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"במילים אחרות, אתה אומר שגילית שכל השקפת העולם שלך, האידיאולוגיה שלך, היתה שגויה. 

היא לא עבדה". "לחלוטין. בדיוק", ענה גרינספאן, הנגיד לשעבר של הבנק המרכזי האמריקאי - 

הפדרל ריזרב." 

מתוך: שוטים קפיטליסטיים, עמ' 26
יסו"ד

ישראל סוציאל�דמוקרטית

<<

"בקרב חוגים סוציאל�דמוקרטיים נשמעים 

לאחרונה קולות רבים הקוראים לממש את 

האידיאולוגיה לכדי כח פוליטי. בין הקולות 

עולות הצעות הן להקמת מפלגת שמאל 

חדשה, שחלקן אף מבשילות לכדי נסיונות 

מעשיים, והן להתארגנות במטה סוציאל 

דמוקרטי משותף למפלגות השמאל הקיימות. 

מציאות זו, של יוזמות רבות המגיעות כולן 

מקבוצה די קטנה, מצביעה על מצב קשה 

של חוסר שביעות רצון, לא רק מהמשטר 

הניאו–ליברלי השולט, אלא גם מתהליכי 

השינוי שניסינו אנחנו, הסוציאל�דמוקרטים, 

לקדם בשנים האחרונות."

קטע זה מוכר בוודאי לקוראי חברה הנאמנים - 

כתב אותו העורך של חברה מזה שנתיים, יואב 

רובין, והוא התפרסם בגיליון 38. הדברים נכונים 

היום כפי שהיו נכונים אז ויואב שכתב אותם 

איננו איתנו עוד. יואב נפטר בשעה שגיליון זה 

היה בשלבי הפקה אחרונים, ד' אייר תשס"ט, 28 

באפריל 2009. יואב לא היה אמנם אדם בריא, 

אבל מותו הפתיע רבים שכן הוא היה אדם מלא 

חיים. חיוניותו באה לידי ביטוי בתחומים שונים, 

במעגלים רבים ומתרחבים ובדרכי פעילות 

מגוונות. הוא בלט בקבוצות שפעלו לשינוי 

חברתי בישראל, במיוחד בירושלים, בביטוי 

הברור של עמדותיו, במחויבותו לחברה ולתיקונה, 
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

במחויבותו לתרבות היהודית ולחידושה ובשילוב, 

המובן מאליו עבורו, בין שני אלה.

עצוב שבמלאת שבע שנים ל'חברה', מאי 2009, 

אנחנו פותחים את הראשית בפרדה מאחד מעורכי 

כתב העת והוא צעיר מאוד במותו. אבל גם 

המצב החברתי והפוליטי הקשה, והשפל הגדול 

שמצוי בו השמאל בחודשים האחרונים ובשנים 

האחרונות לא צריך לרפות את ידינו כפי שלא 

ריפה את ידי יואב. אמנם השמאל נחל מפלות 

קשות ולא רק בבחירות האחרונות; אמנם רבים 

התייאשו מעצם הרעיון של חברה הדואגת לכלל 

חבריה, שואפת לשוויון ולאחריות הדדית; 

אמנם דומה שקבוצות שונות ויתרו על הצורך 

לדאוג לחברה והפכו ל'מגזרים' בעלי אינטרסים 

צרים; אמנם משטר ההפרטה והשלטת השנאה 

מרימים ראשם וגם מפלגות שהיו פעם בשמאל 

אינן מדברות על ביטול כל אלה - אבל כל אלה 

לא צריכים לייאש, לא צריכים להרחיק אותנו 

מהפוליטיקה. 

להיפך - זה הזמן לפעול ביתר�שאת ולהקים 

את הגרעין לפוליטיקה הישראלית החדשה 

שתכיל בתוכה שמאל ממשי, סוציאל�דמוקרטי, 

שבמרכזו האינטרסים של העובדים ולא של 

ההון. עכשיו יותר מתמיד חשוב להצמיח את כל 

ניצני הפעילות השמאלית ולאחדם סביב שרידי 

המפלגות ופלגי המפלגות שיש בהן חשיבה 

סוציאל�דמוקרטית. היום יותר מתמיד חשוב 

ליצור חלופה סוציאל�דמוקרטית בפוליטיקה 

הישראלית. וכדי ליצר פעולה מסוג זה, אי אפשר 

לנצח במשחק הפוליטי הישן - צריך לשרטט 

מחדש את גבולות המגרש ולהכניס שחקנים 

חדשים וטקטיקות משחק חדשות. 

ובמילותיו של יואב: "עלינו לזכור כי בסופו של 

דבר פוליטיקה היא אופן שיחה ואופן של יצירת 

קשרים. מטרתנו היא להפוך את הפוליטיקה 

ההמונית לפוליטיקה של הציבור ולשם כך 

נהיה חייבים לחרוג מעצמנו, ומהמקום הנוח 

של עוד ועוד כתיבה אידיאולוגית ולעבור 

לעבודה אינטנסיבית בטלפונים ובחוגי בית. 

עלינו להפסיק לדבר בינינו בתוך הקהל השבוי 

שלנו, בתוך הביצה הצפויה ולצאת החוצה. עת 

לעשות!"

<<

יואב רובין ז"ל, 1979-2009>
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הבחירה המעמדית | עמ' 13>

הירידה המתמשכת בכוחה של העבודה 
מקום  את  פעולתה:  בדרכי  גם  משתקפת 
עיצוב המדיניות הלאומית והשיקול הממלכתי 
בהדרגה  תפסה  בעבר,  דרכה  את  שאפיינו 
הדאגה לאינטרסים מגזריים של קבוצות מקרב 

מצביעיה.

מסביב לנקודה הציונית | עמ' 23>

האם שאלות כמו היחס לחוק השבות וזכות 
או היחס  ושוליות?  הן סוגיות קטנות  השיבה 
לסמלי המדינה � המנון, דגל? האם אינו מהווה 
סיבה למחלוקת פוליטית מהותית? וכמובן היחס 

לסרבנות?

בנקים ממשלתיים - צו השעה | עמ' 19>

הממשלה חייבת להקים בנק (או להלאים 
את בנק לאומי) שיפעל למען קידום המשק ולא 
רק למטרת רווח. בזמני משבר, בנק ממשלתי 

יכול להלוות בתנאי הפסד לעסקים.

תוכן ענינים | גיליון מאי 2009 מה בחברה 
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הטענה שכלכלה אינה 

פוליטית במהותה, וכל 

הניסיונות להכפיף אותה 

להחלטות פוליטיות משולים 

לניסיונות לרבע את המעגל, 

הפכה במהלך העשורים 

האחרונים לאקסיומה 

שמעטים מעזים לערער 

עליה, גם אל מול המשבר 

הנוכחי בו השוק עצמו כשל 

לחלוטין, וכל עיוותיו נחשפו. 

התפיסה הרווחת היום - 

המייחסת לכלכלה מימד 

טבעי, ומציבה אותה כנקודת 

חיבור בין מדעי הטבע לבין 

מדעי החברה - הושלטה על 

המחשבה הכלכלית החל 

מאמצע שנות השבעים של 

המאה הקודמת, לא מעט 

בזכות מאמציו של פרידמן.

הכלכלנים ג'ון מיינרד קיינס ומילטון פרידמן 
מייצגים שתי תפישות של המציאות הכלכלית–

פוליטית. מבט למאבק בין שתי תפישות אלה 
יכול להסביר לנו את שורשי המשבר הנוכחי 

ולהצביע על הדרך לצאת ממנו. 

בחודשים האחרונים הועלו הסברים רבים לשורשי 

המשבר הכלכלי הנוכחי. טענה משמעותית 

שהועלתה ממקדת את ההסבר בחלוקת הכנסות 

ובשחיקת כוחו של המעמד הבינוני בחברה 

האמריקאית ובעולם כולו. הסברים מסוג זה 

הציעו דני גוטוויין ואמנון פורטוגלי בכנס בנושא 

המשבר שנערך בבית התנועה הקיבוצית. הסבר 

אחר, שהציג בכנס יאיר רביב, מתמקד באופיה 

של המערכת הפיננסית העולמית, כשבמוקדה 

הסחר במטבע, כפי שזו התעצבה מאז פירוקם 

של הסכמי ברטון וודס. 

שני הסברים אלו מכוונים את מבטם לשני 

מוקדים שונים בכלכלה, אך שניהם כאחד 

מניחים את מהותה הפוליטית של המערכת 

הכלכלית העולמית. הם מניחים שעיצובה 

של המערכת נובע מאינטרסים שונים, ומשקף 

מערכות ערכים חלופיות. 

הסבר שלישי שצבר פופולריות רבה בזמן האחרון 

ניצב כנגד הסברים אלה. הסבר זה בנוסחיו השונים 

נשען על ההיגיון הכלכלי שהוביל את העולם 

למשבר זה. ההסבר מבוסס על טיעון שהעלה 

הכלכלן האמריקאי רוברט לוקאס עוד בראשית 

המשבר: הבעיה נעוצה במעורבות הממשלתית 

שהפרה את האיזונים של השוק. זוהי אם כל 

חטאת, השאר הוא סיפורם של ניסיונות שלא יכלו 

להצליח להתמודד עם מהלך שגוי זה. 

הסבר זה, המציב את האמונה הניאו�ליברלית גם 

כפתרון קסם למשבר הנוכחי, ממקד את תשומת 

הלב בחשיבותה, במקורותיה ובאופן היאחזותה 

של אמונה זו בתודעת הציבור. הטענה שכלכלה 

אינה פוליטית במהותה, וכל הניסיונות להכפיף 

אותה להחלטות פוליטיות משולים לניסיונות 

לרבע את המעגל, הפכה במהלך העשורים 

האחרונים לאקסיומה שמעטים מעזים לערער 

עליה, גם אל מול המשבר הנוכחי בו השוק עצמו 

כשל לחלוטין, וכל עיוותיו נחשפו. 

כדי להבין את ההיאחזות בא�פוליטיות של 

הכלכלה, צריך לחזור לאותו קו פרשת מים 

בו הוחלפה התפישה הפוליטית של הכלכלה 

בתפישה הניאו�ליברלית. למהפכה זו קדם מאבק 

פוליטי ותיאורטי, שאפשר לתארו כמאבק בין שני 

כלכלנים משני דורות שונים: מכאן ג'ון מיינרד 

קיינס - אדריכל הסכמי המטבע של ברטון וודס 

ושל ההסדרים הכלכליים של מדינת הרווחה, 

ומכאן מילטון פרידמן - אחד מהמובילים של 

מהלך פירוק ההסכמים ושל המדיניות מוטת 

היצור שעמדה בבסיס מדינת הרווחה.

הבדלים בתיאוריה והבדלים במעשה

ג'ון מיינרד קיינס גדל בתוך הממסד הכלכלי 

הבריטי של דורו. הוא היה תלמידו של אלפרד 

המשבר הנוכחי 
בין קיינס לפרידמן 

כשהתחלתי את עיוניי בתחום התיאוריה הכלכלית פגשתי מחדש את יואב 

רובין כשותף וחבר למחשבה מתוך תחום מחשבה שהשיק לזה בו עסקתי אני. 

מאמר זה מוקדש לזכרו.

רן רביב C 
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פרידמן התייחס לכלכלה 

כמערכת נפרדת - 'טבעית' 

שכל הניסיון השפעה עליה 

נידון לכישלון. 

קיינס תפס את הדברים 

באופן הפוך, ועמד על 

זיקתה הפוליטית�אנושית של 

הפעילות הכלכלית ובכלל זה 

הסדרתה באמצעות המדינה.

גרינספן ופרנקל, שהיו 

מדובריה של האסכולה 

הפרידמנית בעולם בעשור 

האחרון וממוביליה, נותרו 

ללא מענה כשהיו צריכים 

להסביר מה קרה.

מרשל, ועבד מראשית דרכו בממסד הממשלתי 

הבריטי. ב-1936 פירסם את ספרו 'התיאוריה 

הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף'. הספר 

שינה את התפיסה הכלכלית בעולם והציב דרך 

חדשה להבין ולנתח כלכלה של משק לאומי. 

ב-1944 הוביל קיינס את עיצוב הסכמי ברטון 

וודס, שמשמעותם ויסות פוליטי בין�לאומי של 

שערי המטבע. 

מילטון פרידמן התחיל אומנם כאאוט סיידר - בן 

מהגרים יהודי בארצות הברית - אלא שבהמשך 

השתלב בממסד האקדמי האמריקאי, ומשנות 

החמישים היה לדמות מרכזית בו. הכלכלנים 

המרכזיים בחוג לכלכלה של שיקגו סמכו עליו 

את ידיהם כממשיכם. לקראת סוף שנות השישים 

הפך להיות יועצו של ניקסון, והתווה את הכיוון 

הכלכלי של הממשל האמריקאי. 

שניהם היו אם כן כלכלנים מבוססים היטב 

בממסד של דורם, אלא שקיים שוני קוטבי באופן 

בו הם תפסו את מערכת היחסים בין הרעיונות 

שיש לאנשים לגבי המערכת הכלכלית, והאופן 

בו מתפקדת המערכת בפועל. מתוך כך נגזרה 

גם התייחסותם לשאלת הויסות הפוליטי של 

המערכת. 

התפיסה הרווחת היום - המייחסת לכלכלה מימד 

טבעי, ומציבה אותה כנקודת חיבור בין מדעי 

הטבע לבין מדעי החברה - הושלטה על המחשבה 

הכלכלית החל מאמצע שנות השבעים של המאה 

הקודמת, לא מעט בזכות מאמציו של פרידמן. 

מתוך תפיסה זו נובעת הטענה שכל התערבות 

פוליטית בשוק בכלל ובשוק האשראי בפרט, יכולה 

רק להזיק בדרך לאיזון טבעי של שוק זה. 

קיינס תפס את הדברים באופן הפוך, ועמד על 

זיקתה הפוליטית�אנושית של הפעילות הכלכלית 

ובכלל זה הסדרתה באמצעות המדינה. זאת 

ועוד - התיאוריה שלו כוללת התייחסות מהותית 

לציפיותיהם ואמונותיהם של בני האדם כמרכיב 

מהותי בהבנת הדינמיקה הכלכלית. כוחות אלו, 

מסתבר, פועלים ביותר מדרך אחת, ופעולתם 

הכלכלית אינה מונעת מאינסטינקטים בלבד, 

והיא קשורה גם ביחסי גומלין המתעצבים על 

פני שנים בינם לבין השלטון המרכזי. 

לקראת שנות השבעים של המאה העשרים 

עמדו, אם כן, שתי טענות מרכזיות אלה 

זו מול זו. אחד המאבקים המרכזיים שלהן 

היה על תפקידו של השלטון המרכזי בתחום 

האשראי: מכאן הטענה שכל שעליו לעשות 

הוא לקבוע אחוז ריבית קבוע ולאחר מכן לתת 

למכניקה של השוק לווסת את השאר, ומכאן 

הטענה שתפקידו המרכזי של השלטון המרכזי 

הוא הסדרה פוליטית של שוק האשראי הלאומי 

והבין�לאומי, כפי שהיה בעשורים מאז מלחמת 

העולם השניה. 

פרידמן, שטען כנגד מעורבות פוליטית בשוק 

האשראי, עמד על הבעייתיות של מעורבות זו 

בתנאי אינפלציה, אבל הניתוח שלו התעלם 

מהדרך בה התיאוריה הכלכלית מעצבת את 

אופן מחשבתם ובעיקר את פעולתם של האנשים, 

את יחסי הגומלין בין התיאוריה הכלכלית 

והאידיאולוגיה הכלכלית, ואת הדרך בה שתי 

אלו מעצבות את הפוליטיקה ואת תפיסותיהם 

של האנשים הפעילים במשק. פרידמן התייחס 

אם כן לכלכלה כמערכת נפרדת 'טבעית' שכל 

ניסיון השפעה עליה נידון לכישלון. 

כשל זה בתיאוריה של פרידמן היה יכול להיות 

פגם תיאורטי ותו לא, אלא שבעיה תיאורטית זו 

הפכה את התיאוריה של פרידמן לכלי אידיאולוגי 

לא פחות מתיאורטי. כלומר, פחות משהיא 

מכוונת לניתוח והבנת המציאות מתבררת 

תיאוריה זו כאידיאולוגיה המכוונת לעיצוב 

התפיסה האנושית לגבי המציאות הכלכלית 

ועיצוב הקשר בין הפוליטיקה הדמוקרטית 

לכלכלה ועיצוב העולם הכלכלי עצמו. 

בין תיאוריה לאידיאולוגיה

לאחת מותו של מילטון פרידמן, בשנת 2006, 

יצאו מאמרים וספרים רבים שנושאם היה פרידמן 

ופועלו. אחד המאמרים (שפורסם גם ב'חברה') 

היה של פול קרוגמן, זוכה פרס נובל לכלכלה 

בשנת 2008. הניתוח של קרוגמן האיר את 

המימדים האידיאולוגים�פוליטים בפעולותיו 
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המערכת הפיננסית היא 

באופן המובהק ביותר, 

מעשה ידי אדם, ולכן 

מטמיעה בתוכה את כל 

הרבדים של הפעילות 

האנושית. לכן צריכה 

המערכת הפיננסית להיות 

מוכרת ככזו, ולהתנהל 

בהתאם, דהיינו - בני אדם 

מוכרים ונבחרים צריכים 

לנהל אותה.

של פרידמן, ויותר מכך, את המשמעויות של 

אלו ואת החלופות שיכולות להיות לתיאוריה 

שלו ולתפיסתו את התיאוריה הכלכלית. יותר 

מהניתוח של קרוגמן הייתה מעניינת תגובתה 

של אן שוורץ, שותפתו של פרידמן למחקר 

ולכתיבה, שטענה כלפי קרוגמן שלא יכולה 

להיות תיאוריה כלכלית חלופית לזו של פרידמן, 

וההגמוניה הנוכחית של תיאוריה זו (הדיון התרחש 

לפני המשבר הנוכחי) מוכיחה זאת. 

טענה זו, המעלימה את תפקידה האידיאולוגי�

פוליטי של התיאוריה הכלכלית, היא בעייתית 

ביותר. לתיאוריה עצמה באופן שבו היא מעצבת 

את תפיסתם של בני האדם, יש מקום מרכזי בעיצוב 

המציאות אותה היא מתיימרת לחקור. 

הקושי הזה קיים בכל תחום מחקר. הוא נהיה 

בעייתי כפליים כשהחוקר אינו מודע לבעייתיות 

או מתעלם ממנה. כשחוקר כמו פרידמן מעלים 

את הקשר הזה ומתיימר לתיאוריה הבוחנת את 

החברה האנושית בלי לכלול בה את ניתוח האופן 

בו היא משפיעה על בני האדם, או לחילופין 

את האופן שבו היא מושפעת מהפוליטיקה, הוא 

הופך אותה לאידיאולוגיה, שעיקר תפקידה הוא 

להעלים שאלות מרכזיות בניתוח הכלכלי. 

במשבר האחרון, שהתרחש בשוק האשראי 

העולמי, נחשף פער זה באופן ברור. התיאוריות 

המוניטריות מבית מדרשו של פרידמן התפרקו 

אל מול המשבר - החל בגרינספאן, נגיד ה'פדרל 

ריזרב' האמריקאי לשעבר, שהודה בועדת 

הקונגרס שהוא צריך לחזור לקיינס ולבדוק 

את התפיסות הכלכליות שלו מחדש, וכלה 

במיודענו יעקב פרנקל, שבתוקף תפקידו כסגן 

יו"ר AIG, חברת הביטוח הגדולה בעולם, היה 

אחראי להתרסקותה. גרינספן ופרנקל, שהיו 

מדובריה של האסכולה הפרידמנית בעולם 

בעשור האחרון וממוביליה, נותרו ללא מענה 

כשהיו צריכים להסביר מה קרה. בתיאוריה 

המוניטרית של פרידמן אין מקום לניתוח של 

השפעה חוזרת של התיאוריה ושל הצעדים 

השונים הננקטים בעקבותיה על תובנותיהם 

של בני האדם ותגובתם למערכת הכלכלית. אין 

להם כלים להבין כיצד 'השוק החופשי הטבעי' 

אינו מתנהל באופן אותו הם חזו. 

תיאוריה של מציאות בלי פוליטיקה

שני הנגידים לשעבר, וכמובן המון כלכלנים 

אחרים איתם, אינם מבינים את הנקודה הבסיסית 

משום שהיא נמחקה מתוך התיאוריה. למאבקים 

על עיצוב שוק האשראי והמשכנתאות לא היה 

מקום בתיאוריה, שכל שיכלה לתפוס הוא 'השוק'. 

לתיאוריה הזו אין כלים להבנת אופיים ומהותם 

של המאבקים הפוליטים שעצבו את 'שוק הנגזרים', 

את משמעותו של שוק מט"ח בין לאומי לא יציב, 

את משמעותו של משק הבנוי על פערים הולכים 

וגדלים ואת כל המאבקים שעצבו את המציאות 

הזו, משום שהנחות המוצא שלה כללו כפירה 

במקומה של הפוליטיקה כחלק מהכלכלה, 

והתעלמות מהתפקיד שהיא לוקחת בהכרח 

בעיצוב הכלכלה. התיאוריה התיימרה לפתח 

חשיבה של מדע טבע, והטמיעה את האימרה של 

לורד קלוין הכתובה על קירות אוניברסיטת שיקגו:

 "When you cannot express it in numbers,

 your knowledge is of a meager and

 .unsatisfactory kind"

את המציאות שהמשבר האחרון חשף עיצבו 

פוליטיקאים שהיתה להם מדיניות כלכלית 

נחושה, גם אם מוסתרת. התיאוריה של פרידמן 

היא חלק ממדיניות זו, ששואפת לפרק כל מנגנון 

ויסות לאומי ובין לאומי, תחת יומרת 'השוק 

המווסת את עצמו'. 

כדי להבין ולתקן את הבעיות שהמשבר חשף 

צריך לחזור אל שורשיהן, ואלו מצויים במדיניות 

כלכלית. התיאוריה שתספק כלים לניתוח 

המשבר, חייבת להיות תיאוריה כלכלית שכוללת 

את הקונפליקטים הפוליטיים המעצבים את 

המציאות הכלכלית כמו גם את המרכיבים 

החברתיים המהווים חלק מהמציאות.

