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"תמיכתו של עופר עיני בהפרטת המינהל משקפת בתמצית את הגיון העומק המנחה את דרכו. הוא 
מקבל  עקרונותיו של משטר ההפרטה ומסייע להשלטתו, בטענה שהנחיתות המובנית של העובדים אינה 

מותירה להם ברירה אלא לקבל את הנחותיו של הסדר המופרט ולפעול במסגרתו למזעור נזקיו"
מתוך: עיני ונתניהו: שת"פ הקרקעות הגדול, עמ' 12

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

<<

תקופה לא קלה עוברת על התומכים 
בסוציאל–דמוקרטיה בישראל. הכשלים 
החברתיים והכלכליים ברורים מתמיד 
אך דרך הפעולה לתיקונם נתונה בערפל 
כבד. התקופה האחרונה הבליטה והבהירה 
את הסדקים בשיטה הכלכלית–חברתית 
הקיימת וחשפה אותם לקבוצה הולכת 
וגדלה מאזרחי המדינה. בתוך כך, עומדת 
הסוציאל–דמוקרטיה כצורך הכרחי, בוער ואף 
ידוע, אך עם זאת � הדרך להביא לביסוסה 
כשיטה לניהול המדינה אינה ברורה. המהלך 
המבטיח ביותר בשנים האחרונות, הנסיון 

להפיכת מפלגת העבודה למפלגה סוציאל–
דמוקרטית, נראה עתה, לאור ההתפתחויות 
האחרונות בשורותיה, כחסר סיכוי. בהיעדר 
כתובת פוליטית קיימת ראויה, אנו עומדים 
בסכנת התפוררות הרובצת לפתחנו בדמותן 
של אין ספור יוזמות זעירות ליצירה מחודשת 
של מפלגה סוציאל–דמוקרטית. והשאלה 
יוצרים תנועה סוציאל– הגדולה � כיצד 
דמוקרטית עממית ורחבה � נותרת חסרת 

מענה.
במהלך יצירת תנועה רחבה קיים כמובן 
תפקיד מהותי לעבודה המאורגנת. ההצלחות 
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

האחרונות של ארגון 'כוח לעובדים' � 
בהסכם הקיבוצי בסינמטק ירושלים, בסניף 
האוניברסיטה הפתוחה ובאיגוד המטפלות 
במשפחתוני התמ"ת � הן לכן בבחינת נר 
באפלה. אך האם יש לנו מספיק זמן להמתין 
לבנייתה של תנועה רחבה מתוך ארגון 
העובדים, ללא נסיון ליצירת כוח סוציאל–

דמוקרטי פרלמנטרי? 
ובינתיים, שוב עוברת רפורמת ענק מתחת 
לאף שלנו � הפרטת מנהל מקרקעי ישראל. 
במהלך בלתי הפיך מתכוון נתניהו להפוך 
את קרקעות ישראל לסחירות, באופן 
שסביר שירכז את מרביתן בידיים מעטות. 
זאת הוא עושה בתמיכת הנהגת מפלגת 
העבודה ובהעלמת עין, שכמוה כהסכמה, 

מצד ההסתדרות. 
המאבק כנגד הפרטת מנהל מקרקעי ישראל, 
אותו מובילה קואליציה של ארגונים, הינו 
קרב מאסף וקיים סיכוי רב לכך שלא יצלח. 
אך ניתן לבחון את המאבק בהפרטת המנהל 
מזווית אחרת � זווית בניין הכוח. אפילו 
היום, בתוך תהליך התפוררות הפוליטיקה 
הסוציאל–דמוקרטית, מצליח המאבק בהפרטת 
הקרקעות לרכז מאמצים של ארגונים ויחידים 

רבים, בהם תנועות הבוגרים של תנועות 
הנוער, ארגוני סביבה, פעילים ממפלגות 
השמאל ועוד. אין להתבלבל ממראית העין 
של "אחדות הימין והשמאל" במאבק, עם 
נוכחותם השולית של אנשי–הימין בתוכו. 
זהו מאבק שמאלי שעוסק בלגיטימיות של 
בעלות ציבורית ובשליטה דמוקרטית על 

הארץ ועל המדינה.
המאבק הזה, מלבד חשיבותו העקרונית, יכול 
וצריך להיות צעד ראשון בכינון מחדש של 
השמאל הישראלי. עלינו לנצל את העבודה 
המשותפת והמאבק המשותף לרקימת 
קשרים שישמשו אותנו בעתיד, תהיה אשר 
תהיה הצורה שתלבש הכתובת הפוליטית 
החדשה שתתגבש. גם כשלון וגם הצלחה 
בקרב הנוכחי על הפרטת מנהל מקרקעי 
יוכלו להוות מקפצה ליצירת כוח  ישראל 
פוליטי משמעותי. לכן יש לשמור על אחדות 
הכוחות לטובת המערכה כולה � בנייתה של 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית רחבה ועממית 
אשר תתמודד בבחירות הבאות לכנסת 
ותהווה חלופה פוליטית ממשית למדיניות 

ההפרטה והשחיקה.

<<

וְָהאֶָרץ, ֹלא ִתָמּכֵר ִלצְִמתֻת
ויקרא כ"ה, כ"ג

ממשלת ישראל מציעה: מדינה למכירה!

הצטרפו אלינו � לפני שיהיה מאוחר!

מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל
http://adama�not�for�sale.co.il :אתר

land.israel@gmail.com.israel@gmail.com :מייל
טלפון: 054�6734167

להשתתפות במימון המאבק ניתן להפקיד כסף בחשבון מספר 229385, סניף 55, 
הבנק הבינלאומי בע"מ (תקנון החשבון מופיע באתר מטה המאבק)



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

בתיקון חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.

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

תקציב 2010�2009  4
תמר בן–יוסף פוסט–מודרניות בכלכלה       

'רפורמת אופק חדש'  7
אריה קיזל  היכן הדיאלוג?        

דובי גולדמן מזון אורגני � טוב לסביבה?       10

דני גוטוויין עיני ונתניהו: שת"פ הקרקעות הגדול     12

פעילים חברתיים בארגון עובדים  14
אלעד הראל לקחים ממאבק סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה   

ליאור לרנר האיגודים המפולגים       16

עלייתו של 'השמאל התרבותי' בישראל  18
טל אלמליח הקשר ההיסטורי של 'צוותא' ומר"צ     

אפר ותקווה  22
יפתח גולדמן על הרומן 'הדרך' מאת קורמאק מקארתי    

אבשלום בן–צבי חברה בע"מ או "יותר ממועדון"?     24

מייקל מור להתראות ג'נרל מוטורס      26

ביקורת ספר  28
דביר אלכסנדר "על הכלכלה ועל המחיה"      

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

תקציב 2010�2009 | עמ' 4>

איכות חייהם של תושבי המדינה לא תלויה 
רק במסים או בהוצאות הממשלה לרווחה. היא 
תלויה במדיניות הממשלה בנושאים כגון שער 
החליפין, סחר החוץ של המדינה ועידוד המגזר 

היצרני"

עלייתו של 'השמאל התרבותי' בישראל | עמ' 18>

'השמאל החדש', הממיר את ה'שמאל פוליטי' 
ל'שמאל תרבותי', איננו בא לשנות. הוא מבקש 
להמנע מחלוקת ההכנסה שהסוציאליזם מבקש 

לחולל, על מנת לשמר את מעמדו ולהמשיך
לעלות מעלה בסולם הסוציו–אקונומי"

פעילים חברתיים בארגון עובדים | עמ' 14>

מי שמוביל את המאבק הם הנאבקים עצמם, 
השובתים, העובדים הנאבקים על תנאי

עבודתם. לאלה אין,  ולא יכול להיות, תחליף" 

תוכן ענינים | גיליון יולי 2009 מה בחברה 
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איכות חייהם של תושבי 

המדינה לא תלויה רק 

במסים או בהוצאות 

הממשלה לרווחה. היא תלויה 

במדיניות הממשלה בנושאים 

כגון שער החליפין, סחר 

החוץ של המדינה ועידוד 

המגזר היצרני.

תמר בן–יוסף C 

שלושה מרכיבים בולטים בדיון התקציב 
האחרון ובמרבית דיוני התקציב מאז שנות 
ה�90: האחד, ההתרכזות באישי ויותר 
מזה באישי–לוחץ, אישי–מיידי; השני, 
רידוד חילופי הדעות בעזרתה האדיבה של 
התקשורת; השלישי, מיצוי כל הדיבור על 

כלכלה בתקציב עצמו.

עצם הפיכת התקציב למוקד הכלכלה כבר 
מכתיבה את אופי הדיון, שכולו התכתשות 
על סעיפי הכנסה והוצאה ממשלתית. המחשה 
טובה לכך הם הסעיפים שעליהם כו–לם דיברו 
בתקציב 2010�2009 : מהצד האחד: העלאת 
המע"מ באחוז אחד, ביטול הפטור ממע"מ על 
ירקות ופירות, העלאת תקרת דמי הביטוח 
הלאומי מהכנסה חודשית של 38.5 אלף שקל 
להכנסה חודשית של 61.5 אלף שקל, וקיצוץ 
דמי ההבראה במגזר הציבורי. עד כאן, סעיפי 
ההכנסה וגביית המס מהציבור. מהצד השני: 
סעיפי ההוצאה, בעיקר הקיצוץ בהוצאות 
הממשלה לחינוך, בריאות ושירותים אזרחיים 

אחרים לעומת תגבור סעיף הביטחון.

כל הצעדים שלעיל ראויים לתגובה. ראוי 
בהחלט לבקר את העלאת המע"מ או את קיצוץ 
דמי ההבראה. במקומם אפשר להטיל עוד מס 
על המאיון העליון, ויש מה וממי לקחת. אך 
איכות חייהם של תושבי המדינה לא תלויה 
רק במסים או בהוצאות הממשלה לרווחה. 
היא תלויה במדיניות הממשלה בנושאים כגון 
שער החליפין, סחר החוץ של המדינה ועידוד 
המגזר היצרני. יותר מזה, אפשרויות התקציב 
נגזרות ממדיניות זו, כי היא הקובעת את היקף 

ואת הרכב התוצר.
גם אם בודקים לרגע את סעיפי ההוצאה, ניתן 
לצפות למשהו רציני יותר מהעליהום השנתי 
על תקציב הביטחון. נעזוב לרגע את הטחינה 
המניפולטיבית הנצחית של שכר משרתי הקבע, 
ונתייחס להוצאה הביטחונית כמכלול אחד. 
והשאלה היא מדוע השירות "ביטחון" נופל 
בחשיבותו מכל שירות ממשלתי אחר? האם 
בגלל היותו דחוף יותר לפריפריה, מעוטת 
המצביעים בבחירות, מאשר למרכז הארץ? 
או בגלל שאיננו שמחים בקיומו ואיננו גאים 
בו? אבל התעלמות בלתי מנומקת מהאילוץ 
הביטחוני לטובת צרכים "חברתיים" לא הופכת 
את המתעלמים ממנו לאנשים טובים יותר. הוא 
שם, האילוץ הביטחוני, וההוגנות מחייבת לאזן 

בין צורכי הפריפריה לצורכי מרכז הארץ. 
דוגמא עדכנית לאיבוד חושים בחגיגת התקציב 
ניתנה השנה על ידי ח"כ אורית נוקד. בראיון 
רדיופוני על מע"מ ירקות ופירות היא ביטאה 
את חרדתה מפני ההשמנה שתיגרם בעטיו. 
אנשים, היא אמרה, יעברו מאכילת ירקות ופירות 
לאכילת בצקים. נוקד, כך נראה, שכחה שאנשים 
מסוימים אולי ייאלצו לעשות דיאטה בבצקים 
בגלל אבטלה. אבל אבטלה לא קשורה ל'גזירות' 

התקציב, ו'גזירות' הן הנושא התקשורתי. 
כך גזירת המע"מ מככבת בתקשורת ומנגד, 
מס החברות נותר חבוי בפינתו הנידחת. מס 
החברות בישראל, שעומד עכשיו על 27%, 
הגיע במרבו ל�61% ב�1984. זהו מס על 

תקציב 2010�2009
פוסט–מודרניות בכלכלה 

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מתאריך 
2.7.09, בעניין התארגנות העובדים של עובדי 
'סינמטק ירושלים' בארגון 'כוח לעובדים', קבעו השופטים כי 
הכרה בארגון העובדים כיציג במקום העבודה מעניקה את 
הזכות לארגון העובדים ל"ניהול משא ומתן קיבוצי עם המעסיק 
בכלל הנושאים לגביהם ניתן לכרות הסכם קיבוצי". עוד הוסיפו 
השופטים כי "הזכות לניהול משא ומתן קיבוצי המוקנית לארגון 
העובדים היציג משמשת כלי להגשמת זכות ההתארגנות של 
העובדים, שפעמים רבות תעמוד ריקה מתוכן בלעדיה". לפיכך 
הם קובעים, כי במקום עבודה בו התארגנו העובדים על המעסיק 
חלה החובה לבוא בדברים ולנהל משא ומתן קיבוצי על תנאי 
העבודה ויחסי העבודה בתום לב. פסק דין זה מהווה תוספת 
חשובה לחוקי העבודה בישראל, ומקדים את ההסדר אליו ניסה 
להגיע יו"ר ההסתדרות עופר עיני מול ארגוני המעסיקים והממשלה. 
את  סניף 'סינמטק ירושלים' בארגון 'כוח לעובדים' ייצגו עו"ד 

ערן גולן ועו"ד עמית גורביץ'.

קצה 
הקרחון
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העלאת מס החברות 

באחוזים בודדים תוסיף 

לתקציב מיליארדי שקלים. 

כמה מקומות עבודה ניתן 

ליצור בהוספת מיליארד שקל 

לעידוד השקעות הון, מו"פ או 

שיווק, בתעשייה, בחקלאות 

ובתיירות? כמה משרות ניתן 

ליצור על ידי סבסוד תעסוקה 

בסכום הזה?

הדיון החשוב הוא לא בפרוטות 

שזורקים לתעשייה באופן 

אקראי, אלא בדמותה 

העתידית של התעשייה, 

בתרומתה לתעסוקה יציבה 

בשכר נאות, ובאמצעים 

שיש לנקוט כדי להדביק את 

המפעלים לארץ. 

רווחיהן הלא–מחולקים של החברות. הורדתו 
היתה אמורה לעודד השקעה בהון יצרני, אלא 
שלא כך קרה בישראל ובכל המדינות בהן 
הוא הורד בחדות מאז שנות ה�80. רוב הכסף 
שנותר בידי החברות הופנה לתגמול המנהלים 

ולשעשועים פיננסיים.
הצטברות העדויות על השלכות הורדתו של 
מס החברות קוראות למחשבה חדשה. האם 
תהיה זו מחשבה מקורית, או שגם בפרק זה 
ישראל תחכה להשראה מבחוץ? כל אחוז של 
מס חברות תרם לאוצר כמיליארד שקל בשנת 
2007. קרוב לוודאי שבזמן מיתון כמו עכשיו 
הוא מניב פחות. ובכל זאת, זהו מס שפוטנציאל 
הגביה שלו רב. העלאת מס החברות באחוזים 
בודדים תוסיף לתקציב מיליארדי שקלים. כמה 
מקומות עבודה ניתן ליצור בהוספת מיליארד 
שקל לעידוד השקעות הון, מחקר–ופיתוח (מו"פ) 
או שיווק, בתעשייה, בחקלאות ובתיירות? כמה 
משרות ניתן ליצור על ידי סבסוד תעסוקה 
בסכום הזה? אבל האפשרות הזו כלל לא נידונה 

בממשלה, בכנסת ובתקשורת.
אזכורן של התמיכות לעידוד השקעות הון ולמו"פ 
מוביל אל הפרוטות שזרקו לכיוונן: תוספת של 
450 מיליון שקל למסלול המענקים של מרכז 
ההשקעות במשרד התמ"ת בכל אחת מהשנים 
2010�2009, ו�300 מיליון שקל לשנה לתקציב 
המו"פ. ראוי לומר כי מטרתו המוצהרת, הידועה 
לכל, של האוצר מאז הרפורמה של 2004 היא 
מחיקת מענקי ההשקעות ומרכז ההשקעות. אם 
כן, איך מצפים שזריקת כסף חד–פעמית כזו 
תשנה את כוונות המשקיעים? תקציב המדען 
הראשי נמצא בירידה � מ�1.8 מיליארד שקל 
בשנת 2000 ל�1.1 מיליארד שקל ב�2008. 
התוספת החדשה היא רצויה אך אינה מכסה 

על השחיקה מאז. 
ומעל לכל, לא נידונה השאלה החשובה באמת: 
מהם ענפי התעשייה שישראל רוצה להצמיח? 
ההיי–טק השגרתי מכזיב לאחרונה, אולי צריך 
לחפש כיוונים חדשים. ועוד שאלה, מהו היחס 
הנכון בין הכספים המופנים לעידוד המו"פ 
ולעידוד השקעות ההון? ניסיון עשרים השנה 
האחרונות מורה על זליגה ניכרת של ערך 
ההשקעה במו"פ אל מדינות מחוץ לישראל. 
הפיתוח נעשה כאן, והייצור (עם התועלת 
שגלומה בו) מוזז החוצה, אם על ידי מכירת 
החברות בשלמותן לזרים, או על ידי העתקת קווי 
הייצור למדינות של עבודה זולה. כלומר, הדיון 
החשוב הוא לא בפרוטות שזורקים לתעשייה 
באופן אקראי, אלא בדמותה העתידית של 
התעשייה, בתרומתה לתעסוקה יציבה בשכר 

נאות, ובאמצעים שיש לנקוט כדי להדביק את 
המפעלים לארץ. 

עד כאן, מדגם קטן ממה שלא נדון. ניתן להוסיף 
עוד פריטים רבים לרשימת הנושאים החשובים 
שלא נדונים בתקציב, ולכן לא נדונים כלל. 
המשותף לכולם הוא היותם נושאי תשתית � 
נושאים שתועלתם לפרט רבה אך אינה ישירה 
ומיידית. ולמי אכפת מנושאים כאלה בעידן 

ה"מגיע לי עכשיו". 

מחוץ לתקציב, ולא פחות חשוב

שני נושאים שאינם נדונים כלל על ידי הממשלה, 
הכנסת והתקשורת הם מדיניות סחר החוץ 
ומדיניות שער החליפין. אלה הם נושאי יסוד 
בכלכלה. הם קובעים אם תהיה צמיחה ואם יהיה 
מאין לגבות מס. ובכל זאת, אין מדברים עליהם 

בזמן דיון התקציב או בכל זמן אחר.
הפוליטיקאים אינם נלהבים להשקיע בלימוד 
מקצועי. מה גם שבלוטת הדמעות של צופי 
הטלביזיה אינה מופעלת מצפיה בניתוח תנועות 
ההון לישראל. אמצעי התקשורת מעדיפים שלא 
לגעת בסוגיות כגון הטלת מגבלות על היבוא 
לישראל � כמה מהמפרסמים הגדולים שלהם הם 
יבואנים נכבדים. גם העיסוק בתנועות ההון אל 
המדינה וממנה החוצה, או בהכוונה ממשלתית 
מסוימת של שער החליפין, אינו חביב על 
המדיה � העברת הכספים הדו–סטרית והסחר 
במטבע חוץ תורמים לפרנסתם של הבנקים 
והמגזר הפיננסי כולו. וכבר אמרנו, למה להרגיז 

מפרסמים טובים? 
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סחר החוץ ומדיניות שער 

החליפין הם נושאי יסוד 

בכלכלה. הם קובעים אם 

תהיה צמיחה ואם יהיה מאין 

לגבות מס. ובכל זאת, אין 

מדברים עליהם בזמן דיון 

התקציב או בכל זמן אחר.

חשיבותו של שער החליפין, ברז ראשי במשק 
שמשפיע על הכל � סחר חוץ, צמיחה, תעסוקה, 
אינפלציה, מחירים � הוכרה על ידי כל ממשלות 
ישראל מאז קום המדינה ועד סוף שנות ה�80, 
שהותירו את ניהולו בידיהן. מאז, אחיזתה של 
הממשלה בשער החליפין התפוגגה בהדרגה, 
וקביעת מגמותיו הועברה לכוחות השוק בפיקוחו 
של בנק ישראל. והנה, כבר יותר משנה שבנק 
ישראל מתחזה ל"כוח שוק". הוא החל לרכוש 
מט"ח במארס 2008, ומאז יולי 2008 עלה היקף 
רכישותיו ל�100 מיליון דולר ביום. התערבותו 

המוגברת של הבנק המרכזי תרמה לפיחות 
השקל במשך תקופה ארוכה, אך מסוף אפריל 
2009 הוא החל להתקשות במניעת ייסוף השקל 

כלפי הדולר.
עצם התערבותו של בנק ישראל היא הודאה 
מצדו בעובדה ששער החליפין של המדינה 
חשוב מכדי שייעזב לשוק החופשי. כישלון 
התערבותו, גם אם הוא זמני, מוכיח שסגנון 
פעולתו � אימוץ עמדה של סוחר בשוק � 
אינו יעיל. למרות כל אלה, לא נשמעת כל 
דרישה לדיון על הנושא בממשלה או בכנסת. 
בנק ישראל הוא גוף מקצועי ללא דופי, אך 
מקצוענותו לא מקנה לו את הזכות להיות 
הפוסק הבלעדי בסוגיות פוליטיות. והחלטותיו 
בשוק המטבע הן פוליטיות מעצם מרכזיותן 

לכל תחומי הכלכלה. 
נושא לא פחות חשוב שנגוז מהדיון הכלכלי 
בישראל הוא מדיניות סחר החוץ של המדינה. 
חלקם של היבוא ושל היצוא בתוצר בישראל 
הוא מבין הגבוהים בעולם המתועש. מכאן 
שמדיניות סחר החוץ היא בעלת חשיבות 
מכרעת בישראל. בימים אלה, של מלחמה 

עולמית על מקומות עבודה, מדינות גדולות 
וחזקות מישראל מעודדות את יצואן ומסננות 
את יבואן. אין המדובר כאן בסין ויפן, שודדות 
תעסוקה כרוניות, אלא בכוהנות הגדולות של 
הסחר החופשי � ארה"ב והאיחוד האירופי. 
שתי מעצמות החופש הכלכלי מגבילות יבוא 
בעייתי בחסות ארגון הסחר העולמי. הן 
מסבסדות בתחכום רב ענפי יצוא מועדפים 
שלהן. דיון ציבורי ער מתנהל בנושאים האלה. 
חברי קונגרס בארה"ב נרתמים בפומבי להגנה 
על מקומות עבודה במחוזות בחירתם. איפה 

הדיון הזה בישראל?

