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המזרח התיכון מצוי בשיאו של רגע מהפכני, בו המציאות החומרית 
והחברתית מגיעה לרתיחה, מערערת את המבנים הפוליטיים הקיימים 
ונותנת אפשרות לצמיחתם של מבנים פוליטיים חדשים. מוקדי הכוח 
הותיקים של שלטונות ארצות ערב נראים חלשים מאי פעם, ובמצרים 
ותוניסיה הדבר אף הביא למה שנראה כנפילת המערך השלטוני הותיק.

על רקע המציאות הזו יש להבין גם את ההיערכות הפוליטית שמתחילה 
ללבוש צורה בישראל, אשר נתונה בעיצומה של תקופה בה לשיח 
הממשלתי הניאו-ליברלי הותיק מתלווה גם שיח של רדיפה וחיפוש 

שעירים לעזאזל בקרב ערבים, ארגוני זכויות אדם ועוד.
פרישת סיעת 'עצמאות' ממפלגת העבודה יצרה תכונה רבה בשדה 
המפלגתי. סוציאל-דמוקרטים רבים שעמדו נבוכים נוכח המדיניות 
הניאו-ליברלית שהנהיגו 'שרינו', מרגישים שנפתחו האופקים, ושעתה 
נוצרה הזדמנות לבניית כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי. עם כל הזהירות 
הנדרשת, אנו חושבים שראוי לעשות מאמץ ולנצל את האפשרויות 

הגלומות גם ברגע מהפכני זוטא זה.

יסו"דראשית
 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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מיסודם של כתבי העת חברה ו

ב-31 בינואר כינסו המטה הסוציאל-דמוקרטי 
ויסו"ד כנס מרובה משתתפים וקראו לבנות 
איחוד סוציאל-דמוקרטי על מפלגתי, במקביל 
וכחלק מהיגיון הפעולה של סוציאל-דמוקרטים 
בתוך המסגרות המפלגתיות הקיימות. באותו 
הכנס עלו שוב ושוב הקריאות ליצור מסגרת 
שתארגן לכדי כוח פוליטי מאוחד את קורבנות 
משטר ההפרטה: המעמד הבינוני הישראלי 
הנשחק, עובדי הקבלן והשירותים, עובדי 
המשרות החלקיות נטולי הזכויות ותושבי 
הפריפריה המיובשת תקציבית. רכישת אמונם 
והשתתפותם של קהלים אלו, שבהיעדר סדר יום 
סוציאל-דמוקרטי בשמאל מוצאים את ביטחונם 
החברתי בלאומנות של מפלגות הימין, צריכה 
להיות המרכיב המרכזי בבניית השמאל מחדש.
כל זאת קורה כאשר הטבע, מצידו, ממשיך 
לספק לנו תזכורות לכך שרק הדרך הסוציאל-

דמוקרטית מתאימה לחברה מודרנית, על הבעיות 
איתן היא מתמודדת: שנת בצורת נוספת מזכירה 
שרק היערכות ממשלתית של תשתיות אגירה, 
השבת מים והתפלה תוכל להתמודד עם גידול 
האוכלוסיה תוך שמירה על רמת החיים במדינה 
חצי מדברית; האסון האנושי והאקולוגי של 
השריפה בכרמל הזכיר לנו שרק שירות חירום 
מתוקצב ולא מופרט, שעובדיו מוגנים, מאורגנים 

וגאים, יכול להתמודד עם אסונות ממין זה.

מה בגיליון 48? בימים אלו אנו מציינים מאה 
שנים לשביתה הגדולה ב'חצר כנרת'. מאמרו 
של שי כהן מציב גשר בין מאבקם של פועלים 
במקום עבודתם לרצונם הבסיסי להיות חלק 
ממקום העבודה, אחראים עליו ושותפים בו. 
במאמרו של נסים כהן נחשף ייבוש השירותים 
הציבוריים בענף הבריאות, והדרך בה ייבוש 
זה מעודד רפואה שחורה ואפורה הן של אנשי 
מקצוע והן של מתווכי שירותים. אבשלום בן-
צבי מעלה מחשבות בעקבות קריאת הקפיטל, 
ובהן הוא סוקר את המבנה המשברי של הכלכלה 
הקפיטליסטית ומשמעותו האקטואלית. יריב 
פניגר סוקר את תחושת המשבר שעוטפת את 
סיקור מערכת החינוך בעשור האחרון ומנסה 
לברר האם הרגשה זו מוצדקת, ואת מה היא 

משרתת. לעומתו, ניר מיכאלי מציג הצצה 
למחקר רחב שעוסק בתהליכי פירוק החינוך 
הישראלי כשירות ציבורי ומעברו תוך הפרטה 
לשירות שמרטפות תועלתני, שנמנע מעמדות 
חינוכיות. הוא גם מציע תוכנית להתמודדות עם 
מציאות זו. ג'קי אדרי משרטט 'מדינה' בדרך 
למרי אזרחי, ומביא קול שקורא לשותפות בטרם 
פורענות. אנו מביאים לכם את מחקרו של אזי 
לב-און, שמראה כיצד האינטרנט הופך לכלי 
המבטיח ביותר ליצירת מיזמים קואופרטיביים 
חדשים, וסקירה מתורגמת של לקחים מאיסלנד 
בעקבות המשבר הכלכלי. כתב העת 'חברה' 
הוא גם במה לשאר רוח, ואנו מביאים ביקורת 
מאת נסים קלדרון על האלבום 'רשומי פחם' של 
מאיר אריאל, ולסיום, סיפור קצר מאת סיון טל. 
אנו מפנים את תשומת לבכם לשותפות אירגונית 
המלווה את כתב העת 'חברה' בשנתיים האחרונות 
וזוכה עתה ליותר ייצוג בשער: המטה השיתופי 
של התנועה הקיבוצית, יד יערי ויד טבנקין, 
מרכז הקואופרציה וכן יסו"ד - ישראל סוציאל 

דמוקרטית.
קריאה נעימה.

מערכת 'חברה' קוראת לקהל קוראיה 
לעשות מעשה ולהתפקד עוד היום למפלגה 
רלוונטית, ולפעול במסגרתה לאיחוד כוחות 

סוציאל-דמוקרטי.
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מה רוצים העובדים | עמ' 4>

המאבק לקיום "ממשי" ושייכות למקום 
העבודה אינו עוצר בעובדי הקבלן בניקיון 

או באבטחה."

'מדינה' בדרך למרי אזרחי | עמ' 22>

אני בוחר לצאת למרי אזרחי גדול, אקטיבי 
ולא אלים. מרי להצלת המדינה לאור חזון 
חדש ששם את שוויון ערך האדם וזכויותיו 

בליבת פעילותה של מדינת ישראל."

לקחים מאיסלנד | עמ' 14>

עד היום, איסלנד היא המדינה היחידה בה 
מהמשבר  כתוצאה  התפטרה  הממשלה 
של 2008  והמדינה היחידה שזזה שמאלה 

בעקבות המשבר. "

1-2 תוכן ענינים | גיליון  22011 מה בחברה 

www.yesod.net :אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית של חברה

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

יד יערי יד טבנקין
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ההצלחה שלהן הייתה 

בהיענות המוסד לדרישתן 

להפעיל את המזגנים גם 

בשעות שהן מנקות את 

הכיתות

מדובר היה בעובדים 

שהצליחו לקבל הכרה 

כלשהי מהמעסיק שלהם 

בזמן שההסתדרות לא 

הסכימה להכיר בהם כוועד

המאבק לקיום "ממשי", 

ושייכות למקום העבודה אינו 

עוצר בעובדי הקבלן בניקיון 

או באבטחה

הזכות לשותפות בחדר 

האוכל, בחניון ובהרמת 

הכוסית, הוא הבסיס להכרה 

באינטרס המשותף ולמאבק 

משותף עם עובדים אחרים

העבודה היומיומית לאיגוד עובדים, בכאוס 
של שוק העבודה הישראלי, חושפת פעם 
אחר פעם כמיהה אמיתית של האדם העובד 
לשייכות, לכבוד בסיסי ולהכרה בתרומתו 
ושותפותו במקום העבודה. בהמשך אציג 
כי מעבר למאבק על זכויות חומריות 
וחלוקה הוגנת יותר של פירות עבודתם, 
מבקשים העובדים לצמצם את הניכור, 
לקרוע צעיפי ערפל של העסקה עקיפה 
ולתפוס את המקום הראוי כשותפים 

במקום העבודה.

בכתבה של חיים ריבלין בחדשות ערוץ 2 על 
הרמת הכוסית לשנה החדשה שערך ועד עובדות 
הניקיון באוניברסיטת בן גוריון )6/09/2010(, 
בלט משפטה של יו"ר הוועד מרי ונסובסקי: 
"בשנה שעברה ערכנו הרמת כוסית ברחבה, 

אז עכשיו יש לנו אולם להרמת הכוסית, זאת 
רק שעה אחת אבל זה שלנו..." בנאומה המרגש 
תיארה יו"ר הוועד את ההישג הטרי דאז של 
ועד עובדות הניקיון במוסד: ההצלחה שלהן 
הייתה בהיענות המוסד לדרישתן להפעיל את 
המזגנים גם בשעות שהן מנקות את הכיתות, 
כשעתיים לפני בוא הסטודנטים, המרצים ועובדי 

האוניברסיטה 'ממש'.
באוניברסיטה הפתוחה, בדרך לאינספור 
פגישות משא ומתן, קפץ לעיני בכל פעם 
שלט ההכוונה במגרש החנייה. עובדים הופנו 
בחץ, ימינה. לעומתם, המנחים, אשר מהווים 
את הרוב מוחלט של עובדי האוניברסיטה, 
הופנו שמאלה. לא פעם בשלבי ההתארגנות 
והמאבק, הזכירו חברות הסניף את הביטוי 
'אחרים' המתנוסס בראש תלוש השכר שלהם, 
ביטוי זה נוכח גם בתלושים של אלו המלמדים 

מה רוצים העובדים?

שי כהן: :



5  

כבר 15 שנה במוסד האקדמי. המאבק הארוך 
והמתוקשר אשר כלל שביתה בת כחודשיים 
ניטש, בין השאר, על ההכרה בהם כ'עובדים 
ממש', וכחלק בלתי נפרד מן האוניברסיטה 

הגדולה בישראל.
גם בשלבים המוקדמים של 'כח לעובדים', 
שלבים שבנו אצלנו את המסקנה כי נחוץ 
בישראל ארגון עובדים חדש ודמוקרטי, זכורים 
לנו ניסיונות והישגים קטנים מסוג זה של 
מאבטחי ביה"ח קפלן שהצליחו 'להתקבל' 
ולאכול בחדר האוכל של העובדים בבית 
החולים גופו. הישגים של עובדים זמניים, 
שפתאום החלו לקבל שי לחג כשאר עובדי 
החברה. מעניין שמדובר היה בעובדים 
שהצליחו לקבל הכרה כלשהי מהמעסיק 
שלהם בזמן שההסתדרות לא הסכימה להכיר 

בהם כוועד.
בין השלט בחנייה, חדר האוכל הנכסף והאולם 
להרמת הכוסית עובר קו מקשר אחד - עובדים 
הנאבקים לא רק לשיפור תנאי העסקתם 
החומריים, אלא גם על שייכות וכבוד. מאבק 
על ממשות נוכחותם מאחורי החלוק, המדים 
או מערכת השעות האלקטרונית. מאבק של 
עובדים שחשים שקופים ומנוכרים למוסדות 
והעסקים הנהנים מעבודתם. עובדת תיארה לי 
את מצבם כך: "היינו מתים להיות עובדים סוג 
ב'. צריך לעבור לא־ב הקירילי כדי למצוא 

את האות המתאימה לנו". 
אין זה מקרה שהמאבק לקיום 'ממשי', ושייכות 
למקום העבודה אינו עוצר בעובדי הקבלן 
בניקיון או באבטחה. מאבק זה מגיע לפאתי 
האקדמיה, למשרדי הממשלה ולמערכת 
החינוך. נאמר כבר רבות על הדרך בה העסקה 
עקיפה על ידי קבלן, ושאר שיטות העסקה 
נצלניות, 'חודרות ומטפסות' ויוצאות מתחומי 
העבודה הבלתי מקצועיים, הרחוקים מהסיקור 
התקשורתי. העסקה נצלנית מגיעה לחלקים 
נוספים של שוק העבודה, ואכן - גם לתחומים 

'נוצצים' כמו ניהול מערכות מידע. 
האבסורד מתגבר, כאשר עובדי מרכזי הטיפול 
בהתמכרויות העומדים בפני הפרטה, נאבקים 
כדי להיכלל ברפורמה בבריאות הנפש. זאת 
בעוד שעובדי בתי החולים הפסיכיאטריים 
נאבקים כנגד אותה רפורמה. האבסורד רק 
גדל כאשר מורי קבלן בקרן קרב ותוכניות 
אחרות נאבקים כדי להשתייך לסגל המורים 
הממלכתי, שנאבק בתורו כנגד תנאי עבודתו 

המבזים.
עובדים בכל הרמות נאבקים 'להיספר' 
ולהיות חלק, לא רק מתוך הצורך הנפשי או 

הרגשי של כל אדם, ובפרט במקום בו הוא 
מגשים עצמו כחבר תורם לחברה. עובדים 
דורשים הכרה גם כי הם חשים, במודע או 
שלא במודע, אמת עמוקה על הדרך בה 
מתארגנים יחסי הייצור. השייכות והיחד 
הם התשתית לסולידריות. הזכות לשותפות 
בחדר האוכל, בחניון ובהרמת הכוסית, היא 
הבסיס להכרה באינטרס המשותף ולמאבק 
משותף עם עובדים אחרים. בניצחון הקטן 
על הפְרדות וניכור במישור הסמלי, חוצבים 
לעצמם עובדים את הנתיב לפעול יחד כנגד 
ה'הפרד ומשול' המוצלח מדי שמושל בחיי 

האנשים העובדים במאה ה-21.

שי כהן הוא ממיסדי 

'כוח לעובדים' 

ויו"ר הועד המנהל 

של המכללה 

החברתית כלכלית. 

shay.haifa@gmail.com

בפרשת ויגש בספר בראשית, עלה יוסף לגדולות 
על כך שידע לקנות מראש את כל התבואה בשבע 
השנים הטובות של מצרים, ולהחזיר אותה לכל 

המרבה במחיר. הוא ידע לגרוף הון כלכלי ופוליטי נאה לפרעה. 
את עליית מחירי המזון בשלוש השנים האחרונות אפשר לקשור 
לגרסה מודרנית ויותר מרושעת של התרגיל הזה. הפעם לא נסחרים 
הדגנים גופם, אלא נעשות ספקולציות על מחירן העתידי של סחורות 
חקלאיות. למעשה, מתנהלות עסקאות ענק מבלי להזיז גרגר אחד 
של חיטה. מתוך הערכה כי מחירי הדגנים יעלו, גופים פיננסיים קונים 
כעת אגרות עתידיות, ומתוך מחסור בדגנים, מהלך זה מעלה את 
המחירים באופן מיידי. בנוסף לכך, חלק גדול ממסחר זה נובע 
משיקולים פיננסיים כמו איזון תיקי השקעות, ואין לו קשר לאירועים 
שמשפיעים על הסחורות הממשיות. כלומר, המחירים גבוהים באופן 

המנותק מהמציאות החקלאית. 
בהשראת יוסף שקנה בזול ומכר ביוקר לנזקקים בעת משבר, 
בפוליטיקה של אנשי השוק החופשי אין מגבלות לציניות. ושוב אנו 

יורדים מצרימה ומגלים משבר.

קצה 
הקרחון
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המושג 'רפואה שחורה' 

מתייחס למגוון של פעילויות 

הננקטות על־ידי יחידים 

המבקשים לספק לעצמם 

שירותי בריאות עדיפים, 

באופן שהוא לא חוקי או 

שהוא על גבול החוקיות.

ניסים כהן: :

רפואה שחורה קיימת, בתצורות שונות, 
בעשרות רבות של מדינות ברחבי העולם. 
מחקרים שונים הצביעו על קיומה של התופעה 
במדינות שונות בצפון ומרכז אסיה, אך 
גם בדרומה ומזרחה. התופעה נצפתה גם 
בדרום אמריקה, באפריקה, ואף במדינות 
ים־תיכוניות מפותחות יותר כגון טורקיה 
ובמדינות החברות בארגון ה-OECD כגון 

יוון ומקסיקו. וכן, גם בישראל.

מהי רפואה שחורה?

המושג 'רפואה שחורה' מתייחס למגוון של 
פעילויות הננקטות על־ידי יחידים המבקשים 
לספק לעצמם שירותי בריאות עדיפים, באופן 
שהוא לא חוקי או שהוא על גבול החוקיות. 
פעולות אלו כוללות תשלום ישיר לרופאים בעד 
קיצור תור לטיפול )בעיקר לניתוחים(; תשלום 
לרופא על מנת שהוא עצמו יטפל בחולה באופן 
אישי; מתן מתנות והטבות למטפל לפני הטיפול או 
לאחריו; מתן תרומות לקרנות מחקר של מחלקה 
בבית חולים אשר בה מטופל חולה; תרומות של 
מכשור וציוד רפואי או כסף לרכישת ציוד רפואי 

למחלקה; תשלום בעד טיפול שאמור להינתן 
ללא תשלום במסגרת ביטוח הבריאות הרגיל, 
על מנת שהוא יהיה משופר; שימוש שרופאים 
עושים במכשור ובמבנים ציבוריים ללא רשות 
על מנת לטפל בחולים פרטיים שלהם, וכיוצא 
באלו. למרות זאת, רופאים, מנהלים ומטופלים 
מתייחסים לפעולות אלו כאל דרכים נורמטיביות 
ומקובלות להבטיח טיפול טוב יותר, והן מהוות 
חלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית בחלקים 
נרחבים מאוד במערכת הבריאות הישראלית. 
תופעה זו אינה חדשה: המקרה המתועד הראשון 
של רפואה שחורה התרחש בפלשתינה/א"י כבר 

בשנת 1919.
הספרות מייחסת לתופעת הרפואה השחורה שורה 
של מאפיינים והשפעות שליליות. תשלומים 
)ישירים או עקיפים( פוגעים ביעילותה של 
מערכות בריאות. הם מהווים גם מחסום בפני 
חסרי היכולת לקבלת שירותי בריאות ומגדילים 
את אי־השוויון בחברה, הואיל ומחוסרי היכולת, 
ובהם לעיתים גם קשישים, לרוב אינם יכולים 
לנקוט אסטרטגיה זו. תופעה זו עשויה לפגוע 
גם במעמד הביניים. ככל שמעמיקה תופעת 
'הרפואה השחורה' במערכת הבריאות, גובר 
הלחץ גם על מחוסרי יכולת כלכלית ליטול 
בה חלק. לא זו בלבד, אלא שהתופעה עשויה 
אף לפגוע ביעילותם של מנגנוני רגולציה 
שונים. כך למשל, עשויה להיפגע יעילותו 
של ביטוח רפואי, ככלי המספק מענה מסוים 
לכשלי השוק באספקת שירותי ומוצרי בריאות, 
שכן תשלומים מסוג זה מתקיימים במנותק 
מהמענה ומ'כללי המשחק' של מוסד הביטוח. 
מקבלי השירותים מפנימים למעשה כי ישנם 
כללים בלתי־פורמליים שדומיננטיים הרבה 
יותר מאיכות הביטוח הרפואי שברשותם. 
לבסוף, קיומה והשתרשותה של התופעה 
עשויה לפגוע באמון הציבור בספקי הבריאות 
ולהציב בפני אלו האחרונים פיתויים חומריים 
העשויים להתנגש בחוקים, בכללים ארגוניים 

ובאתיקה רפואית.

 רפואה שחורה בישראל
היבטים פוליטיים-חברתיים

הסגל הבכיר של משרד האוצר מקנא בשוק הפרטי, אך הפעם 
לא מדובר בשאיפה לתנאי עבודה מתגמלים יותר. משרד 
האוצר צפוי להתקשר בשלוש השנים הקרובות עם אלכ"א )האגודה לפיתוח 
ולקידום כוח האדם הבכיר בשירות הציבורי מיסודן של ג'וינט-ישראל ונציבות 
שירות המדינה( על מנת שזו תעביר סדנאות מעשירות לסגל הניהולי של האוצר 

)כלכליסט, 16/1/11(.
מעניין לפיכך למצוא כי בעוד שאלכ"א נוסדה מתוך תפיסה כי איכות הסגל הניהולי 
מהווה את אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בעתיד המינהל הציבורי בישראל, 
במשרד האוצר ממשיכים במדיניות הייבוש אשר מגדירה את המגזר הציבורי 
כ"איש השמן" הרוכב על המגזר הפרטי "הרזה", אותו יש לקצץ ולהפריט בכל 
הזדמנות. נשאלת השאלה מה ילמד הסגל הבכיר של משרד האוצר בסדנאות 
הללו - האם יקבל הכשרה להמשך 'ניהול יעיל' של ייבוש השירות הציבורי, 
או שמא דווקא ילמד על חשיבות חיזוק השירות הציבורי ומשרדי הממשלה, 

תוך צמצום כוחו שלו עצמו?

