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ציבור המורות והמורים בחינוך העל יסודי עומד 
בשבועות אלו בפני צומת מכריע. לצומת זה 
הגיעו לא מתוך בחירה שלהם, אלא מתוך תהליך 
שנמשך במערכת החינוך כבר יותר מעשור, 

ובחברה הישראלית כבר ארבעה עשורים. 
פירוק שוק העבודה שמשרד האוצר כבר הצהיר 
עליו כעל מטרתו האסטרטגית, לא פסח על 
מערכת החינוך. ניתן להצביע על יריית הפתיחה 
לתהליך זה בראשית שנות התשעים עם הופעתה 
של תוכנית 'קרב' ועם כניסתם הממוסדת של 
עובדי חברות כוח אדם לבתי הספר. יתכן 
שהתהליך אף החל מוקדם יותר. כך או כך, כל 
מי שנמצא במערכת החינוך מודע להפרטתה 

הזוחלת ואת כניסתם של גופים ועובדים לא 
מאורגנים. 

תהליך זה אינו מייחד את מערכת החינוך, והוא 
מוכר עד זרא ממגוון תחומים וענפים אחרים. 
ובכל זאת, בעניין זה למערכת החינוך יש, לפחות 
לכאורה, ייחוד. בעוד שכל העובדים האחרים 
המנהלים מאבקים יכולים לדבר עם עצמם ועם 
התקשורת, הרי שלרשותו של ציבור המורים 

עומד אמצעי נוסף � החינוך. 
תפקידם הוא לדבר עם תלמידים, לחנך אותם 
ולתווך להם את החברה הישראלית � לשקף להם 
את הבעיות המרכזיות בה, לאתגר אותם ולמשוך 
אותם לקחת חלק בהתמודדות על עיצובה של 
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החברה. כל מורה נמצא בצומת מדהים מבחינת >>
יכולתו להיאבק על דעת הקהל, ועל האופן בו 
יתפס תהליך הפרטת מערכת החינוך. בניגוד 
לתחומים אחרים היכולים להגיע לכלל הציבור 
רק מבעד לעדשה השרירותית של התקשורת, 
כאן העובדים הם אלו היושבים על משאב 

הכוח המרכזי. 
אלא שבאותה תקופה בה המורים היו עסוקים, 
במודע או שלא במודע, במאבק על מעמדם, 
על עבודתם, ובאופן זה על דמותה של מערכת 
החינוך הציבורי ושל החברה הישראלית, התוכניות 
החינוכיות במערכת עסקו במניעת אלימות, מניעת 
סמים, מניעת עישון, מניעת תאונות, ולעיתים 
אף באקלים בית ספרי. ובכל מקרה כל הנושאים 
במנותק מההקשר הכלכלי–חברתי–פוליטי. 
תוכניות אלו אכן הצליחו למנוע עיסוק בכל 

עניין מהותי בחברה הישראלית. 
עד כאן החדשות הרעות. החדשות הטובות הן 
שיש מורות ומורים רבים המבינים זאת, ויותר 
מכך לא מעטים מביניהם אף עשו מעשה, ופתחו 
שיחה על נושאים אלו עם תלמידיהם. התברר 
שכשמדברים עם התלמידים על נושאים אלו, 
נוצר שיח חינוכי ברמה שלא הכירו קודם. התברר 
שאם מדברים עם תלמידים, שחלק מהוריהם 
מובטלים, על אבטלה הם מבינים שמזמינים אותם 
ברצינות ובכנות לשיח על דמותה של החברה; 
שאם מדברים עם נערים ונערות על עובדי הקבלן 
השקופים העובדים בבית ספרם או בסופרמרקט 
שליד, או שהם הוריהם של התלמידים, יש להם 

הרבה מה להגיד ולעשות. 
במאמרו על חינוך האופי טען מרטין בובר 
שהמחנך אינו צריך להיות גאון מוסרי, אלא עליו 
לחיות את עצמו בכל עצמותו מול התלמידים. 
כמו מרביתה של החברה הישראלית, גם המורים 
הצליחו להדחיק את הבעיה החברתית המרכזית 
בישראל בעשורים האחרונים � הפרטת שוק 
העבודה וכל המערכות הציבוריות. בכך הם 
גזרו על עצמם אלם מול תלמידיהם, אשר דווקא 
חשים את המציאות האמיתית מחוץ לכתלי בית 
הספר, מזהים אינטואיטיבית היכן מסתירים 
אותה מהם ומתי מזמינים אותם לקיים בירור 

נוקב אודותיה. 

המורות והמורים השובתים עוברים בשבועות 
האחרונים תהליך של התארגנות משותפת, ויש להם 
הזדמנות לעצב ביחד תודעה משותפת לעמדתם 
כמחנכים בחברה הישראלית. התארגנויות שונות 
ברחבי הארץ מצביעות על כך שהם מנצלים 

את ההזדמנות. 
השביתה הזו תיגמר, בפשרה כזו או אחרת. 
כל מי שדמות החברה הישראלית יקרה לו, 
מקווה שהמורים ישיגו הישגים משמעותיים 
בתנאי ההעסקה שלהם, ובתקציב המערכת 
בכללה. אלא שלכולם ברור שגם אם נשיג 
ניצחון חלקי כזה או אחר, זהו רק עוד קרב 

במערכה ארוכה. 
מערכת החינוך היא רק אחת מהחזיתות, אלא 
שכאמור, יש בה הזדמנות להשפעה שהיא 
מעבר לאייטם חולף במהדורת חדשות. המורות 
והמורים ניצבים כאן בפני הזדמנות מכרעת 
להשיל מעליהם את תפקיד הבייביסיטר 
הלאומי העסוק בתוכניות מניעה, להחזיר 
לתפקידם את המרכיב החינוכי, ולהכניס את 
המציאות הישראלית לכיתותיהם, באמצעות 

שיחה משמעותית עם תלמידיהם. 
אף שלכאורה, זהו דפוס מוכר לעייפה של זריקת 
האחריות לדמות החברה הישראלית על כתפי 
המורות הרגילות לכך, לא כדאי להסתפק בו 
הפעם. כמו כל קבוצה אחרת נפרדת וממוגזרת, 
המורות והמורים לא יוכלו לבדם למשימה זו. 
מהלך כזה יכול להצליח רק בשיתוף פעולה 
של כל מי שמתמודד על דמותה של החברה 
הישראלית כחברה סוציאל דמוקרטית ושעניינו 
במערכת החינוך ובתכניה אינו תלוי בשאלה 
האם הוא מורה הורה או תלמיד או אף אחד 
מאלו. רק התגייסות להטמעת תכנים אלו 
במערכת תוכל, מחד, להחזיר למורים את 
תפקידם החינוכי, ומאידך, לתת למאבקם את 

האופי הכללי שטמון בו. 

חוק הקסדות | עמ' 14>
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תיאטרון התקציב | עמ' 4>

דיון  הוא  הציבורי  מהשיח  שנעדר  מה 
אמיתי בעובדה שחלק ניכר מהגזירות פוגעות 
במעמדות הביניים ולא רק ב'מסכנים' הרגילים 
שכמעט ואינם מעניינים איש: עניים, צעירים, 

זקנים, מובטלים, נכים, מיעוטים."

דיוקן של ראש בחול | עמ' 17>

והמסחר  התעשיה  משרד  בה  במדינה 
את  לאכוף  בודדים  פקחים  מעסיק מספר 
החוק הנוגע לזכויות סוציאליות, בל נתפלא אם 
גופים כמו האוניברסיטה כלל לא מתעסקים 

בזוטות כמו זכויות עובדים. "

בית ספר � מוסד חסר "עמוד שדרה" | עמ' 24>

הערכי  ההסכמה  חוסר  של  הואקום  אל 
רדוקציה  שהיא  הבגרות    התחליף  נישאב 
להישגיות לימודית. הבגרות הועמדה במרכז 
סדר היום בבתי הספר כתחליף טכני לאותה 

תשתית ערכית."
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משרד האוצר למד את 

הלקח והבין כי אם לתומכי 

מדינת הרווחה ולמתנגדי 

ההפרטה והענקת המתנות 

לבעלי ההון יהיה מספיק זמן 

ללמוד את ספרי התקציב 

וחוק ההסדרים, הם ישיבו 

מלחמה שערה, כפי שעשו 

בשנים האחרונות.

מה שנעדר מהשיח הציבורי 

הוא דיון אמיתי בעובדה 

שחלק ניכר מהגזירות 

פוגעות במעמדות הביניים 

ולא רק ב'מסכנים' הרגילים 

שכמעט ואינם מעניינים 

איש: עניים, צעירים, זקנים, 

מובטלים, נכים, מיעוטים.

למאבקים מורטי העצבים על תקציב המדינה 
נוסף השנה פן חדש–ישן  החשאיות. משרד 
האוצר אינו ממהר לפרסם את הצעת חוק 
התקציב וחוק ההסדרים. גם הצעת ה'מחליטים' 
 12של הממשלה שאושרה בממשלה ב
באוגוסט פורסמה לאחר עיכוב. משרד 
האוצר למד את הלקח והבין כי אם לתומכי 
מדינת הרווחה ולמתנגדי ההפרטה והענקת 
המתנות לבעלי ההון יהיה מספיק זמן ללמוד 
את ספרי התקציב וחוק ההסדרים, הם ישיבו 
מלחמה שערה, כפי שעשו בשנים האחרונות. 
לכן, בניגוד לנוהג המקובל של הגשת הצעת 
התקציב לפני החגים כדי לאפשר לחברי 
הכנסת החפצים בכך ללמוד את החומר 
במהלך הפגרה, הגיש השנה משרד האוצר 
את ספר התקציב לנשיאות הכנסת רק בשבוע 
השני של אוקטובר, קצת פחות מחודשיים 
לפני אישור התקציב לשנת 2008. עובדה זו 
מצביעה פעם נוספת על זילות הדמוקרטיה 
בעיני בעלי הבית האמיתיים של המדינה 
במשרד האוצר, שאינם מעוניינים בביקורת 
הכנסת על מלאכת המחשבת הניאו–ליברלית 
 שלהם. אך היא מבטאת גם את זחיחותם 
הם כלל אינם חוששים מביקורת על עצם 

העיכוב ועל משמעותו.

קשה להבין ממה חושש משרד האוצר. לאורך 
השנים, ההישגים של ה'חברתיים' בכנסת הם 
נקודתיים; הרפורמות המרכזיות עוברות; העבודה 
המאורגנת מחוסלת ענף אחרי ענף; הבעלות 
הממשלתית והציבורית נעלמת לטובת בעלות 
פרטית; ופירוק מדינת הרווחה הולך ומושלם. 
הכל בחסות מכבסת המילים האורווליאנית של 
חוק ההסדרים, שעוסקת בעובדים זרים תחת 
הכותרת "עידוד תעסוקת ישראלים", שמגדירה 
הפרטה כ"יעול", וקיצוצים בכוח אדם כ"שיפור 
היכולת של המנגנון הציבורי". לא יהיה זה נועז 
להמר כי גם השנה יזכה חוק ההסדרים לדיון 
עקר שבסופו, מכוחה של משמעת קואליציונית, 
תאשר הכנסת חלק ניכר מן הרפורמות, ותבטל 
חוקים חברתיים חשובים שזכו לליבון פתוח 

ומעמיק.
טקסי פולחן התקציב מתקיימים מדי שנה. במסגרת 
טקס ההרגעה "שמירת מסגרת התקציב", ראש 
אגף התקציבים מגיח ממשרדו, ביחד עם שר 
האוצר ועם נגיד בנק ישראל, ומאותת לבעלי 
ההון בארץ ובעולם שמסגרת התקציב לא 
תיפרץ ושמיסים חדשים לא יוטלו. פקידי האוצר 
מביאים אל שולחן וועדת הכספים גזירות חדשות 
ודרישות לקיצוצים. מולם מתייצבים, חדורי רוח 
קרב, חברי הכנסת ה'חברתיים' שמצליחים לבטל 

תיאטרון התקציב

גלעד נתן C 

"שכר העבודה המקובל תלוי בכל מקום ומקום בחוזה הנחתם בדרך כלל 
בין שני הצדדים האלה, שהאינטרסים שלהם אינם שווים בשום אופן. הפועלים 
שואפים קבל הרבה ככל האפשר, המעסיקים שואפים לתת מעט ככל האפשר. אלה נוטים 

להתאגד כדי להעלות את שכר העבודה ואלה כדי להורידו.
אולם בדרך כלל לא יקשה לחזות ידו של מי תהיה על העליונה בסכסוך בנסיבות רגילות, ומי 
יכפה על מי להסכים לתנאיו. המעסיקים, אשר מספרם קטן יותר, מתאגדים ביתר קלות... 
המעסיקים יכולים להחזיק מעמד זמן רב יותר בסכסוכים שכאלה.בעל הקרקע או, האיכר, 
התעשיין והסוחר מסוגלים בדרך כלל לחיות שנה אחת או שתיים על הון שכבר צברו, גם אם לא 
יעסיקו אפילו פועל אחד. פועלים רבים אינם יכולים להתקיים שבוע ימים בלי תעסוקה, מעטים 
מהם יכולים להתקיים כך חודש ימים, וכמעט שום פועל אינו יכול להתקיים כך שנה. לאורך 
זמן, אפשר שהמעסיק זקוק לפועל כשם שהפועל זקוק למעסיקו, אבל הצורך אינו מיידי. (אדם 

סמית עושר העמים, עמ' 138)

קצה 
הקרחון
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כמה "גזירות חדשות ומרושעות". גזירות אלו 
חוזרות כמובן לארכיון האוצר כדי להופיע מחדש 
בספר התקציב של השנה הבאה. שאר "הגזירות 
המרושעות" � ששום פקיד במדינה מערבית 
מתוקנת לא היה מעז כלל להציען � מאושרות 

בשקט על–ידי מריונטות הקואליציה.
כללי הטקס של הקרקס התקציבי אינם פוסחים 
גם על התקשורת: יש רעים (חברי כנסת חסרי 
ריסון תקציבי) יש טובים (פקידי האוצר שומרי 
הקופה), השירות לאזרח ייפגע (באורח פלא 
חברי הכנסת � ולא פקידי האוצר � מואשמים 
בכך, שהרי יש רעים וטובים). כל שנה מועלות 
כמה גזירות קשות מחדש, אלו גזירות ה'עיזים' 
בהן משתמש האוצר כדי להגן על הרפורמות 
העיקריות. ה'עיזים' לא נועדו באמת לישום אלא 
כדי לספק הישגים לחברי הכנסת החברתיים, 
אשר מצליחים לדחות את ביצוען בשעה שרוב 
הרפורמות המהותיות לאוצר עוברות. כל הצעה 
לפרוץ את המסגרת התקציבית זוכה לגינוי מיידי, 
וההפחדות מתגובות הבורסה וסוכנויות דירוג 
האשראי זוכות למקום של כבוד. מה שנעדר 
מהשיח הציבורי הוא דיון אמיתי בעובדה שחלק 
ניכר מהגזירות פוגעות במעמדות הביניים ולא 
רק ב'מסכנים' הרגילים שכמעט ואינם מעניינים 
איש: עניים, צעירים, זקנים, מובטלים, נכים, 

מיעוטים.
בסופו של דבר, ספר התקציב הנוכחי מייצג את 
אותה מדיניות כלכלית שבייגה שוחט הניח את 
יסודותיה באמצע שנות ה�90 ושאותה נתניהו 
קידם ושיכלל, הן כראש ממשלה והן כשר 
אוצר. לנוכח הפערים הצומחים, ההתעשרות של 
העשירים, התרוששות העניים ושקיעת המעמד 
הבינוני, לא מציעה ממשלת ישראל יותר מכמה 
פתרונות קוסמטיים. במצגת שאותה ניתן לראות 
באתר משרד האוצר מוצגות ההשקעות החברתיות 
של הממשלה. אין, כמובן, אזכור של הקיצוצים 
שנעשו באותם משרדים עצמם בכדי לממן את 
ההשקעות החדשות לכאורה. אין גם אזכור לכך 
שהצרכים שהתוספות אמורות לענות עליהן 
גבוהים באופן משמעותי ממה שהאוצר מוכן 
ברוב טובו (לרוב לאחר שביתות, ובעיקר בשל 
עיקרון 'הטייס האוטומטי' שלפיו על התקציב 
לצמוח בהתאם לגידול בשיעור האוכלוסיה) 

להעניק לאזרחים.
מערכת הבריאות הקורסת לא תקבל עוד מיטות, 
עוד ציוד ועוד עובדים. במקום זה מציעים פקידי 
האוצר להפריט בית חולים ממשלתי ולהפוך 
אותו לקופת חולים חדשה, שתפעל למטרות 
רווח. מערכת החינוך הקורסת תקבל אמנם 
תקציב ניכר לתשלום נוסף לשכר המורים, אולם 

בעיות הציוד המיושן, המחסור בכיתות לימוד, 
רמת החינוך בפריפריה, היעדרו של יום לימודים 
ארוך או חוסר יכולתם של הורים עובדים לממן 
מעונות יום לא יזכו לפתרון גם השנה. הפרטת 
מערכת הרווחה וההכשרה המקצועית ימשכו. 
עובדים סוציאליים שגם כך אינם רחוקים 
בסולם ההכנסה ממטופליהם יצטרכו להמשיך 

ולהתמודד עם דרכי העסקה נצלניות.
חוץ מה'עיזים' המסורתיות שמוכנסות לספר 
התקציב, יש באמתחתם של אנשי האוצר מספר 
תרגילים נוספים. כך, למשל, לנוכח חשיפת 
העובדה שהחקלאות בישראל שנמצאת בתחתית 
דירוג התמיכה בעולם המערבי, עלולה להתחסל 
תוך שנים בודדות, ולנוכח דרישות התקציב של 
הלובי החקלאי ושל משרד החקלאות, דרש האוצר 
לקצץ בתקציב החקלאות. סביר להניח שדרישה 
זו תביא לפשרה על שמירת התקציב הקיים או 
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העשירים המקומיים, 

השולטים בחברות הגדולות, 

בתקשורת המסחרית 

ובמריונטות של הממשלה, 

ימשיכו להתעשר גם 

השנה � בלי לשלם מיסי 

רכוש וירושה, עם מס 

חברות מצחיק, בלי מיסוי 

על נאמנויות בחו"ל או מיסוי 

רציני על רווחי הון.

הגיע הזמן לאיחוד כוחות 

אמיתי בקרב השמאל 

הישראלי ולהסקת מסקנות 

כואבת באשר ליכולת של 

סוציאליסטים וסוציאל–

דמוקרטים במסגרות 

הקיימות להשפיע על 

המדיניות הכלכלית.

