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שנת הלימודים נפתחת השנה ללא אחיות בתי 
הספר. בסוף אוגוסט דחה בג"ץ עתירה כנגד 
החלטת משרד החינוך לבטל את מוסד אחות 
בית הספר, ולהחליפה במערך ייעודי של מד"א. 
במשך עשרות שנים, נהוג היה כי בבתי הספר 
הממלכתיים נכחה באופן קבוע אחות מוסמכת: 
"אחות בית הספר במדים ירוקים, כשלצוארונה 
הלבן סיכה שהיתה סמל מזהה", כתבה הנשיאה 
דורית בייניש, "היתה מוסד חיוני בכל בית ספר. 
כל תלמיד ותלמידה מצאו אוזן קשבת אצל 
האחות, בגיל הרך ובגיל ההתבגרות. ילד או ילדה 
אשר חשו בכאב ראש או בכאב בטן או במצוקה 

כלשהי, חדר האחות היה להם למקלט." 
לפני מספר שנים, "בשל קיצוצים תקציביים", 

צומצמה נוכחותה של האחות בבתי הספר ליום 
אחד בשבוע, ועלות שירותי האחות בשאר ימות 
השבוע נפלה על ההורים. בשנת 2004 אסר חוזר 
מנכ"ל משרד החינוך על גביית תשלומי הורים 
עבור שירותי בריאות שכן מדובר ב"שירותים 
שהמדינה נותנת על פי חוק", והחל משנת 2005, 
החליט משרד החינוך שלא להעסיק כלל אחיות 
בבתי הספר. ההורים שעתרו לבג"ץ טענו כי המדינה 
מחוייבת להבטיח את נוכחותה של אחות בבתי 
הספר באופן קבוע, או לחילופין, עליה לאפשר 
להורים המעוניינים בכך לגבות כספים לשם כך. 
מרכז השלטון המקומי טען אף הוא כי על המדינה 
לממן נוכחות קבועה של אחות מוסמכת בבתי 
הספר. עם זאת, בדומה לעמדת משרד החינוך, 
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גם הוא התנגד לדרישה לאפשר לגבות תשלומי 
הורים בשל העובדה כי הם פוגעים בשוויון בין 
ילדי בתי הספר שיש בידי הוריהם לממן שירותים 
אלו לבין ילדים שלהוריהם אין אפשרות לשאת 

במימון הנדרש.
עמדת המדינה עברה שינויים מסויימים במהלך 
הדיונים: בתחילה הציעה המדינה כי הטיפול הראשוני 
בילדים ייעשה באמצעות הכשרת סגל מורי בית 
הספר להגשת עזרה ראשונה. להצעה זו התנגדו 
ההורים ובעיקר ארגוני המורים שטענו כי היא מטילה 
חובות נוספות על המורים, מעבר לאלו המוטלות 
עליהם מכוח הסכמי העבודה. נדחתה גם ההצעה 
כי אנשי הסגל המנהלי בבתי הספר, ולא המורים, 
יוכשרו במתן עזרה ראשונה. ההצעה להקים "מוקדים 
אזוריים ממונעים" שיעניקו שירותי עזרה ראשונה 
על–פי קריאה נדחתה, בין השאר, כי עלות הפתרון 
המוצע, הכרוך בהזמנת אמבולנסים, עשויה להיות 
גבוהה לא פחות מאשר איוש בתי הספר באחיות. 
ההצעה האחרונה של משרד החינוך, שאותה בחן 
בג"ץ, היתה כי לשרותי העזרה הראשונה ידאג 
מד"א. מד"א יקים מערך ייעודי של כוננים שיוכלו 
להגיע לבתי הספר בתוך 15 דקות ממועד הקריאה, 

בהתאם לשיקול–דעת שיפעיל המוקד.
"הפתרון המוצע אינו פתרון אופטימאלי", כתבה 
הנשיאה בייניש, אך הוא "עונה לכאורה על 
התנאים המינימליים הנדרשים למתן שירותי 
עזרה ראשונה". מוסד אחות בית הספר נעלם מן 
הנוף "עקב קיצוצים תקציביים, שינויים במערך 
הרפואה בארץ, ואף עקב שינוי בגישת ממשלות 
ישראל לאופן מתן שירותי רווחה ובריאות". עניין 
זה הוא בתחום "שיקולי המדיניות" של הממשלה 
וכל עוד היא פועלת "על פי שיקולים עניינים 
ובמתחם הסבירות", אין לבית המשפט עילה 
להתערב בהחלטתה. עוד זה מדבר וזה בא: בשולי 
ההחלטה הזכירה בייניש עתירה נוספת, התלויה 
ועומדת, כנגד כוונת משרד הבריאות להתקשר 
עם גורם פרטי בהסכם להספקת שירותי הבריאות 

המונעת לתלמיד. המשך יבוא, איפוא.
השתלשלות העניינים בפרשה זו מייצגת דפוס 
חוזר ומוכר לעייפה במציאות החברתית–כלכלית 
בישראל (ולא רק בישראל, כפי שמראה גלעד נתן 
במאמרו על גרמניה) בשנים האחרונות: הממשלה, 

בראשות משרד האוצר, מקצצת בתקציבי השירותים 
החברתיים; קיצוצים אלו מובילים ל'הפרטה במחדל' 
של השירות הציבורי � הביקוש לשירות ממשיך 
להתקיים, אך אי–תקצובו גורם לכך שהוא עובר לידי 
�גורמים פרטיים. מצב דברים זה מבטל את הדה

קומודיפיקציה שעשתה מדינת הרווחה לשירותים 
ציבוריים חיוניים (חינוך, בריאות, רווחה, דיור 
ועוד), מחזיר אותם מחדש לשוק הסחורות, ובכך 
מעמיק, כמובן, את הפערים החברתיים. לעיתים, 
כאשר האוכלוסיה הנפגעת מהקיצוץ היא מספיק 
חזקה, היא מנהלת מאבק ציבורי בהחלטה, ובמקרים 
מסויימים (הפרטות טיפות החלב והמתנ"סים, למשל) 
� המאבק מצליח, ומשרד האוצר גונז (זמנית?) את 
תכניותיו. עם זאת, במרבית הפעמים, בעיקר כאשר 
הדיון מגיע לבג"ץ, מצליחה המדינה לקבע, הן 
בקרב השופטים והן בקרב הציבור את הלגיטימיות 
של המעבר המתמשך לתפיסה של מדינת סעד, 
המחוייבת להעניק רק מינימום � מצטמצם והולך 
� של שירותים לאזרחיה. בהקשר זה, מעניין יהיה 
לראות מה יעלה בגורלה של העתירה כנגד הפרטת 

בתי הסוהר (ראו מאמרו של קים שר).
כרגיל, לרגל פתיחת שנת הלימודים, עוסק 'חברה' 
בהיבטים מגוונים של נושא החינוך: מאמרו של ניר 
מיכאלי מנתח את ההסכם בין האוצר לבין הסתדרות 
המורים, ואילו נעה ריצ'קה יורדת לנבכיו של דו"ח 
ועדת שוחט בעניין ההשכלה הגבוהה. מאמרו של 
נדב פרץ מצביע על נסיונה של שרת החינוך, יולי 
תמיר, לממש מדיניות סוציאל–דמוקרטית במסגרת 
המציאות הניאו–ליברלית. במקביל, מאמריהם 
של יובל יבנה ויפתח גולדמן ממשיכים, באופנים 
שונים, את הדיון � שיש לו, כמובן, גם היבטים 
חינוכיים חשובים � בשאלת מידת הרלוונטיות 
של השיח היהודי במסגרת המאבק החברתי. עם 
זאת, גם הפעם אין הגליון זונח את עולם העבודה 
ועוסק בשחיקה הנמשכת במעמדם של העיתונאים 
(במאמרו של אריה קיזל) ובבעייתיות הקיימת 
במבנה הנוכחי, של ההסתדרות (במאמרו של 
עמי וטורי). לבסוף, מאמרו של טל גולן מתאר 
את התמורות שמחוללת הגלובליזציה במדינת 
הרווחה, מנקודת המבט הלא–מוכרת של משטר 
קצבאות הזקנה. 'חברה' מאחל לקוראיו שנת טובה 

ושנת לימודים מוצלחת.
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פעולה סוציאל�דמוקרטית במציאות ניאו�>
ליברלית | עמ' 10

לשהייה באופוזיציה יש יתרון גדול אחד � 
האפשרות לאחוז בדעות מוחלטות, בלי צורך 
בפשרות פוליטיות ובהתאמות... בקואליציה, 
לעומת זאת, צריך להגיע לפשרות עם גורמים 
ולהגיע לתכניות שאינן   � פוליטיים אחרים 

אידיאליות."

זהות יהודית וצדק חברתי � הילכו שניים >
בלתי אם נועדו| עמ' 26

בראש ובראשונה, עלינו לשאול את עצמנו 
לבסס  ניתן  עליה  המשותפת  הזהות  מהי 

תנועה לקידום צדק חברתי בישראל."

חינמונים, הצהבה, כוח עבודה עיתונאי זול >
ומתחלף | עמ' 13

העיתונות הפכה למקצוע לאנשים צעירים, 
חלטורה למתחילים. היא עוד אחת מהמלאכות 

כמו מלצרות, שמירה. אלה עיתונאי קבלן."
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יש להתבונן היטב בפרטים 

הקטנים כדי לאבחן: האם 

ההסכמות מתקרבות 

לקוטב ה'עוז' המאפשר 

תמורה משמעותית 

במתכונת העבודה, או 

שמא דווקא לזה ה'דברתי', 

המעמיק את הניכור המאפיין 

את דפוסי העבודה הקיימים.

לאחר משא ומתן ארוך, נחתם בשלהי שנת 
הלימודים האחרונה הסכם בין הממשלה 
לבין הסתדרות המורים, שזכה למיתוג 
'אופק חדש � מפנה בחינוך בישראל'. ראש 
הממשלה אהוד אולמרט, שרת החינוך יולי 
תמיר, ומזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן, 
הכריזו בחגיגיות על מתווה עקרונות לרפורמה 
יסודית במבנה מערכת החינוך הישראלית 

ובשכרם של המורים.

מה'עוז' ועד ל'אופק' � גלגולה של רפורמה

כדי להבין את משמעותו של אותו 'מפנה' ולברר 
להיכן הוא מוביל את מערכת החינוך, ראוי 
להיזכר תחילה בשתי יוזמות קודמות שבישרו 
על רפורמה במבנה המערכת ובשכר המורים. 
הראשונה היא 'עוז לתמורה' � תכנית שנהגתה על 
ידי ארגון המורים בשלהי שנות התשעים. לאחר 
מאבק עיקש נעתרה לבסוף הממשלה, ובניגוד 
לעמדת האוצר החליטה לערוך ניסוי בחמישה 
בתי ספר (באריאל, בגדרה, באשדוד ובשני בתי 
ספר בקריית מלאכי), מתוך כוונה להרחיבו בעתיד 
לעשרות בתי ספר נוספים. התכנית כללה שלושה 
מרכיבים יסודיים: (1) שינוי מבנה העבודה ומעבר 
מעבודה לפי שעות לעבודה לפי מישרות. המורים 
יעבדו ימי עבודה מלאים בביה"ס אך (וזו נקודה 
חשובה מאוד) שעות ההוראה הכיתתית שלהם לא 
ישתנו. כך, הארכת יום העבודה תאפשר למורים 
לעסוק במטלות השוטפות (הכנת מערכי הוראה, 
בדיקת מבחנים ועבודות, ישיבות צוות) ובעיקר 
תאפשר להם להיות נגישים לתלמידיהם לטובת 
שעות השלמה, שיעורים פרטיים וכו'. (2) התאמת 
ביה"ס למבנה העבודה � הקמת פינות עבודה 

אישיות למורים, יצירת מרחבים קטנים המותאמים 
להוראה פרטנית או בקבוצות קטנות, שיפוץ חדר 
המורים כך שיתאים לשהייה ממושכת (הידעתם? 
הקפה בחדר המורים ממומן כיום על ידי המורים 
בעצמם, ורבים מהם מביאים עימם גם צנצנות 
קפה אישיות). (3) העלאת שכר � בתמורה לשינוי 
המהותי במבנה עבודתם, זכו המורים להעלאה 

של שישים אחוז בשכרם.
הניסוי שהופעל החל משנת הלימודים התשס"א, 
לווה במחקר הערכה של 'מכון סאלד' שדיווח 
על הצלחה מרובה מצד כל הגורמים המעורבים: 
התלמידים דיווחו על קשר טוב יותר עם מוריהם 
ועל מענה טוב יותר לצרכיהם וקשייהם; הנתונים 
הוכיחו על עלייה משמעותית בהישגיהם (בתיכון 
גדרה, למשל, נרשמה עלייה של 24% בשיעורי 
הזכאות לבגרות); ואילו המורים דיווחו על סיפוק 
רב ממבנה העבודה החדש שאיפשר להם להעניק 
תשומת לב ויחס אישי לתלמידיהם. מעבר לעלייה 
בשכר, התחושה הכללית של המורים הייתה של 
מתן כבוד למקצוע ולדרישותיו. אלא שכצפוי, 
ההצלחות המוכחות וההבטחות הממשלתיות 
המוקדמות לא הועילו לנוכח התנגדות האוצר, 

והניסוי נגדע לאחר שלוש שנים. 
רפורמת דברת (2005), שהייתה מודעת לניסיון 
הנ"ל ולהצלחתו, והלכה לכאורה בקווי מיתאר 
דומים. בעיקר בניסיון לשינוי מבנה העבודה 
בתמורה להעלאה בשכר. ההבדל היסודי בין 
התכניות נשען על הנחת המוצא שהונחה בפני 
הוועדה, שלפיה על הרפורמה העתידית להתכנס 
בתוך דלת אמותיו של תקציב החינוך הקיים, 
ללא שום תוספות תקציב. תנאי זה הכתיב הבדל 
עקרוני: שינוי מבנה העבודה כלל גם הגדלה 
משמעותית של שעות ההוראה הכיתתיות,  
בתמורה להגדלת שכרו, נדרש המורה ללמד 
כיתות נוספות, כלומר להכין עוד שיעורים, לבדוק 
עוד מבחנים ובעיקר להתחייב לעוד תלמידים 
מתקשים, בלי יכולת אמיתית לתת להם מענה 
(או אפילו להצליח לזכור את שמותיהם...). את 

מפנה באופק?
על הרפורמה במבנה 

ובשכר העבודה של המורה

ניר מיכאלי C 
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ברור גם כי ביטול גמולי 

השעות עבור מילוי תפקידים, 

שהוא חלק מההסכם, הוא 

בבחינת גזירה קשה הרבה 

יותר עבור מורי העל יסודי 

שגמולים אלה מהווים חלק 

משמעותי ממישרתם.

לאחר שכבר היה נדמה 

שהארגונים הבינו את 

חשיבות שיתוף הפעולה, 

והפגינו חזית משותפת יעילה 

ואפקטיבית בהדברתו של 

דוח דברת, הם חזרו בשנה 

האחרונה למסורת הפיצול.

כל המטלות הנוספות הללו יאלץ המורה לבצע 
בזמן פנוי מצומצם יותר, בשל הוספת שעות 
ההוראה הכיתתיות. יישומה של הצעה זו היה 
מאפשר לממן את הגדלת השכר על ידי הקטנה 
משמעותית של מצבת המורים, קרי � פיטורים 
המוניים, החמרה בתנאי ההעסקה והחמור מכל, 
דרדורו של המפגש החינוכי–לימודי שבין המורה 

לתלמידיו לשפל עמוק.

אופק חדש? 

ההסכם הנוכחי כולל בתוכו את אותם שני עיקרים: 
הארכת יום העבודה בתמורה להגדלת השכר. 
בוגרי הגלגולים הקודמים של הרפורמה כבר 
מבינים שיש להתבונן היטב בפרטים הקטנים כדי 
לאבחן האם ההסכמות מתקרבות לקוטב ה'עוז' 
המאפשר תמורה משמעותית במתכונת העבודה, 
או שמא דווקא לזה ה'דברתי', המעמיק את הניכור 

המאפיין את דפוסי העבודה הקיימים. 
על–פי ההסכם, תורחבנה שעות השהיה בביה"ס 
ל�36 שעות שבועיות, מתוכן 31 יוקדשו להוראה 
(26 בכיתות, ו�5 בקבוצות קטנות). בתמורה, 
שכר המורים יועלה כך ששכרה של מורה 
מתחילה יעלה מכ�3000 ₪ כיום ל�5300 ₪, 
ושכרם הממוצע של כלל המורים יעלה בכ�25% 
(חשוב לציין שבהמלצות וועדת דברת דובר על 
שכר התחלתי גבוה יותר). ההסכם מבטל גם 
את גמולי השעות עבור מילוי תפקידים שונים 

כגון חינוך כיתה, ריכוז שכבה וכו'. 
ההסכם זכה לביקורות רמות משני צידי המתרס. 
נחמיה שטרסלר (The Marker, 23.5.07) הכתיר 
את ההסכם ככניעה למורים, וטען כי הוא מעניק 
תוספת שכר מופלגת מבלי לתבוע תוספת 
עבודה משמעותית. לדבריו, משרת המורים 
תגדל בפועל רק בשעה אחת, בעוד שאר שעות 
השהיה וההוראה הפרטנית, שעבורן כביכול זוכים 
המורים לתוספות, 'יתאדו' מאליהן. מאידך, 
רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל–יסודיים, טען 
כי מדובר בהסכם כניעה מחפיר של המורים, 
ובמילותיו: "אפילו אם הייתי שיכור לא הייתי 
חותם על ההסכם". לדבריו, חישוב מדוייק של 
היחס בין הגידול בשעות ההוראה לבין הגידול 
בשכר מעלה כי למעשה, השכר לשעה יורד. 
לכך עתידה להתלוות עלייה בשחיקת המורים, 
לנוכח הגידול במטלותיהם והארכת שעות השהייה 
שלהם. הוא טען שההכרזות התקשורתיות בדבר 
הכפלת שכר המורים, שהתלוו לטקסי ההסכמות, 
היו דמגוגיות, מכיוון שמורות צעירות כיום 
זוכות להשלמת הכנסה מהמדינה, כך ששכרן 
ההתחלתי עומד על כ�4000 ₪. מכאן שבפועל 

ההסכם לא מבשר על הכפלת שכר המורים אלא 
על הגדלתו בשיעור נמוך בהרבה, וזאת למעשה 

כתמורה על הגדלת שעות העבודה.
לכאורה, אם קיימת ביקורת משני הצדדים, 
ניתן להניח שההסכם מהווה פשרה מוצלחת בין 
שתי העמדות. אך בטרם נחרוץ את דינו, כדאי 
להוסיף נקודת מבט נוספת: מתווה העקרונות 
הושג עם מורי בתיה"ס היסודיים ועם חלק 
ממורי חטיבות הביניים. מהי משמעות ההסכם 

עבור מורי העל יסודי?

ההבדל בין מורים ביסודי ובעל–יסודי 

ישנם הבדלים גדולים בין מבנה ההעסקה של 
מורים 'יסודיים' למורים 'על יסודיים'. ההנחה 
הבסיסית היא שהוראה בבית–ספר על יסודי 
תובעת יותר השקעה � הן בהכנה לקראת 
השיעורים, הן בבדיקת המבחנים והן בשיעורי 
ההשלמה הפרטניים והקבוצתיים הנדרשים 
בשיגרה. לכן, מלכתחילה, מישרת הוראה בבי"ס 
על יסודי כוללת רק 24 שעות לעומת מישרה 
בבבית–ספר יסודי הכוללת 30 שעות. בנוסף, 
בביה"ס העל יסודי קיים מגוון רחב יותר של 
תפקידים המוכרים כיום לקבלת גמולי שעות, 
כגון הוראת כיתה לבגרות, חינוך כיתה, ריכוז 
שכבה, ריכוז חברתי וכו'. בפועל אפוא מישרת 
הוראה ממוצעת של מורה 'על יסודי' כוללת 
 60%�16 שעות הוראה פרונטלית (למעלה מ
מתוך המישרה מוקדש להוראה בכיתה) בעוד 
שמשרתו של מורה 'יסודי' כוללת כ�25 שעות 
הוראה פרונטלית (למעלה מ�80% מהמישרה 

מוקדשת להוראה בכיתות).
ברור מכל זאת כי הבדלים בסיסים אלה בין בתי 
הספר רק מקצינים את הבעייתיות של ההסכם, 
ומבהירים גם מדוע איגוד העובדים שמייצג את 
אותם מורים 'על יסודיים' נאבק בו. ברם, נראה 
שיכולתו של ארגון המורים העל–יסודיים להגיע 
להסכם דומה עם האוצר היא קלושה, וזאת משני 

טעמים � מהותי ואסטרטגי: 
הטעם המהותי � הפערים בין היקף שעות ההוראה 
הפרונטליות בעל–יסודי כיום לעומת היקפם על 
פי ההסכם שהושג הרבה יותר גדולים. פקידי 
האוצר רואים בנתונים אודות אחוז שעות ההוראה 
בכיתה את שורש כל הרע ולפיכך ניתן לדמותם 
אומרים: "מישרה של 16 שעות ...לא יעלה על 
הדעת... והם עוד דורשים תוספת... שיתחילו 
לעבוד ואז נדבר". לעומתם, ניתן לדמות כל מי 
שיש לה גיר על הידיים זועקת: "על כל שעת 
הוראה בכיתה אני עושה ארבע שעות בפועל... 
הכנות, בדיקות, שיחות אישיות, שיחות הורים, 
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אם בדרך כלל הציבור עוין 

שביתות בכלל וכאלו של 

מורים בפרט, אזי כיום, 

לאחר שהתודעה הציבורית 

משוכנעת שכבר יש הסכם, 

היא לא תהיה מוכנה להבין 

או לקבל מאבק נוסף.

אם בתום התקופה לא 

תושגנה הסכמות, יוכלו 

הצדדים לשוב לשיגרת יומם 

ומאבקיהם. מבט חטוף 

בלוח השנה יעלה כי תאריך 

היעד להשלמת ההסכם 

הוא אמצע חודש אוקטובר 

.2007

ישיבות עבודה, השתתפות באירועים, הפקה של 
טקסים.... שיבואו הביתה ויראו אותנו שוקדים 

על בדיקות מבחנים אל תוך הלילה... ". 
ברור גם כי ביטול גמולי השעות עבור מילוי 
תפקידים, שהוא חלק מההסכם, הוא בבחינת 
גזירה קשה הרבה יותר עבור מורי העל יסודי 
שגמולים אלה מהווים חלק משמעותי ממישרתם; 
לא זו בלבד שיתווספו שעות הוראה בשל הארכת 
יום העבודה, אלא שתהיה פגיעה נוספת שתנבע 

מאותה אי הכרה בשעות מילוי תפקיד. 
כך, בעוד שאצל הסתדרות המורים (היסודיים), 
הפער בין שעות ההוראה בהווה לאלו המצופות 
בעקבות ההסכם הוא קטן יחסית, אצל ארגון 
המורים (העל יסודיים) הפער מגיע עד לכדי הכפלה 
של שעות ההוראה בפועל במסגרת המישרה. 
לכך יש השלכות רבות: הפיכת המורה לפקיד 
הוראה המדלג בין עשרות כיתות והמלמד מאות 
תלמידים; צמצום ניכר של פעולות חינוכיות 
חוץ הוראתיות; שחיקה גוברת של המורים 
המכהנים; והרחקה של אלו העתידיים. בנוסף, 
ברור כי הרחבה מאסיבית של שעות ההוראה 
תאפשר לצמצם את מספר המישרות, כלומר 
לפתוח במסכת פיטורים נרחבת. רפורמת דברת, 

מתברר, חוזרת בדלת האחורית. 
במסגרת התגובות הרבות להסכם, הציע אחד 
המורים להבחין באבסורד שעומד בבסיסו על 
ידי השוואה אירונית: ההסכם המוצע דומה לכך 
שיציעו לשלם לעורכי הדין רק עבור הופעות 
בבית המשפט, בעוד ששאר הפעילויות (הכנה, 
ישיבות, כתיבת כתבי טענות ועוד) יעשו בזמנם 

החופשי ועל חשבונם...
הטעם האסטרטגי � מעבר לפערים המהותיים, 
נראה שהעובדה שנחתם הסכם רק עם ארגון 
מורים אחד מחלישה בצורה ניכרת את כוח 
המיקוח של שני הארגונים גם יחד. ראשית, לאחר 
שכבר היה נדמה שהארגונים הבינו את חשיבות 
שיתוף הפעולה והפגינו חזית משותפת יעילה 
ואפקטיבית בהדברתו של דוח דברת, הם חזרו 
בשנה האחרונה למסורת הפיצול. משרד האוצר 
נהנה לשחק בשנה החולפת בין הארגונים, כשחלק 
שבחים לפרגמטיות של ההסתדרות, ובמקביל 
המטיר נאצות כנגד ארגון המורים ובעיקר כנגד 
העומד בראשו, שהוצג על ידו כמיליטנט חסר 
אחריות. שיתוף הפעולה בין הארגונים הוא הכרחי 
לא רק משיקולים אסטרטגיים של בניית עוצמה 
וכוח, אלא גם בשל הטשטוש שחל בחלוקת 
העבודה ההיסטורית בין הארגונים. כיום כוללות 
חטיבות הביניים מורים משני הארגונים, כך 
שנוצר מצב אבסורדי לפיו מורים באותו צוות 

כפופים להסכמי שכר שונים.