קצה 
הקרחון
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כאשר נשאלו רופאים לסיבות לנטילת תשלומים 
'שחורים', הם מנו סיבות שונות ובהן שכר 
נמוך, אי־סדירות בקבלת המשכורות, וכן 
הצורך במילוי הפער הגדל בין הצרכים הרבים 
של ארגוני הבריאות )בעיקר בתי החולים( 
לבין המחסור במשאבים, ושתרומות חולים 
אליהם נתפסו כמענה היחידי שיכול היה 
למלאו. הסברים נוספים שעלו במחקר הם 
הערכת ביצועים נמוכה וחוסר שביעות רצון 
של המטופלים, חוסר הגדרה או אי ידיעה 
ברורה של השירותים המגיעים למטופלים, 
חוסר באחריותיות )accountability( וקיומם של 
תנאים מבניים של שחיתות בסיסית בממשל. 
אולם מעבר לכך, עולה בבירור כי גורם מבני 
חשוב שהשפיע על המוטיבציה של רופאים 
לקבל תשלומים 'בשחור' הוא העדרה של 

מעורבות ממשלתית. 
תופעת הרפואה השחורה בישראל לא נעלמה 
מעיני הרשויות. בעבר היא הוזכרה בדו"ח ועדת 
נתניהו לבדיקת תיפקודה של מערכת הבריאות 
בישראל )1990( וכן בדוחות של מבקר המדינה 
שציין כי קיימת בעניין זה הסכמה שבשתיקה 
בין הרופא הבכיר לחוליו. המבקר הוסיף כי 
תופעה זו פוגעת בחינוך ובהדרכה של הרופאים 
הצעירים, שמטבע הדברים אינם נכללים בהסדרים 
אלה. לדעת רבים ממקבלי ההחלטות במערכת 
הבריאות, במשרד האוצר ובוועדות הבריאות 
של הכנסת, תופעת הרפואה השחורה מתקיימת 
ברמות שונות גם כיום. בהתייחסו לגילוי מקרה 
בו רופא בכיר קיבל שוחד מחולים לשם קידום 
ענייניהם, אמר בכיר במשרד הבריאות כי "לא 

מדובר באיים בודדים אלא בתופעה...".
חשוב להבחין בין רפואה שחורה לבין 'רפואה 
אפורה'. זו מתייחסת בעיקר לתופעת ה'פרוטקציה' - 
קבלת טיפול מועדף בבית חולים ציבורי לא על 
סמך תשלום כספי ישיר או מתן טובות הנאה, כי 
אם על בסיס קשרים אישיים או העדפת מכובדים 
וידוענים. יתכן שניתן לכלול בקטגוריה זו גם 
פניה של מטופלים למרפאות פרטיות של רופאים 
כדי לקבל מהם בבוא העת טיפול מועדף בבית 

החולים הציבורי שבו הם עובדים.

שר"פ - בין אפור לשחור

התפקיד המשמעותי שממלאת הרפואה השחורה 
בתרבות הארגונית של מערכת הבריאות הופך 
אותה לדוגמה מצוינת דרכה ניתן לבחון את 
השפעת הפעילות הלא חוקית או ה'אפורה' על 
מקבלי ההחלטות - פוליטיקאים וביורוקרטים. 
הדיון אודות מיסוד השירות הרפואי הפרטי 

)שר"פ( יכול לשמש דוגמה מעניינת בהקשר זה.
השר"פ הוא שירות רפואי הפועל בתוך בתי־
החולים הממשלתיים, ובמסגרתו מקבלים 
מטופלים שירותים מתקדמים שונים בתמורה 
לתשלום פרטי. במסגרת השר"פ יכול החולה 
לבחור לעצמו רופאים בכירים שיבצעו בו ניתוחים 
שאינם דחופים או פעולות פולשניות שונות, 
כגון צנתורים. הניתוח עצמו מתבצע בתוך חדרי 
הניתוח של בתי החולים, באמצעות ציוד של בתי 
החולים ועל־ידי צוות בית החולים. זהו, למעשה, 
עירוב של אספקה פרטית של מוצר הבריאות עם 
מבנים ומכשור ציבוריים. התומכים הבולטים 
בשר"פ הינם ההסתדרות הרפואית בישראל 
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כאשר נשאלו רופאים 

לסיבות לנטילת תשלומים 

'שחורים', הם מנו סיבות 

שונות ובהן שכר נמוך, אי־

סדירות בקבלת המשכורות, 

וכן הצורך במילוי הפער 

הגדל בין הצרכים הרבים 

של ארגוני הבריאות )בעיקר 

בתי החולים( לבין המחסור 

במשאבים, ושתרומות חולים 

אליהם נתפסו כמענה היחידי 

שיכול היה למלאו.

השר"פ הוא מיסוד חוקי 

של 'רפואה שחורה' על ידי 

המדינה. באופן זה, מקבלי 

ההחלטות, אשר מלכתחילה 

הזניחו את מערכת 

הבריאות, מאפשרים הסדר 

מוסדי עבור בעלי היכולת, 

בעוד מעוטי היכולת נשארים 

ללא פתרון.

ומנהלי בתי החולים הגדולים. מעורבותן של 
חברות הביטוח וקרנות המחקר הנהנות מהשר"פ 
פחות בולטת, אך סביר להניח שאף הן תומכות 
בו במידה רבה. המתנגדים העיקריים לו, נכון 
לשנת 2010, הם משרד האוצר, משרד הבריאות 
ו'קופת חולים כללית' - הגדולה מבין קופות 

החולים בישראל.
יתרונותיו וחסרונותיו של השר"פ רבים ומגוונים. 
לענייננו, נדגיש כי המצדדים בו טוענים כי ראוי 
להתירו היות שהתופעה כבר מושרשת כל כך 
בתרבות הישראלית עד כי לא ניתן להשיב את 
הגלגל לאחור. לעומתם, טוענים מתנגדיו כי 
הוא מעמיק את אי השוויון החברתי והכלכלי.

מחקר שבחן את הנגישות הכלכלית של השר"פ 
בבתי חולים ציבוריים בירושלים )בהם השר"פ 
חוקי( מצא שימוש נרחב בו בקרב בני מעמד 
הביניים, לעומת שימוש נמוך מאוד יחסית 
בקרב מעוטי ההכנסה וחסרי הביטוח המשלים. 
פעילות זו של השר"פ מכניסה אמנם לבית 
החולים כולו תוספת תקציבית )הרופא אמור 
לקבל פחות מכ-20% מהתשלום בסופו של 
דבר(, אך סביר להניח כי היא פועלת בעיקר 
לטובת רופאים בכירים ומטופלים בעלי אמצעים. 
המאפיין העיקרי של התופעה הוא ההתמזגות 
המתוחכמת של מימון פרטי ושל משאבים 
ציבוריים. למעשה, השר"פ הוא מיסוד חוקי 
של 'רפואה שחורה' על ידי המדינה. באופן 
זה מקבלי ההחלטות, אשר מלכתחילה הזניחו 
את מערכת הבריאות, מאפשרים הסדר מוסדי 
עבור בעלי היכולת, בעוד מעוטי היכולת 

נשארים ללא פתרון.
יתר על כן, לא פעם נהנים פוליטיקאים 
וביורוקרטים בישראל בעצמם מ'רפואה אפורה'. 

בשנת 2000 פורסמה רשימה של כמאתיים 
שמות של אנשי עסקים, אך גם פוליטיקאים 
וביורוקרטים שונים, שהיו בין המועמדים 
לקבלת כרטיס 'חבר כבוד' של עמותת ידידי 
המרכז הרפואי רבין )לשעבר בילינסון(. יוזמה 
זו באה לאחר שיוזמה דומה של בית החולים 
'תל השומר' נכשלה בשנת 1994. היוזמה 
המדוברת הבטיחה לבעלי הכרטיס טיפול אישי 
מועדף. מנהל המרכז הרפואי טען כי ההטבות 
לא כוללות שר"פ וכי "בזכות פתיחות הלב 
והתרומות הגדולות שקיבל בית החולים, אנו 
יכולים להעניק היום לכל הציבור את התנאים 
הטובים ביותר". בפועל, כללו ההטבות החריגות 
סיוע וטיפול אישי מהמחלקה לאח"מים, בדיקה 
שנתית חינם, חניה חינם בביה"ח ואף "קשר עם 

רופאים בחו"ל".
החל משנת 1996 ועד שנת 2002, הונהג השר"פ 
בארבעה בתי חולים ממשלתיים. בתחילת שנת 
2002 פרסם היועץ המשפטי לממשלה, אליקים 
רובינשטיין, חוות־דעת ראשונה מסוגה שקבעה 
כי הפעלת השר"פ בבתי־החולים הממשלתיים 
אינה חוקית, הואיל והיא פוגעת בעקרון השוויון. 
החל משנה זו, חדל השר"פ להתקיים בבתי 
החולים הממשלתיים, אך נכון להיום, מספקות 
קופות החולים 'מכבי' )באמצעות בית החולים 
'אסותא'( ו'כללית' )באמצעות בית החולים 
'הרצליה מדיקל סנטר'( שירותי רפואה פרטיים 
שעל פי ההסתדרות הרפואית בישראל "אינם 
כשרים למהדרין". במקביל, ממשיכים שחקנים 
שונים בזירת מדיניות הבריאות לנסות למסד 
פעילות זו בחוק גם בשנים האחרונות. האם, 
בסופו של דבר, תופעה זו תמוסד או תמוגר - 

רק ימים יגידו. 

ד"ר ניסים כהן הוא 

רכז הקורס מדיניות 

ציבורית בתוכנית 

למוסמך במנהל 

עסקים שבמחלקה 

לניהול וכלכלה של 

האוניברסיטה הפתוחה. 

בשנת תשע"א הוא 

משמש כחוקר אורח 

במרכז לחקר תיאוריית 

הבחירה החברתית 

 Center for Study(

 ,)of Public Choice
אוניברסיטת ג'ורג' 

מייסון, ורג'יניה, ארה"ב.

nissimco@openu.ac.il
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אין בקפיטל עיסוק במהפכה, 

לא במלכות החירות וחברת 

העתיד, ולא עיסוק בשאלה 

כיצד צריך לשנות את 

הקפיטליזם. לכל היותר 

ניתן למצוא פה הערה על 

האפשרות של ייצור לפי 

תכנון חברתי ובמקום אחר 

הערה לפיה ריכוזו הגובר 

והולך של תחום כלכלי 

מסויים מכין את התנאים 

להלאמתו בצורה נוחה. 

אבשלום בן-צבי: :

הקפיטל - ביקורת הכלכלה המדינית, קארל 

מרקס 

זה עשוי להיראות מוזר, אך מפעל חייו הגדול 
ביותר של מרקס, המזוהה בעולם עם הרעיון 
הקומוניסטי, עוסק דווקא בחקר מדעי של 
הכלכלה המדינית הקפיטליסטית. אין בו עיסוק 
במהפכה, לא במלכות החירות וחברת העתיד, 
ולא עיסוק בשאלה כיצד צריך לשנות את 
הקפיטליזם. לכל היותר ניתן למצוא פה הערה 
על האפשרות של ייצור לפי תכנון חברתי, שם 
התייחסות לכך שבמפעלים קואופרטיביים כמות 
חומר הגלם וכלי עבודה שנפגמים עקב רשלנות 
עובדים היא פחותה, ובמקום אחר הערה לפיה 
ריכוזו הגובר והולך של תחום כלכלי מסויים 
מכין את התנאים להלאמתו בצורה נוחה, וזהו 

פחות או יותר, באלפיים עמודים. 
אז מה בכל זאת יש שם? יש שם תיאור מקיף 
מאוד, חשוב מאוד, בהיר למדי ויסודי להדהים 
של עקרונות הפעולה של הכלכלה הקפיטליסטית. 
מרקס מציג מודל תיאורטי מאוד, מלווה בדוגמאות 
שהן לרוב תיאורטיות ולעיתים היסטוריות או בנות 
הזמן. הוא מנסה להסיר את הערפול שבו עטופה 
הכלכלה הקפיטליסטית בעקבות שגיאותיהם של 
הכלכלנים שקדמו לו, האינטרסים של מעמדות 
מסויימים ונקודת המבט הסובייקטיבית שלהם. 
הוא מציג את הכלכלה הקפיטליסטית כמערכת 
של חוקים ברורים למדי: כיצד מנוכס עודף הערך 
)שהוא, בסופו של דבר, הרווח של הקפיטליסט( 
מעבודת הפועלים; כיצד נקבע השיעור שלו; 
כיצד נקבעים המחירים בשוק; כיצד מתחלק 

עודף הערך; מהו מחזור הייצור; ועוד ועוד.
אולי משום כך התיאוריה קשה לעיכול: החוקים 
שמתאר מרקס פועלים כחוקי טבע, ללא מגע יד 
)או שכל( אדם. הפתגם "טיפש וכספו נפרדים 
במהרה" מקבל אצל מרקס משמעות קצת אחרת, 
מאחר שלדבריו בעל ההון הוא פרסוניפיקציה של 
ההון. כלומר, הוא הטיפוס המפעיל את כספו לפי 
ההיגיון היחודי של ההון )עליו מרקס עומד( ומשקיע 

אותו למען ייצור הון נוסף וחוזר חלילה. הכוח 
המניע בתהליך הוא ההון עצמו, לסוגיו השונים.

דמות הקפיטליזם

המאפיין המרכזי של התהליך הקפיטליסטי לפי 
מרקס הוא הפרדת העובד היוצר מאמצעי הייצור 
ומתוצריו: הפיכת תוצר העבודה מערך שימוש 
)לחם למאכל( לסחורה )לחם למכירה( והפיכת 
כוח העבודה מערך שימוש )אני מייצר בעבודתי 
את מה שאני צורך( לסחורה )אני מוכר את כוח 
עבודתי לתהליך ייצור סחורה של מישהו אחר(. 
ערכן של כל הסחורות נמדד לפי כמות העבודה 
הנדרשת לייצורן. האדם מפעיל את כוח עבודתו 
על חומר גלם, ועבודתו היא שנותנת את תוספת 
הערך למוצר המוגמר. אבל ערכה של עבודתו 
כשכיר לא נמדדת בכמות הערך שהוא מוסיף 
למוצר, אלא בערך מוצרי הצריכה שהוא צורך 
כדי לייצר מחדש את כוח עבודתו. הפער בין 
שני הדברים הללו, לפי מרקס, מאפשר לבעל 
ההון שקונה את כוח העבודה לשלם רק עבור 
החלק של זמן העבודה הנדרש לקיום העובד, 

ולנכס לעצמו את תוספת הערך. 
מחזור הפעולה הקפיטליסטי מתחיל בהשקעת 
הון כספי ברכישת אמצעי הייצור וכוח העבודה, 
על מנת להוסיף עודף ערך לחומרי הגלם במהלך 
ייצור הסחורה, ולממש אותו בחזרה כהון כספי 
גדול יותר עם מכירתה. ההון החדש יושקע שוב 
במחזור ייצור חדש, וחוזר חלילה. כך ההון 
הולך וגדל, מפעיל אמצעי ייצור וכוחות עבודה 
הולכים וגדלים, מגדיל את פיריון העבודה, 
ומייצר שוב ושוב את מערכת היחסים החברתיים 

שבה הוא פועל.

משברי הקפיטליזם

שלושת כרכי הקפיטל, שהתפרסמו בשליש האחרון 
של המאה ה-19, מתארים כיצד הקפיטליזם הולך 
ומחסל את צורות הייצור שקדמו לו, מרחיב את 

 תקופת המתכת, עידן הברזל
מחשבות בעקבות קריאת הקפיטל
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מרקס מתאר כיצד שטרי 

חוב שהביטחונות שלהם 

הם רווחים חזויים ממטעני 

סחורות ששנשלחים למסע 

של מספר חודשים להודו, 

נפדים מיד ותמורתם 

משמשת להרחבת תהליך 

הייצור, שמאפשרת משלוח 

מטענים נוספים, שמשמשים 

כבטחונות לשטרי חוב 

חדשים ורחבים מקודמיהם, 

כל זאת בטרם נמכרה 

הסחורה הראשונה. כאשר 

מתברר שהסחורות שנשלחו 

הגיעו לשווקים רוויים ואינן 

יכולות להמכר, הופכים 

שטרי החוב לחובות אבודים, 

מה שמביא לקריסת 

שרשרת האשראי כולה.

שלטונו לתחומי ייצור וארצות נוספות, ומגדיל 
כל הזמן את קנה המידה של פעולתו; כיצד עסקים 
קטנים הולכים ונבלעים על ידי עסקים גדולים 
יותר; כיצד עסקי האשראי והבנקאות מרכזים 
את ההון החברתי בידיהם והופכים את היזם 
התעשייתי למי שמנהל למעשה את פעולתו של 
הון אותו לווה בריבית מאחרים וכיצד ההיגיון 
הפנימי של ההון מוביל למשברים חוזרים בייצור.
מרשים לראות כיצד למרות שינוי טכנולוגי 
עצום, עיקרי הדברים עדיין ממשיכים להתקיים. 
קל מאוד, למשל, להבין את מקורו של משבר 
הנדל"ן בארה"ב ב-2008 )שהוא למעשה משבר 
פיננסי( באמצעות הסברו של מרקס על יכולתה 
של המערכת הבנקאית לייצר הון אשראי פיקטיבי 
שממשיך להתגלגל ולהתנפח, עד שפגיעה קטנה 
ברצף התשלומים מביאה להתפוצצות בועת 
האשראי ויוצרת משבר ייצור: מרקס מתאר 
כיצד שטרי חוב שהביטחונות שלהם הם רווחים 
חזויים ממטעני סחורות ששנשלחים למסע של 
מספר חודשים להודו, נפדים מיד ותמורתם 
משמשת להרחבת תהליך הייצור, שמאפשרת 
משלוח מטענים נוספים, שמשמשים כבטחונות 
לשטרי חוב חדשים ורחבים מקודמיהם, כל זאת 
בטרם נמכרה הסחורה הראשונה. כך מתפתחת 
לה בועת אשראי וייצור )המקבילה לבועת 
הנדל"ן האמריקאית(. כאשר מתברר שהסחורות 
שנשלחו הגיעו לשווקים רוויים ואינן יכולות 
להמכר, הופכים שטרי החוב לחובות אבודים, 
מה שמביא לקריסת שרשרת האשראי כולה, 
והתוצאה המיידית: מחנק אשראי ומשבר בייצור. 

תנאים לדטרמיניזם

הקריאה בקפיטל הביאה אותי להרהור בדטרמיניזם 
הטבוע בו, המתאר את הקפיטליזם הולך ומרחיב 
את שליטתו על העולם, וצופה את קריסתו 
מתוך הניגודים הטבועים בו. לפי היגיון זה 
התחרות המתמדת והשאיפה למקסום רווחים של 
הקפיטליסטים ימנעו את האפשרות של תכנון 
רציונלי של הייצור, ולכן יביאו לבזבוז משאבים 
ויגרמו למשברים חוזרים ונשנים, הולכים וגדלים, 
שיביאו איתם משברים חברתיים חריפים. מרקס 
צופה שהמשברים האלה יובילו בסופו של דבר 
להתגבשות תודעתית של מעמד הפועלים ולחתירתו 
לשלטון. בשלטונו יוחלף הייצור הקפיטליסטי 
מונחה ההון במערכת ייצור בשליטת החברה 
כולה, המנוהלת לפי האינטרס החברתי הכללי 
ומנצלת את כל יתרונות הטכנולוגיה שצבר 
הקפיטליזם. כמובן שהשתלשלות הדברים מאז 

נכתב הקפיטל היתה שונה.

חשוב בעיני להבין, כי מרקס מתאר את חוקי 
הפעולה של הקפיטליזם ה'טהור' כפי שהיה 
מתפקד לו היה פועל בסביבה התיאורטית של 
שוק חופשי ותחרותי. הוא מודע לכך שהוא 
מתאר מערכת שאינה מתקיימת במציאות, 
ומצביע שוב ושוב כיצד מגבלות על התחרות 
מאפשרות למשתתפים אחדים להשיג רווח 
גבוה מהרגיל, וכיצד גורמים שונים משתמשים 
במערכת הפוליטית כדי להבטיח את יתרונם 

באמצעות מגבלות אלה.
לאחר המשבר הגדול בשנת 1929, שטלטל את 
העולם, ערער את המערכות החברתיות והביא 
בעקבותיו את מלחמת העולם השניה, זכה העולם 
לטעימה הראשונה מיכולותיה של מערכת הייצור 
המודרנית כאשר היא מווסתת ע"י מערכת שליטה 
חברתית. עידן מדינת הרווחה הסוציאל־דמוקרטית 
באירופה והניו־דיל בארה"ב, נשען על הלאמה 
ותכנון של ענפים חשובים של הכלכלה, חלוקת 
עושר שיוויונית יותר, ומערכת רווחה שמכוונת 
להבטיח תעסוקה מלאה ו'רשת בטחון' חברתית, 
תוך כדי הגבלת חופש התנועה של ההון באמצעות 
מערכת הסכמות בינלאומית בדמות הסכמי ברטון־

וודס. תקופה זו הייתה תקופה של צמיחה כלכלית 
יציבה בצורה חסרת תקדים, ומלווה בפריחה 
חברתית ובתנופת פיתוח רציפה, ללא משברים. 
מהפכת הליברליזציה שהחלה בשנות ה-70 
עם פירוק ההסדרים הבינלאומיים והמשכה 
בהחלשות או בקריסת מדינות הרווחה לטובת 
שחרורם לחופשי של 'כוחות השוק', כלומר חזרה 
אל תחרות ההון החופשי ממגבלות, הטילה את 
כלכלת העולם בחזרה אל מחזור של משברים 
כלכליים כדוגמת אלה שתיאר מרקס, שהולכים 

ומזעזעים את יציבות הכלכלות בעולם. 
מספרים שכשנשאל מאו־דז ה־דונג באמצע 
המאה ה-20 מה דעתו על המהפכה הצרפתית, 
הוא ענה שטרם חלף די זמן בכדי להעריך 
אותה כראוי. אני חושד שמי שביטלו בזלזול 
את ה'דטרמיניזם ההיסטורי' של מרקס, שצופה 
את ביטול הקפיטליזם כפועל יוצא של הניגודים 
הפנימיים הטבועים בו, לקו בחוסר סבלנות, 
ושניגודים אלה שבים וצפים אל פני השטח ככל 
שגובר חופש הפעולה שניתן לקפיטליזם. יתכן 
שבעתיד, על חורבות משבר או בטרם משבר, יבנה 
שוב מבנה חברתי שיכפיף את מערכת הייצור 
המודרנית לניהול על פי האינטרס הכללי של 
חברה חופשית, ויבטל את הניגודים המוליכים 
לחוסר יציבות ומשברים. אז ניתן יהיה להעריך 
את מרקס כפי שהוא הבין את עצמו, כמי שמתאר 
חוליה אחת בשרשרת ההתפתחות הכלכלית של 

הציוויליזציה האנושית. 

