הם צמיחה, תעסוקה מלאה והרחבת מדינת 
כלכלית  היסטוריה  שלהולנד  אלא  הרווחה. 

שונה משל הסקנדינביות. 
בשנות השבעים גילו בהולנד גז טבעי בכמות 
גדולה. הגילוי הכניס כסף רב לקופת המדינה 
והקטין את תלות ההולנדים באנרגיה מיובאת. 
הרווחה  מדינת  יציבותה של  בעקיפין  אבל, 
נפגעה. הוצאות הממשלה גדלו, תוך הסתמכות 
הרווחה  מדינת  הטבעי.  מהגז  ההכנסות  על 
בהולנד התבססה על סיוע ממשלתי ישיר ונדיב. 
למשל � אזרחים יכלו לבחור לא לעבוד אם 
השכר שהוצע לא התאים להם. במקביל עלו 
המשכורות וגדלה האבטלה. כך, אם ב�1973 
עמד החוב הלאומי על 40% מהתוצר הלאומי, 

הנה תוך עשור הוא הגיע ל�58%. 
בשנות השמונים נחתם הסכם חדש בין העובדים 
המשיכו  הממשלה  הוצאות  אך  והמעסיקים, 
להיות גבוהות וגם התוצר הלאומי לנפש ירד. 
בראשית שנות ה�90 נחתם הסכם חדש נוסף, 
ששילב הפחתת מיסים והגבלת שכר. מומחים 
צופים כי 'הנס ההולנדי' יתמודד בעתיד טוב 

יותר מהמודל השבדי.

ומה באירלנד?

כמו מדינות דומות אחרות, עברה גם כלכלת 
אירלנד לאחר מלחמת העולם השניה שינויים 
מבניים דרמטיים. בשנות הששים נשען התיעוש 
במשק זה על השקעות חוץ אשר היוו גורם מרכזי 
ביצירת מקומות עבודה. בשנת 1973 הצטרפה 
אירלנד לשוק האירופאי, מה שהגביר את תלותה 

ביצוא. במקביל, משבר הנפט, שהביא למיתון 
עולמי, השפיע גם על אירלנד. בתגובה למיתון, 
ובהתאם לעקרונות הכלכלה הקיינסיאנית, הועלו 
שההכנסה  שמכיוון  אלא  הממשלה.  הוצאות 
על  הממשלתי  המימון  נשען  ירדה,  ממיסים 
ל�130%  עלה  הלאומי  החוב  זרים.  מקורות 
מהתוצר הלאומי. לכן העלתה הממשלה את 
המיסים, דבר שגרר עלייה באבטלה, הגירה 
אל מחוץ לאירלנד וירידה בהכנסות המדינה. 
כלכלת אירלנד נכנסה למעגל משוב שלילי, 
פתרון  נראה  לא  השמונים  שנות  ובאמצע 
באופק. היו שדיברו על פשיטת רגל ועל החובה 
לקרוא להתערבות 'קרן המטבע הבינלאומית'. 
המשבר הכלכלי הביא למשבר פוליטי. ב�1989 
שתי  מנהיגי  גם  אך  רחבה,  קואליציה  קמה 
המפלגות הגדולות לא הצליחו להתמודד עם 

המשבר הכלכלי.
'המועצה  מקום  לתפוס  החלה  זו  בנקודה 
הלאומית לכלכלה וחברה' (NESC). המועצה 
הוקמה כבר ב�1973 כגוף מייעץ. היא כללה 
ונציגי  חקלאים  עסקים,  אנשי  פקידי ממשל, 
החברה האזרחית. אלא שמאז הקמתה ועד 1989 
היתה המועצה גוף חסר השפעה. לנוכח המשבר 
של  אלטרנטיבה  ולנוכח  המתמשך,  הכלכלי 
מעורבות זרה, נתפסה המועצה כפתרון לבעיה. 
במשרד  בכיר  פקיד  עמד  שבראשה  העובדה 
ראש הממשלה נתנה לגיטימציה להחלטותיה, 

שהשפיעו על הממשלה.
לאמצעים  שקרא  מסמך  גיבשה  המועצה 
רדיקליים ליציאה מהמשבר. ראש הממשלה 
סמך ידיו על המסמך למרות שנבחר על יסוד 
והורה לשר האוצר להכין  מצע הפוך ברוחו, 
תוכנית לכל משרדי הממשלה, על פי עקרונות 
הסכמה  השגת  היה  הבא  הצעד  המסמך. 
פורמלית בין המעסיקים והעובדים המאוגדים 
(ציבוריים ופרטיים) על הקפאת השכר למשך 
שלוש שנים. בתמורה סוכם על הפחתות מס, 
העובדים  נציגי  ושיתוף  סוציאליות  הטבות 
במועצה הלאומית לכלכלה וחברה. ה'גזירות 
הכלכליות' לא "נפלו" על השכבות החלשות � 
העסקים הקטנים נהנו מעליות מתונות ברווחים, 
משיפור האקלים המסחרי, מעלייה בהשקעות 

ומהשתתפות במועצה. 
במצב החדש החלו להגיע לאירלנד השקעות, 
עלו  כך  חדשים.  עבודה  מקומות  ונוצרו 
החוב  את  לשלם  שעזרו  ממיסים  ההכנסות 
הקטן   האזרח  על  המיסוי  לצמצם  הלאומי, 
ולהעלות את ההוצאה הממשלתית. נוצר מעגל 

משוב חיובי.
1987, למרות  מיושם ברציפות מאז  המודל 

הצעד הבא היה השגת 

הסכמה פורמלית בין 

המעסיקים והעובדים 

המאוגדים (ציבוריים ופרטיים) 

על הקפאת השכר למשך 

שלוש שנים. בתמורה סוכם 

על הפחתות מס, הטבות 

סוציאליות ושיתוף נציגי 

העובדים במועצה הלאומית 

לכלכלה וחברה.

'המועצה' נפגשת באופן 

שוטף, ובין השאר היא הקימה 

גוף מחקר המפרסם כל שלוש 

שנים דו"ח שמהווה בסיס 

להסכמים במשק האירי 

לשנים הבאות.
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חילופי שלטון, ומרכיביו הבסיסיים מהווים 
נפגשת  'המועצה'  האירית.  מהחוקה  חלק 
באופן שוטף, ובין השאר היא הקימה גוף מחקר 
המפרסם כל שלוש שנים דו"ח שמהווה בסיס 
להסכמים במשק האירי לשנים הבאות. תפקידה 
המרכזי של  המועצה הוא לקבוע סדרי עדיפות, 

מטרות ויעדים על פי הנסיבות המשתנות. 
אז מה ההבדל בין אירלנד להולנד ולשבדיה? 
ככלי  והמועצה  בקונסנזוס  הרחב  השימוש 
תגובה  ויכולת  גמישות  מאפשרים  מרכזי 

לתנאים משתנים.
מאז תחילת יישומו של המודל ועד 2002, עברה 
אירלנד מגירעון לעודף תקציבי, חובה הלאומי 
קטן לשליש, האינפלציה ירדה לשליש, התמ"ג 
ירדה לרבע משיעורה  גדל פי שש, האבטלה 
גם  עלה.  המועסקות  הנשים  ואחוז  הקודם, 
מאזן ההגירה השלילי נפסק והאוכלוסיה גדלה 

משלושה מליון לארבעה מליון.

 ביקורת משמאל

סוציאל� של  לביקורת  זכה  האירי  המודל 
דמוקרטים, סוציאליסטים, קומוניסטים ואנשי 
אקדמיה איריים לא מעטים. טענתם העיקרית 
היא שמדובר בניצול עובדים במסווה של שותפות 
מדינות  בעוד שבמרבית  כך למשל  חברתית. 
אירופה מס החברות עומד על בין 25% ל�35%, 
ירד מס זה באירלנד מ�50% ל�12.5%. באירלנד, 
אם כן, משקיעים יכולים להחזיר את השקעתם 
מהר הרבה יותר מעמיתיהם במדינות אירופה 
מיקרוסופט,  כמו  שחברות  פלא  לא  אחרות. 
אינטל, IBM, ואורקל ניצלו את אירלנד הצמאה 
להשקעות חוץ, על מנת לחדור לשוק האירופי.  

כתוצאה מכך, אי השוויון בחלוקת העושר גדל. 
אם בין 1995 ל�2002 גדלה ההכנסה הלאומית 
ב�207%, הנה הכנסת המעסיקים גדלה ב�160% 
ואילו הכנסת העובדים רק ב�110%. חלקם של 
העובדים ברווחים (שכר, פנסיה וביטוח לאומי) 
ירד מ�69% ל�50%. הכנסת העשירון העליון 

גבוהה פי 13 מהכנסת העשירון התחתון. 
 לטענת השמאל באירלנד, רק העובדים שילמו 
את מחיר הצמיחה, שכן הנושא היחיד שהוגבל 
בפועל היה השכר. הפגיעה בעבודה המאורגנת 
באה לידי ביטוי גם בעובדה שיותר ויותר עובדים 
מועסק  העבודה  מכוח   16% מאוגדים.  אינם 
במשרה חלקית, שלא מבחירה, ואחרים נדרשים 

לעבוד שעות ארוכות ללא תמורה הולמת.
טענה נוספת קשורה ליחס הלא הולם בין העליה 
בין  כך,  לבין תוספת השכר.  בפריון העבודה 
1995 ל�2004 ירדה עלות העבודה ב�39%, זאת 

בזמן שהתוצר לעובד עלה ב�142%. לכל אלה 
השפעה ישירה על כוח הקניה של העובדים. 

הדיור   � יוקר המחיה לא קפא על השמרים 
התייקר פי שתים ושלוש, המשכנתא התייקרה 
ב�46%. לפחות 150,000 עובדים לא יכולים 
בקרב  העוני  בית.  לקנות  לעצמם  להרשות 
העובדים גדל בין 1994 ל�2003, מ�3% ל�
אותה  עלה  הקשישים  בקרב  והעוני   ,10%

תקופה מ�6% ל�36%. 
שהצמיחה  היא  השמאל  של  נוספת  טענה 
המהירה הרסה בעקיפין את רשות הרבים, זאת 
מכיוון שלא הופנו מספיק משאבים להשקעה 
בתשתיות, בעיקר בתחום התחבורה הציבורית. 
כמו כן נפגע המגזר הציבורי מצמצום כוח אדם, 

שכר נמוך ומגמות הפרטה.

תם ולא נשלם

של  הדברים  שרוח  דומה  אחרת,  או  כך 
'המועצה' � רוח שעוגנה בחוקה � מלמדת 
שהדרך לתיקון המודל האירי עוברת בשילוב 
ההכרחי בין מנהיגות עקבית, מסגרת חוקתית 
והתחשבות בכמה שיותר מרכיבים. המודלים 
השונים מבהירים: לא שוק חופשי הוא הפתרון 
וגם לא "שיקולים כלכליים טהורים". דומה 
של  טענתו  את  מוכיח  האירי  הסיפור  שגם 
שטיגליץ, לפיה השתלבות בגלובליזציה חייבת 
להיעשות באופן מושכל תוך מתן מרווח פעולה 

משמעותי לפוליטיקאים המקומיים.

· רשימת מקורות אפשר לקבל מהכותבת.

מאז תחילת יישומו של המודל 

ועד 2002, עברה אירלנד 

מגירעון לעודף תקציבי, 

חובה הלאומי קטן לשליש, 

האינפלציה ירדה לשליש, 

התמ"ג גדל פי שש, האבטלה 

לרבע משיעורה הקודם, ואחוז 

הנשים המועסקות עלה.
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של  אוטובוס  הארץ  בכבישי  ראיתם  אם 
IRIZAR או רכשתם תנור או מכשיר חשמלי 

תעשייתי  מוצר  פגשתם   �  FAGOR של 
הקואופרטיבי  התאגיד  מ'מונדרגון'.  שבא 
כ� של  ארגון–גג  הוא   (MCC) 'מונדרגון' 

יצרניים:  רובם  קואופרטיבים,   200
(ומעט  ומגוונים  שונים  תעשייה  מפעלי 
חקלאות), קבוצה פיננסית (בנק, רווחה, 
קרן פנסיה), קבוצה מסחרית � צרכנית 
ומחקר  חינוך  קבוצות  שיווק),  (רשת 
יזמות),  מרכז  מכללות,  (אוניברסיטה, 
המונדרגונית  התנועה  שירותים.  קבוצת 
מקיימת גם עשרות מיזמים משותפים עם 
גורמים בדרום אמריקה, באירופה ובסין. היא 

נמצאת בתהליך של צמיחה מיום היווסדה 
(1956), ולא הצטמקה אפילו בתקופות של 
מיתון. היא משמשת, מטבע הדברים, דוגמא 
לקואופרציה מוצלחת ומשגשגת המשלבת 
גישה עסקית עם אידיאולוגיה של סולידריות, 

כלכלה חברתית ועזרה הדדית.   

אין פלא איפוא שקבוצה ישראלית בת 25 איש 
יוצאת בימים אלה לסיור לימודי בארץ הבסקים 
זו  ולהכיר את מונדרגון.  כדי ללמוד  בספרד, 
הפעם השלישית שמתארגנת קבוצה כזו, ביוזמה 
של מרכז ההדרכה בתעשייה הקיבוצית והמרכז 

ללימודי קואופרציה באפעל.
האב המייסד של התנועה הוא דון חוסה מריה 
פרנקו  שמשטר  כומר  אריזמנדיאריאטה, 
הגלה, ב�1936, לעיירה מונדרגון והחל לטפח 
ספר  בית  הקים  הוא  במקום.  הקהילה  את 
מקצועי לנערים ועם חמישה מבוגריו ייסד את 
אחריו  בספר שהותיר  הראשון.  הקואופרטיב 
כתב משפטים כמו:  "עלינו לפעול עם הלב, 
אך להשאיר את ראשנו במקומו…". "לבני אדם 
יש לא רק קיבה וכמה צרכים חומריים, אלא 
גם מודעות גוברת והולכת לכבודם העצמי…". 
"יתרון חברתי ייבחן לפי התועלת שהוא מביא 
לכלכלה באותו אופן שיתרון כלכלי ייבחן על 
"חברה  לחברה…".  מביא  שהוא  התועלת  פי 
בניהול עצמי היא זו שבה כולנו, עם החינוך 
שקיבלנו ועם הרצון שלנו להשתתף, נוכל לממש 
הישגים…". "כוונתנו בעסק הקואופרטיבי אינה 
אוריינטציה  בעל  פורמלי,  ארגון  יצירת  אלא 
סולידרית, שיצרו העובדים בסביבה של חירות 

וצדק…".

ללמוד מהצלחה של אחרים
כגון: מונדרגון

 אילנה לפידות

יש ליווי כלכלי לכל קואופרטיב 

וכאשר העסק לא מצליח 

ומחליטים על סגירה � דואגת 

התנועה למקום עבודה 

חליפי לחברים שאיבדו את 

מקום עבודתם. מניידים את 

העובדים לקואופרטיב אחר 

במקום לשלם דמי אבטלה.

הגם אתה בכלכלנים
מרצה לכלכלה באוניברסיטת ת"א מביא בידיעות אחרונות (טורי הדעות 20.6.06) את הסיפור הבא: התקשרו אליו מהתוכנית 
'לונדון וקירשנבוים' בערוץ 10. ביקשו שיבוא לתוכנית להסביר למה צריך להפריט את בתי–הסוהר. האיש התפלא, הוא לא חושב שצריך, ובכלל 

"מאיפה הגעתם אלי, ולמה אתם חושבים שאני אחשוב שצריך להפריט את בתי–הסוהר?", "כי אתה כלכלן" הם ענו.

קצה 
הקרחון
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כיום עובדים בתנועה המונדרגונית למעלה מ�
70,000 איש. הקואופרטיבים מקפידים על כך 
שרוב העובדים הם חברי הקואופרטיב ולא יהיו 
בהם יותר מ�20% שכירים. החברות היא על 
בסיס מקום עבודה וכ�3,000 איש נמצאים בדרך 
כלל ברשימת ההמתנה להצטרפות כחברים. יש 
ליווי כלכלי לכל קואופרטיב וכאשר העסק לא 
מצליח ומחליטים על סגירה � דואגת התנועה 
למקום עבודה חלופי לחברים שאיבדו את מקום 
עבודתם � מניידים את העובדים לקואופרטיב 

אחר במקום לשלם דמי אבטלה.
זוהי קואופרציה של עבודה ולא של הון. הרווחים 
מתחלקים על פי התרומה בעבודה. יש שמירה 
על פערי שכר נמוכים בין העובדים בדרגות 
השונות, על אף השינויים שחלו בתנועה מיום 
היווסדה (החלו ביחס של 1:3 וטיפסו לכיוון 1:6). 
מנהיגי התנועה גאים לספר שהפועל הפשוט 
משתכר מעל שכר המינימום בשוק העבודה, 
בעוד שהמנהלים מקבלים פחות מהשכר לתפקיד 

מקביל במשק. התנועה נצמדת לעקרונותיה, 
שומרת על מבנה ניהולי דמוקרטי ועל קשרים 
עם הקואופרציה הבינלאומית. כל קואופרטיב 
חייב להקים קרן לעידוד חברתי ולהשקיע בקרן 
MCC לחינוך ולטיפוח הקהילה. הקואופרטיב 

משלם מס לתנועה על פי מספר חבריו. 10% 
מהכנסות התנועה מוקדשים לתרומה בקהילה.

