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רוחות של שינוי וחוסר ודאות מנשבות בחללו 
של העולם. בארצות הברית שבה, כדברי שירו 
של מוריסי, מתקיימת "דמוקרטיה שבה הנשיא 
לעולם אינו שחור, אשה או הומו", נבחר נשיא 
שחור אחרי שניהל את מסע הבחירות היקר 
ביותר בתולדות ארה"ב כשהוא נשען בין 
השאר על המספר הגדול ביותר של תרומות 
קטנות מאנשים פרטיים. מצד שני כפי שמראה 
מני אביב במאמרו שמפורסם כאן נראה כי אי 
אפשר לתאר את בחירתו של אובמה כמהפכה 
חברתית המונית שאינה תלויה ברצונם של 

בעלי ההון.

בחירתו של אובמה קשורה גם בהכרה באחריות 
המשטר הרפובליקני הניאו–שמרני הקיצוני 
של שמונה השנים האחרונות למשבר הכלכלי 
הקשה שפוקד את השווקים הפיננסיים בארה"ב 
ובעולם כולו. משבר שכבר הספיק להפיל יותר 
משמונה בנקי השקעות בארה"ב לבדה, לערער 
לחלוטין את כלכלתה של איסלנד ולגרום 
לפיטורים המוניים ולהעלמותם של חסכונות 
ופנסיות ברחבי העולם. ההכרה כי המדיניות 
הניאו–שמרנית בארה"ב ובחלקים נוספים בעולם 
היא שהביאה עלינו את המשבר הפיננסי הקשה 
הזה הביאה לשינוי בתפיסה הכלכלית של הזרם 

ראשית

חברה
כתב עת סוציאליסטי
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

המרכזי בעולם (וגם בארצנו) והכריחה אפילו את 
משטר בוש לנקוט בימיו האחרונים במדיניות 
קיינסיאנית. עם זאת, כפי שמראה גלעד נתן, 
עדיין אין זו כלכלה סוציאל–דמוקרטית אלא 
כלכלה קיינסיאנית לעשירים. האם נצליח 
להפוך את המשבר הזה להזדמנות ולשנות את 
האופן שבו מנוהלת הכלכלה שלנו? � שאלה 

זו עדיין תלויה בנו.
בארץ אנחנו מצויים אחרי הבחירות המקומיות 
בערים ובמועצות המקומיות שבהן שוב לא 
נבחרו כמעט נשים ובירושלים הן אפילו נאלצו 
להאבק על הזכות להציג את תמונתן על כרזות 
הבחירות. בבחירות המקומיות נחלש מאוד 
מעמד המפלגות הגדולות לעומת התארגנויות 
על(אל)–מפלגתיות כאשר בולטת ביניהן רשימת 
"עיר לכולנו" בתל אביב. רשימה זו עוררה עניין 
ופולמוס לא רק בתחומי תל אביב אלא בארץ 
כולה, בעיקר בשל השילוב של אנשים וקבוצות 
ציוניות ולא ציוניות, מחד"ש ועד הליכוד 
לכדי רשימה אדומה�ירוקה, ובשל ההישגים 
המרשימים שלה כרשימה הגדולה במועצת תל 
אביב ושל דב חנין שעמד בראשה שהשיג כ�35 
אחוז מקולות הבוחרים בעיר. מן העבר השני 
בתל אביב וברוב הארץ אחוז ההצבעה למועצות 
ירד ומהווה נורה אדומה ביחס לאמון הבוחרים 

במערכת הדמוקרטית. 
ומהבחירות שמאחורינו אל הבחירות שלפנינו 
� אל מערכת הבחירות הכלליות הקרובות מגיע 
'מחנה השמאל'  במבוכה רבה. הנהגת מפלגת 
העבודה מתנהגת כמי שויתרה לא רק על השלטון 
אלא גם על הובלת האופוזיציה כאשר היא 
משריינת את אותם האנשים שהובילו אותה אל 
עברי פי פחת ומונעת בכח כניסת כוחות חדשים 
למפלגה. מרצ מנסה להכניס לתוכה אנשים 
חדשים וליצור אלטרנטיבה שמאלית חדשה 
אך נראה כי היא אינה מעמידה אלטרנטיבה 
סוציאל–דמוקרטית אמיתית אלא עוסקת שוב 
רק בעניין המדיני, החשוב כשלעצמו, ואינה 

מציגה חזון חדש.
על–פי מצב הדברים הנראה כיום, רוחות השינוי 
מאמריקה וההתפכחות המופיעה בעקבות 
המשבר הכלכלי לא יתנו את אותותיהם כבר  

בפברואר השנה, ואנו נעמוד בפני תקופה של 
ארבע שנים שחונות (ובעצם אולי רק שנתיים). 
אך 'התקווה' השתמרה לה שנות אלפיים, ותוכל 
בוודאי להמתין עוד שנתיים. בתקופה זו יש 
להמשיך ולפעול על–מנת לאחד את המחנה 
הסוציאל–דמוקרטי החלש והמפוצל, על מנת 
לרכז ולהגדיל את כוחו. רק כך תוכל המפלגה 
הסוציאל–דמוקרטית העתידית לפרוץ סוף 
סוף את מעגל השמאל הקיים כיום, ולהגיע אל 
ציבור האנשים שירוויחו יותר מכל ממדיניותה. 
'חברה' תמשיך להתגייס לשמש במה למהלך 

מורכב וחשוב זה.

<<

אובמה � השינוי שלא יהיה | עמ' 7>
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מדינת הרווחה ודעת הקהל בישראל | עמ' 4>

המגמה המרכזית שעולה מהמחקר היא, 
שהציבור הישראלי מצדיק במידה רבה מעורבות 
של המדינה בהספקת שירותים ציבוריים, תומך 
מדינת  עם  שמזוהים  בתחומים  בהשקעה 
הרווחה ומסכים עם הצורך לתמוך באוכלוסיות 

חלשות."

אובמה � השינוי שלא יהיה | עמ' 7>

משיקגו  המועמד  סביב  התקשורת  חגיגת 
אמנם מסנוורת, וקשה לעיתים לראות מעבר 
להבזקי הבמה במופעי הענק שלו בדרך לבית 
הלבן, אולם אם מאמצים מעט את העיניים 
ומחדדים את המבט המציאות לא נראית נוצצת 

ומרנינה."

והמפסידות הן | עמ' 15>

ושוב נראה את רשימות המועמדים. גברים 
מצויידים במבטים קורני הבטחות מישירים עינים 
לבוחר (ולבוחרת). שוב נראה את הרשימות אשר 
מעיזות, גם בימינו, להדיר מתוכן נשים לחלוטין."
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שחקנים שונים הפועלים 

בזירת המדיניות הציבורית 

ומעוניינים לצמצם את 

מעורבות המדינה בתחומים 

חברתיים שונים, שבו וטענו 

לאורך השנים האחרונות, כי 

הציבור הישראלי בכללותו 

בעד ערכים קפיטליסטיים 

כגון תחרות חופשית, 

הפרטות ומדיניות חברתית 

מצמצמת.

המגמה המרכזית שעולה 

מהמחקר היא, שהציבור 

הישראלי מצדיק במידה 

רבה מעורבות של המדינה 

בהספקת שירותים ציבוריים, 

תומך בהשקעה בתחומים 

שמזוהים עם מדינת הרווחה 

ומסכים עם הצורך לתמוך 

באוכלוסיות חלשות. 

בשלושת העשורים האחרונים עברה החברה 
הישראלית תהליכי שינוי משמעותיים, בכל 
הנוגע למדיניות שפעלה בכיוון של צמצום 
תכניות רווחה ומעורבות הממשלה באספקת 
שירותים בסיסיים כמו בריאות, חינוך, רווחה 
ואף בטחון אישי. הספרות הסוציולוגית–
כלכלית–פוליטית מציעה הסברים שונים 
להתפתחויות אלה, אך בספרות המחקר 
קיימת הסכמה די רחבה שתהליכים מסוג 
זה אומנם התקיימו ושינו באופן משמעותי 

את פני החברה הישראלית.

שחקנים שונים הפועלים בזירת המדיניות 
הציבורית ומעוניינים לצמצם את מעורבות 
המדינה בתחומים חברתיים שונים, שבו וטענו 
לאורך השנים האחרונות, כי הציבור הישראלי 
בכללותו בעד ערכים קפיטליסטיים כגון 
תחרות חופשית, הפרטות ומדיניות חברתית 
מצמצמת. על פי תפיסה זו, על המדינה לנטוש 
את הדגם האוניברסלי של מדינת הרווחה (בו 
מספקת המדינה רשת בטחון סוציאלי רחבה 
גם למעמד הבינוני ומדגישה את הערבות 
ההדדית בחברה) לטובת דגם שיורי–רזידואלי 
(המדגיש יותר ערכים של חירות וזכויות קניין) 
ולהתערב ולעזור רק לקבוצות מאוד ספציפיות 
ומאוד חלשות באמצעות מבחנים שונים כגון 

מבחני הכנסה.
מעניין לגלות, כי גם חוקרים ופובליציסטים 
של מדינת הרווחה "יישרו קו" עם הנחה זו, 
שהפכה עם הזמן לאקסיומה שאין לערער עליה. 
עובדה היא, כי הסכמה נרחבת יחסית קיימת 
בספרות לגבי העדפותיהם של אזרחי ישראל 
בכל הקשור למעורבות המדינה בחיי הפרט. 
מרבית חוקריה החשובים של מדינת הרווחה 
הסכימו, כי החברה הישראלית עברה בעשורים 
האחרונים מהפכה שקטה, במסגרתה זנחה ערכים 
של סולידריות ועזרה הדדית ואימצה תחתיהם 
ערכים של אינדיבידואליזם, תחרותיות ואפילו 
אגואיזם. העובדה שבמבחן המעשה הפוליטי 

זוהו צמצומים רבים במדינת הרווחה רק חיזקה 
הנחה זו, במיוחד במציאות בה הציבור הרחב ניזון 
ללא הרף באמצעי התקשורת מפרשני כלכלה 
המטיפים ליעילות ולצמצומים רבים. אולם עד 
כה, ככל הידוע לכותב שורות אלו, לא נבחנה 

אמפירית שאלה זו בצורה רחבה ויסודית.
דעת הקהל כלפי מדינת הרווחה זוכה להתעניינות 
הולכת וגוברת בעשורים האחרונים ברחבי 
העולם. מחקרים רבים נערכים בנושא זה 
ומנסים לספק את תמונת המצב העדכנית 
של דעת הקהל במדינות המערב, כמו גם את 
השינויים שחלים בה. בישראל, לעומת זאת, 
יוזמות מחקריות אלו מועטות יחסית ומרבית 
החוקרים של מדינת הרווחה עוסקים בתחומים 

רבים וחשובים אחרים.
גם אם ישנן בעיות רבות עם סקרי דעת קהל 
בכל הקשור לתקפותם ומהימנותם כחזאים או 
מסבירים טובים של המציאות, במבחן המעשה 
רבים מייחסים להם חשיבות. אולם דומה כי יותר 
מכולם, אלו הם הפוליטיקאים, האמונים על 
עיצוב המדיניות והקצאת הערכים בחברה על 
ידי חוקים ותקנות שונים, אשר נוהים בלהיטות 
אחריהם. לא פעם אף נשמעת הטענה, כי סקרים 
מכתיבים את עיצובה של המדיניות הציבורית. 
מדוע אם כן, בתחום החברתי סקרים אינם זוכים 

לתשומת הלב הראויה?
מחקרים רבים מראים, כי מלבד קבוצות דתיות 
מאוד, המצביעות בקלפי על פי מימד דת ומדינה, 
כאשר מרבית אזרחי ישראל הולכים לקלפי, 
המשתנה המשפיע החשוב ביותר עבורם הוא 
מימד הביטחון. כך, מרבית האזרחים יתמכו 
במדיניות מסוימת או במקבלי החלטות שונים, 
בעיקר לפי העדפותיהם בנושאים ביטחוניים 
ומדיניים ופחות לפי כל הקשור לנושאים פנימיים 
או חברתיים. סביר להניח, כי סקרי דעת קהל 
בנושא מדינת הרווחה פחות חשובים בעיני 
הפוליטיקאים (המונחים בעיקר לפי האינטרס של 
מקסום סיכויי ההיבחרות שלהם), בעיקר מסיבה 
זו. מציאות זו מקילה את מלאכתם של גורמים 

מדינת הרווחה ודעת הקהל 
בישראל 2008

ניסים כהן C 
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מרבית הנשאלים הסכימו כי 

בישראל יש יותר מדי עניים, 

כי הפערים החברתיים בה 

גדולים מאוד, כי המדינה 

היא שצריכה לדאוג לבעיית 

העוני וצמצום הפערים, כי יש 

להעלות את שכר המינימום 

במשק, כי על המדינה 

לספק הכנסה בסיסית לכל 

אדם, כי יש שירותים שאסור 

למדינת ישראל להפריט 

בשום אופן ועוד.

[המחקר בדק האם 

הנשאלים] מסכימים לירידה 

ברמת החיים שלהם, או 

האם הם מסכימים לשלם 

יותר מיסים עבור מגוון רחב 

של נושאים... גם כאן הראה 

הציבור נכונות לא קטנה 

לתשלום מסים נוספים 

בעבור מעורבות ממשלתית 

בתחומי רווחה, בריאות, 

חינוך ועוד.

שונים הפועלים לצמצם ככל יכולתם את מדינת 
הרווחה בישראל ועושים לא פעם שימוש במימד 
הביטחוני ובמשאבים הרבים שיש להקצות לו 

לריסון הוצאות לנושאים חברתיים.
כפי שכבר נסקר בספרות, מדינת הרווחה 
איננה באה לשנות או להחליף את השיטה 
הקפיטליסטית. הטענה של אנשי מדינת 
הרווחה היא, כי פעמים רבות אנשים מזהים את 
היעילות הכלכלית כמטרה ושוכחים כי תפקידה 
של המדינה אינו לייצר רווחים � אלא רווחה 
חברתית. כאשר מדובר בחברה הישראלית, 
על שסעיה הרבים ועל האתגרים הביטחוניים 
הניצבים בפניה, ואשר תלויה מאוד בחוסן 
החברתי שלה, יעילות וצמיחה כלכלית בהכרח 
מאבדות את הלגיטימציה להיחשב כמטרה 
החשובה ביותר. אולם, ספק רב אם האזרח 
הממוצע יודע כל זאת. עבורו (ובמיוחד נכון 
הדבר בתקופות של שפל כלכלי) תומכי מדינת 
הרווחה עשויים להיתפס פעמים רבות כבזבזנים 

חסרי אחריות תקציבית.
יתרה מזו, דומה כי גם מקבלי החלטות (בממשל 
ומחוצה לו) המזוהים כחלק מ"מחנה מדינת 
הרווחה" מקבלים את "חולשתם האידיאולוגית" 
כנתון, ומזניחים את בחינת העדפות הציבור 
בכל הקשור לנושאים אלו. כך גם נדמה לעיתים, 
שגם אנשים בתוך מחנה מדינת הרווחה השתכנעו 
כבר בעצמם, כי מרבית הציבור כלל איננו 
מעוניין במדיניות חברתית מרחיבה. ייתכן אף 
שקיים חשש בקרבם בבחינת העדפות הציבור 
בנושא. "מדוע לעשות סקר שנתוניו ישמשו 
כחרב פיפיות כלפינו?" הם בודאי שואלים. 
אולם למרבית הפרדוקס, בכך הם מאבדים 
מידע חשוב שייתכן ועשוי דווקא לסייע להם 

במינוף פעולותיהם.

המחקר

מחקר אשר נערך בקיץ 2008 (על ידי שלמה מזרחי 
ופני יובל מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית 
שבאוניברסיטת בן גוריון ואנכי) ניסה לבחון את 
עמדות הציבור הישראלי כלפי המדיניות החברתית 
הרצויה והמצויה בעיני הציבור. המחקר זיהה 
מציאות מעט שונה מזו שמתארים התומכים 
בצמצומה של מדינת הרווחה. המגמה המרכזית 
שעולה ממנו היא, שהציבור הישראלי מצדיק 
במידה רבה מעורבות של המדינה באספקת 
שירותים ציבוריים, תומך בהשקעה בתחומים 
שמזוהים עם מדינת הרווחה ומסכים עם הצורך 

לתמוך באוכלוסיות חלשות. 
שאלון המחקר אשר שימש מחקר זה והועבר 

ל�940 נשאלים ברחבי הארץ, התחלק למספר 
"אשכולות" (קבוצות של היגדים) שהנשאלים 
היו צריכים לקבוע לגביהם את מידת הסכמתם. 
כל אשכול נועד לבחון מימד אחר בנושא מורכב 
זה. מטרת קבוצת השאלות הראשונה היה לבחון 
את עמדות הציבור בצורה כללית כלפי היגדים 
כלליים הקשורים למדיניות רווחה ותפיסות 
כלפי המציאות האנושית בכלל, ואילו האשכול 
השני ניסה לבחון את תפיסותיהם ודעותיהם 
כלפי המתרחש בנושא זה במדינת ישראל. 
כאן, מרבית הנשאלים הסכימו כי בישראל 
יש יותר מדי עניים, כי הפערים החברתיים 
בה גדולים מאוד, כי המדינה היא שצריכה 
לדאוג לבעיית העוני וצמצום הפערים, כי יש 
להעלות את שכר המינימום במשק, כי על 
המדינה לספק הכנסה בסיסית לכל אדם, כי 
יש שירותים שאסור למדינת ישראל להפריט 

בשום אופן ועוד. 
האשכול הבא של השאלות בשאלון נועד לבחון את 
עמדתו של הציבור כלפי מגוון רחב של תחומים 
הקשורים למדיניות ציבורית ומדינת הרווחה. 
כאן, נתבקשו הנשאלים לחוות את דעתם האם 
יותר מוצדק שהמדינה תדאג לאזרחים או שהם 
ידאגו לעצמם במגוון רחב של תחומי מדיניות, 
כגון: פנסיה, קצבאות שאירים, ביטוח בריאות, 
חינוך, השכלה גבוהה, עזרה לנזקקים כגון 
נוער במצוקה או נשים מוכות ועוד. במרביתם 
המכריעה של תחומי מדיניות אלו היה הציבור 
בעד מעורבות ממשלתית רבה יותר מכפי 
שהיא כיום. שלא במפתיע, החינוך הממלכתי 
נתפס כדבר החשוב ביותר לכלל הסקטורים 
בישראל. מעניין היה למצוא כי אצל הציבור 
הישראלי–ערבי החינוך אף נתפס כחשוב יותר 

מאצל הציבור היהודי.
האשכול השלישי של השאלות ניסה לבחון את 
עמדת הנשאלים כלפי סיוע או תמיכה בקבוצות 
שונות בחברה הישראלית. כך, נשאלו הנחקרים 
לדעתם האם זה מוצדק שהמדינה תדאג למגוון 
קבוצות וסקטורים בחברה הישראלית. מרבית 
הנשאלים תמכו בטענה כי מוצדק לדאוג 
לקבוצות חלשות בחברה הישראלית, כמו גם 

לתושבי הפריפריה ולעולים חדשים. 
בשלב הבא, ניסינו להעלות את רמת הבחינה 
לרמת המעשה ולשאול את הנחקרים האם הם 
מסכימים לירידה ברמת החיים שלהם, או האם 
הם מסכימים לשלם יותר מיסים עבור מגוון 
רחב של נושאים. חשוב לסייג ולציין כי כאן, 
מידת הנכונות פחתה במעט. אולם � גם כאן 
הראה הציבור נכונות לא קטנה לתשלום מסים 
נוספים בעבור מעורבות ממשלתית בתחומי 
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השיח הציבורי בנושא 

מדינת הרווחה רווי מושגים, 

טיעונים, אינטרסים ומטענים 

אידיאולוגיים, מה שמקרין 

גם על עמדות הציבור. קיומו 

של בלבול זה בכל הקשור 

לשיח הציבורי בנושא מדינת 

הרווחה מצביע על הצלחה 

חשובה של מתנגדי מדינת 

הרווחה.

ניתן להוריד את המחקר 

המלא בכתובת האינטרנט: 

http://cmsprod.bgu.ac.il/

som/PublicDep/Publications

ניסים כהן 

הוא דוקטורנט 

במחלקה למנהל 

ומדיניות ציבורית 

באוניברסיטת בן 

גוריון ועמית במכון 

ון ליר בירושלים.

nissimco@bgu.ac.il
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מדד המוכנות לשלם 
עבור מדינת הרווחה

מדד המעורבות הרצויה של 
המדינה בכלכלה ובחיי הפרט

מדד אחריות המדינה 
לאוכלוסיות חלשות

מדד הצדקת מדינת הרווחה

 חוזק המדד

מידת הסכמת הנשאלים לגבי כל אחד מאשכולות המחקר (בסולם 1 עד 5)

רווחה, בריאות, חינוך ועוד. 
אשכול השאלות האחרון היה שונה מאלו 
שקדמו לו והינו מסוג האשכולות שכמעט 
ולא נבחנו בישראל. הנשאלים הועמדו בפני 
אילוצים שונים אשר חייבו אותם להקצות 
משאבים נתונים ומוגבלים. בכל שאלה נדרשו 
הנשאלים להכריע בין שני תחומי מדיניות אחרים. 
הוסבר לנשאלים כי על התקציב הציבורי הקיים 
ניתנת להם תוספת של 100 יחידות של כסף 
להוצאות ציבוריות עודפות על התקציב הקיים. 
בכל פעם הוצגו בפני הנשאלים צמד של תחומי 
מדיניות, ועל הנחקרים היה להקצות סכום של 
100 יחידות בין התחומים. מפתיע היה לגלות 
כאן, כי חינוך ובריאות היו חשובים בעיני 

הציבור יותר מאשר ביטחון. 
עוד מצאנו כי מידת ההסכמה לחזק את מדינת 
הרווחה נמצאה כשונה בקרב סקטורים שונים. 
אולם חובה להדגיש, כי ההבדלים בין הסקטורים 
השונים נמצאו כקטנים יחסית, והמדגם בכללותו 
משקף תמיכה מוצקה בהיגדים המצדיקים 
ומחזקים את התמיכה במדינת הרווחה ובמדיניות 

חברתית מרחיבה.
בנוסף לכל זאת, מהמחקר עולה בלבול גדול מאוד 
שקיים בציבור הישראלי בכל הקשור לפעולתם 
של מגנונים כלכליים וציבוריים. השיח הציבורי 
בנושא מדינת הרווחה רווי מושגים, טיעונים, 
אינטרסים ומטענים אידיאולוגיים, מה שמקרין 
גם על עמדות הציבור. קיומו של בלבול זה בכל 
הקשור לשיח הציבורי בנושא מדינת הרווחה 
מצביע על הצלחה חשובה של מתנגדי מדינת 
הרווחה. הצלחתם למנוע מהציבור להציף כלפי 
הפוליטיקאים ביקושים שתכליתם היא חיזוקה 

של מדינת הרווחה.

