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האחד במאי הוא סמל למאבק האוניברסלי למען 
חברה צודקת. זהו מאבק לחברה בה העושר 
מחולק בצורה שוויונית בין כל חבריה. זהו 
מאבק לחברה בה מבוטלים מנגנוני הניצול 
הכופים עוני וניוון על חלק גדול מהאוכלוסיה, 
לטובת ארגון חברתי המאפשר שימוש הוגן 

ובר�קיימא במשאבים, לרווחת כולם.
בחברה כזו ישוחררו המנוצלים מן הדיכוי, 
אך גם המנצלים יוכלו להפיק יותר מחייהם 
� מנגנוני הכוח המאפשרים את הניצול 
מסתירים גם למנצלים עצמם את מאווייהם 
ואת צרכיהם, והופכים אותם למכשיר במערכת 

בה הם כביכול שולטים.

האוניברסליות של האחד במאי והרלוונטיות 
שלו, מאז 1889, מסמנים את הכיוון אליו רוצים 
להתקדם ככוכב מנצנץ ורחוק. אלא שנראה 
שיעד זה אינו מרמז על הצעד הבא שלנו בצומת 

השבילים, בה אנו עומדים כרגע.
לעומת רוממות היום הזה, המאבקים שאנו 
מנהלים על עיצוב המציאות הישראלית 
נשארו מקומיים, קטנים, כמעט קטנוניים. 
אנו נאבקים כדי שקופאיות תוכלנה לשבת, 
גם אם הן עדיין מרוויחות שכר מינימום. 
אנו נאבקים נגד המשך פירוקה של העבודה 
המאורגנת, גם אם אנשי הועדים הגדולים 
אינם גיבורי חלומותינו. המאבקים הקטנים, 
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בחזיתות מתוחמות, משאירים לא פעם 
עובדים אחרים מחוץ להצלחות הנקודתיות, 
ואינם מצליחים להביא לאוניברסליות 

מרוממת הנפש.
התנועה  של  מנשמתה  הוא  הזה  הפער 
הסוציאליסטית לפחות מאז ימי מרקס, 
שביקר את החברה בת זמנו בחדּות, והציב 
את הברירות באופן חד משמעי: "מדכאים 
ומדוכאים ניצבו במאבק בלתי פוסק, לעיתים 
נסתר עיתים גלוי, מאבק שנסתיים כל פעם 
בשינוי מהפכני של החברה כולה, או בשקיעתם 

של כל המעמדות הנאבקים". 
אלה הן הברירות שמרקס ראה כעומדות בפני 
החברה בתקופתו, ונראה שתיאורו מתאים 
היום לא פחות. המאבק, שלובש צורות רבות, 
צופן בחובו את תיקון החברה, או את שקיעתה 

הכללית.
 אלא שעניינו של מרקס לא היה רק בניתוח 
תיאורטי, חד וחשוב ככל שיהיה, אלא בעיצוב 
כלים מעשיים ואפקטיביים למהפכה חברתית. 
זו תואר החזון, המשרטט  מתוך חשיבה 
תוכנית פוליטית מעשית עבור התנועה 
"במקום החברה הבורגנית  הקומוניסטית: 
הישנה על מעמדותיה ועל ניגודי מעמדותיה, 
באה התאגדות, שבה ההתפתחות החופשית 
של כל יחיד היא התנאי להתפתחות של 
הכלל". בד בבד, חוגג מרקס באותן שנים 
את ההישג המאוד ארצי של העברת החוק 
להגבלת העבודה לעשר שעות ביום. מסתבר 
שבאותה נשימה ניתן לראות את אבני 
הבניין הקטנות שלפנינו, ומתוכן לגזור את 
ביטולן לתוך מציאות אחרת, שתעוצב על 
ידי הכוחות שהתגבשו בתוך אותו מעשה 
בניה אפור, שאין בו כדי לרמז על החזון 

הגדול הטמון בו. 
מצוות העשה הנגזרת מניגודים אלו, היא נשמת 
אפו של הסוציאליזם: להתארגן, ולפעול. לא 
ממרומי התיאוריה תתגלה הדרך, וגם לא 
מהמשך קבלת המצב הקיים. ההתארגנות, 
בכל מקום, בכל רמה � בתנועת הנוער, בועד 
ההורים, במקום העבודה, במפלגה � מחייבת 
מחשבה משותפת, שאילת שאלות והטמעה 

של בעיות סבוכות לתוך 'יום הקטנות' של 
החברים באותה התארגנות. מתוך ההתארגנות 
נובעת הסתכלות רפלקסיבית על מצבנו, כי 
אנו רואים זה את זה, איש את עצמו בשותפו, 
וכאחד מהכלל. ואז עולות השאלות עתיקות 
היומין: האם ברצוננו לשנות? האם ברצוננו 

לעשות?
והתשובות? הן מצויות אצל כל אחד ואחד 

מאיתנו. 

<<

טורניר המאבטחים הראשון בישראל בקט–רגל | עמ' 20>
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הרפורמות של ביבי בשוק ההון והפנסיה | עמ' 10>

ברגע שהבורסה תיפול והמניות ירדו ירידה של 
ממש, וזה יקרה ללא ספק, יגלו הפנסיונרים כי 
הפנסיה שלהם התכווצה. ממשלת שרון�נתניהו 

לא טרחה להכין תכניות מגירה למקרה כזה"

קטן זה יפה | עמ' 26>

לסביבה  לתת  היומרה  שומכר,  לדברי 
מחירי שוק היא חסרת שחר. היא ממסדת את 
היא  חוסר�האחריות.  ואת  האינדיבידואליזם 
נוטלת את הקדושה מן החיים ואת השגב מן 

הסביבה"

מחאה מופרטת | עמ' 14>

כי  תאצ'ר,  מרגרט  של  הידועה  קביעתה 
'אין דבר כזה חברה, ישנם רק פרטים ... וכן 
ישנן משפחות', ביטאה את היגיון העומק של 
ההפרטה, החוזר ומחולל כל העת את הפרדת 

הפרט מן החברה"
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יותר ויותר מדברים בארץ על השחיתות 
והשחיתות כך נראה הולכת ומתרחבת. 
הדיון בשחיתות אמנם רב, אבל כפי שאנסה 
לטעון, הוא בדרך כלל מוגבל ומטעה. הוא 
אינו מצביע כראוי על שורשי הבעיה ועל כן 
מציע פתרונות שעלולים להעצים ולא לפתור 
אותה. כאן אנסה לטעון כי השחיתות וגם 
הדיון הנוכחי אודותיה מהווים חלק ממנגנוני 

פירוק המדינה והעצמת בעלי ההון.

מרבית הדיון בנוגע לשחיתות ולעבירות בכלל 
הוא דיון הנשען על תפיסות המדגישות את 
חירות הפרט ואחריותו האישית ומתעלמות 
מההקשר הפוליטי והכלכלי בהן היא פועלת. 
הפרט נתפס כבעל רצון חופשי ופרטי שאינו 
מושפע מהיותו בעל עמדות כוח או חולשה 
מבחינה פוליטית או כלכלית או בעל אינטרסים 
מעמדיים ואחרים. לפיכך, השחיתות נתפשת 
לרוב כעברה נקודתית של אדם אחד � אם 
מישהו לוקח או נותן שוחד הדבר מצביע על 
פגם מוסרי בו ועל הצורך של מערכת האכיפה 
לתופסו ולהענישו, ולא על צורך לבדוק את 
המערכת כולה כמאפשרת וכמעודדת שחיתות. 
הסתכלות זו, הבוחנת בעיקר את הפרט המושחת, 
מעמידה במרכז את השחיתות הגלויה של 
הפוליטיקאים ושל פקידים בכירים, שאם רק 
נחליף אותם באנשים ישרים תימנע השחיתות. 
במקרים שבהם מציע לנו דובר זה או אחר ראיה 
רחבה יותר, הטענה המקובלת היא שהמעשה 

הפוליטי עצמו משחית או שהמגזר הציבורי כולו 
נגוע בשחיתות מעצם היותו ציבורי. הסתכלות 
שכזו מעודדת כעס (מוצדק כמובן) על שחיתותם 
האישית של אינדיבידואלים אבל מעלימה מאיתנו 
את השיטה. המסקנה היא כי הבעיה המרכזית 
היא כוחו של המגזר הציבורי שיוצר פקידים 
מושחתים, ולכן ייטב אם נעביר את השליטה 

למגזר הפרטי שאינו כר לשחיתות.

שחיתות וצדקה � שני צדדיו של אותו 

המטבע

לשם אתגור תפישה זו ראוי להשוות בין עליית 
השחיתות ובין עלייתה של תופעה אחרת � בתי 
התמחוי וארגוני הצדקה, ובעיקר עלייתם של 
נדבנים גדולים. במידה רבה זו תמונת הראי 
של תופעת השחיתות בארץ. גם תופעה זו 
נתפסת כמעשה פרטי וחופשי של יחידים. 
אלא שבניגוד למעשה העוול של השחיתות 
מעשה זה נתפס כמעשה טוב. מעשה הצדקה 
חף כביכול מכל אינטרס אישי וזאת במהופך 
מהמושחתים שמעמידים את האינטרס העצמי 
שלהם אל מול זה של הכלל. אלא שהחשיבה 
והדיון בנושא הצדקה עלו בארץ כיתה � יותר 
ויותר נשמעת הטענה שהנדבנות לא באה אלא 
לנוכח התפרקותה של מדינת הרווחה. כמו כן 
מודגשת יותר ויותר העובדה שמניעיהם של 
נדבנים לעתים קרובות אינם טהורים כפי שהם 
מנסים להציג אותם. גיידמק, למשל, הואשם 
בכך שהוא מנסה לשחד את אזרחי ישראל על 
מנת שלא יסגירו אותו לצרפת שם הוא מבוקש, 
וגם בכך שהוא מנסה להשיג כוח פוליטי. מקרה 
זה מדגיש מאוד את המרווח הדק שבין נדבנות 
ובין שוחד. יש להדגיש את דקות ההבדל לא 
רק במקרה של גיידמק אלא בכל מקרה של 
תרומה שאינה מתן בסתר � סביר מאוד שכל מי 
שלא תורם בעילום שם מצפה לתמורה כלשהי 
למעשיו ולא רק להכרת תודה ערטילאית. כך 
למשל � לא מזמן שמעתי על תרומה של חברת 

מעשה הצדקה חף כביכול 

מכל אינטרס אישי וזאת 

במהופך מהמושחתים 

שמעמידים את האינטרס 

העצמי שלהם אל מול זה של 

הכלל.

לא מזמן שמעתי על תרומה 

של חברת אורנג' לצביעת 

בית ספר אלא שבית הספר 

נצבע בכתום... 

הרהורים על שחיתות, צדקה 
ומוסר

יואב רובין C

ידיעה שהתפרסמה ב'הארץ' ב�6.3.07: "פיצול בתי 
הזיקוק והפרטתם מתחילים לתת את אותותיהם: 
חברת נגב מינרלים תעשייתיים הגישה לאחרונה בקשה לרשות להגבלים 
עסקיים כדי שתכריז על בית הזיקוק באשדוד ועל חברת פז כמונופול 
אזורי בדרום בכל הקשור באספקת מזוט, וכמונופול ארצי באספקת 
מזוט כבד גופרית. נגב מינרלים מבקשת לחייב את בית הזיקוק להמשיך 
לספק מזוט כבד גופרית ולהורות על הכנסת מחיר המזוט על כל סוגיו 

לפיקוח..." אז מונופול יכול להיות גם בתחום שהופרט.

קצה 
הקרחון
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אורנג' לצביעת בית ספר אלא שבית הספר 
נצבע בכתום... 

כאשר אנחנו בוחנים כל מעשה לגופו איננו 
יכולים לגלות את השיטה המאפשרת ומעודדת 
אותו. הדבר נכון הן לגבי שחיתות והן לגבי 
נדבנות. במבט רחב אפשר ללמוד שמה שמעודד 
נדבנות הוא אותו הדבר שמעודד שחיתות 
כלומר � העלמות מדינת הרווחה והגדלת אי 

השיוויון. 
כאשר מדינת הרווחה נעלמת, הגישה לשירותים 
שהיו קודם לכן מובנים מאליהם נעשית מסובכת 
יותר והם ניתנים בתשלום. כאשר ידו של מישהו 
אינה משגת את קנייתם הוא נדרש להתערבותם 
לפנים משורת הדין של בעלי כוח. התערבות 
שכזו יכולה להיות מרצונם הנדיב, כלומר 
כנדבה, או בתמורה לתשלום פרטי, שהוא תמיד 
נמוך מהמחיר האמיתי של אותו השירות � או 
במילים אחרות שוחד. זהו המצב שיוצר שוחד 
אותו משלמים לקוחות קטנים לפקידים זוטרים 
(המונח לקוח או באנגלית client הוא מאוד 
מעניין כאן משום שבמקור נקראו 'קליינטים' 
אותם המוני פלבאים ולעתים עבדים משוחררים 
שהיו תלויים בסנטור הפטרון שלהם מבחינה 
כלכלית ובתמורה תמכו בו פוליטית). מי שיש 
לו יותר יכול לשלם כדי לעקוף את הקושי 

בקבלת השירות.
פירושו של גידול באי–השיוויון הוא שישנם יותר 
עניים ושהעניים עניים יותר ויש יותר עשירים 

והעשירים עשירים יותר. לכאורה � לאלה וגם 
לאלה יש אותו כוח שלטוני באמצעות המערכת 
הדמוקרטית; לכאורה אלה וגם אלה זכאים 
לאותו יחס בכל הקשור לשירותים ציבוריים. 
אלא שמי שיש לו יותר מצפה ליחס טוב יותר 
� קיצור תורים, שירות משובח, יחס אישי ועוד. 
את אלה משיג מי שיש לו באמצעות תשלום 
נוסף. הצורך הזה גדל ככל שהשירות הציבורי 
נהיה נדיר. אז בעלי ההון צריכים "להשקיע" 

יותר כדי להשיגו.

מצב חדש דורש כלי שיפוט חדשים

במצב זה מובן שתהיה יותר דרישה לתרומות 
ולנדבות ושתהיה גם יכולת רבה יותר למעטים 
להעניק ביד נדיבה יותר ויותר. מן הצד השני 
במצב שכזה לעשירים יש יותר ויותר יכולת 
לשחד פקידי ציבור בכירים ונבחרי ציבור. 
כך קורה שאותם הגורמים מביאים גם לעליה 
בנדבנות וגם לעליה בשחיתות � עובדה שהיא 
בלתי נתפסת כאשר בוחנים את המציאות תחת 
השיפוט המוסרי הרגיל, אבל היא התופעה 
הרווחת במדינות הנמצאות בתהליך שחיקה 

מתמשך של המנגנונים הציבוריים.
השיפוט המוסרי והחוקי הרגיל מוגבל גם בכך 
שלעתים קרובות קשה להצביע על שוחד ברור 
או על סטיה ברורה מהחוקים אבל הרבה יותר 
קל להצביע על מתן תרומה. כך קורה שבכמה 
וכמה מקרים בית המשפט לא הרשיע מואשמים 
בשחיתות משום שלא הצליח להצביע על עבירה 
מדויקת שהם עברו או על כוונה. מקרים אלה 
הם רק חלק מתופעה רחבה יותר שבה בעלי 
הון מנצלים את כוחם הכלכלי על מנת לשכור 
עורכי דין שינהלו את עסקיהם כך שהם לא 
יעברו את הרף הפלילי, זאת בניגוד לעבריינים 
קטנים אותם קל יותר להרשיע. כמו כן, בעלי 
הון נמצאים לעתים קרובות בצמתי הכרעה 
כמו ועדת העסקים או כנס קיסריה בהם הם 
יכולים להשפיע על מקבלי החלטות בזכות 

מי שיש לו יותר מצפה ליחס 

טוב יותר � קיצור תורים, 

שירות משובח, יחס אישי 

ועוד.

השיפוט המוסרי והחוקי 

הרגיל מוגבל גם בכך 

שלעתים קרובות קשה 

להצביע על שוחד ברור או 

על סטיה ברורה מהחוקים 

אבל הרבה יותר קל להצביע 

על מתן תרומה .

הציבור דווקא היה נהנה 

יותר אם כספי הנדבנות היו 

כספי מסים בהם המדינה 

משתמשת לפי שיקוליה ולא 

כספים שהנדבן מחליט מי 

יקבל ובאיזה אופן. 
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כוחם הכלכלי מבלי שהדבר יחשב לשחיתות. 
ואכן בשיפוט המוסרי והחוקי הרגיל אין בכך 
שחיתות אולם התוצאה היא לעתים קרובות 
מתן הטבות לבעלי הון תמורת תמיכה בפעילות 

הממשלה בכנסים אלה. 
לאור זאת, נדמה לי שראוי להתחיל לבחון את 
השחיתות והנדבנות מתוך הסתכלות פוליטית. 
הסתכלות כזו תשאל לא האם אדם זה או אחר 
הוא אדם "טוב" או "נדיב" או "ישר" אלא את 
מי אופן הפעולה שלו משרת, האם הוא מקדם 

את רווחת כלל הציבור בישראל? 

מי מרוויח ומי מפסיד?

מתוך הסתכלות שכזו ראוי לשאול את מי 
משרת השוחד ואת מי משרתת הנדבנות 
הגדולה. הנדבנות הגדולה משרתת כמובן 
בראש ובראשונה את הנדבנים. הציבור דווקא 
היה נהנה יותר אם כספי הנדבנות היו כספי 
מסים בהם המדינה משתמשת לפי שיקוליה, 
ולא כספים שהנדבן מחליט מי יקבל ובאיזה 
אופן. נדבנות וצדקה משמרות את מעמדו החזק 
של בעל ההון בעוד מעמדו של מקבל הנדבה 

(הציבור) נחלש. מבחינה מעשית � בעל ההון 
לא יתרום כסף לארגון או פעולה שיכולים 
לסכן אותו. כך, ככל שהנדבנות הגדולה גדלה 
מתחזקת שליטתם של בעלי ההון וזאת על 

חשבון העיקרון הדמוקרטי.
השחיתות משרתת את בעלי ההון, שלהם יש 
הכוח לשחד. כך, ככל שגדל אי–השיוויון גדל 
גם אי–השיוויון בשחיתות. האזרח הקטן, לּו ירצה 
להיות ישר, יקבל פחות ופחות שירותים ואם 
לא יתעקש על יושרו יאלץ לשלם יותר ויותר 

(בשוחד כמובן) ויקבל פחות ופחות. 
יש הטוענים כי דווקא על מנת לצמצם את 
השחיתות יש להפריט ככל האפשר את המגזר 
הציבורי, משום שהוא מושחת, ולתת לכוחות 
השוק שאינם נשלטים כביכול על ידי איש 
לפעול. אבל למעשה כל מה שנקרא שחיתות 
כאשר הוא מבוצע במגזר הציבורי, כמו הענקת 
משרות והטבות למקורבים ובני משפחה או קבלת 
טובות הנאה על חשבון הציבור, הוא הנורמה 
במגזר הפרטי. יתרה מזו, כאשר הכל נקנה בכסף 
ממילא אין סיבה שמי שיכול למכור שירות 
מסוים לא יעשה זאת. כלומר מכירת שירותים 
שקודם לכן ניתנו על ידי המדינה או באמצעות 
שוחד נסחרים עכשיו באופן חופשי ולגיטימי 
וממילא רק מי שיש לו כסף יכול לקנותם. וזה 

אינו נחשב לא שחיתות ולא שוחד.
הדיון על הצדקה ועל השחיתות כנובעות 
ממידות מוסריות הפוכות מסתיר את מקורן 
המשותף ואת הדמיון ביניהם ועל כן במידה 
רבה מונע את הפתרון. זוהי דוגמא לאופן שבו 
הדיון המוסרי הנוכחי משמר את המצב הקיים 
ומונע שינוי אמיתי ואף ביקורת מעמיקה של 
המצב. השחיתות אינה סיבה מצויינת לחיסול 

המגזר הציבורי � היא סיבה טובה לחיזוקו. 

כל מה שנקרא שחיתות 

כאשר הוא מבוצע במגזר 

הציבורי, כמו הענקת משרות 

והטבות למקורבים ובני 

משפחה או קבלת טובות 

הנאה על חשבון הציבור, הוא 

הנורמה במגזר הפרטי.

ראובן שיף, נשיא לשכת רואי החשבון, אומר כי המס הישיר על המעמד הבינוני 
הוא הגורם לשחיקתו של מעמד זה (the marker, 28.3.07). אבל, בניגוד לדבריו, 
יש לומר בפשטות כי שיעור המס הישיר המוטל על מי שמרוויח 7700 ברוטו הוא קטן דווקא. 
שיף מנפנף במספר המפלצתי 41% מס, כאשר למעשה על רוב ההכנסה המיסוי נמוך בהרבה 
(וזו הרי משמעות המושג 'מס שולי': המס שמוטל על שולי ההכנסה). לעומת זאת, שיעור המס 
העקיף גדול מאוד, יחסית להכנסה. היה זה דווקא איתן רוב שהודה עוד ב�2002 כי שיעור המס 
העקיף בישראל הוא השני בגובהו בעולם, מה שלא הפריע לו כמובן להציע להגדילו. במילים 
אחרות, המנטרה של "הורדת נטל המס" שהאוצר ורואי החשבון חוזרים עליה בדבקות, תמיד 
מתבצעת על המס הישיר, מה שמשחק למעשה לידיהם של בעלי ההכנסות הגבוהות באמת 
(7700 ₪ זה בערך השכר הממוצע במשק). על מנת למלא את הקופה הציבורית הם מגדילים 
במקביל את המיסוי העקיף. לא רק שהמיסוי העקיף איננו קשור לשאלה כמה אדם מכניס, 
אלא זהו מס המוטל על כל אדם המעוניין מסיבה כלשהיא להתקיים, ולכן בקנותו מוצרי מזון, 
כאשר הוא נוסע, משתמש בשירותים וכן הלאה, מוטל עליו מס עקיף (מע"מ למשל) שהוא 

בהכרח רגרסיבי, כלומר לא מבוסס על גובה ההכנסה שלו. 

