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כתב העת חברה חוגג 50 גיליונות! 
מזה תשע שנים אנו פועלים בניסיון להשמיע קול 
סוציאליסטי במרחב הציבורי הישראלי. הנחת 
המוצא שלנו היתה ועודנה, כי כתב עת מהווה 
נדבך חשוב בפעילותה של כל תנועה המבקשת 
להשפיע על המציאות. מכאן, אף כי הוצאת כתב 
עת נכללת תחת הכותרת "תרבות" הרי שמטרתה 

היא עיצוב הפוליטיקה והכלכלה. 
במאה השנים האחרונות נודעה חשיבות רבה 
לפעילותם של כתבי עת כחלק מהותי בתוך תנועה 
רעיונית ופוליטית. בשמאל הצרפתי של שנות ה-30, 
למשל, התקיימה מערכת של עיתונים יומיים. 
בגדול שבהם – L'Humanité, שנוסד ב-1904, 

כתבו רבים מאנשי הרוח המובילים של צרפת. 
גם בארץ בלטו כתבי העת כחלק מפעילותן של 
התנועות הפוליטיות. תנועת העבודה הישראלית, 
למשל, הייתה אחראית על הוצאת עיתונים ידועים 
כגון "דבר" ו"על המשמר", וידועים פחות כמו 
"למרחב", "הפועל הצעיר", "בשער", "מבפנים", 

ורבים נוספים. 
שלא בשונה מתנועות עבודה אחרות בעולם, יש 
דיון מתמשך על המידה בה הדריך הסוציאליזם את 
פועלה ההיסטורי של תנועת העבודה הישראלית. 
כך או כך, אין אלא להתפעל ממפעל התרבות 
המפואר שייסדה, שהתבטא גם בכ-350 כותרים 
של כתבי עת שהוציאה, המהווים אולי שיא עולמי 
במספרם. המחויבות של חלקם להשקפת העולם 

הסוציאליסטית אינה מוטלת בספק. 
רוב  נסגרו  עם שקיעתה של תנועת העבודה 
העיתונים ואופיים של הנותרים שונה עד כי 
הקול הסוציאליסטי גווע מהם כמעט לגמרי. בתוך 
הריק הזה, אנחנו ממשיכים לעמול על כך שחברה 
יהיה קול סוציאליסטי ובתקווה גם נדבך בבנייתה 
של תנועת עבודה ישראלית חדשה וסוציאל-
דמוקרטית, המחויבת לערכים של צדק חברתי 
ושוויון. המחאה החברתית של הקיץ והרעיונות 
שהציפה בציבור הישראלי, מראים שהצורך בקול 

הזה הפך ברור לציבור הולך וגדל.
מה בגיליון?

בישראל.  העבודה  יחסי  סוערים  אלו  בימים 
מתמשכים,  מאבקים  חדשות,  התארגנויות 
עובדים מאוגדים שמערערים על הדמוקרטיות 
של הנהגות ארגוניהם ועוד. ירון דישון מספר על 

תנאי ההעסקה הנהוגים באקדמיה ומשווה אותם 
לתנאי עובדי הקבלן. רועי פרלשטיין דביר מבקר 
את התנהלותם של ארגוני המורים וקורא לאיחודם 
במסגרת דמוקרטית אחת. נחמה וייס חושפת כיצד 
הקיצוץ בתקני הבטיחות משמש תפקיד כפול 
במאבק הממשלה כנגד עובדי הרכבת: מחד לקידום 
ההפרטה ומאידך להשחרת פניהם של העובדים 
באופן שמחליש את התמיכה הציבורית בהם. ענת 
חולתא בטור חדש בוחנת את העמדה המשפטית 
ביחס לזכות העובד לפרטיות וירטואלית בעבודה.
עוד קשה להעריך את תוצאותיה של המחאה 
החברתית של הקיץ, אבל הציבור הרחב כל כך שלקח 
בה חלק מלמד אותנו שרבים צמאים לשינוי במציאות 
החברתית-כלכלית. יאיר אלברטון משתף בדיון 
ובמחשבות על האפשרויות הטמונות בקואופרציה 
כצורת התארגנות שתיתן מענה לחלק מהצרכים 
שעלו במחאה. יגיל לוי מראה כיצד הפנייה של 
חלק מהמוחים לתקציב הביטחון כפתרון למצוקות 
החברתיות מתעלמת מהמנגנונים האמיתיים 
שיוצרים את אי השוויון בחברה הישראלית וקורא 
לאיחוד של סדר היום המדיני והחברתי. ריקי שיו 
בודקת האם המשבר הכלכלי העולמי והמחאות 
בעקבותיו יכולים לבשר על שינוי פרדיגמה קרב 
בתחום הכלכלה. שלוש שנים אחרי המשבר, דייוויד 
הרווי שואל מה ניתן ללמוד מהדרך בה הוא התפתח, 

ולאיזה עתיד חברתי-כלכלי עלינו לחתור.
תום נבון וטל אלמליח יוצאים לבדוק לעומק את 
משבר הקיבוצים ומשליכים ממנו על התפתחות 
הניאו-ליברליזם הישראלי בחברה הכללית. יפתח 
גלבוע מגיע למסקנות חינוכיות רדיקליות בעקבות 
שנה של עבודה בבית ספר ביפו. צפריר גדרון 
בוחן אפשרויות חוקיות וכלכליות להתמודדות 

עם זיהום מי הים.
בוודאי כבר הבחנתם בצבע ששטף את הגיליון. 
אליו גם מתחבר טור הקומיקס החדש מאת גל 
רם ונמרוד זליגמן. אנו תקווה שהצד הוויזואלי 
יוסיף נדבך אסתטי לחתירה המתמשכת לצדק 

חברתי. ///
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בניסיונות  רב  זמן  כבר  נאבקים  הרכבת  עובדי 

החוזרים להפרטת הרכבת, או לכל הפחות, להביא 

ממוקדי  אחד  משירותיה.  חלק  של  חוץ  למיקור 

המתמשכים  הקיצוצים  הבטיחות:  הוא  המאבק 
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מקום עבודתם אלא גם כמומחים בבטיחות רכבות 
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של  הפרטית  החברה  כי  עוד,  יצוין 
אוהל  את  לנתץ  שהובאו  הבריונים 
המחאה, היא שנשלחה גם "לשמור" 
על ביתו של אורי יוגב, מפני מחאת 
עובדים שלא זכו להגיע לביתו. שתי 
הפעולות מומנו כמובן מכספי הרכבת 

– כספי ציבור.

השביתה
פעולות אלימות אלה של ההנהלה כנגד 
צעדי מחאה מינוריים יחסית של העובדים 
וחוסר האונים אל מול התנהגותו של 
השר, הביאו להחרפת הפעולה. השביתה 
הגדולה פרצה ערב מעצרם של העובדים, 
כמחאה על הפעולות כנגדם וההתעלמות 

מהם. 
נגד  ארעי  צו  מידית  נתן  הדין  בית 
השביתה והאריכו לאחר מכן בצו מניעה 
זמני. כארבעה ימים אחר כך, התכנסו 
הצדדים לדיון בבית הדין. לאחר שעות 
ארוכות ניתן פסק דין, בהסכמה, לפיו 
הצדדים יקיימו משא ומתן אינטנסיבי 
בנושא הבטיחות, במעורבות של ראשי 
משרד התחבורה וראשי ההסתדרות. רק 
השביתה והפעולה המשפטית הביאו 
את ההנהלה לתחילתו של משא ומתן 
עם העובדים, משא ומתן שהיה אמור 
להתחיל שבועות קודם לכן. בפועל, החל 
המשא והמתן לעלות על פסים של ממש 
רק שלושה שבועות לאחר מכן, לאחר 
שהעובדים מחו על המשך הקיפאון ובית 
הדין הורה על פיקוח הדוק על הדיונים. 