אבשלום בן־צבי הוא 

חבר קיבוץ משעול 

של קבוצות הבחירה 

של המחנות העולים

avshalombz@gmail.com
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מחקרי דעת־קהל שנערכו 

בעשור האחרון, כמו 'מדד 

החוסן החברתי', שמוצג 

מדי שנה בכנס ישראל־

שדרות לחברה, מלמדים, 

כי גם בקרב הציבור הרחב 

ישנה מידה מועטה של אמון 

במערכת החינוך הישראלית.

את התפתחותו של שיח 

'המשבר החינוכי' במדינות 

השונות יש להבין לאור 

שינויים שחלו בעשורים 

האחרונים הן בתחום החברה 

והן בתחום החינוך.

בדיון שנערך בכנסת בעקבות פרסום 
תוצאות מבחני PISA הבינלאומיים ביולי 
2003, אמר יו"ר ועדת החינוך באותה עת, 
ח"כ אילן שלגי: "החוסן הלאומי של ישראל 
בסכנה! הישגי תלמידי ישראל במבחנים 
הבינלאומיים מעידים על כשל חמור של 
מערכת החינוך בישראל לדורותיה.". דברים 
דומים ניתן למצוא במאמר שכתבו הכלכלן 
דן בן־דוד ומפקד חיל האוויר לשעבר, 
הרצל בודינגר, ושהתפרסם בעיתון הארץ 
במרץ 2005: "אחד הגורמים העיקריים... 
להתדרדרות הכלכלית-חברתית המתמדת 
הוא קריסתה של מערכת החינוך. מאחת 
המערכות הטובות בעולם בשנות הששים, 
הפכה מערכת החינוך בישראל לגרועה 
במערב ומתחת למספר גדול של מדינות 
מתפתחות." שתי דוגמאות אלו מייצגות 
נאמנה שיח ציבורי אודות מערכת החינוך 
בישראל, שבבסיסו התחושה שמערכת זו 
נמצאת במשבר עמוק ואולי אף בתהליך של 
קריסה. מחקרי דעת־קהל שנערכו בעשור 
האחרון, כמו 'מדד החוסן החברתי', שמוצג 
מדי שנה בכנס ישראל-שדרות לחברה, 
מלמדים, כי גם בקרב הציבור הרחב ישנה 
מידה מועטה של אמון במערכת החינוך 
הישראלית. מהן הסיבות לתחושת משבר 
זו? האם היא מבוססת על נתונים מהימנים? 
מהן השלכותיה של דעת הקהל על מדיניות 
החינוך? במאמר זה אנסה לענות על שאלות 
אלו תוך התייחסות למקרה הישראלי ולמקרים 

דומים בעולם. 

בשנת 1983 התפרסם בארה"ב דו"ח שכותרתו 
'אומה בסכנה' )A Nation at Risk(. דו"ח זה לא 
עסק באיום הגרעיני הנשקף מברית המועצות, 
אלא במערכת החינוך האמריקאית. הדו"ח, 

שהוגש לנשיא רייגן על ידי ועדה שהוקמה 
ביוזמתו, קבע כי מערכת החינוך האמריקאית 
נמצאת במשבר חמור וכי הישגי התלמידים שלה 
ירודים ואינם יכולים להוות בסיס להמשך מעמדה 
של ארה"ב כמעצמה עולמית בתחומי הכלכלה, 
המדע והטכנולוגיה. גם כותבי דו"ח זה הושפעו 
מאד ממחקרים בינלאומיים השוואתיים אשר 
לא החמיאו לתלמידים האמריקאים. מעניין, 
שטענות דומות הועלו בעשור האחרון גם 
ביפן ובגרמניה שכלכלותיהן מדורגות בצמרת 
העולמית. המקרה היפני מעניין במיוחד, מכיוון 
שמערכת החינוך היפנית נתפסת במדינות רבות, 
כולל בישראל, כמודל ראוי לחיקוי. מסתבר, 
איפוא, שתחושת המשבר במערכת החינוך 
אינה תופעה ישראלית ייחודית אלא היא חלק 

מתופעה חברתית רחבה הרבה יותר. 
את התפתחותו של שיח 'המשבר החינוכי' 
במדינות השונות יש להבין לאור שינויים שחלו 
בעשורים האחרונים הן בתחום החברה והן 
בתחום החינוך. אחד השינויים המשמעותיים 
הוא תהליך הגלובליזציה אשר מגביר את 
התחרות הכלכלית בין מדינות. לתחרות 
כלכלית זו השפעה רבה גם על תחום החינוך: 
בעבר הלא רחוק מערכות חינוך מדינתיות 
נתפסו כאמצעי להגברת הלכידות חברתית, 
להעברת המורשת התרבותית והלאומית לדור 
הצעיר, להכנת הצעירים להשתלבות בחברה 
הדמוקרטית כאזרחים פעילים ולצמצום פערים 
חברתיים. בשלושת העשורים האחרונים, 
לעומת זאת, מערכת החינוך נתפסת יותר ויותר 
ככלי להגדלת "ההון האנושי" של המדינה, 
כחלק מהתחרות הגלובלית. כתוצאה מכך, 
ישנה התמקדות ביעדים כמותיים אשר ניתנים 
להשוואה בין מדינות. בה בעת, השימוש הגובר 
במבחנים הבינלאומיים ההשוואתיים )כמו 
 ,OECD-המועבר על ידי ארגון ה PISA מבחן

האם מערכת החינוך נמצאת 
במשבר, ואם לא - אז למה הרוב 

חושבים שכן?

יריב פניגר: :
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קבוצות אינטרס וחברות 

כלכליות פועלות על מנת 

להגביר את תחושת המשבר 

החינוכי בארה"ב, במטרה 

לקדם אינטרסים פוליטיים 

ועסקיים.

מיקומה הנמוך יחסית של 

ישראל בטבלאות הדירוג 

הבינלאומיות אינו מעיד 

 בהכרח על הידרדרות.

שהוא עצמו ביטוי מובהק לגלובליזציה( מעצים 
עוד יותר את תפיסת התחרות בין המדינות 

בתחום החינוכי. 
מטבע הדברים, טבלאות השוואתיות של הישגי 
מדינות במבחנים השוואתיים יכולות לגרום 
לשביעות רצון רק למספר קטן מאד של מדינות 
הנמצאות בראש הרשימה. מדינות אחרות 
מוצאות את עצמן במקומות שאינם מחמיאים 
לגאווה הלאומית של אזרחיהן. כך קרה לארה"ב, 
לגרמניה, ליפן וגם לישראל. הבולטּות של תוצאות 
אלו באמצעי התקשורת הופכת את מערכת 
החינוך לשק חבטות עבור פוליטיקאים, אנשי 
תקשורת, אנשי עסקים והציבור הרחב. דיוויד 
ברלינר וברוס בידל, שני חוקרים אמריקאיים 
בולטים בתחום החינוך, פרסמו בשנת 1995 
ספר בשם 'The Manufactured Crisis' בו הם 
מראים כיצד קבוצות אינטרס וחברות כלכליות 
פועלות על מנת להגביר את תחושת המשבר 
החינוכי בארה"ב, במטרה לקדם אינטרסים 

פוליטיים ועסקיים.
בישראל נשמעות בשנים האחרונות טענות 
שונות בדבר הידרדרות מערכת החינוך. לאור 
אווירת המשבר החינוכי חשוב לבחון טענות 
אלו על סמך נתונים מהימנים ככל האפשר. 
ראשית, מיקומה הנמוך יחסית של ישראל 
בטבלאות הדירוג הבינלאומיות אינו מעיד 
בהכרח על הידרדרות. הסיבה לכך פשוטה: אין 
בידינו נתונים מהימנים על מיקומה של ישראל 
בעבר. ישראל אומנם השתתפה בשנות הששים 
במחקר השוואתי בינלאומי ותלמידיה דורגו 
בראש הרשימה, אולם, בחינה מדוקדקת יותר 
של נתוני מחקר זה מלמדת שהוא היה רחוק מאד 
מייצוג נאמן של כלל אוכלוסיית התלמידים של 
ישראל בשנות הששים. למעשה, למחקר זה 

נבחרו כיתות בבתי ספר בעלי הישגים גבוהים 
במיוחד. בעשור האחרון ישראל השתתפה 
 PISA, TIMSS,( במספר מבחנים בינלאומיים
PIRLS( ומיקומה בדירוגים הבינלאומיים היה 

דומה במבחנים השונים ויציב על פני זמן. 
שנית, חשוב לזכור כי בישראל אוכלוסייה 
צעירה גדולה מאד באופן יחסי למדינות 
מפותחות אחרות. גודל האוכלוסייה הצעירה 
בישראל מהווה נטל משמעותי על מערכת 
החינוך והוא בא לידי ביטוי בהשקעה נמוכה 
יחסית לתלמיד, בכיתות גדולות מאד, בהפניית 
משאבים רבים לבנייה של בתי ספר ועוד. 
למעשה, במחקר בו הייתי שותף נמצא, כי 
לאחר פיקוח על גודל האוכלוסייה הצעירה 
במדינות השונות הישגי התלמידים בישראל 

דומים לממוצע הבינלאומי. 
מדדים אחרים, וחשובים יותר, אשר בוחנים 
את התפתחות מערכת החינוך בישראל מאז 
הקמתה מעידים דווקא על מגמה עקבית של 
שיפור: אחוזי הנשירה מהלימודים נמצאים 
בירידה ורוב התלמידים בישראל כיום מסיימים 
תיכון; לאורך השנים, ישנה עלייה מתונה 
באחוז הזכאים לתעודת בגרות וישראל היא בין 
המדינות המובילות בעולם בשיעור התלמידים 
הרוכשים השכלה גבוהה. פתיחתן של מכללות 
רבות בשני העשורים האחרונים מעידה על 
הביקוש הרב הקיים בישראל ללימודים גבוהים. 
למרות ההישגים הלימודיים הנמוכים, לכאורה, 
של תלמידי ישראל, המדינה נמצאת בתהליך 
של צמיחה כלכלית מרשימה והיא משמשת 
בסיס למרכזי פיתוח של חברות רבות מתחום 

הטכנולוגיה העילית. 
ישנם כמובן גם צדדים פחות מחמיאים למערכת 
החינוך בישראל: מאז הקמתה, קיימים בישראל 
פערים גדולים מאד בין קבוצות תלמידים 
שונות ומחקרים עדכניים מלמדים, שפערים 
אלו אינם נסגרים. בנוסף, בתי הספר בישראל 
סובלים מצפיפות רבה של תלמידים ולעיתים 
גם מתנאים פיזיים ירודים בהשוואה לבתי ספר 
במדינות המערב; שכר המורים בישראל נמוך 
מאד בהשוואה למדינות מפותחות אחרות ודבר 
זה פוגע בכוח המשיכה של מקצוע ההוראה 
ובמוטיבציה של המורים הנמצאים במערכת. 
בנוסף, סובלת המערכת מהתנהלות בירוקרטית 
מסובכת והיא אינה משופעת במוקדים של 

חדשנות פדגוגית. 
לתפיסת 'משבר החינוך' השלכות עמוקות על 
מדיניות החינוך הן בישראל והן במדינות אחרות. 
הרצון לשפר הישגים לימודיים, מתוך אמונה 
שהללו יובילו ליכולת טובה יותר להתחרות 

עד לפני מספר שנים, למרות הדומיננטיות האידיאולוגית של 
גישות קפיטליסטיות, על פני השטח ערכים כמו אי שוויון או 
אינדיבידואליזם קיצוני עדיין נתפסו כשליליים או כרע הכרחי. השינוי התחיל 
בקטן, מספרי 'עזרה עצמית' שאמרו שכל אחד יכול להצליח, והמשיך באחיהם 
האפלים יותר, כמו 'אבא עשיר, אבא עני', שמזכירים שמי שנשאר מאחור, כנראה 
לא מתאמץ מספיק. היה זה עניין של זמן עד שיופיעו גם ספרי ילדים כאלה. 
ספר ילדים חדש, מספר על 'דנבר', איש עשיר שכל אנשי הכפר משרתים אותו 
בשמחה. כשמגיע לכפר אדם שמשכנע את האנשים שזה לא הוגן שמישהו אחד 
נהנה מכל הכסף, הוא מחלק את כספו בין כל התושבים. התושבים מבזבזים 
את הכסף מיד והופכים להיות עצובים. דנבר מצידו עובר לכפר אחר, שם 
מצליח לזכות בהון מחדש ולהפוך את תושבי הכפר השני לעובדיו המאושרים. 
המסקנה:  עשירים הם פשוט מוכשרים יותר, ועדיף שכל אחד יישאר במקום 
המיועד לו. מעניין אם הטייקונים שלנו יסכימו לערוך את הניסוי המוצע בספר 
כדי לבדוק את העניין. )'דנבר' מאת דיוויד מקי, הוצאת כנרת. תירגמו מאנגלית 

שהם סמית ואמנון כץ(

קצה 
הקרחון



13  

מדדים אחרים, וחשובים 

יותר, אשר בוחנים את 

התפתחות מערכת החינוך 

בישראל מאז הקמתה 

מעידים דווקא על מגמה 

עקבית של שיפור.

מאז הקמתה, קיימים 

בישראל פערים גדולים מאד 

בין קבוצות תלמידים שונות 

ומחקרים עדכניים מלמדים, 

שפערים אלו אינם נסגרים.

בשוק הגלובלי, גובה מחירים גבוהים במספר 
תחומים: ראשית, מדיניות החינוך נוטה להתמקד 
בתחומים צרים ומדידים הנתפסים כמיומנויות 
חשובות. תחומים אלו כוללים בדרך כלל הבנת 
הנקרא, מתמטיקה ומדעים. אף שתחומים אלו 
קלים למדידה, כלל לא ברור שהם אכן החשובים 
לרכישת מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה 
העתידי. ישנם חוקרים הטוענים, כי דווקא פיתוח 
חשיבה ביקורתית, היכולת לבצע אינטגרציה 
של מקורות מידע שונים ויצירתיות הן תכונות 
חשובות יותר בכלכלה של המאה ה-21. אלא 
שתכונות אלו קשות למדידה באמצעות מבחנים 

סטנדרטיים. 
שנית, ההתמקדות במיומנויות הנתפסות כחשובות 
באה גם על חשבון לימודים הומניסטיים, 
שבעבר תפסו מקום מרכזי בסדרי העדיפויות 
של מערכות החינוך המדינתיות. הלימודים 
ההומניסטיים מאפשרים לדור העתיד להתפתח 
כאזרחים משכילים, בעלי ידע רחב והבנה 
טובה יותר של החברה והתרבות במדינה בה 

הם חיים. 
שלישית, החשיבה ההשוואתית בהישגי מערכת 
החינוך ממקדת את תשומת הלב במושג ה'ממוצע'. 
אך בישראל, כמו גם בארה"ב, הבעיה המרכזית 
איננה הציון הממוצע של התלמידים אלא 
הפערים הגדולים בין הישגיהם של תלמידים 
מקבוצות חברתיות ומעמדות כלכליים שונים. 
ההתמקדות הציבורית בהישג הממוצע מסיטה 
את הדיון מבעיית הפערים ההשכלתיים בתוך 

המדינה ומביאה את מעצבי המדיניות לחפש 
פתרונות להעלאת הישגי התלמידים ולאו דווקא 

לצמצום הפערים. 
תפיסת 'משבר החינוך' מהווה זרז לקידומן של 
רפורמות חינוכיות המתבססות על השקפת 
עולם ניאו־ליברלית, המקדמות רעיונות כגון 
אחריותיות )accountability, כלומר, העברת 
האחריות על התוצאות בחינוך מהמדינה לבית 
הספר ולמורים(; ביזור סמכויות, תחרותיות 
במערכת והגברת מנגנוני בחירה של הורים. 
לדעת חוקרים רבים, רעיונות אלו מחלישים 
את מעמדו של החינוך הציבורי ואת מעמדם 
הפרופסיונאלי של המורים ומגדילים פערים 

בין תלמידים משכבות חברתיות שונות. 
מערכת החינוך הישראלית אינה חפה מפגמים 
ומבעיות. אך תפיסתה כמערכת המצויה במשבר 
עמוק, או אף בתהליך של קריסה, היא מוטעית. 
מבט מפוכח מגלה, שלצד הקשיים בהן נתונה 
מערכת זו, היא מצליחה להציג גם הישגים 
מרשימים. למעשה, תפיסת המשבר קשורה 
יותר לשינויים חברתיים מאשר לשינויים 
במערכת החינוך עצמה. תהליך הגלובליזציה 
והופעתן של השוואות בינלאומיות בתחום 
החינוך שינו את האופן שבו הציבור ומנהיגיו 
מבינים את תפקידיו ומעמדו של החינוך. אסור, 
לכן, שמדיניות החינוך תיגרר אחר תפיסות 
פופוליסטיות של משבר. תפיסות אלו עשויות 
להחמיר בעיות יותר משהן צפויות לסייע 

לקידום החינוך הציבורי בישראל.

יריב פניגר מלמד 

במחלקה לחינוך 

באוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב

fenigery@bgu.ac.il
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הוול סטריט ג'ורנל הכריז 

על הניסוי במדיניות ליברלית 

שהנהיג אודסון, שעבר 

ב־ 2004 ממשרת רה"מ 

לנשיאות הבנק המרכזי, 

כסיפור ההצלחה הגדול 

בעולם.

הממשלה הקימה קבוצת 

פעולה שהייתה אמורה 

לחלוק מידע וליצור תוכנית 

למקרה של משבר, אך 

היא הייתה חסרת סמכויות 

ובעיקר זרקה רעיונות.

הקדמת המערכת: בגליון 'חברה' ממאי 
2010 פרסמנו מאמר של דורון טימור על 
המשבר באיסלנד. כפי שמציינים מחברי 
המאמר הנוכחי, האירועים באיסלנד, מכיוון 
שהתרחשו במערכת פוליטית קטנה במיוחד 
ויצרו תוצאות קיצוניות, מאפשרים חלון 
שקוף לשילוב בין מדיניות הממשלה לבין 
מהלכי הגופים הפיננסיים שיצר את המשבר. 
המאמר הבא מציג מנקודת מבט כלכלית 
את התהליכים שיצרו את המשבר, ומקבילם 
לתהליכים שקרו במדינות אחרות כמו ארה"ב 

ובריטניה.

ב-2007, ההכנסה הממוצעת באיסלנד הייתה כמעט 
70,000 דולר לשנה, החמישית בגבהה בעולם 
ו-160% מההכנסה בארה"ב. החנויות ברייקיאוויק 
היו מלאות בדברי מותרות. לפי מחקר מ-2006 
האיסלנדים הם העם השמח בעולם. השגשוג נבע 
ברובו מצמיחה מהירה ביותר של שלושה בנקים 
איסלנדיים, מהיותם מוסדות קטנים ב-1998 ועד 
כניסתם לרשימת 300 הבנקים הגדולים בעולם תוך 
שמונה שנים. ערך הנכסים שלהם עלה מ-100% 
מהתוצר האיסלנדי בשנת 2000 ל-800% ב-2007, 

היחס השני בעולם בגודלו.
המשבר הכה בספטמבר 2008, כששוקי ההון 
קרסו בגלל קריסת ליהמן ברדרס. תוך שבוע, 
שלושת הבנקים הגדולים של איסלנד קרסו 
והולאמו. מאז, איסלנד עורכת ניסוי בלתי 
מבוקר איך כלכלה מודרנית יכולה להתנהל 
בתוך שילוב של משבר מטבע, משבר בנקאות 
ומשבר מטבע זר. עד נובמבר 2008 הקרונה 
האיסלנדית נפלה בעשרות אחוזים, שוק חילופי 
המטבע הפסיק לפעול, ומטבעות חוץ היו זמינים 
רק לייבוא שאושר על ידי הממשלה. הבורסה 
צנחה בערך ב-98%, ועד מרץ 2009, האג"ח 
המרכזיות נסחרו ב-2%-10% מערכן הנקוב. 
התל"ג לנפש צנח מ-1.6 פעמים ההכנסה בארה"ב 
ל-0.8 בפברואר 2009. אלו מדדים של אסון.

עלייתם של הבנקים האיסלנדיים הגדולים 

התחילה בליברליזציה של הכלכלה באיסלנד 
ב-1994. איסלנד הצטרפה אז לאזור הסחר 
האירופאי, והממשלה תחת רה"מ דויד אודסון 
פתחה בתוכנית למכירת נכסי מדינה ודה־
רגולציה של העבודה. מגזר הפיננסים, שהיה 
קטן וברובו בבעלות ממשלתית, עבר הפרטה 
ב-1998, כאשר הנכסים עברו בעיקר למקורבי 
המפלגות שבשלטון. בעלי הבנקים החדשים 
הקימו גם קרנות השקעות שקנו מניות רבות 
של הבנקים. כל הבנקאים החדשים הללו היו 

חסרי ניסיון בפיננסים. 
מערכת הבנקאות שנוצרה הייתה מאוד ריכוזית. 
לא הייתה תחרות מבנקים זרים, והיה לה קשר 
קרוב לפוליטיקאים. המערכת נכנסה לשוק 
הבינ"ל בסערה בזכות שני מאפיינים גלובליים: 
אשראי זול בזכות הגרעונות של ארה"ב, וניידות 
הון, ושלושה מאפיינים מקומיים: גב פוליטי חזק 
לבנקים, מיזוג בין בנקאות מסחרית לבנקאות 
השקעות, וחוב פנימי נמוך, שנתן לבנקים דירוג 
אשראי גבוה. שלושת הבנקים הגדולים - 
לנדסבנקי, קאופת'ינג וגליטניר - וחברות הבת 
שלהם ניצלו את כוחם כדי להסב את מדיניות 

הממשלה לצרכיהם.
בתחילת המאה ה-21 הצמיחה הכלכלית שנבעה 
מגידול הבנקים נוצלה לפרויקטים שאפתניים: 
סכר הידרואלקטרי ענק במימון ממשלתי, מפעל 
אלומיניום פרטי עצום והרחבה של מפעל נוסף. 
פרויקטים אלה יצרו דרישה רבה להון ויצרו 
גרעונות כבדים. אודסון וחבריו הקלו על תנאי 
המשכנתאות המסופקות ע"י המדינה, כך שניתן 
היה לקחת הלוואות על 90% מערך הנכס. 
הבנקים המופרטים הציעו תנאים משופרים 
עוד יותר, מס הכנסה ומע"מ הונמכו, ומיד 
נוצרה דינמיקת בועה. אנשי האליטה הבנקאית 
החדשה השתמשו במניותיהם כערבון, לקחו 
הלוואות גדולות מהבנקים של עצמם, כאשר 
בחלקן השתמשו כדי לקנות מניות של אותם 
בנקים ולנפח את ערכי המניות. הם סיפקו 
אותם שירותים ללקוחות אחרים, ביניהם שאר 

לקחים מאיסלנד 

 רוברט וייד וסילה סוגורגרסדוטיר: :
 עיבוד ותרגום: הרן סנד ודורון טימור

 מאמר זה מעובד מתוך גליון מס' 65, ספטמבר-אוקטובר 2010 
.New Left Review של כתב העת 

http://goo.gl/0E4vn :למאמר המקורי
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מהלך ההצמדה חסר 

התועלת של אודסון אפשר 

למקורבים להוציא את 

כספם בשער חליפין טוב 

בהרבה משיקבלו לאחר 

מכן.

