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השמחה שהיתה נחלתנו לפני כשנה עם זכייתו 
של עמיר פרץ בראשות מפלגת העבודה דעכה 
לאט לאט וכבתה סופית בפריימריס שנערכו 
בסוף מאי 2007. כבר מלכתחילה היתה השמחה 
הזו מוקדמת מדי, והציפיות מן ההצלחה ומן 
האיש היו מוגזמות. עמיר פרץ אמנם הצליח 
להטות את מערכת הבחירות לעיסוק בשאלות 
חברתיות וכלכליות, אולם לא הוא ולא המחנה 
הסוציאל�דמוקרטי במפלגת העבודה הצליחו 
לצבור מספיק כוח על מנת ליצור שינוי ממשי. 
הריאקציה לא איחרה לבוא, וכמובן שכישלונותיו 
של עמיר פרץ, שאולי גם לא התאמץ להציב 
אלטרנטיבה סוציאל�דמוקרטית לשלטון הקיים 

של פקידי האוצר, סייעו לה. מפלגת העבודה, 
שכבר כמה שנים אינה נותנת למנהיגיה להוכיח את 
עצמם לאורך זמן, מיהרה לערוך בחירות חדשות 
לראשותה, להדיח את עמיר פרץ ולהחזיר את 
אהוד ברק "הזכור לטוב". חזרתו של הרמטכ"ל 
לשעבר לראשות המפלגה מהווה סימן נוסף 
למה שהתחיל במלחמת לבנון השניה � העניין 
הבטחוני חזר להיות העניין המרכזי במערכת 
הבחירות, כל מערכת בחירות. כל זאת למרות 
שכל מה שהתרחש פה בשנה האחרונה � ובכלל 
זה מחדלי מלחמת העורף בלבנון � רק מוכיחים 
את חשיבות העניינים הכלכליים�חברתיים 

ליציבותה וחוסנה של ישראל. 
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העמדת העניין הבטחוני במרכז השיח הציבורי 
והמפלגתי מוצדקת לכאורה בשל המצב הבטחוני 
הרעוע ובשל האיום המתמיד על אזרחי המדינה 
בשדרות וסביבותיה. אולם גם כאן בעוד עוצמת 
המדינה מושקעת בתגובות צבאיות, הרשויות 
האזרחיות בשדרות הן אלה שקורסות בזו 
אחר זו. כמו בזמן המלחמה בצפון, המערכות 
הציבוריות המדולדלות בשל ההפרטה אינן 
מצליחות לתת מענה לתושבים הפונים בייאושם 
לנדיב התורן. ניתן למתוח גם קו ישיר בין הזנחת 
העורף הישראלי ובין ההתעלמות מהצרכים 
הכלכליים של הפלסטינים ברצועה. התעלמות 
שהביאה לקריסתה הכלכלית ולהפיכה שבה 
השתלט החמאס על רצועת עזה. גם כאן וגם 
שם � הפתרון אינו רק צבאי, אלא עליו להיות 

גם כלכלי. 
אבל כל אלה החזירו דווקא את "האג'נדה 
הביטחונית", כמו רפלקס מותנה לעת צרה, 
וזו השתלטה גם על מפלגת העבודה. התקווה 
הסוציאל�דמוקרטית של בוחרים רבים,שרבים 
מהם בחרו בה לראשונה בחייהם, נכזבה. 
למפלגה בראשותו של ברק אי אפשר לקרוא 
סוציאל�דמוקרטית. על כך אפילו ברק ותומכיו 

לא יתווכחו. 
עם זאת אי אפשר להתעלם מכך שיותר מעשרים 
אחוזים מחברי המפלגה המשיכו, למרות הכל, 
לתמוך בעמיר פרץ. חברים אלה, ובתוכם חברי 
יסו"ד, לא תמכו בעמיר פרץ האדם, הם תמכו 
בעיצוב אופייה של מפלגת העבודה כמפלגה 
סוציאל�דמוקרטית. הם תמכו בפרץ למרות 
כישלונותיו משום שהוא נשאר המועמד היחידי 
שהצהיר באופן גלוי על נאמנות לרעיון זה. 
בחירה זו בפרץ מסמנת מחנה סוציאל�דמוקרטי 
משמעותי במפלגת העבודה. על כן כשם שישנם 
ניצחונות ששכרם המלא אינו בצידם, כך ישנם 
הפסדים שדווקא מצביעים על כוח. ההתמודדות 
על דרכה של המפלגה אינה התמודדות קצרת 
טווח ואין בה ניצחונות והפסדים "אינסטנט". 
�אבל הבחירות המקדימות פגעו במחנה הסוציאל
דמוקרטי במפלגה ביותר מדרך אחת. האכזבה 
מפרץ יצרה פיצול במחנה שגדול מעשרים 
האחוזים שתמכו בפרץ. חוסננו יתברר ביכולתנו 

לאחד את המחנה מחדש, לא רק במאבקים 
נקודתיים וחשובים שעומדים לפנינו � ההתנגדות 
להפרטת בתי הסוהר, המאבק בהפרטת המוסדות 
לחוסים, המאבק נגד העלאת שכר הלימוד 
באוניברסיטאות ועוד � אלא גם, ולא פחות 
חשוב, במטרה הגדולה: הפיכת מפלגת העבודה 

לחלופה שלטונית ממשית. 
ועוד נקודה אחת � הפסדו של עמיר פרץ הוא 
סימן נוסף לכך שמקומו של היו"ר החדש אף 
הוא אינו בהכרח יציב. הבחירות הבאות, יושב 
הראש הבא, השרים � כל אלה תלויים בתפיסת 
עמדות כוח במוסדות המפלגה. ככל שבמוסדות 
�אלו יהיו יותר אנשים שמזדהים כסוציאל
דמוקרטים, כך תהיה גם המפלגה לכזו, ואולי 

גם יושב הראש הבא.
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על מאבק חברתי בתנאים של טרור קונבנציונלי וגרעיני | עמ' 14>



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

חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.
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פוטנציאל לא ממומש | עמ' 6>

בתקופה האחרונה יש תחושה של התפכחות 
מתבטאת  אשר  נוספת  וציבורית  חברתית 
מן  נוספים  רבים  חלקים  של  בהצטרפותם 
המתנגדים  המפוכחים  למעגלים  הציבור 
ולהתנערותו  השלטון  של  רבות  לעוולות 

מאחריותו לחברה."

תגובה לגלעד אוסטרובסקי | עמ' 27>

הכותרת 'קטן זה יפה', משמשת לא פעם 
הגדולות.  היצור  מערכות  לפירוק  כותרת 
בתשתיות,  נוגע  כשזה  בעיקר  לעיתים, 
משק  של  הפרטה  פשוט  היא  התוצאה 

התשתיות בחברה נתונה."

מיהו מילטון פרידמן? | עמ' 17>

בתקופה שמאז 1976, שבה רעיונותיו של 
הגידול ברמת  ויותר  יותר  פרידמן התקבלו 
פחות משמעותי מאשר  הרבה  היה  החיים 
ההכנסה  של  החציון  הקודמת:  בתקופה 
בכ�23  רק  גדול  היה  בארה"ב  הריאלית 

אחוזים ב�2005 משהיה ב�1976."
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בתור 'הקול הסוציאל–

דמוקרטי' בחצר הניאו–

ליברלית לא נוכל להשיג 

יותר מכמה עצמות במענה 

לנביחותינו, כששיירת 

ההפרטה עוברת בלי לעצור.

כל מהלך של שינוי הסטטוס–

קוו בתחום המדיני ידרוש 

הסכמה רחבה. הסכמה 

כזו אינה בנמצא בחברה 

המקוטבת שלנו, שחלק 

ממנגנוני הפיצוי שלה לנפגעי 

ההפרטה בסיסם בעימות 

הלאומי וב"מדינת הרווחה 

שמעבר לקו הירוק".

הפריימריז האחרונים יצרו מסגרת ממשית 
למחנה הסוציאל–דמוקרטי במפלגת העבודה 
אבל גם הותירו אותו חבול ומבולבל. תוצאות 
הסיבוב הראשון סימנו את מחנה מצביעי 
עמיר פרץ (שכבר זכה לכינוי 'המחנה 
החברתי') כאחד הכוחות המשמעותיים 
בגודלם ובהשפעתם במפלגה. אבל כבר 
בסיבוב זה סבל המחנה מפיצול מסוים, 
שנבע מתחושת מבוכה על התנהלותו של 
עמיר פרץ: קשה היה להגדיר פעילות זו 
כממוקדת בבנייה סוציאל–דמוקרטית של 

המחנה בשנה האחרונה.

אם בסיבוב הראשון היתה מבוכה ופיצול הרי 
שהסיבוב השני היה מורכב אף יותר. בסיבוב זה 
כבר לא עמדה הבחירה בין מועמד סוציאל–דמוקרט 
מוצהר (גם אם זכה לביקורות מוצדקות רבות) לבין 
ניאו–ליברלים מסוגים שונים. בסיבוב זה נאלצו 
חברי המחנה החברתי לבחור במי לתמוך מבין 
שני מועמדים שבינם ובין סוציאל–דמוקרטיה 
מרחק עצום. אל המבוכה  נוספה גם התפצלות 
התמיכה בקרב האישים המובילים במחנה 
שהצטיידו בטיעונים שונים: החל מאלה שאמרו 
שהיום דאגתנו הראשונה צריכה להיות בתחום 
הביטחון, עבור באלה שאמרו ששיקולנו המרכזי 
צריך להיות היכולת לנצח בבחירות הבאות 
וכלה באלה שאמרו שהמהלך האחראי כעת אינו 
דאגה למחנה החברתי אלא הדאגה להתנהלות 

הפנימית של מפלגת העבודה.

מפלגת העבודה סוציאל–דמוקרטית?

הפיצול בתוך המחנה הסוציאל–דמוקרטי נגרם 
בגלל בלבול בנוגע למעשה שלנו במפלגת העבודה. 
מדי פעם אנחנו שוכחים שאנחנו כאן כדי להחזיר 
את המפלגה לדרכה הסוציאל–דמוקרטית. 
לפעמים אנחנו פשוט מוותרים על השאיפה הזו 
מנימוקים שונים. הויתור על שינוי המפלגה, יש 
לזכור, מאפיין חשיבה שמרנית. חשוב להזכיר 

לעצמנו: אנחנו פה לא רק כדי להשפיע בקצוות 
אלא כדי לשנות את המרכז.

דומה שהמחשבה המוטעית הבסיסית שהנחתה 
את פיצול הכוחות היתה שחשוב להיות קרובים 
לכוחות החזקים במפלגה; שיש ליצור איתם 
ברית אינטרסים כדי שנוכל להשפיע בכל מצב. 
חשיבה זו הובילה למגוון של חיבורים שונים 
ומשונים ולהתפתלויות אידיאולוגיות שנועדו 
להצדיקם. את החיבור אל ברק — הנציג המובהק 
ביותר של ההפרטה שצמח במפלגת העבודה 
לאחר פרס — יכול להצדיק רק מי שחושב 
שהתפקיד של המחנה הסוציאל–דמוקרטי הוא 
לעמוד על כתפו השמאלית של כל אחד ממובילי 
הכוחות הגדולים של המפלגה ולהיות המלאך 
הטוב שלוחש לו: "לא להפרטה". אל לנו לשכוח 
שכל אותו הזמן מטלטלים את כתפו הימנית 
כל מלאכי החבלה של ההון ושואגים "אתה 
שלנו, אל תשכח". החבירה אל ברק היא מהלך 
לוביסטי שאינו מכוון לבניית כוח לטווח ארוך. 
היא מציירת את המעשה הסוציאל–דמוקרטי לא 
כסדר יום כולל, שיש להיאבק עליו, אלא כשורה 
של חוקים חברתיים שמנסים לתקן מעט בזמן 
שהכל מתמוטט. עבודה פרלמנטרית פרטנית 
היא חיונית להצלחת המהלך הסוציאל–דמוקרטי 
הכולל, אבל התבצרות בפינה הזו עלולה 
להשכיח מאיתנו את המאבק הגדול על שינוי 
הכיוון, על שינוי חלוקת ההכנסות, על עצירת 

תהליך ההפרטה.
המעשה של הסוציאל–דמוקרטים במפלגת 
העבודה צריך להיות ארוך טווח. שלב אחד 
בתהליך זה הוא יצירת ברית אינטרסים עם 
המעמדות הנפגעים ממשטר ההפרטה: המעמד 
הנמוך והחלק הנשחק במעמד הבינוני. חשוב 
לזכור — למרות תחושה סובייקטיבית של 
רווחה בכיסים כאלה ואחרים, מדובר ברוב 
רובו של העם היושב בציון. עלינו ליצור את 
הברית הזאת על בסיס ברור של הבטחה ויישום 
הולך ומתרחב של שיקום מדינת הרווחה 
האוניברסלית, חיזוק העבודה המאורגנת, 

אחרי הפריימריז

אלעד הן C
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האם הבעיה היא נתניהו או 

חלוקת ההכנסות במשק? 

האם ניצחון של מפלגת 

העבודה על הליכוד בראשות 

נתניהו, שיביא להחלשת 

הסוציאל–דמוקרטיה 

במפלגת העבודה עדיף על 

הפסד לנתניהו ועיצובה של 

מפלגת העבודה כמפלגה 

סוציאל–דמוקרטית למאבק 

משמעותי בהמשך?

את המנטרות "ניצחון 

המפלגה מעל לכל" ו"ישיבה 

בקואליציה מעל הכל", יש 

להוריד מסדר היום.

הרחבתה, ופוליטיזציה מחודשת שלה. את 
הברית הזאת ניצור אם נהיה כוח ברור, גם אם 
קטן בתחילה, בתוך מפלגת העבודה, שחבריו 
פועלים בצורה ממוסדת ובשיתוף פעולה. גם 
אם המחנה הסוציאל–דמוקרטי יהיה אופוזיציה 
בתוך המפלגה הוא יוכל להביא לשינויים מידיים 
בתחומים שונים: אפשר וכדאי לשאת ולתת גם מול 
גדולי הניאו–ליברלים ואף להגיע להישגים, אבל 
את זה ניתן לעשות רק באמצעות כוח שהם יהיו 
מוכרחים להתחשב בו ולא מתוך השתרכות בשולי 
החצר שלהם. בתור 'הקול הסוציאל–דמוקרטי' 
בחצר הניאו–ליברלית לא נוכל להשיג יותר 
מכמה עצמות במענה לנביחותינו, כששיירת 

ההפרטה עוברת בלי לעצור.

הנסיגה אל השמרנות

הטענה שחזרה ועלתה במהלך הפריימריז הייתה 
שלנוכח חוסר הסיכוי לשינוי מדיניות בתחום 
החברתי כלכלי עלינו לדאוג כעת לתחום 
הביטחון. על כך אין אלא לומר: חוסר היכולת 
הגדל בנסיונות להניע מהלכים מכריעים בתחום 
הסכמי השלום ובתחום הלחימה נובע במידה 
רבה מהתפוררותה של החברה הישראלית. כך, 
למרות שישראל ניצחה במלחמה מול החיזבאללה 
לפי כמעט כל מדד צבאי , הציבור יצא ממנה 
בתחושת תבוסה קשה לנוכח חוסר היכולת לתת 
מענה אמיתי למצוקות העורף. דומה לזה הוא 

המצב הקשה והמתמשך בדרום.
כל מהלך של שינוי הסטטוס–קוו בתחום המדיני 
ידרוש הסכמה רחבה. הסכמה כזו אינה בנמצא 
בחברה המקוטבת שלנו, שחלק ממנגנוני הפיצוי 
שלה לנפגעי ההפרטה בסיסם בעימות הלאומי 
וב"מדינת הרווחה שמעבר לקו הירוק". כל 
התקדמות מדינית משמעותית שאינה חד צדדית, 
לא יציבה ומועדת לפורענות, מחייבת שיקום 
וטיפוח מנגנוני פיצוי אלטרנטיביים בדמות 

מדינת רווחה אוניברסלית.
טענה נוספת הייתה שכל שעלינו לעשות 
הוא לנצח את ביבי. על כך אין אלא לומר: 
האם הבעיה היא נתניהו או חלוקת ההכנסות 
במשק? האם ניצחון של מפלגת העבודה על 
הליכוד בראשות נתניהו, שיביא להחלשת 
הסוציאל–דמוקרטיה במפלגת העבודה עדיף 
על הפסד לנתניהו ועיצובה של מפלגת העבודה 
כמפלגה סוציאל–דמוקרטית למאבק משמעותי 
בהמשך? אינני בטוח שזאת הדילמה הניצבת 
מולנו, אך ברור שאת המנטרות "ניצחון המפלגה 
מעל לכל" ו"ישיבה בקואליציה מעל הכל", יש 
להסיר מעל מסדר היום. המהלך שלנו צריך 

לפעול מול אופק רחוק יותר מאשר הבחירות 
הבאות, אחרת לעולם לא נוכל לרתום למאבקנו 

כוחות מלבד אלה שכבר בנמצא.

מה עכשיו?

ניצחונו של ברק הוא מהפכת נגד — מהלך הפיכתה 
של מפלגת העבודה לסוציאל–דמוקרטית נסוג 
כמה צעדים לאחור. אבל בחירתו של ברק לא 
הגיעה על בסיס שינוי סוציולוגי כלשהו במבנה 
המעמדי בישראל, אלא על בסיס התארגנות 
מוצלחת בשדה המפלגתי. המציאות שיוצרת 
ההפרטה לא השתנתה, והכוחות המהווים 
בסיס מתאים לשיקום מדינת הרווחה ועצירת 
תהליך ההפרטה עודם קיימים בחברה ומחכים 
לארגון הפוליטי שירתום אותם. בנוסף, עלינו 
לזכור — לא חזרנו אל נקודת ההתחלה. הכוחות 
הסוציאל–דמוקרטים נמצאים בתוך המפלגה 
ופעילים בה: היום הם מפוזרים ומבולבלים, 
וחלקם נסוגו אל סוג השמרנות שתיארתי למעלה. 
איחוד הכוחות לא יהיה משימה פשוטה, אך 

שוב, זו אינה נקודת ההתחלה.
המהלך המעשי ביותר כרגע הוא מהלך מיסוד 
המחנה החברתי אותו מקדם עמיר פרץ. לדבריו, 
צריכים להיות למחנה זה מוסדות שהחלטותיהם 
מחייבות את חברי הכנסת השותפים בו. גם מי 
שמתנגד למנהיגותו של פרץ לא יכול להתעלם 
מכך שזהו המהלך הנכון לבניית כוח אופוזיציוני 
משמעותי בתוך המפלגה. עלינו להיות חלק 
מהכוחות המובילים מהלך זה, ובנוסף, לקרוא 
לשאר חברינו הסוציאל–דמוקרטיים לפעול 

בתוכו ולהיות שותפים לו.

אלעד הן חבר 

יסו"ד וחבר תנועת 

�המחנות העולים

קבוצות הבחירה

elad2040@gmail.com
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אפשר אמנם לצקצק 

בלשון אל מול הסטודנטים 

ו"הישגיהם" העלובים — לומר 

שהסוף היה ידוע מראשיתו, 

שהיה זה מאבק בורגני, 

שהישגיו בורגניים...אך כל זה 

לא ינקה אותנו מן האחריות 

לפספוס הגדול, מן העובדה 

שבגדנו בתפקידנו.

במשך כחודש רעדה מערכת החינוך ועמה גם 
חלקים גדולים מהציבור. הייתה זו הזדמנות 
גדולה להוביל לשינוי אמיתי ומהותי בשדה 
החינוך ואולי גם בשדות אחרים, רחבים יותר. 
בחוד החנית של התהליך החברתי ניצבו 
הסטודנטים, והפגינו כוח רב ובלתי מתפשר. 
אך מול כל הציפייה הגדולה הזו באה אכזבה 
מרה. לא היתה כאן התפכחות שבאה בסוף 
התהליך, כי אם תחושה מתמדת של פספוס 

לאורך כל המאבק.