קצה 
הקרחון

יואב רובין הוא 

תלמיד תואר שני 

שעוסק במחשבה 

פוליטית בעת 

החדשה המוקדמת 

במערב אירופה 

וחבר קהילה בקיבוץ 

העירוני בית ישראל

yoavru@pob.huji.ac.il
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בחלק הראשון של מאמר זה, שהופיע בגיליון 
הקודם של 'חברה', ניסיתי להבהיר מדוע מזווית 
הראייה של התודעה האקטואלית אין הבדל 
בין הטרור הקונבנציונלי לבלתי–קונבנציונלי. 
בשלב זה ניתן כבר להתחיל לדון במשמעותה 
של הנוכחות הטרוריסטית בהקשר החברתי. 
אולם תחילה יש להבחין בין ההשפעה 
הבלתי–אמצעית של הטרור, כלומר השפעתו 
על תודעה בלתי–ביקורתית החווה אותו (אם 
באופן ישיר ואם באופן עקיף � דרך מנגנוני 
התקשורת) מבלי לנתח אותו, לבין השפעתו 
על התודעה הביקורתית המנתחת אותו. 
בחלק זה של המאמר נעסוק בהשלכותיו 
של הטרור על התודעה הבלתי–ביקורתית, 

כלומר בהיבט הסובייקטיבי שלו.

מקובל לחשוב, כי האיום הקיומי המוצג על ידי 
טרור מדינתי או מחתרתי משתק את המאבק 
החברתי. ההסכמה הרחבה בנושא מבוססת על 
ההנחה שבנסיבות בהן מועמד הביטחון האישי 
והציבורי בסכנה הופך העיסוק בשאלות הצדק 
והשוויון למותרות. אבל נדמה לי שהנחה זו היא 
כוללנית מדי, ואירועים המתרחשים לאחרונה 
בארץ ובעולם מוכיחים כי לא תמיד היא משקפת 
את המציאות. כך למשל, דווקא בעקבות מלחמת 
לבנון השנייה, והפצצות הקסאמים על שדרות, 
נחשפו בעיות חברתיות–כלכליות קשות, 
ונפתחו דיונים נוקבים אודות מדיניות הרווחה, 
והשלכותיה על מערכת היחסים בין הפריפריה 
למרכז. גם אם מרחיקים להתבונן אל מחוץ 
לישראל מתחזק הרושם שסכנות הטרור אינן 
מוחקות את העניין בבעיות החברתיות–כלכליות. 
לא זו בלבד שהפולמוס הציבורי והתקשורתי 
בנוגע לבעיות אלו לא דעך בשנים שחלפו מאז 
הפיגוע במגדלי התאומים, אלא שהטרור עצמו, 
ואפשרויות התפשטותו, נתפשים יותר ויותר 
כתלויים במתחים המיוצרים מתוקף העיוותים 

הנובעים מהמדיניות החברתית–כלכלית.

שאלת ההתגייסות למאבק חברתי

עם זאת, גם אם הטרור אינו פוגע בהכרח 
במודעות למצוקה, הוא משפיע לרעה על 
ההתגייסות למאבק נגד המדיניות האחראית 

להתפתחותה.
כדי לעמוד על טיבה של השפעה זו יש להציג 
תחילה את ההקשר הבעייתי של שאלת ההתגייסות 
למאבק חברתי, כפי שהיא נתונה בעולם המערבי 
בתקופה הנוכחית. עולם זה עבר בעשורים 
האחרונים של המאה ה–20 שינויים מהותיים 
שתמציתם היא כינון כלכלת שוק ברמה גלובלית, 
והסתלקותם של הממשלים המדיניים מאחריותם 
החברתית (קיצוץ תקציבי כללי ובמיוחד בתקציבי 
רווחה, האצת תהליכי הפרטה, העלמת עין 
מפגיעות בסביבה וכו'). הגם שמחירם הכבד 
של שינויים אלו הלך והתברר במשך הזמן (גם 
לאלו שלא היו ערים למחיר זה מלכתחילה), 
המאבק נגדם לא הצליח להתרומם לממדים 

אפקטיביים. מדוע?
הספרות המתמודדת עם שאלה זו מסבירה את 
הנסיגה משדה–המערכה החברתי בהשפעתם 
של השינויים המבניים בכלכלה העולמית על 
מעמדה של העבודה המאורגנת מחד גיסא, ועל 
תרבות ההמונים מאידך גיסא. התפתחות הייצור 
הקפיטליסטי בסדר היום הגלובלי של סוף המאה 
העשרים ותחילת המאה העשרים–ואחת תובעת 
את ביסוסם על שווקים הולכים ומתרחבים הן 
מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית. מבחינה 
כמותית, פירושה של תביעה זו הוא הגדלת השיווק 
בתחומי הפונקציות האנושיות שהקפיטליזם כבר 
ניכס לעצמו ממילא (אם באמצעות התפשטות 
גיאוגרפית של כלכלת השוק, והסרת מגבלות 
מדיניות ואחרות על המסחר הבינלאומי, ואם 
באמצעות הגדלת כוח הקנייה שבידי הציבור 
המחייבת נקיטת מדיניות מוניטרית מרחיבה 
או פיתוח צורות אשראי חדשות וכו'). מבחינה 
איכותית, משמעותה של תביעה זו היא פריצה 

על מאבק חברתי בתנאים של טרור 
קונבנציונלי וגרעיני (חלק שני)

מאבק חברתי בנסיבות של איומים בטרור קונבנציונלי וגרעיני � 

ההיבט הסובייקטיבי

דווקא בעקבות מלחמת 

לבנון השנייה, והפצצות 

הקסאמים על שדרות, נחשפו 

בעיות חברתיות–כלכליות 

קשות, ונפתחו דיונים נוקבים 

אודות מדיניות הרווחה, 

והשלכותיה על מערכת 

היחסים בין הפריפריה 

למרכז.

לא זו בלבד שהפולמוס 

הציבורי והתקשורתי בנוגע 

לבעיות אלו לא דעך 

בשנים שחלפו מאז הפיגוע 

במגדלי התאומים, אלא 

שהטרור עצמו, ואפשרויות 

התפשטותו, נתפשים יותר 

ויותר כתלויים במתחים 

המיוצרים מתוקף העיוותים 

הנובעים מהמדיניות 

החברתית–כלכלית.

אבנר כהן C
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אל מעבר לתחומים של הפונקציות שעליהן 
הקפיטליזם הנתון כבר עונה. כלומר, הקפיטליזם 
נדרש לשנות את ההגדרות של המרחב הפתוח 
לשיווק, ולכלול בתוכו תחומים נוספים של 
הקיום האישי והציבורי שטרם נכבשו על–ידו 
(מנקודת ראות זו מהווה ההפרטה של השירותים 
הממשלתיים פתיחת שוק נוסף עבורו). השפעתה 
של ההתעצמות האיכותית חורגת הרחק אל 
מעבר לשדה של הפעילות הכלכלית. היא 
משנה את אופן הקיום ואת התפישה העצמית 
של נתיניו–לקוחותיו של הקפיטליזם, אם כי 

לא רק בצורה הרצויה לו.
מכל מקום, למגמות של ההתרחבות הכמותית 
והאיכותית של הקפיטליזם האקטואלי נודעות 
השלכות מרחיקות–לכת על תנאי המאבק 

החברתי, ובהן ברצוני לדון.

הקפיטליזם  של  הכמותית  ההתרחבות 

האקטואלי

ההתרחבות הכמותית משפיעה על תנאי המאבק 
החברתי בעיקר באמצעות תהליכי הגלובליזציה. 
בעבר, טרם האצתם של תהליכים אלו, יכלו 
האיגודים המקצועיים לסחוף לשורותיהם 
את הרוב המכריע של העובדים, משום שהם 
יכלו להציב עוצמה שקולה ולעיתים עדיפה 
כנגד עוצמתו של המעביד ביחס לעובד 
הבודד. עוצמתו של המעביד ביחס לעובד 
הבלתי מאורגן הייתה מבוססת על המונופול 
שלו על מקום התעסוקה ומקור ההכנסה של 
העובד. עוצמתם של האיגודים ביחס למעביד 
נבעה מכך שהם ייצגו כלפיו את כוח העבודה 
בכללותו, או את העדרו של כוח עבודה 
אלטרנטיבי. בעידן הנוכחי, משמע במערכת 
של הגלובליזציה, נפגע כוחה של העבודה 
המאורגנת משום שהיא אינה פועלת עוד 

בתנאים של שוק לאומי סגור אלא בתנאים של 
שווקים בינלאומיים פתוחים. מאחר שבשלב 
זה האיגודים המקצועיים עדיין אינם מצליחים 
לחרוג מהרמה הלאומית לרמה העולמית, לא 
מתקשה ההון לחבר את עצמו לעבודה בלתי 
מאורגנת וממילא גם זולה (אם על ידי יצואו 
של ההון אל הטריטוריות שלה, ואם על ידי 
יבואה של העבודת הבלתי–מאורגנת אל 
הטריטוריות שלו). נסיבות אלו, שבמסגרתן 
נאלצים האיגודים המקצועיים להשקיע 
את מירב המאמצים כדי להגן על זכויות 
ותנאים שעלה בידיהם להשיג בעבר, אינן 
מסייעות למערכה שהם מנהלים נגד המגמות 
הניאו–שמרניות של המדינה והכלכלה. כלומר, 
שינויים אלה, הכרוכים בגלובליזציה אך אינם 
נובעים ממנה, מקשים על ההתגייסות למאבק 
חברתי. האיגודים המקצועיים נמצאים כיום 
בקרב מאסף קשה, שעניינו שמירת זכויות 
מסורתיות שכבר הוכרו בעבר והנמצאות 

כיום בסכנה מחודשת.
אבל זוהי רק תשובה חלקית לשאלה אודות 
האפקטיביות המוגבלת של המאבק נגד המגמות 
שהוזכרו. פתיחתם של השווקים המקומיים 
לתנועה בלתי מרוסנת של הון וסחורות (מכל 
שאר העולם ואל כל שאר העולם) מסכנת 
את היציבות הפיננסית, הכלכלית והחברתית 
במדינות השונות. סכנות אלו חורגות הרחק 
מעבר לאינטרסים המסורתיים של האיגודים 
המקצועיים, ונוגעות למעמד הבינוני כולו. 
כדי למנוע את שחיקתו של מעמד זה בעקבות 
הטרנספורמציות שמחוללת הגלובליזציה, היה 
על המדינה לפרוש רשת בטחון סוציאלית שתגן 
עליו מפני הזעזועים הצפויים. אולם המדינה 
(כלומר מרבית הממשלות בעולם המערבי) נקטה 
מהלך הפוך, ודווקא בנסיבות שתבעו ממנה 
לגלות יתר אחריות לחברה, היא בחרה להפחית 
את אחריותה, ובחלק מהתחומים להסתלק ממנה 
לחלוטין. מהלכים אלו היו אמורים לקומם נגדה 
את מרבית החברה ובוודאי את המעמד הבינוני 
(שהמהפכות הטכנולוגיות במדינות העשירות 
הפכו אותו כבר מזמן למעמד כללי). עד עתה 
התקוממות מעין זו לא אירעה. מה, אפוא, מעכב 

או אפילו מונע אותה?

ההתרחבות האיכותית של הקפיטליזם 

האקטואלי

כאן אנו מגיעים להיבט האיכותי של ההתפתחות 
הקפיטליסטית. היבט זה כרוך, כאמור, בהרחבת 
השיווק הקפיטליסטי אל טריטוריות ופונקציות 

נסיבות אלו, שבמסגרתן 

נאלצים האיגודים המקצועיים 

להשקיע את מירב 

המאמצים כדי להגן על 

זכויות ותנאים שעלה בידיהם 

להשיג בעבר, אינן מסייעות 

למערכה שהם מנהלים נגד 

המגמות הניאו–שמרניות של 

המדינה והכלכלה. 

המערכת הקפיטליסטית 

מעצבת את היחידים כצרכני 

מותגים. היא מעמידה את 

הסטטוס האישי בראש סולם 

העדיפויות שלהם, שכן אין 

למותג משמעות אחרת זולת 

תפקודו כסמל לסטטוס של 

בעליו.

כנראה בהנחה שהכל כבר הוכרע לטובת 
ההפרטה הזו, מרשה לעצמו ירון זליכה, החשב 
הכללי במשרד האוצר, לומר על בית הסוהר הפרטי: "לפרויקט 
הכלא בבאר שבע יהיה ביקוש רב בתקופה הקרובה. אני מדגיש 
שאצלי אין פרוטקציות כמו לבקש תא עם נוף". (נאמר בכנס 
התשתיות בוועידת הנדל"ן של 'גלובס', פורסם ב� 21.3.07). עלויות 
http://www.globes.co.il/) ההפרטה נחשפו גם הן בעיתוי דומה

 .(serve/globes/DocView.asp?did=1000193969&fid=1604
צחוק צחוק, אבל המהלך הזה הוא הרסני. לא רק שהוא מאיים 
על שרידי מדינת הרווחה שעוד קיימים בישראל, אלא שיש בו 
כדי לאיים על עצם קיומה של המדינה הדמוקרטית המודרנית 
שצמחה על בסיס התפישה כי יש להפקיד את  השמירה על 

החוק והסדר בידי המדינה בלבד.

קצה 
הקרחון
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קיומיות שעד כה טרם נכבשו על–ידו. יתר על כן, 
ההתעצמות האיכותית של הקפיטליזם מחייבת 
אותו לא רק לשווק את מרכולתו לטריטוריות 
מוכרות של הקיום (הצרכים הנחשבים ממילא 
כחיוניים לקיום) אלא גם לטריטוריות בלתי 
מוכרות לו (יצירת צרכים שעד עתה לא היו 
נחשבים כחיוניים). הפלישה אל טריטוריות 
אחרונות אלו הופכת את הייצור הקפיטליסטי 
לתעשיית מותגים, שהמוצר הבסיסי שלה הוא 
ההמון האמור להיות משוכנע שעליו לרכוש 
אותם. אין הכוונה לומר שייצורו של המון 
זה הוא תכליתה של המערכת הקפיטליסטית, 
להפך, כוחה של מערכת זו נובע דווקא משום 
שהיא יכולה לייצר אותו בלי להתכוון לכך 
בכלל. כוונתה היא רק למכור את מוצריה או 
מותגיה, אולם אם לשם כך עליה להפעיל את 
מנגנוני הפרסום שלה, ולשנות את חשיבתם 
של היחידים בנוגע למה שחיוני או בלתי חיוני 
עבורם, היא כבר חודרת לתודעתם ומתערבת 
בהשקפת עולמם, כלומר היא מעצבת אותם. יתר 
על כן, אם היא מעצבת אותם כצרכני מותגים, 
היא מעמידה את הסטטוס האישי בראש סולם 
העדיפויות שלהם, שכן אין למותג משמעות 
אחרת זולת תפקודו כסמל לסטטוס של בעליו. 
אם כך, התחרות הכלכלית הופכת לתרבות 
הכללית, האינטרסים הבורגניים מקבלים מעמד 

של ערכים יסודיים בתודעת ההמונים.
התפתחות זו מקשה על ההתגייסות למאבק 
חברתי, משום שאם הפעילות מוגדרת כאמצעי 
האמור לשרת את האינטרס האישי לבדו, ושאר 
הערכים, במידה שהם בכלל שורדים, נדחקים 
בפני אינטרס זה לשוליים (מהלך שנחזה על–ידי 
מארכס כבר במניפסט הקומוניסטי), הרי שאז 
ההכרה בפגמים ובעוולות של השיטה רחוקה 
מלהוות דחף להתעמת עמה. מנקודת הראות 
של הפרט ההישגי, אם לא ניתן לוודא שהמאבק 
הציבורי מועיל לו גם באופן אישי, הוא עלול 
להימנע מלנקוט פעולה כנגד המערכת גם אם 
הוא מזמן חדל להאמין באידיאולוגיה שלה. 
רקע זה מהווה קרקע נוחה לצמיחתו של אקלים 
רווי תסכול וציניות, אך אין בכך כדי למנוע 
מהמערכת לשעתק את עצמה. להיפך, יש בכך 

כדי לסייע להמשך תפקודה.

השפעתו של הטרור על המאבק החברתי

השפעתו של הטרור על תנאי המאבק החברתי 
אמורה להיבחן מתוך הקשר עניינים זה. כאמור, 
ה"מוצר" שמפיקות תעשיות הטרור הוא ערעור 
הביטחון האישי והציבורי, ותחושות של 

חוסר–ודאות וחוסר יציבות. הקורבנות הישירים 
של פעולות הטרור מהווים אפוא אמצעים כדי 
לפגוע בקורבנות העקיפים אך העיקריים שלהן, 
כלומר ביוזמות המכוונות אל הטווח הארוך. 
יוזמות אלו תלויות במידת האמון שהיחידים 
רוחשים כלפי העתיד, ומאחר ואיומי הטרור 
מחבלים באמון זה הם מסכנים אותן. לא כאן 
המקום לנתח את מלוא משמעותה וכוונתה 
של פגיעה זו. נסתפק, אם כך, רק בהצבעה 
על ההשלכות החברתיות שלה. מאבק ציבורי, 
במיוחד אם מטרתו היא שינוי בפעולת המערכת 
(אם בתחום המדיני, הכלכלי, הסביבתי או כל 
תחום אחר), אינו יכול להיבנות באופן שישמש 
ישירות את האינטרס האישי של המשתתפים 

בו, בוודאי לא בטווח המיידי.
אם הטרור מצמצם את הטווח המגדיר את 
הפעילות כיעילה, התארגנות לפעולה חברתית 
מצטיירת מתוקף נוכחותו כפחות תכליתית. 
המאבק החברתי כפי שהוא משתקף מהפריזמה 
של היחיד ההישגי עלול להופיע בעקבות הטרור 

כעוד פחות רלבנטי לגביו.
פריזמה זו � הכרוכה בהיבט הסובייקטיבי, 
הבלתי–ביקורתי � אינה הפריזמה היחידה 
הראויה לדיון. בחלקו השלישי והאחרון של 
המאמר, שיופיע בגיליון הבא של 'חברה', 
יטופל ההיבט האובייקטיבי של הטרור, ותובהר 
משמעותו מבחינתה של התודעה הביקורתית 
המנתחת אותו. הבהרות אלו יסייעו לנו לעמוד 
בסיכום על הזיקה בין ההיבט הסובייקטיבי להיבט 
האובייקטיבי של הטרור, ולנתח את השלכותיה 

לגבי המאבק החברתי. 

ה"מוצר" שמפיקות תעשיות 

הטרור הוא ערעור הביטחון 

האישי והציבורי, ותחושות 

של חוסר–ודאות וחוסר 

יציבות. הקורבנות הישירים 

של פעולות הטרור מהווים 

אפוא אמצעים כדי לפגוע 

בקורבנות העקיפים אך 

העיקריים שלהן, כלומר 

ביוזמות המכוונות אל הטווח 

הארוך.

ד"ר אבנר כהן מלמד 

בחוג להיסטוריה 

ובחוג ללימודים 

רב–תחומיים 

במכללת אורנים

avner@research.
haifa.ac.il
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מה קרה ל"רפורמות" של ביבי בשוק ההון 
והפנסיה? 

שנה לרפורמות של נתניהו � מי הרוויח ומי 
הפסיד?

ה"רפורמות" של ביבי

המדיניות הכלכלית אותה הנהיג בינימין נתניהו 
בשנים 2003�2005 היתה בנויה מכמה רבדים. 
בהתאם, ה"רפורמות" של נתניהו, כפי שהן מכונות 
בציבור ובתקשורת, מורכבות מכמה נושאים 
שונים. הראשון היה שורה של קיצוצים עמוקים 
ותכופים בתקציב המדינה � בעיקר בתקציבי 
החינוך, הבריאות, הרווחה והתשתיות � ובניית 
עידכון צד ההוצאות בתקציב על 1% (אחוז אחד) 
בלבד ללא כל קשר לגידול בהכנסות, ואף ללא 
קשר לגידול השנתי באוכלוסיה העומד על 2.1%. 
בנוסף, ומעבר לקיצוצים, ביצעה הממשלה 
מהלך של הורדת שכר לעובדי המגזר הציבורי 
במסגרת הסכם עם ההסתדרות בסעיף שכונה, 
באופן אורווליאני, "עידוד צמיחה". מהלך זה 
נמשך שנתיים תמימות, שהסתיימו בחודש 
יולי 2006. במקביל בוצעו קיצוצים עמוקים 
בקיצבאות הביטוח הלאומי השונות � קיצבאות 
הילדים (בהיקף של 4 מיליארד שקל), המשפחות 

החד–הוריות, הסיעוד, האבטלה והנכות. 
נתניהו הוביל גם מהלך של הרחבת ההפרטה 
לשירותים החברתיים � ילדים בסיכון, מתנ"סים, 
עובדים סוציאליים בקהילה, חינוך ובריאות. 
הוא גם חתום על החוק להקמת בית סוהר פרטי 
ראשון בישראל. זאת בנוסף לקידום הפרטתם 
של חברת החשמל, בנק לאומי, בנק דיסקונט, 
הנמלים, בתי הזיקוק וחברות ממשלתיות נוספות. 
יצויין, עם זאת, כי את כל המהלכים למימוש 
ההפרטות, פרט לבנק דיסקונט, ביצעו בסופו 

של דבר יורשיו � אולמרט והירשזון. 