לתוספת תקציבית זעומה, וכך יצליח האוצר 
במשימתו למנוע את הגדלת תקציב החקלאות. 
באוצר למדו גם לכרוך מקלות גדולים לכל 
'גזר' קטן � להתנות כל הטבה לציבור בגזירה: 
הקטנת מס ההכנסה למעמד הבינוני כרוכה 
בהגדלת המיסוי על הרכב הצמוד. לטענת 
האוצר מדובר בתיקון עיוותים במערכת המס, 
אך בפועל מדובר בפגיעה מובהקת במעמד 
הביניים שכן הקטנת המיסים תביא לצמצום 
נוסף של השירותים הציבוריים, והעלאת שווי 
השימוש ברכב תפגע בעקר בשכבת השכירים. 
הגדלת תקציבן המצומק של האוניברסיטאות 
תבוא בתמורה להעלאת שכר הלימוד; יותר 
ויותר סטודנטים לא יוכלו לעמוד בתשלום שכר 
לימוד זה, ובריחת המוחות מהארץ תתחיל כבר 

בתארים מוקדמים.
הדיון התקציבי בישראל עקר. מלחמתם הדון 
קישוטית של ח"כים בודדים מהשמאל ושל אנשי 
הארגונים החברתיים ראויה אמנם להערכה, אלא 
שבהיעדר יצוג סוציאל–דמוקרטי וסוציאליסטי 
מהותי, הם נובחים והתקציב עובר. שרים לאין 
ספור היו חברים בקואליציות וממשלות שהתחלפו 
בישראל ב�12 השנים האחרונות, אבל המדיניות 

הכלכלית נותרה ללא שינוי.
בסופו של יום תישאר מדינת ישראל עם אותו 
תקציב. בלי הגדלת ההשקעה בחינוך, בריאות, 
רווחה ותרבות. ללא הרחבה של ההשקעה 
בתשתית, השכלה גבוהה ומדע, בלא שיפור 
במצבם של נתמכי הסעד, העובדים הפשוטים, 
עבדי הקבלן, הסטודנטים, התלמידים, הזקוקים 
לטיפול סיעודי, הנכים והגמלאים. מסגרת התקציב 
נשמרת והמשקיעים הזרים יכולים להמשיך 
ולהשקיע בישראל השקעות ספקולנטיות. 
העשירים המקומיים, השולטים בחברות 

הגדולות, בתקשורת המסחרית ובמריונטות 
 �של הממשלה, ימשיכו להתעשר גם השנה 
בלי לשלם מיסי רכוש וירושה, עם מס חברות 
מצחיק, בלי מיסוי על נאמנויות בחו"ל או 
מיסוי רציני על רווחי הון. בקיצור, אין חדש 
תחת השמש. למעשה, מאמר זה שילב, ללא 
שינויים, שתי פסקאות ממאמר דומה שכתבתי 

בשנה שעברה על התקציב.
ללא אלטרנטיבה סוציאל–דמוקרטית אמיתית, 
לא יהיה שינוי במדיניות הכלכלית של הממשלה. 
מאבקי התקציב הטקסיים ינפקו כותרות והתקשורת 
הפרטית תמשיך להציג לנו מדי יום נתונים 
מדומים של צמיחה ועושר. אמנם, האופנה 
האחרונה היא השיח ה'ירוק', אלא שכל עוד 
לא יהיה שיח 'ירוק–אדום' אמיתי � קרי, דיון 
מהותי באופני חלוקת העושר � זו לא תהיה 
יותר מאשר אופנה, שגם היא תחלוף. הגיע הזמן 
לאיחוד כוחות אמיתי בקרב השמאל הישראלי 
ולהסקת מסקנות כואבת באשר ליכולת של 
סוציאליסטים וסוציאל–דמוקרטים במסגרות 
הקיימות להשפיע על המדיניות הכלכלית. חוסר 
היכולת של תומכי מדינת הרווחה והשוויון הכלכלי 
להגיע להישגים במסגרות הקיימות, אינו מאפשר 
לנו עוד להתפעל מהישגים נקודתיים ומשיחרור 
קיטור כלפי פקידי האוצר בוועדות הכנסת. הם 
רגילים לספוג עלבונות, כי הם יודעים שבסוף 
היום המדיניות שלהם היא המנצחת. לדעתי, 
בתום דיוני התקציב וחוק ההסדרים לשנת 2008, 
חשבון הנפש האמיתי שצריך להעשות הוא שלנו, 
במחנה הסוציאל–דמוקרטי � מה השפעתנו 
על התקציב ומה אנחנו יכולים לעשות כדי 
להשפיע. הצעת ה'מחליטים' שעברה בממשלה 
ואשר עליה יתבססו התקציב וחוק ההסדרים, 

מראה שלא הרבה.

גלעד נתן הוא 

דוקטורנט 

להיסטוריה כללית 

באוניברסיטה 

העברית וחבר 

קיבוץ מרום גולן

gnathan@knesset.gov.il
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למפלגה חובות בגובה של 

122 מליון ₪, מתוכם 42 

מליון ₪ הינו "חוב ווירטואלי" 

לחברת האחזקות של 

המפלגה, אשר אמור בזמן 

הקרוב להימחק. מתוך 

שאר החוב (80 מליון ₪), 

57 מליון ₪ הינם חובות של 

מפלגת העבודה לבנקים, 

כאשר 30�25 מליון ₪ 

מתוך זה הינן ריביות.

מפלגת העבודה צברה חובות גדולים במהלך 
השנים האחרונות. גרמו לכך מספר המנדטים 
הנמוך יחסית בהם זכתה המפלגה בבחירות 
לכנסת בשנים האחרונות והכספים אשר 
התקבלו אצלה מכוח חוק מימון מפלגות 
בהתאם לכך, קיומן התכוף של הבחירות, 
סכומים חסרי פרופורציה אשר הוצאו על 
תעמולת הבחירות, חשדות לגבי אי סדרים 
בניהול הכספים, הקשיים החוקיים לקבלת 
תרומות מגורמים חיצוניים בשנים האחרונות 

ועוד.

בכנס של חברי מפלגת העבודה במחוז ירושלים 
שנערך לאחרונה אמר המזכ"ל ח"כ איתן כבל, 
כי למפלגה חובות בגובה של 122 מליון ₪, 
מתוכם 42 מליון ₪ הינו "חוב ווירטואלי" 
לחברת האחזקות של המפלגה, אשר אמור 
בזמן הקרוב להימחק. מתוך שאר החוב (80 
מליון ₪), 57 מליון ₪ הינם חובות של מפלגת 
העבודה לבנקים, כאשר 25�30 מליון ₪ מתוך 

זה הינן ריביות.
נוכח המצב הקשה שתואר לעיל, לפחות על 
פי הפרסומים בתקשורת, מתכוונת הנהגת 
המפלגה לפטר חלק מעובדי המפלגה, לבטל 
את ההסכמים הקיבוציים דרכם מועסקים 
חלק מן העובדים (בשנים האחרונות, קליטת 
העובדים נעשתה באמצעות חוזים אישיים, 
כך שלצערנו רק חלק מן העובדים מועסקים 
בהסכמים קיבוציים) ולמכור את מרבית נכסי 
וסניפי המפלגה, ובכלל זה את נכסי המוסד 
החינוכי היסטורי של המפלגה � "בית ברל".
נוכח המציאות הכלכלית הקשה בה שרויה 
המפלגה, נראה כי אין מנוס מביצוע שינויים 
רציניים למען שיקומה. עם זאת, יש לבחון לא 
רק מהם הפתרונות הדרושים לטובת מחיקת 
חובותיה של המפלגה, אלא גם ובעיקר מהי 
התוכנית הכוללת, אשר תבטיח את שיקומה 
הכלכלי המלא של מפלגת העבודה תוך שמירה 
על ערכיה ועל איתנותה הכלכלית לאורך זמן 

כך שהמפלגה לא תשקע בעתיד הקרוב שוב, 
והפעם עמוק יותר...

הצורך במחשבה מעמיקה הצופה פני העתיד 
בטרם מעשה חשוב ביותר הואיל והדרך 
לשיקום המפלגה תשפיע באופן משמעותי על 
אופי התנהלותה הפנים מוסדית של מפלגת 
העבודה ועל מידת הסוציאל–דמוקרטיות בה 

ובמדינה כולה.
מאמר זה מציע פתרונות ריאליים אשר יכולים 
להבטיח את פתרון בעיותיה הכלכליות של מפלגת 
העבודה, תוך הבטחת התחייבויותיה הערכיות 
והרעיוניות של המפלגה כך שהיא תוכל לשוב 

ולהתמודד על הנהגת המדינה.

השינויים אותם מקדמת הנהגת המפלגה

קשה לדעת עד כמה המדובר בפרסומים משקף 
נאמנה את ההחלטות ואת כוונתם של מנהיגי 
ומובילי המפלגה. בימים אלו נבחנים כיוונים 
שונים לשיקום המפלגה במסגרת צוות היגוי 
בראשות מזכ"ל המפלגה, ח"כ איתן כבל, הגזבר 
משה עמית, היועץ המשפטי עו"ד אלדד יניב 
ומומחים חיצוניים, וטרם פורסמו מסקנותיו 

או המלצותיו.

כיצד ניתן להוציא את העגלה של 
מפלגת העבודה מהבוץ?

אביעד סיני C 

מכתב שקיבל יאנוש קורצ'אק ותשובתו:
"בבתי הספר אירע משהו, שאין אני מבינו. הפרופסורים 

שובתים. ואני יושב בטל בבית. � אפילו חולה קשה לו לא ללכת לבית 
הספר, לא כל שכן כשאתה בריא".

� � �
המורים שובתים בבית–הספר שלכם, כי משלמים להם שכר מועט. 
ולא טוב, אם משכורת המורים דלה. כי הם באים לבית הספר כשהם 
משוקעים בדאגות וצער. כי הם נותנים עינם באומנות אחרת, ששכר 
גדול יותר בצדה. כי אינם יכולים לקנות ספרים יקרים. כי הם מוכרחים 
לעבוד עבודה נוספת בלילה, כדי לפרנס משפחתם. הם גאים, ועל 
כן אינם מדברים על צרותיהם וצערם. שביתות הפרופיסורים הן 

נדירות ומכאיבות. 
 ( יאנוש קורצ'אק, כתבים פדגוגיים, כרך ג' , 1944)

קצה 
הקרחון
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יש לבחון לא רק מהם 

הפתרונות הדרושים לטובת 

מחיקת חובותיה של 

המפלגה, אלא גם ובעיקר 

מהי התוכנית הכוללת, אשר 

תבטיח את שיקומה הכלכלי 

המלא של מפלגת העבודה 

תוך שמירה על ערכיה ועל 

איתנותה הכלכלית לאורך 

זמן כך שהמפלגה לא תשקע 

בעתיד הקרוב שוב, והפעם 

עמוק יותר...

עם זאת, נראה כי הלך הדברים ברור. במכתב 
מטעם מזכ"ל המפלגה מיום ה�28.8.07 אל 
מר שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי 
העבודה וההסכמים הקיבוציים במשרד התמ"ת, 
הודיע המזכ"ל על ביטול ההסכמים הקיבוציים 
החתומים עם עובדי המפלגה החל מיום ה– 
1.11.07. עם זאת, לשמחתנו, זמן קצר לאחר 
מכן, בכנס במחוז ירושלים, הצהיר המזכ"ל כי 
הפרסומים בנוגע לכוונותיו לבטל את ההסכמים 
הקיבוציים הינם עורבא פרח וככל הנראה, מכתבו 
אל הממונה הראשי על יחסי העבודה לא נשלח 

בסופו של דבר.
בנוסף לכך, הודיע המזכ"ל בכנס כי לא ייתכן 
שיימשך המצב בו עובדים במפלגה אשר אינם 
מתפקדים כלל וכלל לא יפוטרו וכן כי יובטחו 
הזכויות הפנסיוניות לעובדים אשר יאלצו לעזוב. 
יוצא מכך, כי ככל הנראה צפויים פיטורים של 
חלק מהעובדים ותיתכן גם פגיעה מסוימת 

בתנאי העסקתם של השאר.
כמו כן, ככל הנראה, קיימת כוונה למכור סניפים 
ונכסים של המפלגה. בעניין זה הדגיש המזכ"ל 
בכנס של מחוז ירושלים, כי בסניפים רבים 
כלל לא מתקיימת פעילות וכי ניתן להעתיק 
את הפעילות למבנים שכורים או לחילופין 

למקומות ציבוריים כאלו ואחרים.

האם מכאן תבוא הישועה?

מאחורי חלק מהצעדים אכן יש היגיון. המצדדים 
במכירת הסניפים טוענים כי אין מקום להחזקתם 
לאור המציאות הפוליטית חברתית העכשוויות 
והם סומכים טיעונם זה על העובדה כי מפלגת 
קדימה הצליחה לזכות בבחירות הכלליות ללא 
סניף אחד. כמו כן, הם טוענים שבמרבית מסניפי 
המפלגה מתקיימת פעילות מסודרת. לא ניתן 

אמנם, להתעלם מההשלכות הבעייתיות של 
מכירת הסניפים של מפלגה המתיימרת להיות 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית שמקדמת את שיח 
החברים בה ואת השתתפותם בקידום רעיונותיה. 
עם זאת במידה ואכן תקצה המפלגה סכומים 
מסוימים לטובת העתקת הפעילות ולשכירת 
מקומות על פי מידת הצורך ובהתאם לקריטריונים 
מוסכמים, ייתכן ואפשר יהיה להקטין את הנזק 

הנגרם כתוצאה ממכירת הסניפים.
כמו כן, על אף שאין לקבל בשום פנים ואופן 
מציאות בה מפלגה אשר מתיימרת להיות 
מפלגת עובדים וחורטת על דגלה קידום 
זכויותיהם פוגעת באופן חד צדדי וללא הסכמה 
בזכויותיהם הקיבוציות, נראה לגיטימי רצונו 
של המזכ"ל לפטר עובדים אשר אינם מצדיקים 

את עבודתם.
הצעדים המוצעים לעיל, במידה ויקוימו בדרך 
מוסרית והגיונית תוך שמירה על ערכיה של 
מפלגת העבודה ושיתוף פעולה עם וועד עובדיה, 
אכן יעזרו בגיוס כספים חסרים, במחיקת חלקם 
של החובות ובשיקום המפלגה בטווח המיידי. 
עם זאת, השאלה המרכזית והעיקרית היא האם 
בדרך זו אכן יובטח כי מפלגת העבודה לא 
תיקלע בתוך שנים ספורות אל אותה מציאות 

כלכלית קשה ובעייתית?
כאמור, הקשיים הכלכליים האמורים נוצרו 
כתוצאה מבעיות שונות ומגוונות, שאינן נובעות 
מעצם בעלותה או החזקתה של המפלגה את 
הסניפים או כתוצאה מתנאי העסקתם של עובדי 
המפלגה. הם נוצרו כתוצאה ממצב בו לאורך 
זמן, ההוצאות שהוציאה המפלגה היו גדולות 
הרבה יותר מהכנסותיה. עיקר ההוצאות הופנה 
באופן טבעי לניהול מערכות הבחירות. על 
מנהיגי וחברי מפלגת העבודה לבחון ולחפש 
פתרונות רציניים אשר עונים על הבעיות 
האמיתיות וכך יועילו לטווח הארוך. להלן 

שני פתרונות כאלה.

פתרון ראשון: צמצום האמצעים להוצאות 

על תעמולת בחירות

המפלגות ובכלל זה מפלגת העבודה שופכות 
מדי מערכת בחירות כספים רבים על אמצעי 
תעמולה שונים הכוללים שידורי טלוויזיה, תליית 
מודעות, חלוקת פליירים וחולצות, מדבקות 
ופלריגים אשר מופצים בכמויות מסחריות 
לכל עבר. הסכומים הללו עצומים, כאשר כלל 
לא ברור מהי מידת היעילות שבהם. מעטים 
צופים בתשדירי הבחירות בטלוויזיה וממילא 
רוב השיח מתנהל באמצעות אמצעי התקשורת. 

ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל ובעבר החשב הכללי 
באוצר, סבור כי "הדיבורים על הון ושלטון מבריחים את 
המשקיעים". לדבריו, "במקום לקדם את ההשקעות אנחנו מקשים על 
המשקיעים על ידי אווירה שלילית. הון ושלטון הפך למושג שלילי. המערכת 
הממשלתית והאווירה הציבורית פוגעים ביכולת ההשתלבות של ישראל 
בגלובליזציה. בממשלה חוששים לקבל החלטות לא שגרתיות ונועזות רק 
 (1.11.2007 ,ynet) "בגלל מבקר המדינה ובגלל הכותרות בתקשורת
ניר גלעד הוא גם מי שהוביל את ההסכם שבמסגרתו רכשה המדינה את 
חלקה של החברה לישראל בבתי הזיקוק לנפט תמורת חצי מיליארד 
שקל, אף שלמעשה בתי הזיקוק היו אמורים לחזור לרשות המדינה בחינם 

בתום תקופת החכרתם. 
אכן אין לראות את הקשר הון כשלילי בלבד אחרי הכל לחברה לישראל 

ולניר גלעד הם היטיבו מאוד... 

קצה 
הקרחון



9  

מפלגת העבודה צריכה 

ויכולה להוביל שינויי חקיקה 

בכנסת על פיהם יוגבל 

השימוש באמצעי תעמולה 

שונים במסגרת הבחירות. 

כך למשל, ניתן לאסור את 

השימוש באמצעי תעמולה 

דוגמת פוסטרים, פלריגים, 

מדבקות וחולצות.

בסופה של כל מערכת בחירות נזרקת כמות 
עצומה של אמצעי תעמולה שונים אשר כלל לא 
מופצים וגם אלו המופצים והנפרסים השפעתם 

מועטה אם בכלל.
לאור המצב המתואר לעיל, עולה השאלה מדוע 
המפלגות ממשיכות להוציא כמות עצומה כל 
כך של כספים על תעמולת הבחירות? ככל 
הנראה, מדובר במעגל שוטים בו נמצאות רוב 
המפלגות ובעיקר הגדולות מביניהן. במהלך 
מערכת הבחירות, מכיוון שמפלגה אחת 
מוציאה כספים רבים ומפיצה אמצעי תעמולה 
רבים, השנייה "נלחצת" ודואגת להפיץ יותר 

וחזור חלילה.
נוכח מצב דברים זה, יהיה אך נכון כי מפלגת 
העבודה תוביל פתרון המגביל את האפשרות 
של כלל המפלגות להשתמש באמצעי תעמולה 
שונים במהלך מערכת הבחירות. מפלגת העבודה 
צריכה ויכולה להוביל שינויי חקיקה בכנסת 
על פיהם יוגבל השימוש באמצעי תעמולה 
שונים במסגרת הבחירות. כך למשל, ניתן 
לאסור את השימוש באמצעי תעמולה דוגמת 
פוסטרים, פלריגים, מדבקות וחולצות. אפשר 
גם להגביל ולצמצם משמעותית את שידורי 
התעמולה, מה שיביא לצמצום ההשקעה 

בתשדירים עצמם.
מעבר לעניין הכלכלי מדובר בפתרון סוציאל 
דמוקרטי ראשון במעלה. השימוש המוגבר באמצעי 
התעמולה בשנים האחרונות נובע מהשפעות 

תרבות הצריכה. השיח הפוליטי מצטיין לרעה 
ברדידות התכנים והרעיונות ובהדגשת עטיפת 
המוצר והפרסומת. דוגמא מובהקת לכך הינה 
"מפלגת הפוסטר" קדימה, אשר ניצחה בבחירות 
האחרונות, אותה מיתגו וליהקו צוות פרסומאים, 
כאשר מאחוריה ובבסיסה אין דבר או חצי דבר 
הקשור בעקרונות וברעיונות כלשהם. מצב 
דברים זה, בו מנוטרל השיח הענייני והרעיוני, 

מסוכן מכל בחינה.
צמצום האפשרות לשימוש באמצעי תעמולה 
ריקים וחסרי תוכן, ופיתוח האפשרות לקידום 
דיאלוג ערכי ואמיתי בין המפלגות צריכים 
להיות הבשורה אותה מובילה מפלגת העבודה. 
כך למשל, ניתן יהיה לקבוע כי כל מפלגה 
רשאית "לפרסם" את עצמה ואת רעיונותיה 
באמצעות חוברת עמדות אחת אשר תונפק 
לציבור הבוחרים ותפוזר בכל בית אב בישראל 
או לחילופין באמצעות ספר לבוחר אותו תנפיק 
המדינה. צמצום האפשרות לשימוש באמצעי 
תעמולה שונים יגביר באופן טבעי את הצורך 
בפנייה ישירה לציבור באמצעות סיורים, חוגי 
בית, כנסים רעיוניים, עצרות וניהול פורומים 
שונים ברשת האינטרנט. שלל הפתרונות הללו 
יקדמו את העברת המסרים בצורה עמוקה 
ורצינית יותר וייצרו חיבור נכון ואמיתי יותר 

של הנבחרים עם הבוחר הפוטנציאלי.
מעבר לכך, צמצום האפשרות לשימוש באמצעי 
תעמולה שונים יפחית את תלות המפלגות 
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מזכ"ל המפלגה מודה 

בעצמו כי קרוב למחצית 

מחברי המוסדות אינם 

רלוונטיים יותר; חלק עזב 

למפלגת קדימה, חלקם 

הפסיקו להיות חברי מפלגה, 

אחרים עברו לעולם שכולו 

טוב ועוד כהנה וכהנה 

סיבות....

בתרומות של אנשי הון המבקשים להבטיח 
את האינטרסים שלהם באמצעות העברת אותן 
התרומות. פתרון כזה גם יגביל את התופעה 
הנרחבת לה אנו עדים בשנים האחרונות, כאשר 
פוליטיקאים רבים ומפלגות שונות משתמשים 
בדרכים "עוקפות" ובלתי חוקיות לקבלת כספים 

מגורמים פרטיים.
פתרון כזה מקדם גם תכליות נוספות. כך למשל, 
יצומצמו משמעותית כמויות האשפה הענקיות, 
אשר נוצרות מידי מערכת בחירות ואשר יוצרות 

מפגע סביבתי.
דומה כי במידה ומפלגת העבודה תדע להוביל 
מהלך כזה, מרבית המפלגות המצויות בפני 
אותן הבעיות הכלכליות בשנים האחרונות, 

יצדדו בו.