ותיקי התנועה המונדרגונית היו באים ארצה, 
בראשית דרכה של תנועתם, ללמוד מהתנועה 
אחות,  תנועה  בה  רואים  שהם  הקיבוצית, 
ומהקואופרציה הישראלית. היום אנו  עולים 
אליהם, למורדות הפירנאים, ללמוד מהם כיצד 
בנו, בתבונה רבה ובכללי משחק חכמים, תנועה 
חזקה ומצליחה ותאגידים כלכליים המיטיבים 

לשמור עליה.
מי שמתעניין � מוזמן (עד שנארגן את הקבוצה 
הבאה) לגלוש לאתר של התנועה הקואופרטיבית 

www.mondragon.mcc.es. :הבסקית

אילנה לפידות היא 

חברת קיבוץ צרעה 

ומנהלת המרכז 

ללימודי קואופרציה 

במסגרת יד–טבנקין, 

סמינר אפעל

ilanay–t@bezeqint.net

מנהיגי התנועה גאים לספר 

שהפועל הפשוט משתכר 

מעל שכר המינימום בשוק 

העבודה, בעוד שהמנהלים 

מקבלים פחות מהשכר 

לתפקיד מקביל במשק. 

התנועה נצמדת לעקרונותיה, 

שומרת על מבנה ניהולי 

דמוקרטי ועל קשרים עם 

הקואופרציה הבינלאומית.

ותיקי התנועה המונדרגונית היו 

באים ארצה, בראשית דרכה 

של תנועתם, ללמוד מהתנועה 

הקיבוצית, שהם רואים בה 

"תנועה אחות" ומהקואופרציה 

הישראלית. היום אנו עולים 

אליהם, למורדות הפירנאים...

המיליארדר הצנוע וורן באפט (כן, זה שקנה את 'ישקר' ברכישה שישראל כולה 
חגגה במשך שבוע, מי יודע מדוע) הודיע בראיון לכתב העת 'פורצ'ן' כי החליט 

לתרום חלק מהונו לקרן הצדקה של ביל ומלינדה גייטס טרם מותו. הודעה זו מנוגדת 
להודעה קודמת כי יתרום את כספו רק אחרי מותו. זאת ועוד � באפט תורם את הכסף לקרן של גייטס 
ולא לקרן המשפחתית שהקים עם רעייתו המנוחה. שינוי הכיוון מעורר שאלה: מה קרה לבאפט? מדוע 
החליט לתרום עוד לפני מותו ומדוע לא לקרן המשפחתית? סבר פלוצקר אף מרחיב ואומר � לא סתם 
תרומה אלא תרומה של מניות ולא "סתם" כסף. ויש לו הסבר: "החברה" � מלשון הפרטה רק הפוך, 
אבל לא חס ושלום הלאמה. וכך הוא כותב: "סוג זה של הלאמה או 'החברה' (מהמילה 'חברה') הוא 
היפוך של מגמת ההפרטה ששלטה בכלכלות העולם בעשורים שחלפו. [...] ייתכן שייקרא 'קפיטליזם 
חברתי': קפיטליזם שבו הבעלות על אמצעי הייצור עוברת מידי בעלי ההון לידי הנאמנים של העמותות 
החברתיות. נציגיהן יכהנו בדירקטוריונים של התאגידים העסקיים וישפיעו על האסטרטגיה שלהם" (יומן 
הרשת של סבר פלוצקר, 27.6.2006). כדאי אולי לשאול את פלוצקר ובאפט (וגייטס) מי הם הנאמנים 
של העמותות? נכון � נציגי המקימים. וכך שוב גייטס ואולי גם באפט ישלטו לא רק בתעשיה אלא גם 

בשרותים החברתיים, גם באפריקה, שם מרכזת קרן גייטס חלק גדול מפעולותיה.

קצה 
הקרחון
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את  ששיתקו  הסטודנטים  הפגנות 
האחרון  באביב  בצרפת  האוניברסיטאות 
ותנועת המחאה שהן יצרו אלצו את ממשלת 
בחקיקה  לשנות  מכוונתה  לסגת  צרפת 
את יחסי העבודה. על הפרק עמדה יוזמת 
חקיקה שתיצור חוזה העסקה חדש המיועד 
לעובדים מתחת לגיל 26. החוזה החדש היה 
אמור לאפשר למעסיק לפטר את העובד 
ללא נימוק עד שנתיים מיום החתימה או עד 
האירועים הדרמטיים   .26 לעובד  שימלאו 
והמתוקשרים של המחאה הציבורית תורגמו 
מיד בהתאם לדפוסי החשיבה של ה"ימין" 
וה"שמאל" המסורתיים, באירופה ובישראל, 
ותוייקו, כרגיל, תחת "הוכחות לצדקת דרכנו". 
אבל ניתוח פרטני של הפרשה מצביע על 

תהליכים מורכבים ולא מובנים מאליהם.

לפני שנה נכנס לתפקיד ראש ממשלת צרפת 
דומיניק דה–וילפן: איש צעיר (יחסית) ונאה, 
בגלות  שעוסק  ספר  של  (מחברו  היסטוריון 
אלבה של נפוליון) ומשורר. האיש המוכשר 
הזה מעולם לא נבחר לתפקיד כלשהו. הקריירה 
המדהימה שלו הקפיצה אותו מתפקיד לתפקיד 
בשירות הציבורי ומשם לתפקיד אמון ("מינוי 
פוליטי") כראש מטה האליזה לאחר בחירתו 
של שירק ב�1995. דה–וילפן לא בחר במקרה 
בנפוליון להיות גיבור הספר שחיבר. כמו הקיסר 
הצרפתי, מאמין גם דה–וילפן בגאוניותו של 
האיש הגדול וביכולתה של מנהיגות סוחפת 

לפתור את כל הבעיות. כמו נפוליון, גם דה–
וילפן בז לנבחרי הציבור. 

דה–וילפן כורה בורות ונופל בהם

הדרמה אותה חייתה צרפת באביב האחרון היא 
מעשי ידיו של ראש הממשלה דה–וילפן ותוצאת 
מחדליו של הנשיא, ז'ק שירק. לפני שנה הטיל 
שירק על חביבו דה–וילפן את המשימה להוריד 
את האבטלה בצרפת. דה–וילפן בחר לתקוף 
חד–צדדית  חקיקה  באמצעות  האבטלה  את 
באופן  העבודה".  שוק  "הגמשת  שמטרתה 
מעשי, כוונה החקיקה להקלה על המעבידים 
לפטר עובדים. במקום להכנס למשא ומתן עם 
המעסיקים והעובדים החליט דה–וילפן לתקוף 
באופן עצמאי את צוואר הבקבוק של התעסוקה: 
הצעירים בני פחות מ�26. באיזורים מסויימים 
מגיע שיעור האבטלה של קבוצה זו ל�30%. 
בסתיו  בשקט  עברו  ראשונים  חקיקה  צעדי 
האחרון, ובאביב החליט דה–וילפן, המעודד 
מהצלחתו, על צעד נוסף � החוק המאפשר 
בני פחות  עובדים  פיטורים שרירותיים של 
מעשרים ושש. חזית ההתנגדות האוטומטית 
הייתה  ההערכה  אך  היוזמה  נגד  התגייסה 
מן  כגורל ההתנגדות הקלושה  יהיה  שגורלה 
הסתיו האחרון: נביחות טקסיות לעבר השיירה. 
הנסיונות הראשונים לעורר תנועת מחאה נראו 
חסרי סיכוי עד שדה–וילפן הציל אותן. האופי 
שורות  לסגירת  גרם  המהלך  של  צדדי  החד 
בקרב האיגודים המקצועיים (שחלקם קיבל את 
הצעדים הקודמים של הממשלה). לכך הצטרף 
צעד מפתיע וטפשי עוד יותר: ראש הממשלה 
החוקה  בפרלמנט.  הדיון  על  לדלג  החליט 
הצרפתית מאפשרת לממשלה להעביר חוקים 
גם ללא הצבעה בבית התחתון, ובלבד שהתקבלו 
בבית העליון. מפלגתו של דה–וילפן נהנית מרוב 
מוחלט הן בבית התחתון והן בבית העליון, אך 
הוא החליט להשתמש בסעיף עוקף הפרלמנט. 
הבוז העמוק שלו לנבחרי הציבור ולפטפוטיהם 

צרפת בשעת הדמדומים
"מרד הסטודנטים" של אביב 2006

 גיל מיכאלי

דה–וילפן לא בחר במקרה 

בנפוליון להיות גיבור הספר 

שחיבר. כמו הקיסר הצרפתי, 

מאמין גם דה–וילפן בגאוניותו 

של האיש הגדול וביכולתה של 

מנהיגות סוחפת לפתור את 

כל הבעיות. כמו נפוליון, גם 

דה–וילפן בז לנבחרי הציבור.

להפריט  התחומים.  בכל  החשיבה  דרך  את  לשנות  "צריך 
את החינוך, את הבריאות, את בתי הכלא, את המתנ"סים, 
את הטיפול הסוציאלי; בקיצור, את כל מה שזז." (אורי יוגב, לשעבר ראש אגף 

התקציבים באוצר, מכה שנית,  'ארץ אחרת', גליון אפריל–מאי 2006) 
אחרי שהצהיר לפני כשנתיים כי הישגה הגדול של הממשלה הקודמת היה חיסול 
העבודה המאורגנת בישראל, שב יוגב ומציג לציבור את מרכולתו הניאו–ליברלית 
הקיצונית. לא ברור מה מדאיג יותר: הפשטנות או הלהט המשיחי. שני צדדיו של 

הפונדמנטליזם.

קצה 
הקרחון
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את  אילצה  אשר  גסה  שגיאה  לבצע  לו  גרם 
מבית  הדיון  את  להעביר  המושפל  השמאל 
הנבחרים לרחוב ולחבור לגורמים הרדיקליים 
ליצור  בניסיון  אחדים  שבועות  מזה  שעסקו 
מומנטום של מחאה. המפלגה הסוציאליסטית 
והאיגודים המקצועיים קפצו על עגלת המחאה 
מידי  המושכות  את  ליטול  הצליחו  לא  אך 
העגלון � הגורמים הרדיקליים והמהפכניים 
ביותר בקרב ארגוני הסטודנטים והתלמידים.  

הקואליציה  את  דה–וילפן  יצר  ידיו  במו 
שהצליחה להפיל את החוק שלו. לרגע נדמה 
את  דה–וילפן  קיבל  הגואה  הגל  שמול  היה 
ההחלטה שנפוליון היה מקבל: קרב מכריע עד 
האיש האחרון. אולם דה–וילפן לא היה המצביא 
העליון. תפקיד זה שמור לנשיא שירק, וזה בחר 
להיכנע ללא קרב מול מחאת הרחוב. החובבנות 
את  קלעה  ודה–וילפן  שירק  של  הפוליטית 
החלק  קשה.  למצב  הפרלמנטרי  השמאל 
הרדיקלי ביותר של השמאל, בסיועו של ראש 
ממשלה מן הימין, הצליח למלכד את הסוציאל�
דמוקרטים ולהובילם באף לכיוון שלא בטוח 
שרצו ללכת בו. דבר דומה התרחש לפני שנה, 
בפולמוס על אישור החוקה האירופית. המפלגה 
הסוציאליסטית קראה לצרפתים להצביע בעד 
הרדיקלי,  דווקא השמאל  אך  החוקה,  טיוטת 
אשר קרא להתנגד לחוקה בינונית כדי לנסות 
ולהשיג חוקה מושלמת (הבוז למציאות, צחי 
רבים  בוחרים  לשכנע  הצליח  האוטופיה), 
שבסך הכל רצו להביע שאט נפש מהמערכת 
הפוליטית. כעת חזר המצב על עצמו בפרשת 
חוק ההעסקה החדש. מי שמבקש הכרעה כוחנית 
במקום התייעצות רחבה ודיון יסודי, מסתכן בכך 
שלוחמי גרילה פוליטית מיומנים יכריעו אותו 

ואת שותפיו הפוטנציאליים גם יחד.  

מבט   � הסטודנטים  של  המחאה  תנועת 

מקרוב

המחאה  בתנועת  חלק  שנטלו  הסטודנטים 
והמוסדות בהם התחוללו הסצנות הדרמטיות 
והמתוקשרות ביותר כבר מזמן אינם מייצגים את 
העילית הצרפתית. המוכשרים ביותר (ובמיוחד 
אלה שנולדו וגדלו בתנאים שאפשרו להם לפתח 
את כישוריהם) אינם לומדים באוניברסיטאות 
הגדולים".  הספר  "בתי  במכונה  במה  אלא 
מוסדות ממלכתיים אלה מהווים מערכת השכלה 
בהם  הלומדים  והסטודנטים  גבוהה מקבילה, 
לכך  הסיבה  המחאה.  מתנועת  כליל  נעדרו 
פשוטה: עתידם של בוגרי מוסדות אלה (עדיין) 
מובטח. מי שלומד בהם עדיין מאמין שעם סיום 

לימודיו ימצא בקלות משרה מעניינת ומשפיעה 
ובשכר גבוה. האוניברסיטאות (ובכללן גם אלה, 
כמו הסורבון, ששמן עדיין מעורר כבוד בחו"ל) 
עברו תהליך פרולטריזציה שהפך חלק גדול מהן 
למעין קולג'ים המנפקים תואר ראשון לכל. מי 
שיצא לרחוב הוא אם כן מי שחרד שהדיפלומה 
עליה הוא עמל לא תבטיח לו משרה קבועה 
בשכר נאה ותנאים סוציאליים (ביטוח בריאות 

ופנסיה) טובים. 
עוד מאפיין מעניין של תנועת המחאה: חלק שולי 
בלבד מן הסטודנטים והעובדים חברים באיגודים 
המקצועיים ולמעשה שיעור החברים בארגונים 
אלה בצרפת הוא הנמוך באירופה (פחות אפילו 
מאשר בבריטניה). כאמור, האיגודים המקצועיים 
החבוטים, המאגדים בממוצע פחות מ�8% מן 
הסטודנטים  של  עגלתם  על  קפצו  העובדים, 
כמעט  והנשיא  הממשלה  שראש  לאחר  רק 
הכריחו אותם. מה שהתחולל בצרפת בחודשים 
האחרונים הייתה הצגה צרפתית ייחודית: בימים 
להשיג  התנועה  מארגני  התקשו  הראשונים 

אפילו את תמיכת הסטודנטים, ובמקרים רבים 
למרות  לשיעורים  הסטודנטים  רוב  הופיעו 
החלטות על השבתה כוללת. אולם, בסיועו של 
ראש ממשלה שלא פסח על אף שגיאה אפשרית, 
ותוך גיוס מוטיבציות שונות ומשונות הצליח 
אבנגרד זעיר אך ברוך כישורים ובעל מסורת 
פוליטית וניסיון עשירים ביותר לכפות  את 

רצונו.