מכאן והלאה

אחד החסרונות של סקרים הוא שהם מספקים 
"תמונת בזק" של מצב נתון. לפיכך, לא ניתן 
ללמוד מהם על העבר, או להבין תהליכים שונים 
שקדמו להם. ייתכן מאוד, כי אכן התרחשה מהפכה 
בקרב הציבור הישראלי בשנות ה�80' וה�90' 
לכיוונם של ערכים אינדיבידואליסטים. ייתכן 
מאוד שהתוכנית הכלכלית של שנת 2002, כמו 
גם החשיפה של הציבור דרך אמצעי התקשורת 
למצוקתם של השכבות החלשות, שינתה את 
המגמה ושוב נוטה הציבור לכיוונה של מדינת 
הרווחה. כנראה שלעולם לא ניתן יהיה לדעת 

זאת לבטח.
אולם, מה שאנו כן יכולים לדעת עתה וברמת 
ביטחון סבירה מאוד (מכיוון שמדובר עד כה 
בסקר גדול יחסית, אך בודד, אשר כדאי לנסות 
ולאששו באמצעות מחקרים נוספים) הוא שנכון 
לסוף שנת 2008 ישנה תמיכה משמעותית 
מאוד של הציבור הישראלי במדיניות חברתית 
מרחיבה. מידע זה חשוב מאוד וחבל מאוד יהיה 
אם לא ייעשה בו שימוש. לפיכך, חובה על אלו 
האמונים על חיזוקה של מדינת הרווחה (בין 
אם המדובר הוא בפוליטיקאים, ביורוקרטים 
או מקבלי החלטות אחרים המנסים להשפיע 
על המדיניות החברתית) לנסות ולפעול עתה 
בצורה אסטרטגית ומתוכננת היטב לאור המידע 
החדש. בין היתר, יש לפעול על מנת לחזק את 
דעת הקהל כלפי מדינת הרווחה, לפעול נגד 
מסעות דה–לגיטימציה הנעשים לתומכיה, 
למצוא את הדרכים לספק לציבור מידע חשוב 
ולהמשיך לבחון את המתרחש בדעת הקהל 

בנושא זה.
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לקראת סוף שנת 2007 

עוד חייכה המציאות אל 

הילארי קלינטון. בסקרים 

היא עמדה בחזית בגאון, 

בפער ניכר משאר 

המתמודדים, ובעימותים 

הטלוויזיוניים הראשונים היא 

אף הרשתה לעצמה להקרין 

ממלכתיות וענייניות ולהימנע 

מהתנגשויות מיותרות. מצב 

גיוס הכספים שלה היה 

בהחלט מעורר שביעות 

רצון, וגם במרוץ הזה היא 

הובילה בלא קושי על פני 

כל המתמודדים (כולל 

הרפובליקנים) למעט אחד, 

ברק אובמה.

בתחילת השנה הזו, ביום סגריר לקראת סוף 
ינואר, עמדה הילארי קלינטון בפני מחזה שודאי 
לא שיערה, בחלומותיה הגרועים ביותר, שתראה 
בחייה. טד קנדי, הסנטור הפופולרי המזדקן, 
ידידה הקרוב ובן בריתם של הקלינטונים מזה 
שנים, עמד על במה באוניברסיטה בוושינגטון 
והכריז על תמיכתו הבלתי מסויגת בברק אובמה 
כמועמדה של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. 
לצידו היה ניתן לראות גם את קרוליין קנדי, 
הבת הבכורה של הנשיא המיתולוגי הנרצח, 
אשר כתבה בניו�יורק טיימס מאמר תמיכה 
נלהב בכוכב החדש שפרץ כברק אל זירת 
התודעה האמריקאית והעולמית, ואף השוותה 

אותו לאביה האהוד.

ייתכן מאד שבאותו יום חורפי הבינה קלינטון 
לראשונה את משמעות התופעה שבאה וטרפה את 
כל הקלפים בזירה הפוליטית. הנער משיקגו, כך 
נראה, שנעטף באהדת התקשורת וקופתו נגדשה 
בדולרים, בא לכבוש באמת ובתמים את היעד הנכסף, 
שרק כמה שבועות לפני כן היה מונח בידיה. זמן 
קצר לפני האירוע הצהיר גם ג'ון קרי, מי שהיה 
מועמד הדמוקרטים ב�2004, על תמיכתו באובמה, 
לאחר מכן גם ג'ון אדוארדס וביל ריצ'ארדסון 
מושל ניו מקסיקו, ובעקבותיהם רובה של צמרת 
המפלגה הצטרפה לחגיגה השוקקת והמלהיבה, 
מותירים את הילארי וביל להיאבק בחירוק שיניים 
על הכתר הנכסף שהלך וחמק מבין האצבעות, 

עד התבוסה הסופית ביוני האחרון.
לקראת סוף שנת 2007 עוד חייכה המציאות 
אל הילארי קלינטון. בסקרים היא עמדה בחזית 
בגאון, בפער ניכר משאר המתמודדים, ובעימותים 
הטלוויזיוניים הראשונים היא אף הרשתה 
לעצמה להקרין ממלכתיות וענייניות ולהימנע 
מהתנגשויות מיותרות. מצב גיוס הכספים שלה 
היה בהחלט מעורר שביעות רצון, וגם במרוץ הזה 
היא הובילה בלא קושי על פני כל המתמודדים 
(כולל הרפובליקנים) למעט אחד, ברק אובמה.
ברבע השלישי של 2007 הצליח הסינדרלה 

המתהווה מאילינוי לגייס סכום שיא של 32.8 
מיליון דולר לעומת קלינטון שגייסה 27 מיליון 
דולר, ולעומת רודי ג'וליאני (המתמודד הרפובליקני 

המוביל דאז) עם 17 מיליון דולר בלבד.
המגמה הזו של גיוס הכספים נשמרה. אובמה הלך 
ושבר שיאים, וככל ששמנה קופתו כך הלך והשתפר 
מצבו בסקרים, עד שבהתמודדות הפותחת במדינת 
איווה רשם הלה את נצחונו הראשון, שנתן את אות 
הזינוק למרוץ שהיה אמנם צמוד מאד פוליטית, 
אך חד צדדי למדי מבחינה פיננסית. עד כה גייס 
ברק אובמה סכום של כ�400 מיליון דולר � שיא 
שאפילו ג'ורג' בוש הבן, בשני הקמפיינים המשומנים 
שלו, לא הצליח להגיע אליו. ג'ון מקיין, המועמד 
הרפובליקני הקשיש, שכבר טעם את נחת הזרוע 
של הכסף הגדול בהפסדו לבוש בשנת 2000 
(לאחר קמפיין מביש של היועץ האימתני קארל 
רוב), דידה הרחק מאחור עם כ�174 מיליון דולר. 
האם ניתן ליחס זאת לקסמו האישי של אובמה 
ולתקווה שהוא מעורר, אשר מגייסת את ההמון 
לפתוח את לבו וארנקו? האם זה בזכות הקמפיין 
היעיל שהוא מנהל, או שמא בשל תחושת השובע 
והייאוש מהממשל הרפובליקני? ייתכן. אולם 
כדאי ורצוי להציג נקודת מבט נוספת, שעשויה 
לתרום במשהו להבנת המחזה הפוליטי המשומן 
הזה, המוקרן אלינו כמיצג תיאטרוני עצום של 
בלונים לרוב, כנסי ענק נוצצים, נשים אוהבות 

ומחייכות ועיתונאים נלהבים.

אובמה � השינוי שלא יהיה

Cמני אביב
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בחברה שבה 1% 

מהאוכלוסייה מחזיק 

כ�40% מהנכסים 

הפיננסיים, וקומץ קטן ורב 

כוח שולט במרכיב מכריע 

של נכסי החברות, לא נוכל 

שלא לחשוד שיד האוליגרכיה 

נמצאת עמוק בתוך ההליך 

הפוליטי ומנסה לנווט אותו 

לטובתה בכל האמצעים 

העומדים לרשותה, אם 

בדמות התקשורת שנתונה 

להשפעתה ואם בדמות ההון 

שבידה.

לאחר ארבע שנים בלבד, 

הגיע למרוץ לסנאט 

האמריקאי כשהוא מרופד 

היטב ע"י רשת של תורמים, 

שבטבורה הארנק והמנגנון 

של איל ההון ג'ורג' סורוס 

ומשפחתו. בזכות פרצה 

בחוק, יכול היה אובמה 

לקבל מסורוס ומשפחתו 

סכומים גבוהים מהמותר 

בדרך כלל, משום 

שהמועמדים מולם התמודד 

היו מיליונרים.

בחברה שבה 1% מהאוכלוסייה מחזיק כ�40% 
מהנכסים הפיננסיים, וקומץ קטן ורב כוח שולט 
במרכיב מכריע של נכסי החברות, לא נוכל שלא 
לחשוד שיד האוליגרכיה נמצאת עמוק בתוך 
ההליך הפוליטי ומנסה לנווט אותו לטובתה 
בכל האמצעים העומדים לרשותה, אם בדמות 
התקשורת שנתונה להשפעתה ואם בדמות 

ההון שבידה.
אמנם החוקים בנוגע לתרומות למתמודדים 
פוליטיים מגבילים את סכום התרומה האישית 
ל�2,300 דולר, אולם כל מי שחפץ לרוץ למשרה 
ציבורית יודע שדרכו אל הכס עוברת בין היתר 
בערבי התרומות, בסעודות המיוחדות ובכינוסי 
העסקים למיניהם � כל אותן התכנסויות שיש 
בידי בעלי ההון והכוח לארגן, אשר עליהן חובת 
הדיווח היא חלקית ולוקה בחסר. ההתקשרות אל 
מנגנוני הכוח עושה את ההבדל בין מועמדים 
פופולריים, שמעוררים התגייסות נרחבת של 
הציבור בזכות אישיותם או תורתם � כדוגמת 
רון פול הרפובליקני שהצליח לאסוף סכומים 
מדהימים מתורמים קטנים � לבין מועמדים 
מקושרים אשר זוכים בנוסף לסיקור נרחב 
ודי מפרגן מהתקשורת. ברק אובמה ניחן ככל 
הנראה בשתי התכונות הללו, ובעזרתן הוא דהר 
כקטר אל הבית הלבן כשבאמתחתו הון עתק של 
כסף, שחלק גדול ממנו הגיע אמנם מתורמים 
קטנים, אולם כמחציתו בא מתורמים של אלף 
דולר ויותר � כלומר, תורמי ערבי הגאלה של 
הוליווד, הארוחות היוקרתיות של וול סטריט 

ושאר מעגלי הכסף הסגורים.

מיהו ברק אובמה

ברק אובמה, שהחל לכהן בסנאט של מדינת 
אילינוי החל משנת 1997, ניסה את מזלו לראשונה 
בזירה הלאומית במרוץ לקונגרס בשנת 2000, 
אך הובס ונותר עם חובות גדולים. אולם לאחר 
ארבע שנים בלבד, הגיע למרוץ לסנאט האמריקאי 
כשהוא מרופד היטב ע"י רשת של תורמים, 
שבטבורה הארנק והמנגנון של איל ההון ג'ורג' 
סורוס ומשפחתו. בזכות פרצה בחוק, יכול היה 
אובמה לקבל מסורוס ומשפחתו סכומים גבוהים 
מהמותר בדרך כלל, משום שהמועמדים מולם 
התמודד היו מיליונרים. סורוס, דרך אגב, היה 
מעורב מאד ב'מהפכת הורדים' בגאורגיה (ועל 
חלקו זה הביע גאווה גלויה), שבמהלכה השקיע 
הלה הון רב כדי להפיל את משטרו של שוורנדזה 
ולרומם לכס הנשיאות את מיכאל סאקשווילי.

בדרכו אל הסנאט קיבל אובמה במה יוצאת דופן 
וייחודית, כשזכה להיות אחד מנואמי המפתח 

בוועידה הדמוקרטית של 2004, בפריים–טיים 
הטלוויזיוני, מול קהל נלהב שהניף שלטים עם 
שמו. הייתה זו דריסת רגל משמעותית בדעת 
הקהל הלאומית, שמעטים זוכים לה. התקשורת, 
שהחלה לשדר אז כתבות פרופיל אודות המועמד 
האלמוני וסיפור חייו המרתק, נתנה את הטון 
ליחס העיתונאי העתידי אל אובמה, אשר היה 
מאז ועד היום אוהד ונינוח למדי באופן כללי, 
לעתים אפילו עד כדי התבטלות מבישה (כמו 

.(MSNBC במקרה של רשת החדשות
את הפריימריס הדמוקרטיים באילינוי ניצח 
אובמה בקלות יחסית (עם 57% מהקולות), 
אך בנתיבו אל הכס עמדה משוכה גבוהה מאד 
בדמות ג'ק ראיין, מיליונר רפובליקני בעל דעות 
כלכליות שמרניות אמנם אך בעל אפיל אשר 
זיכה אותו למעמד של כוכב פופולרי. זמן קצר 
לפני הבחירות פנו מספר כלי תקשורת (השיקגו 
טריביון, רשת ABC) לבית המשפט בדרישה 
(הבלתי מקובלת בפוליטיקה האמריקאית) להתיר 
לפרסום את מסמכי משפט הגירושין של ראיין 
משנת 1999. לאחר מאבק ציבורי ומשפטי ארוך, 
הסכים השופט לפרסם חלק מהמסמכים, שבהם 
מופיעה עדות גרושתו על כל מיני סטיות מיניות 
של המועמד, שמיד הדהדו כרעמים בתקשורת 
באילינוי וגרמו לראיין לפרוש, ולהותיר את 
הזירה למעשה פתוחה לחלוטין לברק אובמה 

לבוא ולקטוף את הפירות.
במהלך המרוץ הדמוקרטי חזר ושינן אובמה בפני 
האומה שהוא מועמד מזן אחר ('שינוי שאפשר 
להאמין בו') � כזה שפיח הזירה המושחתת 
של וושינגטון, רוויית הלוביסטים והפוליטיקה 
הנכלולית, לא דבק בו. אחד מהמסרים שחזר 
ודיבר עליהם הייתה תמיכתו בהנהגת שיטת 
המימון הציבורי בבחירות הכלליות, אם יריבו 
הרפובליקני יסכים לכך � שיטה אשר תגביל 
מאד את כמות הכסף שבידי המתמודדים. מיד 
עם היבחרו, נטש אובמה את הרעיון לאנחות 
� עם שיא בלתי נתפש של חצי מיליארד דולר 
באופק, כשיריבו נגרר הרחק מאחור, לא היו 

רבים שהרימו גבה בעקבות המהלך.
במשך מסע הבחירות דיבר אובמה על הבעייתיות 
של הלוביסטים ('האינטרסים המיוחדים' � 
בלשון הפוליטית המכובסת) ונשבע נאמנות 
שהוא אינו לוקח כסף מאותם ארגונים, אולם 
נתונים שנאספו ע"י חוקרים ועיתונאים מגלים 
מציאות אחרת � מסתבר שדווקא הוא המוביל 
מבין המועמדים בקבלת כסף מאותם גופים 
שמציפים את וושינגטון, עם חבילה נאה של 
כ�25 מיליון דולר. כמו כן, בניתוח של מערך 
התרומות בהתאם לסקטורים השונים, עולה כי 
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מי שהיה עד לאחרונה היועץ 

הבכיר בענייני מדיניות חוץ 

של ברק אובמה הוא זביגינייב 

ברז'יז'ינסקי, יועץ ואסטרטג 

שנחשב לאחד האידיאולוגים 

הנוקשים של המלחמה 

הקרה, והציג תמיד גישה 

מיליטנטית כלפי ברה"מ.

כאזרחים של עולם שבו 

ארה"ב כיום היא האימפריה 

הבלעדית, שמכתיבה 

את טבעם של המנגנונים 

הפוליטיים והכלכליים, כדאי 

וראוי לנו לנתח את הדברים 

באורח מפוכח יותר. חגיגת 

התקשורת סביב המועמד 

משיקגו אמנם מסנוורת, 

וקשה לעיתים לראות מעבר 

להבזקי הבמה במופעי 

הענק שלו בדרך לבית הלבן, 

אולם אם מאמצים מעט את 

העיניים ומחדדים את המבט 

המציאות לא נראית נוצצת 

ומרנינה.

אובמה מוליך בטבלת התרומות מהמגזר הפיננסי, 
ולפני שרשרת ההתמוטטויות שאירעו לאחרונה 
תרמו עובדי חברות מריל לינץ', AIG ולהמן 
ברודרס כ�4.5 מיליון דולר לסנטור מאילינוי, 
אשר בנוסף לכך הינו השני בטבלת חברי הקונגרס 
כולו בקבלת כסף מענקי המשכנתאות פאני–מיי 
ופרדי–מק, שעמדו לא מכבר לשקוע למעמקי 
המצולות לולא הולאמו ע"י הממשל האמריקאי. 
נראה שענקי וול סטריט בהחלט מרוצים ממה 
שהם רואים במועמד המתיימר לייצג את מעמד 

הביניים ואת העובדים.

כיבוש וושינגטון דרך הארנק

ברק אובמה, הילד החדש בשכונה � נאה ורהוט, 
בעל חיוך קסם ורטוריקה שובת לב (אם כי ריקנית 
למדי) � הוא הדמות העומדת בחזית מארג הכוח 
החדש שמשתלט על וושינגטון. מעולם לא היה 
אדם עם כל כך הרבה אמצעים בידו לכיבוש הבית 
הלבן. אמנם הלב והרוח הדמוקרטית מבקשים לראות 
בכך תופעה מעוררת השראה של התגייסות ההמון 
מאחורי האביר שיובילם אל האור, אולם המציאות 
של החברה המערבית בכלל ושל האמריקאית 
בפרט אמורה לגרום לנו לנהוג בפיכחון ולא 
כמעריצים שוטים. ההון והכוח הם המרכיב המרכזי 
בהתנהלות מנגנוני הפוליטיקה בוושינגטון. 
הסנאט, הגוף המחוקק העליון שהשפעתו על 
התהליכים היא מכרעת, מכונה לעיתים 'מועדון 
המיליונרים'. חלק נכבד מהרצים לנשיאות הם 
בעלי הון בעצמם. אך כל מתמודד, בין אם עשיר 
ואם לאו, יודע שכדי להיות בעל סיכוי כלשהו 
עליו להיות מרושת היטב ומקושר לאוצרות של 
הון שבלעדיו הוא חסר אונים, לא משנה כמה 
רב קסמו האישי או כמה תורתו נוגעת בהמונים. 
מועמדים כגון דניס קוסיניץ' (סוציאל–דמוקרט 
קלאסי בעל זיקה לאיגודים ורזומה מרשים של 
חקיקה חברתית) או מייק גראבל (סנטור לשעבר 
מאלסקה, שהביע בעימותים הטלוויזיוניים דעות 
אמיצות ומעוררות השראה), מייצגים נדבך מרכזי 
בבסיס האידיאולוגי הליברלי, אולם האוצר הכספי 
הזעום שלהם דחק אותם מוקדם מאד מהזירה, 
ומסריהם החשובים והמעניינים לא זכו בשל כך 

לתשומת לב ראויה.
לשם המחשה ישירה של האשליה שעומדת 
בתשתיתה של תופעת אובמה יש להתבונן 
במדיניות שהוא מתכוון להנהיג כנשיא, כפי 
שאנו למדים מהצהרותיו או כמשתמע מהתנהלות 
הקמפיין שלו. בעניין ביטוח הבריאות, למשל 
(נושא ראשי בכל מערכת בחירות), ההצעה של 
אובמה לא חורגת מהסטנדרט הדמוקרטי ולא 

אמורה לטלטל מערכות. בנוגע למדיניות החוץ, 
במשך כל הקמפיין הציג אובמה דעה נחרצת 
בנוגע לצורך בנסיגה מעיראק אולם לאחרונה 
החל להשמיע היסוסים באשר לזמן הנחוץ לשם 
כך. בנוסף, הוא מאמץ לחלוטין את אסטרטגיית 
'המלחמה בטרור' של ממשל בוש, וטוען שיש 
להגביר את הנוכחות באפגניסטן ואף לשקול 
התערבות בפקיסטן השכנה. דעתנו יכולה לנוח, 
המדיניות האימפריאלית אמנם תשנה את גווניה 

אבל תיוותר בעינה, ללא ספק.
מי שהיה עד לאחרונה היועץ הבכיר בענייני 
מדיניות חוץ של ברק אובמה הוא זביגינייב 
ברז'יז'ינסקי, יועץ ואסטרטג שנחשב לאחד 
האידיאולוגים הנוקשים של המלחמה הקרה, 
והציג תמיד גישה מיליטנטית כלפי ברה"מ. הוא 
עבד בשירות הנשיאים קנדי וג'ונסון, לאחר מכן 
היה בין מקימי הוועדה הטרילטראלית בחסות 
משפחת רוקפלר, ולבסוף כיהן כיועץ לביטחון 
לאומי של ג'ימי קרטר בעידן המהפכה באיראן, 
הסכם השלום בין ישראל למצרים והפלישה 

הסובייטית לאפגניסטן.
ברז'יז'ינסקי, שהיה גם השותף לעסקים של הנרי 
קיסינג'ר, פרסם בשנת 1997 ספר מאלף בשם "לוח 
השחמט הגדול", אשר פירט את הדרך הראויה 
לארה"ב להגיע לדומיננטיות מקסימלית בעולם, 
ע"י השתלטות על המרחב האירו–אסייתי תוך 
דחיקת רגלי סין ורוסיה. בין השאר הוא כותב: 
 �"... שלושת המרכיבים החיוניים של הגיאו 
אסטרטגיה האימפריאלית הם: למנוע התקשרות 
ולשמור על התלות הביטחונית בין הווסאלים, 
לדאוג להגנתם וכפיפותם של הפלגים השונים 
ולמנוע מהברברים מלהתאחד...". לאחרונה 
התבטא ברז'יז'ינסקי בנוקשות כלפי רוסיה, ואף 
השווה את ולדימיר פוטין להיטלר בהקשר לעימות 
בדרום אוסטיה, והשאלה הנשאלת, לאור הנתונים 
שלפנינו, היא האם נשיאות אובמה מבשרת לנו 
בעצם את התעוררת המלחמה הקרה, או מין 

גרסה יותר עדכנית שלה.
מן הסתם רבים מאיתנו היו רוצים לראות את תופעת 
אובמה כהתגלמות של כוח חדש וחיוני, אשר מבשר 
שינוי משמעותי בהתנהלות הדמוקרטיה הגדולה 
בתבל. אולם כאזרחים של עולם שבו ארה"ב כיום 
היא האימפריה הבלעדית, שמכתיבה את טבעם 
של המנגנונים הפוליטיים והכלכליים, כדאי וראוי 
לנו לנתח את הדברים באורח מפוכח יותר. חגיגת 
התקשורת סביב המועמד משיקגו אמנם מסנוורת, 
וקשה לעיתים לראות מעבר להבזקי הבמה במופעי 
הענק שלו בדרך לבית הלבן, אולם אם מאמצים 
מעט את העיניים ומחדדים את המבט המציאות 

לא נראית נוצצת ומרנינה.
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יליד קריית שמונה 
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משוררי ונביאי הכלכלה 

החופשית גם הם נהנים 

מפירותיה בשעה שהמעמד 

הבינוני והנמוך, 8 עשיריות 

מאוכלוסיית המדינה מבינים 

שהסבל שנגרם להם במשך 

שנים והירידה ביכולתם 

להבטיח לעצמם ולילדיהם 

חינוך, בריאות ורווחה הולכת 

ופוחתת. 

