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"הגברת התחרות, הבחירה, השקיפות והאוטונומיה נועדו לשחרר את בתי הספר באחו התחרות 
החופשית כשהם נקיים מאילוצי הסכמים קיבוציים וכבלי שיקולים ממלכתיים ולאפשר להם להסתער 

בנחישות אל עבר היעדים המוגדרים של המבחנים הבין�לאומיים." 
מתוך: מסביב יהום הסער אך ראשנו כבר הורדם, עמ' 4

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

<<

ּכָל ּבֶֹקר מֵיטִיב ִעִּמי:
אְַּת אֵינֵ). זֹאת אֹומֶֶרת,
אְַּת עֹוד יְכֹולָה לָבֹוא.

ּבֹואִי ָהֶעֶרב.
כל בוקר / נתן זך 

מדי שנה, עם התקרב ראש השנה, עם חזרתם של 
התלמידים לבתי הספר, אנחנו מתחילים לספור 
מחדש: מה השגנו ומה הפסדנו? והשנה אפילו 
יותר מבשנים הקודמות, דומה שרוב הישגינו, 
הישגי הסוציאל–דמוקרטיה הישראלית, הם בצד 
הסמלי, הווירטואלי וההסברתי. בצד הממשי, 
המעשי והפוליטי, הייתה השנה הזו רצופה 

בכישלונות. הגדול בכישלונות הוא האחרון, 
הפרטת הקרקעות בישראל. הפרטה זו נתקלה 
אמנם בקשיים גדולים יותר לעומת מהלכים דומים 
שקדמו לה, ואמנם לא עברה בלי מחאה ציבורית 

חריפה, ובכל זאת � ההפרטה הושלמה.
הפרטת הקרקעות הושלמה תוך שהיא מדגישה 
את הפיצול במפלגת העבודה. מול הנהגת 
מפלגת העבודה ואהוד ברק בראשה, שתמכה 
בלב שלם בהפרטה, התכוננה אופוזיציה 
מפלגתית שהייתה חוד החנית למאבק בחוק 
וסימנה קו מאבק סוציאל–דמוקרטי פוליטי. 
הפיצול התגלה גם בקיבוצים. מול ועידת 
התנועה הקיבוצית, שבהובלת תומכי השיתוף 
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החליטה באופן חד משמעי להתנגד להפרטה, 
יצאו ראשי התנועה ותמכו � בחשאי � תמיכה 
בלתי מסויגת בהפרטה ודחפו את חברי הכנסת 

של העבודה לתמוך בה. 

עם סופה של שנת תשס"ט ניתן לסכם עשור בו 
למעשה הושלמה הפרטת הכלכלה הישראלית. 
במבט–על על המשק הישראלי נראה כי הציבורי 
פינה את מקומו כמעט לחלוטין לפרטי. הפרטת 
הקרקעות, 'אם כל הההפרטות', יכולה לסמל 
את אקורד הסיום של המהלך. אמנם נתניהו, 
שרואה בהפרטת הקרקעות את גולת הכותרת 
של כוונותיו לקדנציה הקרובה, כבר מניע את 
הרפורמה הבאה בתחום � ביטול ועדות התכנון 
המחוזיות והעברת התכנון לשליטת הרשויות 
המקומיות, אך ניתן לראות בכך רק מהלכים 

להשלמת ההפרטה במלואה. 

במאמר המערכת האחרון, בגיליון 41, הזכרנו 
שהמאבק כנגד הפרטת הקרקעות איחד בתוכו 
חלקים בתוך השמאל שכמעט ולא פעלו ביחד 
עד עתה. וכך � דווקא במקום כואב זה הפכה 
ההסברה והמחאה, בהם השמאל הישראלי 
מתחזק והולך, לכדי מהלך פוליטי משמעותי, 
משפיע, ולא פחות חשוב � מגבש ומאחד. 
מהלכים משולבים של מחאה ציבורית רחבה 
ולחץ על חברי כנסת הביאו לדחיית ההצבעה 
על ההפרטה ולמבוכה רבתי בקרב אנשי הימין 
המובהקים, חסידי ההפרטה מימים ימימה, 

ובראשם � בנימין נתניהו. 
המאבק חיזק את ארבעת חברי הכנסת של 
העבודה שעוד רואים במפלגתם מפלגת שמאל 
ובשל כך אינם מוכנים לשתף פעולה עם ממשלת 
נתניהו. קבוצה זו היא הוכחה נוספת לאפשרות 
להפוך הסברה למהלך פוליטי. שיתוף פעולה של 
"קבוצת הארבעה" עם קבוצות פוליטיות אחרות, 
כמו גם רתימתה למהלכים נוספים המתרחשים 
בחברה הישראלית, תאפשר את יצירתה של 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית בישראל. אנו תקווה 
שעם התחדדות והתבהרות העמדות של הפלגים 
במפלגה, גם שלי יחימוביץ', המתנגדת הנוספת 

לדרכו של ברק, תצטרף למהלך זה.

אך נדמה כי  המהלך החשוב ביותר לקידום 
אפשרות כינונו של כוח סוציאל–דמוקרטי הוא 
יצירת סדר–יום חדש. סדר יום שאינו בבחינת 
קרבות בלימה כנגד מגמת ההפרטה, שכאמור 
הושלמה רובה ככולה, אלא בתכנון ההשתלטות 
החוזרת של הציבור הישראלי על נכסיו, קרקעותיו 
ומשאביו וכן על האפשרות ליצירתה של מעורבות 

פוליטית ציבורית אמיתית.

תחילת השנה, תחילת שנת לימודים חדשה, 
מעלה שוב את חוסר הצדק בהפרטה ההולכת 
ומתרחבת במערכת החינוך שמאפשרת תופעות 
בלתי נסבלות כמו דחיית תלמידים בבתי ספר 
יסודיים על בסיס צבע עור, מוצא ומעמד כלכלי. 
נגד אלה יכול לפעול רק כוח סוציאל–דמוקרטי 
מאוחד שיפעל על אף חילוקי הדעות והחלוקה 

לגופים, ארגונים ומפלגות. 
אם נוכל בשנה הבאה לשלב ולאחד כוחות, 
וליצור כוח פוליטי ממשי בעל סדר יום מגובש 
ומשותף, תהפוך השנה הבאה לשנה בה הפכה 
הסוציאל–דמוקרטיה לשחקן פעיל בפוליטיקה 

הישראלית.  

<<

מפסיקים לפחד מתחילים להתאגד! | עמ' 16>



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

חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.
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בעולם הדמיוני שציירתי קודם, לתנועות 
הבוגרים לא הייתה אפשרות לעבוד בנפרד. 
 הן היו חייבות לפעול בשיתוף על מנת לממן 

את הפעילות שמעבר לתנועת הנוער."

עצמאות לכח לעובדים | עמ' 23>

טוב שהעובדים במדינה ידעו שלהסתדרות 
קמה אלטרנטיבה אמיתית שיכולה לשנות 
וטוב  בארץ  העובדים  של  כוחם  את 
את  להוכיח  שעליה  תדע  שההסתדרות 

עצמה בעיני העובדים.

זהות ומעמד: עתיד השמאל הציוני | עמ' 20>

התשובה המקובלת בחוגינו לכישלון הוא 
אימוץ האג'נדה הסוציאל�דמוקרטית. ברם, 
של  האלקטוראלי  הכישלון  שמוכיח  כפי 
מחוקקים חברתיים חשובים כתמר גוז'נסקי, 

יאיר צבן ורן כהן � לא די בכך. מדוע?

תוכן ענינים | גיליון ספטמבר 2009 מה בחברה 



  4

יודעי דבר טוענים, שהשר 

סער, בדרכו אל הצמרת, 

חפץ בקדנציה שקטה 

במהלכה לא ידבק בו רבב 

ולכן הוא מוותר מראש על 

כל מהלך העלול לעורר 

מחלוקת.

[טיוטת חוק ההסדרים כללה] 

המלצות להגברת התחרות 

בין בתי הספר בדרך של 

הגדלת התקצוב הציבורי 

של מוסדות 'מוכרים שאינם 

רשמיים' והענקת אפשרות 

להורים "לבצע השוואה בין 

בתי הספר ולשלוח את ילדם 

למוסד המצליח ביותר"...

תקציב המדינה לשנים 2010�2009 
אושר בעיצומם של ימי הקיץ המהבילים. 
מהלך החקיקה כלל דיונים עקרוניים על 
שלל הסדרים, רפורמות וצעדי התייעלות 
שלמרות תגובות ומחאות קולניות, רובם 
המוחלט מצאו בסופו של דבר את דרכם 

אל ספר החוקים. 

בסבך הדיונים הנוקבים, נושא אחד נשתכח מלב 
ונדחק אלי פינה � נושא החינוך. בעוד חרבות 
אבירי ומומחי התקציב מתנוססים, מצטלצלים 
וחורצים עתידות, השיח החינוכי נפנה לעסוק 
ברשימה תקופתית של מורה מה'שטח' שהסיט 
עבורנו את מסך הבערות ואיפשר לנו לצפות 
בתמונת העוועים המתרחשת מדי יום בבתי 

הספר שלנו. 
מספר גורמים התלכדו לתקווה אצל אחדים, ולחרדה 
אצל אחרים, שהנה מתרגשת והולכת מהפכה 
בחינוך: העמדת נושא החינוך במרכז הקמפיין של 
ראש הממשלה ותרגומה לתוכנית עבודה מפורטת; 
העמדתה של אישיות פוליטית מובילת פריימריז 
ותאבת הגשמה אישית בראש הפירמידה; מינויו 
של מנהל כללי ְשבע ניסיון ותוכניות פעולה ונקי 

משיקולי קריירה עתידיים. 
ניתן היה לצפות, שדיוני התקציב יהוו ביטוי 
מזוקק של התוכניות החינוכיות החדשות 
שיאגרו בתוכם מענים לתהיות אודות עתידו 
של האופק החדש, דרכם של הזרמים העצמאים, 
ה'פטורים', ה'מוכרים' וה'פרטיים', גורלם של 

מוסדות הכשרת המורים ועוד. 
אך כאמור, הקרקעות, הירקות והפירות תפסו 
את מירב תשומת הלב והכותרות, והחינוך 

נותר להעסיק את עצמו בימי השיממון של 
החופש הגדול. 

הפער בין המהפכה המצופה ובין השקט 
התעשייתי מחייב הסבר.

לפי סוג אחד של הסברים, יש להוריד מסדר 
היום את הציפייה למהפיכה. מקורם של הסברים 
אלו במיני שמועות על עייפות שהצטברה 
בעפעפי הקברניטים. המצדדים בהסברים אלו 
מפנים להופעתו של מנכ"ל המשרד ד"ר שמשון 
שושני בראשית הקיץ בכנס ון ליר לחינוך 
כשפניו ודבריו אומרים תוגה וייאוש. יודעי 
דבר טוענים, שהשר סער, בדרכו אל הצמרת, 
חפץ בקדנציה שקטה במהלכה לא ידבק בו רבב 
ולכן הוא מוותר מראש על כל מהלך העלול 
לעורר מחלוקת. יודעי חן פוליטיים מבהירים, 
כי גם השר וגם מנכ"לו מודעים לכך שימיהם 
במשרד ספורים, וכבר הם 'מחשבים את ימי 

ה"רי–שאפל" הקרב לאחור'.
אל מול הסברים 'מרדימים' אלה, אבקש להציע 
גירסא אחרת לפיה המהפכה המצופה לא זו 
בלבד שלא נדחתה, אלא שהיא מתרחשת במלוא 
עוזה לנגד עינינו ממש. בטיעוני אתבסס על שני 
מסמכים: אחד שכביכול התבטל ושני, שמוצנע 

במעבה יער סעיפי ספר התקציב.
1. טיוטת חוק ההסדרים: באחת מגרסאותיו 
הראשונות של החוק נכללו מספר סעיפים 
שהורחקו ממגרש ההסדרים במהלך הדיונים 
מתוקף הנחיית היועץ המשפטי שהכפיף אותם 
להסכמת שר החינוך. הבה נציץ על אותם 

סעיפים מודרים: 
עניינו של הסעיף הראשון 'הרחבת אפשרויות 
הבחירה' ובכלל זאת המלצות להגברת התחרות 

מסביב יהום 
הסער אך ראשנו 

כבר הורדם: 
כיצד מתכוננת מערכת 

החינוך בישראל למבחנים 

הבינלאומיים

ניר מיכאלי C 
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מושגי המדידה, המכוונות 

התוצאתית, האחריותיות 

(accountability), היעילות 

ואחרים שבשני העשורים 

האחרונים כבר היכו שורשים 

והפגינו נוכחות גדלה והולכת 

במערכת החינוך הופכים 

עתה לעמוד האש הפדגוגי 

שלה.

הגברת התחרות, הבחירה, 

השקיפות והאוטונומיה נועדו 

לשחרר את בתי הספר 

באחו התחרות החופשית 

כשהם נקיים מאילוצי 

הסכמים קיבוציים וכבלי 

שיקולים ממלכתיים ולאפשר 

להם להסתער בנחישות אל 

עבר אותם יעדים מוגדרים. 

בין בתי הספר בדרך של הגדלת התקצוב הציבורי 
של מוסדות 'מוכרים שאינם רשמיים' (מ�75% 
כיום ל�95%); הענקת אפשרות להורים "לבצע 
השוואה בין בתי הספר ולשלוח את ילדם למוסד 
המצליח ביותר", כל זאת על בסיס ההנחה הבלתי 
מובלעת כי "התחרות תקדם את היעילות, תשפר 

את איכות מוסדות החינוך".
סעיף אחר עסק בהרחבת סמכויות המנהל בבתי 
הספר בדרך של מתן אוטונומיה בניהול התקציבי 
ובמתן מנדט להענקת "מענקי הצטיינות למורים 

מצטיינים".
אל שני אלו הצטרף עמית נוסף שהתהדר בכותרת 
המחמיאה של "שקיפות תקציב משרד החינוך 
ומאפייני בתי הספר" ולפיו משרד החינוך יפרסם 
את ממוצע ציוני המיצ"ב של בתי הספר ואת 

ציוני המבחנים ההשוואתיים. 
כאמור, סעיפים אלה הוצאו מחוק ההסדרים 
וכך נבלם הדיון בהם עוד בטרם התעורר. חשוב 
להדגיש, שאין משמעות הדבר ביטול הרעיונות 
וככל הנראה צפוי בעניין מהלך דומה לזה של 
הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, קרי, העברתם 

בהליך חקיקה מזורז. 
2. ספר התקציב � המסמך שהתקבל במחצית 
חודש יולי כולל פירוט של דגשי הפעילות 
המתוכננת של המשרדים השונים. בעמודים 
128�129 מובאים דגשי משרד החינוך לשנת 
הכספים 2009�2010 הכוללים סקירה מבזקית 
של מטרות כלליות ושל יעדים לטווח הבינוני 
(עד שנת 2012) והקצר (עד שנת 2010). יעדים 
אלו חושפים טפח מאותה מדיניות חינוכית 

מתממשת.
בשפה עסקית מחודדת ויעילה מתוארים שלל 
יעדים מדידים. בטווח הבינוני: העלאתה של 
ישראל בטבלת ההישגים הבינלאומיים לאחד 
מעשר המקומות הראשונים תוך שש שנים, 
ולממוצע העולמי בתוך ארבע שנים; במבחן 
PISA, הבוחן הישגים במתמטיקה, מדעים ושפה, 

ושייערך בשנת 2012 תתקדם ישראל בעשרה 
מקומות; שיעורי הזכאות לבגרות בתום כיתה 
י"ב יעפילו ביותר מ�10% לרמה של 55% תוך 
ארבע שנות לימוד; בפרק זמן זה יגדל ב�10% גם 
מספר הזכאים לבגרות הכוללת 5 יחידות לימוד 
במקצועות הליבה של המדעים המדוייקים ושל 
מדעי הרוח. בטווח הקצר: התקדמות בעשרה 
מקומות בדירוג הבינלאומי באוריינות השפה 
העברית והערבית (בהתאמה לשפת האם) 
 ,TIMSS ובמתמטיקה במבחן PIRLS במבחן
שניהם ייערכו ב�2011. מערך בחינות המיצ"ב 
יורחב לכיתות ולמקצועות נוספים על מנת 
לבדוק את "היכולת המוכחת של התלמידים" 

ובמקביל יצומצמו מקצועות הבחירה בחטיבה 
העליונה ב�25%. 

שני המסמכים משלימים האחד את רעהו כאשר 
דגשי המשרד בספר התקציב מסמנים את היעדים 
וסעיפי טיוטת חוק ההסדרים סוללים את דרכי 
מימושן. מבט אל שניהם משרטט בפנינו 
תמונה ברורה למדי של המדיניות העדכנית 
של המשרד שעיקרה רתימת עגלת החינוך, 
ההוראה והלמידה לרתמות סוסי המבחנים 
הבינלאומיים תוך הנכחתם של חוקי משחק 
שוקיים במערכת. מושגי המדידה, המכוונות 
 ,(accountability) התוצאתית, האחריותיות
היעילות ואחרים, שבשני העשורים האחרונים 
כבר היכו שורשים והפגינו נוכחות גדלה והולכת 
במערכת החינוך, הופכים עתה לעמוד האש 
הפדגוגי שלה. הסעיפים הארגוניים, שעברו 
מדפי חוק ההסדרים אל שולחנות קברניטי 
משרד החינוך, מהווים מעטפת משלימה לקו 
הפדגוגי ההישגי. הגברת התחרות, הבחירה, 
השקיפות והאוטונומיה נועדו לשחרר את בתי 
הספר באחו התחרות החופשית כשהם נקיים 
מאילוצי הסכמים קיבוציים וכבלי שיקולים 
ממלכתיים ולאפשר להם להסתער בנחישות 

אל עבר אותם יעדים מוגדרים. 
הדיברות הפדגוגיות והארגוניות נחקקו בשני 
הלוחות, הורדו ממעלה ההר והופצו במעבה 
מחלפות מערכת החינוך. מנהלות כמורות 
מאמצות במהירות את חוקי המשחק המתחדדים 
והכל נערכים להפעלה מחודשת של מערכת 

ההפעלה של החינוך. 

בעוד תופי הסטנדרטים הולמים בעוז, נשמעים 
עדיין ברקע מיני הדהודים של מהלכים היסטוריים 
שאך לפני חודשים ספורים היו לפותים בחוט 
השידרה של המערכת. "האופק הפדגוגי" 
מבית היוצר של המזכירות הפדגוגית במשרד 
החינוך, שהציב את יעד הטמעתה של למידה 
מטפחת חשיבה והבנה כאלטרנטיבה ללמידה 
המשננת חסרת התוחלת, הוא דוגמא אחת 
למהלך אנכרוניסטי כזה. דוגמא אחרת מצויה 
בחזון טיפוחה של מנהיגות פדגוגית שסותת 
בידי מכון 'אבני ראשה' שביקש לחולל תמורה 
יסודית בתפישת התפקיד ובתיפקוד של מנהלי 
בתי ספר בישראל לקראת הפיכתם למקדמי 
משמעות וערך בתהליכי ההוראה והלמידה. שני 
המהלכים המדגמיים הללו, שנשענים כל אחד 
בנפרד על מצע דומה שעיקרו כמיהה לטיפוח 
למידה משמעותית, טרם הבשילו וחילחולם 
לשדרות המערכת עדיין מוגבל. אך בעוד אלו 
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לא עייפות ולא ייאוש השתלטו 

על מערכת החינוך אלא 

כוונה תחילה, תבונת מעשה 

וניסיון, שמצליחים לעקוף כל 

פוטנציאל של התנגדות, ויכוח 

או מחאה ולקדם ביעילות 

מדיניות חדשה. 

שני ארגוני המורים נתונים 

במילכוד שמונע מהם לשחזר 

את ימי התלכדותם למאבק 

כבעידן דברת. 

מתקדמים צעד אחר צעד במעלה הדרך, מיוזעים 
וחרוקי שיניים, חולפת על פניהם בדהרה רחפת 
המדיניות החדשה כשהיא ממוזגת וממותגת 
ומטילה עליהם צל כבד של חוסר רלבנטיות. באופן 
רשמי, מהלכים אלה ואחרים הדומים להם עדיין 
מעטרים את הניירות ואת ספרי התקציב, אך כל 
ממלא תפקיד זוטר כבכיר במערכת יודע להבחין 

בבירור בין התדר המרכזי לרעשי הרקע. 
האם חייבת להיות סתירה בין אותם יעדים 
הישגיים והנכחתם של הסדרי תחרות שוקיים 
במערכת ובין למידה משמעותית? לכאורה 
לא. שלל מומחי חינוך והערכה יטענו בתוקף, 
שעקרונית, ניתן לעצב את המבחנים בצורה כזו 
שתצמיח למידה מכוונת חשיבה, וכן שהגברת 
התחרות דווקא תעודד את בתי הספר המתחרים 
להציע ללקוחותיהם מוצרי חדשנות פדגוגית. 
אך בשקט בשקט יודו לבסוף גם אותם מומחי 
הערכה שלמרות שעקרונית ניתן לפתח מערכי 
הערכה, מחוללי ערך, הרי שבאופן מעשי, אלילי 
ה'תוקף' וה'מהימנות' מערימים מכשולים רבים 
בדרך להבניית מערכים כאלה ברמה הלאומית 
והגלובלית. גם מומחי החינוך יצרפו את קולם 
להודאה זו ויעידו, כי הנכחתם של יעדים הישגים 
והבנייתם של הסדרים מערכתיים שוקיים עשויה 
אמנם להצמיח שלל פואמות פדגוגיות, אך רק 
בקרב ילדי האוכלוסיות החזקות. בהקשר זה, 
את בתי הספר הייחודיים בכלל ואת בית–הספר 
הפרטי החדש "חברותא" , יש לראות כסנוניות 

מבשרות של מגמה זו. 

