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העבודה  למפלגת  שהצטרפו  מאתנו,  רבים 
סביב ההתמודדות של עמיר פרץ על ראשות 
המפלגה וזכייתו בה, מרגישים עתה מרומים 
מפלגת  של  להפיכתה  התקווה  ומאוכזבים. 
של  סוציאל–דמוקרטית  למפלגה  העבודה 
זו התקווה שגרמה ללא מעט אנשים  ממש, 
להכניס את הרגליים למים הקרים של פעילות 
פוליטית או לשלולית של מפלגת העבודה, 
מאיתנו שואלים  רבים  רחוקה.  כיום  נראית 
את עצמם: האם הם נמצאים במקום הנכון? 
מפלגתית  במעורבות  בחירתם  האם  כלומר: 
היתה נכונה? האם צעד שמציב אותם לפתע 
כחברים במפלגה העומדת לשבת עם פאשיסט 

כמו ליברמן באותה ממשלה, היה צעד ראוי? 
האם צריך להשאר במפלגה? 

והצטברו  האכזבה, המבוכה, הכעס, שהלכו 
התנהלות  בעקבות  הקודמים,  בחודשים 
מפלגת העבודה במלחמה וההצבעה של רוב 
שרי העבודה בעד התקציב הממשלה, הפכו 
עתה, לנוכח פרשת ליברמן, לניכור ברור בין 
הבוחרים והפעילים הסוציאל–דמוקרטים של 

מפלגת העבודה לבין המפלגה. 
אוהדים ששנים  דומה? לקבוצת  ולמה הדבר 
ישבו ביציע, צעקו, עודדו, שרפו את המועדון, 
רצו לקבוע מי יהיו השחקנים, מי יהיה המאמן 
ומה תהיה התוצאה... ואז החליטו לרדת למגרש, 

ראשית
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גילו שלא במקרה הכדור  לשחק. אלא ששם 
תמיד עף מעל השער, והסיבה שחוטפים גולים 
היא לא זהותה המקצועית של אמו של השוער... 
האוהד–שחקן  חושב  הראשון  ההפסד  עם 
קבוצה,  או  משחק  להחליף  צריך  הממוצע: 
והכי טוב � לחזור ליציע... שם חמים ונוח ולא 
מחייב, שם אפשר לצעוק כל מה שרוצים. אלא 

ששם לא משחקים.
המשמעות של הכניסה לפוליטיקה של מפלגה 
גדולה הייתה הכרעה על נכונות למאבק בתוך 
של  להיות שחקנים  נכונות  הפוליטי.  השדה 
ממש, על כל המשתמע מכך. אנחנו לא יכולים 
להכריע מה הם חוקי המשחק ואפילו לא את 
מיקומנו בליגה. אבל אנחנו יכולים לבחור מה 
מרגע  נאבקים.  אנחנו  עליהם  הנושאים  הם 
שהחלטנו ללבוש מדי קבוצה ולהפוך עצמנו 
לשחקנים במשחק, לנסות להשפיע, עלינו לשחק 
ולהיאבק. להכיר את כללי המשחק כדי לנסות 
לנצח בהם. כמובן, ניתן וראוי להיאבק על שינוי 
הכללים או על החלפת השחקנים האחרים אם 
אינם ראויים עוד � אבל את כל זה יש לעשות 

בתוך המשחק ולא מחוץ לו. 
משמעות הישיבה עם ליברמן באותה ממשלה 
הסוציאל–דמוקרטי  הגוש  של  הפסד  היא 
במפלגה. ההפסד מסמן שהמחנה שלנו עדיין 
לא גדול דיו כדי למנוע דברים מסוג זה ולהכתיב 
קו חלופי. המסקנה המתבקשת מכך היא המשך 
בניית הכוח, ובעיקר תרגום הכוח הנמצא בין 

החברים לכוח במוסדות המפלגה.
האכזבה והפזילה למושב ביציע אותו נטשנו 
לטובת פעילות מזוהה ומחייבת בתוך מפלגה 
גדולה, מעידה על ההתנהלות של המפלגה 
ומנהיגותה, אבל לא פחות מזה � היא מעידה 
עלינו. זמן רב ישבנו ביציע, מחלקים ציונים 
דומה  הדשא.  על  המתרוצצים  אלו  לכל 
ידענו,  לא  מעולם  אפילו  ואולי  ששכחנו 
מהי מהותה של פוליטיקה ומהם המקצבים 
כשהציפיה  מתנהלת.  היא  בהם  והאופנים 
דרמטי  לשינוי  אחרת,  לפוליטיקה  שלנו 
בעקבות בחירה כזו או אחרת, מתבדה, אנו 
פוליטיקה.  לא  זו  'כועסים'.  'מתאכזבים', 
נכנסנו  ההפסדים הם חלק מהמאבק אליו 

על  חדות  ביתר  מצביעים  רק  הם  וכאמור 
הדרך העומדת לפנינו.

העניין שעמד לפנינו תמיד, עומד כעת ביתר 
שאת � עיצוב כוח פוליטי מאורגן בתוך מפלגה 
גדולה כדי להגיע לעמדות השפעה במערכת 
הפוליטית. אולי שכחנו אבל בשנה האחרונה 
התקדמנו מאוד: במפלגה השניה בגודלה בכנסת 
סוציאל– עצמו  המגדיר  משמעותי,  גוש  יש 
דמוקרטי, ויש לו אפילו יצוג בין חברי הכנסת 
של מפלגה זו. לפני שנתיים זה היה יעד עליו 

רק חלמנו. 
הפסד אחד, או יותר, נותנים חשק אדיר לחזור 
ליציע. אלא שנטיה זו מעידה על רצינותו של 
השחקן, ואולי על דמיון רב מדי לאותו אוהד 
זה  אלמותי של הגשש שכל מה שהוא רוצה 
לשרוף את המועדון. צריך להמשיך להתמודד 

עם האתגרים וגם עם ההפסדים שעוד לפנינו.
התקציב וחוק ההסדרים שחלק גדול ממאמרי 
הגליון הזה מתייחסים אליהם יהיו, ככל הנראה, 

התחנה הראשונה.

<<
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מורה � כל אחד יכול | עמ' 10>

לחינוך  במכללות  ההכשרה  תהליך  אכן, 
יקר לעין שיעור (תרתי משמע) מאשר תהליך 
אכן,  באוניברסיטאות.  המקביל  ההכשרה 
יש בסמינרים יש כל מיני מנהגים "מיושנים": 
הנחייה חינוכית, יחס אישי, הרבה עבודת שטח, 

הרבה התנסות מעשית."

רב תרבותיות: המודל השבדי | עמ' 29>

לחלוטין  חפים  אינם  בשבדיה  המיעוטים 
מנטיות פונדמנטליסטות אך ככלל ניתן לומר 
כלפי  ניכור  תחושת  בקרבם  קיימת  שלא 

המדינה המאמצת."

אפשר להתחשמל מזה | עמ' 18>

בקליפורניה  החשמל  חברות  למדו  בכך 
מחברות החשמל הבריטיות שהופרטו בתקופת 
שלטונה של מרגרט תאצ'ר: הם הקטינו את 
כמות החשמל המיוצר (על�ידי ביום תיקונים) 
וטענו, כי הירידה בהיצע מצדיקה את העלאת 

המחירים."
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העבודה  מפלגת  בבית  יסו"ד  של  הכנס 
חודש  באמצע  שנערך  התקווה,  בשכונת 
ספטמבר, נראה כראשיתה של הפגנת כוח. 
רעיונות  שבו  מתבקש  תהליך  סימן  הוא 
למעשה  מתגבשים  אנושיים–חברתיים 
פוליטי. העובדה שמדובר במהלך שבסיסו 
איננו כוחני גרידא � אין סדור עבודה לחברים, 
מי יקבל איזה ג'וב � אלא בהתארגנות על 
ומוגדר �  בסיס של מכנה רעיוני משותף 
קידומה של הסוציאל–דמוקרטיה בישראל � 
נתנה לו יתר תוקף, דווקא בעידן שבו "לדבר 

אידיאולוגיה" נחשב 'פאסה'.

במפגש  שהשתתפו  אנשים   150�ל קרוב 
הדגישו  העבודה,  מפלגת  מראשי  והדוברים, 
הנוכחות המרשימה. המציאות הכלכלית  את 
חברתית, כפי שנחשפה במלחמת לבנון השניה, 
שימשה רקע הולם, אף כי עצוב ועגום, לכנס זה.

המנחה, דנה שני–עצמון מקיבוץ תמוז, פתחה 
בהצגת השבר בחברה הישראלית והסתלקות 
ההנהגה הלאומית מאחריותה לעורף. היא יצאה 
נגד  המדינה,  בתקציב  הרוחבי  הקיצוץ  נגד 
הפרטת שירותי הדואר � "הדבר הבא" בתהליך 
הפרטת נכסי הציבור � ונגד החתירה לצמצום 
הגירעון בתקציב לאחוז אחד במהלך השנתיים 

הבאות.
שהותירה  הרעה  הציבורית  התחושה  על 
אפרים  הכנסת  חבר  גם  דיבר  המלחמה 
"ניצוץ של תקווה". סנה,  סנה שראה בכנס 
מתמשך,  בקשר  יסו"ד  חברי  נמצאים  איתו 
היה מהתומכים הראשונים בכנס זה. לדבריו 
"המלחמה חשפה את הרס מדינת הרווחה באופן 
הפילנטרופיה  שחשבנו.  מכפי  בהרבה  עמוק 
חגגה ועיר האוהלים של גאידמק היא דוגמא 
לאומיים:  יעדים  שלושה  הציב  סנה  לכך". 
הראשון � הבטחת ניצחוננו בסיבוב הבא, שהוא 
בלתי נמנע, זאת בשל מחויבותה של איראן, 
שלה משאבים בלתי מוגבלים, להשמדת ישראל. 
כדי להתכונן לכך דרוש תקציב של מיליארדים. 
היעד השני � בנייתה מחדש של מדינת הרווחה. 
תנאי ראשון ויסודי לכך הוא תפישת המדינה 
כאחראית לחברה. היעד השלישי הוא "סגירת 

מן היסו"ד
כנס הפורום הסוציאל–דמוקרטי במפלגת העבודה 

 עזרא דלומי

"ב�2007 לא נהיה נורבגיה", 

אמר סנה, "הוצאות המלחמה 

מכבידות אך יש לממנן בדרך 

אחרת: באמצעות הטלת 

מס חברות, בביטול הורדת 

המע"מ, במלווה ביטחון מיוחד 

ובמיסוי פרוגרסיבי חד פעמי 

של העשירונים העליונים".

מדוע קיבל הכלכלן מוחמד יונוס פרס נובל לשלום? האם לא ראוי היה שיונוס 
ש"המציא" שיטת אשראי חדשה ועזר לרבים מאזרחי ארצו לצאת ממעגל העוני 

יזכה בפרס נובל לכלכלה?
יונוס יצר את שיטת המיקרו–אשראי � הלוואות קטנות, ללא עירבונות, לאנשים מתוך השכבות 
החלשות ביותר בחברה. הרעיון הצליח � מאות אלפי אנשים הצליחו להקים עסקים קטנים מאוד 
שקרבו אותם לחיים בכבוד. באופן שאולי יפתיע את ה"כלכלנים�המדעיים" החזר ההלוואות של 
לקוחות ה'מיקרו–אשראי' גבוה מהחזר הלוואות בבנקים רגילים. מדוע אם כן קיבל יונוס פרס נובל 

לשלום ולא לכלכלה? אולי מפני שהחזון שלו הוא "למגר את העוני בעולם".

קצה 
הקרחון
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טעם  אין  לדעתו  בהסכם".  הפלסטיני  התיק 
בהמשך הסכסוך כאשר המתאר להסדר הקבע 
כבר ידוע וכאשר בשני הצדדים יש רוב של 70% 
להסכם כזה, והוא חשוב לישראל גם מבחינה 
הוא  זה  בתחום  ההתקדמות  חוסר  כלכלית. 
לדעתו גם באשמת ישראל שראשיה צריכים היו 
להיפגש עם אבו מאזן ולראות בו כתובת למשא 

ומתן. 
"ב�2007 לא נהיה נורבגיה", אמר סנה, "הוצאות 
המלחמה מכבידות אך יש לממנן בדרך אחרת: 
באמצעות הטלת מס חברות, בביטול הורדת 
ובמיסוי  מיוחד  ביטחון  במלווה  המע"מ, 
פרוגרסיבי חד פעמי של העשירונים העליונים". 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שהקשרים בינה 
ובין יסו"ד נרקמים ומתהדקים, אמרה כי היא 
"מוקסמת מן הנוכחות המרשימה ומהשותפים 
כוח  תקווה להקמת  והביעה  האידיאולוגיים" 
לפנות  העבודה  מפלגת  את  שייאלץ  פוליטי 
אימוץ  כולל  סוציאל–דמוקרטיים,  לכיוונים 
הצעתו של אפרים סנה בנושא המלווה לצרכי 

מימון הביטחון. 
מכאן פנתה לתקוף בחריפות רבה את הצעת 
גישה  המבטאת  הצעה  "זו  המדינה.  תקציב 
אידיאולוגית ימנית שאין בה טביעת אצבעות 
של מפלגת העבודה" אמרה יחימוביץ', "זהו 
של  התנערות  המשקף  פוסט–ציוני  מסמך 
חסר  עסקי  מסמך  זהו  מאזרחיה.  המדינה 
ערכים המלווה ברטוריקה אורווליאנית: 'שיפור 
בשירות הביטוח הלאומי' כפי שנכתב בהצעה, 
פירושו צמצום השירות לאזרחים בפריפריה. יש 
פסיכוזת הפרטה בכל מקום. יש הקפאה מוחלטת 
 �של קבלת עובדים חדשים לשירות המדינה 
לא עוד עובדים סוציאליים, לא עוד אחיות. אם 
ישכרו עובדים � יהיו אלה עובדי קבלן. העבודה 

שותפה מלאה להדרדרות הזאת". 
לדבריה ההצבעה על התקציב איננה סוף פסוק. 
"זה תחילתו של קרב על המדינה שאנחנו חיים 
בהצעת  דף  מכל  נושבת  הפוסט–ציונות  בה. 
התקציב. אני זקוקה לפורום הזה של יסו"ד ככוח 
פוליטי מרפא. חשוב לדעת שציבור הבוחרים 
סוציאל  יותר  הרבה  העבודה  מפלגת  של 

דמוקרטי מנבחריה".  
על  שהתמודד  היי–טק  איש  קורנפלד,  עופר 
מקום בכנסת במסגרת 'העבודה', הציג מעין חוק 
הסדרים אלטרנטיבי ומנה בו ארבעה סעיפים: 
שכר מינימום הוגן; הבטחת פנסיה לכל; אכיפה 
של חוקי העבודה והגדלת ההון האנושי לצורך 
עשרה  חמש  "מזה  לדבריו:  התוצר.  הגדלת 
שנה מסירה המדינה את ידיה משוק העבודה." 
הוא תהה איזו מדיניות כלכלית מביאה ליותר 

שוויוניות. "במלחמה האחרונה, חלק מהאנשים 
שחלק  בשעה  דרומה  ונסעו  למכוניות  נכנסו 
אחר נשאר תקוע וחשוף לירי הטילים", אמר 

קורנפלד.
הפרופסור דני גוטוויין מתח ביקורת קשה על 
התנהלותה של מפלגת העבודה בזמן המלחמה 
ואחריה ועל חוסר רצונה להפוך את חשיפת 
תיקון  לצורך  במלחמה  החברתיים  הכשלים 
ערכים  להפנמת  נוצלה  "המלחמה  חברתי. 
ניאו–ליברליים, במקום ליצירת תהליך שיקום 
הצפון  את  "הפכו  ועוד:  סוציאל–דמוקרטי". 
לסקטור במקום להתגייס למאמץ כללי. עובדי 
הצפון נדרשים לתרום שני ימי עבודה כדי לסייע 
לעצמם, כאילו מדובר במלחמה שהיא שלהם 
ולא של כל המדינה. במקום להטמיע סדר ערכים 
חדש, קרה ההיפך." על הצבעת שרי 'העבודה' 
בעד התקציב בממשלה אמר: "כל שר מ'העבודה' 
דאג למשרדו באופן ספציפי, כאילו מדובר במנהל 
עסק ולא במנהיג שיש לו אחריות על כלל צרכי 
המדינה. כל שר התגאה בתוספות הפרטניות 
התמונה  על  להסתכל  מבלי  למשרדו  שהשיג 
הכוללת." הוא הוסיף ששר מ'העבודה', המתנהג 
כמנהל אחוזה עסקית, ימצא את עצמו בהתנגשות 

עם מובילי המסלול הסוציאל–דמוקרטי. 
"המאבק הפנימי בתוך המפלגה הוא המאבק 
האמיתי," אמר גוטוויין, "הכנס הזה הוא ראשיתו 

של המאבק בניאו–ליברליזם מבפנים." 
עמיר פרץ, שר הביטחון ויו"ר 'העבודה', הדובר 
המרכזי בכנס, חש מותקף מדברי הביקורת 
של גוטוויין ומרף המטרות הגבוה שהציב לו. 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ', 

שהקשרים בינה ובין יסו"ד 

נרקמים ומתהדקים, אמרה כי 

היא "מוקסמת מן הנוכחות 

המרשימה ומהשותפים 

האידיאולוגיים"
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כמעט מטבע הדברים חזר פרץ לסוגיה שמרבים 
זו טעות לקחת את  לדון בה: האם לא היתה 
תיק הביטחון במקום את תיק האוצר, או תיק 
חברתי מורחב. לאחר שרמז שתיק האוצר לא 
היה אפשרות אמיתית אמר: "המלחמה חשפה 
את העובדה שחוסן לאומי הוא גם חברה וגם 
בטחון. הסכמתי לקחת את תיק הביטחון משום 
להוביל  צריכה  סוציאל–דמוקרטית  שתנועה 
גם מדינה. אם היינו מוותרים על חוץ, ביטחון 
ואוצר זה אולי היה נותן תשובה רגשית לחלק 
מהנוכחים כאן, אבל אז היינו קובעים שכתנועה 
סוציאל–דמוקרטית אנחנו יושבים באופוזיציה, 
או מהווים חלק בלתי מהותי מן הממשלה. לפיכך 

העדפתי להיות שר בטחון עם הפנים לחברה".
פרץ טען כי לשרי העבודה היו הישגים במניעת 

ההפרטה  מתהליך  "חלק  שליליות:  מגמות 
נעצר, התקדמנו בנושא שכר מינימום והשאלה 
או  הממשלה  את  מפרקים  אם  כרגע  היא 
נאבקים להשגת שיפורים נוספים, כאשר ברור 
שהאלטרנטיבה היא ליברמן וביבי." להערכתו, 
2007 עוד לא  המאבק האמיתי סביב תקציב 
קיפולי  על  לדבר  להפסיק  ביקש  הוא  נגמר. 
דגלים "כי איש לא יכול לעשות במקומנו את 
מה שאנחנו עושים. יש להתעשת ולצאת ממצב 
הרוח המשברי. בשלושת החודשים הקרובים 
הקווים  הצבת  תוך  ערכיים  ויכוחים  ננהל 
האדומים שלנו. אין לחשוש מפירוק הקואליציה 
� נוכיח שמתוך השבר נוצרת הזדמנות למחנה 

הסוציאל–דמוקרטי", אמר פרץ.
עמי וטורי, איש הקשת הדמוקרטית, המתמחה 
החלק שקדם  את  סיים  סקנדינביה,  בכלכלת 
נמצאת  ישראל  כי  אמר  הוא  הפתוח.  לדיון 
במרחק שנות אור מכלכלת הרווחה של המודל 

ורמת  המיסוי  שיטת  מבחינת  הסקנדינבי, 
האחריות של הממשלה לחברה. "למשל", הסביר 
�"שכר מינימום בסקנדינביה הוא שווה ערך ל
₪6,000. אין שם שכר עושק, אין רעב ואין 

עבודה זולה, מה שאצלנו יש בשפע."
באשר לדילמה האם להיאבק מחוץ לממשלה 
או מתוכה ועד כמה נכון להתפשר, אמר וטורי 
כי הוא איננו רואה כל הסכמה עם אולמרט 
בנושא החברתי. "הסוציאל–דמוקרטים בתקופת 
ויימר עשו כל מיני פשרות, כדי לנסות לעצור את 
הפאשיזם, עד שאיבדו את זהותם ולא מנעו את 
מה שרצו למנוע. עלינו להשיג את התמיכה של 
הציבור העשוק, שאם לא � הציבור הזה ילך אל 
ליברמן." בסיום דבריו הזכיר וטורי את ביקורתו 
על פרץ אבל תקף את האופוזיציה שקמה לו 
בתוך המפלגה, בהתייחסו בעיקר אל ברוורמן 
ואיילון, תוך שהוא תוהה האם מדובר באנשים 

שהשקפתם סוציאל–דמוקרטית. 
בדיון שנערך בתום הצגת הדברים השתתפו 
חברים מכל הארץ. דיון זה חיזק את דבריה של 
חברת הכנסת יחימוביץ' כי מצביעי 'העבודה' 
וחבריה הם סוציאל–דמוקרטיים יותר ממנהיגיה. 
ובהפיכתו למוקד  הצורך בארגון הכוח הזה 

השפעה בתוך המפלגה עלה שוב ושוב. 
הערת סיום קצרה: יסו"ד ובני בריתה צריכים 
להוות גוש חדש במפלגת העבודה, גוף שיש לו 
חברי מרכז ותומכים שמאחוריהם יש עוד חברים. 
מדובר בגוף רעיוני פוליטי סוציאל–דמוקרטי 
גדול. הגוף החדש הזה צריך להוות בסיס כוח 
לחברי כנסת שיעמדו ב"מדד אלכסנדר" � מדד 
הסוציאל דמוקרטיה על שמה של הכלכלנית 
יחימוביץ'.  שלי  כמו   � אלכסנדר  אסתר 
ההתארגנות הזאת של יסו"ד צריכה להיות זו 
המעניקה את תו ההכשר הסוציאל–דמוקרטי 

לאנשים החותרים לצמרת 'העבודה'. 
 10�בסוף הכינוס נקבע כי הכנס הבא יערך ב
ובדרכים  ההסדרים  בחוק  ויעסוק  בדצמבר 

לביטולו או לכל הפחות לצמצומו.