שנית, למאבק המורים יש כיום דימוי ציבורי 
בעייתי ביותר. אם בדרך כלל הציבור עוין 
שביתות בכלל וכאלו של מורים בפרט, אזי 
כיום, לאחר שהתודעה הציבורית משוכנעת 
שכבר יש הסכם, היא לא תהיה מוכנה להבין 
או לקבל מאבק נוסף. הציבור אינו מבדיל בין 
ארגונים, מורים או בתי"ס, ומבחינתו בעיית 
המורים כבר נפתרה � 'הכפילו לכם את השכר, 
מה אתם רוצים עכשיו?' לראיה ניתן לראות את 
התגובות החריפות להן זכו מורי ארגון המורים 
בגין צעדי המחאה הזהירים בהם נקטו בסוף שנת 
הלימודים החולפת. ניתן לצפות שהשבתה מלאה 
תהיה בלתי מקובלת בעליל. המסרים של האוצר, 
בצד ההכרזות שבישרו על המפנה ההיסטורי, 
עוטפים כל מאבק עתידי בהילה מפוקפקת של 

תאוות בצע וחרחורי השבתות. 

מציאות מפוצלת או מאבק משותף?

עם פתיחת שנת הלימודים אנו עומדים לכאורה 
במציאות מפוצלת. בתי הספר היסודיים פתחו 
את השנה בתופים ובמחולות כאשר מוריהם 
יצאו לדרך חדשה. לעומתם, בתי הספר העל 
יסודיים החריפו את המאבק בדרך להסכם 
מתאים יותר. אלא שעיון חוזר במסמך הסכם 
העקרונות מעלה שלוש נקודות שמבשרות על 

קרבה מחודשת בין הארגונים:
ראשית, בהסכם מופיעה הדגשה לפיה יישומה 
של הרפורמה יהיה הדרגתי ויותאם לתקציב 

שיוקצה מדי שנה על ידי האוצר. 
(אין לי כסף אין לי...)

שנית, הסכם העקרונות לא פתר את כל המחלוקות, 
ובסופו מופיעים לא פחות מ�16 סעיפים עקרוניים 

שיש לדון בהם במסגרת המו"מ ההמשכי. 
(לא קלה היא לא קלה דרכנו...)

שלישית, בסוף המסמך מופיעה ההבהרה כי לדיון 
בנוסח ההסכם הסופי מוקצים שישה חודשים, 
במהלכם מתחייבים הצדדים לא לעשות מעשים 
חד צדדיים (השבתות, חוק הסדרים). אם בתום 
התקופה לא תושגנה הסכמות, יוכלו הצדדים 
לשוב לשיגרת יומם ומאבקיהם. מבט חטוף בלוח 
השנה יעלה כי תאריך היעד להשלמת ההסכם 

הוא אמצע חודש אוקטובר 2007. 
(כבר צריך להתעורר...)

מכאן שאין צורך במוח יצירתי במיוחד כדי 
לדמיין את הסתדרות המורים חוזרת לשתף 
פעולה עם ארגון המורים במאבק למען מבנה 
העסקה חינוכי ראוי; ההסתדרות לאחר שתיוואש 
מההסכם הלא גמור, והארגון בטרם יתעייף 

מהמלחמה האינסופית למען השגתו. 

ניר מיכאלי הוא 

ראש החוג לחינוך 

במכללת "סמינר 

הקיבוצים" וחבר 

ביסו"ד.

nir-mic@zahav.net.il
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כתב המינוי של הועדה קרוב 

מאוד ברוחו למה שנכתב 

בחוק ההסדרים והרכב 

הועדה נקבע במידה רבה 

לאור עמדותיהם הידועות 

של חבריה אשר רובם תמכו 

בחוק. לאור זאת אין תימה 

שמסקנות הועדה נאמרו 

כבר בכתב המינוי.

בעוד שבעניין 

האוניברסיטאות יש הכרה, 

שהיא ברובה מס שפתיים, 

להערכתי, בכך שהעסקה 

בקביעות היא חיונית לקיומו 

של מחקר חפשי, במכללות 

מוזכר בעיקר נושא הגמישות 

הניהולית.

עם פרסומו של דו"ח ועדת שוחט לבחינת 
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ניתנת לנו 
הזדמנות מעניינת להעמיק מעט יותר מבדרך 
כלל בתהליכי קבלת ההחלטות כפי שהם 

מתבצעים במערכת השלטון הישראלית.

כזכור הוקמה הועדה לאחר שניסיון להכנסת שינויים 
מבניים במערכת ההשכלה דרך חוק ההסדרים 
סוכל. רק על ידי הסכמה להקמת ועדת שוחט 
נדחו הגזירות שביקשו פקידי האוצר להטיל על 
המערכת. כתוצאה מכך כתב המינוי של הועדה 
קרוב מאוד ברוחו למה שנכתב בחוק ההסדרים 
והרכב הועדה נקבע במידה רבה לאור עמדותיהם 
הידועות של חבריה אשר רובם תמכו בחוק. לאור 
זאת אין תימה שמסקנות הועדה נאמרו כבר בכתב 
המינוי. הועדה התבקשה, למשל, להמליץ בנושא 
"עידוד מצויינות אקדמית במחקר ובהוראה, בין 
היתר ע"י גמישות ניהולית ותגמול דיפרנציאלי 
תומך איכות, הן במוסדות והן ביניהם". כתוצאה 
מכך הועדה אכן לא קיימה במליאה דיון מוצהר 
בשאלה האם זו הדרך לעידוד מצויינות אקדמית 
והחזרת מדענים מצויינים למערכת ההשכלה 
הגבוהה הישראלית, אלא הגישה מסקנות שמציעות 
כלים להליכה בדרך זו, וזאת על אף העובדה 
שבדיוני ועדות המשנה נחלקו הדעות בנושא 
זה. גם בנושא שכר הלימוד המסקנות היו במידה 
רבה ידועות מראש, לאור העובדה שכמעט כל 
חברי הועדה התבטאו לפני כן כמצדדים בהעלאת 
שכר הלימוד. המקרה של ועדת וינוגרד שעסקה 
בהשכלה הגבוהה אינו שונה. בכתב המינוי שלה 
היא קיבלה הוראה להציע תכנית להורדת שכר 

הלימוד, ואמנם כך עשתה. 
מדוגמאות קצרות אלה ניתן להבין שמעבר 
לדיון החשוב במסקנות הועדה ולמאבק שיצטרך 
להגיע בעקבותיהן, מעניין ומלמד יהיה לבחון את 
דיוני ועדות המשנה והדרך שבה הם משתקפים 
או לא משתקפים בדו"ח המסכם. כמו גם את 
השקפת עולמם של מחברי הדו"ח, כפי שבאה 

לידי ביטוי במהלך הדיונים ובסיכומם.

ועדת המשנה לחלוקת תפקידים רצויה 

בין האוניברסיטאות למכללות ופריסת 

המוסדות

הדיון המרכזי בדו"ח ועדת המשנה בראשות 
פרופ' ראובן גרונאו מוקדש למודל הבינארי, 
שמקורו בקליפורניה, ואשר מיושם גם בארץ 
מזה שנים מספר. המודל מבחין בין תפקידן של 
האוניברסיטאות והמכללות. המכללות נתפשות 
במודל זה כמוסדות להוראה מקצועית לתואר 
ראשון שתכליתן להגדיל את הנגישות של 
סטודנטים פוטנציאליים ללימודים גבוהים, 
בעוד שהאוניברסיטאות נתפשות כמי שעיקר 
תפקידן הוא לעסוק במחקר ועל כן עליהן לקלוט 
לתואר ראשון רק את 10% התלמידים המצליחים 
ביותר ולהתרכז בהגדלת מספר הלומדים לתארים 
מתקדמים. הבעיה המרכזית שעולה מתפישה זו 
היא הניתוק בין איכות הוראה גבוהה ופעילות 
רציפה במחקר. ועדת המשנה אמנם ממליצה 
כי מורי המכללות יקבלו מספר כלים לעיסוק 
במחקר, אולם אלה אינם משתווים כמובן לכלים 
הניתנים בידי החוקרים באוניברסיטאות, והם 
מקבלים ביטוי מאוד מעורפל ומתוקצב בחסר 
בחלק הכלכלי של המלצותיה הרשמיות של 
ועדת שוחט. בנוסף ועדת המשנה משאירה את 
נושא העסקת המרצים במכללות פרוץ עוד יותר 
מבאוניברסיטאות. בעוד שבעניין האוניברסיטאות 
יש הכרה (שלהערכתי היא ברובה מס שפתיים) 
בכך שהעסקה בקביעות היא חיונית לקיומו של 
מחקר חפשי, הרי שבמכללות מוזכר בעיקר נושא 

הגמישות הניהולית. 

ועדת המשנה לקידום המחקר האקדמי

הועדה בראשותו של פרופ' מנחם יערי קובעת 
בראשית דבריה כי מאז סופה של מלחמת העולם 
השניה נתפשו המדע והמחקר המדעי כערובה 
לצמיחתה ולרווחתה של חברה חופשית, וכי הם 
לא יצלחו אלא אם כן יושקעו במחקרים איכותיים 

השמש זרחה והשיטה פרחה...
על דו"ח ועדת שוחט

נעה ריצ'קה C 
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הועדה מונה בין היתר את 

הבטחתו של אופק מחקר 

ארוך ויציב, הבטחת החופש 

האקדמי, ביסוס העמדה 

כי המחקר אינו מונחה 

תכלית ותמיכה ביצירת 

דורות צעירים של מדענים, 

כמרכיבים מרכזיים בבניית 

הידע האנושי.

היקף המימון למחקר בארץ 

הוא שווה ערך להיקף 

המימון הממוצע למחקר 

באוניברסיטה אחת בארצות 

הברית.

משאבים ניכרים מקופת הציבור. הועדה מונה בין 
היתר את הבטחתו של אופק מחקר ארוך ויציב, 
את הבטחת החופש האקדמי, את ביסוס העמדה 
כי המחקר אינו מונחה תכלית, ואת התמיכה 
ביצירת דורות צעירים של מדענים, כמרכיבים 

מרכזיים בבניית הידע האנושי.
הועדה ראתה לנכון להדגיש כי כאשר אומרים 
שמדינת ישראל משקיעה 4.8% מהתוצר המקומי 
הגולמי שלה במחקר ופיתוח ומסיקים מכך 
שישראל משקיעה במחקר הרבה מאוד ביחס 
לרוב מדינות העולם, יש בכך הטעיה שבפועל 
מצאה הועדה שבהגדרה רחבה של התמ"ג רק 
0.51% ממנו מועבר בישראל למחקר (כלומר, 
ליצירתו ולאיסופו של הידע) ואילו כל השאר 
מועבר לפיתוח (כלומר למטרות ייצור מוצרים 
וכסף). עוד מצאה הועדה שרק 50% מהמחקר 
בארץ ממומן מכספי ציבור, בעוד שבארצות 
הברית ממומנים שני שלישים מהמחקר בכספים 
פדרליים ובאירופה מתקרב המימון הממשלתי 
לשלושה רבעים מתקציב המחקר הכולל. היקף 
המימון למחקר בארץ הוא שווה ערך להיקף 
המימון הממוצע למחקר באוניברסיטה אחת 
בארצות הברית. כתוצאה מכך יש מחסור אדיר 

בתקנים ובתשתיות כמו מעבדות וספריות.
 גם בתחום מדידת איכות המחקר מצביעה הועדה 
על מחסור בתקציב אשר גורם לכך שהאקדמיה 
הלאומית למדעים אינה מתפקדת ונאלצת 
להשען על גורמים פרטיים. ממחקר עצמאי 
שעורך פרופ' גדעון שפסקי עולה שבדרך כלל 
מקבלת ישראל ציונים גבוהים במדדי הערכת 
העמיתים בחו"ל (זאת להוציא את מדעי החברה) 
אולם נמצא גם שפעמים רבות נעשית עבודתו 
של החוקר הישראלי מחוץ לגבולות הארץ בשל 
העדר תשתיות מחקר מספקות. כך נוצר מצב 
בו נעדרים החוקרים מהארץ תקופות ארוכות 
לצורך איתור מקום נאות לביצוע מחקריהם 

ולצורך המחקר עצמו.
בעניין קליטת חוקרים צעירים בתחומים 
השונים, מזכירה הועדה כי תנאי המחקר לקראת 
דוקטורט בארץ הינם קשים מאוד, וכי קיים 
מחסור חמור במלגות שהן חיוניות לקיומו של 
מחקר רצוף ורציני. הועדה קיימה משאל בין 
חוקרים השוהים כיום בחו"ל בכדי לעמוד על 
המניעים שיחזירו אותם לארץ או ימנעו את 
חזרתם. להפתעת הועדה התגלה נושא התגמול 
הדיפרנציאלי הישיר כעניין משני ולפניו, כגורם 
מונע לחזרת החוקרים ארצה עמדו המחסור 
בתשתיות מחקר והעדר קשב לצרכיהם של 

חוקרים צעירים בארץ. 
ועדת המשנה מסיימת את חלקה בדו"ח במספר 

אמירות, חלקן מבורכות יותר וחלקן פחות. 
מופיעה כאן קביעה חד משמעית שאין בכוחם 
של כוחות השוק ליצור מחקר מדעי. מצד שני 
ממליצה הועדה על הקמת קרנות מחקר במדעי 
הרוח והטבע ומרכז למחקר במדעי החברה, 
כאשר הקרן למדעי הרוח תצטרך להשיג חלק 
גדול מתקציבה ממקורות פרטיים. המסקנות 
הרשמיות מוסיפות חלקים נכבדים של תקצוב 
עצמאי גם למכון המחקר למדעי החברה 
ולמכון המחקר הביו–רפואי, ומקטינות בכך 
את האחריות התקציבית של המדינה לקיום 
גופים אלה (נשמרת החלוקה של 50% תקציבים 
ציבוריים ו50% מקורות חוץ תקציביים, למרות 
הביקורת שמתחה עליה ועדת המשנה). כתוצאה 
מכך קטנים גם הסיכויים להקמתם ותפקודם של 

הגופים ברמה אקדמית נאותה. 

ועדת המשנה לעידוד מצוינות אקדמית במחקר 

ובהוראה, תגמול דיפרנציאלי תומך איכות 

וקליטת סגל איכותי במכללות

קריאה רציפה בדוחות ושל ועדת המשנה 
לקידום המחקר האקדמי וועדת המשנה לעידוד 
מצוינות אקדמית במחקר ובהוראה היא מתמיהה 
ומקוממת. נושאי הועדות הם חופפים אולם בשל 
הפרדה מלאכותית הדיונים בהם נערכו באופן 
אחר לחלוטין, והמסקנות שונות בהתאם. ועדת 
המשנה לקידום המחקר האקדמי הלכה ובדקה 
האם מתקיימים בישראל התנאים ההכרחיים 
ליצירת מחקר אקדמי איכותי והיכן אנו עומדים 
בהשוואה למדינות אחרות בעולם המערבי, 
וברוח זו גם גזרה את מסקנותיה. לעומתה, 
ועדת המשנה לעידוד מצוינות אקדמית במחקר 
ובהוראה הציבה כהנחת יסוד את האמונה כי 
תגמול דיפרנציאלי הוא שיעודד מצויינות 
מחקרית (הנחה שאותה סותרים, כאמור, ממצאי 
המחקר שערכה ועדת המשנה לקידום המחקר 
האקדמי בין חוקרים השוהים בחו"ל). בנוסף, 
בתחילת דבריה קובעת הועדה כי החופש 
האקדמי הנו חיוני לקיומו של מחקר רציני, 
אולם בהמשך דבריה היא יוצרת כלים שונים 
ומשונים להגבלת אותו החופש האקדמי באופן 
ישיר למדי � על ידי סימון תחומים בעלי עדיפות 
אקדמית מצד האוניברסיטאות ועל ידי מדידת 
הישגי האוניברסיטאות ותגמולן באופן שלא 
הוגדר כראוי, דבר שעלול להביא להשפעה של 
הממונים על כיווני המחקר. הועדה משתדלת 
להראות ככזו שמשמרת את מבנה ההעסקה 
הקיים באוניברסיטאות, אלא שהיא מאפשרת 
חריגות רבות ותוספות שונות לגמול האישי של 
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הועדה משתדלת להראות 

כמי שמשמרת את 

מבנה ההעסקה הקיים 

באוניברסיטאות אולם 

מאפשרת חריגות רבות 

ותוספות שונות לגמול האישי 

של החוקר שלא לצרכי 

מחקרו.

בחישוב גס מאוד של כ�55 

אלף סטודנטים בשנתון 

יכולים הבנקים הזוכים 

במכרז לצפות לרווח של 

כארבע מאות מיליון שקלים 

משנתון סטודנטיאלי.

החוקר שלא לצרכי מחקרו. הועדה לא קובעת 
כללים אחידים להענקת המענקים לחוקרים, 
אלא משאירה זאת לשיקול האוניברסיטאות, 
מה שמעלה את החשד הסביר שלא כל תחומי 
המחקר יהנו ממענקים אלה. יתרה מכך,  הועדה 
קובעת שמענקים אלה לא יחשבו שכר לצורך 
פנסיה, ובכך יוצרת עוד נדבך במעבר מעבודה 
מאורגנת עם קביעות לעבודה קבלנית ללא 
מחוייבות ארוכת טווח של הארגון כלפי 
המועסקים בו. הגדלת התקציבים, אם כן, לא 
מאפשרת לחוקרים המאוגדים לשפר את הביטחון 

הכלכלי שלהם לטווח הזמן הארוך. 

ועדת המשנה לקביעת מערכי הסיוע וגובה 

שכר הלימוד

ועדת המשנה לנושא שכר הלימוד בראשות ד"ר 
ליאורה מרידור הגישה סיכום דיון שרובו ככולו 
כתוב בשפה כלכלית של השקעות, תשואה, עליה 
בפריון, תועלת למשק וסיכון כלכלי. מהניסוח 
עולה כי חברי תת–הועדה אינם רואים בהשכלה 
גבוהה כל ערך תרבותי או חברתי מעבר ליתרון 

הכלכלי שהיא מביאה לבעליה ולמדינה.
 גובה שכר הלימוד המוצע על ידי ועדת המשנה 
ומליאת הועדה הוא 14,800 שקלים לשנת לימוד 
בתואר הראשון. במקביל מציעה הועדה מערך 
הלוואות שיאפשר לכל סטודנט לקבל הלוואה 
בסך 9,000 שקלים לכל שנת לימוד. הסטודנט 
לא יתחיל להחזיר את ההלוואה עד שיגיע לסף 
הכנסה של 5,300 ש"ח בחודש. ההלוואה תהפוך 
למענק אם לא יגיע הסטודנט לרף שנקבע במהלך 

עשר שנים מיום קבלת התואר שלו. 
המודל המוצע בעייתי במובנים רבים. ראשית, 
התואר השני לא קיבל יחס רציני מועדת המשנה. 
האמירה בנוגע אליו כללית ובעייתית � כרגע לא 
נבנה מערך סיוע לתלמידי התואר השני, ויותר 
מכך: נפתח פתח לגביית שכר לימוד דיפרנציאלי. 
שנית, סף החזר ההלוואה שנקבע דומה ברמתו 
לשכר שמקבלת אישה בעלת 13�11 שנות 
לימוד או לחילופין לשכר המורים החדש כפי 
שנקבע לאחרונה בהסכם בין הסתדרות המורים, 
משרד החינוך ומשרד האוצר. יתרה מזאת, מבחן 
ההכנסה להחזר ההלוואה הופך משפחתי. כאשר 
הלווה אינו עובד, תאלץ משפחתו להחזיר את 
ההלוואה אם הכנסת התא המשפחתי עולה על 
5300 שקלים. במקרה שהוא עובד, יהיה מבחן 
ההכנסה המשפחתי הכולל להחזר ההלוואה 
10,000 שקלים בחודש. משמע, כולם ישלמו. 
לא יהיה כמעט אף אדם ששכר הלימוד שלו 
יהפוך מענק. למעשה ההחזר הריאלי (שיהיה 

כאמור שווה לכולם) יעמוד על 17,200 שקלים 
לשנת לימוד. 

בעיה נוספת היא העובדה שחובת ההוכחה 
באשר לחוסר יכולתו להחזיר את ההלוואה 
חלה על הלווה. דבר ידוע הוא כי קושי בנגישות 
לזכויות הוא בעיקר מנת חלקה של האוכלוסיה 
המוחלשת, וניתן לצפות שדוקא המשתייכים 
למגזר זה יתקשו להוכיח שאין הם יכולים לשלם 
את ההלוואה וימצאו משלמים את ההחזר בכל 
זאת. כמו כן חשוב לציין כי מי שהתחיל את 
לימודיו אחרי גיל 35 לא יוכל לקבל הלוואה. 
אוכלוסייה מבוגרת השואפת לשפר את מצבה 
הכלכלי בעזרת האפיק האקדמי תוותר כנראה 

בתנאים אלה על הליכה בדרך זו.
עניין נוסף שיגרום לרבים להרים גבה היא ההמלצה 
שההלוואות ינתנו על ידי המערכת הבנקאית. 
מצב זה יביא לכך שאוכלוסייה שלמה תמצא 
עצמה משועבדת למערכת הבנקאית משלב 
מוקדם ביותר בחייה, בעוד שלבנקים  ינתן מקור 
רווח נוסף בשיעור שעומד, נכון לרגע זה, על 
7,200 ש"ח לכל תואר ראשון שירכש בישראל. 
בחישוב גס מאוד של כ�55 אלף סטודנטים 
בשנתון יכולים הבנקים הזוכים במכרז לצפות 
לרווח של כארבע מאות מיליון שקלים משנתון 
סטודנטיאלי. המדד על פיו יעודכן החזר ההלוואה 
אינו מפורט מספיק במסקנות הועדה, ויש חשש 
שהוא יהיה גמיש ללחצים של בעלי העניין. 
העברת הלוואות הסטודנטים דרך המערכת 
הבנקאית יוצרת גם בעיה של איגום מידע 
אודות הסטודנטים בבנקים. במקרה שסטודנט 
לשעבר יבקש שלא להתחיל בהחזר ההלוואה 
על לימודיו, עלול הבנק להצליב מידע ולמנוע 
מהסטודנט לקבל הלוואה בתחומים אחרים. מובן 
כי ההחלטה להיעזר דווקא במערכת חיצונית 
ולא במלווה ממשלתי נובעת מאותה השקפת 
עולם ניאו–ליברלית המתורגמת למדיניות של 
העברת האחריות על כל תחומי החיים במדינה 

מן המרחב הציבורי למרחב הפרטי. 