תיאוריה כזו תיתן כלים משמעותיים לעמידה 

על מהותה האנושית של המערכת הכלכלית, 

ומתוך כך תאפשר לעצבה בדרכים שיבטיחו 

רווחה כלכלית לאנושות במקום רצף משברים, 

מלווים בתירוצים. המערכת הפיננסית היא באופן 

המובהק ביותר, מעשה ידי אדם, ולכן מטמיעה 

בתוכה את כל הרבדים של הפעילות האנושית. 

לפיכך, צריכה המערכת הפיננסית להיות מוכרת 

ככזו, ולהתנהל בהתאם, דהיינו - בני אדם 

מוכרים ונבחרים צריכים לנהל אותה.

אופק כזה, הכרוך בשקיפות והבנת מהותה של 

המערכת, הוא הבסיס לאמון רחב במערכת 

הכלכלית וליציבותה לאורך שנים. 

רן רביב חקר את 

השינוי הכלכלי 

בשנות השבעים, 

חבר ביסו"ד וחבר 

קיבוץ תמוז

ranraviv@gmail.com

השוואה בין התוכנית הכלכלית 'לחילוץ מהמשבר' בישראל 

ובאנגליה

תוכנית 'שטייניץ–נתניהו': הורדת מיסים, הפרטת שירות התעסוקה, קיצוץ רוחבי - 

גרעון 6%, הקפאת שכר, ביטול הפטור ממע"מ על ירקות ופירות.

תוכנית 'דארלינג–בראון': העלאת מיסים על בעלי הכנסות גבוהות, גרעון 12.4%, 

מיסוי סיגריות, דלק ואלכוהול, הגדלת קצבאות ילדים, הגדלת דמי אבטלה, 

הלוואות ומענקים לדיור, צמצום פרצות במערכת המיסוי, עידוד אנרגיה ירוקה.

תזכרו את זה בפעם הבאה שיגידו לכם שלא היתה ברירה.

קצה 
הקרחון
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האתוס הציוני וחשיבה 

שטחית הביאו עמם את 

הגישה כי הפיתרון לפיתוח 

הפריפריה הוא הגדלת מספר 

התושבים בה.

פיתוח הפריפריה בישראל 

וסגירת פערים בינה לבין 

המרכז הן מטרות נכונות, 

שיכפול המרכז בפריפריה 

היא טעות.

עמית הרפז C 

הפריפריה הישראלית מתרחקת מהמרכז, 
בתהליך מהופך להתפתחות הטכנולוגיה.

שנים של הזנחה והשקעות שגויות ממקמות 
אותה בתחתית הסולם הכלכלי, כאשר 
70% מהרשויות העניות במדינה נמצאות 
בפריפריה ו�7 מתוך 9 הרשויות הכי עניות 

נמצאות בדרום.

תפיסה של פיזור אוכלוסיה היתה ועודנה דומיננטית 

בכל ממשלות ישראל מאז הממשלה הראשונה. 

האתוס הציוני וחשיבה שטחית הביאו עמם את 

הגישה כי הפיתרון לפיתוח הפריפריה הוא 

הגדלת מספר התושבים בה. תושבי הפריפריה 

שהיוו 19% עם הקמת המדינה הגיעו ל - 31% 

ב-2006, אבל המרחק הכלכלי רק התעצם. מדובר 

בהצלחה של אמצעי ללא השגת המטרה.

פיתוח הפריפריה בישראל וסגירת פערים בינה 

לבין המרכז הן מטרות נכונות, שיכפול המרכז 

בפריפריה היא טעות. הפריפריה צריכה חיזוק 

ושיפור של היתרונות היחסיים שלה.

הקמת מערכות מקבילות למערכות שישנן 

במרכז, משמעה ביזבוז משאבים, פגיעה במרקם 

החיים הפריפרי, וכשלון יישומי ודאי. כפי 

שראינו גם הגדלת מספר התושבים לא יכולה 

לשפר את מצבם.

פיתוח הצפון שונה מפיתוח הנגב, משום שהנתונים 

הבסיסיים שונים. לכל מקום יש פוטנציאל שונה 

וצרכים שונים. המשותף לכולם הוא הצורך 

בפיתוח תוך מתן תשובות ספציפיות.

הפריפריה בצפון

פיתוח הצפון וסגירת הפערים בינו לבין 

המרכז, צריך שיהיה מּוכוון - שיכלול והדגשה 

של יתרונות הצפון על פני המרכז. הצפון בורך 

בנופים, אתרים הסטוריים ודתיים, אתרי קיט 

ובילוי משפחתי, כמו גם קרקע פוריה ומים. טיפוח 

ושימור יתרונות אלו חיוני. יהוד הגליל הוא 

נסיון מעניין מבחינה אקולוגית ומפלה מבחינה 

הומנית/דמוקרטית. התוצאה של נסיון זה הוא 

שהרוב הערבי נותר בעינו ולעומת זאת המצב 

הסביבתי הורע. אפשר לומר שבדילמת משפט 

שלמה, המדינה הישראלית בחרה בפתרון שמשון: 

יחרב האזור על תושביו היהודים והערבים גם 

יחד. נושא המדיניות כלפי ערביי ישראל גדול 

מדי, לכן לא אתייחס אליו להוציא העובדה 

שניתן לנקוט מדיניות אחרת.

איכות הסביבה - יש למצוא דרכים מודרניות 

לטיפול בשפכים ואשפה. הצפון בכלל והגליל 

בפרט צריך להיות חלוץ בקנה מידה ארצי 

בטיפול בבעיות אלו. ראוי לו שנאמץ גישות 

צפון אירופיות כאשר אנחנו מטפלים באיכות 

הסביבה משום שרק סביבה יפה תבטיח את המשך 

פיתוח התיירות ואת העתיד הכלכלי.

פער ההכנסות בין תושבי הצפון לתושבי המרכז 

אינו מאפשר הקמה ותחזוקה של מערכות כאלו 

על גבם של התושבים המקומיים. לצורך טיפול 

נכון יש להקצות תקציבי מדינה שישקפו 

נכונה את העניין שמגלים הישראלים כולם 

בנופי הצפון.

מוזנחים בקצות הארץ 
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פיתוח הצפון שונה מפיתוח 

הנגב, משום שהנתונים 

הבסיסיים שונים. לכל מקום 

יש פוטנציאל שונה וצרכים 

שונים. המשותף לכולם הוא 

הצורך בפיתוח תוך מתן 

תשובות ספציפיות.

פיתוח הצפון וסגירת הפערים 

בינו לבין המרכז, צריך שיהיה 

מּוכוון - שיכלול והדגשה 

של יתרונות הצפון על פני 

המרכז.

צריך להניע מהלך שיביא להפרדת אשפה ברמת 

התושב ומיחזור מקומי שלה. חלק מהמיחזור 

יעשה במפעלים שיספקו פרנסה לתושבי האזור. 

יש להבטיח כי טיהור השפכים יתבצע ברמה הכי 

גבוהה ובעיות תקציביות ברמה המוניציפלית 

לא ישפיעו על תפקוד המערכת. הטרמינולוגיה 

צריכה להיות אידאולוגית עם שאיפה לאוטופיה. 

היא צריכה לשלוט באזור ולחול על כל התושבים: 

ערבים ויהודים, נשים וגברים. מערכות תשתית 

לא נועדו להרוויח כסף, הן נועדו (מטבען) לתת 

בסיס לקיום.

שמירת יפי הנוף - בכדי לטפח תחום זה 

יש להטמיע אותו בתוך שיקולי הפיתוח. כאשר 

מתכננים כביש ראשי, דוגמת כביש 90, או מסילת 

רכבת שתקצר את המרחק למרכז, יש הכרח 

לקחת בחשבון שהפגיעה הנופית פירושה אובדן 

אטרקטיביות ופגיעה בעתיד התיירותי. בכדי 

לשמור על הנוף, בניית תשתיות בצפון חייבת 

להיות אסתטית. הצפון זקוק בעיקר לשיפור 

ברמת החיים ובאיכות חיי התושבים עד לרמה 

המקובלת במרכז. הוא אינו זקוק לבניה מסיבית 

שתבוא על חשבון שטחים פתוחים ותיירות.

חקלאות - בעולם החקלאות המודרנית, 

אנחנו יודעים לייצר יותר עם יותר אוטומציה 

ופחות ידיים עובדות. עכשיו כאשר יש לנו 

עודפי תוצרת ועודפי ידיים עובדות (אבטלה) 

יש לשפר את איכות התוצרת. שיפור כזה ניתן 

להשיג על ידי חקלאות בת�קיימא, באמצעות 

שימוש פוחת בחומרי הדברה וטיפוח תוצרת 

בעלת טעם משובח. שינוי כיוון כזה בחקלאות 

יביא ליצירת מקומות עבודה חדשים שדרושים 

מאוד בגליל. באירופה משתמשים בחקלאות 

כמשמרת ומטפחת סביבה וטבע, ולכך עלינו 

לשאוף. בכדי להגשים את החזון הזה נדרשת 

השקעה ממלכתית במחקר ופיתוח. יש גם לכוון 

כוח אדם צעיר לחקלאות, ע"י השתתפות המדינה 

בעלות העסקה. צעירים לפני לימודים גבוהים, 

שתיפתח לפניהם אפשרות תעסוקה בחקלאות 

בשכר כפול משכר המינימום, יביאו לתחום חשיבה 

רעננה ויוכלו לממן את לימודיהם בכבוד.

תחבורה - צפיפות כלי הרכב לק"מ כביש 

בישראל היא הגבוהה בעולם, פי שבע מהמקובל 

באירופה. מספר כלי הרכב לנפש הוא הנמוך 

בעולם המתועש, כחצי מהמקובל באירופה. 

לאור זאת, ברור שסלילת כבישים חדשים 

בצפון תפגע בנוף ולא תוכל לספק את הצורך 

בניידות בין המרכז לגליל. יש לקדם בניית 

מסילת רכבת - ציבורית - זולה ומסובסדת, 

שתיבנה תוך התחשבות עילאית בסביבה. רק 

רכבת כזאת תיתן תשובה לשינוע תוצרת, ציוד 

ואנשים בין המרכז לגליל.

חינוך ותרבות - בימים אלו, כאשר ההוצאה 

הפרטית על חינוך נמצאת במגמת עליה וההוצאה 

הממשלתית לתלמיד בירידה, ברור שהגליל והנגב 

לא רק שאינם יכולים לסגור פערים בינם לבין 

המרכז, אלא שפערים אלו גדלים בקצב שמתגבר 

כל שנה. צריך להפוך כיוון. יש להשקיע השקעה 

ממשלתית מסיבית בחינוך הפריפריאלי. ראשית 

יש להשקיע בסביבת החינוך, יש לבנות כיתות 

ובתי ספר, ובכך להקטין את הצפיפות בכיתות עד 

לסטנדרט הקּובני של 25 ילדים בכיתה. יש לחפש 

ולמצוא דרכים למשוך כוחות הוראה משובחים 

אל הפריפריה. שכר המורים בפריפריה צריך 

שיהיה גבוה בהרבה משכרם במרכז. יש למצוא 

דרכים לאפשר למורים באזור קריירה שניה, אחרי 

שמלאה סאתם והם פורשים מהמקצוע.

מיכללות הפריפריה דוגמת ספיר ותל�חי, 

ראוי שיקבלו תקציבים מתוגברים שיאפשרו 

להם מחקר והתפתחות לכיוון אוניברסיטאי. 

הפריפריה, מטבע הדברים, זוכה ליותר "סוגה 

עילית" בטלוויזיה ובפחות תרבות. יש לספק סל 

תרבות זול ומגוון במטרה להגיע לכל תושב.

בריאות - אין זה סוד שאיכות הבריאות 

ואורך החיים בפריפריה נמוכים משמעותית 

מאשר במרכז. עובדה זאת דורשת שידרוג 

מסיבי של התנאים הפיסיים. יש להכפיל את 

גודל בתי החולים, להעמיד לרשותם את מיטב 

הציוד ולתגמל רופאים טובים כך שירצו לבוא 

לפריפריה. שיתוף בין מוסדות אקדמיים בפריפריה 

לבין בתי החולים יאפשר הקמת גוף ידע מקומי 

ושידרוג אמיתי של המערכת. לא עוד העתקה 

וחיקוי של המרכז כי אם הליכה כתף אל כתף 

לטובת תושבי הפריפריה וכל הישראלים.

סיכום צפוני - יש בארצות העולם מספר אזורים 

המשמשים כאיזור מפלט תיירותי לתושבי אותה 

ארץ. הדוגמאות הבולטות הן לייק�דיסטריקט 

בבריטניה ומרגלות האלפים בגרמניה. בשני 
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המהלך העיקרי לקידום 

הפריפריה בדרום הוא פיתוח 

המטרופולין בנגב.

בישובים כמו ירוחם, 

דימונה ומצפה�רמון חיים 

אנשים שרוצים להיות בהם 

ואנשים שלא. צריך לספק 

אלטרנטיבות של תעסוקה 

ומגורים, כך שתישאר בהם 

אוכלוסיה שבחרה במקום.

הבדואים הפכו תוך שנים 

מעטות לבעיה חברתית 

קשה בדרום, זה נובע 

מגירוש מסיבי מאזורי מחיה 

היסטוריים והפליה קשה.

המקומות נשמרת מסגרת הבינוי הקיימת ונשמר 

אופי המקום להוציא דגש על שירותי תיירות. 

לדעתי יש להחליט כי הגליל מנצרת צפונה הוא 

איזור כזה. אם הדבר לא יעשה בשנים הקרובות 

לא יהיה מה לשמר והיכן לטייל.

הפריפריה בדרום

באר�שבע - המהלך העיקרי לקידום הפריפריה 

בדרום הוא פיתוח המטרופולין בנגב. כיום 

סובלת העיר מתשתית מיושנת, מערכת הסעה 

שנפגעה מהפרטה, בית חולים צפוף מאוד ותיכנון 

פיסי הדורש שיפורים ועדכונים. באר�שבע 

היא עיר מדברית וצריכה תכנון פיסי מתאים, 

אי אפשר לבנות בה כאילו היא רמת�גן. צריך 

לעצור את הנטיה של השנים האחרונות לספק 

פיתרונות דיור לשכבות העשירות בערי�השינה 

סביב באר�שבע. מקומות כמו מיתר, עומר וכו' 

מחלישים את העיר ופוגעים בפריפריה הדרומית. 

צריך להקים בבאר�שבע מערכת היסע המונית 

שתתבסס על רכבת תחתית. מערכות שירותים 

ציבוריות כמו בית משפט, בית חולים, בתי 

ספר, וכו' דורשות הגדלה בכדי להגיע לרמת 

שירות גבוהה ואטרקטיבית. שירותי הממשלה 

צריכים להיות בסיס כלכלי תעסוקתי. הממשלה 

צריכה לשאוף לספק תעסוקה בשכר ממוצע 

ומעלה למספר גדול של תושבים מקומיים, 

כפי שנעשה בשטחים הכבושים. שכבה עבה 

של עובדים בשכר הממוצע תשאף לשיפורים 

שיצעידו את העיר למקום טוב יותר.

אשדוד - הדברים שנאמרו לגבי באר�שבע 

נכונים ברובם גם כאן. בית החולים שמשרד 

האוצר מעכב כבר שנים צריך שייבנה במהרה. 

הנטיה להעביר לדרום תעשיות עתירות זיהום 

וסכנה סביבתית שגויה. באשדוד, בבאר�שבע 

ובחיפה נמצאים מפעלים שדורשים פיקוח מחמיר 

ולפעמים גם סגירה. כמו בצפון, גם בדרום 

הסיכוי של תושב לראות תערוכה של אומנות 

פלסטית או הצגה איכותית נמוך. את התרבות 

הזאת יש לספק בשפע מסודר ומסובסד.

ונוף - בדרום הארץ נמצאים כמה  טבע 

מאזורי הטבע המיוחדים והיפים של ישראל. 

הם צריכים שמירה, הגנה ותיור.

בדואים - במלחמה נגד אזרחים ישראלים ממוצא 

בדואי ע"י פגיעה בגידולים, באורח החיים, דחיקה 

לאיזורים מורעלים כמו רמת חובב ועוד נכשלנו. 

ככול שעינינו אותם כך "גדלו ופרצו". זה הזמן 

להחליף דיסקט. כדאי ללמוד מהמדיניות של מושל 

סיני בתקופה הבריטית ג'רוויס. במקום להלחם 

בבדואים הוא הציע להם תנאי מחיה הולמים: 

מים, מטעי זיתים, שטחים לעיבוד ועוד. במקום 

בו נכשלו הטורקים וקודמיהם הוא הצליח. הקמת 

ישובים כפריים לבדואים, תוך השקעה מסיבית 

בהשכלת נשים וסבסוד תעסוקה ברמת המפעל 

וברמת השכר היא צעד מתבקש. הבדואים הפכו 

תוך שנים מעטות לבעיה חברתית קשה בדרום, 

זה נובע מגירוש מסיבי מאזורי מחיה היסטוריים 

והפליה קשה. בשביל הבדואי הממוצע כל פקח 

שמירת טבע הוא הממשלה. הסיכוי שלו לחוות 

חוויה חיובית במפגש עם השלטונות שואף לאפס. 

הוא הולך ברגל לבית ספר, נושם אוויר מזוהם, 

מופלה בטיפול רפואי וחסר סיכויי תעסוקה. אין לו 

ידע ויכולת להתמודד עם בירוקרטיה פשוטה והוא 

רואה בה (בצדק) חלק מהמסע הממשלתי נגדו.

ערי פיתוח - חלק מהבעיה של ערי פיתוח 

בפריפריה כולה היא חוסר יכולת ניהול. 

בשנים האחרונות אנחנו רואים שיכולת הניהול 

הציבורית הישראלית, כפי שהיא באה לביטוי 

בממשלות השונות, נמוכה מאוד. רמת הניהול 

בפריפריה אפילו נמוכה יותר. יש ליצור מאגר 

מלווים ויועצים שיוכלו לסייע למועצות ועיריות 

בפריפריה בניהול עניניהן. מינוי ועדות קרואות 

איננו פיתרון טוב וגם לא דמוקרטי. גם כאן יש 

לזכור כי הפרדיגמה הישראלית, כאילו ישוב 

שאיננו צומח גווע, מוטעה. זאת טענה מופרכת 

מעיקרה, שמקורה בהשקפה ארכאית שהחלה 

במאה ה-19 דרך ראשית הציונות ושרידיה 

עדיין נמצאים איתנו. די אם נבדוק ערים בעולם 

המפותח (יש דוגמאות מכאן ועד אוסלו). ברור 

שישוב שמנוהל בצורה גרועה מתנוון, זה רק 

מדגיש את הצורך הגדול בהשקעה של המדינה 

בשילטון המקומי ובהכשרת אנשיו.

בישובים כמו ירוחם, דימונה ומצפה�רמון חיים 

אנשים שרוצים להיות בהם ואנשים שלא. צריך 

לספק אלטרנטיבות של תעסוקה ומגורים, כך 

שתישאר בהם אוכלוסיה שבחרה במקום, זה 

צעד ראשון לחיזוק החברה המקומית. גם כאן 

נכשל הניסיון לפתור בעיות באמצעות הגדלת 

מספר התושבים מלאכותית. ישוב שחלק גדול 

מתושביו רוצה לעזוב לא יכול להתבסס.

סיכום

אפשר לנסות להשתזף באנטארקטיקה אבל עדיף 

בים המלח. אפשר להקים את הרצליה בשדרות אבל 

זה לא יביא את הים. אפשר לחרב את הפריפריה 

בניסיון לבנות בה מרכז, אבל יותר קל לחכות 

לחיזבאללה. אפשר לחכות לגודו, למשיח, ליד 

הנעלמה, אבל עדיף לקחת את הדברים לידיים 

ולחזק את הפריפריה איפה שצריך.

עמית הרפז 

הוא חבר יסו"ד, 

חבר במועצה 

מקומית ובועדה 

לאיכות הסביבה 

של ראש�פינה.

amitharp@gmail.com
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ישראל צורכת כמיליארד 

וחצי מטרים מעוקבים של 

מים שפירים בשנה, בעוד 

שהמקורות המתחדשים 

בשנה ממוצעת עומדים 

על כ-1.17 מיליארד מ"ק 

בלבד - כלומר בשנה 

ממוצעת מבחינת משקעים 

אנו נמצאים במשיכת יתר 

של למעלה מרבע מליון קוב 

מים!

עצם היכולת "לשעבד" את 

שוק המים לצרכים אחרים 

בסדר יומה של המדינה 

(קליטת הגירה, פיתוח 

התיישבות ותפיסת קרקע 

ועוד) הנה יתרון ולאו דווקא 

חיסרון של ניהול ותכנון כלכלי 

מרכזי מסוג זה.

שי כהן C 

רבות נכתב אודות משבר משק המים הישראלי 
והמחדלים שהובילו אליו. פתרונות רדיקליים 
מסוגים שונים מועלים לדיון, בעוד שכרגיל 
הפעולות המרכזיות שנעשות בפועל הם 
קמפיין הסברה וועדת חקירה בדיעבד. אכן, 
אנו ניצבים בפני משבר רב מימדים בתחום 
המים, אותו ניתן לחלק למשבר ביקושים הנוגע 
בעיקר לגודל המשק הישראלי והתפלגות 
השימושים במים בתוכו, משבר בהיצע 
המים המתבטא בהדלדלות מקורות (אטען 
ואסביר בהמשך כי נושא שנות הבצורת הוא 
משני ביותר לבעיה) ומשבר בניהול ההולכה 
והאספקה הנוגע לאובדן כמויות מים גדולות 
בפחת ולאובדן אמון באיכות המים ומעבר 

לפתרונות משלימים למי שתייה. 

בעוד שמימדי הביקוש וההיצע של המשבר הם 

בעיקר בעיות במדיניות ותכנון כלכלי מרכזי, הרי 

שמשבר האספקה והאמון באיכות המים מעלה 

בפנינו דילמות מהמישור של ניהול ציבורי של 

פעולות כלכליות כפי שאלו מתבטאות בניהול 

אספקת המים (ובהקשר של משבר ההיצע - גם 

ניהול הביוב) על ידי עיריות ורשויות מקומיות, 

ניהול רצוף בעיות שהפתרון המוצע לו הוא 

הפרטה של תאגידי מים, וכן שאלה על יתרונותיו 

לכאורה של השוק הפרטי - המצליח לספק מים 

לשתייה לפלח הולך וגדל באוכלוסייה תוך 

תחרות בתשתית הציבורית.