על הצבעת שרי העבודה 

בעד התקציב בממשלה אמר 

גוטווין: "כל שר מהעבודה דאג 

למשרדו באופן ספציפי, כאילו 

מדובר במנהל עסק ולא 

במנהיג שיש לו אחריות על 

כלל צרכי המדינה."

פרץ טען כי לשרי העבודה 

היו הישגים במניעת מגמות 

שליליות: "חלק מתהליך 

ההפרטה נעצר, התקדמנו 

בנושא שכר מינימום והשאלה 

היא כרגע אם מפרקים את 

הממשלה או נאבקים להשגת 

שיפורים נוספים, כאשר ברור 

שהאלטרנטיבה היא ליברמן 

וביבי.

שלום  ישראלי  "ישראל 
היא  חדשה  שנה  רב, 

תמיד תקופה של התחדשות ותקווה 
לבשורות טובות. לכן אני שמח לבשר לך 
אשראי  כרטיס  השקת  על  אישי  באופן 
שופרסל הכרטיס שאתה באמת צריך 
[...] מסלול ההטבות היומי שלך מתחיל 
כאן רק תפתח את הארנק". אפי רוזנהויז, 
מנכל שופרסל, בפניה אישית ללקוחותיו, 

מראה לנו את הדרך אל החיים הטובים.

קצה 
הקרחון
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חוק ההסדרים הוא חוק רע ואנטי–דמוקרטי 
באופן כללי ומן הדין לבטל אותו. אבל עכשיו, 
כשהוא נמצא על שולחנה של הכנסת כדאי 
לבדוק גם את כל סעיפיו ולהבין את הבעיות 

הגדולות הטמונות בהם. 

חוק ההסדרים לתקציב שנת 2007 מכיל 97(!) 
שונים  בתחומים  שעוסקים  מעשיים  סעיפים 
ביניהם.  מהותי  קשר  ושאין  ביותר,  ומגוונים 
הסעיפים אינם ממוספרים, אולי כדי להקשות 
על ההתמצאות בהם, והם מחולקים לארבעה 
פרקים שהמכנה המשותף בתוך כל אחד מהם 
אינו ברור. כל סעיף מצידו עוסק לעיתים במספר 
נושאים. ההבנה הנדרשת לפענוחו של כל אחד 
מהם בנפרד היא רבה. התחושה העולה היא 
שיש 'כוונת מכוון' ביצירת סבך זה: קשה לדון 
מהשלם  ולהפרידם  החוק  שמעלה  בנושאים 
וקשה לגבש חלופות � אם ישנן כאלה � לצעדים 

שמציע האוצר. 
לדעת משרד האוצר, אפשר לקחת תשעים ושבעה 
נושאים, מדיסציפלינות השייכות לכל תחומי 
נדרשת  מהם  אחד  ושבכל  האנושית,  הדעת 
קביעה מסודרת של מדיניות שתיעשה לאחר 
אנשי המקצוע,  מיטב  בה  מחשבה שישותפו 
�לם למסגרת של חוק אחד ��ולהכניס את כו
שיוגש להצבעה כמקשה אחת. זו בדיחה עצובה 

מאוד, וגם מפחידה. 

הפרק: 'הסדרה הכלכלית של משק המים'

כמהנדס מים במקצועי, מצאתי כי קיים כשל 
לוגי, תפיסתי וענייני, רחב ועמוק, בהבנה של 
פקידי האוצר את הנושא. הרעיון להפריט את 
הנושא.  של  הבנה  מחוסר  נובע  המים  משק 
התקשורת  מהפכת  בין  הנעשית  ההשוואה 
לבין המהפכה העומדת להתרחש במשק המים 
(עליה שמעתי באחד מהכנסים המקצועיים בהם 
מוטעית. מהפכת  היא  השתתפתי לאחרונה), 
טכנולוגית.  מהפכה  בעיקרה  היא  התקשורת 

בניגוד לכך, כפי שהעיר שמעון צוק � מדען מים 
וסביבה � בדברים שפורסמו בעיתון 'הנדסת 
מים' בגיליון מרץ–אפריל השנה, לא נראה עדיין 
כי מים יעברו דרך סיב אופטי, או כי שפכים 

ישוגרו לחלל באמצעות לוויינים. 
הניסיון בעולם מעיד על כך, שבמרבית המדינות 
והערים בהן הופרטו משקי המים, חלה הרעה 
באיכות המים ובתחזוקת מפעלי המים � ומחירי 
המים לצרכן עלו, בגלל המונופול הטבעי שמונע 
הסקטור  של  היכולת  וחוסר  אמיתית  תחרות 
הפרטי להעדיף את רווחת הציבור על פני רווחים 
כספיים. כמו כן, משלמי המסים במדינות אלה 
נדרשו לערוב לרווחיות של החברות הפרטיות 
את  הפריטו  באנגליה  פעילותן.  את  ולסבסד 
שירותי המים לפני כ�20 שנה ומאז עלו מחירי 
המים באופן ריאלי ב�50%, ובמקביל נאלצה 
המדינה להשקיע כ�10 מיליארד ליש"ט בהפרטה 
כדי להבטיח את רווחיות החברות. לאור הניסיון 
הקלוקל, ובניגוד לרושם שטורחים ליצור פקידי 
האוצר והפנים, לא הלכו יתר מדינות העולם 
המפותח בעקבות אנגליה, ושירותי המים והביוב 

לא הופרטו בהן באופן גורף. 
בנוסף, מדיניות מחירי המים שמציע האוצר 
נגועה בכשל כלכלי. חוק ההסדרים יוצא מהנחה, 

יבוטל חוק ההסדרים

 מיכה אשחר

הסעיפים אינם ממוספרים, 

אולי כדי שלא יהיה קל מדי 

להתמצא בהם, והם מחולקים 

לארבעה פרקים שהמכנה 

המשותף בתוך כל אחד 

מהם אינו ברור... התחושה 

העולה היא שיש "כוונת מכוון" 

ביצירת סבך זה. 
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שמחיר המים הוא כלי לקביעת היקף הביקוש 
להם. זו הנחה מוטעית, מכיוון שהמים בישראל 
הם משאב במחסור. בתנאי מחסור עלייה במחיר 
לא תשפיע על הביקוש אלא רק תצמצם את מגוון 
המשתמשים במים. למשל, בחקלאות העלאת 
המחיר מקטינה את מגוון הענפים החקלאיים 
ואת מספר המועסקים הכולל, אבל לא את היקף 
הביקוש הכולל. הסיבה היא שתמיד יהיה מישהו 
שעדיין כדאי לו לשלם את המחיר היקר יותר, עד 
שיצטמצם מספר הענפים החקלאיים לאחד, זה 
שיקנה את כל המים. בשלב הבא לא יהיה שטח 

חקלאי כלל... 

תוצרת  בשיווק  התחרות  'עידוד  הפרק: 

חקלאית צמחית'

שיש  הפטור  את  לבטל  רוצה  ההסדרים  חוק 
לשיווק של תוצרת חקלאית מחוק ההגבלים 
העסקיים. כלומר אסור יהיה לתאם מחירים של 

תוצרת חקלאית. 
ההצעה הזו מתעלמת מהמאפיינים המובהקים 
של החקלאות. חקלאות היא ענף ארוך טווח, 
יחסית  ארוך מאוד  הוא  בו  הייצור  שמחזור 
לענפים אחרים. לכן, חקלאות חייבת להיות 
לתוצרת חקלאית  הצפוי  והמחיר  מתוכננת, 
ביותר  הגבוהה  ברמה  מתואם  להיות  חייב 
הבלתי–ידוע  הגורם  ועוד:  זאת  האפשרית. 
ברוב התעשיות הוא מצומצם יחסית. בחקלאות 
לעומת זאת, חלק גדול מתהליכי הייצור איננו 
ידוע כלל למדע ואיננו נמצא בשליטת היצרן! 
הגורם הבלתי ידוע הוא מכריע. "השנה הטובה 

ביותר בחקלאות היא תמיד השנה הבאה". 
לחוק  חקלאית  תוצרת  של  שיווק  הכפפת 
תוכל  לא  שהחקלאות  מכה  היא  ההגבלים 
תוצרת  לייצר  אפשר  אי  ממנה.  להתאושש 
חקלאית באופן לא מאורגן, בלי לאפשר ליצרנים 
ולמשווקים לתאם סף של מחירים ושל כמויות 

שיווק. 
ההנמקה של חוק ההסדרים מסתמכת לכאורה 
על הצורך בצמצום פער התיווך. אבל אין ולא 
קיים שום קשר בין הנמקה זו לבין המסקנות. 

רשתות  של  המונופול  את  לשבור  רצונכם 
השיווק? אדרבא, חזקו את היצרנים, אל תילחמו 
בהם בשבירת יכולתם לתכנן מראש. רצונכם, 
עבור  הולם  תגמול  קבלת  לחקלאים  לאפשר 
תוצרתם? אדרבא, הפסיקו את היבוא בהיצף של 
תוצרת חקלאית ממדינות אחרות, אשר בניגוד 
גמור לכתבי הקודש הכלכליים שלכם, מסבסדות 

את הייצור החקלאי המקומי שלהן. 
ובכלל, מצחיק לקרוא על הדאגה למחירם של 
מוצרי המזון הבסיסיים, כאשר הכותבים מנסים 
פירות  על  גם  המע"מ  את  להחיל  שנה  מדי 
"כתוצאה  כי  לקרוא  ועצוב  מגוחך  וירקות. 
החקלאים  של  מצבם  צפוי  אלה  ממהלכים 
להשתפר". אולי תתייעצו בחקלאים אם רצונכם 

לשפר את מצבם? 

נושא התקינה

הסעיף הראשון מתוך תשעים ושבעה סעיפים 
המופיעים בחוק ההסדרים עוסק בתקינה. ברור 
לי כי נושא התקנים דורש התייחסות רצינית 
של יודעי דבר. אבל איך אפשר לנהל דיון כזה 
במסגרת חוק שהסעיף היחיד בו העוסק בתקינה 
באופן מוצהר הוא אחד מתשעים ושבעה? לדעת 

משרד האוצר לא דרוש בנושא זה דיון מעמיק.
בפרק 'עידוד התחרות' קיים סעיף בשם 'הסרת 
ופישוט תהליך  היבוא  חסמי תקינה בתהליך 
רישוי היבוא'. מדובר, בין היתר, בביטול דה–פקטו 
של התקן הישראלי והכפפת התקינה לתקנים 
בינלאומיים, מתוך מטרה מפורשת להקל על 
יבוא סחורות לישראל. החוק מבקש לצמצם את 
מספר התקנים הרשמיים המחייבים ככל שניתן, 
כמובן "תוך שמירה על ביטחון הציבור". כלומר, 
לדעת חוק ההסדרים, יש יותר מדי תקנים ויש 
לצמצם אותם למינימום הכרחי תוך התאמתם 
לתקינה בינלאומית. יש לזכור בהקשר זה שגם 
היום התקן הישראלי מתואם עם זה הבינלאומי, 
 .ISO ,תחת הגג של ארגון התקינה הבינלאומי
ברור, אם כן, שהמטרה האמיתית של השינויים 

המוצעים היא שונה.
בין היתר, החוק מבקש לשנות את הרכב וועדות 
בחוק  הסעיף  של  ההסבר  בדברי  התקינה. 
מורכבות  הוועדות  כיום  כי  נאמר  ההסדרים 
מנציגים של האקדמיה והתעשיינים, ואילו החוק 
ייתן ייצוג גם ליבואנים, מתוך רצון להבטיח 
התעשייה  נציגי  בין  ראוי  ומאזן  הולם  ייצוג 
ולמנוע  ואנשי המקצוע  היבואנים  המקומית, 
ניגוד עניינים. כנראה, דרוש כי היבואנים ישבו 
בוועדה שתקבע אם המוצר שהם מייבאים בטוח 
לשימוש, ואם איננו מטעה את הצרכן, למשל, 

לא נראה עדיין כי מים יעברו 

דרך סיב אופטי, או כי שפכים 

ישוגרו לחלל באמצעות 

לוויינים. 

יתכן שאפשר יהיה לשכנע 

את מדינות מסוימות להכיר 

בבדיקה שתיערך במעבדה 

ישראלית, עבור עמידה בתקן 

היצוא מישראל לאותה ארץ, 

אבל מגוחך לחשוב שניתן 

יהיה לכפות זאת באמצעות 

חוק ההסדרים של ישראל.

המכללה להשכלה פיננסית, מבית מדרשם של מטריקס ו'גלובס', 
הציעה לאדם הכללי קורס מיוחד: קורס בחוזים עתידיים. "חבית 
נפט עלתה ב–1$ אתה יכול להרוויח מזה 1000$!" מודיעה המודעה "תחום החוזים 
העתידיים התפתח [...] ומהווה אפיק השקעה משתלם ורווחי ביותר להשגת תשואות 
גבוהות ביותר � תוך סיכון מינימלי! [...] בוא להרוויח כסף ממידע אליו אתה נחשף מדי 
יום אפילו במהדורת החדשות היומית." הנה בכמה מילים � איך עושים כסף מכסף ומי 

מרוויח מתנודות המטבע.

קצה 
הקרחון
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בדבר טיב או תכולת המוצר, ובכך יימנע ניגוד 
אינטרסים... למעשה, מדינות רבות משתמשות 
כיום בתקינה כאמצעי לעכב יבוא ולהגן על 
התוצרת המקומית. בישראל, משום מה, הופכים 

את היוצרות. 
תקן הוא במידה ידועה עניין היסטורי, גיאוגרפי 
(על כל המשתמע מכך לעניין משאבים טבעיים 
ואנושיים), תרבותי, דינמי ו"נושם". במספר גדל 
והולך של מוצרים קיים למעשה מספר אינסופי 
של אפשרויות ייצור. חברה תעשייתית מודרנית 
לא יכולה להרשות לעצמה העדר של סטנדרט 
מקומי, כדי להגדיל את היעילות, להבטיח מלאי 
זמין של חלפים,  וכן יכולת לתקשורת בנושאים 
אלו בין בעלי מקצוע. אבל משרד האוצר בוחר 

שוב ושוב להתעלם מכך.
את  למעשה,  לבטל,  ההצעה  מבקשת  עוד 
המונופול של מכון התקנים בבדיקת עמידתן של 
סחורות בתקן הקיים. זאת על–ידי הכרה בבדיקות 
שייעשו בחו"ל, במקביל להכרה שתהיה בחו"ל 
עבור בדיקות שייעשו בישראל. יתכן שאפשר 
יהיה לשכנע מדינות מסוימות להכיר בבדיקה 
שתיערך במעבדה ישראלית, עבור עמידה בתקן 
היצוא מישראל לאותה ארץ, אבל מגוחך לחשוב 
שניתן יהיה לכפות זאת באמצעות חוק ההסדרים 
של ישראל. האמירה הזו שנועדה ליצור רושם 
של סימטריה, היא סוג של הולכת שולל. מה 
שיקרה בינתיים הוא שכוח האכיפה עבור היבוא 
לישראל, יישלל הלכה למעשה ממכון התקנים 
ויועבר למעבדה שאיננה נמצאת כלל בארץ ומי 

יודע איזה פיקוח חיצוני יש עליה. 
גסות  הטעיות  גם  קיימות  ההסדרים  בחוק 
אחרות. התיבה "... צמצום התקנים המחייבים, 
כמקובל באירופה ובארה"ב" היא כזו: אין מגמה 
של צמצום בתקינה המחייבת בעולם המערבי. 
להפך, בגלל ריבוי הנושאים שמתעוררת לגביהם 
תשומת לב ציבורית � איכות סביבה, למשל 
� קיימת מגמה של ריבוי תקינה, וגם פירוט 
 �והחמרה שלה. אבל מה, אומרים "כמקובל" 

כאילו, קראנו באקונומיסט. 

צרת התקינה הוולונטרית 

תקינה  לבין  וולונטרית  תקינה  בין  ההבחנה 
מחייבת רשמית היא חשובה, אבל בדברי ההסבר 
של הסעיף בחוק ההסדרים לא מתקבלת התמונה 
המלאה. למעשה התקינה הוולונטרית מהווה סוג 
של שירות שמכון התקנים נותן לציבור. מדובר 
מקצועית  הנחיה  מבקש  יצרן  בהם  במקרים 
ממכון התקנים לגבי ייצור או מכירה של מוצר. 
הוא מבקש שיפתחו לו תקן. לפעמים זה נותן 

ללקוח מוניטין כלפי הלקוחות הפוטנציאליים 
שלו, לפעמים חברת ביטוח דורשת את זה. 

החוק הקיים קובע שהרגולטור, שר התעשיה 
והמסחר לצורך זה, יכול לקחת תקינה וולונטרית 
ולהכריז עליה כעל רשמית, ב�3 מקרים (או 
הסביבה.  ואיכות  בריאות  בטיחות,  עילות): 
היא  רשמי  בתקן  אי–עמידה  של  המשמעות 
משמעות של עבירה פלילית. מדי שנה מגיעים 
עשרות אלפי (!) משלוחי יבוא לא תקינים. אלפים 
מהלכי  מבוצעים  מהם  מאות  נגד  מוחזרים. 
אכיפה מנהליים אחרים. עשרות תיקים פליליים 
ולענישה  נפתחים. בודדים מגיעים להרשעה 
מרתיעה בבתי משפט... ב�2005 התקבל תיקון 
לחוק התקנים שהגביל את החגיגה הפלילית 
היתר  בין  כדאית,  פחות  למעט  אותה  והפך 
באמצעות אכיפה מנהלית. מדובר בתיקון בעל 

היבטים מובהקים של הגנת הצרכן. 
זה כנראה היה לצנינים בעיני היבואנים. מה 
עושה חוק ההסדרים? "הבה נתחכמה לו". הוא 
הופך את כל היכולת להגדיר מה מחייב, ומה 
איננו מחייב � לסחורה, באמצעות הפרטה דה–

פקטו של היכולת לייצר תקנים. 

סוף דבר

אכן, יש הטוענים שללא חוק ההסדרים אי אפשר 
להעביר רפורמה רצינית כלשהי במדינת ישראל 
או שלאוצר יש ראיה משקית כוללת המביאה 
להישגים שללא חוק ההסדרים לא ניתן היה 
להגיע אליהם בשום צורה אחרת. אכן, השימוש 
בחקיקה לנישול בני אדם מזכויותיהם הבסיסיות 
ביותר זוכה בישראל להצלחה מסחררת. אבל, 
בעיקרו של דבר, חוק ההסדרים שם את הריבון 
השלטוניות  סמכויותיו  את  ומעביר  ללעג 
לחבורה קטנה וצרת אופק של פקידים שלא 
נבחרו בידי הציבור. החוק הוא מסמר משמעותי 
הישראלית  הדמוקרטיה  של  בקבירתה 
של  מזרח–אירופית  למריונטה  ובהפיכתה 
משפחות הון. יש לבטלו כל עוד הדבר אפשרי. 

מקורות:

http://www.knesset.gov.

il/protocols/data/rtf/kalkala/

2005–05–18.rtf

http://www.sii.org.il/siisite.

nsf/Pages/B4D2681965A3C

E4D42256A1300347025

http://www.ynet.co.il/articles/

0,7340,L–2811231,00.html

מיכה אשחר הוא 

חבר קיבוץ קטורה

ketura–aquaculture
@ketura.ardom.co.il
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בימים אלה מתחוללת סערה סביב שאלת 
אישורו של חוק ההסדרים הנלווה להצעת 
תקציב 2007. במסגרת אותו חוק הסדרים 
סעיף  גם  נכלל  ו'רפורמות',  עולם  חובק 
לקיצוץ של 200 מיליוני שקלים מתקציב 
המוסדות להכשרת מורים. כשם שהוכנס, 
כך הוצא. אך הוצאתו אינה מסמנת שינוי 
מדיניות אלא, במקרה הטוב, האטה של קצב 
בישראל  עולם הכשרת המורים  הגשמתו. 
אקדמיזציה  של  תהליך   � מהפך  עובר 
(התאמה לדרישות ולתנאים של אוניברסיטה) 
שהוא בעל השלכות דרמטיות על דמותה של 
זו של מערכת החינוך  ועל  המורה בפרט 
לא  שליליים  היבטים  זה  למהפך  בכלל. 

מעטים, שעליהם אעמוד.

