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"התשובה הסוציאל-דמוקרטית להון הגדול ולממשלות הימין הדורסניות היא ארגון הציבור - שרובו 
נפגע מהסדר הקיים - לפעולה משותפת כנגד הסדר הניאו ליברלי. ההתקדמות הטכנולוגית משנה 

את האמצעים שבעזרתם ניתן לארגן ולהניע לפעילות אזרחים, עובדים וסטודנטים." 
מתוך: שינוי חברתי ורשתות חברתיות, עמ' 9

יסו"ד
ישראל סוציאל–דמוקרטית

>>

הצעת החוק של עמיר פרץ להעלות את שכר 
המינימום ל-4600 ₪ אמנם עברה את ועדת 
השרים לחקיקה, אך עדיין נתקלת בהתנגדות 
עיקשת, בעיקר מצד משרד האוצר. המשפטים 
המוכרים נשלפו, כמו תקליט חוזר אשר מושמע 
פעם אחר פעם, מאז הימים בהם שלטה הכלכלה 
הניאו-קלאסית בראשית המאה ה-20. במשרד 
האוצר הסבירו את התנגדותם בכך ש"העלאת 
שכר המינימום תייקר את עלויות האחזקה 
ותביא בסבירות גבוהה לפיטורי עובדים" 

)גלובס, 23.5.10(. 
סוגיית שכר המינימום נראית לרבים כסוגיה 

כלכלית סבוכה. גם אלה המצדדים בהעלאת 
השכר מטעמים מוסריים וערכיים נותרים 
פעמים רבות ללא מענה כאשר נשלפת הטענה 
כאילו העלאת שכר המינימום נוגדת את 'חוקי 
הכלכלה', ומביאה בהכרח לפיטורי אלה עליהם 
הם מבקשים להגן. אל מול המנטרות הקבועות 
יש לחזור ולהזכיר כי למעשה, למדע הכלכלה 
לא היתה מעולם תשובה חד-משמעית בנוגע 
להשפעות שכר המינימום. בעוד מודלים כלכליים 
מסויימים מראים מדוע העלאת שכר המינימום 
'אמורה' להוביל לפיטורים, מודלים אחרים, 
המבוססים על הנחות הכלכלה הקיינסיאנית, 
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 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

מראים מדוע העלאת שכר מינימום אמורה 
דווקא להגדיל את כוח הקניה של האוכלוסיה 

ואיתו להצמיח את המשק כולו.
במקום בו נכשלים המודלים, נכון יותר לבדוק 
את הנתונים עצמם. ממצאים אמפיריים 
ממשיכים להראות כי העלאת שכר מינימום 
אינה מובילה לפיטורים המוניים. גם בישראל, 
בה הועלה שכר המינימום בעשור האחרון 
)גם את היוזמה הזו הוביל עמיר פרץ(, לא 
היינו עדים לפיטורים המוניים, אלא אפילו 
לצמצום מסויים באבטלה. נתונים מרשימים 
יותר נמצאים כאשר משווים בין מדינות 
שונות. בניגוד לתסריטי הבלהות אשר מפיצים 
מתנגדי העלאת שכר המינימום, ניתן לראות 
שמדינות המתאפיינות בשכר מינימום גבוה 
)ביחס לשכר הממוצע( הן גם אלה המאופיינות 
במדדי שוויון גבוהים ובפערים חברתיים-

כלכליים נמוכים.
בסופו של דבר יש לזכור כי הוויכוח על שכר 
המינימום אינו דיון אקדמי-תיאורטי של 'מי 
צודק', אלא הוא במהותו מאבק בין מרוויחים 
ומפסידים. העלאת שכר המינימום טובה 
לעובדים וטובה למדינה, אך היא פוגעת בכיס 
של בעלי-ההון. אלה האחרונים מגייסים את 
כל כוחם הפוליטי והיחצנ"י על מנת להאבק 

ביוזמה. 

במציאות בה כמעט מחצית מהעניים במדינה 
הם עובדים שכירים, מרוויחי שכר מינימום או 
פחות, העלאת שכר מינימום היא צעד מתבקש, 
נכון וצודק, אך יש בו גם פוטנציאל עמוק 
יותר. אנו שואלים את עצמנו לא מעט אילו 
מאבקים יכולים "לרקוד על שתי החתונות" 
של קידום הסוציאל-דמוקרטיה. אנו מחפשים 
מאבקים שמצד אחד יהיו במהותם מאבקים 
לכינון סדר סוציאל-דמוקרטי, ומצד שני 
יכוננו את הציבור הרחב שיתמוך בסדר 
הזה. דומה שהמאבק על שכר המינימום - 
שרלוונטי לחלקים הולכים וגדלים מהציבור 

הישראלי - הוא מאבק כזה.

>>

מ"אחריות חברתית" לאתיקה של עסקים" | עמ' 12<
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פטנטים, חברות התרופות וסל התרופות | <
עמ' 20

על ידי קיצור תקופת הפטנט בשנה אחת ניתן 
יהיה להגדיל את סל התרופות בכ-50% כל 

שנה.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי | עמ' 22<

בחברה  הכללית  המגמה  בו  בעידן 
הישראלית עודדה הפרטות, צמצומים ונסיגה 
בפועל ממדיניות רווחה לכיוון ניאו-ליברלי, 
נחקק חוק 'רווחה' אוניברסלי שהבטיח שירותי 

בריאות בסיסיים לכלל תושבי ישראל.

מ"אחריות חברתית" ל"אתיקה של עסקים" | <
עמ' 12

שתכלול  מערכתית  חלופה  בהעדר 
נוסח  סוציאליזציה מאסיבית של הכלכלה, 
'הפרדיגמה החברתית' של בתר המלחמה, 
יחיד  הכמעט  וההתנגדות  הפעולה  אופק 

שנשאר פתוח הוא האופק האתי.

תוכן ענינים | גיוילן ילוי 2010 מה בחברה 
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מראשית השקתו ועד היום 

צמח העיתון והפך העיתון 

השני בתפוצתו בישראל, שני 

רק לידיעות אחרונות.

הפצתו בחינם של עיתון 

בתפוצה ארצית במשך 

תקופה ארוכה עלולה לגרום 

לפשיטת רגל של עיתונים 

המופצים בתשלום. 

"לישראל היום יש אג'נדה. לאג'נדה שלו קוראים 
נתניהו". כך מתאר את העיתון נחום ברנע, 
מבכירי הכתבים בישראל וחתן פרס ישראל 
בתחום התקשורת, והוא לא לבד. רבים מאנשי 
התקשורת בישראל נוהגים לכנות את העיתון 
"ביבי-תון", "הפמפלט של ביבי" ובכינויים 
נוספים. לדברי המבקרים, מדובר בעלון מפלגתי 
שהתחפש למוצר תקשורתי כדי לעקוף את 
כללי המימון הפוליטי ולהשפיע על דעת הקהל. 
שלדון אדלסון, מקים העיתון ובעליו מגיב בראיון 
שהעניק לפני מספר חודשים: "הקמתי את 
העיתון כדי לתת לישראל, לישראלים, חדשות 
ודעות מנקודת מבט הוגנת ומאוזנת. זה הכל. 
זה אינו 'ביביתון'". עמוס רגב, העורך הראשי, 
מוסיף בראיון לדה־מרקר ש"הוא בכלל לא 

בעד ביבי אלא נגד השחיתות".

בקרוב יחגוג "ישראל היום" 3 שנים ליציאתו 
לאור. רבים המבקרים, יש גם שמשבחים אך היום 
כבר ברור שכמעט אף אחד לא יכול להתעלם 
מהשינוי שהביא למפת העיתונות המודפסת 
בישראל. העיתון, שהחל את דרכו ב-30 ביולי 
2007 מחולק חינם בצמתים, תחנות תחבורה 
ציבורית, אוניברסיטאות ועוד והפך לאחד 

מאמצעי התקשורת החשובים בישראל.

לקראת ההשקה עשו אנשי העיתון בראשות 
העורך הראשי עמוס רגב, יוצא מעריב, מאמצים 
רבים לצרף לעיתון עיתונאים מהשורה הראשונה. 
מרביתם סירבו למרות הסכומים הגבוהים שהוצעו 
להם. מי שהסכים, ונתן בכך גושפנקא רצינית 
לעיתון היה דן מרגלית, מבכירי ענף התקשורת 
וכתב בכיר במעריב. לפי הפרסומים מקבל 
מרגלית כ-120 אלף ש"ח בחודש תמורת המעבר. 
מראשית השקתו ועד היום צמח העיתון והפך 
העיתון השני בתפוצתו בישראל תוך שהוא עוקף 
את העיתונים הותיקים, הארץ ומעריב, ושני רק 
לידיעות אחרונות עם כ-27% חשיפה לפי סקר 
TGI לענף התקשורת. המתחרים, בעיקר ידיעות 
ומעריב, עושים ככל שביכולתם כדי לפגוע 
בהצלחתו. בזירה התקשורתית, בהצעת חוק נגד 
הפצת עיתונות חינם ובשטח. באוניברסיטאות 
למשל, החלו השנה למכור את ידיעות אחרונות 
תמורת שקל אחד. כמה ימים לאחר מכן, 'ישראל 
היום פשוט נעלם'. בזירה התקשורתית טוענים 
המתחרים כמו גם אנשי תקשורת רבים אחרים 
כי העיתון מהווה כלי פוליטי בידי בעליו - 
המיליארדר היהודי-אמריקאי שלדון אדלסון 

לתמיכה בחביבו - בנימין נתניהו.
הסיפור התחיל עוד קודם. אדלסון חבר לשלמה 
בן צבי, בעל מספר ערוצי תקשורת ישראלים 
המזוהה עם קבוצת מנהיגות יהודית של משה 
פייגלין להפצת עיתון בשם "ישראלי". לאחר מספר 
חודשי פעילות השותפות התפרקה בהאשמות 
ותביעות הדדיות אך אדלסון לא זנח את הרצון 
לעיתון משלו והקים את "ישראל היום". ראיון 
שהעניק לבלוג הפנימי של סוכנות הידיעות 
היהודית אמריקאית JTA בסוף 2009, פורסם 
על ידי עיתון "העין השביעית". בראיון הוא 
מסביר: "הקמתי את העיתון כדי לתת לישראל, 
לישראלים, חדשות ודעות מנקודת מבט הוגנת 
ומאוזנת. זה הכל. זה אינו 'ביביתון'. זהו לא 
עיתון שהוקם ומופעל עבור ביבי. זו התעמולה 
של המתחרים שלנו כדי להגיד ללקוחות שלהם, 
'אל תיקחו את 'ישראל היום' ברצינות כי זהו רק 

 ישראל היום
יש ארוחות חינם?

יובל אופק: :
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רפי מן כותב כי כי לעומת 

טון ה"אנטי ביבי" ששולט 

ב-3 העיתונים האחרים, טוב 

 שיש מי שכותב בצורה שונה.

כלי לקידום ביבי'. זו אך ורק תעמולה שנובעת 
מתחרות. אינני מעורב פוליטית בשום דרך". על 
הביקורת המופנית כלפיו מכיוון ידיעות אחרונות 
של ארנון )נוני( מוזס הוא מגיב במתקפה: "הקוראים 
בישראל מקבלים תמונה מוטה, מפלה וחלקית, 
של אדם בודד המונע ממניעים כלכליים, ומוזס 
יכרות דיל עם כל אחד כדי לקדם את האג'נדה 
הכלכלית הפרטית שלו, כך שישלוט בכל. הוא 
הצליח לבנות או להרוס כל פוליטיקאי, והוא 
משתמש בכך כמנוף על מנת לקבל כל מה 

שירצה מהספירה הפוליטית".

מוטה או לא מוטה? 

בבטאון "העין השביעית" שיוצא לאור על ידי 
המכון הישראלי לדמוקרטיה בחנו את הנושא 
מספר פעמים. התוצאות - די מובהקות. בבדיקה 
שביצעה ביולי 2008 מורן ראדה, אז סטודנטית 
לתקשורת פוליטית באוניברסיטת ת"א, עלה כי 
"כמעט בכל בחירה עריכתית ב'ישראל היום', 
העיתון מצניע אירועים שאינם תורמים ליצירת 
תדמית חיובית עבור נתניהו, ומנגד מגדיל 
ומרומם אירועים שבאים לסייע לו ולקדם אותו 
ואת הליכוד". עוד מוסיפה ראדה כי "אדם 
מן היישוב שיקבל את העיתון )בחינם( בעת 
שיחצה את מעבר החציה לא בהכרח ישים לב 
כי הכותרות שקשורות בנתניהו מעודנות". לרגל 
מבצע "עופרת יצוקה" בחר רפאל פוגל לבחון את 
הסיקור שהעניק ישראל היום למבצע. מהתוצאות 
עולה כי בשבוע הראשון של המלחמה כמעט 
ולא פורסמו בעיתון תמונות מובילי הלחימה - 
אולמרט, ברק ולבני. כשפורסמו, היה זה בליווי 
ידיעות בהקשר שלילי כמו "מחדל התקשורת". 
לעומתם נתניהו, שהיה יו"ר האופוזיציה, זכה 
לתמונה מדי יום וידיעה מחמיאה לצידה שסקרה 
את פעולותיו. אורן פרסיקו פרסם בפברואר 
2008 מחקר שערך בנוגע לכלל סיקור מערכת 
הבחירות. לדבריו, נראה שלכל אמצעי התקשורת 
יש הטייה מסויימת. ידיעות לטובת לבני, הארץ 
בין לבני למרצ אך 'ישראל היום' מתעלה על 
כולם בכך שלאורך כל מערכת הבחירות הוא 
לא מותח ביקורת על נתניהו אפילו פעם אחת. 
לעומת זאת זוכה ציפי לבני לביקורות חוזרות 

ונשנות, לעתים תוך הצגה נלעגת.
אבל לא כל אנשי התקשורת מסכימים עם הביקורת. 
רפי מן, מרצה לתקשורת ועיתונאי לשעבר במעריב, 
כותב גם הוא ב"עין השביעית" כי לעומת טון 
ה"אנטי ביבי" ששולט ב-3 העיתונים האחרים, 
טוב שיש מי שכותב בצורה שונה. לדבריו, העיתון 

אינו מהווה סכנה לדמוקרטיה, אולי להיפך.

הסכנה לדמוקרטיה היא אחד הטיעונים שמעלים 
חברי הכנסת מרינה סולודקין )קדימה(, דוד 
רותם )ישראל ביתנו( ודניאל בן סימון )העבודה( 
שמקדמים יחד עם חברים נוספים הצעות חוק 
נגד 'ישראל היום'. הראשונה, של רותם ובן 
סימון, מבקשת למנוע ממי שאינו תושב ישראל 
להיות בעלים של עיתון ישראלי. אם תתקבל, 
תמנע מאדלסון להמשיך ולהחזיק בבעלות על 
העיתון. השניה, של סולודקין, מבקשת להגביל 
את ההפצה של עיתון חינם לשנה בלבד. לדבריה 
"הפצתו בחינם של עיתון בתפוצה ארצית במשך 
תקופה ארוכה עלולה לגרום לפשיטת רגל של 
עיתונים המופצים בתשלום. אזרחים יוכלו להכיר 
רק את הדעות וההשקפות של בעלי העיתון 
המופץ בחינם שמממנים את הדפסתו והפצתו. 
לכל הדעות וההשקפות האחרות לא יהיה ביטוי 

בעיתונות הכתובה".
בהחלט יתכן שאלו היו אחדות מכוונותיו של 
שלדון אדלסון בהקמת "ישראל היום" והפצתו 
בחינם. אדלסון, בן 76, נולד בשנת 1933 בפרבר 
של בוסטון למשפחת מהגרים עניה. את הקריירה 
שלו התחיל ממכירת עיתונים ברחוב, התקדם 
למכירת מודעות בעיתונים והפקת דוכנים למכירות 
ואת הונו עשה בהפקת תערוכות היי־טק ולאחר 
מכן בעסקי המלונאות והקזינו. הונו של אדלסון 
מוערך בכ-9.3 מיליארד דולר והוא מרבה לתרום 
לפעילויות צדקה ורווחה בארץ ובחו"ל. בין השאר 
תרם אדלסון בשנים האחרונות להקמת בית אבות 
בבוסטון, בית ספר יהודי בלאס וגאס, מרפאה 
לגמילה מסמים באיכילוב, פרוייקט תגלית ועוד. 
בצד פעילויות הצדקה הוא משקיע גם סכומים 
גבוהים בהשפעה על המערכת הפוליטית. אדלסון 
מימן חלק מטקס ההשבעה של ג'ורג' בוש הבן, 
הוא מממן שדולה שתומכת במעורבות ארה"ב 
בעירק ובפעולות המלחמה בטרור. כמו כן תומכת 
השדולה במועמדים רפובליקנים לקונגרס. במערכת 
הבחירות האחרונה נכשל נסיונו לגייס 250 מליון 
דולר כדי למנוע את בחירתו של ברק אובמה לנשיא 
ארה"ב. בישראל ידוע אדלסון כתומך נלהב של 
בנימין נתניהו ובעת ועידת אנאפוליס לקח חלק 
במימון קמפיין תקשורת בארה"ב נגד הועידה. 
אדלסון גם תומך במרכז שלם בירושלים שעוסק 

בקידום המחשבה הניאו־ליברלית.
עם תחילת יציאת העיתון הכריז אדלסון כי 
בהמשך הוא מתכנן לגבות כסף על העיתון. אך 
הצהרות אנשי העיתון בתקופה האחרונה דווקא 
הדגישו כי בכוונתו להמשיך להיות מחולק חינם. 
כך או כך, עושה רושם ש"ישראל היום" כאן 
כדי להישאר ויהווה גם בעתיד כלי פוליטי רב 

עוצמה לקידום הימין הכלכלי והמדיני.

יובל אופק הוא 

חבר גרעין רוח 

של השומר הצעיר, 

סטודנט לכלכלה 

באונ' חיפה וכתב 

כלכלי של עיתון 

הדף הירוק

yuval.ofek1@gmail.com
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על ארגונים לשלם על כל 

תוכנה, קטנה כגדולה. כך 

נוצרת התלות של הארגון 

בחברה המייצרת את 

מערכת ההפעלה

אורי שבתאי: :

השיח העסקי והציבורי על קוד פתוח 
בארגונים הציבוריים, ועל המידה בה 
השימוש בתוכנות אלו יכול לקדם תהליכי 
התפתחות טכנולוגיים ואנושיים המקיפים 
מערכות מחשב, עלה לא מעט לכותרות 

בשנה האחרונה.

במאמר זה, אנסה להציג חלופות לשימוש 
בתוכנה קניינית בשימוש הרחב. הנחת 
היסוד שלי היא כי בעידן המידע, כאשר 
אנו עושים שימוש בתכנה חופשית, אנחנו 
מאפשרים להתפתחות הטכנולוגית לנבוע 
מתוך קהילת מפתחים העושה זאת בזיקה 
אל המשתמשים שלה, וכן להפחית את 
התלות שלנו כמשתמשים בקרטל של 

חברות התוכנה הגדולות.

קוד פתוח ותוכנה חופשית מפסיקים בהדרגה 
להתבסס על קהילת מפתחים מצומצמת, ועוברים 
למקום מרכזי ומשפיע הן אצל חברות עסקיות 

וארגונים והן אצל משתמשים פרטיים. 
כמשל להתפתחות זו, דפדפני אינטרנט תקניים 
המבוססים על קוד פתוח כגון פיירפוקס המבוסס 

כולו על קוד פתוח, וכרום אשר מסתמך על 
קוד פתוח בנוסף לרכיביו הסגורים, הופכים 
לפופולריים. נתח השימוש בהם עומד יחד על 
יותר מ - 45% )נתוני אפריל 2010(. על נוחות 
השימוש והכלים שיש לדפדפן פיירפוקס, פירט 

חנן כהן בגליון 38 של כתב העת חברה.

מחשב לכל ילד? נו באמת!

נסו לדמיין את החיים שלכם ללא טכנולוגיה. 
לא, אין מדובר על הטוסטר במטבח, אלא על 
המחשבים והטלפונים הסלולריים, על מיניהם 
וסוגיהם. עכשיו קחו את עצמכם ללה סלבה 
שבֶּפרו )La Selva(. בין הרי האנדים לאמזונס 
המשווני יש כפר, שבבית הספר הקטן למדי שבו 

לומדים בכיתות מרובות שכבות. 
פרויקט OLPC של ניקולאס נגרופונטה הגיע 
לשם, וחילק מחשבים לכל ילד באופן אישי 
בבית הספר המקומי. מעבר לכך שהמחשב 
הנייד הופך לספר ולמחברת של כל ילד, 
נתקבל תהליך שינוי אשר ערכו המוסף גדול 

הרבה יותר מזה הטכנולוגי. 
מחשבי המיזם יוצרו כך שלא יעלו יותר 

האם שימוש במחשב הוא תרומה 
לציבור
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לאחר הטמעה של קוד 

פתוח, כל התוכנות שהוזכרו 

לעיל לא ישפיעו על העלות 

הכוללת, וצוות המחשוב 

ישלם אך ורק על התמיכה 

הטכנית

אנשים לא מעוניינים 

להשתמש בתוכנות חדשות 

ולא מוכרות, פשוט בגלל 

שהם מכירים את כל הבעיות 

של אלו הישנות, אז מדוע 

לבקש שינוי?

