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בבחירות הקרובות תומכת יסו"ד, ובתוכה גם 
מערכת חברה, במפלגת העבודה. תמיכה זו אינה 
נובעת מעיוורון למורכבויות שמעלה הנהגת מפלגה 
זו. היא אינה עיוורת גם לרשימות של מפלגות 
שמאל אחרות או למועמדים סוציאל–דמוקרטים 
פעילים במפלגות אלה. יסו"ד ממשיכה לעודד 
פעילות סוציאל–דמוקרטית חוצת מפלגות, אך 
מפלגת העבודה הייתה ועודנה התקווה היחידה 
למפלגה סוציאל–דמוקרטית משפיעה בפוליטיקה 

הישראלית בזמן הקרוב. 
התמיכה שלנו היא במפלגת העבודה, לאו 
דווקא במנהיגיה. למפלגת העבודה תשתית 
רחבה של פעילים ברחבי הארץ כולה � בערים 

ובעיירות, במרכז ובפריפריה וגם בהתיישבות 
העובדת. רבים בין הפעילים ברשת זו הם 
סוציאל–דמוקרטים ורוב השותפים לה פעילים 
בפוליטיקה המקומית והארצית מתוך תחושת 

אחריות לעתיד המדינה והחברה. 
הנטייה הסוציאל–דמוקרטית של רבים מפעילי 
המפלגה מבוססת על אמונה באחריות המדינה 
ומוסדותיה על תחומי חיים רחבים של אזרחיה. 
אמונה זו מתקיימת בקרב הפעילים ובסניפי 
המפלגה אף יותר מאשר בהנהגתה. עמדה זו 
היא שיכולה להוביל את המפלגה הן לעמדה 
סוציאל–דמוקרטית מובהקת יותר והן לעמדה 

של מפלגת שלטון. 
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הרתיעה של רבים ממפלגת העבודה נובעת 
מן הנטייה לזהות את המפלגה עם הנהגתה 
ומהאכזבה מחלק ממנהיגים אלה. עניין זה 
הוא חלק מביטוייה של שחיקת הפוליטיקה 
הדמוקרטית בישראל. בין אם אלו ברק, נתניהו או 
לבני, הבחירה באישיות ולא במדיניות מצמצמת 
את המעורבות של הבוחרים ושל הפעילים 
בפוליטיקה ושוחקת את יכולתם להשפיע עליה. 
על פי גישת "המנהיג הוא המפלגה" בפוליטיקה, 
עמדות המפלגה זהות לעמדת המנהיג שלה. 
אנחנו חושבים אחרת. מפלגה היא גוף פוליטי 
רחב ודמוקרטי, וכגוף כזה היא גם שדה למאבק 
על הדרך. ביטול השריונים ברשימת מפלגת 
העבודה במוסדות הערעור של המפלגה מוכיח 
זאת גם למי שהתאכזבו מאוד מהתנהלותה של 

הוועידה שאישרה שריונים אלה.  
התנגדותנו לחלקים בהנהגתה הנוכחית של 
מפלגת העבודה לא אמורה לגרום לנו לוותר 
על המפלגה, אלא להיפך � אנחנו צריכים 
לתבוע אותה לעצמנו מחדש. זו המפלגה שלנו, 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית מאז הקמתה, ורק 
פעילות ממשית בתוכה תחזיר אותה למסלול 
זה. מתוך ביקורת זו אסור לשכוח את האיכויות 
של חלקים גדולים מהנהגת מפלגת העבודה ואת 
המחויבות של כמה מהבולטים שבהם לעמדות 

שמאליות ממשיות.
מפלגת העבודה חייבת להיות אלטרנטיבה 
ממשית לשלטון גם אם הדבר ידרוש ישיבה 
באופוזיציה בשנים הקרובות. היא יכולה לבנות 
את עצמה כמפלגת שלטון סוציאל–דמוקרטית 
רק אם הפעילים הוותיקים הרבים שבה, כמו גם 
סוציאל–דמוקרטים שהצטרפו אליה זה מקרוב, 
יפעלו בתוכה כדי להרחיב את המחויבות של 
מנהיגיה למדינת רווחה, לאחריות מדינתית 
לרווחת הפרט, לזכויות עובדים ולסולידריות 

ישראלית רחבה.
גם היום � חשוב להצביע למפלגת העבודה וחשוב 
עוד יותר להמשיך להיאבק על דרכה. אסור 
לוותר על הבסיס למפלגה סוציאל–דמוקרטית 

ישראלית רחבה. 

<<

קץ ההיסטוריה II � קריסת הקפיטליזם הפיננסי | עמ' 4>



יסו"ד (ישראל סוציאל–דמוקרטית) היא התארגנות אנשי שמאל–חברתי אשר מטרתה לקדם את הדיון הציבורי בשאלות חברתיות–כלכליות 
ופוליטיות–תרבותיות פנימיות. יסו"ד מבקשת להציע נקודת מבט סוציאליסטית, כמשקל נגד למגמות ההתפרקות וההפרטה, המאפיינות 
את החברה הישראלית בעשורים האחרונים. רבים מחברי יסו"ד פעילים בעמותות, ארגונים וחבורות העוסקים ברחבי הארץ בתיקון 

חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.

 www.yesod.net :אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית של יסו"ד

 II 'קץ ההיסטוריה'  4
לוי מורב  קריסת הקפיטליזם הפיננסי      

פול קרוגמן לפתרון המשבר דרוש 'ניו–דיל' חדש     6

יפתח גולדמן שלטון התאגידים       8

רמי הוד למה כוח לעובדים       9

ירון דישון שכר מינימום, אבטלה ומדע הכלכלה     12

בנה, שתף ותרוויח  15
קלייב תומפסון חומרה בקוד פתוח       

לוד � תקווה להתארגנות אחרת בערים מעורבות  18
יואב רובין ראיון עם אביב וסרמן      

אם כל כך טוב אז למה כל כך רע?  20
עזרא דלומי על המצב  

מהי "שיטת השקשוקה"?  22
רן רביב הערות על סרטו של מיקי רוזנטל     

חנן כהן העכביש | עשו לכם עיתון      24

ביקורת ספר � משפט ושינוי חברתי  25
 �זאב סגל ולילך ליטור, "אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי   

עופר סיטבון במבחן בג"ץ ובית הדין הארצי לעבודה"    

שירת החול � תרבות יהודית בתיקון חברה  28
אבי זעירא בניין אומה = יצירת שפה חדשה     

תוכן ענינים | גיליון ינואר 2009 מה בחברה 

יסו"ד
ישראל סוציאל–דמוקרטית

שכר מינימום, אבטלה ומדע הכלכלה | עמ' 12>

בדיון הפוליטי והרעיוני על היקפו של שכר 
אין,  כי למדע הכלכלה  יש לזכור  המינימום 
חד– תשובה  מעולם,  היתה  לא  ולמעשה 
המינימום.  שכר  להשפעות  בנוגע  משמעית 
הסוגיה היתה ונשארה סוגיה פוליטית, בה כל 
הכרעה משמעה רווחים של קבוצה אחת על 

חשבון קבוצה אחרת.

ביקורת על ספרם של זאב סגל ולילך לטור | >
עמ' 25

בית הדין הארצי לעבודה.... הוביל מדיניות 
אקטיביסטית... שבה בית הדין תופס עצמו 

כשחקן המעצב נורמות חברתיות."

לוד � תקווה להתארגנות אחרת | עמ' 18>

והמצוקה,  הצורך  מתוך  שדווקא  יתכן 
יכולה התארגנות כזו של תושבים... להוות 
במזרח  הגואה  האלימות  מול  אל  בשורה 
התיכון ואל מול הנתקים בין אוכלוסיות שונות 

שמתקשות לפעול יחד."
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הקפיטליזם הוא תופעה 

היסטורית אנושית וחברתית. 

הקומוניזם הסובייטי היה כזה. 

המרקנטיליזם, העבדות, 

הפיאודליזם � הן כולן תופעות 

היסטוריות. לכן כולן בנות 

חלוף.

באביב 1989, חודשים אחדים אחרי נפילת 
חומת ברלין, פרסם פרנסיס פּוקּויאַמה, 
פקיד זוטר במשרד החוץ של ארה"ב, מאמר 
בשם: "קץ ההיסטוריה". המאמר, שאינו עומד 
בשום מבחן מקצועי בסיסי, זכה להדים 
יוצאי דופן ומשמש עד עצם היום הזה כמותג 
אינטלקטואלי והיסטוריוסופי המסביר ומתאר 
את נצחונו הבלתי מעורער של הקפיטליזם 
המערבי על הקומוניזם הסובייטי. למעשה, 
מהווה המאמר מסמך תעמולתי שזכה 
לתפוצה ותהודה, שלא היה ראוי לה, בזכות 

מערכת הפצה והסברה משומנת של הממשל 
האמריקני ושל חסידי כלכלת השוק ובעלי 
האינטרסים הכלכליים והעסקיים, לרשותם 
עומדים אלפי כלי תקשורת ועשרות אלפי 
עיתונאים, עורכים ומגישים בטלוויזיה, ברדיו 

ובעיתונות הכתובה.

מעט מאד ביקורת רצינית, אם בכלל, פורסמה 
ביחס לטענות המאמר ומסקנותיו. הכשל היסודי 
של המאמר טמון בשמו: "קץ ההיסטוריה". 
ביום בו ישב השומרי הראשון (דרום עיראק של 
היום ) וחרט על לוח חרס לח (אותו ייבש אחר 
כך בשמש או בתנור) את המילים הראשונות 
החלה ההיסטוריה האנושית הכתובה. כל מה 
שהארכיאולוגים מוצאים ממה שהיה לפניו אנו 
מכנים בשם פרה–היסטוריה. כל עוד אנחנו 
קיימים ממשיכה ההיסטוריה ומתקיימת. לכן 

קץ ההיסטוריה עדיין לפנינו ולא מאחורינו.
יתר על כן, הקומוניזם הסובייטי קרס וברה"מ 
התפרקה � זוהי עובדה היסטורית. אך האם 
הרעיון הקומוניסטי נמחק ונעלם? האם השאיפה 
לחברה צודקת, סולידרית, בה בני האדם הם 
שווי זכויות מתה? לא ולא. להיפך. דווקא 
בעקבות קריסת הקומוניזם במזרח אירופה חלה 
במערבה תחייה יוצאת דופן של המחקר והלימוד 
של קארל מארקס. דווקא הרעיונות של חברה 
שוויונית חסרת מעמדות הולכים וכובשים להם 
לבבות ומוחות בכל העולם. הקפיטליזם הוא 
תופעה היסטורית אנושית וחברתית. הקומוניזם 
הסובייטי היה כזה. המרקנטיליזם, העבדות, 
הפיאודליזם � הן כולן תופעות היסטוריות. 

לכן כולן בנות חלוף.

לא רק הקומוניזם הסובייטי נעלם אלא גם, 
שומו שמיים, הקפיטליזם. האמת ההיסטורית 
היא שהקפיטליזם הנוכחי, נכון לערב קריסת 
בר סטרנס באמצע ספטמבר 2008, שונה 
לחלוטין מהקפיטליזם האנגלי של המאה ה�18 
ומהקפיטליזם האמריקני במחצית השנייה של 

לוי מורב  C 

 II 'קץ ההיסטוריה'
קריסת הקפיטליזם הפיננסי

"כמו בכל שנה מתברר שאת הכסף הגדול לא עושים בהיי�טק או 
בפיננסים, אלא דווקא במגזר הציבורי � כך עולה מדו"ח השכר 
שפירסם הממונה על השכר לשנת 2007" כך אומרים ב"דה מרקר" (21.1.2009), 
ובהמשך מציינים את שיאני השכר שעלות שכרם החודשית היא בין 80 ל�96 אלף ₪. 
אכן סכום מוגזם לכל הדעות, אלא ש ב"הארץ" מה�13.3.2008 נכתב שעלות 

שכרם השנתית של בכירי הבנקים נעה בין 6 ל�18 מיליון ₪ לשנה. 

קצה 
הקרחון
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בסדרה של קריסות פיננסיות 

מהירות בחודשים ספטמבר 

ואוקטובר 2008 נעלמו � 

פשטו את הרגל, נבלעו על 

ידי אחרים או הולאמו � שורה 

של בנקים אדירים להשקעות

המאה ה�19, אחרי מלחמת האזרחים (העידן 
שמוכר בארה"ב בשם "הברונים השודדים"). 
בארה"ב הקפיטליזם הנוכחי מכונה בשם "תאגידי". 
האמריקנים עצמם, בניגוד לחסידים השוטים 
של כלכלת השוק בישראל, קוראים לארה"ב 
בכינוי "אמריקה התאגידית". זהו העידן של 
חברות הענק � תאגידים בורסאיים ציבוריים 
במובן המשפטי, שהשליטה של המשפחות בהן 
נעלמה לטובת (או לרעת) הנהלות מקצועיות. 
הביטוי באנגלית הוא: "קורפורייטד אמריקה" 
(Corporated America). זהו קפיטליזם 
שונה מאד מהקפיטליזם של ג'ון די. רוקפלר, 
ג'יי. פי. מורגן או של הנרי פורד. אולם גם 
קפיטליזם זה הולך ונעלם. בסדרה של קריסות 
פיננסיות מהירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר 
2008 נעלמו � פשטו את הרגל, נבלעו על ידי 
אחרים או הולאמו � שורה של בנקים אדירים 
להשקעות כמו מריל לינץ', בר סטרנס ועוד. 
בארה"ב הקפיטליסטית, בבריטניה, בגרמניה, 
בצרפת ובמדינות נוספות, הלאימו הממשלות 
בנקים, חברות ביטוח, גופים פיננסיים, בנקים 

למשכנתאות ועוד. 
בהיסטוריה האנושית לא בוצעה מעולם מהפיכה 
כל כך מרחיקת לכת בהיקפים כמעט דמיוניים. 
טריליוני (אלפי מיליארד) דולרים נמחקו מהמסחר 
והועברו לאחריות המדינה. הקפיטליזם הפיננסי 
חסר המעצורים ונטול הפיקוח קרס כמעט בן 

לילה ונעלם מחיינו. 
האם פוקויאמה יפרסם בקרוב, על פי המסורת 
של סרטי הוליווד, את המאמר הנושא את השם 
המתבקש: "קץ ההיסטוריה II"? האם פירוש 
ההלאמות הנרחבות של המערכות הפיננסיות 
על ידי הממשלות בארה"ב באירופה ובעולם, 
קיצו של הקפיטליזם ונצחונו של הסוציאליזם? 
האם נצחונו החד והברור של ברק אובאמה על 
יריבו מהמפלגה הרפובליקנית, שתחת הנהגתה 
שיגשג ופרח הטירוף הפיננסי חסר מעצורים 
והעכבות, פירושו מעבר לחברה פחות תחרותית 

ויותר סולידרית? 
בדבר אחד אין ספק. האמונה הדתית בעליונותה 
של כלכלת השוק קיבלה מכה ניצחת. היד 
הנעלמה התבררה כאמונה תפלה וטפלה כאחד. 
לכן נחוצה היד החזקה של הממשלה. מעתה 
תנוהל הכלכלה העולמית על פי פרמטרים 
שפויים יותר. המחזות של בונוסים, אופציות 
ושכר מנהלים חסר כל גבולות ייעלמו מחיינו. 
הפרופורציה תחזור לניהול העסקי, הפיננסי 
והכלכלי. ההון קיבל מכה ניצחת והוא יחזור 
לתפקיד ההיסטורי החשוב שלו � לשרת את 
העבודה. העיוות העיקרי שקרה בכלכלה העולמית 

בעשרים השנים האחרונות היה דחיקת העבודה 
לתפקיד משרתת של ההון. היום זה התהפך. ההון 

יחזור להיות המשרת הכנוע של העבודה. 
האדם העובד יחזור לעמוד במרכז העשייה 
הכלכלית. האשפים הפיננסיים שכיכבו בתקשורת, 
בעולם ואצלנו, יחזרו למימדים האמיתיים 
שלהם � קטנים ומשרתים. החיסכון הפנסיוני 
יקבל את ההגנות הראויות בכדי להבטיח את 
רמת החיים של הפורשים מעבודה. הביטוח 
הרפואי יקבל את ההקצבות הנחוצות בכדי 
לשמור על בריאותו ורווחתו של כלל הציבור 

במקום של מעטים. 
הקפיטליזם עדיין לא מת. ההיסטוריה עדיין חיה 
ובועטת. הרעיונות הסוציאליסטיים זוכים לעדנה. 
המודל השולט בשנים הקרובות לא יהיה יותר 
של 'וול–סטריט' אלא של מדינות סקנדינביה. 
המפתח השבדי יחזור לתפוס את מקומם של 

המניות ואגרות החוב הקונצרניות.

לוי מורב הוא 

עיתונאי ופרשן 

כלכלי עצמאי
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למאמרים נוספים של פול 
קרוגמן (באנגלית) באתר 
'ניו יורק טיימס':
http://topics.nytimes. 
com/top/opinion/

editorialsandoped/

oped/columnists/

paulkrugman/index.html

בתקופות המיתון הקודמות 

שלטה המדיניות הכלכלית 

הסטנדרטית. כלי הורדת 

שיעור הריבית היה זמין. היום, 

לעומת זאת, הוא לא.

 �לפתע כל דבר הוא 'ניו דיל'. רייגן אאוט 
רוזוולט אין. אך כמה באמת יכול נסיון העבר 
מעידן רוזוולט להציע לעולם היום? התשובה 

היא: הרבה.

מדיניות כלכלית ב'כלכלת מיתון'

החדשות הכלכליות, אם לא הבחנתם, הולכות 
ומחמירות. אך ככל שהן רעות, אני לא מצפה 
שיהיה עוד שפל גדול. למעשה, ספק אם נראה 
את האבטלה מגיעה לשיא הקודם שלה לאחר 
השפל הגדול (שיעור של 10.7%), כפי שהיה 
בשנת 1982 (הייתי שמח להיות בטוח בזה). עם 
זאת, אנחנו כן נמצאים בעיצומה של מה שאני 
קורא 'כלכלת מיתון'. ב'כלכלת מיתון' אני 
מתכוון למצב שדומה לזה שהיה בשנות ה�30, 
שבו הכלים הרגילים של המדיניות הכלכלית 
איבדו את האפקטיביות שלהם (מעל הכל, יכולתו 
של ה'פדרל רזרב' להנשים את הכלכלה בהורדת 
ריבית). כשכלכלת מיתון שולטת, חוקי הכלכלה 
הרגילים לא פועלים. מעלה הופכת לחטא, זהירות 

הופכת למסוכנת ומתינות היא טיפשות.
כדי להבין את כוונתי, חישבו על ההשלכות של 
החדשות הנוראות האחרונות, לפיהם הדרישות 
לדמי אבטלה הגיעו לחצי מיליון פונים. כמה 
שהדיווח הזה רע כשלעצמו, כשמתבוננים עליו 
בלבד, הוא לא נראה בהכרח קטסטרופלי. אחרי 
הכל, מדובר באותו סדר גודל של המספרים 
שראינו בתקופת המיתון של 2001 ובמיתון של 
1990�91, ששניהם היו לבסוף מתונים יחסית 
בסטנדרטים היסטוריים (אם כי בשניהם לקח 
זמן ארוך עד ששוק העבודה התאושש). אולם 
בשתי תקופות אלו שלטה המדיניות הכלכלית 
הסטנדרטית: כלי הורדת שיעור הריבית היה זמין. 
היום, לעומת זאת, הוא לא. הריבית האפקטיבית 
של ה'פדרל רזרב' הגיעה בימים האחרונים 

לממוצע של 0.3% (בשונה מהמספר הרשמי, 
שמסיבות טכניות הפך לחסר משמעות). באופן 
בסיסי, לא נותר ממה להוריד. באין אפשרות 
להורדות נוספות בריבית, דבר לא יכול לעצור 
את המומנטום המתדרדר של הכלכלה. אבטלה 
גואה תוביל לירידה נוספת בצריכת הציבור 
וצריכה יורדת תוביל לצמצומים בתוכניות 
השקעה עסקיות. החולשה הכלכלית תוביל 
לקיצוץ נוסף במשרות, מה שיוביל למחזור 

נוסף של התכווצות, וחוזר חלילה.
כדי להוציא אותנו ממסלול ההתדרדרות הזה, 
הממשלה הפדרלית תהיה חיבת לספק עידוד 
כלכלי בצורה של הוצאות גבוהות יותר וסיוע 
מוגבר לאלה הנתונים במצוקה. תוכנית העידוד 
לא תהיה מוקדמת מספיק וחזקה מספיק אם 
פוליטיקאים ובעלי תפקידים כלכליים לא יהיו 
מסוגלים להתגבר על מספר דעות קדומות 
מקובלות. אחת מהדעות הקדומות הללו היא 
הפחד מדיו אדומה. בזמנים נורמליים אין רע 
בלדאוג מגירעון תקציבי. אחריות פיסקלית 
היא מעלה שנצטרך ללמוד מחדש לאחר 
המשבר. אך בזמן שפל כלכלי המעלה הזאת 

הופכת לחטא.
עוד דעה קדומה היא האמונה שמדיניות צריכה 
לפעול בזהירות. בזמנים נורמליים יש בזה היגיון: 
לא כדאי לעשות שינויים גדולים במדיניות עד 
שברור שהם הכרחיים. במצב הנוכחי זהירות 
היא מסוכנת, בגלל ששינויים גדולים לרעה כבר 
מתרחשים וכל התמהמהות בנקיטת פעולה מעלה 
את הסיכוי לאסון כלכלי עמוק יותר. המדיניות 
הכלכלית צריכה להיות כמה שיותר מעוצבת, 

אבל המהירות חיונית!
לבסוף, בזמנים נורמליים צניעות ומתינות בקביעת 
יעדי המדיניות הם דבר טוב. במצב הנוכחי עדיף 
בהרבה לשגות בעשייה רבה מדי מאשר בעשייה 
מועטה מדי. הסיכון במקרה שתוכנית העידוד 
תהיה יותר ממה שדרוש הוא שהכלכלה תתחמם 

לפתרון המשבר דרוש 'ניו–דיל' 
חדש

פול קרוגמן C 
תרגום, עיבוד ועריכה של: 

Paul Krugman, "Franklin Delano Obama?" (NY Times, 10/11/08)
Paul Krugman, "Depression Economics Returns" (NY Times, 14/11/08)

מאת: אלעד הן וירון דישון
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על ברק אובאמה ללמוד לא 

רק מהצלחותיו של רוזוולט, 

אלא גם מכישלונותיו.

