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"האוניברסיטאות מלאות במלומדים המאוהבים בחומר המחקר שלהם, אבל אין להם סבלנות 
לתלמידים. המכללות והסמינרים להכשרת מורים מלאים בצעירים הרוחשים אהבה והבנה לנפש 
הילד, אך, למרבה הצער, הכרתם את תחומי הדעת שאותם אמורים הם ללמד דלה כל כך, עד שקשה 

לה להתרומם למדרגת אהבה."
מתוך: תנאים למעשה אהבה - על הסרט "פעלים למתחילים", עמ'  29
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 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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 "... גם אם אלך בגיא צלמוות 
 הן לא אירא,

 גם אם אפול פתאום 
 יאמר לבי שירה 

 כל עוד עולה הבוקר 
 כל עוד נכתב הלוח 
 כל עוד הולך לו בן 

 ואב בעקבותיו 
 כל עוד שרים הילדים 

 על שנה חדשה 
כל עוד מתחיל פה שוב מהתחלה ..."

)"כל עוד", מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר( 

מתחילים עוד שנה. עם תחילת הלימודים חוזרים 
המורים לעבודה מחופשת הקיץ. אך לא כולם 
נהנו מחופשה בתשלום. המורים והמדריכים 
העובדים כחלק מתוכנית 'קרן קרב' מועסקים 
מחדש לאחר קיץ ארוך שבו לא עבדו. קרן קרב 
היא רק עוד אבן, גם אם לא כל כך קטנה, בתוך 

בניין הפרטת מערכת החינוך.
כבר מהקמתה ב-1990 היוותה 'קרן־קרב' קריאת 
כיוון להפרטה. ההיגיון שלה היה ששיעורי 
העשרה שונים - שלפנים נתנו עובדי משרד 
החינוך - ינתנו על־ידי עובדי עמותה חיצונית. 
המימון לעניין, בכפוף להיגיון ההפרטה, היה 
בשיטת "מצ'ינג" )שקל מול שקל( של ההורים, 
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הרשות המוניציפאלית ושותפות של משרד 
החינוך וקרב קרב )מיסודו של צ'רלס ברונפמן(, 
כאשר כל שותף מביא שליש מעלות התוכנית 
בבית הספר. כבר ביריית הפתיחה, אם כן, הוכנסו 

תשלומי הורים לתוך התמונה.
עם הזמן התרומה נפסקה ו'קרב' - אשר חדלה 
להיות קרן וכעת היא 'תכנית קרב' או 'תכניות 
קרב' - הפכה למעשה לצינור דרכו מעביר משרד 
החינוך כספים למדריכי חוגים. ככל שקוצצו 
שעות בבתי הספר ובמיוחד שעות העשרה כמו 
שיעורי אמנות, חקלאות ועוד, הפכה 'תכנית קרב' 
אמצעי להעסקת מורים בתנאים פחות טובים. 
מורים שנפלטו מהמערכת בגלל הקיצוצים 
נקלטו ב'קרן קרב' בשכר נמוך יותר, ללא תנאים 
סוציאליים וללא חופשות בתשלום. אחרים לא 
נקלטו כלל במערכת אלא נותבו מיד ל'קרב'. 
'תוכנית קרב' הפכה, אם כן, לכלי שמאפשר 
למשרד החינוך להעסיק עובדים בלי להכיר 
ביחסי עובד מעביד ובלי להתחייב לתת להם 
את הזכויות הנובעות מכך. כך מקבלים היום 
ילדי ישראל חוגי העשרה מגוף חיצוני והוריהם 
מחויבים בתשלום, למרות שחוגים אלה היו 
אך לפני שני עשורים חלק מתכנית הלימודים 
הרגילה. כל זה בתוך בית הספר, במהלך שעות 
הלימודים. את חוגי ההעשרה מספקים העובדים 
במשך מספר חודשים בשנה, כאשר לאחר מכן 
הם מפוטרים )או שעבודתם רק "מופסקת"( והם 
חוזרים ונקלטים בשנה שלאחר מכן - כמובן 
רק אם מוצאים לנכון לחזור ולהעסיק אותם. 
העסקתם מחדש לא מובטחת. על צבירת וותק 
וזכויות סוציאליות ואפילו על החזרי נסיעות 
הוגנים אין מה לדבר. אפילו תשלום מלא על 

ימי השתלמות לא מקבלים.
כך הפכה 'קרב' הפכה להיות אחד ממעסיקי 
הקבלן הגדולים ביותר של משרד החינוך, והיא 
מעסיקה כ-5000 עובדים בכל רחבי הארץ. 
העובדים בה אפילו לא מועסקים על־ידי 
עמותת קרן קרב, אלא על־ידי חברת מרמנ"ת, 
שזכתה במכרז משרד החינוך. לא מדובר בחברה 
העוסקת בחינוך כי אם בחברה העוסקת בניהול, 
לוגיסטיקה, ובעיקר, כך נראה, מתמחה בזכיה 

במכרזי מיקור חוץ ממשלתיים גדולים. 

ברמת המיקרו פועלת 'קרן קרב' על פי ההיגיון 
המדומה של "הרע במיעוטו" מבחינת התלמידים. 
מנהלי בתי־ספר ואנשי משרד החינוך מניחים 
כי אם אין תקציבים להעשרה, מוטב להביא 
עובדים דרך 'קרב' מאשר לוותר על תוכניות 
העשרה. אך מבט כולל על התוכנית יבחין 
בכך ש'קרן קרב' היא חלק ממדיניות ההפרטה 
וייבוש החינוך הציבורי וכן ממדיניות החלשת 
העבודה המאורגנת בתוך בתי הספר. משרד 
האוצר אומר, מגרונו של משרד החינוך, שאת 
הכספים לתוכניות נוספות להעשרה, ולפעמים 
אפילו לשיעורי ליבה, הוא יעביר רק בצורת 
תוכניות כמו 'קרב', שעובדיהן אינם מועסקים 
על־ידי משרד החינוך ואינם זוכים להגנת 

ארגוני העובדים.
למרות הפגיעה הברורה במורים - ארגוני 
המורים שתקו אל מול תהליך זה בעוד תופעת 
קרב צמחה והפכה לתופעה מרכזית בתוך משרד 

החינוך של היום.

אך לא נשאיר אתכם בתחילת השנה בתחושה 
של חוסר אונים. עובדי 'קרב' החליטו בעצמם 
להתאגד במסגרת 'כוח לעובדים'. דרישתם 
היא להעסקה רציפה וביטול השיטה הנצלנית 
של פיטורים מחזוריים. משרד החינוך אולי 
אינו רוצה להעסיקם ישירות, אך הם לא 
יסכימו להמשיך ולהיות לעובדים סוג ב'. 
לנו לא נותר אלא לקוות כי בסוף המאבק 
יבוטלו חברות הקבלן, הפוגעות במורים 
ובמדריכים, בהורים ובתלמידי בתי הספר 
והגנים, ועובדי 'קרב' יעברו למתכונת העסקה 

ישירה במשרד החינוך.

המסר של עובדי 'קרן קרב' עבור כולנו לקראת 
השנה החדשה הוא, שוב וכתמיד, לא נירא 
ונתארגן! אף אחד לא ייתן לנו את הסדר החברתי 
שאנחנו רוצים ליצור פה על מגש של כסף. יש 
מספיק אנשים שרוצים לשמור את המצב הקיים. 

הבה נתארגן!

>>
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תודעה מעצבת | עמ' 5<

פועלים  לא  שאנשים  שנמצא  רק  לא 
רציונאלית בהחלטות כלכליות, הם פועלים 
בצורה ששונה מקבלת החלטות רציונאלית 

כמעט בכל המקרים ובאופן שיטתי."

ספרד - אלופת העולם בקואופרציה | עמ' 24<

הסיפור המרתק ביותר שפגשנו הוא של 
קבוצת "סיירה נוודה" - קבוצת נשים שעסקו 
בעבודות ניקיון במשרדים ובתי עסק בשכר 
עלוב, התארגנו, הקימו קואופרטיב והתחרו 

בחברות שהעסיקו אותן בעבר.

"מרכזי מצוינות" | עמ' 11<

 - ארצה  הישראלים  המדענים  החזרת 
שאין חולק על חשיבותה - היא רק תירוץ 
להמשך מדיניות ההפרטה בדרכים אחרות, 
יותר. אם עד כה השתמש האוצר  מפתות 
את  לנוון  כדי  הקיצוצים  בשוט  כך  לשם 
האוניברסיטאות כאמצעי להפרטתן, עתה 
שיגרום  בסוס-טרויאני  אותן  מאביס  הוא 

לקריסתן מבפנים."

תוכן ענינים | גיליון רבמטפס 2010 מה בחברה 
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בגליון חברה מס' 44 התפרסם מאמרו של דני 
גוטווין "תנועת הועדים" בו הוא קורא לנו להקים 
את "תנועת הועדים" שתהיה "גרעין למפלגה 
סוציאל־דמוקרטית וגם מדינת־רווחה שבדרך". 
אני מסכים עם הניתוח העקרוני אך חולק עליו 

בדרך ההוצאה לפועל.
המשטר של השנים האחרונות פרק את המרחבים 
הפוליטיים בהם אנחנו, הסוציאליסטים, היינו 
יכולים לבנות כוח - מההסתדרות עד לועדי 
שכונות, והחליפם בעמותות. היום כאשר 
סוציאליסט רוצה לפעול, הוא מקים עמותה. 
הסוציאליסט החדש יודע לעבוד באופן מקצועי 
על כל פרויקט חברתי, וזאת אפילו תחת לחץ 
משאבים הגורם ליעילות שיא )ולעיתים קרובות 
גם לניצול עובדים(. הוא לא יודע לעשות 
פוליטיקה - לקבץ יותר מעשרים אנשים סביב 
מטרה, לפעול במנגנונים דמוקרטיים גדולים, 
לעשות פשרות בכדי לצבור כוח, ולהקים 

קואליציות ארוכות טווח.
כוחה של עמותה נובע מהשילוב בין מקצועיות 
לכסף פילנטרופי וכוחו של ארגון פוליטי נובע 
ממספר האנשים העומדים מאחוריו ויכולתם 
לשתף פעולה. אחת מפריצות הדרך של "כוח 
לעובדים" היא שמקימיו בחרו לעשות פוליטיקה, 
כוחו מגיע ממספר חבריו והיכולת שלהם לשתף 

פעולה ובכך הפך לבית ספר לפוליטיקה.
למרות הרצון הטוב, אנשים צריכים להתפרנס, לכן 
חלקנו עובדים בעמותות ואין להם פנאי לעזוב 
הכל ולהקים ועד. מה שאפשר לעשות הוא להפוך 
את העמותה עצמה לפוליטית. בשלב הראשון, 
צריך לזהות את הקבוצה שיכולה לעמוד מאחורי 
פעילות העמותה, למשל מקבלי השירות או בעלי 
עניין מקצועי, ולהקים לה מסגרת דמוקרטית - 
לא גוף מייעץ או תומך אלא מסגרת שתהיה 
הריבון של הפעילות. בשלב השני, להחליף את 

השותפויות הצרכניות בין עמותות בקואליציות 
מחייבות. שיתוף פעולה בין עמותות הוא לרוב 
ארעי ומבוסס על הסכמות צרות ואופרטיביות, 
ומתפרק כאשר מגיעים לחוסר הסכמה קטן 
או כשהמטרה המשותפת הסתיימה. זה הוביל 
לתחרות בין עמותות שמעבירה את ניהול אי 
ההסכמות ביניהן לידי השוק. במרחב פוליטי 
המיעוט מקבל את החלטות הרוב תוך שאיפה 
להפוך לרוב בהמשך, אך לא מפרק את שיתוף 
הפעולה. השלב השלישי מחייב הקמת מפלגה 
או ארגון טרום מפלגתי שהקואליציות יוכלו 

להתפקד אליו.
שאלה חשובה שעולה היא מתי הקרנות יבינו 
שמדובר במעשה פוליטי ויפסיקו לתמוך 
בו? לדעתי, היום קרנות רבות רוצות לקדם 
"שיתוף ציבור" וכד', ולמשך זמן רב תהליך 
הדמוקרטיזציה יראה כתהליך "חברתי". 
במקביל צריך לבנות תוכנית לעצמאות 
כלכלית על בסיס השותפויות הרחבות, דמי 
חבר ופרויקטים שמחזיקים את עצמם כלכלית. 
זאת בכדי להתכונן ליום בו בעלי ההון יבינו 

שמדובר בהתארגנות פוליטית.
לתהליך זה יהיו יתרונות רבים. העימות בין "תנועת 
הועדים" לעמותות יתקיים בתוך העמותות ובכך 
ישאיר )היכן שנצליח( את המערכות הארגוניות 
"בידיים שלנו". בנוסף, השינוי יתקיים בתוך 
מקום העבודה ולכן ניתן לעשותו בזמן שעות 
העבודה. לבסוף, רוב העובדים בעמותות אינם 
סוציאליסטים אך הם מגדירים את עצמם 
"חברתיים". כאשר הם יצטרכו לפעול במסגרת 
דמוקרטית, הם יידרשו לנקוט עמדה ולפעול 

בצורה פוליטית כדי לקדמה.
לסיכום, הצעתי היא לא לפעול בכדי להביא 
לעימות מול רשת העמותות אלא לפעול בתוך 

העמותות כדי להתגבר עליהן.

פעולה מתוך המציאות הקיימת

מכתבים למערכת חברה

אלעד הראל: :
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לא רק שנמצא שאנשים לא 

פועלים רציונלית בהחלטות 

כלכליות, הם פועלים בצורה 

ששונה מקבלת החלטות 

רציונלית כמעט בכל 

המקרים ובאופן שיטתי.

כל מי שמנסה להחזיק בתפיסה סוציאל 
דמוקרטית מושכלת, המבוססת על ידע 
והבנה ולא רק על סיסמאות, מוצא את 
עצמו אוסף פיסות ידע מתחומים שונים 
ומשונים - היסטוריה, סוציולוגיה, קצת 
פילוסופיה, ובראש ובראשונה, בכלכלה. 
יש להניח שרוב קוראי 'חברה' הותיקים, 
בלי קשר להשכלתם הפורמלית, מבינים 
כבר דבר או שניים במשמעות העלאת 
הריבית, בהשפעות שונות של שינויים 
בשכר המינימום, בגורמי האבטלה וכו'. 
לעתים נשמעת גם קריאה )שאני עצמי 
הלכתי אחריה בבחירת אחד מחוגי 
הלימוד שלי באוניברסיטה( ללכת לרכוש 
ידע כלכלי פורמלי. במאמר זה ברצוני 
להצביע דווקא על הפסיכולוגיה כתחום 
ידע שיכול לתת תמיכה רעיונית ומעשית 
להשקפות סוציאל דמוקרטיות, אך זוכה 

לרוב להתעלמות.

ויכוח ישן בין הימין והשמאל הכלכליים נסוב 
סביב השאלה "למה שאנשים יילכו לעבוד". 
כשאנשי שמאל יציעו מדיניות רווחה כלשהי, 
יגידו אנשי הימין שהמדיניות תשמוט את 
האינטרס של אנשים לעבוד ותוביל לפרזיטיות, 
והויכוח יימשך עד שאיש הימין יגיד ש"ישראל 
זה לא פינלנד". מחקר פסיכולוגי של פרופ' 
דן אריאלי נותן פרספקטיבה מעניינת לשאלה 
זו. במחקר ביקשו מסטודנטים לבצע משימה 
משעממת ביותר - לגרור עיגולים לתוך 
ריבועים על מסך. לחלקם הציעו תגמול כספי 
גבוה )5 דולר(, לחלקם לא הציעו תגמול כלל, 
ולחלקם הציעו תגמול כספי נמוך )דולר(. 
באופן לא מפתיע, הקבוצה בעלת הביצועים 
הגבוהים ביותר )גררה הכי הרבה עיגולים( 
הייתה הקבוצה שקיבלה תגמול גבוה. באופן 
שלא אמור להפתיע אותנו, הקבוצה שלא 
קיבלה תגמול כלל הייתה מתחתיה בהבדל 
זניח. הקבוצה שקיבלה תגמול נמוך נותרה 

הרחק מאחור. מסקנה אפשרית - לא קשה 
להניע אנשים דרך רצון שאינו כלכלי, למשל 
הרצון שלהם להתנדב או לתרום למדע )הרחבה 
בנושא זה ניתן למצוא בספרו הפשוט והמדויק 

של אריאלי "לא רציונלי ולא במקרה"(.
דן אריאלי הוא אחד ממספר חוקרים בענף עולה 
בפסיכולוגיה שנקרא כלכלה התנהגותית - 
ניסיון להבין איך אנשים באמת מתנהגים 
בסיטואציות כלכליות. שניים מהחוקרים 
המפורסמים ביותר בענף זה הם כהנמן 
וטברסקי, שהמחקרים שלהם זכו בפרס נובל 
)לכלכלה(, לאחר שהוכיחו שאחת מהנחות 
היסוד של הכלכלה הניאו ליבראלית - 
שאנשים מחליטים החלטות כלכליות באופן 
רציונלי - היא מנותקת לחלוטין מהמציאות. 
לא רק שנמצא שאנשים לא פועלים רציונלית 
בהחלטות כאלה, הם פועלים בצורה ששונה 
מקבלת החלטות רציונלית כמעט בכל המקרים 
ובאופן שיטתי, כך שהנחת הרציונליות אינה 

מתאימה גם כקירוב או ככלל אצבע.

 תודעה מעצבת:
על ההזדמנויות שבחיבור בין פסיכולוגיה לסוציאל–דמוקרטיה

הרן סנד: :
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הפסיכולוגיה המודרנית 

הרבה יותר קרובה למדעים 

ה"קשים", כמו פיזיקה, 

שבהם גם כוחות אדירים 

כמו הכנסייה של ימי הביניים 

לא הצליחו לחסום רעיונות 

שנתמכו ישירות מהמציאות.

אנשים עם מוחות אחרים היו 

מפתחים מערכות כלכליות 

אחרות, נופלים לאידיאולוגיות 

שווא אחרות, וניתנים לשכנוע 

בדרכים אחרות.

הפסיכולוגיה יכולה להגיע למסקנות מרחיקות 
לכת כאלו, לערער על פרות קדושות אבל 
גם לזכות לתמיכה בציבור ובממסד המדעי 
בגלל שילוב של שני מאפיינים: מצד אחד, 
הקשר של הפסיכולוגיה לטיפול ולבריאות 
נפשית יוצר מחויבות להסתכלות הוליסטית 
על טובתם של בני אדם, מבלי לצמצם אותה 
לכמות הכסף שיש להם. מצד שני, מסיבות 
היסטוריות שלא אכנס אליהן, לפסיכולוגיה 
המודרנית יש מחויבות גבוהה למחקר 
אמפירי, מה שמאפשר לה לערער על מסקנות 
שמושפעות מלחצים אידיאולוגיים בענפים 
אחרים. בענפים כמו סוציולוגיה, היסטוריה 
או כלכלה שבהם קשה לבצע ניסויים ולגזור 
מסקנות כמעט ישירות מראיות שונות, ללחצים 
פוליטיים וכלכליים יש יכולת רבה להטות את 
השיח. מציאות זו מביאה להדרה של תחומים 
כמו סוציולוגיה והיסטוריה ולהאדרה של 
תחומים כמו כלכלה ומנהל עסקים. מצד שני, 
הפסיכולוגיה המודרנית קרובה הרבה יותר 
למדעים ה"קשים", כמו פיזיקה, שבהם גם 
כוחות אדירים כמו הכנסייה של ימי הביניים 
לא הצליחו לחסום רעיונות שקיבלו את 
ביסוסם בתצפיות וניסוי. במאבק על הכרה 
מדעית, ובסופו של דבר גם ציבורית, יש 
ערך רב לתמיכה העובדתית שאפשר לשאוב 
ממחקר פסיכולוגי לביסוס מסקנות שאינן 

תואמות את הקונצנזוס הכלכלי.
אולם, ברצוני לטעון שלידע הפסיכולוגי 
יש ערך לא רק בשילוב שיש בו בין אמונה 
באדם לבין תוקף מדעי, אלא גם באפשרויות 

שהוא פותח לניתוח המציאות. חלק חשוב 
מחשיבה כלכלית ביקורתית הוא הבנה של 
השפעת התנאים הכלכליים על המציאות, או 
בסיסמא המפורסמת "הוויה קובעת תודעה". 
עם זאת, למרות האסוציאציה המיידית בין מוח 
לבין מרכיב התודעה בסיסמא זו, המרכיבים 
הבסיסיים של המוח האנושי ואופן החשיבה 
האנושי הם דווקא חלק מההוויה שיש להבין. 
מרכיבים מסוימים של התפיסה האנושית 
קשורים למבנה הביולוגי שנקרא 'מוח', והם 
יכולים להיות מושפעים מחינוך או מקונצנזוס 
חברתי באותה מידה שבה הכנסייה יכלה 
לגרום לשמש לנוע מסביב לכדור הארץ. 
הבנה של יסודות תפיסתיים אלו )מבלי 
להפריז בחשיבותם מול גורמים תפיסתיים 
רבים אחרים, שכן ניתנים לשינוי( היא חיונית 
להבנה של תהליכים חברתיים רבים. אנשים 
עם מוחות אחרים היו מפתחים מערכות 
כלכליות אחרות, נופלים לאידיאולוגיות 
שווא אחרות, וניתנים לשכנוע בדרכים 
אחרות. המחקר הפסיכולוגי יכול לתת הבנה 
משמעותית לגבי הסיבות שגורמות לאנשים 

לפעול בדרכים שונות - לטוב ולרע.
למשל, במחקר ששופך בעיניי אור מכיוון 
חדש על המושג של "תודעה כוזבת", נתנו 
לאנשים לשחק במשחק פשוט שבו כל אדם 
מקבל סכום כסף, ומעביר את חלקו לקופה 
משותפת. הקופה המשותפת מוכפלת ומחולקת 
שווה בשווה בין המשתתפים. במשחק כזה 
ברור שלכל אדם בנפרד כדאי לשמור את 
הכסף לעצמו, אולם אם כולם יבחרו לשתף 
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היתרונות של המחקר 

הפסיכולוגי הם גם חסרונותיו 

- ההכללה מניסויים בעשרות 

אנשים ושאלונים שעברו אצל 

מאות אנשים לתוצאות של 

מדיניות כלכלית שמופעלת 

על מיליוני אנשים אינה 

מובנת מאליה כלל.