ה"רפורמה" של קרנות הפנסיה

המהלך הדרמטי והחשוב ביותר שביצעה הממשלה 
בניצוחו של נתניהו, ובברכתו של שרון, היה 
הלאמת קרנות הפנסיה של ההסתדרות (מבטחים, 
מקפת, קג"ם ועוד), מכירת קרנות הפנסיה 
החדשות, שהיו בבעלות הקרנות הוותיקות, 
הפסקת הנפקת אג"ח (אגרות חוב) ממשלתיות 
נושאות ריבית מובטחת ושינוי בתמהיל המרכיב 

את כספי העמיתים. 
האוצר הורה לקרנות הפנסיה לשנות מן הקצה 
אל הקצה את הרכב השקעותיהן � הגדלת 
רכיב המניות (מ–30% ל–70%), על חשבון 
האג"ח הממשלתי הסולידי (מ–70% ל–30%). 
למעשה, שלחה ממשלת שרון–נתניהו את 
כספי הפנסיונרים לשוק ההון, על כל הסכנות 
והתהפוכות הכרוכים בכך. בינתיים, כל עוד 
שוק המניות חיובי והבורסה ממשיכה לעלות, 
אף אחד לא מבין מה בעצם קרה. אבל ברגע 
שהבורסה תיפול והמניות ירדו ירידה של 
ממש, וזה יקרה ללא ספק, יגלו הפנסיונרים כי 
הפנסיה שלהם התכווצה. ממשלת שרון–נתניהו 
לא טרחה להכין תכניות מגירה למקרה כזה. לא 
הוכנה רשת ביטחון פיננסית שתגן על אנשים 
שיצאו לפנסיה בדיוק בזמן שבו הבורסה נופלת, 
וערכו של החיסכון הפנסיוני שלהם ירד באורח 
ממשי וכואב. בזה תצטרך לטפל ממשלה אחרת. 
ואולי, מי יודע, יהיה זה דווקא נתניהו שיצטרך 
לתת לכך תשובה. אם אמנם כך יקרה, תהיה 

בכך משום אירוניה של ההיסטוריה.
המשמעות המעשית של רפורמה זו היא שמדי 
שנה, יותר מ–10 מיליארד שקל מכספי החוסכים 
בקרנות הפנסיה יעברו לידי החברות הבורסאיות 
בשוק המניות של תל אביב. ואמנם, בשנה 
האחרונה גייסו חברות בבורסה של תל אביב 
מיליארדי שקלים באמצעות הנפקת אג"ח חברות 
(קונצרני). אחת הטעויות הקשות הרווחות בקרב 
המשקיעים היא האמונה שאג"ח של חברות 

הרפורמות של ביבי בשוק ההון 
והפנסיה

לוי מורב C

מעבר לקיצוצים, ביצעה 

הממשלה מהלך של 

הורדת שכר לעובדי המגזר 

הציבורי במסגרת הסכם עם 

ההסתדרות בסעיף שכונה, 

באופן אורווליאני, "עידוד 

צמיחה".

למעשה, שלחה ממשלת 

שרון–נתניהו את כספי 

הפנסיונרים לשוק ההון, על 

כל הסכנות והתהפוכות 

הכרוכים בכך. בינתיים, 

כל עוד שוק המניות חיובי 

והבורסה ממשיכה לעלות, 

אף אחד לא מבין מה בעצם 

קרה.
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מסוכנות פחות ממניות שלהן. כבר ראינו כיצד 
חברות בורסאיות הגיעו למצב של פשיטת רגל 
וכינוס נכסים, וכל מי שהחזיק באג"חים שלה 

מצא את עצמו אוחז בנייר חסר כל ערך. 

הרפורמה של ועדת בכר

השינוי הגדול האחרון אותו הוביל שר האוצר 
לשעבר היה הרפורמה של ועדת בכר. תמצית 
הרפורמה הזו היתה אילוץ בחקיקה של הבנקים 
למכור את אחזקותיהם בקרנות הנאמנות ובקופות 
הגמל, במטרה לצמצם את הריכוזיות בשוק ההון 
ואת כוחם של הבנקים המסחריים, בייחוד של 

שני הגדולים � פועלים ולאומי. 
ביום השנה לביצוע הרפורמה פרסמו שני העיתונים 
הכלכליים � "גלובס" ו"דה–מארקר" � סיכום 
והערכה של הרפורמה ושל תוצאותיה. המסקנה 
העיקרית של סיכומים אלו היתה שההר הגדול 
של הציפיות הוליד עכבר קטן של תוצאות: הן 
מבחינת ציבור הלקוחות השבוי של הבנקים, 
והן מבחינת צמצום הריכוזיות, לא חל למעשה 

כל שינוי לטובה. 
בחינה מדוקדקת יותר של המציאות החדשה 
חושפת דווקא שינויים לרעה של התנאים בהם 
פועלים רוב הלקוחות של מוצרי שוק ההון. 
במקום הבנקים, אותם הכרנו לטוב וגם לרע, 
קיבלו המשקיעים בעלים חדשים, בדמותם 
של מנהלי תיקים וחברות השקעות, חסרי כל 
רקורד ניהולי וביצועי. שחקנים חדשים אלו 
חשופים לניגוד עניינים מובנה. במקרה של 
הבנקים הבעיה הייתה הניגוד בין הבנק כמקור 
לאשראי לבנק כמנהל תיקים. ניגוד עניינים זה 
לא קיים כיום בינתיים, אולם חברות הביטוח 
המקומיות, שהן הרוכשים הגדולים של הקופות 
והקרנות, הפכו גם הן לגורם מממן, וכך נותרו 
הניגודים בעינם, רק השמות התחלפו. המהות 
נותרה בעינה. מטרתם היחידה של המנהלים 
החדשים של כספנו היא למקסם את הרווחים 
מניהול הכסף. צרה נוספת טמונה בעובדה שעל 
הבנקים היה פיקוח כפול, גם של האוצר וגם 
של בנק ישראל ואילו על המנהלים החדשים 

הפיקוח רופף. 
כיצד זה קרה? מדוע התקוות הגבוהות שתלו 

ברפורמה הזאת לא התממשו? 

המטרה האמיתית של הרפורמות

כדי לענות על השאלה לגבי הרפורמה של 
ועדת בכר יש לבחנה בהיבט כללי יותר. יש 
לזכור שכל ההפרטות, הרפורמות והשינויים 

המבניים של נתניהו ושותפיו לא הביאו את 
הברכה המובטחת. במצב כזה קיימות רק שתי 
אפשרויות: שהציפיות היו כוזבות או שהביצוע 

היה כושל. 
התשובה האמיתית והפשוטה לשאלה לגבי 
הרפורמה של ועדת בכר, כמו גם לגבי רפורמות 
אחרות, היא שמטרות הרפורמות אינן אלו 
המוכרזות בפומבי, אלא המטרות הן אלה 
הסמויות מן העין והאוזן. המטרה של הפרטת 
בזק לא היתה להגביר את התחרות ולהביא 
להורדת מחירים ולשיפור השירות. מטרות 
אלו הושגו גם כאשר המדינה הייתה הבעלים 
של בזק. המתחרים הגדולים האמיתיים של 
בזק הן חברות הסלולר. כך גם לגבי אל על, 
בתי הזיקוק, חברת החשמל, חברת הדלק פז, 
חיפה כימיקלים ועוד ועוד. מטרת ההפרטות 
של החברות העסקיות היתה להביא לגידול של 
מספר בעלי ההון ולגידול של הכנסותיהם של 
בעלי עסקים, רוכשים וכאלה המכונים על ידי 
הממשלה בשם השקרי "משקיעים". מטרתה 
של המדיניות היא לחזק, להאדיר ולהשליט את 
בעלי ההון על המשק ועל החברה בישראל. אם 
מסתכלים על כך במבט כזה, פתאום הכל נראה 
אחרת. העובדה שמחירי המים עולים ויעלו בקרוב 
מאד, בעקבות הפרטת הובלת המים ואספקתם, 
שמחירי החשמל יעלו אחרי ההפרטה, שמחירי 
הדלק לא ירדו ושמחיר הסולר יעלה � כל אלה 
אינם טעות, אלא תוצאה בלתי נמנעת ומתוכננת 

של הרפורמות וההפרטות. 
היה זה פרופ' יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל 
לשעבר, שבנאום סיום תפקידו בשלהי 1999 אמר 
בהרצאה בפני חברי המועדון התעשייתי–מסחרי: 
"העברנו את השליטה [במשק ל.מ.] מידי 

הפוליטיקאים לידי השווקים". 
מי שעוקב אחרי מה שקרה בבזק בשבועות 
האחרונים סביב חלוקת האופציות למנהלים 
מבין בדיוק במה מדובר: המנכ"ל יעקב גלברד 
החליט והודיע על חלוקת אופציות בהיקף 
של 111 מיליון שקל לבכירי החברה, מזה 42 
מיליון שקל לעצמו. זאת לפני דיון והחלטה של 
הדירקטוריון. הפעם זה לא הצליח כי הרשות 
לניירות ערך פנתה לבעלים בדרישה לקבל הבהרות 
על הליך קבלת ההחלטות. בינתיים יצא גלברד 
לחופשה מאונס והוא בבחינת מנכ"ל "נבצר". 
לא החלשת הבנקים הייתה מטרת הרפורמה 
בשוק ההון, אלא צירוף של עוד כמה עשרות 
מנהלי תיקים חדשים לחגיגה של הבנקים על 
גבם וכיסם של הלקוחות. הציבור לא הרוויח 
מכך מאומה. בינתיים הציבור גם לא הפסיד, 

אבל, אל דאגה, גם זה יגיע בקרוב.

אחת הטעויות הקשות 

הרווחות בקרב המשקיעים 

היא האמונה שאג"ח של 

חברות מסוכנות פחות 

ממניות שלהן. כבר ראינו 

כיצד חברות בורסאיות 

הגיעו למצב של פשיטת 

רגל וכינוס נכסים, וכל מי 

שהחזיק באג"חים שלה מצא 

את עצמו אוחז בנייר חסר 

כל ערך. 

המסקנה העיקרית של 

סיכומי השנה הראשונה 

לרפרמת ועדת בכר 

היא שההר הגדול של 

הציפיות הוליד עכבר קטן 

של תוצאות: הן מבחינת 

ציבור הלקוחות השבוי של 

הבנקים, והן מבחינת צמצום 

הריכוזיות, לא חל למעשה 

כל שינוי לטובה. 

לוי מורב הוא 

עיתונאי ופרשן 

כלכלי עצמאי
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דני שלום, 
לאחרונה, נפגשנו לרב–שיח בו קראת תגר 
על הנהיה אחר היהדות בעשור האחרון. 
לטענתך, הצמיחה המרשימה של בתי 
המדרש ליהדות בציבור החילוני הינה דוגמה 
נוספת לצמיחתו של המגזר השלישי בארץ 
היום, על רקע מהפכת ההפרטה והשתלטות 
הניאו–ליברליזם הכלכלי על החברה 
הישראלית בעשורים האחרונים. צמיחתו 
של המגזר השלישי בכלל, והעיסוק ביהדות 
בתוכו בפרט, הינם, לשיטתך, ביטוי להזנחת 
המדינה את החברה והחינוך. טענת גם, 
שאלה אינם רק תוצאה של ההפרטה, אלא 
מנגנונים תודעתיים שבאמצעותם מתנערת 
הממשלה מאחריותה לחברה. כלומר: העיסוק 
בתרבות היהודית הינו גורם מסייע להשתלטות 

הניאו–ליברליזם על מקומותינו. 

את הטענה ההיסטורית הזו חיזקת בטענה 
המטריאליסטית, הרואה במבנים תודעתיים, כמו 
עיסוק בתרבות או בדת, טפל ביחס לעיקר, שהוא 
יחסי היצור, חלוקת ההון והמישור הכלכלי–פוליטי 
בכלל. בתי המדרשות היהודיים הללו מספקים 
'מורפיום להמונים', כלשונך, ובכך מאפשרים את 
התרחשותה של המהפכה העמוקה והשקטה של 
פירוק מדינת הרווחה. הבנתי מדבריך, שבמקום 
לשגות בדיונים אידיאליסטיים על תרבות יהודית 
יש לחזור למטריאליזם בסיסי. זהו התנאי לחידושה 

של סוציאל דמוקרטיה בישראל היום.
אני חייב לומר לך שלא היה לי קל להתמודד 
מולך, שכן אני מאד מעריך אותך ואת פועלך. 
נדמה לי שבעשור האחרון אתה היית הקול 
הצלול ביותר נגד ההפרטה. ואם יש בארץ 
צמיחה של תודעה סוציאל–דמוקרטית � אתה 
אחד הגורמים לה. מלבד זה, זו הפעם הראשונה 
שנפגשתי איתך באופן אישי, ואני חייב לומר 
שהתרשמתי לא רק מהטיעונים האינטלקטואליים, 
אלא גם מאישיותך, מהחדות בה אתה מתנסח 
ומהקשר שלך עם קהל השומעים. לא קל לעמוד 

מולך. ואני מודה שהמפגש איתך עורר בי חלק 
מהשאלות הישנות, התסיס וחידד � ועל כך אני 
מודה לך מאד. זוהי קרקע הצמיחה של שאלות 

פילוסופיות, ואפילו של תשובות חלקיות. 
אני כותב לך עכשיו, כי אני רוצה לשתף אותך 
במחשבות הללו. כפי שאתה יכול לנחש, אני 

חולק על טענתך המרכזית. 
סוג ההנמקה שהשתמשת בה היה זה: העניין הגובר 
ביהדות בעשורים האחרונים התפתח במקביל 
למהפכת ההפרטה. הקשר בין שתי התופעות 
הוא סיבתי: תופעה א' (העיסוק ביהדות) היא 
חלק מהגורמים לתופעה ב' (מהפכת ההפרטה). 
ציינת, שאין חולק על העובדה הזאת. כשהערתי 
לך, שייתכן שיש כאן שתי תופעות שאין ביניהן 
קשר סיבתי, ושמה שאתה מציע זו פרשנות של 
העובדות, ולא עובדות, אמרת שיש בחשיבתי 

כשל לוגי. אני לא מוצא אותו. 
אבל הבעייה המרכזית שלי עם הניתוח שלך היא 
המטריאליזם הקיצוני עליו הוא מבוסס. להבנתי, 
קפיטליזם אינו רק תופעה כלכלית–פוליטית. 
זוהי תופעה שיש לה שורשים כלכליים, אבל יש 

בה גם השקפת–עולם, ויש לה תרבות.
מציאות חיינו נשלטת באופן עמוק מאד על–ידי 
התרבות הקפיטליסטית, שלעיצובה שותפים 
סוכני–חיברות מרובים: הוליווד, כמעט כל 
הטלויזיה המסחרית, העיתונות, הפירסומות... 
בקיצור: מערכות תקשורת בעלות עוצמה כבירה 
משרתות את הקפיטליזם ומבנות את התודעה 
הצרכנית המוכרת לנו היטב. יש נטייה � שאיני 
שותף לה � להימנע מהכללה לגבי כיוונה של 
תרבות זו. בשיח הפוסט מודרני רווחת המגמה 
לתאר כיוון זה במונחים של 'כאוס', 'מגוון חסר 

ארגון', 'רב תרבותיות'. 
מסך הערפל הזה מערער על הרבה דברים, רק 
לא על התרבות והכלכלה הקפיטליסטית עצמה. 
למעשה, השיח הפוסט מודרני מספק מערכת 
מושגית בה יכול הקפיטליזם להמשיך ולשגשג 
באין מפריע, משום שבשיח הזה הכל לגיטימי, 
מלבד יצירתה של תיאוריה הקוראת תגר על 
המציאות מתוך מגמה לשנותה. אני חושב שיש 
לתרבות הקפיטליסטית כיוון, שהיא מטפחת צדדים 
מסויימים בנפש האדם, ומנוונת צדדים אחרים. 
תרבות זו, אם למנות רק כמה ממאפייניה, היא 
חומרנית מאוד וצינית מאוד. זוהי תרבות המתרחקת 
כמו מאש מדברים רציניים, מקודשים, שיפוטיים; 
המעודדת את האדם להתייחס לזולתו לא כאל 
תכלית בפני עצמה, אלא כאל אמצעי בלבד, 
ולעיתים קרובות כאל אויב ממש; המעודדת סגידה 
ליצרים כמו מין, אלימות, כוח, אכילה � במקום 
סובלימציה שלהם; המעודדת את הפאסיביות 

האלטרנטיבה היהודית
מכתב גלוי לפרופ' דני גוטוויין

אילון שמיר C

כשהערתי לך, שייתכן שיש 

כאן שתי תופעות שאין 

ביניהן קשר סיבתי, ושמה 

שאתה מציע זו פרשנות 

של העובדות, ולא עובדות, 

אמרת שיש בחשיבתי כשל 

לוגי. אני לא מוצא אותו. 

מציאות חיינו נשלטת באופן 

עמוק מאד על–ידי התרבות 

הקפיטליסטית, שלעיצובה 

שותפים סוכני–חיברות 

מרובים: הוליווד, כמעט 

כל הטלויזיה המסחרית, 

העיתונות, הפירסומות... 

בקיצור: מערכות תקשורת 

בעלות עוצמה כבירה 

משרתות את הקפיטליזם 

ומבנות את התודעה 

הצרכנית המוכרת לנו היטב.
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של האדם, כלפי מקלט הטלויזיה וכלפי מערכות 
כלכליות ותרבותיות בכלל.

אני מאמין שיש הרבה אמת בקביעה, שהשתלטות 
אוליגרכיית ההון על החברה הישראלית מעודדת 
מאד את התרבות הקפיטליסטית. אבל ניסיון 
לטעון שהיא המקור לתרבות הזו הוא שטחי, 
ורחוק מהבנת המורכבות של המציאות. גם אם 
יקרה מה שאני מקווה לו, ומדינת ישראל תחזור 
לדגמים של מדינת רווחה ואחריות המדינה 
על החברה � לא תתבטל השפעת הטלויזיה 
והפרסומות. יפן תמשיך לייצא את הסרטים 
המצויירים שמחנכים את הילדים שלי: פוקימון, 
דראגון בול–זי, ועוד ג'אנק מלוא חופניים. 
וולט דיסני ימשיך לחנך אותנו לחשיבה כנועה 
וצייתנית כלפי אוליגרכיית הממון, בסרטים כמו 
'מלך האריות'. כל אלה לא ישתנו גם אם ישתנו 

תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית. 
מה שצריך לחתור אליו, לצד השינוי הכלכלי, 
הוא שינוי תודעתי. ההוויה לא קובעת את 
התודעה באופן חד–צדדי, אלא שתיהן מעצבות 
זו את זו, ואת המציאות בכלל. מעבר למהלך 
הביקורתי כלפי תרבות הצריכה, נחוצה 
תרבות–חיים חיובית. לא מספיק לסור מרע: 

יש לעשות טוב. 
וכאן אנחנו מגיעים לזלזול שלך בבתי המדרש 
ליהדות. הצורך בבתי מדרש אלה � שאתה 
מזלזל בו � נולד מן החוסרים של התרבות 
הקפיטליסטית. אנשים רבים מתגעגעים לשותפות 
אקטיבית בתרבות; לרוח, בתוך אקלים תרבותי 
חומרני כל כך; לעידון יצרים, על רקע ההדוניזם 

הרווח; ליחס של אחריות ורעות לזולת. 
אל תבטל את הגעגוע הזה בהבל–פה מטריאליסטי. 
זהו רצון כן, הבא מחוויית אמת, ומניסיון של 
אמת, גם אם חלקי ולא מספק, למרוד בתרבות 

הקפיטליסטית. 
נכון: רבים מבתי המדרש הללו נמנעים מעיסוק 
בשאלות מטריאליות כמו הון, צדק חלוקתי, 
וכו'. זהו חסר עמוק, וטוב שאתה מזהיר מפניו, 
ומעורר מחדש שיח כלכלי–פוליטי בכיוון של 
שוויון וסולידריות. אבל אין בכך כדי לבטל 
את הצדדים החיוביים שבבתי המדרש. הללו 
קמו, להבנתי, על רקע תחושה של דחיפות, 
שזיהתה התמוטטות רחבה של תרבות החיים, 
וחור של ריקנות שנפער בחיים החילוניים עם 
דעיכת האתוס הישראלי הקודם. ריקנות זו 
הולידה את הדיאלוג המחודש עם היהדות, את 
הרצון הגובר היום לשיר פיוטים, ואת התרבות 

הקהילתית של חברותא. 
במקום לדבר על אחרים אספר לך על עצמי. אני 
ואשתי, ושאר משפחתי, עסוקים מאד בבנייה של 

תרבות משפחתית. קידוש בליל שבת, וסעודה, 
ושירה ביחד, ולימוד ביחד. ונתינה. ונאמנות. 
אנחנו חלק מקהילה רחבה יותר (שנקראת 'בית 
ישראל'). אנחנו קשורים לקהילה, אוהבים את 
שותפינו בה ותורמים לבנייתה ועיצובה. זוהי קהילה 
שיש בה, רחמנא ליצלן, בית מדרש. קהילה בה 
גדל נוער בעל תודעה חלוצית–חברתית עמוקה. 
אני קשור גם למרכזים "בית–מדרשיים" אחרים 
� 'ממזרח שמש' ו'מורשה', שמבקשים להחיות 
יהדות חברתית באמצעות דיאלוג מחודש עם 
הזהות המזרחית שנותצה ונרמסה על ידי הציונות 

הסוציאליסטית לפני שני דורות.
נניח לרגע, שבמקומות אלה אין טיפוח מספק 
של חשיבה סוציאל דמוקרטית. האם ניתן 
לבטל את כל זה כ'מנגנון תודעתי המשרת את 
מדיניות ההפרטה של הממשלה'? אתה לא מגזים 
ברדוקציה של הכל לנוסחה אחת? לדעתי, דווקא 
במקומות כאלה נוצרת תודעת–עומק אלטרנטיבית 
לקפיטליזם ולתרבות הצריכה. תודעת עומק כזו 
היא זו שעמדה בבסיס התנועה החלוצית, והיא 

זו שיכולה להצמיח אלטרנטיבה היום. 
אבל בכדי לבנות אלטרנטיבה צריך הרבה יותר 
מאשר נוסחאות מרקסיסטיות. צריך תרבות. 

צריך שורשים. 
אני לא יודע מה עושים בני תרבויות אחרות. 
אני עושה זאת תוך דיאלוג הולך ומעמיק 
עם היהדות. מי שהבין זאת מצויין היה משה 
הס. ב'רומי וירושלים' שלו הוא ביצע מהלך 
אלטרנטיבי משמעותי מאד מול המטריאליזם 
של מרקס. גם אם הוא לא תמיד התנסח באופן 
פילוסופי שיטתי ומדוייק, המהלך שלו היה עמוק 
מאד: בכדי להגשים את הסוציאליזם באופן 
מלא יש צורך לא רק בסוציאל–דמוקרטיה, אלא 
גם בתרבות–של–חברותא ומשפחה ובתרבות 
של אחריות ורעות. ודווקא בדת היהודית יש 

בסיס לאלה.
מאיר אריאל אמר פעם: "הגיע הזמן שתוציאו 
ת'לשון הארוכה שלכם מתרבות המערב...". 
ואהוד בנאי שר: "ספיק אפ, דה לנגוויג' אוף דה 
היברו מן. לאוד אנד קליר: דה לנגוויג' אוף דה 
היברו מן". היום, לנוכח ההסתאבות של התרבות 
המערבית והשתלטות התרבות הקפיטליסטית, 
נראה לי שיש הרבה צדק באמירות אלו. נכון, 
גם אני ספוג בתרבות המערב, ומה שאני מציע 
הוא בעצם שיקום של הומניזם יהודי, ולא מרד 

פונדמנטליסטי בתרבות זו.
אני חושב שבכדי להיחלץ מהבור אליו נפלנו, 
אנחנו חייבים לעשות חשבון–נפש גם עם תרבות 
המערב. אני רוצה לעשות את זה ביהודית. איך 

אתה מציע לעשות את זה? 