רוזוולט לא רק היסס לאמץ 

הרחבה תקציבית גורפת 

� הוא היה להוט לחזור 

לתקצוב שמרני. הלהיטות 

הזאת כמעט הרסה את 

מורשתו.

אמריקנים לא מצפים 

לתוצאות כלכליות מיידיות 

מהממשל הנכנס, אבל 

הם כן מצפים לתוצאות, 

והאופוריה של הדמוקרטים 

תהיה קצרה מאד אם הם לא 

יספקו התאוששות כלכלית.

יתר על המידה, מה שיוביל לאינפלציה � דבר 
שתמיד ניתן לפתור ע"י העלאת הריבית. מצד 
שני, אם תוכנית העידוד תהיה קטנה מדי אין 
דבר שה'פדרל רזרב' יכול לעשות כדי לפצות 

על כך. לכן, מתינות היא טיפשות.

לקחים מה'ניו–דיל' של רוזוולט

על ברק אובאמה ללמוד לא רק מהצלחותיו של 
רוזוולט, אלא גם מכישלונותיו. בראיה לאחור, 
ה'ניו דיל' לא היה אפקטיבי בטווח הקצר כפי 
שהוא היה בטווח הארוך. הסיבה להצלחה 
המוגבלת בטווח הקצר של רוזוולט, שכמעט 
וגרמה לכישלון התוכנית, היתה שהמדיניות 

הכלכלית שלו היתה זהירה מדי. 
ה'ניו דיל' הביא להצלחות ארוכות טווח ברורות. 
המוסדות שהקים רוזוולט הוכחו כברי קיימא 
וחיוניים, ואכן, המוסדות הללו עודם אבן היסוד 
של היציבות הכלכלית של ארה"ב. דמיינו כמה 
המשבר היה חמור יותר אם ה'ניו דיל' לא היה 
מבטח את רוב פיקדונות הבנקים; דמיינו כמה 
חסרי ביטחון היו אמריקנים מבוגרים עכשיו אם 
הרפובליקנים היו מצליחים לפרק את הביטוח 
הלאומי. האם אובאמה יכול להשיג משהו דומה 
לזה? רם עמנואל, ראש הסגל של אובאמה 
הצהיר כי "אתה אף פעם לא רוצה לראות 
משבר מתבזבז". הפרוגרסיביים מקווים שממשל 
אובאמה יגיב למשבר הפיננסי הנוכחי, בדומה 
לנעשה בתקופת ה'ניו דיל', ביצירת מוסדות 
שישנו את צורתה של החברה האמריקנית 
בדורות הבאים, ובמיוחד בכינונה של מערכת 

בריאות אוניברסלית. 
אך בכך אין די. נוסף על פעולות ברוח הצלחות 
ה'ניו דיל', כדאי שהממשל החדש לא יחקה את 

הצדדים הפחות מוצלחים של ה'ניו דיל', ובראשם 
התגובה הלא מתאימה לשפל הגדול. למרות 
רוב מה ששומעים בעניין זה, ה'ניו דיל' כן הביא 
בסופו של דבר שיפור אמיתי לרוב האמריקנים. 
המידע הרווח שמופץ בעניין זה מבוסס על ייצוג 
שקרי במכוון של העובדות, פרי–עטה של תעשיה 
אינטלקטואלית שלמה המגיעה בעיקר מהחוגים 
הימניים, ומטרתה להפיץ את הרעיון שרוזוולט 

דווקא החמיר את השפל.
עם זאת, יש לזכור כי רוזוולט לא הצליח לייצר 
התאוששות כלכלית מלאה בשתי הקדנציות 
הראשונות שלו. הכישלון הזה מובא לעתים 
קרובות כהוכחה נגד כלכלה קיינסיאנית, 
שאומרת שהוצאה ציבורית מוגברת יכולה 
להניע כלכלה במיתון. אך מסקנות שונות מאוד 
עולות מהמחקר המקיף על כלכלת שנות ה�30, 
מאת הכלכלן אי. קארי בראון מ�MIT. המחקר 
קובע כי העידוד באמצעות השקעה ציבורית 
לא הצליח "לא בגלל שהוא לא פעל, אלא כי 

הוא לא נוסה".
אולי קשה להאמין בזה. הרי מן המפורסמות היא 
שה'ניו דיל' הכניסה מיליוני אמריקנים לרשימת 
מקבלי השכר מהמדינה בצורה של עבודות 
יזומות. עד היום אנו נוסעים על דרכים שנבנו 
בעבודות יזומות ושולחים את ילדינו לבתי ספר 
שנבנו בעבודות יזומות. האם כל העבודות האלה 
אינן מסתכמות בעידוד משמעותי באמצעות 
השקעה ציבורית? מסתבר שההשקעות לא היו 
משמעותיות כפי שאולי נדמה. ההשפעה של 
העבודות היזומות הפדרליות על ההוצאה אוזנו 
במידה רבה ע"י גורמים רבים, ביניהם העלאת מס 
משמעותית שהכניס הרברט הובר, שהשפעותיה 
לא הורגשו עד שיורשו נכנס לתפקיד. בנוסף, 
מדיניות מרחיבה ברמה הפדרלית טורפדה ע"י 
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סיכוייו של אובאמה בהובלת 

'ניו דיל' חדש תלויים בעיקר 

בשאלה האם תוכניותיו 

הכלכליות בטווח הקצר 

תהינה מספיק נועזות.

קיצוצי הוצאות והעלאת מיסים ברמת המדינות. 
רוזוולט לא רק היסס לאמץ הרחבה תקציבית 
גורפת � הוא היה להוט לחזור לתקצוב שמרני. 
הלהיטות הזאת כמעט הרסה את מורשתו. 
לאחר ניצחון מוחץ ב�1936 ממשל רוזוולט 
קיצץ בהוצאות והעלה מיסים, מה שדחף את 
אחוזי האבטלה בחזרה לאזור הדו–ספרתי והביא 
להפסד משמעותי בבחירות אמצע הקדנציה 

של 1938.
מה שהציל בסופו של דבר את הכלכלה ואת ה'ניו 
דיל' היה פרויקט עבודות ציבוריות ענק, הידוע 
בכינוי 'מלחמת העולם השניה', שלבסוף סיפק את 

העידוד הכלכלי שהתאים לצרכי הכלכלה. 

'ניו דיל' חדש

ההיסטוריה של ה'ניו דיל' מציעה לקח חשוב 
לממשל הנכנס. הלקח הפוליטי הוא שטעויות 
כלכליות יכולות לחסל במהירות את המנדט של 
הממשל. בבחירות האחרונות זכו הדמוקרטים 
בגדול, אך ב�1936 הם זכו אפילו עוד יותר 
בגדול, וניתן לראות איך הצלחותיהם התאדו 
לאחר המיתון של 1937�38. אמריקנים לא 
מצפים לתוצאות כלכליות מיידיות מהממשל 
הנכנס, אבל הם כן מצפים לתוצאות, והאופוריה 
של הדמוקרטים תהיה קצרה מאד אם הם לא 

יספקו התאוששות כלכלית.

הלקח הכלכלי הוא החשיבות שבלעשות מספיק. 
רוזוולט חשב שהוא נוקט בזהירות כאשר הוא 
ריסן את תוכניות ההוצאות; אך למעשה הוא סיכן 
את הכלכלה ואת המורשת שלו. עצתי לאנשי 
אובאמה היא לברר כמה עזרה הם חושבים 
שהכלכלה צריכה ואז להוסיף לזה 50 אחוז. 
בקצרה, סיכוייו של אובאמה בהובלת 'ניו דיל' 
חדש תלויים בעיקר בשאלה האם תוכניותיו 
הכלכליות בטווח הקצר תהינה מספיק נועזות. 
הפרוגרסיבים יכולים רק לקוות שיש לו את 

האומץ הנדרש.
מה כל זה אומר על מדיניות כלכלית בעתיד 
הקרוב? ממשל אובאמה כמעט בטוח יתמודד 
עם כלכלה שנראית אפילו יותר רע מכפי 
שהיא נראית היום. גולדמן סאקס חוזים 
שהאבטלה תעלה מ�6.5% ל�8.5% עד סוף 
שנה הבאה. כל הסימנים מראים שהממשל 
החדש יציע תוכניות עידוד גדולות. חישובי 
האצבע שעשיתי רומזים שעל התוכניות האלה 
להיות עצומות, ולעמוד על סדר גודל של 
כ�600 מיליארד דולרים. השאלה הנשאלת 
היא האם יעיזו אנשי אובאמה להציע משהו 
בסדר הגודל הזה? הבה נקווה שהתשובה 
לשאלה זו היא כן, ושהממשל החדש אכן 
יהיה נועז די הצורך. אנו נמצאים במצב בו 
כניעה לתפיסות המקובלות של זהירות תהיה 

מסוכנת ביותר.

פול קרוגמן הוא 

פרופסור לכלכלה 

באוניברסיטת 

פרינסטון, בעל 

טור בעיתון ניו 

יורק טיימס וחתן 

פרס נובל לכלכלה 

לשנת 2008.

שלטון התאגידים
>>> יפתח גולדמן

Sic Transit Gloria Mundi
או בעברית: "אין שמחה כשמחה לאיד"

לרגל המפולת הכלכלית הדרמטית, מבקש המדור "שלטון 
התאגידים" להקים מצבת זכרון קטנה לכמה ענקים שהלכו 

לעולמם או ירדו מגדולתם בסתיו האחרון:

"מריל לינץ'", חברת השירותים הפיננסיים הגדולה, היתה בשנת 
2008 במקום ה�100 ברשימת התאגידים הגדולים בעולם. 
המחזור השנתי של החברה עמד על כ�64 מליארד דולר. 
בעקבות ההתרסקות הפיננסית, נמכרה החברה בספטמבר 
האחרון ל"בנק אוף אמריקה" (שניצב במקום ה�28 המכובד 

ברשימת התאגידים הגדולים בעולם).

"ליהמן ברד'רס" � חברת האחזקות המפורסמת שהיתה 
התאגיד ה�114 בגודלו בעולם הלכה לעולמה בהכרזה על 

פשיטת רגל ב�20 בספטמבר.

AIG (American International Groop) היא חברת הביטוח 
הגדולה בעולם, והתאגיד ה�35 בגודלו בעולם, עם מחזור של 
110 מליארד דולר. ב"ספטמבר השחור" עמדה החברה בפני 
פשיטת רגל, ממנה ניצלה בזכות התערבות נמרצת של הבנק 
הפדראלי. הבנק העביר לחברה למעלה מ�100 מליארד 

דולר בהלוואות ישירות או בערבויות לחובותיה.
תאגידי הענק הגדולים ביותר לא נמצאים בתחום הפיננסים, 
שבו פרץ המשבר הכלכלי, אלא בתחום הדלק והמכוניות. 
תאגידים אלה נפגעו קשות כתוצאה מן המיתון הכללי והירידה 
במכירות (וככל הנראה יפגעו עוד יותר בעתיד הקרוב). ענקית 
המכוניות היפנית "טויוטה" (התאגיד ה�5 בגודלו בעולם) 
וחברת "פורד" האמריקאית הותיקה (מקום 13 בעולם) 
כבר דווחו על ירידה של כ�33% במכירות. המכירות של 
"ג'נרל מוטורס" (התאגיד ה�9 בעולם) ירדו במידה צנועה 

יותר �  רק 15%. 
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כפי שמתאר גוטוויין, כשל 

השמאל הישראלי במשימה 

להציב אלטרנטיבה לניאו–

ליברליזם והזניח את המאבק 

החברתי לשינוי יחסי הכוחות 

המעמדיים.

לפי תפישה זו, קבוצת הורים 

עובדים המתארגנים כדי 

ללחוץ על העירייה לסבסד 

קייטנה לילדיהם, או תושבי 

שכונות המקימים ועד שכונתי 

שייצג אותם, אינם עוסקים 

בפוליטיקה אלא בקרבות 

נקודתיים שאינם נוגעים 

לתפישות היסוד בחברה.

בגיליון 37 של 'חברה' תיאר עמי וטורי את 
הקמתו של ארגון העובדים החדש 'כוח 
לעובדים � ארגון עובדים דמוקרטי'. דומני 
שמעבר למה שכתב עמי, ולמה שניתן למצוא 
באתר הארגון, אין טעם להרחיב את ההסבר 
על מבנה הארגון, מטרותיו והרציונל הפוליטי 
המנחה אותו. רק אציין כי כוח לעובדים מונה 
כרגע יותר מ� 2000 חברים � כאשר 
בין התארגנויות העובדים הגלויות נמצאים 
כ�600 מנחים ומרכזי הוראה מהאוניברסיטה 
הפתוחה, איגוד עובדות משפחתוני התמ"ת 
ברחבי הארץ, מדריכי גן המדע במכון וויצמן 
ועובדות כללית רפואה משלימה. כמו כן, 
פעילותו של ארגון עובדים דמוקרטי וחדש 
בנוף הישראלי מגיעה לאוזניים רבות. מאמר 
זה לא יעסוק בעובדות יבשות על פעולתו של 
כוח לעובדים וגם לא ידון בבעיות בפעילותה 
של ההסתדרות, שנידונו על–ידי עמי וטורי 
בגיליון 33 של חברה. מאמר זה יעסוק בכוח 
לעובדים מתוך הפרספקטיבה האישית שלי 
כסטודנט ופעיל חברתי החש חוסר סיפוק 
מהמסגרות הפוליטיות המפלגתיות והלא 
מפלגתיות בישראל המבקשות לפעול לאור 
עקרונות סוציאליסטים. מתוך פרספקטיבה זו 
אני רואה לנכון להאיר את התפישה הפוליטית 
העומדת בבסיס פעילותו של כוח לעובדים 
ולתאר את הסיבות בגינן אני רואה חשיבות 

עצומה בפעילות במסגרתו.

פוליטיזציה של היום יום

נהוג לעסוק בשלוש בעיות מרכזיות בשמאל 
הישראלי: יחס דטרמיניסטי להצבעה המסורתית 
של השכבות המוחלשות לימין, נטייה מובהקת 
לפלפולים אידיאולוגיים קנטרניים ויצר התפלגות 
בלתי מרוסן, ובניית עמותות זעירות במקום תנועה 
סוציאל–דמוקרטית רחבה. הבעיה הראשונה, אותה 
ניסח דני גוטוויין במאמרו "הדיאלקטיקה של 

כשל השוויון", מהווה תפישת יסוד המנחה את 
פעולת השמאל בשנים האחרונות. כפי שמתאר 
גוטוויין, כשל השמאל הישראלי במשימה להציב 
אלטרנטיבה לניאו–ליברליזם והזניח את המאבק 
החברתי לשינוי יחסי הכוחות המעמדיים. הבעיה 
השנייה, מקור לבדיחות רבות, היא תוצר של 
העדפת המפריד על המשותף, חוסר פרגמטיזם 
ומיקום שותפים פוליטיים כאויבים. הבעיה 
השלישית נובעת מחוסר אמונה בשינוי חברתי 
עממי ורחב. נדמה לי כי עד עתה, שני גורמים 
הצליחו להתמודד עם בעיות אלו: עמיר פרץ 
שהצליח להפריך את הטיעון הדטרמיניסטי 
של הצבעת העניים לימין, והתנועה העירונית 
'עיר לכולנו', שבניגוד למקובל במציאות 
הישראלית, בנתה את עצמה מכוחות עממיים 
ובאופן דמוקרטי, דבר המעלה את הצורך 

בהרחבת מודל זה לרמה הארצית.
עם זאת, חשיבותה העצומה של פעילות מפלגתית 
ברמה הארצית והעירונית, לא יכולה להחליף 
את הצורך לפעול למען פוליטיזציה של שוק 
העבודה ולשינוי יחסי הכוחות בו. הניסיון 
לשרטט קו ברור המחבר בין ציבור העובדים, 
המהווה את רוב החברה, לבין עשייה פוליטית, 
הכרחי בכל ניסיון סוציאליסטי להשפיע על 
המציאות. בהתבסס על תפישה מינימליסטית 
וליברלית של דמוקרטיה, הטמיעו המחוקקים 
ואמצעי התקשורת גישה לפיה פוליטיקה היא 
מעשה המתקיים לו אי–שם, מעין דיון סגור 
של מקצוענים העוסקים בסוגיות הרות גורל 
שלציבור אין יכולת להבינן. לפי תפישה זו, 
קבוצת הורים עובדים המתארגנים כדי ללחוץ 
על העירייה לסבסד קייטנה לילדיהם, או 
תושבי שכונות המקימים ועד שכונתי שייצג 
אותם, אינם עוסקים בפוליטיקה אלא בקרבות 
נקודתיים שאינם נוגעים לתפישות היסוד בחברה. 
הסלידה מהמילה והקישור המיידי שלה עם 
שחיתות וקידום אינטרסים אישיים, אינם רק 
תוצר של הופעתם התדירה של אלו בפוליטיקה 
הממסדית, אלא גם של ראיית המעשה הפוליטי 

רמי הוד C 

למה כוח לעובדים
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הניצול בעבודה, תשלומי 

הורים גבוהים והיחס של 

עובד סוציאלי אחד ל�200 

משפחות, הם נושאים 

המהווים בסיס למאבקים 

פוליטיים.

יותר מכל האקטיביסטים 

כופרים, גם אם לא בגלוי, 

בתפישת המאבק הפוליטי 

כמאבק העממי שמתחיל 

מהמקום בו הקפיטליזם 

חובט בחוזקה הרבה ביותר.

במנותק מסדר יומו של האזרח הממוצע ושל 
העדר אמונה ביכולת לשנות סדר זה. ראייה 
זו מאפיינת גם את מושג הזכויות שפרשנותו 
השמאלית � מדינת הרווחה המודרנית � נעקרה 

ממנו על–ידי הניאו–ליברליזם.
העדרם של מאבקים עממיים הצומחים מתוך 
מקום העבודה הנצלני, מערכת החינוך המופרטת 
או השכונות המוחלשות הם דוגמאות לאימוצו 
של היחס הא–פוליטי ליום יום שלנו. לעומת 
זאת, טוענת התפישה הנגדית שהניצול בעבודה, 
תשלומי הורים גבוהים והיחס של עובד סוציאלי 
אחד ל�200 משפחות, הם נושאים המהווים 
בסיס למאבקים פוליטיים. לפיכך, סדר יומו 
של האזרח, דאגותיו וקשייו, הינם החומרים 
האמיתיים מהם עושים פוליטיקה של שינוי. 
התמודדות ישירה עם יחסי הכוח בשוק העבודה 
ופוליטיזציה שלהם על–ידי ציבור העובדים, 
הכרחית לבניית פוליטיקה סוציאליסטית 

בעלת השפעה.