אפשר אמנם לצקצק בלשון אל מול הסטודנטים 
ו"הישגיהם" העלובים — לומר שהסוף היה ידוע 
מראשיתו, שהיה זה מאבק בורגני, שהישגיו 
בורגניים — אפשר גם לצפות בייאוש ציני 
במאבקם של המורים ולגחך בעצב על ההסכם 
שהסתדרות המורים חתמה, אך כל זה לא ינקה 
אותנו מן האחריות לפספוס הגדול, מן העובדה 

שבגדנו בתפקידנו.
הסיפור אינו חדש והוא מוכר לכולנו. ייבוש 
תקציבי ממושך המביא את המערכת הציבורית 
אל סף קריסה. או אז מואשמת המערכת בניהול 
כושל שהביא לקריסתה והחזרת תקציביה מותנית 
ברפורמה שמשמעותה העיקרית הפרטה ופגיעה 
בעבודה המאורגנת. מערכת החינוך הציבורית 
סובלת כבר שנים, כמו מערכות ציבוריות אחרות, 
מקיצוצים תקציביים וממגמות הפרטה. למותר 
לציין את מעמדם ושכרם של המורים בבתי הספר, 
את גודלן של הכיתות בחינוך הציבורי, את בתי 

הספר הפרטיים הצומחים במחוזות האליטיסטים 
(במסווה של רב–תרבותיות כמובן). זה היה גם 
סיפורה של ועדת שוחט שקמה על ההשכלה 
הגבוהה, על הסטודנטים ועל המרצים. קיצוץ 
מתמשך בתקציבי האקדמיה הוביל למצב בלתי 
נסבל שבו הכיתות גדלו, מספר תקני ההוראה 
והמחקר ירד, תנאי ההעסקה של הסגל התדרדרו, 
מצב המבנים והמתקנים התדרדר אף הוא. במצב 
כזה לא ניתן היה, כמובן, להוריד את שכר הלימוד 

כפי שהמליצה ועדת וינוגרד הראשונה.
התהליכים האלה, כל אחד בנפרד, אינם חדשים 
וגם לא המאבקים כנגדם. החידוש הוא שהפעם 
מאבקם של המורים על הסכם שכר חדש � אחרי 
שנים של שחיקה והעדר הסכם קיבוצי � ורצונם 
של משרד האוצר ומשרד החינוך להוביל רפורמת 
הפרטה פוגענית מזן דוברת, נפגשו עם הקמתה 
של ועדת שוחט ועם המאבק נגדה. כתוצאה 
מכך נוהלו במקביל שלושה מאבקים � של 

הסטודנטים, של המורים ושל המרצים.

הפספוס

כמעט והיה מאבק אחד גדול. ערב סמסטר ב' היו 
ארגוני המורים, המרצים והסטודנטים ישובים 
על שולחן אחד מוכנים לנהל מאבק משותף. ואז 
פרשו הסטודנטים: עוד באותו הלילה חתמו על 
הסכם נפרד ובכך בגדו בשותפיהם. רק לאחר 
מספר שבועות באה ההתפכחות והחל מאבקם 
הגלוי. אלא שהפעם היה זה כבר מאבק נבדל 
ונפרד — כל קבוצה לעצמה. מאבק סקטוריאלי 

במקום מאבק חברתי כולל.
רבים האומרים שמאבק הסטודנטים היה מאבק 
בורגני, מאבק רגרסיבי ולא פרוגרסיבי � העשירים 
רוצים לקחת מכספי המיסים כדי לסבסד את 
עצמם. באים וטוענים שלא היה זה מאבק חברתי 
כלל ועיקר. אכן המאבק נוהל מלמעלה כמאבק 
סקטוריאלי, אך מהר מאוד פעילי השטח הפכו 
אותו לאוניברסלי. בהפגנות הסיסמאות שנשמעו 
מן הבמה והקריאות שנשמעו מן הקהל קשרו את 

צפריר גדרון C

פוטנציאל לא ממומש
גל השביתות האחרון במערכת החינוך

שר רווחה חדש 
לרגל כניסתו של השר יצחק הרצוג למשרד הרווחה ראיינה אותו 
מירב מיכאלי בתוכנית הבוקר 'התקווה'. הרצוג סיפר על עוד תוכנית למלחמה 
ברעב וסיפר שכאשר נכנס למשרד הרווחה גילה תופעה מזעזעת: אלפי משפחות 
בישראל חיות במצב רעב! הוא מציג בימים אלה תוכנית משרדית לסיוע לאותן 
משפחות נזקקות. לסיום הראיון אמרה לו מיכאלי � "אנחנו צריכים לסיים, אך אם 
היה לנו יותר זמן הייתי שואלת אותך האם היית צריך להכנס למשרד הרווחה כדי 

לגלות את זה". אין כמו קצת ציניות עיתונאית בריאה.

קצה 
הקרחון
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כמעט והיה מאבק אחד 

גדול. ערב סמסטר ב' היו 

ארגוני המורים, המרצים 

והסטודנטים ישובים על 

שולחן אחד מוכנים לנהל 

מאבק משותף.

לא הייתה ולו הפגנה אחת 

משותפת למורים, למרצים 

ולסטודנטים אף שראשי כל 

מגזר הגיעו להפגנות המגזר 

האחר על מנת להביע 

סולידריות

המאבק לכל הפגעים הניאו–ליברלים האחרים 
במדינה. עם זאת המאבק לא הצליח לאחד סביבו 
קבוצות אחרות מלבד הסטודנטים. ההורים מן 
המעמד הבינוני הנמוך לא יצאו להיאבק יחד 
עם ילדיהם אף שהם המממנים העיקריים של 
הלימודים בהשכלה הגבוהה. (הם גם לא יצאו 
לתמוך במורים אף שהילדים שלהם נאלצים 
להיאבק עם עוד 39 ילדים אחרים על תשומת 
ליבה של מורה אחת עייפה ומושפלת שעובדת 
קשה מאוד לעיתים בשתי עבודות ואינה משתכרת 
דיה.) לא הייתה ולו הפגנה אחת משותפת 
למורים, למרצים ולסטודנטים אף שראשי כל 
מגזר הגיעו להפגנות המגזר האחר על מנת להביע 
סולידריות. אדרבא, נציגת ארגון המורים בבית 
הספר שאני עובד בו דאגה להבהיר בתשובה 
לשאלתה של כתבת שהבחירה בחולצות אדומות 
קשורה למאבק הסטודנטים. הסטודנטים דרשו 
את תמיכת המרצים ואף זכו בה, אך המרצים 
חתמו על הסכם נפרד ומנהיגות הסטודנטים 
המשיכה להצהיר כי למרצים אינטרס מנוגד 
לאינטרס שלהם ולא חשבה להיאבק על תנאי 
תעסוקתם של המרצים. אילו חברו כולם יחד 
מול משרד האוצר, יכלו אפילו לגייס לצידם (לא 
במישרין כמובן, אבל מוראלית) את שרת החינוך 
שכן היא הייתה רואה את המאבק כמאבק הבא 
להגדיל את תקציב משרדה, ולפיכך כמאבק 

שאינו פועל נגדה.
בהקשר זה חשוב לציין לגנאי את תפקודה 
של שרת החינוך, יולי תמיר, נציגת מפלגת 
העבודה, שרצה בבחירות יחד עם עמיר פרץ 

תחת כותרות סוציאל–דמוקרטיות, וכן גם את 
תפקודם או יותר נכון חוסר תפקודם של שאר 
שרי העבודה. (הח"כ היחידי שפקד ללא הרף 
את המאבק במופעיו השונים היה דב חנין.) 
כיצד קרה שמי שרצה בבחירות עם יומרות 
סוציאליות לא זיהתה את הפוטנציאל הגלום 
בהתעוררות השטח ויצאה באמירה שהסטודנטים 
רוצים את כספם של הגננות והגנים? כיצד 
קרה שגם היא מנסה לפורר את המחנה האחד? 
הלא היא יכלה לאחד את השורות אל המקום 

הנכון והראוי.
בזאת כשלנו אנחנו, אנשי המחנה הסוציאל–
דמוקרטי. שנים שאנחנו מחכים לשעת כושר 
שכזו. הכל היה מוכן. אילו רק חברו הכוחות 
יחד ניתן היה להוביל מאבק חברתי גדול. אלא 
שמנהיגי הסטודנטים, המרצים והמורים טעו 
בהבנת המציאות. הם לא השכילו לראות את 
הדברים בהקשר הניאו–ליברלי הרחב שלהם 
ופעלו כאילו מאבקיהם הם מאבקים חד–פעמיים 
וייחודיים. תפקידנו היה להיות שם במוקדי 
הכוח המרכזיים ולהסביר למגזרים השונים כי 
ניהולם של המאבקים בצורה נבדלת ונפרדת 
היא טעות מהותית וגם טעות טקטית. מתפקידנו 
היה להתייצב שם ולהסביר לסטודנטים, למורים 
ולמרצים ולהנהגותיהם כי עליהם להתאחד 
ולהאבק במשותף על הגדלת תקציב החינוך. 
תפקידנו היה בראש ובראשונה להיאבק בתרבות 
ההפרטה ובתודעה המופרטת. מאבקים שונים 
קמים ונופלים, והם מתמצים בסופו של דבר 
בשאלה 'את מי תכסה שמיכת התקציב?'. 
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כתוצאה מכך, רוב האנרגיות מתבזבזות על 
מאבקים פנימיים זה בזה. אנחנו מתחרים על 
ה"שמיכה" הקצרה במקום להיאבק במשותף 
להגדלת אותה ה"שמיכה". תפקידנו, אנשי 
הסוציאל–דמוקרטיה, להאיר את עיני הנאבקים 

ולהביאם לכדי פעולה משותפת.
למאבקים יש אופן התנהלות תהליכי: הם אינם 
סטאטיים, אלא הם מתחילים בנקודה מסוימת 
עם הנהגה מסוימת למטרה מסוימת, אך במהלך 
הדרך הם יכולים להיסחף למקומות שההנהגה 
שהחלה בהם לא צפתה או לא רצתה. כך קרה 
גם באופן חלקי במאבק הסטודנטים למשל 
עם התפטרותה של יו"רית אגודת הסטודנטים 
באוניברסיטת בן גוריון. סטודנטים הם בעיקרם 
ציבור בורגני, אבל להבדיל אלפי הבדלות גם 
המהפכה הצרפתית החלה כמהפכה בורגנית, רק 
ששם היו כוחות שמשכו את האנרגיות למקומות 
בהם לא חפצו מי שהחלו במהפכה. כאלו יכולנו 

להיות גם אנחנו.

על התקווה

מאבק הסטודנטים לא תם, כמוהו גם מאבקם 
של המרצים, וכמובן מאבקם של המורים. ועדת 
שוחט תציג את המלצותיה, ואז ישובו הסטודנטים 
והמרצים אל שולחן המשא והמתן.במקביל, 
ובלי כל קשר, מאיימים המרצים להשבית את 
פתיחת שנת הלימודים הבאה בשל שחיקת 
שכרם. ארגון המורים לא סיים את מאבקו ולא 
חתם עוד על הסכם והסתדרות המורים חתמה 
על הסכם גרוע שרבים מבין המורים אינם שבעי 
רצון ממנו. 'תקווה', כתבתי בכותרת לפרק זה, 
אך למי שנמצא בחוגים שלנו נראה שאין במצב 
זה כל חדש. כבר הרבה זמן שהדיכוי החברתי 

והמדיניות הניאו ליברלית פועלים בחוזקה 
ומאבקים באים והולכים. מדוע אני סובר שהפעם 

הזו יש בה תקווה ופוטנציאל ייחודיים?
בתקופה האחרונה יש תחושה של התפכחות 
חברתית וציבורית נוספת אשר מתבטאת 
בהצטרפותם של חלקים רבים נוספים מן הציבור 
למעגלים המפוכחים המתנגדים לעוולות רבות 

של השלטון ולהתנערותו מאחריותו לחברה.
ראשית, ההתגייסות של האינטלקטואלים 
— הפגיעה בסטודנטים ובאקדמיה הובילה 
להתגייסות של כוחות מודעים ויזמיים אשר 
אינם מוכנים לספוג בקלות את הפגיעה ואשר 
מכירים ומבינים את המערכת בצורה טובה. אותם 
חוגים ספגו לראשונה מתקפה כלכלית נגדם 
וכן נפגשו עם אלימותה של המשטרה. מאבק 
הסטודנטים הותיר אחריו תאים סטודנטיאלים 
רבים הפרוסים ברחבי הארץ. חשוב לי במקום 
זה לציין את גם תרומתן החשובה של רשתות 
חברתיות שונות למופע האחרון של המאבק 
וביניהן גם את זו של מעגל הקבוצות. לא אנחנו 
יזמנו את המהלך אך לרשת של מעגל הקבוצות 

הייתה בו נוכחות.
שנית, תחושת הכישלון של המלחמה ודו"ח 
ועדת וינוגרד יצרו פתח בשיח הציבורי שאמנם 
עיקרו בטחוני, אך הוא מלווה בביקורת רבה על 
התנהלות הממשלה ביחס לעורף ובהכרה במצבה 

המוזנח והעגום של הפריפריה.
לבסוף, ישנה תחושה שרמת השחיתות עולה 
מרגע לרגע ונראה כאילו היחס לממשלה 
האחרונה הגיע לרף מאוד גבוה של מיאוס בשל 
כך. כל אלו מציעים לנו כר נרחב לפעולה על 
מנת להטות את המאבקים הקרובים לפעולה 
חברתית משותפת. האם נדע הפעם למלא את 

תפקידנו?

צפריר גדרון הוא 

סטודנט להיסטוריה 

ומדעי המדינה, 

מורה בתיכון רנה 

קאסן בירושלים 

וחבר קבוצת חורש

תחושת הכישלון של 

המלחמה ודו"ח ועדת וינוגרד 

יצרו פתח בשיח הציבורי 

שאמנם עיקרו בטחוני, אך 

הוא מלווה בביקורת רבה 

על התנהלות הממשלה 

ביחס לעורף ובהכרה 

במצבה המוזנח והעגום של 

הפריפריה.
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הטעות העיקרית בטיפול 

בעורף במלחמת לבנון 

השנייה היתה ההנחה 

שהרשויות המקומיות 

מתפקדות. זו אינה 

המציאות. כמו בקיץ הקודם 

בצפון, כך היום בשדרות, 

מערכות השלטון המקומי 

אינן מתפקדות היטב 

בשגרה, ומתקרבות לקריסה 

ב"שיגרת החירום".

זה יכול לקרות בכל שניה במשך היום, אבל 
נראה שבמיוחד שכיחות ההפגזות בשעות 
הבוקר, בדיוק כשרוב המשפחות בשדרות 
עסוקות בשליחת הילדים לגן או לבית הספר. 
הרמקולים משמיעים את האזעקה "צבע 
אדום" ואז מתחילים רגעי החרדה: למצוא 
את הילדים, לוודא שכולם בממ"ד או במקום 
יחסית בטוח, לחכות בחוסר אונים לפיצוץ, 
לקוות שיהיה רחוק ושלא יישמעו אחריו קולות 
הסירנות המבשרות על נפגעים. בשעות אחרות 
עושים כמה טלפונים כדי לוודא את מיקומו 
של הבן שנמצא אצל חברים או אל בן הזוג 
בעבודה, ומייד לאחר מכן חוזרים לשגרה, כי 
מה עוד נותר לעשות? גם מטלות יום יומיות 
של שליחת הילדים לביה"ס או לחוג מלוות 
תמיד במתח. בשעות ובימים שלאחר הירי 
העצבים רופפים יותר, לא שולחים את הילדים 
ברגל אפילו למרחק קצר, ודואגים לדעת את 

מיקומם של כל בני המשפחה.

מעט תקוות ישנן לאנשי שדרות היום, באביב 2007. 
לפי השמועות הצבא השלים את היערכותו, כל 
התכניות גובשו והכל ערוך לסיבוב המי–יודע–כמה 
מול הפלשתינאים ברצועת עזה. הנסיון המזרח 
תיכוני מלמד, שאין לצפות לשינוי משמעותי 

לטובה גם לאחר סיבוב זה.
למצב הנוכחי בשדרות קוראים עתה "שגרת 
חירום". אנסה לתאר את משמעות מלים אלו 

ואת השלכותיה על חיי היום היום שלנו.
מאז תחילת ירי הטילים על שדרות, עיקר תקוותנו 
היא לאו דווקא לשינוי לטובה אלא לחזור למצב 
שהיה לפני עידן הקסאם. באופן אישי אוכל 
להעיד, כי אם בעבר ראיתי את עצמי כחלק 
מעיר שמתמודדת עם קשיים ומתפתחת לעתיד 
טוב יותר, כיום הציפיה והתקווה העיקרית של 
תושבים רבים בשדרות היא רק שיום המחר לא 

יהיה גרוע יותר.
ייתכן שהאיום הפיזי של הקסאמים איננו גרוע 
מתאונות דרכים או פיגועי התאבדות, אך לחיים 

בצל הטילים יש בהחלט מחיר שניכר בטווח 
הארוך. בכל רגע של היום יכולה להישמע 
אזעקת "צבע אדום" המבשרת שבעוד 10 עד 20 
שניות ייפלו טילים בעיר או בסביבתה. מציאות 
חיים זו משפיעה על ילדים (במחקר שנעשה 
לפני שנתיים נמצא של�60% מילדי שדרות 
ישנם תסמינים פוסט טראומטיים) ומשפיעה על 
הקהילה כולה. שלטים עם הכתובת "למכירה" 
מופיעים על בתים רבים בעיר, ומשפחות בעלות 
יכולת עוברות משדרות וממלאות את השכונות 
ואת ההרחבות הקהילתיות במושבים ובקיבוצים 

שמחוץ לטווח הקסאמים.
מי שבחר או שנאלץ להמשיך לחיות בשדרות 
נאלץ להסתגל להכרה כי בכל רגע יכולה להישמע 
האזעקה ובעקבותיה הפיצוץ. גם אדם חזק וגם 
משפחה מתפקדת יחושו מעורערים, חלשים יותר 
ופגיעים יותר לאחר שבועות, חודשים ושנים של 
חוויה כזו. קשישים, נכים, משפחות חד�הוריות 
ומוגבלים חשופים הרבה יותר לנזקים מיידיים 

וארוכי טווח בעקבות המצב.

שדרות, אביב 2007

גיל יסעור C
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התקווה היחידה היא שנוכל 

להיעזר באיום הבטחוני 

ובמצוקות שהוא חושף על 

מנת לבנות מחדש את 

קהילת שדרות כקהילה 

מתפקדת שיכולה לתת 

לתושבים את המרכיבים 

ההכרחיים לקיומה של 

קהילה.

מייאשת במיוחד אוזלת היד של השלטון המקומי 
בטיפול במציאות הזו. מערכות הבריאות, 
החינוך, הרווחה ואגפי העיריה השונים של 
שדרות לא היו חזקים בתחילת המאורעות וכיום 
חלק מהמערכות הללו נמצא בשלב שאחרי 
הקריסה. התחושה של בלבול, זעם וחוסר אונים 
התחלפה באפאתיות מדוכדכת ששולטת בכל 

מערכות העיר ומשדרת לתושבים.
כצפוי במקומותינו, ל'חלל הריק' הזה נכנסו 
עמותות וארגונים וולונטריים שונים שבלית 
ברירה ממלאים את תפקידם של העירייה 
ושל המשרדים הממשלתיים. עמותות, קרנות 
וארגונים פילאנתרופיים עוטפים את התושבים 
בשדרות בתרומות ובהצעות לסיוע, בעיקר לאחר 
אירועים או החמרה במצב הבטחוני. הבעיה עם 
סיוע מסוג זה היא שקשה לבנות עליו לטווח 
ארוך. שכן הוא נשען במידה רבה על כוחות 
מבחוץ ואינו בונה את יכולות ההתמודדות של 

הקהילה המקומית.

גם אם יגיע סיוע ממשלתי קשה להאמין שיחול 
שינוי משמעותי לטובה בחיינו בשדרות, בדומה 
לקריית שמונה, שנהנתה במשך שנים מסיוע 
ממשלתי ופילאנתרופי חסר תקדים, שלא סייע 

לחלצה ממצב דומה.
ילדי שדרות מוזמנים בכל שבוע לתכניות טלויזיה, 
לקייטנות ולפעילויות כיף והפוגה, אבל מצב 
מערכת החינוך קשה מתמיד, והתיכון המקומי 
סובל מעזיבה מתמדת של תלמידים ממשפחות 
חזקות. אוכלוסיות נזקקות כגון קשישים, נכים 
ומוגבלים מקבלות סיוע חומרי ומתנות, אבל 
באגף הרווחה המקומי, העובדים הסוציאליים 
שאמורים לטפל באנשים אלה לכל אורך השנה 
נשארים מול עומס של 100 תיקים לעובד ובלי 
יכולת אמיתית לעזור. משרד החינוך הקציב 
שעות רבות לטיפולים פסיכולוגיים לילדים 
שמתמודדים עם חרדות וקשיים, אך השירות 
הפסיכולוגי איננו ערוך לאבחן את הילדים ואף 
לא למתן הטיפול. ישנם תקנים לא מאוישים ולא 
מצליחים למצוא ולגייס פסיכולוגים ויועצים 
שיתחייבו לעבודה רצופה וקבועה עם הילדים 
שזקוקים לדמויות קבועות ומוכרות שיסייעו 
להם בתקופות הקשות ויישארו לצידם גם 

בתקופות של רגיעה יחסית.
כתב מי שכתב, שהטעות העיקרית בטיפול בעורף 
במלחמת לבנון השנייה היתה ההנחה שהרשויות 
המקומיות מתפקדות. זו אינה המציאות. כמו 
בקיץ הקודם בצפון, כך היום בשדרות, מערכות 
השלטון המקומי אינן מתפקדות היטב בשגרה, 
ומתקרבות לקריסה ב"שיגרת החירום". במצב 
של לחימה או מלחמה, איש איננו מאמין או 
מצפה שהמערכת העירונית בשדרות תתן מענה 

לצרכי התושבים.
לכן, אם עדיין קיימת תקווה לשדרות במצבה 
הנוכחי, היא אינה ממהלך צבאי ולא מעמותות 
החסד והמיליארדרים התורמים. התקווה היחידה 
היא שנוכל להיעזר באיום הבטחוני ובמצוקות 
שהוא חושף על מנת לבנות מחדש את קהילת 
שדרות כקהילה מתפקדת שיכולה לתת 
לתושבים את המרכיבים ההכרחיים לקיומה של 
קהילה. החל משירותים ברמה הבסיסית ביותר, 
המשך בדאגה לחלשים ולמעוטי היכולת ועד 
בנייה של מערכת חינוך, תרבות ותרבות פנאי 
שייצרו לכידות ותחושת סולידריות שיחזיקו 
את הקהילה גם בשעות קשות. לשם כך, יש 
להתחיל תהליך ארוך ממושך ומייגע של בניה 
מחדש של המערכות שאמורות לספק לאזרח 

את כל זה.
איך בונים את החומה הזו? ...על כך בפרקים 

הבאים.

גיל יסעור הוא חבר 

הקיבוץ העירוני 

מגוון, תושב שדרות 

מזה 13 שנה

ומי גייס הכי הרבה תרומות לפריימריז?
מי שגייס הכי הרבה תרומות לפריימריז הוא גם כנראה 
מי שמחויב הכי הרבה לתורמים שלו שהם בעיקרם בעלי הון. לכן 
כדאי לשים לב לנתונים הבאים: אהוד ברק קיבל את מירב התרומות 
לפריימריז: 1.94 מיליון ₪. אחריו איילון: 1.91 מיליון ₪. דני יתום שהגיע 
למקום האחרון בבחירות: 1.18 מיליון ₪, אופיר פינס 1.06 מיליון ₪, 
ואחרון אחרון חביב בכמות התרומות: פרץ עם 251 אלף ₪ בלבד! 
מעניין אגב שחלק מהתורמים תרמו סכומים נכבדים ליותר ממועמד 

אחד, אחרי הכל צריך לפזר את ההשקעה... 

קצה 
הקרחון



11  

בשנים האחרונות, מושג 

ה'פריפריה' חודר יותר 

ויותר לתודעה הציבורית 

והאקדמית... אך המונח 

'פריפריה' טעון בירור, שכן 

הוא מתקיים במימדים 

פוליטיים, חינוכיים, 

תקשורתיים, משפטיים, 

תרבותיים, מגדריים וכמובן 

גיאוגרפיים.

עד היום הוסבר שילובן הנמוך של אוכלוסיות 
מהפריפריה הישראלית במוסדות האקדמיה, 
באחוזי הזכאות הנמוכים שלהם לתעודת 
בגרות מתאימה. במאמר זה אציע הסבר 
נוסף, ששורשיו מוקדמים ועמוקים יותר: 
התנגשות בין סוגים שונים של הון תרבותי 

וחברתי.

ְספר ופריפריה

נראה, כי בשנים האחרונות, מושג ה'פריפריה' 
חודר יותר ויותר לתודעה הציבורית והאקדמית. 
להקות רוק משדרות, צעירי 'כוכב נולד' 
("המקוריים!") וסרטים כ'סוף העולם שמאלה' 
ו'אביבה אהובתי' מגלים התעניינות גוברת 
במרקם החיים בפריפריה ובתושביה. אך המונח 
'פריפריה' טעון בירור, שכן הוא מתקיים במימדים 
פוליטיים, חינוכיים, תקשורתיים, משפטיים, 

תרבותיים, מגדריים וכמובן גיאוגרפיים.
לדוגמא: שדרות היא פריפריה, וודאי בעידן 
הקסאמים. אך האם הקיבוצים שסביבה גם הם 
פריפריה? האם יישובים קהילתיים דרומיים 
יותר — כגון עומר ולהבים — הם פריפריה? ומה 
באשר לשכונות שבדרום תל אביב — האם הן 
פריפריאליות? כיצד מסווגים היישובים הערבים 
הפרוסים לאורכה ולרוחבה של המדינה? האם 
הצפון והדרום שונים במידת 'הפריפריאליות' 
שלהם? והאם המלחמה האחרונה דחקה גם את 
חיפה והקריות אל הפריפריה הזוכה ל'עדיפות 

לאומית'?
במקור, הפריפריה הוגדרה בעיקר באמצעות 
הגיאוגרפיה (כלומר, על–ידי ריחוקה מן המרכז). 
בישראל, הדימוי אודות הפריפריה הגיאוגרפית 
עבר מספר גלגולים. בהגותם של ראשוני הציונים 
האירופאים, בסוף המאה ה�19, ניתן למצוא 
תפיסה קולוניאליסטית�רומנטית של הְספר. 
כיבוש הספר הארץ ישראלי תואר הן כהפרחת 
השממה והן כהבאת הטכנולוגיה אל הארץ ואל 

ילידיה הפרימיטיביים. הדימוי אודות השממה 
המאתגרת רווח באירופה והיה גם לסמל עזיבת 
הגלות והגלותיות העירונית: בניית סיכוי חדש 

וצעיר לעתיד העם.
בשנות ה�30 של המאה הקודמת, עבור יהודים 
רבים מארצות מזרח ומרכז אירופה, נבעה 
הבחירה בארץ ישראל משיקולים פרגמטיים ולא 
בהכרח אידיאליסטים. בהתאם, סימנו העליות 
בשנים הללו את תחילת שינוי היחס בציונות 

אל ההתיישבות החלוצית בספר.
השינוי הדרמטי התחולל לאחר הקמת המדינה. 
שנות החמישים והעליות הגדולות הביאו עולים 
חדשים רבים, אשר הפכו בן�לילה למתיישבים 
החדשים באזורי הספר והגבול של ישראל. 
תכנון היישובים, מבניהם, מקורות הפרנסה 
של תושביהם, דרך ניהולם ויתר המרכיבים 
הקשורים בהתיישבות נעשה על–ידי אנשי 
המוסדות המיישבים, שבאו, רובם ככולם, 
ממרכז הארץ. תהליך זה לווה במעין התפכחות 
מהערצת הסמלים של ההתיישבות החלוצית: 
יוזמה, חזון, אומץ ועוד. במקומם נחשפו הישובים 
החדשים כמוקדי מצוקה, הזנחה ואולי מעל 

לכל — אדישות.
במאמר זה אתייחס לפריפריה כאל שילוב של 
ריחוק כלכלי–חברתי–תרבותי וגיאוגרפי ממוקדי 
הכוח של ישראל. במידה רבה ישנה חפיפה בין 

המימד הגיאוגרפי לאחרים.

תעודת הבגרות וההשכלה הגבוהה

בישראל ניכרת השפעה של משתני המוצא 
העדתי, השכלת ההורים ויישוב המגורים 
על הישגי התלמידים בתיכון. בנים ובנות 
לילידי הארץ או לילידי אירופה ואמריקה, 
בעלי השכלה אקדמית, המתגוררים במרכז 
הארץ ובישובים מבוססים מגיעים להישגים 
גבוהים יותר בלימודיהם. אנו יודעים, למשל, 
כי המשתנה המנבא בצורה הטובה ביותר את 
השכלת הילדים הוא השכלת הוריהם. ביישובי 

אדם הישראלי C

ציונים זה לא הכל
מרכז, פריפריה ונגישות להשכלה גבוהה
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בשנות ה�90 עברה 

מערכת ההשכלה הגבוהה 

רפורמה מקיפה, במסגרתה 

נפתחו בישראל מכללות 

ציבוריות, פרטיות ושלוחות 

של אוניברסיטאות מהארץ 

ומחו"ל. למרות הציפייה 

ששינוי זה יגדיל את הנגישות 

להשכלה גבוהה ויביא 

לצמצום הפערים, המציאות 

מוכיחה דווקא את ההפך.

פריפריה רבים ישנה הצלבה בין המשתנים: 
ביישובים חלשים מבחינת כלכלית, נמצאים 
גם תושבים בעלי השכלה שאינה אקדמאית 
ופעמים רבות הם גם עולים חדשים או שייכים 
לקבוצות מוחלשות אחרות בחברה (על רקע 

עדתי או לאומי).
הפערים החינוכיים�חברתיים�כלכליים ביישובים 
הללו לעומת יישובי המרכז החזקים לא קטנו 
במהלך השנים: משנה לשנה, הפערים בין 
המרכז לפריפריה נשמרים, ותוכניות התערבות 
חינוכיות כגון תגבור לימודי בבתי הספר, הקמת 
מסגרות לחינוך בלתי פורמלי ועוד, מצליחות 
להביא לשינויים שוליים בלבד במצב (נתונים 
עדכניים נמצאים באתר של מרכז אדווה, תחת 

דגן–בוזגלו, 2007).
בשנות ה�90 עברה מערכת ההשכלה הגבוהה 
רפורמה מקיפה, במסגרתה נפתחו בישראל 
מכללות ציבוריות, פרטיות ושלוחות של 
אוניברסיטאות מהארץ ומחו"ל. למרות הציפייה 
ששינוי זה יגדיל את הנגישות להשכלה גבוהה 
ויביא לצמצום הפערים, המציאות מוכיחה דווקא 
את ההפך. למעשה, המבנה הריבודי של בתי 
הספר התיכוניים והפער בין מוסדות הלימוד 
במרכז לעומת הפריפריה, העתיק עצמו אל 
מערכת ההשכלה הגבוהה, בה קיים כיום פער 
של יוקרה, ולעיתים גם של איכות, בין תעודה 
אוניברסיטאית לבין התעודות של המכללות 

(הפרטיות ולבסוף הציבוריות).
כיום, יותר תלמידים בפריפריה זכאים לתעודת 
בגרות ומספר המתקבלים הכללי בישראל 

למוסדות השכלה גבוהה גדל. אך יחד איתם 
גדלים גם הפערים בקבלה למוסדות להשכלה 

גבוהה בין המרכז לפריפריה. מדוע?

הון תרבותי

הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה, אשר טבע 
את המושג "הון תרבותי", נולד להורים איכרים 
בכפר פריפריאלי, והצליח להשתלב כסטודנט 
בבתי הספר האליטיסטיים של פריז. למרות 
הפיכתו לאיש אקדמיה פריזאי, הוא לא הרגיש 
בן בית בתוכה. הוא ניסה להביא את תחושתו 
הסובייקטיבית לכלל הסבר תיאורטי. בורדייה 
מציין את ה'הון התרבותי' כאחד ההסברים 
לשֹונּות בחברה, בחינוך ובהישגים בין תלמידים 
המגיעים ממקומות שונים. לטענתו, לא ניתן 
להסתפק במדד של המעמד הכלכלי�חברתי 
כדי להסביר את ההבדלים בהישגיהם ויש 
טעם להתבונן גם במקורות התרבותיים של 

הסטודנטים השונים.
הון תרבותי הוא מערך ההתנהגויות והטעם 
של האדם. הון כזה נצבר, אך אינו בר חליפין. 
אנו רוכשים את המיומנויות המייצגות אותו 
מגיל צעיר בתהליך החיברות ששלנו במשפחה 
ובסביבתה. מסיבה זו, יש לנו מעט מאוד שליטה 

בסוג ההון התרבותי שאנו רוכשים.
ההון הזה נרכש, למשל, על–ידי היחס שלנו 
לספרים, להצגות וליצירות אמנות אחרות. הוא 
נרכש על–ידי הפנמת סדר היום והערכים של 
המשפחה, נושאי השיחה סביב שולחן ארוחת 
הערב, סוגי הבילוי של סביבתנו. הון תרבותי 
הוא גם ההומור שאנו צורכים ומייצרים — עד 
כמה הוא מתוחכם ועם איזה עושר תרבותי 
ולשוני הוא מתכתב? הוא מושפע ומשפיע על 
השאיפות שלנו לגבי העתיד ועל ההגדרות 
שלנו למושגים בסיסיים כגון 'הצלחה', 'חופש', 

'משמעות', 'אושר'.
הון חברתי, או יצירתן של רשתות קשר, הם 
ביטויים נוספים להון התרבותי. שאלו את 
עצמכם לכמה שיחות טלפון תזדקקו בכדי להשיג 
עורך דין לייעוץ בנושא חוזה שכירות לדירה? 
כמה מאמץ תצטרכו להשקיע כדי להזמין איש 
אקדמיה להרצאה בכנס או עיתונאי לסיקור 
אירוע החשוב לכם? קשרים, יוקרה חברתית, 
נגישות לבעלי תפקידים בכירים, למקבלי 
החלטות, למעצבי דעת קהל — אלו הם כולם 

סממנים של הון חברתי.
מרכיב נוסף בהון התרבותי הוא 'הון ממוסד' 
כגון השכלה פורמלית. אנו חיים בחברה 
מסמיכה, המעניקה הרשאות ותעודות שונות. 
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נתוני משרד החינוך מראים, 

כי ההבדל בין אחוז הזכאים 

לתעודת הבגרות בישובים 

המבוססים לעומת ישובי 

הפריפריה אינו גדול באופן 

משמעותי. לעומתו, הפער בין 

אחוז המתקבלים למוסדות 

להשכלה גבוהה בין שני סוגי 

האוכלוסייה גדל כל הזמן.

ה'הון הממוסד' יכול להיות מומר להון כלכלי, 
בהתאם לאיכותו ומקורו.

בעת שצפה בהתנהלותם של הסטודנטים במוסדות 
בהם לימד, ראה בורדייה כי הם נבדלים זה מזה 
ביחסם ליצירות תרבות או לאמנים: במידת 
האינטימיות של היכרותם איתה, בביטחון העצמי 
שהם מגלים כאשר הם נשאלים על מוסיקה או 
על במאי קולנוע אהוב. בניגוד לבני הפועלים 
או לזעיר בורגנים, בני הטובים לא באו "לרכוש 
תרבות", שכן היא היתה כבר חלק מהביוגרפיה 
שלהם. אותם סטודנטים ניחנו, למשל, ביכולת 
לדבר בביטחון עצמי רב גם על נושאים שאין 
הם מבינים בהם דבר, לטעות ולהתחיל בקלות 

דיון חדש כאשר הם נתפסים בשגיאה.
בדומה לסטודנטים הפריזאיים המשוחחים 
על נושאי תרבות ומקשים על בן הפריפריה 
להשתלב בשיחה, כך קורה גם בין בני המרכז 
ובני הפריפריה בישראל. גם לאחר שהתקבל 
ללימודים, סטודנט המגיע עם הון תרבותי שונה 
מזה השולט באוניברסיטה, ניצב בפני דרך ארוכה 
של התאקלמות. נראה כי פערים אלה ימשיכו 
להתקיים גם בעתיד, שכן באקדמיה יחסי סגל 
ההוראה והסטודנטים הם יחסים של הורשה 
ושיעתוק: הסטודנטים אמורים להיות יורשיהם של 
מוריהם, והתקדמותם בסולם החברתי והאקדמי 
תלויה ביכולתם לסגל לעצמם את התנהגות 
המורים. על כן, הדור הבא של סגל האקדמיה 

ידמה לדור הנוכחי בהון שבבעלותו.
נתוני משרד החינוך מראים, כי ההבדל בין 
אחוז הזכאים לתעודת הבגרות בישובים 
המבוססים לעומת ישובי הפריפריה אינו גדול 
באופן משמעותי. לעומתו, הפער בין אחוז 
המתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה בין שני 
סוגי האוכלוסייה גדל כל הזמן. בנוסף, בני 
הפריפריה ילמדו לרוב במכללות הציבוריות 
האזוריות, שמעמדן ביחס למכללות הפרטיות 

או לאוניברסיטאות נתפס כנמוך יותר.
בישראל גדלים ילדים אשר רוכשים הון תרבותי 
מסוגים שונים והקבלה למוסדות אקדמיים 
מותנית כיום בהיותך בעל הון תרבותי וחברתי 

המתאים לאתוס הממסדי.
במסגרת עבודתי אני מנהל תוכניות נגישות 
להשכלה גבוהה לסטודנטים מצטיינים מיישובי 
פריפריה. סטודנטים אלה, אם וכאשר יגיעו אל 
האוניברסיטה, יהיו לא פעם מצטייני הדיקנים 
והרקטור ויזכו למלגות רבות. אך דרכם אל 
הקבלה למוסד היוקרתי ארוכה ומפותלת. לא 
ציוני הקבלה הם החוסמים אותם, וגם לא עלות 
שכר הלימוד. את ציוני הסף הם עוברים בקלות 
והם זכאים למלגות רבות. האתגר איתו הם 

נדרשים להתמודד, לעיתים בלא ידיעתם, הוא 
חוסר ההתאמה בין ההון התרבותי והחברתי עימו 

הם באים אל מול זה הנדרש באוניברסיטה.
ההבדלים בהון התרבותי מסבירים במידה מסוימת 
את הפערים בקבלה להשכלה הגבוהה, אך בעיקר 
את הפערים במספר הפונים אליה. האתוס עליו 
הם גדלו בבית הוריהם שונה בתכלית מזה שעליו 
גדלתי אני, בקיבוץ, או רבים מחברי בתנועת 
הנוער או בצבא. ההשכלה נתפסת בעיניהם 
במקרים רבים כמתחרה עם בניית קריירה ועם 
יכולת פרנסה. עסקים משפחתיים (כגון חנות או 
בית מלאכה) יועברו בירושה מאב לבן ועבודה 
מפרנסת נתפסת כחשובה יותר משקדנות ולמדנות. 
גם באוניברסיטה, חלקם הגדול של הסטודנטים 
מהפריפריה פונה למקצועות המדעיים וההנדסיים. 
מחקר שהתפרסם לאחרונה מצביע על מספר 
זעום של ממשיכים לתארים מתקדמים מקרב 
סטודנטים מצטיינים מהקבוצות הללו, ומסביר 

זאת בהעדפתם להשתלב בשוק העבודה.
ההון התרבותי שצברו מתאים ביותר לחיים 
בסביבה קהילתית ולעיתים מסורתית. כשהם 
נדרשים להתמודד עם מערכות בירוקרטיות, 
אנונימיות ומנוכרות הם נדרשים לכלים שלא 
בהכרח קיבלו. במקרים רבים הסמכות הבירוקרטית 
נתפסת כנציגת הממסד המאיים והמתנשא. 
הם מחפשים פנים מוכרות ורבים מעידים על 
עצמם שאם במקום למלא טופס יכלו לפגוש 
את האחראי ולשוחח עימו היו מצליחים להשיג 
את מטרתם טוב יותר. בדומה לבאים מרקעים 
אחרים, הם טווים רשתות קשר חברתיות בעיקר 
עם הדומים להם, ותהליך ההתאקלמות שלהם 
בסביבה האקדמית איטי יותר מאשר זה של 

בני המרכז.
במפגש שלי עם הסטודנטים בתל–אביב, אני חש 
לעיתים, שיש בהם את הטעם היפה כל כך של 
"ארץ ישראל הישנה והטובה", אשר כמאמר השיר 
"הושיטה את ידה כדי לתת ולא כדי לקחת". 
הם מחוסנים במידה רבה מהציניות ומהחומרנות 
המוכרת כל כך אצל בני נוער החיים במרכז 
הארץ. אולי בהיפוך אירוני של הנרטיב הציוני 
המוכר, אני מוצא היום את תרבות ה"מגיע לי" 
דווקא אצל הילדים וההורים שמגיעים מרמת 
אביב ורואים עצמם כצרכנים ולקוחות, ואילו 
אצל אלו שבאים מרחוק אני מוצא מידה של 

תום ושל צניעות.
גם מבלי לבטל את החסמים הכלכליים והחברתיים, 
אני סבור, כי להון התרבותי והחברתי ישנה 
השפעה מכרעת על כך, שרבים מבני הפריפריה 
נשארים מחוץ לכתלי האקדמיה. השפעה שטרם 

נתנו עליה את דעתנו באופן כולל ומקיף.

אדם הישראלי הוא 

מנהל תוכניות 

נגישות להשכלה 

גבוהה באוניברסיטת 

תל אביב. 

המאמר מבוסס 

על עבודת התזה 

שהוא כותב 

באוניברסיטת ת"א

adamh@tauex.tau.ac.il
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אבל אפשרות זו — התפישה 

הסובייקטיבית של הטרור 

— מותנית בכך שהטרור 

ימשיך להיתפס באופן בלתי 

ביקורתי, כפי שהוא נחווה 

במישרין או כפי שהוא מתווך 

באמצעות המנגנונים של 

תקשורת–ההמונים.

הניתוח שהוצג בחלקים הקודמים של 
המאמר (בגיליונות 30 ו�31 של 'חברה') 
מבהיר, כי בכל הנוגע להשפעה החברתית 
של הטרור אין הבדל בין הטרור הקונבנציונלי 
לבלתי–קונבנציונלי אולם יש הבדל בין 
ההיבט הסובייקטיבי להיבט האובייקטיבי 
של השפעה זו. הטרור, כפי שהוא מופיע 
בהיבט הסובייקטיבי, הבלתי ביקורתי שלו, 
גורם לאובדן תחושת הביטחון והיציבות 
של היחיד, ולפיכך הוא מצמצם את הטווח 
המגדיר את פעילותו כיעילה. כתוצאה מכך 
מצטיירת לו הפעולה לתיקון החברה כפחות 
תכליתית, ומנקודת ראותו של 'היחיד ההישגי' 
עלול המאבק החברתי להיתפס כפחות 

רלבנטי לגביו.

אבל אפשרות זו — התפישה הסובייקטיבית של 
הטרור — מותנית בכך שהטרור ימשיך להיתפס 
באופן בלתי ביקורתי, כפי שהוא נחווה במישרין 
או כפי שהוא מתווך באמצעות המנגנונים של 
תקשורת–ההמונים. בחזקתו ככזה הוא מצטייר 
כביטוי אלים של אידיאולוגיה פנאטית–דתית, ולא 
כתופעה ששורשיה בסיטואציה מדינית–כלכלית 

מסוימת או בתרבות מעמדית מסוימת.
אולם הפיכתו של הטרור לחלק בלתי נפרד 
מהנוף הפוסט–מודרני, והנזק שהוא גורם 
לפעילות התקינה, ברמה הפרטית, הלאומית 

והבינלאומית, דוחפים להתפתחות גישה 
ביקורתית לגביו, ומסבים בהדרגה את תשומת 

הלב מתוצאותיו אל סיבותיו.

סיבותיו של הטרור

המבט המופנה אל הרקע ממנו צומח הטרור 
מונע התמקדות במסורת הדתית ומחייב 
התייחסות אל הסיטואציה החברתית–כלכלית 
שבבסיסו. המסורת הדתית (מוסלמית, נוצרית 
או יהודית) מוכיחה כי היא יכולה להצמיח 
מתוכה פוליטיקה מתונה בדיוק כשם שהיא 
יכולה לספק גיבוי לפעילות אלימה. מסורת, 
כמו כל השקפת–עולם או אידיאולוגיה (בין 
אם היא דתית ובין אם היא חילונית), היא 
בבחינת טקסט שניתן לפרשו באופנים שונים 
במידה שווה של הצדקה. העדיפות המוענקת 
לפירוש אחד על פני פירושים אפשריים אחרים 
נובעת מהתנאים החד–פעמיים שבמסגרתם 
הוא מיוצר, מופץ ונקלט. לפיכך, עדיפות 
פרשנית זו משקפת את הקונטקסט (ההקשר 
החברתי–כלכלי) יותר משהיא מלמדת על 

הטקסט (הוא המסורת).
מכאן, ששום טקסט אינו יכול לתפקד כסיבה 
להתנהגות או למדיניות אלא רק לשמש לביסוסה 
ולהגנתה, כלומר להסוות את המניעים האמיתיים 
שלה. יוצא אפוא שאם יש בכוונתנו לדון לא 

על מאבק חברתי בתנאים של 
טרור קונבנציונלי וגרעיני

חלק שלישי: ההיבט האובייקטיבי

אבנר כהן C

ובאותו הזמן בתאילנד...
המצב בישראל מזכיר מסתבר במובנים רבים את תאילנד. גם שם יש עובדים זרים � כ�2 מיליון, רובם 
ממיאנמר (בורמה) השכנה. ארגון זכויות העובדים פועל נגד ניצולם, ומנסה להתמודד עם טענת המעסיקים כי הממשלה צריכה 
לאפשר העסקת עובדים זרים, משום שהם מבצעים עבודות שתאילנדים לא מוכנים לבצע. "הם צודקים, התאילנדים לא מוכנים 
לעבוד במחצית או בשליש משכר המינימום", אומרת ג'וניה ימפרסרט, חברת ארגון תאילנדי להגנה על זכויות עובדים זרים 
שביקרה בישראל. מרבית העובדים הזרים בתאילנד מועסקים בחקלאות, ומשתכרים 50�30 דולר בחודש. השאר מועסקים 
במשקי בית, בבתי מלון, בדיג ובתעשייה. רק כמחציתם מחזיקים בהיתרי עבודה. ארגונה של ימפרסרט נלחם, בין השאר, כדי 
שהממשלה תסיר את האיסור על התאגדותם של מהגרי עבודה. אבל המאבק נראה כמעט חסר סיכוי � האיגודים המקצועיים 
בתאילנד חלשים, ורק 2% מהעובדים מאוגדים. הארגון שלה מנסה גם לחשוף ניצול עובדים זרים ומקומיים בייצור מותגי אופנה 

ידועים, כדי לעודד חרם צרכנים. (הארץ 8.5.2007)

קצה 
הקרחון
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המסורת הדתית (מוסלמית, 

נוצרית או יהודית) מוכיחה כי 

היא יכולה להצמיח מתוכה 

פוליטיקה מתונה בדיוק כשם 

שהיא יכולה לספק גיבוי 

לפעילות אלימה.

איננו יכולים להסתפק 

בטקסט שעליו נשען הטרור, 

ועלינו לחשוף את הקונטקסט 

שבו מעוגנים המניעים לאופן 

הפירוש המיוחד שלו את 

הטקסט.

רק בתוצאות הטרור אלא גם בסיבותיו, עלינו 
לחתור אל מעבר לאידיאולוגיה שלו. איננו 
יכולים להסתפק בטקסט שעליו נשען הטרור, 
ועלינו לחשוף את ההקשר שבו מעוגנים המניעים 
לאופן הפירוש המיוחד שלו את הטקסט. משמע, 
עלינו לבחון את התנאים המדיניים, הכלכליים 
והחברתיים המסייעים להבנייתה של הפרשנות 
הטרוריסטית ולהתאקלמותה של האידיאולוגיה 

המשרתת אותה.

התנאים המסייעים להבנייתה של הפרשנות 

הטרוריסטית

בחינתם של התנאים המדיניים, הכלכליים 
והחברתיים שביסוד הפרשנות הטרוריסטית 
של המסורת מגלה את מלוא המחיר של 
המגמות המאפיינות את הכלכלה העולמית 
בעשורים האחרונים של המאה ה�20. מגמות 
אלו מתבטאות בתמורות מערכתיות מרחיקות 
לכת, הכוללות כידוע את כינונה של כלכלת 
שוק ברמה גלובלית, הסתלקותם של הממשלים 
המדיניים מאחריותם החברתית, קיצוץ בתקציבי 
הרווחה, והאצת תהליכי ההפרטה. התמורות 
שפורטו מעמיקות את הפערים בין הכלכלות 
העשירות של 'הצפון' לבין המשקים החלשים 
(והמוחלשים) של 'הדרום', ובו–זמנית הן 
תורמות להחרפת הקיטוב החברתי בתוך כל 

אחד משני המשקים.
התפתחויות אלו מגבירות את תחושות האיבה 
והתסכול של מה שמכונה 'העולם השלישי' 
כלפי 'העולם המערבי'. בחלקים רבים של 
העולם השלישי נתפס המערב כאחראי להרס 
ולחורבן של מגזרים שלמים של הכלכלה והחברה. 
בעולם זה מזוהה המערב, בצדק או שלא בצדק, 
עם מדיניותה של קרן המטבע הבינלאומית, ועם 
המשטרים המשתפים עמה פעולה. קרן המטבע 
מסבכת את הארצות הנזקקות לשירותיה בחובות 
כבדים בשל הריבית הגבוהה שהיא גובה מהן 
בתמורה לאשראי שהיא מעניקה להן. מעבר לכך, 
מתנה הקרן את העברת ההלוואות לארצות אלו 
באימוצן את המודל של כלכלת השוק. מהלך זה 
פירושו חשיפת הייצור המקומי לתחרות נטולת 
רסן וחסרת סיכוי עם התאגידים הרב–לאומיים 
מחד–גיסא, והימנעות המדינה מהגנה על 
הסקטורים והציבורים הנפגעים כתוצאה מכך 
מאידך–גיסא. מערכת יחסים זו מסתבכת עוד 
יותר בשל תמיכתו של המערב בשליטים 
עריצים ומושחתים, וקשריו עם מנגנוני דיכוי 
המגינים על צורות ניצול אכזריות בארצות אלו. 
מנקודת ראותן של השכבות העממיות בעולם 

השלישי נתפסת אפוא מדיניותו של המערב 
כחתירה להנצחת העוני, הבערות והנחיתות 

שלהן ביחס אליו.
תהליכי הגלובליזציה מעצימים את העויינות 
של העולם השלישי כלפי המערב גם משום 
שהם דוחפים את האוכלוסיות המרוששות של 
'הדרום' להגר (אם בדרך חוקית ואם בדרך 
בלתי חוקית) אל 'הצפון'. אולם המהגרים, 
הן הוותיקים והן החדשים, מוצאים עצמם 
במדינות הנוטות לצמצם את התערבות הממשלה 
בכלכלה, וכתוצאה מכך הם מופקרים לחסדי 
השוק החופשי. בנסיבות אלו, ההתאמה בין 
הצרכים של המשקים התעשייתיים ותנועות 
ההגירה אינה יכולה להיות מובטחת מראש. 
יתר על כן, התפתחויות מבניות וטכנולוגיות 

ותנודות פיננסיות מותירות לעיתים גם חלק 
מהמהגרים הוותיקים (בעיקר את הדור השני 
או השלישי שלהם) ללא תעסוקה. נטייתן 
של המדינות שאליהן פונה ההגירה לפעול 
על פי האידיאולוגיה של כלכלת השוק 
ולהסתלק מאחריות לטיפול בבעיות העוני, 
האבטלה, הדיור והחינוך מחריפה עוד יותר 
את הבעיה. סיכוייהם של המהגרים להיקלט 
בחברה ולהשתלב בתרבותה הולכים ופוחתים. 
המתח בינם לבין האוכלוסייה המקומית גואה, 
ורגשות הזעם שלהם מופנים כלפי המדינות 
המערביות שבהן הם תולים את האשמה 

להתדרדרות במצבם.
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בחלקים רבים של העולם 

השלישי נתפס המערב 

כאחראי להרס ולחורבן של 

מגזרים שלמים של הכלכלה 

והחברה. בעולם זה מזוהה 

המערב, בצדק או שלא 

בצדק, עם מדיניותה של קרן 

המטבע הבינלאומית, ועם 

המשטרים המשתפים עמה 

פעולה.

על רקע זה, ניתן להבין טוב 

יותר את מקורות העמדה 

הפסיבית ולעתים אפילו 

אוהדת של ציבורים רחבים 

במזרח–התיכון, במגרב ובין 

המהגרים מ'הדרום' אל 

'הצפון' כלפי הטרור המכוון 

כנגד העולם המערבי (או 

בעלי בריתו בעולם השלישי).

על רקע זה, ניתן להבין טוב יותר את מקורות 
העמדה הפסיבית ולעתים אפילו אוהדת של 
ציבורים רחבים במזרח–התיכון, במגרב ובין 
המהגרים מ'הדרום' אל 'הצפון' כלפי הטרור 
המכוון כנגד העולם המערבי (או בעלי בריתו 
בעולם השלישי). בניגוד למה שמקובל לחשוב, 
עמדה זו אינה צומחת רק מתוך אידיאולוגיה 
דתית או תרבות מסורתית אלא גם מתוך מצוקה 

חברתית–כלכלית.
להבדל זה אמורה להיות משמעות בלתי מבוטלת. 
אם היחס הסלחני כלפי הטרור היה נובע רק 
מאידיאולוגיה דתית, או תרבות מסורתית, היה 
עלינו לקבל אותו כחלק מחוקי הטבע. שהרי 
כלל לא ברור כיצד ניתן לשנות, אם בכלל, 
תודעה דתית או מסורת שמרנית. בכל מקרה 
ודאי שלא ניתן להשיג תמורה מעין זו באמצעות 
פעולה ישירה ובטווח קצר. לעומת זאת, אם 
האהדה כלפי הטרור אינה יכולה להתפתח 
ללא העוני, הייאוש, הגזענות והניצול, הרי 
שניתן להיאבק בה. מצב חברתי–כלכלי הוא 
פועל–יוצא של מדיניות ולפיכך הוא גם ניתן 

לשינוי באמצעותה.

אז מה לעשות?

מסתבר אפוא שהלגיטימציה של הפרשנות 
הפונדמנטליסטית לטקסטים מסורתיים ושל הגישה 
האלימה והבלתי סובלנית כלפי הציביליזציה 
המודרנית בכלל והמערבית בפרט, מתקבלת 
מתוך קונטקסט של מצוקה חומרית ותרבותית. 
מצוקה זו עצמה נובעת מהניסיון לכפות את 
המודל של כלכלת השוק בקנה מידה גלובלי, 
ולבטל את מדיניות הרווחה בארצות בהן היא 

עדיין נהוגה. מאחר שהלגיטימציה שמשיג 
הטרור האנטי–מערבי בחלקים גדולים של 
האוכלוסיות של 'הדרום' (ובמיוחד אצל אותם 
חלקים שהיגרו לצפון) היא תנאי הכרחי לקיומו, 
לא ניתן לנהל מאבק יעיל נגדו בלי לשנות את 
המדיניות החברתית–כלכלית המייצרת את 
הרקע החיוני להתפתחותו. מכאן, שהחתירה 
להנהגת כלכלת שוק ולחיסול מדינת הרווחה 
יוצרת אקלים נוח להתפתחות הטרור ומחבלת 

במלחמה המתנהלת נגדו.
נראה אם כן שפלישתו של הטרור אל הקיום 
היומיומי מקנה להתנגדות להפקרת החברה 
לחסדי ההון ותנודות השוק משמעות חדשה. 
התנגדות זו הופכת לקריטית לא רק בהקשר 
לשאלות של צדק ושוויון או של צמיחת המשק 
ותפקודה התקין של הכלכלה, אלא גם בהקשר 
של חייו ופעילותו של כל פרט. עם זאת, כפי 
שמתברר מהחלק הקודם של המאמר, נוכחותו 
המתמדת של הטרור משפיעה על היחידים 
בכיוון של התמקדות באינטרסים אישיים, 
ובאוריינטציה על טווחים קצרים. מיקוד מעין זה 
ודאי אינו מסייע להתגייסות למאבקים ציבוריים. 
התוצאה המתקבלת היא פרדוקסאלית: אף על 
פי שאובייקטיבית איום הטרור מעניק למערכה 
לתיקון החברה דחיפות רבה יותר, סובייקטיבית 
היא נחלשת ומפסידה מהאנרגיות שלה. אולם 
דווקא הפער שנוצר בין מעמדה האובייקטיבי של 
הפעולה החברתית לבין מעמדה הסובייקטיבי 
מגדיר את משימתה ומבהיר את חשיבותה של 
העבודה החינוכית בנסיבות אלו. רק חינוך 
לחשיבה ביקורתית אודות היחסים בין החברה, 
הכלכלה והיחידים, יכול להביא למודעות 

לפרדוקס, ואף להיחלצות ממנו.

ד"ר אבנר כהן מלמד 

בחוג להיסטוריה 

ובחוג ללימודים 

רב–תחומיים 

במכללת אורנים
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קיינס שיחק את התפקיד 

של מרטין לותר. אף על פי 

שקיינס לא היה בשום אופן 

שמאלן — הוא ביקש להציל 

את הקפיטליזם, לא לקבור 

אותו — התיאוריה שלו אמרה 

שאי אפשר לסמוך על 

שווקים חופשיים.

לאנשים יש העדפות, והם 

בדרך כלל מקבלים החלטות 

נבונות. הפשטה היא הדרך 

היחידה שבאמצעותה אנו 

יכולים לכפות סדר מחשבתי 

כלשהו על מורכבות 

החיים הכלכליים. והנחת 

ההתנהגות הרציונלית היא 

פישוט פורה במיוחד.

בנובמבר 2006 הלך לעולמו אחד הכלכלנים 
הבולטים של סוף המאה העשרים — מילטון 
פרידמן. פרידמן היה נביא השוק החופשי ותועמלן 
בולט. הוא הוביל את המגמה הניאו–ליברלית 
שהיום היא המגמה השלטת ברוב המחלקות 
לכלכלה בעולם המערבי, ברוב משרדי האוצר 
ובגופים הכלכליים הבינלאומיים. לאחר מותו 
כתב פול קרוגמן, אחד הכלכלנים הבולטים 
בארצות הברית היום, פרופסור לכלכלה 
בפרינסטון ובעל טור בניו יורק טיימס, מאמר 
לזיכרו. המאמר מציג את מורכבות דמותו 
של פרידמן — כלכלן אחראי ופקוח עיניים 
מצד אחד ותועמלן כמעט מניפולטיבי מן הצד 

שני. עיבוד של מאמר זה מובא כאן.

ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית במאה 
העשרים דומה להיסטוריה של הנצרות במאה 
השש עשרה: עד שג'ון מיינרד קיינס פרסם את 
'התיאוריה הכלכלית של תעסוקה, ריבית וכסף' 
ב�1936, שלטה בכלכלה — לפחות בארצות 
דוברות האנגלית — אורתודוקסית השוק החופשי. 
הכלכלה הקלאסית, כתב קיינס ב�1936, "כבשה 
את אנגליה לחלוטין כפי שהאינקוויזיציה כבשה 
לחלוטין את ספרד." הכלכלה הקלאסית אמרה כי 
התשובה כמעט לכל השאלות היא לתת לכוחות 

ההיצע והביקוש לעשות את שלהם.
קיינס שיחק את התפקיד של מרטין לותר. אף 
על פי שקיינס לא היה בשום אופן שמאלן — הוא 
ביקש להציל את הקפיטליזם, לא לקבור אותו 
— התיאוריה שלו אמרה שאי אפשר לסמוך 
על שווקים חופשיים. כך נוצרה הצדקה חדשה 
להתערבות ממשלתית רחבה בכלכלה של אחרי 

המשבר הגדול של סוף שנות העשרים.
אחרי הקיינסיאניות שהיתה הרפורמציה הגדולה 
בחשיבה הכלכלית באה הקונטר–רפורמציה. 
במהלך זה היה למילטון פרידמן תפקיד מפתח 
— עד סוף המאה העשרים הכלכלה הקלאסית 
חזרה לשלוט על רוב מלכותה הקודמת, ומילטון 

פרידמן זכאי לרוב הקרדיט על כך.

מילטון פרידמן מילא שלושה תפקידים: כלכלן, 
שכתב ניתוחים של התנהגות הצרכן והאינפלציה; 
יזם מדיניות, שבילה עשרות שנים במאבק 
למען המדיניות הידועה בשם 'מוניטריזם'; 
ואידיאולוג, המפשט והמפיץ של תורת השוק 
החופשי. יעילותו של פרידמן כמפשט, מפיץ 
ותועמלן נשענה בחלקה על המוניטין המוצדק 
שלו ככלכלן מעמיק. אבל יש הבדל משמעותי 
בין הדקדקנות של עבודתו ככלכלן מקצועי 
ובין החופשיות ולעתים ההגיון המוטל בספק 

של הצהרותיו כאינטלקטואל ציבורי.

הכלכלן

נדחה את החומר הבעייתי לרגע ונדבר על פרידמן 
התיאורטיקן הכלכלי. במשך רוב מאתיים השנה 
האחרונות שלט במחשבה הכלכלית המושג 'הומו 
אקונומיקוס' — האדם הכלכלי. את בחירותיו של 
אדם היפותטי זה מניעים חישובים רציונליים: 
"האם לקנות קורנפלקס או חיטה גרוסה?" או 
"האם לבחור באגרות חוב או במניות?" קל מאוד 
לעשות צחוק מהסיפור הזה — אפילו כלכלנים 
זוכי פרס נובל לא מחליטים באופן רציונלי. 
אבל רוב הכלכלנים רואים את 'האדם הכלכלי' 
ככלי ניתוח יעיל. לאנשים יש העדפות, והם 
בדרך כלל מקבלים החלטות נבונות. הפשטה 
היא הדרך היחידה שבאמצעותה אנו יכולים 
לכפות סדר מחשבתי כלשהו על מורכבות החיים 
הכלכליים. והנחת ההתנהגות הרציונלית היא 

פישוט פורה במיוחד.
קיינס אמנם לא ערך מתקפה כוללת על 
האדם הכלכלי, אבל הוא הסתמך על השערות 
פסיכולוגיות סבירות ולא על ניתוח מדויק של 

מה שמקבל החלטות רציונלי יעשה.
 A Theory) 'בספר 'תיאוריה של פונקציית הצריכה
of the Consumption Function) מ�1957 חזר 

פרידמן אל האדם הכלכלי. הוא טען כי הדרך 
הטובה ביותר להבין את האופן שבו אנשים 
חוסכים ומבזבזים היא חשיבה על אנשים כמי 

מי הוא מילטון פרידמן?

פול קרוגמן 
עיבוד: יואב רובין וגילי גופר

C
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ההתאמה ההפוכה בין 

אינפלציה ובין אבטלה 

נשברה בשנות השבעים 

בדיוק באופן שבו פרידמן 

צפה: ככל שהאינפלציה 

עלתה שיעור האבטלה היה 

גבוה.

בתחילה היה פרידמן זהיר, 

אבל ב�1976 כבר אמר 

לקוראי ניוזוויק כי "האמת 

הפשוטה היא שהמיתון הגדול 

נוצר על ידי ניהול ממשלתי 

גרוע"

שמתכננים באופן רציונלי כיצד להוציא את 
כספם לאורך חייהם. עבודתו זו סימנה חזרה 

לדרך החשיבה הקלאסית.
הישג חשוב יותר בא לפרידמן מיישומו של מודל 
ה'אדם הכלכלי' על האינפלציה. במשך שנים 
ארוכות הצביעו כלכלנים על היחס ההפוך בין 
אינפלציה לאבטלה — ככל שזו עולה זו יורדת 
ולהיפך. פרידמן טען שאם קובעי המדיניות 
ינסו לשמור על אבטלה נמוכה באמצעות 
הגדלת האינפלציה, הם ישיגו בסופו של דבר 
את התוצאה ההפוכה. הוא טען כי אחרי תקופה 
מתמשכת של אינפלציה אנשים יבססו את 
החלטותיהם על ציפיות לאינפלציה עתידית. 
אחת הסיבות לכך שאינפלציה יכולה להוביל 
לתעסוקה גבוהה יותר היא שהעסקת עובדים 
רבים יותר נעשית רווחית כשהמחירים עולים 
מהר יותר מהמשכורות. אבל כשעובדים יבינו 
שהאינפלציה שוחקת את כוח הקניה שלהם הם 
ידרשו הסכמי שכר גבוהים יותר מראש. בעקבות 

כך תרד רמת התעסוקה והאבטלה תעלה.
ואמנם — ההתאמה ההפוכה בין אינפלציה ובין 
אבטלה נשברה בשנות השבעים בדיוק באופן 
שבו פרידמן צפה: ככל שהאינפלציה עלתה 
שיעור האבטלה היה גבוה. בכך שצפה את 
תופעה זו, שנקראת סטגפלציה, השיג פרידמן 
את אחד ההישגים הגדולים ביותר בכלכלה 

שלאחר מלחמת העולם השניה.

נביא המוניטריזם

דמותו הציבורית של מילטון פרידמן ותהילתו 
היו בעיקר על יצירת התורה הידועה בתור 
'מוניטריזם'. לפני קיינס, כלכלנים ראו בהיצע 
הכסף, כלומר בכסף המזומן שנמצא במחזור, 
כלי מרכזי לניהול הכלכלי. זוהי הכלכלה 
המוניטרית — השליטה בכמות הכסף במחזור, 
למשל באמצעות הדפסת כסף. קיינס טען 
שבתנאי מיתון, כאשר שיעורי הריבית מאוד 
נמוכים, לשינויים בהיצע הכסף יש השפעה 
מעטה על הכלכלה. הבנק המרכזי יכול לנסות 
לעורר את הכלכלה על ידי הדפסת כמויות 
גדולות של מזומנים אבל אם הריבית נמוכה 
סביר שהמזומן הזה יערם בכספות או תחת 
המזרונים ולא ישמש להוצאות ולהשקעות. 
לכן טענו קיינס וממשיכיו שמדיניות פיסקלית 
— גידול בהוצאה הממשלתית — היא הכרחית 

על מנת להוציא מדינות ממיתון.
מדיניות מוניטרית — השליטה בהיצע הכסף — היא 
צורה של התערבות טכנוקרטית וא–פוליטית. 
לעומת זאת, מדיניות פיסקלית מערבת את 

הממשלה בכלכלה: אם פוליטיקאים מחליטים 
להשתמש בעבודות ציבוריות על מנת לקדם 
תעסוקה, עליהם להחליט מה לבנות ואיפה. 
כלכלנים עם הטיה לשוק–חופשי יטו לכן להאמין 
שמדיניות מוניטרית היא כל מה שצריך. מי 
שרוצים לראות ממשלה יותר פעילה נוטים 

להאמין שמדיניות פיסקלית היא חיונית.
 '1960�בספר 'היסטוריה מוניטרית של ארה"ב 1867
 A Monetari History of the United States)
1960�1867) שכתב פרידמן עם אנה שוורץ 
(Schwartz) הם מסבירים את תפקידה של 
המדיניות המוניטרית במיתון הגדול: הציבור 
איבד את אמונו בבנקים והחזיק את הונו במזומן. 
התוצאה היתה הרבה פחות הלוואות, מה שאומר 
הרבה פחות הון פנוי להוצאות והשקעות. פרידמן 
ושוורץ טענו שהבנק המרכזי יכול היה למנוע 
את הצניחה בהיצע הכסף באמצעות הצלת 

בנקים מתמוטטים.
אבל האם המדיניות המוניטרית היא שיצרה 
את המשבר? נניח כי פרצה מגפת שפעת 
וניתוח לאחור מגלה כי פעולה מתאימה של 
המרכז לפיקוח מחלות היתה יכולה להשתלט 
על המגפה. יהיה הוגן להאשים את פקידי 
הממשלה בכך שלא נקטו את הפעולה הנכונה 
אבל יהיה זה בהחלט מוגזם לטעון שהם גרמו 
למגפה. באותה המידה אין זה הוגן להאשים 

את המדיניות המוניטרית במשבר.
בתחילה היה פרידמן זהיר, אבל ב�1976 כבר 
אמר לקוראי 'ניוזוויק' כי "האמת הפשוטה היא 
שהמיתון הגדול נוצר על ידי ניהול ממשלתי 
גרוע". טענה שקוראיו בודאי הבינו כאומרת כי 
המיתון הגדול לא היה קורה לו רק הממשלה לא 
היתה מתערבת — כאשר למעשה מה שפרידמן 
ושוורץ טענו היה שהממשלה היתה צריכה להיות 

פעילה יותר, לא פחות.
מדוע דיונים היסטוריים על התפקיד של המדיניות 
המוניטרית בשנות השלושים חשובים כל כך 
בשנות הששים? בעיקר משום שהם שרתו את 
תפישת המוניטריזם של פרידמן. לפי תורה זו 
על הבנק המרכזי להגדיל את היצע הכסף בקצב 
קבוע ונמוך — נאמר 3 אחוז לשנה — ולא לסטות 
מיעד זה. הרעיון היה להפעיל את המדיניות 
המוניטרית על 'טייס אוטומטי' ולמנוע כל 

שיקול דעת מצד הממשלה.
פרידמן טען שגידול קבוע בהיצע הכסף יוביל 
לכלכלה יציבה למדי. התנודות בצמיחה הכלכלית 
יהיו קטנות מספיק כדי להיות נסבלות. פרידמן 
זלזל ביכולת של הבנק המרכזי לפעול טוב יותר 
לו היה ניתן לו שיקול דעת. "משטר מוניטרי", כך 
כתב ב�1972, "יפריד את המדיניות המוניטרית 



19  

'החציון של ההכנסה 

הריאלית' הוא הסכום 

שמחצית מהאוכלוסייה 

מרוויחה עד אליו, 

ומחציתה מרוויחה יותר 

ממנו, כאשר מתייחסים 

לכח הקנייה בפועל.

מ�1947 ועד 1976, מילטון 

פרידמן היה קול קורא 

במדבר, קובעי המדיניות 

התעלמו מרעיונותיו. אבל 

הכלכלה, למרות כל 

הבעיות, הביאה לעלייה 

דרמטית ברמת החיים של 

רוב האמריקאים

גם מכוח שרירותי של קבוצה קטנה של אנשים 
שאינה נתונה לפיקוח הבוחרים וגם בטווח הקצר 

מלחצים של פוליטיקאים."
אבל המוניטריזם נכשל — ארצות הברית 
אימצה באופן רשמי יעדים מוניטרים בסגנון 
פרידמן ב�1979, אבל נטשה אותם למעשה 
ב�1982 כששיעור האבטלה עלה למספרים 
דו�ספרתיים. מאז אמצע שנות השמונים היא 
נקטה בדיוק בגישה של תיקון בהתאם למצב, 

שפרידמן כל–כך התנגד אליה.

התועמלן

ב–1946 מילטון פרידמן ערך את הופעת הבכורה 
שלו כמפיץ של כלכלת השוק החופשי להמונים 
בחוברת שנקראה 'גגות רעפים או תקרות: בעיית 
הדיור הנוכחית'. נסיון ראשון זה בפופולריזציה 
של כלכלת השוק החופשי הטרים בשני מובנים 
את דרכו של פרידמן כהוגה דעות ציבורי. 
ראשית, החוברת הציגה את נכונותו של פרידמן 
להביא את רעיונות השוק החופשי לקיצוניות. 
בעשורים שלאחר מכן, חד–מימדיות זו תהיה 
סימן ההיכר שלו. הוא קרא לפתרון כמעט 
כל הבעיות — חינוך, בריאות, סחר בסמים 
— באמצעות השוק. חלק מהרעיונות שלו זכו 
להסכמה רחבה, כמו החלפת החקיקה הנוקשה 
בתחומי הזיהום במערכת של רשיונות זיהום 
שחברות יכולות לקנות ולמכור באופן חופשי. 
חלק מהצעותיו, כמו ביטול תהליכי הרישוי של 
רופאים וביטול מנהל התרופות והמזון, נחשבים 

לתמוהים גם בעיני רוב השמרנים.
שנית, החוברת הראתה כמה פרידמן מוצלח 
בתור מפיץ ומפשט של רעיונות: אין בה ז'רגון 
מקצועי; הטענות מודגמות באמצעות דוגמאות 
שנבחרו בתבונה מהעולם האמיתי ומשתרעות 
החל מהתאוששותה המהירה של סן–פרנסיסקו 
מרעידת האדמה בשנת 1906 ועד הצרות של 
משתחרר טרי מהמלחמה שמחפש מקום סביר 

.1946�לחיות בו ב
אנשים רבים נסחפו לצורת מחשבתו של פרידמן, 
עד שהעמדה הגורסת ששינויי המדיניות הכלכלית 
בשנות השבעים והחלת כלכלת השוק היו לטובה 
הפכה למובנת מאליה. אבל האם זה באמת כך? 
נבחן בתחילה את הצלחתה המאקרו–כלכלית 
של כלכלת ארה"ב. יש לנו נתונים על הכנסה 
ריאלית — כלומר על הכנסה כשהיא מותאמת 
לשיעורי האינפלציה — של משפחות אמריקאיות 
מ�1947 ועד 2005. מ�1947 ועד 1976, מילטון 
פרידמן היה קול קורא במדבר, קובעי המדיניות 
התעלמו מרעיונותיו. אבל הכלכלה, למרות כל 

הבעיות, הביאה לעלייה דרמטית ברמת החיים 
של רוב האמריקאים: החציון של ההכנסה 
הריאלית כמעט והוכפל. לעומת זאת התקופה 
שמאז 1976 היתה תקופה שבה רעיונותיו של 
פרידמן התקבלו יותר ויותר; אף על פי שהממשלה 
המשיכה להתערב, אין ויכוח על כך שמדיניות 
של שוק חופשי נעשתה מקובלת הרבה יותר. 
גידול ברמת החיים היה הרבה פחות משמעותי 
מאשר בתקופה הקודמת: החציון של ההכנסה 
הריאלית היה ב�2005 גדול רק בכ�23 אחוזים 

.1976�משהיה ב
סיבה אחת היתה האטה בשיעור הצמיחה — עובדה 
שיכולה להפתיע את אלה שהניחו כי מעבר לכיוון 
שוק חופשי יביא לרווחים גדולים. סיבה חשובה 
נוספת לאיטיות בעליית רמת החיים של רוב 
המשפחות היתה גידול אדיר באי–השיוויון: מאז 
שנות ה�70 המאוחרות ההכנסה החציונית, זו של 
המשפחה הרגילה, עלתה רק בכשליש מההכנסה 
הממוצעת, שמושפעת מההכנסות הגבוהות מאוד 

של קבוצת מיעוט קטנה למעלה.
אבסולוטיזם השוק החופשי של פרידמן תרם 
לאקלים אינטלקטואלי שבו אמונה בשווקים 
וסלידה מהממשלה מנצחת את הראיות. מדינות 
מתפתחות פותחות את שווקי ההון שלהן, 
למרות אזהרות מכך שזה עלול לחשוף אותן 
למשבר; כאשר המשבר מגיע, רבים מאשימים 
את ממשלותיהן של אותן המדינות ולא את אי 

היציבות של זרמי ההון הבינלאומי.
לטווח הארוך, אנשים גדולים נזכרים בשל 
מעלותיהם, לא חולשותיהם, ומילטון פרידמן 
היה ללא ספק אדם גדול — אדם בעל אומץ 
אינטלקטואלי שהיה אחד ההוגים הכלכליים 
החשובים ביותר בכל הזמנים, ואולי המפיץ 
המזהיר ביותר של רעיונות כלכליים בציבור 
שחי אי פעם. אבל ישנן סיבות טובות לטעון 
שהפרידמניזם בסופו של דבר, הגזים, גם כתורה 
וגם מבחינת ההשלכות המעשיות. כאשר פרידמן 
היה בראשית דרכו כהוגה ציבורי הזמן היה בשל 
לקונטר�רפורמציה כנגד הקיינסיאניות וכל מה 
שנלווה אליה. אבל מה שהעולם נזקק לו עכשיו, 

כך אני טוען, הוא קונטר�קונטר�רפורמציה.

מהפכה בשכר המורים?
לפי הסכם שחתמה הסתדרות המורים עם הממשלה יועלה השכר 

החודשי של המורים היסודיים ב�25 אחוז. האוצר והעיתונות הודיעו על מהפכה 
בשכר המורים ועל השיפור בתנאי העסקתם. אלא שהם שכחו להוסיף שבמקביל 
נוספו למורים שתי שעות הוראה מול כל הכתה וחמש שעות הוראה בקבוצות 
קטנות. במלים אחרות, שכרם לשעת הוראה עלה בפחות מ�5 אחוזים. התחלה 

טובה אבל בהחלט לא מספיק.

קצה 
הקרחון
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התנגדותו של משרד האוצר 

לאורך השנים להנהגת 

פנסיית חובה הייתה תמוהה 

במיוחד. חיוב העובדים 

לחסוך בתקופת עבודתם 

נועד, בין היתר, לכך 

שהעובדים לא יפלו כנטל 

כלכלי על המדינה לכשיגיעו 

לגיל זקנה.

בחודשים האחרונים רבו המאמצים להנהיג 
פנסיית חובה בישראל. במסגרת מאמצים 
אלו גיבשה הממשלה בחודש מרץ 2007 
הצעת חוק ממשלתית, שמטרתה לחייב 
מעסיקים ועובדים להפריש כספים לקרן 
פנסיה. במקביל נערכו בחודשים האחרונים 
ניסיונות מטעם ההסתדרות, התאחדות 
התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ולשכת 
העצמאים להגיע להסכם אשר יחיל פנסיית 

חובה על כלל העובדים במשק.

כשלון הניסיונות הקודמים להנהיג פנסיית 

חובה

ניסיונות להנהיג פנסיית חובה בישראל אינם 
עניין חדש. מאז קום המדינה הוגשו הצעות חוק 
שונות, רובן פרטיות,  שמטרתו להנהיג פנסיית 
חובה. במקביל הוקמו לאורך השנים מספר ועדות 
(ובהן ועדת בר–ניב, ועדת אמיר וועדת פוגל) 
שתפקידן היה לבחון את הסוגיה. עד עתה כל 
הניסיונות לא עלו יפה: הצעות החוק השונות 
נתקלו בהתנגדויות מכיוונים סותרים — משרד 
האוצר, ההסתדרות, התאחדות התעשיינים, 
איגוד לשכות המסחר ולשכת העצמאים — ועל 
כן לא זכו להפוך לדבר חקיקה מחייב. ההמתנה 

להמלצותיהן של הוועדות הציבוריות שהוקמו 
שימשה כאמתלה בידי הממשלות השונות לשם 

דחיית הצעות החוק הפרטיות.
התנגדותו של משרד האוצר לאורך השנים 
להנהגת פנסיית חובה הייתה תמוהה במיוחד. 
חיוב העובדים לחסוך בתקופת עבודתם נועד, 
בין היתר, לכך שהעובדים לא יפלו כנטל כלכלי 
על המדינה לכשיגיעו לגיל זקנה. מסיבה זו 
נהגה מדינת ישראל, בדומה למרבית מדינות 
העולם הנאור, לעודד במשך שנים חסכון פנסיוני 
בדרך של תמיכה תקציבית בחסכון באמצעות 
מתן הטבות מס ואגרות חוב המיועדות לציבור 
החוסכים. אלא שבאופן אבסורדי, דווקא התמיכה 
התקציבית היא שגרמה למשרד האוצר להתנגד 
באופן מסורתי להחלת פנסיית חובה על כלל 
העובדים במשק, בנימוק כי הנהגת פנסיית חובה 
לכלל העובדים תהא כרוכה בעלות תקציבית 
גבוהה מדי. תמוהה פחות הייתה התנגדותה 
של ההסתדרות לאורך השנים להנהגת פנסיית 
חובה, התנגדות שנבעה מעמדתה העקרונית 
לפיה הדרך הנכונה להסדרת יחסי העבודה 
במשק, ובכלל זה הנהגת ביטוח פנסיוני, היא 
באמצעות הסכמים בין המעסיקים לבין העובדים 

ולא באמצעות חקיקה ראשית.
במהלך השנים האחרונות חל שינוי בעמדותיהם 
של משרד האוצר ושל ההסתדרות. מהצד 

לילך לוריא C

הצעת חוק פנסיית חובה
האם יש סיבה למסיבה?

נשאר בקשר
עד היום כמעט לא הרגשנו, כצרכנים, את הפרטתה של חברת בזק. אמנם רווחיה של החברה הולכים 
לידיים פרטיות אבל השירות לא ניזוק. אז אולי זה לא כל כך נורא? הרי כל הזמן אומרים לנו שהפרטתה של בזק תביא 
ליעילות גדולה יותר (פחות בזבוז על שכר עובדים ושאר זוטות), ירידת מחירים (שעד עכשיו היו גבוהים כדי לשלם 
את שכרם המופרז של העובדים המאוגדים) ושיפור השירות (שהיה גרוע כי לא ניתן היה לפטר את העובדים הגרועים, 
המאוגדים). אז זהו שלא � חברת בזק המופרטת דרשה מתושבי 'באר מילכה' שעל גבול מצרים השתתפות כספית 
על מנת לחבר אותה לרשת הטלפון וזאת בניגוד לכל צרכן אחר, במרכז למשל. לבזק לא משתלם להשקיע בהתקנה 
במקום רחוק כל כך שבו חיים מעטים כל כך, והשיקול היחיד שלהם � האם יש צורך להזכיר? � הוא רווח. כל זה 
התפרסם, והיו מי שהרימו קול צעקה על תנאי המכרז ועל שינוי חוקים כדי שאפשר יהיה לתבוע את בזק על מעשה זה. 
אבל בינתיים הפיקוח, זה שאמרו לנו שהוא כל כך נפלא, נפלא יותר משרות ציבורי, לא עבד. כל זה התפרסם כבר 
בתקשורת, מה שלא התפרסם הוא שגם הישוב כמהין, לא רחוק משם (לא רחוק במונחי נגב), נותק מרשת הבזק למשך 

שבועיים. למה? כי זה לא רווחי לתקן תקלה כל כך רחוקה בשביל לקוחות מעטים כל כך...

קצה 
הקרחון
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ההצעות השונות להסדרי 

פנסיית חובה, רואות לנגד 

עיניהן את 'העובד של 

אתמול' — שמועסק במקום 

עבודה אחד, במשרה מלאה, 

באותה מדינה במשך כל ימי 

חייו.

האחד, הרפורמות הפנסיוניות שביצע שר 
האוצר לשעבר, בנימין נתניהו, צמצמו באופן 
ניכר את אגרות החוב המיועדות שניתנו על ידי 
המדינה לעמיתים החוסכים לפנסיה, ובעקבות 
כך פחתה העלות התקציבית הכרוכה בהנהגת 
פנסיית חובה. מהצד השני, הירידה החדה 
במספר חבריה ואובדן מעמדה כגורם מרכזי 
בהסדרת יחסי העבודה במשק, הובילו את 
ההסתדרות לצדד בחקיקת חוק פנסיית חובה, 
וזאת על אף שהיא עדיין רואה בדרך ההסכמית 
את הדרך המועדפת. לאחרונה, לאחר שגברו 
הסיכויים לחקיקת חוק פנסיית חובה, הצטרפו 
אל התומכים בו גם איגוד לשכות המסחר ולשכת 
העצמאים אשר העדיפו לתמוך בהסדר ולהשפיע 
על תוכנו, במקום להתנגד לו ולהיוותר חסרי 

השפעה לגבי עיצובו.

הצעת החוק הנוכחית — 'העובד של אתמול' 

או 'העובד של היום'?

לנוכח תמיכה רחבה זו, נדמה כי יש להצעת 
החוק להנהגת פנסיית חובה סיכוי של ממש 
להפוך לדבר חקיקה מחייב אשר יחיל חובת 
ביטוח פנסיוני על כלל העובדים במשק. עם 
זאת, לנוכח מהותם של ההסדרים המוצעים, 
נדמה כי מוקדם עדיין לחלוץ את הפקק מבקבוק 
השמפניה. ההצעות השונות להסדרי פנסיית 
חובה, לרבות הצעת החוק הממשלתית, רואות 
לנגד עיניהן את 'העובד של אתמול' — שמועסק 
במקום עבודה אחד, במשרה מלאה, באותה מדינה 
במשך כל ימי חייו; הן מתעלמות מן 'העובד 
של היום' — שעובר לאורך חייו המקצועיים 
מעבודה לעבודה אחרת (או לאבטלה), ממשרה 
מלאה לחלקית, ממדינה אחת לשנייה ומהעסקה 

כשכיר להעסקה כעצמאי.
על כן, ההוראות שהופיעו בהצעות החוק 
הפרטיות שהוגשו בשנים 2006�2005, ואשר 
הוציאו מתחולת החוק עובדים זמניים ועובדים 
בשכר נמוך, וגם ההוראה המופיעה בהצעת החוק 
הממשלתית החדשה ואשר מסמיכה את שר 
האוצר לפטור אוכלוסיות מסוימות של עובדים 
מתחולת החוק — אינן ראויות. הן מאיינות את 
מהותו של החוק, שכן הן מוציאות מתחולתו 
את האוכלוסיות הזקוקות לו יותר מכל. על חוק 
פנסיית חובה להבטיח ביטוח פנסיוני לכלל 
ציבור העובדים במאה העשרים ואחת, לרבות 

עובדים בשכר נמוך ועובדים זמניים.
יתרה מזו, על חוק פנסיית חובה להביא בחשבון 
גם את האינטרסים המיוחדים של העובדים 
השונים ולהבטיח להם ביטוח פנסיוני ראוי. כך, 

למשל, על המדינה להשתתף בתשלומי הפנסיה 
של עובדים בשכר נמוך כדי להבטיח להם ביטוח 
פנסיוני ראוי, שכן יקשה עליהם לעמוד בתשלומי 
הפנסיה החודשיים, ולכשיגיעו לגיל זקנה יגלו 
כי הפנסיה העומדת לזכותם היא מזערית. 
בנוסף, על מתכנני ההסדר להביא בחשבון את 
היעדר האכיפה של זכויות משפטיות הנוגעות 
לעובדים מוחלשים ולעובדים בשכר נמוך. על 
כן, יש לקבוע מנגנון מיוחד אשר יבטיח אכיפה 
של זכויות פנסיה, באמצעות הביטוח הלאומי 
או אגף המיסים, כפי שהוצע על ידי ועדות 

שהוקמו בעבר.
באופן דומה, יש צורך להתייחס לאינטרסים 
הייחודיים של ציבור עובדים גדול, העובר 
מעבודה לעבודה וחווה תקופות של הפסקות 
עבודה בין העבודות השונות. כיום מבוססים 
הסדרי הפנסיה על רציפותן של הזכויות 
הפנסיוניות, כאשר תקופות של הפסקות עבודה 
עשויות להוביל לפגיעה קשה בהן. פתרון אפשרי 
הוא כי המדינה תיטול חלק בביטוח הפנסיוני 
של עובדים בתקופות של הפסקות עבודה. 
אפשרות חלופית היא הטלת העלות הביטוחית 
בתקופות של הפסקות עבודה, כולה או חלקה, 

על העובד עצמו.
 לאחר שנים של ניסיונות להנהיג פנסיית חובה 
נדמה כי כיום לראשונה קיים סיכוי ממשי שהחוק 
יקרום עור וגידים. עם זאת, כדי שחקיקת החוק 
תהווה באמת סיבה למסיבה, עליו להבטיח 
לכלל ציבור העובדים, לרבות לעובדים בשכר 
נמוך ולעובדים הזמניים, ביטוח פנסיוני ראוי 

ומכובד.

לילך לוריא היא 

דוקטורנטית 

בפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת 

תל–אביב ופעילה 

בעמותת "קו לעובד". 

עבודת הגמר שלה 

לתואר שני עסקה 

בהנהגת פנסיית 

חובה בישראל

lilachna@post.tau.ac.il
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ההופעה היתה משעשעת 

מאוד ואף מצאתי עצמי 

צוחק בקול רם באמצע 

טקס יום הזיכרון. אכן, אין 

ספק שלאירוע הומוריסטי 

בטקס יום הזיכרון לא הייתי 

מוכן.

פתאום שמתי לב שזו הפעם 

הראשונה מאז שאני זוכר 

את עצמי הולך לטקסי 

זיכרון, שהזלתי דמעה אל 

מול העצב הנורא והאדישות 

הקשה שכולנו מפגינים כלפי 

נושא המוות, השכול והאובדן 

של כולנו.

ביום הזיכרון השנה התקיים בתיאטרון 'צוותא' 
אירוע אלטרנטיבי לכבוד יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל. נראה כי בשנים האחרונות 
יותר ויותר אנשים מחפשים מתכונת אחרת 
לבטא את הכאב ואת המטען הרגשי והאישי 
הכבד אותו הם נושאים לגבי אירועי יום 
הזיכרון — אחרת אי אפשר להסביר את 
כמות האנשים שהגיעו לאירוע ומילאו את 

האולם על מעבריו עד אפס מקום.

ב'צוותא' בחרו לערוך את האירוע כאירוע 
תרבות ולא במתכונת של טקס במובן הממלכתי 
והבנאלי שלו. בכך נגעו, אולי, בנקודה הרגישה 
של הציבור הישראלי: הכמיהה ההולכת וגוברת 
לשאלות שונות, אישיות, כנות, רגשיות ואמיתיות, 
נטולות זיוף ממלכתי. בין אם האירוע עסק 
בצורה נכונה בשכול ובין אם לאו, הוא ענה 
על הצורך באמנות איכותית, שיש בה אמירה 

מאוד מיוחדת.
רוב שנותי הייתי באירועי יום הזיכרון הממלכתיים. 
לאירועים אלה מגיעים כולם בחולצות לבנות, 
מקשיבים לקטע על חיל גיבור שנפל בעת מילוי 
תפקידו, מאזינים לשיר מלנכולי מלווה בפסנתר 
ומקנחים בשירת התקווה. לכן, התקשיתי להתרגל 
ל"טקס" שנפתח בשיר רוק כאשר הסולן צועק 
את הטקסט. הדבר נראה לי וולגרי לחלוטין, 
שכן התרגלתי כי הנכון, המכובד והממסדי הוא 
הפסנתר המלנכולי. אלמנט נוסף שהוכנס לאירוע 

היה ההומור. לפתע עלתה לבמה קבוצת מחול, 
בהשתתפות רננה רז, יוסי רז, שירה רז ויערה 
קאנץ'. הקבוצה הופיעה בקטע מחול–תיאטרלי 
ביקורתי לגבי ההתמודדות של המדינה עם 
השכול, כאשר כולם מתנהגים כ'ישראלי 
המכוער' ומיד בהישמע הצפירה עומדים דום 
ולא זזים ובכך "מכבדים" את הנופלים. ההופעה 
היתה משעשעת מאוד ואף מצאתי עצמי צוחק 
בקול רם באמצע טקס יום הזיכרון. אכן, אין 
ספק שלאירוע הומוריסטי בטקס יום הזיכרון 

לא הייתי מוכן.
נדמה לי שיש משהו מאוד מיוחד בהפעלת כל 
חושי הרגש בכדי להתמודד עם השכול: האירוע 
נפתח בשיר רועש של להקת רוק, עבר לקטע 
מחול משעשע, המשיך לקטע תיאטרון מחאתי, 
אחר כך לקטע נגינה מזרחי (ביצוע מדהים של 
אהובה עוזרי על הבולבול–טראנג) והקראת שירים 
של רוני סומק והסתכם בניגון התקווה בצלילי 
גיטרה חשמלית מלאה באפקטיי דיסטורשן. 
נדמה כי מארגני האירוע אכן הפעילו את כל 
האמצעיים האומנותיים העומדים לרשותם על 
מנת לעורר בלב הקהל את האמונה כי אפשר 
להתמודד עם שכול בצורה אחרת — ללא הבעת 
העצבות בדרך הממלכתית, ויש להודות, אף 
השטחית של הדברים — אופן הבעה אליו לא 
כל אחד, ובמיוחד אלו שלא קשורים בקשר דם 

ליום הזיכרון, יכול להתחבר בקלות.
מכל הדברים שהיו בערב היה אדם אחד, אמיר 
אוריין שמו, שהצליח לרגש אותי במיוחד. אוריין, 
איש תיאטרון במקצועו, הקריא קטע שכתב בשם 

'מצטערים' והוא פותח באלו הדברים:
"נו, באמת. מה אתם חושבים?

יש לנו פנאי לצרות הקטנות והמסריחות 
שלכם,

לטרגדיות המגוחכות ולכאבי הבטן הטיפשיים 
שלכם?

אתם, הלוזרים האומללים שגרים שם בצפון 
רק בגלל שאין לכם אינטליגנציה מינימלית 
להצליח בעסקים ולעבור למקום טוב יותר. 

אלטרנטיבה לטקסי שכול

אמיר יגל C

נסיעה בטוחה
בראשית הקיץ הכריזה משטרת ישראל על מבצע אכיפה בכביש 
6. המבצע החריד כמובן את כל הנוהגים המתמידים בכביש שרגילים להמריא 
מבלי לדאוג לקנסות ולשלילה. אבל לא הנהלה אמיצה כהנהלת כביש 6 תסכים 
להטרדה ברורה כל כך של לקוחותיה� לא עבר יום מתחילת המבצע ונודע כי 
ההנהלה ביקשה מהמשטרה להפסיק את המבצע. ולמה? כי הוא יוצר פקקים. ומה 
עשתה המשטרה? הדיווח בגלי צה"ל לא כלל את תגובתה. אבל הנוסעים הקבועים 
בכביש 6 בוודאי שמו לב להעדרה של משטרת ישראל מהכביש... והשאלה למי 

הריבונות, למדינה או ללב לבייב, נשארה פתוחה.

קצה 
הקרחון
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המשורר הצרפתי פול ואלרי 

אמר: "כל המלחמות הן 

מלחמות אזרחים. תמיד 

איש מתיז את דמו של איש". 

ברוח הדברים האלה הייתה 

הגישה של האירוע. גישה 

הגורסת כי מוות הוא מוות 

והוא נורא בכל מקרה.

אתם יושבי העיר המתיפייפת, המתפנקת לה 
בזרימה נשית מעודנת עד להקיא, מן ההר אל 
המפרץ, אתם עלובי הנפש, המתבכיינים, רפי 
השרירים, המטומטמים, שההישג הגדול ביותר 
שלכם בחיים זה דירה במשכנתא ושאין לכם 
טיפת שכל בקודקודכם הרופס להבין שלא 
באמת אכפת לנו מה קורה לכם ולכל האחרים 
בכל העיירות הקטנות והמסריחות שם בצפון.

שלא לדבר על אויבינו, שהם בכלל לא בני–אדם, 
רמשים עלובים שאף אחד בעולם לא באמת 
אכפת לו מה קורה להם, אז למה שאנחנו יהיה 

לנו אכפת?"
אוריין, בהרבה רגישות ומרירות הביע בקטע 
דברים קשים אך מעוררי גיחוך וצחוק והעביר 
מסר נכון בצורה שנונה ומעוררת מחשבה. פתאום 
שמתי לב שזו הפעם הראשונה מאז שאני זוכר 
את עצמי הולך לטקסי זיכרון שהזלתי דמעה 
אל מול העצב הנורא והאדישות הקשה שכולנו 
מפגינים כלפי נושא המוות, השכול והאובדן 
של כולנו, כשרק פעם בשנה משמיעים שיר 
מלנכולי ומקריאים את השמות, ושוב שוכחים 

מחדש. כמה עצוב.
המשורר הצרפתי פול ואלרי אמר: "כל המלחמות 
הן מלחמות אזרחים. תמיד איש מתיז את דמו 
של איש". ברוח הדברים האלה הייתה הגישה 
של האירוע. גישה הגורסת כי מוות הוא מוות 
והוא נורא בכל מקרה. ההתעסקות בנושא 
הכאוב נעשתה באופן הרגיש והיפה ביותר בו 

נתקלתי עד היום.
אין ספק שמארגני האירוע נתקלו בדילמה 
לא פשוטה ונאלצו להתמודד איתה לא מעט 
במהלך הכנת האירוע: להימנע מפרובוקציות. 
מאוד קל באירוע המוגדר כ'אלטרנטיבי' לברוח 
לפרובוקציות בעלות גוון פוליטי מסוים. אכן, 
האסוציאציה שעולה לרוב האנשים כאשר מדובר 
בטקס מסוג זה היא טקס מלא פרובוקציות 

ואמירות בעייתיות או דמגוגיות.
אולם המארגנים הפליאו לערוך את הטקס 
בעדינות ורגישות יוצאת דופן, בלי להיגרר 
לאמירות פוליטיות נגד צה"ל או המצב הפוליטי 
הרגיש, ומנגד בלי להתפתות לאמירות לאומניות 
או מיליטנטיות. הדגש הושם על נגיעה אמיתית 
ברגש הפרטי של כל אחד מבאי הטקס ועל 
המקום בו הוא יכול להתחבר לאובדן, לשכול 
ולעצב הלאומי/פרטי הרחב. נדמה כי דווקא 
תפישה זו — דיבור בשפת האומנות והיצירה 
— היא מוצלחת במיוחד. להרגשתי, באי הטקס 
התרגשו והתחברו לרוב הקטעים, באופן זה או 
אחר — הישג בפני עצמו אותו יכולים המארגנים 

לזקוף לזכותם.

אם כן, בתיאטרון 'צוותא' בחרו להשתמש 
באומנויות הבמה כדי להציב אלטרנטיבה לאופן 
ההתמודדות האישית והלאומית עם השכול. 
בטקסים אלטרנטיביים אחרים בחרו להתרכז 
בסכסוך הערבי–ישראלי ובאובדן של שני 
הצדדים ויש שבחרו להתמקד בשכול הפרטי 

של המשפחות.
מכל מקום, האירועים האלטרנטיביים הולכים 
וצוברים פופולריות בקרב הציבור הישראלי. 
נראה כי לא במקרה תופעה זו הופכת בשנים 
האחרונות מתופעה שולית ואפילו קיקיונית לרחבה 
ומקובלת יותר בציבור הישראלי. תהליך זה של 
התפתחות הטקסים האלטרנטיביים, שמציעים 
דרך אחרת להתמודד עם השכול והאובדן, מעיד 
על שחיקת יכולתן של המערכות הממסדיות 
להתמודד עם הנושאים הקשים הללו. לדעתי, 
מגמה זו של שינויים בתכנים ובאמצעים 
ויצירת דרכים נוספות לציון יום הזיכרון 
מעידה על צורך של חלקים הולכים וגדלים 
בציבור בהתמודדות מעמיקה, כנה ואמיתית 

עם הנושא הטעון והרגיש כל כך.
נראה כי לא לחינם גדשו האנשים את האולם. 
פשוט, כי ביום ראשון ה�22.4 נמצאה אלטרנטיבה 
אמיתית, עדינה, כנה ורצינית לציון השכול 
הלאומי/אישי הרגיש. שכול שלו כל אחד ואחת 
מאיתנו מחפש מזור ומרגוע, ואין כמו אירוע 
של אמנויות הבמה בכדי לספק מענה לכמיהה 
הציבורית שהיא כל כך אישית ואנושית. ואם 
כך, אין סיבה שמגמת האלטרנטיבה להתמודדות 
עם השכול והכאב לא תמשיך להתרחב, וטוב 

שכך.

אמיר יגל הוא חבר 

ומדריך בתנועת 

השומר הצעיר
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במידה שהמדינה הייתה 

מסייעת לרשויות מקומיות 

כמו קריית גת ועכו להשלים 

את סכומי הארנונה 

החסרים, ניתן היה אכן לטעון 

כי זהו צעד בעל מאפיינים 

'חברתיים'.

התופעה הזו היא חמורה 

במיוחד מפני שדו"ח של 

מרכז 'אדווה' מציג עד כמה 

משמעותיות הן שעות אלו 

בסך כל שעות ההוראה אותן 

מקבל כל תלמיד

עם תחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית 
הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר על כך 
שהממשלה תנהיג כלכלת שוק חופשי 
ותמשיך את הרפורמות במשק (ביטוי מקביל 
למושג 'הפרטה'), אך תעשה זאת עם יותר 
'חמלה' מאשר קודמתה.לעיתים קרובות 
משמעותה של 'חמלה' הוא המשך ניהול 
מדיניות חברתית–כלכלית המגדילה את 
הפערים בחברה הישראלית, תחת כסות 
'חברתית' לכאורה. דוגמה טובה לכך הנה 
מדיניות גביית הארנונה אותה כופה המדינה 

על הרשויות המקומיות.

תקנות ההסדרים במשק המדינה התשנ"ג (1993) 
קובעות כי על כל רשות עירונית להעניק הנחה 
של 70% בארנונה למי מתושביהן המוגדרים 
כמקבלי הבטחת הכנסה. במבט ראשון נראית 
החלטה זו כהחלטה 'חברתית' המיטיבה עם אלו 
שאין להם ומקלה על התנהלותם הכלכלית. 
מבט שני כבר יאפשר לזהות את אלו שישלמו 
את מחיר ההחלטה � הרשויות המקומיות 
כמובן ובמיוחד הרשויות המקומיות שבהן 
אחוז מקבלי הבטחת הכנסה גבוה — אלה הם 
בעיקר עיירות הפיתוח, הישובים הערביים, 

הערים המעורבות והישובים החרדיים.
השוואה בין שלוש רשויות מקומיות בעלות 
מספר תושבים זהה בקירוב יכלה ללמד אותנו 
על התמונה לאשורה: בגבעתיים, עיר של 
 0.4%�48,700 תושבים, ומתוכם זכאים כ
להבטחת הכנסה. בעיר קריית גת בה מתגוררים 
47,600 תושבים זכאים להבטחת הכנסה 
כ�4.1%, כלומר פי 10 מאשר בגבעתיים. 
בעיר עכו, 'עיר מעורבת', בה מתגוררים 
�ערבים ויהודים, המצב אף קשה יותר — כ

5.8% מתושבי העיר זכאים להבטחת הכנסה 
(כל אלה על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי 

לשנת 2006).
במידה שהמדינה הייתה מסייעת לרשויות 

מקומיות כמו קריית גת ועכו להשלים את 
סכומי הארנונה החסרים, ניתן היה אכן לטעון 
כי זהו צעד בעל מאפיינים 'חברתיים', אך 
המציאות היא שמאז שנת 2002 קיצצה המדינה 
בתקציב הסיוע שלה לרשויות המקומיות 

.20%�בשיעור של למעלה מ
ומהי התוצאה של הקיצוץ בסיוע המדינה מחד 
ותקנות הארנונה מאידך? התוצאה ישירה 
היא פגיעה ברמת השירותים אותם מספקות 
הרשויות בהן אחוז מקבלי הבטחת ההכנסה 
הנו גבוה. כך למשל נפגעת יכולתן של רשויות 
אלה לתקצב שעות הוראה נוספות למוסדות 
החינוך שבאחריותן. התופעה הזו היא חמורה 
במיוחד מפני שדו"ח של מרכז 'אדווה' מציג 
עד כמה משמעותיות הן שעות אלו בסך כל 
שעות ההוראה אותן מקבל כל תלמיד. אותו 
דו"ח מראה גם כמה משמעותי הפער בין מספר 
שעות ההוראה הנוספות שמתקצבות רשויות 
מבוססות לבין מספרן ברשויות המקומיות 
המוחלשות — תלמיד ברשות מקומית מבוססת 
מתוקצב בכ�10% יותר שעות הוראה מאשר 
תלמיד ברשות מקומית מוחלשת. אין פלא 
אם כן שברשויות המוחלשות אחוז הזכאים 
לתעודת הבגרות נמוך בהשוואה לרשויות 

המקומיות המבוססות.
הנה כי כן מהלך המשקף לכאורה "חמלה" 
כגון ההנחה בתשלום הארנונה (למרות 
שבפועל "החמלה" הזו מתאפשרת לא מכיסה 
של המדינה אלא כאמור על חשבונן של 
הרשויות...) ושבטווח הקצר מקטין הוצאות 
למקבלי הבטחת ההכנסה ומאפשר לעמוד 
בנטל הכלכלי היום יומי, מביא הן ליצירתו 
של דור המשך לעוני והן להגדלת הפערים 

בין רשויות מבוססות לחלשות.
אין לנו צורך בכלכלת שוק "עם חמלה". 
כלכלה כזו מגדילה את הפערים בין העשירים 
לעניים תוך הגדלת התלות של האחרונים 
בראשונים ובמוסדות המדינה. יש לנו צורך 
ביצירת הזדמנויות שוות לכולם: הגדלת 
הנגישות המקצועית של קבוצות חלשות 
לתעשיות מתקדמות, השקעה במערכות 
החינוך של המגזרים המוחלשים, סיוע של 
המדינה לרשויות חלשות בתקצוב שעות 
הוראה נוספות ומניעת כל מהלך של הפרטה 
במערכת החינוך אשר יגדיל את הפער 
בין בתי ספר החזקים לחלשים ויגדיל את 
יתרונם של אלו שזכו להיוולד למשפחות 
ש"יש להן" המתגוררות ברשויות מקומיות 

"שלא חסר להן".

ומה על 
הארנונה?

יואב שמוחי C

יואב שמוחי הוא 

חבר בקהילת 

'קמה' בבאר שבע 

ותלמיד במחלקה 

לפוליטיקה וממשל 

באוניברסיטת 

בן גוריון בנגב
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כמו כל תהליך, גם מהלכי 

פרוק החברה נשאו עימם את 

זרעי פורענותם שלהם ואלה 

החלו נובטים, בזה אחר זה

לא הכל שחור�לבן. במובן 

זה, רובם של בתי המדרש 

הפלורליסטיים אכן מהווים 

מפלט למעמד שבע 

כלכלית, אך צמא רוחנית, 

ולכן אין לראות בהם נסיון 

לכונן מציאות חברתית 

חדשה. אבל בחלקם יש נסיון 

כן לעורר מחשבה ביקורתית 

משולבת במקורות ישראל.

"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" 

('מחאה מופרטת', דני גוטוויין).

בראשית היה המהפך של בגין. ממנו מתחילה 
ספירת הזמן החדש, הוא זמן התפוררותה של 
החברה הציונית בכללה, וזו הסוציאליסטית 
— בפרט. שנות ה�80' היו שנות פירוקם של 
מפעלי ההסתדרות, משבר הקבוצים, תוכנית 
הייצוב הכלכלית... צעדים קשים של פירוק החברה 
והמדינה. אבל כמו כל תהליך, גם מהלכי פרוק 
החברה נשאו עימם את זרעי פורענותם שלהם 
ואלה החלו נובטים, בזה אחר זה, בשלושה גלים 
(או שמא נאמר בצניעות 'אדוות'): הקיבוצים 
העירוניים (מאמצע שנות ה�80), בתי המדרש 
הפלורליסטיים (סוף שנות ה�80' וראשית שנות 
ה�90') ותנועות הבוגרים של תנועות הנוער 

.('90�(מאמצע שנות ה
ייתכן וכל חבר בהתארגנויות אלה יספר 
לעצמו סיפור אישי לחלוטין, שכביכול אינו 
קשור ליתר ההתארגנויות המוזכרות, אך צודק 
גוטוויין בקובעו כי בתי המדרש, כמו הקהילות 
השיתופיות החדשות, הינם ביטוי נוסף למגמת 
הניאו–ליברליזם בישראל. אכן, מבחינת ההקשר 
הכולל, דין הקמת 'המדרשה' כדין הקמת הקבוץ 
העירוני 'מגוון' בשדרות, לדוגמא, אך סדר 
היום הפנימי של כל תא חיים כזה, שונה ביחסו 

לעיצוב המציאות.

"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". ('מחאה 
מופרטת', דני גוטוויין)

הנסיון לרדד תופעות חברתיות מגוונות ולייחס 
להם תכונות של גופים אמורפים, נטולי נשמה 
או כיוון עצמאי, סופו שהוא טועה ומטעה. לא 
הכל שחור�לבן. במובן זה, רובם של בתי המדרש 
הפלורליסטיים אכן מהווים מפלט למעמד שבע 
כלכלית, אך צמא רוחנית, ולכן אין לראות בהם 
נסיון לכונן מציאות חברתית חדשה. אבל בחלקם 
יש נסיון כן לעורר מחשבה ביקורתית משולבת 

במקורות ישראל.
כך גם תאי החיים השיתופיים שנוצרו בזמן 
האחרון — אלה מהווים שינוי וחלופה, קודם כל 
עבור משתתפיהם. בנוסף, רובם ככולם מקיימים 
פעולות חינוכיות או אחרות הפועלות לקידום 

השינוי החברתי גם מחוצה להם.

"אבל בכדי לבנות אלטרנטיבה צריך הרבה יותר 
מאשר נוסחאות מרקסיסטיות, צריך תרבות. 
צריך שורשים." ('האלטרנטיבה היהודית', 

איילון שמיר)

לכאורה, דיון במדרג החשיבות בין השדה 
התרבותי לשדה הכלכלי–חברתי מסמן כל עיסוק 
ביהדות כ'יידישקייט', כמותרות, או כ"אופיום 
להמונים". אבל כדאי לבדוק גם הקשר נוסף: 
כל תפישה אידיאולוגית חברתית כוללת זקוקה 
לתרגום לשפת המקום. כך גם תפיסותיו של 
מארקס ודומיו חייבות עיבוד והתאמה לתרבות 

הישראלית ולמציאות בה היא פועלת.
חלק מכשלונו של הסוציאליזם הישראלי טמון 
בעובדה שהוא טרם סיגל שפה ייחודית לו והוא 
ממשיך לדבר מרקסיזם אירופי, כדברי גורדון 
(דווקא גורדון ולא ברנר!): "מבינים אנחנו 

איים בזרם
מאמר משוחח עם מאמריהם של איילון שמיר, יואב רובין ודני גוטוויין 

('חברה', גליון 31)

אבי זעירא C

שירת החול
תרבות יהודית בתיקון חברה

>>>  שיטים � מכון החגים | בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל
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כל תפישה אידיאולוגית 

חברתית כוללת זקוקה 

לתרגום לשפת המקום. כך 

גם תפיסותיו של מארקס 

ודומיו חייבות עיבוד והתאמה 

לתרבות הישראלית 

ולמציאות בה היא פועלת.

לכאורה, כי תחייתנו היא מהפכה, אבל עדיין 
קרובה לנו המחשבה, כי היא מהפכה ביהדות 
של היהודי, ואין אנחנו מרשים לעצמנו לחשוב, 
כי היא מהפכה באדם שביהודי. כי לא יהודי 
חדש בצורת אדם אירופי אנחנו מבקשים, כי 
אם אדם חדש בצורת יהודי אנחנו מבקשים..." 

('האומה והעבודה', א.ד גורדון)
המהפכה שלנו היא מהפכה של אדם ציוני חדש 

— חופשי, הומניסט וכן — יהודי וציוני.
מהפכה איננה השמטת הקרקע מתחת ליסודות 
התרבות היהודית — השפה, הספרות והסמלים 
העתיקים, אלא דרישתה מחדש על בסיס של 
שינוי תודעתי מהפכני. שהרי אם לא כך הם 
פני הדברים, צריך אדם בעל הכרה מהפכנית 
לשאול עצמו את השאלות הבאות: מדוע דווקא 
בארץ ישראל? מדוע דווקא בעברית (ואפילו 

לא ב"יהודית")?
הסוציאליזם האירופי אינו רלוונטי כלל לשאלות 
אלה. התשובה להן טמונה בתרבות היהודית. 
הטומן ראשו בחול, כלומר, זה העוסק רק 
בשאלות עיצוב החברה, עשוי למצוא עצמו 
בקרב השמאל הפוסט ציוני וללא כל צביון 

ישראלי או יהודי.

"העדר העיסוק בכלכלה ובפוליטיקה בבתי 
מדרשות רבים, אינו מקרי". ('על יהדות 

אפיקורסית', יואב רובין).

על תיאור מדויק זה אוסיף היעדרות בולטת 
נוספת — עיסוק בציונות. אני סבור כי יש בה, 
בתרבות היהודית, מן הקסם המשכר של 'מלכודת 
הדבש': מחד גיסא, היא הבסיס המחבר שעליו 
יש לצקת את יסודות הזהות הקולקטיבית שלנו 
כאן. היא רחבה ועמוקה דיה כדי לאפשר לכל 
העדות, הזרמים והמפלגות למצוא בה את זהותם 
וייעודם ( זה אגב, מה שהיה חסר בכור ההיתוך 
של בן גוריון, מה שתרם כמובן לכשלונו בטווח 
הארוך). מאידך גיסא, היא עשויה להוות מפלט 
מכל שאלות היסוד הבוערות והקשות, שמציבה 
המציאות הציונית, ועוד באיצטלה של מהלך 

שכביכול בא להתמודד עם שאלות עומק.
לצערי, מהכרות אישית עם כמה מבתי מדרש 
אלה, מהווה היהדות מפלט דווקא לבעלי סקרנות 
אינטלקטואלית, ידע מקיף ונכונות לחיפוש, 
המשקיעים עצמם בסוגיות גמרא וסבורים כי 
בכך תם תהליך הלימוד. לאלה היהדות מהווה 
מפלט נוח משאלות של פוליטיקה, גבולות, צבא 
וכל מה שמריח מויכוח ציוני בריא. הציונות 
נתפסת כ'חיי שעה' ואילו אנו עוסקים ב'חיי 
עולם'! לגבי דידי, מהלך לימוד שאין בסופו 
התכוונות לשאלה על ההווה (בין אם זה האישי, 
הקהילתי או הלאומי), משמש להפחתת ערכה 

של התורה.
במובן זה, יש לנו תפקיד ענק בעיצוב תורת 
ארץ ישראל החדשה: הפיכתה למקור השראה 
לשאלות העולם — חברה, כלכלה, קהילה, 
יחיד וכו'. אסור לנו לאפשר את ההפרדה בין 

התורה לחיים.

"בירור", "ביקורת", "עיסוק", "לימוד"....(מתוך 
שלושת המאמרים)

מארקס דאג לאדם החלש, למדוכא חומרית. 
בובר שאל לשלומו של האדם הבודד, המדוכא 
נפשית. ביאליק שאל על הקשר בין שניהם 
ובינם לבין התרבות המתחדשת. ברי לי כי ללא 
אסכולות אלה, בנייננו לא ייבנה. חברה איננה 
רק סך כל ההסדרים החברתיים והכלכליים 
שלה, כפי שהיא איננה רק סך כל היחסים הבין 

אישיים של חבריה.
בבמה אחרת ובהקשר אחר, נשאל דני גוטוויין 
על החלק האופטימי במשנתו הפסימית והוא 
ענה: נוצרות איכויות חיים שיתופיות צעירות 

(לא ציטוט מילולי כמובן).
אז בכל זאת, יש תיקון.

אבי זעירא הוא 

מנכ"ל 'שיטים 

� מכון החגים'.

chagim@
bethashita.org.il
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*  מאמרו של גלעד 

אוסטרובסקי פורסם בגיליון 

מס' 31 של 'חברה'.

על רקע התהליכים שאנו 

מכירים מהמאות האחרונות, 

הגעגוע למפעל הקטן, לבית 

המלאכה שבו הבעלים 

הם המנהלים ושבו מוצדק 

לכאורה הערך העודף 

שהבעלים גורף לעצמו, 

אינו יכול להיות מובן אלא 

כסנטימנטיליות שמרנית.

בגיליון הקודם קראתי בהנאה את המאמר 
של גלעד אוסטרובסקי על ספרו של שומאכר 
והתפישה הנגזרת ממנו. ברשימה זו אני 
מבקש להדגיש כמה בעיות שעלולות לעלות 
מהכותרות ומהכיוון שאליו מכוונים דבריו 

של גלעד.

חשוב להדגיש שאין בכוונתי לבקר את ספרו 
של שומאכר. הביקורת שלי מופנית אל האופן 
בו נתפשים הרעיונות המפותחים בספר זה 
בעשור האחרון בכלל, ובמאמרו של גלעד 
בפרט. לפני הביקורת, חשוב להדגיש גם 
שאני שותף לעמדתו של גלעד לגבי תהליכי 
הפיתוח בעולם השלישי ובעולם המערבי 
ולגבי התוצאות שלהם. יש בינינו הסכמה 
שתהליכים אלה אינם מבססים מציאות 
כלכלית ברת קיימא. כמו כן, יש בינינו 
הסכמה מלאה על כך שניתן וצריך להציב 

חלופה לתהליכים אלה.
על מה הויכוח? הויכוח הוא על מקור הבעיה, 
ומכאן גם על הדרכים החלופיות אותן יש 

להציע.
אתייחס לשני עניינים כמקרי מבחן. שני עניינים 
אלה הם מהותיים לטיעון. בנוסף, וחשוב מכך, 
שני עניינים אלה הפכו לרווחים יותר ויותר 
בקרב תנועות סביבתיות שונות. העניין הראשון 
לקוח מכותרת הספר — 'קטן זה יפה', כלומר, 
הערעור על יתרון הגודל וקידוש החזרה לדרכי 
יצור השייכות לתקופה קודמת. העניין השני 
הוא ביקורת תהליכי הפיתוח וחשיפת המשבר 

אליו מובילים תהליכים אלה.

קטן זה יפה?

אני רואה אחרת מגלעד את הגעגוע לעבר 
המשתקף מדבריו. על רקע התהליכים שאנו 
מכירים מהמאות האחרונות, הגעגוע למפעל 
הקטן, לבית המלאכה שבו הבעלים הם 
המנהלים ושבו מוצדק לכאורה הערך העודף 

שהבעלים גורף לעצמו, אינו יכול להיות מובן 
אלא כסנטימנטליות שמרנית. יותר מכך, לא 
רק שהרצון לחזור אחורה למציאות שקדמה 
לנו אינו בר–מימוש אלא שצריך לשאול אילו 

התפתחויות רצון זה מסתיר מהעין.
זה נכון שהסיבה היחידה שבגללה כדאי למכור 
בישראל חולצות שנתפרו בסין היא שכר הרעב 
המשולם לעובדים שם, הממשיך לקיים את 
'עיקרון היתרון היחסי' אותו כל כך אוהבים 
הכלכלנים השמרנים. אבל, ההתמודדות עם 
מנגנון בעייתי זה לא צריכה להיות באמצעות 
קידוש מערכות היצור הקודמות, שגם הן 
התבססו על ניצול. ההתמודדות צריכה להיעשות 
באמצעות ניתוח הסתירות הקיימות במבנה 
הקיים ובאמצעות בחינה מסודרת של התפתחותו 
האפשרית של מבנה זה לכיוונים שאינם כוללים 
ניצול גובר והולך. מול תאגיד טקסטיל עולמי 
אין טעם לחשוב שנוכל להעמיד בית מלאכה 
מקומי; זוהי רטוריקה ריקה. במקומה, צריך 
להמשיך לבקר את התהליכים הבונים את כוחו 
של התאגיד ולראות היכן מצויות הסתירות 
בתהליך היצור שעשויות לאפשר בנייתו 
של כוח שיבסס תהליך נגדי. מה שצריך זה 
להתקדם לתהליך יצור חדש, הצומח מתוך זה 
הקיים, ולא לשקוע בגעגועים לעבר שהיחס 

הנוסטלגי אליו הוא דמיוני.

תגובה למאמרו של גלעד 
אוסטרובסקי 'קטן זה יפה'*

רן רביב C

עודפי תקציב
"בקופת המדינה נוצר בסיום המחצית הראשונה של שנת 2007 

עודף חסר תקדים � בקופה סכום גדול ב�15 מיליארד שקלים מהתכנון המקורי 
� כך עולה מנתונים שפירסם משרד האוצר. הממשלה סיימה את המחצית 
הראשונה של השנה בעודף של 5.6 מיליארד שקל, במקום גירעון מתוכנן של 
9.4 מיליארד. לכך שלוש סיבות עיקריות: המשרדים החברתיים (חינוך, בריאות 
ורווחה) עדיין לא הצליחו להוציא את מחצית התקציב השנתי שהוקצה להם; 
הכנסות המדינה ממסים גבוהות מהמתוכנן; וקצב ההפרטה גבוה מהמתוכנן." 
(הארץ 2.7.2007)  בתגובה הודיע האוצר כי הוא מתכוון לקצץ בתקציב הבא 
כ�1.5 מליארד ₪ כי שימוש בעודפים לטובת הגדלת סל התרופות בכ�350 

מיליון ש"ח זה כבר ממש פופוליסטי.

קצה 
הקרחון
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זה נכון שהסיבה היחידה 

שבגללה כדאי למכור 

בישראל חולצות שנתפרו 

בסין היא שכר הרעב 

המשולם לעובדים שם, 

הממשיך לקיים את 'עיקרון 

היתרון היחסי' אותו כל 

כך אוהבים הכלכלנים 

השמרנים.