פעולה ולתרום את כל כספם לקבוצה, הם 
יזכו לסכום כפול. באופן מפתיע ולא ממש 
רציונלי, אנשים נוטים לתת סכומי כסף לא 
מבוטלים לקבוצה. מה שיותר מעניין הוא 
שהניסוי מראה איך ניתן לבטל את הנטיות 
התבוסתניות האלו ולהחזיר אותם להיות 
רציונליים אנוכיים, בדיוק כמו שכלכלנים 
אוהבים. אם מספרים לנבדקים על ניסוי קודם, 
שבו היה קנס למי שלא נתן כסף לקבוצה, 
אנשים יתנו פחות. במלים אחרות - הניסוי 
מראה שאם רומזים למשתתפים שבאופן כללי 
בני אדם הם אנוכיים וצריך להטיל עליהם 
סנקציות כדי שישתפו פעולה, אותם אנשים 
ייטו בעצמם להיות יותר אנוכיים כאשר לא 
מטילים עליהם סנקציות כאלו. ובמילים 
אחרות - יכול להיות שדווקא הטיעונים על 
כך שצריך להגביל את דמי הבטחת הכנסה 
כדי להימנע מפרזיטים, גורמים לעובדים 
שנהנו לקום בבוקר ולצאת לעבודה להרגיש 
פראיירים מול כל הפרזיטים האלה וללכת 

לחתום על הבטחת הכנסה.
פחות או יותר מאז ירידתה של אסכולת 
פרנקפורט ויוצאיה, כמו אריך פרום, חל 
נתק מסוים בין מחשבה כלכלית שמאלית 
לבין מחקר פסיכולוגי. עליית האופנתיות 
של הטיפול הפסיכולוגי והחיבור של הענף 
לתחומים עסקיים כמו ייעוץ ארגוני הכניסה 
אינטרסים כספיים ורתמה חלקים מסוימים 
מהמחקר הפסיכולוגי למטרות שונות, שחלקן 
מתאפיינות בצמצום של התחושות, הרגשות 
או האופי של אנשים למספרים - לא רק 

לצרכי בדיקה מחקרית כזו או אחרת אלא גם 
כצורת הסתכלות ממשית. בנוסף, היתרונות 
של המחקר הפסיכולוגי הם גם חסרונותיו - 
ההכללה מניסויים בעשרות אנשים ושאלונים 
שעברו אצל מאות אנשים לתוצאות של 
מדיניות כלכלית שמופעלת על מיליוני 
אנשים אינה מובנת מאליה כלל, והכלים 
למחקר בסדרי גודל גדולים כאלה קיימים 
רק בדיסציפלינות אחרות. עם זאת, שימוש 
מושכל בידע פסיכולוגי שנצבר יכול לתרום 

לתיאוריה ולפרקטיקה סוציאל דמוקרטית.
אז מה אפשר לעשות? קודם כל, יש תיאוריות 
שכדאי להטמיע לתוך כל ניתוח כלכלי 
ביקורתי. הבנה בסיסית של עקרונות הכלכלה 
ההתנהגותית, למשל, יכולה לתרום רבות 
לביקורת של תפיסות כלכליות ניאו־ליבראליות. 
בנוסף, ניתן להשתמש במחקר פסיכולוגי, שנהנה 
מאמון רב יותר בציבור, לניירות עמדה ופניות 
לקהל הרחב. ארגון 'כוח־לעובדים' נעזר בין 
היתר במחקרים פסיכולוגיים מהעולם לגבי 
השפעות של הפרטה בדיון בבית המשפט לגבי 
הפרטת מרכזי המתדון בארץ. יכול להיות 
ששופטים לא יאהבו אמירה לפיה "הפרטה 
פוגעת בעובדים ומשרתת רק את המאיונים 
העליונים", אבל ישתכנעו מ"מחקרית, נראה 
שהפרטה גורמת נזק פסיכולוגי רב לכל 
המעורבים". לבסוף, גם מחקרים על שכנוע, 
מוטיבציה והתנהלות ארגונית יכולים לשמש 
אותנו בדיוק כמו שהם יכולים לשמש חברות 

ואנשי שיווק.

שלומית יהב, מנהלת חברה לפיתוח יזמות, עושה טובה למשפחה 
הישראלית הממוצעת ומסבירה לה איך משפחה רגילה בישראל, 

עם שני ילדים, בה שני בני הזוג מרוויחים את השכר הממוצע במשק יכולה לחיות 
בקלות ללא מינוס בבנק )ynet, 10/8/10(. באופן לא מפתיע, הדוגמא שלה עוסקת 
במשפחה בה שני בני הזוג עובדים ומרוויחים את השכר הממוצע במשק, אולם, כפי 
שכותב הבלוגר דובי קננגיסר )"לא שומעים", 20/8/10(, הצגה זו נכונה לאחוז קטן 

מהמשפחות בישראל.
ראשית, כידוע, מספר מועט של אנשים שמרוויחים שכר אסטרונומי מטים את השכר 
הממוצע כלפי מעלה. בפועל, לפי נתוני הלמ"ס מ-2007, רק 30% מהמשכורות 
מגיעות לסכום זה. מעבר לכך, ההנחה ששני בני הזוג עובדים אינה נכונה למשפחות 
רבות בישראל. לפי החישוב של קננגיסר, ההצעה של יהב נכונה רק ל10% מהמשפחות 

בישראל.
אחת הדרכים של הרטוריקה הניאו-ליברלית להתמודד עם חלחול התובנה לפיה עניים 
הם לא רק "בטלנים", אלא יכולים להיות גם שכירים קשי-יום, היא להעביר את האשמה 
מעצלנות לבזבזנות. האשמה זו מתבטאת בתכניות כמו "משפחה חורגת", בסדנאות 
לתכנון תקציב, ובמאמרים כמו המאמר של יהב. ניתוח מציאותי של הבעיה מראה 

שאפילו מומחית לעניין מצליחה לתכנן תקציב ראוי רק למשפחות מהעשירון העליון.

קצה 
הקרחון

הרן סנד הוא 

סטודנט לפסיכולוגיה 

באוניברסיטת בר 

אילן, חבר מערכת 

חברה וחבר 

בקבוצת מפרש 

שבמעגל הקבוצות

haranse@gmail.com
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הורים העולים מאתיופיה גדלו 

על הגב של אמא שלהם עד 

גיל 3. בישראל מצופה מהם 

לשלוח את הילדים למסגרת 

חינוכית נפרדת כבר בגיל 

שנה )לכל המאוחר(.

תמר גולדמן: :

המפגש הראשון שלי עם העולים מאתיופיה 
היה לפני יותר מעשור, בגבעת המטוס 
גני ילדים של  בירושלים, בהדרכה של 
עולים שהגיעו לארץ שבועות ספורים 
קודם לכן. מאז אותם חודשים בגבעת 
המטוס, הדרכתי לאורך השנים בגני עיריה 
בערים בהן יש עולים מאתיופיה )רמלה, 
רחובות ובית שמש(. מספר הילדים דוברי 
האמהרית נע בין 5 ילדים בגן לבין רוב 
מוחלט של הילדים. לפני כשבע שנים 
הציעה לי עמותת "קהילה" שלצד קיבוץ 
תמוז לצרף ילדים עולים מאתיופיה למעון 
תמוז שהדרכתי באותה תקופה. מאז הפך 
המעון ל"מעבדה" בה נעשים הנסיונות 
הראשונים שלי בחיפוש דרכים לדיאלוג 
בין תרבותי. אני מוצאת את הדיאלוג הזה 
מרתק ומרגש. אני מגלה, שככל שאני 
ושיוויוני  יותר בדיאלוג אמיתי  משקיעה 
ככל האפשר, אני מאותגרת בהסתכלות 

שלי על העולם ומועשרת מהמפגש.

בעבר כתבתי ב'חברה' על המורכבות של תהליך 
הקליטה. ההורות היא אולי התחום שבו קשיי 
הקליטה הם הגדולים ביותר. ההורות היא 
מרכיב עיקרי בזהות של כל הורה, באושר שלו 
ובתחושת הסיפוק. אבל היא גם מרכיב מרכזי 
בפגיעּות, בחרדות ובתסכולים. הורים עולים, 
המתמודדים ממילא עם המשברים והאתגרים 
של תהליך הקליטה, צריכים להתמודד גם עם 

הפן הרגיש של ההורות כנקלטים.
הדרך הטבעית ללמוד להיות הורים היא, אם 
נרצה או לא, בחיקוי ההורים שלנו. במעבר בין 
תרבויות, חלק גדול מהכלים שהיו להורינו כבר 
לא רלוונטיים. ההורים העולים מאתיופיה גדלו 
על הגב של אמא שלהם עד גיל 3. בישראל 
מצופה מהם לשלוח את הילדים למסגרת 
חינוכית נפרדת כבר בגיל שנה )לכל המאוחר(.
בתרבות האתיופית הילד מצטרף לפעילות 
המבוגרים ממנו )כולל אחיו הגדולים( ולומד 
מתוך התנסות. אצלנו מצפים מההורים לפנות 
זמן מיוחד לילד, לקרוא לו ולשחק איתו. אינני 
בטוחה איזו גישה עדיפה, אבל שאלה זו היא חסרת 
חשיבות מבחינה מעשית. הבעיה נוצרת מעצם 
העובדה שקבוצת המיעוט )העולים מאתיופיה( 

צריכה להסתגל להרגלים של קבוצת הרוב.
התוצאה היא שההורים מרגישים מנוכרים 
למסגרת החינוכית. הם לא מבינים מה קורה 
בה. הם מצפים שהמסגרות יהפכו את ילדיהם 
ל"ישראלים" וכשזה קורה הם מתוסכלים מכך. 
הם מרגישים שאין להם סמכות כהורים - לא מול 
הילדים ולא מול הצוות החינוכי. הילדים מצדם 
מרגישים במתח הזה, והרבה פעמים מרגישים 
שהם צריכים לבחור צד. לצערי, ילדים מכל 
התרבויות מעדיפים את הצד של החזק, ובמקרה 

זה, זה לא הצד של ההורים שלהם.
המצב הזה כואב ומשפיל להורים, אבל הוא גם 
רע מאד לילדים. ילד שמתנכר לשורשים שלו 
מפסיד משני העולמות. מחקרים בני זמננו, 
שנעשו באוכלוסיות מהגרים בכל העולם, 
מוכיחים בצורה חד משמעית ששפה שניה 

 קליטה קשובה
על ספריית ההשאלה לספרי ילדים דו–לשוניים בעברית 

ובאמהרית



9  

דאגנו שיהיו בגן גם אביזרים 

מהתרבות האתיופית כמו 

כלי נגינה, בגדים וחפצים. 

ביקשנו מההורים להביא 

מאכלים ביתיים לחגים כמו 

שמביאים ההורים האחרים. 

הזמנו את ההורים לבוא 

ולהעביר פעילות בגן.

הילדים מכירים את 

הסיפורים הרבה יותר טוב 

ויודעים לדקלם מתוכם גם 

בעברית וגם באמהרית. 

גם הרגלי ההקשבה שלהם 

השתפרו מאוד. האמהרית 

הפכה לשפה מוכרת 

ומעניינת בגן, גם לילדים 

 שאינם דוברים אותה בביתם.

צריכה להלמד על בסיס שפת האם, ולא על 
בסיס הכחדתה של שפת האם )כפי שחשבו 
פעם בארץ(. ההורים העולים מאתיופיה רוצים 
שילדיהם ילמדו עברית, ולכן מדברים איתם 
בעברית הדלה והשגויה שלהם. כך הילדים 
לומדים עברית דלה במקום אמהרית עשירה. 
ילד שגדל עם אמהרית או טיגרית עשירה ישכיל 
לחפש אותו עושר גם בעברית. ילד שגדל עם 
עברית דלה כשפת אם, יתקשה להעשיר אותה 

בהמשך דרכו.
אחד הצרכים החזקים ביותר של ההורים הוא 
הצורך להיות מובנים ע"י הצוות החינוכי ולהבין 
אותו. מובן שידיעת השפה אינה מספיקה, אבל 
העדרה מבטיח אי הבנות. בגן המשולב שלנו, 
שבו מתחנכים ילדים של יוצאי אתיופיה לצד 
ילדים של ישראלים ותיקים, הבאנו מתרגמת 
לאמהרית לכל אירוע בו משתתפים הורים. 
מעבר לצורך הפרקטי, היה כאן מסר חינוכי 
לכולם, לדוברי האמהרית ולדוברי העברית: 
חשוב לנו שגם מי שאינו דובר עברית יהיה 
שותף. אנחנו נותנים לזה מקום אמיתי ומוכנים 
לשלם את המחיר של הארכת שיחות ההורים 

וסירבול הפעילות.
אנחנו מאמינים שתרבות הגן צריכה לשקף את 
התרבויות מהן באים הילדים והצוות. לכן דאגנו 
שיהיו בגן גם אביזרים מהתרבות האתיופית כמו 
כלי נגינה, בגדים וחפצים. ביקשנו מההורים 
להביא מאכלים ביתיים לחגים כמו שמביאים 
ההורים האחרים. הזמנו את ההורים לבוא 

ולהעביר פעילות בגן.
ההצלחה היתה חלקית. חלק מההורים העולים 
שיתף פעולה באופן אקטיבי. אחרים השתתפו 
באופן פסיבי: הגיעו לפעילויות והשתתפו בשיחות 
אישיות, אבל לא התנדבו למשימות נוספות. 
היו גם הורים שאתם לא הצלחנו לשבור את 
מחסום הניכור. לעיתים קרובות היו אלו הורים 
שלילדיהם היו קשיים רבים במסגרת החינוכית.

קושי נוסף, שהיה משותף לרוב רובם של ההורים, 
הוא העובדה שוויתרו על הדיבור באמהרית עם 
ילדיהם, גם כשכמעט לא ידעו עברית בעצמם.
מתוך הקושי האחרון נולד הרעיון של ספרי־

ילדים מתורגמים לאמהרית.

הספריה הדו־לשונית

ספרי ילדים הם כלי חינוכי מרכזי בתרבות 
המערבית. מחקרים מראים שיש פער לימודי 
גדול בין ילדים שהוריהם קראו להם סיפורים 
עד שלב הכניסה לבית הספר וילדים שלא זכו 
לכך. הבנו שההורים העולים לא יכולים למלא 

תפקיד חינוכי זה ולהשתתף בחוויה החינוכית 
שהוא מזמן. ראשית, הם לא דוברים עברית, 
וודאי שלא קוראים בעברית. שנית, רובם גם לא 
קוראים וכותבים באמהרית. שלישית, הם עצמם 
לא חוו את החוויה הזאת כילדים. גם ההורים 
שלמדו עברית לא מכירים את מנהג ה"סיפור 
לפני השינה", ואינם מצליחים להתחבר אליו.

כדי להתמודד עם הבעיה החלטנו להקים ספריית 
השאלה ובה ספרי ילדים קנוניים במהדורות 
דו־לשוניות של עברית ואמהרית, ולצרף להם 
גם קלטות שמע בשתי השפות. מסרנו לתרגום 

כ-15 ספרים מהקלסיקה הישראלית )"תירס 
חם", "בוקר בהיר אחד", "לבד על המרבד"...(. 
את התרגום הדבקנו בעמוד המתאים ליד הכתב 
בעברית. את הקלטות הקלטנו כך שכל עמוד 
מוקרא קודם בעברית ואז באמהרית, וצליל 

מיוחד מסמן לילד ולהורה להפוך דף.
בהתחלה השמענו את הסיפורים במעון כדי 
שהילדים יתרגלו לשמוע את הסיפור מקלטת, 
וגם כדי שיתרגלו לסיפור המושמע בשתי השפות 
)זמן הקראת הסיפור הוא כפול כמובן(. רצינו 
להיות בטוחים שהילדים יכולים לשבת למשך 
זמן של סיפור שלם )כדי למנוע תסכול נוסף 
מההורים(. התברר שהיו לכך יתרונות נוספים: 
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הסופרת והמאירת אלונה 

פרנקל והוצאת מודן הלכו 

איתנו דרך ארוכה, שבסופה 

יצא הספר "היום הרע של 

טובה" בהוצאת מודן עם 

תרגום לאמהרית ב 1500 

עותקים.

פתאום האמהרית נשמעה בגן גם על ידי ילדים 
שאינם דוברים את השפה. זה נתן יתרון לילדים 

שזו שפת אמם.
לאחר מכן הזמנו את ההורים לסדנא שבה 
דיברנו על חשיבות הכלי החינוכי של הקראת 
סיפור בתרבות המערבית. הסברנו להורים 
את הרציונל של הספריה: שליטה בכלי חיוני 
בתרבות הישראלית, תוך חיזוק של שפת האם 
אצל הילדים. התגובות של ההורים היו מאד 
נרגשות. מלכתחילה היתה נוכחות כמעט מלאה 
בפעילויות הקשורות לספריה )בסדנאות וביום 
החלפת הספרים(. מפעם לפעם קיימנו סדנא 
נוספת הקשורה לספריה. למשל: צילמנו את 
הילדים בוידאו בזמן פעילות עם הספר ואז 
הצגנו את הסרט להורים ודיברנו על נקודות 

שונות שעלו בו.
במשך הזמן ראינו עוד ועוד השפעות חיוביות:

צוות הגן דיווח שהורים שקודם לא היו נכנסים 
עם הילד לגן מגיעים ונכנסים לגן לפחות 
ביום החלפת הספרים. הצוות גם סיפר שתוכן 
השיחות עם ההורים השתנה. בעקבות הסדנאות 
ההורים נפתחו והחלו לספר על דברים מחייהם 
בהווה ובעבר. הפתיחות הזאת עזרה לגננות 
ליצור אמפטיה כלפי ההורים. ההורים הרגישו 
יותר שייכים למסגרת ויותר מחוברים לצוות 
החינוכי. זה הגדיל את המוטיבציה שלהם לשתף 
פעולה גם בדברים אחרים. כשההורים הרגישו 
יותר שותפים ומחוברים, התחלנו לקבל מהם 
גם ביקורות שתרמו מאד לקשר. הביקורות 
התיחסו גם לספרים וגם לדברים אחרים בגן. 
הגננות סיפרו שהן רואות הבדל עצום לעומת 
שנים קודמות ביחס של הילדים לספרים. 
כשהן מוציאות ספר לקריאה, הילדים אומרים 
"את זה אבא הקריא לי". הילדים מכירים את 
הסיפורים הרבה יותר טוב ויודעים לדקלם 

מתוכם גם בעברית וגם באמהרית. גם הרגלי 
ההקשבה שלהם השתפרו מאוד. האמהרית 
הפכה לשפה מוכרת ומעניינת בגן, גם לילדים 
שאינם דוברים אותה בביתם. כל הילדים 
רוכשים אגב כך תובנות מטה־לשוניות, כמו, 
למשל, שייתכנו שמות שונים, בשפות שונות, 

לאותו חפץ עצמו.