מ-200 דולר אמריקאיים ליחידה. כדי לחסוך 
בהוצאות, היה צורך גם בתוכנה שלא תעלה 
כסף. הואיל ומערכות ההפעלה שמוציאה 
מיקרוסופט, חברת התוכנה הגדולה בעולם, 
קנייניות, ואינן בחינם )בשונה ממה שחושבים 
 OLPC-לא מעט ישראלים...(, אנשי ה
החליטו לעבוד עם אנשי קוד פתוח, ולפתח 
למחשב מערכת הפעלה שתרוץ במלואה 
לפי הצרכים שלהם, או יותר נכון, של קהל 
היעד שלהם - הילדים. המערכת, אשר מכונה 
Sugar, מורכבת רובה ככולה מתוכנות קוד 
פתוח. תוך כדי שהיא מתפתחת ומשרתת 
ילדים במדינות עולם שלישי, היא גם ניתנת 
להורדה, להתקנה ולפיתוח בכל מחשב, 
מכל מקום, ללא עלות כלל. מפאת העובדה 
שקוד המקור שלה פתוח לציבור, למפתחים 
ניתן חופש פעולה מוחלט לשנות, להתאים, 
ולהגדיר אותה כרצונם בהתאם לביצועי 
המחשב, אשר כזכור, הוא זול וחלש יחסית 

למחשבי השוק בעולם. 
נצח פרביאש, מנהל תוכניות האסטרונומיה, 
המנהיגות והמחשבים במרכז אילן רמון 
במצפה רמון, מריץ את פיילוט המיזם 
בישראל, המכונה "חושבים ומחשבים". 
פרביאש נתקל בקשיים טכניים במעבדות 
המחשבים שהוצבו לרשותו, מפני שאלו 
לא היו זמינות לצרכיו וכן לא מתוחזקות. 
אולם מששמע על פרוייקט OLPC בדרך אגב, 
הבין כי עליו ליישם את רעיון המחשב לכל 
ילד. במטרה לחסוך במשאבים, פנה לאנשי 
הקוד הפתוח בכנס אוגוסט פינגווין 2009 
של עמותת המקור. פרביאש הציב קול קורא 
למציאת ספק מחשבים עם מערכת הפעלה 
פתוחה, שתחסוך בהוצאות )מן הראוי לציין 
כי פרביאש לא השתמש במחשבי ה-XO של 
OLPC, הואיל וישראל לא נחשבת כמדינת 
'עולם שלישי'(. בקשתו מן הכנס נענתה, 
ולא מעט לאחר מכן, פרביאש רכש כ-500 
מחשבי נטבוק עם מערכת הפעלה מבוססת 
אובונטו לינוקס, המורכבת מתוכנות קוד 
פתוח. פרביאש חסך לא פחות מ-20 אלף ש"ח 
ברכישה הזאת לערך, בכך שרכש מחשבים 

ללא מערכת הפעלה קניינית.
יש הגורסים כי קיים הבדל בין "קוד פתוח" 
ו"תוכנה חופשית", אולם ברוב המקרים שני 
המונחים מתקשרים לאותה סוגיה: תוכנה 
שקוד המקור שלה גלוי וניתן לצפייה והורדה. 
להדיוטות כמונו משמעות עובדה זו היא כי 
המתכון להכנתה גלוי לציבור, ואם רוצים לשנות 
בה כל דבר שהוא, אין שום בעיה לעשות זאת 

כל עוד נותנים את הקרדיט הראוי לכותבים 
המקוריים. 

אבל עזבו אתכם מכל הפן הטכני. הוא לא 
רלוונטי, לא בסוגיה שבה נעסוק היום. 

חינוך וקוד פתוח

מוסדות החינוך, כמוסדות ציבוריים, משלמים לא 
מעט כסף בכל שנה על תחזוקת המחשבים שלהם. 
הבעיה כאן אינה התאגיד הספציפי שמרוויח 
כתוצאה מכך, אלא הכוח הרב שהוא צובר עקב 
בלעדיותו באספקת השירות. אם ניקח כדוגמה 
מוסד כאוניברסיטת תל־אביב, המפעילה אלף 
עמדות מחשב לשימוש הסטודנטים והסגל. זו 
צריכה שבכולם יהיה דפדפן אינטרנט, תוכנת 
ניהול משרד עם מעבד תמלילים, גיליון נתונים, 
ומצגות, תוכנה לצפייה במסמכי PDF, ונגן סרטים. 
כמובן שכל אלו רלוונטיים רק למחשבי הקצה, 
שכן צריכים להיות גם מחשבי "מולטימדיה", 
הכוללים אמצעים ויישומים לקליטת, עריכת 
והפקת מדיה דיגיטלית. כאן נכנס עיקר העוקץ: 
מערכת ההפעלה לבדה עולה כסף, ולא מעט. 
יתרה מכך, גם רוב התוכנות המשרדיות אשר 
הוצגו כאן אינן חינמיות. על הארגון יהיה 
לשלם על כל תוכנה, קטנה כגדולה. כך נוצרת 
התלות של הארגון בחברה המייצרת את מערכת 
ההפעלה, ובכל עדכון גרסה אחת למספר שנים, 
נוצרת הוצאה כספית לא מבוטלת נוספת. ולא 
הזכרתי עדיין את התמיכה הטכנית הדרושה 

לתחזוקה שוטפת. 
כך זה מתנהל כבר שנים, במוסדות קטנים 
כגדולים. כיום, למרות שיש חלופות איכותיות, 
כוח ההרגל הטה את הכף. אנשים לא מעוניינים 
להשתמש בתוכנות חדשות ולא מוכרות, פשוט 
בגלל שהם מכירים את כל הבעיות של אלו 

הישנות, אז מדוע לבקש שינוי? 
כאמור, הבעיה המרכזית היא הֶרגֶל. האוניברסיטה, 
כמוסד החינוך התורן, יכולה לחסוך לא 
מעט משאבים בשימוש בתוכנות קוד פתוח, 
חופשיות וחינמיות. לאחר הטמעה של קוד 
פתוח, כל התוכנות שהוזכרו לעיל לא ישפיעו 
על העלות הכוללת, וצוות המחשוב ישלם אך 
ורק על התמיכה הטכנית, התחזוקה הפיזית 
של המחשבים, וסנכרונם ברשת הפנימית 

באוניברסיטה. 
נכון, אין עוררין כי יהיה צורך גם בהדרכה כיצד 
לעבוד עם התוכנות החדשות, אולם בהתחשב 
בעובדה כי גם כיום צוותי חוות המחשבים 
עושים את אותה הפעולה בדיוק, אין כאן חדש. 
מיותר לציין כי קיימת גם תמיכה מקומית מטעם 
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לאחרונה, פקידי משרד 

החינוך רשמו בדרישות 

הסף במכרז לשירותי ענן 

כי הזוכה יהיה חייב להתקין 

תוכנות הרצות על מערכות 

ההפעלה של מיקרוסופט. 

קהילת המשתמשים, וכוחה ומקצועיותה רק 
הולך וגובר עם השנים. 

לא זו בלבד, המעבר לתוכנות קוד פתוח יחסוך 
בפועל בקניית המחשבים, שכן אין צורך בקניית 
רישיונות לאלפי מחשבים, והוצאה מיותרת על 
תוכנות צד שלישי שלא כלולות בחבילה של 
מערכת ההפעלה של מיקרוסופט. כך יוכלו נציגי 
המחשוב לקנות יותר עמדות מחשבים באותו 
הסכום מחד, ולשלם פחות על תחזוקת הרשת 
הפנימית בקמפוסים מאידך. מקרה בוחן כדוגמה 
הוא מערכות הלמידה הממוחשבת, שקיימות 
באופן בלתי נפרד ברוב מוסדות החינוך בארץ, 

ועליהן אדון בהמשך. 
פרט לשאלת השורה התחתונה, ישנו ערך 
מוסף חינוכי, המיוחד לקוד פתוח. במצב 
שכזה, שילוב החוגים ללימוד מחשבים 
ומערכות מידע בהטמעת ופיתוח תוכנות 
לסטודנטים ולחוקרים יכול להיות בסיס 
ללמידה קונסטרוקטיבית ויישומית, וייתכן 
רק בהינתן קוד התוכנה באופן חופשי לציבור, 

בעידוד המוסד. 

מכרזים מכורים מראש, בריש גלי 

משרד החינוך, כגוף המייצג את הלך הרוח 
של מוסדות החינוך בארץ, לא מנסה לקדם 
טכנולוגיות חדשות, ולא בכדי. כוחה הריכוזי 
של מיקרוסופט בשוק הישראלי משמעותי 
מאוד. לאחרונה, פקידי המשרד רשמו במפורש 
בדרישות הסף במכרז לשירותי ענן כי הזוכה 
יהיה חייב להתקין ולהפעיל תוכנות הרצות 
על מערכות ההפעלה של מיקרוסופט, וכי 

התקנתן הינה תנאי לזכייה במכרז. 

כל מי שלימד או למד בעשור האחרון 
בישראל, חווה את מגרעותיה של מערכת 
הלימוד מרחוקHighLearn, זו נחשבת לאיטית 
ובעייתית, עקב הקוד המיושן, המקושר 
בלעדית לדפדפן אקספלורר מלפני עשור. 
כל אלו לא מעיבים על הפופולריות שלה 
בקרב האקדמיה. לעומתה, קיימת תכנת 
)Moodle(, הכתובה בקוד פתוח,  המודל 
וניתנת להורדה והתקנה ללא תשלום. כתוכנת 
קוד פתוח, היא כתובה לפי התקנים של 
כלל דפדפני האינטרנט ומערכות ההפעלה, 
ובכך עולה על מתחרותיה, הן בשירותים 
העדכניים, והן באבטחת המידע ונוחות 
הנגישות. מערכת זו הוטמעה בחוגים שונים 
באוניברסיטאות ומכללות, וכן בבתי ספר 
תיכוניים. בזכות יתרונותיה, הטכניון בחיפה 
הפך אותה למערכת הלמידה הראשית הן 

לתלמידים והן לסגל. 
היתרונות כאן רבים מהחסרונות. המעבר 
למערכת הפעלה חדשה לחלוטין אינו קל, 
אך אינו בלתי אפשרי. הרי לא מעט מאיתנו 
משדרגים ללא היסוס ברגע שיוצאת גרסה 
חדשה של מערכת ההפעלה של מיקרוסופט, 
כפי שהיה באותו מחול תקשורתי סביב חלונות 

בגרסא 7.
המעבר לקוד פתוח אינו רק עניין של הרגל, 
הוא פועל יוצא של תנאים. החלטה במשרדי 
הממשלה, כי יעשה שימוש רק בתקנים פתוחים 
להצגת מסמכים ומדיה, תגרום לכך ששאר 
המערכות המקיפות את מערכת החינוך 
ילכו אחריה. אם המשרדים הממשלתיים, 
ובהם משרד החינוך, מעוניינים ליצור שינוי 
מערכתי, עליהם לבנות את מערכותיהם 
כמבוססות על תקנים ומיזמים פתוחים, שכן 
ברגע שתינתן לקהילה בישראל האפשרות 
לשנות ולשפר את התוכנה, ייווצר בשלב 
הראשון בסיס טכנולוגי אשר אינו מותנה 
בהתחייבות לתאגיד זה או אחר, ובשלב 
השני מרחב ציבורי המקיים את עצמו לשם 

הציבור ופחות לשם רווחי הון. 
בתור התחלה אני מציע להתחיל בהחלפת 
תוכנות קנייניות יקרות ותובעניות בתוכנות 
קוד פתוח. האחרונות משיגות את אותה המטרה 
בדיוק, ועצם הרחבת קהילת המשתמשים בהן 
דוחף את מודל הפיתוח שלהן בגרף עולה. זו 
תמצית כוחה של קהילת הקוד הפתוח, היות 
ובמקום לתת את הקוד למספר מצומצם של 
"מבינים בתחום", הקוד גלוי לכל אחד המעוניין 
להציע, להאיר ולפתח, גם אם אין לו מושג 

ירוק מאיפה מתחילים. 

אורי שבתאי 

הוא סטודנט 

באוניברסיטה 

העברית, ועוסק בקוד 

פתוח מאז 2007, 

כל זאת כמשתמש 

קצה - ללא ידע 

או רקע בתכנות 

או עיצוב גרפי.

ushabtay@gmail.com
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כאשר מופיע מכשיר חדש, 

הוא משפיע על היחסים 

החברתיים. הוא מחייב 

חלוקה מחודשת של כוח 

האדם המפעיל אותו.

מרשת שבה הגולש צורך 

תוכן נוצרה רשת שבה 

הגולש מייצר וצורך תוכן. 

ווב 2.0 הפך את האינטרנט 

ממונולוג לדיאלוג.

נמרוד ברנע: :

בצעדת האחד במאי השנה, למרות מספר 
המשתתפים המרשים והכוחות החדשים 
שחברו למאבק לחברה שוויונית וצודקת, 
המשיכו כמה ציניקנים לפקפק בתקפותו 
של המאורע. עיתונאי אחד טען באוזניי כי 
לדעתו "מדובר בחג אנכרוניסטי". מכר אחר 
השמיע אמירה נבובה על כך שהסוציאליזם 
והמרקסיזם הם "רעיונות ישנים ולא רלוונטיים". 
למול האמירות הללו, אני סבור כי בעידן 
של התקדמות טכנולוגית חסרת תקדים, 
המרקסיזם - כתורה שמציעה ארגז כלים 
לניתוח של המציאות - יכול לסייע לנו 
בהבנת ההתפתחויות באינטרנט ובעולם 

המדיה החברתית. 

מדיה חברתית )Social Media( היא שם כולל 
לתוכן שנוצר כתוצאה מאינטראקציה ושיחה בין 
גולשים באינטרנט. התוכן יכול להיות בצורת 
טקסט, תמונה, קול או ווידאו ולעסוק בנושאים 
פוליטיים, תרבותיים ופיננסיים. המדיה החברתית 
היא המקום שבו הסוציולוגיה והטכנולוגיה 
נפגשים ומהווה מונח מטריה לתוכן שנוצר 
 Facebook,( בבלוגספירה, ברשתות החברתיות
Twitter(, בכלים שיתופיים דוגמת ויקיפדיה 
 .Flickr-ו YouTube ובאתרי תוכן גולשים דוגמת
מדיה חברתית כשמה כן היא - תוכן שנמצא 

על פלטפורמה דיגיטלית וחברתית. 
המדיה החברתית היא אחד השלבים האחרונים 
באבולוציה של האינטרנט. מדובר בשדה בתולי, 
משתולל בתזזיתיות, הקובר טרנדים באותה 
מהירות שהוא מייצר אותם. למרות יומרות 
וניבויים של מומחים אלו ואחרים - לרוב 
מטעם עצמם - מדובר בתחום הפועל בתנאי 
אי־וודאות רבים. לא הוכח עד כה מהי הדרך 
הנכונה לשלוט במדיום, לגרום לגולשים לרקד 
לפי חליל וירטואלי כלשהו או לספק תחזית 

סבירה לטווח הארוך לגביו. 
העובדה שמדובר בתחום חדש ועתיר אי־וודאות 
היא הדלק מאחורי ההשקעות והאנרגיות האדירות 

המוקדשות לפיתוחים וחידושים בתחום. השווקים 
מגיבים בהתאם, וכל טכנולוגיה חדשה, מיזם 
בתחום או מהלך של אחת השחקניות בשוק 
משפיעים על הבורסה, שווי החברות, תחזיות 
האנליסטים וישירות משם על נתוני התעסוקה, 
גיוסי ההון לחברות הזנק חדשות ושרשרת המזון 
הכלכלית של ספקים ונותני שירותים שסביבם. 
אם נחזור למרקס לרגע, אחד מהגורמים 
המרכזיים שמשפיעים על המציאות ועל חיינו 
היא ההתפתחות הטכנולוגית - קרי שכלולים 
וחידושים באמצעי הייצור. לשינויים באמצעי 
הייצור יש השלכות דרמטיות על יחסי הכוחות 
בחברה - יחסי הייצור. במניפסט הקומוניסטי 
כתבו מרקס ואנגלס: "התעשיה המודרנית הפכה 
את בית־המלאכה הקטן של האומן הפטריארכלי 
לבית־החרושת הגדול של בעל־ההון התעשייתי. 
המוני פועלים, הדחוסים בבית החרושת, מאורגנים 

כחיילים". אנרי לפבר הרחיב וכתב: 
"אל לו לתיאור הטכנולוגיה של הכלים להשכיח 
שנגזרת מהם חלוקה של העבודה, ויתרה מזאת, 
ארגונה של העבודה עשוי במידה מסויימת 
להתפתח בנפרד מהשימוש הנעשה בכלים 
ולהשפיע על יעילותם ועל שכלולם. ]...[ כאשר 
מופיע מכשיר חדש, הוא משפיע על היחסים 
החברתיים. הוא מחייב חלוקה מחודשת של כוח 
האדם המפעיל אותו. יתרה מזאת, דרישות אלה 
של הטכניקה מביאות כל העת לתוצאות בלתי 
צפויות החומקות מהתודעה ומהרצון ויוצאות 

מכלל שליטתם."
ננסה ליישם את כלי הניתוח הזה למדיה 
החברתית: ההתקדמות הטכנולוגית האדירה 
שחלה בתחום המחשוב האישי והאינטרנט 
מתחילת שנות ה-80 ועד ימינו שינתה ללא 
היכר את חיינו. לפני עשור וחצי האינטרנט היה 
עדיין נחלתם של מתי מעט שהשתייכו לאליטה 
טכנולוגית. כיום למעלה מ-70% ממשקי הבית 
בישראל מחוברים לאינטרנט. מסחר, חדשות, 
סרטים, מוזיקה, ספרים, היכרויות, חיפוש 
עבודה, מאגרי מידע - כל אלו שינו את פניהם 

שינוי חברתי ורשתות חברתיות
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השינויים שחלו ברשת 

הביאו לדמוקרטיזציה 

של המידע, העצימו את 

הכוח של הגולשים אל מול 

התאגידים וחברות הענק, 

הורידו משמעותית את 

עלויות ההקמה והתחזוקה 

של יישומים, אתרים ושירותי 

אינטרנט, הגדילו את יכולת 

התקשורת והשיתוף בין 

פרטים בחברה ופישטו 

את האפשרות של הציבור 

להתארגן ולהתאגד.

מאז הופעת האינטרנט. השינוי בכוחות הייצור 
הביא בתורו לשינוי ביחסי הייצור. 

עלייתו של כל מדיום תקשורתי גוררת דיון 
בהשלכותיו החברתיות. מהטלוויזיה ציפו 
לגדולות ונצורות אך נראה שפסגת הישגיה - אם 
נבחן את צמרת טבלת הרייטינג - היא תוכניות 
ריאליטי, טלנובלות ובידור רדוד וירוד. עלייתו 
של האינטרנט לוותה בציפיות חברתיות מפליגות 
לא פחות: הפצת ידע והשכלה, שיפור היחסים 
בין בני האדם ויצירת זירת שיח פתוחה לכל, 

אם למנות אחדות.
מכיוון שאנו נמצאים כיום עדיין בשלביו 
הראשונים של האינטרנט כמדיום פופולרי 
ונגיש יהיה זה מוקדם מדי לחרוץ את דינו 
לחיוב או לשלילה. יחד עם זאת ניתן למנות 
כמה מאפיינים חיוביים ומבשרי טובות לגבי 
כיווני ההתפתחות של הרשת. אחת המגמות 
הללו היא 'ווב 2.0', שם קוד כללי להתפתחות 
של שירותים וטכנולוגיה אשר משנים את הצורה 
שבה נוצר התוכן באינטרנט. אם עד אמצע 
העשור הראשון של המאה ה-21 מרבית אתרי 
האינטרנט היו חד סטריים - דהיינו שהתוכן 
בהם יוצר על ידי מנהלי האתרים ונצרך על 
ידי הגולשים - אזי במהלך המחצית השנייה 
של העשור יותר ויותר אתרים אפשרו לגולשים 
להעלות ולשתף תוכן שהם יצרו בעצמם, אתרים 
מסורתיים ומסחריים נתנו משקל גדול יותר 
לדירוג הגולשים ולהעדפות השימוש שלהם 
והגלישה הפכה ליותר סימטרית. מרשת שבה 
הגולש צורך תוכן נוצרה רשת שבה הגולש 
מייצר וצורך תוכן. ווב 2.0 הפך את האינטרנט 
ממונולוג לדיאלוג. אחד התוצרים של ההתפתחות 
הטכנולוגית הזו הוא המאפיינים החברתיים של 
אתרים ושירותים שונים ברשת וההתפתחות של 

עולם המדיה החברתית. 

השינויים שחלו ברשת הביאו לדמוקרטיזציה 
של המידע, העצימו את הכוח של הגולשים 
אל מול התאגידים וחברות הענק, הורידו 
משמעותית את עלויות ההקמה והתחזוקה של 
יישומים, אתרים ושירותי אינטרנט, הגדילו את 
יכולת התקשורת והשיתוף בין פרטים בחברה 
ופישטו את האפשרות של הציבור להתארגן 
ולהתאגד. שינויים אלו נשענים לא רק על 
שינוי תפיסתי של הרשת והרגלי הגלישה 
של הציבור אלא גם על פיתוחים טכנולוגיים 
הקשורים בדרך שבה אתרי האינטרנט בנויים, 
לצורה בה יישומים שונים מתקשרים זה עם זה 
על גבי מערכות שונות, בהתקדמות ביכולת 
שלנו לבצע סינדיקציה של מידע ובשיטות 
חדשות לארגון וקטלוג נתונים. באם תוכניות 
הריאליטי הפכו לכלי להפצת מוסר ההפרטה 
ואינדיווידואליזם קיצוני, אזי האינטרנט מציע 
לנו מודל ייחודי של אינטליגנציה קולקטיבית, 

שיתופיות, ורישות חברתי.

