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בחודשים האחרונים גדלה מאד בישראל תחושת 
הכאוס. זרועותיו התמנוניות של גיידמאק נשלחות 
לכל עבר, בניסיון להשתלט � למעשה, לקנות 
� את מוקדי השלטון השונים, בכנסת וברשויות 
המקומיות. במקביל, נחשף לפנינו חיבור מושחת 
וארוך שנים בין הון יהודי אמריקאי לבין ראש 
הממשלה אהוד אולמרט. קיים יסוד סביר להניח 
שאין הוא היחיד. גם העמדתו לדין של שר האוצר 

לשעבר באשמת גניבה עוררה זעזוע.
גם אם לכאורה חשיפתם של הדברים לאור 
השמש מהווה סימן טוב בדרך להבראה, הרי 
שתהליך ההפרטה החברתית חדר כל כך לתודעה, 
שבמקום שתיווצר סולידריות מחודשת, הולכים 

וגדלים אי–האמון של האזרח במערכות, הניכור 
והאטומיזם החברתי. איש איש לנפשו, איש איש 
והאינטרסים שלו. הפתרון ה"טבעי" המוצע לכל 
משבר הוא עוד הפרטה, עוד חיזוק למגמות 
הקוראות "להוציא את הפוליטיקה מהמשחק" 
וכמובן עוד העברה של כח לגופים "מקצועיים". 

פתרונות אלו מעצימים, כמובן, את הבעיה.
התקווה היחידה הניצבת מול התודעה המופרטת 
הזו, הינה רק בדרך של חיזוק תחושת השותפות 
והערבות ההדדית. ההתאגדות ויצירת השותפות 
מהווה גם אמירה תרבותית ביחס לאורח החיים 
הראוי, וגם כלי פוליטי מרכזי במאבק כנגד 
כוחם של בעלי ההון השולטים בחיינו. זאת, 

ראשית

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות



חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

באמצעות מסגרות שלא תסתגרנה פנימה 
לתוך עצמן, אלא שתהווינה בסיס לפוליטיקה 
השתתפותית ודמוקרטית יותר, שמשרתת את 

הציבור הרחב. 
אלו אינם חלומות באספמיה. ניתן לראות ביטוי 
למגמה זו של יצירת יותר ויותר מסגרות שיתופיות 
וסולידריות במקומות רבים: בקבוצות הבוגרים 
של תנועות הנוער; בגידול הנמשך במספר 
הקיבוצים והקבוצות העירוניות; בהתייצבותו של 
המטה השיתופי כנגד תהליך הפרטת הקיבוצים 
שמעידה על עצירה מסוימת ב"אמוק ההפרטה" 
שעבר על התנועה הקיבוצית; בהקמתם של ועדי 
עובדים חדשים במגזרים שלא היו בהן התארגנויות 
עובדים עד עכשיו; וכמובן בהקמתו של ארגון 

"כח לעובדים" כמסגרת גג לועדים אלה. 
חשוב לציין שחלק ניכר מהפעילים בהתארגנויות 
אלו ובהתארגנויות אחרות (כמו בתנועת "עיר 
לכולנו" בתל–אביב או במיזם התקשורת 
העצמאית "שקוף") , פעילים במספר מסגרות, 
באופן שיוצר רשת חברתית ענפה. רשת זו יכולה, 
צריכה ולמעשה כבר משמשת כפלטפורמה 
להתארגנויות פוליטיות משמעותיות יותר, 
שתוכלנה להוות כוח–נגד למנגנוני השליטה 
של הון. זאת, הן ביחס לפעילות של עובדים 
למען שמירה על זכויותיהם; ביחס ליכולתם של 
בעלי עסקים קטנים ובינוניים לשרוד בתנאים 
שכופים עליהם הרשתות הגדולות והבנקים; והן 
ביחס לפעילות מפלגתית � במסגרת ההכנות 
לבחירות המוניציפליות (וכנראה גם הכלליות) 

הקרבות.
אין ספק שהמשבר התרבותי והפוליטי בישראל 
הוא עמוק וקשה. דווקא משום כך, נדרשים 
הסוציאליסטים הישראלים לפעול כדי לבסס 
אלטרנטיבה שיתופית ממשית כנגד גלי ההפרטה 

העכורים.

<<

שינוי חברתי ברמת האספרסו | עמ' 22>
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חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.
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איפה הכסף? | עמ' 26>

במשך כל השנים שבהם הסכמי ברטון�וודס 
היו בתוקף, שימשה הקרן בתפקידה המקורי 
כגוף המתווך והמתאם את המדיניות המוניטרית 
הבינלאומית. לאחר 1973, יזמו בנקאים מרכזיים 
כוולטר ריסטון , יו"ר הסיטיקורפ, שינוי בתפקידה... 
במלים אחרות, תפקיד הקרן היה מעתה להגן על 
הבנקים המסחריים הפרטיים הגדולים, זאת ע"י 

הלוואת כספי ציבור למדינות עניות."

כלכלה דמוקרטית | עמ' 6>

יישומו  אינה  המודל  של  העיקרית  מטרתו 
המדויק, היישום יוכתב במידה רבה על ידי הנסיבות, 
אלא שלהוב הדמיון שלנו לחשוב על האפשרויות, 
וככלי במאבק האידאולוגי � אינטלקטואלי כנגד 
שלא  תמיד  הקפיטליזם, המטעימים  מצדיקי 
משנה כמה ידרדר מצב הדברים בקפיטליזם, אין 

אלטרנטיבות ישימות."

כח לעובדים | עמ' 4>

"כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" הוא 
אירגון עובדים רב ענפי שמטרותיו הרישמיות הן: 
קידום וסיוע להתארגנויות עובדים, תמיכה וסיוע 
לעובדים בשיפור תנאי עבודתם ושכרם... מאבק 
במגמות ותהליכים הפוגעים בזכויות עובדים, 

בשכרם ובעבודה המאורגנת.
רווחה  מדינת  כלכלי,  חברתי  לצדק  מאבק 

אוניברסאלית ודמוקרטיה בעולם העבודה
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מדובר באירגון צעיר 

שהקמתו החלה במאי 2007 

ורישומו המשפטי הושלם 

באחד בינואר 2008. לאירגון 

יש כרגע (נכון לאמצע אפריל 

2008) כמה מאות חברים 

רשומים המשלמים דמי חבר 

חודשיים, וכ�15 נציגויות 

עובדים הקשורות בו. נציגויות 

המיצגות קרוב ל�1500 

עובדים.

השאלה שעולה באופן טבעי 

היא מדוע ליזום הקמת אירגון 

שעלול להתפס כמתחרה 

פוטנציאלי להסתדרות 

הכללית. התשובות 

העיקריות לשאלה זו הן 

מבנה ההסתדרות והנהגתה 

הנוכחית. 

עמי וטורי C 

"כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" הוא 
אירגון עובדים רב ענפי שמטרותיו הרישמיות 
הן: קידום וסיוע להתארגנויות עובדים; תמיכה 
וסיוע לעובדים בשיפור תנאי עבודתם ושכרם, 
כולל בעת הצורך חתימת הסכמים בשמם 
על שכר ותנאי עבודתם, לרבות הסכמים 
קיבוציים; מאבק במגמות ותהליכים הפוגעים 
בזכויות עובדים, בשכרם ובעבודה המאורגנת; 
מאבק לצדק חברתי כלכלי, מדינת רווחה 

אוניברסלית ודמוקרטיה בעולם העבודה. 

מדובר באירגון צעיר שהקמתו החלה במאי 
2007 ורישומו המשפטי הושלם באחד בינואר 
2008. לאירגון יש כרגע (נכון לאמצע אפריל 
2008) כמה מאות חברים רשומים המשלמים 
דמי חבר חודשיים, וכ�15 נציגויות עובדים 
הקשורות בו. נציגויות המיצגות קרוב ל�1500 
עובדים. הנציגויות הנ"ל באות בעיקר מתחומי 
השמירה, הקימעונאות, מסעדות ובתי קפה, 

שירותי בידור וחינוך. 
כמו כל ארגון עובדים, מימונו של האירגון 
בא מדמי חבר ולא מתרומות, למעט התרומות 
בשווה כסף של עשרות רבות של פעילי האירגון 
בתחומים השונים. מבנה "כוח לעובדים ארגון 
עובדים דמוקרטי" מבוסס על המודל הדמוקרטי 
 CGTשל ארגוני העובדים הסקנדינביים וה�

ו"כוח לעובדים" הצרפתיים. 
כל חברי "כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" 
מחולקים לפי סניפים. סניף מוגדר לפי מקום 
עבודתו של החבר או לפי הצלבה בין הענף 
הכלכלי בו מועסק החבר ואיזור עבודתו. מי 
שאין סניף המכסה את מקום עבודתו משויך 
לסניף הכללי. נכון לראשית אפריל 2008 יש 
לכוח לעובדים 7 סניפים כולל הסניף הכללי. 
חלק מהסניפים מכסים יותר מנציגות עובדים 
אחת. בתוך הסניף רשאים כל החברים לבחור 
ולהיבחר לכל תפקיד כאשר כל סניף חייב לבחור 
מידי שנה נציגים לאספת הנציגים של "כוח 
לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" שהיא הגוף 

הריבון הזכאי לקבל כל החלטה שאינה עומדת 
בסתירה לחוקת האירגון. כיום המפתח הוא נציג 
לכל 50 חברי סניף, כאשר סניף עם פחות מ�50 
חברים זכאי לנציג אחד. אספת הנציגים היא 
גם זו הממנה את "צוות האירגון" שהוא הגוף 
המתפקד על תקן "הממשלה של כוח לעובדים". 
"צוות האירגון" מונה לפחות 7 אנשים החייבים 
להיות כולם חברי "כוח לעובדים ארגון עובדים 
דמוקרטי". חוקת האירגון קובעת שיריונים שונים 
המתיחסים לחברות "בצוות אירגון" מתוך רצון 
להבטיח ייצוג הולם לשני המינים ולמיעוטים. 
חוקת "כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" 
כוללת גם הגנות נוספות על הדמוקרטיה הפנימית. 
על הגנות אלו נמנים בין השאר אפשרות קלה 
יחסית להדיח נציגי סניפים וחברי "צוות אירגון", 
זכות ווטו לחברים על החלטה על הפסקת שביתה 
שהם נוטלים בה חלק ועל חתימת הסכם קיבוצי 

האמור לחול עליהם. 
השאלה שעולה באופן טבעי היא מדוע ליזום 
הקמת אירגון שעלול להתפס כמתחרה פוטנציאלי 
להסתדרות הכללית. התשובות העיקריות לשאלה 

זו הן מבנה ההסתדרות והנהגתה הנוכחית. 
ההסתדרות אינה בנויה כארגון עובדים. הבחירות 
בה, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, 
מנותקות לחלוטין ממקום עבודתו של החבר. 
בינ"ה � בית נבחרי ההסתדרות נבחר ע"י ועידת 
ההסתדרות שנבחרת פעם בחמש שנים בבחירות 
כלליות ארציות יחסיות ומפלגתיות. הווה אומר 
בחירות שהגיונן זהה לזה של הבחירות לכנסת. 
היגיון שבו אין כל משמעות למרכיב המרכזי 
בזהותו וצרכיו של חבר ארגון עובדים � מקום 
עבודתו. זכות הווטו שיש לבינ"ה על כל החלטה 
גורמת לכך שאין לנציגיו הישירים של החבר 
במקום עבודתו השפעה פורמלית כלשהי על 
ההחלטות המתקבלות ע"י ההסתדרות הכללית 
בשמו ולכאורה עבורו. גם ברמה המקומית 
מנותק הקשר. חברי ההסתדרות זכאים להצביע 
ל"מועצות הפועלים", הקרויות כיום "מרחבי 
ההסתדרות", לפי מקום מגוריהם ולא לפי מקום 

כוח לעובדים
ארגון עובדים דמוקרטי
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כאירגון "כוח לעובדים ארגון 

עובדים דמוקרטי" אמור 

ליצר מודל אלטרנטיבי 

ודמוקרטי שיאתגר באופן 

מתמיד את סביבתו 

האירגונית. בנוסף פועל 

"כוח לעובדים אירגון 

עובדים דמוקרטי" לאירגונן 

של קבוצות עובדים לא 

מאורגנות.

מצד שני לדעתי אין לאיש 

ב"כוח לעובדים ארגון עובדים 

דמוקרטי" עניין בהרס 

ההסתדרות הכללית. רבים 

בקירבנו רוצים לראות אותה 

עוברת שינוי יסודי.

עבודתם. "מרחבי ההסתדרות" הנבחרים פעם 
בחמש שנים הם הגוף המוסמך לאשר מטעם 
ההסתדרות סיכסוכי עבודה ושביתות ברמה 
המקומית. כך נוצרים מצבים אבסורדיים. 
יוצא למשל שרוב העובדים חברי ההסתדרות 
במרחב ת"א מיוצגים ע"י גוף שלא בחרו בו 
(מאחר והם אינם גרים בתל אביב) והגוף שהם 
יכולים לבחור אליו (למשל "מרחב רחובות") 
אינו מוסמך ליצגם. ה"הסתדרויות המקצועיות" 
שחברי ההסתדרות הכללית נחלקים ביניהן 
מקיימות לרוב בחירות המבוססות על איזור 
המגורים של החבר, מה שהופך את היציגות 
לבעיתית מאוד במסגרת גופים גדולים דוגמת 
"הסתדרות המעו"ף". בנוסף חלק גדול מאותן 
"הסתדרויות מקצועיות" אינן מקיימות הליך 
בחירות כלשהו. "הסתדרויות מקצועיות" אלו הן 
למעשה מחלקות בהסתדרות הכללית שראשיהן 

ממונים ע"י הנהגת ההסתדרות. 
בוועדים שהם נציגויות העובדים הכפופות 
להסתדרות הכללית פושה לעיתים קרובות 
דיקטטורה של קבוצת עובדים קטנה על יתרת 
חבריהם במקום העבודה. דיקטטורה זו היא במידה 
רבה תוצר של תקנון הוועדים של ההסתדרות 
הכללית הקובע כי במקומות עבודה עם הסדר 
קביעות רק עובדים קבועים או עובדים המועסקים 
חמש שנים ברציפות יהיו זכאים להיבחר. ביתר 
וועדי ההסתדרות הכללית הזכות להיבחר מוגבלת 
למי שמועסק במקום העבודה לפחות שנתיים 
ברציפות. בנוסף שוללת ההסתדרות את זכות 
הבחירה והיבחרות של עשרות אלפי עובדים 
שנכפה עליהם חוזה אישי (למשל במשרד החינוך), 
מונעת מעובדי קבלן וכוח אדם לבחור ולהיבחר 

לוועדים במקום עבודתם ועוד. 
את מבנה ההסתדרות הכללית ניתן לשנות רק ע"י 
השגת רוב מוחלט בבחירות הכלליות לוועידת 
ההסתדרות. בחירות שכאמור אינן יציגות 
ואמורות להתקיים רק בעוד ארבע שנים. לכל 
פעולה אחרת דוגמת פניה אל ההנהגה הנוכחית 
הנהנית מהעדר החובה לתת דין וחשבון לחברי 
האירגון אין כל סיכוי להביא לשינוי המיוחל. 
בראש הנהגה זו עומד כיום עופר עיני שנבחר 
ע"י רוב מתוך 32% בלבד מכלל חברי ההסתדרות 
שטרחו להצביע (וניתן להבין אותם). עיני נוקט 
בגישה מוצהרת שלפיה ההסתדרות היא למעשה 
זרועם הארוכה של ראשי התאחדויות המעסיקים 
ומשרד האוצר. זרוע שתפקידה להבטיח שיהיה 
מי שייתן על בסיס קבוע לגיטימציה להסדרי 
מינימום הכוללים בין השאר פנסיה גרועה מזו 
שאמורה היתה להיקבע במסגרת חקיקה של 
הכנסת, שחיקת חוק חברות כוח אדם, שחיקה 

חריפה מאוד בשכרם של עובדי המגזר הציבורי 
(תוספת של 4.5% הקטנה משמעותית מעליית 
המחירים המצטברת בתקופת ההסכם), המשך 
ההפרטות ו"הגמשת שוק העבודה" שמשמעותן 

יותר עובדים ארעיים, ויותר עובדי קבלן.
בנסיבות אלו הפעולה האפקטיבית ביותר היא 
הפעולה מבחוץ. כאירגון "כוח לעובדים ארגון 
עובדים דמוקרטי" אמור ליצר מודל אלטרנטיבי 
ודמוקרטי שיאתגר באופן מתמיד את סביבתו 
האירגונית. בנוסף פועל "כוח לעובדים אירגון 
עובדים דמוקרטי" לאירגונן של קבוצות עובדים 
לא מאורגנות. קבוצות שההסתדרות לא רצתה 
לאגד, כשלה באיגודם או אירגנה אותן באופן 
כזה שהוציא להן את החשק להמשיך ולהיות 
חברים בגוף הקרוי אירגון עובדים. אני מאמין 
שבמקרים שבהם תפעל ההסתדרות באופן 
שערוריתי "כוח לעובדים" לא יהסס לפעול מולה 
ולהתעמת עימה. מצד שני לדעתי אין לאיש 
ב"כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" עניין 
בהרס ההסתדרות הכללית. רבים בקירבנו רוצים 
לראות אותה עוברת שינוי יסודי. שינוי שיהפוך 
אותה לארגון עובדים אמיתי ודמוקרטי הפועל 
למען חבריו ואינו נרתע מהבעה של עמדות 
פוליטיות סוציאל–דמוקרטיות/סוציאליסטיות 
חד משמעיות ביחס למדינת הרווחה ושוק 
העבודה תוך מאבק על מימושן של עמדות 
אלו. מאבק שחייב לכלול התנגדות להפרטה, 
העלאה דרמטית בשכר המינימום וחיסול תופעת 
חברות כוח האדם, הקבלן והארעיות ההמונית 
במקום העבודה. ידוע לי שליעדים אלו יש 
גם תומכים בתוך ההסתדרות. שותפים לדרך 
שלהערכתי "כוח לעובדים" ישמח לסייע להם 
בהתאם ליכולתו במסגרת פעולתם לשינוי 

ההיסתדרות מבפנים.

עמי וטורי הוא ד"ר 

להסטוריה, חבר 

ביסו"ד ובקשת 

הדמוקרטית 

המזרחית

vaturyami@gmail.com
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יוני ווינריב C 

המדינה הקיינסיאנית, או משהו דומה לה, 
צריכה להוות רק יעד–ביניים מבחינתנו. זו 
היא שהניבה מתוכה בכל מקום כמעט את 
הניאו–ליברליזם. ואין זה מקרה, כיוון שהיא 
משאירה כל כך הרבה מהכוח הכלכלי � 
שניתן להמירו בעולם המודרני לכל סוג 
אחר � בידי אליטה צרה, בעלי–ההון. 
לאורך זמן, כשמשתנה מאזן העוצמה 
הפוליטית: המודעות המעמדית יורדת, 
והחזית המאוחדת בין עובדי המעמד 
הבינוני לשאר העובדים מתפוררת. אז 
האליטות חוזרות להגביר את אי–השוויון 
בעוצמה הפוליטית ובהחזר החומרי בין 

הון לעבודה, עד שאנחנו מוצאים את 
עצמנו בשחזור של העבר הבלתי–נסבל.

אני מרגיש כמו שווייקארט, שדרוש לנו מודל 
תיאורטי של היעד עצמו � אלטרנטיבה 
סוציאליסטית למציאות הקיימת, שאנחנו 
ואחרים נוכל להאמין שהוא בר–יישום, 
בר–קיימא ורצוי. הטיעון כי סוציאליזם 
הוא פשוט בלתי אפשרי התחדש והתחזק 
במעמדו בעקבות ההתפתחויות בברה"מ 
ומזרח אירופה. מטרתו העיקרית של המודל 
אינה יישומו המדויק, היישום יוכתב במידה 
רבה על ידי הנסיבות, אלא שלהוב הדמיון 
שלנו לחשוב על האפשרויות, וככלי במאבק 
האידיאולוגי � אינטלקטואלי כנגד מצדיקי 
הקפיטליזם, המטעימים תמיד שלא משנה 
כמה יידרדר מצב הדברים בקפיטליזם, 

אין אלטרנטיבות ישימות.