ובכן, לא עייפות ולא ייאוש השתלטו על 
מערכת החינוך אלא כוונה תחילה, תבונת 
מעשה וניסיון, שמצליחים לעקוף כל פוטנציאל 
של התנגדות, ויכוח או מחאה ולקדם ביעילות 

מדיניות חדשה. 
'חדשה' אמרנו? לא ממש. קווי המיתאר שלה 
נוכחים זה לא מכבר בשיח הציבורי. מר שושני 
בעצמו כבר הספיק לקדם כמה תירגומים מעשיים 
שלהם בקדנציות קודמות שלו כמנכ"ל המשרד 
ובתפקידים בכירים אחרים שמילא במערכת. 
גירסאות שונות של חזון חינוכי זה כבר שימשו 
מצע לויכוחים ולמאבקים (למשל סביב עבודתה 

של וועדת דברת לפני כארבע שנים). 
לכאורה ניתן היה להניח שארגוני המורים, 
שבעבר התנגדו בחירוף נפש למהלכים דומים, 
ירימו גם הפעם את נס המרד. העובדה שהם 
שומרים על דממה תורמת רבות לאותו שקט 
תעשייתי שמאפיין את השיח החינוכי. יש 
שיגידו, ששתיקתם מהווה עדות לכך שבניגוד 
לטענותיי הקודמות, בפועל לא מתממשת כל 

מדיניות חדשה במערכת. אך אני טוען, שאת 
שתיקתם יש לייחס למילכוד שבו נתונים שני 
ארגוני המורים: הסתדרות המורים חבוקה עם 
משרד החינוך דרך קשר ה"אופק החדש" הבלתי 
ניתן להתרה. ההסתדרות והנהגתה הטילו את 
כל כובד משקלם על ההגעה להסכם זה, ועמדו 
מול שלל התנגדויות מבית ומחוץ. בחילופי 
הממשלה היו נתונים בחרדה שמא השלטון 
החדש יבחר שלא להמשיך את תנופת יישומה 
של הרפורמה. לאחר שההנהגה החדשה הצהירה 
על מחויבותה להמשך יישום הרפורמה, נשמעה 
מבעד חלונו של יו"ר הסתדרות המורים, מר יוסי 
וסרמן אנחת רווחה גדולה. חדי האוזן שבינינו 
הצליחו לשמוע מבעד לאנחה זו גם את צלילי 
חריקת הידוק הקשר בין הגופים. כך, במחיר 
המשך יישומה של הרפורמה, קנתה הנהגת 

המשרד שקט מצד הסתדרות המורים. 
ארגון המורים, שאי אפשר לחשוד בו ביחסי קירבה 
למשרד החינוך, דווקא מחפש נתיבות לקשר כזה. 
מחד גיסא, מחסני החירום של ארגון המורים עוד 
טרם הספיקו להתמלא לאחר שרוקנו לחלוטין 
בשביתה הארוכה ובמאבק הארוך והמתוקשר 
נגד שרת החינוך הקודמת, הפרופ' יולי תמיר, 
ומאידך גיסא, רן ארז מעוניין להגיע במהרה 
להסכם שכר שיעניק למורים העל יסודיים תנאים 
טובים יותר מאלו להם זכו מורי היסודיים � ולו 
כזית. העובדה שבתוך ארגון המורים מתגבשת 
"רוח חדשה" � אופוזיציה צעירה ולוחמנית 
המבקשת להדיח את ההנהגה הנוכחית בבחירות 
הפנימיות שאמורות להתרחש בעוד כחצי שנה, 
מוסיפה גם היא לחרדה של הנהגת הארגון 
שמתעלת את האנרגיות שלה להידוק השורות. 
ארגון המורים שואף להתחבב איפוא במהרה 
על המנהיגות הנבחרת והממונה של המשרד 

בדרך להגעה להסכם שכר חדש. 
כאמור, שני ארגוני המורים נתונים במילכוד 
שמונע מהם לשחזר את ימי התלכדותם למאבק 

כבעידן דברת. 
בהיעדרו של כוח חינוכי ו/או פוליטי שיעמוד 
על משמר החינוך הממלכתי, על הסדריו 
הארגוניים ומהותו הפדגוגית, סביר שמהלכי 
היישום של המדיניות החדשה יתקדמו בלא 
הפרעה. אולי, יגידו הציניקנים שבינינו, אולי 
דווקא היווצרותה של מציאות פונקציונלית, 
הישגית, תחרותית ומפוערת במערכת החינוך, 
תהווה חממה להצמחתה של מנהיגות חדשה. 
מנהיגות חדשה שכנגד תהליכי רידודה של 
העשיה החינוכית, תבקש להבנותה מחדש מתוך 
מחוייבות לערכים של למידה משמעותית ושל 

צדק חברתי. 

ד"ר ניר מיכאלי הוא 

ראש החוג לחינוך 

במכללת סמינר 

הקיבוצים וחוקר 

את הפרטת החינוך 

במסגרת מחקר 

תחומי האחריות 

של המדינה וגבולות 

ההפרטה שנערך 

במרכז לצדק חברתי 

ע"ש חזן במכון ון ליר. 

nir_mic@smkb.ac.il
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קפיטליסטים מתונים דוגלים 

בפיקוח ואפילו קפיטליסטים 

קיצוניים מסכימים לפיקוח 

פה ושם, בייחוד של מגני 

צרכנים הנושפים בעורפם. 

זהו המצב בייחוד כשמדובר 

בסכנה לבריאות הלקוחות 

או לבטיחותם, כלומר 

במכירת תרופות או צמיגים, 

למשל.

מי לא רוצה לחיות 'מעל 

היכולת'? להחליף דירה 

בדירה, מכונית במכונית, 

טלוויזיה בטלוויזיה חדישה 

יותר, שטוחה יותר, גדולה 

יותר.

יצחק טישלר C 

הסוציאל–דמוקרטיה זכתה בעדנה מסוימת 
לרגל המשבר הפיננסי האחרון. מדוע מסוימת 
בלבד? מפני שהקומוניזם השורד בקובה 
ובצפון–קוריאה מסייע בהפצת האגדה 
שהסוציאליזם הוא דבר רע. אבל הכלכלה 
הסובייטית לא הייתה סוציאליסטית. היה 
שם משק מדינתי � אטטיסטי � שנוהל בידי 
ביורוקרטים שהתעלמו מצורכי השוק והקהל. 
אלא שמאז נפילתה של ברית המועצות קל 
היה לפמפם את הדעה שהכלכלה האמריקנית 
היא הדרך ולהתעלם ממדינות סוציאל–
דמוקרטיות עשירות כמדינות סקנדינביה 
וממדינות מערב–אירופיות אחרות המקיימות 

בהצלחה כלכלת רווחה.

המשבר האחרון חשף כמה ליקויים מהותיים בכלכלת 
השוק � אף שאין הם מחייבים להמיר כלכלה זו 
בכלכלה ביורוקרטית. כלכלת השוק מבוססת על 
ההנחה שניסח אדם סמית עוד במאה השמונה–

עשרה, שעל–פיה 'היד הנעלמה' הפועלת בשוק 
מבטיחה את מירב היעילות והתועלת למשתתפים 
בפעולתו � כיצרנים וכצרכנים. הצרה היא שמירב 
היעילות והתועלת מותנה בכמה תנאים שאינם 

מתקיימים לעולם במלואם.
תנאי אחד הוא קיומה של תחרות המבטיחה 
שהציבור יוכל "לטייל בשוק" ולבחור את המוצר 
הרצוי לו במחיר הסביר בעיניו. כאן המקום 
להבהיר שתחרות אינה מחייבת בעלות פרטית. 
חברה ממשלתית הפועלת בתנאי תחרות תהיה 
יעילה ונוחה לצרכנים לא פחות מחברה פרטית. 
יתר על כן, חשובים ממדי התחרות. בענף הנשלט 
בידי מונופולים וקרטלים � פרטיים בהחלט � אין 
תחרות מספקת והמוכר חזק מן הקונה. לא מיותר 
להזכיר שאפילו בעידן הגלובליזציה נוהגות ארצות 
עשירות לבלום את התחרות ולהגביל בתחומים 
שונים את היבוא מארצות מתפתחות � בניגוד 

לעקרונות הקפיטליסטיים המוצהרים.
בעיה אחרת המשבשת את פעולת השוק היא 
בעיית המידע. כדי שהשוק יפעל בהצלחה 

לטובת כל הצדדים יש הכרח בשקיפות מלאה 
של כל התנאים החשובים לעסקות השונות. 
תפוצתו המוגבלת של המידע נובעת לפעמים 
מרשלנות ולפעמים מרצון לרמות את הקונים. 
ומעניין, התקשורת הולכת כאן בשני כיוונים 
מנוגדים: מצד אחד היא חושפת שחיתויות 
ומעשי מרמה; מן הצד האחר, גם לבעליהם 
של אמצעי התקשורת יש אינטרסים ולעתים 

הם מונעים חשיפה החיונית לציבור. 
כלכלת שוק יעילה לטובת כל הצדדים יכולה 
להתקיים רק כאשר כל הפעילים בשוק הם 
אנשים הגונים � מצב שאין לצפות לו בעמק 
הבכא. לכן, קפיטליסטים מתונים דוגלים בפיקוח 
ואפילו קפיטליסטים קיצוניים מסכימים לפיקוח 
פה ושם, בייחוד של מגני צרכנים הנושפים 
בעורפם. זהו המצב בייחוד כשמדובר בסכנה 
לבריאות הלקוחות או לבטיחותם, כלומר במכירת 
תרופות או צמיגים, למשל. אבל הפיקוח נחשב 
לדבר מאוס � "ליברלי" או "סוציאליסטי" � ולכן 
לא נוהגים להקציב לו הרבה כסף. וכמובן, לא רק 
בקרב היצרנים לוקה ההגינות: אפשר לשחד את 
המפקחים. מסיבה זו, פיקוח יעיל חייב להיות כפול 
או משולש וזה עולה בכסף ומגביר את התערבות 
הממשלה. אז קמות עמותות להגנת הצרכן, אבל 
ברור שהן חלשות מן היצרנים הגורפים הרבה 

כסף, בין השאר הודות להונאת הציבור.
הציבור אינו סובל רק מפגמים במידע וביושרם 
של המשווקים. אין להכחיש שכלכלת השוק 
יוצרת את חברת השפע. אבל בכך היא יוצרת 
בסיס למשברים שמקורם בגורם מהותי אחר 
הפועל בהצלחה מיוחדת במשק הקפיטליסטי 
� הפיתוי. מי לא רוצה לחיות 'מעל היכולת'? 
להחליף דירה בדירה, מכונית במכונית, טלוויזיה 
בטלוויזיה חדישה יותר, שטוחה יותר, גדולה 
יותר. את שורשי המשבר הפיננסי האחרון 
יש למצוא בנטיית הציבור האמריקני לרכוש 
מוצרים ושירותים חדשים לבקרים, מוצרים 
ושירותים שלעולם לא יוכל לכסות בעבודתו 
את מחיריהם. משבר המשכנתאות קשור לא 

כלכלת השוק וקלקוליה 
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מה יכולה לעשות כלכלת 

הרווחה? היא יכולה לעשות 

דבר שהקפיטליזם גייס הרבה 

פילוסופים גדולים וחכמים 

ואפילו הגונים כדי להתנגד לו: 

לשנות את חלוקת ההכנסות 

הישירות והעקיפות במשק.

משום מה, בשנים האחרונות 

רואים בישראל כגזרת גורל 

את מספר השוטרים � הנמוך 

כדי מחצית מן המקובל 

בעולם, יחסית לגודל 

האוכלוסיה.

רק ברצון ליהנות מרווחת דיור גדולה יותר 
אלא גם ברצון ללוות כסף מתוך אמונה שהוא 
יכוסה לא בעבודה אלא בעליית ערכו של 
הנכס הממושכן. את העלייה הזאת מבטיחים 
העובדים בשוק הפיננסי. ובהקשר זה, הרוצה 
ברמת חיים שאין הוא יכול לכסות בעבודתו, 
הנוכחית והעתידית, מתפתה לרכוש � לעתים 
באשראי � מניות ואגרות–חוב שהקוסמים 
הקרויים אנליסטים מבטיחים לו את עליית ערכן 
המתמדת, עלייה עתידית שתכסה � ללא שמץ 
ספק � את ההוצאות היתרות שנעשות בהווה. 
בעצם, מנהלי העסקים הפיננסיים גם שמחים 
לגלות לציבור הרחב את משכורותיהם המהוות 
הוכחה � כביכול � ליציבותו התופחת של העסק 

ולעליית ערכם הצפויה של ה'ניירות'. 
את הרצון לצרוך עוד ועוד בלי קשר ליכולת 
הכלכלית האישית מזינים, אם כן, גם משווקי 
הפיננסים ולא רק משווקי המוצרים הפיזיים. 
פעם נהגו הקפיטליסטים לגייס מן הציבור 
כסף � במניות ובאגרות–חוב � כדי להשתמש 
בו לייצור מוצרים מוחשיים. כיום עובר חלק 
גדל והולך מן הייצור הפיזי לארצות המתפתחות 
שבהן נמוך יחסית לא רק שכר הפועלים אלא 
גם שכרם של מנהלי העבודה והמהנדסים. ולכן, 
יותר ויותר יזמים בארצות המפותחות ובעיקר 
באמריקה מנסים לגייס מהציבור כסף כדי לייצר 
בו... כסף. זהו הבסיס לאמצאות המתוחכמות 
של מכשירים פיננסיים המובנים רק ליודעי ח"ן 
מלבד במקרים שגם ליודעי ח"ן אין הם מובנים, 
כפי שהבחין כל מי שעקב באורח יום יומי אחרי 
המשבר הפיננסי האחרון. ולכן, אתה מסתבך 
תחילה בניסיון לממן את המוצרים החדשים 
שאינך זקוק להם ואחר כך אתה מסתבך ברכישת 

זכויות על הבועה הפיננסית המתבקעת. 
יש מקום להניח שרק יצרני הסחורות והבועות 
הרמאים, הם ועורכי דינם וידידיהם המחזיקים 
בשלטון מואסים בפיקוח הדרוש, באכיפה הדרושה 
ובענישה הנחוצה. אבל הכרח לזכור שהפרסומת � 
הכרוכה כמעט בהכרח בפיתוי � היא חלק מהותי 
של כלכלת השוק ואין מנוס ממנה. לפני יותר 
ממאה שנה טבע הכלכלן האמריקני תורסטיין 
ובלן את המושג 'צריכת ראווה' וגם בלי להכיר 
את המונח הזה יודע כמעט כל אחד איזה תענוג 
יש ברכישתה של ערכת ישיבה סלונית בעלת שם 
איטלקי, "שתפוצץ" את הידידים ולפחות תנקר 
את עיניהם. הארץ מלאה יקבי בוטיק המעוטרים 
בשמות מרטיטים והיין נלגם כמים ובלבד שיהיה 
יין משובח. ואיך יודעים שהוא משובח? בודקים את 
מחירו � יין העולה ₪50 משובח מהעולה ₪25, 
והעולה ₪100 משובח מן העולה בסך הכל ₪50. 
בגבולות מסוימים � טוב שכך. הרצון להעלות את 
רמת החיים ממריץ את האדם ללמוד, להכשיר 
עצמו, לעבוד, להמציא, להתקדם. אבל גבולות 
הפיתוי רחבים בהרבה מגבולות היכולת, בקרב 

רוב האנשים והנשים.
פתרון הבעיה אינו מחייב את חיסולה של כלכלת 
השוק ובלבד שתשלים אותה כלכלת הרווחה 
הסוציאל–דמוקרטית. מה יכולה לעשות כלכלת 
הרווחה? היא יכולה לעשות דבר שהקפיטליזם 
גייס הרבה פילוסופים גדולים וחכמים ואפילו 
הגונים כדי להתנגד לו: לשנות את חלוקת 
ההכנסות הישירות והעקיפות במשק. שינוי 
החלוקה העקיפה של ההכנסות נועד להנהיג 
יתר שוויון בין הבריות בכמה תחומים, בניגוד 
לתפישה הפילוסופית הקובעת כי "אדם לאדם 
� זאב". על–פי התפישה הסוציאל–דמוקרטית 
המדינה צריכה לממן את הבטחת הסדר הציבורי 
בעזרת מערכות המשטרה והמשפט. היא צריכה 
להבטיח את בריאות האוכלוסיה כולה. היא 
צריכה להבטיח לכל הילדים והילדות, הנערים 
והנערות, חינוך ברמה המתחייבת מהישגי 
הכלכלה והמדע והיא חייבת לסייע למדענים 
להישאר במולדתם. היא צריכה גם להבטיח לכל 
הציבור את ההנאה מסביבה פיזית נעימה ונוחה. 
היא צריכה להבטיח לכל הנוסעים והולכי הרגל 
אפשרות להגיע למחוז חפצם בלי תאונה. משום 
מה, בשנים האחרונות רואים בישראל כגזרת 
גורל את מספר השוטרים � הנמוך כדי מחצית 
מן המקובל בעולם, יחסית לגודל האוכלוסיה. 
גם הטלת שליש מהוצאות הבריאות על הפרט 
נחשבת אצלנו למצווה מן התורה, כמוה כהנהגת 
חינוך חינם, כביכול, העולה לכל משפחה אלפי 
שקלים בשנה. ובמה שנוגע להכנסה הישירה, 
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משום מה, עשירי הארצות 

הללו אינם בורחים לאמריקה 

עקב המיסוי הגבוה והפער 

הנמוך יחסית בינם לבין 

העניים המקומיים אינו 

משפיע לרעה על בריאותם. 

ומה על הטייקונים ועל מנהלי 

הבנקים בישראל?

כל הכלכלנים הטוענים שאין 

טעם להידמות לדנמרק כי 

אנחנו בעצם אמריקנים. 

מספרים לנו שבאמריקה 

משקל התקציב בתוצר 

הוא בסך הכל 35 אחוזים 

ומכאן שיש לכווץ עוד יותר 

את התקציב הממשלתי 

שכבר התכווץ אצלנו בשנים 

האחרונות יחסית לתוצר 

הלאומי.

מדינת הרווחה באה להבטיח למי שאינו כשיר 
לכל עבודה � קשישים, נכים ועוד � הכנסה 

מספקת למחיה שאינה תלויה בבתי תמחוי.
כל הדברים הללו מחייבים תקציב וכדי שהתקציב 
יספיק, הוא צריך להישען במידה רבה על מיסוי 
פרוגרסיבי, כלומר מיסוי המוטל בשיעור גדל 
והולך על אלה שהכנסתם גדלה והולכת. בשנים 
האחרונות הפך המיסוי הפרוגרסיבי לדבר בזוי 
בישראל. אמנם, מי שרוצה לעיין בנתונים 
ולהשוות תקופות שונות וארצות שונות מגלה 
דבר שהכלכלנים שלנו � חניכי המולדת השניה 
האמריקנית � מתעקשים להעלים, למרות שהם 
עצמם מכירים את הנתונים והם יודעים כי 
טענת רמייה היא הטענה שבישראל התקציב 
והמסים גבוהים מהמקובל בארצות מפותחות. 
עיון בטבלאות חושף את השקר הזה ומצביע על 
יתרונה של מדינת הרווחה. כך, למשל, ברוב 
ארצות מערב–אירופה הייתה צמיחה כלכלית 
מהירה דווקא בשנים שבהן המיסוי היה פרוגרסיבי 
ביותר. יתר על כן, אפילו היום כמה מהארצות 
העשירות ביותר � גם בהכנסה לנפש וגם ברמת 
השוויון החברתי � נהנות מקצב צמיחה גבוה 
יחסית לאלו הדוגלות באמריקניזציה. כך הדבר 
בסקנדינביה וגם בכמה ארצות אחרות באירופה, 
שבהן מקובל עדיין תקציב גבוה יחסית לתוצר 
הלאומי. משום מה, עשירי הארצות הללו אינם 
בורחים לאמריקה עקב המיסוי הגבוה, והפער 
הנמוך יחסית בינם לבין העניים המקומיים 
אינו משפיע לרעה על בריאותם. ומה על 
הטייקונים ועל מנהלי הבנקים בישראל? האם 
יברחו לאמריקה אם יוטל מס יתר על עשרות 

המיליונים שהם מרוויחים?
אמנם, טוענים שאם ייקחו מהם עוד כסף הם 
לא ישקיעו בפיתוח המשק. איזה משק? בתי 
מלון בוורשה? בתי דירות בטורונטו? קניונים 
במוסקבה? אולי לא מיותר לעמוד על פרדוקס 
מסוים, הכרוך גם הוא בהונאה. כל הכלכלנים 
הטוענים שאין טעם להידמות לדנמרק כי אנחנו 
בעצם אמריקנים. מספרים לנו שבאמריקה משקל 
התקציב בתוצר הוא בסך הכל 35 אחוזים ומכאן 
שיש לכווץ עוד יותר את התקציב הממשלתי 
שכבר התכווץ אצלנו בשנים האחרונות יחסית 
לתוצר הלאומי. אבל, הנתון האמריקני נוגע 
לתקציב הפדרלי בלבד והוא מתעלם מתקציבי 
המדינות השונות המרכיבות את ארצות–הברית 
וגם מן התקציבים העירוניים המבוססים על 
מס קנייה עירוני, בהעדרו של מס ערך מוסף. 
הפרדוקס נעוץ בעובדה שאמריקה מסתדרת 
עם מס הכנסה נמוך על העשירים. יתר על כן, 
הכנסות העשירים באמריקה נרשמות במידה 

רבה כהכנסות הון, שעליהן מוטל מס רווחי 
הון והוא נמוך אפילו ממס ההכנסה המוטל 
על עובדים רגילים בחברות שמנהליהן נהנים 
� כשאין משבר � ממה שקוראים 'רווחי הון' 
המגיעים לעשרות מיליוני דולרים. אז איך 
מכסים שם את התקציב? בינתיים לפחות, 
ארצות–הברית היא המדינה החזקה בעולם 
ועד השנים האחרונות כל העולם � מסעודיה 
ועד סין � שמח להלוות לה כסף. כך יכלה 
ממשלת ארצות–הברית להקטין את המיסוי 
המוטל על העשירים ולהמירו באגרות–חוב 
המופצות בעולם בדולרים שערכם הריאלי 

נמצא בירידה.
ברור שאפשרות זו אינה קיימת בישראל. 
אבל ישראל יכולה לנהוג כפי שנהגה בעבר 
ולהבטיח, דרך משל, את הפנסיה לקשישים 
באמצעות אגרות–חוב מיועדות, צמודות מדד 
ונושאות ריבית כלשהי. וזאת במקום לשלוח 
את העובדים לשוק המניות ואגרות החוב של 
חברות הגונות ולא–הגונות ולסכן את ימי 
זקנתם. הפניית קופות הגמל לשוק החופשי 
כביכול התעלמה מן הקפיצה בדמי הניהול 
שגבו הקופות, בלי קשר לרמתם המקצועית 
של האנליסטים שצריכים לנחש את עתידם של 
ניירות–הערך. גם כאן הייתה התעלמות מחוסר 
הסימטריה ומן האפשרות המפוקפקת שהחוסך 
יידע להחליט מתי לקפוץ מקופה לקופה כדי 

ליהנות מן התחרות שביניהן. 
ישראל גם יכולה לגייס את הכסף הדרוש 
להתאמתה של קצבת הזקנה העלובה לשינויי 
הנסיבות ולא לטעון שהעשירים יירשמו כחברות 
אם ייגבו דמי ביטוח לאומי מהכנסותיהם הגבוהות 
בהרבה מתקרת הביטוח הלאומי הנמוכה, המטילה 
את עיקר המעמסה של הביטוח הסוציאלי על 
בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות. ובהקשר 
זה, חוששים בזמן האחרון מאבטלה בישראל, 
בין השאר עקב פגיעת המיתון העולמי ביצוא 
שלנו. אז אפשר להחזיר לאופנה את ג'ון מיינרד 
קיינס שאמר, בין השאר, כך: בעלי ההכנסות 
הנמוכות כמעט שאינם חוסכים, כי אין להם 
די כסף לתצרוכת. לכן, אם מגדילים במקצת 
את הכנסות העניים, כמעט כל התוספת הולכת 
לשוק וממשיכה להתגלגל בו ולהגדיל את 
הביקוש ואת התעסוקה. אבל כלכלני ישראל 
לא יחזירו לאופנה את קיינס, אפילו בשעה 
שהאמריקנים מוכנים להלאים בנקים � מעוזי 

היזמה הפרטית המקודשת.