אינטליגנציה קולקטיבית 

אתרים ושירותים רבים מתבססים על האינטליגנציה 
הקולקטיבית של כלל הגולשים. חלק מאלגוריתם 
החיפוש של גוגל למשל, אשר מדרג את סדר 
הופעתם של דפי האינטרנט בתוצאות החיפוש 
)PageRank(, מבוסס על תפיסה דמוקרטית של 
הידע. כך תיארו מייסדי גוגל לארי פייג' וסרגיי 

ברין את המודל:
"פייג' ראנק מסתמך על האופי הדמוקרטי 
הייחודי של הרשת ומשתמש במבנה הקישוריות 
העצום שלה כאינדיקציה לערכו של כל אתר. 
 ,B לאתר A בעיקרון, גוגל מפרש קישור מאתר
כהצבעה של A ל-B, אבל גוגל בוחן יותר מאשר 
את מספר ההצבעות שכל אתר מקבל, כלומר 
מספר קישורים שאתר מסוים מקבל; בנוסף, 
גוגל מנתח את האתר המצביע. הצבעות מאתר 
"חשוב" הן בעלות משקל גבוה יותר, ועוזרות 

לקדם אתרים אחרים."
אתרי חדשות, בידור ותוכן רבים מציגים את 
מרכולתם לא רק בסדר העדיפויות ובמיקום 
שהוחלט על ידי העורך הבודד אלא מאפשרים 
לצפות בפריטים הנצפים ביותר, בפריטים שזכו 
להישלח בדוא"ל ולהיות מאוזכרים בבלוגים 
מספר פעמים רב. גם אתרים מסחריים מנצלים 
את האינטליגנציה הקולקטיבית. אמזון למשל 
מציעה ללקוח שרכש ספר מסוים לרכוש ספרים 
נוספים אשר נקנו על־ידי לקוחות שקנו את 

הספר שהוא רכש. 
ברשתות החברתיות הכוח של הקולקטיב אף רב 
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אתרי חדשות, בידור ותוכן 

רבים מציגים את מרכולתם 

לא רק בסדר העדיפויות 

ובמיקום שהוחלט על 

ידי העורך הבודד אלא 

מאפשרים לצפות בפריטים 

הנצפים ביותר, בפריטים 

שזכו להישלח בדוא"ל ולהיות 

מאוזכרים בבלוגים מספר 

פעמים רב.

התשובה הסוציאל–

דמוקרטית להון הגדול 

ולממשלות הימין הדורסניות 

היא ארגון הציבור - שרובו 

נפגע מהסדר הקיים - 

לפעולה משותפת כנגד 

הסדר הניאו ליברלי. 

ההתקדמות הטכנולוגית 

משנה את האמצעים 

שבעזרתם ניתן לארגן ולהניע 

לפעילות אזרחים, עובדים 

וסטודנטים.

יותר. פייסבוק, למשל, מאפשרים למשתמשים 
לצפות בעדכוני הסטטוס, בקישורים ובתמונות 
 - Most Recent :שחבריהם העלו בשתי דרכים
המציג את כל העדכונים בסדר כרונולוגי ללא 
שום היררכיה ו-Top News המציג את העדכונים 
הפופולרים ביותר, אלו שזכו למרב התגובות 
והצבעות ה-Like. כאן הקולקטיב, המגולם 
בדמות חברי הפייסבוק של כל משתמש, הופך 
להיות מעצב דעת קהל בזמן אמת וללא מתווכים. 
מודל זה, הנשען על הבסיס האינטראקטיבי של 
הרשת, מעביר את הכוח אל הגולש ומחדד את 

ההבדלים בין האינטרנט לכל מדיה אחרת. 

שיתופיות

מגמת השיתופיות באינטרנט מלווה אותה 
מראשיתה והגיעה לבשלות בשנים האחרונות. 
לתנועת הקוד הפתוח )Open Source( חלק 
נכבד בקידום מגמה זו. דוגמא מוקדמת לכך 
היתה דפדפן האינטרנט Netsacpe, שהיה 
פופולרי בשנות ה-90, והוצע להורדה חינם 
לגולשים שלא יכלו או לא רצו לרכוש אותו. 
הרציונל מאחורי המודל העסקי הזה היה שככל 
שיותר אנשים יאמצו את הטכנולוגיה החדשה 
לגלישה באינטרנט כך כל התחום יצא נשכר 
מכך - יותר אתרי אינטרנט יבנו, יותר יישומים 

יפותחו, יותר תשתיות יונחו. 
בעולם המדיה החברתית והווב 2.0 השיתופיות 
עלתה מדרגה. כיום חלק נכבד מהאתרים הנצפים 
ביותר הם אתרים שמתבססים על שיתוף. הפרויקט 
השיתופי הנודע ביותר באינטרנט הוא ללא ספק 
ויקיפדיה. אנציקלופדיה חופשית, נגישה מכל 
מקום על רחבי הגלובוס, שמתעדכנת תדיר ולא 
כפופה לשום אילוץ מסחרי או ממשלתי. כיום 
ויקיפדיה היא אחד מחמשת אתרי האינטרנט 
הנצפים ביותר בעולם, קיימות לה גירסאות ב-263 
שפות והיא מהווה מקור מידע זמין למילארדי 
אנשים. טענות כלפי אמינותה ומקצועיותה של 
ויקיפדיה נשמעות תדיר, אך בהשוואה שנערכה 
בין ערכים באנציקלופדיה בריטניקה לערכים 
בויקיפדיה התברר כי מבחינת מספר הטעויות 
אין יתרון לבריטניקה. העקרונות שעומדים 
מאחורי ויקיפדיה מהווים מודל ייחודי ומוצלח 
לשיתופיות. מעבר לכך שהאנציקלופדיה עצמה 
היא חינמית ונגישה לכל, גם היכולת לערוך 
את האנציקלופדיה, להוסיף, לשנות ולמחוק 
ערכים פתוחה לכולם. קהילת המשתמשים 
שהתגבשה סביב המיזם, המכונים ויקיפדים, 
מצליחה להדוף את הוונדליזם ולמנוע שימוש 

לרעה במערכת החופשית.

שיתוף הקבצים הוא דוגמא מוצלחת נוספת. בעידן 
שבו מרבית התוכן הוא דיגיטלי אין עוד משמעות 
לבעלות פיזית עליו. אין צורך להחזיק באלבום 
של מוזיקה כאשר ניתן לאחסן את המוזיקה 
בצורת קבצים על המחשב או על נגן מדיה. בדומה 
לשירותים אחרים גם שיתוף הקבצים עבר כמה 
שלבים. בעבר שיתוף הקבצים התבצע באמצעות 
שרת מרכזי אליו התחברו המשתמשים, אשר תיווך 
בהעברת הקבצים מבין המשתמשים השונים. כיום 
טכנולוגיית ה-Bittorrent מאפשרת שיתוף קבצים 
ללא כל תיווך - כל משתמש הוא שרת עצמאי 
שמתקשר עם משתמשים אחרים ומשתף קבצים. 
מודל שיתוף הקבצים לא רק מאפשר העברה מהירה, 
נוחה ופשוטה של תוכן ומידע אלא גם מאתגר את 

משטר הקניין הרוחני הרכושני והמיושן.

רישות חברתי

התשובה הסוציאל־דמוקרטית להון הגדול 
ולממשלות הימין הדורסניות היא ארגון הציבור 
- שרובו נפגע מהסדר הקיים - לפעולה משותפת 
כנגד הסדר הניאו ליברלי. ההתקדמות הטכנולוגית 
משנה את האמצעים שבעזרתם ניתן לארגן 
ולהניע לפעילות אזרחים, עובדים וסטודנטים. 

מרקס התייחס לכך בכותבו: 
"את ההתאחדות, אשר לשם השגתה זקוקים 
היו הבורגנים של ימי־הביניים, מחמת דרכיהם 
הכפריות, למאות שנים, משיגים הפרוליטארים 
המודרניים, באמצעות מסילות־הברזל, במשך 
שנים מעטות )...( התאחדות הפועלים המתרחבת 
והולכת. מסייעים לה אמצעי התחבורה המתפתחים, 
הנוצרים על ידי התעשיה הגדולה ומקשרים את 

פועלי המקומות השונים."
מרקס התייחס לשינויים הכבירים שפקדו את 
האנושות בתקופת המהפכה התעשייתית. מהפכת 
האינטרנט שיכללה את היכולת להתארגן והביאה 
אותה לרמות חדשות. היכולת של בני אדם לתקשר 
עלתה מדרגה מאז הפציע האינטרנט בחיינו. כיום 
ניתן בלחיצת כפתור לשמר ולתחזק היכרויות 
אישיות, לחדש היכרויות ישנות, להעביר הודעות 
לקבוצת מכרים על פי חיתוכים שונים וליצור 
קשר עם אנשים בעלי עמדות פוליטיות דומות. 
הרשתות החברתיות שינו לעד את הקשר האנושי. 
יש שיטענו כי הטכנולוגיה החדישה מגדילה את 
הניכור ומרחיקה במקום לקרב בין בני האדם, 
אך בתחום השינוי החברתי והפוליטי אין לערער 
על תרומתו האדירה של מרכיב הרישות החברתי 
באינטרנט לקידום מאבקים חברתיים ופוליטיים.

בגיליון הבא אבחן מאבקים פוליטיים שהמדיה 
החברתית היתה מרכזית להצלחתם.

נמרוד ברנע הוא 

חבר הנהלת 

מרצ ובלוגר.

www.reasonable.co.il

nimrodbarnea@
gmail.com
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את הופעתו של רעיון 

ה'אחריות החברתית' לאחר 

מלחמת העולם השנייה 

בארה"ב יש להבין בהקשר 

של מיתוס 'המהפכה 

הניהולית', שבתקופה זו קנה 

לו אחיזה.

הרעיון המניח אוטונומיה 

של מנהלים ביחס לבעלים, 

ורואה בה הזדמנות 

לניתוק בין הכוח התאגידי 

והאינטרסים הפרטיים של 

האחרונים, היה יסוד חשוב 

של השיח על 'אחריות 

חברתית' כפי שהופיע בשנות 

בתר המלחמה.

'אחריות חברתית' הוא כינוי לתפיסה לפיה 
תאגידים עסקיים צריכים לפעול לא רק 
בהתאם לשיקולים עסקיים־מסחריים צרים, 
אלא גם בהתאם לשיקולים 'חברתיים' או 
'מוסריים'. לדוגמה, בקונטקסט של ימינו, 
תאגיד 'אחראי חברתית' או 'אתי' יימנע 
ממעורבות בהפרת זכויות עובדים וזכויות 
אדם, יצמצם את פגיעתו באיכות הסביבה, 
ירבה בפעילות פילנטרופית, יפגין הגינות 
עסקית ושקיפות, וכיו"ב, גם אם חישוב 

כלכלי צר מורה אחרת. 

בנוסף לאופיה הבלתי כלכלי, אחריות חברתית 
של תאגידים היא מעצם הגדרתה וולונטרית, או 
ניהולית, כלומר לא מעוגנת בחקיקה פורמלית 
ובמערכת האכיפה המדינתית. בהתחשב 
בעוצמתו של מניע הרווח בקפיטליזם ובתאגיד 
הקפיטליסטי, חוסר הרצון להסתמך על עוצמתה 
הנגדית של המדינה יוצר בעיה. בגלגוליהן 
השונים, האידיאולוגיות של 'אחריות חברתית' 
נתנו לבעיה זו פתרונות שונים, אבל התשובה 
הבולטת ביותר נוסחה במונחים מוסריים. 
אידיאולוגיות אלו כוננו וממשיכות לכונן עד 
היום את המוסר כמניע של התנהגות תאגידית, 
מניע שהוא לא כלכלי אבל גם לא מדיני. מאמר 
זה יתאר ויסביר את היווצרות האידיאולוגיות 
של 'אחריות חברתית' בהקשר היסטורי־חברתי. 
למרות מגמת הדה־פוליטיזציה של 'האחריות 
החברתית', מדובר כמובן בתופעה פוליטית 
ביותר, לא רק משום שהיא קשורה בחלוקת 
משאבים, אלא גם בגלל הזיקה שלה לאחת 
מהשאלות הפוליטיות העקרוניות ביותר בזמנים 
המודרנים, והיא שאלת הלגיטימציה של הסדר 

הקפיטליסטי עצמו. 

אחריות חברתית של תאגידים

את הופעתו של רעיון ה'אחריות החברתית' לאחר 
מלחמת העולם השניה בארה"ב יש להבין בהקשר 

של מיתוס 'המהפכה הניהולית', שבתקופה זו 
קנה לו אחיזה. לספרם של ברלה ומינס, 'התאגיד 
המודרני והקניין הפרטי', שהתפרסם ב-1932, 
היה תפקיד מכונן בהפצת המיתוס הזה. טענה 
אחת של הספר הייתה שהכלכלה האמריקאית 
שינתה את פניה במהלך העשורים הראשונים 
של המאה ה-20 והפכה ל"מערכת תאגידית", 
כלומר שרוב הפעילות הכלכלית בארה"ב 
נשלטת ישירות או בעקיפין על ידי כמאתיים 
תאגידי־ענק. נקודה שניה היתה שבמקביל 
להתרכזות קיצונית זו של כוח כלכלי התחולל 
שינוי גם במוסד הקניין הפרטי. אם בקפיטליזם 
של המאה ה-19 הבעלות על הון הייתה כרוכה 
ללא הפרד בשליטה ובאחריות ישירים על אופן 
השימוש בו, אזי צמיחתם של תאגידי הענק 
ה'קווזי־ציבוריים', שהבעלות עליהם מתחלקת 
בין מאות ואלפי מחזיקי מניות זעירים, הולידה 
מגמה של ניתוק הבעלות מן השליטה והאחריות. 
רוב בעלי המניות הפכו למעשה ל'משקיעים' 
בלתי מעורבים. מי שולט אם כך בהצטברות 
עצומה זו של כוח כלכלי? לפי ברלה ומינס, 
מתוך 200 התאגידים הגדולים ביותר, יותר 
ממחצית אינם נמצאים בשליטת אף בעל מניות 
אחד, אפילו לא בצורת מה שנקרא 'שליטת 
מיעוט', ומכאן שהם נשלטים באופן מכריע 

על ידי ההנהלה השכירה. 
ממצאים אלה העלו מייד את שאלת פערי 
האינטרסים בין הבעלים להנהלה, שאלה שכפי 
שנראה בהמשך, ממשיכה להטריד את הקפיטליזם 
התאגידי עד היום. אולם הפרדת הבעלות מן הניהול 
הציתה את הדמיון מזווית נוספת, אוטופית, וזו 
היתה הנימה שבה בחרו ברלה ומינס לסכם את 
ספרם. אם הבעלות על הקניין התאגידי הפכה 
לדה־פרסונלית ופאסיבית, מדוע לא לראות בו 
מעין מוסד ציבורי, ולצפות בהתאם שניהולו 
יביא בחשבון את טובת הציבור בכללו, ולא רק 
את אינטרס הרווח של המשקיעים? רעיון זה, 
המניח אוטונומיה למעשה של מנהלים ביחס 
לבעלים, ורואה בה הזדמנות לניתוק בין הכוח 

מ"אחריות חברתית" ל"אתיקה 
 של עסקים"

מבט היסטורי על אחריות חברתית של תאגידים

רמי קפלן: :
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מי שדחף לאחר המלחמה 

את הרעיון של אחריות 

חברתית של תאגידים לא 

היו העובדים, הצרכנים או 

'הקהילה', אלא המנהלים, 

ובייחוד אותם גורמים מתוכם 

שראו במנהלים מנהיגים 

פוליטיים חדשים בחברה 

האמריקאית. 

יוזמה אוטונומית, טענה 

למנהיגות, וחתירה לעוצמה 

של מנהלי התאגידים הגדולים 

עמדו מאחורי הרעיון של 

'אחריות חברתית' לאחר 

המלחמה.

התאגידי והאינטרסים הפרטיים של האחרונים, 
היה יסוד חשוב של השיח על 'אחריות חברתית' 

כפי שהופיע בשנות בתר המלחמה.
כדי שרעיונות אוטופיים יצברו תנופה ויהפכו 
לאפקטיביים, הם צריכים להיפגש עם קבוצה 
או תנועה חברתית שאת האינטרסים שלה, 
על רקע תנאים היסטוריים מסוימים, הרעיון 
האוטופי מסוגל להביא לידי ביטוי. מי שדחף 
לאחר המלחמה את הרעיון של אחריות חברתית 
של תאגידים לא היו העובדים, הצרכנים או 
'הקהילה' - שאת האינטרסים שלהם רעיון 
זה היה אמור לכאורה לקדם - אלא המנהלים, 
ובייחוד אותם גורמים מתוכם שראו במנהלים 
מנהיגים פוליטיים חדשים בחברה האמריקאית. 
שאיפות המנהלים היו נועזות ומרחיקות לכת. 
פיטר דרוקר, שבשנים אלה כבר היה תיאורטיקן 
ניהולי ופוליטי מפורסם, חזה מעבר לסדר חברתי 
מעין קורפורטיסטי, המבוסס על ממשל עצמי 
של 'קהילות מפעל' אוטונומיות. את המבנה 
החברתי הזה נועדו להוביל המנהלים, במקום 
המעמדות הקפיטליסטיים הישנים, שאותם דרוקר 
זיהה כמעמד שוקע. לשם כך היה צריך לפתור 
את מה שדרוקר כינה 'בעיית הקפיטליסט': 
כלומר לשלול מבעלי המניות, באופן פורמלי, 
את הזכות לבעלות על התאגיד, ולהותיר בידם 
רק את זכותו הפאסיבית של המשקיע על חלקו 
בהכנסות. חזון זה לא יצא אל הפועל, כידוע, 
והחוק מעולם לא הפסיק להכיר בזכות הקניין 
המלאה של בעלי המניות. במובן זה 'המהפכה 
הניהולית' במובנה כמעבר מלא של כוח מן 
הבעלים אל המנהלים, נשארה בגדר מיתוס. 
אבל רעיונותיו של דרוקר מבטאים, גם אם באורח 
רדיקלי יחסית, את האופן שבו מנהלי התאגידים 
ראו את עצמם אחרי מלחמת העולם השניה: 
כקבוצה אוטונומית, רבת עוצמה, המחזיקה 

בעמדת מפתח בסדר הכלכלי־פוליטי. 
שאיפת המנהלים לעוצמה צמחה על מצע נוסף. 
בתום מלחמת העולם ניצבה ארה"ב בפני פרשת 
דרכים אידיאולוגית ומשבר מנהיגות. ארה"ב 
יצאה אומנם ממלחמת העולם כמובילה כלכלית 
עולמית, והיו אלה גם שנים של צמיחה כלכלית 
מחודשת ועלייה ברמת החיים, אך מעמדו של 
הקפיטליזם האמריקאי, כשיטה חברתית, היה 
לא בטוח. טראומת המשבר הכלכלי הגדול של 
שנות ה-30 ולקחי הגורמים למלחמת העולם 
השניה העלו על הפרק את הדרישה לבטחון 
חברתי כזכות אזרחית וכתנאי ליציבות חברתית. 
הניסיון האמריקאי של הניו־דיל, מדינת הרווחה 
הקיינסיאנית והתחזקות הסוציאל־דמוקרטיה 
באירופה המערבית, וכמובן האלטרנטיבה 

האידיאולוגית של הקומוניזם הסובייטי, נראו 
כולם כתמרורי דרך המצביעים לכיוון של העמקת 
התערבות המדינה בכלכלה ונרמולה, אולי אף 
לעבר נצחון הסוציאליזם במלוא מובן המילה. 
עבור האליטה הכלכלית האמריקאית, שהמנהלים 
הבכירים נמנו עליה, אלה היו כמובן חדשות 
מדאיגות. מצד שני, מבחינת המנהלים עצמם, 
היתה טמונה פה הזדמנות: הזדמנות לקחת פיקוד 
על תהליך של שינוי חברתי שנראה כבלתי נמנע, 
וכך, מצד אחד, לעקר אותו מהפוטנציאל האנטי־
קפיטליסטי שלו, ומצד שני, לבסס את מעמדם 
כקבוצה שלטת בשדה הכלכלי־חברתי ואולי 
אף מעבר לזה. האידיאולוגיה בדבר 'אחריותו 
החברתית של איש העסקים', שהפכה לבאז־וורד 
בחוגי הכלכלה והעסקים בשנות ה-50, עוצבה 

בראי מטרה כפולה זו. 