 � David Schweickart אני מציע את מאמרו של
מתמטיקאי שהיה לפילוסוף ותאורטיקן כלכלי 
 (Economic Democracy) כלכלה דמוקרטית �
זהו חלקו הראשון, המציג שלושה "ניסויים" 
היסטוריים שערכו קהילות, מהם הוא שואב 
השראה, ומשמשים כתשתית אמפירית למודל. 
גם חלק זה בפני עצמו יכול לספק כלים לאותו 
ויכוח אינטלקטואלי, דוגמאות שאינן תואמות 
את תפיסת המציאות החד–מימדית הניאו–
ליברלית. פרטי הסיפור של מונדרגון, אותם 
לא הכרתי, מעוררים בי השראה ואופטימיות.
החלק השני שיפורסם בגיליון הבא מפרט 
מודל תאורטי למבנה כלכלי, כשהוא מאמץ 
הרבה מתוך שלושת "הניסויים", ומשתמש 
בניסיונם לבחון את הנשקף למודל שלו.
החלק השלישי מראה מדוע אין לחשוש 
לחוסר–יעילות במשק המבוסס על מבנה זה. 
בפרט הניסיון האמפירי במערב מראה כי 
קואופרטיבים נוטים להיות יעילים מחברות 

קפיטליסטיות.

מקורות אמפיריים למודל של 
כלכלת שוק סוציאליסטית 

ב 3/6/08, קבלה הכנסת בקריאה שלישית חוק, 
שיזם ח"כ דב חנין, על�פיו יוסמכו פקחי הרשויות 
המקומיות לאכוף מגוון רחב של חוקים סביבתיים. הקנסות שייגבו בגין 
העבירות הסביבתיות יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות, בדומה 

להסדר הקיים היום בתחום החניה.
כיום, מרבית החוקים וההוראות הסביבתיים בישראל אינם נאכפים 
בגלל מחסור בכוח אדם מקצועי ובתקציבי אכיפה במשרד להגנת 
הסביבה. על פי החוק החדש תוכלנה הרשויות המקומיות להכשיר 
פקחים שיקבלו סמכויות אכיפה במגוון גדול של חוקים סביבתיים. 
הקנסות שייגבו בגין העברות, יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות 

וכך תתומרצנה הרשויות להגביר את האכיפה בתחומים אלה.
לחוק החדש השלכות חברתיות וסביבתיות חשובות. הוא מקנה לרשות 
המקומית תפקיד אקטיבי בהגנה על הסביבה, עם תגמול כספי בצידו 
(כספי הקנסות). החוק עשוי לחזק את מעמדו של השלטון המקומי 
בישראל, ולהקנות לרשויות המקומיות אחריות אמיתית לסביבה. 
יש גם מימד של צדק בכך שכספי הקנסות, שיוטלו על המזהמים, 
ישארו ברשות שתושביה הם הנפגעים הישירים מן הזיהום. זה חשוב 
במיוחד משום שפעמים רבות מתבצעת עבריינות סביבתית דווקא 
בשטחי שיפוט של רשויות מקומיות חלשות (כמו, למשל, המפעלים 

הכימיים בנגב).
אכן, אין בחוק החדש מענה למצבים שבהם הרשות המקומית עצמה 
היא המזהמת, או שהיא משתפת פעולה בחדווה עם בעלי�מפעלים 
מזהמים. ממש כמו במישור הלאומי, גם במישור המוניציפאלי, מוטלת 
האחריות האחרונה על האזרחים הבוחרים. הם אלה שיהיו צריכים 
לוודא, שראש העיר שלהם משתמש בסמכויות שהעניק לו החוק 
החדש כדי לצמצם את זיהום הסביבה ולשפר את איכות חייהם של 

תושביו�בוחריו.

קצה 
הקרחון
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 (von Mises) להפרכת טענתו של פון מיסס
מ�1920 כי הסוציאליזם פשוט בלתי אפשרי, 
ניתן להביא את ההישגים הכלכליים של 
ברית המועצות וחלק מארצות מזרח אירופה 
בשנות ה�50, את סין, שבסופו של דבר 
הוציאה את עמה מסכנת רעב באורח קבע, ואת 
קובה שמבטיחה לתושביה השכלה ובריאות 
הרבה מעל לרמה המקובלת, לצערנו, ברחבי 
דרום אמריקה. אך השאלה האמיתית איננה 
האם הסוציאליזם יכול לתפקד כלל, אלא 
האם הוא יכול לתפקד היטב, ספציפית האם 
הוא יכול לתפקד טוב יותר מהקפיטליזם?
אני טוען שהתשובה היא תלוי. תלוי בסוג 
הסוציאליזם. במאמר זה אפרוש צורת סוציאליזם 
שלטעמי אם תיושם תהיה עדיפה על הקפיטליזם 
כמעט מכל בחינה: היא תהיה יעילה יותר, 
תצמח באופן הגיוני יותר, תהיה שוויונית יותר 

ודמוקרטית יותר.
המודל שיפורט אינו תוצר ישיר של תאוריות 
כלכליות או פוליטיות, גם לא יצירת 'טיפוס 
אידיאלי' על בסיס המערך הכלכלי של קהילה 
כלשהי. המודל הוא סינתזה של תאוריה ומעשה, 
"סינתזה דיאלקטית" אני מקווה. המודל שאכנה 
"כלכלה דמוקרטית" מעוצב לאור הוויכוחים 
התיאורטיים על אופני ארגון כלכלה חלופיים 
שרווחו בעשרים השנה האחרונות, וכן לאור 
הנתונים האמפיריים על צורות ארגון מקום 
העבודה, וההיסטוריה של מספר "ניסויים" רחבי 
היקף מאז מלחמת העולם השניה. ניתן ללמוד 
רבות על מה לא לעשות מניסויים אלו, ביחוד 
מכשלונו של התכנון המרכזי בגוש המזרחי � 
אך ניתן גם ללמוד מהצלחות מסוימות, בייחוד 

משלושה מקרים מרכזיים.

יוגוסלביה

נתחיל ב"כשלון סוציאליסטי". בתחילת 
שנות ה�50, מדינה מזרח אירופית קטנה עם 
"שני אלפבתים, שלוש דתות, ארבע שפות, 

חמישה עמים, שש מדינות פדרליות, שבע 
שכנות ושמונה בנקים לאומיים" פנתה לדרך 
יוצאת דופן. סטאלין האשים את יוגוסלביה 
באנטי–סובייטיזם וב�1949 הוטל חרם 
כלכלי על יוגוסלביה מצד הגוש הקומוניסטי. 
בנסיבות אלה יוגוסלביה החלה בפיתוח מבנה 
מקורי ביותר: כלכלה סוציאליסטית מבוזרת 
בניהול עצמי של מפעלים על ידי עובדיהם. 
מילובאן דג'ילאס (Milovan Djilas) משחזר 
כי מעט לאחר הקרע עם סטאלין חזר לקרוא 
ב"קפיטל" של מרקס, וביתר עיון, כדי להצדיק 
באמצעותו את יוגוסלביה כנגד הסטאליניזם. 
מעניינים בייחוד מצא את הרעיונות על 
חברה עתידית בה עובדי הייצור עצמם, 
באמצעות התאגדות חופשית, מקבלים החלטות 
על ייצור והפצה � למעשה מנהלים את 
חייהם ואת עתידם. הוא ראה הזדמנות לממש 
זאת ביוגוסלביה, למסור את המפעלים לידי 
 Edvard) העובדים. יחד עם אדבארד קארדלי
Kardelj), אף הוא מבכירי הפוליטביורו, דחקו 

בטיטו בטענה שזו תהיה תחילת הדמוקרטיה, 
שהסוציאליזם טרם השיג, וייתפס בברור 
בעולם ובתנועת הפועלים הבינלאומית כעזיבת 
הסטאליניזם. לבסוף נדבק טיטו בהתלהבותם.
השיטה שבאה לעולם בצורה זו (נכפתה 
מלמעלה למטה, יש לציין, וללא התבססות 
על שום תאוריה כלכלית), הגם ששונתה רבות 
בעשורים הבאים, מבנה היסוד שלה נותר ניהול 
עצמי של העובדים, יחד עם מידה הולכת 
וגדלה של הסתמכות על השוק. זמן רב היו 
התוצאות מרשימות: בין 1952 ו�1960 הכלכלה 
היוגוסלבית רשמה את שיעור הצמיחה הגבוה 
ביותר בעולם, בין 1960 ו�1980 יוגוסלביה 
היתה השלישית בשיעור הצמיחה לנפש 
מבין המדינות עם הכנסה נמוכה עד בינונית.
נתונים אלה משקפים שינוי מוחשי באיכות 
 ,1918�חייהם של מיליונים. ב�1950, כמו ב
היתה יוגוסלביה מדינה עניה ונחשלת, ושלושה 
רבעים מאוכלוסייתה היו איכרים. ב�1975 רק 

כלכלה דמוקרטית 
סוציאליזם ראוי לשמו שיעבוד באמת

מטרתו העיקרית של המודל 

אינה יישומו המדויק, היישום 

יוכתב במידה רבה על ידי 

הנסיבות, אלא שלהוב 

הדמיון שלנו לחשוב על 

האפשרויות, וככלי במאבק 

האידיאולוגי � אינטלקטואלי 

כנגד מצדיקי הקפיטליזם, 

המטעימים תמיד שלא 

משנה כמה יידרדר מצב 

הדברים בקפיטליזם, אין 

אלטרנטיבות ישימות.

השאלה האמיתית איננה 

האם הסוציאליזם יכול 

לתפקד כלל, אלא האם הוא 

יכול לתפקד היטב, ספציפית 

האם הוא יכול לתפקד טוב 

יותר מהקפיטליזם? אני טוען 

שהתשובה היא תלוי. תלוי 

בסוג הסוציאליזם.

דייויד שווייקארט C 
תרגום, עריכה, קיצור והערות: מיקי לטוביצקי ויוני ויינריב
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בין 1952 ו�1960 הכלכלה 

היוגוסלבית רשמה את 

שיעור הצמיחה הגבוה ביותר 

בעולם, בין 1960 ו�1980 

יוגוסלביה היתה השלישית 

בשיעור הצמיחה לנפש מבין 

המדינות עם הכנסה נמוכה 

עד בינונית.

30% מהאוכלוסיה היו איכרים ורמת החיים 
היתה בערך בגובה שני–שליש מזו של איטליה. 
אפילו הווארד לידול (Lydall), מבקר בולט של 
הניסוי היוגוסלבי, מודה: "ברור שיוגוסלביה, 
עם שיטת ה'ניהול–העצמי הסוציאליסטי' 
שלה, השיגה שיעור גבוה של צמיחה כלכלית, 

הן של התפוקה והן של הצריכה. רמת החיים 
הממוצעת שונה לבלי הכר מזו של לפני 35 
שנים." יתר–על–כן, אף שהמטוטלת נעה 
הלוך ושוב בין ליברליזציה לדיכוי, אין ספק 
שיוגוסלביה היתה חופשית יותר מכל מדינה 
קומוניסטית ומרוב המדינות הלא–קומוניסטיות 
עם הכנסה נמוכה עד בינונית. נזכיר למשל 
שלאחר 1967 אזרחי יוגוסלביה נהנו מחירות 
כמעט מלאה לצאת את גבולות המדינה, חירות 

שעשו בה שימוש רב. 
אך במהלך שנות ה�80 הכלכלה היוגוסלבית 
התמוטטה, וב�1989 לידול כתב: "התוצר הריאלי 
ירד ב�6% בין 1979 ל�1985 וממשיך לרדת... 
הסטנדרט של החינוך, הבריאות ושירותי הדיור 
ירד גם הוא...יותר ממיליון אנשים רשומים 
כמחפשי עבודה, 80% מהם צעירים." בנוסף 
לכך, עוינויות אתניות, שהיו רדומות זמן רב, 
התעוררו בעוצמה חדשה. בתחילת שנות ה�90 
המדינה התפרקה לאוסף של סיעות לוחמות 

ומדינות עוינות. 
מה קרה? מדוע הכלכלה היוגוסלבית התפרקה? 
מהן המסקנות שעלינו להסיק? האם שומה 
עלינו להסיק, כמו לידול מאוקספורד, כי הניסוי 

היוגוסלבי נידון לכשלון מתחילתו, או שנכון 
להסכים עם ירוסלב ואנק (Vanek) מקורנל כי 
כל מדינה שתנסה את הנתיב היוגוסלבי, אם 
תימנע מפגמי המבנה הברורים לעין היום, 
תיהנה מהסיכוי הטוב ביותר להחלץ מהמשבר 
העולמי של סוף המאה העשרים? נניח לשאלות 
אלו כרגע, ונעבור מ"כשלון סוציאליסטי" 

ל"הצלחה קפיטליסטית". 

יפן

מה שאנו מכירים בשם "הנס הכלכלי היפני", 
שהתפרסם בשנות ה�70', היה השני מסוגו. 
בתקופת מייג'י (1868�1912) ועד סוף מלחה"ע 
II, הנהגת יפן נקטה מאמץ מכוון להקמת כלכלה 
תעשייתית מודרנית. ב�1905 הנצחון של יפן 
במלחמת רוסיה–יפן הדהים את העולם המערבי, 
עד לסוף מלחמת העולם הראשונה יפן הפכה 
לאחת מחמש המעצמות הגדולות, ואף שניזוקה 
קשה מהשפל הגדול, כלכלתה התאוששה בהמרצת 
הוצאה צבאית מהר יותר מאשר כלכלות המערב.
בין הרפורמות שהנהיג דגלאס מקארתור עם 
כיבוש יפן נכללו רפורמה אגררית, מיסוי תקיף 
 ,zaibatsu) של בעלי ההון ופירוק הזאיבטסו
קונגלומרטים קפיטליסטיים ענקיים), המטרה 
היתה יצירת כלכלה ליברלית תחרותית 
שתהיה אולי ענייה יחסית, אבל שוויונית 
ודמוקרטית. מטרה זו השתנתה דרמטית עם 
נצחונם של הקומוניסטים בסין ב�1948 ועם 
פרוץ מלחמת קוריאה ב�1950. כעת רצתה 
ארה"ב להחזיר את יפן להיות מעצמה צבאית 
וכלכלית היכולה לשמש מוצב קדמי של 
המחנה האנטי–קומוניסטי, הקפיטליזם היפני 
הגיח מחדש כעוף החול, בצורה דומה מאד 

לזו שמלפני המלחמה.
המאפיינים המבניים של הכלכלה היפנית שונים 
מהותית מאלו של הקפיטליזם המערבי, ומהותית 
עוד יותר מאלו של אידיאל אי–ההתערבות 
(lassaiz faire). תכונותיה העיקריות כוללות:

ניהול כמעט ישיר על ידי המדינה של קבלת 
החלטות על השקעה בתעשייה.

כלכלה חצויה � חלקה נשלט על ידי קומץ 
קונגלומרטים ענקיים המתחרים ביניהם (קיירטסו 
keiretsu, יורשי הזאיבטסו), וחלקה מורכב 

מאלפי חברות קטנות יותר, אשר לעיתים קרובות 
מקושרות באופן היררכי אחת לשניה ולקיירטסו 

דרך חוזי קבלנות. 
יחסי עובד–מעסיק (במגזר הקיירטסו), המתאפיינים 
בהבטחת העסקה לכל החיים, שכר תלוי–וותק, 
בונוסים משמעותיים על פי הכנסות החברה, 
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ההצלחה המסחררת של 

הכלכלה היפנית היא שם 

דבר... אך הישגים אלו גבו 

מחיר: מעט מאוד מוביליות 

מעמדית או תעסוקתית... 

מבקרים יפנים רבים 

מוטרדים שכוח העבודה 

היעיל והממושמע של יפן 

כרוך בהשמדת עצמיותם. 

נראה שיש מה ללמוד כאן, 

אך מה בדיוק?

העובדים נפגשים לפחות 

פעם בשנה באסיפה 

כללית. הם בוחרים (קול 

אחד לכל אחד) מועצה 

מפקחת שממנה את הנהלת 

החברה. הם בוחרים גם 

מועצה חברתית עם סמכות 

בעניינים הנוגעים ישירות 

לרווחת העובדים, ומועצת 

"כלב שמירה" שאוספת, 

מבקרת ומוודאת מידע עבור 

האסיפה הכללית.

והשתתפות משמעותית של העובדים בקבלת 
ההחלטות.

ההצלחה המסחררת של הכלכלה היפנית היא שם 
דבר. בין 1946 ו�1976 כלכלת יפן התרחבה פי 
55. נטולת משאבים טבעיים משמעותיים, יפן 
מייצרת כיום כ�10% מסך התוצרת הכלכלית 
העולמית (ארה"ב מייצרת כ�20% מסך זה). אך 
הישגים אלו גבו מחיר: מעט מאוד מוביליות 
מעמדית או תעסוקתית, מערכת המאפשרת לצעיר 
הזדמנות אחת ויחידה להתקבל לעבודה בחברה 
טובה, ומערכת חינוך שמכריחה בני–עשרה יפנים 
ללמוד 13 עד 15 שעות ביום. מבקרים יפנים 
רבים מוטרדים שכוח העבודה היעיל והממושמע 
של יפן כרוך בהשמדת עצמיותם. נראה שיש 

מה ללמוד כאן, אך מה בדיוק? 