מערכת הכשרת המורים בישראל נוסדה עוד 
במסגרת  והתקיימה  המדינה  הקמת  לפני 
'סמינרים'. אלו פיתחו תפישת הכשרה מתקדמת 
המבוססת על איזון בין לימוד אקדמי ותיאורטי 
לבין התנסות מעשית אינטנסיבית ומגע גדול עם 
ה'שטח'. תוכנית הלימודים בסמינרים ניסתה 
לחבר בין המחקר המדעי המתייחס להוראה לבין 
השדה המעשי, הבית–ספרי. רוב מורי הסמינרים 
היו בעצמם מורים בעלי היכרות עמוקה עם 
ומחוויותיהם.  מניסיונם  שהעניקו  ה'שטח' 
בעיקר התאפיינו הסמינרים באווירה אינטימית 
וחמה שהפכה את מוסד ההכשרה למעין חממה 

מטפחת. 
היסודי  לחינוך  מורים  הכשירו  הסמינרים 
החינוך  למשרד  כפופים  והיו  יסודי  והקדם 

(האגף להכשרת עובדי הוראה). לעומתם, ייסדו 
האוניברסיטאות מסלול הכשרה מקביל למורי 
בית הספר התיכון שכפוף למועצה להשכלה 
גבוהה ולמערכת התקצובית שלו. הן מאפשרות 
לבעלי תואר .B.A לקבל תעודת הוראה בתהליך 
קצר יחסית שכולל קורסי חינוך ותורת ההוראה 
תפשו  מלכתחילה,  מעשית.  התנסות  ופחות 
האוניברסיטאות את המסלול שהוקם בהן כילד 
חורג לעשיה המחקרית והלימודית ה"אמיתית". 
החל משנות השבעים, כחלק ממאמצי האדרת 
מעמד המורים המתדרדר, הסמינרים החלו לעבור 
תהליך אקדמיזציה שבמסגרתו שודרגו הסמינרים 
ל'מכללות לחינוך' המעניקות לא רק תעודת 
הוראה אלא גם תואר ראשון. כדי לא לאיים 
חס וחלילה על הייחודיות האוניברסיטאית, לא 
הורשו המכללות לעטר את תעודותיהם בתואר 
 .B.Ed�B.A. (הנחשב יוקרתי יותר) אלא רק ב
תהליך זה הוליד שינויים מסוימים כגון הכנסת 
מימד מחקרי מצומצם, עידוד תארים שניים 
בקרב המרצים ושינויים תכניים מוגבלים � אך 
באופן כללי עצמאותם וייחודם של הסמינרים 

� שהפכו למכללות � נותרו כשהיו. 

הביקורת ותוצאותיה

על  רבה  ביקורת  הובעה  האחרונות  בשנים 
מערכת ההכשרה של המכללות. בין היתר הועלו 
טענות על רמת פרחי ההוראה ועל ההכשרה 
שעוברים במכללות (שאלון טריוויה טלוויזיוני 
שערך אמנון לוי בקרב הסטודנטים במכללות 
בפברואר 2001 עורר הד ציבורי והוביל לדיון 

מורה � כל אחד יכול...

 ניר מיכאלי

כדי לא לאיים חס וחלילה על 

הייחודיות האוניברסיטאית, 

לא הורשו המכללות לעטר 

 B.A. את תעודותיהם בתואר

(הנחשב יוקרתי יותר) אלא רק 

.B.Ed ב�

בשנים האחרונות הובעה 

ביקורת רבה על מערכת 

ההכשרה של המכללות. בין 

היתר הועלו טענות על רמת 

פרחי ההוראה ועל ההכשרה 

שעוברים במכללות (שאלון 

טריוויה טלוויזיוני שערך 

אמנון לוי בקרב הסטודנטים 

במכללות בפברואר 2001 

עורר הד ציבורי והוביל לדיון 

מיוחד בוועדת החינוך של 

הכנסת).

באופן מפתיע גם פרס נובל בכלכלה ניתן למי שאינו הולך עם הזרם. כידוע הכלכלה 
הקלאסית טוענת שבין אינפלציה ואבטלה יש יחס שלילי: הרי אינפלציה היא האצה 
במשק ואבטלה תוצאה של האטה. אלא שבעשרות השנים האחרונות כמעט בכל העולם יש שילוב ברור 
של השתיים. והנה חתן פרס נובל לשנה זו מאשר את העובדה שכולנו ידענו � בכל כך הרבה מקרים יש 

מתאם מלא בין אינפלציה לאבטלה. אולי כדאי לתקן קצת את חוקי הכלכלה?

קצה 
הקרחון
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מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת). בנוסף, נטען 
שרבים מבוגרי המכללות כלל לא פונים לעסוק 
בהוראה אלא בחרו במסלול זה מלכתחילה כנתיב 
אפשרי לקבלת תואר ראשון. אך הביקורת הקשה 
ביותר נגעה לעלויות ההכשרה היקרות. הגישה 
החינוכית של המכללות, זו המדגישה התנסות 
מעשית וקשר לשטח, יקרה לעין שיעור מזו של 

האוניברסיטאות. 
וועדת דברת נחלצה לתת מענה לשלל ביקורות 
אלו. תחת הכיסוי של העלאת מעמד המורה ותוך 
הצהרה על המשך מגמת האקדמיזציה, המליצה 
כל  העברת  של  מהפכני  מהלך  על  הוועדה 
הכשרת המורים בישראל לדגם האוניברסיטאי. 
כלומר, הסבתן של המכללות לחינוך, הכפופות 
אקדמיות  למכללות  החינוך,  למשרד  כיום 
הפיכת  גבוהה,  להשכלה  למועצה  הכפופות 
התואר הראשון מ� B.Ed ל� .B.A מלא, צמצום 

משמעותי של מספר המכללות ועוד. 
המלצת  בבסיס  שעומדת  ההכשרה  תפישת 
זוהי תפישה שעושה  הוועדה היא שמרנית. 
הפרדה מוטעית בין הידע המחקרי לבין הידע 
המעשי, בין התיאוריה לפרקטיקה החינוכית, 
בין  לרגשיים,  הקוגניטיביים  הממדים  בין 
החינוך והמעשה הפדגוגי  האקדמיה לשדה. 
נתפשים בהמלצות אלה כנספחים ולא כמהותה 
של ההכשרה. פרח ההוראה במסלול ההכשרה 
המוצע על–ידי ועדת דברת יתפוש עצמו קודם 
מכן,  לאחר  ורק  הדעת  לתחום  כמחוייב  כל 
אם בכלל, כאיש חינוך והוראה בעל תפישה 

מקצועית עמוקה. 

השפעת דו"ח דברת

בעוד שאלת יישומו של הדו"ח לוטה בערפל, 
כאשר מחד נדמה כי הוא כבר נקבר ונעלם אך 
למלא תפקיד במהלכים  הוא ממשיך  מאידך 
שונים הנערכים במערכת החינוך � דווקא פרק 

הכשרת המורים מאומץ ומקודם בחום. 
מלמעלה, מקצץ משרד החינוך בהתמדה את 
התקציבים המופנים למכללות לחינוך ומעודד 
תהליכי איחוד ביניהן. במקביל, מלמטה, מפעמת 

במכללות תפישה וסדר יום חדשים הכוללים: 
לידי  שבאה  המכללות  בין  גוברת  תחרות   
ביטוי במלחמות פרסום ושיווק ובמבצעי תארים 

("אצלנו תעשו תואר בשלושה ימים...")
 ייסוד מסלולים לתואר שני הכפופים למועצה 

להשכלה גבוהה.
 הגדלת אחוז המרצים בעלי התואר השלישי 
ובמקביל הרחקת מרצים ומנחים בעלי ניסיון 
חינוכי רב והיכרות עם אומנות מעשה ההוראה 

שאינם בעלי תואר שלישי.
אחוזי  רצים  הנותרים  הותיקים  המרצים   
טירוף לצבור פרסומים. תהליך זה מביא מאליו 
לצמצום האנרגיות המכוונות להוראת ולהכשרת 
או,  ינצח   C.V. שב  ה'פרסום'  כי  סטודנטים. 

לחילופין, כי מ'פרסום' יצא קידום...
חשוב לציין שבמקביל, אך לא באופן ישיר בשל 
מציאות  במכללות  מתקבעת  אלה,  תהליכים 
הרגילים  ההכשרה  מסלולי  לפיה  מדאיגה 
בעלי  מאויישים מסלולים  ובמקומם  ננטשים 
פוטנציאל התפרנסות פרטית � חינוך מיוחד 
(גני  רך  גיל  הפורחת),  האבחונים  (תעשיית 
הילדים הפרטיים המשגשגים), חינוך חברתי 
(עולם העמותות המבטיח). במסלול המכשיר 
מורים לחינוך היסודי לומדים רק מאות בודדות 
של סטודנטים בכל הארץ וברור לכל שצפוי 
הנראה  בעתיד  כאלה  במורים  חריף  מחסור 
לעין. ניתוק התואר הראשון מתעודת ההוראה 
ולהביא  מרכישתה  רבים  עוד  להרחיק  צפוי 

להגברתו של תהליך מדאיג זה. 

ההצעה בחוק ההסדרים

לקצץ   � ההסדרים  בחוק  שהועלתה  ההצעה 
היא,   � מורים  להכשרת  המכללות  בתקציב 
לכאורה, חלק ממגמה להפוך אותן לחלק ממערך 
המכללות בארץ. לכאורה, מהלך חיובי, שיביא 
אך,  העתיד.  מורי  ולטיפוח  ההשכלה  לפיתוח 
למעשה, זהו מהלך המקטין את היכולת לשכלל 
ולשפר את העשייה הייחודית במכללות אלה. 
המסר הגלום בהצעה זו הוא: מי שרוצה לשרוד 
שיהפוך לאוניברסיטה או לפחות לשלוחה שלה. 
אכן, תהליך ההכשרה במכללות לחינוך יקר לעין 
שיעור (תרתי משמע) מאשר תהליך ההכשרה 
המקביל באוניברסיטאות. אכן, יש בסמינרים 

במכללות מתקבעת מציאות 

מדאיגה לפיה מסלולי 

ההכשרה הרגילים ננטשים 

ובמקומם מאויישים מסלולים 

בעלי פוטנציאל התפרנסות 

פרטית � חינוך מיוחד 

(תעשיית האבחונים הפורחת), 

גיל רך (גני הילדים הפרטיים 

המשגשגים), חינוך חברתי 

(עולם העמותות המבטיח).

זה מה שעומד מאחורי הרצון 

להפוך את המכללות לחינוך 

לאוניברסיטאות, להכניסן 

תחת כנפי המועצה להשכלה 

גבוהה ולחסוך עוד קצת כסף 

גם על–ידי סגירת מחלקה 

שלמה במשרד החינוך. אכן, 

הישג מרשים...
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הנחייה  "מיושנים":  מנהגים  מיני  כל  יש 
חינוכית, יחס אישי, הרבה עבודת שטח, הרבה 
לעבודה  הוא  הניתן  הדגש  מעשית.  התנסות 
בשטח עם ילדים, ולא רק להכרת תיאוריות על 
ילדים ועל המעשה החינוכי. לעומתם, יודעות 
בו  בתהליך  מורים  "לייצר"  האוניברסיטאות 
מכניסים 200 סטודנטים לאולמות דחוסים. זה 
מה שעומד מאחורי הרצון להפוך את המכללות 
לחינוך לאוניברסיטאות, להכניסן תחת כנפי 
קצת  עוד  ולחסוך  גבוהה  להשכלה  המועצה 
כסף גם על–ידי סגירת מחלקה שלמה במשרד 

החינוך. אכן, הישג מרשים...

ומה רע בכל זה?

עומדת  הכשרה  גישת  כל  שמאחורי  מכיוון 
תפישת עולם מסוימת, כדאי אפוא לברר מהי. 
העומדת  מורים  להכשרת  הגישה  כי  נדמה 
בימים  בתחום  המתרחשת  המהפכה  מאחורי 
אלה, מבוססת על התפישה שההוראה היא לא 
באמת מקצוע. ההנחה היא שנחוצים "אנשים 
טובים" ושאלה אינם נמצאים בסמינרים אלא 
דווקא באוניברסיטאות או בשוק החופשי (עורכי 
דין, אנשי היי טק, אנשי עסקים ושאר מוצלחים). 
הנחה נוספת היא שהמפעל עתיר המשאבים של 
הכשרה עיונית ומעשית, השתלמויות, פיתוח 
מקצועי, הענקת זכויות למורים פעילים, מתן 
קביעּות ומה לא � הוא גם בזבזני וגם מביא 
סחורה רקובה. הקמפיין כבר בדרך: "מורה � כל 

אחד יכול..."
תפישה זו בעייתית. ראשית, משום שהיא מזלזלת 
בציבור המורים הקיים � בבחינת עוד קש על גבם 
הנשחק, ובמקביל גם מסמנת לסטודנטים צעירים 
להתרחק מהזירה. שנית, תפישה שמתייחסת 

להוראה כעיסוק אינטואיטיבי, כאל 'לא מקצוע', 
דוחקת כל סיכוי לתמורה משמעותית במערכת 
משום שהיא מונעת עיסוק של ממש בשאלות 
שלישית,  ולמידה.  הוראה  חינוך,  של  יסוד 
תפישה זו גם נותנת לגיטימיציה לתגמול הנמוך, 
המביא בעצמו להתרחקותם של מורים טובים 
פוטנציאליים מהמערכת הממלכתית. בדרך אגב 
כל זה עשוי גם להביא ל'הישג' נוסף בדמות 
היחלשותם של ארגוני המורים כי הרי לא ייתכן 

איגוד מקצועי ללא מקצוע.
לא מפתיע, איפוא, שפקידי האוצר אימצו בחום 
תפישה זו. מבחינתם, אם אפשר לעשות משהו 
יותר בזול, אז למה לא אתמול... מדאיגה יותר 
העובדה שהיא מחלחלת לכל אורכה ורוחבה של 
מערכת החינוך � מחלקות חינוך של רשויות 
ואפילו בקרב  מקומיות, ארגוני מגזר שלישי 
בהכשרת  השינוי  תהליכי  ספר.  בתי  מנהלי 
תפישת  של  קרחון  קצה  איפוא  הם  המורים 
עומק שמפליגה בבטחה ובאין מפריע במימיה 

הקוצפים של מערכת החינוך. 
המכללות להכשרת מורים עשויות למלא תפקיד 
חשוב בעצירתו, אך לשם כך עליהן לשמור על 
עצמאותן. אני חושב שאכן צריך לעשות רפורמה 
במוסדות להכשרת מורים, אבל בכיוון ההפוך. 
כנגד תהליכי  לייצר עבורם חומת מגן  צריך 
האקדמיזציה. לשמרם ולטפחם כאלטרנטיבה 
מהותית ואמיתית. המעשה החינוכי דורש, כמו 
כל מקצוע אחר, מחקר ופיתוח. הוא דורש גם 
הנחיה בקבוצות קטנות או אף באופן אישי 
ולימוד מעשי ב"שטח". כל אלה לא יתכנו ללא 
המכללות  והותרת  דווקא  תקציבים  הגדלת 
שהמטרה  דומה  ככאלו.  בהגדרתן  לחינוך 
� חינוך טוב לילדינו � היא ראויה ומבורכת 
וההשקעה ארוכת הטווח חיונית כדי לקטוף 
את פירות העתיד: חברה ישראלית משכילה 
ומשגשגת. אלא שכל אלה לא עומדים מספיק 
לנגד עיני קובעי המדיניות ופקידי האוצר, אשר 
נוטים לחשוב במונחים של "הבחירות הקרבות" 
אל  להשקיף  וממעטים  הבא"  "התפקיד  או 

מטרות ארוכות מועד. 
נחוצה חומת מגן פדגוגית שתשמור מפני רודנות 
מחקרית–אקדמית. נחוץ חופש חינוכי שיאפשר 
לטפח תפישת הכשרה מקצועית משמעותית 
לחינוך  והנהגות המכללות  ראשי  על  אחרת. 
עליהם.  המוטלת  האחריות  כובד  את  להבין 
האוניברסיטאי  המודל  אחרי  להיגרר  במקום 
ולהציב את עצמם כזנב מידלדל באחוריהן של 
חינוכי  לייסד מודל  האוניברסיטאות, עליהם 
חדשני אחר, אשר יהפוך את המכללות למובילות 

של מערכת החינוך כולה. 

הנחה נוספת היא שהמפעל 

עתיר המשאבים של הכשרה 

עיונית ומעשית, השתלמויות, 

פיתוח מקצועי, הענקת זכויות 

למורים פעילים, מתן קביעּות 

ומה לא � הוא גם בזבזני וגם 

מביא סחורה רקובה. הקמפיין 

כבר בדרך: "מורה � כל אחד 

יכול..."

לא מפתיע, איפוא, שתפישה 

זו אומצה בחום על–ידי פקידי 

האוצר. מבחינתם, אם אפשר 

לעשות משהו יותר בזול, אז 

למה לא אתמול...

ניר מיכאלי מלמד 

במכללות כרם 

וסמינר הקיבוצים 

להכשרת מורים 

ודוקטורנט 

באוניברסיטת ת"א

nir–mic@zahav.net.il
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מסע  שוב  החל  האחרונים  בשבועות 
עור  לקרום  האוצר  של  המוכר  ההפחדה 
וגידים, וכך פתחו נביאי הזעם והשקר של 
האוצר במתקפה מחושבת ובמסע הפחדה 
מתוכנן מראש בנושא הקיצוצים המתוכננים 

והחוב הלאומי.

מסע ההפחדה המוכר של האוצר נעזר הפעם 
ב'פודל התורן', הוא שופרם של קליקת אהוד הון 
ואולמרט שלטון במשרד האוצר, חבר הכנסת שי 
חרמש מ'קדימה'. וכך פתחו נביאי הזעם והשקר 
של האוצר במתקפה מתוכננת, בכתבה 'ברוורמן 
על הגב שלנו' ובמסע הפחדה מתוכנן מראש, 
שמטרתו להזכיר לנו את דבר קיומה של מפלצת 
לבלוע את  האיומה, שעומדת  החיצוני  החוב 

כולנו ושאותה יש להשמיד, להכחיד ולהדביר.
ומה קרה עכשיו שלא קרה קודם? מה שקרה 
לעומת  המדינה  בקופת  עודפים  שיש  הוא 
התחזית, לא סתם עודף אלא למעלה מעשרה 
מקורו  העודף  של  חלקו  שקלים.  מיליארד 
בעובדה, שהוצאות הממשלה היו נמוכות בכמה 
מיליארדים טובים מהתחזית בגלל מסע ההפחדה 
הקודם. ובכן נשאלת השאלה האין למשרדים מה 
לעשות עם הכסף הזה, הרי תמיד המשרדים 
טוענים שאין להם מספיק כסף. ההערכות על 
ידי  על  נמוכה"  ב"חשיפה  נשמרות  העודף 
האוצר, כאילו זה כסף של אבא ואמא שלהם. 
הסיבה "כדי למנוע משרים להתנגד לקיצוצים 
בתקציב המדינה לשנה הבאה". די משונה לא, 
יש כסף אז למה לקצץ? ובכן, הסיבה היא, כי 
כך פשוט נאמר לנו וכך צווינו על ידי הכוהנים 
הניאו–ליברלים של כת "מדע הכלכלה" במשרד 

האוצר.
כדי להמשיך לקצץ, צריך למצוא משהו שבו 
על פי התורה המופרכת הזו יש בעיה בכלכלה 
הישראלית והנה מצאנו שהחוב החיצוני הוא 
למעשה מקור הרוע והבעיה. אם בעבר מקור 
הרוע היה שכר המינימום, הרי כעת מתמקדים 
בשיעור החוב. בכל מקרה, שוב יבלע העודף 

ויעלם והתקציב יקוצץ עם גרזן מאתיים קילו. 
לפני שנפריך את מיתוס החוב הלאומי, ברצוני 
להזכיר רק פרט שולי אחד: כ�26% מן העובדים 
משתכרים 1935 שקל לחודש בממוצע. אולי 
היה אפשר לעשות משהו לטובתם עם העודף? 
אבל זה אפילו לא עולה על דעתם של העוסקים 

במלאכת הקיצוץ. 