צוות התביעה הצליח 

בינתיים להביא רק מקרה 

אחד - הקשור בשחקן משנה 

- למשפט

הבנקים. התוצאה - עליה במניות הבנקים ללא 
כניסה של כסף חדש. הבנקים דחקו במפקידים 
להעביר את חסכונותיהם למניות, ועובדי הבנק 
התקשרו למשקי הבית וניסו לשכנע אותם ללוות.
למעשה רוב המהלכים יצרו כלכלת 'פונזי', 
כי את החובות ניתן היה להחזיר רק בהלוואות 
נוספות. הבנקים הסתירו את חוסר היציבות 
של המערכת ע"י חברות בת במדינות שונות 
שקנו מניות וניפחו מאזנים אחת של השניה. 
לחוקרים בלתי מנוסים נראה היה שהמאזנים של 
הבנקים האיסלנדיים יציבים ושפע האשראי יצר 
חגיגת צריכה, שיצרה את תחושת "העם השמח 
בעולם". המנהלים ובעלי הבנקים תגמלו את 
עצמם, אי השיוויון הרקיע שחקים, והבנקים 
גמלו לפוליטיקאים בתרומות גדולות למפלגות 
לצד הלוואות נדיבות לפוליטיקאים. הוול סטריט 
ג'ורנל הכריז על הניסוי במדיניות ליברלית שהנהיג 
אודסון, שעבר ב-2004 ממשרת רה"מ לנשיאות 
הבנק המרכזי, כסיפור ההצלחה הגדול בעולם.

זעזועים מקדימים

בתחילת 2006 החלו לעלות בעיתונות הכלכלית 
דאגות לגבי יציבות הבנקים הגדולים, שהחלו 
להתקשות בגיוס משאבים בשוק ההון. סך חובות 
העו"ש עלה פי ארבע ל-20% תוצר ב-2006, 
אחד הגבוהים בעולם. הבורסה הכפילה את 
עצמה פי תשע בין 2001 ל-2007 ושלושת 
הבנקים הגדולים פעלו הרבה מעבר ליכולת 
של הבנק המרכזי של איסלנד לתמוך בהם. זאת 
במיוחד משום שהחובות שלהם היו אמיתיים, 
אך רבים מהנכסים היו מפוקפקים, וחלק גדול 
משניהם היה במטבעות זרים. בפברואר 2006 
פיץ' הורידו את הדירוג של איסלנד מ'יציב' 
ל'שלילי', וכמה חודשים לאחר מכן התחולל 
'מיני משבר' כשהקרונה נפלה בחדות, ערכי 
החובות במטבע חוץ עלו, היכולת לשמר את 
חובות מטבע החוץ הפכה לבעיה 'ציבורית', 
הבורסה נפלה ופשיטות רגל של עסקים התרבו.

הדו"ח של קרן המטבע ב-2006 השמיע קריאת 
אזהרה. הוא אמנם אמר שיש לקנא באפיקים 
הפיננסיים של איסלנד, אך ציין 'רגישויות' 
שונות - איכות האשראי, היכולת של הבנקים 
לשמר מעורבות גבוהה בשוק המשכנתאות, וצורך 
רב במימון מחדש. מספר כלכלנים מקומיים, 
וגם בנק קופנהגן, הזהירו ממשבר מתקרב, 
אך הבנקאים והפוליטיקאים התייחסו למשבר 
כנובע מבורות. הבנק המרכזי לקח הלוואה 
כדי להכפיל את עתודות מטבע החוץ, ולשכת 
המסחר פתחה בקמפיין יחסי ציבור עם דו"חות 

מוזמנים אוהדים, ופסלה את דו"ח הבנק הדני.
בבחירות, שנערכו במאי 2007, מפלגת האיחוד 
הסוציאל דמוקרטי )SDA( הפרה את הבטחתה 
לבוחריה ונכנסה לקואליציה עם המפלגה השלטת 
משנות ה-90, מפלגת העצמאות )IP(, בראשות 
גאיר הרדה - נאמנו של אודסון. בשלב זה אי 
אפשר היה להתעלם יותר מכך שמאזני הבנקים 
עלולים היו להיות קופת שרצים, ושהקשרים 
בין הבנקים גרמו לכך שאם אחד ייפול, כולם 
עלולים ליפול. הממשלה הקימה קבוצת 
פעולה מאנשי משרדים שונים, שהייתה אמורה 
לחלוק מידע וליצור תוכנית למקרה של משבר 
פיננסי, אך היא הייתה חסרת סמכויות ובעיקר 
זרקה רעיונות. ועדת החקירה שלאחר המשבר 
קבעה שהקבוצה לא דיווחה לשרים בשום דרך 
שניתנת לאימות, כך שאלה האחרונים חמקו 
מכל אחריות משפטית ויכלו להכחיש שהם 

היו מודעים לחומרת המצב.

IceSave הפעלת

למרות ששרדו את המיני-משבר ב-2006, 
הבנקים הגדולים עדיין סבלו מחוסר תיאום בין 
הנכסים הבלתי נזילים שלהם להתחייבויות לטווח 
קצר. הם התקשו לגייס כסף למימון רכישות של 
נכסים ולתשלום חובות, שהיו ברובם במטבע 
זר. הם מצאו שתי שיטות לפתור את הבעיה: 
הראשונה הייתה IceSave של לנדסבנקי - שירות 
אינטרנטי שהציע ריביות טובות יותר מהבנקים 
הרגילים. השירות הוקם בבריטניה ובהולנד והוצף 
בהפקדות, שאיפשרו לבנק לשלם את חובותיו 
 IceSave ולקנות נכסים נוספים. הישויות של
הוקמו כסניפים ולא כחברות בת, ולכן היו תחת 
הפיקוח של הרשויות האיסלנדיות. שני הבנקים 

האחרים הקימו ישויות דומות. 
ה'פתרון' השני לבעיית הקושי בגיוס המשאבים 
נודע כ'מכתבי אהבה' - הבנקים הגדולים מכרו 
בטחונות לבנקים האזוריים הקטנים, שהשתמשו 
בהם כערבונות להלוואות והלוו בחזרה לבנקים 
הגדולים )שטרות החוב כונו 'מכתבי אהבה' כי 
היו בהם הבטחות ריקות(. בהמשך, הם הפכו 
את התהליך לבינלאומי ומכרו 'מכתבי אהבה' 
לחברות בת בלוקסמבורג, בתמורה לכסף מהבנק 

המרכזי של לוקסמבורג או של אירופה.
התמיכה הפוליטית נמשכה ובמאי 2008 יו"ר 
רשות הפיקוח הפיננסי האיסלנדית הודיע על 
בטחונו ביציבות המגזר. עם זאת, בשלב זה, כמה 
חודשים לאחר תחילת מחנק האשראי העולמי, 
הבנקים המרכזיים האירופאיים וקרן המטבע היו 
מודעים למשבר ולהשלכותיו הבינ"ל. באמצע 
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עד היום, איסלנד היא 

המדינה היחידה בה 

הממשלה התפטרה 

כתוצאה מהמשבר של 

2008 והמדינה היחידה שזזה 

שמאלה בעקבות המשבר.

אפריל 2008 קרן המטבע שלחה דו"ח לממשלה 
על הצורך להשתלט על הבנקים, ונשיא הבנק 
של אנגליה הציע עזרה בהקטנת המגזר. לא 
הייתה תשובה - הבנק המרכזי האיסלנדי החליט 
שההקטנה בלתי אפשרית, וניסה להשיג עוד 
עתודות מט"ח. במאי 2008 הבנקים המרכזיים 
של דנמרק, שוודיה ונורווגיה התנו מתן קווי 
אשראי בהבטחה חשאית של שרים איסלנדיים 
להפעלת תוכנית הקטנה כזו. עד נפילת ליהמן 

ברדרס, שום חלק ממנה לא יושם.

המשבר

ב-29 בספטמבר, גליטניר ביקשה סיוע במשבר 
הנזילות שלה. אודסון הורה לבנק המרכזי לרכוש 
75% ממניות גליטניר. ההשפעה לא הייתה חיזוק 
הבטחון בגליטניר, אלא ירידה של הבטחון 
באיסלנד. הדירוג של איסלנד צלל מטה, וקווי 
האשראי לכל הבנקים הופסקו. כתוצאה מכך, 
החלה בריחה מסניפי IceSave, ובאוקטובר 
אודסון הצמיד את הקרונה לסל המטבעות תוך 
כדי הורדת ריבית - מהלך שערך תוך התייעצות 
עם רה"מ בלבד, ואפילו לא עם הכלכלן הראשי 
של הבנק המרכזי. מכיוון שעתודות המט"ח 
צנחו, המטבע קרס עוד לפני ההצמדה ולא היו 
בקרות כלשהן, ההצמדה ארכה מספר שעות 
בלבד. זה אפשר למקורבים להמיר את כספם 
מקרונות למטבעות אחרים בשער חליפין טוב 

בהרבה משיקבלו לאחר מכן.
באוקטובר, נציגי קרן המטבע הגיעו לרייקיאוויק 
להכין תוכנית ניהול למשבר. הם אישרו בקרה 
קשוחה על זרימת המט"ח והידוק פיסקאלי, 
ונתנו הלוואה מותנית גדולה. קרן המטבע גם 
תמכה בדרישה שאיסלנד תפצה חוסכים הולנדים 
ובריטים שחסכו ב-IceSave. האיסלנדים פרצו 
במחאה זועמת ואלפים הפגינו בכיכר המרכזית 
של רייקיאוויק, הקיפו את הפרלמנט וזרקו עליו 
יוגורט ופירות. מנגד, האליטה השלטת ניסתה 
'להמשיך כרגיל' והסתירה את ניגודי האינטרסים 
כצירופי מקרים. למשל, הממשלה לא ראתה 
בעיה בכך שהתובע שמונה לחקור את המשבר 
היה אביו של מנכ"ל אחת מחברות האחזקה 

הגדולות של קאופת'ינג.
בינואר 2009 הקואליציה התפרקה כאשר 
מנהיגי ה-SDA הצטרפו לקריאות לאודסון 
להתפטר. יש לציין שעד היום, איסלנד היא 
המדינה היחידה בה הממשלה התפטרה כתוצאה 
מהמשבר והמדינה היחידה שזזה שמאלה בעקבות 
המשבר. בבחירות, שנערכו במאי 2009, נבחרה 
יוהנה סיגוררדוטיר, שרת הרווחה שלא נקשרה 

למשבר, לראשות הממשלה. ה-SDA זכתה ב-20 
מ-63 מושבי הפרלמנט בעוד מפלגת הירוקים 
השמאלית )LGM( גרפה 14 מנדטים ויצרה בכך 

קואליציה 'אדומה־אדומה'.
הממשלה החדשה התמודדה מיד עם לחצים 
להחזיר את החוב של IceSave. רוב הלוואת 
קרן המטבע עוכבה עד שהם הסכימו לתנאים. 
בנוסף, ציפו מהאיסלנדים לשלם את ההלוואה 
שהבנק המרכזי לקח ב-2006. המגבלות היו 
הדוקות בהרבה, כי הבנק המרכזי למעשה פשט 
את הרגל בגלל 'מכתבי האהבה'. הוא הופעל 
מחדש בעלות של 18% מהתוצר, מה שרק 
הגביר את הקיצוצים בהוצאות הציבוריות. תנאי 
התשלומים שהושגו יצרו משבר פוליטי, כאשר 
חלקים מה-LGM סרבו להצביע עם הממשלה 
ושר הבריאות פרש. החוק הועבר בכח, אך הנשיא 
סרב לחתום עליו והאיסלנדים דחו במשאל עם 

עסקה שהוצעה ע"י הבריטים וההולנדים.

סיכויים לעתיד

דחיית קיצוצים חריפים בהוצאה הציבורית 
ל-2011 נתנה לממשלה קצת מקום לנשום. 
בינתיים, איסלנד חוותה צניחות קטנות יותר 
בתוצר ובתעסוקה מאשר מדינות שקיצצו דרסטית 
בהוצאה הציבורית כמו אירלנד, אסטוניה ולאטביה. 
שיעור האבטלה עלה מ-2% ל-7-9%, ההגירה 
החוצה עלתה לשיעור הגבוה ביותר מאז 1889. 
עם זאת, הממשלה הודיעה על קיצוצים חריפים 
ב-2011, מכרזים של מיזמי בנייה גדולים לא 
חודשו, בתי חולים ובתי ספר מקצצים בעובדים 
ובמשכורות, וההקפאה במימוש שיעבודים של 

משכנתאות תפוג בסוף 2010.
גם לאחר מחיקות גדולות במגזר הפרטי, החוב 
החיצוני של איסלנד מסתכם במעל 300% 
תוצר. תשלומי ריבית הם בעיה גדולה בהוצאה 
הציבורית, וחוב נוסף צפוי להגיע. הבנקים 
המסחריים, שחודשו במימון ציבורי, מלווים 
מעט ומפקידים את רוב המשאבים שלהם בבנק 
המרכזי, ומקבלים ריבית מהמדינה )מה שמגביר 
את הצורך בקיצוצים(. בנוסף, הממשלה מציעה 
חקיקה להקטנת החובות של משקי הבית, מה 
שמאיים במשבר בנקאות נוסף. הלוואות אלו 
מהוות חלק גדול מהתיקים של החברות הפיננסיות. 
בינתיים יש טווח של נסיונות יזמיים חדשים, 

אך כולם מוגבלים בגלל החובות.
המשבר חשף את חולשת האחריות המיניסטריאלית. 
דו"ח ועדת החקירה האשים את הרדה - ראש 
הממשלה, את שר האוצר ואת שר הבנקאות 
והמסחר, יחד עם שלושה נגידי בנק מרכזי וראש 
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הלשכה לסטטיסטיקה 

אולצה לטשטש מידע על אי 

שוויון, וחששה למשוך תשומת 

לב לתופעות לא רצויות.

גם כשהסכנות התבהרו, 

מי שהעזו לפרסם חדשות 

כלכליות רעות הוצגו 

כמזעיקי שווא וכחסרי יכולת.

איסלנד מציגה באופן קיצוני 

דינמיקות שפעלו ברוב 

העולם האטלנטי.

ארגון הרגולציה הפיננסית, ה-FME, ברשלנות. 
ועדה פרלמנטרית המליצה ששלושת השרים 
לשעבר יחד עם שרת החוץ לשעבר ייתבעו בבית 
משפט גבוה מיוחד, שמעולם לא התכנס לפני 
כן. אותה ועדה המליצה לתבוע פלילית את 
הנגידים ואת ראש ה-FME, אך התובע החליט 
להימנע מכך תוך 24 שעות. בכיר במשרד האוצר 
פוטר, אולם לא בגלל אחריותו למשבר אלא כי 
השתמש במידע פנימי כדי למכור את אחזקותיו 

באחד מהבנקים כמה ימים לפני המשבר.
הצוות של התובע המיוחד, הממונה על החקירה 
הפלילית, הצליח בינתיים להביא רק מקרה 
אחד - הקשור בשחקן משנה - למשפט. ממשלות 
בריטניה ולוקסמבורג משתפות פעולה באופן 
הססני, אולי מפחד לגלות בעיות במדינות שלהן. 
אודסון זכה בספטמבר 2009 במשרת עורך 
ראשי ביומון המרכזי של רייקיאוויק. חולשת 
הממשלה הנוכחית של ה-SDA וה-LGM תפעל 

בסוף לטובת מפלגת העצמאות.

מידע מופרט

מה ניתן ללמוד מהקריסה באיסלנד? נפילת ליהמן 
ברדרס תרמה לקריסה, כמובן, אבל משבר היה 
מגיע בכל מקרה, בגלל אי היציבות הפיננסית. 
במובן מסויים הקריסה ב-15 בספטמבר מנעה 
התפתחות נוספת של הבועה שיכלה אולי 
לגרום לפשיטת הרגל הראשונה בהיסטוריה של 
אומה מודרנית, ובריחת אוכלוסיה. התנהגות 
הבנקים הייתה גורם מרכזי למשבר - הם גדלו 
בקצב מטורף, הלוו הלוואות מאוד גרועות עם 
החזרים גבוהים, היו ממונפים באופן קיצוני 
)החזיק חובות רבים יחסית לנכסים(, ושמרו 
על רזרבות זניחות. עם זאת, האחריות נופלת 
בסופו של דבר על הממשלה ועל הבנק המרכזי. 
ההקבלה לארה"ב או לבריטניה צריכה להיות 
ברורה - קלינטון, בוש וגרינספן הכחישו כל 
קשר בעוד שהמדיניות שלהם היא שניפחה את 

הבועה שנה אחרי שנה.
כביכול, הממדים הקטנים של איסלנד היו אמורים 
להקל על התמודדות עם ההכחשה, אך ההפך 
הוא הנכון. ממשלת אודסון יצרה הפרטת מידע 
משמעותית, והסתמכה בעיקר על מחלקות 
המחקר של הבנקים עצמם בטענה שבתור חלק 
מהשוק הפרטי, בוודאי יש להם חוקרים טובים 
יותר. גוף אחר, המוסד האיסלנדי הלאומי של 
איסלנד, פיתח מוניטין של חשיבה עצמאית 
והזהיר לגבי ניהול הכלכלה, ואודסון ביטל 
 Competition( אותו ב-2002. רשות התחרות
Authority( בוטלה לאחר שביקרה פעולות של 

חברות ייבוא נפט המקורבות לממשל. מועצת 
התעשיינים שתמכה בהצטרפות לאיחוד האירופי 

ספגה איום בקיצוץ תקציבי.
במערכת האיסלנדית, ויכוחים על מדיניות 
גולשים במהירות לפסים אישיים; חוסר הסכמה 
מוצג כחוסר נאמנות, ולכן מודחק. הלשכה 
לסטטיסטיקה אולצה לטשטש מידע על אי 
שוויון, וחששה למשוך תשומת לב לתופעות 
לא רצויות. אוניברסיטת איסלנד נכנעה ללחץ 
להפוך את מרכזי המחקר החברתיים והכלכליים 
שלה למאוזנים - כלומר להסתמך על מציאת 
קונים למחקר ממומן. לשכת המסחר הזמינה 
מחקרים מחוקרים "בלתי תלויים". בינתיים, 
אינדקס השחיתות הבינלאומי המשיך לדרג 
את איסלנד כממשל השקוף בעולם עד 2009.

כשהבועות התחילו, ב-2004-2003, היו מספר 
דו"חות שליליים, בין היתר של הבנק המרכזי, 
אבל ב-2006 קרן המטבע צמצמה את הבעות 
הדאגה שלה לבקשת ראש הממשלה כדי להימנע 
מ"תגובה שלילית של השווקים". ב-2008-2007, 
כשהסכנות התבהרו, הדו"חות, גם של קרן המטבע, 
הפכו לרכים יותר. נראה שהמוסדות הפיננסיים 
פעלו מתוך הבנה שכל דיבור על המצב הכלכלי 
הרגיש עלול לגרור בריחה מהבנקים. מי שהעזו 
לפרסם חדשות רעות הוצגו כמזעיקי שווא 
וכחסרי יכולת. היעדר מרכזי מידע עצמאיים 
אפשר למגזר הפיננסי להשתלט בקלות רבה 
יותר על משרדי הממשלה המרכזיים ועל הבנק 
המרכזי. כ-90% מהמלצות לשכת המסחר הפכו 
לחקיקה, והבנקאים תגמלו את הפוליטיקאים 
בנדיבות. החלטת הממשלה לתת ערבונות בלתי 
מוגבלים לאחר המשבר מראה את הכפיפות 
המוחלטת לאליטה הכלכלית מאחר ורק 5% 

העשירים ביותר במדינה נהנו מהם.
איסלנד מציגה באופן קיצוני דינמיקות שפעלו 
ברוב העולם האטלנטי. מדינות רבות אחרות 
מצילות את הבנקים במחיר הכלכלה, בהוצאות 
שלא יגובו בגדילה של המגזר הפרטי. מדינות 
אחרות לוקחות על עצמן חובות פרטיים 
ומשלמות אותם מכספי מסים, בכך משוחררים 
לווים פרטיים גדולים מהמשמעת שהם כופים 
על כל השאר. גם מדינות אחרות נמנעו מלקרוא 
לסדר את האחראים למשבר - כמעט שלא 
נתבעו אנשי פיננסים בשום מקום. זה משאיר 
מורשת של חוסר אמון במוסדות היסוד של 
הקפיטליזם. עם זאת, ההבדל המרכזי הוא 
שבמקומות אחרים מגזרים פיננסיים מחזירים 
את השליטה שלהם בכלכלה. לאיסלנד יש 
בעיות רבות, אבל לפחות הבנקים שלה כנראה 

לא יתפרעו פעם נוספת.
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גיוס הכספים הפרטיים 

מאפשר לאוכלוסיות 

החזקות גם ללגיטימציה 

לשיפור המערכת עבור 

ילדיהם וגם למימון ציבורי 

מובטח. בנוסף, הגבייה 

הפרטית שוחקת את מעמד 

הביניים, שנתבע ליותר 

השקעה פרטית כדי לזכות 

בשירותים בסיסיים.