מונדרגון

הבה ונבחן מקרה שלישי � להערכתי, הצלחה 
חד–משמעית. ניסוי צנוע בהרבה בהיקפו, שהחל 
בערך באותה תקופה, בעיירה קטנה ונחשלת 
בחבל הבאסקים שבספרד. ב�1943 בית ספר 
לבני–פועלים נוסד במונדרגון, ביוזמתו של 
 ,(Arizmendi)) האב חוזה מאריה אריזמנדי
כומר מקומי שנחלץ בקושי מהוצאה להורג 
על ידי כוחותיו של פרנקו בזמן מלחמת 
האזרחים. אריזמנדי, "הכומר האדום", היה 
איש חזון: הוא האמין כי האל מעניק כמעט 
לכל האנשים את אותו פוטנציאל אינטלקטואלי 
ושיחסי–כוח בלתי שווים חוסמים את מימושו 
של פוטנציאל זה עבור הרוב. מתוסכל מכך 
שאף לא אחד מבני המעמד העובד של מונדרגון 
למד באוניברסיטה, הוא עיצב את בית הספר 
שלו כך שיעניק חינוך טכני, אך לצדו חינוך 
"חברתי ורוחני". מתוך עשרים התלמידים 
במחזור הראשון של בית הספר, אחד–עשר 
הפכו למהנדסים מקצועיים. ב�1956, חמישה 
מתוך תלמידים–לשעבר אלו ו�18 עובדים 
נוספים יסדו, בעידודו של הכומר, מפעל 
קואופרטיבי ליצור תנורי בישול וחימום. 
ב�1958 נוסד קואופרטיב שני, לייצור כלי 
עבודה חשמליים. ב�1959, שוב ביוזמתו של 

האב אריזמנדי, נוסד בנק קואופרטיבי. 
התנועה המריאה. 34 קואופרטיבים תעשייתיים 
נוספו לקבוצה במהלך שנות ה�60', וההתרחבות 
הואצה בשנות השבעים. בסוף שנות השמונים 
קבוצת מונדרגון מנתה כמעט 20,000 עובדים 
ביותר מ�180 קואופרטיבים. היו בה קואופרטיבים 
תעשייתיים לייצור מוצרי חשמל לבית, ציוד 
חקלאי, אוטובוסים, פטרוכימיקלים, מערכות 

בקרה ספרתיות, ציוד רפואי, ועוד ועוד. כמו 
כן נכללו בקבוצה קואופרטיבים לחקלאות, 
לבנייה, לחינוך, קואופרטיב צרכנים, קואופרטיב 
סוציאלי  לביטוח  וקואופרטיבים  נשים, 
ולמחקר–ופיתוח. הבנק הקואופרטיבי התרחב 
לכמעט 100 סניפים בחבל הבאסקים והינו 
כיום הבנק הארבעה–עשר בגודלו בספרד. 
לכל הדעות הניסוי נחל הצלחה מדהימה. מחקרים 
מצאו שהפריון של חברות מונדרגון עולה על 
זה של חברות קפיטליסטיות בנות–השוואה. 
שיעור הכשלון של חברות מונדרגון חדשות 
קרוב לאפס. הקבוצה הצליחה באופן יוצא מן 
הכלל להתמודד עם תקופות קשות כלכלית. כך, 
בין 1975 ל�1983, עת ירד מספר המועסקים 
בחבל הבאסקים ב�20%, קבוצת מונדרגון � הגם 
שנאלצה לנקוט בארגון–מחדש כואב � כמעט 

שלא סבלה מאבטלה. 
התכונה הבולטת של חברה מונדרגונית היא 
אופיה הדמוקרטי. העובדים נפגשים לפחות 
פעם בשנה באסיפה כללית. הם בוחרים (קול 
אחד לכל אחד) מועצה מפקחת שממנה את 
הנהלת החברה. הם בוחרים גם מועצה חברתית 
עם סמכות בעניינים הנוגעים ישירות לרווחת 
העובדים, ומועצת "כלב שמירה" שאוספת, 
מבקרת ומוודאת מידע עבור האסיפה הכללית. 
החידוש הבולט של קבוצת מונדרגון הוא 
יצירת רשת של מוסדות תומכים � בראש 
ובראשונה ה–Caja Laboral Popular, "בנק 
האנשים העובדים", אשר מספק לקואופרטיבים 
הון להתרחבות, ייעוץ טכני ופיננסי, מסייע 
למעבר של עובדים מקואופרטיב למשנהו, 
מקל על הקמת קואופרטיבים חדשים. הבנק 
דואג גם לאינטרסים ארוכי–הטווח של האזור, 
מתכנן השקעות חדשות ופיתוח, ומסייע ליישב 

אינטרסים סותרים.
המודל שמציג שווייקארט, שיוצג בגיליון 
הבא, משלב מאפיינים מתוך הסוציאליזם 
היוגוסלבי, הקפיטליזם היפני, והקואופרטיביזם 
המונדרגוני, אך שונה מכל אחד מהניסויים 
הללו במספר מאפיינים מהותיים. ניסויים אלו, 
על הצלחותיהם וכשלונותיהם, יהוו תשתית 
אמפירית לניתוח. מודל "הכלכלה הדמוקרטית" 
כולל (בראש ובראשונה) שליטה מהותית של 
האזרחים בכלכלה, וניהול עצמי של עובדים 
כמו במקרה היוגוסלבי ובמונדרגון, ומניח כי 
הוא מתקיים על בסיס מוסדות דמוקרטיה 
נציגית דומים לאלה המוכרים לנו במערב, 
אם כי ייתכן שיכללו רפורמות משמעותיות 
בכיוון דמוקרטי והשתתפותי יותר, בהן אין 

המאמר עוסק.
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בראשית שנות השבעים 

בישראל הניחו ששוק חופשי 

של מטבע כלל אינו אפשרי 

לאורך זמן. מ�1973 ועד 

1977 למעט יוצאי דופן 

מעטים, התייחסות זאת 

המשיכה לאפיין את מירב 

הכתיבה הכלכלית בישראל 

וכן את עמדתם של קובעי 

המדיניות.

רן רביב C 

פרשת התערבותו של נגיד בנק ישראל 
בשער השקל מול הדולר החל מחודש 
מרץ, וההודעה שבנק ישראל יקנה מדי יום 
כמות קטנה של דולרים בשנתיים הקרובות, 
מנוגדות לחלוטין להצהרות הנגיד ומשרד 

האוצר בחודשים שקדמו. 

הן אף מנוגדות למדיניות שהוביל הבנק בעשורים 
האחרונים, ששיאה במאבק בו גבר נגיד בנק 
ישראל דוד קליין על שר האוצר סילבן שלום. 
תוצאות המאבק ביניהם היו הסכם על הורדת 
הריבית, וביטול 'רצועת האלכסון', אותו מכשיר 
שחייב למעשה את נגיד הבנק להתערב בשער 
השקל במקרים כמו זה של החודשים האחרונים. 
החלטות אלה מסמנות למעשה את שיאו של 
המהלך שיתואר כאן. כדי להבינו צריך לחזור 

אחורה כמה עשורים.
אחרי מלחמת העולם השניה, הצליח ג'ון מיינרד 
קיינס להוביל מהלך לויסות פוליטי של שערי 
המטבעות המרכזיים, ולמעשה בעקבות כך גם 
לויסות כל שערי המטבעות בעולם. בהסכמים 
הנקראים 'הסכמי ברטון–וודס' גובשה מערכת 
הסכמות ומנגנונים, שבראשם הוצבה קרן המטבע 
הבין לאומית, ומטרתם ויסות תנודות שערי 
המטבעות. הוסכם כי קביעת שערי המטבע 
העיקריים בעולם לא תעשה על פי מסחר בשוק 
אלא על פי קביעה של מנגנון מרכזי של קרן 
המטבע יחד עם הנגידים של המדינות המרכזיות. 
יתרונה של שיטה זו על פני השיטה שקדמה לה 
וזו שהחליפה אותה היה הביטחון היחסי שהיא 
נתנה למדינות שמשקיהן היו שרויים במיתון 
והיו זקוקים להזרמה של אשראי וביקושים. 
ממשלות אלו יכלו לבצע מדיניות מרחיבה 
ולהזרים ביקושים (כלומר כסף) למשק מבלי 
לחשוש מהפלת שער המטבע על ידי מסחר 
מטבע ספקולטיבי (כלומר מסחר במטבעות 
שמטרתו הפקת רווח מהפרשים קטנים הנוצרים 
בשערי המטבעות על פני זמן קצר, ולא רכישת 
מטבע לטווח ארוך שמטרתה אסטרטגית). 

תופעה שהייתה מוכרת מאוד במערב בעשורים 
הראשונים של המאה העשרים, ושחזרה להופיע 
בעשור האחרון בארגנטינה, באינדונזיה, ברוסיה 
ובעוד מקומות. בכל המקרים הללו המטבע 
המקומי נמכר בכמויות גדולות על ידי כמה 
גורמים גדולים הסוחפים אחריהם את כל השוק 

ומפילים את שער המטבע.
מנגנונים אלו היוו חלק מהתשתית של הצמיחה 
הכלכלית המאפיינת את העשורים שאחרי מלחמת 
העולם השניה. עוד בסוף שנות החמישים עלו 
בעיות שונות, שדרשו התאמה ותיקון במנגנון 
התיאום הבין לאומי, אלא שהרפורמות השונות 
נחסמו על ידי גורמים פוליטיים, ובין השנים 
1971�1973 פורקו מנגנונים אלו בשני שלבים 
ושערי המטבעות הפכו לניידים על פי תנודות 

השוק. 
בשנים שקדמו לפירוק ובאלה שאחריו התקיים 
בין גורמים פוליטיים, אקדמיים וציבוריים 
בעולם כולו ויכוח חריף סביב שאלת עתידם 
של הסכמי המטבע. מילטון פרידמן, למשל, 
היה פעיל בכל שלושת המישורים הללו. לעומת 
המאבק והויכוח שאפיין את העולם המערבי, 
בישראל התהליך היה שונה לחלוטין, ובלטו 
בו היעדרם של מאפיינים קונפליקטואלים מכל 
סוג שהוא. זאת למרות שסוגיה זו היא סוגיה 
בסיסית ומעצבת עבור כל משק שהוא ובודאי 

עבור משק כמו המשק הישראלי. 
בראשית שנות השבעים בישראל הניחו ששוק 
חופשי של מטבע כלל אינו אפשרי לאורך זמן. 
מ�1973 ועד 1977, למעט יוצאי דופן מעטים, 
התייחסות זאת המשיכה לאפיין את מירב הכתיבה 
הכלכלית בישראל וכן את עמדתם של קובעי 
המדיניות. שערי המטבעות המרכזיים התניידו 
בשוק בתקופה זו, והיוו זרז למשבר של שנות 
השבעים, ובארץ נוהלה מדיניות מרחיבה באופן 

יחסי על ידי ממשלת רבין הראשונה. 
המהפך הפוליטי ב�1977 הביא את שמחה ארליך 
למשרד האוצר, ומשם הוא הכריז על המהפך 
הכלכלי. תוכנית זו הפתיעה לא רק את הציבור 

ממתי זה הפסיק להיות ענייננו
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לאורך השנים ניתן היה לסמן 

שתי מגמות בפוליטיקה 

הישראלית: הראשונה 

תובעת רצועה צרה יחסית, 

שתספק למשק יציבות על 

ידי מעורבות שכיחה יחסית 

של הבנק ובעיקר תשדר לכל 

הפעילים בשוק שהוא מווסת 

על ידי השלטון המרכזי; 

השניה שאפה לניוד מלא 

של המטבע על פי כוחות 

השוק, כשכל הפעילים יודעים 

שהשלטון המרכזי לא יתערב 

בשוק.

בניגוד לדימוי המיוצר 

לנושאים אלו הם נקבעים 

באופן פוליטי, על ידי 

פוליטיקאים, ולא כתוצאה 

ממסקנה אקדמית מדעית.

אלא גם את הכלכלנים. הליברליזציה במטבע, 
שלמעשה הפכה את שער הלירה הישראלית 
לנייד, גם היא הפתיעה את הכלכלנים, אף על פי 
שהם שמעו את הדברים חודשים ספורים קודם 
לכן מפיו של מילטון פרידמן בביקורו בארץ. 
ההפתעה של הכלכלנים הישראלים נבעה 
מההבנה שבישראל הפקרה של שער המטבע 
לתנודות השוק החופשי תהיה בעייתית ביותר. 
נראה שגם אלו שהחזיקו בהנחה השמרנית, 
שמחזורי העסקים והמשברים האימננטים להם 
נחוצים כדי ליעל את המנגנונים הכלכליים, לא 
הניחו שהמשק והחברה הישראלית יכולים לעמוד 
בכך. גם באמצע שנות השבעים, אחרי שניוד 
המטבע הפך לעובדה מוגמרת בעולם, בישראל 
החכמה הכלכלית המקובלת הייתה שהזעזועים 
הנובעים משינויים ספקולטיביים בשער המטבע 

הם מסוכנים לחברה הישראלית. 
אלא שהמהפך שהוביל הדרג הפוליטי גרר אחריו 
שינוי עמדות, ובשנים שאחריו יישרו כלכלני 
ישראל קו עם המדיניות שהתווה הדרג הפוליטי, 
והפכו לתומכים של מדיניות זו. במציאות הפכה 
מהפכה זו לזרז של משבר מתמשך, שבעקבותיו 
החזירו לעצמם הממשלה ובנק ישראל בשורה 
של צעדים את השליטה בשער המטבע, גם אם 

לא באופנים הקודמים. 
התוכנית הכלכלית של 1985�1986, הידועה 
כתוכנית הייצוב, מהווה נקודת מעבר נוספת 
בתהליך, כשאחת המטרות שסומנו במהלכה 
אחרי התערבות אינטנסיבית במשק היתה 
הקטנת המעורבות הממשלתית למינימום כולל 

בשער המטבע. 
רצועת האלכסון הקובעת את גבולות התניידותו 
של המטבע הישראלי, במסגרת השוק, גבולות 
שמעבר להם מחוייב בנק ישראל להתערב כדי 
לייצב את המטבע, הפכה להיות נושא למאבק 
מאז ועד ביטולה ב�2005. המאבק נסוב על 
הטווח אותו מגדירה הרצועה. כלומר על השאלה: 
איזה שינוי בשער המטבע, ביחס לשער מטבע 
ממוצע בחודשים הקודמים, מחייב התערבות? 
משמעותה של הרצועה, ככל שהייתה צרה 
יותר, כלומר חייבה התערבות של בנק ישראל 
במקרה של שינוי קיצוני פחות, הייתה הבטחת 
יציבות יחסית בשער המטבע. יצרן, יצואן 
ויבואן כולם היו יכולים לדעת ששינוי בשער 
המטבע יווסת וימותן על ידי בנק ישראל, כך 
שהם לא יעמדו במצב כמו זה של החודשים 

האחרונים, לדוגמא. 
לאורך השנים ניתן לסמן שתי מגמות בפוליטיקה 
הישראלית: הראשונה תובעת רצועה צרה יחסית, 
שתספק למשק יציבות על ידי מעורבות שכיחה 

יחסית של הבנק ובעיקר תשדר לכל הפעילים 
בשוק שהוא מווסת על ידי השלטון המרכזי; 
השניה שאפה לניוד מלא של המטבע על פי 
כוחות השוק, כשכל הפעילים יודעים שהשלטון 

המרכזי לא יתערב בשוק. 
אלו התובעים ויסות יחסי של המטבע מנמקים 
זאת בצורך ביציבות להשקעות ארוכות טווח, 
בהגנה מפני ספקולנטים, ובספקנות לגבי יכולתו 
של השוק לווסת בצורה אופטימלית פעילות 

כה בסיסית. 
אלו התובעים ניוד מלא של המטבע טוענים 
שהשוק הוא המווסת האופטימלי של כל פעילות 
כלכלית. מעורבות פוליטית בפעילות כזו יכולה 
להצליח רק לטווח קצר תוך שהיא יוצרת בעיות 
ופערים שהתפוצצותם תיצור בעיה חריפה יותר 
אחרי כן. כמו כן לדעתם התערבות ממשלתית 
בשער המטבע מאפשרת חוסר יעילות בכך שהיא 
אינה משקפת את ערכם האמיתי של השירותים 
והמוצרים כפי שהם נקבעים אחרי שקלול ערכי 
המטבעות. חוסר יעילות שגם הוא עלול לגרום 

למשבר בטווח הארוך. 
נושא זה היה פחות מהכל נושא לויכוח תיאורטי, 
וקודם כל סוגיה פוליטית שיצרה קו מחלוקת 
בתוך הצמרת הכלכלית של ישראל. קו מחלוקת 
זה מבהיר שני עניינים עקרוניים. הראשון: בניגוד 
לדימוי המיוצר לנושאים אלו הם נקבעים באופן 
פוליטי, על ידי פוליטיקאים, ולא כתוצאה 
ממסקנה אקדמית מדעית. העניין השני כרוך 
בראשון � הנושא מצוי במחלוקת בין הצמרת 
הכלכלית של מדינת ישראל, מחלוקת שהיא 

מחלוקת מהותית על כיוונים כלכליים. 
לכן ב�1997 הכרעת נתניהו לטובת הקו שהוביל 
פרנקל להרחבת רצועת האלכסון, (מ�14% 
ל�30% ביחס לקו האמצע של התנודות בשער), 
הביאה להתפטרותו של מרידור, שבתפקידו 
כשר האוצר נאבק כדי לשמר את הכלי של 
רצועת האלכסון ככלי רלוונטי, ולא להפכו 
לסמלי בלבד על ידי קביעת טווח גדול שכמעט 

ואינו מציאותי.
מסתבר שגם רצועה שעוצבה כך שכמעט ולא 
גרמה לבנק להתערב הייתה בעייתית. החל 
במאבק בין סילבן שלום כשר האוצר לבין 
נגיד בנק ישראל דוד קליין, שאלת ביטולה 
הייתה אחד מנושאי המו"מ ועלתה כאפשרות 
לויתור מצד שלום תמורת הורדת הריבית 
(הריבית הורדה באופן דרסטי כך שיצרה 
משבר והועלתה תוך פחות מחצי שנה לרמתה 
בתחילת המאבק בין השניים). עבור בביטולה 
הסופי על ידי פישר ונתניהו ב�2005. וכלה 
בהחלטתו האחרונה של בנק ישראל להתערב 
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שאלת ויסות שער המטבע, 

שהיא קריטית לכל משק 

ובפרט למשק קטן יחסית 

כמו המשק הישראלי, 

לא הייתה חלק מהדיון 

הציבורי כבר עשורים. 

גם כשמאבקים פוליטים 

דרמטים נערכו עליה, היא 

נשארה בשולי התודעה 

הציבורית, כעניין למומחים. 

שני שרי האוצר שהוזכרו 

מרידור ובמיוחד שלום אינם 

יכולים להיכנס לרשימת 

בעלי הברית של המחנה 

הסוציאליסטי... ואף על פי כן 

בנושא זה שניהם נאבקו בצד 

שתמך בויסות פוליטי של 

שער המטבע הישראלי.

בכל זאת בשוק המטבע כדי לייצב את ערך 
השקל מול הדולר. 

בגיליון 'חברה' הקודם התפרסם מאמרו של יאיר רביב 
המתאר את המאבק הפוליטי בחודשים האחרונים 
בנושא זה ושייכותו למאבק סוציאליסטי. מבלי 
לדון עכשיו במסקנותיו הנכונות של המאמר על 
אפשרויות שיתוף הפעולה בין תעשיינים לפועלים 
במאבק על התנאים המאקרו כלכליים, מתואר בו 
מאבק ציבורי פוליטי על נושא שער המטבע תוך 
ניסיון לשימוש בדעת הקהל. עניין זה כשלעצמו 
הוא חריגה מוחלטת מהאופן בו מתנהל דיון זה 
בעשורים האחרונים. הפקעת נושא זה ממדורי 
הכלכלה והעברתו לכותרות הראשיות בעיתונים 
היא שבירה של המוסכמה שנכפתה בנושא זה 

על הדיון הכלכלי חברתי בישראל. 
שאלת ויסות שער המטבע, שהיא קריטית לכל 
משק ובפרט למשק קטן יחסית כמו המשק 
הישראלי, לא הייתה חלק מהדיון הציבורי כבר 
עשורים. גם כשמאבקים פוליטיים דרמטיים נערכו 
עליה, היא נשארה בשולי התודעה הציבורית, 

כעניין למומחים. 
'המומחים' הכלכלנים קיבלו את הדֹוגמה 
הפרידמנית כמתאימה לכלכלת ישראל, כמעט 
בלי דיון אמיתי בחלופות ובמשמעותן. מדיניותן 
של ממשלות ישראל מאז, ככל שהשתנתה 
בתחומים אחרים, המשיכה להתבסס על הדוגמה 
הכלכלית שטענה שניוד מלא של שער המטבע 

בשוק הוא טוב. 
בעייתנו האמיתית היא ששנים רבות, רבות 
מדי, הפקרנו גם אנו את הדיון בשאלות אלו 
הנתפסות כעוד נושא שנתון בידי כלכלנים, 

שלאזרח ההדיוט אין בו דעה. 
מחוץ לישראל נושא זה עולה פעמים רבות 
כנושא מרכזי בויכוח הפוליטי, ובעולם כולו 
 Tobin) יש קמפיין ארוך שנים סביב מס טּוּבין
Tax). אותה הצעה של ג'יימס טובין, זוכה פרס 

נובל לכלכלה, שהציע למסות את תנועות ההון 
בעולם באופן פרוגרסיבי, כך שאחוז המס המירבי 
מוטל על השקעות קצרות הטווח, השקעות שהן 
מטבען ספקולטיביות, וחלק ניכר מהן נעשה 
בשערי המטבעות (למעשה הצעתם של ישי, 
עיני וברוש הייתה ברוח דומה). תשלומי המס 
מוקדשים על פי הצעה זו להשקעה במדינות 

המתפתחות. 
מעבר לפרטיה של הצעה זו, שהפכה להיות מצע 
של תנועה בין לאומית בשם זה, אחד הדברים 
החשובים שהיא חושפת הוא את המודעות לנושא 
זה בעולם. חברי פרלמנט ממדינות שונות חתמו 
על תמיכה בהצעה זו. צרפת קיבלה החלטה 
התומכת כמדינה בהצעה זו, בתנאי שתתקבל 

על ידי מדינות האיחוד האירופי.
תיאור זה מדגיש עוד יותר את רדידות השיח 
הציבורי בישראל בנושא זה, ולמעשה את 
היעדרו. כשהציבור בישראל מוותר על דיון 
בתחום זה הוא מפקיר אותו למעשה בידיים 
אחרות, במקרה זה בידיים זרות, ידיה של 