סיכום

ועדת שוחט עשתה עבודה רצינית למדי, ומתוך 
דיוני ועדות המשנה שלה עלו הרבה אמירות 
חשובות על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, 
שטוב שנאמרו. אולם הועדה, כצפוי, לא הרשתה 
לעצמה לחרוג מגבולות הגזרה שהוגדרו לה, ועל 
כן גם האמירות המעטות שיכולות היו להיחשב 
כמציגות חלופה של ממש לשיח הפוליטי–

כלכלי הרווח היום במדינה לא התפרשו ככאלה 
במסקנותיה הרשמיות של הועדה. 

נעה ריצ'קה היא 

סטודנטית לתואר 

שני בכימיה, 

סטודנטית באקדמיה 

למוסיקה וחברת 

הועד המנהל של 

המכללה החברתית 

כלכלית.
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תמיר יכלה לדרוש את 

הורדת שכר הלימוד, ואולי 

אפילו את ביטולו. ניהול 

נכון של המאבק, בצירוף 

שותפויות פוליטיות חכמות, 

היו אף יכולים להביא לניצחון. 

אלא שבהתחשב בעומדים 

בראש המערכת הכלכלית 

בישראל 2007, ובגישה 

הניאו�ליברלית המנחה 

אותם, ניצחון כזה היה ניצחון 

פירוס.

רוחות ניאו�ליברליות מנשבות בארצנו מזה 
זמן רב. מזה כשלושים שנה, ולמעט תקופה 
קצרה בין השנים 1995�1992, נוטה 
המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל 
באופן עקבי לצד ימין. עבורי, כמו עבור רבים 
מקוראי 'חברה', משמעות הדבר היא שמאז 
שעמדתי על דעתי הפוליטית � אני באופוזיציה. 
יש להניח שמצב דברים זה השפיע גם על 
התודעה הפוליטית של המבוגרים בינינו, וגם 

הם חיים בתחושה מתמדת של אופוזיציה.

באופוזיציה יש הרבה חסרונות. הגדול שבהם 
הוא, כמובן, העובדה שהמדיניות שבה אתה 
תומך אינה מתבצעת. אבל יש עוד כמה. לא 
אשכח את דבריו של אחד מהח"כים של מרצ 
בימים שאחרי הסכם אוסלו, בתגובה לנאום מלא 
זעם של אריק שרון: "כל השנים אנחנו כעסנו 
על הכיבוש וההתנחלות, והם אמרו � 'הכלבים 
נובחים והשיירה עוברת'. כמה טוב להיות 
פעם אחת בצד של השיירה". אבל לשהייה 
באופוזיציה יש יתרון גדול אחד � האפשרות 
לאחוז בדעות מוחלטות, בלי צורך בפשרות 
פוליטיות ובהתאמות. אפשר תמיד להחליט 
מהי התכנית הפוליטית שתשרת בצורה הטובה 
ביותר את המטרות האידיאולוגיות שלנו, ולהפגין 
בעדה. בקואליציה, לעומת זאת, צריך להגיע 
לפשרות עם גורמים פוליטיים אחרים � ולהגיע 

לתכניות שאינן אידיאליות.

מה קרה ליולי תמיר?

אחרי הבחירות האחרונות נוצר מצב שטרם הכרנו. 
אין ספק שהכוח שרובנו תמכנו בו � המחנה 
הסוציאל דמוקרטי במפלגת העבודה � לא נמצא 
באופוזיציה. מצד שני, הקואליציה ככלל רחוקה 
מלהיות סוציאל דמוקרטית. המצב הזה קצת 
מערער את הדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב 
על 'קואליציה' ו–'אופוזיציה', על 'סוציאל 

דמוקרטיה' ו'ניאו�ליברליזם'.
כל ההקדמה הארוכה הזו לא באה אלא כדי 
לענות על שאלה מאוד קשה ששאלתי את עצמי 
מאז הבחירות האחרונות � מה קרה ליולי תמיר? 
במהלך מערכת הבחירות האחרונה היא נתפסה 
כאחת ההבטחות הגדולות של מפלגת העבודה. 
ההבטחה 'יולי תמיר למשרד החינוך' נחשבה לאחד 
הדגלים של הקמפיין, ואחד ההישגים הגדולים 
של המו"מ הקואליציוני היה הדחיקה של אוריאל 

רייכמן מכסא שר החינוך לטובת תמיר.
אבל רבים מרגישים שמאז משהו השתבש. מאז 
תחילת כהונתה של תמיר, מספר העימותים בין 
משרד החינוך לבין גורמי החינוך השונים לא 
התמעט � ואולי אף התרבה. הסטודנטים שבתו 
בעקבות ועדת שוחט. המרצים גם הם איימו 
להצטרף. ארגון המורים העל–יסודיים נוקט 
בעיצומים בשיטות גרילה: היום לא לומדות 
כיתות י' בחיפה, מחר שובתות כיתות י"א 
באופקים. הרשויות המקומיות מאיימות בהשבתת 
מערכת החינוך. נראה כאילו כל המערכת קמה 

נגד השרה � האם הם לא צודקים?
את התשובה לשאלה הזו אפשר למצוא במעמדם 
המיוחד של הכוחות הסוציאל דמוקרטיים 
במפלגת העבודה, 'אופוזיציה בקואליציה' 
כפי שתואר לעיל, ובעיקר בבחירה של תמיר 
לפעול בניגוד לדרך שבה הרגילו אותנו לחשוב 
שפוליטיקאים פועלים � לבחור בטווח הארוך 
על חשבון הטווח הקצר, ובאופציה הטובה על 

פני האופציה הפופולרית.
תמיר נמצאת במצב כמעט בלתי אפשרי. מחד, 

פעולה סוציאל דמוקרטית 
במציאות ניאו�ליברלית

יולי תמיר במשרד החינוך

נדב פרץ C 

מספר התלמידים במערכת החינוך יעמוד בשנת הלימודים הקרובה 
על כ�1.81 מיליון ילדים ובני נוער � עלייה של כ�1% בהשוואה לשנת 
הלימודים הקודמת. כך עולה מתחזית הנתונים שפירסם בסוף השבוע משרד החינוך. 
אולם למרות עלייה של כעשרת אלפים תלמידים, מספר הכיתות במערכת החינוך 
דווקא ירד בכ�240 כיתות. בתוך כך אומרים גורמים בכירים במשרד החינוך, שטרם 
התקבל התקציב לבניית 90 כיתות חדשות בצפון, במסגרת התוכנית השיקום לאחר 
המלחמה (הארץ 19/8/2007). פירוש הדבר שהצפיפות בכיתות תגדל, מורים יאלצו 
לעמוד מול יותר תלמידים בכתה וגם אם מספר המורים לא יקטן לא תהיה אפשרות 

מעשית להוראה בקבוצות קטנות כפי שההסכם עם הסתדרות המורים קובע.

קצה 
הקרחון
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יולי תמיר מציגה, איפוא, 

שוב ושוב אסטרטגיה זהה 

� התמודדות עם הבעיות 

הקשות שמהן סובלת 

מערכת החינוך הישראלית, 

תוך הצגת פתרונות שיש 

סבירות גבוהה לבצעם 

במציאות הפוליטית 

הישראלית, ושאף כי הם 

רחוקים מלהיות אידיאליים, 

הם ישפרו � ולו במקצת � את 

מצבה של המערכת.

מערכת החינוך בישראל עומדת על סף קריסה 
בכל הרמות, מהחינוך היסודי הכושל ועד 
לאוניברסיטאות המרוששות. מאידך, המדיניות 
הכלכלית של הממשלה � כפי שמייצגים 
אותה שר האוצר הקודם, שר האוצר הנוכחי 
וראש הממשלה � היא מדיניות ניאו�ליברלית 
מוצהרת, התומכת בהפרטה פראית ובקיצוץ 
תקציבי בלתי פוסק. בין שני קטבים אלו צריכה 

שרת החינוך לתפקד.
במצב כזה, לפוליטיקאי יש שתי אפשרויות. אפשר 
לשחק את המשחק � להתריע מדי שבוע ולתת 
לצהובונים את הכותרות שהם כל–כך אוהבים. 
תמיר היא פוליטיקאית משופשפת. היא הייתה 
מוצאת את ההזדמנות לשחרר את ההצהרות 
המתאימות: 'תמיר: אולמרט יביא לסופו של 
החינוך בישראל'. 'תמיר: המשך ההפרטה יביא את 
האוניברסיטאות לידי קריסה'. אילו תמיר הייתה 
בוחרת בנתיב הזה, כולנו היינו מעריכים אותה. 
ומי יכול היה להאשימה בכשלונות המערכת, 
כשהיא נתונה בצבת שבין רוני בר–און לבין 

קובי הבר, בין קיצוצים לבין הפרטות?
במקום לבחור בדרך הקלה הזו, שהייתה מבטיחה 
לה את תמיכת בוחריה הפוטנציאליים, העדיפה 
תמיר לעשות את מה שאפשר � בתנאים הקיימים, 
קרי, לנסות ולקדם תכניות שישפרו את המצב, 
גם אם הן לא יביאו אותנו למצב האידיאלי, 
כפי שהיא ואנחנו תופסים אותו. כדי להדגים 
זאת, אתייחס לשתי תכניות: הראשונה היא 
המלצות ועדת שוחט בדבר שכר הלימוד (שאר 
ההמלצות � שדיון בהן מחייב סדרת מאמרים 
נפרדת � פונות אף הן, לדעתי, בכיוון דומה לזה 
שיתואר להלן), והשנייה היא התכנית לשינוי 

תשלומי ההורים.
ועדת שוחט ממליצה על העלאה דרסטית של 
 .14,800�שכר הלימוד � מכ�8,000 שקלים ל
במקביל, היא מציעה להקים מערך של הלוואות 
שיינתנו לכל סטודנט, ואשר, בשילוב עם מלגת 
פר"ח הניתנת כיום, יגרמו לכך שהסכום המזומן 
שישלם הסטודנט יהיה אפסי. הלוואות אלו � בסך 
של כ�9,000 ש"ח לשנה לסטודנט � תסובסדנה 
 300�על ידי המדינה, ותוחזרנה בקצב של כ
ש"ח לחודש (עבור תואר ראשון מלא) במשך 10 
שנים, החל משנה לאחר תום הלימודים. נקודת 
המפתח בתכנית היא שסטודנט לא יצטרך להחזיר 
את ההלוואה כל עוד הכנסתו לא תעבור סכום 
סף מסויים (5,300 ש"ח לאדם ו�10,000 ש"ח 
למשק בית). אם יחלפו 10 שנים בלא שהכנסתו 

עברה רף זה � ההלוואה תהפוך למענק.
הסטודנטים, כזכור לכולנו, הבעירו את המדינה 
בתגובה להמלצות אלו. "לא יתכן" הם אמרו. "שכר 

הלימוד לא צריך לעלות � הוא צריך לרדת!". 
וכמובן שכל סוציאל דמוקרט יסכים איתם. נגישות 
להשכלה גבוהה היא זכות יסוד � האפשרות 
ללמוד לימודים אקדמיים חייבת להיות פתוחה 
בפני כל מי שניחן בכישורים המתאימים. שכר 
הלימוד לא צריך להיות נמוך � הוא צריך להיות 
אפס. אז מה, יולי תמיר � פרופסור לפילוסופיה 
פוליטית, סוציאל דמוקרטית מוצהרת � שכחה 
את זה? למה בעצם היא תומכת בהעלאת שכר 

הלימוד, במקום בהורדתו?

כאן המקום להזכיר שוב את הסביבה שבה פועלת 
תמיר � בין מערכת ההשכלה הגבוהה הקורסת 
לבין ממשלה ניאו�ליברלית. מדי חודש מתגלים 
באוניברסיטאות 'כשלים ניהוליים' � טריק ידוע 
של האוצר, ש'מייבש' את המוסדות ומקצץ 
בתקציבם, ובה בעת מאשים את מנהלי אותם 
מוסדות בניהול כושל; הסגל האקדמי הולך 
ומדלדל, וכל מי שרק יכול בורח אל מעבר לים, 
שם מחכות משרות נוחות ומשכורות גבוהות; 
'תכניות חוץ תקציביות', שמאופיינות בהצעות 
לשכר לימוד אסטרונומי ובדרישות אקדמיות 
מיקרוסקופיות, צצות כפטריות אחרי הגשם. 

האופציה הטובה או האופציה הפופולרית?

תמיר יכלה לדרוש את הורדת שכר הלימוד, 
ואולי אפילו את ביטולו. ניהול נכון של המאבק, 
בצירוף שותפויות פוליטיות חכמות, היו אף 
יכולים להביא לניצחון. אלא שבהתחשב בעומדים 
בראש המערכת הכלכלית בישראל 2007, ובגישה 
הניאו�ליברלית המנחה אותם, ניצחון כזה היה 
ניצחון פירוס. שכר הלימוד היה יורד � אבל 
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המדינה לא הייתה משלימה את הסכום מאוצר 
המדינה. כך היה התקציב המצומצם�ממילא של 
האוניברסיטאות מצטמצם עוד קצת, המחקר היה 
נפגע קשות, ובכך מקרב עוד יותר את קריסתה 

של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. 
לחלופין, תמיר הייתה יכולה לומר לסטודנטים 
� 'אני בעדכם, אבל שר האוצר לא נותן לי כסף'; 
לתת ראיונות חוצבי להבות לעיתונים; להרוויח 
הון פוליטי; לא לעשות דבר ולתת לסטגנציה 

של המערכת להמשיך.
תמיר בחרה באופציה הפחות פופולרית � ולטעמי, 
באופציה האמיצה.דרך זו, ראוי להזכיר, דומה 
ל'תכנית האוסטרלית' שאותה הציגה מפלגת 
העבודה לפני הבחירות כדרך לפתרון בעית 
שכר הלימוד. היא לא הצביעה על האופציה 
המושלמת ואמרה 'לשם אנחנו צריכים להגיע, 
אבל לא נותנים לי', אלא בחרה את האופציה הכי 
סוציאל�דמוקרטית מבין האופציות הקיימות. 
התכנית שהוצגה לעיל איננה אידיאלית. היא 
מטילה על סטודנטים רבים עול נוסף של הלוואה, 
שלא יקל עליהם להחזיר. אבל התכנית הזו היא 
המתווה הריאלי היחיד, אשר מצד אחד יחזיר 
כספים שנעלמו מההשכלה הגבוהה בעשור 
האחרון, ומצד שני כמעט שלא יפגע בנגישות 

של אזרחי ישראל להשכלה גבוהה.
המקרה השני הוא נושא תשלומי ההורים, וגם 
בו אנחנו רואים דפוס פעולה דומה. 'תשלומי 

הורים' הם כל התשלומים שמשלמים הורים 
עבור שירותים שמציע בית הספר. הסכומים 
האלו נועדו לממן אירועים מיוחדים � טיולים, 
מסיבות ודומיהם � וכן תל"ן (תגבור לימודי 
נוסף), שם קוד לשעות לימוד מופרטות. סכום 
התשלום נקבע על ידי בית הספר, אך הסכום 
המקסימלי מוגבל על ידי ועדת החינוך של 
הכנסת. תמיר הציעה תכנית לפיה הביטוח 
הלאומי יגבה את תשלומי ההורים במקום מנהלי 
בתי הספר. הגבייה תיעשה בצורה פרוגרסיבית 
בהתאם להכנסת ההורים ולמספר ילדיהם � ככל 
שהכנסתו של הורה נמוכה יותר, וככל שיש לו 
יותר ילדים, הוא ישלם פחות. הסכום שתגבה 

המערכת החדשה יחולק בין כל בתי הספר.
גם כאן, כל סוציאל דמוקרט ראוי לשמו ירים 
גבה. למעשה, מדובר כאן בהקמת מערכת 
מקבילה למס הכנסה � אבל עם כמה חסרונות, 
שהבולט בהם הוא העובדה שמדובר ב'מס 
הורים' המוטל רק על מי שמגדל ילדים. מערכת 
החינוך, יאמר סוציאל דמוקרט, צריכה להיות 
מסובסדת באופן מלא על ידי כספי המיסים של 

כלל אזרחי המדינה. 
גם כאן, אני בטוח שתמיר תסכים. תשלומי ההורים 
צריכים להתבטל, וסכום זהה לסכום שהתקבל 
צריך להיות מוקצב על ידי משרד האוצר. אלא 
שכזכור, לעומד בראש משרד האוצר ישנן דעות 
שונות משלנו. הוא דווקא ישמח להרחיב את 
הפרטתה של מערכת החינוך, ובוודאי יתנגד 
לכוונה לצמצם את ההפרטה הקיימת. לכן, גם 
כאן היה על תמיר לבחור האם להשלים עם 
המצב הקיים ולסבול את תשלומי ההורים; 
ליזום קיצוץ במשאבי החינוך על ידי ביטול 
חד–צדדי של תשלומי ההורים (תוך ביטול דה–

פקטו של הטיולים השנתיים ומסיבות הסיום); 
או ליזום תכניות 'עוקפות אוצר', הרחוקות 
אמנם מלהיות אידיאליות, אבל שיש בהן יכולת 
לשפר את המצב הקיים. אמנם נוצר כאן מס 
מוזר, שאינו מוטל על האוכלוסיות הנכונות, 
אך במקביל ילדים לא יצטרכו לעמוד בבושת 
פנים מול חבריהם לכיתה משום שלהוריהם לא 
היה כסף לטיול שנתי, ובית הספר התיכון ברהט 
יקבל את אותו הסכום למסיבת סיום כמו בית 

הספר התיכון בהרצליה פיתוח.
יולי תמיר מציגה אפוא שוב ושוב אסטרטגיה 
זהה � התמודדות עם הבעיות הקשות שמהן 
סובלת מערכת החינוך הישראלית, תוך הצגת 
פתרונות שיש סבירות גבוהה לבצעם במציאות 
הפוליטית הישראלית, ושאף כי הם רחוקים 
מלהיות אידיאליים, הם ישפרו, ולו במקצת, 

את מצבה של המערכת.

נדב פרץ הוא 

סטודנט לתואר 

שני בסוציולוגיה 

המתמחה במדינת 

הרווחה, חבר 

קיבוץ רביבים, אב, 

בעל, רפתן ובלוגר

מהמלצות חוק ההסדרים הקרוב:
הפרטת מוקד 100 של המשטרה.

שלילת קצבת הילדים מהורים שילדם נשר מבית הספר.
הפסקת הוספת מיטות אשפוז (כי כידוע הגדלת ההצע מגבירה את הביקוש � לא 

משנה שכבר כיום אין מספיק מיטות אשפוז).
הפרטת 2 מעונות לחוסים מתוך התשעה הציבוריים כפיילוט (כאשר יש חמישים 

מעונות פרטיים שמשרד הרווחה הודה כי אין לו יכולת לפקח עליהם)

קצה 
הקרחון
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בעיתון אחר, היה האיש 

שתולה את המודעות מצולם 

(במצלמות סתר?) ונזרק 

אחר כבוד מעבודתו או 

מוגלה לאחד מאגפיו הנידחים 

של העיתון (למשל באחד 

המקומונים).

העיתונאים שהיו בעבר 

העומדים בראש פסגת 

העשייה העיתונאית הפכו 

בעיתונים המודפסים 

למשניים. לפניהם נמצאים 

גרפיקאים, מפרסמים, 

ממתגים, ממצבים, מפלחים 

ושאר מעמידי המוצר 

העיתונאי למכירה.

לא בכל יום יוצא מנכ"ל אגודת העיתונאים 
בתל אביב כנגד מו"ל נחשב. יוסי בר–מוחא, 
המנכ"ל, יצא לאחרונה במתקפה חזיתית 
כנגד עמוס שוקן, מו"ל הארץ. "מעמדו של 
העיתונאי בישראל מדרדר היום בצורה 
מסוכנת ביותר", קבע בר–מוחא, "התחיל 
בזה עמוס שוקן שיצר את החוזים האישיים 
ופגע בשכר העיתונאים. שוקן ממשיך לפגוע 
בשכרם של העיתונאים תוך צבירת רווחים 
והכנסת שותף גרמני לעיתון 'הארץ'. לא 
יתכן מצב שעובדי עיתון 'הארץ' יתלו מודעות 
על לוחות המודעות וכשנכנס שוקן וראה 
את השלטים הוא הסיר וקרע אותם מעל 
לוחות המודעות בכעס רב. אם זה אביר 
חופש הביטוי אני לא יודע אבירות מה היא... 
התנגדותו להתאגדות עובדיו חורה לי ביותר 

ואוי לנו שמו"ל נוהג כך".

100 עובדי עיתון הארץ השתתפו לאחרונה בכנס 
שאורגן על ידם על מנת להקים ועד בעיתון. 
בין היוזמים היו גם כתבים אשר טענו כי חלה 
שחיקה במעמד עובדי העיתון ובכללם הכתבים. 
שוקן הגיב (NRG, 13.5.2007): "אם מייחסים 
לי את יצירת החוזים האישיים בעיתונות, אני 
רואה בכך מחמאה. מאז שהתחלנו להעסיק 
עיתונאים בחוזים אישים ב'הארץ', גדל מספר 
העיתונאים המועסקים פי ארבעה וברור שזה 
לא היה קורה בתנאי העסקה אחרים... אפשר 
אולי לומר שבגורלי יצא להיות סוכן השינוי 
שהתבקש ואשר היה קורה בכל מקרה איתי או 
בלעדי. אנחנו רואים איך נראות היום חברות 
הטלוויזיה המעסיקות בחוזים אישיים ואיך 
נראית רשות השידור שמעסיקה בהסכמים 
קיבוציים. מישהו מאמין שתעשיית התקשורת 
הייתה יכולה לצמוח או אפילו להתקיים אילו 
הייתה פועלת כמו רשות השידור?... "אני גם 
מרוצה שמייחסים לי 'צבירת רווחים'. עד כה 
התייחסתי לעצמי כאל איש עסקים לא כזה 
מוצלח. הכנסת השותף ל"הארץ" לא הייתה 

בדרך של מכירת מניות שהוחזקו על ידי 
משפחת שוקן, והפיכתן לכסף במחיר מפולפל, 
מה שנקרא בשפת העסקים 'אקזיט', אלא כל 
תמורת ההשקעה נכנסה לקופת החברה כדי 
לחזק את מבנה ההון שלה ולהבטיח שתוכל 
להמשיך להעסיק עיתונאים בביטחון. מי שעוקב 
אחר המתרחש בתעשיית העיתונות בתקופה 
זאת, יודע שתעסוקת עיתונאים בביטחון, יחסי 
ככל שיהיה, כלל לא מובנת מאליה. עיתונים 
נאלצים לצמצם את המערכות כל הזמן, וחלקם 
נע ממשבר למשבר. אני לא מתנגד שעובדים 
יתלו מודעות על לוחות המודעות בעיתון, אני 
כן מתנגד שהם יכסו את כל הלוחות, ואת כל 
השטח של הלוחות, למניעת כל פרסום אחר. 
לא הבעתי דעה, לא בפני בר–מוחא, ולא בפני 
מישהו אחר, על התאגדות אפשרית של עיתונאי 
הארץ, ואינני יודע על סמך מה בר–מוחא מייחס 

לי עמדות שלא הבעתי".
ההתנגחות של בר–מוחא בשוקן מכילה בתוכה 
בעייתיות, שכן שוקן ידוע כאחד המו"לים המקדש 
את חופש הביטוי. גם תגובתו של שוקן מעידה 
על כך שאין לו בעיה עם כך שהעיתונאים יתלו 
מודעות במסדרונות מערכות עיתונות. אל 
תזלזלו בכך. אין הדבר מובן מאליו. בעיתון 
אחר, היה האיש שתולה את המודעות מצולם 
(במצלמות סתר?) ונזרק אחר כבוד מעבודתו 
או מוגלה לאחד מאגפיו הנידחים של העיתון 
(למשל באחד המקומונים). גילוי נאות: ערכתי 
בעבר שני שבועונים ברשת שבבעלותו ולא 
חשתי פגיעה כלשהי בחופש הביטוי שלי כעורך 
ושל כתביי. ההיפך היה נכון: שוקן ובאי כוחו 

שאפו לעצמאות מערכתית רבה.
העניין העקרוני העולה מהמפגש בין מנכ"ל 
האגודה לבין המו"ל הוא המשמעותי. אכן, מר 
שוקן יכול לרשום לזכותו את ההישג המפוקפק, 
אשר לדבריו הוא מחמאה, בהרס ההסכמים 
הקיבוציים. מבחינתו זה אכן הישג אשר תרם 
לחיזוק מעמדם של המו"לים, ובעיקר להעשרת 
קופתם. יש להעריך את כנותו על כך שהבחין נכון 

חינמונים, הצהבה, כוח עבודה 
עיתונאי זול ומתחלף

אריה קיזל C 
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באחת מרשתות המקומונים 

ניסחו אף לאחרונה חזון אשר 

בבסיסו הרצון לשאת חן 

בעיני הקוראים, לטפל בגישה 

קהילתית (חיובית) בחדשות, 

להחמיא, לפרגן לשטח, 

לשאת חן בעיני הקוראים.