האידיאולוגיה המליצה למנהלים להכיר בלגיטימיות 
של פרדיגמה 'חברתית' או 'ציבורית' חדשה, 
כלומר להכיר בכך שקיימים צרכים חברתיים 
שארגון כלכלי המבוסס על יוזמה חופשית לא 
מסוגל לספק. מצד שני, היא נתנה לפרדיגמה 
החברתית פרשנות 'אמריקאית', כלומר שמרנית. 
זו היתה מעין דרך שלישית שאיפשרה לערב 
שיקולים חברתיים בהקצאת המשאבים ובהסדרת 
ההתנהגות הכלכלית, מחד, אבל מבלי להגדיל 
את התלות במנגנוני המדינה ולהסתכן בהיסחפות 

לסוציאליזם, מאידך.
אבל אחריות חברתית לא היתה רק אידיאולוגיה 
שמרנית שמטרתה לשמור על היוזמה החופשית 
והקניין הפרטי, ועל המבנה הריבודי המושתת 
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בעוד ש'אתיקה של עסקים' 

הוא רעיון שהופיע פה ושם 

מאז המאה ה-19, החל 

באמצע שנות ה-70 של 

המאה ה-20 הוא החל לרכז 

סביבו עניין רב ועד מהרה 

הפך לשדה אקדמי בלימודי 

ניהול

בניגוד לתפיסה של 'אחריות 

חברתית', שהעקרון המרכזי 

שלה הוא מנהיגות, העקרון 

המרכזי של אתיקה הוא 

של שיפוט אובייקטיבי. 

אתיקה של עסקים פועלת 

על סמך ההנחה שתאגידים 

אינדיבידואליים הם 

סוכנים מוסריים הכפופים 

בפעולותיהם לכללי מוסר.

עליהם. היא נוסחה על ידי מנהלים ואינטלקטואלים 
של ניהול, והביאה לידי ביטוי דימוי עצמי שאפתני 
מאד של קבוצה זו. האידיאולוגיה הגדירה את 
אנשי העסקים כאושיות האומה האמריקאית, 
כמקור גדולתה. היא הניחה שהישגיהם של 
אנשי העסקים בניהול ארגונים תעשייתיים 
הם כבירים ומוכחים. היא ביטאה חוסר אמון 
בפוליטיקאים, בפקידי ציבור וב'מדינה הגדולה' 
שאותה היא תפסה כמסוכנת. המענה מבחינתה 
היה להרחיב את סמכויות המנהלים מעבר 
לתפקידם הכלכלי המסורתי. אנשי עסקים צריכים 
מעתה להפגין רגישות חברתית ותבונה מדינית. 
עליהם לנקוט מדיניות חברתית בהתבסס על 
המשאבים התאגידיים שתחת שליטתם. התאגיד 
איננו רק קניין פרטי, אלא בראש ובראשונה 
מוסד ציבורי שהצדקת קיומו נובעת ממשקל 
תרומתו לחברה הכללית. לבעלי המניות, בגדר 
'משקיעים', יש זכות להכנסות, אבל זו לא זכות 
בלעדית, אלא זכות יחסית שיש לאזנה כנגד 
זכויות של קבוצות אחרות. הסמכות לאזן היא 
של המנהלים: הם הבוררים בין האינטרסים 
השונים. ככאלה, המנהלים מופיעים בדמות 
חדשה, זו של 'המדינאי התאגידי', סלוגן רווח 

נוסף מאותה התקופה. 
הרעיון של 'אחריות חברתית', שנתן לאידיאולוגיה 
זו את שמה, היה פועל יוצא של שאיפות 
ההתרחבות של המנהלים. האחריות היתה שם כדי 
לספק לגיטימציה לדרישה לאוטונומיה והגדלת 
הסמכות. שיח האחריות באותה תקופה לא נוסח 
כדרישה חיצונית כלפי הניהול או התאגידים, 
אלא כמגבלה פנימית שהמנהלים הציעו להטיל 
על עצמם. זו היתה בגדר התחייבותו המוסרית 
של הטוען למנהיגות כלפי הציבור. בהתאם לכך, 
הרעיון של אחריות חברתית התפשט באותה 
תקופה כתודעה מעמדית שמפתחת קבוצה, 

במקרה זה קבוצה מקצועית, במסגרת פעולתה 
'למען עצמה', וחתירתה להגמוניה. 

יוזמה אוטונומית, טענה למנהיגות, וחתירה 
לעוצמה של מנהלי התאגידים הגדולים עמדו 
אם כך מאחורי הרעיון של 'אחריות חברתית' 
לאחר המלחמה. כפי שנראה מיד, גם אם הכינוי 
"אחריות חברתית של תאגידים" הוא סיסמה 
מוצלחת ששרדה עד לימינו, היא מציינת כיום 

משהו אחר. 

אתיקה של עסקים בעידן הגלובליזציה

כידוע, מאז המשבר הכלכלי של שנות ה-70, מה 
שכיניתי פה 'הפרדיגמה החברתית' - התפיסה 
לפיה כלכלת השוק מייצרת באופן אינהרנטי 
בעיות חברתיות, ושעל כן יש לרסן אותה בעזרת 
המדינה או לחילופין באמצעות מנהלים 'אחראים 
חברתית' - התערערה. במקביל לכך, התחולל 
בארה"ב, ובעקבותיה בעולם כולו, שינוי תפיסה 
בנוגע לתכליתו של הניהול, וללגיטימציה של 
אוטונומיה ניהולית. סוגיה זו קיבלה בארה"ב 
מאז שנות ה-70 את הכינוי 'משילות תאגידית'. 
לקראת סוף שנות ה-70, ויותר מכך לאחר 
עליית רייגן לשלטון, האידיאולוגיה שהגיחה 
כדומיננטית מהויכוח על משילות תאגידית 
 agency( היתה מבוססת על תיאוריית הסוכנות
theory(, תיאוריה שפותחה על ידי כלכלנים 
פיננסיים מאוניברסיטת שיקגו. תיאוריית 
הסוכנות, שיצאה במפורש כנגד רעיונות של 
אחריות חברתית, נתנה פרשנות מחודשת לסוגיית 
הפרדת הבעלות מן הניהול. לדידה, האוטונומיה 
הניהולית הייתה - בפשטות - בעייה: בעיית 
משמעת, המייצרת 'עלויות־סוכנות' עבור 
בעלי התאגיד. התיאוריה, שעד מהרה הפכה 
לאורתודוקסיה, המליצה על מכאניזמים שונים 

לנוכח התמשכות השפל הכלכלי העולמי אומר פול קרוגמן: "היה אפשר לצפות 
שקובעי המדיניות יבינו שהם לא עשו מספיק כדי לקדם את ההתאוששות. אך לא 
כך: בחודשים האחרונים היתה פריחה מדהימה לאורתודוקסיית היד הקמוצה 

והתקציב המאוזן, שבלטה בייחוד באירופה." )דהמרקר, 30.6.10(
אירלנד מדגימה לאן תוביל המדיניות הזאת:

"לפני שנתיים אילצה הקריסה הכלכלית את אירלנד להכריז על מדיניות צנע - קיצוץ בהוצאות 
הממשלה והעלאת מסים. "כשהתקציב קרס, השיקול העיקרי היה להחזיר את אמון המשקיעים 
הזרים, כך שנוכל להמשיך ללוות", אמר אלן בארט, כלכלן ראשי במכון למחקר כלכלי וחברתי 
באירלנד. "הטיעון היה 'בואו נגמור עם זה כמה שיותר מהר'." ואולם במקום שתקבל פרסים על 
פעולותיה, אירלנד נענשת. הנסיגה הכלכלית שלה חדה יותר מאשר אם הממשלה היתה מוציאה 
תקציבים כדי לשמר מקומות עבודה. בהיעדר כספי תמריצים, כלכלת אירלנד נסוגה ב-7.1% 
ב-2009, ועודנה נתונה במיתון. האבטלה במדינה, שבה 4.5 מיליון תושבים, גבוהה מ-13%, 

ושיעור המובטלים הכרוניים שלא עובדים יותר משנה הוכפל ל-5.3%." )דהמרקר, 7.1.10(

קצה 
הקרחון
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בניגוד ל'אחריות חברתית', 

אתיקה של עסקים לא 

צומחת מתוך הניהול, 

אלא מונחתת עליו מבחוץ, 

כמנגנון פיקוח על מנהלים 

שאיבדו אוטונומיה ביחס לצו 

הרווח. 

העקרון של פיקוח אתי על 

תאגידים אומץ על ידי כוחות 

חברתיים נרחבים יותר, 

במובן מסוים על ידי כולנו, 

כאמצעי מעשי כמעט יחידי 

להגביל תאגידים בעידן של 

דה–רגולציה וגלובליזציה.

למשמוע המנהלים: ראשית, פיקוח על ביצועי 
המנהלים באמצעות מכשירים חשבונאיים 
משוכללים, דירקטוריונים נאמנים ואנליסטים 
נמרצים; שנית, הטמעת מערכת תמריצים 
שמטרתה לאחד בין האינטרסים הפיננסיים 
האישיים של המנהלים עם אלה של הבעלים 
)זה מקור הצמיחה האסטרונומית במשכורות 
המנהלים בעשורים האחרונים(; ולבסוף, יצירת 
שוק לשליטה תאגידית, שבו אמורים מנהלים 
להתחרות האחד בשני על הזכות לנהל משאבים 
תאגידיים. מה שהקנה לשוק הזה כוח ממשמע היתה 
תנועת ההשתלטויות העוינות שמאז סוף שנות 
ה-70 ובמהלך שנות ה-80 היתה תנועת השעה 
בוול סטריט. המטרות להשתלטות היו תאגידים 
שמחיר המנייה שלהם נחשב על ידי המשקיעים 
לנמוך מדי, כלומר שלפי תיאוריית הסוכנות, 
נוהלו על ידי מנהלים שלא עשו מספיק עבור 
אינטרס הרווח. ההשתלטויות העוינות איפשרו 
להחליף את האחרונים במנהלים שערך בעלי 
המניות נמצא בראש מעייניהם, וכמובן, להוות 
איום ממשמע לגבי השאר. מאז ועד היום, 'ערך 
בעלי מניות' הפך להיות מילת המפתח של סוג 
חדש של קפיטליזם, 'קפיטליזם של משקיעים'. 
ב'קפיטליזם של משקיעים', מנהלים נמצאים 
תחת פיקוח הדוק של המשקיעים ושוקי ההון, 
המחייב אותם להתמקד ביצירת ערך לבעלי 
המניות. הם חייבים לעשות זאת במלוא המרץ 
ומרבעון לרבעון, אחרת יוחלפו. כאשר מנהלים 
ממלאים את הציפיות, הם זוכים ביוקרה ובעושר 
מופלג. מנגנונים אלה של משמעת נועדו, ואכן 
הצליחו, לסכל את שאיפות המנהלים לאוטונומיה 
מקצועית ולעמדת מנהיגות חברתית, שאיפות 
שבמסגרתן, כפי שטענתי לעיל, התפתחה 
אידיאולוגיית 'האחריות החברתית' בשנות 

בתר־המלחמה. 
מה עלה אם כך בגורלה של האוטופיה של 
התנהגות חברתית של תאגידים? האם נמצא כוח 
חברתי אחר שירים את המקל שהמנהלים הפילו? 
התשובה היא כידוע שכן. העניין הרב במדיניות 
חברתית של תאגידים בשני העשורים האחרונים 
מעיד על כך שהאוטופיה הצליחה להמציא את 
עצמה מחדש. היא עשתה זאת בכמה צורות, 
ועומדים מאחוריה כוחות ואינטרסים מגוונים. 
אחד מן האפיקים הבולטים והחשובים של 
האידיאולוגיה הנוכחית הוא 'אתיקה של עסקים'. 
בעוד ש'אתיקה של עסקים' הוא רעיון שהופיע 
פה ושם מאז המאה ה-19, החל באמצע שנות 
ה-70 של המאה ה-20 הוא החל לרכז סביבו 
עניין רב ועד מהרה הפך לשדה אקדמי בלימודי 
ניהול. את השדה ייסדו אקדמאים בעלי הכשרה 

בפילוסופיה שהצליחו להשיג משרות בבתי ספר 
למנהל עסקים. הדור הבא של פילוסופים של 
'אתיקה של עסקים' כבר קיבל את הכשרתו שם. 
המושג הפילוסופי של אתיקה מגדיר מחדש את 

תפקידו ואופן תיפקודו של המוסר התאגידי. 
בניגוד לתפיסה של 'אחריות חברתית', שהעקרון 
המרכזי שלה הוא מנהיגות, העקרון המרכזי של 
אתיקה, כל אתיקה, הוא של שיפוט אובייקטיבי. 
אתיקה של עסקים פועלת על סמך ההנחה, ובתורה 
מאשרת אותה, שתאגידים אינדיבידואליים 
הם סוכנים מוסריים הכפופים בפעולותיהם 
לכללי מוסר. כדוקטרינה ניהולית היא מציגה 
את עצמה כמי שמבקשת לתת למנהלים כלים 
להכריע בדילמות מוסריות שבהן ייתקלו. היא 
מבטאת ציפייה - שבעין ביקורתית נראית 
לעיתים קרובות נאיבית - שמנהלים יאמצו את 
כללי האתיקה פשוט כי זה מה שראוי לעשות. 
אבל גם במגבלות ציפייה זו, תחת האתיקה, 
הסמכות העליונה בהכרעה בדילמות מוסריות 
אינן המנהל עצמו, מתוקף כושר מנהיגותו, 
אלא עקרונות המוסר שכנגדם עליו להצדיק 
את קבלת ההחלטות שלו. כדי שהחלטה תיחשב 
לראויה עליה להתלות בסמכותם של כללים 

חיצוניים, אובייקטיביים. 
אתיקה של עסקים אם כך מקדמת מגמה של 
פיקוח הכפוף לעקרונות מוסר אובייקטיביים. 
זו מגמה שנעדרה כמעט לגמרי מהרעיון הקודם 
של 'אחריות חברתית'. כדוקטרינה ניהולית, 
אתיקה של עסקים מדגישה אמנם את האפשרות 
של פיקוח עצמי. במובן זה היא משמרת את 
כוח המשיכה של רעיון המוסריות התאגידית 
בכלל: שהוא עצמאות מן המדינה המתערבת. 
כך היא גם קנתה עבור הפילוסופים כרטיס 
כניסה לפקולטות לניהול. מצד שני, היא 
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מניחה יסודות למנגנון שמאפשר גם שיפוט 
חיצוני, שההבדל בינו ובין חקיקה פורמלית 
מתערבת הוא לכל היותר הבדל של דרגה. 
בניגוד ל'אחריות חברתית', אתיקה של עסקים 

לא צומחת מתוך הניהול, אלא מונחתת עליו 
מבחוץ, כמנגנון פיקוח על מנהלים שאיבדו 

אוטונומיה ביחס לצו הרווח. 
לפילוסופים היה אינטרס מקצועי לפתח 
קונספציה של אתיקה בעלת ביקוש בשוק 
הרעיונות. אבל המשמעות של 'אתיקה של 
עסקים' בזמננו חורגת בהרבה מעבר לשיח 
הפילוסופי אודותיה. העניין המשמעותי 
הוא שהעקרון של פיקוח אתי על תאגידים 
אומץ על ידי כוחות חברתיים נרחבים יותר, 
במובן מסוים על ידי כולנו, כאמצעי מעשי 
כמעט יחידי להגביל תאגידים בעידן של 
דה־רגולציה וגלובליזציה. מה שמכונה כיום 
"תנועת האחריות החברתית של תאגידים" 
מורכב משורה של אמצעי פיקוח שהתפתחו 
מאז שנות ה-70, וביתר שאת מאז אמצע שנות 
ה-90. המשותף לאמצעי הפיקוח האלה הוא 
שהם אינם קבועים בחוק, מדינתי או גלובלי, 
אלא מבוססים על מה שקרוי 'רגולציה 
אזרחית' או 'רגולציה רכה'. על רקע העדרם 
של סטנדרטים חיצוניים ברורים, קבועים 
בחוק, להתנהגות תאגידית )וגם שלא בהסתמך 
על התיאוריות המוסריות של הפילוסופים(, 
אמצעים אלה פועלים בדרך כלל על פי עקרון 
של אינדיבידואליזציה, מדידה, השוואה 
ודירוג ביחס לממוצע, כלומר ביחס לסטנדרט 
פנימי, אך אובייקטיבי. הם מאפשרים לחלק 
את אוכלוסיית התאגידים ל'טובים' )מעל 

הממוצע( ו'רעים' )מתחת לממוצע(. כנגד 
ה'רעים' אפשר להפעיל סנקציות, בדרך כלל 
בעלות משמעות כלכלית, כגון פגיעה בתדמית 
המותג, חרם צרכנים, ניתוק קשרים עסקיים 
או איום בהתערבות ממשלתית. מצד שני, 
'הטובים' יכולים להפיק ממוסריותם יתרון 

תחרותי, לשווק את עצמם ככאלה. 
 Global-כך למשל פועל פורמט של דיווח כמו ה
Reporting Initiative, שהוא דוגמה בולטת 
לפרקטיקה העכשווית של חשבונאות חברתית 
וסביבתית. רוב המנגנונים שמרכיבים את תנועת 
ה־'אחריות החברתית' פועלים על פי עיקרון 
דומה. כך קודים אתיים למיניהם, ברמת התאגיד 
 Global-או ברמה כללית יותר )כמו יוזמת ה
Compact של האו"ם(, תקנים חברתיים וסביבתיים 
)כמו ISO 14001(, מדדים המדרגים תאגידים 
לפי הביצועים החברתיים שלהם )כמו דירוג 
מעל"ה(, ולצידם גם יוזמות מיליטנטיות יותר, 
של ארגונים כמו Corporate Watch או גרינפיס, 
שנוקטים בפעולות של השמצה כנגד תאגידים 
שנתפסו בקלונם. מנגנוני הפיקוח האלה הם 
למעשה מנגנונים אתיים, משום שהם מבוססים 
על עיקרון של שיפוט מוסרי של תאגידים 

אינדיבידואליים. 
לסיכום, אחריות חברתית בשנות בתר המלחמה 
היתה פרוייקט הגמוני של מנהלים, ניסיון 
להעמיק את המהפכה הניהולית כנגד בעלי 
ההון ואף להרחיב אותה אל התחום החברתי 
והפוליטי, על רקע ותוך ניצול פרדיגמה חברתית 
דומיננטית. בעידן הגלובליזציה, מה שקרוי 
'אחריות חברתית' הוא דבר אחר לגמרי. זהו 
ניסיון לכונן משטר פיקוח אתי מטעם גורמים 
חיצוניים, הטרונומיים, לתאגידים - בייחוד 
גורמי חברה אזרחית, בהעדר אפשרות לפעולה 
מדינית. ואכן, בהקשר של ימינו, איזו אפשרות 
אחרת להערכה ביקורתית עומדת לרשותנו 
בעולם של קפיטליזם תאגידי גלובלי, כאשר 
אין אפשרות פוליטית, לפעמים אפילו טכנית, 
להסדיר באופן ריכוזי וריבוני תחומים כלכליים 
וחברתיים רחבים מאד? בעולם כזה אנו יכולים 
להרגיש טוב כאשר אנו קונים מתאגיד או עובדים 
בתאגיד, 'הגון' או 'חברתי', ולכעוס על תאגיד 
או להחרים תאגיד, 'נצלני' או 'מזהם'. המצב 
לא שונה בהרבה כאשר מדובר בארגוני חברה 
אזרחית ואף מוסדות ציבור שמתייצבים כנגד 
התאגידים. בהעדר חלופה מערכתית שתכלול 
סוציאליזציה מסיבית של הכלכלה, נוסח 
'הפרדיגמה החברתית' של בתר המלחמה, אופק 
הפעולה וההתנגדות הכמעט יחיד שנשאר פתוח 

הוא האופק האתי.

בהעדר חלופה מערכתית 

שתכלול סוציאליזציה 

מאסיבית של הכלכלה, 

נוסח 'הפרדיגמה החברתית' 

של בתר המלחמה, אופק 

הפעולה וההתנגדות הכמעט 

יחיד שנשאר פתוח הוא 

 האופק האתי.

רמי קפלן הוא 

דוקטורנט בחוג 

לסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת 

תל אביב. 

kaplanr@post.tau.ac.il
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במציאות היום, העיקרון 

"אדם אחד קול אחד" רלוונטי 

רק לפרוצדורה הפוליטית, 

בעוד שברחוב אחד העם 

מצביעים כל יום לפי הכלל 

הקדוש של מסחר המניות: 

"דולר אחד - קול אחד".

שי כהן: :

הדמוקרטיה הליברלית מאד אוהבת את 
מושג ה'אזרחות'. הרבה יותר מכפי שהיא 
אוהבת את מרבית אזרחיה. בין אם מתוך 
התחברות לשורשיה ביוון העתיקה, ובין - 
כפי שמסבירים לנו הוגים ביקורתיים רבים 
- כמנגנון כפיה המבטיח שיתוף פעולה, 
מגדירה הדמוקרטיה הליברלית את עצמה 

באמצעות מונח ה'אזרחות'.