אקטיביזם בחוסר נחת

תגיד, שאל אותי חבר ויריב אידיאולוגי מושבע, 
אין משהו מתסכל בכל הפעילות הזאת שלכם? 
בטרם הספקתי לשאול מי זה שלכם הוא כבר 
החל למנות בטון מזלזל פעילויות עליהן שמע 
בזמן האחרון: מלגה של קרן גרמנית לעבודה 
בשכונה מעורבת, סמינר בנושא עובדי קבלן, 
הפגנה מול משרד האוצר, איתור ורישום של 
בתי עסק מנצלים. כל פעילות, הוא הוסיף, 
מאורגנת על–ידי גוף אחר � אפשר לחשוב 
שאתם ממש קואליציה ענקית של שוחרי 
טוב, לגלג. להבדיל מוויכוחים אחרים עימו, 
מהם אני יוצא לרוב עם תחושה שהנה הבסתי 
את הקפיטליסט ולאט לאט את השיטה כולה, 
הפעם נחלתי תבוסה כואבת: הבחור צודק � 
מספר אתרי האינטרנט והארגונים החברתיים 
המתהדרים בקידום שינוי חברתי אינם מהווים 
ערובה לערעור ממשי על המציאות. במקרה 
של גופי השמאל הסוציאליסטי הפרלמנטרי 
והאזרחי בישראל, האתגר הכולל המוצב 
לשיטה קטן בהרבה מסכום חלקיו. התבשיל 
המתקבל מביקורת וזעם חברתי ומציאות של 
ריבוי ארגונים ללא שיניים, הוא תבשיל פרווה. 
גם אם נתקשה לנסח מה בדיוק לא בסדר, נדמה 
לי שקל להזדהות עם מסקנה זו שמלווה רבים 

מאיתנו ביום יום.
אולי הבעיה היא בהמשגת הפעולות הננקטות 
למען שינוי חברתי: מה שמכונה אקטיביזם. 
ההמשגה הבעייתית נובעת מתפישה בעייתית 

לא פחות של אופי השינוי החברתי אותו יש 
לקדם ושל האסטרטגיות הפוליטיות שיש לנקוט. 
תמציתה של התפישה היא כי תפקידנו הוא 
להגיב למציאות הבלתי צודקת � לעמוד לצד 
עובדים מנוצלים ולהקים עמותות המייעצות 
להם, להפגין מול התכנית הכלכלית ומול 
ועידת העסקים של ישראל ולנסות להגיע 
לכותרות מדי פעם. אנו דנים בנבחרי הציבור 
שלנו ובעשייה הפרלמנטרית שלהם, וחלקנו אף 
פעילים במפלגות, הצעירים שבינינו עוסקים 
בחינוך בלתי פורמלי במסגרת של תנועות 
נוער, אנו עובדים או מתנדבים בעמותות 
ומקצתנו נוכחים בהפגנות ספורדיות. מבלי 
להמעיט בחשיבותן של אלו קשה לראות בהן 
אינדיקציה מהימנה לתהודתם של רעיונות 
סוציאליסטים בציבור, וודאי שלא למוכנותנו 
כעובדים להירתם למאבק למען מדינת רווחה 
ולעמוד בחיל החלוץ של מאבק זה � הרחבת 
העבודה המאורגנת. האקטיביזם של השמאל 
החברתי–כלכלי בישראל על גרורותיו ותצורותיו 
השונות וויתר זה מכבר על משימתו העיקרית 
של כל שמאל � שינוי יחסי הכוח המעמדיים 
בחברה תוך פעולה עממית. בניגוד לפעולה 
כזו שמקורה בשכונות או במקומות העבודה, 
מתנהל האקטיביזם ללא אוכלוסיות מוחלשות, 
אוכלוסיות שבשבילן פוליטיקה אינה תחביב 

אלא דרך לשנות את תנאי החיים.
'Give up activism' (http://www. במאמר

 ,eco�action.org/dod/no9/activism.htm)

מבקרים הכותבים את ביטוייו השונים של 
המונח. הפעילות למען שינוי חברתי הפכה, 
כך נטען, למעין תפקיד בחלוקת העבודה 
הקפיטליסטית � כפי שיש הון, עובדים מנוצלים 
ומפלגות, ישנם פעילים חברתיים המתפקדים 
כמקצוענים שתפקידם לייצר מראית עין של 
מאבק בשיטה. כך, קבוצות פוליטיות רבות 
וזעירות עוסקות באקטיביזם כאשר רובן ככולן 
מנותקות לחלוטין מהאנשים שהם מתיימרים 
לדבר בשמן. יותר מכל האקטיביסטים כופרים, 
גם אם לא בגלוי, בתפישת המאבק הפוליטי 
כמאבק העממי שמתחיל מהמקום בו הקפיטליזם 
חובט בחוזקה הרבה ביותר. נדמה לי כי תיאור 
זה מאפיין את מרבית ההתארגנויות הפוליטיות 
השמאליות בישראל ואת יחסם לסוגיית יחסי 

הכוח המעמדיים המתבטאים בשוק העבודה.
האקטיביזם החברתי, אם כן, מחליף אצלנו 
את הפעולה העממית המאורגנת והרחבה. 
ההתמודדות עם הקפיטליזם לובשת אופי 
פורמליסטי ודקלרטיבי: רבים הם ניסיונות 
החקיקה והכלים המשפטיים הננקטים מצד 
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תצורותיו הברוטליות ביותר 

של הקפיטליזם: הפרד 

ומשול בין העובדים, שבירת 

העבודה המאורגנת וריסוק 

הסולידריות החברתית 

כמעט ואינן מאותגרות על ידי 

נפגעיו ועל ידי אלו המדברים 

נגדו.

לא אפריז אם אומר כי 

פוליטיקה עממית בעלת 

שורשים במקום העבודה 

ובשכונות רחוקה מהעולם 

של רובנו.

עמותות לשינוי מצב העובדים, רבות הן 
העצומות, התהלוכות וההפגנות, מעטים הם 
הניסיונות לעימות חזיתי עם הקפיטליזם. 
תצורותיו הברוטליות ביותר: הפרד ומשול בין 
העובדים, שבירת העבודה המאורגנת וריסוק 
הסולידריות החברתית כמעט ואינן מאותגרות 
על ידי נפגעיו ועל ידי אלו המדברים נגדו. 
כך, מודר מהמאבק החברתי הכלי ממנו חושש 
הקפיטליזם יותר מכל � פוליטיזציה של שוק 
העבודה על ידי התארגנויות עובדים המוניות 

וסולידריות.
בשל הבעיות שנידונו לעיל, הליכה בעקבות 
המסורת הפוליטית של השמאל הישראלי אינה 
יכולה לגרום לפוליטיזציה של היום יום. שינוי 
תפיסתי רדיקלי כלפי העקרונות המארגנים 
של היום יום שלנו חייב להינשא על גביהם 
של מפסידי השיטה המבקשים לגרום לשינוי 
יחסי הכוח. אל משימה זו חייבים לגשת תוך 
אימוץ מודל דמוקרטי ועממי וחשיבה מחוץ 
לסכמות הפוליטיות המקובלות אצלנו. התחלת 
המעשה הפוליטי ביום יום של כולנו, הכרחית 
להטמעת התפישה כי הקפיטליזם אינו מבנה 
אבסטרקטי אלא דפוס ניצול המעצב את החיים 
של כולנו. ללא יישומה של תפישה זו בדמותן 
של התארגנויות עובדים חדשות וסולידריות, 

קשה לתאר מאבק רחב יותר בשיטה כולה.

פנייה

ברצוני להפנות שאלה לקבוצת השווים שלי � מה 
אנו, צעירים משכבות סוציו–אקונומיות שונות, 
בעלי תפישת עולם סוציאליסטית, עושים כדי 
לגרום לשינוי ביחסי הכוחות בשוק העבודה 
ולקידומו של שינוי חברתי עממי? נדמה לי כי 
מגמות רווחות בשמאל הישראלי אינן פוסחות 
גם עלינו � פעיליו הצעירים: סטודנטים וחברי 
תנועות נוער ותנועות בוגרים, פעילים מפלגתיים 
ועובדי עמותות, ערבים ויהודים כאחד. אנו 
תוחמים גבולות פוליטיים היכן שיש להרחיבם; 
עוסקים בטיפוח המעגל הפנימי על פני הרחבתו 
החוצה; חוששים מהשתתפות פעילה בתנועה 
פוליטית רחבה. נדמה לי כי לא אפריז אם אומר 
כי פוליטיקה עממית בעלת שורשים במקום 
העבודה ובשכונות רחוקה מהעולם של רובנו. 
דפוסי הפעולה הפוליטיים המאפיינים את 
פעילותנו נכנסים יותר לקטגוריית האקטיביזם 
המתסכל מאשר לפעולה הפוליטית העוסקת ביום 

יום ומתעמתת חזיתית עם הקפיטליזם.
אני סבור כי פעולתו ההולכת ומתרחבת של 
'כוח לעובדים � ארגון עובדים דמוקרטי' מכילה 

פתרונות מעשיים לחלק ניכר מבעיות אלו. 'כוח 
לעובדים' פועל לכינונו של מודל אלטרנטיבי 
ודמוקרטי של ארגון עובדים שיאתגר באופן 
מתמיד את סביבתו הארגונית ולא יקפא על 
שמריו; הארגון נבנה סביב התפישה כי מקבלי 
ההחלטות בארגון אינם מקצוענים חסרי קשר 
לשטח, ומונחה על–ידי תפישה שחברי נציגויות 
העובדים צריכים להוות את הנהגת הארגון ולא 
ניתן לפעול על גבם וללא שיתופם בקבלת 
ההחלטות. כבר בשלב מוקדם של פעילות הארגון, 
מוטמעת תפישת הסולידריות בין נציגויות קיימות 
ומתגבשות, מתקיים קשר ישיר בין חברי הסניפים 
השונים ומיושמת נורמה לפיה הצטרפות חבר 
ארגון להנהגה וקבלת מידע שוטף על ההתנהלות 
הארגון וסניפי העובדים השונים אינם מצריכים 
מאמץ מיוחד. בנוסף, עקרונותיו של הארגון 
ודפוסי הפעולה של מקימיו וחבריו מבקשים 
להתמודד עם יחסי הכוח בשוק העבודה דרך 
גישה רחבה הקושרת אותם לאלמנטים נוספים של 
הקפיטליזם. פעולה לאור גישה זו תגרום בעתיד 
לפעולת ההתאגדות להוות בסיס למאבק חברתי 
רחב יותר, למאבק לצדק כלכלי וחברתי, מדינת 
רווחה אוניברסלית ודמוקרטיה בעולם העבודה 
(ציטוט מתוך מטרות הארגון). ללא הקפדה על 
עקרונות אלו בשורת הדמוקרטיה תהיה דלה ולא 
תיתכן פעולה סולידרית משמעותית. מכאן ניתן 
להבין את הבעיות של ארגוני העובדים הקיימים 
במשק � הם אינם רואים במעשה ההתאגדות 

מעשה פוליטי משחרר.
הקמת ועדי עובדים פעלתניים וסולידריים, 
תחת מטרייתו של ארגון עובדים דמוקרטי, היא 
פעולה פוליטית המגדירה מחדש את המושגים 
פוליטיקה ודמוקרטיה. בתוך ארגון כזה ייתכן 
שיתוף פעולה בין מורים ועובדי ניקיון, מלצרים 
ומטפלות משפחתונים, עובדות סוציאליות 
ועובדי דפוס. פעילות בכוח לעובדים � בין 
אם בהתאגדות במקום העבודה, בפעולות שטח 
מעוררות מודעות או בעזרה לוועדים מתגבשים, 
מהווה הזדמנות לחיבור רחב בין כוחות שמאל 
אידיאולוגים, עובדים מנוצלים מרחבי החברה 

הישראלית ופעילים חברתיים.
בנייתו ותפקודו הנוכחי של הארגון, הנמצא עדיין 
בחיתוליו, נעשים תוך העמדת הפוליטיקה העממית 
של השינוי כחלופה לתפישת האקטיביזם ותוך 
הבנה כי ללא פוליטיזציה של יחסי הכוח בשוק 

העבודה לא ניתן יהיה להציב חלופה לשיטה.
הצלחתו של כוח לעובדים חיונית לפיכך למאבק 

למען חברה צודקת בישראל.

www.workers.org.il :אתר כוח לעובדים

רמי הוד הוא 

סטודנט לסוציולוגיה 

ולהיסטוריה 

חברתית–כלכלית 

באוניברסיטת חיפה, 

פעיל בארגון 'כוח 

לעובדים � ארגון 

עובדים דמוקרטי'.

ramihod@gmail.com



  12

המודל הניאו–קלאסי מראה 

כי בתנאים של תחרות 

משוכללת ושוק חופשי, 

שכר נקבע לפי ההיצע 

והביקוש של משרות ועובדים 

ומתאזן תמיד לסכום השווה 

לתועלת השולית של כל 

עובד. לפיכך, לפי המודל, 

במידה ויקבע שכר מינימום 

הגבוה יותר מנקודת האיזון 

בין ההיצע והביקוש, תיווצר 

בהכרח אבטלה.

בעוד שניתוח המיקרו תפס 

את השכר כהוצאה של 

המעסיקים, אפשרה הגישה 

הקיינסיאנית וההתיחסות 

למשק כולו להתייחס לשכר 

כאל הכנסה המאפשרת 

צריכה.

דרישתו של עמיר פרץ להעלאת שכר 
המינימום בקמפיין "אלף הדולר" הביאה 
לקדמת הדיון אנשי כלכלה ופוליטיקאים 
רבים שהביעו התנגדות חריפה למהלך, 
בטענה לפיה העלאת שכר המינימום תביא 
לפגיעה בעסקים ולפיטורי עובדים. במסגרת 
ההתנגדות להעלאת שכר המינימום הורה 
משרד האוצר, באמצעות חוק ההסדרים של 
שנת 2002, על הפסקת העדכון האוטומטי 
של שכר המינימום שהיה נהוג לפי חוק. שכר 
המינימום נשאר קבוע במשך שלוש שנים, 
עד לשנת 2006, כאשר הצליח עמיר פרץ 
להוסיף בהסכם הקואליציוני סעיף להעלאת 
שכר המינימום במספר שלבים. לאחר שלוש 
פעימות (האחרונה שבהם ביולי השנה) הגיע 
 20.70 �שכר המינימום לסכומו הנוכחי 

₪ לשעה.

הדיון על השפעת קיומו וגובהו של שכר מינימום 
על היקף התעסוקה לא נולד בישראל של 
שנות האלפיים. מקורותיו של דיון זה מצויים 
כבר בשלהי המאה ה�19, עת נעשו הנסיונות 
הראשונים לקבוע שכר מינימום במדינות 
האימפריה הבריטית, ושיאו במאבק על חקיקת 
שכר מינימום בארה"ב במהלך שנות ה�30 של 

המאה הקודמת.

מודלים כלכליים ושכר המינימום

בשלהי המאה ה�19, כאשר החל המאבק הפוליטי 
לכינון שכר מינימום במקומות שונים בעולם, 
היתה הכלכלה הניאו–קלאסית בתקופת פריחתה 
(תפיסה כלכלית זו מתבססת על הנחות של שוק 
משוכלל ושל "תחרות מושלמת" � דהיינו מצב 
תאורטי בו מתקיים שוק בו פועלים מספר רב 
של קונים ומוכרים, כך שאף אחד מהם אינו 
יכול להשפיע לבדו על המחיר, כל השחקנים 
פועלים לפי הגיון רציונלי וחשופים תמיד לכל 
המידע בשוק: מחירים, איכות מוצרים וכו'). 

המודל הניאו–קלאסי המציג את הקשר בין 
שכר לתעסוקה הוכיח בפשטות אלגנטית את 
השפעתיו המזיקות של שכר המינימום. המודל 
מראה כי בתנאים של תחרות משוכללת ושוק 
חופשי, שכר נקבע לפי ההיצע והביקוש של 
משרות ועובדים ומתאזן תמיד לסכום השווה 
לתועלת השולית של כל עובד (הסכום אותו 
מרוויח העסק מעבודתו של עובד אחד). לפיכך, 
לפי המודל, במידה ויקבע שכר מינימום הגבוה 
יותר מנקודת האיזון בין ההיצע והביקוש, תיווצר 

בהכרח אבטלה.
עד ראשית שנות ה�30 של המאה ה�20 לא 
היה בנמצא שום הסבר כלכלי אלטרנטיבי 
לקשר בין שכר לתעסוקה. גם לאלה המצדדים 
בהחלת שכר מינימום היה המודל הניאו–קלאסי 
היחיד בנמצא. המצדדים בהחלת חוקי שכר 
המינימום בתקופה זו טענו כי אף על פי שלפי 
הגישה הניאו–קלאסית שכר המינימום נוגד 
את 'חוקי הכלכלה', הנסיון במדינת ויקטוריה 
שבאוסטרליה מוכיח שמאז חקיקת תקנות שכר 
המינימום לא רק שהאבטלה לא גדלה, אלא אף 
הצטמצמה. המצדדים ניסו להסביר תופעה זו 
וטענו שלקביעת שכר מינימום 'ראוי', גבוה 
יותר מהשכר הראשוני, מכריחה את המעסיקים 
לייעל תהליכי ייצור במפעל, וגורמת להגברת 
המוטיבציה של העובדים ובעקבות כך להעלאת 

התועלת השולית שלהם.
בשנות ה�30 של המאה העשרים התערערה 
הדומיננטיות של התפיסה הניאו–קלאסית בכללה 
ובפרט זו העוסקת בסוגיית שכר המינימום. 
במהלך עשור זה פיתחו מספר כלכלנים מודלים 
המסבירים פעילות כלכלית במציאות של תחרות 
לא–מושלמת. בין אלה שהתבלטו בחידושיהם 
על התחרות הבלתי–מושלמת היתה הכלכלנית 
ג'ואן רובינסון. בספרה "הכלכלה של התחרות 
הבלתי–מושלמת" (1933) הציגה רובינסון מושג 
פרי המצאתה � "מונופסון" � המתאר מצב בו 
קיים רק קונה יחיד למוצר או שירות מסוים 
(בדומה למונופול, המתאר מצב של מוכר בודד). 

ירון דישון C 

שכר מינימום, אבטלה ומדע 
הכלכלה
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הממצאים שעלו ממחקריהם 

הראו כי במקרים מסוימים 

היתה להחלת שכר המינימום 

השפעה שלילית ולעיתים 

היתה השפעה חיובית על 

התעסוקה... באופן כללי, 

טענו הרביזיוניסטים, להחלת 

שכר מינימום אפקט מינורי 

על התעסוקה הכללית.

על אף שרובינסון פיתחה מושג זה להסבר כללי 
של התופעה, בניתוחיה היא התמקדה בדוגמא 
המובהקת ביותר � בשוק העבודה. רובינסון 
מצאה שבמצבים מסוימים ניתן להצביע על 
מצב בו מתקיים רק מעסיק אחד בודד, המהווה 
'קונה' בודד לכוח העבודה. במצב מונופסוני 
מוחלט, בו קיים רק מעסיק אחד בודד, יוכל 
המעסיק לשלם שכר נמוך מהתועלת השולית 
של כל עובד, שכן לעובדים אין כל אפשרות 
אחרת לפרנסה. למודל המונופסוני משמעויות 
מרחיקות לכת לגבי כדאיותו של החלת שכר 
מינימום. לפי המודל, במצב של מונופסון 
משולם שכר הנמוך מנקודת האיזון של ההיצע 
והביקוש, ולפיכך נמוך מהתועלת השולית של 
העובדים. על אף שהמודל המונופסוני התקבל 
והפך להיות חלק מהזרם המרכזי בחשיבה 
הכלכלית, במשך שנים רבות נחשב המודל 
כרלבנטי רק לפעילות כלכלית חריגה, וכדוגמא 
ניתנו עיירות המכרה בארה"ב, בהן הועסקו כל 

התושבים אצל מעסיק בודד.
שנות ה�30 הביאו איתם גם את המהפכה 
הקיינסיאנית. גישה זו הביאה את התפיסה 
לפיה יש לנתח את כלכלת המאקרו באופן שונה 
מכלכלת המיקרו וסיפקה תפנית חדה באופן בו 
נבחנה סוגיית שכר המינימום. בעוד שניתוח 
המיקרו תפס את השכר כהוצאה של המעסיקים, 
אפשרה הגישה הקיינסיאנית וההתיחסות למשק 
כולו להתייחס לשכר כאל הכנסה המאפשרת 
צריכה. לפי המודל הקיינסיאני, החלת שכר 
מינימום הגבוה יותר מהשכר המקורי יעניק 
לעובדי השכר–הנמוך כוח קניה רב יותר, שבתורו 
יהפוך לביקוש גדול יותר למוצרים ושירותים. 
כתוצאה מהביקוש הגדל, פירמות ייצרו יותר 
ויהיו מסוגלות להעסיק עובדים רבים יותר. 
על אף הדומיננטיות של גישת קיינס בחשיבה 
הכלכלית, הועלו עוד במהלך שנות ה�30 
ספקות בתוקף ההשפעה הקיינסיאנית החיובית 
של שכר מינימום על התעסוקה, אפילו בקרב 
המצדדים בהחלתו של שכר מינימום. הטענה 
העיקרית כנגד הפתרון הקיינסיאני לסוגיית 
שכר המינימום היתה שכאשר יעלה השכר 
ואיתו הוצאות הפירמות, יעלו גם המחירים 
(כלומר, תיווצר אינפלציה), והשכר הריאלי 

ישאר כפי שהיה.