לכאורה, בשוק החופשי 

המהולל לא היו הממשלות 

אמורות להתערב. בנקים, 

חברות השקעות, חברות 

אשראי וביטוח היו אמורים 

לקרוס כחלק מהמשחק 

הליברלי של חוסר מעורבות 

ממשלתית בשוק ולפי רצונה 

של היד הנעלמה...

עידן חדש בכלכלה נפתח, קריסת השוק 
החופשי מוכיחה לאנושות כי למרות שנים של 
סימום בצרכנות זולה, במסעות הפחדה מפני 
חיידקים וטרור, בתעמולה בוטה בתקשורת 
ובתרבות המקדשת את השוק החופשי 
כגורם הבסיסי בדמוקרטיה ובהבטחת 
הרווחה בחברת השפע, אין כלכלת השוק 
יכולה אלא להעשיר את העשירים, להגביר 
את הצריכה ואת זיהום העולם, ולהותיר את 
המעמד הבינוני על סיפם של עוני וחוסר 

יכולת להבטיח את עתידו. 

כמובן, המציאות הקודרת לא גורמת לחסידי 
הכלכלה החופשית, נביאיה ומשורריה, אשר 
הוכיחו לציבור באותות ובמופתים במשך שנים כי 
הימור על עתידם בבורסה (חסכונות ופנסיות) הוא 
הדרך להבטחת עתידם; שצריכה פרועה מניעה את 
הכלכלה ולכן צריך לצרוך בלי לחשוב על איכות 
סביבה והשלכות של צמיחה מוגברת; שמיסים 
נמוכים משאירים למשלמי המיסים יותר כסף בכיס 
ושמעורבות המדינה בחברה ובכלכלה היא נזק. 
גם המציאות של צגי מספרים אדומים המבשרים 
לציבור כי מההפרשות לפנסיה הרוויחו בחברות 
הפנסיה, במסדרונות הבורסה וכעת הם צריכים 
לשאת בהפסדים הנגרמים בשעה שהמשק מתקן 
את עצמו, לא תגרום להם להודות בכשלונה של 
השיטה, שכן משוררי ונביאי הכלכלה החופשית 
גם הם נהנים מפירותיה בשעה שהמעמד הבינוני 
והנמוך, 8 עשיריות מאוכלוסיית המדינה מבינים 
שהסבל שנגרם להם במשך שנים והירידה ביכולתם 
להבטיח לעצמם ולילדיהם חינוך, בריאות ורווחה 

הולכת ופוחתת. 
והנה נופלים הבנקים, הבורסות קורסות, 
הכלכלה החופשית על הפירמידות חסרות 
הבסיס שלה קורסת כאשר השוק, חכם יותר 
מכל ספקולנט מתקן את עצמו ומפוצץ שורה 
של בועות. לכאורה, בשוק החופשי המהולל 
לא היו הממשלות אמורות להתערב. בנקים, 
חברות השקעות, חברות אשראי וביטוח היו 

אמורים לקרוס כחלק מהמשחק הליברלי של 
חוסר מעורבות ממשלתית בשוק ולפי רצונה 
של היד הנעלמה, אך מסתבר שכאשר פושטי 
הרגל אינם שכירים קטנים שלא עומדים בתשלום 
המשכנתא או חייבים קטנים שמימנו טיפול 
שיניים בהלוואות שהם אינם יכולים לפרוע 

המדינה מגלה יכולת התערבות יוצאת דופן.
בחודשים האחרונים וביתר שאת בשבועות 
האחרונים מגלות ממשלות ניאו–ליברליות למופת, 
אותן הממשלות שהשאירו בשנים האחרונות את 
השכירים לשקוע בעוני מתוך נאמנות לעיקרון לפיו 
השוק יודע יותר טוב מהממשלה, נטיה להתערבות 
במשק לשם הצלתם של תאגידי ענק, בעלי הון 
ומשקיעים, המעמד הבינוני הגבוה של לובשי 
הצווארון הלבן בשוק ההון. מסתבר שממשלות 
כן יכולות להתערב בנעשה במשק, השאלה אינה 
שאלת היכולת אלא שאלת ה"למען מי". מדינת 
הרווחה מגדירה עצמה מחדש, במקום לעזור 
לחלשים בשביל שישתלבו בחברה וישפרו את 
מצבם, מדינת הרווחה הניאו–ליברלית עוזרת 

לעשירים בכדי שישארו עשירים. 
המשבר האחרון מגלה לנו את ערוות הניאו–ליברליזם, 
חברות הפנסיה הפרטיות כושלות בצורה מסוכנת 
הרבה יותר מחברות הפנסיה הציבוריות או הפנסיה 
הממלכתית. את הגירעון האקטוארי ניתן היה לפתור 
בעזרת הגדלת הנטל על בעלי ההכנסות הגבוהות. 
את מחיקת המניות וכספי קרנות הפנסיה בבורסה 
לעומת זאת ניתן לכסות רק באמצעות הזרמת 
מימון לעשירים וחברותיהם בכדי שלא יברחו 
עם הכסף שהם מצצו מחסכונותינו באמצעות דמי 
ניהול בזמן שהם מהמרים על עתיד אוכלוסיית 
החוסכים. ההוצאה הציבורית בעולם המערבי 
מהזרמת כספי בנקים ממשלתיים ליצוב השוק 
החופשי עולה לאין ערוך על הערכות ההשקעה 

בגירעון האקטוארי.
תהליך ההפרטה לווה בהבטחות על יעילותו 
של השוק הפרטי, אבל השוק הפרטי, בניגוד 
לממשלתי, בנוי על הימורים ומשברים, רווחי 
ענק שנגרפים לכיסי הבעלים וכשל השוק החביב 
של "צמצום בהוצאות העבודה" � היינו, קיצוץ 
בשכר עובדים � שמוריד את יכולת הצריכה 
של העובדים ומקטין את השוק. כאשר השוק 
החופשי פורח וכולנו מתחלקים בפירורים 
שנופלים לכאורה משולחנם של העשירים 
נשמעת הדרישה לצמצום המיסים ומעורבות 
המדינה ואילו כעת מכספי המיסים המצומצמים 
נדרשים האזרחים באמצעות הוצאות ממשלתיות 

להציל את השוק הפרטי מעצמו. 
עם המעורבות הזו של הממשלה התקשורת 
ששייכת לבעלי ההון מוכנה להשלים. גרסת 

סוציאליזם 
לעשירים בלבד

גלעד נתן C 
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עם המעורבות הזו של 

הממשלה התקשורת 

ששייכת לבעלי ההון מוכנה 

להשלים. גרסת העוועים הזו 

של סוציאליזם לבעלי הון, 

מדינת רווחה לתאגידי ענק 

וחברות פרטיות, היא מה 

שמצפה לנו בעתיד אם לא 

ישתנו כללי המשחק.

העוועים הזו של סוציאליזם לבעלי הון, מדינת 
רווחה לתאגידי ענק וחברות פרטיות, היא מה 
שמצפה לנו בעתיד אם לא ישתנו כללי המשחק. 
אותם מעסיקים שחיסלו את העבודה המאורגנת 
בשביל לחסוך בהוצאות ודרשו לשלם פחות 
מיסים בכדי לא לסגור את מקומות העבודה 
דורשים עכשיו התערבות ממשלתית והבנה 
של העובדים כלפי מצוקתם. העובדים, עובדי 
הצווארון הכחול והפרולטריון החדש של עובדי 
הצווארון הלבן נדרשים כרגיל לשאת בהוצאות, 
שכן את המיסים על רווחי הון איש לא מציע 
להעלות. בעלי ההון הם הלקוחות החדשים של 
מדינת הרווחה. כסף לטיפות חלב אין, כסף 

למימון הפסדיהם של בעלי הון יש. 
בשנים האחרונות הורגלנו לחשוב רק על המחר 
אבל לא על העתיד. על צמיחה וגידול במקום ריסון 
וחיסכון. איש לא העז לומר בקול רם שהזדקנות 
האוכלוסייה בעולם מפוצץ אוכלוסין היא דבר 
טוב שכן היא מבטיחה את קיטון האוכלוסייה 
בעתיד. הפכנו עבדים לחשיבה כלכלית קלוקלת 
שאומרת שעדיף עוד ילדים שישאו בהוצאות 
שגורמת אוכלוסייה מזדקנת במקום להגדיל 
את הנטל על בעלי ההון שיכולים לממן מערכת 
רווחה יעילה בלי להגדיל את האוכלוסייה באופן 
מסוכן. עבדנו יותר שעות במקום פחות שעות כדי 
להבטיח את הצמיחה הכלכלית שמשמעותה שעות 
עבודה מיותרות בהפקת תוצרת מיותרת ממשאביו 
המדולדלים של כדור–ארץ הולך ומתכלה. בזבזנו 
במקום לחסוך בכדי שהבורסות יוכלו להמשיך 
ולהתנפח. דרשנו לשלם פחות מיסים כי הורגלנו 
לחשוב שישאר לנו יותר כסף בכיס בלי לחשוב 
על הירידה ברמת החיים שתיגרם מקניית מוצרים 
פרטיים במקום קבלת מוצרים ציבוריים. התפעלנו 
מנתוני הבורסה מתוך אמונה שגם אנחנו נרוויח. 
עכשיו האשליות הכלכליות מתפוצצות. מאחורי 
מספרי הקסם של הכלכלה הניאו–ליברלית מתגלה 
לנו ביורוקרטיה פרטית מיותרת להפליא של רואי 
חשבון ועורכי דין, של מאמנים אישיים ועמותות 
המגזר השלישי, שעולה לנו הרבה יותר מהשירות 
הציבורי בשל העדר ביקורת ציבורית ותרבות של 
תפוס כפי יכולתך. שנות החגיגה של הבורסה 
מאחורינו ואנחנו לא התעשרנו בהם וגם לא הבטחנו 
את עתידנו. מכרנו את הביטחון הסוציאלי ואת 
מדינת הרווחה האוניברסלית בעבור נזיד עדשים 
של הבטחות התעשרות שבעבר נתנו לא בידי 
פוליטיקאים, כלכלנים וממשלות אלא רק בידי 

נוכלים המציגים מרכולתם בירידי שעשועים.
העשור הראשון של המאה ה�21 עומד להסתיים 
והאשליות שהציעה האידיאולוגיה הליברלית 
התפוגגו. סין ורוסיה מוכיחות שלא צריך דמוקרטיה 

בשביל צמיחה כלכלית וכלכלת שוק. ארצות הברית 
ובריטניה מעידות שמעורבות ציבורית אינה רעה 
ובלבד שהיא ניתנת לעשירים בלבד. העולם כולו 
וגם ישראל מוכיחים שההפרטה נכשלה ושהמחיר 
של שירותים פרטיים גרועים גבוה ממחירי שירותים 
ציבוריים יעילים. במקום לשבת אחוזי פחד ולתת 
לממשלות לסבסד את העשירים הגיע הזמן 
לדרוש שהמעורבות הממשלתית בשוק תגבר. 
שבנקים ממשלתיים וחברות ביטוח ממשלתיות 
זהירות ומפוקחות בידי מערכות ביקורת ציבוריות 
יבטיחו את יכולתנו לחסוך ואת עתידנו, יסבסדו 
אותנו הצרכנים מפני עמלות מופרזות ודמי ניהול 
מנופחים. ששירותים אוניברסליים כחינוך, 
בריאות, רווחה, חשמל, מים, גז, ומזון ינוהלו 
בידי המדינה לטובת האזרחים באופן שיבטיח 
את רציפותם יציבותם ויעילותם. שחוקי עבודה 
יבטיחו את זכויות העובדים על חשבון רווחי 
בעלי הון. שתכנון כלכלי בשוק המזון יבטיח 
את יציבות מחירי המזון ורציפות אספקתם. 
שהורדת מספר שעות העבודה החודשיות והטלת 
הגבלות על תעשיות כתעשיית הנשק ותעשיות 
של מוצרי מותרות יבטיחו את צמצום הבזבוז 

במשאבי כדור הארץ.
בפנינו כאזרחים, תושבים, בוחרים ובעיקר 
כאנשים עומדת הברירה, להמשיך מתוך נוחות 
משתקת של בורות ועמימות לתת לתהליך 
הכלכלי והפוליטי של צמצום הדמוקרטיה, צמיחת 
הפערים החברתיים–כלכליים, הרס כדור הארץ 
וסבסוד החזקים על חשבון החלשים, להימשך או 
להתעורר עכשיו ולפעול לשינוי בישראל ובעולם 
מתוך הכרה בכשלון השוק החופשי וההבנה שרק 
הגבלת השוק החופשי לתחומים מסוימים, תוך 
הגברת הפיקוח והרחבת תפקידן הכלכלי חברתי 

של המדינות יכול להבטיח את עתידנו. 

גלעד נתן הוא 

דוקטורנט 

להיסטוריה כללית 

באוניברסיטה 

העברית וחבר 

קיבוץ מרום גולן

gnathan@knesset.gov.il
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אם נתמקד בדוגמא של 

אפליית נשים, ובאופן ספציפי 

במקרה של השתתפות נשים 

בשוק העבודה, נראה שאין, 

למרבה הצער, קשר בין 

מדיניות סוציאל–דמוקרטית 

לבין שוויון מגדרי.

הגישות הסוציאליסטיות השונות חלוקות 
ביניהן ביחס לנושאים רבים, אבל בנושא 
אחד שררה ביניהן בעבר, ובמידה רבה גם 
היום, הסכמה: ביטולו של הניצול המעמדי 
הוא המפתח לביטולם של כל שאר סוגי 
הניצול. מרגע שיושג השוויון הכלכלי, יושלכו 
לפח האשפה של ההיסטוריה גם הגזענות, 
הלאומנות ושאר רעות חולות, שבהיעדרו של 

הניצול הכלכלי יאבדו את הסיבה לקיומן.

מכיוון שלא נראה שהמהפכה תתרחש עד צאתו 
של מאמר זה לאור, כדאי לבחון את הטענה הזו 
בגרסה המותאמת לזרם הסוציאליסטי הנפוץ 
בימינו � הסוציאל–דמוקרטיה הרפורמיסטית, 
זו שאינה שואפת לבטל את יחסי הייצור 
הקפיטליסטיים אלא רק למתן את השפעותיהם 
השליליות. כאן תחפש הטענה התאמה בין 
אופיו הסוציאל–דמוקרטי של משטר מסוים 
לבין מצבן המשופר של קבוצות מיעוט באותו 
המשטר. אלא שטיעון זה אינו עומד במבחן 
המציאות. אם נתמקד בדוגמא של אפליית 
נשים, ובאופן ספציפי במקרה של השתתפות 
נשים בשוק העבודה, נראה שאין, למרבה 

הצער, קשר בין מדיניות סוציאל–דמוקרטית 
לבין שוויון מגדרי.

נשים בשוק העבודה

שלושת המדדים העיקריים המשמשים למדידת 
השתלבות נשים בשוק העבודה הם שיעור יציאת 
נשים לעבודה (אחוז הנשים השכירות במשק 
מכלל הנשים); פערי השכר בין גברים לבין 
נשים; ובידול תעסוקתי (קיומן של 'נישות' 
תעסוקתיות נפרדות לנשים ולגברים, כגון מורות 
ומהנדסים). בחינתם של שלושת המדדים הללו 
מגלה תמונה מפתיעה: שתי מדינות שאיננו 
רגילים לראותן דרות יחד בכפיפה אחת בדירוגים 
הכלכליים, הן המובילות במידת השוויון ממנו 
נהנות בהן הנשים � שבדיה וארצות הברית. 
בשתיהן, שיעור תעסוקת הנשים גבוה מאוד � 
כ�75%; זאת, לעומת ממוצע של 60% במדינות 
ה�OECD וכ�50% בישראל. בארה"ב הבידול 
התעסוקתי נמוך מאוד, ונשים משתלבות כמעט 
בכל המקצועות, אך הן משלמות על כך מחיר 
יקר של פערי שכר מהגבוהים במערב. בשבדיה, 
לעומת זאת, פערי השכר נמוכים מאוד � אך 
הנשים מרוכזות בסקטור הציבורי, ומתקשות 

להשתלב בסקטור הפרטי.
ניתן לטעון, אם כן, שלטוב ולרע, אין בהכרח 
התאמה בין מגמות סוציאל–דמוקרטיות של 
משטרים לבין המעמד ממנו נהנות נשים. 
נשים במדינות "ממוצעות" מבחינת המדיניות 
הסוציאל–דמוקרטית שלהן, כמו צרפת או 
גרמניה, למשל, נמצאות במצב טוב פחות 
מעמיתותיהן בשתי מדינות שמייצגות קטבים 

מנוגדים מבחינה זו.
אבל מכאן אין להסיק שלמדינת הרווחה אין 
השפעה על מצבן של נשים, אלא שהנתון 
הרלוונטי � והדבר נכון גם ביחס למחקר הכללי 
של מדינת הרווחה � אינו היקף השירותים 
שמספקת מדינת הרווחה אלא אופיה של 

המדיניות המגדרית שלה. 

נדב פרץ C 

מדינה, רווחה, גבר, אשה

בגיליון הקודם ('חברה' 38, ספטמבר) פורסמה כתבתה של ענת 
שניידר ("אופק חודש אינו רפורמה בחינוך"), בה טענה כי ההסכם 
שנכפה על עובדי ההוראה לא ישפר את מעמד המורה, ואף יוסיף ויפגע בו. שניידר 
כתבה כי בעקבות ההסכם, בניגוד למובטח ולמפורסם, יפגע שכר ההוראה ויתגברו 
תופעות הנשירה והמחסור במורים. בעת פרסום הכתבה, בשיא מסע התעמולה 
מבית מדרשו של משרד החינוך, נראו טענות אלו תמוהות: ההסכם הרי הבטיח 

העלאה מסיבית של שכר ההוראה, במיוחד של מורים חדשים וצעירים. 
אלא שהבטחות לחוד, ומציאות לחוד. דו"ח של הלמ"ס שהגיע לשולחנה של וועדת 
הכנסת קבע כי "בעוד חמש שנים צפוי מחסור של כ�10,500 מורים בכל שלבי 
מערכת החינוך" ('הארץ', 28.8.08). ולא די בכך, ב�19.11.08 פרסם אתר 
'עבודה שחורה' את נתוני השכר של סגנית מנהלת בבית–ספר, ובו הראה כי לאחר 
הצטרפותה לרפורמת 'אופק חדש' חוותה סגנית המנהלת הרעה משמעותית בתנאי 

.(http://www.blacklabor.org/?p=5006) העסקתה ושכרה
טענותיה של שניידר וחבריה המתנגדים ל'אופק חדש' מוסיפים ומקבלים תימוכין 

רבים מדי יום. אולי הגיע הזמן שמישהו יקשיב?

קצה 
הקרחון
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שתי מדינות שאיננו רגילים 

לראותן דרות יחד בכפיפה 

אחת בדירוגים הכלכליים, 

הן המובילות במידת השוויון 

ממנו נהנות בהן הנשים � 

שבדיה וארצות הברית.

מגדר במדינת הרווחה

לכל משטר רווחה יש מדיניות מגדרית מובחנת, 
הנפרדת ממדיניותו בתחומים אחרים, גם אם 
היא קשורה אליה. מדיניות זו נקבעת בהתאם 
לאופן שבו נתפסים מבנה המשפחה, תפקיד 
האישה ותפקיד הגבר. במדינות מסוימות, 
המחוקקים שואפים למבנה משפחתי שבו 
הגבר הוא המפרנס והאשה היא המטפלת, 
בעוד במדינות אחרות הם מניחים ששני 
בני הזוג יוצאים לעבוד, במינונים כאלה 

או אחרים. 
נהוג לחפש את השפעותיה של תפיסה כזו 
בתחומים שנחשבים בדרך כלל לתחומים 'נשיים', 
כמו מעונות יום או חופשת לידה. מדינה המציבה 
לעצמה דגם של שני בני זוג מפרנסים, עשויה 
לסבסד באופן נרחב מעונות יום, כדי לאפשר 
לנשים לפנות את זמנן לשוק העבודה. מנגד, 
מדינה הסוברת שמקומה של האישה הוא בספרה 
הביתית, תעניק הטבות מסוג אחר לגמרי כדוגמת 
ביטוח בריאות לעקרות בית. אלא שהתפיסה 
המגדרית והמשפחתית של קובעי המדיניות 
אינה מתבטאת רק בתכניות רווחה שהן מגדריות 
במפורש. גם תחומים שהם לכאורה נייטרליים 
מבחינה מגדרית מושפעים מהאופן שבו נתפסים 
המשפחה והיחסים המגדריים, ומשפיעים 
עליהם. כך לדוגמא, ההיקף והמימון של תכניות 
רווחה כמו הבטחת הכנסה ודמי אבטלה יהיו 
גבוהים יותר במדינות בהן האב נתפס כמפרנס 
יחיד, לאור ההנחה כי אובדן של משכורת אחת 
משמעו משפחה ללא הכנסה. מנגד, במדינות 
בהן שני בני הזוג נתפסים כמפרנסים, המשמעות 
של תכניות כאלו פחותה שכן פיטורין משמעם 

היעדר של משכורת אחת בלבד.
היחס בין המדיניות החברתית לבין מבנה 
המשפחה והיחסים המגדריים אינו חד–סטרי, 
כמובן. יחסי מגדר לא רק מעצבים את 
המדיניות החברתית, אלא גם מעוצבים על 
ידה. כאשר מדיניות חברתית מניחה את קיומה 
של מערכת משפחתית מסוימת, היא מתנהלת 
באופן שמתגמל את מי שמקים את משפחתו 
בהתאם לציפיות אלו. מי שמעדיף לנהל 
משפחה מסוג אחר, לא יזכה להטבות אלו. 
בכך המדינה אינה נייטרלית, אלא מעודדת 
את הבחירה בסוג המשפחה המועדף עליה. 
כאשר המדינה מסבסדת מעונות יום, עקרות 
בית אינן נהנות משירות זה. תשלום ביטוח 
בריאות עבור עקרות בית אינו ניתן לנשים 
עובדות. ההעדפה של המדינה באשר למבנה 
המשפחתי הרצוי מתבטאת בהטבות למי שמקים 

משפחה במבנה כזה, שבתורן מגבירות את 
ההיענות של משפחות לדפוס זה.

