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הניאו ליברליזם מיתג עד 

כדי כך את הזהות בין 

"כלכלה נכונה" לבין אי 

מעורבות ממשלתית, עד 

שכל מעורבות � במקרה 

הזה ניסיון למתן מעט את 

הפער בין שני ישובים סמוכים 

� נחשבת למעשה בולשביקי–

קומוניסטי.

ביום 10.4.2008 פרסם ד"ר סנדי קידר 
מאמר ('שובו של הנדיב הידוע') ב'הארץ' 
שעסק בנסיגתו של משרד הפנים, בלחצם 
של תושבי קיסריה, מהחלטתו לאחד את 
הישוב עם אור עקיבא השכנה, במסגרת 
איחוד רשויות. התברר שקרן רוטשילד נחלצה 
לעזרת נתיניה, ושלפה את הקלף המנצח 
שלה, כדבר המאמר � חוזה החכירה של 
קיסריה מהמדינה אשר תקף עד 2022. 
"די היה באזכורו כדי שמשרד הפנים ימהר 
להתקפל ולוותר על איחוד היישובים.... זאת 
בתמורה להסכם, שלפיו תעביר החברה 
לפיתוח קיסריה מדי שנה 3.5 מיליון דולר 
ליישובי הסביבה, כאשר חלק ניכר מן הכסף 

יועבר לאור עקיבא."

מה שלא דווח עליו במאמר הוא כיצד הוארך 
חוזה החכירה. בכתבה תחקיר של דה–מרקר 
מיום 17.6.2007, שעסקה באי עמידתה של הקרן 
בתנאי הזכיון שקיבלה � היא העבירה למדינה 
פחות כספים ממה שהתחייבה במסגרת החוזה 
� נכתב כך: "ב�1989, שנתיים לפני המועד 
האחרון שבו הוארך תוקפו של ההסכם לשיתוף 
פעולה בין המדינה לבין הקרן, המליץ היועץ 
המשפטי של משרד האוצר לבחון את ההסדר, 
נוכח רמת מימוש המטרות והפסד ההכנסות 
ממיסוי. ואולם, שר האוצר דאז, שמעון פרס, 

החליט להאריך את ההסכם עד 2022."
בסמוך לאותו מועד התפרסם מאמר של איילת 
פישביין על הקרן ('קרן רוטשילד התחייבה 
ולא קיימה') באתר 'מחלקה ראשונה' של יואב 
יצחק. שם דווח שהקרן, במקום להעביר את כל 

הסכום שנקבע למטרות חינוך, העבירה שליש 
ממנו לקרנות הון סיכון ובהן גם קרן 'פיטנגו' 

שהקים חמי פרס, בנו של הנשיא.

***

לא כדי למחזר חומר ישן הדברים הללו נכתבים, 
אלא כדי לעסוק במה שצד את עיני במיוחד 
במאמרו של סנדי קידר. כוונתי לטוקבקים, 
כתשעים במספר, שבאו בעקבותיו. מתברר 
שחלק ניכר מכותביהם רואים בדרישה למזג 
את קיסריה עם אור עקיבא � מטעמים של 
הגיון כלכלי–חברתי–ארגוני � מהלך המביא 
לכאן את רוסיה הקומוניסטית וכופה שיטה 
בולשביקית על תושבי קיסריה שהתעשרו 

הודות למרצם וכשרונם. 

***

חלומו הרטוב של כל משווק ושל כל מנהל קמפיין 
מסחרי הוא בזיהוי מוחלט של קטגוריית המוצרים 
אליה משתייך המוצר שלו, עם שמו של אותו מוצר. 
דוגמא בולטת לכך הוא 'הפריג'ידר' � המקרר 
המפורסם של אמצע המאה הקודמת. בימים ההם 
חשבנו שמקרר נקרא 'פריג'ידר', בין אם הוא 
שייך לאמקור, לפיליפס או לפילקו. בכלל לא 
חשבנו ש"פריג'ידר" הוא שם מסחרי של מוצר 
אחד בתוך קטגוריה שלמה של מוצרים דומים, 

בעלי שמות אחרים. ויש עוד דוגמאות.
ולמה אני נדרש לכל זה? משום התחושה שהניאו 
ליברליזם מיתג עד כדי כך את הזהות בין "כלכלה 
נכונה" לבין אי מעורבות ממשלתית, עד שכל 

אם כל כך טוב 

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

כש"המציאות הקונקרטית" 
זורקת עצם
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מקרה אור–עקיבא–קיסריה 

מלמד שמאבק מתוך 

קבלת המציאות הקיימת, 

מכשיר בסופו של דבר את 

קיומה, שהרי "המציאות 

הקונקרטית".