שולחן עגול � ומה עם היעדים? 

התפתחות ייחודית לתקציב 2010�2009 היא 
ליוויו בשולחן עגול בין הממשלה, ההסתדרות 
והמעסיקים. השולחן המשותף ממשיך מסורת 
אירופית רבת שנים, ואף מסורת ישראלית של 
הידברות בין המעסיקים להסתדרות שהחלה 
עוד בשנות העשרים של המאה שעברה. את 
המסורת הזו השתדל ואף הצליח נתניהו, בשתי 
כהונותיו הקודמות בממשלה, לשבור. כעת, 
פנייתו אל ההסתדרות ואל התעשיינים היא 
מעין הכרה במגבלות הכוח. מאליו מובן, כי 
סובלנותו כלפי השולחן העגול עכשיו יונקת 
מהצלחותיו הקודמות ומתחושת העצמה שהן 
מקנות לו. ובכל זאת, גם שולחן עגול כזה עדיף 
על התכתשות אינסופית, במיוחד בימי נסיגה 

משקית ואבטלה.
עגול הוא יפה, אבל בשולחן הנוכחי חסר 
הדיבור על יעדים ארוכי טווח. שלושת גורמי 
המשק הקנו לעצמם את היכולת לשאת ולתת 
בעניינים שוטפים. כפועל יוצא, יש האומרים כי 
ההסתדרות זכתה השנה בתחום יחסי העבודה, ויש 
האומרים כי הממשלה השיגה את שלה בתחום 
ההפרטות וחיסול ועדי העובדים הגדולים. אך 
סגנון ההידברות, השארת קצוות רבים פתוחים, 
לא מאפשר ניתוח רציני של תוצאותיו. ניתן 
להתרשם שאף הנושאים והנותנים בעצמם לא 

ממש בטוחים מה השיגו ומה איבדו. 
ניהול השולחן העגול בדרך זו הוא הכלכלה 
הפוסט–מודרנית בתמציתה. התמקחות ללא 
ערכים מוצהרים, ללא יעדים ברורים, ללא 
ניתוח מקצועי מוסכם, בלי עבר ובלי עתיד. 
כך, בחסות הערפל, מרוויחים עוד קצת זמן, 
עוד קצת שקט. ומה עם הצמיחה? מה עם 
התעסוקה? מה עם מרוץ האבטלה שכבר נראה 
לעין? זה לא הנרטיב של תקציב 2010�2009. 

דפדפו לסיפור הבא.

תמר בן–יוסף 

היא חברת יסו"ד. 

מחברת הספר 

'ברוכים הבאים 

לשוק החופשי'.

Tamar_by@netvision.net.il

עצם התערבותו של בנק 

ישראל היא הודאה מצדו 

בעובדה ששער החליפין של 

המדינה חשוב מכדי שייעזב 

לשוק החופשי. כישלון 

התערבותו, גם אם הוא 

זמני, מוכיח שסגנון פעולתו 

� אימוץ עמדה של סוחר 

בשוק � אינו יעיל.
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הרפורמה ביקשה להשיג 

עוד שתי מטרות 'דיאלוגיות': 

שיפור תהליכי הוראה–למידה 

בבית הספר ושיפור הקשר 

מורה–תלמיד.

מאמר זה מבקש לטעון 

כי משרד החינוך יצא 

ל'רפורמה' דיאלוגית בלא 

שהבהיר לעצמו מהו דיאלוג.

שאלת הדיאלוג קשורה קשר 

הדוק לגישות המרכזיות 

בחינוך ההומניסטי ובעיקר 

בהתייחסות של האדם 

לעצמו כסובייקט בן חורין 

וריבוני המעצב את דמותו 

ומכונן את עולמו.

אריה קיזל  C 

משרד החינוך מתפאר (או לפחות התפאר 
עד תקופת סער ושושני) ש'אופק חדש' הינה 
רפורמה. ה'רפורמה' לוותה במסע יחסי ציבור 
שאינו ראוי למעשה חינוכי המבקש להגיע 
לשורש השינוי הנדרש � היחס בין מורה 
לתלמיד ושיפור הלמידה (ולא רק ההישגים) 
כתהליך מצמיח ומאפשר. מסע יחסי ציבור זה 
עשה שימוש שגוי במנהלות ובמורות שהתבזו 
כאשר, בטרם הובררה המשמעות של אותן 
'שעות פרטניות', התפארו באופן חסר טעם 
וחסר ביסוס בשינוי שתוצאותיו אינן ידועות. 
יח"צנים מניפולטורים עשו שימוש באנשי חינוך 
חייכניים כדי לקדם סיסמאות פופוליסטיות 
כחלק ממאבק פוליטי. כל זאת נועד לשרת 
את הגורמים האינטרסנטים � משרד החינוך 
והסתדרות המורים. מקום המפגש בין שני 
גופים אלה היה ונותר אחד: שיפור תנאי 
השכר המשפילים של מורי ישראל, במיוחד 
בשלבים ההתחלתיים של עבודתם. שיפור 
זה הוא עד עתה ההישג היחיד ב'רפורמה' 
ולפיכך ראוי שמורי ישראל יודו ליוסי וסרמן 
על מאבק מקצועי ראוי, ראשון מסוגו, להטבת 
תנאיהם ולא בשני אחוזים לשנה אלא באופן 
משמעותי. במיוחד ראויה תודת המורים 

החדשים למזכיר הסתדרות המורים.

שלבי ההתחלה של המורה החדש הם השלבים 
הקשים ביותר בעבודת המורה. החוקרות רות 
סטרהובסקי, איה מרבך ורחל הרץ–לזרוביץ 
מכנות את המורה החדש "זר בארץ חדשה". הן 
קובעות: "על המורה המתחיל מוטלים תפקידים 
רבים ומגוונים בעת ובעונה אחת והוא אמור 
להצליח בכולם בו זמנית. עליו לפתור בעיות 
דידקטיות בפדגוגיות אישית ובין–אישיות תוך 
היותו נתון לביקורת מתמדת של בעלי סמכות 
(מנהלים, מרכזים, מפקחים, הורים, עמיתים 
ותלמידים) ולעיתים קרובות ללא תמיכה מצדם". 
אי לכך, הצורך של מורות חדשות (אלה בד"כ 
מורות לצערנו) להתפנות להתמקצעות כאשר 

הן טרודות בתסכולים המקצועיים ובשכר הנמוך 
אינו אפשרי. מורה חדש חייב להתפרנס היטב 
או לפחות באופן סביר ובמיוחד לראות אופק 
מקצועי וגם כלכלי כדי שיישאר במערכת, 
במיוחד אם רוצים שישקיע בתלמיד (וזו, אחרי 
כל הדיבורים, המטרה). אסור להרשות מצב שבו 
מורות יחלטרו בשעות הערב כמלצריות, וזה 
אכן היה המצב עד השיפור המשמעותי בשכר 
עקב הסכם השכר 'אופק חדש'. מנגד, חייבים 
ליצור מנגנון אשר ידרוש התמקצעות מוכחת 
מהמורים החדשים. רבים מהם לא רואים את 
ייעודם בהוראה ולא רואים בה מקצוע. שילוב 

של שכר גבוה ודרישות גבוהות נדרש.
אלא שה'רפורמה' ביקשה, כך נדמה, להשיג עוד 
שתי מטרות שאותן אכנה 'דיאלוגיות': שיפור 
תהליכי הוראה–למידה בבית הספר ושיפור 
הקשר מורה–תלמיד. את שיפור ההישגים 
הלימודיים (יעד לא מוכרז) ביקש משרד החינוך 
להשיג מתוך אמונה (כנה, יש להניח) כי צמצום 
ההוראה בקבוצות גדולות יביא לכך. המחקר 
לא הוכיח כי צמצום מספרי התלמידים משפר 
הישגים אך יש להאמין כי אלמנט זה יחד 
עם הורדת הניכור של התלמיד עשוי להביא 

לתוצאה המקווה. 
מאמר זה מבקש לטעון כי משרד החינוך יצא 
ל'רפורמה' דיאלוגית בלא שהבהיר לעצמו מהו 
דיאלוג ובמיוחד בלא שהכשיר עצמו כמערכת 
(וגם לא מכשיר כעת) ללמד את המפקחים להיות 
דיאלוגים, ללמד את המורים להיות דיאלוגים 
ובמיוחד ללמד באופן דיאלוגי ולהפוך את בית 

הספר, כמרכז למידה, להיות מקום דיאלוגי.

דיאלוג בחינוך: ניסיון מאז 1922

מהו דיאלוג בחינוך? שאלת הדיאלוג קשורה, 
לדעת נמרוד אלוני, קשר הדוק לגישות המרכזיות 
בחינוך ההומניסטי ובעיקר בהתייחסות של האדם 
לעצמו כסובייקט בן חורין וריבוני המעצב את 
דמותו ומכונן את עולמו תוך מודעות לאופי 

'רפורמת אופק חדש'
היכן הדיאלוג? 
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שפע המילים אודות "רכיבי 

הפורמה" ו"בירור המשמעות 

של הרפורמה לבית 

הספר" ושלל מילים אודות 

"מערכת שעות מסונכרנת 

עם המקומות למפגשים 

הפרטניים והרצתה" מעידה 

על אי ההבנה היסודית מהי 

רפורמה חינוכית ובמיוחד 

מהם יעדיה.

במרכז הצעתי, תוכנית 

להכשרת מורים ברוח 

דיאלוגית אשר מטרתה 

לשפר את התרבות 

הדיאלוגית בין המורה החדש 

למערכת החינוך, לשפר את 

יכולתו של המורה החדש 

להפוך לאדם דיאלוגי ... וכן 

להנחיל תרבות דיאלוגית 

בבית הספר. 

הנחת היסוד של ההצעה 

היא כי נדרש שינוי בהכשרת 

המורים בשני ממדים: 'דיאלוג 

ארגוני' ו'דיאלוג כיתתי'.

הרפלקטיבי, התבוני, האוטונומי, הביקורתי, 
המוסרי והיצירתי של תודעתו. הוגים מרכזיים 
הקשורים קשר הדוק לדיאלוג חינוכי הם 
סוקרטס, אפלטון, גדאמר, בובר, לוינס, פריירה 
ואחרים. שילוב של כל אחת מתורותיהם יכול 
להבנות אופק דיאלוגי אשר יהפוך את התהליך 
החינוכי למקום שיש בו ארבעה מרכיבים לפחות: 
חשיבות ההגעה לתוצאה, חשיבות השותפות 
בתהליך, חשיבות העמקת הבנת היחיד וחשיבות 
הדיאלוג כפרקטיקה בעיצוב חיים חינוכיים. 
שילוב נכון זה בא לידי ביטוי כבר ב�1922, 
כאשר שילב נלסון בין תיאוריה לפרקטיקה 
דיאלוגית עת יסד בית ספר פנייתי לילדים 
(the Walkenuhle) ואקדמיה לחינוך מבוגרים 
 the Philosophical–Political Academy -)
PPA) במטרה לבחון את הרעיונות הדיאלוגיים 

שלו בסיטואציות הלקוחות מחיי היום יום של 
הלומדים. המורים בבית הספר ובאקדמיה 
השתמשו במתודות דיאלוגיות כאשר ניתחו 
סיטואציות שנלקחו מחיי היום יום המקצועיים 
שלהם. גוסטב הקמן, תלמידו של נלסון, הרחיב 
חלק מהרעיונות של מורהו לתחום הכשרת מורים 

גם בגרמניה, בריטניה ובהולנד. 

תובעים דיאלוג, לא מבינים מהו

יולי תמיר צדקה כשקבעה כי "להגדרת התהליך 
הרצוי נדרשה חשיבה חינוכית שונה וחדשנית: 
לא עוד תוספת שעות בכיתה צפופה והטרוגנית, 
אלא תוספת שעות המעניקה למערכת החינוך 
את מה שהיה חסר לה כל כך � לימוד בקבוצות 
קטנות, פיצול הכיתה לצורך לימודי יסודי והקטנת 
מספר התלמידים בכיתות. [...] הרפורמה שסוכמה 
עם הסתדרות המורים מביאה אל מערכת החינוך 
מאות אלפי שעות פרטניות, המאפשרות הוראה 
בקבוצה של 5�1 ילדים. במסגרת זו, המורים 
יכולים להעניק סיוע לתלמידים מתקשים, לפתח 
קבוצות למידה ייחודיות, להקצות מקום לתחומי 
דעת שונים שלא נלמדו עד כה בבית–הספר, לתת 
ביטוי לתחומי העניין שלהם ולטפח תלמידים 
מצטיינים ותלמידים בעלי כישורים ייחודיים". 
קביעתה של תמיר נאיבית וזאת משום שאחת 
הבעיות של ה'רפורמה' היא שקבוצות קטנות 
עדיין נחשבות כחריגות ומסומנות ועבורן יש 
לאתר מרחבים בבית הספר. תלמידים 'נורמליים' 
עדיין לומדים בכיתות 'רגילות'. אז מה הועילו 

חכמים בתקנתם?
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך הנוגע ל'אופק 
חדש' נקבעו עוד תפקידי עובד ההוראה. למשל, 
"להפעיל הוראה ממוקדת", "לקיים דיאלוג 

מיטבי עם כל ילד וילדה במטרה לספק לכל 
אחד ואחת מהם תמיכה רגשית עקבית ומכילה" 
ועוד ועוד. בכל מסמכי היסוד של ה'רפורמה' 
שבדקתי נכללות מילים גבוהות וגדולות 
הלקוחות מהעולם העיסקי או הצבאי. ב'תלקיט 
למנהלים' (תשס"ח) אודות "אופק חדש לבית 
הספר" (בהוצאת האגף לחינוך יסודי במשרד 
החינוך) נכתב, בין היתר, כי יש להקים "צוות 
חשיבה, הובלה ויישום לבדיקת החזון הבית ספרי 
לאור הרפורמה, לגיבוש האסטרטגיה ותכנית 
הפעולה להכנסת המהלך ולחלוקת המשימות 
ליישום" והמנהלים נדרשים לשפע מיפויים 
(נתוני תלמידים ב"תחומי התפקוד השונים 
שלהם", "מיפוי נתוני המורים", "מיפוי נתוני 
המרחבים הפיסיים של בית הספר ואפשרויות 
ניצולם" ו"מיפוי כל המשאבים המגיעים לבית 
הספר מגורמים שונים"). בהמשך נתבעים 
המנהלים לבצע "גיבוש קריטריונים לבניית 
קבוצות פרטניות לאור המיפויים והצרכים 
שזוהו ולאור הקדימויות והיעדים של בית 
הספר", "קביעת אתרים בבית הספר לשעות 

הפרטניות" וכן הלאה.
שפע המילים אודות "רכיבי הרפורמה" ו"בירור 
המשמעות של הרפורמה לבית הספר" ושלל 
מילים אודות "מערכת שעות מסונכרנת עם 
המקומות למפגשים הפרטניים והרצתה" מעידים 
על אי ההבנה היסודית מהי רפורמה חינוכית 
ובמיוחד מהם יעדיה. כיצד אפשר לכנות את 
'אופק חדש' או כל תכנית אחרת (כמו גם דו"ח 
דברת) רפורמה, אם היא אינה משפיעה על 
תכניות וספרי הלימוד, על שינוי (הנדרש זה 
זמן) של בחינות הבגרות ושיעבוד בית הספר 
כמקום מפגש של מורים ותלמידים לאמצעי 
הערכה, על אופן הכשרתם של המורים בישראל 
ובעיקר על האופן שבו התלמיד לומד והאופן 
שבו הוא חווה את הלמידה? לכל המרכיבים 
האלה התייחסות מינימלית. האגף לחינוך 
יסודי הוציא "מדריך לעבודה בשעות פרטניות" 
(תשס"ח) וניסה להתמודד עם השאלות הנוגעות 
לקשר מורה–תלמיד על ידי אמירות כמו "שיח 
אינטימי ופיתוח דיאלוג פורה בין המורה 
לתלמידיו" וכן "ליצור קשר משמעותי יותר עם 
תלמידים, להעמיק את ההיכרות עמם, לקדם את 
ההיכרות בין תלמידים בין עצמם". אלה מילים 
יפות וראויות אך ה'רפורמה' לא ביצעה שינוי 

בקידום מערכת החינוך לעברן.

השינוי יתחיל ממערכת הכשרת המורים

על מערכת החינוך להכניס את הדיאלוג כמרכז 
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שינוי זה במערכת הכשרת 

המורים אינו סמנטי או 

קוסמטי אלא מהותי. 

הצלחתו נדרשת למערכת 

החינוך ובהמשכו או במקביל 

אליו נדרשת הכנסת 

תרבות דיאלוגית לבתי 

הספר בישראל, במסגרתה 

על משרד החינוך להוביל 

רפורמה של שינוי מבנה 

מבחני הבגרות.

על משרד החינוך לעצור 

כעת ולבצע חשיבה כיצד 

הופכים את 'השעות 

הפרטניות', גולת הכותרת 

של 'אופק חדש' למהות 

דיאלוגית.

העשייה החינוכית ולצורך כך לתרגם את הגותו 
של מרטין בובר (אני–אתה) לחינוך הרגיל ואחרים 
כמו לוינס (האדם קודם לאני) לחינוך המיוחד. 
נוסף על כך, על מערכת החינוך להוביל שינוי 
באמצעות מערכת הכשרת המורים במכללות 
הנשלטות עדיין על ידי משרד החינוך. במרכז 
הצעתי, תוכנית להכשרת מורים ברוח דיאלוגית 
(אשר תכונה כך כדי להציב את תחום הדיאלוג 
על שני ממדיו כמרכזי בתחום הכשרת המורים 
לצד הכשרתם הדיסציפלינארית) אשר מטרתה 
לשפר את התרבות הדיאלוגית בין המורה החדש 
למערכת החינוך/בית הספר הקולט ולהיפך, 
לשפר את יכולתו של המורה החדש להפוך 
לאדם דיאלוגי וקשוב המתייחס באופן חם, 
מכיל ומעניק כבוד לתלמידיו ולקהילתו תוך 
כדי שיפור יכולתו לעבודה בקבוצות קטנות 
כפי שנתבע ברפורמת 'אופק חדש' וכן להנחיל 

תרבות דיאלוגית בבית הספר. 
הנחת היסוד של ההצעה היא כי נדרש שינוי 
בהכשרת המורים בשני ממדים: הממד הראשון 
� הרחבת פרק ההכשרה הנוגע לאוריינטציה 
הארגונית של המורים. פרק זה יבוסס על 'דיאלוג 
ארגוני'. הממד השני � שינוי פרק ההכשרה 
הנוגע למהות האימונים בהוראה באופן שיאפשר 

קיומו של 'דיאלוג כיתתי'.
בממד הראשון (ממד ה'מקרו–חינוך') מבקשת 
ההצעה להרחיב את פרק ההכשרה הנוגע 
לאוריינטציה הארגונית של המורים החדשים. 
השינוי המוצע מתבסס על כך שהמורים החדשים 
הם חלק ממערכת גדולה, מגוונת ומסועפת. ידע 
בדבר רוחב היריעה שמערכת החינוך מציעה 
ללומדיה, יאפשר יחס של קשר ואת הסרת הניכור 

בין המורה החדש לבין מערכת החינוך.
נדרש לפיכך שלב שבו הסטודנט, פרח ההוראה, 
יכיר את המערכת ברמת הידע ויבין את הפילוסופיה 
החינוכית של כל אחד מגווני החינוך. במסגרת 
זו גם נדרשת הרחבת ההכשרה המעשית של 
הסטודנט עם כל אחת מהמערכות התומכות 
בבית הספר או העובדות עמו. מערכות אלה 
נעות מהרשויות המקומיות ועד משרד החינוך, 
מהמשטרה ועד כלי התקשורת. כל זאת לצד 
הרחבת הידע הנדרש למורה החדש בדבר 
האמצעים העומדים לרשותו בתוך מערכת בית 
הספר והקהילה לתמיכה בתלמיד ובו כמורה 
חדש (ובכלל זה כל האמצעים מתוקף חוקים 
ותקנות, חוזרי מנכ"ל והוראות של הרשויות 

המקומיות ומערכת בית הספר).
בממד השני (בממד ה'מיקרו–חינוך') מבקשת 
ההצעה לשנות את מערכת הכשרת המורים 
החדשים, בשיתוף הפעולה ביניהם לבין המורים 

המאמנים. חלק זה מאפשר את היכרותו של 
הסטודנט כפרח הוראה לדרך התנהלותו של 
המורה במסגרת מערכת בית הספר, החטיבה, 
השכבה והכיתה. הוא מתוודע בחלק זה לדרך 
עבודתו כמקנה ידע, כמעודד חשיבה וכמשתף 
פעולה במערכת המפנה כלפיו דרישות, מפקחת 

עליו ומצפה ממנו. 
שינוי זה במערכת הכשרת המורים אינו סמנטי 
או קוסמטי אלא מהותי. הצלחתו נדרשת 
למערכת החינוך ובהמשכו או במקביל אליו 
נדרשת הכנסת תרבות דיאלוגית לבתי הספר 
בישראל, במסגרתה על משרד החינוך להוביל 
רפורמה של שינוי מבנה מבחני הבגרות: 
צמצום למיומנויות היסוד ובמקביל אישור 
לאוניברסיטאות ולמכללות לשלב מבחני כניסה 
או מכינות קדם אקדמיות שימומנו על ידי 
המדינה. על משרד החינוך לעצור כעת ולבצע 
חשיבה כיצד הופכים את 'השעות הפרטניות', 
גולת הכותרת של 'אופק חדש' (ששמו כבר 
לא מוזכר בימים אלה במשרד החינוך) למהות 
דיאלוגית � החל ממערכת הכשרת המורים ועד 
שינוי נתבע באמצעי ההערכה, צמצום מבחני 

המיצ"ב ומבחני הבגרות.