גבולות המחאה?
העובדים מצדם פתחו בסדרת צעדי 
מחאה. צעדים אלה, אף שהיו מתונים 
מאוד בתחילה, נתקלו בהתנגדות אלימה 
של הנהלת רכבת ישראל. כך למשל  
הקימו העובדים אוהל מחאה במתחם 
ההנהלה. האוהל הוקם במקום שאינו 
מפריע לציבור הנוסעים ופוגע במידה 
מזערית בעובדי ההנהלה. בשעות הערב, 
עת היה באוהל המחאה עובד אחד שנשאר 
לשמור על הציוד, הגיעו למקום שומרים 
מחברה פרטית ששכרה ההנהלה, ואלה 
ניתצו את אוהל המחאה שנשכר על ידי 
נציגות העובדים וזרקו את חלקיו אל 
מעבר לכביש האילון. בצעד מחאה נוסף 
ומתוך ניסיון להידבר עם ההנהלה, שגם 
חבריה נמנעו מלהיפגש עמם, החליטו 
העובדים על הפגנת מחאה מול ביתו 
של אורי יוגב, חבר דירקטוריון שכיהן 
בפועל כבר מספר חודשים כ"יו"ר" 
הדירקטוריון, ללא מינוי של קבע. יוגב 
נחשב כרוח החיה מאחורי ניסיונות 
ההפרטה ברכבת. המחאה מול ביתו של 
יוגב, שנדחתה כמה פעמים, בין השאר 
מתוך כבוד לאבלו על מות אביו, הופסקה 
במהירות על ידי המשטרה. השוטרים 
טענו שההפגנה חורגת מההיתר שניתן 
ומיהרו לעצור עשרה מהמפגינים, חלק 
ניכר מהם )ארבעה מתוך עשרה בקהל 
של עשרות מפגינים( מראשי הוועד. 
דומה שהמשטרה "חיפשה" את ראשי 
הוועד והתעמרה דווקא בהם. טל חסין, 
עורכת דין מטעם האגודה לזכויות האזרח 
"מהתיעוד המצולם  תיארה זאת כך: 
ניכר שההפגנה היתה קולנית אך לא 
אלימה ושהמפגינים לא איימו על הסדר 
הציבורי... לא היתה כל סיבה למעצרם 
של המפגינים שעה שאם התעורר חשד 
כלשהו נגדם ניתן היה להסתפק בעיכובם, 
ובוודאי שלא היתה כל סיבה להמשך 

מעצרם עד ליום המחרת..."

2011, מעט אחרי   ב-17 באפריל 
תאונת הרכבת בנתניה וערב חג הפסח, 
יצא שר התחבורה, ישראל כץ מהליכוד, 

בהצהרה גורפת:
"הטלתי על הנהלת הרכבת לגבש תוכנית 
כוללת, מקיפה, מחייבת ומוסכמת עם 
העובדים שתוכל לתת מענה לכל נושא 
התחזוקה, ההפעלה והבטיחות בחברה. 
הודעתי שאם תוך ארבעה חודשים לא 
תוגש לי תוכנית מהסוג הזה, תיסגר 
פעילות חברת הרכבת. כאשר, כמו 
שאנחנו רואים לאחרונה ביותר מדי 
מקרים, על כף המאזניים מונחת בטיחות 
הנוסעים והחשש לחייהם מול הדברים 
האחרים, מבחינתי כשר שאחראי לנושא 

הזה, בטיחות הנוסעים גוברת."

עובדי הרכבת הרגישו מאוימים לנוכח 
לחץ הזמן והנטייה של הנהלת הרכבת 
ושל השר לפתרונות שמטרתם הפרטה. 
נסערים מההצהרה הדרמטית בערבו 
של חג הפסח, ללא הידברות עמם, 
הכריזו מידית על סכסוך עבודה. חלק 
ניכר מעובדים אלה מיומנים במקצועות 
ייחודיים לרכבת ואינם יכולים למצוא 
את מטה לחמם בעיסוק אחר, ודאי 
ארבעה  של  קצרה  כה  בהתראה  לא 
חודשים. חלק לא קטן מהם עובדים 
במקום עשרות שנים והם רואים במקום 
את ביתם וייעודם המקצועי, זאת בניגוד 

להנהלה שמתחלפת חדשות לבקרים.
בשבועות הבאים, נמנע שר התחבורה 
מפגישה כלשהי עם נציגות העובדים 
וסירב להאזין לעמדותיהם בעניין הסיבות 

לבעיות הבטיחות ברכבת. 

בשעות הערב, 
עת היה באוהל 

המחאה עובד 
אחד שנשאר 

לשמור על 
הציוד, הגיעו 

למקום שומרים 
מחברה פרטית 

ששכרה 
ההנהלה, ואלה 
ניתצו את אוהל 
המחאה שנשכר 

על ידי נציגות 
העובדים וזרקו 

את חלקיו אל 
מעבר לכביש 

האילון

> >> 
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"מהתיעוד 
המצולם ניכר 
שההפגנה 
היתה קולנית 
אך לא אלימה 
ושהמפגינים לא 
איימו על הסדר 
הציבורי... לא 
היתה כל סיבה 
למעצרם של 
המפגינים שעה 
שאם התעורר 
חשד כלשהו 
נגדם ניתן 
היה להסתפק 
בעיכובם, 
ובוודאי שלא 
היתה כל 
סיבה להמשך 
מעצרם עד ליום 
המחרת..."

ברכבת. תוכנית זו מוצגת באתר של 
ועד עובדי הרכבת. 

כך למשל: 
הגורם העיקרי לאיחורים ברכבת הינו 
עיכובים בתחנות. עיכובים הנובעים 
מעומס נוסעים וזמן רב הלוקח לירידת 
נוסעים ועלייתם לרכבת. סיוע ובקרה 
בטיחותית על ירידה ועליית נוסעים 
לרכבת מבוצע על ידי "דיילי רציף". 
כיום מועסקים דיילי רציף בעבודה 
מזדמנת, באמצעות קבלן חיצוני וללא 
כל הכשרה בטיחותית ובתפעול רכבתי. 
יש לקלוט עובדים אלו במעמד עובדי 
חברה, להגביר המחויבות שלהם לתפעול 
ולבצע הכשרות מתאימות לתפקידם. 
יש להתבסס על אוכלוסייה זו כמדרג 
ראשון למקצועות התנועה ולקדם מהם 

בעתיד לתפקידי פקח ומנהלי תחנות.

התוכנית החשובה הזו בקושי זכתה 
החברה,  קברניטי  מצד  להתייחסות 
שהדגישו השכם והערב שהם מדברים 
עם העובדים רק על "השלכות" תוכנית 
הבטיחות על העובדים, ונמנעו מלדבר 
על הפסקות ראויות לנהגים, שיפורים 
טכנולוגיים נדרשים, טיפול במחסור 
בכוח אדם, טיפוח כוח האדם בהתאם 

שחלפה ממול! בעולם יש מכשירים 
לזיהוי מקרי שריפה על ידי חיישנים 
שנמצאים במסילה. אין את זה בישראל".

לאחר שדברים אלה הובאו בפני בית 
המשפט, הפכו הדיונים לאינטנסיביים 
מטרת הדיונים לא הייתה  יותר. אבל, 
מוסכמת על הצדדים: העובדים סברו 
שמטרת הדיונים לשפר את הבטיחות 
ברכבת, נושא בו יש להם ידע רב ובו 
הם יכולים לתרום לגורמים האחרים; 
משרד התחבורה וההנהלה היו מוכנים 
לדבר רק על השלכות השינויים הנדרשים 

לדעתם על העובדים.

תכנית העובדים לבטיחות
העובדים טענו וטוענים כל העת, כי 
בהיותם בעלי ותק רב בנושאי תפעול 
בחברה ובנושאי בניית המסילה, תחזוקתה 
ותחזוקת הקרונות והקטרים, הם ברי 
הסמכא ובעלי הידע בנושאי בטיחות 
רבים הייחודיים לרכבת ברמה הלאומית. 
לפיכך, ראוי, שהחברה והמדינה ייוועצו 
בהם. בהקשר זה, פיתחו העובדים תוכנית 
בטיחות המציגה את מה שראוי, לדעתם, 
על מנת להעלות את רמת הבטיחות 

מה שהניע את התהליך והביא להוראות 
בדבר  הדין  בית  של  חד-משמעיות 
הצורך הדחוף בקיומו של משא ומתן 
בין הצדדים, לרבות משרד התחבורה 
ומשרד האוצר, היה  תצהיר של  יו"ר 
ועד הנהגים )בצפון( אלון לוי, נהג ברכבת 
עשרים ושתיים שנים, מתוכן שש עשרה  

נהג רכבות נוסעים: 
"בימים אלה פוחדים נהגי הקטרים 
לעלות על הרכבת ולנהוג. הם מרגישים 
מופקרים והם מרגישים שהפקרתם 
עלולה להביא, חס וחלילה, לפגיעה 
מכך  המשתמע  כל  על  אדם,  בחיי 
ביחס לתאונות רכבת. בעיות רבות של 
בטיחות אותן מכירים הנהגים ועליהן 
אנו מתריעים אינן מטופלות. הנהגים 
מתריעים ואין אף אחד שמקשיב להם. 
הנהגים מרגישים לבד במאבקם לשמירה 
על הבטיחות ברכבת, באין אוזן קשבת 
ובאין רצון לפתור את הבעיות עליהן 

הם מתריעים...
הנהג אמור להיות ערני לכמות עצומה 
של מכשירים שהוכנסו לקטר... הקושי 
עם כמות המכשירים מוציא מריכוז 
ומפריע להסתכל על המסילה. קושי 
זה מתגבר ללא עוזר הנהג שכאמור 