הבוז העמוק של דה–וילפן 

לנבחרי הציבור ולפטפוטיהם 

גרם לו לבצע שגיאה גסה 

אשר אילצה את השמאל 

המושפל להעביר את הדיון 

מבית הנבחרים לרחוב 

ולחבור לגורמים הרדיקליים 

שעסקו מזה שבועות אחדים 

בניסיון ליצור מומנטום של 

מחאה.
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שמאל וימין בלי תשובות

חוק  נגד  הסטודנטים  של  מאבקם  לכאורה 
ההעסקה החדש נראה כמאמץ להגן על העבודה 
באופן כללי ולא על קבוצת עובדים זו או אחרת. 
למעשה, מדובר בתנועה שהשותפים לה חרדים 
לאינטרסים הקבוצתיים שלהם. זהו מרד המעמד 
הבינוני שהגלובליזציה מאיימת על הביטחון 
הכלכלי שלו, תלמידי מוסדות להשכלה גבוהה 

מסוג ב' ועובדי מדינה וחברות ממשלתיות.
הירוקים  הסוציאליסטים,  (כלומר  השמאל 
שלו  לאלקטורט  הצטרף  והקומוניסטים) 
חוק  על  חריפה  בביקורת  הבינוני)  (המעמד 
להציע  מסוגל  שהוא  מבלי  החדש  העבודה 
אלטרנטיבה ראויה לשמה אותה ניתן ליישם 
בהקשר הפוליטי והגאופוליטי הקיים. כמו דחיית 
החוקה האירופית בשנה שעברה, מדובר במחאה 
ושלילה ולא בהצגת תפיסה אלטרנטיבית ברורה 
של המשולש חברה�כלכלה�פוליטיקה. במלים 
אחרות, המרד נגד חוק ההעסקה היה פעולת–
גרילה פוליטית מזהירה, אך נטולת אסטרטגיה. 
בפעולה כזאת אפשר, אולי, לכבוש עמדות כוח, 

אך אי אפשר להפיק מהן תועלת.
על  הנימנים  ושאר  מאוגדים  הלא  העובדים 
העשירונים הנמוכים לא הצטרפו למאבקם של 
הסטודנטים והשמאל. הם מוצאים בית פוליטי, 
או לכל הפחות תפיסת עולם המדברת אל ליבם, 
בקצה השני של המפה הפוליטית, אצל הימין 
יש  פן,  לה  מזרים.  הסמכותני–לאומני–סולד 
להזכיר, נהנה מזה כמה מערכות בחירות מתמיכתו 
של כמעט כל מצביע צרפתי חמישי ורק שיטת 
הבחירות (המנצח לוקח הכל) מונעת מן החזית 
השלישית  המפלגה  מלהיות  שלו  הלאומית 
בגודלה בפרלמנט. משום כך, לה פן הוא זה הקובע 
את סדר היום הפוליטי בצרפת: בימין המתון 
יודעים שלא ניתן לנצח בלי תמיכת בוחרים 
המסכימים עם לה–פן או חושבים ש"יש משהו 
במה שהוא אומר". סרקוזי, המועמד המוביל 
ממחאת  הגדול  והמרוויח  הימין–מרכז  של 
הצמד  של  המשפילה  ותבוסתם  הסטודנטים 
דה–וילפן�שירק, משתית את האסטרטגיה שלו 

על פיתויו של אלקטורט זה.
האבטלה הגבוהה (למעלה מ�9%) מרחפת כחרב 
הגורמים  של  ומאבקם  צרפת  מעל  מתהפכת 
הפוליטיים השונים בתופעה חסר תנופה והשראה. 
הימין  גוש  ולא  הסוציאליסטית  המפלגה  לא 
מסוגלים להציע תפיסת עולם מגובשת ומסתפקים 
בצעדים שלטענתם יורידו את האבטלה. לדשדוש 
הרעיוני מצטרפת אפיסת כוחות פוליטית כללית 
אותה מעצים הסוף המתמשך של שלטונו של 

(למרות שהוא צעיר בעשר שנים  עייף  נשיא 
לתת  מצליחה  אינה  המדינה  פרס).  משמעון 
תשובות פוליטיות והרלבנטיות שלה כמסגרת 

התייחסות הולכת ופוחתת. 

כישלון פרוייקט החוקה האירופית והשלכותיו 

על עתידה של אירופה

תקופת ההמתנה שבין עידן מדינת הלאום למה 
שיבוא בעקבותיו מלווה בכל תופעות הלואי 
של שעת דמדומים. כישלון פרוייקט החוקה 
האירופית לפני שנה דחה בעשור לפחות ניסיון 
(בעייתי כשלעצמו) לסגור את הפער ולהמציא 
מסגרות ומנגנונים על�מדינתיים ועל�לאומיים. 
עיכוב זה יוצר תנאים נוחים לרטוריקות מתלהמות 
או נוסטלגיות–שמרניות. העובדה שאותם גורמים 
שעמדו מאחורי תנועת המחאה של אביב 2006 
אחראים גם ליירוט החוקה האירופית מזכירה 
את הפסילה הגורפת של הסוציאל דמוקרטיה 
בשנות השלושים של המאה העשרים. מי שסבור 
שכדי שיהיה טוב צריך קודם לכן להיות הרבה 
יותר גרוע עלול לצאת ורק חצי תאוותו בידו. 
כרגע נראה שקסמה של מחאת הסטודנטים והכח 

המגייס שלה נובע בדיוק מהלכי רוח מסוג זה.
לא ניתן לתקוף בעיות יסוד אלה מבלי לטפל 
בסוגיית איחוד אירופה, ולכן הכישלון באישור 
אירופה  כך.  כל  חמור  בשנה שעברה  החוקה 
ממשיכה לדחות את ההחלטה בדבר חיזוק האופי 
הפדרטיבי שלה,  יצירת רשות מבצעת מרכזית 
בעלת סמכויות (ממשלת אירופה) וציודה של 
רשות זו במקל גדול � צבא אירופי. לכן, הדיון 
הפוליטי על עתיד אירופה ממשיך להיות מפוצל 
בין המדינות. מה ההגיון בקיומן של מסגרות 
פוליטיות ושל אגודים מקצועיים נפרדים בכל 
אחת ממדינות האיחוד האירופי? מה ההיגיון 
בחוקי הגירה נפרדים? בעוד הפירמות שוחות 
כדגים במי הכלכלה האיזורית והעולמית הולך 
וגדל הפער בינן לבין המסגרות המדינתיות 
ניצבת  בפניה  הגדולה  הסכנה  והפוליטיות. 
אירופה, וצרפת בתוכה, היא פשיטת רגל כפולה 
של המערכות הלאומיות והמערכות האירופיות, 
חוסר אמון גורף במוסדות המדינה ובמסגרות 
המשותפות אשר יביא לקריסת המימד הפוליטי 
של התרבות האירופית. צרפת, מדינת הלאום 
בהא הידיעה, ומי שההיסטוריה שלה עצבה את 
המחשבה ואוצר המילים של הפוליטיקה בת 
זמננו, נמצאת היום בעיצומה של התפוררות 
המודל שאותו יצרה. שבויה בקורי עברה, לא 
ברור מאין תקח את העוצמה הדרושה לקפיצה 

הגדולה אל העתיד.

בסיועו של ראש ממשלה שלא 

פסח על אף שגיאה אפשרית, 

ותוך גיוס מוטיבציות שונות 

ומשונות הצליח אבנגרד 

זעיר אך ברוך כישורים 

ובעל מסורת פוליטית וניסיון 

עשירים ביותר לכפות  את 

רצונו. 

המרד נגד חוק–ההעסקה 

היה פעולת–גרילה פוליטית 

מזהירה, אך נטולת 

אסטרטגיה. בפעולה כזאת 

אפשר, אולי, לכבוש עמדות 

כוח, אך אי אפשר להפיק מהן 

תועלת.

גיל מיכאלי הוא 

דוקוטור להיסטוריה 

של צרפת במאה 

התשע�עשרה
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"חברה אזרחית ומגזר שלישי בסין?" המשפט 
היה  אירוני,  גם  ולעתים  מחויך  בטון  הזה 
התגובה הנפוצה ביותר שקיבלתי כשבישרתי 
בכנס השבע עשרה  להשתתף  כוונתי  על 
של עמיתי הופקינס (קבוצה של חוקרי מגזר 
שהפעם  העולם)  מרחבי  ופעיליו  שלישי 
לחברה  הסיני  המודל  בבייג'ינג.  התכנס 
אזרחית או למגזר הארגונים החוץ ממשלתיים 
ותלוי   יחודי  כמובן  הוא  רווח,  כוונת  וללא 
המושג  השלטון.  לרשויות  ההדוקה  בזיקה 
ושוב בכנס  המקומי שחזר על עצמו שוב 
 (Harmonious society) 'היה 'חברה הרמונית
ודוברים  בתרגום מסינית לאנגלית כמובן. 
רבים, בעיקר אלו שייצגו את הממשלה, ציינו 
שזהו היעד הבא של הממשלה. "הכלכלה 
החברה  את  ושינתה  נפתחה  השתנתה, 
אבל גם עוררה קונפליקטים חברתיים" ולכן 
יש לחתור ליצירתה של 'חברה הרמונית'. 
לענינים אזרחים  נציג המשרד  כך אמר 
במושב הפתיחה של הכנס. השאלה היא 

כמובן � איך עושים את זה?

בעוד שעל הבמה הציגו דוברים בכירים 
(רבים מהם נציגי ממשלה ואחרים נציגי 
ארגונים גדולים בעלי זיקה למפלגה), את 
החתירה לחברה הרמונית ואת התפקידים 
האפשריים של ארגונים חוץ ממשלתיים 
כוונת  ללא  ממשלתיים  ארגונים  או 
ובארוחות  במסדרונות  התקיימו  רווח, 
הצהריים מפגשים ספונטניים עם פעילי 
אחד הפעילים, לואו  שטח שנכחו בכנס. 
'מכון  של  והמנהל  המייסד  הוא  הונג,  שי 
ג'יזו לפיתוח הרמה', ארגון חוץ ממשלתי 
שאימץ את התואר 'מכון' רק מסיבות של 
נוחות הקשורה באופן רישום ארגונים חוץ 

ממשלתיים בסין: 

כדי להרשם כארגון חוץ ממשלתי בסין עליך 

להיות משויך ליחידה ממשלתית שתספק את 
הפיקוח ורק אז אפשר להרשם במשרד לעניינים 
אזרחיים, המשרד האחראי על רישום ארגונים 
מן הסוג הזה. במקרה שלנו היחידה שהסכימה 
לקבל על עצמה את האחריות לארגון שייכת 
את  בחרנו  ולכן  והטכנולוגיה  המדע  למשרד 
התואר 'מכון' עבור הארגון. אבל מטרותינו הן 

לקדם פעולות בתחום של צדק חברתי. 

כיצד הכל התחיל... איך בכלל הקמתם את 
הארגון ומה דחף אתכם לכך?

טוב, האמת היא שהכל היה רעיון שלי. אני 
במקור מחבל הארץ שנקרא ג'יזו � גי–יונג 
[Guizhou � Gui Young], פרובינציה בדרום 
את  שסיימתי  מאז  מזל,  בר  אני  סין.  מערב 
התואר הראשון בשנת 1989 נרשמתי למפלגה 
הקומוניסטית ומוניתי לחבר במטה הדור הצעיר 
של המפלגה בפרובינציה שלי. ביליתי שם שנה 
ואז עבדתי בסוכנות נסיעות ממשלתית בערך 
חמש שנים. בסופו של דבר הציעו לי לעבור 

להונג קונג ולעבוד שם בבנק. 

מדוע חזרת? האם לא היית מרוצה בהונג קונג?

עבדתי תחת לחץ קשה מאד. הדבר היחיד שמניע 
אותך במקומות הללו הוא המחשבה שיום אחד 
תתעשר, אבל שום דבר מעבר לזה. לכן חשבתי 
שארצה לקחת צעד אחד אחורנית ולבחון שוב 

מה אני באמת רוצה לעשות.
הרגשתי  נפטרה  שסבתי  אחרי   2000 בשנת 
שאני חייב להחליט מהו תפקידי בחיים. חשבתי 
שארצה לכתוב ספר על העבודה שעשתה קבוצה 
לכפר,  חזרתי  אז  שלי.  בכפר  מיסיונרים  של 
התחלתי לכתוב את הספר, וגם  פגשתי אנשים 
שהתארגנו כדי לסייע לכפר וקיבלו עזרה מארגון 
שפועל  עולמי  ארגון   �  (Oxfam) אוקספאם 
לאוכלוסיות  וסיוע  חברתי  צדק  של  בתחום 
מוחלשות. אז קיבלתי את ההחלטה לפעול כדי 

לסייע למשפחות ולבתי ספר בכפר. 

התאגדות 'מלמטה' ברמה הסינית
ראיון עם לואו שי–הונג, המייסד והמנהל של 'מכון ג'יזו 

לפיתוח הרמה'

 פולה קבלו

כדי להרשם כארגון חוץ 

ממשלתי בסין עליך להיות 

משויך ליחידה ממשלתית 

שתספק את הפיקוח ורק 

אז אפשר להרשם במשרד 

לעניינים אזרחיים, המשרד 

האחראי על רישום ארגונים מן 

הסוג הזה.
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זהו אזור כפרי שחיים בו אנשים קשי יום � איך 
מתחילים פעולה חברתית התנדבותית במציאות 

כל כך תובענית?

שחיו  שלי  החברים  את  ארגנתי  בהתחלה 
באזור. ביניהם אני יכול לציין עיתונאי, סופר, 
אינטלקטואל, איש עסקים � כל מיני אנשים. 
כיום יש לנו שנים עשר אנשים שעובדים במשרה 
ודוברים  כפריים  מהם  שניים  בארגון.  מלאה 
את השפה המקומית. כשכינסתי לראשונה את 
החברים שלי אמרתי להם שאנחנו צריכים לפעול 
בצורה מקצועית כדי לסייע לאנשים לצאת מן 
העוני שבו הם נתונים, אנשים שנשכחו על ידי 

הממשלה.
אחר כך הצלחנו לקבל קצת מימון. חשוב לציין 
שמעולם לא קיבלנו מימון מן המדינה. אנחנו 
מתבססים על תרומות סיניות פרטיות וגם קיבלנו 
קצת כסף מן הסניף של אוקספם בהונג קונג, 
כסף שנועד להכשרת אנשים. גילינו שאנשים 
מוכנים לתרום בגלל שהם הזדהו עם המטרות 
של הארגון וחשו קשורים ומחוייבים לעבודתנו 

ולאזור. 

ספר לנו איך מתפקד הארגון? מהו המבנה שלו?

יש לנו ארבעה תחומי פעילות: מחיה בכפר, 
עצמית  והעצמה  אלטרנטיבי  חינוך  מהגרים, 

לארגונים כפריים. 

ארבעת תחומי הפעילות הללו מייצגים רשימה 
ארוכה של בעיות יומיומיות שלואו וחבריו מנסים 

לפתור בשיתוף פעולה עם תושבי האזור. 

למשל, אנחנו מאתרים כפריים עניים שנאלצו 
לעבור לערים הגדולות ולעבוד שם בעבודות 
בערים  סיוע  להם  לתת  ומנסים  מזדמנות 

החינוך  בתחום  בכפרים.  שלהם  ולמשפחות 
וההעצמה, המכון שלנו שואף להשלים את 
הפערים שנוצרו בשל מערכת חינוך לא מספקת 
שלא מציעה השכלה רלוונטית במהלך פרק זמן 
קצר של שש שנות לימוד. הארגון מאמין בידע 
מקומי והתמחות מקומית לכן אנחנו מציעים 

הזדמנויות להחלפת מידע בין תושבי האזור.

ליוזמות  המקומיים  התושבים  מגיבים  ואיך 
שלכם?

בהתחלה, תושבי המקום לא האמינו שמישהו 
באמת מנסה לעזור להם. הבנו שצריך לחשוב 
ביחד איתם, 'לישון איתם' (כלומר לחיות איתם 
� פ.ק) ולא לדבר יותר מדי... ואז יכולנו להתחיל 

לעשות 'עסקים' ...
אנחנו  קלה,  אינה  כמובן  עצמה  העבודה 
משקיעים המון זמן במציאת אנשים שיסכימו 
להשתתף בתכניות שלנו. אפשר למצוא רבים 
מתושבי האזור בעיר המחוז הסמוכה. הם ישנים 
ברחוב. רבים מהם עברו לאזור החוף, כמה מהם 
לוקים במחלות ולא יכולים לעבוד ואז הם חוזרים 

לביתם ואנחנו מנסים להגיש להם סיוע רפואי.
העקרון של עזרה עצמית הוא עקרון מרכזי. 
מקומיים  אנשים  עם  פגישות  מתקיימות 
ובמסגרתם הם משתפים זה את זה בבעיותיהם 
לפניהם.  שעומדים  המכשולים  את  ומשווים 
אנחנו  אז  בכפר  זורמים  מים  לנו  אין  למשל: 
שואלים � האם יש לכם רעיון איך פותרים את 
בעית המים הזורמים? פעם הגענו לכפר שבו 
סיפרו לנו התושבים שהם לא יכולים לעבוד בגלל 
בעיות של בריאות. יש באזור הזה הרבה מכרות 
פחם והתושבים מתפרנסים מן המכרות, אבל אין 
להם הגנה מפני זיהומי ריאה שנגרמים כתוצאה 
מן העבודה במכרות. יש המון אנשים שחולים 

"חשוב לציין שמעולם לא 

קיבלנו מימון מן המדינה. אנחנו 

מתבססים על תרומות סיניות 

פרטיות וגם קיבלנו קצת כסף 

מן הסניף של אוקספם בהונג 

קונג, כסף שנועד להכשרת 

אנשים."

"יש באזור הזה הרבה מכרות 

פחם והתושבים מתפרנסים 

מן המכרות, אבל אין להם 

הגנה מפני זיהומי ריאה 

שנגרמים כתוצאה מן העבודה 

במכרות. יש המון אנשים 

שחולים במחלות ריאה ואפילו 

לא יודעים כמה רע מצבם."
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במחלות ריאה ואפילו לא יודעים כמה רע מצבם. 
אנחנו מציעים להם להיבדק ומביאים רופאים 
שיבואו לבצע בדיקות וגם משיגים ציוד רפואי. 
הרופאים מגדירים את מצבו הבריאותי של כל 

אחד. חשוב לציין שהמחלות הן ללא מרפא.