לאזרח הזכאי להשתתף בהסדרים הדמוקרטיים 
הפורמליים מובטחות גם "זכויות אזרח", 
וילדיו לומדים )במקומות בהם עוד לא קוצצה 
מנת המותרות הזו( שעורי "אזרחות". אך כמה 
מביך, שבישראל מרבית הקשיים הם דווקא 
בתחום זכויות האדם, שמסיבות כאלו ואחרות 
אינו אזרח. לנהנה ממעמד האזרחות יש גם 
חובות אזרחיות רבות )לפעמים אפילו שירות 
צבאי מתקרא 'חובה אזרחית'(. בדמוקרטיה 
הליברלית הישראלית מוכרת תופעה מעניינת 
נוספת, כאשר עשרת אלפים יהודים וספק יהודים 
ממוצא אפריקאי ממתינים במחנה פליטים גדול 
באתיופיה לקבלת מעמד האזרחות, ובמקביל, 
קבוצות אזרחים, בורגנים טובים עם תודעת 
פליטים, מפעילים עורכי דין וקונסולים בכמיהה 

לאזרחות אירופאית קרירה ותרבותית יותר.
האם ניתן להגדיר את המעבר מדמוקרטיה 
ליברלית לסוציאל דמוקרטיה כהתפתחות 
מושג האזרחות? אף שהדבר אינו פשוט, אנסה 
להציע כאן שהוא אפשרי. המהלך של הרחבת 
מושג האזרחות יכול להוות כלי ניתוחי והסברתי 
נוסף, בדרך מקפיטליזם דורסני למדינת רווחה 

אוניברסלית מתקדמת. 
גישות ביקורתיות טוענות, כי האזרח בדמוקרטיה 
הליברלית הוא קודם כל בעל קניין, ומשתתף 
חופשי בשוק, ה"נהנה" מחופש החוזים ומעקרונות 
התחרות. יאמר לזכות השיטה, שהופעת 
הדמוקרטיה הליברלית סביב גלעין זה של זכויות 
כלכליות היתה בשורה של ממש לאור המשטרים 
הפרוגרסיביים אפילו פחות שקדמו לה, וזאת גם 

בתחום של זכויות פוליטיות כגון הזכות לבחור 
ולהיבחר, חופש הביטוי, זכות ההתאגדות, וגם 
בתחום זכויות האדם ה'שליליות' כגון זכות 

האדם לשלמות גופו ונפשו.
בדמוקרטיה הליברלית, כשיטה, וכן במרבית 
המדינות המנסות ליישם אותה, חסרות הגנות 
מקבילות ובעלות ממשות על הזכות לקיום 
בכבוד, לעבודה ולנגישות סבירה לפירות 
הייצור של הפעולה החברתית. כאילו אומר 
לנו המחוקק הליברלי: "פוליטיקה לכולם - כן; 
כלכלה לכולם - זה כבר מסובך". הפרדה זו 
בין התחום הפוליטי לכלכלי היא מלאכותית, 
שכן ליבת התוכן האמיתית של הפוליטיקה היא 
חלוקת משאבי החברה בין מטרות וקבוצות שונות 
המרכיבות אותה. זו הליבה החסרה בדמוקרטיה 
הליברלית, ואותה אנו באים למלא בבניית חזון 

סוציאל דמוקרטי. 
חוסר זה בא לידי ביטוי בנגזרת של מושג 
האזרחות בשני מרכיבים: הראשון הוא הפער בין 
הזכויות המוקנות לאזרחים ובין מימושן בפועל 
על־ידי מרבית האזרחים, ובפרט אלו המשתייכים 
לקבוצות מיעוטים, מובטלים ועובדים בשכר 
נמוך, הנפסדים מהשיטה. פער זה זכה על ידי 
חוקרי מדע המדינה לכינוי "גרעֹון דמוקרטי". 
פתרון אפשרי לקושי זה טמון במושג ה'דמוקרטיה 
ההשתתפותית': אל מול ה'גרעון הדמוקרטי' 
מציעים החוקרים להרחיב את מושג האזרחות 

 אזרחות סוציאל-דמוקרטית:
מנצחים את חוסר האונים הפוליטי
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מבט על המציאות הפוליטית 

בישראל יכול להראות 

בקלות כיצד ישראלי 

'ממוצע' - קשיש נטול פנסיה 

או עובדת מנוצלת, חייל 

מילואים או אזרח ה"משרת" 

כמטרה נעה בעורף, חווים 

בעשורים האחרונים חוויה 

שבמישור הפוליטי דומה מאד 

להתעללות מתמשכת.

במובנו ההשתתפותי. ניתן להסכים לטענה זו. 
אזרח סוציאל דמוקרטי בוודאי צריך להיות 
אזרח משתתף, חבר מפלגה, ורחמנא לצלן, 
אף מתמודד מטעמה, באשר ידרוש זאת ממנו 
דין התנועה. אך מעבר לפתרון ה"מדעי" של 
דמוקרטיה השתתפותית לאזרח הסוציאל דמוקרטי 
דרוש גם תוכן לאותה חובה פוליטית. במישור 
זה ברור לכולנו שהמפה המפלגתית הישראלית 

מציבה בעיה קשה.
המרכיב השני החסר במושג האזרחות בדמוקרטיה 
הליברלית הוא מקומו של האזרח בקבלת 
ההחלטות הנוגעות לגורלו וחלוקת פירות החברה 
גם במישור הכלכלי. במציאות היום, העיקרון 
"אדם אחד קול אחד" רלוונטי רק לפרוצדורה 
הפוליטית, בעוד שברחוב אחד העם מצביעים 
כל יום לפי הכלל הקדוש של מסחר המניות: 

"דולר אחד - קול אחד".
אולם בבחינת האפשרויות שמציעה הדמוקרטיה 
הליברלית עצמה בתחום חסר זה של יכולת 
האזרח להשפיע על השדה הכלכלי, נמצא 
אפשרות מעניינת, גם אם תיאורטית בלבד בעבור 
רבים: התארגנות עובדים ופעילותם של איגודים 
מקצועיים. גם כאן, נחוצים לא רק צורה למימוש 
האזרחות הסוציאל־דמוקרטית, אלא גם תוכן. 
איגוד העובדים של האזרח הסוציאל־דמוקרטי 
צריך להיות נאמן לחבריו וראוי לשמו, ובעל 
מחויבות לדמוקרטיה, לשוויון ולמדינת רווחה. 
בהקמה של 'כוח לעובדים' אנו מציעים מרחב 

למימוש שלם ככל הניתן של מרכיבים אלו.
האזרח הסוציאל־דמוקרטי ראוי שיהיה חבר 
בארגון עובדים דמוקרטי הנאמן לקידום חברה 
צודקת, חבר מפלגה סוציאל־דמוקרטית ואף 
מתמודד מטעמה כאשר הדבר נדרש. והנה, 
באחד מאותם מקרים מוצלחים במיוחד של 
ניתוח תיאורטי, נותנת לנו התיאוריה מרשם 

מוכן ומפורש לשאלה שמטרידה כל אדם 
ערכי: "מה עושים מחר?" )וכדי שנעמוד בכל 
הדרישות, אולי מישהו 'עם נעליים' יקים כבר 
את המפלגה ההיא?(. התשובה היא בבירור: 

"תתאגד, תתפקד, תתמודד!"
ואם נרצה חברה סוציאל־דמוקרטית באמת - הרי 
שהשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד 
והכתוב למעלה מכוון לנשים ולגברים כאחד.

כאן בא אל קיצו החלק הנאיבי והנוח לבריות 
של המאמר. שהרי, את כל זה הבנו כבר מזמן 
ואפילו עשינו אי אילו צעדים לא רעים בכיוון 
הנכון. אז איפה היא אותה סוציאל־דמוקרטיה 
מיוחלת? התשובה נמצאת באותו מעצור גדול, 
אותו אני מכנה: 'חוסר האונים הפוליטי הנרכש'.
הדבר המרכזי הגורם, לתפיסתי, להעמקת 
הגרעון הדמוקרטי, עד כדי סיכון קיומה של 
השיטה כולה, הוא חוסר אונים פוליטי נרכש, 
שבעטיו ההמון לא נרתם עדיין לחזון המובן־

מאליו כל כך שנפרש לעיל. חוסר אונים נרכש 
הוא תופעה פסיכולוגית מוכרת, בה אדם הסובל 
לאורך זמן מחוויות קשות שאין לו שליטה עליהן 
)או לפחות כך הוא סבור(, מפתח סוג מובחן 
של דיכאון - רפיון וקהות חושים הנובעים 
מהפנמת המסר שהוא חסר ישע. הדיכאון קונה 
לו שליטה גם על תחומי חיים בהם היה יכול 
לתפקד ולהצליח. תופעה פוסט־טראומטית 
דומה מוכרת, למשל, בקרב קורבנות אלימות 
והתעללות מינית, בעיקר כאשר הקורבנות היא 

בעלת אופי מתמשך.
מבט על המציאות הפוליטית בישראל יכול 
להראות בקלות כיצד ישראלי 'ממוצע' - קשיש 
נטול פנסיה או עובדת מנוצלת, חייל מילואים 
או אזרח ה"משרת" כמטרה נעה בעורף, חווים 
בעשורים האחרונים חוויה שבמישור הפוליטי 
דומה מאד להתעללות מתמשכת. הניסיון החוזר 
לקרוא למושיע, לנסות משהו חדש או למחות, 
מסתיים שוב ושוב באותו הרכב ממשלה, פחות 
או יותר. אפילו הצבעות המחאה הבולטות 
מתאחדות מיד לאחר הבחירות עם מושא המחאה 

)ע"ע הגמלאים וקדימה(.
השחיתות האישית של פוליטיקאים, שהגיעה 
לשפל חסר תקדים בממשלת 'קדימה' האחרונה 
)התיקים של הממשלה הנוכחית טרם בשלו 
לכתבי אישום( מוסיפה נדבך נוסף בניכור 
השלטון בעיני הציבור. עבירות שחיתות הן 
רק קצה קרחון של שיטה רקובה, בה משרתים 
הנבחרים אינטרסים צרים של מעטים בעלי 
ממון והשפעה. כשהאיש ברחוב אומר "כולם 
גנבים" הוא יודע בעצמו, שהכוונה היא לא רק 

למעטפות במזומן.

"איננו מבינים עדיין מה קורה לנו. עדיין לא שמעתי הסבר 
סביר למשבר הגלובלי שמאיים על כלכלת העולם 
כולו. עד כה שמעתי פרשנויות של פרשני כדורגל". כך אמר שר האוצר 
שלנו, יובל שטייניץ, בכנס קיסריה. "אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של 
משבר גלובלי שאיש לא חזה אותו", הוא הוסיף. "משבר בהיקף כזה 
זעזע בעבר את כלכלת העולם כולו. היו כאלה שחזו משבר הסאב-
פריים, מפולת בוול סטריט אבל לא משבר בהיקף כזה. מכאן שמשבר 
זה לא נכנס למסגרת התיאוריה הכלכלית כפי שאנחנו מכירים אותה". 

)גלובס, 17.6.10(
כמו ניאו ליברלים רבים, גם שטייניץ פוסח על שתי הסעיפים. בעוד 
המשברים בשוק החופשי נובעים לטענתו מגורמים על-טבעיים, מהלכים 
כמו העלאת שכר המינימום אפשר לדחות באבחת תאוריה - הרי העלאה 
)24.5.10 ,NRG( ."כזו כמובן תוביל "לפיטורים נרחבים ואבטלה במשק

קצה 
הקרחון
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התעוררות דמוקרטית 

עממית רחבה יכולה להיות 

התשתית לכוח הפוליטי 

שיציל את החברה שלנו, 

אבל יכולה גם להסתיים 

באלפי אדוות חסרות עוצמה 

אמיתית ו'במאבקונים' 

סקטוריאליים חסרי התמדה.

השוק ה"חופשי" הוא למעשה שלטון הולך 
וגובר של התאגידים ושל משפחות ההון בנתחים 
הולכים וגדלים של חיי הכלכלה, החברה ואף 
התרבות. יחד עם תרבות ההסתלקות מאחריות 
ואוזלת היד של הרשויות והשפעתם הבולטת 
של כוחות גלובליים בניהול המדינה נוצרת 
תפיסת מציאות )שלעיתים אינה רחוקה מהאמת( 
של חוסר תוחלת בהשתתפות הפוליטית כדרך 

להשפיע על החיים בישראל.
ואולם, חוסר האונים הפוליטי הנרכש מתחיל עוד 
קרוב יותר אל האדם עצמו - בלמידה המתמדת 
כי כוחו להשפיע על חייו מוגבל ביותר ברוב 
תחומי החיים. הכללים האכזריים בשוק העבודה, 
החל בכלי־דיכוי ברבריים ברמות הנמוכות ועד 
מנגנוני שליטה הולכים ומשתכללים ברמות 
הגבוהות; ההשתלטות של גורמים מסחריים על 
המרחב הציבורי הקרוב והרחוק, וההשתעבדות 
לתרבות הצריכה, מותירים בידי הפרט של תחילת 
שנות האלפיים הרבה פחות חופש ממשי ושליטה 
על חייו מכפי שאוהבים למכור לנו בהוליווד.

המשמרות הכפולות של עובד הקבלן תחת מעסיק 
עריץ שמכיר רק שתי שיטות לעבוד )'הדרך 
שלי או הדרך המהירה שלך לאבטלה'( ושעות 
העבודה המטורפות של מהנדסת התוכנה )'כי 
משיקים מוצר חדש ביולי…'( מצטברות למרבית 
זמן חייהם של העובדים, אותו הם מבלים מחוץ 
לתחומי המשטר הדמוקרטי. יותר ויותר נדמה, 
שאנו משאירים את חליפת זכויותינו כאזרחים 
)ובמקרים קיצוניים - כבני אדם( ליד שעון 

הנוכחות בכניסה למקום העבודה. 
גם כשהאזרח חוזר הביתה, לא צפויות לו חוויות 
המחזקות את תחושת השליטה בחייו. אנטנה 
סלולרית מופיעה פתאום על גג גן הילדים מול 
חלונך, מסך טלוויזיה ענק מאיר פתאום את כל 
הצומת בפרסומות מרצדות. גם לאלו תפקיד 

ביצירת מרחב של חוסר אונים פוליטי נרכש.
את האסון של חוסר האונים הפוליטי הנרכש יש 
להתחיל ולמגר בפוליטיקה של חיי היום יום. 
בדמוקרטיזציה של עולם העבודה - כפי שזו 
מתאפשרת באמצעות ארגון עובדים דמוקרטי, 
ובפעולתן של קהילות דמוקרטיות לניהול המרחב 
ולבלימת פלישת השוק לכל רבדיו של המרחב 
הציבורי. המשימה היא קשה, אולם הבשורה 
המשמחת היא, שאנשים נפלאים מכל חלקי 

החברה הישראלית כבר נרתמו לה.
חברות סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה 
ומלצרים, עובדי ניקיון ומטפלות בגיל הרך 
מתארגנים כולם לעמוד על זכויותיהם במסגרות 
הדמוקרטיות של 'כוח לעובדים'. וועדי פעולה 
שכונתיים וקהילות מתארגנים למאבק על דמות 

השכונה והעיר שלהם, עם או בלי הנחייה ועזרה 
של ארגוני הסביבה. קבוצות עולים, אמהות 
ובעלי צרכים מיוחדים מתארגנות לעמידה 
על זכויותיהן. זה קורה בכל מקום ועכשיו. 
דמוקרטיה של חיי היום יום צומחת דווקא היכן 

שהנעל לוחצת.
התעוררות זו לא תוכל לייצר שינוי ממדרגה 
גבוהה יותר ללא רשת קשרים סולידרית ועמוד 
שידרה ערכי. התעוררות דמוקרטית עממית רחבה 
יכולה להיות התשתית לכוח הפוליטי שיציל את 
החברה שלנו, אבל יכולה גם להסתיים באלפי 
אדוות חסרות עוצמה אמיתית ו'במאבקונים' 
סקטוריאליים חסרי התמדה. תנועה סוציאל־

דמוקרטית רחבה צריכה לפתח ערוצי תקשורת 
וסולידריות, תשתית ערכית משותפת, ובסיס 
רחב להזדהות בין כל אותם כוחות מקומיים. 
בסופו של דבר, צריכים כל אלו לבוא לידי 
ביטוי מלא במפלגה פוליטית ראויה, זו שאנו 

עדיין מחכים לה...
בכוחו של שילוב דמוקרטיה בחיי היום יום 
באמצעות התארגנויות עובדים ותושבים, יחד 
עם חזון פוליטי רחב, להצמיח 'מלמטה' שדרה 
חדשה של מנהיגות. נשים וגברים המתנסים 
בהובלה דמוקרטית משתפת ואמיצה של מאבקי 
עובדים וקהילות - סופם שיופיעו גם בבמה 
המרכזית וישנו את דפוס המנהיגות הפוליטית 
בישראל. ניתן לנצח את חוסר האונים הפוליטי 
הנרכש ולפתוח את הדרך לאזרחות סוציאל־
דמוקרטית, ואולי - קשה להבטיח אבל שווה 

לקוות - חברה צודקת ששווה לחיות בה.

שי כהן הוא ממיסדי 

'כוח לעובדים' 

ויו"ר הועד המנהל 

של המכללה 

החברתית כלכלית. 

shay.haifa@gmail.com
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פעילי המאבק להרחבת סל 

הבריאות אינם שואלים את 

עצמם כיצד תמומן ההרחבה 

ומי, פרט לחולים, יהנה ממנה 

)חברות התרופות למשל(.

יהונתן קלינגר: :

מאבקים חברתיים ממוקדים לא פעם במטרות 
מיידיות ונקודתיות: מאבק נגד סגירת מעון־יום, 
מאבק לשיפור תנאי העסקה או הנגשה של 
תחבורה ציבורית לנכים וכדומה. הנאבקים 
לא תמיד שואלים את עצמם את השאלה 
הבאה: מה הם המשאבים הדרושים לתיקון 
העוול שנגדו הם מתקוממים, כיצד אפשר 
להשיגם ומה מחירם. המאבק להרחבת סל 
התרופות הוא דוגמא לכך. פעילי המאבק אינם 
שואלים את עצמם כיצד תמומן ההרחבה ומי, 
פרט לחולים, יהנה ממנה )חברות התרופות 
למשל(. כשבוחנים את הסוגיה במבט מקיף 
יותר רואים שיש דרך אחרת להוזיל את עלויות 
הבריאות: צמצום )או ביטול( של הפטנטים 

על תרופות.

הזכות לבריאות היא חלק מ"ההכרזה לכל באי 
עולם בדבר זכויות האדם", ומהווה חלק חשוב 
מהזכות לחיים. זכות זו מטילה על המדינה חובה 

)מסויימת( לדאוג לבריאותם של אזרחיה. אם 
הדאגה לבריאות אינה רק "שירות ציבורי נטו", 
הרי זה משום המעורבות הגדולה של גורמים 
בינלאומיים ובעלי אינטרסים כלכליים. ההבנה 
כי הבריאות נמצאת במרכז רווחת האדם, וכי 
חובת המדינה לדאוג לבריאות אזרחיה, עוררה 
לא מעט מחלוקות באחרונה, כאשר ברק אובמה 
הביא לראשונה בתולדות ארצות הברית לרפורמה 
בתחום זה. בישראל, חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי הביא לרפורמה של ממש כשקבע כי 
כל אזרח ישראלי זכאי לשירותי בריאות על פי 
סל שתקבע המדינה. אולם, חברות מסחריות 
המשווקות ביטוחי בריאות משלימים מנסות 
להביא לכך שחלק מהטיפולים לא יכנסו לסל 
הבריאות ) על פי דו"ח מרכז מחקר ומידע של 
הכנסת 25.11.2001(. משאביו של סל הבריאות 
מוגבלים, בין היתר בגלל הצורך של המדינה 
לאזן בין בריאות תושביה לבין אינטרסים 
חשובים אחרים. לדעתי, תחום הבריאות שונה 
מהותית מתחומים חברתיים אחרים. בתחום זה, 
גם אם אתה אוחז בהשקפה סוציאליסטית, עליך 
לומר: תפקיד המדינה הוא להסיר את החסמים 

שיצרה המונעים תחרות.
אחת הבעיות הברורות ביותר בשירותי 
הבריאות היא מחיר הטיפול הרפואי. לפי 
נתוני ההסתדרות הרפואית, אחד מכל שמונה 
אנשים ויתר על טיפול רפואי מסיבות כלכליות. 
מספרים דומים מציגה גם עמותת "לתת" 
וכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחיר 
הטיפול הרפואי גבוה מכמה סיבות. ראשית, 
עלות הכשרת הרופאים והלימוד בבתי הספר 
לרפואה מביאה להיצע מועט מדי של רופאים. 
שנית, שכרם של הרופאים מקוטב מאוד, כך 
שרופא מנוסה ומומחה משתכר עשרות אלפי 
שקלים ורופא מתחיל בקושי משתכר שכר 
מינימום. שלישית, טיפולים רפואיים, ובין 
היתר תרופות, מוגנים על ידי חוקי הקניין 
הרוחני, אשר נועדו לתמרץ יוצרים, ובפועל 

מטילים עלות נוספת על המערכת.

פטנטים, חברות התרופות וסל 
התרופות
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בעלי ההון שמחזיקים קניין 

רוחני ונהנים הן ממונופולין 

ממשלתי והן מכך 

שהממשלה מממנת את 

מחקריהם.

על ידי קיצור תקופת הפטנט 

בשנה אחת ניתן יהיה להגדיל 

את סל התרופות בכ-50% 

כל שנה.