המאמר פורסם לראשונה בכתב–העת 
"כיוונים חדשים".

יצחק טישלר 

הוא עיתונאי, 

מתרגם ועורך
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קואופרטיבי המזון הוקמו 

בסיוע העמותה על ידי 

קבוצות תושבים מתנדבים 

אשר האמינו בכל ליבם כי 

הקמת עסק קהילתי–שיתופי 

בתחום המזון הינו צורך חיוני 

במקומותיהם

כפי שעולה מדבריה 

של לאה, חברה בצוות 

המנהל בקואופרטיב גנים, 

הקואופרטיב אינו משמש רק 

כ'עוד חנות מכולת זולה', זהו 

מפעל שתורם לחיזוק לכידות 

חברתית וגם לטיפוח שייכות.

ליאת דגן C 

עמותת 'סינגור קהילתי' הוקמה ב�1993 
והיא פועלת למימוש זכויות חברתיות, לצמצום 
פערים וליצירת סולידריות קהילתית בשכונות 

מצוקה תוך חיזוק הפרט והקהילה.

ההחלטה על הקמת קואופרטיבי מזון התקבלה 
בעמותה כמענה לתהליך שאנו עדים לו החל 
משנות התשעים בישראל � פירוקה של מדינת 
הרווחה. תפיסת מדינת הרווחה היא שעל המדינה, 
באמצעות מערכותיה הכלכליות והחברתיות, 
לרסן את השוק, להתערב בפעילותו ולספק 
שירותים לכלל האזרחים, בלי קשר למעמדם 
הסוציו–אקונומי. נסיגתה של המדינה מאחריותה 
כלפי אזרחיה באה לידי ביטוי במסחור ובהפרטה 
של השירותים החברתיים. גורלם ועתידם של 
יחידים נקבע באופן הולך וגובר על ידי כוחות 
השוק. ביטויו העמוק והמשמעותי ביותר של 
תהליך זה הוא פגיעה בזכות לקיום בכבוד, זכות 
המקפלת בתוכה זכויות חברתיות מגוונות כמו 
הזכות לקורת גג והזכות לפרנסה. אחת הזכויות 
שנפגעה באופן אנוש בתהליך זה היא הזכות 

לביטחון תזונתי. 
שתי מטרות מרכזיות הנחו את ההחלטה על 
הקמת קואופרטיבים על ידי העמותה. המטרה 
הראשונה היתה ליצור מענה לפגיעה בזכות 
לביטחון תזונתי שיש לכל איש ואישה � זכות 
שהלכה והתערערה באופן דרמטי לאחר הקיצוצים 
שנעשו בקצבאות השונות ב�2003. המטרה 
השנייה היתה ליצור התארגנות של תושבים 
החיים בהדרה חברתית שתפעל לקידום צדק 
חברתי ותבקש ליצור שינוי במציאות הישראלית, 

זאת על ידי קידום חקיקה חברתית.
הכוונה בהקמת הקואופרטיבים היא לעודד 
פעילות כלכלית–חברתית–קהילתית הצומחת 
'מלמטה', ושואפת להחזיר קבוצות המודרות מן 
הכלכלה לחיים חברתיים וכלכליים וכן לסייע 
להעצמתה הכלכלית של הקהילה ושל פרטים 
החיים בתוכה. פעילות זו מתרחשת באמצעות 
יצירת נכסים קהילתיים משותפים המובילים 

לחיזוק המרקם החברתי ויוצרים אפשרויות 
לאנשים בקהילה להשתתף בחיים הכלכליים 

והחברתיים שסביבם. 
קואופרטיבי מזון הוקמו בסיוע העמותה בשכונות 
שונות בירושלים, באר שבע וקרית גת, על ידי 
קבוצות תושבים מתנדבים אשר האמינו בכל 
ליבם כי הקמת עסק קהילתי–שיתופי בתחום 
המזון הינו צורך חיוני במקומותיהם. בעקבות כך 
החלו קבוצות אלה בתהליך הדרגתי של למידת 
הרעיון הקואופרטיבי והבנת עקרונותיו, הכנת 
תכנית עסקית, רכישת ידע בעולם הקמעונאי 
ויצירה של תשתית כלכלית ופיזית לפתיחתם 
של הקואופרטיבים. כל זאת בליווי ובהדרכה 
של עובדים קהילתיים מטעם עמותת 'סינגור 
קהילתי'. כיום חברים בקואופרטיבים קרוב 
ל�1400 משפחות במקומות שונים ברחבי 

הארץ.

עדויות מהשטח

בהקשר המקומי ברור כי לקואופרטיבים השפעות 
עמוקות על תהליכים של בניית קהילה ויצירת 
חוסן קהילתי ועל תהליכי צמיחה והתעצמות של 
יחידים בקהילות השונות. בתיה, חברה בצוות 
המנהל בקואופרטיב גנים בירושלים מיום הקמתו, 

מתארת באופן הבא את תחושתה:
"אנשים מהשכונה מגיעים לקואופרטיב וקונים 
את מה שהם צריכים ומרוצים. אני שמחה כאילו 
הם באו וקנו את זה ממני, כאילו זה הרווח 
שלי. אני תמיד אומרת אל תגידו 'אתם' תגידו 
'אנחנו'. זה חי, זה מלא אנשים. זאת ההנאה 
שלי. יש כאן מפגש בין שווים. הגישה שלי היא 
שאנחנו יחד חטיבה אחת ואחדות בין האנשים 

בריאה למקום".
לאה, גם היא חברה בצוות המנהל בקואופרטיב 
גנים מזה ארבע שנים, מתארת את התחושות 

שלה:
"התחלתי בתור קופאית, ובהמשך הציעו לי 
להצטרף לצוות המנהל. אני חושבת שנולדתי 

קואופרטיב מזון קהילתי בשכונות 
מוחלשות
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ארגון נטול כל תוכן יזמי 

יקרב את הקואופרטיב לדגם 

של ארגוני הצדקה, ולחילופין, 

ארגון שיעדיף שיקולים 

כלכליים ירחיק אותנו מרעיון 

הקואופרציה ויקרב אותנו 

לדגם העסק עם מטרת רווח.

עמותת 'סינגור–קהילתי' 

מציעה לתושבים מודל עסקי 

שמטרתו לעזור בהקמת 

קואופרטיב על ידי השקעה 

של הון ראשוני, ידע, מיומנויות 

ומשאב אנושי בדמות רכז 

או רכזת המסוגלים ללמד, 

לכוון ולהנהיג את חברי 

הקהילה בהקמת קואופרטיב 

משלהם.

להיות כל הזמן בקהילה. סביבי כל הזמן אנשים, 
אני תמיד מעורבת במשהו. בקואופרטיב, מישהו 
צריך להפעיל אותו, להיות אחראי על מה שקורה 
פה. אנחנו כל הזמן חושבים איך לעשות יותר 
טוב. הקואופרטיב נותן לי תחושה של שייכות 
למשהו, שאני חיה, שאני לא רק בבית עם 
הילדים. אני מאושרת כשאני פה. כשאני פה 

אני פורחת".
כפי שעולה מדבריה של לאה, הקואופרטיב 
אינו משמש רק כ'עוד חנות מכולת זולה', זהו 
מפעל שתורם לחיזוק לכידות חברתית וגם 
לטיפוח שייכות. האווירה בו משפחתית וביתית. 
החברים בו לוקחים אחריות משותפת, וכך צומחת 
סולידריות קהילתית המצמיחה עשייה נוספת. 
חברים רבים חווים בקואופרטיב רובד משמעותי 
נוסף של פיתוח ולמידה ברמה האישית. בת–
שבע מתארת מה היא קיבלה מהשתתפותה 

בהובלת הקואופרטיב:
"ההתחלה היתה קשה כי לא ידעתי איך מנהלים 
חנות. למדתי לאט לאט מה זה אומר לנהל חנות 
והבנתי שזה לא רק לשבת ולמכור. זה כולל ויכוח 
עם ספקים ולהשיג מחירים זולים, למדתי לעבוד 
עם מחשב, להכין צ'קים לספקים, לתמחר מוצרים 
ולהכניס חשבוניות למערכת הנהלת החשבונות, 
להיות סבלנית עם חברים שבאים לקנות. היום 

אני מרגישה שאני יכולה לנהל חנות".
התנסותה של בת שבע מהווה דוגמא אחת מני 
רבות לכך שעבור חברים רבים הקואופרטיב מהווה 
זירה לאימון ביכולות ומיומנויות חדשות ואף 
יותר מכך � זירה בה הם יכולים לחוות למידה 
של תחומים חדשים באופן הדרגתי. זאת תוך 
כדי התנסות וצבירת ניסיון בתחומים מגוונים 
שעד כה לא נחשפו אליהם. רכישת המיומנויות 
שמתרחשת בקואופרטיב משמשת את החברים 
גם במישורים מקצועיים אחרים. מהכיוון השני 
הקואופרטיב מאפשר לחברים שונים להביא 
לידי ביטוי יכולות וכישורים שונים שלהם, כמו 
יכולת סידור וארגון, אפייה, ציור ועוד. התרומות 
השונות מזכות את החברים בהערכה ויוקרה בקרב 
החברים האחרים, ובכך מתחזק ביטחונם העצמי 

ומשתפר דימוים האישי והשכונתי.
יחס אוהד לרעיון הקואופרטיבים ניתן למצוא 
גם מנקודת מבטם של הגורמים הקהילתיים 
בשכונות בהן הם פועלים. למשל, מנהלת לשכת 
הרווחה באחת השכונות בירושלים טוענת כי 
הקואופרטיב גרם לשינוי של ממש בשכונה. 

היא מתארת את השפעתו באופן הבא:
"הקואופרטיב יצר שינוי עמוק בתפיסה של 
האנשים. הוא הצליח לצרף את האוכלוסיה 
החלשה מאד שאנו מטפלים בה בלשכת הרווחה 

אל מעגל החברים הפעילים בקואופרטיב. הוא 
לימד את האוכלוסיה הזו שיש נתינה בצד קבלה. 
הוא יצר צורה נוספת של שייכות לשכונה 

שמתבטאת בנתינה".

עקרונות קואופרטיב המזון

לצד החוויות המצמיחות שעוברים רבים מחברי 
הקואופרטיב נשמרים בו בקפידה מספר עקרונות 
ארגוניים. העיקרון הראשון הוא שהקואופרטיבים 
מובלים ומנוהלים על ידי החברים כאשר נשמר 
היטב המצב של חברות פתוחה על בסיס וולונטרי; 
העיקרון השני הוא מבנה חברות דמוקרטי 
המתקיים באמצעות אסיפות חברים והצבעה 
על סוגיות עקרוניות; והעיקרון השלישי של 
חינוך, מידע והעצמה הבא לידי ביטוי בצורה 

מיוחדת בחלק מהקואופרטיבים.
בתוך הקואופרטיבים מופעל מוקד זכויות 
חברתיות בו יכולים חברי הקואופרטיב לקבל 
מידע על זכויותיהם בתחום דיור, קצבאות, 
זכויות עובדים ועוד. אחת לכמה זמן נערכים 
ערבי מידע בנושאים אלה כך שהחברים רוכשים 
ידע המאפשר להם להיות חזקים יותר מול 
הממסד בבואם לתבוע את הזכויות המגיעות 

להם על פי חוק.
חדשנותם של קואופרטיבי המזון הפועלים 
בשכונות מוחלשות טמונה ביכולתם לתת 
מענה אחר בתחום הביטחון התזונתי. לא עוד 
חלוקה של סלי מזון למשפחות קשות יום 
אלא שיתופן במציאת פיתרון מקומי והפיכתן 
למובילות אלטרנטיבה כלכלית–קהילתית 
משמעותית. מעבר לעובדה שהקואופרטיבים 
מאפשרים לתושבים חיסכון בהוצאות על מזון, 
הם מספקים לקהילה קרקע לפיתוח יכולות 
מקצועיות, אמון הדדי, אחריות וסולידריות, 
ובכך מחזקים את עוצמתה. הקואופרטיבים 
יוצרים גלי השפעה נרחבים בהקשרים 
קהילתיים מגוונים ומשמשים מקום מפגש 
ועשייה משותפים היוצרים רשת חברתית 

ומגדילים את ההון החברתי של הקהילה. 
יחד עם זאת, שני עקרונות חשובים של 
הקואופרציה אינם מיושמים כיום בקואופרטיבי 
המזון. ראשית, הקואופרטיבים אינם בבעלות 
החברים, אלא מופעלים בחסות העמותה מיום 
הקמתם ואינם מהווים ישות משפטית נפרדת. 
שנית, ההשתתפות הכלכלית של החברים 
בקואופרטיבים הינה שולית למדי. חלק ניכר 
מהוצאות האחזקה, התפעול והפיתוח הפיזי 
של הקואופרטיב משולמות בעזרת כספים 

חיצוניים.
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פעמים רבות אנו מרגישים כי 

הקואופרטיב הופך לשירות 

של הקהילה למען עצמה, 

ולא לגוף אשר משתמש 

בכוח שצבר על מנת ליצור 

מאבק ציבורי ולובי לשינוי 

המדיניות הכלכלית–חברתית 

שהביאה להקמתו

בימים אלה אנו מתמקדים 

בשאלה כיצד קואופרטיבי 

המזון מקטינים באופן הדרגתי 

את תלותם בתרומות 

חיצוניות עד כדי התנתקות 

מוחלטת מהן.

עסק כלכלי או ארגון צדקה?

יאיר לוי טוען בספרו "יש חברה אחרת, יש 
כלכלה אחרת" כי הקואופרציה מתמודדת עם 
שתי מגמות מנוגדות � מצד אחד הצורך למנוע 
את הכפפת השיקולים החברתיים בפעולתו של 
הקואופרטיב לאלה הכלכליים; ומצד שני הצורך 
לעמוד מול השוק הרחב, המחייב את עליונות 
השיקולים הכלכליים. בהתמודדותם היומיומית 
עם הסביבה הקפיטליסטית, על הקואופרטיבים 
למצוא את המינון האופטימלי בין המרכיב 
הכלכלי לחברתי. ארגון נטול כל תוכן יזמי 
יקרב את הקואופרטיב לדגם של ארגוני הצדקה, 
ולחילופין, ארגון שיעדיף שיקולים כלכליים 
ירחיק אותנו מרעיון הקואופרציה ויקרב אותנו 
לדגם העסק עם מטרת רווח. עמדה ביקורתית 
על המודל הקואופרטיבי של עמותת 'סינגור 
קהילתי' יכולה לטעון כי הוא קרוב יותר לדגם 
ארגון הצדקה, שכן הוא אינו בעל תוכן יזמי 
מובהק והמניעים להיווצרותו הם הרצון לתת 
מענה מקומי–ממשי לזכות לביטחון תזונתי ולקדם 
סולידריות קהילתית בקרב קהילות מוחלשות. 
מוטיבציות חברתיות אלה אינן לוקחות בחשבון 
באופן משמעותי את הפן העסקי–כלכלי של 
התארגנות זו וכך היא נותרת תלויה לאורך זמן 

בכספים פילנתרופיים.
בנקודה זו ברצוני לטעון כי יש לבחון את 
תהליך התארגנותם וצמיחתם של קואופרטיבים 
מסוגים שונים בקרב קהילות מוחלשות ואולי אף 
לעצב מודל מעט שונה ביחס לאוכלוסיות אלה. 
לעיתים נדמה כי הסיטואציה החברתית–כלכלית 
הנוכחית של העמקת פערים חברתיים והגידול 
במימדי העוני כתוצאה מאימוץ קו ניאו–ליברלי 
על ידי הממשלות השונות מקשה עד מאד על 
קהילות מוחלשות להתארגן ולהקים קואופרטיב 
משל עצמן. לתפיסתנו, על מנת שקהילות 
כאלו תוכלנה להיות בעלות קואופרטיב בתחום 
כלשהו, יש ליצור עבורן מסגרת המאפשרת את 
הקמתו של מיזם כלכלי–קהילתי ללא הסיכון 
הראשוני הכרוך בדבר, ולהקל עליהן בשאלת 
גיוס ההון הראשוני. כמו כן, בחינה מדוקדקת 
של המשאבים השונים הנדרשים להקמת 
קואופרטיב תראה שמעבר להכרח בהון כספי 
ראשוני � שבשכונות שאנו עובדים בהן אינו 
בנמצא � יש צורך במיומנויות ובכלים שונים: 
יכולת להכין תוכנית עסקית, ידע כיצד מקימים 
עסק, לאילו רשויות פונים, קשר עם ספקים 
וגורמים נוספים ועוד מיומנויות שונות שאינן 

בהכרח בנמצא בקהילות מוחלשות.

אתגרים לעתיד

לאור האמור לעיל, עמותת 'סינגור–קהילתי' 
מציעה לתושבים מודל עסקי אחר, שמטרתו 
לעזור בהקמת קואופרטיב על ידי השקעה של 
הון ראשוני, ידע, מיומנויות ומשאב אנושי 
בדמות רכז או רכזת המסוגלים ללמד, לכוון 
ולהנהיג את חברי הקהילה בהקמת קואופרטיב 
משלהם. אפשר להצביע על שני מתחים 
עיקריים איתם מתמודדים הקואופרטיבים של 
עמותת 'סינגור–קהילתי' � מתח רב עוצמה 
אחד עולה מהכיוון הרעיוני. המטרה שלשמה 
הוקמו הקואופרטיבים על ידי העמותה היתה 
יצירת תשתית איתנה של התארגנות תושבים 
בשכונות המבקשים ליצור שינוי בחייהם על 
ידי הובלה של שינוי מדיניות. זאת תוך עבודת 
לובי, יצירת קשר עם חברי כנסת רלוונטיים 
ועידוד חקיקה חברתית. העבודה היומיומית 
סביב תפעול הקואופרטיב ויצירת השותפות 
הקהילתית מתגלה כמאוד אינטנסיבית, 
ופעמים רבות אנו מרגישים כי הקואופרטיב 
הופך לשירות של הקהילה למען עצמה, ולא 
לגוף אשר משתמש בכוח שצבר על מנת ליצור 
מאבק ציבורי ולובי לשינוי המדיניות הכלכלית–
חברתית שהביאה להקמתו. מתח רב עוצמה 
נוסף עולה מהפן הכלכלי שגם הוא מחובר 
באופן עמוק לפן הרעיוני. הקואופרטיבים 
הוקמו על ידי גיוס כספים מקרנות פילנתרופיות 
שונות אשר האמינו כי יש להעמיד הון ראשוני 
לרשות קהילות מוחלשות על מנת להקים 
קואופרטיב. מקורות כספיים אלו מזינים את 
הקואופרטיבים מיומם הראשון למשך מספר 
שנים. לפורום המקצועי בעמותה המלווה את 
הקואופרטיבים ברור כי על מנת להבטיח את 
עתידם של הקואופרטיבים יש ליצור מערכת 
כלכלית קהילתית עצמאית היכולה לשאת את 
עצמה מתוך משאביה הפנימיים ובו זמנית 

לשמור על כדאיות כלכלית עבור חבריה.
בימים אלה אנו מתמקדים בשאלה כיצד 
קואופרטיבי המזון מקטינים באופן הדרגתי את 
תלותם בתרומות חיצוניות עד כדי התנתקות 
מוחלטת מהן. ברור לנו כי זהו המפתח להפיכת 
המסגרות הנפלאות שיצרנו לבנות קיימא. מסגרות 
שיש להן יכולת לשאת את עצמן וגם להמשיך 
להתקדם ולהתפתח עם הקהילות השונות. שאלה 
זו עולה ביתר דחיפות בזמנים של משבר כלכלי 
עולמי אשר מחד גיסא מקטין את התרומות 
המגיעות אלינו, ומאידך גיסא מחדד את הצורך 

של הקהילות שלנו במיזם שכזה.