רפואיים  שירותים  האזור  לתושבי  אין  האם 
מקומיים?

אין בכפר מרפאות ואין לתושבים ביטוח רפואי. 
מאז הרפורמה הכלכלית שהחלה לפני כעשרים 
שנה, המערכת הרפואית התמוטטה. לפני כן 
היתה מערכת פשוטה. הממשלה מנסה לשקם 
את המערכת אבל בינתיים אין פתרונות. הארגון 
שלנו הביא רופא לאזור כדי לבדוק את התושבים 

ולנסות להציע משהו לשיפור מצבם. 
יש בסין חוק עבודה אז אנחנו רוצים לעודד 
אנשים להתארגן כדי לדרוש את הפיצוי שמגיע 
להם כך שיוכלו להרויח את לחמם בשלב שבו 
לא יוכלו להמשיך לעבוד בשל מחלתם. כמובן 
שאנחנו צריכים להתנהל מאד בזהירות � אסור 
לשכוח שהאנשים הללו מתכוונים לחיות באזור 
הזה כל חייהם ואנחנו בשום אופן לא רוצים 
לסכן את האינטרסים שלהם. הממשלה בסין היא 
'מחוץ לטווח נגיעה'. אז אנחנו פועלים עקב בצד 

אגודל והרעיון הוא לסייע להם בארגון עצמי. 

מה לגבי תחומי פעילות אחרים? מה למשל לגבי 
התחום של תכניות 'המחיה'?

ראשית, צריך להבין את המורכבות של החיים 
הכפריים בסין בכללותם. בפרובינציה של ג'יזו 
בין  מתווכים  חמישה  או  ארבעה  לפחות  יש 
הצרכן ליצרן. הכפריים משתמשים בכימיקלים 
ובתוספים מלאכותיים כדי להגדיל את התוצרת 
החקלאית. אבל למעשה הגידול בכמות התוצרת 
אינו מספק להם יותר הכנסה. מצד שני, יש כמה 
יוזמות של קבוצות של אנשים בערים שמטרתן 
לסייע לחקלאים לשפר את חייהם ולשפר את 
כל  איכות המזון במקביל. התוצאות, למרות 

המאמצים אינן מרשימות.
בתגובה לבעיה הזאת המכון שלנו מפתח עכשיו 
 .(conscious market) המודעות'  'שוק  את 
הרעיון הוא שהארגון שלנו ישחק תפקיד של 
מתווך כדי לעודד אמון בין הצרכנים לכפריים 
כבר מן ההתחלה. הכספים שיתקבלו מן הצרכנים 
יכולים לסייע מאד לכפריים לשפר את חייהם 
וכן את איכות הסביבה, החינוך, המצב הסניטרי 
וטיפוח המורשת התרבותית שלהם. הכפריים 
יוכלו לספק אוכל בריא כתגמול לכספים הללו. 

מול  אל  הכפריים  את  לאחד  צריך  מזה  חוץ 
השוק. הם צריכים להיות מסוגלים לניהול עצמי. 

הם צריכים להקים מערכת של ניהול קהילתי 
המשאבים,  של  סבירה  חלוקה  גם  שתכלול 

בחירת הנהגה ופיקוח עצמי. 
לטפח  יכולים  אנחנו  הזה  התהליך  כדי  תוך 
הארגונים  ושל  הכפריים  של  היכולות  את 
שלהם. אנחנו מנסים גם לעודד ארגוני צרכנים. 
הן  בקשר  לעמוד  הוא  תפקידנו  כמתווכים, 
עם ארגוני הכפריים והן עם ארגוני הצרכנים. 
במילים אחרות, אפשר לראות את זה כסוג של 

שיתוף פעולה בין הארגונים.
במשך השנים, הממשלה המרכזית העבירה הרבה 
כסף כדי לנסות ולסייע לכפריים העניים במחוז, 
אבל הממשלה המקומית לא השקיעה את הכסף 
הזה בצורה נכונה. הם עשו צעדים הצהרתיים, 
כמו למשל לתת לכל אדם סכום מסויים של 
כסף. עוד פרוייקט שהממשלה המקומית קידמה 
היה � להכריח אנשים לשתול קני סוכר, סוג של 
גידול שלא מתאים לאזור. כמובן שהפרוייקט 
נכשל והרס את האדמה. התוצאה היתה שלמרות 
המאמצים מצד הממשלה המרכזית, הכסף הזה 
בוזבז והאנשים חסרים אמצעי מחיה. הגישה 
שלנו היא שאנשים יוכלו להחליט על אמצעי 

המחיה שלהם ולא הממשלה. 

האם אתם באמת יכולים לעשות משהו בתחום 
הזה? האם אתם יכולים לקרוא תגר על הממשלה 

המקומית?

על פי החוק מותר לנו לעשות זאת אבל למעשה 
הפעילות שלנו מוגבלת. ארגנו קבוצה של אנשים 
מחיה.  מקורות  למצוא  איך  ביחד  שחושבים 
למשל, מצאנו אנשים שיש להם ידע על זרעים 
מסורתיים שקיימים באזור, אחרים שיודעים על 
יער ותוצרת יער. ביחד אנחנו מעודדים אותם 
ליצור חבילה של מוצרים שונים. המודל הזה 
לא יעלה את ההכנסות שלהם אבל יאפשר להם 
מחיה. עכשיו אנחנו בדרכנו להשיג את המטרה. 
 indigenous)'מקומי עדיפות  'בנק  לנו  יש 
חיים  ובעלי  זרעים  יש  שבו   (priority bank

מקומיים. הבנק לא רק מחלק מצרכים אלא גם 
מעודד את הגידול והפיתוח של הידע. אנחנו 
מעודדים את הכפריים ללכת למקומות אחרים 
וללמוד שם על גידולים נוספים. אנחנו שואפים 

להקים קבוצה של מומחים.

חזר  לומר שלואו  דבר, אפשר  אז בסופו של 
מן  בשונה  'הבנקאות'... אלא שעכשיו  לעסקי 
הנסיון הבנקאי הראשון שלו בהונג קונג, הבנק 
אינו מבוסס על כסף או עשיית רווחים אלא 
על חלוקת עודפים. מבחינות רבות, זוהי גישה 

בנקאית קומוניסטית מתבקשת.

"אין בכפר מרפאות ואין 

לתושבים ביטוח רפואי. מאז 

הרפורמה הכלכלית שהחלה 

לפני כעשרים שנה, המערכת 

הרפואית התמוטטה."

"הכפריים משתמשים 

בכימיקלים ובתוספים 

מלאכותיים כדי להגדיל 

את התוצרת החקלאית. 

אבל למעשה הגידול בכמות 

התוצרת אינו מספק להם 

יותר הכנסה." 

ד"ר פולה קבלו 

היא היסטוריונית 

וחוקרת מגזר שלישי
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מאמר זה מבקש לסקור את התנהלותה של 
הפילנטרופיה של צדק חברתי במזרח אפריקה 
מונח  הוא  חברתי  צדק  בקניה.  ובמיוחד 
הפילנטרופיה. בשילוב  יחסית בשדה  חדש 
'פילנטרופיה של צדק חברתי' מתכוונים לרוב 
הפילנטרופיה  של  המהותי  לכשל  לתגובה 
המסורתית שמשאירה, באופן בלתי נמנע, את 
רוב ההשפעה על ההגדרה של צרכי קהילה 
בידי מי ששולט במשאבים. המונחים הבסיסיים 
בהם משתמשים מי שעוסקים בתחום הם 
'שוויון', 'הגינות', ו'שינוי מבני'. כמו כן � צדק 
חברתי מתייחס לשינוי מוסדי ולא אישי. סוג זה 
של מתן תרומות אינו נפוץ במיוחד. למעשה, 
שהוציאו  דולארים  מיליארד   32.4 מתוך 
קרנות שונות בארצות הברית בשנת 2002, 
רק 11% הופנו לתמיכה בפעילויות הקשורות 
לצדק חברתי. ההנחה העומדת בבסיס מחקר 
זה היתה שמעט מאד משאבים פילנטרופיים 

מכוונים לטיפול באי צדק מבני.

חשוב לדעת כי על אף שהמושג 'פילנטרופיה' 
בדיון  יחסית  חדשים  הם  קשורים  ומושגים 
המזרח–אפריקאי, העיסוק במתן תרומות הינו 
חלק מהתרבות המסורתית באיזור זה. באופן 
מסורתי, עיסוק מהותי זה מטרתו בעיקר טיפול 

בבעיות אישיות וקהילתיות, אך לא ממסדיות. 
העיסוק בפילנטרופיה בצורתה המערבית הפך 
מרכזי במזרח אפריקה מאמצע שנות השבעים. 
אז החל לצמוח באיזור זה מגזר שלישי של 
בכשל  לטפל  כדי  מדינתיים  חוץ  ארגונים 
המדינתי שהחל עם משבר הנפט. מתקופה זו 
והלאה אירגונים בינלאומיים רבים (למשל קרן 
בתמיכה  מעורבים  היו  קאן)  אגא  וקרן  פורד 
אירגונים  מקומיים.  אירגונים  של  ובהצמחה 
אלו תרמו אמנם תרומה עצומה לפיתוח כלכלי 
וחברתי של האזור, אך לא התכוונו להתמקד 
בקידום צדק חברתי. תיאום מוגבר ופרוייקטים 

משותפים של עמותות מקומיות הובילו אמנם 
לתוצאות יפות בקניה. כך למשל, מאבק עיקש 
של עמותות, בהובלת הפדרציה של עורכות הדין, 
הוביל לביטול המס על מוצרים היגייניים לנשים. 
כתוצאה מכך, בנות רבות הצליחו להשתלב בחיי 
בית ספר יחד עם הבנים. אבל הצלחות אלה אינן 

מספקות ואינן מטפלות בשינוי מבני. 
פעילות האיגוד המזרח אפריקאי לגיוס תרומות, 
שמתמקדת בקידום פילנטרופיה במזרח אפריקה, 
היא מוקד חשוב בהפנית משאבים פילנטרופיים 
למטרות של צדק חברתי. אחת הדרכים בהן 
פועל האיגוד היא מפגש בין חברות מסחריות 
שפוגעת  קיימת  מדיניות  לבחינת  ועמותות 
בעשייה של פילנטרופיה ממוסדת. ממפגש זה 
דרכים  על  מדיניות  לקובעי  יוצאות המלצות 
לקידום צדק פוליטי, חברתי וכלכלי. נתיב זה 
דורש מאמץ מרוכז, קשר ארוך יותר ומעורב 
יותר, ורמה גבוהה יותר של מחויבות למימון 

מצד הקרנות והגורמים המממנים. 
מגזר העמותות במזרח אפריקה עובר אם כן 
יותר ויותר לקידום שינוי ממסדי ולא אישי. 
בה  מיוחד בסביבה האפריקאית,  זהו אתגר 
כשלונות ממסדיים באים לידי ביטוי בסבל 
אישי הולך וגובר, מצב בו מתבקשת התערבות 
חשבון  על  באה  שלעיתים  מיידית,  אישית 

השינוי הממסדי הנחוץ כל כך.
על  מחקר  יופדהילי  קרן  ערכה   2004 בשנת 
מימון פילנטרופי לצדק חברתי בקניה. המחקר 
נערך כחלק מפרוייקט רחב יותר, שנעשה בו 
פרו,  בעולם:  אחרים  אזורים  בארבע  זמנית 
הודו, אינדונזיה וארצות הברית. מטרת המחקר 
היתה להבין איך פילנטרופיה של צדק חברתי 
עובדת, כלומר, איך אירגונים מממנים מפנים את 
המשאבים הפילנטרופיים שלהם לתיקון אי צדק 

חברתי ואי שוויון.
המחקר, שמתמקד בתהליך מימון צדק חברתי, 
התבסס על ההנחה שלכל שחקן במשחק הפיתוח 

פילנטרופיה של צדק חברתי
הדוגמא המזרח אפריקאית

(Emmanuel Opati and Faith Kisinga) עמנואל אופטי ופיית' קיסינגה 
מאנגלית: יהונתן משעל 

עיבוד: גילי גופר

מאבק עיקש של עמותות, 

בהובלת הפדרציה של 

עורכות הדין, הוביל לביטול 

המס על מוצרים היגייניים 

לנשים. כתוצאה מכך, בנות 

רבות הצליחו להשתלב בחיי 

בית ספר יחד עם הבנים. אבל 

הצלחות אלה אינן מספקות 

ואינן מטפלות בשינוי מבני.

העובדה שבגלל המצוקה 

הגדולה בקניה אנו לא יכולים 

להפריד בין יוזמות המכוונות 

להעניק לקהילות מיעוטים 

צרכים בסיסיים � מזון, 

בריאות, השכלה � לבין אלה 

המכוונות לחתירה לצדק 

חברתי, היתה מכרעת.

 מאמר זה הינו עיבוד של מאמר מתוך כתב העת לחקר המגזר השלישי: 
 The Johns Hopkins International fellows in philanthropy Journal, 2005
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תפקיד בהתייחסות לשורשי הבעיה של אי שוויון 
ואי צדק, ושתפקיד זה תלוי בדרך כלל בהזדהותו 
או אי הזדהותו עם הבעיות העמוקות ביותר, 
לגביהן.  לעשייה  מחוייב  הוא  האם  ובשאלה 
באמונות  במסורות,  בערכים,  עסק  המחקר 
הקנייתית  בחברה  מרכיבים  של  ובתקוות 

המתייחסים לצדק חברתי. 
מכוונים  פילנטרופיים  משאבים  מאד  מעט 
לטיפול באי צדק מבני. תרומות רבות מנותבות 
לא  הן  אך  לסילוק הפסולת הקפיטליסטית, 
את  שמשאירים  התהליכים  עם  מתמודדות 
העוני על כנו. בזמן שלגורמים רשמיים היה 
מושג ברור לגבי המבנה שמניב אי צדק חברתי, 
והצעדים שניתן לנקוט לשינוי מבני, הם הרגישו 
שלארגונים שלהם לא היה תפקיד ישיר באתגור 
מבני הכוח המקבעים את אי הצדק ואי השוויון. 
ההתמקדות בצרכים בסיסיים ייחדה את קניה 
בהשוואה לשלושת המקומות האחרים בהם נערך 
המחקר. העובדה שבגלל המצוקה הגדולה בקניה 
אנו לא יכולים להפריד בין יוזמות המכוונות 
להעניק לקהילות מיעוטים צרכים בסיסיים � 
מזון, בריאות, השכלה � לבין אלה המכוונות 
מתוך  מכרעת.  היתה  חברתי,  לצדק  לחתירה 
הבחנה זאת הבנו מדוע רוב היוזמות הממומנות 
שחקרנו היו בעלות אופי מעורבב: עסקו בצדק 

חברתי ובטיפול מיידי בתוצאותיו. 
על אף התלות המוגברת בתמיכה חיצונית, 
ואירגונים  שטח  שאירגוני  חושף  המחקר 
קהילתיים מקומיים הצליחו להניע כוח אדם 
ומשאבים חומריים משמעותיים לפתרון בעיות 
תרבויות  בעזרת  הקהילתית  ברמה  מגוונות 
קהילתי  במשרד  העידו  לדוגמא,  מקומיות. 
אתה  בית,  לבנות  רוצה  אתה  "אם  מקומי: 
משתמש בסאגה". הסאגה היא שיטת איסוף 
כספים מסורתית המקובלת בחלקים של קניה. 
"רעיון הסאגה הוא מאוד יעיל, אפילו כשאנשים 
נדרשו לגייס כסף למען ילד שילך לבית הספר. 
בתי הספר שאנו רואים סביבנו נבנו באותו אופן. 
הם נבנו על בסיס התנדבותי מאד, ואנשים ידעו 
מה עליהם לעשות, ולא רק בנוגע למשאבים 
כספיים. אנשים מביאים דשא, חומרים, ספסלים 

והם מקימים מבנה לילדים ללמוד בו."
תפקיד רשתות תקשורת, שיתוף הפעולה ושותפות 
בפתרון אי שוויון וצדק חברתי הוא חשוב ביותר. 
קהילה  או  שחקן  מגזר,  שכל  מראה  המחקר 
ואי שוויון  השואפת לפתרון אי צדק חברתי 
מוגבלים ביותר במאמציהם לפתור את העניין 
לבדם. שיתוף פעולה עם בעלי עניין נוספים 
לא יסולא בפז. במובן זה, המחקר מצביע על כך 
שהכרחי לבנות רשתות של אירגונים התומכות 

בצדק חברתי או לתמוך ברשתות קיימות.
רוב התמיכה לפעילויות צדק חברתי הן ממקור 
זר ובעלת אופי זמני. יש לכך השלכות גדולות 
ליכולת הקיום של עבודה כזו ולמידת ההצלחה 
במיגור בעיות עומק הנובעות מאי שוויון ואי 
צדק בקניה. נמצא, שאחד החלקים המרכזיים 
של מימון צדק חברתי היה השקעה בתמיכה 
מיעוטים.  אוכלוסיות  של  הארגון  ליכולת 
חלק נפוץ נוסף היה תמיכה ביוזמות להעלאת 
המודעות של חברי הקהילה בנוגע לזכויותיהם 
ולהעצמתם בכל הנוגע להשתתפות בתהליכים 

של קבלת החלטות. 
מעטים  מממנים  שלארגונים  מראה  המחקר 
בלבד ישנם מענקים המתמקדים בפתרון נושאים 
המשפיעים ישירות על נשים. זאת למרות שברור 
המיעוט  קבוצות  רוב  את  מרכיבות  שנשים 
בחברה, המופלות במעגלים רבים והנושאות את 
חותם העוני. האתגר לבעלי עניין הוא למגר את 
השורשים של אי שוויון מגדרי בעזרת העלאת 
נושא המעמד החוקי של נשים או תמיכה או 
הצטרפות ליוזמות הלוחמות למען הזדמנויות 

ותהליכים מקדמי שיוויון מגדרי. 
יכולים  מממנים  אירגונים  הקשיים,  למרות 
לשחק תפקיד מכריע באיתגור מבני הכוח האלו, 
דרך העלאת המודעות לאי צדק חברתי ובניית 
חברתי.  צדק  למען  שותפויות  או  קואליציות 
עיסוקים מסורתיים (כמו תרומה נוחה היכן שנתינה 
לנזקק היא סוף המעשה) אינם ממסדים צדק חברתי 
לצדק  תורמים  בלבד.  שריפות"  "מכבים  אלא 
חברתי יצטרכו לשנות את מבני הפילנטרופיה 
עצמם, אם ברצונם להוות גורם שינוי משמעותי, 

שביכולתו לשנות ממסדית ולאורך זמן.