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים

דיני הפטנטים מגינים על המצאות, בכל תחום 
טכנולוגי, שהן חדשות, מועילות, ניתנות לשימוש 
תעשייתי ויש בהן התקדמות המצאתית )סעיף 3 
לחוק הפטנטים(. בפועל, חלק ניכר מהפטנטים 
ניתנים לתרופות אשר פותחו על חשבון משלם 
המסים )כך קבע דו"ח מרכז מחקר ומידע של 
הכנסת מיום 20 מאי 2002, "מחקר רפואי 
בישראל"(. בצורה זו הפטנט, שנועד להגן על 
ממציא הרעיון שהשקיע זמן וכסף, מגן על 
החוקרים פעמיים: ראשית, המחקר מומן על 
ידי גורמים ציבוריים )לפחות באופן חלקי(. 
שנית, המדינה לא דורשת כלל דריסת רגל 
במחקר ושיתוף הציבור בתוצאותיו. המונופולין 
שמעניק הפטנט לחוקר לייצר את התרופה בצורה 
בלעדית מונע את השימוש החברתי היעיל 
באותה תרופה. הפטנט נותן למפתח התרופה 
תקופה ארוכה בה הוא המחזיק היחיד בזכות 
לייצרה, ולכן הוא חופשי לקבוע את מחירה 
כמחיר שמגלם את עלות הפיתוח והשיווק. 
מונופול זה גורם לרמת מחירים גבוהה בתחום 
התרופות ומונע מהחולים )העניים יותר( את 

הנגישות לתרופות.
אלא שמחיר התרופות מגולם בשלישית על ידי 
דיני הפטנטים. בפעם השלישית משלם הציבור 
מכיסו )באמצעות מיסוי( על התרופה כאשר 
היא נכנסת לסל התרופות. כך נוצר מצב בו 
ארגונים חברתיים נאבקים להגדלת סל התרופות, 
ובפועל נאבקים על מנת להגדיל את רווחתם 
של בעלי ההון שמחזיקים קניין רוחני ונהנים 
הן ממונופולין ממשלתי והן מכך שהממשלה 
מממנת את מחקריהם. בחלק ממדינות העולם 
כבר מתחילים קמפיינים ספורדיים הדורשים 
למנוע מתן פטנטים על המצאות שפותחו על 
ידי מענק ממשלתי. כך, מחקר שמומן הן על 
ידי חברת תרופות והן על ידי הממשלה, או 
שניתנו לו מענקים ממשלתיים, לא יהא זכאי 
להגנת פטנט, אלא ישוב לציבור מתוך הכרה 
באינטרס הציבורי לבריאות אשר המדינה 

מעוניינת להגן עליו.
כל עוד לא בוטל הנוהג להעניק פטנטים על 
מחקרים שמומנו על ידי המדינה, מתקיים מנגנון 
סיבובי לפיו הארגונים החברתיים נאבקים למען 
אינטרס מובהק של בעלי הון ונגד האינטרס 
שלהם. בטווח הקצר מימון של תרופות אכן 
ישפר את בריאות הציבור, בטווח הארוך הדבר 
יהיה דומה להקמת מפעל מזהם ליד עיירת 
פיתוח: יתהוו מקומות עבודה, אנשים יעבדו, 
ירוויחו כסף, והחברה תצטרך לשאת בעלויות 

הטיפול הרפואי. מנגד, שינוי השיטה מהיסוד 
יוכל להביא לפתרונות טובים יותר.

ְלפתוח את השוק

עלות סל הבריאות היא 350 מיליון ש"ח בשנת 
2010. על פי נתוני משרד הבריאות, הרווח לתושבי 
ישראל מפקיעתם של פטנטים )והאפשרות 
לייצור תרופות גנריות( עמד ב-2007 על 170 
מליון ₪. מכאן שעל ידי קיצור תקופת הפטנט 
בשנה אחת ניתן יהיה להגדיל את סל התרופות 
בכ-50% כל שנה. כך מרוויח הציבור פעמיים: 
ראשית, החברה הופכת בריאה יותר, יצרנית 
יותר, מועילה ומפותחת יותר, ושנית, היא 

מפיקה יותר מאותם משאבים עצמם.
פטנטים )ודפוסים אחרים של "קניין רוחני"( 
אינם זהים לקניין במובנו הקלאסי, וחשוב לזכור 
זאת. החוקים המגינים על הפטנטים הם בעצם 
דיני הגבלת תחרות ולא דיני קניין. הפטנט 
מקנה למפתח התרופה את היכולת להיות 
היחיד שמתפרנס ממנה. פקיעת הפטנט אינה 
אוסרת עליו להמשיך לייצר, היא פשוט פותחת 
את השוק, מאפשרת לשחקנים אחרים לייצר 
גם הם את התרופות אך במחירים זולים יותר 
כיוון שהם יכולים לחיות מפירות המחקר של 
אחרים. כניסתה של ישראל ל-OECD עוכבה, 
בין היתר, בעקבות חוסר הנכונות של ישראל 
להגן בכל מחיר על פטנטים, אולם מסיבות 

תעסוקתיות ולא מסיבות חברתיות.
מדי שנה מתקבצים עוד ועוד ארגונים חברתיים 
להפגנות למען סל התרופות. לעיתים חברות 
התרופות מממנות את המחאה הציבורית 
ומקדמות מדיניות שתבטיח העברת כסף לכיסן, 
על ידי ניצול ציני של אנשים חולים. למה הדבר 
דומה? למפרסמים בערוץ 2 שיקנו זמן פרסום 
כדי לתמוך בחקיקה שתגדיל את זמן הפרסום. 
חברות התרופות רוצות שירכשו את התרופות 
שלהן ויודעות שהגוף היחיד שיש לו די כסף 

כדי לרכוש אותן הוא המדינה.
החסמים העיקריים שמייקרים את שירותי 
הבריאות נוצרו על ידי המדינה, שהעניקה 
זכויות כמו־קנייניות לפיתוחים והגבילה את 
התחרות החופשית. אותם חסמים מתמרצים 
גופים בעלי אינטרס כלכלי לקדם חקיקה 
שמחזקת את אחיזתם עוד יותר ונוגדת את טובת 
הציבור. במצב כזה, על מנת להביא שינוי יש 
לשנות את תפיסת המאבק: לא עוד מאבק על 
הגדלת סל התרופות, אלא מאבק בעד קיצור 
משך פטנטים ואיסור רישום פטנט על תרופות 

שפותחו על חשבון המדינה.

יהונתן קלינגר הוא 

עורך דין ובלוגר, 

בעל תואר שני 

במשפטים ועוסק 

בתחום דיני המידע.

http://2jk.org
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בעידן בו המגמה הכללית 

בחברה הישראלית עודדה 

הפרטות, צמצומים ונסיגה 

בפועל ממדיניות רווחה לכיוון 

ניאו–ליברלי, נחקק חוק 

'רווחה' אוניברסלי שהבטיח 

שירותי בריאות בסיסיים 

לכלל תושבי ישראל.

קיומם של הביטוחים 

המשלימים עשוי לפגוע 

בעקרון השוויון, במידה 

והשירותים והטיפולים 

שיסופקו בהם יחרגו מעבר 

לטיפולים שוליים, מה שיביא 

לכך שהשכבות החלשות 

ביותר והזקוקות ביותר, 

לא יוכלו לקבל כיסוי מלא 

לצרכי הבריאות שלהן.

ניסים כהן: :

שתי תופעות מקבילות, אך סותרות זו את זו 
בצורה פרדוקסלית, מאפיינות את מערכת 
הבריאות בישראל בשנים האחרונות. מחד, אנו 
עדים להפחתה מתמשכת של המימון הציבורי 
לשירותי הבריאות. מאידך, נצפית מעורבות 
גוברת של מוסדות המדינה בניהול מערכות 
הבריאות. בעוד שאת המגמה הראשונה ניתן 
לראות כמשקפת אסטרטגיה של הפרטה, 
המגמה השנייה הינה של הגברת הריכוזיות 
של הממשל וכניסתו לתחומים רבים ונרחבים 
בניהול המערכת. אם נגדיר הפרטה כמעשה 
של הפחתת שליטתה של הממשלה ו/או 
הגברת ההסתמכות על המוסדות הפרטיים 
בחברה בהספקת רצונותיהם של האזרחים, 
ריכוזיות ממשלתית הינה ההפך מהפרטה. 
קיומו של פרדוקס זה עומד במרכז מאמר 

זה ובמסגרתו ננסה ליישבו.

ב-26.06.1994 פורסם ברשומות חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי )להלן: חבב"מ(, ובכך אירע 
בישראל שינוי מוסדי פורמלי נדיר. בעידן בו 
המגמה הכללית בחברה הישראלית עודדה 
הפרטות, צמצומים ונסיגה בפועל ממדיניות 
רווחה לכיוון ניאו־ליברלי, נחקק חוק 'רווחה' 
אוניברסלי שהבטיח שירותי בריאות בסיסיים 
לכלל תושבי ישראל. מטרותיו הפורמליות של 
חבב"מ היו לספק סל בריאות בסיסי אוניברסלי 
שיתן כיסוי ביטוחי רפואי לכלל אזרחי המדינה 
)'סל בריאות'(, לקדם עקרונות של צדק, שוויון 
ועזרה הדדית, להבטיח יכולת קיום כלכלית 
של מערכת הבריאות, לספק לאזרחים חופש 
בחירה גדול יותר בבחירת קופת החולים שלהם 
ולאפשר למשרד הבריאות יכולת רגולציה טובה 
יותר. אולם, יותר ויותר ממצאים ומחקרים 
מצטרפים יחדיו להראות, כי חקיקתו ויישומו של 
חבב"מ לא השיגו את כלל המטרות המוצהרות 
בפתיח החוק, כפי שטענו לעשות כן מקדמיו. 
על אף רמתה הגבוהה של הבריאות בישראל, 
ועל אף השיפור המתמיד שנמצא אצל כלל 

המגזרים בישראל, קיים קשר חזק בין רמת 
הבריאות היחסית של האוכלוסיה בישראל 
לבין תכונותיה לפי מגדר, מגזר, אזור מגורים 

ומצב חברתי־כלכלי.

ְפרדוקס השינויים בחוק

בחינה שיטתית של שינויי החקיקה הרבים 
בחבב"מ חושפת את הפרדוקס המאפיין את 
מדיניות הבריאות בישראל. במשך חמש־
עשרה השנים שמאז חקיקתו, חלקו הציבורי 
של תקציב מערכת הבריאות, ביחס להוצאה 
הפרטית לבריאות במשק נמצא בירידה, בעוד 
מעורבותה של הממשלה, באמצעות משרד 

הבריאות ובעיקר משרד האוצר, גדלה. 
מגמה מרכזית בתוך השינויים שנערכו בחבב"מ 
היא ניסיון לצמצם את העצמאות הארגונית, 
ובראש ובראשונה את האוטונומיה התקציבית 
של ארגוני הבריאות; היינו, את יכולתם ליצור 
מקורות הכנסה עצמיים. ביטול 'המס המקביל' 
)תשלום של המעסיק בעבור ביטוח הבריאות של 
העובד( הוא אחד השינויים המשמעותיים ביותר 
שנעשו בחבב"מ. החוק תוקן, בין היתר, בעקבות 
לחץ מצד התאחדות התעשיינים וקהילת אנשי 
העסקים הישראלית, שביקשו להקל על המעסיקים 
)אף כי בפועל לא הייתה לדבר השפעה של ממש 
על עלויות ההעסקה(. לבסוף, סוכם כי הממשלה 
תשלם חלק זה מהמס לקופות החולים במקום 
המעביד. יתרונות השינוי, כפי שהוצגו, היו הן 
בהוזלת עלויות ההעסקה ועידוד הצמיחה, הן 
בפישוט הליכי הגבייה דרך הביטוח הלאומי, 
והן בשיפור תזרים מקורות המימון לקופות בכך 
שחלק גדול יותר מהם יוזרם ישירות מתקציב 
המדינה ולא יהיה תלוי בהשפעות עונתיות 

ואחרות של הגבייה מהציבור.
במהלך השנים הוגברה מעורבות המדינה בניהול 
ענייני הקופות באמצעות מגוון של עדכונים 
בחוק, ובינהם הכפפת תקנוני הקופות לאישור 
שר הבריאות, ניסיונות להשפיע על הרכב חברי 

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי
בין מדינת רווחה להפרטה



23  

משעה שחויבו הקופות לספק 

הנחות ופטורים התלויים 

במבחני הכנסה, נאלצו 

המבוטחים הזכאים לכך 

לחשוף בפניהן את מצבם 

הפיננסי, אשר עד כה היה 

חשוף רק בפני המוסד 

לביטוח לאומי.

הדירקטוריון בקופות, קביעת כללי התקשרות 
בין קופה לתאגיד חיצוני, הרחבת מנגנוני 
הפיקוח התקציבי עליהן והכתבת כללים בדבר 
אספקת שירותי ביטוח משלים. בזה האחרון, 
בולטת התערבותה של המדינה בהוצאת 
התרופות 'מצילות'/'מאריכות' החיים בשנת 
2008 משירותי הביטוח המשלים באמצעות 
חוק ההסדרים. במאמר מוסגר, את פעילותן של 
הקופות להגדלת כוחן על ידי הכנסת התרופות 
'מצילות החיים' לשירות הבריאות הנוספים 
)שב"ן(, כמו גם את העובדה כי זכו להכשר 
לכך מהרגולטור, יש להבין, בין השאר, כניסיון 
התמודדות עם ההזנחה תקציבית וההפרטה 
העקיפה והסמויה שהופעלה עליהן. הלאמת 
מערכת הגבייה, 'סימון' כספי מס הבריאות 
עבור שירותי בריאות והפיכת הקופות למעין 
מלכ"רים המקיימים ביניהם תחרות המבוקרת 
על ידי המדינה בשנת 1995, הקנו לממשלה 
שליטה גדולה יותר על ספקי הבריאות בעיקר 
בצד מקורותיהם הכספיים ואפשרו לביורוקרטים 
באוצר לצמצם באופן הדרגתי ומתמשך את 

מימון מערכת הבריאות.
שינויים חשובים נוספים בחוק היו הגדלת גביית 
התשלומים מהמבוטחים לקופות והכנסת שרותי 
בריאות נוספים )שב"ן( בתשלום. במסגרת חוק 
ההסדרים של שנת 1998, הוחלט על הגדלת 
ההכנסות של הקופות - אשר נכנסו לגירעונות 
בשל מדיניות הצמצום התקציבי של האוצר - 
באמצעות תוספת תשלומים מהמבוטחים. אחת 
ההתפתחויות השליליות ביותר בשלהי העשור 
הראשון למאה ה-21 הייתה הגידול הרב בשיעורי 
ההשתתפויות העצמיות של מבוטחים בהוצאות 
הבריאות שלהם. כדאי כמובן לציין כי קיומם 
של הביטוחים המשלימים - שמרבית הציבור 
בישראל מבוטח בהם בימינו - עשוי לפגוע 
בעקרון השוויון, במידה והשירותים והטיפולים 
שיסופקו בהם יחרגו מעבר לטיפולים שוליים, 
מה שיביא לכך שהשכבות החלשות ביותר 
והזקוקות ביותר לא יוכלו לקבל כיסוי מלא 

לצרכי הבריאות שלהן.
לשינוי הסעיף בחוק המאפשר גביית כספים 
ממבוטחים והצעת תשלומי השתתפות שאינם 
כלולים בסל הבריאות, הייתה משמעות נוספת: 
משעה שחויבו הקופות לספק הנחות ופטורים 
התלויים במבחנים שונים, נאלצו המבוטחים 
הזכאים לכך להציג בפניהן אסמכתאות. 
המשמעות של כך הייתה שמצבם הפיננסי 
של המבוטחים, אשר עד כה היה חשוף רק 
בפני המוסד לביטוח לאומי, הפך לגלוי בעיני 
הקופות. תיקון זה הוסיף את הכנסת המבוטח 

למערכת השיקולים של הקופות לגבי השירותים 
למבוטח, דבר שמהווה שינוי משמעותי מהיבט 

הזכויות של המבוטחים.
עם הזמן התברר שההתפתחויות הטכנולוגיות 
והדינמיות המאפיינות את עולם המחקר והרפואה 
אינם משתנה שניתן להתעלם ממנו. כך גם 
לגבי ההתפתחויות הדמוגרפיות כגון הזדקנות 
האוכלוסיה וקצב הריבוי הטבעי. אחת הפשרות 
העיקריות שנעשתה עם חקיקתו של חבב"מ, 
הייתה השארת עדכונו ללא נוסחה קבועה. עובדה 
זו אפשרה לאוצר לשחוק את סל הבריאות לא 
רק על ידי קיצוצים ישירים, אלא גם באמצעות 
התעלמות מ'הוצאות סמויות', כגון גידול אוכלוסין 
והזדקנות. בשנת 1995, עמדה העלות הכללית של 
הסל על 12.2 מיליארד ש"ח, והדילמה המרכזית 
הייתה כיצד יש לעדכן סכום זה עם השנים. 
בעוד שבמשרד הבריאות ובקופות סברו כי יש 
להתחשב בשינויים הדמוגרפיים, הטכנולוגיים, 
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אחת הפשרות העיקריות 

שנעשתה עם חקיקת החוק 

הייתה השארת עדכונו ללא 

נוסחה קבועה. עובדה זו 

אפשרה לאוצר לשחוק את 

סל הבריאות לא רק על 

ידי קיצוצים ישירים, אלא 

גם באמצעות התעלמות 

מ'הוצאות סמויות', כגון גידול 

 אוכלוסין והזדקנות.

על מנת לשלוט בהוצאותיה 

של מערכת הבריאות 

ולהקטין אותן, על הממשלה 

ראשית לשלוט במימונה 

וניהולה. לאחר מכן ביכולתה 

להפעיל הפרטה סמויה 

או גלויה, המאלצת את 

הציבור ואת ספקי הבריאות 

להתמודד בעצמם עם כוחות 

השוק. 

שינויי המחירים והופעת תרופות חדשות, הוביל 
תהליך הפשרה לאי הגדרה מסודרת של נוהל 
עדכון הסל בחוק. הטענה הייתה כי אסור לעגן 
בחקיקה את מנגנון ההצמדה של עלות הסל, 
שכן לא ניתן לכבול את ידי המדינה בקביעת 
סדרי עדיפויות. את העמימות הזו ניצל האוצר 
על מנת לשחוק משנה לשנה את הסל. בשנת 
השיא, עודכן הסל ב-370 מיליון₪, ובשנת 

השפל לא עודכן כלל.
בניגוד לעולה מהספרות העולמית, במקרה 
הישראלי אינדיקציות רבות מצטרפות יחדיו 
ומרמזות שהקיצוצים הרבים בתקציב מערכת 
היו תוצאה של תהליך ארוך  הבריאות לא 
טווח מתוכנן, אלא יותר תוצאה של ניסיונות 
והחלטות אד־הוק שנעשו על ידי ביורוקרטים 
שונים. לפיכך, ניתן לטעון כי במקרים רבים 
שינויים אלה אינם פרי מדיניות מתוכננת 
לטווח־ארוך של מקבלי ההחלטות, אלא 
טקטיקות שתכליתן לקצור הישגים לטווח־

קצר. כך, ממשיכים אנשי האוצר ומצמצמים 
את תקציבי מערכת הבריאות )או אינם 
מעדכנים אותם(, בשיטת 'ניסוי וטעייה', תוך 
בדיקת סף הסיבולת של המערכת וב'שיטת 
הסלמי', כשהקו המנחה אותם אינו תוכנית 
מלאה לפעולה מופרטת של מערכת הבריאות 
אלא 'הלך רוח' ניאו־ליברלי, שרואה בחיוב 

קיצוץ במגזר הציבורי. 