ותכנון כלכלי מרכזי � משבר  מדיניות 

הביקוש

ישראל צורכת כמיליארד וחצי מטרים מעוקבים 

של מים שפירים בשנה, בעוד שהמקורות 

המתחדשים בשנה ממוצעת עומדים על כ-1.17 

מיליארד מ"ק בלבד - כלומר בשנה ממוצעת 

מבחינת משקעים אנו נמצאים במשיכת יתר 

של למעלה מרבע מליון קוב מים!

נתון האוברדרפט המזעזע הזה דורש הסבר, בעיקר 

על רקע השנים השחונות האופייניות לתקופה 

האחרונה בהן המשאבים המתחדשים מצומצמים 

יותר ו"משיכת היתר" היא גדולה יותר. הסיבות 

נובעות כאמור משני צידי המשוואה: הביקוש 

וההיצע. בתחום הביקוש למים ניתן למנות את 

גודלו של המשק הישראלי ואיכות החיים לצד 

התפלגות השימושים במים. בעוד שהגורם 

המרכזי של גודל האוכלוסייה ואיכות חייה הוא 

גורם "חיצוני" למשק המים, הרי שהתפלגות 

השימושים היא תולדה ברורה של תכנון מרכזי 

ומדיניות, המיושמים לאורך שנים על ידי מערכת 

נוקשה יחסית של מכסות ותעריפים. 

השימוש במים לחקלאות הוא אולי דוגמה מוחשית 

ומעניינת לדיון במדיניות ניהול ביקושי המים. 

בעוד שאנו נמצאים במחסור ברור של מקורות, 

התעצב מבנה צריכה על פיו כמות אדירה של 

מים (סדרי גודל של 800 עד 900 מליון קוב) 

משמשת להשקיה בחקלאות - מים שלכאורה 

אנו 'מייצאים' לאירופה הגשומה בארגזי התפוזים 

והעגבניות. מהזווית הצרה של משק המים, גידולים 

חקלאיים בהשקיה בהיקף הקיים בישראל, ובפרט 

לייצוא, אכן נראים כתוצאה של תכנון מרכזי 

קצר ראות ואולי אף הרסני.

אולם מבט מעמיק יותר מראה את כוחו של 

הניהול המרכזי של משאב חיוני זה בישראל. 

ראשית - לא ניתן היה להתמודד עם פיתוח 

המקורות ומערכות ההובלה והאספקה הדרושות 

לספק מים לאוכלוסייה כמו היום בישראל ללא 

פעילות ציבורית בניהול מרכזי חזק. גם תחום 

ההשקיה, הנראה ככתם הבעייתי על מדיניות 

המים בישראל, עבר שינויים מרחיקי לכת 

שלא יכלו להתבצע ללא ניהול ותכנון ציבורי 

מרכזי. המעבר לצריכת מי קולחין להשקיה 

(כיום בשיעור של כמחצית מהשימוש להשקיה), 

שינוי הדרגתי בהרכב הגידולים והתייעלות 

בשיטות ההשקיה עצמן הינם הישגים העומדים 

כולם ברמה מהמתקדמות בעולם. יותר מכך, 

עצם היכולת "לשעבד" את שוק המים לצרכים 

אחרים בסדר יומה של המדינה (קליטת הגירה, 

משבר המים בישראל 
והאתגרים שהוא מציב לתפיסה הסוציאל�דמוקרטית
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בעוד שזיהום הסביבה 

מתקשר לרוב להחצנת 

עלויות ופגיעה של יוזמות 

פרטיות בכלל, הרי שבמבט 

מפוקח בפריסת זיהומי 

המים... אנחנו רואים שדווקא 

רשויות ותאגידים ממשלתיים 

הם העבריינים הגדולים 

בתחום זה בישראל.

אובדן אמון באיכותם ובטיחותם 

של המים המסופקים 

במערכת הציבורית, לצד 

הדרדרות ממשית באיכות 

המים, ובעיקר - תרבות 

צריכה דורסנית ורבת עוצמה 

מובילים אנשים לרכוש מוצר 

יקר והרסני לסביבה במקום 

שימוש בשירות ציבורי המגיע 

עד לביתם.

פיתוח התיישבות ותפיסת קרקע ועוד), בלא 

להיכנס לתכניו של סדר יום זה, הינה יתרון 

ולאו דווקא חיסרון של ניהול ותכנון כלכלי 

מרכזי מסוג זה. התבוננות זו מצביעה על הצורך 

לא לפרק את התכנון והניהול הציבורי, אלא 

על החשיבות להשתמש ביתרונותיו לקידום 

ההחלטות הנכונות.

משבר ההיצע: נכסים ציבוריים ורגולציה 

במשבר

משבר היצע המים במשק הישראלי נובע ממגוון 

סיבות: מקורות מוגבלים ולא מספיקים, תנודתיות 

במשקעים ודלדול מקורות כתוצאה משאיבת יתר, 

המלחה וזיהום - ועליהם יש להוסיף את השאלה 

של פיתוח מקורות חדשים. בעוד את התנודתיות 

ואת סך היקף המשאב הזמין ניתן לראות כנתונים 

בלתי תלויים (הנחה זו היא מורכבת, וראויה לדיון 

מעמיק יותר בהזדמנות אחרת) הרי שדלדול 

המקורות וקצב פיתוח מקורות חדשים הינם 

תוצאה ישירה של המדיניות ויישומה.

דלדול מקורות המים נגרם ממשוואה פשוטה 

יחסית, אך בעלת השלכות קשות. כל מקור מים, 

באם הוא מאגר מי תהום נתון כמו גם גוף מים 

על פני השטח, הנמצא מתחת למפלס מסוים ("קו 

שחור"), הופך לפגיע מאד להמלחה וזיהום עד 

כדי יציאה מכלל שימוש. באיום מסוג זה עומדים 

כיום מאגרי המים המרכזיים של ישראל - הכנרת, 

אקוויפר החוף ואקוויפר ירקון תנינים. משק המים 

כבר כיום סובל מאובדן שולי של מקורות - כאשר 

קידוחים ותחנות שאיבה בשולי האקוויפר מגיעים 

לרמת מליחות שלא ראויה לשימוש כמי שתייה. 

שאיבת יתר נוספת תהיה הרסנית.

מקורות מים יוצאים מכלל שימוש מהר ובאופן 

מסוכן יותר כאשר מדובר בזיהום מעשה ידי אדם. 

די בכמויות קטנות מאד של חומצות, מתכות או 

תוצרי דלק בכדי לזהם מאגרי מים גדולים ולהפוך 

אותם למסוכנים לשתייה. בעוד שזיהום הסביבה 

מתקשר לרוב להחצנת עלויות ופגיעה של יוזמות 

פרטיות בכלל, הרי שבמבט מפוכח בפריסת זיהומי 

המים - ממתקני חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) 

שהביאו לסגירת יותר משליש מהבארות של קריית 

חיים ועד לסגירת בארות השרון בשל זיהום שמקורו 

במפעלי תע"ש - אנחנו רואים שדווקא רשויות 

ותאגידים ממשלתיים הם עברייני זיהום המים 

הגדולים בישראל. לכך ניתן נוסיף לכך את זיהומם 

של נחלים ומי תהום בשל ביוב הזורם על פני השטח 

- בעיה שהעיריות הגדולות בארץ ומפעלי טיהור 

השפכים שלהן שותפים לה הרבה יותר מיישובי 

מיעוטים בפריפריה, להבדיל מהדעה הקדומה.

שאיבת היתר והזיהום מצביעים על הצורך לעדכן 

אסטרטגיות ומדיניות ניהול לאור התפתחות 

התפיסות של קיימות וראייה ארוכת�טווח 

בניהול משאבים, כמו גם על החיוניות של 

רגולציה חזקה כנגד פגיעה סביבתית בנכסי 

הכלל והפעלתה גם כלפי מנהלים, תאגידים 

ורשויות של המדינה עצמה.

פיתוח משאבים: השקעה ציבורית בפיתוח 

המקורות

דיון בפיתוח של משאבי מים חדשים ניסוב לרוב 

סביב נושא ההתפלה. דיון זה הוא חשוב אולם יש 

לזכור שפיתוח משאבי מים בפועל הוא בעיקר 

בהשבת מי קולחין לאחר טיהור להשקיה, עיכוב 

וחלחול מי נגר עילי למי התהום ואגירתם של 

מים שפירים בתקופות גשומות. 

בעוד משרד האוצר מחזיק בתפיסה כי התפלה 

היא הפתרון האסטרטגי למשבר המים - הרי 

שמדיניות תקציבית מצמצמת וקושי לנהל ולממן 

פרויקטים מסדר גודל של הקמת מכוני התפלה 

בדרכיה הפתלתלות של ההפרטה הביאו לכך 

שבכמעט עשור של תוכנית אסטרטגית הוקמו 

רק שני מתקנים התורמים כמות קטנה יחסית, 

150 מליון מ"ק בלבד. 

מאידך, דווקא החלטות רגולטיביות בתחום 

התכנון, כמו תוכנית המתאר הארצית 34ב', 

המגדירה תקנות לתכנון רגיש מים למשל, 

השקעות בשדרוג והרחבת מרכזי הטיפול בשפכים 

אכן הגדילו את סך משאבי המים העומדים 

לרשותנו וירחיבו אותם עוד בעתיד.

נושא ההשקעה בהרחבת המשאבים (בלא להיכנס 

להשפעות הסביבתיות השנויות במחלוקת 

של ההתפלה) מספק קרקע מוצקה לטיעונים 

סוציאל�דמוקרטיים קלאסיים אודות החיוניות 

של השקעה ציבורית וכלכלה מרחיבה.

בעיות בעירייה: הפרטת תאגידי המים

אתגר גדול לעמדה הסוציאל�דמוקרטית בדבר 

בעלות וניהול ציבוריות של משאבים ושירותים 

ציבוריים מגולם בהתנהלות עיריות ורשויות 

מקומיות והחלטות ממשלות ישראל לתאגוד 

והפרטה של ניהול אספקת המים וביוב. 

אכן, ניהול אספקת המים על�ידי הרשויות 

בתחומן הוא בעייתי עד נפשע. הרשויות רוכשות 

את המים ממקורות ומפיקות כמויות קטנות 

בעצמן (גם על כמויות אלו משולמת אגרה), 

מנהלות את תשתית ההולכה והאספקה בתחומן 

וגובות תשלום מתושבים, עסקים ומוסדות על 
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הצמדת ערך כלכלי ברור 

למאגרי המים הקיימים, 

וכימות ברור של הנזק 

הכלכלי שגלום בפגיעה בהם 

- כפי שמציעה הכלכלה 

הסביבתית, הם שיאפשרו 

השקעה ציבורית רחבה, 

רגולציה חזקה ומתן הדין של 

הגופים המטפלים בשלבים 

שונים של מעגל ההפקה, 

ההולכה, האספקה וההשבה 

כפי שמחייבת הגישה 

הסוציאל�דמוקרטית.

פי צריכתם. בפועל מדובר בתזרים אדיר לקופת 

העירייה (בחיפה למשל ובהערכה גסה - כ100 

מליון שקל המהווים כחמישית מתקציב העירייה) 

שאינו מושקע דווקא בניהול ובתחזוקת מערכת 

המים והביוב.

במציאות זו של ניהול על ידי הרשויות, סובלות 

מערכות המים המקומיות מהדרדרות, פחת 

ואבדן אמון הציבור באיכות ובריאות המים 

המסופקים. תת�השקעה בתחזוקה גם בקווי 

הביוב ומכוני הטיפול בשפכים שבאחריות 

הרשויות המקומיות היא מהסיבות המרכזיות 

לזיהום ודלדול משאבי מים.

הפתרון אותו מקדמות ממשלות ישראל וגופים 

מקצועיים בנושא הוא תאגוד (והפרטה) של 

פעילות הרשויות בתחום המים והביוב. תוכניות 

אלו פוגשות התנגדות עזה הן מצד עיריות 

(שאכן רואות בכספים אלו מקור תקציבי) והן 

מצד וועדי העובדים שלהן, החוששים מצמצום 

משרות ותנאים. העובדה שניהול ציבורי של 

משאב זה הוא אכן, בכל קנה מידה, כושל 

וחסר אחריות מחייב הסברים מצידה של עמדה 

סוציאל�דמוקרטית המתנגדת להפרטה.

אם נבחן את הסיבות והגורמים התורמים או 

המאפשרים התנהלות זו של תחום המים והביוב 

ברשויות המקומיות, נמצא תשובות למה שנראה 

כנקודת כשל בגישה הסוציאל�דמוקרטית 

לניהול ובעלות ציבורית. בקצרה - העיריות 

"חולבות" את תחום המים והביוב בשל תת�

תקצוב בתחומים אחרים וצורך לעמוד במקום בו 

הסתלקה המדינה מאחריותה בתקצוב שירותים 

ומעטפת בתחומי החינוך, הרווחה והתשתיות. 

ההתנהלות הזו מתאפשרת הודות לחולשת 

הרגולציה וההשתתפות הציבורית ולאורה 

חוסר במתן הדין (accountability) של נבחרים 

ופקידים בפני החוק וציבור. 

כמו�כן יש לומר גם שתאגיד מים יוכל להוות 

פתרון רק אם יבוקר ויפוקח ברמה שהייתה יוצרת 

מציאות אחרת גם במסגרת מודל הניהול הקיים. 

ולראייה, הניסיון המצטבר בהפרטת שירותים 

דומים בעולם מדליק נורות אזהרה אודות עליית 

מחירים, משברים בניהול והדרדרות נוספת של 

המערכות.

יקרים  מים  מציג:  החופשי"  "השוק 

בבקבוקים 

תופעה מעניינת במיוחד בתחום המים היא צמיחתו 

של שוק פרטי משתולל של מים בבקבוקים, 

מיכלים וכדומה (לצד מערכות ומכשירים לטיהור 

מים) מים אלו המשווקים כמוצר ולא כשרות, 

בעלויות הכפולות בסדר גודל עד שלושה מאלו 

של המערכת הציבורית (בקבוק מים מינראליים 

עולה פי אלף ממים בברז!).

במבט אחד מדובר על כשלון מצלצל במיוחד 

של מערכת ציבורית אל מול ניצחון מרשים של 

השוק הפרטי. אולם מבט נוסף חושף כאן משהו 

מטריד אודות הדרך בה מתאפשר השוק הזה. 

תאגידים המשגשגים על מכירת מים "מינרלים" 

(שם שמקורו בפירוש המילולי לפיו מים אלה, 

כמו רוב המים בישראל, נשאבים ממקור תת 

קרקעי, ולא כפי שבטעות חושבים רבים שהם 

בעלי הרכב מיוחד) מעלים דימוי מתוכנית ילדים 

מוכרת - דמות נכלולית משהו פונה לפתי תורן 

במשפט "היי חבר, רוצה לקנות אוויר בשקל 

אחד?". אובדן אמון באיכותם ובטיחותם של המים 

המסופקים במערכת הציבורית, לצד הדרדרות 

ממשית באיכות המים, ובעיקר - תרבות צריכה 

דורסנית ורבת עוצמה מובילים אנשים לרכוש 

מוצר יקר והרסני לסביבה במקום שימוש בשירות 

ציבורי המגיע עד לביתם.

דוגמה זו היא מקרה קיצון המדגים לא את 

חולשתו של הניהול הציבורי של משאבים 

אלא את כוחו האדיר והמזיק של השוק ובעיקר 

את צורת החיים והתודעה של תרבות הצריכה 

ומנגנוני הפרסום והשיווק המבנים אותה.

במקום סיכום: סוציאל דמוקרטיה וכלכלה 

סביבתית של משק המים

דווקא מכלול האתגרים שתוארו לעיל מצביעים 

על האפשרות והחיוניות של יישום השילוב של 

כלכלה סביבתית ועקרונות סוציאל�דמוקרטיים 

בניהול נכון של משבר משק המים ובניהול 

לדורות של משאב חיוני זה, בצורה בת קיימא. 

הצמדת ערך כלכלי ברור למאגרי המים הקיימים, 

וכימות ברור של הנזק הכלכלי שגלום בפגיעה 

בהם - כפי שמציעה הכלכלה הסביבתית, הם 

שיאפשרו השקעה ציבורית רחבה, רגולציה חזקה 

ומתן הדין של הגופים המטפלים בשלבים שונים 

של מעגל ההפקה, ההולכה, האספקה וההשבה 

כפי שמחייבת הגישה הסוציאל�דמוקרטית. 

רשות מים חזקה יותר, תקציבים מרחיבים ומפעלים 

ציבוריים גדולים המנוהלים בפיקוח ואחריות הם 

הקווים המרכזיים לפתרון המשבר, ולא הפרטה, 

הסתלקות מאחריות, הכנסת גורמים ואינטרסים 

פרטיים והחלשת הרשויות. למרבה הצער - גם 

בתחום קיומי זה שולטת כיום ההכרה הניאו 

ליברלית המסוכנת, שכוחה כאן להרע חמור 

עוד יותר מתחומים אחרים. מדיניות אחרת היא 

אפשרית כמו גם נחוצה מתמיד.

שי כהן הוא חבר יסו"ד, 

מנהל החברה להגנת 

הטבע בחיפה ויו"ר הועד 

המנהל של המכללה 

החברתית כלכלית. 

בשנים האחרונות ניהל 

במסגרת תפקידו את 

פיילוט האשכול הצפוני 

בתוכנית הלאומית 

לחיסכון במים.

shay.haifa@gmail.com
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כשברור שאפילו מראית 

עין של ישיבות סיעה אינה 

אפשרית עוד, הולך ונפרם 

גם מסך האחדות המוסדי 

שכיסה על פילוגה למעשה 

של העבודה.

דני גוטוויין ואלעד הן C 

התפצלותה של סיעת העבודה בעת הצבעת 

האמון בממשלתו הנכנסת של בנימין נתניהו 

היא עוד גילוי של פילוג מתעצם, המעצב 

את דמותה של מפלגת העבודה בשנים 

האחרונות. עתה, כשברור שאפילו מראית 

עין של ישיבות סיעה אינה אפשרית עוד, הולך 
ונפרם גם מסך האחדות המוסדי שכיסה על 

פילוגה למעשה של העבודה.

מפלתה של העבודה בבחירות 2009 בהמשך 

לדעיכתה בעשור האחרון האיצה את תהליך 

התפלגותה. קריסה זו היא קודם כל עובדה 

פוליטית: הולך ומתחוור שהעבודה אינה יכולה 

לממש את מדיניותה המוצהרת, שבמרכזה 

חלוקת ארץ�ישראל המערבית לשתי מדינות 

לאום, יהודית ופלסטינית, וכינון מדינת רווחה 

רחבה בישראל. ככל שכוחה של העבודה - כמו 

גם כוחו של השמאל בכלל - מתדלדל, כן 

היא מאבדת את יכולתה לקדם מדיניות זו, מן 

הקואליציה והאופוזיציה כאחד.

תוצאות הבחירות האחרונות רק הבליטו את חומרת 

מצבה של מפלגת העבודה ההולכת ומאבדת את 

אחיזתה בחברה הישראלית: כמפלגה הרביעית 

בגודלה, העבודה שוב אינה חלופה שלטונית; 

היא גם לא השותפה הבכירה בקואליציה, 

תפקיד שעבר לידי 'ישראל ביתנו'. אפילו 

את האפשרות לתפקיד מפלגת האופוזיציה 

הראשית נטלה ממנה 'קדימה'. 

הירידה המתמשכת בכוחה של העבודה משתקפת 

גם בדרכי פעולתה: את מקום עיצוב המדיניות 

הלאומית והשיקול הממלכתי שאפיינו את 

דרכה בעבר, תפסה בהדרגה הדאגה לאינטרסים 

מגזריים של קבוצות מקרב מצביעיה, למרות, 

ואולי בגלל, שכבר אינה המייצגת היחידה 

שלהן. האחיזה בשלטון נעשתה אמצעי להבטחת 

נאמנותן של קבוצות האינטרס האלה, אל מול 

הפיתוי של מפלגות אחרות, אלא שגם יעילותו 

של אמצעי זה הולכת ופוחתת. זוהי המציאות 

החברתית וזהו ההגיון הפוליטי ביסוד עיקרון 

'ההשפעה מבפנים', שמהווה צידוק - ולמעשה 

תירוץ - להעמדת השותפות בממשלה מעל כל 

שיקול רעיוני, פוליטי או מדיני אחר. 

***

שחיקת כוחה של העבודה וחוסר יכולתה 

לממש את מדיניותה המוצהרת הובילה בהדרגה 

לנטישת המדיניות המוצהרת ולאימוץ בפועל של 

מדיניות מנוגדת. כך, ויתרה העבודה על מאבק 

במשטר ההפרטה והסתגלה להנחותיו. שרידי 

מחויבותה למדינת הרווחה מצאו ביטוי במחאה 

כנגד עוולותיו של משטר ההפרטה ובניסיון 

להתמודד עימן במסגרת חוקי המשחק שלו. 

הסתגלות זו הפכה את 'הסוציאל�דמוקרטיה' 

מבית מדרשה של העבודה לתביעה לניאו�

ליברליזם 'רגיש'. בדומה, אימצה העבודה 

את תפיסת 'הווילה בג'ונגל' של ברק, ולפיה 

באין כל סיכוי להגיע להסדר עם הפלסטינים 

בטווח הקרוב, הדרך היחידה הפתוחה בפני 

ישראל היא התנהלות בתוך הסכסוך, תוך 

הבחירה המעמדית -    
לבנות את השמאל מחדש
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הירידה המתמשכת בכוחה 

של העבודה משתקפת גם 

בדרכי פעולתה: את מקום 

עיצוב המדיניות הלאומית 

והשיקול הממלכתי שאפיינו 

את דרכה בעבר, תפסה 

בהדרגה הדאגה לאינטרסים 

מגזריים של קבוצות מקרב 

מצביעיה

הכישלון בבחירות הכלליות 

ב-2009 לימד כי המעמדות 

'המסודרים' שוב אינם מהווים 

משענת פוליטית העשויה 

להבטיח לעבודה כח פוליטי 

למימוש רעיונותיה

נטישת היומרה לפיתרונו. השינוי הלא מוצהר 

במדיניות המפלגה משקף לא רק את ההסתגלות 

הרעיונית לעמדות הימין גם בתחום מדיניות 

השלום והביטחון, אלא הוא מבטא בעיקר את 

חוסר היכולת של העבודה ושל השמאל להעביר 

בכנסת כל הצעת פיתרון אחרת.