האורתודוקסיה הכלכלית. 
העדר העמקה בתחום זה, על הסוגיות הלאומיות 
והבין לאומיות שבו, שומט את הבסיס התיאורטי 
והפוליטי מתחת לחלק גדול מטיעוניו של 
השמאל בשאלות כלכליות. יחד עם זאת ניתוח 
שכזה מציב אותנו בפני בעיה חדשה: שני שרי 
האוצר שהוזכרו (מרידור ובמיוחד שלום) אינם 
יכולים להיכנס לרשימת בעלי הברית של המחנה 
הסוציאליסטי. שלום באופן מובהק אף הצטרף 
לאותה מגמה של פירוק המדינה, וקשה להציב 
אותו כמייצג כיוון פרוגרסיבי. ואף על פי כן 
בנושא זה שניהם נאבקו בצד שתמך בויסות 

פוליטי של שער המטבע הישראלי. 
על כן, למרות המורכבות הנוצרת כתוצאה 
מנקודת מבט זו, המחייבת בדיקה מחודשת 
של הצירים שעל גביהם מתפצלת הפוליטיקה 
הישראלית והעולמית, אנו מחוייבים להכניסה 
לסדר יומנו. נושא שער המטבע, שממהותו הוא 
חוצה גבולות וחותך מערכות פוליטיות לאומיות, 
הוא תחום אליו אנו חייבים להפנות את מבטנו 
אם אנו רוצים לפענח את השאלות עליהן ניטש 

המאבק בכלכלה הבין לאומית. 
קבלת הדוגמה הפרידמנית, שהדרך להסדיר 
את שערי המטבעות היא רק באמצעות השוק,, 
כפי שהיה נהוג מאז שנות השבעים, כשהדיון 
במישורים התיאורטיים והפוליטיים של שאלה זו 
מוזנח על ידינו, שקולה לשימוש ברטיות הסוס 
כדי לאפשר לו למשוך את העגלה ישר. רק חקירה 
ועיון החושפים את הסתירות המהותיות העולות 
משאלות אלו, על הקונפליקטים הפוליטיים שהן 
מייצרות, תוכל להעמיד נקודת מבט מלאה, 

כבסיס לחשיבה סוציאליסטית בהירה. 
אך כל עמדה שתסתפק בניתוח עמדתם של 
הפוליטיקאים, תתברר ככזו שמקבלת את 
המקום שהקצתה לה ההגות הניאו ליברלית. 
לכן השאלה העומדת לפנינו אינה ניתוח 
שורשי עמדתו של שלום, או שותפיו, אלא מהי 
הדרך שלנו ליצור כוח שיתבע מכל פוליטיקאי 
להתייחס אליו, כשותף או כיריב. פעולה כזו, 
המטמיעה לתוכה את הניתוח התיאורטי של 
סוגיית שער המטבע, ומתרגמת אותה לעמדה 
פוליטית אפקטיבית, מבטלת את החציצה בין 
השתיים, ובכך מגשימה למעשה את מטרתה 

של התיאוריה הסוציאליסטית. 

רן רביב כותב 

תזה בכלכלה 

פוליטית באונ' תל 

אביב, חבר ביסוד 

ובקיבוץ תמוז

ranraviv@gmail.com
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לחיזוק טענתם מביאים 

כמה וכמה חוקרים את 

דבריו של מילטון פרידמן, 

ש"כבר ב�1968" חזה את 

פירוק ההסכמים. בכוונת 

מאמר זה לטעון, שכלכלנים 

כפרידמן לא חזו את פירוקם 

של ההסכמים, אלא פעלו 

פוליטית למימוש "תחזיתם".

יאיר רביב ואהוד מנור C 

בין השנים 1945 ו�1973 פעל מנגנון 
בינלאומי מוסכם שהסדיר את שערי החליפין 
בין המטבעות השונים. מנגנון זה עוצב 
במו"מ שהתמשך לאורך מלחמת העולם 
השניה בין ארה"ב לבריטניה, והגיע לשיאו 
בוועידה שנערכה בעיירה ברטון–וודס 
שבניו–המפשייר ביולי 1944, ובה השתתפו 
44 מדינות. ב�1973 התפרקו הסכמים 
אלו מתכנם, והכלכלה העולמית עברה 
מה שניתן לכנות "הפרטה". מעתה עמד כל 
גורם בשוק העולמי כ"שחקן" עצמאי, ללא 
קשר למעמדו הציבורי. ממשלות, פרטים, 
חברות וארגונים נאבקים מאז זה בזה, ללא 
שגורם מתאם כלשהו יכול לבוא בטענות אל 
מישהו. זאת בניגוד למשל לנעשה בתחום 

המדיני–בטחוני. 

ה"גלובליזציה" ושאלת תיפקודם של המוסדות 
המוניטריים הבינלאומיים, כגון קרן המטבע 
הבינלאומית והבנק העולמי, מזמינה עיון 
מחודש בתולדות הסכמי ברטון–וודס, שכן עיון 
כזה עשוי לענות על השאלה האם חולשותיהם 
של הסכמים אלו הביאו לפירוקם הבלתי נמנע 
� ואז המסקנה היא שכשם שהגישה שהביאה 
להסכמים לא התאימה בעבר כך היא איננה 
מתאימה כיום � או שפירוקם היה תוצאה של 
מדיניות מכוונת מצד גורמים ששמו להם למטרה 

לפרק אותם � ואז המסקנה היא הפוכה.
מחקרים רבים מתייחסים לפירוקם של הסכמי 
ברטון–וודס כאל תהליך שסופו נגזר מראש. על 
פי מחקרים אלו, הסכמים אלו לא היו מסוגלים 
לתת תשובות לבעיות הכלכליות שעלו בשנות 
השישים ושהלכו והחריפו לקראת סוף העשור. 
על פי הגישה הרווחת, הסכמי ברטון–וודס סבלו 
מבעיות אימננטיות, ונסיונות שנעשו להצילם 
נועדו לכשלון מכיוון שנעשו על ידי אנשים 
שהיו שבויים בדוגמה שחייבה תיאום שערי 
מטבע. לחיזוק טענתם מביאים כמה וכמה 
חוקרים את דבריו של מילטון פרידמן, ש"כבר 

ב�1968" חזה את פירוק ההסכמים. בכוונת 
מאמר זה לטעון, שכלכלנים כפרידמן לא חזו 
את פירוקם של ההסכמים, אלא פעלו פוליטית 

למימוש "תחזיתם". 

כיצד פעל מנגנון ברטון–וודס?

על פי ההסכמים הוקמה 'קרן המטבע הבינלאומית', 
וכל מדינה הפקידה בקרן סכום מסוים בהתאם 
לחלק שהוקצה לה (quota). דבר זה יצר לקרן 
רזרבות פיננסיות שנועדו לאפשר לה להלוות 
למדינות שנזקקו להלוואות על פי תנאים 
מסוימים. לדולר נקבע שער בסיס בזהב, 
וארה"ב התחייבה כלפי הממשלות האחרות 
להמיר דולרים לזהב על פי שער זה. לכל שאר 
המטבעות נקבע שער נקוב בדולרים, עם טווח 
גמישות של 1%. שינוי בשער המטבע יכול היה 
להתבצע רק אם התקיים חוסר איזון מהותי בין 
ערכו הנקוב לערכו הממשי. בכל מקרה על פי 
ההסכמים שינוי כזה יכול היה להתבצע רק 

בתיאום עם מוסדות קרן המטבע. 

גלובליזציה ופוליטיקה
הסכמי 'ברטון–וודס' כמשל
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ברקע הסכמי ברטון–וודס 

עמד הרעיון שהמדינות ויתרו 

למעשה על חלק מעצמאותן 

הריבונית, והעבירו חלק 

מסמכויותיהן לגוף בינלאומי 

מוסכם. 

ההסכמים נועדו לאפשר לכל מדינה לנהל 
מדיניות במגמה של תעסוקה מלאה, מבלי 
לחשוש שהדבר יפגע בשערי המטבע שלה. 
לקרן המטבע הבינלאומית נועד תפקיד של 
גורם מייצב ומפתח בכלכלה העולמית, גם 
בשל היותה מקור להלוואות ולאיזון בין 
מדינות שנמצאות בעודף במאזן התשלומים 
שלהן למדינות שנמצאות בגירעון. במלים 
אחרות, ברקע הסכמי ברטון–וודס עמד הרעיון 
שהמדינות ויתרו למעשה על חלק מעצמאותן 
הריבונית, והעבירו חלק מסמכויותיהן לגוף 

בינלאומי מוסכם. 

מיגבלותיו של המנגנון

אין ספק שיש צדק בטענה שעצם המגמה 
ליצור תאום משוכלל בין מדינות היתה ועודנה 
בעייתית. אדרבא, כבר ב�1944 התייצבו זה מול 
זה ג'ון מיינרד קיינס שעמד בראש המשלחת 
האנגלית והארי דקסטר וויט שעמד בראש 
זו האמריקנית. קיינס הציע כבסיס למערכת 
הפיננסית הבינלאומית את ה�bancor, מטבע 
עולמי שהיקף הפצתו בשוק העולמי אמור היה 
להיות פרי הכרעה של קרן המטבע הבינלאומית, 
שתפקידה על פי גישת קיינס היה להיות גורם 
קובע מדיניות ומנווט. וויט לעומתו הציע 
כבסיס את הזהב, מהלך שפירושו המעשי 
היה מתן עדיפות לדולר, והגבלת תפקיד קרן 
המטבע לתיווך בלבד. קיינס התנגד להצעתו 
של וויט משתי סיבות: האחת � הוא ראה בזהב 
גורם דפלציוני, והשניה � הוא ראה בעייתיות 
בכך שמטבע לאומי (הדולר) ישמש גם כמטבע 
בינלאומי. למרות שההסכמים עוצבו לבסוף על 
פי דרכו של וויט, קיינס תמך והגן עליהם בלהט 

בפני הפרלמנט הבריטי. 

גם בהמשך הדרך נאלצו מנהיגיו של מנגנון 
ברטון–וודס להתמודד עם קשיים שהיו קשורים 
 �לתפקיד הכפול של ארה"ב בתוך המערכת 
הן גורם על, שהמטבע שלו הוא העוגן של כל 
יתר המטבעות ושמשמש כמנהל המערכת 
הבינלאומית, והן מדינה בעלת אינטרסים 
משלה וצרכים כלכליים משלה. צריך לזכור 
כי תפקיד זה לא יועד לארה"ב מלכתחילה. 
בתוכניתו המקורית של קיינס היה אמור למלא 
תפקיד זה גוף בינלאומי, שמשקף את האינטרסים 
של כל המדינות החברות בו. גם בהסכמים כפי 
שעוצבו לבסוף ברוחו של וויט, היה אמור תפקיד 
זה להיות נתון בידי קרן המטבע, אולם שנתיים 
בלבד לאחר יישום ההסכמים, כבר ב�1947, 
היא לא הייתה מסוגלת למלא אותו וארה"ב 

תפסה את תפקידה.
אמנם האמריקאים היו מחויבים להמיר דולרים 
לזהב בשער הקבוע רק כלפי ממשלות, אך 
משעה שנפתחו בשנות הששים שווקי הזהב 
בלונדון ובציריך, נזקקה ארה"ב להגן גם שם 
על שער הדולר, זאת משום שהבדלים גדולים 
בין מחירי הזהב בשוק הפתוח למחיר הזהב 
הרשמי היו מגבירים את חוסר היציבות של 
המערכת ומעודדים ספקולציות. במקביל, 
צרפת תחת דה–גול שלא ראה בעין יפה את 
הדומיננטיות הגיאו–פוליטית והכלכלית של 
ארה"ב, עשתה שימוש בפגיעות של הדולר 
בשווקי ההון על מנת לערער דומיננטיות זו. 
לעת הזאת � סוף 1967 ותחילת 1968 � היה 
נחוש הממשל האמריקני להגן על המערכת 
הבינלאומית ולכלכלה האמריקנית היה מספיק 
כוח כדי לשמור על הסכמי ברטון–וודס. אך 
השנים המכריעות לדיוננו הן השנים שבין 

1968 ל�1973.

לקראת הכרעה: השנים 1972�1968

בסוף 1968 נבחר ניקסון לנשיאות ארה"ב, על רקע 
אינפלציה שנבעה ממלחמת וויטנאם ומתוכנית 
ה"Great Society" של לינדון ג'ונסון. אותה 
תקופה התאפיינו המשקים בגרמניה וביפן בצמיחה 
מהירה, דבר שהביא לחוסר התאמה הולך וגדל 
בין שערי המארק והין לבין הדולר. הפתרונות 
למצב זה היו: נקיטת מדיניות אנטי–אינפלציונית 
מצד ארה"ב או תיסוף בשעריהם של המארק 
והין. כך או אחרת, על מנת לשמור על הסכמי 
ברטון–וודס נדרשה מדיניות מתואמת בין שלוש 
המדינות, אלא שלעת הזאת נשבו בארה"ב 

הרפובליקנית רוחות אחרות. 
ניקסון היה מקורב בין השאר לקבוצת כלכלנים 

"בערב פסח הלכתי לקנות ירקות. בסופר שבשכונת 
מגורי בתל אביב רצו 12 שקל לקילו עגבניות קצת 
מצ'וקמקות. אצל הירקן בארלוזורוב ביקשו 13.8 שקל לקילו והירקן 
בבדיקה בהתאחדות חקלאי ישראל  באבן גבירול ביקש 23.3 שקל. 
נמצא, שבאותו יום התמורה שקיבל מגדל העגבניות מהסיטונאי שלו 
היתה 4.5 שקל לקילו, והסיטונאי מכר את העגבניות לרשתות ולירקנים 
ב�6.7 שקל לקילו. כלומר, מרווח השיווק הכולל (פער המחירים 
בין התמורה שקיבל המגדל למחיר ששילם הצרכן) הגיע באותו יום 
ל�166% בסופר, ל�207% אצל הירקן בארלוזורוב ול�418% באבן 
גבירול. זהו פער תיווך מטורף שלא ניתן להצדיקו בנזקי הקרה של ינואר, 
החמסינים של אפריל והברד שירד בראש פינה." (כהן, עמירם, הארץ 
27�4�2008). ואם כך הדבר לגבי העגבניות בארץ, הוא מן הסתם 

לא מאוד שונה לגבי האורז.

קצה 
הקרחון
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ניקסון היה מקורב בין 

השאר לקבוצת כלכלנים 

מאוניברסיטת שיקגו... 

הדמות הבולטת בקבוצה 

זו היה מילטון פרידמן... 

דמות בולטת נוספת 

בקבוצה היה ג'ורג' שולץ, 

מרצה בכיר לכלכלה 

באוניברסיטת שיקגו. 

שולץ כיהן כשר העבודה 

בשנים 1970�1969, 

כממונה על התקציב בשנים 

1972�1970, ובמאי 1972 

מונה לשר האוצר.

מאוניברסיטת שיקגו, קבוצה שמעמדה התחזק 
מאוד בשנים שלפני כן. הדמות הבולטת בקבוצה 
זו היה מילטון פרידמן שיעץ לניקסון במספר 
הזדמנויות והיתה לו השפעה רבה על האישים 
שתפסו עמדות מרכזיות בממשל. דמות בולטת 
נוספת בקבוצה היה ג'ורג' שולץ, מרצה בכיר 
לכלכלה באוניברסיטת שיקגו. שולץ כיהן 
כשר העבודה בשנים 1970�1969, כממונה על 
התקציב בשנים 1972�1970, ובמאי 1972 מונה 
לשר האוצר. ל"קבוצת פרידמן–שולץ" היתה 
עמדה חד משמעית כנגד הסדרי ברטון–וודס 
בפרט, ומערכת של שערי מטבע קבועים בכלל. 
הם תמכו במערכת של שערי מטבע חופשיים, 
שערכיהם נקבעים על ידי כוחות השוק, והביעו 
עמדתם במסגרת האקדמיה במהלכן של שנות 
הששים ועוד קודם לכן. גורמים ציבוריים כמו 
ניקסון שחברו ל'חבורת שיקגו' ידעו היטב מה 

הנדוניה שהתלוותה לחבירה זו. 
ואמנם, את ניקסון וממשלו הנחתה "מדיניות 
ההזנחה הנדיבה" ("benign neglect"), לפיה 
נמנעה ארה"ב מהתערבות בשווקי המטבע 
הבינלאומיים. ביטוי שיא למדיניות זו היה נאום 
שנשא ניקסון ב�15 לאוגוסט 1971, בו הכריז 
נשיא ארה"ב על הסרת מחוייבותה של ממשלתו 
להמיר דולרים לזהב. בכך נסתם הגולל על 
העיקרון היסודי ביותר של המערכת: משמעות 
ניתוק הקשר עם הזהב היתה שהתאמות השערים 
וקביעת רמת הנזילות העולמית תיעשה על פי 
קביעת ראשי קרן המטבע בהתאם לרמת הביקוש 
העולמית, עליה כאמור יכלו מעתה להשפיע 

גורמים פרטיים. 
קבוצת ניקסון–פרידמן–שולץ לא פעלה בחלל 
פוליטי–כלכלי ריק. מוקד כוח כלכלי שעמד 
מולם היה ה–Federal Reserve ומוקד כוח 
מדיני היה שר החוץ קיסינג'ר. מן העבר 
השני של האוקיינוס תמכו ללא סייג בהמשך 
תפקוד הסכמי ברטון–וודס אנשי 'קרן המטבע 
הבינלאומית', שבראשה עמד בשנים האמורות 
פייר–פול שוויצר, כמו גם מרבית הבנקים 
המרכזיים באירופה בראשותו של אוטו אמינגר, 

נשיא הבונדסבנק הגרמני. 
המאבק בין שוללי ההסכם לתומכיו היה גלוי 
לעין כל בועידה שהתקיימה בוושינגטון בדצמבר 
1971, ושבסיומה נחתם 'הסכם הסמיתסוניאן' 
שבמרכזו היה ביטול בסיס הזהב. התחליף לעוגן 
הזהב אמור היה לבוא בדמות תיאום ונכונות 
הממשלות החתומות על ההסכם למעורבות 
בשוק המטבע בשביל לקיים הסדרי מטבע 
חדשים � אולם בדיוק נכונות זו היא שחסרה 
בצד האמריקאי. כבשנים הקודמות, לא הסתירו 

פרידמן ושולץ את התנגדותם החריפה לכל 
מערכת של תיאום, תוך שהם עמלים לעצב 
את 'הסכם הסמיתסוניאן' כך, שתישמר קדושת 
"הדולר חופשי". במלים אחרות, אותם כוחות 
שהובילו את מדיניות "ההזנחה הנדיבה" עד 
1971, היו אלה שניצחו מעתה על מלאכת 
מדיניות ההתערבות � למעשה אי ההתערבות 

� בשוקי המטבע העולמיים. 

פברואר–מרץ 1973: רגע ההכרעה

רק הגורמים האירופיים נותרו כעת מחוייבים 
להסכמים, אך גם ענין זה הגיע לקיצו עם המשבר 
הגדול של המערכת שהתרחש בפברואר 1973. 
הבונדסבנק הגרמני נדרש להוציא תוך פחות 
מעשרה ימים כ�6 מיליארד דולר במטרה להגן 
על הערכים החדשים של המארק. בנקודה זו 
באה לידי ביטוי ברור המחלוקת העמוקה בתוך 
ארה"ב בין שר האוצר לאנשי הפדרל רזרב. בעוד 
שהבנק האמריקאי המרכזי מכר מארקים בשווי 
320 מיליון דולר, על מנת לסייע לבונדסבנק 
להגן על המארק, הצהיר שולץ על תמיכתו בניוד 
המטבע הגרמני, הצהרה שרוקנה מתוכן את 
התערבותו של הפדרל רזרב. בנקודה זאת כבר 
היה ברור כי "המשחק נגמר". ב�12 לפברואר 
הודיע שולץ על פיחות הדולר ב�10% ועל 
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כך הפכה קרן המטבע 

מגורם המוביל מדיניות של 

פיתוח ויציבות לגורם שהביא 

את מדינות העולם השלישי 

לשקוע בחובות ענק למערב, 

חובות ששיעבדו את המדינות 

הללו לחלוטין לאינטרסים של 

חברות ענק.