המחקר מראה שלארגונים 

מממנים מעטים בלבד ישנם 

מענקים המתמקדים בפתרון 

נושאים המשפיעים ישירות 

על נשים. זאת למרות שברור 

שנשים מרכיבות את רוב 

קבוצות המיעוט בחברה, 

המופלות במעגלים רבים, 

והנושאות את חותם העוני.

עיסוקים מסורתיים (כמו 

תרומה נוחה היכן שנתינה 

לנזקק היא סוף המעשה) אינם 

ממסדים צדק חברתי אלא 

"מכבים שריפות" בלבד.

עמנואל אופטי 

ופיית' קיסינגה 

הם חוקרי מגזר 

שלישי אזרחי קניה
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שיטת דראפט, תקרת שכר וחלוקה שוויונית 
הפוטבול  ליגת  את  הפכו  ההכנסות  של 

האמריקאית לליגה התחרותית בעולם.

איך שלא נסתכל על זה, הספורט האירופאי 
מתחיל להימאס. פעם אחר פעם אנחנו מגלים 
המשחקים  שחקנים  נעלמה,  שהתחרותיות 
בשביל הסמל הם מצרך נדיר והכסף מושל 
בכל. כל חובב כדורגל מתחיל ודאי ניחש כבר 
בתחילת העונה כי צ'לסי תזכה באליפות הליגה 
האנגלית. מי זוכר שלפני שלוש שנים היתה 
זו קבוצת אמצע טבלה, ורק רומן אברמוביץ 
הוא שהפך אותה לאימפריה אירופאית בזמן 
קצר ביותר, תוך הזרמת מאות מיליוני פאונד 
לצעצוע החדש שלו. לקבוצות כמו פורטסמות' 
או מידלסבורו לא היה ולא יהיה סיכוי אמיתי 
להתמודד על האליפות. בליגת האלופות המצב 

מרהיב  בהחלט  הכדורגל  בהרבה.  מזהיר  לא 
ושובה עין אבל התחרותיות לא ממש קיימת. 
מי שלא שם את כספו על ברצלונה בפתיחת 
העונה � שיקום. היורוליג � הגרסה המודרנית 
לאליפות אירופה בכדורסל � נמצאת על סף 
לא מפתיע, בהתחשב  כלכלית.  רגל  פשיטת 
ומשעממת  ארוכה  בעונה  שמדובר  בעובדה 
שסופה ידוע מראש. שלוש מהקבוצות שהגיעו 
השנה לפיינל פור היו שם גם בשנה שעברה. רק 

הדירוג השתנה מעט.
הליגה  גרוע בהרבה.  בזירה המקומית המצב 
ארוך אחד כששתי  היא שיעמומון  בכדורסל 
בשעה  האליפות  על  בינן  נאבקות  קבוצות 
שתקציבן המשותף גדול פי שניים מהתקציב 
של כל שאר קבוצות הליגה ביחד. תכלית המאבק 
ממילא  אביב  תל  שמכבי  היות  ברורה  אינה 
שריינה לעצמה מקום ביורוליג, גם אם תסיים 
אחרונה בטבלה (והיא לא � אל דאגה). גם הליגה 
בכדורגל הסתימה בערך באמצע העונה, כשאף 

קבוצה לא מצליחה להתקרב למכבי חיפה.

ספורט תחרותי וכלכלת השוק

לכאורה, אין מה לבוא בטענות אל מנהלי הליגה. 
אחרי הכל מדובר בכלכלת שוק. אם מנצ'סטר 
מדוע  בתבל,  העשירה  הקבוצה  היא  יונייטד 
שלא תרכוש שחקנים מדי שנה כדי לשמור על 
מקומה בצמרת ובכך להגדיל את הכנסותיה? 
מי יכול להתלונן על רומן אברמוביץ', שהשקיע 
מכספו כדי לזכות באליפות? ומה הפלא שמכבי 
הרי  באירופה?  מקומה  לשריון  דואגת  ת"א 
נצחון מקרי של הפועל ירושלים עלול לפגוע 
בה פגיעה כלכלית אנושה, כשלא תזכה לקבל 
ארבעה מיליון דולר מכספי האגרה. לפני מספר 
שנים הפסידה מנצ'סטר יונייטד לגלטאסאריי 
האלופות.  לליגת  עליה  על  בקרב  התורכית 
הפסד זה גרם נזק כלכלי אדיר לקבוצה והביא 
אותה ליזום מפעל מתחרה בו ישחקו 16 קבוצות 

הכדור אינו עגול � הוא אליפטי!

אנחנו רגילים לראות בארצות 

הברית את הבית של ליגת 

הכדורסל הטובה בעולם 

� ה�NBA. אבל האמת היא 

שהכדורסל הוא רק הספורט 

השלישי בפופולריות שלו 

בצפון אמריקה, קצת מעל 

ההוקי. הרבה מעליו נמצא 

הבייסבול, והראשון ברשימה 

� הפוטבול.

 דובי גולדמן



23  

קבועות שלא יצטרכו להתמודד מול כל מיני 
סינדרלות. הרעיון נדחה בינתיים אך לא ירד 

מסדר היום.
מוזר, אבל יש מודל אחר. והוא נמצא דווקא 
רגילים  אנחנו  האמריקאי.  הקונצנזוס  בלב 
ליגת  של  הבית  את  הברית  בארצות  לראות 
הכדורסל הטובה בעולם � ה�NBA. אבל האמת 
השלישי  הספורט  רק  הוא  שהכדורסל  היא 
בצפון אמריקה, קצת מעל  בפופולריות שלו 
ההוקי. הרבה מעליו נמצא הבייסבול, והראשון 
ברשימה � הפוטבול. מזה 12 שנה מתנהלת 
ליגת הפוטבול האמריקאית � ה�NFL במודל 
כמעט שוויוני. לכל קבוצה יש בעלים, והבעלים 
מעוניינים לראות את התשואה הגדולה ביותר על 
ההון, אבל הדרך לכך היא יצירת שוויון ושיתוף 
אינטרסים בין כל שלושים ושתיים הקבוצות 

המרכיבות את הליגה. 
שלושה  באמצעות  נוצר  בליגה  השוויון 

מרכיבים:
 NFLא) דראפט � זאת אינה המצאה של ה�
אלא שיטה שקיימת בכל הספורט האמריקאי. 
לפי שיטה זאת, השחקנים החדשים שנכנסים 
לליגה לא נבחרים בשוק חופשי אלא בסדר 
שנקבע מראש. הקבוצות החלשות בוחרות 
ראשונות והקבוצות החזקות בסוף. המטרה 
היא ליצור איזון ברמת השחקנים בכל קבוצה. 
בהוקי  בבייסבול,  גם  עובדת  הזאת  השיטה 
ובכדורסל, אבל בענפי ספורט אלה מחזיקה כל 
קבוצה מספר קטן יחסית של שחקנים. כתוצאה 
מכך, קבוצה חלשה הזוכה בסופרסטאר, כזה 
(מייקל  שנים  בכמה  פעם  לדראפט  המגיע 
ג'ורדן, לברון ג'יימס, קובי בראינט), יכולה 
להפוך למעצמה עד סוף הקריירה של השחקן. 
בקבוצת פוטבול משחקים כשמונים שחקנים, 
קבוצה  לסחוב  אחד  שחקן  של  והיכולת 
יותר. קבוצת  גבו מוגבלת הרבה  שלמה על 
הפוטבול המצליחה ביותר בראשית העשור, 
הניו–אינגלד פטריוטס, היא קבוצה שאין בה 

אף סופרסטאר.

ב) תקרת שכר � בבייסבול, בכדורסל ובפוטבול 
נהוגה תקרת שכר. בבייסבול זאת תקרה מאוד 
גמישה, הניתנת למעשה למתיחה אינסופית, 
על  מס  לשלם  מוכנה  שהקבוצה  בתנאי 
המשכורות הגבוהות. בכדורסל תקרת השכר 
וקשה  יותר  אטומה  מעט  האחרונות  בשנים 
בתנאים  להגדלה  ניתנת  עדיין  אך  לפריצה, 
מסוימים. כך או כך, הסיבה העיקרית להנהגת 
התקרה היא רצונם של בעלי הקבוצות לעצור את 
התהליך שבו עולות משכורות השחקנים על�
חשבון רווחי הבעלים. בפוטבול הונהגה תקרת 
שכר קשיחה ואטומה: סכום מקסימאלי קבוע 
שמותר לכל קבוצה להוציא על משכורות. גם 
כאן פעל באופן חלקי האינטרס לשמור על רווחי 
הבעלים מפני השכר של הכוכבים, אבל הסיבה 
שוויונית,  ליגה  ליצור  הרצון  היא  העיקרית 
שתהיה אטרקטיבית ומעניינת ולכן גם מכניסת 
כסף לבעלי הקבוצות. זאת גם הסיבה שב�1994, 
באחד מרגעי השפל של הליגה, נוסף המרכיב 
המהפכני השלישי, שלא קיים באף ענף ספורט 

אחר בעולם:
עד  שבעים   � שוויונית  הכנסות  חלוקת  ג) 
 NFLה� בליגת  ההכנסות  מן  אחוז  שמונים 
מחולקות שווה בשווה בין כל הקבוצות. הליגה 
השידור  זכויות  מכל  ההכנסות  על  שולטת 
והחסויות, על אחוז גדול ממכירת הכרטיסים, 
ועוד.  וכובעים  על אחוזים ממכירת חולצות 
את כל ההכנסות הללו היא מחלקת בין כל 
הקבוצות באופן שוויוני. בעונת 2005 שודרו 
בשידור כלל ארצי כמעט חצי מן המשחקים של 
הניו–אינגלנד פטריוטס. לעומת זאת שודר רק 
משחק אחד של הסינסינטי בנגאלס, אבל שתי 
הקבוצות קבלו בדיוק אותה הכנסה ממכירת 

שידורי הטלויזיה.
דוגמא נוספת לגישה השוויונית של פרנסי הליגה 
היא מכירת זכויות השידור. בעוד שבאירופה 
צפיה  עבור  תשלום  היא  האחרונה  האופנה 
שידורי  האנגלית,  הליגה  המונדיאל,  (זכויות 
כדורסל בארץ... אפילו לראות את הפועל כפר 

בקבוצת פוטבול משחקים 

כשמונים שחקנים, והיכולת 

של שחקן אחד לסחוב 

קבוצה שלמה על גבו 

מוגבלת הרבה יותר.

בעונת 2005 שודרו בשידור 

כלל ארצי כמעט חצי מן 

המשחקים של הניו–אינגלנד 

פטריוטס. לעומת זאת 

שודר רק משחק אחד של 

הסינסינטי בנגאלס, אבל 

שתי הקבוצות קבלו בדיוק 

אותה הכנסה ממכירת שידורי 

הטלויזיה.

ב�12 השנים מאז הונהגה 

חלוקת ההכנסות השוויונית 

היו כבר תשע אלופות שונות 

(מתוכן ארבע שזו זכיתן 

הראשונה).

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר יצא בהכרזה בתחום ההשכלה הגבוהה דווקא: 
יש להעלות את שכר הלימוד באוניברסיטאות. זה כשלעצמו לא מעניין במיוחד, 

וגם לא מפתיע במיוחד, אבל הנימוקים... הם באמת מעוררים השתאות.
"המערכת האוניברסיטאית נמצאת תחת מתח רב", אמר. "בעבר, מרבית הישראלים שלמדו 
לדוקטורט בחו"ל, שבו ארצה. כיום, בעיקר בעקבות הפרשי המשכורות וההיצע הנמוך של 
משרות, מרביתם אינם שבים. אם האוניברסיטאות רוצות לשמור על כוחן ולהשאיר את ישראל 
בחזית המדעית, עליהן לגייס כספים נוספים. תקציב זה אינו צריך לבוא מכספי הממשלה. על 
.(12/6/2006 nrg אתר) ."מנת לחזק את האוניברסיטאות, יהיה צורך להעלות את שכר הלימוד

אכן כל התירוצים כשרים להפיכת ההשכלה האקדמית להשכלה לעשירים.

קצה 
הקרחון
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סבא נגד מכבי פתח תקוה עולה 30 שקלים) 
מכרה ה�NFL את זכויות השידור עד שנת 2012, 
תוך התניה כי כל המשחקים המרכזיים ישודרו 

בערוצים פתוחים.

שיטה שבה כולם מרוויחים

היא   NFLה� ליגת  מאכזבות:  לא  התוצאות 
את  לנחש  הסיכוי  בעולם.  המרתקת  הליגה 
האלופה בתחילת השנה (מלאכה לא מסובכת 
ברוב הליגות בעולם) הוא קטן. ניתוחי הפרשנים 
בעונת המלפפונים מתגלים כחסרי שחר כמה 
שבועות אחרי תחילת המשחקים. מאז הווסדה 
של הליגה, במשך 28 שנים היו לה 13 אלופות 
הישראלית  לליגה  בהשוואה  רע  לא  שונות. 
בכדורסל, אבל ב�12 השנים מאז הונהגה חלוקת 
אלופות  תשע  כבר  היו  השוויונית  ההכנסות 
שונות (מתוכן ארבע שזו זכייתן הראשונה). מאז 
1995 ועד היום רק שתי קבוצות הצליחו לזכות 
באליפות שנתיים ברציפות ורק שתי קבוצות זכו 
יותר מפעם אחת. המתח מתמיד, הצופים נהנים, 
בליגה  וגם האוהדים של אחרונת הקבוצות 

יודעים שיש למה לקוות בעונה הבאה.

