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"פרשת עליית מחירי הנדל"ן היא מקרה קלאסי שבו השוק החופשי מוכיח כי ללא מעורבות ממשלתית 
אין הוא יותר מאשר ג'ונגל, המאפשר לצד אחד של המשוואה � בעלי הנכסים � לעשוק את הצד 

השני � רוכשי הדירות הפוטנציאלים." 
מתוך: לא בועה, לא כשל שוק � פשוט שוק חופשי, עמ' 9
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את העשור הראשון של המאה העשרים ואחת 
סגרה רפורמת הבריאות של ממשל אובמה, 
רפורמה שיכולה להיות סימן טוב להתחלת 
עשור חדש. אובמה, שעלה, בין השאר, הודות 
לגיוס אינטליגנטי ואינטנסיבי של ועדי שכונות, 
ועדי עובדים והתארגנויות שטח שונות, שהביא 
עמו הבטחה לשינוי כיוון במדיניות האמריקנית, 
מתחיל לפרוע את החשבון. תוך תמרון לא פשוט 
בסנאט ובקונגרס וניצול תנאי המשבר הכלכלי, 
הוא הצליח להעביר רפורמה בתחום הבריאות, 
שרבים נכשלו בנסיון להעבירה. הרפורמה תעניק 
ביטחון רפואי ללמעלה מ�30 מיליון אמריקאים 
שאינם מבוטחים כעת. המהלך יקשה על חברות 

הביטוח לדחות מבוטחים על בסיס בריאות 
לקויה, ויגביל את העלאת מחירי הביטוח. 
חלקים מרחיקי לכת יותר של הרפורמה שהציע 
אובמה, כמו הקמת ביטוח בריאות ממשלתי, לא 
עברו את הקונגרס והסנאט, אך ההצלחה עדיין 

מדהימה בהיקפה.
מה הלקחים מהצלחתו של אובמה? נראה שלקח 
אחד הוא הדרך בה ניצל את התנאים � את 
המשבר הכלכלי � כנקודת מנוף פוליטית אדירה, 
שאיפשרה את ניצחונו הגורף. הוא היה האדם 
הנכון בזמן הנכון, כשהמנהיגות הותיקה וכך גם 
השיטה הכלכלית והפוליטית כשלו. הוא היה שם 
כדי להציע משהו אחר. נדמה שלנו לא היתה 
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בנקודת המשבר התארגנות פוליטית שהציעה 
שינוי כיוון, התארגנות פוליטית שיכולה היתה 
לקצור את פירות המשבר ולהפוך אותו לכלי 

לשינוי מגמה מרחיק לכת.
בניית כוחו של אובמה החלה כבר בשנת 2004, 
שנים רבות לפני הבחירות, בתוך המסגרת של 
המפלגה הדמוקרטית. ומה בישראל? המסגרת 
שהיתה רלוונטית לפעולתנו במשך זמן רב � 
מפלגת העבודה � נראית יותר ויותר כגורם 
מפריע שנתיבי הבניה בתוכו חסומים. הכוח 
הציבורי הקטן שלה הפך אותה למשאב הולך 
ומתדלדל עבור שליטיה, משאב המהווה תירוץ 
להצמדות לקואליציה ולעמדות המזינות את 

המגזרים המתדלדלים של בוחריה. 
מאידך, קשה לראות כרגע התחלות מבטיחות 
של בניה אלטרנטיבית. נהפוך הוא � רוב 
ההתאגדויות שצומחות חדשות לבקרים תחת 
כותרות כמו 'התחדשות השמאל', מהוות חלק 
מהתפוררות הגוש אותו הן רוצות לחדש. ככל 
שרבות ההתארגנויות כך הן נעשות פחות ופחות 

רלוונטיות לקהלים הולכים וגדלים. 
יש ארגונים מסוג אחר, שמצליחים לפנות 
לציבור רחב, שאינם מתעסקים בדיבורים, אלא 
במעשים של ממש. ראשון לארגונים אלה הוא 

'כוח לעובדים'. נראה שבכוח לעובדים יש 
מקום להשקיע עבודה רבה, ואנרגיות רבות של 
עשיה שכולה מביאה לתוצאות. אבל � קשה 
לראות היום את האופק הפוליטי שיצמח מכוח 
לעובדים, אף אם יתכן ששורשיה של צמיחה 

כזאת כבר קיימים בארגון. 
לכן שאלותיו של סוציאליסט ישראלי היום 
צריכות להיות: האם להתמסר ל"עבודת ההווה" 
של כוח לעובדים, על המשמעות העצומה שלה, 
מתוך תקווה שהפתרונות הפוליטיים יקומו 
בעצמם או יצמחו לבסוף מתוך כוח לעובדים? 
או שעצם ההתפתחות של כוח לעובדים בתוך 
ואקום פוליטי, בתוך מציאות עקומה של שמאל 
שחסר את אחד הרכיבים החיוניים לו � מפלגת 
המונים � היא מתכון לצמיחה עקומה, א–פוליטית 
ואנטי פוליטית של הארגון? האם כשתבוא 
ההזדמנות והיכולת לפוליטיקה יוכל הארגון 

להרתם אליה בתנאים אלה?
אל לנו להשיב לשאלות אלה בקלות ראש. 
אלה השאלות החשובות ביותר בדרך לייצר 
פלטפורמה פוליטית סוציאל דמוקרטית רחבה 
ויציבה. התשובות אליהן תלויות בפעילות של 

כל אחד ואחת מאיתנו.

<<

כאשר רפואה הופכת לסחורה | עמ' 12>
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הזכות לשלם מס בישראל | עמ' 6>

איבוד כספי מס החברות מוביל את הממשלה 
לחיסול אמצעי ההתערבות הפעילה שלה בייצור, 
גדל  בעת  בה  במשק.  מעורבותה  ולהקטנת 
מאוד הקיטוב בהתחלקות ההכנסות בישראל. 
הכנסתם של רוב תושבי המדינה היום אינה 

מאפשרת לגבות מהם מס הכנסה משמעותי. 

בדיקה: שכר המינימום, הממוצע והחציון >

2000�2008 | עמ' 24

המדד שיכול ללמד משהו על 'משכורתו של 
האדם הממוצע' – החציון – מודר באופן שיטתי 
גם לאחר חיפוש מעמיק  מן השיח הכלכלי. 
ברשת, לא ניתן לחלץ התייחסות משמעותית 
בנק  או  זה, מצד האוצר, הלמ"ס   לפרמטר 

ישראל.

"העבודה היא חיינו" | עמ' 13>

להתעלם  נוח  מרוצים,  כך  כל  כשכולם 
מטפלות  אלפי  לעשרות  שנגרם  מהעוול 
במיוחד לאור זרותן וחולשתן, המעלימות אותן 

מהשיח הציבורי.

תוכן ענינים | גיליון ינואר 2010 מה בחברה 
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על מה באמת היה הויכוח בתוך 
מפ"ם? 

מאת נחום שור

תגובה למאמרו של טל אלמליח, "עלייתו 
של 'השמאל התרבותי' בישראל", גיליון 

41, יולי 2009

נתחיל בקביעתו של טל אלמליח ש"השמאל 
בויכוח הזה היה המחנה המתבדל, השואף 
להישאר נאמן לאידיאולוגיה, גם במחיר של 
השארות באופוזיציה והתרחקות מהחברה 
הישראלית, כדי להמשיך להוות את הגורם 
המהפכני בארץ, תוך שמירה על הקולקטיביות 
הרעיונית והמאפיינים של עדה שומרית. 
לעומתו, היה הימין הצד הפרגמטי, ששאף 
להתחבר לשותפים הפוטנציאליים בתנועת 
העבודה הישראלית, גם אם כלולה בכך 
פשרה מסוימת". עד כאן המובאה מדברי 
אלמליח. זוהי קביעה שאין לה כל שחר, 
לפחות אם אנו עוסקים במחלוקת בשמאל 
הממשי היחידי שהיה אז בישראל וזו הייתה, 

כאמור לעיל � מפ"ם.
אז על מה כן הייתה המחלוקת בתוך מפ"ם 
באותן שנים רלבנטיות ומעצבות? בתמצית, 
זו הייתה המחלוקת על: 'מערך' כן או לא? 
אבל מאחורי הכותרת הזו הסתתרו כמה 
מחלוקות משנה חשובות מאד. המחלוקת 
הייתה כיצד ניתן להשפיע? הרוב במפ"ם, 
תומכי המערך, שכונו בקוד הפנימי של 
התנועה גם: הימין, סברו שניתן להשפיע 
בכיוון של קידום עמדותיה של מפ"ם בתוך 
המערך עם מפלגת העבודה, ושבכל מקרה, 
לנוכח מצבה החמור של מפ"ם, שסיבותיו 
העיקריות היו:1) ההתייצבות של ברית 
המועצות וגרורותיה נגד מדינת ישראל 
ולימין התוקפנות הערבית. 2). העדר שילוב 
הדורות במפ"ם. 3) כישלון מפלגות תנועת 
 (4 העבודה לרכוש את לב עדות המזרח. 
הדהירה הבלתי פוסקת של מפלגת העבודה 
ימינה, בשנות השישים ונטישת ההנהגה 
שלה את רוב המרכיבים של מדיניות סוציאל 
דמוקרטית, העלו את השאלה האם ניתן 

לעצור את הדהירה הזו ימינה במסגרת 
מפלגת לייבור רחבה? הימין סבר שהתשובה 
לשאלה זו היא כן, שניתן להשפיע מבפנים!
שוללי המערך במפ"ם, שכונו גם: השמאל, 
חתרו בכל נפשם ומאודם להשפיע על מפלגת 
העבודה ועל המתרחש בחברה הישראלית, 
אך הם סברו שזה בלתי אפשרי בשום מסגרת 
משותפת עם מפלגת העבודה ושמפ"ם פשוט 
תבלע בחיק הלוויתן הזה, כפי שאכן קרה 
באמת, משהתמשך המערך וכשמפ"ם ממש 
התמוססה בתוכו, כשרוב הדור הצעיר של 
מפ"ם נוטש אותה ופונה אל עבר מפלגות 
שמאל קיקיוניות. ואשר לשמאל החדש, יורשה 
לי לומר כאן בוודאות מוחלטת שכל חלקי 
מפ"ם ובמיוחד השמאל בתוכה, שללו שלילה 
מוחלטת ונמרצת, את השמאל החדש על כל 
מגוון הופעותיו הפוסט ציוניות, הטבולות 
בתרבות ההיפיס, הדקדנציה והריקנות, 

שהייתה כל כך זרה למפ"ם.
ולבסוף, ישאל השואל: אם המחלוקת במפ"ם 
בין שמאל לימין, בין שוללי המערך למחייבים 
אותו, הייתה כל כך מרה, מדוע מפ"ם לא 
התפלגה ונשארה מאוחדת? יש לכך כמה 
הסברים, אך לדעתי ההסבר העיקרי נעוץ בכך 
ששלושת מרכיבי האידיאולוגיה המפ"מית לא 
דמו למשולש שווה צלעות. הציונות הייתה 
העיקר וממנה נבע הכול. אנשי מפ"ם דגלו 
בסוציאליזם מפני שהציונות שלהם הייתה 
ציונות–סוציאליסטית והם דגלו בשלום 
ובאחוות עמים, מפני שהציונות שלהם הייתה 
ציונות שוחרת שלום ואחוות עמים. המכנה 
המשותף החזק הזה, המכנה המשותף הציוני, 
בין הימין והשמאל במפ"ם, מנע כל אפשרות 
של פילוג ביניהם והיין המשומר של ערכי 
מפ"ם, הקיבוץ הארצי ו"השומר הצעיר" � 

כלל לא נזל מהחבית החוצה. 

מכתבים למערכת חברה

הליך שימור ההגמוניה 

בותית לא נקט לרוב 

של אינדוקטרינציה 

 ולכן נזקק לכלים 

בותיים שמטבעם 

רו את המסרים 

ם עקיפים, דרך 

ונאות, שירה, 

רבי עיון וכד'

C

טל אלמליח

התיאוריה הסוציאליסטית רואה תפקיד 

חשוב ביותר לתרבות כגורם הבונה את 

ההגמוניה הכלכלית והפוליטית של השמאל. 

תפקיד התרבות הוא לספק צרכים רוחניים 

ותרבותיים למעגל הרחב של תומכים ואוהדים, 

כדי להבטיח בסיס תמיכה ציבורי לשלטון 

השמאל. מאז סוף המאה ה�19 הגדירה 

ה'תרבות הפועלית' את ציבור תומכי השמאל 

בעולם המערבי כולו, ויצרה את גבולות 

תנועות הפועלים המקומיות, בתהליך של 

יחסי גומלין ששימר את כוחן הפוליטי.

כך גם בתנועת הפועלים הארץ ישראלית: 

ץ ליוותה את המעשה 
מתחילת התבססותה באר

ההתיישבותי, המשקי, הפוליטי והחברתי גם 

הקמה של 'חזית תרבותית' נרחבת, על מנת 

ליצור את 'התרבות הפועלית'. חזית זו כללה 

הוצאות ספרים, תיאטראות, עיתונות עניפה, 

מוסדות אומנותיים שונים ועוד. לרוב, הוקמו 

מערכ

תנועת ה

והוצאות

להסתדרו

לשומר הצע

החזית התרב

כחלק מהזרמים

הישראלית, העמ

3על 3 רבדיה � תנוע

(הקיבוץ הארצי) ו

תרבותית ענפה ביות

'ספריית פועלים' (ה

'על המשמר' (1943), מ

מתקדמת' בתל אביב (6

'צוותא' בערים ובהתייש

ה�50 וה�60), וכן שורה ש

החטיבה הצעירה 'חותם' שה

המשמר', השבועון 'השבוע בקי

עיוניים 'בשער' ו'הדים
העת הר

במסגרתה גם מרכז הסמינרים ב

חוגים רעיוניים אזוריים, וכן מוסד

שונים. כלים תרבותיים אלה שימש

את ההגמוניה התנועתית של התנו

חברי הקיבוצים ומצביעי מפ"ם בעי

נ תהליך שימור ההגמוניה התרבותית לא

בדרך של אינדוקטרינציה ישירה, ולכ

לכלים התרבותיים שמטבעם העבירו את ה

באופנים עקיפים, דרך סיפורת, עיתונאות, ש

עיון וכד'. אך לא בכך התמצה תפק
ערבי 

של 'החזית התרבותית'. בתוקף היותה מסג

מארגנת לדיונים תנועתיים בנושאים שונים

היא שימשה גם כר לפעולתם של גורמים בעלי

ה לוויכוח".
ה, כ"זיר

דעות מנוגדות בתוך התנוע

נגנון זה סייע לתנועה לשמר ולהוסיף לבנות 
מ

את כוחה, שכן ככל שהיו ויכוחים פנימיים, הם

כ

מוס נותרו נשלטים והתנהלו תחת קודים

שמימשו את עקרון "הקולק

עלייתו של 'השמ

בישראל

הקשר ההיסטורי של 'צוותא'
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העמותות � המאסף של החברה 
הישראלית

מאת אורי יזהר

תגובה למאמרו של רן רביב, "עמותות � 
האתגר הבא", גיליון 42, ספטמבר 2009

לרבים וודאי זכורים המסעות ברגל מתקופת 
תנועת הנוער או הצבא. בדרך כלל מציבים את 
החזקים ביותר במאסף של המסע, כדי שיעזרו 
לנחשלים ולמתקשים למיניהם. זה תפקיד חשוב, 
אבל לא המאסף הוא הקובע את יעד המסע ואת 
מסלולו. הוא הדין לגבי העמותות המסייעות 
לנזקקים למיניהם, שהן המאסף של החברה 
הישראלית, בעוד היעד והמסלול נקבעים על–ידי 
אחרים. העמותות למיניהן אכן מקיימות מפעלים 
אנושיים יפים וחשובים, אבל לדעתי, אין בכוחן, 
לא לחוד ולא במסגרת שותפויות, להביא לשינוי 
חברתי של ממש. וזאת מכמה סיבות: ראשית, 
רן מציע שינוי תודעה והתנהגות של העמותות 
בכיוון של שיתוף ולא תחרות, אך אינו מבהיר 
כיצד יבוא שינוי זה כאשר קיימת תחרות עזה 
ביניהן על משאבים מוגבלים. שנית, המדינה 
היא השחקן הראשי במשק ובחברה גם כאשר 
היא מסתלקת באופן מלא או חלקי מעשייה 
בתחומים רבים. היא הקובעת את המדיניות 
הכלכלית והחברתית � את הקצאת המשאבים, 
את החוקים ואת אופי הרגולציה. לכן, ללא כוח 
המדינה אין ביכולת החברה האזרחית להביא 
לשינוי חברתי של ממש. לכל היותר היא מקזזת 
במידה מסוימת את העוולות הנגרמות על–ידי 
השוק הקפיטליסטי. שלישית, כדי לשנות את 
המדיניות הכלכלית והחברתית נחוץ כוח פוליטי, 
שאינו מוזכר ברשימתו של רן. רביעית, כדי 
להשיג כוח פוליטי רציני דרושות פעולה ארגונית 
אינטנסיבית וכן הגמוניה אידיאולוגית, כלומר 
שליטה במרחב התודעתי באמצעות עיצוב מסר 
כולל רלוונטי. חמישית, רק מסר כזה יכול ליצור 
מכנה משותף אפקטיבי עבור עמותות רבות 
הפועלות בתחומים רבים שאין ביניהם מכנה 
משותף. במילים אחרות, דרושה הגמוניה של 
האידיאולוגיה הסוציאל–דמוקרטית כדי לקיים 
שותפות אמת בין העמותות, אבל אנחנו עדיין 
רחוקים מלהשיגה. שישית, המסר הרלוונטי 
צריך לכלול בתוכו לא רק הצעות פעולה אלא 
גם התייחסות לזהויות הנפרדות של המגזרים 
השונים וכלילתם במסגרת זהות–על מלכדת, 
שאינה דתית או לאומנית. אין היום זהות כזו 
(ראו מאמרי ב'חברה' � "זהות ומעמד: עתיד 
השמאל הציוני", גיליון מס' 42, ספטמבר 2009). 

על תנועות הבוגרים
מאת אבשלום בן–צבי

תגובה למאמר של אלעד הראל, "מפסיקים 
לפחד מתחילים להתאגד", גיליון 42, ספטמבר 

2009

בגיליון 42 התפרסם מאמרו של אלעד הראל, 
המבקר את התנהלותן של תנועות הבוגרים. 
מנקודת המבט שלי כחבר קבוצות הבחירה 
של המחנות העולים, הביקורת במאמר זה 
לוקה בהעדר היכרות מספיקה עם תנועות 

הבוגרים. 
אלעד מבקר את הסתמכות הפעילות החברתית 
והפוליטית על כספי פילנתרופיה כענף 
מימון אפשרי, ומציע כחלופה את איחוד 

הכוחות של הגופים השונים.
כל עוד תנועות הבוגרים אינן מתפקדות 
כזרוע החינוכית של ציבור נרחב המשלב דמי 
חבר משכר עבודתו, אלא כגרעין מחנכים 
שזהו עיסוקם המרכזי, אין להן יכולת לממן 
את פעילותן החינוכית ממקורות עצמיים, 
שאינם כוללים גיוס כספים מתקציבי שלטון 
ומכספי תרומות. עקרון זה נכון (ואולי אף 
ביתר תוקף) גם לגופי חינוך ופעולה חברתית 
אחרים (כדוגמת המכללה הכלכלית–חברתית), 
שאינם מתבססים על קהילת חיים. ההסתמכות 
על כספי התרומות אינה נוחה גם לתנועות 
הבוגרים, ולפחות בתנועת המחנות העולים 
נעשה ניסיון לצמצם את חלקם בתקציבי 
הפעילויות, ולהגדיל את חלקם של התקציבים 
המגיעים ממקורות ממשלתיים ומוניציפליים. 
להבנתי, תנועות הבוגרים השונות נמצאות 
בתהליכים שונים של גיבוש והתעצבות מסגרות 
החיים והמשימה החינוכית שלהן. ה"פיצול" 
בין מרכזי הסמינרים, מקורו לא בשאיפה 
לפיצול וייחוד. דווקא קיומם של שלושה 
מרכזי סמינרים דומים שצמחו בתנועות שנות 
מעיד על הדמיון בדרכי הפעולה המתגבשות 
בתנועות השונות. שיתופי הפעולה הבאים 
יצמחו לא בזכות וויתור על מקורות מימון 
כאלה או אחרים, אלא מתוך שותפות לדרך 

ואיחוד המסגרות הארגוניות.

מכתבים למערכת יש לשלוח לכתובת:
editor@yesod.net

המכתבים יפורסמו לפי שיקולי המערכת 
לאחר עריכה.

דמיוני, לא טוב יותר או רע אני מזמין אתכם לעולם 
שנות השמונים של המאה שלנו רק שלקראת סוף יותר, עולם זהה לעולם 

השלישי התחיל לגדול בצורה העשרים, כאשר המגזר 
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 להשת
ו"איך היינו ממנים את הפעילות של
אני טוען אחרת: בעלי ההון נותנים
שבו אנחנו תולים את הסוציא
הישראלית ומאפשרים לנו את

זהה לעולםלעולם דמיעל מנת להמדברים עלהכלכלי להת
של המאה
לגדול ב
שמגביל
של או
למימ

מצומ
מתפ
אני
מ

ת

להתאגד!מפסיקים לפחד מתחילים

אלעד הראל  C
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כדאי לשאול אם פירמת 

עורכי דין, משרד פרסום 

או יבואן הרשומים כחברה 

צריכים ליהנות מאותם 

תנאים מיטיבים כמו 

התעשייה, החקלאות או 

התיירות.

