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"השמיים משתנים לעיני החקלאים. השכנים מתכוננים 
לימים הנוראים" )מתוך: 'שיר תשרי', מילים: רחל 
שפירא, לחן: דני עמיהוד(. הקיץ החם והיבש 
הסתיים, שוב חודש ספטמבר, שוב תקווה לגשם, 
שוב שפעת, שוב "אחרי החגים". אך מעל לכל, מסמן 
חודש ספטמבר את ראשית שנת הלימודים בגנים, 
בבתי הספר ובאוניברסיטאות: "המורות משתעלות 
והולכות לישון מוקדם". אלא שגם השנה נאלצים 
התלמידים, ההורים, המורים והסטודנטים להמיר 
את ההתרגשות והשמחה שבפתיחת השנה בדאגה, 
חרדה ותסכול מעוד שנה של מאבקים, עוד שנה של 
שביתות. שנת הלימודים הקודמת, תשס"ח, תיזכר 
כשנה בה נרשמו שתי השביתות הארוכות ביותר 

במערכת החינוך בישראל. בתי הספר התיכוניים 
וחלק מחטיבות הביניים שבתו למשך 64 יום כחלק 
ממאבק ארגון המורים העל-יסודיים בדו"ח דברת, 
לניסוח הסכם מקובל על כל הצדדים, להעלאת 
שכר ההוראה, לשיפור מעמד המורה ולהקטנת 
כיתות הלימוד. לרגע נדמתה שביתה זו לתחילתו 
של מאבק אזרחי אמיתי וסוחף על דמותה של 

החברה הישראלית.
מאה אלף האנשים שמילאו את כיכר רבין בשבעה-

עשר בנובמבר כדי לתמוך במורים הגיעו בהמוניהם 
בעקבות התחושה שקיימת אפשרות אמיתית לשנות 
את סדר העדיפויות במדינה ולהעלות את מערכת 
החינוך לראשו. אך בממשלה ובמשרד האוצר חשבו 
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אחרת, והצליחו להשיג צווי מניעה שייכנסו 
לתוקף מיד לאחר חג החנוכה. עם איום צווי 
המניעה המרחף מעל הצוואר, חתמו ארגון 
המורים ומשרד האוצר על הסכם שכלל את 
קבלת הרפורמה בבתי הספר תמורת העלאת 
שכר. צמצום מספר התלמידים נותר "הבטחה 

שלטונית אישית של ראש הממשלה".
עם תחילת שנת הלימודים באוניברסיטאות, 
אחד עשר יום לאחר הכרזת השביתה בבתי 
הספר, הכריזו חברי הסגל האקדמי הבכיר 
על השבתת הלימודים באוניברסיטאות. 
השביתה היתה לארוכה ביותר בתולדות 
האקדמיה, וארכה תשעים יום. גם במקרה זה 

היתה השביתה חלק מתהליך ארוך שנים של 
נסיונות משרד האוצר לשנות את פני מערכת 
ההשכלה הגבוהה. "ייעול", "גמישות", "עידוד 
מצוינות" חזרו ועלו בפיהם של בכירי ופקידי 
משרד האוצר. שביתה זו התקיימה על רקע 
שביתת הסטודנטים של שנת תשס"ז, שהחלה 
בקולות מאבק רמים והסתיימה בקול ענות 
חלושה, ובהבטחה של הממשלה להידברות 
בטרם יישום כל רפורמה. גם כאן החזרת 
התקציב של למעלה ממיליארד ש"ח הותנתה 

ביישום הרפורמה.
"מה יקרה ומה יחלוף, שואלים הכתבים, 
כשלאורך כביש החוף מתייצבים החצבים". 
אז מה השתנה כעת, בחודש 
תשרי תשס"ט, עם פתיחת 
שנת לימודים חדשה? "מה 
בעיתוני הערב מבשרת 
הכותרת?". ממשלת ישראל, 
שכה חרדה לאחריותה כלפי 
מסגרת התקציב ותדמיתה 
כלפי חברות דירוג האשראי 
והמשקיעים, מפקירה וזונחת 
את כל התחייבויותיה 
למערכת החינוך. ההבטחה 
"השלטונית האישית" של 
ראש הממשלה, אהוד 
אולמרט, לצמצום מספר 
התלמידים בכיתות עוד לא 
קיבלה שום תקציב ובוודאי 
שלא יושמה; את שכר 
הלימוד באוניברסיטאות 
מאיימים להגדיל ללא 
שום דיון בממשלה או עם 
ארגוני הסטודנטים, ואת 
השבת התקציבים כבר 
אין מעיזים לדרוש.שנת 
הלימודים תשס"ח סיפקה 
לנו, החרדים לדמותה של 

החברה הישראלית, שיעור מאלף בדרכים בלתי-
יעילות לשינוי המציאות - אפילו תשבות כלל 
מערכת החינוך ולמעלה מחצי מיליון נערים ונערות 
ישוטטו ברחובות, אפילו יתגייסו אלפי סטודנטים 
וישבשו את התנועה בתל-אביב - אפילו אז לא 
תאות המערכת השלטונית להתחייב ולבצע מהלכים 
כה נדרשים של הקטנת הכיתות, שינוי מהותי של 
מעמד המורה והגדלת תקציבים. גם כאשר נחתמות 
הבנות, בהסכמה לכאורה וללא שביתה, כדוגמת 
מקרה "אופק חדש", או אף לאחר שביתה ארוכה, 
ניתן לראות שהממשלה אינה עומדת בהתחייבויותיה 
ומבטלת את ההסכמות באמצעות חוק ההסדרים 

ובשיטות אחרות.
אך לא רק כשלונות סיפקה לנו השנה החולפת. 
הדיונים על השבת קרנה של הסוציאל-דמוקרטיה 
ועל ביסוס כוח פוליטי ומפלגתי איתן, שיילחם על 
דמות החברה לא בכיכר העיר, כי אם בתוככי הכנסת, 
מתגברים והופכים לפעולות קונקרטיות. בנוסף 
לעיסוק בסוגיות השונות במערכת החינוך, ממשיך 
כתב העת 'חברה' להוות במה לדיון המתמשך על 
אופן ההגשמה של כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי. 
מאות אלפי האנשים שנרתמו למאבקים השונים 
עדיין נמצאים איתנו. ביניהם נמצאים כל אלה 
השואפים, כמונו, למערכת חינוך, בריאות ורווחה 
צודקת ושוויונית יותר, ולמדיניות סביבה, חוץ ובטחון 
שפויה. אנו ממשיכים לפעול ולהאמין באפשרות 
לרתום את כל אותם האנשים לאפיק הזדהות פוליטי 
סוציאל-דמוקרטי ממשי. אולי אז ייראו פני הדברים 
אחרת. ואולי כבר "אחרי החגים"? אחרי שש שנים 
ושלושים וששה גיליונות מתחלפת מערכת בכתב 
העת 'חברה'. אנו חברי המערכת החדשים רוצים 
להודות למערכת היוצאת על עבודתה הנאמנה 
ומקווים להמשיך לקיים ב'חברה' במה לדיון פורה 
בשאלות של כלכלה וחברה. זוהי הזדמנות בשבילנו 
לבקש את עזרתכם הקוראים בכתיבה, בהערות, 
הארות וביקורת בונה. כמו כן אנו מתנצלים על 
אי הופעתו של גיליון יולי ומבטיחים להשתדל 

שלא יקרו תקלות נוספות מסוג זה.
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אופק חדש אינו רפורמה בחינוך | עמ' 6<

באופק חדש אין כל רפורמה! אין תוספת 
שעות לתלמידים, אלא רק תוספת שעות הוראה 
למורים, ואין שיפור תנאי-עבודה או שכר למורים 
והעמקת  ולעובדי ההוראה, אלא רק המשך 

ניצולם"

מפלגה סוציאל דמוקרטית- כיצד?| עמ' 24<

אינו  חזק,  אפילו  איגוד מקצועי,  קיומו של 
תנאי מספיק לקימה של מפלגה סוציאליסטית 
או סוציאל-דמוקרטית. בארה"ב היה בשנות 
עצמאי  מצועי  איגוד  והחמישים  הארבעים 
ומיליטנטי של כורים, בהנהגת לוחם קשוח בשם 
ג'ון לואיס, שהשיג הרבה עבור הכורים, אך לא 

חרג מקבלת הקפיטליזם האמריקני.

על עידוד המצוינות כמסך עשן | עמ' 15<

מה שהמדיניות הממסדית צריכה לנסות הוא 
לא שיפור האיכות שבפיסגת המערכת אלא 

שיפור האיכות שבבסיס המערכת."
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שנת שביתה ראיון עם מיה בכרך סלוניק

לא הצלחנו, כמערכת חינוך 

וכמורים, לגרום לתלמידים 

להרגיש שמערכת החינוך 

היא שלהם. שלהם לא במובן 

של צרכנים ש"מגיע" להם 

אלא במובן העמוק של 

אחריות כלפי מה ששייך 

להם.

ההתעוררות של ה"שטח" 

הפתיעה את כולם ואפילו 

את עצמו. רמת המחויבות 

וההתארגנות הספונטנית 

היתה מרשימה, אלא שלא 

גיבתה אותה שום התארגנות 

"מלמעלה".

 4

במהלך שנת הלימודים האחרונה, תשס"ח, 
נערכה שביתת המורים הארוכה ביותר 
בהיסטוריה של מדינת ישראל. שביתה 
זו התאפיינה במעורבות גדולה מאוד של 
מורים ו"סתם אזרחים" רבים ובמהלכה אף 
התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר אי פעם 
בנושאי חינוך, שהשתתפו בה כמאה אלף 
איש. לשביתה היתה השפעה מכרעת גם 
על המשך השנה. כמי שהיה פעיל במהלך 
השביתה אך אינו מורה, עניין אותי לשמוע 
כיצד השפיעה השביתה על שנת הלימודים 
כולה. לכן ביקשתי ממיה, מורה בבית הספר 
הראל במבשרת ציון, חברה ושותפה לדרך,  
לעשות מעין חשבון נפש אישי בנוגע לשנת 

השביתה.

במהלך השביתה

שנת הלימודים התשס"ח התנהלה מראשיתה 
בסימן השביתה. חיכינו לה מתחילת השנה 
בציפיה ובתקווה, ואכן כאשר השביתה החלה 
מהר מאוד התחלנו בפעילות אינטנסיבית: הקמנו 
מטה מאבק של בית הספר עוד לפני שהוקם מטה 
המאבק הכללי בירושלים ויצאנו למשמרות 
מחאה מול הבית של שר האוצר בר-און שנמצא 
לא רחוק מבית הספר. משמרות מחאה שנמשכו 

כל בוקר עד שבר-און נסע לחו"ל.
כאשר הוקם המטה בירושלים, שהפך להיות 
בהמשך למטה הארצי הכללי, נטלנו חלק 
בפעילויות שאורגנו על ידו באוהל המחאה 
ובהפגנות, אבל גם המשכנו לפעול במסגרת 
הבית-ספרית המצומצמת יותר בהפגנות בישוב 
שלנו, ארגון יום טיול וכד'. הרגשתי כאילו אני 
חיילת במאבק ועל כן עלי להרתם אליו בכל 
זמן שאני יכולה )כמובן במגבלות של אם צעירה 

עם שני ילדים קטנים(.
לאורך כל הזמן הזה הפעילות היתה תוצאה של 
רצון וארגון שעלו מ"השטח". ההתעוררות של 
ה"שטח" הפתיעה את כולם ואפילו את השטח 

עצמו. רמת המחויבות וההתארגנות הספונטנית 
היתה מרשימה, אלא שלא גיבתה אותה שום 
התארגנות "מלמעלה". עובדה זו באה לידי ביטוי 
במיוחד בהפגנה הגדולה בכיכר רבין. מצד אחד 
הגיעו המונים לכיכר, דיברו על מאה אלף איש, 
אולם מצד שני, על הבמה היא נראתה לא טוב. 
הופיעו המון זמרים ואפילו לא איש רוח אחד. 
עלה החשש שאם אלה הפנים שארגון המורים 

מציג אז אולי המאבק לא מתנהל נכון.
תחושת חוסר הגיבוי מלמעלה התעצמה בעקבות 
התגברות התחושה שלא רק שארגון המורים 
מתנהל לא נכון אלא שלמעשה כל המחאה שלנו 
אינה חודרת את תקרת הזכוכית בינינו ובין 
הפוליטיקאים: הנה הבאנו מאה אלף איש לכיכר 
וזה פשוט לא משנה לפוליטיקאים בכלל - הם 
לא רואים אותנו. כתוצאה מכך נוצרה תחושה 
של מאניה-דפרסיה חזקה: רגעי התעלות לצד 

רגעי משבר ויאוש.
צווי המניעה חיזקו, דווקא, את תחושת ההתעלות. 
ערכנו לקראתן שתי אסיפות בין מורי בית הספר 
שהיו מאוד משמעותיות ובסופן החלטנו שאנחנו, 
לפחות באופן מוצהר, מסרבים לצווי המניעה. 
כאשר הגיעו הודעות של בתי ספר נוספים 
שהם מסרבים לציית לצווי המניעה ההרגשה 
היתה כמו המדורות של בר כוכבא הנדלקות 
מעל ראשי ההרים לסמן את המרד. ההענות 
לקריאה, גם של מורים שקודם לכן היססו או 
אפילו התנגדו לשביתה, נתנה תחושה של כח, 
וביטאה את היכולת של מילים, שיחה ופעילות 
של אנשים בודדים לשנות. וכך, אחרי השיא 
בלילה הלבן, התבשרנו שניצחנו, שהשביתה 
הסתיימה, צווי המניעה נמנעו והשגנו הסכם 
טוב. כך גם האמנו בתחילה והרגשנו שמדובר 
בהתחלה של תהליך עבודה רציני ובבשורה של 
שינוי אמיתי. ואז, כצפוי, חזרנו ללימודים וכל 

אחד לבית ספרו שלו, לכתתו שלו.

חזרה לשגרה לחוצה

החזרה לבית הספר היתה קשה. קודם כל מפני 

יואב רובין הוא חבר 

קהילה בקיבוץ 

בית ישראל ועורך 

כתב העת חברה.

yoavru@gmail.com

יואב רובין
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תחושת אובדן הדרך לאחר 

השביתה מביאה אותי ואת 

רבים מחבריי לתמוך בניסיון 

לשנות את ארגון המורים 

מבפנים.

במצב הנוכחי של חלוקת 

המשאבים אני כחלק 

מהמערכת נאלצת 

להתאמץ רק כדי לקיים 

באופן סביר את השגרה 

ואין לי בכלל פנאי על 

מנת לנסות לחשוב על 

משהו מעבר לכך. כך גם 

למערכת אין בכלל אפשרות 

ופנאי לעסוק בשאלות עומק 

כמו מהן הבעיות והמטרות 

המרכזיות של חינוך 

בתקופה המודרנית.

שהעומס גדל פי שניים בשל הצורך להשלים 
את השביתה והעובדה ששעות רבות שהיו 
אמורות להיות מתוגמלות הפכו ל"שעות 
השלמת השביתה", מין בור ללא תחתית. קשה 
יותר היה המרמור של התלמידים. התלמידים 
ברובם לא היו מעורבים והרגישו שהשביתה 
נעשתה על גבם. ההחלטה עצמה שלא לפנות 
אליהם ולא לעשות עליהם מניפולציות ו"מצפון" 
היתה נכונה, לדעתי, אולם העובדה שהם לא 
הרגישו מעצמם את השותפות הצביעה על 
בעיה עמוקה וכללית. היא הצביעה על כשלון 
שלנו בהעברת מסרי השביתה, בהדגשה כי לא 
מדובר על שביתה סקטוריאלית על תנאי שכר 
אלא שמדובר בעיקר על מאבק למען עתידם 
של התלמידים והמדינה, ועל יכולתנו להעניק 

להם חינוך ראוי.
לא הצלחנו, כמערכת חינוך וכמורים, לגרום 
לתלמידים להרגיש שמערכת החינוך היא שלהם. 
שלהם לא במובן של צרכנים ש"מגיע" להם 
אלא במובן העמוק של אחריות כלפי מה ששייך 
להם. תחושה שתגרום להם להיות מעורבים 
כי אחרי הכל זו "בעיה שלהם". כך מצאתי את 
עצמי בויכוח מול תלמידה בכיתה שמחתה על 
כך שנזקי השביתה מועברים עליה אפילו שזו 
לא אשמתה. ככל שעבר הזמן ולא היה נראה 
שאכן מתקיים תהליך שיוביל לשינוי משמעותי 
במערכת החינוך והלחצים במהלך השנה 
וה"רדיפה" אחרי החומר רק התגברו, התחלתי 
לחוש שאני מאבדת חלק מתחושת ה"לשם מה" 
בעבודתי כמורה. אני הרי הצטרפתי למערכת 
על מנת "להביא את המהפכה". ועשיתי זאת 
לא לבד, אלא עם שותפים שאכן נענו לקריאה 
והתיצבו בשביתה. אך בכל זאת נדמה שלא חל 
שום שינוי. שכרגע גם אם אעבוד במלוא המרץ, 
התפוקה שתגיע לבסוף לתלמידים אחרי הפיחות 
הגדול הנוצר כתוצאה מהכתה הגדולה ומספר 

השעות המצטמצם תהיה קטנה ביותר.
רק דוגמא קטנה- מחנכת במערכת היום מקבלת 
ארבע שעות חינוך. שעה מתוכם היא שעת 
חינוך בכתה, שעתיים מוקדשות לישיבת צוות 
וכך נשארת שעה אחת לשיחות אישיות, ניהול 
הכיתה, מעקב ותכנון. את שאר הזמן אצטרך 
להקדיש מזמני הפרטי )ולכן אעבור לחצי 
משרה(. במצב הנוכחי של חלוקת המשאבים 
אני, כחלק מהמערכת, נאלצת להתאמץ רק כדי 
לקיים באופן סביר את השגרה ואין לי בכלל 
פנאי על מנת לנסות לחשוב על משהו מעבר 
לכך. כך גם למערכת אין בכלל אפשרות ופנאי 
לעסוק בשאלות עומק כמו מהן הבעיות והמטרות 

המרכזיות של חינוך בתקופה המודרנית.

אך את הצרות הללו של מערכת החינוך ידעתי 
עוד לפני שהלכתי להיות מורה. מה שבאמת מציק 
לי ומקרב אותי לקראת יאוש היא התחושה שלא 
רק שמצבה של המערכת קשה, אלא שהדרג 
הפוליטי, שרק בידיו הכח לאפשר את שינוי 
המצב באמצעות הענקת משאבים למערכת 
כדי שתוכל להתפנות להקדשת זמן ומשאבים 
לשאלות החינוכיות המרכזיות ולילדים, אדיש 
לחלוטין למצב של המערכת. זוהי תחושתי כיום, 
יותר מחצי שנה לאחר השביתה, שהשקענו בה 
כל כך הרבה מאמץ ותקוות ושלא רק שנכשלה 
אלא נדמה שלא הצליחה אפילו לגעת במקבלי 

ההחלטות.

בין תקווה ליאוש

תחושת אובדן הדרך לאחר השביתה מביאה אותי 
ואת רבים מחבריי לתמוך בניסיון לשנות את 
ארגון המורים מבפנים. אני שותפה להתארגנות 
של "רוח חדשה בארגון המורים" שמטרתה 
להתמודד בבחירות הקרובות לארגון המורים, 
שבאופן תמוה ביותר הנהגתו מסרבת אפילו 
לפרסם את מועדן )!(, ולהחליף את ההנהגה 
הנוכחית בהנהגה שבאמת תייצג את המורים בשטח 

ותביא לתקווה חדשה לשינוי של ממש.
כמובן, לצד המערכת הציבורית שהיעדר 
המשאבים מנוון אותה, צומחות להן מערכות 
אחרות. שמקדישות מחשבה ומשאבים לבעיות 
הגדולות ולשאלות העומק. הן מעניקות להן 
תשובות שונות: חינוך דמוקרטי, אנתרופוסופי 
וכד', אבל אני עדיין לא רוצה לעבור אליהן. 
במידה רבה כשלון השביתה סימן עבורי את 
ההתנתקות של המדינה ממערכת החינוך 
הציבורית והיווה עבורי טראומה קשה, ייתכן 
שהיא מזכירה במשהו את תחושת אובדן האמון 
במדינה שנוצרה אצל חלק מהציבור הדתי לאחר 

ההתנתקות.
חשוב לי לציין כי אני מאוד אוהבת את עבודת 
ההוראה, את המפגש עם התלמידים, את העניין 
ואת המעורבות. בינתיים אני עדיין מאמינה 
שלמרות המדינה ניתן בכל זאת לפעול כמורה 
ולהצליח לחנך מתוך המערכת הציבורית, אולם 
אני חוששת מהיום שבו אני ארגיש שאני טועה 
גם בזה. שלמעשה היותי במערכת החינוכית 
גורמת ליותר נזק מאשר תועלת הן לתלמידים 
והן לי )כבר כיום העבודה כמורה אינה משתלמת 
לי מבחינה כלכלית(. ביום הזה אם הוא חלילה 
יקרה אני ארגיש כמי שויתרה על המדינה. לא על 
הארץ, על השייכות לציבור, אבל כן על הממסד 

של מדינת ישראל ומה שהוא מייצג.

מיה בכרך 

סולניק היא מורה 

לתנ"ך ומחשבת 

ישראל ומחנכת 

בתיכון הראל.

mayabachra@yahoo.com
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במהלך השנה האחרונה עסקו הסתדרות 
המורים ומשרדי החינוך והאוצר בפרסום ושיווק 
'רפורמת אופק חדש', באמצעי התקשורת 
ועל שלטי חוצות. האבסורד הוא, שלמעשה, 
ב"אופק חדש" אין כל רפורמה. מדובר רק 
בהסכם תעסוקה חדש אשר משנה את תנאי 

העבודה והשכר של המורים והמורות.