עתידה של הספריה

בתש"ע הספריה הדו־לשונית פעלה בשני 
מעונות ו-4 גנים בבית שמש, במרכז קליטה 
במבשרת, ובשני גנים בירושלים, בעיר גנים. 
בשנה הבאה יתווספו גנים גם בגדרה, בשיתוף 
פעולה עם עמותת "חברים בטבע" )גרעינים 

קהילתיים של יוצאי אתיופיה(.
הפקת הספרים יקרה מאוד ודורשת עבודה רבה. 
אנחנו מוגבלים למאתיים עותקים מכל ספר 
)התחייבנו לכך מול הוצאות הספרים שנתנו 
את רשותם לתרגום(. כמו כן נתקלנו בבעיות 
אסתטיות, בהעדר מקום מתאים להדבקת 
הטקסט באמהרית. כדי לפרוץ את המעגל הזה 
צריך שהספרים יוכנו בבית ההוצאה מראש 

במהדורה דו־לשונית.
הסופרת והמאיירת אלונה פרנקל והוצאת מודן 
הלכו איתנו דרך ארוכה, שבסופה יצא הספר 
"היום הרע של טובה" בהוצאת מודן עם תרגום 
לאמהרית ב-1500 עותקים. חשוב לציין שהסופרת 
וויתרה על התמלוגים, וההוצאה ויתרה על רווח 
כדי שהפרויקט יצא לפועל. אנחנו מוכרים את 
הספר בתקווה לגייס מהמכירות כסף להוצאת 
הספר הבא. החלום הוא להגיע ל-30 ספרים 
כאלו, מה שיאפשר את הכנסת הספריות לכל 

גן שירצה בכך.
וכמה מילים לסיום: כמעט כל מה שכתבתי כאן 
מתייחס לתרומתה של הספריה לקליטת ההורים 
והילדים יוצאי אתיופיה. לא התייחסתי מספיק 
לתרומה של הספריה לקולטים. אינני יכולה 
לסיים בלי לומר משהו על הנחות היסוד: אני 
מאמינה שחברה המצליחה לשמור רב שיח 
פתוח ותוסס )גם אם לפעמים טעון מחלוקות 
וכאבים(, היא חברה של אנשים עשירים 
ומאושרים יותר. היכולת לשאול מתרבויות 
אחרות, או אפילו רק לראות שוב את המוכר 
והשגור מבעד לעיניו של החדש והלומד, היא 
מפתח לחברה בריאה ויוצרת. ככל שנשכיל 
לחזק את השותפים לרב השיח התרבותי במדינת 
ישראל נצא מועשרים. ספרי ילדים במהדורה 
דו־לשונית אמהרית־עברית היא רק דוגמא 

אחת למה שאפשר לעשות בכיוון זה.

תמר גולדמן היא 

חברת קיבוץ תמוז

tamar@tamuz.org.il

אחד הקשיים במאבקים רבים הוא שלבעלי הון לרוב יש תכנית 
ב'. למשל, חוזי התקשרות של חברת החשמל עם ספקיות הגז 
)המשמש בתחנות ייצור החשמל המופעלות בגז( כוללים סעיף המשית על חברת 
החשמל כל העלאה במחיר הגז הנגזר משינויים רגולטוריים במדינה בה מופק הגז, 
כך שהרווחים לחברות הגז נותרים כשהיו. לפי "כלכליסט" )4/8/10(, בספטמבר 
2009, שילמה חברת החשמל 300 מיליון דולר לחברת הגז המצרית בעקבות 
שינויים רגולטוריים שהעלו את התמלוגים ששילמה החברה לממשלה המצרית. 
ואצלנו - והיה ובסופו של דבר תושג העלאת התמלוגים, תהיה חברת החשמל 
מחויבת בפיצוי חברת 'ים תטיס' אשר בבעלות יצחק תשובה, האחראית על כשני-
שליש מתצרוכת הגז של חברת החשמל, על אובדן ההכנסות בעקבות העלאת 
התמלוגים. סביר להניח שחברת החשמל, הנאבקת בגרעונות ממילא, תעביר את 
הייקור לצרכנים כך שבמקום שהעלאת התמלוגים תגרום להעברת כספים מבעלי 

ההון לטובת הציבור, ישלם הציבור בחשבונות החשמל.

קצה 
הקרחון
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החזרת המדענים הישראלים 

ארצה - שאין חולק על 

חשיבותה - היא רק תירוץ 

להמשך מדיניות ההפרטה 

בדרכים אחרות, מפתות 

יותר. אם עד כה השתמש 

האוצר לשם כך בשוט 

הקיצוצים כדי לנוון את 

האוניברסיטאות כאמצעי 

להפרטתן, עתה הוא מאביס 

אותן בסוס–טרויאני שיגרום 

לקריסתן מבפנים

דני גוטוויין: :

"התכנית הלאומית להחזרת מוחות" )כך!( היא 
שלב נוסף בהפרטת האוניברסיטאות, שהייתה 
מלכתחילה הגורם ל"בריחת המוחות". גם 
אם התכנית תסייע להחזיר מקצת מן הדור 
הנוכחי של המדענים שגלו, הרי השינויים 
המבניים שהיא תחולל במערכת ההשכלה 
הגבוהה ייצרו את התנאים ל"בריחת המוחות" 
של הדור הבא. החזרת המדענים הישראלים 
ארצה - שאין חולק על חשיבותה - היא רק 
תירוץ בידי האוצר להמשך מדיניות ההפרטה 
בדרכים אחרות, מפתות יותר. אם עד כה 
השתמש האוצר לשם כך בשוט הקיצוצים 
כדי לנוון את האוניברסיטאות כשלב בדרך 
להפרטתן, עתה הוא מאביס אותן בסוס־
טרויאני שיגרום לקריסתן מבפנים, ואם עד 
כה ייבש האוצר את האוניברסיטאות, עתה 
הוא מפתה אותן במלכודת דבש שתגרום להן 
לדמם תקציבית. בחסות אשליית אריזתה 
המסנוורת של התכנית, הכורכת לכאורה 
את הטוב עם המועיל, מאלץ האוצר את 
האוניברסיטאות לבלוע גלולת־רעל המכילה 
רכיבים שהוא לא הצליח לכפות בתכניות 

ההפרטה הקודמות, ממלץ ועד שוחט.

גלגולה של הפרטה

משבר האוניברסיטאות בישראל הלך והעמיק 
בעשור האחרון ככל שקיצוץ תקציבי ההשכלה 
הגבוהה שימש להאצת הפרטתה. באמצעות 
המחנק התקציבי כפה האוצר על האוניברסיטאות 
ארגון "תאגידי" והתנהלות "עסקית", שבניגוד 
למובטח רק החריפו את המשבר, שהתמשכותו 
שימשה צידוק להעמקת הפרטתה של ההשכלה 
הגבוהה וחוזר חלילה. מעגל רוע זה טשטש את 
יחסי הסיבה והתוצאה המתקיימים בין מדיניות 
ההפרטה למשבר האוניברסיטאות והזין את 
התעתוע הניאו־ליברלי, המציג את הגורם 
למשבר כדרך להתגבר עליו ואת הכישלון 

כפיתרון. השיבוש ההכרתי שחולל היפוך יוצרות 
זה הינו בין השאר תולדה של האופי החמקמק 
של תהליך הפרטת ההשכלה הגבוהה בישראל.

המנגנון העיקרי המשמש להפרטת האוניברסיטאות 

ולהכפפתן להגיון השוק הוא זה של ה"הפרדה לשם 
הפרטה"; משמע, פירוקה של ההשכלה הגבוהה 
למרכיביה, כשהקיצוץ המתמיד בתקציביה גורם 
להחרפת התחרות ביניהם. מנגנון זה ניכר כבר 
במהלך שהתניע את הפרטת ההשכלה הגבוהה: 
יצירת ההפרדה בין המכללות לאוניברסיטאות 
בעקבות מתן ההיתר למכללות להעניק תואר 
ראשון ב-1993, בתקופת ממשלת רבין השניה.

יוזם ההפרדה בין המכללות לאוניברסיטאות, שר 
החינוך אמנון רובינשטיין, הסביר את המהלך 
בצורך - האמיתי - לאפשר לאוכלוסיות רחבות 
יותר לרכוש השכלה גבוהה. ואולם רובינשטיין, 
שנודע בתמיכתו במדיניות ההפרטה - אותה 
הוא קידם הן כשר החינוך והן כשר התקשורת - 
ניצל את הצורך בהרחבת אפשרויות הלימודים 
האקדמיים כדי להכיר לצד המכללות הציבוריות 
גם במכללות הפרטיות, שהקמתן הייתה הצעד 
הראשון להפרטת ההשכלה הגבוהה. כמו כל 
"היסטוריה של מנצחים" המשכיחה את "הדרך 
שללא ננקטה", גם ההכרעה הזו האפילה על 

"מרכזי מצויינות" או תכנית וויסקונסין 
להפרטת האוניברסיטאות
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הצידוק "החברתי" שניתן 

למהלך זה היה אפוא 

צידוק כוזב, שכן פתיחת 

המכללות בפני תושבי 

"הפריפריה" הייתה גם 

הדרך לסגור בפניהם את 

האוניברסיטאות, ששיתפו 

פעולה עם המהלך, 

לכאורה בשם השמירה על 

"המצויינות האקדמית", 

ולמעשה כאסטרטגיה של 

הסתגרות מעמדית.

החלופה האפשרית שהמדיניות הזו נועדה למנוע: 
הרחבתה של ההשכלה הגבוהה על בסיס ציבורי 
באמצעות האוניברסיטאות. הצידוק "החברתי" 
שניתן למהלך זה היה אפוא צידוק כוזב, שכן 
פתיחת המכללות בפני תושבי "הפריפריה" הייתה 
גם הדרך לסגור בפניהם את האוניברסיטאות, 
ששיתפו פעולה עם המהלך, לכאורה בשם 
השמירה על "המצויינות האקדמית", ולמעשה 

כאסטרטגיה של הסתגרות מעמדית.
מדיניות ה"הפרדה לשם הפרטה" שהחלה עם 
המכללות המשיכה בקיצוץ תקציבי ההשכלה 
הגבוהה, הרעת תנאי העסקתם של המרצים ופגיעה 
במחקר. המכללות, הציבוריות והפרטיות, אפשרו 
להגדיל את מספר הסטודנטים תוך כדי הקטנת 
ההוצאה הממשלתית להשכלה הגבוהה בהשוואה 
לזו שהייתה נדרשת לקליטתם באוניברסיטאות; 
ובדומה, תנאי ההעסקה הנחותים של המרצים 
במכללות אפשרו להגדיל את הסגל האקדמי 
במקביל להקטנת עלותו, בין השאר באמצעות 
דילול רכיב המחקר. כמו הפרטת ההשכלה 
הגבוהה בכלל, גם הפגיעה בתנאי העסקתו 
של הסגל האקדמי עתידה הייתה לחלחל מן 
המכללות אל האוניברסיטאות. ואולם, במקום 
להיאבק במדיניות ה"הפרדה לשם הפרטה" 
מיהר הסגל האקדמי הבכיר לאמץ את הנחותיה 
וניסה לשפר את מעמדו במסגרתה, כפי שלימדה 
התנהלותו במהלך שביתת המרצים שפרצה 

באוניברסיטאות ב-1994.
שביתת 1994 החלה כשביתת הסגל האקדמי כולו, 
אך לקראת סיומה הפרידו ארגוני הסגל הבכיר את 

עצמם מן הסגל הזוטר והפקירו את תביעותיו על 
מזבח תוספות השכר שהשיגו לחבריהם. בד בבד 
נכנעו ארגוני הסגל הבכיר לעמדת האוצר שתבע 
כי תוספות השכר יינתנו בצורת "מענקים", על 
פי "קריטריונים" של פעילות אקדמית ו"הקדשת 
זמן מלא" לאוניברסיטאות, כדי להבטיח שהישגי 
המרצים לא יהוו בסיס לתביעות של מגזרים 
אחרים במשק. למרות מראית העין הטכנית, 
הפרדה זו בין רכיבי השכר עיצבה מחדש את 
דמות האקדמיה הישראלית על פי ההיגיון הקבלני 
של פס הייצור: ההוראה הופרדה מן המחקר וכל 
אחד מתחומים אלו פורק למרכיביו והפך למדיד 
כמותית ולתבחין לתגמול. עולה כי הסכם 1994 
שיפר אמנם את שכרו של הסגל הבכיר, אך מי 
שיצא כמנצח מן השביתה היה דווקא האוצר, 
שקנה את הכרת ארגוני הסגל הבכיר בעיקרון 

ה"הפרדה לשם הפרטה".
האוצר לא איחר לממש את פירות ניצחונו, 
ובהמשך למדיניות ה"הפרדה לשם הפרטה", 
מיהר להפריד את הסגל האקדמי מניהול 
האוניברסיטאות. את המתווה למהלך זה סיפקה 
"ועדת מלץ" שהוקמה ב-1997 כדי לבחון את 
"המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה". 
עיקר המלצותיה של הועדה, שפורסמו ב-2000, 
כוונו להכפיף את האוניברסיטאות לארגון תאגידי 
ולהתנהלות עסקית באמצעות הגדלת כוחם של 
הועדים המנהלים והפחתת השפעתו של הסגל 
האקדמי על ניהולן. המלצות ועדת מלץ, שנכפו 
על האוניברסיטאות באיום של קיצוץ בתקציבם 
של מוסדות שיסרבו לאמצן, עוררו תחילה 
התנגדות עזה בקרב הסגל האקדמי, שיצא נגדן 
למאבק ציבורי - בין היתר גם באמצעות ועדה 
משותפת לסנאטים של האוניברסיטאות - אך 
ההתנגדות והמאבק הלכו וגוועו ככל שהמלצות 

ועדת מלץ הפכו למציאות.
כחלק מהסתגלותן להיגיון העסקי החלו 
האוניברסיטאות להשליט בהדרגה את מדיניות 
ה"הפרדה לשם הפרטה" על כל תחומי פעילותן. 
כך הופרדה ההוראה בין תכניות לימוד "רגילות" 
ל"תכניות סגורות", שבתמורה לשכר לימוד 
גבוה יותר סיפקו תכני לימוד ותנאי לימוד 
בהתאם לדרישות "הלקוח". בדומה, ההפרדה 
בין האוניברסיטאות למכללות שוכפלה להפרדה 
בין ההוראה למחקר, הפרדה שאפשרה קיצוץ 
מתמשך של כ-800 תקני חוקרים, השווה 
למחיקת אוניברסיטה בינונית. ואולם בעוד 
שביטול התקנים פגע קשות ברמת המחקר, 
הוא לא הורגש ב"שוק" ההשכלה הגבוהה, שכן 
המכללות, הציבוריות והפרטיות, שגידולן הואץ 
סיפקו את ה"ביקוש" הגובר לתארים אקדמיים. 
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תכנית "השבת המוחות" 

היא אפוא סוג של מיקור–

חוץ אקדמי. מרכזי 

המצויינות ימוקמו אמנם 

באוניברסיטאות, אך הם 

יהיו גופים חיצוניים, שיקיימו 

פעילות מקבילה ובעתיד 

מתחרה באוניברסיטאות.

כך במחטף וללא דיון 

ציבורי מקים האוצר את 

אקדמיית–חלומותיו: מערכת 

אוניברסיטאית מקבילה, בה 

יונהגו כל היסודות המופרטים 

אותם הוא חותר להנהיג מזה 

שנים: משכר דיפרנציאלי 

מוצהר דרך איפוס סמכויות 

הסנאטים ועד הגדלת משקל 

בעלי–ההון.

בהדרגה החל השוק לעצב גם את פני המחקר: 
תחומי ידע שלא נהנו מ"ביקוש" בשוק התארים 
ושייצוגם ב"תעשיית" מענקי המחקר היה 
נמוך - בייחוד במדעי הרוח - נעלמו ממפת 
ההוראה ולפיכך הוקטן, או אף בוטל, "היצע" 

החוקרים בתחומים אלו.
ההיגיון העסקי של מדיניות ה"הפרדה לשם הפרטה" 
חלחל גם אל תחום ההוראה באוניברסיטאות 
והתגלה באופן החד ביותר בגידול המהיר במספר 
"המורים מן החוץ". ההפרדה בין הסגל הבכיר 
לבין המורים מן החוץ הייתה המשך של ההפרדה 
בין האוניברסיטאות למכללות ובין המחקר 
להוראה, שהובילה למכלול האוניברסיטאות 
ולמסחור המחקר. ההעסקה הזולה של המורים מן 
החוץ אפשרה לשמור על מראית עין של שגרה 
אקדמית שבחסותה בוטלו משרות הסגל הבכיר 
והוקטן משקלו של המחקר באקדמיה. כך, כשם 
שהמכללות היו מעין "אוניברסיטאות נפקדות", 

המורים מן החוץ היו ל"סגל בכיר נפקד".

התוכנית הלאומית להחזרת מוחות

על פי "התכנית הלאומית להחזרת מוחות", 
יוקמו באוניברסיטאות כ-30 "מרכזי מצויינות" 
בתחומי מחקר שונים שיגייסו חוקרים ישראלים 
מובילים בתחומם מחו"ל, לצד חוקרים ישראלים 
מצטיינים. לצד תשתיות מחקר "ברמה עולמית", 
ייהנו החוקרים ממענקי מחקר ומצויינות שיתווספו 
על שכרם. בכל מרכז יפעלו כ-10 מדענים־חוזרים 
וכך יתווספו לאוניברסיטאות 300-400 תקנים. 
המרכזים אמנם יוקמו על ידי האוניברסיטאות אך 
תהיה להם אוטונומיה. במועצה להשכלה גבוהה 
רואים חשיבות רבה לעצמאות המרכזים, שתאפשר 
את עצמאות החוקרים בו, ותשחרר אותם מחובת 
ההוראה. בעתיד אמורים חלק ממרכזי המצויינות 
לפתח גם בתי ספר בינלאומיים לתארים מתקדמים, 
שיילמדו באנגלית, על פי השיטה האמריקאית, 
השונה מן הישראלית. עלותו של כל מרכז תהיה 
כ-45 מליון שקלים לחמש שנים. הממשלה 
תממן רק שליש מן התקציב, שליש נוסף יבוא 
מתקציבי האוניברסיטאות ושליש נוסף מ"קרנות 

פילנתרופיות".
תכנית "השבת המוחות" היא אפוא סוג של 
מיקור־חוץ אקדמי. מרכזי המצויינות ימוקמו 
אמנם באוניברסיטאות, אך הם יהיו גופים 
חיצוניים, שיקיימו פעילות מקבילה ובעתיד 
מתחרה באוניברסיטאות. המרכזים לא יהיו 
כפופים לסנאטים, אלא לרשות מנהלית חוץ־

אוניברסיטאית, והחוקרים לא יהיו חברי־סגל, ולכן 
גם לא יהיו כפופים להסכמים עם ארגוני הסגל, 

ושכרם ותנאי עבודתם יקבעו בנפרד. בעתיד, 
כשיופעלו בהן תכניות לתארים מתקדמים, הן 

תשמשנה גם למיקור־חוץ של ההוראה.
כך במחטף וללא דיון ציבורי מקים האוצר את 
אקדמיית־חלומותיו: מערכת אוניברסיטאית 
מקבילה, בה יונהגו כל היסודות המופרטים אותם 
הוא חותר להנהיג מזה שנים: משכר דיפרנציאלי 
מוצהר דרך איפוס סמכויות הסנאטים ועד הגדלת 
משקל בעלי־ההון. המרכזים בנויים לסיפוח 
חלקים נוספים של פעילות האוניברסיטאות. 
לא קשה לצפות כיצד בעתיד יועברו חלקים 
מתקציבי ההשכלה הגבוהה ישירות ל"מרכזי 
המצויינות" תוך עקיפת האוניברסיטאות, שיהפכו 
בהדרגה לשלדים מדוללים, שקל יהיה לבטלם 

אל תוך המתחרה המופרט.
עיקרון ההפרטה והדילול המנחה את תכנית 
מרכזי המצויינת בולט במיוחד בדרך תיקצובן: 
הממשלה תקצה רק שליש מן התקציב. את 
השליש השני יאלצו האוניברסיטאות לגייס 
כתרומות "מקרנות פילנתרופיות", משמע מן ההון 
הפרטי שבדרך זו יגדיל את השפעתו, תוך שהוא 
מקטין את תרומותיו הרגילות לאוניברסיטאות, 
כפי שחוששים כמה מנשיאיהן. חששם של 
הנשיאים יתממש לבטח בשליש השלישי של 
תקציב מרכזי המצויינות, שיבוא מן התקציב 
הרגיל של האוניברסיטאות ויהיה על חשבון 

פעילויות אחרות, שידוללו.
העובדה ששני שלישים מתקציב מכוני 
המצויינות יגיעו ממקורות התיקצוב הרגילים 
של האוניברסיטאות מעוררת תמיהה: מדוע 
לא לשלב אותם כחלק ממערך החוגים והמכונים 
האוניברסיטאי, ולהזרים אליהם את תוספת התקציב 
הממשלתית? דומה שהתשובה לכך קשורה במטרת 
המיזם: הוא משתמש בהסכמה הכללית בדבר 
חשיבות החזרת המדענים כמסווה לקידום העניין 
השנוי במחלוקת של הפרטת האוניברסיטאות. 
מרכזי המצויינות הם, כאמור, שלב נוסף במדיניות 
"ההפרדה לשם ההפרטה" של האוניברסיטאות, 
האוצר מפריט את האוניברסיטאות על ידי ניתוק 

הפעילויות שלהן והפרטתן.
מרכזי המצויינות עולים בקנה אחד גם עם מהלכי 
הפרטה שמקדם האוצר בתחומים אחרים. כך, 
גם ב"תכנית ויסקונסין" נוצל הצורך לסייע 
למקבלי הבטחת הכנסה לחזור לשוק העבודה. 
כדי לדלדל את שירות התעסוקה ולהעביר את 
תפקודיו לזכיינים פרטיים. למרות הניגוד בין 
החיזור אחרי מדעני הצמרת לבין ההתעמרות 
במקבלי הבטחת ההכנסה, בולט הגיון ההפרטה 
המנחה את ההטיפול בהם, הגיון שחשיפתו היא 
תנאי הכרחי למאבק במדיניות הנגזרת ממנו.