בוטלה משרתו...
סביבת העבודה של הנהגים היא קשה 
ביותר: הנהגים חשופים לרעש חזק 
לפגיעות  )שהביא  אוזניים  ומחריש 
מוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי 
אצל חלק מהנהגים(; חשופים לקרינה 
אלקטרומגנטית – ביחס לקרינה זו החברה 
לא עושה בדיקות תקופתיות בזמן ונמנעת 
מפרסום תוצאות; חשופים לקרינת שמש 

חזקה בשמשה פנוראמית...
 בנוסף, אין בסידור העבודה של הנהגים 
הפסקות מספיקות בין נסיעות, וזאת עד 
כדי חוסר יכולת לבצע פעילות אלמנטרית 
כמו להתפנות. במקרים שיש איחורי 

רכבות, אין כלל הפסקה לעיתים...
ואינן  מותקנות  אינן  הגנה  מערכות 
מכוונות כראוי למניעת תאונות. הנהלת 
החברה העדיפה מהירות על בטיחות ולא 
בחנה כראוי את הסכנות הנוגעות בדבר. 
בנוסף, אין כיום ברכבות מכשיר לחיווי 
של אירועי חירום ברכבות – כמו במקרה 
השריפה – אותה גילה נהג של רכבת 

עוד על הפרטת רכבות

בהתאם למחקרים לא מעטים שקיימים בנושא זה בארץ ובעולם )ראו, בין 
היתר: אמנון פורטוגלי, "מדיניות הפרטת הרכבת בישראל ומה ניתן ללמוד 
מהניסיון בעולם", נייר עמדה שהוכן עבור המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב 
חזן במכון ון ליר בירושלים, 2011; ערן בן-ימיני, "בין בריטיש-רייל לחוצה 
ישראל", ארץ אחרת, 2002( והוכיחו את הבעיות שיוצרת הפרטת רכבות, 
נראה כי כדאי להיערך נגד כוונות האוצר ומשרד התחבורה להפריט את 
הרכבת או לפחות למקר החוצה חלקים נרחבים ממנה. המדובר בכוונה 
הנתמכת באידיאולוגיה שעניינה העיקרי הוא פגיעה בעבודה המאורגנת. 
ראשי האוצר ובעיקר פקידי האוצר לא זקוקים לתמיכה או לרציונליזציה 
מעבר לכך, והם ששים למהלכי הפרטה גם ביחס לרכבת. יש לזכור כי 
הרכבת היא למעשה "מונופול טבעי", שהפרטתו, כפי שהוכח בניסיונות 
קודמים ברחבי העולם, לא תביא לשיפור השירות או לירידה במחירים 
ירידה  על  ציבורי, שהניסיון הבינלאומי מלמד  לציבור. מדובר במשאב 
ברמת הבטיחות והשירות בעקבות הפרטתו. יש עוד לזכור כי ביחס לחלק 
מרכיבי ההפרטה, כגון הכוונה העכשווית להקמת "חברת בת מטענים", 
וזאת ערב  ציבורי במחירי הפסד,  נכס  כפי הנראה במכירה של  מדובר 
בניית המסילה לאילת בכספי ציבור, בנייה שתעלה ללא ספק את שוויה 

של חטיבת המטענים. שיטת השקשוקה כבר אמרנו? 

//////////////////////////////////////////////////
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צילום: נעמן סער סתוי

"בעיות רבות 
של בטיחות 

אותן מכירים 
הנהגים ועליהן 

אנו מתריעים 
אינן מטופלות. 

הנהגים 
מתריעים 

ואין אף אחד 
שמקשיב 

להם. הנהגים 
מרגישים 

לבד במאבקם 
לשמירה על 

הבטיחות 
ברכבת"

זאת, המנכ"ל נתן ליושבת ראש הוועד 
הארצי מכתב בחתימתו המבטיח כי תוקם 
ועדה שתבחן נושאים אלה. הוועדה אכן 
הוקמה סמוך לאחר סיום המשא והמתן 
והחתימה על ההסכם. הצלחה הושגה 
במישור ההגנה על עובדי תפעול קיימים 
– מתוך מגמה למנוע פגיעה בפרנסתם 
של עובדים ותיקים ומיומנים, שהוכיחו 
עצמם עשרות שנים במקצוע. הצלחה 
נוספת הושגה בצמצום של מיקורי החוץ 
וההפרטה. הצלחה זו יש לזקוף לטובת 
אנשי הוועד שעמדו על המשמר לבל 
יוכנס להסכם סעיף המכשיר איזה מאלה 

במסווה של "בטיחות".
יש לקוות, כי, מעבר לוועדה שהוקמה, 
ימצא בעתיד הקרוב מישהו בהנהלת 
הרכבת או במשרד התחבורה, שישכיל 
הבטיחות  מתוכנית  פנינים  להפיק 

שהציעו עובדי החברה. ///

לתקנים הקיימים באירופה ועוד. דומה 
כי לא בטיחות העסיקה את מנהלי המו"מ 
מצד החברה, אלא רצונם העיקש "להגדיר 

לעובדים את מקומם".
הפער בין עמדת העובדים לבין עמדת 
ההנהלה ומשרד התחבורה היווה מקור 
לתסכול רב, כשהצדדים האחרים מטעים 
שעוד  לחשוב  העובדים  נציגות  את 
יאזינו לדרישותיהם בעניין הבטיחות 
"בהמשך". ההמשך לא הגיע. יושבת 
ראש הוועד הארצי, גילה אדרעי, שני 
סגניה ועובדים נוספים שקדו על הניסיון 
להבהיר לחברה את חשיבות הדברים, 
אבל נתקלו, במקרה הטוב, בקיר אטום, 
ובמקרה הרע – בניסיונות להלביש על 
תוכנית הבטיחות את הטרנד הכללי – 

מיקורי חוץ והפרטות.

אז מה יצא לנו מזה? 
עד בוקרו של המו"מ האחרון, שנוהל 
כמעט שלושה ימים ברציפות, לחמה יו"ר 
הוועד הארצי למען הבטיחות ברכבת, 
בהדגישה היבטים של תוכנית שפיתחו 
העובדים. במישור זה, לא הושגה הצלחה 
חרף נחישותה, לא הוכנס  של ממש. 
להסכם הבטיחות ולו סעיף אחד הנוגע 
לנושאים הטכנולוגיים שהוארו והודגשו 
בתוכנית הבטיחות של העובדים. יחד עם 
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Quinn Dombrowski/Flickr :בדומה צילום
לעובדי קבלן, 
הם נותרים 
בגדר עובדים 
"שקופים", 
המערכת זורקת 
אותם כשאין 
לה עוד צורך 
בהם

עבור המוסדות – כדוגמת המכינות 
הקדם-אקדמיות או התכניות המזורזות 
לתואר שני. דווקא ביחידות הרווחיות 
הללו המרצים הזוטרים משתייכים 
למעמד הנחות ביותר – המורים מן החוץ. 
אלה מועסקים במשך שמונה חודשים 
בשנה ומפוטרים לארבעת החודשים 
הנותרים, אין להם כל ביטחון שיועסקו 
בשנה הבאה, הפנסיה לה הם זכאים 
היא המינימלית על פי חוק ומשכורתם 
החודשית הממוצעת מסתכמת בכ-

4,000 ש"ח. 
 ,25 המרצים הללו אינם צעירים בני 
אלא אנשים עם משפחות, חלקם בגילאי 
ה-30 וחלקם כבר עברו מזמן את ה-50, 
והם מועסקים בתנאים כשל עובד קבלן, 
בזמן שלמעסיק שלהם, האוניברסיטה, 
אין שום תחושת אחריות לגביהם. לא 
רק באוניברסיטה זה כך. כל המכללות 
הציבוריות בנויות על המודל הזה: קומץ 

 בישראל של שנת 2011 לא רק עובדי 
ניקיון או אבטחה מועסקים כעובדי קבלן, 
גם רבים מהמרצים באוניברסיטאות 
ובמכללות מועסקים בתנאים שמאפיינים 
העסקה קבלנית. המרצים הזוטרים, 
"הפרולטריון האקדמי", מרביתם בעלי 
תואר דוקטור, מהווים רוב מוחלט של 
סגל ההוראה במערכת ההשכלה הגבוהה. 
הם אמנם מועסקים ישירות על ידי 
המוסדות האקדמיים, אולם בדומה 
לעובדי קבלן, הם נותרים בגדר עובדים 
"שקופים", שהמערכת משתמשת בהם 
לפי הצורך וזורקת אותם כשאין לה עוד 
צורך בהם. המרצים הזוטרים מועסקים 
בכל פעם לתקופה של סמסטר אחד, 
ללא ביטחון שיועסקו שוב בסמסטר 
הבא או בשנת הלימודים הבאה. הם 
נדרשים לבצע מחקר אקדמי, אולם 
לא רק שאינם מתוגמלים עליו, אלא 
שלחלקם אפילו לא ניתנים התנאים 