אלה הן המלצות המדיניות למערכת 
החינוך, המסכמות נייר עמדה שכתב ניר 
מיכאלי על הפרטת החינוך. נייר זה מהווה 
פרק ממחקר 'גבולות ההפרטה ואחריות 
המדינה' שעורך המרכז לצדק חברתי ע"ש 

חזן במכון ון־ליר. 

 )http://hazan.kibbutz.org.il :אתר המחקר(

1. להגדיל את תקציב החינוך ולהשוותו 

OECD-לממוצע של מדינות ה

ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל נמוכה באופן 
משמעותי מאשר במדינות מפותחות בכל שלבי 
החינוך: ממוצע השקעה בתלמיד של כ-8,500 
דולר בשנה במדינות אלה לעומת כ-6,000 
דולר בלבד בישראל )חשוב להדגיש שנתונים 
אלה אינם כוללים את התוספות שניתנו בגין 
'אופק חדש', כך שניתן לומר שהתיקון כבר 
החל. יש להמשיך במגמה זו(. חיזוקה של 
מערכת החינוך הציבורי, כמערכת המחויבת 
לכלל תלמידיה והרואה ערך גם ביצירת 
קשרים ביניהם, תלוי בהגדלת התקציבים 
שישמשו לתגמול ולפיתוח מקצועי ראוי של 
מוריה, לטיפוח בתי הספר כזירות של חדשנות 
ויצירתיות פדגוגית ולשיפור ועדכון מתקניה 
הפיזיים, הלימודיים וההוראתיים. בשנים 
האחרונות ניכרת מגמה של עצירת הקיצוצים 
בתקציבי החינוך ואף של הגדלתם. יש לברך 
על מגמה זו ולתבוע מהממשלה להתמיד בה 

גם בשנים הבאות. 

2. הגבלה של גיוס כספים פרטיים

המלצה זו יוצאת כנגד הטענה לפיה דווקא 
הגמשה של מנגנוני התקצוב והכללה של 
תקצוב פרטי בתוך המוסדות הציבוריים, 
הן המחסום בפני בריחתה של האוכלוסייה 
החזקה והקמתה של מערכת פרטית נבדלת. 
לדעתי כיוונים אלה לא רק שאינם מונעים 
את פיצולה המעמדי של המערכת, אלא אף 
ממסדים אותו תחת חסות ממלכתית. בדרך 
זו זוכות האוכלוסיות החזקות גם ללגיטימציה 
לשיפור המערכת עבור ילדיהם, גם למימון 
ציבורי מובטח וגם לנוגדני אינטגרציה בחסות 
המדינה. בנוסף לכך חשוב לזכור שהגבייה 
הפרטית שוחקת את מעמד הביניים, שנתבע 
ליותר השקעה פרטית כדי לזכות בשירותים 
בסיסיים. הגבלה של אותה גבייה לצד הגדלה 
של התקצוב הציבורי, תשחרר את מעמד 
הביניים ממצוקתו הגוברת ותאפשר למערכת 

לממש את סמכותה ואחריותה. 

3. יצירת הסכם העסקה קיבוצי דו־מסלולי 

חדש למורים

המלצה זו מתבססת על ההנחה לפיה ארגוני 
המורים וההסכמים הקיבוציים מהווים תנאי 
לקיומה של מערכת חינוך ציבורית שוויונית. 
הגיעה העת שהמורים יקדמו רפורמה בארגוניהם, 
שעיקרה הפיכתם לדמוקרטיים, משתפים 
ושקופים. בתוך תהליך כזה ראוי לשקול 
איחוד בין הארגונים שהחלוקה ההיסטורית 
ביניהם יוצרת עיוותים ואפילו מחלישה את 

שמונה המלצות מדיניות   
למול הפרטת החינוך

ניר מיכאלי: :

גבולות ההפרטה ואחריות המדינה בשיתוף עם המרכז 
לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
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יש ליצור דיפרנציאציה 

בין שני מסלולי העסקה 

שהמורים יוכלו לבחור 

ביניהם: מסלול קריירה 

המיועד למורים שיבחרו 

להגדיל את משרתם כך 

שיעבדו שבוע עבודה מלא 

בבית הספר, ובתמורה 

יזכו להגדלה של שכרם 

הבסיסי בשיעור של פעמיים 

השכר הממוצע במשק; 

מסלול שעות שייועד למורים 

שיסתפקו בגובה השכר 

הנוכחי ובמבנה העבודה 

הנוכחי שמאפשר הרבה 

גמישות.

הכשרה חינוכית־פדגוגית 

ארוכה ומקיפה של מורים 

נתפסת כמיותרת וכיקרה 

וניתן על כן לקצצה. על 

בסיס תפיסה זו ייסד משרד 

החינוך תוכנית הכשרה 

מקוצרת ל'אקדמאים 

איכותיים' המיועדת לקהל 

מפוטרי ההיי־טק.

כוחם. כמו כן יש צורך לשכלל את ההסכם 
הקיבוצי הקיים, כך שיבטיח הגנה פרופסיונלית 
מצד אחד ויאפשר לעודד השקעה ומצוינות 
מצד אחר. רפורמת 'עוז לתמורה' של ארגון 
המורים שגוועה לכעשור ושנראה שבימים 
אלה מתעוררת לחיים, ורפורמת 'אופק חדש' 
של מורי הסתדרות המורים שמתיישמת 
והולכת - שתיהן מבוססות על היגיון משותף 
של הגדלת שכר בתמורה להגדלת היקפי 
עבודה )ההתנגדות של ארגון המורים ל'אופק 
חדש' נסבה על היחס בין שיעור הגידול 
בשכר לבין שיעור הרחבת שעות העבודה(. 
אני חושב שיש מקום לשכלל את ההיגיון 
הזה וליצור דיפרנציאציה בין שני מסלולי 
העסקה שהמורים יוכלו לבחור ביניהם: מסלול 
קריירה המיועד למורים שיבחרו להגדיל את 
משרתם כך שיעבדו שבוע עבודה מלא בבית 
הספר )40 שעות(, ויזכו לימי חופש על פי 
המקובל במגזרים אחרים במשק, ובתמורה 
יזכו להגדלה של שכרם הבסיסי בשיעור 
של פעמיים השכר הממוצע במשק; מסלול 
שעות שייועד למורים שיסתפקו בגובה השכר 
הנוכחי ובמבנה העבודה הנוכחי שמאפשר 
הרבה גמישות, חופשות ארוכות וכיוצא 
באלו. כך תיווצר שכבה מובחנת של מורים 
מובילים בבתי הספר, אשר תהווה עתודה 
ניהולית. המודל הדו־מסלולי יאפשר טיפוחה 
של קבוצה מובילה ובמקביל יוכל להתכנס 

למגבלות תקציביות ברורות.

4. ביסוסה של הכשרת מורים פרופסיונלית 

אין חולק על כך שאיכותה של מערכת החינוך 
תלויה באיכות מוריה, כמו שניסח לאחרונה 
דוח מקינזי שרבים נתלים בו. הקושי מצוי 
בהגדרה של אותה איכות מצופה, כאשר זו 
תלויה מן הסתם בדמותם של בוגרי מערכת 
החינוך אשר המערכת חפצה לטפח. גישה 
אחת, התואמת את הרוח ואת ההיגיון של 
משטר ההפרטה, מבקשת לראות בהוראה 
עיסוק שדורש מקצועיות דיסציפלינרית, 
מכיוון שכל ייעודו הוא הכנת התלמידים 
להישגים במקצועות לימוד מגוונים. הכשרה 
חינוכית־פדגוגית ארוכה ומקיפה של מורים 
נתפסת כמיותרת וכיקרה וניתן על כן לקצצה. 
כך לדוגמה ייסד משרד החינוך בשיתוף משרד 
האוצר תוכנית הכשרה מקוצרת ל'אקדמאים 
איכותיים' המיועדת לקהל מפוטרי ההיי־טק, 
אשר היוותה הגשמה של אותו חזון. תוכנית זו 
הזמינה להשתתף בתוכנית הכשרה בת מספר 

חודשים ולזכות במילגת קיום נדיבה בזמן 
ההכשרה ולשכר התחלתי של 9,000 ₪ )כמעט 
פי שניים משכר התחלתי של מורה 'רגיל'( עם 
הכניסה לתפקיד. בנוסף על כך אימץ המשרד 
תוכנית בינלאומית להכשרה מקוצרת של 
אקדמאים מצטיינים וגיוסם להוראה לתקופה 
של שנתיים )Teach for America(. תוכנית 
זו, שבתרגומה המקומי זכתה לשם 'חותם', 
יצאה לדרך בקיץ 2010 ואמורה להעשיר את 
המערכת בכוח אדם איכותי. תוכניות אלה 
ואחרות מבוססות על ההנחה לפיה בעידן 
הנוכחי ההוראה איננה מקצוע לחיים, ולכן יש 
לחפש דרכים יצירתיות לגייס אנשים איכותיים 
לתקופות קצרות. בהנחה זו מקופל ויתור על 
יומרה להגדלת תגמולים, לשיפור ההכשרה 

ולטיפוח מקצועי. 

הבנה למורכבות של מקצוע ההוראה וכמיהה 
להרחבת המעשה החינוכי אל מעבר להתכוננות 
לבחינות מחייבות תהליכי הכשרה ייעודיים־
מקצועיים מקיפים לפני הכניסה לעבודה, 
ותהליכי פיתוח וקידום מקצועי המשכיים 
יש להעניק למכללות  תוך כדי עבודה. 
לחינוך ולבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות 
מרכזיּות בהובלת תפיסת הכשרה ופיתוח 
מקצועי ייעודיים. מרכזיות זו תבוא לידי 
ביטוי בהקצאת תקציבים ייעודיים לקידום 
ולעידוד מחקר חינוכי יישומי, לרתימת 
צוותים מקצועיים במוסדות האקדמיים 
לליווי ולהנחיית תהליכי שיפור ושינוי 
בבתי הספר, לפיתוחם של מסלולי הכשרה 
שיוקרתם תתבסס על ייחודיות ותובענות 

פדגוגית ועוד. 
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נמצא כי בבתי הספר 

באזורים חלשים פועלות 

בעיקר תוכניות העוסקות 

בחיזוק מיומנויות למידה 

ותגבור מקצועות הליבה 

ובאזורים חזקים פועלות 

תוכניות העשרה מגוונות.

יש להקפיד כי גופים פרטיים 

יורשו לפעול בבתי הספר 

בתנאי שעמדו בתנאי סף 

פדגוגיים )כגון מקצועיות כוח 

האדם(, מקצועיים ) קיום 

מנגנון שקוף של הערכה 

מעצבת( ומינהליים )כגון 

תנאי העסקה על פי החוק(.

הגדלת שעות התל"ן עלולה 

להגדיל פערים כאשר 

אוכלוסיות או רשויות 

חלשות לא יוכלו לממש את 

האפשרות ובכך ההבדלים 

בין בתי ספר יגדלו.

5. רישוי ופיקוח על פעילותם של גופים 

פרטיים בבתי הספר

בעשור האחרון ניכרת מעורבות גדולה של 
ארגונים פרטיים מגוונים בבתי הספר בפרט 
ובמערכת החינוך בכלל. קיצוץ התקצוב 
הציבורי של מערכת החינוך מגביר את הצורך 
של בתי הספר לאתר ולהישען על גופי מימון 
חיצוניים. סקר שהזמין משרד החינוך בתקופת 
כהונתה של שרת החינוך פרופ' יולי תמיר מצא 
כי בשנים האחרונות יש גידול דרמטי בפעולתם 
של גופים פרטיים במערכת: ממעורבות של כמה 
עשרות עמותות בשנות התשעים לפעילות של 
מאות רבות כיום. עוד מצא הסקר כי משרד 
החינוך משתתף במימון העמותות באמצעות 
תמיכה ישירה או עקיפה, אך לא מקיים כל 
תהליך של פיקוח או בקרה עליהן, והוא חסר 
כלים למדידת הצלחתן. כמו כן, נמצא כי 

בבתי הספר באזורים חלשים פועלות בעיקר 
תוכניות העוסקות בחיזוק מיומנויות למידה 
ותגבור מקצועות הליבה ובאזורים חזקים 
פועלות תוכניות העשרה מגוונות. במציאות 
זו נשחקים צוותי החינוך האורגניים של בית 
הספר למול שינויים קצרי טווח שמביאות 
התוכניות השונות ותחרות למולם על משאבי 

זמן ותקציב המצויים במחסור מתמיד.
למול מציאות זו, יש להקפיד כי גופים פרטיים 
יורשו לפעול בבתי הספר בתנאי שעמדו בתנאי 
סף פדגוגיים )כגון איכות התוכניות או מקצועיות 
כוח האדם(, מקצועיים )מחויבות לפעילות ארוכת 
טווח, קיום מנגנון שקוף של הערכה מעצבת( 
ומינהליים )כגון שקיפות של מקורות המימון, 

תנאי העסקה על פי החוק או יחס גובה המשכורות 
בין עובדים בכירים לזוטרים(. פעילותם של 
גופים אלה צריכה להיעשות בשיתוף ובתיאום 
הגופים המקצועיים הרלוונטיים במשרד )כך 
לדוגמה עמותות הפועלות בתחום החינוך 
לדמוקרטיה יחויבו לפעול בתיאום עם מפמ"ר 
אזרחות(. שיתוף פעולה זה צריך להימשך גם 
בכניסה לבית הספר, כאשר המורים הרלוונטיים 
צריכים לראות בפעילויות ה'חיצוניות' אבני בניין 
של מהלך פדגוגי שהם מוביליו )ואם להמשיך 
את הדוגמה הנ"ל, מורי האזרחות בבתי הספר 
יוכלו לשלב פעילות של עמותות כחלק מתוכנית 
חינוך אזרחי כוללת רק במקרים שהם עצמם 

מנסחיה ומפתחיה(. 
בחוזר מנכ"ל שפורסם לאחרונה הודיע המשרד 
על הקמת יחידה ייעודית שתפעל להסדרת 
ורישוי פעולת גופים חיצוניים במערכת. על 
פניו נראה שזו פעולה בכיוון הנכון, אבל יש 
לראות כיצד תוסדר פעולתה ומעמדה של יחידה 
זו ביחס לרשויות מקומיות, ביה"ס ואפילו כלפי 

יחידות אחרות במשרד. 

6. הגבלה של שעות התל"ן )תוכניות לימודים 

נוספות(

'תוכנית לימודים נוספת' )תל"ן(, היא האפשרות 
הנתונה בידי הורים ליזום ולממן שיעורי העשרה, 
כחלק מתוכנית הלימודים. זוהי, למשל, אחת 
המסגרות דרכה פועלות תוכנית קר"ב ותוכניות 
נוספות. בראשית 2010 פורסם בכלי התקשורת 
שמשרד החינוך בוחן אפשרות להרחיב את היקף 
שיעורי ההעשרה משלוש לשתים עשרה שעות 
שבועיות ולהטיל את מימונם עבור האוכלוסיות 

החלשות על הרשויות המקומיות.
אל מול כוונת משרד החינוך נציע כאן לא 
לשנות את היקף שעות התל"ן. הגדלתן עלולה 
להגדיל פערים כאשר אוכלוסיות או רשויות 
חלשות לא יוכלו לממש את האפשרות ובכך 
ההבדלים בין בתי ספר יגדלו. כמו כן הגדלה 
של שעות התל"ן עלולה להוביל לכך שבתי 
הספר ינצלו אותן ליצירת מסלולים או זירות 
מתבדלות. גיוונה של תוכנית הלימודים, הראוי 
בפני עצמו, צריך להסתמך על כוחות ההוראה 

הפנימיים ועל הקהילה הבית ספרית. 

7. העדפה מתקנת ומתן מענה לאוכלוסיות 

'מנוחשלות' 

משחר נעוריה של מערכת החינוך סערו בקרבה 
כוחות צנטריפוגליים שדחקו לשוליה קבוצות 



21  

יש להגדיר תנאים מחייבים 

לקבלת תקציב ציבורי 

מלא, הכוללים עמידה 

בתוכנית ליבה, הגבלה של 

גביית תשלומי הורים, איסור 

למיון תלמידים בהרשמה 

ולהנשרתם בהמשך 

והתחייבות להעסקת 

המורים ועובדי המינהל דרך 

ההסכמים הקיבוציים.

שונות. עידן ההפרטה והסטנדרטיזציה מעצים 
כוחות אלה ומגוון את הקהלים המושפעים מהם. 
חיזוקו של החינוך הממלכתי מחייב הפעלת מדיניות 
של העדפה מתקנת, שתיועד להכללה מחודשת 
של אותם תלמידים בתוך המערכת ולמתן מענה 
 הולם לצורכיהם. תביעה זו כוללת בין השאר: 
- לחזק את מערכת החינוך במגזר הערבי )כולל 

במזרח ירושלים(; 
- להחיות את החינוך המקצועי תוך התאמתו 

לתנאי הכלכלה המודרנית; 
- לטפח את התיכונים המקיפים במערכת החינוך 
של המגזר הדתי, כדי שיוכלו להוות אלטרנטיבה 
איכותית לישיבות ולאולפנות האליטיסטיות. 
אמנם לא נוכל לאתר ממשלה או הנהגה שלא 
תאמץ הצהרות אלו בשתי ידיה - בחזון של כל 
משרד חינוך נמצא את ייעוד צמצום הפערים - אך 
השאלה היא אם ובאיזה אופן מוצאות הצהרות 
אלה את דרכן לצעדי מדיניות מעשיים. כך 
לדוגמה, כיצד מתמודדת המדינה עם סוגיית 
מפת העדיפויות הלאומית שגרמה להפליה של 
החינוך הערבי? האמנם היא מיישמת את תוכנית 
ההתייעלות הארגונית, שכוללת את הטמעתו 
של האגף הממונה במשרד על קידום שוויון 
חברתי )שח"ר( בתוך המחוזות, ולמעשה מכריזה 
על ביטולו? או האם היא מחסלת את מוסדות 
החינוך המקצועי ומפקירה אוכלוסיות שלמות 
ליוזמות פרטיות להקמת בתי ספר לנושרים? 
בתשובות לשאלות אלה ואחרות תיבחן המחויבות 
האוניברסלית של המדינה לכלל תלמידיה ־

מחויבות שעומדת בבסיסו של החינוך הממלכתי. 

8. רגולציה של מערכת החינוך

נושא הרגולציה הוא תחום רחב הדורש התייחסות 
מקיפה, שקווי המתאר שלה נוסחו בנייר עמדה 
שנכתב על ידי לוי פאור ועמיתים, גם הוא במסגרת 
מחקר ההפרטה של מרכז חזן. במסגרת זו נמקד 
את הדיון ונגדיר כי צמצום והגבלת תהליכי 
ההפרטה וההתבדלות במערכת החינוך מחייבים 
רגולציה שתגדיר שורה של קריטריונים מחייבים 
כתנאי לקבלת תקציבי מדינה ולהרשאה לפעולה 
בתוך המערכת. לצורך כך נדרשת חקיקת חינוך 
כוללת שתעסוק בהגדרה מעודכנת של ייעודה 
ומחויבותה החינוכית של המדינה ובתרגומם לכדי 
קריטריונים להכרה ולתקצוב. בנושא תקצוב 
בתי הספר יש להגדיר תנאים מחייבים לקבלת 
תקציב ציבורי מלא, הכוללים עמידה בתוכנית 
ליבה, הגבלה של גביית תשלומי הורים, איסור 
למיון תלמידים בהרשמה ולהנשרתם בהמשך 
והתחייבות להעסקת המורים ועובדי המינהל 

דרך ההסכמים הקיבוציים. שיעור התקצוב של 
בתי ספר שלא יעמדו באחד )או יותר( מתנאים 
אלה, צריך להיות נמוך בצורה משמעותית 
באופן כזה שירתיע בתי ספר מלאמץ מעמד זה. 

לסיום:

במאה ה-19 ביקר הפילוסוף פרידריך ניטשה 
את התועלתנות בתפיסת החינוך: 

התועלת הופכת להיות מטרת החינוך ותכליתו, 
וביתר דיוק הרווח, הכנסה כספית יותר ככל 
שאפשר... על פי המוסריות הרווחת כאן התביעות 
הן... חינוך מזורז, בשביל ליצור במהירות ישויות 
מרוויחות כסף, ובכל זאת חינוך יסודי דיו, שישויות 
אלה יוכלו להרוויח הרבה מאוד כסף. לבני אדם 
תותר רק מידה כזאת של תרבות שתתאים 
לאינטרסים של רכושנות, וזו אכן תידרש מהם. 

־ פרידריך ניטשה, 'על עתיד מוסדות החינוך'

מהלך ההפרטה של מערכת החינוך מעצים את 
הריקון התרבותי והערכי שניטשה מזהיר ממנו, 
ואת הרחבת הפער החברתי־הכלכלי, ומשמיט 
ממערכת החינוך את ייעודה כמעצבת אזרחות 
דמוקרטית וכמקדמת שוויון הזדמנויות מהותי. 
כדי להתמודד עם מגמות אלה יש לשוב ולחזק 
את החינוך הממלכתי כפי שהיטיב לנסח נתן 
אלתרמן כבר לפני למעלה מחמישה עשורים: 

לו יהי בית הספר לבית היוצר! לו תהיה נא 
כמנוף לו ולא כמו סד החותמת מוסד ממלכתי! 
זו חזית אשר אין בימינו כבדה ונכבדת ממנה 
ודמיון ותנופה וחידוש היא דורשת כיום לא בכדי.