כך שלארה"ב אין כל כוונה להתערב בשווקי 
המט"ח, הכרזה שפירושה מבחינה בינלאומית 
היה הפעלת עוד לחץ לכיוון של הסרת כל 

המגבלות בשווקי המטבע.
במרץ 1973, היו הין היפני, הפאונד הבריטי, 
הפרנק השוייצרי, הלירטה האיטלקית והדולר 
הקנדי ניידים, בעוד הבונדסבנק ממשיך לנסות 
להגן על המארק, זאת באמצעות רכישת מטבע 
בהיקף של 2.6 מיליארד דולר ביום אחד בלבד. 
אמינגר, נשיא הבונדסבנק, נקט מדיניות זו 
חרף לחץ כבד שהפעיל כנגדו מילטון פרידמן 
לנייד את המארק. הסדרי המטבע הבינלאומיים 
התמוטטו והמערכת נהפכה למערכת כללית 
של שערי מטבע ניידים. ב�27 במרץ הוציאה 
קרן המטבע הצהרה כי "משטר של מטבעות 
ניידים יכול להיות יעיל בנסיבות מסוימות". 
למעשה סימנה הצהרה זו את סופם של הסדרי 

המטבע המתואמים. 

קרן המטבע הבינלאומית � המהפך

קרן המטבע הבינלאומית עברה שינוי דרסטי 
בתפקידה. במשך כל השנים שבהם הסכמי 
ברטון–וודס היו בתוקף, שימשה הקרן בתפקידה 
המקורי כגוף המתווך והמתאם את המדיניות 
המוניטרית הבינלאומית. לאחר 1973, יזמו 
בנקאים מרכזיים כוולטר ריסטון, יו"ר הסיטיקורפ, 
שינוי בתפקידה. הבנקים הפרטיים הגדולים, 
בראשות הסיטיבנק, החלו להלוות את סכומי 
הכסף הגדולים שהצטברו אצלם למדינות 
במקום לחברות פרטיות. כאשר מדינות אלו 
עמדו בפני קשיים להחזיר את חובותיהן, יזם 
ריסטון את שינוי תפקידה של הקרן ל"מלווה 
של מוצא אחרון" למדינות אלו. במלים אחרות, 
תפקיד הקרן היה מעתה להגן על הבנקים 
המסחריים הפרטיים הגדולים, זאת ע"י הלוואת 
כספי ציבור למדינות עניות. קרן המטבע לא 
הסתפקה בצעדים כלכליים "טהורים", אלא 
הפכה לקובע בפועל של מדיניותן הכלכלית 
של המדינות הלוות: אלו נאלצו מעתה לנקוט 
מדיניות מוניטריסטית, שגרמה להן לשקוע 
במשברים כלכליים וחברתיים כרוניים, תוך 

ששכבות חברתיות צרות עושות מהמצב הון 
כלכלי ופוליטי ניכר. 

כך הפכה קרן המטבע מגורם המוביל מדיניות 
של פיתוח ויציבות לגורם שהביא את מדינות 
העולם השלישי לשקוע בחובות ענק למערב, 
חובות ששיעבדו את המדינות הללו לחלוטין 
לאינטרסים של חברות ענק. מעתה גם 
הלכה והעמיקה השפעת האינטרס העסקי 
הפרטי של חברות אלו על קביעת המנהיגות 
הפוליטית במדינות האם שלהן � המדינות 

המתועשות.
המצב כיום ידוע ומוכר: סכומי עתק של 
הון ספקולטיבי נעים בשווקי המט"ח בשם 
"הגלובליזציה והכלכלה החופשית" ומסוגלים 
להפיל את רוב הכלכלות של 'העולם השלישי', 
כמו גם לרומם כל מועמד מתאים לשלטון 'בעולם 
הראשון'. המצב כיום הוא המצב אותו ביקש 
קיינס למנוע בתוכניתו המקורית � מדינות 
העולם כולו, עניות כעשירות, משעבדות את 
מדיניותן הכלכלית הפנימית לצרכי שמירה על 
ערך המטבע שלהן, ונוקטות מדיניות מרסנת 
שפירושה אבטלה, מיתון וכרסום מתמשך 

בחברה החופשית.

סיכום 

הקשיים והמשברים שנתנסו בהם הסכמי 
ברטון–וודס לא היו מהסוג שלא ניתן היה 
להתמודד עימו. כל זמן שהייתה קיימת נכונות 
במדינות המרכזיות בכלכלה העולמית לתאם 
את צעדיהן כדי להתמודד עם המשברים, החזיקו 

ההסכמים מעמד. 
הדיון בגלובליזציה וכיווניה האפשריים חייב 
לקחת בחשבון את העובדה שב�12 שנותיו 
האחרונות (והקשות יותר!) של הסכם ברטון– 
וודס (1960�1972), היו שעורי הצמיחה של 7 
המדינות המתועשות כפולים לעומת שעורי 
הצמיחה שלהן ב�17 השנים שלאחר מכן. 
בהתאם, עמדו שעורי האינפלציה והאבטלה בין 
השנים 1960�1972 על מחצית שעורם בשנים 
1973�1990. המסקנה המתבקשת היא שאת 
הדיון בגלובליזציה המתאפיין 'במוזיקה' משיחית 
יש להחזיר לקרקע המציאות: ההתפתחויות 
הכלכליות–חברתיות ברבע האחרון 'של המאה 
הקודמת', על מחיריו החברתיים הרחבים שנבעו 
ממדיניות כלכלית שהיטיבה עם מעטים, 
מחייבות את כל מי שמאמין בעולם הגון יותר, 
לשקול מחדש את היתרונות שבחזרה למערכת 
כלכלית בינלאומית מתואמת, שפויה ולכן 

אנושית יותר.

"לפי דו"ח מבקר המדינה, 24 מתוך 200 רופאים שנוכחותם נבדקה, 
רובם מנהלי מחלקות וסגנים, נעדרו מבית החולים לצורך עבודה 
 ynet) ".פרטית, בין השעות 08:00 � 16:00, הנחשבות שעות העבודה הנהוגות
20�5�2008). כמובן הרופאים אינם בסדר, אולם מה שלא נשאל בכתבה הוא 
האם יש קשר בין עובדות אלה ובין העובדה שתנאי ההעסקה של הרופאים מצויים 

במשא ובמתן כבר תשע (!) שנים מאז שביתת הרופאים הגדולה? 

קצה 
הקרחון

ד"ר אודי מנור 

מלמד היסטוריה 

במכללת אורנים 

יאיר רביב הוא חבר 

בתנועת הבוגרים 

של קבוצות הבחירה 

המחנות העולים

udimanor@gmail.com
yair.raviv@gmail.com
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המשבר הכלכלי האחרון 

מבשר ירידה משמעותית 

בהשפעה הכלכלית 

והפוליטית של ארצות–

הברית, בדומה לאופן שבו 

המשבר של 1931 ציין, 

באיחור מסוים, את סופה 

של העליונות הכלכלית 

הבריטית.

העולם עוצר את נשימתו ומנסה לתפוס 
את החשיבות האפשרית של ההתרחשויות 
הכלליות האחרונות. שפל כלכלי והתרסקויות 
של שוק המניות אינם בלתי מוכרים, כמובן, 
גם אם לצרכנים מערביים הרגילים לעליית 
מחירי הדיור ולקניות בלתי פוסקות, 
עשור נדמה כזמן ארוך במיוחד. אבל 
המשבר הזה מאיים להיות שונה, הוא 
מאיים להיות גדול. הוא כבר הכריח את 
ממשלת בריטניה להתערב במה שנתפס 
ככפירה כבר שלושה עשורים: הלאמה. 
 Northern) ההתמוטטות של בנק נורת'רן רוק
Rock) והלאמתו, היא רגע היסטורי מכונן 

שמסמן את סופו של עידן אחד ותחילתו 
של אחר. אנחנו חיים בעידן דומה לשנות 
השבעים כשעליות גדולות במחירי הנפט 
גרמו למרוץ אינפלציוני שבתורו הביא 
לסיום ה'בום' הכלכלי, להתפוררותה של 
מדינת הרווחה ולעידן הניאו ליברלי של אי 

התערבות ממשלתית.

המשבר הנוכחי מאיים להיות עמוק יותר: 
התהפוכות של 1973 נגרמו בעקבות הסטה 
זמנית של הכוח מהעולם התעשייתי לאופ"ק; 
הפעם סיבת המשבר קבועה ובעלת השלכות 
מרחיקות לכת � היסט יסודי של הכוח הכלכלי 
מהעולם המפותח לעולם המתפתח, ומעל הכל 
לסין ולהודו. היסט בסדר גודל זה לא קרה 
מאז לידתו של המערב כתחנת כוח תעשייתית 

במאה ה�19.
התוצאות הכלכליות והפוליטיות יהיו מסדר 
גודל שקשה להבין. המשבר הנוכחי "מתבשל" 
כבר הרבה זמן, ומוכחש בהתמדה, בעיקר 
בארצות הברית שמנהלת משטר ניאו–שמרני 
אבסורדי. המעצמה המערבית הגדולה מאיימת 
להפוך לרומא חדשה, כשהיא מפנה את גבה 

להפרת האיזון ההולך הגובר בין הבזבזנות 
האדירה שלה לבין היצרנות הגדולה של 

מזרח אסיה.
המשבר הכלכלי האחרון מבשר ירידה משמעותית 
בהשפעה הכלכלית והפוליטית של ארצות–
הברית, בדומה לאופן שבו המשבר של 1931 
ציין, באיחור מסוים, את סופה של העליונות 
הכלכלית הבריטית. משברים מערכתיים 
יסודיים משויכים לעתים קרובות לשקיעתה 
של המעצמה החזקה, ולחוסר יכולתה הגובר 
לשמר את המערכת, שבה שלטה קודם לכן. 
חוסר היציבות העמוק בין שתי מלחמות העולם 
נבע במידה רבה מחוסר יכולתה של בריטניה 

לשמר את מעמדה.
המשבר הנוכחי, בבסיסו, הוא תוצאה של 
השקיעה הכלכלית של ארצות–הברית 
וחולשתה הגוברת כעומדת בראשה של 

חזרה לעידן ההלאמות
האם המשבר הכלכלי הגלובלי יפוצץ את בועת תורת השוק–החופשי 

ויכריח את המדינות לקחת תפקיד יותר פעיל? 

,( C Martin Jacques) מעובד מתוך מאמרו של מרטין ז'אק
 ה'גארדיאן' 18 בפברואר 2008
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המשבר של תקופת בין 

המלחמות הוביל למלחמת 

העולם השנייה ולהולדתו 

של הסדר הקיינסיאני. 

המשבר של אופ"ק בשנות 

ה�70' שחק את הקונצנזוס 

הסוציאל–דמוקרטי והוביל 

לנצחון הניאו–ליברליזם. 

והפעם?

מערכת פיננסית בינלאומית, אותה תכננה 
לרווחתה. המשבר מתבטא באופן הבהיר 
ביותר בגרעון הכרוני במאזן התשלומים 
של ארצות–הברית, ובתלות ארוכת השנים 
של עוצמת המטבע שלה בדולרים שזורמים 
למזרח–אסיה ומוחזקים בה. ייתכן והמהומה 
הנוכחית תירגע לזמן מה, אבל ההסדרים 
הישנים מתפרקים ודומה כי לא ניתן יהיה 
להמשיך ולקיימם. ארצות הברית תמשיך 
להיאבק על שימור ההסדרים הקודמים 

ששרתו אותה בצורה נאמנה כל כך. 
ההשלכות הפוליטיות של משבר זה יהיו 
עצומות. המשבר של תקופת בין המלחמות 
הוביל למלחמת העולם השנייה ולהולדתו של 
הסדר הקיינסיאני. המשבר של אופ"ק בשנות 
ה�70' שחק את הקונצנזוס הסוציאל–דמוקרטי 
והוביל לנצחון הניאו–ליברליזם. והפעם? 
דבר אחד נראה וודאי: האורתודוקסיה 
הניאו–ליברלית תתערער. השינוי עשוי 
להופיע בדרכים שונות ורבות. הוא יכול 
להוביל לעלייה של מדיניות מכסי מגן 
בארצות–הברית ובאירופה אל מול מדינות 
מתפתחות כגון סין. הוא יכול ליצר תקנות 
חדשות כדי למנוע השתלטות של קרנות הון 

עצמאיות על נכסי מפתח אסטרטגיים.
'השוק החופשי' ו'דה–רגולציה' נחשבים ראויים 
ביותר ככלים שבאמצעותם מקיים העולם 

המערבי את שליטתו הכלכלית העולמית על 
העולם המתפתח. הסיפור משתנה לחלוטין 
כאשר הם הופכים לכלי שבאמצעותו יכולות 
מדינות מתפתחות להפעיל את השפעתן על 
כלכלות מערביות. באופן דומה, במהלך מיתון 
סביר להניח, שהמדינה תיקרא לשירות פעיל 
כשהממשלות המערביות מנסות להתמודד עם 
ההשלכות המתרבות במהירות של כשלי השוק. 
זו לא תאונה שמדינות מתפתחות � כמעט כל 
מזרח אסיה, לדוגמה � מחזיקות במדיניות של 
התערבות כלכלית ממשלתית. שווקים חופשיים 
ו'יד נעלמה' הם כלים מועדפים על בעלי 
העוצמה וזכויות היתר. שקיעתו של העולם 
המערבי עשויה להוביל לשינוי משמעותי 

בהלך מחשבה זה.
הקרקע הפוליטית רועדת. התגברות הניאו–
ליברליזם קשורה קשר הדוק לאימוצה של 
ארצות–הברית כמדינה אותה יש לחקות. וראו 
כיצד השתנתה ארצות–הברית: מדינה החיה 
מעבר ליכולותיה, תלויה במנות גדושות של 
אשראי אסייתי, מאופיינת בפערים עצומים, 
המוסדות הפיננסיים המרכזיים שלה פועלים 
בטיפשות ונאלצים להישען לשם גאולתם על 

קרנות ההון של סין ומדינות אחרות.
אז שימו לב � אנחנו רק בתחילתו של השינוי 
הגיאו–פוליטי הגדול ביותר מאז שחר העידן 

התעשייתי.

שלטון התאגידים
>>> יפתח גולדמן

וֹול�מְַרט
המגזין הכלכלי "פורצ'ן" מפרסם מדי שנה את רשימת 500 
העסקים הגדולים בעולם. על פי רשימה זו, רשת הסופר�
מרקטים "וֹול�ַמְרט" היא החברה הגדולה בתבל. המחזור 
השנתי של "וול�מרט" עומד על 351 מיליארד דולר, והחברה 
הרוויחה בשנת 2007 יותר מ�11 מיליארד דולר. לשם 
השוואה, התוצר המקומי הגולמי של ישראל הוא בערך 130 
מיליארד דולר בשנה, ותקציב המדינה השנתי מגיע בערך 

ל�90 מיליארד דולר.
כיצד הפכה רשת סופרמרקטים לענק עם מחזור כספי של 
מדינה מפותחת? מנהלי התאגיד מצביעים על המחירים הנמוכים 
שלהם שמושכים את הלקוחות. אבל הם לא מספרים שרמת 
מחירים זו מושגת באמצעים מפוקפקים, ובעיקר על�ידי תנאי 
שכר ותנאי�עבודה מחפירים. כשמדברים על "וול�מרטיזציה 
של עולם העבודה" מתכוונים לעובדים המועסקים לפי שעה, 

בלי הפסקות וחופשות, בלי זכויות ובלי יכולת להתאגד. ברחבי 
ארצות�הברית מתבררות כעת כמאה תביעות משפטיות 
נגד "וול�מרט" על הפרת זכויות עובדים. במקסיקו מעסיקה 
החברה בני�נוער באריזת המצרכים עבור הלקוחות. הנערים 
לא מקבלים משכורת ונאלצים להסתפק בטיפים. "וול�מרט" 
מונעת בשיטתיות התאגדות עובדים בסניפיה, תוך שהיא 
נוקטת בשיטות שונות כמו פיטורי עובדים "בעייתיים", הפחדה, 
ובמקרים מסויימים גם סגירת הסניף שעובדיו התארגנו. על פי 
הערכות מסוימות, מוציאה ממשלת ארצות�הברית מיליארד 
וחצי דולר בשנה על תשלומי רווחה לעובדים של תאגיד "וול�
מרט". אזרחי אמריקה קונים ב"וול�מרט" במחירים נמוכים, 
ומסבסדים את מחייתם של עובדי החברה באמצעות המיסים 
שהם משלמים. מה שנחסך מכיסו הפרטי של האזרח האמריקני 
משולם מכיסו הציבורי, ותאגיד "וול�מרט" רושם רווחים של 

מיליארדים.
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כשמשבר 'הסאב–פריים', 

המתואר כמשבר החריף 

ביותר אליו נקלע הקפיטליזם 

מאז 1929, מערער את 

הנחותיו של הניאו–ליברליזם 

ועושה את 'התערבות 

המדינה' מאיום על כלכלת 

השוק לתנאי להשרדותה.

במובן זה, עיצבה של"י את 

דמותו של השמאל הישראלי 

כפי שהיא מוכרת עד היום, 

שכן טשטוש הניגוד בין 

מגמות כלכליות וחברתיות 

יריבות הוא אחד המאפיינים 

המרכזיים של השמאל ואחד 

הגורמים העיקריים לכשל 

הסוציאל–דמוקרטי המנוון 

אותו.

דני גוטוויין C 

א.

מצב החידלון הפוליטי בו נתונה הסוציאל–
דמוקרטיה בישראל בשלושת העשורים 
האחרונים, הוא אחת ההצלחות הגדולות של 
משטר ההפרטה. מצב זה משקף את התנוונותו 
של השמאל הישראלי שהתמכר להגיונו של 
הניאו–ליברליזם וכך עוקר כחלופה רעיונית 
וככוח פוליטי. אחד מן הגורמים לחידלון זה הוא 
התפוררותם של הכוחות הסוציאל–דמוקרטים 
בין מפלגות השמאל היריבות, פיצול שכופה 
עליהם מעמד של מיעוט � שלא לומר קישוט 
� בכל אחת מהן, מחליש אותם ומבטיח 
שלא יהוו איום על הסדר הניאו–ליברלי. 
פריצת המילכוד שיוצר המערך המפלגתי 
הקיים היא אפוא תנאי הכרחי לבניית כוח 

סוציאל–דמוקרטי בישראל.

המהפך הסוציאל–דמוקרטי שחולל עמיר פרץ 
במפלגת העבודה, תוך כדי פריצת מעגלי התמיכה 
המסורתיים של השמאל, לימדו כי גיבושו של כוח 
כזה הוא אפשרי. ואולם, הסיכוי שיצרה בחירתו 
של פרץ לראשות העבודה ב�2005 התגלה 
כקצר מועד; נצחונו של אהוד ברק בבחירות 
לראשות המפלגה ב�2007, שהתפרש כקץ 
'האג'נדה החברתית', חזר והדגיש את חולשתו 
המבנית של היסוד הסוציאל–דמוקרטי בשמאל 

הישראלי כולו.
החידלון הפוליטי של הסוציאל–דמוקרטיה 
הישראלית בולט דווקא לאור העניין הציבורי 
המסתמן במסריה, ככל שפירוק מדינת הרווחה 
שוחק חלקים הולכים וגדלים של מעמדות הביניים 
והופך אותם מתומכיו של משטר ההפרטה 
לקורבנותיו. עניין זה גבר לאחרונה כשמשבר 
'הסאב–פריים', המתואר כמשבר החריף ביותר 
אליו נקלע הקפיטליזם מאז 1929, מערער 
את הנחותיו של הניאו–ליברליזם ועושה את 
'התערבות המדינה' מאיום על כלכלת השוק 
לתנאי להשרדותה. ואולם, ככל שגדל העניין 

בביקורת הסוציאל–דמוקרטית ובפתרונות 
שהיא מציעה, כן מסתבר כי בישראל לא קיים 
מנגנון תמסורת מפלגתי שיהפוך ביקורת זו 

לכוח פוליטי ממשי. 
מאמר זה לא ידון בשאלה, מדוע נחוצה בישראל 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית � סוגיה זו בוררה 
בהרחבה, בין השאר גם מעל דפי 'חברה'; עניינו 
הוא לבחון את מקורותיו החברתיים וגילוייו 
המפלגתיים של הכשל הסוציאל–דמוקרטי 

בישראל, כחלק מן הנסיון להתמודד עימו.

