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דו"ח שיצא לאחרונה 

באוניברסיטת בן גוריון 

מצביע על כך שעל אף 

הגידול בפעילות המגזר 

השלישי השפעתו על צימצום 

הפערים הכלכליי–חברתיים 

היא מינורית.

אלעד סלע C 

ראשית אפתח בעובדה שידועה, כנראה, לכל 
קוראי כתב העת: דו"ח העוני של המוסד 
לביטוח לאומי שהתפרסם לאחרונה מצביע 
על מגמה הקיימת במשק הישראלי כבר 
מספר שנים: לצד צמיחה כלכלית ועלייה 
בתפוקה ובייצור, ממדי העוני נשמרים וקיימת 
עלייה במספר המשפחות העניות העובדות. 
העובדות ברורות, בישראל של ימינו עבודה 
לא מבטיחה מפני עוני. זוהי נקודת הפתיחה 

שמתוכה בחרנו לפעול.

האידיאלוגיה הניאו–ליברלית של השנים האחרונות 
והפערים שצמחו מתוכה הובילו להקמת גופים 
רבים שמנסים לקדם שינוי חברתי. אולם מרבית 
הציבור הישראלי אינו לוקח חלק בעשייה 
חברתית. דו"ח שיצא לאחרונה באוניברסיטת בן 
גוריון מצביע על כך שעל אף הגידול בפעילות 
המגזר השלישי, השפעתו על צימצום הפערים 

הכלכליים–חברתיים היא מינורית. 
לאור העובדות הללו, המטרה העיקרית שעלתה 
לנגד עיני הפעילים של "במעגלי צדק" היתה 
שיתוף מקסימלי של הציבור הרחב בעשייה 
חברתית לטובת מימוש זכויות אדם ואזרח 

בישראל.
הדרך שברצוני להציג היא פשוטה למדי, היא 
לא מצריכה תקציבים ממשלתיים או תרומות 

של בעלי הון והיא לא מצריכה פעילים חברתיים 
שישקיעו את מיטב מרצם וזמנם ליצירת שינוי. 
הניסיון שלנו הוא ביצירת נורמה חברתית של 

צרכנות ערכית.
שיירת הקניות לשדרות מחדדת את הנקודה 
שהדרך של האזרח הישראלי לקיים דפוס סולידרי 
היום היא בעיקר צרכנית. מרבית אזרחי ישראל 
לא יבחרו לגור מחר בשדרות כדי להיות חלק 
מהחזית של החברה הישראלית, וכנראה שגם 
לא יצאו להפגנות, אבל הרבה מאוד אנשים 
בחרו לצאת לקניות בשדרות ובכך להביע 
את תמיכתם ולהכניס סכומים משמעותיים 
לסוחרי העיר. ניתן לבקר את האופי הצרכני 
והקפיטליסטי של הפעולה הזו שמורידה את 
הערך האקטיבי של האזרחות והסולידריות 
לכדי פעולה צרכנית פסיבית למדי, אבל לא 
ניתן להתכחש לאפשרות שנתנה הפעולה הזו 
לכל אדם לתרום את חלקו לטובת התושבים 

המקומיים.
התו החברתי בוחר בדרך דומה. התובנות 
הראשונות שלנו היו בדבר הפער הקיים בין 
העובדה שאדם מועסק בעבודה מסודרת לבין 
יכולתו לקיים חיי רווחה, במיוחד בשוק הפרוץ 
של תחומי הבילוי והמסעדנות. רוב העובדים 
מועסקים באופן חוקי למחצה, כאשר רוב שכרם 
מגיע מכספי הטיפ שאנחנו, הלקוחות, משאירים. 
רובם, בעיקר המלצרים, זוכים לשכר שעה גבוה 
למדי במזומן, אולם לא מקבלים את זכויותיהם 
הבסיסיות על פי חוק כמו גמול שעות נוספות, 
החזרי נסיעות, חופשה, הבראה ופנסיה. על אף 
הדימוי שיש לתחום הזה, שהוא לעיתים נכון, על 
ההכנסה הגבוהה לשעת עבודה, מדובר בציבור 
משולל זכויות לחלוטין, שנתון באופן מוחלט 
לגחמות ליבם של המעסיקים שברצונם קונסים, 
מפטרים ומפעילים את העובדים בשעות עבודה 
לא הגיוניות. לא לחינם נכחנו בשנה האחרונה 
במאבקי עובדים בתחום זה במקומות כמו "עלית 
קופי" ו"קופי בין". מלבד זאת, תחום זה מעסיק 
עובדים רבים שאינם זוכים לשכר הטיפים הגבוה 

שינוי חברתי ברמת האספרסו 
כוחו של הצרכן בעיצוב המציאות

 ,Pew center on the states לפי בדיקה שערך מכון המחקר
היו בתחילת 2008 בארצות הברית 2,319,258 אסירים או 
במילים אחרות אחד מכל 99.1 מבוגרים. בארה"ב יש יותר אסירים גם באופן 
מוחלט וגם כאחוזים מהאוכלוסייה מאשר בכל מקום אחר לאורך כל ההיסטוריה. 
אפילו בסין הגדולה ממנה בערך פי 4 יש "רק" 1.5 מיליון אסירים. הגידול בעלות 
הכלכלית של הטיפול באסירים בארה"ב גדל מ11 מיליארד דולר לפני עשרים שנה 
ל49 מיליארד דולר היום שזה פי ששה מאשר הגידול בתקציב ההשכלה הגבוהה. 
העלות הכלכלית כל כך גדולה עד כי מה שגורם למדינות שונות בארה"ב לשנות 
את מדיניות הכליאה שלהן אינו המצב הנוראי של האסירים אלא פשוט העלות 
המטורפת על חשבון משלם המסים. ואנחנו שואלים האם מצב זה אינו קשור ללובי 
הענק של תעשיית בתי הסוהר? האם הפרטת בתי הסוהר תורמת למשהו טוב, 

שאפילו כסף היא אינה חוסכת? האם לא עדיף להשקיע בחינוך?