־־ נתן אלתרמן, 'למורי ישראל בועידתם' 

ד"ר ניר מיכאלי הוא 

ראש החוג לחינוך 

במכללת סמינר 

הקיבוצים וחוקר 

את הפרטת החינוך 

במסגרת מחקר 

תחומי האחריות 

של המדינה וגבולות 

ההפרטה שנערך 

במרכז לצדק חברתי 

ע"ש חזן במכון ון ליר. 

nir_mic@smkb.ac.il

לאחר שנתיים של מאבק, נחתם הסכם קיבוצי היסטורי 
בין מנחי האוניברסיטה הפתוחה המאוגדים בארגון כוח 
לעובדים לבין הנהלת האוניברסיטה. ההסכם מאגד, 

לראשונה בתולדות האוניברסיטה, כ-1,300 עובדים, משפר משמעותית 
את שכרם ומקנה להם תנאים סוציאליים ורציפות תעסוקתית. ההסכם 
הוא גם הישג לכוח לעובדים - לראשונה, מצליח הארגון לשמור על יציגות 
למרות נסיונות של ההסתדרות להיות מוכרת בעצמה, ומעבר לכך 
זכה לחשיפה רחבה בתקשורת ולתוספת תקציבית לארגון. יש לזכור 
שההסכם לא נפל מהשמיים - קדמו לו עבודה קשה ומאומצת של נציגות 
סגל ההוראה, בראשות שרון קטרון, כלל המנחים המאוגדים ופעילי כוח 
לעובדים, בכל החזיתות האפשריות של מאבק איגוד-מקצועי: החתמת 
יום, משא ומתן ממושך   50 עובדים להתארגנות, שביתה ארוכה של 
ומאבקים משפטיים. נקווה שהארגון יצליח ללמוד לקחים גם מההצלחה 

הזו ולהגיע להישגים כאלה במקומות עבודה נוספים. 

קצה 
הקרחון
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למדתי כי התורה 

הקפיטליסטית אינה יודעת 

להבדיל בין דתם, מוצאם, 

צבעם ואמונתם של 

קורבנותיה.

כך נשארתי עם מאבק, 

עם תוויות ועם המון 'רעש' 

שהשאיר אותי מנודה ומחוץ 

לגדר במרחב הפוליטי 

הישראלי.

ג'קי אדרי: :

במאמר זה אני מביא לפני קוראי 'חברה' 
את המסלול שעשיתי, מפועל ייצור לפעיל 
חברתי, וכן אני מנסה לברר כיצד אפשר 
לעשות שינוי בסדרי העדיפויות בחברה 
הישראלית. לנו, מהפריפריה הגיאוגרפית 

והכלכלית, יש את הברירה.

בתשעה ביוני 2004 פוטרתי מעבודתי כעובד 
קבלן במפעלי ים המלח. שום דבר ְבָּעבָרי לא 
הכשיר אותי להיות פעיל חברתי למען זכויות 
לעובדי קבלן. גם אז, כהיום, התנגדתי לתהליך 
ההפרטה של חברות ממשלתיות ככלל ושל 
מפעלי ים המלח בפרט. ראיתי בהפרטה אסון 
חברתי־כלכלי ואף הצבעתי על עירי דימונה 
כמיקרוקוסמוס לבחינת ההפרטה על ציר הזמן 
הארוך. הן ההיבטים החברתיים והן ההיבטים 
הכלכליים של אותה תקופה השתלבו לכדי 
תמונה אשר הייתה אמורה להתריע בפנינו 
על הרעות החולות של הפרטת משאב הטבע 
הלאומי המופק מים המלח. נוצרו תופעות 
גלויות של יצירת מעמדות בתוך העיר והרחבת 
הפערים החברתיים, וכן תופעות סמויות: עושר 
רב וממוקד המגיע לקבוצה קטנה מאוד שאינה 
תורמת מאומה לכלכלה המקומית המתפתחת 

או לקהילה הסובבת אותה.
הסוגיה של זכויות לעובדי קבלן תפסה 
תאוצה ואוזן קשבת במרחב הישראלי החל 
משנת 2004. חשתי שישנה נכונות ציבורית 
להקשיב לחשיפת דפוסים של 'עבדות־
מודרנית' הקיימים בישראל, כפי שנחשפו 
בסרט 'זהב לבן עבודה שחורה'. מעבר לתמיכה 
הרגשית, התפתח דיאלוג רחב היקף בנושא 
זכויות עובדים והפרתם החוזרת ונשנית ע"י 
הרשויות, ובראשן ממשלת ישראל, המעסיקה 
רבבות עובדי קבלן נטולי זכויות. אין לי שום 
צל של ספק שההמחשה הויזואלית בסרט של 
העסקת עובדי קבלן במפעלי ים המלח יצרה 
את נקודת המפנה שקשרה את בעלי ההון־

הממשלה־זכויות עובדים כמקשה אחת שצריך 

לדון בה בהרחבה, ובדיונים ציבוריים רחבים 
בין אם באקדמיה ובין אם במרחב הציבורי.

מחוץ לגדר

בשלבים הראשונים של המאבק חשבתי שדפוסי 
העסקת עובדי קבלן הם 'מורסה' מקומית בדימונה 
ובמפעלי ים המלח. מהר מאוד התבדיתי, והבנתי 
שדפוסי העסקת עובדים בהעסקה פוגענית, דוגמת 
'עבדות מודרנית', פושטים בכל רחבי מדינת 
ישראל. למדתי גם כי התורה הקפיטליסטית 
אינה יודעת להבדיל בין דתם, מוצאם, צבעם 
ואמונתם של קורבנותיה. היא פוגעת בכולם. כך 
מצאתי את עצמי נאבק למעשה גם על זכויותיהם 
של ערביי ישראל ופלשתינאים. הרי אי אפשר 
לדרוש זכויות לעובדי קבלן המתבססות על 
זכויות האדם מבלי לְכַנֵס מתחת לאותה המטריה 

את כל בני האדם.
עם החשיפה התקשורתית הגדולה, המרחב 
הישראלי הפוליטי והמרחב של הארגונים 
החברתיים ניסו לקטלג אותי תחת תוויות, כל 
אחד לפי הבנתו. השמאל הישראלי ראה בי לוחם 
צדק למען זכויות האדם ועובדי הקבלן, אבל 
נרתע ממני, היות שנוסף על כך, הייתי לוחם 
ימ"מ, שילדיו קצינים בצה"ל, נאמן למדינה 
ולדגלה. לעומתו, הימין הישראלי מאוד נרתע 
מכך שהאמירות השמאליות אינן מסתכמות 
במתן חשיבּות לפעולה לקידום מאבק עובדי 
הקבלן. לא נותר לי אלא להמשיך ולפעול 
מתוך הבנה כי בתוך הניגודיות הישראלית 
בין יוניות לנציות פוליטית לא אקבל תמיכה 

מהותית למאבק. 
נקלעתי גם לסיטואציות שדרשו ממני להתעלות 
מעל הנורמה, ולהתמודד עם סוגיות מאוד קשות. 
זכור לי שהגעתי להרצאה במכון שפינוזה 
בירושלים, כשאני מודע לכך שד"ר ישי מנוחין, 
ידידי, פועל בנחרצות להביא את קציני צה"ל, 
בהם בני, לבית המשפט בהאג כפושעי מלחמה. 
אך למרות הידיעה הכואבת, הופעתי בסמיכות 

'מדינה' בדרך למרי אזרחי 
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'המדינה' מפלה אותי לרעה, 

'המדינה' מוכרת אותי לבעלי 

ההון, 'המדינה' מרחיבה 

את העוני ואת הפערים 

החברתיים. 'המדינה' כמדינה 

כשלה כשאזרחיה מתחילים 

להכניס אותה בין מרכאות

אני בוחן במשנה זהירות את 

ההשלכות לקריאה למרי 

אזרחי, אני מודע לסכנות 

ל'מדינה' באזרחים שעולים 

על בריקאדות

אליו, בשם המאבק למען זכויות לעובדי קבלן. 
מהצד השני הופעתי להרצאה בפני המטה כללי 
של צה"ל, בידיעה ברורה שיש שם אנשים אשר 
מפרים זכויות אדם בשטחים ובכלל, ובשם המאבק 
דיברתי גם איתם. הקוטביות הזאת הובילה 
לתגובות קשות מהימין: החל מזה שאני פועל 
בשם הקרן החדשה לישראל ולמעשה אני סוכן 
של קרן פורד )קרן המואשמת באנטי ציונות על 
ידי הימין. המערכת(, ועד לכך שאני סוכן סמוי 
של השמאל הפוסט־ציוני שרוצה לקעקע את 
יסודות המדינה. מהשמאל טענו שאני 'הורג' 
ערבים, מניף דגל ישראל, וכי אני בכלל סוכן 
של הימין בשורות השמאל. כך נשארתי עם 
מאבק, עם תוויות ועם המון 'רעש' שהשאיר אותי 
מנודה ומחוץ לגדר במרחב הפוליטי הישראלי.

הברירות השונות

הפנמתי כי אני לבד. בתחילה עוד ביקשתי סיוע 
ותמיכה מארגונים, ואמנם, ארגונים שונים נתנו 
לי במה לדברי, אך מעולם לא נתנו לי בית. 
תמיד נשאלתי מה 'הטייטל' שלך? מה לרשום 
על המסך? ואני מעולם לא ידעתי לענות. אולי 
לא עניתי כי בחרתי להישאר 'מחוץ לגדר', 
בדיאלוג תמידי עם כולם, ומתוך הבנה בסיסית 
ששינויים לא יגיעו מהפוליטיקה המפלגתית, 
ובוודאי לא מהארגונים החברתיים. הייתי משוכנע 
כי שינויים חברתיים מבניים ועמוקים יכולים 
להגיע רק מפעילות חוץ פרלמנטרית, וכי אין 
למערכת הפוליטית ולארגונים החברתיים את 
הכלים לבצע שינויים קשים שיערערו את עצם 
קיומם האלקטורלי והארגוני. שמתי מבטחי 
ברעיון, כי לעומת אלו, המאבק חברתי הקורא 
תיגר על הכללים חייב לפעמים לפעול מחוץ 
לכללי הדמוקרטיה על מנת להביא לשינויים 

מרחיקי לכת.
התורה הקפיטליסטית הפכה ברבות הימים 
ל'קפיטליזם־קניבליזם'. כיום היא נמצאת 
בשיאה המכוער ביותר עד כה. הציבור מתחיל 
להבין כי בעלי ההון הופכים את חיי כולנו - 
אישיים וחברתיים כאחד - לצרים ואנוכיים. 
אבל הבנתי שכשאנשים מרגישים את האיום 
של הקפיטליזם בכיס הפרטי שלהם, בשירותים 
אשר נגזלים מהם בתחומי הרווחה, הבריאות 
והחינוך, כשהם מבינים שהם לא שותפים ולא 
יהיו שותפים לחגיגה הגדולה של 'הצמיחה 
הכלכלית', ניתן להתחיל ולהראות להם את 
התורה הקפיטליסטית ואת השליטה שלה בשם 

עקרון שוק חופשי מפוקפק כחוסר הוגנות. 
שלטון הימין הנוכחי, החסיד של תורה זו, חש 

את הסדקים באמון הציבור והתחיל במסע ארוך 
לחזק את ערך המדינה ה'קדוש' כערך עליון, 
שצריך להגן עליו גם במחיר פגיעה באזרחי 
המדינה. אפשר לומר כי הימין 'גונב' כלכלית 
את אזרחי המדינה למען ערך המדינה העליון, 
ועוטף את פעולותיו בסכנה מטילת אימה על 
המדינה. האזרחים, קורבנות הגיון השוק חסר 
הרחמים, ש'בזכותו' ירד ערכם החברתי, נקראים 
כעת להיות נאמנים למדינה. לדידם, המדינה 

ו'השוק' אינם תלויים זה בזה.
מנגד, תורת הסוציאליזם הטהור פשטה את הרגל. 
הסוציאליזם יכול היה להתקיים בתוך מציאות 
תעשייתית מוקדמת, של כלכלה עולמית חלשה, 
כשהגידול הדמוגרפי דרש שותפות וחלוקת 

משאבים בצורה שוויונית, וזה כשלעצמו היה 
הדבק שאפשר למדינות לשמור על עצמאותן 
וצביונן. הסוציאליזם החל לדעוך עם התפתחות 
התעשייה העולמית. אולם בדרך לגסיסתו 
הסופית ידעה האליטה של הסוציאליזם 'לדבר' 
עם התורה הקפיטליסטית, להתכסות באיצטלה 
פוליטית של שמאל ולפעול מאחורי הקלעים 
כאחרוני הקפיטליסטים. גישת 'הדרך השלישית' 
היא הדוגמה הקלאסית להתנהלות זו, והמבטא 
הברור שלו ביותר כיום הוא שר הרווחה )לשעבר( 
יצחק )בוז'י( הרצוג, שבמעטה 'חברתי' הפריט 

את שירותי הרווחה עליהם אמון משרדו.
סוציאל־דמוקרטיה היא רעיון פוליטי מתוחכם 
מאוד שאנשיו מגיעים הן מהקפיטליזם 
הרך, והן מהסוציאליזם. הם יודעים לזהות 
את הסכנות החברתיות־כלכליות הטמונות 
בקפיטליזם ויודעים להביא מהסוציאליזם 
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אני בוחר לצאת למרי אזרחי 

גדול, אקטיבי, ולא אלים 

מרי להצלת המדינה לאור 

חזון חדש ששם את שוויון 

ערך האדם וזכויותיו בליבת 

פעילותה של מדינת ישראל.

כלים שיאפשרו למתן את הקפיטליזם. אולם, 
הסוציאל־דמוקרטים בישראל, מתוך שהם 
מאמינים בפעולה 'בתוך' המערכת, לא מסוגלים 
לקדם רפורמות עמוקות בכלכלת השוק. 
האפשרות הסוציאל־דמוקרטית לבצע מהלך 
רפורמטורי כלכלי־חברתי דועכת אל מול 
סך הפשרות הפוליטיות הנדרשות לפעולתו 
בתוך כלכלת השוק. לכן הסוציאל־דמוקרטים 
בישראל בוחרים לקדם דיאלוגים, מחקרים, 
והחלפת דעות ואינם מרשים לעצמם להקריב 
את כל 'סל הכלים' שלהם למען שינוי עמוק 
ומידי. הסוציאל־דמוקרטים בונים תודעה 
חברתית חשובה בדרך לשבירת הקפיטליזם 
העכשווי, אולם אין להם את הכלים לבצע 
מאבקים מעבר למותר בתוך גבולות המשחק 
הפוליטי, לכן השפעתם תהיה בטווח הארוך 
ולא בטווח הקרוב, בעוד החברה הישראלית 

זקוקה להפיכה חברתית־כלכלית, עכשיו.

מדינה במרכאות

כתושב דימונה הפריפריאלית, אני מסתכל על 
'מדינת תל־אביב' מבחוץ. גם ילדי עזבו את 
הפריפריה וגרים בתל־אביב, אך, איני מוטרד 
מאבולוציה אורבנית־דמוגרפית שמניעה כוחות 
חיוביים וכוחות שליליים לעורק העסקי־חברתי 
הראשי של מדינת ישראל במרכז המדינה. 
מטרידה אותי המחשבה שבעלי ההון שוברים 
לנו את הנוסחה של מדינת ישראל. עד לפני 
מספר שנים 'מדינת ישראל' היה ערך שהתגאתי 
בו. לא ערערתי על המובן מאליו. מזה מספר 

שנים התחלתי להכניס את המילה מדינה 
למרכאות. 'המדינה' גונבת אותי, 'המדינה' 
רומסת את זכויותי, 'המדינה' עושקת את 
מחצבי המדינה, 'המדינה' מנצלת את נעורי 
בשם הביטחון, 'המדינה' מפלה אותי לרעה, 
'המדינה' מוכרת אותי לבעלי ההון, 'המדינה' 
מרחיבה את העוני ואת הפערים החברתיים. 
'המדינה' כמדינה כשלה כשאזרחיה מתחילים 

להכניס אותה בין מרכאות.
היו מי שטענו כלפי, כי במהלך המאבקים 
למען עובדי קבלן וכנגד הפרטת משק המים, 
אני מפר חוק. אבל אני מסתמך על דבריו של 
ג'ון בורדן רולס, מחשובי הפילוסופים בני 
זמננו: "המרי האזרחי הוא אקט פומבי שנועד 
להביא לשינוי מדיניות שמביאה לעוול. המרד 
נעשה במסגרת נאמנות למערכת כולה והוא 
רק נגד אותה מדיניות". מבחינתי, העיקרון 
דומה לעקרונותיו של גנדי בצעדת המלח 
המפורסמת מ-1930, אשר הובילה לעצמאות 
המדינית של הודו מהאימפריה הבריטית. 
דהיינו, לקחת אחריות ציבורית בעזרת מרי 
אזרחי לא אלים, כדי להביא לשינוי סדרי 

העדיפויות. 
אני יכול לומר בוודאות דמוקרטית, כי אני 
לא מפר חוק, וכך גם אותם רבבות אזרחים 
שנאבקים למען זכויות לעובדי קבלן ומיגור 
תופעת 'העבדות המודרנית', ואותם רבבות 
אזרחים שאינם משלמים לתאגידי המים כאקט 
של מחאה חברתית. אנחנו אזרחים עם אחריות 
חברתית הפועלים נגד העוולות שניחתות עלינו 
בידי 'מדינה' שבחרה להסיר מעל עצמה כל 

אחריות כלפי אזרחיה.
אני בוחן במשנה זהירות את ההשלכות לקריאה 
למרי אזרחי, אני מודע לסכנות ל'מדינה' 
באזרחים שעולים על בריקדות ונפיצותו של 
כאוס מתפרץ. אני פוחד מאינתיפאדה אזרחית־

חברתית והשלכותיה על 'המדינה'. אולם ולמרות 
הכול, או ש'נצא מהקופסה' ונפעל, או שקולנו לא 
ישמע, ואז גם לא יעזרו הקפיטליסטים ולא יעזרו 
הסוציאליסטים ולא יעזרו הסוציאל־דמוקרטים. 

נאבד את היקר לנו ביותר והוא המדינה. 
ייתכן שאם נשתוק, אנחנו כאזרחים איננו ראויים 
שתהיה לנו מדינה! כי אנחנו לא יודעים לשמור 
עליה ולהילחם עבורה. בין הבחירה להכניס את 
'המדינה' למרכאות לבין יציאה למרי אזרחי 
והסרת המרכאות מהמילה מדינה, אני בוחר 
לצאת למרי אזרחי גדול, אקטיבי, ולא אלים. 
מרי להצלת המדינה לאור חזון חדש ששם את 
שוויון ערך האדם וזכויותיו בליבת פעילותה 

של מדינת ישראל.

יצחק ג'קי אדרי 

הוא פעיל חברתי 

וגיבור סרט התעודה 

"זהב לבן עבודה 

שחורה". בימים אלו 

הוא מוביל את מטה 

המאבק הארצי 

בהפרטת המים 

ותאגידי המים. 

adri_itz@013net.net
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אם בעבר הכנסתו העיקרית 

של מועדון כדורגל היתה 

ממכירת כרטיסים ומנויים 

למשחקים, הרי שכיום 

הכנסה זו שולית יחסית לחוזי 

פרסום, מפעלי הגביעים 

השונים ומעל כולם - תמלוגים 

מזכויות שידור.

דווקא השימוש בתקשורת 

גלובלית, ובעיקר באינטרנט, 

עשוייה לאפשר את חזרתם 

של פתרונות כלכליים־

חברתיים לעולם ניאו־ליברלי, 

אפילו בענף הכדורגל. 

בפברואר 2008 נקנתה 

קבוצת הכדורגל אבספליט 

יונייטד לא על ידי אוליגרכים 

או אילי הון, אלא על ידי 

קהילת אוהדי כדורגל ייחודית 

המאוגדת דרך האינטרנט.

אזי לב-און: :

העשור החולף היווה בעיני אוהדים ופרשנים 
נקודת מפנה באופיו של הכדורגל הישראלי. 
ויותר קבוצות בליגת העל נרכשו  יותר 
בידי אנשי עסקים אמידים, ושמותיהם 
של בעלי ממון כארקדי גאידמק, גומא 
אגיאר ודניאל יאמר החלו להופיע תדיר 
במדורי הספורט ולא רק במוספי הכלכלה. 
ענף הכדורגל הישראלי השלים בכך 
תהליך ממושך של התמסחרות מואצת, 
התדלדלות החובבנות כאידיאולוגיה 
ופרקטיקה, ומעבר לספורט מאורגן 

ומקצועני שההון הוא המנוע שלו.

הפיכת מועדוני הכדורגל למקצועניים יותר, 
תחרותיים יותר ובעיקר מוכווני־רווח, משפיעה 
לא רק על זהותם של מקבלי ההחלטות מאחורי 
הקלעים. השחקנים המצליחים נהנים מחוזי 
עתק, ועוברים בין קבוצה לקבוצה - לעתים 
למורת רוחם של האוהדים - בעסקאות 
חליפין תדירות. אם בעבר הכנסתו העיקרית 
של מועדון כדורגל היתה ממכירת כרטיסים 
ומנויים למשחקים, הרי שכיום הכנסה זו 
שולית יחסית לחוזי פרסום, מפעלי הגביעים 
השונים ומעל כולם - תמלוגים מזכויות 
שידור. המכוונות העסקית מחליפה את 'חובת 
השירות לעיר' שאפיינה את בעלי הקבוצות 

בעשורים שעברו.
מגמה זו מעידה על תהליך ריכוז ההון בכלכלה 
הישראלית בידיהם של מספר מצומצם של 
מקבלי החלטות, במגוון תחומים ובכלל זאת 
בספורט. התמסחרות ליגת העל הישראלית 
היא גם חלק ממגמה עולמית. הפרמייר ליג, 
ליגת העל הבריטית, היא הדוגמה הפרדיגמטית 
לתהליך זה, ומודל לחיקוי עבור ליגות אחרות 
בעולם. המניעים העסקיים דומיננטיים בליגה 
זו כבר מיום הקמתה, כאשר עשרים הקבוצות 
המובילות בליגה הלאומית הבריטית פרשו 
והקימו ליגה משלהן על מנת שלא לחלוק 
ברווחי זכויות השידור. בראשית שנות ה-2000 

החל לשטוף את הליגה גל של רכישות על ידי 
יזמים ואנשי עסקים, רבים מהם - למורת רוחם 
של האוהדים המקומיים - זרים. כאשר מלקולם 
גלייזר, מיליארדר מארצות הברית, רכש את 
הקבוצה המצליחה מנצ'סטר יונייטד, פיתחו 
כלפיו אוהדי הקבוצה המקומיים עוינות יוקדת 
והחלו להיאבק נגד מה שהגדירו "מסחור היתר 
ועסקות שידור בטלוויזיה והנכונות לדרוס את 
הנאמנות והמסורת". כך הגיבו גם אוהדי צ'לסי 
לאחר שהקבוצה נרכשה על ידי האוליגרך הרוסי 

רומן אברמוביץ'. 
במועדונים אחרים קיימים מודלים שונים של 
ניהול שנועדו להפחית את הקונפליקט בין 
ההנהלה מונעת הרווחים לבין האוהדים. כך 
למשל בברצלונה, מהמפוארות והמעוטרות 
בקבוצות הכדורגל העולמי המקיימת מבנה 
קואופרטיבי, מתקיימות אחת לכמה שנים 
בחירות לנשיאות המועדון והאוהדים בוחרים 
מבין מועמדים שונים המציגים את חזונם 
ותכניותיהם לגבי עתיד הקבוצה. עם זאת, 
גם במקרה זה מעורבות האוהדים בסופו של 
יום מינימלית והניהול השוטף מתבצע על ידי 
יחידים. האם בכלל ייתכן שבעולם גלובלי 
של כלכלה ניאו־ליברלית, יהיה המצב בענף 

הכדורגל שונה?
באופן מפתיע, דווקא השימוש בתקשורת 
גלובלית, ובעיקר באינטרנט, עשוייה לאפשר 
את חזרתם של פתרונות כלכליים־חברתיים 
לעולם ניאו־ליברלי, אפילו בענף הכדורגל 
הנשלט באופן גובר והולך בידי בעלי הון. 
בפברואר 2008 נקנתה קבוצת הכדורגל אבספליט 
יונייטד לא על ידי אוליגרכים או אילי הון, 
אלא על ידי קהילת אוהדי כדורגל ייחודית, 
MyFC( MyFootballClub(. קהילה זו, שהוקמה 
ביוזמתו של כתב הספורט לשעבר וויל ברוקס, 
השתמשה בפלטפורמה של רשת האינטרנט 
על מנת לאגד קרוב ל-30,000 אוהדי כדורגל 
במטרה לקנות ולנהל מועדון כדורגל באחת 

מליגות הכדורגל של אנגליה.