כמו  הקבוצות.  בעלי  את  נשכח  בל  אבל 
בעיקר  מתעניינים  הם  טוב,  קפיטליסט  כל 
החדשה.  השיטה  של  הכלכליות  בתוצאות 
גם כאן הנתונים מרשימים. ב�12 השנה מאז 
השינוי הגדול עלו ההכנסות משידורי טלויזיה 
מ�1.1 מיליארד דולר לעונה לסכום שיא של 3.9 
מיליארד דולר (סכום דמיוני בהתחשב בעובדה 
גם  בלבד).  מחזורים   21 הפוטבול  שבעונת 
השחקנים, שמשכורתם הוגבלה בתקרת השכר, 
זכו לראותה מתרוממת ממעט פחות משישים 
מיליון דולר לשנה ללמעלה מ�95 מיליון דולר 
בעונה הקרובה ו–109 מיליון הצפויים לעונת 
2007. אמנם חבריהם בליגת ההוקי והבייסבול 
ראו עליות שכר גבוהות בהרבה, אבל לא לפני 
ששביתות שחקנים ארוכות  כמעט והביאו אסון 
שלמה,  עונה  בוטלה  (בהוקי  כולו  הענף  על 

בבייסבול חצי עונה). 
והחשוב מכל: את עונת 2004 לא סיימה אף 
קבוצה בהפסד. אוקלנד, בקצה בתחתון, הרוויחה 
7 מיליון דולר ואילו דאלאס ווושינגטון סיימו 
הראשון  במקום  מיליון  כ�54  של  רווח  עם 
השנים  אחת  זו  היתה  המגרש  שעל  (למרות 
הגרועות של שתיהן). כך נשמרת רמה גבוהה 
של שוויון כלכלי. היחס בין ערך הקבוצה העניה 
ביותר (מינסוטה) והעשירה ביותר (וושינגטון) 

עומד על 2:1.
לא מפתיע שתוצאות כאלה הפכו בעלות על 
קבוצת פוטבול לנחשקת. בנוסף לזוהר ולפרסום 
שמביאה בעלות על קבוצת ספורט מצליחה, הרי 
שזאת נתפסת כהשקעה יציבה ובטוחה. אחד 
מבעליה לשעבר של קבוצת הבולטימור רייבנס 
הגדיר כך את מדיניותם של בעלי הקבוצות: 
כמו  שמצביעים  שמנים  רפובליקנים   32"

סוציאליסטים".
"32 רפובליקנים שמנים"? בעצם רק 31. כי רק 
לשלושים ואחת משלושים ושתיים הקבוצות 
בליגה יש בעלים פרטיים. קבוצת הגרין–ביי 
כמשמעו.  פשוטו  לאוהדיה,  שייכת  פאקרס 
מניות הקבוצה מוחזקות בידי האוהדים (למעלה 
ממאה אלף). מניות אלה אינן סחירות, והקבוצה 
של  היחידה  זכותם  דיוידנדים.  מחלקת  לא 
בעלי המניות היא השתתפות באסיפה השנתית 
והשפעה על בחירת הועד המנהל (שכל חבריו, 
למעט יושב הראש, עובדים ללא שכר). המניה 
כרטיסים  ברכישת  הנחה  מקנה  לא  אפילו 
שעשתה  הנפקה  בכל  זאת,  ובכל  עונתיים. 
הקבוצה בשנים האחרונות היה  הביקוש למניות 
גדול בהרבה על ההיצע. תחשבו על זה בפעם 
הבאה שמישהו יספר לכם שמכבי תל�אביב היא 

"הקבוצה של המדינה". 

לא מפתיע שתוצאות כאלה 

הפכו בעלות על קבוצת 

פוטבול לנחשקת. בנוסף 

לזוהר ולפרסום שמביאה 

בעלות על קבוצת ספורט 

מצליחה, הרי שזאת נתפסת 

כהשקעה יציבה ובטוחה.

"אנחנו רוצים להפריט את השלום" שמעון פרס במסע הארצות 
הברית באמצע מאי, שנה זו, כפי שהוא מצוטט ב'ישראלי', עיתון 

המחולק בתחנות הרכבת ו'אגד'. 

קצה 
הקרחון

דובי גולדמן הוא 

חבר קיבוץ יטבתה
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היכן מתחילים? במפולת של דצמבר 2002? 
בבחירתו של נסטור קירשנר כמה חודשים 
מאוחר יותר? או שמא בעלייתו של קרלוס 
מנם, "הנתניהו של ארגנטינה", לשלטון ב�

1989? או אולי בראול אלפונסין, המנהיג 
דמוקרטיות  בבחירות  שנבחר  הראשון 
איך  אז  כן,  ואם   ?1983 חופשיות בשלהי 
של  האימים  שלטון  את  לשכוח  אפשר 
הגנרלים, שיצא לדרכו בדיוק לפני 30 שנה, 
בשנת 1976? כך או אחרת, כדי להסביר את 
מצבה של ארגנטינה עכשיו ואת האפשרויות 
יש לעמוד על היסוד  המצפות לה בעתיד 

השמרני שבפוליטיקה הארגנטינית. 

 אם נתעלם לרגע מלידתה של ארגנטינה במלחמה 
ועיצוב מוסדותיה בתהליך מורכב של מלחמת 
אזרחים לא–מוצהרת שהסתיימה באמצע המאה 
1890 הופעלה בארגנטינה  ה�19, הרי שמאז 
אלימות פוליטית. כך היה בשנים 1905, 1919, 
1930, 1943, 1955, 1966 ואת 1976 כבר הזכרנו. 
ומאז? אמנם לצבא כבר אין תחמושת, והגיוס 
הוא התנדבותי בלבד, אבל המסורת של אלימות 
פוליטית נמצאת שם "באויר". בהפגנות דצמבר 
2002 נהרגו שלושים איש. ואלימות כידוע לא 
מסתכמת בהרוגים. היא גם לא מסתיימת שם. מי 
שלא לוקח זאת בחשבון, פוטר עצמו מחשבונה 

הפוליטי הממשי של ארגנטינה.
אל האלימות מצטרפת שמרנות כלכלית. עד 
שנות ה�70' של המאה ה�19 ייבאה ארגנטינה 
מזון משכנותיה. לא יאומן אבל עובדה. בהרף 
עין היסטורי של 70 שנה השתלבה ארגנטינה 
בכלכלה העולמית בתור יצואנית מזון (בעיקר 
בשר וגרעינים למיניהם), ובשלהי מלחמת העולם 
השניה כבר היתה המדינה הרביעית בעושרה 
התפתחה  הארגנטינאית  התעשיה  בעולם. 
תמיד בצילם של ענפי היצוא (חקלאות ובשנים 
האחרונות � נפט גולמי): תעשיית רכב בשנות 
הששים,  בשנות  טקסטיל  תעשיית  העשרים, 
תעשיית רכב דור ב' בשנות השמונים, וכמובן 
שורה ארוכה של ענפי ייצור לתצרוכת מקומית. 
אבל, את הנס הכלכלי של הפיכתה של ארגנטינה 
למדינה  בשכנות  לקיומה  התלויה  ממדינה 
התפתחות  ליוותה  לא  עולם,  חצי  המאכילה 
מסתפקת  היום  גם  משמעותית.  תעשייתית 
בפרויקט  ארגנטינה  של  הכלכלית  ההנהגה 
לא מעובדים.  גלם  חומרי  יצוא  החקלאי של 
השמרנות  של  יותר  החשוב  המובן  מובטח 
הארגנטינאית � השמרנות החברתית: מדינה 
המייצאת חומרי גלם ראשוניים (סויה, נפט, 
חיטה או בשר) מבטיחה את שגשוגם החברתי–

פוליטי של מגזרים מצומצמים: המגזר הצר של 
בעלי החוות המשתרעות על שטחים עצומים, 
והמגזר הפיננסי הצר אף הוא המשרת אותם, 

ואת עצמו כמובן.
ואם נוסיף על אלו את הדומיננטיות המוגזמת 
של בואנוס איירס הבירה, ביחס לשאר 2.8 מליון 
הקמ"ר של המדינה השביעית בגודלה בעולם, 
דומיננטיות המלווה את ארגנטינה מאז אמצע 
המאה ה�19, הרי שהשמרנות הכלכלית–חברתית 

הזו נראית כ'מעגל–שוטה' בלתי ניתן לפריצה.
בעיר עצמה כ�3.5 מליון תושבים ושטחה גדול 
מעט יותר מזה של ירושלים. כמו בבירתנו, גם 
בבירת ארגנטינה ניתן להבחין בקלות בחלוקה 
מקובל  (כך  בבאיירס  גם  בולטת;  מעמדית 
הקיצור גם בפי העם לועס הבשר, שותה היין 
ושואג הגוווווווווול ההוא) הקפיצות המעמדיות 
� 'פערי עולם שלישי' � ניכרות במעבר משכונה 
לשכונה ומאזור לאזור. די אם נציין שבארגנטינה 
ניתן להשיג מיטה בבית חולים ולקבל שרות 
האמריקן  שכרטיס  ובלבד  בעולם,  מהטובים 
לדיור,  באשר  גם  וכך  בכיס.  מצוי  אקספרס 
חינוך, שכר, תחבורה או ביוב. וגם לדברים לא 
פחות חשובים כמו כדורגל. במוצאי יום א' ניתן 
לצפות במשחק כדורגל מקצועני תמורת עד 150 
₪ לכרטיס, באיצטדיונים ברמה אירופאית, או 
במשחק כדורגל חובבני חינם אין כסף, אלא 
שהטריבונה היא שוליו הרחבים של כביש עילי, 

מתחתיו בנויה שכונת פחונים ובטבורה מגרש.
הקיר  אזובי  יגידו  מה  בבאיירס,  כך  ואם 
על  לדבר  שלא  המרוחקות?  בפרובינציות 
לפחות שלושה מליון מהגרי עבודה מהארצות 
השכנות, בעיקר מבוליביה, המספקים לחובבי 
הדרמות ההיסטוריות תמונות המזכירות את חיי 
המהגרים היהודים בניו יורק בראשית המאה ה�
20. לפני כחודשיים נשרפו למוות כמה פועלים 

ארגנטינה � 
ארבע שנים 

אחרי:
מה היה ומה הלאה?

 אודי מנור

בארגנטינה ניתן להשיג מיטה 

בבית חולים ולקבל שרות 

מהטובים בעולם, ובלבד 

שכרטיס האמריקן אקספרס 

מצוי בכיס.

במוצאי יום א' ניתן לצפות 

במשחק כדורגל מקצועני 

תמורת עד 150 ₪ לכרטיס, 

באיצטדיונים ברמה 

אירופאית, או במשחק 

כדורגל חובבני חינם אין כסף, 

אלא שהטריבונה היא שוליו 

הרחבים של כביש עילי, 

מתחתיו בנויה שכונת פחונים 

ובטבורה מגרש.
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בוליביאניים שעמלו למחייתם בסדנת יזע באחד 
הציבורי  הפולמוס  במסגרת  העיר.  ממרתפי 
לשמוע  היה  ניתן  הטרגדיה,  לאחר  שהתנהל 
המנטרה  ובראשן  המוכרות,  הפנינים  כל  את 

המפורסמת: "עובדה שהם באים".

חדשות טובות

דטרמיניסטיים  בתהליכים  מדובר  שלא  אלא 
"מהותניים" ולכן בלתי הפיכים. דרום אמריקה 
של  ברור  תהליך  האחרונות  בשנים  עוברת 
'שמאליזציה' פוליטית; זו מתאפיינת בבחירתם 
של מנהיגים מקומיים המחוייבים מצד אחד 
למרבית אזרחיהם, ומצד שני, לסוג כזה או 
אחר של סולידריות יבשתית, שמלבד בסיסה 
התרבותי הברור � זו הרי אמריקה 'הלטינית' 
� היא מבוססת גם על עוינות לאחות הגדולה 
אקטיבית  התנגדות  על  לפחות  או  בצפון, 
לתכתיביה הניאו–ליברליים. כך בונצואלה, כך 
בבוליביה, כך במידה מסוימת בצ'ילה, כך במידה 

מהוססת יותר בברזיל, וכך גם בארגנטינה. 
לדוגמא � קירשנר � פוליטיקאי שהגיע משום 
מקום, ממש ככה � הוא היה מושל הפרובינציה 
של סנטה�קרוז, העשויה להכיל תריסר מדינות 
פחות  על  עומדת  ושאוכלוסייתה  ישראל, 
ממאתיים אלף תושבים. קצת כמו גולדה מאיר 
בזמנה, קירשנר היה מעין ברירת מחדל במרוץ 
נשיאותי מרובע שבסופו ברח מנם לצ'ילה על 
ל'פינגווין',  תבוסה  התבזות של  לחסוך  מנת 

כינויו של נשיא ארגנטינה החדש. 
'פינגווין' או לא, מודע לתלותו ב'בוסים' הגדולים 
של 'מפלגת הצדק' (שמה האורווליאני–משהו של 
'המפלגה הפרוניסטית'), הבין קירשנר מהר מאד 

שעליו לחתור כנגד הזרם החזק של ההיסטוריה 
הפוליטית המקומית, והחל יורה לכל הכיוונים: 
שר חינוך יהודי; הדחה והעמדה לדין של צמרת 
הפיקוד הצבאי הבכיר; החלפה סיטונאית של 
מכל:  והחשוב  העליון.  המשפט  בית  צמרת 
מדיניות כלכלית–חברתית מרחיבה מוצהרת. 
"לא עוד מיתון", שב ומצהיר קירשנר מעל כל 
במה אפשרית. אמר ועשה. את החוב החיצוני 
בן 90 המיליארדים דאג לפרוס ולמחוק. ולבסוף 
� הוא נמנע מלחתום על עוד הסכם כובל עם 
'קרן המטבע'. 17 פעם היתה שם ארגנטינה ב�30 
השנים האחרונות. וקירשנר אמר בפשטות: "די".

הצמיחה � מיקרו ומאקרו

כבר שלוש שנים שכלכלת ארגנטינה צומחת 
בקצב ריאלי של 9% לשנה. עד כדי כך הצמיחה 
מהירה, שקבלן שיפוצים יודע לספר שקשה לו 
לעמוד בהתחייבויות כי אין להשיג מלאי אצל 
ספקי חומרי הבנייה למיניהם. אך המחסור הרציני 
ביותר בתחומו הוא באנשי מקצוע. כן, "סתם" 
חשמלאים, רצפים, טייחים, טפסנים, מסגרים. 
מה שלא סותר 15% אבטלה רשמית, שמכסה 
למעשה על נתון גבוה בהרבה. מכל מקום, לפני 

שלוש שנים עמד הנתון הרשמי על 26%.
כזה עם  גודל  וכיצד מסתדרת אבטלה בסדר 
מחסור באנשי מקצוע פשוטים (אלו, אגב, ידרשו 
ויקבלו עד שווה ערך ל�300 ₪ ליום עבודה 
בבירה באיירס! זאת במדינה בה השכר החודשי 
בשרות ציבורי כמו הוראה עומד על שווה ערך 
לכ�2000 ₪)? בפשטות: עשר עד חמש עשרה 
ושאר  'אדמיניסטרסיון'  'מארקטינג',  שנות 
המעמד  את  הביאו  'הגלובליזציה'  מקצועות 
הבינוני הנמוך לרכוש מקצועות שהתגלו למרבה 

האירוניה כמיושנים וכמיותרים. 
הרחבה  של  מוצהרת  מדיניות  ובמקרו: 
והשקעות בתשתיות במרכז ובפריפריה. כל זה 
מביא לאינפלציה, אבל אף אחד לא מתרגש 
מאינפלציה של 11% בשנה. לא רק בגלל קצב 
העודף  בזכות  בעיקר  אלא  הגדול,  הצמיחה 
דבר,  מביני  מוסיפים  אלו  כל  ועל  התקציבי. 
ברחוב ובתקשורת, דיבורים חמים על הנטייה 
החיובית של כל גורמי המשק לשתף פעולה, 
כפי  מנוגדים,  מעמדיים  אינטרסים  למרות 
שמוכיחות שתי דוגמאות ארגנטיניות מובהקות: 

הבשר והנפט.
הביקוש לבשר הארגנטיני בשוק העולמי הביא 
להאמרת מחירו עד כדי כך שהוא איים על שלום 
מאזן התשלומים של המשפחה הארגנטינאית 
הממוצעת. העיתונים הזהירו, שר האוצר החרה 

הוא נמנע מלחתום על 

עוד הסכם כובל עם 'קרן 

המטבע'. 17 פעם היתה 

שם ארגנטינה ב�30 השנים 

האחרונות. וקירשנר אמר 

בפשטות: "די".

עשר עד חמש עשרה שנות 

'מארקטינג', 'אדמיניסטרסיון' 

ושאר מקצועות 'הגלובליזציה' 

הביאו את המעמד הבינוני 

הנמוך לרכוש מקצועות 

שהתגלו למרבה האירוניה 

כמיושנים וכמיותרים. 
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החזיק אחריהם, ובברכתו של 'הפינגווין' הבינו 
הסיטונאים בעצמם שעליהם לרסן את מחירי 

הבשר, כי צבת בצבת עשויה.
חברות  הנפט.  בתחום  התרחש  דומה  דבר 
בינלאומיות קנו בזמנו את שדות הנפט העשירים 
שבדרום המדינה, והן לא היססו להעלות את מחיר 
הבנזין לצרכן, בהתאם למחירי חבית הנפט בים 
הצפוני, בבורסה בניו יורק או בשווקי סינגפור. אלא 
שבארגנטינה יודע כל ילד שאין שום קשר בין 
מחירה של חבית בעולם � כ�70 דולר � לבין עלות 
ייצורה הגבוה יחסית בארגנטינה (16 דולר לכל 
היותר, להבדיל מהעלות המגוחכת של כ�3 דולר 
של הפקת חבית נפט גולמי בערב הסעודית...). 
וכאשר אמר קירשנר לחברות הנפט שאין סיבה 
שארגנטיני ישלם על בנזין כמו עמיתו באירופה, 
הבינו חברות הנפט את הרמז, וליטר בנזין נמכר 
ברחבי המדינה ב�3 ₪ בלבד. זאת ועוד � מכוניות 
רבות בארגנטינה נעות על גז טבעי, שעלותו כ�

60% ממחיר הבנזין. במקביל מפתחת הממשלה 
פרוייקטים להנעת מכוניות בביו–דיזל המבוסס 

על סויה, אבל זה כמובן סיפור אחר.
וגם � בארגנטינה, שומו שמיים, לא מתביישים 
לדבר על הלאמה. למשל � חברת מים צרפתית, 
שקנתה מהנשיא המפריט מנם את הזכות לעשוק 
תלותם  הוא  עוונם  ארגנטינה שכל  אזרחי  את 
הפיזיולוגית במים. מנם כזכור שמר על שער 
דולר של 1:1, אבסורד כלכלי שמומן מההפרטות 
שיבשה  עד  בתקציב,  ומהקיצוצים  ההמוניות 
הבאר. עתה, נוכח עליית שער הדולר, עמדו לגבי 
חברת המים הצרפתית הזו שתי אפשרויות: העלאת 
מחירים או ויתור על רווחים. הפלא ופלא, ממשלת 
קירשנר לא התבלבלה, ובין זכות הקניין וקדושת 
החוזה לבין זכותו של הארגנטיני למים במחיר 
סביר, היא בחרה באפשרות השניה והלאימה את 
החברה. לא הועילו לחברה הצרפתית איומים 

בתביעות שזכו לגיבוי מצד ממשלת צרפת.