המהפכה שתעבור העיתונות 

הישראלית בשנה הקרובה 

בדמות הכנסת חינמונים 

נוספים לשוק בחסות מו"לים 

אמריקאים תזעזע עוד יותר 

את אמות הסיפין של איי 

האיכות העיתונאית, כמו 

עיתון "הארץ" מבית מדרשו 

של שוקן.

שהוא לא איש עסקים מזהיר ואולם אין זה ממין 
העניין. שוקן שרת במקרה זה כוחות הון גדולים 
ממנו ונכנס אל תוך השטח שבו המטרה מקדשת 
את כל האמצעים, גם אם לא את האמצעים 
של מר שוקן עצמו. הוצאת "חדשות" לאור 
(בתחילת שנות השמונים) כחזון עיתונאי (רדוד 
למדי) של מר שוקן וחבר האנשים שסבבו אותו 
(ואשר נגועים היום בנוסטלגיה החוטאת לאמת 
ההיסטורית), שרת גם ובעיקר את המו"לים של 
העיתונים האחרים. שוקן הביא לקריסת הכוח 
העיתונאי, ובעיקר לקריסת מעמדו של העיתונאי 

כבעל מקצוע חשוב ומרכזי בחברה.
כוח האדם העיתונאי הפך זול, קצר מועד, סחיר 
ובעיקר במסלול של ירידה. העיתונאים שהיו בעבר 
העומדים בראש פסגת העשייה העיתונאית, הפכו 
בעיתונים המודפסים למשניים. לפניהם נמצאים 
גרפיקאים, מפרסמים, ממתגים, ממצבים, מפלחים 
ושאר מעמידי המוצר העיתונאי למכירה. הטקסט 
הפך משני אל מול הכותרת (הזועקת); התמונה 
הפכה משנית בהשוואה לצ'ופר המתלווה לעיתון 
ואשר מוכר אותו טוב יותר; מוכר המנויים הפך 
לחשוב יותר מאשר כותב המאמרים. קודמת לכל 
צורתו של המוצר העיתונאי, ורק לאחר מכן 
נמדדת איכותו (אם בכלל). ראשית איך זה נראה 
(הלוק), איך זה עובר (הגורמים המשנעים), איך 
זה מושך (הסקסיות), ולאחר מכן, אם בכלל, מה 
זה מכיל (ובעיקר את מי זה מכיל). אין זה משנה 
אם הטקסט נכתב על ידי מי שמבין ואולי יודע 
קצת. המוצר העיתונאי הוא סחורה לכל דבר, 
ועל סחורה זאת להיות יפה ולא מתגרה, מובנת 
מאליה ולא חתרנית, מוסכמת על המכנה המשותף 
הרחב ביותר ולא קוראת לשינוי. על המוצר 
להיות צעקני, מתחנחן ויורד על ברכיו. אסור 
לו להיות איכותי מחשש כי יואשם בהתנשאות. 
העיקר שייראה צעיר, עובר מסך, צבעוני, גרפי, 
מבטיח הרבה ומקיים מעט, שטחי ולא מעמיק. 
חרושת המיצוב חדרה לעולם העיתונות. באחת 
מרשתות המקומונים אף ניסחו לאחרונה חזון אשר 

בבסיסו הרצון לשאת חן בעיני הקוראים, לטפל 
בגישה קהילתית (חיובית) בחדשות, להחמיא, 
לפרגן לשטח, לשאת חן בעיני הקוראים. העיקר 
שיקראו אותנו. לא נעים להרגיז את הקוראים 
ביום שישי. הם גם כך נמצאים בלחץ (מצב 
כלכלי, הבטחות לטילים מאיראן, מזג האוויר 

החם). זו עיתונות?!
ההתייחסות של שוקן אל דבריו של בר מוחא 
לא כוללת כמובן את הידוע לכל: תהליך 
ההתמסחרות וההתבהמות שעברה העיתונות 
הישראלית הוא חלק מתהליך כללי של הפיכת 
נכסים ציבוריים � במקרה זה חופש הביטוי � 
לסחורה שניתן לבצע בה אונס מתמשך והנמכה 
כוללת. האמירה השטחית כי יותר עיתונאים 
מועסקים היום בעיתונו של מר שוקן היא 
כמובן חלקית. השאלה היא לאילו פרקי זמן 
הם מועסקים ובאיזה שכר. השאלה היא אם 
הם יכולים להתאגד ולתבוע שכר גבוה יותר. 
השאלה היא האם הם יכולים לעבוד במקום נוסף 
כדי לתגבר את שכרם או שהם מסתכנים באיבוד 
פרנסתם המרכזית (והדלה). גם האנשים שעבדו 
בהקמת עיר האוהלים של גיידמאק � עבדו, 
אבל למשך שבועיים או שלושה. השאלה היא 
מה אורך חייו של עיתונאי היום? מה הצפי 
שהוא ימשיך בכתיבתו אחרי גיל 40? מה יקרה 
כאשר משכורתו תגיע אל הסף שבו יהיה שווה 
לפטרו ולהעסיק במקומו שניים–שלושה בוגרי 

"במחנה" או גלי צה"ל? 
אלא שמנכ"ל אגודת העיתונאים, כמו גם אחרוני 
העיתונאים וגם כמה פוליטיקאים � כל אלה 
יחד וכולם כאחד � מבינים כי העסק אבוד. 
העיתונאים כבר מזמן הרימו ידיים. הם לא היו 
מאורגנים, ואט אט, בעקבות חזונו הגלוי של 
שוקן, הידרדרו למעמד של משרתי אדונים, כאלה 
ששכרם הנמוך מאלץ אותם להיזהר זהירות 
גדולה מבעלי הכוח, או לחילופין לעסוק (אם 
נותנים להם) בפרנסות נוספות (חלטורות) כדי 
להתפרנס וכדי לבטח את עתידם. העיתונות הפכה 
מקצוע לאנשים צעירים, חלטורה למתחילים. 
היא עוד אחת מהמלאכות כמו מלצרות, שמירה. 

אלה עיתונאי קבלן.
העיתונאים הצעירים ניחנים בתכונות הנדרשות 
כיום במקצוע: שאפתנות, ידיעה חלקית ומודחקת 
מראש שמדובר בריצה למרחקים קצרים וחוסר 
נאמנות. לא משחקים יותר למען הסמל כי אין 
סמל. רבים מהם משמשים בדרנים לעת מצוא, 
עוסקים בדיווחים שטחיים ומאופיינים בעיקר 
בכושר הישרדות. רבים מהם יקפצו מסירה זו 
לסירה האחרת, ישחו זמן קצר בביצה העיתונאית 
וינסו להטיל עוגן במספר כלי תקשורת כדי לפרנס 

לפי מדד הריכוזיות של ביזנס דאטה ישראל (בי.די.איי) שפורסם  
בתאריך 19/7/2007, 19 משפחות בלבד שולטות במשק הישראלי, 
והשפעתן על חיינו גוברת. הכנסותיהן מסתכמות בכ�248 מיליארד שקל, שמהווים 
כשליש מההכנסות של 500 החברות המובילות במשק (722 מיליארד שקל), כ 
88% מתקציב המדינה או כ 54% מהתמ"ג של המגזר העסקי. לשם השוואה, 
ב�2005 הסתכמו הכנסות 18 המשפחות המשפיעות במשק ב�198 מיליארד 

שקל, שהיוו אז 77% מתקציב המדינה...
 ...מהנתונים עולה, כי למרות תהליכי ההפרטה, הריכוזיות במשק רק התחזקה 
(הארץ 19/7/2007). האם נכון לומר שזה קורה למרות ההפרטה, או אולי נכון יותר 

לומר שהנתונים מראים דווקא שבשל ההפרטה גדלה הריכוזיות במשק?

קצה 
הקרחון
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היעדר מנהיגות פוליטית 

אשר תחליט החלטה אמיצה 

אחת: לסגור את הרשות, 

לנסח לה חזון חדש שיאמר 

כי אל לה לשדר תוכניות 

בידור זולות ועליה להיות 

אלטרנטיבה איכותית תחת 

השידור הציבורי ותמיכתו 

וכמובן אז לפתוח אותה 

מחדש.

את עצמם או כדי להגדיל את כושר השרידות 
שלהם. רבים מהם (ובצדק מבחינתם) יקשרו 
קשרים הדוקים עם בעלי עסקים כדי לעבוד 
בשירותם, בבוא יום הפיטורין (או בלשונם: 
השחיקה), כדוברים או כיועצים אסטרטגיים. 
עיתונאי שיודע כי אורך חייו המקצועיים הוא 
שנה עד חמש שנים וכי אין טעם להשקיע יותר 
מכך משום שבלאו הכי "ייזרק", ישקיע מרץ 
מסוים (אם לא רב) בפריסת רשת הקשרים 
הכלכלית שתחסן אותו בעתיד (היינו, בעל 
הון שאותו יכיר, אותו ישרת במהלך עבודתו 

בעיתון ובעתיד יעבוד אצלו). 
נכון, יש גם עיתונאים בכירים וותיקים (שאפילו 
זוכים, מדי פעם, בפרס ישראל) אבל אלה הם 
המעטים. רוב העוסקים ב"תעשייה", כך נקרא 
היום עולם העיתונות, הם צעירים רעבים, רעבים 
בעיקר לפרסום מיידי, לכבוד אקראי ולגלישה 
מהירה אל נבכי העבדות העיתונאית (שיש בה 
פרסום מפרגן ומסמם לצד הילה תקשורתית). 
עיתונאיות רבות הן נשים המקבלות שכר נמוך. 
הן מפיקות, הן ציידות אייטמים בתוכניות והן 
מחלטרות ואינן קוראות נכון את המפה התעסוקתית 
הצפויה להן בהמשך הדרך. רובן לא שלי יחימוביץ 

וגם לא יהיו. גם היא יודעת זאת.
המהפכה שתעבור העיתונות הישראלית בשנה 
הקרובה בדמות הכנסת חינמונים נוספים לשוק 
בחסות מו"לים אמריקאים תזעזע עוד יותר את 
אמות הסיפין של איי האיכות העיתונאית, כמו 
עיתון "הארץ" מבית מדרשו של שוקן. אפשר 
לברך כמובן על היוזמה להגדלת שוק העבודה 
של העיתונאים ואולם הפצת עיתוני–חינם 
מדרדרת עוד יותר את המוצר העיתונאי בעיני 
קוראו, והופכת אותו למוצר לוואי זול שאין 

לו חשיבות ציבורית.
תהליך רידוד עבודתם של העיתונאים בארץ 
ובעולם משפיע גם על הצהבת העיתונים. ראש 
ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, נפרד 
ממשרתו בנאום שנשא לפני ועידת "רויטרס" 
בלונדון ("הארץ", 29.6.2007) ושם תקף קשות 
את העיתונות. דבריו על העיתונות הבריטית 
שהצהיבה נכונים גם לגבי העיתונות הישראלית. 
הוא הצביע על חמש תוצאות של תהליך זה: 
שערורייה או מחלוקת מביסות בקלות את 
הדיווח הענייני, התקפה על מניע משפיעה 
יותר מהתקפה על שיקול דעת, כלי התקשורת 
מתנהגים כמו חיות פרא הקורעות לגזרים את 
בני האדם והמוניטין שלהם, פרשנות החדשות 
חשובה לפחות כמו הדיווח עליהן, אם לא יותר, 

ונוצר בלבול בין חדשות לפרשנות. 
"התוצאה הסופית של כל זה היא שנדיר למצוא 

היום איזון בכלי התקשורת", אמר בלייר, "דברים, 
בני אדם, נושאים, סיפורים � הכל בשחור לבן. 
הצבעים האפורים של החיים נעלמו. חלק 
מהדברים רעים, חלקם טובים, חלקם מצליחים, 
חלקים נכשלים. התפישה הזאת זרה לרבים 
בתקשורת היום. יש רק ניצחון או אסון, כל 
בעיה היא משבר, עיכוב הוא סחבת, ביקורת 

היא התקפה פראית".
דבריו של בלייר על התקשורת הבריטית 
נוגעים כמובן גם לעיתונות שמעבר לאי שבו 
הוא מתגורר. בסיום דבריו הוזכרה החשיבות 
של השידור הציבורי, של האיזון, של האיפוק 
והריסון. בישראל הדבר בולט למשל בירידת 
כוחה העיתונאי של רשות השידור. גם שוקן 
דיבר על כך בדבריו, אלא שהוא ניצל את הדוגמא 
הרעה של רשות השידור המקרטעת כדי לפאר 

את החוזים האישיים. 
אכן, רשות השידור הישראלית היא כיום כישלון 
קולוסאלי, בעיקר בגלל סיבה אחת: היעדר 
מנהיגות פוליטית אשר תחליט החלטה אמיצה 
אחת: לסגור את הרשות, לנסח לה חזון חדש 
שיאמר כי אל לה לשדר תוכניות בידור זולות, 
ושעליה להיות אלטרנטיבה איכותית בתמיכה 
ציבורית. ואז כמובן לפתוח אותה מחדש. 
דו"חות שנכתבו במהלך השנים אודות הרשות 
דורשים לסגור אותה ולפתוח אותה מחדש, 
באופן שיאפשר התמודדות עם צרכים של חדר 
חדשות מתקדם, מהיר וגמיש והגדרות מחייבות 
של תמיכה ציבורית. רשות השידור זועקת היום 
לרפורמה הדרגתית שתאפשר לה להפוך לאי 
בטוח של אמינות עיתונאית, מחויבות לציבור 
וקידום העשייה החדשותית נטולת הברק ובעלת 

עומק ואיכות. כן, איכות. 

אריה קיזל 

הוא דוקטורנט 

באוניברסיטת חיפה 

ומרצה במכללות 

האקדמיות 

אורנים וגורדון

akizel@gmail.com



  16

* הרץ�4 הוא השם שניתן 

לחבילת הרפורמות שערכה 

ממשלת שרדר בחוקי 

הרווחה ובזכאות לקבלת 

דמי אבטלה. הרץ היה יו"ר 

הועדה שהמליצה לממשלה 

על הרפורמות הדרושות 

במדיניות הרווחה.

בדומה לישראל, גם גרמניה 

הפכה מגן עדן סוציאלי לגן 

עדן למשקיעים. העובדה 

שממשלת השמאל–מרכז 

החלה בתהליך וממשלת 

אחדות המשיכה אותו גרמה 

לשתי תופעות נוספות: 

ירידה מתמשכת במספר 

המצביעים... ועליה בכוחן של 

מפלגות השוליים

הכלכלה השלישית בגודלה בעולם מתנערת 
ממיתון ממושך. 15 השנים שלאחר איחוד 
גרמניה התאפיינו באבטלה גבוהה וצמיחה 
נמוכה, אולם מאז עלייתה לשלטון של אנגלה 
מרקל בשנת 2005, התמונה השתנתה: 
האבטלה החלה יורדת והצמיחה כבר אינה 
שלילית או מוגבלת לשברירי האחוז הראשון. 
גרמניה מודל 2007 היא כלכלה מתעוררת, 
האבטלה הגרמנית ירדה לראשונה מזה שנים 
מתחת לקו עשרת האחוזים וחמשת המיליונים. 
לראשונה מאז שנת 1969 שולטת בגרמניה 
ממשלת אחדות הנהנית מרוב בבית העליון 
ובבית התחתון ואשר יכולה להניע רפורמות 
כלכליות מתבקשות בקלות יתרה. לכאורה, 
איפוא, מהווה היום גרמניה סיפור הצלחה.

'לכאורה' היא מילת מפתח בתיאור ההצלחה 
הגרמנית, שכן מאחורי נתוני הצמיחה המרשימים 
במונחים אירופאים והירידה באבטלה מסתתרים 
גם הרחבת הפערים החברתיים, חוב לאומי עצום 
המעיק על כלכלת המדינה (למרות שנים של 
הפרטות ומכירת נכסי המדינה שנועדו לכאורה 
לצמצם את החוב הלאומי באמצעות הזרמת 
כסף מהיר), הקלות מס נדיבות לתאגידים, 
למעסיקים ולבעלי הון, עלייה במספר העניים 
והילדים העניים, ירידה בשיעור הילודה וגזירות 
כלכליות שונות הפוגעות בעיקר בחמשת 

העשירונים התחתונים. 

מורשת שרדר

כידוע, תמורות ושינויים כלכליים אינם מתרחשים 
בן לילה. כל התופעות העומדות מאחורי התעוררותו 
של המשק הגרמני לא הופיעו ביום השבעתה של 
מרקל לקנצלרית הראשונה בתולדות גרמניה. 
היא נהנית מפירות המדיניות שנקטה ממשלת 
השמאל–מרכז, בראשות גרהארד שרדר, שקדמה 
לה. בדומה לגזירות נתניהו, גם הרפורמה בחוקי 
הרווחה ומדיניות הורדת המיסים של ממשלת 
שרדר היו למנוע הצמיחה של העשירונים 
העליונים. מפתיע לראות עד כמה הרפורמות 
דומות � הקלות מס ומיסוי נמוך על חברות 

ובעלי הון, מול קיצוץ בקצבאות והעלאת גיל 
הפנסיה ל�67 לאדם העובד. בדומה לישראל, 
גם גרמניה הפכה מגן עדן סוציאלי לגן עדן 
למשקיעים. העובדה שממשלת השמאל–מרכז 
החלה בתהליך וממשלת אחדות המשיכה אותו 
גרמה לשתי תופעות נוספות: ירידה מתמשכת 
במספר המצביעים (שיעור ההצבעה בבחירות 
האחרונות הגיע לשפל של 60%), ועליה בכוחן 
של מפלגות השוליים � המפלגות הניאו–
נאציות החלו להתקרב לאחוז החסימה, ואילו 
מצד שמאל של המפה חזרה לבמה מפלגת 
השמאל של הסוציאליזם הדמוקרטי וזכתה 
ל�10% מהקולות, למרות החרם שהטילו עליה 
התקשורת והפוליטיקאים משאר קצוות המפה 

הפוליטית.
בשנת 2007, לראשונה מאז שנת 2000, ירדה 
האבטלה אל מתחת לרף עשרת האחוזים. ממשלת 
מרקל מבליטה נתון זה, שהוא אכן הנתון העיקרי 
שמעניין את הבוחר הגרמני, ואולם להצלחה יש 
מחיר, שעליו פחות מדברים: יותר ויותר גרמנים 
פשוט אינם יכולם להתקיים מדמי האבטלה ונאלצים 
לעבוד בכל עבודה ותמורת כל שכר. במדינה שבה 
שכר המינימום אינו מעוגן בחוק, ושבה השכר, 
בענפים מסוימים, יכול להגיע ל�2.14 יורו לשעה 
בלבד, המציאות החדשה אינה מובילה ליציאה 
ממעגל העוני אלא דווקא להיווצרותה של שכבת 
עובדים עניים. אין זה מפליא שלנוכח הקשחת 
התנאים לקבלת דמי אבטלה, גם בגרמניה הופיעו 
פתאום עמותות שמחלקות מזון ובגדים לנזקקים. 
גם העלאת גיל הפרישה ל�67 אינה תורמת לסיכוי 
למצוא מקום עבודה מסודר אלא רק מאריכה 

בשנתיים את ההמתנה למקום עבודה.
במקביל לפגיעה בזכויות המובטלים, העלתה 
המדינה את ההשתתפות העצמית בביטוחי 
הבריאות וצמצמה את היקף השירותים המסובסדים. 
כמובן שלעשירונים העליונים כמה עשרות יורו 
בשנה אינם מהווים הוצאה גדולה, אבל מי 
שאינו אמיד מרגיש היטב בכיסו את הוצאות 

הבריאות הגדלות.
שתי הממשלות הגרמניות האחרונות קיצצו בהוצאה 
הציבורית כדי להקטין את החוב החיצוני של 
המדינה, אלא שבמקביל ממשלת שרדר הורידה 
את מיסי החברות ואת מס ההכנסה ובכך פגעה 
ביכולת המדינה לגייס כספים לכיסוי החוב הלאומי. 
המס היחיד שהועלה בגרמניה בכדי להגדיל את 
הכנסות הממשלה הוא המע"מ, שעלה השנה 
מ�16% ל�19%. המע"מ הוא, כידוע, מס רגרסיבי, 
והגדלתו במקביל לקריאות מימין לקיצוץ מס 
ההכנסה ומס החברות, הם עדות נוספת להתפוררות 

הסולידריות בחברה הגרמנית.

בדרך למטה
גרמניה אחרי הרץ�4*

גלעד נתן C 
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במדינה שבה שכר המינימום 

אינו מעוגן בחוק, ושבה 

השכר, בענפים מסוימים, 

יכול להגיע ל�2.14 יורו 

לשעה בלבד, המציאות 

החדשה אינה מובילה ליציאה 

ממעגל העוני אלא דווקא 

להיווצרותה של שכבת 

עובדים עניים.

מאחורי ההצלחה מסתתרים 

נתונים קשים נוספים. הקיטוב 

המעמדי בחברה הגרמנית 

הולך ומחריף � כל גרמני 

שמיני הוא מיליונר, אך גם כל 

גרמני שביעי נמצא מתחת 

לקו העוני, וכל ילד גרמני 

חמישי הוא עני.