מניסוח מודלים למחקר אמפירי

שינוי באופן ההתייחסות של מדע הכלכלה לסוגיית 
שכר המינימום הופיע בתקופה שלאחר מלחמת 
העולם השנייה. בשנים אלו טענו כלכלנים שונים 

שלא ניתן להוכיח באמצעות מודלים ששכר 
המינימום משפיע לרעה או לטובה על היקף 
התעסוקה. כלכלנים אלו ניסו להביא לסינתזה 
בין הגישה הניאו–קלאסית לגישה המוסדית, 
לה היה מקום חשוב בכלכלה האמריקאית עד 
מחצית המאה ה�20, ונודעו בתור ה'רביזיוניסטים 
הכלכליים–חברתיים'. בהשפעת האסכולה 
המוסדית, נטו אלה להתייחס לסוגיית שכר 
המינימום תוך הסתמכות מרכזית על מחקרים 
אמפיריים. הממצאים שעלו ממחקריהם הראו כי 
במקרים מסוימים היתה להחלת שכר המינימום 
השפעה שלילית ולעיתים היתה השפעה חיובית 
על התעסוקה. הם טענו שבתגובה לחוקי שכר 
המינימום, פירמות מסוימות הצליחו להתייעל 
ולהגביר את תפוקת העובדים, ובעקבות כך גם 
להגדיל את התעסוקה ואילו פירמות אחרות לא 
עמדו בעול הכלכלי ונאלצו לפטר עובדים. באופן 
כללי, טענו הרביזיוניסטים, להחלת שכר מינימום 
אפקט מינורי על התעסוקה הכללית. עם זאת, 
על אף מורכבותו וחדשנותו של המחקר שהביאו 
כלכלנים אלו, לא זכו טיעוניהם לבמה משמעותית 

בחשיבה הכלכלית של אותה התקופה.
במהלך שנות ה�70, עם התבססותה של 
האסכולה הניאו–ליברלית, נחלש מאוד מקומה 
של הכלכלה האמפירית. הגישה הניאו–ליברלית 
גרסה כי לא תתכן שום אפשרות אחרת מלבד 
השפעה שלילית של חוקי שכר מינימום על 
היקף התעסוקה. גורג' שטיגלר, ממייסדי הגישה 
הניאו–ליברלית, טען כבר בשנת 1946 שחוקי 
שכר מינימום גורמים בהכרח לאבטלה, ללא קשר 
לנתונים שיאספו מחקרים סטטיסטיים כלשהם. 
כך חזר השיח הכלכלי לנקודת המוצא בה היה 
בשלהי המאה ה�19, ואיתו חזרו גם הביטויים 
הפוליטיים של הגבלת שכר המינימום. בארה"ב, 



  14

גורג' שטיגלר, ממייסדי 

הגישה הניאו–ליברלית, 

טען כבר בשנת 1946 

שחוקי שכר מינימום גורמים 

בהכרח לאבטלה, ללא קשר 

לנתונים שיאספו מחקרים 

סטטיסטיים כלשהם.

למשל, במהלך שנות ה�80 היה שכר המינימום 
תחת מתקפה מתמדת, והגיע לשיעור הנמוך 
ביותר מאז נחקקו 'חוקי התעסוקה ההוגנת' 

בשנות ה�30.

והשלכותיו  וקרוגר  קארד  של  המחקר 

בישראל

ב�1995 הוציאו צמד הכלכלנים דיוויד קארד 
 ,Myth and Measurement ואלן קרוגר את ספרם
שחולל סערה מחודשת בדיון הכלכלי על סוגיית 
שכר המינימום. קארד וקרוגר תהו כיצד יתכן 
שכמעט כל חוקרי הכלכלה תמימי דעים סביב 
נושא השפעת שכר המינימום, וביקשו לבדוק 
את תוקף המודלים הכלכליים בעזרת מחקרים 

סטטיסטיים.
מחקרם של השניים השתמש בצירוף הזדמנויות 
בו העלתה מדינת ניו–ג'רזי שבארה"ב את סכום 
שכר המינימום בעוד מדינות אחרות הותירו אותו 
כשהיה. קארד וקרוגר ערכו מחקר השוואתי 
על היקף התעסוקה וגובה השכר במספר ענפי 
תעסוקה בניו–ג'רזי ובפנסילבניה (שם נותר שכר 
המינימום כפי שהיה בניו–ג'רזי לפני השינוי) 
ומצאו כי בעקבות העלאת שכר המינימום עלה 
היקף התעסוקה בענף המזון המהיר של ניו ג'רזי, 
לעומת זה שבפנסילבניה, כאשר עובדי שכר 
נמוך שקיבלו קודם לכן סכומים שונים, עברו 
לקבל כולם את שכר המינימום החדש. קארד 
וקרוגר טענו שבמחקרם יש על מנת לערער 
את ההנחה שהעובדים מקבלים שכר ההולם 

את תפוקתם השולית.
מחקרם של קארד וקרוגר הצית ויכוח סוער על 
תוקף ומשמעות ממצאיהם. חוקרים מסוימים טענו 
שהחלת ממצאים שנאספו מענף המזון המהיר 
על המשק כולו היא בעיתית, שכן הצרכנים של 

שוק זה אינם מייצגים את כלל המשק הצרכני. 
הטענה הייתה שאותם אלה הנהנים משכר 
מינימום גבוה יותר הם גם הצרכנים העיקריים 
של ענף המזון המהיר, ולכן ניתן היה למצוא 
שהעלאת שכר המינימום השפיעה לחיוב על 

היקף תעשייה זו, ועל היקף התעסוקה בה.
מאז צאת ספרם המסעיר של קארד וקרוגר 
הפכו מחקרים סטטיסטיים הבודקים את 
השפעת שכר המינימום לנפוצים מאוד בכתיבה 
הכלכלית. המגמה של שימוש במחקר האמפירי 
לבחינת השפעותיו של שכר המינימום הגיעה 
גם לישראל. בעקבות הגשת הצעת החוק של 
עמיר פרץ בשנת 1999 להעלאת שכר המינימום 
ל�1000 דולר, הוחלט על הקמת וועדה 
משותפת לבחינת שכר המינימום בישראל, 
שתגיש את מסקנותיה לשר אוצר דאז, בייגה 
שוחט, יו"ר ההסתדרות, עמיר פרץ ויו"ר 
ארגוני המעסיקים, עודד טירה. בשנת 2000 
הגישה הועדה את מסקנותיה, ובו קבעה כי לא 
ניתן לקבוע חד–משמעית האם העלאת שכר 
המינימום תביא לעלייה באבטלה ולהרחבת 
הפערים, או דווקא להגדלת השכר במשק 

ולצמצום אי–השוויון.

סיכום

סוגיית שכר המינימום נראית לרבים כסוגיה 
כלכלית סבוכה. גם אלה המצדדים בהעלאת 
השכר מטעמים מוסריים וערכיים נותרים 
פעמים רבות ללא מענה כאשר נשלפת הטענה 
כאילו שכר המינימום נוגד את 'חוקי הכלכלה'. 
בדיון הפוליטי והרעיוני על היקפו של שכר 
המינימום יש לזכור כי למדע הכלכלה אין, 
ולמעשה לא היתה מעולם, תשובה חד–משמעית 
בנוגע להשפעות שכר המינימום. הסוגיה היתה 
ונשארה סוגיה פוליטית, בה כל הכרעה משמעה 
רווחים של קבוצה אחת על חשבון קבוצה אחרת. 
הוכחה לכך הביא ד"ר עמי וטורי, כאשר סקר 
את שיעורי שכר המינימום בארצות שונות 
בעולם וטען שככל שהיחס בין שכר המינימום 
לתוצר הממוצע לשעת עבודה גבוה יותר, כך 
עולה גם שוויוניות חלוקת ההכנסות ('השוואת 
שכר המינימום ברחבי העולם', מתוך אתר 
יסו"ד, ספטמבר 2008). מסקנה זו, לצד חוסר 
הבהירות המדעית בסוגיה, יש בה כדי להביא 
אותנו להעמקת השיח הכלכלי בנוגע להיקף שכר 
המינימום הרצוי בישראל ולהמשך המהלך, בו 
החל עמיר פרץ, להפיכת גובה שכר המינימום 
לסוגיה ציבורית המהווה חלק מהמצע הפוליטי 

הסוציאל–דמוקרטי.

ירון דישון הוא חבר 

יסו"ד, סטודנט 

להיסטוריה 

ולסוציולוגיה 

באונ' חיפה.

yarondi@gmail.com

יותר משליש מנהגי המשאיות בישראל טוענים כי 
מכריחים אותם לעבוד שעות רבות יותר מהמותר. 
כך עולה מתוצאותיו של מחקר שביצעה האוניברסיטה העברית עבור 
אור ירוק. ידיעה זו פורסמה ב�ynet ב�7.1.2009. כמו כן נאמר כי 
הסיבות המרכזיות לחוסר הסירוב הן תוספת שכר ואיום בפיטורין. 
הכתבה מזכירה כמובן את הסכנות של נהיגה במצבי עייפות ואת 
מספר התאונות הגדול הנגרם כתוצאה מכך, והיא אפילו מפנה אצבע 
מאשימה כלפי המוסדות המפקחים שמטילים את האחריות על הנהגים 
ושבאופן כללי אינם אוכפים את החוקים. עם זאת מעניין שהגורם שאמור 
לאכוף את החוקים לפי הכתבה אינו משרד העבודה האחראי על 
חוקי העבודה אלא משרד התחבורה. יתרה מזו האפשרות של קישור 
התופעה המסוכנת של העבדת יתר של נהגי משאיות למצבן הרעוע 

של זכויות העובדים בארץ ובכלל נעדרת לחלוטין. 

קצה 
הקרחון
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הצוות יצר חברה שמוותרת 

על כל אשר לה. באתר 

האינטרנט שלה היא 

מפרסמת את כל הסודות 

המסחריים שלה � כל 

המפרטים, קבצי התכנון, 

והתוכנה... אין שום פטנטים.

"תראה את זה", אומר המהנדס מאסימו באנזי, 
תוך שהוא בוחן רובוט מייצר–צ'יפים � מכונת 
"הרם ומקם" בגודל של תנור פיצה. היא הומה 
מתוך פעילות, תופסת חלקים אלקטרוניים 
זעירים ותוקעת אותם במקומם בתוך מעגל 
משולב, כמו תרנגולת היפר–אקטיבית 
המנקרת זרעונים. אנו עומדים במפעל ייצור 
 ,(Arduino) 'של חדר אחד של 'ארדואינו
החברה האיטלקית ממילאנו המייצרת את 
לוח המעגלים המשולבים הזה, סחורה חמה 
בינות בוני הגאדג'טים בשיטת "עשה זאת 
בעצמך". אכן, 50,000 יחידות של 'ארדואינו' 
נמכרו ברחבי העולם מאז הוחל בייצור המוני 
לפני שנתיים. אלו מספרים קטנים יחסית 
ל'אינטל', אך גדולים יחסית לחברת הזנק 

("סטארט–אפ") בשוק מתמחה.

ברם, מה שהכי ראוי לציון הוא מודל העסקים 
של 'ארדואינו': הצוות יצר חברה שמוותרת על 
כל אשר לה. באתר האינטרנט שלה היא מפרסמת 
את כל הסודות המסחריים שלה � כל המפרטים, 
קבצי התכנון, והתוכנה ללוח של 'ארדואינו'. הורד 
אותם, ותוכל לייצר מוצר של 'ארדואינו' בעצמך. 
אין שום פטנטים. תוכל לשלוח את התוכניות 
למפעל סיני, שייצר עבורך את לוחות המעגלים 
המשולבים בייצור המוני, ואז למכור אותם בעצמך, 
ולשלשל לכיסך את הרווחים מבלי לשלם לבאנזי 
אפילו אגורה שחוקה כתמלוגים. למען האמת, 

הוא די מקווה שתעשה את זה.
זאת משום שלוח של 'ארדואינו' הוא חתיכת 
חומרה בקוד פתוח, חופשי לכולם לשימוש, 
לשינוי, או למכירה. באנזי והצוות שלו העבירו 
שעות יקרות בייצורו של הלוח, והם מוכרים אותו 
בעצמם ברווח קטן � ובה בעת הם מרשים לכל 
אחד לעשות זאת גם. הם אינם יחידים בניסוי 
הזה. בתנועה שכמעט אינה מתואמת, תריסרי 
ממציאי חומרה בכל העולם התחילו לפרסם 
בחינם את המפרטים שלהם. יש סינתיסייזרים 
בקוד פתוח, נגני MP3, מגברים לגיטרות, ואפילו 

נתבי VOIP באיכות גבוהה. אתה יכול לקנות 
טלפון נייד בקוד פתוח, וחברת אלקטרוניקה 
בשם VIA שחררה לאחרונה מחשב נייד בקוד 
פתוח: כל אחד יכול לקחת את התכנון, לייצר 

מחשבים כאלה בעצמו ולמכור אותם.
באנזי מודה שהקונספציה נשמעת לא–שפויה. 
אחרי הכל, 'ארדואינו' לוקחת סיכון גדול. הקבוצה 
מוציאה אלפי דולרים כדי לתכנן את הלוחות. 
"אם אתה מפרסם את כל הקבצים שלך, במובן 
מסוים אתה מזמין את המתחרים לבוא ולחסל 

אותך", הוא מושך בכתפיו ואומר.
'לינוקס' נראתה די לא שפויה גם כן, בשנת 1991, 
כשלינוס טורואלדס הכריז עליה. אף אחד לא 
האמין שחבורת מתנדבים בחלקי משרה יכולה 
ליצור משהו מסובך כמו מערכת הפעלה, או 
 .Windows שתהיה יותר יציבה ממערכת ההפעלה
אף אחד לא האמין שחברות מן הגדולות בעולם 
יבטחו בתוכנה שאינה יכולה להיות "רכושך". 
אולם במבט של 17 שנים לאחור, תנועת התוכנה 
בקוד פתוח היתה חיונית להתפוצצות הקמבריונית 
של כלכלת האינטרנט. 'לינוקס' איפשרה ל'גוגל' 
לבנות שרתים זולים. 'ג'אווה', 'פרל' ו'רובי' הפכו 
ל"לינגואה פראנקה" של יישומי Web 2.0; ותוכנת 
שרת אינטרנט החינמית 'אפאצ'י' פועלת בכחצי 
מאתרי האינטרנט בעולם. תוכנה בקוד פתוח 
הולידה את עידן האינטרנט, והיטיבה עם כולם 

� אפילו עם אלה שתרמו את עבודתם.
הייתכן שחומרה בקוד פתוח יכולה לעשות דבר 
דומה? כל פרויקט קוד פתוח מתחיל בגירוי שזקוק 
לגירוד. 'לינוקס' התחילה כשטורואלדס החליט 

בנה, שתף 
ותרוויח

חומרה בקוד פתוח

קלייב תומפסון C 
מתוך: מגזין "וויירד", 20/10/2008.

תרגום ועריכה: אביתר כפכפי
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בתנועה שכמעט אינה 

מתואמת, תריסרי ממציאי 

חומרה בכל העולם 

התחילו לפרסם בחינם את 

המפרטים שלהם.

למישהו יש בעיה, אז הוא 

יוצר כלי שיפתור אותה. 

ברגע שהכלי קיים � למה לא 

לחלוק בו? העבודה הקשה 

כבר נעשתה. הבה ניתן 

לאחרים להרוויח מכך.

שהוא לא אוהב את מערכות ההפעלה הקיימות. 
שלושת העיקריות � DOS של 'מייקרוסופט', 
זו של 'אפל', ו'יוניקס' � היו כולן יקרות, והן 
היו סגורות; טורואלדס רצה מערכת שאפשר 
לשנות אותה. מסתבר שגיקים רבים אחרים רצו 
את אותו הדבר. וכשטורואלדס התחיל לעבוד על 
'לינוקס' ולשתף את הקוד שלו, האקרים אחרים 
היו מוכנים להתגייס ללא תמורה ולעזור לשפר 
אותו � וכך נוצרה קבוצת עבודה וירטואלית 
שהיתה הרבה יותר גדולה וחכמה מטורואלדס 
עצמו. זוהי התועלת העיקרית של פרויקטים 
בקוד פתוח: למישהו יש בעיה, אז הוא יוצר 
כלי שיפתור אותה. ברגע שהכלי קיים � למה 
לא לחלוק בו? העבודה הקשה כבר נעשתה. 

הבה ניתן לאחרים להרוויח מכך.
'ארדואינו' החלה באותה דרך. באנזי היה מורה 
בבי"ס לתכנון היי–טק באיברה, איטליה, ותלמידיו 
התלוננו לעיתים קרובות שאינם מצליחים 
למצוא מיקרו–מעבד רב עוצמה ולא יקר עבור 
הפרויקטים של הרובוטים האומנותיים שלהם. 
בחורף 2005, באנזי שוחח על הבעיה עם דיוויד 
קוארטילס, מהנדס מיקרו–צ'יפים ספרדי שהיה 
בביקור מחקר בבית הספר. השניים החליטו 
לתכנן לוח משלהם, ונעזרו בתלמיד של באנזי 
� דיוויד מליס � שיכתוב את שפת התכנות 
של הלוח. בתוך יומיים סיים מליס את הקידוד. 
שלושה ימים נוספים, והלוח הושלם. הם קראו 
לו "ארדואינו", על שם פאב סמוך, וזה היה להיט 
מיידי בקרב הסטודנטים. כמעט כל אחד, אפילו 
מי שלא ידע כלום בתכנות מחשבים, יכול היה 
להשתמש ב'ארדואינו' כדי לעשות משהו מגניב, 
כמו תגובה לחיישנים, הבהוב אורות, או שליטה 
במנועים. באנזי, קוארטילס ומליס העלו את 
המפרטים לאינטרנט והוציאו 3000 אירו כדי 
לייצר את המחזור הראשון של הלוחות. "ייצרנו 
200 עותקים, ובית הספר קנה 50 מהם", אומר 
באנזי. "לא היה לנו מושג איך נמכור את שאר 
ה�150. לא חשבנו שנצליח למכור אותם". אך 
השמועה התפשטה לחובבים ברחבי העולם, ותוך 
מספר חודשים התקבלו הזמנות למאות לוחות 

נוספים. מסתבר שהיה שוק לדבר.
וכך החליטו הממציאים של 'ארדואינו' לפתוח 
עסק, אבל מיוחד: המפרטים יישארו "קוד פתוח", 
תחת רשיון Creative Commons על מפרטי 
הלוח, הקבצים שעליך לשלוח למפעל הייצור 
כדי שיוכל לייצר את הלוחות. לפי רשיון זה, כל 
אחד רשאי לייצר עותקים של הלוח, לשנות את 
תכנונו, ואפילו למכור לוחות שמעתיקים את 
התכנון הזה. אין צורך לשלם דמי רישוי לצוות 
'ארדואינו', ואף לא לבקש את רשותם. ואם אתה 

משנה את העיצוב של הלוח, התכנון החדש 
שלך חייב להיות תחת אותו סוג של רשיון, כדי 
להבטיח שגרסאות חדשות של לוח 'ארדואינו' 

יהיו פתוחות וחינמיות באותה מידה.
החלק היחיד של קניין רוחני שהצוות שמר 
לעצמו היה השם "ארדואינו", המוכר כסימן 
רשום. אם מישהו רוצה למכור לוחות תחת 
השם הזה, עליו לשלם סכום קטן ל'ארדואינו'. 
זאת כדי להבטיח שהמותג שלהם לא ייפגע ע"י 

עותקים באיכות נמוכה.
באנזי פרש מהוראה בכדי לנהל חברת היי טק 
לתכנון ועיצוב. אך הוא סבור שאם 'ארדואינו' 
יהיה פתוח, הוא יקבל עניין רב ופרסום רב יותר 
מאשר חתיכת חומרה קניינית סגורה. בנוסף, 
גיקים נלהבים ישנו אותו, וכמו מעריצי לינוקס 
יתקשרו לצוות 'ארדואינו' ויציעו שיפורים. 
החברה תפיק תועלת מעבודה חינמית זו, וכל 

דור חדש של הלוח יהיה טוב יותר. 
ואכן, זה מה שקרה. תוך מספר חודשים, גיקים 
הציעו שינויי חיווט ושיפורים בשפת התוכנה. 
מפיץ אחד הציע למכור את הלוחות. ב�2006 
'ארדואינו' מכרה 5000 יחידות. בשנה שאחריה, 
היא מכרה 30,000. חובבים השתמשו בהם ליצור 
רובוטים, לכוונן את מנועי המכוניות שלהם 
לנסועה גבוהה, ולבנות מטוסי צעצוע חסרי 
שם. מספר חברות מוזרות הופיעו. חברה בשם 
בוטניקלס פיתחה מכשיר המבוסס על הלוח 
של 'ארדואינו', שמנטר צמחים בביתך ומתקשר 

אליך בטלפון כשהם זקוקים להשקיה.
במובן מסוים, העיתוי של 'ארדואינו' היה 
מושלם. ישנה עליה ב"עשה זאת בעצמך" 
אצל הגיקים המעוניינים בפריצה לחומרה 
ובשיפורה, המונעת ע"י רכיבים אלקטרוניים 
זולים יותר ויותר שאפשר לקנות באינטרנט, 
 ,"Make" פרסומי "בנה זאת בעצמך" כמו המגזין
ואתרי אינטרנט כמו "Instructables". בשנים 
האחרונות, האקרים פרצו באגרסיביות למוצרי 
צריכה כדי לשפר אותם � הוסיפו אורך חיי סוללה 
ל�IPhone, התקינו דיסקים קשיחים גדולים 
יותר במכשירי 'טיבו', ופירקו לגורמים צעצועי 
'פרבי' כדי לתכנת אותם מחדש בפונקציות כגון 
אזעקה של חיישני תנועה. מכשירים לא יקרים 
ל"קריאת" צ'יפים מאפשרים "הינדוס לאחור" 
של כמעט כל דבר. כך הצליחו חברות חומרה 

סיניות להעתיק מוצרים במהירות.
עניין זה שאין מודים בו עומד בבסיסה של תנועת 
החומרה הפתוחה: חומרה היא כבר כיום פתוחה. 
אפילו כשהממציאים מנסים לשמור בסוד את הקרביים 

של הגאדג'טים שלהם, הם לא מצליחים.
אז מדוע שלא נפתח את המפרטים ביוזמתנו 
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עניין זה שאין מודים בו 

עומד בבסיסה של תנועת 

החומרה הפתוחה: חומרה 

היא כבר כיום פתוחה. אפילו 

כשהממציאים מנסים לשמור 

בסוד את הקרביים של 

הגאדג'טים שלהם, הם לא 

מצליחים.

בשנה שעברה 'ארדואינו' 

הבחינו שגרסאות מועתקות 

של הלוח שלהם, שיוצרו 

בסין ובטייוואן, נמכרו 

דרך האינטרנט. למרות 

זאת, המכירות של החנות 

העיקרית של 'ארדואינו' עלו 

בצורה דרמטית.

ייתכן שיש לזה גבולות. 

חובבים נלהבים יכולים ליצור 

נגן MP3 או סינתיסייזר. אבל 

מה בדבר מנוע סילון? או 

מכונית?

וננסה להרוויח מהבלתי נמנע? "אפל לא פתחו 
את ה'איי–פוד', נכון? אבל אם תלך לרח' קאנאל 
במנהטן, תמצא שם העתקים בכל מקום. זה כבר 
לא משנה אם החומרה שלך פתוחה. מישהו 

במדינה אחרת עומד לפרוץ אותה ממילא".
"אבל איך אתם מרוויחים כסף?" בכל פעם 
שבאנזי או קוארטילס מתארים את האסטרטגיה 
של 'ארדואינו', עולה השאלה באופן בלתי 
נמנע. וזו חידה אמיתית, כי חומרה פתוחה 
אינה בדיוק כמו תוכנה בקוד פתוח. בתוכנה, 
עלות השכפול היא אפסית כמעט. טורוואלדס 
לא צריך להוציא כסף בכל פעם שמישהו מוריד 
עותק של 'לינוקס'. אך הצוות של 'ארדואינו' 
חייב לשלם כדי לייצר את הלוחות שלו לפני 
שהוא מוכר אותם. לפי כללי הכלכלה המסורתית 
דרוש כאן פטנט. אף אחד לא יסכן את כספו 
בהמצאת חומרה ומכירתה, אלא אם יוכל 
למנוע מהמתחרים להעתיק מייד את המפרטים 
ולנגוס בשוק שלו. אז איך עושים כסף בעולם 

של חומרה פתוחה?
חלוצי התכנון הפתוח נוטים כיום לבחור באחד 
משני מודלים כלכליים. האחד: לא לנסות למכור 
הרבה חומרה. במקום זאת, למכור את מומחיותך 
כממציא. אם כל אחד יכול לייצר מכשירים, אז 
היצרן היעיל ביותר יעשה זאת במחיר הנמוך 
ביותר. בסדר, שייצר. זה יבטיח שהמכשיר שלך 
יופץ ברחבי העולם. ברם, כיוון שאתה הממציא, 
קהילת המשתמשים תתכנס באופן בלתי נמנע 
סביבך. תמיד תהיה הראשון לשמוע על שיפורים 
מגניבים ושימושים מקוריים למכשירים שלך. 
הידע הזה נעשה הנכס החשוב ביותר שלך, 

ואותו תוכל למכור לכולם.
כך בדיוק עובד הצוות של 'ארדואינו'. הוא 
מרוויח מעט ממכירת כל לוח � רק מספר דולרים 
מתוך מחיר הלוח שהוא כ�35 דולר. ברווח זה 
משתמשים לממן את ייצור המחזור הבא. אך 
הרווח העיקרי מגיע מלקוחות המעוניינים לבנות 
מכשירים המבוססים על הלוח, ושוכרים את 
המייסדים כיועצים. "בעיקרון, מה שיש לנו זה 
מותג", אומר טום אייגו, פרופסור באוניברסיטת 
ניו–יורק, שהצטרף ל'ארדואינו' ב�2005. 
"והמותג חשוב". בנוסף, הקהילה הגדולה של 
'ארדואינו' עובדת בחינם עבור היועצים. לקוחות 
של חברת העיצוב של באנזי מבקשים ממנו 
לעיתים קרובות ליצור מכשירים המבוססים על 
הלוח של 'ארדואינו'. לדוגמה, לקוח אחד ביקש 
בקרה של מערכי LED. באנזי חיפש באינטרנט 
ומצא שמישהו בצרפת כבר פירסם קוד ללוח 
של 'ארדואינו' שעושה זאת. באנזי השתמש 

בקוד הזה כדי להשלים את המשימה.

המודל השני להרוויח מחומרה פתוחה הוא למכור 
את המכשירים שלך ולהשתדל להשיג את מתחריך 
בכל עת. אין זה קשה כמו שזה נשמע. בשנה 
שעברה 'ארדואינו' הבחינו שגרסאות מועתקות 
של הלוח שלהם, שיוצרו בסין ובטייוואן, נמכרו 
דרך האינטרנט. למרות זאת, המכירות של החנות 
העיקרית של 'ארדואינו' עלו בצורה דרמטית. 
מדוע? בחלקו משום שהעותקים האסיאתיים 
היו באיכות נמוכה, מלאים טעויות הלחמה 
וחיבורים רופפים. התחרות יצרה שוק גדול, אך 
גם הבטיחה שהיוצרים המקוריים נשארו דור 
אחד לפני החיקויים הזולים. גם אם המעתיק 
השיג את המפרטים למכשיר, לא בטוח שהוא 
ייצר מוצר איכותי. זה דורש מיומנות, והצוות 
של 'ארדואינו' הבין את הלוח שלו יותר טוב 
מהאחרים. "כך שהמעתיקים בעצם טובים לעסק 

שלנו", אומר אייגו.
ייתכן שיש לזה גבולות. חובבים נלהבים יכולים 
ליצור נגן MP3 או סינתיסייזר. אבל מה בדבר 
מנוע סילון? או מכונית? כדי לעבור מבחני 
רישוי, מוצרים כאלה זקוקים לציוד מעבדה יקר, 
כגון מנהרות רוח או מעבדות ריסוק. אי אפשר 
להשיג את זה עם חבורת מתכננים הגולשים 

מבתי קפה במחשבים הניידים שלהם.
יוחאי בנקלר, פרופסור מהרווארד שכתב את 
הספר "עושר הרשתות", לא חושב כך. הוא חוזה 
שחברות מסחריות חכמות ישתפו משאבים עם 
קהילות קוד פתוח. "אם אתם רוצים לתכנן מכונית 
בשיטת קוד פתוח, אולי תעבדו עם תאגיד שיש 
לו גישה למנהרת רוח יקרה", הוא אומר. סוג זה 
 IBM .של שיתוף פעולה נפוץ בתוכנות קוד פתוח
ו�Sun משלמות לעובדים שלהם כדי שיתרמו 
ל'לינוקס', כי זה אינטרס של החברות האלה 
שהתוכנה תגדל ותתעצם, אפילו אם המתחרים 

מרוויחים מזה גם כן.
ועדיין, ככל שחומרה פתוחה יכולה להלהיב, 
היא גם מבלבלת, ואפילו מבהילה. חלוצים 
בתחום מודים שאין להם מושג איך עוברים 
מחברות קטנות לייצור המוני של מכשירים. 
באנזי תוהה לעיתים קרובות אם אין זו פשוט 
טיפשות לתת בחינם חלק מהעבודה הכי טובה 

שלו על 'ארדואינו'.
"אם הצ'יפ של 'ארדואינו' יגדל, יצטיין ויתפרסם, 
מישהו בסין ייצר אותו בחצי המחיר. זה ברור", 
הוא אומר בחשש כשהוא מדמיין איך עבודתו 
נשדדת ע"י הורדת מחירים אגרסיבית מעבר 
לים. "אני חושב שיש קו דק בין קוד פתוח לבין 
טיפשות", הוא נאנח. ייתכן שחברות חומרה 
פתוחה ייאלצו להתמקד בשווקי נישה במקום 

להתחרות ראש בראש בחברות ענק.
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לוד היא אחת הערים 

המורכבות בישראל מבחינת 

אוכלוסייתה. יש בה שבעים 

וחמישה אלף תושבים 

המחולקים לשתים עשרה 

קהילות אתניות, דתיות 

ותרבותיות שונות.

הקרן לפיתוח לוד בנויה 

במבנה יחודי שאינו קיים 

בשום מקום אחר בארץ. 

היא מנוהלת על ידי נציגים 

מכל הקהילות המרכיבות 

היושבות בלוד ומשתפות 

פעולה יחד על מנת לפתור 

את בעיותיה.

בתקופה האחרונה, ובמיוחד מאז מהומות 
יום כיפור האחרון בעכו, עולה סוגיית הערים 
המעורבות לכותרות כבעיה שהולכת 
ומתפוצצת אל מול פרצופנו. "בעיה". כך 
מוצגת בדרך כלל הפריפריה החברתית 
במדינה, וכך גם אני ניגשתי לראשונה לראיון 
עם אביב וסרמן � המיסד והעומד בראש 
הקרן לפיתוח לוד ומי שעבר לאחרונה 
להתגורר בעיר. אלא שבראשית הראיון 
העדיף וסרמן להציג את מצבה של לוד 
כאתגר ואת תושביה כמי שנענים לאתגר 
זה וכמי שיכולים לבשר על תקווה חדשה 
להתנהלות של ערים מעורבות אחרות, 
של מדינתנו המעורבת ואולי של המזרח 

התיכון כולו.

העיר לוד � רקע

לוד היא אחת הערים המורכבות בישראל 
מבחינת אוכלוסייתה. יש בה שבעים וחמישה 
אלף תושבים המחולקים לשתים עשרה קהילות 
אתניות, דתיות ותרבותיות שונות. שמונה קהילות 
יהודיות: ישראלים ותיקים שיושבו בה ב�48, 
רוסים שהגיעו בשנות התשעים ומהווים את 
הקהילה הגדולה ביותר מקרב היהודים, אתיופים, 
בוכרים, גרוזינים, חסידי חב"ד וחברי הגרעין 
התורני, וארבע קהילות ערביות המהוות כשליש 
מאוכלוסיית העיר: ותיקים נוצרים ומוסלמים, 

בדואים ומשתפי פעולה משוקמים שיושבו 
בלוד. זהו פסיפס אנושי מדהים שחלק גדול 

ממנו חי בעוני ומטופל ברווחה. 

כדי להבין את מצבה של לוד יש לחזור קצת 
להיסטוריה שלה. לוד היא אחת הערים העתיקות 
בארץ ובעולם, עיר שיושבה כשמונת אלפים 
שנה באופן רצוף ושימשה מאז הקמתה ועד ימי 
הבריטים כבירה של מרכז הארץ. בה נבנתה 
תחנת הרכבת הגדולה בארץ (עד היום) ובה 
בנו הבריטים את נמל התעופה. אולי כתוצאה 
מכך, בה גם ארעו האירועים הדרמטיים ביותר 
במלחמת השחרור או הנכבה שכללו הרג נרחב 
באוכלוסייה (מתקיים ויכוח האם מדובר בטבח 
או בהרג כתוצאה מפעולה מלחמתית) וגירוש 

של 30 אלף תושביה לירדן. 
כתוצאה מהמלחמה אבדה לוד את מעמדה. 
חלק מתושביה הפלסטינים, אלה שעבדו ברכבת 
הוחזרו אליה, ובמקום היתר יושבו בה עולים 
חדשים. בניגוד למקומות אחרים בהם יושבו 
העולים בבתים הנטושים, רובה של לוד העתיקה 

נהרס והיא נבנתה מחדש.
בשנות השמונים, בשל העברת בסיסי הצבא 
מסיני אל הנגב, הגיעו ללוד הבדואים שגורשו 
מאזורי מחייתם בדרום. כניסת הבדואים ללוד 
היתה הדרגתית: בתחילה הם הציבו את אהליהם 
בקרבת לוד בשל שטחי המרעה שהיו לידה, 
בהמשך הם החלו להציב פחונים ואחר כך עברו 
לבניית קבע שנשארה מאז ועד היום ללא הכרה 
חוקית ועל כן ללא חיבורים לתשתיות חשמל, 
מים וביוב. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו כעשרים 
אלף תושבים אינם מחוברים לביוב וההשלכות 
של מצב זה על איכות החיים והבריאות במקום 

קשות ביותר.
במהלך האינתיפאדה הראשונה ואחריה התגבר גם 
זרם המשת"פים שעברו לחיות בלוד ושנושאים 
עמם מטען של סטיגמה חברתית ובעיות זהות. 
מאוחר יותר הגיעו עולים רבים מחבר העמים 

ומאתיופיה.

לוד � תקווה להתארגנות אחרת 
בערים מעורבות

ראיון עם אביב וסרמן

יואב רובין C 

"נוצר משבר אמון בין הקליינטים ליצרנים, ובחודשים 
האחרונים מתחיל תהליך שיפור מערכת היחסים. הציבור 
איבד את האמון ביצרנים הפנסיוניים ומשך את הכסף, בין אם בצורה 
רציונלית ובין אם לא. שנת 2008 היתה בסימן של התערערות מערכת 
האמון, ובסוף השנה אנחנו רואים תהליך של שינוי ומקווים שזה יימשך לתוך 
2009". כך אומר בכיר בענף הגמל לעיתון כלכליסט ב�17.12.2008. 
מעבר לנושא החשוב לכשעצמו מעניין לשים לב להגדרה של הבנקאים 

והקרנות כ"יצרנים פנסיונים" כאילו ניתן לאכול או ללבוש הון.

קצה 
הקרחון
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בקרן מתוכננים כיום 

חמישה פרויקטים מרכזיים: 

פיתוח השכונות הבדואיות 

הלא–חוקיות, שיקום תשתיות 

החינוך, בניית תשתיות רווחה 

וקהילה, יצירת תכנית אב 

לתרבות ואומנות ופיתוח 

העיר העתיקה.

החל מ�1998 חלה בלוד הדרדרות נוספת 
כתוצאה מחוסר יציבות שלטונית. שמונה 
ראשי ערים התחלפו בעשור האחרון בלוד, 
חלקם נבחרים וחלקם ממונים. כתוצאה מכך, 
נוהלה העיריה באופן בלתי מקצועי והגיעה 
לגרעון גדול מאוד מבחינה תקציבית. בנוסף 
לקשיים אלה נפגעה לוד גם מהערים החדשות 
שקמו בקרבתה, מודיעין ושהם, אליהן עברה 

האוכלוסייה החזקה של העיר.

הקרן לפיתוח לוד

מתוך מציאות זו ביקש אילן הררי, ראש עיירית 
לוד החדש (ראש ממונה של ועדה קרואה), מאביב 
וסרמן לסייע. וסרמן הציע להוציא מכרז להקמת 
קרן לעיר. משהסתבר שלעיריה אין משאבים 
כספיים לתמוך בקרן, החליטו הררי ווסרמן 

שהקרן תהיה עצמאית ולא תאגיד עירוני. 
הקרן בנויה במבנה יחודי שאינו קיים בשום מקום 
אחר בארץ. היא מנוהלת על ידי נציגים מכל 
הקהילות המרכיבות היושבות בלוד ומשתפות 
פעולה יחד על מנת לפתור את בעיותיה. מן 
הבחינה המקצועית היא מחולקת לשלושה 
אגפים הכפופים לאסיפת הקרן: אגף תכנון 
פרויקטים, גיוס משאבים ומטה כשבראשם יעמדו 
יו"רים שותפים ישראלים, אמריקאי ואירופי. 
צורת הפעולה היא באמצעות כינון שולחנות 
עגולים בהם יושבים יחד אנשי מקצוע, מנהיגות 
מקומית רלוונטית, גורמי עירייה רלוונטים 

וגורמי מימון.
במסגרת העבודה בקרן מתוכננים כיום חמישה 

פרויקטים מרכזיים:
פיתוח השכונות הבדואיות הלא–חוקיות. 
האדריכל ירון טוראל בנה תכנית שצפויה 
להיות מאושרת בקרוב (כרגע היא עומדת בשלב 
ה'התנגדויות'). השלב הבא יהיה כמובן השגת 

המשאבים הנדרשים.
שיקום תשתיות חינוך והקמת מועצת חינוך 

שתרכז את כלל בעלי הענין בחינוך בעיר. 
תשתיות רווחה וקהילה � כינון פורום שיעיר 
לתוכנית האב העירונית ויסייע בגיוס משאבים 

למימונה.
תכנית אב לתרבות ואומנות � העבודה מתרכזת 
במיפוי היוזמות, הצרכים והרצונות ובקביעת קהלי 
היעד: האם מדובר בסיפוק צרכיהם התרבותיים 
של התושבים או ביצירת מוקדי תרבות שיזמינו 

קהל מחוץ לעיר � מהארץ ומהעולם.
פיתוח העיר העתיקה � אחד המשאבים הבלתי 
מנוצלים של לוד עד כה הוא היותה עיר עתיקה 
בעלת היסטוריה מעניינת ומושכת שיכולה להיות 

מוקד לתיירות. לשם כך יש לפעול לשימור 
ושחזור אתריה. 

מבחינת גיוס המשאבים הקרן פועלת בששה 
אזורים: ראשית עליה לדאוג שממשלת ישראל 
תעניק ללוד את המשאבים המגיעים לה. 
הקרן בשום אופן אינה תחליף למשאבים 
שעל המדינה להקצות לפיתוח העיר. הקרן 
פועלת ליצירת דיאלוג עם בעלי העסקים 
באזור התעשייה של לוד שעד כה לא היה 
בינם ובין צרכי העיר קשר מסודר. מעבר לכך 
הקרן פועלת להשגת תרומות בארץ, ובקרב 
יהודי וערביי העולם. מכיוון שמדובר בעיר 
מעורבת לא ניתן להסתמך על תרומות יהודיות 
בלבד. כיוון נוסף הוא תרומות ממדינות זרות 

ובעיקר מהאיחוד האירופי. 
ההתארגנות בלוד נתפסת בעיני וסרמן 
כהתארגנות חלוצית. "חסרים סיפורי הצלחה 
של פעולה משותפת של יהודים וערבים", הוא 
אומר. יתכן שדווקא מתוך הצורך והמצוקה, 
יכולה התארגנות כזו של תושבים (בשיתוף 
העירייה וגורמי מימון נוספים) להוות בשורה 
אל מול האלימות הגואה במזרח התיכון 
ואל מול הנתקים בין אוכלוסיות שונות 
שמתקשות לפעול יחד. את הראיון עמו 
מסיים וסרמן בקריאה: בקרן לפיתוח לוד 
מעורבים כבר כמה עשרות מתנדבים. אתם 

מוזמנים להצטרף!

אביב וסרמן הוא 

המיסד והעומד 

בראש הקרן 

לפיתוח לוד.

a.wasserman@
lodfoundation.org
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הרכש, כמובן, ממלא את 

חלקו בהצגה: הוא מפרגן 

לבעלים שהביאוהו עד הלום, 

מספר כמה הוא השביח עם 

הזמן ומבטיח "לשכוח" את 

מחלוקות העבר ולעשות 

הכל כדי להביא אליפות, כי 

"מה שחשוב זה המועדון".

אמת, לאורך השנים היו 

כמה מקרים יוצאי דופן 

בהם הבליחו כמה קבוצות 

שהתבססו על שחקני רכש 

בלבד, תוצר של בעלים 

ששפכו הרבה כסף וציפו 

לבוננזה מהירה, אך אורן 

כבה במהירות.

אכן, המערכת המפלגתית הולכת ונעשית 
דומה לליגת כדורגל או כדורסל. יש כוכבים 
עם תג מחיר, יש מדד של כמה קהל הם 
מביאים לאצטדיון ואיזה משבצת הם ימלאו 
בקבוצה � מר ביטחון, מר מוסר, או מיסטר 
קלין � וישנו, כמובן, שוק ההעברות שמתחיל 
לתסוס ערב פתיחת הליגה, סליחה � ערב 
מערכת הבחירות. ברחש בחש אינסופי יוצאים 
הסקאוטים (מגלי כישרונות) המפלגתיים 
לאתר שחקני רכש, לתור אחר הכוכב 
התורן, להציגו לקהל במסיבת עיתונאים, 
כשהוא לבוש בחולצת האגודה החדשה, 
או החדשה–ישנה, לדבר בשבחו ולספר 
על האיכויות שהוא מביא לקבוצה. הרכש, 
כמובן, ממלא את חלקו בהצגה: הוא מפרגן 
לבעלים שהביאוהו עד הלום, מספר כמה 
הוא השביח עם הזמן ומבטיח "לשכוח" את 
מחלוקות העבר ולעשות הכל כדי להביא 

אליפות, כי "מה שחשוב זה המועדון".

השוואה המערכת הפוליטית לליגה של ענף 
ספורט כלשהו יכולה אולי להיראות כסוג של 
שעשוע, אבל היא יותר מזה. דימויים הם גם 
כלי לסימולציה יעילה, המאפשרת לבחון את 
המציאות באופן מזוקק יותר, פחות רגשני, 
תוך התמקדות ב'אישיו' ולא באיש זה או אחר, 
ולעתים אף להסיק מסקנות ראויות. מדובר 

בשתי מערכות הבנויות על יצר התחרות, 
שמבחנן הוא מבחן של הישרדות, פופולריות, 
יציבות, יכולת ליצור מסורת ארוכת שנים 

ויכולת להתחדש.
מבט על הקבוצות המצליחות ביותר יגלה כמה 
דברים: הן מכילות מרכיב משמעותי של שחקני 
בית, המאפשרים התחדשות פנימית מתמדת 
ומהווים גשר רגשי אל הקהל, אשר חש שהם 
'שלו' והופך אותם לסמל; המשחק של הקבוצות 
הללו פתוח, יצירתי ולא מסתגר; מתקיימת 
אינטראקציה חיובית בין הקבוצה לאוהדים 
המפתחים תחושת שייכות בלתי מותנית; ישנו 
ניהול נכון ומאמן מתאים, היודע לקיים יחסי 
אנוש טובים עם השחקנים "כדי להוציא מהם 
את המקסימום". וישנו כמובן התקציב, אשר 
חלקו לפחות, תלוי ביכולת למכור את המוצר 
לאוהדים, המוכנים לרכוש מנוי ברגע שהם 

"מריחים" הצלחה.

***

לא מדובר במדע מדויק, אבל אם בוחנים את רוב 
הקבוצות (הכדורגל לדוגמא) � בארץ ובחו"ל 
� שהן מצליחות ובעלות מסורת, מגלים שרוב 
המרכיבים הללו, במינון כזה או אחר, מצויים 
במתכון. לא תמיד הן בצמרת, לעתים יש להן 
עונות שפל, אבל הן תמיד בליגה הגבוהה. 

שוק ההעברות

אם כל כך טוב 

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

מחיר ההפרטה: ירידה בתוחלת החיים
מחקר של החוקרים דייויד סטולקר, לורנס קינג ומרטין מק'קי קובע, כי ההפרטה 
של מדינות במזרח אירופה גרמה לעלייה חדה בשיעור התמותה בקרב גברים בגיל העבודה (גיל 
59�15) עקב עלייה באבטלה וירידה בשיעור התמיכה הממשלתית בשירותי בריאות. על פי 
נתוני המחקר חלה עלייה של 12.8% (בממוצע) בשיעור התמותה של גברים בגיל העבודה בין 
השנים 2002�1989. זו התלוותה לעלייה חדה בשיעור האבטלה � 56% בממוצע. הנתונים 
הקשים ביותר הם ברוסיה, קזחסטן, לטביה, ליטא ואסטוניה, בהן נרשמה עלייה ממוצעת של 

 .(15.01.09 ,Ynet) ".305% בשיעור האבטלה, ו�42% בשיעור התמותה
המערכת אומרת: מי אמר שתוחלת חיים גבוהה היא יעילה?

קצה 
הקרחון
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הרוחות המנשבות בחוץ 

� של היוואשות מכלכלת 

השוק החופשי נוכח המפולות 

שגרמה, ותחייה מחודשת 

ומתבקשת של השיח 

הסוציאל דמוקרטי � מזמינות 

תהליך של בחירות פנימיות 

עם דיונים פתוחים ולא 

הסתגרות של צב בשריונו.

אמת, לאורך השנים היו כמה מקרים יוצאי 
דופן בהם הבליחו כמה קבוצות שהתבססו על 
שחקני רכש בלבד, תוצר של בעלים ששפכו 
הרבה כסף וציפו לבוננזה מהירה, אך אורן 
כבה במהירות. הן ניבנו זמנית מחולשתן של 
האריות, אך לא הפכו לאריות בעצמן. זה היה 

מופע אד–הוק.
בשנות הששים של המאה הקודמת היתה הפועל 
רמת גן אוסף גדול של שחקני רכש. היא צצה 
מן התחתית, לקחה אליפות ועפה כעבור שנה 
מן הליגה; לפני כמה שנים ניסתה עירוני אשדוד 
לחזור על המתכון הזה וכמעט התפרקה. גם 
הפועל חיפה, שבעליה שלח יד בנפשו, היתה 
כזו: עם מלאי שחקני רכש, נטלה אליפות, ותיכף 

עפה לליגה הארצית. 
בארץ היו מקבילות פוליטיות ברורות לקבוצות 
הללו: מפלגות 'אווירה' כמו ד"ש, מפלגת 
המרכז ושינוי של טומי לפיד, שכולן הבליחו 
במהירות וכבו כעבור קדנציה. כיום זאת 
מפלגת הגמלאים שעומדת ללכת בדרכן ואין 
לדעת עדיין מה צופן העתיד למפלגת הרכש 

שמקימה עכשיו מרצ. 

***

איפה מפלגת העבודה במשל הזה? ובכן, יש לה 
מסורת, יש לה ותק, יש לה אוהדים, לאחרונה 
יש לה מחלקת נוער לא רעה ואפילו אוהדים 
פוטנציאליים. הבעיה היא במשחק הבונקר 
שלה, שהיא מנהלת אותו דווקא בשעה שנראה 
כי הרוח החלה לנשוב בגבה. חרדים מאימת 
הירידה בסקרים, מבקשים ברק ועוד כמה 
מראשיה להקפיא את ההרכב, לא לגעת במה 
שיש, עושים ניסיון נואש לשמור על הקיים. 
הרוחות המנשבות בחוץ � של היוואשות 
מכלכלת השוק החופשי נוכח המפולות 
שגרמה, ותחייה מחודשת ומתבקשת של 
השיח הסוציאל דמוקרטי � מזמינות תהליך 
של בחירות פנימיות עם דיונים פתוחים ולא 
הסתגרות של צב בשריונו. בעידן שבו כולם 
נראים כתאומי קדימה, מן ההכרח להתניע 
דיון ציבורי במסגרת של בחירות פנימיות 
פתוחות, שבסופו תעוצב תעודת זהות סוציאל 
דמוקרטית מובחנת. ואולם נראה שהפחד מן 
הסקרים יצר חולשה המזינה את עצמה, מניעה 
תהליך התקפדות ומניבה סקרים מפחידים 
עוד יותר. שהרי הציבור רואה את המראות, 
שומע את הקולות ומאיים להדיר את פתקי 

ההצבעה שלו. 
בסוציאל דמוקרטיה נהוג לווסת בין כוחו של 

הפרט לצרכיו של הציבור, ובהשאלה מקבוצת 
כדורגל � בין האגו של השחקן שרוצה כל 
הזמן לכדרר, למשחק הקבוצתי ולהצלחתו של 
המועדון. במקרה הזה, מה שקבע הוא רצונם 
של השחקנים � חלקם כבר הרבה מעבר לשיא 
כושרם � להיכלל בהרכב בכל מחיר, ללא קשר 
ליכולתם, ולעזאזל המועדון. זהו כשל של 

הג'נרל מנג'ר ברק, שאפשר לזה לקרות.

***

מפלגות אווירה נולדו על רקע מחדלים, אווירה 
עכורה וצינורות סתומים במפלגות המסורתיות, 
הוותיקות. ד"ש בעקבות ההסתאבות בעבודה; 
'המרכז' בתגובה לשלטון נתניהו הראשון; 
שינוי � בגלל חרדת מעמד הביניים; הגמלאים 
על רקע הזנחת הזקנים; העולים על רקע קשיי 

השתלבותם. 
התיקון לא יבוא על ידי הצטרפות למפלגת 
אווירה חדשה, אלא על ידי פתיחת הצינורות 
הסתומים במפלגת הבית. גם בגלל שזה 
'הבית', אבל בעיקר משום שמדובר במפלגה 
עם סדר יום כולל, שאיננו רק שטחים, או רק 
כסף לזקנים, או רק פוליטיקה 'אחרת' (מה 
זה?), אלא סדר יום כלכלי חברתי בטחוני 
שהנושאים הללו הם חלק בלתי נפרד ממנו 
ועם מספר ח"כים בולטים בעלי אידיאולוגיה 

סוציאל–דמוקרטית נטו. 
התארגנות סוציאל דמוקרטית חזקה, שאי אפשר 
יהיה בלעדיה, תיאלץ לפתוח את הצינורות 
הסתומים. במקום להצטרף למפלגת אווירה, 
עדיף 'לנקות' את האווירה במפלגת הבית ולייתר 

את הצורך במפלגות אווירה נוספות.



  22

לסרט חשיבות לא מעטה 

בכך שהוא מרכז נתונים 

ופרסומים שאנו שומעים 

לאורך עשורים בצורה קצרה 

ותמציתית.

בעייתו הגדולה של הסרט 

נעוצה בחלק אותו הוא עושה 

באופן הטוב ביותר ודומה 

שהוא נשבה בתוכו.

הסרט אינו שואל את 

השאלה הבסיסית 

והחשובה מכל � מהי 'שיטת 

השקשוקה'?

סרטו של מיקי רוזנטל, "שיטת השקשוקה", 
מספר על האופן בו מקושרת משפחת עופר 
למנהיגי מדינת ישראל וכיצד עסקי המשפחה 
יוצאים נשכרים מקשרי חברות וקשרי עבודה 
אלו. לסרט חשיבות לא מעטה בכך שהוא 
מרכז נתונים ופרסומים שאנו שומעים לאורך 
עשורים בצורה קצרה ותמציתית. הסרט 
מניח בפני הצופה תמונת מצב ברורה של 
התנהלותם של הפקידים הממונים על נכסיה 
של מדינת ישראל, וחושף את היכולת שיש 
לגורמים עם כוח ריכוזי גדול במשק להטות 
לטובתם את מדיניות הממשלה, באופן שהוא 

שערורייתי בעליל.

"שיטת השקשוקה" הולך עוד צעד ועוקב אחר 
השתלטותם של אותם גורמים על התקשורת 
הכתובה והאלקטרונית בישראל כערוץ 
משלים למדיניות ההשתלטות שלהם על 
החברה הישראלית. המהלך שעושה רוזנטל 
הוא אמיץ וחשוב. חשיפת הנתונים מספקת 
תמונה שפעמים רבות נעלמת מאתנו. החוזים 
השערורייתיים, המינויים של הפקידים האמונים 
על האינטרס הציבורי בתאגידים של אלו שאך 
זה עתה עשו מולם עסקים בשמנו, כל אלו 
ועוד, הם ידיעות שגם כשהן מתפרסמות הן 

לא תמיד זוכות להקשר הראוי.

רוזנטל מסתכן בעשיית הסרט ובהתעקשות על 
הקרנתו, הפצתו נעשית רק על בסיס רצון טוב 
של אנשים המוכנים לשלם את מחיר העותק 
ולרכוש אותו לעצמם. את הסרט ניתן להזמין 
http://www. :במחיר 50 ש"ח בלבד (בכתובת

shakshuka-movie.com). גם אם ראיתם אותו 

כבר, הזמינו ותנו אותו לחבר שעדיין לא צפה 
בו � זהו מעשה ראוי וחשוב התומך בעיתונות 

שאינה נכנעת לבעלי המאה.
ניתן להגיד דברים טובים על האופן בו הסרט 
ערוך, ושומר על עניין הצופים. גם על חסרונותיו 
העיתונאיים והקולנועיים אפשר לכתוב כמה 

מילים, אך לא זה העניין שלפנינו. 
בעייתו הגדולה של הסרט נעוצה בחלק אותו 
הוא עושה באופן הטוב ביותר ודומה שהוא 
נשבה בתוכו. תיאור התנהלותה של משפחת 
עופר, קשריה עם השלטון וחזרה על הסיסמא 
השחוקה הון�שלטון, היא נקודת החולשה 

הגדולה ביותר של הסרט. 
בסרט מפורטים, באופן משכנע, כמה מקרים 
בהם מצליחים האחים עופר ועובדיהם להשתלט 
על נכסי מדינת ישראל בתמורה עלובה. 
הסרט מעלה שאלות אמיתיות לגבי החכמה 
שבמהלכים אלו, ומצביע כאמור על המהירות 
בה קופצים הפקידים המבצעים עסקאות אלו 
למשרות מרופדות בעסקי האחים עופר. צופה 
אינטליגנטי יכול גם להבין שלמרות שהתחקיר 
נעשה רק על עסקי משפחת עופר, הם אינם 
בהכרח יוצאי דופן, אלא ההיפך זוהי השיטה, 
'שיטת השקשוקה'. שם הלקוח מהאופן בו מתאר 
עו"ד רם כספי את המשא ומתן על רכישת צים. 
המעשים שלעיתים הם לכאורה פליליים, גם אם 
המעורבים מצליחים לצאת מהעניין נקיים, גם 

הם מקוממים ונראים כחלק מהשיטה. 
אלא שהבעיה שהסרט אינו שואל את השאלה 
הבסיסית והחשובה מכל � מהי 'שיטת השקשוקה'? 
האם כפי שמצטייר בסרט כל הבעיה היא 
בשחיתותם האישית של הממונים על נכסי 
המדינה? כוחם הרב של האחים עופר? האם 

מהי "שיטת השקשוקה"?
הערות על סרטו של מיקי רוזנטל

רן רביב C 
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הסרט בוחר לא לעסוק 

בשאלה העומדת בבסיס 

כל התיאורים. מהי המציאות 

המולידה את הדינמיקה 

המתוארת. מה המנגנון 

המוביל את התהליכים 

המושחתים המתוארים?

מהלך ההפרטה הגדול וריכוז 

ההון בחברה הישראלית 

מציב באופן קבוע פקידים 

ממשלתיים מול כוח שהם לא 

מצליחים להתמודד מולו.

הסרט, שאינו שם את אצבעו 

על נקודה זו מחטיא את 

המטרה, והופך אף לחלק 

מטשטוש הבעיה האמיתית.

הבעיה היא שהאנשים הממונים על ניהול ענייננו 
אינם דומים לירון זליכה או אליעד שרגא? דומה 
כי הסרט, שכולו עוסק בדמויות ובאישים, נותן 
תשובה חיובית על כך. מהסרט עולה התחושה 
כי אם אך היו 'הטובים' מקבלים כוח ואם רק 
היינו שמים אנשים ראויים בעמדות הניהול, 
אזי הדברים היו מתנהלים אחרת. אם רק היו 
נותנים למיקי רוזנטל לראיין את האנשים שאינם 
מוכנים לענות לו ואם היו אלה נתבעים לתת 
תשובות, אז הייתה נחשפת ערוותם והם היו 
חייבים לחזור בהם. לפי הסרט, הבעיה נעוצה 
בפקידים שסרחו מול בעלי הכוח, ודינמיקה זו 
יכולה להשתנות אם וכאשר ינהלו את הדברים 
פקידים טובים, יחד עם תקשורת אמיצה 

שתנשוף בעורפם.
אלא שתיאור זה של הדברים מהווה למעשה 
קבלת סדר הדברים הקיים ואשרורו, במקום 
ביקורת עליו כפי שמתימר הסרט לעשות. הסרט 
בוחר לא לעסוק בשאלה העומדת בבסיס כל 
התיאורים: מהי המציאות המולידה את הדינמיקה 
המתוארת? מה המנגנון המוביל את התהליכים 
המושחתים המתוארים? סביב מכירת צים עולה 
השאלה מפי כמה דוברים: מדוע צריך למכור? 
מדוע יש להפריט? אלא שהשאלה אינה זוכה 
לפיתוח ואינה מעומתת עם דוברים אחרים 
היוצאים כנגד השיטה. מעבר למילוי תוכן 
בסיסמא 'הון�שלטון', הסרט לא מצליח ללכת 
צעד הלאה ולחשוף את כללי המשחק בתוכם 

מתרחש תהליך זה.
העובדה שאנשי השררה מקושרים ביניהם ברשת 
מסועפת של קשרים בכל חברה היא מציאות 
הקיימת כבר אלפי שנים והיא לא השתנתה 
באופן מהותי בתקופה המודרנית. העובדה 
שהעשיר � יהא זה בעל הקרקעות, בעל ההון, 
התעשיין או בעל מכרה היהלומים � יהיה מקורב 
למוקדי הכוח, הפוליטיים, הצבאיים והכלכליים 
הרי היא מציאות חיים בחברה האנושית. מה 
ההפתעה הגדולה מרשימת המוזמנים לחתונת 
משפחת עופר? את מי הייתם רוצים לראות 
שם? אותי? את עצמכם? בעלי הכוח נלחמים 
ומשתפים ביניהם פעולה לחילופין ולעיתים 
סימולטנית ובכל מקרה נמצאים כל הזמן 
בחיכוך מתמיד הנגזר ממיקומם החברתי 
והכלכלי. חלק מסיפורי האגדות הליברלים, 
ולא האינטליגנטים שבהם, מסתירים עניין 
זה שהוא מובן מאליו עבור כל מי שמסתכל 

נכוחה בחברה האנושית. 
אם כך דומה שהישגו הגדול של הסרט שהוא 
מנפץ את שאריות הדימוי הליברלי על השוק 
החופשי ונפלאותיו. הנה אנו רואים שמכרז הוא 

לא מכרז, מחיר שוק אינו מחיר שוק וכן הלאה. 
את אותה אגדה על חברה שהשוק החופשי מארגן 
בה את היצור ומווסת אותו בצורה אופטימלית, 
הסרט אכן מנפץ. מתברר שאנחנו לא חברה 
כזו. אבל האם זה משום שאין לנו באמת שוק 
חופשי, שהמכרז על צים לא היה מכרז תקין, 
שבתי הזיקוק אינם עומדים בתחרות? או שיש 

כאן משהו יותר עמוק. 
מהלך ההפרטה הגדול בתוכו מנהלים האחים 
עופר את ענייניהם הוא השאלה הגדולה שאינה 
נשאלה בכל מהלך הסרט. רבים יוצאים בתחושה 
מהסרט, שהבעיה אינה באחים עופר אלא 
בהתנהלות המדינה. פקידים כושלים, מושחתים, 
תקשורת שנקנתה בכספם של בעלי עניין וכו'. 
אילו כולם היו כמו זליכה � הכל היה נראה 
אחרת. אם כולם היו מייצגים את ענייננו כמו 
אליעד שרגא, אפשר היה לישון בשקט. אם כל 
העיתונאים היו כמו רוזנטל העיתונות הייתה 
כבר דואגת, שזה יהיה בסדר. אם היינו בהולנד, 
הכל היה בסדר. מסר זה מסתיר את הבעיה 
האמיתית שלא זכתה למקום ראוי בסרט. מה 
יש בשיטה הנוכחית בישראל ובעולם ההופך 
את התהליכים האלו למציאות קבועה בחברה 

הישראלית?
מהלך ההפרטה הגדול וריכוז ההון בחברה 
הישראלית מציב באופן קבוע פקידים ממשלתיים 
מול כוח שהם לא מצליחים להתמודד מולו. 
הרטוריקה של ההפרטה והאידיאולוגיה אותה 
הנחילו להם מביאים אותם לנקודה בה הם 
מניחים מראש שכל מהלך של שיפור ברשות 
חברה או שירות ממשלתית חייב להכרך במהלך 

הפרטה.
אם כן הבעיה אינה דווקא האופן בו מוכרים את 
צים, אלא עצם העובדה שמוכרים אותה. הסרט 
נשאר בתוך השיח הליברלי, הדואג למשחק הוגן 
בתוך כללי השוק, ושם את האצבע על הנקודה 
הלא נכונה. הבעיה אינה שורת נבחרי ציבור 
שסרחו וסורחים. הבעיה היא השיטה ההופכת 
את אלו לנורמה ומעניקה לבעלי הכוח הפרטי 
עוד ועוד הזדמנויות לצבור כוח על חשבון 

המלחמה בעזה הוצגה כחלק מהדאגה לישובי הדרום. 
אנו מציעים כמה קריטריונים לבדיקת כנותה של 

טענה זו. קריטריון חשוב יהיה מידת הדאגה לפצוי ולחיזוק העסקים 
הקטנים והבינוניים בדרום וכן הדאגה לשכירים שאבדו ימי עבודה. 
קריטריון נוסף יהיה מידת הדאגה לרווחת תושבי האזור למשל 
סביב סוגיית הקמת תחנת הכח הפחמית באשקלון. האם טילי 
גראד מסוכנים יותר מעליית התחלואה בסרטן כתוצאה מעליית 

פליטת הגזים הרעילים?

קצה 
הקרחון
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נציגי הכוח הציבורי. מהלך ההפרטה הגדול 
הוא היוצר של מציאות זו, ולא פקידים או 

משפחה כזו אחרת. 
הסרט, שאינו שם את אצבעו על נקודה זו 
מחטיא את המטרה, והופך אף לחלק מטשטוש 
הבעיה האמיתית. זליכה מגן הקופה הציבורית 
תרם להפרטה לא פחות מאלו המוכרים את 
המדינה בזול. להעברת עוד נכסים לידיים 
פרטיות, והמשך תהליך ריכוז העושר בישראל 
באותן ידיים. אחרי ההכרעה הזו, השאר כבר 
יסופר בתולדות ישראל, וזליכה ישווק את 
עצמו כשומר הקופה הציבורית בדרך לתפקידו 
הבא. אבל את השאלה הגדולה הסרט אינו 
מציב בפניו וגם לא בפניו של סלבין ולא 
בפני רשימת בכירים אחרים שכולם כאחד 

היו חלק מאותו מהלך. מדוע צריך להפוך 
נכס ממשלתי לפרטי? מדוע להעביר אותו 
לאותן ידיים המחזיקות ממילא חצי מהמשק 

בידיהן?
למרות כל האמור, לסרט חשיבות לא מעטה 
בכך שהוא שובר את דימוי השוק החופשי 
במסגרתו מנסים לנהל את העברת נכסי 
המדינה לגורמים פרטיים. יש לו יתרונות 
לא מעטים בכך שהוא מצליח להוות מסמך 
קליט ושוטף על נושא מורכב וטעון כל כך. 
יש לו חשיבות גדולה מכל באומץ העיתונאי 
שמגולם בהפקתו, ומחויבות לשיח הציבורי 
בנושא זה בישראל. לכן גם אם ראיתם את 
הסרט ובוודאי במידה שלא � רכשו את הסרט 

והפיצו אותו בין חבריכם. 

לפני שאתחיל בנושא הטור של הנוכחי, יש לי בקשה. בטור הקודם כתבתי על כך שהתוצר של שינוי 
חברתי הוא שינוי הרגלים והמלצתי לכם להתקין ולהשתמש בדפדפן החופשי פיירפוקס. עכשיו אני 
מבקש מכם לשנות עוד הרגל. להפסיק להיות קוראים פסיביים. אם הטור הקודם עזר לכם לשנות 

.hanan@info.org.ilאיזה הרגל, או אם יש לכם שאלה בקשר לטור, אשמח אם תכתבו לי ל�
ועכשיו לנושא. שינוי הרגלים יכול לקרות בעקבות מאמץ מודע אבל לפעמים הנסיבות יכולות 

לגרום לשינוי.
חלק גדול מאיתנו התחילו את היום בכניסה לאתר 'הארץ' וסריקה של כל המאמרים ב'מהדורה 
המודפסת'. היה אפשר לראות זאת ברשימות התפוצה שאליהן נשלחו קישורים למאמרים מאתר 'הארץ'. 
בחודש האחרון, 'הארץ' הסירו את התכנים מהמהדורה המודפסת והם מפרסמים את התכנים באופן 
מדורג במשך היום. בעקבות השינוי, כבר אין לנו מקום שלו אנחנו קוראים 'העיתון' וזו ההזדמנות 

שלנו ליצור לנו 'עיתון' משלנו מכל המקורות האפשריים ברשת.
אתרים שהוקמו בשנים האחרונות כוללים תכונה בשם Real Simple Syndication � RSS. התכונה 
הזאת מאפשרת לנו לראות את העדכונים האחרונים מאותם אתרים מבלי להיכנס אליהם. התכונה 
הזאת מאפשרת לאתרים אחרים לרכז עדכונים מכמה אתרים בדף אחד. הסימן לכך שיש לאתר 

אפשרות RSS היא אייקון כתום קטן שמופיע בשורת הכתובת של הדפדפן.

איך עושים?

נכנסים לגוגל ולוחצים על הקישור iGoogle שמופיע למעלה. לאחר מכן לוחצים על 'היכנס' ומכניסים 
את שם המשתמש והסיסמה שלכם ב�Gmail (אין לכם? צרו לכם חשבון בקלות). עכשיו אתם נמצאים 

בדף הבית של העיתון שלכם. לחצו על הקישור "הוסף דברים" כדי להוסיף תכנים לעיתון.
אם אתם רוצים להוסיף לעיתון שלכם עדכונים שוטפים מאתר יסו"ד לחצו על הקישור 'הוסף עדכון 
 iGoogle כאשר תחזרו לדף הבית של .yesod.net � או גאדג'ט' והכניסו את הכתובת של אתר יסו"ד
תראו שם את העדכונים מאתר יסו"ד. כמובן שתוכלו להוסיף לעיתון שלכם עדכונים מעוד הרבה 

אתרים כגון עבודה שחורה, העוקץ וגם עדכונים מאתרים של העיתונות המסחרית.
הנה, אתם כבר לא תלויים באתר אחד כדי לקבל את המידע שלכם, ולא צריכים לשוטט בין הרבה 

אתרים כדי לדעת מה חדש.
עכשיו אתם מתקדמים לעבר השינוי החברתי על ידי שינוי הרגלי צריכת המידע שלכם.

העכביש | עשו לכם עיתון

 חנן כהן

רן רביב כותב 

תזה בכלכלה 

פוליטית באונ' תל 

אביב, חבר ביסוד 

ובקיבוץ תמוז

ranraviv@gmail.com
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בשורת פסקי–דין מרשימים, 

הנסמכים לא פעם על כלים 

פרשניים שפיתח בג"ץ, קידם 

בית הדין את ההגנה על 

זכויותיהם של העובדים, תוך 

צמצום "הזכות הניהולית", 

הקפיטליסטית, של המעביד.

התיזה הבסיסית בספרם של פרופ' זאב 
סגל, הפרשן המשפטי של "הארץ", ושל 
עו"ד לילך ליטור, היא פשוטה. האקטיביזם 
השיפוטי של בג"ץ נעצר בשערי הליברליזם 
הפוליטי: כל עוד הוא מתבקש להגן על זכויות 
אזרחיות ופוליטיות אפילו תחום הביטחון 
איננו פרה קדושה. ברם, בתחום ההגנה על 
הזכויות החברתיות, בג"ץ הוא משענת קנה 
רצוץ. אלא שלא אלמן ישראל. אל הואקום 
השיפוטי הזה פרץ בסערה בעשור האחרון 
שחקן חדש � "הסוציאליסט האחרון" על–פי 
"דה מארקר" (30.7.08) � הלא הוא בית הדין 
הארצי לעבודה, שבו, הרחק מאור הזרקורים, 

מתרחשת מהפיכה חברתית אמיתית. 

החלק הראשון של התיזה אינו מחדש רבות. 
הקובץ "צדק חלוקתי" שיצא בשנת 2000 
בעריכת פרופ' מנחם מאוטנר היה זה שהציב 
לראשונה את סוגיות הזכויות החברתיות והצדק 
החלוקתי על סדר יומה של הקהילה המשפטית, 
ומאז עסקו בפסיביזם השיפוטי של בג"ץ מספר 
כותבים בולטים, ובהם פרופ' מאוטנר, פרופ' גיא 
מונדלק, ד"ר איל גרוס ופרופ' דפנה ברק–ארז 
(שאף זכו לתואר � המפוקפק משהו � "הכנופיה 
החברתית"). בשנת 2005 פרסם המשפטן והפעיל 
החברתי יובל אלבשן ספר חשוב בשם "זרים 
במשפט" (ראו "חברה", גיליון 24) שבו הוא 
מתאר את המחסומים הפרוצדורליים והמהותיים 
הניצבים בפני האוכלוסיות המוחלשות בישראל 
בבואן לממש את זכויותיהן המשפטיות. המחסום 
המהותי המרכזי שעליו הוא מצביע הוא הדרתן 
של הזכויות החברתיות מן השיח המשפטי 
החוקתי הישראלי � הן בשל אי–חקיקתו של 
חוק–יסוד: זכויות חברתיות והן בשל פרשנותו 
הניאו–ליברלית של בית המשפט העליון את 

הזכויות המוגנות על–ידי חוקי היסוד החדשים. 
אלבשן תימצת זאת יפה בספרו: "כשזכויות 
חברתיות אינן מוגנות, החוקה נהפכת למכשיר 
שמשרת את מיעוט בעלי ההון והרכוש במאבק 
על משאבים מול הרוב שחסר אותם". כפי 
שמראים סגל וליטור, מגמה זו של פסיביזם 
שיפוטי, הנרתע מפסיקה הכרוכה בהקצאת 
תקציבים למימושן של זכויות חברתיות (להבדיל 
מפסקי–דין ששינו את תוואי חומת ההפרדה 
או שהגדילו את הפיצויים למפוני גוש קטיף, 
ושעלו לקופה הציבורית מאות מיליוני שקלים), 
נמשכה גם בשנים הבאות במספר פסקי–דין 
בולטים של בג"ץ, ובראשם בפרשת מחוייבות 
(בג"ץ הקיום בכבוד), שבה דחה בג"ץ בסוף 
2005 את העתירה כנגד הקיצוץ הדרמטי, מבית 
מדרשו של נתניהו, בקצבאות הבטחת ההכנסה. 
כדברי הכותבים, "גישתו האקטיביסטית החדשה 
של בג"ץ בנושא הביטחון הלאומי לא חילחלה 
לתחום 'הביטחון החברתי'" (עמ' 178). באופן 
מעניין מתברר כי הפסיביזם השיפוטי בעניינים 
חברתיים מאפיין גם שיטות משפט מערביות 

אחרות (עמ' 222�217).
סגל וליטור מציינים כי גם במקרים המעטים 
שבהם בג"ץ נוקט קו אקטיביסטי יותר למען 
העובדים מאשר בית הדין הארצי לעבודה (כמו 
בפרשת רמת"א שבה החליט בג"ץ, בניגוד לדעת 
בית הדין, כי במקרה שגוף עובר הפרטה, אין 
לכפות על העובד התקשרות חוזית עם המעביד 
החדש), פסיקתו נובעת בעיקר מתוך השקפתו 

הליברלית. 
החלק השני של התיזה מעניין יותר, בעיקר 
משום שהוא אכן פחות ידוע (אף כי גם בעניין 
זה כבר נכתבו מספר מאמרים). בית הדין הארצי 
לעבודה, בראשותם של נשיאו הנמרץ, השופט 
סטיב אדלר, ובעיקר של סגניתו, השופטת 

משפט ושינוי חברתי
זאב סגל ולילך ליטור, "אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי � 

במבחן בג"ץ ובית הדין הארצי לעבודה" (הוצאת נבו, 2008)

ביקורת ספר
>>> עופר סיטבון
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עמדתו של בית הדין בהקשר 

זה היא פטרנליסטית, 

ומתבססת על התפיסה 

שלנוכח קיומם של פערי 

כוחות מובנים שבין העובד 

למעבידו, תפקידו של 

בית הדין � כתפקידה של 

ההסתדרות, בטרם נחלשה 

(והוחלשה) כל–כך � הוא 

לאזן את התמונה לטובת 

העובד.

אלישבע ברק, הובילו מדיניות אקטיביסטית 
(שסטתה במובהק מזו שהוביל קודמו של אדלר 
בתפקיד, השופט מנחם גולדברג) שבה בית הדין 
תופס עצמו כשחקן המעצב נורמות חברתיות. 
בשורת פסקי–דין מרשימים, הנסמכים לא פעם 
על כלים פרשניים שפיתח בג"ץ, קידם בית 
הדין את ההגנה על זכויותיהם של העובדים, 
תוך צמצום "הזכות הניהולית", הקפיטליסטית, 
של המעביד. כך, בין השאר, הכיר בית הדין 
בזכות לעבוד כזכות חברתית; הכיר בקיומה 
של זכות קניין לעובד במקום עבודתו (פסיקה 
שעוררה את חמתם של המעסיקים); הגן על 
זכותם של עובדים להתארגן ופעל לחיזוק כוחם 
של ארגוני העובדים; חייב מעבידים להתייעץ 
עם עובדיהם בזמן פיטורי צמצום כלכליים; 
השווה את זכויותיהם של עובדי קבלן ועובדי 
כוח אדם לאלו של עובדים רגילים; וביטל 
התניות אי–תחרות של עובדים במעבידיהם. 
הספר, וזהו אחד מיתרונותיו הבולטים, מתאר 
בפירוט רב את מגוון ההיבטים של פסיקתו 
האקטיביסטית של בית הדין. יחד עם זאת, בספר 
חסר, למרבה הצער, דיון בתרומתם הרבה של 
בתי הדין לעבודה לפיתוח ההגנה המשפטית 
על מהגרי העבודה, קבוצת העובדים החלשה 

ביותר בישראל. 
לטענת סגל וליטור, בית הדין הארצי לעבודה 
מבקש למלא בפסיקתו את הואקום שנוצר בין 
דיני העבודה, שנחקקו ב"תור הזהב" של העבודה 
המאורגנת ושל ההסכמים הקיבוציים, לבין 
המציאות הניאו–ליברלית הנוכחית (שאותה 
מכנים הכותבים, באופן מעט תמוה, "העידן 
המודרני", כאילו החלה המודרנה רק בשלושים 

השנים האחרונות) של כלכלה גלובלית, שבה 
שוק העבודה המופרט משופע בצורות העסקה 
חדשות שהן ארעיות, חלקיות וחסרות ביטחון 
תעסוקתי. עמדתו של בית הדין בהקשר זה היא 
פטרנליסטית, ומתבססת על התפיסה שלנוכח 
קיומם של פערי כוחות מובנים שבין העובד 
למעבידו, תפקידו של בית הדין � כתפקידה 
של ההסתדרות, בטרם נחלשה (והוחלשה) 
כל–כך � הוא לאזן את התמונה לטובת העובד. 
הבסיס לדיני העבודה הומר מבסיס של הסכמה 
(המושגת במשא–ומתן קיבוצי) לבסיס של 
משפט (המושג בתביעות אינדיבידואליות 

 .(256�בבית המשפט) (עמ' 254 ,81
לדעת המחברים, פעלתנותו הרבה של בית הדין 
לעבודה נובעת מהחשיפה התקשורתית המועטה 
לה זוכה פעילותו, ומהסכמה שבשתיקה מצד 
המערכת הפוליטית. זאת, לצד היותו של בית הדין 
מוסד עצמאי העוסק בתחום מקצועי ייחודי (עמ' 
223�222, 270�267). עם זאת, זכורה ההתקפה 
של ארגוני המעסיקים, בראשות אוריאל לין, על 
מה שהם תפסו כנטייתם המופגנת של בתי הדין 
להגן על זכויות העובדים. התקפה זו הובילה 
להקמתה של ועדת בדיקה בראשותו של השופט 
העליון בדימוס יצחק זמיר. הועדה אמנם המליצה 
שלא לפגוע בעצמאותו של בית הדין, אך סביר 
להניח כי בית הדין הושפע מן החרב שהתנופפה 
מעל לראשו (אוריאל לין אף מונה לנציג ציבור 
בבית הדין לעבודה...). דוגמא בולטת לכך היא 
נטייתו של בית הדין, בראשות הנשיא אדלר, 
לגשר ולפשר בין המעסיקים לבין העובדים 
במקרים של שביתות. בנטייה זו, שהכותבים 
מברכים עליה, ישנה גם בעייתיות שכן היא 
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החפץ בתיקון החברה אינו 

יכול להסתמך, בוודאי שלא 

באופן בלעדי, על בית הדין.

העברת המאבק לזירה 

השיפוטית יצרה זירה 

חלופית שבה העתירה 

לבג"ץ החליפה את המאבק 

הפוליטי, ושבה פסק–הדין 

הדוחה את העתירה מקנה 

לגיטימציה לעוול שכנגדו היא 

הוגשה.

יכולה לפגוע בדינמיקה של יחסי העבודה ושל 
המשא–והמתן, ובסופו של דבר, לעקר במידת 

מה את כוחו של נשק השביתה.
פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה היא 
אכן מרשימה, ומי שקורא את פסקי–הדין של 
השופטת ברק, למשל, אינו יכול שלא להתרשם 
מן הגישה הסוציאל–דמוקרטית שהנחתה 
אותה. כך, למשל, נכונותה לערער על אבחנת 
היסוד הבעייתית הקיימת במשפט העבודה, 
בין "שביתה כלכלית" מותרת לבין "שביתה 
פוליטית" אסורה (עמ' 192�190), ראויה לכל 
שבח. עם זאת, החפץ בתיקון החברה אינו יכול 
להסתמך, בוודאי שלא באופן בלעדי, על בית 
הדין. ניתן למנות לכך מספר סיבות, "סוציולוגיות" 
באופיין: שלב התביעה (claiming) הוא האחרון 
בשרשרת ההליך המשפטי, שמתחיל בשלב מתן 
השם (naming), שבו העובד נדרש להצביע על 
זכותו שנפגעה ו"לתת לה שם"; ונמשך בשלב 
ההאשמה (blaming), שבו העובד אוזר עוז 
ומתייצב מול מעסיקו בתביעה למימוש זכויותיו. 
אין ספק כי עובדים רבים נרתעים מפני עימות 
עם המעביד שעלול לעלות להם בפרנסתם, 
ושמכל מקום, עתיד להמשך זמן רב ולהיות כרוך 
בעלויות רבות. התיקים שמגיעים לבית הדין הם 
אפוא רק טיפה בים, והם מתאפיינים בכך שהם 
מוגשים, בדרך כלל, רק לאחר שיחסי העבודה 
כבר הסתיימו. כמו–כן, אימוץ אסטרטגיה של 
תביעות אינדיבידואליות מונע את תיקונן של 
פגיעות המשותפות לא אחת לקבוצה גדולה 
של עובדים, ואשר, בעידן של עבודה מאורגנת 
חזקה, יכלו להיפתר במהלך המשא והמתן 
הקיבוצי בין הארגון לבין המעסיק. בנוסף, 
חולשתם של האיגודים המקצועיים מצמצמת 
גם את פוטנציאל האכיפה של חוקי העבודה 
(המתקדמים למדי) שעודם קיימים בישראל, 
שכן היא מותירה את האכיפה בידי הממשלה, 
שכידוע אינה מתלהבת להקצות לכך משאבים 

רבים. 
יוער, בשולי הדברים, כי האנלוגיה שעושים 
הכותבים בין בג"ץ לבין בית הדין � שמכוחה 
נטען כי "עלה התלמיד על רבו" (עמ' 159) � 
אינה שלמה וגם, במידת מה, אינה הוגנת שכן 
המטריה שבה עוסק בית הדין � דיני עבודה � 
נועדה, מעצם טיבה, לצמצם את פערי המיקוח 
שבין עובדים לבין מעסיקים, ובית הדין עצמו 
הוא גם פורום שיפוטי אוהד (בין השופטים יש 
נציג עובדים), שעלויות ההתדיינות בו נמוכות 
(בוודאי יחסית לערכאות אחרות). עם זאת, צודקים 
הכותבים בהצביעם (בעמ' 210) על הפרשנות 
השיפוטית היצירתית של בית הדין � למשל, 

בהכירו בזכות הקניין של העובד במקום העבודה 
� כבסיס להכרה בזכויות חברתיות, כעומדת 
בניגוד בולט לחוסר נכונותו של בג"ץ לעשות 
כן (למשל, במקרה שבו סירב להכיר בקיצוץ 
בקצבאות זיקנה כפגיעה אסורה בזכות הקניין 
של הקשישים). מעניין לציין, מנגד, שסגל 
וליטור אינם מתייחסים כמעט לפרשת עמית. 
במקרה זה, ביטל בג"ץ את החלטתו הבעייתית 
של בית הדין הארצי להכיר בארגון שהקימה 
הנהלת "מכבי � שירותי בריאות" כארגון עובדים. 
פסק–דין חשוב זה, שכתב השופט יצחק זמיר, 
ואשר נחשב בזמנו כעוגן הצלה להסתדרות 
הכללית, מייצג תפיסה פרוגרסיבית המכירה 
דווקא בחשיבותו הרבה של חופש ההתארגנות, 
ובתרומתו לצמצום פערי הכוחות שבין עובדים 

לבין מעבידים.
היבט נוסף שעימו הכותבים כמעט ואינם 
מתמודדים הוא הרקע החברתי והכלכלי 
לפסיביזם השיפוטי של בג"ץ. הסברם 
שלפיו הרתיעה של בית המשפט נובעת 
בעיקר מן הביקורת הציבורית והפוליטית 
כנגד פסיקה בעלת השלכות תקציביות (עמ' 
209) הינו חלקי בלבד. כפי שמציע פרופ' 
דני גוטוויין במאמרו "מ'מהפכה חוקתית' 
ל'הפיכת נגד': ההיגיון המשפטי של משטר 
ההפרטה הישראלי" (שהתפרסם בינואר 2008 
בכתב העת "מעשי משפט" ושניתן לקריאה 
ברשת), יש לראות את הזיקה העמוקה שבין 
ה"מהפכה החוקתית" שקידם בג"ץ לבין משטר 
ההפרטה הישראלי וביסוסו בשם ערכי "הציבור 
הנאור". "המהפכה החוקתית" פעלה לביצור 
זכויותיהם של בעלי ההון ולהגנה על פעולתו 
של השוק החופשי (למשל, באמצעות הכרה 
בזכות הקניין של תאגידים עסקיים), במקביל 
להגנה מצומצמת בלבד על הזכויות החברתיות. 
אמנם, האקטיביזם השיפוטי הרחיב את "זכות 
העמידה", ופתח את שערי בית המשפט בפני 
"עותרים ציבוריים", ברובם ארגונים חברתיים. 
אך העברת המאבק לזירה השיפוטית יצרה 
זירה חלופית שבה העתירה לבג"ץ החליפה 
את המאבק הפוליטי, ושבה פסק–הדין הדוחה 
את העתירה מקנה לגיטימציה לעוול שכנגדו 
היא הוגשה. מצב דברים זה העצים את מעמדן 
הנחות של הזכויות החברתיות ותרם לסיכול 

השפעתם של המאבקים החברתיים. 
סיכומו של דבר, הזרקור שמטיל הספר על 
פעילותו של בית הדין לעבודה מרים, למרות 
מגבלותיו, תרומה בעלת חשיבות לדיון המתמשך 
במקומו הראוי של המשפט במסגרת המאבק 

לקידום שינוי חברתי.

עופר סיטבון הוא 

דוקטורנט למשפטים 

באוניברסיטת 

תל–אביב ומשמש 

כעורכו הראשי של 

כתב העת "מעשי 

משפט � כתב עת 

למשפט ולשינוי 

חברתי". הוא חבר 

בקיבוץ העירוני 

תמוז בבית שמש.

ofer@tamuz.org.il
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הקומונר, פאר היצירה 

הקיבוצית, טען בלהט שאנו 

עושים שטות והא ראייה � 

"אפילו אני לא חושב לשנייה, 

להישאר בקבוץ לאחר 

הצבא".

כך ניתן לראות זניחה כמעט 

מוחלטת של התשתית 

היהודית הבתר–מקראית 

('יצירות הגולה', קראנו לכך) 

בקרב מעצבי התרבות 

והשפה העברית המתחדשות 

בארץ.

חלק א':

במהלך שנות ה�80', בשיא ניוונה של תנועת 
'המחנות העולים', התרחש מחזה אבסורד במחנה 

שלי, מחנה נווה שאנן:
בסופה של פעולה על 'הקיבוץ', התחיל ויכוח 
בינינו, החניכים, לבין הקומונר הקיבוצניק בדבר 
הנחיצות שבהליכה לקיבוץ. עד כאן, נורמלי.

אלא שבמצדדים עמדנו אנחנו, החניכים 
'העירניקים', ואילו הוא, הקומונר, פאר היצירה 
הקיבוצית, טען בלהט שאנו עושים שטות והא 
ראייה � "אפילו אני לא חושב לשנייה להישאר 

בקבוץ לאחר הצבא".
בדיעבד, ניתן לזהות כאן את הכישלון החינוכי 
הקיבוצי, ואולי אף הציוני בכללו, שהאמין כי 
די לו לאדם שיחיה מציאות חיים אוטופית, כדי 

שיתמיד בה ויאמין בה.
הפנטזיה הציונית בדבר ה'יליד' ששפתו היא 
העברית ונופו הוא הארץ, די לה כדי לעשות 

תיקון בנפש היהודי, הוכחה כעורבא פרח.
דבקותה של הציונות המעשית ב'חיים', בעולם 
המעשה, בבניית הארץ והמדינה, ללא יצירתה 
המשלימה של תורת החיים הארצישראלית, 
גוזרת עליה כליה מבפנים, בדיוק כפי שביקרה 
את יהדות הגולה שדבקה, בלעדית, ב'ספר' 

וניתקה את היהודי מכל פיסת חיים שהיא. 
היום, בחלוף מספיק שנות ציונות בארץ, נדמה 
כי מותר לשאול שאלות על ההפרדה הזו, בין 
מחזיקי התורה למחזיקי החיים, או בין שוללי 

התורה למחייבי החיים.
אומר על כך גורדון:

"בניין אומה אינו בניין חברה. יסודותיו לאין 

ערוך יותר עמוקים. אבני היסוד הן פה לא רק 
הסדר המתוקן של החיים הכלכליים והצדק 
המבוקש בהם, כי אם גם כל המידות של 
החיים העליוניים. פה נבנה והולך יסוד לא רק 
לחיים ציבוריים חדשים, כי אם גם לנפשיות 
ולמחשבתיות לאומיות... אבל בעיקר חשובה 
העצמות הלאומית, הטעונה ביטוי מיוחד, עצמי 
בכל גילויי החיים... הלוא זה ההבדל שביננו 
לבעלי החומר ולבין בעלי הרוח יחד, שאנחנו 
גורסים: חיים, חומר ורוח כאחד בכל טיפה של 

פעולה חיונית".
חלוצינו שרו, ואנו עימם: "אנו באנו ארצה 
לבנות ולהיבנות". בנייתה של התרבות העברית, 
המתחדשת בארצה, במובנה המקיף והעמוק 
ביותר, טרם הושלמה. למעשה, היא אף 
בחיתוליה. בשונה מיתר תחומי החיים הכלכליים, 
הביטחוניים והמדיניים שכולם נוצקו בדפוסים 
חדשים, מודרניים, אוניברסליים (פשוט משום 
העדרה של תשתית פיסית או רעיונית לרעיונות 
מודרניים כמו 'מדינה' ו'חברת המון', בתרבות 
ובהיסטוריה היהודית) הרי שלתרבות היהודית 
קיימת תשתית עומק בדמות סמלים דשנים, 

מושגי עומק ושפה עתיקה מרובת רבדים.
רק התרבות היהודית, על שפתה העשירה, על 
יניקתה מעולמות רוח נשגבים, על נגיעתה בשורשי 
רוחו של האדם כמו גם במסתרי האל, עשויה 
לשמש מעיין נובע לאותן "נפשיות ומחשבתיות 

לאומיות", אליהן מייחל גורדון.
מרתק לבחון את התפתחותה של ההלכה היהודית, 
כביטוי להתפתחות תרבותית, עד מופעיה של 
הקידמה והציונות ולמצוא, למעשה, שיתוק 
מערכות כללי: עד היום לא השכילו פוסקים 

בניין אומה = יצירת שפה חדשה

"אולם כינורו של דוד יכול לשוב לכוחו רק פה, בארץ ישראל
ופה אנחנו בייחוד זקוקים לו בעבודתנו שאינה עוד עבודה,

 בחיינו שאינם עוד חיים" (א.ד. גורדון)

שירת החול
תרבות יהודית בתיקון חברה

>>>  שיטים � מכון החגים | בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל
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גורדון מפעיל את שם 

הקוד 'גלות', שהיא 'החטא 

הקדמון' של היהדות ע"פ 

המשנה החלוצית, לא כנגד 

תכנים מסוימים אלא כנגד 

הוויה מסוימת, היא הוויית 

'פילוג הכוחות'.

ציוניים להביא כל חידוש משמעותי הנובע 
מעצם השתנותם של תנאי המחייה היהודיים 
� ריבונות, צבא, רוב יהודי, ארץ וכו' (אפילו 
תקנת השמיטה המפורסמת של הרב קוק מאוימת 
כיום! ראו למשל הויכוח שהתקיים במהלך 

תשס"ח בתקשורת).
כך, בתמונת ראי, ניתן לראות זניחה כמעט 
מוחלטת של התשתית היהודית הבתר–מקראית 
('יצירות הגולה', קראנו לכך) בקרב מעצבי 

התרבות והשפה העברית המתחדשות בארץ.
מה זו, מרוב מחויבות לעבר, איננה מתקדמת, 
כך זו, מרוב מחויבות לעולם העתיד, מזניחה 

את תורת ישראל.
אומר גורדון:

"אבל השטן הגלותי, המשחק בנו כבכדור משחק, 
חכם ממנו (ממנו = מאיתנו � א.ז.). הוא יודע 
כיצד משטים בעם תלוש, מפרפר בין החיים 
ובין המוות, כיצד מסיחין את הדעת מריכוז כל 
הכוחות בעבודת החיים הבלתי אמצעית, אשר 
בלעדיו, בלי ריכוז כזה, אין חיים ואין גידול ואין 
יצירה, כיצד מסכסכים איש ברעהו ומבלבלים 
את המוחות של אלה, שבאו לכאורה להיות 
החלוץ העובר לפני העם. כלום כלו מאשפתו 
כל החצים, כל הפראזיולוגיה הגלותית? והנה 
באו והביאו מהגולה כל הני מילי מעלייתא: 
סוציאליות, פרוליטריון עולמי, אינטרנציונל, 
מלחמת המעמדות, שביתות, וגם 'השקפת 
עולם קבועה' לא חסרה. הכל כמו בערי הגולה 

ועיירותיה, דבר לא נעדר...".
גורדון מפעיל את שם הקוד 'גלות', שהיא 
'החטא הקדמון' של היהדות ע"פ המשנה 
החלוצית, לא כנגד תכנים מסוימים אלא כנגד 
הוויה מסוימת, היא הוויית 'פילוג הכוחות'. 
כנגדה, הוא מעמיד את הוויית 'ריכוז הכוחות'. 
כלומר, המהלך הציוני המגשים, מכיל בתוכו 
את האפשרות המכסימלית של חיים יהודיים � 
יצירה של עליונים ותחתונים, של חומר ורוח, 

של חיים ותורה.
השקעת כל הכוחות בבנייתה של החברה בלבד, 
טעות מיסודה, כיון שהיא משימה חלקית 
בציונות. המשימה השלימה היא יצירתם של 
חיים יהודיים בארץ ישראל בצד יצירתה של 
 �תורת ארץ ישראל. לשני פנים אלה, ייקרא 

'החיים'.
מכאן, עלינו להסיק כי כל נסיון להתיר את הקשר 
בין שתי הוויות חיים אלה, סופו 'גולה'. הלומד, 
ותורתו אינה משתמעת בחייו, חוטא בחלקיות 
ההוויה. המגשים, וחייו אינם שלובים בתורה, 

חוטא אף הוא בחלקיות ההוויה.
וכאן החידוד: 'תורה' היא קודם כל ולפני הכל, 

התורה היהודית. כל ניסיון לאוניברסליות גורר 
אחריו ניכור תרבותי:

"ולפיכך, אינני יכול להשלים עם הרעיון, שהוא, 
בשובו להיות עם חי, לא יהיה גדל מתוך עצמו, 
כי אם נגרר אחרי אחרים. אם מה שמתייצר פה 
יהיה פה רק תרגום עברי מהחיים האירופאיים, 
כמו שמחייבת ע"פ עצם מהותה הציונות 
הסוציאלית � הוא לא יקום ולא יחיה, כי לא 
תהיה בו אותה רוח החיים הכבירה, המקימה, 

המפעילה, המחיה."
גורדון מפליג וטוען, כי לא תיתכן תחייתו הלאומית 

של העם, אם לא תשאב ממקורותיה שלה.
כלומר, המהלך הרדיקלי של שינוי הסביבה 
היהודית, חייב לעבור דרך "הצנרת התרבותית", 
כלומר � שפה, חינוך, סמלים, מקורות, מיתוסים 

וכיו"ב. 
ע"פ גורדון, גם אם יהיו חיינו כאן חיים 
מתוקנים, המושתתים על יסודות של מוסר 
וצדק סוציאליסטיים, עדיין לא הגשמנו את 
מטרת הציונות והיא � תיקונו השלם של העם 
היהודי בארצו. בכך, משלב גורדון את הדרך 
ההרצליאנית שדאגה ל'יהודים' יחד עם משנתו 

של אחד העם, שדאגה ל'יהדות'. 

חלק ב'

אז מה עושים? גורדון שהניח את יסודות 
המחשבה הזו, זקוק היה לבנאי חרוץ, שיעניק 
כלים להגשמתה. נדמה לי, כי ראשיתה של 
תשובה נוכל למצוא בדבריו ופועלו של 

ביאליק:
"הרגשת הבעלות היא אצל זה מי שבא בראשונה 
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ביאליק מציע לא לזרוק את 

הכלי התרבותי � הוא הסמל 

היהודי, בשל המציאות 

הציונית החדשה, אלא 

להטעינו בחומרי הווייה 

הארצישראלית הציונית

אנו סבורים כי יצירתה של 

תורת חיים ציונית מעין זו, 

תהווה בשורה אמיתית, 

ברוחו של אחד העם, באשר 

למקומה הנבחר והמיוחד של 

מדינת ישראל, בקרב יהודי 

התפוצות והעולם.

וקיבל על עצמו את האחריות ואת הסכנה, את 
התקלות ואת הכשלונות הכרוכים עם כל רכוש 
וקניין אמיתי מהתחלה ועד הסוף. בגולה רכוש 

כזה לא היה לנו...
כאן בא"י כל זה פוסק. כאן מקבל המושג 'תרבות' 
את מלוא משמעותו. כל מה שהולך ונוצר בא"י 
ע"י יהודים � נוצר בידי יהודים, בכח עצמם, 

בכליהם, בכח ספרותם, בכח המדע שלהם...
העם רואה את כל הנוצר ע"י יהודים עצמם, 
ממילא הוא מבין כי זה גם כן חתיכת יהדות 
והשכינה היהודית שורה בכל זה." (לשאלת 

התרבות העברית, בתוך: דברים שבע"פ).
ביאליק מחזק את המושג הגורדוני � 'עצמיות'. 

ומוסיף נדבך חדש בהמשך דבריו:
"מה זה ספרות? ספרות הרי זה תאור של מציאות 
ו'סדר זרעים' זה תוצאת החיים. האנשים לא 
חיו לפי סדר זרעים אלא סדר זרעים נכתב ע"פ 

החיים." (שם).
נדמה לי כי כאן מתחיל ביאליק האדריכל, לבנות 

את ארגז הכלים לפיתוח תורתו של גורדון:
"כלי" ראשון: מהחיים לתורה � היצירה הארץ 
הישראלית תהיה פועל יוצא הכרחי של החיים 
כאן. זהו יתרוננו על הגולה. תחושת 'הבעלות' 
ותחושת 'הביתיות', הן תנאי הכרחי ביצירתה 

של תורה ארצישראלית אותנטית.
על ה"כלי" השני נעמוד מאותו מאמר, בהקשר 
אחר (בו ביאליק עונה לברנר, שיצא בביקורת 

על מאמרו 'הלכה ואגדה'):
"בינתיים נעשתה ההלכה בדאית. הנה החיים 
החדשים שלנו: אמרתי שכאן צריך להכניס את 
ההלכה מאחורי האגדה. כלומר, אנחנו שרנו 
על התחייה, דיברנו גבוהות, כתבנו מאמרים, 
יצרנו פילוסופיה של תחייה של אחד העם ואני 
קראתי והשתמשתי בטרמין (מושג � א.ז.) ישן 
של 'הלכה' שזה חדש לעולם, קראתי לתחייה 

של ההלכה בצורה ההלכית...
אני בוחר בכוונה בטרמינים ישנים למושגים 
החדשים, כדי להראות על הטרמינים הללו שיש 
להם מושג נצחי. אני רוצה לגאול את הטרמינים 
הללו מן האוויר המיוחד הזה לתחום האוויר 
האנושי, הכללי: סיקולריזציה של המונחים 

הללו, חילול. יש חילול של גידוף ויש חילול 
של גאולה. אני דרכי לגאול. (שם).

"כלי" שני: מהתורה לחיים � התרבות היהודית 
יצרה, כל עוד הייתה במחובר להוויה היהודית 
ההיסטורית, מושגי יסוד אשר בעזרתם ידעה 
להמשיג את ההווה. המושגים, כתיבות מילוליות, 
לא נהדפו אל מחוץ לגדר החיים. נהפוך הוא, 
הם שימשו כיסוד המתמיד, הבלתי משתנה, 
שעל גבו הוטענו כל אותם יצירי הווה היסטורי 
משתנה. כך למשל, ניתן למנות "סל מושגי 
יסוד" המלווים ומלבים את התרבות והחברה 
היהודית מזמנים עתיקים � פסח, שבת, תיקון 

עולם, הלכה, אלוהים ועוד.
ביאליק מציע לא לזרוק את הכלי התרבותי � הוא 
הסמל היהודי, בשל המציאות הציונית החדשה, 
אלא להטעינו בחומרי הווייה הארצישראלית 
הציונית ובכך, לדעת "להחזיק את המקל משני 
קצותיו" � אי ויתור על ההווה הציוני בשם ערכי 
העבר המסורתיים ולהיפך, העמדת ההוויה 
הציונית כממשיכה לגיטימית של תשתיות 
היהדות, הפועלת בתוך מסגרות השפה והתרבות 

היהודית, ולא כאלטרנטיבה לה.
ברוח זו, מציע מכון שיטים לעצב את השפה 
הציונית–סוציאליסטית, על מושגיה האוניברסליים 
(מהפכה, שינוי חברתי, פרולטריון וכו') דרך 
מושגי היסוד של תרבותנו. ביסוד המהלך 
מונחת ההנחה כי ערכים ככלל, וערכי הצדק 
והשוויון בפרט, הינם אוניברסליים ולא נכון 
לנכסם לקבוצה או תרבות מסוימת, אלא שאופן 
ביטוים, השפה בה הם מוטמעים, ההדהוד שהם 
יוצרים בקרבנו, הוא היסוד המשתנה מתרבות 

לתרבות.
יש לשער, כי במסע המוצע נגלה כי חלק 
ממושגי היסוד הסוציאליסטיים כבר קיימים 
ומשוקעים בתרבות היהודית וכל שנשאר הוא 
לחשפם. מן הסתם, לא כל מושג מודרני יש 
לו אחיזה במושג יסוד תרבותי–יהודי, וכאן, 
אם אך נחפוץ, אנו נדרשים לא להסתפק 
בפעולת תרגום בלבד, אלא ליצור יצירה 
תרבותית מקיפה ומאתגרת המצריכה עיון 

ולימוד מעמיקים.
למסענו המיוחד יש כבר שותפים אחרים, לא רק 
סוציאליסטיים, חלקם דתיים, המבקשים למלא 
נפשם בתורה ארצישראלית ייחודית, שתעניק 

משמעות ערכית ונפשית למעשה הציוני.
יתרה מכך, אנו סבורים כי יצירתה של תורת 
חיים ציונית מעין זו, תהווה בשורה אמיתית, 
ברוחו של אחד העם, באשר למקומה הנבחר 
והמיוחד של מדינת ישראל, בקרב יהודי 

התפוצות והעולם.

אבי זעירא הוא 

מנכ"ל שיטים, 

מכון החגים

http://www.chagim.org.il

העולם במשבר; בארה"ב מדברים על הגדלה 
משמעותית של הגירעון ועל תוכנית חילוץ בטריליוני 
דולרים כדי להתגבר עליו. ואצלנו? "באוצר מתגבשת תוכנית לאיזון 
התקציב. הממשלה תיאלץ לבצע קיצוץ חד בהוצאות ובשירותים 
לציבור; בכיר באוצר: "כולנו נהיה עניים יותר"." (דה מרקר, 15.1.09) 

משמח לראות שהמשבר העולמי לא מבלבל את כולם. 

קצה 
הקרחון
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ספרו של יפתח גולדמן, "סוציאליזם בין 
פוליטיקה לאוטופיה" יצא בימים אלה לאור 

בהוצאת כנרת–זמורה–ביתן–דביר.

בספר, המבוסס על עבודת הדוקטורט של 
הכותב, נבחנות שתי דרכים עקרוניות 
להגשמת הסוציאליזם בעידן המודרני. הדרך 
הפוליטית בקשה ליצור חברה סוציאליסטית 
בעיקר באמצעות מאבק פוליטי נגד השלטון 
הבורגני והקפיטליזם. הדרך האוטופיסטית 
ניסתה לכונן קומונות, קבוצות וקהילות 
שיתופיות אשר יהיו אלטרנטיבה חיה בתוך 
הסדר הקיים, ויבטלו בתהליך הדרגתי את 
תוקפו של סדר זה. תורת המהפכה של קרל 
מרקס עומדת בספר במוקד הדיון אודות הדרך 
הפוליטית. הגותם של גוסטב לאנדאואר 
ומרטין בובר היא הדוגמא המובהקת לדרך 

האוטופיסטית–קומונאלית.

הספר מפתח את הרעיון, שכשלונן של שתי 
הדרכים קשור בעוורונן ההדדי, וכי רק סינתזה 
דיאלקטית בין פוליטיקה לאוטופיה עשויה 

להצליח.
החלק האחרון של הספר עוסק במקרה 
המיוחד של תנועת העבודה הציונית, ובוחן 
את האפשרות לסינתזה פוריה בין פוליטיקה 
לאוטופיה, ולתחיה של הסוציאליזם בישראל 
של היום. בין השאר נבחנות בחלק זה תופעות 
חדשות כמו "תנועות הבוגרים" של תנועות 
הנוער, הקומונות העירוניות החדשות, "הזרם 
השיתופי" בתנועה הקיבוצית, "המכללה 
החברתית כלכלית" ותנועות של מאבק לצדק 

חברתי שמקורן בציבור הדתי.

יפתח גולדמן הוא בעל תואר דוקטור לפילוסופיה 
מאוניברסיטת תל אביב, חבר בקיבוץ תמוז, חבר 
ביסו"ד וב"כוח לעובדים" וממיסדי המכללה 
הכלכלית חברתית. הוא היה ועודנו שותף פעיל 

בכתב העת "חברה". 

סוציאליזם בין פוליטיקה 
לאוטופיה

ספר חדש מאת יפתח גולדמן

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר הוריד את הריבית, 
לכאורה כדי לעודד את שוק האשראי המקרטע. 

נשיא לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים, יהודה טלמון, 
אמר על כך: "הורדת הריבית לכשעצמה הינה עקרה ואף פוגעת 
מאחר והיא מנוצלת על ידי הבנקים להגדלת המרווחים. שכרנו 
יוצא בהפסדנו: אנו מקבלים פחות על הפיקדונות ומשלמים 

 (30.12.08 ,Ynet) ."יותר על הלוואות
על כך כותבת הפרופ' אליס ברזיס: "ממשלת ישראל יכולה 
בקלות וביעילות לקנות חזרה את הבעלות על בנק לאומי. 
הרי קרנות סרברוס וגבריאל הסתבכו בפרשת מאדוף, והן 
כנראה ישמחו למכור בחזרה את חלקן בבנק. במקרה זה אין 
צורך בשינוי ההנהלה אלא רק בשינוי היעדים. ִמקסום הרווחים 
יישאר היעד המרכזי, אך הוא יוכפף לתנאי שיאסור על הבנק 
להקטין את כמות האשראי או להעלות ריבית. מכיוון שמדינת 
ישראל תהיה הבעלים, החשש מקריסה אינו קיים, ולכן אין 
שום סיבה להגדיל את פרמיית הסיכון לחברות." (כלכליסט, 

 (01.01.09
המערכת מצטרפת: יולאם בנק לאומי לאלתר!

קצה 
הקרחון

הסוציאליזם בין
פוליטיקה לאוטופיה

יפתח גולדמן
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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