התרבות הקפיטליסטית 

מתרחקת כמו מאש 

מדברים רציניים, מקודשים, 

שיפוטיים. היא מעודדת את 

האדם להתייחס לזולתו לא 

כאל תכלית בפני עצמה, 

אלא כאל אמצעי בלבד, 

ולעיתים קרובות כאל אויב 

ממש. היא מעודדת סגידה 

ליצרים כמו מין, אלימות, 

כוח, אכילה � במקום 

סובלימציה שלהם. 

גם אם יקרה מה שאני 

מקווה לו, ומדינת ישראל 

תחזור לדגמים של 

מדינת רווחה ואחריות 

המדינה על החברה � לא 

תתבטל השפעת הטלויזיה 

והפרסומות. יפן תמשיך 

לייצא את הסרטים 

המצויירים שמחנכים את 

הילדים שלי: פוקימון, דראגון 

בול–זי, ועוד ג'אנק מלוא 

חופניים. 

ד"ר אילון שמיר חי 

בבית ישראל. כתב 

דוקטורט בנושא 

"חידוש הציביליזציה 

היהודית במשנתם של 

נחמן סירקין ומרדכי 

מ. קפלן", ועומד 

היום, לצד שותפים, 

בראש התכנית 

ליהדות חברתית 

במכללת בית ברל

hilli-s@zahav.net.il
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לאילון שלום,
קראתי בעניין ובתימהון את מכתבך. בעניין, 
בשל ההכרה המשותפת לשנינו בצורך 
במאבק בקפיטליזם הדורסני שהשתלט 
על ישראל, אך גם בשל המחלוקת בינינו 
באשר לדרך לעשות זאת; ובתימהון, בשל 
האופן המשובש, ואף המטעה, בו אתה מציג 
את עמדותי. שיבוש זה חושף כשל פנימי 
בעמדתך, שלא רק מעקר מתוכן את קריאתך 
למאבק בתרבות הקפיטליסטית, אלא אף 
מאשרר את הניאו–ליברליזם ומעצים את 

משטר ההפרטה. 

בדברי ברב–שיח שנערך במסגרת 'הקהל: 
הפנינג שנתי לזהות יהודית ותרבות ישראלית' 
שנערך השנה בצפון, התייחסתי ל'תרבות בתי 
המדרש' כחלק מתופעה רחבה יותר של 'הפרטת 
התודעה'. ב'הפרטת התודעה' � מושג בו דנתי 
בהרחבה במקומות אחרים � כוונתי לאופן 
שבו מסגל משטר ההפרטה את תודעת הציבור 
לחוקי המשחק הניאו–ליברליים, תוך כדי 
שהוא מעניק לחוקים אלו מראית עין של חוקי 
טבע, המסייעת להמשך פירוק מדינת הרווחה 
ולהפרטת שירותיה. אחד מגילוייה של התודעה 
המופרטת הוא המחאה המופרטת, היינו מחאה 
של יחידים וארגונים נגד תוצאות פירוק מדינת 
הרווחה � ובעיקר נגד הנישול והעוני שפירוק 
זה גורם � אך לא נגד גורמיה. מחאה זו נעשית 
מתוך הסתגלות להנחותיו של משטר ההפרטה 
ומאשררת אותו. המחאה המופרטת מוצאת 
ביטוי, בין השאר, בארגוני התמחוי, ארגוני 
המגזר השלישי, הארגונים החברתיים וכן גם 
בתופעת בתי המדרש, ההולכת ומתרחבת בד 

בבד עם העמקתו של משטר ההפרטה.
אתה סבור, כי ניתוח זה הוא "הבל–פה 
מטריאליסטי". לפיכך, כדאי לומר משהו על 
הבסיס התיאורטי של "הבל–פה" זה. המסורת 
העיונית העיקרית אליה אני מתייחס בדיון 
בהפרטת התודעה ובכלל היא המרקסיזם. שאלת 

היחס בין הוויה לתודעה או בין יחסי–הייצור 
לבניין–העל על מרכיביו השונים, עוררה 
במחשבה המרקסיסטית על ענפיה השונים דיון 
פרשני נרחב � דיון שאינו מוצא, כמובן, כל 
ביטוי ברידוד המשטח שאתה עושה למרקסיזם. 
מסורת עיונית נוספת אליה אני מתייחס היא זו 
הבוחנת את יחסי הגומלין בין דת לבין כלכלה, 
בעקבות התיאוריה שהציע מקס וובר, בדבר זיקות 
הגומלין בין עליית האתיקה הפרוטסטנטית לבין 
התפשטות הקפיטליזם. כחלק מכך, כידוע, עסק 
וובר � ובעקבותיו גם חוקרים נוספים � בזיקות 
הגומלין בין אופיה של הכלכלה היהודית 
כ'פאריה–קפיטליזם', דהינו קפיטליזם של 
קבוצה דחויה שבניגוד לתפישה הפרוטסטנטית 
אינו מבוסס על רציונליות, לבין האתיקה של 
היהדות. וובר עצמו והמחקר אחריו, כדאי 
לציין, כבר עמדו על הקרבה בין התיאוריה 

הוובריאנית למחשבה המרקסיסטית.
ואולם, הגם שאתה מכיר בכך שההוויה והתודעה 
"קובעות זו את זו ואת המציאות בכלל", הרי 
שאתה שולל את בירור יחסי הגומלין ביניהן 
באמצעות תלונות כנגד "מטריאליזם קיצוני", 
הרואה בתרבות "טפל" ליחסי הייצור שהם 
"העיקר". תלונות אופנתיות, אך חסרות בסיס 
אלו מאפשרות לך לחמוק מן הדיון ביחס בין 

מהפכת ההפרטה לתרבות בתי המדרש.
לדבריך, טענתי כי העיסוק ביהדות הוא חלק 
מהגורמים למהפכת ההפרטה. טענתי כמובן את 
ההפך הגמור: הצבעתי על כך שהעיסוק ביהדות 
� שהולך וגובר בד בבד עם פירוק מדינת הרווחה 
וערכי הסולידריות החברתית שעמדו בבסיסה 
� הוא חלק מן ההסתגלות התודעתית של חלקים 
ממעמדות הביניים למהפכת ההפרטה, וכי כמו 
צורות אחרות של "מחאה מופרטת", גם תרבות 
בתי המדרש משתלבת בסדר המופרט ומאשררת 
אותו. ההצגה המהופכת של עמדתי משוכפלת 
לסתירה פנימית בטיעונך: כך, בניגוד לקובלנתך 
בדבר "המטריאליזם הקיצוני" של דברי, הרי 
שמאופן הצגתך אותם עולה שהם לוקים דווקא 
באידיאליזם קיצוני. להבנתי, בירור היחס בין 
משטר ההפרטה לבין גילוייו התודעתיים הינו 
מהלך ביקורתי המהווה תנאי חיוני למאבק 
בשניהם. אתה, לעומת זאת, לא רק שולל את 
בירור היחס בין שניהם, אלא שאתה מתאמץ 
להפריד ביניהם, וכך מעקר את אחד מיסודות 

המאבק במהפכת ההפרטה ומחליש אותו.
כתחליף לדיון התיאורטי ולמאבק הפוליטי, 
אתה מציע להתמודד עם "החסרים של התרבות 
הקפיטליסטית" דרך "תרבות חיים חיובית". 
ואולם, התרבות החלופית שאתה מציע אינה 

מחאה מופרטת
מכתב תשובה לאילון שמיר

דני גוטוויין C

המחאה המופרטת 

מוצאת ביטוי, בין השאר, 

בארגוני התמחוי, ארגוני 

המגזר השלישי, הארגונים 

החברתיים וכן גם בתופעת 

בתי המדרש, ההולכת 

ומתרחבת בד בבד עם 

העמקתו של משטר 

ההפרטה.

כך הוא הדבר גם באשר 

לדחיקת הניתוח החברתי 

והמרתו בחוויה האישית 

הפרטית שלך, מהלך שהוא 

גילוי מובהק של תרבות 

ההפרטה המבטלת את 

הכללי אל תוך האישי.
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אלא הסתגלות לסדר המופרט ולהנחות היסוד 
שלו. כך הוא הדבר גם באשר לדחיקת הניתוח 
החברתי והמרתו בחוויה האישית הפרטית שלך, 
מהלך שהוא גילוי מובהק של תרבות ההפרטה 
המבטלת את הכללי אל תוך האישי. וכך הוא 
הדבר באשר לערכים ולפעולות שאתה מציע 
כתחליף לתרבות הקפיטליסטית: משפחה, 
קידוש, סעודה, שירה, לימוד, נתינה, נאמנות 
וקהילה � רשימת ערכים העומדת במרכזה 
של השמרנות הישראלית ותמציתו של האתוס 
הבורגני הישראלי, ההולך ומתפשט בד בבד עם 
מהפכת ההפרטה. לכן, אין זה מפליא שבתרבות 
החלופית שאתה מציע נעלם כל מרחב הערכים 
והפעולות שהוא מעבר לחיי הפרט, המשפחה 
והקהילה, כמו המעמד, הלאום, המדינה, החברה, 

הפוליטיקה והסולידריות. 
"תרבות החיים החיובית" שאתה מציע היא לא 
יותר מאשר אחד מגילוייה של המחאה המופרטת. 
כתחליף למאבק לשינוי החברה ולעיצובה מחדש, 
אתה מציע להסתפק באיים מבודדים של תרבות 
חלופית. ואולם, גם תרבות החיים החיובית 
שאתה מתאר היא רק עוד גירסה של תרבות 
צרכנית המשכפלת את הסדר הקיים. מתוך 
הענות להגיון הקפיטליסטי � שבו הם מורדים, 
לכאורה � גם איים אלו הולכים ומתכנסים 
יותר ויותר לתוך עצמם, כאשר הניתוק מן 
החברה מזין את אשליית המרד בקפיטליזם. 
במובן זה קביעתה הידועה של מרגרט תאצ'ר, 
כי "אין דבר כזה חברה, ישנם רק פרטים ... וכן 
ישנן משפחות", ביטאה את היגיון העומק של 
ההפרטה, החוזר ומחולל כל העת את הפרדת 
הפרט מן החברה. בדומה, ההפרדה שאתה יוצר 
בין משטר ההפרטה לגילוייו התודעתיים מהווה 
המשך לניתוק הפרט מן החברה, ניתוק המייצר 
את המרחב שבתוכו מכוננת מהפכת ההפרטה את 
שלטונה. לכן "תרבות החיים החיובית" שאתה 
מציע אינה עשויה להיות מצע למרד בתרבות 
הקפיטליסטית, שכן היא מאשררת את הנחות 

המוצא שלה.
אתה מעמיד במוקד את הצורך בחשבון נפש 
עם תרבות המערב. אני, לעומת זאת, מעמיד 
במרכז את שינוי המציאות הישראלית. ההבדל 
ביעדים מגדיר גם את השפות בהן אנו מדברים: 
אתה רוצה לדבר "ביהודית" � המגדירה את 
עצמה דרך התנגדותה לתרבות המערב � אני 
ממשיך לדבר בעברית, כחלק מן המפעל הציוני 
של כינון 'חברה חדשה', על הנחות היסוד 

הסוציאליסטיות העומדות בבסיסה.
דומה שאנו חלוקים ביחס לציונות לא פחות 
מאשר ביחס למרקסיזם. הנוסטלגיה שלך 

אל היהדות בגילוייה המסורתיים כאל מקור 
השראה לתרבות הישראלית, עומדת בסימן 
שלילת המרד הציוני בערכיה של יהדות זו, 
יהדות שספרות ההשכלה והתרבות העברית 
כה היטיבו לחשוף את מימדיה הדכאניים. 
טענתך, כי הזהות המזרחית "נותצה ונרמסה 
בידי הציונות הסוציאליסטית" ממלאת, אמנם, 
אחרי צווי התקינות הפוליטית, אך חושפת גם 
סתירה פנימית. המאבק הציוני בתרבויות הגולה 
� בתרבות המזרחית כמו בתרבות היידיש � היה 
חלק משלילת הגולה ומן העיצוב של 'החברה 
החדשה'; מאבק זה שאב את השראתו מן המאבק 
הסוציאליסטי בחברה הבורגנית, ונבע מאותם 
נימוקים, שבשמם אתה מבקש לשלול היום את 
הקפיטליזם ולנתץ את תרבות המערב. דומה 
שלא ניתן לתמוך במרד בתרבות הצריכה 
הקפיטליסטית ולהציגו כמהלך משחרר, אך 
לשלול את שלילת הגולה � שלא היתה אלא 
אחד מגילוייה המוקדמים � ולהציגה כמהלך 
דכאני. זאת ועוד, בעודך מבקר את דכאנותה 
של הציונות הסוציאליסטית, אתה מחייב את 
ערכי החלוציות שבה. בכך אתה משחזר את 
מהלך ההתברגנות של תנועת העבודה, שככל 
שהיא נעה כלכלית ימינה, הפכה הנוסטלגיה 
ל"ערכי החלוציות" לטכס היטהרות שאיפשר 
למעמדות הביניים להמשיך בהפרטתם במסווה 
של נאמנות לערכים הישנים. אתה משכפל את 
ההפרדה � המהותית למשטר ההפרטה � בין 
ההווי החלוצי, לבין ההקשרים החברתיים 
והכלכליים שאפשרו אותו, הפרדה שאינה אלא 

שיחזור של ההפרדה בין הוויה לתודעה.
דומה אפוא, שכתב הסנגוריה שלך על 'בתי 
המדרשות' רק מוסיף תימוכין לטענתי, בדבר 
הזיקה הקיימת בין התפשטות תרבות בתי 
המדרש לבין התעצמות תרבות ההפרטה; ולכך 
שבתי המדרש � ואף צורות אחרות של "תרבות 
חיים חיובית" � אינם אלא עוד גילוי של מחאה 
מופרטת המסתגלת להנחותיו של משטר ההפרטה 

ומאשררת אותו.
ואולם, מעבר לשאלה "מי צודק" אני סבור, כי 
אסור שהבירור שהחלנו בו בחליפת מכתבים זו 
יוותר בגדר התנצחות אינטלקטואלית גרידא. 
אשמח אם הוא יהיה תחילה של דיון באשר 
לדרכים לשחרור החברה הישראלית מעול 
הקפיטליזם הדורסני, המעצים את שלטונו 
באמצעות משטר ההפרטה, ולכינון חברה 
המבוססת על וויסות כלכלי, צדק חלוקתי, 
סולידריות חברתית ושוויון אנושי, חברה 
שלגבי קווי המתאר שלה, אני בטוח, קיימת 

בינינו הסכמה רחבה.

וכך הוא הדבר באשר 

לערכים ולפעולות שאתה 

מציע כתחליף לתרבות 

הקפיטליסטית: משפחה, 

קידוש, סעודה, שירה, לימוד 

נתינה, נאמנות וקהילה 

� רשימת ערכים העומדת 

במרכזה של השמרנות 

הישראלית ותמציתו של 

האתוס הבורגני הישראלי

אתה רוצה לדבר 

"ביהודית" � המגדירה את 

עצמה דרך התנגדותה 

לתרבות המערב � אני 

ממשיך לדבר בעברית

דני גוטוויין הוא חבר 

ביסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

dgutwein@univ.
haifa.ac.il
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מזה כעשר שנים שאני גר בקהילה הסובבת 
את הקיבוץ העירוני 'בית ישראל' שבירושלים. 
עיקר עיסוקה של הקהילה הוא פעילות חברתית 
מצד אחד, ועיסוק בזהות יהודית מצד שני. אילון 
שמיר, שבמידה רבה אני תלמידו, ואני מתגוררים 
באותה קהילה. את מכתב התגובה הזה כתבתי 
לאילון מתוך לבי, כששמעתי את השיחה בינו ובין 
דני גוטוויין ב'הקהל' ולפני שקראתי את תגובתו 

של דני המפורסמת בגליון זה. 

אילון, 
העדר עיסוק בכלכלה ובפוליטיקה בבתי מדרשות 
רבים אינו מקרי. הוא חלק מהתורה שחלקם 
מלמדים וכך אפילו בקהילה שלנו ב'בית ישראל' 
ובבית המדרש שלנו. נסיונות רבים לעסוק בכלכלה  
כשלו משום שהנושא לא "אטרקטיבי" מספיק. 
קל הרבה יותר ליהנות משיעור על חסידות או אף 
משיעור חוצב להבות של אילון שמיר נגד תרבות 
הקפיטליזם מאשר לצלול לנתונים קשים ול"ג'יפה" 
הלא נגישה של ענייני הכלכלה. זה גם מאוד "לא 
יפה" לדבר פתאום על אינטרסים, על כוח ועל 
כסף. פוליטיקה היא עניין מנוכר, דוחה, וכלכלה 
זה בכלל של ה"הם", של הקפיטליסטים. גם אני, 
כזכור, אמרתי לך לפני זמן מה, בלי מחשבה 
יתרה, שאני לא חושב על כסף. אחר כך, מזועזע 
מעט מעצמי, אמרתי שזה בעוונותי. ואכן זה נכון 
� סוציאליסט צריך דווקא להכיר מאוד בערכו 
של הכסף. כנראה שהוויה בורגנית בהחלט גוררת 

תודעה כזו. וזה משתקף אפילו בסביבה שלנו.
סביבנו, אם תסתכל, אין נאמנות רבה לסוציאל–

דמוקרטיה. רבים לא ממש מבינים את המונח; חלק 
מחזיקים בעמדות התומכות בכלכלת שוק מהסוג 
הדורסני ביותר (כגון התנגדות בוטה וקשה לארגוני 
עובדים); ואחרים מגלים בורות בנושאים כלכליים 
בסיסיים (כגון חוק ההסדרים). מקום כמו 'בית 
ישראל' משקף אולי אלטרנטיבה בתחום היחסים 
הבין–אישיים במשפחה ובקהילה אבל הוא אינו 

מהוה אלטרנטיבה במישור הפוליטי.
אבל הבעיה גדולה אף יותר מכך: בסביבתנו 

קיים דגש על כך, שיהדות היא פניה אל האחר. 
גם מי שאינו סוציאליסט מרגיש מחויבות כלשהי 
לזולת, ל"גר ליתום ולאלמנה". אבל ברבים מבתי 
המדרש ליהדות ובחלק ניכר מהמכינות (בדתיות 
כאשר הן אינן עוסקות בארץ ישראל השלמה וגם 
בחלק מהחילוניות) שולטת למעשה התרבות 
הקפיטליסטית, אבל בתחפושת � בתחפושת 
האפיקוראית. אפיקורס היה פילוסוף גדול, הוא 
ללא ספק היה ממבקרי התרבות השלטת בימיו 
� תרבות שהיללה את העשיר ואת רודף הכבוד, 
את המיניות וכיוצא באלה. כמוך, אילון, גם 
אפיקורס הבין את כוחה של הפרסומת וגם הוא 
הטיף להתנגדות לרכושנות ולרדיפת ההנאה 
העודפת. הוא שאף לאושר שאינו מבוסס על כל 
אלה; הוא העמיד במרכז ההגות שלו את החברות 
ואת ההנאות הפשוטות. אבל הוא הטיף לבריחה 
מהעיר ולבריחה מהפוליטיקה. זו, בתמצית, ה'יהדות' 

שנלמדת בחלק גדול מבתי המדרש ליהדות.
שנינו נסכים שזו אינה היהדות. שנינו נסכים 
שהיהדות שואפת לתיקון העולם כולו. אבל שנינו 
במיעוט: כאשר היהדות מתפרשת באמצעות ברסלב, 
למשל, או על דרך הקבלה המודרנית (תוך עיקור 
מהותי של הרעיונות הסוציאליסטים של רב אשלג), 
היא נעשית אפיקוראית לחלוטין. נדמה לי, שאת 
האפיקוראיות הזו תוקף דני גוטוויין � ובצדק. 
היהדות נעשית פתרון לאושר ופתרון לאושר 
פרטי בלבד, תוך התעלמות מהמימד הכללי, 
תוך בריחה מהפוליטיקה ותוך רחיצה בנקיון 
כפיים. כך, בתי המדרשות הללו אכן מסייעים, 
בניגוד לרצונם, למדיניות ההפרטה וההתפרקות 
ההולכת וגוברת. אגב, מיותר לציין, שהם לא 
הסיבה למדיניות זו, אלא תוצאה שלה... ושוב, 
המנגנון זהה למנגנון האפיקוראי: בחברה הנשלטת 
על ידי ההון, הדמוקרטיה נשחקת ובעיקר נשחק 
האתוס הדמוקרטי. האמונה ביכולת לשנות את 
הזירה הציבורית נשחקת ואז בעלי הלב בורחים 
אל הספירה הפרטית והיומיומית. הם בורחים 
מהדברים הגדולים ושואפים לתקן "בקטן". 

כלומר � להפקיר את הפוליטיקה.
זו איננה היהדות שלך, וזו גם לא היהדות שלי 
� אבל האפיקוראיות הזו היא מה שנתפס בחלקים 
גדולים של הציבור כ"יהדות". וכך, אני מנחש, 

גם אצל דני גוטוויין.
כל זה לא נועד להביא לידי ייאוש ולא כדי לסתור 
את החשיבות של מה שאתה, שאנחנו, פועלים 
למענו, אלא כדי להדגיש על איזו יהדות אנחנו 
מדברים ולהבדילה ממה שאנחנו מתאמצים לא 
להיות. לא כל יהדות מהווה אלטרנטיבה חיובית 
לתרבות הקפיטליסטית ועלינו לעמול קשה כדי 

שיהדותנו אכן תהיה כזאת. 

על יהדות אפיקורסית
מכתב תגובה לאילון שמיר

יואב רובין C

קל הרבה יותר ליהנות 

משיעור על חסידות או אף 

משיעור חוצב להבות של 

אילון שמיר כנגד תרבות 

הקפיטליזם מאשר לצלול 

לנתונים קשים ול"ג'יפה" הלא 

נגישה של ענייני הכלכלה. 

זה גם מאוד "לא יפה" לדבר 

פתאום על אינטרסים, על 

כוח ועל כסף.