אני אדאג לעצמי לחשמל, 

למים, לביוב, לביטחון וכו', 

כי התארגנות מקומית 

היא קטנה ויפה. ואלה שאין 

ביכולתם לדאוג לעצמם? הם 

לפחות לא יהיו לנטל עלי...

יתר על כן, הכותרת 'קטן זה יפה', משמשת לא 
פעם כותרת לפירוק מערכות היצור הגדולות. 
לעיתים, בעיקר כשזה נוגע בתשתיות, התוצאה 
היא פשוט הפרטה של משק התשתיות בחברה 
נתונה. 'קטן' — כלומר ישוב או אגד ישובים, 
שכונה או צבר שכונות — ייצרו לעצמם חשמל, 
כי הם יכולים לעשות זאת ביעילות גדולה יותר 
בעיקר בהסתמך על רמת ההכנסה שלהם, על 
יכולתם לגייס הון בעלות נמוכה יחסית וכו'. ומה 
יהיה למי שגר על ידם? ובכן, מכיוון שאנחנו 
בעד התארגנויות מקומיות, ונגד הגודל, נאמר 
שיש להם אתגר משלהם. ניעור האחריות של 
חלק מהתושבים מחלק אחר, נשאר אם כן, 
השורה התחתונה של מהלך זה. אני אדאג 
לעצמי לחשמל, למים, לביוב, לביטחון וכו', 
כי התארגנות מקומית היא קטנה ויפה. ואלה 
שאין ביכולתם לדאוג לעצמם? הם לפחות לא 

יהיו לנטל עלי...
נכון, פתרונות טכניים וטכנולוגיים שונים 
מתאימים לתנאים ותקופות שונות. אין ויכוח 
על כך שחברה שרוצה לבסס את תרבותה 
כתרבות שאינה משמידה את מקורות מחיתה 
הטבעיים חייבת לקחת בחשבון את כלל 
האפקטים של שימוש במקורות אלו. אלא 

שדווקא טיעון זה מבסס את יתרון הגודל 
בתכנון. מטבעו, תכנון דורש טווחי זמן 
ארוכים. תכנון לטווחי זמן ארוכים אפשרי 
באמת רק במסגרות חברתיות גדולות. תכנון 
שכזה יכול להיות רלוונטי רק בקנה מידה 
גדול. ומסתבר שבנושאים רבים, אפילו מסגרת 
המדינה הלאומית אינה מספיק גדולה. בין אם 
בוחנים את דוגמת האמנות להגבלת פליטת 
גזי החממה ובין אם את הדוגמאות המזרח 
תיכוניות לקטסטרופות אפשריות, שוב ושוב 
עולה החיוניות של שיתופי פעולה אזוריים 
רחבים בתחום שימור הסביבה. קטסטרופות 
צפויות דווקא היכן ששיתוף פעולה כזה אינו 

יוצא לפועל.
לשם שימור הסביבה והגנה על מקורות מחייה 
חיוניים דרושה מערכת מרכזית של תכנון היצור 
ולא פירוקו לחלקים קטנים. פירוק מערכות 
היצור הוכיח את עצמו כמאוד בעייתי בעשורים 
האחרונים, מכיוון שברוב המקרים נמצאים 
התכנון והפיקוח במגננה מול הדינמיקה של 
ההון הפרטי. מתברר שהדרך היעילה לקבוע 
להון סטנדרטים אפקטיביים היא הצבת מערכת 
ציבורית כלכלית גדולה מולו. זו לא חייבת 
להיות בבעלות של המדינה, כל זמן שתהיה 
בבעלות ציבורית והאינטרס שידריך אותה 
יהיה שקלול האינטרסים של הציבור ולא 

מיקסום הרווח.

ביקורת תהליכי הפיתוח

בעיה אחרת אבל דומה היא תהליכי הפיתוח 
במדינות שאינן מתועשות. שוב, אין לי ויכוח 
עם גלעד על הקטסטרופות הנגרמות כרגע. 
אלה נוגעות בשני מישורים: הן במה שנגרם 

כלכלתה של עזה נמחקת
לפי דו"ח של עמותת גישה מה�4.7.2007 שבעים וחמישה 
אחוזים מהמפעלים ברצועת עזה משותקים בשל המחסור בחומרי גלם. 
זאת מפני שישראל אסרה על יבוא סחורות מסחריות שאינן תרומות מזון 
וציוד רפואי. מחירי היסוד לתעשייה ולמשקי הבית עלו ב34%�15% וכ�
30,000 מועסקים שהם כ�10% ממי שעוד מועסק בעזה עלולים לאבד 
את מקום עבודתם. בהעדר פרנסה אחרת התושבים נאלצים להסתמך 

על חלוקת מזון של האו"ם ושל החמאס... 

קצה 
הקרחון
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בסופו של דבר, לנין מת 

בשלבים הראשונים של 

יישום תוכניתו, סטאלין 

לקח את השלטון ונקט 

במדיניות הפוכה בדיוק לקו 

זה. המדיניות של סטאלין 

מזכירה מאוד את מה שאנו 

מכירים היום בעולם השלישי, 

תחת שלטון ההון המערבי.

במישרין לאנשים, בהתפרקות מערכות כלכליות 
חברתיות ותרבותיות, והן במה שנגרם לסביבה, 
דבר שפוגע בתושבי אותן מדינות ובכלל תושבי 

כדור הארץ.
הבעיה עם תהליכים אלו אינה עצם הרצון 
לפתח אלא המרכיב המניע אותם, שהוא 
ברוב המקרים הון פרטי השואף למקסם רווח 
לטובת בעלי עניין היושבים הרחק מהמקום 
בו מתרחשים התהליכים. התשובה על כך היא 
לא לחזור לדרכי ייצור מיושנות, אלא ויסות 

ותכנון מרכזי.
כדי להמחיש את הכוונה אפשר לחזור לתוכניתו 
הכלכלית של לנין עבור ברית המועצות אחרי 
המהפכה. לנין קובע שני תהליכים כיעד כלכלי 
ראשון: (א) מעבר לחקלאות מודרנית המגדילה 
את התוצרת החקלאית מול כמות קטנה יותר של 
עבודה ושימוש מושכל בשטחים הפוריים. תהליך 
כזה פותר את בעית אספקת המזון, ומפנה כוח 
אדם. (ב) הנחת תשתית של חשמל לכל המקומות. 
מהלכים אלו אמורים היו ליצור מעצמם מצד 
אחד את כוח האדם הפנוי להשתלב בתיעושה 
של ברית המועצות בשלב הבא, ומצד שני את 
התשתית החיונית לכך שיהיה צורך במכונות 
ומכשירים שייוצרו בשלב הבא. כך ניסה לנין 
ליצור בתוך המציאות הקיימת דינמיקה שתעביר 
אותה לשלב הבא, בו אנשים יהנו מהשפע אותו 
יכולה להבטיח הטכנולוגיה המודרנית. כל זה 
נעשה בלי להתעלם מהמציאות הקיימת, אלא 
מתוך הכרתה ותוך הטמעה בתוכה של צעדים 
שיצמיחו אותה באופן אורגני אל הצעד הבא. 
כל זה נעשה בהדרגה, תוך בחירה מושכלת של 
תחומים אותם מזהים כליבה של תהליך הפיתוח 
בתנאים הנתונים, שבהם משקיעים, תוך נכונות 
להשאיר תחומים אחרים (כגון תיעוש בדוגמא 

שהוזכרה) לשלב הבא.
בסופו של דבר, לנין מת בשלבים הראשונים 
של יישום תוכניתו, סטאלין תפס את השלטון 
ונקט במדיניות הפוכה בדיוק לקו זה. המדיניות 
של סטאלין מזכירה מאוד את מה שאנו מכירים 
היום בעולם השלישי, תחת שלטון ההון המערבי: 
תהליך תיעוש המתעלם מנקודת המוצא של 
החברה, תוך יצירת אבסורדים כלכליים, אסונות 
סביבתיים והתעלמות מוחלטת ממשמעותם 
של התהליכים הכלכליים כלפי בני האדם 

הנכללים בהם.

אז מה לעשות?

אסור שהלקח יטשטש: מודרניזציה של אמצעי 
היצור ושל צורת החיים היא הבסיס לכל 

מחשבה מתקדמת. הבעיות שאליהן מתייחס 
גלעד נובעות מהפקעת השליטה בתהליכים 
אלה מהאינטרס החברתי של כלל האוכלוסייה 
לטובת גורמים אחרים שמיעוט מהאוכלוסייה 
מעוניין בשיתוף הפעולה איתם. התנגדות 
להפקעה זו יכולה לצמוח רק מגיוסה של 
כלל האוכלוסיה, שתעמוד על זכותה לנהל 
את ההתפתחות הכלכלית על–פי האינטרס 
הכללי. גיוס כזה יכול לצמוח רק מתוך ראיה 
כללית, אזורית, לאומית ובין–לאומית, ולא 

מתוך פירוק נקודת ראיה זו.
ניתוח שני העניינים ברשימה זו יוצא מהנחה 
בדבר שיתוף הפעולה המתהווה בעשור האחרון 
בין התנועות הסביבתיות לבין הסוציאל 
דמוקרטיה, בישראל ובעולם. מתוך שיתוף 
פעולה מיוחל זה חשוב לבקר את מגמות 
ההפרטה והפירוק, המאפיינות חלק מהתנועות 
הסביבתיות. ההבנה המשותפת — בשני הצדדים 
— ששאלות חברה, כלכלה וסביבה אחוזות זו 
בזו צריכה לשמש לשם הצבת קוטב ביקורתי 

למגמות האמורות.

רן רביב כותב 

תזה בכלכלה 

פוליטית באונ' תל 

אביב, חבר ביסוד 

ובקיבוץ תמוז

ranraviv@gmail.com
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ההסתמכות המוחלטת על 

רגולציה חזקה היא פעמים 

רבות מנותקת מהמציאות 

ולעתים היא בבחינת בריחה 

מהמציאות, המנציחה את 

המצב הפגום. לטעמי, 

רגולציה נחוצה מאוד, אך 

עיקר חשיבותה היא לאפשר 

ולעודד את ההתארגנויות 

המקומיות ולא למנוע אותן.

יזם מקדם תכנית להקמת 

מתקן שריפה לפסולת ביתית 

באזור שפרעם. זהו מתקן 

גדול, שעלות הקמתו נאמדת 

ב�100 מליון דולר. לבד 

מהעלות הכספית הדרמטית, 

תרומתו הסביבתית מוטלת 

בספק וצפויה החמרה 

בזיהום האויר.

בתגובה למאמרי, מעלה רן רביב את חששותיו 
מפני המסר הטמון בכותרת "קטן זה יפה" . 
לדעתו, אפשר למצוא ב"קטן זה יפה" מסר 
אוהד למגמות הפרטה וכן להתבדלות של בעלי 
אמצעים. בנוסף, לדבריו, עולה מהכותרת 
ניחוח של התרפקות רומנטית על העבר 
היפה, שבודאי איננה בחזקת פתרון הולם 

לאתגרים הנוכחיים.

לטענות אלה אתייחס בקצרה. עקרון הקטנּות 
שפיתח שומכר נועד בראש ובראשונה לענות 
על צרכי העניים ומחוסרי האמצעים. כלומר, 
לכל אותם אנשים שכבר ממילא נשלטים על–ידי 
תאגידים וזקוקים כעת למהלך מתקן, שיחלץ אותם 
משם. לכן, אני רואה בפתרונות הנשענים על קנה 
מידה קטן דרך להתמודד עם השתלטות בעלי 
ההון הגדולים ולא אפשרות נוספת להשתלטות 
שלהם. זוהי דרך המאפשרת מציאת פתרונות 

ללא הסתמכות על ההון הגדול.
הפתרון אותו מציע רן הוא רגולציה עיקשת, 
שתגביל את מרחב ההשתלטות של התאגידים. 
זה עשוי להישמע כרעיון טוב, אך המגבלות 
בישום הרגולציה הן רבות ואין להתעלם מכך. 
יותר מזה, ההסתמכות המוחלטת על רגולציה 
חזקה היא פעמים רבות מנותקת מהמציאות, 
ולעתים היא בבחינת בריחה מהמציאות המנציחה 
את המצב הפגום. לטעמי, רגולציה נחוצה 
מאוד, אך עיקר חשיבותה היא לאפשר ולעודד 
את ההתארגנויות המקומיות ולא למנוע אותן 
(כמו שלא אחת קורה, מאחר והרגולציה היא 
כללית ממהותה ואינה יכולה להלום את הצרכים 
המשתנים של אזור וקהילה). לכן, קנה מידה 
קטן איננו הפרטה ופירוק אלא בנייה והעצמה 
של כלל הפרטים ככאלה, בניגוד לחיזוקן של 

קבוצות בעלות אמצעים.
אתן דוגמא מהחיים: יזם מקדם תכנית להקמת 
מתקן שריפה לפסולת ביתית באזור שפרעם. זהו 
מתקן גדול, שעלות הקמתו נאמדת ב�100 מליון 
דולר. לבד מהעלות הכספית הדרמטית, תרומתו 

הסביבתית מוטלת בספק וצפויה החמרה בזיהום 
האויר. מנגד, האופציה ה"קטנה" היא הפרדת 
הפסולת בישובים עצמם, על ידי התושבים, 
בעלות נמוכה הרבה יותר תוך השגת יעילות 
אקולוגית גבוהה ופחות מפגעים. היש בכך 
התנכרות? האם זהו לוקסוס לעשירים בלבד? 
לעומת הפתרון הקטן והפשוט הזה, המתקן 
הגדול מופעל על–ידי חברה זרה, בינלאומית, 
שהאינטרסים המניעים אותה אינם חופפים את 

אלו של השלטון המקומי.
ואכן, דרך מרכזית לפתרון סוגיות סביבתיות, כפי 
שהוחלט בועידת כדור הארץ ביוהנסבורג, היא 
על דרך הפעולה המקומית. מסתבר שמיזמים 
רבים נולדים ומבוצעים בזירה המקומית מכיוון 
שאין לממשלה יכולת להוציאם אל הפועל 
בכוחות עצמה ובגלל הזיקה של התושבים 
אל סביבת חייהם. אני מסכים עם רן שנדרש 
שיתוף פעולה בין רשויות, תוך התחשבות 
בתנאי השטח, בטופוגרפיה ובהיבטים נוספים, 
אך המוקד צריך להיות יצירת קשר מירבי בין 

התושבים לסביבתם.
ולטענה בדבר הסכנה שטמונה בערגה לשיטות 
יצור נושנות והתנערות מטכנולוגיות חדשות, אין 
לי אלא להסכים עם רן. כלומר, מגרש המשחקים 

של "קטן זה יפה" הוא המגרש המודרני.

"קטן זה יפה"
תגובה לתגובה

גלעד אוסטרובסקי C

גלעד אוסטרובסקי, 

איש סביבה, 

עובד במחלקה 

המדעית בעמותת 

'אדם טבע ודין'

gilados@bezeqint.net
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תינוק אחד, יונתן, נולד ב�12.5.66, באחר 
הצהרים חם ורגיל בהחלט בחולון. במשקל 
3080 ג', שזה שלוש שקיות חלב ושקית 
במבה, עם מעט שיער, שן אחת, ועור בגוון 

ירקרק.

הרופאים הניחו שיונתן ישנה את צבעו די מהר, 
ותירצו אותו בעניינים רפואיים הקשורים לתהליך 
הלידה שההורים, דפנה וניר, לא באמת הבינו 
אבל הנהנו בכל זאת והשתכנעו חלקית. אבל 
למען האמת, ככל שעבר הזמן יונתן רק נעשה 
ירוק יותר ויותר. בגיל שנתיים קצב השינוי הואט, 
אבל אז הוא כבר היה מספיק ירוק בשביל שלא 
יישאר סיכוי שתחשוב שזו הזווית של האור, 
או הפינלנדיה של אתמול או כל סיבה אמינה 

אחרת שלא להאמין שראית ילד ירוק.
הייתה ליונתן ילדות לא רעה, במיוחד בהתחשב 
בנסיבות. דפנה וניר לא נטרו לו או לעצמם טינה 
על שנולד ירוק, ועזרו לו להתמודד כפי יכולתם. 
בית ספר יסודי לא היה קל, חטיבה היתה זוועה, 
תיכון היה סביר — אבל לא יותר. באופן צפוי, 
עובדת היותו ירוק הוזכרה לו לבקרים — ככינוי 
גנאי, או כסימן ייחוד, תלוי בתקופה ובמידת 
החמלה של מנהיגי החבורה/קבוצה/כיתה בה 

זכה להיות חבר.
מיותר לציין שהמשפחה המורחבת התרגלה די 
מהר. כל שנה, כשהקרובים היו מגיעים מחו"ל 
הם היו מתפעלים כמה הוא הוריק השנה, למרות 
שכבר הפסיק להוריק בגיל 14, ושמר על גוון 
קבוע וירוק ביותר. אבל זה לא הפריע לו כל 

כך. הרבה דברים לא הפריעו לו כל כך.
צבא, טיול בהודו, אוניברסיטה וכו'. קריירת 
בידור לא מוצלחת במיוחד וגם לא יותר מדי 
ארוכה (לילה אחד במועדון הוציא לו את הרוח 
מהמפרשים). נתן השראה לסיפור אחד או שניים. 
גר לבד. התאהב, אבל תמיד היה לבד. לא כי 
היה ירוק, למרות שזה בטח לא עזר. יונתן פשוט 
היה בחור שקשה לאהוב. לא שנאו אותו, אבל 

קשה לאהוב.

גם יונתן, האיש הירוק, כמו כולם, הזדקן. כל 
המשפחה שלו כבר מתה, או שכחה להתקשר 
פעם אחת ביום הולדת ועכשיו כבר לא נעים, וגם 
זה קורה, אפילו לטובים ביותר. גר לבד בדירה 
קטנה, דיבר מעט, עשה פחות. חיכה לשלווה 
של המוות שכבר לא היתה רחוקה — הוא כבר 
לא היה כל כך בריא. בצוואה שלו הוא הוריש 
הכל לאיזו עמותה עלומה ששכנעה אותו שזה 
הדבר הנכון. על המצבה שלו הוא ביקש שייכתב 

"האיש הירוק".
אחר כך פרצה המגיפה. היא לא הייתה קטלנית, 
אבל היא היתה מהירה, ופגעה בכולם. היא 
לא חזרה אחרי הפעם הזאת, והיא הפכה את 
העור של כל מי שנדבק בה לירוק, לצמיתות. 
יונתן נדבק בה גם, אבל היא לא השפיעה 

עליו הרבה.
ההלם הציבורי עבר, חברות האופנה עשו את 
ההתאמות הדרושות, המחקרים הרפואיים 
המקיפים יצאו לדרך, החיים שבו למסלולם. 
יונתן נפטר בגיל 76, שבועיים אחרי שהמגפה 

שככה.
על המצבה של יונתן לא כתבו "האיש הירוק". 

אבל גם לא כתבו שום דבר אחר.

סיכום

יותם מנור C

רכבות ואוטובוסים...
מסתבר שהמהפכה בתחבורה הציבורית כבר 

כאן. אז מדוע נוסעי האוטובוסים אינם מרגישים בה?  התשובה 
פשוטה: בעוד שהרכבת מתוקצבת ב�20 מיליארד שקל ומסיעה 
כ�30 מיליון נוסעים מדי שנה � מתוקצבת התחבורה הציבורית 
באוטובוסים בעשרות מיליונים בודדים, אף שהם מונים כ�600 מיליון 
נוסעים בשנה. למה? מסתבר שהשאלה אינה כמה אלא מי. עזרא 
סדן, יו"ר הוועדה לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית הגיב על 
הנתונים � "אין חשיבות למספר הנוסעים � אלא לזהותם", הוא 
משיב. "באחרונה ביצענו בחברת הייעוץ סקר שבו מצאנו כי גיל כלי 
הרכב החונים בחניוני הרכבת אינו עולה על שלוש שנים, וכי בקווים 
מסוימים מרבית הנוסעים ברכבת היו עובדי היי�טק. אם לא היתה 
הרכבת � מכוניות אלה היו עולות על הכביש, והאנשים האלה לא 
היו יכולים לגור בבנימינה או ברחובות, וזה כשלעצמו הישג." (דה 

מרקר, 1.7.2007)

קצה 
הקרחון
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