אופקים חדשים לרעיון 
הקואופרטיבי באינטרנט
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האינטרנט כיום מספק 

טכנולוגיות של מדיה 

חברתית, המאפשרת את 

הקמתן של קהילות מקוונות 

בעלויות ארגון נמוכות 

ובאפשרויות גיוס ותרומה 

גבוהות מאד. במקרה של 

מועדון הכדורגל, שיתוף 

הפעולה בין האוהדים נוצר 

דרך מערכת משותפת אשר 

נגישה וזמינה לכולם בכל 

מקום ובכל שעה.

בישראל של תקופת 

היישוב ושל העשור הראשון 

לאחר הקמת המדינה היוו 

הקואופרטיבים כוח מניע 

יסודי בכלכלה הלאומית, 

ויצרו בסיס לשיתוף פעולה 

קהילתי סביב מטרות 

הצמיחה והגדילה של היישוב 

היהודי ההולך ומתפתח. 

בשנת 1953 היו למעלה 

מ-2500 קואופרטיבים 

יהודים.

קהילת MyFC מבוססת על עקרונות קואופרטיביים 
של בעלות משותפת, ניהול שיתופי ושוויון בין 
בעלי המניות של הקבוצה. כך, מוזמן כל אדם 
להצטרף לבעלות על הקבוצה בעלות של 35 
ליש"ט ולקבל זכות הצבעה במסגרת קבלת 
ההחלטות השונות לגבי הקבוצה. בעליה של 
קבוצת הכדורגל הם חברי המועדון שנרשמו דרך 
אתר האינטרנט של הפרויקט. הם מנהלים הצבעות 
מקוונות לגבי עניינים שונים, החל מהחלטות 
לגבי הרכבים וכלה ברכש של שחקנים לקבוצה. 
לאחר כל משחק חברי המועדון מתעדכנים 
בסטטיסטיקות הנוגעות לביצועי השחקנים 
ובאפשרותם לקבל עדכונים שוטפים מהמאמן.
הרעיון לקניית קבוצה על ידי האוהדים עלה 
כבר בשנות השמונים, אך לברוקס, וסביר 
להניח שלרבים אחרים, היו חסרות המסגרות 
המתאימות הנחוצות לניהול התארגנות בסדרי 
גודל של אלפי אנשים. האינטרנט כיום מספק 
את המסגרות הללו באמצעות טכנולוגיות של 
מדיה חברתית, המאפשרת את הקמתן של קהילות 
מקוונות בעלויות ארגון נמוכות ובאפשרויות 
גיוס ותרומה גבוהות מאד. במקרה של מועדון 
הכדורגל, שיתוף הפעולה בין האוהדים נוצר 
דרך מערכת משותפת אשר נגישה וזמינה 
לכולם בכל מקום ובכל שעה. יצירת הקשר 
בין חברי המועדון מתבצעת באמצעות אתר 
האינטרנט הכולל פורום, ובאמצעות הדואר 
האלקטרוני ורשימות הדיוור של האתר. רוב 
התנהלות המועדון והקבוצה מתרחשת למעשה 
ברשת כאשר התוצר הפיזי העיקרי הוא משחקי 

הכדורגל של הקבוצה.
גם בישראל התארגנו לאחרונה קבוצות המנוהלות 
על ידי אוהדים כהפועל קטמון ומכבי יפו, 

ובמקרים מסויימים - כמו זה של קבוצת הפועל 
קרית שלום המנוהלת באמצעות ממשק חברתי 
מקוון - השפעתה של רשת האינטרנט על אפשרות 

ההתאגדות של האוהדים בולטת במיוחד.
אמנם עוד רחוק היום שבו קבוצה מקצוענית 
מהליגות הבכירות תעבור למתכונת ניהול 
שיתופית מבוססת אינטרנט, אולם אין ספק 
שהפלטפורמה שמספקת רשת האינטרנט 
העניקה חיים חדשים למודל הקואופרטיבי, 
שלרבים נדמה שאבד עליו הכלח. ענף הכדורגל 
וההתארגנויות הקואופרטיביות החדשות שנוצרו 
בו הוא רק דוגמה לאפשרויות הגלומות בשילוב 

שבין קואופרטיבים ורשת האינטרנט.

הרעיון הקואופרטיבי ויישומו במציאות 

הישראלית

הרעיון אשר עומד מאחורי ההתאגדויות 
הנסקרות אינו חדש. הקואופרטיבים - האגודות 
השיתופיות - היו מודל עסקי חשוב במהלך המאה 
ה-20. בשנת 1995 התכנסה במנצ'סטר ועידת 
 International( ברית הקואופרציה הבינלאומית
Co-operative Alliance( וניסחה מספר עקרונות 
יסוד לקואופרציה. הגדרת הבסיס שלהם היא 
החשובה לענייננו: קואופרטיב הוא "התארגנות 
אוטונומית של בני אדם המתאחדים מרצונם 
החופשי כדי לספק את צורכיהם ושאיפותיהם 
הכלכליים, החברתיים והתרבותיים המשותפים, 
באמצעות מיזם בבעלות משותפת, המנוהל 
באופן דמוקרטי". עקרונות היסוד הם, אם 
כן, הצטרפות רצונית, ניהול דמוקרטי ויוזמה 
כלכלית. על אף הבדלים בפרשנות שניתנים 
למרכיבי יסוד אלו בהקשרים שונים, ניכרת 

אחד מן התנאים העיקריים של הממשלה להעברת תוספת התקציב הנדרשת 
לשירותי הכבאות היא בהחלת רפורמה מקיפה, אשר במסגרתה מוקמת בימים 
אלו 'רשות לאומית לכבאות והצלה'. אך על אף שהקמת הרשות נראית כצעד נכון אשר יוכל 
בעתיד להביא לפעולה יעילה יותר של שירותי הכבאות בישראל, יש לשים לב כי במסגרת 
הרפורמה מבקשת הממשלה גם לשבור את איגוד הכבאים. סעיף 74 בחוק להקמת 'הרשות 
הלאומית' קובע כי "עובד הרשות, וארגון עובדים המייצג עובדים של הרשות, לא ינקטו שביתה, 
מלאה או חלקית, וצעדים ארגוניים כלשהם, ולא יטלו בהם חלק, בכל הקשור בפעילות מבצעית 
של הרשות, פעולות אימון, תרגילים והכשרה" )חוק שירותי כבאות והצלה - התשע"א/2010(. 
הממשלה יודעת היטב כי ללא אפשרות לנקוט ב"צעדים ארגוניים כלשהם", אין כל משמעות 
לקיומה של התארגנות עובדים. בכך מבקשת הממשלה לאפשר לה לנצל את הרפורמה על 
מנת לפגוע בתנאי עבודתם של הכבאים, וזאת בניגוד מוחלט לתמיכה הציבורית הרבה לה 
זכו בעקבות האסון בכרמל. אך בניגוד לעמדת הממשלה לפיה התארגנות עובדים היא גורם 
שיש להילחם בו, ראוי לזכור כי דווקא איגוד הכבאים היה זה אשר חזר והתריע, מזה שנים, על 
המצב העגום של שירותי הכבאות ודרש תוספת תקנים ותקציבים. הרי עוד הוכחה כי בסופו 
של דבר, ארגוני העובדים - בשירותי הכבאות ובמקומות אחרים - הם אלו אשר דואגים יותר 

מכולם לא רק לתנאי העבודה בארגון, אלא גם לאיכות השירות אותו הוא מספק.

קצה 
הקרחון
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משפחות מתאגדות יחד על 

מנת ליצור סבב שמירות 

על ילדיהם באופן שבו תמיד 

יהיה מישהו מן ההתאגדות 

שישמור על הילדים במידת 

הצורך. הטכנולוגיה 

מאפשרת התאגדויות 

גדולות של 15-30 

משפחות, המנוהלות בצורה 

ממוחשבת.

בבירור מגמה לאפיין את הקואופרטיבים 
כארגונים המכפיפים את שיקולי ההון לשיקולים 
החברתיים והמעניקים עדיפות לטובה המשותפת 

על פני זו האינדיבידואלית. 
בישראל של תקופת היישוב ושל העשור הראשון 
לאחר הקמת המדינה היוו הקואופרטיבים כוח מניע 
יסודי בכלכלה הלאומית, ויצרו בסיס לשיתוף 
פעולה קהילתי סביב מטרות הצמיחה והגדילה 
של היישוב היהודי ההולך ומתפתח. לאחר קום 
המדינה הוחלט כי הקואופרציה תהיה המבנה 
הארגוני אשר יקלוט את גלי העלייה הגדולים, 
וישובים רבים שקמו במהלך אותם שנים נסמכו 
על הקואופרציה כמודל להתבססותם הכלכלית 
והארגונית. בשנת 1953 היו למעלה מ-2500 

קואופרטיבים יהודים. 
במהלך שנות החמישים והשישים החלה דעיכתו 
של המודל הקואופרטיבי בישראל, דעיכה שהיתה 
חלק ממגמה עולמית. עלייתה של הכלכלה 
הניאו־ליברלית משנות השבעים ועד ימינו 
הביאה את המודל הקואופרטיבי לשפל ברמת 
הפופולריות שלו בעולם, זאת על אף שתפיסות 
מגוונות של 'דרך שלישית', המבקשות לשלב 
בין כלכלה דינמית לסולידריות חברתית, הביאו 
עדנה מסוימת לרעיון הקואופרטיבי בעשורים 
האחרונים, והן מוצאות בו פתרון למגוון צרכים 

של צרכנים, יצרנים, עובדים ומעסיקים. 

הקואופרציה ברשת: יין ישן בבקבוק חדש?

בשנים האחרונות צומחים פרויקטים חברתיים 
נוספים המבקשים לתת מענה לסוגיות כלכליות 
באופן שיתופי באמצעות האינטרנט. ניהול 
מועדוני כדורגל הוא רק אחד מהם. כך לדוגמה 
מועדון הצרכנים 'יחד זה כוח' המשתמש בכוח 
הקנייה של קבוצות גדולות של צרכנים על מנת 
לתת לחברי המועדון עסקאות צרכנות זולות 
יותר מהעסקאות המוצעות לצרכנים פרטיים 
בודדים, ו'הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות', 
אגודה שיתופית אשר "יוזמת, מקדמת ותומכת 
בפרוייקטים קהילתיים לייצור אנרגיה ממקורות 
מתחדשים והתיעלות אנרגטית". דוגמה נוספת 
להתאגדויות חברתיות בעשורים האחרונים הם 
קואופרטיבי השמרטפות בארצות הברית: משפחות 
מתאגדות יחד על מנת ליצור סבב שמירות 
על ילדיהם באופן שבו תמיד יהיה מישהו מן 
ההתאגדות שישמור על הילדים במידת הצורך. 
התאגדויות מסוג אלו היו קיימות בצורות לא 
רשמיות ברמה כזו או אחרת בעבר, אך התפתחות 
הטכנולוגיה מאפשרת התאגדויות בסדרי גודל 
משמעותיים הרבה יותר וכן ניהול זול ויעיל 

יותר של המידע. כיום קיימים קואופרטיביים 
הכוללים 15-30 משפחות ומנוהלים בצורה 
ממוחשבת. תחומי הפעילות בקהילה שניתן 
לספקם באמצעות התארגנות קואופרטיבית 
או כמו־קואופרטיבית מגוונים הרבה יותר 
מתחומי העיסוק המסורתיים של הקואופרציה, 
החל מייעוץ לסטודנטים וטיפוח שטחים ירוקים 
וכלה במיזמים תיירותיים, שירותי הסעדה, 

ניהול גני ילדים וניהול אירועים. 
האינטרנט הופך בשנים האחרונות, אם כן, לכלי 

חשוב עבור מיזמים קואופרטיביים חדשים 
וישנים המבקשים להצליח ולהתייצב כלכלית, 
ומספק פתרונות לקשיים רבים הגלומים בעיקרון 
הקואופרטיב המסורתי. בנוסף לדוגמאות של 
קואופרציות ואגודות שיתופיות מבוססות־

רשת, ניתן למנות צורות נוספות של שיתופיות 
מבוססת־רשת בעלות 'דמיון משפחתי' לרעיון 
הקואופרטיבי. על אף שאין בבסיסן יוזמה 
כלכלית בהכרח, הן פועלות על פי עקרונות 
של שוויוניות, מעורבות ופעולה למען הכלל. 
קהילות מקוונות של בעלי מקצוע חולקות ידע 
ועצות; תכנות קוד פתוח; חברים בקהילות כגון 
Couch Surfing המעניקים זה לזה באופן הדדי 
את האפשרות לישון זה בביתו של זה; פרויקטים 
של עיתונות שיתופית, אנציקלופדיות ומאגרי 
ידע שיתופיים - כל אלו הם רק טיפה בים 
בכל הנוגע לשיתופי פעולה המייצרים מוצרים 

ציבוריים ברשת.
בנוסף לכל אלה, קיימות מגוון תופעות שיתופיות 
בעלות אופי כלכלי יותר הצומחות באינטרנט. 
החל מאתרים כגון 'בנק הזמן' שבבסיסו סחר־
חליפין בין חברי הארגון; עבור דרך אתרי 
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נראה שמקור פריחת 

הקואופרציה הוא שפעולות 

קולקטיביות באינטרנט, 

דוגמת הקמת קואופרטיבים 

וניהולם השוטף, מאפשרת 

בקלות: מציאת פלטפורמה 

לייצור שיתופי, משיכה 

של שותפים פוטנציאליים, 

הורדת עלויות התרומה 

עבור המשתתפים, ולבסוף 

ארגון יעיל של ה'קלט' המגיע 

מהמשתתפים.

הקואופרטיבים החדשים 

ייחודיים בכך שהם מאגדים 

פרטים שעשויים להיות 

מפוזרים גיאוגרפית, ואשר 

רבים מהם לא הכירו אלו 

את אלו לפני כן - אולם הם 

חולקים מטרה משותפת. 

שיתוף חפצים כמו אגורה, ועד אתר ההלוואות 
הבינלאומי 'קיווה' המאפשר לגולשים לתת 
הלוואות קטנות למקימי עסקים קטנים במדינות 
העולם המתפתח )מה שמכונה מיקרו־קרדיט(. 
האם הגולשים ברשת מוסריים יותר, אידיאליסטיים 
יותר או אנוכיים פחות משאר בני האדם? ככל 
שהנגישות לרשת גדלה ומתחילה לייצג את 
האוכלוסיה הכללית, נראה כי התשובה לשאלה 
זו שלילית. נראה שמקור פריחת הקואופרציה 
הוא שפעולות קולקטיביות באינטרנט, דוגמת 
הקמת קואופרטיבים וניהולם השוטף, הנן 
יעילות יותר בסדרי גודל לעומת מקבילותיהן 
הלא־מקוונת, בשל הורדת החסמים במספר 
היבטים הנדרשים לפעילות קולקטיבית: מציאת 
פלטפורמה לייצור שיתופי, משיכה של שותפים 
פוטנציאליים, הורדת עלויות התרומה עבור 
המשתתפים, ולבסוף ארגון יעיל של ה'קלט' 

המגיע מהמשתתפים. 
ההגיון הארגוני מאחורי הפרויקטים הקואופרטיביים 
ה'חדשים' שתוארו למעלה הינו השימוש 
באינטרנט כמוקד לניהול ענייניהם המשותפים 
של מספר רב של פרטים המתעניינים בנושאים 
רלוונטים. הקמת מיזם קואופרטיבי מקוון זולה 
משמעותית מהקמת מיזם דומה שלא ברשת, 
וניתן להגיע באמצעותו במהירות ויעילות 
לקהלי יעד רחבים: יזמי הקואופרטיב יכולים 
לשאוב אליו ציבור גדול מאד של מתעניינים 
בעלויות שוליות נמוכות. כלי הניהול והארגון 
העצמי מסייעים במגוון פעולות נדרשות, החל 
משליחת מידע לחברי הקואופרטיב המתהווה, 
עבור דרך דיונים בפורומים אודות סוגיות 
ניהוליות שוטפות, ועד להצבעות בענייני השעה 
באתר הקואופרטיב )דוגמת אתר הקואופרטיב 

לכדורגל שתואר קודם(.
אינני טוען, אם כן, כי האינטרנט יוצר בהכרח 
'עולם חדש מופלא' המאופיין באלטרואיזם 
ובנתינה, אלא שהאינטרנט יוצר מצע טכנולוגי 
המרכך את הבעיות הקלאסיות של שיתוף פעולה 
רחב־ממדים. כך, ליזמים קיימות הרבה יותר 
דרכים להגיע לקהלי יעד רלוונטים, לגייס אותם 
להשתתף בקואופרטיב, ולערב אותם בניהול 

ענייניו השוטפים.

סיכום

האינטרנט פתח צוהר הזדמנויות חדש עבור 
המודל הקואופרטיבי בכך שהוא מהווה פלטפורמה 
נוחה ליצירת שיתופי פעולה. השילוב של שיתוף 
הפעולה והניהול הדמוקרטי של הקואופרציה 
הישנה והתקשורת המהירה וטכנולוגיות הניהול 

המתקדמות של הרשת מאפשר להעתיק את מרכז 
הכובד של העשייה אל ציבור הגולשים. גדולתה 
של רשת האינטרנט ביכולתה להגיע למספר רב 
של אנשים שמתעניינים באותו תחום, לעניין 
אותם ביוזמות רלוונטיות ולהניע אותם לפעולה. 
הצלחתם ושגשוגם של אתרים אינטרנטיים 
שיתופיים ושל קואופרטיבים מבוססי רשת 
נובעת משיפור היכולות הטכנולוגיות המקלות 
על מציאת השותפים, מוזילות את עלויות ייצור 
המוצר המשותף ומייעלות את הליך יצירתו. 
בעידן הקישוריות האתגר המרכזי, אם כן, אינו 
עוד הנעת המשתתפים ושכנועם להשתתף 
בפרויקט - האתגר האמיתי הוא מציאת מספיק 
אנשים שממילא מעוניינים בשיתוף פעולה, 
והפעלתם וניתובם, לפי יכולותיהם, לצרכי 

הפרויקט.
יש דמיון רב בין הפרויקטים השיתופיים הרבים 
ברשת להתאגדויות הקואופרטיביות המסורתיות 
ולעיתים הם אף חופפים להם בעקרונותיהם 
ומטרותיהם. רבות מקהילות מקוונות אלו - 
המנוהלות באופן שיתופי ודמוקרטי וחבריהן 
מצטרפים באופן וולונטרי - תואמות את 
עקרונות הקואופרציה הוותיקים. יחד עם זאת, 
הקואופרטיבים החדשים שונים מהקואופרטיבים 
הטיפוסיים במגוון היבטים. הם ייחודיים בכך 
שהם מאגדים פרטים שעשויים להיות מפוזרים 
גיאוגרפית, ואשר רבים מהם לא הכירו אלו את 
אלו לפני כן - אולם הם חולקים מטרה משותפת. 
פרטים אלו גם עשויים שלא להתייחס אל 
הפעילות שלהם ברשת בהכרח כאל השתתפות 
בקואופרטיב, וייתכן שהם עשויים שלא להיות 
כלל מודעים לעקרונות הקואופרטיביים העומדים 

בבסיס ההתארגנות בה הם שותפים.
השימוש הנבון בפלטפורמות מקוונות עשוי 
להגביר משמעותית את סיכוייהם של פרויקטים 
קואופרטיבים לנסוק. הרעיון הקואופרטיבי, 
כרעיונות השתתפותיים אחרים, דורש כלים 
שיאפשרו להקים התאגדויות המבוססות 
על עקרונות ההשתתפות, השוויון והניהול 
הדמוקרטי. היכולת של הרשת לגיוס והנעת 
שותפים, הופך אותה לפלטפורמה מבטיחה 
לפרויקטים קואופרטיבים עתידיים בתחומים 
שונים ומגוונים. זוהי בשורה מבטיחה עבור אותם 
קואופרטיבים חדשים אשר ישכילו להשתמש 
באינטרנט כגורם ממנף, מעצב ומייצב בעתיד.

הערת המערכת: המאמר קוצר על מנת 
להתאים למסגרת המקובלת בכתב העת 
'חברה'. ניתן לקבל מהמערכת או מהכותב 

את המקורות עליהם מתבסס המאמר.