כמוך, אילון, גם אפיקורס 

הבין את כוחה של הפרסומת 

וגם הוא הטיף להתנגדות 

לרכושנות ולרדיפת ההנאה 

העודפת. הוא שאף לאושר 

שאינו מבוסס על כל אלה; 

הוא העמיד במרכז ההגות 

שלו את החברות ואת 

ההנאות הפשוטות, אבל 

הוא הטיף לבריחה מהעיר 

ולבריחה מהפוליטיקה.
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חלפו שבעה חודשים מאז שנבחרה בשבדיה 
ממשלת ימין–מרכז. האם השינוי הפוליטי 
הביא לשינוי לחברתי? מה השתנה שם מאז 

ומה נשאר כשהיה? 

תמונת מצב אלקטורלית

מה שנחשב בשבדיה 'ימין–מרכז' אינו דומה 
במיוחד למקביליו הישראלים. מבחינת 
מצען, מפלגות המרכז השבדיות היו מוגדרות 
כמפלגות שמאל מתון בכל ארץ אירופאית מחוץ 
לסקנדינביה. גם המפלגה השמרנית השבדית 
הצהירה במערכת הבחירות על מחויבות ל'מודל 
השבדי', השתדלה לצמצם את ההבדלים בינה 
לבין הסוציאל–דמוקרטים למינימום וכינתה את 
עצמה בתעמולת הבחירות 'מפלגת העובדים 

השבדים החדשה'. 
ארבע מפלגות מרכיבות את ממשלת ה'ימין–מרכז'. 
מפלגת המרכז היא השמאלית ביותר. מפלגה זו 
שיתפה בעבר פעולה גם עם הסוציאל–דמוקרטים. 
שלוש המפלגות האחרות כוללות את המפלגה 
הליברלית ואת המפלגה הנוצרית דמוקרטית, 
שנחשבות גם הן למפלגות מרכז, ואת המפלגה 
השמרנית, שזכתה בלמעלה מ–26% מקולות 
הבוחרים השבדים. מפלגות המרכז והימין 
נהנות מרוב זעום של 178 חברי פרלמנט 
לעומת 171 חברי פרלמנט לשלוש מפלגות 
השמאל (הסוציאל–דמוקרטים, הקומוניסטים 

והירוקים).
המפלגה הסוציאל–דמוקרטית השבדית עודנה 
המפלגה הגדולה ביותר עם 130 חברי פרלמנט, 
לעומת 97 חברי פרלמנט למפלגה השנייה 

בגודלה � המפלגה השמרנית. 

מצען של מפלגות הימין–מרכז

מפלגות המרכז והימין התמודדו במערכת 
הבחירות בהחזיקן במצע שהוסכם עליו מראש. 

על–פי מצע זה, יישמרו ההסדרים הקיימים 
בשוק העבודה הכוללים הסכמים קיבוציים 
החלים על כלל העובדים ומגדירים את שכר 
המינימום, את תנאי העבודה ואת תוספות השכר 
בענפים השונים. ההסכמים נשענים על יכולתם 
של האיגודים המקצועיים להפעיל באופן חוקי 
שני סוגי סנקציות נגד המעסיקים: (א) שביתה 
ו– (ב) חרם על מי שאינו מכפיף את עצמו 
להסדר דומה להסכם הקיבוצי. בכך הכירה, 
למעשה, המפלגה השמרנית השבדית ב"זכות 
החרם" שהיא אמצעי ארגוני המוקנה לאיגודים 

המקצועיים רק בארצות סקנדינביה.
על–פי דרישתה של "מפלגת המרכז" הוסכם 
גם שמס ההכנסה השולי המקסימלי לא יופחת 
ויישאר בשיעור של בין 56% ל–58% (תלוי 
במועצה המקומית). כמו כן, יימשכו הסדרי 
הפנסיה הצוברת, בזכותם הופך חלק הולך 
וגדל של ההון בשבדיה להון בבעלות קרנות 
פנסיה ממלכתיות וקרנות פנסיה של האיגודים 
המקצועיים. כבר כיום יש לקרנות אלו למעלה 

שבדיה תחת ממשלת הימין–מרכז 
החדשה

עמי וטורי C

גם המפלגה השמרנית 

השבדית הצהירה במערכת 

הבחירות על מחויבות 

ל'מודל השבדי', השתדלה 

לצמצם את ההבדלים בינה 

לבין הסוציאל–דמוקרטים 

למינימום וכינתה את 

עצמה בתעמולת הבחירות 

"מפלגת העובדים השבדים 

החדשה". 
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מ–50% מההון (נכסים פחות חובות) המצוי 
בבעלות שבדית. 

בנוסף, התחייבה קואליציית הימין–מרכז (על–פי 
דרישתה של "מפלגת המרכז") להשאיר 100% 
ממניות חברת החשמל השבדית הממלכתית 
בבעלות ממשלתית. הוסכם, שהמניות היחידות 
שיימכרו יהיו מניות המיעוט שיש לממשלה 
בחברות עסקיות והפסקת המונופול על ייצור 
משקאות אלכוהוליים. מונופול זה, שמקורו במאה 
ה–19 לפני "המהפכה הסוציאל–דמוקרטית", 
אינו יכול להמשיך להתקיים בשל תקנות 

האיחוד האירופאי. 
לצד ההפרטות הללו, המוגבלות מאוד, התחייבה 
ממשלת הימין–מרכז לבטל את מס הרכוש על 
נדל"ן פרטי ולבצע מספר שינויים במערכת 
דמי האבטלה והמיסוי השבדי. שינויים אלו 
נמצאים במוקד העימות בינה לבין השמאל 

השבדי והאיגודים המקצועיים.

אז מה נשתנה?

עד לאחרונה, היה גובה דמי האבטלה בשבדיה 
80% מהשכר הקובע למשך תקופה של 300 ימי 
עבודה (14 חודש). מובטלים התומכים בילד 
אחד לפחות זכאים לדמי אבטלה למשך 450 ימי 
עבודה (21 חודשים) . מי שלוקח חלק בהכשרה 
מקצועית יכול להאריך את תקופת הזכאות לקרוב 
ל–600 ימי עבודה. מי שמיצה את זכאותו לדמי 
אבטלה זכאי להשתלב בפרויקטים של עבודה 
יזומה או עבודה מסובסדת, בהם יקבל לפחות 
את שכר המינימום השבדי, העומד על קצת יותר 
מ–1500 אירו לחודש עבור משרה מלאה, שהם 

כ–65% מהשכר הממוצע למשרה מלאה. 
על–פי הצעת התקציב של ממשלת הימין–מרכז 
שאושרה בראשית השנה, דמי האבטלה יוסיפו 
להיות 80% מהשכר האחרון למשך התקופה של 

200 ימי העבודה הראשונים אבל הם ירדו ל–70% 
מהשכר האחרון ב–100 הימים הבאים ול–65% 
מהשכר האחרון עבור תקופת האבטלה שמעבר 
ל–300 ימי עבודה. תקרת השכר המבוטח תרד 
מכ–1950 אירו לחודש ל–1850 אירו לחודש. 
בנוסף, יצומצם מספר מקומות העבודה היזומים 
במגזר הציבורי ויוגדל מספר מקומות העבודה 
המסובסדים במגזר העסקי. כמו כן, התשלום 
עבור חברות בקרן לביטוח אבטלה יגדל מכ–30 
אירו לחודש כיום לקרוב ל–60 אירו לחודש. 
החברות בקרנות המנוהלות על–ידי האיגודים 
המקצועיים היא וולונטרית אבל כ–98% 
מהשכירים ורוב העצמאיים חברים בקרנות. 
החברות בקרנות אינה מחייבת חברות באיגוד 
המקצועי אולם יש באיגודים מי שרואה צעד 
זה כסוג של התגרות מצד הממשלה במערכת 
שמנוהלת באופן כמעט עצמאי על ידי ארגוני 
העובדים. הקיצוץ בדמי האבטלה אמור לממן 
מס הכנסה שלילי לשכירים ולעצמאים בעלי 

הכנסות נמוכות ובינוניות. 
השינויים התקציביים המתוארים לא יחסכו 
כסף רב משום שסביר להניח שהם פשוט יגדילו 
את מספר המובטלים בטווח ארוך הזכאים 
להשלמת הכנסה. השלמת ההכנסה בשבדיה 
מבטיחה הכנסה נטו של כ–2000 אירו לחודש 
למשפחה בת 4 נפשות וכיסוי מלא של כל 
הוצאה בתחומי החינוך והבריאות, כולל טיפולי 
שיניים. לממשלה החדשה אין תוכניות לפגוע 

ברשת ביטחון זו. 

ירידת קרנה של הממשלה החדשה

הקמפיין התקשורתי וההפגנות שקיימו האיגודים 
המקצועיים נגד ממשלת הימין–מרכז היו יעילים 
מאוד מבחינת דעת הקהל. רוב תושבי שבדיה 
מתנגדים לשינויים האחרונים בנושא דמי האבטלה. 
התמיכה בממשלה החדשה מצויה בשפל חסר 
תקדים ואם היו נערכות בחירות היום היה 
השמאל מנצח בהפרש של למעלה מ–10%. 
יושבת הראש החדשה של הסוציאל–דמוקרטים 
השבדים, מונה סלין, האמורה להיכנס לתפקידה 
לקראת אמצע השנה, זוכה לפופולריות עצומה 
שממנה לא נהנתה במהלך הקריירה הפוליטית 
הארוכה שלה כחברת פרלמנט וכשרה. גם זו 
אינדיקציה לכמיהה הולכת וגוברת בשבדיה 
להיפטר מממשלת הימין–מרכז שנתפשת ככישלון 
שאינו נופל מזה של ממשלות הימין–מרכז של 
1976�1982 ושל 1991�1994 (בכל יתר השנים 

משל בשבדיה השמאל).
חלק לא מבוטל מהצלחת הקמפיין של האיגודים 

ההסכמים נשענים על 

יכולתם של האיגודים 

המקצועיים להפעיל באופן 

חוקי שני סוגי סנקציות נגד 

המעסיקים: (א) שביתה 

ו– (ב) חרם על מי שאינו 

מכפיף את עצמו להסדר 

דומה להסכם הקיבוצי. בכך 

הכירה, למעשה, המפלגה 

השמרנית השבדית ב"זכות 

החרם" שהיא אמצעי ארגוני 

המוקנה לאיגודים המקצועיים 

רק בארצות סקנדינביה.

יושבת הראש החדשה 

של הסוציאל–דמוקרטים 

השבדים, מונה סלין, 

האמורה להיכנס לתפקידה 

לקראת אמצע השנה, זוכה 

לפופולריות עצומה שממנה 

לא נהנתה במהלך הקריירה 

הפוליטית הארוכה שלה 

כחברת פרלמנט וכשרה.

Fifty Ways to Leave your Lover. סוכנות חדשה בברלין 
מסייעת לאנשים להיפרד מבני זוגם. אנשי הסוכנות מתקשרים 
במקום הלקוחות ואף יגשו לדירת האהוב או האהובה לשעבר כדי לקטוע את הקשר. 
"בני הדור הצעיר אינם רוצים לקבל אחריות על מעשיהם", מסביר מנהל הסוכנות, 
שהפריד במו ידיו עשרות זוגות. את הרעיון קנה דרסלר, המנהל, מפסיכולוג צעיר 
שפתח את הסוכנות, אך נשבר כשהשיחות מהלקוחות התחילו לזרום. "הוא היה 
קצת רגיש מדי, בשבילי זה הרבה יותר פשוט", מספר דרסלר. עד כה הוא מכר 
ארבעה זיכיונות לסוכנויות דומות בפרנקפורט, המבורג, קלן ודיסלדורף. בחזונו 
הוא רואה אלפי סוכנויות כמו שלו פרושות ברחבי גרמניה. "בני הדור הצעיר אינם 
רוצים לקבל אחריות על מעשיהם ורגילים להיות צרכנים; הסוכנות שלי היא ביטוי 
של רוח הזמן", הוא מסביר ('הארץ', 13.3.07). אכן, יש לברך על כך שישנם 

אנשים שאינם רגישים�מדי!

קצה 
הקרחון



19  

המקצועיים השבדי נובע מאמצעי התקשורת 
העומדים לרשותו. היומון 'אפטונבלדט' שהוא 
המקבילה השבדית ל'ידיעות אחרונות' מצוי 
בבעלות האיגודים המקצועיים השבדים. יומון זה 
עוסק ללא הרף בהצגת חברי הממשלה החדשה 
כאופורטוניסטים לא ישרים וחסרי ניסיון (מלאכה 
לא קשה במיוחד). 'אפטונבלדט' גם נטל חלק 
מרכזי במאבק הציבורי נגד השינויים בתנאי 
דמי האבטלה. עם זאת, האיגודים המקצועיים 
השבדים ובעיקר פדרציות הצווארון הלבן 
והאקדמאים, שחלק ניכר מחבריהן מצביעים דרך 
קבע למפלגות המרכז והימין, אינם מעוניינים 
בהחרפת המשבר עם הממשלה. חשוב להם 
לשמור על מחויבותה של ממשלת הימין–מרכז 
למודל שוק העבודה השבדי, מחויבות החיונית 
להגנה על המודל השבדי מפני כוחות ימניים 

באיחוד האירופי.
כחלק מהניסיון לעצור את התערערות מעמדה 
הציבורי, מזרזת ממשלת הימין–מרכז את מימוש 
הבטחתה להגדלת הסובסידיה הממשלתית לטיפולי 
שיניים. כיום, כל טיפולי השיניים בשבדיה ניתנים 
חינם לילדים ולצעירים עד גיל 20. פנסיונרים 
נהנים מטיפול המסובסד בשיעור של בין 60% 
ל–80% ויתר האוכלוסיה נהנית מסבסוד הנע 
בין 40% ל–50% מעלות הטיפול. ככל שהטיפול 
יקר יותר, כך קטן שיעור ההשתתפות העצמית 
של המטופל. על–פי הצעתה של הממשלה 
המתייחסת לשנת התקציב הבאה שיעור הסבסוד 
לאוכלוסיה בגילאי 21�64 יעלה באופן ניכר הגם 
שפחות מכפי שהבטיחו הסוציאל–דמוקרטים 
במערכת הבחירות. הסובסידיה לבני 21 עד 
64 תחושב באופן הבא: טיפולים בעלות של 
עד 300 אירו לשנה על חשבון המטופל באופן 
מלא. כל ההוצאה שבין 301 אירו ל–1500 אירו 
לשנה תסובסד בשיעור של 50% וכל ההוצאה 
שמעל 1500 אירו לשנה תסובסד בשיעור של 
 30�85%. כמו כן, תינתן לאוכלוסיה בגילאי 20
בדיקת שיניים חינם בעלות של עד 60 אירו 
לשנה ולאוכלוסיה בגילאי 30�74 בדיקה חינם 

בעלות של עד 30 אירו לשנה.

שמאל � ימין � שמאל

הנושא המהותי העיקרי שבו תיבחן הממשלה 
החדשה לצד הנושאים הכלכלים הוא שילובה 
של אוכלוסיית המהגרים בשבדיה. הממשלה 
החדשה מינתה אומנם שרה חדשה ממוצא 
אפריקאי מטעם המפלגה הליברלית כ"שרה 
לשילוב מהגרים בחברה". אולם מדובר בדמות 
חריגה–משהו שאינה מחוברת אל קהילות 

המהגרים. 11 מתוך 12 חברי הפרלמנט השבדי 
החדש שאינם ממוצא אירופאי חברים במפלגות 
השמאל, שגם זכו ברוב קולות המהגרים. כמו 
כן, במפלגה הסוציאל–דמוקרטית השבדית 
מחזיקים מהגרים ממוצא לא–אירופאי בעמדות 
מפתח ושר החינוך בממשלה היוצאת איברהים 
ביילן, מהגר לשעבר ממוצא סורי–טורקי, הוא 
מבכירי המפלגה. גם הדוברת ויועצה הבכיר 
של מונה סלין הם צאצאי מהגרים מארצות 
המגרב והמזרח התיכון. מאידך, גם ממשלת 
הימין–מרכז מחוייבת למלחמת חורמה באפליה 
בתעסוקה ובדיור על רקע מוצא אתני. כמו כן, 
אין כל כוונה מצדה לשנות את מבנה קצבאות 
הילדים המתגמלות יותר משפחות מרובות 

ילדים, שרובן משפחות מהגרים. 
השמאל השבדי מקווה להמשך ההתדרדרות 
הפוליטית של ממשלת הימין–מרכז ולחזרתו 
החלקה בעוד שלוש שנים לשלטון. לעומתם, 
מקווים תומכי הימין–מרכז שהממשלה החדשה 
תלמד מהימין הדני, שהצליח לשרוד בשלטון 
בדרך של גילוי מחויבות מוחלטת למדינת 
הרווחה ולשוק העבודה הנשלט על–ידי האיגודים 
המקצועיים, תוך קיום מדיניות נבדלת מזו של 
השמאל בעיקר ביחס לסוגיות חוץ וביטחון. 
בשבדיה, שבה בניגוד לדנמרק אין הבדל בין 
השמאל והימין בנושא חוקי ההגירה והיחס 
למהגרים, מהלך מסוג זה יביא לקבלה כמעט 
מוחלטת של עמדות השמאל על–ידי מי שאמורים 

להיות יריביו הפוליטיים. 

היומון 'אפטונבלדט' שהוא 

המקבילה השבדית ל'ידיעות 

אחרונות' מצוי בבעלות 

האיגודים המקצועיים 

השבדים. יומון זה עוסק ללא 

הרף בהצגת חברי הממשלה 

החדשה כאופורטוניסטים לא 

ישרים וחסרי ניסיון (מלאכה 

לא קשה במיוחד).

עמי וטורי הוא ד"ר 

להסטוריה, חבר 

ביסו"ד ובקשת 

הדמוקרטית 

המזרחית

vaturyami@gmail.com



  20

בשנים האחרונות גוברת תופעת ניצול עובדי 
הקבלן במדינת ישראל. מגזר עובדי הקבלן, 
הכולל עובדי שמירה ואבטחה, עובדי ניקיון 
ועובדי סיעוד רבים, הוא המגזר המנוצל 
ביותר במשק הישראלי (מלבד העובדים 
הזרים, כמובן, ועל כך יש למדינה סיבה 

נוספת להתבייש).

מצבם של מאבטחים בישראל

מאבטחי ישראל, אשר עוסקים בעבודה הבלתי 
פוסקת של הגנה על גופים, מוסדות ואישים ברחבי 
המדינה, אשר מסכנים את עצמם למען בטחון 
אחרים, ואשר מצליחים, לא אחת, לסכל פעולות 
אלימות או פעולות חבלניות, משתכרים, לרוב, 
סכומים זעומים. סכומים אלה מגיעים במקרה 

הטוב לשכר מינימום. וגם זאת, על הנייר. 
בפועל, בהרבה מאוד מקרים, הסכומים נמוכים 
אפילו משכר המינימום במשק. בגלל התחרות 
האדירה בענף חברות השמירה, "נאלצות" 
החברות לגשת למכרזים במחירי הפסד. החברות 
עושות זאת על מנת לזכות במכרז, שהוא מאוד 
תחרותי, ומתוך ידיעה שאת מה שתפסיד החברה 
"יכסו" עובדיה. איך זה נעשה בפועל? החברה 
"מכסה" את הפסדיה (ויוצרת בכך רווחים 
לבעלי החברה) על–ידי הטלת קנסות על 
העובדים בתואנות שונות: אי–תשלום שעות 
נוספות; אי–הפרשת סכומים לפנסיה; תשלום 
נסיעות חלקי ועוד. אכן, החברות "המסכנות" 
דואגות להמציא דרכים שונות ומשונות לכיסוי 
הפסדיהן, שהם, כאמור, הפסדים מתוכננים 
מראש � פועל יוצא של הגשת החברה למכרז 
במחירי הפסד. המרוויחים הגדולים הם שוכרי 
השירותים של חברות השמירה, המתעלמים 
מהאופן בו מועסקים עובדי החברה, ובעלי 
החברה. (בחלק מהמקרים שוכרת השירותים 

טורניר המאבטחים הראשון בישראל בקט–רגל 
כסימן דרך להתאגדות המאבטחים

יואב לוי C

'הארץ', 19.3.07>
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היא המדינה עצמה, המתעלמת מהוראות החוק 
בדבר שכר מינימום לעובדים.) המפסידים הם 
עובדי החברה שנאלצים לעבוד בתנאים קשים 
ולעתים מחפירים. במצב המשק כיום, אין להם 
ברירה והם חורקים שיניים אך נאלצים, לרוב, 

להשלים עם המצב.

התארגנויות של ועדי מאבטחים

בתקופה האחרונה מאבטחים רבים חשו כי הגיעו 
מים עד נפש. שוב אין הם יכולים להשלים 
עם המצב ההופך אותם לעובדים מרוששים: 
למרות שמדובר בעובדים במשרה מלאה, הם 
אינם מצליחים להתפרנס ונשארים עם "חור 
בכיס" שתופח מדי חודש. אוהד רותם, חבר 
ועד המאבטחים במכון וייצמן למדע, אומר: 
"חשוב מאוד שמאבטחים שמרגישים כי הם 
מנוצלים לא ישתקו על כך. בקרב המאבטחים 
אצלנו, היתה התמרמרות רבה בנוגע ליחס של 
חברת הקבלן בה אנחנו מועסקים אלינו, וזה 
בדיוק מה שהביא לכך שהחלטנו לזקוף ראש 

ולהקים ועד מאבטחים".
במהלך השנה האחרונה, הביא רצונם של המאבטחים 
לדאוג לזכויותיהם כעובדים, להתארגנויות 
שונות ברחבי הארץ. ההתארגנויות קשורות, בין 
היתר, לאדישותה של ממשלת ישראל למצבם 
של המאבטחים, אדישות שהביאה למסקנה 
שאי–אפשר לצפות ל"טובות" מאף אחד יותר. 
60 מאבטחים במכון וייצמן, 30 מאבטחים בנחל 
שורק, 45 מאבטחים בבית חולים קפלן ו–50 
מאבטחים בפקולטה לחקלאות, כבר הקימו 
ועדי מאבטחים בעזרתה של ההסתדרות, ויצרו 
תקדים חשוב בחברה הישראלית. המאבטחים 

לא מוכנים יותר שידרכו עליהם.