ליאת דגן היא 

בעלת תואר שני 

בסוציולוגיה של 

החינוך, רכזת 

קואופרטיב גנים 

ומנחה מקצועית של 

תחום הקואופרטיבים 

בעמותת סינגור 

קהילתי
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זניחה זו של אופן הפרנסה 

והפרדתו מהפעילות 

הפוליטית שאותו אדם שותף 

לה, סותרת עקרון בסיסי של 

חשיבה סוציאליסטית.

התשובה הפשוטה 

והמתבקשת לכאורה היא 

משיכת ידינו מארגוני המגזר 

השלישי, והתמקדות בערוצי 

פעולה אחרים שאינם 

כוללים שיתוף פעולה, 

לכאורה או בפועל, עם 

תהליכי ההפרטה. טענה 

כזו מתעלמת מהמציאות 

כפי שהתעצבה בעשורים 

האחרונים.

אחת מהתופעות הבולטות במציאות 
המופרטת בישראל, כמו גם בחברות 
אחרות, היא פריחת המגזר השלישי ועולם 
העמותות. הצמידות של פריחה זו לתהליכי 
ההפרטה מצביעה על הקשר ההדוק ביניהן. 
מהו היחס בין שתי התופעות? מהו המסובב 
ומהּו המסֹובב? מה האתגר המעשי העולה 
מניתוח יחס זה? שאלות אלה הוזנחו לאורך 
השנים האחרונות בחוגים סוציאל–דמוקרטים 
בגלל ההנחה שתופעת העמותות ממילא 
כרוכה בתופעת ההפרטה, ולכן אינה ראויה 
לדיון מעמיק בפני עצמה. בהתעלמות זו 
טמונות כמה בעיות ובראשן � התעלמות 

מהמציאות בה אנו חיים.

יותר ויותר אנשים בחברה הישראלית מוצאים 
עצמם קשורים לעמותה אחת או יותר במגוון 
דרכים. רבים מהם עובדים בעמותות מסוגים 
שונים, אחרים נעזרים בשירותיהן של העמותות 
או מנדבים מזמנם למען עמותות כאלה ואחרות. 
בין העובדים בעמותות ישנם לא מעט חברים 
מרכזיים בעשיה הפוליטית לשינוי המדיניות 
בישראל. אלה נוטים להפריד את אופן הפרנסה 
שלהם למעשה הפוליטי ולמעשה מבקשים לצמצם 

את כוחן של העמותות בהן הם עובדים לטובת 
אחריות רחבה יותר של המדינה. 

זניחה זו של אופן הפרנסה והפרדתו מהפעילות 
הפוליטית שאותו אדם שותף לה, סותרת 
עקרון בסיסי של חשיבה סוציאליסטית. יותר 
מכך � מגמה זו מפקירה את הפעילות הענפה 
בתוך העמותות שהן עמוד השדרה של 'המגזר 
השלישי', זה שאינו עסקי ואינו ממשלתי, לדלות 
תיאורטית, ולפעולה בתוך הקשר אותו מגדירה 
ההגמוניה השמרנית בישראל ולא דווקא מחשבה 

סוציאליסטית. 
מאמר זה מבקש לפתוח דיון בשאלה זו, וכן 
להתוות כיוון פעולה לפחות עבור אלו מבינינו 
הלוקחים חלק בדרך כזו או אחרת בפעולות 

המגזר השלישי. 

המגזר השלישי וההפרטה

הקשר בין משטר ההפרטה לפריחת המגזר 
השלישי ברור לעין בעצם העברתם של רבים 
מהשירותים שהיו באחריות המדינה להפעלה 
באמצעות עמותות באופן ישיר ובאופן עקיף. 
כך יצר למעשה משטר ההפרטה תחרות בין 
ספקים שונים, שבמקרים רבים הם עמותות. 

עמותות � האתגר הבא

רן רביב  C 
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ארגוני המגזר השלישי מהווים 

מקום מפגש והתארגנות הן 

לאלו המקבלים שירותים או 

נעזרים בארגון להיאבק על 

זכויותיהם, אבל לא פחות 

חשוב מכך הם מהווים שלד 

חדש של עובדים ופעילים 

רבים המזדהים עם הארגון 

ועם מטרותיו.

השותפות, אם כן, צריכה 

להיות אחת ממטרות 

הארגון, כשהיא מוטמעת 

לתוך היעדים המעשיים 

המכתיבים את סדר היום 

שלו ולא עוד אמצעי להשגת 

תקציב או יעד נקודתי אחר.

אלה אמצו לעצמן את המרחב המושגי של 
ההפרטה והחלו מתחרות על התקציבים תוך 
שהן משוכנעות שתחרות זו תואמת את סדר 

היום שלהן. 
בניתוח התיאורטי של היחס בין שני התהליכים 
ישנן כמה תזות רווחות. האחת מבקשת לראות 
בתופעת העמותות, הן אלו המספקות שירותים 
והן אלו העוסקות בסינגור, תגובה לתהליך 
ההפרטה של שירותי המדינה והתפרקות 
הפוליטיקה. ההקבלה הכרונולוגית של התהליכים 
סותרת במידה רבה הסבר זה. טענה הפוכה 
רואה בחלופה שמציב המגזר השלישי את אחד 
הזרזים שאפשרו את מהלכי ההפרטה, ומייחסת 
מקום מרכזי למגזר זה בהנעת התהליך. הסבר 
זה מתעלם ממהלכי הפרטה גדולים וחשובים 
שבוצעו בלי קשר לעמותות, מהלכים המצביעים 
על עוצמת הכוחות הדוחפים את מהלך ההפרטה 

בלי קשר לחלופה מופרטת. 
הויכוח על מה קדם למה, הביצה או התרנגולת, 
אינו יכול להיות מוכרע אלא על ידי יציאה 
מתוך תבנית המחשבה המאפיינת ניתוחים 
אלו. לשם כך יש להבין שאין לפנינו שתי 
תופעות שהופיעו במציאות חיינו מעוצבות, 
אלא שתי תופעות שלמרות שהן מנוגדות 
בחלקים מהותיים שלהן, מתפתחות כחלק 
ממערכת אחת, משפיעות ומעצבות האחת את 
השניה. שתי תופעות אלו מהוות שתי פנים 
מנוגדים ומשלימים של המציאות המופרטת 
בחברה הישראלית והן התעצבו זו ביחס לזו. 
לכל צד במשוואה זו היה תפקיד בעיצוב הצד 
שכנגד, ולא ניתן להבין את אופיו של תהליך 
ההפרטה של החברה הישראלית בלי להתעכב 
על חלקו של המגזר השלישי בתהליך זה. יחד 
עם זאת לא ניתן להבין את אופיו של המגזר 
השלישי בישראל בלי לשים לב למגוון האופנים 
בהם עיצב אותו משטר ההפרטה של העשורים 

האחרונים. 

פעולה בתוך ההקשר

השאלה העומדת לפנינו היא: מה עלינו לעשות 
נוכח מציאות זו? התשובה הפשוטה והמתבקשת 
לכאורה היא משיכת ידינו מארגוני המגזר 
השלישי, והתמקדות בערוצי פעולה אחרים 
שאינם כוללים שיתוף פעולה, לכאורה או 
בפועל, עם תהליכי ההפרטה. טענה זו מתעלמת 
מהמציאות כפי שהתעצבה בעשורים האחרונים: 
נטישת שדה העמותות לא תשפיע כהוא זה על 
תהליכי ההפרטה שרובם ככולם הושלמו. הקשר 
להתנהלות כזו או אחרת של ארגוני המגזר 
השלישי קלוש � לכל היותר יכול הואקום 

להתמלא בחברות מסחריות. 
בעיה נוספת הטמונה ברעיון ההימנעות היא 
ההתעלמות מהתפקיד שארגונים רבים תופסים 
כערוץ לפעילות וציר למפגש בין פעילים 
חברתיים. נטישתו של ערוץ זה תיצור ריק, 
שספק אם יתמלא בחלופות אחרות שלא ממש 
קיימות היום. יתרה מזאת � מגזר שלישי מהווה 
ציר ביצירתה של חברה אזרחית ובהתנהלותה 
והוא מבסיסיה של חברה בה אזרחיה לוקחים 

אחריות על עיצובה. 
המגזר השלישי הוא למעשה כבר עובדה קיימת 
וחלק מהמשק הישראלי, הן במתן שירותים, 
והן כחלק מהמהלך לשינוי והתנגדות למהלך 

הניאו–ליברלי. 
מיקומו של מגזר זה כמתווך בין המישור הכלכלי 
של ההפרטה לבין רבים מהאזרחים, שם אותו 
בחזית הציבורית הן כלפי חוץ והן כלפי פנים. 
כלומר ארגוני המגזר השלישי מהווים מקום 
מפגש והתארגנות הן לאלו המקבלים שירותים 
או נעזרים בארגון להיאבק על זכויותיהם, אבל 
לא פחות חשוב מכך הם מהווים שלד חדש של 
עובדים ופעילים רבים המזדהים עם הארגון 

ועם מטרותיו. 
יש עם זאת לזכור כי ארגונים שונים שמטרתם 
שינוי חברתי הטמיעו בתוך פעולתם את הסדר 
המופרט החדש, לא רק בעצם קיומם אלא אף 
בקבלת כללי המשחק הניאו–ליברלי. עבור 
המגזר השלישי מתבטאים אלו בתחרות על 
כספים, הן של קרנות פרטיות וציבוריות 
והן כספים ממשלתיים מצד אחד, ומצד שני 
תחרות על קהלי היעד. הארגונים קיבלו את 
כללי המשחק האלו (לעיתים בחריקת שיניים), 
למרות מודעות לבעיה המהותית שטמונה 
בהם. הפרדוכס בולט עוד יותר בארגוני 
הסינגור והשינוי החברתי, שבאופן פעולתם 
מתנהלים על פי כללי השוק. בכך למעשה 
הם גוזרים על עצמם עקרות, משום שקיבלו 

ב�29.7.09 הגישה קבוצת חברי כנסת מ'קדימה' הצעת חוק 
להכללת בריאות השן בסל הבריאות הציבורי. מתוך הצעת 
החוק: "בריאות השן נמצאת היום כולה בתחום הפרטי. כתוצאה מכך, העלויות 
הן גדולות בהשוואה למדינות שבהן שירותי בריאות השן ניתנים במסגרת המערכת 
הציבורית. ואי–השוויון משמעותי ברמת בריאות השן של האוכלוסיה ובנגישות 
לשירותי בריאות.  הצעת חוק זו באה לכלול את שירותי בריאות השן במסגרת 
הסל הציבורי ובכך להעמיק את השוויוניות בנגישות לשירותים. [...]  בשנת 1995 
עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חלקה של ההשתתפות העצמית של 
המטופלים בהכנסות של קופות החולים היה כ�5%. בשנת 2008 היא עמדה על 
יותר מ�12%. התוצאה של העברת חלק משמעותי של המימון מהכיס הציבורי 
לפרטי, היא העמקת אי–השוויון בנגישות לשירותי בריאות". מערכת 'חברה' 

תומכת ועוקבת.

קצה 
הקרחון
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ככל שמומחים לתורת 

הארגונים יכולים להסביר 

מדוע מהלך זה 'נוגד את 

חוקי הטבע', ואת הצורך 

'לבדל עצמנו', צריכים אנשי 

הארגונים להוכיח שאינם 

מצייתים ל'חוקי הטבע' של 

השוק. 

את השוליות שלהם. בגלל הפנמת העיקרון 
המכונן של הסדר המופרט, ולמרות יומרתם, 
הם אינם מצליחים לאתגר את הסדר הניאו–

ליברלי באופן אמיתי. 
בארגונים מסוימים הדבר השתקף גם בתנאי 
העסקה שהתאימו עצמם לשוק העבודה המופרט, 
באחרים ניסו להתמודד עם תחום זה ולשמור על 
אופי העסקה בהתאם לנורמות של שוק עבודה 

ציבורי בעל הסכמים קיבוציים. 
כך, הפכו ארגוני המגזר השלישי לאחד האופנים 
המרכזיים דרכו מאלפים את הציבור הישראלי 
ומטמיעים בקרבו תודעה מופרטת. ארגונים 
שונים המוצאים עצמם לכודים בתוך מעגל 
קסמים זה, בו הם מאשררים את המציאות 
נגדה הם שואפים להיאבק, מחפשים דרך כיצד 

לצאת ממעגל זה. 

לצאת ממעגל הקסמים

כדי לפרוץ את המעגל בו נתונות העמותות, 
יש לשנות מרכיב בסיסי ומהותי של ארגונים 
אלו � הפעולה הייחודית וההיבדלות האחד 
מהשני. הפיצול לארגונים ולתתי ארגונים שלכל 
אחד מהם ייחוד בו לכאורה תלויה זכות קיומו 
הוא אחד העקרונות המכוננים של השיטה. 
התמודדות איתו צריכה להביא את הארגונים 
להבנה שכדי להשיג את מטרותיהם הם חייבים 
ליצור שותפויות מהותיות עם הארגונים השכנים 
במרחב הפעולה הגיאוגרפי או התחומי. המחירים 
הנראים קשים מנשוא � ויתור על הזהות הייחודית, 
הטמעות, בעיות יוקרה וכדומה � צריכים להיות 
מובנים כמרכיבים המקבעים את מעגל הקסם 

של תודעת ההפרטה. 
שותפויות אלו צריכות לחרוג מתוך אותן 
שותפויות לרגע, הקיימות גם היום (פעמים 
רבות שותפויות אלו הן למעשה קצרות טווח 
ומיועדות להשיג יתרון יחסי). לעומתן צריך 
לאמץ דפוס פעולה המטמיע הבנה עמוקה של 
מטרות הארגון, והצבתן בהקשר חברתי כלכלי 
ובהקשר של התהליכים המאפיינים את ישראל 
בעשורים האחרונים. מהלך זה צריך להיעשות 
מתוך הבנה של מעגל הקסמים בו נמצאים 
ארגוני השינוי החברתי, הבנה שאופן הפעולה 
אותו אמצו ארגונים אלו, והפכו אותו לחלק 
מזהותם הארגונית, ואופן העבודה שלהם, הוא 
שעומד ביניהם ובין קידום מהותי של מטרותיהם. 
השותפות, אם כן, צריכה להיות אחת ממטרות 
הארגון, כשהיא מוטמעת לתוך היעדים המעשיים 
המכתיבים את סדר היום שלו ולא עוד אמצעי 

להשגת תקציב או יעד נקודתי אחר.

הייחוד, המקומיות, ושאר המאפיינים החשובים 
של ארגונים אלו, פועלים גם כמעצבים של 
התודעה המופרטת. כדי להתגבר על כך יש 
לעשות מהלך ארגוני שישנה את החוויה של 

הנהנים, העובדים והפעילים: במקום חוויה של 
התפרקות ותחרות, סביבת שוק עם רטוריקה 
המתנגדת לו, יש לבנות מרחב שונה מהותית, 
הנבנה משותפות שמבוססת על השותפות 
במטרות הגדולות, מחפשת ויוצרת שיתופי 

פעולה מהותיים בין הארגונים. 
מהלך זה שהוא קשה ונוגד במידת מה את 
האינטואיציה של ארגונים רבים הוא הכרחי 
כדי להיחלץ מתוך המלכוד הקיים. על הקשיים 
במהלך זה יכול להעיד כותב מאמר זה העובד 
כבר יותר מעשר שנים בארגונים שונים של 
המגזר השלישי. אלא שקשיים אלו אינם יכולים 
לעמוד יותר בינינו לבין האתגר הבא של ארגוני 
השינוי החברתי. ככל שמומחים לתורת הארגונים 
יכולים להסביר מדוע מהלך זה 'נוגד את חוקי 
הטבע', ואת הצורך 'לבדל עצמנו', צריכים 
אנשי הארגונים להוכיח שאינם מצייתים ל'חוקי 

הטבע' של השוק. 
אם לא ילמדו העמותות לבנות שותפויות 
קבועות ומהותיות, ימשיך ויעמיק תפקידו 
של המגזר השלישי כמקבע תודעה מופרטת 
בציבור הישראלי. אם לא נפנה לדרך חדשה, 
נמצא את עצמנו מול מרחב פעולה שמהותו 
המופרטת עומדת ביננו לבין התמודדות עם 

מהלך פירוק החברה והשלכותיו. 

רן רביב כותב 

תזה בכלכלה 

פוליטית באונ' תל 

אביב, חבר ביסוד 

ובקיבוץ תמוז

ranraviv@gmail.com
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אני מזמין אתכם לעולם 

דמיוני, לא טוב יותר או רע 

יותר, עולם זהה לעולם 

שלנו רק שלקראת סוף 

שנות השמונים של המאה 

העשרים, כאשר המגזר 

השלישי התחיל לגדול בצורה 

מבהילה, חוקקו בעולם זה 

חוק שמגביל את מנגנוני גיוס 

התרומות.

ביקורת המגזר השלישי ובעיקר גיוס הכספים 
הינו נושא שכבר דובר בו רבות. אני מעלה 
אותו פעם נוספת מתוך חוויה אישית מתסכלת 
הקשורה בהסתמכות עמוקה ורחבה על 
כספים פילנתרופיים למימון פעולות חברתיות 
ופוליטיות בהן אני שותף מבלי לתת דין וחשבון 

ממשי על נזקי הקשר הזה. 

כך, למרות הביקורת הברורה על הפעולה 
באמצעות המגזר השלישי, אני נתקל פעם אחר 
פעם במרחביי הפעילות החברתית והפוליטית 
בְּפנייה לקרנות לגיוס כספים ובפעולה דרך 
עמותות המבוססות על כסף פילנתרופי ככלי 
עשייה ראשוני ומרכזי. כל הערה שלי נגד העניין 
נתקלת בטענות כי אני 'סוציאליסט צדקן', או 
תגובות מסוג "בעלי ההון נותנים לנו את החבל 
בו אנחנו נתלה אותם." או "אם איננו מתפשרים 

באופי הפעילות שלנו למה לא להשתמש בכסף?" 
ו"איך היינו ממנים את הפעילות שלנו אחרת?". 
אני טוען אחרת: בעלי ההון נותנים לנו את החבל 
שבו אנחנו תולים את הסוציאל–דמוקרטיה 
הישראלית ומאפשרים לנו את אורך הנשימה 

הכלכלי להתפצל לחלקיקים בו בזמן שאנחנו 
מדברים על סולידריות והתאגדות. 

על מנת להבהיר את טענתי אני מזמין אתכם 
לעולם דמיוני, לא טוב יותר או רע יותר, עולם 
זהה לעולם שלנו רק שלקראת סוף שנות השמונים 
של המאה העשרים, כאשר המגזר השלישי התחיל 
לגדול בצורה מבהילה, חוקקו בעולם זה חוק 
שמגביל את מנגנוני גיוס התרומות. משמעותו 
של אותו חוק היא שהמגזר השלישי לא צמח 
למימדים אותם אנחנו מכירים ופעילותו נשארה 
מצומצמת ושולית. מה היינו עושים? איך היינו 

מתפרנסים? 
אני מתאר לעצמי שאחוז ניכר מקוראי חברה 
מתפרנסים מעבודה בעמותות ולמעשה מכספי 
תרומות. עד לא מזמן גם אני התפרנסתי מכספי 
תרומות במכללה החברתית–כלכלית וחברים 
ושותפים פוליטיים רבים שלי מתפרנסים מאותו 
המקור. איך היינו מקימים את כל הפרוייקטים 
שאנחנו שותפים להקמתם וממשיכים את 
הפעילות של אלו הפועלים ללא כספי תרומות? 
כנראה שהיינו צריכים לחזור אל הבסיס, לאמרה 
הישנה: "להם ההון ולנו ההמונים". כנראה 
שהיינו מצליחים לבנות כוח על בסיס שיתוף 
פעולה אנושי ולפעול במסגרתו. אינני מדבר 
על המפלגה הסוציאל–דמוקרטית שעל בנייתה 
אנחנו חוזרים ומדברים וגם לא על 'כוח לעובדים' 
וארגונים דומים, אלא על כל פעולה חברתית 

ופוליטית שאנחנו צריכים ליצור. 
כדי להדגים את הרעיון אנסה לתאר שני ארגונים 
הקרובים לליבי בעולם הדמיוני שהצעתי. שני 
ארגונים אלה הם המכללה החברתית–כלכלית 
והתנועות השיתופיות–סוציאליסטיות. המכללה 
החברתית כלכלית היא עמותה שמפיצה ידע על 
חברה וכלכלה מנקודת מבט ביקורתית. במסגרת 
המכללה נוצר שיתוף פעולה מרשים בין פעילים 
מכל קצוות הקשת הפוליטית השמאלית בישראל 
� חברי המפלגת העבודה, חד"ש, מרצ, התנועה 
הירוקה–מימד ועוד. המכללה בהגדרתה היא גוף 
פוליטי א–מפלגתי, משמע, היא פועלת פעולה 

מפסיקים לפחד מתחילים 
להתאגד!

אלעד הראל  C 
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שיתוף הפעולה היפה שקיים 

עכשיו במכללה היה מייצר 

שיח משותף למפלגות 

השמאל הישראליות והן היו 

פועלות יחד למען מטרותיהם 

המשותפות.