בהסכם נדרשים המורים לוותר על תנאי עבודה 
שנרכשו במאבקים במשך שנים ולהוסיף שעות 
הוראה, מעבר לשעות ההוראה אותן הם מלמדים 
היום. תמורת שעות העבודה הנוספות, יקבלו 
המורים תוספת שכר בערך שעה הנמוך בעשרות 
אחוזים מהמקובל כיום! ומה אין ב'אופק חדש'? 
בהסכם אין כל רפורמה! אין תוספת שעות 
לתלמידים, אלא רק תוספת שעות הוראה למורים, 
ואין שיפור תנאי-עבודה או שכר לעובדי ההוראה, 

אלא רק המשך והעמקת ניצולם.

דרושה רפורמה אמיתית

מצבם הקשה של המורים בארץ דורש התייחסות 
אמיתית, אותה לא מספק "אופק חדש". ההסכם 
לא עונה לצרכים של מערכת החינוך הישראלית. 
מחקרים בכל העולם מראים שמקצוע ההוראה 
הוא המקצוע השוחק ביותר בעולם, אחרי פקחי 
טיסה. מחקרים אלה מצביעים שהסיבות לכך הם 

עומס העבודה הרב המונח על כתף המורה.
ישראל היא מהמובילות בעולם במספר התלמידים 
בכיתה. המורים בישראל עובדים מספר ימים 
רב יותר בשנת לימודים לעומת מורים אחרים 
בעולם, ומלמדים שעות הוראה פרונטליות 
רבות יותר. מורה בבית-ספר יסודי במדינות 
ה-OECD מלמד 705 שעות הוראה פרונטלית 
שנתיות, ואילו מורה בישראל מלמד 1025 שעות 
בשנה. במדינות ה-OECD שנת הלימודים 
בחינוך היסודי נמשכת 38 שבועות, ואילו 
בישראל שנת הלימודים נמשכת 43 שבועות. 

נוסף לשעות בבית הספר ממשיכים המורים 
לעבוד בביתם. מכון 'סמית' קובע שעל כל 
שעת הוראה פרונטאלית יש עוד 1.2 שעות 
הכנה, אותם מבצעים המורים בזמנם החופשי, 

בבית הספר או בבית.
בנוסף, בחמש השנים האחרונות צומצמו 
מספר שעות ההוראה בכיתה אך תכני הלימוד 
והסטנדרטים בהם מחויבים המורים לעמוד - 

נותרו כשהיו.
עומס היתר בו נתונים המורים, גורם לשחיקה 
מואצת, הגורמת מצידה לנשירה, וכתוצאה 
מכך למחסור במורים. המחסור החמור והממשי 
היום מתבטא בעיקר במורים למתמטיקה, 
אנגלית ומדעים. מורים צעירים שסיימו את 
לימודיהם לא שורדים זמן רב במערכת, וגיל 
המורים הממוצע כיום הוא 52. כדי לענות על 
הביקוש הגדל למורים, הלך וירד רף הכניסה 
ללימודי הוראה, אך בכל זאת מספר הנרשמים 

נמצא בירידה מתמדת.

מה יש בעצם ב'אופק חדש'?

ה"בשורה" של ההסכם היא השעות הפרטניות. 
רעיון השעות הפרטניות הוא רעיון מצוין, שיכול 
לקדם מאד את התלמידים, אך רק במידה והוא 
יעשה כראוי, ולא באופן אותו מציע 'אופק חדש'. 
לפי ההסכם, התלמידים יוצאו משיעורים רגילים 
לשעות הפרטניות, על חשבון שיעורים בכיתה. 
תלמיד היוצא לשיעור פרטני יצטרך להשלים את 
השיעור שהפסיד בכיתה, ועשוי להפוך לחריג 
בעיני חבריו. חוסר התיאום בין תוכן ההסכם 
למצב בשטח גורם לעיוותים ברעיון השעות 
הפרטניות. כך למשל, השיעורים הפרטניים 
נערכים במסדרונות בית-הספר, ויעילותם 
מוטלת בספק. בנוסף, המורים המלמדים את 
התלמידים בשעות הפרטניות הם לאו דוקא 
מורי התלמידים, ולעיתים גם לא מתמחים 
במקצוע אותו הם נדרשים ללמד. לדוגמה, מורה 
לספורט המלמד מתמטיקה בשיעור פרטני. 

'אופק חדש' אינו רפורמה בחינוך

ענת שניידר

 6

ה'בשורה' של ההסכם הן 

השעות הפרטניות. רעיון 

השעות הפרטניות הוא רעיון 

מצוין, שיכול לקדם מאד את 

התלמידים, אך רק במידה 

והוא יעשה כראוי, ולא באופן 

אותו מציע 'אופק חדש'.

רפורמות דומות ל'אופק 

חדש' כבר נוסו בעולם 

בבריטניה ובארה"ב, 

וכישלונן היה גדול. לאחר 

יישום הרפורמה במקומות 

אלו, מורים רבים שלא עמדו 

בעומס פרשו ונוצר מחסור 

במורים. כתוצאה מכך, 

נאלצו מערכות החינוך 

הבריטיות והאמריקאיות 

להעסיק מורים זרים.



7  

לעיתים תלמיד שיוצא ממקצוע אחד במשך 
שבוע, נפגש עם מספר מורות שונות בהתאם 
לזמינות המורה, וכל מורה מלמדת את אותו 
נושא בצורות אחרות. התלמיד יוצא מבולבל 
ובמקרים רבים רב הנזק על התועלת. הדרך בה 
מבוצעות השעות הפרטניות מגדילה את סימן 
השאלה על תרומת שעות אלו לפי הסכם 'אופק 
חדש'. על מנת שרעיון השעות הפרטניות יהיה 
אפקטיבי, צריכות השעות להינתן בנוסף, ולא 
על חשבון שיעורים, ורק כשיש אפשרות לפינות 

לימוד נאותות.
שינוי נוסף במתכונת ההעסקה נוגע באופן 
התגמול למורים על תפקידים שונים בבית 
הספר, כמו חינוך כיתה, ריכוז שיכבה וכו'. 
עד היום תוגמלו מורים עבור תפקידים אלו 
בשעות הוראה, בנוסף לתוספת אחוזים בשכר. 
לפי ההסכם החדש, מורים לא יתוגמלו יותר 
בשעות, אלא רק באחוזים. כלומר, כל תפקיד 
בבית-הספר יהיה בנוסף למכסת השעות המלאה, 
עובדה שתגרום לקושי רב לבצע תפקידים אלו, 
לאיכות ביצוע פחותה, ואף להמנעות מורים 

מלקיחת התפקידים.
אם כך, לא רק שההסכם אינו מקל על העומס או 
מונע את שחיקתם של המורים, 'אופק חדש' אף 
מוסיף על העומס! מורים שהצטרפו לרפורמה 
השנה מספרים על עייפותם, על השחיקה שלהם 

ובנוסף על העבודה המרובה בבית. גם היום, 
לאחר ביצוע הרפורמה, ממשיכים מורים את 
עבודתם עוד עשרות שעות בבית, וזאת לאחר 

36 שעות הוראה בבית הספר!
'אופק חדש' אינו פוגע רק באיכות ההוראה 
ובשכר המורים. בגלל שינוי חישוב הפנסיה 
על-פי תנאי ההסכם, תיפגע גם פנסיית 
המורים בצורה משמעותית! כיום, כידוע, 
כל עובדי המגזר הציבורי מבוטחים בפנסיה 
תקציבית, המחושבת לפי שכרו האחרון של 
העובד. בדרך כלל, מהווה השכר האחרון של 
כל עובד גם את השכר הגבוה ביותר במהלך 
הקריירה, לאחר התוספות המצטברות בגין 

דרגה, תפקיד ושכר.
לפי הסכם 'אופק חדש', המורים יובדלו משאר 
עובדי המגזר הציבורי בחישוב הפנסיה. הפנסיה 
של המורים תהיה מחושבת על-פי שתי תקופות: 
עד הכניסה להסכם ומהכניסה להסכם. שינוי 
שיטת החישוב יוביל לפגיעה בפנסיה העתידית 
של כלל המורים. כיון שהקידום המקצועי של 
המורה לא ילקח בחשבון, כמו גם תוספות 
השחיקה וההצמדה של השכר לאורך השנים, 
יהיה השכר הנלקח בחשבון לחישוב הפנסיה 
נמוך בהרבה מהשכר האחרון של כל מורה. 
אם ניקח בחשבון, למשל, שרק בשנה האחרונה 
קיבלו המורים תוספת שחיקה פעמיים, בשיעור 
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לא רק שההסכם אינו מקל 

על העומס או מונע את 

שחיקתם של המורים, 'אופק 

חדש' אף מוסיף על העומס! 

מורים שהצטרפו לרפורמה 

השנה מספרים על עייפותם, 

על השחיקה שלהם ובנוסף 

על העבודה המרובה בבית.

ענת שניידר היא מורה-

מחנכת ורכזת שכבה 

בחט"ב טשרניחובסקי 

בנתניה. חברה בברית 

החברתית. מנהלת אתר 

התעוררות המורים נגד 

הסכם "אופק חדש": 

site.2all.co.il/morim

liatsh@012.net.il

קרוב ל 10%, נמצא שהפרש זה יכול להגיע 
לכדי עשרות אחוזים.

כמו כן, מורה ששכרו יעלה במהלך עבודתו, אם 
משום שיצא ללמוד והוציא תואר, ואם משום 
שקיבל קידום בתפקיד, לא תחשב תוספת השכר 
לחלק התקופה הראשונה של חישוב הפנסיה. 
כדי להמחיש את הבעיה, ניקח מורה שעבדה 17 
שנים לפני הכניסה ל'אופק חדש', ולכן צברה 
34% מהפנסיה שלה. מחצית מהפנסיה של המורה 
תחושב לפי השכר הנמוך טרם כניסתה להסכם, 
ורק המחצית השנייה תחושב על-פי השכר 
האחרון שמשקף את התקדמותה לאורך השנים. 
אותה מורה, אם התקדמה והפכה למנהלת, 34% 
מהפנסיה שלה לא יקחו בחשבון את תפקידה 
החדש ומשכורתה בהתאם. כמובן שלא תלקח 

בחשבון שחיקת השכר, והצמדתו למדד.

פיטורים, איומים ושוב פיטורים

לפי הסכם 'אופק חדש', עד שנת 2012 על כלל 
המורים במערכת החינוך להיות בעלי תואר 
ראשון. החלטה זו אינה נוגעת למורים צעירים: 
כבר מספר שנים מורים הנכנסים למערכת 
החינוך הם בעלי תואר ראשון. עם זאת, מורים 
ותיקים רבים, שסיימו את לימודיהם בסמינר 
לפני שנים, לא היו מחויבים לתואר. יש ביניהם 
מורים מעולים שעל אף העדר התואר, הרחיבו 
אופקים ועברו השתלמויות ארוכות. השתלמויות 
אלו תרמו לקידום עבודתם כמורים איכותיים 
בבית הספר, ולא היוו תואר סתמי שאינו קשור 
לעבודתם. רבים ממורים אלה הם דוגמא ומופת 
למערכת החינוך. 'אופק חדש' קובע שמורים שלא 
ישלימו את חובת לימודי התואר הראשון תוך 
ארבע שנים, יפוטרו ויוצאו ממערכת החינוך. 
אך על אף כל זאת, מערכת החינוך לא תסייע 
להם בשכר הלימוד, ואפילו לא ביום חופשי 
ללימודים. מערכת השעות החדשה והעמוסה 
לפי 'אופק החדש' לא תאפשר למורים, אפילו 
יהיו מעוניינים, להשלים תואר אקדמי )לפחות 
תואר ישראלי חוקי(, ובכך תביא לפיטוריהם.

אימת הפיטורין לא מסתכמת רק אצל חסרי 
התואר הראשון. הסכם 'אופק חדש' אמור היה 
להיות וולונטרי. לפי התוכנית, למורים היתה 
צריכה להנתן האפשרות לסרב להצטרפותם 
להסכם, לפחות למשך שש שנים. מיד כאשר 
התבררו פרטי ההסכם, פנו עשרות אלפי מורים 
מכל הארץ למשרד החינוך במכתב סירוב לכניסה 
לעבודה לפי ההסכם החדש. בעקבות ההתנגדות 
הרחבה, החליטו לכפות על המורים את 'אופק 
חדש'. "בבית ספר אשר לגביו הוחלט כי תיושם 

הרפורמה, יועסקו כל עובדי ההוראה על-פי 
תנאי הרפורמה" )מתוך פרוטוקול ועדת ההיגוי 
ליישום הרפורמה, 18.6.08(. היום כבר לא ניתנת 
למורה הזכות להתנגד להרעת תנאי העבודה 
ולפגיעה בפנסיה. בימים אלה אנו עדים לכך 
שנציגי משרד החינוך ומשרד האוצר, בדרגים 
השונים, עושים מאמצים מרובים לשכנע את 
המורים לקבל על עצמם רפורמה שלא מתאימה 
להם והם אינם מעוניינים בה. מורים שמתמידים 
בסירובם להצטרף לעבודה לפי ההסכם מאוימים 
ב'בניית תיקים', בהעברה יזומה ואפילו בפיטורין, 
וכל זאת מבלי שהסתדרות המורים תגן עליהם. 
מורים אחרים שמבקרים את הרפורמה ומביעים 
דעתם נגדה מוזמנים לוועדות משמעת ומאוימים 

בפיטורין.

מה מחכה מעבר ל'אופק החדש'?

רפורמות דומות ל'אופק חדש' כבר נוסו בעולם 
בבריטניה ובארה"ב, וכישלונן היה גדול. לאחר 
יישום הרפורמה במקומות אלו, מורים רבים 
שלא עמדו בעומס פרשו ונוצר מחסור במורים. 
כתוצאה מכך, נאלצו מערכות החינוך הבריטיות 
והאמריקאיות להעסיק מורים זרים. בשנתיים 
האחרונות, כדי להחזיר את המורים להוראה, 
הכפילו את שכר המורים והורידו את שעות 

ההוראה בהיקף של 30%!
תוצאות אלו יגיעו גם לישראל. 'אופק חדש' 
יאיץ את שחיקתם של המורים. מורה שחוק הוא 
מורה רע לתלמידים ולחינוך בישראל. ההסכם 
גם יביא למחסור אמיתי בסגל הוראה איכותי. 
כבר היום 50% מהמורים הצעירים הנכנסים 
למערכת החינוך עוזבים תוך 3 שנים. 'אופק 
חדש' רק יחמיר מגמה זו, ויביא בהכרח להרעה 
משמעותית במצב החינוך בארץ. 'אופק חדש' 

מעמיד את החינוך הציבורי בסכנה!
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אלפי מילים נכתבו בחודשים האחרונים על 
הרפורמה במערכת החינוך. מהכותרת ברור 
שלא מדובר ברפורמה, אלא בתוספת שעות 
הוראה עם הסכמי שכר חדשים המנציחים 
את הבעייתיות של מעמד המורה, יחסי מורה 

-סביבה ושכר.

ראשית - חשוב לומר כי מדובר במערכת 
מורכבת של שיתופי פעולה מחייבי פשרה 
בין הסתדרות המורים, משרד האוצר ומשרד 
החינוך בראשות שני אנשים ראויים )השרה 
יולי תמיר והמנכ"ל(. מתנאי הפתיחה הרעים 
של המציאות בישראל, שבה "נערי האוצר" 
והאווירה הציבורית העוינת את מערכת החינוך 
מכתיבים את המציאות יותר מכל השותפים, 
התוצאה היא בינונית ללא עתיד ורוד, אבל עם 

כמה כיוונים חיוביים מעניינים.
שנית - ברצוני להצהיר שמערכת החינוך לא 
חולה ולא קורסת, אלא נמצאת במקום טוב 
בין המערכות הציבוריות –ממלכתיות בישראל 
)צבא, בריאות, רווחה(. אם ניקח בחשבון את 
כלל הציפיות הסותרות המופנות כלפי העוסקים 
בחינוך )הישגים לימודיים, חינוך ערכי, חיזוק 
החוסן הלאומי, בית חם וגבולות לילדים, צמצום 
פערים ועוד ועוד(, נגיע למסקנה המתבקשת: 

אנשי החינוך עושים מעל ומעבר.
כפועל יוצא מדברים אלה, ולא כפונקציה של 
"הידרדרות המערכת" קיים צורך דחוף בשינוי 
משמעותי בשבוע העבודה של המורה בישראל, 
הבא לאפשר מילוי של חלק מהמשימות הנדרשות. 

שינוי זה חייב לכלול את המרכיבים הבאים:
- מכסימום 24 שעות הוראה בשבוע מכל סוג 

)מול כיתה או פרטני( בביה"ס תיכון ויסודי!
- תגמול עבור שעות הכנה וישיבות.

- העלאת שכר ב - 25%, בלי משחקים של 
תוספת עבודה.

- יצירת תנאים פיזיים לעבודה בבית הספר 
מחוץ לכיתת הלימוד.

- צמצום חופשות החגים והסדרת שעות ההכנה  

ובדיקת המבחנים בימים אלה.
- הקטנת הכיתות למקסימום 30 תלמידים.

כל אדם שקרא את מסמך הרפורמה יודע שהיא 
כוללת אולי חמישית מכל תנאי הבסיס הללו. 
אופק חדש הוא פשרה גדולה מאוד בתוך מציאות 
של התפוררות חברתית, בין מלחמת מאסף על 
עקרונות של צדק אוניברסלי ושוויון חברתי 
לשאיפתם של רבים ל"הגמשת שוק העבודה". 
יחד עם זאת יש ברפורמה מרכיבים חיוביים 

שיכולים ליצור תנופה ופיתוח.
בשורות הבאות אנסה לשרטט את החיוב ע"י 

התמודדות עם טענות המתנגדים:

תשובה למבקרי אופק חדש

טענה ראשונה - שכר המורים יורד בשעות 
הנוספות שהם עובדים פר שעת עבודה:

זהו שקר גס! מכל סימולציות השכר של חברות 
הצוות בבית ספרי התקבלה תמונה אחרת - לחלקן 
עלה השכר לשעה באופן משמעותי ולחלקן 
הוא עלה רק במעט. לאף חברת צוות לא ירד 
השכר. כל זאת בלי להחשיב את העובדה שכל 
השכר מעתה הוא פנסיוני, וגם קרן ההשתלמות 

נגזרת משכר גבוה יותר.
עוד יש להדגיש - כל תוספת העבודה היא לטובת 
עבודה בקבוצות קטנות, ובחלק מהמקרים להקטנת 

מספר התלמידים בשיעורים "הרגילים".
טענה שנייה - מעתה יהיו המורים נתונים 
לאכזריותם של המנהלים, אשר כוחם ועוצמתם 

יגדלו פלאים בניסיון קבוע לפטר מורים:
"לא דובים ולא יער" - בכל מקרה תהליך של 
פיטורין יהיה תהליך ארוך ומכאיב )הוא יצטמצם 
משלוש שנים לשנתיים ויכלול ועדות וארגוני 
מורים!(, ואכן יש מספר מועט של מורים שאינם 
מתאימים וגורמים לנזקים הן לתלמידים והן 
לעצמם. ברור לכל אדם בר דעת שלא זאת הבעיה 
הבוערת שלנו. להפך - ברגע שאנחנו מדגישים 
את הנושא אנחנו משחקים לידי השטרסלרים 

והמירב ארלוזורובים למיניהם.

מכל סימולציות השכר של 

חברות הצוות בבית ספרי 

התקבלה תמונה אחרת – 

לחלקן עלה השכר לשעה 

באופן משמעותי ולחלקן הוא 

עלה רק במעט. לאף חברת 

צוות לא ירד השכר.

קיימים ארגוני מגזר שלישי 

הנותנים לסוציאליסט 

המצוי מסגרת לעבודה בלי 

החסרונות של מערכת גדולה 

וקשת עורף שקשה להיאבק 

על דרכה. מצד שני, בעבודת 

המגזר השלישי גם אין את 

היתרונות של השפעה על 

אחת המערכות הציבוריות 

האחרונות בישראל.

'אופק חדש' הוא לא מהפכה
אלא תוספת משאבים מערכתית בשילוב אורות וצללים

יאיר אלברטון
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טענה שלישית - ההסכם לא נחתם לאחר תהליך 
דמוקרטי בהסתדרות המורים:

כאן - כולנו בבעיה! שני ארגוני המורים 
הינם גופים לא דמוקרטיים המוציאים שם 
רע לארגוני העובדים, אך בכל זאת מייצגים 
את האינטרסים של כולנו. מי שיעקוב אחר 
טענותיהם ישים לב שלא הכל שחור, והרבה 

מהנאמר מקובל עלינו.
המסקנה - יש צורך בשינוי פרסונלי בהסתדרות 
המורים, שיביא עימו גם שינוי בצורת העבודה 
וההתבטאות. כל זה לא משנה את העובדה כי 
מדובר בהסכם המביא עימו שינויים קטנים 
לטובה. לדוגמא - שכר התחלתי גבוה יותר 
או עלייה בדרגה ע"פ מקפצות הנהוגות 
בהסכמי שכר אחרים בשירות הציבורי )כל 

שנתיים=7.5%(.
לבסוף - הסכמי שכר הינם פלטפורמה למעשה 
החינוכי. כסוציאליסטים אנו חושבים כי הם 
מבטאים מהות ורעיון, ולא רק תוצר של מעשה 
התחרות השוקי. חשוב שנשים לב שמאחורי 
התומכים ברפורמה, מקרב אנשי החינוך, ישנם 
בני אדם השותפים איתנו בעיצוב החברה. 
הכרחי לקיים עימם דיאלוג מתמיד על הקשר 
שבין המעשה החינוכי "הקטן" - למשל, הוספת 
שעה פרטנית לתלמיד מתקשה - לבין התמונה 
הגדולה - מערכת ההסדרים והרעיונות בחברה 

בה אנו חיים.