הטורניר

על מנת לעודד את התארגנויות המאבטחים, 
ומתוך רצון להעלות את המודעות של הנושא 
בקרב הציבור, נולד הרעיון של טורניר קט–רגל 
למאבטחים בלבד. קובי קרטה, יו"ר ועד 
המאבטחים החדש בפקולטה לחקלאות, אומר: 
"מבחינתנו, הטורניר הזה הוא אחד הדברים 
החשובים שקורים היום. הוא מעלה את המודעות 
לנושא וחושף את הבעיות שיש למאבטחים 
המועסקים על ידי חברות קבלן. אני מקווה 
שהטורניר יביא בעקבותיו התארגנויות נוספות 
בקרב מאבטחים בארץ. אנחנו לא כלבי שמירה, 

ולא עובדים סוג ב'!"
הטורניר נערך ביום ראשון, 18.03.07, וכלל 

מספר נאומים לקראת משחק הגמר. בין הדוברים: 
ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה), אמיר ירון (יו"ר 
מרחב רחובות בהסתדרות), עו"ד איתי סבירסקי 
(אוניברסיטת ת"א), אריאלה סער (מנהיגת מאבק 
עובדות הקבלן בדואר) ויואב לוי (יו"ר ועד 
המאבטחים החדש בבי"ח קפלן). במשחק הגמר 
ניצחה נבחרת המאבטחים של בי"ח בלינסון 0:1 

את נבחרת מאבטחי מכון וייצמן למדע.

ניצנים נוספים של התארגנות

כשבוע אחרי הטורניר בשעה 23:30 נסענו קובי 
קרטה, יו"ר ועד המאבטחים של הפקולטה 
לחקלאות, ואני לאיזור השרון. פיסת מידע 
"מודיעינית" שהגיעה אלי בנוגע למצבם של 
עשרות מאבטחים המועסקים באתר מכובד 
(שאת שמו לא אחשוף כרגע, מטעמים מובנים), 
הביאה אותנו להחלטה שחייבים להגיע לשם 
ולדבר איתם. היתה לי תחושה שאני הוא הגפרור 
הקטן שעשוי להצית את האש בקרב המאבטחים 

הממורמרים שנמצאים שם. 
לא טעיתי. בסביבות חצות ורבע הגענו למקום. 
שוחחנו עם ארבעה מאבטחים מתוך אלה שהיו 
במשמרת על הנושא, במשך דקות ארוכות. 
בגדול, שמענו את אותו הסיפור שיכולים לספר 
לנו כמעט כל מאבטחי ישראל: אין פנסיה, אין 
שעות נוספות, יש קנסות, הנסיעות לא משולמות 
כמו שצריך, אין תשלומי הבראה, אין דמי חגים, 
אין דמי חופשה, אין תוספות ותק. הם סיפרו לנו 
מה עובר עליהם ואנחנו הצענו את הרעיון של 
התאגדות והקמת ועד שייצג את המאבטחים. 

הרעיון הדליק אותם בצורה שלא תתואר. 
הדרך להתארגנות יציבה וקבלת זכויותיהם, 
היא עוד ארוכה ולא מובטחת כלל. אבל רמת 
ההתלהבות של אותם מאבטחים � להתחיל 
במהלך שכזה, על אף ההבנה שהם עלולים 
להפסיד מזה, במידה והמהלך ייכשל, מביאה 
אותי למסקנה, שבקרוב מאוד (יחסית), יוקם 

ועד המאבטחים החמישי בישראל!
השאיפה היא להביא למהפכה ברמה הארצית. היו 
שזלזלו באמירה הזו שלי, אבל אני, אם יורשה לי 

לציין, רואה במו עיניי איך היא מתרחשת. 

מאבטחי ישראל, אשר 

עוסקים בעבודה הבלתי 

פוסקת של הגנה על גופים, 

מוסדות ואישיים ברחבי 

המדינה, אשר מסכנים את 

עצמם למען בטחון אחרים, 

ואשר מצליחים, לא אחת, 

לסכל פעולות אלימות או 

פעולות חבלניות, משתכרים, 

לרוב, סכומים זעומים.

בגלל התחרות האדירה 

בענף חברות השמירה, 

"נאלצות" החברות לגשת 

למכרזים במחירי הפסד. 

החברות עושות זאת על מנת 

לזכות במכרז התחרותי, 

כאמור, מאוד, ומתוך ידיעה 

שאת מה שתפסיד החברה 

"יכסו" עובדיה.

יואב לוי, בן 26, 

הוא יו"ר ועד 

המאבטחים בבי"ח 

קפלן שברחובות. 

ניתן ליצור קשר 

בכל שאלה:

vaadkaplan@walla.co.il
050�2173121

ידין ענתבי (המפקח על שוק ההון באוצר): "בעשרים השנים 
האחרונות נרשמה עלייה קטסטרופלית במידת הריכוזיות של 

המגזר הבנקאי. אם לא נתעשת ונבצע צעדים אגרסיבים הריכוזיות תמשיך 
לגדול". והפיתרון, איך לא: "תחרות גדולה יותר". טוב שהם לא משעממים את 

עצמם עם אותה מנטרה, שחוזרת במנותק מהמציאות.

קצה 
הקרחון
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כתיבת המדור הזה מתחילה להיות 
כרוכה בהרבה גרירת רגליים. בהתחפרות 
קשה. התחושה היא שהכל כבר נאמר, 
נכתב ומוצה. שאין עוד מה לחדש, לבד 
מכתיבת עוד מאותו דבר. תחושת הדז'ה–וו 
משתלטת. הסיבה הראשית הרי ידועה 
וברורה. גם מקור העכירות. אפשר כבר 
בהחלט לקשור בין סיבה לתוצאה. הכל 

פרק המשך של אותה סדרה.

הסיבה העיקרית

הסיבה העיקרית, "אם כל הסיבות", היא 
הצבת העושר האישי בראש סולם הערכים. 
התפיסה הדומיננטית היום היא שהעושר 
הוא המבחן האמיתי להצלחה, הוא מגע ידו 
הברוכה של האל. מה שאיננו עושה כסף, 
הרבה ומהר � איננו ראוי. זהו הקפיטליזם 
במלוא זיקוקו: אתה נחשב לסיפור הצלחה 
אולטימטיבי אם אתה עשיר מאוד; אתה 
נחשב לסיפור הצלחה גם אם מקור עושרך 
מפוקפק; ואם אתה מפריש ממנו מעשר 

כלשהו לעניים, אתה בכלל קדוש.
זה הרי כל כך שקוף וברור, עד שרוב 
הדברים שדנים בהם עתה ביסו"ד � הוויכוח 
על רב–תרבותיות, על פערים, על ריבוד 
מעמדי, על ההתפוררות החברתית במלחמה 
האחרונה, על הכנסת  מרכיב של רייטינג 
בתשלום למרצים באוניברסיטאות � הם 
תוצרי משנה של הצבת ההפרטה ומקסום 
הרווח האישי (שני אלה צדדים של אותה 

המטבע) בראש סולם הערכים.
תודעה מופרטת מונעת תודעה מעמדית 
� שהרי אחת מטענות היסוד של ההפרטה 
היא שהיחד מדכא את חופש הפרט; מקסום 
הרווח האישי מאפיל על התודעה הלאומית 

� שהרי אם אפשר להרוויח בחו"ל יותר, למה 
להשקיע בפיתוח המשק הישראלי. ובעצם, 
אם התודעה מופרטת והתכלית היחידה היא 
מקסום הרווח האישי, אז למה לא לחבור 
לתאגיד בינלאומי שמתעלם מהמדינות 
ומהחיים בהן ובוחן הכל אך ורק דרך החור 

שבגרוש.
וכשאין תודעה מעמדית, וכש'התודעה 
הפיננסית' היא מעל לתודעה הלאומית, 
וכשאנשים נבחנים אך ורק כפרטים ולא 
כחלק מחברה, מה הפלא שהם מחפשים 
להם מוקדי הזדהות אחרים, חלופיים. את 
מוקדי ההזדהות החלופיים הם מוצאים 
אצל כוהני הרב–תרבותיות והפוליטיקה 
של הזהויות, המפוררים את המרקם הלאומי 

החברתי–מעמדי. 
לא במקרה טען פרופ' עזיז חידר (בדיון בבמת 
ממר"י), ממנסחי "החזון העתידי של ערביי 
ישראל הפלסטינים", שתהליכי ההפרטה 
בחברה הישראלית מקדמים את ביטול אופייה 
של ישראל כמדינת לאום יהודית ומאפשרים 
את הפיכתה למדינת כל אזרחיה � על–פי 
המודל המוצע על–ידי עזמי בשארה, יש 
לומר. אין פלא אפוא שפרופ' חידר לא חש 
כל אי נוחות כשהסביר שביבי עדיף בעיניו 
על מנהיגי העבודה לדורותיהם, כמקדם חזון 

ההתבדלות של ערביי ישראל. 
מטרת מה שנכתב כאן אינה לרפות ידיים, 
אלא לנסות ולעסוק בלב הדברים, לתקוף את 
ה"הארד–קור", לא ללכת סביב סביב; לטפל 

יותר בסיבה ופחות בניתוח התוצאות.

תנובה ז"ל 

עקבתי בעניין ובדאגה אחרי הפרטת תנובה 
ומכירתה לקרן השקעות בינלאומית. היה ברור 
שצריך להתחולל שינוי בחברה, שהרי רבים 

מן הבעלים שלה � קיבוצים ובעיקר מושבים 
� כבר אינם מוכרים לה את תוצרתם. חלקם 

כבר פרשו לגמרי מעיסוק בחקלאות.
כשברור שצריך שינוי, עולה השאלה 
באיזה שינוי רוצים. בקיבוצים רבים הוביל 
הרצון לשינוי להפרטה מלאה של השכר, 
עד לשכר דיפרנציאלי. כך גם במקרה 
של תנובה: מובילי השינוי חתרו ל"שינוי 
עד הסוף". כלומר, לא סתם מכירה אלא 
מכירת השליטה לגורם חיצוני, בינלאומי. 
אבל לא היה הכרח למכור את השליטה 
בתנובה לגורם חיצוני. אפשר היה להקים 
קואופרטיב של יצרנים שיקנה (אולי 
בשותפות עם גורם כלשהו) את חלקם של מי 
שרוצים לפרוש מתנובה. יש קואופרטיבים 
דומים בעולם ואם היה צורך בכך אפשר 
היה להקים שותפות עם אחד מהם. כל כך 
ראוי, כל כך מתבקש. ואכן, קמה קבוצה 
קטנה של משקי חלב שביקשה ליישם 
רעיון כזה. אך במקום שמהלך זה יקבל 
לגיטימציה ותמיכה מהתנועה וממנהיגיה, 
כמתבקש בחברה הדוגלת בבעלות חבריה 
על אמצעי היצור, הוא סומן על ידי תנובה 
ועל ידי התנועות הקיבוציות כמכשול; כמה 
שמעכב את סידור הפנסיה לחברים ומסכן 
את עתידם; כמה שמונע את פתרון בעיית 
החוב לבנקים. הרוב, כך הוסבר, רוצה 
"קאש מאני" לפנסיה  ומסתפק בהבטחת 

מחיר מטרה לליטר חלב.
מה למדנו? בעידן ההפרטה, מה שציבורי כבר 
"לא מתאים", מה שפרטי הוא טוב. המניות 
(המניבות) שיכלו להיות לקיבוץ בקואופרטיב 
החדש לא נחשבות לנכס פנסיוני, למרות שהן 
היו יכולות להיות נכס כזה במקרה ויחליט 
הקיבוץ בעתיד למוכרן. זהו, אגב, גם המצב 
בתוך הקיבוצים בכל הנוגע לפנסיה. ברוב 
הקיבוצים לא "שמים בצד", או בידי נאמן, 

פיצוח ה"הארד קור"

אם כל כך טוב 

אז למה כל כך רע? 
>>> עזרא דלומי על המצב
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כמה מיליוני שקלים השמורים לעת פרישה של 
חברים מהעבודה; אלא מפרישים את הסכום 
באופן מופרט, על שם החבר ובבעלותו, כי כבר 
"אין אמון במערכת הציבורית", אפילו אם סכום 
כסף גדול הנמצא בקופה משותפת סגורה יכול 
להניב יותר. במהלך משבר הקיבוצים, בו כשלו 
חלק מהמערכות, נשפכו המים עם התינוק. 
במקום לתקן כשלים במערכת, האשימו את 
השיטה כולה, עד לביטולה. האמון נשבר. כסף 

משותף ונכס משותף � יוק.
מה עוד למדנו? מרוב להט לראות את "הקאש 
מאני" ביד, זכו הרפתנים בחוזה המכירה למחיר 
מטרה מובטח לכמה שנים, אך הם יביטו בעיניים 
כלות איך 'אייפקס', הבעלים החדשים, הופכת 
את החברה לתאגיד בינלאומי, עושה רווחים 
יפים (ובדין) שמהם לא יראו הרפתנים דבר. 
רובם העדיפו כסף מזומן ומהיר על פני שותפות 

מניבה לטווח ארוך בנכס. 
אין ספק, חרדות אישיות הן דשן טוב לתהליכי 
הפרטה. אנשים מסתגרים בתוך עצמם, חושבים 
רק על עצמם, רוצים רק את שלהם ונמלטים 
מכל מחשבה על היתרון שיכולה להעניק להם 
שותפות עם הזולת. באקלים כזה יכלו צירי 
ועידת תנובה להריע להחלטה להיפטר מהנכס 
החשוב והיקר בשם "הצורך להתאים את עצמנו 
למאה ה–21", כדברי הקלישאה של גברי ברגיל, 

אחד ממזכירי התנועה הקיבוצית.    

הפורנוגרפיה של הרטוריקה

לאחרונה הצהיר מתן וילנאי על תמיכתו באהוד 
ברק. בראיון ברשת ב' השמיע המראיין לוילנאי 
הקלטה ובה דברי ביקורת קטלניים ולעגניים 
שלו על אהוד ברק. הוא שאל את וילנאי, 
בהתרסה מסוימת, מה קרה שהפך כל כך מהר 
את דעתו. ציפיתי שהדברים יביכו את וילנאי. 
אך לא: "שיניתי את דעתי", אמר וילנאי ביובש, 
"ברק הוכיח שהוא הפיק לקחים" (ציטוט מן 

הזיכרון).
אולי הפיק ואולי לא. מה שמעניין זה הרטוריקה 
של וילנאי. הצורך שלו לומר דברים חריפים 
ובוטים על אהוד ברק נבע, מן הסתם, מן העובדה 
שאחרת לא היה עולה לשידור ולא זוכה לזמן 
אוויר. מי היה שם לב אליו לּו אמר "אינני תומך 
בו עוד" בלי תוספות מלעיגות ובוטות. כעת, 
שינוי עמדתו מגחיך אותו, אבל נראה שאין 
לו בעיה עם זה. כך, לפחות, אמר למראיין. 
הטיפוס על סולמות גבוהים והירידה המהירה 
מהם הפכו לנורמה: עושים את זה בלי להתנצל, 
מה גם שהתקשורת (בהכללה) די אוהבת את 

ההצגה. יש אייטם טוב.
מרבים להלל אצלנו את ריבוי הערוצים והתחרות 
ביניהם כגורם להשבחתם, להשגת סקופים לפני 
שישיג אותם הערוץ השני, השלישי, או הרביעי. 
"זה לטובת הציבור", מסבירים לנו. למעשה, מה 
שאנחנו מקבלים הוא בליל של מלל תוקפני: 
אפשר לעלות לשידור רק אם מדברים בחריפות 
ובתוקפנות; אפשר להשיג תשומת לב רק אם 
מתנסחים בכסאח; ואפשר לעלות שוב לשידור, 
זמן קצר לאחר מכן, על–ידי הבעת עמדה הפוכה, 

בבחינת "אדם נשך כלב". 
בתוך הלהג האלים אפשר לכלול גם את 
פרסומות הזוועה המבקשות מאתנו לנהוג 
בזהירות: "מי שחוצה קו לבן הוא רוצח", או 
"מי שנכנס לצומת ברמזור אדום הוא מחבל", 
שואג הקריין. וכך, הרטוריקה הולכת ומחריפה 
והאוזן מתרגלת. דיבור רך ומתון כבר לא נקלט. 
צריך להכות על האוזן בפטיש חמישה קילו. 
פעם לא העלינו על דעתנו אפשרות להיכנס 
לצומת ברמזור אדום. עכשיו ברור שאופציה 
כזאת קיימת. עובדה. הקריין הרי אומר: "מי 
שנכנס לצומת ברמזור אדום" ולא: "אל תכנס". 
אם מחבל הוא "מי שנכנס לצומת באור אדום", 
מה שנותר זה לשאול איך נכנה ערבי שבא 
להתפוצץ עם חגורת נפץ בתוך אוטובוס מלא 
נוסעים. מתברר, שכשעושים פורנוגרפיה 
של הרטוריקה נגמרת לנו כל התחמושת של 
המלים. בפורנוגרפיה אין עוד מה להסיר לאחר 

שהוסרו כל הבגדים.  
נראה שגם  כאן מעדיפים לעסוק בתוצאה 
במקום בסיבה, שהרי אלימות בכבישים היא 
קודם כל תוצר של חברה אלימה. מוטב לשאול 
כיצד ומדוע הפכה החברה לכזו, ולא רק לרדוף 
בסיזיפיות אחר תוצריה המתרבים. לא צריך 
להתגעגע לימים של ערוץ ממלכתי אחד, אך 
מי אמר שתחרות בלתי מוגבלת שבה רק הצורח 

מנצח, מניבה איכות? 

זהו הקפיטליזם במלוא 

זיקוקו: אתה נחשב לסיפור 

הצלחה אולטימטיבי אם 

אתה עשיר מאוד; אתה 

נחשב לסיפור הצלחה גם אם 

מקור עושרך מפוקפק; ואם 

אתה מפריש ממנו מעשר 

כלשהו לעניים, אתה בכלל 

קדוש.

בעידן ההפרטה, מה שציבורי 

כבר "לא מתאים", מה 

שפרטי הוא טוב. המניות 

(המניבות) שיכלו להיות 

לקיבוץ בקואופרטיב החדש 

לא נחשבות לנכס פנסיוני 

למרות שהן היו יכולות להיות 

נכס כזה במקרה ויחליט 

הקיבוץ בעתיד למוכרן.

"אם משרד האוצר היה ממלא בקבוקים ישנים בשטרי כסף, 
קובר אותם בעומק מספיק במכרות פחם נטושים, שיכוסו עד 

פני האדמה באשפה עירונית, היה יכול להניח ליוזמה הפרטית לפעול על פי 
עקרונות לסיי פאיר הבדוקים והמנוסים ולחפור באדמה כדי להוציא את השטרות, 
כשהזכות לעשות זאת תושג, כמובן, במכרז לחכירת האתר הרווי בשטרות אלה. 
או אז לא תהיה עוד אבטלה והודות לתגובת שרשרת תעלה ההכנסה הריאלית 
של הקהילה, יחד עם עושרה בהון, ותהיה גבוהה בהרבה משהיא כיום בפועל. 
אמנם, הרבה יותר הגיוני לבנות בתים וכיוצא בהם; אבל אם יש קשיים פוליטים 
ומעשיים המונעים זאת, ההצעה לעיל עדיפה על אפס מעשה" (ג'ון מיינרד קיינס, 
התיאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף (נכתב במקור בשנת 1936, 

תורגם לעברית לאחרונה בהוצאת מאגנס) עמ' 91).

קצה 
הקרחון
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24 ביוני

היום האחרון של הסמסטר. כך הסתיימו להן 
ארבע שנים מפרכות במכללה בדרך להיות 
מורה. השיעורים האחרונים היו כל�כך מרגשים, 
ובמיוחד הפרידה ממרצים ומחברים שהיו חלק 
כה אינטגרלי מחיי בשנים האחרונות. זהו, עכשיו 
יוצאים החוצה לעולם הבלתי�ידוע של מערכת 
החינוך. כולם אומרים לי שהמכללה זו חממה, 
ושום דבר לא יכול להכין אותי באמת למפגש 
עם מערכת החינוך בישראל של 2007. אני לא 
מאמין, אני אופטימי. אני יודע שלהיות מורה 
בישראל זה לא קל, אבל עם הרבה רצון ואמונה 
אפשר להתגבר על כל קושי. שלחתי כבר קורות 

חיים לעשרה בתי�ספר בסביבה. יהיה טוב.

30 ביולי

כרגע יצאתי מעוד ראיון עם מנהל בית�ספר. 
הראיון התקיים באולם הספורט כיוון שחדר המנהל 
מוצף. היו בעיות בביוב עוד בחורף אבל לא היה 
תקציב לטפל בהן. הפגישה שלנו התקיימה בצל 
רעש בלתי פוסק, כיוון שבית הספר השכיר את 
האולם בתקופת החופש לקייטנת 'אקסטרים', 
וילדי הקייטנה עופפו מעלינו ומסביבנו בלי 
הפסקה. אין מה לעשות, הסביר המנהל, בכסף 
שבית הספר מרוויח מהקייטנה אפשר לקנות 
קפה וסוכר לכל המורים במשך שנה. הסכמתי 
איתו שהמחיר משתלם. בסוף הראיון הוא אמר 
שהתרשם ממני מאוד והוא ינסה למצוא לי כמה 

שעות במערכת.

31 באוגוסט

מחר מתחילה שנת הלימודים. השנה הראשונה 

שלי כמורה מן השורה. אני כל�כך נרגש! מחר 
אני מלמד בשני בתי�ספר, מחרתיים בעוד שניים 
וביום רביעי רק באחד. כל מנהל שראיין אותי 
יכל למצוא לי רק מספר שעות קטן במערכת, כך 
שבסך הכל אני עובד בחמשה בתי ספר שונים. לא 
נורא, אני צעיר ויכול להתרוצץ. מזל שכל בתי 
הספר הם במחוז צפון. בשניים מהם אני מלמד 
ספרות, למרות שאני בכלל מורה להיסטוריה. 

אין ברירה, צריך שעות בשביל להתפרנס.