אלא שלמדיניות זו יש מגבלות, ולעיתים יש 
לה השלכות בלתי–צפויות. איטליה, למשל, 
הנהיגה מדיניות המעודדת באופן קיצוני את 
המודל של גבר מפרנס ואישה מטפלת, באמצעות 

תמיכה מינימלית בנשים השואפות לשלב טיפול 
במשפחה עם עבודה בשכר. אך התוצאה הייתה 
הפוכה מהציפיות של המחוקקים: אף שחלק 
מהנשים האיטלקיות בחרו לוותר על עבודה 
בשכר, ושיעור ההשתתפות של נשים בשוק 
העבודה הוא נמוך יחסית, נשים רבות העדיפו 
לשמור על עבודתן ולוותר כליל על גידול ילדים. 
התוצאה � שיעור הילודה באיטליה עומד על 
כילד אחד למשפחה, נתון בעל פוטנציאל הרסני 

לעתידה של החברה.

שבדיה או ארצות הברית?

כאמור, הבחירה במודל של משפחה אינה 
עומדת בפני עצמה, והיא מקיימת יחסי גומלין 
עם מאפיינים אחרים של מדינת הרווחה. אם 
נחזור לשתי הדוגמאות מראשית המאמר � 
שבדיה וארה"ב � נוכל לבחון שוב את הדמיון 
ואת ההבדלים בין שתיהן. שתי המדינות אימצו 
מודל אינדיבידואלי, שבו הן גברים והן נשים 
משתתפים בשוק העבודה באופן מלא. אולם 
עקב האופי השונה של שתי המדינות, כל אחת 
מהן עשתה זו בצורה שונה לחלוטין, ולכן גם 
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גברים ונשים אינם חיים 

במאדים ובנגה, ואפילו לא 

בערים נפרדות � ברוב 

המקרים הם חולקים את 

אותו הבית, ואת אותה 

מערכת כלכלית. מצבם 

של גברים מושפע באופן 

ישיר ומיידי ממצבן של נשים. 

כתוצאה מכך, למדיניות 

חברתית המכוונת לנשים 

יש השפעה מכרעת גם על 

חייהם של גברים.

אם האישה נותרת כמטפלת 

בבית, לגבר אין ברירה אלא 

למלא את תפקיד המפרנס 

בצורה מיטבית, בהיעדר 

גיבוי כלכלי חלופי למשפחתו. 

לכן, מחויבותו למקום 

העבודה שלו גבוהה מאוד, 

והוא אינו יכול להתפשר על 

גובה משכורתו.

התוצאות של המדיניות הזו שונות. בשבדיה, 
במקביל לתפיסת המשפחה בעלת שני המפרנסים, 
מקובלת גם התפיסה לפיה המדינה אחראית 
לאזרחיה. לכן, המדינה עודדה יציאת נשים 
לעבודה על ידי סיוע מדינתי נרחב למשפחות 
בתחום הטיפול בילדים: מעונות יום מסובסדים 
ואיכותיים, חופשת הלידה הארוכה בעולם ועוד, 
מביאים לכך שבפני נשים המעוניינות לצאת 
לעבודה לא מוצבים כמעט מכשולים. איגודים 
מקצועיים חזקים וחוזים קיבוציים כמעט בכל 
המשק מביאים לסולמות קידום אחידים, ולכן 
הבדלי שכר בין גברים לנשים כמעט ואינם 
קיימים. מאידך, השילוב בין משכורת שווה 
לנשים ולגברים לבין הטבות וחופשות רבות 
לנשים, גורם למעסיקים פרטיים רבים להעדיף 
העסקת גברים � ולכן הנשים מתרכזות בסקטור 

הציבורי הרחב.
בארצות הברית, לעומת זאת, תפיסת המשפחה 
בעלת שני המפרנסים מלווה בתפיסה לפיה כל 
אדם אחראי להשיג את מחייתו בשוק העבודה. 
הגנות מזעריות בפני עוני דחפו נשים לצאת 
לעבודה כדי להרוויח לפרנסתן. חקיקה נרחבת 
נגד אפליה הנאכפת בקנאות הביאה להסרת 
חסמי הכניסה המקצועיים בפני נשים, והן 
השתלבו כמעט בכל משלחי היד. אך העובדה 
שלנשים לא הייתה ברירה אלא להשתלב בשוק 
העבודה, לצד אופיו האינדיבידואלי של שוק 
העבודה האמריקאי הנעדר חוזים קיבוציים, 
דחפו נשים לעבוד במשרות נמוכות שכר (כפי 
שהראתה יפה ברברה ארנרייך בספרה 'כלכלה 
בגרוש') � ובכך יצרו פערי שכר גדולים בין 

גברים לנשים.
ראינו, אם כן, כיצד היבטים שונים של מדיניות 
הרווחה משפיעים על נשים. לכאורה, מדובר 
בעוד 'בעיה סקטוריאלית' � אפשר לטעון 
שגרמניה, למשל, היא מדינת רווחה שעדיפה 
על ארה"ב, למעט עבור נשים. סוג הטיעון הזה 
מעורר בעיה כפולה: ראשית, ברוב המדינות, 
נשים מהוות מעל למחצית האוכלוסייה, כך 
שהטיעון לפיו המדיניות רלוונטית 'רק להן' הוא 
מוקשה. שנית, מדיניות מגדרית אינה משפיעה 
על נשים בלבד אלא היא בעלת רלוונטיות עבור 
כלל האוכלוסייה. מגדר הוא מה שנהוג לכנות 
בז'רגון האקדמי 'קטגוריה יחסותית' � קטגוריה 
שבה המצב של קבוצה אחת משפיע על מצבה 
של קבוצה שנייה. המערכת החברתית היא 
מערכת מורכבת, שבה כל קבוצה מושפעת 
ממצבה של קבוצה אחרת. טענה זו נכונה 
במיוחד לגבי מגדר, בגלל אופיו המיוחד. גברים 
ונשים אינם חיים במאדים ובנגה, ואפילו לא 

בערים נפרדות � ברוב המקרים הם חולקים את 
אותו הבית, ואת אותה מערכת כלכלית. מצבם 
של גברים מושפע באופן ישיר ומיידי ממצבן 
של נשים. כתוצאה מכך, למדיניות חברתית 
המכוונת לנשים יש השפעה מכרעת גם על 

חייהם של גברים.
אם נחזור להבחנה בין משטרים המעודדים מבנה 
של גבר מפרנס/אישה מטפלת לעומת משטרים 
המעודדים מבנה של שני מפרנסים, נראה שסוגי 
המשטר אינם רלוונטיים לנשים בלבד, אלא גם 
לגברים. לצד השפעתו על אפשרויות התעסוקה 
הפתוחות בפני נשים, למשטר שמניח מודל 
משפחתי של מפרנס ומטפלת יש השפעה גם 
על האפשרויות העומדות בפני גברים. אם 
האישה נותרת כמטפלת בבית, לגבר אין ברירה 
אלא למלא את תפקיד המפרנס בצורה מיטבית, 
בהיעדר גיבוי כלכלי חלופי למשפחתו. לכן, 
מחויבותו למקום העבודה שלו גבוהה מאוד, 
והוא אינו יכול להתפשר על גובה משכורתו. 
לכך יש תוצאות רבות � ראשית, כוח המיקוח 
שלו מול המעסיק שלו נמוך יותר, שכן הוא 
אינו יכול להסתכן בפיטורים. שנית, היעדר 
פרנסה אלטרנטיבית אינו מאפשר לגבר לפרוש 
או להיעדר זמנית משוק העבודה לצורך טיפול 
בילדים (דוגמת חופשת לידה או טיפול בילד 
חולה), והמטלות האלו נותרות, בדומה לגידול 

הילדים, מטלות אמהיות.
גם להיבטים אחרים של מדיניות הרווחה יש 
השפעה על חייהם של גברים. דוגמא טובה 
לכך היא הסכם הפנסיה החדש שהושג לאחרונה 
במשק. כפי שציינה לילך לוריא בגליון 32 של 
'חברה', הסכם פנסיה זה פוגע בכל מי שאין לו 
עבודה סדירה � עובדים זמניים, עובדים במשרה 
חלקית ועובדים ששהותם בשוק העבודה אינה 
סדירה. ברם, לנשים יש ייצוג יתר בכל שלוש 
הקבוצות האלה, והמשמעות היא שנשים צפויות 
לקבל, בהגיען לגיל פרישה, פנסיה נחותה מזו 
של גברים. לכאורה, זוהי בעיה הרלוונטית רק 
לנשים. בפועל, יש לתופעה זו השפעה גם על 
גברים � גבר היודע שלאשתו אין פנסיה מספקת, 
אינו יכול לסכן את מקום העבודה שלו המבטיח 
לו פנסיה ראויה, משום שזוהי ההכנסה היחידה 

הצפויה לבני הזוג בהגיעם לגיל פרישה.
להיבטים המגדריים של מדינת הרווחה, הן אלו 
המפורשים והן אלו המובלעים, השפעות הרות 
גורל על סיכויי חייהם של נשים ושל גברים. 
מכיוון שהיבטים אלה אינם מוגבלים רק לתכניות 
רווחה הנתפסות כתכניות מגדריות, או כתכניות 
'למען נשים', יש צורך לבחון כל תכנית רווחה 

חדשה גם בעיניים מגדריות.

נדב פרץ הוא חבר 

קיבוץ רביבים 

ובעל תואר שני 

בסוציולוגיה, עובד 

במכללת ספיר 

כמורה מן החוץ.

nadav.perez@gmail.com
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לאחר הבחירות האחרונות 

לעיריות ולרשויות ברחבי 

הארץ, עמד ממוצע הנשים 

המכהנות כחברות מועצה 

על 14.2% ברשויות 

היהודיות ו�0.5% ברשויות 

הערביות. שתי נשים בלבד 

מכהנות כיום כראש עיר � 

מרים פיירברג בנתניה ויעל 

גרמן בהרצליה. ב�45% 

מהרשויות בישראל לא 

נבחרה בשנת 2003 אף 

אשה כחברת מועצה.

ושוב זה קורה. בחירות. על הפרק הפעם: 
מי ירכיב את מועצת העיר שלך, המועצה 

המקומית או האזורית.

ושוב נראה אותן, נרתמות לגיוס ולקיום חוגי 
הבית, לעשרות הטלפונים, לדוכנים שבקניון 

הקרוב או במרכז המסחרי. 
ושוב נראה את רשימות המועמדים. גברים 
מצויידים במבטים קורני הבטחות מישירים 
עינים לבוחר (ולבוחרת). שוב נראה את הרשימות 
אשר מעיזות, גם בימנו, להדיר מתוכן נשים 

לחלוטין. 
ושוב נכאב ונתמה כיצד גם במפלגות שלומינו, 
אשר לכאורה מקדמות תפישת עולם ליברלית 
ואשר שיוויון פוליטי לנשים הוא כביכול לחם 
חוקן, נשים לעולם אינן ברות ייצוג שווה 

ברשימה. 

זהירות, נשים לפניך

המספרים מדברים בעד עצמם. לאחר הבחירות 
האחרונות לעיריות ולרשויות ברחבי הארץ, 
עמד ממוצע הנשים המכהנות כחברות מועצה 
על 14.2% ברשויות היהודיות ו�0.5% ברשויות 
הערביות. שתי נשים בלבד מכהנות כיום כראש 
עיר � מרים פיירברג בנתניה ויעל גרמן בהרצליה. 
ב�45% מהרשויות בישראל לא נבחרה בשנת 

2003 אף אשה כחברת מועצה.
ההסברים הסוציולוגיים לקשיי השתלבותן של 
נשים, כמו גם בני מיעוטים ומגזרים אחרים 
הסובלים מתת ייצוג בדמוקרטיות המערביות, 
כוללים בין השאר תיאוריות אודות ציפיות 
חברתיות שונות מגברים ומנשים בתחום 
המנהיגות, רשתות חברתיות המאפשרות 
מוביליות פחותה לנשים בתחומי ניהול 
והובלה פוליטית וחסמים על רקע מאבקי 
כוחות מגדריים בחברה. העובדה הפשוטה 
היא כי נשים מהוות כידוע למעלה מ�50% 
מציבור הבוחרים, נוטלות חלק נרחב בסיוע 

לקמפיינים של מתמודדים שונות (לרוב 
בהתנדבות), ובסופו של יום סובלות מתת ייצוג 

חמור בספירה הפוליטית המקומית. 
ניתן היה לצפות כי בזירה הפוליטית המקומית 
יהיה לנשים יתרון ברור ביחס למישור הארצי: 
עבודת שטח רבת שנים בעיר בתחומים כגון 
חינוך ורווחה, בהן עוסקות חלק ניכר מן 
הנשים בישראל, עשויה להוות כר להכרות עם 
תושבים רבים ותרגום הצלחות באזורים אלו 
לכוח פוליטי. ההכרות הממושכת עם קבוצות 
אוכלוסיה נרחבות לאורך שנים יכולה להוות 
איזון לפעילות קדחנית פנים � מפלגתית, הנתונה 
לא אחת למניפולציות ממעוזי כוח אליהם קיים 
קושי מובן לחדור מחוץ. אולם לא כך הדבר, 

אסתי קירמאייר C 

והמפסידות הן…
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נימוק אחד למגבלתן של 

נשים לעיסוק בפוליטיקה 

המקומית הוא העובדה 

הפשוטה כי במועצות לא 

משולם שכר לנבחרים מלבד 

ראש העיר או המועצה 

וסגניו. במדינה בה הכנסותיה 

ורכושה של אשה ממוצעת 

נמוכים בהרבה מאלו של 

גבר... עצם יכולתן הכלכלית 

של נשים לעסוק בפוליטיקה 

מועטת מראש מזו של 

גברים.
ושיעורן הממוצע של נשים המכהנות ברשויות 
המקומיות (10.2%) נמוך משיעורן של חברות 

הכנסת (14.1%). 
נימוק אחד למגבלתן של נשים לעיסוק בפוליטיקה 
המקומית הוא העובדה הפשוטה כי במועצות 
לא משולם שכר לנבחרים (מלבד ראש העיר או 
המועצה וסגניו). במדינה בה הכנסותיה ורכושה 
של אשה ממוצעת נמוכים בהרבה מאלו של 
גבר (וזאת בשל: אפליה בשכר; בחירה של 
נשים במקצועות פחותי הכנסה; השקעה מועטה 
של נשים מזו של גברים בקריירה עקב ציפיות 
החברה כי תקדשנה זמנן למשפחה; נטייה 
מועטה של נשים להיות יזמיות ועצמאיות 
במקום שכירות, ועוד), עצם יכולתן הכלכלית 
של נשים לעסוק בפוליטיקה מועטת מראש מזו 
של גברים. ובימינו ברור עוד יותר הקשר בין 
עוצמה כלכלית אישית של מועמד ובין יכולתו 

לפעול בפוליטיקה המקומית והארצית.

אז איפה הן השבדיות ההן 

אילו פתרונות תנסה לקדם תפישה סוציאל–
דמוקרטית על מנת להתמודד עם כשל שוק 

בולט זה?
ממרתפיהן של ידידותינו הסקנדינביות (מזל שהן 
קיימות, שאם לא כן ללא ספק היינו צריכים 
להמציא אותן) ניתן לשלוף את הפתרונות המוכרים 
אודות אפלייה מתקנת המוכרת בחקיקה, המעלה 
באורח ניכר את שיעור הנשים הנבחרות, וכמובן 
את מדיניות הרווחה (שעות עבודה, שמירת 
מקום עבודה גם תקופה ממושכת לאחר לידה 
ועוד) המיטיבה עם גברים ובעיקר עם נשים 
כנושאות דומיננטיות בעול הביתי. אין ספק 
כי כינונן של מערכות חינוך ורווחה שיוויוניות 
ורחבות היצע (החל מיום חינוך ארוך ואיכותי 
וכלה בהשתתפות מוגברת של המדינה בטיפול 
בקשישים ובחולים) תשחרר נשים רבות יותר 
מעול הבית והמשפחה ותאפשר להן שותפות 
שיוויונית בפוליטיקה ובהנהגה, כמו גם בתחומים 
אחרים. תוכניות חינוך שונות, המופעלות כיום 
בין השאר על ידי שדולת הנשים ועמותות כגון 
'כן' מסייעות לנערות ולצעירות להרחיב את 
ספקטרום המבט ולראות עצמן משתלבות גם 

בתחום הפוליטי. 
מעבר לכך עלינו להפנות את תשומת ליבנו 
ולשאול: מי מקדם נשים ברשימות לעיריות 
ולרשויות? ייצוג שיוויוני לכלל חלקי האוכלוסיה 
הוא יעד סוציאל–דמוקרטי ממדרגה ראשונה. 
גם הוא, ולא רק השקעות בחינוך וברווחה, מן 
הראוי שיהיה שיקול על גבי המפה שתדריך 

אותנו לקראת הבחירות הקרובות. 

אסתי קירמאייר 

היא תושבת 

ירושלים, חברת 

קבוצת חורש ואחת 

ממתמודדות מפלגת 

העבודה למועצת 

עיריית ירושלים

estikirmaier@yahoo.com

כבר שנים אומרים לנו שחברות פרטיות יעילות יותר 
מהמדינה וזרועותיה בביצוע משימות שונות ועל כן ראוי 
להפריט ולהעביר עבודות לחברות קבלן. לאחרונה גם חיל האוויר מעביר 
את עבודת התחזוקה לחברות פרטיות אלא שהממצאים מאוד מדאיגים. 
לפי הכתוב בדה מרקר (5/10/2008) בטייסת הסקייהוק שמערך התחזוקה 
שלה הופרט התגלו ליקויים חמורים ביותר ולא התבצעו בדיקות בסיסיות. 
זאת משום שהחברה תוגמלה בעיקר לפי מהירות עבודתה ונקנסה בהתאם. 
כתוצאה מכך התעלמו מהנוהלים המכתיבים מילוי של טפסי בדיקה 
מפורטים או השבתת המטוסים אם נשכח כלי כלשהו בתוך המטוס (מה 
שיכול לגרום להתרסקות). בשל הליקויים החמורים החליטו בחיל האוויר 
לבדוק את הנושא, אך בינתיים חתמו על העברת מערך התחזוקה של  
מטוסי ההרקולס לטיפולה של אותה החברה. האם עד שלא יתרסק חלילה 

מטוס לא נסיק את המסקנות?

קצה 
הקרחון
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כשיהודיה ישראלית אומרת 

על עצמה שהיא לא ציונית, 

האמירה הבסיסית היא 

שמבחינתה אין חשיבות 

מיוחדת בקיום של מדינה 

יהודית. זו אמירה שנשמעת 

קיצונית, אבל יש לה כמה 

דגשים שלעתים לא שמים 

לב אליהם. לא–ציונות אין 

פירושה שמדינת ישראל לא 

צריכה להתקיים או שלא 

צריך להיות לה אופי יהודי... 

לא–ציונות אין פירושה תמיכה 

במדינה דו–לאומית בהווה 

הקרוב. 

כשדיבר על לבו הקול המתון, המיושב 
והממושך של ַחספניק... כי אברמזון, מלבד 
שאינו מתחרה מסוכן, הנה אין גם בדעתו 
להתחרות, מיהר יצחק רבקה'ש לקבל 
תנחומין קמעא; וכשנתיישבה דעתו לגמרי, 
חדל להכין את דעת–הקהל על דבר אברמזון 
בהוצאת לעז ובאנחות–עקיצה, ש"סופר 
עברי יהיה, במובן ידוע, לא–ציוני, היינו, 

לגמרי לא � הנשמע כזה?"; 
ויהיו כל דבריו מאז נאמרים בקרירות, בתור 

מסיח לפי תומו, כלאחר–יד ובדרך–אגב.
 � י. ח. ברנר, "מסביב לנקודה", פרק ה'

הבחירות לעיריית תל אביב הוציאו מהבוידעם 
את שאלת הציונות בחוגים הסוציאל–דמוקרטים 
שלנו. במשך כמה שנים, כולנו ידענו לעזור 
זה לזה בתוך מפלגת העבודה, במאבק מול 
גזרות תקציביות שונות, ובעבודה בבתי הספר 
ובתנועות הנוער, וברקע התפצלנו בין מפגשי 
יהודים�ערבים, הפגנות מתונות בעד השלום, 
הקפדה על זכויות התושבים הפלשתינים בשירות 
המילואים ולחילופין הפגנות תמיכה בסרבנים, 
מחאה נגד הגדר בבילעין וניעלין, וחלקנו גם 
לביקורים בכלא הצבאי. ההתמודדות על ראשות 
עיריית תל אביב בין ראש עיר מושחת שתומך 
ביוזמות נדל"ן לעשירים על חשבון תושבי 
העיר, מול מתמודד שנבחר לחבר כנסת מצטיין, 
שהעביר חוקים סביבתיים וחברתיים רבים, אבל 
נחשד בתמיכה בסרבנות ובעצם ב"אי–ציונות", 
מצריכה את כולנו להתמודד עם השאלה � מהי 
לא–ציונות, וחשוב מכך � האם הוויכוח על 
סוגיית הציונות הוא כל כך משמעותי, שאינו 
מאפשר שיתופי פעולה בין ציונים ולא ציונים 

גם בסוגיות אחרות, הרות גורל ככל שיהיו.
במאמר זה אנסה לטעון שבין אנשי השמאל המדיני, 
הוויכוח בין רוב הציונים לרוב הלא–ציונים הוא 
כמעט שולי, ומצטמצם לסוגיות קטנות כגון 
סמלי המדינה, ויכוח תיאורטי לחלוטין על 
חוק השבות וזכות השיבה ואי הסכמה בדבר 

הסרבנות כפעולת מחאה לגיטימית. כמובן שאני 
מקווה שהמאמר יפתח דיון, מעל דפי 'חברה' 
או במקומות אחרים, ויאפשר לגשר על הפער 

הזה בדרך כלשהי.

כשיהודיה ישראלית אומרת על עצמה שהיא 
לא ציונית, האמירה הבסיסית היא שמבחינתה 
אין חשיבות מיוחדת בקיום של מדינה יהודית. 
זו אמירה שנשמעת קיצונית, אבל יש לה כמה 

דגשים שלעתים לא שמים לב אליהם.
לא–ציונות אין פירושה שמדינת ישראל לא 
צריכה להתקיים או שלא צריך להיות לה 
אופי יהודי. ביטול החשיבות האינהרנטית של 
קיום מדינה יהודית אין פירושו שלבני האדם 
היהודים שחיים בשטחה של מדינת ישראל 
אין זכות לחיות במדינה שהם יכולים להצביע 
בה, שתאפשר להם להביע את עצמם לשונית 
ותרבותית, ושבה הם יהיו מוגנים מרדיפה ע"י 

קבוצות אתניות אחרות.
לא–ציונות אין פירושה תמיכה במדינה 
דו–לאומית בהווה הקרוב. לרוב המוחלט של 
האנשים שחיים בין הירדן לים ברור שמדינה 
שבה הפלשתינים תושבי השטחים נחשבים 
לאזרחים תגרום, בסיטואציה הנוכחית, לפחות 
לאחד משני העמים לחיות תחת דיכוי. זה גם 
אחד מהפערים הגדולים בטיעונים של הימין � 
רוב תומכי ארץ ישראל השלמה שאינם תומכים 
בטרנספר לא באמת היו רוצים לחיות במדינת 
ישראל שכוללת את כל השטחים, בעיקר כי 
תוך כמה שנים הם יחיו תחת ראש ממשלה 
וקואליציה ערביים. באותו אופן, כל שינוי 
דמוגרפי גדול (למשל מתן זכות שיבה מלאה 
לפליטי/מגורשי/נמלטי/עוזבי–מרצון 48) הוא 
בבירור בעייתי מכיוון שהוא יקשה על הרבה 
בני אדם, ובמקרה זה � היהודים תושבי ישראל, 
לחיות לפי התרבות ואורח החיים שהם רוצים. 
כמובן שיש לא–ציונים שתומכים בזכות השיבה 
ויש כאלה שתומכים בפתרונות חלופיים, אבל 

הקישור אינו מובן מאליו.