בעולם הדמיוני שציירתי 

קודם, לתנועות הבוגרים 

לא הייתה אפשרות לעבוד 

בנפרד � הן היו חייבות לפעול 

בשיתוף על מנת לממן את 

הפעילות שמעבר לתנועת 

הנוער

פוליטית אך אינה מזדהה עם אף מפלגה. ככול 
עמותה מתפרנסת המכללה בעיקר מגיוס תרומות 
באמצעות קרנות, לכן בעולמנו הדמיוני היא 
הייתה נתקלת בבעיית מימון חריפה. הפתרון 
הסביר היה יכול להיות שיתוף פעולה פוליטי 
אמיתי: הפלג החברתי של מפלגת העבודה, 
הפלג החברתי של מרצ, הפלג החברתי של חד"ש 
והפלג החברתי של התנועה הירוקה מימד, היו 
מקימים ביחד את המכללה החברתית–כלכלית 
ולוקחים אחריות על מימונה. שיתוף הפעולה 
היפה שקיים עכשיו במכללה היה מייצר שיח 
משותף למפלגות השמאל הישראליות והן היו 
פועלות יחד למען מטרותיהם המשותפות. 
מציאות שכזאת הייתה הופכת את התנהלות 
המכללה למסובכת ומסורבלת הרבה יותר 
מכיוון שהייתה צריכה להכיל בתוכה שותפות 
פוליטית אמיתית, אך משמעותה של המכללה 
לא היתה רק סך כל השיעורים שמלמדים בה 
אלא בעיקר השותפות הפוליטית השמאלית 

שהתגבשה סביבה. 
הדוגמא השנייה היא התנועה השיתופית–

סוציאליסטית בישראל. היום התנועה מורכבת 
מהקיבוצים השיתופיים הפועלים דרך המטה 
השיתופי, תנועת הבוגרים של הנוער העובד 
והלומד, תנועת הבוגרים של קבוצות הבחירה–
המחנות העולים, תנועת הבוגרים של השומר 
הצעיר, מעגל הקבוצות ותנועת גרעיני אומנויות. 
התנועה הזו מורכבת מחמש תנועות! כל אחת 
מתנועות הבוגרים פועלת היום בפעילות חינוכית 
נוספת על תנועת הנוער על מנת להשפיע על 
החברה הישראלית. כדי לממן את הפעילות הזו 
מגייסת כל תנועה כספים כמו כל עמותה במגזר 
השלישי. בעולם הדמיוני שציירתי קודם, לתנועות 
הבוגרים לא הייתה אפשרות לעבוד בנפרד � הן 
היו חייבות לפעול בשיתוף על מנת לממן את 
הפעילות שמעבר לתנועת הנוער, לברר כיצד 
ניתן לפעול יחד תוך שמירה על זהות ייחודית 
וכיצד לשתף פעולה עם המטה השיתופי של 

הקיבוצים למען מטרה זו.
היכולת שלנו לפעול באמצעות גיוס כספים 
מחסלת את הצורך המידי שיכול לעודד אותנו 

לשותפות: למה לנו לכתת רגליים לחפש שותפים 
בכל הארץ ולהתפשר בעמדות ובאופן הפעולה 
אם אנחנו יכולים להעסיק גייס משאבים ולממן 
את הפרויקט מתרומות? גיוס כספים לפרויקטים 
חברתיים מטמיע בפעולה החברתית והפוליטית 
את הגיון משטר ההפרטה בו אנחנו נלחמים. 
'הפרדס' � חברת הסמינרים של השומר 
הצעיר,'המעורר' � חברת הסמינרים של הנוער 

העובד והלומד, ו'דרך' � חברת הסמינרים של 
קבוצות הבחירה של המחנות העולים, פועלות 
כיחידות נפרדות מתוך הגיון הזהה לזה של עיריות 
ומועצות מקומיות עשירות המעונינות לעבור 
להתנהלות של שיטור עירוני. הסכנה המרכזית 
הטמונה בפעילות מסוג זה היא ההפרטה של 
השמאל הישראלי. רק אם נתאגד נוכל ליצור 

שינוי אמיתי בחברה הישראלית. 
אז מה עושים? צריך להתארגן מחדש, בלי תירוצים! 
להפסיק לאלתר את הקמתם של פרויקטים 
חדשים מבוססי תרומות. ליצור מרחבי שיחה 
ושיתופי פעולה חדשים שמטרתם בנייה של 
תוכנית משותפת לגמילה מתרומות ולא שיתופי 

פעולה על מנת לגייס משאבים יחדיו. 
כך, בהדרגה ובצורה מתוכננת, נבנה את הגשרים 
לשיתופי פעולה, נתגבר על משטר ההפרטה 
הקיים בינינו על מנת להלחם בו יחדיו במדינת 

ישראל. 
אלעד הראל הוא 

חבר בקבוצה 

השיתופית 

'מפרש', מרכז את 

מעגל הקבוצות 

השיתופיות וחבר 

בסניף הכללי של 

'כוח לעובדים'

elad.harel@gmail.com

לאחרונה פורסם כי בסוף שנה זו, במסגרת מכירת מפעל תדיראן מידי תאגיד 
'קרייר' האמריקאי לחברת קריסטל הישראלית, יעבור המפעל לייצור המזגנים 

בעפולה לסין, ואילו 350 עובדיו ישלחו הביתה. בעולם נהוג להגן על היצרנים המקומיים ע"י מכסי מגן, 
הסכמי סחר וסבסוד, אלא שישראל אינה מבטיחה הגנה למייצרים בה. חוסר הגיבוי של הממשלה הן 
לייצור מקומי, והן לבטחון התעסוקתי נקראים בשם הקוד "גמישות בשוק העבודה", ומובילים להיגיון 
של "אין מה לעשות" אלא לקבל את עול הפיטורין ולסגור את הבסטה של הייצור הישראלי. חזונה 

של החברה הישראלית נעשה כפוף לסדר היום המטיב עם ההון וממשיך ופוגע בעובדים.

קצה 
הקרחון
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התלמידים נדרשים לבצע 

כל הזמן סינון ולהחליט למה 

בית–הספר, או המערכת, 

או המבוגרים, באמת 

מתכוונים � מה אנחנו רוצים 

שהתלמידים ילמדו מבית–

הספר על אופן ההתנהלות 

של העולם?

כל מי שעבר במערכת החינוך, כמורה או 
כתלמיד, ודאי מכיר את הויכוחים בין מורים 
ותלמידים, שמסתיימים במשפט המנצח: 
"בית–הספר הוא לא דמוקרטיה!". אז אמנם, 
כיום ישנם לא מעט בתי–ספר שבהם גם זה 
לא נכון, אך אני רוצה כאן להתמקד דווקא 
באותם בתי–ספר 'רגילים', שבהם בהגדרה, 

משפט זה נכון.

אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שרוב מוסדותיה 
מנוהלים באופן בלתי דמוקרטי לחלוטין, ולרוב 
איננו מוצאים בכך בעיה. אך כאשר הדבר נוגע 
לבית–הספר מתעורר קושי אחר, הנוגע למסר 
הסמוי של בית–הספר. בית–הספר איננו עוסק 
רק בהוראה של ידע ובהכנה לבגרויות, הוא 
עוסק גם בחינוך לערכים. אך רוב רובו של 
החינוך לערכים (בעצם, חינוך באופן כללי, 
שכן מהו חינוך אם לא חינוך לערכים?) מתקיים 
ברבדים הסמויים של בית–הספר � בהתנהלות 
של המורה מול תלמידיה, בצורת עמידתה 
בכיתה, במבנה ההיררכי של מערכת החינוך, 
וכן במבנים הפיזיים של בתי–הספר, באופן בו 
הם מסודרים, ולמעשה כמעט בכל היבט אפשרי 

של פעולת בית–הספר.

בבית–הספר, שהוא אחד מגורמי החיברות 
המרכזיים עבור ילדים, סופגים התלמידים 
מסרים רבים באופן כמעט שוטף � חלקם 
מכוונים, חלקם לא; חלקם אחידים, חלקם 
סותרים. התלמידים נדרשים, למעשה, לבצע כל 
הזמן סינון של המסרים הללו, ולהחליט למה 
בית–הספר, או המערכת, או המבוגרים, באמת 
מתכוונים � מה אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו 
מבית–הספר על אופן ההתנהלות של העולם? 
אז התלמידים לומדים שחשוב להיות מנומסים, 
ולא להכות או לקלל, ולכבד את רעיהם, ועוד 
ועוד. אבל הם גם לומדים, שמה שהכי חשוב 
למורים שלהם הוא שהם יצליחו בבחינות 
הבגרות (זו אמנם נקודה מעט שולית לרשימה 
זו, אבל התלמידים בעצם מקבלים את המסר, 
שרוב המורים שלהם מוכנים לעשות הרבה 
מאד מהעבודה במקומם, כדי שיהיו להם ציונים 
טובים � אז בשביל מה להתאמץ?). התלמידים 
לומדים באזרחות, שצריך לציית לחוקי המדינה 
ושחשוב להשתתף בחיי החברה במדינה. אבל 
הם גם לומדים, שפחות חשוב לציית לחוקים, 
ויותר חשוב לא להיתפס מפירים אותם (למשל, 
אם נשאל תלמידים אצל אילו מורים הם מכינים 
שיעורי בית, כמעט תמיד אלו יהיו רק המורים 
שגם בודקים את השיעורים); ועוד הם לומדים, 
שאולי חשוב להשתתף במועצת התלמידים, אבל 
יותר חשוב להיות בשיעורים � כי בית–הספר 
כמעט אף פעם לא מקצה למועצה זמן מיוחד, 
ולא מתגמל תלמידים בצורה משמעותית על 

השתתפות בה.
אבל חשוב יותר הוא שהתלמידים לומדים שלא 
טוב להיות ביקורתיים, כי לחומר הלימוד יש רק 
תשובה אחת � התשובה של הספר; שלא נכון 
להתווכח עם בעלי הסמכות בבית–הספר, כי 
זה מאיים עליהם ועלול לגרום להטלת עונשים 
על המתווכחים; ובעיקר, שהדרך הטובה ביותר 
להתמודד עם בית–הספר היא להיות כמה 
שפחות מורגש. במחקר הפוליטי נקרא סוג כזה 
של אזרח, אזרח פרוכיאלי, או נתיני. למעשה, 

חינוך לדמוקרטיה? 

רועי פרלשטיין–דביר C 

"...אנו קורסות. נושאות בשלוש משרות. בהחזקת 
הבית השוטפת, בחינוך ילדינו ובעבודה במשרה 
מלאה בחוץ. הכול יודעים מה כבר מביא הביתה הלומד בכולל. 
והמצב הורע עוד יותר בעקבות המשבר הכלכלי והקיצוצים. לנו כמו 
לרוב חברותינו המצויות במצבנו, יש משפחות ברוכות ילדים. אין לנו 
עוזרות בית ואנו גם העוזרות של עצמנו. אנו נאלצות בכאב רב לגייס 
את בנותינו הבכירות לסייע לנו, וילדות אלו, עוד לפני שהתחתנו, הן 
כבר נושאות בעול, שאליו ייכנסו עוד יותר לאחר נישואיהן. מתוך 
תוכנו, בלב כואב, עולה השאלה: עד מתי נעבוד ובני זוגנו יישבו וילמדו?
אנו מאד רוצות שילמדו, אך מתי, אחרי כמה שנים, צריך להגיע הרגע 
שבו יהפכו לשותפינו האמיתיים בגידול המשפחה? האם זו הייתה דרכה 
של תורה גם בימים עברו, שעול פרנסת הבית והחזקתו כולו ייפול 
על האישה?". מתוך טור שכתבו שלוש נשות אברכים. הופיע באתר 

החרדי "כיכר השבת", 9.8.09.

קצה 
הקרחון
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המערכת שמתיימרת לחנך 

את חניכיה להיות אזרחים 

פעילים ומעורבים, בעלי 

תודעה דמוקרטית מפותחת, 

למעשה מייצרת, דרך אופן 

הפעולה שלה, אזרחים בעלי 

תודעה דמוקרטית מוגבלת 

ביותר.

יש והרבה מאד שבאפשרותנו 

לעשות במסגרת בתי–הספר 

הקיימים, בכדי שיסייעו 

בפיתוח תודעה דמוקרטית 

אמיתית ועמוקה.

המסר העמוק שמקבלים התלמידים במערכת 
החינוך הוא שהמערכת � ואין זה משנה אם 
מדובר בבית–הספר או במדינה � מצפה מהם 
להיות בשקט, להצליח בלימודיהם (לעבוד 
ולשלם מסים) ולספק לגיטימציה למערכת 
עצמה על–ידי השתתפות פעילה במקומות בהם 
הם מתבקשים לעשות זאת (ללכת להצביע), 

ולא יותר מזה.
אם יש בסיס לניתוח המוצג לעיל, הרי שהוא 
מצביע על בעיה חמורה ביותר במערכת 
החינוך � המערכת שמתיימרת לחנך את חניכיה 
להיות אזרחים פעילים ומעורבים, בעלי תודעה 
דמוקרטית מפותחת, למעשה מייצרת, דרך אופן 
הפעולה שלה, אזרחים בעלי תודעה דמוקרטית 
מוגבלת ביותר (ניתוח קונפליקטואלי יותר יילך 
צעד נוסף קדימה ויטען כי למעשה בכך מגשימה 
מערכת החינוך את מטרתה האמיתית, מאחר 
שלמשטר יש אינטרס עמוק בכך שאזרחיו יהיו 
בעלי אופי כזה בדיוק, אך נקודה זו אינה מהותית 
לענייננו). כלומר, לא יועילו כל התכניות 
לחינוך אזרחי, חינוך ערכי, מעורבות חברתית 
וכו'. כל עוד בשורה התחתונה המורה ניצבת 
מול תלמידיה, מעבירה להם את החומר באופן 
שהוא בעיקרו מונולוגי, ומודדת את הצלחתם 
בבחינות, שלמעשה מודדות את המידה בה הם 
מצליחים לחקות את המורה, המסר שיקבלו 

התלמידים יישאר דומה.
אם ככה, האם בתי–הספר הדמוקרטיים הם 

הפתרון? לעניות דעתי � לא. משום שילדים, 
כמו כולנו ואולי מעט יותר מכך, זקוקים 
לגבולות, למסגרת. החופש שמתיימר בית–הספר 
הדמוקרטי להעניק לתלמידיו איננו דמוקרטי 
יותר מן הכפייה של בית–הספר המסורתי. 
אבל יש לא מעט שניתן ללמוד מבתי–ספר אלו, 
והרבה מאד שבאפשרותנו לעשות במסגרת בתי–
הספר הקיימים, בכדי שיסייעו בפיתוח תודעה 
דמוקרטית אמיתית ועמוקה. ראשית, יש לשאוף 
לכך שחלק משמעותי ככל הניתן של הלימודים 
יהיה מבוסס על מחקר ולמידה עצמאיים של 
התלמידים. שנית, יש להפעיל את התלמידים 
ככל הניתן בשיטות של עבודה משותפת ולא 
פרטנית כמו היום. גם אופן התנהלות השיעורים 
ישתנה בהתאם, ויהיה מבוסס הרבה יותר על 
שיחה שוויונית בין הנוכחים בכיתה מאשר על 
הרצאה של המורה. שלישית, יש לשאוף לשתף 
את התלמידים במידה הרבה ביותר האפשרית 
בתהליכי קבלת ההחלטות בבית–הספר. אך תהליך 
זה חייב להיות אמיתי, ואסור לו שיהיה למעשה 
'משחק בדמוקרטיה'. אין צורך שהתלמידים 
יוכלו לקבל החלטות בכל דבר � אך במקומות 
בהם נותנים להם לקבל החלטות, היכולת שלהם 

צריכה להיות אמיתית ומלאה.
בית–הספר לא צריך להיות מוסד דמוקרטי. אך אם 
ברצוננו שבוגרי המערכת יחזקו את הדמוקרטיה 
במדינה, על בית–הספר לפעול באופן שיקדם 

זאת, ולכל הפחות לא יפגע בה. 

רועי פרלשטיין�

דביר הוא מורה 

ומחנך, חבר חדש 

בקיבוץ תמוז

roeyp@mscc.huji.ac.il
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התשובה המקובלת בחוגינו 

לכישלון הוא אימוץ האג'נדה 

הסוציאל�דמוקרטית. 

ברם, כפי שמוכיח הכישלון 

האלקטוראלי של מחוקקים 

חברתיים חשובים כתמר 

גוז'נסקי, יאיר צבן ורן כהן � 

לא די בכך. מדוע?

בעקבות המפולת של השמאל הציוני בבחירות 
האחרונות אנו עדים כיום ליוזמות רבות ושונות 
לשיקומו. רוב היוזמות האלה, אם לא כולן, 
מתאפיינות באותן מכשלות שהפילו יוזמות 
פוליטיות קודמות: חיפזון, איסוף אישים שנחשבים 
לאטרקטיביים, חיבור מצע נכון וצודק והופעה 
בציבור. והכישלון מובטח. בנושא זה אין קיצורי 
דרך. דרושה תחילה הבנה לעומק של מצב 
השמאל והיכרות יסודית עם הקואורדינטות 

הנוכחיות של החברה הישראלית.

נקודת התורפה הקריטית של השמאל הציוני 
היא הבקע הפוליטי שקיים בינו לבין השכבות 
העממיות בציבור היהודי, מעמד העובדים 
והמעמד הבינוני הנמוך. רבים בקרב שכבות 
אלה מקבלים את עמדות השמאל � פתרון 
שתי מדינות לשני העמים, קיומה של מדינת 
רווחה ומעורבות הממשלה בכלכלה � אבל, כפי 
שהוכיחו שוב הבחירות האחרונות, מצביעים 
למפלגות הימין הלאומני והדתי. למרות כל 
ניסיונותיו, השמאל הציוני אינו מבין את הפרדוקס 
הזה ואינו מצליח להתגבר עליו. התשובה 
המקובלת בחוגינו לכישלון היא אימוץ האג'נדה 
הסוציאל–דמוקרטית. ברם, כפי שמוכיח הכישלון 

האלקטוראלי של מה שאני מכנה "האסטרטגיה 
של העובד הסוציאלי" � אותה אימצו מחוקקים 
חברתיים חשובים כתמר גוז'נסקי, יאיר צבן ורן 

כהן � לא די בכך. מדוע?
זיקה פוליטית � השתייכות, אהדה ותמיכה 
למפלגה ואף פעולה במסגרתה � נקבעת 
בראש ובראשונה על פי הזהות הדומיננטית של 
האדם. זהות זו היא תלוית תרבות ואינה נקבעת 
באופן ישיר ודטרמיניסטי על–ידי הסיטואציה 
המעמדית של האדם. במונחים של מדעי החברה 
ניתן לומר כי המצב המעמדי האובייקטיבי הוא 
המשתנה הבלתי תלוי והתודעה או ההכרה 
המעמדית היא המשתנה התלוי. הזהות היא, 
לפיכך, המשתנה המתווך, שקובע את צביונו 

של המשתנה הבלתי תלוי.
הניסיון ההיסטורי מראה לנו שהזהות הנקבעת 
על–ידי מוצא ושייכות תרבותית גוברת על 
הזהות המעמדית. פועלי כל הארצות מעולם 
לא התאחדו. למרות קיומו של אינטרנציונל 
סוציאליסטי חזק מסוף המאה ה�19 ואילך, לא 
נוצרה סולידריות פועלית בינלאומית. כאשר 
הגיעה שעת מבחן, ערב מלחמת העולם הראשונה, 
תמכו המפלגות הסוציאליסטיות בצרפת, גרמניה 
ואוסטריה ביציאה למלחמה. הפרולטריונים של 
הארצות האלה יצאו ברינה לטבוח האחד בשני 
בשדות הקטל שהיו לחפירות מוות. המפלגות 
הסוציאליסטיות במערב ומרכז אירופה נוצרו 
במציאות קיומו של פרולטריון תעשייתי גדול 
והומוגני יחסית שהועסק במפעלים גדולים 
כעובדי צווארון כחול חסרי השכלה ומקבלי 
שכר נמוך. הפרולטריון מן הסוג הזה עדיין קיים, 
אבל הוא ירד בשיעורו באוכלוסיה, ל"טובת" 
עובדי הצווארון הלבן, וגם בתוכו קיים פיצול 
תעסוקתי שגורם לפיצול באינטרסים. בנוסף, 
המפלגות הללו נוצרו במדינות בעלות הומוגניות 
לאומית ואתנית. בארה"ב, למשל, הגיעו מרבית 
העובדים רק עד לשלב ה"טרייד–יוניוניסטי", 
ולא נוצרה מפלגה סוציאליסטית חזקה, בגלל 
שני גורמים עיקריים: ראשית, ההטרוגניות 

זהות ומעמד: עתיד השמאל הציוני 

אורי יזהר C 
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המאבקים על משאבי 

המדינה אינם נערכים תחת 

כותרת מעמדית אלא 

מגייסים יסודות שיוכיים כדי 

לתת לגיטימציה למאבק.

מי שמעמדו הסוציו�אקונומי 

נמוך מחפש באופן טבעי 

מסגרות השתייכות שאינן 

מצביעות ישירות על מעמדו, 

אלא מקנות לו יוקרה וכבוד.

האמונה הרווחת בקרב 

השכבות העממיות היא 

שהשמאל החילוני רחוק 

מהיהדות ו"אוהב ערבים".

הגזעית, הדתית והמוצאית של מעמד העובדים 
הפרידה בין חלקי הפרולטריון האמריקני, מאז 
המחצית השנייה של המאה ה�19 ובמידה רבה 
עד היום: הפרולטריון הלבן ראה עצמו עליון 
על השחור; הקתולים, הפרוטסטנטים והיהודים 
לא מצאו שפה משותפת; גלי ההגירה השונים 
שהביאו אנשים מארצות שונות דוברי שפות 
שונות ובעלי תרבויות שונות גם תקעו את 
אנשיהם ל"נישות" תעסוקתיות שונות. שנית, 
האתוס האינדיבידואליסטי האמריקני שלפיו 
כל מצחצח נעלים יכול להיות למיליונר אם רק 
יעבוד מספיק קשה. גורם זה תרם תרומה מכרעת 
למניעת היווצרותו של מעמד פועלים אמריקני 
בעל הכרה מעמדית, למרות מאמציהם של אי 

אלו אינטלקטואלים סוציאליסטים. 