הבסיסיים כדי לחקור.
המצב החמור ביותר הוא ביחידות החוץ-

תקציביות באוניברסיטאות – יחידות 
המשמשות כאמצעי ל"השלמת הכנסה" 

באוניברסיטת  הזוטר  האקדמי  הסגל  ארגון  סיו"ר  הוא  דישון   ירון 
בן-גוריון וחבר יסו"ד

מרצים 
שקופים ה  ק ס ע ה ה י  ס ו פ ד   

בישראל    הקבלנית 

רק  מאפיינים    אינם 

  תחומים כמו אבטחה 

הולכים  אלא    וניקיון 

  ומחלחלים לכל תחומי 

  התעסוקה, ובין השאר 

 גם לאקדמיה

ירון דישון
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המרצים 
הזוטרים 

מועסקים בכל 
פעם לתקופה 

של סמסטר 
אחד, ללא 

ביטחון שיועסקו 
שוב בסמסטר 

הבא

הדרישה שחברי סגל בכיר חדשים יוכיחו 
עצמם מבחינה מחקרית, ומול היבוא 
הסיטוני של "מוחות בורחים" שקיבלו 
את התשתית המיטבית למחקר במדינות 
זרות, נאבקים המרצים הזוטרים על 
קיום יומיומי, עובדים בהוראה במספר 
את  לגמור  כדי  רק  שונים  מוסדות 
החודש, וכל זאת מבלי שהם מקבלים 
תמיכה או תנאים לבצע עבודת מחקר. 
שוב הם נותרים מאחור ככוח עבודה 
קבלני וזול, לאחר שלא עמדו בתנאים 
שהציבה המערכת, שבמו ידיה מונעת 

מהם לעמוד בהם. 
מאבקם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר 
להפסקת ההעסקה הפוגענית, אך לא 
פחות מכך, להכרה במעמדם כעתיד 
וכעתודה של האקדמיה הישראלית, החל 
זמן רב לפני שפרצה המחאה הציבורית 
למען צדק חברתי. אולם דווקא בעת 
הזאת, ראוי להזכיר לראשי המכללות 
והאוניברסיטאות, כמו גם לראשי המועצה 
להשכלה גבוהה )מל"ג( ולוועדה לתכנון 
ולתקציב )ות"ת(, אשר בראשה עומד 
פרופ' מנואל טרכטנברג, שגם באקדמיה 
דורשים צדק חברתי, דרישה הכוללת 
את ביטול תנאי ההעסקה הקבלנית לכל 
העובדים בקמפוס: המאבטחים ועובדי 

הניקיון כמו גם המרצים. ///

קהילה אחת של עובדים, גם אם לא 
וזכויות )סגל בכיר עדיין  שווי ערך 

שווה הרבה יותר(.
בשל  נוצרה  הזאת  המרה  המציאות 
מדיניות משרד האוצר, שחנקה את 
מערכת ההשכלה הגבוהה וקיצצה את 
תקני הסגל הבכיר. מוסדות ההשכלה 
בביקוש  לעמוד  שנדרשו  הגבוהה, 
ללימודים אקדמיים, הפכו את מסלולי 
ההעסקה המשניים למסלול ההעסקה 
העיקרי. לכך גם הצטרפה שתיקתם 
של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, שלא 
גילו סולידריות עם חבריהם המרצים 

"מן החוץ". 
המורים והחוקרים "הזוטרים" הסכימו 
לתנאי העסקה אלה בגלל הסיכוי הקטן 
שאולי, אם ייפתח מחדש הסכר, הם 
יוכלו להתמודד על תקני הסגל הבכיר 
החדשים ולהתקדם באקדמיה. אולם 
משנתקבלה החלטה לתקן את הנזק 
הגבוהה  ההשכלה  למערכת  שנוצר 
ולשפר את מעמד האקדמיה הישראלית 
נחסמו  בזירה הבינלאומית, בפועל 
השערים בפני חברי הסגל הזוטר. לאור 

אנשי סגל בכיר והרבה מורים מן החוץ 
נטולי זכויות ומעמד. 

אחת העדויות העצובות לכך שהמרצים 
הזוטרים הם בגדר עובדים שקופים 
הזדמנה לי באוניברסיטת בן גוריון. 
ילקוט  להעניק  נהוג  באוניברסיטה 
לחברי סגל שילדיהם עולים לכיתה 
א', אך הנהלת האוניברסיטה פסחה 
על המרצים הזוטרים אפילו במחווה 
הקטנה הזאת, בטענה שהם אינם חלק 
באוניברסיטה.  האקדמי  הסגל  מן 
זכאים  אינם  גם  הזוטרים  המרצים 
לסבסוד קייטנות קיץ לילדיהם ולעוד 
רשימה ארוכה של הטבות שניתנות 
לסגל האקדמי הבכיר ולסגל המינהלי 
במוסד. עלותן של הטבות אלו אינה 
רבה, והן היו יכולות לשדר למרצים 
מהסגל הזוטר שהאוניברסיטה רואה 
בהם יותר מאשר כוח הוראה בקבלנות. 
ילקוט אחד קטן היה מעביר להם את 
המסר שהם והאוניברסיטה מהווים 

//  גל רם, נמרוד זליגמן //////////////////////////////////////////// ה  א ח מ ת ה ו ב ק ע ב
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מחצית שנות 
השמונים, 
מסמנת הן 
את הגברת 

האי-שוויון והן 
את הפיחות 

היחסי בתקציב 
הביטחון

מתפנית 1985 עולה כי תקציב הביטחון 
אינו יכול להימנות עם מחוללי האי-שוויון 
בחברה הישראלית. התבוננות בשינויים 
שחלו מצד אחד במדד ג'יני, ומצד שני 
במשקלה של הצריכה הביטחונית יחסית 
לתוצר המקומי הגולמי, מגלה תמונה 
ברורה: אי-השוויון צמח בשנים -1985

2008 בכ-9.5%, כאשר בה בעת, חלקה של 
הצריכה הביטחונית בתמ"ג ירד מ-19% 
ל-6.8%, כלומר ירידה של 65% בקרוב, 
בעוד התוצר עלה יותר מפי 2.5 בערכים 
ריאליים. מחצית שנות השמונים, קו 
פרשת המים למעבר מכלכלה המוכוונת על 
ידי המדינה לכלכלת שוק, מסמנת, אפוא, 
הן את הגברת אי-השוויון והן את הקיצוץ 
היחסי בתקציב הביטחון. אמנם כלכלנים 
הדנים בתקציב הצבא נוהגים לספור את 
המיליארדים המוקצים לתקציב, אבל 
הסתכלות חברתית-פוליטית על התקציב 
מחייבת אמידה של חלקו בתוצר המקומי 
הגולמי. המסקנה העולה היא כי החברה 
הישראלית מקדישה לביטחון הרבה פחות 
משהקדישה בעבר, אבל גם נעשית פחות 

שוויונית. 
יתר על כן, בהקטנת תקציב הביטחון לא 
יימצא מזור מיידי לבעיות חברתיות. קרוב 
לוודאי שאף ההיפך יקרה: הביקוש לרכש 
בטחוני מקומי יקטן, ושוב נראה כיצד 
צמצום רכישה של פריט זה או אחר בידי 
משרד הביטחון מאיים על סגירה של מפעל 
מקומי, בחלק גדול מהמקרים בפריפריה. 
צמצום התקציב גם יביא לפיטורים של 

בחברה ולכן יש לדון בסדר החברתי במנותק 
מהביטחון, ושנית, אין משמעות להנפה של 
הדגל החברתי ללא שינוי סדר היום המדיני, 

לא רק, לכאורה, סדר היום הביטחוני. 
כדי לדון בהשפעה של תקציב הביטחון על 
אי-השוויון ניקח את שנת 1985 כנקודת 
מוצא. בשנה זו התחוללו מספר מהלכים 
מקבילים ובלתי מנותקים זה מזה: הממשלה 
הכתה את המשק הישראלי ב"תכנית הייצוב 
הכלכלית", שנועדה להתמודד עם ההיפר-
אינפלציה. אחד ממהלכי הממשלה היה 
קיצוץ עמוק בצריכה הציבורית והוא 
התפרס גם לקיצוץ בתקציב הביטחון. 
נסיגתו החד-צדדית הראשונה של צה"ל 
מלבנון שירתה מהלך זה הן ביכולת להקטין 
את תקציב הצבא והן בהמרת המהלך 

המדיני-צבאי בסיוע אמריקאי נדיב. 
בה בעת, מהלכי הממשלה לא נעצרו 
בהדברת האינפלציה. המשבר הכלכלי 
מונף לשינוי כלכלי-חברתי עמוק )ללא דיון 
ציבורי של ממש(, שהעלה את החברה על 
מסלול של מעבר מדורג לחברת שוק. מהלך 
זה לא פסח גם על הצבא שהחל להסתגל, 
הרבה יותר מבעבר, לשינויים המתחוללים 
במעטפת המשאבים שלו. השינוי בצבא 
היה תרבותי ולא רק תקציבי, אך קצרה 
היריעה מלדון בכך במסגרת מאמר זה.  