פתרון נוסף: בחירות למוסדות המפלגה

מפלגת העבודה אמורה להתנהל בצורה 
דמוקרטית. לשם כך קיימים מוסדות המפלגה, 
בהם אמורים חברי המפלגה להשמיע קולם 
ולהשתתף בהתויית דרכה של המפלגה. מוסדות 
המפלגה כוללים את מועצת המחוז ומזכירות 
המחוז ברמת המחוזות השונים של המפלגה 
(מחוז ירושלים, מחוז הקיבוצים, מחוז חיפה, 
מחוז הצפון וכו'), וברמה הארצית הם כוללים 
את ועידת המפלגה, מרכז המפלגה ולשכת 

המפלגה.
הבחירות האחרונות למוסדות נערכו לפני 
למעלה מ�5 שנים. נוכח המסורת במפלגה על 
פיה הבחירות מתנהלות מדי 4 שנים קיים ספק 
רב בנוגע למידת פעולתם החוקית של חלק 
ממוסדות המפלגה. חלקם האחר של המוסדות 
כמעט ואינם פעילים וקיים מרמור גדול מצד 

המעוניינים לפעול במסגרת המפלגה אשר 
האפשרות להצטרף למוסדותיה נסגרת בפניהם. 
מזכ"ל המפלגה מודה בעצמו כי קרוב למחצית 
מחברי המוסדות אינם רלוונטיים יותר; חלק עזב 
למפלגת קדימה, חלקם הפסיקו להיות חברי 
מפלגה, אחרים עברו לעולם שכולו טוב ועוד 

כהנה וכהנה סיבות....
במצב דברים זה, ברור לכל כי יש לקיים הבחירות 
באופן מיידי. משיקולים כאלו ואחרים ומסיבות 
שונות ומגוונות טרם התקיימו הבחירות ובעתיד 

הקרוב לא ידוע האם ומתי הן ייערכו.
לקיום הבחירות וחיזוק המוסדות משמעות 
דמוקרטית ופוליטית חשובה מעין כמוה. 
אולם מעבר לכך עריכת הבחירות היא זריקת 
מרץ רצינית למפלגה. ולכך יש גם משמעות 
כלכלית רצינית בטווח הקצר ובייחוד בטווח 

הארוך.
באופן מיידי, בחירות מביאות את המתמודדים 
לערוך מפקד חברים לטובת בחירתם והשטח 
מתעורר לחיים. בטווח הארוך, הבחירות יוצרות 
מומנטום: הן מאפשרות לדם חדש לזרום 
בעורקים ולצעירים להגיע ולהצטרף לפעילות 
המפלגה, הן מביאות להגברת הפעילות בשטח, 
דבר שמקרב צבורים שונים ומגוונים למפלגת 
העבודה ויביא לחיבורם עם המפלגה ובעתיד 
אף להצביע לה. כיצד יהיה ניתן ליצור את 
הגיבוש והרצון להשקיע בקרב חברי המפלגה 
לקראת הבחירות המוניציפאליות והארציות 
בקרוב אם לא דרך מתן האפשרות לקחת חלק 

ולהשפיע??

סיכום

המציאות הכלכלית המורכבת מאלצת את 
מפלגת העבודה לקדם פיתרונות כואבים. 
בבחירת הפתרון נכון לקדם פתרון אשר 
מגשים ככל האפשר את הערכים שאותם 
מפלגת העבודה מתיימרת להוביל. פעולה 
למען צמצום השימוש באמצעים במסגרת 
תעמולת הבחירות כמו גם קיום הבחירות 
למוסדות הינם פתרונות המתיישבים עם 
הרצון בשיקום כלכלי והתכלית אותה אמורה 
מפלגת העבודה לקדם. חזרה לשלטון תעשה 
אך ורק אם תדע מפלגת העבודה להציב 
תשובה ברורה, עמוקה, מגובשת, רצינית 
ואיתנה לתרבות הקיטש, הרדידות והעדר 
החשיבה המעמיקה. חזרה לשלטון תעשה רק 
אם תדע מפלגת העבודה לתת את החשיבות 
והמשמעות הראויה לשטח ולפעילים בה, 

ולשתף אותם בהובלת הדרך.

אביעד סיני הוא 

מזכיר המשמרת 

הצעירה של מפלגת 

העבודה בירושלים

aviad_sinai@walla.com
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הדבר הגרוע ביותר (וגם 

המוצנע ביותר) במסגרת 

הרפורמה בחינוך הוא 

הסכמתה לממן את ביצוע 

הרפורמה מתוך כספי משרד 

החינוך.

רוחות ניאו ליברליות אכן מנשבות בארצנו 
כפי שכתב נדב פרץ (חברה גיליון 33). אין 
חידוש בקביעה הזאת אך היא חייבת להיות 
נדבך מרכזי בדיון שלפנינו. נדב פרץ טוען 

שתי טענות מרכזיות במאמרו:

האחת: על מנת להצליח לשנות דברים, לפעמים 
צריך לוותר על האידיליה כדי לשפר ולו במקצת 

את המערכת.
השניה: יולי תמיר היא שרה שפועלת כסוציאל–

דמוקרטית במערכת ניאו–ליברלית.
בעוד שעם הטענה הראשונה אני מסכים על 

השניה אני חולק מכל וכל.
נדב כותב על יולי תמיר כי היא "מתמודדת 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." 
הלוואי והדברים היו קרובים למציאות ולו 

במקצת.
לא סתם מילא נדב את מאמרו ב"אני בטוח שתמיר 
תסכים", נדב לא יכול היה להביא ציטוטים שלה 
אומרת שהיא בוחרת בברירת המחדל הטובה 
ביותר, פשוט כי תמיר מעולם לא הגיבה כך. 
בכל המהלכים שהיא חתומה עליהם היא מנפנפת 
בגאון כמושיעת המערכת. יתרה מזו אין לעסוק 
רק בדברים שיולי תמיר עשתה, הבעיה הגדולה 

היא הדברים שהיא לא עושה.

הרפורמות במערכת החינוך

מיד עם הקמת ועדת שוחט דרשה ועדת החינוך 
מיולי תמיר (שמינתה את ועדת שוחט ואף ישבה 
בה) להכניס לועדה נציגות של הסטודנטים, ולא 
לחזור על הטעות של ועדת דברת שקמה ללא 
נציגות המורים. ועדת החינוך התריעה על כך 
במשך חצי שנה עד שביתת הסטודנטים, שיתכן 
והיתה נמנעת לו תמיר היתה ממלאת את דרישת 

ועדת החינוך. כך גם בשעת כתיבת שורות אלה 
כאשר האיום בשביתת המרצים עומד על הפרק, 
תמיר אומרת שזוהי "שאלה של נכונות מצידם. 
מבחינתי, כדי להגיע להסכם צריך חשיבה משותפת 
והדבר ייקח זמן. אם הם יסכימו להשהות את 
ההחלטה כדי להגיע להסכם, אז זו הדרך. הדרך 
היחידה להגיע להישגים זה לתת לנו מספר 
שבועות להגיע להסכמה". בכך תמיר נוקטת 
בשיטות של האוצר, היא השהתה את המו"מ 
עם המרצים לפתיחת השנה האקדמית למרות 
שכולם ידעו על הבעיה הזאת כבר זמן רב ואף 
על פי שהסגל האקדמי נמצא בסכסוך עבודה עם 
ור"ה כבר יותר מחצי שנה. עכשיו ביום שלפני 
פתיחת שנת הלימודים, תמיר זקוקה פתאום 
למספר שבועות, כאשר ה"אשמים" בשביתה 

יהיו כמובן המרצים.
כשרת החינוך יולי תמיר נכשלה כישלון חרוץ 
בנושאים שהם לחם חוקם של סוציאל דמוקרטיים. 
דוגמה טובה לכך היא חוק השילוב, חוק שנועד 
לשלב ילדים עם מוגבלות בבתי ספר רגילים 
שקרובים למקום מגוריהם. ארבע שנים מאז 

פעולה סוציאל דמוקרטית 
במציאות ניאו–ליברלית, האמנם?

תגובה לנדב פרץ

אריה בן שמואל C 
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התובנה המדהימה של תמיר 

מהביקור [בסינגפור] היא 

שמערכת החינוך בישראל 

משלמת מחיר גבוה מדי 

בגלל החתירה לשוויון. או 

בלשונה: "מרוב שרצינו שוויון 

הרגנו את כולם".

שבג"ץ דרש שהחוק ייושם החל משנת הלימודים 
הבאה הוא עדיין לא מיושם ע"י שרה שהיא 
כביכול "משלנו". גם מפעל ההזנה שהינו חוק 
במדינת ישראל, בתהליכי ירידה לטמיון תחת 

השרה ה"סוציאל–דמוקרטית" תמיר.
ב�5 השנים הרעות של לימור לבנת קוצצו מאות 
אלפי שעות אורך (שעות רגילות) ממערכת 
החינוך, כך שהיום לומדים תלמידי ישראל 6 
שעות פחות בחינוך היסודי, ו�8 שעות פחות 
בחינוך העל יסודי. שעות הרוחב, שמטרתם 
לסייע לתלמידים חלשים ע"י לימוד בקבוצות 
קטנות וכד' קוצצו לחלוטין. יולי תמיר מאז 
שנכנסה לתפקידה לא עשתה דבר וחצי דבר 
להחזרת השעות האלה, בדיוק להיפך. הדבר 
הגרוע ביותר (וגם המוצנע ביותר) במסגרת 
הרפורמה בחינוך הוא הסכמתה לממן את ביצוע 
הרפורמה מתוך כספי משרד החינוך. האוצר לא 
הוסיף שום סכום מעבר לסכום שגם כך הוא 
היה חייב להוסיף בגלל השחיקה של השנים 
האחרונות. כלומר תמיר מממנת את הרפורמה 
ע"י קיצוצים נוספים בפעילות משרד החינוך 
(ובעיקר בפעילות הרווחה של המשרד). מקצת 

הגזרות הם:
קיצוץ עד כדי חיסול של פרוייקט רווחה  C 
חינוכית (שעוזר במיוחד אצל ערבים 

ובמקומות טעוני טיפוח).
קיצוץ מסיבי באגף לחינוך מבוגרים C 

קיצוץ נרחב אצל הסייעות של ילדים עם  C 
צרכים מיוחדים.

 המשותף לגופים אלה הוא שהם פועלים בכל 
המקומות שיתר מערכת החינוך נכשלה ושקיבלו 
תקציב ממשרד החינוך. כעת הם מקוצצים 
בצורה שחונקת אותם לגמרי וכל זאת כדי 
להתחיל בביצוע הרפורמה בחינוך. יולי תמיר 

ממש מפעילה את הרפורמה על חשבון החלשים 
(פשוטו כמשמעו).

הצהרותיה של השרה תמיר � האמנם סוציאל–

דמוקרטיות?

אך יולי תמיר לא הסתפקה בדברים אלו. כמה 
הצהרות שלה מערערות לחלוטין את התפישה 
כאילו היתה סוציאל–דמוקרטית שפועלת 
בתוך המערכת הניאו–ליברלית ומנסה למזער 

נזקים.
כאשר הכנסת חוקקה השנה (ברוב מוחץ של 37 
תומכים מול אפס מתנגדים) את אחד החוקים 
החשובים למאבק בנשירת והנשרת התלמידים 
החלשים מבתי הספר התיכוניים, חוק חינוך חובה 
עד כיתה י"ב, בחרה השרה, במקום לאמץ את 
החוק הזה ולהשתמש בו כדי לדרוש מהאוצר 
תוספת תקציב, לתקוף את בית המחוקקים: 
"חברי הכנסת למעשה הופכים את משרד החינוך 
לעבריין בעל כורחו מכיוון שמדובר בחוק שלא 
תוקצב ועולה מיליוני שקלים". כלומר יולי תמיר 
הצהירה מראש שהיא אפילו לא תנסה ליישם 
אותו. "באופן עקרוני זהו כמובן צעד נכון אבל 
לרוע המזל העבירו את החוק ללא תיקצוב. כך 
למעשה מדובר בלא יותר מהצהרה ולכן החוק לא 
ישנה דבר...בסופו של דבר החוק הזה לא ישנה 
את המציאות החינוכית. איך אני אמורה לבצע 
אותו ללא תקציב?". על דעת עצמה החליטה 
יולי תמיר שהחוק איננו חוק אלא "הצהרה". 
כך גם הופכת תמיר את עצמה לעבריינית 
שמתעלמת ביודעין מהחוק, והיא גם מוותרת 
על האפשרות ללחוץ על האוצר לשם תוספת 
תקציב, ובהכרח מעמידה את עצמה ביחד עם 

האוצר בצד השני של המתרס.
מה שיתכן והוא השיא של התנהלות זו הוא 
שיולי תמיר בעצמה הכריזה שהיא ואנחנו (קרי 
מדינת ישראל) טעינו בדרך בה הלכנו, בדרך 
שבה השוויון הוא יעד. בקיץ המתוקשר שעבר 
על יולי תמיר בשנה האחרונה (1 נגד 100, האם 
אתה חכם יותר מתלמיד כיתה ו' ועוד), התלוותה 
לתמיר העיתונאית אמירה לם בביקורה בסינגפור, 
בו ניסתה תמיר ללמוד את הצלחת מערכת 
החינוך הסינגפורית, ולנסות ליישם בארץ את 
העקרונות שלה. אין צורך לומר איזו מין מדינה 
היא סינגפור, ובאילו שיטות משיגים שם משמעת 
(לא המודל המוצלח ביותר למדינה מתוקנת...) 
אך התובנה המדהימה של תמיר מהביקור היא 
שמערכת החינוך בישראל משלמת מחיר גבוה 
מדי בגלל החתירה לשוויון. או בלשונה: "מרוב 
שרצינו שוויון הרגנו את כולם". תמיר הצהירה 
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יחימוביץ', שאין צורך 

להכביר במילים על כל 

הדברים הטובים שהיא עושה, 

היא חלק מהקואליציה. 

ככזו היא עומדת בראשות 

ועדה (הועדה לזכויות הילד) 

ובאופן כללי היא יותר קרובה 

לצלחת (קרי משרד האוצר). 

אולם שלי לא ממלאת את 

חלקה בעסקה, לקבל 

על עצמה את החלטות 

הקואליציה.

רעיון האיזונים הדמוקרטי 

שואב את כוחו בדיוק 

מהמקום שבו יש חילוקי 

דעות אך לאחר הכרעה יש 

גם קבלת הדין.

בדיוק לאיזה צד במפה היא שייכת. אנחנו לא 
צריכים שרת חינוך שהיא עוד פקידה במשרד 
האוצר. תקוות גדולות לא כדאי לתלות כאן, 

אולי אפילו להיפך.

שינוי המערכת מבפנים

כפי שנדב פרץ כתב במאמרו, יש לחברי הכנסת 
הסוציאל–דמוקרטיים (הבודדים בכנסת) שתי 
דרכים להתמודד עם המערכת הניאו ליברלית. 
האחת: להיות אופוזיציה פעילה, לנסות לחוקק 
מספסלי האופוזיציה (זה לא פשוט), ולהאשים 
את הממשלה בקריסת כל המערכות. כך הם 
יכולים לעמוד על עקרונותיהם ובו בזמן לקבל 
כותרות יפות בעיתונים ולהביא את התפיסה 
שלהם לידי ביטוי. בדרך זו נוהגים אלה 
מהח"כים של מרצ וחד"ש שניתן לקרוא להם 

סוציאל–דמוקרטיים.
הדרך השניה היא להיות חבר בקואליציה 
ומשם כדברי נדב פרץ לדחוף לאופציה הכי 
סוציאל–דמוקרטית שניתן ליישמה במציאות 
כיום. (נדב פרץ כאמור ניסה לטעון שכך פועלת 

יולי תמיר, אך אני חולק עליו מכל וכל).
בהקשר הזה אני חושב שיהיה נכון מצידנו 
לבקר את הח"כית שלנו במפלגת העבודה, 

שלי יחימוביץ'.
יחימוביץ', שאין צורך להכביר במילים על 
כל הדברים הטובים שהיא עושה, היא חלק 
מהקואליציה. ככזאת היא עומדת בראשות ועדה 
(הועדה לזכויות הילד) ובאופן כללי היא יותר 
קרובה לצלחת (קרי משרד האוצר). אולם שלי 
יחימוביץ' לא ממלאת את חלקה בעסקה, לקבל 

על עצמה גם את החלטות הקואליציה.
אחת הרעות החולות של הדמוקרטיה הישראלית 
היא שבשנים האחרונות, חברי הקואליציה 
נשארים אופוזיציה גם כשהם בפנים. הדוגמה 
הבולטת היא מימין. כאשר המפד"ל והאיחוד 
הלאומי ישבו בממשלות ברק ושרון, ועכשיו 
כאשר ישראל ביתנו יושבת בממשלת אולמרט, 
שריהן פשוט התעלמו מהחלטות הממשלה, הם 

המשיכו לכהן כשרים על כל ההטבות הנלוות 
(אני מתכוון להטבות של יכולת השפעה לא 
לעוד כמה שקלים לכיס) אך ניצלו זאת כדי 
לתקוף את מדיניות ממשלת ישראל כאן ובכל 
העולם. הם היו יוצאים מישיבות הממשלה 
לאחר שהתקבלה בהן הכרעה, ותוקפים את 
ההחלטה שהממשלה שבה הם יושבים קיבלה. 
המערכת אינה אמורה לפעול כך. רעיון האיזונים 
הדמוקרטי שואב את כוחו בדיוק מהמקום שבו 
יש חילוקי דעות אך לאחר הכרעה יש גם קבלת 
הדין. כאשר תמיד קימת האפשרות שחבר 
הכנסת או השר יעזוב את הקואליציה וילחם 
נגדה מספסלי האופוזיציה כשהקו האדום 
יחצה. כך נהג למשל אופיר פינס עם כניסתו 

של ליברמן לממשלה.
שלי יחימוביץ', שהיא אחת מהח"כים המעטים 
שאני מעריך ומזדהה איתם בכנסת, נוהגת 
בהקשר הזה שלא כדין. כאשר בצורה הפגנתית 
היא לא מוכנה לתמוך בתקציב (שכמובן אינו 
ראוי לתמיכה) ויוצרת מראות מבזים של ח"כים 
שצריכים ללכלך את הידים במקומה, היא פוגעת 
בצלע השניה של הסוציאל–דמוקרטיה, הצלע 
הדמוקרטית. ליחימוביץ' תמיד נתונה הבחירה 
לעזוב ולהצטרף לאופוזיציה. כל עוד היא לא 
עושה את זה, היא בוחרת בדרך הכי קלה ובעיני 
הכי לא ראויה: גם לקבל את החלקים הטובים 
של היותה חלק מהקואליציה, וגם להיות כביכול 
"נקיית כפיים" ולעמוד על העקרונות שלה. כמו 
שאנחנו לא רוצים שיעשו זאת מימין, כך לא 

נכון לעשות זאת כאשר זה פועל לטובתנו.
וכאן אני מזדהה מאוד עם הרעיון המרכזי 
שעומד מאחורי המאמר של נדב פרץ בגליון 
הקודם: כשאנו רוצים להשפיע על המצב ולשפר 
אותו, לפעמים נכון לעשות ויתורים כואבים 
על האידיאולוגיה שלך כדי לשפר ולו במעט 
את המצב החברתי. לא בכל מחיר, יש קוים 
אדומים שאסור לחצות, ואסור להיות שותף 
למהלכים כאלה. אך הרצון למוטט הכל ומשם 
ליצור מהפיכה היא לא הדרך בה אני רוצה ללכת. 

על אדמה חרוכה קשה מאוד לבנות.

אריה בן שמואל 

הוא חבר מפלגת 

העבודה

"אנחנו עובדים עם רוצחים? אנחנו בסך–הכל עושים ביזנס. לא מעניין אותנו 
מי בשלטון: נזירים, חונטה. זה ממש לא משנה. אין לנו רגשות אשם על זה 

שאנחנו עושים שם עסקים. כמובן שאנחנו מתנגדים להרג המוני, אבל אנחנו מושקעים בבורמה 
בעשרות מיליוני דולרים. אנחנו רוצים להציל את מה שיש לנו שם". (ynet, 10.10.07) כך 
אומרים הישראלים שמושקעים במיאנמר בעשרות מיליוני דולרים ונותנים לחונטה הצבאית שם 
ייעוץ ביטחוני כחול–לבן. אז מה אם החונטה הצבאית משליטה שם שלטון טרור ורוצחת מאות 

נזירים, לכסף אחרי הכל אין ריח.