בישראל של העשורים הראשונים התקיימה זהות 
ישראלית דומיננטית, זו של המעמד הבינוני 
הוותיק. מרכיביה היו השתייכות לדור המייסדים 
או לדור תש"ח ודור המדינה, זיקה לתרבות 
אירופה, חילוניות, ליברליזם, גבריות, שירות 
צבאי משמעותי בתפקידי פיקוד או בתפקידים 
מקצועיים יוקרתיים, כושר ביצוע וניהול, קשר 
בהווה או בעבר עם ההתיישבות העובדת, שירי 
א"י ושירים רוסיים ועוד כיוצא באלה. היו גם 
זהויות אחרות � כמו הדתית–לאומית, החרדית, 
המזרחית–מסורתית, האזרחית–בורגנית, אבל הן היו 
בשוליים, או שניסו להידמות לזהות הדומיננטית 
על ידי צירוף מרכיבים של מסגרת ההתייחסות 
שלה לזו שלהם, או שהסתגרו בתוך עצמן. הזהות 
הדומיננטית הזו ספגה מהלומה עזה במלחמת יום 
הכיפורים. לצידה החלו לצמוח ולהתחזק זהויות 
אחרות � הדתית–לאומית (עליית גוש אמונים); 
החרדית–אשכנזית (שהחלה לקבל לתוכה גם 
ידוענים כמו אורי זוהר); זהות חרדית מזרחית (עם 
הופעת ש"ס בשנות השמונים); והזהות הרוסית 
בשנות התשעים. גם ערביי ישראל השתנו, עם 
הופעת "הדור הזקוף" והמפלגות הלאומיות, 

והעלמותם של ה"נכבדים".
התהליכים והתופעות האלו עיצבו את החברה 
הישראלית כפדרציה של מגזרים סוציו–תרבותיים, 
כאשר לכל אחד מהמגזרים העיקריים יש מפלגה 
או מפלגות שעבורן הוא מצביע. בניגוד לעבר, אין 
כיום מגזר שמהווה רוב מניין ובניין, מגזר דומיננטי. 
המאבקים על משאבי המדינה אינם נערכים תחת 
כותרת מעמדית אלא מגייסים יסודות שיוכיים 
כדי לתת לגיטימציה למאבק. אחת התוצאות של 
ריבוי המגזרים היא הפיצול הפוליטי הרב, שמחייב 
קואליציות ממשלתיות מורכבות שאינן יציבות או 
שאינן אפקטיביות. אף שקווי החלוקה המגזרית 

אינם חדים וחלקים וישנן גם זהויות ביניים, ניתן 
להצביע על התחזקות מתמדת של הצד הימני 
של המפה האידיאולוגית והפוליטית, המודגמת 

היטב בתוצאות הבחירות האחרונות. 
אחד הגורמים לכך הוא נטייתן המובנת של 
השכבות העממיות להגדיר את עצמן במונחים 
שיוכיים, של מוצא ואזור מגורים ("יהודי", 
"מזרחי", "צפוני"), יותר מאשר במונחים הישגיים 
של השכלה, מעמד תעסוקתי וגובה הכנסה. מי 
שמעמדו הסוציו–אקונומי נמוך מחפש באופן טבעי 
מסגרות השתייכות שאינן מצביעות ישירות על 
מעמדו, אלא מקנות לו יוקרה וכבוד. הזהות של 
הימין בישראל כוללת מספר מרכיבים: ראשית, 
לאומנות שמתבטאת ביחס שלילי ועוין לערבים 
באשר הם � פלסטינים, אזרחי ישראל ואף מדינות 
ערב. שנית, הגדרת השייכות לעם היהודי במונחים 
דתיים, תוך השתלטות זוחלת של האורתודוקסיה 
על המרחב הציבורי: התפשטות החינוך החרדי 
על חשבון הממלכתי, כפיית כשרות על בתי 
עסק בכוח החרם החרדי, הפרדה מגדרית בקווי 
"מהדרין", עיכוב פרויקטים בגלל מציאות קברים 
מפוקפקים, הכנסת מוטיבים דתיים לטקסים 
הממלכתיים בימי השואה והזיכרון ועוד. זה לא 
רק כוח. לכל אלה יש גם לגיטימציה לא מבוטלת. 
הישראלי המצוי מן השכבות העממיות מגדיר את 
זהותו במונחים דתיים גם כאשר אינו ממלא אחר 
תרי"ג המצוות ככתבן וכלשונן. האורתודוקסיה 
נתפסת כמייצגת האותנטית והשלמה של הזהות 
היהודית, גם כאשר אין נוהגים לפי הלכותיה. 
היא הסמן הימני, תרתי משמע, של הזהות 
היהודית, ולכך יש משמעות פוליטית ברורה. 
מעבר לכל אלה מצויה תודעת השואה כמרכיב 
מרכזי בזהות היהודית בישראל (וגם בתפוצות), 
שמביאה להתגברות ראיית עצמנו כקורבן נצחי 
שרשאי להשתמש בכמעט כל אמצעי כדי להכות 
באויבינו. ניצחון הימין, ובמיוחד הישגו של 
ליברמן בבחירות האחרונות, כמו גם התמיכה 
הגורפת במבצע "עופרת יצוקה" שהביא להרג 

אזרחים פלסטינים רבים, מלמדים על כך.
מול כל אלה, השמאל לא מצליח להתייצב עם 
תשובה הולמת. האמונה הרווחת בקרב השכבות 
העממיות היא שהשמאל החילוני רחוק מהיהדות 
ו"אוהב ערבים". בנוסף, במגזר החילוני–ליברלי 
הופיע בעשורים האחרונים גוון יאפי–קוסמופוליטי 
של זהות ישראלית, שהמרחק התרבותי בינו 

לבין השכבות העממיות גדול מאד.
לכל אלו יש לצרף את המצב המתדרדר של המדינה, 
ואת התדרדרותן המתמשכת של מערכות מרכזיות 
� מערכת הרווחה, מערכת החינוך, ההשכלה 
הגבוהה, אכיפת החוק, המערכת הפוליטית, 
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ועוד ועוד. אמון הציבור במוסדות הפוליטיים 
נמצא בשפל המדרגה. הרפורמות המוגבלות 
שנעשות בתחומים שונים אינן עוצרות את תהליך 
השקיעה שישראל נתונה בו. בנוסף לכך, אנו 
עדים גם לגילויים רבים של חוסר אחריות ושל 
התנערות מפני ביצוע חובות אזרחיות: חרדים 
שאינם עובדים ואינם משרתים בצה"ל, בעלי הון 
ומנהלים בכירים חמדנים, צעירים נרקיסיסטים, 
קבוצות לחץ אינטרסנטיות, פוליטיקאים חסרי 
מצפון, תקשורת רודפת רייטינג בכל מחיר, חוסר 
אומץ לב אזרחי, ועוד גידולי פרא רבים העולים 
בשדותינו. ההתערערות הכללית הזו מסכנת את 

עתידה של המדינה ואף את עצם קיומה. 
עד שהשמאל לא יבין מול מה הוא ניצב 
וכיצד עליו לפעול, הוא לא יהיה מה שהוא 
צריך להיות � הכוח המוביל את המדינה. 
הגישה ה"זהבה גלאונית" � התקפות מצח על 
הלאומנות והדת המשתלטת בשם ההומניזם, 
הדמוקרטיה והחילוניות � מזיקה לשמאל. 
סדר–יום סוציאל–דמוקרטי הוא כמובן תנאי 
הכרחי, אך הוא אינו תנאי מספיק, לגישור על 
הבקע הנ"ל. מה שנחוץ הוא העלאה של זהות 
כוללת חדשה או מחודשת שתבטל או תנטרל 
או תחליש את הזהויות האחרות � הלאומנית 
והדתית � בקרב ציבורים נרחבים. ואז יווצר 
הרקע המתאים לקליטת העמדות הקונקרטיות 

של השמאל והפיכתן לתמריץ פוליטי.
הזהות הזאת היא הישראליות. לא הישראליות 
של העבר, אלא ישראליות חדשה. אין כוונתי 
לישראליות של פולקלור, מאכלים ומוסיקה. 
באלה יכול וצריך לשרור פלורליזם מלא. זה 

משהו הרבה יותר רציני. 
מדינת ישראל היא התגלמות מרכזית של ריבונותו 
הלאומית של העם היהודי. ריבונות פירושה 
אחריות של העם על מדינתו וחברתו. על רקע 
החרדה לעתיד המדינה יכול להיווצר מכנה 
משותף בין השמאל לבין רבים מקרב השכבות 
העממיות. ניתן לשוב ולרכוש את אמונם של 
רבים בקרבן. ברור לי שהדגשת עיקרון הריבונות 
אינה יכולה לשמש פרוגרמה לבחירות. זה נושא 
לסמינרים, שמניסיוני במסגרות חינוכיות שונות 

אני יודע שניתן להנחילו לרבים. 
השמאל צריך להעמיד מערכת לגיטימציונית 
חדשה או מחודשת, של אחריות ותרומה. במילים 
של יום יום: התורם של היום מוצג בחברה 
כפראייר. את כוכב הצפון הזה, "לא להיות 
פראייר", צריך לחסל. במילים של מדע המדינה: 
יש לעבור ממערכת לגיטימציונית ליברלית–
אינדיבידואליסטית למערכת לגיטימציונית 
רפובליקנית–מאחדת. יש מקום לחדש את 

מושג הממלכתיות כחלק מרכזי של המערכת 
הלגיטימציונית הדרושה. ממלכתיות כסיסמה 
מגייסת לנטילת אחריות וכיוצרת דה–לגיטימציה 

של מי שאינם תורמים.
עניין זה מחייב חזרה לסולידריות ולמידה 
משמעותית של קולקטיביזם ברמת המאקרו, במקום 
לאינדיבידואליזם השולט כיום, ואשר במקרים 
רבים הופך לנרקיסיזם. החברה הישראלית זרקה 
לאשפתות את הקולקטיביזם הציוני–סוציאליסטי, 
אבל במקום מלכות השמיים של האינדיבידואליזם 
הזעיר–בורגני היא קיבלה קולקטיביזם דתי 
וקולקטיביזם לאומני ההולכים ומשתלטים עליה. 
חזרה לקולקטיביזם חברתי, לכן, אינה ריאקציה 

בולשביקית, אלא תרופה הכרחית.
שמאל ישראלי שיגיע לשכבות העממיות צריך 
להיות במוצהר ציוני. אבל יש ציונות ויש ציונות. 
צריך לעבור מהשלב של ציונות כמותית לשלב 
של הציונות האיכותית � לא רק ואף לא בעיקר 
תוספת שטחים ואנשים, אלא תיקון החברה 
והמדינה, בדק בית על מנת שהבית לא יתמוטט. 
ציונות חברתית למען המשך הריבונות של העם 
היהודי בארצו. כמובן שאין הדבר סותר עליית 
יהודים לארץ והגנה צבאית על המדינה ואזרחיה 
לפי הצורך, אבל המאמץ העיקרי צריך להיות 
מופנה פנימה. הפרוגרמה הקונקרטית צריכה 
להיות כזו של תיקון חברתי כולל. לא להסתפק 
בתיקונים חלקיים ובפעולות מיקרו. המדינה זקוקה 
למה שפעם עשו למכוניות � אוברול. השמאל 
הציוני צריך להציג תוכנית מפורטת לתיקון כל 
המערכות לפי תפיסה כוללת. קריאת הכל לאחריות 
ולתרומה ודה–לגיטימציה ואולי גם סנקציות כלפי 
מי שאינו תורם. אפשר למצוא מסגרות תרומה 
ייחודיות גם למגזר הערבי, תוך כדי נקיטת צעדים 

נמרצים לביטול קיפוחו המתמשך.
כדי לממש את היעדים הללו, אין מנוס מכינונו של 
כוח שמאלי חדש. גם מפלגת העבודה וגם מרצ 
הם מותגים שפג תוקפם. הניסיון הפתטי למחזר 
 ,more of the same  את פעילות העבר בנוסח
כפי שמרצ ניסתה לעשות בבחירות האחרונות, לא 
יצלח. אני גם סקפטי ביחס לאפשרות של פילוג 
במפלגת העבודה, מה גם שאיני רואה במועמדים 
להתפלג את מי שיסחפו אחריהם את הרבים. ברור 
לי שלא צפויים הישגים מהירים בנקיטת הדרך 
הזו, אבל הדרכים האחרות כבר נוסו ולא הביאו 
לשיקום השמאל. הדרך שאני מציע היא הדרך 
היחידה שהשמאל יכול וצריך ללכת בה, כדי 
שלא להמשיך לשקוע ולהתפורר ואף לחלץ את 

המדינה והחברה מן המיצר בו הן שרויות.
מתוך דברים ביום העיון לזכר יצחק בן 

אהרון, 14/5/09

מדינת ישראל היא התגלמות 

מרכזית של ריבונותו 

הלאומית של העם היהודי. 

ריבונות פירושה אחריות של 

העם על מדינתו וחברתו.

יש מקום לחדש את מושג 

הממלכתיות כסיסמה 

מגייסת לנטילת אחריות 

וכיוצרת דה�לגיטימציה של 

מי שאינם תורמים.

שמאל ישראלי שיגיע 

לשכבות העממיות צריך 

להיות במוצהר ציוני. אבל יש 

ציונות ויש ציונות.

אורי יזהר הוא חבר 

קיבוץ משאבי שדה 

וחוקר ביד טבנקין

uri.izh@kms.org.il
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תארו לעצמכם למשל, 

שעובדי חברת החשמל היו 

נוקטים בעיצומים כדי לסייע 

לעובדים הסוציאליים

ההסתדרות נמצאת בתהליך 

עקבי של היחלשות. העובדה 

שההסתדרות מתגאה 

במספר חברים גדול (שהוא 

קטן לעין ערוך ממספרם 

לפני עשרים שנה), אין בה 

כדי להצביע על העוצמה 

והכוח של אותם עובדים, 

שנשארים חסרי קול בצורת 

ההתנהלות הנוכחית שלה

במשך שלוש–עשרה שנים, משנת 1996 ועד 
ל�2009, כיהנתי כיו"ר ועד העובדים בחברה 
לאוטומציה במנהל השלטון המקומי. בכל אותן 
שנים וגם בשנים שקדמו להן, כאשר כיהנתי 
כחבר ועד עובדים מן השורה, הייתי חבר 
הסתדרות. מתוך ניסיון זה אני יכול להעיד על 
חולשותיה הרבות של ההסתדרות, ועל הצורך 

בארגון חיצוני לה, כמו כוח–לעובדים.

ליאור לרנר קורא לכוח–לעובדים להפוך לסיעה 
בהסתדרות. לעניות דעתי, זו תהיה שגיאה גדולה. 
כסיעה בהסתדרות קשה להניח שארגון כוח–

לעובדים יזכה לייצוג, ויוכל ליישם את מדיניותו. 
במציאות הנוכחית יו"ר ההסתדרות הוא הקובע 
היחיד, וספק אם קיימים הליכים כלשהם של 
ביקורת כלפיו. כשארגון גדול כמו ההסתדרות 
משדר הכול ב"קול אחד", לא נשמעים הדים 
של דיונים פנימיים, ולא ברורים תהליכי קבלת 
ההחלטות על אף שהם צריכים להיות שקופים. 
הדבר אינו מבטיח טובות למיעוט אופוזיציוני. 
הצטרפות להסתדרות כסיעה פירושה אובדן הדרך, 
הזהות והאג'נדה של כוח–לעובדים. הארגון יאלץ 
להפנות את מיטב מרצו למלחמה פנימית חסרת 
סיכוי לשינוי ההסתדרות, במקום להגן בהצלחה 
על עובדים שאינם מאורגנים, כפי שהוא עושה 
היום. לדברי ליאור החבירה להסתדרות נועדה 
לחזק את העובדים, אך אני חושש (והלוואי 
שאתבדה) שדרך ניהולה של ההסתדרות בתקופה 
הנוכחית אינה מחזקת את כוחם של העובדים 

המאורגנים. אנסה להסביר מדוע.

סולידריות של עובדים או מדיניות של כניעה

אחת הבעיות המרכזיות של העובדים בארץ היא 
חוסר היכולת להפגין סולידריות בין קבוצות 
עובדים שונות. דבר זה בא לידי ביטוי בכך 
שקבוצות עובדים, שהשירותים שהן מספקות 
לא נוגעים לציבור הרחב, נשארות נטולות כל 

כוח ארגוני וההסתדרות לא מסייעת להן.

לדוגמה, לרוב הציבור בארץ אין מגע עם עבודתם 
של העובדים הסוציאליים. אלו עובדים ששכרם 
נמוך גם בהיבט הנומינלי, אבל על אחת כמה 
וכמה כשבודקים את שכרם ביחס למאמץ שהם 
משקיעים וחשיבות הפעילות שלהם לחברה. 
אך כאשר הם שובתים � למי זה אכפת? לכן 
קבוצת העובדים הזו עלולה תמיד להישאר 
במעמד נחות, כי אין קבוצות עובדים חזקות 
שיפעלו כדי לסייע לה. תארו לעצמכם למשל, 
שעובדי חברת החשמל היו נוקטים בעיצומים 

כדי לסייע לעובדים הסוציאליים.
דוגמה נוספת היא עובדות המתפרות השונות, 
שבעלי המפעלים העתיקו את פעילותן אל מעבר 
לגבול (לפעמים גם לאחר קבלת סיוע ממשלתי 
עבור המפעל אותו החליטו להעתיק). עובדות 
אלו פוטרו בתנאים מגוחכים לאחר שהשקיעו 
עשרות שנים במפעלים שנסגרו � ומי דאג 
להם? דמיינו לעצמכם שנמל התעופה בן–גוריון 
היה נסגר עד שהממשלה הייתה דואגת כראוי 

לאותן עובדות.
ישנן דוגמאות רבות נוספות, שאחת הבולטות 
בהן היא העובדה שהממשלה יכולה להפריט 
פעילויות רבות באין מפריע ואין מי שיעמוד 
מולה ויאגד את כלל העובדים כנגד התופעה 
(אני מדבר פה על טובת העובדים, אבל דומני 
שכבר ברור שההפרטה המטורפת פוגעת באושיות 

המדינה כולה). 
בשורה התחתונה, למרות שיו"ר ההסתדרות 
מצטייר כאדם חזק, לדעתי כלל העובדים 
במדינה (למעט מספר ועדים חזקים, שגם מעמדם 
הולך ומתכרסם) נמצאים בבעיה קשה. בשל 
אי פעולתה של ההסתדרות למען התארגנות 
סולידרית כוללת, אין ביכולתן של קבוצות 
עובדים לתמוך אחת בשניה למניעת פגיעה 
מצד הממשלה. ארגון כוח–לעובדים, לעומת 
זאת, חרת על דגלו את הסולידריות בין קבוצות 
העובדים השונות במשק, ומנסה לקדם חקיקה 
בנושא, כפי שהדבר קיים כבר עשרות שנים 

בארצות סקנדיביה ומרכז אירופה.

עצמאות לכוח–לעובדים
תגובה לליאור לרנר � 'האיגודים המפולגים', גליון 41

אריה גור C 
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הסכם העבודה שנחתם 

באישורו של עופר עיני כלל 

פיטורי 80 עובדים קבועים 

והכנסת 75 עובדים חדשים 

לחברה במעמד של עובדים 

בחוזה אישי! 

טוב שהעובדים במדינה 

ידעו שלהסתדרות קמה 

אלטרנטיבה אמיתית 

שיכולה לשנות את כוחם 

של העובדים בארץ וטוב 

שההסתדרות תדע שעליה 

להוכיח את עצמה בעיני 

העובדים

הסתדרות בלי פוליטיקה

למרות שעופר עיני הבטיח בראשית דרכו כיו"ר 
ההסתדרות לא לעסוק בפוליטיקה, הוא שקוע 
למעשה (מתוך בחירתו האישית, כמובן) עד צוואר 
בפוליטיקה הלאומית–מפלגתית. הדבר מסב 
נזקים אדירים לעובדים המאוגדים בהסתדרות. 
אפשר לתאר את הפוליטיקה כאומנות של תן 
וקח. כל זמן שארגון עובדים עומד מול הממשלה 
והמעסיקים כאשר הוא מייצג את העובדים, אזי 
משחק ה'תן וקח' מתקיים במגרש הנכון. ברגע 
שיו"ר ההסתדרות מעורב למשל בשאלת השותפות 
של מפלגת העבודה בממשלה, הרי ה'תן וקח' 
שלו כבר מתקיים במגרשים שהם זרים למגרש 

היחסים שבין העובדים לבין המעסיקים. 
קשה לי להאמין, שמערכת היחסים הטובה 
(לדעתי עד כדי להתמיה), בין יו"ר ההסתדרות 
לבין שרגא ברוש מחד גיסא, ובין יו"ר ההסתדרות 
לבין ממשלת הליכוד מאידך גיסא, תביא בסופו 
של דבר להתעצמות כוחם של העובדים במדינה. 
להיפך, ההסתדרות נמצאת בתהליך עקבי של 
היחלשות. העובדה שההסתדרות מתגאה במספר 
חברים גדול (שהוא קטן לעין ערוך ממספרם 
לפני עשרים שנה), אין בה כדי להצביע על 
העוצמה והכוח של אותם עובדים, שנשארים 

חסרי קול בצורת ההתנהלות הנוכחית שלה.