מסביב לְנקודה
על ציונות ולא–ציונות

הרן סנד  C 
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לא–ציונות קוראת תיגר על 

הנחת הלאומיות � ההנחה 

לפיה כל עם, או בפרט העם 

היהודי (או הפלשתיני), צריך 

שתהיה לו מדינה משלו, 

ובמקום זה מנסה לראות איך 

המהלכים השונים משפיעים 

על החיים של בני האדם 

שגרים במזרח התיכון. אולי 

חשוב בסיטואציה האנושית 

הנוכחית שתהיה מדינה עם 

רוב יהודי, אך מה שברור 

הוא שחשוב שיתאפשר 

לכמה שיותר תושבים, יהודים 

וערבים כאחד, לחיות חיים 

שלמים ומאושרים יותר.

המפתח הוא שלא–ציונות קוראת תיגר על הנחת 
הלאומיות � ההנחה לפיה כל עם, או בפרט העם 
היהודי (או הפלשתיני), צריך שתהיה לו מדינה 
משלו, ובמקום זה מנסה לראות איך המהלכים 
השונים משפיעים על החיים של בני האדם 
שגרים במזרח התיכון. אולי חשוב בסיטואציה 

האנושית הנוכחית שתהיה מדינה עם רוב יהודי, 
אך מה שברור הוא שחשוב שיתאפשר לכמה 
שיותר תושבים, יהודים וערבים כאחד, לחיות 

חיים שלמים ומאושרים יותר.
אנסה להדגים את ההבדל בין ציונים ולא � ציונים 
דרך סוגיית הסרבנות. האמירה של רוב האנשים 
שמגדירים את עצמם ציונים היא שסרבנות היא 
פסולה, בלי כל קשר לסיבותיה. מהיכרות אישית 
עם אנשים ברמות שונות של סרבנות (סרבנות 
מילואים, פציפיזם, סרבנות שטחים) אני יכול 
להעיד שהרוב המוחלט של הסרבנים שכוללים 
את הטעם האידיאולוגי בין סיבותיהם להימנע 
מגיוס, לא משתמטים כדי לעשות קריירה או 
ללמוד באוניברסיטה בגיל צעיר יותר, אלא עוסקים 
בפעילות פוליטית וחברתית, לעתים מעורבים 
בשירות לאומי ושנות שירות ולעתים יושבים 
תקופות לא מבוטלות בכלא צבאי, כאשר הצבא 
של היום מספק אלטרנטיבות רבות (כגון הורדת 

פרופיל) למי שמתעצל לעבוד קשה בשירות.
מעבר לכך, ברור לכולנו (אני מקווה) שיש 
נסיבות שבהן סרבנות היא מוצדקת � בעיקר 

אם ניקח דוגמאות קיצוניות כמו גרמניה בשנות 
מלחמת העולם או סרביה בזמן העימות עם 
בוסניה. בוודאי שיש מחלוקת האם המצב 
בישראל קיצוני מספיק כדי להצדיק סרבנות 
או לא, אבל הוויכוח הוא על הפרטים � לא 
על העיקרון. רובנו � ציונים ולא ציונים 
כאחד � מסכימים שיש חשיבות בשירות בצבא 
של המדינה לה אנו משתייכים, ולו רק בשם 
הסולידריות, ומאידך שיש מקרים שבהם חייבים 

לסרב פקודה או לסרב לשרת.

עניין נוסף שעלה בשיחה שהתפתחה בכנס 
האחרון של מעגל הקבוצות השיתופיות, הוא 
עניין התרבות היהודית וחשיבותה. לטעמי, 
העניין הזה כלל אינו רלוונטי לדיון, מסיבה 
אחת פשוטה � יש ציונים רבים שמזלזלים 
לחלוטין בתרבות ובשפה העבריים, וישנם 
לא–ציונים רבים שפועלים במרץ בשדה התרבות 
העברית. ברור שרב מנטורי קרתא מבין בגמרא 
הרבה יותר מישראלים ציונים רבים, והאמירה 
ש"מדינה לכל עם" אינה עקרון חשוב לא 
דומה לאמירה שעמים לא צריכים לשמר את 

התרבות שלהם.

סוגיה אחרונה היא סוגיית הסמלים, כגון שירת 
התקווה, שכביכול עמדה במוקד הוויכוח בין 
שלי יחימוביץ' לדב חנין. אני מקווה שהציונים 
והלא ציונים שבינינו מסכימים עם כך שלמיעוט 
הערבי במדינה קשה לשיר המנון שכולל את 
המלים "נפש יהודי הומיה". כולנו מתמודדים 
עם הקושי הזה בדרכים שונות � חלק חושבים 
שהמצב הוא סביר, ושלמרות שלערבים מגיעות 
זכויות אדם מלאות כמיעוט, הם צריכים להסתדר 
עם המנון בעייתי מבחינתם. חלק חושבים שצריך 
לפעול לשינוי ההמנון בדרכים דמוקרטיות 
שונות (גם אם הם לא פועלים לכך בפועל 
כי הנושא לא נמצא בראש סדר העדיפויות 
שלהם), וחלק בוחרים בצעד מחאתי � לא לשיר 
את ההמנון. אני זוכר שבצעירותי לא אהבתי 
שמשמיעים את ההמנון מהקלטה בזמן שכולם 
שרים אותו, כי זה מבדיל בין הזמרת ששרה 
לשאר עם ישראל. אבל אלה ואלה חילוקי 
דעות שוליים בעניין סמלים וטקסים, שאולי 
נתפנה לדון בהם כראוי אחרי שבעיות המדינה 
שלנו בכמה סוגיות שנוגעות לחיים של אנשים 

בצורה יותר ישירה ייפתרו.

לפני כמה שנים נכחתי בהרצאה באוניברסיטה 
העברית של בחורה מעזה בשם סוראייה, 
שהציגה סרט המספר על החיים תחת הכיבוש 
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יש ציונים רבים שמזלזלים 

לחלוטין בתרבות ובשפה 

העבריים, וישנם לא–ציונים 

רבים שפועלים במרץ 

בשדה התרבות העברית. 

ברור שרב מנטורי קרתא 

מבין בגמרא הרבה יותר 

מישראלים ציונים רבים, 

והאמירה ש"מדינה לכל עם" 

אינה עקרון חשוב לא דומה 

לאמירה שעמים לא צריכים 

לשמר את התרבות שלהם.

הישראלי. בסוף ההרצאה ניגשה חברה טובה 
שלי למרצה, וביקשה את המייל שלה. סוראייה 
הסתכלה על הבגדים של זו שפנתה אליה, 
שבמקרה היו מדי צה"ל, והסבירה שהיא לא 
יכולה לשתף פעולה עם מי שמשרת בצבא 
הישראלי. חוסר יכולת כזו לגשר על פערים 
סמליים חוסם פעם אחר פעם את האפשרויות 
שלנו לעבוד ביחד למען המטרות שכולנו 
מסכימים עליהן � השגת חיים טובים יותר 
עבור בני האדם שגרים באיזור הקטן הזה 
של העולם. האם "שאלת הציונות", שניסיתי 
להראות כאן שאפשר להגביל אותה לכמה 
פערים קטנים שאינם רלוונטיים במציאות 
הפוליטית של היום ושל השנים הקרובות 
(והלוואי שנגיע למצב שאלה יהיו הפערים), 
היא החוליה שפוסלת את התנור כולו? האם 
יוזמה חברתית, סביבתית, דמוקרטית ואנושית 
כמו הריצה של "עיר לכולנו" לראשות עיריית 
תל אביב, לא זכאית לתמיכה יותר גורפת גם 
ממי שלא מרוצה מהאופן שבו דב חנין מזיז 

את שפתיו בזמן שירת התקווה?
בחיים יש פשרות. בכל בוקר אני קם, לובש בגדים 
שיוצרו במדינה שדורסת בכוחנות ואלימות את 
חופש הביטוי וחופש המידע ע"י עובדים משוללי 
זכויות, מצחצח שיניים במשחה שנוסתה על 
בעלי חיים, ואומר בוקר טוב לחבר לקבוצה 

שעסוק בהגברת סיכויי התחלואה בסרטן של 
שנינו. אני עובר ליד בית הכנסת שהיושבים בו 
מברכים כל בוקר "שלא עשאני אישה", בדרך 
לעבודה � שם אני מדליק את המחשב שיוצר 
בתהליכים מזהמים ושרובו אינו ניתן למחזור. 
בינתיים עולה מולי מערכת ההפעלה ששייכת 
לחברה מונופוליסטית כלל עולמית. כשאני 
מתחיל לעבוד ומקבל משכורת, חלקה מממן 
מערכת בריאות גוססת בתהליכי הפרטה, חלקה 
מממן תכנית ביטוח ארצית שתבטיח לי חיי עוני 
לאחר הפרישה, וחלק הולך ישירות למדינה 
שמנוהלת ע"י מפלגה שלא בחרתי בה שמבצעת 
מדי יום ביומו שגיאות קולוסליות כמעט בכל 
תחומי המדיניות. למזלי נשאר לי חלק לעצמי, 
אותו אני מפקיד באופן אוטומטי בבנק ששייך 
לבעלת הון שתיקח אותו, ביחד עם עוד קצת 
כסף שהיא חסכה ע"י פיטורי עובדים ועמלות 
מופרכות שמוטלות על הציבור, ותשקיע אותו 
בבורסה, שעליה אני אפילו לא אתחיל להרחיב. 
בדרך חזרה אולי יהיה לי טרמפ הביתה במכונית 
המונעת בדלק שמקורו, סביר להניח, באחת 
מהמדינות מייצאות הנפט שתומכת בטרור 
האיסלאמי הבינלאומי, וזה אם יש לי מזל והוא 

לא מארה"ב.
נראה לי שאפשר להסתדר עם ראש עיר לא 

ציוני.

שלטון התאגידים
>>> יפתח גולדמן

דלק דלק תרדוף

רויאל דאצ' של
חברת הדלק "רויאל דאצ' ֶשל", או בקיצור "ֶשל" היא החברה 
השלישית בגודלה בעולם, והשניה בעולם מבחינת הרווחיות. 
אבל היא החברה הלא�אמריקאית הגדולה ביותר. כשליש 
מן התאגידים הגדולים בעולם הם חברות שמרכזן בארצות 
הברית. "של", לעומת זאת, היא חברה בריטית�הולנדית, 
שהוקמה ב 1907 על�ידי מיזוג של "חברת הנפט המלכותית 

ההולנדית" וחברת "של" הבריטית.
בשנת 2007 עמד מחזור המכירות של  "רויאל דאץ' של" על 

כמעט 319 מליארד דולר, ורווחיה עלו על 24 מליארד.
ככל חברות הדלק, גם "של" חשופה לביקורות על הנזקים 
הסביבתיים שהיא גורמת. אולם, עד כמה שאפשר לשפוט מעיון 
חטוף באתרי האינטרנט, "של" מצטיירת, מבחינה זו, כחברה 
פחות גרועה מיריבתה האמריקנית הגדולה "אקסון מוביל". 

ההתקפות על "של" מצד ארגוני הירוקים ארסיות הרבה פחות, 
ובאתר האינטרנט של החברה יש התייחסות נרחבת לצורך 

בפיתוח מקורות אנרגיה חדשים, ידידותיים יותר לסביבה.

בריטיש פטרוליום
חברת הדלק הבריטית "בריטיש פטרוליום", מתחרה ותיקה 
של "של" ושל "אקסון�מוביל" היא התאגיד הרביעי בגודלו 
בעולם. בשנת 2006 היתה  החברה אחראית לנזק אקולוגי 
חמור באלסקה: פירצה שנוצרה בצינור נפט (כתוצאה מתהליכי 
בליה) גרמה לדליפה איטית, שבמהלכה נשפכו כ 800 מליון 
ליטר של נפט גולמי אל הטונדרה האלסקית. בנובמבר 2007 
הודתה החברה באשמה, במסגרת עסקת טיעון בבית המשפט 
באנקורג' שבאלסקה. על "בריטיש פטרוליום" הושתו קנסות 
בסך כולל של 20 מליון דולר. זו אחת הסיבות לכך שרווחי 
החברה ירדו בשנה האחרונה בכאחוז וחצי, והם עומדים רק 

על 22 מליארד דולר!!!

 הרן סנד הוא חבר 

קבוצת מפרש 

בדרום תל�אביב 

ופעיל בעיר לכולנו
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אני אכן רוצה לטעון כי אנחנו 

אכן יציבים, יציבים בחיסול 

מעמד הביניים, יציבים 

בהמשך האפליה והדיכוי של 

יוצאי אסיה–אפריקה, יציבים 

בגזענותנו לזר (ראו מקרה 

האתיופים) והכי יציבים 

בחיזוק התשתית של האלפיון 

העליון.

לדידנו יש הבדל בין הליכוד 

לעבודה לקדימה אלו לא 

אותן הפרסונות. אךמבחינה 

אידיאולוגית ומעשית כמעט 

ולא ניתן למצוא הבדל ביניהן.

אנחנו חיים בתחילתה של המאה ה�21, 
סביבנו מתרחשים דברים מדהימים, אך 
רובנו לא שותפים להם, אנחנו גם לא נזכה 
ליהנות מהפירות של התהליך וגם לא 
צאצאינו, למה? כי נוצר קיבעון בחיינו 
ואנו לא מצליחים להשתחרר ולשבור את 
המסגרות. מזה זמן מה שסיימתי עבודה על 
תהליכי שינוי והמשכיות במערכת הפוליטית 
הישראלית, והפרויקט האחרון עליו עבדתי 
נקרא "המערכת הפוליטית הישראלית: 
בין משילות לקריסה", המעבר בין הנסיון 
למצוא קו מקשר, לבין קריסתה של המערכת 
מסמל יותר מכל את התהליכים שעוברים 

על החברה הישראלית.

ישנם רבים שיטענו כי ישנם מנגנונים רבים 
ומגוונים דרכם ניתן להשפיע על החברה, אני יכול 
להבין אותם, אך אינני מסכים עם מרביתם. לדידי, 
כאיש מדע המדינה, הזירה המרכזית להשפעה 
על החברה הינה הזירה הפוליטית. ישנן רמות 
השפעה שונות שנובעות מהרמה הפוליטית בה 
פועלים, הזירה המקומית או הארצית למשל, כמו 
גם כאלו הנובעות מעמדתו של הפוליטיקאי, שר 
לעומת ח"כ, או קואליציה מול אופוזיציה. אך, 
וזוהי הנקודה, על מנת להשפיע, לשנות ולתת 

כיוון יש להיכנס לתוך המשחק הפוליטי.
הבה ננסה לבדוק מה קורה בישראל של שנת 
2008, הבחירות הכלליות נראות כתעתיק של 
בחירות 1999, בהן התמודדו ברק ונתניהו לראשות 
הממשלה, בתוספת של לבני או מופז. שינויים 
קיצוניים אין. מדי פעם אנו רואים איזה מפלגה 
חדשה שמצטרפת למשחק. 'קדימה', אמנם, עשתה 
זאת בצורה מרשימה, אך בל נשכח כי היא איננה 
חדשה, היא תרכובת מוזרה של אנשי ליכוד 
ומעט עבודה, מין מפלגת ימין מרכז שכזו. מה 
הבעיה בעצם, תשאלו. זה נראה לא רע, העובדה 
שאותם אנשים מתמודדים על אותם תפקידים 
משדרת יציבות דווקא, ואני אכן רוצה לטעון 
כי אנחנו אכן יציבים, יציבים בחיסול מעמד 

הביניים, יציבים בהמשך האפליה והדיכוי של 
יוצאי אסיה�אפריקה, יציבים בגזענותנו לזר 
(ראו מקרה האתיופים) והכי יציבים בחיזוק 

התשתית של האלפיון העליון.
למה זה קורה? זה קורה משום שאנו חיים 
בעולם של פתיים. לדידנו יש הבדל בין הליכוד 
לעבודה לקדימה � אלו אינן אותן הפרסונות. 
אך מבחינה אידיאולוגית ומעשית כמעט ולא 
ניתן למצוא הבדל ביניהן. ברמה ההצהרתית יש 
הבדל רב, אנשים יאמרו דברים חריפים, ינגחו 
זה את זה, אך עם שוך הקרב והתפזרות העשן, 
נמצא את רובם עומדים כתף אל כתף בעד 
אותן התימות. ההתרסה כנגד ניתוח זה, היא, 
שזהו אינו משבר פוליטי אלא משבר מנהיגותי. 
תשובתי היא: לא ולא, אנו ניצבים בפני מפלצת 
תלת–ראשית, המשבר הוא פוליטי, מנהיגותי, 

וחמור מכל, אידיאולוגי. אנסה לפרט.
המרחב הפוליטי הישראלי, עקב צמיחתו ההיסטורית, 
הינו מוגבל מאוד. הוא הורכב ממפלגת ציר, 
המפלגה שהתכנתה בשם "סוציאליסטית" אך 
הייתה כל דבר מלבד סוציאליסטית, כאשר סביבה 
חגו מפלגות לוויין שייצגו אינטרסים שעברו את 
אישור מפלגת הציר. מפלגת הציר עברה מספר 
שינוים עם השנים אך עד לאמצע שנות השישים 
שלטה בכל המערכת. משנתו של ז'בוטינסקי שזכתה 
לכינוי "רויזיוניסטית" הייתה המתחרה היחידה 
בשטח לאותו חיקוי עלוב של סוציאליזם. מבנה 
זה השתמר לאורך השנים, כאשר ברקע התקיימו 
מפלגות דתיות (בעיקר דתיות/חרדיות עד להגעתה 
של ש"ס) ועוד מפלגות לויין שייצגו אידיאולוגיות 
עם גוונים זהים לשני הגופים המרכזיים (לדוגמא: 
ליברלים עצמאיים ומפ"ם). אחידות זו היא שקיבעה 
את המחשבה האידיאולוגית בישראל אז כמו גם 
היום. נוצרה זירה מוגבלת של חשיבה, העמדה 
כנגד כל מי שיצא נגד תחום הבית של החשיבה 
ה"מאושרת". דוגמאות לא חסרות, הפנתרים 
השחורים, תמי, מצפן ועוד התארגנויות רבות 
אחרות שניסו לנתץ את המסגרת המחשבתית 

של האליטה האידיאולוגית בישראל.

סטגנציה

הני זובידה C 
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נוצרה זירה מוגבלת של 

חשיבה, העמדה כנגד כל 

מי שיצא נגד תחום הבית 

של החשיבה ה"מאושרת". 

דוגמאות לא חסרות, 

הפנתרים השחורים, תמי, 

מצפן ועוד התארגנויות 

רבות אחרות שניסו לנתץ 

את המסגרת המחשבתית 

של האליטה האידיאולוגית 

בישראל.

משבר זה חילחל לרמה המנהיגותית. שני סוגי 
מנהיגים צמחו לנו בעקבות קיבעון זה: מחד, 
מנהיגים צבאיים, שבבסיסם חונכו לציית לעבוד 
בתוך הכללים ולא להתריס או לשנות, ומאידך, 
אנשי מנגנון, אלו צמחו בזכות המבנים וככאלו 
הבינו שעל מנת לשמור על מקום אל להם לנענע 
את הסירה, שהרי הם משולים למתים פוליטית 
בלעדיה. אינני טוען כי מדי פעם לא ראינו הבלחות 
של אנשים שלא הגיעו מהמנגנון או מהצבא 
למערכת הפוליטית, אך אלו דוכאו עד מהרה בידי 
הכוחות הריאקציונים הקיימים. שילוב זה הביא 
רבים וטובים לנסיונות שונים למגר את המערכת, 
אחד הנסיונות היותר מוצלחים ומוערכים בעיני 
הוא זה של משה פייגלין מהליכוד. אף על פי 
שאינני מסכים עם דעותיו כמעט לחלוטין, אני 
ניצב עימו בקרב אל מול הדיקטטורה הרעיונית 
בישראל. הנסיון שלו מעניין כי הוא מנסה 
להתגבר על הכשל של המערכת מבפנים. הוא 
מנסה מתוך הליכוד על ידי פקידה מסיבית של 
תומכים להשתלט על מרכז המפלגה ולשנות את 

דרך החשיבה הדיקטטורית.
כל האמור לעיל הביא אותנו לפשיטת הרגל 
הנוכחית. התהליכים המדאיגים ביותר הם אלו, 
הירידה המסיבית בהשתתפות הפוליטית בישראל, 
כפי שכולנו יודעים אחוזי ההצבעה שפעם היו 
מהגבוהים בעולם באופן עקבי יורדים ויורדים, 
ומגיעים לכיוון ה�60%. תהליך שני הוא ההצבעה 
לחלופות שאני מכנה "לא שפויות" דוגמת ד"ש, 
שינוי והגמלאים, אלו הן חלופות "לא שפויות" 
בעיני משום שהן אינן מנסות לקדם דבר חוצה 
גבולות אלא מגזרי, שלעיתים רבות מבוסס על 
שנאת האחר. אך יש בי הבנה כלפיהם. בתור 
יצורים פוליטיים אנשים אינם מוכנים לשבת 
מן הצד ויש בהם רצון להביע את רמת הגועל 
שלהם מן המערכת, או אז הם מוצאים עגל זהב 
כלשהו להאחז בו. תהליכים אלה גורמים לכך 
שהמנהיגות נשארת סטגנטית, ואין עליה קריאת 
תגר. אנו רואים את אותם הפנים עם פרצופים 
משתנים, לרוב אנשי מערכת הביטחון משולבים 
באנשי מנגנון, ואף אחד לא מעז לצאת חוצץ 
כנגדם. מדוע? ובכן, לדעתי התשובה נעוצה 
בנו, האינטלקטואלים והפעילים, בחד–גוניות 
של הלך המחשבה שלנו, ואי יכולתנו להתנתק 
מההקשר האמריקאי–אירופאי, ולנסות לחשוב 

על דברים חדשים.
במשך שנים אנו נוהים אחר החשיבה האירופו–
אמריקאית (אחרים יקראו לה אנגלו–סאקסית) 
אך אם נביט סביבנו, גם מדינות שעמדו בפני 
הפרץ הניאו–ליברלי המפחיד, הן שותפות לעוול 
המתרחש באפריקה, לעוולות האיחוד האירופאי 

המשותף, ולעוולות ועידת הסחר העולמית, 
אם לא באופן מעשי הרי שהן עושות זאת באי 
יציאתן חוצץ בפומבי כנגדן. אני טוען שעלינו 
לנסות וללכת בדרך של "מהפיכה פרדגמטית" 
(תומס קון) בתחום הפוליטי. קון טוען (ויסלחו לי 
המומחים שאני מפשט זאת לרמתו של ההדיוט) 
כי לא מגיעים לאופקים חדשים במדע אם יוצאים 
מתוך תיאוריות והנחות יסוד קיימות, הדרך 
היחידה לשבור את המסגרת הקיימת היא על 
ידי יציאה לגמרי מתחום המשחק המוגדר על 
ידיה, ונסיון לאתגר את הנחות היסוד והתפיסות 
הבסיסיות שלה. דוגמא קלאסית היא תאורית 
העולם השטוח אל מול תיאורית העולם ככדור, 
אם לא הייתה שלילה מוחלטת של התובנה כי 
העולם הוא שטוח, לא יכולנו להגיע לתובנה כי 
העולם הוא כדור. את אותן הנחות לדעתי עלינו 

ליישם בפוליטיקה השיראלית.
כל עוד נלך שבי אחר המתרחש בפוליטיקה 
הישראלית, ונקבל עלינו את הנחות היסוד שלה, 
נמשיך להיות שחקני ספסל, נמשיך לראות 
את כל העוולות מתרחשות ואף מחמירות. 
אני רוצה להציע חשיבה אלטרנטיבית, כזו 
שתתנתק מהמסורת האירופאית–אמריקאית 
שתכיר במיקומנו במזרח התיכון, בעוולות העבר 
ההיסטוריות, ותפעל לכונן חברה חדשה המושתתת 
על ערכים ותפיסות יסוד חדשות. חשיבה שלא 
תתנער מבעיות או תנסה להמשיך קדימה כי 
אלו מפריעות להתקדמות, אלא תביט בעיני 
הבעיות ולא תחשוש להישיר מבט אל האשמים, 
לא מתוך רצון להעניש אלא מתוך חובה להוקיע 
את ההתנהלות הקלוקלת על מנת שלא תחזור 
שוב. אני יודע, זה דורש יותר מאמץ מחשבתי 
וזה לא פשוט, אך לדעתי זה כעת או לעולם לא, 
ישנו משבר והשבר הולך וגובר. מישהו יצטרך 

להיכנס לרווח זה, השאלה היא מי?