C תמר בן–יוסף

מס רגרסיבי, מס פרוגרסיבי � מה הם 
אומרים לציבור הרחב? הויכוח הסוער על 
הטלת מע"מ על ירקות ופירות מעיד שהם 
אומרים משהו. כו�לם יודעים שמע"מ הוא 
מס "רע", ושמס הכנסה הוא מס "טוב". 
מאמר זה יבדוק אפוא את תמונת המסים 
בישראל בשנים 1986 ו�2007 לאור 
הידיעה הזאת (ההשוואה בין נתונים בעלי 
הגדרות זהות מתאפשרת הודות ללוחות 
שפורסמו בדו"חות מנהל הכנסות המדינה 

 .(2007

משמעותה של ירידת משקל המס בתמ"ג

1986 היא שנת שיא מבחינת משקל המס בתמ"ג 
בישראל, שהגיע באותה שנה ל�44.5%. זאת 
הייתה השנה הראשונה והקשה שלאחר תוכנית 
ייצוב המשק � שנת דשדוש בצמיחה ומאמץ 
עצום לאזן את התקציב. המאמץ שנשא פרי 
הוביל לירידה ניכרת בחלק המס בתמ"ג בין 
1986 ל�1989, ומאז הוא מתנדנד סביב שיעור 
די קבוע, בדומה לשיעור שנמדד ב�2007 � 

כ�37% מהתמ"ג. 
חלק המס בתמ"ג הוא המתווה הראשוני של 
המס. הוא מבטא את עוצמת שאיפתה של 
הממשלה להיות מעורבת בחיי אזרחיה. המס 
הוא עיקר הכנסת הממשלה, והוצאת רוב 
הממשלות לא חורגת בהרבה מהכנסתן בגלל 
מחויבותן לאיזון תקציבי. מכאן, שהחזקת 

משקל מס בתמ"ג די קבוע לאורך זמן ודי 
באמצע בהשוואה בינלאומית מעידה על 
נטייתה של הממשלה לסייג את מעורבותה. 
היא במכוון אינה מגדילה את הוצאותיה 
מעבר לגידול התוצר, ואינה מתיימרת 
לקדם צמיחה בעזרת יוזמותיה. אין מדובר 
בביטוי של ערכים בלבד, אלא בהצהרה 
ברורה של כל ממשלות ישראל � להוציא 
ממשלת רבין של שנות ה�90 שהעלתה את 
חלק המס בתמ"ג באופן ברור � על אמונתן 
בשוק החופשי, ועל ספקנותן כלפי כוחה של 

הממשלה להוביל צמיחה.
ירידת חלק המס בתמ"ג היא אפוא המסר של 
מדיניות התקציב בתקופת 2007�1986. משקל 
המסים העקיפים בסך התמ"ג ירד בשנים אלו, 
כמעט ברציפות, מ�20.8% ל�16.5%. משקל 
המסים הישירים על חברות ועצמאים ירד גם הוא 
מ�13.5% ל�10.4%. רק משקל המסים הישירים 
על שכירים בתמ"ג חזר ב�2007 לאותו מקום 
שבו היה ב�1986 � 10.2% בהתחלת התקופה 

ו�10.3% בסופה. 
זווית הסתכלות אחרת מראה כי תרומתם של 
המסים העקיפים לסך תקבולי המס (לרבות 
דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות) ירדה מכ�

47% ב�1986 לכ�44% ב�2007. תרומתם של 
המסים הישירים על חברות ועצמאים ירדה 
מ�30% ל�28%. מנגד, תרומתם של המסים 
הישירים על שכירים בסך המסים עלתה 

מ�23% ל�28%. 
חלקו של כל מס בתמ"ג וסך המסים מוכתב 
לא רק על ידי מדיניות המיסוי אלא גם על 
ידי מגמות הכלכלה. תנודתי במיוחד הוא מס 
החברות, המוטל על רווח חלק שאריתי שמגיב 
מהר לגאות ושפל. מס החברות מוטל גם על 
הרווחים הנובעים ממכירת נכסים חד–פעמית, 
מה שמגביר את המקריות בנתוני שנה אחת שלו. 
ובכל זאת, ניתן להאמין שהשוואת מס החברות 
בין 1986 ל�2007 מייצגת מגמה בגלל החלקת 

התנודות על פני תקופה ארוכה. 

הזכות לשלם מס בישראל

מאז פרוץ המשבר הכלכלי באמריקה הפנו רבים אצבע מאשימה 
אל עבר מדיניות הריבית הנמוכה שהנהיג הבנק הפדרלי האמריקאי 
משנת 2001. בכנס האגודה הכלכלית האמריקאית ב�3.1.10 נאם בן ברננקי, 
הנגיד האמריקאי והגן על מדיניות הריבית הנמוכה. "הריבית הנמוכה לא היתה הגורם 
להיווצרות בועת הנדל"ן בעשור האחרון ורגולציה טובה היתה אפקטיבית יותר בריסון 
התפוצצותה", אמר ברננקי והוסיף: "התגובה הטובה ביותר לבועת הנדל"ן היתה 

.(4/1/10 ,BusinessWeek מתוך) "רגולטיבית, ולא מוניטרית

קצה 
הקרחון
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איבוד כספי מס החברות 

מוביל את הממשלה 

לחיסול אמצעי ההתערבות 

הפעילה שלה בייצור, כגון 

החוק לעידוד השקעות הון, 

ובאופן כללי יותר � להקטנת 

מעורבותה במשק. בה 

בעת (האם בלי קשר לכל 

זה?) גדל מאוד הקיטוב 

בהתחלקות ההכנסות 

בישראל. הכנסתם של רוב 

תושבי המדינה היום אינה 

מאפשרת לגבות מהם מס 

הכנסה משמעותי. 

מורכבותה של תמונת המס

דרך נוספת לרדת אל הכוונה העומדת מאחורי 
התפתחות המסים לאורך התקופה היא על ידי 
מעקב ישיר אחר התפתחות שיעורו של כל מס. 
במע"מ, למרבה הפלא, כמעט ולא חל שינוי 
לאורך התקופה, ושיעורו נע בין 15% ל�18%. 
מיולי 2009 הוא עומד על 16.5%. מהו, אם 
כן, רכיב המסים העקיפים שהופחת כל כך בין 
1986 ל�2007? אלה המכסים והמסים האחרים 
על יבוא ממדינות שאינן ארה"ב או האיחוד 
האירופי שהורדו משיעורים ניכרים כמעט עד 
לאפס במהלך החשיפה ליבוא של 2001�1991. 
עדות לכך ניתן לראות מהקיטון המרשים בחלקם 
של המסים העקיפים בין 1995 (שנה שבה חלה 

התקדמות רבה בחשיפה) ל�2007.
שרטוט ברור של קו המדיניות ניתן לגלות 
גם בהתפתחות המסים הישירים על חברות 
ועצמאים. מה שקוצץ שם באופן הכי ברור 
הוא מס החברות � המס על רווחיהן הלא–
מחולקים של החברות. שיעורו לכלל החברות 
הגיע ל�61% ב�1986 ול�29% ב�2007 (המס 
עומד כיום על 26%, ובאוצר מתכוונים להפחיתו 
עד ל�18% ב�2016). נטל נוסף שהוסר מעל 
כתפי המעסיקים הוא דמי הביטוח הלאומי 
שעמדו על 15.8% מסך תשלומי השכר בשנת 
1986 ושיעורם היום מגיע ל�5.6%. מס אחר 
על התעסוקה � מס מעסיקים � ששיעורו היה 

7% בשנת 1986 בוטל כליל.
הניסיון להבין מה קרה במס ההכנסה על 
יחידים הוא המורכב ביותר, שכן במס זה נעשו 
רפורמות רבות. המדד הפשוט ביותר � שיעור 
המס התחילי ושיעור המס העליון � מצביע 
על ירידה בולטת: מ�20% בשיעור התחילי 
ב�1986 ל�10% ב�2007, ומ�60% בשיעור 
העליון ב�1986 ל�48% ב�2007.(46% היום). 
אך זה אינו כל הסיפור. ישנן מדרגות ביניים 
וצריך לבדוק מה קרה לכל אחת מהן. ישנה 
שורה ארוכה של זיכויים ופטורים. ישנם דמי 
הביטוח הלאומי ששיעורם הועלה במהלך 
התקופה, והם כוללים תעריף רגיל ותעריף 
מופחת. ישנה תקרה � רמת ההכנסה המרבית 
שעליה משלמים ביטוח לאומי � והיא הוגבהה 
משלוש פעמים השכר הממוצע ב�1986, לחמש 
פעמים ב�2007, ולעשר פעמים בתקציב 2009, 
2010. מס הבריאות ששולם רק על ידי חברי 
קופות החולים ב�1985 הוא מס לכולם עכשיו 
(בשיעור רגיל ובשיעור מופחת). לאלה נוסף 
במהלך התקופה מס על רווחי השקעות בורסה 

וחסכונות בנקים.

מהתיאור עד כאן ניתן לקלוט עד כמה תמונת 
המס היא מורכבת ומרובת פרטים. כל כך 
מורכבת שנדמה שניתוח מדוקדק מדי שלה לא 
יוביל אותנו לשום מקום. משום כך בחרתי בדרך 
ההפוכה: ניסיון למצות את התמונה בעזרת כמה 

הכללות שאינן נתונות בספק. 

אז מה בכל זאת ניתן ללמוד?

הכללה ראשונה מתייחסת למע"מ. לוח של 
מנהל הכנסות המדינה באוצר (המעודכן לינואר 
2007) מציג את שיעור המע"מ הסטנדרטי ב�27 
מדינות האיחוד האירופי. רק בשלוש מהן נמוך 
המע"מ, במעט, מזה שבישראל ( 15.5% באותה 
שנה, 16.5% עכשיו). שיעור המע"מ הממוצע 
במדינות האיחוד הוא 19.5%, וב�12 מהן מגיע 
המע"מ ל�20% ויותר. ברם, ובשונה מישראל, 
במדינות רבות נהוגה דיפרנציאציה במע"מ על 

פי יעדים כלכליים וחברתיים. 
כל אחוז של מע"מ בישראל גבה ב�2007 
כ�3.5 מיליארד שקל. ניתן להעלות את שיעורו 
במעט על פי ההשוואה הבינלאומית, אך זה 
אינו מקור לתוספת גבייה בהיקף גדול. גם 
המהומה הפוליטית שמשתררת בישראל בכל 
פעם שעולה הרעיון אומרת שכאן לא יצליחו 

לגייס עוד כסף רב.
תחושה דומה מתקבלת מבדיקת המסים הישירים 
על השכירים. עובדה, שיעור המס הזה בתמ"ג 
נותר די קבוע במשך יותר מעשרים שנה. 
מעניין עוד יותר לראות, כי מסך תשלומי מס 
ההכנסה, 60% מתשלומי הביטוח הלאומי וביטוח 
הבריאות ב�2007 מקורם בעשירון העליון ועוד 
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שלילת זכותם של רוב 

תושבי מדינת ישראל לתרום 

תרומת מס משמעותית 

הופכת אותם לאזרחים סוג 

ב'. וכידוע, אזרחים סוג ב' 

אדישים לדמוקרטיה.

19% בעשירון התשיעי. כן, מתשלומי המס 
הישיר על יחידים בישראל כ�80% (85% אם 
בודקים את מס ההכנסה בלבד) נופלים על שני 
עשירונים בלבד. ומה הפלא? חמשת העשירונים 
התחתונים כמעט ולא משלמים דבר, ושלושת 

הבאים אחריהם משלמים מעט. 
הכנסתו הממוצעת של העשירון העליון היא 35 
אלף שקל לחודש, ושל העשירון התשיעי � 15 
אלף שקל לחודש. כלומר, אם מחפשים היכן 
להכביד את נטל מס ההכנסה הרי זה לא שם, 
אלא במאיון העליון שהכנסתו הממוצעת היא 
כ�110 אלף שקל לחודש. הכבדת המס למעלה 
מומלצת מטעמי היגיינה ציבורית, אך אין לצפות 
ממנה לנס גבייה כי מתוחכמי המאיון ההוא 

טובים בתכנוני מס יצירתיים.
פוטנציאל לתוספת גבייה ממשית טמון רק 
במסים הישירים על חברות ועצמאים. כאמור, 
שיעור מס החברות המרבי צנח מ�61% ב�1986 
ל�26% היום. כל אחוז של מס כזה יגבה, על 
פי הערכות האוצר, כ�750 מיליון שקל בשנת 
2009, והרבה יותר בשנות גאות כלכלית. גם 
דמי הביטוח הלאומי על המעסיק שהופחתו 
כאמור הם מקור הכנסה לא רע. כל אחוז שלהם 

ב�2007 היה שווה יותר מ�2 מיליארד שקל.

וקצת מקרו–כלכלה לסיום

ההתמקדות בשנים 2007�1986 מחברת את 
תמונת המס למכלול הגדול של המקרו–כלכלה 
מאז תוכנית ייצוב המשק ועד היום, ובייחוד 

לשני צעדי מדיניות מרכזיים: ראשית, העברת 
קביעת שער החליפין מידי הממשלה לידי השוק 
החופשי � מה שגרר שקל מיוסף לאורך חלקים 
ניכרים של התקופה. שנית, חשיפת המשק ליבוא 
שפגעה קשות במגזר המייצר לשוק המקומי 

וחיסלה מגזרים שלמים שלו.
הממשלה, שהרגישה חובה לפצות את היצרנים, 
עשתה זאת באמצעות הורדת מס החברות ודמי 
הביטוח הלאומי. שיעורי מס החברות ירדו 
מאוד בשנים אלו בכל המדינות המתועשות 
� מה שלכאורה מהווה נימוק לטובת המהלך. 
בישראל, ההפחתה הוחלה על כל החברות 
העסקיות, ולא רק על המגזר המייצר והחשוף 
לתחרות בינלאומית. יותר מזה, בניגוד לעבר 
שבו היה הבדל בין המס לתעשייה (52%) למס 
לשאר המגזרים (61%) כעת השיעור אחיד 
לכולם. וכדאי לשאול אם אמנם פירמת עורכי 
דין, משרד פרסום או יבואן הרשומים כחברה 
צריכים ליהנות מאותם תנאים מיטיבים כמו 

התעשייה, החקלאות או התיירות. 
שאלה נוספת היא עד כמה המס בכלל משפיע 
על שיקולי המשקיעים. זהו מס על רווחי חברות 
לא מחולקים שאמורים על פי התיאוריה להיות 
מופנים להצמחת החברה. והנה, בשני העשורים 
האחרונים אנו רואים שהכסף שנעזב לידי 
החברות הופנה בעיקר לתגמול מנהלים דמיוני 
ולהרפתקאות פיננסיות. זאת, בזמן שההשקעה 
היצרנית בישראל ובמדינות המתועשות די 

מדשדשת. 
שאלת השאלות נוגעת להפחתה הניכרת בשיעור 
מס החברות, שגררה אחריה הפסד הכנסות 
תקציב של עשרות מיליארדי שקלים בשנה. 
איבוד כספי המס מוביל את הממשלה לחיסול 
אמצעי ההתערבות הפעילה שלה בייצור, כגון 
החוק לעידוד השקעות הון, ובאופן כללי 
יותר � להקטנת מעורבותה במשק. בה בעת 
(האם בלי קשר לכל זה?) גדל מאוד הקיטוב 
בהתחלקות ההכנסות בישראל. הכנסתם של 
רוב תושבי המדינה היום אינה מאפשרת לגבות 

מהם מס הכנסה משמעותי. 
כך יוצא גם שבתשלום מס ההכנסה בישראל 
נושאים בעיקר שני העשירונים העליונים, המממנים 
את החיים הציבוריים במדינה. בדיון הפילוסופי 
הקלאסי על המדינה ותכליתה, השתכרות נאותה 
והשתתפות נאותה בתשלום המסים נבחנים כאחד 
מהתנאים ההכרחיים לאזרחות, ולא בכדי. על 
כן נראה ששלילת זכותם של רוב תושבי מדינת 
ישראל לתרום תרומת מס משמעותית הופכת 
אותם לאזרחים סוג ב'. וכידוע, אזרחים סוג ב' 

אדישים לדמוקרטיה. 

תמר בן–יוסף היא 

כלכלנית חברת 

יסו"ד. מחברת הספר 

'ברוכים הבאים 

לשוק החופשי'.

Tamar_by@netvision.net.il

"עד היום סידור המדפים ברשת המזון הגדולה בישראל 
נתון בידי הספקיות � שטראוס, אסם, תנובה וכו'. יום 
בהיר אחד, הודיעה שופרסל שבכוונתה להעביר את סידור המדפים 
אליה. ... שופרסל תגבה מהספקיות 240 מיליון שקל לצורך הסידור. 
היא תעסיק 1,275 סדרניות, ברמת שכר של כ�5,300 שקל לחודש, 
עלות מעסיק. לפיכך, עלות העסקת הסדרניות בשופרסל תעמוד על 
כ�80�85 מיליון שקל בשנה, ולשופרסל יישאר רווח תפעולי נאה של 
כ�150 מיליון שקל בשנה. כלומר, רק שליש מהכסף ששופרסל תגבה 
מהספקיות יגיע לאלה שממש יעשו את העבודה, כל אחת מהן תמורת 

הסכום הזעום ... של כ�3,950 שקל משכורת נטו. 
שופרסל, לעומת זאת, תוסיף עוד 150 מיליון שקל לרווח התפעולי, 
ממנו היא חילקה דיווידנד של 108 מיליון שקל. הפער המדהים והעצום 
הזה מדגים עד כמה בעלי הבית מרגישים נעלים לעומת מי שעושה 
בשבילם את העבודה. ... אילו היו ה�240 מיליון האלה מתחלקים בין 
1,275 סדרניות בלבד, כל אחת מהן היתה מקבלת 15,686 שקל 
בחודש, ברוטו כמובן. רק תארו לעצמם איזה עולם שונה זה היה: 
במקום שנוחי דנקנר יוסיף לעצמו אישית בסוף השנה 11.5 מיליון שקל, 
כל אחת מהן היתה חיה ברווחה מ�11,100 שקל" (מירב מיכאלי, 

'הארץ', 4.1.10).

קצה 
הקרחון
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עליות המחירים בשוק 

הנדל"ן הן תוצר פשוט הנובע 

מכך ששוק הנדל"ן בישראל 

הוא שוק חופשי לחלוטין

גם המחיר הגבוה של 

הקרקעות באזור המרכז אינו 

מסביר את הפער בין מחיר 

דירה בכרמיאל למחיר דירה 

זהה בירושלים

C גלעד נתן

עליית מחירי הנדל"ן יצרה בתקשורת 
הישראלית באזז אדיר שלווה בדיון מקצועי 
בו נשמעו גם קולותיהם של שר השיכון ונגיד 
בנק ישראל. טובי המוחות השמיעו טענות 
ותחזיות. נשמעו הצהרות על בועות נדל"ן 
ועל כשל שוק, שמענו תחזיות על ירידת 
מחיר ועל כך שהמחירים יוסיפו לעלות. בין 
כל התחזיות נעדר קול אחד, הקול הטוען 
כי לא מדובר בכשל שוק ולא בבועת נדל"ן 
אלא בכך שעליות המחירים בשוק הנדל"ן 
הן תוצר פשוט הנובע מכך ששוק הנדל"ן 

בישראל הוא שוק חופשי לחלוטין. 

שוק הנדל"ן בישראל נתון לחסדיהם של כוחות 
השוק, ביקוש והיצע. היכן שהביקוש גבוה 
המחיר עולה, היכן שהביקוש נמוך המחיר יורד 
או קופא על שמריו. אין קשר בין עלות בניית 
מבנה לבין מחירו. נכון, היכן שהמדינה גובה 
מחיר גבוה על מגרש המחיר אמור להיות יותר 
גבוה, אולם כאשר נבחן מחירה של דירה חדשה 
בת ארבע חדרים, לא עלות חומרי הבנייה או 
העבודה משנה בין מחיר דירה חדשה בטבריה או 
באר שבע למחיר דירה חדשה בתל אביב. מחיר 
הקרקע הוא המשתנה העיקרי, אולם גם המחיר 
הגבוה של הקרקעות באיזור המרכז אינו מסביר 
את הפער בין מחיר דירה בכרמיאל למחיר דירה 
זהה בירושלים. זכותו של הקבלן או בעליה של 
דירה לנקוב בכל מחיר שיחפוץ היא שמקפיצה 
את מחירי הדירות. דירה ישנה בתל אביב לא 
תלויה בעת מכירתה במחיר הקרקע ששולם אי 
שם לפני עשרות שנים אלא באפשרות למקסם 
את הרווח בשל הביקוש. המרכיב הראשון 
בהתייקרות הדירות הוא היכולת של המוכר 
להעלות את המחיר. אם לא היה ביקוש גבוה 
כיום לדירות, מחירי הדירות היו יורדים ואף 

קבלן לא היה פושט בשל כך את הרגל. 
הצד השני של המשוואה פשוט. האוכלוסיה 
בישראל הולכת וגדלה, יותר ויותר משפחות 
צעירות מבקשות לרכוש דירה, וכל מה שבעלי 

הנכסים צריכים לעשות הוא לשמור על היצע 
נמוך מגובה הביקוש � מה שלא קשה במיוחד 
לעשות במדינה בעלת אוכלוסייה צעירה ניכרת. 
בכך נשמרת רמת מחירים שהולכת ומאמירה. 
מיעוט התחלות הבנייה היא דוגמא קלאסית 
לדרך שעומדת לרשותם של בוני דירות להעלות 
את המחיר באופן מלאכותי. בסך הכל אם הם 
היו מנצלים את זכותם החופשית לבנות יותר 
המחיר לא היה קופץ. יש לציין גם כי באזורים 
רוויים ומבוקשים כתל אביב וירושלים לא חסרות 
התחלות בנייה, אולם בוני המגדלים והמתחמים 
החדשים בשתי הערים היקרות בונים בשנים 
האחרונות בעיקר בנייה מפוארת שמיועדת 
מראש לבעלי יכולת בלבד ולכן אינם תורמים 
דבר לבעייתיות של בני המעמד הבינוני ומטה, 
זוגות צעירים ורוכשי דירה ראשונה המבקשים 
לקנות דירה קרוב למקום עבודתם ובמרכז חייהם.
התוצאה פשוטה, יותר ויותר רוכשי דירות 
פוטנציאלים נאלצים למשכן את חייהם למשכנתאות 
לעשרות שנים ולשלם בנוסף על מחיר הנדל"ן 
שהולך ותופח גם ריבית שתחנוק את כיסיהם 
במשך עשרות שנים. בעלי הנכסים מרוויחים, 
הבנקים למשכנתאות מרוויחים והצרכנים 
משלמים את המחיר המופקע. היות והביקוש גדול 
מההיצע, יכולים רוכשי דירות פוטנציאלים לותר 
על החלום ולדור בשכירות, אולם היות ויותר 
רוכשים פוטנציאלים נשארים עוד מספר שנים 

לא בועה, לא כשל שוק �   
פשוט שוק חופשי 

תני גולדשטיין (ynet, 2.1.10) סוקר את 
הסיבות לגל השביתות והפעלתנות הרבה 

של ההסתדרות לאחרונה, בעיקר בקרב ועדים חלשים. הוא 
כותב: "בשיחות שקטות עם ראשי ועדים � גם כאלה המאוגדים 
בהסתדרות � הם טוענים שהנהגת ההסתדרות נמצאת בלחץ 
מאחר ונתקלה, לראשונה מזה עשרות שנים, בתחרות אמיתית 
על ייצוג העובדים מצד ארגון "כוח לעובדים" הצעיר והתוסס 
שנוסד לפני כשלוש שנים. ... 'היה שלב במשא ומתן שאמרנו 
לעסקנים: אם אתם לא מאשרים לנו לשבות, אנחנו עוברים 
לכוח לעובדים, ורק אז הם התעוררו', טוען אחד מראשי הועדים". 

קצה 
הקרחון
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כל מה שבעלי הנכסים 

צריכים לעשות הוא לשמור 

על היצע נמוך מגובה 

הביקוש � מה שלא קשה 

במיוחד לעשות במדינה 

בעלת אוכלוסייה צעירה 

ניכרת

המדינה יכולה להוזיל את 

מחיר הקרקעות לבנייה, היא 

יכולה להוזיל את המיסים 

הנגבים בעת מכירת נדל"ן, 

היא יכולה לסבסד את 

הריבית על משכנתאות

במעמד של שוכרי דירות הם יוצרים פקק בענף. 
שוכרים חדשים מצטרפים ככל שהאוכלוסייה 
גדלה וכך מתייקרות גם הדירות השכורות. חסרי 
יכולת עניים מרודים ומוכי גורל יכולים לנסות 
את מזלם ולהגיש בקשה לדיור ציבורי, אולם 
גם שם המחסור ניכר. בישראל 2009 זוג צעיר 
יכול לרכוש דירה במחיר שידו משגת על בסיס 
חסכונות ומשכנתא לשנים בודדות רק באזורים 
בהם האבטלה גבוהה ואיכות החיים נמוכה. 
מלכוד 22 קלאסי שמותיר את המבקשים לקנות 
דירה, הצרכנים, חסרי יכולת לממש את חלומם. 
פרשת עליית מחירי הנדל"ן היא מקרה קלאסי 
שבו השוק החופשי מוכיח כי ללא מעורבות 
ממשלתית אין הוא יותר מאשר ג'ונגל, המאפשר 
לצד אחד של המשוואה � בעלי הנכסים � לעשוק 
את הצד השני � רוכשי הדירות הפוטנציאלים. 
פרשה זו מוכיחה את החשיבות של מעורבות 
ממשלתית במשק, מעורבות שבאמצעים שונים 
תוכל לאזן את השוק בין הצורך של בעלי הנכסים 
ברווח והצורך של הצרכנים לרכוש מוצר במחיר 
ריאלי. היות וכבר ראינו שמחיר הדירות לא נקבע 
באמצעות חישוב של השווי הריאלי של הנכס 

(הערך הריאלי של הנכס הנגזר מההוצאה ועוד 
רווח מסוים) אלא מהאפשרות למקסם את הרווח 
בחסדי השוק החופשי, לא נותר אלא לבחון את 
האפשרות של מעורבות ממשלתית שתווסת את 
השוק ותאזן בין הצרכים של הצדדים השונים. 

ישנן כאמור מספר אפשרויות:
א. הו  זלת מחירי הדירות בשוק החופשי באמצעות 
הוזלת התשומות של מחיר הדירה. המדינה יכולה 
להוזיל את מחיר הקרקעות לבנייה, היא יכולה 
להוזיל את המיסים הנגבים בעת מכירת נדל"ן, 
היא יכולה לסבסד את הריבית על משכנתאות. 
אפשרות זו עשויה לתרום לירידה מסוימת 
במחיר הנדל"ן, אולם בשל העובדה שגם היום 
אין למחיר הקרקע או לגובה ההיטלים השונים 
המוטלים על בעלי הנכסים השפעה מכרעת על 
מחיר הנדל"ן, כפי שמוכיחה העלייה המתמדת 
במחירי דירות ישנות, אין נקיטת צעד זה עשויה 
להבטיח ירידה משמעותית ולאורך זמן במחירי 

הנדל"ן. 
ב. מעורבות ממשלתית באמצעות הרחבת 
הבנייה הציבורית במכרזים של משרד השיכון. 
המדינה יכולה להרחיב את הבנייה הציבורית 
על חשבון בנייה פרטית. במקום למכור אדמות 
למרבה במחיר, המדינה יכולה להוציא יותר 
קרקעות למכרז ממשלתי במסגרתו המדינה 
דורשת בנית דירות בגודל מסוים ואף למגזרים 
מסוימים תמורת התחייבות לקנות את הדירות 
שלא נמכרות מידי הקבלנים. אמצעי זה יכול 
להרחיב באופן משמעותי את היצע הדירות 
למגזרים אשר מתקשים לרכוש דירה. מצד שני 
הוא עשוי להוריד את היצע דירות היוקרה, מה 
שיכול ליקר את דירות הפאר. כמובן שפגיעה זו 
הינה פגיעה מידתית שכן מי שמבקש לרכוש דירת 
פאר הוא מראש בעל יכולת גבוהה יותר מזו של 
מי שמבקש לקנות דירה פשוטה. בעיה נוספת 
נעוצה בעובדה שקבלן פרטי יבקש למקסם את 
הרווח באמצעות הוזלת מחיר הבנייה ולמעשה 
לבנות דירות טובות פחות או בטיחותיות פחות, 
או אפילו לשלם פחות לעובדים בענף בשביל 

לשמור על רווחיו. 
ג. המדינה יכולה להורות על בנייה רוויה באזורי 
ביקוש ובכך להגדיל את מספר הדירות שיוצעו 
לציבור הרוכשים. במקום בניית צמודי קרקע 
באזורי ביקוש גבוה המדינה יכולה באמצעות 
צעד זה להרחיב את היצע הדירות באזורי ביקוש. 
ד. המדינה יכולה לבנות בעצמה ולא באמצעות 
קבלנים פרטיים. הקמת חברה ממשלתית שתבנה 
דירות שאינן דירות פאר ולא תפעל מתוך שאיפה 
למקסום הרווח עשויה להביא לכך שדירות 
זולות יותר יוצעו לציבור הרוכשים. מעורבות 
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הקמת חברה ממשלתית 

שתבנה דירות שאינן דירות 

פאר ולא תפעל מתוך 

שאיפה למקסום הרווח עשויה 

להביא לכך שדירות זולות 

יותר יוצעו לציבור הרוכשים

בישראל 2009 זוג צעיר יכול 

לרכוש דירה במחיר שידו 

משגת על בסיס חסכונות 

ומשכנתא לשנים בודדות 

רק באזורים בהם האבטלה 

גבוהה ואיכות החיים נמוכה

מסוג זה, נעיצת עוגן ממשלתי בשוק החופשי, 
תאלץ את המתחרים הפרטיים להוריד מחירים 
בכדי להתחרות במחיר הנמוך יותר של בנייה 

שלא למטרות רווח. 
ה. המדינה יכולה לקבוע באמצעות חקיקה 
או הטלת היטלים על מכירות דירות ברווח 
מסוים את גבולות הרווח שניתן להרוויח 
ממכירת נדל"ן. אמצעי זה קובע למעשה מחיר 
שמגן על הצרכנים. אם ניקח לדוגמא את מחיר 
החלב בארץ נגלה שהמדינה מגנה על היצרנים 
באמצעות מחיר מטרה ועל הצרכנים באמצעות 
מחירים מפוקחים. אימוץ אמצעי זה יכול 
לדוגמא לאפשר למדינה להבטיח לבעלי הנכסים 
ובוני המבנים הנחות במס על הכנסה מהנדל"ן 
שברשותם בעת מכירתו תמורת הבטחת מחיר 
מסוים ללקוח שרוכש את הדירה. הנדל"ן יבטיח 

למעשה מחיר מסוים לבעליו ולקוניו. 
כל אחת מהאפשרויות האלו מצריכה מעורבות 
ממשלתית, דבר שאינו פופולרי במיוחד בקרב 
קובעי הדעות והמדיניות הכלכלית בישראל. 
אולם ללא נקיטת אחת מההצעות האמורות 
לעיל או כמה מהן, לא תוכל הממשלה להתערב 
ולא יחול שינוי משמעותי בשוק. יש משהו 
פסול בכך שהאפשרות היחידה שמותיר השוק 
החופשי לרוכשי נדל"ן להורדת מחירים הוא 
משבר כלכלי בישראל או אסון שיפחית את 

האוכלוסייה. 
בדיון הציבורי ובתכנון הממשלתי חסרה התייחסות 
מהותית נוספת. האוכלוסייה בישראל הולכת 
וגדלה. בכדי לענות על צרכי האוכלוסייה יש 
צורך במדיניות מתוכננת של בנייה רוויה ופיתוח 
אזורים בפריפריה באופן שיאפשר למי שמבקשים 
לרכוש דירה להתגורר, ללמוד, לעבוד ולקבל 
שירותים ברמה נאותה גם מחוץ למרכז הארץ. 
ממשלת ישראל מגלה אוזלת יד בנקיטת צעדי 

תכנון ופיתוח מתבקשים. 
קיימת גם אפשרות נוספת של מעורבות ציבורית. 
בנייה ציבורית, ממשלתית ועירונית של דירות 

להשכרה לציבור כולו ולא רק למוכי גורל. 
במדינות מפותחות רבות שיעור בעלי הדירות 
נמוך מבישראל. אם יוכלו צרכני הדיור לבחור 
בין שכירות ארוכת טווח במחיר הוגן וריאלי 
להכנסתם לבין רכישת דירה, יתכנו שינויים 
בשוק הנדל"ן. אולם כאמור גם צעד זה דורש 
שינוי שאינו מתקבל היום על דעתם של גורמי 
התכנון ברשות המבצעת, קובעי המדיניות 
וכמובן שלא על דעתם של שדולות המייצגות 

ובהצלחה רבה את בעלי הנכסים ובוניהם. 
הדיון הציבורי בתקשורת ובפוליטיקה מוסיף 
להתעלם מכך שהעדר מעורבות ממשלתית 
בשוק הנדל"ן והעדר תכנון ממשלתי ארוך טווח 
בסוגיות כמו דמוגרפיה ופריפריה הוא הגורם 
לכך שקניית דירה הפכה לעול בלתי מידתי 
ומרושע למבקשים לקנות דירה או להתגורר 
בשכירות. חולשתה של הסוציאל–דמוקרטיה 
בישראל, חוסר המודעות הפוליטית לצרכים 
חברתיים בסיסיים במעמדות הבינוני והנמוך 
רק תורמים להחרמת המצב. השוק החופשי 
כשל בתחום הנדל"ן בצורה נפשעת כפי שקרה 
במספר שווקים נוספים. ללא מעורבות ממשלתית 
מרסנת לא ניתן יהיה לספק דיור בר קיימא לרוב 
המוחלט של אוכלוסייתה ההולכת וגדלה של 
מדינת ישראל. זה אולי טוב לקבלנים ובעלי 
הנדל"ן, זה אולי טוב לבעלי ההון, אבל זה רע 
לכל השאר. ללא דיון ציבורי מהותי, שלא ניתן 
לערוך כיום בשל שליטת בעלי ההון באמצעי 
התקשורת ההמונית, לא יהיה שינוי מהותי 
במצב. שוק הנדל"ן בישראל לא מהווה כשל 
שוק תיאורטי שמאפשר לקברניטי המשק בבנק 
ישראל, במשרד האוצר ובתקשורת הכלכלית 
לקיים דיונים מלומדים על האפשרות שהשוק 
החופשי יתקן את עצמו. הוא גם לא שוק 
בועתי. הוא פשוט שוק חופשי, פראי ולא מרוסן 
שמאפשר לצד אחד של בעלי רכוש, מייצרי 
רכוש ומלווים בריבית בבנקים למשכנתאות, 

להתעלל בצרכן. 

ד"ר גלעד נתן 

חוקר במכון 

קבנר להיסטוריה 

גרמנית וחבר 

קיבוץ מרום גולן

gilad.natan@
mail.huji.ac.il

היום הראשון של העשור החדש נפתח בהחלטה על הקפאת היטל 
הבצורת והעלאת מחירי המים ב�25%. הסיבה הרשמית: "מים זולים 

מדי מביאים לשימוש לא ריאלי". פעולה זו מתבססת על ההנחה כי הצרכנים הישראלים 
מבזבזים מים. המון מים. אך האמנם הבזבוז הוא כה גדול, שאם רק נחסוך, אזי יספיקו 
המאגרים הקיימים? אנחנו מניחים שלא. לפיכך, ברור לכל שנדרשת השקעה ליצירת 
מקורות נוספים. העלאת מחירי המים, איפוא, לא תשפר את מצבו של משק המים, היא 

תביא אולי לחסכון זעום.
אז מדוע בכל זאת מעלים את המחירים? אולי כצעדים לקראת ההפרטה? מדינת ישראל 
מתנערת מאחריותה לאספקת מים טובים וזולים לתושביה. התפלת המים נמסרת לידיהם 

של זכיינים פרטיים, והעלאת המחירים נועדה להבטיח להם רווח נאה. 

קצה 
הקרחון



  12

בשנים האחרונות הולך 

ומתרחב שוק חברות 

ה"טלרפואה", המציעות 

למנוייהן שירותים כגון הזנקה 

של צוות רפואי אל בית 

הלקוח לפי קריאה

בעקבות הרעת התנאים 

והתפטרות נרחבת של 

רופאים, נשלחו רופאים לא 

מקצועיים, שהועסקו קודם 

לכן בתפקיד מנהלתיים, 

לעבוד בניידות

הדברים הבאים הם עדות אישית של עובד 
לשעבר באחת מחברות הרפואה הפרטיות 
הגדולות בארץ. מטעמי זהירות איננו מציינים 

את שם החברה.

בשנים האחרונות הולך ומתרחב שוק חברות 
ה"טלרפואה", המציעות למנוייהן שירותים 
כגון הזנקה של צוות רפואי אל בית הלקוח לפי 
קריאה, פינוי באמבולנס לבית החולים וכדומה. 
מנויי החברה שבה מדובר הם חולים כרונים 
וגריאטריים בדרגות שונות של חולי: מחולים 
במצב קריטי, ועד אנשים שחוו בעברם אירוע 
רפואי שעבר ללא זכר. המנויים זכאים לייעוץ 
רפואי טלפוני, הם מחזיקים בביתם (בתשלום) 
מכשור רפואי כגון מכשיר א. ק. ג., מד לחץ 
דם, מד סוכר, וכו', והם זכאים, במקרה הצורך, 
לטיפול ופינוי ע"י ניידת טיפול נמרץ של החברה. 
אני הועסקתי בתפקיד נהג ניידת וחובש. להלן 

מספר ארועים שהייתי עד להם: 

C  בחברה היה נוהל קבוע: כל נסיעה של ניידת
לבית מנוי, ופינויו, אם יש צורך, לביה"ח, 
תבוצע כ"נסיעה דחופה", תוך הפעלת 
סירנה ואורות מהבהבים וכל מה שמתבקש 
מכך � מעבר צמתים באור אדום, נסיעה 
בשוליים, ובאופן כללי סיכון הצוות ושאר 
משתמשי הדרך. זה היה נכון גם במקרים 
שבהם לא הייתה קיימת שום דחיפות 
בהגעה לבית המנוי (מקרים של "כאבים 
בברך", "שיעול", וכו'). החברה התגאתה 
בכך שהניידת מגיעה אל בית הלקוח תוך 
עשרים דקות! אבל לנסיעה בנוהל חירום 
היה גם אפקט שיווקי: ניידת בוהקת עם 
לוגו החברה הדוהרת ברחובות וצופרת 

מושכת הרבה תשומת לב. 
C  באחת הנסיעות האלה, כשהיינו בדרכנו אל

החולה, הודיעה המוקדנית לרופא הניידת 
ש"זוהי נסיעה רפואית אבל גם נסיעה 
שיווקית". מדבריה הסתבר שאותה מנויה 

הזמינה ניידת לפני שלושה ימים אך לא 
קיבלה שירות משום ששהתה מחוץ לטווח 
הכיסוי של הניידת. היא הביעה את כעסה, 
והנסיעה הנוכחית נועדה, בין השאר, לתקן 

את הרושם השלילי. 
C  חשוב להדגיש שמדיניות החברה היא להזניק

כמה שיותר ניידות לכמה שיותר מנויים, 
לפעמים באופן פוגעני ממש. מנוי מבוהל 
שאומר לצוות "שהוא בכלל לא ביקש שתבוא 

ניידת" הוא חזון נפרץ.
C  רופא הניידת צריך להחליט האם יש

צורך לפנות את המנוי לביה"ח או שמצבו 
מאפשר לו להישאר בבית. יש לציין שעבור 
מנויים רבים ההעברה לבי"ח כרוכה באי 
נוחות רבה, וכן בסכנה אמיתית להידבקות 
במחלות. ידוע לי לפחות על מקרה אחד 
שבו רופא קיבל לידיו מכתב מן הממונים 
עליו, שבו נאמר שלפי הסטטיסטיקה הוא 
לא מפנה מספיק מנויים לביה"ח. במקרים 
רבים הזנקת הניידת לבית המנוי הייתה 
מתבצעת ביוזמת החברה ("שיחת מעקב"), 
והמנוי היה מפונה לביה"ח ללא צורך, 
תוך העצמת תודעת החולי שלו. רופאים 
רבים היו מפנים חולים מכיוון שחששו 
לאבד את מקום עבודתם אם לא יעשו 
כן, למרות שבאופן מוחלט ככל שבדיקה 
רפואית יכולה להורות � לא היה צורך 

בפינוי החולה. 
C  לפני כשנתיים נודע לי שהחברה פיטרה

את כל הנהגים, וכעת הצוותים מורכבים 
רק מרופא ופראמדיק. עומס העבודה הפך 
כמובן גדול יותר (שני אנשים צריכים לבצע 
עבודה של שלושה), משכורתם לא שופרה, 
ובעקבות הרעת התנאים והתפטרות נרחבת 
של רופאים, נשלחו רופאים לא מקצועיים, 
שהועסקו קודם לכן בתפקיד מנהלתיים, 
לעבוד בניידות. אפשר לקרוא לזה "צעדי 
התייעלות". אפשר גם לקרוא לזה מקסום 

רווחים על חשבון העובדים והחולים.

כאשר רפואה הופכת לסחורה 
והצוותים הרפואיים ל"ספקי 

שירותים"

מיכאל קולהאס 

הוא שם בדוי. 

שמו של הכותב 

נשמר במערכת.

C מיכאל קולהאס
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הלחץ לספק פתרון טיפולי 

ארוך טווח לקשישים 

סיעודיים לצד התפיסה 

הערכית לפיה קשישים 

זכאים לחיות בקהילה, נענה 

על ידי המדינה באמצעות 

מתן היתרים בקצב הולך 

וגובר להעסקת מהגרות 

עבודה לטיפול סיעודי בבית

המדינה לא רק עוצמת עין 

להפרת הזכויות היסודיות 

ביותר של עובדות הסיעוד, 

אלא אף מעודדת הפרה 

זו בכך שאינה מספקת 

לקשישים הסיעודיים פתרון 

ראוי אחר

C אן סוצ'יו

דמיינו את עצמכם הולכים לעבודה ביום 
ראשון בבוקר ולא חוזרים הביתה עד ליום 
שבת בבוקר, ובכל הזמן הזה אתם ישנים, 
אוכלים ומתקלחים במקום העבודה בלי 
אפשרות לצאת ממנו, ונדרשים להיות זמינים 
למעסיקכם מסביב לשעון. נסו לדמיין שכך 
נראים החיים שלכם לא במשך שבוע או 
חודש, אלא למשך חמש שנים לפחות. אולי 
זה יזכיר לכם שירות צבאי, שבמהלכו חלק 
מהנורמות שמאפיינות את החיים האזרחיים 
לא חלות והזכויות שלנו למנוחה, פנאי וזמן 
עם משפחתנו מצומצמות ביותר. עכשיו נסו 
לדמיין שעבור כל הזמן הזה שאתם צריכים 
להיות זמינים למקום העבודה תשתכרו 
3200 ₪ לחודש, ושעל פי חוק אתם לא 
זכאים לתשלום עבור השעות הנוספות כי 
אתם הרי מתגוררים במקום העבודה שלכם 
ועל הזמן שאתם בביתכם/עבודתכם לא 
מגיע לכם שכר. ברוכים הבאים לישראל 
2009 בה מועסקים עשרות אלפי מהגרות 
ומהגרי עבודה בענף הסיעוד הביתי בתנאי 
העסקה בלתי אנושיים שמאפיינים בדרך 
כלל סדנאות יזע במדינות עולם שלישי, 
והכול ברישיון ובתמיכת הרשויות עד 
שהתרגלנו לראות בכך שיטת העסקה 

נורמלית וראויה. 

אם המדינה לא מממנת, מהגרי העבודה יממנו

החל מאמצע שנות ה�90 החלה ישראל לייבא 
מהגרות עבודה (למעלה מ�80% נשים) לענף 
הסיעוד הביתי בהיקפים הולכים וגדלים, בעיקר 
מהפיליפינים, נפאל, הודו, סרי–לנקה, רומניה 
ומולדובה. המטפלות מועסקות על ידי קשישים 
ונכים אשר קיבלו ממשרד התמ"ת היתר להעסקת 
עובד סיעוד זר על בסיס הוכחת צורך בהשגחה 
צמודה או טיפול במהלך רוב שעות היום על–פי 
מבחן תפקודי. מספר ההיתרים להעסקת עובדי 

סיעוד זרים גדל מ�8,187 היתרים בשנת 1996 
ל�54,000 בשנת 2008. 

העלייה החדה והנמשכת במספר ההיתרים 
להעסקת מהגרות עבודה בענף הסיעוד נובעת, 
בין היתר, מהארכה משמעותית של תוחלת החיים 
בעשורים האחרונים והעלייה בהשתתפות נשים 
בשוק העבודה. הלחץ לספק פתרון טיפולי ארוך 
טווח לקשישים סיעודיים לצד התפיסה הערכית 
לפיה קשישים זכאים לחיות בקהילה, נענה על 
ידי המדינה באמצעות מתן היתרים בקצב הולך 
וגובר להעסקת מהגרות עבודה לטיפול סיעודי 
בבית ומדיניות של שמיים פתוחים לזרימה לא 

מבוקרת של מהגרות לישראל. 
מדיניות רווחה זו, המבססת את הפתרון לטיפול 
סיעודי ארוך טווח על סיעוד ביתי, לא לוותה 
בתקצוב ראוי לכיסוי העלות האמיתית של פתרון 
זה. המדינה משתתפת באופן חלקי ביותר בעלות 
העסקת מטפלת סיעודית באמצעות גמלת סיעוד 
מהביטוח הלאומי. גמלה זו מכסה לכל היותר 
18 שעות טיפול סיעודי בשבוע "למי שנמצא 
תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום 
יום בכל שעות היממה". ומי מממן את שאר 150 
השעות השבועיות שבהן הקשיש הסיעודי זקוק 
להשגחה צמודה? כאן בדיוק נכנסות לתמונה 
מהגרות העבודה. הפתרון ליתרת 150 השעות 
מצוי בהעסקת עובדת אחת בלבד 24 שעות 
ביממה, ללא הגבלת שעות העבודה היומיות או 
השבועיות שלה, ללא הפסקות, עם יום מנוחה 
שבועי קצר של 24 שעות (במקום 36 שעות כפי 
שקובע החוק) וללא תשלום שעות נוספות. כך 
מקבל המטופל הסיעודי השגחה צמודה במשך כל 
שעות היום למשך 6 ימים בשבוע בעלות חודשית 
של כאלף עד אלף חמש מאות ₪ בלבד, שהוא 
הסכום שנותר למעסיק לשלם כדי להשלים את 
התשלום מהביטוח הלאומי עד לשכר החודשי 
המקובל בענף (3200 ₪, שכר המינימום למשרה 
מלאה בניכוי הוצאות שונות). הפתרון המרכזי 
שמוצע כיום לטיפול סיעודי מפר רשימה לא 
קצרה של חוקים סוציאליים קוגנטיים במשפט 

"העבודה היא חיינו"
על מהגרי עבודה בענף הסיעוד 
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מטפלות הסיעוד הביתי 

הפכו למרכיב טבעי כל כך 

בנוף הישראלי עד שהחברה 

הישראלית לא יכולה לדמיין 

יותר את מערך הטיפול 

הסיעודי בלעדיהן.

מלחמתם של העובדים 

והאיגודים להבטחת תנאי 

העסקה הוגנים בתחילת 

המאה הקודמת נסבה 

בעיקר על הגבלת שעות 

העבודה ועל הזכות לימי 

מנוחה. מאבק זה הסתיים 

בהצלחה והגבלת השעות 

בהן מותר להעסיק אדם 

הפכה לעקרון יסוד בחקיקת 

המגן הסוציאלית

[במאמר] אתאר את שגרת 

חייהן של מהגרות העבודה 

המועסקות בענף הסיעוד, 

כפי שהתוודעתי אליה מקרוב 

במהלך ארבע השנים 

האחרונות בהן ריכזתי את 

קבלת הקהל של עובדות 

הסיעוד בעמותת "קו לעובד"

העבודה המגן. במילים אחרות � מערך הביטחון 
הסוציאלי לקשישים סיעודיים בישראל מבוסס 
על הפרת זכויות שיטתית וממוסדת של עובדות 

הסיעוד הזרות. 
המדינה לא רק עוצמת עין להפרת הזכויות 
היסודיות ביותר של עובדות הסיעוד, אלא אף 
מעודדת הפרה זו בכך שאינה מספקת לקשישים 
הסיעודיים פתרון ראוי אחר מלבד העסקת מטפלת 
אחת מסביב לשעון במימון מזערי של הביטוח 
הלאומי. הפתרון הזה אופטימלי עבור תקציב 
המדינה שכן עלותו של הפתרון החלופי היחיד 
המוצע כיום לסיעוד ארוך טווח, אשפוז במוסד 
סיעודי, גבוהה לפחות פי ארבעה מעלות העסקת 
מטפלת זרה. סבסוד ענף הסיעוד באמצעות 
מהגרות העבודה הפך לפתרון נוח וזול כל כך 
עבור המדינה, שאין כל ניסיון לפתח ולהשקיע 
בפתרונות חלופיים שלעתים אף מתאימים 
יותר לצרכי המטופל הסיעודי. בהעדר השקעה 
מתאימה, בתי האבות הפכו לשם נרדף כמעט 
למוסד להפקרת קשישים (או לפתרון לעשירים 
בלבד, כשמדובר במוסדות הפרטיים היוקרתיים), 
והמטופלים הסיעודיים ובני משפחותיהם הופכים 
בעל כורחם למעסיקים שמקפחים את זכויות 

מהגרות העבודה ומנצלים את חולשתן. 
עלותה הנמוכה של העסקת מטפלות זרות 
בסיעוד הביתי יצרה תופעה מעוותת נוספת. 
מעסיקים רבים "נכפים" להעסיק מטפלת בביתם 
ל�24 שעות ביממה למרות שהם זקוקים לסיוע 
של שעות בודדות מדי יום, מכיוון שהתשלום 
למטפלת הזרה עבור 24 שעות ביממה שווה 
ערך להעסקת מטפלת ישראלית לכ�4�5 שעות 
ביום. למסקנה זו הגיע גם הצוות הבינמשרדי 
לעניין "שינוי שיטת העסקת עובדים זרים בענף 
הסיעוד", שפרסם את מסקנותיו בספטמבר 
2006 וקבע כי זמינותם של מהגרי עבודה 
בענף הסיעוד הביתי וזילות העסקתם יוצרים 
ביקוש מלאכותי לפתרון זה גם במצבים בהם 

לא נדרשת השגחה של 24 שעות ביממה.
מטפלות הסיעוד הביתי הפכו למרכיב טבעי כל 
כך בנוף הישראלי עד שהחברה הישראלית לא 
יכולה לדמיין יותר את מערך הטיפול הסיעודי 
בלעדיהן. הוכחה טובה לכך ניתן למצוא בפסק 
הדין של בית הדין הארצי לעבודה מינואר 2007, 
שקבע שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על 
העובדות בסיעוד הביתי (להזכירכם, ענף בו כוח 
העבודה מורכב כולו ממהגרות ומהגרי עבודה), 
בין היתר מכיוון שאם יחויבו המעסיקים בתשלום 
שעות נוספות למטפלות הנמצאות לצידם 24 
שעות ביממה, רבים לא יוכלו להעסיק מטפלות 
סיעוד בביתם בשל העלות הגבוהה של שכרן. 

השופט פליטמן שכתב את דעת הרוב בפסק הדין 
קבע שחובת תשלום שעות נוספות לעובדות 
הסיעוד "מחייבת מסקנה בלתי נמנעת, שמעבידה 
מטופלת.... הזקוקה להשגחה או השגחה מתמדת, 
אם אינה עשירה דיה, תאבד את יכולתה לקבל 
שירותי סיעוד. במילים אחרות שירותי סיעוד 
יהיו נחלתם של העשירים בלבד". המסר של 
בית הדין הארצי לעבודה הוא ברור: אם המדינה 
לא מממנת באופן מספק את הטיפול הסיעודי, 

מהגרות העבודה יממנו אותו. 
בהקשר זה יש להזכיר כי לא רק שירותי הרווחה 
בישראל מסובסדים על ידי קיפוח מהגרי עבודה. 
גם בענף החקלאות התפתחה שיטת סבסוד 
דומה. הסיוע שהמדינה מעניקה לחקלאים על 
מנת לשמר את ענף החקלאות בישראל ולהבטיח 
את רווחיותו מגולגל על גבם של כ�30,000 
מהגרי העבודה המועסקים רובם ככולם בשכר 
הנמוך משמעותית מהמינימום, שעות ארוכות 
מדי יום, ללא זכויות סוציאליות וללא אפשרות 
מעשית להחליף מעסיק. נורמות ההעסקה הללו 
מקבלות גיבוי מלא מהרשויות באמצעות העדר 

אכיפה ועצימת עין. 

העבודה והמנוחה של עובדות הסיעוד

הדיון המשפטי והציבורי (המינימלי ממילא) 
בעניין תנאי ההעסקה של מהגרות העבודה 
בענף הסיעוד הביתי נסב ברובו סביב סוגיית 
השעות הנוספות. השאלה העיקרית היא כיצד, 
אם בכלל, יש לחשב את השעות הנוספות של 
מטפלות הסיעוד הביתי השוהות לצד המטופל 24 
שעות ביממה בכוננות מתמדת. כל כך הורגלנו 
למציאות המעוותת הזו, שלא נשמעת כמעט 
ביקורת כלפי עצם טבעה של תבנית ההעסקה 
של עובד אחד "מסביב לשעון", ללא פנאי 
ומנוחה, הפוגעת באנושיותו, כבודו ורווחתו 

של האדם. 
מלחמתם של העובדים והאיגודים להבטחת תנאי 
העסקה הוגנים בתחילת המאה הקודמת נסבה 
בעיקר על הגבלת שעות העבודה ועל הזכות 
לימי מנוחה. מאבק זה הסתיים בהצלחה והגבלת 
השעות בהן מותר להעסיק אדם הפכה לעקרון 
יסוד בחקיקת המגן הסוציאלית בעולם המערבי. 
עקרון זה מבוסס על התפיסה כי מימוש עצמי, 
רווחה וחיים בכבוד מחייבים שעות פנאי, זמן 
חופשי מעבודה ומנוחה. הגבלת שעות העבודה 
הייתה גם אחד הצעדים הראשונים שאומצו 
בחקיקת המגן במדינת ישראל. ב�1951 נחקק 
חוק שעות עבודה ומנוחה שמסדיר את הזמן 
שבו עומד העובד לרשות העבודה. כיום, 



15  

הטשטוש בין שעות העבודה 

לשעות הפנאי הוא מוחלט. 

גם בשעות שניתנת 

למטפלת הפסקה אין היא 

מורשית, לרוב, לצאת 

מהבית אלא נדרשת לנוח 

בבית וכרגיל להיות זמינה 

ומוכנה

בנוסף לשעות העבודה 

הארוכות ולהעדר מנוחה 

ופנאי, תנאי ההעסקה של 

העובדות בענף הסיעוד 

הביתי כוללים גם בידוד 

חברתי קשה.

שבוע העבודה מוגדר כשבוע של 43 שעות, 
יום העבודה הוא בן שמונה שעות (בשבוע של 
ששה ימי עבודה) וחל איסור להעסיק עובד 
יותר מארבע שעות נוספות ביום ו�12 שעות 

נוספות בשבוע. 
כדי להיטיב ולהמחיש את האנומליה שבעבודת 
הסיעוד הביתי בישראל ואת ההתנגשות האינהרנטית 
בינה לבין נורמות ההעסקה היסודיות ביותר 
המקובלות בחברתנו, אתאר את שגרת חייהן של 
מהגרות העבודה המועסקות בענף הסיעוד, כפי 
שהתוודעתי אליה מקרוב במהלך ארבע השנים 
האחרונות בהן ריכזתי את קבלת הקהל של 
עובדות הסיעוד בעמותת "קו לעובד". בכוונתי 
להציג תמונה של תנאי ההעסקה הסטנדרטיים 
הנהוגים בענף הסיעוד מבלי להתייחס למקרים 
קיצוניים של תקיפה מינית של מטפלות מצד 
מעסיקים ובני משפחתם, כליאת מהגרות עבודה 
בבית המעסיק, אלימות ועבירות חמורות אחרות 

עמן "קו לעובד" מתמודד. 
 ,live–in עובדות הסיעוד מועסקות במתכונת של
שמשמעותה היא שהן נדרשות לשהות 24 שעות 
ביממה בבית המעסיק למשך ששה ימים בשבוע 
(לפני כשנה בוטלה האפשרות להעסיק מטפלת 
זרה במתכונת של live–out � משרה מלאה ללא 
מגורים). למרות החובה שחלה על המטפלת ללון 
בבית המעסיק, אין על המעסיק כל חובה לספק 
לעובדת חדר פרטי ופעמים רבות העובדות 
נדרשות לישון יחד עם המטופל באותו החדר 
או בסלון כך שזכותן לפרטיות מתאיינת לגמרי. 
עבודת סיעוד כוללת סיוע בכל הפעולות 
היומיומיות של המטופל כגון רחיצה, אכילה, 
החלפת חיתולים והלבשה וכן מתן תרופות 
וטיפולים רפואיים שונים. בנוסף, המטפלת 
הסיעודית נדרשת לבצע את כל מטלות משק 
הבית הכוללות בישול, כביסה וניקיון. טיפול 
הסיעוד הביתי טומן בחובו פוטנציאל להעסקה 
מסביב לשעון היות שהמטפלת נדרשת להיות 
מוכנה לכל קריאה בכל שעות היום והלילה. כך 
קורה לעתים קרובות שהמטפלת לא זוכה לשינה 
רצופה ונקראת במהלך הלילה לסייע למטופל. 
הטשטוש בין שעות העבודה לשעות הפנאי הוא 
מוחלט. גם בשעות שניתנת למטפלת הפסקה 
(בדרך כלל כשעתיים במהלך היום), אין היא 
מורשית, לרוב, לצאת מהבית אלא נדרשת לנוח 
בבית וכרגיל להיות זמינה ומוכנה לקטוע את 
הפסקתה בכל עת. העומס הטיפולי הופך בלתי 
נסבל במיוחד במקרים הנפוצים בהם המטפלת 
נדרשת לסייע לקשיש חולה אלצהיימר, למטופל 
המרותק למיטה או לזוג קשישים סיעודיים 
המקבלים לעיתים קרובות היתר להעסיק מטפלת 

אחת בלבד למרות ששניהם זקוקים להשגחה 
צמודה ולטיפול סיעודי. 

כל מה שתואר עד כה כלול במסגרת תנאי 
ההיתר שמשרד התמ"ת הנפיק למעסיק ואינו 
מהווה חריגה מההיתר. כצפוי, מעסיקים רבים 
משתמשים בהיתר שניתן להם כדי לנצל את 
המטפלת הסיעודית לביצוע מטלות נוספות 
כגון גינון, בישול עבור כל בני הבית והאורחים, 
ניקיון בתים של בני משפחה אחרים, טיפול 
בנכדים, טיול עם הכלב ועוד. במקרים לא 
מעטים נתקלנו גם במטפלות שמעבר לעבודתן 
בסיעוד הועסקו בעסקי המשפחה (לדוגמה 
איסוף ביצים בלול המשפחתי וניקיון הצימרים 
שבבעלות המשפחה) או "הושאלו" לקרובים 

ושכנים לביצוע מטלות שונות. 

"העבודה היא חיינו"

בנוסף לשעות העבודה הארוכות ולהעדר מנוחה 
ופנאי, תנאי ההעסקה של העובדות בענף הסיעוד 
הביתי כוללים גם בידוד חברתי קשה. מעצם 
טבעה של ההעסקה בסיעוד, המטפלות שוהות 
בבידוד מוחלט בבית המעסיק בלא אפשרות 
להיפגש עם חברים או לצאת להתאוורר, 
לעיתים במהלך שבוע שלם או אף תקופות 
ארוכות יותר, שכן מטפלות רבות מועסקות 
שבעה ימים בשבוע ללא יום מנוחה שבועי. 
נוסף על כך, נהלי ההגירה של ישראל המגבילים 
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בשנים האחרונות נחשפנו 

ב"קו לעובד" למקרים של 

אשפוז עובדות סיעוד בבתי 

חולים פסיכיאטריים על רקע 

תנאי העסקתן בבידוד שעות 

ארוכות מדי יום ללא מנוחה.

כשכולם כל כך מרוצים, 

נוח להתעלם מהעוול שנגרם 

לעשרות אלפי מטפלות 

במיוחד לאור זרותן וחולשתן, 

המעלימות אותן מהשיח 

הציבורי.

את זכויות המשפחה של מהגרי העבודה כופים 
עליהן בידוד ובדידות במשך כל תקופת שהותן 
בישראל. כמו כל מהגרי העבודה המגיעים 
לישראל, גם על עובדות הסיעוד נאסר להגיע 
לישראל יחד עם בני משפחה מקרבה ראשונה. 
נהלי משרד הפנים קובעים כי במהלך שהותה 
של מהגרת העבודה בישראל אסור לה לקיים 
קשרי משפחה, קשרי זוגיות ואל לה להיכנס 
להיריון. כל אחת מההפרות הללו עלולה לגרום 
לביטול אשרת השהייה שלה בישראל. בנוסף, 
בני משפחה אינם יכולים להגיע לבקר במהלך 
שהותה של העובדת בישראל וגם ביקוריה 
שלה במדינת מוצאה מוגבלים על ידי החובה 
לקבל את אישור המעסיק ליציאה מהארץ 

והמשך ההעסקה. 
תנאי ההעסקה של מהגרות העבודה, ובמיוחד 
שעות העבודה הבלתי מוגבלות שלהן, פוגעים 
ברווחתן, בכבודן ולעתים אף בבריאותן 
הנפשית. בשנים האחרונות נחשפנו ב"קו לעובד" 
למקרים של אשפוז עובדות סיעוד בבתי חולים 
פסיכיאטריים על רקע תנאי העסקתן בבידוד 

שעות ארוכות מדי יום ללא מנוחה. 
השליטה המוחלטת של המעסיק על פעילות 
המטפלת בכל שעות היום והלילה תורמים לכך 
שיחסי העבודה בין המטפלת למעסיק ומשפחתו 
נתפסים כיחסי צמית–אדון יותר מאשר יחסי 
עובד–מעביד. הוכחה בולטת לכך ניתן למצוא 
בטענה הרווחת של מעסיקים בדבר "בריחתה" 
של המטפלת כשזו מחליטה לסיים את העסקתה. 
כמובן, שלתפיסת העובד כצמית תורם גם הסדר 
הכבילה שעדיין מתקיים בענף הסיעוד, למרות 
שההסדר נפסל על ידי בג"צ לפני כמעט ארבע 
שנים בשל פגיעתו בזכויות האדם של מהגר 
העבודה. על פי הסדר הכבילה, אשרת השהייה 
והעבודה של מהגר העבודה בישראל פגה עם 
סיום העסקתו מכל סיבה אצל המעסיק שעל 
שמו רשום במשרד הפנים. העובד עלול למצוא 
עצמו עצור ומועמד לגירוש במידה ולא יסדיר 
העסקתו בתוך זמן קצר ביותר אצל מעסיק 
אחר בעל היתר. תסריט זה נפוץ במיוחד בענף 
הסיעוד שבו "השמיים פתוחים" ומתקיימת דלת 
מסתובבת של גירוש עובדים והבאת עובדים 
חדשים במקומם בשל התמריץ לגבות דמי תיווך 
של אלפי דולרים מעובדים חדשים. באופן זה, 
המדינה נותנת בידי המעסיק את השליטה לא 
רק בכל שעות היממה של המטפלת שלו אלא גם 
במעמדה החוקי בישראל ובכך תורמת ליצירת 

יחסים דמויי עבדות. 
למרות שענף הסיעוד הביתי המבוסס על 
מהגרות עבודה הופך נפוץ יותר ויותר במדינות 

המערב, נורמות ההעסקה של המטפלות 
בישראל אינן נפוצות במערב ודומות יותר 
להעסקת משרתות במדינות עולם שלישי. 
במרבית המדינות במערב קיימת הגבלה על 
שעות העבודה של מטפלות הסיעוד הביתי 
וישנן רגולציות שנועדו להבטיח, לפחות באופן 
תיאורטי, שתתקיים במהלך היום הפרדה בין 

שעות העבודה לשעות הפנאי שלהן.
הפתרון הראוי לצרכי המטופלים הסיעודיים צריך 
לקחת בחשבון את זכויות המגן של העובדים 
בענף ולקבוע מגבלה על שעות העבודה. העסקת 
מטפלת סיעוד ביתי מחייבת קביעה ברורה עד 
כמה שניתן של שעות העבודה המקסימליות 
שמעבר להן העובדת רשאית לעשות כרצונה 
ואינה מחויבת בנוכחות בבית המטופל. הפתרון 
שיינתן למטופל הסיעודי צריך להיות מותאם 
למצבו הרפואי ולצרכיו. מטופל שזקוק לנוכחות 
קבועה ורצופה של מטפלת לצידו במשך 24 
שעות ביממה צריך להעסיק שתיים או שלוש 
מטפלות במשמרות כך שהעסקתה של כל אחת 
מהן תעמוד בדרישות החוק לשעות עבודה 
מוגדרות, שעות מנוחה, הפסקות ויום מנוחה 
שבועי בן 36 שעות. העסקה של מטפלת אחת 
בלבד בסיעוד ביתי תוגבל למקרים בהם מצבו 
של המטופל מאפשר קביעת מכסת שעות עבודה 
מקסימליות שמעבר להן העובדת חופשית. 
ברור שעלותו של פתרון מהסוג הזה אינה 
יכולה ליפול על גבם של הקשישים והנכים. 
יש צורך בתקצוב ריאלי שמתייחס לצרכים 
האמיתיים של הטיפול הסיעודי ללא "רכיב 
החיסכון" שמגולם בהעסקת מהגרי העבודה 

בתת תנאים. 
הדרך למציאת פתרון בר קיימא בין צרכיו 
של המטופל הסיעודי לזכויות המטפלת הזרה 
ארוכה. המדינה מתקצבת באופן מינימלי את 
הטיפול הסיעודי, המעסיקים נושאים בעלות 
נמוכה וזוכים לפתרון אופטימלי מבחינתם, 
ובתי הדין נותנים פעם אחר פעם לגיטימציה 
לתנאי ההעסקה הנהוגים בענף. כשכולם כל 
כך מרוצים, נוח להתעלם מהעוול שנגרם 
לעשרות אלפי מטפלות, במיוחד לאור זרותן 
וחולשתן, המעלימות אותן מהשיח הציבורי. 
בחודשים האחרונים מנסים ב"כח לעובדים � 
ארגון עובדים דמוקרטי" לארגן את עובדות 
הסיעוד לכדי ארגון עובדים שיפעל באופן 
קיבוצי לשינוי נורמות העסקה פסולות שהפכו 
מקובלות כל כך בענף. ייתכן שמאבק זה 
יאפשר לעובדות הסיעוד להשמיע קול שיחייב 
חשיבה מחדש על פתרון ראוי שמכבד את שני 

הצדדים כאחד.

אן סוצ'יו היא 

רכזת תלונות 

עובדי סיעוד ורכזת 

מתנדבים בעמותת 

"קו לעובד"

ansuciu@gmail.com
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הקיבוצים השיתופיים 

האחרים החליטו לקיים 

את אורח החיים השיתופי 

מבלי לציין זאת בתעודת 

הזהות שלהם. כלומר, מתוך 

למעלה ממאה קיבוצים 

שיתופיים, פחות משליש 

ראו עצמם שייכים ל"ליבה 

השיתופית".

ברחוב הישראלי והקיבוצי, 

במקביל לתהליכי 

הגלובליזציה, הלך שיח 

ההפרטה והתעצם, וכל מי 

שדגל בשיתוף נחשב למיושן 

וארכאי.

C עזרא דלומי

נחוץ מעגל שיתופי שישמש בית רעיוני ופוליטי 
למעגל הקבוצות, לקיבוצים השיתופיים, 
לתנועות הבוגרים, ולמיעוטים שיתופיים 

בקיבוצים שהופרטו .

לפני עשר שנים, ב�1999, קם הזרם השיתופי 
בתנועה הקיבוצית. היה זה בעקבות ההחלטה 
לאפשר קיומם של שני מעגלים � שיתופי 
ומופרט � במסגרת תנועתית אחת. בעת ההיא, 
למעלה מ�100 מתוך 270 קיבוצי התנועה קיימו 
אורח חיים שיתופי–שוויוני. יתר הקיבוצים היו 
בשלבים שונים של תהליכי הפרטה, ובתחום 

השכר, דובר על פערים "מתונים".
לזרם השיתופי הצטרפו כ�30 קיבוצים, שהיוו 
את "הגרעין הקשה". הקיבוצים השיתופיים 
האחרים החליטו לקיים את אורח החיים השיתופי 
מבלי לציין זאת בתעודת הזהות שלהם. כלומר, 
מתוך למעלה ממאה קיבוצים שיתופיים, פחות 
משליש ראו עצמם שייכים ל"ליבה השיתופית". 
היתר קיימו חיי שיתוף ושוויון אך לא הצטרפו 

ל"זרם". הם היו במעגל השני.
כמה גורמים מנעו את הצטרפות מרבית הקיבוצים 
השיתופיים לזרם השיתופי: החשש להביא את 
הסוגיה להכרעה בתוך הקיבוץ, בידיעה שקיים 
מיעוט, לעתים לא מבוטל, התומך בהפרטה; 
אי–הרצון להיות מעורבים במתח הפוליטי 
שהיה באותה עת בין מזכירות התנועה, שתמכה 
בתהליכי ההפרטה, לבין הזרם השיתופי; אבל 
נראה, שהגורם הבולט ביותר היה "רוח התקופה": 
ברחוב הישראלי והקיבוצי, במקביל לתהליכי 
הגלובליזציה, הלך שיח ההפרטה והתעצם, 
וכל מי שדגל בשיתוף נחשב למיושן וארכאי. 
"די בכך שאנחנו שיתופיים, לא צריך להכריז 
על כך ברבים, בוודאי לא להצטרף ל'קיבוצים 
הרדיקליים' שבזרם השיתופי", טענו בקיבוצי 

המעגל השני.
חלף עשור ומספר הקיבוצים השיתופיים בתנועה 
הקיבוצית הצטמצם בשליש. היום הם מונים 
כ�70 קיבוצים, 10% מהם מתנועת הקיבוץ 

הדתי � כולם אוחדו תחת "המטה השיתופי", ללא 
הבדל בין חברים ללא–חברים בזרם השיתופי. 
עם זאת, בקיבוצים שהופרטו נותר מיעוט של 
חברים שיתופיים � לעתים לא מבוטל � שנאלצו 
לקבל על עצמם את 'דין ההפרטה' עליה החליט 

קיבוצם ולהתנהל על–פי כלליה. 

***

התברר, שתקוות חלק ממקימי הזרם השיתופי, 
לבלום או לעכב את תהליכי ההפרטה בקיבוצים, 
היתה מוגזמת ואולי בלתי ישימה. גם הניסיון 
להשפיע על החלטות מזכירות התנועה "מבפנים" 
� תפיסה שהדריכה את "הזרם השיתופי" � נחשף 
בכל מגבלותיו. ביטוי בולט לכך היתה החלטת 
מזכירות התנועה להעניק 'רוח גבית' לרפורמת 
הקרקעות של נתניהו. במבחן האסטרטגי 
הזה � שבישראל מהווה נייר לקמוס המבדיל 
בין קפיטליזם לסוציאל–דמוקרטיה � היתה 
מזכירות התנועה הקיבוצית שתדלנית של הצד 
הקפיטליסטי. אכן, פה ושם רשמה לעצמה תפיסת 
"ההשפעה מבפנים" כמה הישגים: למשל, העלאת 
בסיס קצבת הפנסיה בקיבוצים המופרטים ודחייה 
זמנית של ההכרעה על רפורמת הקרקעות עד 
לסיבוב הצבעה שני בכנסת. ואולם, ההישגים 
הללו נראים זניחים ושוליים בחשבון הכולל. 
הסכר בפני הפרטת קרקע הלאום נפרץ; פערי 
השכר בקיבוצים המופרטים מגיעים לעתים 
ליחס של 1:6, וספק אם הדיון התנועתי הצפוי 
על הגבלת פערי השכר ישנה מצב זה באופן 
מהותי; המציאות היא, שעוד ועוד קיבוצים 
זולגים אל מחנה ההפרטה, גם אם בזרם איטי.

תופעה מדאיגה אחרת נראית לאחרונה בקיבוצים 
שיתופיים חזקים, שנקלעו לקשיים כלכליים בגין 
המשבר הפיננסי הגלובלי: מתברר, כי למרות 
שאלה קשיים שסיבתם חיצונית, מתעצם קולם 
של תומכי ההפרטה הטוענים שמדובר ב"כשל 
קיבוצי" ולכן הפתרון הוא � להפריט. כך 
קרה למשל במעגן מיכאל ובעין השופט, שני 

מזרם למעגל שיתופי 
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המציאות היא, שעוד ועוד 

קיבוצים זולגים אל מחנה 

ההפרטה, גם אם בזרם איטי.

בזירת הזרם השיתופי 

עצמו, הולכת ומתבלטת 

נוכחותם של חברי תנועות 

הבוגרים, אנשי 'מעגל 

הקבוצות' והקיבוצים 

העירוניים בפעילויות, בכנסים 

ובמפגשים.

קיבוצים שיתופיים מצליחים מאוד שנקלעו 
למצוקה מסוימת, ככל הנראה זמנית, בשל 
קריסת שווקים חיצוניים. בקיבוצים אלה הלך 
וגבר שיח ההפרטה, כאשר חלק מן החברים 
מייחס את המשבר לכשלי השיטה השיתופית, 

לא לקפיטליזם הפרוע בסביבה החיצונית.
אין סימן ברור מכך להשתלטות ההפרטה גם 
על התודעה: הפתרונות הקפיטליסטיים הם 
המזור לכל מחלה בקיבוצים, גם כשהגורם 

למחלה הוא הקפיטליזם עצמו.

***

צמצום הזרם השיתופי והיחלשותו מתרחשים 
דווקא על רקע תהליכים מנוגדים � מבית 
ומחוץ. בעולם מתחילה התנערות מקיסמה 
של כלכלת השוק ונצפות פניות פרסה אל 
פתרונות סוציאל–דמוקרטיים. כך מאמציו של 
הנשיא אובמה בנושא ביטוח בריאות לכל אזרח 
אמריקאי; כך הלאמה של בנקים ושל תאגידים 
שקרסו בשל תאוות הבצע של מנהליהם; כך 
הניסיון להגביל את רמות השכר והדיווידנדים 
של הבכירים; כך הדאגה למניעת קריסה של 
מפעלים, כדי להבטיח תעסוקה לעובדיהם. זוהי 
חזרה אל מעורבות ממשלתית במשק שעד לפני 

שנה � הס היה מלהזכירה.
בזירת הזרם השיתופי עצמו, הולכת ומתבלטת 
נוכחותם של חברי תנועות הבוגרים, אנשי 'מעגל 
הקבוצות' והקיבוצים העירוניים בפעילויות, 
בכנסים ובמפגשים. כמעט בכל כנס קיבוצי 
שיתופי לפחות שליש מהנוכחים הם מקבוצות 
אלה. כוחם בא לידי ביטוי ציבורי בולט במיוחד 

במאבק נגד רפורמת הקרקעות. 
בנוסף, גם אם באיחור, החלה רוחשת בארץ 
פעילות של קבוצות ושל ארגונים שקצו בכללי 

המשחק הניאו–ליברליים והם פועלים למען 
תיקון וצדק חברתי. השיח הסוציאליסטי כבר 
לא נמצא מחוץ לתחום הדיון הנורמטיבי בחברה 

הישראלית. 

***

השותפות הרעיונית בין הזרם השיתופי ובין 
תנועות הבוגרים ו'מעגל–הקבוצות' זקוקה למבנה 
ארגוני שיתאים לקיומה ולצרכיה הממשיים. 
מבנה הזרם השיתופי כיום איננו מכיל גופים 
שאינם קיבוצים "לפי הספר". 'מעגל הקבוצות' 
ותנועות הבוגרים נמצאים ב'זרם' במעמד של 
נוכחים, אך לא של חברים. זה חשוב מבחינה 
מורלית, אך לא מספיק כדי להוות נקודת משען 
למפנה הכרחי. הגיע זמן קבלה לחברות ושותפות 

מלאה � לתועלת שני הצדדים.
לזרם השיתופי תהווה הצטרפות כזו הזרמה 
של דם צעיר ותוסס, מחודד יותר בהשקפותיו 
הרעיוניות. יהיה זה גורם שיתריס אל מול כל 
הטוענים בקיבוצים (לעתים גם השיתופיים), 
שהדור הצעיר מאס ברעיון השיתופי והוא 
מבקש רק 'בית ומגרש'; הצטרפות מאות 
צעירים לחברות בזרם השיתופי, תשפיע מאוד 
על תודעתם של החברים ותוכל לשמש בסיס 
להתארגנות סוציאל–דמוקרטית, הפורצת את 

גבול הגזרה הקיבוצי.
לחברי הקומונות העירוניות ו'מעגל הקבוצות' 
תאפשר הצטרפות כזאת להגדיל את מוטת 
ההשפעה אל עבר התנועה הקיבוצית כולה; 
לכהן כחברים במוסדותיה ולהיות בעתיד 
ממוביליה, כדי להטותה אל יעדים של שיתוף 
ושל סולידריות. תנועה קיבוצית שתחזק את 
זיקותיה הרעיוניות תחדל להיות רק קבוצת 
אינטרס בזירה הפוליטית ואפשר שתהיה לכך 

השפעה מהותית גם על מפלגת העבודה.
יתרונות השילוב ברורים. נחוצה דרך שתאפשר 
את מימושו. יש צורך במבנה ארגוני חדש: לא 
'זרם', לא מטה, אלא מעגל שיתופי רחב, שהחברות 
בו תהיה מתוך בחירה רעיונית � קבוצתית או 
אישית � ולא רק של קיבוצים שלמים. מבנה כזה 
יוכל גם להוות בית לחברים שיתופיים בקיבוצים 
מופרטים, המתקשים למצוא בית רעיוני בקיבוצם 

ובתנועתם הנוכחית, שהשתנו לבלי הכר.
הקמת המעגל השיתופי עשויה להוביל לשינוי 
המבנה התנועתי הקיים היום, אך דיה לצרה 
בשעתה. החשוב הוא, ליצור גוף רחב שהחברות 
בו תהיה על בסיס של תעודת זהות שיתופית 
סוציאליסטית ולא רק על בסיס מקום מגוריו 

של החבר, בקיבוץ זה או אחר. 

עזרא דלומי הוא 

חבר ראש הנקרה, 

חבר ביסו"ד ועובד 

במכון ממר"י לחקר 

תקשורת המזה"ת

memri@memri-tv.org
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צופי "הופ" הצעירים אינם 

בוחרים לצפות בתוכנית זו 

או אחרת. הם פשוט "רואים 

הופ". כל התכניות נראות 

ונשמעות פחות או יותר אותו 

דבר.

C תמר גולדמן

ערוץ "הופ" הוא הערוץ "החינוכי" של 
הכבלים. לזכות הוגיו ומפעיליו יאמר שיצרו 
ערוץ חופשי ממיניות ומאלימות. בכך הם 
מציבים אלטרנטיבה לערוצים אחרים המכּוונים 
לילדים, ומלאים בכל הרעות של הטלוויזיה 
למבוגרים. אבל היוצרים של "הופ" בחרו 

להיות אלטרנטיבה חלקית בלבד.

ערוץ "הופ" מקבל את הנחת היסוד שתפקידו 
המרכזי של ערוץ טלויזיה לילדים הוא לשמש 
כבייביסיטר. הוא רק מנסה להיות בייביסיטר 
יותר "חינוכי" מהמתחרים שלו. צופי "הופ" 
הצעירים אינם בוחרים לצפות בתוכנית זו או 
אחרת. הם פשוט "רואים הופ". כל התכניות נראות 
ונשמעות פחות או יותר אותו דבר. כהורים, נוח 
לנו לומר לעצמנו שזהו זמן מנוחה והתרגעות 
עבור הילד. הרי גם אנחנו בוהים בערב מול 
הטלוויזיה בתוכנית מתח טיפשית או קומדיה 
קלילה, בוחרים במודע לוותר לזמן מה על חשיבה 
ביקורתית ויוצרת, ולהתמסר למסרים השגויים 
המגיעים אלינו מהמרקע. אבל לא כך הדבר לגבי 
הילדים. אצלם זו אינה בחירה מודעת, וככל 
שהם מקבלים מאתנו מסר שהבהיה במסך היא 
פעילות לגיטימית, נפגעת היכולת הביקורתית 

העדינה שכבר הצליחו לפתח.

כמה מלים על התוכן

בואו נגיד משהו על המסרים. "הופ" אינה "דודי 
שמחה" וגם לא "חתול תעלול", המתפרעים עם 
הילדים שעליהם הופקדו ומאיימים (לכאורה) 
על הסדר הטוב. אנשי "הופ" נאמנים לתפקידם 
ה"חינוכי". האנרגיה של היוצרים אינה מופנית 
ליצירת אומנות טובה, אלא להעברת מסרים 
"דידקטיים". לחלק מהתוכניות אופי "לימודי" 
שבו התוכנית מנהלת דיאלוג–לכאורה עם הילד. 
שואלת שאלה, מחכה לתשובה ואז נותנת משוב 
על התשובה (כמובן התוכנית מניחה שהילד ענה 
תמיד נכון, או מה שהיא תופסת כנכון). ברור 

שלא באופן זה הילדים לומדים אנגלית, חשבון 
או זיהוי צבעים. לעומת זאת, ההאנשה של 
הטלוויזיה מסוכנת כי היא מחנכת את הילדים 
מגיל צעיר לקבל אל חייהם את הדיאלוג המזויף. 
במקום דיאלוג עם הורים, מחנכים ושאר מבוגרים 
בשר ודם, הם הילדים מקיימים דיאלוג–לכאורה 
עם ישות חזקה, שלעולם לא תתפס בטעות או 
בהתנהגות לא נאותה. חמור מכך: הישות הזאת 
מכירה רק תשובה אחת לכל שאלה. אין אצלה 
מקום לטעויות, למורכבויות לחשיבה יוצרת 
או לרעיונות חדשים. חמורות במיוחד התכניות 
שבמרכזן גיבור בשר–ודם כמו "רינת הזמרת" 
או "יובל המבולבל". כאן לא מדובר על דמות 
מצוירת אלא על דמות של מבוגר מתיילד, עם 
הרבה יותר יכולת שיכנוע. (אגב, סביב הדמויות 
הללו מתנהל עסק קפיטליסטי המנצל בציניות 

את כוח הקניה של הילדים).
מסרים אחרים הרווחים בתכניות "הופ" הם 
מתחום הרגשות והערכים. לפי "הופ", יש שדה 
מצומצם מאד של רגשות ומחשבות שמותר 

הופ � למה לא
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"הופ" אינה "דודי שמחה" 

וגם לא "חתול תעלול", 

המתפרעים עם הילדים 

שעליהם הופקדו ומאיימים 

(לכאורה) על הסדר 

הטוב. אנשי "הופ" נאמנים 

לתפקידם ה"חינוכי".

אם מושקעת בתכנית 

תשומת לב אומנותית 

כלשהי, היא ניתנת להיבט 

החזותי בלבד. התוכן, כלומר 

העלילה, הדמויות, הדיאלוגים 

וכו', נתפסים כנטולי 

חשיבות.

להחזיק בהם. רגשות אחרים, שליליים, מותרים 
רק לרגע, כדי שישמשו נקודת מוצא לתיקון 
חינוכי בתוך עשר דקות התכנית. אפשר שגיבור 
התכנית יחטא לרגע בעצלות, קנאה, שנאת הזר, 
או חוסר כבוד. אבל עד תום התכנית הגיבור, 
ואיתו הילד הצופה, יתעשתו ויגיע למסקנה 

החינוכית המתבקשת. 

וכמה מלים על הצורה

יותר מכל מפריעה לי הרדידות האומנותית. 
נראה שיוצרי התוכניות כלל אינם תופסים את 
עצמם כאמנים. אם מושקעת בתכנית תשומת לב 
אומנותית כלשהי, היא ניתנת להיבט החזותי בלבד. 
התוכן, כלומר העלילה, הדמויות, הדיאלוגים 
וכו', נתפסים כנטולי חשיבות. הדיבוב של כל 
הסדרות נעשה על ידי אותם קריינים. הקולות 
שטוחים, ומנעד גווני ההבעה שלהם מצומצם 
להפליא. אמנות טובה מצליחה לדבר אל ילדים 
ומבוגרים כאחד. אבא שלי היה מוכן לקרוא לי 
יום יום את ד"ר אויזמר, ואני מוכנה שוב ושוב 
לספר לילדי ולאחרים את "תירס חם". יצירות 
לילדים שהן באמת יצירות אומנות מצליחות 
לגעת גם ברגשות שלי, והן מוסיפות יופי 
ומורכבות לאינטראקציה שלי עם ילדי. אבל 
כשאני מנסה לצפות ב"הופ" אני לא מצליחה 
בכך יותר מכמה דקות. השעמום והעלבון שנגרם 

לחושי גוברים עלי...
אז מה האלטרנטיבה? ראשית צריך לזכור, כי 
כמו בכל התמודדות עם עולם הצריכה והמכונות 
המשומנות שלו, גם כאן האלטרנטיבה חלקית. 
אלו מאיתנו שבחרו להישאר בתוך החברה 

ולהתמודד עליה, ולא בחרו באופצית האסקפיזם, 
תמיד ימצאו עצמם מושפעים ולא רק משפיעים. 
כשזה נוגע לילדינו, הדילמות מחריפות. אנחנו 
מרגישים שהם צריכים לחיות את הבחירות שלנו, 
ולשלם מחירים על מה שלא בחרו בו (ומבלי 
שיש להם את הכלים לבחור). קשה לנו כשהם 
מרגישים נחותים מול קבוצת השווים שלהם, 
שאינה פועלת לפי אותם כללים. בנותי הבוגרות 
סיפרו לי לא מזמן כמה מאמץ השקיעו, כילדות, 
בלהסתיר מחבריהן את העובדה שאין להן מושג 

מי הם גיבורי ערוץ הילדים. 
אנחנו לא רוצים ש"הופ" ודומיו יהפכו עבור 
הילד ל"גן עדן אסור", ולכן חשוב לאפשר 
לילדים לצפות בתכניות הללו במינון מינימלי. 
רצוי לשבת עם הילד ועם לוח המשדרים 
ולבחור מה לראות. זה מצמצם קצת את 
הפסיביות וההתמסרות. חשוב לראות עם 
הילדים לפחות חלק מהתוכניות ולתת ביטוי 
לחשיבה ביקורתית. ילד בן שלוש מתחיל 
לשאול את עצמו האם באמת הדמות בטלוויזיה 
יכולה לדעת מה הוא חושב. כהורים יש לנו 
אפשרות כבר בגיל הזה לעזור לו לפתח את 

החשיבה הביקורתית שלו. 
ולמי שבכל זאת זקוק למסך כבייביסיטר: יש 
אלטרנטיבות טובות יותר מ"הופ". יש סרטי טבע 
מקסימים, וגם בשלל סרטי הזבל ניתן למצוא 
פנינים נהדרות הראויות להיות על מדף הקלטות 
שלנו (כמו למשל העיבודים לסרט של סיפורי 
אריק קרל). אבל זכרו: גם אם הילד שלכם רואה 
סרטי איכות, הוא לא ילמד לצפות בהם באופן 
אקטיבי, משתתף וביקורתי, אם לא תקדישו זמן 

לצפיה משותפת בסרטים הללו. 

תמר גולדמן היא 

חברת קיבוץ 

תמוז ואם לשלוש 

ילדות שכבר לא 

רואות הופ

tamar@tamuz.org.il
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הייתי מעדיף שלמרצ יהיו 

20 מנדטים ולעבודה 45 

ושהממשלה בישראל 

תכלול ארבעה שרים 

ערביים לפחות. אבל בהנתן 

המציאות כפי שהיא, נתניהו 

הוא ראש ממשלה, הוא קיבל 

את המנדט מהעם

יוזמת נתניהו להפרטת קרקעות ישראל מזמנת 
בין השאר אפשרות להבין באופן אמיתי ורציני 
מה היא פוליטיקה ומה אפשרויותיה, ובכלל 
זה מה היא הפוליטיקה הסוציאל–דמוקרטית 

ואפשרויותיה.

כבר בשלב זה של הדברים כל מלה בגנות הפרטת 
הקרקעות תזכה את הכותב במבט חשדני, בבחינת 
'מן השפה ולחוץ'. כי עצם הנכונות לדון ביוזמה 
הקשורה במילה 'הפרטה', מלבד גינוי כולל, מזכה 
או עלולה לזכות את הנוקט בה בתואר 'שמרן', 

'ריאקציונר', 'ניאו–ליברל' וכד'.
כך או אחרת, בכוונתי לטעון טענות עקרוניות 
לפני שאגש לדון בסוגיה עצמה, קרי המאבק 
על חוק הקרקעות שהתרחש כאן בעיצומו של 
קיץ 2009, ולמעשה לא הסתיים, ויש האומרים 
שהוא רק מתחיל. משפט אחרון זה, אף אם נראה 
מוזר, הוא מהותי הן לפוליטיקה והן לציונות 

הסוציאליסטית על אפשרויותיה.
טענותי העקרוניות שהן ערכיות, ובו בזמן גם 

פוליטיות, הן אלו:
הלוואי ויוזמת נתניהו לא היתה עולה כלל.

אדרבא � הלוואי וזכויות הציבור על נכסים 
כמו קרקע, מים, בטחון, אנרגיה, חינוך, פנסיה, 

בריאות ותעסוקה היו מעוגנות בחוקי יסוד.
הלוואי ולברק היה אומץ לא להצטרף לקואליציה.

הלוואי ובעקבות אי–כניסת 'העבודה' לקואליציה, 
ובהמשך היתה זוכה המפלגה גם לקבל חזות 
ותוכן ציונים–סוציאליסטיים ראויים לשמם 
שהיו מזכים אותה בבחירות הקרובות ב�35 

מנדטים לפחות.
לא מיותר בכלל לטעון, כי שני הסעיפים 
הראשונים אינם חלק מהמציאות. אדרבא, הואיל 
ואין חוקי יסוד במדינת ישראל המגנים על נכסי 
ציבור, או במלים אחרות 'מלאימים' אותם, 
ברור לחלוטין שנכסים אלה עלולים למצוא 
עצמם ברשימת ההפרטות שאף פעם לא די 
לה. במלים אחרות, בבואנו לדון באפשרויות 
העומדות לרשות הציונות הסוציאליסטית, בין 

אם בלבוש של 'העבודה', בין אם בצורה של 
מפלגה חדשה שאולי תקום, אין לשכוח את 
המציאות הפוליטית הבסיסית. זו מורכבת גם 
מכוחות פוליטיים שחושבים הפוך ופועלים הפוך 
מתומכי הציונות הסוציאליסטית, והמסגרת 
החוקתית–ההיסטורית בתוכה מתגוששים 
הכוחות הללו, במקרה הטוב איננה תומכת באף 
צד, ולמעשה תומכת דווקא בעמדה הערכית 

הימנית ובפוליטיקה שלה. 
באשר לשני הסעיפים האחרים, הרי על כך נטוש 
כל הויכוח. על פי הגיון מסוים מפלגת העבודה 
תזכה לאמון ציוני–סוציאליסטי אם בעתיד 
הקרוב, כלומר עד 2011, היא תחזור לנקודת 
המפנה שלה מהעבר הקרוב: נובמבר 2005 או 
מרס 2006. נקודות זמן אלה נתפסות על פי 
הגיון זה כנקודה בה חזרה 'העבודה' לתפישה 
הסוציאל דמוקרטית אחרי כמעט 30 שנה של 
הליכה במדבר הניאו–ליברלי. מדבר זה כלל גם 
את ימי 'שינוי סדר העדיפויות' (שאכן היה) של 

המאבק על חוק הקרקעות � 
בחינה פוליטית

C אודי מנור
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הצעת החוק של נתניהו 

היתה סופר–קונקרטית מכל 

בחינה שהיא: בתכנים שלה, 

בצידוק שלה, במרכיבים 

שלה, בתזמון שלה, בעצם 

העלאתה לשולחנה של 

הפוליטיקה הישראלית. 

ומנקודת המבט הזו, אין 

אלא למחוא כפיים למאבק 

שהצליחו מתנגדי נתניהו 

לנהל מולו. 

יש לומר את האמת של 

נתניהו: מטרתו היתה לא רק 

לפגוע בסמלים הקדושים 

של הציונות הקלאסית, 

הסוציאליסטית, אלא 

בפשטות לגרום לצמיחה. 

'כן' עלינו לומר, 'גם אנחנו 

בעד צמיחה, אבל לא 

סתם צמיחה המבוססת 

על הגדלת הפערים ואף 

מרחיבה אותם, אלא על 

צמיחה ברת קיימא, צמיחה 

של פיתוח, פיתוח הכולל 

את כל או רוב היבטי חייו של 

היחיד.

ממשלת רבין השניה (זו הרי הנהיגה הפרטות 
מלוא החופן בניצוחו של הנגיד פרנקל, והדברים 
ידועים). נצחונו של עמיר פרץ על שמעון פרס 
בבחירות הפנימיות בנובמבר 2005, הביא לכך 
שאחוזים ניכרים ומשמעותיים מ�19 המנדטים 
שהצליחה 'העבודה' לקבל בבחירות באביב 
2006, באו מצד אנשים שבמשך דור ויותר לא 
ראו ב'עבודה' אופציה ראויה. עולה מן ההגיון 
הזה, כי אילו ברק היה מקיים את סעיף ג' (לא 
מצטרף לממשלה) ועוד יותר מכך את מה 
שנובע מסעיף ד' � סוציאל�דמוקרטיזציה של 
'העבודה' בכיוון הרוח של פרץ, אולי אפילו 
תוך כדי שיתוף פעולה עימו, מה שהיה תורם גם 
לתחושת שותפות בין מרכיביה השונים והעוינים 
של המפלגה, היתה 'העבודה' מתקרבת לאוטופיה 

של 35 מנדטים, בבחירות הקרובות (2011?).
אלא שכל זה לא קרה. ברק החליט להצטרף 
לקואליציה ומכאן שכל מה שאמור היה להתרחש 
מספסלי האופוזיציה לא רק שלא התרחש, אלא 
שאיפשר או עודד התרחשויות הפוכות: 'העבודה' 
סובלת מפיצול ברור; מעמדה הציבורי בשפל, 
בלשון המעטה; כוחות שעד לא מזמן ראו בה 
עתיד נערכים מחוצה לה תוך שהם מפנים אליה 

את הגב בעקשנות מנומקת. 
אך לא פחות חשוב מכל זה, נתניהו אכן הציג את 
חוק הקרקעות, ולאחר כמה תבוסות פרלמנטריות 
ופוליטיות, ובהמשך ישיר למשנתו הפוליטית 
הימנית, הוא נראה נחוש מתמיד להוביל את 
החוק הזה בצורתו המקורית, ויהי מה. נשאלת 
השאלה, בהנתן התנאים הללו, מה היה על 
'העבודה' בכלל ועל ברק בפרט לעשות? 

להתעלם מהמציאות או להתמודד עימה? 

פוליטיקה קונקרטית 

נראה לי שבשלב הזה, לאחר יותר משבע שנות 
'חברה' וכמעט 10 שנים ליסו"ד, שלא לדבר על 
עוד כמה דברים שקרו כאן מאז הרצל, ברור 
לגמרי שמדובר בשאלה רטורית: הפוליטיקה, 
ציונית–סוציאליסטית בכלל זה, היא תמיד, 
אבל תמיד, התמודדות עם מצבים קונקרטיים. 
היא לא רק התמודדות כזו אבל היא גם, ויהיו 
שיאמרו בעיקר, התמודדות כזו. הצעת החוק 
של נתניהו היתה סופר–קונקרטית מכל בחינה 
שהיא: בתכנים שלה, בצידוק שלה, במרכיבים 
שלה, בתזמון שלה, בעצם העלאתה לשולחנה 
של הפוליטיקה הישראלית. ומנקודת המבט 
הזו, אין אלא למחוא כפיים למאבק שהצליחו 
מתנגדי נתניהו לנהל מולו. מתנגדי נתניהו 
כללו אנשי תקשורת כמו עודד שחר וקרן 
נויבך; הם כללו את תנועות הנוער ותנועות 
הבוגרים; הם כללו חברי כנסת מהאופוזיציה; 
הם כללו חברי כנסת מהקואליציה; והם כללו 
גם את אהוד ברק. התוצאות של המאבק הזה 
ברורות וגלויות ורק 'פיינשמעקער' או מי 
שליבו מלא שנאה המעוורת כידוע עיני חכמים 

לא יודה בכך. 
שוב, כדי שלא אובן לא נכון: הייתי מעדיף 
שקרקעות ישראל יהיו בידי הציבור על בסיסו 
של חוק יסוד. הייתי מעדיף שנתניהו יהיה סוחר 
גרוטאות בניו ג'רזי. הייתי מעדיף שלמרצ יהיו 
20 מנדטים ולעבודה 45 ושהממשלה בישראל 
תכלול ארבעה שרים ערביים לפחות. אבל 
בהנתן המציאות כפי שהיא, נתניהו הוא ראש 
ממשלה, הוא קיבל את המנדט מהעם, ובמסגרת 
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פוליטיקה ציונית–

סוציאליסטית, כמו כל 

פוליטיקה אחרת, אבל 

כנראה הרבה הרבה יותר 

מכל פוליטיקה אחרת, 

חייבת לעצמה דין וחשבון על 

ההקשר הרחב, על התמונה 

הרחבה.

אילו 'העבודה' לא היתה 

בממשלה, הימין היה אנוס 

לאכול את דייסת הביאושים 

המופרכת שלו בעצמו. כבר 

32 שנה הוא עושה זאת, 

בהפסקות בודדות פה ושם, 

ובכל פעם שהוא ממש צריך 

לאכול מן הדייסה, הוא בוחר 

בצנים השדוף של הדרך 

הציונית–סוציאליסטית.

הזו להקטין את חלותו של החוק ולצמצם את 
מרכיביו ולגרום לדיון ציבורי ולמשבר בתוך 
הליכוד עצמו על רקע ההתנגדות מתוך הכנסת 
ומחוצה לה זהו הישג פוליטי של ממש. לא פחות 
חשוב, ואולי הוא הדבר החשוב באמת: המאבק 
על חוק הקרקעות נמצא רק בראשיתו. לא 
מהסיבה הפשוטה עליה הצביע ברק לפיה כל 
חוק הפיך ובלבד שיש לך את הכוח הפוליטי 
לעשות זאת. לא. המאבק על חוק הקרקעות 
נמצא רק בראשיתו מכיוון שהיישום, עוד 
יותר מאלהים, נמצא בפרטים. ואם המטרה 
היא שחוף מסוים, או פארק מסוים, או רחוב 
מסוים, או מבנה היסטורי מסוים, ישארו בידי 
הציבור, המאבק על כך פתוח כל הזמן, גם אם 

החוק נותן עוד כוח בידי מי שחושב אחרת.

ולא פחות חשוב � ההקשר

והערה אחרונה. פוליטיקה ציונית–סוציאליסטית, 
כמו כל פוליטיקה אחרת, אבל כנראה הרבה 
הרבה יותר מכל פוליטיקה אחרת, חייבת 
לעצמה דין וחשבון על ההקשר הרחב, על 
התמונה הרחבה. ומדוע 'יותר' מאחרות? כיוון 
שהפוליטיקה הציונית–סוציאליסטית חותרת נגד 
הזרם � ונושא זה ראוי כמובן למאמר נפרד... 
ועד אז, התמונה הרחבה במסגרתה יש לשבץ 
את סיפור המאבק על חוק הקרקעות כוללת 
לפחות שלוש נקודות: עתידה האלקטורלי של 
מפלגת העבודה, השאלה הכלכלית–פוליטית 

העכשווית והשאלה המדינית העכשווית.
לגבי הנקודה הראשונה, הנזק לכאורה ברור. 
עצם הישענותו של נתניהו על 'העבודה' באחד 
הצעדים המוגדרים על ידו כ'אם כל ההפרטות' 
פוגעת בסיכויים של 'העבודה' בבחירות הקרובות. 
ולמה 'לכאורה' אם ככה? כי אם יאומץ ההגיון 
המלווה את דברי, הרי שהסברה נכונה תראה 
בדיוק את ההיפך. למשל ככה: 'גם אנחנו נגד 
הפרטה. אבל לא אנחנו מנהלים את המדינה. 
ועד שאנחנו ננהל את המדינה, והואיל והיינו 
בקואליציה, עשינו כל מה שניתן � ועשינו 
המון � על מנת למזער את נזקי הימין. כך 
בענין הקרקעות וכך גם ברשימה ארוכה של 

ענינים נוספים'.
לגבי הנקודה השניה, יש לומר את האמת של 
נתניהו: מטרתו היתה לא רק לפגוע בסמלים 
הקדושים של הציונות הקלאסית, הסוציאליסטית, 
אלא בפשטות לגרום לצמיחה. הוא הניח, והוא 
עדיין מניח, שהפרטת קרקעות תתרום להאצת 
הפעילות הכלכלית. יש להתמודד עם הטענה 
הזו במגרשה הביתי. 'כן' עלינו לומר, 'גם אנחנו 

בעד צמיחה, אבל לא סתם צמיחה המבוססת על 
הגדלת הפערים ואף מרחיבה אותם, אלא על 
צמיחה ברת קיימא, צמיחה של פיתוח, פיתוח 
הכולל את כל או רוב היבטי חייו של היחיד. 
כי אנחנו הסוציאליסטים בעד היחיד, כל יחיד'. 
במציאות העולמית קל להסביר את הענין הזה 

ולהוסיף עליו כהנה וכהנה. 
אבל מה שאסור לעשות הוא להסתפק בהשמצות 
הימין ובקשירת כתרים 'ניאו–ליברלים' לראשו 
ולראש כל מי שלכאורה אולי חושב כמוהו. זה 
לא רציני. ולא אחראי. כי הישראלי הממוצע, זה 
שב�2006 התלבט קצת ואולי הצביע 'עבודה' 
בראשות פרץ, והיום הוא קצת יותר ציני כלפי 
האפשרות, רוצה צמיחה; כי הוא רוצה ביטחון 
כלכלי, כי הוא חי ברוח–זמן המשדרת לו כסף 
כסף כסף. אפשר לקלל את המצב הזה, מי כמוני 
יודע, עשיתי זאת שנים. אבל זה לא רציני. 
השאלות ששואל עצמו הישראלי הממוצע הן 
שאלות טובות. התשובות של נתניהו גרועות, 
אבל לא מספיק לומר שהן גרועות, יש להציע 

טובות מהן.
ולבסוף, הנקודה השלישית: אפשר לזלזל עד 
מחרתיים בהיבטים המדיניים והבטחוניים של 
הפוליטיקה הישראלית. אפשר להציע נוסחאות 
שווא לפיהן הנהגת מדינת–רווחה בישראל תביא 
כהרף עין לישועת השלום. אפשר. אבל אפשר 
ואולי אף חובה להביט על תמונת הממשלה 
המסויימת הזו, שנוצרה על בסיס הבחירות 
המסויימות הללו, של פברואר 2009, ולשאול 
שאלה רטורית: האם הפרטת הקרקעות, אפילו 
במתכונת של נתניהו, שכאמור נשחקה ותמשיך 
להישחק, מצדיקה עזיבה של הממשלה בימים 
בהם אולי הולכת ומתרקמת אופציה מדינית? 

לא בטוח. 
אילו 'העבודה' לא היתה בממשלה, הימין היה 
אנוס לאכול את דייסת הביאושים המופרכת 
שלו בעצמו. כבר 32 שנה הוא עושה זאת, 
בהפסקות בודדות פה ושם, ובכל פעם שהוא 
ממש צריך לאכול מן הדייסה, הוא בוחר בצנים 
השדוף של הדרך הציונית–סוציאליסטית: פשרה 
טריטוריאלית, הפעלת כוח מבוקר, חיפוש 
בריתות מדיניות עם גורמים מתונים. 'העבודה' 
לא צריכה היתה להכנס לממשלה כדי שהעם 
בציון יבין סוף כל סוף שאין דרך מדינית אחרת 
מלבד דרכה המדינית של השמאל. אבל מהרגע 
שנכנסה לממשלה, כשם שהיא ניצלה את כוחה 
הזעום אך המשפיע בכל זאת לנטרל באופן 
משמעותי את חוק הקרקעות, כך עליה לנצל 
את כוחה הזעום על מנת לקדם את ישראל 

לחוף מבטחים מדיני–בטחוני.

ד"ר אודי מנור הוא 

חבר ביסוד. מרצה 

בחוג להיסטוריה 

של עם ישראל 

באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אורנים

udimanor@gmail.com
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המדד שיכול ללמד משהו 

על 'משכורתו של האדם 

הממוצע' � החציון � מודר 

באופן שיטתי מן השיח 

הכלכלי. גם לאחר חיפוש 

מעמיק ברשת, לא ניתן 

לחלץ התייחסות משמעותית 

לפרמטר זה, מצד האוצר, 

הלמ"ס או בנק ישראל.

הרוב המכריע של השכירים 

במדינה אינו מאורגן. אנו עדיין 

רחוקים עד מאד מן המסורות 

של קפריסין, אוסטריה, 

דנמרק, פינלנד, גרמניה, 

איטליה, שוודיה ונורווגיה.

לא מן הנמנע, שאחת 

הסיבות לריבוי רסיסי 

המשרות בשנים האחרונות 

היא דווקא העלאת השכר 

המינימלי.

C דורון גרינשטיין

רבות דובר על העובדה שהשכר הממוצע, 
המפורסם באמצעי התקשורת חדשות 
לבקרים, אינו מהווה אינדיקטור אמיתי 
לאומדן התפלגות ההכנסות במשק. מאידך, 
המדד שיכול ללמד משהו על 'משכורתו של 
האדם הממוצע' � החציון � מודר באופן 
שיטתי מן השיח הכלכלי. גם לאחר חיפוש 
מעמיק ברשת, לא ניתן לחלץ התייחסות 
משמעותית לפרמטר זה, מצד האוצר, הלמ"ס 
או בנק ישראל. במאמר זה, אנסה לאתר 
נתון זה ולבדוק מה ניתן ללמוד ממנו לגבי 
התפלגות ההכנסות ומגמות בה ב�8 השנים 
האחרונות. כמו כן אברר מה עלה בגורלו של 
פרמטר חשוב נוסף � שכר המינימום � עם 
תום 'הפעימה השלישית' � השלב האחרון 
בתוכניתו הפרומתאית של עמיר פרץ להעלאה 

משמעותית בשכר המינימום. 

שיטות מדידה

השכר הממוצע במשק נקבע על–ידי הלמ"ס, 
כנגזרת של נתוני שכר המגיעים מביטוח לאומי. 
הוא מחושב לפי השכר ברוטו (החייב במס הכנסה, 
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות), ולא לפי עלות 
השכר למעביד (הכולל רכיבים נוספים החלים 
על המעסיקים). הממוצע מתקבל מסכימת כל 
תלושי השכר, מחולקת במספר המועסקים. 
מאופי חישוב זה, עולים שני קשיים עיקריים: 
א) לא ניתנת התייחסות למספר המשרות 
לשכיר: אם למשל, אדם משתכר 5000 ש"ח 
מעבודתו העיקרית, ו�2000 ש"ח מעבודה 
נוספת, הכנסתו תתבטא בממוצע כהכנסתם של 
שני שכירים המשתכרים 3500 ש"ח כל אחד. 
בדוגמא זו, אופן החישוב מטה את הממוצע 
באופן משמעותי כלפי מטה, שכן בפועל מדובר 
בהכנסה של 7000 ש"ח לשכיר בודד. בנוסף, 
לא ניתן לחלץ את ההכנסה נטו לשכיר הואיל 

והמס נגבה באופן פרסונלי. 

ב) אין התייחסות להיקף המשרה: בחישוב 
הממוצע, ינתן משקל זהה לשכר המתקבל 
מעבודה במשרה מלאה ובמשרה חלקית. מכיוון 
שאין התייחסות לשעות העבודה, לא ניתן 
לדעת מהו השכר הממוצע לשעת עבודה (אמנם 
מתפרסמים נתונים על השכר השעתי הממוצע, 
אולם גם אלה מוטים). בניגוד אלינו, ברוב מדינות 
מערב אירופה, המכונים הלאומיים לסטטיסטיקה 
מפרסמים מעת לעת את נתוני השכר החציוני 
לשעת עבודה, באופן בלתי תלוי בנפח המשרה.
השכר החציוני מודד את ההכנסה האמצעית. 
לשם פשטות � נניח והיינו מסדרים בסדר עולה 
את כל השכירים במשק, מבעל ההכנסה הנמוכה 
ביותר עד לגבוהה ביותר, הרי שמשכורתו של 
האדם האמצעי היא ההכנסה החציונית. הכנסתו 
של האדם האמצעי אמורה לשקף את סביבת 
ההכנסה של מעמד הביניים � השכבה היצרנית 
והמרכזית בדמוקרטיות מערביות, ולפיכך 

קיימת חשיבות רבה לאומדן זה. 
שכר המינימום מעודכן מדי שנה בתחילת חודש 
אפריל, כאחוז מהשכר הממוצע הבסיסי למשרה 
מלאה. בשונה מן השכר הממוצע הרגיל, נתון 
זה אינו כולל שכר בגין שעות נוספות, וותק, 
משכורת 13, תוספות ומענקים וכן רכיבי שכר 
חד–פעמיים (דמי הבראה, ביגוד). חרף עובדה זו 
ומטעמי נוחות, בחישובים שלהלן ילקח בחשבון 
שכר המינימום כאחוז מן השכר הממוצע הרגיל. 

בדיקה

טבלה I מרכזת את הממצאים על השכר הממוצע, 
החציוני ושכר המינימום בשנים 2000�2008. ניתן 
ללמוד ממנה על גידול בשלושת הפרמטרים, אולם 
יש לקחת בחשבון את החלשות השקל לאור עליית 
המחירים בשנים האחרונות: האינפלציה בתקופה 
הרלוונטית עמדה על 17.7% (כ�2% בממוצע 
בחישוב שנתי), מכאן שאחוז הגידול הריאלי בשכר 
המינימום עמד על 10%, השכר החציוני גדל ריאלית 
בכ�1.3%, ואילו השכר הממוצע נשחק ב�2.6%.

בדיקה: שכר המינימום, הממוצע 
והחציון 2008�2000
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בשנת 2008 השכר בעשירון 

העליון כבר כמעט השתווה 

לכל ששת העשירונים 

הראשונים, והוא הרקיע 

לכדי פי 14 משכר העשירון 

התחתון.

אם הגדרנו את שחיקת מעמד 

הביניים כ"מתונה", הרי 

שבעשירונים הראשונים נראה 

שמדובר בהתמוטטות רבתי.

בעשירונים 3 ו�4 השחיקה 

עמדה על כ�9.3% בממוצע 

לעשירון, ובעשירונים 1 ו�2 

(המושפעים מעליית שכר 

המינימום לשעה), השחיקה 

הממוצעת לעשירון הייתה 

גדולה אף יותר � כ�14%.

שכר המינימום

לפחות תמונה חיובית אחת עולה מן הנתונים: 
אכיפת חוק העלאת שכר המינימום אכן שיפרה 
במעט את היחס בין שכר המינימום לשכר המוצע: 
מ�40% בשנת 2000 ל�48% בסוף 2008. בעניין 
זה, יש להתייחס לנתונים בזהירות: הגידול ביחס 
שבין שכר המינימום לשכר הממוצע חל בין השנים 
2000 ל�2004, טרם ההעלאתו של השכר המינימלי, 
ולכאורה, יחס זה כלל לא השתנה דווקא בין השנים 
בהן יושם החוק (ב�2008 עמד היחס על 48%, 
בדיוק כמו בשנת 2004). אולם הנתונים מראים 
כי בין השנים 2000 ל�2004 השכר הממוצע רשם 
ירידה קלה ואילו בין השנים 2004�2008, הוא 
עלה בכ�15%. במילים אחרות, בזכות הגידול 
בשכר המינימום, ניתן היה לשמר אותו על יחס 
של 48% מן השכר הממוצע, למרות עלייתו 

המשמעותית של האחרון.
גם המבקש לבחון את היחס מינימום/ממוצע 
במונחים גלובליים–מערביים, יגלה שהעלאת שכר 
המינימום שיפרה את מצבנו ביחס לאמריקאים 
(33%), הבריטים (38%), ההונגרים (38%) 
והצ'כים (39%). בעניין זה, מלוא הקרדיט מגיע 
לעמיר פרץ � האדריכל הראשי של התחיקה 
המוצלחת. אילולא תיקון זה, היה ממשיך שכר 
המינימום להתעדכן על–פי המנגנון הישן (45% 
מן השכר הממוצע), והיה נקבע על 3590 ש"ח 
לסוף 2008. יחד עם זאת, יהיה מגוחך לטעון 
לשיפור אפקטיבי ברווחת משתכרי המינימום, 
הואיל ומדובר בתוספת של 260 ש"ח על–פני 
8 שנים � 214 ש"ח בלבד במונחי כח קנייה.

לצד נתונים חשובים אלה, יש לזכור שלוש 
נקודות קרדינליות, אשר בלעדיהן הדיון בשאלת 

שכר המינימום אינו שלם: 
א) אם נקבל את תקפותם של נתוני 1997, 
הנתונים היחידים בנמצא, הרי ש�12% מכלל 
אוכלוסיית השכירים הם מרוויחי שכר מינימום 
 OECD–אחוז גבוה יותר מממוצע מדינות ה �

וכן מזה האמריקאי.
ב) הרוב המכריע של השכירים במדינה אינו 
מאורגן. אנו עדיין רחוקים עד מאד מן המסורות 
של קפריסין, אוסטריה, דנמרק, פינלנד, גרמניה, 
איטליה, שוודיה ונורווגיה. שם, הסכמי שכר 
המינימום לא מוגדרים באופן חוקי כנגזרת של 
השכר הממוצע הכפוף לתנודות השווקים, אלא 
כחלק מהסדרים קיבוציים המובלים על–ידי 

ארגוני עובדים ואגודות סקטוריאליות. 
ג) לצד חשיבות העלאת שכר המינימום כשלעצמה, 
צריך לקחת בחשבון גם את ריבוי המשרות 
החלקיות. על–פי הנתונים של מכון אדוה, נראה 

שמדובר ב�35% מכלל השכירים המרוויחים 
עד שכר המינימום (נתון העולה בקנה אחד עם 
נתוני טבלה II/III). לא מן הנמנע, שאחת הסיבות 
לריבוי רסיסי המשרות בשנים האחרונות היא 

דווקא העלאת השכר המינימלי. 

השכר החציוני

הגידול הריאלי המזערי (1.3%) בשכר החציוני 
עשוי לרמז על עליה מסויימת בכוחו הכלכלי 
של מעמד הביניים. אולם העשירון החמישי מנה 
בשנת 2000 רק 194,897 שכירים � כמות שאינה 
מספקת כדי ללמד על שכרם של בני המעמד 
הבינוני, שבאופן טבעי אמור לייצג שדרה רחבה 
יותר. הואיל וכך, ניתן לאגד כמה עשירונים יחדיו 
לכדי יצירת "סביבה חציונית" מספקת: סכימה 
של העשירונים 4, 5 ו�6 (טבלה II/III), מגלה 
עלייה של 16.2% (מ�14,929 ש"ח ב�2000 
ל�17,350 ש"ח ב�2008). אולם, גם עליה 
זו נשחקת בגין עליית המחירים, ובמונחים 
ריאליים מאבדת הסביבה החציונית כ�1.3% 
מכוחה הכלכלי. מכאן עולה שמעמד הביניים 

בישראל נשחק, אולם רק במעט. 

פערי הכנסות ורמת שכר נמוכה

בשנת 2008, הלמ"ס לא פירסמה נתונים אודות 
השכר ברוטו לעשירונים אלא רק את אותה 
החלוקה, במונחי שכר הנטו. בחינת פרמטר 
זה מטשטשת את מגמת אי–השוויון השוררת 
במשק: לא רק ששכר הנטו מתעלם מקיומם 
של רכיבי שכר נוספים המנוכים מחלקו של 
השכיר ומהווים חלק אינטרגלי משכר הברוטו 
(ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל 
עצמאית � כספים מניבי תשואה, המוחזרים 
לשכיר בזמן נקוב), הרי שברמות שכר נמוכות 
הפער בין הנטו לברוטו מינורי. אם כן, יהיה 
הגיוני להניח שעם העליה בעשירונים גדל גם 
הפער בין הברוטו לנטו, ועל כן ראוי להתייחס 
דווקא לגבוה מבין השניים כפרמטר לאומדן. 
לפיכך, בכדי להמנע מליפול לתהום האבסורד 
בהשוואה בין שכר הנטו של בכיר בבנק ישראל 
לזה של עובד בחברת שמירה קבלנית, טבלה 
III משלימה את נתוני הלמ"ס, על–ידי אומדן 

מינימלי, המתקבל מבחינת שכר הנטו.
טבלה II חושפת את פערי ההכנסות בין עשירוני 
השכירים בישראל בשנת 2000 � פער שהלך 
והעמיק לקראת 2009: בשנת 2000, שכרו הממוצע 
של העשירון העליון עלה על שכר כל חמשת 
העשירונים הראשונים גם יחד, והיה לכמעט פי 7 
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מאמר זה כלל עיבוד רב 

של מידע ממקורות שונים. 

למידע מלא על המקורות 

ניתן לפנות לכותב.

דורון גרינשטיין 

הוא בעל השכלה 

אקדמית בכלכלה, 

מתמטיקה, היסטוריה 

וכן סטודנט במסלול 

המהיר לתואר שלישי 

בהיסטוריה (כלכלית)

dorongreenshtein@
gmail.com

נספח טבלאות:

I
שכר מינימום כאחוז שכר המינימוםשנה

משכר החציוני
שכר מינימום כאחוז 

מהשכר הממוצע
חציוני כאחוז שכר חציוני

מהשכר הממוצע
שכר ממוצע

6965 ש"ח490770% ש"ח296560%40% ש"ח2000
6947 ש"ח515674% ש"ח333565%48% ש"ח2004
7981 ש"ח585073% ש"ח385067%48% ש"ח2008

29.8%19.2%14.6%גידול 2000�2008

II הכנסה ברוטו לשכיר, לפי עשירונים, שנת 2000
12345678910עשירון

1658.782626.413386.684146.964907.235874.867049.838777.7311404.1319352.47הכנסה ברוטו לשכיר

III הכנסה נטו וברוטו (משוערת באומדן מינימום) לפי עשירונים, שנת 2008
12345678910עשירון

1640.512493.583346.654265.345315.276233.957283.888596.2910630.5315945.8הכנסה נטו לשכיר
1700258834804420585070808550105801390023500הכנסה ברוטו לשכיר

IV
12345678910עשירון 

2.5�1.52.86.619.220.521.320.521.921.4גידול/קיטון באחוזים בין השנים 2000�2008

V
12345678901עשירון

�21�8.51�7.21�63.1334.26.32.3אחוז שחיקת/תוספת שכר

מן ההכנסה בעשירון התחתון. בשנת 2008 (טבלה 
III), השכר בעשירון העליון כבר כמעט השתווה 
לכל ששת העשירונים הראשונים, והוא הרקיע 
לכדי פי 14 משכר העשירון התחתון. עובדה 
זו באה לידי ביטוי גם במדד ג'יני (המודד את 
אי–שוויון חלוקת ההכנסות) שהשתנה מ�0.38 
בשנת 2000 ל�0.384 בשנת 2008 (כש�0 מציין 

שוויון מוחלט ו�1 חוסר שוויון מוחלט). 
העמקת פערים זו, באופן לא מפתיע, באה 
על חשבונם של העשירונים הנמוכים. אם 
הגדרנו את שחיקת מעמד הביניים כ"מתונה", 
הרי שבעשירונים הראשונים נראה שמדובר 
בהתמוטטות רבתי. ניתן לראות בטבלה V כי 
כל אחד משלושת העשירונים הראשונים נשחק 
ב�13.5% בממוצע. בה בעת, אותה טבלה 
מלמדת כי החל מהעשירון החמישי ומעלה, 
שחיקת השכר נעלמת והופכת לגידול ריאלי 
בהכנסות (כאמור, האומדן המינימלי שנלקח 
בחשבון מקטין את השכר ברוטו, כך שהגידול 
הריאלי בעשירונים העליונים גדול אף יותר). אם 
חיפשנו את ההסבר הסטטיסטי לזינוק המטאורי 
שחל בשנים האחרונות במספר עמותות החסד, 
בתי התמחוי ומחוסרי הדיור, לפחות חלקו נמצא 
בטבלה V. הנתונים שם כוללים את אוכלוסיית 
השכירים בלבד, על כן סביר להניח שבקבוצת 
מחוסרי העבודה, או בקרב הגימלאים נעדרי 
הפנסיה, המצב חמור הרבה יותר. גם הגידול 
הריאלי שחל בשכר המינימום (כ�10%) לא הצליח 
למנוע את הצניחה החופשית של העשירונים 
התחתונים: בעשירונים 3 ו�4 השחיקה עמדה 

על כ�9.3% בממוצע לעשירון, ובעשירונים 1 
ו�2 (המושפעים מעליית שכר המינימום לשעה), 
השחיקה הממוצעת לעשירון הייתה גדולה אף 
יותר � כ�14%. נתונים אלה ודאי מחלישים 
עוד יותר את האפקטיביות של העלאת שכר 

המינימום במתכונת הנוכחית. 

לסיכום

אין עוררין על העובדה שהעלאת השכר המינימלי 
היא צעד חשוב ומוסרי שמטרתו אחת: פרנסה 
בכבוד. אולם לאור מבחן התוצאה, נראה כי 
התערבות מסוג זה, לא רק שלא הצליחה להגדיל 
את רווחת השכירים, היא אף נכשלה בבניית 
חומת הגנה מינימלית כנגד עליית המחירים. 
בג'ונגל של השוק הפתוח, יש לאמץ מהלכים 
רדיקלים ומקיפים יותר � את מירב הכוחות 
יש להפנות לעבר ניהול מאבק ממושך בחזית 
החשובה ביותר � ארגון העבודה. רק באמצעות 
חוזי העסקה קיבוציים, כשרוב העובדים במשק 
מאוגדים ובעלי כח אמיתי אל מול המעסיקים, 
ניתן יהיה לצמצם את ריבוי המשרות החלקיות, 
להקטין את פערי השכר האדירים ולבנות, קמעה 
קמעה, מעמד ביניים רחב וחזק. 'ניידות בשוק 
העבודה', אותו עיקרון קדוש של חסידי כלכלת 
השוק, הוביל במישרין להרחבת פערי ההכנסות 
במשק, להחלשת מעמד הביניים ולהעמקת העוני 
ברמות השכר הנמוכות. רק באמצעות שינוי מבני 
בארגון העבודה, נוכל לעצור את הצניחה החופשית 

של העשירונים התחתונים לעבר עוני מחפיר. 
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בצד הביקורת על תפקידן 

של עמותות אלה בתהליך 

ההפרטה של החברה 

הישראלית, צריך להכיר 

בכך שהופעתן מלמדת 

על צמא גדול לאויר פסגות 

רוחני, לא ישראלי, כי אם 

יהודי.

כמוצאי שלל רב אנו עטים 

על מכמניה של התרבות 

היהודית העתיקה וממלאים 

את נפשנו במזון הרוחני 

יקר ערך שנשמר לכאורה 

במרתפים ובעליות הגג בזמן 

שבו עסקנו בבניין הארץ. 

עכשיו הגיעה העת לחזור 

ולהנות מן המזון הדשן

בנאומיו ומאמריו של דוד בן גוריון החל משנות 
ה�50' ואילך, מופיעה נימה חדשה ומודאגת. 
'האב המייסד' של המדינה מתבונן בפאר יצירתו 
ומבחין בצורך החיוני שביצירת חזון ציוני חדש 
שיוכל למלא את הריק הרוחני שנולד יחד עם 
המדינה. ברוח אמירתו של הרצל שקבע כי 
"הציונות היא אידיאל שאין לו סוף", בן גוריון 
מזהה את החידלון הרעיוני הרובץ לפתחם של 
בוני הארץ וילדיהם, שראו את עמלם � החילוני, 
היומיומי, ההירואי � מתגשם בה' באייר תש"ח. 
הוא חושש ממה שצופן להם השלב ההיסטורי 
החדש שהחל ב�ו' באייר. אחרי הכל, בניין 
הוא בניין, ו"חומר ולבנים" עשויים גם לדרדר 
אותנו לבניית פירמידות ושאר תצורות של גלות 

המקדשות את החומר על פני הרוח.
פכחונו של בן גוריון לא מנע מאיתנו, דורות 
של צברים, את החידלון רוחני שמפניו התריע. 
פגיעותיו נכרו בכל פינה במפעל הציוני: 
במערכת החינוך, בצבא, בפקולטות למדעי הרוח 
ובהתיישבות העובדת, כך נדמה, יותר מכל. מאז 
הולדת המדינה, וביתר שאת מאז 1967, נאחזו 
הציונים–הדתיים בגירסה משיחית של היהדות, 
ואילו החילוניים נאחזו בישראליות, כלומר בפן 
החומרי של בניין הארץ. על כך כתב עקיבא 
ארנסט סימון את מסתו המפורסמת מראשית 
שנות השמונים "האם עוד יהודים אנחנו". עד 

כאן נדמה כי הדברים ידועים...

בחזרה למקורות: בתי המדרש הפלורליסטיים

שלב חדש של התמודדות עם השבר הרוחני 
החל בסוף שנות השמונים עם הופעתן של 
עמותות הפלורליזם היהודי. כוונתי למוסדות 
כגון "המדרשה" באורנים, אלו"ל, "עלמה", 
"מכון החגים", בינ"ה וכדומה (אסתפק בהגדרה 

מכלילה: עמותות של חילוניות המחפשת את 
זהותה במקורות ישראל ולפעמים גם עמותות 
המציגות דתיות מתונה, ליברלית ופתוחה). בצד 
הביקורת על תפקידן של עמותות אלה בתהליך 
ההפרטה של החברה הישראלית, צריך להכיר 
בכך שהופעתן מלמדת על צמא גדול לאויר 

פסגות רוחני, לא ישראלי, כי אם יהודי.
נדמה, כי לא לחינם נמצאו בהן דמויות רבות 
שצמחו בקבוצים, שנתפסו, כביכול, כתשובה 
הניצחת של הישראליות ליהדות. דווקא ב"נזר 
הבריאה" הציוני ניכרו ביתר שאת אותותיו של 
החסך הרעיוני הציוני. רעיעות סיסמאותיה של 
הציונות נתגלתה בחושיהם המחודדים של אותם 
צעירים מחפשי דרך (אבא קובנר נתן לדברים 
תיאור מצמרר וקולע: "נסתלקה שכינה מחצרו 

של קיבוץ").
כיום, לאחר 20 שנות פעילות של מגמת הפלורליזם 
יהודי בישראל, אפשר להתבונן בנראטיב שעיצב 
לעצמו מפעל זה ולשאול את שאלת בן גוריון: 
האם הדרך שהוא מציע עבור האזרח הישאלי 
היא הדרך למלא את הריק הרוחני שנוצר כאן? 

אני סבור שלא.
יש בעיות רבות במגמת הפלורליזם היהודי: 
הישענות רבה מדי על כסף אמריקאי, אי–

רלוונטיות עבור קהלים שאינם צברים ממעמד 
בינוני ומעלה ועוד. לא על אלה ברצוני 
לדבר כאן. ברצוני לבחון את האתוס המכונן 
שמטפחים בתי המדרש הפלורליסטיים. ושוב 
אנו נזקקים להגדרות ולהכללות שאינן רגישות 
לניואנסים ובכל זאת הן בעלות ערך. נדמה לי 
שההגדרה הבאה לאתוס היהודי–פלורליסטי 

היא טובה דיה:
לימוד בית מדרשי של מקורות ישראל לגווניהם 
מתוך רצון להנגישם לכלל הלומדים, תוך ביטול 
סמכותם הדתית ופתיחתם מחדש כמקורות מעוררי 

האם עוד ציונים אנחנו?

שירת החול
תרבות יהודית בתיקון חברה

>>>  שיטים � מכון החגים | בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל

Cאבי זעירא
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השראה לזהות יהודית פתוחה ורלוונטית. וכאן 
מתחילה הבעיה.

אתוס זה מציע בעצם קפיצה אחורה בזמן, אל 
מעבר להוגי ההשכלה, התחייה והציונות, היישר 
לכתביו העתיקים של העם. העיסוק המרכזי 
הוא במקרא, במשנה ובתלמוד. לעתים נדירות 
מרחיקים עד להגות ימי הביניים, ותנועת 
החסידות מסמנת את הגבול העליון (מבחינת 

ציר הזמן) של העיון הבית–מדרשי.

כמעין פעולת–תגמול דיאלקטית, פועל כאן 
הרצון למלא את שהחסירו מאיתנו דורות של 
חלוצים ובוני ארץ. כמוצאי שלל רב אנו עטים 
על מכמניה של התרבות היהודית העתיקה 
וממלאים את נפשנו במזון רוחני יקר ערך 
שנשמר לכאורה במרתפים ובעליות הגג בזמן 
שבו עסקנו בבניין הארץ. עכשיו הגיעה העת 
לחזור ולהנות מן המזון הדשן... נוצרת כאן 
זהות יהודית–ישראלית שאיננה נשענת (כמעט) 
על יסודותיה של הציונות (את העיסוק בציונות 
משאירים בתי–המדרש לתכנית הלימודים של 

משרד החינוך ולמבחני הבגרות).

את הטענה שלעיל צריך לסייג. היצירה הספרותית 
הציונית דווקא נלמדת בבתי–המדרש הפלורליסטים: 
שירי רחל ועמיחי, ביאליק (המשורר, לא ההוגה) 
ועגנון. מה שנעדר מהם הוא הבניין ההגותי 
שנוצר באירופה במאה ה�19 ובמחצית השניה 
של המאה ה�20. נעדרת מהם ההגות היהודית 
שניסתה להתמודד עם בעיות המודרנה והגולה, 
ויצרה את התשתית הרעיונית שעל בסיסה 
יכולים היהודים להמשיך ביהדותם מבלי להיות 
דתיים. תשתית זו היא תפיסת היהדות כלאום 

שהתגלגלה לבסוף במושג "ציונות".

בחזרה למקורות: להחזיר את הציונות אל 

בתי המדרש

המסר העקיף של בית המדרש הפלורליסטי הוא 
ברור: הזהות הציונית איננה יעד פדגוגי. לכל 
היותר היא תוצר לוואי ולעיתים אף משמש 
לימוד המקורות היהודיים כ"כביש עוקף" ציונות. 
ציונות היא מעשה פוליטי, ואנחנו � למה לנו 
לעסוק בפוליטיקה? הרי זה חומר נפץ המפריע 
לתחושות העונג של בית המדרש... חניכי בתי 
המדרש הפלורליסטיים שהגיעו (כמוני עצמי) 
להכרה ציונית, גיבשו בדרך–כלל הכרה זו מחוץ 

לכתלי בית המדרש.
לטענתי, עלינו לעבור לשלב חדש בחינוך 
היהודי הפלורליסטי. עלינו לעסוק בלימוד עומק 
של מעצבי הזהות היהודית המודרנית, כחלק 
ממסכת התפתחותו הרוחנית של עם ישראל. 
עלינו להפקיע את הציונות מידי ההיסטוריונים 
והמסגרות הפורמליות ולהפכה לחומר בונה 

זהות ושיחה. לעמדה זו מספר נימוקים:
א) רציפות תרבותית � תרבות, כשמה כן היא, 
התרבותו של רובד אחר רובד על ציר הזמן. 
כשם שלא הסכמנו לקפוץ מעל התלמודים 
(כפי שביקשו חלק מחלוצינו) כך אסור 
שנסכים לקפוץ מעל הקניין הרוחני שנוצר 

במאה שנות ציונות. 
ב) לאומיות לעומת גלותיות � לא ניתן להבין 
את המהלך הציוני בלי ההתמודדות הרעיונית 
של הוגי הציונות לנוכח ההיסטוריה היהודית 
וחוליי הגולה. זה 'עקב אכילס' שלנו, כיון 
שלמיטב הכרתי אין הציונות נובעת כהכרח 
היסטורי מתוך היהדות. נהפוך הוא! ההכרח 
היהודי במאה ה�19 ובתחילת המאה ה�20 
היה בעיקרו התבוללות או הסתגרות. יחסה 
של הציונות ליהדות הוא מעשה מורכב של 
תפירה, איחוי וגישור על פערים. כחלוף מאה 
שנים הפערים הללו עודם עמנו. צריך להצביע 
עליהם ולהשיב על השאלה: האם נניח להם 
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עלינו להפקיע את הציונות 

מידי ההיסטוריונים והמסגרות 

הפורמליות ולהפכה לחומר 

בונה זהות ושיחה.
להתרחב עד–כדי קרע, או נמשיך במלאכה 

הקשה של תפירה וקישור?
ג) תורת ארץ ישראל � הציונות לא תפסה 
עצמה מעולם רק ככלי פוליטי שנועד להביא 
לנו מקלט בטוח מפני האנטישמיות. חלומות 
אודות "חברת מופת" ו"מרכז רוחני" ניסרו 
בחללה של הציונות כאשר חסרים היו עדיין 

אמצעים להגשימם.
דווקא היום, כשיש לנו האמצעים, אנו נוטים 
לצמצם את הציונות לענייני פוליטיקה וגבולות 
גרידא בעוד שאת שאיפותינו הרוחניות 
והאוטופיות אנו מבטאים מחוצה לה: מי 
במשיחיות, מי בקוסמופוליטיות, מי בניו אייג' 
ומי במדינת הלכה. עלינו לחזור ולחלום בתוך 
מסגרת המחשבה הציונית ואת זאת לא ניתן 
לעשות אם לא ניחשף למפעלם ההגותי של 
חולמים ציוניים שקדמו לנו והתמודדו עם 

שאלות דומות לשלנו. 
במאמרו 'הספר העברי' מניח ביאליק, אביהם 
הרוחני של רבים מהיהודים הפלורליסטיים, את 
האדנים להתחדשות התרבות היהודית בארץ 
ישראל. אליבא דביאליק, תנאי לכל מהלך של 
יצירה יהודית, ואף של מהפכה יהודית, הוא 
תפיסת היהדות כלאומיות. לאומיות ולא דת. 
רק הבנה של המהלך היהודי ללאומיות עברית 
(כלומר � הציונות) יכולה לשמש קרש קפיצה 

לכל נסיון התחדשות.
דרשתו המהדהדת של יוד'קה, גיבור ספרו של 
הזז, עדיין כאן: "אין הציונות והיהדות דבר אחד, 
אלא שני דברים הסותרים זה את זה... כשאדם 

אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוני".
האין אנו משחזרים את החלוקה הדיכוטומית 

והשגויה הזו (הכנענית ביסודה) רק שהפעם, 
בהיפוכה?! מרוב שביקשנו מזור לנפשנו ביהדות, 
שכחנו את ציוניותנו. מרוב כמיהה לפיוטי בית 
סבא, הדחקנו את נגוני בית אבא. מרוב צמא 
לעבר היהודי בגולה אסרנו על עצמנו לעסוק 

בציונות כאן ועכשיו.
דתיים יושבי ציון וחילונים יושבי ציון, מוזמנים 
להבין לעומקה את המחשבה הציונית: איש איש, 
קהילה קהילה, זרם זרם בהתאם לנטיותיהם: 
גורדון, ברנר, ביאליק, הרב קוק, ז'בוטינסקי, 
בן גוריון, עגנון, לייבוביץ, בובר, אחד העם, 
הס וכו' וכו'. עלינו לחזור ולהעמיד עלינו 
את משנתם של אלה ודרכה לבחון את פניהם 
המגוונים של מקורות ישראל העתיקים. ללא 
'משקפיים–תרבותיים' אלה, תמשיך היהדות 
ותיתפס כרומנטית מצד אחד או כמאובנת 
מצד שני. כדי שתחזור היהדות ותהיה עבורנו 
'תורת חיים', וכדי שתיווצר כאן תורת–ארץ–
ישראל ייחודית ובעלת בשורה, עלינו לגשת 
אל חומרי היסוד היהודיים דרך הכלים שיצרה 
התנועה היהודית הלאומית–מודרנית שהחלה 

במפעל כביר זה.

שתי אנקדוטות מצחיקות�עצובות:
מה מקבלים כאשר מקישים על ההפנייה לסקרים בנושא 

 Service" ?הסדרה ואכיפת חוקי עבודה' באתר האינטרנט של משרד התמ"ת'
."Unavailable

במוסף 'הארץ' מתאריך 1/1/2010 התפרסמה כתבה אודות התקציבים 
והמשכורות של מספר עמותות וארגוני מגזר שלישי. ואיזו עמותה היא היחידה 
ממנה לא היה ניתן להשיג את נתוני שכר מנהליה? ניחשתם נכון: "האגודה לזכות 

הציבור לדעת"...

קצה 
הקרחון

אבי זעירא הוא 

מנכ"ל שיטים, 

מכון החגים

www.chagim.org.il
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מהמילואימניקים של 

מלחמת לבנון השנייה דרך 

ניצולי השואה המבוזים, ועד 

למפוני גוש קטיף � אלבשן 

מפנה מבט עכשווי אל אלו 

המצויים בשולי החברה 

וכותב עליהם באופן מפוכח 

וחומל

'אי אפשר לעשות מאבקים 

באפור. או שאתה צודק 

לגמרי או שאתה לא נלחם 

בכלל. אם הכל עמום, איך 

תדע לאן לנווט? אם הכל 

צודק באותה מידה וזה רק 

עניין של פרספקטיווה, אז מה 

יניע אותך?

"'אמא, תעשי לי קולות של עוני'.
נדהמתי. קולות של עוני? חזרתי על דבריה 
וניסיתי לחשוב מהר על תשובה טובה וכשלא 
הצלחתי אמרתי לה רק, מתוקה שלי לעוני 

אין קול. העוני שותק" 

בספרו החשוב זרים במשפט � נגישות לצדק 
בישראל (הקיבוץ המאוחד, 2005), תיאר עורך–

הדין הקהילתי יובל אלבשן את המכשולים ואת 
מחסומי הנגישות הרבים שמערכת המשפט 
מציבה בפני האוכלוסיות המוחלשות בישראל. 
בסוף הספר הוא הציע המלצות מדיניות שונות 
שבאמצעותן תוכל מערכת המשפט "להחזיר 
לקולם של המושתקים, שהתרגלו תמיד לדבר 

בלחש, את הדציבלים הגבוהים". "תמיד פלורה", 
הרומן הראשון והמרגש שלו, הוא ניסיון נוסף 
מצידו לתת פתחון פה לפריפריה הישראלית, אלא 
שהפעם הוא עושה זאת באמצעים ספרותיים. 
מהמילואימניקים של מלחמת לבנון השנייה 
דרך ניצולי השואה המבוזים, ועד למפוני גוש 
קטיף � אלבשן מפנה מבט עכשווי אל אלו 
המצויים בשולי החברה וכותב עליהם באופן 
מפוכח וחומל. הספר מתאר את סיפורה הרב–
דורי של משפחה שעלתה מעיראק והתגוררה 
בשכונת הקטמונים בירושלים. אנו מתוודעים 
אליו באמצעות מכתבים וסיפורים ביוגרפיים 
שכתב נעים לבתו אלה, ושאותם היא מוצאת 
בעת שהיא סוף–סוף באה לפנות את דירתו, 
חמש שנים לאחר מותו. דרכם היא מתוודעת 
בעיקר לסיפורים אודות פלורה, אחותו הגדולה 
של אביה, ושעל שמה היא נקראה עד שהחליטה 

לשנות את שמה. 
"ראיית העולם הזאת כאילו כל מי שמתנגד 
לדרכך שייך לכוחות האופל ואת לבדך מייצגת 
את בני האור היא פשטנית מדי. המציאות מורכבת 
הרבה יותר מסתם מלחמה בין רע לטוב, לא?"
'זה ברור מאליו', היא ביטלה בשנייה את 
חשיבות התובנות שלי, כהרגלה ברגעים שהיא 
מרוגזת. 'אבל מה שאתה לא מבין זה שלפעמים 

אין ברירה.'
'אין ברירה?'

'אי אפשר לעשות מאבקים באפור. או שאתה 
צודק לגמרי או שאתה לא נלחם בכלל. אם הכל 
עמום, איך תדע לאן לנווט? אם הכל צודק באותה 
מידה וזה רק עניין של פרספקטיווה, אז מה 
יניע אותך?... אל תהיה טהרן. במאבקים כאלו 
אנשים לא שומעים ניואנסים. בתוך ההמולה 
נשמעות רק צעקות ברורות. אל תעמיד פנים 

צדקניות כאלה'." 

בין המשקים לבין האופים:
ביקורת על ספרו של יובל אלבשן "תמיד פלורה" 

יובל אלבשן, תמיד פלורה (ידיעות ספרים, 2009) 

ביקורת ספר
>>> עופר סיטבון
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הפנתרים היו "הראשונים 

שנתנו מילים בפי שהושתק", 

כותבת פלורה בהקדמה 

לעבודת הדוקטורט שלה. 

הם היו "אנשים אמיתיים, 

ולא אג'נדות מהלכות", כמו 

כל "המתקני עולם האלה 

מהאוניברסיטה"

המתח הזה שבין האמונה 

במוביליות חברתית כנגזרת 

מכישרונו של היחיד לבין 

התפיסות הביקורתיות 

המדגישות שמוביליות זו 

תלויה לא פחות � ואף יותר 

� במבנים החברתיים נוכח 

בהיבטים שונים של הספר

פלורה של אלבשן היא דמות שקשה לשכוח. 
היא כמו האישה הגדולה מן החלומות: גדולת 
גוף, חריפת לשון, בעלת לב ענק וחוש צדק 
מפותח. מספר אירועי מפתח עיצבו את אישיותה 
יוצאת הדופן. כך, למשל, אלימותו של אביה 
כלפיה ושתיקתה הנמשכת של אמה לא שיתקו 
אותה. להיפך, הן שימשו לה כדלק בעירה פנימי 
לפעול לנוכח העוול, כל עוול, בכל מקום: "איזו 
ברירה יש לי? להפסיק לראות? לנקר לעצמי 
את העיניים? מה אתה רוצה שאני אעשה? 

שאשתוק כמו אמא?" 
בהקשר זה, היוותה מחאתם של הפנתרים 
השחורים, המתוארת באחד מסיפוריו של 
נעים, נקודת מפנה חשובה. אף שהיא התאכזבה 
מיחסם לנשים שנטלו חלק במאבק, הפנתרים היו 
"הראשונים שנתנו מילים בפי שהושתק", כותבת 
פלורה בהקדמה לעבודת הדוקטורט שלה. הם 
היו "אנשים אמיתיים, ולא אג'נדות מהלכות", 
כמו כל "המתקני עולם האלה מהאוניברסיטה". 
היא עצמה לא הצליחה למצוא את דרכה בסבך 
הפוליטיקה של העולם האקדמי, למרות כישורי 

המחקר המוכחים שלה. 
מכל מקום, התמות המרכזיות של מאבק הפנתרים 
� שאלת חלוקת המשאבים החברתיים והמתאם 
המובהק שבין מעמד סוציו–אקונומי לבין מוצא 
אתני � נוכחות כל הזמן ברקע הדברים. כך, 
למשל, אביהם של נעים ופלורה שינן באוזניהם 
שוב ושוב ש"אנחנו מן האופים". בכך כיוון לשר 
האופים המקראי שחלומו � שאותו פתר יוסף 
� היה "חלום הכי קטן של עבדים" ושכמוהו 
(הוא הוצא לבסוף להורג), גם בני המשפחה 
נדונו מראש לכישלון. לכן "עדיף להתרגל 
מראש שלא לחלום. ככה נחסוך לעצמנו את 
הנפילות". הנמכת הציפיות הזו, המאפיינת לא 
אחת את האוכלוסיות המוחלשות, מייצרת כמובן 
רגשות נחיתות וציפיות שמגשימות את עצמן 
אך היא גם משקפת, באופן עמוק יותר, תפיסה 
הרואה בריבוד החברתי ובשיעתוק המעמדי את 
הגורמים המרכזיים הקובעים את עתידו של 
האדם. זאת, בניגוד לגישה המריטוקרטית, 
הרווחת במקומותינו, שלפיה ההתקדמות בסולם 
החברתי פתוחה בפני כל מי שמוכשר ומוכן 
לעבוד. כך, חולם שר המשקים בסיפור יוסף 
על הגפן המשתרגת, חלום גאוותני שמסייע לו 

לשוב לתפקידו הרם בארמון פרעה. 
המתח הזה שבין האמונה � המתדלקת מזה עשורים 
רבים את החלום האמריקאי � במוביליות חברתית 
כנגזרת מכישרונו של היחיד ("המשקים") לבין 
התפיסות הביקורתיות המדגישות שמוביליות זו 
תלויה לא פחות � ואף יותר � במבנים החברתיים 

("האופים") נוכח בהיבטים שונים של הספר. "נעים 
לא מן האופים. נעים משקים. נעים משקים", 
מיבבת פלורה � באחת הסצינות החזקות של 
הספר � לאחר שאביה הצליף בה בחגורתו רק 
בשל כך שיצאה להגנת נעים והעזה ללגלג עליו 
בפני כל המשפחה. דווקא רונה קוזלובסקי, 
בתה של פלורה ("בשבילך היא היתה 'תמיד 
פלורה', אבל בשבילי היא היתה גם 'לא תמיד 
אמא'", כתבה במרירות לנעים), מצליחה לבסוף 
"לעשות את זה" � היא פרופסור למשפטים 
באוניברסיטת הרווארד שזכתה ב"מדליית 
החירות הנשיאותית", העיטור האזרחי הגבוה 
ביותר בארצות הברית. אך מה ניתן ללמוד 
מכך שהצלחה זו יכולה היתה להיות מושגת 
רק הרחק מגבולות המשפחה, העדה והמדינה?
"תמיד יש בחירה ואני לא מתכוונת לתת לאף 
אחד לבחור במקומי איך לחיות את חיי... יש 
מי שבוחר לחיות שפוף ויש מי שבוחר לחיות 

זקוף." 
מצד שני, כפי שמלמדים דברים אלו שפלורה 
אומרת לנעים ערב מותה ממחלת סרטן שבה 
סירבה לטפל, היא רחוקה מלקדש את הפסיביות 
ואת קבלת הגורל. נראה כי צו הפעולה הנגזר 
מדברים אלו הוא פעולה מתמשכת, ובעיקר 
פוליטית, למען תיקון החברה. בכרך השני של 
"מעשי משפט" שיצא כעת לאור, פרסם אלבשן 
מאמר קצר על ברק אובמה. הלה שימש בראשית 
דרכו כעורך–דין קהילתי שעשה בעבודתו עם 
אוכלוסיות מוחלשות שימוש בכלים של הקשבה, 
העצמה ושיתוף. אלא שעד מהרה הבין כי שינוי 
חברתי אמיתי יושג רק באמצעות שילוב הכלים 
הללו בתוך שדה הפוליטיקה. כפי שאמר בראיון 
עיתונאי בשנת 1995: "אני רץ לפוליטיקה, 
למרות כל חסרונותיה, משום שרק בה יש כוחות 
לעשות את מה שבאמת חשוב בעיני: להעצים 
קהילות ולקדם שינוי של יחידים". חלומו, כך 
סיפר למראיין, הוא להשיב את הפוליטיקה 
לאזרחיה, להניע אותם לשוב ולהשתתף בה, 
בדיוק כפי שכעורך–דין הוא ביקש להשיב את 

המשפט למי שנזקק לו. 

עופר סיטבון 

הוא דוקטורנט 

למשפטים 

באוניברסיטת תל–

אביב ועורכו הראשי 

של "מעשי משפט 

� כתב עת למשפט 

ולתיקון חברתי".

ofer@tamuz.org.il 
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