ב.

נקודת מוצא אפשרית לבירור שורשי הכשל 
הסוציאל–דמוקרטי העכשווי היא הקמתו של 
'המערך' בין מפלגת העבודה למפ"ם בשנת 
1969, שאיחד לראשונה את כל מרכיביה של 
תנועת העבודה במסגרת פוליטית אחת. בעוד 
שמאבקים בשאלות 'השטחים' ו'השלום' שרטטו 
את קווי המחלוקת הגלויים בתוך המערך, היו 
אלו הניגודים בשאלות חברה וכלכלה שהזינו 
את זרמי העומק שעתידים היו לפלג את המערך 

ולהביא לקץ ההגמוניה של תנועת העבודה.
המעבר מן המיתון הקשה שלפני מלחמת ששת 
הימים לתקופת הצמיחה המהירה שלאחריה 
היה הרקע לתסיסה חברתית, שניזונה בין 
השאר מאופיה המפולח של מדינת הרווחה 
הישראלית. מדיניות זו היטיבה מאוד עם 
מעמדות הבינים והמרכז והיתה נדיבה פחות 
כלפי המעמדות הנמוכים והפריפריה. מי שהעמיד 
את המאבק באופי המפולח של מדינת הרווחה 
במרכז הדיון הציבורי היו 'הפנתרים השחורים', 
שתבעו להרחיב את שירותיה ל'ישראל השניה'. 
למרות שהוגדרו כ"לא נחמדים", ביקורתם 
של הפנתרים, שנתאשרה על ידי נתוני העוני 
של הביטוח הלאומי, חוללה שינוי כיוון 
מהותי במדיניות הרווחה. שינוי זה שהחל 
בממשלתה האחרונה של גולדה מאיר והגיע 
לשיאו בממשלתו הראשונה של יצחק רבין, 

לפלג את השמאל, לאחד את 
הסוציאל–דמוקרטים
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ככזו הפכה הסוציאל–

דמוקרטיה הממוקפת 

לעמדה שמקבלת את הסדר 

הניאו–ליברלי, פועלת בתוכו 

ובכך מאשררת את תביעתו 

למעמד של "סדר טבעי", 

דהינו � עמדה שמרנית.

את התבטלותה לתוך מר"צ 

� ובמיוחד את שותפותה עם 

מפלגה ניאו–ליברלית כ'שינוי' 

� הסבירה מפ"ם בצורך 

לקדם את מדיניות השלום, 

וכך מיקפה גם מפ"ם את 

הסוציאל–דמוקרטיה ועיקרה 

אותה.

תהליך מיקופה של 

הסוציאל–דמוקרטיה ואיבוד 

אופיה הפוליטי טשטש את 

ההבדל בינה לבין 'האירגונים 

החברתיים', שפעלו לסיגולה 

של המחאה החברתית 

להנחותיו של משטר 

ההפרטה.

כוון לביטול האופי המפולח של מדינת הרווחה 
הישראלית, ולהרחבתה הן מבחינת השירותים 
שהציעה, הן מבחינת האוכלוסיות שהקיפה והן 

מבחינת התקציבים שיועדו לה.
שינוי מגמתה של מדינת הרווחה � ממפולחת 
למרחיבה � עורר התנגדות בקרב יסודות שונים 
בקרב מעמדות הביניים, שהיו הבסיס להגמוניה 
של תנועת העבודה. היו שחששו כי הרחבת 
השירותים למעמדות הנמוכים תפגע ביתרון 
היחסי שהעניק האופי המפולח של מדינת הרווחה 
למעמדות הביניים; והיו שסברו כי הם מיצו את 
התועלת שניתן היה להפיק ממדינת הרווחה 
והחלו לערער על הנחותיה. התעצמות ההתנגדות 
להרחבת גבולות מדינת הרווחה � לא פחות מאשר 
הוויכוח על גבולות 1967 � הזינה ויכוח פנימי 
בתוך המערך שהוביל לתהליך התנתקות של 
חלקים מקרב מעמדות הביניים מתנועת העבודה, 

תהליך שבישר את קץ ההגמוניה שלה.
 ,1973�הגילוי הראשון של ההתנתקות היה ב
עם הקמת 'התנועה לזכויות האזרח ולשלום' 
� ר"צ, בראשות שולמית אלוני. הניגוד בין 
'האזרח' ל'מדינה' היה מהנחות היסוד של 
הימין הכלכלי הישראלי, ור"צ יצרה גשר רעיוני 
שהקל על מעמדות הביניים את המעבר ממדינת 
הרווחה אל השוק והמשפט. על אופיה המעמדי 
של התנועה ניתן ללמוד גם מכך, שבו בזמן 
ש'ישראל השניה' תבעה את הרחבת מדינת 
הרווחה, הטיפה ר"צ להקטנת מעורבות המדינה 
בחברה. מגמת ההתנתקות של מעמדות הביניים 
מתנועת העבודה התעצמה ב�1977 עם הקמת 
ד"ש. התמיכה בד"ש ניזונה ממחאה נגד 'השיטה' 
הכלכלית של המערך לא פחות מאשר מן המחאה 
כנגד 'המחדל' הבטחוני של יום–הכיפורים, דבר 

שהקל על חבירתה עם הימין.
של"י, שנוסדה אף היא ב�1977, הציגה דפוס 
חדש במגמת הפרישה מתנועת העבודה: אם ר"צ 
וד"ש תקפו את המדיניות הכלכלית–חברתית 
של המערך והציגו לה חלופה, של"י ביטלה את 
ההבדלים בין ההשקפות הכלכליות והחברתיות 
של מרכיביה, וכך איפשרה לסוציאליסטים 
ולמתנגדיהם לחבור יחד. במובן זה, עיצבה של"י 

את דמותו של השמאל הישראלי כפי שהיא 
מוכרת עד היום, שכן טשטוש הניגוד בין מגמות 
כלכליות וחברתיות יריבות הוא אחד המאפיינים 
המרכזיים של השמאל ואחד הגורמים העיקריים 

לכשל הסוציאל–דמוקרטי המנוון אותו.
מהפך 1977, שהביא לקיצה את ההגמוניה 
של תנועת העבודה, יצר מתוך שבריה את 
'השמאל' הישראלי, שמתחת למעטה 'מחנה 
השלום', לא היה אלא אופן הסתגלותם של 
מעמדות הביניים למשטר ההפרטה ולהגמוניה 
של הימין. הסתגלות זו ניכרה לא רק בתחום 
הכלכלי–חברתי, אלא גם בתחום המדיני, זאת 
לאור זיקת הגומלין שהתקיימה בין משטר 

ההפרטה להמשך הכיבוש.
כיסוד מארגן הציב השמאל את 'השלום', 
ומיקף � משמע כפף אליו � סדרי יום נוספים: 
אזרחי, פמיניסטי, מזרחי, סביבתי, הומו–לסבי, 
ניאו–ליברלי, וכן גם סוציאל–דמוקרטי. מיקופה 
של הסוציאל–דמוקרטיה, היה הגורם המרכזי 
לעיקורה: מתפיסה פוליטית החותרת לשינוי 
ועיצוב המציאות החברתית, היא הפכה לגוון 
רעיוני היכול להשתלב בכל סדר–יום; מבסיס 
לגיבוש כוח פוליטי היא הפכה לזהות של 
יחידים בתוך מפלגות ואירגונים קיימים. 
הוויית הקיטוע שיצרו המיקוף הרעיוני והפיצול 
הפוליטי השתקפה בכך שהסוציאל–דמוקרטים 
הישראלים חדלו לחשוב על אירגון החברה 
כולה ופטרו את עצמם מגיבוש סדר יום כולל; 
הם מחו כנגד תסמיני העוול שמחולל משטר 
ההפרטה ולא כנגד גורמיהם. ככזו הפכה 
הסוציאל–דמוקרטיה הממוקפת לעמדה שמקבלת 
את הסדר הניאו–ליברלי, פועלת בתוכו ובכך 
מאשררת את תביעתו למעמד של "סדר טבעי", 

דהיינו � עמדה שמרנית.
מיקופה של הסוציאל–דמוקרטיה הלם את 
הסתגלותם ההדרגתית של מעמדות הביניים 
למשטר ההפרטה. לאחר שהבינו שאבדן השלטון 
לימין לא היה "תאונה", הם החלו לראות בצמצום 
כוחה של המדינה, משמע של שלטון הימין, דרך 
לשימור ההגמוניה שלהם באמצעות השוק, בו 
הוסיפו לשמור על יתרונם. מפלגת העבודה 
מיהרה לאמץ את עמדת תומכיה, וההפרטה 
הפכה להיות המכנה המשותף החברתי–כלכלי 
של משטר 'ממשלות האחדות הלאומית'. אחד 
מצעדיו הראשונים היה 'תכנית היצוב הכלכלית' 
ב�1985, שהניחה את הבסיס למשטר ההפרטה 

בישראל.
הקמת ממשלת האחדות הלאומית ב�1984, הביאה 
את מפ"ם לפרק את המערך עם העבודה. מפ"ם 
העצמאית מיצבה, אמנם, את עצמה כמפלגה 

בפאנל שנערך בפסטיבל שובר מסך ושכותרתו היתה "הבידוריזציה 
של החדשות" אמר גדי סוקניק ש"חלק ניכר מהאייטמים הבידוריים 
הם הנחתה על המנהל שמונחתת על המערכת, לעיתים שלא בצדק. בערוץ 1 היו 
הנחתות דומות אך הן היו פוליטיות, שזה עוד יותר גרוע. בערוץ 2, מניסיוני, ויש לי 
ניסיון, לא היו מעולם הנחתות פוליטיות". (ynet מה� 20�5�2008) האם סוקניק 
חושב שטמטום הציבור בשעשועים במקום חדשות אינו פוליטי. האם אין השפעה 

פוליטית יותר מסוכנת דווקא משום שהיא פחות גלויה?

קצה 
הקרחון
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אם המיקוף הרעיוני והפיצול 

המפלגתי היו השתקפות 

של האשליה החמדנית 

שהפכה את מעמדות 

הביניים הישראליים ל'מגש 

הכסף' של פירוק מדינת 

הרווחה, הרי דומה שעתה, 

לאחר שהסדר המופרט 

שחק אותם, והפך אותם 

לקורבנותיו, מהווים מעמדות 

הביניים בסיס חברתי 

אפשרי לפוליטיקה סוציאל–

דמוקרטית.

הסוציאל–דמוקרטית הישראלית, אלא שלאחר 
שזכתה בשלושה מנדטים בבחירות 1988, היא 
הקימה ב�1992 מערך חדש, עם ר"צ ו'שינוי', 
שלבסוף התמזגו למר"צ. את התבטלותה לתוך 
מר"צ � ובמיוחד את שותפותה עם מפלגה 
ניאו–ליברלית כ'שינוי' � הסבירה מפ"ם בצורך 
לקדם את מדיניות השלום, וכך מיקפה גם מפ"ם 

את הסוציאל–דמוקרטיה ועיקרה אותה.
השלכותיו של הכשל הסוציאל–דמוקרטי בעבודה 
ובמר"צ באו לידי ביטוי בממשלת רבין השניה, 
שהגדילה אמנם את תקציבי השירותים והרווחה, 
אך גם פעלה להפרטתם. המהפך שחולל חיים 
רמון בהסתדרות, בתמיכתם של חלקים בעבודה 
ומר"צ, היה צעד מכריע בפירוק מדינת הרווחה, 
שהוביל בטווח הארוך להפרטת שוק העבודה 
והבריאות. בד בבד, כשר חינוך מטעם מר"צ, 
הוביל אמנון רובינשטיין מדיניות נחושה להפרטת 
מערכת החינוך בכלל והחינוך הגבוה בפרט. 
הכשל הסוציאל–דמוקרטי חזר והתגלה גם 
בממשלתו של אהוד ברק: במערכת הבחירות 
עשה אמנם ברק שימוש ברעיונות 'הניו–לייבור' 
שהובילו את טוני בלייר לניצחון על השמרנים 
בבריטניה; אך הסוציאל–דמוקרטיה נותרה בגדר 
סיסמא ריקה, שכן ממשלת ברק, שהתבססה 
גם היא על העבודה ומר"צ, המשיכה במדיניות 
ההרחבה וההפרטה. רק סמלי הוא שממשלה 

זו החלה בהפרטת בתי–הכלא. 
תהליך מיקופה של הסוציאל–דמוקרטיה ואיבוד 
אופיה הפוליטי טשטש את ההבדל בינה לבין 
'האירגונים החברתיים', שפעלו לסיגולה של 
המחאה החברתית להנחותיו של משטר ההפרטה. 
'המחאה המופרטת' של האירגונים החברתיים 
לא רק סייעה לסדר הניאו–ליברלי לעטות פנים 
נאורות, היא בעיקר הבטיחה שהמחאה נגדו לא 
תלבש אופי פוליטי. ככל שהסוציאל–דמוקרטיה 
מיקפה את עצמה במסגרת השמאל, כך היא לא 
רק אימצה את הנחותיו של משטר ההפרטה, 

אלא גם שירתה אותו. 

ג.

מתוך ההנחה שקידום פוליטיקה סוציאל–דמוקרטית 
הוא חיוני לעתידה של החברה הישראלית, חוזרת 

ועולה השאלה � 'מה לעשות?'.
אם המיקוף הרעיוני והפיצול המפלגתי הם 
שעומדים בשורש הכשל הסוציאל–דמוקרטי 
בישראל, הרי שהיציאה ממצב החידלון מחייבת 
מהלך מנוגד: היינו גיבוש מצע סוציאל–דמוקרטי 
כולל שבמרכזו מדינת הרווחה, ואיחוד של הכוחות 
הסוציאל–דמוקרטים במסגרת מפלגתית אחת. 

ההגיון הפוליטי של מהלך זה הוא, אפוא, שכדי 
לאחד את הסוציאל–דמוקרטים יש לפלג את 

השמאל ומפלגותיו.

מהלך של פילוג 'השמאל' לשם איחוד הסוציאל–
דמוקרטים מעורר קשיים רעיוניים, אירגוניים 
ופוליטיים כבדי משקל. ואולם, היתכנותו של 
מהלך זה נעוצה בתמורות שעברו על מעמדות 
הביניים: אם המיקוף הרעיוני והפיצול המפלגתי 
היו השתקפות של האשליה החמדנית שהפכה 
את מעמדות הביניים הישראליים ל'מגש הכסף' 
של פירוק מדינת הרווחה, הרי דומה שעתה, 
לאחר שהסדר המופרט שחק אותם, והפך אותם 
לקורבנותיו, מהווים מעמדות הביניים בסיס 
חברתי אפשרי לפוליטיקה סוציאל–דמוקרטית, 
ממש כשם שהעדרה עתיד להטיל אותם לזרועות 

הפרוטו–פאשיזם האוליגרכי הישראלי.
על הפער שבין הסיכוי שיוצרת 'הדיאלקטיקה 
של כשל השוויון' לבין אילוציה של הפוליטיקה 
המפלגתית הקיימת, יש לגשר באמצעות מהלך 
הדרגתי, ששואב את השראתו מן המהלך שעשה 
'הזרם השיתופי' בתוך התנועה הקיבוצית 
בתגובה להפרטתה. על הסוציאל–דמוקרטים 
להחריף את המאבק הרעיוני בכל מסגרות 
השמאל תוך יצירת דינמיקה של פילוג; כדי 
שמהלך זה יהיה משמעותי, יש לכונן במקביל 
מסגרת סוציאל–דמוקרטית חוצה מפלגות. פעולה 
כזו תפעל לביטול המיקוף הרעיוני והפיצול 
הפוליטי המנוונים את הסוציאל–דמוקרטיה, 
תעניק למסגרת זו תוכן, השפעה וכוח, תחילה 

בתוך המפלגות ובהמשך כתחליף להן.
כינונו של 'הזרם הסוציאל–דמוקרטי' נראה 
כמהלך מחויב פוליטי ואפשרי חברתית. על 

יסו"ד לפתוח את הדיון בשאלה זו.

דני גוטוויין הוא חבר 

ביסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

dgutwein@univ.
haifa.ac.il
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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
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שיח הזכויות לא רלוונטי ואינו 

מועיל בהקשר הסביבתי ולכן 

עלינו לפתח בתחום הזה שיח 

של אחריות וסולידאריות.

שיח הזכויות מפשט בצורה 

מוגזמת את המשבר 

הסביבתי הגלובאלי ופורט 

אותו לבעיות מקומיות של 

מפגעים מצומצמים שאינן 

מעידות על הכלל.

אריה ונגר C 

שוו בנפשכם שחקן כדורסל, שמאמנו לא 
נותן לו לשחק במשחק חשוב, מתלונן בסיום 
ההתמודדות על כך שקופחה זכותו הבסיסית 
להיות על הפרקט במשך לפחות 30 דקות 
בכל משחק, או ספינה שבאחת מדפנותיה 
נפער חור אבל רק חלק מ�100 הנוסעים 
שעל סיפונה נוטלים חלק בניסיונות ההישרדות. 
אחדים מנסים לסתום את החור, אחרים 
מוציאים את המים עם משאבות או דליים, 
מאותתים לעזרה באמצעות זיקוקים ומשדרים 
במכשיר הקשר כשבמקביל כולם מתווכחים 
מי זכאי מוסרית להשתמש ב�50 חגורות 

ההצלה שעשויות להציל את חייהם.

אלה דוגמאות לשיח זכויות. מדובר בצורת דיון 
והנמקה בין שני צדדים אשר חלוקים בדעותיהם. 
אך בניגוד לדיאלוג סימטרי ושיוויוני כמו דיון 
עקרוני על השקפות עולם, דיון אקדמי או אנושי, 
שיח הזכויות הוא שיח מתעמת המתקיים בין צד 
אחד התובע זכויות להגשמת האינטרסים שלו 
ובין צד שני שלגישתו של הראשון, אמור לספק 
לו את אותן זכויות. בשנים האחרונות השיח הזה 

חדר להיבטים רבים של חיינו ובמיוחד לתחום 
איכות הסביבה. לגישתם של פעילי הירוקים, 
הזכות לסביבה נאותה היא בסיסית באופן אישי 
וקבוצתי. לשיטתם, לא ניתן להפריד בין המאבק 
לאיכות הסביבה לבין המאבק לזכויות האדם, 
אך ברצוני לטעון כי שיח הזכויות לא רלוונטי 
ואינו מועיל בהקשר הסביבתי ולכן עלינו לפתח 

בתחום הזה שיח של אחריות וסולידריות.

שיח הזכויות � למי זה טוב? 