השפעת הגלובליזציה

תחום נוסף שמעודד את הצמיחה בגרמניה הוא 
הקיצוץ המתמיד בזכויות העובד והארכת שעות 
העבודה. הגלובליזציה היא, כידוע, נשק בידי 
בעלי ההון והתאגידים הגדולים שיכולים תמיד 
להעביר את מפעליהם למדינות שבהן אפשר 
לשלם פחות על עבודה ולזהם יותר את הסביבה. 
לאור זאת, ארגוני העובדים בתעשייה הגרמנית 
הכבדה נתונים מזה מספר שנים לאיום פשוט אך 
יעיל: אם לא יסכימו לויתור על תוספות לשכר, 
להארכת שעות העבודה ללא עלייה במשכורת 
ולקיצוץ בתנאי הרווחה � הם מסתכנים בסגירת 
המפעלים ובהעברתם למדינות שבהן כח העבודה 
זול יותר. התוצאה היא תהליך איטי של התרוששות 
עובדי הצווארון הכחול והחלשותם של ארגוני 
העובדים שאינם יכולים להתמודד עם איום זה. 
שתי הממשלות האחרונות לא התערבו עד כה 
בתהליך זה. מבחינתן התשובה העיקרית היא 
המשך הורדת המיסוי על החברות כדי להשאירן 
במדינה. מדיניות זו מעשירה את בעלי ההון, 
ומדרדרת בהדרגה את העובדים במקומות עבודה 

מסודרים ומאורגנים לעוני. 
מאחורי ההצלחה מסתתרים נתונים קשים 
נוספים. הקיטוב המעמדי בחברה הגרמנית הולך 
ומחריף � כל גרמני שמיני הוא מיליונר, אך גם 
כל גרמני שביעי נמצא מתחת לקו העוני, וכל 
ילד גרמני חמישי הוא עני, כאשר המצב בפועל 
הוא כנראה קשה יותר (שכן הסטטיסטיקה אינה 
כוללת תושבים, פליטים ומהגרי עבודה). ביותר 
ויותר מדינות מחוז גובים היום שכר לימוד 
באוניברסיטאות. הממשלה הפדרלית, ממשלות 
מדינות המחוז והרשויות המקומיות מפריטות 
נכסים בכדי להתמודד עם החובות, אולם החובות 
אינם קטנים. כך, למשל, חובה של העיר ברמן 
עלה ב�15 השנים האחרונות מ�8 מיליארד יורו 
ל�13 מיליארד, אחוזי האבטלה והעוני בעיר 
הינם הגבוהים במערב גרמניה, אולם סך ההון 
הנמצא בידי בעלי ההון בברמן עלה באותן שנים 

מ�4 מיליארד ל�20 מיליארד יורו. 
מכלול הנתונים הללו מהווים את סוד ההצלחה 
של הצמיחה בגרמניה. גרמניה, כמו ישראל, 
ניצבה על פרשת דרכים, ושתיהן בחרו בדרך 
של פירוק הסולידריות החברתית: הצמיחה היא 
צמיחתם של העשירים בלבד; הירידה באבטלה 
אינה מחלצת אנשים ממעגל העוני אלא יוצרת 
עובדים עניים; הממשלה מקצצת בהוצאותיה על 
רווחה, בריאות וחינוך ומפחיתה מיסים לעשירונים 
הגבוהים. גרמניה, כמו ישראל, בוחרת להעשיר 

את עשיריה ולרושש את עובדיה.

האופוזיציה משמאל

ואולם בין שתי המדינות קיימים הבדלים חשובים. 
בגרמניה ישנם עדיין שמאל ושמאל–מרכז חזקים: 
באופוזיציה מהווים מפלגת השמאל והירוקים 
כ�20% מהפרלמנט ונאבקים כנגד חיסול מדינת 
הרווחה. גם השותפה הקואליציונית הזוטרה 
בממשלת האחדות, מפלגת השמאל–מרכז 
(SPD), נכונה אמנם לפשרות כואבות במהותה 
של מדינת הרווחה, ואולם, בשונה מחדלונה של 
מפלגת העבודה הישראלית, היא מנהלת מאבק 
עיקש כנגד קיצוצים שונים ולמען הגדלת ההוצאה 
הציבורית. אפילו מפלגתה השמרנית של מרקל 
(CDU) לא תעיז לעולם לפגוע ברווחה, בבריאות 
ובחינוך באופן זהה לדרכם של נתניהו ויורשיו שכן 
היא עדיין מחויבת במידת מה לשיטת הקפיטליזם 
הסוציאלי מבית מדרשו של מייסדה, קונרד 
אדנהאואר. כיום, אגב, עומדת ממשלת האחדות 
הגרמנית על פרשת דרכים: מפלגת ה�SPD דוגלת 
בהפסקת הפחתות המיסים, בקביעת שכר מינימום 
של לפחות 6 יורו (33 ש"ח) לשעה, קביעת חוק 
חינוך חינם מגיל שנתיים והגדלת ההשקעה 
בגני ילדים במטרה לעודד ילודה; ואילו מפלגת 
ה�CDU דוגלת בהמשך הפחתת המיסים ובקביעת 
שיעור מס הכנסה אחיד של 25%, בהפחתת מס 

המעסיקים ובביטול מס הירושה. 
מדינת הרווחה הגרמנית מושרשת עמוק במבנה 
החברתי והפוליטי של גרמניה � הן בחוקה 
המבטיחה הגנה על האינטרסים הכלכליים של 
המדינה ואזרחיה, והן בספר החוקים הסוציאלי 
המבטיח זכויות שניתן אמנם לקצץ בהיקפן אך 
לא לבטלן. האיגודים המקצועיים סובלים מנסיגה 
בכוחם אולם הם מהווים עדיין כלי פוליטי ממדרגה 
ראשונה במאבק על זכויות עובדים. המע"מ אמנם 
עלה, אך בגרמניה ישנן דרגות שונות של המס 
ומוצרי המזון, התרופות ומוצרי יסוד נוספים 
נותרו במסגרת שיעור המס הנמוך. ניתן לומר כי 
מה שנתפס בגרמניה כרפורמות כואבות, נראה 

מישראל כמעט כגן עדן סוציאליסטי.
גרמניה מצויה כיום בתקופה קשה. שביתת הנשק 
המעמדית של הקפיטליזם הסוציאלי שאיפשרה את 
שגשוגו של המעמד הבינוני ואת הנוחות היחסית של 
העוני בגרמניה, הופרה בידי בעלי ההון. הצמיחה 
בגרמניה היום מזכירה את הפריחה הכלכלית 
המדומה ברפובליקת ויימאר בשנים 1925–1929, 
יותר מאשר את הנס הכלכלי של שנות החמישים 
והשישים. כל זעזוע קטן בשוק העולמי יחשוף את 
הפערים המעמדיים ההולכים וגדלים בגרמניה, 
ובעיקר את חולשתה של צמיחה ניאו�ליברלית 

המוכוונת רק להתעשרותם של בעלי ההון. 

גלעד נתן הוא 

דוקטורנט בחוג 

להיסטוריה כללית 

באוניברסיטה 

העברית וחבר 

קיבוץ מרום גולן
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בשעה שבארצות 

סקנדינביה, בארצות 

האנגלו–סקסיות, בצרפת 

ובגרמניה האיגודים 

המקצועיים הענפיים הם 

ישויות משפטיות עצמאיות 

החברות מרצונן החופשי 

בפדרציות�על, בהסתדרות 

הכללית מהלך מסוג זה אינו 

אפשרי. 

וועידת ההסתדרות הארצית 

כוללת 2001 חברים 

הנבחרים פעם בחמש 

שנים בבחירות יחסיות 

ארציות וכלליות ומתמודדים 

במסגרת רשימות מפלגתיות 

(אבל כמובן, בבחירות 

האחרונות � "לא פוליטיות"). 

בבחירות האחרונות נדרשה 

כל סיעה לשלם 50,000 ₪ 

תמורת הזכות להתמודד.

כדי לא להותיר אף קורא במתח בלתי נסבל, 
התשובה היא כן. אבל בקושי! 

ההסתדרות לא קמה כאיגוד מקצועי. בראשיתה 
היא לא הייתה ארגון מעמד עובדים אוניברסלי 
אלא כשמה � 'ההסתדרות הכללית של 
העובדים העבריים בארץ ישראל'. ככזו, פעלה 
ההסתדרות כמי שמשרתת את המפעל הציוני 
ולא רק כמגנת מעמד העובדים. היסטוריה זו 
של ההסתדרות יצרה מבנה חריג, שלא השתנה 
כמעט ב�80 השנים האחרונות. ההסתדרות 
איבדה אמנם את מרבית תפקידיה שאינם 
מתיישבים עם פעילות של איגוד מקצועי, אך 
היא נותרה בנויה על פי ההיגיון שייסד אותה, 
מבנה שאינו משרת את מה שאמור להיות 

תפקידה העיקרי כיום � איגוד מקצועי.

כדי להבהיר את טענתי אדון במאמר זה בארבעת 
הרבדים שבהם מתנהלת ההסתדרות היום ובקשר 
המורכב ביניהם. רבדים אלה הם: הוועדים, 
המרחבים האזוריים, 'האיגודים המקצועיים' 

והמוסדות הארציים.

הוועדים � המייצגים הישירים אך ללא דמוקרטיה 

פנימית

הוועדים הם המסגרת היחידה בהסתדרות שבה 
בוחרים העובדים את נציגיהם באופן ישיר 
במקומות עבודתם. אך הוועדים אינם חלק 
אורגני של ההסתדרות: אין להם סמכות להכריז 
על סכסוך עבודה, להכריז על שביתה או לחתום 
על הסכם קיבוצי. ההסתדרות מאפשרת להם 
להיות נוכחים במשא ומתן קיבוצי. במקרים 
נדירים מסמיכה ההסתדרות את הוועדים לחתום 
בשמה על הסכמים קיבוציים, אך אין מדובר 

בסמכות המעוגנת בחוקת ההסתדרות. 
אז מה הם בעצם הועדים? הוועדים הם מעין 
'מועצות עובדים' וולונטריות. 'מועצות עובדים' 
קיימות ברבות מארצות אירופה. כך למשל 
בצרפת, בגרמניה ובאוסטריה, כל מקום עבודה 
מסדר גודל מסוים חייב לאפשר, מתוקף חוק, את 

קיומה של 'מועצת עובדים' מקומית. למועצה 
זו רשאים לבחור ולהיבחר כל העובדים במקום 
עבודה. סמכויותיה כוללות את הזכות לאכוף 
באמצעים משפטיים (הגשת תביעות) וארגוניים 
(מתן הוראות לעובד) את חוקי העבודה וההסכמים 
הקיבוציים הרלוונטיים. ל'מועצות העובדים' זכות 
וטו על פיטורים שרירותיים, כלומר פיטורים עקב 
עבירת משמעת שלא הוכחה או כל סיבה אחרת 
שאינה צמצומים כלכליים. החברים ב'מועצות 
העובדים' האירופאיות מוגנים מתוקף חוק מכל 
התנכלות מצד המעסיק הנובעת מפעולה שבצעו 
במסגרת מילוי תפקידם. הגנה זו חלה עליהם 
גם אם שגו שגיאה סבירה ופעלו לצורך מילוי 

תפקידם בחריגה מסמכות.
הוועדים הכפופים להסתדרות הכללית הם כאמור 
מעין 'מועצות עובדים' בעלות סמכויות דומות 
מאוד לאלו של מקבילותיהן בארצות אירופה. 
אך בניגוד ל'מועצות העובדים' באירופה, מי 
שאמור לספק לוועדים הגנה משפטית וארגונית 
היא ההסתדרות ולא המדינה. כמו כן, נוהליהם 
הפנימיים נקבעים על פי 'תקנון הוועדים' של 
ההסתדרות ולא על פי חוקי המדינה. הזכות לבחור 
ולהיבחר אליהם אינה מותנית בחברות בהסתדרות 
הכללית. אולם בניגוד ל'מועצות העובדים' 
האירופאיות זכויות אלה אינן אוניברסליות: רק 
מי שמועסק למעלה משלושה חודשים ברצף 
במקום עבודתו רשאי לבחור; רק מי שמועסק 
למעלה משנתיים ברצף במקום עבודתו רשאי 
להיבחר; במקומות עבודה שבהם קיים הסדר 
קביעות, רק עובד קבוע או מי שעובד למעלה 

מחמש שנים ברצף זכאי להיבחר.
וועדים הסתדרותיים או יחידות בעלות סמכויות 
דומות בארגונים המצויים מחוץ להסתדרות 
הכללית (הסתדרות המורים, ארגון המורים 
העל יסודיים, ארגוני הסגל הזוטר והבכיר 
באוניברסיטאות, אגודת העיתונאים, הסתדרות 
הרופאים ועוד) מכסים קצת פחות מ–40% מכלל 
השכירים במשק. בצרפת מכסות 'מועצות עובדים' 
כ–50% מכלל השכירים. בגרמניה ואוסטריה 

מדובר בשיעור כיסוי דומה.
התארגנות העובדים במקום העבודה אינה חלק 

האם ההסתדרות היא איגוד 
מקצועי?

עמי וטורי C 
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אמנם פדרציות האיגודים 

המקצועיים באירופה מזוהות 

באופן גלוי עם המפלגות 

הסוציאל–דמוקרטיות, אולם 

זהות זו מקורה באידיאולוגיה 

של האיגודים ולא בבחירות 

על בסיס מפלגתי.

כך למשל, בבחירות 

האחרונות התמודדה סיעת 

הליכוד העצמאית, שזכתה 

ב–11% מהקולות, בגיבויו 

המלא של "אביר זכויות 

העובדים" בנימין נתניהו.

אינטגרלי ממוסדות ההסתדרות. זאת בניגוד 
לארצות סקנדינביה ולארצות האנגלו–סקסיות  
שבהן התא של חברי האיגוד המקצועי במקום 
העבודה ממלא את תפקידי הוועד ובמקביל בוחר 
מקרבו את נציגיו למוסדות הארגון הבכירים. 
לעיתים הנציגים הם מטעם איזור בחירה המשותף 

למספר מקומות עבודה.

מרחבים אזוריים � ללא ייצוג של מקום 

העבודה

וכאן יש לעבור לרובד השני והוא המרחבים 
האזוריים. אלה הם למעשה הגופים אליהם בוחרים 
חברי ההסתדרות את נציגיהם באופן ישיר, והם 
מבוססים על מקום מגוריו של החבר ולא על מקום 
עבודתו. כיוון שרבים מאיתנו לא עובדים וחיים 
באותו מקום, מנותקת למעשה הזיקה הישירה 
בין המרחב ובין העובדים שאותם הוא אמור 
לייצג. למשל, מרחב תל אביב של ההסתדרות 
מייצג מקומות עבודה שחלק גדול מהעובדים 
בהם אינם גרים בתל אביב ולכן לא יכלו לבחור 
את נציגי המרחב. חברים אלו בתורם בחרו במקום 
מגוריהם נציגים שאינם מייצגים אותם, למשל 
במרחב פתח תקווה של ההסתדרות, ואלו כאמור 
מייצגים עובדים אחרים. לא כך בשאר העולם 
� בצרפת וגרמניה מחוזות הבחירה של חברי 
האיגודים המקצועיים נקבעים על פי סוג מקום 
העבודה ועל פי כתובת מקום העבודה של החבר. 
בארצות סקנדינביה, מחוזות הבחירה חופפים 
לתא של האיגוד המקצועי במקום העבודה, ואילו 
מובטלים ופנסיונרים משויכים לתא החופף למקום 
העבודה האחרון שבו היו מועסקים או למסגרת 
הראשונה שמעליו. רק בשני ארגוני עובדים 
משמעותיים בעולם המתועש מחוזות הבחירה 
הבסיסים מוגדרים על פי כתובת מקום מגוריו 
של החבר ולא על פי מקום עבודתו � ההסתדרות 
הכללית בישראל ו'איחוד האיגודים המקצועיים 
האוסטרי', אלא שבאוסטריה קיים פיצוי על מכשול 

זה ועל כך בהמשך.
בארץ, הבחירות למועצות המרחביות נערכות 
במקביל לבחירות לוועידת ההסתדרות (ולאחרונה 
גם באמצעות אותו פתק), כלומר אחת לחמש 
שנים. מדובר בשיא עולמי שלילי. גם באיגודים 
מקצועיים באירופה נבחרים הקונגרסים פעם 
בשלוש ארבע או חמש שנים, אבל הבחירות 
למרחבים הן בתדירות גבוהה בהרבה. בארצות 
סקנדינביה מתקיימות בחירות לאסיפת החטיבה 
(מסגרת הכוללת מספר מקומות עבודה מאותו 
ענף באזור גיאוגרפי נתון) בכל שנה, כאשר בכל 
בחירות נבחרים חצי מהנציגים למשך תקופה 

של שנתיים. הזכות לבחור ולהיבחר בישראל 
מוקנית לכל חברי ההסתדרות בעלי וותק של 
חצי שנה ומעלה. לשם השוואה, בסקנדינביה 
זכות זו מוקנית לכולם (למעט עובדים בשכר 
של האיגוד המקצועי ולמעט בפינלנד שגם 
בה זכות הבחירה והיבחרות היא אחרי חצי 

שנת חברות). 

האיגודים המקצועיים � פיצוי שאינו מפצה

כפיצוי למרחבים האזוריים, הבלתי יציגים בעליל 
כאמור, קיימים בהסתדרות 'איגודים מקצועיים', 
הרובד השלישי בו מתנהלת ההסתדרות. האיגודים 
מייצגים את החברים על פי מקצועם (ולא 
על פי הענף שאליו משתייך מקום עבודתם 
כמקובל באירופה). אלה הם מוסדות פנימיים 
של ההסתדרות ולא מוסדות עצמאיים. הפסיקה 
הישראלית בתחום העבודה מגבה את ההסתדרות 
הכללית ואינה מכירה בפדרציות של איגודים 
מקצועיים שלא במסגרתה. בשעה שבארצות 
סקנדינביה, בארצות האנגלו–סקסיות, בצרפת 
ובגרמניה האיגודים המקצועיים הענפיים הם 
ישויות משפטיות עצמאיות החברות מרצונן 
החופשי בפדרציות–על (כלומר, הם רשאים 
לפרוש בכל עת מהפדרציה אם אינם חשים 
מיוצגים בה כראוי או מכל סיבה אחרת שתהיה 
מקובלת על כלל החברים), בהסתדרות הכללית 

מהלך מסוג זה אינו אפשרי.
כאמור, זהו גם מבנה האיגוד האוסטרי. אלא 
שבארגון האוסטרי נקבע אוטומטית הרכב מועצת 
האיגוד הענפי (ולא איגוד על פי מקצוע) בתוצאות 
הבחירות ל'מועצות העובדים' שבתחום אחריותו. 
מנגד, בהסתדרות חלק מהאיגודים המקצועיים 
קיימים רק 'על הנייר' ואת ראשיהם ממנה ההנהגה 
הארצית של ההסתדרות. אחרים אמורים לקיים 
בחירות פעם בכמה שנים על פי מחוזות בחירה 
המבוססים על כתובות מגוריהם של החברים 
(מנגנון בחירות זה כמעט שלא היה בשימוש 
בעשור האחרון). יש גם איגודים ישראליים בעלי 
נציגות אותה בוחרים ראשי הוועדים (למשל 
הסתדרות האחיות), אלא שבוועדים כאמור אין 

לכולם זכות שווה לבחור ולהיבחר.

קביעות � הגנה מתוקף הסכם קיבוצי שמשמעותה שאין לפטר עובד מסיבות שרירותיות 
(למשל וותק, היעדר הצטיינות, וויכוחים לגיטימיים עם הממונים הישירים, עבירה שבוצע 
מחוץ למקום העבודה ועוד). מותר לפטר עובד רק עקב עבירת משמעת פנימית שבוצעה 
או עקב צמצומים. בשני המקרים יש לקיים קודם משא ומתן פרטני על כל עובד ועובד 
עם הוועד ואו ההסתדרות ולאחריו יכול המעסיק לפטר גם בלא שהגיע להסכמה עם 

הוועד ואו ההסתדרות.
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ההסתדרות זכאית לקבל 

דמי טיפול שגובהם כמעט 

כגובה דמי חברות גם אם אין 

וועד במקום העבודה.

בניגוד לנושא היציגות והעדר 

דמוקרטיה פנימית מספקת, 

נכסי העבר של ההסתדרות 

אינם עומדים בסתירה 

לתפקוד מוצלח כאיגוד 

מקצועי.

הנהגת ההסתדרות � פוליטיקה בלי פוליטיקה

הרובד האחרון של ההסתדרות הוא ההנהגה 
הארצית. וועידת ההסתדרות הארצית כוללת 
2001 חברים הנבחרים אחת לחמש שנים 
בבחירות יחסיות, ארציות וכלליות ומתמודדים 
במסגרת רשימות מפלגתיות (אבל, כמובן, 
בבחירות האחרונות � "לא פוליטיות"). בבחירות 
האחרונות נדרשה כל סיעה לשלם 50,000 ₪ 
תמורת הזכות להתמודד. וועידת ההסתדרות 
בוחרת מתוכה את בית נבחרי ההסתדרות 
המהווה את הפרלמנט של ההסתדרות. בית 
נבחרי ההסתדרות ממנה את הנהגת ההסתדרות 
(מעין ממשלה המונה כ–30 איש) ויכול להדיח 
אותה וגם את יושב ראש ההסתדרות שנבחר 

בבחירות אישיות כלליות וארציות. 
בבית נבחרי ההסתדרות שולטת היום סיעת�על 
שזכתה בלמעלה מ–80% מהקולות בבחירות 
האחרונות. סיעת�על זו מורכבת מנציגי מר"צ, 
העבודה, סיעה עצמאית של עופר עייני, ושתי 
סיעות המבוססות על חברי ליכוד. באופוזיציה 
נמצאות סיעת הליכוד העצמאית וסיעת חד"ש. 
הבחירה במפלגות ולא בנציגי עובדים היא 
ייחודית להסתדרות. אמנם פדרציות האיגודים 
המקצועיים באירופה מזוהות באופן גלוי עם 
המפלגות הסוציאל–דמוקרטיות, אולם זהות זו 
מקורה באידיאולוגיה של האיגודים ולא בבחירות 
על בסיס מפלגתי. גם במרכיב זה האוסטרים 
דומים לנו. האיגוד המקצועי האוסטרי הוא 
הארגון היחידי שבדומה להסתדרות מתמודדות 
בו כל המפלגות הפוליטיות המיוצגות בפרלמנט 
האוסטרי, כולל המפלגה השמרנית. שיטה זו 
מאפשרת את האבסורד של בחירה להנהגת 
ההסתדרות כתוצאה מטעמים מדיניים, או 
התארגנות מוצלחת ביום הבחירות של מפלגה 
שאין דבר בינה ובין מחויבות לתפקידי האיגוד 
המקצועי. כך למשל, בבחירות האחרונות 
התמודדה סיעת הליכוד העצמאית, שזכתה 
ב�11% מהקולות, בגיבויו המלא של "אביר 

זכויות העובדים" בנימין נתניהו.

אז מה בעצם הבעיה? 

העדר היציגות בהסתדרות הכללית מסביר 
חלק לא מבוטל מצורת התנהלותה. כאשר את 
מועצות המרחבים לא בוחרים העובדים שאותם 
הן אמורות לייצג, אין שום סנקציה מעשית 
שתאלץ אותן לפעול למען אותם עובדים � 
גם לא לפני בחירות צפויות. הפער של חמש 
שנים בין בחירות לבחירות נותן למועצות 

המרחבים חסינות נוספת מפני אי שביעות 
הרצון הפוטנציאלית של העובדים שהן אמורות 
לייצג. לכן מידת הפעלתנות של ראשי המרחבים 
תלויה בעיקר באישיותם ובאינטרסים ארוכי 
הטווח שלהם. אינטרסים אלו חופפים לעיתים 
לאלו של העובדים ולעיתים דווקא לאלו של 
מי שיכול לגמול בעין יפה לאותו יושב ראש 

מרחב (למשל מעסיקים חזקים). 
זאת ועוד � מבחינת ההסתדרות, הוועדים הם 
כאב ראש מיותר. כיוון שאדם יכול להיות חבר 
בוועד מבלי שהוא חבר בהסתדרות הם אינם 
מוסיפים בהכרח חברים להסתדרות. ההסתדרות 
זכאית לקבל דמי טיפול שגובהם כמעט כגובה 
דמי חברות גם אם אין וועד במקום העבודה. יש 
לציין עוד שהיא מקבלת דמי טיפול גם אם הסכם 
קיבוצי אינו נאכף (אכיפה שעולה להסתדרות 
בהוצאות מיותרות מבחינתה). לכן, המוטיבציה 
של ההסתדרות להקים וועדים חדשים מתקיימת 
בעיקר מן השפה ולחוץ, למרות ואולי בגלל 
שוועדים הינם אמצעי האכיפה היעיל ביותר 

של הסכמים קיבוציים. 
בניגוד לנושא היציגות והעדר דמוקרטיה 
פנימית מספקת, נכסי העבר של ההסתדרות 
אינם עומדים בסתירה לתפקוד מוצלח כאיגוד 
מקצועי. בסקנדינביה לדוגמא, ראשי האיגודים 
הם הדירקטורים של קרנות הפנסיה ושל חברות 
הביטוח של האיגודים המקצועיים שמחזיקות לצד 
קרנות הפנסיה הממשלתיות ברוב ההון המקומי. 
הדירקטורים מטעם האיגודים המקצועיים הם 
שאחראיים על הניהול התקין של הכספים ועל 
העמידה בקוד האתי המחייב מדיניות השקעות 
מוסרית. עם זאת, ראוי לציין שדרך ניהול החברות 
ההסתדרותיות בניגוד למודל הסקנדינבי יצרה 
פתח רחב מדי לשחיתות ולמתן טובות הנאה. 
ההסתדרות גם קיימה בעבר את עיקר מדינת 
הרווחה הישראלית, תחום שכיום אין לה בו 
השפעה של ממש. באירופה תפקיד זה מצוי 
באופן מסורתי בידי איגודים מקצועיים. בארצות 
סקנדינביה האיגודים המקצועיים מנהלים את 
קרנות דמי האבטלה ואת לשכות התעסוקה. 
בצרפת האיגודים המקצועיים אחראים לניהול 
בפועל של קרנות הפנסיה ושל ביטוח הבריאות. 
לכן, גם מרכיב זה אינו הדבר שמטיל בספק את 

היותה של ההסתדרות איגוד מקצועי.
המבנה הפנימי של ההסתדרות, מבנה בלתי יציג 
בעליל ולא לגמרי דמוקרטי, הוא שהופך את 
ההסתדרות לגוף שהמחוקק הישראלי אומנם 
מכיר בו כ'ארגון עובדים' (ההגדרה החוקית 
בארץ לאיגוד מקצועי), אך ספק רב אם היה זוכה 

להכרה דומה במרבית ארצות אירופה. 

עמי וטורי הוא ד"ר 

להסטוריה, חבר 

ביסו"ד ובקשת 

הדמוקרטית המזרחית

vaturyami@gmail.com
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* להרחבה ועיון ראו: טל גולן 

,"מבחן התושבות בהענקת 

קצבת הזקנה � קהילות, 

גבולות ומדינת הרווחה", 

ביטחון סוציאלי 69, 32 

(2005); טל גולן וישראל 

דורון, "עלייתה ונפילתה של 

פרשת חלמיש: תושבות 

בעידן של גלובליזציה 

והזדקנות והזכות לקבל 

קצבאות זיקנה במשפט 

הישראלי", משפט וממשל 

י(2), 37 (2007).

רקע

תכנית ביטוח זקנה הופעלה בארץ לראשונה 
בשנת 1954, כאחת מהקצבאות הראשונות 
במערך הרווחה הישראלי. הגיל לקבלת 
קצבת זקנה נקבע ל�70 לגבר ו�65 
לאישה, והזכאות לקבלת הקצבה לא הותנתה 
בפרישה מהעבודה או בהכנסת הקשישים. 
קצבאות הזקנה נקבעו בשיעור אחיד לכל 
(בניגוד לקצבאות אחרות, בהן הגמלה נקבעת 
על בסיס הכנסתו החודשית של המבוטח, 
כמו דמי אבטלה). מדובר בגישה פנסיונית 
 Defined) "הידועה בכינוי "הטבה מוגדרת
Benefit), אשר לפיה לזכאים מובטחת גמלה 

פנסיונית מוגדרת מראש, ללא תלות בביצועי 
השוק או בהיקף התשלומים בפועל ששולמו 
לאורך השנים על ידי הזכאי. מימון הקצבה 
נקבע באמצעות שיטה דינמית של גביית 
דמי ביטוח הצמודים לשכר או להכנסה. 
מכאן, שכל אחד השתתף במימון התכנית 
על פי הכנסתו וכל אחד קיבל קצבה ברמה 

אחידה, ובכך הושג אפקט שוויוני.

מבנה תוכנית ביטוח הזקנה אמור לשקף איפוא 
את האופי האוניברסלי, השוויוני והריכוזי 
של מערכת הביטוח הלאומי בישראל. עניין 
זה בא לידי ביטוי גם בעמדת הפסיקה. האופי 
האוניברסלי של קצבאות הזקנה הוא יסודי 
במדינת הרווחה הישראלית ומהותי לענייננו. 
האוניברסליות מאפשרת אינטגרציה חברתית. 
תובנה זו רווחת במדינות המערב מאז תום 
מלחמת העולם השנייה, ולפיה הנגישות 
לשירותים חברתיים ולהטבות סוציאליות היא 
פרי חברות בקולקטיב הלאומי והיא מושגת 
באמצעות המכניזם של אזרחות. תחום הרווחה 
הוא אחת הזירות שבהן מכוננת וממומשת 

החברות בקולקטיב.

מבחן התושבות

ביטוח זקנה ושאירים מוסדר בפרק י"א לחוק 
 .1995�הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה
סעיף 244(א) לחוק קובע כי מבוטח שהגיע לגיל 
קצבת זקנה ישלם לו המוסד קצבה חודשית 
בשיעור של 16% מהשכר הממוצע. בכדי להיות 
זכאי לגמלה, על המבוטח לעמוד בשני תנאים 
עיקריים: ראשית � עליו להיות תושב ישראל 
בעת קבלת הגמלה; שנית � עליו לצבור את 
 144�תקופת האכשרה המינימלית (בין 60 ל

חודשים). 
הפסיקה מפרשת את תנאי התושבות כתנאי יסודי 
ועיקרי לקבלת הקצבה. כך, למשל, נאמר בפרשת 
רדואן כי תנאי התושבות בישראל מבטיח כי 
קיימת זיקה יציבה בין המבוטחים לבין המדינה 
וכי זיקה זו "יוצרת מחויבות של החברה כלפי 
המבוטחים בתחום הביטחון הסוציאלי". תנאי 
התושבות משמעותו כי ביום בדיקת הזכאות 

'מבחן התושבות' והזכות לקצבת 
זקנה במאה ה�21* 

טל גולן C 
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סיכום המבחנים אותם 

מאמץ בית הדין לעבודה 

בכדי לקבוע את הזכאות 

לקצבת הזקנה (אשר לא 

ייסקרו במאמר בשל חוסר 

מקום), והאופן שבו מבחנים 

אלה יושמו הלכה למעשה, 

מצביע על גישה פרשנית 

שמרנית ומצומצמת עד 

מאוד למונח 'תושבות' 

בהקשר לקצבאות הזקנה.

לקצבה יהא המבוטח תושב בישראל, וכי הזכות 
לגמלה תשלל מאדם שלא יהיה תושב, עד להכרה 

בו מחדש כתושב.
אין בחוק הביטוח הלאומי, או בכלל החקיקה 
הישראלית, הגדרה של המונח 'תושב'. לפיכך, 
עיקר הנטל של פרשנות המונח הוטל על כתפיהם 
של בתי המשפט, שגיבשו במשך השנים את 
המבחן לפיו 'תושבותו' של אדם נגזרת מהמקום 
שביחס אליו ניתן לומר שהוא 'מרכז חייו'. 
מבחן 'מרכז החיים' כולל בחובו בעיקר מרכיב 
אובייקטיבי (מכלול נתונים אובייקטיביים, מהם 
ניתן ללמוד בפועל להיכן האדם קשור בצורה 
ההדוקה ביותר), כאשר משקל מסוים ניתן גם 
למרכיב סובייקטיבי (המקום אליו מרגיש האדם 

באופן אישי את הזיקה החזקה ביותר).
סיכום המבחנים אותם מאמץ בית הדין לעבודה 
בכדי לקבוע את הזכאות לקצבת הזקנה (אשר 
לא ייסקרו במאמר בשל חוסר מקום), והאופן 
שבו מבחנים אלה יושמו הלכה למעשה, מצביע 
על גישה פרשנית שמרנית ומצומצמת עד מאוד 
למונח 'תושבות' בהקשר לקצבאות הזקנה. גישה 
זו מובילה למסקנה כי כמעט כל מקרה של עזיבה 
פיסית של הארץ לתקופה שהיא מעבר לתקופה 
'תיירותית' סבירה, משמעותה שלילת הזכאות 

לגמלה ושלילת המעמד של 'תושב'. 

מגמות ושינויים דמוגרפיים

המהפכה הדמוגרפית והזדקנות האוכלוסייה 
בישראל � כמעט שאין מחלוקת כיום, כי 
הזדקנות אוכלוסיית העולם תהיה בעתיד אחד 
המרכיבים החשובים ביותר בהיבטים הכלכליים 

והחברתיים של המדינות המפותחות. השינוי 
הדמוגרפי הדרמטי ישפיע באופן מהותי ביותר 
על עתיד יחסי העבודה, הצמיחה הכלכלית, 
והקשרים הסוציו–כלכליים בין המדינות. הוא 
גם יגרום לנטל כלכלי מהותי על תקציבי הרווחה 
והבריאות של המדינות המפותחות, ויביא לכך 
שנושאים אלה יעמדו בראש סדר העדיפויות 
של מעצבי המדיניות החברתית במדינות אלה. 
ההזדקנות, כתופעה כלל עולמית, אינה פוסחת 
על החברה הישראלית. ישראל, שהחלה את 
דרכה כחברה מהגרים צעירה יחסית, ולפיכך 
הכירה בצורה פחותה את השפעות מהפיכת 
הזקנה, מזדקנת אף היא בעשורים האחרונים 

(ראו 'קצה הקרחון').
גלובליזציה וזקנה � המפגש בין הגלובליזציה 
ובין מהפכת הזקנה מביא עימו שלל תופעות 
חברתיות חדשות וייחודיות. הזקנה הופכת 
להיות יותר ויותר בעלת מימדים בינלאומיים. 
באופן יותר קונקרטי, הזדקנות האנושות 
והשתלבותה עם תופעת הגלובליזציה מביאה 
עימה תופעות נרחבות ומגוונות של הגירה 
ותנועות אוכלוסין, הן ברמה הפנים–מדינתית 
והן ברמה הבינלאומית. בין היתר, ניתן להצביע 
על תופעה של זקנים הבוחרים להגר למדינות 
ואזורים בהם מזג האוויר נוח יותר ('הגירת 
שמש'; Sun Belt Migration); תופעה של ילדים 
שהיגרו כאנשים צעירים ממדינות מתפתחות 
למדינות מפותחות ומביאים את הוריהם כעבור 
שנים, עם הזדקנות ההורים ובשל צרכי הטיפול 
הממושך בהם והקושי הכרוך בטיפול מרחוק, 
 ;(Old Age Family Reunion) לארץ ההגירה
ותופעה של זקנים שהיגרו בצעירותם מארץ 
מולדתם לארצות עשירות או מפותחות יותר, 
בשל חיפוש עבודה או מסיבות אחרות, ולאחר 
יציאתם לגמלאות הם בוחרים לחזור למולדתם 
ולהתקיים שם מהפנסיה שצברו ורכשו בארץ 

 .(Return Migration ;הגירה חוזרת) הגירתם
השילוב של הזדקנות החברה האנושית ושל 
היבטים של הגלובליזציה מביא לכך שבראשית 
האלף השלישי הופך המושג 'תושבות', למורכב 
יותר ויותר. אנשים זקנים משנים את מקום 
מושבם ממגוון רחב של סיבות, חלקן ללא זיקה 
הכרחית לזקנה וחלקן בשל זיקה לזקנה. חופש 
הבחירה, לצד קשת רחבה של שיקולים כלכליים 
ומשפחתיים, גורמים לעלייה משמעותית במספר 
המקרים שבהם זקנים מסיימים את חייהם בארצות 
ובמקומות שאינם בהכרח המקומות והארצות בהם 
נולדו, התבגרו, עבדו או אפילו פרשו מעבודתם. 
זוהי מציאות חיים חדשה יחסית, שהיקפה ורב–

גוניותה אינם מוכרים מתקופות עברו.

זִקנה בישראל
בסוף 2004 מנו בני ה�65 פלוס 682 אלף איש והם היו 9.9% 
מאוכלוסיית המדינה. בעוד שהאוכלוסייה הכללית של המדינה גדלה בחמישים 
השנה האחרונות פי 3.8 בקירוב, הרי שאוכלוסיית הזקנים גדלה בקצב יותר מכפול, 
לאמור פי 7.9 בקירוב. גם תוחלת החיים בישראל ממשיכה לעלות והיא מהגבוהות 
בעולם � נכון לשנת 2002 תוחלת החיים עלתה בכארבעים שנה כמעט ב�10% 
והגיעה ל�77.5 שנים לגברים ו�81.5 שנים לנשים. ראוי לציין גם כי הזקנים בישראל, 
בהכללה, הם אחת מקבוצות העוני המשמעותיות ביותר בחברה. בסוף שנת 2003 
כ�59.3% מכלל המשפחות בישראל שבראשן עמד אדם זקן היו מתחת לקו 
העוני, לפני תשלומי ההעברה והמיסים (בהשוואה ל�33.9% בכלל האוכלוסייה), 
ולאחר תשלומי העברה ומיסים עדיין היו 22.3% ממשפחות אלה מתחת לקו העוני 
(בהשוואה ל�19.3% בכלל האוכלוסיה). מציאות עוני זו נובעת בין היתר מכך שרק 
ל�35.7% מכלל הזקנים בישראל יש פנסיה תעסוקתית, ומכך שרמת קצבאות 
הזִקנה הבסיסיות, גם לאחר תשלום השלמת הכנסה, הינה נמוכה יחסית לעולם 
המערבי, ואינה מבטיחה קיום של כבוד בגיל זקנה. מכאן, כי בעוד שלקצבת הזקנה 
ישנה משמעות ניכרת בתמיכה הכלכלית בזקן, הרי שבישראל יש לקצבה, 

ולעצם הזכאות לה, חשיבות יתרה.

קצה 
הקרחון
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הזדקנות אוכלוסיית 

העולם... תגרום לנטל כלכלי 

מהותי על תקציבי הרווחה 

והבריאות של המדינות 

המפותחות ותביא לכך 

שנושאים אלה יעמדו בראש 

סדר העדיפויות של מעצבי 

המדיניות החברתית במדינות 

אלה.

ההזדקנות, כתופעה כלל 

עולמית, אינה פוסחת על 

החברה הישראלית. כמי 

שהחלה את דרכה כחברה 

מהגרים צעירה יחסית, 

ולפיכך הכירה בצורה 

פחותה את השפעות 

מהפכת הזקנה, ישראל 

מזדקנת אף היא בעשורים 

האחרונים.

בג"צ חלמיש

האפשרות לשינוי במדיניות השיפוטית הפרשנית 
הצרה של בתי הדין לעבודה בישראל ביחס 
לשאלה מהי 'תושבות' לצורך קבלת קצבת 
הזקנה נפתחה בבג"צ חלמיש. בפסק הדין 
שניתן בספטמבר 2000, נידון עניינו של מיכאל 
חלמיש, אזרח ישראלי, שלחם במלחמות ישראל 
וגר בארץ שנים רבות. בהגיע חלמיש לגיל 60 
הוא עבר, יחד עם אשתו, להתגורר בארה"ב, 
לטענתו עקב מות בנו. בגיל 65 פנה חלמיש 
למוסד לביטוח לאומי בתביעה לקבלת קצבת 
זקנה. התביעה נדחתה, והוסבר לחלמיש כי על 
תובע קצבה להיות תושב ישראל בעת התביעה. 
בתי הדין (האזורי והארצי) לעבודה דחו גם הם 

את עתירותיו של חלמיש והוא פנה לבג"צ.
בפסק דינו, ציין בג"צ כי ישנם כ–100,000 
ישראלים המתגוררים בחו"ל, אשר צברו תקופת 
אכשרה המזכה בקצבת זקנה, ואינם זכאים 
לקצבה על–פי תנאי הזכאות הקבועים בחוק 
כיום. בג"צ הסכים עם כך שהמודל הבסיסי 
של ביטוח הזקנה מתמקד בהענקת ביטחון 
סוציאלי לתושבי ישראל, ולהם בלבד. אולם 
פסק הדין מציין את מציאות החיים המשתנה, 
שבאה לביטוי בהזדקנות האוכלוסייה ובהגברת 
ניידות המבוטחים בין המדינות. בשל שינויים 
אלה, יש קבוצה גדולה של אזרחים שהגיעו לגיל 
הקצבה ואינם מתגוררים דרך–קבע במדינתם. 
בג"צ קבע עוד כי "הצורך להרחיב את מעגל 
המבוטחים התחזק גם לנוכח המגמה להכיר 
בביטחון סוציאלי כזכות–אדם חברתית וכמרכיב 
חיוני בשמירה על כבוד האדם". בסופו של 
דבר, קיבל בג"צ את העתירה בחלקה, והורה 
לשר העבודה והרווחה לשקול, לאחר התייעצות 
עם מועצת המוסד לביטוח לאומי, את הרחבת 

אוכלוסיית המבוטחים. 
בעקבות פסק הדין הוקמה ועדה בראשות נשיא בית 
הדין הארצי לעבודה לשעבר, השופט (בדימוס) 
גולדברג ז"ל. דו"ח הועדה מציין, כי הטענה 
העיקרית של הפונים היתה, כי בהיות האזרחים 
שעזבו את המדינה תושבי ישראל שנים רבות 
אשר מילאו את כל חובותיהם האזרחיות ושילמו 
דמי ביטוח למוסד, הם רכשו בכך 'זכות' לקבלת 
קצבת הזקנה. הועדה דחתה טיעון זה, והדגישה 
שאין מדובר בביטוח מסחרי רגיל וכי אין קשר 
ישיר בין תשלום דמי הביטוח ובין הזכות לגמלה. 
אין בהכרח התאמה בין דמי הביטוח ששולמו על 
ידי הזכאי או עבורו לבין הגמלה אותה הוא זכאי, 
אם הוא זכאי, לקבל. יחד עם זאת, נתנה הועדה 
המלצות מהפכניות וקבעה כי ישראלים זקנים אשר 

יבחרו לחדול להיות תושבים ולהתגורר בחו"ל 
בזיקנתם � ימשיכו להיות זכאים לקצבת זקנה. 
הומלץ, כי תקופת האכשרה הראויה לצורך קבלת 
קצבת זקנה למי שאינו תושב תהא כפולה מזו 
הנהוגה באופן בסיסי לגבי תושבי ישראל ותעמוד 

על 288 חודשים בגינם שולמו דמי ביטוח.
המלצות ועדת גולדברג לא יושמו עד היום. 
מאז שהועדה הגישה את המלצותיה, התחוללו 
בישראל שינויים פוליטיים וכלכליים מרחיקי 
לכת: ממשלות התחלפו; פרצה האינתיפאדה 
השנייה; "בועת האינטרנט" התפוצצה, והחברה 
הישראלית נקלעה לסחרור כלכלי–בטחוני שכלל 
משבר כלכלי חריף. במסגרת זו אומצה בשנים 
2002–2003 תוכנית חירום כלכלית מרחיקת לכת, 
אשר כללה קיצוצים נרחבים בקשת רחבה של 
תוכניות רווחה סוציאליות, ורפורמות כלכליות 
מרחיקות לכת. עתירות שהוגשו לבג"צ בכדי 
להביא ליישום הדו"ח נדחו, והמצב החקיקתי 
נותר כפי שהיה, כמו גם הפרשנות המצומצמת 
של בתי הדין לעבודה למבחן התושבות. מעבר 
לשינויים אלה, נראה כי ההימנעות מיישום 
המלצות הועדה קשורה גם לתופעה המוכרת 
בעולם כהדרה של זקנים ולחוסר הנכונות של 
בתי המשפט, ובמיוחד בית המשפט העליון, 

להתערב בתחום הזכויות החברתיות.

סיכום

שלילתם של מעמד התושבות והזכות לקבלת 
קצבת זקנה מזקנים מלמדת על גישה שמרנית 
ופטרנליסטית. בהתנהגותה, מבטאת המדינה 
חוסר סובלנות כלפי צרכיהם המיוחדים של זקנים, 
החופפים מגמות עולמיות. הכישלון של קבוצת 
הזקנים לחולל שינוי חברתי�משפטי דווקא על 
רקע קיומה של תשתית משפטית נוחה כדוגמת 
פסק הדין בפרשת חלמיש ועל רקע המלצות 
דו"ח ועדת גולדברג, מלמד על חולשתה של 
קבוצה זו בעולם החוק והמשפט בישראל. הוא 
גם מצביע פעם נוספת על גבולות האפשרות 
להשתמש בבתי המשפט ככלי לשינוי חברתי. 
אתגר הגדרת התושבות עדיין מוטל לפתחה של 
מערכת החוק והמשפט בישראל. ברמה המעשית, 
סופה המשפטי של פרשת חלמיש לא סתם את 
הגולל על הסוגיה. השילוב של המשך הזדקנותה 
של החברה הישראלית לצד התגברות מגמות 
הגלובליזציה יגרמו לכך כי בשנים הקרובות 
רק יגבר הלחץ על המערכת הפוליטית ועל בתי 
הדין לעבודה למצוא פתרון ראוי והולם למציאות 
החדשה. במוקדם או במאוחר תאלץ איפוא מערכת 

המשפט לשוב ולהתמודד עם סוגיה זו.

טל גולן הוא 

דוקטורנט בפקולטה 

למשפטים, 

אוניברסיטת 

תל–אביב
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אם בג"ץ יפסול את החוק, 

לכאורה ניצחנו. אבל פסילה 

כזו תחשוף בעיה חמורה 

ברשות המחוקקת � כנסת 

ישראל מחוקקת חוקים 

שאינם חוקיים? שאינם 

מוסריים?

והנה עוד מאבק קטן, 120 

איש מול בית הכלא, תמונה 

קטנה בעיתון "הארץ", כתבה 

ב�ynet. ואולי דווקא בכך 

ישנה תקווה, אנשים מעטים, 

ממקומות שונים, מתקבצים 

יחדיו כדי להיאבק בהפרטה, 

כדי לגלות מעט סולידאריות 

בעולם שבו אדם לאדם זאב.

.1

ביום שני, 2 ביולי 2007, ערב צום י"ז בתמוז, 
התכנסנו, כ�120 פעילים ופעילות, מול 
חומות כלא מעשיהו ברמלה. באנו להפגין 
סולידריות עם האסירים היושבים מאחורי 
החומות ולמחות על מהלך הפרטת בתי 

הסוהר. 

מלבד הנאומים הוקרן על חומת הכלא פרק מתוך 
הסדרה האמריקאית "משפחת סימפסון", העוסק 
בהפרטת בתי הסוהר. ב�1984 נחתם החוזה 
הראשון להקמת בית סוהר פרטי. באמריקה 
כמובן. אחרי שנים כה רבות של הפרטה והשחתה 
מוסרית, כנראה שלא נותר אלא לצחוק למראה 
הומר סימפסון שמוכנס לכלא מפני שבעט בפחית 
ריקה חמש פעמים ("הובלה בלתי חוקית של 

כלי מתכת..." לדברי צ'יף ויגם). 
אנחנו ישבנו אל מול חומות הכלא, צפינו בסדרה, 

וצחקנו על האמריקאים... 
ב�2006 נחתם החוזה הראשון להקמה של בית 
סוהר פרטי. בישראל. בקרוב אצלכם על מסך 

הטלוויזיה.

.2

ביום ראשון, ב�8 ביולי 2007, בשעה 9:00, 
התקיים דיון בבית המשפט העליון בירושלים, 
בהרכב של 9 שופטים, שעסק בחוקיות החוק 
לתיקון פקודת בתי הסוהר (מספר 28) המאפשר 
הקמה של בית סוהר פרטי בישראל. שמענו את 
מכבסת המילים של נציגת הכנסת והמדינה, 
שמענו שאלות קשות של השופטים וחזרה של 
העותרים על הטענה כי החוק פוגע בחוק יסוד 
הממשלה: סעיף 1 (האומר כי הממשלה היא 
הרשות המבצעת של המדינה). החלק המשמעותי 
ביותר של הדיון היה כשעו"ד ידין מכנס (אסיר 
צווארון לבן) דיבר. לא תיאוריה ומשפט, אלא 
אנושיות: חיי היום–יום של האסירים, שקולם 
לא נשמע עד כה בפרשה. הם אלה שיפגעו אם 
יוקם בית סוהר פרטי בישראל. בפשטות הסביר 
מכנס כיצד האלמנט הכספי של רווח ונאמנות 
לבעלי המניות גורם לשחיתות מוסרית בקרב 

הסוהרים.

.3

בתחילת יוני, 2007, החלטנו בקבוצת אהל 
(אהל � צמח מדברי שעל אף הימצאו במקום 
צחיח הוא מצליח לפרוח פריחה מרהיבה. קבוצת 
'אהל' � גרעין של בינ"ה: חבורת בוגרי–צבא 
אשר מתגוררים בדרום תל אביב) להקים מטה 

מאבק בהפרטת בתי הסוהר.
ראשית, כדי למנוע את ההקמה של בית סוהר 

פרטי בישראל. 
אך לא פחות מכך, החלטנו לנסות להעלות 
את מדיניות ההפרטה על פני השטח הציבורי 
בצורה שתאפשר בבוא היום לנהל מאבק כולל 
בהפרטה. המאבקים בישראל מופרטים, הפעילים 
החברתיים מופרטים, הפוליטיקה והתודעה 
מופרטות. וכדי להצליח להתקומם אל מול זה 
צריך לאחד כוחות, להלחם במדיניות הכוללת 

ולא לנהל מאבקים קטנים ומקומיים. 
והנה עוד מאבק קטן, 120 איש מול בית הכלא, 
 .ynet�תמונה קטנה בעיתון "הארץ", כתבה ב
ואולי דווקא בכך ישנה תקווה, אנשים מעטים, 
ממקומות שונים, מתקבצים יחדיו כדי להיאבק 
בהפרטה, כדי לגלות מעט סולידריות בעולם 

שבו אדם לאדם זאב.

 .4

פסק הדין שייכתב על ידי שופטי בג"ץ יהיה 
פסק דין היסטורי. זהו פסק דין שיעסוק 

יש גבול להפרטה � מחזירים 
את האחריות למדינה

 שבעה דפים מפנקס המאבק

קים שר C 
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חבר קרוב הציע לי לפני 

זמן מה מחאה יצירתית � 

להקים ארגון "מיליונרים בעד 

הפרטה", לעמוד בצמתים 

ובכיכרות, לבושים בחליפות 

עסקים, ולצעוק סיסמאות 

כגון: "תנו ללבייב את הכוח!" 

ו"העשירים מרוויחים � כולם 

מרוויחים!" ו"כן להפרטה � 

המגזר הפרטי דואג לעניים!"

בסוגיות עקרוניות ומוסריות חשובות, בדבר 
גבולות ההפרטה ואחריותה של המדינה כלפי 

אזרחיה.
העתירה לבג"ץ והדיונים שהתנהלו סביבה 
מעלים שאלות רבות מתחום המשפט והחוק, 
אך גם שאלות מתחום הפוליטיקה והדמוקרטיה 
בישראל. מדוע בית המשפט העליון צריך 
להתערב בענייניה של הרשות המחוקקת 
(הכנסת), ואולי אפילו (בעזרת השם) לפסול חוק 
אשר נחקק ועבר את אישור הכנסת והממשלה? 
ואם בג"ץ יפסול את החוק, לכאורה ניצחנו. 
אבל פסילה כזו תחשוף בעיה חמורה ברשות 
המחוקקת � כנסת ישראל מחוקקת חוקים 
שאינם חוקיים? שאינם מוסריים? ההצבעה 
על החוק בכנסת התנהלה בצורה דמוקרטית 
(למרות הבעייתיות בהליך החקיקה), אבל 
בנייה של בית סוהר פרטי פוגעת אף היא 
בדמוקרטיה. מצד שני, אם בג"ץ יאשר את 
החוק, על מי עוד אפשר לסמוך שיעשה צדק 

במדינה הזו? 
ובתוך כל הסבך הזה, צריך למצוא נקודות 
אור. והאור לאו דווקא נמצא בהיכל הצדק או 
במסדרונות הכנסת. יכול להיות שנקודת האור 
הגדולה היתה דווקא מול חומות כלא מעשיהו, בין 
אנשים פשוטים, שנאחזים באפשרות (ומימושה) 
של לקיחת אחריות ושינוי המדיניות למען 

עתיד טוב יותר.

5. נחמיה שטרסלר.

עם קנאים דתיים אין שיח אמיתי. איך אמר 
ישעיהו לייבוביץ' � "על אמונה ואידיאולוגיה 
אפשר רק להלחם"... אז לנסות ולשכנע את 
נחמיה שהפרטת בתי הסוהר חוצה גבול, זה 
כמו לנסות ולשכנע פעיל כ"ך שגם הערבים 
הם בני אדם. אי אפשר. מצידו שיפריטו את 

כל המדינה. 
עד כאן הכל בסדר � עולם על פי מנהגו 

נוהג...
הבעיה היא שקולו של נחמיה מעצב את דעת 
הקהל (הוא העורך הכלכלי הראשי ב"הארץ", 
מופיע בערוץ 2, רשת ב' וגל"צ). קולנו חלש 
ואינו נשמע אל מול קולו. זאת הבעיה האמיתית. 
כפי שנבחרי הציבור הפסיקו לייצג את הציבור, 
כך נקבע סדר היום הציבורי לא על ידי הציבור 
אלא על ידי האלילים של הכלכלה הניאו–

ליבראלית, מעריצי ההפרטה ומפרקיה הגדולים 
של מדינת ישראל.

מתי ימונה עורך כלכלי ל"הארץ" מבין חברי 
יסו"ד?

6. לב לבייב.

הלגיטימציה הציבורית שמקבלים בעלי ההון, 
עשירי המשק, עושקי המדינה, כמעט ואינה 
מתקבלת על הדעת. מה היה קורה אם היו קמים 
לפתע שלטי חוצות בכל רחבי הארץ עם תמונתו 
של לב לבייב והכותרת: "הפשע משתלם! קנו 

מניות באפריקה–ישראל!"
חבר קרוב הציע לי לפני זמן מה מחאה יצירתית 
� להקים ארגון "מיליונרים בעד הפרטה", לעמוד 
בצמתים ובכיכרות, לבושים בחליפות עסקים, 
ולצעוק סיסמאות כגון: "תנו ללבייב את הכוח!" 
ו"העשירים מרוויחים � כולם מרוויחים!" ו"כן 

להפרטה � המגזר הפרטי דואג לעניים!"
אולי כך נצליח לחשוף את פרצופם האמיתי 
של עשירי המשק, אולי כך נראה שהמלך 

עירום...
וכשיבנה הכלא הפרטי בבאר שבע, ירוצו עניי העיר 

אל המלך החדש ויקבלו עבודה כסוהרים.

7. לסיום � סיפור אופטימי.

עדי, חברת קבוצה ואידיאליסטית אמיצה, חיפשה 
עבודה זמנית בתל אביב ולא היתה מוכנה להתפשר 
על שכר הוגן, יחס הוגן ואוכל צמחוני. מי שמכיר 
את שוק העבודה בעיר האורות יודע, שקשה מאוד 
למצוא עבודה שתענה על הקריטריונים הערכיים 
הללו. אבל עדי מצאה. גלידה סיציליאנית ברחוב 
אבן גבירול. בעלים נחמדים, שכר הוגן, יחס טוב 

לעובדים וגלידה טעימה.
בימי המטה העמוסים, בהם חברות הקבוצה 
התרוצצו בין משמרת לילה למטה המאבק, עדי 
סיפרה לבעלת הגלידה הסיציליאנית על פועלנו. 
בעלת המקום, קרן, התלהבה מהמאבק ונבהלה 
מהרעיון שיוקם בישראל בית סוהר פרטי. היא 
שאלה את עדי כיצד היא יכולה לעזור. אחרי 
התייעצות במטה החלטנו שחולצות הן הכי 
נחוצות (איך אפשר לנצח במאבק חברתי ללא 
חולצות?). קרן תרמה לנו 250 שקלים; אדם 
(חבר קבוצה) עיצב לוגו; והוצאנו 12 חולצות 

של "מטה המאבק בהפרטת בתי הסוהר".
קרן לא ביקשה פרסום או לוגו של הגלידה 
על החולצה. הפגנת סולידריות צנועה שבאה 
מהלב, מהרצון לתמוך בצעירים שמנסים לשנות 
ולהשפיע... וזה מה שנותן לנו כוח להמשיך 

ולפעול.
ובבוא היום, כשננצח בקרב ונבטל את ההפרטה, 
נוכל לומר בלי טיפה של ציניות או מליצה, 
שניצחנו מיליונר חזק וגדול בעזרת "גלידה 

סיציליאנית" קטנה.

אתר המאבק

http://private.prison.

googlepages.com

prison.private@gmail.com
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 להגיש בג"צים בתביעה 

להכרה בנישואין אזרחיים 

זה בסדר, לצאת להפגנות 

� עוד יותר טוב, אבל לשבת 

וללמוד מקורות יהודיים? 

דחילק, חבר'ה, אתם עושים 

צחוק?

לפני מספר שנים התנהל בועדת הפלורליזם 
של הקרן החדשה לישראל דיון לגבי הפעילות 
של ארגוני 'ההתחדשות היהודית' (הכוונה היא 
לארגונים שעיקר עיסוקם הוא פיתוח של זהות 
'יהודית–חילונית') בתחום הצדק החברתי. 
ברקע לדיון עמדה התחושה של חברי הועדה 
שיש משהו מאולץ בניסיונות של ארגונים 
אלה לייצר פעילות בתחום הצדק החברתי 
ושהאפקטיביות של פעילות זו מוטלת בספק. 
השאלה המרכזית שעמדה בבסיס הדיון 
הייתה האם הקרן החדשה, שרוב עיסוקה 
הוא בתחום הצדק החברתי, רואה בפיתוח 
זהות יהודית–חילונית מטרה בפני עצמה, או 
שמא היא רק אמצעי שנבחן בהתאם למידת 
תרומתו לקידום צדק חברתי בישראל. בסופו 
של דבר, חברי הועדה החליטו שפיתוח זהות 
יהודית–חילונית הוא מטרה בפני עצמה 

המצדיקה את תמיכת הקרן. 

נזכרתי בדיון הזה כאשר קראתי את ההתכתבות 
בין אילון שמיר, דני גוטווין ויואב רובין (גיליון 
31 של 'חברה'). על אף שהתכתבות זו משקפת 
ויכוח בין הכותבים, דומה שיש הנחת יסוד 
שמקובלת על שלושתם � ארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' מחויבים לעסוק בצדק חברתי. ברצוני 

לחלוק על הנחת היסוד הזאת. 
עולם השינוי החברתי (בישראל ובכל מקום) 
הוא עולם מורכב ומגוון הכולל עיסוק בתחומים 
שונים ובסוגים שונים של זכויות. הניסיון מלמד 

שאי אפשר לסמוך על כך שקידום תחום מסוים 
או זכות מסוימת ישפיע על התחומים והזכויות 
האחרים (כך, למשל, העובדה שבעשורים 
הראשונים לקיומה ישראל הייתה, באופן יחסי, 
מדינה שיוויונית עם מערכת רווחה מפותחת 
לא מנעה את אפלייתם ודיכויים של האזרחים 
הערבים � תחת הממשל הצבאי � ואת אפלייתם 
של נשים ושל מזרחים). כמו כן, ארגון אחד אינו 
יכול להתמחות ולהתמקצע במגוון התחומים 
של עולם השינוי החברתי. לפיכך, נוצר מגוון 
של ארגונים לשינוי חברתי שכל אחד מהם 
מתמחה ופועל בתחום מוגדר. כך, למשל, 
ארגון כמו 'אדם וטבע ודין' מתמקד בתחום 
איכות הסביבה, 'בצלם' בשמירה על זכויות 
פלסטינאים בשטחים ו'קו לעובד' בשמירה על 

זכויות עובדים זרים. 
התחום של יחסי דת ומדינה הוא אחד מהתחומים 
המרכזיים בעולם השינוי החברתי בישראל. זהו 
תחום שדרוש בו שינוי חברתי מאחר שהמצב 
הנוכחי � בו יש מונופול אורתודוכסי על שירותי 
דת � יוצר אפליה של הזרמים הלא אורתודוכסיים 
ופגיעה בזכויות בסיסיות (למשל, הזכות להירשם 
כנשוי שנשללת היום ממאות אלפי עולים שאינם 
מוכרים כיהודים על פי ההלכה). אני מניח שלא 
יימצא פעיל חברתי שיטען כי ארגון שפועל 
בתחום זה אינו ארגון שינוי חברתי אמיתי רק 
משום שהוא אינו מצטרף למאבק נגד חיסולה 

של מדינת הרווחה.
אבל משום מה, כאשר מדובר בארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' המצב שונה � דומה שכאן התחושה 
היא שמה שארגונים אלה עושים זה לא מספיק 
'שינוי חברתי'. להגיש בג"צים בתביעה להכרה 
בנישואין אזרחיים זה בסדר, לצאת להפגנות � עוד 
יותר טוב, אבל לשבת וללמוד מקורות יהודיים? 

דחילק, חבר'ה, אתם עושים צחוק?
חשוב לציין שהתחושה הזו איננה נחלתם 
הבלעדית של מבקרי ארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' � גם אנשי הארגונים חשים, כנראה, 
שמה שהם עושים זה לא ממש 'שינוי חברתי' 

זהות יהודית וצדק חברתי � 
הילכו שניים יחד בלתי אם נועדו?

יובל יבנה C 

"בשאיפתם לצמצם את הוצאות הממשלה, הם הפכו 'כפייתיים לגבי 
פתרונות הנסמכים על השוק הפרטי'" כך אומר כריסטיאן וולמר, מחבר 
הספר "הקו הלא נכון: כיצד אידיאולוגיה ואי�יכולת הרסו את הרכבות של בריטניה". הפרטת 
התחבורה הציבורית בבריטניה לא רק שלא הביאה ליותר יעילות אלא הפכה את התחבורה 
הציבורית בבריטניה ליקרה ולבלתי יעילה ביותר באירופה. נסיעה ברכבת התחתית בלונדון 
עולה 4 ליש"ט (35 ₪), ההוצאה של המדינה על רכבות גדלה בשל ההפרטה ולחברה 
המחזיקה את שדה התעופה היתרו יש מונופול על כניסת המטוסים ועל כן היא לא משפרת 

את השירות. אבל אצלנו ממשיכים להפריט את התחבורה הציבורית כולה.

קצה 
הקרחון
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המרקסיסטים מלמדים 

אותנו שכל מהפכה היא 

קודם כל מהפכה ברמת 

התודעה � כלומר, צריך 

לשנות את תפיסת העולם 

של המדוכאים לפני שיהיה 

אפשר להוציא אותם אל 

הרחובות.

אני משוכנע שכל תנועה 

חברתית משמעותית 

מתבססת בראש ובראשונה 

על זהות משותפת ולא על 

אינטרסים משותפים.

והם נמצאים במצב של התנצלות מתמדת (כפי 
שעולה מהטון בו כתוב מכתבו של אילון שמיר). 
אולם כאן מתרחשת דינמיקה מוזרה � במקום 
להתמקד בתחום הטבעי שלהם, התחום של יחסי 
דת ומדינה, ולחשוב כיצד הם יכולים להגביר 
את היעילות של פעולתם, ארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' פונים לתחום אחר לגמרי � תחום 
הצדק החברתי. הסיבה לכך, לדעתי, היא 
שלצד חוסר הביטחון שיש לארגונים אלה לגבי 
הלגיטימיות של האסטרטגיות שלהם, יש להם 
גם חוסר ביטחון לגבי הלגיטימיות של התחום בו 
הם פועלים. תחום הצדק החברתי, לעומת זאת, 
נתפס כתחום האולטימטיבי של שינוי חברתי 
ואיש אינו מערער על חשיבותו. סיבה נוספת היא 
שעיקר הביקורת המוטחת בארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' מגיעה מפעילים מתחום הצדק החברתי 
("למה אתם מסתגרים בבתי המדרש כשמפלצת 
ההפרטה משתוללת בחוץ?"), ולפיכך מופעל 

עליהם לחץ לפעול בתחום זה. 

פיתוח אג'נדה חיובית

הקרן החדשה לישראל תמכה במשך שנים 
בארגונים חילונים שהתמקדו במאבק סנגורי נגד 
כפיה דתית. לפני כעשור הגיעה הקרן למסקנה 
שהיכולת לקדם נושאים בתחום של יחסי דת 
ומדינה באמצעות פעילות סנגורית בלבד היא 
מוגבלת. במסגרת הניסיון לבחון מחדש את 
פעילות הקרן בתחום, התבצע ריכוז של סקרי 
דעת הקהל המרכזיים שנערכו לגבי שאלות של 
דת ומדינה. בדיקת הסקרים גילתה שלכאורה 
קיים בסיס תמיכה ציבורי לשינוי מערכתי ביחסי 
דת ומדינה בארץ; כך, למשל, יש רוב יציב 
התומך בהנהגת נישואין אזרחיים בישראל. אולם 
התברר שיש קושי רב בתרגום של הרוב בסקרים 
לפעילות שתשפיע בפועל על המרחב הציבורי. 
התובנה העיקרית שגיבשה הקרן, ביחס לקיומו 
של הפער הנ"ל בין התמיכה העקרונית בהפרדת 
דת ומדינה ובין הנכונות לעשות מעשה, היא 
שלא ניתן לבסס תמיכה ציבורית אמיתית על 
אג'נדה שלילית � כלומר, אג'נדה המתבססת 

על המאבק נגד האורתודוכסים. 
לאור תובנה זאת, הקרן התחילה להשקיע 
משאבים בפיתוח של אג'נדה חיובית � זהות 
יהודית לא אורתודוכסית. לאור העובדה 
שהתנועה ליהדות מתקדמת והתנועה המסורתית 
הן כבר תנועות מבוססות, באופן יחסי, עיקר 
ההשקעה מכוונת לארגונים העוסקים בפיתוח 

זהות יהודית–חילונית. 
דווקא מנקודת המבט המרקסיסטית (שנראה 

שדני גוטווין ורוב הכותבים ב'חברה' אמונים 
עליה), יש הרבה הגיון במהלך הזה. המרקסיסטים 
מלמדים אותנו שכל מהפכה היא קודם כל 
מהפכה ברמת התודעה � כלומר, צריך לשנות 
את תפיסת העולם של המדוכאים לפני שיהיה 
אפשר להוציא אותם אל הרחובות. מה שארגוני 
 �'ההתחדשות היהודית' עושים הוא בדיוק זה 
שינוי תפיסת העולם של היהודים החילונים 
לגבי השאלה מהי יהדות ומה מקומם שלהם 

בתוך היהדות. 

המאבק על "אמצעי היצור של היהדות"

כאן רלבנטי מאוד לניתוח מושג מרקסיסטי מרכזי 
נוסף � השליטה על אמצעי הייצור. עד לאחרונה 
היה לציבור האורתודוכסי בישראל מונופול 
על 'אמצעי הייצור של היהדות' � המקורות 
היהודיים, הטקסים היהודיים וההלכה. כשם 
שהפועל שהדוקטרינה המרקסיסטית עדיין לא 
פקחה את עיניו מאמין שהמצב בו שכבה דקה 
של עשירים שולטת באמצעי הייצור הוא מצב 
טבעי, כך החילוני הממוצע מאמין שהמצב בו 
לאורתודוכסים יש שליטה בלעדית ומוחלטת 
ב'אמצעי הייצור של היהדות' הוא מצב טבעי. 
וכשם שהשלב הראשון במהפכה של הפרולטריון 
הוא ההבנה שמצב חלוקת אמצעי הייצור אינו 
גזירה משמיים ואפשר וצריך לשנותו, כך גם 
השלב הראשון במהפכה בתחומי דת ומדינה 
בישראל הוא ההבנה ש'אמצעי הייצור של 

היהדות' שייכים לכל היהודים. 
'אמצעי הייצור' הראשון שארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' דרשו שותפות בבעלות עליו היה 
המקורות היהודיים. הסיבה לבחירה ב'אמצעי 
ייצור' זה ברורה � המונופול האורתודוכסי על 
אמצעי ייצור זה לא היה מגובה בחקיקה, וברמה 
העקרונית הוא נגיש לכולם. לימוד מקורות 
יהודים על ידי חילונים לא עורר התנגדות 
אורתודוכסית מאחר שהוא לא העלה בעיות 
הלכתיות עקרוניות, לא פגע במוקדי כוח של 
הממסד האורתודוכסי ולא איים על מונופול בעל 
משמעות כלכלית. יתרה מזאת, אורתודוכסים 
רבים ראו בתופעה הזו תופעה חיובית המקרבת 

את החילונים אל היהדות. 
אולם ארגוני 'ההתחדשות היהודית' לא עצרו 
במקורות היהודיים. השלב המתבקש הבא 
היה כניסה גם לתחום של הטקסים היהודיים. 
הדוגמה הבולטת ביותר לפעילות בתחום זה 
היא של 'הויה' � שותפות של מדרשת אורנים 
ושל בינה � הפועלת לקדם את התחום של 
עריכת טקסי מעגל החיים (בשלב זה בעיקר 
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אם יש סיכוי כלשהו לגיבושה 

של תנועה חברתית רחבה 

שתיאבק נגד חיסול מדינת 

הרווחה, הוא טמון, ככל 

הנראה, בהתבססות על 

זהות יהודית.

נישואין) יהודים–חילונים. 'הויה' משקפת 
גם את התביעה לבעלות על 'אמצעי הייצור' 
השלישי � ההלכה � מאחר שפעילותה כוללת 
גם הפעלת בית מדרש העוסק בשאלות הלכתיות 
מובהקות � בעיקר שאלות הנוגעות למהותו 
וגבולותיו של טקס הנישואין היהודי–חילוני 
(למשל, האם זוג חד מיני או זוג מעורב יכול 

להינשא בטקס כזה). 
ההשתלטות על 'אמצעי הייצור' השני והשלישי 
של היהדות היא בדיוק המקום בו מתבצע המעבר 
מהמהפכה התודעתית אל המרחב הציבורי. 
כך למשל, ככל שיגדל מספר הזוגות הצעירים 
הנישאים מחוץ לרבנות (בטקסים יהודים–
חילונים, רפורמים וקונסרבטיביים), כך יגדל 
הלחץ על המערכת הפוליטית לבטל את העיגון 
בחקיקה של המונופול האורתודוכסי על נישואין. 
ככל שיגדל המספר של "קהילות מתפללות" 
חילוניות, כך תתגבר הדרישה להקצאה שיויונית 
של משאבים ממשלתיים לקהילות אלה. ככל 
שיגדל מספר הילדים שלהוריהם חשוב לתת 
להם חינוך יהודי פלורליסטי משמעותי, כך יגבר 
הלחץ על משרד החינוך להגדיל את המשאבים 

שהוא מפנה לתחום זה. 