החוב החיצוני

(רולניק,  הכלכלית  הפונדמנטליסטית  הכת 
שטרסלר, טל, ארלוזרוב, ונערי האוצר) בראשותם 
של אולמרט, הירשזון והגורו הרוחני ביבי, ניסו 
פעמים רבות בעבר להשוות את מצבנו למצבן 
של מדינות כגון ארגנטינה. אך ההבדל בינינו 
ארגנטינה  של  שהחוב  הוא  ארגנטינה  לבין 
הוא למשקיעים חיצוניים (בנקים אמריקניים, 
בריטיים ואחרים שנסגרו בשלב מסוים ומשכו 
גם את כספם בהזדמנות זו) בעוד שהחוב של 

ישראל אינו כזה. 
הן  ישראל  מדינת  של  החוב  אגרות  מרבית 
הנאמנות  לקרנות  הפנסיה,  לקרנות  לבנקים, 
ולקופות הגמל. החוב מתחלק למעשה כך: 31% 
לקופות הגמל של הבנקים (הכסף של כל אזרחי 

האוצר על הגב שלנו � תקציב 2007

 יואב לוין

מסע ההפחדה המוכר של 

האוצר נעזר הפעם ב'פודל 

התורן', הוא שופרם של 

קליקת אהוד הון ואולמרט 

שלטון במשרד האוצר, חבר 

הכנסת שי חרמש מ'קדימה'. 
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ישראל החוסכים לטווח ארוך), 18% לבנקים 
ישראל), 13%  (מנהלי החשבונות של אזרחי 
(עוד אפיק חיסכון ישראלי  לחברות הביטוח 
לטווח ארוך), 11% לקרנות הנאמנות (שוב, אפיק 
חיסכון ישראלי), 5% לקרנות הפנסיה (אפיק 
חסכון ישראלי לטווח ארוך כבר אמרתי), 19% 
בידי אחרים, 2% חוב לבנק ישראל, ואחוז אחד 

בידי משקיעים זרים. 
כלשהו  בר–דעת  לאדם  נראה  האם  ובכן, 
דיסקונט  לאומי,   � הישראליים  שהבנקים 
והפועלים � יברחו כמו במקרה של הבנקים 
הזרים בארגנטינה ויפילו את מדינת ישראל? 
מהמדינה,  ויסתלקו  הכסף  את  יקחו  כלומר 
בסניפים  נתקל  ישראלים,  מיליוני  ואנחנו, 
סגורים ובכספומטים ריקים?! האם לא תהיה זו 
צביעות מצידם של הבנקים, לאחר שהמדינה 
(אזרחי ישראל) כיסתה בעבר חובות של 100 
מיליארד שקל, שאותם הם ייצרו ב�1983 במו 
ידיהם � כלומר ניפחו את המניות של עצמם עד 
שהבלון התפוצץ? האם מישהו מעלה בדעתו 
שקופות הגמל, קרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה 
וחברות הביטוח קונים את אגרות החוב של 
מדינת ישראל, כהשקעה לטווח ארוך, כחסכון, 
למרות שאין להם אמון במשק? האם מישהו 
באמת ובתמים מאמין שהם יברחו עם הכסף? 
במידה ומישהו בכל זאת זקוק לשכנוע ניתן 
http://mof. :לעיין דווקא בחומר מאתר האוצר

 .gov.il/chov/pnimi/me eafyen.asp

והמעט  אך מעבר לטיעון הכללי, הפילוסופי 
שטחי הזה, ניתן להגיד שהחוב החיצוני שלנו 
הוא עוד יותר בטוח. רוב החוב (80%) הוא חוב 
לבנקים זרים בערבות אמריקנית ובריבית נמוכה, 
שפרוס לטווח ארוך, וליהודי ארה"ב, מה שקרוי 
"הבונדס" � כלומר מלווה העצמאות והפיתוח. 
שוב, זהו חוב בטוח: לא נראה שיהודי ארה"ב 
יברחו עם הכסף או לחילופין שאין להם אמון 
בעמם או במדינת ישראל. גם את המידע הזה, 
אגב, לספקנים שבינינו, ניתן לקרוא ולהוריד 
מאתר האוצר. זאת ועוד, התשקיף של מדינת 
ישראל למשקיעים זרים לשנת 2005 מפרט את 
הנתונים של החוב החיצוני. ישראל בשנת 2005 
בעלת חוב לעולם של 75,550,000,000$ והעולם 
חייב לישראל 98,722,000,000$. כך שההפרש 
בין החוב החיצוני להלוואות החיצוניות שישראל 
נותנת הוא $23,173,000,000 (ובעברית: העולם 
 820�חייב לנו 100 מיליארד שקל 570 מיליון ו
אלף שקל, לפי מחיר הדולר ביום 27.07.06). 
מאתר  הלינק  להלן  שבינינו  לספקנים  ושוב 
http://mof.gov.il/chov/general/ האוצר: 

.docs/Prospectus2005.pdf

האוצר, בחסותו של אולמרט, של שר האוצר 
את  מסתיר  פרץ,  של  שבשתיקה  ובהסכמה 
העובדה שמדינת ישראל לא תלויה במשקיעים 
ומוזמנים  רצויים  זרים, למרות שהם כמובן 
כך  עושים  ואכן  בישראל,  ולהשקיע  להגיע 
בפועל. חלקן הגדול של ההשקעות הזרות (כמו 
ישקר, מרקורי, או טבע ועוד רבים אחרים) הוא 
ביוזמות שהמדינה לקחה על עצמה, ובהשקעות 
של המדינה בצורות של מענקים או הטבות. 
כוח האדם הטכנולוגי המצטיין העובד בחברות 
השקעה  של  פרי  הוא  המצליחות  ההייטק 
המתקדמות  בטכנולוגיות  ישראל  מדינת  של 
להכיר  יש  מהאוויר.  נולדו  לא  הם  ביותר. 
הסובייטית שאת  החינוך  למערכת  גם  תודה 
הישראלית  הכלכלה  קוטפת  מפירותיה  חלק 
בזכותם של עשרות אלפי עולים בעלי הכשרה 
מדעית–טכנולוגית מעולה. יש לציין גם שרבות 
מהשקעות  מגיעים  והפיתוחים  מההשקעות 
בטחוניות–צבאיות, כך שצה"ל אחראי לחלק 
לרבות  ישראל,  מדינת  של  מההכנסות  גדול 
תע"ש, תע"א, אלביט וכו'. ואם לא מהצבא, אז 
מקרנות הון סיכון שהמדינה הקימה, או מחממות 
או מהאוניברסיטאות או מהטכניון או ממכון 
וייצמן � כולם השקעות ציבוריות ממשלתיות. 

ממה מורכב החוב הממשלתי ולמה אין לפחד 

ממנו?

אגב, בזמן האחרון מזכירים לנו ללא סוף את 
יחס החוב לתמ"ג (תוצר מקומי גולמי), למרות 
שהוא ירד מ�106% ל 90% . סטנלי פישר טען 
לא מזמן שצריך להוריד את החוב הממשלתי. 
מעניין שלא חשבו על כך לפני כל הרפורמות 
במס. הרי היה עדיף להוריד את החוב הזה בכסף 
של עשירי המשק לא?! ובכן כנראה שלא, כנראה 
שעדיף לתת להם את הכסף ביד. הם הרי יודעים 
יותר טוב מהממשלה מה לעשות עם הכסף הזה. 
לדוגמא להשקיע אותו בחו"ל, כפי שטוענת 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
אבל, כפי שכבר אמרנו קודם, רוב חובה של 
ולא חוב חיצוני כזה  ישראל הוא חוב פנימי 
החייבות  רוסיה  על  או  ארגנטינה  על  הרובץ 
עם  גם  מתקזז  החוב  בינלאומיים.  לנושים 
למדינות  נותנת  ישראל  שממשלת  הלוואות 
אחרות. החוב הפנימי של ישראל מתחלק לשני 
ולא סחיר. החוב הסחיר מהוה  חלקים: סחיר 
61.3% מהחוב הפנימי. שוב, חובות לא מסוכנים. 
לא נראה שחברות הביטוח או הבנקים, קופות 
הגמל או קרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה או 
בנק ישראל יעמידו את החוב לפירעון מיידי. 

ובכן, האם נראה לאדם 

בר–דעת כלשהו שהבנקים 

הישראליים � לאומי, דיסקונט 

והפועלים � יברחו כמו במקרה 

של הבנקים הזרים בארגנטינה 

ויפילו את מדינת ישראל?

לעוד מידע ממקורות ממשלת 

ישראל: מצגת יוני 2005 

של היחידה לניהול החוב 

הממשלתי במשרד האוצר: 

http://www.mof.gov.il/chov/

 memshalti/matzagot.asp

 .(pdf
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החוב הלא סחיר הוא לקרנות הפנסיה בעיקרו, 
כ�65% באגרות מסוג "מירון" לקרנות הפנסיה 
הותיקות, ו–9% באג"ח מסוג "ערד" לקרנות 

הפנסיה החדשות. 
שלא  נוספים  נתונים  כמה  הנה  לכך  מעבר 
האוצר. של  הניאו–ליברלית  בכת  מזכירים 
בשווי  חוץ  מטבע  יתרות  לישראל  ראשית, 
23.5 מיליארד דולר, שמוחזקים על–ידי בנק 
ישראל. אפשר לוותר עליהן כדי להוריד את 
כאמור  נוסף  דבר  החיצוני.  הממשלתי  החוב 
הוא שההפרש בין ההלוואות שלוקחת מדינת 
ישראל לאלה שהיא מחלקת למדינות אחרות 
(שזה  דולר  בעולם עומד על כ�20 מיליארד 
זרות).  למדינות  שלנו  החיצוני  החוב  בערך 
בנוסף אפשר לראות בטבלאות של בנק ישראל, 
כי יפן לדוגמא, מחזיקה חוב של 158% מהתוצר, 
ועל פניו לא נראה שזה מפריע לה להתפתח. 
גם בלגיה, לדוגמא, מחזיקה 102% מהתמ"ג 
OECD הוא 76%   �כחוב, וממוצע מדינות ה
כך שישראל רחוקה ממנו ב�14 אחוז בלבד. 
 87�החלק הבעייתי הוא תשלומי הריבית שהם כ

מיליארד שקל בשנה, יותר משליש התקציב.

המסקנה

האוצר מנהל את החוב במשך שנים, ואנשיו 
אחראים ראשיים לגדילתו. הם יכולים להוריד 
חוץ,  יתרות המטבע  על  ויתור  על–ידי  אותו 
או להעמיד אותו ביחס לחובות שיש למדינות 
אחרות כלפינו. רוב החוב הוא חוב שלא יועמד 
לפירעון מיידי ומוחזק בחו"ל על ידי הבונדס, 
בנוי  החוב  של  אחר  חלק  אוהד.  יהודי  גורם 
על אגרות חוב של המדינה, בריבית נמוכה, 
האמריקאיות,  הערבויות  בזכות  המתאפשרת 
וכך גם לגבי החוב הפנימי. איני רואה אף אחד 
על  מאיים  הישראליים  הפיננסיים  מהגופים 
המדינה בפירעון מיידי. בנוסף, יש עוד ערבויות 
שמאפשרות להחליף חוב בריבית גבוהה בחוב 
בריבית יותר נמוכה. אם את המדינות העניות 
אותנו  הבינלאומיות,  המטבע  קרן  מפחידה 
מפחידות סוכנויות הדירוג, אבל זה כבר נושא 

לתגובה אחרת. 

http://www.mtzedek.org.il
נסראללה שם את העכביש על המפה בחודשים האחרונים, ולכן הרשה לעצמו המדור לצאת לחופשה 
קצרה. אך כעת, עם תום המלחמה, גם אנחנו חוזרים. והפעם, אתר של ארגון שכמעט ואינו זקוק 
לפרסום שתעניק לו תפוצתו הרחבה של 'חברה'. את 'מעגלי צדק' הקימו בשנת 2004 מספר פעילים 
חברתיים צעירים שמבקשים למצוא שילוב בין יהדות לבין צדק חברתי. הם מתייחדים ממרבית הארגונים 
ה'יהודיים' האחרים בפעלתנות נמרצת שנשקפת מכל פינה באתר החביב: מעורבות במאבקים חברתיים 
חשובים (סחר בנשים, עובדי קבלן...), מערכי פעילות ודפי לימוד לכל הגילאים וגם מאמרים וניירות 
עמדה קצרים ותמציתיים. גולת הכותרת של מעגלי צדק � כך גם באתר � היא פעילות שכבר זכתה 
להדים רבים � 'תו התקן החברתי'. יוזמה וולונטרית זו להענקת תו איכות (ולהסרתו ממקום שסרח?) 
לבתי עסק ששומרים על זכויות עובדיהם ואשר מאפשרים נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מבוססת על 
עקרון של naming  ו�shaming כלפי עסקים סוררים � עניין מקובל ושכיח בקרב ארגונים חברתיים 
בארה"ב ובאירופה. זוהי, כמובן, יוזמה ברוכה, אך ראוי לזכור את מגבלותיה: ההסתמכות על כוחם של 
צרכנים כ'שוט' שערב להבטחת התנהגות נאותה מצד עסקים היא מאבק המסתמך על כוחות השוק, ואינו 
מתייחס, בדרך–כלל, להקשר הפוליטי. אף שהחשיבות של פעילות מסוג זה אינה זניחה � חרם צרכנים 
יכול לפגוע ברווחי העסקים, עלול להקשות על גיוס כוח אדם איכותי, ולעיתים אף להתניע רגולציה 
ממשלתית � הרי שמעצם טבעה, מדובר בפעילות חלקית ולא עקבית, ולא יכול להיות בה די כדי להניא 
עסקים מהתנהגותם הפוגענית. והרי בהנחה שהלקוחות לא 'יענישו' את העסק הסורר � האם עדיין צריך 
לאפשר לו לנצל את עובדיו? כדי שאכיפה אזרחית תהיה אפקטיבית באמת, עליה להיות מלווה בפיקוח 
ואכיפה הדוקים של חוקי העבודה, לצד מדיניות כלכלית תומכת–פיתוח. ובשביל שזה יקרה � צריך 

פוליטיקה. רעננות חיונית או חיוניות רעננה?

העכביש | מה ברשת?

 עופר סיטבון

יואב לוין הוא חבר 

מפלגת העבודה, 

משמש כמזכיר 

הארגוני של המשמרת 

הצעירה בירושלים 

ופעיל חברתי מטעם 

המפלגה. נמנה על 

מייסדי חוג א.ס.ף. � 

האיחוד הסוציאליסטי 

הפרוגרסיבי � 

במפלגת העבודה 

ומשמש כיו"ר החוג.
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כל שנה, לפני החגים, מתחילים טכסי פולחן 
התקציב. פקידי האוצר מביאים אל שולחן וועדת 
הכספים גזירות חדשות ודרישות לקיצוצים. 
מולם, חדורי רוח קרב, מתייצבים חברי הכנסת 
החברתיים להדוף את עוולות האטימות של 
גזירות חוזרות לארכיון  פקידי האוצר. כמה 
האוצר עד לסיבוב הבא, בשנת התקציב הבאה, 
במסגרת פשרה ולה נוסחא קבועה: 'שמירת 
מסגרת התקציב'. ראש אגף התקציבים מגיח 
ממשרדו מגובה בשר האוצר ובנגיד בנק ישראל 
ומאותת לבעלי ההון בארץ ובעולם שמסגרת 
התקציב לא תיפרץ ומיסים חדשים לא יוטלו. 
חברי הכנסת החברתיים מנופפים בהישגיהם 
הקבועים: "מניעת גזירות חדשות ומרושעות 
של האוצר". למעשה כל מה שהושג הוא הוצאת 
ה"עיזים" שהאוצר הכניס להצעה במיוחד לשם 
כך. בסוף היום מריונטות הקואליציה מצביעות, 
החברתיים השיגו כמה מיליונים בודדים למטרות 
חברתיות שבאף מדינה מערבית פקיד לא היה 
מעז לבטל את תקצובן, וכולנו נסחפים בשטף 

המלל של העיתונות עד הסיבוב הבא. 
וכך בסוף היום נשארת מדינת ישראל כבר כמעט 
כעשור עם אותו התקציב. בלי הגדלת ההשקעה 
בחינוך, בריאות, רווחה ותרבות. ללא הרחבה 

של ההשקעה בתשתיות, השכלה גבוהה ובמדע, 
ללא שינוי לטובה במצבם של נתמכי הסעד, 
העובדים הפשוטים, עבדי הקבלן, הסטודנטים, 
התלמידים, הזקוקים לטיפול סיעודי, הנכים 
והגמלאים. מסגרת התקציב נשמרת והמשקיעים 
הזרים יכולים להמשיך ולהשקיע בישראל בכדי 
לקחת את רווחיהם מכאן יום אחד. העשירים 
המקומיים, בעלי החברות הגדולות, בעלי ההון 
השולטים בתקשורת ובמריונטות של הממשלה, 
ימשיכו להתעשר גם השנה בלי לשלם מסי רכוש 
וירושה, עם מס חברות מצחיק, בלי מיסוי על 
נאמנויות בחו"ל או מיסוי רציני על רווחי הון, 

בקיצור � הכל כרגיל.
רק שאלה אחת נשאלת, האם לא היו במדינה 
הזו אי אז לפני שהמונדיאל סימם והמילואים 
העסיקו, בחירות בהן זכו מפלגות בעלות סדר יום 
חברתי בארבעים ושישה מנדטים (העבודה–19, 
ש"ס–12, הגמלאים–7, מרצ–5, חד"ש–3)? האם 
לא הבטיחו לנו סדר יום חדש ושינוי חברתי? 
האם העובדה שאהוד אולמרט, ידידם של בעלי 
ההון, הוא ראש הממשלה, מחקה מהשטח את 
המהפכה החברתית המובטחת של עמיר פרץ, 
אלי ישי והפנסיונרים? איך קורה שתרגיל עיזים 
האוצר שמשמרים  פקידי  כך של  כל  שקוף 
תקציב נאו–ליברלי קר ומחושב, תקציב שאינו 
להיות מערבית  המתיימרת  למדינה  מתאים 
האם שלי  ומודרנית, עובד שנה אחר שנה? 
יחימוביץ, אורית נוקד, עמיר פרץ ועמי איילון 
במפלגת העבודה הם פשוט שוטים, המאמינים 
שבאמת הקהו את רוע הגזירה באמצעות שליפת 
העיזים מהתקציב? איך יכול להיות שאיש לא 
הורדת  ההפרטות,  מדיניות  להמשך  לב  שם 
המעמד  חשבון  על  העשירים  של  המיסים 
להיות  יכול  איך  הנמוך?  והמעמד  הבינוני 
שאיש לא מרים זעקה על כך שמשרדי החינוך, 
הבריאות והרווחה צריכים עוד תקנים וכסף? 
שלא ניתן יהיה לאכוף גם בשנה הבאה את חוקי 
העבודה בגלל שאין פקחים? שבבתי הספר לא 
יהיו אחיות? שעוד ועוד עובדי מדינה הופכים 

מוציאים עיזים
ריטואל התקציב � בין האוצר לממשלה ולכנסת

 גלעד נתן

רק שאלה אחת נשאלת, 

האם לא היו במדינה הזו אי 

שם לפני שהמונדיאל סימם 

והמילואים העסיקו, בחירות 

בהן זכו מפלגות בעלות סדר 

יום חברתי בארבעים ושישה 

מנדטים? 

האם כל חברי הכנסת 

ה"חברתיים" הם שוטים או 

עיוורים למציאות או שמא גם 

הם משחקים את המשחק?
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לעובדי קבלן מחוסרי זכויות? שהאוניברסיטאות 
חיות על תהילת העבר, ללא תקציבים מספיקים 

וללא תקנים חדשים? 
האם כל חברי הכנסת ה"חברתיים" הם שוטים 
או עיוורים למציאות, או שמא גם הם משחקים 
את המשחק? האם קצרה ידם מלהבין את חומרת 
רעמי  האם  במדינה?  החברתי–כלכלי  המצב 
המלחמה והמיית התקשורת המכורה להון, סתמו 
את אוזניהם מלשמוע את שוועת העם הכורע 
תחת נטל הקיום במדינת ישראל. האם אין הם 
של  החם  לחיקה  המוחות  בריחת  את  רואים 
האקדמיה במדינות מערב אמיתיות או את הריק 
שמעכל את החברה הישראלית לאחר קריסתה 
של רשת הביטחון החברתית ומות הסולידריות 

שבה?
תקציב 2007 גם ללא העיזים הוא תקציב רע. 
ירדו.  לעשירים  והמיסים  יימשכו  ההפרטות 
עובדי הקבלן ימשיכו להיות עובדי קבלן ושירותי 
רווחה, חינוך ובריאות נוספים ימשיכו בתהליך 
היעלמותם. בעיתונים לא נוכל לקרוא על כך, שכן 
הורדת מס החברות שהיא חלק מאותו תהליך 
משרתת את האינטרס של בעלי העיתונים. המשך 
הכיבוש בתואנה היהירה והקבועה של: "אין עם 
מי לדבר" תמנע כל ניסיון להגיע לפתרון עם 
הפלסטינאים ותנציח את מעגל הדמים הדרוש 
להנצחת שנתו של האזרח הישראלי ואדישותו 

לבעיות של חברה, כלכלה, סביבה ותרבות.
אני לא הצבעתי לגמלאים, גם לא לש"ס. אין לי 
ציפיות גדולות מהמפלגות הללו על הרטוריקה 
אני חבר מפלגת העבודה.  החברתית שלהן. 
וכאשר אני רואה את שרי מפלגתי מצביעים 
בעד התקציב אני נכלם. תקציב 2007 פירושו 
ילדים רעבים, בורים וחשופים למחלות. תקציב 
2007 פירושו פחות תמיכה בנזקקים, פחות 
לאחר  שגם  למי  ועזרה  סעד  ופחות  שיקום 
שמצאו עבודה לא יכולים להתפרנס בכבוד 

וגם למי שאינם יכולים לעבוד. 
 33 ימים הייתי במילואים במסגרת גיוס המלחמה 
ופגשתי כרגיל את חברי לפלוגה, את הנושאים 
בנטל, מכל השכבות והמגזרים. חילונים ודתיים, 
ותיקים ועולים, בורגנים ופרולטריון, סטודנטים 
ובעלי משפחות. כולם מיואשים. לכולם אין כבר 
אוויר לנשימה. כולם חיים במינוס ולא רואים 
דרך החוצה. פרסום גזירות התקציב בעיתונים 
לחוסר  מיואש,  זלזול  לאותו  מכולם  זכה 
האמונה בעתיד המדינה וליכולת להתקיים כאן 
בכבוד. איש מחברי לא הביע תמיכה במחאת 
אותם "מילואימניקים" שדרשו את התפטרות 
הממשלה על רקע ה"תבוסה" בלבנון. כולם היו 
רוצים לראות ממשלה אחרת, ממשלה שלא 

מקפיאה את התהליך לביטול קיומם של עובדי 
הקבלן; ממשלה שתטיל מיסים על ההון בכדי 
לממן את החינוך, הבריאות, הרווחה והתרבות 
של כולנו; ממשלה שיש לה את האומץ להורות 
לפקידיה איזה תקציב להכין ועל אילו נושאים 
לשים דגש � ממשלה אשר כל סוציאליסט, 
סוציאליסט–דמוקרטי ודמוקרט–סוציאליסטי 

בינינו היה רוצה לראות. 
אם אין בכוחה של מפלגת העבודה לכפות על 
הקואליציה ה"עאלק חברתית" הזו תקציב כזה, 
עדיף לשריה להתפטר. אם אין בכוחה של מפלגת 
העבודה להשתמש בתשעה–עשר המנדטים שלה 
בכדי להשיג את הגשמת ההבטחות החברתיות 
הפושרות גם כך שלה, עדיף שתלך לאופוזיציה 
ותלחם משם על זכויות העובדים ונתמכי הסעד, 
ובני  השוקע  הבינוני  המעמד  של  עתידו  על 
הדורות השני והשלישי לתרבות העוני בישראל. 
אנחנו הסוציאליסטים לא צריכים שר תיירות 
ושר תרבות וספורט שיראו לנו את המיליונים 
שהם השיגו. אנחנו צריכים אמונה ודרך, כוח 

ויכולת אמיתית לעשות שינויים. 
תאנה  עלה  העבודה  מפלגת  תהיה  מתי  עד 
לממשלות נאו–ליברליות שמשרתות את ההון 
בלבד? יכול להיות שהגיעה השעה. אנו הרואים 
את עצמנו אמונים על הסוציאליזם, הסוציאליזם– 
והדמוקרטיה–הסוציאליסטית,  הדמוקרטי 
נפסיק לתת קרדיט לנציגינו לכאורה ונתחיל 
לדרוש קבלות בשינוי מהותי; שינוי של תקציב 
המדינה, מדיניות המיסוי של ההון והעבודה, 
ההשקעות הנדרשות בתשתיות, חינוך, בריאות 
ורווחה והשימוש הנלוז של פקידי האוצר בחוק 
ההסדרים בכדי לשמש בעת ובעונה אחת פקידי 
ומחוקקים בשביל הרשות  הרשות המבצעת 

המחוקקת.