!In - מגזר ציבורי ,Out -מגזר שלישי

על סדר היום החינוכי שלנו צריכה להיות 
הפעולה להפיכת בתי הספר למקומות בהם 
נעשית עבודה הכוללת גם את מרכיבי החינוך 
הרעיוני וה"בלתי פורמלי". על סדר היום הפוליטי 
שלנו צריכה להתנוסס האמירה: עובדי המדינה 
או עובדי הגופים הממלכתיים אינם חבורת 
בטלנים, הנתונים בסד הבירוקרטיה ומשחקי 
הכבוד. משרדי הממשלה הם הסיכוי העיקרי 
שלנו במאבקנו על חברה צודקת. כל קוראי 
'חברה' ייגשו עכשיו לראי וישאלו את עצמם 
למה הם לא עובדי מדינה? התשובה ברורה - כי 
יש אפשרות אחרת. קיימים ארגוני מגזר שלישי 
הנותנים לסוציאליסט המצוי מסגרת לעבודה בלי 
החסרונות של מערכת גדולה וקשת עורף שקשה 
להיאבק על דרכה. מצד שני, בעבודת המגזר 
השלישי גם אין את היתרונות של השפעה על 
אחת המערכות הציבוריות האחרונות בישראל. 
אל לנו להניח לרגע את עטנו וידנו מהתמודדות 
זו. ניצחון אפשרי רק אם נאמר לעצמנו - כולנו 
לחינוך הפורמלי. כולנו לבתי הספר. שם נעשית 
העבודה הרצופה; לשם מגיעים כ-ו-ל-ם; שם 
עדיין איננו נתונים לחסדיהם של נדבנים ולירידת 
ערך הדולר. בקיצור - מגזר שלישי - Out, מגזר 

ציבורי - In. שלוש ארבע לעבודה!

"מספר המיליונרים )בעלי הון נזיל ופנוי בהיקף של לפחות מיליון דולר( בישראל זינק בשנה האחרונה  ב-13.6%. לפי 
דו"ח העושר של חברת מריל לינץ', בישראל חיים 8,200 מיליונרים; שיעור הגידול במספר המיליונרים בישראל הוא כפול 
מהממוצע העולמי. סיגל שפירא, מנהלת הבנקאות הפרטית במריל לינץ' ישראל, אמרה כי הגידול המרשים במספר המיליונרים 
בישראל נובע בין השאר מהעושר והרווחים שצברו בעלי שליטה בחברות ישראליות. לדבריה, ניצלו אותם אנשי עסקים את השווקים 
הפיננסיים בישראל ובעולם כדי להפיק רווחי הון גדולים ולצבור עודפי מזומנים גדולים ונזילים".  )כלכליסט, 24.6.08(.  ואנחנו שואלים: 
מדוע בישראל גדל שיעור המיליונרים כפול מהממוצע העולמי? )מכירת נכסי-מדינה בזול, מיסים נמוכים לעשירים(, ולמי מועילים 

כל אותם המיליונרים? )להם עצמם, לבנק מריל לינץ' ודומיו, אך כנראה לא לנו(.

יאיר אלברטון 

הוא מנהל בית 

הספר ז'בוטינסקי, 

בית שמש

yair@tamuz.org.il

קצה 
הקרחון

אופק חדש הוא פשרה גדולה 

מאוד בתוך מציאות של 

התפוררות חברתית, בין 

מלחמת מאסף על עקרונות 

של צדק אוניברסלי שוויון 

חברתי לשאיפתם של רבים 

ל"הגמשת שוק העבודה".
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במזרח ירושלים חסרים 

כ- 4,000-9,000 'כסאות 

לימוד' שיאפשרו לילדים 

לממש את זכותם הבסיסית 

לקבל חינוך.

לו היו תושבי מזרח העיר 

נוטלים חלק בבחירות 

לעירייה, היו יכולים לכבוש 

לפחות שליש מכיסאות 

מועצת העיר )ואף יותר, 

כתלות בשיעור ההצבעה( 

ובאמצעות השותפות 

במוקדי הכוח להשיג 

זכויות אשר אמורות להיות 

אלמנטאריות, גם ללא קשר 

לייצוג.

מזרחה מכאן
הרהורים על חינוך וגבולותֿ

"קאלה: אני זוכר שתיכף ביום הראשון )בבית 
הספר( קיבלנו שיעור מצויין )...( איך שנכנסנו 
לכתה רחוצים עם ילקוט ביד, העמידו אותנו 
ליד הקיר ואז פקד המורה: כל אחד מחפש 
מקום. )...( מפני שחסר מקום אחד, היה 
תלמיד אחד שלא מצא מקום ונשאר עומד 
בין הספסלים. )...( המורה תפש אותו כשהוא 

עומד והעיף לו סטירת לחי...

ציפל: איזה מודל נפלא בזעיר אנפין הוא 
בנה )...( באמצעות חדר כתה רגיל, עם 
מספר כסאות קטן מדי, ועם זאת היה לנגד 
עינכם לאחר אותו מעשה, העולם כפי שהוא 

מחכה לכם".

)ברטולד ברכט, מתוך "שיחות של פליטים"(
ב-1 לספטמבר יחלו את לימודיהם קרוב 
ל-90,000 תלמידים באחת מהערים הגדולות 
בישראל. כ-50% מתוכם ילמדו במערכת 
החינוך של העירייה, כ-31.5% מהם ילמדו 
במסגרות דתיות פרטיות )"מוכר שאינו רשמי" 
במינוח המקצועי(, 14% מהם ילמדו במסגרות 
דתיות יותר, בהן אין כמעט דגש על מקצועות 
כגון מתמטיקה, אנגלית או מדעים והדגש הוא 
כמעט אך ורק על לימודי קודש. כ-4.7% ילמדו 
במסגרות חינוך פרטיות של עמותות. באשר ל- 
5-10% מהתלמידים בגילאי חינוך חובה  - לא 
ברור לרשויות המוסמכות בעיר זו היכן ילמדו 

ויתכן כי לא ילמדו כלל, בשום מסגרת. 

מדוע?

משום שאין מקומות פנויים נוספים במסגרת 
מערכת החינוך על מנת לקלטם. אין מקומות 
פנויים, הרשות המקומית בעיר זו 'נטולת 
אמצעים' לטענתה בכדי להוביל את הקמתם 
של די בתי ספר וכיתות לימוד כנדרש )על ידי 
הקצאת קרקעות, למשל( ואילו המדינה מדירה 

רגליה מהנושא. קראתם נכון: על פי המשוער, 
בעיר זו חסרים לפחות 4,000-9,000 'כסאות 
לימוד' שיאפשרו לילדים לממש את זכותם 
הבסיסית לקבל חינוך. מדי קיץ, לקראת פתיחת 
שנת הלימודים, מתחוללים 'קרבות רישום' בין 
הורים שונים המבקשים לרשום ילדיהם למסגרות 
השונות, כאשר לא אחת נאלצים הורים להשקיע 
סכומי כסף נכבדים בתשלום שכר לימוד למסגרות 
פרטיות אלו ואחרות, או רושמים את ילדם 
למסגרת דתית בה אינם בהכרח מעוניינים. כל 
זאת בשל המחסור ב'כסאות לימוד'. המורה 
מושא שיחתם של קאלה וציפל הוא משל חי 

למדיניותן של העירייה והממשלה.
העיר אשר זכתה בכבוד המפוקפק היא אכן עיר 
פריפריאלית למדי, שמה בישראל ירושלים 
והיא משמשת בשעות הפנאי כעיר הבירה של 
ישראל )בירתה האמיתית היא כמובן תל אביב(. 
בשלב זה נציין כי כל המספרים אשר צוינו לעיל 
אמיתיים לחלוטין )על פי נתוני עמותת עיר 
עמים( ומתייחסים לתלמידים ערבים בירושלים. 
לתלמידיה היהודים של ירושלים שלום )יחסי( 
- חרף הבעיות הרבות מהן סובלת מערכת 
החינוך העירונית, עדיין לא הגיע המצב בו לילד 
בכתה ז' אין מקום בשום בית ספר בעיר )כידוע 
ההפך הוא הנכון, ובשנים האחרונות בתי הספר 
הממלכתיים - היהודים מתרוקנים מתלמידיהם. 
זו בעיה קשה הראויה להתייחסות משל עצמה 

ולא במסגרת זו(.

תת ייצוג ותת חינוך

ב-1967 סיפחה ישראל כ-70 קמ"ר משטחה של 
ירדן, אשר כללו את מזרח העיר ירושלים וחלק 
מסביבותיה. 70,000 אנשים לערך קיבלו מעמד 
'תושב' )כיום עומד מספרם על כ-250,000(, 
המקנה להם את מרבית הזכויות והחובות של 
אזרח המדינה, לבד מן הזכות לבחור לכנסת 
והזכות לשאת את דרכון המדינה. זכות ההצבעה 

אסתי  קירמאיר
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תת הייצוג במוקדי קבלת 

ההחלטות הוא אחד 

ההסברים לפערים הגדולים 

בתקצוב בין האוכלוסייה 

הערבית והיהודית בעיר, 

הבאים לידי ביטוי גם 

במערכת החינוך.

לעירייה מוקנית לתושבים )רובם הגדול לא 
מממש זכות זו - בבחירות האחרונות לעירייה 
עמד שיעור ההצבעה של הערבים בירושלים 
על כ-4%; כ-6% השתתפו בבחירות לרשות 
ולפרלמנט הפלסטיני(, וכן הזכויות והחובות 
באשר לשירותים אזרחיים נוספים כגון הביטוח 
הלאומי. תת הייצוג במוקדי קבלת ההחלטות 
הוא אחד ההסברים לפערים הגדולים בתקצוב 
בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בעיר, הבאים 
לידי ביטוי גם במערכת החינוך. כתושבת העיר 
קשה לי המחשבה כי בחודש זה ממש נמנעת 
ממאות ואולי מאלפי תלמידים בני עירי הזכות 

לחינוך, ונחסמת קבלת שירות יסודי שכזה.

הקו הירוק מת

באשר לפתרונות המצב הקיים, מעקב אחר 
טיפול העירייה ומשרד החינוך בנושא בשנים 
האחרונות יאיר באור קודר את מצבה העגום 
של מערכת שלטון החוק בישראל: מתוצאותיהן 
של עתירות רבות לבג"צ, עולה כי המדינה 
והעירייה, כל אחת בחלקה, לא עמדו ביעדים 
עליהם התחייבו בפני בית המשפט )כולל לאחר 
דיונים בביזיון בית המשפט בשנת 2007(. נראה 
כי המצב הוא כי פסיקות בית המשפט העליון 
בנושא אינן נאכפות כמעט לחלוטין )נושא 

מקומם לכשעצמו(.
יתכן כי גם חוסר הבהירות באשר לעתידה של 
העיר כיום מונע מן הדרגים השונים לראות 
בהשקעה הרבה הנדרשת בתשתיות בעיר 
השקעה כלכלית כדאית )לבד מן ההשקעה 

בגדר ההפרדה(. גורמים שונים קוראים כיום 
לחלוקה בפועל של העיר השסועה ממילא, ובכך 
לפטור את העירייה והמדינה מן האחריות בה 
אינן עומדות ממילא )בתחום החינוך ובשאר 
התחומים(. גם אם נסכים לרעיון של שלטון 
מדיני עצמאי )כחלק מהרשות הפלסטינית( 
לערבים בירושלים, לא ברור לי כיצד ניתן 
יהיה לחלק את העיר דה פקטו. הקו הירוק מת. 
מבחינה פשוטה של מפת העיר ניתן לראות את 
סבך השכונות באזורי התפר, כך שקשה אפילו 
לדמיין כיצד יעברו גבולות מדיניים נוספים 
על הגבולות והמחסומים הקיימים כיום. הדור 
שלנו אולי לא ייטיב לזכור, אבל המציאות 
של ירושלים השסועה בשנים 1949-1967 
הייתה מציאות קשה ועצובה, אשר עצרה את 
התפתחות העיר בשני צידי החומה והגדרות 
שחצו אותה. לו היו תושבי מזרח העיר נוטלים 
חלק בבחירות לעירייה, היו יכולים לכבוש 
לפחות שליש מכיסאות מועצת העיר )ואף יותר, 
כתלות בשיעור ההצבעה( ובאמצעות השותפות 
במוקדי הכוח להשיג זכויות אשר אמורות להיות 

אלמנטריות, גם ללא קשר לייצוג.
האם ניתן לכונן מצב בו תושביה של העיר 
הקדושה בעולם משלבים ידיים לשותפות של 
אמת בנושא אשר אמור להיות מרכזי ביותר 
עבורם? האם ניתן לרקום לעיר חזון חברתי - 

דמוקרטי משותף?
הבסיס לכך נעוץ, מעבר לחלומות, במערכת 
החינוך. ייטיבו אוהבי ירושלים לעשות אם יבינו 
זאת כאשר הם רומסים ברגל האדישות את זכותם 

הבסיסית של ילדים בעיר הזו לקבל חינוך.

אסתי קירמאייר 
היא תושבת 

ירושלים, חברת 
קבוצת חורש. 

אחת ממתמודדות 
מפלגת העבודה 
לעיריית ירושלים

estikirmaier@yahoo.com
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אסון ההישגיות בחינוך

שי כהן

לא רק פקידי משרד החינוך 

ושריו הלכו שולל אחר 

סטנדרטים ומבחנים, הורי 

התלמידים וכתולדה מכך 

מרבית התלמידים עצמם 

אחוזים לא פחות בעבודה 

הזרה לציוני הבגרות ודירוגי 

ההישגים. וכך גדלים בני 

הנוער שלנו במציאות בה 

ציונים הם חזות הכל.

כמו ששוק העבודה 

הגלובאלי המתייעל השאיר 

אותנו עם פחות תנאים אבל 

גם עם פחות עבודה. כך גם 

ההישגיות בחינוך משאירה 

אותנו עם פחות הישגים 

ופחות חינוך.

התהליך המתרחש כיום בין מורים, מנהלים, 
פקידים והורים במערכת החינוך הוא דוגמה 
לדרוויניזם חברתי מהסוג החריף ביותר - 
כאשר "כישורים" ו"הון אנושי", או אם תרצו 
- שליטה במתמטיקה ואנגלית, הם קוד הגנום 
של מאבק ההישרדות הזה. במובן זה, "טבעי" 
שמי שיש לו משאבים ירצה לתת לילדיו סיכוי 
יותר טוב בשוק העבודה הברברי - הברירה 
הטבעית במערכת החינוך היא, אם כן, תולדה 

של חוקי הג'ונגל של השוק שבחוץ.

מי שעוסק בחינוך ערכי וחברתי במערכת החינוך, 
כמו גם מורים ממקצועות כמו גיאוגרפיה, 
סוציולוגיה ורבים נוספים, מלין לא פעם על 
"מכונת הציונים" לה הפכה מערכת החינוך 
שלנו. ביקורת על ההישענות ההולכת וגוברת 
על ציוני בגרות, בחינות מיצ"ב ושאר סטנדרטים 
הישגיים צרים נשמעת גם מאנשי אקדמיה 
בתחום החינוך, מהורים מודאגים ומאנשי מקצוע 
המטפלים בליקויי למידה ובמשברים נפשיים 

בקרב בני נוער.
מערכת החינוך הנתונה ללחצים תקציביים 
מתמשכים, הולכת ומתכווצת סביב מקצועות 
הבגרות ולימודי המתמטיקה והאנגלית בפרט, 
בעוד מקצועות כמו גיאוגרפיה נעלמים. בתגובת 
הכפיון הזו של הגוף החינוכי שותפים גם הורי 
התלמידים, כפי שאמרה מנהלת בית ספר בכנס 
של משרד החינוך שנערך באחרונה - "אם אוריד 
שעה אחת של מתמטיקה ההורים יאכלו אותי, 
על שעה של גיאוגרפיה או חינוך אף אחד לא 

ישאל שאלות".
אמירה זו חושפת טפח מהאמת על ההישגיות 
בחינוך. לא רק פקידי משרד החינוך ושריו הלכו 
שולל אחר סטנדרטים ומבחנים. הורי התלמידים 
וכתולדה מכך מרבית התלמידים עצמם אחוזים 
לא פחות בעבודה הזרה לציוני הבגרות ודירוגי 
ההישגים. כך גדלים בני הנוער שלנו במציאות 

בה ציונים הם חזות הכל.

אם נבחן תגובה זו של ציבור הלקוחות של 
מערכת החינוך ואת האסטרטגיות שמאפיינות 
את המשרד ומרבית בתי הספר ברצינות, נוכל 
להבין שזוהי תגובה סבירה למציאות בה פועלת 

המערכת.
מציאות של אי שוויון קיצוני בחלוקת ההכנסות 
במשק הישראלי, ומצב בו דינם של מאות אלפי 
עובדים להיות מועסקים בתת תנאים, ללא 
הכנסה המקיימת חיים בכבוד וללא בטחון 
ואופק תעסוקתי, הטילה על מערכת החינוך 
תפקיד גרוטסקי - זוהי מערכת המיון החברתי 
של משק ברברי, זאת שמוטל עליה לקבוע )או 
אולי להצדיק?( מי המעטים שייהנו מביטחון 
והכנסה ומי יופקרו לשבטם של סוחרי האדם 
מחברות הקבלן ולתקופות ארוכות של אבטלה 

ועוני.
לא ניתן "להכין את ילדינו לעולם המודרני" 
בלי לתהות על קנקנו של העולם הזה, בו אנו 
בוחרים לחיות. אי השוויון והברוטליות של שוק 
העבודה אינם תולדה של חוק טבע או מקרה - 
זוהי מדיניות מכוונת של ממשלות ותאגידים, 
מדיניות מהפכנית ששינתה את מדינת ישראל 
בשלושים השנה האחרונות מאחת החברות 
השוויוניות בעולם המערבי למובילה בפערי 

הכנסה ואי שוויון.
הבנת המציאות הכלכלית-חברתית כתולדה 
של מדיניות היא גם קריאה למעורבות ולמאבק 
פוליטי וציבורי, לשינוי והכרעה בדרך של 
חקיקה ומדיניות ממשלתית ובדרך של שינוי 
יחסי העבודה דרך התארגנות עובדים ואכיפה 
אזרחית. רק מאבק על דמותה של החברה יוכל 
לשנות מהיסוד את המכשלות והרדידות שתמונה 

זו מטילה על בבואתה שבמערכת החינוך.
הסטנדרטים והמבחנים מוצדקים לעיתים, הן 
על ידי אנשי מקצוע, והן בשיח הציבורי בבואו 
לדון בחינוך, בצורך העליון של מדידה והשוואה 
בינלאומית. גם ארגונים חברתיים ואנשי אקדמיה 
עטים לא פעם, כמוצאי שלל רב, על טבלאות 
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מאבק על דמותה של 

מערכת החינוך מחייב כמובן 

שינויים ברמה המקצועית 

ובקביעת מדיניות, אך הוא 

יכול להתחיל במעורבות 

היום יומית במערכת עצמה, 

למשל האפשרות של קבוצת 

הורים לומר לא לתוכנית 

התגבור באנגלית, ולומר כן 

לתוכנית ערכית חברתית 

או סביבתית בתוכנית 

הלימודים.

ההשוואה שמראות עוד ירידה בדירוג העולמי 
של הישגי התלמידים הישראלים. גם מערכת 
טיעונים "מדויקת" ובינלאומית כזו - מזכירה לנו 
קצת טיעונים מהתחום היצירתי של "הגמשת" 
שוק העבודה. זה עולם גלובלי, אומרת לנו 
הטבלה )בדיוק כפי שאומרת אחותה הגדולה 
- טבלת התמ"ג(. אנחנו פועלים במציאות 
שבה אין לנו ברירה אחרת, המפעל הרי יכול 

ליצר מחר בסין.
ובכן - את האזרחים של מדינת ישראל בדור 
הבא לא ניתן יהיה לגדל בסין )גם אם השלטון 

הסיני מוכן יהיה לשקול זאת ברצוןֿ(.
ניתוח של המציאות הכלכלית הבינלאומית 
לימד אותנו זה מכבר שהגלובליזציה משמשת 
לעיתים קרובות כפלטפורמה מהפכנית כמעט 
בידי קבוצות עלית נצלניות המשתפות פעולה 
ביניהן ברחבי העולם. מונחים כמו מרוץ לתחתית 
בהחלט יכולים לשרת אותנו כשאנו מנסים להבין 
מה קרה לבתי הספר שלנו ולמקצועות ההוראה 
והחינוך עצמם. כמו ששוק העבודה הגלובלי 
המתייעל השאיר אותנו עם פחות תנאים אבל גם 
עם פחות עבודה. כך גם ההישגיות בחינוך משאירה 

אותנו עם פחות הישגים ופחות חינוך.
התיקון של מערכת החינוך מהתמכרותה 
לבחינות וציונים ידרוש, כך נראה - שינוי 
של המציאות הכלכלית חברתית עצמה. אולם 
מערכת תומכת זו היא גם מהעמודים עליהם 
ניצב הסדר החברתי הממיין והממדר, ולכן, זוהי 
גם זירת מאבק נוספת למעוניינים לראות כאן 

חברה אחרת, לכידה וצודקת יותר.
מאבק על דמותה של מערכת החינוך מחייב כמובן 
שינויים ברמה המקצועית ובקביעת מדיניות, 
אך הוא יכול להתחיל במעורבות היום יומית 
במערכת עצמה. למשל באפשרות של קבוצת 
הורים לומר לא לתוכנית התגבור באנגלית, ולומר 
כן לתוכנית ערכית חברתית או סביבתית בתוכנית 
הלימודים, באפשרות להציב לצוות בית ספר רף 
גבוה בנושא שעות המחנך והפעילות בקהילה 
במקום לעסוק כל היום בחרושת שמועות על 
המורה לאנגלית הטובה יותר של השכן ממול. 
המאבק על שוויון חברתי והמאבק על איכות 
אמיתית של חינוך הילדים שלנו ניצבים אם כן 
זה בצד זה, מאבקים שכל אזרחי ישראל, הורים 

ומורים יכולים לקחת בהם חלק.

שי כהן הוא יו"ר 

הועד המנהל של 

המכללה הכלכלית 

חברתית וממייסדי 

ארגון כוח לעובדים.