 קיצוץ תקציב הביטחון עולה מעת לעת 
על סדר היום הציבורי כדרך להתמודדות 
עם בעיות חברתיות. בעבר קוצץ התקציב 
כאשר נוצר מפגש בין רגיעה ביטחונית 
למתח חברתי, מפגש המביא להתעוררות 
נסיבתית של סדר היום החברתי. כך היה 
גם השיח הציבורי בקיץ האחרון, שהתפתח 
בעקבות מחאת האוהלים, עת שוב עלתה 
הדרישה להסטת נתח תקציבי מהביטחון 
לחברה. אך כשמתעורר מחדש מתח 
בטחוני, סדר היום הביטחוני שב למקומו 
המרכזי והצבא שב ותובע בהצלחה את 

הגדלת חלקו בעוגה התקציבית. 
אין חולק כי הסטת מיליארדים מביטחון 
לחינוך ולרווחה יכולה לסייע לצמצום פערים. 
אך השאלה היא האם נכון להציב זה מול 
זה את סדר היום החברתי מול סדר היום 
הביטחוני. ההצבה של סדרי היום המנוגדים 
לכאורה קיבלה ביטוי ציורי באמרתו הידועה 
שר הביטחון משה דיין, משנות השישים 
המאוחרות, שישראל אינה יכולה להניף 
את הדגל החברתי ואת הדגל הביטחוני בעת 
ובעונה אחת. לכן ראוי לברר, ובהזדמנות 
זו גם לנסות ולהפריך, את זיקת המטוטלת 
שנוצרה בין שני סדרי היום ולהצביע על שני 
כשלים בשיח הפוליטי בישראל: ראשית, 
תקציב הביטחון איננו ממחוללי אי-השוויון 

מדד הג'יני:  
משמש למדידת 

אי-שוויון בחלוקת 
ההכנסות בחברה.

ן הביטחון תקציב  ו י ו ו ש ואי-

יגיל לוי

המנגנונים  את  מסתיר  הביטחון  תקציב  של  בגודלו  הדיון 

עקרוני  פוליטי  מדיון  אותנו  ומנתק  אי-השוויון  את  המשמרים 

במטרות אותן הצבא משרת וביעדים המדיניים אליהם יש לחתור

>>
>
Kesara Rathnayake/Flickr :צילום
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בהקטנת 
תקציב הביטחון 
לא יימצא מזור 

מיידי לבעיות 
חברתיות. קרוב 

לוודאי שאף 
ההיפך יקרה

בפיקוח פוליטי יעיל על הצבא לבל 
יסלים מתחים פוטנציאליים.

הנה מה שמלמדת ההיסטוריה: קיצוץ 
התקציב של שנת 1952 )המהלך שבן-

גוריון כפה על הצבא במחיר התפטרותו 
של הרמטכ"ל יגאל ידין( ניצל את הרגיעה 
הביטחונית להפניית משאבים לקליטת 
הגירה, אבל לא לווה בתהליך הממצה 
הזדמנויות מדיניות להסדרת מחלוקות 
עם העולם הערבי לאחר מלחמת 1948. 
לכן הסלמת סכסוכי הגבול, שהצבא הוביל 
בחסות הנהגה פוליטית חלשה, שבה 
והגדילה את הזרמת התקציבים לביטחון 
והובילה למבצע סיני. כך גם הקיצוץ 
היותר מתון בשנים 1964-65, שניסה 
להיבנות משנות הרגיעה הביטחונית, אך 
לא לווה בריסון הצבא, שהואשם אחר 
כך בהסלמת מתחים עם סוריה וירדן, 
שהובילה למלחמת ששת הימים. בעקבות 

המלחמה עלתה הצריכה הביטחונית. 
הזדמנות להפוך את מגמת ההגדלה של 
תקציב הביטחון נקרתה בשנים 1971-72, 
אך הרגיעה הביטחונית לוותה בהחמצת 
הזדמנויות להסדר מדיני עם מצרים. כך 
נסללה הדרך למלחמת יום הכיפורים, 
שהקפיצה את ההוצאה הביטחונית. 
תרחיש דומה חזר על עצמו בשנים 
1982-3, כשמגמת הקיצוץ, שמינפה 
את הסדר השלום עם מצרים, התהפכה 
עם התעצמותה של מלחמת ההתשה 

בדרום לבנון. 
הקיצוץ העמוק בתקציב הביטחון, שהיה 
חלק מתכנית הייצוב הכלכלית של 1985, 
בישר, כאמור, על הפחתה שיטתית 
בשיעור ההוצאה הביטחונית ביחס לתוצר 
המקומי הגולמי. הוא גם לווה במהלך 
מדיני של נסיגה מלבנון ובהמשך ריסון 
צבאי-יחסי באינתיפאדה הראשונה, 
שסלל את הדרך להסכמי אוסלו. אלה 
אפשרו להמשיך את המגמה ולקצץ עוד 
בהוצאה הביטחונית. אבל זו הייתה הפעם 
הראשונה והאחרונה שהזיקה בין מהלך 

תקציבי למהלך מדיני-צבאי עבדה. 
ההחלטה לקצץ בתקציב בשנת 2000 
מינפה את הנסיגה השנייה מלבנון ואת 
התחושה כי השלום עם הפלסטינים ימשיך 
להתפתח. הקיצוץ סוכם ערב נסיעתו 
של ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד 

השירותים החברתיים קוצצו בשלושת 
העשורים האחרונים לא כדי להסיט 
משאבים לצריכה הביטחונית אלא כחלק 
מהאתוס של "ממשלה קטנה". אתוס 
זה היה לתשתית הרעיונית שהצמיחה 
הפחתת  בעת,  בה  אי-השוויון.  את 
ההוצאה הביטחונית מתוך התמ"ג לא 
הפנתה משאבים לחברה אלא ההיפך, 
כפי שמראה העלייה במדד אי-השוויון. 
זו של סדרי היום – החברתי  הנגדה 
להשעיית  מביאה   – הביטחוני  מול 
העיסוק בסדר היום החברתי כל אימת 
שמתרחש אירוע ביטחוני ושמביאה 
לעליה חוזרת במשאבי הצבא. ההסבר 
הוא  המגמה  להתהפכות  הפופולרי 
שהצבא ובעלי בריתו אינם משלימים 
עם תהליכים הגוזרים את החלשתו של 
הצבא, ולכן מסלימים מתחים ביטחוניים 
כדי לשוב ולהתמודד מעמדת כוח על 
התקציב. זהו הסבר לשוחרי קונספירציה. 
ההסבר המורכב יותר הוא שבתרבות 
הפוליטית הישראלית לא הובנתה הזיקה 
הברורה בין קיצוץ בצריכה הביטחונית 
ובין תהליכים מדינים, המצמצמים את 
הסבירות להסלמה ביטחונית, ומלווים 

אנשי קבע, חלקם מקבוצות הפריפריה 
החברתית, המאיישים את מקצועות 
המנהלה ותומכי הלחימה, שיצומצמו או 
יועברו למיקור-חוץ. מנוף קיצוץ אחר 
בדמות צמצום שירות החובה יטיל לשוק 
העבודה, לפחות בשלב ראשון, כוח אדם 

צעיר ובלתי מיומן שלחלקו אין ביקוש.

ממשלה קטנה ותקציב 
הביטחון

אך לא בכך עיקר העניין. ההנגדה של סדרי 
העדיפויות – חברתי לעומת ביטחוני – לא 
רק מושתתת על מצג שווא, אלא יש בה גם 
כדי לפגום ביכולת לגבש סדר יום חברתי. 
המשוואה הקושרת את קיצוץ תקציב 
הביטחון עם השקעה חברתית משרתת 
בראש ובראשונה את שיח השוק החופשי. 
זו משוואה המסיטה את הדיון הציבורי 
מהמתחמים שבהם צומח אי-השוויון 
החברתי, ובהם סבסוד ההון, ההקלות 
במיסוי של בעלי ההכנסות הגבוהות, 
הקלות היחסית בפיטורי עובדים והפגיעה 
בכוח העבודה המאורגן, שכר המינימום 
הנמוך והבלתי נאכף, הפרטת שירותים 
חברתיים בצורות שונות, היעדר מערכת 

פנסיה ממלכתית ועוד. 