33 ימים הייתי במילואים 

במסגרת גיוס המלחמה 

ופגשתי כרגיל את חברי 

לפלוגה, את הנושאים בנטל, 

מכל השכבות והמגזרים. 

חילונים ודתיים, ותיקים ועולים, 

בורגנים ופרולטריון, סטודנטים 

ובעלי משפחות. כולם 

מיואשים, לכולם אין כבר 

אוויר לנשימה.

בסוף אוקטובר 2006 התקבלה בבריטניה רפורמה מקיפה 
לחוק החברות. הרפורמה הרחיבה, בין השאר, את החובות 

חברתית  אחריות  יתר  של  בכיוון  מנהליהם,  ועל  תאגידים  על  המוטלים 
וסביבתית. הדיונים סביב הרפורמה נמשכו שמונה שנים, ולוו במאבק ציבורי 
ופוליטי משמעותי של הארגונים החברתיים, ששיתפו פעולה באופן חריג למדי 
גם עם איגודי העובדים. לקראת ההצבעה על הקריאה השלישית נשלחו לחברי 
הפרלמנט קרוב ל�100,000 מכתבים מאזרחים בריטיים מן השורה. הדיונים 
בפרלמנט היו מרתקים ומעמיקים, אך, כדרכם של הבריטים, לא נעדר מהם גם 

ההומור. הנה טעימה מתוך חילופי דברים שהתנהלו בין שניים מחברי הלייבור.
ג'ון טריקט (John Trickett): אני מעדיף לחשוב שהוא מדבר על קפיטליזם. זו 
לא מילה או מושג שאנחנו נוהגים להשתמש בו במקום הזה. כרגע לפחות אנחנו 

לא מאתגרים את השיטה הקפיטליסטית כולה.
קולין ברגון (Colin Burgon): למה לא?

טריקט: זה דיון שאפשר לנהלו אחר כך � בבר קרוב לודאי. 

קצה 
הקרחון

גלעד נתן הוא 

דוקטורנט להיסטוריה 

כללית באוניברסיטה 

העברית
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הולנד

אחד ממכרי נשכר פעם על–ידי חקלאי הולנדי 
להקים חממה. אחרי גמר העבודה כשישבו בנחת 
 �על כוס בירה הוא נזכר שמשהו חסר בחממה 
גנרטור גיבוי למקרה של הפסקת חשמל. הוא 
מיהר לשתף את ההולנדי בבעיה, וזה ענה: "אתה 
באמת צודק, כדאי שנוסיף גנרטור. לפני עשר 
שנים הייתה לנו הפסקת חשמל שנמשכה כמעט 

רבע שעה".

אמריקה

לחודש   14�ה ביום  יותר,  מאוחר  שנים  כמה 
אוגוסט שנת 2003, שקע כבל חשמל, נגע בעץ 
וגרם להפסקת חשמל. זה היה במרחק 5877 ק"מ 
מאמסטרדם, ובעיר שנקראה פעם ניו–אמסטרדם 

ונקראת היום ניו–יורק. החשמל פסק.
בניגוד  מיוחדת,  חשמל  הפסקת  הייתה  זאת 
להפסקות החשמל התדירות שמכות בארה"ב 
כל כמה חודשים. ההפסקה הזאת הייתה מלכת 
עד  ממישיגן  ימים.  נמשכה  היא  ההפסקות: 
בוסטון, מניו–יורק עד אונטריו שבקנדה, אזור 
ישראל.  ממדינת  עשרים  פי  גדול  ששיטחו 
אוכלוסייה של 50 מליון איש, פי שבעה ממספר 
האזרחים בישראל, גילתה כמה קשה לחיות ללא 

 .21�חשמל במאה ה
בית הנבחרים האמריקאי הקים ועדת חקירה, 
החשמל  מערכת   (1) מסקנותיה:  הן  ואלו 
רבות  בשנים  ומפגרת  מיושנת  האמריקאית 

בעל  תייר  כל  ואמינות.  טכנולוגיה  מבחינת 
הבנה בסיסית בתשתיות המבקר בארה"ב, יגיע 
ברחובות  קצרה  נסיעה  אחרי  הזאת  למסקנה 
אמריקה � עמודים מטים לנפול, קווי חשמל 
כמו  לעמודים  קשורים  כבלים  מידי,  נמוכים 
בעולם השלישי. ברדק מוחלט של שיטות הולכת 
חשמל ובקרה מזערית של השלטונות. (2) יש 
לעשות תכנון מקיף לכל מערכת ייצור ואספקת 

החשמל בארצות הברית.

המסקנה שהועדה לא הגיעה אליה: יש לעבור 
לשיטה ההולנדית, שבבסיסה ההנחה, כי בעת 
הוא  המודרנית אחד מתפקידיה של המדינה 
לדאוג לייצור ולאספקת חשמל. על פי שיטה זו, 
ניתן לחלק לספקים פרטיים זכיונות לייצור חלק 
מהחשמל, ובלבד שיעשו זאת על–פי הוראות 
המדינה ותחת פיקוחה. בארצות הברית מצוי 
כל משק החשמל בידיים פרטיות, תוך פיקוח 

מינימלי של המדינות השונות.
מושל קליפורניה גרי דיוויס נתקל בבעית אמינות 
קודם  שנים  מספר  ומחירו  החשמל  אספקת 
לכן. בשנים שקדמו לכניסתו לתפקיד הופרטו 
נכסי ציבור בתחום אספקת החשמל, והבקרה 
על הייצור ועל ההולכה עברה "הסרת חסמים 
דה–רגולציה,   � (באמריקאית  בירוקרטיים" 
סטנדרטים).  והנמכת  תקנות  ביטול  כלומר, 
�מחיר כלל החשמל במדינת קליפורניה עלה מ
7 מיליארד בשנת 1999 ל�23 מיליארד בשנת 
בשנים  עוד  ועלו  המשיכו  המחירים   .2000

הבאות.

אפשר להתחשמל מזה

 עמית הרפז

בניגוד להפסקות החשמל 

התדירות שמכות בארה"ב 

כל כמה חודשים, ההפסקה 

הזאת הייתה מלכת 

ההפסקות: היא נמשכה ימים. 

ממישיגן עד בוסטון, מניו–יורק 

עד אונטריו שבקנדה, אזור 

ששיטחו גדול פי עשרים 

ממדינת ישראל. 

בכך למדו חברות החשמל 

בקליפורניה מחברות החשמל 

הבריטיות שהופרטו בתקופת 

שלטונה של מרגרט תאצ'ר: 

הם הקטינו את כמות 

החשמל המיוצר (על–ידי ביום 

תיקונים) וטענו, כי הירידה 

בהיצע מצדיקה את העלאת 

המחירים.
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בכך למדו חברות החשמל בקליפורניה מחברות 
החשמל הבריטיות שהופרטו בתקופת שלטונה 
של מרגרט תאצ'ר: הם הקטינו את כמות החשמל 
המיוצר (על–ידי ביום תיקונים) וטענו, כי הירידה 
חלק  המחירים.  העלאת  את  מצדיקה  בהיצע 
מ"הסרת החסמים הבירוקרטיים" בקליפורניה 
או  ובינוי,  סביבה  זיהום  תקנות  ביטול  היה 
הקלה בתקנות אלו. הקליפורנים שילמו הרבה 
יותר בכסף ובאיכות חיים, ועוד נדרשו לחסוך 

בצריכת החשמל, "כי אין מספיק".
שיבטיחו  צעדים  לנקוט  החליט  דיוויס  גרי 
אספקת חשמל אמינה ובמחיר סביר. הוא זירז 
פרוייקטים חדשים לייצור חשמל וניסה לקבוע 
בעלי  החשמל.  מחירי  על  לפיקוח  תקנות 
התעשיה השיבו מלחמה. הם נלחמו לכל רוחב 
והסנאט  החזית: מהממשל הפדרלי, הקונגרס 
הפעילו  במימשל  קליפורניה.  לרחובות  ועד 
כוח שימנע צעדים "סוציאליסטיים" של פיקוח 
מחאה  צעדי  ארגנו  וברחובות  המחירים,  על 
נגד המושל. כמו בסרט "שביתה" (ובמציאות 
הישראלית בכלל) הכסף ניצח, המושל הודח 
ארנולד   � שרירים  בובת  נבחרה  ובמקומו 

שוורצנגר. ומחירי החשמל? גבוהים, תודה. 

ובינתיים בארץ הקודש...

'חברת החשמל לישראל' היא אירגון שהציבור 
אוהב לשנוא. 

קודם כל, יש שם חשמל חינם! איך קורה שאירגון 
עובדי חברת חשמל עדיין לא ביטל את החשמל 

חינם, למרות שהוא מביא לו נזק בלתי ישוער? 
שנית, על פי אמצעי התקשורת הם "שיאני שכר". 
האמת היא, שהעובדים משתכרים בממוצע 17 
האמיתיים:  השיאנים  לעומת  ברוטו   ₪ אלף 
בכירי המשק שמשכורתם הממוצעת 80 אלף 
₪ והם מגיעים עד מיליונים. אבל עובדי חברת 
חשמל הם "סתם פועלים", יעני, גרים ב"סתם 
ערים", אז למה שיקבלו משכורת נורמלית? למה 

שלא יסתפקו ב�4,000 ש"ח כמו כל פועל? 
שלישית, לעובדי חברת חשמל יש ועד חזק! 
לא מתקבל על הדעת הישראלית הממוצעת 
שלעובדים יש כוח, כי לרובנו אין. רובנו שרויים 
ומהפיטורים, מצעדי  בפחד מהבוס  הזמן  כל 
"ייעול" ופגיעת משרד האוצר בפנסיה שלנו, 
מהחוב בבנק ומהרחוב אליו ניזרק אם לא נשלם 
משכנתא בזמן. תסמונת האשה השניה במשפט 
שלמה ("יאללה, תחתוך ת'ילד. תחתוך כבר...") 

עובדת כאן שעות נוספות ובחינם.
רביעית, בקיץ שנאו אותה יותר. אפשר לקבל 
בקלות הפסקות חשמל שכוחות הטבע גורמים 

בחורף, אבל הפסקות שנובעות מסיבות אנושיות 
כמו ממשלת ישראל שלא דאגה לעודף החשמל 
שמקובל באירופה (15% � 25% מעל הצריכה 
המקסימלית), זה כבר ממש מעצבן (במה אשמת 

חברת חשמל? אני ממש לא יודע). 
חמישית, התגובה הבלתי משכנעת של דובר 
החברה בקיץ האחרון, כאשר עמד מול חולי 
כליות מחוברים לדיאליזה ביתית (אם מישהו 

זוכר...).

תגובה ציונית הולמת

ממשלות ישראל האחרונות החליטו כבר מזמן 
שאת חברת החשמל יש לפרק.

בשלב ראשון, הוחלט לאפשר ליצרנים פרטיים 
לייצר חשמל ולחייב את חברת חשמל לקנות 
מהם. אבל "אף אחד לא קם": מחירי החשמל 
היו נמוכים מספיק, כך שלאף גורם פרטי לא היה 

אינטרס כלכלי להכנס לשוק. 
אז החליטה המדינה להקשות על חברת חשמל 
כדי להביא לעליית המחירים, דבר שיהפוך את 
הכניסה לשוק ליצרנים פרטיים לכדאית: (1) 
המדינה הודיעה כי על חברת החשמל להתחיל 
ולגייס הון בשוק החופשי. (2) המדינה קשרה את 
ידי החברה בפיתוח תחנות חדשות עם טכנולוגיה 
זולה. (3) המדינה מנעה מהחברה כניסה לתחום 
שהחברות  (אחרי  התחנות  אל  הגז  הולכת 
הפרטיות כולן כשלו בבניית תשתית זו, הוקמה 
חברה ממשלתית חדשה שתפקידה הולכת גז). 
מה ההיגיון בכל הצעדים האלו? הרי ברור, 
שהשיטה שלנו טובה יותר לאזרחים מהשיטה 
הפרטית. התשובה פשוטה: מדובר כאן בשאלה 
של אמונה ואידאולוגיה. כפי שאדם דתי לא 
יאכל לובסטר אפילו שהוא מאוד טעים, כך 
ממשלות ישראל ממשיכות להפריט את נכסינו 
למרות שזה מאוד טיפשי. מי ייתן ויהיה לנו 
חורף נעים וחמים עם אספקת חשמל בסטנדרט 
הולנדי בשקעינו ואלדה בליח'ה (גבינה הולנדית 

בשלה) על שולחנינו.

כמו בסרט "שביתה" 

(ובמציאות הישראלית בכלל) 

הכסף ניצח, המושל הודח 

ובמקומו נבחרה בובת שרירים 

� ארנולד שוורצנגר. ומחירי 

החשמל? גבוהים, תודה.

רובנו שרויים כל הזמן בפחד 

מהבוס ומהפיטורים, מצעדי 

"ייעול" ופגיעת משרד האוצר 

בפנסיה שלנו, מהחוב בבנק 

ומהרחוב אליו ניזרק אם 

לא נשלם משכנתא בזמן. 

תסמונת האשה השניה 

במשפט שלמה ("יאללה, 

תחתוך ת'ילד. תחתוך 

כבר...") עובדת כאן שעות 

נוספות ובחינם.

עמית הרפז מקבל 

מחברת חשמל רק 

חשבונות, ומשלם 

אותם כפי שמקובל 

באנחה וללא הנחה

בריחתו לנמיביה של קובי אלכסנדר, מנכ"ל חברת קומברס 
שמבוקש בארצות הברית על עברות הקשורות ברישום מניות 

ובהונאה, כבר מוצתה בעיתונות ובעיקר בעיתונות הכלכלית. היבט אחד שלה 
נזכר בחטף ורק עיתונאים מעטים התיחסו אליו: אלכסנדר החליט להשקיע בעניי 
נמיביה, הוא הכריז על השקעה בפרויקט בניה בשכונת מצוקה. מדוע נתקף 
אלכסנדר בצורך דחוף כל כך לעסוק בצדקה? זה ברור למדי � הנמיבים הרי לא 
יסגירו מישהו נדיב כל כך, או כך לפחות חושב הנדיב הידוע. ושוב נחשף הקשר בין 

צדקה לצדק � מי שנותן צדקה יכול לעקוף את ממלכת הצדק.

קצה 
הקרחון
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הפרת הזכויות הסיטונית של עובדים בענף 
השמירה הפכה בשנים האחרונות לתופעה 
בעיתונים,  דו"חות, כתבות  ביותר.  שכיחה 
מאמרים אקדמיים ודיונים בכנסת לא שינו 
את תמונת המצב הבסיסית בה שומר או 
מאבטח צפוי להפרת זכויותיו החל מהרגע 
האחרונים  בחודשים  להעסקתו.  הראשון 
החלה תזוזה בתחום זה. אמנם מוקדם לדעת 
מה יהיו תוצאותיה של התזוזה, אך לפחות 
עתה נראה שמספר אבנים שהוטלו לבאר 
השמירה  בענף  העובדים  זכויות  שמירת 
באכיפת  שינויים  ליצור  החלו  והאבטחה, 

זכויותיהם של העובדים. 

הפרת זכויות העבודה בענף השמירה מתבטאת 
חופשה,  כגון  בסיסיות  זכויות  תשלום  באי 
הבראה, והפרשות לפנסיה וגם בניכויים אסורים 
מהשכר ('קנסות'), רישום שעות כוזבות בדו"ח 

ברורים  לא  שכר  תלושי  החודשי,  השעות 
ולא מובנים, חיוב לשאת בעלויות 'הכשרות' 
באמצעות החתמה של שטרות חוב, ועוד היד 
נטויה. כל הדוגמאות הללו אינן פרי דמיונו של 
הכותב, והן מופיעות במאות פסקי דין של בתי 
הדין לעבודה בשנים האחרונות. רוב העובדים 
חוששים להתלונן שכן התוצאה תהיה כמעט 

תמיד אובדן מקום העבודה.
אדם  כוח  העמידה  הצער,  למרבה  המדינה, 
זעום לאכיפת חוקי עבודה ואינה מוכנה לאכוף 
זכויות העובדים אלא רק את ההיבטים  את 
הפליליים. דהיינו, אם לעובד לא שולם שכר 
קנס למעסיק  המינימום המדינה אמנם תיתן 
אך לא תתבע את השכר עבור העובד. בתי הדין 
לעבודה לא רק שאינם מרתיעים בפסיקתם 
מעסיקים, אלא לוחצים על העובדים (ולא על 
המעבידים) להגיע לפשרות בתביעות הנוגעות 
לזכויות בסיסיות מכוח חוקי המגן וההסכמים 

מי (לא) ישמור על העובדים? 
על הקושי באכיפת זכויות עובדים בענף השמירה

 ערן גולן

באופן מפתיע נמצאו 

לעובדים בני ברית למאבקם 

במקומות לא צפויים � משרד 

המשפטים ומשרד האוצר.
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הקיבוציים. מצב זה נכון לתחום השמירה כמו 
גם לתחומים אחרים.

חשוב לציין, שההסתדרות חתומה על ההסכם 
זה,  קיבוצי  הסכם  השמירה.  בענף  קיבוצי 
בענף  חתמה  שההסתדרות  דומים  והסכמים 
כוח האדם, מהווים יצור כלאיים מוזר במערכת 
יחסי העבודה. העובדים מפוזרים באתרי שמירה 
שונים ואינם נפגשים פיזית עם חבריהם לעבודה 
� דבר המקשה מאוד על אפשרות של ארגון 
ועד עובדים. בנוסף החברות מפטרות את מי 
שמנסה להתארגן. ההסתדרות לא עשתה דבר 
עובדים  להתארגנות  לגרום  לנסות  מנת  על 
מהשטח � לוועד עובדים שמעורב במשא ומתן 
על ההסכם הקיבוצי. לעומת זאת, היא נהנית 
מדמי טיפול ממשכורות העובדים המתבטאים 
במיליוני שקלים מדי שנה. ההסתדרות כגוף 
היציג חתם על הסכם קיבוצי עם החברות, אך 

בפועל ההסכם לא נאכף. 
העובדים,  מצד  התארגנות  יכולת  בהיעדר 
בהיעדר עידוד להתארגנות מצד ארגון העובדים 
ובהיעדר סולידריות בין כל העובדים באותו 
מפעל � הנשק האפקטיבי ביותר שיכול להיות 
בידי עובדים � נשק השביתה � מעולם לא היה 
לא הכריזה על סכסוך  גם ההסתדרות  קיים. 
וכמה  עבודה בחברת שמירה. על אחת כמה 
� היא לא הכריזה על סכסוך עבודה של יתר 
אי  על  במחאה  האחרים)  (בענפים  העובדים 

כיבוד ההסכם הקיבוצי עם המאבטחים.