זהות משותפת ולא שותפות אינטרסים

למרות שלקהל היעד של ארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' יש אינטרסים משותפים (כמו הגדלת 
התקציבים לחינוך יהודי פלורליסטי וההכרה 
בנישואין יהודים–חילונים), הרי שהבסיס האמיתי 
להתגבשותה של תנועה חברתית משמעותית 
בתחום הוא זהות משותפת. ההבדל בין אינטרסים 
וזהות הוא קריטי לענייננו. מאבק לשבירת 
המונופול האורתודוכסי בתחום הנישואין מתקיים, 
כאמור, כבר עשרות שנים בישראל. רפורמים, 
קונסרבטיבים וחילונים שילבו ידיים במאבק זה 
מתוך זהות של אינטרסים אבל לא הצליחו ליצור 
תנועה חברתית משמעותית שתצליח להוציא 
אלפים לרחובות. גם בתחום הצדק החברתי 
מנסה הקרן החדשה לישראל כבר שנים � ללא 
הצלחה יתרה, יש לומר � ליצור תנועה חברתית 

המתבססת על זהות אינטרסים.
אני משוכנע שכל תנועה חברתית משמעותית 
מתבססת בראש ובראשונה על זהות משותפת 
ולא על אינטרסים משותפים. רק תנועה שנותנת 
זהות לאנשים במשבר זהות יכולה להוציא אלפי 
אנשים לרחובות. הטענה שהצלחת המפלגה 
הקומוניסטית ברוסיה, למשל, נעוצה בכך 
שגיבשה את הפרולטריון סביב אינטרס משותף 
(שיפור מצבו הכלכלי) מופרכת בעיני כמו 

הטענה שהצלחתה של ש"ס נעוצה בכך שהיא 
הציעה לבוחריה גנים בחינם. 

האם ארגוני 'ההתחדשות היהודית' אכן יצליחו 
להקים תנועה חברתית רחבה שתוביל, בסופו 
של דבר, לשינוי מהותי בתחום של יחסי 
דת ומדינה? אינני יודע � האתגר הוא עצום 
והארגונים נמצאים עדיין בתחילת הדרך. בכל 
אופן, אני משוכנע שאם יש סיכוי כלשהו להקמת 
תנועה רחבה בתחום, הוא טמון בגיבוש של 
זהות חילונית יהודית גאה. לפיכך, אני מאמין 
שעל הארגונים להמשיך ולהתמקד בפעילות 
בתחום זה, בלי להתנצל ובלי לפזול כל הזמן 
אל תחום הצדק החברתי. למעשה, מי שצריך 
לפזול אל השכנים מהצד השני של הרחוב הם 

דווקא ארגוני הצדק החברתי. 
הגיע הזמן להודות שהניסיון ליצור תנועה 
חברתית רחבה שתפעל לקידום צדק חברתי 
נכשל לחלוטין. הגיע הזמן לעשות חשבון נפש 
ולנסות להבין מדוע הניסיון נכשל, ולחפש דרכים 

חדשות לקידום הקמתה של תנועה כזאת. 
בראש ובראשונה, עלינו לשאול את עצמנו מהי 
הזהות המשותפת עליה ניתן לבסס תנועה לקידום 
צדק חברתי בישראל. אם אנחנו מסתכלים על 
כלל תושבי ישראל, הרי שזו חייבת להיות זהות 
לא לאומית ולא דתית � אולי זהות מעמדית. 
הצלחתה הצנועה מאוד של המפלגה הקומוניסטית 
בישראל � לדורותיה � מעידה כאלף עדים על 
הפוטנציאל הנמוך של כיוון זה. לעומת זאת, אם 
נתמקד בציבור היהודי נגלה שכל תנועה חברתית 
משמעותית (מהציונות הסוציאליסטית ועד ש"ס) 
הייתה מבוססת על זהות יהודית. בעניין זה אני 
חולק על דני גוטווין המדגיש (במכתב התשובה 
שלו לאילון שמיר) בעיקר את המימד הסוציאליסטי 
בציונות הסוציאליסטית. במקום להתפלמס איתו 
אני מסתפק בהפניה של הקוראים לרשימתו היפה 
של אבי זעירא ("מה העבודה הזאת לכם?", 'חברה' 
30) המדגימה היטב שהציונות הסוציאליסטית 

התבססה, בראש ובראשונה, על זהות יהודית. 
הילכו שניים יחד בלתי אם נועדו? פתחתי 
בהעלאת ספק לגבי האפקטיביות של פעילות 
ארגוני 'ההתחדשות היהודית' בתחום הצדק 
החברתי ,ואני מסיים בטענה שאם יש סיכוי 
כלשהו לגיבושה של תנועה חברתית רחבה 
שתיאבק נגד חיסול מדינת הרווחה, הוא טמון, 
ככל הנראה, בהתבססות על זהות יהודית. 
פתחתי בהמלצה לארגוני 'ההתחדשות היהודית' 
להתמקד במה שהם עושים היטב, ואני מסיים 
בהמלצה לארגוני הצדק החברתי � כדאי לבקר 
את הקולגות מבית המדרש, יש סיכוי טוב לשמוע 

מהם כמה רעיונות מעניינים....

יובל יבנה מרכז את 

תחום הפלורליזם 

היהודי בקרן 

החדשה לישראל.



29  

היהדות היא תרבות: 

תרבותה של הציויליזציה 

היהודית, הנפרשת על–פני 

זירות גיאוגרפיות רבות 

ומקיפה אינספור מקורות. 

ככל ציויליזציה חיה, יש בה 

הכל: מהפכנות ושמרנות, 

שחרור ודיכוי, רדיפת צדק 

וקידוש העוול.

השיבה אל 'ארון הספרים היהודי' היא תופעה 
תרבותית רווחת בישראל. בשנים האחרונות 
נוסף לה מימד חדש: החיבור שבין יהדות 
וצדק חברתי, אליו מתלווה לא פעם גם 
דגש על 'ערכי הקהילה'. ארגונים ואנשים 
מחפשים במקורות העתיקים חיזוק למאבקם 
הפוליטי נגד המדיניות הכלכלית�חברתית 
הנוהגת. במגמה כללית זו ניתן לזהות שתי 
מגמות�משנה: זו ה'מתונה', הרואה בעיסוק 
ביהדות השלמה הכרחית לתיאוריות 
הפוליטיות והכלכליות המניעות את המאבק 
החברתי; והקיצונית הרואה ביהדות מצע 
טוב יותר לניהול המאבק החברתי ממצעים 
אידיאולוגיים כמו הסוציאליזם. המתונים 
מבקשים, איפוא, ליצור סוציאליזם 'יהודי'. 
הקיצוניים מבקשים להחליף את הסוציאליזם 
ביהדות. לשניהם אקרא במאמר זה, למען 
הקיצור 'המשלבים' (בין יהדות ובין שיח 

הצדק החברתי).

במאמר זה אדון במשלבים באופן ביקורתי, אך 
לא שוללני נחרץ: בתחילה אעמוד על הטעויות 
שלדעתי המשלבים לוקים בהן. בהמשך אשרטט 
את הגבולות שבתוכם יש לקבל בברכה את 

מגמתם של המשלבים.

שתי הטעויות של המשלבים

הטעות הראשונה של המשלבים היא בהנחה 
(הסמויה או הגלויה) שהיהדות מבטאת תוכן 
ערכי מסויים ונוגדת תוכן אחר. כך, למשל: 
"היהדות תומכת בשוויון ומתנגדת לפערים 
כלכליים". טענה זו והדומות לה מגובות 
בציטוטים לרוב מן המקורות השונים. בכך 
אין כל פסול, כל עוד אין מתעלמים גם מן 
הציטוטים ההפוכים במגמתם. טענתי היא, 
שהיהדות היא תרבות: תרבותה של הציויליזציה 
היהודית, הנפרשת על–פני זירות גיאוגרפיות 
רבות ומקיפה אינספור מקורות. ככל ציויליזציה 

חיה, יש בה הכל: מהפכנות ושמרנות, שחרור 
ודיכוי, רדיפת צדק וקידוש העוול. לפני שלוש 
שנים פרסם כתב העת 'תכלת' (של מרכז שלם) 
מאמר בשם "על תורת הכלכלה היהודית", שבו 
ניסה הכותב יוסף י. ליפשיץ להוכיח, שהיהדות 
היא קפיטליסטית במהותה. חשיבותו היחידה של 
מאמר מטופש זה היא בהמחשה כמה בעייתית 
היא הגישה ההפוכה, המנסה להראות שהיהדות 

היא סוציאליסטית במהותה. 
טעותם השניה של המשלבים היא בנסיונם למצוא 
בטקסטים העתיקים תשובות לבעיות ההווה. 
בדרך כלל, כשאומרים 'יהדות' אין הכוונה 
למאמרים ב'חברה' (למרות שנכתבו בעברית 
על ידי יהודים ועבור יהודים) אלא לטקסטים 
הקאנוניים העתיקים: מקרא, משנה, תלמוד 
וספרות ימי הביניים (לעתים נדירות מגיעים 

עד להגות של המאה התשע–עשרה). 
אלא שכמעט כל מה שנכתב בטקסטים הללו 
אינו רלוונטי כיום. החוק המקראי והמשנאי 
נכתב עבור חברה חקלאית פרימיטיבית. החוק 
התלמודי והפסיקה הימיביניימית � עבור קהילות 
קטנות תחת חסותו של שלטון זר העוסקות 

שירת המהפכה והסמלים שבארון
על יהדות ומאבק חברתי

יפתח גולדמן C 
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בניגוד למה שמדמה לעצמו 

ה'משלב', אין הוא שואף 

לצדק חברתי משום שכך 

למד בכתבי הקודש, אלא 

הוא לומד מכתבי הקודש 

את הדבר שאליו שאף 

מלכתחילה.

המהפכה אינה יכולה לשאוב 

את שירתה מן העתיד, משום 

ששירה זקוקה לסמלים, 

וסמלים צריכים להיות 

מוכרים, ידועים ומוחשים.

בעיקר במסחר (כגורם שולי וטפילי בחברה 
חקלאית). בפסיקות אלה אין הנחיות לניהול 
מדינה יהודית עצמאית בעידן התיעוש. המקרא 
מדבר על מעשרות, לא על מס הכנסה פרוגרסיבי; 
הפוסקים של ימי הביניים מדברים על צדקה 
ולא על מדינת רווחה. זה לא משום שהם היו 
ניאו–ליבראלים וחובבי משטר הנדבות, אלא 
משום שהתנאים להיווצרות מדינת הרווחה 
בשלו, לכל המוקדם, במאה התשע עשרה. 
הניסיון לפרש, למשל, את 'שמונה מעלות 
הצדקה' של הרמב"ם כמבטאות את הגיונה 
של מדינת הרווחה (דבר שאני עצמי עשיתי 
לא פעם כמורה) הוא מהלך מעניין ויצירתי, 

אבל הוא רחוק מן האמת ההיסטורית. 
כמובן, שניתן ללמוד הרבה מן הכתבים 
העתיקים. גם בני הדורות הקודמים נולדו, 
אהבו, יצרו, נלחמו זה בזה, הרגו ונהרגו. גם 
הם כמהו לאושר, לבטחון, לאהבה. אולם, 
התשובות שניתנו בתקופת המקרא, בית שני 
או ימי הביניים, ואפילו בראשית העת החדשה 
� התשובות של חומשי התורה, של רבי עקיבא, 
של רב ושמואל, של הרמב"ם, של רבני ליטא 
ומרקש � אינן רלוונטיות. אפשר להסיק מהן 
לזמננו רק משמפשיטים אותן כמעט לגמרי 
מלבושן הקונקרטי, ואחר–כך מלבישים אותן 
בלבוש עכשווי. ופרוש הדבר, שהלבוש החדש 
היה מוכן מלכתחילה בדעתו של המלביש. 
בניגוד למה שמדמה לעצמו ה'משלב', אין הוא 
שואף לצדק חברתי משום שכך למד בכתבי 
הקודש, אלא הוא לומד מכתבי הקודש את 
הדבר שאליו שאף מלכתחילה. מבחינה זו, 
כולנו דומים לאהרון מסיפור הילדים היפה 
"אהרון והעיפרון הסגול": אנחנו מציירים במו 
ידינו את השוטר שיראה לנו לאן לפנות, ועל כן 
אין זה פלא שהוא מצביע לכיוון שאליו רצינו 

ללכת בין כה וכה.

טעותו של מארקס

ובכל זאת, בכפוף להגבלות מסוימות, המגמה 
המשלבת היא אף רצויה. כדי להסביר זאת, 
אחזור אל המקורות. לא מקורות היהדות, אלא 
מקורות הסוציאליזם המודרני: קארל מארקס. 
וכדי לא לבלבל את הקורא אומר מיד, שאני 
פונה דווקא אל אחד מן המקומות שבהם לדעתי 

מארקס שגה.
בחיבור "השמונה עשר בברימר של לואי 
בונפארטה" שואל מארקס, מדוע אמצו לעצמם 
גיבורי המהפכות הבורגניות (ובפרט המהפכה 
הצרפתית) סמלים ומאפיינים של עידנים קודמים 

(בפרט הרפובליקה הרומית). שאלה זו קרובה 
לשלנו: מדוע מבקשים הנאבקים על צדק 
חברתי בישראל של שנות האלפיים, להתלות 
בשמות, בטקסטים ובמקורות שגילם מאות או 

אלפים בשנים?
מארקס משיב, שמנהיגי המהפכות הבורגניות 
צריכים היו להסתיר מעצמם את התוכן המוגבל 
(הבורגני) של מאבקם, ולכן הם התקשטו 
בסיסמאות ובציורים מן התרבות הקלאסית. 
מארקס קובע, שמהפכת השחרור הקומוניסטית, 
שתבטל את הדיכוי והניצול (ולא רק תשנה 
את צורתם כמהפכות הבורגניות) � מהפכה זו 
"אינה יכולה לשאוב את שירתה מן העבר אלא 

מן העתיד בלבד".
כבר אמרתי, שהסברו של מארקס שגוי לדעתי. 
שגויה גם קביעתו שהמהפכה הקומוניסטית 
תשאב את שירתה מן העתיד. אולם, שגיאה זו 
מבטאת גם אמת חשובה: המהפכה, כל מהפכה 
(ובעצם כל מאבק פוליטי ואידיאולוגי) זקוקה 
ל"שירה" � סמלים ומיתוסים; שמות; שירים 
ואגדות הפונים אל הרגש ומסעירים אותו. 
מדע–החברה הסוציאליסטי יספק למהפכה 
את התיאוריה שלה, אבל בכך אין די. על מנת 
שנתגייס למעשה (ובמיוחד למעשה הדורש 
התמדה, נחישות וקורבן) אנו זקוקים ליותר 
מאשר תיאוריה המשכנעת את השכל. אנו 
זקוקים גם לאמנות שתרגש את הלב. ואמנות, 

מאז ומעולם משתמשת בסמלים.

מהו סמל?

תכונה מהותית לסמל היא שהוא מצביע 
אל מעבר לו. הוא מסמל משהו 'גדול' יותר 
ממנו עצמו. כך טרומפלדור ותל–חי מסמלים 
פטריוטיזם ציוני; ספרטקוס מסמל את מאבקם 
של המדוכאים על חירותם; ואדיפוס מסמל 
את מאוויו האירוטיים של ילד אל אמו. אבל 
סמל, להבדיל ממושג תיאורטי, הוא לעולם גם 
ישות קונקרטית, בעל קיום עצמאי בתודעה, 
גם בנפרד מן הדבר שאותו הוא מסמל. 
טרומפלדור הוא לא רק סמל לציונות � הוא 
גם אדם שנולד ברוסיה, חי ופעל באירופה 
ובארץ ישראל ונהרג בתל–חי; ספרטקוס היה 
גם מנהיג של מרד עבדים באיטליה בשנת 73 
לפנה"ס; ואדיפוס הוא בן מלך תבאי במחזה 
של סופוקלס. לעומת הסמל, הקונקרטי, המושג 
הוא מופשט. המושג "שחרור" ותמונת העבד 
המנתץ את כבליו מכוונים, אולי, לאותו דבר 
עצמו, אך האחד מהם הוא מושג, והשני הוא 

סמל.
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סמלים 'טובים', המדברים 

אל לבנו, צריכים להלקח 

מתוך ההיסטוריה, המיתוסים 

והתרבות שלנו בכללותה. 

משה ודוד, המכבים, רבי 

עקיבא, טרומפלדור � אלה 

השמות ששמענו כבר בגן 

הילדים, ושבמחיצתם אנחנו 

מרגישים 'בבית'.

כיצד יכול דבר קונקרטי (דמותו המקראית של 
משה, למשל) לשמש סמל לדבר אחר (המאבק 
לשחרור האדם)? הסמל מקבל את המשמעות 
 �שמעבר לו, מבעד לתיווכו של ַהְּמַסֵּמל 
בני האדם המחברים בין הסמלים והדברים 
המסומלים בהם. אנחנו בוחרים את הסמלים 
שלנו, מעצבים אותם ומעניקים להם משמעות. 
מאליו מובן, שאנו בוחרים את הסמלים שלנו 
מתוך המרחב התרבותי המוכר לנו. בשדות 
הפוליטיקה, האידיאולוגיה, והמאבק החברתי, 
צריכים הסמלים להסעיר את הלבבות, לרגש. 
לשם כך עלינו להרגיש 'בבית' במחיצת הסמלים 
שלנו. סמל שלא 'מדבר' אלינו הוא ריק, טפל, 
הוא לא יעשה את מלאכתו. מכאן, שבאופן 
פרדוקסלי, סמלים 'טובים' הם כאלה, בזכות 
העובדה שהם קיימים גם בפני עצמם. משום 
ֶׁשִהְתַּכּוַּנּו  כך הם אומרים תמיד יותר ממה 
להגיד בהם. זה, אולי, ההבדל המובהק ביותר 
שבין הסמל לבין המושג. למושג הטהור אין 
כל משמעות מעבר למה ש'הושג' (כלומר 
'נתפס') בו. לסמל תמיד יש משמעות מעבר 
למה שמסומל בו (כמובן שכאן אנחנו מדברים 
על המושגים והסמלים בטהרתם. במציאות 
הלא–טהורה דבק בכל מושג משהו מן הסמל, 
ובכל סמל � משהו מן המושג). לכן יכול דבר 
אחד לסמל משמעויות רבות ושונות. אפילו 
סותרות. טרומפלדור, שכבר הוזכר כאן, הוא 
דוגמא מצוינת: גם תנועת העבודה הציונית 
וגם התנועה הרוויזיוניסטית הפכו אותו לסמל 

לאידיאולוגיות ההפוכות שלהן.

בחזרה למארקס

המהפכה אינה יכולה לשאוב את שירתה מן 
העתיד, משום ששירה זקוקה לסמלים, וסמלים 
צריכים להיות מוכרים, ידועים ומוחשים. בבואנו 
להיאבק את מאבק ההווה על–מנת לעצב את 
העתיד, נחפש תמיד את סמלי המאבק בעברנו 

התרבותי המשותף.
מארקס עצמו מדגים לנו זאת. כאשר הוא מבקר 
את הצרפתים שויתרו על המוטיבציה המהפכנית 
לנוכח שפע כלכלי הוא אומר: "הם [הצרפתים] 
נכספו לשוב מסכנות–המהפכה אל סירי–הבשר 
של מצרים...". את השפע הכלכלי, הנקנה במחיר 
החירות, מסמל מארקס בביטוי העשיר ורב 
המשמעות "סיר הבשר". לא מושג סוציולוגי 
טהור לפנינו, וודאי שלא "שירה השאובה מן 
העתיד", אלא סמל עתיר היסטוריה, שנלקח מן 
המרחב התרבותי היודאו–נוצרי שבתוכו פעל 

מארקס, ובתוכו חשב ויצר.

המאבק וסמליו

זה ההגיון העקרוני שצריך לעמוד ביסוד 
החיבור שבין המאבק החברתי והיהדות: המאבק 
זקוק לשירה, ושירה זקוקה לסמלים. סמלים 
'טובים', המדברים אל לבנו, צריכים להלקח 
מתוך ההיסטוריה, המיתוסים והתרבות שלנו 
בכללותה. משה ודוד, המכבים, רבי עקיבא, 
טרומפלדור � אלה השמות ששמענו כבר בגן 
הילדים, ושבמחיצתם אנחנו מרגישים 'בבית'. 
משום כך, ראוי ונכון לסמל את המאבק שלנו 
נגד עבדות הקפיטליזם באמצעות משה ויציאת 
מצרים. ראוי ונכון לסמל את מאבקנו בפערים 
הכלכליים המוגזמים באמצעות המכבים 
ומאבקם בעשירי ירושלים המתייוונים. ראוי 
ונכון, אלא שיש לעשות זאת באחריות: יש 
לזכור, שהקשר שבין הסמל והמסומל הוא 
מעשה ידינו. זכותנו לסמל את הסוציאליזם 
שלנו בדמותו של משה רבנו, למרות שהטענה 
"משה רבנו היה סוציאליסט" היא חסרת שחר 

מבחינה היסטורית.
אסור לנו לוותר על ארון הספרים היהודי. פשוט 
משום שהוא הארון שלנו, ובתוכו אנו מוצאים 
את הסמלים החיים שלנו. אבל צריך לומר: לא 
מצאנו בתוך הארון את מהותה הטהורה והיחידה 
של היהדות. לא מצאנו � פשוט משום שאין 
מהות כזו. לא מצאנו אותה כשם שלא מצאו 
אותה החרדים, או גוש אמונים, או המסורתיים 
של 'ממזרח שמש' או הניאו–ליבראלים של 'מרכז 
שלם'. בתוך ארון הספרים היהודי לא מסתתרת 
מהות היהדות, אך הארון מכיל מערכת עשירה 

ומורכבת של סמלים היפים לשימושנו.

"ג'אן: הרופאים ממציאים מחלות שאינן קיימות כלל.
 בראנג'א: הדבר נובע מכוונה טובה. למען ההנאה שבטיפול 

באנשים" (אוז'ין יונסקו, קרנפים)
אבל נדמה שלא רק ההנאה חשובה כאן:

על פי הערכות עדכניות, כ�65 מיליון מתושבי ארצות הברית סובלים מיתר 
לחץ דם. על פי ההגדרות המקובלות כיום, יתר לחץ דם מאובחן מעל 140/90 
מ"מ כספית ואותם חולים צורכים מדי שנה תרופות להורדת לחץ דם, בסכום של 
כ�17 מיליארד דולר. על פי אותן הערכות, כ�60 מיליון איש נוספים נמצאים 

על גבול המחלה � קרוב, אך מתחת לסף הנדרש לאבחנה זו...
...כמה חברות המשווקות תרופות נגד לחץ דם, תרמו לאגודה האמריקאית 
ליתר לחץ דם סכום נכבד. הן אף אירחו את הרופאים ראשי האגודה לסוף 
שבוע באתר נופש אקזוטי, שבו נערכו דיונים על "הגדרות חדשות" של המחלה. 
וכך נוצרה הגדרה חדשה: "יתר לחץ דם דרגה ראשונה", המתייחסת לערכים 
120/80�139/89 מ"מ כספית. במלים אחרת, נוצרה קבוצה חדשה של 
חולים, אם כי בפועל טרם הותוו הנחיות לטיפול תרופתי בקבוצה זו.  (הארץ 

(12/8/2007

קצה 
הקרחון

יפתח גולדמן הוא 

ד"ר לפילוסופיה 

וחבר קיבוץ תמוז
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