פרופ' יגיל לוי הוא חבר סגל בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה 
ותקשורת של האוניברסיטה הפתוחה. הוא חוקר את משולש היחסים 
צבא-חברה-פוליטיקה ומחברם של חמישה ספרים, שהאחרון שבהם הוא 
 << <מי שולט על הצבא: בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות )2010(.
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Hans Hemmert / german panther, 2007, 
balloon/air/glou, 960 x370 x 300cm

המשוואה 
הקושרת את 
קיצוץ תקציב 
הביטחון 
עם השקעה 
חברתית 
משרתת בראש 
ובראשונה את 
שיח השוק

המצג הא-פוליטי, לכאורה, שאפיין גם 
את מחאת האוהלים, רק העצים כשל זה. 
המחאה ובעיקר השיח שהתפתח סביבה, 
בקשו להביא לצמצום משמעותי של תקציב 
הביטחון. בה בעת, השיח השלים עם הליכה 
בעיניים פקוחות להתנגשות עם הפלסטינים 
בספטמבר, שלה נפיצות צבאית, עם המשך 
המאבק בשלטון החמאס בעזה, עם היערכות 
אפשרית לתקיפה באיראן ולשלילה של 
ויתור על רמת הגולן. מה הפלא שהתביעה 
לקיצוץ בביטחון נהייתה פחות לגיטימית 
כשהתחולל הפיגוע של אוגוסט 2011 
בכביש לאילת והוסלמו המהלכים הצבאיים 
מול רצועת עזה. לחילופין, יכולה הייתה 
הקהילה הפוליטית הישראלית להחליט 
שאין זו העת למתינות מדינית-צבאית, 
אבל המסקנה הנגזרת היא יכולת מוגבלת 
יותר להסיט משאבים מביטחון לחברה. 
ובמידה וייעשה מאמץ להסטה שכזו, הוא 
עתיד שוב להיכשל משלא ישולב במאמץ 

לעיצוב מדיני, לא רק תקציבי.
את סדר היום החברתי יש להעמיד מול 
סדר יום מדיני, ולא ביטחוני, על אף המחיר 
באובדן התמיכה של קבוצות ניציות ודתיות 
בסדר היום החברתי. זאת כיוון שכשל 
השיח הכפול משרת בסופו של דבר את 
הכוחות המבקשים לשמר את הסדר 
החברתי הלא שוויוני בישראל. השיח 
מכפיף את היכולת לשינוי חברתי לצירוף 
מקרים נסיבתי המאפשר באופן זמני לקצץ 
בתקציב הביטחון ותופש את עצם היכולת 
לקצץ בביטחון כפעולה המקדמת את סדר 
היום החברתי. כך מוסט הדיון מהמנגנונים 
המשמרים את אי-השוויון, שבינם ובין 
תקציב הביטחון אין כמעט כלום, לדיון 
במשאבי הצבא, בעוד הדיון במשאבים 
אלה מנותק מדיון פוליטי עקרוני במטרות 
שהצבא משרת. התוצאה היא תשתית 
תרבותית-פוליטית מוגבלת לשינוי חברתי. 
שינוי זה יוכל להתקיים רק אם יקודם סדר 
יום חברתי אוטונומי, המפרה שיח ציבורי 
על אופני החלוקה של משאבי החברה. 
מחאת האוהלים החלה בכך, אך לא באופן 
מושלם ככל שהשיח סביבה גלש לדיון 

במשאבי הביטחון. ///

הביקורת טעונת-התרבות על משאבי 
בצורך  בהכרח  מנומקת  אינה  הצבא 
להתאים את משאבי הצבא לשינויים גיאו-

פוליטיים, כמו ירידה ברמת האיום, אלא 
בראיית הקיצוץ במשאבי הצבא יעד בפני 
עצמו, כחלק מהרעיון של "ממשלה רזה". 
גם אם האתגרים הגיאו-פוליטיים נתפסים 
בשיח הציבורי כמאיימים ביחס לעבר 
)בפרט לאור התעצמות מיני-המדינות 
של חיזבאללה וחמאס, והתעצמות האיום 
האירני(, נושאי שיח השוק מצפים כי 
הצבא יסתפק בפחות אמצעים. שנית, 
השיח החדש הוא לכאורה א-פוליטי. הוא 
מנתק את הזיקה בין משאבי הצבא ובין 
משימותיו והאיומים אליהם הוא אמור 
להיערך בכפוף למדיניות חוץ מוסכמת. 
בשונה מהמקובל בעבר, השיח החדש 
מבקש להחיל על הצבא עקרונות שוק. 
מהצבא מצופה להיערך למה שדרוש אך 
מתוך הסתפקות בסל משאבים מצומצם 
יותר, דבר שיתאפשר "אם רק ישכיל 
המשימה  לא  יעיל".  כארגון  לפעול 
הצבאית מבוקרת ואף אין היא מוצבת 
אל מול סדר עדיפויות חלופי להקצאת 
הטובין הציבורי, אלא התנהלותו המשקית 
של הצבא ניצבת במוקד. זה גם היה הכשל 
הבולט של עבודתה של ועדת ברודט, 
שהציגה מתווה רב-שנתי לתקצוב, אבל 
לא העמידה אותו ביחס לתכלית הפוליטית 
של הפעלת הצבא. לכן המתווה שגיבשה 

מתקשה לשרוד. 

ברק לפסגת קמפ-דיוויד. אבל הקיצוץ 
לא התממש כי לא לווה במיצוי המאמץ 
להגיע להסדר מול הפלסטינים ולרסן את 
הצבא, משהחלו ההתנגשויות הראשונות 
של אינתיפאדת אל-אקצה. ההסלמה של 
האירועים שבה והעלתה את ההשקעה 
בביטחון. ניסיון נוסף לקצץ בביטחון נעשה 
בשנים 2003-4, הפעם כדי לשרת את 
מהלך הוצאתו של המשק ממשבר תוך 
כדי ניצול האפקט של כיבוש עיראק. 
הקיצוץ בביטחון קבל משנה תוקף עם 
סדר היום החברתי, שגיבשה מפלגת 
העבודה בראשות עמיר פרץ, שנהייה לשר 
הביטחון בשנת 2006. אלא שסדר יום זה 
לא שולב במאמץ למצות מהלכים מדיניים 
ליישוב הסכסוך הישראלי-סורי-לבנוני 
ולכן סוכל כשנחטפו שני חיילים בגבול 
לבנון. הפעם הממשלה לא ריסנה את 
עצמה ופתחה במלחמה כושלת, לה הצבא 
לא היה מוכן. שיקומו לאחר המלחמה שב 

והגדיל את תקציב הביטחון.

סדר יום חברתי-מדיני
כאן הכשל המתמשך בשיח הפוליטי 
בישראל: השיח עוסק בעשורים האחרונים 
בהוצאה הביטחונית בעיקר דרך עיניים 
כלכליות. בחסות שיח השוק הניאו-ליברלי, 
המפתח את הציפייה לייעול ולהקטנת 
הממשל, משאבי הצבא מטופלים ביתר 
שאת  במדורים הכלכליים של העיתונות. 
מודל צבא קבע והסדרי התגמול והפרישה, 
ניצול מקרקעין, משלחות משרד הביטחון 
בחו"ל ועוד, הם מהנושאים בהם מרבים 
להתעסק. יש בכך שני חידושים ביחס 
לדיון במשאבי הביטחון שהתקיים בעבר.

ראשית, התביעה לצמצום משאבי הצבא 
ואינה  תרבותי  ממד  בהדרגה  לבשה 
מנומקת עוד בצורך להפנות משאבים 
ליעדים אחרים )למעט, כאמור, בהתעורר 
הזירה החברתית( או לצמיחה כלכלית. 
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התיאוריה 
הכלכלית 
השלטת, 
שהבטיחה 
"שכולם" ייהנו 
מהצמיחה 
הכלכלית, 
כשלה. העולם 
נמצא כעת 
במשבר כלכלי 
עמוק וכמה 
מדינות נמצאות 
בסכנה של 
פשיטת רגל 
פיננסית 

התיאוריה הכלכלית הקיימת לא נותנת 
פתרון טוב למשבר הנוכחי. האם פישר 
מצביע על כשל בפרדיגמה הכלכלית 
השלטת והאם ייתכן שאנו בפתחה של 
מהפכה פרדיגמאטית במחשבה הכלכלית 
בעולם ובישראל? האם מחאת האהלים 
בישראל תתפתח לכדי מהפכה במדיניות 

הכלכלית בישראל? 
ההיסטוריה מלמדת אותנו כי משברים 
כלכליים היו כר נוח לחילופי פרדיגמות 
במחשבה הכלכלית ובמדיניות הכלכלית 
הנגזרת ממנה. מהפכות פרדיגמאטיות 
במדע הכלכלה התחוללו כאשר המחשבה 

 "אנחנו במצב מסובך. מה שקורה 
עכשיו זה לא מה ש'כתוב בספרים' ולא 

מה שציפינו שיקרה - עם ריבית ברמה 

אפסית וגירעונות תקציביים גדולים. 

בנסיבות כאלה מבצעים מהלכים תחת 

לחץ, והתיאוריות לאו דווקא מצביעות 

כראוי כיצד יש לנהוג." 