1 בספטמבר

היום הגדול הגיע! איזו הרגשה. הכנתי פתיחה 
מעולה לשיעור הראשון שלי עם כיתה ט'2. לרוע 
מזלי, שמחת היום הועבה מעט בשל כוס קפה 
שנשפכה על החולצה שקניתי לכבוד האירוע 
רגע לפני שנכנסתי לכיתה. חדר המורים התגלה 
כמקום צפוף ביותר, ובלית ברירה מצאתי לי 
פינה על הרצפה כדי להכין את השעור הבא, 
בדיוק כשסגן�המנהל עבר במקום והתרסק עלי 
עם כוס הקפה שלו. גורשתי בבושת פנים לשבת 
על המדרגות בחוץ. לא נורא, היה יום שמש. 
התלמידים צחקו מכך שהמורה שלהם מופיע 
בחולצה מוכתמת ועם רשימות מבולבלות, ולא 
נראה לי שהם לקחו אותי יותר מדי ברצינות. 
ממילא לא היה לי זמן להתעכב על כך כי 
הייתי צריך למהר ולנסוע לבית הספר השני. 

לא הצלחתי להחליף חולצה בדרך.

10 באוקטובר

יום תשלום המשכורת. סוף סוף אוכל להשתחרר 
מהתלות המעיקה הזו בהורים ולפרנס את עצמי 

אידיאלים 
שמידיאלים

שנה בחייו של מורה 

מתחיל בישראל

אבי גרוסמן C

הפגישה שלנו התקיימה בצל 

רעש בלתי פוסק, כיוון שבית 

הספר השכיר את האולם 

בתקופת החופש לקייטנת 

'אקסטרים'... אין מה לעשות, 

הסביר המנהל, בכסף שבית 

הספר מרוויח מהקייטנה 

אפשר לקנות קפה וסוכר 

לכל המורים במשך שנה.

כאשר אני מכנס את כל 

המשכורות מכל בתי 

הספר בהם אני מלמד אני 

מגיע לנטו של 2,957 ש"ח 

בחודש. נכון זה לא הרבה, 

אבל חישבתי ומצאתי 

שאם אכניס עוד שותף 

לדירה, אוותר על האוברול 

לרכב ואמשוך את שארית 

החסכונות מהעבודה 

המועדפת לאחר הצבא, 

אצליח לגמור את החודש.



25  

כאדם בוגר בחברה הישראלית. כאשר אני מכנס 
את כל המשכורות מכל בתי הספר בהם אני מלמד, 
אני מגיע לנטו של 2,957 ש"ח בחודש. נכון זה 
לא הרבה, אבל חישבתי ומצאתי שאם אכניס עוד 
שותף לדירה, אוותר על האוברול לרכב ואמשוך 
את שארית החסכונות מהעבודה המועדפת לאחר 
הצבא, אצליח לגמור את החודש. זה בתנאי 
שלא אקנה בגדים חדשים השנה ואשיג ספרי 
לימוד משומשים. נראה, יהיה בסדר. בינתיים, 
בבתי הספר הצלחתי ללמוד חצי מהשמות בכל 

כיתה. 20 מתוך 40 זה לא רע.

25 בנובמבר

איזה ילדים חמודים. היום כמה מתלמידי ראו 
אותי הולך בגשם מהצומת לבית�הספר והציעו 
לי טרמפ. האוטו שבק חיים לפני שבוע ומאז 
אני מסתדר עם אוטובוסים וטרמפים. הג'יפ 
המפואר אליו נכנסתי ניתן במתנה לאחד 
מתלמידי לרגל קבלת הרשיון. הוא דווקא 
תלמיד לא מדהים, נכשל במבחן האחרון 
והיום התכוונתי לדבר איתו על כך. קצת קשה 
להכשיל תלמיד שמציל אותך מלהתבוסס 
בבוץ בגשם, והאמת היא שגם עם אביו אני 
לא רוצה להסתבך. אומרים שהוא תרם את כל 
השולחנות בקפיטריה של בית הספר. אולי לא 
אכשיל אותו הפעם. בסך הכל, לנער מגיעה 

הזדמנות נוספת.

14 בדצמבר

אני חולה. בעוונותי אכלתי בקפיטריה של 
בית הספר וקבלתי קלקול קיבה. יכול להיות 
שזה ההמבורגר השומני או הסלט הדלוח. גם 
התלמידים מתלוננים על איכות האוכל בקפיטריה 
אלא שהזכיין קשור לסגן�המנהל (ההוא עם 
הקפה) ואומרים שלאף אחד אין אומץ להעיף 
אותו. התלמידים שלי הזהירו אותי לא לאכול 
שם. כמה מהם גם מציעים לי להתחלק איתם 
בארוחה שלהם לפעמים, אבל לא נעים לי. אני 
לא מספיק להכין בבוקר כריכים כשאני חוזר 
עייף מעבודת הלילה החדשה שלי. התחלתי 
לעבוד כשומר לילה בחברת האבטחה 'שוד 
ושבר בע"מ'. הציעו לי לעבוד בערבים כשומר 
בקניון אבל אני מתבייש שהתלמידים שלי יראו 
את המורה שלהם בצורה כזו. חוץ מזה, בלילות 
מרוויחים 21 ש"ח לשעה ובימים רק 18. אכן, 

תוספת משמעותית.

3 בפברואר

אשר יגורתי בא. תלמידים שלי שיצאו לבילוי 
ראו אותי שומר בלילה באזור התעשייה. למזלי 

זה נגמר בכמה צחוקים מבוישים שלהם. אני 
מקווה שזה לא ייוודע להוריהם. פניתי מיד 
למנהל בית הספר ושטחתי לפניו את מצוקתי 
הכספית. הוא הציע לי לתת שיעורים פרטיים 
בתשלום לתלמידי המתקשים. כאשר אמרתי 
לו שהדבר הוא נגד עקרונותיי, וכי כשתלמיד 
שלי מתקשה הוא רשאי לקבל את עזרתי ללא 
תמורה, הוא התבונן בי והפטיר: "אז מה אתה 
רוצה שאני אעשה, תמצא עוד עבודה בחברת 
שמירה או משהו כזה". העצה הזו לא עודדה 
אותי מכיוון שאת זה אני כבר עושה. מה שכן 
עודד אותי, לעומת זאת, הוא שגיליתי שאני לא 
העובד בעל המשכורת הנמוכה בבית הספר! 
מצאתי מישהו שמרוויח פחות ממני, עובדות 
הקבלן שמנקות את הכיתות. לא נעים להיות 

האחרון בשרשרת המזון.

30 במרץ

חופש פסח. סוף סוף הזדמנות להפסיק ללמד 
ולהרוויח קצת כסף. בזמן האחרון קשה לי מאוד 
לחיות מה�4000 ש"ח שאני מרוויח מההוראה 
�ומהשמירה בלילות. הכל כל�כך מתייקר: שכר

הדירה, חשבון הסלולרי. אז קבלתי הצעה בחופש 
לעבוד באיזה פרוייקט הכנה לבגרות שמריץ 
איזה מיליונר במסגרת איזו עמותה � לא זוכר 
בדיוק את שמה. העיקר שמשלמים 28 ש"ח 
לשעה, מצדי שאצטרך ללמד שם אינדונזית 
מדוברת. אם אהיה טוב ייקחו אותי גם בחופש 
הגדול. התחלתי גם קצת למלא לוטו, חיש�גד. 

מי יודע? אולי ייפול עלי המזל.

20 ביוני

זהו. סוף השנה הגיע. היה קצת עצוב להיפרד 
מהתלמידים. חלק אפילו הגיעו להגיד לי תודה 
על שנתתי להם ציון גבוה במגן. נו, מה אני 
צריך להתמודד עם הצעקות של ההורים שלהם? 
לצערי, לא אראה אותם בשנה הבאה. אני עוזב 
את מערכת החינוך הפורמלית ומתחיל לרכז 
את פרוייקט ההכנה לבגרות שמריץ המיליונר 
ההוא במסגרת העמותה שעבדתי בה בחופש. 
המנהל דווקא רצה שאשאר והיה מוכן להוסיף 
לי שעות לימוד, לתת לי כיתה לחנך ולעשות 
קומבינה שתחשיב לי שעות גמול רטרואקטיבית 
על איזה קורס צלילה שעשיתי לפני הצבא, 
מה שיגדיל את המשכורת שלי ב�400 ש"ח 
שלמים! הוא גם הציע לי לפנות לקרן למורים 
במצוקה. לא קניתי. די, נמאס לי. אידיאלים 
שמידיאלים, אני רוצה לאכול. ולא מהקפיטריה 

של בית הספר.

איזה ילדים חמודים. היום 

כמה מתלמידי ראו אותי 

הולך בגשם מהצומת 

לבית�הספר והציעו לי 

טרמפ. האוטו שבק חיים לפני 

שבוע ומאז אני מסתדר עם 

אוטובוסים וטרמפים. הג'יפ 

המפואר אליו נכנסתי ניתן 

במתנה לאחד מתלמידי 

לרגל קבלת הרשיון.

חופש פסח. סוף סוף 

הזדמנות להפסיק ללמד 

ולהרוויח קצת כסף! בזמן 

האחרון נהייה ממש קשה 

לחיות מה�4000 ש"ח שאני 

מרוויח מההוראה ומהשמירה 

בלילות. הכל כל�כך 

מתייקר: שכר�הדירה, חשבון 

הסלולרי.

אבי גרוסמן הוא 

מורה לתקשורת, 

מתגורר באופן זמני 

בקיבוץ חולתה, לומד 

היסטוריה ותקשורת 

במכללה האקדמית 

לחינוך אורנים
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מה פשר קסמו של הספר הזה? מה עושה 
אותו לספר מיוחד במינו, שלמרות שנכתב 
לפני למעלה מארבעים שנה, חינו לא סר 
ממנו. כותרת הספר "קטן זה יפה" איננה 
מלמדת רבות. כותרת המשנה שלו "כלכלה 
בהנחה שאנשים חשובים" כבר מעידה הרבה 
יותר על תכנו ועל הלך רוחו. על אף שהמילה 
סביבה או איכות הסביבה אינה נזכרת כאן, 
ספר זה הוא מהמשפיעים ביותר על החשיבה 
הסביבתית בשני הדורות האחרונים. סוד 
קסמו נעוץ ברעיונות המקוריים, בשפתו 
הבהירה ובשל כך שהוא איננו נשאר תלוי 
בשמי התיאוריה, אלא מציע דרכים של ממש 

ליישום הרעיונות המובעים בו. 

הספר נכתב בידי אדם בשם א.פ. שומכר, 
כלכלן בכיר אשר בין יתר עיסוקיו יעץ לממלכה 
הבריטית. הוא יצא לאור בעברית בשנת 1973, 
אך דומה שמאז לא הועם זהרו, אולי אף גבר. 
כיצד נשמור על הסביבה? כיצד ניצור חברה בת 
קיימא? התשובה, על רגל אחת, היא "קטן זה 

יפה" והיפה הוא טוב מבחינה מוסרית. 
הנחת המוצא של שומכר היא שצרכי האדם רק 
גוברים עם ההתקדמות הטכנולוגית. להבדיל 
מעולם החי, שם מתקיימים איזונים טבעיים 
בגלל מגבלות עצמיות ומגבלות חיצוניות, הרי 
שבממלכת בני האנוש יש תהליך מתמיד של 
גידול בצרכים. התוצאה של גידול בלתי פוסק זה 
היא השחתת הסביבה ומאליו  � השחתת המידות 

הטובות של בני האדם. לכאורה, מנקודת המבט 
הכלכלית, הצמיחה הכלכלית אינה מוגבלת. 
אלא שמבחינת הסביבה היא מוגבלת בגבולות 
ברורים ובלתי–עבירים. סביבתית, רעיון הצמיחה 
הבלתי מוגבלת הוא מפוקפק משני טעמים: 
ראשית, היצע המשאבים הוא מוגבל; ושנית, 
הסביבה מוגבלת מבחינת יכולתה לספוג את 
רמת הזיהום הגוברת עם ההתקדמות הטכנולוגית 

והגידול בצריכה.

בעלות כמשל

עמדותיו של שומכר מודגמות, למשל, בדיון שלו 
על הבעלות. דיון זה תקף במיוחד כיום, בעידן 
הקונגלומרטים רבי העוצמה שרק מגדילים את 
עוצמתם עוד ועוד. גישתו של שומכר לסוגיית 
הבעלות נובעת ממקור ערכי ומהשקפתו הבסיסית 

על חיי אדם, משמעותם ומטרתם. 
לדבריו, כשמדובר ברכוש פרטי יש להבחין בין 
שניים: א) רכוש המסייע לעבודה יוצרת; ב) 
רכוש שהוא בגדר חלופה לעבודה יוצרת. שהרי 
לא הבעלות הפרטית כשלעצמה, אלא הבעלות 
הפרטית המנותקת מן העבודה היא המכרסמת 
בתעשייה ובחברה. מפעל פרטי המושתת על 
רכוש מהקטגוריה הראשונה יהיה קטן מימדים 
ותועלתו החברתית עצומה. כך אנו מגיעים 
לעניין מרכזי � שאלת המימדים הנה קריטית. 
גדילה מעבר לסף מסוים גוררת פיקוח וניצול 

ומרוקנת מתוכן את הבעלות.

* א.פ. שומכר, קטן זה יפה, 

(1973; מודן הוצאה לאור).

הנחת המוצא של שומכר 

היא שצרכי האדם רק גוברים 

עם ההתקדמות הטכנולוגית. 

להבדיל מעולם החי, שם 

מתקיימים איזונים טבעיים 

בגלל מגבלות עצמיות 

ומגבלות חיצוניות, הרי 

שבממלכת בני האנוש, יש 

תהליך מתמיד של גידול 

בצרכים.

קטן זה יפה*
זו כל התורה על רגל אחת

גלעד אוסטרובסקי C
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במפעל קטן מימדים הבעלות הפרטית היא 
טבעית, פורייה וצודקת; במפעל בינוני � הבעלות 
בלתי נחוצה מבחינה תפקודית וחלק מהרכוש 
הופך להיות בלתי–מוצדק; במפעל רחב מימדים 
הבעלות הפרטית היא בדותה שנועדה לאפשר 
לבעלים חסרי תפקיד להתפרנס בצורה טפילית 
מעבודתם של אחרים. על מפעלים מולאמים 
להישמר מפני ריכוזיות יתר ולשאוף לעבוד 
ביחידות קטנות. מפעלים המספקים שירותים 
ציבוריים צריכים לשאוף תמיד לרווח, במובן 
של לאכול כדי לחיות ולא במובן של לחיות 
כדי לאכול. אסור להם לחלק רווחים לממשלה 

ויש להימנע מצבירת רווחים עודפים.

ביקורת על מדע הכלכלה המקובל

ככלכלן בכיר, שומכר מנסח בבהירות את 
מגבלותיו החמורות של מדע הכלכלה המקובל. 
הוא שואל מה פשרה של חריצת הדין האימתנית 
בנושאים סביבתיים, לפיה "הדבר איננו משתלם 
מבחינה כלכלית". האם זוהי חריצת דין סופית? 
האם נחרץ גורלם של אותם עניינים שלגביהם 
נקבע שאינם כדאיים כלכלית? עלינו לזכור 
שכל משמעותה של קביעה כזו היא רק שהדבר 
אינו כרוך בהפקת רווחים כספיים. מעבר לכך, 
מוגבלותו של מדע הכלכלה המקובל נעוצה 
בפגמים מתודולוגיים מהותיים. יסודה של 
הטעות היא חוסר ההבחנה בין הון להכנסה. 
אנו מתייחסים למשאבים הטבעיים (אדמה, 
מים, אויר, מחצבים) כאילו היו הכנסה שהאדם 
יוצר, בעוד שלאמיתו של דבר הם בחזקת הון 
שלא אנחנו יצרנו. המשאבים הם קרן שברוב 
המקרים איננה מתחדשת, אך הכלכלה נוקבת 

להם ערך כספי כאילו היו הכנסה.
שומכר מבקר את האמונה הרווחת כי רווחה כלכלית 
היא שתביא לשלום בין בני האדם ולשמירה על 
הסביבה. מה יקרה עד שנגיע לאותה רווחה מֻקווה, 
הוא שואל? האם עד אז ננהג בחוסר הגינות ובאופן 
לא מוסרי כלפי הסביבה? הוא מתייחס לדבריו 
של קיינס, שלפיהם אין מנוס מלפעול בדרכים 
מגּונות כדי להשיג את הרווחה הכלכלית ורק אז 
נוכל להתנהג ולפעול בדרכים נאות ומוסריות. 
לדעת שומכר, התוצאה של צורת חשיבה זו 
היא התמוטטות התבונה. חברה כזו תגיע אומנם 
להישגים מדהימים, אך היא לא תוכל לפתור בעיות 
פשוטות של הקיום האנושי. התפוקה הלאומית 
תגדל על–פי הסטטיסטיקאים, אך לא על–פי מדד 
התחושה האנושית של ניכור, תסכול, חוסר בטחון 
וחוסר שיתוף פעולה שיביא לניוון ולשקיעה וכך 

גם הצמיחה הכלכלית תיפסק.

לפי שומכר, מנקודת ראות כלכלית של ממש, 
מושגה המרכזי של החוכמה היא ההתמדה. דבר 
בעל ערך הוא כזה שקיומו הוא לתקופה ארוכה. 
הגדלת הצרכים הם ניגודה המובהק של החוכמה 
וכן ניגודם המובהק של השלום והחירות. אבל, 
מדע הכלכלה המקובל מעדיף את הטווח הקצר 

על פני הטווח הארוך וזהו כשל יסודי. 
כשל נוסף טמון בכך שכלכלנים רבים עורכים 
ניתוח עלות–תועלת תוך התייחסות לסביבה כאל 
"מוצרים חופשיים". כלומר, הסביבה שאיננה 
בבעלות פרטית נהרסת ונחמסת משום שעלות 
הריסתה אינה נלקחת בחשבון. שיטת הניתוח הזו, 
המקובלת כל כך כמתודה מדעית ואובייקטיבית, 
מורידה למעשה את הנשגב לדרגת ַשפל. לדברי 
שומכר, היומרה לתת לסביבה מחירי שוק היא 
חסרת שחר. היא ממסדת את האינדיבידואליזם 
ואת חוסר–האחריות. היא נוטלת את הקדושה 
מן החיים ואת השגב מן הסביבה. כמשקל–נגד 
לחשיבה זו, מייחס שומכר משקל גבוה להיבט 

הערכי–דתי העומד ביסוד הדברים.

ביקורת הטכנולוגיה

רבים סבורים שהטכנולוגיה היא שתביא את המזור 
ותספק את הפתרונות הרצויים. למשל, אם שאיבת 
היתר ממאגרי המים גורמת לדלדול מקורות 
המים ולזיהומם, הטכנולוגיה תיתן בידינו כלים 
יעילים ומשופרים לנקות את הבארות המזוהמים 
ולהשתמש באמצעים יעילים יותר, כגון טפטפות 
או חסכמים. על–פי תורת האופטימיזם הטכנולוגי, 
כאשר מצוקת המים תחריף, אין צורך לנקוט 
אמצעים לריסון הצריכה, אלא לעבור לשלב הבא 
והוא התפלת מי ים. ומה יהא על התמלחות שיש 
לסלקן, על צריכת האנרגיה של המתקנים ועל 
תפיסת שטחי חוף ארוכים? גם להם, כשיחמיר 

המצב, יימצא פתרון טכנולוגי.
שומכר טוען כי הטכנולוגיה כפי שפותחה עד 
כה איננה מסוגלת לספק את הפתרון, מכיוון 
שהעקרונות שלה הם מוטעים. להבדיל מתהליכי 
התיקון, האיזון והניקוי העצמי שמתחוללים 
בטבע, הטכנולוגיה פועלת כגוף זר, וכבר החלו 

אנו מתייחסים למשאבים 

הטבעיים (אדמה, מים, אויר, 

מחצבים) כאילו היו הכנסה 

שהאדם יוצר בעוד שלאמיתו 

של דבר הם בחזקת הון שלא 

אנחנו יצרנו. המשאבים הם 

קרן שברוב המקרים איננה 

מתחדשת, אך הכלכלה 

נוקבת להם ערך כספי כאילו 

היו הכנסה. 

כשל נוסף טמון בכך 

שכלכלנים רבים עורכים 

ניתוח עלות–תועלת תוך 

התייחסות לסביבה כאל 

"מוצרים חופשיים". כלומר, 

הסביבה שאיננה בבעלות 

פרטית נהרסת ונחמסת 

משום שעלות הריסתה אינה 

נלקחת בחשבון.

"התיאורטיקנים הקלאסיים [של הכלכלה] דומים לחכמי 
הגיאומטריה האוקלידית בעולם לא אוקלידי, המגלים 

על פי הניסיון, קווים ישרים המקבילים לכאורה נפגשים לעיתים קרובות, 
והם גוערים בקווים הללו על שאינם ישרים � כתרופה היחידה להתנגשויות 
המצערות המתרחשות בפועל" (ג'ון מיינרד קיינס התיאוריה הכללית של 
תעסוקה, ריבית וכסף (נכתב במקור בשנת 1936, תורגם לעברית לאחרונה 

בהוצאת מאגנס) עמ' 14).

קצה 
הקרחון
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להתגלות 'סימני דחיה'. הוא קובע שהטכנולוגיה 
שללה מן האדם את העיסוק של מלאכת הכפיים 
והמגע עם החומר שהם יסוד ועיקר בחיי אנוש. 
בניגוד לעצת הכלכלנים הקלאסיים, המטיפים 
להתייעלות והתמחות אין קץ, הוא קורא לשינוי 
כיוון מוחלט: עלינו להעלות את הזמן היצרני 
לפחות פי ששה. במבנה התעסוקה הנוכחי, רק 
שלושה וחצי אחוזים מן הזמן החברתי הכולל 
מוקדשים לעבודה יוצרת, ומצב זה מחולל ניכור 
המוביל לפגיעה בסביבה ובחברה. כדי לתקן 
עיוות זה, יש לקרב את האדם לעבודה היוצרת 
ולהביא לכך שהזמן היצרני יהיה לפחות עשרים 
אחוזים. בדרך זו, תבוטל ההפרדה המלאכותית 

בין עבודה לפנאי.