הערת המערכת: מאמרים נוספים העוסקים 
ברפורמת 'אופק חדש', מאת ענת שניידר 
ויאיר אלברטון, תוכלו למצוא בגליון 37, 

ספטמבר 2008. 

אריה קיזל הוא מרצה 

במכללת אורנים 

ובאוניברסיטת 

חיפה. דוקטורנט 

באוניברסיטת 

חיפה, לשעבר 

מנהל בית ספר.

akizel@gmail.com
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בכוס קפה ממוצעת ישנם 

יותר חומרים מסרטנים 

(טבעיים לחלוטין) מהכמות 

שיכול אדם לספוג משאריות 

חומרי הדברה בירקות 

במשך שנה שלמה.

דווקא מוצרים אורגניים, 

הנתפסים כבריאים יותר, 

יכולים להוות מקור סכנה. 

גופרית, נחושת וניקוטין הם 

רק חלק מהחומרים המאוד 

לא ידידותיים לאדם המותרים 

לשימוש בחקלאות אורגנית.

דובי גולדמן C 

צריכת מזון אורגני נתפסת בדרך כלל 
כמאפיין מובהק של הדאגה לאיכות הסביבה. 
אלא שלאמיתו של דבר שתי אלה סותרות זו 
את זו. שמירה על איכות הסביבה, כל עוד 
היא נעשית בשום שכל ותוך כדי אפשרות 
להמשך פיתוח, היא הכרחית כדי שנוכל 
להוריש את כדור הארץ לדורות הבאים. 
צריכת מזון אורגני מכלה את משאבי 
כדור הארץ ומנצלת את כח הקניה של 
האוכלוסיה המערבית על חשבון תושבי 

המדינות המתפתחות.

לפני שנתמודד עם שאלת השפעת החקלאות על 
הסביבה, מן הראוי שנפריך כמה אגדות בדבר 
הסכנות הבריאותיות שבצריכת מוצרי חקלאות 
"רגילים". מוצרים אלה נתפסים כמזיקים בגלל 
שתי סיבות עקריות שהחקלאות האורגנית חפה 
מהן: השימוש בחומרי הדברה כימיים והשימוש 
בהנדסה גנטית. למרות שהדברים קשורים, 

נתמודד עם כל נושא בנפרד.

שימוש בחומרי הדברה

בשנות השישים החלה לחלחל לתודעת הציבור 
הסכנה שבדי.די.טי (חומר שהיה נפוץ בהדברת 
ירקות). מדובר בחומר מסוכן מאוד, שהשפעותיו 

כוללות בין היתר מומים מולדים וסרטן. מאז 
הוצא החומר משימוש בחקלאות ואין כל דמיון 
בין החומרים המודרניים לאלו שנעשה בהם 
שימוש לפני חמישים שנה. החומרים החדשים 
בטוחים בהרבה לאדם ולסביבה, מתפרקים 
בקצב מהיר יותר ובעיקר � יעילים יותר. 
היעילות מחד והפיקוח ההדוק מאידך הביאו 
לכך שכמות השאריות של חומרי ההדברה 
בירקות היא נמוכה עד אפסית. עד כמה נמוכה? 
הכמות המותרת לשיווק היא מאית (!) מהכמות 
שנמצאה קטלנית אצל עכבר. למעשה, בכוס 
קפה ממוצעת ישנם יותר חומרים מסרטנים 
(טבעיים לחלוטין) מהכמות שיכול אדם לספוג 
משאריות חומרי הדברה בירקות במשך שנה 
שלמה. מחקר שנערך לא מכבר על אוכלוסיה 
של 90,000 חוואים באיווה, העושים שימוש 
לאורך שנים בחומרי הדברה, גילה כי אין להם 
נטיה לחלות בסרטן יותר משאר האוכלוסיה 
(הם אפילו נמצאו בריאים יותר). אז אם אתם 
קונים ירקות במקום מסודר המוכר תוצרת של 
מגדלים מסודרים � אין לכם ממה לחשוש (אם 
כי תמיד כדאי לשטוף את הירק לפני הפיכתו 
לסלט � מי יודע כמה פיח הוא ספג בתא המטען 

של המכונית בדרך הביתה...).
דווקא מוצרים אורגניים, הנתפסים כבריאים 
יותר, יכולים להוות מקור סכנה. גופרית, נחושת 
וניקוטין הם רק חלק מהחומרים המאוד לא 
ידידותיים לאדם המותרים לשימוש בחקלאות 
אורגנית. בשל מיעוט האפשרויות בחקלאות 
האורגנית ומשום שחומרים אלה יעילים פחות 
מחומרים כימיים אחרים, פעמים רבות צריך 
להשתמש בכמות גדולה מאוד של חומרים אלה, 
והשאריות בתוצרת הסופית גדולות בהרבה 
מאלו שבחקלאות רגילה. (כדי שלא להטיל 
דופי בחקלאים אורגניים טובים ומסורים � רובם 
הגדול מקפיד שלא לשווק ירקות עם שאריות 
של חומרים אסורים.) התפיסה כאילו חומרי 
הדברה טבעיים בריאים מחומרים כימיים היא 

משאלת לב ותו לא.

מזון אורגני � טוב לסביבה? 
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חיטה מהונדסת גנטית מניבה 

יבול כפול ויותר מחיטה 

"אורגנית" תוך שימוש 

באותם משאבים של מים 

וקרקע ותוך שימוש בהרבה 

פחות חומרי הדברה.

בסוף שנות התשעים החלה 

דנמרק לבחון ברצינות 

העברה של כל המשק 

החקלאי שלה לחקלאות 

אורגנית. הרעיון נגנז לאחר 

שהחישובים הראו, שצעד 

כזה יצמצם בחצי את הייצור 

החקלאי במדינה.

דשנים אורגניים מסוימים 

(כמו לשלשת עופות ים) 

מיוצרים במקומות בודדים 

בעולם ומוסעים על פני 

הגלובוס כולו עד לתחנתם 

הסופית.

הנדסה גנטית

ההמנעות של החקלאים האורגניים משימוש 
בהנדסה גנטית יוצר לפעמים אבסורדים גדולים. 
דומה שהמקרה הקיצוני ביותר הוא בשימוש 
בכותנה מהונדסת. חקלאים אורגניים משתמשים 
בחומר הדברה טבעי המכונה BT אך נמנעים 
מלגדל חיטה מהונדסת גנטית שמיצרת בעצמה 
את אותו החומר. בדיקות שנעשו מלמדות 
שחקלאים הודים צמצמו את השימוש בחומרי 
הדברה ב80% מאז שעברו לזנים מהונדסים 
העמידים בפני מזיקים. ועוד: חיטה מהונדסת 
גנטית מניבה יבול כפול ויותר מחיטה "אורגנית" 
תוך שימוש באותם משאבים של מים וקרקע 

ותוך שימוש בהרבה פחות חומרי הדברה.
נכון � יש גם מי שעושה שימוש לרעה בהנדסה 
גנטית. זנים מסוימים של תירס הונדסו כדי שיגלו 
עמידות גדולה ויניבו יבולים אדירים על חשבון 
ערכים תזונתיים בסיסיים, והכל למען תעשית 
הג'אנק פוד האמריקאית. אך אין לשפוט את כל 
החקלאות הקונבנציונלית לפי מקרה קיצוני זה. 
גם הטעם הנפלא של ירקות אורגניים הוא פעמים 
רבות מיתוס יותר ממציאות. זנים רבים של פירות 
וירקות הונדסו כך שיהיו דווקא טעימים יותר. 

השפעת החקלאות על הסביבה

אם כן, אין שום הוכחה מדעית שחקלאות אורגנית 
בריאה יותר מחקלאות קונבנציונלית. אך מה 
לגבי ההשפעה על הסביבה? הדעה הרווחת 
היא שהחקלאות הרגילה מנצלת את הטבע, 
ובתמורה מזהמת את הסביבה בדשנים וחומרי 
הדברה, ואילו אחותה האורגנית מגדלת גידולים 
בהרמוניה עם הטבע. ובכן � לא בדיוק. כפי שכבר 
ראינו, החקלאות המודרנית עושה שימוש מזערי 
בחומרי הדברה בהשוואה למקובל לפני שלושה 
וארבעה עשורים. מקרים בהם נשטפים חומרי 
הדברה למקורות המים הם נדירים וכמעט תמיד 

מקורם דווקא במשקי הבית ובתעשיה.
אכן, לחקלאות הקונבנציונלית יש השפעה שלילית 
על הסביבה, הנובעת מן השימוש בדשנים כימיים. 
דשנים אלה אכן גורמים נזק מסוים (אם כי קטן 
מהמקובל לחשוב) בשימוש ממושך, בעיקר 
בקרבת מקורות מים. ברם, נזק זה בטל בשישים 
לעומת הנזקים הסביבתיים שמעבר לחקלאות 

אורגנית עלול להמיט על הסביבה.

נזקי החקלאות האורגנית

בסוף שנות התשעים החלה דנמרק לבחון ברצינות 

העברה של כל המשק החקלאי שלה לחקלאות 
אורגנית. הרעיון נגנז לאחר שהחישובים הראו 
שצעד כזה יצמצם בחצי את הייצור החקלאי 
במדינה. נתונים אלה דומים למה שנתגלה במקומות 
אחרים � דונם ממוצע של חקלאות אורגנית מניב 
מחצית מדונם בחקלאות קונבנציונלית. אפשר 
לדמיין את ההשפעה ההרסנית על הסביבה אם 
כל החקלאות העולמית תעבור לגידול אורגני.

למשל � השימוש בסולר לטון של גידולים חקלאיים 
כמעט ויוכפל. הרי כדי להפיק טון חיטה אורגנית 
יש צורך בשטח כפול מחיטה רגילה, ומכאן בכמות 
כפולה של שעות טרקטור לחריש וקציר. השפעה 
סביבתית לא מבוטלת תהיה גם להובלת הדשנים 
האורגניים לשדות. הדשנים הכימיים מרוכזים פי 
כמה, והובלתם יעילה יותר ומזהמת פחות. יתרה 
מזאת, דשנים אורגניים מסוימים (כמו לשלשת 
עופות ים) מיוצרים במקומות בודדים בעולם 
ומוסעים על פני הגלובוס כולו עד לתחנתם 
הסופית. דשנים כימיים מופקים בטכנולוגיה פשוטה 
יחסית, ובמפעלים רבים בעולם הקרובים בדרך–
כלל לאזורי הצריכה שלהם. המעבר לחקלאות 
אורגנית יביא עמו תופעות של כריתת יערות 
והפיכתם לשטחי חקלאות, כדי להגדיל שטחים 
שיפצו על התנובה הנמוכה. למעשה, האפשרות 
היחידה שבה נוכל לספק את צריכת המזון העולמית 
היא על–ידי מעבר של כל האנושות לצמחונות 
והפסקת גידול גרעינים להאבסת בהמות. ייתכן 
ורעיון זה נראה קוסם, אך הוא בלתי ישים ולו 
מסיבה אחת � צמצום דרסטי בגידול בהמות יביא 
לירידה בכמות הפרשות הפרות � חומר הדישון 

המרכזי בחקלאות האורגנית.

חקלאות אורגנית � לעשירים בלבד

גם אם נקבל את הטענות, המתבססות על משאלת 
לב יותר מאשר על עובדות, שמזון אורגני הוא 
בריא יותר � אי אפשר להאכיל את אוכלוסית 
העולם ללא שימוש בדשנים וחומרי הדברה 
כימיים. שוחרי איכות הסביבה צריכים לדרוש 
שימוש מושכל וחוקי בחומרים אלה, ולא מניעת 
השימוש בהם. דווקא עכשיו, כשאנו מתחילים 
להבין באמת שמשאבי הטבע מוגבלים, עלינו 
להשתמש בכל הידע והכלים שצברנו על מנת 
להפיק יותר מכל דונם קרקע וקוב מים. גידול 
וצריכה של מזון אורגני פירושם חלוקה לא הוגנת 
של משאבי הטבע המוגבלים ממילא, בין אלה 
שיכולים לשלם את המחיר לאלה שישארו בסופו 
של דבר ללא מזון. בפעם הבאה שאתם עוברים 
מול חנות מזון אורגנית מעוצבת, שכולה אומרת 

בריאות וטבעיות, תחשבו גם על זה. 

דובי גולדמן הוא 

חבר קיבוץ יטבתה

dubitaal@yotvata.org
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אין להתבלבל, זאת אינה 

שחיתות, זו מדיניות � שיש 

להיאבק בה � הבונה כוח 

חברתי שיוסיף לבסס את 

שלטון ההון בישראל.

הציר עיני–נתניהו מבוסס על 

הגיון דומה לזה העומד ביסוד 

בריתו של עיני עם נשיא 

התאחדות התעשיינים, שרגא 

ברוש.

דני גוטוויין C 

הפרטת מנהל מקרקעי ישראל היא עוד 
שלב, אם לא גולת הכותרת, של מדיניות 
ההפרטה שמקדם בנימין נתניהו. מניעיו 
ידועים. פחות ברור מדוע  של נתניהו 
תומך גם עופר עיני בהפרטת המינהל 
ומדוע נגררת אחריו מפלגת העבודה, 
תוך בגידה בשיירי עקרונותיה. אחת 
מן התביעות המרכזיות של המתנגדים 
להפרטת המינהל היא העמדת המהלך 
לדיון ציבורי כדי שניתן יהיה לחשוף את 
משמעויותיו ולדון בהשלכותיהן. כחלק 
מכך יש גם לבחון את ההיגיון הפוליטי 
העומד בבסיסו של הציר עיני–נתניהו. 

הפרטת המינהל תיצור עושר חדש. בהתאם 
לחוקי המשחק של משטר ההפרטה � ובמרכזם, 
הון ושלטון � יהפוך העושר הזה לחגורת 
תמיכה לגורמים הפוליטיים שיאפשרו 
את ביזת הקרקעות ואשר יוסיפו לספק 
בהפרטת מינהל  לה הגנה חוקית בעתיד. 
מקרקעי ישראל, משקיע אפוא נתניהו 

בעתידו הפוליטי. אין להתבלבל, זאת 
אינה שחיתות, זו מדיניות � שיש להיאבק 
בה � הבונה כוח חברתי שיוסיף לבסס את 

שלטון ההון בישראל.
רבים מתנגדים להפרטת המינהל מתוך חשש 
שהדבר יאפשר ל"גורמים עוינים" להשתלט 
על קרקעות המדינה. זאת אכן אפשרות, אלא 
שיש לברר מיהם "הגורמים העוינים" ומהי 
"השתלטות עוינת" בהקשר זה. ואכן, דומה 
שלפני שראשון השייחים הסעודיים יתחיל 
להרהר ברכישת קרקעות המדינה, כבר ישתלטו 
עליהן אוליגרכים כחול–לבן, שיוסיפו למוטט 
את החברה הישראלית ולדרדר אותה לכיוון 

העולם השלישי. 
עוד בטרם הופרט המינהל, כבר מאיים הציר 
עיני–נתניהו למוטט את הקרן הקיימת לישראל. 
עיקרו של המושג "קרקע הלאום", המהווה 
את הרעיון המכונן של הקק"ל, הוא רעיון 
השליטה הציבורית בקרקע. ככזה הוא ממוקד 
פחות בניגוד היהודי–ערבי ויותר בניגוד שבין 
ויסות ציבורי של הכלכלה והחברה לבין 

עיני ונתניהו: שת"פ הקרקעות 
הגדול
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המאבק כנגד הפרטתו של 

מינהל מקרקעי ישראל הוא 

אפוא מאבק במדיניותו של 

עיני לא פחות מכפי שהוא 

מאבק כנגד מדיניותו של 

נתניהו

הסגרתן לשליטת ההון הפרטי. לכן, עיקור 
כוחה של הקק"ל באמצעות הפקעת אדמות 
"הפרימיום" שלה במרכז הארץ, מהווה תנאי 
הכרחי להשלמת מהפכת ההפרטה הישראלית. 
ספק אם בית–המשפט, שבפניו ניצבת סוגיה 
זו כעת, יעצור את שיתוף הפעולה החמדני 
שבין נציגי תנועת העבודה והמחנה הלאומי. 
רק כוח פוליטי סוציאל–דמוקרטי � כזה שיש 
לגבשו � יוכל למנוע את העלאת הקק"ל על 

מזבח ההון והשלטון. 
בתיווכו של עיני העניקה מפלגת העבודה 
לנתניהו הכשר המוסרי להשלמת מדיניות 
ההפרטה ובכך קירבה את קיצה הרעיוני 
והפוליטי. בהתייחסו לעיסקת–החבילה 
השתבח נתניהו בכך ש"עיני לא עורר מכשולים 
ברפורמה שלי במנהל מקרקעי ישראל. אני 
מאמין שהוא ילך איתי גם לרפורמות נוספות" 
(הארץ 15.5.09). נתניהו כמובן לא התנבא 
בעלמא. איש אמונו, אורי יוגב, הסביר ל"דה–
מרקר" כי במסגרת עסקת–החבילה "קיבלה 
המדינה את הסכמת ההסתדרות והמעסיקים 
לרפורמות בחשמל, בנמלים ובמנהל מקרקעי 
ישראל" (הארץ 14.5.09). תמורת הישגים 
בתחום האיגוד–המקצועי הסכים עיני גם 
לצעדים רגרסיביים בתחום הפיסקאלי: הפחתת 
המס לבעלי הכנסות גבוהות וחברות מכאן, 
והעלאת המע"מ והטלתו על פירות וירקות 
מכאן. "גלובס" ידע לבשר לקוראיו כי בניגוד 
לווטו שהטיל על הפרטת רכבת ישראל וחברת 
דואר ישראל, "עיני לא מתנגד להפרטת מינהל 
מקרקעי ישראל". עוד ציין העיתון כי "לעומת 
השנים הקודמות ההסתדרות איננה מבקשת 
להוציא את הרפורמה במינהל מחוק ההסדרים" 
ובלבד שזכויות העובדים לא ייפגעו במהלכה 

("גלובס" 3.5.09).
תמיכתו של עיני בהפרטת המינהל � תוך 
הפקרת קרקעותיו ודאגה לזכויות עובדיו 
� משקפת בתמצית את מדיניותו וחושפת 
את הגיון העומק המנחה את דרכו, המובילה 
להתאיינותה של מפלגת העבודה כחלופה 
פוליטית לליכוד: הוא מקבל את עקרונותיו 
של משטר ההפרטה ומסייע להשלטתו, בטענה 
שהנחיתות המובנית של העובדים אינה 
מותירה להם ברירה אלא לקבל את הנחותיו 
של הסדר המופרט ולפעול במסגרתו למזעור 
נזקיו. במובן זה הציר עיני–נתניהו מבוסס 
על הגיון דומה לזה העומד ביסוד בריתו של 
עיני עם נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא 
ברוש. שיתופי–פעולה אלו, משננים חסידיו 
של עיני, הינם הכרח במצב שבו "לא ניתן 

לייבש את הביצה" וכל שנותר הוא "להיאבק 
ביתושים". גם אם יכול להיות ויכוח, האם 
גישה טרייד–יוניוניסטית צרה זו משרתת 
את ההסתדרות � והיא לא � אין ספק שהיא 
הרסנית למפלגת העבודה ולסוציאל–

דמוקרטיה הישראלית. 
המאבק כנגד הפרטתו של מינהל מקרקעי 
ישראל הוא אפוא מאבק במדיניותו של עיני 
לא פחות מכפי שהוא מאבק כנגד מדיניותו 
של נתניהו. קווי המחלוקת בשאלת הפרטת 
המינהל עשויים לסמן את קו השבר שיפלג 
את מפלגת העבודה כמו גם את קווי המתאר 
של המפלגה הסוציאל–דמוקרטית שתחליף 
אותה. במובן זה המאבק בהפרטת קרקעות 
ישראל הוא מהלך מכונן בהתחדשות הסוציאל–

דמוקרטית בישראל.

גירסה של מאמר זה פורסמה לראשונה 
ב"דף הירוק".

דני גוטוויין הוא חבר 

יסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

dgutwein@univ.haifa.ac.il
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אלעד הראל C 

ארגון סגל ההוראה של האוניברסיטה 
הפתוחה הכריז ב�7 ביוני 2009 על סיומה 
של שביתה בת כשבעה שבועות. הייתה זו 
השביתה הארוכה ביותר בתולדותיו הקצרים 
של ארגון העובדים 'כוח לעובדים � ארגון 
עובדים דמוקרטי' שמייצג את סגל ההוראה. 
במהלך שבעת השבועות של השביתה ניהל 
הארגון משא ומתן עם הנהלת האוניברסיטה 
ובמקביל ביצע פעילות שטח לאכיפת השביתה. 