דני גוטוויין הוא חבר 

יסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה

dgutwein@univ.haifa.ac.il
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לתכנית הלימודים באזרחות 

נוספה יחידת לימוד שלמה 

של חקר סוגייה אזרחית 

בקבוצות קטנות - מטלת 

הביצוע.

התלמידים אינם נדרשים 

לנסות ולקדם את הפתרון 

שהם מציעים בפועל, ואינם 

נמדדים כלל על היישום 

במציאות של אותן מיומנויות 

אזרחיות.

דווקא רציתי לפתוח במחמאות.

מאז שאני עשיתי את הבגרות באזרחות, 
לפני 15 שנים, התכנית הורחבה מיחידת 
לימוד אחת לשתיים; הוגדרה הסמכה נפרדת 
בלימודי ההוראה לאזרחות ואף למדע 
המדינה )אפשרות להרחבת הבגרות לחמש 
יחידות(; ב-95' יצא ספר לימוד מרוכז 
)"להיות אזרחים בישראל"(, וספר חדש 
אמור לצאת בקרוב; גם בחינת הבגרות 
עצמה עוברת שינויים, ואמורה לכלול, 
בהדרגה, שאלות רבות יותר של מיומנויות 
חשיבה מסדר גבוה - ניתוח, סינתזה, ואף 

הבעת דעה.

מפמ"ר אזרחות, אדר כהן, עשה אף מעבר 
לכך. בשנתיים האחרונות הוכנסה לתכנית 
הלימודים "מטלת ביצוע". הרעיון של מטלת 
הביצוע הוא, שמקצוע האזרחות אמור לחנך 
את התלמידים לאזרחות פעילה, ולא רק ללמד 
אותם את עקרונות הדמוקרטיה. לפיכך הוכנס 
לתכנית הלימודים מערך פעילות שלם של 
חקר סוגייה אזרחית בקבוצות קטנות. עבודת 
החקר הזו מצריכה את התלמידים לקחת שאלה 
הנוגעת לחייהם )למשל - הפרת זכויות של 
תלמידים עובדים(, לבחון את הרקע לבעיה 
ואת הגורמים האחראים לה, ובסופו של 
תהליך להציע פתרון מעשי לבעיה, בתור 

הדגמה ליכולתם לממש את כוחם כאזרחים 
ולהשפיע על קובעי המדיניות ומקבלי 
ההחלטות. עבודת החקר אף מקבלת משקל 

של 20% בציון הבגרות!
אכן, על פניו שינוי ראוי ביותר במבנה הבגרות 
המוכר. אולם, בחינה ביקורתית של התהליך 
בפועל מראה, כי שינוי זה איננו אמיתי, ואף 
עלול לשמש עלה תאנה לחוסר ההתמודדות 
של מערכת החינוך עם הקשיים המהותיים 
של חינוך לדמוקרטיה. על־מנת לבסס טענה 
זו, אתייחס לרכיבים שונים של מטלת הביצוע 
ואבחן את הפער בין המטרה והתכנון שלהם 

לבין הביצוע והתוצאה שלהם.
ראשית כל ישנה שאלת השילוב של מטלת 
הביצוע דווקא במסגרת ציון הבגרות. 
לכאורה, ציוני הבגרות הם המניע המרכזי 
של רוב התלמידים במערכת לבצע את 
המטלות שניתנות להם, והחשיבות שמיוחסת 
במערכת לבגרויות באופן כללי אמורה 
להעלות, בהתאמה, גם את קרנה של מטלת 
הביצוע ושל המיומנויות האזרחיות הנדרשות 
במסגרתה. אך בפועל, הציון של המטלה כחלק 
מציון הבגרות הופך למטרה המרכזית, ולא 
המיומנויות האזרחיות, אשר נדחקות הצידה. 
הרצון להצליח בבגרות מניע את התלמידים 
דווקא לחיפוש אחר קיצורי דרך ואחר הדרך 
הטובה ביותר להרשים את המורה - וזה אינו 
בהכרח הביצוע הטוב ביותר של המטלה. 

 מטלה וקוץ בה
על הרפורמה בבגרות באזרחות

רועי פרלשטיין-דביר: :

האם אנלוגיות ממלחמת העולם השנייה עושות את דרכן גם לשיח הכלכלי? 
סטיבן שוורצמן, יו"ר ומייסד של קבוצת בלקסטון, אחת מקרנות ההשקעות 
הגדולות בעולם, השווה את תוכנית העלאת המסים של אובמה לפלישה של היטלר לפולין 
)ניוזוויק, 15/8/10(. ומה כל כך מפחיד בתכנית האמורה? התכנית עוסקת בהעלאת 
אחוז המס על החלק מהרווחים שהקרן לוקחת כדמי ניהול, מ-15% )המס על רווחי-
הון( ל-35% )המס על רווחים של חברות(. מעניין שאותו שוורצמן, שהונו האישי מוערך 
ב-8 מליארד דולר, התרעם על הרטוריקה של אובמה שהשתמש בביטוי "החתולים 

השמנים הבנקאים"...

קצה 
הקרחון



15  

בסופו של דבר, מטלת 

הביצוע לא תתרום דבר, 

בצורתה הנוכחית, לחינוכם 

של תלמידי ישראל כאזרחים 

במדינה דמוקרטית.

כמובן שהכנסת המטלה לתוך הלחץ של 
תקופת הבגרויות מפעילה לחצים גדולים גם 
על המורים לאזרחות לסייע לתלמידים ככל 
יכולתם, וזאת משום שגם המורים נמדדים 

בציונים שמקבלים תלמידיהם.
להכנסת מטלת הביצוע בשלב האחרון של 
הלמידה ישנן השלכות נוספות. המטלה אמורה 
להתבצע על־ידי קבוצות תלמידים )3-5 
תלמידים בקבוצה(, שעובדות בשיתוף־פעולה 
ותוך חלוקת מטלות, ומקבלות ציון שרובו 
מורכב מהעבודה הקבוצתית ומיעוטו מהעבודה 
האישית. על־פניו, שיטה זו אמורה לעודד את 
התלמידים לפעול בשיתוף, להכיר את כוחה 
של הקבוצה וללמוד ערכים כגון סולידריות, 
סבלנות וסובלנות. התוצאה, למרבה הצער, 
ברוב המקרים הפוכה: קודם כל, העבודה 
הקבוצתית מנוגדת לכל המסרים שמקבלים 
התלמידים במערכת החינוך העל־יסודית - 
כל המבחנים הם אישיים, אסור לעבוד יחד 
ולהיעזר אחד בשני, כל תלמיד אמור להימדד 
לפי יכולותיו האישיות; שנית, ובהתאם לכך, 
התלמידים חסרים את הכישורים וההרגלים 
לעבוד בצורה יעילה בקבוצה; התוצאה היא 
תחרות פנימית, או במקרה הטוב אינטרס 
משותף של חברי הקבוצה, שהעבודה תיכתב 
ברובה על־ידי התלמיד)ה( החזק)ה( - הרי 
זו הדרך היעילה ביותר להשיג ציון גבוה; 
לבסוף, חלוקת כיתה של 30-35 תלמידים 
לשש או שבע קבוצות אינה מאפשרת למורה 
ללוות כראוי את התהליך הקבוצתי, דבר 
שבהינתן הנתונים שהצגתי לעיל הוא הכרחי 
ביותר. המסקנות המתבקשות של התלמידים 
מהתנסות זו בעבודה משותפת יהיו, כמעט 

בהכרח, הפוכות מן התוצאה הרצויה.
לבסוף, ואולי הכי חשוב, ישנה שאלת התוצר 
שנדרשים התלמידים להפיק ממטלת הביצוע. 
כאמור, התלמידים אמורים לנתח סוגייה 
הנוגעת לחייהם ולהציע פתרון מעשי. לכאורה, 
התלמידים לומדים שבאפשרותם, אכן, להשפיע 
על חייהם כאזרחים במדינה. אך בפועל, גם 
כאן, התוצאות כמעט הפוכות. התלמידים 
אינם נדרשים לנסות ולקדם את הפתרון 
שהם מציעים בפועל, ואינם נמדדים כלל על 
היישום במציאות של אותן מיומנויות אזרחיות, 
שעומדות בבסיס המטלה כולה. הם מצופים 
רק לכתוב מה הם היו עושים, לו היו מנסים 
באמת לשנות את המצב. אך זו, הרי, כמעט 
ברירת המחדל של כולנו - אנחנו מצוינים 
בלומר "מה הייתי עושה...", אך בפועל כמעט 
אף־פעם איננו עושים. מה לומדת התלמידה? 

שזה בהחלט מספיק. יאמרו מתכנני המטלה: 
"בסדר, אך התלמידה נחשפת לבעיה הרלבנטית 
לחייה, ולומדת כיצד ביכולתה להשפיע 
עליה." אבל זה, בעצם, לא שונה מכלל לימודי 
האזרחות בבית־הספר - התלמידים לומדים 

על הדמוקרטיה ועל עקרונותיה ומשננים את 
הדרכים בהן הם יכולים להיות פעילים בה, 

אך אין כל ציפייה שאכן יעשו זאת.
אמת, זו השנה הראשונה שמטלת הביצוע 
יושמה באופן מלא במערכת. אמת, ניתן 
עוד לבצע שיפורים ושיפוצים שונים, אשר 
ישפרו את תוצאות התלמידים במטלה. אך 
הדבר לא ישנה אף אחד מן הכשלים המוצגים 
כאן, מבחינת התפיסה של משמעות החינוך 
לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה. בסופו של 
דבר, מטלת הביצוע לא תתרום דבר, בצורתה 
הנוכחית, לחינוכם של תלמידי ישראל כאזרחים 
במדינה דמוקרטית. יתרה מכך, טמונה בה 
הסכנה, שהיא עלולה לתמוך בתהליכים 
קיימים של החלשת מעמד המורים והמערכת 
הציבורית בכלל. המסקנות מיישום כושל 
של מטלת הביצוע עלולות בהחלט להיות, 
כי המורים לאזרחות אינם טובים דיים, כי 
אין תועלת בנסיון לעודד את התלמידים 
לחשוב באופן פעיל ועצמאי, ואולי - שאין 
תועלת אמיתית במקצוע האזרחות כולו, 
אם איננו מצליחים ללמד את התלמידים 

אזרחות טובה מהי.

רועי פרלשטיין–

דביר הוא חבר 

קיבוץ תמוז, מחנך 

ומורה לאזרחות

roeyp@mscc.huji.ac.il
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התחרות בין ארגוני העובדים 

היא שגרמה ל-LO לשמר 

ולפתח מנגנון של דמוקרטיה 

פעילה שבה כל הדרגים 

הינם ברי הדחה, הבחירות 

נערכות בתדירות גבוהה 

ולאיגודים הענפיים יש 

עצמאות כמעט מלאה

לפי האידיאולוגיה של 

המפלגה הסוציאל–

דמוקרטית, ככל לארגוני 

העובדים יהיה יותר כוח 

לקבוע את חלקם של 

העובדים בתוצר וככל 

שהפרלמנט ייקח חלק גדול 

יותר מהתוצר ויחלקו מחדש 

בהתאם להבנתו, כך תהיה 

שבדיה חברה סוציאליסטית 

יותר

עמי וטורי: :

חלק א' של המאמר )פורסם בגיליון 44, 
מאי 2010( תיאר את ההיסטוריה של 
תנועת העבודה השבדית מאז הקמת ארגוני 
העובדים בשלהי המאה ה-19, ועד הרפורמות 
הפרלמנטאריות של שנת 1918. מאמר זה 
יתאר את המשך תהליך בניית הכוח של 
תנועת העבודה השבדית משנה זו ועד שנות 
החמישים, אשר במהלכם הלכה והתבססה 

מדינת הרווחה השבדית.

ארגון עובדים ומפלגה

בסוף שנת 1918 היו לתנועת העבודה הסוציאל 
דמוקרטית השבדית שני הישגים מרכזיים והם 
זכות בחירה כללית ושווה לגברים ולנשים 
לשני בתי הפרלמנט השבדי ויום עבודה תקני 
של 8 שעות )הישג נוסף היה ביטול עונש 
המוות ב-1921(. מבחינה מפלגתית הייתה 
תנועת העבודה הסוציאל־דמוקרטית מפוצלת 
 ,S.V.P-לשני חלקים: החלק הקטן יותר היה ה
מפלגת השמאל הפציפיסטית, שבמהלך 
1919 הצטרפה לאינטרנציונאל שבראשות 
הבולשביקים והפכה למפלגה הקומוניסטית 
השבדית ואילו החלק הגדול היה מפלגת 
ה-S.A.P, המפלגה הסוציאל־דמוקרטית. 
במהלך שנות ה-20 נהנתה ה-S.A.P מתמיכה 
קבועה של למעלה מ-30% מציבור הבוחרים 
ומזרם קבוע של פעילים שעבר אליה מתוך 
המפלגה הקומוניסטית השבדית, אשר כלל 
בשלב ראשון את בעלי העמדה הפציפיסטית 
שהתנגדו לקו המרכסיסטי־לניניסטי של 
המפלגה הקומוניסטית, ומאוחר יותר את 

אלה שהתנגדו לסטאליניזם.
לעומת המצב המפלגתי, נותר ה-LO, ארגון 
העובדים הכללי הסוציאל־דמוקרטי, בשלמותו 
כאשר הן הקומוניסטים והן הסוציאל־דמוקרטים 
המשיכו להיות פעילים בשורותיו. עם זאת, 
לצד ה-LO פעל ארגון עובדים כללי נוסף, 

ה-S.A.C )ארגון עובדים אנרכו־סינדקאליסטי( 
שהתפצל מה-LO ב-1910 על רקע טענה של 
פשרנות יתר. ה-S.A.C מונה כיום כ-6,000 
חברים )מה שעדיין הופך אותו במונחים יחסיים 
לארגון האנרכו סינדקאליסטי הגדול בעולם 
יחד עם ה-CNT הספרדי שבו כ-35,000 
 S.A.C-חברים(. אולם בשנות ה-20 היה ה
מתחרה של ממש עם כמה עשרות אלפי 
 LO-חברים. יתכן כי דווקא תחרות זו בין ה
וה-S.A.C, היא שגרמה ל-LO לשמר ולפתח 
מנגנון של דמוקרטיה פעילה שבה כל הדרגים 
הינם ברי הדחה, הבחירות נערכות בתדירות 
גבוהה ולאיגודים הענפיים יש עצמאות כמעט 
מלאה. ה-LO צמח בעקביות במהלך שנות 
ה-20 ומנה בסופן כ-500,000 חברים שהיוו 

כשליש מכוח העבודה העירוני.
ההישג המרכזי של ה-LO בתקופה זו היה חוק 
ההסכמים הקיבוציים של 1928, הידוע גם כ־"חוק 
ה-200 כתר". חוק זה קבע שני כללים מרכזיים 
שהסדירו את יחסי העבודה הקיבוציים: הזכות 
למשא ומתן קיבוצי ולהסכם קיבוצי המחייב 
בפועל את המעסיק ביחס לשכרם ותנאי עבודתם 
של כל עובדיו. והזכות לשביתה המוגנת מפני 
תביעות נזיקין. לפי החוק גם שביתה בניגוד 
לחובת "השקט התעשייתי" של הסכם תקף 
חושפת את משתתפיה לתביעת נזיקין המוגבלת 
לתקרה מקסימלית של 200 כתר לשובת, סכום 
שהיה שקול ב-1928 לשכרו החודשי הממוצע 
של פועל יצור בתעשייה. בעת שביתה שאינה 
בניגוד ל"חובת השקט התעשייתי" של הסכם 
תקף, נחשבו יחסי העבודה למושעים, כלומר 
שבתום השביתה חזרו העובדים אוטומטית 
למקום עבודתם בלא להיות חשופים לסכנת 

פיטורים במהלכה.
במהלך שנות ה-20 לא הצליח ה-S.A.P להשיג 
בלוק חוסם יחד עם הקומוניסטים. בתקופה 
זו הקימה המפלגה הסוציאל־דמוקרטית שתי 
ממשלות מיעוט קצרות ימים, שהיו מבוססות 
על תמיכה מבחוץ של הקומוניסטים ושל 

צמיחת תנועת העבודה 
 הסוציאל–דמוקרטית השבדית

)חלק ב'(
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במסגרת יישום 'תוכנית 

ויגפורס', כאשר הם 

מקדימים את התיאוריה של 

קיינס, הורתה הממשלה על 

מדיניות הגדלת ההוצאה 

התקציבית שיועדה למימון 

עבודות תשתית, על הטלת 

מיסים נוספים ועל העמקת 

הגרעון התקציבי

הליבראלים, והיו נתונות בסכסוך עם מתמיד 
עם השמרנים, בעיקר על סוגיות של מדיניות 
חוץ וביטחון. שתי ממשלות המיעוט הללו 
התפרקו ביוזמת ה-S.A.P לאחר כישלונן 
לחוקק את החוק המונע כפייה על מובטלים 
לעבוד במקומות עבודה הנתונים בשביתה 
ע"י שלילת העזרה הסוציאלית לה הם זכאים 
מהמדינה. מעבר לזה היו ל-S.A.P כמה 
הישגים צנועים בתחום החקיקה הסוציאלית, 
אך שבדיה של שנות ה-20 הייתה עדיין מדינה 
ללא מערכת רווחה אוניברסאלית של ממש.