מניסיון אישי

בפברואר 2009, בעת שכיהנתי כיו"ר ועד עובדים 
בחברה לאוטומציה, חתם ארנון בר–דוד, יו"ר 
הסתדרות המעו"ף, על הסכם עבודה קיבוצי עם 
הנהלת החברה לאוטומציה � וזאת בניגוד לעמדתו 
של ועד העובדים שסרב לחתום על ההסכם, היות 
ולדעת חברי הוועד היה זה הסכם כניעה שערורייתי 
להנהלת החברה. גם דרישתו של הועד להראות 
את ההסכם לפני חתימתו לעובדי החברה נדחתה 

על ידי יו"ר הסתדרות המעו"ף. 
עופר עיני היה מעורב בכל שלבי החתימה על 
ההסכם וידע היטב שוועד העובדים מתנגד לו. 
עופר עיני ישב פרקי זמן ממושכים עם יו"ר החברה 
לאוטומציה � שמקורב מאוד, באופן מוצהר, לפואד 
בן–אליעזר, שמקורב מאוד לאהוד ברק � אבל 
לא הסכים לשבת עם וועד העובדים ולהסביר את 
עמדתו. פנינו אליו שוב ושוב, עד כדי ארגון הפגנה 
באחד הכנסים של ההסתדרות, ולא נענינו. הסכם 
העבודה הקיבוצי החדש שנחתם באישורו של 
עופר עיני, כלל למשל פיטורי 80 עובדים קבועים 
והכנסת 75 עובדים חדשים לחברה במעמד של 
עובדים בחוזה אישי! זאת בעת שהצעות הוועד 

� שהיו מרחיקות לכת וכללו בין השאר הורדת 
שכר לכלל העובדים כדי למנוע את הפיטורים 
� זכו להתעלמות מצידו. כך מגינה ההסתדרות 
על חבריה?! כמו כן הסכימה ההסתדרות בהסכם 
זה להפרטת חלקה של הממשלה במרכז השלטון 
המקומי (עמותה פרטית), צעד שוועד העובדים, 
מסיבות רבות, התנגד לו נמרצות. יו"ר הסתדרות 
שמאפשר פיטורי עובדים ותיקים והבאת עובדים 
על בסיס חוזה אישי (כנראה על רקע רצונה של 
ההנהלה להפריט את החברה ולהחליש את כוחם 
של העובדים) הוא יו"ר שלדעתי אינו מייצג נכונה 

את העובדים החברים בהסתדרות.
בשבוע שעבר פורסם פסק דין של בית המשפט 
המחוזי בירושלים (השופט נועם סולברג) בעקבות 
תביעת דיבה ע"ס 2.5 מיליון ₪ שהנהלת החברה 
לאוטומציה הגישה כנגדי. התביעה הוגשה משום 
שהעזתי אחרי ישיבה של הועדה לביקורת המדינה 
בכנסת, שדנה במצבה של החברה, לעדכן את 

העובדים בפרטי הדיון. 
בסופו של דבר, פסק הדין זיכה אותי מכל וכל, 
קבע שכל מטרתו של ההליך המשפטי היתה לבלום 
את עבודתי כיו"ר ועד עובדים ולהטיל עלי פחד. 
היו בו גם אמירות קשות ביותר על התנהלותה של 
החברה לאוטומציה שכללו קביעה שיו"ר החברה 
לא דיבר אמת במשפט ושהחברה ניסתה להוליך 
שולל את בית המשפט. אני ניצחתי במשפט, אך 
עובדי החברה לאוטומציה הפסידו. הם זכו רק 
להתעלמות ההסתדרות, ולאחר שנחתם ההסכם 

המביש, התפרק הוועד. 

ארגון עובדים נטו

ארגון כוח–לעובדים הוקם על ידי אידיאליסטים, 
וכולם פועלים בו בהתנדבות. אלה אנשים שנושא 
שמירת זכויות העובדים חקוק על לוח ליבם והם 
מוכנים להשקיע מאמץ גדול כדי לסייע בכך. והכי 
חשוב: החוקה של ארגון כוח–לעובדים מהווה תשתית 
לארגון דמוקרטי שבו לא יתכן שהארגון יחתום על 

הסכם ללא הסכמת העובדים החברים בו.
אני הצטרפתי לארגון כוח–לעובדים בדיוק לפני 
שנה, כשעדיין כיהנתי כיו"ר ועד העובדים בחברה 
לאוטומציה והייתי חבר הסתדרות. חברי ארגון 
כוח–לעובדים שבו אותי בלהט שלהם וברצון 

הכן שלהם לפעול כארגון עובדים 'נטו'.
את ארגון כוח–לעובדים צריך לעודד ולחזק � 
קריאה להצטרפותו של הארגון להסתדרות היא 
טעות. טוב שהעובדים במדינה ידעו שלהסתדרות 
קמה אלטרנטיבה אמיתית שיכולה לשנות את 
כוחם של העובדים בארץ וטוב שההסתדרות תדע 

שעליה להוכיח את עצמה בעיני העובדים.

אריה גור הוא חבר 

צוות ארגון של כוח 

לעובדים � ארגון 

עובדים דמוקרטי

arye.gur@gmail.com
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פרויקט 'כפר הסטודנטים' 

הוא מערכת מטפחת 

המאפשרת לסטודנטים 

וסטודנטיות הלומדים 

באוניברסיטת חיפה 

להתנסות בחיי קהילה 

בשכונת הדר

המפגש שלי עם מערכת החינוך היה נוראי. 
אני מוצא עצמי היום בתפקיד חינוכי ומנסה 
לנסח מהו חינוך בעיניי. מתי נתקלתי בחינוך 
בפעם הראשונה? אני חושב שהפעם הראשונה 
שנפגעתי ממערכת החינוך הייתה כשהייתי בגן 
חובה. בשעה שכל הילדים התבקשו לאסוף 
את הצעצועים, החלטתי שזה הזמן המתאים 
לשים על הראש דלי ולהסתובב בחוסר מעש 
בחלל הגן. עוזרת הגננת, שהייתה אשת חינוך 
מדופלמת, הניפה את רגלה הימנית מעלה 
עטויה בקבקב עץ ובדרך–לא–דרך פגעה 
בישבני הקטן. היא כנראה רצתה לעשות 
את הדבר הנכון ולהכניס אותי לתלם. אין 
מקום לנבדלות וייחוד כשצריך לסדר את 
הצעצועים במקום. "המעשה החינוכי" הזה 
צרוב בעמקי נשמתי. זה לא כאב לי, זה 
העליב אותי. עד לאותה נקודה בחיים, אף 
מבוגר לא הרביץ לי. כילד עם לקות למידה, 
החוויה שלי במערכת החינוך הישראלית 
הייתה מאד קשה. אין לי בגרות מלאה. מעולם 
לא השלמתי בגרות. אבל בנקודת הזמן בה 
החלטתי שאני מעוניין להמשיך את לימודיי, 
הצלחתי להשתלב בלימודים אקדמיים 
ולהשלים תואר ראשון בזמן שלי ובתנאים 
שלי. מתוך מוטיבציה פנימית ורצון ללמוד 
ולהתפתח. מקום המפלט שלי היה תנועת 
הנוער, מקום בו הכישרונות והיכולות שלי 
זוהו ויכולתי לבוא לידי ביטוי, מה שמעולם 

לא קרה במערכת החינוך הפורמלית.

בשנתיים האחרונות אני ממלא תפקידים 
שונים ב'כפר הסטודנטים � הדר הכרמל'. 
בתקופה האחרונה נכנסתי לתפקיד מנהל 
הכפר. פרויקט 'כפר הסטודנטים' הוא מערכת 
מטפחת המאפשרת לסטודנטים וסטודנטיות 
הלומדים באוניברסיטת חיפה להתנסות בחיי 
קהילה בשכונת הדר. במסגרת הפרויקט 
מעתיקים הסטודנטים את מגוריהם לשכונה 
ומשתלבים בפעילויות חברתיות וחינוכיות בה. 

שכונת הדר מהווה כר פורה לפעילות חברתית, 
פוליטית ותרבותית. זו שכונה שמרכזת את 
האוונגרד החיפאי שמאס במרכזים התרבותיים 
הפלסטיים שלא מייצרים שום אלטרנטיבה 
לפלייליסט של גלגל"צ, לכוכב נולד בערוץ 

שתיים ולפרסומות.
מתוך הניסיון לייצר אלטרנטיבה בחרתי לנסות 
להבין את מושג החינוך דרך הסרט "הקוסם 
מארץ עוץ" ובאמצעות הערותיו של סלמן רושדי, 
מספרו העונה לאותו השם. רושדי כותב: "פתחתי 
בזיכרונות האישיים האלה מכיוון שהקוסם מארץ 
עוץ הוא סרט שהכוח המניע העומד בבסיסו הוא 
לקותם של המבוגרים, אפילו המבוגרים הטובים, 
והאופן שבו חולשתם הגדולה מכריחה את הילדים 
ליטול אחריות לגורלם שלהם, ועל כן באופן 
אירוני להתבגר בעצמם". רושדי מתאר בספרו 
את מסע ההתבגרות שעוברת דורותי במהלך 
מסעותיה בארץ עוץ. לי לא הייתה האפשרות 
לעבור מסע של התפתחות עצמית במערכת 
החינוך הפורמלית. הדבר שזכור לי באופן הברור 
ביותר הוא כמה פוטנציאל לא ממומש היה לי 
בתקופה זו. כמה תסכול, אי–הבנה ותחושת בוז 

חשתי כלפי מהמערכת.

החינוך בדרך האבנים הצהובות 

יונתן קנה C 
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לפני שהגעתי לשכונת הדר, 

תיארו את השכונה באוזניי 

כמקום אפור וקשה, כמו 

קנזס של דורותי. לאט לאט 

גילינו, חברי הכפר ואני, שיש 

בה הרבה צבעים

העשייה החינוכית שלי ב'כפר הסטודנטים' היא 
עם אנשים בוגרים ועצמאיים, הנמצאים בסוף 
מסע ההתבגרות שלהם. לעיתים הם מרגישים 
טיפשים כמו איש הקש, לעיתים חסרי לב כמו 
איש הפח ולעיתים פחדנים כמו האריה. בחלק 
לא מבוטל מהמקרים צריך לצעוד יחד בדרך 
הלבנים הצהובות כדי להבין שאתה לא טיפש 
כמו שחשבת, לא חסר לב כמו שחשת ולא פחדן 
כמו שהרגשת. המכשפה הרעה שמלווה כל אחד 
מאיתנו ומצרה את צעדינו היא בעצם מכשפה 
פנימית אוניברסלית שחגה סביב ראשנו ואורבת 
לנו בימים קשים. היא זו שמפריעה לנו להתפתח 
ולהאמין ביכולות המופלאות שיש בכל אחת 

ואחד מאיתנו.
לפני שהגעתי לשכונת הדר, תיארו את השכונה 
באוזניי כמקום אפור וקשה, כמו קנזס של דורותי. 
לאט לאט גילינו, חברי הכפר ואני, שיש בה 
הרבה צבעים. אותם שחקנים שבתחילת הדרך 
היו עובדים קשיי יום, נתגלו כדמויות מורכבות 
עם קשיים דומים לקשיים שלנו. דורותי לא 
יכלה לנהל דיאלוג עם חבריה, שלושת העובדים 
בחווה של דודיה, מאחר שבסטטוס שבו היא 
הייתה, כילדה, לא ניתנה לה אפשרות לנהל 
דיאלוג מלא עם אנשים בוגרים. מה שלא 
התאפשר לדורותי בקנזס, התאפשר לדורותי 
בארץ עוץ, שם היא יצאה למסע עלייה לרגל 
לעיר הברקת. המסע המשותף, שבו הסטטוסים 
הקודמים אינם רלוונטיים, איפשר תהליך של 

גילוי עצמי והתבגרות.
ואילו מסעות אפשריים כאן אצלנו? רבים מבני 
דורי (לפחות בחלקים מסוימים של החברה 
הישראלית) יוצאים למסעות במזרח ובדרום 
אמריקה. אפשר לתאר את "הטיול לאחר 
הצבא" כניסיון למרוד ולהתנגד לסוציאליזציה 
שמתקיימת במערכת הצבאית. אך במקרים רבים 
מסעות אלו אינם מאפשרים תהליך של גילוי 
עצמי. ברוב המקרים, מאחר והשותפים עברו 
את אותו תהליך חיברות, הם ממשיכים לשמר 
את אותם דפוסים, את אותו הומור ואת אותם 

הטקסים, וכך נמנע מהם תהליך הגילוי.
בכפר הסטודנטים מתאפשר מסע עלייה לרגל שבו 
שותפים גם חברים שנעדרים ממסעות העלייה 
לרגל של יוצאי צבא. היכולת של חברי הכפר 
לאתגר את עצמם ואת מרכיבי הזהות שלהם 
נובעת מהמפגש הבלתי–שגרתי בין אנשים 
שמגיעים ממקומות שונים, מתפישות שונות, 
מאמונות שונות ומתחייבים לדרך משותפת. 
ההליכה בדרך המשותפת מנפצת במידת מה 
את הניכור ואת האסקפיזם שבו לוקים אני 

ובני דורי.

מה שמאפשר לדורותי להתעמת עם המציאות היא 
הפיכתם של כל המבוגרים לקטנים יותר, ננסים. 
כך שבארץ עוץ, בפעם הראשונה בחייה, עליה 
להיות אדון לעצמה. בפעם הראשונה לוקחים 
אותה ברצינות ורואים בה כוחות שהיא לא ידעה 
על קיומם. היכולת להסתכל בגובה העיניים 
היא תנאי הכרחי לפיתוח העצמי. חינוך הוא 
תהליך של התפתחות בלתי פוסקת. היכולת 
ללמוד ולהיות קשוב היא הכרחית למי שרואה 
עצמו כמחנך. פעמים רבות אין לנו את ההכרה 
שאנו יכולים לשלוט בחיים שלנו. אנו מרגישים 
שאנו נסחפים עם הזרם שלא מאפשר לנו לנווט 
את דרכנו, אלא רק לצוף ולהתחמק ממכשולים. 
היכולת שלנו להבין שישנו זרם, שהוא יכול 
לסחוף, אבל גם יש אפשרות לעצור בצד הדרך, 
להתבונן, לעלות על קליפת האגוז המשותפת 
ולנסות לחתור. לעיתים גם כנגד הזרם. רק במקום 
בו מתקיים דיאלוג בגובה העיניים, ניתן לחשוף 
יחדיו את הזרם וכמה אנו פגיעים וחלשים כאשר 
אנו מתמודדים איתו לבד. הדיאלוג המשותף 
מאפשר את חשיפתם של המכשולים ומשמש 
בעצם ככלי להתבוננות פנימית מחד וככלי 

ביקורת כלפי המציאות החברתית מאידך.
הסיפור של הדור שלי מתחיל ברצח. האירוע 
המכונן של בני דורי אירע בארבעה בנובמבר 95', 
היום בו איבדנו את התמימות ואת התקווה לעתיד 
טוב יותר. רובנו הפכנו לפרטים אסקפיסטיים 
וחסרי אמון ביכולת שלנו לעצב את המציאות 
החברתית והפוליטית. רצח יצחק רבין ז"ל 
חשף את לקותם של המבוגרים. האתגר המרכזי 
בעבודה עם אנשים בוגרים בני הדור שלי הוא 
לנטוע בהם את האמונה שיחדיו ניתן לייצר 
אלטרנטיבה בת–קיום לחיים עירוניים מנוכרים, 
תוך כדי שאיפה לעתיד משותף טוב יותר בחברה 

הישראלית השסועה. 
לעיתים קרובות, בעבודתי עם חברי 'כפר 
הסטודנטים', אני מרגיש קצת כמו הקוסם מארץ 
עוץ. אותו קוסם בסוף הסרט, זה שמפעיל מאחורי 
הוילון תמרות אש ועשן, שאין לו כוחות מיוחדים 
שמבדילים אותו מדורותי וחבריה לדרך, מלבד 
היכולת שלו לספק להם נקודת מבט חיצונית 
שמאפשרת להם להבחין ביכולות שבלאו הכי 
טמונות בהם. אך רק הדרך המשותפת שלהם 
מאפשרת להם לזהות בעצמם וזה בזה את היכולות 
הגלומות בהם ולפתח תוך כדי התמודדות עם 
המכשולים את היכולות הנוספות שהם היו 
רוצים לסגל לעצמם. בהזדמנות זו אני רוצה 
להודות לכל חברי לדרך האבנים הצהובות 

העקלקלה שלי.
תודה ללילך ובר על סיועה בכתיבת מאמר זה.

יונתן קנה הוא 

מנהל פרויקט 

'כפר הסטודנטים' 

בשכונת הדר 

הכרמל בחיפה.

yonatankaneh@gmail.com
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המחבר מתמקד בגיוסו של 

החומר הנלמד לטובת סדר 

יום ערכי, אידיאולוגי ופוליטי 

של האליטות בחברה.

רוב ההיסטוריונים הפועלים 

היום יקבלו בחיוך סלחני את 

הביטוי 'תמונה היסטורית 

אמיתית'. אמת שכזו אינה 

בנמצא לא רק בספרי לימוד 

אלא גם בין דפי המחקרים 

המעודכנים ביותר.

לפני כמה חודשים, יואב, אחי, ואחד מעורכיו 
של "חברה", ביקש ממני לכתוב ביקורת על 
ספרו של קיזל. באותה עת הוא כבר לא 
חש בטוב, אך עדיין היה פעיל כהרגלו. הוא 
לא שכח להזכיר לי את התחייבותי לעשות 
כן גם בבית החולים. צחקתי ואמרתי לו 
שברגע שהוא יפסיק להעסיק אותי בבית 
החולים אתפנה לעסוק בכך. כמה ימים 
לאחר מכן הוא נפטר. הנה ניסיוני הצנוע 

לפרוע את חובי.

הספר הנדון עוסק בשאלה חשובה מאוד שנראה 
שאינה זוכה, על פי רוב, לדיון מעמיק: איזו 
השכלה היסטורית החברה הישראלית מקנה 
לבניה ולבנותיה בבתי הספר. באופן ספציפי, 
הספר עוסק בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד 
בהיסטוריה כללית בין השנים 2006�1948. 
בעיקרו של דבר, המחבר מתמקד בגיוסו של 
החומר הנלמד לטובת סדר יום ערכי, אידיאולוגי 
ופוליטי של האליטות בחברה. מדבריו של 
קיזל עולה שאף שבחלק מהתחומים חל תהליך 
של מעבר לתיאור מאוזן וביקורתי יותר של 
תהליכים היסטוריים, הרי שתכניות הלימודים 
וספרי הלימוד בהיסטוריה עדיין מוטים בשל 
מניעים אידיאולוגיים. הוא כותב, למשל, 
ש"רבים מכותבי הספרים נוקטים גישה 
סטראוטיפית כלפי גרמניה, התואמת את 
הנרטיב הציוני" (ע' 174) וש"ספרי הלימוד 
נוטים לקטלג את היפנים כעם אלים השואף 
לקרבות ולהתפשטות טריטוריאלית. נטייה 
זו נובעת הן מהצורך להציג את היפנים 

בצד כוחות הרשע ... והן מתוך התנשאות 
שאפיינה את בני אירופה" (ע' 90). בהקשר 
של הדיון ביחס בין היסטוריה יהודית להיסטוריה 
כללית הוא קובע ש"כמו בעבר, גם היום 
שלטת הגישה המדגישה את הייחוד ואת 
הבידול של העם היהודי" (ע' 52) ובמקום 
אחר ש"הנרטיב הציוני–יהודי נותר במרכז 

הלימוד" (ע' 75).
איני מומחה בנושא שבו עסק קיזל ולכן לא 
אוכל לבקר את ממצאיו. מה שאנסה לעשות 
הוא להרהר בכמה שאלות מהותיות העולות 
מתוך הספר. בראש ובראשונה ניקרה בראשי, 
לאורך הקריאה ולאחריה, השאלה כיצד יש ללמד 
היסטוריה בתקופה המושפעת כל כך ממגמות 
הקשורות למושג 'פוסט מודרניות'. לענייננו 
מדובר קודם כל על רעיונות שלפיהם אף תיאור 
של העבר אינו 'שקוף', ולא ניתן להעניק תיאור 

אז מה, לכל הרוחות, צריכים ילדינו 
לדעת על העבר? 

ביקורת על הספר "היסטוריה משועבדת: ניתוח ביקורתי 

של תכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית �1948

2006" מאת אריה קיזל (הוצאת מופ"ת, 2008)

ביקורת ספר
>>> יונתן רובין
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גם אם נלך בעקבות נטיותיו 

של קיזל, התוצאה לא תהיה 

הצגת 'האמת' לילדים, אלא 

הצגתו של נרטיב אחר, 

שיכול להיות מדויק או עשיר 

יותר אך לא בלעדי או סופי.

גם אם נדאג לדיוק רב ככל 

האפשר, עדיין תעמוד בעינה 

השאלה כיצד בוחרים מבין 

אין–ספור הידיעות שיש 

לנו אודות העבר את אלה 

שברצוננו שכל ילד וילדה 

יכירו, ואיזה אריג טווים מהן.