קצה 
הקרחון
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תודה לד"ר דניאל מישורי, 

מביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש 

פורטר באוניברסיטת ת"א, 

על הערותיו לטיוטת המאמר

בכל המדינות בהן קיימת 

תחבורת אופניים מפותחת, 

דוגמת הולנד, צרפת 

וגרמניה, אין כלל חוקי 

קסדות, ושיעור רוכבי 

האופניים הנפגעים בהן 

בתאונות נמוך משמעותית 

לעומת מדינות שחוקקו חוקי 

קסדה.

קסדת אופניים  טוב או רע? שאלה הרת 
גורל זו מסעירה לאחרונה את עולם הרוכבים 
בישראל. הסיבה: חוק חובת חבישת קסדה 
(להלן  "חוק הקסדות"), הכופה על כלל 
ציבור רוכבי האופניים בישראל לחבוש 
קסדה בעת הרכיבה, נכנס לתוקף בתחילת 
אוקטובר. עם זאת, בשלב זה אין עדיין צורך 
למהר ולרכוש קסדה שכן שר התחבורה טרם 

התקין תקנות ליישום החוק...

עבורנו, פעילי עמותת "ישראל בשביל אופניים" 
(www.bike.org.il), היה זה שיעור מאלף לגבי 
האופן בו פועל בית המחוקקים שלנו. על החוק 
נודע לנו באקראי מכתבת עיתון מזדמנת אי שם 
בחודש מרץ האחרון לאחר שכבר עבר קריאה 
טרומית וקריאה ראשונה. תגובתי הראשונה 
והאינטואיטיבית למשמע הרעיון הייתה הסתייגות 
מוחלטת: כרוכב אופניים ותיק, ניסיתי בעבר 
לחבוש קסדה, ואולם מאחר והפריעה לי בעת 
הרכיבה, החליקה מראשי וחסמה את שדה 
הראייה, הפסקתי להשתמש בה לאחר זמן 
קצר. גם עמדתה של עמותת "ישראל בשביל 
אופניים" הייתה ברורה ותאמה לזו של "פדרציית 
האופניים האירופית" (ECF): יש להתנגד לחוקי 
קסדה הן בשל החשש מירידת מספר הרוכבים, 
והן בשל תרומתה השולית של הקסדה כאביזר 

בטיחות בדרכים.
העמותה החליטה לפנות ליוזם החוק, ח"כ 
גלעד ארדן, יו"ר ועדת הכלכלה, ולהעמידו 
על ההשלכות המסוכנות של חקיקה הכופה 
חבישת קסדה. בפגישה קצרה הסביר לנו ארדן 
כי מדובר בחיי אדם, ובפרט אלו של בני נוער 
הנוהגים לרכב בפראות על אופניהם. הוא הפנה 
אותנו אל ארגון "בטרם", העוסק בבטיחות ילדים 
(לאו דווקא בתחום התחבורה), שיזם את הצעת 
החוק (וסיפק לה תשתית נתונים חלקית), תוך 
הבטחה כי יינתן לנו די זמן ללבן את הסוגיות 
הכרוכות בחוק הקסדות, כדי להגיע לפיתרון 
מוסכם. מסיבה זו לא יצאה העמותה באותה 

תקופה במאבק ציבורי ותקשורתי. בעקבות 
הפגישה שלחה העמותה לח"כ ארדן ולארגון 
'בטרם' נייר עמדה הסוקר את טעמי ההתנגדות 
http://www.kasdot.org/files/) לחוקי קסדות

.(kasda��Draft�May%202007.pdf

קסדות אופניים וחוקי קסדה

מלכתחילה לא נוצרו קסדות האופניים כאביזר 
מגן מפני תאונות דרכים. יצרני קסדות האופנועים 
החלו לייצר אותן בשנות ה�1970 כאמצעי הגנה 
"לייט" לרוכבי אופניים, וכתחליף ל"רשתות 
השיער" שהיו נהוגות עד אז, ושהיו מעין כובעים 
עשויים מרצועות עור שנועדו לאסוף את השיער 
כך שלא יחסום את שדה הראיה, וכן לשפר את 
האווירודינמיות בעת רכיבה תחרותית מהירה. 
כיום עשויות הקסדות מפולימר (מעין קלקר) 
שאמור, בעת נפילה של הרוכב, להידחס ובכך 
לספוג מקצת מאנרגיית החבטה ולצמצם את 
עוצמת המכה. ברם, עוצמת האנרגיה שהפולימר 
מסוגל לספוג שקולה לזו שיספוג הולך רגל 
שימעד ברחוב ויחבל בראשו. המשמעות היא, 
שהקסדה יכולה, לכל היותר, לסייע לרוכב 
במקרה של נפילה עצמית מאופניו, אך לא 
במקרה של פגיעת מכונית. רק קסדה 'טרייה' 
(בת פחות משנתיים–שלוש), שמתאימה לראשו 
של הרוכב וחבושה בצורה נכונה עשויה להיות 
אפקטיבית, וגם זאת, רק כאשר החבטה מתקבלת 
בזווית ישרה, מול משטח שטוח ולא זוויתי (זאת, 
בשל צורתה האווירודינמית דמויית–הצלחת 
של הקסדה). במקרים רבים התברר כי בזמן 
תאונה רוכבים נפגעו בבסיס הגולגולת ובצוואר 
כתוצאה מצורת הקסדה, או שהפולימר לא נדחס 
כלל. במילים אחרות, הקסדה כלל לא הגנה על 

ראש הרוכב.
אם לא מועיל אז לפחות לא מזיק? זהו שלא. 
הניסיון בעולם מלמד כי חקיקת חוקי קסדות לא 
זו בלבד שאינה משפרת את בטיחות הרוכבים 
אלא אף גורמת להגדלת מספר רוכבי האופניים 

חוק הקסדות
כרוניקה של חקיקה פופוליסטית

נועם סגל C 
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המרכיב הקריטי בבטיחות 

הוא מידת החשיפה של 

הנהגים לרוכבים וכן תשתיות 

בטוחות לרכיבה, ובעיקר 

שבילי אופניים.

אם את/ה רוצה להעביר 

חוק, מה שצריך הוא בעיקר 

כמה לוביסטים עם טלפונים 

סלולאריים, ומטען לסוללות.

הנפגעים בתאונות ביחס למספר הרוכבים 
ולקילומטר נסיעה.

מבלי להיכנס לכל הנימוקים נגד החוק, שכבר 
www.) נפרסו בעיתונות ובאתרי האינטרנט
kasdot.org), חשוב לציין כי חוקי קסדות 

החלים על ילדים קיימים רק במספר קטן של 
מדינות (בעיקר בארה"ב וקנדה), וחוקי קסדות 
לרוכבים בגירים קיימים בשלוש מדינות בלבד 
(אוסטרליה, ניו–זילנד, ודרום אפריקה). בכל 
המדינות בהן קיימת תחבורת אופניים מפותחת, 
דוגמת הולנד, צרפת וגרמניה, אין כלל חוקי 
קסדות, ושיעור רוכבי האופניים הנפגעים בהן 
בתאונות נמוך משמעותית לעומת מדינות 

שחוקקו חוקי קסדה.
מהניסיון באירופה עולה שככל שיש יותר רוכבים 
על הכביש, מתרגלים הנהגים לנוכחותם ונוהגים 
במשנה זהירות וכך פוחת מספר הנפגעים. אך 
לא רק שם. גם בתל אביב ירד מספר הנפגעים 
 ,50%�בתאונות אופניים בשנים האחרונות בכ
 (250%�בד בבד עם העלייה הדרמטית (כ
במספר הרוכבים. נתונים אלה מבהירים כי 
הרכיבה כשלעצמה אינה מסוכנת (גם החלקה 
באמבטיה עלולה לגרום פגיעת ראש), וכי 
המרכיב הקריטי בבטיחות הוא מידת החשיפה 
של הנהגים לרוכבים וכן תשתיות בטוחות 
לרכיבה, ובעיקר שבילי אופניים. יתרה מזו: 
רכיבה על אופניים נושאת בחובה, כידוע, גם 
יתרונות רבים לבריאות הציבור, דוגמת צמצום 
זיהום האוויר והרעש, ומניעת מחלות לב וכלי 
דם. רופאים בבריטניה מעריכים כי התועלת 
במונחי שנות חיים של רכיבה באופניים גדולה 
פי 20 מהסיכון. ניתן היה לצפות מן המחוקק 
בישראל להתחשב בשיקולים אלו בעת החקיקה, 

דבר שלא נעשה.

הליך החקיקה, או, כיצד הפכתי לעבריין 

פלילי

גורם הזמן התברר כקריטי. למרות הבטחתו של 
ח"כ ארדן כי אם לא נגיע להסכמה עם 'בטרם' 
הוא ינהל עמנו דיון נוסף בנוגע להצעת החוק, 
הוא קבע דיון בוועדת הכלכלה לקראת העברת 
החוק למליאה לקריאה שניה ושלישית. ניסיון 
של הרגע האחרון לרתום למאבקנו חברים 
בוועדה זכה להיענות מצד חלק מחברי הכנסת. 
ראוי לציין, בשולי הדברים, כי נגישותם של 
חברי הכנסת גבוהה יחסית, וכי הם פתוחים 
לפניות הציבור וארגונים בפרט, כל עוד הן 
מתבצעות מבעוד מועד, ובעיקר אם מתלווה 
לפנייה מאבק ציבורי מתוקשר (ממנו נמנענו, 

כזכור, מתוך רצון להגיע לפתרון מוסכם עם 
ח"כ ארדן).

היום הגדול הגיע. לבושים במיטב מחלצותינו 
וחמושים בניירות עמדה עלינו אל בית המחוקקים, 
להשתתף בישיבת ועדת הכלכלה. היה זה מחזה 
מוזר למדי. לישיבה הוזמנו עשרות אנשים, 
נציגי משרדי הממשלה, מומחים רלוונטיים, 
נציגי ארגונים לא ממשלתיים, עתונאים וכמובן 
לוביסטים של ארגון 'בטרם' ושל 'אור ירוק'. כולם 
נדחקו לחדר דחוס, וממש נלחמו על מקומות 
הישיבה הספורים. מנגד, בחדר לא נצפו כמעט 
חברי כנסת מלבד יו"ר הועדה. מדי פעם נכנס 
לחדר ח"כ, התעניין בנושא הישיבה, נשאר כמה 

דקות ואז עבר לחדר אחר.
הדיון היה ארוך ורציני בחלקו, ופחות רציני בסוגיות 
אחרות. רופאים מומחים לטראומה � אך ללא 
הבנה בקסדות או בתחבורת אופניים � חייבו את 
החוק. אנשי 'בטרם' ו'אור ירוק' טענו שהנתונים 
שהצגנו לגבי העיר תל�אביב (עלייה דרמטית 
ברכיבה, תוך ירידה חדה במספר נפגעים, למרות 
שרוב הרוכבים אינם חובשים קסדות) � אינם 
רלוונטיים. הספרות המקצועית באשר למסוכנותם 
של חוקי קסדה � ירידה במספר הרוכבים בשל 
החקיקה ועלייה במספר הנפגעים בשל תחושת 
בטחון מוטעית בקרב נהגים ורוכבים � נדחו 
אינטואיטיבית ע"י חברי כנסת שהכשרתם היא 
צבא או הוראה. משרד החינוך וח"כ ארדן טענו 
כי הרחבת החוק גם למבוגרים חיונית "מבחינה 
חינוכית", כדי לתת דוגמה לצעירים. הצעתנו 
כי הנושא יידון באופן מקצועי, או הצעות 
להסתייגות שונות לנוסח ההצעה, לא נידונו 
למעשה כלל. ואז הגיע רגע האמת: ההצבעה. 
הלוביסטים מטעם מצדדי החוק הזעיקו בטלפון 
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בסופו של דבר, למאבק 

נגד חוק הקסדות כבר יש 

הצלחה חשובה בעצם 

העלאת המודעות לנושא 

תחבורת האופניים, וכבר 

מתארגנות יוזמות שונות 

בכנסת ובמשרדי הממשלה 

להרחבת המעטפת 

הבטיחותית לרוכבי 

האופניים.

הנייד מהמזנון את חברי הכנסת התומכים בהם 
לבוא ולהצביע. ועדת הכלכלה אישרה את החוק. 
ניסיון של ח"כ דב חנין להעלות את החוק לדיון 
נוסף נדחה בכוחנות ע"י ח"כ ארדן, והחוק 
אושר באופן פורמלי במליאה לאחר כשבועיים. 
מסקנת ביניים: אם את/ה רוצה להעביר חוק, מה 
שצריך הוא בעיקר כמה לוביסטים עם טלפונים 

סלולריים, ומטען לסוללות.

הכשלים בחוק הקסדה

המאבק בחוק הקסדות מהווה דוגמה לאופן בו 
עלולה להתקבל בכנסת חקיקה פופוליסטית 
העוסקת בחיי אדם על בסיס תחושות בטן או 
רצון לרכוש אהדה ציבורית, ולא על בסיס 
עובדות מדעיות. לקסדת האופניים יש אמנם 
יחסי ציבור טובים, בעיקר בשל תשדירי טלוויזיה 
מפחידים, אבל יכולותיה האמיתיות רחוקות 
מהתדמית שיצרו לה. וגם התמיכה הציבורית 
בחוק קטנה בהרבה מזו שתועמלני 'בטרם' 
סיפרו לח"כ ארדן, כפי שהתחוור מהתגובה 
הציבורית החריפה לאחר שהידיעה על קבלת 

החוק התפרסמה בציבור.
בראיה כוללת, מהווה חוק הקסדות דוגמה להליך 
חקיקה רשלני, חובבני וחפוז. ראשית, נוסח 
החוק שהתקבל הינו גורף ביותר: אין הבחנה בין 
ילדים לבין מבוגרים, בין רוכבים עירוניים לבין 
רוכבי שטח או לבין רוכבי כביש ספורטיביים. 
חבר קיבוץ מבוגר הנוסע אל הרפת לפנות בוקר, 
כמו גם רוכב עיר הקופץ לקנות חלב במכולת, 
חייבים שניהם בחבישת קסדה. אגב, במקור 
המליץ ארגון 'בטרם' להחיל את חובת הקסדה 
רק על ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18, אולם 
ח"כ ארדן החליט להרחיב את תחולתו גם על 
רוכבים בגירים, בתואנה שהדבר ישמש דוגמה 
לבני הנוער. בפועל, במהלך החקיקה הוצאו 
ממנו דווקא בני הנוער, עבורם נועד החוק 
במקורו, שכן נקבע שאלו חייבים בחבישת קסדה 
רק אם הוריהם נמצאים לידם. התוצאה היא 
 80%�קרימינליזציה של רוכבים עירוניים, שכ
מהם אינם חובשים כיום קסדות אופניים, והטלת 
האחריות לבטיחות האופניים על הרוכבים. שנית, 
החקיקה נסמכה על מחקר שטחי שערכו אנשי 

'בטרם', תוך התעלמות מנקודות משמעותיות 
רבות. הסכנות האפשריות הגלומות בחוק, 
כמו גם מידת ישימותו, לא נבחנו כלל. אפילו 
זמינותן בשוק של קסדות מתאימות, בגדלים 
שונים העומדות בתקן מינימלי לא נבדקה. החוק 
מניח את זמינותה של "קסדה תקנית", אף כי 
התקן הישראלי לקסדות נקבע ב�1984, ביחס 
לקסדות שאינן מיוצרות יותר כיום (בעלות 
קליפה חיצונית נוקשה). במהלך החקיקה לא 
נאספו נתונים רלוונטיים על פגיעות רוכבי 
אופניים בישראל, ועל השאלה אם הנפגעים 
חבשו קסדה ואם זו סיפקה להם הגנה. כמו–כן 
לא נערכה כל בדיקת בטיחות מקצועית לקסדות 
על ידי גורם רשמי בישראל (יש לקוות שהדבר 
ייעשה במהלך ניסוח התקנות). לבסוף, אם אכן 
הקסדה כה יעילה במניעת פגיעות ראש בעת 
נפילה עצמית, מדוע שלא לחייב גם את ציבור 
הולכי הרגל והנהגים לחבוש קסדה, בהתחשב 
בעובדה ששיעור נפגעי הראש בקרבם גדול פי 

כמה מזה של רוכבי האופניים?

המאבק מתחיל עכשיו

דווקא כשנראה היה כי הקרב כבר נגמר והחוק 
אושר, התברר � כפי שחזתה עמותת "ישראל 
בשביל אופניים" � כי הציבור מתנגד מאוד 
לחקיקה. גם המחלוקת המקצועית הקיימת, 
הן בדבר יעילות הקסדות והן בדבר יעילות 
החקיקה, עלתה לפני השטח. תומכי החוק 
ספגו ביקורת קשה בכל פורום ציבורי אפשרי: 
בעיתונות, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה, 
ולאחרונה גם בכנסת. שתי הצעות חוק שהגישו 
ח"כ אורית נוקד וח"כ דב חנין מבקשות לסייג 
או לבטל חלקים מחוק הקסדות. רכיבות מחאה 
המוניות של מאות רוכבי אופניים התארגנו 
בת"א ובירושלים (כולל אפילו רכיבה של 
רוכבי אופניים ורולר–בליידס בחוטיני). אלפי 
אזרחים חתמו על עצומות נגד החוק, ועשרות 
אלפי רוכבי אופניים עירוניים נוקטים באופן 
לא מאורגן בצעד הפגנתי של אי–ציות אזרחי, 
וממשיכים לרכב ללא קסדה אף שהחוק נכנס 
לתוקף (כאמור, עדיין ללא תקנות). בסופו של 
דבר, למאבק נגד חוק הקסדות כבר יש הצלחה 
חשובה בעצם העלאת המודעות לנושא תחבורת 
האופניים, וכבר מתארגנות יוזמות שונות בכנסת 
ובמשרדי הממשלה להרחבת המעטפת הבטיחותית 
לרוכבי האופניים. נותר לקוות כי הדיון הציבורי 
והמקצועי המתהווה � שאמור היה להתקיים עוד 
בטרם נחקק החוק לראשונה � יאפשר למתן או 

לבטל את חוק הקסדות.

נעם סגל הוא 

דוקטורנט בביה"ס 

ללימודי הסביבה 

ע"ש פורטר, 

אוניברסיטת ת"א; 

פעיל בארגון "ישראל 

בשביל אופניים"

noamse@gmail.com

הצעת חוק של ח"כ שלי יחימוביץ' קובעת כי שכר של מנכ"ל חברה 
לא יעלה על פי 50 משכרו של העובד הזוטר ביותר. מי מתנגד 
לחוק? כמובן המנכ"לים שעלות שכרם הממוצעת עלתה מ�1.55 מליון ₪ בשנת 

2003 ל�2.09 מליון ₪ בשנת 2006 � עלייה של 34.8%.

קצה 
הקרחון
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"המצב כפי שהוא היום 

הוא טוב", אמרה נשיאת 

האוניברסיטה, הפרופסור 

רבקה כרמי, בפגישה עם 

חברי ארגון הצ"ח בשנה 

החולפת.

סטודנט בשנתו הראשונה באוניברסיטה נחשף 
למגוון של תחומים, אשר ספק אם היתה לו 
זיקה אליה אלמלא למד באוניברסיטה. אולם 
סטודנט הלומד במחלקה לפוליטיקה וממשל 
מקבל לידיו כלי חשוב מאין כמוהו, כלי ייחודי 
למחלקה הספציפית הזו  האפשרות להתבונן 

בנעשה סביב דרך משקפת ביקורתית.

סטודנט מגיע לאוניברסיטה לאחר שצבר 
קילומטראז' מסוים של נסיון חיים � בית ספר, 
צבא, עבודות מגוונות, תנועות פוליטיות. אולם 
דבר לא מכין אותו למפגש הכל כך כואב עם 
עוולות חברתיות. ואם יש מקום אחד שתמימים 
שכמונו סברו כי דווקא הוא לעולם יהיה חסין 
מפגיעה באנשים על בסיס שיטתי � זו האקדמיה. 
ובהקשר זה, האוניברסיטה בבאר שבע, הקרויה 
על שמו של מקים המדינה � דוד בן גוריון. 
המפגש עם חוסר הצדק המשווע הזה היה 
מהיר, וההתפכחות מהמחשבה כי האקדמיה 
היא מרחב בו מוגשמים עקרונות הצדק והמוסר, 

היתה כואבת.
העוול המתקיים באוניברסיטת בן גוריון 
הוא העסקה פוגענית של כ�250 עובדות 
נקיון, באמצעות שתי חברות קבלניות, עימן 
האוניברסיטה מקיימת התקשרות חוזית מזה מספר 
שנים. תופעת ההעסקה באמצעות חברות קבלן 
היא לכל הדעות רעה חולה. זו שיטה שנועדה 
להוזיל עלויות שכר, לחסוך בכסף ולמקסם 
רווחים. "התייעלות", יקראו לזה הכלכלנים 
הניאו–ליברלים, רק ש"התייעלות" זו פוגעת 
הלכה למעשה בחיים של אנשים. כך ברחבי 
המדינה, וכך באוניברסיטת בן גוריון � פיטורים 
שיטתיים והעסקה מחדש בכדי למנוע קביעות, 
פנסיה, תשלומי פיצויים; אי תשלום מלא עבור 
ימי חג וחופשות; גביית דמי רווחה פיקטיביים 

עבור ועד עובדים שלא קיים ועוד..
כשנודע דבר ההעסקה הפוגענית הזו, חברו מספר 
סטודנטים � ביניהם אנו, הכותבים � למרצה 
המחלקה לפוליטיקה, ד"ר ניב גורדון, והקימו 

לפני כשנתיים את אירגון צ"ח � 'סטודנטים 
למען צדק חברתי'. הארגון מונה גרעין של 
כחמישה עשר סטודנטים, והוא מקיים פעילות 
במספר מישורים � העלאת מודעות לקיומה 
של התופעה בקמפוס, קיום כנסי מודעות 
בנושאי זכויות עובדים, פעילות משפטית מול 

האוניברסיטה ופעילות מחאה.