מעורבות � במקרה הזה ניסיון למתן מעט 
את הפער בין שני ישובים סמוכים � נחשבת 
למעשה בולשביקי–קומוניסטי. כלכלה זה ניאו 

ליברליזם. כאילו אין כלכלה אחרת. 

****

מאבק בין קפיטליזם לסוציאליזם היה תמיד. 
אלא שכעת 'הכסף הגדול' משחק משחק הרבה 
יותר ברוטלי. הוא מתנהג כשחקן היחיד במגרש, 
מחצין את עצמו עד לזרא. התרומות לעניים 
הפכו לשואו מסחרי ונועדו לעשיית יחסי 
ציבור; שכונות היוקרה תוחמות את עצמן בתוך 
חומות המבדלות אותן מן הסביבה; התחרות 
במצעדי העושר של המגזינים הכלכליים � לקול 

תרועות הקהל � הפכו לאירוע תקשורתי עתיר 
רייטינג ובהתאם מכתבי וכנסי התודה שעורכים 
הפוליטיקאים לכבודם של אנשי האלפיון העליון 
הדואגים לנו כל כך. במקרה של קיסריה מלמדים 
הטוקבקים שכללי המשחק הללו הופנמו. את 
העושר הגדול שנצבר גם בעזרת המדינה ועל 
חשבון נכסיה, מקבל חלק גדול מן המגיבים 

למאמר כ"מצב טבעי".
וכך מדווח אתר NRG (31.3.08) כי הסכום 
שתשלם החברה לפיתוח קיסריה "יחולק בין 
אור עקיבא, ג'יסר א–זרקא, עתלית וישובי 
חוף הכרמל... החברה לפיתוח קיסריה � שהיא 
היישוב היחיד בישראל שמנוהל על–ידי חברה 

כלכלית ולא כפוף לרשות מקומית � תהיה 
אמונה על בניית בריכת שחיה משוכללת לתושבי 
אור עקיבא, שייאלצו להמשיך להביט מרחוק 
בבריכות הפרטיות של היישוב השכן. כך, 
בניית הבריכה היחידה ו"המשוכללת" � שימו 
לב לשיווק ההטבה � באור עקיבא, תקל גם 
את הלחץ על חוף האקוודוקט בקיסריה, שגם 
עליו נטושה מחלוקת בשל כל מיני מגבלות 
שמבקשת החברה לפיתוח קיסריה להטיל על 
הרחצה בו, כמו למשל, איסור הגעה ברכב 
לחוף � וכי איך אפשר להגיע מאור עקיבא 

לחוף קיסריה ללא רכב?

***

שר הפנים מאיר שטרית שרקח את ההסכם, 
מציג אותו כצעד פרגמטי. לדבריו "בשל החוזה 
שנחתם בין מדינת ישראל לברון רוטשילד 
בשנת 1958 והוארך עד לשנת 2022, על–פיו 
נדרשת הסכמה של נציגי הברון לאיחוד או 
העברת שטחי קיסריה, לא ניתן להגיע להסכם 
טוב יותר. "הגענו להסכמה מכובדת שתגרום 

לפיתוח יישובי האזור" ('גלובס', 31.3.08).
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, כרמל סלע, 
כלל לא נדרש למכבסת המילים של השר בדבר 
"הסכמה מכובדת". הוא שם את הדברים על 
השולחן. כרמל, שהביע התנגדות להסכם האיחוד 
בין הישובים, הסביר ש"קיסריה מאפשרת לנו 
לשמור על איזון כלכלי בתוך המועצה האזורית 
המונה 26 יישובים. בלעדיה לא נוכל להחזיק 

מעמד". ('מחלקה ראשונה', 30.1.08).

***

באתרים הסוציאל דמוקרטיים השונים (יסו"ד, 
שווים ועוד) התחדש לאחרונה ויכוח עתיק על 
דרך המאבק למען צדק חברתי: האם לפעול 
בתוך "המציאות הקונקרטית" שבה אנו חיים, 
או להיאבק כדי להפוך את המציאות הזו על 
פיה. מקרה אור–עקיבא–קיסריה מלמד שמאבק 
מתוך קבלת המציאות הקיימת, מכשיר בסופו של 
דבר את קיומה, שהרי "המציאות הקונקרטית". 
קיסריה, שקיבלה מן המדינה זכויות על חשבון 
הציבור בנדיבות אין קץ, לא מחזירה שום דבר 
בחינם. בזורקה עצם קטנה, היא זוכה ללגיטימציה 
על עזרתה בפיתוח האזור וגובה את ליטרת 
הכבוד ויחסי הציבור על חשבונה של שכנתה. 
הדיון בתוך "המציאות הקונקרטית" פירושו 
קבלת כללי המשחק של בעלי הכוח הקיימים 

כולל הצידוקים הנלווים לכך. 