דברים בשם אומרם: "מטרידה הרבה יותר היא הדרך שבה הצטברות העושר והכוח הכלכלי בידי מעטים עלולה לאיים על היסודות החשובים 
ביותר של החברה הדמוקרטית וגם על הכלכלה החופשית והתחרותית בעוד שרוממות השוק החופשי והדמוקרטיה הליברלית היא בפיהם 
של מרבית אילי ההון - הרי שבפועל הם עסוקים במשך חלק ניכר מזמנם בניסיון לעקוף את הדמוקרטיה ואת הכלים שבהם השלטון מבקש 
להכניס תחרות והוגנות בשווקים שבהם הם פועלים. העיסוק האינטנסיבי של התקשורת בפערים החברתיים ובהתעשרותם של מעטים אינו 
מטריד את עשרת או 20 או 30 אנשי העסקים העשירים והחזקים בישראל. אולי הוא אפילו משרת אותם, שכן הוא מסיט את הדיון מהדרך 
שבה חלקם צוברים את העושר והכוח שלהם ומשמרים אותם: עקיפת הדמוקרטיה, קניית העיתונות והחלשת הרגולציה המבקשת להטמיע 

.)TheMarker Week, 4.7.08 ,תחרות הוגנת בעסקים שלהם". )גיא רולניק

קצה 
הקרחון

shay.haifa@gmail.com
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את המשבר במערכת 

ההשכלה הגבוהה בישראל 

ניתן לסיים בפשטות על ידי 

ביטול מקורו: זאת אומרת, 

על ידי החזרה מיידית של 

התקציבים שנגרעו מן 

המערכת בעשור הנוכחי 

והגדלת התקצוב באופן 

המותאם לגידול במספר 

הסטודנטים ולגידול בעלויות 

המחקר וההוראה.

כתרגיל חשבונאי פשוט, 

שימו לב שהעלאת שכר 

של 25% ה"מוענקת" 

לקבוצה של 10% מן 

העובדים )"המצטיינים"( תוך 

שחיקה של 5% בשכר שאר 

העובדים מורידה את עלויות 

השכר בשיעור כולל של 

2.5% לערך

על "עידוד מצוינות" כמסך עשן

עודד גולדרייך

שורש המשבר הנוכחי במערכת ההשכלה 
הגבוהה בישראל נעוץ במחנק התקציבי שבו 
היא נתונה זה כעשר שנים, מחנק שמקורו 
במדיניות הממשלה בתקופה זו. המוסדות 
להשכלה גבוהה הגיבו למחנק בשורה של 
צעדי ייאוש מזיקים שהחמור בהם הוא צמצום 
דרסטי של שכירת חברי סגל חדשים, דבר 
שמסכן את חיות המערכת )אשר תלויה 
בתמהיל מאוזן של דורות של חוקרים 
ומרצים(, מדרדר את היחס בין מספר חברי 
הסגל ומספר הסטודנטים, ומאלץ חוקרים 
צעירים ומוכשרים לחפש את עתידם מחוץ 

למדינה.

את המשבר במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 
ניתן לסיים בפשטות על ידי ביטול מקורו: זאת 
אומרת, על ידי החזרה מיידית של התקציבים 
שנגרעו מן המערכת בעשור הנוכחי והגדלת 
התקצוב באופן המותאם לגידול במספר 
הסטודנטים ולגידול בעלויות המחקר וההוראה. 
על התקצוב המתוקן לאפשר הגדלה משמעותית 
של מספר חברי הסגל, וזאת על מנת להגיע ליחס 
 סביר בין מספר חברי הסגל ומספר הסטודנטים.

במקום לבצע את המתבקש והמובן מאליו )הנ"ל(, 
נוקטת הממשלה )בהובלת משרד האוצר( בשורה 
של תרגילי השהיה, תוך יצירת מסכי עשן שאחד 
מהם מכונה "עידוד מצוינות". עיקר המאמר 
יוקדש לחשיפת הכזב שבעיסוק הממשלתי 
ב"עידוד המצוינות" של מערכת ההשכלה 
הגבוהה, תוך ציון העובדה שניתוח דומה תקף 

גם לגבי שירותים ציבוריים אחרים.
את התקפות הכללית של הניתוח קל לראות 
מהצד של האינטרסים אשר מסתתרים מאחורי 
מסך העשן )של "עידוד המצוינות"(: אינטרסים 
אלו )של האליטה הכלכלית( מכתיבים צמצום 
ההוצאה הציבורית ושבירת העבודה המאורגנת. 
כתרגיל חשבונאי פשוט, שימו לב שהעלאת 
שכר של 25% ה"מוענקת" לקבוצה של 10% 
מן העובדים )"המצטיינים"( תוך שחיקה של 

5% בשכר שאר העובדים מורידה את עלויות 
השכר בשיעור כולל של 2.5% לערך. למותר 
לציין שמדיניות "דיפרנציאציה" שכזאת תפגום 
בסולידריות בין העובדים ותכרסם במעמדו של 

הארגון היציג שלהם.

הכזב שבעיסוק ב"עידוד המצוינות" 

 הקושי המהותי בהערכת איכות של מחקר 

והוראה הוא נושא לדיון נפרד. בניגוד משווע 
למורכבות הנושא, הרי שהתעמולה המופצת 
על ידי האוצר מבוססת על ההנחה שאיכות 
אקדמית ניתנת להערכה בקלות, כמו איכות 
של תפוחי אדמה )על ידי מדידות כמותיות 
וטעימות של מומחים "חיצוניים" הממונים 
מטעם גורמים לא מקצועיים(. מעניין שאף 
אחד משופרי התעמולה הללו אינו מציע מנגנון 
פשטני דומה להערכת איכות של עבודת פקידי 
האוצר או שרי ממשלה )או עיתונאים(. אכן, 
מנגנוני הערכת האיכות המוצעים ע"י האוצר 
חוטאים בהשטחה והחמצת העיקר שבפעילות 
המחקר והוראה )ודברים דומים תקפים לגבי 

שירותים ציבוריים אחרים(.

מעבר לשאלת הערכת האיכות חשוב להבין כי 
שיפור האיכות של מערכת ההשכלה הגבוהה 
לא יושג על ידי התעסקות בזיהוי הרכיבים 
שאיכותם טובה יותר באופן יחסי ובעידודם 
על חשבון שאר המערכת. מה שהמדיניות 
הממסדית צריכה לנסות לקדם הוא לא שיפור 
האיכות שבפסגת המערכת אלא שיפור האיכות 
שבבסיס המערכת. הפסגה תסתדר בדרך כלל 
ללא קשר למדיניות הממסדית. לעומת זאת, 
המדיניות הממסדית צריכה לעסוק בטיפול 

ובשיפור הבסיס משני טעמים מרכזיים:
1. משום שבסיס הפירמידה מהווה את רוב 
מערכת ההשכלה הגבוהה והוא שאחראי לרוב 
הפעילות של ההוראה והמחקר בה. לפיכך, איכות 
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אין בדו"ח שוחט שום 

התייחסות לאופן שבו יקלטו 

95% מחברי הסגל הצעירים 

החדשים, לאפשרויות המחיה 

של 88% מהדוקטורנטים, 

ולתנאי המחקר וההוראה של 

90-95% מהסגל האקדמי 

הבכיר.

 הבסיס היא שקובעת את איכות רוב הפעילות.
2. משום שפסגת הפירמידה מסתמכת באופן 
מהותי על בסיס הפירמידה, הן במחקר והן 
בהוראה. חשוב לציין שאת ההישגים יוצאי 
הדופן אי אפשר ואין צורך לעודד באופן ממוקד 
- הם צומחים, ומופיעים בדרך כלל במפתיע, 
מתוך הבסיס של המערכת, וככל שהבסיס 
 טוב יותר, כן רבים יותר הסיכויים לצמיחתם.
לפיכך, ממסד נאור ונבון צריך לשאוף לשפר 
את האיכות המוחלטת של המערכת על כל 
מרכיביה, ולא להתרכז בעידוד מצוינות יחסית 
של יחידים. ושוב, דברים דומים תקפים לגבי 
מערכות ציבוריות אחרות כגון מערכת החינוך 
בכללותה, מערכת הבריאות, מערכת הרווחה, 
וכו'. אם נחזור למקרה הספציפי של מערכת 
ההשכלה הגבוהה ונבחן מסמך כדו"ח ועדת 
שוחט, אשר מייצג ברוחו את רוח האוצר, נמצא 
שהוא מלא כרימון בהצעות למנגנונים לזיהוי 
ו"תגמול/עידוד" הפסגה. הדוגמאות כוללות 
מענק ייחודי לזוכי פרס נובל ודומיו - דבר 
מגוחך על פניו, מענק קליטה ל-5% מחברי 
הסגל הצעירים החדשים, מענק ייחודי ל-2% 
מהפרופסורים המלאים, מענקי הצטיינות 
ל-5-10% מהסגל האקדמי הבכיר, מענק 
מחייה ל-12% מהדוקטורנטים, גמול תומך 
איכות ל-10% מהסגל וכיוצא באלה. הצעות 

אלו מתעלמות מכמה עובדות מכריעות.
ראשית, הפסגה אינה זקוקה כלל לתגמול או 
עידוד: הדחף המניע של כמעט כל החוקרים 
הוא העיסוק המדעי עצמו. מה שנחוץ להם, 
בניסיונם הסיזיפי להגיע להישגים בתחומם, הוא 
תנאים סבירים לקיום ולמחקר ולא "צ'ופרים" 
 בלתי סדירים, שלא ניתן "לבנות" עליהם.
שנית, ההתמקדות בפסגה מזניחה את הבסיס, 
המהווה את רוב המערכת, והזנחה זאת מדרדרת 
את איכות המערכת. בפרט, אין בדו"ח שוחט 
שום התייחסות לאופן שבו יקלטו 95% מחברי 
הסגל הצעירים החדשים, לאפשרויות המחיה 
של 88% מהדוקטורנטים, ולתנאי המחקר 
 וההוראה של 90-95% מהסגל האקדמי הבכיר.
שלישית, הדו"ח מתעלם מכך שלא קיים פער 
איכותי משמעותי בין קבוצת החוקרים ה"מתוגמלת" 
אשר ממוקמת קצת מעל לרף האיכות שנקבע, 
לבין קבוצת החוקרים ה"בלתי מתוגמלת" אשר 
ממוקמת קצת מתחת לרף זה. כך יוצר הדו"ח 
חלוקה שרירותית בין, למשל, חוקרים אשר 
מוקמו ב"מאיון העשירי" וזכו ל"תגמול" לבין 
חוקרים אשר מוקמו ב"מאיון האחד-עשר" ולא 
זכו ל"תגמול". אכן, לפעמים אין ברירה אלא 
להקצות משאבים כגון משרות תקניות על פי 
רף חד שסובל מאותה בעיה, אבל דבר זה נעשה 
מתוך חוסר ברירה, ואילו כאן מדובר בייצור 
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בעוד שהחלוקה הפנימית של המשאבים ראוי 
שתידון ותקבע במערכת עצמה ולא על ידי 
גורמים חיצוניים. דברים אלו תקפים במיוחד 
בהקשר של מערכת ההשכלה הגבוהה )ואף 
נתמכים על ידי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 

תשי"ח-1958(.
באשר לחלוקה הפנימית של משאבים, הרי שגם 
בהקשר של מערכת ההשכלה הגבוהה, החלוקה 
הנכונה נוטה להיות קרובה לשוויונית )בשקלול 
צרכים יחסיים(. חלוקה שוויונית מיטיבה עם 
רוב המערכת, אשר אחראית לרוב הפעילות. 
חלוקה שוויונית גם משרתת באופן הטוב ביותר 
את החלקים המצטיינים ביותר של המערכת. 
מנגנונים ל"עידוד מצויינות" לא ישפרו את רמת 
ההישגים הגבוהים ביותר במערכת וודאי שלא 
את הרמה הממוצעת של ההישגים במערכת, אלא 
יגרעו מאיכותה הכוללת של המערכת בכסות של 

הבלטה יחצ"נית של קומץ "מצטיינים".

עודד גולדרייך 

הוא פרופסור 

למתמטיקה ומדעי 

המחשב במכון 

וייצמן למדע, וחבר 

הפורום להגנת 

ההשכלה הציבורית.

odedg22@gmail.com

מצב מלאכותי של בחירה שאינו מחויב מבחינה 
אובייקטיבית ואינו מקדם שום מטרה לגיטימית. 
לסיכום הדיון בדו"ח שוחט )כמייצג את הלך 
הרוח הממשלתי( להלן דוגמא המאפיינת את 
הגישה האבסורדית שלו. הדו"ח ממליץ על 
תוספות תקציב של 185 מיליון שקל ל"עידוד 
מצוינות" ו-118 מיליון שקל ל"בקרת איכות" 
)ראו הסתייגויות קודמות(. לעומת זאת, לאחר 
ניתוח המשבר התקציבי במדעי הרוח, הדו"ח 
ממליץ על הקצאת 15 מיליון שקל, וגם זאת 
לא לבסיס התקציב של מדעי הרוח אלא לקרן 
"תחרותית". לגבי מדעי החברה מוזכר הצורך 
בתמיכה כספית אך לא מוקצבים משאבים 
למימון התמיכה, שאמורה להתבצע דרך מרכז 
עצמאי חדש )המקיים "ניתוק מוחלט מכל נושא 
פוליטי עכשווי" - דבר מגוחך שלעצמו(. אם 
נחזור לדיון הכללי יותר, נדגיש שוב, שגם 
בשירותים ציבוריים אחרים, ההתמקדות בפסגת 
המערכת תוך ו/או על חשבון הזנחת הבסיס 
שלה הינה איוולת. באופן דומה, ההפרדה 
השרירותית בין אנשים שהישגיהם מעל רף 
מסוים לבין אלו שהישגיהם ממוקמים מתחת 
לו הינה חסרת שחר באופן כללי, ואין להידרש 
לה אלא מחוסר ברירה. ולסיום, גם בעיסוקים 
אחרים שאינם גורמים לניכור אצל העובדים 
)ואשר נוטים להימצא בשירות הציבורי מעצם 
מהותו(, השאיפה להצטיין היא דחף טבעי שאינו 

זקוק לתגמול או עידוד.

סיכום

מאמר זה עסק בניסיונו של האוצר להסיט את 
הדיון מהנושא העיקרי - שהוא הצורך המיידי 
לבטל את הקיצוץ הדרסטי בסך המשאבים 
העומדים לרשות מערכת ההשכלה הגבוהה 
בישראל )ולהגדילם באופן ההולם את הגידול 
בצרכים( - אל הנושא המשני יחסית של אופן 
חלוקת המשאבים בתוך המערכת עצמה. הדיון 
הציבורי ראוי שייסוב על כמות המשאבים המוקצים 
למערכת ההשכלה הגבוהה ביחס לחשיבותה, 

הגדלת מסגרת התקציב? שיקום מנגנוני הרווחה? למה לשבור את הראש?! "משרד האוצר 
ממליץ: לשנות את הגדרת העוני בישראל. לפי הצעת האוצר, בהגדרת העוני יובאו בחשבון 

נכסי התא המשפחתי, כולל כלי רכב ומכשור חשמלי. במשרד האוצר סבורים כי אם נתונים אלו 
יובאו בחשבון במדידת העוני - שיעור העוני בישראל יהיה נמוך מזה הנמדד כיום. במצב כזה, סבורים 
באוצר, ישופר מצבה של המדינה כפי שהוא משתקף בדו"ח העוני השנתי של הביטוח הלאומי, וכן 
יקטנו תשלומי הביטוח הלאומי למשפחות נזקקות" )מוטי בסוק, TheMarker, 25.7.08(. אכן, 

מזור לכל תחלואינו.

קצה 
הקרחון
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'המעשיות' כמנוס מן הסוציאל-
דמוקרטיה

דני גוטוויין

נצחונו הפוליטי של הניאו-

ליברליזם לווה במהפכה 

רעיונית שהשליטה את היגיון 

משטר ההפרטה גם, ובעיקר, 

בקרב מתנגדיו.

משהפכו חלקים גדלים 

והולכים ממעמדות הביניים 

לקורבנות פירוק מדינת 

הרווחה הם בקשו 'לתקן' 

את משטר ההפרטה אך 

מבלי לערער על הנחותיו 

- מתוך אשליה שהם יוכלו 

לשפר במסגרתו את מצבם 

כפרטים.

ב'לפלג את השמאל, לאחד את הסוציאל-
דמוקרטים' )חברה 36, מאי 2008( טענתי כי 
בשלושת העשורים האחרונים התמכר השמאל 
הישראלי למקסם השווא הניאו-ליברלי, וניוון 
עצמו לדעת כחלופה רעיונית וככוח פוליטי. 
המעשיות שתיבחן כאן היא אחד מהיבטיה 

הרעיוניים-פוליטים של התמכרות זו.
עם הופעתו של הניאו-ליברליזם בשנות 
השבעים והשמונים של המאה העשרים ראו 
בו הכוחות הסוציאל-דמוקרטיים מהפכת-נגד 
של ההון, שביקש להעביר לידיו את השליטה 
בכלכלה ובחברה. מפרשנות זו נגזרה גם 
מטרתה הפוליטית של הסוציאל-דמוקרטיה: 
מאבק במשטר ההפרטה ובגילוייו האחרים 
של הניאו-ליברליזם לצד בניית כוח פוליטי 
שיאפשר את שיקום מדינת הרווחה. תפיסה זו, 
בהתאמות מתבקשות, שמשה גם את הסוציאל-
דמוקרטיה הישראלית להסבר מהפך 1977 
ולהסקת המסקנות הכלכליות והחברתיות 
הנדרשות להתמודדות עם הימין. ואולם, ככל 
שאובדן השלטון התגלגל לקץ ההגמוניה של 
תנועת העבודה, כך החל השמאל לעצב את 
עצמו בהתאם להנחותיו של הסדר הניאו-ליברלי 
שמצא ביטוי במשטר ההפרטה, תוך התנערות 
מן הפרשנות הסוציאל-דמוקרטית והפוליטיקה 

שנגזרה מממנה.
נצחונו הפוליטי של הניאו-ליברליזם לווה 
במהפכה רעיונית שהשליטה את היגיון משטר 
ההפרטה גם, ובעיקר, בקרב מתנגדיו. את 
המתקפה העיקרית על הסוציאל-דמוקרטיה ערך 
הניאו-ליברליזם בתחום התיאוריה הכלכלית. 
הוא ערער על התפישה הקינסיאנית, כדי לשחוק 
את הבסיס של מדינת הרווחה, ומנגד הוא 
השליט את ההגיון המונטריסטי ברוח 'אסכולת 
שיקגו', שסיפק צידוק להפרטת שירותיה. פירוק 
מדינת הרווחה והפרטת המשק הציבורי במערב, 
במקביל לכשלון 'הסוציאליזם' בגוש המזרחי, 
שימש בידי הניאו-ליברליזם כ'הוכחה' לטענתו 
שכלכלת השוק היא 'הסדר הטבעי', שכל סטיה 

ממנו תוביל בהכרח למשבר. ואולם, המשבר לא 
היה 'טבעי' אלא מדיניות מכוונת של משטר 
ההפרטה, וכך גם החרפתו שהביאה לקריסת 
שירותי מדינת הרווחה ומפעלי המשק הציבורי, 

כדי 'להצדיק' את הפרטתם.
ככל שמשטר ההפרטה הצליח להביא לקריסתם של 
מדינת הרווחה, המשק ההסתדרותי וההתיישבות 
העובדת, כן רכש לו ההגיון הניאו-ליברלי חסידים 
גם בתנועת העבודה והוא החל לשמש בידיהם 
כ'הסבר' לקריסתה. 'הסבר' זה התפתח לתחושת 
אשם רעיונית, שהזינה את היפוך היוצרות 
ולפיו לא מהפכת הנגד של ההון היא הגורם 
לקריסת מדינת הרווחה ומשק העובדים, אלא 
הסתירה שבין 'חוקי הכלכלה' לבין המעורבות 
הממשלתית והבעלות הציבורית. תחושת 
אשם זו התגלגלה בהדרגה ל'התפכחות' מן 
הסוציאל-דמוקרטיה גם בתוך חלקים מרכזיים 

תנועת העבודה.
השילוב של תבוסה פוליטית, קריסה מוסדית 
ומפלה רעיונית הפך את הסוציאל-דמוקרטיה, גם 
בעיני רבים מתומכיה המתמעטים, ל'צודקת' אך 
'לא מעשית'. מסקנתם היתה כי על הסוציאל-

דמוקרטיה להסתגל למשטר ההפרטה ולפעול 
לשיפור מצב קורבנותיו במסגרת הנחותיו 
של הסדר הניאו-ליברלי. כך הזינה ההודאה 
ב'חוסר המעשיות' של הסוציאל-דמוקרטיה 
את חולשתה הפוליטית, שהתקבעה לכדי חוסר 

אונים מובנה.

א.

ככל שהסוציאל-דמוקרטיה הישראלית נחלשה 
פוליטית והתדלדלה רעיונית, כך תפס את מקומה 
'השמאל החברתי'. תחילה שימש המושג 'שמאל 
חברתי' כתחליף מקומם פחות פוליטית ונוח 
יותר תקשורתית, לסוציאל-דמוקרטיה; בהמשך 
התגלה ביניהם הבדל בדגשים ובסדר קדימויות. 
ככל ש'השמאל החברתי' הסתגל להגמוניה 
הניאו-ליברלית, הוא ניתק את ביקורתו כנגד 
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הטענה כי משטר ההפרטה 

מגדיר את גבולות 'האפשרי' 

עושה את 'המעשיות' לעמדה 

שמרנית המאשררת את 

הניאו-ליברליזם ומסייעת 

לכינון ההגמוניה שלו, שככל 

הגמוניה פועלת להפנמת 

הנחותיה בקרב מתנגדיה.

הקרבה שבין 'החמלה' 

ל'מעשיות' – כמו זו של 

הניאו-ליברלים מימין 

ומשמאל – טשטשה את 

ההבדלים הכלכליים 

והחברתיים בין שני המחנות.