טכנולוגיית הביניים

וכאן אנו מגיעים לפרק חשוב בו מתואר הישום 
של תפישה זו: טכנולוגיית הביניים. העוני השורר 
בחלקים נרחבים של העולם מדאיג מאד מבחינה 
מוסרית ויש לו גם השלכות סביבתיות שליליות. 
המאפיין העיקרי הוא חוסר ההזדמנות של העניים 
לעבוד, פשוטו כמשמעו. הם נוהרים לערים 
והאבטלה בכפרים הופכת לאבטלה בערים, שם 
מתלווה לה אלימות ושאר רעות חברתיות. לכן, 
השיקול העיקרי איננו השגת מירב התפוקה לעובד 
אלא השגת מירב הזדמנויות תעסוקה. התחשיב 
הכלכלי המודד הצלחה במונחי תפוקה או הכנסה 
בלא להתחשב במספר מקומות העבודה הוא 
לחלוטין בלתי–מתאים. במקום לבחון תפוקה 
במנותק מיצירת מקומות עבודה יש לבחון 
היבטים אלה יחד. המשימה הנגזרת מכך היא 
יצירת מיליוני מקומות עבודה חדשים באזורי 
הכפר. התעשיה המודרנית אינה מתאימה למלא 
משימה זו, כי היא צמחה בארצות עתירות הון 

ודלות בכח עבודה.

המשימה היא אם כן:
ליצור מקומות עבודה במקומות בהם מתגוררים 

האנשים כיום ולא לרכזם בכרכי ענק.
ליצור מקומות עבודה זולים, כדי שאפשר 

יהיה ליצור הרבה כאלה.
להשתמש בשיטות יצור פשוטות יחסית, כך 

שהביקוש לכח אדם מקצועי יהיה נמוך.
יצור מבוסס על חומרים מקומיים ומיועד 

בעיקרו לשימוש מקומי.
לכך קורא שומכר "טכנולוגיית הביניים".

ההבחנה בין תעשיות עתירות הון לבין תעשיות 
עתירות עבודה איננה מתאימה כאן. יש לדבר 
במישרין על טכנולוגיה. טכנולוגיית הביניים 
תהיה, בסופו של דבר, עתירת עבודה ותותאם 
לשימוש במפעלים שהיקפם מצומצם. רמת 
הטכנולוגיה נקבעת במונחים של עלות הציוד 
למקום עבודה. הפער בין הארצות המתועשות 
לבין הארצות העניות הוא אדיר במובן זה. 
השתדלותן של ארצות "טכנולוגיית הלירה 
האחת" לאמץ טכנולוגיית "אלף לירות" מביאה 
לחורבנן של הראשונות ולהריסת מקומות עבודה 
 �מסורתיים. כלומר נחוצה טכנולוגיית ביניים 
"טכנולוגיית מאה הלירות". היחידה המדינית 
איננה בהכרח הגודל המתאים, משום שעל פי 
רוב היא גדולה מדי. יש לנקוט בגישה אזורית 
לא ריכוזית, כאשר כל מחוז צריך להיות בעל 

זהות מובחנת ובעל ליכוד פנימי כלשהו.
טכנולוגיית הביניים תתבסס על ציוד לא מתוחכם; 
ללא חומרי גלם שהפקתם קשה; יהיה קל לתפעל 
את הציוד ולתקנו ללא צורך בידע חיצוני; בנוסף, 
רמת הפגיעות לקשיים בלתי צפויים תהיה קטנה 
והרגישות לתנודות השוק קטנה ביותר. מוצרי 
טכנולוגיית הביניים עשויים אף להיות זולים יותר 
מאלו המיוצרים במפעלים הגדולים ואין לקבל 
את הטענה שהיחס הון/תפוקה גֵדל כאשר ההון 
מרוכז במקומות עבודה מועטים יותר. כך, למשל, 
במיזם הנדרש לבצע עבודות עפר בשכונת מגורים 
יש לשאוף למצב בו כל שרשרת הייצור תיעשה 
על–ידי עבודה מקומית שאינה מתוחכמת יתר על 
המידה. כך יכנסו אנשים נוספים למעגל העבודה 
והפריון יהיה ברמת ביניים. אנשים שאינם מסוגלים 
לפעול כיזמים בסביבה טכנולוגית מתוחכמת מאוד, 
עשויים להתגלות ככאלה במפעל קטן מימדים 
המושתת על טכנולוגיית הביניים. לדעת שומכר, 
אין בכך משום נסיגה ודחיית הישגי המדע, שכן 
ההישג האמיתי הינו שימוש בידע העצום שפיתחה 

האנושות בדרכים מגוונות.
עד כאן, מעט מן המרובה מהספר החשוב 

והמיוחד הזה. 
רוצו לקרוא את הספר!

C

C

C

C

על–פי תורת האופטימיזם 

הטכנולוגי, כאשר מצוקת 

המים תחריף, אין צורך 

לנקוט אמצעים לריסון 

הצריכה, אלא לעבור לשלב 

הבא והוא התפלת מי ים. 

ומה יהא על התמלחות שיש 

לסלקן, על צריכת האנרגיה 

של המתקנים ועל תפיסת 

שטחי חוף ארוכים? גם להם, 

כשיחמיר המצב, ימצא 

פתרון טכנולוגי.  

גלעד אוסטרובסקי, 

איש סביבה, עובד 

במחלקה המדעית 

בעמותת "אדם 

טבע ודין" 

gilados@bezeqint.net
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מאמר זה, פרי עטו של המשפטן ז'אומה 
רינייר אלימבאו, סוציאליסט קטלוני בן ימינו, 
 Marc De :פורסם בכתב עת פוליטי בשם
Referencias (גליון 29, 2007). אנו מוצאים 

לנכון להביא את המאמר בשל נקודת המבט 
הישנה�חדשה שלו על ישראל, המאפשרת 
התבוננות רעננה, נטולת סטיגמות ורציונאלית. 
נקודת אור לכבוד יום הולדתה ה�59 של 

מדינת ישראל.

הבעיה

אמצעי התקשורת מדברים הרבה על הסכסוך 
במזרח התיכון, בדרך כלל במונחי שלילת 
המדינה היהודית, ודעת הקהל בקטלוניה בדרך 
כלל מתייצבת לצד הפלסטינים מבלי להכנס 
לעובי הקורה. הטענה הרווחת היא כי ישראל 
מחזיקה בשטחים לא לה, מפעילה אלימות לא 
סבירה, ומפירה רשימה ארוכה של החלטות 
האו"ם. מנקודת המבט של ברצלונה, המשכו 
של הסכסוך תלוי ברצונם של הישראלים בלבד 
לסגת מהשטחים ולוותר על רצונם במדינה משל 

עצמם. אז גם יפסק הטרור העולמי.
אלא שהסיבות לסכסוך בין העולם המוסלמי 
לבין התרבויות האחרות באזור, כמו הנוצרים, 
הכורדים והיהודים, עמוקות ומורכבות בהרבה והן 
אינן ניתנות לרדוקציה לסכסוך הישראלי–ערבי. 
הפשטנות המשמשת להאשמה השיטתית של 
ישראל בכל הצרות, מונעת הכרה במשטר הפוליטי 
הפתוח באופן רדיקלי של ישראל. פשטנות זו 
גם מלמדת על חוסר עניין של ממש במדינה 
בה רשויות החוק אינן מהססות להביא לדין את 

הנשיא, בשל עבירות של הטרדה מינית.

מה לקטלונים ולישראל?

חוסר עניין זה גורם להחמצה של תחיית השפה 
העברית, נושא שאותנו כקטלונים אמור לעניין. 

מצבה הבריאותי של העברית המודרנית מצוין 
ויש לנו מה ללמוד מכך. הבורות בכל הנוגע 
לישראל איננה נחלת ההדיוטות אלא נחלת 
חוגי האינטלקטואלים גם כן. כמעט ואין אף 
ספר בקטלונית העוסק בהיסטוריה ובתרבות 
של ישראל, ועוד פחות מכך ספרים העוסקים 
בשיטה הפוליטית והמשפטית של מדינה זו. 
כך, למשל, מומחים לשיטה הפוליטית בספרד 
לא יודעים מאומה על חוקי היסוד של מדינת 
ישראל. השתיקה האופפת את ההתייחסות 
הרווחת למציאות בישראל נובעת משיפוט 

מוקדם ושרירותי נגד מדינה זו.
בורות זו לא היתה נחלת העבר. כך, במהלך 
שנות השבעים, בתום תקופת שלטונו של פרנקו, 
היתה התעניינות מרובה בקיבוצים בישראל 
למשל, אך לא רק. אינטלקטואלים כמו ג'ורדי 
פויול או ג'ורדי קרבונל הביעו תמיכה אמיתית 

במדינה היהודית. 

שמאל ריאקציוני וימין פרוגרסיבי?

הכיבוש שבא אחרי מלחמת ששת הימים הביא 
לשינוי בתפיסה בקרב השמאל באירופה. שינוי 
זה גבר לאחר מלחמת יום כיפור, כשאירופאים 
רבים החלו לראות את ישראל כמייצגת את 
האינטרסים האמריקניים באזור ולתפוש את הצד 
הערבי כצד הפרוגרסיבי, האנטי–קולוניאליסטי. 
עמדה זו הביאה לחוסר הבנה מוחלט של צרכי 
הבטחון של ישראל. שינוי זה באווירה מצא 
מקום גם בקטלוניה והדבר בא לידי ביטוי 
בהעמקתה של 'יודאו–פוביה' בקרב השמאל, 

השרירה וקיימת עד ימינו. 
מצד שני, בקרב הלאומנים הספרדים הריאקציונריים 
ביותר, מתקיימת בשנים האחרונות הערצה 
גדולה לישראל. לא ערכים דמוקרטיים מהווים 
לגורמים אלו מקור השראה, אלא עמידתה של 
ישראל על בטחונה והבטחת החופש שלה גם 
באמצעים אלימים. אלימות זו, המופעלת נגד 
עמים אחרים, מהווה עבורם מקור השראה, 

ישראל � מדינה יהודית 
ודמוקרטית

ז'אומה רינייר אלימבאו, ספרד
תרגום מקטלונית ועריכה: אודי מנור

C

הפשטנות המשמשת 

להאשמה השיטתית של 

ישראל בכל הצרות, מונעת 

הכרה במשטר הפוליטי 

הפתוח באופן רדיקלי של 

ישראל. פשטנות זו גם 

מלמדת על חוסר עניין של 

ממש במדינה בה רשויות 

החוק אינן מהססות להביא 

לדין את הנשיא, בשל 

עבירות של הטרדה מינית.

חוסר עניין זה גורם להחמצה 

של תחיית השפה העברית, 

נושא שאותנו כקטלונים אמור 

לעניין. מצבה הבריאותי של 

העברית המודרנית מצוין ויש 

לנו מה ללמוד מכך.
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בדברם על 'חופש' כמושג מופשט ולא מעשי. 
מבחינה היסטורית, זוהי אירוניה שגיבורי 
הפרנקיזם, חלקם אנטישמים וחלקם משתפי 
פעולה עם המונרכיות הערביות המושחתות 
ביותר, הם עמיתיה הנוכחיים של ישראל. זאת 
בזמן שרוב הלאומיים הקטלונים מאמצים את 

היודאו–פוביה הנזכרת.
הדרך לתקן עיוות זה עוברת קודם כל דרך 
הכרת והבנת הדרך שעברה ישראל מאז הקמתה. 
הדבר עשוי להביא גם להבראת 'הרס–פובליקה' 
("עניין הציבור", או הזירה הציבורית. א.מ.) 
של קטלוניה. יש לצפות שניתוח ענייני של 
הזירה הים–תיכונית בקרב האינטלקטואלים, 
הפוליטיקאים ואנשי האקדמיה יביא לפיתוח 
חוש מידה ביקורתי לצד תחושת הלאומיות 

המקומית. 

השיטה הפוליטית בישראל

ישראל מוגדרת בטקסטים המשפטיים המכוננים 
שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, המבטיחה 
שוויון זכויות וחירויות לכל פרט. זו מדינה שאין 
לה חוקה המעוגנת במסמך אחד ומבחינה זו היא 
דומה יותר לאנגליה. שיטה זו נהגה בקטלוניה 
עד 1714. ההבטחה לנסח חוקה לישראל הוצגה 
כבר עם ייסודה, אך קשייה של ישראל בששים 
השנים הראשונות לקיומה לא איפשרו את הדבר. 
במקום זאת, המערכת הפוליטית מתבססת על 
חוקי יסוד שהתקבלו מאז שנות החמישים ועד 
ימינו. מדובר בתלכיד של חוקים המאפשר 
דווקא גמישות ופרגמטיזם שקשה יותר להשיגם 

בשיטה של חוקה נוקשה ואחידה. 
עוד מאפיין חשוב של השיטה המשפטית בישראל 
הוא הרבדים השונים שהשפיעו עליה. ניתן 
להצביע על ארבעה רבדים כאלו: (1) החקיקה 
המודרנית שהצטברה מאז הקמת המדינה. 
(2) החוק העות'מני ובעיקר שיטת 'המילאת' 
המאפשר אוטונומיה רחבה לקהילות המוגדרות 
על בסיס דת (כגון דרוזים, מוסלמים, צ'רקסים 
או יהודים). (3) החוק המנדטורי שנהג בארץ 
בשנים 1922�1948. (4) החוק העברי הקדום 
המופעל בעיקר בעניינים אישיים. משלים את 

השיטה בית דין גבוה לצדק המפרש באופן 
מרחיב את החוק במגמה של שמירת הזכויות 

והחרויות.

מה בין ישראל לספרד

בזמן שבית המשפט הגבוה בישראל שמר על 
חירותם של חברי כנסת ערביים שיצאו בהצהרות 
המצדיקות צעדים מלחמתיים נגד ישראל, כולל 
כאלו שניתנו בבירת מדינה שבאופן רשמי נמצאת 
עימה במצב מלחמה; ובזמן שבית המשפט הזה 
דחה את צעדיה של הפרקליטות בישראל לבטל 
את זכותו של עזמי בשארה להתמודד על מקום 
בכנסת, דחה בית משפט בספרד את זכותו של 
בטאסונה לפנות אל בית המשפט הגבוה לצדק 

של הקהיליה האירופית.
יש לזכור שבית המשפט העליון בישראל פועל 
במציאות מתמשכת של איום בטחוני. לכן 
מגוחך היה לקרוא במאמרו של מרין פאלין, 
שופט בדימוס בבית המשפט העליון של ספרד, 
כי פסיקתו של בית המשפט העליון בישראל 
להגביל כמה מפעולות כוחות הביטחון בשטחים 

היא בבחינת "אישור סלקטיבי לרצח". 
בפברואר 2006 הציגה ועדת החוקה חוק 
ומשפט של הכנסת תכנית לחוקה לישראל 
שמטרתה היא קודם כל ליצור דיון ציבורי 
פתוח בנושא. אפשר ללמוד על כל המהלך הזה 
באתר www.cfisrael.org. השאלות העקרוניות 
העומדות לדיון הן: מיהו יהודי; מה מקומה של 
הדת היהודית במערכת הפוליטית; מה זכויותיו 

של המיעוט הערבי. 
לאחרונה ראה אור בקטלונית ספרם של אמנון 
רובינשטיין ואלכסנדר יעקובסון, 'ישראל 
ומשפחת העמים', ובו נדונות שאלות אלו באופן 
מפורט. המחברים דוחים את הרעיון של מדינה 
נייטרלית. לדעתם, הן היהודים והן הפלסטינים 
אינם מוכנים לוותר על זהותם הלאומית ולאמץ 
רעיון מופשט של מדינת אזרחים. שניהם מאמינים 
בעקרון החלוקה שיבטיח קיומן של שתי מדינות, 
יהודית ופלסטינית, אשר כל אחת מהן תבטיח 

את זכויות המיעוטים שבקרבה.
יהודי ישראל אינם חסרי יכולת לאפשר ולהבטיח 
זכויות שוות לכל אזרחי מדינתם. דבר זה בא 
לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון משנת 
2001, בה הובטחו למעשה זכויות לשוניות, 
חינוכיות ותרבותיות של כל אזרח, תהא אשר 

תהא זהותו הלאומית. 
הפולמוס החוקתי בישראל ראוי לתשומת לב 
קודם כל בשל העושר והמורכבות שלו. מנקודת 
מבטה של קטלוניה הפולמוס הזה חשוב ביותר, 

הכיבוש שבא אחרי מלחמת 

ששת הימים הביא לשינוי 

בתפיסה בקרב השמאל 

באירופה. שינוי זה גבר 

לאחר מלחמת יום כיפור, 

כשאירופאים רבים החלו 

לראות את ישראל כמייצגת 

את האינטרסים האמריקניים 

באזור ולתפוש את הצד 

הערבי כצד הפרוגרסיבי, 

האנטי–קולוניאליסטי.

בזמן שבית המשפט הגבוה 

בישראל שמר על חירותם 

של חברי כנסת ערביים 

שיצאו בהצהרות המצדיקות 

צעדים מלחמתיים נגד 

ישראל, כולל כאלו שניתנו 

בבירת מדינה שבאופן 

רשמי נמצאת עימה במצב 

מלחמה.... דחה בית משפט 

בספרד את זכותו של 

בטאסונה לפנות אל בית 

המשפט הגבוה לצדק של 

הקהיליה האירופית.

"בעשר השנים האחרונות גדלה ההשקעה הריאלית בסטודנט 
במדינות המפותחות ב�6% ובישראל היא הצטמצמה ב�33%. 
להשכלה הגבוהה בישראל חסרים לפחות 3 מיליארד שקל" (פרופ' משה קווה, 
ידיעות אחרונות, מוסף כלכלה 2.3.07). יולי, אולי נוחי יתרום? כולנו נצטלם איתו, 

מבטיחים.

קצה 
הקרחון
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לנוכח שאיפותיה של קטלוניה להפוך למדינה 
עצמאית אשר תתקיים בה קהיליה המורכבת 

מכמה וכמה זהויות.
הערת העורך והמתרגם: המשפטן ז'אומה 
רינייר אלימבאו [49] הוא סוציאליסט קטלוני. 
הוא מלמד משפט ומנהל באוניברסיטת 
בקטלוניה   (http://www.urv.es)  URV

וחבר המועצה המייעצת לממשלת קטלוניה 
(http://www.cconsultiu.es) (המועצה היא 

גוף נבחר המקיים פעילות תרבותית–חברתית 
באוריינטציה פוליטית). לאחרונה, ראה אור 
ספרו "המדינה נגד העמים" ובו דיון פרוגרסיבי 
בשאלת היחס הרצוי בין זהות לאומית למערכות 
פוליטיות. מנקודת מבט מזרח–תיכונית זו כמעט 
שאלה של מדע בדיוני. אבל כפי שניתן לראות 
ממאמר קצר זה, העתיד הבדיוני לעתים מתערבב 
עם ההווה הסבוך ואף עם העבר המורכב. ז'אומה 

מרבה לבקר בישראל.

הבלוג � יומן הרשת � תפס בשנה האחרונה את מקומו כאתר מרכזי של כתיבה ביקורתית ואלטרנטיבית 
ברשת הישראלית. להלן מקבץ � למען האמת, מדגם צנוע � של בלוגים המצטיינים בכתיבה שהיא 

תמיד דעתנית ומחוייבת, ועל–פי–רוב גם סוציאל–דמוקרטית ורעננה:

 http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=248943
הבלוג המשובח "לחץ חברתי" של העיתונאים המוכשרים יואב ריבק ('הארץ') ויאיר טרצ'יצקי 
('מעריב') בוחן באופן ביקורתי, במסורת אתר 'העוקץ' החלוצי (ראו 'חברה', גליון 10), את האקטואליה 

החברתית והכלכלית. 

 http://blog.tapuz.co.il/sdudi /
הבלוג של אודי מנור (כן, כן, ההוא מ'חברה') הוא בלוג חשוב המוקדש כולו לקידום הסוציאל–דמוקרטיה 
הישראלית. גולת הכותרת כאן היא השיעורים המרתקים � מורה נשאר תמיד מורה � שמלמדים בשפה 

בהירה וקולחת מושגי יסוד ואירועים היסטוריים נשכחים (ויסות המניות, הסדר הקיבוצים). 

  http://nadav.blogdebate.org/
הבלוג היפה של נדב פרץ (גם הוא מיסו"ד) נקרא 'הרהורים של אבא'. אכן, לצד תובנות סוציאל–
דמוקרטיות (רב–תרבותיות למהדרין), יש בבלוג הזה גם הגיגים משפחתיים שאף שהם מתחילים 

בסיפור הפרטי, הם כמעט תמיד מצליחים לספר משהו חשוב גם על החברה שלנו.

 http://kusit3g.blogli.co.il/
הבלוג של יונית מוזס (הידועה בכינויה 'כוסית עם אובססיית שואה') הוא בלוג של כותבת רצינית 
ומרשימה. הבלוג עוסק במגוון גדול של נושאים הנע על הספקטרום הבלתי–אפשרי לכאורה שבין 
פמיניזם לזכרון השואה. על הדרך, אפשר למצוא הרבה תובנות מעניינות על פוליטיקה, כלכלה, 

חברה ותרבות.

 http://www.ronendorfan.com/
הבלוג של העיתונאי רונן דורפן � המשלב פרשנויות מחכימות וידע בלתי–נדלה � הוא עונג צרוף 
לכל מי שמתעניין בספורט ובהקשריו הסוציולוגיים וההיסטוריים. הבונוס � חידוני ספורט שבועיים 

אתגריים.

 http://haifalawfaculty.blogspot.com/
הבלוג של מרצי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה הוא אתר מצויין להתעדכנות אינטליגנטית 

בנעשה בעולם המשפט � ועל כן גם בעולם הפוליטיקה והכלכלה � בישראל. 

וגם:

 http://www.notes.co.il/gross
בלוג 'המשתה' של ד"ר איל גרוס � בין זכויות אדם לארוחות גורמה. אולי פרשנות חדשה לטקסט 

האפלטוני הידוע? 

העכביש | מה ברשת?

 עופר סיטבון

udimanor@gmail.com
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www.yesod.net

מחיר מנוי ₪90 לשנה (עבור 6 גליונות).

רכישת מנוי או חידושו:

www.yesod.net באשראי, דרך אתר יסו"ד  *
* באשראי, בטלפון 03�9533398

*  בצ'ק, שילחו ₪90 לפקודת קואופרטיב יסו"ד–חברה, 
אל הכתובת:  דודי נתן, קולות בנגב, 

מכללת ספיר ד.נ. חוף אשקלון 79165
לבירורים: דודי נתן, טל. 052�3523102

חברה
הקבועים,

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

הצטרפו למנויי 

ובכך תהנו 

מכתב העת מדי 

חודשיים וגם 

תתרמו תרומה 

משמעותית 

לאחזקתה של 

במה משמעותית 

זו לשיח הצדק 

החברתי בישראל.