איך זה קורה?

הפעילות המתסכלת ביותר היא זו המתבצעת מול 
האוניברסיטה במטרה לשפר את תנאי ההעסקה 
של עובדי הקבלן. כאן מתגלה האוניברסיטה כיען 
הטומן ראשו בחול. תגובתה של האוניברסיטה 
לפניית הסטודנטים לקחת אחריות על הנעשה 
בשטחה מתבטאת בשתי גישות, אשר סותרות 
זו את זו, אולם ההנהלה שלנו כנראה חיה עם 

סתירה זו בשלום.
גישה אחת היא גישת ה"אין בעיה". "המצב 
כפי שהוא היום הוא טוב", אמרה נשיאת 
האוניברסיטה, הפרופסור רבקה כרמי, בפגישה 

מושיק ליכטנשטיין ומרטין וילר C

דיוקן של ראש בחול
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לא עזרו העדויות מהשטח 

שהוצגו בפני חברי ההנהלה 

הנכבדים. לא עזר סקר 

שערכו חברי צ"ח בקרב 

20% מהמנקות, ובו 

התגלתה התמונה הקשה 

ממקור ראשון

הסטודנטים יסיימו ללמוד 

וישאירו את השטח מופקר 

בידי קבלן עושק ואוניברסיטה 

מיתממת ומתחסדת.

עם חברי ארגון הצ"ח בשנה החולפת. גישה זו 
מייצגת למעשה ניסיון להציג מצג שווא תוך 
ניסיון לצמצם את הדיון ככל הניתן. כמו כן, 
ישנו נסיון להציג את חברי צ"ח כהוזים, חולמים 
בהקיץ. "פוליטיקאים שמנסים לגזור קופונים 
על גב המנקות" � כך כינו אותנו חברי הנהלת 
האוניברסיטה באותה הפגישה. ולא, לא עזרו 
העדויות מהשטח שהוצגו בפני חברי ההנהלה 
הנכבדים. לא עזר סקר שערכו חברי צ"ח בקרב 
20% מהמנקות, ובו התגלתה התמונה הקשה 
ממקור ראשון, וכשהועלתה ההצעה לבטל את 
ההתקשרות עם החברות הקבלניות ולעבור 
להעסקה ישירה, נאמר לנו � "זו חציית קו 

אדום...תשכחו מזה".
2. גישת "הבעיה בטיפול" � לכאורה, סתירה. 
אם הבעיה לא קיימת, אז במה מטפלים? ואם 
כן, איך עושים זאת? להנהלה הפתרונים. מטרת 
הגישה היא לשמוט את בסיס הלגיטימיות של 
מאבק הסטודנטים, שכן אם טוענת האוניברסיטה 
שבעיית הניצול בטיפול, אין טעם לקיים דיון 
בנושא שכן בזמן כלשהו בעתיד (ללא ציון נקודת 

זמן) יסתיים הטיפול והבעיה תיפתר לתמיד.
השילוב בין שתי הגישות הוא הכלי בעזרתו מנסה 
האוניברסיטה ל"מסמס" את קבוצת צ"ח כצד 
בדיון על מצב העובדים. בדחיית הטענות על 
קיומה של הבעיה, דוחה האוניברסיטה בתוקף 
את הצעותינו לערוך בדיקה מקיפה של תנאי 
ההעסקה של כלל המנקות. בו בזמן, דורשת 
האוניברסיטה מאיתנו לא לעשות דבר עד אשר 
יסתיימו התהליכים (שוב ללא ציון נקודת זמן 
ממשית) בהם נוקטת האוניברסיטה על מנת 

לפתור בעיה זו.

ולמה זה אפשרי?

הגורם הראשי לסירוב של האוניברסיטה לשנות 
את המצב, הוא העלות הכלכלית. כנהנית ממצב 
הניצול, מערכת האוניברסיטה תפסיד מהשינוי 
בסטאטוס קוו, קרי צמצום או סיום הניצול. 
האוניברסיטה לוקחת חלק פעיל בניצול בצמצום 
שעות עבודה (כמו צמצום של רוב שעות העבודה 
בזמן שביתת הסטודנטים) ונהנית מחיסכון כספי 
אדיר כתוצאה ישירה מניצול העובדים. הדוגמא 
הטובה ביותר היא בתקופת הקיץ בה מורידים 

את שעות העבודה בכמות עצומה.
סיבה נוספת לאדישות האוניברסיטה היא הלך 
הרוח במדינת ישראל בכלל. מגמות ההפרטה 
הניאו–ליברליות והרצון להתייעל, דוחפים 
חלק מהמעסיקים לפתרונות שהפכו למקובלים 
במחוזותינו � העסקה לא ישירה, קרי � דרך 
 .(outsourcing) חברות קבלניות ומיקור חוץ
פתרון מקובל במדינות המערב, ומדינת ישראל, 
לצערנו, אינה שונה בהשקפת העולם הכלכלית 

שלה מהקפיטליסטיות שבמדינות.
במדינה בה משרד התעשיה והמסחר, האמון 
על פיקוח על תנאי העסקה, מעסיק מספר 
פקחים בודדים לאכוף את החוק הנוגע לזכויות 
סוציאליות, בל נתפלא אם גופים כמו האוניברסיטה 
כלל לא מתעסקים בזוטות כמו זכויות עובדים 
ולמעשה מפקירים את השטח בידיו של קבלן 

שכל רצונו להרוויח.
ניתן לסכם, כי במקרה זה, כמו במקרי ניצול 
אחרים של עובדים, האשמים הם שניים � המדינה 
והעבריינים. במקרה שלנו, המדינה מיוצגת על ידי 
האוניברסיטה, גוף הנהנה מתקציבים ממלכתיים, 
והעבריין הוא הקבלן המרוויח את כספו על גב 

העובדים. עבדות מודרנית קוראים לזה.
לצערנו, מדובר כנראה בכרוניקה של סוף ידוע 
מראש: קבוצת צ"ח תמשיך להאבק באוניברסיטה, 
האוניברסיטה תמשיך להתבצר בסירובה לשנות 
ולו במעט את מדיניותה כלפי הקבלן והעובדים, 
המנקות ימשיכו לסבול והקבלן ימשיך להרוויח, 
ולבסוף, הסטודנטים יסיימו ללמוד וישאירו את 
השטח מופקר בידי קבלן עושק ואוניברסיטה 

מיתממת ומתחסדת.
מצבם של העובדים במדינה הולך ונהיה דומה 
יותר ויותר למצבם של הפועלים העשוקים בימי 
המהפכה התעשייתית � נתונים לחסדיהם של 
אנשי הון המרוויחים על גבם כסף, כשהם נותרים 
נטולי זכויות, עובדים שקופים. והאוניברסיטה 
� היא תמשיך לטמון את ראשה בחול, עד 
שתקום שוב קבוצת סטודנטים ותתחיל את 

המאבק מאפס.

מושיק ליכטנשטיין 

ומרטין וילר 

הם סטודנטים 

באוניברסיטת 

בן גוריון ופעילים 

בתא צ"ח
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כבר במניפסט הקומוניסטי 

שלו התריע מארקס על 

הבעייתיות שכרוכה בכך 

שדווקא סוציאליסטים 

המתנגדים לבורגנות ולשלטון 

ההון "נאלצים לפנות אל 

נדיבות ליבותיהם וארנקיהם 

של הבורגנים" ("המניפסט" 

פרק שלישי,סעיף שלישי).

לפני שלושה חודשים אני וחבריי השתחררנו 
מהצבא, לאחר שסיימנו את מסלול הנח"ל של 
בוגרי שנת השירות מתנועת הצופים. לצערי, אין 
לתנועה 'תנועת בוגרים' ובעקבות התפתחותנו 
הרעיונית והפיכתנו לסוציאליסטים, התחברנו 
לגרעין של "בינה" והחלטנו להתנתק סופית 
מהצופים. החלטנו להגשים את תוכניתנו בדרום 
תל–אביב, כחלק מהתארגנות קהילתית 
שיתופית של עוזבי תנועות נוער, בוגרים של 
גרעיני "בינה" ואנשים נחמדים אחרים. זהו 
הרקע ממנו אני בא והייתי מעוניין להעלות 
כמה הבחנות ומחשבות בנושא ההתמודדות 

שלנו עם בניית משק משותף.

בניית המשק המשותף על–ידינו מתחילה כמעט 
מאפס. הנחת המוצא שלנו היא שאיננו יודעים 
הכל ולפיכך אנחנו מתייעצים, בודקים ושומעים 
על משקים שיתופיים הקיימים בארצנו הקטנה: 
תנועות בוגרים, קיבוצים עירוניים והתארגנויות 
נוספות. בתהליך זה אין אנו פונים לקיבוצי 
התק"ם, שההתמודדות שלהם עם בעיות דומות 
בהקמת משק משותף היא ותיקה יחסית ואינה 
רלוונטית עבורנו עכשיו. במהלך "החקירה" הזו 
הופתעתי לגלות דברים רבים, חלקם מאכזבים, 
על ההתארגנויות השיתופיות החדשות. כפי 
שאני רואה את ההתארגנויות הללו, יש בהן 
שילוב של אוטופיזם ומהפכנות. לפי דעתי, 
שני האלמנטים הללו חייבים ללכת ביחד 
וזאת חרף ביקורתו של מרקס כלפי הזרם 

האוטופיסטי בן זמנו.
אחלק את ביקורתי לשני חלקים:

בחלק הראשון, אתייחס לכך שמרבית המשקים 
המשותפים של ההתארגנויות השיתופיות שאינן 
חלק מתנועות נוער, שייך למגזר השלישי ובנוי 
על בסיס עמותה. גופים אלה מקבלים את כספם 
מקרנות, שמופעלות מתרומות של אילי הון 
מקומיים ובינלאומיים שבהם ובשליטתם אנחנו 
נלחמים. לא אכביר במילים על בעייתיות המגזר 
השלישי, אך כבר במניפסט הקומוניסטי שלו 

התריע מארקס על הבעייתיות שכרוכה בכך 
שדווקא סוציאליסטים המתנגדים לבורגנות 
ולשלטון ההון "נאלצים לפנות אל נדיבות 
ליבותיהם וארנקיהם של הבורגנים" ("המניפסט" 

פרק שלישי, סעיף שלישי).
העשייה המשותפת היא אחד מעמודי התווך 
של ההתארגנויות השיתופיות. מטרתה לשמש 
פתרון לבעיית העבודה המנוכרת ולניכורו הכללי 
של האדם בחברה. ליצור, למעשה, בועה של 
"ממלכת החופש" ולתת בכך דוגמה לחברה 
שאכן הדבר אפשרי. במקביל, העשייה אמורה 
ליצור הוויה סוציאליסטית לחברים בהתארגנות. 
מדאיגה אותי העובדה שעמודי התווך הללו 
בנויים על נדבנותם של בעלי הון, שאם היו 
יודעים על תוכניותינו המהפכניות, היו מסירים 
את ידיהם ובמקום להשקיע כספים בבנייה היו 
משקיעים אותם כדי לפרק את ההתארגנויות 
לאלתר. בתקווה שיום יבוא וההתארגנויות 
הללו ומשקיהן השיתופיים יתפסו נפח רחב 
בחברה ובמשק הישראלי, הריאקציה הראשונה 
צפוייה להיות ייבוש הקרנות ובכך פירוק ללא 
כל מאמץ של בסיסן הכלכלי של התארגנויות 

התלויות בהם.
אינני מתעלם מן העובדה שהפעולה העכשווית של 
חלק מהעמותות משפיעה על החברה הישראלית 
לחיוב ובכיוון הרצוי � חינוכם של ילדים ובוגרים 
לאורם של ערכי הסוציאליזם, אירגון קהילות 
ותרומה פשוטה � אך כיצד אנחנו מתעלמים 
מהעתיד הרחוק? (אולי חלקנו פשוט ויתר עליו 

הרס עצמי:
המשק השיתופי על פרשת דרכים

אלעד הראל C 

בבנק הפועלים יש שירות ממש חדיש. אתה מגיע לבנק 
מקיש את תעודת הזהות שלך ואז מחכה בתור ונענה 

רק לפי המספר והסדר. בבנק הפועלים מאוד גאים בחידוש הזה. אותו 
"חידוש" מופעל בקופות החולים כבר שנים ארוכות, למרות שזה שירות 
ציבורי. אולי פעם, בנק הפועלים ימציא שוב את הגלגל מחדש וינהיג 
מערכת של קביעת פגישות בטלפון, ואולי גם את השירות העתידני של 
קביעת תור דרך האינטרנט � כי לפני ואחרי הכל � זהו שירות פרטי ולכן 

הוא עומד בחזית החידושים...

קצה 
הקרחון
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מדאיגה אותי העובדה 

שעמודי התווך הללו בנויים 

על נדבנותם של בעלי הון, 

שאם היו יודעים על תוכניותינו 

המהפכניות, היו מסירים 

את ידיהם ובמקום להשקיע 

כספים בבנייה היו משקיעים 

אותם כדי לפרק את 

ההתארגנויות לאלתר.

בעקבות כך, חברי 

ההתארגנויות השונות 

מוותרים לעיתים על 

חלומותיהם ובדומה לכך 

שבן לאם "פולניה" יהיה 

בוודאי עורך דין או רופא 

(כמובן אחרי שהוא חיפש 

את עצמו בהודו), כך לחברי 

הקבוצות השונות ולרבניהן 

ברור שהגשמתם תהיה 

בתחום החינוך או הפעילות 

החברתית.

מתוך יאוש). בנייה לטווח ארוך חייבת להיות 
עצמאית ובלתי תלויה במתנגדינו. מה היה קורה 
לתנועה הקיבוצית (שאין ספק שאינה נמצאת 
בתפארתה בימים אלה) אילו היתה בנוייה על 

בסיס עמותות וקרנות?
החלק השני של ביקורתי תופס פן פנימי יותר 
של ההתארגנויות הסוציאליסטיות ומתייחס 
בעיקר לחזון האוטופיסטי שלהן. בכל לימודיי 
והתפתחותי הסוציאליסטית (שהיא לא כה 
מפוארת) לא נתקלתי ברמיזה לתפיסה אשר 
קובעת שהגשמת האדם תבוא לידי ביטוי 
בהכרח בפעילות חברתית וחינוכית בלבד. 
למדתי שכל אדם הוא בעל יעוד יצרני והתנאי 
הראשון להגשמתו החופשית והמלאה היא 
שגורמי הייצור יהיו בידיו. באופן מפתיע, 
כל ההתארגנויות הסוציאליסטיות–שיתופיות 
החדשות בחרו להגשים את משקם המשותף 
אך ורק באמצעות ספקטרום צר של המציאות 
היצרנית � חינוך ופעילות חברתית. בחלק 
מהתנועות וההתארגנויות הללו, אנשים בעלי 
שאיפות שונות לא ימצאו את מקומם בהתארגנות 
ובחלק אחר, הם יגשימו את עצמם מחוץ למשק 
המשותף (למרות שהכנסתם תיכנס לקופה 
המשותפת). יתרה מכך, הגשמה חיצונית זו 
תהיה חלקית ביותר מכיוון שגורמי הייצור לא 

יהיו בבעלות החברים.
אין שום סיבה המצדיקה הימנעות מפתיחת 
עסקים שיתופיים (קואופרטיבים) בכל תחום 
ועניין בו השוק מאפשר. לדעתי, נוצר בזרם 
הפוליטי המדובר סוג של קיבעון שנבנה 
בעקבות מסלול ההתפתחות של הקבוצות, 
שבנוי על מסלולי הנח"ל למיניהם, שמשימתם 
הלאומית הנוכחית היא חינוך. בעקבות כך, 
חברי ההתארגנויות השונות מוותרים לעיתים 

על חלומותיהם. וכשם שבן לאם "פולניה" יהיה 
בוודאי עורך דין או רופא (כמובן אחרי שהוא 
חיפש את עצמו בהודו), כך לחברי הקבוצות 
השונות ולרבניהן ברור שהגשמתם תהיה בתחום 

החינוך או הפעילות החברתית.
האם לא רצינו לשחרר את האדם מכבליו 
החיצוניים והפנימיים? לצערי, החלפנו את 
הכבלים הרגילים בכבלים אחרים. מעבר לכך, 
התוצאה של ההתמקדות בפעילות חינוכית או 
חברתית היא שנוצרה אליטה הפועלת במנותק 
ובצורה אזוטרית, כמעין בועה, בלי שהחברה 
החיצונית יכולה ללמוד ממנה. מאחר שלא יתכן 
שהמשק הישראלי כולו יהיה מבוסס על אנשים 
המתפרנסים מפעילות חברתית או חינוכית, 
הופכות "בועות" אלה לבלתי רלוונטיות ואינן 
יכולות לשמש מודל לחיקוי. ניתן לומר כנגד 
טענתי זו, שכל איש חינוך סוציאליסט או 
פעיל חברתי מקדם את החברה לכיוון הנכון 
בעצם פעילותו המכוונת, ושזו הדרך לשינוי 
מעמיק בחברה הישראלית. אבל אם כתוצאה 
ממחשבה זו מגיעים חברי ההתארגנויות השונות 
לויתורים כואבים בחייהם אזי פיספסנו את 
העיקר בתפיסה האוטופיסטית והפכנו קורבנות 

למען עתיד החברה.
לפי עניות דעתי, המשקים המשותפים הבנויים 
על עמותות ועל בסיס יצור חינוך ופעילות 
חברתית, מפספסים את מטרתם האוטופיסטית 
והמהפכנית כאחד. אנחנו צריכים להתקדם 
ולהקים ענפי יצור שונים, שירוויחו כסף 
בהגינות ובסופו של יום, אף יוכלו לכלכל את 
הפעילות החינוכית והחברתית. אני מקווה 
שקבוצתי תוכל לפרוץ דרך בתחום הזה. כמובן 
שנשמח לתמיכת כולכם ואני מקווה שלא תגידו 

"אמרנו לכם" אם נסיוננו ייכשל.

אלעד הראל הוא 

חבר קבוצת 

'מפרש' בקהילת 

הקבוצות 

בדרום ת"א
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בתמונה הבאה הכפר 

כבר ריק לחלוטין. כולם 

נכנעו לבהלת הזהב, כולל 

המפקפקים שהציעו להשאיר 

כמה אנשים בכפר, כדי 

לשמור על הקיים, ביניהם 

גם אלה ששאלו: "ומה 

אם יתברר שאין זהב? אל 

מה נחזור?" אבל הלחץ 

הקבוצתי הכריע את כולם.

לפני שנים רבות צפיתי בסרט אנימציה שעסק 
בסיפור הבהלה הזהב. לא, לא קשור כלל 
לסרט האלמותי של צ'רלי צ'פלין בנושא, אך 

עם זאת סרט בעל מסר חינוכי שופע.

הסיפור מתחיל בכפר קטן של אנשים רגילים, 
המתפרנסים מיגיע כפיהם  בעלי מלאכה, 
חקלאים, כמה סוחרים  הכל שגרתי למדי. 
עד שמגיעה שמועה על מישהו שאמר ששמע 
ממישהו אחר שיש זהב באזור. השמועה 
נלחשת תחילה מפה לאוזן, שהרי איש לא 
רצה שרבים מדי יתחלקו בשלל, אך כצפוי 
היא צוברת תנופה, מתחילה לנשוב כרוח 

סערה ואיננה פוסחת על איש.