את הבלוג של ד"ר זובידה ניתן 

www.notes.co.il/hani :למצוא ב

ד"ר הני זובידה 

הוא מרצה בבית 

הספר לאודר 

לממשל, דיפלומטיה 

ואסטרטגיה, במרכז 

הבינתחומי הרצליה.
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הכשלון של פרץ לא היה 

כשלונו האישי בלבד, ואפילו 

לא רק של שותפיו בסיעה. 

הכשלון האמיתי היה בכך 

שהמנגנון הפוליטי שלנו 

נכשל. נכשל? � למעשה הוא 

פשוט לא היה קיים!

בקרב חוגים סוציאל–דמוקרטיים נשמעים 
לאחרונה קולות רבים הקוראים לממש 
את האידיאולוגיה לכדי כח פוליטי (למשל 
בגיליונות חברה 36 ו�37). בין הקולות עולות 
הצעות הן להקמת מפלגת שמאל חדשה, 
שחלקן אף מבשילות לכדי נסיונות מעשיים, 
והן להתארגנות במטה סוציאל–דמוקרטי 
משותף למפלגות השמאל הקיימות. מציאות 
זו, של יוזמות רבות המגיעות כולן מקבוצה 
די קטנה, מצביעה על מצב קשה של חוסר 
שביעות רצון, לא רק מהמשטר הניאו–ליברלי 
השולט, אלא גם מתהליכי השינוי שניסינו 
אנחנו, הסוציאל–דמוקרטים, לקדם בשנים 

האחרונות.

חוסר שביעות רצון זה מובן אולי לאור האופוריה 
המוגזמת שליוותה את בחירתו של עמיר פרץ 
והשבר שנוצר לאור כישלונו המהדהד כיו"ר 
המפלגה. עם זאת, נדמה כי הלקחים שהופקו 

מאותה התקופה אינם הלקחים הנכונים, ועל 
כן הפתרונות שהוצעו עד כה אינם הפתרונות 

הנכונים.
הבעיה, כמו גם הפתרון, נעוצה � איך לא � 
באופן עשיית הפוליטיקה. חברים רבים ממחנה 
השמאל הסוציאל–דמוקרטי הישראלי, וביניהם 
חברי יסו"ד, מתמצאים היטב במישור התיאורטי 
של הפוליטיקה ובניתוח מדוקדק של המציאות 
הרחבה. לעומת זאת, מעטים מאיתנו בקיאים 
ברזי הפוליטיקה הקטנה והטכנית � זו המאפשרת 
להיבחר למוסדות ולצבור כח. הפוליטיקה הזו 
דורשת להשתמש באמצעי פרסום ובטריקים 
מסוגים שונים ולגייס מאגרי תומכים, ובכל 
אלה ידנו עדיין קצרה מלפעול. בסופו של 
דבר, הכשלון של פרץ לא היה כשלונו האישי 
בלבד, ואפילו לא רק של שותפיו בסיעה. 
הכשלון האמיתי היה בכך שהמנגנון הפוליטי 
שלנו נכשל. נכשל? � למעשה הוא פשוט לא 

היה קיים!

מה זה 'מנגנון'?

כוונתי במושג 'מנגנון' אינה מסתכמת 
בייסודו של מטה סוציאל–דמוקרטי שיפיץ 
רעיונות, יקדם באופן מופשט אג'נדה, 
יוציא כתב עת באופן סדיר או יקים אתרי 
אינטרנט. פעילויות כאלה כבר נעשות כיום, 
וממילא הן אינן מצריכות קיומו של מטה. 
כדוגמאות ניתן לתת את כתב העת 'חברה', 
את אתר האינטרנט 'עבודה שחורה' וכמובן 
את היוזמה החדשה לעיתונות דמוקרטית 
באינטרנט � 'שקוף' � המהווה צעד ענק 
בכיוון הנכון. כל היוזמות המוזכרות הן 
חשובות ומשמעותיות, אך הן אינן מצליחות 
להתרומם ולהוות גורם משמעותי בחיזוק כוחה 
הפוליטי של הסוציאל–דמוקרטיה. הסיבה 
לכך היא שלכל הפעילויות הללו אין תמיכה 
מנגנונית–מפלגתית � לא במפלגת העבודה 

ולא באף מפלגה אחרת בכנסת.

עת לעשות
פוליטיקה עושים קודם כל במפלגה

יואב רובין  C 
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רבים טוענים כי מקורה 

של נטישת הפוליטיקה הוא 

אדישות הציבור ו/או העדר 

המנהיגות הראויה. למעשה, 

חוסר הענות הציבור 

להתפקדות למפלגות נובע 

בעיקר ממבנה המנגנון 

המפלגתי.

חולשתם של הסניפים אינה 

נובעת רק ממניעים כלכליים 

"אוביקטיביים" (למעשה 

חיזוק הסניפים יכול אף 

לתרום לגיוס כסף), אלא גם 

מאינטרסים מובהקים של מי 

העומדים בראש המפלגה, 

המעוניינים לשמר ולחזק את 

כוחם.

כאשר מנגנון המפלגה בנוי 

כך שהוא מחזק את ראשיה, 

את מי שמארגן "ארגזים" 

ומחליש את החבר מהשורה, 

אין פלא שאזרחים מדירים 

רגליהם מהמפלגות.

מה רע במנגנון הקיים?

המצב כיום הוא שמנגנון מפלגת העבודה כולו 
כפוף להגמוניה הניאו–ליברלית ולאנשים כפואד 
וכבל. בעיה זו אינה מסתיימת רק בזירת המפלגות 
� היא קיימת גם בהסתדרות, בארגוני המורים 
ובמקומות נוספים. כתוצאה מכך גם כניסה של 
אנשים טובים עם התפיסות ה"נכונות" תגמר 
בכישלון מהר מאוד. כישלון זה הוא חמור שבעתיים 
משום שהוא מוסיף עוד לניכור של הפעילים 
והתומכים הפוטנציאלים בסוציאל–דמוקרטיה, 

ופוגע עוד באתוס האזרחי בכלל.
כאשר בוחנים את בעיית העדר הכח שלנו 
במנגנונים המפלגתיים בפרט ובמנגנונים 
היציגים בכלל, נבחין בשתי בעיות שמזינות זו 
את זו: מצד אחד קיימת ירידה מתמדת במספר 
חברי המפלגות, וירידה דרמטית עוד יותר 
במספר החברים הפעילים. מצד שני, אותם 
המעטים המחליטים להתפקד, נתקלים במנגנון 
מסואב ובלתי דמוקרטי שאינו מאפשר להם כל 
השפעה אמיתית על המפלגה. הירידה במספר 
המתפקדים למפלגות בכלל ולמפלגת העבודה 
בפרט אינה סוד והיא מבטאת, בין היתר, את 
מגמת היאוש מהפוליטיקה. רבים טוענים כי 
מקורה של נטישת הפוליטיקה הוא אדישות 
הציבור ו/או העדר המנהיגות הראויה. למעשה, 
חוסר הענות הציבור להתפקדות למפלגות נובע 
בעיקר ממבנה המנגנון המפלגתי, הגורם לכך 
שלחבר מפלגה מהשורה כמעט ואין יכולת 

להשפיע על דרכה של מפלגתו.
המעבר לשיטת בחירות כלליות מקדימות 
(הפריימריס) לווה בתעמולה לפיה זוהי הדמוקרטיה 
בהתגלמותה. אלא שלמעשה שיטת הפריימריז 
חיזקה בעיקר את חברות הפרסום ואת בעלי 
ההון, הקטינה את סיכוייהם של מועמדים שלא 
יכלו לגייס סכומי עתק, ובמקביל החלישה 
את סניפי המפלגות, המחוזות וכמובן את 
מרכז המפלגה. נוסף לכך, חובות המפלגה 
גרמו למכירתם של סניפים ולצמצום כמעט 
מוחלט של הפעילות באלה הנותרים. חשוב 
להדגיש כי חולשתם של הסניפים אינה נובעת 
רק ממניעים כלכליים "אוביקטיביים" (למעשה 
חיזוק הסניפים יכול אף לתרום לגיוס כסף), 
אלא גם מאינטרסים מובהקים של העומדים 
בראש המפלגה, המעוניינים לשמר ולחזק את 
כוחם. אינטרסים אלה מביאים אותם להשתמש 
בשיטות נוספות על מנת להחליש את הסניפים. 
אחת הדוגמאות לכך היא שלמועצת המחוז 
אין שום סמכות רשמית לקבוע מי ירוץ מטעם 
המפלגה בבחירות המוניציפליות ובאיזה אופן. 

סמכות זו נתונה למזכיר המחוז או הסניף כאשר 
לועדת ההתערבות של המפלגה סמכות מוחלטת 
לשנות את ההחלטה, והיא מנצלת את סמכותה 

פעמים רבות.
במצב כיום, בו לסניפים אין זמן קבוע בו עליהם 
להתכנס, ואין למעשה שום דרך לחברי הסניפים 
לפקח על נבחריהם במוסדות (שגם אינם נבחרים 
בהכרח בסניף מגוריהם), מאבדים אלה כמעט 
כליל את כוחם. אפילו ה"שוט" הדמוקרטי 
הבסיסי ביותר � האיום בכך שמי שנבחר על 
ידי הסניף לא יבחר על ידו שנית אינו קיים בשל 

אפשרות הצירופים. 
כאשר מנגנון המפלגה בנוי כך שהוא מחזק 
את ראשיה, את מי שמארגן "ארגזים" ומחליש 
את החבר מהשורה, אין פלא שאזרחים מדירים 
רגליהם מהמפלגות. מצד שני, כאשר הכח מצוי 
בידי אנשי המנגנון אין תימה שהם משמרים 
מנגנונים בלתי דמוקרטים. כך אנחנו נמצאים 
במעגל סגור, בו החלשת כוחם של חברי המפלגות 
מביאה להחלשת מנגנוני המפלגה המסורתיים 
ולעלייתם של נבחרי ציבור שאינם חייבים במתן 
דין וחשבון מעשי לחברים וקשורים יותר ויותר 
להון, כתוצאה מכך המחויבות האזרחית והאמונה 
בדמוקרטיה של האזרחים נחלשת עוד, והללו 
נמנעים מחברות במפלגות, מה שמתחיל מחדש 

את המעגל האכזרי הזה.

כיצד יוצרים מנגנון סוציאל–דמוקרטי?

הפתרון למצב זה יכול, אם כן, להיות אחד 
משניים. האפשרות הראשונה היא הקמת מפלגת 
שמאל חדשה. יתכן כי מפלגה כזו, אם אכן תקום, 
תצליח לצבור כח פוליטי ולהשפיע באופן צנוע 
על המפה הפוליטית, כאשר בטווח הארוך תצליח 
אולי למשוך את המפלגות הותיקות (העבודה 
ומרצ) לכיוון שמאלי ודמוקרטי יותר. במידה 
ונוקטים קו פעולה כזה, הנקודה המרכזית היא 
לדאוג שהמפלגה החדשה אכן תהיה דמוקרטית 
יותר ולא תשען על דמויות כריזמטיות או על 
"מפקדי ארגזים", פריימריז וכד'. למיטב הבנתי 
זו היתה החולשה של 'עם אחד' שנשענה על 
כוחו של עמיר פרץ ועל המנגנון שהביא עמו, 
שהיה נאמן בראש ובראשונה לו אישית. למיטב 
הבנתי, זו גם החולשה של 'ישראל חזקה', 

בראשותו של אפרים סנה. 
הפתרון השני הוא להכנס בכל המרץ אל תוך 
המפלגות הקיימות ולפעול לשינוי המנגנון 
מתוכן. מהלך כזה דורש שתי פעולות מרכזיות: 
האחת התפקדות מסיבית למפלגה, והשניה 
פעילות מאורגנת ומתואמת בתוכה, תוך שימוש 
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המטרה של הפעילות בתוך 

המפלגות אינה צריכה 

להיות בכיוון של חיזוק 

ח"כים מסוימים, בעלי גישה 

סוציאל–דמוקרטית או 

המתקרבת לכך, אלא קודם 

כל פניה לציבור המצביעים 

מהשורה לשם יצירת קבוצת 

לחץ משמעותית.

בכל עמדות הכח שניתן לצבור. המטרה של 
הפעילות בתוך המפלגות אינה צריכה להיות 
בכיוון של חיזוק ח"כים מסוימים, בעלי גישה 
סוציאל–דמוקרטית או המתקרבת לכך, אלא 
קודם כל פניה לציבור המצביעים מהשורה לשם 
יצירת קבוצת לחץ משמעותית. יתרה מכך, 
חשוב להבין כי היעדים הראשונים שלנו אינם 
צריכים להיות רק בתחום של שינוי המדיניות 
החברתית–כלכלית של המדינה, אלא קודם כל 
שינויים במבנה המפלגה � שינויים שיאפשרו לנו 
לקדם את מטרותינו ברמת המדיניות הכללית. 
כאשר נפעל בכיוון זה, יתכן שנמצא בעלי ברית 
בלתי צפויים ברמת המחוזות והועידה, פעילים 
שיחברו אלינו לשינוי המבני הזה, לא משום שהם 
מקבלים את עמדותינו מבחינה כלכלית–חברתית 
רחבה ואפילו לא משום שהם תומכים גדולים 
של דמוקרטיזציה, אלא פשוט משום שגם הם 

איבדו מכוחם. 

יוצאים מהבועה

בין אם נוקטים בדרך הפעולה של הקמת מפלגה, 
ובין אם מקימים מטה סוציאל–דמוקרטי חוצה 
מפלגות, חשוב לשים לב כי הדבר החשוב באמת 
הוא לפעול ליציאה מהבועה הסוציאל–דמוקרטית 
והמאוד אידיאולוגית שלנו. קיום דיונים ואסיפות 
והפצת דעות בינינו לבין עצמנו, לא יובילו 
לבניית כח סוציאל–דמוקרטי. עלינו לפעול על 
מנת להגיע לציבור רחב יותר. פנייה לציבור 
רחב יותר אפשרית כאשר נשענים על פלטפורמה 
של מפלגה קיימת, שלה רשימה ידועה של 
אנשים, שלפחות בזמן כלשהו התעניינו בפעילות 
פוליטית מפלגתית, ושיש סיכוי מסוים למהלך 
לרתום אותם איתנו. לעומת זאת, כל נסיון 
להקים מפלגה חדשה יישען לפחות בהתחלה על 

אותו ציבור לא גדול של "שמאלנים מועדים". 
לשימוש בפלטפורמה של מפלגה קיימת יש 
יתרון נוסף שהוא מניעת ההתפצלות להמון 
מפלגות קטנות שישפיעו מעט ורק יבזבזו את 
כוחנו. בעוד שמבחינת הפצת ידע ודעות יש 
יתרון לפיצול הכוחות, לפעולה הפוליטית 
המעשית שכוחה באיסוף האנשים הפיצול הוא 

דווקא גורם מחליש.

גם אם נחליט בסופו של דבר כי המאבק בתוך 
מפלגת העבודה אבוד, עדיין פעולותינו לא 
יהיו לשווא. אם נצבור כח אמיתי במפלגה 
תהיה גם משמעות לעזיבתנו אותה. כיום עזיבה 
כזו תעניין בעיקר את עצמנו. אם ברצוננו 
לפעול בתוך הזירה של מפלגת העבודה 
עלינו להתכונן לפריימריז. ההכנה הנכונה לא 
תהיה, כפי שנהגנו עד עכשיו, לחשוב מי הם 
הח"כים הקרובים יותר לעמדותינו ולהמליץ 
(למי בדיוק?) להצביע עבורם. עלינו קודם 
כל לפנות אל כל חברי המפלגה � אל כל 
המצביעים הפוטנציאלים ולבדוק עם מי מהם 

אנחנו יכולים לשתף פעולה.
לצורך זה עלינו לפעול לכינוס הסניפים, לקדם 
כמה שיותר מפגשים של חברי מפלגה בהם 
אנחנו ניתן את הטון, ולהציע לחברי המפלגה 

אלטרנטיבה רעיונית.
מתוך התאגדות זו עלינו להציע מועמדים לחברי 
כנסת, שחלקם יכולים להיות הח"כים הקרובים 
יותר אלינו עכשיו, אך חשוב מכך יהיה לקדם 
מועמדים שאינם חברי כנסת מכהנים. עלינו 
ליצור חברי כנסת ואולי, גם זו אינה בושה, 
לקדם אנשים מאיתנו כחברי כנסת. אם בירושלים 
הצלחנו להכניס מועמדת משלנו למקום ריאלי 
למועצת העיר (ויש לשים לב שמפלגת העבודה 
לא רצה באופן עצמאי), הרי שהדבר אינו בלתי 

אפשרי כפי שהוא נדמה. 

בכל מקרה השלב הבא של פעילותנו הוא בסוג 
העשייה, שלמעשה כבר מזמן ידענו שעלינו 
לעשות אותו, אף שלרבים מאיתנו הוא דורש 
התגברות על הרבה מאוד מחסומים פסיכולוגים. 
עלינו לזכור כי בסופו של דבר פוליטיקה היא 
אופן שיחה ואופן של יצירת קשרים. מטרתנו היא 
להפוך את הפוליטיקה ההמונית לפוליטיקה של 
הציבור ולשם כך נהיה חייבים לחרוג מעצמנו, 
ומהמקום הנוח של עוד ועוד כתיבה אידיאולוגית 
ולעבור לעבודה אינטנסיבית בטלפונים ובחוגי 
בית. עלינו להפסיק לדבר בינינו בתוך הקהל 
השבוי שלנו, בתוך הביצה הצפויה ולצאת 

החוצה. עת לעשות!

הזכות להתאגד אמורה להיות זכות בסיסית 
ומובנת מאליה בכל מדינה דמוקרטית אלא 
שלצערנו הרב היא ממש רחוקה מכך במדינת ישראל. במכון 
ויצמן מאמינים כי עליו לפעול למען חינוך לחשיבה מדעית ולשם 
כך הוקמה עמותה בשם מכון דיוידסון שמפעילה בין השאר את 
גן המדע בשטח מכון ויצמן. עובדי גן המדע סובלים מפגיעה 
מתמשכת בתנאי העסקתם ולכן הם התאגדו בסיוע "כוח 
לעובדים". הנהלת המכון לא רק שאינה מכירה בהתאגדות זו 
אלא שב�16.11.2008 היא מנעה בכח בניגוד לחוק מקבוצת 
עובדים ופעילי כוח לעובדים את הכניסה למכון. אחד מפעילי 
כוח לעובדים אושפז ונזקק לניתוח בשל שבר בפיקת הברך 
שנגרם לו בשל אלימות חברת האבטחה. האם אלה הערכים 

שמכון ויצמן רואה לנכון לחנך אליהם?

קצה 
הקרחון

יואב רובין הוא חבר 

קהילה בקיבוץ 

בית ישראל ועורך 

כתב העת חברה.

yoavru@gmail.com
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המודל שלנו שותף לחלק 

מיתרונות היעילות של 

הקפיטליזם. כמו למקבילתה 

הקפיטליסטית, לפירמה 

בניהול–עצמי יש מוטיבציה 

לגלות ולענות–על– העדפות 

צרכנים ולהשתמש בחומרי–

גלם ובטכנולוגיה ביעילות 

מבחינת עלות–תועלת.

אנו תופשים אנשים רגילים 

כמוכשרים דיים לבחור 

ראשי–עיר, מושלים ואף 

נשיאים. אנו רואים אותם 

כמסוגלים לבחור נציגים 

שיקבעו את מיסיהם, 

שיחוקקו חוקים שהעונש 

על שבירתם הוא מאסר, 

שעשויים לשלוח אותם 

להלחם ולמות. האם באמת 

ראוי שנשאל אם אנשים 

רגילים מוכשרים דיים לבחור 

לעצמם בוסים?

בשני חלקיו הקודמים של מאמר זה תוארה 
בפירוט צורה של סוציאליזם שהיא בת–קיימא 
כלכלית ומושכת. חשוב, במיוחד כיום, 
שסוציאליסטים יוכלו להעלות מבנה חלופי 
כזה בדעתם, ולתארו לאחרים. עלינו להבהיר, 
לעצמנו ולאחרים, שהבעיה איננה בחירה 
בין תכנון לשוק, אלא לשלב מערכים אלה 

למסגרת דמוקרטית אחת.