בפעולה האחרונה מתמקד מאמר זה. 

אכיפת השביתה באוניברסיטה הפתוחה היתה 
בעיקרה קיום פעולות הסברה במהלך השיעורים 
שקיימו שוברי שביתה (מתוך מיעוט קטן מאוד של 
מרצים שלא שבתו). מטרת האכיפה הייתה לקיים 
את השביתה במלואה אך היא נוצלה לפעולות 
חשובות לא פחות: להסביר לסטודנטים את 
הסיבה לשביתה ולגבות מחיר חברתי משוברי 
השביתה. הסיבה האחרונה נובעת מאופי ההוראה 
ואופי ארגון העובדים המיוחד למקום עבודה כמו 
האוניברסיטה הפתוחה: המנחים באוניברסיטה זו 
מפוזרים במרכזי לימוד בכל הארץ ובעקבות כך 
אין ביניהם היכרות אישית. לכן חסרה ההתארגנות, 
לגבי חלק מהם, את המימד החשוב של מסגרת 
חברתית משמעותית. פעולות אכיפת השביתה 
היו, אם כן, מכוונות גם לכך שמרצה שהחליט 
לשבור שביתה יצטרך לפגוש את חברו השובת 
ולהתמודד עם ההשלכות החברתיות של מפגש 

מסוג זה.
לאחר סיום השביתה והפעילות הרחבה של 
הפעילים באכיפתה ראוי שנפיק לקחים ונלמד 
מההתנהלות שלנו. כך נגיע חזקים יותר וחכמים 
יותר למאבק הבא. אני חבר הסניף הכללי של 
כוח לעובדים (סניף קטן שמורכב מפעילים 
חברתיים ולא מעובדים המאורגנים דרך מקום 
עבודתם) וחבר מטה מרכז של הארגון (מטה 
הוא הגוף המרכז פעילות איזורית). מנקודת 
מבט זו אני מעוניין לחלוק כמה התלבטויות 

ומסקנות מהשביתה.

פעילים ושובתים

במהלך פעולות אכיפת השביתה בהן השתתפתי, 
פגשתי מעט מסגל ההוראה ולעיתים קרובות 
מספר הפעילים במרכז הלימוד שבו פעלתי 
היה רב ממספר חברי סגל ההוראה. כאשר 
שאלתי את חברי למטה האם בפעולות בהם 
הם השתתפו הדברים נראו אחרת, הם השיבו 
בשלילה. בימים מסוימים בהם היה צורך דחוף 
במספר רב של אוכפי שביתה קיבלתי שלושה או 
ארבעה טלפונים מחברים בארגון שביקשו ממני 
להגיע וגם להפיץ את קריאת העזרה. ברגעים 
אלו התחלתי לשאול את עצמי את השאלה: 
היכן המרצים ששובתים? הרי הם אינם עובדים 
ואמור להיות להם זמן פנוי ומוטיבציה לפעולות 

אכיפת השביתה.
ואכן השאלה שמעניינת אותי בסוף מאבק זה 
היא: מה תפקיד הפעילים החברתיים החברים 
בארגון בזמן מאבק ואיך תפקיד זה מעצב את 

אופי הארגון?
המתח בין פעילים חברתיים לבין עובדים 
קיים בכל מאבק מקצועי בו מעורבים פעילים 
שאינם חלק מאותו ענף מקצועי. הפעילים 
החברתיים מחזיקים לרוב בדעות פוליטיות 
מוצקות, יש להם יכולות ארגון גבוהה ובעיקר 
� נכונות לפעולה. בנוסף, חלק גדול מהם 
מיומנים בניתוח פוליטי בעקבות ניסיונם 
הקודם. אבל, בתוך המאבק הם חסרים את הכוח 
המרכזי � היכולת לשבות. לעובדים, לעומת 
זאת, יש את הכוח להשפיע ממשית על החברה 
הישראלית כיוון שהם חלק מהאחד המרחבים 
המשמעותיים בחברה � העבודה. לעומת זאת 
רבים מהעובדים, בכל מקום עבודה שהוא, 
אינם מעורבים פוליטית ואינם רגילים לממש 

את כוחם בפעולות של ארגון ומחאה. 
מתיאור זה של הדברים, מתברר בפרוש מה 
צריך להיות אופי הפעולה בזמן מאבק ולא רק 
בזמן מאבק פעיל � הפעילים צריכים להעביר 
את הידע והיכולות שלהם לעובדים. הארגון 

פעילים חברתיים בארגון עובדים
לקחים ממאבק סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה

פעולות אכיפת השביתה 

היו, אם כן, מכוונות גם לכך 

שמרצה שהחליט לשבור 

שביתה יצטרך לפגוש את 

חברו השובת ולהתמודד עם 

ההשלכות החברתיות של 

מפגש מסוג זה.

השיחות המתפתחות 

בזמן מאבק בין עובדים 

מאורגנים לפעילים חברתיים 

יוצרות מרחב רעיוני חשוב 

שמרחיב ומעמיק את 

ההבנה הפוליטית של כל 

המשתתפים בשיחה. 
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נחת זרועם של עשרים 

מאבטחים שבאים למנוע 

פעילות חוקית של חמישה 

עשר עובדים ופעילים 

ממחישה בצורה שאין לה 

תחליף את התנהלותה 

הכוחנית של ההנהלה

מי שמוביל את המאבק הם 

הנאבקים עצמם, השובתים, 

העובדים הנאבקים על תנאי 

עבודתם. לאלה אין, ולא יכול 

להיות, תחליף.

והמאבק הם תפקיד העובדים והפעילים אמורים 
לסייע להם. 

על הנייר הכל טוב ויפה, אך כאשר מגיעים 
למציאות הדברים נראים אחרת, וכך גם במאבק 
האחרון באוניברסיטה הפתוחה. הפעילים 
ששו אלי קרב (מכיוון שאין מאבק יותר 
צודק ומלא תקווה ממאבק עובדים), חדורי 
מוטיבציה ומוכנות להקרבה. הם הגיעו בכל 
שעה פנויה ולעתים התפנו מפעילות אחרת 
כדי להשתתף במאבק. בפועל, במקרים 
רבים, רבים מדי לדעתי, הם הובילו בפועל 
את פעילות האכיפה. אל מול נחישות זו וכן 
אל מול הניסיון של רוב הפעילים, רבים 
מהמנחים ורכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה 
שאינם מנוסים בפעילות פוליטית נדחקו 
לשוליים בזמן הפעילות בשטח וכתוצאה 
מכך הרגישו פחות נחוצים ואף הגיעו פחות 

ופחות לפעולות האכיפה. 
החולשות של מהלך זה התבררו כמעט מיד. תוך 
זמן קצר הורגש מחסור במשתתפים בפעולות 
האכיפה בעקבות נסיגתם החלקית של המרצים 
מחזית זו. כמו כן מיעוט המנחים בפעולות 
הממשיות של האכיפה והשקט התקשורתי היחסי 
שלהם אפשרו להנהלה, בעזרתה של התקשורת, 
לתייג את המאבק הספציפי הזה ואת הארגון 
כולו כארגון כ"'ארגון רדיקלי', הפועל לפי 
האידיאולוגיה השמאלנית של חד"ש" (מתוך 
כתבתם של שי יניב ורועי גולדנברג בעיתון 
'גלובס', 10.6.09), למרות שתביעות המנחים 
רחוקות מלהיות רדיקליות. כך גם היכולת 
של מאבטחים ששכרה ההנהלה ולעיתים גם 
הסטודנטים במרכזי הלימוד, להשתמש באלימות 
גדלה, שכן מולם עמדו בעיקר פעילים שלא 

הייתה להם זיקה ישירה למאבק.
במימד אחר, בגלל העדרם של מנחים רבים 
מפעולות האכיפה הוחמצו ההזדמנויות 
להעצמת הבסיס החברתי של ההתארגנות: 
פעילות האכיפה התמודדה לעיתים מול 
אלימות ולא תמיד הייתה נעימה, אך היא 
הייתה מאוד מגבשת. פעילות זו מעצבת 
את תודעת המשתתפים בה בצורה חסרת 
תחליף � נחת זרועם של עשרים מאבטחים 
שבאים למנוע פעילות חוקית של חמישה עשר 
עובדים ופעילים ממחישה בצורה שאין לה 
תחליף את התנהלותה הכוחנית של ההנהלה, 
על מנת למנוע זכויות עובדים בסיסיות 
ובראשן הזכות להתארגן. כמובן שהמחשה זו 
משמעותית מאוד להמשך המאבק ולנחישותם 

של העובדים.

אז איך פעילים חברתיים צריכים לפעול בזמן 

מאבק עובדים?

כאמור, שביתת המנחים באוניברסיטה הפתוחה 
הייתה השביתה הגדולה הראשונה של 'כוח 
לעובדים' ולכן יש ללמוד ממנה להבא. מכיוון 
שלא הייתי מעורב לעומק בהתארגנות של סגל 
ההוראה עצמו לא אתייחס כאן לארגון זה אלא 

אציע הצעות כלליות.
 לדעתי, הניסיון של הפעילים, המוטיבציה 
שלהם והמודעות הפוליטית יכולים לסייע 
למאבק אבל לא להובילו. במשמרות האכיפה 
עצמן הפעילים צריכים לפעול בהנהגתם של 
העובדים השובתים ולתת להם סיוע ועצות אך 
לא להנהיג ואף לא להיות רוב מבין העוסקים 
באכיפה בכל זמן נתון. לפעולה באופן הזה יש 
כמה משמעויות חשובות: ראשית � מי שמוביל 
את המאבק הם הנאבקים עצמם, השובתים, 
העובדים הנאבקים על תנאי עבודתם. לאלה אין, 
ולא יכול להיות, תחליף. בנוסף � הסולידריות 
של הפעילים ממחישה את החשיבות הפוליטית 
של המאבק שאינו רק סקטוריאלי והוא מכוון 
ליותר מאשר לתנאי העסקתם של העובדים. 
זאת ועוד � השיחות המתפתחות בזמן מאבק 
בין עובדים מאורגנים לפעילים חברתיים יוצרות 
מרחב רעיוני חשוב שמרחיב ומעמיק את ההבנה 

הפוליטית של כל המשתתפים בשיחה. 
הפעילים יכולים לנצל את כוחם כדי ליצור 
חזיתות נוספות שייצרו לחץ על ההנהלה. 
לדוגמא: החברים במטה מרכז של כוח לעובדים 
שלומדים כסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה 
אירגנו סטודנטים לתמיכה במאבק המרצים. 
פעולות נוספות צריכות לעודד עובדים לקחת 
חלק פעיל במאבק. למשל לנסות להקים בין 
העובדים מערכת תמיכה כמו–קהילתית � 
תורנויות של הסעות ובייביסיטר משותף כדי 
שיותר עובדים יוכלו להגיע לפעילויות האכיפה, 
או לפתוח חדר ילדים במקביל לאסיפה הכללית 
על מנת שהורים שלא מצאו בייביסיטר לאותו 

הערב יוכלו להשתתף באסיפה.
המאבק המפואר של ארגון הסגל באוניברסיטה 
הפתוחה נגד הנהלה עקשנית ואלימה היה מקרה 
מבחן לארגון כוח לעובדים. אנחנו, חברי הארגון 
מכל הסניפים חייבים לנהל דיון משמעותי 
שיכיל פעילים ועובדים כדי ללמוד מהמאבק 
כמה שיותר לקחים � לחזור על החלקים שפעלו 
נכונה ולתקן את הטעון שיפור. חשוב שדיון 
זה יערך תוך דאגה לזיכרון הארגוני של 'כוח 
לעובדים' כדי שיהיה רחב, מדויק וישפיע על 

התנהלות הארגון בעתיד. 

אלעד הראל הוא 

חבר בקבוצה 

השיתופית 

'מפרש', מרכז את 

מעגל הקבוצות 

השיתופיות וחבר 

בסניף הכללי של 

'כוח לעובדים'

elad.harel@gmail.com
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הייאוש שהוביל להקמת "כח 

לעובדים" חייב להיות ממונף 

לעשייה בתוך ההסתדרות, 

עשייה שתציב את הארגון 

במקום אחר, מקום שנאבק 

למען העובדים ומשתף אותם 

בקבלת ההחלטות.

בתקופה האחרונה, לאור המשבר הכלכלי, 
אנחנו עדים להתעוררות מחודשת של ארגוני 
העובדים בעולם. פועלי כל הארצות מתחילים 
להבין שתנאי ההעסקה שלהם יובטחו רק 
על–ידי חברות בארגון עובדים שייצג אותם 
מול המעסיק. התופעה הזו היא תוצר של 
קריסת השקפת העולם הליברלית שהאמינה 
שאת המשק תכוון "יד נעלמה" שתבטיח את 
קיומו התקין. העובדים מוצאים את עצמם 
כשסכנת פיטורים מרחפת מעליהם והם 
פונים אל הפתרון הישן והטוב, התאגדות. 
רבים מספידים את ארגוני העובדים ומתארים 
אותם כדבר אנכרוניסטי שחלף מן העולם, 
אך אלו מצידם מרימים את הראש ומנסים 
להשיב מאבק, לאגד עובדים, ולהבטיח 

העסקה בתנאים הוגנים. 

ההתעוררות הזו לא פוסחת על ישראל. לפני 
כשנתיים הוקם על–ידי פעילים חברתיים 
ארגון העובדים "כח לעובדים", שהחל לאגד 
בתחומים שונים וכיום מונה למעלה מאלפיים 
עובדים שמאוגדים בארגון. הארגון הוקם בשל 

התסכול שהלך וגבר מתפקודה של ההסתדרות 
החדשה שהיתה, לטענתם, גוף מסואב, פאסיבי 
ולא דמוקרטי, שאינו נאבק בצורה לוחמנית 
למען האינטרס של העובדים. "כח לעובדים" 
רשם הישגים מרשימים במספר מאבקים: לפני 
כחודשיים הכיר בית הדין לעבודה ב"כח לעובדים" 
כארגון יציג וחייב את הנהלת גן המדע במכון 
וייצמן לשבת לשולחן המו"מ עם קבוצת עובדים 
שהכריזה על שביתה אחרי שהועסקה בתנאים 
לא ראויים. השביתה באוניברסיטה הפתוחה, 
שכפי הנראה עומדת בפני סיום, היא תוצאה 
של התארגנות ב"כח לעובדים". במאבק עיקש 
ועקבי חותר ועד העובדים של המנחים והמרצים 
להגיע להסכם קיבוצי שימנע את פיטוריהם בכל 

סמסטר ויקנה להם ביטחון תעסוקתי. 
אין ספק כי בזמן הקצר ש"כח לעובדים" קיים, 
השפיע הארגון על יחסי העבודה בישראל והפיח 
חיים חדשים בכל הנושא של איגוד עובדים. 
הארגון מאתגר את ההסתדרות משמאל, ומאגד 
עובדים באמצעות פעילי שטח צעירים ומסורים 
שמביאים את בשורת ההתאגדות לענפי עבודה 
מגוונים שההסתדרות, אם בשל התפוררות 
האידיאולוגיה, הקושי המשאבי, או הסיאוב 

הפנימי, לא מאגדת כבר במשך שנים.
ההסתדרות מצידה איננה מייחסת לקיומו של 
"כח לעובדים" חשיבות יתרה. ראשיה רואים 
את הגוף החדש כאיגוד עובדים נאיבי, נטול 
ניסיון במו"מ עם מעסיקים, שנוח לו להישאב 
אל הנישה של ארגון עובדים קטן שיושב בצד 
ומבקר את ההסתדרות. הדברים קיבלו ביטוי 
בראיון שנערך עם אייל מלמה, דובר ההסתדרות, 
שבו הוא אמר: "הפעילות של כח לעובדים 
היא גרגר חול בחוף הים". על אף היותה ארגון 
העובדים הגדול והותיק בישראל מצטיירת 
ההסתדרות בעיני רבים מאזרחי המדינה כגוף 
מושחת וריכוזי, רווי נפוטיזם ועסקנות. ארגון 
עובדים אשר לא משתף את העובדים בקבלת 
ההחלטות אלא משאיר את הכח בידי מעטים. 
בשנים האחרונות ההסתדרות מצרפת לשורותיה 

האיגודים המפולגים

ליאור לרנר C 
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על אף היותה ארגון העובדים 

הגדול והותיק בישראל 

מצטיירת ההסתדרות בעיני 

רבים מאזרחי המדינה 

כגוף מושחת וריכוזי, רבוי 

נפוטיזם ועסקנות. ארגון 

עובדים אשר לא משתף את 

העובדים בקבלת ההחלטות 

אלא משאיר את הכח בידי 

מעטים. עובדים בעיקר ע"י חתימה על הסכמים קיבוציים 
ענפיים עם ראשי ארגוני המעסיקים ופחות ע"י 
החלטה רצונית ומודעת של העובד, דבר המעיד 
על רמת חשיבותה של ההסתדרות בעיני הפועל 

הפשוט שאינו ממהר להצטרף אליה.
על אף הביקורת הרבה שמוטחת בהסתדרות 
חדשות לבקרים, הן מצד תומכי הכלכלה הניאו– 
ליברלית והן מצד חוגי השמאל החברתי, יש 
לזכור שההסתדרות היא ארגון העובדים החזק 
ובעל המוניטין בישראל. בה קורים הדברים 
והיא הפריזמה העיקרית דרכה אפשר להשפיע 
על יחסי העבודה. הייאוש שהוביל להקמת "כח 
לעובדים" חייב להיות ממונף לעשייה בתוך 
ההסתדרות, עשייה שתציב את הארגון במקום 
אחר, מקום שנאבק למען העובדים ומשתף 
אותם בקבלת ההחלטות. רק חבירה של "כח 
לעובדים" כסיעה מגובשת להסתדרות תחזק 

את העבודה המאורגנת בישראל.
המהלך של חבירה להסתדרות מקבל גיבוי 
היסטורי מכיוון בלתי צפוי. בשנת 1964 
החליטה תנועת החירות, אחרי ויכוחים רבים 
על הקמת סיעת "תכלת–לבן" בהסתדרות. 
ההתנגדות להקמת הסיעה הגיעה בעיקר מקרב 
חברי הסתדרות העובדים הלאומית שחששו 
מאיבוד כוחם וחוגי ימין נוספים שטענו כי 
הצטרפות להסתדרות פירושה בגידה בערכי 
תנועת החירות. בבחירות הראשונות בהם 
התמודדה סיעת תכלת–לבן (ביחד עם הציונים 
הכלליים) היא הפכה להיות הסיעה השנייה 
בגודלה בועידת ההסתדרות. ההצטרפות הזו 
של תנועת החירות סימלה יותר מכל את 
ראשית ההתרופפות האידיאולוגית שקיבלה 
ביטוי ממשי שנים אחר–כך במהפך שעשה 
בהסתדרות חיים רמון. למרות שבכל שנות 

קיומה לא היתה סיעת "תכלת–לבן" חלק 
מהקואליציה היא הוכיחה שניתן לערער 
את עמדת הרוב בהסתדרות ולהציג חלופה 

לבעיות שעל סדר היום.
בצל הניסיונות לפרק את העבודה המאורגנת 
בישראל ניצבים העובדים שמנסים להשיב 
מלחמה שערה על כבודם. אתגרים רבים 
רובצים לפתחה של העבודה המאורגנת 
בישראל, האם היא תשכיל לאחד את השורות 
כשהסכנה מבחוץ גדולה כל כך? האם ניתן 
יהיה לגשר על חילוקי הדעות בכדי להקים 
מחדש ארגון עובדים חזק? הדילמות האלו 
חייבות להיות מוכרעות לחיוב על מנת 
שכוחה של העבודה המאורגנת יגבר והיא 
תוכל לעמוד איתנה מול הכוחות ההולכים 

וגדלים המבקשים להחריבה. 

ליאור לרנר הוא חבר 

מפלגת העבודה, 

פעיל חברתי, וחבר 

לשעבר בתנועת 

"דרור ישראל", 

מיסודה של תנועת 

הבוגרים של הנוע"ל.

Lior05@hotmail.com

מה זה תקציב חברתי אליבא דשר 
האוצר, יובל שטייניץ? "העלינו את 
המע"מ והטלנו מס מים, אבל את 

קצבאות הזקנה הגדלנו בין 130 ל�200 שקלים בחודש... 
זה תקציב חברתי". הוא תקף את יו"ר האופוזיציה ציפי 
לבני, שקודם לכן מתחה ביקורת על התקציב, ואמר: 
"מדוע לא העליתם את קצבאות הזקנה כמו שאנחנו 
עושים? זה התקציב החברתי ביותר בעשור האחרון" 
(ynet, 15/7/09). בדרך כלל מנסים להסתיר את 
השיטה שבה נותנים לכיס אחד ולוקחים מהכיס השני, 
אבל גם בלי להידרש לשאלה כמה מהכספים החדשים 
של קצבאות הזקנה יופנו לשלם את ההעלאה במע"מ 
ואת מס המים, יש לנו חדשות עבור שר האוצר: תקציב 
חברתי הוא תקציב המפנה משאבים רחבים לפיתוח, 
לחינוך, לבריאות, לתשתיות. לתקציב שהוא מדבר עליו 

ניתן לקרוא רק בקושי "תקציב סיעודי".