קצה 
הקרחון
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הדרך שברצוני להציג 

היא פשוטה למדי, היא 

לא מצריכה תקציבים 

ממשלתיים או תרומות של 

בעלי הון והיא לא מצריכה 

פעילים חברתיים שישקיעו 

את מיטב מרצם וזמנם 

ליצירת שינוי. הניסיון שלנו 

הוא ביצירת נורמה חברתית 

של צרכנות ערכית.

אותו אדם שבחר לצרוך על 

פי התו החברתי עבר שינוי 

תודעתי והפך מודע, בעזרת 

עשייה של מספר דקות, 

לזכויותיהם של העובדים 

שמעניקים לו שירותים, ולא 

רק בבית הקפה.

כמו עובדי מטבח ושוטפי הכלים, אשר לרוב 
אינם סטודנטים שחוסכים על מנת לממן שכר 
לימוד, אלא עובדים קשי יום שמנסים להתפרנס 
בכבוד. בשיחות שנערכו עם עובדים אלו גילינו 
ניצול קשה ביותר שמבוסס על העסקה דרך 
קבלני כוח אדם שגורפים לכיסם סכומים גבוהים 
של כסף על חשבון זכויות העובדים שמאחורי 
הקלעים עד כדי אי תשלום של שכר מינימום 
וגניבה משמעותית ממשכורות העובדים, במקרים 
מסוימים. נורמת העסקה–ללא–זכויות פרצה זה 
מכבר את תחום המסעדנות ומקומות הבילוי, 
וניתן לפגוש בה במגוון תחומי העסקה כמו 
היי–טק, שירותים ובעיקר בקרב חברות קבלן 

של אבטחה וניקיון. 
הרעיון של התו הוא ליצור נורמה של צריכה 
ערכית ולהפנות את הציבור לקנות ולבלות 
רק במקומות שפועלים באופן נכון מבחינה 
חברתית, כלומר שהם מכבדים את העובדים 
וזכויותיהם ומאפשרים נגישות לאנשים עם 
מוגבלות. כל עסק שבוחר לקבל על עצמו את 
הקריטריונים של התו זוכה לביקור חודשי של 
אחד הפעילים שלנו שבודק האם הם נשמרים. 
אם נסתכל על זה בפרספקטיבה יהודית ניתן 
לומר שהתו החברתי הוא בעצם תעודת כשרות 
חברתית. היהדות כאן לא מצטמצמת ל"יהדות 
של סירים" אלא מרחיבה את ההשקפה לתקנה 
חברתית שעל כל אחד מאיתנו לבחון כשאנחנו 

יוצאים לבלות.
הביקורת על הפרויקט נוגעת בעיקר למשמעות 
הצרכנית של התו שלכאורה לא יוצר תפיסה 
אקטיביסטית אלא פונה לאתוס הצרכני, אולם 
חשוב להבין את המשמעות התודעתית של 
התו החברתי על הקהל הרחב. אותו אדם שבחר 

לצרוך על פי התו החברתי עבר שינוי תודעתי 
והפך מודע, בעזרת עשייה של מספר דקות, 
לזכויותיהם של העובדים שמעניקים לו שירותים, 
ולא רק בבית הקפה. זו המשמעות הרחבה של 

התו, בבחינת "לא חברתי � לא קונה".
האם זה יכול לעבוד? התו החברתי נותן לכל 
אדם את היכולת לפעול לשינוי חברתי על ידי 
השקעה של חמש דקות מזמנו, שינוי חברתי 
ברמת האספרסו. גדולתו של הפרויקט בכך שהוא 
מתאים לכולם ולא דורש זמן ומאמץ. גילינו 
את הכוח המשמעותי של התו בירושלים שבה 
אחד מכל שלושה עסקים מחזיק בתו החברתי 
ואנחנו מתחילים לראות את ההשפעה בתל 
אביב. המודעות של הצרכן לזכויות עובדים 
מרחיבה את עצמה מעבר לגבולות מקומות 
הבילוי ויוצרת תשומת לב לאנשים ה"שקופים" 

שזכויותיהם נשללות.
מה אנחנו מחפשים? בעיקר דרך להגיע לכמה 
שיותר אנשים � פעילים חברתיים, תנועות 
נוער, משרדי עורכי דין וחברות היי–טק. כל 
מקום שיש בו ציבור של אנשים שנוהג לצאת 
לבלות � בעצם כולם. כל שיחת חשיפה כזו וכל 
אדם נוסף שפועל על פי התו החברתי כשהוא 
בוחר היכן הוא שותה את הקפה שלו, מקרב 

אותנו לכוח משמעותי יותר.
פלורנס קלי, הפעילה החברתית האמריקנית 
הקימה את "ליגת הצרכנים הלאומית", ובאותה 
שיטה, לחץ צרכני ותו תקן, הצליחה להוביל 
בתחילת המאה העשרים לשינוי חוקי העבודה, 
ולפיקוח על המעסיקים. זה היה אומנם לפני 
מאה שנים בערך, אבל כמו אז גם היום זה 
נראה בהתחלה כמו יוזמה איזוטרית שהפכה 

לבסוף לנורמה. 

מעוניינים לעזור או 
לתמוך? 

צרו איתנו קשר:
אלעד סלע, רכז 

המודעות לתו 
בתל אביב.

טלפון: 
052�6071158

elad@mtzedek.org.il