מקובל לתלות את שינוי מדיניותה של העבודה 

בהסתגלות לעמדותיו של העומד בראשה - ברק. 

עמדותיו, המשלבות ניאו�ליברליזם כלכלי 

עם תפיסת הסכסוך כמצב של קבע בתחום 

המדיני, הפכו לעמדתה של העבודה כולה. 

אלא שהסבר זה מעורר את השאלה: מדוע 

בחרה העבודה להנהגתה במי שמחזיק בדעות 

ההפוכות לעמדותיה הרשמיות? ויותר מכך - 

מדוע תמכו מרבית חברי ועידתה בהצטרפות 

לממשלתו של נתניהו, שעמדותיו בכל התחומים 

מנוגדות לאלו של העבודה, גם אם לא לאלו 

של העומד בראשה? התשובות לשאלות אלו 

מצויות בפילוג�למעשה שמתחולל בעבודה 

בשנים האחרונות והופך אותה לזירת מאבק בין 

שתי מפלגות הנבדלות זו מזו במצען ובמקורות 

התמיכה החברתיים שלהן.

***

המאבק המתמשך על הנהגת העבודה המתנהל 

בין אהוד ברק לעמיר פרץ משרטט בבירור 

את קווי המתאר של תהליך פילוגה של 

המפלגה. ברק פונה אל המעמדות 'המסודרים' 

ו'המבוססים' - היינו מי שנהנים משיירי 

הסדרי הביטחון הכלכלי והחברתי של 

מדינת הרווחה שפורקה - המהווים את גרעין 

התמיכה ההיסטורי של העבודה; פרץ, לעומת 

זאת, חותר להפוך אותה לכתובת למעמדות 

'המנושלים' ו'הנשחקים' - היינו למתקשים 

לרכוש את שירותי הרווחה שבעקבות הפרטתם 

הפכו מזכויות לסחורות, הרואים בגיבוש כח 

פוליטי תחליף להעדר הכוח הכלכלי. ברק 

ממתג את עצמו כסוציאל�דמוקרט רק כדי 

לעקר את המושג ולטעון אותו בתוכן ניאו�

ליברלי: הוא תומך בהמשך ההפרטה השוחקת 

את מעמדות הביניים והמעמדות הנמוכים, 

לאלה הוא מציע, כתחליף למדינת רווחה, את 

'המקררים הפתוחים' של תומכיו 'המסודרים'. 

פרץ הפך את הסוציאל�דמוקרטיה לכוח 

פוליטי המעצים את קורבנות משטר ההפרטה 

באמצעות מאבק למען מדינת הרווחה. בהנהגת 

ברק מפלגת העבודה פועלת כקבלן להגנה על 

האינטרסים של 'המסודרים' במסגרת הסדר 

המופרט; מנגד, הצעתו של פרץ לארגן את 

'המנושלים' למאבק במשטר ההפרטה כבסיס 

להפיכת העבודה למפלגה סוציאל�דמוקרטית, 

נתפסת בידי 'המסודרים' כאיום על היתרונות 

שהם רכשו במסגרתו. ככל שמשטר ההפרטה 

הופך את 'המסודרים' לשריד מתנוון של עידן 

מדינת הרווחה שחלף וכך מחליש את כוחם 

הפוליטי, כן מתעצמת נואשותם - שהיא 

הבסיס לכוחו של ברק - ונכונותם להצטרף 

לכל ממשלה, כדי להבטיח את האינטרסים 

שלהם ההופכים בהדרגה ממגזריים לכיתתיים; 

מנגד ככל שמשטר ההפרטה מגדיל את מספר 

קורבנותיו הוא הופך את 'המנושלים' לבסיס 

לבניית כוח פוליטי, שפרץ חותר להטותו מן 

הימין לשמאל.

זכייתו של פרץ בראשות העבודה ב-2005, 

והצלחתו לסחוף לשורות העבודה בבחירות 2006 

בין שבעה לתשעה מנדטים של 'המנושלים', 

מהלך שפיצה על מעבר 'המסודרים' מן העבודה 

לקדימה, הוכיחו את היתכנותה של מדיניות 

שינוי המגמה המעמדית של העבודה. נצחונו 

של ברק בבחירות לראשות העבודה שנערכו 

ב-2007, סימן את נחישותם של 'המסודרים' 

להחזיר לידיהם את השליטה במפלגה ולסכל 

את שינוי הכיוון המעמדי. ואולם, הכישלון 

בבחירות הכלליות ב-2009 לימד כי המעמדות 

'המסודרים' שוב אינם מהווים משענת פוליטית 

העשויה להבטיח לעבודה כח פוליטי למימוש 

רעיונותיה: לא רק שהם הולכים ומצטמקים אלא 

שחלקים הולכים וגדלים מהם רואים בקדימה 

בפסק דין מ-2.4.09 קיבל בית הדין לעבודה האזורי 

בירושלים את עדותה של מהגרת עבודה לפיה במשך 

עשר שנים היא הועסקה יום אחד בשבוע בבית משפחה וזאת בלי כל 

תמורה. ה'תמורה' היתה שהמשפחה היא זו שביקשה עבור העובדת 

את אשרת העבודה והשהייה שלה בישראל. בית המשפט קיבל במלואה 

את עדותה של העובדת, שסיפרה על ה'סידור' שהגו המעסיקים, וקבע 

כי האמינה כי סידור זה היה חוקי. בית הדין פסק לזכות העובדת שכר 

עבודה בגין שבע שנים, כמו גם פיצויי הלנת שכר מלאים בגין שנת 

עבודתה האחרונה, וכן שכר טרחת עורך–דין.

פסק הדין הוציא לאור תופעה אותה תיאר 'קו–לעובד' בעבר גם בפני 

בתי הדין לעבודה, אולם בתי הדין סירבו להאמין כי מדובר בתופעה 

קיימת, ממשית. גם בפסק דין זה הביע בית הדין פליאה מכך שהעובדת 

הסכימה לעבוד רק בתמורה לאשרה, ועל כי לא ידעה שבישראל נהוג 

לשלם על עבודה בכסף, ורק בכסף. אולם חרף תמיהה זו - הוא 

קיבל את גרסתה. הטלת ספק בתופעות חמורות כאלו, מתוך תחושה 

ש"זה לא ייתכן", היא מכשלה גדולה העומדת בפני העובדים החלשים 

ביותר. האמנם כה קשה להאמין שאשה מאחת ממדינות העולם השלישי, 

אשה נטולת השכלה, הזקוקה לעבודתה בישראל כדי לפרנס משפחה 

שלמה, לא תדע שעבור עבודתה היא זכאית לשכר? במקרים אחרים 

סירבו בתי המשפט להאמין. אנו מברכים על כך שתופעה זו מתועדת 

לראשונה בפסק דין. העובדת יוצגה ע"י עו"ד אורן יוגב וטופלה במסירות 

על–ידי המתנדבת מקו–לעובד, יעל רבן.

עו"ד מיכל תג'ר, 'קו לעובד - הגנה על זכויות עובדים'.

קצה 
הקרחון
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בדומה לעבודה גם מר"צ 

וחד"ש סיגלו את עצמן 

למשטר ההפרטה ולהנחותיו 

הניאו�ליברליות, כהשתקפות 

של קהלי הבוחרים אליהן הן 

פונות. 

כתובת פוליטית מבטיחה יותר מאשר העבודה. 

פשיטת רגל פוליטית זו העצימה את לחצם של 

'המסודרים' שבעבודה למהר ולממש את שרידי 

הכוח הפוליטי ולהצטרף לממשלת נתניהו, מהלך 

שבפועל רק האיץ את ניוונם.

אסטרטגיית 'שרידת המסודרים' שמוביל ברק 

מאיצה את כליונה הפוליטי של העבודה, 

כשההצטרפות לממשלת נתניהו היא רק עוד אחת 

מעוויתות גסיסתה. העדפתה של העבודה את 

המעמדות 'המסודרים' המתפוגגים והנחלשים 

עומדת בניגוד לשינויים החברתיים שמחולל 

משטר הפרטה הישראלי, המרחיב כל העת את 

מעגל 'המנושלים', ומגדיל את הפוטנציאל 

הפוליטי שלהם. פוטנציאל זה הולך ומתממש 

היום בימין, על גילוייו הפרוטו�פשיסטיים. 

החידלון הפוליטי שמכתיבה התכוונות מעמדית 

זו של העבודה מוצא, כאמור, ביטוי באימוץ 

עמדות הימין בתחומי הכלכלה והחברה כמו 

גם בתחומי הביטחון והשלום, תהליך שמכרסם 

עוד יותר במעמדה כחלופה שלטונית ואף 

ככתובת פוליטית. 

מימוש מדיניותה הסוציאל�דמוקרטית של 

העבודה המחברת בין מדינת רווחה לחלוקת 

הארץ לשתי מדינות לאום, מותנה אפוא בשינוי 

התכוונותה המעמדית, ופנייה אל המעמד שהוא 

הכתובת הטבעית למסריה, המעמד 'המנושל'. 

מעמד זה הוא קורבנו הבולט של משטר ההפרטה 

ועל כן גם בעל האינטרס הברור ביותר בשינויו, 

ולו גם העוצמה הפוליטית לממשו. אלא ששינוי 

זה חוזר ונבלם על ידי 'המסודרים', באמצעות 

שליטתם במוסדות העבודה.

ההצטרפות לממשלת נתניהו חשפה את המאבק 

בין שתי המפלגות הנאבקות היום בתוך מפלגת 

העבודה, שחולשתה הציבה את שתיהן במצב 

של 'להיות או לחדול': המעמד של מפלגת 

אופוזיציה משנית היה מחסל את העבודה 

ככתובת ל'מסודרים', שהיו מעדיפים את קדימה; 

חברות בממשלה מוחקת את העבודה ככתובת 

ל'מנושלים' ומחזקת את בריתם עם הימין.

בדומה לעבודה גם מר"צ וחד"ש סיגלו את עצמן 

למשטר ההפרטה ולהנחותיו הניאו�ליברליות, 

כהשתקפות של קהלי הבוחרים אליהן הן 

פונות. מר"צ אמצה אמנם רטוריקה סוציאל�

דמוקרטית, אך סירבה לראות במעמדות 'הנשחקים' 

ו'המנושלים' את קהל המטרה שלה, כפי שמלמד 

הרכבה של 'הרשימה החדשה' שאמור היה לסייע 

לה להתחרות בעבודה ובקדימה על ליבם של 

'המסודרים'. בדומה, דבקותה של חד"ש ב'זכות 

השיבה' הפכה אותה לבלתי רלוונטית ברחוב 

היהודי, והצהרותיה בזכות מדינת הרווחה עומדות 

בניגוד לתמיכתה בעקרון 'מדינת כל אזרחיה' 

המושתת על הסתייגות מן 'המדינה' כמדינת 

לאום ומלווה בתביעה להחלשת מנגנוניה. כיוון 

זה הולם את המהלך של ההון להמרת מדינת 

הרווחה בארגוני המגזר השלישי.

כינונה של מפלגה סוציאל�דמוקרטית בעלת 

יכולת פניה לרוב ההולך וגדל של המעמדות 

'הנשחקים' ו'המנושלים' בישראל הינו תנאי 

חיוני לקיום הדמוקרטיה, מדינת הרווחה וקידום 

פיתרון שתי מדינות הלאום. גורמי כשלונה 

של מפלגת העבודה ודעיכתו של השמאל 

מסמנים את קווי המתאר לגיבושו של כוח 

סוציאל�דמוקרטי: את הפניה אל המעמדות 

'המבוססים' ו'המסודרים' עליו להמיר בפניה 

אל הציבור הגדל של המעמדות ה'נשחקים' 

וה'מנושלים'; במקום להתחרות על נאמנותם של 

מצביעי 'קדימה' עליו להתחרות על נאמנותם 

של מצביעי 'ישראל ביתנו', 'הליכוד' ו'ש"ס'; 

וכדי להציע להם חלופה הולמת עליו לפעול 

להלאמה מחודשת של השירותים החברתיים 

ושל ענפי התשתית.

שינוי ההתכוונות המעמדית של השמאל 

מחייב גם לפרוץ את המסגרות המפלגתיות 

הקיימות המשמשות לעיקורם של הכוחות 

בתוכן התובעים שינוי כזה ובולמות מהלכים 

לקידומו. צעד ראשון בכיוון זה צריך להיות 

הפיכת הפילוג�למעשה של מפלגת העבודה 

לפילוג רשמי שיהווה בסיס לבניית מפלגה 

סוציאל�דמוקרטית ישראלית.

דני גוטוויין הוא חבר 

יסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

אלעד הן הוא חבר 

יסו"ד וחבר קבוצות 

הבחירה של 

המחנות העולים

eladhen@yesod.net
dgutwein@univ.haifa.ac.il
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[בישראל] קרנות הפנסיה 

מופרטות וחלות רק על חלק 

ממרכיבי השכר. בקרנות אלו 

הצבירה מתקיימת רק עבור 

מי שעובד בפועל וגם זאת 

לא מהיום הראשון.

קרנות הפנסיה השבדיות 

ממלאות תפקיד חשוב 

בכפיית התנהלות המכבדת 

את זכויות העובדים.... 

למעשה, בזכות קרנות 

הפנסיה רוב ההון הפיננסי 

בשבדיה מצוי בידי גופים 

ציבוריים.

עמי וטורי C 

הפנסיה בישראל, דנמרק ושבדיה

בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה 
להסכם הקיבוצי הכללי בין לשכת התאום של 
הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית ובמסגרתו 
הונהג ביטוח פנסיוני מקיף במשק, שחל על כל 
אותם אלה שלא נהנו מהסדר פנסיוני קודם. צו 
ההרחבה ידוע בשמו: "פנסיה חובה". עם זאת, 
יש להדגיש שגם לאחר תחולת צו ההרחבה 

בישראל אין חוק פנסיה ממלכתי או קצבת זקנה 

אוניברסלית שניתן לחיות ממנה. תחת זאת, יש 

לנו קרנות פנסיה מופרטות החלות רק על חלק 
ממרכיבי השכר. קרנות שהצבירה בהן מתקיימת 
רק עבור מי שעובד בפועל וגם זאת לא מהיום 
הראשון. הקרנות עצמן ושיעור ההפרשה אליהן 
אינם אחידים והם נעים מקרוב ל�20% מהשכר 
המבוטח למי שנהנה מהסכם קיבוצי עם הסדר 
פנסיה מיטיב ועד 15% הפרשה כוללת החל 
משנת 2013 למי שאיתרע מזלו להיות מכוסה 

ע"י צו ההרחבה הפנסיוני.

פנסיה צוברת ממלכתית אינה הכרח במסגרת 

המודל של מדינת הרווחה הסוציאל�דמוקרטית. 

בדנמרק פנסיה צוברת קיימת בעיקר מתוקף 

הסכמים קיבוציים החלים כמעט על כל השכירים. 

קרנות הפנסיה עצמן הנן בבעלות ארגוני 

עובדים ושיעור ההפרשה והתקבולים הפנסיונים 

משתנה מקרן לקרן. נוסף על הסדרי הפנסיה, 

דנמרק מבטיחה במקביל לכל תושביה קצבת 

זקנה אוניברסלית שיחד עם מרכיבי השלמת 

ההכנסה, תקבול על השתתפות בשוק העבודה 

והסיוע בדיור, המובנים בתוך קצבת הזקנה 

האוניברסלית, מבטיחים לכל דני פנסיית 

מינימום נטו בגובה הנטו של שכר המינימום 

הדני עבור מישרה מלאה, כ-11,500 כתר דני 

לחודש (כ-1500 אירו), השקולים יחסית לתל"ג 

הדני למצב שבו פנסיית המינימום נטו עבור 

פנסיונר ישראלי במחירי 2008 תהיה 3700 ₪ 

לחודש. הפנסיה מתוקף הסכמים קיבוציים היא 

במקרה הדני רק תוספת לבסיס הגבוה ממילא 

(הפנסיה אינה מתווספת במלואה מאחר ומעבר 

לרף מסוים היא מפחיתה באופן פרופורציוני 

את מרכיב השלמת ההכנסה שבקצבת הזקנה 

הבסיסית). 

שבדיה בחרה במודל הפנסיה הצוברת החלה על 

כלל האוכלוסייה. מדובר במודל שהגיע לתצורתו 

הנוכחית בעקבות רפורמת הפנסיה השבדית של 

1999. המודל מבוסס על העקרונות הבאים: א) 

הבטחת פנסיית מינימום גבוהה לכלל הפנסיונרים 

השבדים. ב) איזון אקטוארי מלא של קרנות 

הפנסיה. ג) הפנסיה מבוססת על כל תקופת גיל 

העבודה. ד) התשואה לחוסך על רוב החיסכון 

הפנסיוני הינה תשואה קבועה שאינה תלויה 

בתנודות השוק ובתשואה של קרן הפנסיה על 

השקעותיה. ה) ההון הפנסיוני נצבר כמעט כולו 

בקרנות פנסיה ממלכתיות או בקרנות פנסיה של 

ארגוני העובדים. קרנות הממלאות גם תפקיד 

חשוב בכפיית התנהלות המכבדת את זכויות 

העובדים אצל תאגידים סקנדינביים ותאגידים 

אחרים שהקרנות מושקעות בהן. למעשה בזכות 

קרנות הפנסיה רוב ההון הפיננסי בשבדיה מצוי 

בידי גופים ציבוריים.

הרפורמה שימרה את רוב מטרותיו של חוק 

הפנסיה הממלכתית השבדי המקורי מראשית 

שנות ה-60. אם כי היא העלתה מחד את 

הפנסיה של בעלי הכנסות נמוכות במסגרת 

שוק העבודה וקיצצה במידת מה את הפנסיות 

של בעלי ההכנסות הבינוניות�גבוהות במסגרת 

שוק העבודה. 

כיצד מתממשים עקרונות מערכת הפנסיה 

השבדית? 

הביטוח הלאומי השבדי ערב לכל פנסיונר 

לפנסיית מינימום של כ-90,000 כתר לשנה. 

לכך מתווספים הצבירה המינימלית שאינה 

גורעת מסכום הבסיס והסיוע האוטומטי בדיור 

למי שאין לו דירה ללא משכנתא המביאים את 

"פנסיה חובה"
מערכת הפנסיה הישראלית ומערכת הפנסיה השבדית
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בשבדיה סטודנטים, מי 

שמטפלים בילד בביתם, 

מי שמטפלים בבן משפחה 

חולה וחיילים בשירות חובה 

או צעירים בשירות לאומי 

נחשבים כמי שמקבלים שכר 

לצורך הצבירה הפנסיונית 

והמדינה משלמת עבורם 

לקרן הפנסיה.

בעלי הכנסות גבוהות 

ובינוניות מקבלים פנסיה 

נמוכה יחסית מהמערכת 

הממלכתית שעה שבעלי 

הכנסות של צווארון כחול 

ומקבלי שכר נהנים מהכנסה 

נטו כמעט זהה או זהה לזו 

שהייתה להם בזמן שעבדו.

מערכת הפנסיה הישראלית 

מיטיבה רק עם מיעוט 

שזכה ליציבות תעסוקתית 

במסגרת מקומות עבודה עם 

הסכם קיבוצי טוב והסדרי 

קביעות.

הסכום הכולל לכ-155,000 כתר נטו לשנה 

לפנסיונר יחיד (כ-1300 אירו לחודש). סכום זה 

שקול יחסית לתל"ג השבדי למצב שבו פנסיית 

מינימום נטו עבור פנסיונר ישראלי במחירי 

2008 תהיה 3,800 ₪ לחודש. 

ההפרשה לפנסיה מתבצעת עבור כל שכרו 

של העובד או כל הכנסתו העסקית כעצמאי 

עד תיקרה של 8 פעמים סכום הבסיס השבדי 

(סכום הבסיס השבדי הוא משתנה המשמש את 

הביטוח הלאומי השבדי לצורך חישוב תשלומים 

סוציאליים שונים) שהם בערך כ-100% מהשכר 

הממוצע למשרה מלאה בשבדיה. העובד משלם 

לקרן 7% מהכנסתו והמעביד סכום השקול 

ל-10.21% משכרו של העובד גם אם שכר 

העובד עולה על 8 פעמים מסכום הבסיס. 

סכומים אלו חלים מהיום הראשון לעבודה. גם 

מי שאינו עובד כשכיר או עצמאי צובר זכויות 

פנסיוניות. מקבלי דמי אבטלה, מחלה, לידה 

ונכות משלמים מקצבתם את החלק שמשלם 

עובד שכיר והמדינה משלמת בעבורם את 

חלקו של המעסיק. סטודנטים, מי שמטפלים 

בילד בביתם, מי שמטפלים בבן משפחה חולה 

וחיילים בשירות חובה או צעירים בשירות 

לאומי נחשבים כמי שמקבלים שכר בסיסי 

לצורך הצבירה הפנסיונית והמדינה משלמת 

עבורם לקרן הפנסיה. 

גיל הפרישה בשבדיה הוא 65. אולם ניתן 

לצאת לפנסיה מוקדמת עם תשלומי פנסיה 

נמוכים יותר כבר מגיל 61 או לפרוש בגיל 

67 עם פנסיה גבוהה יותר. מובטלים מבוגרים 

זכאים לתשלום דמי אבטלה תלויי שכר ללא 

הגבלת זמן עד לגיל 61. בעת הפרישה מחושבת 

קצבת הפנסיה כסך הצבירה חלקי תוחלת החיים 

הממוצעת מעבר לגיל 65 (או פחות למי שיצא 

לפנסיה מוקדמת). תוחלת החיים מחושבת על 

בסיס 5 השנים שקדמו למועד הפרישה. לאחר 

הפרישה מעודכנת הפנסיה בהתאם לשיעור 

עליית השכר והמחירים.

הפנסיה בשבדיה: דוגמאות

על מנת להבהיר ולהמחיש אביא שלוש 

דוגמאות. אחת של שכיר בעל הכנסה חציונית 

של "צווארון כחול", השנייה של שכיר בעל 

משכורת ממוצעת במשך כל גיל העבודה למעט 

תקופת הלימודים באוניברסיטה והשלישית 

של שכיר בעל משכורת הנחשבת בשבדיה 

כמשכורת גבוהה יחסית. 

פועל יצור שהרוויח במשך 40 שנה שכר של 

כ-240,000 כתר לשנה (שכר הקרוב לשכר 

החציוני עבור עובדי צווארון כחול בשבדיה) 

והיה מובטל או חולה במשך 5 שנים במצטבר 

ובמהלכם קיבל דמי אבטלה, יצבור עד גיל 65 

חיסכון פנסיוני של 1,803,000 כתר. סכום זה 

יזכה אותו בתשלום של 112,725 כתר לשנה 

(לפי תוחלת חיים של 81 שנה). אם אין לו קרן 

פנסיה נוספת מתוקף הסכמים קיבוציים הוא 

יהיה זכאי לרשת הביטחון הפנסיונית וסיוע 

בדיור שיביאו את הכנסתו נטו ל-155,000 

כתר לשנה. כלומר כ-94% מהנטו שלו בזמן 

שעבד (לשכיר ללא ילדים עם משכורת של 

240,000 כתר לשנה יהיה בשבדיה שכר נטו 

של כ-165,000 כתר לשנה).

מורה בתיכון שהרוויחה בממוצע כ-320,000 

כתר לשנה במשך 38 שנה, למדה 5 שנים 

באוניברסיטה לפני שהתחילה לעבוד כאשר 

כל שנת אוניברסיטה מחושבת כשכר שנתי 

של 84,000 כתר לשנה והייתה בחופשת לידה 

במשך שנתיים שבהן קיבלה 240,000 כתר 

לשנה (דמי הלידה המקסימליים). תצבור 

חיסכון פנסיוני של 2,247,000 כתר, ותהיה 

זכאית, בהנחה שפרשה בגיל 65 ללא פנסיה 

נוספת מתוקף הסכם קיבוצי, לפנסיה שנתית 

של 140,000 כתר. מה שיביא אותה עם סיוע 

בדיור להכנסה נטו של כ-165,000 כתר לשנה 

שהם כ-80% מהנטו שלה בזמן שעבדה (כ 

205,000 כתר לשנה). 

מהנדס בכיר שעבד 40 שנה בשכר ממוצע של 

480,000 כתר ולמד 5 שנים יצבור חיסכון פנסיוני 

של 2,412,000 כתר, כלומר פנסיה של 150,000 

כתר לשנה ויחד עם סיוע בדיור כ-168,000 

כתר נטו לשנה שהם כ-60% מהנטו שלו בזמן 

שעבד (כ-280,000 כתר לשנה). 

מהדוגמאות שהובאו ניתן לראות כי בעלי הכנסות 

גבוהות ובינוניות מקבלים פנסיה נמוכה יחסית 

מהמערכת הממלכתית שעה שבעלי הכנסות של 

צווארון כחול ומקבלי שכר מינימום (העומד 

בשבדיה על כ-192,000-204,000 כתר למשרה 

מלאה) נהנים מהכנסה נטו כמעט זהה או זהה 

לזו שהייתה להם בזמן שעבדו. כתוצאה מכך 

קיימת בשבדיה שיכבה פנסיונית נוספת. אלו 

הן פנסיות מתוקף הסכמים קיבוציים החלות 

על כ-90% מהשכירים השבדים. פנסיות אלו 

כוללת תשלום מעסיק של כ-4.5% מהשכר לקרן 

פנסיה בניהול האיגודים המקצועיים. העובדים 

אינם מפרישים משכרם לקרנות אלו. התשלומים 

לקרן נמשכים גם במהלך תקופות אבטלה או 

מחלה קצרות על בסיס השכר האחרון. גם 

לאחר חישוב הפנסיה הנוספת נותרת המערכת 

השבדית שוויונית ביותר.
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ובחזרה לישראל

בישראל כפי שכבר צוין אין מנגנון המבטיח 

כיום פנסיית מינימום גבוהה לכלל האוכלוסייה. 

מערכת הפנסיה הישראלית מיטיבה רק עם מיעוט 

שזכה ליציבות תעסוקתית במסגרת מקומות 

עבודה עם הסכם קיבוצי טוב והסדרי קביעות. 

היתר צריכים במקרה הרע ביותר להתבסס 

על קצבת הביטוח לאומי שיכולה להגיע לכל 

היותר כולל סיוע בדיור וכולל השלמת הכנסה 

לכ-2,600 ₪ נטו וזאת שעה שהם יכולים רק 

לחלום על שירותי החינם בתחום הבריאות 

והסיעוד שלהם זכאים הפנסיונר השבדי או 

הדני. גם מי שצבר זכויות פנסיוניות באופן לא 

סדיר אינו עובר לרוב את הסכום שהיה מקבל 

ללא פנסיה בגלל אובדן השלמת ההכנסה. מצב 

זה וודאי שאינו צפוי להפתר ע"י צו ההרחבה, 

המסוגל להבטיח למקבל שכר מינימום פנסיה 

מקסימלית (בהנחה שיעבוד 40 שנה רצוף אצל 

אותו מעסיק לאחר 2013) של כ-1500 ₪ ברוטו 

לחודש. סכום שיחד עם דמי הביטוח הלאומי 

וללא הסיוע בדיור והשלמת ההכנסה שכעת 

לא יהיה זכאי להם יביאו אותו להכנסה נטו של 

פחות מ-3,000 ₪ לחודש במחירי 2008.

עמי וטורי הוא ד"ר 

להסטוריה, חבר 

ביסו"ד ובקשת 

הדמוקרטית 

המזרחית

vaturyami@gmail.com

שלטון התאגידים
>>> יפתח גולדמן

אלה שכולנו אוהבים לשנוא
"הידועות לשמצה" הן אותן פירמות ששמן מוזכר כמעט בכל 

שיחה פופולרית (או פופוליסטית) על "שלטון התאגידים" ותוצאותיו. 

'נסטלה' ו'מקדונלדס' למשל הן פירמות כאלה.

מעניין שאף אחת מן הידועות לשמצה אינה נמצאת ברשימת עשרת 

התאגידים הגדולים בעולם, ורובן אפילו לא נכנסות לרשימת המאה.

הסיבה ברורה: התאגידים הגדולים בעולם (פרט ל'וול–מרט' שכבר 

נדונה בטור זה בעבר) הן חברות פיננסים, חברות להפקת דלק 

ויצרניות כלי רכב. חברות כאלה לא מציבות בפנינו דילמות צרכניות 

יומיומיות. לעומת זאת, כל הורה מכיר את ההתלבטות האם לקחת 

את הילד ל'מקדונלדס' ולעשות אותו מאושר, או להכנס עם הפעוט 

לשיחה חינוכית ארוכה שבסופה ידע גם הוא לדקלם "למה אנחנו לא 

אוכלים במקדונלדס"... כל חובב גלידות כבר עמד לפחות פעם אחת 

מול המקרר של 'נסטלה' בקיוסק, וקיווה שאף אחד לא רואה... כל 

משתמש מחשבים שבינינו כבר קילל עשרות פעמים את אבא ואת 

אמא של ביל גייטס, והמשיך להשתמש בתוכנות שלו...

אז להנאתם המזוכיסטית של קוראי הטור "שלטון התאגידים", 

הנה כמה פרטים על אלה שכולנו אוהבים לשנוא:

מיקרוסופט
ענקית המחשבים 'מיקרוסופט' היא התאגיד ה-136 בגודלו בעולם. 

ב-2007 עמד המחזור של התאגיד על 51 מיליארד, והרווח 

השנתי על 14 מיליארד. מיקרוסופט ידועה לשמצה בעיקר בזכות 

החשאיות שבה היא מגינה על מוצרי התוכנה שלה. כך היא מקשה 

על חברות אחרות לפתח מוצרים תואמים ושומרת על המונופול 

שלה. לפני שנה הטיל האיחוד האירופיה קנס של 1.4 מיליארד 

דולר על מיקרוסופט בגלל מדיניות זו (הקנס הגדול ביותר שהטיל 

האיחוד אי פעם במסגרת מדיניות עידוד התחרות שלו).

בדו"ח הפיננסי האחרון שלה, מינואר 2009, הודיעה מיקרוסופט 

שתאלץ לפטר עד 5,000 עובדים כתוצאה מהמשבר הכלכלי 

העולמי.

מקדונלדס
'מקדונלדס' היא רשת המזון המהיר הגדולה ביותר בעולם. מיליון וחצי 

עובדי 'מקדונלדס' ברחבי העולם מאכילים בכל יום 58 מליון איש.

'מקדונלדס' ספגה ביקורות חריפות על איכות האוכל שהיא 

מוכרת, כמו גם על תנאי ההעסקה של העובדים. בתגובה 

החברה השיקה קמפיינים של "אוכל בריא במקדונלדס", וספרה 

על אפשרויות לקריירה רווחית ומרתקת. אשרי המאמין. 

התאגיד נמצא במקום ה-359 בעולם, עם מחזור של 23 

מיליארד דולר ורווח שנתי של כמעט 2.5 מיליארד.

נייקי
איך יש לבטא את השם: ַנייק או ַנייקִי? אני זוכר את הויכוחים 

האלה מאז שאני ותאגיד NIKE היינו ילדים (החברה הוקמה 

ב-1964 ואמצה לעצמה את השם NIKE ב-1978). באופן 

אישי אני גורס נייק, תמיד אמרתי נייק ואמשיך לקרוא לתאגיד 

נייק. ובכל זאת, "נייקי" היא התשובה הנכונה. השם שאול 

משמה של אלת הניצחון היוונית ניקֶה (שהאמריקאים לא כל 

כך מיטיבים לבטא).

'נייקי' היא יצרנית נעלי ספורט מהגדולות בעולם. כבר שנים 

רבות סופגת החברה ביקורות על תנאי העבודה במפעלים שלה 

ושל ספקיה בארצות העולם השלישי. ביולי האחרון, לדוגמא, 

צוות טלוויזיה אוסטרלי חשף מקרים של עבודת כפייה באחד 

ממפעלי הביגוד הגדולים של נייקי במלזיה.

מי שרוצה ימצא ניחומים בכך שעם מחזור של קצת יותר מ-16 

מיליארד דולר, נייקי היא רק החברה ה-153 באמריקה, ומגרדת 

מלמטה את רשימת החמש–מאות הגדולות בעולם.

נסטלה
חברת המזון השוויצרית 'נסטלה' היא מועמדת רצינית לתואר 

"התאגיד השנוא ביותר", בעיקר בגלל השיווק האגרסיבי של 

תחליפי חלב–אם בארצות העולם השלישי. פעילות זו של החברה 

הובילה להכרזת חרם–צרכנים בשנת 1977. בשלושים השנים 

שחלפו מאז מנהל התאגיד מאבק תודעתי, משפטי וכלכלי נגד 

הארגונים הקוראים להחרמתו. 

החרם על נסטלה הוא אחד המאבקים הצרכניים היותר–מפורסמים 

ומוצלחים. למרות זאת, מחזור המכירות של החברה הוא 90 

מיליארד דולר, והרווח השנתי קרוב ל-9 מיליארד. חברת 

'נסטלה' היא התאגיד ה-57 בגודלו בעולם.
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אין כל הגיון כלכלי במתן 

אשראי לצורך הוצאות 

הבית השוטפות (ה"אובר�

דראפט" המפורסם). הלוואה 

אמורה להינתן לצרכן רק 

כאשר מדובר בסכום נכבד, 

וההוצאה אמורה להיפרס על 

פני תקופה ארוכה, או כאשר 

הצרכן משקיע בנכס או 

לימודים.

יצחק שדה C 

במאמר זה נבהיר שהבנקים אינם "חמצן 
כלכלי" המניע את המשק, אלא, לעתים 
קרובות, "חמסן כלכלי" המקשה על פעילות 
עסקית נאותה. מצב זה נובע מעצם היות 
הבנקים עסק פרטי הפועל למטרות רווח, 
ולא כמכשיר פיננסי הפועל למען המשק. 
משמעות הדבר, שממשלה הרוצה בכלים 
פיננסיים מועילים, אינה יכולה להתבסס על 
בנק פרטי, ועליה להחזיק בבנק ממשלתי 
המונחה על ידה. יתר על כן, בנק פרטי פעמים 

רבות מפריע להתנהלות משקית נאותה. 

בכלכלה מודרנית ישנה חשיבות מרובה למערכת 

הבנקאות, ובעיקר לשרותי סליקה ואשראי:

סליקה היא שם כולל לתשלום שלא באמצעות 

מזומן, אלא דרך חשבון הבנק של המשלם (בעיקר 

תשלומים בכרטיס אשראי ובהמחאות). כמעט 

כל פעולה כלכלית מצריכה שימוש בסליקה ע"י 

בנק, וכל אדם נזקק לחשבון בנק. רוב העסקים 

משתמשים בשרותי סליקה באמצעות כרטיסי 

אשראי בעת מכירה לציבור הרחב. תשלומים 

בין עסקים נעשים בהמחאות ולא בכסף מזומן. 

למותר לציין, שכסף מזומן בכמויות גדולות 

אינו נוח לשימוש, ושרותי הסליקה עדיפים על 

פניו. ראשית, הם נוחים יותר. שנית, המחאות 

וכרטיסי אשראי מאפשרים תוספת של ימי אשראי 

החיוניים לעסקים וצרכנים פרטיים.

אשראי: עסקים הקונים מלאי נזקקים להלוואות 

כחלק אינטגרלי מפעילותם. קבלן הבונה בניין 

אינו אמור להיות בעל הון עצמי נזיל בשווי 

עלות הבנייה והקרקע. ממילא הוא מוכר את 

הבניין בסופו של דבר, ורק חלק קטן מעלות 

הפרוייקט נוטל הוא כרווח. עסק הנזקק לכלי 

עבודה ורכבים אינו אמור להיות בעל כסף 

מזומן בשווי הציוד. ַדיֹו שיש באפשרותו ליטול 

הלוואה ולשלם במשך כמה שנים את הריבית 

והקרן. שרותי מימון הינם חיוניים גם לצרכן 

- הלוואות לקניית דירה, רכב, מימון לימודים 

וכו'. ללא אשראי, תעצר הפעילות הכלכלית: 

רוב בעלי העסקים לא יוכלו לקנות מלאי וציוד, 

והרבה צרכנים יאלצו לוותר על קניות יקרות 

כמו דירה או לימודים. 

אם כן, הבנקים מהווים את התשתית הפיננסית 

המאפשרת למשק להתפתח. אך כשם שהפרטת 

התשתיות הלאומיות טומנת סכנה בחובה, כך 

פעילות הבנקים הפרטיים לא בהכרח מיטיבה 

עם המשק:

הבנקים (באמצעות חברות כרטיסי האשראי) 

פועלים כקרטל לכל דבר ועניין, גובים עמלת 

סליקה גבוהה, המתווספת לעלות המוצר, 

ומהווה נטל על בעלי עסקים. שירותי האשראי 

והמימון הניתנים ע"י הבנקים לא פועלים למען 

רווחת הלווים הפרטיים. אין כל הגיון כלכלי 

במתן אשראי לצורך הוצאות הבית השוטפות 

(ה"אובר�דראפט" המפורסם). הלוואה אמורה 

להינתן לצרכן רק כאשר מדובר בסכום נכבד, 

וההוצאה אמורה להיפרס על פני תקופה ארוכה, 

או כאשר הצרכן משקיע בנכס או לימודים.

כאשר צרכן פרטי מממן קניית רכב באמצעות 

בנקים ממשלתיים - צו השעה 
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עסק המציג בטחונות נאותים 

יקבל הלוואה, גם כשאין בה 

צורך כלכלי אמיתי. 

הממשלה חייבת להקים 

בנק (או להלאים את בנק 

לאומי) שיפעל למען קדום 

המשק ולא רק למטרת רווח. 

בזמני משבר, בנק ממשלתי 

יכול להלוות בתנאי הפסד 

לעסקים.

הלוואה, הוא פורס את קניית הרכב על פני 5 

שנים, והדבר הגיוני. כאשר צרכן קונה דירה 

הוא נזקק להלוואה ומשלם ריבית בשל כך, אך 

חוסך את תשלומי שכר הדירה. כאשר סטודנט 

נזקק להלוואה לצורך לימודים הוא מגדיל את 

יכולת ההשתכרות העתידית שלו. לעומת זאת, 

משיכת יתר גבוהה ולאורך זמן, לצורך הוצאות 

שוטפות, אינה מיטיבה עם הלווה. תשלומי 

הריבית מהווים נטל ויוצרים השתעבדות לבנק. 

כאשר לווה כזה מפוטר מעבודתו, מצבו מורע 

שבעתיים - אין הוא יכול ליטול הלוואת גישור, 

שהרי ניצל את יתרת האשראי, אינו יכול לשלם 

את הריבית, ובוודאי שלא לפרוע את החוב.

גם בתחום האשראי העיסקי הבנקים לא פועלים 

למען פיתוח המשק. הבנק ככל גוף עיסקי אינו 

מעוניין לסכן את כספו, ומעדיף לתת הלוואות 

לעסקים חזקים, ובעיקר כאשר אין להם צורך 

אמיתי בהלוואות אלה. כאשר עסק נזקק להלוואה 

לצורך השרדות או פיתוח (בכל פיתוח יש סיכון), 

מנהל סניף הבנק אינו מעוניין לסכן את עתידו 

בבנק, ויימנע ממתן ההלוואה. מורשי החתימה 

בבנק לא בוחנים את הצורך האמיתי בנטילת 

ההלוואה ואת סיכויה לקדם את העסק. הם 

בודקים רק האם ישנם נכסים שיהוו בטחונות 

להלוואה. משמעות הדבר היא, שעסק הנזקק 

לאשראי ואינו יכול לספק בטחונות מתאימים 

יתקל בסירוב מצד הבנק. ולהפך: עסק המציג 

בטחונות נאותים יקבל הלוואה, גם כשאין בה 

צורך כלכלי אמיתי. 

יש להבהיר: התמונה איננה אחידה לחלוטין. יש 

מנהלי סניפים יותר גמישים, וכמדומני שבנק 

לאומי מבין יותר את צרכי העסקים. אבל ברור 

שאף מורשה חתימה לא חושב ולו לרגע קט, 

האם ההלוואה תמנע פיטורי עובדים, או האם 

ההלוואה מסייעת למשק. שאלות כאלה נמצאות 

מחוץ ל"תחום השיפוט" שלו.

בעיה נוספת היא התנהלות הבנקים כאשר נוטל 

ההלוואה אינו עומד בהחזרים. בניגוד למקובל 

בין עסקים, בנק אינו ממתין יום אחד לפרעון 

הלוואה או כיסוי משיכת יתר. כל יום מחוייב 

בריבית, וכל פושט רגל יגיע להוצאה לפועל 

ולמימוש נכסים אגרסיבי. בנושא זה פועלים 

הבנקים באכזריות המאפיינת שוק אפור. האם 

התנהלות זו מועילה למשק? האם התנהלות 

זו הוגנת? 

ואחרון: הבנקים עושים רווחי ריבית גם בזמן 

משבר. בימים אלה בנק ישראל הפחית את 

הריבית כדי לסייע למשק. המרוויחים היחידים 

הם כמובן הבנקים, שהגדילו את הפער בין ריבית 

בנק ישראל לריבית שהם גובים מהלקוחות. 

כסף קל בימי משבר...

מסקנת הדברים: לא ניתן להפקיר את התשתית 

הפיננסית בידי גופים הפועלים למטרות רווח 

בלבד. הממשלה צריכה לקחת את התשתית 

הפיננסית לידיה, ולהפעילה על פי טובת כלל 

הציבור. הממשלה חייבת להקים בנק (או להלאים 

את בנק לאומי) שיפעל למען קידום המשק ולא 

רק למטרת רווח. בזמני משבר, בנק ממשלתי יכול 

להלוות בתנאי הפסד לעסקים. המדינה מרוויחה 

ממסים וממניעת משבר חמור הרבה יותר מאשר 

הפסד זמני של מיליארד או שניים.

ופרט לכך: אם הבנקים מרוויחים מיליארדים, אז 

גם למדינה מותר להקים בנק ולהרוויח קצת. 

כמו כן, צריך להגביל בחקיקה את מתן האשראי 

בריבית למשקי בית לצורך מימון הוצאות שוטפות. 

הצבור ילמד די מהר לכלכל את צעדיו בתבונה, 

והדבר ירסן לחצים אינפלציוניים. במאמר קודם 

("חברה" 07/2003), הרחבתי בעניין, וטענתי, 

שאפשר להלחם בלחצי אינפלציה ע"י הגבלת 

כמות האשראי ולא רק ע"י העלאת שיעור 

הריבית.

יש לקבוע ריבית מקסימום הגיונית הנגזרת 

מריבית בנק ישראל ולא מרמת הסיכון של נוטל 

ההלוואה. אין הגיון שבנק פרטי יתן הלוואה לבעל 

עסק, אם מנהל הסניף חושש שהעסק לא יוכל 

להחזיר את ההלוואה. במקרה כזה צריך הלווה 

לפנות לבנק הממשלתי. שם ייָלקחו בחשבון 

שיקולים שבנק פרטי אינו נדרש להם. 

ועוד: יש להגביל את אמצעי הגביה של הבנקים. 

מרגע שחייב הפך להיות חדל פרעון, אין להשית 

עליו רביות וקנסות למיניהם.

פעולות אלה יטיבו עם המשק בכל התחומים: 

אינפלציה, צמיחה, עסקים קטנים, תשתיות 

ועמידות בימי משבר. 

יצחק שדה הוא 

יועץ מס.

strode12@017.net.il

"תוכנית ריאליטי חדשה צפויה לעלות בקרוב בארצות הברית, 

ברוח המשבר הכלכלי החמור העובר על העולם, שבה יתבקשו 

העובדים להחליט על זהותו של המפוטר הבא בחברה שבה הם עובדים. ההודעה 

על התוכנית, שמעוררת זעם רב בארצות הברית, התקבלה במקביל לדיווחים 

על עלייה בשיעור מקבלי דמי האבטלה במדינה, שהגיע לשיא מאז 1967" 

.(NRG, 10.4.09)

עד היום ראינו תוכניות ריאליטי שהיו משל חינוכי על שוק העבודה. את מקום 

העבודה החליפו האי, הסטודיו וכו'; את הבוס החליפו שופטים, והעיקר - כל 

הוויית המשחק אמרה: האוייב הגדול ביותר שלך (השחקן, כלומר, העובד) הוא 

השחקן האחר. הבוס, כלומר השופט, הוא חוק המשחק; העבודה הקבוצתית 

חשובה רק כל עוד היא מבליטה ומשרתת אותך; הפרס מגיע למי שרמס את 

חבריו וריצה את הבוס בצורה הטובה ביותר. והנמשל ברור. התוכנית החדשה 

רק מעתיקה את המשל החינוכי למציאות הנמשלת.

אנו נופתע מאד אם בתוכנית הריאליטי החדשה יתאגדו העובדים כדי למנוע את 

פיטורי העובד הבא. דברים כאלה אין בריאליטי, רק במציאות.

קצה 
הקרחון
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אם היינו שואלים את חברי 

לשכונה מה הם חושבים 

על עובדים סוציאליים הינו 

זוכים לתיאורים וביטויים 

לא נעימים בלשון המעטה, 

כלפי העובדים וכלפי שירותי 

הרווחה.

אני לא מתכוונת לכתוב דעה, לפרט, לנמק, 
להדגים ולתאר אותה, אני גם לא מבקשת 
לטעון טיעון ולבסס אותו, אין לי פיסקאות 
מסודרות בסדר לוגי ורציף, ואני לא בטוחה 
אם יש לי פתיחה, גוף וסיכום. אני רק מבקשת 
לכתוב על מה זו עבודה סוציאלית בעיניי, 
והאם העבודה הסוציאלית שאני רואה 
בשטח לקראת סיום השנה האחרונה שלי 
בלימודים, היא אכן עבודה סוציאלית כפי 
שהייתי רוצה לראות אותה. יש לי הרבה 
מה להגיד ולבקר והחלטתי להעלות את 

הדברים על הכתב.

גדלתי באשקלון, בשכונה שכיום אני יודעת להגיד 

שהיא נחשבת ל"שכונת מצוקה", סביב שכנים 

ומשפחות אותם הספרות מכנה "רב בעייתיות", 

כמה בתים ליד הבית שלי הייתה תחנה לממכר 

סמים, וממולי גרו "עניים". הורי הם "מובטלים", 

משפחתי נמצאת "במצוקה כלכלית", יתכן 

והסיבה לכך היא חוסר יכולתם של הורי "בארגון 

התקציב המשפחתי". חלק מחברי לשכונה היו 

"נערים בסיכון" וחלק מחברותי היו "נערות 

במצוקה". אלו המון מושגים השייכים לז'רגון 

המקצועי שלנו, מאחורי כל מונח - עולם ומלואו 

של ידע ומחקרים שנעשו ע"י עובדים סוציאליים 

ונלמדים בבתי הספר לעבודה סוציאלית ע"י 

מאות סטודנטים, אך אם היינו שואלים את חברי 

לשכונה מה הם חושבים על עובדים סוציאליים 

הינו זוכים לתיאורים וביטויים לא נעימים בלשון 

המעטה, כלפי העובדים וכלפי שירותי הרווחה. 

התחושה הזאת מעלה אצלי את השאלה: כיצד 

ייתכן שדווקא האנשים שלמענם ומהם צמח 

המקצוע, כל כך מאוכזבים מאיתנו, או שמא 

זו רק אני מאוכזבת? 

העבודה הסוציאלית צמחה, אם איני טועה, 

כמקצוע שבא לתת מענה למצוקות של 

אותם אנשים הנמצאים, אם יורשה לי לומר 

"בתחתית של התחתית". פעם "עוני" לא היה 

מילה גסה בעיני העובדים הסוציאליים, אלא 

משהו שצריך להילחם בו. אמנם אני נמצאת 

מעט מאד זמן "בשטח", אך התחושה שלי 

היא שעובדים סוציאליים מתרחקים ושוכחים 

את המטרה העיקרית שלשמה נוצר המקצוע 

ואת האנשים העיקריים שלמענם ואיתם אנו 

אמורים לפעול: במקום להילחם איתם ולמענם, 

אנו נלחמים נגדם. טוענים שהם לא יודעים 

לנהל את תקציבם, כועסים על כך שהגבר 

קונה סיגריות "מרלבורו" והאישה צובעת את 

שערה אחת לחודש... ואני שואלת: האם אסור 

להם להרגיש שהם בני אדם, רק בגלל - רחמנא 

ליצלן - שהם עניים? 

לא רק שאנו לא נלחמים יחד עם האנשים שאעז 

ואומר - שלמענם אנו קיימים - אלא שכאשר 

הגיעו להם מים עד נפש, כאשר הם אוזרים את 

הכוחות וקמים להילחם על זכויותיהם, על חייהם 

וכבודם, אנו עומדים מנגד, וזאת במקום לשאת 

את המגפון בהפגנות ולחשוב על סיסמאות מחאה 

מקוריות. פלא ששביתת העובדים הסוציאליים 

כמעט ולא נשמעה? לו היינו מעודדים ויוצרים 

קול זעקה בקרב לקוחותינו, או אפילו רק צועדים 

יחד איתם, אין לי ספק כי הם היו צועדים יחד 

איתנו במחאה שלנו, שהיא בעצם גם שלהם. זו 

בעיני השותפות אשר אותה אנו מהללים משנה 

א' של לימודינו. 

מי רוצה להיות עו"ס?

נעמי כהן C 

"זוכה פרס נובל לכלכלה ג'וזף שטיגליץ אמר היום בראיון, כי 

מאמצי חילוץ הבנקים של ממשל אובמה נידונו לכישלון משום 

שכל התוכניות מכוונות לסיוע לוול סטריט במקום ליצירת מערכת פיננסית חזקה. 

'כל המרכיבים שיש להם עד כה הם חלשים, וישנם מספר מרכיבים חסרים', 

אמר שטיגליץ. מי שהגו את התוכניות 'הם או בכיס של הבנקים או חסרי תושיה 

לחלוטין', הוסיף." (YNet ,17.4.09). [לקריאה נוספת מאמרו של שטיגליץ בעמ' 

26 בגיליון זה].

כנראה שיקח הרבה זמן עד שיבינו שנגמרה המסיבה וצריכים לחזור לכלכלה 

מתוכננת מנוהלת ולעיתים מבוצעת (כשהממשלה היא גם הבעלים). גם פ.ד.רוזוולט 

לא הבין את זה ביום אחד.

ובארץ הקודש עדיין לא זרעו את הכותנה שתתן את הסיבים מהם יתפרו את 

הבגד שיצטרכו לפרום ולמחזר כנייר נטול עץ עליו תרשם התוכנית הישראלית 

המתאימה למציאות.

קצה 
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התחושה שלי היא שעובדים 

סוציאליים מתרחקים 

ושוכחים את המטרה 

העיקרית שלשמה נוצר 

המקצוע ואת האנשים 

העיקריים שלמענם ואיתם 

אנו אמורים לפעול: במקום 

להילחם איתם ולמענם, אנו 

נלחמים נגדם.

לו היינו מעודדים ויוצרים קול 

זעקה בקרב לקוחותינו, או 

אפילו רק צועדים יחד איתם, 

אין לי ספק כי הם היו צועדים 

יחד איתנו במחאה שלנו, 

שהיא בעצם גם שלהם. זו 

בעיני השותפות אשר אותה 

אנו מהללים משנה א' של 

לימודינו.

אז נכון, אין לנו משרדים יפים עם מסך מחשב 

שטוח וכסא מסתובב, נכון שהמשכורת שלנו 

נמוכה ומביישת לעיתים, ונכון שלעובד 

סוציאלי יש מיליון תיקים... אבל אני לא 

מוכנה לקבל את זה כתירוץ לביקורת שאני 

מפנה כלפי העבודה הסוציאלית כפי שהיא 

משתקפת בעיני כיום. אנו לא זקוקים למשרד 

יפה כדי להגיש עזרה מכבדת, לא שיפוטית ולא 

מתנשאת ללקוחותינו. אנו לא זקוקים להמון 

זמן פנוי כדי לעודד לקוחות לזעוק ולמחות 

כלפי מדיניות חברתית אשר מדכאת ומדירה 

אותם, אנו לא זקוקים ליוקרה מקצועית כדי 

להרגיש טוב בעבודתנו, המטרה שלנו היא 

לא להרגיש טוב יותר או מומחים יותר. אולי 

זה ישמע אלטרואיסטי, או אפילו נאיבי, אבל 

בעיני המטרה שלנו היא קודם כל שהלקוח 

שלנו ירגיש מכובד. 

אם להכין לפונה שלי קפה ולשבת איתו או 

איתה בחצר, אם לתת ללקוח חיבוק כאשר 

אני רואה אותו ברחוב, אם לצאת לעשן 

סיגריה עם אותה "נערה בסיכון", אם לנסוע 

באוטובוס יחד עם הלקוח שלי לביטוח לאומי 

ולעזור לו למלא טפסים, אם כל אלו "זה לא 

מקצועי"... אז סליחה, אבל אני לא רוצה 

להיות מקצועית! 

אני לא חושבת שכדי להיות עובדת סוציאלית 

לא שיפוטית, לא מתנשאת, אמפטית ורגישה, 

בהכרח צריך לגדול "בשכונת מצוקה". אבל 

כן, צריך לבקר לפחות פעם בחיים באחת 

כזו. לא צריך לחוות עוני, אבל כן צריך 

ללמוד ולשאול את עצמנו מדוע הוא עני, 

ומדוע השכן שלו גם עני, ומדוע דווקא 

בשכונה הזו יש זבל ברחובות, אבל בשכונה 

הסמוכה יש גינה ציבורית יפהפייה וחדשה. 

וכשכבר מגיעים לתשובה, אז לשתף את 

הלקוחות בה.

התשובות האלו חשובות במיוחד לנו, סטודנטים 

לעבודה סוציאלית אשר עתידים לצאת לשטח 

בקרוב. יש לנו אנרגיות, יש לנו כוחות לצאת 

ולהפגין כדי שלא יעלו לנו את שכר הלימוד, 

אז יש לנו כוח ויכולת גם לצאת לרחובות 

כאשר רוצים לקצץ בקצבאות של ביטוח 

לאומי, להפריט שירותים חברתיים, ליצור 

תוכניות פוגעניות ומדכאות, למנוע מעובדי 

מפעל בדרום להקים לעצמם ועד עובדים 

ועוד. מותר לנו ואפילו רצוי לצאת מחדר 

הטיפולים, לנשום מעט מהאוויר המזוהם 

ולפתוח עיניים ופה ביקורתיים וכל זה שוב: 

כדי לעשות את מה שנתפס בעיני כעבודה 

סוציאלית. 

זוהי עמדתי. זהו אמנם לא חיבור או מאמר 

אך אלו דברים שבאים מהלב. אני מאוהבת 

במקצוע הזה שנקרא עבודה סוציאלית, 

וכואב לי לראות ולהרגיש כי המקצוע לאט 

לאט נעלם והופך להיות למשהו שהוא לא, 

מתרחק מהדגם המקורי שלו, ובעיקר יוצר 

מרחק בינו לבין הלקוחות שלו. אני רוצה 

להמשיך ולהיות גאה במקצוע, ולהיות יכולה 

להגיד בפה מלא למרות המשכורת, למרות 

העומס, ולמרות "תנאי המחייה" - אני לא 

פסיכולוגית ואני לא סוציולוגית ואני גם לא 

פוליטיקאית, אני עובדת סוציאלית.

נעמי כהן היא 

סטודנטית שנה ג' 

בביה"ס לעבודה 

סוציאלית, 

אוניברסיטת 

תל אביב

_naomi01_@walla.com
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כשמדברים על "לא ציונות", 

יש לשאול, האם הכוונה לכך 

שלעם היהודי אין זכות לבית 

לאומי? או שמא העם היהודי 

אינו קיים? או אולי ארץ�

ישראל אינה המקום למימוש 

אותה זכות של אותו עם? או 

שהשלילה היא לגבי תוכנו 

האידיאלי של אותו הבית 

הלאומי?

האם שאלות כמו היחס 

לחוק השבות וזכות השיבה 

הן סוגיות קטנות ושוליות? 

או היחס לסמלי המדינה - 

המנון, דגל? האם אינו מהווה 

סיבה למחלוקת פוליטית 

מהותית? וכמובן היחס 

לסרבנות?

במציאות של 1903, העם היהודי מפוזר 
בגלויות השונות, ההתעוררות הציונית בת 
כמה עשרות שנים בודדות, אך רובם המכריע 
של היהודים אינו "נדבק" בציונות. רבים 
מהגרים מטעמי פרנסה ובטחון אישי ורבים 
מהיהודים האידיאולוגים מוצאים עצמם בחוגים 
המהפכניים השונים, שרובם אינם ציונים ולא 
בהכרח יהודים. ברנר ממצה את ישותם של 
אותם יהודים בדמותו של דוידובסקי (אחד 
מגיבורי "מסביב לנקודה"). אלה הטועים 
בליבם שהמהפכות העולמיות, האידיאולוגיות 
הגדולות הן הפתרון למצוקתם של היהודים 
בפרט ושל בני האדם בכלל. על דוידובסקי 
זה כותב ביאליק: "... יודע אתה, בריות מעין 
דוידובסקי � עם כל "האמת" והיופי שיש 
בפסיכיקה שלהם � עלי הן עושות רושם 
כאילו חסרה איזה קרן קיימת בנשמתם, 
איזה עיקר חסר בה, � ואיני מאמין ב"האמת" 
שבהם. "עיקר חסר" כזה יש ברוב צדדי חיינו 
החדשים ו"תנועותינו" החדשות והוא � "העיקר 
החסר" � עושה את צדדי החיים ההם ואת 
התנועות ההן ל"לאו דווקא", למדומות. אולי 
כך הוא, מפני שתחילת הגידול של כל תנועת 
חיים חדשה ושל כל רעיון חדש בעמנו אינה 
באה מתוכנו ומן הקרקע, אלא מן האויר. אנו 
קולטים הכל מן האויר כשהוא גמור ומבושל 
ואנו נהנים מהפירות והפרחים הבשלים של 
אחרים מבלי חבלי חרישה ובלי יסורי נטיעה 
וגידול. קרקע אין לנו � לפיכך הכל מדומה. 
הכל נוצץ ונובל ביום אחד..." (מתוך איגרת 
של ח. נ. ביאליק לי. ח. ברנר לאחר קבלת 

הסיפור � "מסביב לנקודה", קיץ 1903).

דוידובסקי הוא במידה רבה בן דמותם של רבים 

מאנשי השמאל היום. אלה הביקורתיים כלפי 

החברה, המדינה והעולם, אוחזים באידיאולוגיות 

מרובות "איזמים" וחסרה "קרן קיימת בנשמתם". 

קרן קיימת זו היא הלאומיות היהודית, הציונות. 

על אף שבאומרך היום "לאומיות" אתה מסתכן 

בדחיקתך לצידו הימני�קיצוני של השיח הציבורי, 

אנסה לבאר למה כוונתי. 

איני בטוח שכשהרן ואני אומרים ציונות אנחנו 

מתכוונים לאותו הדבר. כשאני אומר ציונות אני 

מתכוון לזכותו (והמעשה הציוני - הוא מימוש 

הזכות) של העם היהודי לבית לאומי בארץ 

ישראל. החלק האחרון בהגדרה יכול להסתיים 

ב"משפט העמים" או "צודק" או "מוסרי" או 

כל ביטוי המתייחס לתוכנו האידיאלי של אותו 

הבית הלאומי, שברי לנו שאינו נפרד מההגדרה 

הכוללת. 

כשהרן או מישהו אחר מדבר על "לא ציונות", 

יש לשאול, האם הכוונה לכך שלעם היהודי אין 

זכות לבית לאומי? או שמא העם היהודי אינו 

קיים? או אולי ארץ�ישראל אינה המקום למימוש 

אותה זכות של אותו עם? או שהשלילה היא 

לגבי תוכנו האידיאלי של אותו הבית הלאומי? 

מדבריו של הרן נראה שלא מדובר בכל אלו. 

ההגדרה הפוזיטיבית היחידה העולה מתוך 

המאמר למושג "לא ציונות" היא "קוראת תיגר 

על הנחת הלאומיות". המושג "קוראת תיגר" 

לא לגמרי מובן לי. אם הוא מתמצה בקריאות 

מילוליות, הרי שאין לי בעיה איתה כלל, 

אך אם קריאת התיגר היא גם עשייה בכיוון 

המתנגד לכך ש"לכל עם ובפרט העם היהודי 

(או הפלשתיני) תהיה מדינה משלו" נראה לי 

שכאן טמונה אחת מנקודות המחלוקת.

על הלאומיות יש להרבה מאיתנו בעיקר 

אסוציאציות שליליות, חלקנו חושבים על 

פאשיזם, פטישיזם ושאר מרעין בישין המגמדים 

את מקומו של האדם, היחיד בעולם. אך בעיני 

הלאומיות בכלל והלאומיות היהודית בפרט אינן 

דבר שיש להעלימו כב"מטה קסמים". אמר על 

כך אהרון דוד גורדון: "הדבר ברור: הדילוג הזה 

על האומה הוא החסרת חוליה בהשתלשלות 

החיים. חסרה חוליה משתי בחינות: חסרה 

חוליה בין היחיד הממשי לבין הכלל הממשי, 

לבין האנושות הממשית (בתור קיבוץ של 

אומות ממשיות) בעצם לבין כל הטבע הממשי; 

ארז אלף C 

"מסביב לנקודה הציונית" 
התייחסות למאמרו של הרן סנד על הציונות (חברה, גיליון 38)
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הויכוח אם כן הוא מתי האי�

ציות הוא לגיטימי ומתי לא. 

לתשובה לשאלה הזו אין 

קשר הכרחי עם שאלת 

הציונות. משמע, ציוני יכול 

לא לציית ואף לסרב ולא 

ציוני יכול לא לציית ולסרב.

ציונות בעייני היא תנאי יסודי 

לשיתוף פעולה לא בשם 

ימניות פשיסטית, שאותה 

קל לתקוף, או בשם בורגנות 

קפיטליסטית שאנחנו כל כך 

אוהבים לשנוא, אלא בשם 

שוויון ערך האדם, זכותו של 

כל אדם להגדרה לאומית 

ומימושה.

והחסרת חוליה בין הממשי החי לבין מה שאינו 

ממשי, אבל אינו בשום פנים מושג מופשט, אלא 

שהמחשבה המופשטת אינה משיגה אותו אלא 

בהפשטה והופכת אותו למושג מופשט - לבין 

חיי הטבע בבחינתם העליונה.

הדילוג הזה, חוסר החוליה הזה אומר, כי חשבון 

האומה לא ברור, לא ברור, מה האומה ליחיד ולאדם 

בכלל ומה מקומה בחיים האנושיים... היחיד הוא 

בן האומה, והאומה היא בת הטבע בלי אמצעי, 

בת אותו האופק שהאומה נולדה בו וקיבלה את 

חינוכה הראשון. חיי האדם הקיבוציים מתחילים 

מן הזוג, מחיי המשפחה, אולם החיים האנושיים 

בעצם, החיים האנושיים עם כל היחסים האנושיים 

שבהם, עם כל הריכוז האנושי והיצירה האנושית 

שבהם, מתחילים בהכרח מקיבוץ פחות או יותר 

גדול, מן האומה, מן המשפחה הגדולה והמורכבת. 

פה בעצם מתהוה האדם, כאילו מתרקם ומתיצר 

שנית בבחינה פסיכולוגית, כמו שהתרקם והתיצר 

בראשונה בבטן אימו מבחינה פיסיולוגית. פה 

כעין בית המלאכה של רוח האדם. פה התיצרה 

הלשון, המושגים, שאין לשון אנושית מושכלת 

בלעדיהם, המחשבה האנושית לא תצויר בלי 

מושגים ובלי לשון מושכלת, הדת - המחשבה 

הכוללת, העולמית הראשונה והיסודית והיחס 

הכולל העולמי הראשון והיסודי. פה התהוו 

הרגשות האנושיים ורוח הקדש או היצירה 

האנושית, ומכאן - השירה המוסר וכו'."

במלים אחרות, הניסיון הקוסמופוליטי לדלג מעל 

השייכות הלאומית הוא חסר תוחלת מבחינות רבות, 

ועם מי הלאומיות שנשפכים עלול להישפך גם 

תינוק של הזהות והשייכות של כל אחד מאיתנו. 

חלקי זהותנו ומרכיבי השתייכותנו באים לביטוי 

בסמלים, טקסים, מקורות תרבותנו, אופן חינוכנו, 

שפתנו ועוד. כל הדברים שמתוך המאמר של 

הרן נראים כמו "סוגיות קטנות". 

במקרה של הציונות, אין מדובר "רק" בתנועה 

לאומית. הציונות התפתחה והינה במידה רבה 

עד היום גם תנועת הצלה לאומית. כולנו מכירים 

את תיאורי המחיר ששילמו דורות של יהודים 

על חוסר היכולת להגן על עצמם, ועל כן אין 

צורך להתעכב על כך. אני מניח שהויכוח הוא 

"האם היום יש מקום לתנועה כזו?", "או מה 

הציונות מצילה היום?". 

כאן יש שתי הנחות שניתן להתווכח עליהן, 

אך לתפיסתי הן נקודות המוצא. הראשונה היא 

שהיכולת שלי כפרט וכציבור יהודי להתקיים 

במזרח התיכון תלויה בחוזקה של מדינת ישראל 

כלפי איומים חיצוניים לה. כלומר על אף 

"התקדמות" העולם, עדיין קיומי הפיזי אינו 

דבר המובן מאליו, כל שכן קיומי כיהודי. ההנחה 

השניה, שציבוריות יהודית מתקדמת (שאינה 

אורתודוקסית מסתגרת) אפשרית רק במדינת 

לאום יהודית, בה יהודים מחוקקים חוקים, 

מתקינים צינורות ביוב וכותבים ספרים. כלומר 

אם למי מאיתנו חשוב באיוולתו שנכדיו יוולדו 

ל"בית המלאכה היהודי", הרי שללא מדינת 

לאום יהודית הסיכויים לכך הולכים וקטנים. 