עלינו גם להבהיר שדמוקרטיה איננה ערך 
בתחום הפוליטי בלבד, אלא ערך בעל השלכות 
כלכליות משמעותיות. כלכלה דמוקרטית היא 
לא רק דמוקרטית יותר מכלכלה קפיטליסטית, 

אלא גם יעילה יותר.
כיוון שהסוציאליזם סופג קיטונות של בקורת 
על רקע אי–יעילותו כביכול, חלק זה יוקדש 

לנושא היעילות.
נהוג להבחין בכלכלה בין אי–יעילות הקצאתית, 
קיינסיאנית, ואי–יעילות–X. אי–יעילות 
הקצאתית מתייחסת לירידה בתועלת הכללית 
הנובעת מהעובדה שהתחרות אינה משוכללת 
במידה מושלמת. זוהי אי–היעילות המוכרת 
למי שלקח קורסי מבוא בכלכלה, שם מפתחים 
תחילה את מודל "התחרות המשוכללת" � 
כאשר יש אינספור מוכרים ואינספור קונים, 
המידע הוא מושלם, ואין עלויות לביצוע 
 .externalities � עיסקה, או השפעות חיצוניות
אי–היעילות ההקצאתית מופיעה כאשר מכירים 
באי–התקיימות חלק מהנחות אלה, בעיקר מדובר 
על אי–יעילות הנובעת ממונופולים ומהשפעות 
חיצוניות � כאשר מהלכים משפיעים לרעה (או 
לטובה) על מי שאינו שותף להם. על מנת לבודד 

אי–יעילויות אלה נהוג להניח: 
א. שהטכנולוגיה קבועה; 

ב. שיש תעסוקה מלאה של משאבי–אנוש 
וחומרי–גלם בחברה; 

ג. שכל פירמה בפשטות הופכת תשומות לתפוקות  
� שאין אי–יעילות בתוך הפירמה. 

אי–יעילות קיינסיאנית היא כזו הנובעת מהעובדה 

שהנחה (ב) אינה תקפה � אין העסקה מלאה של 
משאבי החברה. ואי–יעילות X נובעת מהמבנה 
הפנימי של פירמה (המושג "יעילות X" נטבע 
על–ידי הארווי לייבנסטין במאמר מצוטט מאד 

משנת 1966).
סדרי הגודל היחסיים של שלוש צורות אי–היעילות 
הללו חשובים. הכלכלן יארוסלב ואנק מכנה 
אותן "פשפשים, ארנבים ופילים", בעקבות 
סקירת המחקר האמפירי בתחום על–ידי הארווי 
לייבנסטין שהראתה כי 0.1% מהתל"ג אובד 
 X–כתוצאה מאי–יעילות הקצאתית, אך אי–יעילות
בתוך פירמות עולה לעיתים קרובות על 50%. 
הוא מודה בקושי המתודולוגי בהשוואה אך 
טוען שאי–יעילות הקצאתית חייבת להיות 
בעלת השפעה נמוכה, כיוון שמחירים גבוהים 
"מהנכון" במגזר כלכלי אחד סביר שיאוזנו, 
בשל גמישות הביקוש, על ידי מחירים נמוכים 
"מהנכון" במגזרים אחרים. ובאשר לאי–יעילות 
קיינסיאנית, בהתחשב בחומרת האבטלה הפוקדת 
את הכלכלות הקפיטליסטיות דרך–קבע, נמצא 

שבכללה המטאפורה של ואנק הולמת.
המודל שלנו שותף לחלק מיתרונות היעילות 
של הקפיטליזם. כמו למקבילתה הקפיטליסטית, 
לפירמה בניהול–עצמי יש מוטיבציה לגלות ולענות 
על העדפות צרכנים ולהשתמש בחומרי–גלם 
ובטכנולוגיה ביעילות מבחינת עלות–תועלת. 
אך כמובן שה"רווח" תחת כלכלה דמוקרטית 
אינו זהה לאותו מושג בקפיטליזם � השכר 
נחשב להוצאה בשניה אך לא בראשונה. כיצד 
ישפיע הדבר על המשק בכללותו? שאלה זו זכתה 
להשקעה מחקרית יוצאת דופן בשנים האחרונות 
בדמות מודלים של השפעת ניהול–עצמי על 
יעילות משק, עם תוצאות לכאן ולכאן. אך אם 
ואנק ולייבנסטין צודקים בנושא סדרי–הגודל 
היחסיים, כאמור, וזו דעתנו, מדובר במהומה 
רבה על לא מאומה, ההשפעה, אם קיימת, קטנה, 
ולא נתייחס אליה כאן. יש סיבות לחשוב כי 
לפירמה כזו תהיה פחות מוטיבציה לגדול, דבר 
שבעיני התאורטיקן הקפיטליסט נראה אולי 

כלכלה דמוקרטית: 
שאלת היעילות

דייויד שווייקארט C 
תרגום, עריכה, קיצור והערות: יוני ויינריב
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שותפות–בניהול 

וברווחים נוטות להעלות 

פרודוקטיביות, ופירמות 

מנוהלות–עובדים לעתים 

קרובות פרודוקטיביות 

יותר ממקבילותיהן 

הקפיטליסטיות.

הבסיס להצלחתן 

משנהפכו לקואופרטיבים, 

של חברות קפיטליסטיות 

שהיו לא–רווחיות, הוא 

בשיפור המרשים ביעילות 

ויצרנות העובדים. כאשר 

 Weirton Steel מפעל

נמכר לעובדיו הוא הראה 

תוצאות מרשימות במשך 

18 רבעונים רצופים, בעוד 

התחום כולו שקוע בנסיגה, 

וזכה אפילו להיות מהולל ע"י 

עיתונים כלכליים.

כלא–יעיל, אך בעיניי ה'ירוק' נתפס כישועה 
פוטנציאלית.

בנושא היעילות הקיינסיאנית, המשמעותית יותר, 
כיוון שמנגנון הקצאת ההשקעה של הכלכלה 
הדמוקרטית מתמרץ יצירת מקומות עבודה, יש 
מקום להניח שתתקיים בה פחות אבטלה מאשר 
במשק קפיטליסטי. מעבר לכך (וזוהי הערה 
קצרצרה על נושא חשוב וראוי לתשומת לב), 
כפי שציין מרקס, רמת אבטלה שאינה אפסית 
היא תנאי יסוד דרוש לקפיטליזם "בריא", כיוון 
שהיא ממשמעת את מעמד העובדים. משמעת 

כזו אינה דרושה לכלכלה דמוקרטית. 

X יעילות

אתמקד ביעילות X, שככל הנראה היא בעלת 
החשיבות המכרעת לגבי כלכלות במציאות 
(נראה שהיתה קריטית בקריסת כלכלת ברה"מ). 
אני טוען שעל פירמה דמוקרטית בסביבת שוק 
פועלים תמריצים דומים לספק צרכנים ולנצל 
ביעילות טכנולוגיה ואת משאביה. בלתי נמנע 
שאֶָׁשאֵל: "האם היא תצליח לא פחות מפירמה 
קפיטליסטית? האם עובדים מוכשרים דיים לקבל 
החלטות טכניות ופיננסיות מורכבות? האם הם 
מוכשרים דיים אפילו רק לבחור נציגים שימנו 
מנהלים אפקטיביים?" שאלות אלה הוגנות ובמקום, 
אך קשה שלא להסב את תשומת הלב לעובדה 
שהן מועלות כה מהר (מניסיוני), דבר מתמיה 
בחברה שמתגאה במחויבותה לדמוקרטיה. אנו 
תופשים אנשים רגילים כמוכשרים דיים לבחור 
ראשי–עיר, מושלים ואף נשיאים. אנו רואים אותם 
כמסוגלים לבחור נציגים שיקבעו את מיסיהם, 
שיחוקקו חוקים שהעונש על שבירתם הוא מאסר, 
שעשויים לשלוח אותם להלחם ולמות. האם 
באמת ראוי שנשאל אם אנשים רגילים מוכשרים 

דיים לבחור לעצמם בוסים?
ובכל זאת, אולי דווקא בתחום זה אנשים כה 
בלתי–כשירים שאסון, או לפחות ירידה חדה 
ביעילות יפקדו אותנו אם נפקיד בחירת בוסים 

בידי עובדים?
למזלנו המפתיע, אנו יודעים לענות על שאלה זו 
בבטחון ניכר, בהתחשב במורכבותה וחשיבותה. 
קשה לדמיין שאלה אתית–כלכלית שניתן לענות 
עליה בבטחון כזה. הנתונים האמפיריים מובהקים 

במידה נדירה למדעי–החברה.
נתקדם בזהירות, כיוון שהנושא קריטי.

אין לנו צורך לבודד את השפעות ה–X של 
הגורמים השונים המעורבים בניהול–עצמי: 
בחירת הנהלה דמוקרטית, חלוקת–הרווחים, 
צורות שונות של קבלת החלטות משתפת � 

עלינו להראות שאין זה סביר שכל האלמנטים 
יחדיו יביאו לאי–יעילות.

תאורטיקנים ספקנים תוהים האם יש תמריץ מספיק 
למנהלים המתחלקים ברווחים להתאמץ, האם 
מנהלים נבחרים לא ימנעו יתר על המידה מלמשמֶַע 
את עובדיהם, וכן באשר לבזבוז הזמן והמאמץ 

הכרוכים בקבלת החלטות דמוקרטית.
אמנם תאורטיקנים העלו תהיות אלה, אך הנתונים 
האמפיריים מפריכים אותן מכל וכל, ובאופן 
שאינו משתמע לשתי פנים: שותפות–בניהול 
וברווחים נוטה להעלות פרודוקטיביות, ופירמות 
מנוהלות–עובדים לעתים קרובות פרודוקטיביות 

יותר ממקבילותיהן הקפיטליסטיות.
מחקר של משרד הבריאות, החינוך והרווחה 
בארה"ב משנת 1973 הסתכם במילים "באף מקרה 
שיש לנו עליו נתונים, לא גרם ניסיון משמעותי 
להעלות את שיתוף העובדים בניהול לירידה 
בפרודוקטיביות בטווח הארוך." (דו"ח בשם 
"Work in America") וב�1990 סיכמו טייסון 
ולוין, חוקרים שסקרו 43 מחקרים בנושא, כי:

המסקנה העולה מכלל הספרות האמפירית מתחומי 
הכלכלה, תעשייה ומנהל, התנהגות ארגונית ומדעי 
החברה האחרים היא כי השתתפות בדרך כלל 
מביאה לשיפור קטן קצר–מועד בפרודוקטיביות, 
ולעיתים לשיפורים משמעותיים וארוכי–טווח... 

כמעט לעולם אין השפעה שלילית.
ובנוסף הם מסיקים כי השתתפות מביאה לשיפור 
ביעילות ובתפוקה בעיקר כשהיא משולבת עם: 
1) חלוקת רווחים, 2) תעסוקה מובטחת לטווח 
ארוך (קביעות), 3) הפרשיות שכר נמוכה יחסית 
בין עובדים, 4) זכויות עובדים מובטחות (כגון 
פיטורים רק עם עילה מוצדקת). נציין לעצמנו 
כי כל אלה צפויים להתקיים בפירמות בכלכלה 

דמוקרטית.
האם דמוקרטיה מלאה במקום העבודה תיתכן? 
האם היא בת קיימא? נבחין כי העובדים 
בקואופרטיבים בתחום העץ בצפון מערב 
ארה"ב בוחרים את מנהליהם מאז שנות 40' 
ועובדי מונדרגון מאז שנות 60'. ב�1981 היו 
20,000 קואופרטיבים יצרניים באיטליה, אחד 
המגזרים המשגשגים בכלכלה האיטלקית. ברור 
שלא כל הקואופרטיבים מצליחים וצומחים, אך 
לא ידוע לי ולו על מחקר אחד שטוען שהצליח 
להראות שחברות מנוהלות ע"י מנהלים נבחרים 
יעילות פחות ממקבילותיהן. רוב ההשוואות 
מדגימות את ההיפך. הבסיס להצלחתן משנהפכו 
לקואופרטיבים, של חברות קפיטליסטיות שהיו 
לא–רווחיות, הוא בשיפור המרשים ביעילות 
 Weirton Steel ויצרנות העובדים. כאשר מפעל
נמכר לעובדיו הוא הראה תוצאות מרשימות 
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בקואופרטיבים קיימים 

תמריצים אישיים 

וקולקטיביים שסביר כי 

יביאו לפרודוקטיביות גבוהה. 

התוצאות הספציפיות 

של תמריצים אלה הן כי 

עובדים בקואופרטיבים ייטו 

לעבוד קשה יותר ובאופן 

גמיש יותר מאלה בפירמות 

קפיטליסטיות; תחלופת 

העובדים תהיה נמוכה יותר, 

וגם רמת ההעדרויות; הם גם 

יתייחסו למפעל ולציוד טוב 

יותר.

יעילות רחוקה מלהיות 

יתרונה היחיד של כלכלה 

דמוקרטית. ניתוח מדויק 

והוגן יראה שהיא פחות 

אחוזת דיבוק–צמיחה 

(growth mania), ולכן 

מותאמת יותר לעולם 

שבו על האנושות להכיר 

ולהתמודד עם העובדה 

שישנן מגבלות אקולוגיות 

על צמיחה כלכלית; שהיא 

יציבה יותר מקפיטליזם; יותר 

דמוקרטית; ויותר שוויונית.

במשך 18 רבעונים רצופים, בעוד התחום כולו 
שקע בנסיגה, וזכה אפילו להיות מהולל ע"י 

עיתונים כלכליים.
באשר לדוגמא השלילית של יוגוסלביה, מבקרו 
הפרו–קפיטליסטי החריף ביותר של המודל 
היוגוסלבי, לידול, מודה שבתקופה שבין 1950 
1979 כלכלתה פרחה, מה קרה בשנות 80'? 
"המפלגה סירבה... לצמצם את היצע הכסף 
ולהרחיב את מרחב ההזדמנויות והתמריצים 
לפירמות ולעבודה יעילה. מה שהיה דרוש 
הוא יותר חופש לקבלת–החלטות בלתי–תלויה 
של פירמות שהיו באמת בניהול–עצמי של 
העובדים בתנאים של שוק חופשי, בשילוב 
עם ריסון היצע המטבע המקומי." (הדגשה של 
שווייקארט). אחד הגורמים למשבר היה צמצום 

חופש הפעולה של מנהלים ופירמות.
אין זה מפתיע שפירמות מנוהלות–עובדים יהיו 
יעילות–X. הרי הכנסות העובדים קשורות ישירות 
לתפקודה והצלחתה הכלכלית של הפירמה שלהם, 
לכולם אינטרס בבחירת מנהלים טובים. כיוון 
שזיהוי ניהול גרוע הוא קל לנמצאים בקרבתו 
(שרואים אותו מקרוב, ומרגישים בתוצאותיו 
מיידית), חוסר–כשרון לא יסבל לאורך–זמן. 
מעבר לכך לכל אחד אינטרס ששותפיו–לעבודה 
יעבדו ביעילות (ולא להראות כמשתמט בעצמו), 

כך שיש פחות צורך בפיקוח.
[הערת העורך: תאוריה אנרכיסטית ותיקה ומקובלת 
גורסת כי בעיה בסיסית של מבנים היררכיים היא 
כי אין ביכולתו של אדם במעלה ההיררכיה לקבל 
מידע אמין על המתרחש במורדות המבנה; מערך 
האינטרסים של הכפופים לו אינו מכווין אותם 
לומר לו אמת, אלא את אשר הוא רוצה לשמוע. 
אפשר לראות במבנה ותרבות התאגידים היפנית, 
השואפת לייצר הזדהות ומחוייבות מאד גבוהות 
כלפי הארגון אצל העובד ולעודד אותו להציע 
שיפורים ושינויים, ואפילו שינויים רדיקליים, גם 
למנהלים בכירים � ובשיטת TQM שהתפרסמה 
מאד בשנות 90', וחיקתה אלמנטים של המבנה 
והתרבות הארגונית היפנית, כולל שיתוף 
העובדים ברווחים, כדי לממש את יתרונותיה 
במערב � ניסיונות לדמות קואופרטיב, ולהשיג 
את הנאמנות והאמינות היאה לקואופרטיב ללא 
מסירת הבעלות, וכך לעקוף במידה מסויימת 

את בעיית המידע והנאמנות בהיררכיה.]
הנה מסקנותיו של הנרי לוין משנת 1984, 

המבוססות על מחקר–שטח בן שבע שנים:
בקואופרטיבים קיימים תמריצים אישיים 
וקולקטיביים שסביר כי יביאו לפרודוקטיביות 
גבוהה. התוצאות הספציפיות של תמריצים 
אלה הן כי עובדים בקואופרטיבים ייטו לעבוד 

קשה יותר ובאופן גמיש יותר מאלה בפירמות 
קפיטליסטיות; תחלופת העובדים תהיה נמוכה 
יותר, וגם רמת ההעדרויות; הם גם יתייחסו למפעל 
ולציוד טוב יותר. בנוסף, קואופרטיבי–יצרנים 
מתפקדים באמצעות מספר קטן יחסית של 
עובדים לא–מקצועיים ומנהלי–ביניים, חווים 
פחות צווארי–בקבוק בתהליך הייצור ויש להם 
תכניות–הדרכת–עובדים יעילות יותר מאלה של 

פירמות קפיטליסטיות.
אין בכוונתי לטעון שדמוקרטיה במקום העבודה 
היא פתרון הפלא להאטה כלכלית. העלייה 
בפרודוקטיביות לא תמיד דרמטית. לא כל 
הקואופרטיבים מצליחים. הכישלון לעיתים 
קרובות כאוב, כמו גם כשלונן של פירמות 
קפיטליסטיות � ולא רק לבעליהן. אך נראה לי 
שהנתונים מעידים מעבר לכל ספק כי פירמות 
בניהול–עצמי הן בעלות יעילות פנימית לפחות 
כמו פירמות קפיטליסטיות. למעשה המחקרים 
המצוטטים מספיקים להוכיח יותר ממסקנה 
מינימלית זו. איש אינו יכול עוד בכנות לפקפק 
כי בהיות כל שאר התנאים שווים, קואופרטיבים 
בניהול–עובדים צפויים להיות יעילים–X יותר 

ממקבילותיהם הקפיטליסטיות.

סיכום קצר

תארתי בכלליות קווי–מתאר של כלכלה 
דמוקרטית, והבאתי קצת מפרטיו של טיעון 
שכלכלה דמוקרטית היא צורה יעילה של 
סוציאליזם � יעילה יותר, למעשה, מקפיטליזם. 
אך יעילות רחוקה מלהיות יתרונה היחיד של 
כלכלה דמוקרטית. ניתוח מדויק והוגן יראה 
 growth) שהיא פחות אחוזת דיבוק–צמיחה
mania), ולכן מותאמת יותר לעולם שבו על 

האנושות להכיר ולהתמודד עם העובדה שישנן 
מגבלות אקולוגיות על צמיחה כלכלית; שהיא 
יציבה יותר מקפיטליזם; יותר דמוקרטית; ויותר 
שוויונית. אני מאמין שניתן גם להראות, אף 
שלא אעשה זאת כאן, שהיא תואמת טוב יותר 
את ערכי–היסוד התשתיתיים של סוציאליזם 
מרקסיסטי שוחר–חרות מאשר אלטרנטיבות 
קיימות או מוצעות. מעבר לכך, אם אנו מחפשים 
באופק (כפי שיועץ לנו מרקס) אחר מוסדותיה 
של החברה העתידית קורמים עור וגידים 
ברחמה של החברה הקיימת, אני חושב שאנו 
יכולים להבחין במוסדות הכלכלה הדמוקרטית 
מתרקמים להם. אם הסוציאליזם יהיה עתידה של 
האנושות (בשום פנים אין זה בטוח), הכלכלה 
הדמוקרטית היא עתיד שאנחנו יכולים לחזות 

באופן מציאותי � ולהיאבק עליו בכבוד.
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השאלה איננה האם אנו 

מעוניינים שהגרמנים יסבלו 

עבור חטאיהם. רבים 

מאיתנו רוצים שהם יסבלו 

עבור המעשים שהם חוללו 

לאחרים. השאלה היחידה 

היא האם במרוצת השנים 

קבוצה של 70 מליון אנשים 

[...] תוכל להתקיים בתוך 

הגבולות הנמוכים של הצעת 

האוצר.

דגלאס, יועצו הכלכלי של 

קליי והשגריר האמריקאי 

בבריטניה, טען: ש"ההצעה 

הינה הצעה של אידיוטים. 

אין הגיון למנוע מהעובדים 

המיומנים ביותר באירופה 

ליצור מוצרים".

אדם רז C 

מנהיגי המעצמות במלחה"ע השנייה הכירו 
בתבוסתה הסופית של גרמניה כבר בסוף 
שנת 1943. לא אפרט כאן את הסיבות 
להתארכות המלחמה בשנתיים נוספות. עניינו 
של מאמר זה הינו תיאור המגמות השונות 
בתוך הסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית כלפי 
שיקומה של גרמניה לאחר חורבנה הכלכלי 
במלחה"ע השנייה. עם זאת, תתואר במבוא 
בקצרה השתלשלות האירועים עם סופה של 

המלחמה ומעט אחריה. 