אנשים מתחילים לעזוב את הכפר ונפתח מרוץ 
אל המקום המשוער שבו הובטח למצוא זהב.

תחילה רצים אלה שפחות מחויבים למקום 
עבודתם, שאין להם עסק לפתוח כל בוקר. אט 
אט נגררים האחרים. הסנדלר, בעל המכולת, 
הנגר, צופים כיצד עוד ועוד אנשים נוטשים 
את הכפר והדילמה שלהם הולכת ומתעצמת. 
הייתכן שהם יישארו הפראיירים היחידים? בוודאי 
שלא. בתמונה הבאה הכפר כבר ריק לחלוטין. 
כולם נכנעו לבהלת הזהב, כולל המפקפקים 
שהציעו להשאיר כמה אנשים בכפר, כדי לשמור 
על הקיים, ביניהם גם אלה ששאלו: "ומה אם 
יתברר שאין זהב? אל מה נחזור?" אבל הלחץ 

הקבוצתי הכריע את כולם.
התמונות הבאות תיארו את המרץ הראשוני של 
מחפשי הזהב מול שממת הכפר והעזובה שהחלה 
מקננת בו: התפוררות בתי העץ, החלדת המכונות, 

קמילת הפרחים והעצים. כפר רפאים.
חלפו כמה שבועות, זהב לא נמצא והייאוש 
החל לכרסם. מריבות פרצו בין החופרים 
שהחלו מטיחים זה בזה האשמות וטענות. 
"הולכתם אותנו שולל", אמרו אלה שבאו 

ברגליים כבדות למי שאצה רצה להם הדרך 
לעשות בוננזה. ראשוני המיואשים החלו לחזור 
אל הריק שהותירו אחריהם בכפר, כדי להביט 
בייאוש על החורבן וגם כדי לנסות להתחיל 
לבנות את חייהם מחדש. עכשיו זו היתה שעתם 

של המתעשתים.
הסרט הזה הוא כמובן גם מטאפורה. הוא 
מבקש לומר שאין קפיצות דרך, שיש ענייני 
יסוד שאין לוותר עליהם ושהציפייה למהלך 
משיחי למחצה, שבו הכל מושג בצעד אחד 
דרמטי, הוא נכון למאית פרומיל מכלל 
המהמרים במשחקי מזל, איננו נכון כאורח 
חיים. חזרנו, אם כן למציאות; אל אמיתות 

הבסיס; אל המשבצת הראשונה.

***

 חיינו הלאים, המהירים ומלאי התהפוכות, 
עמוסים ב"בהלות לזהב" � בתקוות תמימות, 
באמונות ובמניפולציות המייצרות ניסיונות 
לעבור תהום בקפיצה אחת, בזינוק אולטימטיבי, 
ללא בניית גשר, ללא פריסת רשת ביטחון. כל 

זאת, עד שבאה ההתרסקות.
בעשורים האחרונים חווינו כמה תהליכי "בהלה 
לזהב", חלקם היו חשודים מראש בהיותם כאלה, 

אחרים התבררו ככאלה בדיעבד.

אחרי הבהלה לזהב

אם כל כך טוב 

אז למה כל כך רע?
>>> עזרא דלומי על המצב

כ�100 מורים בירוחם קיבלו בסוף השבוע מחשבים ניידים. 
פרויקט מחשב לכל מורה, להעצמת המורים בישראל מיסודה 

של קרן אתנה, יצא לדרך. באירוע ההשקה שנערך נכחו שרת החינוך, הפרופ' יולי 
תמיר; ראש עיריית ירוחם, עמרם מצנע; מזכ"ל הסתדרות המורים, יוסי וסרמן 
ויו"ר ומייסד עמותת אתנה, אורי בן–ארי, אשר פרש לאחרונה מתפקידו כסגן 
נשיא נס טכנולוגיות לשיווק גלובלי וכיום משמש כיו"ר העמותה. הפרויקט נתמך 
על ידי משרד החינוך, הסתדרות המורים, קרנות ועמותות שונות. זאת, בנוסף 

(11.11.2007,the marker) .לתמיכה של גופים מהמגזר העסקי
מי אמר "הפרטת מערכת החינוך"?

קצה 
הקרחון
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סריקת חלק מן המכתבים 

האלקטרוניים שרצו ברשת 

של יסוד, למחרת נצחונו 

של עמיר פרץ בבחירות 

לראשות העבודה, מותירה 

תחושה של אירוע ניסי. 

כמעט ימי המשיח.

תהליך אוסלו היה ניסיון קפיצה מניפולטיבי 
מעל לתהום, שהסתיים בהתרסקות; הפרטת 
הקיבוץ ובעיקר מסחור קרקעותיו, כמהלך 
גדול ליציאה מהמשבר, הניבו הרבה מפחי נפש, 
אישיים וציבוריים; הקמת "קדימה" כמפץ גדול 
שישנה את מפת הפוליטיקה הישראלית, כאן 
ועכשיו, הולכת ונחשפת כתעלול קצר מועד 
שסופו כבר נראה באופק. ואלה כמובן רק מקצת 

מן הדוגמאות.

***

בהלה אחרת לזהב היא זו שהתחוללה במגרש 
הבית � ה"בהלה לזהב החברתית". בערך כמו 
בסרט, הותנעה בהלה גדולה, אפופת תקוות, 
שהסתיימה במבוכה, מועקה ותחושת ריק. 
כעת נראה כי חזרנו לנקודת ההתחלה, אל 

הצורך לבנות כמעט הכל מן היסוד.

סריקת חלק מן המכתבים האלקטרוניים שרצו 
ברשת של יסוד, למחרת נצחונו של עמיר 
פרץ בבחירות לראשות העבודה, מותירה 
תחושה של אירוע ניסי. כמעט ימי המשיח. 
אין ספק, הניצחון על פרס היה חשוב וראוי, 
אבל התחושה שנלוותה אליו, של הנה אנחנו 
בפתחו של "עולם חברתי חדש", היתה מופרכת 

ומוגזמת.
הציפיות כה הרקיעו שחקים, עד שמעטים מדי 
התייחסו ברצינות מספקת לעובדה שבבחירות 
לכנסת, בחלוף כמה חודשים, זכתה מפלגת 
העבודה של עמיר פרץ ל�19 מנדטים בלבד, 
פחות מסך המנדטים שהיו לה ול"עם אחד" 
ערב הבחירות. וזו, כמובן, לא היתה האכזבה 
היחידה. היו גדולות ממנה: למשל, תהליך 
בניית הכוח המוביל של המחנה החברתי, שבו 
ניצחה הנאמנות האישית ליו"ר פרץ את הצורך 
באיחוד שורות ובהקמת הנהגה משותפת בעלת 
בסיס רחב; למשל הוויתור התמוה על מאבק 
 �ממשי על תיק האוצר � גם אם היה נכשל 
כצעד שיכול היה לסמל את שינוי סדר היום 

המתבקש בחברה הישראלית.
אלא שהיום, ממרחק של כשנתיים מכל 
האירועים האלה, ועם מעט יותר פרספקטיבה, 
נראה כי אישיותו והתנהלותו של פרץ הם 
מרכיב חשוב בהסבר לכישלון, אך בהחלט לא 
מרכיב עיקרי ומרכזי. פרץ היה הבהלה לזהב 
של כולנו כמעט. הוא פרנס מחשבה שגויה 
שניצחונו הוא מט סנדלרים של "החברתיים" 
במשחק השח מול הניאו ליברליזם הישראלי. 
אבל פרץ לא יכול היה לנצח ולא רק בגלל 

שהוא עמיר פרץ.

***

"המחנה החברתי" בישראל, או שמא נאמר המחנה 
הסוציאליסטי, הוא מחנה נעדר תשתית. כלי 
הביטוי הרעיוניים שלו מועטים, מספר העובדים 
המאורגנים הוא דל ביחס לבעלי חוזים אישיים 
או עובדי קבלן, עמותות הצדקה השונות מורחות 
עוד ועוד יוד על פצעי העומק ויוצרות תחושת 
"הילינג" מדומה. הציבור הישראלי אדיש ברובו 
למאבקים החברתיים, אף שחלקם הרואיים, 
האליטה של המחנה החברתי עדיין קטנה, טרם 
גיבשה שפה משותפת ועוד לא צברה די עצמה 

כדי להוביל מהלך גדול.
ללא תשתית כזאת, קטן הסיכוי שיקום מחנה 
חברתי משמעותי. ללא תשתית כזאת קשה 
להוות גורם ש"אי–אפשר בלעדיו". זו המשבצת 
שבה אנו נמצאים עכשיו. זה המקום אליו 
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ואשר למחנה החברתי � חוץ 

ממעשים, הוא זקוק להגדרה. 

הוא צריך להיקרא המחנה 

הסוציאליסטי. ללכת על 

השם הזה דווקא משום 

שהוא לא מקובל ולא "איני" 

ברבדים רבים של החברה 

הישראלית.

חזרנו אחרי הפיכחון שבא בעקבות הבהלה 
לזהב שלנו. מן המשבצת הזאת צריך להתחיל 
את המסע הסוציאליסטי של בניין כוח, של 
התארגנות, של עיצוב תודעה, לא המסע של 

קביעת המנהיג � כמעשה הראשון.
כמה התחלות "ברגל ימין" כבר ישנן: למשל, 
הקמת ועדי עובדים במקומות שהתארגנות 
נחשבה בהם לפסולה; למשל הפריחה של 
קבוצות הבוגרים בתנועות הנוער השונות; למשל 
הקומונות שמקימים בוגרי מכינות קדם צבאיות; 
למשל השיח הציבורי והתקשורתי שבניגוד לעבר 
מגבה מעת לעת מאבקים חברתיים ואיננו מקבל 
עניינים שערורייתיים כחוק ההסדרים כדברים 

מובנים מאליהם.

***

באופן סטיכי כמעט, החזרה אל אמיתות יסוד 
מתחוללת בעיקר אחרי מפחי נפש גדולים; 
אחרי בהלות לזהב שיצרו ריק ושבר, וכעת 

מצפים לתיקון.
בזירה הקיבוצית, בתום הבהלה לנדל"ן ולהפרטות, 
התברר שאי אפשר "לזייף" קיבוץ. אתה קיבוץ 
אם אתה מקיים שוויון שיתוף וערבות הדדית 
מלאה. אם לא � אתה "משהו אחר". היום, 

לאחר כל תלאות השינויים וההפרטות, לאחר 
כל מאבקי הזכויות בקרקע, לאחר כל עיגולי 
הפינות וריבוע המעגלים, חזרנו אל השאלה 

האמיתית � אל תעודת הזהות.
בתהליך השלום, לאחר שהתבררו כשליו 
של תהליך אוסלו ולאחר ריקוד קיפודים 
ישראלי–פלסטיני שנמשך למעלה מעשור, 
נשמעת מחדש המנגינה הישנה של קונפדרציה 
ירדנית–פלסטינית. לא, לא כדי לחמוק מן הצורך 
בנסיגה ישראלית מהשטחים, אלא כדרך לפתרון 

יציב ובר–קיימא.
ואשר למחנה החברתי � חוץ ממעשים, הוא 
זקוק להגדרה. הוא צריך להיקרא המחנה 
הסוציאליסטי. ללכת על השם הזה דווקא משום 
שהוא לא מקובל ולא "איני" ברבדים רבים 
של החברה הישראלית. רק משום שהוא כזה, 
יתכנסו תחת כנפיו אלה שמאמינים בו באמת 
� המתעשתים המוכנים לשלם מחיר. יש שובע 
מהתפתלויות ומניסיונות למצוא חן; יש שובע 
ממתיחת מותגים והפיכתם לנגישים לכל, כפי 
שקרה עם המותג "צדק חברתי" ומפלגתו של 
גאידמק. התפכחות מבהלה לזהב היא קודם כל 
התחברות אל השורשים. לא כדי לשוב ולהיות 
"כמו פעם", אלא כדי להיות ניזונים מן המקורות 

הנכונים וכדי להקדים בית לגג.
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אחת הבעיות המרכזיות של 

מערכת החינוך הממלכתי 

(ובהקשר זה אין כל הבדל 

בין הממלכתי לממלכתי–

דתי) היא העדר "עמוד 

שדרה" ערכי–חינוכי.

כבר יותר מעשרים שנה ישנם נתונים עקביים 
המעידים על נסיגה מתמשכת של החינוך 
הממלכתי והממלכתי דתי. כמה ממצאים 
לשם הבנת היקף התופעה: בשנת 1980 
התחלקו כלל תלמידי מערכת החינוך היסודי 
במגזר היהודי כך: 74.2% בממלכתי, 20.1% 
בממלכתי דתי, ו5.7% בלבד במוסדות 
 57.7% החרדיים. החלוקה בשנת 2005 
בממלכתי, 19% בממ"ד, ו23.2% במוסדות 
החרדיים (17.2% מוסדות "מוכר שאינו 
רשמי"  מוסדות בפיקוח ותיקצוב חלקי 
ו6% מוסדות "פטור"  תלמודי תורה 
ללא פיקוח כלל). מגמה נוספת המבטאת 
את החלשות החינוך הממלכתי הנה הקמה 
של בתי–ספר רבים מן המגזר הממלכתי 
והממ"ד במסגרת "מוכר שאינו רשמי", 
כלומר כבתי–ספר חצי–פרטיים, לדוגמא 
 בתי–ספר אנתרופוסופיים, דמוקרטיים, 
פתוחים ועוד.. (קשה היה לי למצוא נתונים 
עדכניים על מגמה זו, אולם אין ויכוח על 
שכיחותה ההולכת וגוברת). ברור לחלוטין 
כי לפנינו מגמה המהווה סכנה לעצם קיומו 
של חינוך ממלכתי בארץ ובעקבותיו למפעל 

הציוני כולו.

מהו הגורם לתופעה זו בעצמה כה חזקה ובעקביות 
כה מדאיגה? ההסבר הדמוגרפי מסביר רק חלק 
קטן של התופעה. חלקה השני של התופעה הוא 
"נדידת" אוכלוסיות מהמערכת הממלכתית אל 
החצי–פרטית. מדוע זה מתרחש ובעוצמה שכזו? 

לכאורה למערכת הממלכתית יש יתרון מובנה 
� היא ניצבת על מסד משאבים איתן ומתוחזקת 
ע"י המדינה הרוצה ביקרה. בניגוד למערכות 
החדשות הנדרשות לבנות את עצמן ולהשיג 
תקציבים חיצוניים. לכן לכאורה קצב הגידול 
שלהן היה צריך להיות איטי יותר. לאור זאת, 
ראוי לחפש את הבעיות המערכתיות הגורמות 
לכישלונה של המערכת הממלכתית להשאיר 
בתוכה חלקים ניכרים מהציבור הישראלי. כבכל 
מקרה של בעיה מערכתית גם במקרה זה הסיבות 
הן רבות ומגוונות. מאמר זה יוקדש לכיוון הסברי 
מסוים. ברור כי ישנם הסברים נוספים מטרידים 

לא פחות1, אך לא כאן המקום לבררם.
אחת הבעיות המרכזיות של מערכת החינוך 
הממלכתי (ובהקשר זה אין הבדל משמעותי 
בין הממלכתי לממלכתי–דתי) היא העדר 
"עמוד שדרה" ערכי–חינוכי. ב"עמוד שדרה" 
כוונתי ליסוד מארגן בית–ספרי הנותן כיוון, 
טעם ומשמעות לכל ההתרחשות החינוכית. 
לביה"ס יש כאילו "עמוד שדרה" � מבחני 
הבגרות. "כאילו" משום שהבגרות לא יכולה 
לשמש באמת "עמוד שדרה", הבגרות בהחלט 
מכוונת את הלמידה, אך אינה נוגעת כלל באחת 
המטרות המרכזיות של ביה"ס � חינוך לערכים 
ולמידות טובות. לכל החולקים על קביעתי כי 
הבגרות היא "עמוד השדרה", אני מציע ללכת 
ולבחון לא את חזון ביה"ס המוצהר, אלא את 
מערכת השעות בפועל. מערכת השעות תגלה כי 
בשעה שביה"ס מציב את החינוך הערכי בראש 
הצהרותיו, הוא מקצה את עיקר שעות ההוראה 

בו למקצועות הבגרות.
העדר חינוך ערכי משמעותי בבית הספר הוא 
מטריד במיוחד משום שבעת המודרנית החינוך 

1 לדוגמא � אי יכולתה של המערכת למשוך אליה מורים 

של  השחיקה  בעיית  עם  להתמודד  ואי–יכולתה  טובים 

המורים. אחת הבעיות היא כיצד יוצרים איזון בין הצורך 

לעתים לפטר מורים גרועים במיוחד ובין הצורך לשמור על 

זכויות העובד של המורים.

גיא גרדי C 

בית–ספר � 

מוסד חסר "עמוד שדרה"

רק בעלי חלומות בלתי מעשיים, במושגי עבר רחוק ודימיוני, 
ממליצים עדיין להשיב על כנו את מנגנון השוק המשוכלל 
(או לכוננו מאחר שאין כל ביטחון כי שוק משוכלל אומנם היה בנמצא אי 
פעם). האפשרות המעשית היחידה הנה פיתוחם של מוסדות העשויים לבצע 
גם אם לא במלואם את התפקידים העיקריים של השוק" (אבא לרנר, רבעון 

לכלכלה, 1971)

קצה 
הקרחון
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ילדים נדרשים מוקדם מדי 

להיפרד מכל אלו. בבית 

הספר היסודי ילד לומד בין 

15 ל�20 מקצועות שונים. 

כל 45 דקות הוא מחליף 

נושא ומחליף דיסציפלינה 

וכתוצאה מכך הוא לא זוכר 

ולא מפנים דבר ממה שלמד.