שתי הנחות אלו הן סיבה מספיק טובה בשבילי 

לרצות במדינת ישראל כציונית.

מכיוון שלפחות בעיני מדובר בדיני נפשות, הרי 

שקשה לי לשתף פעולה עם מי שבנקודה כ"כ 

יסודית אינו מסכים איתי או רואה בזה "פערים 

קטנים שאינם רלוונטיים במציאות הפוליטית...". 

אין ברצוני או בכוחי לכפות עמדה זו או אחרת, 

אך יש בכוחי ורצוני לבחור מי הם השותפים 

הפוליטיים, האידיאולוגיים שלי. והלא�ציונים 

(אנטי ציונים/פוסט ציונים או כל כינוי אחר) 

אינם שותפים פוליטיים טבעיים שלי, ובמקרים 

רבים הם אפילו יריבים פוליטיים שלי. 

הדברים לעיל אינם מתייחסים לטענות הספציפיות 

העולות מן המאמר של הרן, אלא רק למה שנראה 

כהנחת היסוד של אותן טענות. אך גם על הטענות 

גופא אני חולק. למשל, האם שאלות כמו היחס 

לחוק השבות וזכות השיבה הן סוגיות קטנות 

ושוליות? או היחס לסמלי המדינה - המנון, 

דגל? האם אינו מהווה סיבה למחלוקת פוליטית 

מהותית? וכמובן היחס לסרבנות?

בעניין הסרבנות אפרט מעט. ראשית יש להתחיל 

בהגדרה: אני מבין ומשתמש במילה סרבנות 

כ"אופן פסול של אי�ציות". ומכאן שמובן מאליו 

שהיא פסולה. כלומר יש אי�ציות לגיטימי, 

והדוגמאות לכך מוכרות גם מתוך ההיסטוריה 

הצה"לית. הויכוח אם כן הוא מתי האי�ציות 

הוא לגיטימי ומתי לא. לתשובה לשאלה הזו אין 

קשר הכרחי עם שאלת הציונות. משמע, ציוני 

יכול לא לציית ואף לסרב ולא ציוני יכול לא 

לציית ולסרב. אך אם סרבנות הופכת לאידיאל, 

כלומר אמירה קטגורית התומכת באי�ציות שאינו 

לגיטימי, הרי נשמטת הקרקע הציונית אבל לא 

פחות מכך הקרקע הדמוקרטית שעליה אפשר 

או אי�אפשר לשתף פעולה. המשמעות הפרקטית 

היא, שאמירות כמו "את הפקודה הזו אסור לי 

לבצע" אינן כמו "כל שירות בצה"ל הוא פסול" 

או "כל שירות בשטחים הוא פסול". עם האמירה 

הראשונה בתנאים מסוימים ניתן לשתף פעולה 

עם השנייה אין טעם - מכיוון שאין הסכמה על 

חוקי המשחק, על השדה המשותף.

גם נושא זכות השיבה בעיני אינו פעוט, ועצם 

העובדה שבעיני חלקנו הוא כזה, מראה עד כמה 

המרחק בינינו רב. זכות השיבה, דה�פקטו היא 
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ביטול היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית 

וככל הנראה גם דמוקרטית. ארץ ישראל היא ביתו 

הלאומי וההיסטורי של העם היהודי. אם ישנו עם 

פלשתיני ואנשים המגדירים עצמם ככאלו, עלינו 

לעזור להם להגשים את השאיפות הלאומיות 

שלהם מעבר לקו הירוק בגבולות שיקבעו במו"מ. 

הכרה בזכות השיבה לשטחי מדינת ישראל היא 

גזענית, משום שאינה מכירה בזכותו של העם 

היהודי לבית לאומי, וככזו אינה לגיטימית, 

תוקפנית ואין לי שום עניין לשתף איתה פעולה 

אלא רק להיפך מכך - להלחם בה. 

החיבור ההיסטורי הזה בין חלקים בסוציאליזם 

לבין אנטי�ציוניות לוקה בכשל יסודי. במה 

גדולה זכותו של אדם להתאגד מזכותו של אדם 

להגן על עצמו ע"י צבא, או במה גדולה זכותו 

של אדם לחינוך ובריאות ברמה גבוהה מזכותו 

של אדם להגדרה ומימוש לאומי. איך כ"כ קל 

לראות שלפלשתינים מעבר לקו הירוק מגיעה 

מדינה או כל ישות אחרת עצמאית המבטאת את 

עולמם הערכי, התרבותי, החינוכי, הכלכלי וכד' 

ואילו היהודים בתוככי מדינת ישראל הרוצים 

באותו הדבר בדיוק הם גזענים, פשיסטים או 

סתם שונאי ערבים. לבית הלאומי היהודי יש 

מחיר שאותו שילמו ומשלמים יהודים וערבים 

רבים. ברור שמתחייב מן הציונות, הדמוקרטיה 

והסוציאליזם למצוא פתרונות מספקים והגונים 

לכלל הפליטים. אבל בין זה לבין פירוקה של 

מדינת ישראל מרחק רב. 

לסיכום, ציונות בעייני היא תנאי יסודי לשיתוף 

פעולה לא בשם ימניות פשיסטית, שאותה קל 

לתקוף, או בשם בורגנות קפיטליסטית שאנחנו 

כל כך אוהבים לשנוא, אלא בשם שוויון ערך 

האדם, זכותו של כל אדם להגדרה לאומית 

ומימושה. זכותו של כל אדם להגן על עצמו 

ועל חברתו. זכותו של כל אדם לחיים טובים 

ומאושרים. תנאי בסיס עבורי למימוש זכויות 

אלה היא קיומה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית ודמוקרטית.

ארז אלף הוא 

חבר בקהילת 

'שחר' ביקנעם

erezalef@gmail.com

הגיעה לידי תכנית מרכז התנועה הקרוב של תנועת הנוער המחנות העולים. כותרת מרכז התנועה היא 

"תהליכי השינוי והצמיחה בתנועת המחנות העולים". קראתי בעיון והתחרפנתי. בכל הטקסטים האלה 

מופיע האינטרנט כמשהו ש"צריך להסתדר איתו" או כמשהו "שאפשר להעזר בו".

ולא רק זה. פעולת הפתיחה של המרכז מתבססת על תכנים של העיתון (?) מעריב לנוער. העיתונות 

המודפסת יורדת בחשיבותה בשנים האחרונות במידה כזאת שהיא מחפשת איך לשרוד בעולם של 

אינטרנט. התייחסות לעיתון נוער מודפס היא כמו לדבר על תנאי הנסיעה במרכבות.

לא שלתנועה אין אתר אינטרנט ולא שהמדריכים והחניכים לא משתמשים בכל אמצעי התקשורת האפשריים 

באינטרנט. יש להם והם כן. אבל הם לא מבינים את האפשרויות וההזדמנויות שמביא האינטרנט לשינוי 

משמעותי באופן הפעולה של התנועה שתאפשר לקדם את מטרותיה הרבה מעבר לקיים. 

הנחת המוצא של תנועת המחנות העולים היא של ה"מחנה". המקום הפיזי שבו נפגשים ואליו מגיעים 

ל"פעולה". אם אתה לא מגיע למקום מסויים בזמן מסויים אתה לא שייך לתנועה. אנחנו לא מדברים 

איתך ואתה לא מדבר איתנו.

האינטרנט מבטל מקום וזמן.

אפשר לדבר בלי להיות באותו מקום. אפשר לקרוא טקסטים ולצפות בתמונות וסרטים לא בשניה שהם 

נכתבים. אפשר לקיים יחסים משמעותיים וערכיים בלי להיפגש פנים אל פנים.

את כל זה יודעים אנשי המחנות העולים אבל הם עדיין לא הפנימו את המהפכה הזאת. המהפכה 

שיכולה לאפשר להם להרחיב את טווח ההשפעה. המהפכה שיכולה לאפשר להם ליצור קשר עם יותר 

ילדים ונערים. המהפכה שיכולה לאפשר רמות שונות של יחסים וקירבה ולא רק "חבר תנועה" או 

"לא חבר תנועה". 

הטכנולוגיות פשוטות ומוכרות. רק צריך להבין את המשמעויות שלהן ולנצל אותן למען תיקון העולם.

ברגע שמתחילים לחשוב לעומק "אינטרנט" האפשרויות נפתחות והפתרונות מציעים את עצמם.

ברגע שמשתחררים מהנחות היסוד של "קבוצת החוגים" אפשר לעשות ויש לאן להתפתח.

ועכשיו לעבודה.

העכביש | המחנות העומדים במקום

 חנן כהן
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אם אתה ממנה מתנגד�

רגולציה כאחראי על 

הרגולציה, ברור איזה סוג של 

פיקוח תקבל.

כשהסכים לצעד הזה, טען 

ה-SEC לטובת הרגולציה�

העצמית: התפיסה המוזרה 

שהבנקים יכולים לפקח על 

עצמם. "רגולציה�עצמית" 

היא אבסורדית, כפי שאפילו 

אלן גריסנפאן מבין היום.

הנשיא ועוזריו כנראה האמינו 

כי הורדת מיסים, במיוחד 

לבעלי ההכנסות הגבוהות 

ולתאגידים, היא תרופת�

הקסם לכל סוגי המחלות 

הכלכליות - מקבילה 

מודרנית לעלוקות.

יגיע רגע שבו האיומים החריפים ביותר של 
המשבר הפיננסי יתמתנו. המשימה העיקרית 
תהיה אז להתוות כיוון לצעדים הכלכליים 
לעתיד. זה יהיה רגע מסוכן. מאחורי העימות 
על המדיניות העתידית עומד העימות על 
ההיסטוריה � הויכוח על הסיבות למצב 
הנוכחי. הקרב על העבר יקבע את הקרב 
על ההווה. לכן חיוני שנבין את ההיסטוריה 

באופן מדוייק.

מה היו ההחלטות הקריטיות שהובילו למשבר 

הנוכחי? טעויות נעשו בכל צומת בדרך. היתה זו 

"תקלה מערכתית", שבה שרשרת של החלטות 

הביאה לתוצאה הטרגית. הבה נתבונן בחמישה 

רגעי מפתח.

1. מפטרים את הנגיד

ב-1987 ממשל רייגן החליט להחליף את 

פול וולקר כנגיד הבנק הפדרלי ולמנות את 

אלן גרינספאן במקומו. בתקופתו של וולקר 

האינפלציה הורדה מלמעלה מ-11 אחוזים ל-4 

אחוזים. זה היה אמור להעניק לו ציון מעולה 

ולהבטיח לו מינוי מחדש. אבל וולקר גם הבין 

שהשווקים הפיננסיים חייבים להיות נתונים 

לפיקוח (regulated). רייגן חיפש מישהו אחר 

לגמרי. והוא מצא אותו בדמותו של גרינספאן, 

המעריץ של איין ראנד.

גרינספאן שיחק תפקיד כפול. כנגיד הבנק 

הפדרלי הוא שלט על ברז הכסף, ובשנותיו 

הראשונות הוא הפעיל אותו במלוא העוצמה. 

אך הבנק הפדרלי הוא גם הרגולטור. אם אתה 

ממנה מתנגד�רגולציה כאחראי על הרגולציה, 

ברור איזה סוג של פיקוח תקבל. שיטפון של 

נזילות בשילוב עם פתיחת הסכר של הרגולציה 

הוכח כאסון.

האחריות הראשונה של הבנק המרכזי צריכה 

להיות שמירה על יציבות המערכת הפיננסית. 

אם בנקים מלווים על בסיס של מחירי נכסים 

שמנופחים מלאכותית, התוצאה עלולה להיות 

קריסה, כמו שאנו רואים עכשיו. גרינספאן צריך 

היה לדעת זאת מראש. היו לו כלים רבים כדי 

להתמודד עם המצב. כדי להוציא אוויר מבועת 

הנדל"ן, הוא היה יכול לרסן את ההלוואות 

שניתנו לאנשים בעלי הכנסה נמוכה, ולאסור 

על טכניקות שנועדו להפיל בפח (הלוואות 

ללא תיעוד שמכונות "הלוואות שקרנים", 

הלוואות ריבית בלבד וכו'). צעדים אלו היו 

יכולים לספק הגנה משמעותית ביותר למערכת 

וללווים. ואם חסרו לו כלים, היה עליו ללכת 

לקונגרס ולבקש אותם.

2. ממוטטים את החומות 

לפילוסופיה של הדה רגולציה יהיו השלכות 

לא רצויות בשנים שיבואו. בנובמבר 1999, 

הקונגרס ביטל את חוק גלאס�סטיגל. חוק זה 

הפריד בין בנקים מסחריים (שמלווים כסף) 

ובנקי השקעות (שמארגנים את המכירות של 

מניות ואגרות חוב). החוק נחקק בזמן המשבר 

הגדול של שנות העשרים. הוא נועד למנוע 

את הישנות הבעיות החריפות של המשבר 

הגדול, ובהן ניגודי אינטרסים חריפים. בביטול 

החוק נכנע הקונגרס ללחץ הלובי של הבנקים 

וחברות הפיננסים - לובי שנהנה מתקציב של 

300 מליון דולר.

ההשפעה החשובה ביותר של ביטול חוק גלאס�

סטיגל היתה תוצאה עקיפה. הביטול שינה 

תרבות שלמה. בנקים מסחריים לא אמורים 

להיות יזמים עם סיכון גבוה. הם אמורים לנהל 

כסף של אנשים אחרים בצורה מאוד שמרנית. 

על בסיס ההבנה הזאת הממשל מוכן לתת להם 

גיבוי אם הם נופלים. בנקי השקעות, לעומת 

זאת, ניהלו באופן מסורתי את הכסף של האנשים 

העשירים, אנשים שמוכנים לקחת סיכונים 

גדולים יותר עבור רווחים גדולים יותר. כאשר 

הביטול של חוק גלאס�סטיגל הביא לחיבור בין 

בנקי ההשקעות לבנקים המסחריים, התרבות 

שוטים קפיטליסטיים

ג'וזף שטיגליץ C 
מתוך: ואניטי פייר, נובמבר 2008

תרגום ועריכה: יאיר רביב
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אחוז החיסכון של משקי 

הבית באמריקה צנח לאפס. 

מי שעיניו בראשו צריך היה 

לראות, שאנחנו חיים על זמן 

שאול וכסף שאול.

ההצעה המקורית של שר 

האוצר הנרי פולסון, מסמך 

של 3 עמודים, נועדה לתת 

לשר האוצר תקציב של 700 

מיליארד דולר להוצאה על פי 

שיקול דעתו, ללא כל פיקוח 

או בקרה. היה זה צעד של 

יהירות יוצאת דופן.

של בנקי ההשקעות השתלטה גם על הבנקים 

המסחריים. היתה דרישה לרווחים גבוהים מאוד, 

שיכולים להיות מושגים רק דרך מינוף גבוה, 

ולקיחת סיכונים גדולים.

היו עוד צעדים חשובים במורד המדרון של 

הדה�רגולציה. אחד מהם היתה ההחלטה של 

אפריל 2004 על ידי ה-SEC (הרשות לפיקוח 

על שוק ההון בארה"ב), בפגישה שכמעט אף 

אחד לא נכח בה ושבזמנה כמעט אף אחד 

לא שם לב אליה, להרשות לבנקי ההשקעות 

הגדולים להעלות את יחס ההון עצמי לחוב 

שלהם (מיחס של 1:12 ליחס של 1:30 ואף 

יותר). כך הבנקים יוכלו לקנות יותר אג"ח 

מגובות משכנתאות ולנפח את בועת הנדל"ן. 

כשהסכים לצעד הזה, טען ה-SEC לטובת 

הרגולציה�העצמית: התפיסה המוזרה שהבנקים 

יכולים לפקח על עצמם. "רגולציה�עצמית" 

היא אבסורדית, כפי שאפילו אלן גריסנפאן 

מבין היום. היא גם לא יכולה לזהות סיכונים 

מערכתיים, למשל כשהמודל שמשמש את 

הבנקים לניהול תיקי ההשקעות שלהם 

אומר לכל הבנקים למכור את אותן אג"ח 

באותו זמן.

3. שמים את העלוקות

לאחר מכן באו קיצוצי המס של בוש, שהופעלו 

לראשונה ב-7 ליוני 2001 עם קיצוצים 

נוספים שנתיים לאחר מכן. הנשיא ועוזריו 

כנראה האמינו כי הורדת מיסים, במיוחד 

לבעלי ההכנסות הגבוהות ולתאגידים, היא 

תרופת�הקסם לכל סוגי המחלות הכלכליות 

- מקבילה מודרנית לעלוקות. קיצוצי המס 

שיחקו תפקיד מפתח בעיצוב התנאים למשבר 

הנוכחי. הם כמעט ולא השפיעו על המרצת 

הכלכלה. כל "הדחיפה" הממשית הושארה 

לבנק הפדרלי, שהתמודד עם המשימה 

באמצעות שיעורי ריבית נמוכה חסרי תקדים, 

שהביאו ל"הצפה של נזילות". המלחמה 

בעיראק החמירה את מצב העניינים, משום 

שהיא הביאה לעלייה עצומה במחירי הנפט. 

אמריקה נאלצה להוציא עוד מאות מיליארדי 

דולרים על ייבוא נפט - כסף שאחרת היה 

יוצא על סחורות אמריקניות. כל זה היה עלול 

להביא להאטה כלכלית במשק, כפי שקרה 

בשנות ה-70. הבנק הפדרלי הגיב לאתגר 

בדרך קצרת הראיה ביותר שאפשר להעלות 

על הדעת. שיטפון הנזילות הפך את הכסף 

לזמין בשווקי המשכנתאות, אפילו לאנשים 

שבאופן רגיל לא היו יכולים ללוות. כן, זה 

הצליח לעכב את ההאטה הכלכלית; אחוז 

החיסכון של משקי הבית באמריקה צנח לאפס. 

מי שעיניו בראשו צריך היה לראות, שאנחנו 

חיים על זמן שאול וכסף שאול.

הקיצוץ בשיעור המס על רווחי הון תרם למשבר 

בדרך נוספת. זאת הייתה החלטה שעיצבה מחדש 

את הערכים של המערכת: אלו שערכו ספקולציות 

(כלומר: הימרו) וזכו מוסו באופן קל יותר מאשר 

מקבלי שכר שפשוט עבדו קשה. אבל מעבר 

לכך, ההחלטה עודדה מינוף, משום שהריבית 

היתה פטורה ממס. אם, לדוגמא, לווית 100 אלף 

דולר כנגד משכון הבית שלך כדי לקנות מניות, 

הריבית על ההלוואה תנוכה באופן מלא כל שנה 

מתשלומי המס שלך. כל רווח שיהיה לך על 

המניות ימוסה באופן קל יותר - ובאיזשהו יום 

רחוק בעתיד. ממשל בוש סיפק הזמנה פתוחה 

להלוואת מוגזמות - והצרכנים האמריקנים לא 

נזקקו לכל עידוד נוסף. 

4. מזייפים את המספרים

בינתיים, ב-30 ליולי 2002, בעקבות מספר 

שערוריות פיננסיות הקונגרס העביר את חוק 

סרבנס�אוקסלי.

בשערוריות היו מעורבות כל חברות ראיית 

החשבון הגדולות, רוב הבנקים, וכמה מהחברות 

הגדולות שלנו, והן הבהירו כי יש בעיה חמורה 

במערכת החשבונאות שלנו. 

לרוע המזל, במגעים לקראת קבלתו של חוק 

סרבנס�אוקסלי, הוחלט שלא לעסוק בבעיית יסוד 
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"במילים אחרות אתה אומר, 

שגילית שכל השקפת העולם 

שלך, האידיאולוגיה שלך, 

היתה שגויה, היא לא עבדה". 

"לחלוטין. בדיוק" ענה 

גרינספאן.

של המערכת: האופציות על מניות. האופציות 

הוצגו כאמצעי בריא לעידוד של ניהול טוב, אך 

למעשה הם "תשלום לפי תוצאות" בשם בלבד. 

אם חברה מצליחה, המנהל מקבל תמורה גדולה 

בדמות של אופציות. אם חברה נכשלת, הרווח 

מהאופציות קטן אך המנהל מפוצה בדרכים 

אחרות. זה גרוע מספיק, אבל לאופציות יש 

בעיה נוספת: הן יוצרות אצל המנהלים תמריץ 

לחשבונאות שגויה - "לנהל" את הנתונים כך 

שמחיר המנייה יעלה ככל האפשר.

מבנה התמריצים של חברות דירוג האשראי גם 

הוכח כמוטה. חברות כמו מודיס ו-S&P מקבלות 

את התשלום מאותם אנשים שאת הניירות 

שלהם הן אמורות לדרג. כתוצאה מכך, יש להן 

מוטיבציה להעניק לחברות הללו דירוג אשראי 

גבוה. חברות דירוג האשראי, כמו בנקי ההשקעות 

ששילמו להן, האמינו, באלכימיה פיננסית - 

 F שמשכנתאות בעלות דירוג קטסטרופלי של

יכולות להפוך למוצרים בטוחים מספיק להיות 

מוחזקים על ידי בנקים מסחריים וקרנות פנסיה. 

ראינו אותו כשל של חברות דירוג האשראי 

במהלך המשבר במזרח אסיה בשנות ה-90: 

דירוג גבוה גרם לנהירה של כסף לאזור, ואז 

ירידה פתאומית בדירוג הביאה לחורבן. אך 

המפקחים הפיננסים לא שמו לב.