דרכים עוקפות לאכיפת זכויות העובדים 

באופן מפתיע נמצאו לעובדים בני ברית למאבקם 
במקומות לא צפויים � משרד המשפטים ומשרד 
האוצר. שני גופים אלה נאלצים להגן על זכויות 

העובדים על אף שאלו מעולם לא חרתו על דגלם 
את נושא ההגנה על העובדים ועל אף שבמהלך 

זה לא מעורבים העובדים עצמם. 
בשנת 2005 חברת 'השמירה', שהינה החברה 
הגדולה ביותר בענף השמירה, התחייבה בכתב 
בפני ועדת הרישוי במשרד המשפטים כי היא 
ואף הציגה מכתב  עובדיה,  לזכויות  מחויבת 
המלצה מההסתדרות, אשר שיתפה עימה פעולה 
אל מול ועדת הרישוי, ולפיו היא מקיימת את כל 
חובותיה. להצהרה זו של החברה, או להמלצתה 
של ההסתדרות, לא היה כל כיסוי במציאות 
� החברה המשיכה להפר את זכויות עובדיה, 
זכאותם  את  לעבודה  הדין  בבתי  להכחיש 
לפנסיה ולעשות ככל יכולתה על מנת להתחמק 

מחובותיה החוקיות.
לרישוי  לוועדה  פנתה  לעובד'  'קו  עמותת 
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה שלא לחדש 
לחברת 'השמירה' את רישיונה לנוכח הפרה 
שיטתית של זכויות עובדים, ולאחר שזו לא 
מכתב  באותו  שהגישה  בהתחייבות  עמדה 
ומדיונים  זו,  מפניה  כתוצאה   .2005 בשנת 
שנערכים כעת בוועדה, נחשפה האמת העירומה 
ולפיה החברה ערכה מצג שווא בפני הועדה. גם 
ההסתדרות, ששנה קודם לכן הגנה על החברה, 
הודתה שישנה בעיה חמורה באכיפת זכויות 
האפשרות  ברצינות  נשקלת  עתה  העובדים. 
המשך  לאור  הרישיון  את  לחברה  לשלול 

ההפרות מצדה.

להצהרה זו של חברת 

'השמירה', או להמלצתה 

של ההסתדרות, לא היה כל 

כיסוי במציאות � החברה 

המשיכה להפר את זכויות 

עובדיה, להכחיש בבתי הדין 

לעבודה את זכאותם לפנסיה 

ולעשות ככל יכולתה על מנת 

להתחמק מחובותיה החוקיות.

לאור הקיצוץ המתמשך 

בזכויות החברתיות, האם 

האפשרויות היחידות שנותרו 

הן להשתמש בתקינה 

ממשלתית, או באכיפת 

הסכמים מול הממשלה 

שמלכתחילה ביקשה להימנע 

מקיומם של יחסי עבודה 

ישירים בינה לבין השומרים?

מאז שנת 2,000 ירדה ההוצאה הציבורית במה 
שנקרא תקציבים חברתיים ב�11%. כך דיווח עיתון 

הארץ 30.10.2006. 

קצה 
הקרחון
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ערן גולן הוא עורך 

דין, חבר הנהלת 

עמותת קו לעובד.  

היה שותף לארועים 

המתוארים במאמר 

והכתוב מבטא את 

עמדתו האישית.

מהלך זה, בו התבקשה שלילת הרשיון, אי פשר 
להסתדרות לקיים משא ומתן לחתימה על הסכם 
קיבוצי חדש, תוך שימוש בכלי נשק נוסף שלפתע 

הועמד לרשותה � שלילת רשיון החברה. 

האוצר בעד העובדים

מהלך דומה אם כי לא זהה התרחש אל מול 
האוצר. בתביעה שהוגשה לפני מספר חודשים 
בעניינו של מאבטח שהוצב במשרד ממשלתי, 
את  למאבטח  לא שילמה  החברה  כי  התברר 
השכר על פי התחייבותה בפני הממשלה, ואף 
לא שילמה לו את יתר הזכויות הבסיסיות להן 
הוא זכאי מכוח חוקי המגן וההסכם הקיבוצי 
בענף השמירה. בעקבות תביעה זו, הוחלט באגף 
החשב הכללי על בדיקה כוללת של שמירת 
זכויות עובדי הקבלן בקרב כלל קבלני הניקיון 
והאבטחה שהתקשרו עם הממשלה ומוסדותיה. 
אמצעים עליהם הוצהר והמיועדים להינקט 
בעקבות בדיקה זו הינם חילוט ערבויות כספיות 
(שימוש בערבויות שנתנו החברות לממשלה 
בעת קבלת העבודה) והפסקת התקשרות של 
זכויות.  מפרי  קבלנים  עם  ציבוריים  גופים 
האבסורד, מתמודדים  למרבה  אלה,  אמצעים 
למעשה עם מצב אותו יצר משרד האוצר עצמו 
בעת שהופרטו לפני מספר עשורים שירותים 

רבים במגזר הציבורי ובהם השמירה. 
השימוש בכלים החדשים מעלה שאלות חדשות. 
בזכויות  המתמשך  הקיצוץ  לאור   � ראשית 
החברתיות, האם האפשרויות היחידות שנותרו 
הן להשתמש בתקינה ממשלתית, או באכיפת 
הסכמים מול הממשלה שמלכתחילה ביקשה 

להימנע מקיומם של יחסי עבודה ישירים בינה 
לבין השומרים? ושנית � אם כי לא פחות חשוב 
� במהלכים אלה ישנו סיכון שחלק מהעובדים 
שאין  כיוון  עבודה,  מחוסרי  עצמם  ימצאו 
מנגנון כלשהו המחייב רצף העסקה במקום בו 
מתבצעת השמירה, ובהיעדר ייצוג ממשי ברמה 

הקולקטיבית מצד ארגון העובדים.
את  ישפרו  עוקפות אלה  דרכים  אם  גם  כך, 
לא  שהן  הרי  הקבלן  עובדי  זכויות  אכיפת 
יפתרו את הבעיות הבסיסיות: הפרטת שירותי 
האבטחה והניקיון והעברתם לשוק בו רק באופן 
תיאורטי מגנים על העובדים ארגון עובדים, 

הסכם קיבוצי ובתי דין לעבודה. 
כיום השמירה הבסיסית על זכויות העובדים 
בענף זה היא כזו שמדירה את העובדים מהשפעה 
כלשהי. הם אינם חלק מארגון העובדים שמגן 
עליהם, ועל זכויותיהם מגנים משרד המשפטים 
באמצעות ועדת הרישוי ומשרד האוצר באמצעות 
רק  מעורבים  העובדים  חותם.  החוזים שהוא 
כאשר הם מרהיבים עוז לפנות לרשויות החוק. 

ייתכן שבמציאות הכלכלית כיום, בה כמעט 
לא קיימת התארגנות עובדים בשוק הפרטי, 
לאחר שנים של הזנחה של העובדים החלשים, 
ובהיעדר סנקציות ממשיות וכואבות מצד בתי 
לא  חוק,  מפרי  מעסיקים  על  לעבודה  הדין 
נותרה ברירה אלא להחזיר את הכדור למדינה. 
רק היא, אם בכובעה כרגולטור האחראי על 
רב  כלכלי  כוח  כבעלת  ואם  רשיונות,  מתן 
ביותר  הגדולה  השירותים  מזמינת  בהיותה 
במשק, יכולה לשמור על העובדים, אך כאמור 
יהיו  יגידו אם מנגנונים חלופיים אלו  ימים 

אפקטיביים.

בסיום כנס המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה שנערך לפני ישיבת הסיעה לקראת כניסתו 
של אביגדור ליברמן לממשלה, ניגשו שוקי גלילי ויוחאי עילם מהאתר המצויין 'עבודה שחורה' 
(http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=264271) אל השר אופיר פז�פינס, מתמודד אפשרי 

על ראשות מפלגת העבודה ועל ראשות הממשלה ומתנגד וראיינו אותו. הראיון מובא כאן כלשונו:
שוקי גלילי: אופיר, שמע, יש לי רעיון מצויין בשבילך

פינס: מה? 
שוקי: יש לי רעיון לאג'נדה. הרי אתה מחפש אג'נדה, לא?

פינס: נו 
שוקי: סוציאל�דמוקרטיה! זה רעיון מעולה

פינס: (נבוך)... אבל מה זה סוציאל–דמוקרטיה?
שוקי: הייתה במצע של מפלגת העבודה אם אני זוכר נכון

פינס: תגיד לי, סוציאל–דמוקרטיה זה לא מין כזאת סיסמא?
יוחאי (היה ליד ונכנס לשיחה): מפלגת העבודה הלכה לבחירות עם תוכנית כלכלית מצויינת. נכונה, הוגנת, 

צודקת.
פינס: (מחייך) כן, אבישי [ברוורמן] כתב אותה... 

כאן נקטע הראיון...
נשמח לשמוע מפינס את המשכו. 

קצה 
הקרחון

ייתכן שבמציאות הכלכלית 

כיום, בה כמעט לא קיימת 

התארגנות עובדים בשוק 

הפרטי, לאחר שנים של 

הזנחה של העובדים החלשים, 

ובהיעדר סנקציות ממשיות 

וכואבות מצד בתי הדין 

לעבודה על מעסיקים מפרי 

חוק, לא נותרה ברירה אלא 

להחזיר את הכדור למדינה
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מאז ימי 'העורף חזק' של קיץ 2006, התפתחו 
הנוגעים  עיקריים,  שיח  סוגי  שני  בציבור 
בישראל.  החברה  של  מצבה  אחת:  לשאלה 
סוג אחד מדבר על התפרקותה של האחריות 
הקולקטיבית, דבר שבא לידי ביטוי בפערים 
שנחשפו באופן מר בין אלו שיכלו להרשות 
לעצמם לבלות את המלחמה באירופה, באילת 
ואצל קרובים בבת–ים מחד גיסא, לבין כאלו 
שנבצר מהם לרדת דרומה כי לא היה להם כסף 
לשלם לנהג האוטובוס (סיפור אמיתי). הסוג השני 
העלה על נס את גילויי האחווה, העזרה ההדדית 
וההתגייסות, שבאו לידי ביטוי לא רק במאהלים 
של גיידמק, ולא רק באלפי האזרחים שהתארחו 
במשך שבועות ארוכים בקבוצים ברחבי הארץ, 
אלא בעיקר במשאיות המזון שנעו צפונה 'נגד 
הזרם', ובקבינה שלהן ישראלים נחושים להביא 
את מאות ואלפי השניצלים והשזיפים לאזרחים 
שנותרו תקועים במקלטים. ולא רק מזון כמובן, 
אלא גם שולחנות, צעצועים, טלוויזיות, ספרים, 

סיגריות, ממתקים, תחתונים וגופיות.
לכאורה שני נרטיבים מנוגדים, מהם ניתן לגזור 
� ואמנם נגזרות � מסקנות פוליטיות, חברתיות 
ואף כלכליות מנוגדות. בכוונת מאמר זה להציג 
תמונה לפיה אין כרגע סתירה בין שתי פרשנויות 
אלו למציאות, ושבנקודת הזמן הנוכחית בה 
מצויה מדינת ישראל � בין דמוקרטיה לפסבדו–
לשמה  ראויה  רווחה  מדינת  בין  דמוקרטיה, 
למדינת צדקה של עולם שלישי, בין קיום בטוח 
לקיום על תנאי � שתי פרשנויות אלו משלימות 
זו את זו. בנוסף, בכוונת המאמר לטעון שמדינת 
ישראל מצויה בנקודת זמן קריטית. במלחמה 
הבאה או במשבר הדומה הבא, הסתירה בין שני 
ההסברים הללו אכן תתגלה במלוא עוזה. על מי 
שחפץ בחברה בריאה מוטל להבין קודם כל את 
נקודת הזמן הנוכחית ולגזור ממנה, בשלב שני, 

את המסקנות הנדרשות.
אומר כבר עתה, כי את האנרגיות המצוינות 
של ההתנדבות האזרחית המוכרת טוב כל כך 
בעשור האחרון ('החברה האזרחית'), ושהגיעה 

יש  האחרונה,  המלחמה  בימי  מפואר  לשיא 
לרתום לתמורה פוליטית שתשקם את מדינת 
לכלל  אלו  אנרגיות  יירתמו  לא  אם  הרווחה. 
והקולקטיבי  האוניברסלי  הפוליטי,  שיקומה 
של מדינת ישראל, במלחמה הבאה או ברעידת 
האדמה שתפקוד אותנו בשנים הקרובות, עלה 
התאנה "האזרחי" כבר לא יוכל לכסות את ערוות 

הפערים והאומללות שתתרחש כאן.

מדוע אין סתירה בין שני הנרטיבים? 

כתבנו כאן חזור ושוב: התפרקותה, התנוונותה, 
או, ליתר דיוק, ניוונה המכוון של מדינת הרווחה 
בישראל הביא מצד אחד לייצור שיטתי ועיקבי 
של עוד ועוד עניים. כינינו תופעה זו "המעמד 
לה  קראנו  אותה,  מדדנו  הנשחק",  הבינוני 
בשמות ונתנו בה סימנים. כמו כן כתבנו שוב 
ושוב, כי ככל שגדל ונשחק המעמד הבינוני, קמו 
וצצו מתוכו ולצידו מאות ואלפי גופים שניסו 
לטפל ברצון טוב, תושיה ויצירתיות בכל אותם 
תחומים שהמדינה משכה ידיה מהם: בריאות, 
חינוך, תחבורה, בטחון–פנים, תקשורת, תרבות 
ועוד. גופים אלו נשענו על אנרגיות חברתיות 
בלתי–נלאות שגם במצבים ההיסטוריים השפלים 
ביותר הוכיחו את מותר האדם המחפש משמעות, 

כפי שכתב ויקטור פרנקל, והמבין יבין.
אך באנרגיות אנושיות, נשגבות ככל שיהיו, לא 
די. את הקמח סיפקו בעלי הון למיניהם, חברות 
גדולות, גנבים גדולים, יורשות תמימות ושאר 
בעלי מזומנים. התורמים פעלו מסיבות שונות: 
אם מסיבות של סולידריות אמיתית, אם מסיבות 
של יחסי ציבור, אם מתוך מניעים פוליטיים ואם 
מתוך השקפת עולם שכך הוא סדר הדברים 

הנכון, כי "לא יחדל אביון מן הארץ". 
את כל זה הסברנו וחזרנו והסברנו וכל התמונה 

הזו במלוא היקפה נחשפה במלחמה האחרונה.
כאשר מנכ"ל של משרד ממשלתי שיבח בסוף 
המלחמה את כל הגופים שדאגו להביא מזון 
לאלפי אזרחים במאות מקלטים, באומרו בגאווה 

אז יש או אין סולידריות?

 אודי מנור

אם לא יירתמו האנרגיות 

המצוינות של ההתנדבות 

האזרחית לכלל שיקומה 

הפוליטי, האוניברסלי 

והקולקטיבי של מדינת 

ישראל, במלחמה הבאה או 

ברעידת האדמה שתפקוד 

אותנו בשנים הקרובות, 

עלה התאנה "האזרחי" 

כבר לא יוכל לכסות את 

ערוות הפערים והאומללות 

שתתרחש כאן. 

במדינה שמדברת ברצינות 

על הפרטת בתי הכלא ועל 

הפרטת הפרקליטות (קרי, 

הפרטה אפילו של חלקיה 

של המדינה כ"מדינת שומר 

הלילה") אי–אפשר שלא 

לחשוש מאוד מתסריט כזה. 
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כי "אף אחד לא נשאר רעב", או משהו כזה, 
הוא סיכם באופן החד והברור ביותר את הקשר 
התפרקה  המדינה  אכן,  ההסברים.  שני  בין 
לא מוסתרת עמד אחד  ובגאווה  מאחריותה 
מראשי פקידיה ושיבח את מי שנכנס ולקח את 

האחריות תחתיה.

וסתירה  בהווה  השלמה   � הנרטיבים  שני 

בעתיד

קצב יצירת העוני בישראל; קצב שחיקת המעמד 
הבינוני; קצב מכירת העתיד על חשבון ההווה; 
או  במוקדם  "תוצאות"  חייבים לתת  אלו  כל 
יכולת  מגלה  הישראלית  הכלכלה  במאוחר. 
רבה בפיתוח "יש מאין", דבר המסביר שלמרות 
זאת  שהמעמד הבינוני נשחק ללא הרף בכל 
יש ניעּות משמעותית אצל אנשים מסוימים. 
אין הכוונה לאלו ש"עושים מכה", אם בדרכים 
לעצם  אלא  עקלקלות,  בדרכים  ואם  מקריות 
להימנע  בישראל,  קיימת  האפשרות, שעדיין 
מהשחיקה המאיימת על המעמד הבינוני ואפילו 
להיטיב את רמת החיים. אולם ניעּות זו אינה 
מנת חלקו של כל המעמד הבינוני, אלא של חלק 
ממנו שממילא לא יוכל למלא את כל תפקידיו 
החיוניים של מעמד זה במדינה מתוקנת אם 

ימשיך להצטמק ולהצטמק בשנים הקרובות. 

לא לעולם חוסן

אם יצליחו פקידי האוצר להפריט, למשל, את 
מערכת הבריאות המֹונעת, יביא הדבר לעומס 
גדול יותר על מערכת הבריאות בעתיד. מי שלא 

קיבל טיפול מונע היום יהפוך לחולה יקר מחר. 
החשש הוא שעד אז יצליחו פקידי האוצר גם 
בהפרטת בתי החולים הממשלתיים (הם קוראים 
לכך  שיביא  דבר  "תיאגוד"),  הזה:  לתהליך 
שהחולה � ממנו נמנע הטיפול המונע החסכוני 
יותר � לא יזכה גם לטיפול ראוי לשמו בשלב זה. 
כאשר החלופה הכלכלית של מנכ"ל בבית חולים 
הוא ניתוח אפה של דוגמנית צמרת תמורת 7,000 
דולר לחצי שעת עבודה, ספק אם הוא יקדיש את 
מיטב זמנו � כפי שראוי שיהיה � לניהול בית 
החולים עליו הוא מופקד. בדומה, אם יצליחו 
מערכת  את  למשל,  להפריט,  האוצר  פקידי 
אזרחים  פחות  בו  למצב  הדבר  יביא  החינוך, 
שיביא  מה  גבוהה,  ברמה  להתפרנס  יכולים 
לצמצום הכנסות המדינה, מה שיביא לקיצוץ 
השירותים. או, במילים אחרות, פחות מפרנסים, 
פחות מסים, יותר פשיעה, פחות אכיפה, פחות 
שלטון חוק, פחות כיבוד הספירה הציבורית, 
יותר אלימות. פגיעה באושיות מדינת הרווחה 
תפגע בהכרח בחוסנן של התשתיות החיוניות 

לקיומה של כל מדינה מתוקנת.
שימו לב: ההתגייסות האזרחית שהצילה את 
העורף במלחמה האחרונה נשענה על תשתיות 
מדינה � ביניהן כבישים מודרניים, תשתית של 
תקשורת בינאישית (מערכת הטלפון) וכללית 
טובה,  ציבורית  תחבורה  טלוויזיה),  (רדיו, 
מערכות מיגון מקומיות ועוד ועוד. החשש הוא 
שככל ש"תתקדם" מדיניות ההפרטה של משרד 
האוצר ייפגעו גם תשתיות אלה. כך שבמלחמה 
הבאה אפילו הן לא יעמדו לצידן של התארגנויות 
זו תהיה מעוניינת  החברה האזרחית, גם אם 
להתגייס שוב לעזרת העורף. במדינה שמדברת 
ברצינות על הפרטת בתי הכלא ועל הפרטת 
(קרי, הפרטה אפילו של חלקיה  הפרקליטות 
של המדינה כ"מדינת שומר הלילה") אי–אפשר 

שלא לחשוש מאוד מתסריט כזה. 
עולם שלישי כבר אמרנו? ובעולם שלישי כל, 
אבל כל תחום, מתאפיין בפער הולך וגדל בין 
סחורה– לבין  לעניים  סחורה–שרות–מוצר 
 40�שרות–מוצר לעשירים. בארה"ב יש יותר מ
מליון איש ללא ביטוח בריאות. בארגנטינה ניתן 
למצוא חדר יולדות הנראה כמו סוויטה במלון 
אלפי  שעשרות  בזמן  זאת  כוכבים,  חמישה 
ילדים ארגנטיניים ישנים מתחת למחלפים או 
לצד מסילות ברזל (וחולמים בספרדית כמובן). 
הפילנטרופים,  העמותות,  השלישי,  ובעולם 
"החברה האזרחית" טובים כמו אותן כוסות רוח 
בימי הביניים: יש חולה, יש רופא, יש טיפול. אבל 
הכל "בכאילו". ישנה התרחשות חברתית, אך 
התוצאות שלה ידועות לכל, ומראש. מה הפלא 

בארגנטינה ניתן למצוא חדר 

יולדות הנראה כמו סוויטה 

במלון חמישה כוכבים, זאת 

בזמן שעשרות אלפי ילדים 

ארגנטיניים ישנים מתחת 

למחלפים או לצד מסילות 

ברזל (וחולמים בספרדית 

כמובן).

הקהילה המסורתית 

היתה ארגון כוחני, שרירותי 

ואקסקלוסיבי שנשען על 

האתוס של "בעל המאה הוא 

בעל הדעה" (והבעלות על 

הדעה כפולה ומתוחכמת: לא 

רק שלפרנס הקהילה היתה 

"מלה" חזקה יותר אלא שהוא 

החזיק בכיסו את בעל הדעה 

הלגיטימי, כלומר את הרב)... 
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שעיסקי הכנסיה, כמו גם עיסקי הממבו–ג'מבו 
של הניו–אייג', מעולם לא היו טובים יותר? 