העוול האנושי ואי-הצדק החברתי שחולל משטר 
ההפרטה ממדיניותו הכלכלית והחברתית, ניתוק 

שהוביל לאישרורן.
המנוס מן הסוציאל-דמוקרטיה הלם את התמיכה 
במדיניות ההפרטה של חלקים ממעמדות הביניים 
המבוססים, שהיוו את השדרה המרכזית של 
השמאל הישראלי המסורתי. מתוך אינטרס 
מעמדי - כוזב כפי שמרביתם עתידים היו לגלות 
- סברו 'המבוססים' כי לאחר שהם עצמם נבנו 
הודות למדינת הרווחה, צמצום שירותיה ודלדולם 
ינציח את יתרונם ביחס למעמדות הנמוכים. 
משהפכו חלקים גדלים והולכים ממעמדות 
הביניים לקורבנות פירוק מדינת הרווחה הם 
בקשו 'לתקן' את משטר ההפרטה אך מבלי 
לערער על הנחותיו - מתוך אשליה שהם יוכלו 
לשפר במסגרתו את מצבם כפרטים. קבוצות 
אלה נעשו למרכיב מרכזי ב'שמאל החברתי' 
והשפיעו על עיצוב דמותו כמי שחותר לתקן 

את עוולות ההפרטה מבלי לבטלה.
'השמאל החברתי' ביקר את משטר הההפרטה 
מתוך גישה 'מעשית': הוא טען כי ניתן 'להרוג 
את היתושים' בלי 'ליבש את הביצה'. לפיכך, 
הוא התמקד בסיוע לנפגעי פירוק מדינת הרווחה 
באופן 'נקודתי' ו'קונקרטי', ודחה את התביעה 
הסוציאל-דמוקרטית למאבק במשטר ההפרטה 
כ'בלתי מעשית'. כך אישרר למעשה 'השמאל 
החברתי' את חוקי המשחק הניאו-ליברליים, 
המבטיחים את התרחבות שלטונו של ההון 

בכלכלה ובחברה.
'המעשיות' מסבירה את יחסה לניאו-ליברליזם 
במונחים של 'ריאל-פוליטיק': משטר ההפרטה 
מבוסס על קואליציה בין אינטרסים מנוגדים 
ומתנהלים בתוכו מאבקים בין קווי מדיניות 
יריבים; לכן, הגם שיחסי הכוח הקיימים אינם 
מאפשרים להחליף את משטר ההפרטה, ניתן 
במסגרתם להשפיע על אופיו ולקדם חלופות 
המקטינות את המצוקה שהוא יוצר. לעומת זאת, 
מהלך של בניין כוח סוציאל-דמוקרטי המכוון 
להחלפת משטר ההפרטה ומיסודו המפלגתי 
יחדד בהכרח את הניגוד העקרוני - הטהרני, 
הסיסמתי והעקר, לטענת 'המעשיות' - בין 
הניאו-ליברלים לסוציאל-דמוקרטים ויפריע 
לשיתוף פעולה המעשי, חוצה האידיאולוגיות 
והמפלגות ביניהם. לפיכך, במצב הנוכחי, 
'המעשיות' היא הפוליטיקה הסוציאל-דמוקרטית 
האפשרית היחידה ולא ביטוי לניוונה, היא גילוי 

של 'המעשיות' הפוליטית של השמאל.
תחילה שיקפה התקבלותה של 'המעשיות' את 
הצורך, הכלכלי בעיקרו, לפעול בתוך חוקי 
המשחק שהכתיב משטר ההפרטה. כדי לרכך את 

הסתירה שבין 'המעשיות' לסוציאל-דמוקרטיה, 
משמע בין ההסתגלות למשטר ההפרטה לחתירה 
לביטולו, הוצגה 'המעשיות' כהמשכה של 
'שיטת מפא"י' הגם שבפועל היא היתה ניגודה: 
'המפא"יניקיות' היתה גילוי של ההגמוניה של 
תנועת העבודה, ואילו 'המעשיות' היתה גילוי 
של השתלבותה בסדר הניאו-ליברלי. בהמשך 
הפכה המעשיות מאילוץ לדרך ונשבתה ב'הגיון 
בית התמחוי' שלתוכו מילכד משטר ההפרטה את 
מתנגדיו: במציאות הקיימת בית התמחוי מציע 
את הסיוע - גם אם לא את הפיתרון - הזמין 
היחידי לקורבנות ההפרטה גם אם הוא משמש 

כאמצעי לפירוק מדינת הרווחה.
ואולם, הטענה כי משטר ההפרטה מגדיר את 
גבולות 'האפשרי' עושה את 'המעשיות' לעמדה 
שמרנית המאשררת את הניאו-ליברליזם ומסייעת 
לכינון ההגמוניה שלו, שככל הגמוניה פועלת 
להפנמת הנחותיה בקרב מתנגדיה. שמרנותה 
של 'המעשיות' משכפלת את תביעתו של 
הניאו-ליברליזם למעמד של 'סדר טבעי', 
ו'הריאל-פוליטיק' שלה, המנוגד למדיניות של 
'בניין כוח' סוציאל-דמוקרטי, מקנה ליומרה זו 

מעמד של נבואה המגשימה את עצמה.
הוויכוח המתנהל בקרב הסוציאל-דמוקרטים, 
בין מגמת 'המעשיות' לבין מגמת 'בניין הכוח', 
נובע אפוא מן הדרכים הפוליטיות המנוגדות 
שהן מציעות למימוש מחויבותן הרעיונית ל'צדק 
חברתי' בתנאים של הגמוניה ניאו-ליברלית. 
ויכוח זה משכפל קווי מתאר של מחלוקות דומות 
שפילגו ומפלגות את הסוציאל-דמוקרטיה בעולם 
ובישראל מזמן שהן הפכו לכוח פוליטי, הגיון 
אותו ניתן לתאר, בעקבות מקס ובר, כמצב בו 
כל אחד מן הצדדים מייחס לדרכו את 'מוסר 
האחריות' ומאשים את מתנגדיו כמי שמחזיקים 

ב'מוסר הכוונה'.

ב.

לאחר כשלושה עשורים שבהם הסוציאל-
דמוקרטיה הישראלית דבקה ב'מעשיות' ודחתה 
את 'בניין הכוח' דומה שנוצר מרחק ביקורתי 
המאפשר לנסות ולבחון הגיון טיעוניה הלכה 

למעשה.
בשלושת עשורים אלו החריף משטר ההפרטה 
באורח מתמיד את מגמת פירוק מדינת הרווחה, 
גידול הפערים הכלכליים, הפרטת המשק הציבורי, 
הרחבת שלטון ההון, שחיקת מעמדות הביניים 
ונישול המעמדות הנמוכים. משטר ההפרטה 
יכול היה לכונן את שלטונו המוחלט, בין השאר, 
בשל התפוגגותה של הסוציאל-דמוקרטיה, 
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ככל ש'המעשיות' הפכה 

לנבואה המגשימה את 

עצמה, כן זכתה טענתה 

כי יש להמנע ממאבקי 

חסרי סיכוי כנגד 'השיטה' 

ולחתור להישגים 'קונקרטיים' 

– שהלכו והצטמצמו 

במטרותיהם – למשנה תוקף, 

למדיניות האפשרית היחידה.

'המעשיות' על המימד 

'הקונקרטי' שבה מסתפקת 

אפוא בתגובה על כל 

אחד ממהלכיו של משטר 

ההפרטה ונמנעת מלהציג 

לו חלופה כוללת, היא 

מתמקדת ב'ניהולו' של 

משטר ההפרטה ולא 

בהחלפתו.

שכתוצאה מהתמכרותה ל'מעשיות', שוב לא 
היתה חלופה רעיונית לניאו-ליברליזם ולא 
בסיס לכוח פוליטי במאבק נגדו. יתר על כן, 
למרות הישגיה - מרביתם בתחום 'החקיקה 
החברתית' - מאבקיה 'הקונקרטיים' של 
'המעשיות' לא שינו את מגמתו של משטר 
ההפרטה ומצבם ושחיקתם של מעמדות 
הביניים ונישולם של המעמדות הנמוכים רק 
הלכו והחריפו. בפועל היתה אפוא 'המעשיות' 
אידיאולוגיה של הסתגלות לניאו-ליברליזם 
וויתור על 'בניין כוח' סוציאל-דמוקרטי למאבק 

במשטר ההפרטה.
כשלונה של 'המעשיות' חיזק אותה, באורח 
פרדוקסלי, שכן התרחבותו והעמקתו המתמידים 
של משטר ההפרטה 'הוכיחו', לכאורה, את חוסר 
הסיכוי של המאבק נגדו. כך, ככל ש'המעשיות' 
הפכה לנבואה המגשימה את עצמה, כן זכתה 
טענתה כי יש להמנע ממאבקים חסרי סיכוי 
כנגד 'השיטה' ולחתור להישגים 'קונקרטיים' 
- שהלכו והצטמצמו במטרותיהם - למשנה 

תוקף, למדיניות האפשרית היחידה.
בהמשך הציגה 'המעשיות' את הישגיה המצומצמים 
בתחום 'הקונקרטי' כאישוש לטענתה כי 
התמודדות בתוך משטר ההפרטה ולא כנגדו 
מסייעת להקטין את העוול שהוא גורם, ועל כן 
היא הפוליטיקה הסוציאל-דמוקרטית 'המעשית' 
היחידה. ואולם, יותר מכפי שהישגים אלו הם 
תולדה של מאבק בתוך משטר ההפרטה הם 
משקפים שינוי במגמתו: ככל שמעמיק שלטון 
ההון ומשליט את חוקי המשחק הניאו-ליברליים, 
כן הוא נוח יותר להתפשר במסגרתם. על כך 
מלמדת, למשל, הנכונות לצמצם את השימוש 
ב'חוק ההסדרים' לאחר שהוא מילא את יעודו 
בריסוק מדינת הרווחה. אבל 'המעשיות' אינה 
הדרך האפשרית היחידה לקידום הצדק החברתי 
תחת ההגמוניה הניאו-ליברלית, כפי שמראות 
מפלגות סוציאל-דמוקרטיות במערב. בניגוד 
ל'מעשיות' המאשררת של הסוציאל-דמוקרטיה 
הישראלית, רבות מהן בחרו להאבק לא רק 

במסגרת חוקי המשחק של הניאו-ליברליזם 
אלא גם כנגדם. הישגיהן של מפלגות אלו 
מלמדים על האפשרויות, כמו גם על הקשיים, 

הטמונים ב'דרך שלא ננקטה' בישראל.
רידודה של הסוציאל-דמוקרטיה ל'מעשיות' 
החליש גם את המאבק בגורמים הניאו-ליברליים 
בתוך השמאל, היבט שבלט כאשר מפלגות 
השמאל היו שותפות בממשלה או אף עמדו 
בראשה. כך למשל, תכנית הייצוב הכלכלית 
של 1985 ופירוק ההסתדרות כצעד ראשון 
להפרטת שירותי הבריאות ושוק העבודה, 
שניים מן המהלכים המכריעים בכינון משטר 
ההפרטה ובפירוק מדינת הרווחה, נעשו במהלך 
כהונתן של ממשלת פרס הראשונה וממשלת 
רבין השניה; בדומה, הפרטת מערכת החינוך 
באמצעות עמותות הפכה ל'שיטה' בתקופת 
כהונתם של שרי החינוך מטעם מר"צ. העדרו 
של קוטב פוליטי סוציאל-דמוקרטי הקל גם 
על ההשתלטות העויינת של המגזר השלישי 
על השמאל, אירגוניו, מפלגותיו, רעיונותיו 

ומדיניותו והכפפתם לסדר הניאו-ליברלי.
'המעשיות' על המימד 'הקונקרטי' שבה מסתפקת 
אפוא בתגובה על כל אחד ממהלכיו של משטר 
ההפרטה ונמנעת מלהציג לו חלופה כוללת. היא 
מתמקדת ב'ניהולו' של משטר ההפרטה ולא 
בהחלפתו. בכך משרת דפוס הפעולה המגיב 
של 'המעשיות' את מגמתו של משטר ההפרטה: 
לעקר את המאבק נגדה על ידי פירוקה לסדרה 
של 'שאלות מעשיות' שיש להתמודד עם כל 
אחת מהן בנפרד במסגרת האילוצים של 'חוקי 
הכלכלה'. הענותה של 'המעשיות' לפירוקו של 
הניאו-ליברליזם לגילוייו הנפרדים מנוגדת 
ל'בניין הכוח' של הסוציאל-דמוקרטיה, שכדי 
לגייס תומכים למאבק נגד משטר ההפרטה 
חייבת לחשוף את מדיניותו הכוללת והשלכותיה 

העתידית כניגוד למדיניותה היא.
יומרת 'הפוליטיקה של האפשרי' ו'מוסר האחריות' 
שבעזרתה כבשה 'המעשיות', את הסוציאל-
דמוקרטיה הישראלית היא אפוא שיכפול של 
הנחת המוצא של הניאו-ליברליזם, המותירה 

את 'המעשיות' בתחומי 'מוסר הכוונה'.
התנגדותם המשותפת של 'המעשיות' ומשטר 
ההפרטה - אמנם ממניעים הפוכים - למדיניות 
'בניין הכוח' הסוציאל-דמוקרטי מלמדת שכינונו 
אינו סיסמה טהרנית ועקרה, כטענת 'המעשיות', 
אלא הפוליטיקה המשמעותית היחידה להתמודדות 
עם הניאו-ליברליזם. במקום שבו מתגלה 
הפוליטיות הכוזבת של 'המעשיות' - המוצאת 
ביטוי בהשלמתה עם החלופות שמציע הניאו-
ליברליזם - נחשף האופי 'הפוליטי הריאלי' 
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של 'בניין הכוח' הסוציאל-דמוקרטי כמפתח 
למאבק בתוך 'השיטה' וכנגדה, מה שמעלה את 
שאלת אפשרות בנייתו. הגיונה של פוליטיקת 
'בניין הכוח' הסוציאל-דמוקרטי אינו נטוע 
רק במישור הוויכוח התיאורטי הרעיוני, אלא 
בעיקר בתמורות החברתיות שמחולל משטר 
ההפרטה. ההגמוניה הניאו-ליברלית נתכוננה 
אמנם בזכות תמיכתם של מעמדות הביניים 
והמעמדות הנמוכים, אך פירוק מדינת הרווחה, 
שהפך אותם ל'מעמד הבינוני הנשחק' ול'מעמד 
הנמוך המנושל' עשה אותם לבעלי עניין לא 
רק במאבק בגילוייו של משטר ההפרטה, אלא 
גם בהחלפתו. מה שהופך את הפוליטיקה של 
'בניין הכוח' הסוציאל-דמוקרטי ל'מעשית' ואת 
חזונה ל'ריאלי', הוא אפוא זיהוי האינטרסים 
המעמדיים החדשים שיוצר משטר ההפרטה 

כמפתח לביטולו.

ג.

השתלטותו של ההיגיון 'המעשי' על הסוציאל-
דמוקרטיה היתה בין הגורמים שעיצבו את היחסים 

בין שמאל לימין בישראל. 'המעשיות' היתה 
המכנה משותף שאיפשר להבנות את מפלגות 
השמאל כקואליציה בין ניאו-ליברלים 'רכים' 
לסוציאל-דמוקרטים 'חברתיים'. בד בבד, ככל 
ששלטון ההפרטה התבסס, כך גדלה נכונותו 
להתגמש במסגרת חוקי המשחק הניאו-ליברליים, 
מהלך שמתוכו צמחה 'החמלה' החברתית של 
הימין, שמוצאת למשל ביטוי ב'חקיקה חברתית' 
דומה לזו של 'המעשיות', ואשר כמוה מבקרת 
את תוצאות משטר ההפרטה, אך מאשררת את 
הנחותיו. הקרבה שבין 'החמלה' ל'מעשיות', 
כמו זו של הניאו-ליברלים מימין ומשמאל, 
טשטשה את ההבדלים הכלכליים והחברתיים 
בין שני המחנות. עולה, שעל ידי עיקורם של 
הסוציאל-דמוקרטים אל תוך קווי המתאר של 
הניאו-ליברליזם, החזירה 'המעשיות' את הניגוד 
בין הימין לשמאל לתחומי 'השלום' ו'השטחים', 
מצב שהיה בין גורמי החידלון של הסוציאל-

דמוקרטיה. המסקנה המתבקשת מניתוח הגורמים 
הרעיוניים למצב זה, ובמרכזם 'המעשיות', דומה 
אפוא לזו שעלתה מניתוח הגורמים המפלגתיים 
שחוללו אותו - לפלג את השמאל, לאחד את 

הסוציאל-דמוקרטים.

דני גוטווין הוא חבר 

ביסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת 

חיפה.

שלטון התאגידים
<<< יפתח גולדמן

Exxon Mobil אקסון-מוביל

המגזין הכלכלי "פורצ'ן" מפרסם מדי שנה את רשימת 500 העסקים הגדולים 
בעולם. על פי רשימה זו, חברת הדלק "אקסון-מוביל" היא התאגיד השני 

בגודלו בעולם. 
"אקסון-מוביל" נולדה ב 1999 ממיזוג של שתי החברות "אקסון" ו"מוביל". 
"אקסון" היא צאצאית ישירה של חברת הדלק "סטנדרט אויל", שייסד ג'והן 
רוקפלר בסוף המאה התשע-עשרה, ושהיתה אחד התאגידים הבינלאומיים 
הראשונים בהיסטוריה. כיום, אקסון-מוביל היא החברה השניה בגודלה בעולם, 
עם למעלה ממאה אלף עובדים, ועם מחזור הכנסות של 347 מליארד דולר 
בשנת 2007 )על פי הדירוג של כתב העת "פורצ'ן"(. אקסון-מוביל לא לבד 
בצמרת. מבין עשרת התאגידים הגדולים בעולם, שישה הם תאגידי-דלק. אולם 
מה שמייחד את "אקסון-מוביל" הוא הרווחים העצומים שהיא משיגה בשנים 
האחרונות. במדד רווחיות החברות, מושלת "אקסון-מוביל" בפסגה בבדידות 
מזהרת. בשנת 2006 )השנה המדּווחת האחרונה( הרוויחה "אקסון-מוביל" 39.5 
מליארד דולר )חברת הדלק "ֶשל", השניה בדירוג המרוויחות, הרוויחה רק קצת 
יותר מ 25 מליארד(. כשעוסקים בחברות דלק, שאלת איכות הסביבה עולה 

מייד על הפרק. כצפוי,  אקסון-מוביל סופגת ביקורת נוקבת מארגונים "ירוקים" 
שונים. לטענתם, התאגיד פועל במכוון נגד חיפוש מקורות אנרגיה ידידותיים 
לסביבה, ושואף לשמור על האמריקנים "מכורים לדלק". אקסון-מוביל מואשמת 
בכך שהיא חברת הדלק היחידה המשקיעה מליוני דולרים במימון מחקרים, 

ארגונים וקמפיינים המכחישים את סכנת התחממות כדור-הארץ.
חברת "אקסון" )אז עדיין בלי "מוביל"( היתה אחראית, לפני עשרים שנה, לאחד 
האסונות האקולוגיים החמורים במאה העשרים: ב 24 במרץ 1989, פגעה מיכלית 
הנפט "אקסון-ולדז" בשונית סמוך לחופה הדרומי של אלסקה, ושפכה למעלה 
מארבעים מליון ליטר של נפט גולמי אל תוך הים. כתם הנפט, שכיסה 30,000 

קילומטרים רבועים, גרם למותן של מאות אלפי חיות ימיות וציפורים.
בעשרים השנים שחלפו מאז האסון מתנהל בארצות-הברית דיון משפטי אודות 
הקנס שהוטל על "אקסון". הקנס המקורי עמד על 5 מליארד דולר. בית-הדין 
לערעורים הוריד את הקנס ל 2.5 מליארד, אך אקסון לא הסתפקה בכך ופנתה 

אל בית המשפט העליון.
ב 25 ביוני השנה הסתיים הדיון. בית המשפט העליון קיצץ את הקנס שוב, 
וחייב את "אקסון" לשלם 508 מליון דולר בלבד )בערך מאִית האחוז מן הרווח 

המדווח האחרון של החברה(. 

dqutwein@univ.haifa.ac.il
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מה יקרה לנו כשרוב 

הפעילים ובהם החכ"ים 

לא יצטרפו? מן הסתם זה 

יהווה לחלקנו את האישור 

לכך ש"יולי תמיר היא 

סתם פוזה", "עמיר פרץ 

אופורטוניסט" ובעצם: 

"תמיד ידעתי שאין בכלל 

סוציאליסטים במפלגה".

לאחד את הסוציאל דמוקרטים, 
להישמר מטהרנות

תגובה למאמרו של דני גוטוויין 'לפלג את השמאל, 

לאחד את הסוציאל דמוקרטים', חברה 36

דני גוטוויין מציע גישה פוליטית חדשה ליסו"ד 
ולסוציאל-דמוקרטים בישראל: לחדד את הויכוח 
בשאלות כלכליות-חברתיות, בתוך המפלגות 
הקיימות, כדי להחזיר לחיים את הסוציאל-

דמוקרטיה שהוחבאה מאחורי שיח-השטחים. 
הרעיון נראה נכון, אך אני חושש שמהלך כזה 
עלול להביא להתחזקות הגישה הטהרנית בתוך 

המחנה הסוציאל-דמוקרטי.