בכל זאת � מעמד

שני  לי  מספרים  עיניים  בשש  גלויה  בשיחה 
על  הגבוה  הבינוני  המעמד  בני  'מצליחנים' 
ציפיותיהם החיוביות מהאינפלציה בארגנטינה. 
את הונם הקטן יחסית, אך הגדול מספיק, הם 
של  שנים  גבי  על  שנים  במשך  לעשות  ידעו 
ציפיות לאינפלציה שתמיד הוכיחו את עצמן. 
נכון, מספרים לנו שאינפלציה זה רע? רע... תלוי 
למי. כך, בזמן שאינפלציה פוגעת במי שרוב 
כספו יוצא על צריכת מוצרים מתכלים, תמיד 
ישנם כאלו שעודפים קטנים ופנויים משתערכים 

בקצב מהיר ויוצרים הון פרטי ונזיל יש מאין.

אני שואל את בני שיחי, "ומה באשר לאחריות 
הלאומית"? מחד גיסא, השאלה עצמה מצחיקה 
אותם. מי "אחריות" ומה "לאומית"? הכל הרי 
קונפליקט מעמדי ואינטרסים. מאידך גיסא,  הרי 
ברור לאיש המעמד הבינוני שאינפלציה גבוהה 
שתכה באופן מוגזם במעמדות הנמוכים, תביא 
בהכרח להתערערות הסדר החברתי ולהופעתה 
של אלימות פוליטית, ובכך תסכן את הישגיו 
של המעמד הבינוני–הבינוני וגם את זה הבינוני–
גבוה. עולה מכך, שאם הכל "מעמד", אז אין 
מה לעשות, וכל שנותר לכל אחד הוא לקוות 
שבסיבוב הבא של העשירים הגדולים באמת, 

הוא ישאר ולפחות חצי מעושרו היחסי בידו. 

איך נהיה אנו ללא–אנו, אבל בספרדית

יווצרו  עד אשר  כזה?  יימשך מצב  מתי  עד 
התנאים להתפתחותו של מעמד בינוני גדול 
וגדל. לשם כך על ארגנטינה לנטוש את דרכה 
שמרנית  פוליטיקה  המשלבת  ההיסטורית, 
ואלימה וכלכלת יצוא של חומרי גלם ראשוניים. 
במקום אלה עליה לפתח פוליטיקה המבוססת 
ומכווני– פתוחים  רציונליים,  מוסדות  על 
בשוק  תראה  מתועשת אשר  וכלכלה  פשרה 
המיידי שלה לא את בתי הקירור הריקים של 
האירופאים אלא את רשת המסחר של אמריקה 
הלטינית, הקיימת באופן עוברי כבר לפחות 

דור שלם אחד. 
 בני שיחי מוסיפים שכדי ששינוי כזה יתרחש, 
"חייב להוולד דור חדש של הנהגה". הם צודקים. 
אך צריך גם להדגיש, שדור חדש כזה לא יוכל 
במשקפיים  רק  המציאות  כל  על  להסתכל 
ממשקפיים  שנאמר,  כפי  שהרי  מעמדיות, 
אלו עולה תמונה קבועה של קונפליקט קבוע 
שכל מה שמשתנה בו הוא המנצח התורן. זוהי 
כאלו  משקפיים  מובהקת.  שמרנית  השקפה 
גם גוזרות פוליטיקה חתרנית, מניפולטיבית, 
המתייחסת באופן דומה לבני ברית וליריבים. לא 
רק הפוליטיקה החשדנית, הכוחנית והריכוזית 
של קירשנר מדגימה זאת. למעשה, אין צורך 
על  לעמוד  בשביל  ארגנטינה  עד  להרחיק 

התופעה המדאיגה הזו.
 ולכן, מי שבוחר להתעלם מהמרכיבים הללו של 
המציאות, ומאמץ במקומם ועל חשבונם השקפה 
מעמדית דוגמטית, המתעלמת מצרכי החברה 
כולה, גם כזו הנשענת על תורות פרוגרסיביות 
מקדם  דמוקרטיות,  פוליטיות  מסגרות  ועל 
בבואנוס– ולכן,  פוליטית.  שמרנות  למעשה 
איירס או בירושלים, השינוי תלוי גם בגישה. 
לא רק לכלכלה כי אם גם, בעיקר, לפוליטיקה. 

ממשלת קירשנר לא 

התבלבלה, ובין זכות הקניין 

וקדושת החוזה לבין זכותו של 

הארגנטיני למים במחיר סביר, 

היא בחרה באפשרות השניה 

והלאימה את החברה.

ד"ר אודי מנור הוא 

חבר ביסוד. מרצה 

בחוג להיסטוריה 

של עם ישראל 

באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אורנים

udimanor@gmail.com
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שאלת האחריות המשפטית של תאגידים 
האחרונות  בשנים  עלתה  רב�לאומיים 
עוצמתם  הציבורי.  היום  על סדר  מחדש 
הכלכלית הניכרת (בשנת 1999 היו 51 מבין 
כלכלות  בעולם  הגדולות  הכלכלות   100
תאגידים שמעמידה את התאגידים כמוקדי–
כוח פוליטיים משמעותיים); הפער המתרחב 
של  יכולתם  מידת  לבין  זו  עוצמה  שבין 
משטרי רגולציה � מקומית או על�לאומית 
� לפקח עליה ולהגבילה; השלכות הרוחב 
של  מכלול  על  התאגידית  לפעילות  שיש 
תחומי חיים מרכזיים � סביבתיים, כלכליים 
משמעותי  שחלק  והעובדה   � וחברתיים 
מפעילותם הפוגענית של תאגידים אלו מתרכז 
הפוליטית,   � שיכולתן  הדרום'  ב'מדינות 
מולם  להתמודד   � והכלכלית  המשפטית 
היא מועטה � כל אלו מעוררים את השאלה 
מהם הכלים המותאמים לכינונה של דיווחיות 

(accountability) אפקטיבית מצידם. 

לא חסרות דוגמאות למעורבותם של תאגידים 
ובפגיעה  אדם  זכויות  בהפרת  רב�לאומיים 
באיכות הסביבה: בשנים האחרונות הואשמו 
שפעלו  וטוטל   Unocal האנרגיה  תאגידי 
במיאנמר (בורמה לשעבר) בכפייה של עובדים 
תאגיד  נפט;  צינור  בבניית  לעבוד  מקומיים 

האנרגיה של (Shell) הואשם במעורבות ברצח 
פעילי סביבה בניגריה, בסיוע הצבא הניגרי; 
תאגיד Rio Tinto הואשם בגרימת נזק סביבתי 
חמור בפפואה�ניו–גיניאה; תאגיד 'קוקה�קולה' 
הואשם במעורבות ברצח מנהיג איגוד עובדים 
בקולומביה; ותאגיד האנרגיה הקנדי טליסמן 
הואשם במעורבות בפשעי מלחמה ובעינויים 
אירע   1984 בשנת  סודאן.  ממשלת  שביצעה 
כאשר  בהיסטוריה  הגדול  התעשייתי  האסון 
דליפת גז רעיל שאירעה בעיר בופל שבהודו, 
 Union האמריקאי  התאגיד  של  במפעלים 
בני–אדם   2000 של  למותם  גרמה   ,Carbide

ולפציעתם של כ�200,000 נוספים. 22 שנים 
לאחר מכן, הנפגעים טרם זכו לפיצוי מלא.

הדיון אודות אחריותם המשפטית של התאגידים 
הרב�לאומיים מהווה גלגול עכשווי של מחלוקת 
התאגיד,  של  ולמטרתו  לאופיו  ביחס  עמוקה 
הקיימת מזה עשורים רבים. המחלוקת מתייחסת 
לשתי גישות בסיסיות: הגישה האחת, המבטאת 
עמדה כלכלית שמרנית, היא הגישה הכלכלית, 
הרואה את התאגיד כאוסף של חוזים בין בעלי 
המניות. על�פי תפיסה זו, הרווחת בקרב מרבית 
התיאורטיקנים של דיני התאגידים וזוכה לביטוי 
בולט במשפט האנגלו–אמריקאי (וגם בישראל), 
תפקיד המשפט המדינתי הוא לקבוע כללים 
שיאפשרו לבעלי המניות למקסם את רווחיהם, 

אחריות חברתית של תאגידים רב�לאומיים
שינוי אמיתי או תעלול יחסי ציבור?

 עופר סיטבון

לא חסרות דוגמאות 

למעורבותם של תאגידים 

רב�לאומיים בהפרת זכויות 

אדם ובפגיעה באיכות 

הסביבה... תאגיד האנרגיה 

Shell הואשם במעורבות 

ברצח פעילי סביבה בניגריה... 

תאגיד 'קוקה�קולה' הואשם 

במעורבות ברצח מנהיג איגוד 

עובדים בקולומביה....

בשנים האחרונות עלתה 

שאלת האחריות החברתית 

של תאגידים לדיון ציבורי 

ואקדמי ער במיוחד (66 מיליון 

תוצאות חיפוש ב'גוגל').

סוף–סוף? 
מנהל רשות המסים הנכנס, ג'קי מצא, הכריז מלחמה על תכנוני המס ('הארץ' � 
The Marker, 24.5.06). תכנוני מס הם ניצול מתוחכם של פרצות קיימות בחוקי המס, לשם 
הקטנת חבות המס של הנישום. מטבע הדברים, רק לאלפיון העליון יש אינטרס לנצל פרצות אלו, 
ולשם כך נשכרים מיטב רואי החשבון ועורכי–הדין. מצא פרסם רשימה של 13 תכנוני מס אגרסיביים 
שיש לדווח על קיומם למס הכנסה, כדי שניתן יהיה לבדקם לעומק. כמו–כן, אם וכאשר העניין יגיע 
לבית המשפט, והלה יקבל את עמדת רשות המסים, יוטל על מתכנן המס קנס בגובה של 30% 
מהיקף המס שלא שילם, שנוסף על תשלום המס. מדובר, כמובן, בתכנית חשובה ושאפתנית שעשויה 
להכניס לאוצר המדינה מאות מיליוני שקלים מדי שנה. צפו, לכן, לגדודי לוביסטים שיצורו על ועדת 
הכספים במטרה לשכנעה שאין להתיר את הפגיעה בזכות הקניין הטבעית של הנישום הכורע תחת 

נטל המס.  

קצה 
הקרחון
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הגישה  השוק.  שמכתיב  לשיקולים  בהתאם 
המתייחסת  החברתית  הגישה  היא  השנייה 
אל התאגיד כאל מוסד שאינו רק בעל אופי 
כלכלי–פרטי, אלא גם חברתי–ציבורי. גישה זו, 
הרווחת בעיקר במשפט האירופי וביפאן, מכירה 
בהשפעת התאגידים על 'בעלי עניין' רבים � 
עובדים, לקוחות, ספקים, ולעיתים אף הקהילה 
והחברה בכללותה � ובחובת התאגיד הנגזרת 
מקבלת  לכך  ההצדקה  בהם.  להתחשב  מכך 
חיזוק נוסף בשל העובדה שבעידן הנוכחי של 
הפרטה ודה�רגולציה של השירותים הציבוריים 
ממלאים תאגידים יותר ויותר תפקידים שהיו 
בעבר נתונים באופן בלעדי בידיהן של מדינות 
הפרטת  הן  בישראל  לכך  בולטות  (דוגמאות 
שירות התעסוקה � 'תכנית ויסקונסין' � והניסיון 

להפריט את בתי הסוהר). 
האחריות  שאלת  עלתה  האחרונות,  בשנים 
החברתית של תאגידים לדיון ציבורי ואקדמי 
ער במיוחד (66 מיליון תוצאות חיפוש ב'גוגל'). 
זאת בייחוד על רקע התעצמותה של פעולה 
אזרחית–צרכנית מצד ארגונים לא–ממשלתיים 
באופיים  טרנס–לאומיים  בחלקם   � רבים 
 � ועוד)  'אוקספאם'  'גרינפיס',  ('אמנסטי', 
המבקשת "לבייש" ולהשחיר את תדמיתם של 

תאגידים סוררים. 
העמדות בדיון הנוכחי נפרסות בקשת רחבה: 
בצידה האחד עומדת התביעה, הנשמעת בעיקר 
לאפשר  רב�לאומיים,  תאגידים  של  מכיוונם 
 (Self–Regulation) עצמית'  'רגולציה  להם 
'קודי  של  אימוצם  באמצעות  פעילותם  של 
וולונטריים; ובצידה האחר עומדת  התנהגות' 
'החברה  בקרב  בעיקר  הגוברת,  הדרישה 
האזרחית הגלובלית', לחקיקה כופה � לאומית, 
בינלאומית או על�לאומית � שתסדיר פעילות 
זו. ישנן מדינות (צרפת, דנמרק, דרום אפריקה, 
ובקרוב � גם בריטניה) שהחלו לפעול בכיוון זה, 
והן מחייבות תאגידים לפרסם מדי שנה, לצד 
הדו"חות הכלכליים, גם דו"ח אודות 'ביצועיהן' 
החברתיים והסביבתיים. מדובר, אמנם, בצעד 
חשוב, אך ראוי לזכור כי זהו צעד מוטה�שוק 
במובן זה שהוא מתיימר לפעול רק במישור של 
הגברת השקיפות של המידע המובא בפני בעלי 
המניות, מתוך תקווה שהשוק הוא ש'יעניש' את 

התאגידים הסוררים. 
חיצוניים  ופיקוח  אכיפה  מנגנוני  בהיעדר 
ניתן  האם  השאלה  כמובן  נשאלת  אמיתיים, 
לראות ב'קודי ההתנהגות' יותר מאשר תרגיל 
מבריק ביחסי ציבור (חשבו, למשל, על יוזמותיו 
הפועלים  בנק  של  האחרונות  ה"חברתיות" 
שמלמד את ילדינו לקרוא ואף מממן לנו ביקור 

ב'מיני ישראל'), שנועד "להסיר" מהתאגידים 
את "סכנת" הרגולציה. מנגד, יתכן כי נטייתם 
הרווחת של התאגידים הגדולים לאמץ יותר 
ויותר את השיח של 'אחריות חברתית' ושל 
'תרומה לקהילה' עשויה, לאורך זמן, לחתור 
התפיסות  תחת  דיאלקטי,  באופן  דווקא, 
הכלכליות הדומיננטיות של דיני התאגידים, 
שבאות לידי ביטוי בדבריו הידועים של מילטון 
פרידמן לפיהם "אחריותם החברתית היחידה של 

תאגידים היא מיקסום רווחיהם".
כיוון פעולה נוסף שמתפתח בשנים האחרונות 
(עדיין?)  כיום  הפעולה המשפטי.  אפיק  הוא 
לא קיימים בתי–דין בינלאומיים שבהם ניתן 
והמשפט  סוררים,  תאגידים  לדין  לתבוע 
הבינלאומי מטיל, באופן מסורתי, את החובה 
להבטיח את זכויות האדם אך ורק על מדינות. 
לפיכך מתמקד הדיון המשפטי הנוכחי בבחינת 
אחריותם המשפטית של התאגידים בבתי משפט 
נזיקין.  מדינתיים, בעיקר באמצעות תביעות 

ייחודי  בחוק  השימוש  גם  התפתח  בארה"ב 
1789 ואשר מאפשר לאזרחים  שנחקק בשנת 
זרים (בלבד) לתבוע בארה"ב בגין עוולה נזיקית 
שבוצעה נגדם תוך הפרה של "משפט העמים" 
שהוגשו  תביעות  במספר   .(law of nations)
נגד תאגידים רב�לאומיים נעשה ניסיון לעשות 
שימוש בחוק זה בגין הפרות נטענות של זכויות 
אדם במדינות העולם השלישי שבהן הם פועלים. 
העניין אינו נקי מספקות משפטיים, והתאגידים 
ומפעילים שתדלנים  משיבים מלחמה שערה 
להביא  בניסיון  הנבחרים  ובבתי  הלבן  בבית 

לביטול החוק. 
לרבות  התאגידים,  מצד  לדיווחיות  התביעה 

נשאלת השאלה האם ניתן 

לראות ב'קודי ההתנהגות' 

יותר מאשר תרגיל מבריק 

ביחסי ציבור (חשבו, למשל, 

על יוזמותיו ה"חברתיות" 

האחרונות של בנק הפועלים 

שמלמד את ילדינו לקרוא 

ואף מממן לנו ביקור ב'מיני 

ישראל'), שנועד "להסיר" 

מהתאגידים את "סכנת" 

הרגולציה.