תהליך חשוב נוסף שהתרחש במהלך שנות ה-20 
של המאה הקודמת, היה ליטוש האידיאולוגיה 
של הסוציאל־דמוקרטים השבדים. נילס 
קרלבי )Karleby, 1892-1926(, שנחשב בצדק 
לאידיאולוג המבריק ביותר של הסוציאל־
דמוקרטים השבדים בתקופה זו, פרסם בשנת 
1926 את ספרו "סוציאליזם אל מול המציאות". 
בספר טען קרלבי כי כדי לקבוע תוכנית מעשית 
למימוש הסוציאליזם יש תחילה להגדיר נכונה 
מושגים שאידיאולוגים סוציאליסטיים שאחרים 
נטו לראות בהם כמובנים מאיליהם. המושג 
המרכזי שקרלבי טרח להגדיר הוא המושג "הון". 
ההון לפי קרלבי אינו הציוד או האדמה, כי 
אם הזכות לקבוע כיצד יתחלקו תוצרי הציוד, 
האדמה וכיוצא־בזה. מכאן שמה שמבדיל בין 
חברה סוציאליסטית ובין חברה קפיטליסטית 
הינו המידה שבה תוצרי תהליך הייצור )שהוא 
שילוב בין פעולה אנושית ואמצעי ייצור לא 
אנושיים( מחולקים ע"י החלטות של גופים 
נבחרים ולא ע"י החלטותיהם של קבוצת 
פרטים מצומצמת. לכן, טען קרלבי, ככל שיהיה 
לארגוני העובדים יותר כוח לקבוע את חלקם 
של העובדים בתוצר והם ישיגו עבור חבריהם 
חלק יחסי גדול יותר, וככל שהפרלמנט ייקח 
חלק גדול יותר מהתוצר בצורת מיסים ויחלקו 
מחדש בהתאם להבנתו, כך תהיה שבדיה חברה 
סוציאליסטית יותר. לצד ארגוני העובדים 
והחקיקה באמצעות המפלגה ציין קרלבי גם 
את הגופים הקואופרטיבים כגופים הנוטלים 
חלק בתהליך ההמרה של החברה, מחברה 

קפיטליסטית לחברה סוציאליסטית.
 Per Albin( בראשית 1928 נבחר פר אלבין הנסון
Hansson( ליו"ר ה-S.A.P, תפקיד בו שימש 
עד מותו ב-1946. כבר באביב 1928 בעת דיוני 
התקציב בפרלמנט השבדי נשא הנסון את נאום 
ה־"Folkhemmt" )"בית האומה"( המפורסם, 
שבו דימה את שבדיה לבית מעוות המבוסס על 
ניצול, בית שיש להחליפו בכזה שבו שוררים 

שוויון כלכלי והעדר אפליה.

הסוציאל־דמוקרטים בשלטון

המשבר הכלכלי העולמי של 1929 פקד גם 
את שבדיה. בשבדיה היו ביטויו העיקריים 
גידול באבטלה אצל הפועלים העירוניים עד 
לשיעור של למעלה מ-20% ומצוקה קשה אצל 

האיכרים העצמאיים, שהתקשו לקבל מחיר 
ראוי לתוצרתם לאור הנפילה בהכנסות בעיר. 
כישלונה הניכר לעין של ממשלת המרכז־ימין 
השבדית הגביר את הפופולאריות הן של 
הסוציאל־דמוקרטים והן של הקומוניסטים. גורם 
נוסף שתרם להתחזקות הסוציאל־דמוקרטים 
הוא אירוע הדמים בעיר Ǻdalen, עיר קטנה 
במרכז שבדיה. במהלך יום זה, 14.5.1931, 
נורו ונהרגו 5 פועלים ו-5 נוספים נפצעו מאש 
המשמר הלאומי השבדי בעת שנטלו חלק 
בתהלוכה שניסתה למנוע את הגעתם של שוברי 
שביתה, שגויסו על מנת להיאבק בשביתת 
עובדים ממושכת. האירוע הוליד ביקורת חסרת 
תקדים בחריפותה על הממשלה המכהנת מצד 
המפלגה הסוציאל־דמוקרטית השבדית ומצד 
המפלגה הקומוניסטית. במטרה להרגיע את 
הרוחות התקבלו דרישות השובתים והוקמה 
וועדת חקירה. עם זאת, עבור פועלים רבים היו 
הבחירות המתקרבות הזדמנות 'לסגור חשבון' 
עם הממשלה והדבר הביא לאחוז הצבעה גבוה 
מאוד אצל קבוצות התמיכה המסורתיות של 
הסוציאל־דמוקרטים, הפועלים העירוניים, 
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הממשלה החדשה, שכוננה 

על טהרת הסוציאל–

דמוקרטים, פתחה בקצב 

מסחרר של רפורמות 

כלכליות–חברתיות

בשנת 1950 היה למעלה 

ממחצית כוח העבודה 

השבדי מאוגד באחד 

משלושת ארגוני העובדים, 

ונהנה מביטוח דמי אבטלה 

מסובסד.

הפועלים החקלאיים והאיכרים הזעירים. 
בספטמבר 1932 התקיימו הבחירות, ובסופן 
התברר כי ה-S.A.P והקומוניסטים גרפו יחדיו 
50% מהקולות וזכו ביצירת גוש חוסם בבית 
התחתון. פר אלבין הנסון מונה לראש הממשלה, 
כאשר הוא נהנה גם מתמיכת מפלגת האיכרים. 
ממשלתו הראשונה של הנסון הורכבה משרים 
חברי המפלגה הסוציאל־דמוקרטית בלבד 

והתקיימה ברציפות עד יוני 1936.
עם כינון הממשלה החלו הסוציאל־דמוקרטים 
ביישום התוכנית הכלכלית של ארנסט ויגפורס 
)Wigforss(, שהיה התיאורטיקן המוביל של 
ה-S.A.P בשנות ה-30 וה-40. במסגרת 
יישום 'תוכנית ויגפורס', כאשר הם מקדימים 
את התיאוריה של קיינס, הורתה הממשלה על 
מדיניות הגדלת ההוצאה התקציבית שיועדה 
למימון עבודות תשתית, על הטלת מיסים נוספים 
ועל העמקת הגרעון התקציבי. התוצאה הייתה 
צמצום דרמטי באבטלה ועליית מחירי התוצרת 
החקלאית )חלק אינטגרלי מהתוכנית והסיבה 
העיקרית לתמיכת מפלגת האיכרים(. בין הישגיה 
הנוספים של ממשלת הנסון אפשר למצוא את 
הארכת חוק חינוך חובה מ-6 ל-7 שנים ואת 
חקיקת חוק ביטוח דמי אבטלה שבמסגרתו החלה 
המדינה לסבסד את קרנות דמי האבטלה של 
ארגוני העובדים והביאה להעלאת האטרקטיביות 

של חברות בארגונים אלו.
סירובה של מפלגת האיכרים לתמוך בחוק 
קצבאות הזקנה של הממשלה הסוציאל־
דמוקרטית הוליך להתפטרותה. בבחירות 

שהתקיימו בספטמבר 1936, זכו הסוציאל־
דמוקרטים והקומוניסטים לרוב מוחלט בבית 
התחתון, גמול על מדיניות מרחיבה מוצלחת 
שצמצמה באופן דרמטי את שיעור האבטלה 
בשבדיה. מעמדת כוח זו פעלה ממשלתו 
השנייה של הנסון בחופשיות כמעט מלאה, 
כאשר מפלגת האיכרים נאלצת לתמוך כמעט 
בכל הרפורמות שלה. רפורמות אלו כללו 
את העלאת קצבאות הזקנה, הנהגת קצבאות 
ילדים, טיפול רפואי חינם ליולדות, העלאת 
מס ההכנסה ומס רכוש, הנהגת יום חופשה 
כללי ב-1 במאי והקמת בתי ספר משופרים 

למיעוט הסאמי.
במקביל לשלטון המפלגה הסוציאל־דמוקרטית, 
נמשך הגידול במספר חברי ארגון העובדים, 
ה-LO. לקראת סוף שנות ה-30 היו ב-LO קרוב 
למיליון חברים )כשליש מכלל כוח העבודה 
השבדי(. בדצמבר 1938, בחסות שלטונה היציב 
של הממשלה הסוציאל־דמוקרטית, נחתם 
"הסכם ימת המלח" בין ה-LO ובין התאחדות 
המעסיקים השבדית. ההסכם כלל שני הישגים 
מרכזיים מבחינת ארגוני העובדים: א - חובת 
התייעצות של המעסיק עם ארגון העובדים 
בכל פעולה שיכולה להיות לה השפעה על 
העובדים. ב - זכות בלתי מוגבלת לקיום 
שביתות סולידריות, גם של מי שנהנים בעת 
השביתה מהסכם קיבוצי תקף עם מעסיקם. 
השילוב בין שני הישגים הללו נתן לארגוני 
העובדים כוח רב להשפיע על השכר ותנאי 

העבודה במקומות עבודה.
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החלק השלישי של המאמר 

יעסוק בתהליך צבירת ההון 

הפיננסי בידיים ציבוריות, 

שיתוף העובדים בניהול, 

גידול נוסף בכוחם של ארגוני 

העובדים והרחבה נוספת של 

מדינת הרווחה

רפורמות סוציאל־דמוקרטיות

השנים 1940-1945 היו שנים שבהם כמעט שלא 
היה ניתן להתקדם במסלול שהתוו הסוציאל־ 
דמוקרטים, למרות שבבחירות 1940 השיגה 
לראשונה מפלגת ה-S.A.P רוב גם בבית העליון 
של הפרלמנט. המלחמה אילצה את הסוציאל־

דמוקרטים להקים ממשלת אחדות עם מפלגות 
המרכז והימין, אשר נתמכו על־ידי בעלי ההון 
השבדים, להם הייתה אהדה ואף וקשרים עסקיים 
ענפים עם גרמניה הנאצית. במצב שבו גרמניה 
כבשה הן את דנמרק והן את נורבגיה נדרשו 
הסוציאל־דמוקרטים לכושר תמרון גבוה על 
מנת למנוע כיבוש ושלטון חסות גרמני־ימני. 
עם זאת, במשך כל תקופת המלחמה שימשה 
שבדיה מקום מקלט לגולי השמאל הגרמני 
ולפעילי המחתרת הנורבגית שהפעילו בסיסי 
אימונים משטחה. כמו כן, למרות לחץ גרמני 
כבד, מנעו הסוציאל־דמוקרטים את הוצאתה אל 
מחוץ לחוק של המפלגה הקומוניסטית השבדית.

ב-1944 ניסחה ה-S.A.P תוכנית פעולה חדשה 
המתבססת כמעט במלואה על רעיונותיו של 
קרלבי. המטרה המוצהרת בתוכנית זו ובאלו 
שבאו אחריה הוגדרה כ"חברה ללא הבדלי 
מעמדות" ו"החלפת הסדר הכלכלי חברתי 
הבורגני בחברה שבה כולם חיים על בסיס 
 ,TCO-חופשי ושווה". באותה שנה קם גם ה
הפדרציה לאיגוד עובדי הצווארון הלבן על 
בסיס ענף כלכלי שקמה בחסות ה־ LO והפכה 
לעצמאית על מנת להאיץ את צמיחתה. חוסר 
הנחת של העובדים מהמצוקות המצטברות של 
המלחמה ומהמשך שותפותן של מפלגות הימין 
בממשלה הוביל לשביתה הקשה של איגוד עובדי 
ענף המתכת. השביתה, שפרצה בפברואר 1945 
ונמשכה עד ראשית יולי 1945, השיגה אמנם 
עליית שכר צנועה בלבד )של 2.5%(, אולם 
שלושה שבועות לאחר תום השביתה פורקה 

ממשלת האחדות הלאומית.
הממשלה החדשה, שכוננה על טהרת הסוציאל־

דמוקרטים, פתחה בקצב מסחרר של רפורמות 
כלכליות־חברתיות, קצב שלא הואט למרות 
שבאוקטובר 1946 נפטר ראש הממשלה הנסון 
מהתקף לב פתאומי והוחלף ע"י טג ארלנדר 
)Tage Erlander(. במהלך שנת 1946 הצליחה 
הממשלה הסוציאל־דמוקרטית להבטיח ציוד 
לימודים חינם לתלמידים ולהוסיף ארוחה כחלק 
מיום הלימודים, שילשה את קצבת הזקנה 
והפכה אותה לאוניברסלית ולפטורה ממבחן 
הכנסה, וחוקקה חוק בריאות ממלכתי כללי 
שייכנס לתוקף בינואר 1955. כמו כן במהלך 

אותה השנה הונהג מס רכוש פרוגרסיבי. בשנה 
שלאחר מכן, ביולי 1947, נקבעה קצבת ילדים 
כללית, גבוהה מאוד במונחים יחסיים )קצבה 
שנתית בסכום השווה למשכורת חודשית של 
פועל תעשייה( והוקם מנגנון פיקוח ותקצוב 
ממשלתי מרכזי לאוניברסיטאות. בשנתיים 
שלאחר מכן תקבע הממשלה הסוציאל־
דמוקרטית חוקי עבודה שווים לעובדים זרים 
ותתחיל את תהליך המעבר של מערכת החינוך 
למערכת של חינוך חינם בבתי ספר מקיפים 
ואחידים מיסודי ועד סוף תיכון, כאשר גם 
הלימודים בבתי הספר העל־יסודיים המקצועיים 
והעיוניים היא בחינם, תהליך אשר יושלם 

סופית ב-1972.
ב-1950 הגיע מספר חברי ה-LO ל-1,300,000 
ויחד עם ה-TCO וה-SACO )פדרציית העובדים 
האקדמאיים שקמה בשנת 1947(, למעלה 
מ-50% מכוח העבודה השבדי מאוגד ונהנה 
מביטוח דמי אבטלה מסובסד. בשנת 1951 
נקבעה חופשה שנתית מינימלית בשכר מלא 
של 3 שבועות בשנה )כאשר גובה התגמול 
נקבע בהסכמים קיבוציים והוא לרוב גבוה 
יותר מתגמול עבור 3 שבועות עבודה( והונהג 
תשלום עבור ימי מחלה. מאחר והממשלות 

הסוציאל־דמוקרטיות הקפידו מאז 1932 שלא 
לעדכן את הקנס המקסימלי של 200 כתר על 
נזיקין בעת שביתה לא חוקית )על־פי החוק 
מ-1928(, הסכום נשחק משמעותית והופך 

ליותר ויותר זניח.
ב-1956 ניתן כבר לומר כי הושלם השלב 
הראשון של בניית המודל השבדי. כ-60% 
מכוח העבודה השבדי היה כבר חבר בארגוני 
עובדים. זכות השביתה המקיפה והמלאה 
הייתה מעוגנת בחקיקה ובהסדרים מחייבים. 
מדינת הרווחה כללה כבר חינוך חינם במשך 
12 שנות לימוד, ביטוח בריאות מקיף, קצבאות 
זקנה וילדים ושורה של הגנות לעובדים, לרבות 
דמי אבטלה, חופשה שנתית, ימי מחלה ועוד.

השלב הבא, בו יעסוק חלקו השלישי של מאמר 
זה, הוא תהליך צבירת ההון הפיננסי בידיים 
ציבוריות, שיתוף העובדים בניהול, גידול נוסף 
בכוחם של ארגוני העובדים והרחבה נוספת של 

מדינת הרווחה.

עמי וטורי הוא חבר 

צוות ארגון כוח 

לעובדים ומלמד 

באוניברסיטת 

חיפה.

vaturyami@gmail.com
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הגדרנו שכל מספר מעל 

אלף צועדים ביום הראשון 

יהיה פתיחה מרשימה. בדרך, 

כבר בשעה שבע בבוקר, 

מודיעים בחדשות על אלפים.

ההחלטה לקום ולעשות, 

לדרוש בקול ברור, להעיז 

ולצאת עם אמירה שאינה 

משתמעת לשתי פנים הינה 

דבר שבציבוריות הישראלית 

לא נראה זמן רב.

חמש בבוקר, מעלים עוד אדם לרכב, יוצאים 
לכיוון הצפון. שבועיים של הכנות אינטנסיביות 
קורמות עור וגידים. המתח עולה. כמה באמת 
יצטרפו ליום הראשון של משפחת שליט? 
בתוכניות הגדרנו שכל מספר מעל אלף 
צועדים ביום הראשון יהיה פתיחה מרשימה. 
בדרך, כבר בשעה שבע בבוקר, מודיעים 
בחדשות על אלפים, ואנחנו עוד מתגלגלים 

לכיוון המצפה.

בעליות למצפה הילה אנו מבינים שנפל דבר. 
הכניסה השקטה בדרך כלל למצפה חסומה 
באלפי אנשים שמצפים, שמצטרפים לצעדה. 
על מנת להגיע ולחבור לשאר המתנדבים אנו 
צריכים להסביר לכמה וכמה שוטרים בדרך 
שאנחנו הצוות המארגן של המסע. מעט מבטים 
של חוסר אמון, אבל בסוף הם מתרצים ונותנים 

לנו לעבור.
במהלך השעה הקרובה מתחילות לזרום התרומות 
שיהיו השלד למסע. מגיעה משאית הציוד ומיד 
אחריה משאית נוספת שמורידה את הקלנועיות 
שילוו את הצוות לאורך כל הדרך. לאחר זמן 

קצר מתייצבים המתנדבים. במהרה מחליפים 
טלפונים, מחלקים תפקידים ומוודאים שכל חצי 
שעה - שעה יוצרים קשר ומתעדכנים. בינתיים 
התקשורת מציפה את המצפה, נועם ואביבה 
נועלים את הבית באקט סמלי, וברחבת הדשא 
בה מציינים בדרך כלל חגים משותפים נושא 
נועם מילים קצרות ומתחיל לצעוד. בשלב זה 
כבר ברור שיוצאים ממצפה הילה מעל 5,000 
צועדים והדיווחים מבטיחים עוד אלפים בדרך. 
אכן, כך היה - גם בכברי מצטרפים אלפים. 
גם בצעדה בעכו, בקריון ובמוצקין. הצעדה 
הופכת לעובדה. ההכנות שלנו צפו גרעין של 
מאתיים שלוש מאות צועדים, שיצעדו בפועל 
עם המשפחה, אך בפועל, לא מצאנו עצמנו אף 
לא דקה עם פחות משלושת אלפים צועדים. 
התקשורת עטפה וסיקרה כמעט כל קילומטר, 
ובערים התקיימו עצרות תמיכה גדולות אף יותר. 
בנתניה הועבר האירוע מהיכל התרבות לכיכר 

המרכזית, עקב ריבוי המשתתפים.
ההד הציבורי הנרחב העלה בקרבי מחשבות 
רבות על הגורמים השונים שהביאו עשרות 
אלפי אנשים לצאת בחום של יולי ולהצטרף 
לצעדה של עשרות ק"מ, יום אחר יום. נכון, 
רק המשפחה והחברים צעדו את כל המסלול, 
אך הציבור לא הצטרף לעשר דקות סמליות 
אלא על פי רוב לחמש־שש שעות אינטנסיביות 
של צעדה. אמהות יצאו עם ילדים בעגלות, 
אנשים לקחו ימי חופש מהעבודה, הגיעו עם 
רכביהם והתחילו לצעוד. מה הם המרכיבים, 
שחברו להם יחדיו, ואיפשרו לציבור כה רחב 

להצטרף לצעדה?
ציבור רחב בחר להצטרף לצעדה לא משום 
רגש ההזדהות האישית בלבד, אלא הזדהות עם 
האמירה הערכית שהמשפחה בחרה. ההחלטה 
לקום ולעשות, לדרוש בקול ברור, להעיז ולצאת 
עם אמירה שאינה משתמעת לשתי פנים הינה 
דבר שבציבוריות הישראלית לא נראה זמן רב. 
במציאות שבה פוליטיקאים בוחרים לעיתים לא 
לומר אמירה ברורה אחת במשך קדנציה שלמה, 
במציאות שבה סיסמאות הבחירות נשכחות מיד 
לאחר סיור המדגם בערב הבחירות, הציבור 
הישראלי בחר להתחבר לעשייה. המעשה 
הכל כך פשוט של לקום בבוקר, לצאת מהבית, 
ולומר שלא ניתן להבליג יותר. ציבור זה לא 
הביע נאמנות מוחלטת לכל אמירה וקריאה 
של המשפחה, אך בבחירה שבין לגלות אהדה 
ולתמוך במשפחה או להמשיך לשבת על הגדר, 
נעשתה הבחירה הכל כך ברורה שמביעה הערכה 
לעשייה. ציבור זה נכסף לדמות שתציב תיגר 
מוסרי למדרון החלקלק של השיח הישראלי. 

 "מסע חייו"
מסעה של משפחת שליט

אורי אופיר: :
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בקרב ציבור זה ראינו 

נחישות של אנשים שנלחמים 

על עתידה של החברה 

בה הם חיים, שהצטרפו 

בהמוניהם לצעדה מתוך 

הבנה עמוקה כי הם נאבקים 

על אופייה של החברה 

 שלהם.

אמירה ציבורית כה רחבה 

וכה ברורה מחזקת את 

התחושה כי הפער בין רצון 

וצרכי הציבור לנבחריו הולך 

וגדל.