קצה 
הקרחון
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תהליך שימור ההגמוניה 

התרבותית לא נקט לרוב 

בדרך של אינדוקטרינציה 

ישירה, ולכן נזקק לכלים 

התרבותיים שמטבעם 

העבירו את המסרים 

באופנים עקיפים, דרך 

סיפורת, עיתונאות, שירה, 

ערבי עיון וכד'

טל אלמליח C 

התיאוריה הסוציאליסטית רואה תפקיד 
חשוב ביותר לתרבות כגורם הבונה את 
ההגמוניה הכלכלית והפוליטית של השמאל. 
תפקיד התרבות הוא לספק צרכים רוחניים 
ותרבותיים למעגל הרחב של תומכים ואוהדים, 
כדי להבטיח בסיס תמיכה ציבורי לשלטון 
השמאל. מאז סוף המאה ה�19 הגדירה 
ה'תרבות הפועלית' את ציבור תומכי השמאל 
בעולם המערבי כולו, ויצרה את גבולות 
תנועות הפועלים המקומיות, בתהליך של 

יחסי גומלין ששימר את כוחן הפוליטי.

כך גם בתנועת הפועלים הארץ ישראלית: 
מתחילת התבססותה בארץ ליוותה את המעשה 
ההתיישבותי, המשקי, הפוליטי והחברתי גם 
הקמה של 'חזית תרבותית' נרחבת, על מנת 
ליצור את 'התרבות הפועלית'. חזית זו כללה 
הוצאות ספרים, תיאטראות, עיתונות עניפה, 
מוסדות אומנותיים שונים ועוד. לרוב, הוקמו 

מערכות תרבותיות נפרדות לכל זרם בתוך 
תנועת הפועלים: הדבר מתבטא למשל בעיתונות 
והוצאות ספרים נפרדות: 'דבר' ו'עם עובד' 
להסתדרות, 'על המשמר' ו'ספריית פועלים' 

לשומר הצעיר' וכו'.

החזית התרבותית ב'השומר הצעיר'

כחלק מהזרמים השונים בתנועת הפועלים 
הישראלית, העמידה תנועת 'השומר הצעיר', 
על 3 רבדיה � תנועת הנוער, התנועה המיישבת 
(הקיבוץ הארצי) והמפלגה (מפ"ם) � חזית 
תרבותית ענפה ביותר. זו כללה את הוצאת 
'ספריית פועלים' (הוקמה ב�1935) היומון 
'על המשמר' (1943), מועדון 'צוותא לתרבות 
מתקדמת' בתל אביב (1946), רשת מועדוני 
'צוותא' בערים ובהתיישבות העובדת (שנות 
ה�50 וה�60), וכן שורה של כתבי עת: בטאון 
החטיבה הצעירה 'חותם' שהפך למוסף של 'על 
המשמר', השבועון 'השבוע בקיבוץ הארצי', כתבי 
העת הרעיוניים 'בשער' ו'הדים'. כמו כן פעלו 
במסגרתה גם מרכז הסמינרים בגבעת חביבה, 
חוגים רעיוניים אזוריים, וכן מוסדות אמנותיים 
שונים. כלים תרבותיים אלה שימשו כדי לשמר 
את ההגמוניה התנועתית של התנועה בציבור 

חברי הקיבוצים ומצביעי מפ"ם בעיר.
תהליך שימור ההגמוניה התרבותית לא נקט לרוב 
בדרך של אינדוקטרינציה ישירה, ולכן נזקק 
לכלים התרבותיים שמטבעם העבירו את המסרים 
באופנים עקיפים, דרך סיפורת, עיתונאות, שירה, 
ערבי עיון וכד'. אך לא בכך התמצה תפקידה 
של 'החזית התרבותית'. בתוקף היותה מסגרת 
מארגנת לדיונים תנועתיים בנושאים שונים, 
היא שימשה גם כר לפעולתם של גורמים בעלי 
דעות מנוגדות בתוך התנועה, כ"זירה לוויכוח". 
מנגנון זה סייע לתנועה לשמר ולהוסיף לבנות 
את כוחה, שכן ככל שהיו ויכוחים פנימיים, הם 
נותרו נשלטים והתנהלו תחת קודים מוסכמים 
שמימשו את עקרון "הקולקטיביות הרעיונית" 

עלייתו של 'השמאל התרבותי' 
בישראל

הקשר ההיסטורי של 'צוותא' ומר"צ
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'צוותא' הייתה חלק ממנגנון 

התנהלות שנועד לתת מקום 

לדעות השונות כדי להבטיח 

את שלמות המחנה. שלמות 

זו הובטחה, כל עוד פעלה 

'צוותא' במקום שמצליח 

לווסת ואף לפורר את 

הקולות הרדיקלים על ידי 

'שיחרור לחץ' של האנטי 

ממסדיות.

� שדגל בחירות בוויכוח, תוך חתירה לסיכום 
משותף. 

הויכוח הפנימי בשומר הצעיר

בתנועת השומר הצעיר התחולל, מאז קומה 
כמעט, ויכוח פנימי בין רדיקלים למתונים, אשר 
כינו זה את זה במושגים של 'שמאל' ו'ימין', 
בהתאמה. השמאל בוויכוח הזה היה המחנה 
המתבדל, השואף להישאר נאמן לאידיאולוגיה 
גם במחיר של השארות באופוזיציה והתרחקות 
מהחברה הישראלית, כדי להמשיך להוות 
את הגורם המהפכני בארץ, תוך שמירה על 
'הקולקטיביות הרעיונית' והמאפיינים של 'עדה 
שומרית'. לעומתו היה הימין הצד הפרגמטי, 
ששאף להתחבר לשותפים הפוטנציאלים 
בתנועת העבודה הישראלית, גם אם כלולה 

בכך פשרה מסוימת. 
המאבק בין ימין לשמאל ב'השומר הצעיר', 
לבש פנים שונות במהלך כל שנות קיומה של 
התנועה, החל מהמאבק הפנימי בקינים בפולין 
בשנות ה�30 (אז לבשה 'ההשמאלה' פנים של 
אהדה בלתי מסויגת לקומוניזם עד כדי נטישת 
הציונות) , דרך שנות ה�50 ותופעת ה'סנאיזם' 
בקיבוצים (שבה הוביל ד"ר משה סנה מגמה דומה 
עד שסולק עם תומכיו מהמפלגה ומהקיבוצים), 
וכך גם בשאלת ההצטרפות ל'מערך' עם מפלגות 
הפועלים האחרות � אחדות העבודה ומפא"י, 
שהיתה על סדר היום התנועתי החל מפרישתו 
של בן–גוריון מראשות הממשלה בשנת 1963. 
בסוגיה זו הגיע הוויכוח הפנימי ב'השומר הצעיר' 
לטונים צורמים במיוחד לאחר מלחמת ששת 

הימים. 
מבחינת מפ"ם, הייתה התקופה שלאחר 1967 
רבת משקל בעיצוב המשך דרכה הפוליטית. 
השאלה המרכזית שעמדה בדרך זו � האם 
לשמור על ייחודה ולפעול בצורה עצמאית 
או לשתף פעולה באופן צמוד עם מפלגות 
השמאל האחרות, קיבלה משנה תוקף בשל 
האירועים הפוליטיים שלאחר מלחמת ששת 
הימים. הקמת מפלגת העבודה בשנת 1968 
הייתה ביטוי לצורך להתאחד אל מול עליית 
כוחו העיקבית של הימין, ובקרב חברי מפ"ם 
ואנשי 'הקיבוץ הארצי' נשמעו קולות שתמכו 
בשיתוף פעולה פוליטי עם 'העבודה' עד כדי 
איחוד, או לפחות כינון 'מערך' שיותיר את 
מפ"ם עצמאית אך תחת מסגרת פוליטית 
משותפת עם 'העבודה'. מנגד, היו בקרבם 
גם מתנגדים רבים למדיניות הממשלה לאחר 
המלחמה. כמובן שנגזרה מכך גם התנגדות 

חריפה לישיבת מפ"ם בממשלה ולכל שותפות 
עם מפלגתם של גולדה מאיר, משה דיין 
ויגאל אלון, שנתפסו בעיני השמאל ב'השומר 

הצעיר', כמוקצים מחמת 'ניציותם'.
תקופה זו הייתה גם תקופת התפתחותו של 
השמאל הרדיקלי בישראל, שנוצר כאלטרנטיבה 
למפלגות השמאל הקיימות, ולכן כינה את עצמו 
"שמאל חדש". חלק מהשמאל הזה התפתח 
במסגרת 'השומר הצעיר': בתנועת הנוער, 
בקיבוצים הצעירים ובקרב תומכי המפלגה בעיר. 
חברי תנועה רבים, רובם צעירים, ספגו את הלך 
הרוח האירופאי והאמריקני של תקופת מרד 
הסטודנטים וילדי הפרחים. הגרסה הישראלית 
של הלך רוח זה באה לידי ביטוי בעוינות חריפה 
כלפי הממשלה, המלחמות, הכיבוש, הממסד, 
ועוד. ניתן למצוא דמיון היסטורי בין משיכתם 
של חברים ב'השומר הצעיר' להלך הרוח 
הרדיקלי של שנות ה�60 ובין נסיבות הקמתה 
של התנועה 50 שנה קודם לכן. כמו בגליציה 
בתחילת המאה, גם את 'השמאל החדש' בעולם 
ובישראל הובילו צעירים משכילים, בעיקר בבתי 
הספר ובאוניברסיטאות, אשר חרטו על דגלם 

מרד נגד הקיים.

'צוותא': אכסניה לויכוח הפנימי

אחת הזירות התרבותיות העיקריות שבהן ניתן 
היה למצוא את הוויכוח בין הרדיקלים למתונים 
ב'השומר הצעיר' היתה מועדון 'צוותא' בתל אביב 
ושלוחותיו � ה'צוותאות' בערים והקיבוצים. 
'צוותא', מועדון שפעל כבר מאמצע שנות ה�40 
תחת השם 'מרכז לתרבות מתקדמת', התאים 
הן לצרכים מפלגתיים והן לתרבות ההמונים, 
שכן לצד הרצאות, ערבי ויכוחים פוליטיים, 
כינוסים תנועתיים שונים ועצרות בחירות כלל 
הרפרטואר האומנותי שלו גם הופעות תיאטרון, 

רוק'נרול, סאטירה וכו'.
חשיבותו הפוליטית של מערך ה'צוותאות' 
עלתה בסוף שנות ה�60 ותחילת שנות ה�70 
באופן מואץ, עם התרחבותו של הויכוח הפנימי 
ב'השומר הצעיר'. התרחבות זו הצריכה מתן 

ב�5.7.09 פרסם הממונה על יחסי העבודה במשרד התמ"ת 
הודעה לעיתונות ובה ציין כי שנת 2008 התאפיינה ב'שקט תעשייתי' 

כמעט מוחלט במשק, דבר שהתאפיין ברישום מינימלי במספר השביתות וימי 
העבודה שאבדו למשק כתוצאה מהן. פואד, שר התמ"ת, ברך את יו"ר ההסתדרות, 
עופר עיני, על "האחריות הלאומית שגילה ...ועל ההכרה כי בהידברות ניתן להגיע 
להישגים". ואנו שואלים את פואד: מהם ההישגים הללו? האם שקט תעשייתי הוא 

הישג בפני עצמו, גם אם בא על חשבונם של העובדים?

קצה 
הקרחון
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השינוי בשמאל הישראלי 

שמשקפת האידיאולוגיה 

החדשה בא לידי ביטוי גם 

בהעתקת מוקד הפעילות של 

השמאל מהזירה הפוליטית 

אל הזירה התרבותית והחוץ 

פרלמנטרית.

'השמאל החדש', הממיר את 

ה'שמאל פוליטי' ל'שמאל 

תרבותי' איננו בא לשנות. 

הוא מבקש להמנע מחלוקת 

ההכנסה שהסוציאליזם 

מבקש לחולל, על מנת 

לשמר את מעמדו ולהמשיך 

לעלות מעלה בסולם הסוציו–

אקונומי.

במה מתאימה לדעות השונות בתנועה, על מנת 
לשמור על שלמותה. הודות לכך, תוך מספר 
שנים מועט הפך 'צוותא' ממועדון אינטלקטואלי, 
אליטיסטי ומבודד, למפעל תרבותי פופולרי 
ביותר ובעל משקל רב בשיקוף ועיצוב הלכי 
הרוח התרבותיים בתקופתו ושלוחות רבות 

הוקמו לו בכל רחבי הארץ.
כדי לאפשר את השמעת הקולות החדשים 
בתנועה, חתר 'צוותא' להיות חדשני ומקורי 
ולבטא את התרבות 'המתקדמת', 'האלטרנטיבית' 
וכדומה, שהתפתחה בישראל כמו בעולם המערבי 
כולו בסוף שנות השישים. ואכן, אנשי רוח, 
זמרים, אנשי תיאטרון ושאר אומנים, כמו גם 
חברי קיבוץ, אנשי אקדמיה ופעילים פוליטיים 
שביטאו ערכים של 'שמאל חדש' מצאו להם 
מקום לביטוי במסגרת ה'צוותאות'. יחד עם זאת, 
כפי שנוצרו במקורן, היו ה'צוותאות' צריכים 
להיות גם 'המקום הבטוח' של אנשי מפ"ם, מעוז 

פוליטי, שמפוקח ונשלט על ידם.
כפרויקט מפלגתי שהובל על ידי ההנהגה הותיקה 
של 'הקיבוץ הארצי', ויחד עם זאת נשא את 
השם 'מרכז לתרבות מתקדמת', הרי שהייתה 
סתירה בהשפעה על 'צוותא' בין האורתודוכסיה 
המפלגתית והאוונגרד התרבותי, ולכן גם עולה 
השאלה: כיצד יכול היה הממסד ללכת על 
החבל הדק בין אורתודוכסיה ואוונגרד, והאם 

הצליח?
לכאורה ה'צוותאות' היו מעין 'חוג רעיוני' 
תחת פיקוח שפעל מתוך סיכון מחושב, 
במקביל לתהליך אינדוקטרינציה ותעמולה 
מפלגתית בתוך המסגרת שזו קבעה. אמנם 
הלהבות הפוליטיות בערו, אך גובה הלהבות 
כמעט תמיד היה נשלט, ועל אף שהשיח 
הפוליטי ב'צוותאות' לא נמנע על ידי שום 
גורם, בהחלט הוצבו בפניו גבולות. 'צוותא' 

הייתה חלק ממנגנון התנהלות שנועד לתת 
מקום לדעות השונות כדי להבטיח את שלמות 
המחנה. שלמות זו הובטחה, כל עוד פעלה 
'צוותא' במקום שמצליח לווסת ואף לפורר 
את הקולות הרדיקלים על ידי 'שיחרור לחץ' 

של האנטי ממסדיות.

כר להתפתחות 'השמאל החדש'

אולם, הזירה התרבותית חרגה מאופן פעולה 
זה. 'צוותא' לא תפקדה רק כמכשיר ל'ניקוז 
לחצים' תנועתיים, אלא הפכה בעצמה 
לאחד מסממני 'השמאל החדש'. בתקופת 
מלחמת ההתשה ואחריה, הייתה 'צוותא' 
לכר להתפתחות תרבות המחאה הישראלית, 
שהתנגדה לכיבוש, לממסד, לשיטה, ובעיקר 
התנגחה ב"שמאל הישן" שייצג את כל 
אלה. תסיסה זו התגברה לאחר מלחמת יום 
הכיפורים והגיעה לשיא חדש עם הולדתה 
של תנועת "שלום עכשיו" ואחר כך לשיא 
נוסף לאחר מלחמת לבנון הראשונה. תוך כדי 
כך גם התגברה במפ"ם ההתנגדות לשותפות 
עם מפלגת העבודה כסמל "השמאל הישן", 
ובשנת 1984 התפרק ה'מערך' ומפ"ם יצאה 
לדרך עצמאית שהסתיימה בחבירה למפלגות 
רצ ושינוי הליברליות והקמת מר"צ. בכך 
היוותה 'צוותא' מקום חשוב ביותר בהבנייתו 
של זרם חדש בשמאל הישראלי, שהתחרה 
בתנועת העבודה ויצא נגדה. מר"צ נהייתה 
מאז למתקיפה הראשית של מפלגת העבודה. 
ביטוי לכך ניתן לראות בססמאותיה בבחירות 
האחרונות, שבהן בלטה האמירה כי "מפלגת 
העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי" וזאת 
אל מול "התנועה החדשה" שהוקמה, שהכריזה 

על עצמה כ"שמאל חדש". 

ממשלת ישראל מציעה: מדינה למכירה! 
הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל אותה מוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו עלולה 
לשנות באופן בלתי הפיך את חלוקת ההון בחברה הישראלית, ולהקיץ את הקץ על המפעל הציוני. מדובר 
בהפרטה הגדולה ביותר שנעשתה אי–פעם במדינת ישראל, וללא ספק המסוכנת והחמורה ביותר. תחת 
השם 'רפורמה במנהל מקרקעי ישראל' מוליכה התוכנית את מדינת ישראל אל פי תהום: מחירי הדירות יעלו 
כך שאף אחד לא יוכל לרכוש כאן בית! האדמה תעבור לידיהם של מספר בעלי הון, אשר "יחנקו" מפעם 
לפעם את ההיצע, על מנת להעלות את הביקוש ובעקבות כך את המחירים. בתוך זמן קצר בלתי אפשרי 
יהיה לקנות בית בישראל, מחירי השכירות יעלו בעשרות אחוזים! מבחינת השמירה על הסביבה ועל אתרי 
הטבע, תתקשה המדינה לשמור על משאבים חיוניים אלו לטובת הציבור כולו, מפני שהשיקול היחידי הקובע 
יהיה של בעלי הקרקעות, הוא השיקול הכלכלי. ומה לגבי זכויות המיעוטים? העברת אדמות המדינה לידיים 
פרטיות תחסל את הסיכוי לתיקון אפליית המיעוט הערבי בנוגע למקרקעי ישראל, שכן אין לצפות מבעל 

נכס פרטי לעשות את אשר מוטל על המדינה. הצטרפו אלינו � לפני שיהיה מאוחר! 
(פרטי הצטרפות ותרומה למטה המאבק בהפרטת הקרקעות � בעמוד הראשון בגליון זה)

קצה 
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התרבות ה'מתקדמת' 

של 'צוותא' ודומיה נתנה 

ונותנת ל'שמאל החדש' את 

האיצטלה האידיאולוגית 

שבצילה הוא יכול לחולל 

את הפוליטיקה של הימין, 

שמטרתה הרס 'השמאל 

הישן'.

משמאל פוליטי לשמאל תרבותי

היום, כאז, מגדיר את עצמו השמאל 'החדש', או 
השמאל 'הליברלי', באמצעות העמדת ההתנגדות 
לכיבוש ותביעה לחירות הפרט במרכז משנתו. 
התנגדות לכיבוש מהווה גורם מאחד עבור קהלים 
רבים, רובם לא סוציאליסטים. התביעה לחירות 
הפרט גם היא לא קשורה דווקא לסוציאליזם, 
ולהפך: לרוב החשיבה המקדשת את היחיד 
גוזרת שכל התערבות חברתית מתפרשת 
כפגיעה בחירותו ומשמשת את מצדדי ההפרטה. 
לכן קשור השמאל הליברלי באופן אימננטי 
בביקורת הקולקטיביזם התנועתי והממלכתי 

על גילוייהם השונים. 
השינוי בשמאל הישראלי שמשקפת האידיאולוגיה 
החדשה בא לידי ביטוי גם בשני שינויים נלווים: 
האחד הוא ירידת מרכזיותו של המימד הכלכלי–
מעמדי בניתוח המציאות, שהיה ממאפייניו 
הבולטים של השמאל בעשורים הקודמים, 
ובעלייה בעיסוק בנושאים כגון איכות סביבה, 
דיכוי מגדרי ועדתי, כפייה דתית, עובדים זרים, 
הקהילה ההומו–לסבית וכדומה � כולם נושאים 
חשובים, אך כעת הם באים כחלק משיח של 
דאגה נפרדת למגזרים שונים ולא כחלק משיח 
רחב העוסק בכל אלה כחלק מתיקון המציאות 
על ידי כינונו של משטר סוציאליסטי. השינוי 
השני הוא תהליך של העתקת מוקד הפעילות של 
השמאל מהזירה הפוליטית אל הזירה התרבותית 
והחוץ פרלמנטרית � המתממש בהמרת אופני 
הביטוי של ערכיו ממאבקי עובדים והתארגנויות 
פוליטיות במסגרות מפלגתיות לפעילויות כגון 
כתיבה אקדמית, יצירה ספרותית, ערבי עיון 
וכנסים, שירת מחאה, פסטיבלים, הפגנות, 

עצומות וכו'. 
'מגזור המאבק' לנושאים מופרדים, כמו גם 
הוצאתו מהתחום הפוליטי שייעודו שינוי 
המציאות דרך המערכות השלטונית לתחום 
התרבותי העוסק בביקורת המציאות, עיקרו 
את 'השמאל החדש' מהשפעתו על המציאות, 
ואף שמיתגו אותו כיסוד 'צודק' במציאות, גם 
קיבעו אותו ככוח זניח אשר אין בכוחו לשנות 

את הסדר הקיים, שלו הוא כל כך מתנגד.
ולא בכדי: 'השמאל החדש', הממיר את ה'שמאל 
פוליטי' ל'שמאל תרבותי' איננו בא לשנות. 
הציבור היוצר והצורך את 'השמאל התרבותי' 
הינו המגזר המבוסס של החברה הישראלית. 
מגזר זה, מאחר וצמח בשנות ההגמוניה 
של השמאל על גבי המערכות של מדינת 
הרווחה, פועל תחת הכותרת האידאולוגית 
של השמאל, אך תוך כדי זאת הוא מבקש 

להמנע מחלוקת ההכנסה שהסוציאליזם מבקש 
לחולל, על מנת לשמר את מעמדו ולהמשיך 
לעלות מעלה בסולם הסוציו–אקונומי. לכן, 
פוליטית, הוא מבקש להעניק שירות דווקא 

לכוחות הימין.
רובו של מהלך זה, שיש לו חשיבות פוליטית 
מרובה, מתחולל עד היום בתוך מערכות 
תרבותיות, שחלקן, כדוגמת 'צוותא', הן שאריות 
היסטוריות של 'החזית התרבותית' של תנועת 
הפועלים. התרבות ה'מתקדמת' של 'צוותא' 
ודומיה נתנה ונותנת ל'שמאל החדש' את 
האיצטלה האידיאולוגית שבצילה הוא יכול 
לחולל את הפוליטיקה של הימין, שמטרתה 

הרס 'השמאל הישן'.
ניתן, אם כן, לראות כי מקומה של התרבות 
במציאות השתנה עד מאד מתקופת כינונה 
של החברה הישראלית כחברה פועלית 
ביסודה, ועד היום: אם בעידן הסוציאליסטי 
של החברה התרבות היתה קשורה קשר הדוק 
לפעילות הממסדים המפלגתיים ופעלה כדי 
לחזק אותם, הרי שהיא שימשה כגורם חשוב 
ביותר במעבר מעידן זה לעידן הליברלי, 
והפכה לאמצעי לפירוק המבנים ההיסטוריים 
של תנועת העבודה. אך המעניין הוא שלא 
גורם חיצוני כפה על התרבות את שינוי 
מקומה, אלא ששינוי זה בא מתוך פעולתה 
העצמית. בכך נחשף אופייה של הפעולה 
התרבותית, כגורם בונה ומפרק, בו זמנית, 
את המציאות הכלכלית והפוליטית עמה היא 

נמצאת ביחסי גומלין.

טל אלמליח הוא 

חבר המרכז 

החינוכי ע"ש 

יגאל אלון וכותב 

דוקטורט בנושא 

הקשר בין כלכלה, 

פוליטיקה ותרבות 

ב'השומר הצעיר'.

snir.tal@gmail.com
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המלה 'אלימות' אין די בה 

כדי להעביר את החוויה 

המתמידה לכל אורך הרומן 

אצל גיבורי הסיפור ואצל 

הקורא: פחד תמידי. טרור 

שאין ממנו מנוחה. אימת 

מוות, שמידתה כמידת כדור 

הארץ.

מקארתי מתאר לנו עולם 

שהופשט עד לעצמותיו 

החשופות; עולם שניטל 

ממנו כל קב של רוך וחן 

וחסד; עולם שלא תיתכן בו 

נחמה אנושית וגם לא נחמה 

מטאפיסית.

יפתח גולדמן C 

אב ובנו במסע משותף של השרדות, התבגרות, 
התקרבות וקורבן. כמה פעמים כבר קראנו 
את הסיפור הזה? ומדוע נדמה ש'הדרך' 
של קורמאק מקראתי מספר אותו בפעם 

הראשונה?

אמריקה שלאחר הקטסטרופה. ציויליזציה שנכחדה 
ושרידי–אדם הנאבקים על קיומם. כמה סופרי מדע–
בדיוני כבר ניסו את כוחם בכתיבת הספר הזה, 
ומדוע כשמקארתי עושה זאת נדמה לנו שאנחנו 

קוראים נוסח חדש של ספר בראשית?
מקארתי הוא סופר של מערבונים ודבר זה ניכר 
היטב ב'הדרך'. גם השפעתה של ספרות האבסורד 
ניכרת ברומן, אשר מבחינת תוכנו המפורש אין 
ברירה אלא לסווג אותו כ'מדע בדיוני'. הנה 
אמרנו כל מה שיגיד על 'הדרך' ערך בלקסיקון 

ספרותי, ועוד לא אמרנו דבר.
'הדרך' הוא ספר מזוויע. אין מלה רכה יותר 
שתתאים כאן. אלימות בוטה אפיינה גם ספרים 
אחרים של מקארתי (לעברית תורגמו 'כל הסוסים 
היפים' המצויין ו'לא ארץ לזקנים' שעל פיו יצרו 
האחים כהן את סרטם המעולה 'ארץ קשוחה'). אבל 
המלה 'אלימות', גם אם נחבר לה את כל שמות 
התואר האפשריים, לא תתאר נכונה את הזוועה 
העולה מן 'הדרך' (על אף הסגנון המינימליסטי). 
אין די בה כדי להעביר את החוויה המתמידה לכל 
אורך הרומן אצל גיבורי הסיפור ואצל הקורא: 
פחד תמידי. טרור שאין ממנו מנוחה. אימת 

מוות, שמידתה כמידת כדור הארץ. 
מדוע, איפוא, הספר הזה מהפנט אותנו?

אולי משום שמקארתי הוא קודם כל צייר אמן. 
הוא מצייר במלים. והציורים שלו מרהיבי עין. 
אלה לא שרטוטים גסים בעפרון פחם אלא 
משיחות מכחול עדינות ומדוייקות. אבל על 

הַּפלֶטָה של 'הדרך' יש רק גוונים של אפור.
"כשהיה די אור להשתמש במשקפת הוא סקר את 
העמק מתחת. הכל מחוויר ומיטשטש בעכרורית. 
האפר הרך מנּושב בעִרּבולים רפים מעל לבטון–
האספלט השחור. הוא בחן מה שאפשר היה 

לראות. קטעי כביש שם למטה בין העצים המתים. 
מחפש משהו עם צבע. תנועה כלשהי. עִקבת עשן 
עומד. הוא הנמיך את משקפת השדה ומשך את 
מסכת הכותנה מפניו ומחה את אפו בגב פרק–
ידו ושב וסקר את השטח. אחר פשוט ישב שם 
ואחז במשקפת וצפה באור היום האפור כאפר 
נקרש על פני הארץ. הוא ידע רק שהילד הוא 
הצו שלו. הוא אמר: אם הוא אינו ּדְבר אלוהים 

אלוהים מעולם לא דיבר."
על מה הספר? הציוויליזציה באמריקה הצפונית 
חרבה בשואה (וככל שידיעתם של גיבורי הספר 
מגעת � חרבה הציוויליזציה בעולם כולו). אופיה 
המדויק של הקטסטרופה אינו מוסבר, אבל מן 
הרמזים הפזורים בספר נדמה שהיתה זו שואה 
אטומית. מכל מקום, האסון פרץ בפתאומיות, 
ברגע אחד, ומיד אחר כך עלו כל הערים באש. 
ימים מספר אחר–כך נולד ילד לזוג ניצולים 
(שנסיבות הצלתם אינן מוסברות). זמנו של 
הסיפור הוא כעשר שנים מאוחר יותר. האב והבן 
הולכים דרומה, "אין דרך לשרוד עוד חורף פה". 
אפר מכסה את הארץ. אפר נישא ברוח, מזהם 
את מי השתיה ואת האוויר. אפר מסתיר את עין 
השמש. בעלי החיים נעלמו, כנראה נכחדו כולם 
(רק פעם אחת במהלך הספר קורעת נביחה של 
כלב את הדממה). קור ורעב שוררים בכל. בני 
האדם הבודדים ששרדו מתדרדרים אל אופני קיום 
מפלצתיים. את הגיהינום הקפוא הזה חוצים האב 
והבן, "כל אחד מהם הוא כל עולמו של האחר", 

במסע שספק אם יש לו טעם או תכלית. 
'הדרך' הוא סיפור אמיתי. 

אין כוונתי כאן לאמינות התרחיש המתואר בספר 
מבחינות פיסיקליות, אקלימיות, אקולוגיות 
וביולוגיות. אכן אפשר לקרוא את 'הדרך' באופן 
זה. פעיל הגנת–הסביבה הבריטי ג'ורג' מונביוט 
הגדיר את 'הדרך' כ"ספר הסביבתי החשוב ביותר 
שנכתב אי–פעם", ואת מקארתי כ"אחד מחמישים 
אנשים העשויים להציל את כדור הארץ". אפשר 
שזה נכון. אבל בדברי כאן על האמת של היצירה, 

כוונתי לאמת אמנותית. 

אפר ותקווה
על הרומן 'הדרך' מאת קורמאק מקארתי 

(הוצאת 'מודן', 2009) 
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אפילו אושוויץ לא היתה, 

ככלות הכל, "פלנטה 

אחרת". היא היתה מקום 

אחד וזמן אחד על פלנטה 

שבה התקיימו גם חיים 

אנושיים "רגילים" עם רגעים 

של שמחה ונחמה.

האם אפשר לכתוב יצירת 

ספרות גדולה שתסגור בפני 

הקורא כל פתח של תקווה? 

האם אנו יכולים להנות הנאה 

אסתטית מאמנות נעדרת–

תקווה? לשם הניסוי הזה 

נחוץ הריאליזם המדוייק של 

'הדרך'.

מקארתי מתאר לנו עולם שהופשט עד לעצמותיו 
החשופות; עולם שניטל ממנו כל קב של רוך וחן 
וחסד; עולם שלא תיתכן בו נחמה אנושית וגם 
לא נחמה מטאפיסית. זוהי המעבדה הספרותית 
שבתוכה נחקרת השאלה: האם ייתכנו חיים 
אנושיים בלא תקווה? למען הדיוק המחקרי חייב 
היה מקארתי לִגְלות אל מחוזותיו המפוקפקים של 
הז'אנר הקרוי בטעות 'מדע בדיוני' ("מפוקפקים" 
� משום שרק מעטות מבין היצירות המובהקות 
של המדע הבדיוני הן יצירות ספרות ראויות). 
שום דבר אחר איננו מספיק. אפילו אושוויץ לא 
היתה, ככלות הכל, "פלנטה אחרת". היא היתה 
מקום אחד וזמן אחד על פלנטה שבה התקיימו 
גם חיים אנושיים "רגילים" עם רגעים של שמחה 
ונחמה. אסירי המחנה ידעו על החיים האלה 
ויכלו לקוות להם. הם יכלו לקוות שיעברו את 
המלחמה, שישרדו, שיזכו לראות את השחרור. 
אבל מה אם אושוויץ היא עכשיו הפלנטה 
כולה? מה אם אין מקום ואין זמן שהם מחוץ 
לאושוויץ? מה אם האדמה עצמה מתה, וכל מי 
ששרד על–פני הארץ הקפואה הוא צייד וניצוד, 
מפלצת וקורבן? למה רשאי אדם לקוות בתנאים 
אלו? ואם אינו רשאי לקוות לדבר, האם עדיין 

אדם שמו?
"עד אז כבר שבתו כל חנויות המזון ורצח השתרר 
בכל מקום ואתר על פני הארץ. בקרוב יהיה 
העולם מאוכלס רובו ככולו בגברים שיאכלו את 
ילדיך לנגד עיניך, והערים עצמן מוחזקות בידי 
גרעיני בוזזים מושחרים שפילשו מנהרות בין 
החורבות וזחלו לבני שיניים ועיניים בינות לשברי 
ההריסות ובידיהם פחיות מזון חרוכות וחסרות 
ֵׁשם בסלי רשת כמו קונים בַקנְטינֹות הגיהינום. 
הַטלְק השחור הרך התנשב ברחבובות כמו 
דיו של דיונון הנמתח לאורכה של קרקעית ים, 
והקור הסתנן והחושך הקדים לרדת ונברני הזבל 
העוברים עם לפידיהם במורד הקניונים התלולים 
כבשו חורים מְִׁשיִים באפר הסחוף אשר נסגרו 
חרש מאחוריהם כמו עיניים. בחוץ בדרכים קרסו 
הצליינים ונפלו ומתו, והארץ הקודרת והעטויה 
בתכריכים התגוללה לאיטה סביב השמש וחזרה 
שוב בלי נתיב ובאין–מבחין כמסלולו של כל עולם 

עמית חסר–שם בחושך הקדמון שמעֵבר."
"נטשו כל תקווה, אתם הנכנסים לכאן" � כתובת 
זו חקוקה, לפי דנטה, על שערי הגיהינום. האם 

זו גם כותרת המשנה הנסתרת של 'הדרך'? 
אך הרומן של מקארתי אינו רק ניסוי ספרותי 
תאורטי שבו הנבחנים הם גיבורי הסיפור. הוא 
גם ניסוי ממשי ביחסים המורכבים שבין הסופר, 
היצירה והקורא. האם אפשר לכתוב יצירת 
ספרות גדולה שתסגור בפני הקורא כל פתח של 

תקווה? האם אנו יכולים להנות הנאה אסתטית 
מאמנות נעדרת–תקווה? לשם הניסוי הזה נחוץ 
הריאליזם המדוייק של 'הדרך'. כאן לא מדובר 
ב"מחכים לגודו" הסוריאליסטי, הפותח בפני 
הקורא שפע של אפשרויות להונאה עצמית: "זה 
לא באמת... הם רק מסמלים משהו...". האב והבן 
חסרי השמות של 'הדרך' לא מסמלים דבר. או 
בעצם כן: הם מסמלים אותנו עצמנו, ובמובן 
הטריוויאלי ביותר: בכל רגע עלולה להתרגש 

השואה שבעקבותיה נמצא עצמנו במקומם.
הריאליזם החמור של מקארתי קובע את גבולות 
היצירה, או את קירות הכלא שאנו נכנסים אליו 
לצרכי הניסוי. בתוך הגבולות הללו מעתיר 
עלינו הסופר את כל חמודותיה של הספרות 
פרט לאחת: סגנון מדויק עוצר–נשימה; אבחנה 
רגישה לפרטים הדקים ביותר; תמונות מרהיבות 
ושיאים של פחד וחמלה. "קחו את כל אלה", 
אומר לנו מקארתי, "אך בלי מיליגרם אחד של 

תקווה. התוכלו?"
אתה זוכר את הילד הקטן ההוא, פאפא?

כן. אני זוכר אותו.
אתה חושב שהוא בסדר הילד הקטן ההוא?

הו כן. אני חושב שהוא בסדר.
אתה חושב שהוא הלך לאיבוד?

לא. אני לא חושב שהוא הלך לאיבוד.
אני פוחד שהוא הלך לאיבוד.

אני חושב שהוא בסדר.
אבל מי ימצא אותו אם הוא הלך לאיבוד? מי 

ימצא את הילד הקטן?
הטֹוב ימצא את הילד הקטן. הוא תמיד מצא. 

הוא ימצא שוב.
לא נקלקל את המתח אם נגיד שאין "הפי 
אנד" ל'הדרך'. ממה שאמרנו עד כה ברור (כפי 
שברור לקורא ב'הדרך' משלב מוקדם מאוד 
של היצירה) שתנאי היסוד של הסיפור אינם 
מאפשרים "סוף טוב" בשום מובן מקובל. ובכל 
זאת (וגם כאן איננו "מגלים את הסוף") � הרומן 
של מקארתי משיב בשלילה על שתי השאלות 

אותן הוא חוקר.
ראשית, הוא מראה בבירור שאי אפשר לסלק את 
התקווה מן העולם בלי לסלק קודם את אחרון 

האנשים החיים. 
שנית, הוא מוכיח (שוב) את מחוייבותה העמוקה 
של הספרות לאֶרֹוס, את חיוב החיים המהותי 
לאמנות: אפשר לכתוב סיפורי זוועה, אבל 
הזוועה לבדה אינה מספיקה כדי לפרנס יצירה 
גדולה. אין הזוועה יכולה להפוך ליופי, מבלי 

שינכח ביצירה גם יסוד–התקווה. 
זו האמת הזורחת מ'הדרך' של מקארתי כגחלת 

יוקדת מתוך האפר.

יפתח גולדמן הוא 

ד"ר לפילוסופיה 

וחבר קיבוץ תמוז

yiftahgoldman@gmail.com 
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מנצ'סטר יונייטד היום אינה 

מועדון ספורט, אלא חברה 

כלכלית פרטית, שהכניסה 

(לפני תשלומי המס) כ�160 

מיליון דולר בשנה האחרונה.

בניגוד למנצ'סטר יונייטד, 

ברצלונה לא תשלם דיווידנד 

ל"משקיעים" בה. חברי 

המועדון, שהם גם בעליו, 

יודעים שהכנסות המועדון 

ישמשו להשקעה חוזרת 

בהצלחת קבוצות הספורט 

שלו. אכן, כמאמר הסיסמה 

 Més que un :של הקבוצה

club � יותר ממועדון.

אבשלום בן–צבי C 

גמר ליגת האלופות (אליפות אירופה בכדורגל 
למועדונים) שנערך ברומא ב�27 במאי האחרון, 
הפגיש את מנצ'סטר יונייטד וברצלונה � שני 
מועדונים בעלי היסטוריה מפוארת, שתי 
קבוצות כדורגל התקפיות ואטרקטיביות, 
וגם שני מודלים שונים להתנהלות של מועדון 

ספורט. 

מנצ'סטר יונייטד היום אינה מועדון ספורט, אלא 
חברה כלכלית פרטית, שהכניסה (לפני תשלומי 
המס) כ�160 מיליון דולר בשנה האחרונה. בשנת 
1990 הפך המועדון לחברה הנסחרת בבורסה. 
איש העסקים היהודי–אמריקני מלקולם גלייזר, 
הבעלים הנוכחי, החל ברכישת מניות הקבוצה 
בשנת 2003, והשלים את ההשתלטות עליה 
באביב 2005, כשהוא מוחק אותה מהבורסה. 
עסקת ההשתלטות הייתה ממונפת מאוד, 
כאשר 1.4 מתוך 1.5 מיליארד הדולרים נלקחו 
כהלוואה, שתמורתה מושכנו כל נכסי המועדון, 
כולל האצטדיון וחוזי השחקנים. באופן זה, רוב 
תשלום הרכישה אמור להיות ממומן בסופו של 

דבר מרווחי המועדון. 
חלק מאוהדי הקבוצה, שחששו שמכך וכן מכך 
שהמאמצים למקסם את הרווחיות יבואו על 
חשבון ההשקעה בקבוצה ויפגעו בקשר שלה 
 Football עם הקהילה המקומית, הקימו את
Club United of Manchester. מדובר במועדון 

כדורגל בבעלות האוהדים ובניהול דמוקרטי, 
שאמור לייצג את רוח המועדון האמיתית של 
מנצ'סטר יונייטד, ושאמור לפעול גם לצמצום 
המסחור הגובר של ענף הכדורגל, הנובע בעיקר 
מן השליטה שיש לחברות הטלוויזיה על קביעת 

מועדי המשחקים. 
לאוהדי היונייטד היה ממי ללמוד. אוהדי קבוצת 
ווימבלדון הקימו מועדון כזה בשנת 2002 
בעקבות ההחלטה חסרת התקדים של הנהלת 
המועדון שלהם "להעביר אותו דירה" מלונדון 
לעיירה מילטון קיינס, במרחק של כמעט 100 

ק"מ. אבל ישנה גם דוגמה בולטת יותר. 

Més que un club � יותר ממועדון

ברצלונה היא, ביחד עם ריאל מדריד, אחד 
משני מועדוני הספורט הגדולים בספרד. 
בנוסף לקבוצות הכדורגל והכדורסל הידועות 
שלה, היא מפעילה קבוצת משנה, קבוצות 
מקצועניות בכדוריד, הוקי גלגליות וכדורגל 
באולמות, וכן 8 קבוצות חובבים בתחומים 
שונים, החל מבייסבול ואתלטיקה, ועד 

כדורסל נכים. 
אך ברצלונה אינה מועדון ספורט מקצועני 
רגיל. המועדון נמצא בבעלותם של 162,979 
חברים וחברות , שמשלמים דמי חברות שנתיים 
של 116 יורו. בתמורה לכך, הם מקבלים 
הנחות והטבות ברכישת כרטיסים, אבל גם את 
הזכות לבחור ולהבחר להנהלת הקבוצה. פעם 
בארבע שנים הם בוחרים את נשיא המועדון. 
הקבוצה צפויה להכניס השנה רווח נקי של כ 
15 מיליון יורו. בניגוד למנצ'סטר יונייטד, 
ברצלונה לא תשלם דיווידנד ל"משקיעים" 
בה. חברי המועדון, שהם גם בעליו, יודעים 
שהכנסות המועדון ישמשו להשקעה חוזרת 
בהצלחת קבוצות הספורט שלו. אכן, כמאמר 
 � Més que un club :הסיסמה של הקבוצה

יותר ממועדון. 
הבדל נוסף בין שתי הקבוצות נוגע לשאלת 
הפרסום על חולצות השחקנים שהוא, כידוע, 
אחד ממקורות המימון העיקריים של קבוצות 
הכדורגל המקצועניות. על החולצה של 
היונייטד מתנוסס הלוגו הגדול של חברת 
AIG ששילמה בעבורו 26.6 מיליון דולר 

לעונה, וכבר הודיעה שלא תחדש את החוזה 
כשיפוג במאי 2010, לאור הקשיים הפיננסיים 

אליהם נקלעה. 
מנגד, ברצלונה נמנעה לאורך שנים מפרסום 
בחזית החולצה שלה, עד שהחליטה בשנת 
 ,Unicef 2006 להוסיף לחולצה את הסמל של
סוכנות האו"ם למען ילדים, והתחייבה לתרום 

לה 0.7 אחוז מתקציב המועדון. 

חברה בע"מ או "יותר ממועדון"?
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בזמן שלטון פראנקו, 

הפך האיצטדיון הביתי של 

ברצלונה למקום היחיד בו 

ניתן היה, בחסות האנונימיות 

של ההמונים, לעשות שימוש 

פומבי בסממני הזהות 

הקטלאניים. 