5. לתת לזה לדמם

נקודת המפנה האחרונה באה עם העברת תוכנית 

החילוץ ב-3 לאוקטובר 2008 - כלומר עם 

תגובת הממשל למשבר עצמו. אנחנו נחוש את 

התוצאות שלה בשנים הבאות. כאשר הבנקים של 

אמריקה עמדו בפני קריסה הממשל נע מנתיב 

פעולה אחד לאחר. ההצעה המקורית של שר 

האוצר הנרי פולסון, מסמך של 3 עמודים, נועדה 

לתת לשר האוצר תקציב של 700 מיליארד דולר 

להוצאה על פי שיקול דעתו, ללא כל פיקוח 

או בקרה. היה זה צעד של יהירות יוצאת דופן. 

הוא מכר את התכנית כהכרחית להחזרת האמון 

במערכת. אך היא לא התמודדה כלל עם הסיבות 

לאובדן האמון. הבנקים הלוו יותר מדי הלוואות 

גרועות. היו "חורים" גדולים מדי במאזנים 

שלהם. אף אחד לא ידע מה היה נכון ומה היה 

שקרי. תוכנית החילוץ היתה כמו עירוי עצום 

לחולה שסובל מדימום פנימי, ודבר לא נעשה 

בקשר למקור הבעיה: עקולי הבתים. זמן יקר 

בוזבז כשפולסון דחף את תוכניתו "כסף עבור 

זבל", קונה את נכסי הזבל ומעביר את הסיכון 

למשלם המיסים האמריקני. כשלבסוף נטש 

את התכנית, וסיפק לבנקים את הכסף שהם 

נזקקו לו, הוא עשה זאת בדרך שרימתה את 

משלם המיסים האמריקני, מבלי שהבטיחה 

כי הבנקים ישתמשו בכסף כדי להתחיל שוב 

להלוות. הוא אפילו אישר לבנקים להעביר כסף 

לבעלי המניות שלהם בעוד שמשלמי המיסים 

מזרימים כסף לבנק.

הממשל דיבר על בניית אמון, אך מה שעשה 

למעשה היה "טריק" של אמון. אם הממשל היה 

מעוניין באמת בבניית אמון במערכת הפיננסית, 

הוא היה מתחיל בהתמודדות עם בעיות התשתית 

של המערכת - שיטת התמריצים השגויה 

והרגולציה הבלתי מספקת.

האם היתה החלטה אחת, שאם היתה משתנה, 

היתה משנה את מהלך ההיסטוריה? כל החלטה 

- כולל ההחלטות להמנע מפעולה, היא תוצאה 

של החלטה קודמת - חוליה בשרשרת של 

החלטות שמובילה מהעבר אל העתיד. 

האמת היא שרוב השגיאות הבודדות מצטמצמות 

לאחת: האמונה שהשוק יווסת את עצמו 

ושתפקיד הממשלה צריך להיות מינימלי. 

במבט לאחור על האמונות האלו במהלך 

שימוע בסנאט בסתיו האחרון, אלן גרינספאן 

אמר באופן ברור: "מצאתי פגם". חבר 

הקונגרס הנרי וקסמן לחץ עליו בתגובה: 

"במילים אחרות אתה אומר, שגילית שכל 

השקפת העולם שלך, האידיאולוגיה שלך, 

היתה שגויה, היא לא עבדה". "לחלוטין. 

בדיוק" ענה גרינספאן. ארצות הברית ועמה 

רוב העולם אמצו את הפילוסופיה הכלכלית 

השגויה הזאת. במצב זה, המשבר שאליו 

נקלענו היה בלתי נמנע. 

ג'וזף שטיגליץ הוא 

כלכלן, חתן פרס 

נובל לכלכלה 

לשנת 2001. 

כיהן כסגן נשיא 

בכיר וכלכלן ראשי 

בבנק העולמי.
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המשך מדיניות הריסוק 

בשנת 1990 יצא לאור ספרה החשוב של 
אסתר אלכסנדר "כוח השוויון בכלכלה", בו 
היא מתארת את הכלים ששימשו את האוצר 
והממשלה לשבירת העבודה המאורגנת, 
חיסול התעשייה בארץ, יצירת שלטון ההון, 
התחלת תהליך הפרטת המשק ועוד. תמר 
בן–יוסף � גם היא כלכלנית שפעלה בתוך 
משרד התעשייה והמסחר � מתארת לנו 
בספרה החדש "ברוכים הבאים לשוק 
החופשי" את המשכו של תהליך השעבוד של 
מדינת ישראל לאינטרסים של ההון הפיננסי 
לאורך שנות התשעים ועד שנת 2008, ערב 

המשבר הגדול בשוק ההון. 

פתיחת השוק הישראלי אל השוק הגלובלי הייתה 

מרכזית בהמשך תהליך ריסוק המשק הישראלי, 

ויחד איתו החברה הישראלית. תהליך זה של 

פתיחה אל העולם, הנקרא בשם "הגלובליזציה", 

מוצג אצלנו, כפי שהוצג בזמנו התהליך שעבר 

על המשק בשנות השמונים נוכח המשברים 

הקשים והאינפלציה הדוהרת, כתהליך של 

אין ברירה. בן�יוסף קוראת תיגר על הנחה זו, 

בעיקר על האופן הטוטלי בו החברה הישראלית 

קיבלה אותו ועל היעדר דיון ציבורי בחלופות 

הקיימות ובניואנסים שונים של התהליך. האם 

היינו חייבים להיפתח לעולם? ובאיזו מידה? 

מה המחירים שאנו צריכים לשלם בתהליך זה? 

ומה היו האלטרנטיבות בכל אותם צמתי הכרעה 

חשובים לאורך התהליך של יצירת "השוק 

החופשי" במדינת ישראל?

האותיות הקטנות

על כך שמדינת ישראל עוברת תהליך של 

הפרטה וריסוק המשק התעשייתי משנת 1977 

אין צורך להכביר מלים. בן�יוסף מחדשת בכך 

שהיא מביאה ניתוח בשפה קלה של הכלים, 

המהלכים, הסיסמאות והרטוריקה שבהם 

השתמשו ראשי האוצר ומומחי הכלכלה בכדי 

להעביר את התהליך לציבור הישראלי. היא 

מראה איך אוסף של החלטות נפרדות, מלאות 

באותיות קטנות וקשות להבנה, מסתכמות לכדי 

תהליך אחד רציף. מסקנתה היא כמובן שגם את 

הפיתרון יש להביא מקריאת האותיות הקטנות, 

הבנתן, הסברתן והבאתן לדיון ציבורי, ואולי 

גם כתיבת אותיות קטנות חדשות בסבלנות 

ועיקשות.

השאלה שמלווה את הניתוח של בן�יוסף היא 

האם מדינת ישראל, שהיא בעלת משק קטן 

ביחס לשאר העולם המפותח, צריכה להיות 

פתוחה לתהליך הכלל עולמי של הגלובליזציה? 

בשנים האחרונות מתקבלת הרגשה שיש רק שתי 

תשובות אפשריות לשאלה חשובה זו: או פתיחה 

בשבחי הניואנסים
על ספרה של תמר בן�יוסף "ברוכים הבאים לשוק 

החופשי", הוצאת צבעונים 

"כלכלה, שהיא מדע החברה, 

עוסקת באנשים, ועל כן אינה 

בנויה לשחור�לבן, טובים�

רעים, אלא לאבחנות עדינות 

של מינון, של איזון ושל קצב."

למעשה המדינה מתנערת 

מאחריותה כלפי אזרחיה 

ועסוקה רק בלהיות הכי 

קטנה שאפשר. היא לא 

מעצבת את יחסי העבודה 

בחברה, היא לא משקיעה 

בתשתיות כמו חינוך, 

כבישים, מים, חשמל וכו', 

הנחוצות להתפתחותה של 

תעשייה מתקדמת.

ביקורת ספר
>>> דן קמחי
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בן�יוסף מצביעה על 

ההסתדרות, כמייצגת של 

העובדים הנפגעים בתהליך, 

והתעשיינים - בעיקר 

התעשיינים של התעשייה 

המסורתית הדורשת השקעות 

רבות לטווח ארוך, שגם 

היא נפגעה מאד מהתהליך 

- כנושאים אפשריים של 

התנגדות פוליטית לדרך בה 

עובר המשק הישראלי את 

תהליך "הגלובליזציה".

מוחלטת של השוק הישראלי לעולם ויצירה של 

שוק חופשי, או אנטי�גלובליזציה ויצירה של 

שוק סגור ופיקוח טוטלי על השווקים בסגנון 

רוסיה הקומוניסטית. תשובתה של בן�יוסף היא: 

"כלכלה, שהיא מדע החברה, עוסקת באנשים, 

ועל כן אינה בנויה לשחור-לבן, טובים-רעים, 

אלא לאבחנות עדינות של מינון, של איזון 

ושל קצב."

תפקיד המדינה

מה תפקידה של המדינה בתוך המערכת הכלכלית? 

בדיון הציבורי של שנות האלפיים המדינה היא 

לא יעילה ומנופחת מעבר לכול מידה (זוכרים 

את הדימוי של נתניהו על האיש השמן והאיש 

הרזה?), לכן צריך להקטין אותה ולגרום לכך 

שהיא תתערב בשוק החופשי כמה שפחות. מיד 

עולה השאלה: האם יתכן שוק חופשי לחלוטין? 

הרי המדינה היא אחת השחקניות הראשיות 

בתוך השוק והמשק. התשובה לא יכולה להיות 

פשוטה כפי שנוטים להציג אותה. 

למדינה, כולל כל השלוחות השונות שלה 

ובראשם משרד האוצר ובנק ישראל, יש כלים 

רבים כדי להשפיע על הפעילות הכלכלית 

בתוך המשק הישראלי. היא אחראית על שער 

החליפין וכמות השקלים, גובה ומבנה המסים 

במשק, הכניסה והיציאה של סחורות, כמות 

האשראי במשק ועוד. כמו כן יש בבעלותה 

מפעלים רבים, תעשייה ביטחונית עתירת ידע, 

מוסדות למתן שירותים, כגון חינוך ובריאות, 

חברות חשמל ומים. אך כוחה הגדול באמת 

הוא בקביעת המדיניות במשק הישראלי. אילו 

ענפים לעודד, מה היחסים בין עובד למעביד, 

אחריות התכנון והפיקוח על המשק. 

אך מה קורה כשהמדינה, בשם תהליך הגלובליזציה, 

מתנערת מחלקים גדולים של תפקידה בתוך 

הכלכלה? מה קורה כשמדינה מחליטה לפתוח 

את שוק המט"ח שלה לעולם ובכך לעקר את 

אחד הכלים המרכזיים שלה לשליטה בנעשה 

במשק הכלכלי? מה קורה כשמדינת ישראל 

בוחרת לעשות הסכמי סחר עם השוק האירופי 

או האמריקני מעמדת חולשה? כשהיא בוחרת 

להנהיג חשיפה חד צדדית כלפי השווקים 

האסייתים בלי לקבל שום תמורה בעבורה, 

בניגוד גמור למקובל בארגון הסחר העולמי? 

בנוסף, איך מדינת ישראל בוחרת לעודד את 

התעשייה שלה? האם על�ידי הורדת מיסים 

לתעשיינים או מענקים מתונים בהשקעה 

במכונות ותשתיות? נראה שבמדינה שלנו 

השאלות הללו, שהן אקוטיות למבנה ויציבות 

המשק הישראלי, עוברות בלי שום דיון ציבורי 

ועמידה על הניואנסים של האלטרנטיבות 

השונות בצמתי ההכרעה הכלכליים. נראה 

שבדיון הציבורי יש רק כלכלה אחת "נכונה", 

וכל העמדות האחרות מוצגות כעמדות של 

אידיאליסטים שלא מבינים בכלכלה. 

אך מה שמצטייר מספרה של בן�יוסף הוא 

שהכישלון הגדול ביותר במדיניות של המדינה 

ומוסדותיה היא חוסר בהצבת מטרות למשק. 

מדינת ישראל אינה קובעת יעדים בנושאים כגון 

תעסוקה, וכך אפשר לראות שבעשור מ-1998 

ועד 2007 נע שיעור האבטלה בין 8% ל-10% 

והדבר לא עורר דיון ממשלתי על המדיניות 

שיש לנקוט לשינוי המצב; היא אינה קובעת 

יעדים לגבי אופי התעשייה שמתפתחת בישראל: 

האם היא צריכה להיות תעשייה עתירת ידע או 

תעשייה עתירת עבודה ואיזו מדיניות נדרשת 

עבור כל אחת מהאופציות; היא אינה קובעת מה 

סדר העדיפויות להשקעה נכונה - האם להשקיע 

בפריפריה או במרכז, ועוד ועוד. למעשה המדינה 

מתנערת מאחריותה כלפי אזרחיה ועסוקה רק 

בלהיות הכי קטנה שאפשר. היא לא מעצבת 

את יחסי העבודה בחברה, היא לא משקיעה 

בתשתיות כמו חינוך, כבישים, מים, חשמל וכו', 

הנחוצות להתפתחותה של תעשייה מתקדמת. 

את כל אלה היא משאירה לשוק החופשי וליוזמה 

הפרטית, להם אין שום רצון או כדאיות כלכלית 

להשקיע בתשתיות אלו. 

המהלכים הללו נעשים בשם "הגלובליזציה" 

שמדינת ישראל "חייבת" להיות חלק ממנה 

ושבתוכה אין בחירה בין חלופות. כדי להרגיע 

אותנו, האזרחים, אומרים כלכלני האוצר 

שלמרות כל הכאב שבאבטלה והקיצוצים, בטווח 

הארוך יהיה לנו משק חזק היכול להתמודד עם 

האתגר התחרות בעולם המפותח. לטענת בן�

יוסף, כאשר לא נקבעו מדיניות ומטרות, ולא 

טוקבק לכתבה (YNet ,17.4.09) המודיעה על שביתת מנחי 

ומרכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה המאוגדים בארגון 'כוח 

לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי'. דברים בשם אומרם.

"אין זכות לשבות! נקודה למחשבה: האוניברסיטה הפתוחה היא עסק למטרות רווח 

להבדיל מאוניברסיטאות אחרות ולא ייתכן שעסק כלכלי ישבות על חשבון מקבלי 

השירות, זה פשוט אבסורד ובזיון אם הנהלת האוניברסיטה הפתוחה תאפשר זאת. 

תדמיינו לכם סיטואציה שעובדי חברת yes שובתים, לא נותנים שירות ולא עונים 

לטלפונים או פותרים תקלות... חברת yes תמנע את זה בכל מחיר ותגיע להסדר 

לפני השביתה, מכיוון שאחרת הלקוחות יתנתקו! תחשבו על זה!".

חשבנו. מערכת חברה חוזרת ותומכת בארגון 'כוח לעובדים' ובארגון מנחי ומרכזי 

ההוראה באוניברסיטה הפתוחה במאבקם הצודק לשיפור תנאי העסקתם. אנו שמחים 

לראות שהתארגנויות עובדים הן עובדה המשנה את שוק העבודה הישראלי. כעת אנו 

מחכים שהכפפה תורם וגם עובדי yes יתאגדו.

קצה 
הקרחון
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בעוד אלכסנדר כותבת 

על הכלכלה מתוך נקודת 

הסתכלות סוציאליסטית, 

בן�יוסף כותבת מתוך 

הסתכלות שנידמית יותר 

"כלכלית מקצועית". היא 

מקבלת את הגלובליזציה 

כנתונה במציאות שבה פועל 

המשק הישראלי.

משקיעים בתשתיות יסוד חשובות, לא ברור 

מתי יגיע היום המיוחל ואיך ייראה אותו משק 

חזק ותחרותי.

לא רק כלכלה

אין ספק שהתהליך הכלכלי הזה בוצע על�ידי 

גורמים פוליטיים. בן�יוסף תוהה על היכולת של 

גורמים בעלי אינטרסים כלכליים להשפיע על 

מדיניות הממשלה. היא מציינת שבתוך מציאות 

של חוסר דיון ציבורי על האלטרנטיבות מתחזק 

קולם של בעלי הממון, אשר לרוב גם שולטים 

בתקשורת, וכך הם יוצרים מציאות כלכלית אשר 

מיטיבה איתם, ובעיקר עם הרצון שלהם לגזור 

רווחים מהירים ולא להתמודד עם בנייה של משק 

ותעשייה לטווח ארוך. בגלל היעדר אלטרנטיבה 

רעיונית, הפוליטיקאים הופכים לשלוחים שלהם, 

ומבצעי מדיניותם. כך, עולה מהספר שחוסר 

בניואנסים בשיח הכלכלי, והנטייה שלו להיות 

מצועף ובלתי נגיש לרוב הציבור, מחליש את 

היכולת לנהל דמוקרטיה חזקה ויציבה. 

מתוך כך עולה השאלה אילו כוחות פוליטיים 

וכלכליים צריכים להתנגד לתהליך: הרי יש 

אנשים רבים אשר נפגעים ממנו. בן�יוסף מצביעה 

על ההסתדרות, כמייצגת של העובדים הנפגעים 

בתהליך, והתעשיינים - בעיקר התעשיינים 

של התעשייה המסורתית הדורשת השקעות 

רבות לטווח ארוך, שגם היא נפגעה מאד 

מהתהליך - כנושאים אפשריים של התנגדות 

פוליטית לדרך בה עובר המשק הישראלי את 

תהליך "הגלובליזציה". אך היא גם מציינת 

את חולשתם. חלק חשוב מהתהליך שעובר על 

ישראל הוא ריסוק כוחה של העבודה המאורגנת, 

בעיקר של ההסתדרות. מכאן חולשתה לעמוד 

מול הכוחות הפוליטיים אשר משנים את המשק 

הישראלי. לצד זה התעשיינים הישראלים, 

הרוצים לשמור על כוחם בתחרות המשתוללת, 

והמדיניות המרסקת את התעשיות המסורתיות, 

נכנסים לתחום היבוא ונוצר אצלם פיצול וניגוד 

אינטרסים והם מאבדים חלק ניכר מכוחם להיאבק 

על אופי תהליך הגלובליזציה והשוק החופשי 

במדינת ישראל. 

השאלה שצריכה להישאל

כדי להבין את התהליך שעבר על המערכת 

הכלכלית של מדינת ישראל מאז המהפך של 

1977 ועד היום כדאי לקרוא את "כוח השוויון 

בכלכלה" של אסתר אלכסנדר ואחריו את "ברוכים 

הבאים לשוק החופשי". בקריאה כזו יתבלטו גם 

ההבדלים: בעוד אלכסנדר כותבת על הכלכלה 

מתוך נקודת הסתכלות סוציאליסטית, בן�יוסף 

כותבת מתוך הסתכלות שנידמית יותר "כלכלית 

מקצועית". היא מקבלת את הגלובליזציה כנתונה 

במציאות שבה פועל המשק הישראלי. את 

הניואנסים שהיא מבקשת במדיניות הכלכלית 

היא מבינה כשקלול המגבלות של המשק 

הישראלי - משק קטן, עתיר יבוא ויצוא, שנמצא 

במצור עם הוצאות ביטחון גדולות - ומגבלות 

השוק החופשי. מתוך כך היא מגיעה למסקנה: 

"כן גלובליזציה, כן שוק חופשי, אך בתפירת 

חליפה המתאימה לישראל". אין ספק שזו עמדה 

חשובה שצריכה להיות חלק מהשיח הכלכלי�

פוליטית בקרב הציבור הרואה את עתידה של 

מדינת ישראל כמדינה עצמאית וחזקה, ולא 

כמדינה של כל המרבה במחיר. 

השאלה שצריכה להישאל עכשיו על ידינו ועל 

ידי קובעי מדיניות אינה נמצאת באירועים 

המתוארים בספר אלא רגע אחד אחריהם: איך 

מדינת ישראל הייתה חווה את המשבר הכלכלי 

העולמי שבו אנו נמצאים היום אם לא הייתה 

עוברת את התהליך ההרסני של שנות התשעים 

והאלפיים? אין ספק שהוא היה משפיע עלינו, 

אך כדי להבין איך וכמה אנו נזקקים להבנה 

עמוקה של התהליך שעבר עלינו בשנים הללו, 

והבנה עמוקה של הניואנסים השונים בכל אחת 

מנקודות ההכרעה. דרך אותם ניואנסים אנו גם 

צריכים לנהל את הדיון הציבורי על הפתרון. 

דן קמחי הוא 

חבר בקיבוץ 

נעמה של קבוצות 

הבחירה של 

המחנות העולים.

dan.tapuz@gmail.com

!
הממסד האקדמי התאים את עצמו, 

כך נראה,  לטענתה של מרגרט תאצ'ר 

ש'אין דבר כזה חברה'. החוגים לכלכלה 

הם מבצר ניאו-ליברלי וגם בחוגים 

להיסטוריה נושבת 'רוח התקופה'. 

תולדות הסוציאליזם ותנועת העבודה הם 

בגדר נעלם. כמהלך של תיקון למגמות 

אלו התפתחה בשנים האחרונות בחוג 

לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה 

תכנית ח.כ.מ.ה. (חברה, כלכלה, 

מחשבה, היסטוריה).

ראשיתה של התכנית ביוזמה של סטודנטים 

יוצאי תנועות הבוגרים ומאז היא פועלת 

כיוזמה משותפת של סטודנטים ומרצים 

בחוג לתולדות ישראל. 

תכנית הלימודים נעה על שני צירים 

עיקריים: א. התפתחות המחשבה 

החברתית והסוציאליסטית מראשית 

הקפיטליזם ועד למשבר הכלכלי הנוכחי. 

ב. השפעת רעיונות אלו על ההיסטוריה, 

המחשבה והפוליטיקה היהודית בעת 

החדשה בכלל ועל והציונית בפרט.

במתכונת  מתקיימת  ח.כ.מ.ה. 

המאפשרת לימודים בתכנית בשילוב 

לימודים בחוג נוסף (במסלול דו-חוגי). 

כמו כן, נבנה עתה שילוב בין לימודים 

בתכנית לבין לימודי הוראה. הלימודים 

מתקיימים במסגרת קבוצת למידה קטנה 

המאפשרת דיון ושיחה פתוחה, ומדגישים 

פיתוח חשיבה ביקורתית. אנו מזמינים 

סטודנטים, פעילים לשינוי חברתי, בוגרי 

תנועות ואחרים לקחת בה חלק. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחוג 

להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת 

חיפה  04-8240560 או לסער  -054

.6735090

סוציאל�דמוקרטיה בתוך האקדמיה
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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
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

2009 40 | מאי  גיליון 

חברה
הקבועים,
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