משפחת שליט ענתה על צורך זה כמו כפפה 
ליד. האמירה הברורה כי יש להחזיר את החייל 
השבוי לישראל הינה אמירה ערכית. עשרות 
שנים מדינת ישראל גאה במסר זה, המבדל 
אותה מרבות ממדינות האויב שמקיפות אותה 
וגם מידידותיה השונות דוגמת ארצות הברית. 
הציבור ראה בהצטרפות לצעדה חיבור וחיזוק 
ערכי למסר שכמעט נשכח - "לא משאירים 
חייל בשטח". בקרב הצועדים ראינו שלטים 
רבים כאלו. לא כאלו שדורשים את שחרור 
המחבלים וגם לא כאלו הקוראים להתפטרותו 
של ביבי. בקרב ציבור זה ראינו נחישות של 
אנשים שנלחמים על עתידה של החברה בה 
הם חיים. ציבור זה הצטרף בהמוניו לצעדה 
ולטקסים לאורך הצעדה מתוך הבנה עמוקה 
כי הוא נאבק על אופייה של החברה שלו. 
ציבור זה פגש אותנו בשעות אחר הצהרים 
בקריון וצעד איתנו לתוך מוצקין. ציבור זה 
יצא איתנו באלפיו באחרי הצהרים של יום 
שישי מנתניה עד שפיים, וציבור זה על אלפיו 
המתין במוצא ובכניסה לירושלים. משפחת 
שליט שקמה בהתמדה בוקר בוקר, על אף 
המאמץ הפיסי הקשה, וצעדה, יצרה תמונת 
נגד לדמויות המובילות בציבוריות הישראלית 
שאומרות פחות ופחות ופועלות פחות ופחות. 
אך גם בחיבור שבין הקריאה המוסרית־ערכית 

להזדהות האנושית חסר רובד נוסף.
הבנה זו עלתה מתוך בחינת המניעים להצטרפות. 
ההזדהות האנושית עם גלעד שליט, וההירתמות 
לקריאה המוסרית־ערכית נותנים מענה והסבר 
להצטרפותם של משפחות ויחידים, אך אין בהם 
די בכדי להסביר את ההירתמות רחבת ההיקף 
של הערים והמועצות המקומיות והאזוריות. 
עשרות אלפים הצטרפו במהלך המסע בעזרת 
האוטובוסים הצהובים של הרשויות המקומיות. 
ערים ומועצות שהמסע לא עבר דרכם, עשו 
מאמצים והעמידו משאבים רבים לטובת 
התושבים בכדי להצטרף למסע. לעיתים נסעו 
התושבים יותר משעתים או שלוש בכדי להצטרף 
לצעדה לאורך שלושה או ארבעה ק"מ. חיבור 
מהותי נוסף בא לידי ביטוי גם בכל רשות 
שבה עברנו, אם בסיום הצעדה בצומת העוגן 
בעמק חפר או בעצירה בעכו. עיריית רעננה 
התעקשה לקיים אירוע במוצ"ש על אף שלא 
היה חלק מהצעדה, וכן גם עיריית בית שמש. 
מגמה זו של הרתמות ממשיכה גם בשבועות 
שאחרי המסע וההתמקמות באוהל. עיריית 
באר שבע, ראשון לציון, אשדוד ואשקלון 
בחרו לארח את משפחת שליט ולעודד את 

תושביהם להצטרף למאמץ.

פעולות אלו יש לראות כקריאת תיגר של 
השלטון המקומי על השלטון המרכזי. לאחר 
שנים שבהן השלטון המרכזי חותך בבשר החי 
של תקציבי השלטון המקומי ומטיל נטל הולך 
וגדל על הרשויות, התחברו רבות מהן לקולה 
של משפחת שליט. חוסר ההערכה והגיבוי 
שהשלטון המקומי זוכה לו מהשלטון המרכזי 
הפך לגל נגד. כך ראינו ושמענו את רבה הראשי 
של עכו באמירות חדות וברורות הדורשות את 
שחרורו המיידי של גלעד. כך, ככל שהתקדם 
המסע, ראינו את ראשי הערים מחזקים את 
המסרים ומחזקים את הציבור. בכדי לתת תוקף 
נוסף ניתן לראות כי בערים מסוימות, בהן יש 
קשר עמוק יותר בין השלטון המקומי לשלטון 
המרכזי, בחרו ראשי הערים 'להוריד פרופיל' 

ביחס לערים אחרות.
השילוב שבין שלושת הרבדים - הסולידריות 
האנושית, הציווי המוסרי־ערכי והחיבור של 
השלטון המקומי יצרו גל שמדינת ישראל 
תזכור עוד שנים ארוכות. אמירה ציבורית כה 
רחבה וכה ברורה מחזקת את התחושה כי הפער 
בין רצון וצרכי הציבור לנבחריו הולך וגדל. 
התחושה כי במדינת ישראל קיים ציבור רחב 
שרוצה ומוכן לפעול ליצירת חברה טובה יותר 
הפכה למציאות. אמנם מציאות זו טרם השיבה 
את גלעד לחיק משפחתו, ואף טרם יצרה שינוי 
פוליטי, אך בהחלט יש בה את הבסיס להמשיך 
בחתירה מתמדת לעיצוב עתידה של החברה 
הישראלית. כפי שאחד מהפעילים המרכזיים 
במטה המאבק חזר וקרא פעמים רבות במהלך 

המסע: "העם הזה טוב ממנהיגיו".
אי אפשר לסיים ללא מילה קצרה על התקשורת. 
בשלבים הראשוניים של ההתארגנות למסע 
ובתחילתו ניסו הדוברים המשופשפים של 
הפוליטיקאים לדרוש מהתקשורת לצמצם 
את הסיקור התקשורתי. הדוברים שלפו את 
חרבותיהם וניסו לטעון כי מדובר כאן במסע 
פוליטי, ניסו להביך, ולשלוף שפנים בדמות 
תורמים שהשקיעו מיליונים במסע בכדי להחליש 
את הממשלה. אך במקרה זה הסיפור היה גדול 
יותר גם ממערך הדוברות. התקשורת עמדה 
בביקורת ובאיומים השונים ויצרה את החיבור 
עם הציבור. לא היה צורך בתצלומי תקריב או 
בזווית מיוחדת שתיצור את הסיפור, כי האלפים 
שהצטרפו כל יום היו הסיפור. לא היה צורך 
בחשיפת שחיתויות כי המידע היה חופשי ונגיש. 
העובדות פשוטות וברורות, משפחה אחת כואבת, 
עם פחות מעשרים פעילים שהצטרפו, משאית 
אחת וחמש מכוניות פרטיות, הם הכוח שעמד 

מאחורי המסע כולו.

אורי אופיר שימש 

כרכז הטכני של 

"מסע חייו", מסעה 

של משפחת 

שליט ממצפה 

הילה לירושלים.

orion22@gmail.com
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היינו שקופים כאשר תכננו 

את עתידם של כפרינו. היינו 

בלתי נראים כאשר הפכו את 

בתינו ואדמותינו ואת המרחב 

בו חיינו מאות שנים לשדה 

תעופה, ליישוב ליהודים 

בלבד או ליער. היינו נוכחים 

נפקדים כאשר לא ספרו 

אותנו בבחירות למועצות 

האזוריות.

עואד אבו פריח: :

ביום שלישי ה-27.7.2010 לפנות בוקר 
הרס מנהל מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה 
מלווה בכוחות משטרה עם בולדוזרים את 
הכפר אלעראקיב, השוכן דרומית לרהט, 
על 45 בתיו. מאמר זה נכתב ע"י ד"ר עואד 
אבו פריח, יליד ותושב הכפר, מספר ימים 
לפני כן, בלא ידיעה שההרס יתחיל דווקא 

מכפרו אלעראקיב.

לאחרונה מישהו דוחף להכרעה אלימה בסכסוך 
רב השנים בין הבדואים בנגב לבין המדינה. 
נשמעים כאן קולות של צונאמי חדש המתגלגל 
לעברנו. זהו כבר 'עליהום' רבתי, נגד הבדואים 
באשר הם. כל יום צצות להן עמותות מתנחלים, 

כגון 'רגבים', הפועלות נגדנו. הפרקליטות יוצאת 
נגד אקדמאים ש'משתפים פעולה' עם הבדואים. 
נראה כי מתחיל לבצבץ קמפיין מתוזמן לעקירת 

הכפרים 'הבלתי מוכרים'.

הקמפיין אינו מפתיע. היו כמותו בעבר. 
אבל בניגוד לעבר, משמיצינו לא מסתפקים 
הפעם במתקפה נגד ה'פלישה' לשטחי 
יוצאת חוצץ גם נגד  ה'לאום'. המתקפה 
רשויות המדינה: נטען, כי זו "חילקה קרקע 
בנדיבות ואפשרה לבדואים לעשות ככל 

העולה על רוחם".
איפה הבדואים בשיח הזה? לא מפתיע 
לגלות כי הם לא שם. השיח מתנהל בין 
המדינה לבין עצמה. היינו שקופים כאשר 
תכננו את עתידם של כפרינו. היינו בלתי 
נראים כאשר הפכו את בתינו ואדמותינו 
ואת המרחב בו חיינו מאות שנים לשדה 
תעופה, ליישוב ליהודים בלבד או ליער. 
היינו נוכחים נפקדים כאשר לא ספרו אותנו 

בבחירות למועצות האזוריות.
לא היינו בסוד העניין כשהחליטו 'לקדם' אותנו 
ו'ליישב' אותנו ביישובי 'קבע'. הם תכננו 
ו'הקימו' לנו ישוב במידתם ולפי ראות עיניהם. 
ציפו שנבוא כעדר בערבו של יום ונתכנס בשקט 
במכלאות. עכשיו הם כועסים שלא כל העדר 

התכנס. ולעדר עוד יש דרישות.
פתאום יש לבדואים דעות. ויש להם עמותות. 
ופתאום צצו משום מקום 'פלישות'. ופתאום 
אפילו בתי אבן. והכל נתפש כמפתיע: כאילו 
הבדואים לא היו פה קודם. וכאילו אין להם 
זכויות. והכל באווירה של דחיפות. מגינים על 

המולדת! הציונית כמובן!
לפתע צף גל ביקורת: מה פתאום הם מתחתנים 
ועושים ילדים? מה פתאום הקימו להם 
כפרים? מה פתאום הם נצמדים לקרקע של 
אבותיהם? הכל כאילו מתעורר מחדש ודורש 
טיפול דחוף. "הלך הנגב והלכה המדינה". 

ולאן הלכה? לאזרחיה הבדואים!
אבל מה לא השתנה? אנחנו עדיין לא ממש 
אזרחים. אנחנו שקופים וחסרי כבוד. אנחנו 
אפס מאופס! מקללים אותנו חופשי, מבקשים 
לגרש אותנו, לעקור, להרוס, לצמצם ילודה 
ולבטל קצבאות. והכל בגלוי, לנגד עינינו. 

עליהום נגד הבדואים
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אנחנו מתים מצמא ובצד 

השני של הכביש הממטרות 

מפזרות את טיפות המים 

האחרונות של הכינרת על 

שטח הבצל של המושב. זה 

לא אכפת. 37% מתושבי 

רהט מובטלים וזה לא מטריד 

איש. העיקר שיהיה סוף סוף 

"טיפול בבעיית הבדואים"!

נשמח להיפגש ולתכנן את 

עתידנו. למשל, כפרים עם 

חקלאות בדואית מסורתית, 

המשלבים בין מורשת 

ומודרניות. למשל כפרי 

תיירות. מושב או שנים 

לבדואים, קיבוץ או שניים. 

למה שלא נחייה בכבוד, ללא 

אבטלה ופחד. מה רע בכך 

שנתחיל לייצר יותר ולשלם 

יותר מסים? מה רע בכך 

שנשנה באמת את המצב?

מנשלים אותנו מכל זכות לקרקע בה אנו 
מתגוררים, רוצים לדחוס אותנו לעיירות 
שאינן עונות על צרכינו - והכל בריש גלי 
ובקול רם. לא בושה ולא דמוקרטיה. לית 

דין ולית דיין.
אנחנו מתים מצמא ובצד השני של הכביש 
הממטרות מפזרות את טיפות המים האחרונות 
של הכינרת על שטח הבצל של המושב. זה לא 
אכפת. 37% מתושבי רהט מובטלים וזה לא 
מטריד איש. העיקר שיהיה סוף סוף "טיפול 

בבעיית הבדואים"!
שנים רבות שלט בנו ממשל צבאי. גם כאשר 
המושל הלך, הממשל נשאר והסגנון נשמר. 
הרסו בתים, החריבו כפרים, הוסיפו תקנים 
למשטרה, הקצו פרקליטים, רכשו בולדוזרים, 
סילקו אותנו, הקימו ועדות, החליטו עבורנו, 

בטלו הקצאות ושכחו תקציבים...
ידענו דבר אחד: הם דיברו שם למעלה. אבל 
אנחנו חיינו פה למטה. חיינו כל הזמן וכל סוג 
חיים: ללא מים, ללא חשמל, ללא בריאות. חיינו 

ונמשיך לחיות...
אתם יכולים לנסות שוב לדרוס אותנו. כבר 
ניסיתם וכשלתם. אבל אם אתם רוצים לפתור 
את 'הבעיה' בואו נדבר כבני אדם שווים. מספיק 
לרמוס את כבודנו. כדאי לנסות לפעול אחרת.

אם הממשלה רוצה פתרון, יש לעצור כבר עכשיו 
את תוכניות העקירה שמתגבשות במגירות 
ולגלות קצת שפיות לפני הטעות הגדולה שלא 

יהיה ניתן לתקנה.

בעקירה כבר התנסינו הרבה פעמים. זה לא חדש. 
אנחנו אזרחים ישראלים ופליטים ישראלים. אולי 
כדאי לנסות משהו שונה? אולי לא עוד בכוח?
אם רוצים לנסות משהו חדש כדאי להתחיל 
לבדוק את עצמנו מול גל ההפחדה: נשמעת 
האזהרה כי בקרוב 200 אלף אזרחים בדואים 
'ייתפסו' 500 אלף דונם. אולי! למה זה 
מפחיד אתכם? הרי הציבור היהודי מנצל 
12.5 מליון דונם בנגב וזה לא מפחיד איש! 
נשאלנו בבהלה: למה הבדואים תופסים קרקע 

הלאום! למה זה כל כך נורא? איפה נחיה? 
באוויר? הבדואים חיים על כ-2% משטח 

הנגב אף שהם כ-28% מתושביו!
למה טוענים ש"הנגב הלך?" האמנם 'הלך'? 
ולאן? למה להפחיד את דעת הקהל? ולמה 
דווקא עכשיו? כי הבדואים התחילו להפגין 
בתל אביב? כי מתנהלים סוף סוף בבתי המשפט 
דיונים מאתגרים בנוגע לזכויות הבדואים 
בקרקע? כי רוצים להרתיע שופטים כדי שלא 
יפסקו חלילה לבדואי בעלות על אדמתו? כי 
נעים וקל ונוח לשנוא מישהו? ואם הוא גם 

ערבי אז אדרבא?

לא מוצאים פתרון ל'בעיית הבדואים'? זה 
לא כל כך מסובך. נשמח להיפגש ולתכנן את 
עתידנו. למשל, כפרים עם חקלאות בדואית 
מסורתית, המשלבים בין מורשת ומודרניות. 
למשל כפרי תיירות. מושב או שנים לבדואים, 
קיבוץ או שניים. למה שלא נחייה בכבוד, ללא 
אבטלה ופחד. מה רע בכך שנתחיל לייצר 
יותר ולשלם יותר מסים? מה רע בכך שנשנה 

באמת את המצב?
אנחנו חלשים. סליחה, מוחלשים. מי שמנהל 
את המערכה מולנו הוא המדינה. והיא חזקה 
מאוד. ושכרון הכוח כבש אותה לאחרונה. 
מה נעשה? נתארגן ונטכס עצה. לעת עתה, 
כאזרחים, נסתפק בהעברת מסר לממשלה: אל 
תדחפו את הקהילה השלווה ושומרת החוק 
הזו לפינות אפלות. לא תצמח מכך תועלת. 
אלא להפך! ונשגר גם מסר שני, לאזרחים 
היהודים שלא נסחפו בגל הגזעני: חברים, 

איפה אתם כשצריכים אותכם?

עואד אבו 

פריח הוא דובר 

הוועדה העממית 

באלעראקיב, יו"ר 

פורום החינוך הערבי 

בנגב, ד"ר לכימיה, 

ראש המגמה 

לביוטכנולוגיה 

ולכימיה ומנהל 

היחידה לקידום 

הסטודנט הערבי 

במכללת ספיר 

ופעיל חברתי וותיק 

לזכויות ולצדק בנגב.

deeretna@gmail.com
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הסיפור המרתק ביותר 

שפגשנו הוא של קבוצת 

"סיירה נוודה" - קבוצת 

נשים שעסקו בעבודות ניקיון 

במשרדים ובתי עסק בשכר 

עלוב, התארגנו, הקימו 

קואופרטיב והתחרו בחברות 

שהעסיקו אותן בעבר.

אילנה לפידות: :

בעשור האחרון יצאו קבוצות רבות, בין 
השאר מטעם המרכז ללימודי הקואופרציה 
ואיגוד התעשייה הקיבוצית, לסיור בעקבות 
התנועה הקואופרטיבית החזקה והמרשימה 
של הבאסקים במונדרגון. רוני בוכמן, מדריך 
הסיורים, היה מספר שלא רק בצפון, 
בארץ הבאסקים, פורחת הקואופרציה - 
יש מה לראות וללמוד גם בדרום ספרד, 
באנדלוסיה, לשם הוא מוזמן לעתים גם 
כמורה וכמדריך בבית הספר לקואופרציה 
של האגודות המקומיות. בעקבות המלצתו, 
ולאחר פנייה ממני, התארגנה קבוצה מטעם 
המועצה האזורית מטה־יהודה, שיצאה 

לסיור בדרום ספרד.

המשלחת של מטה־יהודה כללה את ראש 
המועצה, משה דדון, מנהלי מחלקות במועצה, 
חברי מליאה, פעילים מיישובי המועצה, 3 
בעלי יקבים, מנהל עמותת התיירות ומנהל 
החברה לפיתוח - חבורה רצינית שיצאה 
ללמוד את יתרונות השיתוף והקואופרציה 

במישור האזורי. עד מהרה למדה החבורה 
על ההבדלים בחקיקה ובתקנות בנושא 
הקואופרטיב בין ספרד לישראל. כך היה, 
למשל, כאשר נפגשנו בקואופרטיב שהוקם 
ע"י אם ושלושת בניה, בעלי חווה חקלאית 
גדולה )בספרד יכולים 3 אנשים להקים 
קואופ', בעוד בישראל דרוש מינימום של 7 
שותפים(. המשפחה, בעלת החווה החקלאית, 
סיפרה שהקואופרטיב שלהם מקבל הטבות 
ממשלתיות, עפ"י החוק הספרדי, ש'סתם' 
בעלי חווה משפחתית לא יכולים לקבל. 
למדנו, לפיכך, שנכון להיום ספרד היא מדינה 
תומכת התארגנות קואופרטיבית הרבה יותר 

מישראל העכשווית.
התארחנו במשך השבוע בעיירה אוסונה, 
במנזר עתיק שהפך ל"בית ספר לכלכלה 
סוציאלית". אוסונה היא עיירה קטנה הנמצאת 
במרכז אנדלוסיה, בין סביליה, קורדובה, 
גרנדה ומלאגה. מבנה המנזר הישן והיפה 
היה בהחלט מעורר השראה. ממנו יצאנו 
לפגישות עם אנשי קואופרציה )וכמובן גם 
לסיורים באתרי התיירות בערים היפהפיות 
הללו, המשמרות את התרבות האיסלאמית 
והתרבות היהודית של "תור הזהב"(. נפגשנו 
עם מנהלי ביה"ס לכלכלה סוציאלית וביה"ס 
לפיתוח יזמות, בהם עוסקים בפיתוח שיטות 
הניהול, בטיפוח המנהלים ובחדשנות, כמו גם עם 
מנכ"ל התאחדות ארגוני הכלכלה הסוציאלית, 
מנכ"ל תנועת הקואופרציה ועם שותפויות 
של עובדים, ארגונים חזקים הפועלים באזור 
ואינם מתביישים לדבר אידיאולוגיה, בצד 
המאמץ להפוך את העסקים הקואופרטיביים 

לכדאיים ורווחיים לחבריהם.
אזור האוטונומיה של אנדלוסיה הוא אזור 
חקלאי ברובו ורמת החיים בו נמוכה לעומת 
מחוזות אחרים בספרד. עם זאת, האזור 
מתאפיין בפיתוח מואץ, ושיעור צמיחה 
הכלכלית מהגבוהות במדינה. במהלך הסיורים 
קלטו עינינו קילומטרים על קילומטרים של 

ספרד - אלופת העולם 
בקואופרציה )ולא רק בכדורגל(
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קואופרטיב "סיירה נבדה" 

הוא בהחלט משהו שניתן 

ללמוד ממנו ואולי לנסות 

ליישם בארץ - כתחליף 

לחברות כוח האדם 

המעסיקות עובדות ניקיון 

בתנאי עבדות.

יתכן וצריך לפתוח גם 

בישראל בתי ספר ל"כלכלה 

סוציאלית", שבוגריו ילמדו 

להתמודד מול רעיונות השוק 

החופשי השולטים בכיפה 

ומול שליטת משפחות ההון 

בחברה הישראלית.

כרמי זיתים וחמניות פורחות. הוסבר לנו 
כי בשנים האחרונות משתדלים החקלאים 
באנדלוסיה לעבור מייצור חקלאי בלבד 
לייצור מוצרי מזון, וכתוצאה מכך התפתחה 
באזור תעשיית שמן, יין ומוצרים חקלאיים 
נוספים. הקואופרציה רווחת גם בתעשיות 
אלו. באחד מן הסיורים ביקרנו בקואופרטיב 
שהוא בית אריזה לפירות התוצרת החקלאית 
של החקלאים השותפים, בקואופרטיב לייצור 
שמן זית ויקב קואופרטיבי. ביקב סיפרו לנו 
חבריו שקודם להקמת הקואופרטיב הם מכרו 
את הפרי במחירים אפסיים ליצרנים, עד 
שהתארגנו להפיק בעצמם, בכוחות משותפים, 
את המוצר הסופי. נוכחנו כי הקואופרטיב 

מחזק את חבריו ומשפר את רמת חייהם.
הסיפור המרתק ביותר שפגשנו הוא של 
קבוצת "סיירה נוודה" - קבוצת נשים שעסקו 
בעבודות ניקיון במשרדים ובתי עסק בשכר 
עלוב, התארגנו, הקימו קואופרטיב והתחרו 
בחברות שהעסיקו אותן בעבר. הקואופרטיב 
התפתח ונכנס גם לנושא השיפוצים )כששאלנו 
אם מתקבלים גם גברים לקואופרטיב - התשובה 
הייתה חיובית(. כיום מונה הקואופרטיב כ-60 
חברות וחברים והוא מעסיק גם שכירים - 
סטודנטים ואחרים. התעניינו באשר לשכר 
ולזכויות הסוציאליות של השכירים - נאמר 
לנו שהשכר מתאים לשכר השוק. שכיר)ה( 
לאחר 3 שנות עבודה יכול)ה( להתקבל 
לחברות וליהנות גם מחלוקת הרווחים. 
מכיוון שהממשלה רואה בקואופרטיב הזה 
עסק חברתי הוגן - הקבוצה זוכה במכרזים 
של ממשלת אנדלוסיה ואחראית לניקיון 
במשרדי הממשלה. הקואופרטיב נכנס לתחום 
נוסף - ניהול ואחזקת בתי אבות ומוסדות 
סיעוד. ביקרנו במוסד גריאטרי קואופרטיבי 
כזה בסביליה ופגשנו את הצוות המנהל 

והמפעיל אותו )נשים צעירות ומרשימות(.
קבוצת "סיירה נבדה" )על שם ההרים שפסגותיהם 
מושלגות גם בחום של 37 מעלות( היא 
בהחלט דוגמא נפלאה של קבוצה שהתחילה 
משפל המדרגה )חלק מהנשים המייסדות 
היו אנאלפביתיות ממש(, נטלה את גורלה 
בידיה, והגיעה לכדי תאגיד מתפתח, מצליח 
ומרוויח, אשר תורם רבות לחברה סביבו. 
בהחלט משהו שניתן ללמוד ממנו ואולי לנסות 
ליישם בארץ - כתחליף לחברות כוח האדם 
המעסיקות עובדות ניקיון בתנאי עבדות. ברור 
שהדברים אינם פשוטים וקשה יהיה לקבוצה 
כזו, אם תתארגן במקומותינו, להתחרות 
במחירים שמציעות חברות כוח האדם. כך, 

בעצם, קם במקומותינו קואופרטיב "שומר 
ישראל", שיש לו קושי להתחרות בחברות 
השמירה שאינן מספקות תנאים סוציאליים 
נאותים לעובדיהן. כדי להגיע להישגים 
כאלה בישראל - יתכן וצריך לפתוח גם 
כאן בתי ספר ל"כלכלה סוציאלית", שבוגריו 
ילמדו להתמודד מול רעיונות השוק החופשי 
השולטים בכיפה ומול שליטת משפחות ההון 
בחברה הישראלית. איפה "חברת העובדים" 

של פעם... בינתיים נמשיך לצאת לסיורים 
בספרד ובאיטליה, להכיר תנועות קואופרטיביות 

חזקות, מצליחות וערכיות - ולקנא.
ובאשר לכדורגל - לקראת סיום הסיור נטשנו 
את המנזר באוסונה והתאכסנו במלון בעיר 
מלאגה. הייתה לנו הזכות לנסות לישון 
בלילה שבו ניצחה ספרד את גרמניה בגמר 
גביע העולם בכדורגל - כשרחובות מלאגה 
מלאו מחוללים, מצפצפים, שורקים ומזמרים. 
לישון היה קשה. באחד המזנונים ברחוב 
קיבלנו, למחרת, חולצות טריקו אדומות של 
הנבחרת. היינו צריכים לנחש, כנראה, שספרד 
עומדת לנצח, בזכות המשחק הקואופרטיבי 
כמובן. בספרד יש קואופרציה גם בכדורגל: 
כידוע, קבוצת "ברסה" בברצלונה מתנהלת 
כקואופרטיב של אוהדיה, כולם בעלי מניות 
שוות, המנהלים אותה עפ"י כללי ניהול 

הקואופרטיב.

אילנה לפידות 

היא חברת קיבוץ 

צרעה, עוסקת 

בעידוד התחדשות 

הקואופרציה בישראל 

ובסיוע לקואופרטיבים 

בהקמה.

lapidot@tzora.co.il
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מספר הכניסות לאתר 

האינטרנט של אובמה היה 

כפול ממספר הכניסות 

לאתר של ג'ון מק'יין, הוא 

אוזכר ב-500 מיליון פוסטים 

בבלוגוספירה בעוד שמק'יין 

אוזכר רק ב-150 מיליון, 

ב-Twitter לאובמה היו 
מעל 4 מיליון עוקבים בעוד 

שלמק'יין היו פחות מ-14 

אלף וב-YouTube זכה 

המועמד הדמוקרטי לפי 

4 צפיות מאשר המועמד 

הרפובליקני.

ניתן למצוא עשרות 

מאמרים, מדריכים וספרים 

שמסבירים כיצד אובמה 

רתם את המדיה החברתית 

לטובתו וכיצד המגזר הפרטי 

ועסקים יכולים ללמוד ממנו. 

בדרך כלל אנחנו רגילים 

לפוליטיקאים שמייבאים 

שיטות שיווק מהעולם 

המסחרי אל תוך הקמפיינים 

שלהם - ואילו אובמה הפך 

את השיטה על ראשה.

נמרוד ברנע: :

בהמשך למאמרי מגליון 45 של 'חברה' על 
האפשרות הגלומה במדיה החברתית, אנסה 
במאמר זה לבחון שני מקרי מבחן של שימוש 
פוליטי במדיה החברתית: אחת בעלת השפעה 
עולמית - בחירתו של ברק אובמה לנשיאות 
ארה"ב; השניה בעלת השפעה מקומית 
וחשיבות להתארגנויות פוליטיות עתידיות 
בישראל - ההצלחה הגדולה של 'עיר לכולנו' 
בראשות דב חנין בבחירות לראשות העירייה 

ולמועצת עיריית תל־אביב־יפו.

אובמה עשה לאינטרנט מה שקנדי עשה 

לטלוויזיה

הקמפיין של ברק אובמה לנשיאות ארה"ב הוא 
אחת הדוגמאות המובהקות, אם לא המובהקת 
ביותר, לשימוש מוצלח של מועמד מתקדם 
באינטרנט ובמדיה חברתית. אובמה, שהתמודד 
בפריימריז מול הממסד הוותיק של המפלגה 
הדמוקרטית על כוחו הארגוני הרב ולאחר 
מכן בבחירות לנשיאות אל מול ההון הגדול 
של המפלגה הרפובליקאית, נאלץ להתגבר 
על אינספור מכשולים בדרכו אל הבית הלבן. 
רבים כבר התייחסו לתפקיד המשמעותי שהיה 
לניצול הנכון של המדיום האינטרנטי להצלחת 

הקמפיין שלו.
אל מול ההון הגדול והאוליגרכיה המפלגתית 
הציב אובמה מודל אחר: גיוס והנעת מיליוני 
מתנדבים, תקשורת ישירה ודו־כיוונית עם 
תומכיו וגיוס תרומות קטנות משלושה מיליון 
אזרחים מן השורה. כל אלו התאפשרו בזכות 
האימוץ והשילוב של האינטרנט והמדיה 
החברתית בליבת הקמפיין. במטה של אובמה לא 
ראו בקמפיין האון־ליין חלק נפרד מהקמפיין, 
אלא חלק אינטגרלי מכל צעד, קטן כגדול, 
שנעשה. כל נאום של אובמה צולם, נערך 
והועלה ל-YouTube, תמונות נבחרות שלו 
עלו מדי יום ל-Flickr, תומכיו קיבלו עדכונים 

שוטפים על המתרחש בקמפיין באמצעות 
הרשתות החברתיות ויכלו להירתם לאחד 
מאפיקי ההתנדבות של הקמפיין שהוצעו 
ברשת. אובמה הצליח לנתב את ההתלהבות 
והבאזז שהוא זכה להם בקרב הגולשים 
לפעילויות ספציפיות וממוקדות שהשתלבו 

ביעדי הקמפיין.
מראשית הקמפיין של אובמה נעשה שימוש 
אינטנסיבי באינטרנט ובמדיה החברתית שגדל 
והתרחב ככל שהקמפיין התקרב ליום הבחירות. 
בשלב מסויים הוקמה גם רשת חברתית בשם 
My Barack Obama שכללה כמה מיליוני 
משתמשים. בעידן שבו אחוז הולך וגדל 
מהתוכן החדשותי לא נצרך באמצעי המדיה 
המסורתיים אלא באינטרנט, שמור למדיה 
החברתית - שהיא הפן העממי של הרשת - 
מקום של כבוד. מאמציו של אובמה באינטרנט 
נשאו פרי: מספר הכניסות לאתר האינטרנט של 
אובמה היה כפול ממספר הכניסות לאתר של 
ג'ון מק'יין, הוא אוזכר ב-500 מיליון פוסטים 
בבלוגוספירה בעוד שמק'יין אוזכר רק ב-150 
מיליון, ב-Twitter לאובמה היו 4,044,175 
 YouTube-עוקבים בעוד שלמק'יין היו 13,760 וב
זכה המועמד הדמוקרטי לפי 4 צפיות מאשר 
המועמד הרפובליקני. המטה של אובמה תחזק 
גם מאגר מידע של 13 מיליון כתובות דוא"ל 
ושמר איתם על קשר באמצעות ניוזלטר בעוד 

שמק'יין נכשל לחלוטין בתחום.
כל אלו איפשרו לאובמה לתקשר באופן ישיר 
עם תומכיו, להעביר להם מסרים, לצייד אותם 
בחומרי תעמולה, לשמור אותם מעודכנים, 
לרתום אותם לעשייה ולנייד אותם ממקום 
למקום. העליונות הטכנולוגית של אובמה 
הייתה בין הגורמים שאיפשרו לו להתגבר על 
ההון הגדול. העובדה שיריבו, המועמד השמרני 
ג'ון מק'יין, לא יודע להשתמש במחשב, בעוד 
אובמה מכור למכשיר ה-BlackBerry המשוכלל 
שלו, לא סייעה למפלגה הרפובליקאית, 

בלשון המעטה.

 שינוי חברתי ומדיה חברתית: 
שני מקרי מבחן - אובמה ועיר לכולנו
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אובמה: "ברשתות 

החברתיות היישומים השונים 

מביאים לכך שאנשים פשוט 

מתחילים להתארגן לבד, 

בתקופת הפריימריז זכינו 

בכל כך הרבה מדינות, 

בגלל שהמתנדבים הקימו 

ארגון בלי שעשינו שום דבר.

פעילות הרשת הענפה של 

קמפיין עיר לכולנו הייתה 

פרי יוזמתם של מתנדבים. 

הפעילות העצמאית לא 

זכתה למימון או תמיכה 

תקציבית כלשהי ממטה 

הבחירות. בתל אביב לא 

חיכו להנחיות מלמעלה, 

הפשילו שרוולים והתחילו 

לפעול. ככה זה שכשאנשים 

מזהים את האינטרס 

המעמדי שלהם.

יש שיטענו כי המאפיינים הדמוגרפיים של 
משתמשי המדיה החברתית קרובים יותר לפרופיל 
הטיפוסי של מצביעי המפלגה הדמוקרטית 
)בני מעמד ביניים, עירוניים, משכילים( אך 
בימינו כוחו של מועמד נמדד לא רק במספר 
תומכיו אלא ביכולתו לתקשר איתם ולהביא 
אותם אל הקלפיות. המדיה החברתית איפשרה 
לברק אובמה למצות את פוטנציאל התמיכה 
האינטרנטי שלו ולשמור על קשר הדוק ורציף 

עם אוהדיו.
ההצלחה של אובמה במדיה החברתית הייתה 
כל כך גדולה שהמגזר העסקי התחיל לחקות 
אותו. ניתן למצוא עשרות מאמרים, מדריכים 
וספרים שמסבירים כיצד אובמה רתם את 
המדיה החברתית לטובתו וכיצד המגזר 
הפרטי ועסקים יכולים ללמוד ממנו. בדרך 
כלל אנחנו רגילים לפוליטיקאים שמייבאים 
שיטות שיווק מהעולם המסחרי אל תוך 
הקמפיינים שלהם - ואילו אובמה הפך את 

השיטה על ראשה.
אובמה התייחס לשימוש שנעשה במדיה 
החברתית בקמפיין שלו ואף הרחיב על כיצד 
המדיום מעצים את כוחם של האזרחים במשחק 

הדמוקרטי:
"ברשתות החברתיות היישומים השונים מביאים 
לכך שאנשים פשוט מתחילים להתארגן לבד, 
לכן זכינו בכל כך הרבה מדינות, לכן יכולנו 
להרשות לעצמנו לפעול באיידהו )הכוונה היא 
לפעילות הקמפיין בתקופת הפריימריז - נ"ב(, 
וזכינו באיידהו ובקנזס ברוב גדול יותר מאשר 
בכל מקום אחר, בגלל שהמתנדבים הקימו 
ארגון בלי שעשינו שום דבר. שישה חודשים 
מרגע תחילת הקמפיין יכולנו להרשות לעצמנו 
לשלוח איש צוות לשם כי הארגון כבר היה 
קיים. אתם רואים את התופעה הזו של אנשים 
רגילים מועצמים פוליטית בצורה שלא ראינו 
קודם. זה לוקח כוח מלוביסטים, זה לוקח כוח 
גם משחקנים מוסדיים. תמיכה ממושל )של 
מדינה ־נ"ב( לא אומרת הרבה כפי שהיא אמרה 
בעבר, תמיכה מארגונים מסורתיים לא אומרת 
הרבה כפי שהיא אמרה בעבר. זה דבר בריא, 
כי מה שזה עושה, זה מאזן את הדוגמטיות של 
הארגונים האלה - גם כאלו שאני חולק איתם 
את הערכים שלי. אנחנו מתחילים לשבור את 
זה. זה חלק ממה שאני מתכוון כשאני מדבר 
על סוג חדש של פוליטיקה, אנחנו עוד לא שם, 
אבל זה מה שאנחנו צריכים לחתור אליו. זה 
תקף גם לגבי ממשל, אנחנו יכולים להשתמש 
בעקרונות ובטכנולוגיות האלה כדי לשפר את 

הממשל."

עיר לכולנו

קמפיין האינטרנט הסוחף והמוצלח של עיר לכולנו 
בראשות דב חנין, שהתרחש במקביל לקמפיין 
של אובמה לנשיאות, שאב השראה מהאחרון 
ושאף להביא את בשורת המדיה החברתית אל 

הפוליטיקה המוניציפאלית בישראל.
למרות שמדובר בבחירות בקנה מידה מקומי, 
ללא תקציבים, ובצוות שהתבסס ברובו על 
מתנדבים, ניתן לקבוע ללא ספק כי מדובר 
בקמפיין האינטרנט המוצלח ביותר שנעשה 

עד כה בישראל.
קמפיין האינטרנט של דב חנין, בשונה ממקרה 
אובמה, היה יוזמה עצמאית של בלוגרים 
ותושבים שנמאס להם. נמאס להם ממחירי הדיור 
המאמירים, מהתחבורה מוטת הרכב הפרטי, מכך 
שתל־אביב נלקחת מתושביה והופכת להיות 

עיר של עשירים בלבד.
פעילות הרשת הענפה של הקמפיין הייתה פרי 
יוזמתם של מתנדבים. כך למשל אתר האינטרנט 
הדינמי והמוצלח, "איך הופכים דב לראש עיר", 
נשא את כותרת המשנה: "האתר הלא־רשמי 
הרשמי של מצביעי דב חנין לראשות עירית 
תל־אביב". הפעילות העצמאית לא זכתה למימון 
או תמיכה תקציבית כלשהי ממטה הבחירות. 
בתל אביב לא חיכו להנחיות מלמעלה, הפשילו 
שרוולים והתחילו לפעול. ככה זה שכשאנשים 

מזהים את האינטרס המעמדי שלהם.
לתומכי חנין לא היו הרבה ברירות. הנחיתות 
התקציבית של מטה חנין אל מול מטה חולדאי 
לא איפשרה להם להשקיע בשלטי חולצות, 
מודעות על אוטובוסים או משרדי יחסי ציבור 
מובילים. כל שנשאר להם הוא האינטרנט. או 
כמו שהגדיר זאת אחד מתומכיו של חנין, טומי 
קירשנצוויג: "זה המרחב הציבורי החופשי היחיד 
שמאפשר תחרות הוגנת, כי השליטה במרחב שלו 
שייכת לאנשים, ושם יכול להיות פייט בין אנשים 
פרטיים יוזמים לבין גופים ממומנים ומשומנים".

הקמפיין העצמאי הלא־רשמי של חנין הפעיל, 
בנוסף לפעילות מרשימה ב-Facebook וברשתות 
 ,The Marker חברתיות מקומיות דוגמאת קפה
רשת של למעלה ממאה בלוגרים שפעלו בסינכרון 
והעלו לשיח הציבורי סוגיות בצורה מתוזמנת 
ומאורגנת. הגולשים־מתנדבים בלטו בנוכחותם 
בפורומים, בטוקבקים ובכל זירה אינטרנטית 
שעסקה בבחירות לראשות הבירה הלא־רשמית 
של ישראל. הפעילות של התארגנות הרשת לא 
נשארה מתוחמת במרחב הקיברנטי והתחברה 
אל עולם האוף־ליין בטבעיות. הפעילים עיצבו 
לוגו נפרד לקמפיין הלא־רשמי, הדפיסו חולצות 
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חברת Refresh, אותה שכר 

חולדאי ניסתה לייצר תמיכה 

'אותנטית מלאכותית' בו 

וברשימתו. תחילה הקימו 

אתר של 'אזרחים מודאגים' 

שרק רוצים לספק מידע על 

הבחירות המקומיות, אחר 

כך שכרו טוקבקיסטים 

בתשלום שהגיבו באנונימיות 

בעד חולדאי ונגד חנין ולבסוף 

הוקם בלוג עבור ראש העיר.

וסטיקרים שנמכרו במחיר עלות ובמקרים רבים 
אף עקפו בכמה צעדים את הקמפיין הרשמי 

והמתוקצב.
במטה חולדאי, שלא שפע מתנדבים, שכרו את 
סוכנות המדיה החברתית Refresh בניהולו של 
אדם שוב שתנהל את קמפיין האינטרנט של 
ראש העיר המכהן. Refresh היא אחת מהחברות 
הבודדות בארץ שמצהירות על עצמן כי הן 
מתמקצעות בתחום המדיה החברתית ומעניקה 
שירותים בתחום לתאגידים הגדולים במשק. 
מכיוון שבעידן הווב 2.0 לא ניתן להישען רק 
על רכישת שטחי פרסום בפורטלים הגדולים 
נאלצו ב-Refresh לנסות לייצר תמיכה 'אותנטית 
מלאכותית' בחולדאי וברשימתו. תחילה הקימו 
אתר של 'אזרחים מודאגים' שרק רוצים לספק 
מידע על הבחירות המקומיות )עד שגילו שהוא 
מתארח על שרתי החברה והסוד האפל נחשף(, 
אחר כך שכרו טוקבקיסטים בתשלום שהגיבו 
באנונימיות בעד חולדאי ונגד חנין ולבסוף הוקם 

בלוג עבור ראש העיר.
מנהל קמפיין האינטרנט של חולדאי אדם שוב 

התייחס למערכה באומרו:
"אם להשתמש בדימוי קצת בוטה, רק לשם 
הדימוי, אנחנו צה"ל הגדול, החזק, שומר החוק 
והמחויב לדין וחשבון. הם חיזבאללה, קטן, 
גרילאי, לא דופק חשבון לכלום. וגם מגרש 
המשחקים כאן הוא מגרשו הביתי של הצד השני: 
כלומר - צה"ל נלקח כאן למלחמה בסימטאות 

בינת ג'בייל".
מעבר לבחירה המכוונת בשיח מיליטריסטי 
שנועד להאדיר את הטייס האמיץ חולדאי אל 
מול שוחר זכויות האדם חנין ניתן ללמוד הרבה 
מהתיאור הציורי, הן על הדובר והן על הצורה 
שבה הקמפיין של חולדאי תפס את האינטרנט. 
בעוד שקמפיין הרשת של חולדאי היה איטי, 
עמוס בכסף, סטטי ולא מותאם לאופי החברתי של 
האינטרנט, תומכיו של חנין פעלו בשטח באופן 
עצמאי, זריז, אקטיבי ויעיל. בזמן שהקמפיין של 
חולדאי היה עסוק בלנסות להבין מה זו החיה 
הזו שנקראת מדיה חברתית, בקרב תומכיו של 
חנין כבר העלו ל-YouTube סרטונים שמראים 
את מצוקת הדיור בעיר וקראו לבחור במועמד 

שיקדם דיור בר־השגה.
לניתוק של חולדאי מהאינטרנט ולמחיר שהוא 
שילם על כך יש כתובת - tlv1.co.il. זוהי 
הכתובת שנבחרה לבלוג המיוחצן והמעוצב של 
ראש העיר. אנשי Refresh עבדו שעות נוספות 
כדי להעלות את הדירוג של הכתובת בגוגל כך 
שכל מי שיחפש "חולדאי", "תל אביב" או מילות 
מפתח קשורות אחרות, יתקל בכתובת הזו. אך 

שנה לאחר הבחירות, לאחר שהסתיים החוזה 
של החברה עם חולדאי, שכחו ראש העיר ואנשיו 
לחדש את הבעלות על כתובת האינטרנט. בלוגר 
אופוזיציוני ורב תושייה בשם יואב לרמן ניצל 
את ההזדמנות ורכש את הדומיין. כך הפכה 
השקעה של מאות אלפי שקלים בקידום האתר 
של ראש העיר לכלי שרת בידי אלו המתנגדים 

למסחור המרחב הציבורי ומגדול תל אביב.
האם לא לכך התכוון מרקס כשכתב: "אולם 
הבורגנות לא זו בלבד שחישלה את כלי־הנשק 
המביאים עליה כלייה; היא גם העמידה את 
האנשים העתידים לאחוז בכלי־נשק אלה - 
את הפועלים המודרניים. את הפרולטארים."

המדיה החברתית והשמאל - לאן הולכים 

מכאן?

למרות האופי הדמוקרטי של האינטרנט, 
האפשרות שהוא מעניק לאזרחים לקדם 
את האינטרסים שלהם אל מול מנגנוני הון 
משומנים, אין כל ערובה שהאינטרנט יישאר 
מרחב חופשי ושוויוני. אנו עדים חדשות 
לבקרים ליוזמות חדשות המנסות לתחום 
את האינטרנט, להגביל אותו, להעביר אותו 
מסטנדרטים חופשיים ושיתופיים אל סטנדרטים 
קנייניים בשליטת תאגידי ענק. האינטרנט 
כמדיום המוני ונגיש נמצא עדיין בחיתוליו 
ואופיו יקבע בין היתר כתוצאה מהפעילות 

של השחקנים השונים בו.
יחד עם זאת, רק טיפש גמור יתעלם מהפוטנציאל 
האדיר שהרשת מציעה ככלי וכמרחב פעילות 
לאיגודי עובדים, התארגנויות מקומיות וקידום 
מאבקים. פוטנציאל הפעילות של המחנה 
הסוציאל־דמוקרטי בישראל רחוק ממיצוי. למרות 
שלמעלה משני שליש ממשקי הבית בישראל 
מחוברים לרשת עדיין הפעילות באינטרנט 
נתפסת בעיני רבים כמגרש המשחקים של 
הבורגנות הלבנה. השמאל הישראלי צריך לאמץ 
לחיקו את האינטרנט בשני ידיים, להשקיע בו 
את המשאבים הנדרשים ולהשתמש בו כחלק 
בלתי נפרד מהמאבק להחזרת מדינת ישראל 
לבעליה החוקיים. אתרים כמו 'עבודה שחורה' 
)http://www.blacklabor.org.il( ו'העוקץ' 
)http://www.haokets.org/( הם רק דוגמאות 
לשימושים אפשריים ברשת. במציאות שבה 
השידור הציבורי קורס, הזכייניות המסחריות 
פועלות אל מול רגולטור חלש וחסר שיניים 
והעיתונות המודפסת הפכה לביב השופכין של 
התקשורת - האינטרנט הפך לזירת הקרב של 

שוחרי הצדק והשוויון.

נמרוד ברנע הוא 

חבר הנהלת 

מרצ ובלוגר

www.reasonable.co.il

nimrodbarnea@gmail.com
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האוניברסיטאות מלאות 

במלומדים המאוהבים 

בחומר המחקר שלהם, 

אבל אין להם סבלנות 

לתלמידים. המכללות 

והסמינרים להכשרת מורים 

מלאים בצעירים הרוחשים 

אהבה והבנה לנפש הילד, 

אך, למרבה הצער, הכרתם 

את תחומי הדעת שאותם 

אמורים הם ללמד דלה כל 

כך, עד שקשה לה להתרומם 

למדרגת אהבה.

יפתח גולדמן: :

הסרט "פעלים למתחילים" )צרפת 2002, 
במאי: ניקולה פיליבר( זכה לתפוצה מרשימה 
יחסית לסרט תעודי, וגם בישראל הוא 
הוקרן בהקרנות מסחריות. הסרט עוקב 
אחרי מורה אחד וכתה אחת בבית־ספר 
קטנטן, באזור הכפרי שבלב צרפת. מיניבוס 
קטן סובב מדי בוקר בין המשקים ואוסף 
את התלמידים אל בניין בית הספר, שהוא 
בית מגוריו של המורה היחיד - מיסייה 
ֶּפרֶז. רק מורה אחד ושנים־עשר תלמידים, 
המחולקים לשלוש קבוצות גיל )מפעוטות 
גן ועד תלמידי כיתה ו'(, מאכלסים את 
הממלכה הקטנה הזאת מדי יום, החל 
משעות הבוקר ועד אחר־הצהריים, אז חוזר 
המיניבוס ומפזר את הילדים אל בתיהם. 
לאורך הסרט )הארוך למדי( אנחנו רואים 
את פרז מלמד ציור, דקדוק, חשבון וכלכלת 
בית. אנו רואים אותו משגיח על הילדים 
בהפסקות, מוציא אותם לטיול בטבע או 
לסיור בחטיבת הביניים המחוזית )שאליה 
יעברו ה"גדולים" בשנה הבאה(, פותר 
סכסוכים ובודק בחינות בשעות הערב. 
אישיותו הקורנת של פרז היא הציר שעליו 
נסוב הסרט "פעלים למתחילים", והיא גם 
המסר העיקרי שלו: "אישיותו של המורה 

היא הכלי הפדגוגי החשוב ביותר".

טכניקות ההוראה של פרז מיושנות להחריד. 
סגנון ההוראה שלו שמרני כל כך, עד שאפילו 
חובב שמרנות שכמוני זע באי נוחות בכסאו 
מפעם לפעם. ובכל זאת: פרז מעורר בנו געגוע 
גדול למורים שהיו לנו פעם, או למורים שאף 
פעם לא היו לנו אבל עליהם חלמנו. נדמה 
לי שכל אחד מן הצופים בסרט היה מפקיד 
את ילדו בנפש חפצה בידיו האמונות של 
מיסייה פרז, כי אישיותו מגלמת את שלוש 
האהבות שהן חיוניות למקצוע ההוראה: 
אהבה לילדים, אהבה לחומר הלימוד, ואהבה 

לתהליך המורכב של התיווך.

החינוך כארוטיקה

מאז אפלטון, ושוב, ביתר שאת, מאז ראשית 
המאה העשרים, מדברים הכל על החינוך כעל 
"מעשה של ארוטיקה". ארוטיקה לא במשמעותה 
המקובלת כ"סקסואליות", אלא במשמעותה 
המקורית, האפלטונית־פרוידיאנית, ככוח המשיכה 
המחבר אנשים למשפחות, לחבורות ולקהילות, 
אך גם לדברים ולרעיונות. דווקא מרטין בובר, 
שגישתו הדיאלוגית התאימה לכאורה לתפיסת 
"החינוך כארוטיקה", הסתייג ממנה. הארוטיקה, 
טען בובר, עומדת על מעשה הבחירה: אדם 
בוחר את מושא אהבתו. ואילו למורה לא ניתנה 
הזכות לבחור את תלמידיו. עליו לעשות עמם 

כפי שהם נתונים לו בהכנסו לכתה.
אם המורה הוא ארוטיקן, הרי הוא אפוא ארוטיקן 
מיוחד במינו, שאינו בוחר את מושא אהבתו. 
יתר על כן: אהבתו אינה ממוקדת ביחיד אלא 

 תנאים למעשה אהבה
על הסרט "פעלים למתחילים"
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שלא כמו מורות ומורים 

אחרים, בחלקים אחרים 

של העולם, מיסייה פרז 

אינו נאלץ להשלים הכנסה 

בערבים בשיעורים פרטיים 

או במלצרות. האם פירוש 

הדבר שמורה חייב להיות 

רווק כדי להיות מורה טוב? 

לא. פירוש הדבר שהוא חייב 

להתפרנס בכבוד כדי להיות 

משוחרר מלחצים כלכליים 

ופנוי למלאכתו החינוכית.

נפרשת על הרבים. למעשה, מצבו של המורה 
מורכב אף יותר משום שאהבתו נתונה )או 
צריך שתהיה נתונה( לא רק לתלמידים אלא גם 
ל"חומר" הלימוד, וגם, כאמור, למעשה התיווך.
האוניברסיטאות מלאות במלומדים המאוהבים 
בחומר המחקר שלהם, אבל אין להם סבלנות 
לתלמידים. המכללות והסמינרים להכשרת מורים 
מלאים בצעירים הרוחשים אהבה והבנה לנפש 
הילד, אך, למרבה הצער, הכרתם את תחומי 
הדעת שאותם אמורים הם ללמד דלה כל כך, 
עד שקשה לה להתרומם למדרגת אהבה. שני 
המשפטים האחרונים הם כמובן הכללות גסות. 
במהלך שנות עבודתי באוניברסיטת תל אביב 
ובמכללה להכשרת מורים "דוד ילין" פגשתי 
מלומדים אקדמיים האוהבים את תלמידיהם, כמו 
גם פרחי הוראה האוהבים את תחום הדעת שלהם. 
אולם גם במקרים האלה, שבהם קיימת אהבה 
הן לתלמידים והן לחומר, עדיין לא מובטח לנו 
מורה טוב. מורה טוב הוא זה האוהב את התהליך 
הארוך, המורכב, רב הסתירות והמכשולים, שבו, 
בתיווכו של המורה, הולכת הדעת )ספרות, 
מתמטיקה, היסטוריה, מקרא - מה זה משנה?( 
ונאחזת בנפשו של התלמיד - נאחזת, מכה שורש, 
גדלה ולבסוף מניבה פירות של אישיות עצמאית. 
מיסייה פרז, גיבור הסרט "פעלים למתחילים", 
אינו נלאה לרגע מעבודת תיווך זו, והוא עושה 
אותה לא רק באהבה אלא גם ברצינות שלפעמים 

נראית לנו כמעט מוגזמת.

מבטם של הַּצָּבִים

מכאן קל לקפוץ אל טענה אינדיבידואליסטית 
ופסיכולוגיסטית שלפיה הכל תלוי באישיותו 
של המורה: כשהמורים הם אנשים ראויים 

)אולי אפילו: אנשים נעלים( - החינוך ראוי )או 
מעולה(, ואילו כשהמורים הם אנשים בינוניים 
ומטה - החינוך בינוני ומטה. לפני כמה שנים 
פעלה בישראל עמותה בשם "משמר החינוך" 
שזו היתה, פחות או יותר, השקפת עולמה. כדי 
להמנע מעמדה פשטנית זו, הבה נחזור אל הסרט 
"פעלים למתחילים", אך הפעם נמקד את עינינו 

דווקא ברקע, בתפאורה.
ממש בתחילת הסרט יש סצינה נפלאה: הכתה 
ריקה מאדם, ומוארת רק באור חיוור המגיע 
מן החלון )בין ערביים? דמדומי שחר?(. על 
הרצפה מטיילים שני צבי מים שמישהו הוציא 
מהאקווריום שלהם. אולי היו אלה יוצרי הסרט, 
ואולי התלמידים, באיזה מעשה שובבות בסיום 
יום הלימודים. המצלמה משוטטת בחדר יחד 
עם הצבים, וכמו מבעד למבטם אנו רואים את 
בימת החזיון שעוד מעט תתמלא בילדים ובמורם: 
החדר המרכזי נוח ומרווח. הכסאות והשולחנות 
נראים מאיכות טובה ומסוג חדיש. הכל נקי ונעים 
לעין. סביב הקירות אנחנו מזהים מדפים מלאי 
ספרים, ספריית וידיאו עם קלטות לרוב )אנחנו 
בשנת 2001, בעידן קדום של טרם היות הדי. 
וי. די.(, תנור חימום גדול )בחוץ יורד שלג(, 
אקווריום הצבים ולידו אקווריום נוסף לדגים, 
פינת צעצועים עשירה ושני מחשבים אישיים. 
בהמשך הסרט עינינו הנמשכות אל הרקע 
יזהו דברים נוספים להשלמת התמונה: תנור 
בישול וכירת גז, פינת רחצה, לוחות מגנטיים 
ולוחות־לכתיבה )מסוגים שונים(, מכונת צילום, 
צבעים, עפרונות, מחברות וחומרי יצירה, והכל 
בשפע ובאיכות טובה. כל זה עומד לשירותם 
של מורה אחד ושנים עשר ילדים באזור כפרי 

מדולל אוכלוסין בצרפת.
אינני יודע כיצד מנהלת הרפובליקה החמישית 
את תקציבי החינוך הציבורי שלה. יבואו בקיאים 
ממני ויספרו על כך. אך מהצפיה ב"פעלים 
למתחילים" נדמה שהמורה, התלמידים, 
ההורים ואפילו יוצרי הסרט מתייחסים אל 
השפע החומרי של המוסד החינוכי הקטן שלהם 
כאל דבר המובן מאליו. לטענתי, השפע הזה 
הוא תנאי חשוב מאין כמוהו למעשה־אהבה 
של חינוך. בכיתות צפופות, לא ממוזגות, 
מוזנחות ומצוידות באופן לקוי - קשה מאוד 

לעשות אהבה.
התנאים החומריים למעשה האהבה לא מתמצים 
בציוד הלימודים. מיסייה פרז מתגורר בדירה 
הנמצאת בקומה השניה של בית הספר, ומסתבר 
שאינו משלם משכנתא. גם אין לו משפחה משלו 
שעליו לפרנס. שלא כמו מורות ומורים אחרים, 
בחלקים אחרים של העולם, מיסייה פרז אינו 
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הורי התלמידים המופיעים 

בסרט "פעלים למתחילים" 

רוחשים למיסייה פרז יראת 

כבוד הגובלת בהערצה. יחס 

זה, עם כל אי הנוחות שהוא 

מעורר, עדיף בעיני שבעת 

מונים על פני היחס הגס 

והאגרסיבי שהורים במקומות 

אחרים מאמצים כלפי 

 המורים של ילדיהם.

נאלץ להשלים הכנסה בערבים בשיעורים פרטיים 
או במלצרות. האם פירוש הדבר שמורה חייב 
להיות רווק כדי להיות מורה טוב? לא. פירוש 
הדבר שהוא חייב להתפרנס בכבוד כדי להיות 
משוחרר מלחצים כלכליים ופנוי למלאכתו 

החינוכית.

מבטם של ההורים

התנאים החומריים חשובים, אך אינם בלעדיים. 
נחוצים גם תנאים חברתיים הקשורים ביחס 
החברתי למורה ולמקצוע ההוראה, מה שנהוג 
לכנות "מעמד המורה". הורי התלמידים המופיעים 
בסרט "פעלים למתחילים" רוחשים למיסייה פרז 
יראת כבוד הגובלת בהערצה. אומר מייד: לא 
נוח לי עם יראת־כבוד זו. נדמה לי שהיא באה 
ממקום של חולשה. "אני לא יודעת להסביר. 
המורה כבר יסביר לך" אומרת אחת האמהות 
לבתה המתקשה בשיעורי הבית. בחלק אחר של 
הסרט שומעת אותה אם בהכנעה נאום פטרוני 
מפיו של פרז עצמו. אפשר שיראת־כבוד זו היא 
שריד מיחס ההערצה המסורתי של האיכר הבור 
כלפי העירוני המשכיל. מכל מקום, יחס זה, 
עם כל אי הנוחות שהוא מעורר, עדיף בעיני 
שבעת מונים על פני היחס הגס והאגרסיבי 
שהורים במקומות אחרים מאמצים כלפי המורים 
של ילדיהם. הורים אלה )האחרונים( אינם 
מועצמים יותר, הם רק חשופים יותר לסגנון 
חיים תוקפני ואלים - נכנעים לו, סובלים 
אותו ופועלים בו חליפות. ברור מן הסרט 
שמיסייה פרז ראוי בהחלט להערכה רבה על 
עבודתו. ברור גם שיראת־הכבוד של ההורים 

עוברת אל הילדים, הנוהגים כבוד רב במורם. 
וחשוב לא פחות: מיסייה פרז עצמו מתייחס 
אל זהותו המקצועית בכבוד. הוא לא בוש בכך 
שהוא מלמד דרדקים. הוא גאה בכך. מקצוע 
ההוראה היה משאת נפשו מנעוריו, ואף נתפס 
בעיניו כהתקדמות ביחס לאביו, מהגר מספרד 

שעבד כפועל בניין.
"המורה אינו צריך להיות גאון מוסרי", אמר 
פעם מרטין בובר. אכן, דרישה כזאת מכשילה 
את החינוך משום שמעטים הם הגאונים 
המוסריים שבינינו. אולם המורה צריך להיות 
אדם האוהב תלמידים ואוהב ללמד. בעבודתי 
עם מורים ופרחי הוראה אני פוגש לא מעט 
מורים לעתיד, שגם אם אינם גאונים מוסריים, 
יוכלו בהחלט להיות מורים טובים, בהנתן 

תנאים מסויימים.
תנאים חומריים טובים, תנאי־מחיה ראויים, 
יחס חברתי מכבד, הערכה עצמית וגאווה 
מקצועית - אלה התנאים שבתוכם יכול 
להתחולל מעשה האהבה של החינוך. הסרט 
"פעלים למתחילים" מציג זאת היטב, דווקא 

משום שלא זה ה"נושא" שלו.

סקר של משרד התמ"ת )גלובס, 20/7/10( מצא שהמשרות 
הפנויות במשק מציעות עתיד עגום עוד יותר מהמשרות הקיימות. 

בעוד ש-41% מהשכירים מרוויחים עד 6,000 ₪ לחודש, 75% מהמשרות 
הפנויות מציעות שכר זה ומטה. בני פפרמן, ראש מנהל מחקר וכלכלה במשרד 
התמ"ת, הגיב על כך באומרו ש "התפלגות השכר בארץ מוטה כלפי מטה 
באופן בולט ביחס לכלכלות אחרות, ויותר מדי אנשים מקבלים שכר נמוך". 

את הפערים, אגב, ייחס לעוצמה הגוברת של מעסיקים במשא ומתן.

קצה 
הקרחון

יפתח גולדמן הוא 

ד"ר לפילוסופיה 

וחבר קיבוץ תמוז

yiftahgoldman@gmail.com 
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