שיח הזכויות מעודד את תפיסת איכות הסביבה 
כמוצר צריכה. מדובר בתפיסה ניאו–ליברלית 
הרואה את האדם כפרט המצוי בתחרות מתמדת 
עם זולתו ולא כיצור חברתי בעל מרכיבי 
זהות קולקטיביים ומאפיינים של שיתוף 
פעולה. הזכויות העיקריות והמרכזיות המוגנות 
במערכת הערכית הזו הן הזכות לחופש וזכות 
הקניין. בספרות הכלכלית והפוליטית מוכרת 
האבחנה בין ה"אזרחים" שהתנהגותם מונעת 
על ידי ערכים כלליים ובין ה"צרכנים" שניזונים 
מהעדפות ומאינטרסים (ראו גיליון מספר 13 
של "חברה"). על–פי גישה זו, התנהגותו של 
האזרח מונעת מערכים ומגישות שרואים לנגד 
עיניהם את האינטרס הציבורי ואת טובת הכלל 
והקהילה. הוא פועל במגרש הפוליטי שבו 
הוא רואה את השדה הנכון לקבלת ההחלטות 
הקולקטיביות באמצעות דיון, שכנוע והנמקה 

העוסקים בטוב הכללי. 
הצרכן, לעומת זאת, הוא אדם המונע על ידי 
העדפות ושאיפות אינדיבידואליסטיות וחומריות 
קצרות טווח ורואה את הגשמת רצונותיהם 
הפרטיים של מרבית בני האדם כטוב העיקרי 

וכדרך הנכונה לקבלת החלטות. 
גישה זאת באה לידי ביטוי בשיח הזכויות בתחום 
הסביבתי, שרואה את האדם כצרכן ואת איכות 
הסביבה כמוצר או מצרך שיש לגביו זכות 

קניינית לכאורה.
 NIMBY�שיח הזכויות מעודד גם את תופעת ה

איכות הסביבה אינה בעיה 
צרכנית



25  

מרבית הבעיות הסביבתיות 

נגרמות על ידי אזרחים 

טובים או גופים שומרי חוק. 

כך למשל, זיהום האוויר 

במרכזי הערים הגדולות 

נגרם כתוצאה מגידול 

מסיבי במספר כלי הרכב 

ומצפיפות בכבישים ולא 

מכך שאלפי נהגים מזהמים 

בזדון את הסביבה.

שיח הזכויות יוצר דיכוטומיה 

ברורה בין בעלי הזכויות 

לאלה שחייבים לתת 

להם אותן ובין בני העוולה 

המרושעים או האטומים 

לבין הקורבנות שנפגעים 

מפעילותם הזדונית לכאורה.

� לא בחצר האחורית  Not In My Back Yard)
שלי) הידועה. מדובר בתופעה שבה אדם או 
קהילה נאבקים למניעת מפגע בסביבתם אך 
נמנעים מהתעסקות בפתרון הכולל. כך לדוגמה 
תושבי עיר מסויימת נלחמים כנגד בניית תחנת 
כוח בעיר אך נמנעים ממאבק אם התחנה תוקם 
במקום אחר, בעוד ששיח אמיתי של אחריות 
אמור היה לעודד אותם לשאול מדוע בכלל 
צריך להקים תחנות כוח מזהמות נוספות וכיצד 
ניתן לחסוך באנרגיה ולעודד ניצול של אנרגיית 
השמש. מאבקי ה–NIMBY הללו, אם כך, הם 
בעייתיים מאוד מכיוון שהם מקדשים את האישי 

והסקטוריאלי ולא את האוניברסלי.
שיח הזכויות מתעלם גם מבעיות כמו התחממות 
כדור הארץ, הכחדה מסיבית של חלק ניכר ממיני 
הצמחים ובעלי החיים בעולם, דלדול וניצול יתר 
של משאבי כדור הארץ (כולל משאבים המתכלים 
לבלי שוב) והרעלה הולכת וגדלה של אוכלוסיית 
העולם כתוצאה ישירה של זיהומי קרקע וסביבה. 
אלה הן דוגמאות אחדות לבעיות הסביבתיות 
המשמעותיות ביותר המוכרות כיום, שלהן קנה 
מידה גלובלי כשהסיכוי היחיד להתמודד איתן 
הוא בהתגייסות קולקטיבית של האנושות ולא 

כאינדיבידואלים הנאבקים על זכויותיהם. 
שיח הזכויות מפשט בצורה מוגזמת את המשבר 
הסביבתי הגלובלי ופורט אותו לבעיות מקומיות 
של מפגעים מצומצמים שאינן מעידות על הכלל. 
אנשים רבים ילחמו בעוז נגד הכוונה לסלול 
כביש בסמוך לביתם אך רק מעטים ישאלו 
כיצד ניתן לשנות את אורח החיים המודרני 
התזזיתי באופן שיקטין את התלות שלנו בכלי 

רכב פרטיים.

זילות מושג זכויות האדם

שיח הזכויות מחלק את העולם לטובים ולרעים 
ומטיל את האחריות על הרעים, שגורמים 
לפגיעה בזכויותיהם הסביבתיות של הטובים. 
ואכן, הקשרים בין הון לשלטון אמנם גורמים 
לעיתים להקלה בדרישות הסביבתיות ממפעלים 
שנמצאים בבעלות בעלי ההון, אולם מרבית 
הבעיות הסביבתיות נגרמות על ידי אזרחים 
טובים או גופים שומרי חוק. כך למשל, זיהום 
האוויר במרכזי הערים הגדולות נגרם כתוצאה 
מגידול מסיבי במספר כלי הרכב ומצפיפות 
בכבישים ולא מכך שאלפי נהגים מזהמים 
בזדון את הסביבה. וכך, גם אם כל המפעלים 
יעמדו בתקנים המחמירים של המשרד להגנת 
הסביבה, הרי שעצם פעילותם היצרנית יוצרת 
זיהום הולך ומצטבר. שיח הזכויות מתעלם 

ממורכבות זו עקב זיהוי לא נכון של מקור 
הבעיות הסביבתיות. הוא מתעלם מהעובדה 
שעיקר בעיות הסביבה הקשות נגרם כתוצאה 
מאורח החיים שלנו, מהחברה הצרכנית שבה 
אנו מתקיימים ומהכלכלה הקפיטליסטית 

שאותה הקמנו.
השיח הבעייתי הזה מעביר את האחריות ליצירת 
בעיות הסביבה ולכן גם לפתרונן מכלל האוכלוסייה 
לחלק קטן שלה. שיח הזכויות יוצר דיכוטומיה 
ברורה בין בעלי הזכויות לאלה שחייבים לתת 
להם אותן ובין בני העוולה המרושעים או 
האטומים לבין הקורבנות שנפגעים מפעילותם 
הזדונית לכאורה. ההצגה הכל כך פשטנית הזאת 
של המציאות הסביבתית, שבאה לידי ביטוי 
בכותרת המאמר שכתב אמיתי עציוני ב�1991: 
 "Too many rights, too few responsibilities"
(יותר מדי זכויות, פחות מדי אחריויות), חוטאת 

לאמת.
שיח הזכויות הסביבתיות יוצר זילות של מונח 
זכויות האדם מכיוון שהוא מתעלם מהדורות 
הבאים. אי פינוי פסולת מהרחובות, טיפול כושל 
במפגעי ריח או רעש ואי הקמה של גינות ציבוריות 
בכמות מספקת, הן בעיות שצריך לפתור, אך 
לבעיות מסוג זה יש גם קשר הדוק לשאלות 
חשובות של צדק, חלוקת משאבים ואופן קבלת 
ההחלטות בגופי השלטון. עם זאת, הן אינן בשום 
אופן זהות בחומרתן לפגיעה האנושה בזכויות 
האדם כפי שמתרחשת במדינות טוטליטריות 
או בעולם השלישי, שבאה לידי ביטוי ברצח, 
חטיפה, עינויים והעלמה של אנשים, עוני מחפיר 
(מיליארדי אנשים בעולם חיים ברמת הכנסה 
נמוכה מדולר ביום), מכירת אנשים לעבדות 
ולזנות ושלילת זכויות פוליטיות. שיח הזכויות 
הסביבתיות הופך את כל הבעיות גם יחד לבליל 

כמעט חסר משמעות.
בסופו של יום השאלות הסביבתיות הבוערות הן 
שאלות שבהן צריך להתלבט ובהתאם להן יש 
לקבוע את תפיסת החיים הנכונה והטובה. שאלות 
הסביבה קשורות לשאלת ארגון הקהילה, מבנה 
המוסדות הפוליטיים, תפיסת הכלכלה, חלוקת 
המשאבים, סדרי העדיפויות החברתיים, ניהול 
המרחב הציבורי ואורח החיים ואלו אינן בעיקרן 
או אפילו ברובן שאלות של זכויות אדם. העולם 
המצוי במשבר סביבתי רחב משול לספינה שבה 
נפער חור כשלחברה האנושית יש מחויבות 
מוסרית להתגייס כדי להביא את הספינה לחוף 
מבטחים. אין לי אלא להמליץ לכל מי שאיכות 
הסביבה יקרה לליבו לטפח ולהשתמש בשיח של 
אחריות ושל סולידריות, שכן רק שיח מהסוג 

הזה מתאים להבנת מקור הבעיות. 

ד"ר אריה ונגר הוא 

מדען בעמותת אדם, 

טבע ודין, ואיש חינוך  

wanger@zahav.net.il 
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גם אם ישראל תהפוך 

למרכז תיירות עולמי, 

מכוניות יתחילו לנסוע על 

דלק שמורכב ממיץ של 

תפוזי JAFFA, ובגבול שבין 

הוד השרון לפתח תקוה 

ייחשפו שדות הנפט הגדולים 

בתבל � גם אז הממשלה 

לא תוכל להגדיל בצורה 

משמעותית את תקציב 

המדינה.

לאחרונה הזהיר שר האוצר 

רוני בר–און את ועדת 

החקירה הממלכתית בנושא 

הסיוע לניצולי השואה כי אם 

תחליט להורות על העלאה 

ניכרת בתגמולים המשולמים 

לניצולים, משרד האוצר 

ייאלץ לקצץ ממגזרים 

אחרים. זאת, יש להזכיר, 

כשבקופות משרדי הממשלה 

ישנם עודפי תקציב של 

מיליארדי שקלים.

יואב ריבק ויאיר טרצ'יצקי C 

בשנתיים האחרונות מסתמנים כמה נתונים 
על המשק הישראלי שאפשר לפרש כחיוביים: 
בקופת המדינה נשארו עודפי תקציב לא 
מנוצלים בהיקף של מיליארדי שקלים; הכנסות 
המדינה ממיסים עולות על התחזיות; וגם 
שיעורי הצמיחה היו גבוהים באופן משמעותי 

מן המצופה. 

לכאורה, מדובר בסימנים מעודדים. היקף 
הפעילות הכלכלית גדל, יותר כספים נכנסו 
לקופת המדינה, ומשרדי הממשלה לא השתמשו 
בכל הכספים שניתנו להם בתקציב. יחד עם 
זאת, הנתונים מעוררים כמה שאלות: מדוע 
ההתפתחויות האלה אינן באות לידי ביטוי 
בשיפור המגמות השליליות בחברה הישראלית? 
האם המשמעות של עודפי התקציב היא שאין 
למשרדי הממשלה מה לעשות עם הכסף? אם 
בכל זאת נוצרים עודפים � מדוע הם אינם 
מופנים למטרות כמו מערכת החינוך או לסל 
התרופות? ואם המשק נמצא בצמיחה מוגברת, 
מדוע במשרד האוצר ממשיכים לקצץ בשירותים 

המיועדים לאוכלוסיות החלשות?
גודלו והרכבו של תקציב המדינה נתונים 
למחלוקת אידיאולוגית, פוליטית ומקצועית. 
יש שיאמרו שעליו להיות רחב הרבה יותר 
מכפי שהוא כעת, שאין לחשוש מגירעון 
גדול יותר, ושעודפי התקציב צריכים להיות 
מנוצלים ביעילות במשרדי הממשלה � ולא 
להיזרק לכיסוי החוב הלאומי. אחרים יטענו, 
שהתקציב צריך להיות כמה שיותר קטן, ושיש 
להפנות כמה שיותר משאבים מהתקציב לכיסוי 
החוב ולצמצום הגירעון. התפישה השנייה היא 

זו השלטת במשרד האוצר. 
הפקידות במשרד האוצר � שבשנים האחרונות 
נאלצה להתמודד עם חילופי שרים תכופים ועם 
דרישות הולכות וגוברות להגדיל את תקציב 
המדינה לאור נתוני המשק החיוביים � פיתחה 
כמה כלים שנויים במחלוקת שנועדו לשמור 
על תקציב כמה שיותר קטן. זה הזמן למנות, 

בקצרה יחסית, כמה מהדרכים האלה.

תחזיות מוטעות (ומטעות)

אחד מתפקידיו של משרד האוצר הוא להציג בפני 
חברי הממשלה והציבור נתונים מאקרו–כלכליים 
לקראת גיבוש תקציב המדינה ואישורו. מכיוון 
שרוב ההוצאות של המדינה בתקציב ממומנות 
בכספי מסים שנגבים מהאזרחים, האוצר מפרסם 
מדי שנה את תחזיותיו לשיעור הצמיחה של המשק 

ולסכום ההכנסות של המדינה ממסים.
בתור גורם מקצועי, על האוצר לדייק עד כמה 
שניתן בתחזיותיו כדי לאפשר למקבלי ההחלטות 
להגיע להכרעה הטובה ביותר. אולם בפועל, 
בשנים האחרונות משרד האוצר פירסם באופן 
עקבי תחזיות שגויות ונמוכות בהרבה מהנתונים 
במציאות � בין אם מתוך הטעייה מכוונת ובין 

אם מתוך פסימיות זהירה.
כך, תחזית האוצר לשיעור הצמיחה השנתי במשק 
בשנת 2004 היתה 2.5%, בעוד הצמיחה בפועל 
היתה 4.8%. גם ב�2005 התחזית דיברה על 
2.8%, כשבפועל צמח המשק ב�5.2%. טעות 
של כמעט מאה אחוז. ממוצע הצמיחה בשנים 
2004�2006 עמד על 5%. ממוצע תחזיות 
הצמיחה של האוצר באותן שנים עמד על3% 
בלבד � כמעט חצי מהצמיחה בפועל! הפערים 
האלה מתבטאים במיליארדי שקלים שנמצאים 
בקופת המדינה, אבל "לא נספרו" בדיונים שבהם 

נקבע גודל התקציב.
בהציגו תחזיות נמוכות מפיק האוצר רווח כפול: 
ראשית, הוא יכול לטעון ש"אין כסף" ולחסוך 
מעצמו לחץ ציבורי להגדיל את הוצאות המדינה. 
שנית, כשהצמיחה תתגלה כגדולה הרבה יותר, 
הוא יוכל להתפאר בהצלחה הגדולה של המשק 
הישראלי, שהתעלתה לכאורה מעל כל התחזיות. 
אולם דבר אחד ברור: המצב שבו גורם מקצועי 
טועה בתחזיות שלו שנה אחרי שנה, ובפערים 

גדולים כל כך, אינו תקין.

איפה הכסף? 
על היצירתיות הבלתי–נסבלת של משרד האוצר
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השימוש ב'קופסאות' 

מראה אפוא שבקופת 

המדינה יש כסף, ושהוצאתו 

לא מערערת את המשק 

הישראלי... אם במשרד 

האוצר ובמשרד החינוך 

רוצים לשנות את פני החינוך 

בישראל, מדוע לא להוסיף 

לתקציב החינוך מענק של 

כמה מיליארדי שקלים 

כ'קופסה', ולשמור על 

מסגרת התקציב?

מגבלה על ההוצאה התקציבית

למעשה, במצב הנוכחי אין כל קשר בין צמיחת 
המשק או גודל הכנסות המדינה לבין השירותים 
שהאזרח יקבל. במלים אחרות: גם אם ישראל 
תהפוך למרכז תיירות עולמי, מכוניות יתחילו 
לנסוע על דלק שמורכב ממיץ של תפוזי 
JAFFA, ובגבול שבין הוד השרון לפתח תקוה 

ייחשפו שדות הנפט הגדולים בתבל � גם אז 
הממשלה לא תוכל להגדיל בצורה משמעותית 

את תקציב המדינה.
ב�1992 חוקקה הכנסת את חוק "הפחתת 
הגירעון". מטרתו היתה להקטין את היחס בין 
הכנסות המדינה להוצאותיה, ולוודא � כביכול 
� שהמדינה אינה מוציאה יותר משהיא יכולה 
להרשות לעצמה. ב�2004, בתקופת כהונתו של 
בנימין נתניהו כשר אוצר, הוכנס תיקון לחוק, 
שלפיו בשנים 2010�2005 תקציב ההוצאות 
של הממשלה יגדל ב�1% לשנה לכל היותר. 
המשמעות המעשית של התיקון היתה שהחל 
באותו רגע, גודל ההוצאה התקציבית נקבע 
מראש לכמה שנים, והכנסות המדינה החלו 
לשחק תפקיד חד צדדי בלבד בכל מה שקשור 
לבניית התקציב: אם הכנסות המדינה נמוכות 
במיוחד, הגידול בהוצאות ייבלם כדי לא לנפח 
את הגירעון, ואם ההכנסות יהיו גבוהות � גם 
אז ייבלם הגידול בהוצאות. למה? כי ככה 

אומר החוק.
ב�2006, בתקופת ממשלת אולמרט–פרץ, 
עלתה המגבלה בחוק ל�1.7%, ובדיוני התקציב 
לשנת 2008 דרשה מפלגת העבודה להעלות 
את המגבלה ל�2.5% � אך לבסוף ויתרה על 
דרישתה. בדיוק כמו בתחזיות האוצר השגויות 
� גם כאן המשמעות של כל אחוז היא מיליארדי 
שקלים שייכנסו או לא לתוך תקציב המדינה. אך 
כאמור, כל עוד החוק קיים � הקשר בין הכנסות 
המדינה להוצאות ניתק, והיכולת של הממשלה 
להגדיל את התקציב בהתאם להתפתחויות 

במשק היא מוגבלת.

'קופסאות'

קיומה של מגבלה על גובה ההוצאות של 
המדינה אינו מאפשר לממשלת ישראל ולחברי 
הכנסת � כל עוד החוק עומד בעינו � "לפרוץ 
את מסגרת התקציב" ולהוסיף כספים למטרות 
שונות. כשמתעורר צורך להגדיל את אחד 
הסעיפים בתקציב � יש לגייס את סכום הכסף 
מסעיפים אחרים. כך, למשל, כמה ימים אחרי 
החתימה על הסכם השכר עם הסתדרות העובדים 

הכללית ביולי 2007, פורסם שמשרד האוצר 
ניסה בתגובה לקצץ בסל הקליטה. לאחרונה 
הזהיר שר האוצר רוני בר–און את ועדת החקירה 
הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה כי 
אם תחליט להורות על העלאה ניכרת בתגמולים 
המשולמים לניצולים, משרד האוצר ייאלץ לקצץ 
ממגזרים אחרים. זאת, יש להזכיר, כשבקופות 
משרדי הממשלה ישנם עודפי תקציב של 

מיליארדי שקלים.
אולם הכלל שמתאים ברפורמות ארוכות טווח או 
בהסכמים על תוספות שכר מדורגות � תוספת 
תמורת קיצוץ � הוא בעייתי כשמדובר בתוספות 
חריגות ומיידיות של מיליארדי שקלים. מלחמת 
לבנון השנייה בקיץ 2006 והנסיגה מרצועת 
עזה שנה קודם לכן דרשו תקציבים מידיים של 
מיליארדי שקלים, שלא ניתן היה לספוג במסגרת 
התקציב כפי שנקבעה בחוק. לכן במשרד האוצר 

המציאו פטנט שנקרא 'קופסה'.
'קופסה' היא תוספת של כסף לתקציב המדינה, 
שלא נספרת כחלק מההוצאה התקציבית. 
לדוגמה, בעקבות מלחמה לבנון נוסף לתקציב 
2007 מענק מיוחד לביטחון בגובה של 1.6 
אחוז מהתקציב של השנה הקודמת � שהם 
בין 3 ל�4 מיליארד שקל. בפועל, תקציב 
2007 גדל ב�3.3% ביחס לתקציב 2006, אף 
שבאופן רשמי, הוא גדל רק ב�1.7 אחוזים � כי 
"חוק זה חוק", וצריך לשמור על המגבלה על 

ההוצאה התקציבית.
השימוש ב'קופסאות' מראה אפוא שבקופת המדינה 
יש כסף, ושהוצאתו לא מערערת את המשק 
הישראלי. לראייה ניתן לראות, שגם ההוצאות 
החריגות בהיקפן על המלחמה ועל ההתנתקות 

האח הגדול צופה בך:
מידת המעקב של מעסיקים אחרי עובדיהם נבדקה בסקר 

שנערך בקרב מנויי העיתון המקצועי החצי�שנתי "משאבי אנוש", שכמעט כולם 
(96%) מחזיקים בתארים אקדמיים ומרביתם בתואר שני. כ�45% מהמשיבים 
הם מנהלים ו�20% הם חברי הנהלות. כ�75% מהמשיבים עובדים בארגונים 
שמעסיקים יותר מ�100 איש. הם מייצגים כ�370 מקומות עבודה בענפים 
מגוונים. הקבוצה הגדולה ביותר של הנסקרים מועסקים בהיי�טק (22%). ְר יותר 
מ�53% מהמשיבים הישראלים דיווחו שהארגון שלהם עושה שימוש במצלמות 
וידיאו � לעומת 32% בארה"ב. עוד נמצא כי בישראל רק 39% מהמעסיקים 
מיידעים את העובדים על השימוש במצלמות וידיאו לעומת 80% מהמעסיקים 
האמריקאים. ְרכ�63% מהישראלים דיווחו שהמעסיק עוקב אחר הגלישה שלהם 
ברשת ומפעיל תוכנות חסימה שמונעות מהם כניסה לאתרים מסוימים � לעומת 
70% בארה"ב. אבל בעוד שבישראל רק 57% מהמעסיקים מודיעים לעובדים 
שהם מפקחים על הגלישה שלהם באינטרנט, בארה"ב השקיפות גבוהה בהרבה 

� 89% מהנסקרים דיווחו שהמעסיקים יידעו אותם על כך.
עם זאת ההתיחסות היא כמובן למועסקים אקדמאים, מהו היחס לעובדים 

אחרים לא נבדק. 