חלוקת גרמניה ותוכנית מורגנטאו בצבת 

המעצמות

בספטמבר 1944, שלושה חודשים לאחר כינוסה 
של ועידת "ברטון וודס", שנועדה לכונן משטר 
כלכלי–מוניטרי בינלאומי לאחר המלחמה בלעדי 
הסובייטים, כונסה ועידת קוויבק השנייה. מטרת 
הועידה הייתה לדון בעתידה של גרמניה. בוועידה 
פורסמה תוכניתו של שר האוצר האמריקאי מורגנטאו 
כלפי גרמניה. היתה זו תוכנית לפירוק התעשייה 
הכבדה בגרמניה. עיקריה היו: הריסת התעשיות 
והמכרות באזור הרוהר, אשר היה ליבה התעשייתי 
של גרמניה ואירופה; חלוקת גרמניה ל�2 מדינות 
עצמאיות; הטלת פיצויים כבדים על גרמניה, זאת 
באמצעות העברת כוח עבודה, ציוד תעשייתי וציוד 
צבאי לברה"מ; והעברת ניהול הכלכלה הגרמנית 
לידי המעצמות. רווזולט, נשיא ארה"ב וצ'רצ'יל, 

ר"מ בריטניה תמכו בתוכנית. 
בספטמבר נשלח תזכיר ע"י האחרונים למזכיר 
המדינה האמריקאי, קורדל הול. הם ציינו שמטרת 
התוכנית הינה "להפוך את גרמניה לארץ חקלאית 
במקורה ופסטוראלית באופיה...". הול, מזכיר 
המדינה, ואיתו חוגים תעשייתיים בארה"ב, התנגד 
לתוכנית. הוא כתב: "לא יכולתי לתמוך בשום 
תוכנית שהייתה מכוונות להפוך את גרמניה ל'ארץ 
חקלאית ופסטוראלית באופיה'. 70 מליון הגרמנים 
לא היו יכולים לחיות בתוך גבולות גרמניה כזאת: 

או שהיו מתים מרעב או שהיו הופכים למעמסה 
על אומות אחרות. תכנית כזאת הייתה מעוררת 
בגרמנים התנגדות פנימית, הייתה מענישה את 
כל הגרמנים ואת דורותיהם הבאים על פשעים 
שעשו רק חלק מהם, הייתה מענישה לא רק את 

גרמניה אלא את אירופה כולה".
הסיבה בגללה תוכנית מורגנטאו היתה 'מענישה' 
את אירופה כולה נעוצה בתפקידה החשוב 
והבלעדי של גרמניה כספקית המרכזית של 
מוצרי תעשייה וחומרי גלם באירופה. 'תוכנית 
פשיטת עור' שכזאת הייתה 'פושטת את עורה' 
של הכלכלה האירופית ומסיגה את התפתחות 
אירופה לתקופה ארוכה ומשמעותית אפילו 
יותר מעשרים שנות הקיפאון הכלכלי שבאו 

בעקבות חוזה ורסאי. 
הסכמי יאלטה (מרץ 1945) ופוטסדאם (יולי 1945) 
הפכו את תוכנית מורגנטאו לתוכנית הכלכלית 
המוסכמת, קבעו את גבולותיה החדשים של 
גרמניה המחולקת והטילו על גרמניה פיצויים 

אסטרונומיים של 20 מיליארד דולר. 
בשלוש השנים לאחר תבוסתה היתה גרמניה 
מחולקת לארבעה אזורי כיבוש: סובייטי, אמריקאי, 
בריטי וצרפתי. גנרל לוציוס קליי מונה למושל 
אזור הכיבוש האמריקאי, אשר אוחד ב�1946 
עם האזור הבריטי ולאחר מכן עם הצרפתי וכונה 
ביזוניה. שלוש שנים לאחר מכן החליף אותו ג'ון 
מקלוי בתפקידו. "המאבק הפנימי מאחורי דלתים 
סגורות", כפי שמקלוי העיד, נגע לשאלת שיקומה 
הכלכלי והפוליטי של גרמניה, והתקיים בפורום 
מצומצם של מקבלי החלטות. מקלוי, כקליי קודמו, 
התנגד לתוכנית מורגנטאו: "השאלה איננה האם 
אנו מעוניינים שהגרמנים יסבלו עבור חטאיהם. 
רבים מאיתנו רוצים שהם יסבלו עבור המעשים 
שהם חוללו לאחרים. השאלה היחידה היא האם 
במרוצת השנים קבוצה של 70 מליון אנשים [...] 
תוכל להתקיים בתוך הגבולות הנמוכים של הצעת 
האוצר". הצו שהתקבל ונהפך למדיניות ארה"ב 
בגרמניה ביטא פשרה שהתקבלה בין תוכנית 
מורגנטאו ובין משרד המדינה ומשרד המלחמה 

שיקום גרמניה והסוציאל–דמוקרטיה 
הגרמנית
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ארהארד הוא שנוא נפשם 

של סוציאליסטים אדוקים 

עד היום, המתנגדים ללא 

רחם למדיניותו בטענה שהוא 

ייצר משטר קפיטליסטי. 

הללו מוצאים גם טעם לפגם 

בחיבתו המדוברת לסיגרים 

ולאלכוהול.

הסיוע האמריקאי לאירופה 

אפשר למדינות אירופה 

לבנות את עצמן מחדש 

לאחר החורבן של מלחה"ע 

השנייה וכן לכונן משטר 

תעסוקה מלאה קיינסיאני 

המשולב במדיניות רווחה.

האמריקניים. קליי טען שהתוכנית תכניע את גרמניה 
לגמרי וכינה אותה "שלום קרתגני". דגלאס, יועצו 
הכלכלי של קליי והשגריר האמריקאי בבריטניה, 
טען: ש"ההצעה הינה הצעה של אידיוטים. אין 
הגיון למנוע מהעובדים המיומנים ביותר באירופה 

ליצור מוצרים".
המחלוקות על תוכנית מורגנטאו נמשכו במשך 
שלוש השנים שקדמו להכרזה על תוכנית 
מארשל, בה אדון בהמשך. ממועד ההכרזה על 
תוכנית מורגנטאו קיבלו המאבקים הפוליטיים 
תפנית. הניסיון של חלקים מהעילית המערבית 
למנוע את יישומה של תוכנית מורגנטאו הביא 
לניסיונות יריביהם, תומכי תוכנית מורגנטאו, 
למנוע ולסכל את תוכנית מארשל. תומכי 
תוכנית מורגנטאו פעלו יחד עם חלקים נרחבים 
מהמפלגה הסוציאל–דמוקרטית הגרמנית. 
מעניין לציין שברה"מ בהנהגת סטאלין הייתה 

גם היא מתומכי תוכנית מורגנטאו. 

כינונה של גרמניה הפדראלית ותוכנית 

מארשל

ב�23 במאי 1949, הכריז קונרד אדנאואר, מנהיג 
מפלגת האיחוד הנוצרי–דמוקרטי באזור הכיבוש 
המערבי המאוחד, על חוקת גרמניה. כך כוננה 
הרפובליקה הפדראלית הגרמנית. באוגוסט אותה 
שנה נערכו הבחירות הראשונות בגרמניה לאחר 
17 שנה. מפלגתו של אדנאואר ניצחה עם 31% 
מקולות הבוחרים, המפלגה הסוציאל–דמוקרטית 
קיבלה 29.2%. המפלגה הסוציאל–דמוקרטית 
סירבה להיכנס לקואליציה באם לא יובטח לה 

תיק הכלכלה. 
תפקיד שר הכלכלה הינו התפקיד הכלכלי 
המרכזי במערכת הפוליטית הגרמנית. תיק זה 
היה בידיו של לודויג ארהארד, והאחרון היה 
שרוי במחלוקת חריפה עם אדנאואר. ארהארד, 
שר הכלכלה ולימים הקנצלר השני של גרמניה, 
אחראי יותר מכול לשיקומה הכלכלי של גרמניה 
וכיוצא מכך, לשיקומה של אירופה בכללה. מטרת 
מדיניותו הייתה דמוקרטיזציה של גרמניה, והדרך 
להגשמת מטרה זו הייתה החזרתה של גרמניה 
לחיק המדינות התעשייתיות הדמוקרטיות והפיכתה 
של גרמניה למדינת רווחה סוציאל–דמוקרטית. 
ארהארד גרס ש'הענשת' גרמניה על עברה 
הפרוסי–יונקרי–נאצי, לא תגרום לגרמניה 
לעבור תהליכי דמוקרטיזציה ולא תבטיח את 
בטחונה ושלוותה של אירופה. הוא סבר שהיא 

תביא לתוצאות הפוכות בתכלית. 
שני עמודי התווך של 'כלכלת השוק הסוציאלי' 
של ארהארד היו שותפות אירופאית רחבה שבה 

לגרמניה יהיה מעמד מוביל אך שווה ודמוקרטיה 
סוציאלית. הביטוי 'דמוקרטיה סוציאלית' אין 
פירושו סידורי רווחה, אלא כלכלה מנוהלת. 
זוהי עצם הבריח של מדיניות ארהארד. זה 
גם היה ההיגיון שלו כאחד מאדריכלי 'השוק 

המשותף' האירופי. 
הרפורמה המוניטרית של ארהארד שהתרחשה 
ב�20 ביוני 1948 נחשבת עד היום לאחד המהלכים 
המוצלחים שהתרחשו בשנים שלאחר המלחמה. 
המושל קליי, שהיה הממונה מטעם המעצמות, 
ציין פעמים רבות את המחלוקות שהתגלעו סביב 
הרפורמה: "אדון ארהארד, היועצים שלי אומרים 
לי שמה שעשית הוא דבר נוראי.", ארהארד, 
בתגובה ענה: "גנרל, אל תשים לב אליהם! 

יועציי שלי אומרים לי אותו דבר". 
ארהארד, מתקן מטבעו, היה תלמידו של הכלכלן 
פרנץ אופנהיימר, שהיה משותפיו של הרצל והוגו 
של רעיון להתיישבות קואופרטיבית ציונית 
בא"י. אופנהיימר היה מאדריכליה של תוכנית 
'כלכלת השוק הסוציאלית'. החל מ�1948 הפכה 
תוכנית זו לתוכנית הכלכלית של גרמניה. היא 
כללה יוזמה חופשית בשילוב פיקוח ממשלתי, 
שיקומה של התעשייה הגרמנית, ויסות מרכיבים 
פיננסים, ומשטר קיינסיאני של תעסוקה מלאה 
בשילוב עם מדינת רווחה. מהות התוכנית, אשר 
ממנה נוטים להתעלם, היתה כלכלה מנוהלת 
קיינסיאנית המשולבת במדינת רווחה. ארהארד 
הוא שנוא נפשם של סוציאליסטים אדוקים עד 
היום, המתנגדים ללא רחם למדיניותו בטענה 
שהוא ייצר משטר קפיטליסטי. הללו מוצאים 
גם טעם לפגם בחיבתו המדוברת לסיגרים 

ולאלכוהול.
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היום, רבים בקרב השמאל 

כבר מרימים גבה על 

התעלמותו של שומאכר 

מהשאלות הכלכליות 

הריאליות–מעשיות, של 

המוני העובדים בגרמניה. 

כך לדוגמא, הוא התעלם 

מהסוגיות המהותיות שעמדו 

סביב תעשיות המתכת 

והפחם של חבל הרוהר, 

התנגד לפיתוח ביזוניה ועוד.

קבוצת ברנדט–רויטר 

תמכה בפתיחת שערי 

המפלגה למעמד הביניים. 

'מעמד הביניים' היה שכבת 

השכירים שהתקיימה בקושי 

וחלק גדול ממנה היה שרוי 

במצב סוציו–אקונומי דומה 

לפועלים ובפועל תמך 

במדיניות רווחה.

הבסיס שקיים את משטר "כלכלת השוק 
הסוציאלית" בגרמניה, כפי שידעו והבינו 
כולם, היה תוכנית מארשל. תוכנית מארשל 
הייתה היפוכה הגמור של תוכנית מורגנטאו. 
התוכנית, שנוסחתה הסופית הותוותה על–ידי 
מזכיר המדינה מארשל בחצי השני של 1947, 
נועדה לתת סיוע כלכלי אמריקני לשיקומה של 
אירופה. אייזנהאואר, מפקד כוחות הברית בזמן 
המלחמה ומפקד נאט"ו לאחר המלחמה היה 
מהתומכים המובהקים בתוכנית ומתנגד נחרץ 
לתוכנית מורגנטאו. הסיוע האמריקאי לאירופה 
אפשר למדינות אירופה לבנות את עצמן מחדש 
לאחר החורבן של מלחה"ע השנייה וכן לכונן 
משטר תעסוקה מלאה קיינסיאני המשולב 

במדיניות רווחה. 

הסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית

המפלגה הסוציאל–דמוקרטית של גרמניה הייתה 
מפלגת מעמד הפועלים. במלחמת העולם השנייה 
נהרגו 10 מליון גרמנים (כולל יהודים), והיא 
לוותה בתקופה ארוכה של אבטלה ואף מצוקה 
תזונתית. בניה מחדש של התעשייה הגרמנית 
הייתה הכרח המציאות. בשנים 1945�1952 
עמד קורט שומאכר בראש המפלגה. בזמן מילוי 
תפקידו, ההגמוניה שלו במפלגה הייתה כמעט 
טוטאלית. הוא התנגד לכל שיתוף פעולה עם 
המערב. שומאכר היה עיקש בדבר הצורך לכונן 
משטר כלכלי מרקסיסטי–לניניסטי במערב גרמניה. 
היום, רבים בקרב השמאל כבר מרימים גבה על 
התעלמותו של שומאכר מהשאלות הכלכליות 
הריאליות–מעשיות, של המוני העובדים בגרמניה. 
כך לדוגמא, הוא התעלם מהסוגיות המהותיות 
שעמדו סביב תעשיות המתכת והפחם של חבל 

הרוהר, התנגד לפיתוח ביזוניה ועוד.
על המדיניות ההרסנית הנוגעת לעתידו של 
מעמד הפועלים וציבור העובדים הגרמני הוא 
גונן באידיאולוגיה לאומית כשהוא מנמק זאת 
במלחמה נגד הקולוניאליזם האמריקאי. כך, 
שומאכר ניסה לחזק את המפלגה וטען: "המפלגה 
הסוציאל–דמוקרטית לעולם לא תהיה פחות 
נציונאליסטית מהמפלגות הימניות". התנגדותו 
הנחרצת לתוכנית מארשל ולכל שיתוף פעולה 
עם המערב זכתה לתמיכה של סטאלין שהעדיף 
את תוכנית מורגנטאו. אומנם הסובייטים לא היו 
צד פורמאלי בתכנון התוכניות, אולם גישתו של 
סטאלין הוסיפה משקל לעמדה זאת. בכל מקרה, 
המתנגדים של תוכנית מארשל בקרב המפלגות 
השונות בגרמניה מצאו להם שותף בקרב מנהיגיה 

של הסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית.

וילי ברנדט, לימים הקאנצלר הרביעי של גרמניה, 
ואחד ממנהיגיה של הסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית, 
התנגד מהכינוס הראשון של המפלגה לאחר 
המלחמה (מאי 1946) למדיניותו של שומאכר. 
כבר מ�1944 הוא גילה חששות מניסיונותיו של 
שומאכר להאיץ את חלוקתה של גרמניה ואירופה 
בכללה, בעוד שברנדט חשב שניתן עוד לשנות את 
המתווה. ברנדט התנגד למדיניות הציות המוחלט 
ששומאכר כפה וחבר לכוחות בתוך המפלגה 
שהתנגדו למדיניות של העומד בראשה. יושב 
ראש המפלגה היה פרנץ נוימן, ממקורבי שומאכר. 
הקבוצה שנוצרה סביב אישים אלו לא שמחה 
על 'כלב השמירה' מהנובר � ברנדט � שניסה 
להצטרף להנהגה. כתוצאה מכך, ברנדט הצטרף 

לקבוצתו של ארנסט רויטר במפלגה. 
הקבוצה של רויטר וברנדט תמכה בדמוקרטיזציה 
של גרמניה ובאוריינטציה כלפי ארה"ב, וכן 
בקבלת סיוע מהמערב ("American faction" הם 
כונו ע"י מתנגדיהם במפלגה). מפקדת המפלגה 
בהנובר � שבה לאגף של שומאכר היה רוב � היתה 
בסכסוך עם האגף הברלינאי במפלגה שבו נמצאו 
ברנדט ורויטר. שומאכר ציין שהברלינאים "עושים 
מדיניות חוץ משלהם". הוא התכוון לברנדט ורויטר 
שהאחרון היה לראש העיר של ברלין. ברנדט, בשנים 
אלו כחבר בבונדסטאג (1949�57) ניסה לחזק 
את המפלגה הסוציאל–דמוקרטית ע"י החלשת 
כוחה של האורתודוקסיה המרקסיסטית שהפריעה 
להפוך את המפלגה לעממית וכך להגיע לשלטון. 
בהיותו מחובר לקבוצת רויטר הוא נמצא במיעוט, 
בעוד שרוב הסוציאל–דמוקרטיה הברלינאית 
נטתה לכיוון האגף בהנהגת נוימן. המחלוקת 
בקרב הסוציאל–דמוקרטים הייתה האם להיות 
חלק מקואליציה גדולה של שמאל–מרכז. קבוצת 
ברנדט–רויטר תמכה בפתיחת שערי המפלגה 
למעמד הביניים. 'מעמד הביניים' היה שכבת 
השכירים שהתקיימה בקושי וחלק גדול ממנה 
היה שרוי במצב סוציו–אקונומי דומה לפועלים 
ובפועל תמך במדיניות רווחה. נוימן ושומאכר 
מנעו זאת בתואנה שהמפלגה מיועדת למעמד 
הפועלים בלבד. האחרונים גם התנגדו לאיחוד 
עם הקומוניסטים מכיוון שהסוציאליסטים 

והקומוניסטים הם "כמו קין והבל".
ברנדט ידע, שללא קואליציה של מרכז–שמאל, 
וחיזוק המפלגה הסוציאל–דמוקרטית מבפנים, 
המפלגה לא תחזור להיות מפלגה שלטת 
ותאבד את תפקידה בציבור (כך אכן קרה 
בסופו של דבר). "מפלגתנו לא יכולה לנטוש 
את 'המרכז החדש' מכיוון שללא מרכז זה איננו 
יכולים להגיע לשלטון", הוא ציין. ברנדט טען 
ש'האנטי–מארשל' של שומאכר רק יחזק את 
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תוכנית מארשל זכתה 

לקיתונות של בוז 

מהקומוניסטים והאולטרה 

רדיקלים בעולם כולו. 

'הוואסאליזאציה של אירופה' 

היא כונתה ע"י השמאל 

הרדיקלי.

אדנאואר על חשבון הסוציאל–דמוקרטיה. ואכן, 
הניצחון שהיה "מובטח" לסוציאל–דמוקרטים 

בבחירות של מאי 1949 התבדה.
תוכנית מארשל זכתה לקיתונות של בוז מהקומוניסטים 
והאולטרה רדיקלים בעולם כולו. 'הוואסאליזאציה 
של אירופה' היא כונתה ע"י השמאל הרדיקלי. עם 
זאת, כפי שאנו רואים, בתוך הסוציאל–דמוקרטיה 
הגרמנית היו חוגים שהתנגדו למדיניות האנטי–

אמריקאית. מתוך האפשרויות שעמדו על הפרק 
היה ברור למקבלי ההחלטות במפלגות השונות 
(ובסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית הדבר נדון רבות) 
שהתנגדות לתוכנית מארשל פירושה תמיכה 
בתוכנית מורגנטאו. המחלוקות בתוך המפלגה 
בין שתי המגמות שצוינו נסבו גם סביב שאלת 

נאט"ו, הקשר לשלטון הסובייטי במזרח, משטר 
התשלומים הבינלאומי (ברטון–וודס) ועוד. אין 
לראות את המחלוקת כמדיניות פרו–אמריקאית 
של חלקים "סוטים" בסוציאל–דמוקרטיה הגרמנית 
(כמו שהאורתודוקסיה המרקסיסטית ציירה אותם) 
בעוד שיריביה של תפיסה זאת הינם נאמנים לציבור 
הפועלים ולכלכלה סוציאל–דמוקרטית. אותה 
אורתודוקסיה מרקסיסטית פעלה אז ובהמשך 
עם המדינאים בגרמניה ובעולם שהתנגדו 
למגמה האטלנטית של אינטגרציה של אירופה 
עם ארה"ב וסידור משטר מוניטרי בינלאומי. כך, 
באופן לא מפתיע, התגלתה בהמשך תמימות 
דעים בין החלקים האולטרה רדיקליים בגרמניה 

לגוליזם הצרפתי.

אדם רז הוא חבר 

במרכז החינוכי 

ע"ש יגאל אלון

מחקרים מצאו שבגאנה שבאפריקה, רק ארבעה אחוז מהמבוגרים שוטפים ידיים בסבון לאחר צאתם 
מהשרותים. ארגון בשם "שותפות עולמית ציבורית�פרטית למען שטיפת ידיים בסבון" פועל לשינוי המצב. 
התוצאות אמורות לתרום להורדה משמעותית של תחלואה ומוות בגאנה ובמדינות אחרות באפריקה. 

ואיך זה קשור לאינטרנט ולכתב העת "חברה"? בגלל מושג ה"הרגל". 
לאחר שקראתי את המאמר המסויים הזה בניו�יורק טיימס, המונח "הרגל" ניקר לי בראש. הבנתי שהתוצר 
של תהליכי השינוי החברתי הוא שינוי הרגלים של אנשים. פעם אחר פעם, חזית אחר חזית, אנחנו מנסים 
לשנות הרגלים מסויימים של סוגים שונים של אנשים. אנחנו מעודדים אנשים לא לחפצן אנשים אחרים. 
אנחנו מנסים לגרום לאנשים לחשוב אחרת על דברים מסויימים. אנחנו מנסים לגרום לאנשים אחרים 

לעשות דברים אחרת מאשר הם רגילים. לשנות את ההרגלים שלהם.
 וברגע שמסתכלים על השינוי החברתי כתהליך של שינוי הרגלים של אינדיבידואלים, המטרה נראית 
הרבה יותר קשה. קשה לשנות הרגלים. אנחנו יודעים זאת מעצמנו. חלקנו חיים וחושבים כבר קצת יותר 

"חברה אחרת" אבל גם אנחנו מקובעים איפה שהוא באחרות שלנו.

 ואיך זה קשור לאינטרנט?
גם באינטרנט יש לנו הרגלים. אנחנו קוראים באופן קבוע אתרים מסויימים ולא אתרים אחרים. אנחנו רגילים 

להשתמש באקספלורר כדי לצפות באתרים. יש לנו את "איזור הנוחות" שלנו שנעים לנו בו.
 הפעם אני מציע לכם לצאת מאיזור הנוחות שלכם ולנסות משהו חדש.

יש דפדפן, תוכנה לצפיה באתרים, שקוראים לו פיירפוקס. זו היא תוכנה ציבורית, שנוצרה על ידי הציבור 
ללא תמורה וזמינה לציבור ללא תמורה. הדפדפן הזה נוח יותר לשימוש מהאקספלורר שאתם מכירים. 

יש לו המון תוספות שיקלו מאד על השימוש שלכם באינטרנט.
ברגע שתחליטו להשתמש בפיירפוקס, תורידו את התוכנה ותתחילו להשתמש בה, כבר תבצעו מעשה של 
שינוי הרגלים ושינוי חברתי. ואז תספרו על חווית האינטרנט החדשה שלכם לאנשים אחרים, ותעודדו גם 

אותם לשנות הרגלים. עידוד אנשים אחרים לשנות הרגלים הוא מעשה של שינוי חברתי.
התקנת פיירפוקס היא רק ההתחלה.

אחרי שביצעתם שינוי חברתי על ידי התקנת תוכנה, אתם מוזמנים לשנות את התוכנה עצמה, שתתאים לכם. 
הורידו והתקינו את התוסף customizgoogle ותראו את תוצאות החיפוש בלי פרסומות ועוד כל מיני שינויים 
שאפשר לעשות. הורידו והתקינו את התוסף adblock plus ותראו את כל דפי האינטרנט בלי פרסומות. 

הורידו והתקינו את התוסף downloadhelper ותוכלו להוריד סרטוני יוטיוב, ישר למחשב שלכם.
הקלידו בגוגל "פיירפוקס" ותתחילו את השינוי החברתי הפרטי שלכם.
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אתם 

מוזמנים 

להיכנס 

לאתר הבית 

של יסו"ד

www.yesod.net

הצטרפו למנויי 

ובכך תהנו 

מכתב העת מדי 

חודשיים וגם 

תתרמו תרומה 

משמעותית 

לאחזקתה של 

במה משמעותית 

זו לשיח הצדק 

החברתי בישראל.

מחיר מנוי ₪90 לשנה (עבור 6 גליונות).

רכישת מנוי או חידושו:

www.yesod.net באשראי, דרך אתר יסו"ד  *
* באשראי, בטלפון 03�9533398

*  בצ'ק, שילחו ₪90 לפקודת קואופרטיב יסו"ד–חברה, 
אל הכתובת:  דודי נתן, קולות בנגב, 

מכללת ספיר ד. נ. חוף אשקלון 79165
לבירורים: דודי נתן, טל. 052�3523102

חברה
הקבועים,

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות


