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יסו"ד
ישראל סוציאל–דמוקרטית

>>

בגיליון זה אנו מפנים את מבטנו אל העולם 
הרחב. המשבר הכלכלי של 2008 יצר אצל רבים 
את הציפייה לשינוי כיוון במגמות העולמיות. 
ואכן, במקומות מסוימים ובראשם בארה"ב, 
נראה שהמשבר שימש הזדמנות לאלו שרצו 
להביא שינוי ולקדם מדיניות פרוגרסיבית 
יותר, שוויונית יותר. אך המשבר ותוצאותיו 
מלמדים אותנו כי הציפייה שעצם ההזדמנות 
תביא לשינוי היא תמימה. מה שחסר במקומות 
רבים בעולם, כמו גם אצלנו בישראל, הוא מי 
שינצל את ההזדמנות. או ליתר דיוק – מה 
שחסר לנו הוא כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי.

למרות מה שניתן אולי לחשוב, הסיבה לעיסוק 
בעולם אינה ייאוש מהנעשה כאן, במדינה שלנו, 
בחברה שלנו. אמנם, העדר אפשרויות הבחירה 
בפוליטיקה הישראלית והדמיון בין החלופות 
הפוליטיות גדולים כל כך עד שקשה לראות 
פתח של תקווה מתוך המערך הפוליטי הנוכחי. 
לשלטון השמרני מכל בחינה שהיא – כלכלית, 
חברתית ומדינית – אין אופוזיציה, לא מחוץ 
לממשלה, ולא – כמו שהבטיחו לנו אנשי מפלגת 
העובדה – בתוכה. יש אמנם ניצני ההתארגנות 
פוליטית שמאליות, אך אף אחת מהן אינה 

מצליחה, לעת עתה, לפרוח.
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"על פי טענות מבוססות של מומחים למיניהם, בישראל עומדת להתרחש רעידת אדמה שתגבה 
אלפי קורבנות, ושנזקיה הכלכליים ימדדו במונחים של מיליארדים רבים מאד." 
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 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

>>

לכיס של מי תלך ההפרטה של אירן? | עמ' 16<

אך דווקא משום כך אסור לסוציאל-דמוקרטים 
לשבת בחיבוק ידיים. יצירת כוח פוליטי אינה 
משימה בלתי אפשרית, אך מאידך, כוח זה לא 
יופיע לפתע מעבר לפינה אם לא נבנה אותו 
אבן על אבן, פעולה אחרי פעולה; אם לא ניפול 
ונקום שוב. לכן הייאוש הוא בגדר מותרות 

שאיננו יכולים להרשות לעצמנו. 
***

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין 
היציגות במפעלי חברת אקרשטיין, שניתן באמצע 
חודש מרץ, הוא דוגמא לסכנת הייאוש שאסור 
להיכנע לה. בית הדין קבע שאת העובדים בכל 
מפעלי אקרשטיין בכל הארץ – בירוחם, באשדוד 
ובראש פינה ואף העובדים במשרדי ההנהלה 
בהרצליה – ייצג ארגון עובדים אחד בלבד והוא 
במקרה זה, ההסתדרות. פסיקה זו מכשירה, 
למעשה, את מהלך ה"ארגון מטעם ההנהלה" 
שביצעה ההסתדרות, לשבירת ההתארגנות 
הראשונית של כוח לעובדים בירוחם. אך חמור 
מכך, פסיקה זו תקשה על כל התארגנות חדשה 
של עובדים, שתיאלץ להשיג יציגות בקרב כלל 
מועסקיה של חברה בפריסה ארצית. ארגון 
עובדים בראשיתו נדרש לסולידריות בין חבריו, 
לאמון ונכונות להקרבה. כיצד ניתן ליצור את 
כל אלה בשלושה מפעלים מרוחקים שהעובדים 

בהם כמעט ולא מכירים אלה את אלה? 
קשה מאוד ליצור ארגון ארצי חדש, אך לא 
בלתי אפשרי, כפי שאפשר לראות מארגון 
מנחי האוניברסיטה הפתוחה, ארגון עובדות 
המשפחתונים ועוד. קשה להפוך התארגנות 
מקומית לארצית במיוחד כאשר ארגון חזק 
כמו ההסתדרות, פועל ככוח נגד להתארגנות 
החדשה. אבל דווקא המקום המייאש הזה 
מצביע על ההצלחות עד עתה ויכול, אם לא 
ניתן שלטון לייאוש, להצביע על ההצלחות 
לעתיד לבוא. פעלתנותה – השלילית במקרה 
זה – של ההסתדרות, נובעת מהכוח הגדל של 
כוח לעובדים ובמיוחד – מראשיתו של גל חדש 

של התארגנויות עובדים. 
***

גל התארגנויות העובדים מהווה גם גורם של תקווה 

למהלך הבא בתחום הפוליטי. שילוב בין אחד או 
יותר מניצני ההתארגנות הפוליטית-מפלגתית 
שקיימים היום, או שיוקמו בעתיד, לבין כוחות 
שפועלים כבר היום לארגון עובדים, יכול לחזק 
את שתי המגמות. שילוב כזה יכול לצמצם את 
חולשתו של ארגון העובדים מול ההסתדרות מצד 
אחד, ולהפוך התארגנות פוליטית-מפלגתית 
סוציאל-דמוקרטית לחיה וממשית מצד שני. 
אלו יכולות להוות את אבני-הבניין שיקימו 
את החלופה השלטונית השמאלית הנחוצה לנו. 
ההזדמנויות באות. המציאות דורשת פיתרון 
סוציאל-דמוקרטי. כעת צריך לבנות את הכוח 

שיוכל לשאת את הפיתרון.



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

בתיקון חברתי במישור המקומי, וחברים בה גם אנשים פרטיים.
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הודעת מערכת: 

בגיליון חברה האחרון, מס' 43, פורסמה 
גרסה שגויה של מאמרו של עופר סיטבון, 
"בין המשקים ובין האופים". גרסה מתוקנת 
וסופית של המאמר פורסמה באתר האינטרנט 
של יסו"ד, http://www.yesod.net. עם 

הכותב סליחה.

 מחוג רעיוני – להשפעה פוליטית
מאת נחום שור

ההתארגנות של אנשי שמאל חברתי במסגרת 
יסו"ד, כשנקודת המבט היא סוציאליסטית, 
כמשקל שכנגד להתפרקות, להפרטה ולניאו 
–ליברליזם ששולט בכיפה, היא תופעה מרנינה, 
הראויה לכל ברכה ושבח. כמעיין מים זכים 
במדבר הצחיח של המחשבה השגרתית של 
הימין, מופיעים המאמרים המחכימים בביטאון 
"חברה",  ונותנים עידוד לתקווה שעוד יהיה כאן 
אחרת. אולם בתקופה שבה הכול סוער וגועש 
והכרעות גדולות ניצבות על מפתן  דלתנו –האם 
ניתן להסתפק רק בנקודת מבט מחשבתית, 
שאין מאחוריה השפעה יותר ממשית על כיוון 

ההכרעות הללו?
כל המתרחש בחברה, בכלכלה ובמדיניות 
הישראלית מחייב פעילות הרבה יותר משפיעה 

ונמרצת,
ואין השפעה יותר מוחשית, מאשר השפעה 
דרך הכלים הפוליטיים. זאת משום שההכרעות 
העיקריות נקבעות  בעיקרן במישור הפוליטי 
ע"י התארגנות במפלגות. ידוע לכל שהשמאל 
הציוני, ה"יוני" והסוציאליסטי בישראל, סובל 
קשות מתת-ייצוג פוליטי .)הערה: לא אכנס 
כאן להבחנה שבין סוציאליזם לבין סוציאל –

דמוקרטיה, שעתו של דיון רעיוני ועקרוני זה עוד 
לא הגיעה(. התוצאות של מצב זה  הן חמורות 
ביותר מכל בחינה חברתית-כלכלית ומדינית.
יש לעבור משלב הדיונים והבירורים, לבנייתו 
של כוח פוליטי חדש ורציני שיוכל לשנות את 
המצב הממשי. מדובר בהקמת חזית משותפת 
של כל הכוחות  השמאליים בציונות, החל 

מכוחות סוציאליסטיים וסוציאל דמוקרטים ועד 
כוחות שכנים שתפיסתם החברתית והמדינית 
ניתנת להגדירה כבעלת מכנה משותף, פחות או 
יותר. להבנתי המדובר הוא בחזית הפרלמנטרית 
של מרצ, מורדי העבודה, הגופים הסוציאל 
דמוקרטיים כמו, למשל יסו"ד, מימד, חלקים 

ניכרים מהירוקים ועוד.
אני יודע היטב שבקרב אנשי יסו"ד ישנה 
הסתייגות רבה ממרצ, משום שהיא נתפסת 
בעיניהם כעוסקת בעיקר בתחום המדיני, על 
חשבון העיסוק בתחום החברתי. אך דימוי 
זה הוא דימוי מוטעה. מרצ היא כיום, מהרבה 
בחינות המפלגה החברתית והסוציאליסטית 
ביותר מכל המפלגות הקיימות. די אם נתבונן 
בפעולתם של שלושת חברי הכנסת של מרצ 
ונבין שכולם מגדירים את עצמם כסוציאליסטים 
ועוסקים בבעיות כלכליות- חברתיות ברוב זמנם. 
ח"כ חיים אורון עומד בראש השדולה למען 
בריאות ציבורית ונאבק בועדת הכספים למען 
השכבות החלשות. ח"כ אילן גילאון מזוהה עם 
המאבק למען הנכים,למען עובדי הקבלן ולמען 
הסולידריות עם ציבורי העובדים. ח"כ ניצן 
הורוביץ עוסק רק בנושאים חברתיים וכלכליים.
עם זאת תהיה זו טעות לחשוב שניתן לעסוק 
רק בבעיות חברתיות וכלכליות. בלי הרגל 
המדינית. בלי השגת השלום ולפחות החתירה 
להשגתו, לא ניתן לפתור שום בעיה חברתית 
יסודית .זאת ועוד: במצב החצי מלחמתי בו אנו 
שרויים עם הפלשתינים לא ניתן לחולל בתודעת 
רוב הציבור מפנה שמאלה. שמאל שיעמוד רק 
על רגל אחת, חברתית או מדינית ,יהיה שמאל 
נכה ומקרטע. רק השילוב בין המאבק להשגת 
השלום וסיום הסכסוך יחד עם המאבק לצמצום 
הפערים והשגת יעדים חברתיים, יוכל להביא 

למפנה המיוחל.
ראוי לפנות לאנשי יסו"ד, שיטו שכם להקמת 
כוח פוליטי רחב, לקראת הבחירות לכנסת הבאה, 
כי בנפשנו הדבר  וביכולתנו לחולל את השינוי 

או למצער להתחיל בהגשמתו כאן ועכשיו.

מכתבים למערכת חברה
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 מה עם מדינת הרווחה? 
מאת אריאל כהן

)תגובה לדורון גרינשטיין 'בדיקה: שכר 
המינימום, הממוצע והחציון 2000-2008', 

גיליון 43(

קראתי בעניין רב את מאמרו של דורון גרינשטיין 
בגיליון 43. ראשית, יש להוריד את הכובע על 
הבדיקה הרצינית של הנתונים. אין מספיק אנשים 
במחנה הסוציאל-דמוקרטי שיודעים לעשות את 
העבודה הקשה הזאת. אך רציתי להעיר שנראה 
לי שמסקנתו כי מעמדות הביניים נשחקו רק 
בצורה שולית, נראית לי תמוהה. יותר מכך, 
נראה לי שלא ניתן להסיק אותה כלל מהנתונים 
אותם הביא. הוא עצמו ציין שהוא כולל בבדיקתו 
רק את השכר ומרכיביו, והרי חלק ניכר מסיפור 
ההפרטה לא מתבטא באופן ישיר בשכר. הפיכת 
מרכיבי מדינת הרווחה השונים לסחורה גורמת 
לכך שאותו מעמד בינוני, שמבחינת שכר נראה 
שמצבו נשאר דומה, צריך לממן מאותן משכורות 
חלקים גדולים יותר ויותר של החינוך, הבריאות 
והרווחה שלו. דורון גרינשטיין נמצא כאן 
מאמץ – שלא מדעת, אני מניח – את העמדה 
הניאו-ליברלית שרואה בשכר את חזות הכל, 

ועיוורת למדינת הרווחה. 

 עובדות הסיעוד: אפשר גם אחרת
מאת רן רביב

)תגובה לאן סוצ'יו, '"העבודה היא חיינו" 
על מהגרי עבודה בענף הסיעוד' גיליון 43(

המאמר החשוב של אן סוצ'יו, מתאר ומנתח 
בצורה מדוייקת את התופעה של מהגרות העבודה 
בתחום הסיעוד, על הבעייתיות, הניצול והמנגנון 
המנציח מערכות אלו בחברה הישראלית. הייתי 
רוצה להתמקד בתחום אחד, שמשרטט לדעתי 

את דרכי המאבק על תיקון המצב הנוכחי: 
בענף הסיעוד נהוגות שתי מערכות מקבילות: 
הגדולה והמרכזית, של ביטוח לאומי, המתקצבת 
באופן המאפשר להחזיק מהגרי עבודה בתנאי 
ניצול, וזו של משרד הביטחון המיועדת לנכי 
צה"ל הזקוקים לכך, המתקצבת עובדים ישראלים, 
בתנאים שלעובדים ישראלים כדאי יהיה לעבוד 
בהם. מסיבות כאלו או אחרות, מערכת הביטחון 
לא הטמיעה עבור זכאיה את הפיתרון המנצל 
של מהגרי עבודה, אלא המשיכה וממשיכה 
לתקצב עובדים ישראלים לנכי צה"ל הזקוקים 

לטיפול של 24 שעות.
עניין זה חשוב כדי להבהיר )בניגוד למיתוס 
ה'התאמה' של עם מסויים לתפקיד הסיעוד( 
שיש ישראלים המוכנים לעשות עבודה זו שהיא 
לא פחות קשה ושוחקת מאשר עם קשישים. 
הם מוכנים לעשות אותה בתנאים של עובדים 
ישראלים. כלומר, משמרת בסיסית היא של 12 
שעות והתשלום כולל שעות נוספות. במקרים 
בהם עובדים יממה שלמה, התשלום מגלם את 
העבודה ואינו מחשיב את שעות השינה בבית 
הנכה כשעות חופש של העובד. מובן מאליו 
שלמטפל יש בית וחיים משלו, ונכה כזה צריך 
למעשה צוות של שניים, שלושה אנשים כדי 

להגיע לטיפול של 24 שעות. 
המטפלים הם בד"כ צעירים המחפשים עבודה עם 
הרבה שעות שאינה דורשת הכשרה קודמת. כדי 
להבטיח לנכי צה"ל את הטיפול המתאים משרד 
הביטחון חייב לקצב את העבודה באופן הולם 
לשוק העבודה בארץ, אחרת לא יהיו עובדים. 
מערכת חלופית זו, )שגם היא מבוססת על שכר 
נמוך ולא הוגן(, המתקיימת בצד מערכת הניצול 
של מהגרי עבודה, מציגה את האפשרות לפתרון 
מערכתי ולא נצלני לטיפול בקשישים בישראל. 
במאבק על זכויותיהן של העובדות בענף הסיעוד 
זהו כלי שיכול להמחיש את העוול בענף סיעוד 
הקשישים, עוול הניזון רק מחולשתן היחסית 

של העובדות והעובדים. 
עניין נוסף שראוי למקד אליו תשומת לב 
במסגרת מאבק על תנאי העבודה של עובדי 
הסיעוד, הוא ההבחנה בין הניצול בענף זה לעומת 
ניצול בענפי החקלאות. בעוד שבענף הסיעוד 
הניצול נעשה לעיתים בלי מודעות ולעיתים גם 
מחוסר ברירה – בהינתן התקציבים של ביטוח 
לאומי – הרי שבענף החקלאות המנצל והעובר 
על החוק עושה זאת במודע תוך ניצול ציני של 

הסכמי הכבילה ושל חולשת העובדים. 
לכן, איגוד עובדי הסיעוד בכוח לעובדים, הוא 
מהלך חיוני וקריטי לשינוי המצב בענף, אך מכיוון 
שמדובר על ענף הנכנס לבתיהם של ישראלים 
רבים, כדי שמאבק זה יצליח ויתקדם חשוב 
להרחיב – על-ידי הסברה – את המעגלים של 
אלו המבינים שמעשיהם, גם אם נעשים בתום 
לב, הם למעשה ניצול והפרת זכויות בסיסיות. 
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המודל העסקי על פיו 
מתוגמלות החברות מבוסס 
על הרעיון כי כל ההוצאות 
של החברות המפעילות 
ממומנות ע"י המדינה 
והרווח שלהן מגיע מהׂשמות 
בפועל )הרווח גדול יותר 
ככל שמשך ההשמה ארוך 
והשכר שמקבל העובד גבוה 
יותר(. זהו מודל עסקי ייחודי 
המבטיח שהחברות לא 
תפסדנה לעולם.

אומרים על שירות התעסוקה 
שהוא לא רלוונטי כי אנשים 
מחפשים היום עבודה 
באינטרנט ואינם נזקקים 
לשירות פרימיטיבי שכזה. 
זוהי אמירה פטרונית 
ומנותקת מהמציאות. רבים 
מאד, במדינת ישראל של 
2010  מחפשים עבודה 
בצורה המסורתית. דלת 
לדלת, שירות התעסוקה 
ועוד. 

מראיין: אלעד הן: :

אלישע הוסמן היה מנהל מחוז דן של שירות 
התעסוקה בין השנים 2006-2008. שנים 
אלו היו בסוף השלב הראשון של תוכנית 
ויסקונסין )שנקראה אז מהל"ב( ובתחילתו 
של השלב השני )אורות לתעסוקה(. ביקשנו 
ממנו לשתף אותנו ברעיון העומד מאחורי 
תוכנית ויסקונסין, היישום שלה, והשפעותיה 

על שירות התעסוקה.

תוכל לתת לנו תמונת על של תוכנית ויסקונסין?
אפשר להתחיל בכך שהרצון להעביר שירותי 
רווחה למיקור חוץ הוא בעייתי. אין לך יכולת 
לראות בעיות רווחה מורכבות אם החברה בה 
אתה עובד מחפשת שורות תחתונות של רווח, 

והדברים ידועים וכמעט מובנים מאליהם.
לאחר שזה נאמר, אכריז באופן ברור כי הרעיון 
העומד בבסיס תוכנית ויסקונסין, לפחות ברמה 
האקדמית, הוא רעיון מבורך: לטפל באנשים 
שהפכו את החיים מקצבה לשיגרת חייהם 
והצליחו – בזכות הזכויות של מקבל הבטחת 
הכנסה: השלמת הכנסה, צהרונים בחינם והקלות 
בארנונה – לחיות חיים נסבלים, גם אם לא נעימים 
במיוחד, בלי לעבוד. יש אוכלוסיה רחבה בישראל 
שהפכה את המציאות הזאת למקצוע. ישנם היום 
אנשים שהם דור שני למציאות כזאת, ומתחיל 

להופיע גם דור שלישי לבעיה.
האתגר של ההחזרתם למעגל העבודה הוא ראוי, 
ולעשות זאת דרך טיפול פרטני, הכשרה מקצועית, 
הקניית הרגלי חיים של אדם עובד – בודאי נכון. 

הבעיות מתחילות משני מרחבים:
1. תפיסת העולם, העומדת בבסיס תוכנית 
ויסקונסין, לפיה כל מי שלא עובד ומקבל הבטחת 
הכנסה נמצא במצב זהה. כלומר, שמי שמקבל 
הבטחת הכנסה יומיים ומי שמקבל אותה כל 
חייו נמצאים באותו מצב ודורשים אותו טיפול. 
מיומרה לטפל פרטנית, ההסתכלות הפכה 

מכלילה והטיפול בכולם הפך זהה.  
2. אופן התגמול של החברות המפעילות: 

התגמול שקיבלו החברות המפעילות בתכנית 
המקורית היה קיצוני באיוולתו – הן תוגמלו 
בהתאם לכמות הקצבאות שהן הצליחו למנוע. 
העיתונים מלאו אז, ובצדק, בסיפורי האומללים 
שנותרו נטולי הכנסה מכל סוג, על לא עוול 
בכפם. במעבר בין תכנית "מהל"ב" ל"אורות 
לתעסוקה" נעשה נסיון לטפל בלקות זו אך 
התוצאה טובה אך במעט. המודל העסקי על 
פיו מתוגמלות החברות מבוסס על הרעיון כי 
כל ההוצאות של החברות המפעילות ממומנות 
ע"י המדינה והרווח שלהן מגיע מהׂשמות בפועל 
)הרווח גדול יותר ככל שמשך ההשמה ארוך 
והשכר שמקבל העובד גבוה יותר(. זהו מודל 
עסקי ייחודי המבטיח שהחברות לא תפסדנה 

לעולם.

כשמדברים על התוכנית, כדאי לשים בצד את 
עניין הרמאים. כלומר, אלה הניגשים לקבל 
הבטחת הכנסה, אך למעשה עובדים במידה זו 
או אחרת בשחור. שיעורם מקרב מקבלי הבטחת 
ההכנסה מוערך בכ 20-25%. שיעור דומה 
לשיעור במדינות אחרות בעולם. את קבלת 
הבטחת ההכנסה במרמה תוכנית ויסקונסין 
פותרת, מהסיבה הפשוטה שמשתתף בתוכנית 
נדרש להתייצב במשרדי התוכנית חמישה 
ימים בשבוע, והעובדים בשחור אינם מסוגלים 

לעמוד בכך. 
עובדה זו היא ההסבר העיקרי לנתונים המרשימים 
כביכול שהציגה התכנית בתחילת דרכה.   בימים 
הראשונים של ההפעלה שלה היה מיון בין רמאים 
ללא רמאים. מי שעבדו עבודה בשחור פשוט 
לא הגיעו והורדו אוטומטית מרשימת מקבלי 
הקיצבאות. לא היה בהם שום טיפול מעבר 

לאילוץ ההגעה שהם לא התכוונו לעמוד בו.

האם אין מקום לשיפור אמיתי בשירות התעסוקה? 
כיצד שירות התעסוקה מתמודד היום עם תחומי 

האחריות שלו?
שירות התעסוקה סובל מדימוי בעייתי. חלקו 

תוכנית ויסקונסין, מקל בגלגלי 
שירות התעסוקה 

ראיון עם אלישע הוסמן
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לאלה, נכון הפתרון הלכאורה 
לא כלכלי/לא מודרני/לא 
סוציאלי אך המאוד נכון 

של עבודות יזומות במימון 
מלא של המדינה. תעסוקה 

שתתרום לארגון המעסיק 
ובעיקר – תצדיק את מתן 

התמיכה.

צריך להבין שהשאיפה 
של האוצר – כפי שהיא 

מתבטאת בתקצוב, בתקנים 
ובסופו של דבר בהרחבת 

תוכנית ויסקונסין – היא 
להקים ארגון שיחליף את 

שירות התעסוקה ולא ליצור 
פתרון משלים לשירות 

התעסוקה.

נקנה בצדק בשנים ארוכות של ניהול פוליטי, 
השבתות חוזרות ונשנות ו"עייפות החומר". 
תופעות אלה הוחלפו ברובן בניהול מקצועי, 
יחסי עבודה תקינים יחסית ומוכוונות לקוח 
שהוטמעו עם כניסתה לתפקיד מנכ"ל של 
הגב' אסתר דומיניסיני )המנכלי"ת שקדמה 

למנכ"ל הנוכחי(.
אומרים על שירות התעסוקה שהוא לא רלוונטי 
כי אנשים מחפשים היום עבודה באינטרנט 
ואינם נזקקים לשירות פרימיטיבי שכזה. זוהי 
אמירה פטרונית ומנותקת מהמציאות. רבים 
מאד, במדינת ישראל של 2010  מחפשים 
עבודה בצורה המסורתית. דלת לדלת, שירות 

התעסוקה ועוד. 
תלונה נוספת על שירות התעסוקה היא שהוא 
עוסק רק במקצועות "נמוכים": אבטחה, ניקיון, 
מזכירות זוטרה וכו'. השירות אכן מתעסק רבות 
בתחומים האלה, אבל צריך להבין שיש ביקוש 
אדיר לעובדים בתחום ויש עובדים רבים שזאת 

האפשרות היחידה שלהם להתפרנס.
מה שנחבא בד"כ מהתקשורת היא כמות 
ההשמות של שירות התעסוקה. השירות משים 
אלפים רבים של אנשים בכל חודש. אינני בקיא 
במספרים המדוייקים אך למיטב זכרוני, שירות 
התעסוקה מעורב בכ-120,000 השמות בשנה 
מהן 33,000 של כאלה שהיו זכאים להבטחת 
הכנסה. בערך בחצי מההשמות מעורבים פקידי 
השירות פאסיבית, אך תרומתם בחיבור שבין 

משרה למחפש אותה משמעותית מאוד.
כדי לענות ביותר פירוט על הדרך בה עובד 
שירות התעסוקה יש להבין משהו על אבטלה. 
כשמדברים על מובטלים ישנן שלוש אוכלוסיות:

1. מקבלי דמי אבטלה: אנשים שעבדו, שילמו 
ביטוח לאומי, וכשפוטרו הם זכאים לחצי שנה 
תמיכה. אלה אנשים שיש להם בד"כ מיומנויות 
עבודה, שרוצים לעבוד וכו'. הם צריכים עזרה 
בחיפוש עבודה, במיומנויות חיפוש עבודה 
ובהכשרה מקצועית רלוונטית. לעיתים, הם 
זקוקים גם לדמות שתכיל את מצוקתם ותאפשר 
להם שיבה מוצלחת יותר למעגל המועסקים.
2. מקבלי הבטחת הכנסה קלים: אלה אנשים 
שקיבלו דמי אבטלה ועדין לא מצאו עבודה בסוף 
החצי שנה. בקטגוריה הזאת אפשר גם להכליל 
צעירים שאין להם היסטוריה תעסוקתית ולכן 
אינם זכאים לדמי אבטלה. האוכלוסיה הזאת 

צריכה דברים דומים למקבלי דמי האבטלה.
3. מקבלי הבטחת הכנסה וותיקים: אנשים 
שאינם מועסקים תקופות ארוכות. מה שקרוי 
"עומק אבטלה". האוכלוסיות האלה ראויות 
לטיפול מיוחד – הן צריכות טיפול מעמיק 

שלא קשור רק לתעסוקה. הן דורשות פתרון 
מערכתי, משפחתי, השכלתי ורווחתי כולל. 
בתוך תת הקבוצה הזו יש קבוצה של אנשים 
שאינם אטרקטיביים למעסיקים מסיבות שונות 
ואף מעסיק לא ירצה להעסיק אותם, הם אינם 
משתייכים לשום סיווג דמוגרפי מכליל אך ברור 

כי שום פתרון השכלתי/הכשרתי לא יהפכם 
למועסקים. לאלה, נכון הפתרון הלכאורה לא 
כלכלי/לא מודרני/לא סוציאלי אך המאוד נכון 
של עבודות יזומות במימון מלא של המדינה. 
תעסוקה שתתרום לארגון המעסיק ובעיקר – 

תצדיק את מתן התמיכה.

שירות התעסוקה אכן בנוי טוב יותר לטיפול 
במקבלי דמי אבטלה או במקבלי הבטחת הכנסה 
קלים. הפוקוס שלו הוא מציאת עבודה: איך 
לדבר בראיון, סדנאות מציאת עבודה, ואוצ'רים 

להכשרה מקצועית וכו'.
שירות התעסוקה במבנהו הנוכחי לא כשיר 
לטפל בעומק אבטלה. תוכנית ויסקונסין, לטעמי 
צריכה להיבנות ולהתמחות באוכלוסית "עומק 
האבטלה" שנמצאת מחוץ לטיפול של שירות 
התעסוקה. אותן אוכלוסיות הדורשות טיפול 
מקיף ומיוחד – מסוג הניתן היום ע"י מסגרות 
מועטות אחרות כמו הקרן למפעלי שיקום ובית 

לוינשטיין. 
היום, ויסקונסין רק מאלצת אותם לצאת לעבודה. 
כשהיא עושה את זה, ומוצאת להם עבודה )ולא 
רק מנסה לפסול את הזכאות שלהם לקצבאות( 

זה בסדר, אבל קשה לומר שזה פתרון. 

 
 

 
 

   
  6 מתוך 1עמוד 

 )11.2009( 1500/ בל

    פרטי התובע
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לפעמים אדם צריך לקבל 
קצבה במשך חודשיים כדי 
להתארגן על החיים שלו 
ולמצוא עבודה. במצב 
כזה ראוי ונכון לתת לו את 
הקצבה גם אם הוא לא עומד 
בדרישות המחמירות ביותר. 
אף מפעיל פרטי לא יעשה 
את זה לעולם.

האם שירות התעסוקה לא יכול היה לספק 
פיתרון טוב יותר לאוכלוסיות הללו בעצמו?

אני מעריך שאם שירות התעסוקה היה מקבל 
את המשאבים של תוכנית ויסקונסין הוא היה 
מביא, על בסיס הידע העצום שנצבר בו, תוצאות 
טובות פי 5 לפחות. רק כדי לסבר את האוזן, 
עשיתי עבודה שהראתה שכל הׂשמה בויסקונסין 
– אם מנכים את הגל הראשון של "עובדים 
בשחור" שהתוכנית "הורידה" מרשימת מקבלי 
הקצבאות פשוט על בסיס הדרישה להתייצב 
כל יום – עלתה כ-40,000 ש"ח. וצריך לזכור 
שחלק מההשמות שמדובר עליהן היו השמות 
לחודשיים של עבודה חלקית בניקיון. אם נשווה 
זאת לעלות השמה בשירות התעסוקה )בחישוב 
אצבע, כ-1200 ש"ח להשמה( המסקנות ברורות. 
במשרד האוצר מאד לא אהבו את העבודה הזאת.
אך צריך להבין שהשאיפה של האוצר – כפי 
שהיא מתבטאת בתקצוב, בתקנים ובסופו של 
דבר בהרחבת תוכנית ויסקונסין – היא להקים 
ארגון שיחליף את שירות התעסוקה ולא ליצור 
פתרון משלים לשירות התעסוקה. אין כאן רצון 
לפתרון לשוק העבודה ובוודאי לא רצון למענה 
כלשהו לאתגרי רווחה. מדובר בהפרטה קרה 
וזה הכל, במענה לאינטרסים של בודדים על 

חשבון החברה כולה.

מאז הפעלת תוכנית ויסקונסין היו קיצוצים 
בתקציב שירות התעסוקה? בתקנים? באילו 

תנאים עובדות לשכות התעסוקה?
מרגע יישום תוכנית ויסקונסין שירות התעסוקה 
יובש במובן הכי מילולי של המילה. כשנכנסתי 
לתפקיד המצב היה ששנים ארוכות לא גוייס 
עובד חדש לשירות. קוצצו תקציבים להכשרת 
עובדים, לסדנאות למיומנויות עבודה. שמו 
מקלות בכל גלגל של חדשנות וקידום בשירות. 
המצב הזה קצת השתפר לתקופת מה בעקבות 
עיצומים חוזרים בשירות התעסוקה. כבר אז 

הבנתי את זה כדמי שתיקה לקראת הרחבת 
תוכנית ויסקונסין. השיטה העקבית של האוצר 
להפוך שירות קיים ל"גרוע" באמצעות עצירת 
משאביו ובכך להצדיק הפרטתו התממשה מעט 
אחר כך ביתר שאת: השירות החל לקבל רק 
תקציבי הפעלה למשכורות והוצאות שוטפות 
ללא תקציבי פעולה כלל! )לסדנאות/ואוצ'רים 
וכו'(. יותר מזה, האוצר אף דחה, באופן די בזוי 
לטעמי, תשלומים עבור חוזי עבר לפרוייקטים 
משני מציאות שהוא עצמו חתם עליהם )לדוגמא 
– הטמעת מערכות מיחשוב לרווחת הלקוח/

דורש העבודה(.

יש דברים שהיית רוצה להגיד לסיכום?
אפשר לקטר על שירות התעסוקה, אבל יש בו 
ידע בהׂשמה והכשרה שלא קיים באף ארגון 
וגוף אחר בארץ. ההזנחה והניוון המכוון שלו 
מובילים, בנוסף לכל שאר הנזקים, לאובדן 
הידע הזה. לעניות דעתי, אסור למדינה להתנער 
מהתפקיד הכלכלי והרווחתי שלה. לא יתכן 
שלא יהיה גוף מדינתי שיסתכל בלי כוונת 
רווח על אדם שנמצא במקום חלש בחייו. 
אומר זאת כך: לפעמים אדם צריך לקבל קצבה 
במשך חודשיים כדי להתארגן על החיים שלו 
ולמצוא עבודה. במצב כזה ראוי ונכון לתת 
לו את הקצבה גם אם הוא לא עומד בדרישות 
המחמירות ביותר. אף מפעיל פרטי לא יעשה 

את זה לעולם.

מחיר ההפרטה: ברעידת האדמה שהיתה בצ'ילה לאחרונה התגלתה תופעה מדאיגה: 
בניינים רבים שנבנו בשנים האחרונות בשכונות עניות קרסו. הדבר מוזר, היות וצ'ילה 
שוכנת על 'טבעת האש', האיזור הפעיל ביותר מבחינה ססמית בעולם, ותקן הבניה שלה הוא אחד 
המחמירים בעולם. עוד יותר מתמיהה העובדה שבניינים מאותו סוג שנבנו בשכונות מבוססות יותר 
נשארו על תילם. הבדיקה הראתה שבבניה בשכונות העניות חסכו חברות הבניה, "עיגלו פינות" 
ולפעמים פשוט הפרו את התקן. בשכונות המגורים הוותיקות נותרו מבני המגורים, על פי רוב, ללא נזק 
רציני. בכלכליסט פורסם ב-11.3.10 כי "רוב הנזק התרכז בשכונות העניות יותר – שנבנו בעיקר 
בחמש השנים האחרונות, לאחר הפרטתו הסופית של הפיקוח על תקני הבנייה". לא מפתיע לגלות 

שכשמעבירים את הפיקוח על הבנייה לידי חברות הבנייה אנשים משלמים בחייהם.

קצה 
הקרחון
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הדו"ח ממליץ למרצ "לאמץ 
הגדרה עצמית של 'מפלגת 

נישה' או 'מפלגת בוטיק' 
קטנה", שתפנה ל"מעמד 

הבינוני העירוני הליברלי 
החילוני" ולחסידי "סגנונות 

החיים האלטרנטיביים".

בעוד השיסוע-המגזרי 
הוא אמצעי לפירוק מדינת 
הרווחה, ניהול מאזן האימה 
של השיסוי-המיגזרי מהווה 

את התשתית לשלטון הימין, 
המבוסס על קואליציה של 

מגזרים-יריבים.

דני גוטוויין: :

היחס לניאו-ליברליזם הוא הקו המפריד בין 
השמאל לסוציאל-דמוקרטיה בישראל. הבטים 
שונים של אבחנה זו בררתי במאמרים "לפלג 
את השמאל, לאחד את הסוציאל-דמוקרטים" 
)חברה 36, מאי 2008( וב"'המעשיות' 
כמנוס מן הסוציאל-דמוקרטיה" )חברה 
37, ספטמבר 2008(. במאמר הנוכחי 
תבחן הטענה, כי הבדל נוסף בין השמאל 
לסוציאל-דמוקרטיה היא דרך בניין הכוח, 
וכי בעוד שהעמותות הן ההיגיון האירגוני של 
השמאל הניאו-ליברלי, הוועדים עומדים 

ביסוד בניין הכוח הסוציאל-דמוקרטי. 

א. 

בתוך שלל ההסברים שמעלה השמאל הישראלי 
להתדלדלות הנמשכת בכוחו הפוליטי, בולטת 
ההתעלמות מאחת מהסיבות המבניות העיקריות 
לכך: הצלחתו של הימין – כחלק מההפרטה 
הכוללת של החברה – לעצב גם את המערכת 
המפלגתית ואת דפוסי ההצבעה בישראל באופן 
שיבטיח את שלטונו. התעלמות זו מלמדת על 
כך שהשמאל הפנים את ההגיון הניאו-ליברלי, 
וכי כמו במקרה של הכלכלה והחברה הוא קיבל 
גם את מבנה המשטר שכונן הימין על חורבות 
מדינת-הרווחה כ'חוק-טבע' נטול חלופות. 
ואולם, כשלונותיו החוזרים של השמאל במבחן 
הקלפי מלמדים כי ככל שמפלגותיו – העבודה, 
מרצ וחד"ש – משתלבות במשטר ההפרטה 
ומוותרות על המאבק בו ובהנחותיו, כן הולך 
ומתבטל הצורך בהן, והן נידונות לשוליות 

ולהתנוונות. 
מהפכת ההפרטה התאימה להנחותיה גם את 
המערכת המפלגתית: את התפקיד של ציר 
המערכת הפוליטית, שמילאו מפלגות-הרעיון 
בעידן מדינת-הרווחה, היא העבירה למפלגות 
השבטיות-מגזריות, כמו ש"ס ולמפלגות 'מצב-

הרוח', כמו קדימה. למרות הניגוד בין הנוקשות 

השיבטית של המפלגות המגזריות לבין הגחמה 
הצרכנית של מפלגות מצב-הרוח, בין שני דפוסי 
המפלגות מחבר מכנה משותף ניאו-ליברלי: 
שניהם עויינים, כל אחד בדרכו, את מנגנוני 
ההסדרה הכלכלית והשירותים החברתיים של 
מדינת-הרווחה, ופועלים להפרטתם, בעיקר 
באמצעות העברתם לשליטת עמותות המגזר 
השלישי, שאינן אלא מסווה לשוק ולהון. כך, 
העמיק סגן-שר החינוך מטעם ש"ס, משולם נהרי, 
את הפרטת החינוך באמצעות חוקים המשרתים 
הן את חינוך המגזרי, ואת השכבות המבוססות 
הרוצות בהכשרת החינוך הפרטי; וכך פעל רענן 
דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת 
אהוד אולמרט, לשילוב רישמי של העמותות 

בפעולת הממשלה.
ההגיון המיגזרי-צרכני הניאו-ליברלי השתלט 
השתלטות עויינת גם על השמאל. עדות לכך ניתן 
למצוא בדו"ח שחיברה ועדת הבדיקה שהקימה 
מרצ לבירור הגורמים למפלתה בבחירות 2009. 
הועדה הצביעה על שתי סיבות – משלימות 
לכאורה, סותרות למעשה – לכישלון: מצד אחד, 
הקטנת מאגר הבוחרים של מרצ בשל פיצול 
החברה הישראלית ל'שבטים', כמו החרדים, 
הדתיים, המזרחים והעולים, המנוכרים לשמאל 
והנוטים להצבעה מיגזרית; ומצד ומצד, שני 
'נהירה', 'גלישה' ו'עריקה' של "מצביעי מרצ 
ותיקים ופוטנציאליים לקדימה", כ'מפלגת 
שלטון' לא-מגזרית בעלת 'אג'נדה יונית'. מתוך 
התעלמות מן המגמה השניה ועקיפת הסתירה, 
ממליצים מחברי הדו"ח למרצ "לאמץ הגדרה 
עצמית של 'מפלגת נישה' או 'מפלגת בוטיק' 
קטנה", שתפנה ל"מעמד הבינוני העירוני 
הליברלי החילוני" ולחסידי "סגנונות החיים 
האלטרנטיביים". בלשון אחרת, הדו"ח מציע 
למרצ לוותר על יומרתה להיות מפלגה סוציאל-
דמוקרטית הפונה לכלל החברה הישראלית 
ולהפוך במוצהר למה שהיא בפועל, כפי שלימד 
תעלול 'הרשימה החדשה': מפלגה מגזרית של 
המעמד הבינוני המסודר, המתמקדת בשאלות 

תנועת הוועדים: על פוליטיקה 
סוציאל-דמוקרטית במשטר 

ניאו-ליברלי
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על פי הערכות שונות 
הקהלים אליהם ממליץ 
הדו"ח של מרצ לפנות יעדיפו 
מפלגה בראשותו של יאיר 
לפיד – שכהכלאה פוליטית 
בין בידור וצרכנות תהיה 
שילוב של מפלגה מגזרית 
ומפלגת מצב-רוח.

ככל שתהליך הייצור הפך 
להיות מורכב יותר כן גדלה 
התלות ההדדית שבין 
המעביד לעובד, התעצם 
האיום הגלום בנשק השביתה, 
שהבשיל להכרה בכוחה של 
התאגדות-העובדים.

של זכויות-אזרח ואיכות-חיים, והופכת את 
השלום והצדק החברתי להיבטים שלהן.

הדו"ח משקף את תהליך התמגזרותו של 
השמאל, מגמה הבאה לידי ביטוי בדרכים 
אחרות גם במדיניותן של העבודה וחד"ש. 
המיגזור הוא אחת מן האסטרטגיות המרכזיות 
עליהן בונה הימין את ההגמוניה שלו. בעוד 
השיסוע-המגזרי הוא אמצעי לפירוק מדינת 
הרווחה, ניהול מאזן האימה של השיסוי-המיגזרי 
מהווה את התשתית לשלטון הימין, המבוסס על 
קואליציה של מגזרים-יריבים. השמאל מתרץ 
אמנם את התמגזרותו בנימוק התועלתני של 
הגדלת מספר מצביעיו, כפי שמלמד הדו"ח, 
אלא שבדרך זו הוא מאשרר את חוקי המשחק 
המופרטים ומשכפל אותם, ותוך ייתור-עצמי 

לדעת מסייע להנצחת שלטון הימין.
אלא, שנראה, כי למרות להיטותו הנואשת, 
אימוץ הגיון ההפרטה והמיגזור לא יביא ישועה 
לשמאל. בשבוע בו פירסמה מרצ את דו"ח 
ועדת הבדיקה נמסר כי על פי הערכות שונות 
הקהלים אליהם ממליץ הדו"ח לפנות יעדיפו 
מפלגה בראשותו של יאיר לפיד – שכהכלאה 
פוליטית בין בידור וצרכנות תהיה שילוב של 
מפלגה מגזרית ומפלגת מצב-רוח – העתידה 
לזכות במספר מנדטים גדול יותר מזה שזכו בו 

העבודה ומרצ יחדיו בבחירות 2009.
ביטולו-העצמי של השמאל אל תוך הנחותיו 
של הימין היא אחת ממטרותיו האידיאולוגיות 
והפוליטיות של הניאו-ליברליזם. מרגרט 
תאצ'ר הסבירה כי מדיניות ההפרטה, פירוק 
מדינת-הרווחה והמאבק באיגודים-המקצועיים 
כוונה, בין השאר, ליצור תנאים שלא יאפשרו את 
שובו של הלייבור לשלטון. לטענת מבקריו, גם 
כאשר חזר הלייבור לשלטון, הוא היה לא יותר 
מאשר תצ'אריזם עם פנים אנושיות, משמע הוא 
לא רק קיבל את הנחותיו של הימין, אלא גם 
מישמע וכונן את עצמו מתוכן. בעוד שמתנהל 
ויכוח באשר למידת הצלחת התצ'אריזם לעקר 
את הלייבור הבריטי, הרי שחזונה של תצ'אר 
הוגשם, ללא ספק, במלואו בשמאל הישראלי. 
ככל שהשמאל התבטל אל תוך הפוליטיקה 
המיגזרית והמופרטת הוא לא רק איבד מכוחו, 

הוא איבד את יכולתו לבנות כוח.

ב.

ביטולן של המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות 
כבסיס-הכוח הפוליטי של מדינת הרווחה 
הוא, אכן, יעד מרכזי של הניאו-ליברליזם. 
אסטרטגיה זו מוצאת ביטוי בהפרטת שוק 

העבודה, שלא פחות מאשר הגדלת הניצול 
הישיר, מטרתו היא פירוק העבודה המאורגנת 
כגורם תודעתי ואירגוני מרכזי בבניין הכוח 
הסוציאל-דמוקרטי. לעבודה המאורגנת היה 
תפקיד מכונן בפוליטיזציה של ציבור הפועלים, 
שהתקדמה במהלך המאה ה-19 וה-20 תוך זיקת 
גומלין להרחבת זכות הבחירה. ככל שתהליך 
הייצור הפך להיות מורכב יותר כן גדלה התלות 
ההדדית שבין המעביד לעובד, התעצם האיום 
הגלום בנשק השביתה, שהבשיל להכרה בכוחה 
של התאגדות-העובדים. יכולתם של הפועלים 
לשנות את שוק העבודה ולהגדיר מחדש את 
חוקיו, סייעה לערעור ההשקפה הרווחת בדבר 
היותו של הקפיטיזם 'חוק-טבע'. השביתות 
וההסכמים שנחתמו בעקבותיהם לימדו את 
העובדים כי ההתאגדות המקצועית עושה אותם 
לכוח כלכלי במסגרת השיטה הקפיטליסטית 

ולכוח פוליטי במאבק לשינויה.
הפוליטיזציה של העבודה המאורגנת עמדה 
ביסוד בניין כוחן של המפלגות הסוציאל-
דמוקרטיות, שהרחיבו את הניסיון שנרכש 
במאבקים המפעליים והענפיים לרמת המדינה, 
והובילו לכינון מדינת-הרווחה. הפקעת הניהול 
של ענפי משק אסטרטגיים ושירותים חברתיים 
מידי ההון הפרטי וההסדרה המדינתית והציבורית 
שלהם במסגרת מדינת הרווחה, לימדו כי יש 
חלופה יעילה וצודקת יתר מן 'השוק-החופשי', 
שנחשף כלא יותר מאשר עיקר אמונה שנועד 
להבטיח את שלטון ההון. השינויים שחולל 
הכוח המאורגן של הפועלים – אם בצורת 
איגודים-מקצועיים ואם בצורת מפלגות 
סוציאל-דמוקרטיות – הביאו אפוא להכרה 
ביכולתם הפוליטית לחולל שינויים בחוקי 

המשחק של הקפטיליזם. 
בישראל כמו בעולם, חתר הניאו-ליברליזם 
להפריט את שוק העבודה, כדי לפגוע באיגודים 
המקצועיים בחזקתם כמרכיב מרכזי במנגנון 
התמסורת הפוליטי-תודעתי שהבטיח את 
ההגמוניה הסוציאל-דמוקרטית. הפרטת שוק 
העבודה נועדה לא רק להגדיל את ניצול 
העובדים, אלא גם לפגוע ביכולת ההתארגנות 
שלהם. לשם כך בוטל משטר החוזים הקיבוציים 
של עידן מדינת הרווחה ואת מקומו ירשו 
דפוסים רבים שונים של העסקה שהונהגו באותו 
מקום עבודה ופיצלו את העובדים בין דור א' 
לדור ב', בעלי החוזים האישיים, עובדי חברות 
כוח-אדם, עובדי-הקבלן, ופרי-לנסרים. יותר 
ויותר עובדים נאלצו להתפרנס מחלקי משרות 
במקומות עבודה שונים, תחת ענן מתמיד של  
חוסר ביטחון תעסוקתי, שהגדיל את התחרות 
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הפקעת הניהול של ענפי 
משק אסטרטגיים ושירותים 
חברתיים מידי ההון הפרטי 

וההסדרה המדינתית 
והציבורית שלהם במסגרת 
מדינת הרווחה, לימדו כי יש 
חלופה יעילה וצודקת יתר 

מן 'השוק-החופשי', שנחשף 
כלא יותר מאשר עיקר אמונה 

שנועד להבטיח את שלטון 
ההון.

הריגוש המרכזי של תכניות 
הריאליטי היא 'ההדחה', 

המאפשרת למי שהם 
קורבנות התעמרות ממשית 

בחיי היום-יום – בשוק 
העבודה למשל – להתעמר 
באופן וירטואלי במשתתפי 

התכניות ולהדיחם

ביניהם. עובדי חברות כח-האדם, עובדי-הקבלן 
והפרי-לנסרים החלו לראות בעובדים הקבועים 
את מי שמגבילים את מרחב התעסוקה שלהם 
והפכו עויינים לעבודה המאורגנת. כך הפכה 
הפרטת שוק העבודה את את היחסים בין 
העובדים לבין עצמם ליחסים של יריבות מתמדת, 
שהאפילה על הניגוד הבסיסי בין הון לעבודה. 
השפעה דומה היתה להפרטת השירותים 
החברתיים, כחלק מפירוק מדינת הרווחה, 
והפיכתם מזכויות אזרחיות לסחורות. ההיצע 
היורד של שירותים ציבוריים, והפניית הביקוש 
לשוק הפרטי, העצים את הוויית השוק ונירמל 
אותה. מלחמת הכל-בכל, כמימוש של החזון 
הניאו-ליברלי, הפכה את התחרות להוויית 
חיים ראשונית של הישראלים. מתוך כך, קיבלו 
הישראלים את 'חוקי השוק' כחוקי-טבע, ואת 

הסוציאל-דמוקרטיה כהפרתם.
ריבוי תכניות ה'ריאליטי', המשמשות להפצת 
מוסר ההפרטה, עשוי ללמד גם על הפנמתו. 
העיקרון החוזר בתכניות אלו הוא הפקעת מסגרות 
המסמלות שיתוף וסולידריות, 'הבית',  'השבט' 
וכד', כדי להפוך את הקיום למשחק סכום-אפס 
ולהעמיד את כל היחסים האנושיים על יריבות 
ותככים, המתוזמרים על ידי 'ההפקה'. הריגוש 
המרכזי של תכניות הריאליטי היא 'ההדחה', 
המאפשרת למי שהם קורבנות התעמרות ממשית 
בחיי היום-יום – בשוק העבודה למשל – להתעמר 
באופן וירטואלי במשתתפי התכניות ולהדיחם. 
אלא שבדרך זו מבוייתים הצופים להפנים את 
חוקי המשחק של משטר ההפרטה ומתמכרים 
להם תוך אובדן היכולת להתנגד להם: פיטורין, 
למשל, יתפסו כסוג של הדחה, שיש לקבל אותה 

בצייתנות מתוך ציפיה לחזרה אפשרית על פי 
הצבעת הקהל. הגיון הריאליטי הוא אפוא, 
שככל שהזולת הופך לנזק, כך מאבד הפרט את 
השליטה על חייו והופך לתלוי ב'יד-הנעלמה' 
או ב'אח-הגדול', שאינם אלא המשגות של 

השוק המווסת בידי ההון.
הצלחתו של הניאו-ליברליזם לכונן מתוך 
המציאות המופרטת תודעה העויינת להסדרה 
הציבורית, מצאה ביטוי בירידת הכוח המפלגתי 
הסוציאל-דמוקרטי, שהתנוון בהמשך לכדי 

השמאל הניאו-ליברלי ההולך ומתפוגג. 

ג.

כינונו של כוח מפלגתי סוציאל-דמוקרטי מחייב 
אפוא לפרוץ את המילכוד הניאו-ליברלי של 
השמאל, הניזון מהתודעה המופרטת שפירוק 
מדינת הרווחה יצר. שלוש סיבות משלימות 
הופכות מהלך סוציאל-דמוקרטי כזה לאפשרי: 
האחת, מצוקתם הגוברת של קורבנות משטר 
ההפרטה בקרב מעמדות הביניים והמעמדות 
הנמוכים; השניה, כשלון מערכת העמותות, 
שפיתח משטר ההפרטה לשמש כתחליף ראוי 
למדינת הרווחה; והשלישית, העניין הגובר 
בארגז-הכלים הסוציאל-דמוקרטי והקינסיאני 

בעקבות המשבר הכלכלי של 2008.
במוקד מהלך בניין הכוח המפלגתי הסוציאל-
דמוקרטי יש להעמיד את כינון הכרתו של 
הפרט ביכולתו לקחת חלק בעיצוב המודע של 
החברה, לא דרך השוק, אלא כנגדו. לשם כך, 
כנגד הפיצול והשיסוי המגזרי, המשמש אמצעי 
לפירוק מדינת הרווחה, וכתנאי לשיקומה, יש 
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ליצור תנועה של ההתארגנויות בעלות אופק 
סוציאל-דמוקרטי. עדות לסיכוי של מהלך כזה 
ניתן לראות בשדה האיגוד-המקצועי: הניצול 
הגובר כתולדה של הפרטת שוק-העבודה חוללה 
תנועת נגד של התארגנויות עובדים בקרב מי 
שהבינו כי השיטה הקיימת הופכת כל עובד 
כפרט ל'מפסיד המתמיד'. מגמת ההתאגדות 
החדשה – המוצאת ביטוי מובהק בארגון 'כוח 
לעובדים', אך לא רק בו – חייבת להציע גם 
צורות פעולה חדשות, שיתמודדו עם השינויים 
שחולל הניאו-ליברליזם בשוק העבודה. כך, 
למשל, ריבוי דפוסי העסקה באותו מקום עבודה, 
מחייב לראות בקבוצות העובדים השונות על 
תנאיהן הנפרדים, ולא במקום העבודה לכשעצמו, 

את הבסיס לארגון העובדים.
יש לראות בניסיון שרכשו התארגנויות העובדים 
החדשות בסיס לתנועה שתיזום את ארגון הציבור 
בוועדים שיפעלו להסדרת מגוון תחומי חיים 
שהופקרו לחסדי השוק עם פירוק מדינת הרווחה: 

ועדי הורים, ועדי שכונות, ועדי משתמשים 
בתחבורה ציבורית, ועדים ליחסי קהילה ומשטרה, 
ועדים לדיור בר-השגה וכד'. על התארגנויות 
לשרטט את הפיתרון שתציע מדינת הרווחה 
החדשה לכשלי הניאו-ליברליזם, כשם שעליהן 
להיות בסיס לארגון מעמד הביניים הנשחק 
והמעמד הנמוך לכוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי.
תנועת הוועדים תהיה שלילתה של רשת 
העמותות: העמותות מתווכות בין המדינה להון 
כדרך להשלטת ההון. הוועדים יפעלו לשחרור 
המדינה משלטון ההון. אחת הסכנות המרכזיות 
שיעמדו בפני תנועת הוועדים תהיה הנפילה 
למלכודת הגיון הפעולה הפילנטרופי-צרכני 
של העמותות, הפעילֹות ברבים מתחומים אלו 
כאמצעי להבנייה ניאו-ליברלית של החברה. 
לפיכך, כדרך לכינון סוציאל-דמוקרטי יהיה על 
תנועת הוועדים להציע פיתרונות המבוססים על 
ההגיון המדינתי-סולידרי, העומד ביסוד רעיון 

מדינת הרווחה. 
העימות בין תנועת הוועדים לרשת העמותות 
יתרחש קודם כל דווקא במגרשו של השמאל 
בשל המקום המרכזי שתופסות בו העמותות. 
כשם שבמאבק על עיצוב מחדש של שדה 
העבודה המאורגנת – כדי שניתן יהיה להתמודד 
עם השינויים שחולל בו הניאו-ליברליזם – 
מוצא עצמו ארגון 'כוח לעובדים' בעימות עם 
ההסתדרות, הזוכה לגיבוי וסיוע מן המעסיקים, 
כך גם מהלכי הארגון בתחומים אחרים יביאו 
את את תנועת הוועדים – כבסיס לכוח מפלגתי 
סוציאל-דמוקרטי – למאבק קודם כל עם שמאל 
העמותות הניאו-ליברלי על מפלגותיו, שצמח 

כחלק מן ההגמוניה של הימין.
תנועת הוועדים היא אפוא בעת ובעונה אחת 
גם גרעין למפלגה סוציאל-דמוקרטית וגם 
'מדינת-רווחה שבדרך', וזיקת הגומלין ביניהם 

היא תנאי למימוש כל אחד מהם.

צריך להקים תנועה שתיזום 
את ארגון הציבור בוועדים 
שיפעלו להסדרת מגוון תחומי 
חיים שהופקרו לחסדי השוק 
עם פירוק מדינת הרווחה: 
ועדי הורים, ועדי שכונות, 
ועדי משתמשים בתחבורה 
ציבורית, ועדים ליחסי קהילה 
ומשטרה, ועדים לדיור בר-
השגה וכד'.

יוון הפכה לקורבן של מתקפה אגרסיבית של מהמרים שעלולה להביא אותה לקריסה 
מוחלטת: אותם בנקים שמצד אחד מנסים לייצב את כלכלת יוון, מהמרים על קריסתה. 
בין הבנקים המוזכרים כמהמרים על חובות יוון: גולדמן זאקס, ג'יי-פי מורגן צ'ייס, קרדיט סוויס ועוד. ]...[ 
החוזים אותם רוכשים הבנקים הם חוזי ביטוח שמטרתם להגן על בעל החוב של חברה או מדינה מפני 
פשיטת רגל. במקרה היווני חוזים אלו מבטחים כנגד חדלות פירעון של יוון. ככל שהמשקיעים מריחים כי 
מצבה של יוון הופך למורכב יותר, כך שווי החוזים האלו נוסק. מי שסובלת מהמשחק בחוזים היא יוון: 
ככל שמחיר החוזים עולה, כך משקיעים יבקשו ריביות יותר גבוהות על איגרות החוב. כך, אם יוון תרצה 
לגייס כסף באג"ח ממשלתיות, הדבר יהיה קשה וידרוש מצידה לתת ריביות גבוהות במיוחד. "זה כמו 
לקנות ביטוח נגד שריפות לבית של השכן," הסביר בכיר בבנק יוניקרדיט, פיליפ גיסדקיס. "ברור שנוצר 

 .)Ynet 28.2.10(  ".תמריץ לשרוף את אותו בית

קצה 
הקרחון



13  

על פי טענות מבוססות 
של מומחים למיניהם, 

בישראל עומדת להתרחש 
רעידת אדמה שתגבה 

אלפי קורבנות, ושנזקיה 
הכלכליים ימדדו במונחים של 

מיליארדים רבים מאד. 

אם נשוב לרגע לציטוט 
מהויקיפדיה, נבחין בקלות 

בהבדל בין קניה, לבין 
סומליה. כאן וכאן אפריקה, 
כאן וכאן שחורים, כאן וכאן 
עולם שלישי, ומה ההבדל? 

אחד בלבד: התארגנות 
משמעותית.

אודי מנור: :

"למרות איתור לווייני של גלי הצונאמי על ידי 
ארצות הברית, לא ניתנה אזהרה למרבית 
המדינות שנפגעו )לגבי חלקן היא לא הייתה 
אפקטיבית בכל מקרה עקב הזמן הקצר 
עד לפגיעה(. המדינה היחידה שבה נערכה 
התארגנות משמעותית הייתה קניה, ולכן 
מספר הנספים בה היה קטן יחסית לעומת 
סומליה שבה אין שלטון מרכזי ולכן לא 

נערכה מראש".

ציטוט זה הלקוח מהויקיפדיה, מתייחס לאסון 
הצונאמי ההוא, שפקד את עולמנו בדצמבר 
2004. בראיה לאחור, עושה רושם כי ההשפעה 
בינונית הטווח המשמעותית ביותר של הארוע 
הדרמטי ההוא, בא לידי ביטוי בהכנסת המושג 
הזה, 'צונאמי', לרשימת מלות-המותן הנכונות 
לכל דבר וענין, כמו 'צונאמי בבורסה', 'צונאמי 
במפלגת העבודה', 'צונאמי בפאב', 'צונאמי של 

ציונים במכללה' וכדומה.
כיצד קורה שלמרות שתולדות האנושות מלאות 
בסיפורים על אסונות טבע, עדיין ממשיכה 
'האנושות' להיות מופתעת בכל פעם מחדש? 
לשאלה זו יש לפחות שני היבטים. האחד כללי, 
'אנושי', 'אוניברסלי', ואולי פילוסופי-קיומי; 
השני מקומי לחלוטין, כי על פי טענות מבוססות 
של מומחים למיניהם, בישראל עומדת להתרחש 
רעידת אדמה שתגבה אלפי קורבנות, ושנזקיה 
הכלכליים ימדדו במונחים של מיליארדים 

רבים מאד. 

שלוש תשובות אפשריות

ובכן, מדוע אנו מופתעים? ראשית יש לציין, 
כי במונחים 'אנו' או 'האנושות' יש מידה 
מכוונת של הטעיה. אם נשוב לרגע לציטוט 
מהויקיפדיה, נבחין בקלות בהבדל בין קניה, 
לבין סומליה. כאן וכאן אפריקה, כאן וכאן 
שחורים, כאן וכאן עולם שלישי, ומה ההבדל? 
אחד בלבד: התארגנות משמעותית. במונחים 

סוציאל-דמוקרטים, להתארגנות משמעותית 
קוראים 'פוליטיקה'.

ובכן, למה 'אנו' מופתעים? משלוש סיבות 
לפחות. האחת, הטריוויאלית ביותר - אכן כל 
ארוע כזה מגיע ללא הודעה מוקדמת. הסיבה 
השניה היא שאנשים רגילים לחשוב במונחים 
של רצף: מה אתמול זרחה השמש? מחר היא 
בוודאי תזרח; מה אתמול היה נעים בחוץ? בוודאי 
שגם מחר יהיה נעים; כל הערבים אותו הדבר? 
כל הערבים אותו הדבר; וכן הלאה. לשמרנות 
האנושית הזו יש כמובן תכונות חיוביות, או 
לכל הפחות יש לומר שהשמרנות הזו נשענת 
על תכונה אנושית שקשה לבוא אליה בטענות 
- השאיפה לודאות, שאיפה הנשענת על הרצון 
להימנע מקור ומרעב. ומניעת הקור פירושה 
ביגוד ובית, ומניעת רעב פירושה מזון סדיר, 
וכל אלו מביאים למסקנה שמוטב לשבת בכפר 
ליד הנהר, מאשר לנדוד כל החיים מאזור ציד 

אחד למשנהו. 
הסיבה השלישית היא המצב המודרני. מבחינות 
מסויימות הוא המשך ישיר של מה שתואר כאן 
כסיבה השניה, כי אופני הייצור המודרניים הם 
המשך ישיר, מפותח ומשוכלל בהרבה, של 
האמצעים למניעת קור ורעב. אבל כפי שכבר 
הוסבר כבר גם ב'חברה', המצב המודרני הוא 
יותר מהפכה מהמשך, כי המצב המודרני מניח 
לא 'רק' הצלחה מוכחת יותר בהשגת האמצעים 
למניעת קור ורעב, אלא הבטחה לחיים חילוניים 
מתמשכים, ואסונות טבע )או אסונות ידי אדם( 

עומדים בסתירה מוחלטת להבטחה זו. 
הסיבה הראשונה, ההפתעה, היא גם הסתמית 
ביותר – כך, אין הבדל בין צונאמי לבין ציפור 
שבמקרה עברה מעל ראשי בדיוק כשקיפלתי את 
המטריה. אבל, הסיבה השניה מתאימה להפתעה 
הסבר שחורג מגבולות הטריוויה והוא חלק 
מתפיסת העולם הטרום-מודרנית. די אם נציץ 
בספר דברים פרק כ"ח כדי להתרשם מההגיון 
המסורתי, המנסה להפוך גם את ההפתעה 

שבאסון הטבע לחלק מהסדר הקוסמי. 

רעידות אדמה - בין הפתעות 
לפוליטיקה
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בעולם המודרני, הואיל 
והמוסכמה היא שהמוות 
אמור להגיע, אם בכלל, 
בגיל 95, וגם אז בלי כאב 
ואחרי ארוחת הבוקר והטיול 
עם הנכדים, הרי שאסון טבע 
נתפס כחוצפה ממש.

כדי להזכיר כי אלו שהיו 
ותועדו ב-1837 וב-1927 
הביאו למאות הרוגים 
בשני המקרים, ונזכור כי 
אוכלוסיית הארץ מנתה אז 
מאות אלפים בלבד, כלומר 
במכפלה פשוטה, נתונים אלו 
מלמדים כי מספר הקרבנות 
הפעם יהיה בסדר גודל של 
אלפים.

תרשו לי לצטט, זהו פשוט קטע מקראי מופלא:

ְוָהָיה, ִאם-ֹלא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, 
ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּכל-ִמְצו ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו, ֲאֶׁשר 
ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום--ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל-ַהְּקָללֹות 
ָהֵאֶּלה, ְוִהִּׂשיגּוָך.  טז ָארּור ַאָּתה, ָּבִעיר; ְוָארּור 
ַאָּתה, ַּבָּׂשֶדה.  יז ָארּור ַטְנֲאָך, ּוִמְׁשַאְרֶּתָך.  יח 
ָארּור ְּפִרי-ִבְטְנָך, ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך--ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך, 
ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך.  יט ָארּור ַאָּתה, ְּבבֶֹאָך; ְוָארּור 
ַאָּתה, ְּבֵצאֶתָך.  כ ְיַׁשַּלח ְיהָוה ְּבָך ֶאת-ַהְּמֵאָרה 
ֶאת-ַהְּמהּוָמה, ְוֶאת-ַהִּמְגֶעֶרת, ְּבָכל-ִמְׁשַלח ָיְדָך, 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה--ַעד ִהָּׁשֶמְדָך ְוַעד-ֲאָבְדָך ַמֵהר, 
ִמְּפֵני רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני.  כא ַיְדֵּבק ְיהָוה 
ְּבָך, ֶאת-ַהָּדֶבר--ַעד, ַּכֹּלתֹו אְֹתָך, ֵמַעל ָהֲאָדָמה, 
ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָבא-ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה.  כב ַיְּכָכה ְיהָוה 
ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבַּדֶּלֶקת, ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב, 
ּוַבִּׁשָּדפֹון, ּוַבֵּיָרקֹון; ּוְרָדפּוָך, ַעד ָאְבֶדָך.  כג ְוָהיּו 
ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל-רֹאְׁשָך, ְנחֶֹׁשת; ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-
ַּתְחֶּתיָך, ַּבְרֶזל.  כד ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת-ְמַטר ַאְרְצָך, 
ָאָבק ְוָעָפר:  ִמן-ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶליָך, ַעד ִהָּׁשְמָדְך

בעולם המודרני, הואיל והמוסכמה היא 
שהמוות אמור להגיע, אם בכלל, בגיל 95, 
וגם אז בלי כאב ואחרי ארוחת הבוקר והטיול 
עם הנכדים, הרי שאסון טבע נתפס כחוצפה 
ממש. זו בדיוק הסיבה שהעולם המודרני בנוי 
כולו על מערכות שמטרתן למנוע מוות מוקדם, 
מערכות העוסקות בבריאות, רווחה, תשתיות, 
תקשורת, חרום, בטחון, וכו'. במונחי הויקיפדיה 
שצוטטה כאן, העולם המודרני מחייב "התארגנות 
משמעותית", וזו פשוט בלתי אפשרית מחוץ 
לפוליטיקה. והפוליטיקה, היא כזכור לא 'האם' 
אלא 'איך', כלומר לטובת מי. שאלות שעשויות 
להסביר מדוע יהיו מי שיהיו מופתעים מרעידת 
האדמה שמתרחשת עלינו בשניות, דקות, 
ימים, שבועות, חודשים או שנים אלו ממש. 
יהיו מופתעים ויהיו מתים, ויהיו מי שיביטו 

על המחזה ממגדל כזה או אחר.

הפוליטיקה של אסונות הטבע

בגליון 18 של 'חברה' כתבתי אחרי הצונאמי 
ההוא על מדען הודי, נאראסימהא שמו, שאמר, 
בין השאר, את הדברים הבאים: "גם אם היתה 
לנו התרעה של שעתיים, מה היה עושה 
הממשל ההודי? מי היה מתקשר למי? מי היה 

דואג שההתרעה תעבור הלאה?" את תהייתו-
ספקותיו מבסס נאראסימהא על כך שלפני כמה 
שנים, סופת ציקלון הרסה לחלוטין את מדינת 
אוריססא שבהודו, "למרות שיומיים קודם 
קיבל עליה הממשל התרעה. ומה נעשה? האם 
הם יכלו לעשות הפעם בשעתיים את מה שהם 
לא עשו קודם לכן ביומיים?". בהמשך כתבתי 
שאסון הצונאמי מלמד שאין מנוס  משיבה אל 
"הרציונליזם ]ש[צריך להרתם לשמירה על חיי 
אדם באשר הם. אין ולא יתכן ליברליזם או 
סוציאליזם ללא תבונת השכל הישר. זה מובנו 

של "נטל האדם הלבן". 
שום דבר מהותי לא השתנה. וכמובן, כל ההבדל 
בין ליברליזם לסוציאליזם מסתכם בשאלה 
הטורדנית ההיא, לא 'האם' פעולה רציונלית, אלא 
'איך', כלומר 'כמה', 'מתי' 'לטובת מי'. בקיצור, 
כמו שכבר נאמר כאן פעמים רבות -  פוליטיקה.
ובחזרה לרעידת האדמה אצלנו – זו שתהיה 
בשנים הקרובות. כדי להזכיר כי אלו שהיו ותועדו 
ב-1837 וב-1927 הביאו למאות הרוגים בשני 
המקרים, ונזכור כי אוכלוסיית הארץ מנתה אז 
מאות אלפים בלבד, כלומר במכפלה פשוטה, 
נתונים אלו מלמדים כי מספר הקרבנות הפעם יהיה 
בסדר גודל של אלפים. והיו כמובן גם קודם כמו 
זו המפורסמת שהחריבה ב- 749 את בית שאן.

מה הבעיה עם רעידת האדמה המתקרבת? אז 
זהו, שלהוציא פה ושם מומחים כמו אפרים לאור, 
יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות 
אדמה, כמעט אף אחד לא מתייחס אליה כאל 
בעיה. הפרדוקס רק מתגבר אם לוקחים בחשבון 
את העובדה שממשלות ישראל קיבלו החלטות 
הקשורות בנושא, דבר המלמד שהמודעות לבעיה 
אכן קיימת. אדרבא, הישראלית להאיטי, יותר 
משהלכה לעזור או להצטלם, הלכה להתאמן. 
כלומר אילו היה כאן 'סתם' עיוורון, נגיד מהסוג 
שהיה נפוץ כאן כלפי עניני סביבה, הפרטות או 
פלסטינים, ניחא. אלא שהידע הבסיסי הנחוץ קיים. 
ובכל זאת התחושה היא שלא נעשה כמעט כלום.
במלים אחרות, אנחנו הולכים באופן עיוור 
לקראת התנגשות עם כוחות הטבע, כאילו היו 
אלו ציפורים שבמקרה עברו מעלינו בדיוק 
כשהורדנו מהראש את הכובע. הצרה הגדולה 
עוד יותר היא, שמבחינה תודעתית ויתרנו – כולל 
רוב מי שמכונה 'דתיים' – על הפרדיגמה של ספר 
דברים כ"ח. אפשר אמנם כבר לשמוע את חסידי 
בעל"ז שיגידו שרעידת האדמה נבעה מחטאיהם 
של הקיבוצניקים אוכלי השפנים; אפשר כבר 
לשמוע את מנהיגי החמאס מסבירים בלהט, שכמו 
שהשיטפון בעזה בינואר 2010 הוא פרי מזימה 
ציונית, כך גם רעידת האדמה. אבל רוב האנשים 
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המשלחת הישראלית 
להאיטי, יותר משהלכה 

לעזור או להצטלם, הלכה 
להתאמן.

לצורך אחרון זה מציע אפרים 
לאור חיזוקים לא יקרים של 
כל כיתות הלימוד המועדות 

לפורענות, השקעה קטנה 
מאד יחסית לתועלת שתביא.

יצקצקו בשפתיהם וכמו במלחמת לבנון השניה 
יבואו בטענות אל השרות שלא קיבלו מהמדינה, 
כי הרי אנו חיים בעידן של 'הלקוח תמיד צודק'.

ואולי יש תשובה אחרת?

"רגע" תגידו, "לא אמרת קודם שהעולם המודרני 
בנוי על ההגיון של 'הלקוח תמיד צודק' כי לקוח 
צודק מת בגיל 95, בלי כאבים, אחרי ארוחת 
הבוקר וטיול עם הנכדים?" כן, אלא שההגיון הזה 
לא מספיק לכשעצמו. העולם המודרני, בניגוד 
למה שהוא עצמו אוהב לספר על עצמו, לא פועל 
בלחיצת כפתור. כי מאחורי כל כפתור יש כמה 
חיבורים, והחיבורים הולכים למקומות נסתרים 
שמפעילים דברים שגם הם מתחברים למקומות 
אחרים ולכפתורים אחרים, וכן הלאה. "התארגנות 

משמעותית" כבר אמרנו? 
"התארגנות משמעותית" היא תנאי הכרחי לא רק 
למצבים של אסון טבע, אלא למצבים השוטפים 
של החיים. מה ש'אנחנו' לומדים לעשות יחד 
בשגרה, נצליח לעשות גם במצבי חרום. או 
שלא. כלומר או שנמשיך לפתח ולטפח חברה 
הפועלת לאורם של עקרונות היחד, הסולידריות, 
האחריות ההדדית, על תודעה הרואה את שני 
הצדדים – גם את חלוקת העבודה וההתמחות 

וגם את המערכת כולה, או שלא.
ואם נהיה כולנו סולידריים לא תהיינה תקלות? 
כן, בוודאי שיהיו נפגעים בנפש, בוודאי שרכוש 
רב ינזק, בוודאי שתהיה טראומה. מי יודע, אולי 
כמה מאויבינו יוסיפו על צרת הטבע כמה צרות 
ביטחוניות. אבל יהיה הבדל עצום אם נגיע לנקודה 

הזו מתוך עשייה משותפת לקראתה, או לא. 
אז מה אפשר לעשות? בשני המישורים הנזכרים – 
הפעלת השגרה וההתכוננות לאסון – העקרון הוא 
אותו עקרון: מדיניות ציבורית, כלכלה לאומית, 
סוציאל-דמוקרטיה. כשם שהשקעה בחינוך 
דורשת מדיניות ציבורית, כלכלה לאומית או 
סוציאל-דמוקרטיה, כך גם הקטנת זיהום הסביבה 
וכך גם התכוננות לרעידת האדמה. לצורך אחרון 
זה מציע אפרים לאור חיזוקים לא יקרים של 
כל כיתות הלימוד המועדות לפורענות, השקעה 
קטנה מאד יחסית לתועלת שתביא. השקעה 
קטנה מאד, מאד יחסית למיגונים שמדינת 
ישראל סיפקה, ובדין, לאחינו ואחיותינו תושבי 
מערב הנגב. ולא צריך לספר לכם מה מציעים 
פקידי האוצר: קבלן שיבנה בנין מחוזק יוכל 
להוסיף עוד קומה מעל למכסה שהוקצתה לו. 

או, במילים אחרות, 'כוחות השוק'.

במקום סיכום – תמונת הראי הפוליטית 
ומה הלאה 

תמונת הראי: המקריות העיוורת )סיבה א( 
התגלגלה לאדישותם של פקידי האוצר ורוב 
הציבור. פרדיגמת הברכה והקללה )סיבה ב(, 
התגלגלה בעידן הניו-אייג' לניאו-פטליזם - 
מה זה החיים )של האחרים כמובן( לעומת הנצח 
)או החתולים(. ואת המודרניזם המבורך, מצליח 
הפוסט-מודרניזם לתרגם למנטליות חברתית 
של 'שרות לקוחות'. השילוב הזה בין אדישות 
מערכתית, ניאו-פטליזם ושרות לקוחות פוסט-

מודרניסטי, מוכר לנו כבר כשילוב אנטי-דמוקרטי 
מובהק, מזיק ולעתים אף קטלני, לגבי שורה 
ארוכה של עניני ציבור. מדוע שרעידת האדמה 

המתקרבת תחרוג מהכלל הזה? 
אני מנסה למצוא נחמה במחשבה שאחרי האסון 
המתקרב, 'אנשים יבינו'. אבל זה מה שחשבתי 
אחרי הצונאמי ההוא, וזה מה שחשבתי, להבדיל, 
אחרי התמוטטות הקפיטליזם בשנתיים האחרונות. 
צר לי לומר שאני לא מזהה שינויים דרמטיים 
בשיח הציבורי, בוודאי לא בישראל לגביה קיימת 
מוסכמה, בלתי מבוססת בעליל, שהיא צלחה 
את המשבר העולמי בנזק קטן בזכות 'הכלכלה 

הנכונה של נתניהו'. 
אבל אולי אני טועה. כלומר אני מקווה שאני 
טועה, ושמתחת לפני השטח רוחשים להם לא 
רק לוחות טקטוניים שמכינים לנו רעידת אדמה, 
אלא גם כוחות חברתיים-פוליטיים שיתקנו כאן 

את החיים על פני האדמה.
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אחמדינג'ד ה"פופוליסט", 
שיש המדברים בשבחו 
כגיבור העובדים העניים, 
הוביל את המהלך 
המשמעותי ביותר בהיסטוריה 
של הרפובליקה האיסלמית 
נגד העבודה המאורגנת.

באירן, הבנקים הממשלתיים 
מספקים הלוואות לרכישת 
מניות של חברות שמופרטות 
בריבית אפס, בהתאם לחוק 
האיסלמי. השאלה היא מי 
מקבל אותן?

לשיטתם של חלק מהאפולוגטים של המשטר 
החומייניסטי, המאבק היום באירן הוא בין 
ההמון העני, שמובל על-ידי אחמדיניג'ד, 
לבין "העשירים ובעלי זכויות היתר" מטהראן, 
שמנהיגם הוא מיר-חוסיין מוסאווי. אחמדינג'ד 
בעצמו הכריז "מלחמה על האריסטוקרטיה 
של העושר", ונשבע "לעקור את מעמד 

מקבלי הרנטה".

מצד שני, כמה ממבקרי המשטר החומייניסטי 
מציגים את אחמדינג'ד כמנהיג קבוצה סטליניסטית 
שנחושה למנוע את הליברליזציה של כלכלת 
אירן, ואת מוסאווי כרפורמטור תומך השוק 

החופשי.
אולם, המצב אינו כל כך פשוט. עתיד הכלכלה 
האיראנית הוא אמנם נושא מרכזי ב"חילוקי 
הדעות" על תוצאות הבחירות שהיו ביוני 
האחרון, אך המחלוקת אינה בין תומכי שליטת 

המדינה לתומכי השוק החופשי.
אחמדינג'ד ומוסאווי, שניהם הבטיחו למסור 
חלקים גדולים מהכלכלה לסקטור הפרטי. 
המחלוקת ביניהם היא בשאלה מי ייהנה מהעברה 
זו. מוסאווי, בגיבוי הנשיא לשעבר האשמי-

רפסנג'ני – שנחשב האיש העשיר ביותר באירן 
– רוצה להעביר את הנכסים לרשת של מולות 
)כהני דת( שהם גם אנשי עסקים, והשותפים 
המסורתיים שלהם – סוחרי הבזארים, כהמשך 
למדיניות שהחל הנשיא לשעבר מוחמד חתאמי 

בתחילת תהליך ההפרטה בשנת 2004.
אחמדינג'ד ,לעומת זאת, נחוש להילחם בקואליציות 
העסקים של המולות-בזארים, אותם הוא 
מכנה "המאפיה השחורה". אין להבין מכך 
שאחמדינג'ד מעוניין ליצור מגזר פרטי אמיתי 
שיעביר לעניים חלק גדול יותר מההכנסה 
הלאומית. הוא מעוניין שעסקי המדינה יעברו 
למאפיית עסקים חדשה שמורכבת מהקצינים 

של משמרות המהפכה ושותפיהם.
אחמדינג'ד הזניק את תוכנית ההפרטה שלו 
בשנת 2006 בשינוי סעיף 44 בחוקת הרפובליקה 

האיסלמית הקובע ש"סקטורים אסטרטגיים" 
מהכלכלה צריכים להישאר בבעלות ציבורית. 
חובת הבעלות הציבורית הוחלפה בחובת "הנחיה 

ופיקוח" של הממשלה.
בקדנציה הראשונה שלו הפריט אחמדינג'ד 
עסקים בבעלות המדינה בשווי 17 מיליארד 
דולר והכין להפרטה חברות ממשלתיות בשווי 
12 מיליארד דולר נוספים. אם מוסאווי היה 
בשלטון, אלה היו הולכים למולות וסוחרי 
הבזארים. מאחר שאחמדינג'ד ניצח, משמרות 

המהפכה ושותפיהם יזכו בעסקות.
לאחר שהבטיח "ממשלה קטנה" החל אחמדינג'ד 
למזג משרדי ממשלה, לצמצם בירוקרטיה ולבטל 
סובסידיות ממשלתיות בסך כחמישית מהתקציב 
הלאומי. הוא ערך ליברליזציה במחירי מאות 
סחורות כצעד ראשון לקראת סיום השליטה על 

מחירים תוך ארבע שנים.
גם הפרטת שירותי הדואר – אחת מהפרות 
הקדושות של הכלכלה האירנית – מסמנת את 
הנחישות להקטין את הסקטור הממשלתי. שני 
בנקים גדולים שהיו בשליטת המדינה הופרטו, 
ובנק נוסף הנפיק 6% ממניותיו לציבור. כדי 
להוכיח שאפילו "יהלומי הכתר" אינם מחוץ 
לתחום, המדינה מכרה 5% ממניות ענקית 
הברזל "מוברקה". יש תוכניות לחלק את פעילות 
החברה האירנית הלאומית לנפט – החברה בעלת 
המחזור הגדול ביותר באירן – ל-32 תאגידים 

קטנים שיוכלו להימכר לסקטור הפרטי.
הבטחתו הכלכלית העיקרית של אחמדינג'ד 
היא להפריט 80% מהעסקים בבעלות המדינה 

עד סוף 2010.
אחמדינג'ד גם הקל על השקעות זרות ישירות 
באירן. ממשלתו חתמה על הסכמים עם קרן 
המטבע הבין-לאומית, להסרת הגבלות על סחר 
במטבע חוץ. ממשלות קודמות, כולל ממשלתו 
של מוסאווי בשנות  ה-80, סירבו לחתום על 

הסכמים דומים.
אחמדינג'ד ה"פופוליסט", שיש המדברים 
בשבחו כגיבור העובדים העניים, הוביל את 

אמיר טאהרי: :

לכיס של מי תלך ההפרטה של 
אירן?
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בשנים האחרונות אנשי צבא 
בכירים, כולל ראש המטה 
הכללי, שר הפנים ומפקד 

משמרות המהפכה נרשמו 
כמחזיקי מניות בחברות 

פרטיות רבות.

המהלך המשמעותי ביותר בהיסטוריה של 
הרפובליקה האיסלמית נגד העבודה המאורגנת. 
תוך התעלמות מהסכמים עם ארגון העבודה 
העולמי )ILO( הוא אסר על קיום ארגוני עובדים 
ושלח מאות מחבריהם לכלא. הוא ביטל את 
שכר המינמום ואפשר למעסיקים לשכור ולפטר 
כרצונם. לפי איגוד ארגוני העובדים החופשיים 
באירן )WOACC( יותר מ-1.5 מיליון אירנים 
איבדו את מקום עבודתם בקדנציה הראשונה 

של אחמדינג'ד.
באותה תקופה מספרם של העובדים ה"לא 
יציבים", שנשכרים ללא חוזה העסקה, גדל 
מ-12% ל-30% מכוח העבודה. כתוצאה מכך, 
אירן עברה שביתות רבות בשנים האחרונות; מה 
שמוכיח שאחמדינג'ד הוא דווקא גיבורם של 
מעסיקים חסרי עכבות, במיוחד אלה הקשורים 

במשמרות המהפכה.

גם הפירוש של הפרטה ברפובליקה האיסלמית 
הוא בעל ייחוד משלו. באירן, הבנקים הממשלתיים 
מספקים את ההון הנדרש לרכישת מניות החברות 
שמופרטות. רוב ההלוואות האלה ניתנות בריבית 
אפס, בהתאם לחוק האיסלמי. השאלה היא מי 

מקבל אותן?
בשלטונם של הנשיאים רפסנג'אני וחתאמי רוב 
ההלוואות הלכו למולות וקרוביהם. רשימת 300 
האירנים העשירים ביותר כוללת בתוכה 100 
מולות ובניהם. במקרים רבים המולות מחזיקים 
בעסקים בעזרת ארגוני קש שמיועדים, כביכול, 
לעזרה לנזקקים. כלומר, חלק גדול מהסקטור 
הפרטי אינו משלם מסים ואינו חשוף לפיקוח 

ציבורי.
תחת אחמדניג'ד ההלוואות ללא ריבית לקניית 
חברות מופרטות הלכו לקציני משמרות המהפכה 
ולחברי ארגוני ביטחון שונים שהולכים ומתבררים 
כבסיס התמיכה האמיתי של המשטר. אחמדינג'ד 

הנפיק גם "מניות צדק", מניות השמורות 
לעובדים בחברות המופרטות, אך לפי הערכת 
משרד העבודה האירני, נכון לאוגוסט 2009 רק 

4% מהמניות הללו חולקו.
בשנים האחרונות אנשי צבא בכירים, כולל 
ראש המטה הכללי, שר הפנים ומפקד משמרות 
המהפכה נרשמו כמחזיקי מניות בחברות פרטיות 
רבות. אלפי קצינים נוספים, פעילים ובגמלאות, 
קיבלו גם הם מניות, יחד עם עמיתים מארגוני 
הביטחון. אחמדינג'ד שואף גם להוציא את 
השליטה במסחר הרווחי עם מדינות כמו סין, 
דרום קוריאה וגרמניה מידי הפלג של רפסנג'אני.

אם הכיוון הנוכחי ימשיך, האליטה הצבאית-
ביטחונית שמספר חבריה כ-100,000, תעלה 
בקרוב ככוח הכלכלי המרכזי ברפובליקה 
האיסלמית. אין כל מניעה חוקית שהצבא יתפוס 
את השליטה בעסקים מופרטים. עם זאת, אירנים 
רבים מרגישים שהמדיניות הזאת מחזקת את 
כוחו של הצבא בשלטון, ומצמצמת את הסיכוי 

לפיתוח מערכת כלכלת שוק פלורליסטית. 
בינתיים מנסה אחמדינג'ד לנטרל את הכעס 
הציבורי על-ידי חלוקת כסף לעניים. יתכן 
שהטקטיקה הזאת טובה כתעמולה, אך מעט 
מאוד טוב יצא ממנה. בחלק מהמקרים היא 
תדלקה את האינפלציה והוסיפה שחיתות 

לחיים הציבוריים.
יתכן שלעולם לא נדע אם אחמדינג'ד "גנב" 
את הבחירות, כפי שטוען מוסאווי. מה שבטוח 
הוא שאחמדינג'ד מנסה לחסל את בסיס הכוח 
הכלכלי של הפלג היריב שלו, על-ידי קידום 
האינטרסים של תומכיו בממסד הביטחוני-צבאי.

מעובד מתוך "א-שרק אל-אווסט" 21.8.09

לפי ממצאי מבקר המדינה הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד לא רק דרדרה 
את השירות, אלא אפילו לא חסכה כסף. נהפוך הוא. ההוצאה עלתה בעקבות 

ההפרטה. זאת ועוד, נראה שגם במקרה הזה האוצר יזם פגיעה מכוונת בשירות כהכנה להפרטה:
ב-Ynet פורסם ב-13.1.10 כי "בחמש השנים שקדמו להפרטת השירות חל קיצוץ של 19 מיליון 
שקל בתקציב המיועד לשירותי הבריאות לתלמיד: מ-79 מיליון שקל בשנת 2001 ל-60 מיליון 
שקל ב-2006, כאשר בתקופה זו דווקא גדל מספר התלמידים בעשרה אחוזים. במקביל, הצטמצם 
מספר האחיות, כך שאחות אחת טיפלה ב-2,840 תלמידים למרות שהתקן הרצוי לדעת המשרד 
הוא אחות אחת ל-1,500 תלמידים. לפי הדו"ח, "הדבר גרם לכרסום מתמשך בתפקוד האחות 

כגורם בריאות מרכזי בבית הספר ונפגעו תפקידים חשובים"."
המבקר מציין בדו"ח כי הקיצוץ בתקציבים ובמשאבים גרם לתחושה שהשירות אינו מספק, והכשיר 

את הקרקע להפרטתו.

קצה 
הקרחון

אמיר טאהרי הוא 
סופר ועיתונאי 

יליד אירן. 
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נכון להיום איסלנד עוד רחוקה 
מלהתאושש מן המשבר 
שפקד אותה באוקטובר 
2008 אך מי שמצפה לפגוש 
קבצנים ברחובות, שודדים 
בקרני הרחוב ותושבים 
מתוסכלים, יתבדה כאשר 
ינחת באי הצפוני.

במסגרת המשבר, הקרונה 
האיסלנדית איבדה כ-50 
אחוז מערכה ואילו המדדים 
המובילים בבורסה צנחו בכ-
76 אחוזים ביום מסחר אחד, 
שהתקיים לאחר שהבורסה 
הושבתה ליומיים בשל 
מצב החירום עליו הכריזה 
הממשלה.

“האיסלנדים מוכנים לספוג 
הפסדים ולוותר על חלק 
מהחסכונות שלהם כדי 
להציל את המערכת 
הכלכלית", אמר לי חוואי 
איסלנדי, “אין הרבה עמים 
שהיו עושים את זה".

איסלנד היא אחד המקומות הקסומים בעולם. 
האי הוולקני, העשיר במעיינות חמים, בגייזרים 
מתפרצים, במפלים מסעירים ובהרי געש פעילים, 
הוא אחד מאתרי התיירות האטרקטיביים ביותר. 
אך בסתיו 2008 גם כל אוצרות הטבע האלה לא 
מנעו מהמדינה הוויקינגית להיפגע בצורה קיצונית 
מהמשבר הקפיטליסטי הגדול, שכמעט בין לילה 
העלים את חסכונותיהם של חלק מ-300 אלף 
התושבים, ריסק את המטבע המקומי והפיל את 

מדדי המניות המובילים בבורסה המקומית.

נכון להיום איסלנד עוד רחוקה מלהתאושש מן 
המשבר, אך מי שמצפה לפגוש קבצנים ברחובות 
או שודדים בקרני הרחוב, יתבדה כאשר ינחת באי 
הצפוני. לאחר שחוותה מהפך פוליטי, חלק גדול 
מתושביה מגלה אופטימיות לגבי העתיד לבוא. 
במאמר אנסה לבחון כיצד קרה המשבר, האם 
איסלנד עלתה באמת על מסלול ההיחלצות ממנו 

ואילו לקחים ניתן להפיק ממנו.

הרקע למשברשגשוגה של הכלכלה האיסלנדית, 
שהחל בשנות ה-90, התאפשר הודות לרפורמות 
קפיטליסטיות מרחיקות לכת, שביצעו ממשלות 
המרכז-ימין אשר הורכבו מהמפלגה הפרוגרסיבית 
וממפלגת העצמאות, שהייתה מפלגת השלטון 
מאז קבלת העצמאות האיסלנדית ב-1944 ועד 
השנה. מדיניות השוק החופשי גרמה לקצב צמיחה 
מהמהירים באירופה לצד השקעות בין לאומיות 
רבות, בעיקר מדנמרק ומבריטניה. כתוצאה מכך, 
רמת החיים במדינה עלתה אך גם החוב החיצוני 
שלה צמח בצורה משמעותית והגיע לסכום הגדול 
פי חמישה מן התוצר הלאומי הגולמי שלה. יוקר 
המחייה באיסלנד גבוה יחסית וזה בשל העובדה 
שתוואי השטח שלה מחייב לייבא כמעט את כל 
מוצרי המזון. עם החרפת המשבר בסתיו 2008, 
אזרחים רבים במדינה החלו לאגור מזון מחשש 

שהממשלה תתקשה בייבואו.

 המשבר
הסימנים הראשונים למשבר הופיעו כבר ב-2006 
בדמותה של אינפלציה גואה, אבל שלושת הבנקים 
הגדולים במדינה נהנו מכספים רבים שהושקעו על 
ידי חברות בריטיות והמשיכו לשדר עסקים כרגיל. 
הציבור, שחש בתמורות הכלכליות, אמנם חיזק 
בבחירות 2007 את כוחה של המפלגה הסוציאל-

דמוקרטית, שהצטרפה לקואליציה במקומה של 
המפלגה הפרוגרסיבית, אך המדיניות הכלכלית 
נותרה בעינה. עם תחילתו של משבר ה'סאבפריים' 
בארצות הברית, קרנות הגידור הבריטיות החלו 
להמר כנגד שלושת הבנקים האיסלנדיים – גלינטיר, 

לנדסבנקי וקאופתינג – שקרסו בתוך זמן קצר.

ממשלת איסלנד החליטה להלאים את שלושת 
הבנקים על מנת להציל את חשבונות הלקוחות אך 
הודיעה שהיא לא מתכוונת להחזיק בהם למשך 
זמן רב. עם זאת, כמה שבועות לאחר מכן, החליטה 
הממשלה להפוך את אחד הבנקים – לנדסבנקי לבנק 
ממשלתי ולהעביר אותו תהליך ייעול, שיכלול את 
פיטוריהם של 500 עובדים, שמהווים אחוז ניכר 
ממספר המובטלים במדינה בעלת מספר התושבים 
הקטן. במסגרת המשבר, הקרונה האיסלנדית איבדה 
כ-50 אחוז מערכה ואילו המדדים המובילים 
בבורסה צנחו בכ-76 אחוזים ביום מסחר אחד, 
שהתקיים לאחר שהבורסה הושבתה ליומיים בשל 
מצב החירום עליו הכריזה הממשלה. הממשלה גם 
פנתה למדינות סקנדינביה על מנת שאלה יסייעו 
לכלכלתה הקורסת של המדינה וקיבלה סיוע של 
1.5 מיליארד יורו מן הבנקים בשבדיה, בנורבגיה 

ובדנמרק.

המשבר השפיע גם על המערכת הפוליטית: בינואר 
אשתקד התפטר ראש הממשלה, גאיר הארדה, ובאפריל 
העניקו התושבים רוב בבחירות למפלגה הסוציאל-

דמוקרטית בראשותה של יוהאנה סיגורדרדוטיר, 
שגרפה 29.8 אחוזים מקולות הבוחרים. במקביל 
מפלגת הירוקים גדלה באופן משמעותי, הכפילה 
את כוחה בפרלמנט והצטרפה לקואליציה. לאחר 

דורון טימור: :

רשמים מביקור באיסלנד שלאחר 
המשבר
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הסולידריות הלאומית 
האיסלנדית, שעוזרת 

לאיסלנדים לעבור את 
המשבר, באה לידי ביטוי  

בחוקי הגירה נוקשים ובקנאות 
רבה לשפה ולמוסדות 

הלאומיים, שמקורם בעובדה 
שהאיסלנדים פעלו מאז 

שהתיישבו באי הצפוני במאה 
התשיעית לספירה במטרה 

להתבדל מאירופה.

מינויה לראש הממשלה, סיגורדרדוטיר פעלה 
למימוש אחת מהבטחותיה מלפני הבחירות וביולי 
2009, לאחר אישור הפרלמנט האיסלנדי, היא 
פנתה למוסדות האיחוד האירופי בבקשה לצרף 

את איסלנד כחברה באיחוד.

איסלנד היום

בדרכי לאיסלנד ניסיתי לדמיין כיצד ייראו רחובותיה 
של רייקיאוויק הבירה בעקבות המשבר, איסלנד 
שהכרתי מביקורי הקודם באי היתה מדינה עשירה 
ויקרה כשרחובות הבירה היו נקיים מקבצנים 
ומשופעים בחנויות יוקרתיות, אך בעיני רוחי ציפיתי 
לאווירה קודרת. כבר בצעדי הראשונים ברחובות 
העיר התברר שטעיתי. מחירי המוצרים השונים 
באיסלנד צנחו אמנם משמעותית אך רייקיאוויק 
של קיץ 2009 היתה הומה כתמיד. את תחושות 
העוני, שציפיתי לפגוש, לא גיליתי גם ברחובות 
צדדיים, ובהמשך גם לא בכפרים קטנים, שרחוקים 
מאוד מעיר הבירה. התחושה המרכזית היתה של 
אדישות איסלנדית אופיינית, כזו שטוענת שאם 
אנחנו שורדים את תנאי מזג האוויר הקשים באי, 
משבר כלכלי, חמור ככל שיהיה, לא יכול לרסק 

אותנו.
למרות האמור, נראה שהמשבר נגע בכל זאת בכמה 
עצבים איסלנדיים רגישים. בכפר קטן בדרומם 
של הפיורדים סיפר לי אחד התושבים הצעירים 
על כך שעד לפרוץ המשבר, רוב האיסלנדים גילו 
אדישות בנוגע להוצאות הממשלה, שבאה לידי 
ביטוי בהסכמה רחבה. “היה לנו מספיק כסף, אז 
די שמחנו מעבודות פיתוח האי", הוא אמר, “היום 
יש יותר מתח ופחות סולידריות". איסלנדי נוסף, 
חוואי מעיירת הנמל הפן הזדהה עם חלק מדבריו 
של הצעיר, לדבריו החשדנות אכן גברה אך היא 
לא הצליחה לבטל את הסולידריות האיסלנדית. 
“האיסלנדים מוכנים לספוג הפסדים ולוותר על 
חלק מהחסכונות שלהם כדי להציל את המערכת 

הכלכלית", הוא אמר.
המפתח לאופטימיות הוא הגאווה הלאומית של 
האיסלנדים. הסולידריות הזאת היא אופיינית להם 
מאוד ובאה לידי ביטוי  בחוקי הגירה נוקשים ובקנאות 
רבה לשפה ולמוסדות הלאומיים. היא מרשימה 
במיוחד לנוכח הפערים הכלכליים, שהחלו להיווצר 
במדינה בשני העשורים האחרונים. הסולידריות הזו 
מסייעת מאוד לאיסלנדים להתמודד עם תוצאות 
המשבר כשהתחושה שמבוטאת על-ידי לא מעט 
מהם היא שאם נמשיך להתקבץ כולנו בסירה אחת, 
נעבור את המשבר. בשל כך לא כולם באיסלנד 
מרוצים מרעיון ההצטרפות לאיחוד האירופי. יתרה 
מזאת, חלק מהמתנגדים חוששים מקריסה אפשרית 

של החקלאות המקומית כתוצאה מהפיכתה לחלק 
מהשוק האירופי החופשי. חקלאי מקומי, שהיגר 
לאיסלנד מגרמניה לפני 15 שנים, צייר מציאות 
קודרת. לדבריו, בגלל מספר התושבים הקטן שלה, 
איסלנד תהיה חברה זניחה בפרלמנט של האיחוד 
האירופי ותזכה בו לשלושה מושבים בלבד מתוך 
כ-736. האיחוד אמנם יגיש לממשלת איסלנד 
סיוע כלכלי נדיב במקרה של קריסת המשק, אך 
יהפוך את המשק החקלאי ללא רווחי. כתוצאה 
מכך, העריך החקלאי, יוקר המחייה יעלה עוד 
יותר בעקבות הצורך לייבא מוצרים מאירופה 

ואיסלנדים רבים ייכנסו למעגל האבטלה.

עד שזה יקרה, ירידת המחירים באיסלנד אטרקטיבית 
במיוחד לתיירים הרבים, שפוקדים את האי מדי 
שנה. אם ב-2006 הם נאלצו להפקיד כ-70 
שקלים בידיו של מטגן המבורגרים מקומי, בקיץ 
האחרון מחירי המזון היו נמוכים מאלה המקובלים 
בישראל. הלינה במלונות ומחירי השכרת הרכב 
אמנם נותרו יקרים מאוד, אך הכניסה לכל אתרי 
הטבע באי הוולקני לא עולה כסף, כך שניתן לומר 
שהמשבר הכלכלי הפך את האי הקסום ליעד תיירות 
עדיף. התיירות היא גם אחד הענפים, שמוציאים 
את כלכלת איסלנד מהמשבר. ענפים אחרים הם 
ידידותיים פחות לסביבה, בשנה האחרונה עלה 
משמעותית היקף הפקת האלומיניום במדינה 
ובמקביל החליטה ממשלת איסלנד לחדש את 
ציד הלווייתנים. החלטה זו מפרה את האמנה 
הבינלאומית שהתקבלה ב-1982 ויושמה במדינה 
מ-1989. בשבועות שלאחר ההודעה על חידוש 
הציד, באוקטובר האחרון, ניצודו מול המצלמות 

שבעה לווייתנים. 

הפגיעה בטבע לצד ההתפתחויות כלכליות בחודשיים 
האחרונים הטילו מחדש ספקות בנוגע לאפשרות 
שאיסלנד תצא מן המשבר. ב-5 בינואר הנשיא 
אולפור גרימסון החליט לחסום הסכם עם בריטניה 
והולנד והוביל להקפאת הפרעון של הלוואה בסך 4.6 
מיליארד דולר מקרן המטבע וממדינות סקנדינביה. 
כתוצאה מכך, נערך בתחילת חודש מארס משאל 
עם שבו הכריעו אזרחי איסלנד על דחיית ההסכם 
עם בריטניה והולנד כשממשלת בריטניה מצדה 
הודיעה כי תערים קשיים על הצטרפותה של 
איסלנד לאיחוד האירופי. במקביל, סוכנות דירוג 
האשראי פיץ' איימה להוריד את דירוג האשראי 
של איסלנד. ראש ממשלת איסלנד אמנם הבטיחה 
להציע בהקדם הסכם חדש לפרעון החובות אך רק 
ימים יגידו כיצד ההתפתחויות הכלכליות האחרונות 

ישפיעו על אזרחי איסלנד.

דורון טימור הוא 
חבר קבוצת מפרש 

ומעגל הקבוצות, 
סטודנט לחינוך 
ולמדעי המדינה.
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אובמה הספיק בשנה אחת 
להעלות מיסים ולהגדיל 
את ההוצאה הציבורית 
ולכן אין ספק שהוא נתפס 
בעיני בעלי ההון ותעשיית 
התקשורת שלהם כנשיא 
כושל שהחלפתו לטובת עוד 
משרת אליטות כלכליות כמו 
ניקסון, רייגן, והנשיאים לבית 
בוש פשוט מתבקשת. 

אובמה לא רוצה מדינת 
רווחה סקנדינבית. הוא לא 
מרקס, לא לנין ואפילו לא 
אטלי. הוא בסך הכל רוצה 
שמי שמתעשרים יוותרו קצת 
על מקסום רווחיהם לטובת 
החברה והסביבה, לא יותר.

לא היה צריך לחכות ליום השנה לבחירתו 
של הנשיא אובמה בכדי לשים לב לתקשורת 
העוינת לה זוכה הנשיא השחור הראשון של 
ארצות הברית. יותר ויותר עיתונאים, בארץ 
ובעולם, טורחים השכם והערב להזכיר 
לקוראיהם את קרטר ואפילו את ג'ונסון כמי 
שניצחו בחירות ונעלמו בבאות אחריהן, כמי 
שרכבו על גלי ביקורת כנגד הרפובליקנים 
ועוררו בבוחריהם אכזבה מרה, ובעיקר כמי 
שניסו לשנות סדרי עולם בארצות הברית 
ונכשלו. זה לא מפתיע לשמוע את הביקורת 
ההולכת וגוברת. המבקרים הם בסופו של דבר 
בעלי עניין, בעלי ההון ומשרתיהם בעיתונות 
הפרטית המשתמשים בתקשורת החופשית 
כמכשיר תעמולה. נוח להם להתעלם מכך 
שסיום כהונתו של ג'ונסון הביאה לאמריקה את 
הורדות המסוי על ההון ואת הנטישה של הסכמי 
ברטון וודס בתקופת ניקסון. סיום כהונתו של 
קרטר הביאה את הרייגניזם הניאו-ליבראלי. 
אובמה הספיק בשנה אחת להעלות מיסים 
ולהגדיל את ההוצאה הציבורית ולכן אין 
ספק שהוא נתפס בעיני בעלי ההון ותעשיית 
התקשורת שלהם כנשיא כושל שהחלפתו 
לטובת עוד משרת אליטות כלכליות כמו 
ניקסון, רייגן, והנשיאים לבית בוש פשוט 

מתבקשת. 

בארץ, העיתונאים שלא מבינים איך הקולוניה 
שלנו מעבר לים מעזה שלא לתמוך אוטומטית 
בבניין הבית השלישי בגדה, מתייחסים לנשיא 
אובמה כמו אל מטרד חולף, וסופרים את הימים 
עד תום כהונתו והחלפתו באיזה אוונגליסט חובב 
ישראל. בערוצי התקשורת הימניים בארצות הברית, 
מתקיפים אותו כאילו עד כניסתו לתפקיד הייתה 
ארצות הברית במצב כלכלי נהדר, קופתה רוויה 
מזומנים, חובותיה קטנים והמוניה נהנים מחיי 
רווחה בטוחים. גם בתקשורת הליבראלית לא 
ממהרים להגן על נשיא חלומותיהם, ולנו נשאר 

לשאול מה קרה?

בניגוד לתעמולה של הימין, שהייתה צפויה, 
ובניגוד לתקוות המנופצות של כמה חסידים 
בשמאל הרדיקלי בארצות הברית, אובמה לא 
הגיע לבית הלבן בכדי לשנות את צורת החיים 
האמריקנית ולהפוך את ארצות הברית לצרפת. 
הוא בסך הכל מנסה, בדומה לרפורמטורים כמו 
ת. רוזוולט ופ.ד. רוזוולט, לבלום את הברונים 
השודדים שמאיימים על החברה האמריקנית לא 
פחות מטרוריסטים. אובמה לא רוצה מדינת רווחה 
סקנדינבית. הוא לא מרקס, לא לנין ואפילו לא 
אטלי. הוא בסך הכל רוצה שהעשירים יוותרו 
קצת על מקסום רווחיהם לטובת החברה והסביבה, 

לא יותר. 
בזמן שהימין ממשיך בהסתה – מתוך רצונו לחזור 
לשלטון – ובזמן שהשמאל הרדיקלי מתאכזב 
מזה שהנשיא לא מחולל מהפכות סוציאליסטיות 
מלמעלה, נשאר לבחון מה אובמה כן עושה. אני 
מתרשם שכמו שני נשיאים דמוקרטיים שהגיעו 
לשלטון במהלך המאה ה-20, פ.ד. רוזוולט 
וקרטר, אובמה ייבחן מאוד מקרוב על האופן 
שבו הוא מתמודד עם המשבר שהותיר לו ג'ורג' 
בוש הבן. קרטר נכשל בהתמודדות עם האתגרים 
של תקופתו. רוזוולט לעומתו הצליח ושלט ללא 
מיצרים עד מותו. הרפובליקנים, שנהנים תמיד 
מתמיכת תעשיית התקשורת הפרטית, הצליחו 
לרשת ממשלים דמוקרטיים מוצלחים בשנת 
1952 ובשנת 2000 ואין ספק שהם ינסו לעשות 
זאת שוב. הקרב יהיה בתעמולה לא פחות מאשר 
במציאות. רוזוולט הזכיר לבוחריו השכם והערב 
מי הביא למשבר של 1929 וכך הצליח להיבחר 
מחדש ב-1936 למרות שהמדינה לא התאוששה 
מהמשבר בתקופת כהונתו הראשונה. אם אובמה 
יתקיף את הרפובליקנים ובמקביל לעשיה יעסוק 
גם בתעמולה יש לו סיכוי להבחר שוב ויש לו 
סיכוי לעשות שינוי אמיתי בארצות הברית, 
שינוי שיהפוך את החברה האמריקנית לקצת 

פחות מקוטבת. 
על הקיטוב הזה מגינים בחירוף נפש מי שמרוויחים 
ממנו והם נאבקים באובמה ללא חת. אנשי 

גלעד נתן: :

כנראה שהוא באמת יכול
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הם פטריוטים טובים, אבל 
הם לא רוצים לשלם על 

המלחמות שהם גוררים את 
ארצות הברית לתוכן. להיפך, 

הם רוצים להרוויח מחוזי 
הענק שהמלחמות מייצרות.

הבטחת ביטוח בריאות 
לכל, מניעת פשיטת הרגל 
של חברות רבות, שתביא 
לגידול באבטלה, הגדלת 
המעורבות הממשלתית 

והרגולציה ולא פחות חושב, 
חקיקה סביבתית שתגביל 

את הזיהום הסביבתי כל אלו 
מפחידים את מי שהתרגלו 
לדבר על "ערכי אמריקה" 

או חשיבות המשפחה 
בזמן שהם הורסים את 

אמריקה ומדרדרים את רוב 
משפחותיה לעוני.

'מסיבות התה' )הפגנות ימין שנערכות נגד 
מדיניות אובמה(, אנשי הימין השמרני, התאגידים 
הגדולים ובעלי מניותיהם – כל מי שאפשרו את 
החגיגה הגדולה של ימי בוש שהסתיימה בשבר 
שמאיים להוריד את ארצות הברית ממעמד של 
מעצמה למעמד של "לשעבר" – ממשיכים לשלם 
מיסים מגוחכים שמאפשרים להם לשדר 'עסקים 
כרגיל'. הם פטריוטים טובים, אבל הם לא רוצים 
לשלם על המלחמות שהם גוררים את ארצות 
הברית לתוכן. להיפך, הם רוצים להרוויח מחוזי 
הענק שהמלחמות מייצרות. מאחורי המסיכות של 
מסיבות התה מסתתרים הברונים השודדים של 
ימינו: אלו שרוצים רק לקחת מהמדינה והחברה, 
מי שעולים למדינה יותר מכל נזקקיה התלויים 
במערכת הרווחה שלה, חברות ותאגידים, סוחרי 

נשק ורודפי חוזים. 
בשנתו הראשונה הספיק אובמה כאמור להעלות 
מיסים על בעלי הון ולהרחיב את ההוצאה הציבורית. 
ממשלו הורה על מדיניות ליברלית בכל הנוגע 
לשימוש בסמים קלים והתחיל בחקיקה סביבתית. 
אובמה יצא למאבק על רפורמה בשוק הבריאות. 
לא הלאמה והקמת קופות חולים אלא בסך הכל 
ניסיון להבטחת נגישות לביטוחי בריאות שתאפשר 
לכל אזרח להיות מבוטח. כמובן שתאגידי הבריאות 
שגובים מחירים שערורייתיים בעבור שירותים 
לא מדהימים נזדעקו, כשם שהתעשיינים חובבי 
הזיהום מיהרו להתקיף את המדיניות הסביבתית 
החדשה. גם מדיניות החוץ הפייסנית של אובמה, 
שמחפש דיאלוג עם רוסיה, סין, העולם הערבי, 
מותקפת השכם והערב בידי פטריוטים שזקוקים 
למלחמה המתמדת ולשלטון הפחד בכדי להמשיך 
ולבזוז את ארצם שלהם. המיסים לא עלו בשיעור 
ניכר, אפילו לא בשיעור שיספיק בכדי להיאבק 
בגירעון – אובמה, כאמור, לא מנסה לזעזע 
את השיטה הקיימת – אך זה לא מפריע לימין 

להשתולל ולהסית.
יש להם כנראה סיבה טובה. הימין האמריקני חסר 
מנהיגות וחסר סדר יום אלטרנטיבי שיכול להחליף 
את המדיניות של אובמה. מה שהימין בארץ יודע, 
יודעים גם אנשי הימין בארצות הברית. אובמה 
באמת יכול להביא לשינוי בסדר היום של החברה 
האמריקנית ובחלוקת העושר של ארצות הברית. 
לא באופן קיצוני אבל באופן משמעותי. הבטחת 
ביטוח בריאות לכל, מניעת פשיטת הרגל של 
חברות רבות, שתביא לגידול באבטלה, הגדלת 
המעורבות הממשלתית והרגולציה ולא פחות 
חשוב, חקיקה סביבתית שתגביל את הזיהום 
הסביבתי, כל אלו מפחידים את מי שהתרגלו 
לדבר על 'ערכי אמריקה' או חשיבות המשפחה 
בזמן שהם הורסים את אמריקה ומדרדרים את 

רוב משפחותיה לעוני. הימין האמריקני נמצא 
במצוקה ולכן הוא מתקיף את אובמה בצורה 

פופוליסטית ומכוערת. 
בתום שנת כהונתו הראשונה נדמה שאובמה 
מתעורר ומתחיל להשיב מלחמה. היום לא מספיק 
לעשות שינויים בשטח. צריך, יותר מתמיד, גם 
דעת קהל אוהדת. לאובמה אין אמנם שליטה 
בתקשורת הפרטית אבל יש לו את היכולת להופיע 
ולנאום ולתאר את פועלו. הוא צריך להמשיך 
במאבקיו ולא לוותר, כי לשלטון העלו אותו לא 
השמרנים ולא אנשי מסיבות התה, לא הנהנתנים 
ולא המדושנים, לא התאגידים ולא הלוביסטים 
שלהם, לשלטון העלה אותו העם, העלו אותו 
בוחרים שהלכו להצביע בפעם הראשונה מתוך 
תקווה לשינוי, מתוך הבנה שאי אפשר להמשיך 
לחיות בדואליות בין המציאות הוירטואלית של 
ערכי 'החלום האמריקני' לבין מציאות בשטח 
של מדינה פושטת רגל, אבטלה גואה, חובות 
הולכים וגדלים, התעשרות של מעטים על חשבון 
השאר. אם אובמה יפגין אומץ וימשיך במדיניות 
של רפורמות, ביצירת מקומות עבודה, בהטבת 
תנאי חייהם של ההמונים הרבים על חשבונם של 
הברונים השודדים הוא יוכל להיות נשיא של יותר 
מקדנציה אחת, הוא יוכל להוביל את הדמוקרטים 
לניצחון בבחירות לקונגרס שיאפשר לו להמשיך. 
בסיכום שנת כהונתו הראשונה של אובמה, צריך 
לקחת בחשבון שמנהיגים שמעיזים לפגוע בכיס 
של האלפיון העליון תמיד יותקפו בידי האלפיון 
העליון והתקשורת שלו. אובמה עשה בשנתו 
הראשונה מספר צעדים נועזים בתחומי הסביבה, 
המיסוי וכמובן רפורמת הבריאות. מאבקו במשבר 
שהותירו 8 שנות שלטון הרפובליקנים, עולה לו 
ביוקרה רבה, כאילו הוא יצר את המשבר. אבל 
התמודדות עם משברים דורשת אומץ ואורך 
רוח. לא ביום ולא בשנה יסתיים המשבר וימוגר 
המיתון. אובמה אינו רפורמטור שמאלני קיצוני, 
הוא אפילו לא רפורמטור סוציאל-דמוקרטי אבל 
הוא בהחלט מבין שאת החגיגה הניאו-ליבראלית 
אי אפשר להמשיך. והוא בהחלט מבקש ממי 
שיצרו את המשבר ואת הפערים החברתיים 
להתחיל לשלם, זה מרגיז אותם, אבל להמון 
המצביעים האמריקנים שבזכות הכסף שאובמה 
הזרים והחברות שאובמה הלאים עדיין יש להם 
עבודה ובית, ושאולי בקרוב יהיה להם לראשונה 
ביטוח בריאות במחיר סביר, שהתשתיות שלהם 
ישופרו ושהסביבה שלהם תזוהם פחות, זה בהחלט 
אמור להספיק, למרות כל ההסתה. אפשר רק 
לקוות שאובמה לא יהיה נשיא של קדנציה אחת 

ואפילו לא נשיא בלי רוב בקונגרס. 

גלעד נתן הוא 
דוקטור להיסטוריה 

גרמנית וחבר 
קיבוץ מרום גולן
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סין היא דוגמה מעניינת 
למה שנותר מהסוציאליזם 
כשמוותרים על העיקר.  
השיטה הכלכלית כבר כמעט 
ואיננה, מלחמת המעמדות 
והוודאות בנצחון סוציאליסטי 
כלל עולמי כבר מזמן לא 
כאן. עבור הסיני הממוצע 
ההתעסקות בענינים 
אידאולוגיים היא מינימלית 
והיחס לקומוניזם מתבטא 
בעיקר בשירה נוסטלגית של 
השירים המהפכניים הישנים 
בגנים הציבוריים בסופי 
שבוע.

כבר למעלה משמונה חודשים  שאני מתגורר 
בקונמינג שבמחוז יונאן, בדרום מערב סין. 
מחוז יונאן נחשב מאז ומתמיד לפריפריה הנידחת 
של סין אבל נראה שלאחרונה תנופת הפיתוח 
האדירה שעברה על מזרח סין מגיעה גם לכאן.  
יונאן היא גם אזור רווי מיעוטים אתניים שהם  
הנושא לעבודת המחקר שאני עורך כאן. לפני 
כמה ימים שמתי לב לעלון פרסומי שחולק בבית 
הספר שבו אני לומד סינית. היה זה עלון של בית 
החולים Richland hospital.  הריצ'לנד כשמו כן 
הוא – בית חולים לעשירים. העלון היה בסינית 
אבל מכיון שקהל היעד של בית החולים כולל  
גם את המערביים הרבים המתגוררים בעיר, 

משפט אחד ממנו תורגם לאנגלית:

 Choose Richland International Hospital, Choose
honorable life style

זוהי סין של תחילת המאה ה-21. מדינת הרווחה 
נעלמה כמעט לגמרי, המילים "חבר" ו"מלחמת 
מעמדות" כבר מזמן לא נשמעות. ספרו האדום 
של מאו נמכר בדוכני עתיקות ביחד עם מטבעות 
ופסלים מתקופת הקיסרות. סין של היום היא בעיקר 
ג'ונגל קפיטליסטי המתנהל תחת שליטתה של 

המפלגה הקומוניסטית. רפואה, חינוך ושירותים 
עולים כסף. זו עדיין לא אמריקה – יש גם רפואה 
מסובסדת ולמי שיש "יחידת עבודה" בדרך כלל 
יש גם ביטוח רפואי. עבור חלק מסוים )לא מבוטל, 
לפחות מספרית( עשרים השנים האחרונות הביאו 
לקפיצה אדירה באיכות החיים. לאחרים, כמו 
האיכרים )רוב אוכלוסייתה של סין( ומיליוני 
העובדים הזמניים מהכפר המציפים את הערים 
הגדולות,  ביטוח רפואי ו"סגנון חיים מכובד" הם 

מצרך נדיר.
אבל מה שבאמת מעניין בסין הוא לא הקפיטליזם 
ונצחון הצרכנות. הליכתה של סין בדרך כל 
האומות היא עובדה ידועה ומוכרת. המיוחד בסין 
הוא שהסמלים הסוציאליסטים הישנים נותרו על 
כנם. הדגלים האדומים, פסליו של מאו, וסמלי 
המפלגה עדיין מתנוססים ברחובות. כלומר בעוד 
הסוציאליזם נעלם משפת היומיום, הרי שביטוייו 
הגשמיים עדיין מוצגים לראווה. רבים מבטלים 
את התופעה הזו כחסרת משמעות – מעין מס 
שפתיים שהמפלגה משלמת לעברה. אך לעמידותו 
של הסגנון הסוציאליסטי הזה יש, לעניות דעתי 
משמעות החורגת מפני השטח. למעשה, סין של 
היום היא מוזיאון חי של הסוציאליזם כסגנון.  למרות 
שחלקים מרכזיים בדֹוגמה המרכסיסטית כבר לא 
ממלאים תפקיד אמיתי בחייהם של הסינים, הרי 
שהחשיבה המטראליסטית, והמודרניזם הנוקשה 
של המאה שעברה עדיין שולטים פה בכיפה.  
במילים אחרות: סין היא דוגמה מעניינת למה 
שנותר מהסוציאליזם כשמוותרים על העיקר.  
השיטה הכלכלית כבר כמעט ואיננה, מלחמת 
המעמדות והוודאות בנצחון סוציאליסטי כלל 
עולמי כבר מזמן לא כאן. עבור הסיני הממוצע 
ההתעסקות בענינים אידאולוגיים היא מינימלית 
והיחס לקומוניזם מתבטא בעיקר בשירה נוסטלגית 
של השירים המהפכניים הישנים בגנים הציבוריים 
בסופי שבוע. ואף על פי כן, משהו נותר. מה 
שגראמשי הגדיר כ"הערכים הנורמליים"  כלומר 
מבנה העל התרבותי אידיאולגי. כל זה עדיין עומד 
על כנו, אך במקרה הזה בצורתו הסוציאליסטית. 

גדעון אלעזר: :

סין: מוזיאון לסוציאליזם
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זוהי, בפשטות, חברה ללא 
אמונה. לאחר שהאמונה 

הדתית סולקה על ידי 
הקומוניסטים, והאמונה 

הקומוניסטית נעלמה 
בעשרים השנים האחרונות, 

נותרה סין כמעוז של 
"מדעיזם".

ללא אמונה בייעוד כולל 
וביד מכוונת עם רצון 

להיטיב )לא "יד נעלמת"  
ושרירותית של כוחות השוק 

ולא חוק אבולוציוני חסר 
רצון(,  נותר רק אוסף של 
סיסמאות חלולות, שיותר 

משהן מבטאות מהות 
סוציאליסטית, הן מזוהות 

כ"גירסא דינקותא" של מגזר 
מסויים באוכלוסיה.

כמו במקומות אחרים, כשהמהות נעלמת נותר 
הסגנון, כעין קליפה המעידה על העדרו של 
הפרי. בהעדרה של השאיפה הנעלה לתיקון עולם 
והאמונה בכוחו של האדם להגשים מטרות נותרה 
רק נקודת המבט המופנמת על המציאות כחומר 
בלבד. נותר רק מבנה העל המודרניסטי  - רציונליזם 
קר וחסר ייעוד. הסגנון הסוציאליסטי בסין הוא 
סגנון של דיכוטומיות נוקשות, שלבים מובחנים, 
קווים חדים וקשים המפרידים בין החיובי לשלילי. 
תפיסות התפתחותיות נוקשות עדיין שולטות 
במדעי החברה על פיהם עמים שונים ממוקמים 
במקומות שונים על סקאלת התפתחות כלכלית-
חברתית. אך בשונה מן העבר, מי שעומד בראש 
הציר )במקרה המקומי מדובר בבני הח'אן, הרוב 
הסיני המוביל את כל עמי סין את עבר הקידמה(, 
מבטא את עליונותו בעצם התפתחותו הכלכלית, 
ללא תוכן נלווה. ההתפתחות הכלכלית תפסה את 
מקומה של ההתפתחות החברתית אל עבר אוטופיה 
סוציאליסטית. )מטרת ההתפתחות עמומה למדי 
– על הסוף לא ממש מדברים(. במילים אחרות, 
התוכן הוחלף בבן כלאיים מוזר ומקומי  - ערכים 
קפיטליסטיים מובהקים שלא מדברים עליהם באופן 
ישיר. למעשה, האידאולוגיה של כלכלת השוק 
שולטת כאן בכיפה אך היא מוצנעת, חבויה מתחת 
לססמאות וטרמינולוגיה מרומזת כמו "סוציאליזם 
במאפיינים סיניים". “To get rich is glorious”, כך 
אמר דנג שיאו פינג, מי שהביא את הרפורמות לסין 
ב-. 1979 . )ככלל, נדמה שמאז הסינים מעדיפים 
לדבר על הקפיטליזם שלהם בצורה מאופקת יותר.( 
זוהי, בפשטות, חברה ללא אמונה. לאחר שהאמונה 
הדתית סולקה על ידי הקומוניסטים, והאמונה 
הקומוניסטית נעלמה בעשרים השנים האחרונות, 
נותרה סין כמעוז של "מדעיזם". כבר היה מי 
שציין שסין סובלת ממה שמכונה "התסביך 
הפוסט קולוניאלי" – בזמן שבמערב החשיבה 
המודרניסטית בנסיגה )ובמקומות מסוימים בבריחה 
של ממש( בסין המודל המערבי הישן עדיין שולט 
בכיפה. אכן, האמונה במדע היא בעלת מאפיינים 
דתיים מובהקים, וגם בסין מופיעות מפעם לפעם 
הסיסמאות על יכולתו של המדע לקדם את החברה 
לקראת הרמוניה וכדומה. אך נדמה לי שיותר 
מלעורר השראה דתית, האמונה במדע כאמת 
עליונה ויחידה מבטאת בסין בעיקר פחד וחרדה 

מעולם מלא סכנות וחסר ייעוד. 
בית החולים ריצ'לנד הוא דוגמה טובה לשילוב 
המופלא בין רפואה מופרטת של כלכלת השוק, 
חשיבה פאטרנליסטית-סמכותית וחרדה. הרופאים, 
אנשי המדע הם נציגי האמת המוסכמת. הם מחלקים 
הוראות בסגנון המקובל בסין, במעין דאגה אבהית 
שלא מותירה ספק באשר למקור הסמכות. אבל 

כאמור בית החולים הוא פרטי ומעוניין ברווחים 
ולכן ההמלצה היא לצרוך תרופות רבות ככל האפשר 
ומגוון רחב של טיפולים רפואיים. רפואה המונעת 
מאינטרסים כלכליים ומשיקולים משפטיים איננה 
יחודית לסין, כמו גם האמונה הדתית ברופאים 
ובמדע. השונה הוא השילוב בין שני האלמנטים 
המובילים של הסגנון הסוציאליסטי הרווח כאן. 
הראשון הוא ציות עיוור לסמכות ולאורתודוכסיה 
המוכתבת על ידי המרכז בביג'ין.  השני הוא החרדה 
- תוצר לוואי של העלמותה של תחושת היעוד. 
חוסר הבטחון בעתיד שנגרם גם כתוצאה מפיתוח 
מואץ במיוחד, הוא זה שגורם לאנשים להאמין כי 
מוסדות כמו בית החולים ריצ'לנד מסוגלים לספק 

"אורח חיים מכובד" למטופלים שלהם. 
במובן הזה סין היא תמרור אזהרה להמרה המסוכנת 
בין מהות לסגנון. ההצמדות לסגנון סוציאליסטי, 
במינוח, בסמלים, בתמונות של צ'ה גווארה או 
אפילו בשימוש יתר בגופנה המרובעת שמזכירה 
את עיתוני השמאל הישנים בארץ, עלול לגרום 
לבלבול באשר למטרות האמיתיות. הדבקות בסגנון 
היא תוצר של לוואי של דֹוגמה נוקשה. כאן בסין, 
ובמידה רבה גם בישראל, עייפות מאידאולוגיה, 
ממילים גדולות ומדגלי המועדון, היא תופעה 
נפוצה. כשמתעייפים ונופלים, הנטייה שלנו 
היא ליפול היישר אל תוך הנחות היסוד הבלתי 
מודעות. במקרה הזה מדובר במטאריליזם שבצורתו 
הבסיסית והלא מודעת פועל בעיקר ככוח המושך 
כלפי מטה. סין היא חברה מטארליסטית בכל 
מובן – גם בפועל, במובן הפשוט )דבר המתבטא 
בצרכנות הגואה(, וגם בהנחות היסוד הרווחות 
הרואות את העולם החומרי כמציאות היחידה 
ובפיתוח הכלכלי את חזות הכל.  אנשים רבים 
חושבים כי המטאריליזם הסיני משקף איזושהי 
נטייה טבעית-תרבותית למסחר וייחוס משמעות 
רבה במיוחד לכסף. בעיני זוהי הסתכלות לא 
מדויקת. עם העלמות הסוציאליזם הרעיוני ולאחר 
שהתרבות המסורתית ספגה מכות קשות בתקופה 
המאואיסטית, נותר רק המודרניזם בצורתו הגסה 
ביותר. כך גם במקומות אחרים בצדה השני של 
היבשת -  ללא אמונה בייעוד כולל וביד מכוונת 
עם רצון להיטיב )לא "יד נעלמת"  ושרירותית 
של כוחות השוק ולא חוק אבולוציוני חסר רצון(,  
נותר רק אוסף של סיסמאות חלולות, שיותר 
משהן מבטאות מהות סוציאליסטית, הן מזוהות 
כ"גירסא דינקותא" של מגזר מסויים באוכלוסיה. 
נותרת רק התרפקות נוסטלגית על סמלי העבר 
שאינה מאפשרת בחינה מחודשת ומעמיקה של 

החברה העתידית לה אנחנו מייחלים. 

גדעון אלעזר הוא 
חסיד ברסלב 

ודוקטוראנט 
ללימודי סין 

באוניברסיטת 
חיפה שמתגורר 

כעת עם משפחתו 
במחוז יונאן 

שבדרום מערב סין.
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ה S.A.P לא הייתה מעולם 
מרכיב יחיד וגם לא בהכרח 
המרכיב הדומיננטי במה 
שראוי לקרוא לו 'תנועת 
העבודה השבדית'. היא 
הייתה הזרוע הפרלמנטארית 
של תנועה גדולה שהשכילה 
לשלב בתוכה את כלל 
'המעמדות המנוצלים'.

 S.A.P-פאלם כונן את ה
כבר בראשיתה כמפלגה 
שמצד אחד נכונה להשתמש 
באמצעים רדיקליים כאשר 
הנסיבות מחייבות זאת ומצד 
שני, נוקטת ברפורמיזם מתון 
כשהדבר מתאפשר.

ב-1906 נאלצו המעסיקים 
השבדים להכיר רשמית 
בזכות השביתה ובזכות 
ה-LO לחתום על הסכמים 
קיבוציים. ה-LO הסכים 
בתמורה להימנע, באופן 
זמני, מתפיסת השליטה 
במקומות העבודה בכוח.

עמי וטורי: :

'מפלגת העובדים הסוציאל דמוקרטית השבדית' 
 (S.A.P)היא המפלגה הסוציאל-דמוקרטית המצליחה 
ביותר בהיסטוריה. תוך פחות מ-20 שנה ממועד 
היווסדה )1889( הפכה ה S.A.P למפלגה הגדולה 
בשבדיה, מעמד עליו שמרה ברציפות מאז ועד 
היום. שיעורי התמיכה ב-S.A.P מאז 1914 היו 
תמיד מעל 30%, ובתקופות רבות נהנתה המפלגה 
גם מלמעלה מ-40% תמיכה בבחירות. יחד עם 
שותפיה הפוליטיים – המפלגה הקומוניסטית 
השבדית עד שנות ה-80 ו"מפלגת השמאל" 
ו"מפלגת הירוקים" משנות ה-80 ואילך – הייתה 
ה-S.A.P מפלגת שלטון שנהנתה מ'בלוק חוסם' של 
המחנה הסוציאליסטי ב-65 השנים אחרי 1932. כמו 
 S.A.P-כן לצד הצלחתה האלקטוראלית שימרה ה

על יעדים שאפתניים וחזון רדיקלי.     
הS.A.P לא הייתה מעולם מרכיב יחיד וגם לא 
בהכרח המרכיב הדומיננטי במה שראוי לקרוא 
לו 'תנועת העבודה השבדית'. היא הייתה הזרוע 
הפרלמנטארית של תנועה גדולה שהשכילה לשלב 
בתוכה את כלל 'המעמדות המנוצלים'. אוגוסט 
פאלם ),(August Palm מייסד המפלגה הסוציאל 
דמוקרטית השבדית עסק תחילה בהקמת ארגוני 
עובדים. בין 1881 ל-1888 פעל פאלם להקמת 
ארגוני עובדים סוציאל-דמוקרטים המאגדים 
עובדים על בסיס ענף כלכלי. ארגונים אלו שקמו 
בשנים 1886 ו-1888 היוו – יחד עם כמה ארגונים 
נוספים שהוקמו ע"י ממשיכיו של פאלם במהלך 
שנות ה-90 של המאה ה-19 – את המרכיבים 
של ה-LO: פדרציית ארגוני העובדים הסוציאל-
דמוקרטים השבדית, שנוסדה ב-1898 ומנתה 
כבר עם הקמתה כ-40,000 חברים. רק ב-1889, 
שעה שישב בכלא על "הסתה סוציאליסטית" ארגן 
פאלם איחוד של כמה מועדונים סוציאליסטים 
אזוריים וייסד )הגם שלא היה יכול להיות נוכח 
בעצמו במעמד הייסוד(, את ה-S.A.P. פאלם, חייט 
נודד ובנו של מורה כפרי, כונן את ה-S.A.P כבר 
בראשיתה כמפלגה שמצד אחד נכונה להשתמש 
באמצעים רדיקליים כאשר הנסיבות מחייבות 
זאת ומצד שני, נוקטת ברפורמיזם מתון כשהדבר 

מתאפשר. במהלך עשרים השנים הבאות הובלה 
 (Hjalmar המפלגה בעקר ע"י היאלמר בראנטינג
Branting( שבלט במסגרת ההנהגה הקולקטיבית 
שהתקיימה במפלגה מ-1889 עד 1896 וכחבר 
הפרלמנט היחידי שלה בין 1896 ל-1902 )בראנטינג 
נהיה יו"ר המפלגה ב-1907 והחליף בתפקיד את 
Claes Tholin(. עם זאת בראנטינג לא נהנה ממעמד 
של שליט כל יכול. דמויות נוספות כמו פרדריק 
סטרקי,(Fredrik Sterky)  מייסד ה-LO, בת זוגו אנה 
סטרקי ,(Anna Sterky) שהובילה את התארגנות 
הנשים במסגרת ה-LO השבדי והיתה אחראית 
לאידיאולוגיה הפמיניסטית של ה-S.A.P, ובשלב 
   .Gustav Muller-ו Per-Albin Hansson מאוחר יותר
עד 1909 אפשרה שיטת הבחירות השבדית למעשה 
רק לחברי המעמד הבינוני והבינוני-גבוה להיבחר 
ולהשפיע השפעה של ממש על הרכב הפרלמנט 
)זכות הבחירה וערך קולו של כל בוחר היו תלויים 
בהיקף רכושו(. מסיבה זו, הדגש בתנועת העבודה 
השבדית בשנים אלו היה על הגדלת ארגוני העובדים 
ועיגון זכויותיהם. ב-1906 נאלצו המעסיקים 
השבדים להכיר רשמית בזכות השביתה ובזכות 
ה-LO לחתום על הסכמים קיבוציים. ה- LOהסכים 
בתמורה להימנע, באופן זמני, מתפיסת השליטה 
במקומות העבודה בכוח. ה-LO צמח במהירות וב-

1908 מנה כבר כ-200,000 חברים שהיוו כ-20% 
מכוח העבודה הלא חקלאי בשבדיה.

מתוך הבנה ששבדיה הינה חברה שאינה עונה עדיין 
על 'המודל הקלאסי' של הקפיטאליזם המתועש 
החליטה ה-S.A.P שלא להתעלם מהאוכלוסייה השבדית 
החקלאית שהיוותה עד 1910 למעלה מ-50% מסך 
כוח העבודה בשבדיה. לכן, אף-על-פי שתוכניתה 
הפוליטית של ה-S.A.P מ-1897 הייתה מבוססת 
על תוכנית ארפורט של ה-S.P.D הגרמני מ-1891 
)התוכנית שנכתבה במידה רבה תחת פיקוחו של 
אנגלס(, כללה התוכנית – בניגוד לתוכנית ארפורט 
– פנייה לאיכרים הזעירים ולפועלים החקלאים 
להתארגן תחת כנפיה של ה-S.A.P, וכן שורה של 
דרישות לרפורמה אגרארית שתעביר את השליטה 
בקרקע לידי האיכרות הזעירה והפועלים החקלאים. 

בניית הכוח הפוליטי במסגרת 
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית 

השבדית. חלק א'
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 LO-בחורף 1909 קיים ה
שביתה כללית בת חודשיים 

שבה השתתפו כ-300,000 
איש, שהיוו כ-30% מכוח 

העבודה העירוני השבדי. 
ענפים מסוימים שותקו 

כתוצאה מהשביתה למשך 
כל החורף.

בדצמבר 1918 הגיע 
המהלך שהפך את שבדיה 
לדמוקרטיה פרלמנטארית. 
ה-S.A.P וה-LO החליטו על 

שביתה כללית והפגנות ענק 
במקביל למאמץ להעביר 
את הרפורמה בפרלמנט. 

 LO-וה S.A.P-בנוסף, ה
הודיעו באופן פומבי בכל 

עיתוניהם כי אי קבלת 
הרפורמות תוליך באופן בלתי 

נמנע למהפכה דוגמת זו 
שהתחוללה בגרמניה.

אלמנט זה היווה נקודת דמיון משמעותית דווקא 
בין ה-S.A.P ובין ה-S.R הרוסית )'הסוציאליסטים 
המהפכניים'( יורשיהם של 'הנארודניקים'. הרצון 
לאחד, מחד, את כל 'המעמדות המנוצלים' השבדים 
תחת גג אחד, תוך הצגת שורה ארוכה של דרישות 
קונקרטיות ביחס להווה ולעתיד קרוב, ומאידך 
הוויתור ה כמעט מוחלט על הציפייה להגשמת 
הסוציאליזם ע"י "דטרמיניזם היסטורי", הפכו 
בהדרגה לקו מבדיל ברור בין הסוציאל-דמוקרטים 
השבדים והסוציאל-דמוקרטים הסקנדינבים 
האחרים, לתנועה הסוציאליסטית המשמעותית 
האחרת באירופה של אותה תקופה, הלא היא 

הסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית.
במהלך 1909-1908 החלה פעולה משותפת של 
ה- S.A.Pיחד עם המפלגה הליבראלית השמאלית 
השבדית, שנהנתה מייצוג משמעותי בפרלמנט, 
במטרה לשנות את החוקה השבדית ולאפשר זכות 
בחירה והבחרות כללית ושווה לפרלמנט. ניסיונות 
הרפורמה נבלמו ע"י הרוב השמרני בפרלמנט. בחורף 
1909 קיים ה-LO שביתה כללית בת חודשיים שבה 
השתתפו כ-300,000 איש, שהיוו כ-30% מכוח 
העבודה העירוני השבדי. ענפים מסוימים שותקו 
כתוצאה מהשביתה למשך כל החורף. שביתה זו 
הביאה את הרוב השמרני לוויתור חלקי, שהתבטא 

במתן זכות בחירה כללית ושווה לגברים.
הבחירות הראשונות לפי השיטה החדשה התקיימו 
 LO-ב-1911. עד למועד בחירות אלו התאושש ה
באופן מלא מהשביתה הכללית והמשיך בצמיחתו. 
במקביל, ה-S.A.P גיבשה תוכנית פוליטית חדשה 
שהדגישה את קו הפעולה שהפך מעתה והלאה 
לאידיאולוגיה המובילה שלה: שילוב בין יעדים 
רדיקליים כמטרה ותוכנית פעולה רפורמיסטית 
מפורטת כאמצעי. כמו כן, במסגרת תוכנית זו 
הובהר כי ה-S.A.P רואה עצמה כמפלגתם של שתי 
קבוצות מרכזיות: הפועלים העירוניים והחקלאים 
החוכרים הזעירים. כפי שכבר צויין, רק ב-1910 
הגיע לראשונה אחוז העוסקים במקצועות עירוניים 
 S.A.P בשבדיה ל-50% מכוח העבודה, כך שה
כמפלגה המבקשת לצבור כוח פוליטי, ומהר, לא 
יכולה היתה ולא רצתה להתעלם מציבור האיכרים 
 S.A.P-והפועלים החקלאיים. תוכנית 1911 של ה
נפתחה בהצהרה הבאה: "הסוציאל דמוקרטים 
נבדלים מיתר המפלגות בכך שמטרם היא לשנות 
מן היסוד את המערכת הכלכלית של החברה 
הבורגנית ולשחרר את כלל המעמדות המנוצלים". 
בהמשך התוכנית מודגש כי ב'מעמדות מנוצלים' 
הכוונה היא הן לפועלים העירוניים והן לחקלאים 
הזעירים. התוכנית כללה גם את המטרה של 'חיסול 
העוני' ותוכנית מפורטת של תחיקה סוציאלית, 
רפורמות אגראריות לטובת האיכרות הזעירה ועיגון 

זכויות ארגוני העובדים וזכות השביתה. בבחירות 
1911 זכתה ה-S.A.P ב-28% מהקולות והפכה 
למפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגדולה ביותר, 
באופן יחסי, באירופה לאחר ה- S.P.Dהגרמני. 
בבחירות של ראשית 1914 זכתה ה-S.A.P ב-30% 
מהקולות ובבחירות של ספטמבר 1914 זכתה 
ב-36.8% מהקולות ועברה מבחינת גודלה היחסי 
את ה-S.P.D. באופן לא מפתיע, שתי הקבוצות 
שבהן נהנתה ה-S.A.P משיעורי תמיכה הגבוהים 
משמעותית מהממוצע הכללי היו הפועלים 

העירוניים והאיכרים הזעירים.
 S.A.P-מלחמת העולם הראשונה העמידה בפני ה
את אותו אתגר שעמד בפני יתר המפלגות 
החברות ב'אינטרנציונאל השני'. האם לתמוך 
באחד הצדדים במלחמה או להתנגד למלחמה 
באופן אקטיבי? ה-S.A.P הצהירה כי וויתור של 
שבדיה על הניטראליות שלה יוליך למהפכה. 
עם זאת, שעה שהאגף הפציפיסטי במפלגה 
פרש את הניטראליות הפרו-גרמנית של שבדיה 
כמעורבות במלחמה, סרב הרוב במפלגה לקבל 
פרשנות זו. הוויכוח הוליך להתפצלות של האגף 
הפציפיסטי ב-1917 ויצירת 'מפלגת השמאל' 
שמתוכה צמחה המפלגה הקומוניסטית השבדית. 
למרות זאת, רוב חברי מפלגת השמאל שבו 
וחברו ל-S.A.P   לאחר תום המלחמה. שתי 
המפלגות המשיכו לראות בתוכנית 1911 את 

תוכנית המפלגה הרשמית שלהם.  
בראשית 1918 הוליך כשלון הניטראליות הפרו-

גרמנית של הממשלה השמרנית להעברת השלטון 
לממשלה זמנית של המפלגה הליבראלית השמאלית 
וה-S.A.P. אולם המלך, בשיתוף הרוב השמרני בבית 
העליון, חסם את המאמצים לסגת מהניטראליות 
הפרו-גרמנית ואת ניסיונה של הממשלה להעביר 
זכות בחירה כללית ושווה לשני בתי הפרלמנט 
ויום עבודה של 8 שעות. מהפכת נובמבר 1918 
בגרמניה הביאה ב-9 בנובמבר להדחת הקיסר הגרמני 
ולהכרזה על הקמת הרפובליקה הגרמנית. זמן קצר 
לאחריה ב-15 בדצמבר 1918 הגיע המהלך שהפך 
 S.A.P-את שבדיה לדמוקרטיה פרלמנטארית. ה
וה-LO החליטו על שביתה כללית והפגנות ענק 
במקביל למאמץ להעביר את הרפורמה בפרלמנט. 
בנוסף, ה-S.A.P וה-LO הודיעו באופן פומבי בכל 
עיתוניהם כי אי קבלת הרפורמות תוליך באופן 
בלתי נמנע למהפכה דוגמת זו שהתחוללה בגרמניה. 

האיום עבד והרפורמה עברה.
הרפורמה הפרלמנטארית פתחה שלב חדש בבניית 

הכוח של ה  S.A.Pשבו יעסוק המאמר הבא.  

עמי וטורי הוא...
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האורתודוקסיה ניהלה 
אידיאולוגיה ימנית במסווה 
של איגוד עובדים. יותר מכל 
דבר אחר, היא התנגדה 
לאידיאולוגיה ולסדר יום 
מעמדי.

באמצעות האיגודים 
המקצועיים והמפלגה 
הפרוניסטית, יצרה 
האורתודוקסיה הארגנטינית 
'תודעה איגוד-מקצועית', 
כלומר תודעה של האיגוד 
אשר דואג לתנאים של 
המאוגדים בו, וזאת ללא קשר 
לתפיסה כללית לגבי החברה 
והכלכלה.

בעקבות קריאה בספרו של אפרים דווידי, 
עבודה הון ושלטון: עשור בתולדות תנועת 
הפועלים בארגנטינה )1966-1976(. 

הוצאת רסלינג, 2008.

קריאה בספרו של אפרים דווידי מותירה את 
התחושה כי קיימות נקודות דמיון רבות בין 
האירועים בארגנטינה בשנים 1966-1976 ובין 
המציאות בה אנו נמצאים היום בישראל. במהלך 
עשר השנים הללו התחוללו בארגנטינה שורה 
של תמורות ומהפכות, שהיו כולן חלק ממאבק 
פוליטי וחברתי על דרכו ואופיו של השלטון - 
ממהפכות צבאיות, דרך תהליכי דמוקרטיזציה 
ועד חזרתו של השלטון הדיקטטורי בראשות 
הגנרל פרון. בתוך כל הסבך הזה, היוו ארגוני 
העובדים את אחד הכוחות המרכזים במאבק 

על עיצוב של השלטון והפוליטיקה במדינה.
במאמר זה אתאר מעט ממה שהתחולל בארגנטינה 
בשנות השישים והשבעים ואתמקד בלקחים 
שניתן להביא מההיסטוריה הארגנטינית. תשומת 
הלב תופנה בעיקר לשאלה מה יכול הסיפור 
הארגנטיני ללמד אותנו אודות המציאות של 
השנים אחרונות בישראל, בה ארגון העובדים 
הגדול במדינה, ההסתדרות, פועל בשיתוף 
פעולה עם השלטון לקידום סדר יום ימני שמרני.

הסיפור הארגנטינאי

ארגנטינה של שנות השישים והשבעים התאפיינה 
באיגודים מקצועיים חזקים, שהחזיקו את מעמדם 
לאורך השנים והשפיעו רבות על המדיניות. אך 
הם היו מפוצלים - הכוחות החזקים, שעמדו 
בראש האיגודים, היו מחוברים לאינטרסים 
הכלכליים של הבורגנות הגבוהה, של ראשי 
הצבא והשלטון בארגנטינה. ראשי הארגונים 
חיו את חיי המותרות של  האליטה, שלטו 
בעובדים ביד רמה ופגעו בזכויותיהם לצד 

ניהול דיקטטורי של האיגודים עצמם.
על סדר יומה של אליטה אורתודוקסית זו לא 
עמד הצורך לדאוג לעובדים אלא רק למעמדה 
שלה, ולכן היא שיתפה פעולה עם הדיכוי של 
הצבא כאשר מהלך כזה תאם את האינטרס שלה. 
מנגד, כאשר הרגישה את השטח בוער ואיתו 
את היחלשות השלטון, עשתה מאמצים רבים 
להיתפס כמי שמובילה את המאבק נגד המשטר. 
למעשה, האורתודוקסיה ניהלה אידיאולוגיה 
ימנית במסווה של איגוד עובדים. היא פעלה 
מתוך המבנה של האיגוד המקצועי כדי לבצר 
את המעמד שלה ועל מנת להוביל סדר יום 
שמתאים לאינטרסים שלה. יותר מכל דבר אחר, 
היא התנגדה לאידיאולוגיה ולסדר יום מעמדי.

לצד האיגודים המקצועיים יצרה האורתודוקסיה 
את המנגנון של המפלגה הפרונסיטית. באמצעות 
המפלגה ניהלה האליטה את סדר היום הציבורי 
ולא רק את האיגודים. המפלגה שמשה את 
האורתודוקסיה כדי לאחד ולהשתיק ציבורים 
שהיו מחוץ למוקד הכוח של האיגודים תוך 
שמירה על אותו הקו הימני במסווה של מפלגה 
לאומית. בספר מביא דווידי את תשובתו של 
חוסה רוצ'י, מזכ"ל הקונפדרציה הכללית 
של העובדים - ארגון הגג של רוב האיגודים 
המקצועיים, שהיה ללא ספק אחד המיצגים 
הבולטים של גישה זו, לשאלה "האם הפורוניזם 
דוגל במלחמת מעמדות?", הוא משיב: "הפרוניזם 
דוגל באחדותם של כל המגזרים. איננו דוגלים 
במאבק המעמדי. כפי שאמר הגנרל פרון, אין 
סוגיה הקשורה בעמדותיה של מפלגה פוליטית 
זו או אחרת. זו סוגיית היסוד של התנועה 

הלאומית".
דרך שני כלים מרכזיים אלו, האיגודים המקצועיים 
והמפלגה הפרוניסטית, יצרה האורתודוקסיה 
הארגנטינית 'תודעה איגוד-מקצועית', כלומר 
תודעה של האיגוד אשר דואג לתנאים של 
המאוגדים בו, וזאת ללא קשר לתפיסה כללית 
לגבי החברה והכלכלה. באמצעות ניתוק בין 
המאבק על תנאי העבודה של העובד למאבק 

דן קמחי: :

 על תודעה סוציאליסטית: 
מה אפשר ללמוד מתנועת הפועלים בארגנטינה?
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השאלה המרכזית היא איך 
יוצרים תודעה סוציאליסטית 

בתוך המציאות הישראלית

אנו צריכים לפעול ליצירתה 
של מפלגה וארגון עובדים, 

כדוגמת ארגון כוח לעובדים, 
היוצרים תודעה סוציאליסטית 

אצל העובדים ובקרב כלל 
החברה הישראלית. 

פוליטי מעמדי רחב, שאפה האליטה לשמר את 
מהות יחסי הכוחות החברתיים.

אל מול האורתודוקסיה עמדו כוחות אשר 
ניסו ליצור 'תודעה סוציאליסטית', כלומר, 
תודעה הרואה במאבק על תנאי העבודה חלק 
ממאבק מעמדי. כך אפשר להבין את הזרם 
המעמדי באיגודים המקצועיים ואת החיבור 
שלו לכוחות השמאל מחוץ לאיגודים כמו 
הסטודנטים והכנסייה. זה היה לב מאבק לאורך 
כל המאורעות בארגנטינה בשנים המדוברות. 
דווידי מביא מדבריו של אריק הובסבאום אשר 
מציג את עיקרי הגישה: "התודעה הסוציאליסטית 
הנלווית לארגון העובדים הנה מרכיב מרכזי 
בתודעה של מעמד העובדים. יצירת התודעה 
הסוציאליסטית איננה רק תולדה של המעש 
עצמו וגם איננה תודעה 'איגוד-מקצועית' 
גרידא, המתפתחת באופן ספונטני. ]...[ סוגיית 
התודעה המעמדית בהיסטוריה הפכה לשאלה 
מרכזית בהיסטוריה של המאה ה-20. על מנת 
לפתח את התודעה המעמדית במסגרת ארגון 
העובדים יש להבדיל בין 'מעמד' לבין 'ארגון 
עובדים', ובמישור הפוליטי יש להציב את 
שאלת 'המפלגה' כביטוי הפוליטי המרכזי של 

התודעה המעמדית".

הלקח הישראלי

ומה אפשר ללמוד מכל זה על המציאות 
הישראלית היום? הסיפור הארגנטינאי יכול 
לתרום לנו לקח תיאורטי ולקח מעשי-פוליטי. 
באופן תיאורטי ניתן לראות שהסיפור הישראלי 
דומה לסיפור בארגנטינה. השאלה הבסיסית 
של הסיפור הן בארגנטינה והן בישראל היא 
היכולת ליצור 'תודעה סוציאליסטית' והיכולת 
ליצור ארגונים הנושאים תודעה זו. הארגונים 
הללו הינם ארגוני העובדים ומפלגה פוליטית, 
אך זה לא חזות הכול. אין ספק שצריכה לבוא 
פעולה פוליטית-חינוכית. כמו בארגנטינה, 

גם בישראל לא צריכים להפוך את הארגונים 
הללו ל'מקודשים'. כלומר, אסור לנו לקדש את 
ההסתדרות מפני שהיא 'ארגון עובדים', אלא 
רק לראות בה פלטפורמה שעל בסיסה אפשר 
ליצור את הכוח הפוליטי הנושא את התודעה 
הסוציאליסטית. או לחלופין, ניתן ליצור ארגון 
עובדים המסוגל ליצור תודעה סוציאליסטית 
בקרב חבריו. היום נראה שארגון כוח לעובדים 
הוא כזה, אך דרושה עוד עבודה רבה, בעיקר 
בחיזוק כוחו הפוליטי. כמו כן אין לקדש את 
מפלגת העבודה אשר מבחינה היסטורית נקשרת 
עם האגף השמאלי של המפה הפוליטית, אלא 
רק לראות איך אפשר להפוך אותה לפלטפורמה 
הנושאת את המאבקים הפוליטיים לשינוי 

מדיניות ההפרטה המשתוללת. 
את הלקח המעשי-פוליטי כתבו לנו באופן ברור 
גוטווין והן בגיליון חברה 40, מאי 2009. לפי 
השניים המעשה שיש לעשות כיום הוא פיצול 
מפלגת העבודה והפרדה בין הזרם המעמדי 
הישראלי, אם הוא קיים, לבין הבורגנות הגבוהה, 
אשר היא זו השולטת כיום במפלגה. בניגוד 
לסיפור הארגנטינאי, בו המפלגה והאיגודים 
המקצועיים תמיד הצליחו לשמור על אחדות 
המפלגה הפרוניסטית וכך לשמור על כוחה של 
האורתודוקסיה, אנו צריכים לפעול ליצירתה 
של מפלגה וארגון עובדים, כדוגמת ארגון כוח 
לעובדים, היוצרים תודעה סוציאליסטית אצל 

העובדים ובקרב כלל החברה הישראלית. 
השאלה המרכזית היא איך יוצרים תודעה 
סוציאליסטית בתוך המציאות הישראלית. 
הסיפור הארגנטינאי מראה לנו בעיקר איך לא 
לעשות את זה. המציאות של היום מורכבת: 
מפלגת העבודה סימה, ככל הנראה, את תפקידה 
וההסתדרות פועלת לחיזוק מעמדה לנוכח 
האיום של ארגון מתחרה, אך לא לשינוי הסדר 
החברתי. את שתי ההערכות הללו צריך לבחון 
לעומק ולראות איך יוצרים אלטרנטיבה בחברה 
הישראלי היוצרת את התודעה הסוציאליסטית. 

ראש ממשלת בריטניה גורדון בראון ממשיך במאמציו לקדם את מס טֹוּבין. 
לפי הגרדיאן )22.1.10( הוא ניצל את הרפורמה עליה הכריז אובמה 
לפיקוח על הבנקאות האמריקנית ומניעת ספקולציה מסוכנת כדי להשיב את הנושא לסדר 

היום. להזכירכם, מס טובין הינו מס על מסחר בינלאומי במטבע חוץ. המס מיועד להכשיל סחר 
ספקולטיבי במטבע חוץ על-ידי מיסוי בערך של 0.1% עד 0.25% מנפח העסקה )לדוגמה, 10 

עד 25 סנט לכל מאה דולר(. דבר זה יקטין את התמריץ לביצוע עסקאות מטבע קצרות טווח, 
שכ-90 אחוזים מהן הן ספקולטיביות, אבל לא ישפיע על השקעות יצרניות ארוכות טווח. אולי עוד 

יצא משהו טוב מהמשבר הכלכלי.

קצה 
הקרחון

דן קמחי הוא...
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לא יתכן שהתארגנות 
עובדי אקרשטיין במסגרת 
ההסתדרות, שקרתה 
בתוך שבוע מהכרת בית 
המשפט בהתארגנות עובדי 
אקרשטיין ירוחם במסגרת 
כוח לעובדים, התנהלה בלי 
ברכתה של ההנהלה, וכנראה 
גם בהזמנתה

בהסתדרות וועד העובדים 
אינו מיוצג במוסדות ובהנהגת 
ההסתדרות, אין חובה שנציגי 
הוועד ישבו במו"מ על עניין 
מקום עבודתם ואין הוועד 
יכול להחליט על מדיניותו 
מול המעסיק, על סכסוכי 
העבודה שלו ועל השביתות 
שלו.

עובדי אקרשטיין ירוחם התארגנו במסגרת 
ארגון כוח לעובדים. הם עשו זאת תוך איום 
מתמיד עליהם וכשהצל של הוועד שהתארגן 
לפני 15 שנה במפעל וכל מארגניו פוטרו 

עוד מעיב עליהם. 

אחד אחד ובסודיות עברו המארגנים בין העובדים 
כדי לארגנם, לשכנעם, להחתימם ולהכניסם 
למסגרת הארגון בלי ידיעת ההנהלה. לאחר 
ההתארגנות, גילו העובדים את דבר התארגנותם 
להנהלה ודרשו ממנה להיכנס עמם למשא ומתן. 
ההנהלה מצידה השיבה בסירוב, בטענה שהם 
אינם יציגים משום שהם אינם מארגנים שליש 
מכלל עובדי החברה אלא רק עובדיו של מפעל 
אחד )לחברה שני מפעלים נוספים באשדוד 
ובראש-פינה, ומשרדי הנהלה בהרצליה(. 
נדרשה החלטה תקדימית של בית המשפט 
שקבע שההתארגנות יציגה ושהתנהלותה של 
ההנהלה בעניין היתה מבישה. אך זה לא היה 
הקלף האחרון בשרוולה של הנהלת אקרשטיין.
הקלף הבא של ההנהלה כנגד העובדים היה 
לא אחרת מאשר ההסתדרות. אותה הסתדרות 
שהתעלמה במשך שנים ממפעלי אקרשטיין 
התעוררה לפתע ובמהלך מדהים בזריזותו 

ארגנה – לכאורה – את עובדי שני המפעלים 
הנוספים של אקרשטיין, והיא מתיימרת עתה 
להיות הארגון היציג בחברה כולה, על שום רוב 
העובדים שיש לה בכל שלושת המפעלים. מדוע 
'לכאורה'? כי לא יתכן שהתארגנות זו שקרתה 
בתוך שבוע מהכרת בית המשפט בהתארגנות 
עובדי אקרשטיין ירוחם, קרתה בלי ברכתה 
של ההנהלה, וכנראה גם בהזמנתה )לעובדים 
באקרשטיין ירוחם הגיע דיווחים מעובדים 
במפעלים הנוספים שההנהלה לחצה עליהם 
להתפקד להסתדרות(. בכל אופן, הדבר נעשה 
בדרך שנראה ממנה שההסתדרות משמשת עלה 
תאנה, במקרה הטוב, לוועד מטעם ההנהלה.  
את השיטה שניסתה ההסתדרות באקרשטיין היא 
העבירה כעת ל'ש.ל.ה', חברה-בת של שירותי 
בריאות כללית, שבתוכה כללית רפואה משלימה, 
כללית סמייל )רפואת שיניים( וכללית אסתטיקה. 
לאחר שעובדי כללית רפואה משלימה התאגדו 
בכוח לעובדים, יצאו למאבק ארוך שכלל גם 
שביתה וכעת הצליחו להגיע לשולחן המשא 
ומתן עם ההנהלה, נכנסה ההסתדרות ובמהלך 
מהיר עד להתמיה ארגנה את עובדי כללית 
סמייל וכללית אסתטיקה וטוענת ליציגות 
בכלל ש.ל.ה. נראה שמקרה אקרשטיין הפך 

אלעד הן: :

הסתדרות העובדים או הסתדרות 
המעסיקים?

ד"ר הרמן שיר מוגדר אחד מפורצי הדרך המובילים בעניין אנרגיה ירוקה ויו"ר 
המועצה העולמית לאנרגיה מתחדשת ביקר לאחרונה בישראל לרגל כנס 

אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת.
הכנס מתרחש בדיוק בזמן שממשלת ישראל צריכה להחליט על יעדיה בעניין תמהיל החשמל 

לעשור הקרוב.
בראיון איתו בדה-מרקר )14.2.10( הוא מציג את האפשרויות העומדות בפני ממשלת ישראל: 
חשמל פחמי מזהם כמו היום. חשמל מגז טבעי: מזהם לא פחות אך מאפשר ריפוד ישבנים של 

הטייקונים שישלטו בהפקתו והובלתו. אנרגיה סולארית: דורשת השקעה תקציבית ממשלתית 
גבוהה ומשתלמת רק בהפקה המונית אך חוסכת בעלויות, בעיקר עקיפות )תוצאות של זיהום, 
למשל(. לדבריו "תמריצים לייצור חשמל באנרגיה סולארית הם לא סובסידיה. הסובסידיה היא 

של היצרנים הקונבנציונליים – מכיוון שהם לא משלמים עבור העלויות הריאליות של ייצור החשמל 
המזהם. אנחנו מסבסדים אותם בכל יום, כי את המחיר החברתי-סביבתי הם לא משלמים".

קצה 
הקרחון
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נראה שקיומו של ארגון 
עובדים דמוקרטי, קטן ככל 

שיהיה, מהווה איום על צורת 
ההתנהלות של ההסתדרות.

עבור ההסתדרות לשיטה מדאיגה.

מה מציע ארגון 'כוח לעובדים' למתארגנים בו 
שכל כך מאיים על ההנהלות וגורם להן לפנות 

להסתדרות?
כוח לעובדים הוא ארגון עובדים דמוקרטי. 
העובדים בכוח לעובדים הם הקובעים את 
מדיניותם מול מעסיקם, נציגיהם הישירים 
הם הנושאים ונותנים איתו, והם המובילים 
בהחלטות על סכסוך עבודה, יציאה לשביתה 
וסיום שביתה. בנוסף, נציגיהם מרכיבים את 

המוסדות המנהלים של הארגון.
ובהסתדרות? בהסתדרות וועד העובדים אינו 
מיוצג במוסדות ובהנהגת ההסתדרות, אין 
חובה שנציגי הוועד ישבו במו"מ על עניין 
מקום עבודתם ואין הוועד יכול להחליט על 
מדיניותו מול המעסיק, על סכסוכי העבודה 

שלו ועל השביתות שלו.
הפועל היוצא של זה הוא שההסתדרות לא 
פעם "סוגרת" הסכמות עם מנהלים ללא צורך 
בהסכמת העובדים. זו כנראה הסיבה שוועד 
הסתדרותי מטעם ההנהלה נראה להנהלת 
אקרשטיין עדיף בהרבה מוועד מטעם העובדים 

המאורגן במסגרת כוח לעובדים.

ומדוע ההסתדרות עצמה מאמצת את העמדה 
השוללנית כל כך כלפי כוח לעובדים?

מזכיר איגוד עובדי הבניין בהסתדרות צוטט 
ברשת ב' כאומר ש"עופר עיני הנחה לעשות 
כל מאמץ לאגד את העובדים באקרשטיין, 
למחרת פסיקת בית הדין לעבודה". במילים 
אחרות, עיני הוריד הוראה מפורשת לחבל 
באיגוד העובדים של אקרשטיין בכוח לעובדים. 
עולה השאלה מה השתבש בהסתדרות, ארגון 
העובדים הגדול והחשוב בישראל, שהביא 
אותה לשפל שכזה? לכאורה, התעוררות 
בתחום התארגנות העובדים היא טובה לכל 
מי שמעוניין בהגדלת כוחם של העובדים. 
בנוסף, קשה לדבר על שוק רווי בתחום ארגוני 
העובדים היום, כשקרוב לשני מליון עובדים 
במשק הישראלי אינם מאוגדים. כוח לעובדים 
וההסתדרות היו יכולים, לכאורה, להמשיך 
ולארגן עובדים במקביל במקומות רבים מבלי 
להתחרות ומבלי להפריע אחד לשני. תשובה 
חלקית לפחות לשאלה ניתן למצוא במאמרו 
של תני גולדשטיין )Ynet, 2.1.10(, שכתב 
כי וועדים הסתדרותיים, שההסתדרות סירבה 
לאשר להם סכסוך עבודה במשך שנים, קיבלו 
את אישורה לבסוף לאחר שאיימו שאם לא 
תאשר להם את הסכסוך יעברו לכוח לעובדים. 

דבר זה מראה את הכוח המדבק של הדמוקרטיה. 
נראה שקיומו של ארגון עובדים דמוקרטי, קטן 
ככל שיהיה, מהווה איום על צורת ההתנהלות 
של ההסתדרות. אפילו אם נהליה הפנימיים 
של ההסתדרות נותרו לא דמוקרטיים כבעבר, 
הרי עצם קיומה של האופציה הדמוקרטית 
הופך לכוח ריאלי בידי העובדים ונציגיהם 
מול ההסתדרות. בדרך זו כוח לעובדים נותן 

כוח אפילו לעובדי ההסתדרות.

הכוחות המעוניינים לשמור על התנהלותה 
הנוכחית, הלא דמוקרטית של ההסתדרות, ועופר 
עיני בראשם, מעוניינים יותר מכל שאיום זה 
יעלם ושהסדר הנוכחי, בו ההסתדרות מדברת 
ישירות עם המעסיקים מעל ראשי העובדים – 
ולעתים כנגד האינטרסים שלהם – ימשך. מלבד 

הגינוי שיש לגנות את התנהלותה של ההסתדרות 
בעניין זה, לא נשאר אלא לקוות שכשם ש'כוח 
לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי' מעניק כוח 
לוועדים הסתדרותיים כנגד המנגנון ההסתדרותי, 
ייתן כוח לעובדים גם לגורמי אופוזיציה שרוצים 
בדמוקרטיזציה ותיקון ההסתדרות, כוח לפעול, 
להפוך דומיננטיים ולשנות את ההסתדרות 
לטובה, ושכוחות אופוזיצייה אלה יבינו את 

חייוניות כוח לעובדים לעתידם.

גרסה מוקדמת של מאמר זה התפרסמה באתר 
'עבודה שחורה'.

אלעד הן הוא חבר 
קבוצות הבחירה של 

המחנות העולים, 
חבר 'יסו"ד –ישראל 
סוציאל דמוקרטית' 
וחבר 'כוח לעובדים 

– ארגון עובדים 
דמוקרטי'.

eladhen@yesod.net
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העובדים בחברת המניות הם 
תושבים זמניים חסרי זכות 
בחירה והשפעה. במקרה 
הטוב יש להם את זכות 
ההתארגנות.

ככל שמתקיים מתאם גבוה 
יותר בין ציבור העובדים 
בחברה לבין ציבור בעלי 
המניות שלה כך גדלה 
רמת הדמוקרטיה של ניהול 
החברה, ומתאפשרת חלוקה 
שיוויונית יותר של פירות 
העבודה לכלל העובדים. 

ישנן דרכים רבות לנהל את תהליך הייצור 
החברתי, הנעות על סקאלה שנעה בין ייצור 
קומונלי כדוגמת הקיבוץ, לבין חברה בבעלות 
פרטית מוחלטת. אנסה לבחון את הדרכים 
האלה בקצרה, לאור השאיפה לדמוקרטיה 

בשוק העבודה. 

בחברה הפרטית, אין דמוקרטיה ואין שאיפה 
לדמוקרטיה. בעל המאה הוא בעל הדעה, וזכותו 
לעשות בחברה, בכליה ובעובדיה כברכושו 
הפרטי, לפי ראות עיניו )במגבלות החוק(. 
שיטה מבוזרת מעט יותר, היא החברה הציבורית 
הנסחרת בבורסה: הנהלתה כפופה לא לבעל 
הון יחיד, אלא חייבת דין וחשבון לאסיפת 
בעלי המניות שיכולה להכתיב את מדיניות 
החברה. אבל לשיטה זו שתי מגבלות עיקריות 
מנקודת המבט של הדמוקרטיה בשוק העבודה: 
ראשית, זכות הבחירה והשפעה נקנית בכסף, 
ומי שהשקיע יותר כסף זוכה ליותר השפעה. 
שנית, בעלי המניות אינם תמיד מיוצגים בצורה 
ישירה. פעמים רבות האנשים שבכספם נקנו 
המניות מיוצגים ע"י גופים נאמנים )קרנות 
פנסיה למשל(, כשהאינטרס של האחרונים לא 

בהכרח חופף את של הראשונים. במקרים חמורים 
יותר, בעלי המניות שואפים להחזיק בהן לטווח 
קצר בלבד, ואין להם עניין בהתנהלות החברה, 
פרט לשאיפה שערך המניה יעלה ויאפשר להם 

למכור אותה ברווח בהקדם. 
העובדים בחברה, בכל מקרה, הם תושבים זמניים 
חסרי זכות בחירה והשפעה. במקרה הטוב יש 

להם את זכות ההתארגנות. 

הדילוג האמיתי בסקאלה הדמוקרטית של 
ניהול הייצור, קורה בקואופרציה, בה בעלי 
המניות בחברה הם עובדי החברה על בסיס מניה 
שווה לכל עובד. ככל שמתקיים מתאם גבוה 
יותר בין ציבור העובדים בחברה לבין ציבור 
בעלי המניות שלה – כלומר, ככל שנעדרים 
בעלי מניות שאינם עובדים בחברה מצד אחד, 
ושכירים בחברה שאינם בעלי מניות מצד שני 
– כך גדלה רמת הדמוקרטיה של ניהול החברה, 
ומתאפשרת חלוקה שיוויונית יותר של פירות 

העבודה לכלל העובדים. 
במצב זה מקבלים העובדים את זכות ה'אזרחות' 
במקום העבודה, אך גם זה לא מבטיח עדיין את 
תיפקודם כאזרחים פעילים במערכת דמוקרטית 
של ניהול הייצור. מכיוון שלעובדים המועסקים 
בחברה ומחזיקים בבעלות עליה יש אינטרס 
ארוך טווח בהצלחתה, ניתן להניח שיצליחו 
ליצור איזון ומפגש בין האינטרס של החברה 
לבין האינטרס שלהם כעובדים, איזון שרחוק 
מלהתקיים בחברות בבעלות פרטית מרוכזת או 
מפוזרת. אולם גם במצב זה, ואולי דווקא בו, 
עולה בחריפות הקושי היסודי בקיום מערכת של 
דמוקרטיה מהותית בחברת המונים מפותחת. 
הצורך בניהול מקצועי – אחריות המוגבלת מטבעה 
לחלק קטן מעובדי החברה הקואופרטיבית – 
ואולי משמעותי מכך, האפשרות של היווצרות 
ניכור בין העובדים לחברה שבבעלותם, עקב 
המגבלות על השתתפותם בניהול החברה – כל 
אלה הולכים ומחריפים ככל שמדובר בחברות 
גדולות יותר, ומקשים על תיפקודה של החברה 

אבשלום בן צבי: :

קואופרציה – האתגר הדמוקרטי 
בשוק העבודה
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המנהל רואה את עצמו, וגם 
רבים אחרים רואים אותו, 
כאילו שקול הוא כנגד כל 
העובדים. מובן, כי האחד 
שאינו תלוי בדעת הרבים 

ושהוא אחראי רק לעצמו, אין 
לו צורך בצדקה יתרה למען 

יצדק נגד הרבים, התלויים 
הרבה בדעתו.

ניסיון של השוואת השכר 
ותנאי המחייה, והפיכת עובדי 

החברה הקואופרטיבית 
לחברים במסגרת חיים 

משותפים, נעשה )בהצלחה 
לא מבוטלת( בתנועה 

הקיבוצית, והוא שמבדיל בין 
קואופרציה לייצור קומונלי.

הקואופרטיבית מנקודת הראות הדמוקרטית.

"רואה אני, כי תפקיד ההנהלה מקלקל את 
האדם. המנהל – או המנהלים – רואה את עצמו, 
וגם רבים אחרים רואים אותו, כאילו שקול 
הוא כנגד כל העובדים. ואם יש דין ודברים 
בינו לבינם, הרי נחשב הדבר כדין ודברים בין 
צדדים שווים. מובן, כי האחד שאינו תלוי בדעת 
הרבים ושהוא אחראי רק לעצמו, אין לו צורך 
בצדקה יתרה למען יצדק נגד הרבים, התלויים 

הרבה בדעתו..."

את הדברים האחרונים כתב א.ד. גורדון בשנת 
1916, בהקשר של יחסי ההנהלה והפועלים 
בחוות החקלאיות )הלא קואופרטיביות( בארץ 
ישראל. אולי דבריו – המצביעים על הקושי הצפוי 
להתעורר גם בחברה קואופרטיבית שבה לא 
תיווצר חווית עבודה דמוקרטית – יכולים לרמז 
גם על הפיתרון שאליו אפשר לנסות ולחתור. 
אחת הדרכים למניעת היווצרות הניכור, שהוא 
יריבה של הדמוקרטיה, היא הניסיון לצמצם 
ככל הניתן את ההבדלים החיצוניים שבין 
משרת ההנהלה לבין משרת העובד ה'פשוט'. 

כמו שכותב גורדון בהמשך דבריו:
"הערכה זו שבין המנהל והעובדים, שנבראה בשם 
המשמעת, אולי יפה כוחה במקום שבו העובדים 
אינם יותר הרבה מבהמות משא. ואולם במקום 
שהעובדים הם עיקר במשק, כאן אין המנהל 
אלא אחד מן העובדים הממלא תפקיד מיוחד, 
אשר התמחה בו, כמו, למשל, הנפח או הרוקח, 
הבאים גם כן לרגלי פעולתם במגע ובמשא עם 
כל הפועלים. והרי לא יעלה על הדעת להעמיד 

את כל אחד מאלה נגד כל העובדים." 

בחברה שתראה את עובדיה ואת עבודת הייצור 
כמרכזיים, ואת ההנהלה כמות שהיא – מומחיות 
אחת בתוך תהליך הייצור החברתי – יהיה קל 
יותר לייצר את תחושת שיוויון הערך של 
העובדים בתפקידים השונים. כמובן שתחושה 
זו תתחזק, ככל שיתבטלו פערי התגמול שבין 
המשרות השונות: בשכר ובתנאי העבודה 
והמחיה, וככל שהחברה תייחס שיוויון ערך 
לתפקידים השונים. ככל שירגישו העובדים 
)והמנהלים( כפרטים שווי ערך במקום עבודתם, 
וככל שירגישו בצורה קרובה יותר את הצלחתה 
או כשלונה של החברה, כך תיגבר תחושת 
השייכות והאחריות שלהם כלפי החברה, וכך 
תגדל גם שאיפתם לקחת חלק בעיצוב החברה, 
ותיווצר בה דמוקרטיה מהותית. כמובן שתחושות 
אלה ושאיפה זו יגברו גם ככל שהעובדים יחיו 

חלק ניכר מחייהם ביחד, ויכירו אישית אחד 
את השני: בדיור משותף, פנאי משותף, חינוך 
משותף לילדים ועוד. דבר זה יכול להתקיים 
לגבי חלקים מהחברה הקואופרטיבית )למשל, 
במפעל אחד של קואופרציה גדולה ופרוסה 
גיאוגרפית(, אך עדיין ישפיע על התנהלות החברה 
כולה, ויאפשר ליצור את מסגרת הדמוקרטיה 
הישירה הקטנה, בתוך מערכת קואופרטיבית 
גדולה יותר, שתתנהל בצורה פדרטיבית. 
ניסיון כזה של השוואת השכר ותנאי המחייה, 
והפיכת עובדי החברה הקואופרטיבית לחברים 
במסגרת חיים משותפים, נעשה )בהצלחה לא 
מבוטלת( בתנועה הקיבוצית, והוא שמבדיל 

בין קואופרציה לייצור קומונלי.

"ההגבלות והחובות החלות על העובדים הן 
כלפי המשק ולא כלפי המנהל. ואותן החובות 
ואותן ההגבלות הן חובה גם על המנהל. 
אחריות המשק צריכה להיות מוטלת על כל 
הפועלים, והם צריכים להרגיש ולהכיר, כי 
נושאים הם באחריות זו. שוכחים אנו לפעמים 
פרט אחד קטן – את האדם. שוכחים אנו, כי 
באים אנו לא רק לגדל צמחים ובהמות, כי אם 

גם לגדל בני אדם."  
החברה הקואופרטיבית מטילה ודורשת מהעובד 
את החובה הדמוקרטית האמיתית - להיות 
מוכן ומסוגל לקחת על עצמו את האחריות על 
ניהול חייו, ולא להשתמט ממנה ולהטיל אותה 
על אחרים. זהו אתגר גדול לחברה האנושית, 
ולכן ניתן יהיה לקיים אותה רק בחברה אשר 
מעמידה את האדם במרכז, ורואה את מטרתה לא 
ביעילות מקסימלית של ייצור מוצרים ורווחים 
בבנק, אלא ב'גידול' של בני אדם חופשיים 
וריבוניים, המנהלים את חייהם. חברה כזאת, 
תשאף באופן כמעט טבעי, לארגן את מערכות 

הייצור שלה בצורה קואופרטיבית. 

אבשלום בן צבי 
הוא חבר קיבוץ 

משעול של תנועת 
המחנות העולים.
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 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

מחיר מנוי ₪90 לשנה )עבור 6 גליונות(.

רכישת מנוי או חידושו:

www.yesod.net באשראי, באמצעות אתר יסו"ד  *
*באשראי, בטלפון 03-9533398.

 *  בהמחאה, שילחו ₪90 לפקודת: יסו"ד חברה, 
 אל הכתובת:  יסו"ד חברה

ת.ד. 10085, נצרת עילית 17591

לפניות ושאלות בנוגע לכתב העת ולאתר: נמרוד 
info@yesod.net ,זליגמן

 הצטרפו למנויי 