איך זה עלול לקרות? כשקבוצה כמו יסו"ד תנסה 
להעלות לדיון מפלגתי במפלגת העבודה שאלה 
שלכאורה תגדיר בבהירות את ההבדלים בין 
סוציאל-דמוקרטים לאחרים - למשל, ביטול 
המע"מ על המזון - כלל לא בטוח שכל הסוציאל-

דמוקרטיים שנמצאים במפלגה יקפצו מיד לתמוך 
ביוזמה. להיפך. והרי, ההגיון של המהלך שגוטוויין 
מציע איננו לאשר לעצמנו שאנחנו היחידים 
שצודקים ו"מבינים" בתוך כל מפלגת העבודה 
)ועל-כן ראוי להתפצל( אלא להיפך, לגרור פילוגים 
משמעותיים בתוך העבודה ובמפלגות אחרות בין 
סוציאל-דמוקרטים לניאו-ליברלים. מה יקרה לנו 
כשרוב הפעילים ובהם החכ"ים לא יצטרפו? מן 
הסתם זה יהווה לחלקנו את האישור לכך ש"יולי 
תמיר היא סתם פוזה", "עמיר פרץ אופורטוניסט" 
ובעצם: "תמיד ידעתי שאין בכלל סוציאליסטים 
במפלגה". בקיצור, יש סיכון ממשי וגדול שמהלך 
להחרפת המאבק הסוציאל-דמוקרטי בעניינים 
קונקרטיים יוביל אותנו, יוזמי ההחרפה, לראייה 

יותר ויותר טהרנית.

פעולה לא טהרנית

בשביל להתמודד עם הסכנה הזו אני מציע שני כיווני 
מחשבה. האחד ארגוני: אני מציע שיסו"ד, אם תחליט 

לקדם את אסטרטגיית החרפת המאבק בפועל במפלגות 
השמאל, תגדיר לעצמה מראש צוות "אנטי טהרני" 
שתפקידו יהיה להזכיר לעצמנו שאין שום משמעות 
להפוך ל"פלג הרוב )3 אנשים( המתפלג מהסיעה 
הטרוצקיסטית של העובדים בישראל...", סוג כזה של 
פעילים שמאליים-לכאורה פגשנו כבר מספיק. כיוון 
המחשבה השני הוא גישה אישית שמצליחה לשלב 
את החרפת המאבק הפוליטי בתוך המפלגה, יחד 
עם יותר "סלחנות" לקשיים מולם עומדים ממלאי 
התפקידים בדרג הפוליטי. ניקח למשל את יולי 
תמיר. כמות הביקורת שאני שומע עליה מתחילה 
להתקרב לכמות הביקורת - המוצדקת - על דו"ח 
דברת ולימור ליבנת. אני בטוח שיולי עושה טעויות 
ולא עושה מספיק, אבל צריך לזכור את ההקשר, את 
התמונה הרחבה, את המצב הבסיסי הקשה - ובתוכו 
את הקושי האדיר של פוליטיקאים לפעול בגדול 

ובגלוי רק לפי אמונתם. 
תשוו בבקשה את שתי תמונות העולם האפשריות 
הבאות: אוריאל רייכמן שר החינוך ממאי 2006, דרכה 
של לימור לבנת ממשיכה )אם כי "בדרכי נועם", בלי 
ההתעסקות המוגזמת בדגלים וסמלים(. אולי בכלל 
לא היתה שביתה: הרי שביתות עושים כשיש יותר 
אמון שאפשר להשיג משהו. שכר נמוך יותר למורים, 
יותר חוזים אישיים, הגדלת פערים, חיזוק המרכז 
והמערכות הפרטיות, והכל בשם איזושהי מצוינות 
וקידמה. מנגד יש את הביצה הקיימת, שזזה, אבל 
לאט, כי יש בה את האוצר ששם מקלות בגלגלים 
כל הזמן, ויש וסרמן וארז ששניהם בנו לעצמם 
מערכות שרחוקות מאד מסוציאל וגם מדמוקרטיה. 
ויש את השותף ה"טוב" שוחט, שהיה שר אוצר 
מצוין ומרחיב אצל רבין וברק, אך לקח לעצמו את 
הזכות להקטין את האלמנט הסוציאלי בשביל לקבל 
יותר כסף מהאוצר )הוא כנראה שכח ששר האוצר 
יכול גם לקחת את הגדלת שכר הלימוד והפערים 
וגם לא להעביר את התקציבים לאוניברסיטאות(. 

דודי נתן
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אין שום סיבה לפעול 

במפלגות קטנות שמשפיעות 

מעט, או כאלו שהן אופוזיציה 

כמעט "עקרונית". בשביל 

מה? בשיטה הזאת גם עושים 

את כל הפשרות שמתחייבות 

מהפוליטיקה, וגם לא משנים 

שום דבר משמעותי.

כשאתם מרגישים שהח"כ 

הזה, או השר הנ"ל בכלל 

לא סוציאל-דמוקרטים כי 

הם לא עושים כך וכך, שימו 

בדמיונכם את איש הליכוד/

קדימה הרלוונטי ותבדקו 

האם הוא היה מקדם אותה 

מדיניות. אם אתם חושבים 

שכן, צדקתם. ואם-לא?

בקיצור קשה להיות שר חינוך סוציאל-דמוקרטי, 
שעשייתך תיראה, ועוד במהירות... הביקורת שאני 
שומע על יולי תמיר מחזקת אצלי את החשש 

שסכנת הטהרנות רובצת לפתחנו.

תובנות להמשך

לכן אני רוצה להציע את התובנות הבאות שיתלוו 
למהלך של החרפת המאבקים הפוליטיים הקונקרטיים 

בתוך המפלגה/מפלגות: 
1. כדי לשנות משהו משמעותי בחברה, חייבים 
לפעול בתוך מפלגה. רוב הקוראים של 'חברה' 
מאמינים בכך, ובכל זאת צריך להזכיר, שהשלטון 
הוא הגוף המשפיע ביותר על החברה, לטוב ולרע. 
כאשר אנחנו חושבים על שינוי מוצלח, מדובר 
בשינוי שאומץ על-ידי השלטון. גם אם המאבק 
לשינוי התחיל ממערכות חיצוניות, ההצלחה באה 
כאשר הדבר הופך לחוק מדינה, לתקציב וכו'. אם 
בודקים כמה פעולות מעשיות עושה השלטון - לטוב 
ולרע - הרי שאלו רבות פי כמה וכמה מכל מתקני 

העולם בחברה האזרחית גם יחד. 
2. כדי להשפיע צריך לפעול במפלגה גדולה - כלומר 
מפלגת העבודה. אם כבר מחליטים לפעול בתוך 
הפוליטיקה המפלגתית, וזו המסקנה שלי מהסעיף 
הקודם, הרי שאין שום סיבה לפעול במפלגות 
קטנות שמשפיעות מעט, או כאלו שהן אופוזיציה 
כמעט "עקרונית". בשביל מה? בשיטה הזאת גם 
עושים את כל הפשרות שמתחייבות מהפוליטיקה, 

וגם לא משנים שום דבר משמעותי. 
3. כדי להצליח חייבים להניח שחלק משמעותי 
מהפעילים וחברי הכנסת במפלגה רוצים סוציאל-

דמוקרטיה. בלי ההנחה הזו אי-אפשר לפעול בתוך 
מפלגת העבודה. הרי רבים מחבריה בכלל לא ידעו 
מהי סוציאל-דמוקרטיה, או שידעו ושכחו. רבים ממנה 
הם המעמד הבינוני שעלה בזכות מדינת הרווחה, ועם 
עלייתו הרגיש שאין בה צורך כי הוא "הסתדר" )לזה 
קוראים בתנ"ך "וישמן ישורון ויבעט"(. בקיצור, רבים 
מדי במפלגת העבודה הם לא סוציאל-דמוקרטים, 
ואפשר אפילו לומר שהם "מעמד בינוני אשכנזי 
מתנשא". ובכל זאת, מסיבות היסטוריות וגם מסיבות 
אחרות, יש במפלגת העבודה לא-מעטים שהגיעו 
לשם בגלל הבסיס הסוציאל-דמוקרטי. רבים מהם 
התרחקו מאמונותיהם בגלל שהחברה הישראלית 
התרחקה לכיוון הניאו-ליברלי, אך לדעתי רבים 
מהם ישובו אל הסוציאל-דמוקרטיה ברגע שיראו 
שיש לה סיכוי אמיתי )ויהיו כמובן כאלו שדווקא 
כשיראו שיש לכך סיכוי אמתי - ייבהלו ויפריעו(. 
כשאתם מרגישים שהח"כ הזה, או השר הנ"ל בכלל 
לא סוציאל-דמוקרטים כי הם לא עושים כך וכך, 

שימו בדמיונכם את איש הליכוד/קדימה הרלוונטי 
ותבדקו האם הוא היה מקדם אותה מדיניות. אם 

אתם חושבים שכן, צדקתם. ואם לא?
4. כדי להשפיע יש להצמד לשותפים קבועים.

תיאוריה פוליטית שרווחת אצלנו היא תיאורית 
ה"אקדח ברקה" האומרת ש"נצבור כוח" ואז 
"החכ"ים יהיו חייבים להתחשב בדעתנו" כי נוכל 
לאיים עליהם ש"לא נצביע עבורם". אני בטוח 
שזה עובד, אבל רק כשיש לך הרבה מאד כוח, 
כלומר הרבה מאד אנשים. לנו אין, ולא יהיו. אבל 
אנחנו לא מעטים בתוך מפלגת העבודה, ולדעתי 
השפעתנו תוכל להיות יותר גדולה דווקא כאשר 
החכ"ים ידעו שאנחנו איתם לאורך זמן. אכן יש 
סכנה שיחשבו ש"אנחנו בכיס שלהם" ולא יתחשבו 
יותר, אבל יש גם סיכוי הפוך, שדווקא השותפות 
ארוכת-הטווח תבוא לידי ביטוי בהשפעה על 
העמדות הקונקרטיות שאנחנו מתכוונים להביא 

לשם חידוד המאבק הסוציאל-דמוקרטי.

סיכום

מימוש ההצעה שלי עלול להיות קשה במיוחד 
לחלק מאיתנו, ודווקא יולי תמיר משמשת דוגמא 
טובה לכך: אני טוען שהיא שותפה של הדרך 
הסוציאל-דמוקרטית, ומוסיף שכך יש להתייחס 
אליה לאורך-זמן, יחד עם, ותוך כדי העלאת 
מאבקים שאולי היא לא תצטרף אליהם. אני טוען 
שבמבט מקרוב כל פוליטיקאי ייראה אחרת מאשר 
מרחוק. אני בטוח שמי שפעל עם הפוליטיקאים 
הסקנדינביים שיצרו בארבעים שנות פעולה את 
הסוציאל-דמוקרטיה היותר-מתקדמת בעולם, 
בודאי תוסכל על-ידיהם הרבה מאד פעמים, ובמיוחד 
באותן עשר שנים ראשונות בהן הם היו חייבים לפעול 
בתוך המערכת הקשה הקיימת. אני בטוח שתומכי 
קנדי השמאליים מרטו הרבה שערות בזמן מפרץ 
החזירים )ורק חלק מהם, בראייה לאחור, ראו בזה 
תרגיל שעשה כדי למנוע את המלחמה בקסטרו(. 
בקיצור, הכניסה אל תוך היער הפוליטי, ובמיוחד 
בדרך שגוטוויין מציע, מגדילה את הסיכוי שנראה 
רק את המחלות על גזעי העצים ולא שום תמונה 
רחבה. ההשארות מבחוץ, לעומת זאת, לא תאפשר 
לנו לשנות כלום ביער. אני מציע: להכנס ליער, 
לנסות לחטוב בו כדי לפלס דרך ברורה שתכריח 
את העצים לצמוח לכיוון הרצוי, ולבנות לנו מגדל 

שלו שני תפקידים:
האחד - צוות תצפית שיראה את התמונה הכוללת 

מלמעלה.
השני - בחירה רחבה מראש של אותם העצים שנראים 
כצומחים לכיוון הסוציאל-דמוקרטי ועבודה ארוכת 

טווח, בתיאום חלקי איתם.

דודי נתן הוא מנחה 

קבוצות המחברות 

צמיחה אישית 

ומחויבות חברתית 

וחבר יסו"ד

davnurit@gmail.com



  24

הדיון המתנהל בפורומים שונים על עתיד הסוציאל-
דמוקרטיה בישראל - האם במסגרת מפלגת 
העבודה או באמצעות מפלגה חדשה, הוא חשוב 
וברצוני לתרום לו את דעותיי ומחשבותי. בראש 
ובראשונה אני מבקש לומר כי ללא מפלגה 
סוציאל-דמוקרטית חזקה אין סיכוי רב לשינוי 
המצב החברתי בישראל ולשיקום מערכות רבות 
המצויות כיום במצב עגום, כמו מערכת החינוך. 
פעולות של ארגונים חברתיים, עמותות למיניהן 
וכן התבטאויות בתקשורת, בעיקר באינטרנט, 
הן חשובות, אבל הן מתרחשות רק במרחבי 
מיקרו בעוד מצב החברה והמדינה נקבע על-ידי 
גורמי מאקרו: מבנה המשק, המבנה החברתי, 
מבנה המערכת הפוליטית, חלוקת העושר והכוח 
והזהות הקולקטיבית. החברה האזרחית יכולה רק 
לקזז במידה מסוימת את עוולות המשטר וליקויי 
המדינה, לא לגבור עליהם. במשל ציורי מעולם 
הכדורגל: החברה האזרחית משחקת לא רע במרכז 
השדה, אבל הגולים מובקעים על-ידי המערכת 

הפוליטית.

תמונת מצב של מפלגות השמאל הציוני

מפלגת העבודה אינה מפלגה סוציאל-דמוקרטית וגם 
מרצ אינה כזו. המצב הפנימי בשתי המפלגות האלה 
מעלה את החשש שאין שום סיכוי להשתקמותן. 
מפלגת העבודה עברה ועוברת תהליך מתמשך 
של ניוון שהביא אותה למצב כמעט סופני, ואולי 
סופני ממש. היו"ר הנוכחי מרוחק מאד מעולמה 
של הסוציאל-דמוקרטיה. ברק הוא תאצ'ריסט 
ונאמנותו למפלגת העבודה מוטלת בספק. 
בתקשורת רווחות שמועות, ככל הנראה לא 
בדויות, שהוא מגשש בכיוון של איחוד או מערך 
עם קדימה. האיש שקורא תיגר על ברק גם הוא 
אינו מציאה גדולה. עמיר פרץ איבד, לדעתי, 
את אמינותו ואת סיכוייו הפוליטיים והניסיון 
לגבש מחדש מחנה חברתי בראשותו הוא פתטי. 
אני מציע לא ללכת שולל אחרי מקסם השווא 

מפלגה סוציאל-דמוקרטית - 
כיצד?

אורי יזהר

כל מה שקורה היום 

במפלגת העבודה זו סערה 

בשלולית של מים עומדים: 

נפגשים פה, מדברים שם, 

מתכנסים, שומעים נאומים, 

רבים, משמיצים, ושום דבר 

לא זז. למפלגת העבודה 

אין כיום דרך, אין ארגון, 

אין אסטרטגיה. זו מפלגת 

שאריות מכל הבחינות.

מאבק רציני נגד השילוב 

הממאיר של התאצ'ריזם, 

הלאומנות והקלריקליזם 

המשתלטים על המדינה 

והורסים אותה, מחייב ראייה 

רב-ממדית של המציאות 

הישראלית – ניתוח רב ממדי 

של המצב והצעות בכל 

התחומים לתיקון

הזה, כי מי שהכזיב פעם אחת יכזיב פעם נוספת. 
כל מה שקורה היום במפלגת העבודה זו סערה 
בשלולית של מים עומדים: נפגשים פה, מדברים 
שם, מתכנסים, שומעים נאומים, רבים, משמיצים, 
ושום דבר לא זז. למפלגת העבודה אין כיום דרך, 
אין ארגון, אין אסטרטגיה. זו מפלגת שאריות מכל 
הבחינות. מרצ תמשיך כנראה להיות מפלגת נישה 
"צפונית" עם ניחוח נרקיסיסטי גם תחת הנהגתו של 
ג'ומס; מפלגה מאוהבת בעצמה שהדבר החשוב 
לה ביותר הוא לשמר את דימויה הטהור בעיני 

קהלה המסורתי הקטן.
אז מה עושים? פעולה בתוך מפלגת העבודה 
מחייבת יצירת כוח עצמאי. לא להיות תלוי בשום 
בכיר או בכירה, כי לאלה יש אינטרסים משלהם 
שאינם תואמים תמיד את הדרוש למפלגה ולמדינה. 
לניסיונות השפעה על חברי כנסת ושרים, דרך 
פניות ישירות או מאמרים באינטרנט ובעיתונות 
יש ערך מוגבל מאד. הם מתקנים פה ושם עוולה 
קטנה או גדולה, אבל מחטיאים את העיקר שהוא 
התחדשות כוללת, אידיאולוגית ופוליטית של 
הסוציאל-דמוקרטיה בישראל. כוח עצמאי פירושו 
חוג או קבוצה שיגבשו פרוגרמה מקיפה ויאבקו 
על החדרתה לפעולות המפלגה, יצאו לשטח, 
יפקדו חברים חדשים, וגם ייאבקו על תפקידים 
ומקומות במוסדות המפלגה וברשימה לכנסת. 
הסיכויים להצלחה אינם רבים. פואד ושמחון ושאר 
המאכערים של המפלגה ידאגו לנטרל כל כוח 
שינסה ליטול את הבכורה במפלגת העבודה. וגם 
אם ייבחרו כמה מאנשי הקבוצה למוסדות ואחד או 
שניים לרשימה לכנסת )סבירות נמוכה(, הקבוצה 
כולה עלולה להישחק במאבק אינסופי בכל מיני 
גורמי כוח אינטרסנטיים במפלגה ו/או להסתאב 

בעצמה, כמו רבות מקודמותיה.

מפלגה חדשה

הקמת מפלגה עצמאית היא הפיתרון המועדף, כי 
היא משחררת את הסוציאל-דמוקרטים מהצורך 
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כוח עצמאי פירושו חוג או 

קבוצה שיגבשו פרוגרמה 

מקיפה ויאבקו על החדרתה 

לפעולות המפלגה, יצאו 

לשטח, יפקדו חברים חדשים, 

וגם ייאבקו על תפקידים 

ומקומות במוסדות המפלגה 

וברשימה לכנסת.

הכותרת 'מפלגה סוציאל-

דמוקרטית' אינה פוטרת 

את הדוגלים בה מהתייחסות 

רצינית לשאר הנושאים 

המרכזיים של המציאות 

הישראלית: חוץ וביטחון, 

דת ומדינה, מבנה והתנהגות 

המערכת הפוליטית, שלטון 

החוק, מערכת החינוך, ועוד.

להתבוסס במדמנה של מפלגת העבודה ומן 
הסכנה להסתאב כמוה. הקמת מפלגה עצמאית 
היא משימה קשה, אבל לא בלתי אפשרית גם 
בתנאים של היום, כאשר דרושים מעל 60 אלף 
קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. על מנת 
לבנות מפלגה שתעבור את אחוז החסימה בבחירות 
הראשונות דרושים המרכיבים הבאים: פרוגרמה 
רב-ממדית )פירוט והסבר בהמשך(, אסטרטגיה 
מתאימה )לאיזה קהלים מתכוונים(, הנהגה רצינית, 
וכסף )עבור הארגון וההסברה(. לפעמים מפלגה 
מצליחה גם בלי כל אלה כפי שהצליחה מפלגת 
הגמלאים בבחירות 2006, אבל זו הצלחה קצרת 
ימים, שכן בהעדר הנהגה רצינית, עקב הפיצול 
הקיים בשורותיה ובגלל הישגיה הדלים, צפויה 
מפלגת הגמלאים להיעלם בבחירות הקרובות 
או להצטמק במידה רבה. דבר דומה קרה לשינוי 
של טומי לפיד שקצרה הצלחה גדולה בבחירות 
2003 ונעלמה כליל בבחירות 2006. מצד שני, אם 
המקימים רציניים, הם יכולים לעבור את השלב 

הראשון הקשה ולהמשיך.

לא חד ממדית

הכותרת 'מפלגה סוציאל-דמוקרטית' אינה פוטרת 
את הדוגלים בה מהתייחסות רצינית לשאר הנושאים 
המרכזיים של המציאות הישראלית: חוץ וביטחון, 
דת ומדינה, מבנה והתנהגות המערכת הפוליטית, 
שלטון החוק, מערכת החינוך, ועוד. אסור שכוח 
סוציאל-דמוקרטי יעסוק רק בזכויות עובדים, 
בקצבאות שקוצצו, בהשלמת הכנסה ובשאר 
נושאים חברתיים. זוהי חד-ממדיות שמאפשרת 
ליריבים לאגף אותה מימין ומשמאל בטענות 
מטענות שונות. המאבק אינו רק על התחום 
החברתי-כלכלי אלא על מצבה הכללי של 
המדינה, שמצויה במצב של כשל רב-מערכתי. 
מאבק רציני נגד השילוב הממאיר של התאצ'ריזם, 
הלאומנות והקלריקליזם המשתלטים על המדינה 
והורסים אותה, מחייב ראייה רב-ממדית של 
המציאות הישראלית - ניתוח רב ממדי של המצב 
והצעות בכל התחומים לתיקון; תיקון כולל ולא 
תיקונים חלקיים. פעולה פרטנית, מוגבלת, אכן 
מתקנת משהו וגורמת סיפוק למתקנים, אבל כל 
התיקונים הקטנים הללו עדיין אינם מצטרפים 
לכלל מגמה לשינוי פני החברה והמדינה. למה 
הדבר דומה? למי שמטפחים ערוגות קטנות לרגלי 
דיונה ענקית שלבסוף תקבור תחתיה הכל. רק עם 
ראייה כוללת, המעמידה במרכז את מצב המדינה 
בכל התחומים, ניתן לגבור אידיאולוגית ואולי גם 
פוליטית על הימין שמחוץ למפלגת העבודה וגם 
בתוכה. רבים במדינה מודאגים עד מאד ממצבה 

הלא מזהיר בכל התחומים ואינם נותנים את אמונם 
במפלגות הקיימות. יש פוטנציאל גדול, של מאות 
אלפים, של אזרחים שיהיו מוכנים להצביע עבור 
מפלגה שתציע תיקון כולל ותדע לנמק אותו כראוי 

וגם ליצור אמינות בדעת הציבור.