ישנן מדינות (צרפת, דנמרק, 

דרום אפריקה, ובקרוב גם 

בריטניה) שהחלו לפעול בכיוון 

זה, והן מחייבות תאגידים 

לפרסם מדי שנה, לצד 

הדו"חות הכלכליים, גם דו"ח 

אודות 'ביצועיהן' החברתיים 

והסביבתיים.
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פעילותם  להסדרת  הנוכחיים  הניסיונות 
מתבססים, כאמור, בראש ובראשונה, על שיח 
של זכויות אדם. לצד הפוטנציאל הגלום בשימוש 
בשיח זה, חשוב גם לזכור את מגבלותיו: מעצם 
טבעו, שיח זכויות אדם אינו מסייע לפתור מקרים 
של התנגשות בין זכויות; הוא נמנע, בדרך–כלל, 
מלערער על הסדר הכלכלי ועל חלוקת העושר 
אחרים,  פעולה  כיווני  חוסם  והוא  הקיימים; 
הפוליטי, בהנעתו של שינוי  ובראשם הכיוון 
חברתי. בהקשר הספציפי, ראוי לזכור כי הדרישה 
להטלת אחריות משפטית על תאגידים, המנוסחת 
של  נגדית  להעלאה  חשופה  זכויות,  במונחי 
טענות לזכויות, בייחוד זכויות חוזיות וקנייניות 
מצד  חוקתי),  ממעמד  אף  לעיתים  (הנהנות 
התאגידים ובעלי מניותיהם. למעשה, התמקדותו 
הבלעדית של הדיון המשפטי הנוכחי בשיח של 
זכויות אדם, עלולה, עם כל חשיבותה, לעמעם 
האחריות,  במושג  להסתייע  הפוטנציאל  את 
שבו מנפנפים התאגידים. מושג האחריות נושא 
בחובו מובן עמוק של מחויבות מוסרית, שראוי 
הסדרים  בעיצוב  משמעותי  משקל  לה  ליחס 
המציאות  בין  הפער  מן  המתחייבים  חדשים 

הכלכלית לבין המשפט. המצב הנוכחי מייצר 
'מירוץ אל התחתית' (Race to the Bottom) בין 
המדינות המתחרות על "חסדי" התאגידים. לשם 
כך הן נאלצות לצמצם את דרישות הרגולציה, 
בדרך לתנאי ההשקעה ה'מיטביים', קרי � מיסוי 
נמוך, רגולציה סביבתית מינימלית ותנאי עבודה 

ירודים. 
התאגידים  של  חסרת–התקדים  עוצמתם 
מהווה מצב דברים חדש, המחייב גיבוש כלים 
משפטיים חדשים שיסייעו להדביק את הפיגור 
אחר ההתפתחויות הכלכליות. ברור, עם זאת, 
שכדי לתמרץ תאגידים לשפר את התנהגותם, 
 � השונים  הפעולה  ערוצי  בין  לשלב  יש 
רגולציה מדינתית שתתן שיניים גם לרגולציה 
העצמית, פיקוח מצד בתי המשפט ולחץ ציבורי 
על התאגידים. לאורך זמן, אין ספק שהפתרון 
בינלאומי  שיתוף–פעולה  יחייב  האידיאלי 
שבו יוסכם על החלת נורמות התנהגות בתחום 
זכויות האדם וההגנה על הסביבה ועל אכיפתן 
של הנורמות באמצעות חקיקה מדינתית ובתי–

משפט לאומיים. 

המצב הנוכחי מייצר 'מירוץ 

 Race to) 'אל התחתית

the Bottom) בין המדינות 

המתחרות על "חסדי" 

התאגידים.

  http://www.soc–ec.org
עם הפיכת יסו"ד לקואופרטיב, במזל טוב, גדל העניין באתר החדש של 'המרכז לקידום הכלכלה החברתית 
בישראל' שמוכיח ש'כלכלה חברתית' איננה רק סיסמת גנאי בפיהם של השטרסלרים אלא אלטרנטיבה 
אמיתית שמקיפה כבר כ�8% מהכלכלה האירופית. הרעיון של כלכלה ללא מטרת רווח המוכוונת להשגת 
יעדים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים נשמע אולי חתרני (שלא לומר � הזוי) בעידן הניאו–ליברלי, אבל, 
לאמיתו של דבר, הוא מבטא מסורת רעיונית ארוכה שמתחילה בצרפת לפני כ�150 שנה. אמנם אין, 
בלשון המעטה, יותר מדי הברקות ויזואליות באתר, והוא ראוי ל'מתיחת פנים' מסויימת, אולם ניתן בכל 
זאת לקרוא בו מידע מעניין (שאת רובו כתב מיודענו ד"ר יאיר לוי) על היבטים שונים והשוואתיים של 

הכלכלה החברתית בכלל, ושל קואופרטיבים בפרט. כלכלה בעלת פני אנוש.

 http://www.alainet.org
הבון–טון הנוכחי הוא לדבר על כיבוש דרום אמריקה על–ידי השמאל, בצקצוקי לשון (בימין השמרני) או 
בעיניים בורקות (בשמאל המהפכני). אך האם אנו באמת יודעים מה קורה שם? האתר הזה של 'סוכנות 
הידיעות הלטינו–אמריקאית' � שנבנה בסיועם של ארגונים מקנדה, הולנד וספרד � מבקש לעשות קצת 
סדר בשינויים החברתיים והפוליטיים המרתקים שמתרחשים בשנים האחרונות באיזור זה, מנקודת מבטם 
של הארגונים החברתיים בשטח. הייעוד שלו � דמוקרטיזציה של המידע כאמצעי ליצירת שינוי חברתי. 
האתר בסיסי למדי מבחינת עיצוב, אך ניתן למצוא בו מאות מאמרים (למתעניינים, רבים מהם בספרדית 
ובפורטוגזית) בנושאים מגוונים � משוויון מגדרי, ועד למאבק נגד הסכמי הסחר החופשי � המאורגנים 
היטב במערכת חיפוש נושאית (אפשר לחפש מאמר על חופש הביטוי בארגנטינה מטעמו של איגוד 

עובדים). ואמוס!! 

העכביש | מה ברשת?

 עופר סיטבון

עופר סיטבון הוא 

דוקטורנט למשפטים 

וחבר קיבוץ תמוז

ofer@tamuz.org.il
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"למה קראתם לי, חופי הפלא?
למה כזבתם, אורות רחוקים?"

(רחל)

ב�8 במאי השתתפתי בערב מרגש לכבוד ספרו 
החדש של מוקי, שנערך על�ידי בית יגאל אלון 
ותנועות הבוגרים. הגעתי לשם גם כבוגר ומדריך 
קשר  מקיימים  שבוגריה  רבין,  ע"ש  במכינה 
מיוחד ומתמשך עם מוקי ועם מפעלו הרוחני–
חברתי; וגם כחבר 'מעגל הקבוצות השיתופיות', 
 � (ביקנעם)  שחר  קהילת   � שלי  שהקבוצה 

לוקחת בו חלק בשנה האחרונה.
עבורי היה האירוע מאוד מרגש, מעורר השראה 
וממלא בכוחות, שיספיקו לפחות לעוד כמה 
שנים של פעילות. וזאת מכמה סיבות. קודם 
כל, כי (הספר של) מוקי הוא כזה: מרגש, מעורר 
השראה וממלא כוחות. הספר 'אורות רחוקים' 
עוסק במגוון נושאים, שלרובם חוט שני אחד: 
השאלה � איך אנו זוכרים את העבר, ואיך זה 
(האופן שבו אנו זוכרים את העבר) משפיע על 
ההווה ועל העתיד? 'האורות הרחוקים' מגיעים 
אותם  לראות  לנו  וקשה  ההיסטורי,  מהעבר 
בבירור. אך הם גם האורות של העתיד האוטופי, 
שקשה לנו להבחין בדרך אליהם, מבעד לאפלת 

הניאון המסנוורת של ימינו. 
זה מזכיר לי שבערב שירי העלייה השלישית 
סיפר מוקי למה הוא כל�כך עסוק בזיכרון העבר. 
הוא הסביר שבשבילו, עוד מהילדות, "הזיכרון 
הוא בכלל עניין של העתיד". כפי שאמו היתה 
נוהגת לומר לו: "תזכור את הסוודר!". כמי שלוקח 
חלק בניסיון לעצב 'בית–מדרש חלוציות' במכינה, 
גם אני עסוק לא מעט בלימוד העבר. לפעמים אני 
תוהה: למה הם כל�כך מעניינים אותי? מדוע אני 
עסוק שעות כה רבות בחייהם וכתביהם של קומץ 
מהגרים, שהסתובבו לפני מאה שנים בפרובינציה 
ושהחברה שלנו הדחיקה את  הזאת,  הנידחת 
מורשתם. למה הם מפעימים אותי כל�כך? ואז 

אני נזכר בסוודר של מוקי... אז זאת ההזדמנות 
להודות לך, מוקי, על שאינך חדל מלהזכיר לנו את 
הסוודרים של אנשי העליות השנייה והשלישית, 

שניקח אותם איתנו לעתיד הקר.
היתה  האירוע  לעוצמת  השנייה  הסיבה 
המשתתפים. האירוע היה נדיר וייחודי מבחינת 
הרכב המשתתפים, שכלל נציגות מכובדת מכל 
תנועות הבוגרים של תנועות הנוער בחדר אחד: 
הנוער העובד והלומד, קבוצות הבחירה, המחנות 
העולים, השומר הצעיר, הבונים דרור ומעגל 
יואל מרשק, מהתנועה הקיבוצית,  הקבוצות. 
בירך את מוקי במעמד זה: "רק אתה יכול להביא 

לכאן את כל האנשים האלה".
המקבץ האנושי הזה העצים בי את התחושה 
שאנחנו חלק מהתרחשות אמיתית. התרחשות 
למהפכת  ואחראית  אנושית  אנטיתזה  שהיא 
ההפרטה, ולמהפכת ההתבוללות ואובדן הזהות 
והמצפן המוסרי. בערב זה ניכר היה עד כמה 
ההוויה הזאת חיה, תוססת ונישאת על כתפי 
תנועות  חייהם.  את  בה  המשקיעים  אנשים 
הבוגרים, קהילות וקבוצות שיתופיות, הן בעיני 
התופעה החשובה, המרתקת והמבטיחה ביותר 
בחברה הישראלית היום. אנשים צעירים, מלאי 
חיים ותקווה, שקמים נגד רוח התקופה ונגד 
כל המוסכמות ומנגנוני התגמול של החברה, 
ועושים מעשה. מעשה שיתופי, חברתי, חינוכי, 
פוליטי ותרבותי. אנשים המשליכים עצמם בכל 
הכוח על כף המאזניים של האנושיות, הצדק 
והשוויון, שהולכת ומאבדת משקל לטובת כף 

הניכור, העושק והניצול.
הסיבה השלישית להתרגשותי קשורה בתוכן 
מסכת  למעשה  היה  הערב  עצמו.  האירוע 
תרבותית, המורכבת מקטעים מומחזים מתוך 
הספר, שירים מולחנים ודברי אומר של נציגי 
התנועות. הקטעים המומחזים, שביצעו חברים 
מגרעיני אומנויות, המחישו היטב, בעיני, את 
רוח הספר. היו משולבות בהם, במעין קולאז', 

לפעמים האורות קרובים מכפי 
שנדמה לנו

בעקבות הכנס לרגל הופעת ספרו של מוקי צור, 

'אורות רחוקים'

 תום פחימה

"האורות הרחוקים" מגיעים 

מהעבר ההיסטורי, וקשה לנו 

לראות אותם בבירור. אך 

הם גם האורות של העתיד 

האוטופי, שקשה לנו להבחין 

בדרך אליהם, מבעד לאפלת 

הניאון המסנוורת של ימינו. 

אז זאת ההזדמנות להודות 

לך, מוקי, על שאינך חדל 

מלהזכיר לנו את הסוודרים 

של אנשי העליות השנייה 

והשלישית, שניקח אותם 

איתנו לעתיד הקר.
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ציטטות של אנשי העליות השנייה והשלישית, 
מוקי.  של  שורותיו  עם  דיאלוג  שמנהלים 
השירים, בעיקר משל רחל המשוררת, בוצעו 
בלחנים מקוריים ומרגשים, שחוברו בקבוצות 
ובתנועות. יצירה תרבותית שופעת, היא בעיני 
עדות לחיוניותה של מגמה חברתית ולכוחות 
היצירה הטמונים בה. היכולת ליצור אלטרנטיבה 
לחברת השוק גם בתחום התרבותי, אלטרנטיבה 
ליכולת  חשוב  מבחן  היא  התרבות,  לחרושת 
ליצור אלטרנטיבה בכלל. השירים הללו הם עוד 

הוכחה ליצר החיים של ערכי השיתוף.
גם הדברים שנישאו הותירו רושם שזה לא סתם 
עוד "פאנל" של נציגי תנועות שונות. היה ברור 
שמדובר במהלך מחשבתי, ערכי, רוחני ומעשי 
משותף. נציג הנוער העובד והלומד תאר (ויסלח 
לי אם אני חוטא בציטוט דבריו מזיכרוני) את 
המאבק על עצם ההכרה בקיומם של אמת וצדק, 
הבחירה  קבוצות  נציג  פוסט–מודרני.  בעולם 
בין  השילוב  על  דיבר  הוא)  אף  לי  (שיסלח 
בית–המדרש של הביקורת הכלכלית–פוליטית 
מדוגמאות  היהודי–חלוצי.  לבית–המדרש 
אלו, ומיתר הדברים, עלתה בבהירות הליבה 
הרעיונית המשותפת לכל התנועות והקבוצות 

שישבו שם.
המציאות  על  אחריות  לקחת  המנסה  כאדם 
החברתית שסביבי, אני מאמין שהדרך הטובה 
באיזושהי  ביחד,  היא  זאת  לעשות  ביותר 
קבוצה או קהילה, תהא דמותה אשר תהא. 
החברתיים  שהערכים  משום  ראשית,  למה? 
שאני מחנך אליהם � סולידריות, ערבות הדדית 
וכו' � צריכים להתגשם קודם כל בחיים שלי, 
עם שותפי הקרובים. שנית, כדי לא להתרסק 
לבד, אל מול הזרם הסוחף של החברה הסובבת, 
האינדיבידואליסטית, המנוכרת והתחרותית. זה 
מה שאני מנסה בקהילה שלי, דרך חיי הקבוצה 
מעגל  זהו  שלנו.  החינוכית  המשימה  ודרך 
היחד הראשון והקרוב שלי. אך אם אני רוצה 
שלדרך שלי תהיה השפעה מקיפה יותר בחברה 
הישראלית, הלא אי–אפשר בלי מעגל שותפים 
יותר רחב. כיום אני מוצא את מעגל היחד השני 

שלי במעגל הקבוצות השיתופיות. 
מעגל היחד שבא באופן טבעי מיד אחרי מעגל 
הקבוצות, הוא מעגל רחב יותר. המעגל הזה, 
פעיל  באופן  כוחות  מאגד  איננו  עתה  לעת 
ושוטף, אך הוא חי וקיים בתודעה של רבים. יש 
והוא מבליח לרגע קט, כפי שקרה לאור האורות 
הרחוקים שהביא מוקי. זהו המעגל שהתכנס 
(בחלקים ממנו) לערב אחד, כדי לברך איש אחד, 
שכתב ספר אחד, ספר שממוען � לדברי האיש 

� למעגל הזה.

היכולת ליצור אלטרנטיבה 

לחברת השוק גם בתחום 

התרבותי, אלטרנטיבה 

לחרושת התרבות, היא 

מבחן חשוב ליכולת ליצור 

אלטרנטיבה בכלל. השירים 

הללו הם עוד הוכחה ליצר 

החיים של ערכי השיתוף.
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