משפט זה נאמר על ידי נגיד בנק ישראל, 
פרופסור סטנלי פישר, בראיון שקיים 
בג'קסון הול בסוף אוגוסט, עת שהה 
שם עם נגיד הבנק המרכזי האמריקאי בן 
ברננקי )גלובס 26/8/2011(. אם לנסח 
את דבריו אחרת, פישר אומר למעשה כי 

ההיסטוריה מלמדת אותנו כי 

משברים כלכליים היו כר נוח 

לחילופי פרדיגמות במחשבה 

הכלכלית ובמדיניות הכלכלית 

הנגזרת ממנה. למרות מחאת 

האוהלים בישראל, דרוש 

שינוי של הסביבה הפוליטית, 

שיווצר על ידי הצבעה בקלפי, 

על מנת לממש תפיסה 

כלכלית חדשה

האם ועדות 
המומחים 

של "מחאת 
האהלים" 

יחוללו 
מהפכה 

במדיניות 
הכלכלית? 

ריקי שיו

ד"ר ריקי שיו מלמדת קורס בתולדות המחשבה הכלכלית בתוכנית חכמ"ה 
rickis@zahav.net.il /// בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה

> >> 
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המהפכות 
 הפרדיגמאטיות 
במחשבה 
ובמדיניות 
הכלכלית היו 
תוצאה של 
משבר כלכלי, 
כינונן של  
קואליציות 
פוליטיות 
חדשות  וקיומה 
של  תיאוריה 
 כלכלית 
אלטרנטיבית 
שנתנה הסבר 
 ופתרון 
חילופיים 
למשבר הקיים

ברוח זו וקידמו פוליטיקאים שתמכו 
במדיניות זו. הן בבריטניה והן בארצות 
הברית עלו בסוף שנות השבעים משטרים 
חדשים שתמכו במדיניות זו שמכונה 
"ניאו-ליברליזם". גישה זו שולטת עד 
היום במחשבה ובמדיניות הכלכלית 

בחלק גדול מארצות המערב.
בשני המקרים שתוארו לעיל התחולל 
משבר כלכלי שהתיאוריה הכלכלית 
אותו  להסביר  הצליחה  לא  הקיימת 
ותיאוריה אחרת, שהייתה כבר קיימת 
אך לא שלטת בשיח הכלכלי הוצעה 
במקומה. המהפכות הפרדיגמאטיות 
במחשבה ובמדיניות הכלכלית היו אפוא 
תוצאה של משבר כלכלי, כינונן של 
קואליציות פוליטיות חדשות וקיומה של 
תיאוריה כלכלית אלטרנטיבית שנתנה 
הסבר ופתרון חלופיים למשבר הקיים. 
בישראל של שנות השמונים התחולל 
משבר כלכלי עמוק שהתבטא באינפלציה 
גבוהה לצד גרעון במאזן התשלומים. 
שכלל  אקדמי  דיון  גרר  זה  משבר 
סימפוזיונים ומאמרים שעסקו בדרכים 
לפתרונו. בדיון זה הייתה הסכמה שבשלב 
ראשון יש להלחם באינפלציה ובשלב 
שני יש לחולל במשק בישראלי שינוי 
מעורבות  בהפחתת  שיתבטא  מבני 
הממשלה במשק ובפתיחה מלאה של 
המשק לתנועות של מטבע זר )ניוד 
1985, לאחר הקמת  המטבע(. בשנת 
ממשלת אחדות לאומית והשגת הסכמה 
של ההסתדרות ושל ארגוני המעסיקים, 
יצאה לדרך התוכנית לייצוב המשק. 
תוכנית זו כללה קיצוץ תקציבי, הקפאה 
זמנית של מחירים ושכר, פיחות גדול 
של  שער החליפין וקיבועו. יש לציין כי 
בשונה מהגישה הניאו-ליברלית, בישראל 

בשנות השבעים של המאה העשרים פקד 
את העולם משבר כלכלי חדש. משבר 
זה התאפיין בעלית מחירים לצד מיתון 
ואבטלה. המודל הקיינסיאני הסביר 
אינפלציה כתוצאה של ביקושי יתר, 
אולם, בשנים אלו, הייתה זו אינפלציה 
שמקורה בעליית מחירי הנפט. מעורבות 
ממשלתית והגדלת ביקושים – מדיניות 
הנדרשת על פי המודל הקיינסיאני לצורך 
יציאה מהמיתון – רק ליבתה את עליית 
המחירים והאינפלציה הפכה לבעיה 
כלכלית שהמודל הקיים לא נתן לה 

הסבר ופתרון. 
במקום המודל הקיינסיאני, עלה המודל 
המוניטאריסטי שפיתח מילטון פרידמן 
שנים קודם לכן. כבר בשנות החמישים 
טען פרידמן כי המשבר הגדול של שנות 
השלושים לא היה תוצאה של חוסר ביקוש 
אלא של צמצום מוניטארי שננקט על ידי 
הבנק מרכזי לאחר המפולת בבורסה. לו 
היה עושה הבנק המרכזי את תפקידו, 
טען פרידמן, ודואג להציל את הבנקים 
מפשיטת רגל, המשבר העמוק היה נמנע. 
פרידמן הציע הסבר אחר למקור האינפלציה 
וטען כי היא תוצאה של כמות כסף גדולה 
מדי במשק וציפיות לאינפלציה עתידית 
מתמשכת. לכן, המשיך וטען, כדי להלחם 
באינפלציה יש להפחית את כמות הכסף, 
הן על ידי העלאות ריבית והן על ידי צמצום 
תקציבי הממשלה. הממשלה לפי פרידמן 

היא הבעיה ולא הפתרון. 
לצד הפחתת הוצאות הממשלה הוצע 
על ידי פרידמן ואחרים להוריד מיסים, 
מהלך שיעלה את היצרנות של המעמדות 
הגבוהים ויגביר את הצמיחה במשק 
שכן הצמיחה תחלחל מלמעלה למטה 
אל כל שכבות הציבור. חלחול זה יפצה 
על הפחתת תקציבי הרווחה לשכבות 
הנמוכות וכתוצאה מכך תעלה ההכנסה 
הממשלה  ותקבולי  במשק  הכוללת 

ממיסים יגדלו. 
גישה זו עמדה בקנה אחד עם האינטרסים 
של האליטות הכלכליות בארצות הברית 
ובבריטניה והן תרמו כדי לממן מחקרים 

הכלכלית השולטת לא הצליחה להסביר 
את המשבר הכלכלי בכלים של המודל 
שלה. במקרים אלו "נשלפה" תיאוריה 
אחרת שהייתה קיימת בשולי השיח 
הכלכלי הדומיננטי ונתנה הסבר טוב 
יותר לסיבות של המשבר ודרכים אחרות 
לפתרונו. מהפכות במדיניות הכלכלית 
במחשבה  שינוי  בעקבות  התחוללו 
הכלכלית וקודמו על ידי  של קואליציות 

פוליטיות אוהדות.
בשנות השלושים של המאה העשרים 
התחולל בארצות הברית משבר כלכלי 
עמוק שחלחל לעולם כולו. משבר זה, 
שתחילתו במפולת הבורסה בארצות הברית 
בשנת 1929, הדרדר למיתון כלכלי עמוק. 
התוצר הכלכלי ירד ב-33 אחוזים ושיעור 
האבטלה הגיע ל-25 אחוזים ולא ירד למרות 
שהעובדים הסכימו לעבוד גם בשכר נמוך 
מאד. המודל הכלכלי הקלאסי, לפיו המשק 
חוזר מעצמו לשיווי משקל, לא נתן הסבר 

או פתרון למצב. 
בשנת 1933 עלה פרנקלין רוזוולט לשלטון 
בארצות הברית וזכה לרוב מוחץ בקונגרס 
האמריקאי. הוא פתח במדיניות כלכלית 
חדשה )הניו-דיל( שהתבססה על מעורבות 
ביקושים  – הזרמת  הממשלה במשק 
ואספקת עבודה. התיאוריה הקיינסיאנית 
סיפקה לגיטימציה מדעית למדיניות זו 
וטענה כי המיתון הוא תוצאה של חוסר 
ביקושים וכי על הממשלה להתערב על 
מנת להגיע למצב של תעסוקה מלאה. יש 
לציין שגישה כזו הייתה קיימת כבר בקרב 
כלכלנים מהאסכולה המוסדית שעבדו 
בשרותו של רוזוולט, אך קיינס פיתח 

אותה לכדי מודל שלם. 
במחשבה  שלט  הקיינסיאני  המודל 
הכלכלית עד שנות השבעים של המאה 
העשרים. עד תקופה זו גם המדיניות 
הכלכלית בעולם המערבי התבססה על 
גישה זו, שהיא הבסיס למדינת הרווחה 
המודרנית. היעד הכלכלי המרכזי היה 

תעסוקה מלאה.