של העבר כפי ש'היה באמת'. לפי גישות אלה, 
כל תיאור היסטורי הוא נרטיב מלאכותי הנובע 
מעמדותיו של מחברו ושמטרתו האמיתית היא 
להשפיע על הקוראים. הטענות של קיזל קשורות 
באופן הדוק לכיווני מחשבה אלה: לדבריו, 
תכניות הלימוד וספרי הלימוד אינם חלונות 

שקופים שבאמצעותם יוכלו ילדינו להתוודע 
לעבר, כי אם משקפיים צבעוניים ההופכים 
מבחר אידיאולוגי של אירועים ותהליכים לכלי 

להכוונה ערכית ופוליטית.
הבעיה כאן קשה מאוד, ואף קיזל עצמו 
מסתבך בה. מצד אחד הוא טוען ש"ראוי לתת 
מקום להבחנה בין עובדה לבין הפירוש 
ו'המשקפיים' שדרכם מסופר הסיפור 
ההיסטורי, ראוי לציין ולהדגיש כי המידע 
ההיסטורי איננו סופי ומוחלט" (ע' 176), 
ומצד שני, בדברי ביקורת על קטע מתוך 
ספר לימוד, הוא קובע ש"הוא נותר תלוש 
ומתבסס על מונחים העשויים להשאיר 
את הקורא הצעיר ללא הבנת המסר וללא 
ראיית התמונה ההיסטורית האמיתית" (ע' 
116). בעוד שמהמשפט הראשון נראה שקיזל 
מודע לכך שבעיית הרלטיביזם והנרטיביות 
בהיסטוריה אינה מוגבלת רק לספרי הלימוד 
המגויסים, אלא מלווה את המחקר ההיסטורי 
באשר הוא, הרי שמהמשפט השני נראה 
שקיזל מאמין בקיומה של 'אמת' מוחלטת 

בהיסטוריה.
נדמה לי שרוב ההיסטוריונים הפועלים היום 
יקבלו בחיוך סלחני את הביטוי 'תמונה 
היסטורית אמיתית'. אמת שכזו אינה בנמצא 

לא רק בספרי לימוד אלא גם בין דפי המחקרים 
המעודכנים ביותר. היסטוריונים יעדיפו לדבר 
על 'תמונת המחקר כפי שהיא היום', או על 
גישות, הצעות והשערות מקובלות יותר 
או פחות. הם גם יסכימו שהטקסטים שהם 
כותבים אינם מנותקים � ואף לא כדאי שהם 

יהיו מנותקים � מעולמם, אך יציינו שהם 
בכל זאת חותרים להציג תמונה קרובה ככל 
יכולתם לאמת כפי שהיא עולה מהמקורות 
שלהם. זו הסיבה שיותר ויותר היסטוריונים 
חושפים מרכיבים מהרקע האישי שלהם עצמם, 
בעיקר בפרקי מבוא. התפיסה היא שמהלך כזה 
יסייע לקורא להתמודד טוב יותר עם המגמות 

שמתוכן הם כותבים.
הבעיה אינה מצטמצמת, אם כן, בכך שאליטה 
כותבת לילדיה את ההיסטוריה שלאורה היא 
רוצה לחנכם. למעשה, נראה שכל מי שכותב 
היסטוריה אינו חף ממגמה כזו או אחרת. במילים 
אחרות, גם אם נלך בעקבות נטיותיו של קיזל 
ונחליש את מקומו של הנרטיב היהודי–ציוני 
בתכניות הלימודים � ואיני מתנגד לכך כלל 
ועיקר � התוצאה לא תהיה הצגת 'האמת' 
לילדים, אלא הצגתו של נרטיב אחר, שיכול 
להיות מדויק או עשיר יותר אך לא בלעדי או 
סופי. השאלה היא, אם כן, איזה נרטיב, או 
נרטיבים, היינו רוצים להציג. כאן יש צורך 
באבחנה חשובה. לדעתי יש להבחין בין נרטיבים 
לגיטימיים לבין נרטיבים לא לגיטימיים. נרטיב 
לא לגיטימי הוא כזה הכולל סילופים, או, אם 
תרצו, ידיעות שברור שהן אינן מהימנות. ברור 
שעלינו להקפיד שלא יהיו סילופים ואי דיוקים 
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החברה הישראלית צריכה 

להחליט מה היא. למשל, 

האם היא מוכנה לבחון באופן 

ביקורתי גם את מעשיהם 

של אבותיה או מציגה אותם 

כדמויות מופת עשויות ללא 

חת.

בספרי הלימוד ובתכניות הלימוד. אך גם אם 
נדאג לדיוק רב ככל האפשר, עדיין תעמוד 
בעינה השאלה כיצד בוחרים מבין אין–ספור 
הידיעות שיש לנו אודות העבר את אלה 
שברצוננו שכל ילד וילדה יכירו, ואיזה אריג 
טווים מהן. צריך להיות ברור שניתן, מבלי 
לשקר, לתאר את ההיסטוריה היהודית כרצף 
של עימותים עם הנצרות והאסלאם או כרצף 
של דיאלוג והפריה הדדית. היו הרי תופעות 
כאלה וגם כאלה, השאלה היא, כאמור, במה 
בוחרים להתמקד. ברקע של החלטות מסוג 
זה יעמדו בהכרח החלטות אידיאולוגיות. 
המלצותיו של קיזל, למשל, לשחרר את 
ההיסטוריה הכללית משעבודה (זה הביטוי 
שקיזל משתמש בו) להיסטוריה היהודית, 
או לצמצם את לימוד ההיסטוריה האירופית 
לטובת ההיסטוריה של אסיה, אפריקה ואמריקה 
הלטינית, הן אידיאולוגיות. אין בהקשר זה, 
כמו גם בהקשרים אחרים, דרך קיצור. החברה 
הישראלית צריכה להחליט מה היא. למשל, 
האם היא חברה המחנכת לערכים אוניברסליים 
או חברה הבנויה על מיתוס של פרטיקולריות; 
האם היא מתכחשת לקשר ההיסטורי שלה 
עם עולם האיסלאם או מתגאה בו; האם היא 
מוכנה לבחון באופן ביקורתי גם את מעשיהם 
של אבותיה או מציגה אותם כדמויות מופת 

עשויות ללא חת.
ובכל זאת, כמי שעוסק בהיסטוריה נדמה לי 
שניתן, מבלי להיכנס למישור הפוליטי ממש, 
להציע שלוש הצעות כלליות אודות הנרטיבים 
שכדאי להקנות בלימודי ההיסטוריה בבתי 
הספר. ראשית, צריך לנסות להקנות לתלמידים 
תמונה היסטורית המשקפת עד כמה שניתן 

את מצב המחקר המעודכן, שהוא, בסופו של 
דבר, גוף הידע הקרוב ביותר שיש לנו ל'אמת'. 
המצב הקיים, שבו סטודנטים מגלים בשנתם 
הראשונה באוניברסיטה שמה שלימדו אותם 
בבית הספר הפסיק להיות מקובל על ידי 
היסטוריונים מקצועיים כמה עשרות שנים קודם 
לכן, חייב להיפסק. שנית, מן הראוי שהנרטיב 
יהיה מייצג: בעוד שהיסטוריון מקצועי יכול 
להציג בפני קהל קוראיו (המקצועי על פי רוב) 
תיאור של אירוע שולי או יוצא דופן רק משום 
שהוא מעניין כשלעצמו, הרי שלא כדאי שכך 
ינהגו כותבי תכניות הלימודים. הסיבה לכך 
פשוטה: הקהל המקצועי קורא הרבה ולכן הוא 
יידע, בדרך כלל, להבחין בין מרכזי לבין שולי, 
בין טיפוסי לבין חריג. הקהל בבתי הספר שונה 
בתכלית: רוב התלמידים יקראו לכל היותר את 
ספרי הלימוד ולכן כדאי שמחבריהם ינסו, ככל 
הניתן, לדבוק בטיפוסי. שלישית, יש להימנע 
מהצגת תופעה שיש לה מקבילות, מבלי להזכירן. 
זה יוצר עיוות של ממש בתפיסת העבר. כזה 
הוא המקרה של השואה הארמנית שקיזל דן 

בו, בצדק, בפירוט.
לסיום, חשוב שהתלמידים יידעו, כפי שקיזל 
טוען, שהחומר הנלמד כפוף למחלוקות ואינו 
קבוע וסופי. מצד שני, חשוב שהם יידעו � 
ולכך, כפי שצוין למעלה, צריכים לדאוג מחברי 
התכניות � שהתמונה המוצגת בפניהם היא 
תוצר של הרבה מחקר, חשיבה ודיון. צריך 
לעודד אותם להתמודד איתה ולבקרה, אך יש 
לדרוש מהם שביקורתם תהיה מבוססת אף 
היא על מחקר וחשיבה. כך נוכל, אני מקווה, 
לגדל דורות של תלמידים ביקורתיים, אך גם 

משכילים.

יונתן רובין הוא 

דוקטורנט בחוג 

להיסטוריה 

באוניברסיטה 

העברית, ועוסק 

כמה שנים בהוראת 

הקורס 'מבוא 

לחשיבה היסטורית'

yonigali@gmail.com

הרצח במועדון הנוער ההומו�לסבי בתל�אביב זעזע את מרבית הציבור בארץ 
והביא אחריו שורה ארוכה של נאומים וגינויים מפי חברי כנסת ושרים. גם שר 

החינוך, גדעון סער, היה בין המגנים. בעצרת המחאה שהתקיימה בכיכר רבין ביום שבת, 
8.8, הכריז: "מערכת החינוך תעמיק את החינוך לקבלת האחר והשונה ולסובלנות. מערכת 
החינוך תקיים הכשרות ותיתן למחנכים ולמורים כלים להגיע ולהושיט יד לנערות ונערים רבים 
שסובלים ממצוקה נפשית לא בגלל חטא שחטאו, אלא רק בגלל מה שהם, או בגלל חשש 

מיחס חברתי  באשר לזהותם".
אין ספק שדבריו של שר החינוך ראויים וטוב שנשמעו. עם זאת, ועל מנת למנוע את הרצח הבא, 
דרוש יותר מזה. בנוסף להכרזות וביקורי תנחומים דרושה עשייה בפועל, בצורה של חקיקה 
מעגנת זכויות ומפנה תקציבים. כאשר שר החינוך מודיע ש"מערכת החינוך תקיים הכשרות 
ותיתן למחנכים ולמורים כלים" יש לזכור שמשמעות הדברים היא תוספת תקציבית. בכך 
מצטרף המאבק למען זכויות הקהילה ההומו�לסבית לשורה של מאבקים לשיפור מעמדם 
וזכויותיהם של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. מאבק זה, כמו שאר המאבקים, צריך 
לצאת מהגבולות שלו עצמו, להסתכל על התמונה הכוללת ולהיות שותף ביצירתו של קול 

אחיד הדורש מהמדינה לקחת אחריות ולפעול למען רווחתם וזכויותיהם של כלל אזרחיה.

קצה 
הקרחון
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האוניברסיטה מעניקה את 

השפה ואת עולם המושגים 

החיוניים ללקיחת חלק בשיח 

הקשור בעיצוב המרחב 

הציבורי ובהשפעה עליו.

שלילת האוניברסיטאות 

דוחקת את תנועות הבוגרים 

למעמד של שוליות בחברה 

הישראלית, החוזרת 

ומשתקפת גם במגמות של 

פרישה מתוכה.

הניגוד הכוזב בין לימודים אוניברסיטאיים 
למשימתיות תנועתית, הרווח בתנועות הבוגרים 
הכחולות, מהווה גורם המחליש ואף מעקר 
את השפעתן על החברה הישראלית. ניגוד 
כוזב זה משרת את מהפכת הנגד הניאו–
ליברלית בה נתונה ישראל � כשם שהוא 
השתקפות שלה � והמסקנות השמרניות 
אליהן הוא מוליך חושפות את הכשלים 

המונחים בבסיסו.

גישה מקובלת בתנועות הבוגרים רואה 
באוניברסיטאות עוד מנגנון ביות קפיטליסטי, 
שדרכו משליט השוק את ערכיו: הן מרדדות 
את הידע לסחורה, עושות את הסטודנט לצרכן 
והופכות את המרוץ אחר הציון לתכלית הלימוד. 
כך, מטמיעות האוניברסיטאות בסטודנטים את 
הצרכנות והתחרות כתכונות ראשוניות, אותן הם 
יחזרו וישכפלו במהלך חייהם הבוגרים. עשיית 
ההשכלה מדרך לשחרור האדם לאמצעי לניכורו, 
מציבה, לפי גישה זו, את האוניברסיטאות בקוטב 
המנוגד לדרכן של תנועות הבוגרים, והמסקנה 
מכך היא ויתור על המסלול האוניברסיטאי 

וחיפוש אחר דרכי עקלתון לעקיפתו.
ואולם, מסקנה זו כופה על תנועות הבוגרים 
עיקור–לדעת החותר תחת מאבקן לעיצוב חלופי 
של החברה הישראלית. האוניברסיטאות אמנם 

פועלות כחלק מן העולם הקפיטליסטי, אך בכך 
הן אינן שונות מתחומי חיים אחרים, מערכת 
החינוך או שוק העבודה, למשל. שימוש באותו 
ניגוד כוזב להצדקת הימנעות מפעילות במערכת 
החינוך או בשוק העבודה, משום כפיפותם להגיון 
השוק, הייתה נשמעת לפחות כמוזרה. אימוץ 
הגיון ההינזרות מכל תחום המאורגן על ידי השוק 
ונשלט על ידי כלליו � כמו זה שנוקטות תנועות 
הבוגרים ביחס לאוניברסיטאות � יכול להביא רק 
לפרישה מהחברה ולעקרות חברתית ופוליטית. 
סוציאליסטים, כידוע, נוקטים בגישה הפוכה: כדי 
לשנות את המנגנונים הקפיטליסטיים יש, לשיטתם, 

לפתח דרכים כדי להתערב בפעולתם. 
התבוננות בתפקיד אותו ממלאות האוניברסיטאות 
שלא מבעד לניגוד הכוזב דלעיל, מלמדת שהן 
מכשירות, בין היתר, את העתודות השלטוניות 
והמקצועיות הדרושות למדינה המודרנית. כלכלנים, 
משפטנים, סטטיסטיקאים, עובדים סוציאליים, 
רופאים, פסיכולוגים מורים ואחרים משתתפים 
בעיצוב דפוסי הפעולה של המדינה בין אם היא 
פועלת מתוך עקרונות ניאו–ליברליים ובין 
אם היא מאורגנת על בסיס סוציאל–דמוקרטי. 
מבלי להיכנס לדיון התיאורטי בשאלה האם יש 
לפקידים "אוטונומיה" מן הפוליטיקה בעיצוב 
המדיניות, הרי שהמציאות הישראלית מלמדת כי 
מלבד הכוח שיש ל"גורמים המקצועיים" מתוקף 
תפקידם הרשמי, גם האיגודים המקצועיים של 
המורים, הרופאים והעובדים הסוציאליים, למשל, 
ממלאים כיום תפקיד חשוב בעיצוב דמותם של 

השירותים עליהם הם מופקדים. 
הידע המקצועי הנרכש באוניברסיטאות נחשב כיום 
לתנאי בסיסי לקבלה לשירות בממסדי השלטון, 
החברה והכלכלה. יתר על כן, האוניברסיטה 
מעניקה את השפה ואת עולם המושגים החיוניים 
ללקיחת חלק בשיח הקשור בעיצוב המרחב 
הציבורי ובהשפעה עליו. לכן, ההסתייגות מן 
האוניברסיטאות מהווה מחסום בפני מעורבות 
ממשית של תנועות הבוגרים וחבריהן בדיון הציבורי, 
בממסדים המקצועיים והציבוריים, במערכות 

תנועה מול אוניברסיטה
בין ניגוד לסיכוי 

דני גוטוויין C 
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אם ברצונן של תנועות 

הבוגרים להפוך לגורם 

משמעותי במאבק 

על עיצוב דמותה של 

החברה הישראלית, עליהן 

לעשות את הלמודים 

האוניברסיטאיים לחלק 

מדרך החיים של חבריהן.

 Design for desire
יודית שחר C 

ָה לָאֲַחרֹונָה ָּפְׁשטָה אָפְנ
מְכֹונִּיֹות זָָהב

מֵאֲחֹוֵרי ִׁשמְָׁשה ּכֵָהה
צְלָלִית זָכָר ַעל ֶהגֶה לְצִּדֹו נְֵקבָה

ֲחבּוָׁשה ַקסְּדַת זָָהב
אְַרּבַע מֵאֹות ְׁשמֹונִים ֶׁשֶקל גְּוָנִים

אָבָק ֶׁשּכְמֹוִתי צֹוֶעֶדת ּבְַּדָרכִים
ָהאָבָק ֶׁשַעל מְכֹונִיָתם זֹוכֶה לְטִּפּול אָָח"ם

ֲעבּורֹו יִָּׁשלֵף ּכְַרטִיס ַהּזָָהב
אַל ָּתֵקּלּו ֹראׁש ּבְכְַרטִיס זָָהב

ֵַעת אַָּפם יֹאכְלּו זָָהב ּבְז

ָהיָה לִי ּבֹוס ּבְמְִרּכֶבֶת זָָהב
לִַּמְדִּתי ּבֶַּמְרּכָז לִלְֻקּיֹות

ּבְֹראׁש חֶֹדׁש ָהיָה אֹומֵר לַּמֹורֹות
מָָחר מְַׂשּכֹורֹות

ּוכְֶׁשּבָא ַהָּמָחר ָחזַר ֲחלִילָה
ּוכְֶׁשַהחֶֹדׁש נִגְמַר ִהבְטִיַח ׁשּוב מָָחר

הּוא ַחּיָב לִי ָׂשכָר ֶׁשל ֲחצִי ָׁשנָה,
ִי ַחד הֹוִרית ּכְֶׁשאָמְַרִּתי אֲנ

הּוא ִעּוָה ָּפנָיו וְאָמַר זֶה ַהַּמָּצב
ִי ַחי ַעכְָׁשיו ַעל ַּתּפּוֵחי אֲָדמָה ּגַם אֲנ

ֶקֶרן אֹור נִצְנְצָה ּבְִׁשּנָיו
וְנְִׁשּבְָרה ַעל מְִׁשְקפֵי ַהּזָָהב

Design for desire מַצְִהיר ַהִּפין

ַהּזִָעיר ּבִמְכֹונִית ַהּזָָהב
מֹוכֶֶרת אֹותֹו ֻדגְמָנִית זְהֻּבַת ֵׂשָער

פַָתיִם סִילִיקֹון מְֻׁשְרּבָבֹות ׁשַָדיִם שְֹ
מְפָֻּסקֹות ֶּפצַע אָֹדם ּפֹוסְקֹות:

ּכָאן מֵאֲחֹוֵרי חֹומַת ַהּזָָהב ׁשֹוכֵן ּגַן ָהֵעֶדן.
הִּנcְ מֻזְמָן ּכַּמּובָן לְִקֹרא ִתּּגָר עַל ּגַן הַּׁשֹוטִים
אֲבָל אֵינcְ ּבָטּוַח אִם ַחּיֶיc מֻגְּדִָרים ּכְַחּיִים

וְאִם זֶה ֹלא ַחּיִים
אָז מַה ּזֶה ּבִכְלָל

השיר לקוח מתוך ספרה החדש של יודית 
שחר � זו אני מדברת (בבל, 2009)

השלטוניות ובהנהגה הפוליטית. משמעותה של 
האידיאולוגיה האנטי–אוניברסיטאית היא אפוא 
הדרה עצמית מהשתתפות משפיעה בעיצוב פני 
החברה ומכאן שאף וויתור–לדעת על הסיכוי 
להנהיגה. כך דוחקת שלילת האוניברסיטאות 
את תנועות הבוגרים למעמד של שוליות בחברה 
הישראלית, החוזרת ומשתקפת גם במגמות של 

פרישה מתוכה.
אם ברצונן של תנועות הבוגרים להפוך לגורם משמעותי 
במאבק על עיצוב דמותה של החברה הישראלית, 
עליהן לעשות את הלימודים האוניברסיטאיים 
לחלק מדרך החיים של חבריהן. מעבר לתכליתו 
המקצועית, החברתית והפוליטית, עשוי מהלך 
כזה להשפיע גם על דמותן של האוניברסיטאות. 
הדברים אמורים במיוחד לגבי דמותו של המרחב 
הציבורי האוניברסיטאי והסטודנטיאלי. חברי 
תנועות הבוגרים יכולים להעניק משקל ועומק 
לפעילויות 'חברתיות' המתנהלות בקמפוסים, 
שלחלקן אף השפעה על תכני הלימוד, כפי שעשוי 
להעיד ניסיונם של סטודנטים לכלכלה שיצרו 
מסגרות לימוד המאתגרות את השיח הניאו–

ליברלי השולט בחוגים אלו.
אין לבטל כמובן לחלוטין את החשש מפני 
השפעת האופי הקפיטליסטי–צרכני של הלימודים 
האוניברסיטאיים על תנועות הבוגרים וחבריהן. 
אולם דומה שחשש זה והוויתור מראש על מאבק 
בזירת האוניברסיטאות הנגזר ממנו, מלמד על 

תפיסה מסתגרת של מושג התנועה, העלולה 
להתגלגל לשמרנות ולניוון.

במסורת הסוציאליסטית והציונית–סוציאליסטית 
מושג התנועה הוא היפוכה של התבדלות. התנועה 
אמורה לכונן את היחידים לציבור � בניגוד 
להון החותר להפוך אותם להמון � וכך ליצור 
שותפות שתהווה בסיס למאבק כנגד הקפיטליזם 
והנחותיו על מנת לשנותן. כך, התנועה מקנה 
לחבריה לא רק את תפיסת העולם וכלי הניתוח, 
אלא גם מסגרת לבחינה חוזרת שלהם, לאור 
המגע עם החברה, כדי שמתיאוריות המשנות 
את המציאות הם לא יתנוונו לכדי דוגמות 

המתגוננות מפניה.
דומה, שיותר משההסתייגות הרווחת בתנועת 
הבוגרים מן האוניברסיטאות משקפת ביקורת 
על אופי הלימודים בהן, היא מבטאת חוסר 
אמון של התנועות ביכולתן להתמודד עם דרכי 
ניתוח ותכני מחשבה העומדים בסתירה לגוף 

הידע התנועתי.
לפיכך, בשל החיוניות של הלימודים האוניברסיטאיים 
להשפעה, עיצוב והנהגה של החברה הישראלית, 
הרי שעל תנועות הבוגרים להתמודד עם אתגר 
האוניברסיטה ולא לסגת ולהסתגר מפניו. כשם 
שההסתגרות מפני האוניברסיטאות עלולה 
להתגלגל להסתגרות מן החברה, כך ההתמודדות 
עם האתגר שהן מציבות עשויה להיות מהלך 

לכינונו של כוח לשינויה.

דני גוטוויין הוא חבר 

יסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

dgutwein@univ.haifa.ac.il
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