הלאה  הניכור!  יחי  או:  הפולטיקה,  תחיית 

"הקהילה" 

הפתרון היחיד לכל זה הוא פוליטי ופוליטי 
הפסקת  העדיפויות,  סדרי  שינוי  בלבד: 
טיפוח  לדת–המדינה,  שהפכו  "הקיצוצים" 
תשתיות המדינה הבסיסיות שהן התשתיות 
יתכן שינוי של  של מדינת הרווחה. רק כך 
שהדברים  היא  הקשה  התחושה  אבל  ממש. 
ברורים. הדברים נאמרים, ונכתבים ומוסברים 
בכל פינה ובכל פורום ובכל פורמט. והתחושה 
היא שהדברים נתקעים בראש ומשם לא עוברים 
לבטן, כי הבטן מלאה בסולידריות וב"קהילה", 
כאילו שאלה יכולות להוות תחליף לתשתיות 

של ממש.
כנראה שמדובר בסוג של עם חכם–טיפש. חכם, 
כי "עם הספר", עם מסורת מפוארת, עם גאווה 
עצמית, עם שפה חברתית עשירה הכוללת מלים 
אדירות כמו צדק, צדקה, רווח, רווחה, ומעל לכל 
" ה ק ה י ל ה ". "הקהילה". מילת הקסמים של 
החברה הישראלית בעשור הששי לקיום המדינה. 
"תרומה לקהילה". 'קהילת הסטודנטים'. 'קהילת 
ההומואים'. 'קהילת המדע'. כל הארץ קהילות 
מי  טיפש  טיפש.  עם  דווקא  ולכן  קהילות. 
שמתרפק על העבר באופן נוסטלגי מבלי ללמוד 
ממנו כלום, או לפחות את הדברים הבסיסיים, 
ובראשם התובנה כי הקהילה המסורתית היתה 
שנשען  ואקסקלוסיבי  שרירותי  כוחני,  ארגון 
מחד גיסא על האתוס של "בעל המאה הוא בעל 
הדעה" (והבעלות על הדעה כפולה ומתוחכמת: 
לא רק שלפרנס הקהילה היתה "מלה" חזקה 
יותר אלא שהוא החזיק בכיסו את בעל הדעה 
הלגיטימי, כלומר את הרב), ומאידך גיסא על 

האתוס של "לו הייתי רוטשילד". 
נשמע מוכר? בדיוק. ערוץ 2, וערוץ 10, וידיעות 
אחרונות ועמותות המחנכות ליזמות בגן הילדים 
ולפיתוח יכולות השקעה בבורסה כבר בשלב 
מי  כל  מליונר"?  להיות  רוצה  "מי  ההפריה. 
שאיננו מליונר. ומי לא רוצה להיות מליונר? מי 
שכבר מליונר. הראשון לא שואל את עצמו אלא 
כיצד יוכל להתעשר, השני לא שואל את עצמו 

לאן כל זה מוביל.
הדרך  כי  שנראה  חמור  המצב  כך  כדי  עד 
לפתרון היחיד � שהוא כאמור פוליטי ופוליטי 
בלבד � עוברת דרך טיפוחו של ניכור דווקא. 
כן. בואו נתרגל ניכור כמה חודשים, או שבועות, 
או לפחות כמה ימים. כמה ימים לא נביט על 

של  המתפוררים  הקירות  על  ברחוב,  המסכן 
תחנת האוטובוס וגם לא על הקירות הנוצצים 
של סניף הבנק, וגם לא על המובטל וגם לא 
ימים  כמה  המורה.  על תלוש המשכורת של 
ובמה מספרים  ורק במספרים  ואך  נביט רק 
המספרים. ונביט בחוק ההסדרים, ונבין סוף 
ישראל  עם  של  ביותר  הגדול  שהאויב  סוף 
בעשורים האחרונים הם פקידי האוצר. אפילו לא 
שרי אוצר מתועבים במיוחד כמו פרס, מודעי 
נטולי  האלמונים,  החיילים  אלא  נתניהו,  או 
הפנים; חותמי הצ'קים השמנים לעצמם תוך 
שלילת זכות הפרנסה מאחרים; המכינים לעצמם 
המשך קריירה במערכת הפיננסית; עמי הארצות 
והבורים בהלכות חברה ודמוקרטיה. אלה הם 
פקידי האוצר, שעושים במדינה, בנציגי הציבור 
שלה ובכל מערכיה ומרכיביה כבשלהם. פגיעתם 
באלפי אנשים בכל שנה ושנה ואף בציבור ככלל 
ללא  קטלנית.  רבים  ובמקרים  חמורה  קשה, 
מידה מינימלית של ניכור אי אפשר לא להבין 
את זה וגם לא להסיק את המסקנות הפוליטיות 

הנדרשות.
בעין  גם,  נתבונן  במספרים  שנביט  ואחרי 
מפוכחת, במה שמתרחש מעבר לים. גם על 
סקנדינביה, גם על הולנד, גם על אירלנד וגם 
על ארגנטינה. נלמד באופן מנוכר, בלי להוציא 
אגורה מהכיס, בלי לחתום על אף עצומה, בלי 
להקים אף עמותה, בלי לסייע לאף שכן. בלי 
שאינם  קסם  בפתרונות  המצפון  על  לכסות 

פותרים כלום.

כן. בואו נתרגל ניכור רק כמה ימים. לעתיד טוב 
יותר. כי אחרת, יהיה רע, רע מאד.

האויב הגדול ביותר של עם 

ישראל בעשורים האחרונים 

הם פקידי האוצר... אלה 

הם החיילים האלמונים, 

נטולי הפנים; חותמי הצ'קים 

השמנים לעצמם תוך שלילת 

זכות הפרנסה מאחרים... עמי 

הארצות והבורים בהלכות 

חברה ודמוקרטיה.

ד"ר אודי מנור הוא 

חבר ביסו"ד. מרצה 

בחוג להיסטוריה 

של עם ישראל 

באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אורנים

udimanor@gmail.com

הקרב על הפרטת חברת החשמל 
מביא אמירות שעוד לא משענו כמותן. 

גם התקשורת הממוסדת ביותר נאלצת להתמודד עם 
הבעיות בהפרטה � אפילו בגלי צה"ל אומרים � אנחנו 
התייעלות  הפרטה,  "רפורמה,  ההפרטה:  על  נשלם 
� כל אלה מילים שלפחות על הנייר אמורות להביא 
להוזלה או להטבה מבחינת הצרכנים. אבל מנכ"ל 
משרד התשתיות, חזי קוגלר, אמר היום (25.10.2006) 
שבעוד פחות מחצי שנה, כשהשינוי המבני של חברת 
החשמל ייצא לדרך, ייווצר בסיס דווקא לעלייה במחיר 
שמשלם כל אחד מאתנו בחשבון החשמל החודשי. "על 
מנת שחברת החשמל תוכל לבנות את כל כושר הייצור 
המתוכנן אצלה, היא צריכה משאבים", הסביר קוגלר. 
"עליה לגייס יותר הון וייתכן שכתוצאה מכל המהלך 
הזה, יהיה צורך בייקור של כל אותם תעריפים". למרות 
התחזית הזו, במשרד התשתיות מבטיחים להמשיך 

לקדם את הרפורמה."

קצה 
הקרחון
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לטירונות קרבית  2004 התגייסתי  במרץ 
ולאחר כחצי שנה עברתי לצד הסגל כמדריך 
קליעה. כמדריך הייתה לי אפשרות לבחון 
אותי,  ומשנים  עלי  שעוברים  תהליכים 
תהליכים שעוברים על חברי לסגל, על חיילי 
הלוגיסטיקה ועל הטירונים. הצבא שינה את 
היחידים  הדברים  אחד  לקצה.  חיי מקצה 
שיכולתי לשמר מהחיים שלפני הגיוס הוא 
הלימוד בזמני הפנוי. באותו הזמן קראתי את 
'כתבי יד כלכליים–פילוסופיים' של קארל 
מארקס. הפרק המשמעותי ביותר בשבילי 
מכיוון  ד'),  (פרק  'העבודה המנוכרת'  היה 
רגשותיי  את  להמשיג  הצלחתי  שבעזרתו 
ומחשבותיי לגבי החיים בצבא והשפעתם על 

החברה הישראלית האזרחית. 

תקופת השירות הארוכה בצה"ל היא גם חינוך 
לחיים ולאזרחות במדינה. השירות הקרבי בצבא 
מוצדקת).  (לעיתים  אלימה  בפעילות  מלווה 
אלימות זו משפיעה על אופי החיילים המבצעים 
נעשית  האלימות  השירות.  לאחר  גם  אותה 
הפשוט  החייל  ולכן  הפיקודי  הדרג  בפקודת 
מבצע את הפעולות אך אינו אחראי להן באופן 
מלא (וגם לא תופס עצמו כאחראי להן). אולם, 
במאמר זה לא אעסוק בהתדרדרות המוסרית 

של חיילים קרביים. נושא זה מדובר רבות. יש 
לזכור שרוב החיילים בצה"ל אינם קרביים. 
לכן, אנסה במאמר זה לבחון את השרות הצבאי 
העבודה  של  המיוחד  האופי  מן  בהתעלם 
הנעשית בו, הכרוכה בהפעלת אלימות. אנסה 
להראות שהשרות הצבאי הוא מקרה מובהק של 

'עבודה מנוכרת', כפי שתיאר אותה מארקס.
היבטים של תופעת  מארקס הבחין בארבעה 

העבודה המנוכרת:
1. יחסו המנוכר של הפועל אל תהליך הייצור.
2. יחסו המנוכר של הפועל אל מוצר עבודתו.

3. יחסו המנוכר של הפועל לעצמו.
האדם  בני  אל  הפועל  של  המנוכר  יחסו   .4

זולתו.
נבחן כיצד באים ארבעת ההיבטים הללו לידי 
ביטוי במקרה של החייל בשירות החובה. לצורך 
נחשוב לרגע על צה"ל כעל מפעל–ענק,  כך 

שהמוצר שהוא מייצר הוא 'בטחון ישראל'.

1. החייל המנוכר ל"תהליך הייצור" 

מתחילת השירות הצבאי (ועוד לפניו) החייל 
כבר מייחל לשחרורו. גם חיילים מלאי מוטיבציה 
רוצים בעצם להשתחרר. כך הדבר בכל דרגי 
עד  ביותר  הפשוט  מהחייל  הנמוכים,  הצבא 
לעולם  לשחרור  הכמיהה  הזוטרים.  הקצינים 
קיימת ומתסכלת עמוקות את החיילים לנוכח 

השירות הארוך. 
בטירונות שלי, כאשר שיחררו אותנו הביתה, 
היינו רצים כאחוזי אמוק לאוטובוסים. בזמן 
הריצה היינו כעיוורים זה לזה, דוחפים זה את זה 
ורומסים ציוד בדרך. זה מאוד נדיר שאין מספיק 
עיכוב  מפני  הפחד  אך  באוטובוסים,  מקום 
(ואפילו הקטן ביותר), והרצון לצאת מן המסגרת 
הבית"  "לחץ  הרציונלי.  השיקול  על  גוברים 
הוא  בלבד.  לטירונות  המיוחדת  תופעה  אינו 
מופיע בכל שלבי השירות � תמיד עדיף להיות 
בבית. מערכת הפיקוד מודעת להרגשת לחץ 
זו ומעצימה אותה בכך שהעונשים השגורים 

פועלים בצה"ל

 אלעד הראל

בטירונות שלי, כאשר שיחררו 

אותנו הביתה, היינו רצים 

כאחוזי אמוק לאוטובוסים... זה 

מאוד נדיר שאין מספיק מקום 

באוטובוסים, אך הפחד מפני 

עיכוב (ואפילו הקטן ביותר), 

והרצון לצאת מן המסגרת 

גוברים על השיקול הרציונלי.
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הם ביטול חופשות לפרק זמן שנקבע על–פי 
חומרת העבירה. כלי ענישה זה הוא אבסורדי, 
אם המסגרת מעונינת ליצור מוטיבציה בקרב 
החיילים. מכיוון שהעונש החמור ביותר הוא 
להישאר במסגרת � תמיד החייל ישאף לצאת 

ממנה. 
השנאה שהחייל חש כלפי תהליך העבודה בצבא 
היא הכנה לשנאת העבודה באזרחות. כך האזרח 
הצעיר מגיע לשוק העבודה ומצפה שעבודתו 
תהיה רעה, לא נעימה, כפויה ומנוכרת. הוא לא 

מנסה ליצור אלטרנטיבה או להיאבק בקיים. 

תוצר  אל  מנוכר  באופן  מתיחס  החייל   .2

עבודתו

זהו הביטוי המסכן גם את האינטרסים הצבאיים 
הישירים. החיילים שונאים את מה שהם עושים 
ולכן עושים זאת לעיתים בצורה הגרועה ביותר. 
ישנו פתגם השגור בקרב החיילים: "לפני הצבא 
ישנתי טוב כי חשבתי ששומרים עלי. בצבא לא 
ישנתי כי שמרתי ומאז שהשתחררתי אני לא 
ישן כי אני יודע מי שומר עלי". חיילים רבים 
הצד  על  תפקידם  את  עושים  החזיתות  בכל 
הגרוע ביותר. מכיוון שהם פועלים מתוך פחד 

מעונש ולא מתוך בחירה, אין טעם לעשות את 
העבודה בצורה טובה כאשר המעניש, המפקד, 
איננו בסביבה. המפקד לא מסוגל להיות כל 
הזמן בכל מקום והחיילים פיתחו לעצמם שיטות 
הגנה יצירתיות ביותר מפניו. רבות הן הפעמים 
שהמפקד מעלים עין מתופעות אלו של חייליו 
מכיוון שגם הוא מנוכר לתוצר עבודתו (או מתוך 
הזדהות עם חייליו). אחת התופעות הידועות 
לשמצה בצבא, ועל רקע ניתוח זה היא ברורה 
וגנבתו.  הצבאי  הציוד  השחתת  היא  כשמש, 
במקרה שהציוד אינו משמש את החייל ישירות, 
ולכן השחתתו לא תפגע בו ישירות, הוא משחית 
ציוד לשם הפגת השעמום ולשם שעשוע, או כדי 

לפרוק כעס ותסכול על המערכת המשעבדת. 
העבודה בשירות הצבאי נעשית מתוך תמריץ 
חיצוני, בדרך כלל התמריץ הוא שלילי (פחד 
מעונש), ולפעמים חיובי (אות הצטינות). כאשר 
החייל משתחרר הוא לא מחפש עבודה שבה 
הוא   � ביצירה משמעותית  יגשים את עצמו 
מחפש עבודה בעלת התמריץ החיצוני החיובי 
הגדול ביותר בדמות שכר גבוה או סמלי סטטוס. 

לכך הורגל וחונך במשך שלוש שנים. 

3. החייל מנוכר לעצמו

את  לראשונה  הצעיר  הישראלי  חווה  בצבא 
ההפרדה בין שתי הספֵירות של החיים המנוכרים 
� הפנאי והעבודה. בזמן העבודה החייל נמצא 
"מחוץ לעצמו". בזמן הפנאי, כשהחייל ברשות 
עצמו, הוא אינו יוצר אלא מקיים פנאי צרכני. 
רוב החיילים זונחים בזמן הצבא את תחביביהם 
היצירתיים מפאת חוסר זמן ורוח. הפנאי של 
החיילים הנו פנאי "בהמי" שמעלה על הדעת 
את תיאורו של מארקס ב'כתבי היד הכלכליים–
פילוסופיים': "כך מגיעים אל המסקנה שהאדם 
עצמאית  פעילות  בעל  עצמו  חש  (הפועל) 
רק בעת מילוי הפונקציות הבהמיות שלו � 
היותר  פרייה–ורבייה, לכל  אכילה, שתייה, 
עוד בכל מה ששייך לדיור ולתכשיטים � ואילו 
בחזקת  הריהו  שלו  האנושיות  בפונקציות 
בהמה. הבהמי הופך לאנושי והאנושי לבהמי". 

השנאה שהחייל חש כלפי 

תהליך העבודה בצבא 

היא הכנה לשנאת העבודה 

באזרחות. כך האזרח הצעיר 

מגיע לשוק העבודה ומצפה 

שעבודתו תהיה רעה, לא 

נעימה, כפויה ומנוכרת. הוא 

לא מנסה ליצור אלטרנטיבה 

או להיאבק בקיים. 

אחת התופעות הידועות 

לשמצה בצבא, ועל רקע 

ניתוח זה היא ברורה כשמש, 

היא השחתת הציוד הצבאי 

וגנבתו. החייל... משחית 

ציוד לשם הפגת השעמום 

ולשם שעשוע, או כדי לפרוק 

כעס ותסכול על המערכת 

המשעבדת. 

תיקון בנתוני התוצר הלאומי הגולמי של יוון גרם לסבר פלוצקר מידיעות אחרונות להציע ולתקן גם את נתוני 
הכלכלה הישראלית. מסתבר כי היוונים החליטו להכליל את "הכלכלה השחורה" בחישוב התל"ג. האירופאים 

האחרים לא מאוד אהבו את התרגיל אבל היוונים מתעקשים. בעקבות זאת כתב פלוצקר: "הכלכלה השחורה–אפורה של ישראל 
גדלה משמעותית בעשור שחלף" איך בודקים דבר כזה? לא בידיעה על העסקאות שכמעט כולם עושים בלי חשבונית אלא בנתוני 
השימוש בחשמל ובכסף שאינו תואם את הנתונים על הכלכלה ה"לבנה". אלה גדלו מאז 1976 בשיעורים הגבוהים פי כמה וכמה 
משיעורי הצמיחה, על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה � כך טוען פלוצקר. ועתה יש לשאול � מה המשמעות של הכלכלה האפורה–

(ynet, 3.10.2006 ,יומני סבר) ?שחורה בישראל

קצה 
הקרחון
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והמילואימניקים אומרים: "כשאתה עולה על 
מדים אתה הופך באופן מיידי לעייף, חרמן, 

ורעב"... 
הנער שכעת הוא חייל לשלוש שנים או שנתיים 
(תלוי במינו) מתפקד ככלי של מפקדיו (שגם הם 
כלי בסופו של דבר). עובדה זו משפיעה על אופיו 
ותפיסתו העצמית, לעיתים בצורה בלתי הפיכה. 
החיילים צריכים לבצע פקודות בצורה מיידית 

בלי לשאול שאלות על מטרת הפעולה או על 
דרך השגתה. הנער בשירותו הצבאי מרגיש ככלי 
בידיו של אחר, שאינו לוקח אחריות על מעשיו, 

ותפיסה זו מלווה אותו גם לאחר השירות. 

4. יחסו של החייל לחיילים סביבו

כשם שהחייל מתיחס אל עצמו כאל כלי, כך הוא 
מתיחס אל החיילים שסביבו. הביטוי המובהק 
לכך הוא היחס של המפקד לחייליו. המפקד, 
ביצוע  למען  בחייליו  להשתמש  שתפקידו 
המשימה, מתעלם ברוב המקרים מאנושיותם 
ובעיותיהם של חייליו. הביטוי הפחות מובהק הוא 
היחסים שבין החיילים. שם ישנה אחווה חלקית, 
המתבטאת בשיתוף פעולה בעבודה המוטלת על 
כל הקבוצה. אך כאשר אחד החיילים לא תורם 
את חלקו בעבודת הקבוצה, כתוצאה מבעיות 
על–ידי  מאושרות  (הפיזיות  פיזיות  שאינן 
הרופא הצבאי), נוקטים החיילים כלפיו סנקציות 
חברתיות ובמקרים קיצוניים אף פיזיות. מכך 
אנו למדים על התדרדרות הרגישות של החייל 

לחבריו כבני אדם בעלי רגשות.
אמות מוסר בסיסיות נשחקות במהלך השירות 

הצבאי � "מותר" (בצורה לא פורמאלית) לגנוב 
מותר  הפלוגה שלך.  או  הכיתה  בשביל  ציוד 
להשפיל את חבריך מתוקף היותך ותיק. 80% 
מהנשים המשרתות בצה"ל הוטרדו מינית (על–
פי מחקר של יועץ הרמטכ"ל לענייני נשים) אך 

מעטות מדווחות על כך.
במשך כל השירות הצבאי נתון החייל בתנאים 
תודעתו.  על  המשפיעים  ניכור  של  קיצוניים 
(ולשוק  ומגיע לעולם האזרחי  הוא משתחרר 
קורס  שעבר  לאחר  הקפיטליסטי),  העבודה 
אינטנסיבי בעבודה מנוכרת. אכן, מארקס לא 
דיבר בכתביו על החייל בשירותו הצבאי אלא 
האם  אך  הקפיטליסטית.  בחברה  הפועל  על 
ההבדלים גדולים כל כך? האין הצבא מכין את 
הצעירים הישראלים לחיים של ניכור, שעמום, 
צייתנות ו'תחמנות'? התחושה השלטת בזמן 
השירות הצבאי � שלא ניתן להיאבק במסגרת 
הקיימת אלא רק למצוא 'נישה טובה' בתוכה 
� האין התחושה הזאת מלווה אותנו גם אל 
האזרחות? תחושה זו משפיעה באופן הרסני 
על השיח הפוליטי בישראל. מכיוון שהגישה 
היא "דאג לנישה הפרטית שלך כי אין אפשרות 
אמיתית לשינוי" � גם המאבקים הפוליטיים הם 
סקטוריאליים: מאבקים שבהם כל סקטור דואג 

ל'נישה' שלו.
צה"ל?  של  המפורסמים  הערכים  על  ומה 
ההקרבה, אחוות הלוחמים, הדבקות במשימה, 
באומץ,  לשאול  הזמן  הגיע  ההתנדבות?  רוח 
הכותרות  מאחורי  ממשי  תוכן  עוד  יש  האם 
הללו, או שהם הפכו לסיסמאות ריקות. ייתכן, 
אמנם, שערכים אלה (חלקם או כולם) באים לידי 
ביטוי במקרי קיצון של קרב וסכנת חיים. אולם 
יש לזכור שהרוב המכריע של החיילים, ברוב 
המכריע של זמן שירותם, לא נמצאים במצבי 
קיצון כאלה. עבורם, השירות הצבאי הוא שגרה 
שתארתי  כפי  ומנכרת,  מטמטמת  משמימה, 

אותה כאן. 
שלא.  ודאי  צה"ל?  את  לבטל  אפשר  האם 
אבל אסור להתעלם מן ההשפעות ההרסניות 
של השירות הצבאי על אופיים של האזרחים 
הם  שבו  האופן  ועל  הצעירים,  הישראלים 
משתלבים בהכנעה בשוק העבודה המנוכרת. זהו 
מחיר יקר שהחברה הישראלית נאלצת לשלם 
עם כל מחזור חדש של חיילים משוחררים. אני 
רוצה לחזור, בסיום הדברים, לנימה האישית 
שאפיינה את תחילתם: לפני השירות הצבאי 
הייתי מוקף חברים בני גילי, שחלמו להגשים 
את עצמם בעבודתם ולשנות סדרי עולם. היום 
אותם החברים חולמים על הצלחה כלכלית. 