ציונית

מפלגה המבקשת להיות גורם משמעותי בחברה 
ובמדינה אינה פטורה מהתייחסות רצינית לנושאי 
זהות ותרבות. ההתארגנויות הפוליטיות וההצבעות 
בבחירות למיניהן בישראל נקבעות מזה עשרות 
שנים על-ידי השייכות הלאומית-עדתית-תרבותית 
יותר מאשר על-ידי המיקום המעמדי כשלעצמו. 
המיקום המעמדי הוא היום גורם מרכזי רק 
במאבקים מקצועיים, בהם חוברים יחד אנשים 
ממפלגות שונות ואף יריבות. קיומו של איגוד 
מקצועי, אפילו חזק, אינו תנאי מספיק לקיומה 
של מפלגה סוציאליסטית או סוציאל-דמוקרטית. 
בארה"ב היה בשנות הארבעים והחמישים איגוד 
מקצועי עצמאי ומיליטנטי של כורים, בהנהגת 
לוחם קשוח בשם ג'ון לואיס, שהשיג הרבה 
עבור הכורים, אך לא חרג מקבלת הקפיטליזם 
האמריקני כמשטר הרצוי ומהמבנה הפוליטי 
המחלק את השלטון בין רפובליקנים לדמוקרטים. 
לפיכך, ההצעות להקים מפלגה חברתית נטו, גם 
אם ינסו להוציאן לפועל, צפויות לכישלון או 
להצלחה מועטה וקצרת ימים. מול הימין הלאומני 
והדתי לגוניהם ניצב היום מרכז-שמאל אמורפי 
בדמותן של מפלגת קדימה ומפלגת העבודה, עם 
מרצ והמפלגות הערביות משמאל להן. וזה, כמו 
שאומרים אצלנו, "לא כוחות". הימין הרבה יותר 
חזק מהמרכז-שמאל. מי שרוצה להקים או לקיים 
מפלגת שמאל חזקה צריך למצוא מכנה משותף 
אידיאולוגי-תרבותי בעל עוצמה מספקת על מנת 
להתמודד עם ההגמוניה האידיאולוגית הימנית 
לסעיפיה. השמאל, אם ברצונו להתחזק ולהיות 
כוח מרכזי חייב להיות ממוקם במחנה הציוני, 
למרות שגם הימין הלאומני וחלק מהימין הדתי 
מגדירים את עצמם כציונים. כל ניסיון לחרוג 
מן המחנה הציוני ידון את השמאל באופן מיידי 
לשוליות. זה אולי ייתן סיפוק לכמה רדיקלים 
קיצוניים, אבל לא ישנה דבר במציאות הישראלית. 
לא יכול להתקיים שמאל חזק בישראל על בסיס 
פוסט-ציוני. אלא שהציונות של השמאל צריכה 
להבליט את ייחודה ואת שונותה מזו של הימין, 
הציוני והלא ציוני )חרדים( זוהי ציונות איכותית, 
חברתית, שאינה רוצה תוספת שטחים ויישובים, 
אלא תיקון החברה במגמה לקיים את הריבונות 
היהודית בארץ ישראל מול הכוחות והתהליכים 
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המאיימים לפוררה ולפרקה; ציונות המכירה 
בקיומו של מיעוט ערבי במדינה ומעניקה לו 

זכויות אזרח מלאות, הלכה למעשה.
סיכום. הפרויקט של הקמת מפלגה סוציאל-

דמוקרטית עצמאית, בעצם מפלגת השמאל הציוני 
הישראלי המתחדש, הוא משימת ענק שרבים אולי 
חשים שהיא מעל לכוחם ובוחרים לכן לפעול 
בקטן. אבל גם אם סיכויי ההצלחה מועטים, 
הכרחי לנסות. כשלב מוקדם צריכה קבוצה של 
פעילים יוזמים להתכנס לסדרה של דיונים רציניים 
ולברר לעצמה מה היא רוצה וכיצד היא מתכוונת 
להשיג זאת. לאחר מכן עליה צאת לציבור ולהתחיל 
להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה בפעולה בחוגי 
בית, מאמרים בעיתונות, אתר אינטרנט, הופעות 
בטלוויזיה וכד'. בד בבד עם הפעולה ההסברתית 

אני קורא את 'חברה' מהגליון הראשון ויש לי תחושה 
שבדרך כלל אני לא ממש מופתע. אני לא מתלונן. זו אחת 
המטרות )הנסתרות( של כתב העת 'חברה', להיות מקום 
שבו אנשים עם ערכים סוציאל-דמוקרטיים מרגישים בנוח. 
המונח הסוציולוגי לתופעה הזאת הוא הומופיליה - אהבה 
לאנשים דומים לנו. בגלל ההומופיליה אנחנו בוחרים 
לא להסתובב במקומות שבהם נקרא מידע שיאתגר את 
התפיסות שלנו או פרשנות שתרגיז אותנו. ראיית העולם 
שלנו מצטמצמת. ההומופיליה מונעת מאיתנו פגישה 
עם אנשים חכמים עם דעות שונות משלנו, גורמת לנו 
להרגיש צודקים כל הזמן וכך מביאה לאיבון מחשבתי 
ומונעת מאיתנו לחשוב מחדש על הטיעונים שלנו. במידה 
והחלטנו להתגבר על הבעיות שיוצרת ההומופיליה, 

האינטרנט יכול לעזור לנו. 
התראות לפי מילות מפתח.

בגוגל יאפשרו לנו לקבל לדוא"ל התראות כאשר הוא 
מוצא דפים חדשים ברשת עם מילות מפתח מסויימות. 
בהרשמה להתראות בדוא"ל מקבלים דפים מכל הרשת 
ולא רק מהמקומות שאותם אנחנו מכירים ואליהם אנחנו 
רגילים. אפשר לקבל התראות לדוא"ל על אתרי חדשות, 
על האינטרנט בכלל או גם וגם. אפשר לבקש התראה מייד 
כאשר מתגלה המקור החדש או פעם ביום. איך עושים? 

 - news.google.co.il - נכנסים לאתר גוגל חדשות
מקלידים מונח )נניח "תחבורה ציבורית"( ואז לוחצים על 
המעטפה שנמצאת בטור הימני. אז מקבלים טופס שבו 
בוחרים את האפשרויות השונות ומקום להכניס בו את 
כתובת הדוא"ל. כעת לוחצים על הכפתור "צור התראה". 
מקבלים לדוא"ל בקשה לאישור ולאחר שלוחצים עליה, 
מתחילים לקבל התראות. טיפ לאגומניאקים: בקשו התראה 

על השם שלכם. תתפלאו מה תתחילו לגלות. 
קולות גלובליים )באנגלית(. 

מה אתם יודעים על מה שקורה בעולם חוץ מאשר המבחר 
שאספו בשבילכם במדור ידיעות החוץ באתר 'הארץ'? 
בדרך כלל נאספות שם ידיעות שהעורכים חושבים שיהיו 
קשורות באיזו שהיא מידה ל"קורא 'הארץ' טיפוסי". ומה 
אם אתם לא קוראי 'הארץ' טיפוסיים? מה אם מעניינים 
אתכם דברים אחרים? אם כך הדבר, תוכלו לבקר מדי 

globalvoicesonline.org פעם באתר
GlobalVoices הוא פרוייקט של מרכז ברקמן לאינטרנט 
וחברה באוניברסיטת הרווארד. עורכים מתנדבים מכל 
העולם אוספים ידיעות מהעיתונות הממוסדת ומבלוגים 
מקומיים ויוצרים מארג של ידיעות, חדשות ופרשנות. 
הכותבים והעורכים הם "מקומיים" ולכן מה שתקראו הוא 

נקודת מבט של אנשי המקום ולא של "כתבי חוץ".

העכביש | מה ברשת?

 חנן כהן

עליה למצוא אנשי ארגון שיוכלו להקים סניפים 
ולגייס משאבים. סביר להניח שכל המהלכים האלה 
לא יבשילו לקראת הבחירות הקרובות שיהיו ככל 
הנראה ב-2009. אבל זה לא אומר שיש להימנע 
מהשתתפות בהן. הכל תלוי בסיטואציה הקונקרטית 
של זמן הבחירות. לפעמים אפילו שווה להיכשל 
פעם אחת, כדי לרכוש ניסיון ושהציבור ידע שיש 
כוח כזה. אם הקבוצה המייסדת רצינית ומתמידה, 

יש לה סיכוי להיות לכוח משמעותי.
אורי יזהר הוא חבר 

קיבוץ משאבי שדה 

וחוקר ביד טבנקין

uri.izh@kms.org.il

הטור מתפרסם באתר יסוד. בקרו באתר ולא תצטרכו להקליד את הכתובות. באתר יופיעו 
גם קישורים שלא מופיעים בטור המודפס.
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החברה הסוציאליסטית שלנו 

לא רואה בשוק את הטוב 

המוחלט. השוק נתפס בעיניה 

ככלי שימושי להגשמת 

מטרות חברתיות מסוימות. 

יש לו יתרונות מסוימים, 

אך גם חסרונות מּוְבנים. 

האתגר הוא להשתמש בכלי 

בתבונה.

כלכלה דמוקרטית, חלק שני, 
המודל

דיוויד שוויקארט

בגיליון חברה הקודם הבאתי את החלק 
 Economic הראשון של מאמרו של שווייקארט
 Democracy: A Worthy Socialism that
would Really Work, שפרט שלושה מקורות 
אמפיריים, "ניסויים" שחברות ערכו בעצמן 
במהלך המאה ה-20, שמהם נשאבה השראה, 
ואנו יכולים להסיק מסקנות לגבי ישימות 
מודל כלכלת השוק הסוציאליסטית שיובא 
להלן: מבנה הכלכלה היפנית שאפשר את 
שני "הנסים" הכלכליים שם; תולדות המשק 
היוגוסלבי מהקרע עם סטאלין עד 1989 - 
סוציאליזם השוק המקורי; ופרטים מבניים 
וכלכליים על קונגלומרט הקואופרטיבים 
הגדול בעולם - מונדרגון הספרדי - שלושת 
אלה יהוו את התשתית האמפירית לביסוס 

המודל שלהלן.

המודל. למבנה הכלכלי שאני מציע יש שלושה 

מאפיינים יסודיים: כל מיזם יצרני מנוהל דמוקרטית 
על ידי העובדים בו. הכלכלה היום-יומית היא 
כלכלת שוק: חומרי גלם ומוצרי צריכה נקנים 
ונמכרים במחירים הנקבעים על ידי כוחות 
ההיצע והביקוש. השקעה חדשה נתונה להכרעת 
הציבור באמצעות נציגיו: הון ההשקעה נוצר 
על ידי מיסוי, והקצאתו נעשית על פי תוכנית 
הנקבעת באופן דמוקרטי ובהתאמה לשוק. עתה 
נפרט בדבר כל אחד מהמרכיבים הללו: כל מיזם 
יצרני מנוהל על ידי אלו שעובדים בו. העובדים 
הם בעלי מלוא הסמכות והאחריות להפעלת 
מפעלם: אופן ארגון מקום-העבודה, התרבות 
הארגונית, טכניקות הייצור, מה וכמה לייצר, 
ואיך לחלק את הרווחים. החלטות בעניינים אלו 
מתקבלות באופן דמוקרטי: קול אחד לכל אדם. 
כמובן, בפירמה לא-קטנה, אין ספק שיהיה צורך 
בהאצלה מסוימת של סמכויות. מועצת עובדים 
או מנהל כללי )או שניהם( יהיו אולי מוסמכים 
לקבל החלטות מסוגים מסוימים. אך בעלי-סמכות 
אלה ייבחרו על ידי העובדים ויהיו חייבים להם 

דין וחשבון מידי תקופה.

אף שהעובדים מנהלים את מקום העבודה, 
אמצעי הייצור אינם בבעלותם, אלא הם רכושו 
הקיבוצי של הציבור כולו. הבעלות החברתית 
מתבטאת בדרישה חוקית בלתי מתפשרת שאין 
לדלדל את ערכו של הונה העצמי של הפירמה. 
למטרה זו כל עסק יקיים קרן לכיסוי הפחת; ניתן 
להשתמש בכספים מקרן זו לכל שינוי או שיפור 
באמצעי הייצור של העסק שהעובדים ימצאו 
לנכון, אך אין לממן מקרן זו הכנסות לעובדים. 
אם עסק מוצא עצמו בקשיים כלכליים, העובדים 
חופשיים לארגן אותו מחדש, או לעזוב ולחפש 
עבודה במקום אחר. נמנע מהם למכור את נכסי 
ההון שברשותם מבלי להחליף אותם בנכסי 
הון שווי-ערך ללא אישור מפורש מהסמכות 
הקהילתית הרלוונטית )הבנק שאיתו מקושר 
העסק, בו נדון בקרוב(. אם פירמה אינה מסוגלת 
לספק אפילו את ההכנסה המינימלית לנפש, עליה 
להכריז פשיטת-רגל. נכסים שברשותה ימכרו 
כדי לשלם לנושים, ועודף, אם יהיה, יוחזר לקרן 
ההשקעות, תהליכים אלה יבוצעו על ידי הבנק 

המקושר לחברה.
השוק. הכלכלה הדמוקרטית היא כלכלת שוק, 

לפחות בכל הנוגע להקצאה של טובין קיימים, 
לצריכה או לייצור. האלטרנטיבה להקצאה על 
ידי שוק היא תכנון מרכזי, ותכנון מרכזי - כפי 
שהתאוריה מנבאת וכפי שהניסיון ההיסטורי 
מאשש - מחד, מעודד ריכוז סמכותני של עוצמה, 
ומאידך, הוא בלתי יעיל בעליל. ללא מנגנון 
מחירים הרגיש להיצע ולביקוש, קשה מאוד 
ליצרן או למתכנן לדעת מה לייצר, כמה ומאיזה 
מגוון סוגים; קשה מאד לדעת אילו אמצעים הם 
היעילים ביותר. השוק פותר בעיות אלה במידה 
משמעותית )אף שלא במלואן( באופן שאינו 
סמכותני ואינו בירוקרטי. זהו הישג לא מבוטל. 
הכלכלה הסוציאליסטית שלנו היא כלכלת שוק. 
פירמות קונות חומרי גלם ומכונות מפירמות 
אחרות ומוכרות את מוצריהן לעסקים אחרים 
או לצרכנים. המחירים הם בלתי-מפוקחים 
ברובם ונקבעים על פי ההיצע והביקוש, אולם 

תרגום, עריכה, קיצור ומבוא: מיקי לטוביצקי ויוני ויינריב
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כיוון שמיסוי הוא המקור 

למשאבים להשקעה, אין כל 

סיבה לשלם ליחידים ריבית 

על חסכונותיהם, ומאידך 

אין צורך לגבות ריבית על 

הלוואות אישיות. האיסור 

העתיק על "נשך" והביקורת 

המקבילה על עשיית כסף 

מכסף, יכולים לקבל תוקף 

בכלכלה הדמוקרטית.

מודל הכלכלה הדמוקרטית 

מאפשר, ולמעשה דורש, 

את קיומם של יזמים 

סוציאליסטים - פרטים או 

קבוצות המוכנות לחדש 

וליטול סיכונים בתקווה 

לספק טובין או שירותים 

חדשים, או ליצור דרכים 

חדשות לסיפוקם.

לחברה הסוציאליסטית שלנו אין שום מחויבות 
לאי-התערבות. בדומה לליברליזם המודרני, היא 
מעוניינת בהתערבות ממשלתית היכן שתפקודו 
של השוק מביא תוצאות בלתי-רצויות. החברה 
הסוציאליסטית שלנו לא רואה בשוק את הטוב 
המוחלט. השוק נתפס בעיניה ככלי שימושי 
להגשמת מטרות חברתיות מסוימות. יש לו יתרונות 
מסוימים, אך גם חסרונות מּובְנים. האתגר הוא 
להשתמש בכלי בתבונה. כיוון שעסקים בכלכלה 
שלנו קונים ומוכרים בשוק, הם שואפים להשיג 
"רווח". אולם כאן "הרווח" אינו זהה לרווח 
הקפיטליסטי. הפירמות שואפות למקסם את 
ההפרש בין סך כל ההכנסה ממכירות לסך כל 
ההוצאות שאינן לעבודה. בכלכלה הדמוקרטית 
העבודה איננה עוד גורם ייצור, המקביל מבחינת 
ההתייחסות אליו למשאבי הטבע ולהון. היחס 
לעבודה איננו כאל סחורה או משאב כלל, 
כיוון שכל עובדת או עובד המצטרפים לפירמה 
הופכים לשותפים בעלי זכות הצבעה, וזכאים 
לחלק מוגדר בהכנסות העסק נטו. חלקים אלה 
לא חייבים להיות שווים לכל השותפים. על 
העובדים עצמם להחליט איך לחלק את ההכנסות. 
הם יכולים לבחור בשוויון, אך הם עשויים גם 
להחליט לתגמל יותר על משימות קשות יותר; 
יתכן שימצאו שעליהם להציע תגמול מיוחד על 
מיומנויות נדירות כדי למשוך אליהם ולהחזיק 
בבעלי-כשרונות שהם זקוקים להם. גם החלטות 
אלה יתקבלו באופן דמוקרטי. )אחת מטענותיו 
המעניינות של שווייקארט היא כי בעוד תומכי 
הקפיטליזם מזהים אותו תמיד עם השוק החופשי, 
זה אינו מאפיינו הייחודי, ולא הוא המושא הנכון 
לבקורת, כי אם הבעלות הפרטית על אמצעי 
היצור המחייבת את הרוב לעבוד כשכירים, 
ונוטלת מאיתנו את השליטה בתכנון התפתחות 

החברה. ]י.ו.[(
תכנון חברתי של ההשקעה. בשיטה הקפיטליסטית 

לשוק שני תפקידים שונים: הוא מקצה משאבים 
וטובין קיימים וכן קובע את אופי וקצב הפיתוח 
העתידי. במודל שלנו שני התפקידים מופרדים. 
אין "שוק הון" בו נפגשים חוסכים פרטיים 
ומשקיעים פרטיים שיחסי הגומלין ביניהם 
קובעים את הריבית.במודל שלנו המשאבים 
להשקעה נוצרים ומוקצים בתהליכים מתווכים 
דמוקרטיים. הקרן להשקעה מיוצרת, לא על ידי 
הצעת תמריץ הריבית לחוסכים, אלא על ידי מיסוי 
נכסי ההון. מס זה משרת שתי מטרות חשובות: 
מתמרץ שימוש יעיל בנכסי הון )כיוון שעל כל 
מיזם עסקי לשלם מס על-פי ערך נכסי ההון 
שברשותו, הוא ירצה להשתמש בהון ביעילות(, 
ומייצר את ההון להשקעות חדשות. "מס הון" זה 

הוא התחליף של הריבית בכלכלה קפיטליסטית, 
המשרתת את אותה מטרה כפולה. למעשה, כיוון 
שמיסוי הוא המקור למשאבים להשקעה, אין כל 
סיבה לשלם ליחידים ריבית על חסכונותיהם, 
ומאידך אין צורך לגבות ריבית על הלוואות 
אישיות. האיסור העתיק על "נשך" והביקורת 
המקבילה על עשיית כסף מכסף, יכולים לקבל 

תוקף בכלכלה הדמוקרטית.
איך יש להקצות את המשאבים להשקעה? 

חשוב להבחין שעומד בפנינו מגוון אפשרויות 
רחב. אין זה סביר כי אפשרות אחת היא הטובה 
ביותר לכל המדינות, בכל עת ובכל התנאים. 
קיצוניות אחת היא מערך מנגנונים המבוסס על 
יפן: עלית ביורוקרטית מעצבת תכנית, משיגה 
את תמיכת הפרלמנט, יוצרת סביבה קונסנזוס, 
משיגה לה את תמיכת הפרלמנט, ומערך ביורוקרטי 
מיישם את התכנית בקפדנות - לא בכפייה, אלא 
על ידי שימוש בסמכויות נרחבות לגבי נגישות 
להון השקעה כדי להגביל פירמות מסוימות 
ולמשוך אחרות להתפתח בכיוונים רצויים. 
הקיצוניות האחרת היא "תכנית" המנסה לחקות 
את השוק החופשי בעודה נפטרת מהקפיטליסט 
 laissez faire" כמתווך הגוזר "קופון", מעין
סוציאליסטי". במקרה זה ההון להשקעה מוקצה 
לרשת של בנקים, שמשתמשים בדיוק באותם 
קריטריונים כמו בנקים קפיטליסטיים כדי 
להחליט למי להעניק הון. הפרלמנט הלאומי 
קובע את מס השימוש על הון )שיעור הריבית(, 
ומשנה אותו משנה לשנה כדי להתאים את 
היצע ההון להשקעה לביקוש. גובים שיעור זה 
מהבנקים עצמם, ומתירים להם לגבות שיעור 
גבוה יותר על מענקיהם, כך שבנסותם למקסם 
את רווחיהם, הבנקים שוקלים את הסיכון כנגד 
הרווחיות הצפויה בדיוק כמו בנק קפיטליסטי. 
תחת סוציאליזם בלתי-מתערב שכזה אין תכנון 
של טיב או אופי ההשקעות כלל, אין ניסיון לעודד 
או להחליש את הנטיה לכיווני ייצור או מגזרי 
כלכלה מסויימים, אין אפילו ניסיון לשליטה 
מודעת בגודל ההשקעה שהוא קצב הצמיחה. 
ברוב המקרים המנגנון האופטימלי ככל הנראה 
נמצא אי שם בין שני קצוות אלה. הבה ונשקול 
מנגנון פחות או יותר באמצע הדרך, דמוקרטי 
ומבוזר יותר מהמודל היפני, אך מעניק לחברה 
יותר שליטה ובקרה על תהליך ההשקעה שלה 
מאשר הסוציאליזם הבלתי-מתערב. אציין 
שהתכנון שאני מציע אינו של הכלכלה כולה, 
אלא של השקעות חדשות בלבד, כלומר השקעות 
שאינן ממומנות מתוך קרנות הפחת וההון העצמי 
של פירמות קיימות. אף כי מדובר בסכום כסף 
נכבד, זהו רק חלק - אולי כ-10-15% מהתמ"ג 



29  

בכלכלה הדמוקרטית 

העבודה איננה עוד גורם 

ייצור, המקביל מבחינת 

ההתייחסות אליו למשאבי 

הטבע ולהון. היחס לעבודה 

איננו כאל סחורה או משאב 

כלל, כיוון שכל עובדת או 

עובד המצטרפים לפירמה 

הופכים לשותפים בעלי 

זכות הצבעה, וזכאים לחלק 

מוגדר בהכנסות העסק נטו.