והסוציאליזציה הועתקו במידה רבה מהבית 
והמסגרת המשפחתית אל בית הספר. כוחו של 
הבית כמוסד מחנך ירד ואותו אמורה הייתה 
מערכת החינוך הממלכתית להחליף. המציאות 
היום היא כי הן המשפחה והן ביה"ס חדלו לחנך 
� אז מי מחנך את בנינו? הטלוויזיה/המחשב/

הטלנטים..? העתקת החינוך מהבית אל המדינה 
נבעה מסיבות רבות, אחת מהן היא הצורך ביצירת 
תשתית ערכית ותרבותית משותפת לאסופה של 
מהגרים. ברור לחלוטין כי ללא תשתית זו מרקם 
היחסים והקשרים ילך וייפרם. הקושי בהסכמה 
על תשתית ערכית משותפת עם הקמת המדינה 
הביא לפיצול המערכת במגזר היהודי לשלושה 
זרמים: מ"מ, ממ"ד ועצמאי. אל הואקום של חוסר 
ההסכמה הערכי נישאב התחליף � הבגרות שהיא 
רדוקציה להישגיות לימודית. הבגרות הועמדה 
במרכז סדר היום בבתי הספר כתחליף טכני 
לאותה תשתית ערכית. התשתית המשותפת 
נעדרת לא רק מביה"ס אלא מהציבוריות 
הישראלית כולה. בתהליך מתמשך, שנתמך 
בייאוש מהאידיאולוגיות הגדולות של המאה 
ה�20 ובהתפתחות הטכנולוגית המדהימה, 
הלכה וירדה קרנו של המרכיב הערכי–תרבותי 
בסדר היום של מערכת החינוך ועלתה קרנו של 
החינוך הטכנולוגי–מדעי. מקצועות ההומניסטיקה: 
ספרות, תנ"ך, תושב"ע, שעורי חברה וכו' נחלשו 
ואת מקומם תפסו: מתמטיקה, מחשבים, מדעים, 
שפות וכו'. הלך ונשחק מקומו של המחנך ואת 
מקומו תפס המורה המקצועי בעל ההכשרה 
האקדמית. נוצר מצב כי מערכת החינוך כופפה 
את ראשה בפני ה"מומחים" מהעולם האקדמי. 
התוצאה � עמוד השדרה הערכי הוחלף בעמוד 
שדרה "פסבדו–אקדמי". הצדקת קיומו של המוסד 
ונחיצותו הוסברה בצורך להכין את הבוגרים 
ל"הצלחה" בחיים. הכנת התלמידים להצלחה 
בחיי יצירה בוגרים הנה מטרה ראויה ביותר כאשר 
מבינים כי מרכיבים בהכנה זו צריכים לכלול: 
מידות אישיות, תקשורת בין אישית, ערכים, 
יכולת עבודה בצוות, יכולת למידה ועוד, והיא 
מגונה ביותר כאשר מצמצמים את הכל לעמידה 
בבגרות לשם כניסה לאוניברסיטה. צמצום סדר 
היום החינוכי לבגרות פיתח אצל התלמידים יחס 
אינסטרומנטלי לביה"ס � "תכינו אותי לבגרות 
ואל תבלבלו לי את המוח" ייתר לחלוטין את 
תפקיד המחנכים. למעשה מטרה זו אפילו לא 
נושאת את עצמה, משום שניתן ללמוד לבגרות 
באופן יעיל יותר לבד או בבתי ספר אקסטרנים 
ואין צורך "למרוח" את הלימודים על פני 12 
שנים לשם כך. סדר היום החדש שינה מהר מאוד 
את כל הפדגוגיה הבית–ספרית כך שהאקדמיה 

הפכה המודל השלם אליו שואף ביה"ס. הלימודים 
בבית הספר נעשו יותר הרצאתיים, יותר קשורים 
לדיסציפלינות אקדמאיות ובעיקר הרבה יותר 
מדידים במבחנים ובמיוחד מבחנים אמריקאים 
שהם הקלים ביותר לציון (אף כי לא ברור כלל 
מה בדיוק הם בודקים). גורם נוסף שאף הוא 
סייע ל"אוביקטיפיקציה" של הלימודים היה 
המציאות הגלובלית שמשווה תדיר בין מדינות 
שונות. מבחני ההשוואה מודדים תחומים לא 
ערכיים כביכול כמו מתמטיקה, מדעים ושפות 

ואינם מתעניינים כלל בערכים המקומיים.
אינני בא לטעון כי כל התערבות אקדמית 
בביה"ס היא פסולה, אני טוען כי דחיקת כל 
יתר התחומים שביה"ס אמור היה לפתח אצל 
התלמיד היא הבעיה. איך קרה שהבגרות הפכה 
להיות ה"קטר" אשר מושך אחריו כמעט את כל 
"12 הקרונות" של ביה"ס? השפעת האקדמיה 
והבגרות מחלחלות כיום כבר לכיתה א'. היום 
מדברים על "גן מכין", כלומר, כבר מהגן מסתכלים 
באופן תכליתי למעלה לעבר כיתה א' והלאה, 
פעם זה היה הפוך בדיוק. דיברו על "כיתה א' 
גנית", חיפשו את הדרך הרכה בכניסה לביה"ס 
והביטו מטה. יש חשיבות רבה בהתרחשות 
החינוכית שבגן: המשחק, הסיפור הפשוט שחף 
מניתוחים חטטניים, היצירה המשוחררת, פיתוח 
המיומנות החברתית, פיתוח הסקרנות המשוחררת 
דיסציפלינה, הטיול במרחב הפתוח, ועוד. ילדים 
נדרשים מוקדם מדי להיפרד מכל אלו. בבית 
הספר היסודי ילד לומד בין 15 ל�20 מקצועות 
שונים. כל 45 דקות הוא מחליף נושא ומחליף 
דיסציפלינה וכתוצאה מכך הוא לא זוכר ולא 
מפנים דבר ממה שלמד. במקום ללמוד בגישה 
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צריך להשתחרר מתסביכי 

עבר, לחזור ולהתיידד עם 

שורשנו. צריך לאזן את גישת 

הביקורתיות "הקדושה", 

המאפיינת אדם ריבוני, 

בגישה של שייכות והזדהות 

אינטואיטיבית ואינטימית, 

המאפיינת אדם מסורתי.

המעשה החברתי צריך 

להיות מחובר למרכיבי 

הזהות העמוקים. לא עוד 

מעשה של "צופיות" טובה, 

אלא, מעשה הנגזר מזהותי 

היהודית. המעשה החברתי 

צריך להיות מחובר למרכיבי 

הזהות העמוקים. לא עוד 

מעשה של "צופיות" טובה, 

אלא, מעשה הנגזר מזהותי 

היהודית.

מכלולית, לפתח סקרנות ומשיכה ללימוד מתוך 
שמחה, עוסקים בהתמחות ובצמצום הדעת. 
שינוי סדר היום של מערכת החינוך דורש אם 
כן שינוי מהותי בפדגוגיה, בתכנים ובמבנה 

בית הספר.
תהליך הקמת המדינה לווה בתהליך חילון עמוק 
ועיקר למעשה את הבסיס הערכי היהודי–מסורתי, 
שנתפס כגלותי ודתי מדי. היה ניסיון מודע ומכוון 
להמיר ערכים יהודיים בערכים הומניסטיים 
אוניברסליים. הניסיון הצליח בחלקו, אולם 
למגינת ליבם של מחוללי השינוי רבים מהעולים, 
בעיקר אלו שהגיעו מרקע מסורתי, נותרו מנוכרים 
לערכים אלו. הערכים לא נגעו להם כיוון שלא 
התחברו למרכיבים בזהותם האישית. מסתבר 
כי חינוך ערכי שאינו נוגע באישי, בפרטיקולרי, 
אינו נוגע ואינו משפיע. בהמשך אומצו תפיסות 
שהעלו על נס תפיסה רב–תרבותית, לפיה במדינת 
הגירה כמדינת ישראל לא ראוי לחפש ובודאי 
לא לכפות מכנה משותף ערכי כלל. לאחר 60 
שנה בתוך הניסיון הזה ניתן להכיר בכך כי 
אין לנו בחברה היהודית, מכנה משותף ערכי 
משמעותי ומקיף אלא תורתנו. אני יודע כי 
המילה "תורתנו" מקוממת רבים. זו מילה טעונה 
ביותר מדי: פוליטיקה, ממסדיות, קיבעון ואף 
כפיה. כמובן לכל אלו אני מתנגד ויש לשלול 
אותם. אני מתכוון לשלל היצירה העצום של 
תורת ישראל לדורותיה החובקת בחובה ערכים 
חברתיים נפלאים. צריך להשתחרר מתסביכי עבר, 
לחזור ולהתיידד עם שורשינו. צריך לאזן את 
גישת הביקורתיות "הקדושה", המאפיינת אדם 
ריבוני, בגישה של שייכות והזדהות אינטואיטיבית 
ואינטימית, המאפיינת אדם מסורתי. ביקורתיות 
החסרה הזדהות מובילה בהכרח לניכור ואדישות. 
ההזדהות צריכה להקדים את הביקורתיות. כמובן 
יש חשיבות רבה בהתבוננות ביקורתית, בדילמות, 
בערעור, אך במינון הנכון ובזמן הנכון. אחרת 
לא ביקורתיות אנו מפתחים אלא � ניכור וחוסר 
שייכות. החינוך–היהודי הוא המכנה המשותף 
העמוק והמשמעותי ביותר לכלל ילדי ישראל 
היהודים, בכוחו להפוך את מגוון הזהויות הרב 
לפסיפס משלים בעל צורה וכיוון. הוא הבסיס 
המשמעותי המחבר את המשפחה לביה"ס. ללא 
גשר בין המוסדות המחנכים ביה"ס–בית לא ניתן 
להתמודד עם עולם הערכים הגלובלי, השוטף 

את ילדינו ומפצל את זהותם.
האתגר הגדול הניצב לפנינו הוא כיצד מתחדשים 
ומשנים את המשמעויות של חינוך–יהודי. כיום 
חינוך–יהודי בבתי–הספר משמעותו: בממלכתי 
דתי � חינוך להלכה וללמדנות (בעיקר גמרא) 
ובממלכתי הוא בקושי קיים ומתקשר בעיקר 

לידע (לבגרות) ולפולקלור לקראת חגים. 
בשניהם גם יחד הוא אינו נוגע באופן משמעותי 
ואפקטיבי בחיי היום יום של התלמידים. הוא 
אינו "משוחח" עם התלמידים היכן שהם, 
הוא תמיד נקי וחגיגי. הוא לא נוגע בשאלות 
הזהותיות הקשות של התלמידים: ביחסים עם 
הורים, עם החברה, בזהות המינית, בבדידות 
ובניכור ולכן הוא לא מאוד משמעותי. ואם 
כבר הוא נוגע, אזי זה לרוב באופן גס, מוכיח, 
מטיף, לא אישי, לא דיאלוגי, לא צנוע. האמירות 
השכיחות הן � "היהדות אומרת על זה...", "כך 
לא מתנהגים ביהדות...", או לחליפין "מה זה 
שייך ליהדות...". אינני מתכוון לחינוך יהודי 
כזה, מאלו יש לתלמידים די, אלא לדיאלוג 
משמעותי ורציני המוסיף לתוך מכלול השיקולים 
של התלמידים מימדים חדשים ומרחיבים את 
אופק ההתבוננות וההתייחסות שלהם, ולבסוף 
מתוך צניעות וכבוד לחירות ואוטונומיות 

התלמידים, מותיר בידם את הבחירה.
לצד החינוך–היהודי חייב להיות המעשה 
האקטיבי. נאמר במקורותינו � "גדול תלמוד 
המביא לידי מעשה", כלומר תפקידו של הלימוד 
לחולל מעשה חברתי. יש להעניק יותר ויותר 
אחריות לתלמידים בוגרים כפי שנעשה במסגרות 
של החינוך הלא–פורמלי. תנועות הנוער הוכיחו 
כבר מזמן כי החינוך האפקטיבי מכל הוא 
העצמת חניכים ועידודם לקחת אחריות. שיתוף 
והעברת אחריות לתלמידי הכיתות הבוגרות 
יכולים לשפר את האקלים הבית–ספרי, לחזק 
את השייכות למקום ולצמצם ניכור ועוינות בין 
שכבות שונות. יתר על–כן, בהערכות נכונה 
העצמת תלמידים ושילובם עם המחנכים יכול 
לאפשר חלוקה של כיתות לקבוצות קטנות יותר 
ובכך בסופו של דבר לנצל באופן יעיל יותר 
את משאבי המערכת. המעשה החברתי צריך 
להיות מחובר למרכיבי הזהות העמוקים. לא 
עוד מעשה של "צופיות" טובה, אלא, מעשה 
הנגזר מזהותי היהודית. במרכז תשומת הלב של 
היהדות ניצב התיקון החברתי � תיקון עולם. 
תורתנו תובעת מן האדם נקיטת עמדה ועשייה 
בפועל לשם קידום החברה. בשליחות זו החל 
את מסעו אבי היהדות � אברהם אבינו והיא 

נמשכת עד היום.
ליסוד זה עלינו לחבר את התלמידים. בכל 
תלמיד/ה צריך להיות קורט מאברהם אבינו לו 
נאמר � ".. לAֶ לְ& מֵאְַרצְ& ּומִּמֹולְַדְּת& ּומִּבֵית 
אָבִי& אֶל ָהאֶָרץ אֲֶׁשר אְַראֶּךָ: וְאֶֶעְׂש& לְגֹוי ּגָדֹול 
וַאֲָבֶרכְ& וַאֲגְַּדלָה ְׁשמֶ& וְֶהיֵה ְּבָרכָה: וַאֲָבְרכָה 
מְבֲָרכֶי& ּומְַקּלֶלְ& אָאֹר וְנִבְְרכּו בְ& ּכֹל מְִׁשְּפחֹת 

ָהאֲדָמָה:"

גיא גרדי הוא חבר 

קיבוץ בית–ישראל 

ומנהל חינוכי של 

רשת "מורשה"

guy@morasha.org.il
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ניתן לכנות את היחס העולה 

מגישות אלה כלפי הטקסטים 

המסורתיים יחס מונולוגי. 

הקורא המודרני משתמש 

בטקסטים לצרכיו, שהוגדרו 

קודם לכן. הוא מעצב את 

עולמו באופן "בלתי תלוי", 

כלומר על בסיס מיטב 

הבנתו הרציונלית–ריבונית

במאמר 'שירת המהפכה והסמלים שבארון' 
מציג יפתח גולדמן שתי גישות של 'משלבים' 
בין יהדות לצדק חברתי, ומבקר אותן. 
הדעות העקרוניות מוכרות לי מהתכתבות 
מיילים ענפה ועמוקה, אשר התקיימה בשנה 
האחרונה בין המורים של תכנית הלימודים 
ליהדות חברתית בבית ברל, שגית (ד"ר 
שגית מור), יפתח ואני. השיח הפורה בינינו 
מחזק ומפרה את התשתית הקונספטואלית 

עליה נבנה החוג.

כמו בויכוח הנמשך בינינו, אני רוצה להציג את 
דעותי ואת ביקורתי. אבל חשוב שיהיה ברור: 
אני עושה זאת מתוך תחושת שותפות עמוקה 
בהרבה מאד מהכיוונים והעמדות. מטרת הדיון, 
מבחינתי, היא להעמיק את ההבנה של המהלך 

אליו אנו שותפים.
ברשימתו דוחה יפתח בחוזקה תפיסה מהותנית 
של היהדות ("היהדות במהותה היא..."), ומציג 
שתי סיבות להסתמכות על הטקסטים העתיקים 

של היהדות:
רגשית–זהותית: החיבור לטקסטים אינו משום 
שהם מכילים אמת שאנחנו לא יודעים בתבונתנו, 
אלא בכדי למלא את החלל שמותירים המושגים 
התבוניים, ומצריכים אותנו להשתמש בסמלים 

המניעים את הרגש.
אידיאולוגית (במובן הרע של המילה): אמנם 
אנו יודעים שחלק מהטקסטים היהודיים אינם 
נכונים, אבל הם נחוצים באופן פרגמטי, כדי 

להניע את הציבור.
מדברי יפתח עולה, שאין לראות בטקסטים 
היהודיים מקור סמכות. הסמכות נשארת אצל 
האדם הריבוני, ונובעת מתבונתו. גישה כזו 
ליהדות עונה על כיוון–מחשבה מרכזי מאד 
בהומניזם החילוני, הנותן לרציו, לתבונה 
האנושית מעמד של בכורה, ומכפיף כל מקור 
של ידע וכל מסורת � לאדם הרציונלי השופט 
את המציאות ואת הטקסטים העתיקים, ואינו 
נכנע להם. להיפך: הם אלה שצריכים להיכנע 

לו, לאדם המעצב את חייו באופן רציונלי.
ההשקפה האנתרופולוגית עליה שעונה עמדה 
זו היא, שהאדם הוא יצור רציונלי, ושהתבונה 
היא הכוח היחידי או העיקרי שיכול לקדם אותו 

ולגאול אותו ממצוקותיו.
(לא מקרה הוא, שבאופן היסטורי צעד הרציונליזם 
המודרני שלוב–יד עם האמונה בקידמה, והתאפיין 
בשלילה רדיקלית פחות או יותר של העבר. 
כך, למשל, גישתו של מרקס, לפיה ההיגיון 
המהפכני לא נשען על המיתוסים של העבר, 

אלא על העתיד).
נדמה לי, שניתן לכנות את היחס העולה מגישות 
אלה כלפי הטקסטים המסורתיים יחס מונולוגי. 
הקורא המודרני משתמש בטקסטים לצרכיו, 
שהוגדרו קודם לכן. הוא מעצב את עולמו 
באופן "בלתי תלוי", כלומר על בסיס מיטב 
הבנתו הרציונלית–ריבונית, וניגש אל הטקסטים 
המסורתיים כדי למלא פערים שמותירה התבונה 
המופשטת. שהרי רוב הרציונליסטים מכירים 
בכך, שהאדם מונע מרגשות ויש לו צורך בזהות. 
לכן הוא לא יכול להסתפק במושגים מופשטים: 
נחוצים לו סמלים של תרבות ספציפית. אין 

פרשנות יהודית חברתית
תגובה למאמרו של יפתח גולדמן

אילון שמיר C 
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הטקסט אינו מקור סמכות 

בלעדי כלפי עולמי, אבל אני 

נותן לו ללמד אותי, לחנך 

אותי.

דיאלוגיות משמעה יחס, 

אינטראקציה, שיחה. שיחה 

בה הפרשן אינו יודע מראש 

את שאלות העומק שלו, 

ומופתע מהתשובות שהוא 

מקבל על עצמו.

ברירה: חייבים להשתמש בסמלים, במיתוסים 
ובטקסטים מסורתיים. אבל יש מאמץ קבוע 
ומודע ללמוד את מקורות העבר מתוך חשדנות. 
ללמוד מהם בעיקר את מה שאנחנו יודעים 
ממילא, ולהדגיש מאד את מה שאסור ללמוד 
מהם. ובלבד שאלה לא ישתלטו עלינו, ויהפכו 

למקור סמכות עבורנו.
למול הגישה הזו, אותה כיניתי "מונולוגית", אני 
מציע לאמץ גישה דיאלוגית כלפי הטקסטים 
והמסורת. את ההשראה לגישה זו קיבלתי מבובר, 

אם כי אני לא מתחייב לכל מסקנותיו.
גישה זו איננה מבוססת על רציונליזם מסוג 
זה שתואר למעלה, שלעיתים אני קורא לו 
'רציונליזם יהיר'. יש ברציונליזם כזה סכנה של 
האלהת התבונה מעל לכל. אני, מכל מקום, מנסה 
היום להגיע לאיזה 'רציונליזם זהיר'. רציונליזם 
המודע מאד למגבלותיו. רציונליזם כזה מכיר 
בחשיבותה של התבונה, אבל הוא מכיר גם 
בחשיבותם של מימדים נוספים באדם � מימדים 

על–רציונליים, כלשונו של א. י. השל.
זהירות כזו מאפשרת גישה הרבה פחות מהפכנית 
כלפי המסורת. האמונה של מרקס בעתיד, 
בקידמה, במהפכה � אינה מתיישבת עם זהירות 
כזו. אגב, אם מדברים על מסורת � אומר משהו 
על המסורת הציונית–סוציאליסטית. נדמה 
לי שאצל חלק חשוב מהוגי המסורת הזו היו 
גישות שיש בהן פחות יהירות רציונלית, הרבה 
מודעות ל'מעבר' רליגיוזי, ופחות מהפכנות 
פוליטית מאלה של מרקס. כך אצל משה הס. 
כך אצל סירקין. וכך, ודאי, אצל אנשים כמו 
בובר וגורדון. לגבי ברל כצנלסון אני קצת פחות 
בטוח, אבל בעומק העניין ניתן, אני חושב, לצרף 

אותו לקבוצה זו.
מתוך רציונליזם זהיר ניתן לפתח גישה דיאלוגית 
כלפי מקורות העבר. זוהי גישה בה אני, הקורא 
והפרשן, לא מוותר על עצמי כשאני מפרש 
את המקורות. אני לא משלה את עצמי שאני 
'מעלים' את עצמי, הופך ל'שקוף', ונפגש עם 
הטקסט האובייקטיבי. אבל אני גם לא משליך 
את עצמי עליהם באופן מונולוגי. הטקסט אינו 
מקור סמכות בלעדי כלפי עולמי, אבל אני נותן 
לו ללמד אותי, לחנך אותי. למשל, כשאני ניגש 
לטקסט המקראי אני מודע לכך שלא כל מה 
שנכתב בחברה חקלאית קדומה � מתאים למדינת 
ישראל המודרנית. אבל אני לוקח ברצינות רבה 
מאד את האפשרות שהאדם המקראי ידע דברים 
שהאדם המודרני שכח. שהמציאות המודרנית 
חוסמת את מה שהיה נגיש ומובן מאליו בתקופות 
קדומות יותר, כמו המקרא. כך, למשל, האדם 
בתקופה המקראית לא הכיר את האטומיזציה 

המודרנית החוסמת את הזיקה בין אדם לזולתו 
ובין אדם לאלוהים. המציאות המקראית הייתה 
ספוגה בקשב לדיבור של הזולת ולדיבור 
של אלוהים. האדם המקראי ראה את הטבע 
כבריאה אלוהית, ממנה אלוהים דובר, ומצווה 
על האדם להאזין. זוהי צורת–מחשבה רחוקה 
כל–כך מהרציונליזם המודרני, שהיא גורמת 
לנו להשתאות. לדעתי, בנקודה חשובה זו, כמו 
בשאלות חשובות נוספות, מחזיק המקרא בסוד 

שהתכסה, ואנו יכולים לשוב ולגלותו.
אגב, כך חשב בובר, אשר המקרא היה התחום 
העיקרי בו השקיע את מרצו, יותר מחסידות, 
יותר מפילוסופיה. הוא ראה במקרא את העדות 
האנושית המרכזית לקשר בין אדם לאלוהים, 
וסבר שזה הדבר שהאדם המודרני יכול לשוב 
וללמוד ממנו, כדי לחדש דיבור ישיר, ולחדש 

ברית עם אלוהים.
היהדות  אנשי  אלינו,  קשור  זה  כל  מה 

החברתית?
אני חושב, שמתוך הגישה הדיאלוגית ניתן לגלות 
יהדות שהיא במהותה חתירה לצדק חברתי. איני 
מתכוון לפרוס כאן מתודולוגיה פרשנית מלאה 
(אם כי איני פוטר את עצמי ממאמץ זה. אבל 
אדרש לכך, בע"ה, במקום אחר). אבל בכל זאת 
אומר על זה כמה מילים. ראשית � אני מודע 
לאפשרויות פרשניות אחרות. אחת הסיבות לכך 
היא שאכן אין ביהדות אחידות, ויש מגוון של 
דעות בהרבה סוגיות. סיבה נוספת היא הנטייה 
של אנשים היום להשליך את פרשנותם על 
היהדות, ולזהות בה לגיטימציה לדרכם היום 
� כמו במקרה של מרכז שלם, המנסה לאלץ 

את היהדות לחשיבה קפיטליסטית.
פרשנות יהודית–חברתית היום צריכה, לדעתי, 
לשים במרכז תשומת ליבה את הספרות המקראית 
דווקא (כפי שעשו כל ההוגים שהוזכרו למעלה, 
ועוד הרבה, כמו הרב קוק, למשל). הסיבה שלי 
להכרעה פרשנית זו היא העובדה שהמקרא 
נוצר במציאות ריבונית באופן מובהק, ומתעד 
אורח–חיים של קשר ישיר עם אלוהים. התנ"ך 
נוצר מתוך הגיון תיאולוגי–פוליטי אחדותי, 
שיכול, לדעתי, ללמד אותנו הרבה מאד. גם 
הספרות התלמודית וההלכתית יכולה ללמד 
אותנו הרבה, משום שיש בה פרשנות עמוקה 
מאד, רצינית מאד, של העקרונות של צדק 
חברתי, ושל דרך–ה' כפי שאפשר היה ליישם 
אותה ללא ריבונות. אבל ה'מושב בחיים' 
שלה היה מציאות של קהילת מיעוט בתוך 
רוב של גויים. חסר בה, מאד חסר בה, המימד 
של ריבונות. היהדות בגולה הצטמצמה לדת. 
והיום אנחנו לא יכולים להצטמצם לדת: עלינו 
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אני לא רוצה להאמין 

בשקרים מועילים. אני רוצה 

להאמין באמת. אמת, שהיא, 

לעיתים, גבוהה ממה שאנחנו 

מבינים. אמת, שהיא נקודת 

המוצא למלחמה פרשנית 

שצריך לנהל היום על מהותה 

של היהדות.

לחדש את היהדות כציביליזציה. לכן יש לחזור 
מחדש לשאלות המטרידות, כיצד לשמור את 
דרך ה', משמע דרך של צדק חברתי, כאן, על 

פני האדמה.
פרשנות כזו חייבת לפתח יחס דיאלוגי כלפי 
המקורות: המקרא, התלמודים, הספרות הפרשנית 
הענפה, החסידות, וגם ספרות מודרנית. דיאלוגיות 
הנה יחס שלא מבטל את המקור עצמו, את 
ה'פשט' (ולכן זו לא פרשנות דקונסטורוקטיבית 
כמו זו של דרידה), אבל גם לא מתבטל מפניו. 
דיאלוגיות משמעה יחס, אינטראקציה, שיחה. 
שיחה בה הפרשן אינו יודע מראש את שאלות 
העומק שלו, ומופתע מהתשובות שהוא מקבל 
על עצמו. יחס דיאלוגי כולל הבנה (רציונלית), 
אבל הוא כולל גם אמפתיה ופתיחות רוחנית, 
הבאה תוך בחינה מתמדת של הפרשן את השקפת 

עולמו מול ההשקפות שעולות מפרשנותו.
עד כאן לגבי גישה פרשנית, על קצה המזלג. 
מתוכה ניתן, לדעתי, לגלות מחדש את היהדות 
כבשורה של צדק חברתי, שויון וסולידריות. בסיס 
פרשני כזה מאפשר לי להתווכח עם פרשנויות 
אחרות ומסולפות של היהדות � כיהודי. על 
מגרש היהדות בו אני חי. זוהי, לדעתי, דרכו של 
פרשן–מחדש: לשנות ולחדש היום. להכריע מה 

עיקר ומה תפל. מה מרכז ומה שוליים.
בעצם, הדרך היא ישנה ומוכרת: גם בדורות 
קודמים היו פרשני–יהדות שהכריעו באופן 

דומה.
כך, למשל, עולה מן המקום הראשון במקרא בו 
נמסר לנו על יעודו של זרע אברהם, בבראשית 
יח יט. נאמר לנו שם שהיעוד הוא לשמור את 
דרך ה', שהיא עשיית צדקה ומשפט (ואל תבינו 
'צדקה' במובן המודרני! הכוונה כאן היא לצדק 

חברתי כולל!).

כך עשה הנביא הושע, כשאמר "כי חסד חפצתי 
ולא זבח". הוא היה מודע היטב לפרשנויות לפיהן 
אלוהים רוצה עולות וזבחים, ולא התנהגות 
מוסרית. אבל הוא עמד מול הפרשנויות הללו 

עם פרשנות מתחרה, ונלחם.
כך עשה ר' עקיבא, כשאמר ש"ואהבת לרעך 
כמוך (אני ה'!!!)" � זה כלל גדול בתורה. 
אני משוכנע שכשאמר זאת היו כאלה שחשבו 
שעיקר היהדות הוא לזכור את טקסי המקדש. 
הוא הכריע, כפרשן. והכרעתו היא הכרעה 

עמוקה, אחראית.
הרבה מאד מהאמרות מפרקי אבות מספרות 
על הכרעות כאלה: "על שלושה דברים העולם 

עומד...". זה העיקר.
מתוך עמדה כזו ניתן לגשת למאבק רציני על דמותה 
של היהדות היום. השיח השכלתני–אובייקטיבי 
לא מספיק לי, מול עבודת האלילים החריפה 
של הקפיטליזם הפוסט מודרני. אני לא רוצה 
להאמין בשקרים מועילים. אני רוצה להאמין 
באמת. אמת, שהיא, לעיתים, גבוהה ממה שאנחנו 
מבינים. אמת, שהיא נקודת המוצא למלחמה 
פרשנית שצריך לנהל היום על מהותה של 
היהדות. כשמטפחים היום תנועה של יהדות 
חברתית (ואני מאמין שתנועה של יהדות 
חברתית קום תקום) � היא חייבת לשלב בין 
הבנה לאמונה. ההבנה יכולה לשכלל את הכלים 
החברתיים שלנו. בעזרת שכלנו אנחנו יכולים 
לפתח ולהעמיק מדיניות סוציאל–דמוקרטית 
ריאלית ואחראית. אבל חשוב, לדעתי, לדעת 
גם ללמוד מהמסורת, לינוק ממנה. לא מתוך 
רציונליזם יהיר, אלא מתוך אמונה וקשר 
רוחני, הנותנים מקום של כבוד לתבונה. כך 
נוכל לפתח דיאלוג של אמת עם המקרא ועם 

המסורת היהודית בכלל.

ד"ר אילון שמיר חי 

בבית ישראל. כתב 

דוקטורט בנושא 

"חידוש הציביליזציה 

היהודית במשנתם של 

נחמן סירקין ומרדכי 

מ. קפלן", ועומד 

היום, לצד שותפים, 

בראש התכנית 

ליהדות חברתית 

במכללת בית ברל

hilli-s@zahav.net.il
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יכולתו של האדם לפעול 

ברוחה של מצווה זו מותנה 

ביכולתו להבין כי למעשה, 

נדלנ"ו אינו קניינו, אלא נחלת 

האל בלבד, שנאמר: " ּכִי לִי 

הָָאֶרץ".

מצוות השמיטה מתייחדת בשני עניינים:
בהיותה בין המצוות הבודדות המתייחסות 

לציבור ולא רק ליחיד.
בפירוטה הרב וריבוי פסוקיה. עובדה שאינה 

מצויה ברוב מצוות התורה.
במדרש משלי, אטען כי ניתן להבין את עניין 
פירוטה הרב של מצוות השמיטה כנסיון להעמדת 
מודל פסיקתי � חינוכי מדאורייתא (מן התורה) 
� כיצד ליצור מכניזם מתלמוד למעשה, בחזקת: 

"כזה ראה וחקה".
הבחירה, דווקא, במצווה שכל כולה עיסוקה בתיקון 
עולם וביצירת חברה צודקת יותר, ולא במצוות 
פולחן או דיני אישות למשל, מדגימה וממחישה 

את כיוונה החברתי של תורת ישראל.
על מצוות השמיטה אנו למדים משני מקורות.

בספר ויקרא כ"ה, נאמר:
א) וַיְַדּבֵר ה' אֶל מֶׁשה ּבְַהר סִינַי לֵאמֹר:

ֵי יְִׂשָראֵל וְאָמְַרָּת אֲלֵֶהם ּכִי ָתבֹאּו  ב) ּדַּבֵר אֶל ּבְנ
ִי נֵֹתן לָכֶם וְָׁשְבָתה ָהאֶָרץ  אֶל ָהאֶָרץ אֲֶׁשר אֲנ

ַׁשּבָת לַה':
ג) ֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְַרע ָׂשֶד& וְֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמֹר ּכְַרמֶ& 

וְאָסַפְָּת אֶת ְּתבּואָָתּה:
ד) ּובַָּׁשנָה הְַּׁשבִיעִת ַׁשּבַת ַׁשּבָתֹון יִהְיֶה לָאֶָרץ ַׁשּבָת 

לַה' ָׂשְד& ֹלא ִתזְָרע וְכְַרמְ& ֹלא ִתזְמֹר:
ִיֶר&  ה) אֵת סְפִיַח ְקצִיְר& ֹלא ִתְקצֹור וְאֶת ִעּנְבֵי נְז

ֹלא ִתבְצֹר ְׁשנַת ַׁשּבָתֹון יְִהיֶה לָאֶָרץ:
ו) וְָהיְָתה ַׁשּבַת ָהאֶָרץ לָכֶם לְאָכְלָה לְ& ּולְַעבְּדְ& 

:Aוְלַאֲמֶָת& וְלְִׂשכִיְר& ּולְתֹוָׁשבְ& ַהּגִָרים ִעָּמ
ז) וְלְִבֶהְמְּת& וְלַַחּיָה ֲאֶׁשר ְּבַאְרצֶ& ִּתְהיֶה כָל 

ְּתבּואָָתּה לֶאֱכֹל:
נשים לב כי בפתח המצווה מודגש, ללא כל 
הקשר טקטסטואלי, כי בעצם, המצווה נמסרה 
אף היא למשה בהר סיני,למרות שאיננה מוזכרת 
בספר שמות. על כך, שואל רש"י � "מה ענין 

שמיטה אצל הר סיני?!"
נדמה כי בעל הספר מבקש להאציל קדושה 

ותוקף מן המעמד הגבוה ביותר שבו הגיעה 
התורה לישראל, ובכך להנחיל לנו את דבר 

חשיבותה העצומה של מצווה זו.
המצווה, המנוסחת בלשון עתיד, מכוונת לזמן 
בו יישב עם ישראל בארצו. או אז, כך אנו 
למדים, ינהג העם עם ארצו באופן אחר משהיה 
נהוג בעמי האיזור, ויאפשר לה לנוח, במחזור 

של 7 שנים.
באופן מקביל ומשלים, תנהג הארץ עם יושביה 
באופן פלאי ומיוחד, מכפי שנוהגות קרקעות 

העולם במעבדיהן, מקדמת דנא:
(כ) וְכִי תֹאמְרּו מַה ּנֹאכַל ּבַָּׁשנָה ַהְּׁשבִיִעת ֵהן ֹלא 

ְָרע וְֹלא נֶאֱסֹף אֶת ְּתבּואֵָתנּו: נִז
(כא) וְצִּוִיִתי אֶת ִּבְרכִָתי לָכֶם ַּבָּׁשנָה ַהִּׁשִּׁשית 

וְָעָׂשת אֶת ַהְּתבּואָה לְִׁשלׁש ַהָּׁשנִים:
(כב) ּוזְַרְעֶּתם אֵת ַהָּׁשנָה ַהְּׁשמִינִת וַאֲכַלְֶּתם מִן 
הְַּתבּואָה יָָׁשן עַד הַָּׁשנָה הְַּתִׁשיעִת עַד ּבֹוא ְּתבּואָָתּה 
ּתֹאכְלּו יָָׁשן: (כג) וְָהאֶָרץ ֹלא ִתָּמכֵר לִצְמִתֻת ּכִי 

לִי ָהאֶָרץ ּכִי גִֵרים וְתֹוָׁשבִים אֶַּתם ִעָּמִדי:
המנגנון המופלא המאפשר את קיומו של סדר 
עולם חדש זה, הוא האמונה בכח האל וחסדו. 
דוגמא לדרישה אמונית גבוהה דומה ניתן למצוא 
בספור הורדת המן בנדודי העם, כאשר בני ישראל 
נתבעים לא לאסוף את המאכל הפלאי ולסמוך על 
הפעולה האלוהית שתבטיח את טריותו גם עת 
היותו מונח לאור קרני השמש העזות של מדבר 

סיני, למשך כל יום השבת (שמות, ט"ז).
חסדי האל במדבר פועלים משמיים בעוד שבימי 
שבתו של העם בארצו, הם יבואו מלמטה, מן 
האדמה. שנאמר במקורותינו: "לא בעבים מעל, 

כאן על פני האדמה".
יכולתו של האדם לפעול ברוחה של מצווה 
זו מותנה ביכולתו להבין כי למעשה, נדל"נו 
אינו קניינו, אלא נחלת האל בלבד, שנאמר: " 

ּכִי לִי ָהאֶָרץ".
כמה קשה ואולי בלתי אפשרית תביעתו זו של 

שירת החול
תרבות יהודית בתיקון חברה

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

על השמיטה!
בין אוטופיה למציאות

אבי זעירא C 



31  

מצוות השמיטה והיובל 

(שלא הובאה לדיון הזה), 

הינה נסיון נועז, הנוגע בעולמו 

של האלוהי, לעצב מציאות 

אוטופית בעולם של כלכלה 

וסחר אמיתיים.

האל ממאמיניו. כמה מאיתנו מסוגלים לחיות 
בעולם המציאות ללא פיתוחה של תודעת קניין 

על סביבתנו, משפחתנו ואף בני זוגנו?!
שני ספרים קדימה אנו מוצאים את מצוות 
השמיטה מתפתחת והפעם בכיוון אחר (פסוקים 

אחדים נשמטו לטובת קיצור הדברים):
(א) מִֵּקץ ֶׁשבַע ָׁשנִים ַּתֲעֶׂשה ְׁשמִָּטה:

ֶה ּדְבַר ַהְּׁשמִָּטה ָׁשמֹוט ּכָל ּבַַעל מֵַּׁשה יָדֹו  (ב) וְז
אֲֶׁשר יֶַּׁשה ּבְֵרֵעהּו ֹלא יִּגֹׂש אֶת ֵרֵעהּו וְאֶת אִָחיו 

ּכִי ָקָרא ְׁשמִָּטה לַה':
(ד) אֶפֶס ּכִי ֹלא יְִהיֶה ּבְ& אֶבְיֹון ּכִי בֵָרA יְבֶָרכְ& 
ה' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יְֹדוָד ֱאֹלֶהי& נֵֹתן לְ& נֲַחלָה 

לְִרְׁשָּתּה:
(ה) ַרק אִם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשמַע ּבְקֹול ה' אֱֹלֶהי& לְִׁשמֹר 
לֲַעׂשֹות אֶת ּכָל ַהִּמצְוָה ַהּזֹאת אֲֶׁשר אָנֹכִי מְצַּוְ& 

ַהּיֹום:
(ט) ִהָּׁשמֶר לְ& ֶּפן יְִהיֶה דָבָר ִעם לְבָבְ& בְלִּיַַעל 
לֵאמֹר ָקְרבָה ְׁשנַת ַהֶּׁשבַע ְׁשנַת ַהְּׁשמִָּטה וְָרָעה 
ֵעינְ& ּבְאִָחי& ָהאֶבְיֹון וְֹלא ִתֵּתן לֹו וְָקָרא ָעלֶי& אֶל 

ה' וְָהיָה בְ& ֵחטְא:
(י) נָתֹון ִּתֵּתן לֹו וְֹלא יֵַרע לְָבְב& ְּבִתְּת& לֹו ּכִי 
ּבִגְלַל ַהּדָבָר ַהּזֶה יְבֶָרכְ& ה' אֱֹלֶהי& ּבְכָל מֲַעֶׂש& 

ּובְכֹל מְִׁשלַח יֶָד&:
(יב) ִּכי יִָּמכֵר לְ& ָאִחי& ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָה 
וֲַעָבְד& ֵׁשׁש ָׁשנִים ּוַבָּׁשנָה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו 

:Aָחפְִׁשי מִֵעָּמ
(יג) וְכִי ְתַׁשּלְחֶּנּו חָפְִׁשי מֵעִָּמA ֹלא ְתַׁשּלְחֶּנּו ֵריָקם:

ָכְַרָּת ּכִי ֶעבֶד הָיִיָת ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם וַּיִפְּדְ& ה'   (טו) וְז
אֱֹלֶהי& ַעל ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְ& אֶת ַהּדָבָר ַהּזֶה ַהּיֹום:

דברים ט"ו
עיקר עניינה של המצווה � האדם. האדם המוחלש 

ביותר בחברה � העני או העבד.
בעלי ההון של אז מצווים להמשיך ולהלוות 
למבקש, למרות שידוע כי בשנת השמיטה 
יישמטו כל החובות הקיימים בשוק. אין ספק, 

מבחינת המלווה, זו התאבדות כלכלית.
הכלי להתמודד עם השיקול הרציונלי, מבלי 
לגרום לו לעבור במצוות עשה, הוא אמוני 
ותודעתי � דע לך, שיהא בך חטא, כלומר, 'דיר 
באלאק' ומצד שני, אם תפעל בניגוד להגיון 
הכלכלי ובהתאם למצווה, הרי תצא נשכר 

בברכת אלוהים.
נשים לב, כי בעל השליטה על תפעולו של 
המנגנון החברתי המורכב הזה הוא החזק, אך 
האיש שאצבעו הקרובה ביותר לכפתור האדום, 
השולט במנגנון האלוהי הוא החלש: "וְָקָרא עָלֶי& 

אֶל ה' וְָהיָה בְ& ֵחטְא".
לאביון זכות קדימה לעקוף את הביורוקרטיה 

ולהגיע היישר לנייד של האל!
העבד, כמו הקרקע, כמו ההלוואה, נתפס כחלק 

מההון של התקופה. אם כך, מחוייב בעל ההון 
לנהוג בו כפי שנהג בשני המקרים האחרים, 

ולשחררו מחזקתו.
איזו חברה מבקש המקרא ליצור כאן, בארץ 

ישראל?
זו חברה המבוססת על שני עיקרי אמונה:

הראשון � קיומה של מצווה זו מחייב שיתוף 
פעולה הדוק ומוסכם על כל חלקיה.

בשונה מיתר מצוות התורה הפונות אל היחיד, 
הרי לפנינו נסיון נועז לבנות חברה המבוססת 
 �על אתוסים משותפים, הרואה בכל חבריה 
הישראליים בלבד, ייאמר מייד! � כבני אדם 
בעלי זכות קיום בכבוד, גם בתנאי עבדות 

ופער מעמדות.
השני � אמונה יוקדת בקיום האלוהים ובהתערבותו 

לחסד, בענייננו.
מצוות השמיטה והיובל (שלא הובאה לדיון הזה), 
הינה נסיון נועז, הנוגע בעולמו של האלוהי, 
לעצב מציאות אוטופית בעולם של כלכלה 

וסחר אמיתיים.

ישנם חוקרים הסבורים כי היסטורית, ייתכן והיא 
לא נתקיימה מעולם, אך מעניין להזכיר את נסיונו 
של ז'בוטיסקי לכונן חברה יהודית מודרנית על 

בסיס מצוות השמיטה ('חמשת המ"מין').
שלא כחלק מהסוציאליסטים, אינני סובר כי 
יש לפנינו חברה שוויונית וצודקת. בוודאי לא 
בדגם האוטופי המרקסיסטי. יש לזכור, כי שחרור 
העבדים, שמיטת החובות והקרקעות, נעשים 
אחת ל 7 שנים, ולא כדגם יומיומי ועקבי. שהרי 
ניתן לשאול, מה קורה לחברה כשמנגנוני האיזון 
התודעתיים והמטריאליים נפסקים באחת? מה 

קורה ליצר הקניין והתחרות?
ראינו מה קרה בחלק מהחברה הקיבוצית...

אבי זעירא הוא 

מנכ"ל 'שיטים 

� מכון החגים'.

chagim@
bethashita.org.il
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