בין פוליטיקה לכדורגל 

מאז שהוקמה בשנת 1899 על ידי השוויצרי 
האנס גאמפר בשיתוף פעולה עם אנגלים 
וקטלאנים, מייצגת קבוצת הכדורגל של ברצלונה 
זהות המשלבת מרכיבים של קטלאניות ושל 
בינלאומיות. הקבוצה הפכה לשגרירה הידועה 
ביותר של מחוז קטלוניה, ששאף לאורך השנים 
לשמור על אלמנטים של זהות עצמאית בתוך 

ספרד או בנפרד ממנה. 
כידוע, העיר ברצלונה הייתה מעוז של הדמוקרטים 
במהלך מלחמת האזרחים. נשיא הקבוצה נרצח 
בראשית המלחמה, ובמהלך שנות הארבעים 
וראשית שנות החמישים, נוהלה הקבוצה על–
ידי נשיא שאותו מינה השלטון הפאשיסטי של 
פראנקו. תקופה זו תרמה רבות להיווצרות יריבות 
עזה מאוד, הנמשכת עד היום, בין ברצלונה לבין 
ריאל מדריד, הקבוצה שנתמכה על–ידי השלטון 
הפאשיסטי. בתקופה זו נעשה ניסיון לדכא כל 
סממן של זהות קטלאנית, ונאסר השימוש בשפה 
ובדגל. יציעי האיצטדיון הביתי של ברצלונה 
הפכו אז למקום היחיד בו ניתן היה, בחסות 
האנונימיות של ההמונים, לעשות שימוש פומבי 
בסממנים אלה. כך הפכה הקבוצה למייצגת 

האחרונה של הזהות הקטלאנית. 
מצב דברים זה נמשך גם בספרד החופשית של 
היום. הקבוצה ממשיכה להקפיד על שימוש 
בשפה הקטלאנית בכל פרסומיה הרשמיים, סרט 
הקפטן מעוצב בצבעי הדגל הקטלאני והמועדון 
הביע תמיכה פומבית בשאיפות להרחיב את 
סמכויות האוטונומיה של המחוז. המועדון אף 
זכה בפרס הגבוה ביותר שמעניקה ממשלת 
קטלוניה, והוא תומך בפעילותה של נבחרת 
קטלוניה. במישור הבינלאומי מתבטאת סיסמת 
המועדון במעורבות מוגברת בפעילויות חברתיות 
שונות להגברת הסולידריות, באמצעות תרומה 
לסוכנויות האו"ם, קידום משחקי ראווה למען 

השלום, ותמיכה במדינות מתפתחות.
למרות הזהות הקטלאנית החזקה, לא התקיימה 
בקבוצה התנגדות לשיתוף שחקנים ספרדים, 
ולמעשה במשך שנים רבות התבססה הקבוצה על 
שחקנים רבים ודומיננטיים שאינם קטלאנים. דבר 
זה אינו מובן מאליו: אתלטיקו בילבאו, המועדון 
הבאסקי הבכיר, נמנע מלקבל לשורותיו לא רק 

שחקנים זרים, אלא גם ספרדים. 
ברצלונה נהנתה גם מתזמון טוב: בתחילת 
שנות ה�90, בעת שעליית הטלוויזיה המסחרית 
ושידורי הלווין הזרימו לענף הכדורגל סכומי 
כסף עצומים שאיפשרו לו חשיפה עולמית 
נרחבת, הציגה ברצלונה את "קבוצת החלומות 

שלה": באימונו של כוכב העבר ההולנדי יוהן 
קרוייף, זכתה הקבוצה בארבע אליפויות ספרד 
רצופות וכן באליפות אירופה הראשונה של 
המועדון. תקופה זו היא שהפכה את ברצלונה 
באופן סופי למועדון על, עם קהל אוהדים גדול 
בכל העולם, והכנסות גבוהות שמאפשרות לו 

להתמודד ברמה הגבוהה ביותר. 
כאמור, אחד החששות הגדולים של אוהדי 
מנצ'סטר יונייטד היה מפני העברת המועדון, 
שצמח בעיר תעשייתית באנגליה, לידיו של 
משקיע זר מארה"ב, שזר לתרבות הבריטית 
ובפרט לתרבות הכדורגל. מן הבחינה הזו, מצבה 
של ברצלונה בטוח: היא מקפידה לשמור על 
שילוב של שחקנים ספרדים וקטלאניים במועדון, 
כשהאחרונים זוכים לרוב לאהדה גבוהה במיוחד 
והופכים לסמלי המועדון. אמנם שלישיית החלוצים 
הפנטסטית של ברצלונה הורכבה השנה מצרפתי, 
קמרוני וארגנטיני (הנרי, אטו ומסי, שכבשו לבדם 
72 שערי ליגה � רק שתי קבוצות בליגה כבשו 
יותר שערים מהם!), אבל צמד "המוחות" שניהלו 
את הקבוצה במרכז המגרש היו צ'אבי הקטלאני 
ואינייסטה הספרדי, שניהם משחקים בקבוצות 
הכדורגל של ברצלונה מילדות. קפטן הקבוצה הוא 
הקטלאני קרלוס פויול, שהצטרף לקבוצת הנוער 
של ברצלונה. את התמונה סוגר הקטלאני ז'וזף (פפ) 
גוארדיאולה, מאמן הקבוצה: הוא נולד בפרבר של 
ברצלונה ושימש כקפטן ב"קבוצת החלומות" של 
תחילת שנות ה 90. את קריירת האימון שלו התחיל 
בשנה בעברה בקבוצת המילואים של המועדון, 
אותה העלה ליגה. העונה, בעונתו הראשונה כמאמן 
ראשי, ולאחר מספר עונות שבהן כשלה הקבוצה 
בהשגת מטרותיה, הוליך גווארדיולה את הקבוצה 
לעונת שיא, בה זכתה באליפות ספרד, בגביע 
הספרדי ובליגת האלופות, תוך הצגת כדורגל 

התקפי נפלא ובלתי–נשכח.

אבשלום בן צבי 

הוא חבר בקבוצות 

הבחירה של 

המחנות העולים 

וחובב כדורגל

avshalombz@gmail.com
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אני כותב מכתב זה בבוקר קיצה של האדירה–
לשעבר, ג'נרל מוטורס (GM). בצהרי היום 
נשיא ארה"ב יהפוך את זה לרשמי: ג'נרל 
מוטורס כפי שהכרנו אותה חוסלה. ביושבי 
פה, במקום ההולדת של GM, בפלינט, מישיגן, 
אני מוקף בחברים ובני–משפחה מלאי חרדה 
לגבי עתידם ולגבי עתידה של העיר. ארבעים 
אחוז מהבתים והעסקים בעיר ננטשו. דמיינו 
איך זה לחיות בעיר בה כמעט כל בית שני 

ריק. מה תהיה הרגשתכם?

יש אירוניה גדולה בכך שהחברה שהמציאה את 
ה"בלאי המתוכנן" � ייצור של מכוניות שיתפרקו 
לאחר מספר שנים כדי שהלקוח יאלץ לקנות 
מכונית חדשה � כעת התבלתה בעצמה. היא 
סירבה לבנות מכוניות שהציבור רצה, מכוניות 
שיצרכו פחות דלק, שיהיו בטוחות ככל הניתן, יהיו 
נוחות לנהיגה וכמובן, שלא יתפרקו תוך שנתיים. 
GM נלחמה בעיקשות נגד תקנות איכות הסביבה 

והבטיחות. מנהליה התעלמו בשחצנות מהמכוניות 
היפניות והגרמניות ה"נחותות", מכוניות שהפכו 
להיות סטנדרט הזהב של קוני המכוניות. היא היתה 
להוטה להעניש את עובדיה המאוגדים כאשר קיצצה 
אלפי משרות רק כדי "לשפר" לטווח קצר את מאזני 
התאגיד. החל משנות השמונים, כש�GM הראתה 
רווחי שיא, היא העבירה אין ספור משרות למקסיקו 
ולמקומות אחרים, בהורסה את חייהם של עשרות 
אלפי אמריקנים קשי יום. הטיפשות המובהקת של 
המדיניות הזאת היתה שבחסלם את ההכנסה של 
משפחות רבות מהמעמד הבינוני, מי הם חשבו 
שיוכל להרשות לעצמו לקנות את רכביהם? 
ההיסטוריה תזכור את הטעות הגסה הזו באופן שבו 
כותבים היום על הצרפתים שבנו את קו מז'ינו, או 
על הרומים שהרעילו בבלי דעת את מערכת המים 

שלהם בצינורות עופרת קטלניים.
אז הנה אנחנו עומדים מעל ערש הדווי של ג'נרל 
מוטורס. הגופה עדיין לא התקררה, ואני מוצא 
את עצמי, אם אפשר לומר, מלא שמחה. לא 
בשמחת הנקמה בתאגיד שהרס את עיר הולדתי 

והביא ייסורים, גירושים, אלכוהוליזם, חוסר–בית, 
פגיעות נפשיות וגופניות והתמכרויות לסמים 
לאנשים עמם גדלתי. כמובן שאיני שמח מכך 
ש�21,000 עובדים נוספים של GM ימצאו את 

עצמם, גם הם, בלי מקום–עבודה.
אבל כעת יש בבעלותי ובבעלות שאר אזרחי 
אמריקה חברת מכוניות! אני יודע, אני יודע � מי 
לעזאזל רוצה לנהל חברת מכוניות? מי רוצה 
ש�50 מיליארד מכספי המסים שלנו יזרקו לבור 
כדי לנסות ולהציל את GM? אז ראשית נבהיר 
 GM משהו: הדרך היחידה להציל את תאגיד
היא להרוג אותו. הצלת התשתית התעשייתית 
שלנו, לעומת זאת, היא עניין אחר, שצריך להיות 
בעדיפות עליונה. אם נסכים עכשיו לסגירה 
ולפירוק של מפעלי המכוניות אנו נצטער על 
כך מאד כשנבין שמפעלים אלה יכלו לבנות את 
מערכת האנרגיה האלטרנטיבית לה אנו זקוקים 
נואשות. וכשנבין שהדרך הטובה ביותר לשנע 
את עצמנו היא ברכבות קלות, רכבות קליע 
בין עירוניות ואוטובוסים נקיים יותר, מה נוכל 
לעשות אז, אם נניח ליכולת התעשייתית וכוח 

העבודה המיומן שלנו להיעלם?
לכן, עכשיו כש�GM עוברת ארגון–מחדש על–
ידי הממשל הפדרלי ובית הדין לפשיטות רגל, 
הנה התוכנית שאני מבקש מהנשיא אובמה ליישם 
לטובת העובדים, קהילות GM והאומה כולה. 
לפני עשרים שנה, כשיצרתי את הסרט 'רוג'ר 
ואני', ניסיתי להזהיר אנשים מהעתיד של ג'נרל 
מוטורס. אם בעלי הכוח ומקבלי ההחלטות היו 
מקשיבים אז, אולי ניתן היה להמנע מהרבה ממה 
שעובר עלינו כעת. על בסיס הרקורד הזה אני 

מבקש התיחסות רצינית להצעה הבאה:
1. כפי שעשה רוזוולט לאחר ההתקפה על פרל 
הרבור, על הנשיא להגיד לאומה שעלינו להסב את 
מפעלי הרכב שלנו למפעלים שייצרו כלי רכב של 
תחבורה ציבורית ומתקני אנרגיה אלטרנטיבית. 
ב�GM ,1942 עצרה את ייצור המכוניות בעירי 
פלינט בתוך חודשים ספורים, והחלה להשתמש 
בפסי הייצור לבניית מטוסים, טנקים ומכונות 

להתראות ג'נרל מוטורס

אם נסכים עכשיו לסגירה 

ולפירוק של מפעלי המכוניות 

אנו נצטער על כך מאד 

כשנבין שמפעלים אלה יכלו 

לבנות את מערכת האנרגיה 

האלטרנטיבית לה אנו 

זקוקים נואשות.

עכשיו כשGM– עוברת ארגון–

מחדש על–ידי הממשל 

הפדרלי ובית הדין לפשיטות 

רגל, הנה התוכנית שאני 

מבקש מהנשיא אובמה 

ליישם לטובת העובדים, 

קהילות GM והאומה כולה.

מייקל מור C 
תרגום ועיבוד: אלעד הן

 http://www.michaelmoore.com :מתוך האתר של מייקל מור
האחד ביוני 2009. 
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עלינו להסב את מפעלי 

הרכב שלנו למפעלים שייצרו 

כלי רכב של תחבורה 

ציבורית ומתקני אנרגיה 

אלטרנטיבית.

לפני מאה שנה מייסדי ג'נרל 

מוטורס שכנעו את העולם 

לוותר על הסוסים ולנסות 

צורת תחבורה חדשה. כעת 

הגיע הזמן שנפרד ממנוע 

הבעירה הפנימית.

ירייה. ההסבה לא לקחה זמן כלל. כולם נרתמו 
והפשיזם נוצח. כעת אנו מצויים במלחמה מסוג 
אחר � מלחמה שניהלנו נגד הסביבה, מלחמה 
שנוהלה על–ידי מנהלי התאגידים שלנו. המלחמה 
הנוכחית היא בשתי חזיתות. מפקדת חזית אחת 
 ,GM היא בדטרויט. המוצרים שנבנים במפעלי
פורד וקרייזלר, הם מהגרועים בנשקי ההשמדה 
ההמונית שאחראים להתחממות כדור הארץ 
והמסת קרחוני הקטבים. אמנם נחמד לנהוג בדבר 
לו אנו קוראים "מכוניות", אך הם כמו מיליון 
פיגיונות בליבה של אמא טבע. להמשיך לבנות 
אותם יביא חורבן למין שלנו ולחלקים נרחבים 
מהפלנטה. החזית הנוספת בה נערכת המלחמה 
נגדנו היא חזית חברות הנפט. הם מחויבים לעשוק 
אותנו בכל הזדמנות, והם מהווים שומרים חסרי–
אחריות לכמויות הסופיות של הנפט שבנמצא. 
הם יודעים שהם מייבשים את המאגרים, אך כמו 
איילי כריתת העצים בתחילת המאה העשרים שלא 
הוטרדו מדורות העתיד כשכרתו כל עץ שעליו 
יכלו להניח את ידם, ברוני הנפט האלה אינם 
אומרים לציבור את מה שהם יודעים � שבכדור 
הארץ נותר נפט שימושי רק לעוד מספר עשורים, 
וכשחבלי הקץ של הנפט קרבים, תתכוננו לאנשים 
נואשים, שיהיו מוכנים להרוג ולהיהרג בשביל 
להניח את ידם על גלון. כעת, כשהנשיא אובמה 
השתלט על GM עליו להסב מיד את המפעלים 

לשימושים נדרשים.
 GM 2. אל תשקיע עוד 30 מיליארד דולר לכספות
כדי שיבנו מכונית. לחלופין, השתמש בכסף הזה 
כדי לשמור על כוח העבודה הנוכחי � ולשכור 
מחדש את רוב אלה שפוטרו � כדי שיוכלו לבנות 
את הצורות החדשות של תחבורת המאה ה�21. 

תן להם להתחיל בעבודת ההסבה עכשיו.
3. צא בהצהרה שיהיו לנו רכבות קליע בין 
עירוניות שיחצו את הארץ בחמש השנים 
הקרובות. ביפן חוגגים 45 שנים לרכבת הקליע 
הראשונה השנה. כעת יש להם עשרות מהן. 
מהירות ממוצעת: 260 קמ"ש. איחור ממוצע 
של רכבת: פחות משלושים שניות. הם נהנים 
מרכבות כאלה כמעט חמישה עשורים, ולנו 
אין אף לא אחת! העובדה שקיימת טכנולוגיה 
שיכולה להביא אותנו מניו–יורק ללוס אנג'לס 
ב�17 שעות אך אינה בשימוש היא נפשעת. 
ניתן לשכור את המובטלים לבנות קווים מהירים 
חדשים בכל הארץ. משיקגו לדטרויוט בפחות 
משעתיים. מיאמי לוושינגטון הבירה בפחות 
מ�7 שעות. דנוור לדלאס בחמש וחצי שעות. 

אפשר לעשות זאת, ולעשות זאת עכשיו.
4. התחל תוכנית להפעלת רכבות קלות המוניות 
בכל הערים הגדולות והבינוניות. בנה את הרכבות 

במפעלי GM. שכור אנשים מקומיים להתקין 
ולהפעיל אותן בכל מקום.

5. לאנשים באזורים כפריים אליהם לא יגיעו 
קווי הרכבות, בנה במפעלי GM גם אוטובוסים 

חסכוניים באנרגיה.
6. ולעת עתה, תן למספר מפעלים לייצר רכבים 
היברידיים וחשמליים (וסוללות). יקח מספר שנים 
לאנשים להתרגל להתנייד בדרכים החדשות. לכן, 
אם נגזר עלינו להישאר עם מכוניות לתקופה, לפחות 
שיהיו עדינות ונחמדות יותר. את אלה ניתן לבנות 
בחודש הבא (אל תאמין למי שיאמר שיקח שנים 

לבנות מחדש את המפעלים, זה פשוט לא נכון).
7. הסב חלק מהמפעלים הריקים של GM למתקנים 
לייצור טחנות רוח, לוחות סולאריים, ואמצעים 
אחרים להפקת אנרגיה אלטרנטיבית. אנו זקוקים 
לעשרות מיליוני לוחות סולאריים כבר עכשיו. ויש 

כוח עבודה נלהב ומיומן שיכול לבנות אותם.
8. תן הקלות מס לנוסעים ברכבים היברידיים, 
רכבת ואוטובוס. וכן נקודות זיכוי במס למי 

שמסב את ביתו לאנרגיה אלטרנטיבית.
9. כדי לשלם על כך, הטל מס בן שני דולרים 
על כל גלון של דלק. גם זה יעזור לאנשים 
לעבור למכוניות חסכוניות באנרגיה, ולשימוש 
ברכבות והאוטובוסים החדשים, שבנו העובדים 

לשעבר של תעשיית הרכב.
טוב, זאת התחלה. אנא, אנא, אנא, אל תציל 
את GM על מנת שגרסה קטנה יותר שלה לא 
תעשה כלום מלבד לייצר שברולט וקדילאק. 
זה אינו פיתרון ארוך טווח. אל תזרוק כסף על 
חברה שיש לה תקלה באגזוז שגורמת לרכב 

להתמלא בניחוח מוזר.
לפני מאה שנה מייסדי ג'נרל מוטורס שכנעו את 
העולם לוותר על הסוסים ולנסות צורת תחבורה 
חדשה. כעת הגיע הזמן שנפרד ממנוע הבעירה 
הפנימית. לתקופה ארוכה נדמה היה שהוא משרת 
אותנו היטב. מלצריות על סקייטים הביאו לנו מזון 
מהיר ב"טייק אוויי". התמזמזנו במושבים הקדמיים 
והאחוריים. צפינו בסרטים על מסכים ענקיים. הלכנו 
לתחרויות במסלולי NASCAR בכל הארץ וראינו 
את האוקיינוס השקט לראשונה מהחלון, לאורך 
כביש מהיר מס' 1. עכשיו זה נגמר. זהו יום חדש 
ומאה חדשה. הנשיא וארגון עובדי תעשיית הרכב 
חייבים לתפוס את הרגע וליצור מנה גדולה של 

לימונדה מהלימון החמוץ העצוב הזה.
אתמול נפטרה השורדת האחרונה מאסון הטיטאניק. 
היא נמלטה ממוות בטוח וחיה עוד 97 שנים 
אחריו. האם נוכל לשרוד את הטיטאניק שלנו בכל 
 GM ערי פלינט, מישיגן בארצנו? 60% מתאגיד
שייכים לנו. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות 

עבודה טובה יותר. שלכם, מייקל מור.
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הנקודה הכי חשובה בספר 

היא הניסיון האמיתי להפוך 

את היהדות למה שיכוון את 

תפישות עולמינו החברתיות 

והכלכליות, ולא רק מערכת 

תפישות ה"הדוחקות את 

ההלכה לפינת בית הכנסת 

ומגבילות אותה לתחומי חיי 

המשפחה והקהילה בלבד"

מאמר זה נכתב לפני מספר חודשים לבקשתו 
של יואב רובין ז"ל ונערך על–ידו.

בתחילת חודש אייר הגעתי לבקרו בבית 
החולים. מכל הדברים שבהם היה יכול לדון 
עמי בפגישתנו האחרונה, הוא בחר לציין כי 
המאמר שלי יראה אור לא בגיליון שיצא 
עוד מעט אלא בבא אחריו. גם לקראת ימיו 
האחרונים הוא המשיך ללא הפסקה לעסוק 
במה שהיה כל כך חיוני בעיניו, לימוד עיון ודיון, 
על מנת להביא לתיקון חברתי. אבל בתוך 
כל המילים הגדולות הוא הקדיש תשומת לב 
לפרט, לחבר שלו שתוהה מתי יצא המאמר 
שכתב (כאילו שזה עניין אותי באותם רגעים). 
מותו הותיר בי חלל גדול. אבד לנו חבר שותף 

ומורה. יהי זכרו ברוך. 

אני רוצה להקדיש את המאמר לעילוי 
נשמתו.

אני שייך לזן נכחד. "דתי" ציוני סוציאליסט. 
פעם היו הרבה כאלה. עם הכחדת האמונה 
בסוציאליזם והכחדת הישגיו האדירים נכחדו 
גם הדתיים שבין המאמינים. אחד מהנושאים 
הקריטיים לי ולחברי לדרך, הוא הקשר שבין 

הכלכלה ליהדות. 
מימין ומשמאל מבקרים אותנו. "היהודים 
הם ממציאי הקפיטליזם ונושאי דיגלו מאז 
ומעולם" היא טענה שמשותפת לסוציאליסטים 
ולקפיטליסטים. מובן שיהודים קשורים 
לקפיטליזם, כמו גם לפילוסופיה, לפוליטיקה, 
ולשאר תחומי החיים, אך בכללם של אלה 
יהודים היו מעורבים לעומק גם במרקסיזם 
ובסוציאליזם. חשוב להבחין כי היהדות 
מחולקת לשני חלקים � ל"יהדות", ול"יהודים". 