הפרטה באמצעות ריכוזית

את הסתירה בין הגברת השליטה הממשלתית 
וההפרטה ניתן ליישב על ידי ההסבר לפיו 
מדובר בהפרטה דרך ריכוזיות. על מנת לשלוט 
בהוצאותיה של מערכת הבריאות )ומדינת 
הרווחה( ולהקטין אותן, על הממשלה ראשית 
לשלוט במימונה וניהולה. ברגע ששליטה זו 
מושגת, יש ביכולתה להפעיל הפרטה סמויה או 
גלויה, המאלצת את הציבור ואת ספקי הבריאות 
להתמודד בעצמם עם הסיכונים החברתיים 

הנכפים עליהם על ידי כוחות השוק. 
הסבר זה מספק מענה לפרדוקס המדיניות 
כפי שהוא משתקף במקרה הבוחן של מערכת 
הבריאות הישראלית. ראשית, השיגה הממשלה 
שליטה על מימונה של מערכת הבריאות 
באמצעות חקיקתו של חבב"מ, חוק אשר 
הבטיח גבייתו של תקציב 'מסומן' לבריאות 
באמצעות תשלומי בריאות של אזרחים למוסד 
לביטוח לאומי ותשלומי 'מס מקביל' באמצעות 
המעסיקים. לאחר מכן, המשיכה הממשלה לחזק 
את שליטתה על מערכת הבריאות באמצעות 

מגוון רחב מאוד של תיקוני חקיקה בחוק 
זה באמצעות אסדרה )רגולציה( נרחבת בכל 
הקשור לסמכויותיהן, אופן ניהולן והפיקוח 
על ארבע קופות החולים. מכלול תיקונים 
זה אפשר לפקידי האוצר לקצץ בהדרגה את 
המימון הציבורי לשירותי הבריאות כחלק 
מאסטרטגיית מדיניות רחבה יותר, של 
צמצומה של מדינת הרווחה הישראלית - 
ובניגוד לעקרונות הצדק, השוויון והסולידריות 

החברתית שברוחם נחקק חבב"מ.
אולם, בניגוד לעולה ממחקרים אחרים שבחנו 
אסטרטגיה זו ברחבי העולם, תהליך נסיגתה של 
מדינת הרווחה בישראל, לפחות בתחום מדיניות 
הבריאות, לא נשען על תוכנית אסטרטגית 
לטווח־ארוך, אלא יותר על שיקולים קצרי־
טווח בהינתן תפיסת עולם ניאו־ליבראלית 
ואינטרסים שונים של פקידי האוצר. במסגרתו 
של תהליך זה, בשל קשיי משילות קשים וחוסר 
ודאות, נאלצים לפעול מרבית השחקנים בזירת 
מדיניות הבריאות תוך שיקולי טווח־קצר 
ו'כיבוי שריפות'. התנהגות זו מאפיינת גם את 
השחקנים הדומיננטיים ביותר בזירת מדיניות 

הבריאות - פקידי האוצר.
העובדה שהתנהגות זו הופכת לאפשרית 
בעקבות תהליכים של ריכוזיות מגבירה את 
הפוטנציאל לחוסר יעילות. מחד גיסא, נראה 
- לאור מעורבותה העמוקה של הממשלה - 
כי היומרה לתת דרור לכוחות השוק אינה 
אמיתית. מאידך גיסא, מעורבותה של הממשלה 
באה לידי ביטוי בעיקר באלמנטים תקציביים 
ופחות באחרים. התוצאה היא צורך גובר של 
אזרחים למצוא לעצמם פתרונות למחסור 
בשירותים רפואיים. כך, מתגברת המוטיבציה 
של אזרחים לפנות לשוק הפרטי לאספקה 
עצמית של שירותי בריאות, ובמקום בו הדבר 
פחות אפשרי - לפנות לערוצים אלטרנטיביים 
כגון 'רפואה שחורה' או 'אפורה'. בתורה, 
גוברת המוטיבציה אצל הממשלה, המזהה 
עתה איום על המונופול שלה כספקית של 
מוצרים ציבוריים, למסד את הפעילות בשוק 
החופשי באמצעות רגולציה מואצת, או למסד 
תופעות של 'רפואה שחורה' או 'אפורה' בתוך 
המסגרות הציבוריות )למשל: באמצעות הסדרת 
השר"פ - שרותי הרפואה הפרטיים בתוך בתי 
החולים(. עניין זה מגביר את החוסר בתכנון 
אסטרטגי ארוך טווח אצל מקבלי ההחלטות 
בישראל, הואיל וגם צעדים אלו ננקטים שלא 
מתוך ראייה מערכתית ארוכת־טווח ומקיפה. 
ניתן לומר בוודאות גבוהה כי התנהלות כזאת 

לאורך זמן היא הרסנית.

ניסים כהן הוא רכז 

הקורס 'מדיניות 

ציבורית' במחלקה 

לניהול וכלכלה של 

האוניברסיטה הפתוחה. 

מתמחה במנהל 

ומדיניות ציבורית, 

מדינת הרווחה, 

מדיניות חברתית 

ומדיניות בריאות. 

NissimCo@openu.ac.il
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הרעיון הוא שיום עבודה של 

חבר קואופרטיב הוא שווה 

ערך בעינינו בין אם הוא 

הנדסאי סאונד מוסמך או 

סבל ומגביר מתלמד. זה 

אמנם לא פשוט לשנות את 

המבנים המחשבתיים שכל 

כך מושרשים אצל כולנו 

אבל זה הניסיון שלנו לצאת 

נגד שיטת השוק.

ראיון עם גיל מושקוביץ : :

על רקע מציאות ישראלית בה הקואופרציה 
הפכה - במהלך חד בקיצוניותו - מצורה 
רווחת של התארגנות עסקית, קהילתית 
וצרכנית, לתופעה נדירה, קם לו קואופרטיב 
ההגברה 'שומעים חזק'. ניסיונו - להציג 
מודל בר קיימא של דמוקרטיה בשוק 
העבודה. האם יתכן שהוא )יחד עם יסו"ד, 
וקואופרטיבים נוספים( חלק ממגמה של 

חזרה אל הקואופרציה?

ספר על עצמכם, איך התחלתם ואיך הגעתם 
לתחום הקואופרציה.

כולנו חברים בתנועת הבוגרים של השומר 
הצעיר. זמן רב היה לנו ברור שיש צורך 
להרחיב את תחומי העשיה והפעילות. הישארות 
בתחום הבלעדי של חינוך הייתה גורמת לנו 
לאבד חברים רבים וטובים שלא מוצאים את 
עצמם בעולם החינוך וגם הייתה מקשה על 
היכולת לפתח עצמאות כלכלית כקבוצות 
וכתנועה. התחלנו לבנות את 'שומעים חזק' 
ברגע שנפגשו כמה חברים בעלי ניסיון וידע 
בתחום הסאונד והתאורה שחלמו לפעול 
יחד בתחום מתוך התנועה ולא מחוצה לה. 
מכאן פנינו לתהליך של למידה וחשיבה על 
המבנה החברתי־כלכלי של היוזמה ועד מהרה 
התגלגלנו לעולם הקואופרציה. חשוב לציין 
שתנועת הבוגרים של השוה"צ עדיין איננה 
גוף רשמי או יישות משפטית ברורה. שלא כמו 
תנועות הבוגרים האחיות )הנוער העובד והלומד 
והמחנות העולים( אשר כלכלתן מבוססת על 
משקי הקיבוצים התנועתיים או על עמותת 
גג )'דרור ישראל'(, אצלנו המצב עוד הרבה 
יותר בוסרי ואנרכי. לכן הקואופרציה נראתה 
בעינינו כמענה הולם לרצון ליצור גוף כלכלי 
בבעלות חבריו אשר משתייכים לקומונות 

שונות במקומות שונים בארץ. 

איך עולה ההיבט הקואופרטיבי בעבודה שלכם: 
איך היותכם קואופרטיב הופך אתכם שונים 

בהתנהלותכם מסתם חברת הגברה?

בתהליך העיצוב הרעיוני שעברנו בחודשים 
הראשונים הגענו למסמך עקרונות די מקיף 
אשר מכיל כמה וכמה היבטים אך כדי לתמצת 
נדמה לי שניתן לסמן שני עקרונות עיקריים 
שמייחדים אותנו מסתם חברת הגברה; דמוקרטיה 
ושוויון ערך העבודה. הדמוקרטיה מקבלת 
ביטוי כמעט בכל היבט של פעילותנו. אסיפת 
כלל חברי הקואופרטיב )14 חברים( היא הגוף 
העליון אשר נפגש אחת לחודש חודשיים, 
מקבל החלטות כלכליות וערכיות ומתווה 
את מדיניות הקואופרטיב. זהו גם הגוף אשר 
בוחר את מנהיגות הקואופרטיב: יושב ראש 
אסיפה אשר נבחר בשלב זה לתקופה של שנה 

שומעים חזק - קואופרטיב הגברה 
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כמעט אף אחד לא האמין 

לפני ארבע שנים שניתן 

להזיז משהו ביחסי העבודה 

בישראל והיום אנו עדים 

לתכונה מבנית, ציבורית 

ומשפטית אדירה שמטלטלת 

לחיוב את כל המערכת. 

אני מעריך שגם בתחום 

הקואופרציה עוד נכונו לנו 

הפתעות טובות.

עד להחלפתו או בחירתו מחדש וצוות פעיל 
מצומצם )5 חברים( אשר מוביל את העבודה 
השוטפת על בסיס שבועי. כמובן שבפועל 
מתקיימת גם חלוקת תפקידים וכאשר אנו 
יוצאים לאירוע ברור מי מרכז אותו ומקבל 
את ההחלטה האחרונה בזמן אמת. לאורך 
זמן, העיצוב וההובלה של 'שומעים חזק' 
מאפשרים לכל חבר לבחור ולהיבחר באופן 
שוויוני. מעבר למבנה הארגוני, אנחנו משקיעים 
מאמצים בתרבות דמוקרטית של עדכון ושיתוף 
במידע ובחתירה לשיח ער בין החברים. תודות 
לרשימות הדיוור האלקטרוניות הדבר נעשה קל 
גם כשלא גרים באותו מקום. מבחינת שוויון 
ערך העבודה, הרעיון הוא שיום עבודה של 
חבר קואופרטיב הוא שווה ערך בעינינו בין 
אם הוא הנדסאי סאונד מוסמך או סבל ומגביר 
מתלמד. זה אמנם לא פשוט לשנות את המבנים 
המחשבתיים שכל כך מושרשים אצל כולנו 
אבל זה הניסיון שלנו לצאת נגד שיטת השוק. 
בזמן שזו מתמחרת את עבודתם של אנשים 
שונים בפערים קיצוניים היא גם יוצרת הפנמה 
של ריבוד, התנשאות ונחיתות שמקשים על 
בני אדם לראות את עצמם כשווים וכבעלי 
עניין משותף. אנחנו מנסים לבוא ולומר שיש 
ערך לעבודה המשותפת שלנו ולתוצריה ואלו 
המרכיבים העומדים מאחורי הצעות המחיר 
שאנו נותנים ללקוחות. זאת יומרה לא פשוטה 
אשר לאורך זמן תדרוש מאיתנו לשמור על 
לכידות חברתית ורעיונית וגם על כלכליות.

האם אתם רואים את הקואופרציה כחלק 
מתפיסת עולם סוציאליסטית/סוציאל־

דמוקרטית? מה מקומה שם?

בהחלט. לקואופרציה יש ערכי עומק של 
דמוקרטיה ישירה והשתתפותית והיא מבוססת 
על רעיונות סוציאליים מובהקים. כדי לקיים 
חברה סוציאל־דמוקרטית לא מספיק להעלות 
את המפלגות הנכונות לשלטון. צריך גם 
לשנות בהדרגה את אורחות חייהם של בני 
ובנות החברה. חברות בקואופרציה משמעה 

השתתפות באורח פעיל במערכת חיים 
דמוקרטית אשר דורשת מהאדם מעורבות 
ומאפשרת לו יותר ויותר שליטה על תחומים 
בחייו. לעיתים בהיבטים צרכניים אך לעיתים 
אף בכל תחום פעילותו המקצועית והיצרנית. 
אם היום ברורה לנו החשיבות של ארגוני 
עובדים חזקים ודמוקרטיים כדי לאפשר 
לאנשים שליטה בחייהם ודאגה לזכויותיהם, 
הקואופרציה עושה דבר דומה אך חוסכת מאבק 
אחד מרכזי - המאבק מול המעסיק - ומפנה את 
החברים בה ליצירה ועיצוב משותפים. כמובן 
שהיום קשה לראות את זה כדבר אפקטיבי מול 
תאגידי הענק הקפיטליסטיים ומול ריכוזיותו 
המתפרעת של ההון אבל מרחב הולך וגדל 
של עשייה קואופרטיבית יכול להוות חיזוק 
מורלי וארגוני עבור כל קואופרטיב בודד )ולא 
חסרות דוגמאות בעולם. מונדרגון בספרד 
למשל(. מפניות רבות שקיבלנו אני משוכנע 
שבישראל יש צמאון רב לתחום הזה והוא 
יתפוס תאוצה בשנים הקרובות. כמו שכמעט 
אף אחד לא האמין לפני ארבע שנים שניתן 
להזיז משהו ביחסי העבודה בישראל והיום 
אנו עדים לתכונה מבנית, ציבורית ומשפטית 
אדירה שמטלטלת לחיוב את כל המערכת. אני 
מעריך שגם בתחום הקואופרציה עוד נכונו 

לנו הפתעות טובות.

גיל מושקוביץ הוא 

חבר גרעין נמרוד 

בקיבוץ פלך, 

עובד במחלקת 

בוגרים של השומר 

הצעיר ולומד 

באוניברסיטת חיפה 

בתוכנית חכמ"ה 

ובמסלול לחינוך.

!
שומעים חזק מציעים 

שירות ברמה 
מקצועית גבוהה. 

כל עבודה שתתקבל 
תעזור להם להתחזק 

ולהיבנות.

פרטים ליצירת קשר:

 שאול סלוצקי - 
 טל'. 0508594527 

shaul@sound-coop.com .מייל

 גיא טלסניק - 
 טל'. 0526719030

guy@sound-coop.com .מייל

כתובת אתר הבית של שומעים חזק 

http://sound-coop.com

"נושא בחירת מוצר תוכנה במשרד ממשלתי הוא שקוף. מרגע שמשרד 
רוצה להתקשר עם גוף מסוים זה מפורסם ברשת האינטרנט וכל מי 
שיש לו עניין להתחרות ולהציע את עצמו מוזמן לעשות זאת". )דהמרקר, 23.5.10(
זה התירוץ של האוצר להזנחת הקוד הפתוח. בתרגום לעברית - אנחנו נקנה 
מהשוק הפרטי, לא משנה ממי. מה שאסור הוא שהממשלה תקח אחריות על 

המוצר, גם אם כך הוא יהיה בחינם.

קצה 
הקרחון
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ההצלה הייתה חיונית, אך 

היא גם יצרה תקדים מסוכן: 

הידיעה שבנקים גדולים 

יחולצו במקרה של משבר 

עשויה לעודד התנהגות עוד 

יותר מסוכנת בעתיד.

בשנות השלושים גל הנפילות 

של הבנקים הקטנים המיט 

אסון על הכלכלה כולה. כך 

יכול לקרות גם היום.

חייבים לומר את האמת: קשה לעקוב אחרי 
רפורמות פיננסיות. בשונה מרפורמת הבריאות, 
שהיא די ברורה ברגע שמוציאים ממנה את 
הקשקושים, קשה )גם לאנשים שחושבים 
בהגיון( להסכים לגבי האופן שבו עלינו לפעול 

כדי להימנע מעוד משבר בבנקאות.

אז הנה מדריך קצר לוויכוח - וההסבר של 
העמדה שלי )נשאיר בצד את אלו שאינם רוצים 
רפורמה כלל, קבוצה שכוללת את רוב חברי 
הקונגרס הרפובליקנים: אנשים אלו תמיד ימצאו 
סיבות להתנגד לכל הצעה ממשית להשתלט על 

בנקאים סוררים(.

הגודל כן קובע?

צד אחד של הויכוח מיוצג על־ידי פול ווקר, 
יושב־ראש הבנק המרכזי )הפד( האימתני בתקופת 
רייגן ויועצו של הנשיא אובמה. לדעתו, הגבלת 
הגודל וטווח הפעילות של הבנקים הגדולים הם 
העניין המרכזי. הצד השני, שכולל את עבדכם 
הנאמן, גורס שמה שחשוב הוא רגולציה של 

הפעילות הבנקאית, ולא גודלם של הבנקים.
קל להבין את מקורו של החשש ביחס לבנקים 
"גדולים מכדי ליפול". בזמן המשבר הכלכלי 
האחרון, ממשלת ארה"ב הצילה מוסדות 
פיננסיים גדולים - כמו AIG, סיטיגרופ, בנק 
אוף אמריקה - מחשש שנפילתם עלולה להפיל 

את כל המערכת. 
ההצלה הייתה חיונית, אך היא הטילה על משלמי 
המיסים את האחריות להפסדים שעלולים 
להתגלות כגדולים במיוחד. היא גם יצרה תקדים 
מסוכן: הידיעה שבנקים גדולים יחולצו במקרה 
של משבר עשויה לעודד התנהגות עוד יותר 
מסוכנת בעתיד, מאחר שמנהלי הבנקים ידעו 
שב'עץ' הם מנצחים, וב'פלי' משלמי המסים 
מפסידים. מכאן נובעת דרישתם של אנשים כמו 
ווקר לפצל מוסדות פיננסיים גדולים ליחידות 
קטנות יותר, כדי להפוך חילוצים עתידיים לבלתי 

הכרחיים. כך תוחזר המשמעת אל השוק. זהו 
טיעון שנשמע משכנע, אך אני נמנה על אלה 

שאינם מקבלים אותו.
פיצול בנקים גדולים לא באמת יפתור את 
הבעיות שלנו, שכן אין שום מניעה להיווצרותו 
של משבר פיננסי שיפגע בעיקר בגופים קטנים. 
למעשה, זה בדיוק מה שאירע בשנות השלושים, 
כשרוב הבנקים שקרסו היו כה קטנים, עד שהפד 
לא ראה בעיה בנפילתם. אלא שהסתבר שהפד 
טעה לחלוטין: גל הנפילות של הבנקים הקטנים 
המיט אסון על הכלכלה כולה. כך יכול לקרות 
גם היום. גם אם החילוץ הבא לא יתמקד בכמה 
חברות גדולות, הוא עדיין יהיה חילוץ. אין לי 
חיבה מיוחדת לענקים פיננסיים, אך אני פשוט 
לא מאמין שפיצולם יפתור את הבעיה המרכזית.

הצורך בהרחבת הרגולציה

אז מה האלטרנטיבה? התשובה, לדעתי, היא 
עדכון והרחבה של רגולציית הבנקים הישנה 
והטובה. אחרי הכל, למערכת הבנקים האמריקאית 
 ,II-הייתה תקופת יציבות ארוכה אחרי מלה"ע ה
שהתבססה על שילוב בין ביטוח פקדונות, שהסיר 
את האיום של התמוטטות בנקים, לבין רגולציה 
נוקשה של מאזני הבנקים, שכללה הגבלות 
על הלוואות מסוכנות ועל מינוף )הרמה שבה 
בנקים יכלו לממן השקעות ע"י כסף שהולווה(. 
בהקשר זה, ראוי לציין גם את קנדה: המערכת 

איך להפוך את הרפורמה 
הפיננסית לעמידה בפני טפשים

 פול קרוגמן: :
 "ניו יורק טיימס", אפריל 2010

עיבוד: עופר סיטבון
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למערכת הבנקים 

האמריקאית הייתה תקופת 

יציבות ארוכה אחרי מלה"ע 

ה-II, שהתבססה על שילוב 
בין ביטוח פקדונות, שהסיר 

את האיום של התמוטטות 

בנקים, לבין רגולציה 

נוקשה של מאזני הבנקים, 

שכללה הגבלות על הלוואות 

מסוכנות ועל מינוף.

הרפורמה הנוכחית של 

הסנאטור כריס דּוד היא 

ניסיון נחמד לעשות את מה 

שנדרש, אך היא עתידה 

ליצור מערכת שמאוד תלויה 

בחוכמה ובכוונות הטובות 

 של פקידי הממשלה.

הכלכלית שלה נשלטת אמנם על־ידי מספר 
מצומצם של בנקים גדולים, אך הללו נתונים 
לרגולציה אפקטיבית, ולכן היא הצליחה לעבור 

את המשבר הנוכחי באופן מרשים.
עידן היציבות בארה"ב בא לקיצו בשנים 
2008-2007 עם עלייתה של "בנקאות הצללים". 
הכוונה היא למוסדות כמו ליהמן ברדרס שמילאו 
תפקידים בנקאיים והעניקו לעסקים רבים הלוואות 
מהיום למחר )repo(. גופים אלו פעלו ללא רשת 
ביטחון ותחת רגולציה מינימלית, בשל היותם 
לווים ולא מקבלים פיקדונות, ופגיעותם הרבה 

היא שחוללה את המשבר הפיננסי. 
האם אפוא אין די בעדכון הרגולציה המסורתית 
כך שתכלול גם את בנקי הצללים? הלא כבר יש 
לנו למעשה ביטוח הפקדות שכן ברור שהמלווים 
לבנקים אלו יחולצו ברגעי משבר. מה שנדרש 
כעת הוא שני דברים: א( רגולטורים שיוסמכו 
להשתלט על בנקי צללים כושלים, ב( הטלת 
מגבלות )בעיקר בתחום המינוף( על בנקי צללים.

הצעת הרפורמה הנוכחית

האם הצעת הרפורמה הנוכחית של הסנאטור 
כריס דּוד עושה את מה שצריך? ובכן, זהו צעד 
בכיוון הנכון - אבל לא צעד מספיק גדול. זהו 
ניסיון נחמד לעשות את מה שנדרש, אך הוא 
עתיד ליצור מערכת שמאוד תלויה בחוכמה 
ובכוונות הטובות של פקידי הממשלה. וכפי 
שההיסטוריה של העשור האחרון מראה לנו, 
אמונה באיכות של פקידים יכולה להיות מסוכנת 

לבריאות של הכלכלה. 
נכון, בלתי אפשרי לתכנן מערך רגולציה שהוא 
באמת חסין מפני טעויות. מי שחושב אחרת 
אינו מעריך את עוצמתה של הטיפשות. אבל 
אפשר לנסות ליצור מערכת שהיא יחסית עמידה 
לטיפשות. למרבה הצער, הצעת הרפורמה אינה 

עושה זאת.
ההצעה מסמיכה רגולטורים פדראליים "לקבוע 
כללים קשיחים להון, מינוף, נזילות, ניהול 
סיכונים ודרישות אחרות כאשר חברות עולות 
בגודל ובמורכבות", ומתירה להם להשתלט על 
פירמות פיננסיות במשבר. ההצעה גם מחייבת 
חברות גדולות ומורכבות להגיש 'תכניות הלוויה' 

שיהפכו אותן לקלות לפירוק.
כל זה טוב ויפה. למעשה, זה מעמיד את בנקאות 
הצללים תחת משהו שדומה למשטר הרגולציה 
של הבנקאות הקונבנציונלית. אך הצעת החוק 
אינה מפרטת מה יכללו בפועל אותם "כללים 
קשיחים", ומותירה את קביעתם בידי מועצת 
הפיקוח על יציבות פיננסית, מעין ועדה 

בין־משרדית הכוללת את יושב־ראש הפד, 
שר האוצר, המפקח על הבנקים וראשי חמש 

סוכנויות פדרליות נוספות.
תחשבו רגע מי היה יושב בועדה הזו ב-2005, 
ככל הנראה שנת השיא בהלוואות בלתי אחראיות: 
יושב ראש הפד היה אלן גרינספן, שפטר בהינף יד 
את ההזהרות לגבי בועת הדיור ואמר באוקטובר 
2005 ש"מכשירים פיננסיים שהפכו ליותר ויותר 
מורכבים תרמו לפיתוחה של מערכת פיננסית 

יציבה, יעילה ולכן עמידה בהרבה".
שר האוצר היה ג'ון סנואו ש... למעשה, אני 
לא חושב שמישהו זוכר משהו על מר סנואו, 
מלבד העובדה שקרל רוב, יועצו של הנשיא 

בוש, התייחס אליו כאל נער שליחויות. 
המפקח על הבנקים היה ג'ון דוגאן, שעדיין מחזיק 
במשרתו. כתבת פרופיל שפורסמה לאחרונה 
תיארה את הנטייה שלו להתנגד למאמציהן 
של המדינות לרסן הלוואות נצלניות, על בסיס 
הטענה שזוהי סמכות פדראלית ולא מדינתית. 
הבעיה היא שהוא עצמו כמעט אף פעם אינו 

מגן על הצרכנים.
אה, ונושא הגנת הצרכנים: הצעת החוק יוצרת 
סוכנות עצמאית )פחות או יותר( להגנה על 
צרכנים מפני הלוואות נצלניות, גם אם היא 
משוייכת לפד. זה דבר טוב. אבל ההצעה מתירה 
לועדת הפיקוח להתעלם מהמלצות הסוכנות. 
במילים אחרות, הצעת הרפורמה אמנם תתן 
לממשל נחוש את הכלים הנחוצים להשתלט 
על פיננסים סוררים, אך היא אינה תורמת 
רבות להקשחת עמוד השדרה של ממשל פחות 
נחוש. למעשה, היא מקלה על רגולטורים 
עתידיים להפנות את מבטם במקרה שתתנפח 

בועה נוספת.
נדרשים אפוא כללים מפורשים שיחייבו פעולה 
גם על־ידי רגולטורים שלא ממש רוצים לעשות 
את עבודתם. כך, למשל, יש צורך בקביעת רף 
מירבי למינוף - הרפורמה שכבר עברה בקונגרס 
קובעת יחס של 15 ל-1, והסנאט צריך ללכת 
בעקבותיה; יש צורך בכללים נוקשים שקובעים 
מתי רגולטורים צריכים להשתלט על פירמה 
פיננסית בצרות; יש צורך בחוקים שיחייבו נגזרות 

פיננסיות מורכבות להסחר בשקיפות, ועוד.
אני יודע שהכנסתם של מרכיבים אלו להצעת 
החוק תהיה קשה פוליטית. כאשר הרפורמה 
הפיננסית תעבור לסנאט, יהיה לחץ להחלישה, 
ולא לחזקה, בתקווה לגייס קולות רפובליקנים. 
אבל אני דוחק במנהיגי הסנאט ובממשל אובמה 
לא להסתפק בהצעת חוק חלשה, רק כדי שיוכלו 
לטעון שהם העבירו רפורמה פיננסית. אנחנו 

צריכים רפורמה בעלת סיכוי אמיתי לפעול. 

פול קרוגמן הוא 

בעל טור בניו יורק 

טיימס וחתן פרס 

נובל לכלכלה.
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כולנו גדלנו על המיתוס לפיו 

העברית היתה שפתם של 

אבותינו הקדומים שהילכו על 

פני הארץ הזאת ואז נרדמה 

לאלפיים שנות גלות, עד 

שבא הנסיך האמיץ אליעזר 

בן–יהודה והעירּה בנשיקה. 

פרופ' צוקרמן מבקש 

לשבור את המיתוס הזה.

לדעת צוקרמן דוברי 

ישראלית אינם שוגים. 

ה'שגיאה' היא ביחס לכללי 

הדקדוק העבריים. כל 

מה שדוברים ילידיים של 

ישראלית מוציאים מפיהם 

נאמן להיגיון הפנימי של 

הישראלית.

כולנו גדלנו על המיתוס לפיו העברית היתה 
שפתם של אבותינו הקדומים שהילכו על 
פני הארץ הזאת ואז נרדמה לאלפיים 
שנות גלות, עד שבא הנסיך האמיץ אליעזר 
בן־יהודה והעירּה בנשיקה. פרופ' צוקרמן 
מבקש לשבור את המיתוס הזה. השפה 
שאנו מדברים היום, אליבא דצוקרמן, היא 
יצור־כלאים ששואב ממקורות העברית 
לתקופותיה, אבל שואב לא פחות )ואולי אף 
יותר( משפות אירופיות שהיו שפות האם 
של מחדשי השפה הציונים: פולנית, רוסית, 
גרמנית, אנגלית ובראש ובראשונה - יידיש. 
לכן, אין הצדקה לכנות אותה 'עברית', 
שם הרומז לרציפות בינה לבין העברית 
העתיקה. תחת זאת מציע צוקרמן את 

השם 'ישראלית'.

התיזה המדעית

צוקרמן מביא שלל דוגמאות לדרך בה היידיש 
ושאר שפות־אירופה השפיעו על הישראלית: 
הגיית העיצורים הנחציים והגרוניים העבריים 
המקוריים אבדה והוחלפה בהגיה היידית; מבנה 
ההברה שונה מהמבנה השמי המקורי שאינו 
סובל רצף תנועות ללא עיצורים וסובל רצף 
עיצורים ללא תנועות רק במקרים ספציפיים 
מאד; נזנחו המבנים הסינתטיים של השפה 
)סבא+צורן שייכות = סבי( לטובת מבנה 
אנליטי )סבא שלי(; הותאמה מערכת הפועל 
השמית למערכת הזמנים הסלאבית; מיליות 
היחס הפכו למילים עצמאיות )אפשר לומר, 
למשל "נסענו ב - אם אני לא טועה - כיוון 
צפון", ולא רק "נסענו בכיוון צפון, אם אני לא 
טועה"(; בוטלה משמעותו של המין הדקדוקי 
בשם המספר; פעלים הפכו מיוצאים )פועל 
שדורש השלמה של מושא אחריו - "הוא ראה 
אותי"( או עומדים )פעלים שאינם דורשים 
השלמה כלשהי - המשפט "הוא הלך" הוא 

משפט תקין מבחינה דקדוקית( באפן בלעדי 
לפעלים אמביטרנזיטיבים )כלומר, שמשמשים 
בשתי העמדות - גם יוצאים וגם עומדים(; מבנה 
המשפט עבר למבנה נושא־נשוא־מושא )בעוד 
שבעברית המקראית היינו מנסחים עפ"י המבנה 
השמי - "ראה דני את ההר", בעברית המודרנית 
ננסח עפ"י מבנה הודו־אירופי "דני ראה את 
ההר"(; גבר השימוש באוגד )במקום "כסף 
אינו הכל" ננסח "כסף זה לא הכל"( וכמובן - 
נשאלו מילים רבות במגוון דרכי שאילה )ביניהן 
"ב"שאילה גלויה" מן היידיש: שוויצר, שפיץ, 
תכל'ס, גרפס, בייגלה ועוד. חלק אחר הושאל 
מן היידיש ע"י תרגום שדות סמנטיים יידיים 
למלים קיימות, כמו "מת" בהוראת "רוצה מאד" 

או "בוער" בהוראת "דחוף"(.
הישראלית, טוען צוקרמן, היא לא רה־לקסיפיקציה 
של היידיש )כלומר, יידיש במלים עבריות(, 
כפי שטוענים בלשנים מסויימים, אלא יצור־
כלאים חדש. הוא מציג בספר מודל חדשני, 

המסקנה הפוליטית שאינה 
 מתבקשת

 על הספר "ישראלית שפה יפה" מאת גלעד צוקרמן
)עם עובד, 2008(

דותן ברום ואלעד הן: :
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ברור לכולנו ששוודית 

ונורווגית הן שתי שפות שונות 

ושצרפתית היא שפה אחת. 

עם זאת, החלוקה הזאת 

נקבעה מתוך המציאות 

הפוליטית. יש בצרפתית 

דיאלקטים השונים זה 

מזה יותר מהשוני הקיים 

בין השוודית והנורווגית 

הסטנדרטיות.

גם אם נקבל את התיזה 

של צוקרמן, לפיה העברית 

המודרנית היא שפה 

היברידית ושונה בכמה 

עקרונות יסוד מהעברית 

המקראית, אין סיבה שנקבל 

את המסקנה לפיה עלינו 

לוותר על השם 'עברית', 

או שעלינו לוותר על 

היומרה לתקן לשוני בדמות 

האקדמיה ללשון.

'המודל ההיברידי', שמתאר את מנגנון שאילת 
הלקסיקון והמבנים הדקדוקיים מהשפות התורמות 
האירופיות אל הישראלית. בקצרה, לפי המודל, 
ככל שמאפיין לשוני נמצא ביותר שפות מקור, 
כך רבים היו סיכוייו להתגלגל אל הישראלית.
מכיוון שהישראלית היא ענין חדש ולא גלגול 
של העברית, צוקרמן קורא לנו להשתחרר 
מתפישות מקובעות ביחס אליה. למשל, דוברי 
ישראלית, לדעתו, אינם שוגים. ה'שגיאה' היא 
ביחס לכללי הדקדוק העבריים. כל מה שדוברים 
ילידיים של ישראלית מוציאים מפיהם נאמן 
להיגיון הפנימי של הישראלית. בנוסף, שפתם 
של דוברי הישראלית אינה רזה, היא פשוט 
שונה מהעברית, וכוללת עושר לשוני במקומות 
שבהם העברית חסרה אותו. אפשר להבחין בכך 

במיוחד בסלנג. את העברית, המלווה במיתוס 
התגלגלותה מימי המקרא ועד ימינו, הוא מכנה 
'על־תנאי לאנג' - משחק מלים המתייחס 
ל'אלטנוילאנד' )מילולית: 'ארץ ישנה־חדשה', 
רומנו המפורסם של הרצל(. בכך אולי מבקש 
צוקרמן לומר לנו שהמיתוס הזה, על השפה 
העתיקה שקמה לתחיה, כמו המיתוס על העם 
ששב לארץ אבותיו, הוא מיתוס מעורער, חסר 

בסיס - מיתוס 'על תנאי'.
נקודה נוספת היא שאלת הגיניאולוגיה של 
העברית. גיניאולוגיה היא ענף במדע הבלשנות 
האמון על סיווג השפות לפי משפחותיהן וחקר 
מקורותיהן. באופן מסורתי מסווגת העברית 
כשפה שמית, כאשר השפות השמיות בתורן 
מסווגות כאפרו־אסיאתיות. פרופ' צוקרמן 
מבקש לערער על הסיווג המסורתי ולסווג את 
הישראלית כשפה אירופית. הבעיה היא שיש 
דרכים שונות לבחון את קרבתן של שפות זו 
לזו ובשטחים האפורים שביניהן משתרבבות 

לעתים גם הצהרות פוליטיות. למשל, ברור 
לכולנו ששוודית ונורווגית הן שתי שפות שונות 
ושצרפתית היא שפה אחת. עם זאת, החלוקה הזאת 
נקבעה מתוך המציאות הפוליטית. יש בצרפתית 
דיאלקטים השונים זה מזה יותר מהשוני הקיים 
בין השוודית והנורווגית הסטנדרטיות. דוגמות 
נוספות הן ההתיחסות שלנו למגוון הדיאלקטים 
המדוברים בפי הערבים כ'ערבית', למרות שחלקם 
שונים אלה מאלה מאד, או ההסכמה שפרסית 
היא שפה הודו־איראנית ולא שמית, למרות 
ההשפעה המאסיבית של הערבית עליה. נראה 
שבתחום הגיניאולוגיה, השאלה האם העברית 
היא שפה שמית או אירופית היא במידה רבה 
שאלה פוליטית המצהירה על עמדתו של הבלשן 

ביחס ללאומיות העברית.
יש מי שיתווכח עם הטענות המדעיות שמציג 
צוקרמן. רוביק רוזנטל, למשל, טוען שלמרות 
ההשפעות הזרות, עיקר המבנה המורפולוגי 
של העברית )כלומר, האפן שבו אנו יוצרים 
מלים( הוא שמי. גם מלים זרות נכנעות למבנים 
השמיים ומקבלות צורנים עבריים או משתלבות 
במערכת הבניינים השמית. עוד אפשר לטעון, 
כפי שטוען ד"ר גיא דויטשר, שהשינויים שעברו 
על העברית לאורך שנותיה קטנים הרבה יותר 
מהשינויים שעברו, למשל, על האנגלית ב-900 
השנים האחרונות. לפרופ' צוקרמן יש תשובות גם 
לטענות הנגד האלה וחוזר חלילה. זהו פולמוס 
חשוב ומעניין, כל עוד הוא נותר בסד הדיון 
הבלשני־מדעי. הבעיה מתחילה, כפי שכבר 
התחלנו לתאר, כאשר הפולמוס המדעי הופך 

לפולמוס פוליטי בתחפושת מדעית.

המסקנה הפוליטית

הבעיה אצל צוקרמן היא הסקת מסקנות בתחום 
הפוליטי והנורמטיבי מהתיאוריה הבלשנית־
מדעית שעוסקת במקור העברית המודרנית 
ובמיקומה המשפחתי בתוך שפות האדם. גם 
אם נקבל את התיזה של צוקרמן, לפיה העברית 
המודרנית היא שפה היברידית ושונה בכמה 
עקרונות יסוד מהעברית המקראית, אין סיבה 
שנקבל את המסקנה לפיה עלינו לוותר על 
השם 'עברית', או שעלינו לוותר על היומרה 
לתקן לשוני בדמות האקדמיה ללשון. לא 
ברור מדוע השם 'ישראלית' עדיף מאיזו בחינה 
מדעית. נדמה שאין סיבה 'מדעית' לשמות של 
שפות לאומיות אחרות בעולם. לשמות הללו 
יש בדרך כלל סיבה היסטורית ופוליטיות. כך 
למשל עומדים צביה ולדן וגיא דויטשר על כך 
שלגרמנית קוראים גרמנית בעברית, אלמנית 
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כך מנוסח הטיעון הפוסט 

ציוני הקלאסי: הסיפור 

הציוני על רציפות היסטורית 

וקדמוניות היהודים בישראל 

הוא שקר, ולכן אין ליהודים 

בני זמננו את זכות ההגדרה 

העצמית שיש לעמים אחרים. 

אין זה מעלה או מוריד לצורך 

הטיעון כמה ה'שקר הציוני' 

אכן שקרי, ובודאי שלא משנה 

כמה המיתוסים הלאומיים 

של מדינות אחרות אמיתיים.

בצרפתית, סאקסית בפינית, בכל שפה על שם 
שבט גרמאני אחר. הגרמנים עצמם קוראים 
לשפתם 'דויטש' שפירושו בערך 'עממית' 
וברוסית שמה של הגרמנית ִמתרגם בערך 
ל'שפת האילמים'. לבטח לא סיבות מדעיות 

הן שהובילו לכל השמות הללו.
זאת גם הבעיה בקריאתו של צוקרמן לביטול 
ה'תקן' של השפה העברית: השפה העברית 
התקנית והמוסדות הממלכתיים שמקיימים 
אותה הם נורמה מודרנית לעילא, ומקבילותיהם 
מתקיימות במדינות רבות. כל טענה בדבר הצורך 
בביטול התקן הלשוני צריכה להיסמך לא על 
טיעונים בלשניים, אלא על טיעונים חברתיים. 

נראה שאין זו דרכו של צוקרמן. 

המסקנה אינה מתבקשת

בגישתו של צוקרמן יש שכפול מעניין של צורת 
הטיעון של חלק מההוגים הפוסט ציוניים. לפי 
צוקרמן, העברית המודרנית אינה מה שסיפר 
לנו הנרטיב הציוני )שפת אבותינו שחזרה מן 
המתים(. המסקנה האופרטיבית - יש לשלול מן 
העברית, מן הציונות וממדינת ישראל דברים 
שהם מובנים מאליהם עבור עמים ומדינות אחרות 
)שהסיפור המכונן שלהן עלול להתגלות ככוזב 
לא פחות(: את היכולת להציב נורמה לשונית 
תקנית, אפילו תהיה שונה מהשפה המדוברת; 
את הזכות לקרוא לשפה בשם שהוא חלק 
מכינון הזהות הלאומית. כך ובדומה מנוסח 
הטיעון הפוסט ציוני הקלאסי: הסיפור הציוני 
על רציפות היסטורית וקדמוניות היהודים 
בישראל הוא שקר, ולכן אין ליהודים בני 
זמננו את זכות ההגדרה העצמית שיש לעמים 
אחרים. אין זה מעלה או מוריד לצורך הטיעון 
כמה ה'שקר הציוני' אכן שקרי, ובודאי שלא 
משנה כמה המיתוסים הלאומיים של מדינות 

אחרות אמיתיים.

המסקנה המשותפת לצוקרמן והפוסט ציונים 
היא שלילת הריבונות מהעם היהודי ומדינתו 
באופן פרטיקולרי ויוצא דופן )דרישות דומות 
אינן מופנות כלפי עמים אחרים(, על בסיס טענה 

אוניברסליסטית לכאורה.
נראה שהתיזה הבלשנית והמסקנות הפוליטיות 
מתקיימות אצל צוקרמן )כמו אצל הפוסט־
ציונים( בנפרד זו מזו. ניתן היה לכתוב 
ספר על התיזה הבלשנית הזו בלי המסקנות 
הפוליטיות והיא היתה נשארת תיזה מעניינת 
וראויה לעיון. מה שהתיזה עושה הוא להעניק 
איצטלה כמו־מדעית למסקנות, אף אם הן 
לא נובעות ממנה. וגם כאן השיטה דומה 

לשיטות הפוסט ציוניות.
ואולי, בסופו של דבר, המסקנות הפרובוקטיביות 
נובעות רק מחשיבה שיווקית מבריקה. הפולמוס 
סביב צדדיו הפוליטיים של הספר בודאי רוגש 
ומקדם מכירות טוב הרבה יותר מדיון אקדמי 

מנומנם בבלשנות.
דותן ברום הוא חבר 

קבוצות הבחירה 

של המחנות העולים 

ואולי יהיה בלשן 

כשיהיה גדול.

אלעד הן הוא חבר 

קבוצות הבחירה 

של המחנות 

העולים, חבר יסו"ד 

וחבר כוח לעובדים.

dotan.brom@gmail.com
eladhen@yesod.net

העידן החדש של יחסי האנוש במקומות העבודה: "בניסיון לסחוט 
יעילות מקסימלית ממאות אלפי עובדיהם, ארגוני הענק הבינלאומיים 

הופכים כל עובד ועובד לדו"ח נתונים ממוחשב. התוכנה עוקבת מסביב לשעון אחר 
פעולותיהם של עובדי ארגונים. היא מתעדת את כל מעשיהם, מתפוקתם בכל שעה, 
דרך ניתוח שיחות הטלפון שלהם והקשות המקלדת שלהם ועד לתיעוד מיקומם הפיזי 
בכל רגע. את המידע המקיף שהיא אוספת על כל אחד מהעובדים היא מעבדת 
לפרופיל אישי ומדוקדק, באמצעות אלגוריתמים מתמטיים התוכנה מנבאת את 
הצלחתו של העובד במשימות שונות, את התאמתו לתפקידים שונים ואת ההשלכות 
של קידומו, פיטוריו או העברתו בין מחלקות - ועל בסיס החישובים האלה מפיקה 

המלצות שמשמשות את המנהלים האנושיים בארגון." )כלכליסט, 1.7.10(

קצה 
הקרחון
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אתם 

מוזמנים 

להיכנס 

לאתר הבית 

של יסו"ד

www.yesod.net

 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

2010 45 | ילוי  גיוילן 

מחיר מנוי ₪90 לשנה )עבור 6 גליונות(.

רכישת מנוי או חידושו:

www.yesod.net  :באשראי, באמצעות אתר יסו"ד  *
* באשראי, בטלפון: 1-700-50-2344 )קוד: 240(
 *  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, טל' 052-4696841

 הצטרפו למנויי 

חברה
הקבועים,

זהו קֹוד–ַקוִּים ]ברקוד[ דו-מימדי מסוג QR Code, אשר מכיל את פרטי 
ההתקשרות עימנו.

בעלי מכשירי טלפון נייד המצוידים במצלמה ובתוכנת ממשק קריאת 
הקידוד, יכולים לסרוק את הקֹוד–ַקוִּים וע"י כך לתרגם אותו באופן מיידי 

לנתונים המקודדים בו ישירות מתוך הטלפון הנייד: כתובות אינטרנט, 
.SMS כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון או הודעות

קישור לברקוד QR שלנו להורדה:
http://bit.ly/dl33Fj