במדינה מפותחת - מסך הפעילות הכלכלית 
במדינה, אך עם זאת אין להתעלם מכך שיהיה 
זה חלק בעל השפעה אסטרטגית מרכזית. יצויין 
גם שלפירמה קיימת תהיה עצמאות בשימוש 
בקרן הפחת שלה להשקעה. רק עבור פרויקטים 
גדולים היא תזדקק להון מקרן ההשקעה. השליטה 
החברתית בהשקעה, דמוקרטית ומבוזרת, תושג 
באמצעות מערכת משולבת של תכניות ובנקים. 
נתחיל בתכניות. עלינו להבחין בין שלושה סוגי 
השקעות שהחברה עשויה להיות מעוניינת בהם: 
1( השקעות שהקואופרטיבים למטרות-רווח יזמו 
בעצמם; 2( השקעות שנועדו להיות רווחיות, אך 
הן רצויות יותר לחברה בכללה ממה שרווחיותן 
הצפויה מצליחה לבטא בשל תועלות נלוות 
)positive externalities( לתהליך הייצור או 
הצריכה; 3( השקעות הקשורות לאספקת טובין 
ושירותים חינם - תשתיות, בתי חולים, אולי בתי 
ספר, תחבורה ציבורית עירונית, מימון מחקר 
יסוד וכדומה. התכנון נועד לקדם את סוגים )2( 
ו-)3(. שתי סוגיות עולות ביחס לסוגי ההשקעה 
הללו: יש להחליט אילו תחומים לקדם, ויש 
להקצות כסף לפרוייקטים. ההחלטות יתקבלו 
באופן דמוקרטי על ידי הגופים הנבחרים ברמה 
המתאימה )מקומית, אזורית, ארצית(. בית הנבחרים 
יערוך דיוני השקעה )מקבילים לדיוני התקציב 
בקונגרס כיום(, יבקש עדויות מומחים ויחליט 
על סכום ואופי הקצאת הון להשקעה בטובין 
ציבוריים )חינם(, וכן אילו תחומים של המגזר 
הקואופרטיבי למטרות-רווח יש לעודד. הסכומים 
להוצאה ציבורית יועברו לזרוע הממשלתית 
המתאימה; ואלה לסקטור הקואופרטיבי, מוגדרים 
כ"מענקי עידוד", בפירוט הסכומים והתנאים 
)שיעור מס-הון נמוך מהשיעור הארצי, אולי 
לתקופה מוגבלת( יועברו לבנקים להפצה, לצד 

הסכומים להשקעה לא-מועדפת.
הבנקים. לאחר שנקבעו סדרי עדיפויות ברמה 

הארצית, האזורית והמקומית, הקהילות מקצות 
את קרן ההשקעה שבידן לבנקים שלהן. סביר 
להניח שלבנקים הללו יהיה מתווה פעולה דומה 
לזה של "בנק העובדים" של מונדרגון. כל פירמה 
באזור קושרת את ענייניה עם בנק לבחירתה, 
המחזיק את קרן הפחת שלה ואת הכנסותיה 
ממכירות, ומספק לה הון תפעולי ואולי שירותים 
טכניים ופיננסיים נוספים. כאשר פירמה זקוקה 
להון השקעה חדש היא תפנה בדרך כלל לבנק 
זה, אף שהיא חופשית לפנות לכל בנק. כל 
בנק מתנהל כ"קואופרטיב מרמה שניה" )מושג 
של מונדרגון שהתפשט בעולם הקואופרטיבים 
לקואופרטיב שמועצת המנהלים שלו כוללת 
נציגים של סקטורים נוספים ולא רק של עובדי 

אותו קואופרטיב(. מועצת המנהלים של בנק של 
קהילה צריכה לכלול נציגים של גוף התכנון של 
הקהילה - הרשות המקומית, נציגים של עובדי 
הבנק, ונציגים של הפירמות המסונפות לבנק. 
כל בנק מקבל מידי הקהילה )הרשות המקומית( 
חלק מהכספים להשקעה שבידה - חלק הנקבע 
על פי: א( גודלן ומספרן של הפירמות המסונפות 
לבנק; ב( יכולתו המוכחת של הבנק בהקצאת 
מענקים רווחיים - תשואה; ג( יכולתו המוכחת 
ביצירת מקומות עבודה. ההכנסה של הבנק, 
המתחלקת בין עובדיו, באה ממיסוי כללי 
)מדובר בעובדי ציבור(, וניתנת ביחס לשקלול 
של הצלחת הבנק במתן מענקים רווחיים וביצירת 
מקומות עבודה. אם הקהילה המקומית לא 
מוצאת מספיק אפיקי השקעה כדאיים למיצוי 
ההון שהוקצה לה, עליה להחזיר את היתרה 
למרכז להקצאה למקום בו הביקוש להשקעות 
גבוה יותר. כך יש לקהילות תמריץ לתור אחר 
אפיקי השקעה חדשניים, כדי לשמור את ההון 
המוקצה להן אצלן, ולבנקים יש תמריץ דומה. 
נצפה שקהילות והבנקים שלהן יקימו מחלקות 
יזמות - יחידות התרות אחר הזדמנויות עסקיות 
חדשות - ומספקות ידע וליווי מומחים טכני 
ופיננסי לפירמות קיימות המחפשות הזדמנויות 
חדשות ולפרטים המעוניינים להקים קואופרטיבים 
חדשים, עוזרות להם בסקרי שוק, הגשת בקשות 
למענקים וכו'. המתווה הבסיסי לשליטה חברתית 
בהשקעה מתבהר. ההכנסות ממסים על נכסי 
הון, הנגבים על ידי הממשלה המרכזית, מופצות 
לכל רחבי החברה למערכת של בנקים מקומיים 
שמקצים בפועל את הכספים )שחלקם מסומנים 
לעידוד מיזמים בתחומים מסויימים(, לפירמות 
המסונפות אליהם ולהקמת עסקים חדשים, בצורה 
שממקסמת את התעסוקה והרווחיות של עסקים 
המקושרים אליהם. לפנינו מערך של מונדרגונים 
)או מיני-קיירטסו, אם תרצו( המשיגים מימון 
להשקעות חדשות מקרן ההשקעה הציבורית. 
הבנק שבמרכז כל קבוצה נותן מענקים כראות 
עיניו וגובה את מס-השימוש הרגיל על רובם, 
אך מס מופחת על מיזמים בתחומים מעודדים. 
המענקים, משניתנו, אינם מוחזרים, אך הם מעלים 
את סך נכסי ההון שבידי הפירמה, וכך את בסיס 
המס שלה. לרוב הבנקים יהיו יחידות יזמות 
לצידם, שינסו לטפח את התרחבות הפירמות 
המזוהות איתם והקמת עסקים חדשים. מודל 
הכלכלה הדמוקרטית מאפשר, ולמעשה דורש, 
את קיומם של יזמים סוציאליסטים - פרטים 
או קבוצות המוכנים לחדש וליטול סיכונים 
בתקווה לספק טובין או שירותים חדשים, או 

ליצור דרכים חדשות לסיפוקם.



  30

שמיטת חובות כללית, 

לכל רוחב המשק, אחת 

לשבע שנים – היתה נהוגה 

בעם יׂשראל במשך מאות 

שנים בימי בית שני. מנהג 

זה, שלא היה מבייש גם את 

המתקדמות שבׂשמאל-

דמוקרטיות המודרניות, 

כתוב במפורש בתורה 

)דברים טו א-יא(, ויש לו 

עדויות רבות במקורות 

עתיקים המספרים על 

התקופה.

המציאות הכלכלית, עם 

זאת, השתנתה מן הקצה אל 

הקצה. אם בימיו של הלל 

הזקן לא הצליחו עניי-יׂשראל 

לקבל הלוואה, הרי שהיום 

אפשר לשקוע בחובות בקלי-

קלות, כמעט בהיסח הדעת.

מה ענין שמיטה?
לקראת בנקאות יהודית בעידן המודרני

אורי אמיתי

החלום

נסו לדמיין את התרחיש הבא: במוצאי כ"ט 
אלול ה'תשס"ח ילבשו בני יׂשראל ובנותיו לבן. 
משפחות משפחות יתיישבו לשולחן החג, בבגדים 
לבנים, כדי לחגוג שנה חדשה וחיים חדשים. לא 
רק ׂשמחת החג שורה באויר, אלא גם הׂשמחה 
הגדולה על שמיטת החובות. החל ממוצאי כ"ט 
אלול )למעׂשה לאחר מוצאי החג, כשיפתחו 
שוב הבנקים(, יתבטלו כל המשכנתאות, וכל 
החשבונות הנתונים במשיכת-יתר יתאפסו. 
החובות יהיו כלא היו. עם של עבדים יצא לחופשי. 
נשמע כמו פסח, אבל קורה דוקא בראש השנה. 

שמיטת החובות: ההיית, או חלמתי חלום?

ושברו

כמו במקרים רבים אחרים בחיים, התשובה היא "גם 
וגם". מנהג מבורך זה - שמיטת חובות כללית, לכל 
רוחב המשק, אחת לשבע שנים - היה נהוג בעם יׂשראל 
במשך מאות שנים בימי בית שני. מנהג זה, שלא היה 
מבייש גם את המתקדמות שבׂשמאל-דמוקרטיות 
המודרניות, כתוב במפורש בתורה )דברים טו א-יא(, 
ויש לו עדויות רבות במקורות עתיקים המספרים על 
התקופה. המנהג בוטל בשלהי ימי בית-שני על-ידי 
הלל הזקן, אחד מגדולי התורה של אותם הימים. הלל 
הוא אביה של תקנת ה"פרוזבול", תרגיל ביורוקרטי 
ביוונית שמטרתו לעקוף את הצו המקראי. משמעותו 
בקצרה - ההתקשרות החוזית המבטאת את החוב 
מועברת מידי הנושה לידי בית-דין ממונה, שלו יש 
זכות לגבות את החוב גם אחרי פקיעתו בשלהי שנת 
השמיטה. כבר בימים הרחוקים ההם הׂשכילו היהודים 
למצוא קומבינות לעקיפת החוק. אלא שתקנה זו של 
הלל לא נעדרה הגיון חברתי-כלכלי. חשוב לזכור 
שבימי בית שני )ולמעׂשה עד שלהי ימי-הביניים( 
נמנעו יהודים מגביית ריבית על הלוואות ליהודים 
אחרים, גם זאת על-פי דין תורה )שמות כב כד, 
ויקרא כה לו(. במוׂשגים של ימינו, הלוואה ללא ריבית 
היא בגדר מעׂשה חסד ממש. קל וחומר, כאשר פעם 

בשבע השנים ההלוואות שעדיין לא הוחזרו בטלות 
מאליהן. גם התורה הכירה בבעייתיות המובנית של 
המערכת, וצירפה לחוק השמיטה אזהרה ברורה: 
הִָּׁשמֶר לך פן יהיה דבר עם לבבך בְלִּיַעַל לֵאמֹר: 
"קרבה שנת-השבע, שנת הְַּׁשמִּטָה", ורעה עינך 

באחיך האביון, ולא תתן לו )דברים טו ט(. 
אבל אזהרות לחוד ומציאות לחוד. בימיו של הלל 
ׂשררו תנאים כלכליים קשים, ובעלי-האמצעים נמנעו 
מלהלוות לאביונים ערב שנת השמיטה. הלל, שראה 
את דחקם של עניי העם, תיקן את תקנת הפרוזבול, 
והביא בכך ל"הגמשה" של שוק ההלוואות. היום, 

אלפיים שנה מאוחר יותר, עומדת תקנתו בעינה. 
המציאות הכלכלית, עם זאת, השתנתה מן הקצה 
אל הקצה. אם בימיו של הלל הזקן לא הצליחו 
עניי-יׂשראל לקבל הלוואה, הרי שהיום אפשר 
לשקוע בחובות בקלי-קלות, כמעט בהיסח הדעת. 
מכל עבר קורצות לנו פרסומות, הקוראות לנו 
להכנס לחובות כדי לקנות מכונית חדשה, לטוס 
לחוץ-לארץ, ואפילו כדי לׂשכור את שירותיה של 
שמרטפית. קניית דירה או בית מלווה באופן טבעי 
בשיעבוד הנכס )וחיי הקונים( למשך עׂשרות שנים. 
אפילו הממשלה מניחה כמובן מאליו שהגיוני להציע 
לסטודנטים לשקוע בחובות למשך עׂשור שלם, כדי 
לשלם את ׂשכר הלימוד המופקע אותו היא מעוניינת 
לגבות. במצב בו אנו חיים, חוברים "כוחות השוק" 
והמדינה על מנת להפוך את ציבור האזרחים מבני-
חורין לבעלי-חוב משועבדים. הגיע הזמן לחשוב 

על כל העניין מחדש.

כיצד ייראה המשק היׂשראלי בתנאים של שמיטה 

כהלכה?

ראשית, על המדינה לדאוג לפריסת רשת של 
מוסדות, אשר יציעו לציבור שירותים בנקאיים 
מלאים )הפקדות והעברות, המחאות, כרטיסי 
פלסטיק(, עבור דמי-שימוש חודשיים קבועים. 
המוסדות הללו יציעו גם הלוואות לפי דין תורה, 
בכפוף לעקרון השמיטה וללא ריבית. מוסדות אלה 
יסייעו למשועבדים שכבר שקעו בחובות )כ-70% 
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שמיטת חובות תשדר את 

המסר לפיו המדינה חפצה 

בשלומם וברווחתם של 

אזרחיה, לפיו היא מעדיפה 

ציבור של בני חורין על פני 

עבדים שקועים בחובות, לפיו 

היא מחויבת לחברה שיוויונית 

וצודקת יותר.

כיום לא רק ששוק הבנקאות 

נעדר תחרות של ממש, הוא 

מתנהל כקרטל לכל דבר...

בעקבות פתיחת הבנקים 

התורניים מחד, וכניסת 

בנקים זרים מאידך, יווצר 

מצב של תחרות אמיתית, 

ממנו נרויח אנחנו, הציבור.

מבתי-האב ביׂשראל, לפי החכמה המקובלת( להשיב 
לעצמם את חירותם. במקביל, הם גם יעניקו הלוואות 
למי שרוצה להקים עסק, וזקוק לשם כך לגיוס הון 
בסיסי. שוק ההלוואות התורניות יתנהל באופן שונה 
בתכלית משוק ההלוואות של ימינו. במצב דהיום, 
אין למלווה שום עניין במטרה לשמּה נזקק הלֹווה 
לכסף. מבחינת הפקיד בבנק, קח את הכסף וׂשרוף 
אותו. ככל שתׂשרוף מהר יותר, כן ייטב לבנק - אתה 
תשאר בלא כלום, ותבוא לקחת הלואה נוספת. בנק 
תורני, מאידך, לא ילווה לך אגורה, בטרם תסביר 
בדיוק לשם מה אתה זקוק לכסף, כיצד תחזיר אותו, 
ומתי. מי שיבקש הלוואה כדי לכסות משיכת יתר 
יידרש לארגן מחדש את כל ההתנהלות הכספית 
של משפחתו, כך שיׂשכיל לא לשקוע בחוב פעם 
שנייה. כל מוסד כזה יתנהל - על פי חוק! - באופן 
שקוף לחלוטין, כאשר כל דכפין יכול לעיין בספרי 
החשבונות ולראות מי לווה כמה כסף, ולאיזו מטרה. 
המוסדות כולם יהיו כפופים למבקר המדינה, או למערך 
בקרה ציבורי ייעודי. במקביל, יּפתח שוק הבנקאות 
היׂשראלי בפני בנקים זרים. על אלה לא יחולו חוק 
השמיטה ואיסור הריבית, שכן הם אינם בבעלות 
יׂשראלית. בין יׂשראל לאומות העולם - עסקים 
כרגיל. מי שרוצה לקחת הלואה בריבית, יקח. מי 
שרוצה לשקוע במשיכת-יתר, ישקע. הפנקס פתוח 

והיד רושמת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה. 
אם כן, נשאלת השאלה: אם נאפשר הלוואות 
בריבית וללא שמיטה בבנקים זרים, מה התועלת 
בכל המהלך? התשובה לכך כפולה. ראשית, כניסת 
בנקים זרים לשוק תפתח אותו לתחרות אמיתית. כיום 
לא רק ששוק הבנקאות נעדר תחרות של ממש, הוא 
מתנהל כקרטל לכל דבר. מספר מצומצם של בעלים 
מחליטים ביניהם מה יהיה גובה העמלות ועד כמה 
ניתן לרדות בציבור, ולנו לא נותר אלא להשלים 
ולשלם. בעקבות פתיחת הבנקים התורניים מחד, 
וכניסת בנקים זרים מאידך, יווצר מצב של תחרות 
אמיתית, ממנו נרויח אנחנו, הציבור. אם אין בכך די, 
הרי שהתועלת הגדולה באמת תצמח מן השמיטה 
הראשונה. שמיטת חובות כללית עׂשויה לאזן, אפילו 
להפוך, את המגמה המסוכנת לפיה ההון מתרכז 
והולך בקרב שכבה מצומצמת ביותר, מעמד הביניים 
נשחק, ופלחים גדלים והולכים של האוכלוסייה 
שוקעים בעוני. שמיטת חובות כללית - פקיעת כל 
המשכנתאות ואיפוס כל משיכות-היתר - תחזק מאד 
את מעמד הביניים הרעוע, ותעניק הזדמנות למעמד 
התחתון לפרוץ קדימה. יתר על כן, צעד כזה ימריץ 
באופן משמעותי את הפעילות במשק. בכל פעם בה 
מחליטים לגבות פחות מסים מן העשירים, מספרים 
לנו איך הכסף יטפטף כלפי מטה לעבר כלל המשק, 
וימריץ אותו לפעילות מוגברת ממנה נרויח כולנו. 
אם הדבר נכון לגבי העשירים - מדוע לא לגבי כלל 

הציבור? במקום טפטוף מוטל בספק, מדוע לא זרם 
איתן שאין עליו עוררין? כשכלל הציבור ישתחרר 
באחת מחובותיו, הוא יוכל להפנות יותר משאבים 
להשקעות, לעסקים, לצריכה ולבילויים. המשק כולו 

יתעורר וכולם ירויחו. 
חשוב מכל הוא הערך הסמלי. הרעה החולה הגדולה 
של ימינו היא התפרקות המדינה מאחריותה לאזרח, 
הבאה לידי ביטוי בהפרטת שירותים חיוניים, החל 
בחינוך ובריאות וכלה באבטחה וכליאה. שמיטת 
חובות תשדר את המסר ההפוך, לפיו המדינה חפצה 
בשלומם וברווחתם של אזרחיה; לפיו היא מעדיפה 
ציבור של בני-חורין על פני עבדים שקועים בחובות; 
לפיו היא מחויבת לחברה שוויונית וצודקת יותר. 

מכך ודאי שנצא כולנו נׂשכרים.

ומי ישלם עבור החגיגה?

בראש ובראשונה, הנושים, הלא הם הבנקים. לפני 
שנות דור )תשמ"ד/1983( גרמו תאוות הבצע 
והמוסר הירוד של מנהלי הבנקים לפשיטת רגל 
כוללת. במה שזכור כ"משבר מניות הבנקים" 
הפסידו רבבות אזרחים את חסכונותיהם. בסופו 
של דבר נאלצה המדינה לפדות את חובות הבנקים 
ולהציל אותם מקריסה מוחלטת. את החשבון 
שילם הציבור - פעמיים. פעם אחת, כשהפסיד 
את חסכונותיו. בפעם השניה, כאשר כספי המיסים 
ששילם שמשו לכיסוי הגרעונות. אמנם, בינתיים 
נמכרו הבנקים לאנשים פרטיים, והמדינה קיבלה 
עבורם כסף. האם ניתן לדרוש מהבעלים הנוכחיים 
לשלם על חטאי העבר? לדעתי כן. ראשית, משום 
שהבנקים מעולם לא נתנו דין וחשבון על ההונאה 
שנקטו בזמן משבר המניות. מי שקנה אותם מן 
המדינה קיבל לידיו את קהל הלקוחות השבוי, אבל 
גם את המחוייבות המוסרית. שנית, ההתנהלות 
הקרטליסטית הנהוגה כיום על ידי הבנקים פסולה 
הן מוסרית והן חוקית. הגיע הזמן לתת את הדין 

ולשלם את החשבון. 
במקום השני תיׂשא בעלות המדינה עצמה. למדינת 
יׂשראל יש יתרות כסף מזומן המגיעות לעׂשרות 
מיליארדי שקלים. כיום אלו משמשות לייצוב 
השקל )מהמטבעות החזקים בעולם כרגע( ולריצוי 
חברות דירוג האשראי. אלו אינן מטרות קדושות. 
יש בהחלט מקום לטענה שאת ההון העצום שנצבר 
- שמקורו בכספי המסים של כולנו - צריך להשקיע 
בחזרה בציבור. חלק גדול מהכסף שתשקיע המדינה 
יזרום חזרה לאוצר בזכות גביית המסים המוגברת, 
שתגיע בעקבות הפעילות הכלכלית הנמרצת. את 
הרווחים ארוכי הטווח תקצור המדינה מעצם קיומו 
של ציבור אזרחים איתן יותר, חופשי יותר, מאושר 

יותר. ובבניין ציון ננוחם...

ד"ר אֹורי אמיתי מהחוג 
להסטוריה כללית 

באוניברסיטת חיפה. 
חובש כיפה שקופה. 

חבר ב"שקוף" 
ב"עבודה שחורה" 

בעל הבלוג "יהודית, 
דמוקרטית, ישירה" .

ory.amitay@gmail.com
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