היהדות היא דבר קשה להגדרה והיהודים 
מתווכחים על ההגדרה הזו מאז ומעולם. 
אפילו משה רבנו היה חייב להבהיר מהי יהדות 
ומה לא. מיד לאחר שניתנה תורה וכביכול 
הכל היה ברור, היו מי שניסו למתוח את 
הגבולות ולבדוק למה הכוונה ב"לא תעשה 
לך פסל", תגובת משה הבהירה להם ולכולם, 
שזו איננה יהדות. מצד שני היהדות היא דבר 
שמחייב הגדרה, כי היא שמעצבת את חיי 
רבים מאיתנו לטוב ולמוטב, והיא לטעמי, 
תפיסת העולם ואורח החיים הכי מתאימים 
כדי לצלוח בשלום את העולם הזה. היהודים 
לעומת זו, סובלים כבר שנים מחוסר יכולת 
לממש את היהדות. (מה שנכון, להבדיל, 
גם לגבי סוציאליזם וסוציאליסטים, כמו 
שהראה מאמרו של אדם רז בגיליון 38, גם 
שם יש מקדמי מדיניות שאיננה עולה בקנה 
אחד עם האידיאולוגיה). מורי ורבי ישראל 
פרידמן בן–שלום אומר שמה שמדהים ביהדות 
הוא, שהיא עדיין לא התממשה. כמעט כל 
התנ"ך הוא מסכת של האשמות של נביאי 
ישראל כנגד היהודים והשלטון היהודי על 
אי מימוש "עיר הצדק קריה נאמנה", שהיא 
אחת המטרות המובהקות של היהדות: יצירת 
חברת מופת מבחינת התנהלותה המוסרית. 
זו אינה מתממשת אין זכות  ואם מטרה 

לישראל לריבונות בארץ ישראל.
מהצד השני, דתיים שאני מעז להגיד להם 
את דעתי אומרים: "מה אתה שמאלני?" 
נכון, הרבה  ו"הסוציאליזם הוא כפירה!". 
מהסוציאליסטים היו כופרים, אך גם 
הקפיטליזם הוא אמונה שקרית, בלשון עדינה, 
ובלשון בוטה � עבודת אלילים, שיתוף 
(עבודת אלוהים ביחד עם אלילים שונים) 
ופשע מעוגן בחוק. הדתיים הקפיטליסטים 

"על הכלכלה ועל המחיה" 
אסופת מאמרים בנושא יהדות, חברה וכלכלה בעריכת 

איתמר בר נר ואהרון אריאל לביא (בית ראובן מס, תשס"ט)

ביקורת ספר
>>> דביר אלכסנדר
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התורה מעודדת את היוזמה 

החופשית של ההון, אך 

במקביל היא מצמצמת 

את הפערים בחברה על ידי 

איסור לנצל את החלש לשם 

התעשרות קלה של בעל 

ההון.

במקרה זה, לביא חף מכל 

רומנטיקה, ומתנגד לגישה כי 

רק חינוך או שינוי גישה יעזרו 

ללא שינוי המבנה החברתי 

כלכלי. הוא מדבר על שינוי 

בשטח, אך בצורה שמגבשת 

את מטרותיה לפי סטנדרטים 

יהודיים אמוניים ולא מטרות 

חומריות בלבד.

האמיתיים מתחלקים לכאלה שמתנהלים על 
פי הקודים החברתיים שהאליטה מכתיבה, 
ולכאלה שטועים ומטעים, אשר טוענים כי 
הקפיטליזם הוא המבנה החברתי כלכלי הכי 

מתאים לעקרונות היהדות. 

על הספר

איתמר ברנר ואהרון אריאל לביא ערכו והוציאו 
אסופת מאמרים ששמה "על הכלכלה ועל 
המחיה � יהדות, חברה וכלכלה". הספר עוסק 
בכמה תחומים שקשורים לחברה וכלכלה, 
יחסים בין בני אדם, סוגיות רוחניות הקשורות 
לעולמו הפנימי של האדם ביחס לתחומי 
החברה והכלכלה, במהות הקניין, בתיאוריה 
הכלכלית, בעולם העסקים, במיקרו ובמאקרו 
כלכלה, במדיניות רווחה ומיסוי ואקולוגיה. כל 
זאת בהתבסס על המקורות היהודיים, מקרא, 
משנה, גמרא, פוסקים, הגות ימי ביניים, קבלה 
וחסידות, והגות העת החדשה. המאמרים 
מרתקים! חלקם מאתגרים את מי שלא אמון 
על השיח התלמודי הלכתי, וחלקם מאתגרים 
את מי שלא אמון על רזי הכלכלה, במיוחד 
המיקרו כלכלה, אך המאמץ משתלם. הנקודה 
הכי חשובה בספר היא הניסיון האמיתי להפוך 
את היהדות למה שיכוון את תפישות עולמנו 
החברתיות והכלכליות, ולא רק מערכת תפישות 
ה"הדוחקות את ההלכה לפינת בית הכנסת 
ומגבילות אותה לתחומי חיי המשפחה והקהילה 
בלבד", כפי שכותב הרב יואל בן נון. העיסוק 
המאתגר בניסיון להפוך מצוות כאיסור ריבית, 
שמיטת חובות ועוד, לדבר רלוונטי אשר צריך 
לעצב את חיינו החומריים ולא רק הרוחניים, 
הוא מאבק איתנים ברוב אדיש ועקשן שמאמין 
שאי אפשר לשנות, וגם אם היה מאמין שאפשר, 

לא היה יודע את מה. 
בספר אוסף מרתק של כותבים מכל מיני 
קצוות פוליטיים. כשאחזתי בספר והתחלתי 
לעיין בו, סיקרן אותי מאוד לראות כיצד 
ריאקציונרים ימניים על גבול הפאשיזם 
יסכימו עם אנרכיסטים שמאלנים יפי נפש 
ומחבקי עצים, ואכן הם אינם מסכימים, 
מה שהם הסכימו לו הוא להיות יחד באותה 
אכסניה. אחת מהמחלוקות המעניינות שבין 
הכותבים מתבטאת במאמרים על התיאוריה 
הכלכלית לאור סוגיות תלמודיות, (במיוחד 
המאמרים של פרופ' ישראל אומן והרב ידידיה 
סינקלייר), ובמאמרים על משא ומתן באמונה 
(בעיקר הרב גינזבורג) בהם ישנה הצמדות 
מצערת להנחות היסוד הקפיטליסטיות, 

העומדים אל מול המאמרים בשער "פרט 
וכלל � מקרו כלכלה ומדיניות רווחה בראי 
היהדות", בהם אנו מוצאים מחשבה מקורית 
וניסיון אמיתי לתרגם את העקרונות הנעלים 
שבבסיס חלוקת אמצעי היצור על פי היהדות 

ולא על פי היהודים.

בהתייחסות למאמרים עצמם עלי לסייג ולומר 
עד כמה קשה ואף שנואה עלי מלאכת הביקורת, 
בייחוד כאשר כל הכותבים מכוונים ליצירת 
חברה טובה וצודקת יותר לשיטתם. אך בנושאים 
מהותיים וקריטיים אלו אין לי אלא לדייק 
בדברים ולהציגם כפי שקיבלתי מרבותי וכפי 
שתופס אותם אני. ועוד, מחובתי לציין כי כל 
המאמרים מעניינים ואין זה ראוי להתייחס רק 
לחלקם ובקצרה מכיוון שלכל אחד מהם יש 
עומק מחשבתי רוחני ואידיאולוגי שיש לשבחו 
או לשפוך עליו קיתונות של רותחין בצורה 
רצינית ומעמיקה. אך כמובן שקצרה היריעה 

ואין ביכולתי לעשות כן.

המאמרים 

מאמרו של הרב יעקב אריאל, שלא נחשד 
בשמאלניות כל שהיא, מצייר בצורה מרתקת 
את קווי היסוד של המדיניות הכלכלית של 
התורה ומתיאורו יוצא כי המדיניות החברתית 
כלכלית של המדינה היהודית צריכה להיות 
סוציאל–דמוקרטית (אני לא בטוח שהוא יסכים 
להגדרה). ולא נותר לי אלא לצטט: "התורה 
מעודדת את היוזמה החופשית של ההון, אך 
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הדגש העיקרי הוא אחריות 

הקהילה ובתרגום לימינו: 

אחריות המדינה לרווחת 

אזרחיה לצד אי ביטול 

האחריות האישית של כל 

אחד ואחד מהאזרחים על 

סביבתו האנושית. צדק, 

וצדקה. אל תאמר אינני נותן 

צדקה כי אני חושב מדינת 

רווחה, אלא אחוז בזה וגם 

בזה.

במקביל היא מצמצמת את הפערים בחברה 
על ידי איסור לנצל את החלש לשם התעשרות 
קלה של בעל ההון. כמו כן יוצרת התורה תחנות 
יציאה שונות בהן מתאפשר לחלשים להכנס 
מחדש למעגל התחרות היצרנית. היא מחייבת 
את העשיר להפריש אחוז ניכר מיבולו למען 
שיקום הנזקקים..." אם לא הייתי יודע, הייתי 
חושב שהרצל חזר בתשובה, וקיינס התגייר. הרב 
אריאל אפילו נמצא ב"צד הנכון" של הסוציאל–
דמוקרטיה, הוא טוען כי מטרת איסור הריבית 
היא לרסן את ההון, אך "הוא לא נועד לבלום 

חלילה את התפתחות המשק".
הרב דוב ברקוביץ במאמרו "המביאים אל הגורן", 
שולה בצורה נהדרת את תפיסות היסוד של 
היהדות על הקניין ומראה שעל פי מסכת פאה 
הקניין הוא דבר מוגבל מאוד. הוא מתאר את 
היווצרות יחסי הקניין כלקיחה מתוך הבריאה 
ששייכת לכל והפיכת חומר הגלם לתוצר, כאשר 
הדגש החשוב הוא הזמניות וחוסר המוחלטות של 
הקניין. הוא משווה את הגישה היהודית לגישתו 
של ג'ון לוק וטוען כי הגישה היהודית לקניין 
היא אקולוגית הרבה יותר. לצערי מסקנותיו 
נוגעות רק למישור האקולוגי, ואין בפיו בשורה 
לגבי מימוש צורת הקניין המוסרי הנ"ל בחברה 
המודרנית, הישראלית או העולמית במישור 

הצדק החלוקתי. 
אריאל לביא, מעורכי הספר, כתב מאמר מרתק 
שנקרא "פנים בפנים". במאמר הוא מנתח בצורה 
מבריקה את התיאוריה הכלכלית הקלאסית, וגם 
את המרקסיזם, ומבקר אותם על המוקד החומרי 
שבהם. לשיטתו, לפי מקורות קבליים וחסידיים, 
העיקר הוא מערכות היחסים שבין האנשים ועל 
כן הניכור ביניהם הוא הבעיה החמורה יותר. 
חשוב לציין שטענה זו נשמעת הרבה, אך במקרה 
זה, לביא חף מכל רומנטיקה, ומתנגד לגישה כי 
רק חינוך או שינוי גישה יעזרו ללא שינוי המבנה 

החברתי כלכלי. הוא מדבר על שינוי בשטח, אך 
בצורה שמגבשת את מטרותיה לפי סטנדרטים 
יהודיים אמוניים ולא מטרות חומריות בלבד. 
הוא סומך את טענותיו על ניתוחים של מקורות 
ההגות הכלכלית והפוליטית וגם של הקבלה 
וחסידות. זהו אחד מן המאמרים המרתקים 

שקראתי בנושא.
ברצוני לציין לשבח את מאמרו של יואב ז"ל, 
"שמיטה יובל ומס ירושה", אשר לדעתי עושה 
את המעשה הנדרש ביותר לתחום היהדות 
והחברה. הוא מוצא את הכלי המודרני לביצוע 
מדיניות שנובעת מהמוסר העקרוני של היהדות 
בענייני חברה כלכלה. יואב אומר כי הרעיונות 
העומדים בבסיס מצוות היובל והשמיטה הנם 
חלוקה כל פעם מחדש של אמצעי היצור ומניעת 
העברה מתמדת של אמצעי היצור מדור לדור 
בקרב העשירים, שכנגדה הורשה מתמשכת 
של העוני על ידי העניים. בהמשך המאמר 
הוא ניגש למלאכת התרגום והאקטואליזציה 
באומרו כי הדרך המודרנית לקיום עקרונות 
אלו היא מס הירושה. אמצעי היצור העיקרי 
בחיינו המודרניים הוא ההון, ולכן יש לקיים 
את מנגנוני החלוקה מחדש על ידי מיסוי 
הירושות שמאפשרות לבעלי ההון לרכז את 

אמצעי היצור בידיהם. 
הרב יצחק גינזבורג כתב מאמר ששמו "התאגיד 
הדינאמי". המאמר הוא למעשה יעוץ ארגוני 
על פי ה"קבלה" או ה"יהדות". ניסיון מעניין 
אלא שלעניות דעתי הכיוון שלו הוא מאוד 
בעיתי. המאמר מתאר את התאגיד האידיאלי 
כאשר על פי שיטתו של הרב "על הפירמה 
העסקית לשאוף להתקיים כ'מחנה אלוהים'" 
(המרכאות במקור). אמירה יפה, שאני הייתי 
חותם עליה לולא הייתי קורא את ההמשך. 
בהמשך הרב מתאר את מערכת היחסים בתוך 
התאגיד האידיאלי כמערכת יחסים משפחתית. 
המעסיק צריך לראות את עצמו כראש משפחה 
חזק ואילו על העובדים לראות את עצמם "הן 
כ'עבד' והן כ'בן'" ועל ידי התחושה החמימה 
והאוהבת שהמשפחה המורחבת נותנת לעובד 
תהיה לו יותר מוטיבציה לעבוד בצורה 
יעילה, ליזום ולהיות יצירתי. הכיוון הכללי 
הוא 'הניהול המאפשר', שנותן מרחב ליוזמה 
של העובדים. הקושי העיקרי שבמאמר הוא 
שאין שום התייחסות לאופן חלוקת ההכנסות 
בפירמה, כלומר, כנראה שהרב מקבל את 
השיטה הקפיטליסטית ואיננו מעריך שעל 

פי היהדות צריך להיות צדק חלוקתי. 
בענין האקולוגיה, ישנו מאמר של ידידיה 
(ג'וליאן) סינקלייר, ממייסדי היוזמה היהודית 

למנויי 'חברה' � ניתן להשיג 

את הספר בהנחה ישירות דרך 

העורך, 60 ש"ח במקום 88 ש"ח 

(50 לסטודנטים\ות ותלמידי\ות 

ישיבות, מכינות ומדרשות).

משלוח.  דמי  כולל  לא 

לפרטים: אהרן אריאל לביא,

 ,arilavi@gmail.com
077�7570282
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לשינוי האקלים. במאמר ששמו "הכסף לא 
יענה את הכל" הוא מנתח את תפישת הנזיקין 
של ההלכה בקשר לדברים שלא ניתן להעריך 
בכסף את גודל הנזק שלהם, ומחיל את התפישה 
הזו על הנזקים האקולוגיים. המאמר מעניין, אך 
נחמץ ליבי כאשר ראיתי כי הוא מצדד בסחר 
בפחמן. הוא טוען שבניגוד לאחיו הבכור מס 
הפחמן, הסחר בפחמן ימנע מראש את הנזק 

ולא יהיה פיצוי לאחר שהנזק נעשה. 
לעניות דעתי, הרעיון של סחר במכסות הפחמן 
הוא אסון לקידמה, למודרניזציה ולעולם 
השלישי. ראשית, זהו רעיון ניאו–ליברלי 
שמקבל את הנחות היסוד "הכל סחיר", ו"השוק 
עושה הכל יותר טוב". אם קבענו מכסות למה 
לסחור בהם? למה שלא ישתמשו במס כדי 
לעזור לפירמות ומדינות לבנות ייצור יותר 
נקי? בנוסף, הוא יגרום למדינות עניות למכור 
את המכסות שלהם למדינות חזקות ובכך 
יעצור את התיעוש וההתקדמות המודרנית 
של מדינות העולם השלישי, וישאיר אותן 
מפגרות, חקלאיות, ואסון לזכויות האדם שחי 
בהן. לבסוף, אני מהגורסים שהדגשת השפעת 
האדם על התחממות כדור הארץ הינה מניפולציה 
של אינטרס אנטי פיתוחי, בעוד למעשה ישנה 
מחלוקת חוקרים רצינית אם ההתחממות היא 
מעשה ידי אדם או חלק ממחזוריות טבעית. 
לתפיסתי, המודרניזציה והדמוקרטיזציה של 
כל אומות העולם הן חלק מהאינטרס היהודי, 
שהוא התיקון המוסרי והחברתי של האנושות, 

ופגיעה בהם איננה הכוון הנכון.

לסיכום

לקוראי 'חברה' הייתי ממליץ בעיקר על השער 
הרביעי: "פרט וכלל, מאקרו כלכלה בראי 
היהדות". בשער זה ישנם ארבעה מאמרים 
מצוינים, שעוסקים במדיניות מיסוי ומדיניות 
סיוע ורווחה על פי היהדות. יש שם רעיונות 
טובים מאוד שמדגישים את המדיניות הנכונה 
במיסוי וברווחה. הדגש העיקרי הוא אחריות 
הקהילה ובתרגום לימינו: אחריות המדינה 
לרווחת אזרחיה לצד אי ביטול האחריות 
האישית של כל אחד ואחד מהאזרחים על 
סביבתו האנושית. צדק, וצדקה. אל תאמר 
אינני נותן צדקה כי אני חושב מדינת רווחה, 

אלא אחוז בזה וגם בזה. 
הספר מומלץ בחום למעיינים בתחומי היהדות, 
אותם עלי להזהיר כי לאחר שיקראו לא יוכלו 
לומר "לא ידענו שכך היא ההלכה". עוד הספר 
מומלץ למעיינים בתחום הכלכלה, ובמיוחד 
לסוציאליסטים שבינינו, שכאשר הם שומעים 
'יהדות' הם רואים לנגד עיניהם את הברון 
רוטשילד, במקום את גישות העומק שבחוקים 
החברתיים שבתורת ישראל. אולי יותר משהספר 
מומלץ לקוראי 'חברה' הוא מומלץ לקוראי 
'תכלת' של מכון שלם, שרואים בקפיטליזם את 

מימוש ערכי היהדות בחברה המודרנית.
הספר הזה ממלא אותי תקווה שמדינה, יהודית, 
ודמוקרטית בהחלט יהיו אפשריות כאן יום אחד, 
וכי הפלוטוקרטיה הפסוודו–יהודית שבה אנו 

חיים תתקדם לקראת גאולה אמיתית! 

כמה מפרטי תקציב 2010�2009 חמקו כמעט לגמרי מתשומת לבו של הציבור. אחד 
מהם הוא השינוי במס הבריאות שעליו דווח באמצעי התקשורת. על פי מה שתוכנן מי 

שמשתכר עד 2,775 שקל לחודש, ומשלם היום 3.1% משכרו לביטוח הבריאות, היה אמור לשלם מעתה 
והלאה 90 שקל לחודש. זו הכבדה ניכרת על תקציב משקי בית כאלה � בעיקר קשישים ובעלי מוגבלויות 
שונות. היא קשה יותר מתוספת ההוצאה הנובעת מהטלת מע"מ על ירקות ופירות, שעלותה במשקי בית 
עניים מוערכת בכ�40 עד 50 שקל לחודש. שכן תשלום מס הבריאות הוא הוצאה לגמרי קשיחה שאי 
אפשר לחמוק ממנה, ואת תוספת ההוצאה על ירקות ופירות ניתן לצמצם בעזרת אלתורים שונים. למרות 
זאת הטלת המע"מ על ירקות ופירות מילאה כותרות ענק עד שבוטלה, ואת מס הבריאות בקושי הזכירו. 
גם לאחר שמס הבריאות הוצא מחוק ההסדרים (7.7.09) על פי דרישת יו"ר וועדת הכספים, משה גפני, 

העניין דווח בעיתונות באותיות קטנות ובעמודים הפנימיים.
ייתכן שהשתיקה בנושא מס הבריאות נובעת מהסתרתו במסמכי האוצר. אני, לפחות, בזבזתי שעתיים בניסיון כושל 
למצוא אותו. גם אם מישהו מצליח לאתרו, לא בקלות ינתח את השלכותיו. לשם כך זקוקים לנתונים מפורטים על 
התפלגות השכר שמתחת ל–2,775 שקל, ולידע איך לחשב מתוכם את מספר האנשים שבהם התוספת הזו תפגע.
הסיפור הזה ממחיש עד כמה הפרטים הם חשובים, אך איש אינו עוסק בהם. לעתים מתקבל הרושם 
שכל פרשת מע"מ הירקות והפירות היא סוג של עז שהוכנסה לתקציב כדי למשוך אליה את תשומת 
הלב, כך שהחלטות חשובות אחרות יחמקו ללא כל התייחסות. ולא שהטלת המע"מ שנגנזה היא צודקת 
או נכונה מבחינה מקצועית, אך מעשים ומחדלים רבים בתקציב 2010�2009 ומסביבו אינם פחות 

בעייתיים ממנה.
(תמר בן יוסף, כלכלנית)

קצה 
הקרחון

דביר אלכסנדר 

הוא בוגר מכינת 

בית ישראל, 

חבר ב"קבוצה" 

ביוקנעם, וחבר 

בצוות ההדרכה של 

בית יגאל אלון.

shakedvir@gmail.com
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אתם 

מוזמנים 

להיכנס 

לאתר הבית 

של יסו"ד

www.yesod.net

הצטרפו למנויי 

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 יסו"ד חברה, 
אל הכתובת:  יסו"ד חברה

ת.ד. 10085, נצרת עילית 17591

חברה
הקבועים,

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות
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