ד"ר אזי לב־און הוא 

ראש מסלול מדיה 

חדשה ודיגיטלית בבי"ס 

לתקשורת במרכז 

האוניברסיטאי אריאל 

בשומרון. ד"ר לב־און 

חוקר את ההשפעות 

הפוליטיות והחברתיות 

של רשת האינטרנט, 

ומשתמש לצורך כך 

במגוון שיטות כגון 

ניסויי מעבדה, ניתוחי 

קישוריות וסקרים 

אופליין ואונליין. 

www.azilevon.com

azilevon@gmail.com
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האלבום 'רישומי פחם 

בצבע' יצא בשנת 2010 

בהוצאת נענע-דיסק/עבודה 

 עברית/הליקון.

מאיר אריאל, הבן שנולד 

לדור המייסדים ב-1942, 

כבר לא יכול לשיר על 

העבודה כמו הוריו. הם שרו 

על תפארת העבודה, והוא 

 שר על כישלון העבודה.

נסים קלדרון: :

"ס'אוחתו אעפעס #3" הוא שיר עבודה. כמה 
שירי עבודה נכתבו בעברית בחמישים השנים 
שלאחר שקיעתו של הזמר הארצישראלי? 
אפשר למנות אותם על אצבעות יד אחת. 
שמונה שעות העבודה שלנו לא מעניינות את 
המוסיקה שלנו. היא מחפשת את הדופק 
הפועם של החיים באהבות, בנסיעות, 
בעלבונות, במלחמות, במוות - לא ביום 

העבודה הרגיל והסדיר.

עם זאת, ב-1996, כאשר ניגש מאיר אריאל - 
ב"רישומי פחם" - לערוך את הסיכום הבוגר 
ביותר, וגם היצירתי ביותר, של חייו, ושל 
המוסיקה של חייו, הוא לא יכול היה לשכוח 
את יום העבודה של אביו, ו)קצת מהצד( גם את 
יום העבודה שלו. כי עבודה אכן היתה הדופק 
הפועם של החיים בקיבוץ. העבודה היתה המקום 
שבו נשפט אדם יותר מאשר בכל מקום אחר. 
לכן הם גם שרו שירי עבודה רבים. העבודה 
היתה בשבילם גם חלום שמעורר את המוזות, 

לא רק זיעה אהובה.
מאיר אריאל, הבן שנולד לדור המייסדים 
ב-1942, כבר לא יכול לשיר על העבודה כמו 
הוריו. ראשית, הם שרו על תפארת העבודה, 
והוא שר על כישלון העבודה. הם שרו על עצם 
יום העבודה, והוא שר על הכסף שלא הגיע אחרי 
שמכרו את פרי העבודה. הם שרו על האדם 
המתמלא גאווה קולקטיבית בסוף יום העבודה, 
ואילו הוא שר על האדם שהעבודה ממלאת אותו 
מרירות אישית, וגם אכזריות כלפי עצמו וכלפי 
הסובבים אותו. זה שיר על הפגיעה הקשה בערך 
העבודה הישראלי, ובחלום העבודה הישראלי. 
אבל האם הוא שר רק על הפגיעה? האם הוא שר 
רק על עולם הערכים ההולך ומתפרק של הוריו? 
איפה הוא בסיפור הזה? והרי כבר באלבום הראשון 
שלו הוא דאג להצטלם לא כאשר הוא עובד, אלא 
כאשר הוא שוכב להנאתו ומחייך על ענף של 
עץ? וכבר באחד השירים הראשונים שלו הוא 
שאל את עצמו - בביטחון מופגן מדי שמעיד 

על חוסר ביטחון - אם הוא "הולך בטל". וכבר 
ב"נשל הנחש" הוא בחר למצוץ גבעול מתחת 
הגשר המט לנפול. ובמקום לשבת, כמו רחל, 
על "מרומי עגלה עמוסת אלומות", הוא הניח 
לעגלה לעבור על הגשר בלעדיו. אבל לא שקט 
ולא רגוע הוא הרגיש בנטישה הזאת שנטש את 
עגלת העבודה, והוא מיד 'התחיל לשאול', כמו 
בן שהפנים עמוק את מוסר אביו, "מה לרצות, 
מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת". 
יש למוסיקה דרך פשוטה וניפלאה להסתיר אמירה 
אחת בתוך אמירה אחרת: הלחן החוזר על עצמו 
מסתיר בבית השלישי מלים שסותרות את המלים 
של הבית הראשון. כי הבית הראשון משוייך כל 
כולו - בדרך מאוד מאוד מאיר אריאלית - לדור 
האבות. בטכסט הכתוב של החוברת שליוותה 
את האלבום נאמר "אין עם מי להזדיר, ואין 
למי להזביר". ככה בדיוק דיברו עברית אותם 
חלוצים שבנו קיבוצים, והאמינו ב"דת העבודה", 
והאמינו גם בשפה העברית בקנאות רבה, אבל 
את ההבדל שבין ל"הזדיר" לבין "להסדיר" הם, 
שגדלו על רוסית ועל יידיש, מעולם לא הצליחו 
לבטא. התיחכום הלשוני המזהיר של אריאל נותן 
לנו כאן רמז דק לכך שאיש שזיבל וחרש וזרע 
וקצר, ולא קיבל מחיר, ומר היה לו כל כך שהוא 
חשב לקחת אקדח ולהיקבר כמתאבד, כעוד אחד 
המתאבדים - האיש הזה היה שייך לדור האבות 
בלשונו. וגם בקו דק שהפריד אצל רבים מהם בין 

אכסטזה בעבודה לבין יאוש בעבודה. 
כאשר אותו לחן עצמו חוזר בבית השלישי 
והאחרון אומרות המלים: "ויתרת לחברה, ויתרת 
בבית, ויתרת בחורף, ויתרת בקיץ, עד שנותרת 
כרבע זית." מיהי הדמות שמופיעה בבית הזה? 
מי ויתר? האם זה האב שויתר על הרבה מאוד 
למען חלום העבודה, אבל לא הפסיק להאמין 
ש"אם תעזבנו יום יעזבך יומיים", ולא העלה 
בדעתו לעזוב את חיי העבודה ואת הקיבוץ? 
סביר יותר להניח, שמתחת לגלימת המנגינה 
החוזרת מגניב כאן מאיר אריאל את עצמו, ושם 
את עצמו במקום שהיה לאביו. כי הוא, אריאל 

 "ס'אוחתו אעפעס #3": 
כשהנמלה העניינית אותו מודדת 
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אחרי הרגע הראשון של 

הכעס־עד־כדי־מחשבות 

התאבדות, בא - בכל אחד 

מן הבתים - הרגע השני של 

האחריות.

רק הבן הצבר הרשה לעצמו 

לשלח את הקללה העסיסית 

שבכותרת השיר "סאוחתו". 

אלא שהיידיש של אביו 

אוחזת אותו בכתפיו ומוסיפה 

לו את האירוניה והזלזול הקל 

של ה"אעפעס".

זה שיר שלא מעלים את 

המחיר הגדול ששילם האב 

כאשר בחר בעבודת אדמה, 

ולא מעלים את המחיר 

הקשה האחר ששילם הבן 

כאשר בחר לנטוש את 

עבודת האדמה.

הבן, ויתר כמו אביו על הרבה למען העבודה 
ולמען הקיבוץ, אבל כאשר הוא כתב את "רישומי 
פחם" הוא כבר עזב את הקיבוץ. ואם אנחנו 
זקוקים לחיזוק אחרון לזהות שהתחלפה בבית 
האחרון מופיעה השורה "ואל תשחית מקום 
אליו תרצה לחזור". שום סבל שעבר על סשה 
אריאל לא גרם לו לעזוב ולרצות לחזור. אבל 
מאיר אריאל אכן רצה לחזור לקיבוץ אחרי 
שעזב אותו. אלא שהדרך לחזור כבר היתה 
חסומה בפניו. ורק הבן הצבר הירשה לעצמו 
לשלח את הקללה העסיסית שבכותרת השיר 
"סאוחתו". אלא שהיידיש של אביו אוחזת אותו 
בכתפיו ומוסיפה לו את האירוניה והזלזול הקל 

של ה"אעפעס".
האם זה שיר של יאוש מ"דת העבודה"? האם זה 
שיר של קללה? האם זה שיר של אובדן? האם 
זה שיר על עולם שהיה ונעלם? לא. כי אחרי 
הרגע הראשון של הכעס־עד־כדי־מחשבות 
התאבדות, בא - בכל אחד מן הבתים - הרגע 
השני של האחריות. זו האחריות של האיש 
העובד למשפחתו, לקיבוצו, וגם לחשבון הנפש 
האישי שלו - לתביעה שהוא תובע מעצמו שלא 
לשפוך את מררתו על הסובבים אותו. ואחרי 
הרגע השני של חשבון הנפש יש גם רגע שלישי: 
הואיל/ וזה לא יועיל/ ממילא/ נסה גם לוותר 
על כמה ממרחים/ מאלה/ האמן לי/ האמן לי. 
מאיר אריאל קרא הרבה את ברנר ואהב את ברנר. 
הידיעה שחדוות העבודה והכישלון בעבודה באו 
כרוכים זה בזה היא ידיעה ברנרית מאוד. וגם 
היאוש־עד־מוות הוא ברנרי מאוד. אבל הרגע 
הברנרי ביותר הוא רגע ה"אף על פי כן". וב"אף 
על פי כן" שהוריש ברנר לממשיכי דרכו - ומאיר 
אריאל ביניהם - יש לא רק בחירה בחיים על 
כל קשייהם, וסירוב לבחירה בהתאבדות, יש גם 

יופי בכך שאתה מחויב לומר את האמת, וכל 
האמת, ואתה מסרב להעלים את האמת הקשה, 

הסתירתית, של חייך.
מאיר אריאל לא נשאר בקיבוץ, והוא ערך 
ב"רישומי פחם" את חשבון ההתמוטטות של 
חלום העבודה בקיבוץ, וגם את חשבון העזיבה 
שלו עצמו. הוא עשה את החשבון הזה במלוא 
מורכבותו, אבל גם בידיעה שמשהו יקר מאוד 
מחלום העבודה המר שהתמוטט - לא התמוטט. 
משהו נשאר עם מאיר אריאל מעברו שהתנוון. 
ומה שנשאר הוא מה שעושה את השיר הזה. 
השיר הזה - והאלבום כולו - הוא מה שמשאיר 
לעצמו אריאל מעברו. זה שיר קשה, זה שיר 
שלא מחבק לפני שהוא מקלל. זה שיר שלא 
מעלים את המחיר הגדול ששילם האב כאשר 
בחר בעבודת אדמה, ולא מעלים את המחיר 
הקשה האחר ששילם הבן כאשר בחר לנטוש 
את עבודת האדמה. אבל חוסר הסלחנות הזה 
גם הוא ערך, גם הוא אנרגיה, שלוקח אריאל 
מעברו. שכן היה קשר הדוק בתרבות תנועת 
העבודה בין המחויבות לעבודת אדמה לבין 
המחויבות לאמת - על כל הסיבוכים המרים 
והקשים שבה, על כל הסתירות הבלתי מתישבות 
שבה. לעבוד ולא לעגל פינות ביחס לקשיים, 
לעבוד ולא ליפות את הכישלונות, לעבוד 
ולא לעשות הנחות רגשניות לא לעצמך ולא 
לאביך - כך רצו לחיות האנשים שבקירבם 
גדל אריאל. ברל כצלנסון קרא לזה "בזכות 
המבוכה ובגנות הטיח". מאיר אריאל קרא 
לזה "נסה גם לוותר על כמה ממרחים". קנאי 
העבודה שעליהם כתב מאיר אריאל היו גם 
קנאי אמת ושונאי מריחות. את היופי הזה 
המשיך הבן, גם כאשר עזב מאחוריו את אביו 

ואת עבודת חייו. 

פרופ' נסים קלדרון 

מלמד במחלקה 

לספרות עברית 

באוניברסיטת בן 

גוריון בנגב. ספרו 

האחרון "יום שני, על 

שירה ורוק בישראל 

אחרי יונה וולך" 

הופיע בשנה שעברה. 
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אחרי הפגישה דני ואיריס 

אוספים את הילדים ונוסעים 

לגלידריה שבה הציע לה 

נישואים. בדרך הוא שם דיסק 

ישן של שלמה ארצי ומספר 

לילדים על איזה ארץ היתה 

לנו פעם, לא הכל היה חרא 

כמו עכשיו.

איריס אוהבת את שני הילדים שלה; איריס 
אוהבת את הדשא בבית שלה; איריס אוהבת 
את המושבה; איריס אוהבת פרפרים; 
איריס אוהבת טלוויזיה בווליום גבוה; איריס 
אוהבת את שלמה ארצי; איריס אוהבת 

את דני; איריס אוהבת את הים.

משחקים משחק כזה על מנת לשבור את הקרח. 
הגננת מתחילה משפט ומי שהיא מצביעה עליו 
צריך להשלים באופן אינטואיטיבי. דני מנחש 
שאחרי אשתו - איריס, יגיע תורו והוא חושב 
בראש על מה שהוא אוהב. הוא גם יודע שכולן 
מצפות לשמוע מה יש לו להגיד ורוחשות לו 
הערכה ואומרות בליבן "הלוואי ובעלי היה 
פה". הגננת אמרה "מעצבן אותי ש..." והצביעה 
על דני. לדני אין מה לומר, הוא חושב אך לא 
מוצא מה מעצבן אותו. חבל, דווקא לשאלה 
"אני אוהב" היו לו תשובות טובות. "שום דבר 

לא מעצבן אותי" הוא אומר.
דני הוא האב היחיד בין עשר אמהות בשיחת 
ההורים עם הגננת בגן והוא חושב שמשחקי 
הפתיחה מיותרים, בעיקר כשמחר הוא חוזר 
לגדוד המילואים עליו הוא מפקד להמשך 
התעסוקה בשטחים. הוא רצה בילוי אמיתי 
עם המשפחה אבל חשוב לו להיות בפגישה. 
הוא גם יספר מחר לחיילים בגדוד שלו שכל 
מה שהוא עושה בצבא זה למען הילדים בגן, 
שיוכלו לישון בשקט. אחרי הפגישה דני ואיריס 
אוספים את הילדים ונוסעים לגלידריה שבה 
הציע לה נישואים. בדרך הוא שם דיסק ישן 
של שלמה ארצי ומספר לילדים על איזה ארץ 
היתה לנו פעם, לא הכל היה חרא כמו עכשיו. 
איריס שותקת כמעט כל הערב. בגלידריה 
דני אפילו מעביר לרטט את הפלאפון, בפעם 
הראשונה והאחרונה, שלא יפריעו לו מהצבא. 
לפני השינה הוא מבטיח לאיריס שהם יעשו את 

השיחה ברגע שהוא חוזר מהמילואים.
דני מתעורר שעה לפני השעון המעורר. 
כשהמשפחה עוד ישנה הוא עולה על מדים 
וחוזר לגדוד. הוא מתעדכן מהר במה שהפסיד 
ב-20 השעות בהן היה בבית ויוצא עם הצוות 
המצומצם שלו לשטח. בערב הוא פוגש את 
החיילים שלו ומספר להם על פגישת ההורים 

בגן. על החיילים הוא חושב שהם כמו בנים 
נוספים שלו. הוא מספר שבלב שלם הסתכל 
על הנשים והילדים בפגישה וזה רק מחזק אותו 
במלחמתו במחבלים שפוגעים בנשים ובילדים. 
הוא מסתכל בגאווה על כל הג'יפים שיוצאים 
לסיורים בעומק האויב, בכל ג'יפ יש לו ארבעה 
ילדים, או יותר נכון שלושה ילדים ונהג. אחרי 
חצי שעה סוף סוף זה קורה, הוא מקבל קריאה 

בקשר לחבור למרדף אחרי חשוד נמלט.
דני אוהב מרדפים ואקשן; דני אוהב את איריס; 
דני אוהב את הצבא; דני חולה על המדינה; דני 
אוהב את איריס; דני אוהב את הילדים שלו - 
בבית ובצבא; דני אוהב בחורות במדים; דני 

אוהב את איריס - אבל בעיקר באזרחות.
כל הדרך למרדף הוא חושב על החובשת. נטע 
היא החובשת שחברה לגדוד שלהם ומחכה 
בבסיס. הוא כבר סיפר לכל החפ"ק שלו שהוא 
זיין אותה, כי אם זה בטוח יקרה במסיבת סיום 
המילואים אז למה לחכות עד אז עם הסיפור? 
אחר־כך הוא שם לב שללוחם הדתי קצת לא 
נעים לשמוע את זה ואומר לו "זה בסדר, חוץ 
מבמילואים אני לא בוגד באישתי. במילואים 
אלוהים לא מסתכל". ואז הוא חושב על השיחה 
שאיריס רוצה לעשות איתו, אפילו למחשבות 
במילואים היא נדחפת לו, לשטח הפרטי שלו, 

למגרש הביתי. 
הרעש האהוב עליו קוטע את מחשבותיו 
והוא פורק מהג'יפ יחד עם שלושת הבנים 
שלו שמחפשים את מקור היריות. הצלף 
מזהה ברחן והם מתחילים במרדף. תנאי 
הקרקע קשים וממרחק יש בתים שעליהם 
עשויים להיות צלפים. הלב דופק, אך לא רק 
מהאדרנלין, הוא מרגיש את הרגליים כבדות. 
החיילים רצים קצת לפניו כשהוא מתנשף, הם 
מסתכלים לכיוונו והוא מסמן להם להמשיך 
לרוץ, לתפוס את המחבל. הוא מתחזה למי 
שנפצע ברגלו ובגלל זה לא ממשיך לרוץ. 

בשבילו המרדף כבר נגמר.
אם הוא לא יכול לרוץ עם החיילים שלו 
אז למה להמשיך לעשות כאילו; המילואים 
היו המקום היחיד שבו הוא לא עשה כאילו 
ועכשיו גם זה מתדרדר, אפילו את החובשת 
הוא עוד לא זיין - גם הצבא הופך לכאילו; 

כאילו
סיפור קצר מאת סיון טל
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הוא מסתכל בגאווה על כל הג'יפים 

שיוצאים לסיורים בעומק האויב, 

בכל ג'יפ יש לו ארבעה ילדים, או 

יותר נכון שלושה ילדים ונהג.

הוא נכנס ומייד מתיישב מול 

המחשב, לנסח מכתב לחייליו 

האהובים על כמה טוב הגדוד וכמה 

הוא מצפה למילואים הבאים על 

מנת להגן על הארץ, כי זאת הרי 

הסיבה שכולנו עושים מילואים. הוא 

חותם בציטוט: "מעטים האנשים 

להם ניתנה הזכות להגן על הארץ 

הזאת". אולי בן גוריון באמת אמר 

את זה פעם, הוא לא בטוח.

מעצבן את דני שהיא חופרת בכל 

נושא; מעצבן אותו שהיא )ולא 

רק היא( לא מעריכה מספיק את 

המילואים; מעצבן אותו שהילד שלו 

לא מצליח לסיים ריצה; מעצבן 

אותו שהחובשת לא רצתה אותו;

סיון טל הוא 

מדריך נוער וחובב 

אסטרונומיה 

מדופלם - בלי 

דיפלומה.

sivtal@gmail.com

הוא יחזור הביתה, ויהיה כמו כולם, יעשה 
כאילו הוא מקשיב לאיריס ומפנים; כאילו 
הוא אוהב את העבודה שלו והיא בחרה בו 
ולא הוא בה; כאילו הוא מרוצה לשבת מול 
תוכנית אקראית בטלוויזיה עם האשה שהוא 
מגדל איתה את ילדיו האהובים; כאילו הוא 
לא חושד שהיא בוגדת בו כשהוא במילואים; 
כאילו הוא עדיין לוחם שלא נשבר משום דבר; 
כאילו שקשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים.
בלי המילואים הוא יהיה כמו כולם, על 
כורסא נוחה עם עבודה שהוא לא אוהב, עם 
הדיסק החדש של שלמה ארצי שהוא טוב, 
אבל לא כמו הישנים, עם אשה אחת שהוא 
אהב פעם ועכשיו הוא גר איתה. מרחוק הוא 
שומע יריות ויודע שהבנים שלו לא יפשלו, 
אם הוא שומע יריות שלהם זה אומר שהמרדף 

נגמר בהצלחה. 
 דני חוזר מהמילואים ומחבק את הבת שרצה 
אליו. הוא לא מרים אותה על מנת לא להרגיש 
שהיא כבדה לו. לשמור בעיני עצמו על טיפת 
הכבוד. הוא נכנס ומייד מתיישב מול המחשב, 
לנסח מכתב לחייליו האהובים על כמה טוב 
הגדוד וכמה הוא מצפה למילואים הבאים על 
מנת להגן על הארץ, כי זאת הרי הסיבה שכולנו 
עושים מילואים. הוא חותם בציטוט: "מעטים 
האנשים להם ניתנה הזכות להגן על הארץ 
הזאת". אולי בן גוריון באמת אמר את זה פעם, 
הוא לא בטוח. הוא מארגן את הגדוד להפגנה 
מול מקום עבודתו של חייל שפוטר במהלך 
המילואים ומבטיח לאיריס שאת השיחה הם 
יעשו מיד אחר כך. הוא מתיישב על המחשב 
בחדרו המבודד והיא מגבירה את הטלוויזיה 
בתקווה שאחד השכנים ידפוק בדלת בשביל 

להגיד שזה מפריע לו. 
מעצבן את דני שהיא חופרת בכל נושא; 
)ולא רק היא( לא  מעצבן אותו שהיא 
מעריכה מספיק את המילואים; מעצבן 
אותו שהילד שלו לא מצליח לסיים ריצה; 
מעצבן אותו שהחובשת לא רצתה אותו; 
מעצבן אותו שאשתו קודם אוהבת פרפרים 
ורק אז אותו; מעצבן אותו  ושלמה ארצי 
יודע בשביל מה הוא קם מחר  שהוא לא 
בבוקר; מעצבנת אותו המושבה; מעצבנת 
אותו המדינה שהוא אוהב ולא מפסיקה 
לאכזב אותו, עושה אותו חולה. אבל הוא 
לא נשבר, שיר ישן של שלמה ארצי מזכיר 
לו ש"אתמול היה טוב", ולא אבוד, אולי 

יהיה גם מחר.
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