חלומותיהם הקודמים נגוזו. 

80% מהנשים המשרתות 

בצה"ל הוטרדו מינית (על–פי 

מחקר של יועץ הרמטכ"ל 

לענייני נשים) אך מעטות 

מדווחות על כך.

במשך כל השירות הצבאי 

נתון החייל בתנאים קיצוניים 

של ניכור המשפיעים על 

תודעתו. הוא משתחרר 

ומגיע לעולם האזרחי (ולשוק 

העבודה הקפיטליסטי), לאחר 

שעבר קורס אינטנסיבי 

בעבודה מנוכרת. אכן, 

מארקס לא דיבר בכתביו 

על החייל בשירותו הצבאי 

אלא על הפועל בחברה 

הקפיטליסטית. אך האם 

ההבדלים גדולים כל כך?

אלעד הראל הוא 

חייל בשירות סדיר, 

בוגר גרעין 'תמורה' 

של תנועת הצופים
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בגליון 'חברה' מס' 26 תארתי את המודל 
סקנדינביה.  ארצות  של  החברתי–כלכלי 
על–פי טענה רווחת, נובעת הצלחת המודל 
הסקנדינבי מן ההומוגניות של האוכלוסיה 
כי  אלו. מכך משתמע, לכאורה,  בארצות 
הסקנדינבי  המודל  את  ליישם  אפשר  אי 
בחברה רב תרבותית שבה קבוצות מיעוט 
זה  במאמר  דתיות.  או  אתניות  לאומיות, 
חסרת  היא  זו  טענה  כי  להראות  בכוונתי 
שחר. לא זו בלבד שאין לה בסיס עובדתי, היא 
גם מתעלמת מן ההצלחה המרשימה של 
ארצות סקנדינביה, ובעיקר שבדיה, ביצירת 

חברה רב–תרבותית פלורליסטית. 

בתקופה שבה עוצב המודל הסקנדינבי (מוצאי 
דנמרק  נורבגיה  השניה),  העולם  מלחמת 
כמעט  הומוגניות.  חברות  אכן,  היו,  ושבדיה 
כל אוכלוסייתן הייתה בעלת רקע לשוני ודתי 
דומה. אולם באירופה של שנות ה�40 לא היה 
בכך יחוד רב. גם אירלנד, איטליה, אוסטריה, 
ובריטניה היו חברות הומוגניות. צרפת היטיבה 
האיטלקים  המהגרים  את  תוכה  אל  להטמיע 
 .30�והספרדים שהגיעו אליה בשנות ה�20 וה
בגרמניה ובהולנד התקיים אמנם פיצול דתי, 
אך מידת הרלוונטיות שלו היתה קטנה בזכות 
מגמות החילון הגוברות. לעומת זאת, דווקא 
בלגיה הדו–לאומית אימצה מודל כלכלי קרוב 
לזה הסקנדינבי, ובסקנדינביה עצמה, פינלנד, 
שהמודל שלה דומה להפליא לזה של שבדיה, 
הייתה מאז ומתמיד חברה דו–לאומית המורכבת 

מרוב פיני ומיעוט שבדי גדול.

ההגירה לשבדיה והשפעתה על הרכב החברה

הגירה משמעותית לתוך שבדיה התחילה כבר 
מסוף שנות ה�40. למעשה, המודל השבדי נבנה 
ברובו בתקופה שבה הגירה כבר היוותה גורם 

משמעותי בעיצוב החברה השבדית. 
אומנם  הם  הפינים.  היו  להגיע  הראשונים 
סקנדינבים, אולם הם שונים לחלוטין, מבחינה 
�אתנית, מן השבדים, הנורבגים והדנים. כיום כ
500,000 מ�9 מליון תושבי שבדיה הם ממוצא 
עבודה  מהגרי  וחצי).  אחוזים  (חמישה  פיני 
ממוצא איטלקי, ספרדי ופורטוגזי החלו להגיע 
לשבדיה בשנות ה�50. אליהם הצטרפו מאוחר 
יותר הטורקים והיוגוסלבים. בשנות ה�70 פסק 
כמעט לחלוטין זרם מהגרי העבודה ואת מקומם 
בקצב  שהגיעו  פוליטי  מקלט  מבקשי  תפסו 
ממוצע של כ�20,000 בשנה. פליטים אלו הגיעו 
בעיקר מהמזרח התיכון, סרי–לנקה, אפריקה 
ודרום אמריקה. בשנים 1991�1995, על רקע 
המלחמה ביוגוסלביה, הגיע זרם מבקשי המקלט 
לשיאו. באחת השנים הללו קלטה שבדיה קרוב 
מבוסניה.  מוסלמים  רובם  איש,   100,000�ל
ההערכות העדכניות גורסות שכל שבדי שישי 
שבדים  מהגרים.  של  צאצא  או  מהגר  הוא 
ממוצא לא אירופאי מונים כיום כ�600,000 
עד 700,000 איש, כלומר בין 6.5% ל�7.5% 
מהאוכלוסייה. זהו אחוז שאינו קטן יותר מאחוז 
או  בגרמניה  אירופאי  לא  התושבים ממוצא 
בריטניה. על–פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
השבדית, מהגרים וצאצאי מהגרים מהווים שליש 

מכלל התלמידים במערכת החינוך השבדית.

רב תרבותיות: 
המודל השבדי

 עמי וטורי

הגירה משמעותית לתוך 

שבדיה התחילה כבר מסוף 

שנות ה�40. למעשה, המודל 

השבדי נבנה ברובו בתקופה 

שבה הגירה היוותה כבר גורם 

משמעותי בעיצוב החברה 

השבדית.

על�פי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה השבדית, 

מהגרים וצאצאי מהגרים 

מהווים שליש מכלל 

התלמידים במערכת החינוך 

השבדית.
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לאור מה שתואר עד כה ברור למדי שהחברה 
חברה  רב–תרבותית.  חברה  היא  השבדית 
המורכבת מקבוצות שונות מבחינה לאומית, 
אתנית, לשונית, תרבותית או גזעית, קיימת היום 
ברבות מן המדינות המתועשות. בעולם מקובלות 
שתי גישות עקרוניות להתמודדות עם מצב זה: 
הגישה 'האינטגרטיבית' והגישה 'הפלורליסטית' 
או 'הרב–תרבותית'. הגישה הראשונה תובעת 
מכל האזרחים לאמץ דפוס תרבותי אחיד הזהה 
לזה של האוכלוסייה הוותיקה או האוכלוסייה 
את  שמאמץ  מי  בפני  האליטה.  את  המהווה 
הדפוס התרבותי הדומיננטי פתוחות לכאורה 
כל האפשרויות (אם כי ברור שבפועל, נקודת 
הזינוק של המהגר או בן המהגרים תהיה נחותה 
לעומת זו של בני התרבות הדומיננטית). צרפת 
נחשבת למייצגת מובהקת של גישה זו (אם כי 
גם לגבי צרפת יש בתיאור זה מידה לא מבוטלת 

של הפשטה והכללה).
שבדיה, בדומה לקנדה ובריטניה, אימצה את 
הגישה השניה. ברור שמטעמים פונקציונליים 
מינימלי.  חברתי  משותף  מכנה  להיות  חייב 
שכל  אנגלית)  (שבדית/  שפה  לדוגמא: 
סבירה.  ברמה  בה  לשלוט  צריכים  התושבים 
אולם מעבר למינימום הכרחי זה דורשת הגישה 
והמסגרות  המדינה  הרב–תרבותית שמוסדות 
הכלכליות והחברתיות יתנו ייצוג לכל הקבוצות 
האתניות והתרבותיות ובכך יבטאו את ההכרה 
ולהגעה  לביטוי  אחת  מדרך  יותר  שקיימת 
לעמדת כוח בתחומי המדינה האמורה. בנוסף 
צריכה המדינה לעודד הערכה עצמית גבוהה 
אצל המיעוטים התרבותיים. עידוד זה מתבטא 
ביחס של כבוד לערכים ולמסורות התרבותיות 
של הקבוצות השונות, כל עוד אין הדבר עומד 
בסתירה לערכים אוניברסליים שהם בגדר קווים 
אדומים שאין עליהם פשרה. לטענתי, שוויון 
כלכלי גם הוא תנאי הכרחי לקיומה של חברה 
רב–תרבותית מתפקדת. ללא שוויון זה, יהפכו 
מקופח  לתת–מעמד  התרבותיים  המיעוטים 
הסובלנית  הרטוריקה  כל  למרות  וממורמר, 

והייצוג השוויוני.

רב–תרבותיות בשבדיה � הלכה למעשה

בשני  לעמוד  מתאמצות  וקנדה  בריטניה 
היותן  משום  אולם  הראשונים.  הקריטריונים 
מדינות קפיטליסטיות, ההישגים שלהם בתחום 
כרעי  על  עומדים  הרב–תרבותי  הפלורליזם 
של  היתרון  רבה  במידה  מצוי  פה  תרנגולת. 
שבדיה, שהיא מן המדינות הבודדות שמשתדלות 
לעמוד בכל שלושת הקריטריונים (מכנה משותף 

כלל–חברתי, ייצוגיות וביטוי למיעוטים, שוויון 
כלכלי). 

שיעורי האבטלה בקרב מהגרים בשבדיה גבוהים 
יותר מאלו של שבדים ותיקים. גם חלקם בקרב 
מקבלי שכר המינימום גבוה יותר מהממוצע. 
אולם יש לזכור ששכר המינימום בשבדיה גבוה 
מאוד. כמו–כן, הכנסתה של משפחה המקבלת 
המינימלית  החיים  (רמת  הכנסה  השלמת 
המובטחת לכל בשבדיה) היא כ�75% מההכנסה 
הממוצעת (כולל שווה כסף הניתן כשירותים 
ציבוריים). קצבאות הילדים בשבדיה מסייעות 
גם הן לצמצום פערי ההכנסות בין משפחות 
מהגרים)  משפחות  (שרובן  ילדים  מרובות 
ובין משפחות מעוטות ילדים. קצבת הילדים 
בשבדיה עבור ילד אחד היא כ�110 אירו לחודש, 
עבור שני ילדים 230 אירו לחודש, עבור שלושה 
�ילדים כ�380 אירו לחודש, עבור 4 ילדים כ
580 אירו לחודש ועבור חמישה ילדים 800 אירו 
לחודש (קצבת הילד החמישי כפולה מקצבת 
הילד הראשון). כתוצאה מכך, פערי ההכנסה בין 

המהגרים והשבדים הותיקים אינם גדולים.
אך גם אם נתעלם מהתערבות המדינה המגבירה 
את השוויון (באמצעות מסים ותשלומי העברה) 
ותיקים  בין  מעבודה  בהכנסה  שהפער  נגלה 
לחדשים בשבדיה נמוך למדי. בשנת 2004 שבדים 
משבדים   78%�כ בממוצע  הרוויחו  מהגרים 
ותיקים. הכנסתם ברוטו מעבודה של מהגרים 
�השוהים בשבדיה למעלה מ�20 שנה הייתה כ
97% מהכנסתם הממוצעת של שבדים ותיקים. 
או  אמריקה  דרום  מאסיה,  שמוצאם  שבדים 
אפריקה פגרו אחרי יתר המהגרים אך לא בהרבה. 
ההכנסה הממוצעת ברוטו מעבודה של שבדים 
החיים בשבדיה למעלה מ�20 שנה ושמוצאם 
מאפריקה הייתה כ�87% מהכנסה הממוצעת של 
שבדים ותיקים. עבור אלו שמוצאם מאסיה עמד 
הנתון על 75% ועבור אלו שמוצאם מדרום אמריקה 
עמד הנתון על 85%. מהגרים ממזרח ודרום מזרח 
אירופה (בעיקר יוגוסלבים) הגיעו לאחר ותק של 
20 שנה ומעלה (מאפיין החל על רובם) להכנסה 
של  מזו   92.5%�כ שהיא  מעבודה  ממוצעת 
הוותיקים. ההנחה לגבי כל קבוצות המהגרים 
והמתאם  החינוך  במערכת  ההישגים  (לאור 
הברור בין ותק בשבדיה והכנסה ברוטו) היא 
שבדור הבנים נמחקים כמעט כליל ההבדלים 
הכלכליים בין צאצאי המהגרים וצאצאיהם של 
שבדים ותיקים. הממשל השבדי מצידו מנסה 
לצמצם את הפערים הקיימים באמצעות צעדי 
'אפליה מתקנת' דוגמת סובסידיות למעסיקים 
הקולטים מהגרים לעבודה. בנוסף קיים נציב 
מיוחד בעל סמכויות אכיפה שתפקידו לטפל 

גם אם נתעלם מהתערבות 

המדינה המגבירה את השוויון 

(באמצעות מסים ותשלומי 

העברה) נגלה שהפער 

בהכנסה מעבודה בין ותיקים 

לחדשים בשבדיה נמוך למדי.  

פתיחת בית ספר עצמאי 

מותנית בעמידה בתוכנית 

ליבה, בסטנדרטיים מחייבים 

בתחום איכות ההוראה, 

בהעדר אפליה על רקע כלכלי 

ובמספר נרשמים מינימאלי. 

עם זאת רק אחוז קטן של 

ההורים השבדים מנצלים 

אופציה זו.
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מוצא  רקע  על  לאפליה  הנוגעות  בתלונות 
בתחומי התעסוקה והדיור. 

חזותם הפיזית של רבעי מהגרים מובהקים אינה 
נאה פחות מזו של רבעי דירות מודרניים אחרים 
בשבדיה. איכות הבניה והאחזקה של המבנים 
ברבעים אלו גבוהה ביותר. חשוב לזכור, עם זאת, 
שמרבית המהגרים אינם גרים ברבעי מהגרים 

כאלה.
במערכת החינוך השבדית מתבטאת הגישה הרב 

תרבותית בתקנות הבאות:
א. בכל בית ספר זכאים ילדים ששפת אמם אינה 
שבדית ללמוד את המקצועות העיקריים בשפת 
אמם גם אם הדבר מחייב פתיחת כיתות קטנות 

במיוחד. 
ב. כל הילדים זכאים לשיעורים בשפת אימם 
ההשקעה  התרבותית.  במורשתם  העוסקים 
הציבורית לתלמיד באזורים שבהם קיים ריכוז גבוה 
במיוחד של מהגרים עולה בדרך כלל על הממוצע 
הארצי. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
השבדית מראים, שאין הבדל משמעותי בהישגים 

בין ילדי מהגרים וילדי ותיקים.
בניגוד לצרפת אין בשבדיה איסור על לבישת 
סמלים דתיים בבתי הספר. הורים הרוצים בכך 
המתמקד  עצמאי  ספר  בית  לפתוח  יכולים 
בערכים התרבותיים או הדתיים החשובים להם. 
המדינה מממנת כ�90% מעלותו של מוסד מעין 
זה. פתיחת בית ספר עצמאי מותנית בעמידה 
בתוכנית ליבה, בסטנדרטים מחייבים בתחום 
איכות ההוראה, בהעדר אפליה על רקע כלכלי 
ובמספר נרשמים מינימלי. עם זאת רק אחוז קטן 

של ההורים השבדים מנצלים אופציה זו.

פלורליזם גם בייצוג הפוליטי

גישה כלכלית, חינוכית ותרבותית זו, כמו גם 
המשך קיומה של מכסת הגירה גדולה (משום 
ההכרה בצורך להעניק מקלט מדיני לנרדפים) 
המיוצגות  המפלגות   7 כל  על  מקובלים 
בפרלמנט השבדי. בניגוד לצרפת או גרמניה 
ביטוי  נותנת  השבדית  הפוליטית  המערכת 
למחויבותה 'לפלורליזם' גם בייצוגן הפוליטי 
המרכיבות  השונות  האתניות  הקבוצות  של 
חברי   349 מתוך   18 המודרנית.  שבדיה  את 
הפרלמנט השבדי הם מהגרים. מתוכם תשעה 
הם ממוצא לא אירופאי. כלומר כ�2.6% מחברי 
הפרלמנט הם ממוצא לא אירופאי כאשר קבוצה 
לשם  שבדיה.  מאוכלוסיות   7%�כ מהווה  זו 
�השוואה בגרמניה רק ארבעה מתוך למעלה מ
600 חברי הפרלמנט הם ממוצא לא אירופאי, 
כלומר כ�0.65%, כאשר חלקם באוכלוסיה הוא 

 577�כמו בשבדיה � 7%. בצרפת, רק אחד מ
חברי האספה הלאומית הוא ממוצא לא אירופאי 
כאשר חלקם של הלא אירופאים באוכלוסיה 
הוא כ�10%. באוסטריה ושוויץ אין בכלל חברי 
פרלמנט ממוצא לא אירופאי. בארצות הברית 
יש רק סנטור שחור אחד וסנטור היספאני אחד 
(מתוך 100 סנאטורים) כאשר חלקם באוכלוסיה 

.25%�של השחורים והיספאנים הוא כ
בממשלת שבדיה היוצאת, השר האחראי על 
החינוך בבתי הספר הינו ממוצא מזרח תיכוני 
ומזכ"ל המפלגה הסוציאל–דמוקרטית הינו בן 

מהגרים. 
רק בריטניה, קנדה ויתר ארצות סקנדינביה 
מתקרבות לייצוגיות פוליטית יחסית הדומה לזו 
של שבדיה. אך כפי שכבר צוין, אלמנט השוויון 
הבריטית  מהרב–תרבותיות  נעדר  הכלכלי 
והקנדית, המדכאות את קבוצות המיעוטים 

באמצעות קפיטליזם 'תקין פוליטית'.
המיעוטים בשבדיה אינם חפים לחלוטין מנטיות 
פונדמנטליסטיות, אך ככלל ניתן לומר, שלא 
המדינה  כלפי  ניכור  תחושת  בקרבם  קיימת 
המאמצת. משבדיה נחסכו עד כה מהומות על 
רקע אתני שהפכו לשכיחות בצרפת, ואין בה 
ציבור רחב התומך בפיגועי טרור כלפי המדינה 
שבה הוא חי כפי שקורה בבריטניה. השבדים 
ופלורליזם  שסוציאל–דמוקרטיה  מוכיחים 
בסתירה.  בהכרח  עומדים  אינם  תרבותי  רב 
להפך, כאשר המדינה מחוייבת הלכה למעשה 
לערכים אוניברסליים של חופש פוליטי, שוויון 
כלכלי וסולידריות בין תרבויות, רב תרבותיות 
וסוציאליזם משלימים אחד את השני ויוצרים 

יחד חברה ראויה יותר ומוסרית יותר.

עמי וטורי הוא 

דוקטור להיסטוריה. 

הדוקטורט שלו 

עוסק בסוציאל�

דמוקרטיה בארצות 

סקנדינביה 

ובגרמניה

בממשלת שבדיה היוצאת 

השר האחראי על החינוך 

בבתי הספר הינו ממוצא 

מזרח תיכוני ומזכ"ל המפלגה 

הסוציאל�דמוקרטית הינו בן 

מהגרים.  

השבדים מוכיחים שסוציאל�

דמוקרטיה ופלורליזם 

רב תרבותי אינם עומדים 

בהכרח בסתירה. להפך, 

כאשר המדינה מחוייבת 

הלכה למעשה לערכים 

אוניברסאליים של חופש 

פוליטי,שוויון כלכלי 

וסולידאריות בין תרבויות, 

רב תרבותיות וסוציאליזם 

משלימים אחד את השני 

ויוצרים יחד חברה ראויה יותר 

ומוסרית יותר. 
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות אתם 

מוזמנים 

להיכנס 

לאתר הבית 

של יסו"ד

www.yesod.net

הצטרפו למנויי 

ובכך תהנו 

מכתב העת מדי 

חודשיים וגם 

תתרמו תרומה 

משמעותית 

לאחזקתה של 

במה משמעותית 

זו לשיח הצדק 

החברתי בישראל.

מחיר מנוי 70 ₪ לשנה (עבור 6 גליונות). 

רכישת מנוי או חידושו:

*  בצ'ק: שלח צ'ק על סך 70 ₪ לפקודת קואופרטיב 
יסו"ד–חברה, אל הכתובת: 

יסו"ד–חברה, רח' הנשיא 46, בית שמש 99037

* בכרטיס אשראי בטלפון 03�9533398

לבירורים: דודי נתן, טל. 052�3523102

חברה
הקבועים, 