קצה 
הקרחון
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שיעור החוב של ישראל 

ביחס לתוצר הוא 80% � 

שיעור הגבוה בשני אחוזים 

בלבד מהממוצע של 

ארגון המדינות המפותחות 

(ה–OECD), שעומד על 

.78%

לא קטעו את הגידול בצמיחה ובהכנסות המדינה 
ממסים, לא הבריחו משקיעים, ולא הביאו להורדה 

בדירוג האשראי של ישראל.
כעת עולות שתי שאלות חשובות בעניין זה: 
ראשית, מדוע בעתות חירום או בפרויקטים 
מיוחדים ממשלת ישראל לא מוסיפה את הכסף 
ישירות לתוך התקציב במקום להמציא פטנט 
חדש ושנוי במחלוקת? שנית, אם במשרד האוצר 
ובמשרד החינוך רוצים לשנות את פני החינוך 
בישראל, מדוע לא להוסיף לתקציב החינוך 
מענק של כמה מיליארדי שקלים כ'קופסה', 

ולשמור על מסגרת התקציב?
את התשובות לשאלות האלה ניתן רק לשער. 
אשר לשאלה הראשונה: משרד האוצר, כידוע, 
מנסה כחלק מעמדתו הניאו–ליברלית להקטין 
ככל האפשר את תקציב המדינה. פקידי האוצר 
מבינים שהכללת תוספת חירום גדולה לביטחון 
כחלק בלתי נפרד מתקציב המדינה, תחייב 
להגדיל את תקציב השנה הבאה, שכן הגידול 
של 1.7 אחוז יתחשב גם במענק הגדול למלחמה. 
התשובה השנייה היא שה'קופסאות' שימשו עד 
עתה לצרכי ביטחון בלבד, ונראה שלא הופעל 
עד כה לחץ ציבורי ופוליטי חזק מספיק כדי 
להכניס מענקי 'קופסאות' גם לנושאים אזרחיים 

וחברתיים.

הפניית כספים לחוב הלאומי

בתחילת המאמר העלינו שאלת תם: אם יש 
כעת, בסוף שנת התקציב, עודפים לא מנוצלים 
של מיליארדי שקלים במשרדי הממשלה, 
מדוע לא מפנים אותם למטרות חברתיות 
שונות שזקוקות באופן נואש למשאבים 
נוספים, כמו שכר המורים, סל התרופות או 
הגנת הסביבה? במשרד האוצר, האחראי על 
ההוצאה התקציבית ועל הכספים העודפים 
במשרדי הממשלה, ובמידה רבה גם מהווה 
את הגורם ליצירתם, מעדיפים באופן גלוי 
ומוצהר להעביר את הכספים האלה לכיסוי 

החוב הלאומי של מדינת ישראל.
מה זה בכלל "החוב הלאומי"? בדיוק כמו 
שאנחנו יכולים לקחת הלוואה מהבנק ולהחזיר 
אותה במשך כמה חודשים או שנים � כך גם 
הממשלה לווה כסף מכל מיני גופים. החוב 
הלאומי של מדינת ישראל הוא סכום הכסף 
שהממשלה צריכה להחזיר לתושבי המדינה 
ולגורמים מחוץ לארץ, כמו אזרחים זרים 
ומדינות זרות. הוא נוצר מהלוואות שהמדינה 
לוקחת כדי לממן פעילויות והוצאות שאי 
אפשר לבצע בכספי המסים. מדי שנה, המדינה 

מקדישה בתקציב סכום כסף שנקבע מראש 
לטובת החזרי חובות.

בהתחשב במצבה הכלכלי של מדינת ישראל 
כיום, מצבו של החוב הלאומי אינו רע, ובפועל 
אין סיבה להעביר עודפי תקציב לא מתוכננים 
להחזרת החוב. שיעור החוב של ישראל ביחס 
לתוצר הוא 80% � שיעור הגבוה בשני אחוזים 
בלבד מהממוצע של ארגון המדינות המפותחות 
(ה–OECD), שעומד על 78%. בנוסף, קצב 
גידול האוכלוסייה הגבוה בישראל � המשפיע 
על יכולתה להחזיר את החוב � הוא גדול משל 
רוב מדינות אירופה, ולכן כלכלנים רבים, כמו 
חתן פרס ישראל, פרופ' אריאל רובינשטיין, 
טוענים כי מצבו של החוב הלאומי של ישראל 

הוא טוב.
הסיבה שבגללה האוצר מעביר את עודפי התקציב 
לכיסוי החוב הלאומי היא אידיאולוגית. למרות 
הנתונים הכלכליים, למרות הצמיחה ולמרות 
קצב גידול האוכלוסייה הגבוה יחסית, באוצר 
מגדירים את צמצום החוב כמטרה נעלה, 
ומשתמשים בחוב כאמצעי להקטנת ההוצאה 
הממשלתית. ושוב, כמו הסעיפים הקודמים, 
גם כאן מדובר במיליארדי שקלים שאינם 
מנוצלים � למרות שנועדו במקור שימוש על 

ידי משרדי הממשלה. 
באוגוסט 2004, במהלך דיוני התקציב, אמר שר 
התמ"ת דאז, אהוד אולמרט: "המדיניות (של 
האוצר) היא פועל יוצא לדוגמטיות ולקיפאון 
מחשבתי, שעיקרו קיצוצים בתקציב, ועוד פעם 
קיצוצים בתקציב, מבלי להבחין כלל ועיקר 
בנקודות היפוך מאקרו–כלכליות המחייבות 

נקיטת מדיניות אחרת".
בין סוף 2004 לסוף 2007, עת כיהן אולמרט 
כראש ממשלה, לא חלו שינויים רבים � לא 
במדיניות האוצר ולא במגמות המאקרו–

כלכליות במדינת ישראל. ההפך הוא הנכון: 
צמיחת המשק נמשכה מאז, ההכנסות ממסים 
המשיכו לעקוף את התחזיות, הכלכלה 
הישראלית ספגה בהצלחה הוצאות גדולות 
על ההתנתקות והמלחמה בלבנון, ובתקציבים 
ובחוקי ההסדרים נמשכו הקיצוצים הרוחביים 
במשרדי הממשלה וקיצוצי הקצבאות של 

האוכלוסיות החלשות.
אולמרט היטיב לנסח אז את הביקורת על מדיניות 
האוצר, שממשיך גם היום לשמור על תקציב 
מצומצם ככל הניתן ולסכל את כל הניסיונות 
להרחיבו, באמצעות כלים שכמה מהם פירטנו 
כאן. וכל זאת, כאמור, למרות שבקופת המדינה 
יש לא מעט כסף שניתן להפנות להשקעה 

במטרות אזרחיות רבות.

יואב ריבק ויאיר 

טרצ'יצקי הם כותבי 

הבלוג "לחץ חברתי" 

ועיתונאים ב"הארץ". 

הסברים נרחבים 

ומאמרים נוספים על 

תקציב המדינה ועל 

כל הדרכים שננקטות 

כדי לצמצם אותו 

ניתן לקרוא בפרויקט 

"איפה הכסף?" 

של לחץ חברתי.

lahats@gmail.com
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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. 
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מי שרואה ב"בית המדרש" 

מקום מנותק מה"עולם 

שבחוץ", אל לו להיכנס 

ל"בית המדרש".

יובל מתאר את עולם 

'ההתחדשות היהודית' 

בישראל בצורה כל–כך 

הזויה. כפיונים בלוח שחמט 

של הקרן. אני ממליץ, 

בשלב הראשון, לו ולחברי 

הקרן החדשה לישראל 

לסייר בעשרות בתי המדרש 

בישראל, לדבר עם העושים 

במלאכה ולהיווכח שמדובר 

בארגונים אותנטיים, 

שצומחים מתוך ובכל מגזרי 

החברה הישראלית.

אלי ברקת C 

רבי שמעון אומר: המהלך בדרך ושונה, ומפסיק 
ממשנתו ואומר � מה נאה אילן זה ומה נאה ניר 
זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו 

(משנה מסכת אבות פרק ג משנה ז).
רבי שמעון יוצר חיץ ברור בין "בית המדרש" 
ובין ה"עולם". גם כש"בית המדרש" נמצא 
פיזית בחוץ � אין להפסיק מהלימוד כדי 
להתבונן על ה"עולם". רבי שמעון יוצר חיץ 
ברור וגם היררכיה ברורה � ה"עולם" מתבטל 

מפני "בית המדרש". 

אמר רב יהודה: היוצא בימי ניסן ורואה אילנות 
שמוציאים פרחים אומר: ברוך שלא חיסר 
בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות 
טובות להתנאות בהן בני אדם. (תרגום תלמוד 

בבלי מסכת ברכות דף מג עמוד ב)
רב יהודה סותר, לכאורה, את רבי שמעון. רב 
יהודה רואה את "בית המדרש" יוצא אל ה"עולם" 
ומגיב אליו. לכאורה � מחלוקת חכמים. אלא 
שמילת המפתח בדבריו של רבי שמעון היא 
"ומפסיק". אין מחלוקת בין רב יהודה לרבי 
שמעון. יתר על–כן, רבי שמעון קובע כי "השונה 
ומפסיק ממשנתו" � "בית מדרש" השם חיץ 
בין הלימוד לבין ה"עולם", ואין ההתבוננות 
ב"עולם" מהווה חלק אורגני מהלימוד, הרי זה 
מתחייב בנפשו. כך גם למדתי אצל נתי בוכניק 

את דרישתו של רבן גמליאל: 
כל תלמיד שאין תוכו כברו � לא יכנס לבית 
המדרש (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח 

עמוד א).
מי שרואה ב"בית המדרש" מקום מנותק מה"עולם 
שבחוץ", אל לו להיכנס ל"בית המדרש". מאותה 
סיבה בדיוק גם הודח רבן גמליאל ממשרתו 
כראש בית המדרש, ומשהבין זאת גם הוחזר 

למשרתו:
אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן 
של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה 
הם ניזונים (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח 

עמוד א). 

אי אפשר לנתק בין "בית המדרש" ל"עולם". 
ה"עולם" נמצא בתוך "בית המדרש" דרך 
הלומדים בבית המדרש ודרך מי שנמנע ממנו 
ללמוד בבית המדרש. כשמתעלמים מכך, כמו 
רבן גמליאל, ה"עולם" מפוצץ את "בית המדרש" 

מבפנים. וכבר אמר רבא:
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו � אינו תלמיד חכם 

(תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב). 
"בית מדרש" המתעלם מה"עולם" � אינו "בית 
מדרש". יתר על–כן, "בית מדרש" כזה המתגדר 
בלימודו סופו גסות הדעת, ולו לא ירבו כמותו 

בישראל. וכך היה מעשה:
שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית 
רבו, והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר, 
ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו גסה עליו 

מפני שלמד תורה הרבה. 
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר 
לו: שלום עליך רבי! ולא החזיר לו. אמר לו: 
ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני 
עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא 
לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה 
שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור 
ונשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול 
לי! � אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן 
שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. 

בתי המדרש, צדק–חברתי 
והמאבק נגד האורתודוכסים

תגובה למאמרו של יובל יבנה (גיליון 33)

כאשר מדברים על עוני בארץ צריך לזכור שכ�40 אחוז מהעניים 
באים ממשפחות עובדות. יתרה מזו מספר זה הולך ועולה.

מדו"ח העוני והפערים בהכנסות ל�2007, עולה כי מספר העצמאים הנמצאים 
מתחת לקו העוני עלה ב�4.9% מ�2006, לפני תשלומי העברה ומיסים, לעומת 
גידול של 1.06% אצל השכירים. גם לאחר תשלומי העברה ומיסים, תחולת 
העוני בקרב עצמאים עלתה בכ�3% בעוד שתחולת העוני בקרב השכירים 

עלתה ב�1.6% בלבד. 
מזה מספר שנים תחולת העוני גבוהה יותר בקרב העצמאים מאשר אצל השכירים 
לאחר תשלומי העברה ומיסים. ניתן לראות זאת גם כשבוחנים את שיעור הירידה 
במימדי העוני: אצל השכירים עומד שיעור זה על 31.1% בעוד שבקרב העצמאים 

שיעור הירידה עומד על 16.4% בלבד, לאחר תשלומי העברה ומיסים.
על כן נוסף לדאגה המוצדקת לזכויות העובדים צריך לדאוג גם לזכויות 

העצמאיים הקטנים.

קצה 
הקרחון
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היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני 
עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי 
רבי, מורי מורי! אמר להם: למי אתם קורין רבי 
רבי? � אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. אמר להם: 
אם זה רבי � אל ירבו כמותו בישראל. � אמרו לו: 
מפני מה? � אמר להם: כך וכך עשה לי. � אמרו 
לו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם גדול בתורה 
הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו. ובלבד 
שלא יהא רגיל לעשות כן (תלמוד בבלי מסכת 

תענית דף כ עמוד א ב). 

יובל יבנה, המרכז את תחום הפלורליזם 
היהודי בקרן החדשה לישראל במאמרו "זהות 
יהודית וצדק חברתי � הילכו שניים יחד 
בלתי אם נועדו" (הטעות במקור), שהתפרסם 
בגיליון מס' 33, קורא לארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' להתמקד בתחום הטבעי שלהם, 
התחום של יחסי דת ומדינה, ולהימנע 
מהתעסקות בצדק–חברתי. עיסוק שכזה 
נראה לו מאולץ, לא טבעי, ומונע מהארגונים 
הללו להתפנות בצורה אפקטיבית למטרה 
שהוא מייעד להם � לשבור את המונופול 
האורתודוכסי על 'אמצעי היצור של היהדות' 
� המקורות היהודיים, הטקסים היהודיים 
וההלכה. מבחינתו של יובל יבנה, לאותם 
בתי המדרש תפקיד מרכזי ליישום מטרת 
הקרן החדשה לישראל ליצירת זהות יהודית 
חילונית גאה, שתביא לשינוי מערכתי ביחסי 
דת ומדינה בישראל, להפרדת דת ומדינה, 
והנהגת נישואין אזרחיים בישראל. יובל 
מבין שאין תמיכה ציבורית ליצירת אג'נדה 
המתבססת על מאבק נגד האורתודוכסים, 
לכן בשם הקרן החדשה הוא מעוניין להשקיע 
משאבים בפיתוח של אג'נדה חיובית � 
בתי המדרש כחיילים בשירות המאבק נגד 

האורתודוכסים.
לקרוא ולא להאמין. יובל מתאר את עולם 
'ההתחדשות היהודית' בישראל בצורה כל–כך 
הזויה. כפיונים בלוח שחמט של הקרן. אני 
ממליץ, בשלב הראשון, לו ולחברי הקרן החדשה 
לישראל לסייר בעשרות בתי המדרש בישראל, 
לדבר עם העושים במלאכה ולהיווכח שמדובר 
בארגונים אותנטיים, שצומחים מתוך ובכל 
מגזרי החברה הישראלית, מזרחים ואשכנזים, 
ותיקים ועולים חדשים, אנשי הערים הגדולות, 
ואנשי העיירות והקיבוצים, עשירים ועניים, 
צעירים ומבוגרים. פעילי ומשתתפי בתי 
המדרש אוחזים ברצף של זהות יהודית על 

כל גווניה: דתיים אורתודוכסיים, מסורתים, 
וחילונים בכל מכל כל. לכל ארגון כזה אג'נדה 
מיוחדת לו, ובכללם גם ארגונים חילוניים, 
אך המשותף לארגונים הללו הוא המחויבות 
לחיבור הזהות היהודית בחברה הישראלית 
בגישה פתוחה ושוויונית, כמצע תרבותי 
משותף העשוי להאיר את הסוגיות עימהן 

אנו מתמודדים כיחידים וכחברה.
לא � אין לעולם 'ההתחדשות היהודית' 
אג'נדה של "מאבק נגד האורתודוכסים". 
אמנם, יש חלק מהארגונים שמרכיבים את 
הפסיפס העשיר הזה, המחזיקים אג'נדה כזו. 
לא � עולם 'ההתחדשות היהודית' לא שייך 
רק לחילונים גאים, השיח הזה מזמן "פאסה". 
'התחדשות יהודית' היא עולם מורכב המהווה 

בית לכל אדם בכל מקום. 
ומה קורה עם צדק חברתי? מכיוון שבלימוד 
הבית מדרשי אין חיץ בין ה"עולם" ל"בית 
המדרש". מכיוון שבלימוד הבית מדרשי זהות 
הלומדים ב"בית המדרש" וזהות המנועים או 
נמנעים מללמוד ב"בית המדרש" אינטגרלית 
ומהותית ללימוד, נושאים כמו צדק חברתי 
וסביבתי משמעותיים וטבעיים בבתי המדרש, 
ודאי שאינם מאולצים כדברי יובל יבנה. טיעון 
זה מספיק ואין צורך לפתוח את המקורות 
היהודיים, שצדק חברתי מהווה מרכיב משמעותי 
בהם, ואין צורך להרחיב ולהציג את התפיסה 
היהודית הבסיסית כל–כך של תיקון עולם. 
מאיר בוזגלו בעדינות המאפיינת, היה אולי 

מסכם את הדיון כך:
אין זה אלא יתרון לטקסט אם הוא מצליח 
לזרוק אותך הלאה מעצמו (לבקש סליחה, 
לבקר חולה, לסדר את השולחן) (עד נכון היום, 

סעיף ס"ט).
במחלוקת בין בית הלל לבית שמאי נהגו לסיים 

במשפט: 
אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן (גם בתלמוד 

בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב). 
אבל במחלוקת הזו, שודאי היא לשם שמיים, 

אני בוחר לסיים בדברי דוד המלך: 
אילו ואילו באין מכח תורה ומעשים טובים אבל 
אני בצדק אחזה פניך (פסיקתא דרב כהנא, 

פיסקא יא).

מכיוון שבלימוד הבית מדרשי 

אין חיץ בין ה"עולם" ל"בית 

המדרש". מכיוון שבלימוד 

הבית מדרשי זהות הלומדים 

ב"בית המדרש" וזהות 

המנועים או נמנעים מללמוד 

ב"בית המדרש" אינטגרלית 

ומהותית ללימוד, נושאים 

כמו צדק חברתי וסביבתי 

משמעותיים וטבעיים בבתי 

המדרש.

אלי ברקת הוא 

יו"ר רשת בתי 

המדרש בישראל, 

המאגדת 18 ארגוני 

התחדשות יהודית, 

ומנכ"ל ממזרח 

שמש, המרכז 

למנהיגות יהודית 

חברתית