> >> 
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משבר האהלים 
חייב להתבטא 

בהצבעה 
בקלפי למען 

מפלגה שתציע 
מצע של צדק 

חברתי אמיתי, 
שמאל פוליטי 
ומדיני. מחאה 
"לא פוליטית" 
סופה שתיזכר 

כאנקדוטה של 
קיץ 

עמוק וכמה מדינות נמצאות בסכנה של 
פשיטת רגל פיננסית. 

כיצד מתחוללת  במשוואה המסבירה 
מהפכה פרדיגמאטית זיהינו כמה משתנים.  
מתחולל  משבר כלכלי וישנו כשל תיאורטי 
במחשבה הכלכלית שלא מספקת פתרונות 
הולמים למצב. קיימות גם  גישות כלכליות 
חילופיות שמציגים כלכלנים מהממסד 
האקדמי הן בארצות הברית )פול קרוגמן 
וג'וזף שטייגליץ, למשל( והן בישראל )אביה 
ספיבק, אריה ארנון, יוסי זעירא ואחרים(. 
אפילו אסף רזין שהתחנך באוניברסיטת 
שיקאגו בזמנו של פרידמן הציע לאחרונה 
להגדיל את תקציבי החינוך והדיור. גישות 
אלו לא שולטות עדיין במחשבה הכלכלית 
באקדמיה בארצות הברית אבל לא מן הנמנע 
שנגלה בקרוב סדקים בדומיננטיות של 
הפרדיגמה המוניטאריסטית. ראו לעיל 

את הערתו של פישר.
קואליציות פוליטיות אוהדות? אין 
כרגע, לא בארצות הברית ולא בישראל. 
הרפובליקנים בארצות הברית לא נותנים 
לנשיא אובמה להגדיל תקציבים על 
מנת להלחם באבטלה.  בישראל נתניהו 
לא מראה סימנים של נסיגה אמיתית 
מהאמונה שלו באסכולה הניאו-ליברלית.

לדעתי, לא יהיה שינוי בסיסי במדיניות 
הכלכלית עד שלא תהיה סביבה פוליטית 
אחרת בישראל. זהו המשתנה החסר 
במשוואה שלנו. משבר האהלים חייב 
להתבטא בהצבעה בקלפי למען מפלגה 
שתציע מצע של צדק חברתי אמיתי, 
"לא  מחאה  ומדיני.  פוליטי  שמאל 
פוליטית" סופה שתיזכר כאנקדוטה 

של קיץ . ///

בכל זאת, מחאת האהלים שהתפתחה 
למחאה עממית נרחבת מעידה שהתיאוריה 
הכלכלית והפרמטרים הכלכליים "לא 
מספקים את הסחורה". למרות שהובטח 
כי "הצמיחה תחלחל מלמעלה למטה", רוב 
הציבור כורע תחת הנטל הכלכלי. משפחות 
בהן שני בני הזוג עובדים לא מצליחות 
"לגמור את החודש" ולא מסוגלות לרכוש 

דירה ללא עזרה מסיבית מההורים. 
מה צריך לקרות כדי שתתחולל מהפכה 
הכלכלית  במדיניות  פרדיגמאטית 
בישראל? האם וועדת טרכטנברג או צוות 
המומחים של המחאה יחוללו מהפכה?

יש משבר כלכלי בישראל? בפרמטרים 
כלכליים "טהורים", עדיין לא. משבר 
חברתי עמוק – ללא ספק. כשל בתיאוריה 
לפי דברי פישר לעיל,  הכלכלית? כן. 
לגבי המשבר העולמי, וגם בישראל – 
הצמיחה לא חלחלה לשכבות הנמוכות 
ונתקעה בצמרת של העשירון  יותר 
של  והשכר  עלו  המחירים  העליון. 
העובדים השכירים נשחק. ירידת הריבית 
במשק, תוצאה של המשבר הכלכלי 
העולמי, עודדה לקיחת משכנתאות 
ורכישת דירות, דבר שתרם לעליית מחירי 
הדירות ומחירי השכירות. יש הטוענים 
שגם משבר המשכנתאות בארצות הברית 
נוצר עקב העובדה שהשכר של מעמדות 
הביניים והמעמדות הנמוכים יותר נשחק 
והם נאלצו לקחת הלוואות ענק כדי לממן 
את הוצאות המחייה שלהם ורכישת 
דירות. סביבת הריבית הנמוכה והעדר 
האשראי  להגדלת  תרמו  הרגולציה 

ולהתפוצצות בועת המשכנתאות. 
התיאוריה הכלכלית השלטת, שהבטיחה 
"שכולם" ייהנו מהצמיחה הכלכלית, 
כשלה. העולם נמצא כעת במשבר כלכלי 

לא הציעו להפחית מיסים וכי מדיניות 
הפחתת המיסים יצאה לדרך רק בעשור 
האחרון. השינוי המבני בישראל שכלל 
את פירוקה של ההסתדרות והפרטת 
חברות ממשלתיות החל רק בשנות 
התשעים. התוכנית הכלכלית של שנת 
2003, שקידם בנימין נתניהו, שר האוצר 
דאז, מסמלת נקודת ציון של שינוי 

במדיניות הרווחה בישראל.

מהפכה פרדיגמאטית 
בישראל?

באתר של רשות המיסים מופיעה מצגת 
יפה המתארת בלשון אופטימית  את 
התוכנית להפחתת מיסים ולהעלאת 
הצמיחה משנת 2005. לפי תוכנית זו, 
בעקבות הפחתת המיסים הישירים 
ומס החברות ישראל תהיה "גן עדן" 
למשקיעים ולכולם יהיה טוב יותר. אכן, 
ישראל נחשבת כהצלחה כלכלית  על פי 
פרמטרים של צמיחה ושל תעסוקה, 

במיוחד על רקע המשבר הבינלאומי. 
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בית המשפט 
החליט כי מותר 
למעסיק לנקוט 
באמצעים 
שונים על מנת 
לוודא שעובדיו 
מקדישים את 
זמנם לעבודה 
ולא גולשים 
באתרי אינטרנט 
לצרכים 
הפרטיים שלהם

חלקו של המרחב הוירטואלי בחיינו 
הולך וגדל בשנים האחרונות. חלקים 
נכבדים מאישיותנו מוצאים את ביטויים 
)ואף מתעצבים( במרחב הוירטואלי, 
ומידע רב אודותינו מאוחסן במחשבים 
וקיים, ברמות שונות של נגישות, גם 
במרחב הוירטואלי. הדבר נכון גם בסביבת 
יוצא מכך, גדל גם  העבודה. כפועל 
הצורך בהקפדה מפני חדירת גורמים 
זרים אל מערכת המידע במקום העבודה 
וכן מפני שימוש לא ראוי בטכנולוגיות 
המידע. על כן, נפסק כי המעסיק רשאי 
לנקוט באמצעים מוגברים לאבטחת מידע 
ולפיקוח על העובדים, למניעת שימוש 
בלתי מורשה או בלתי חוקי בכלי העבודה 
הוירטואליים ובמידע הנגיש להם. מותר 
למעסיק גם לנקוט באמצעים על מנת 
לוודא שעובדיו מקדישים את זמנם 
לעבודה ולא גולשים באתרי אינטרנט 

לצרכים פרטיים.
אל מול אלו ניצבת זכות העובד לפרטיות. 
מסתבר, כי התשובה לשאלה האם יש 
לעובד זכות לפרטיות במקום העבודה 
בעוד  בעולם.   מאליה  מובנת  אינה 
שבאירופה מוכרת זכותו של העובד 
לפרטיות ובכלל זאת גם זכות למרחב 
העבודה,  במקום  פרטי  וירטואלי 
בארצות-הברית זכות זו כמעט שאינה 

 האם רשאי מעביד לעקוב אחר 
של  האלקטרוני  הדואר  תכתובות 
עובדיו? בשאלה זו עסק לאחרונה בית 
הדין הארצי לעבודה )90/08 איסקוב נ' 
מדינת ישראל ואח'(. בפסק דין מפורט 
ויסודי נסקרים האינטרסים המתנגשים 
בשאלה זו ומשורטט המתווה להגנה על 
זכויות העובד מפני עריצות אפשרית 
של המעסיק. להלן תמצית מפושטת 

של פסק הדין החשוב והתקדימי.
המשפט הישראלי, ובכלל זאת משפט 
העבודה,  הכיר זה מכבר בזכות הקניין 
של המעסיק לרכוש שבבעלותו במקום 
זכותו  גם  נגזרת  זו  העבודה. מזכות 
של המעסיק לנהל את מקום העבודה 
ולשלוט בסביבת העבודה )מה שמכונה – 
"הפררוגטיבה הניהולית"(. כמו כן, זכותו 
של המעסיק לחופש עיסוק פורשה כבר 
בפסיקה ככוללת גם את הזכות להנות 

מחופש בעיצוב של חוזי ההעסקה. 
שתי זכויות אלו חולשות גם על הסוגיה 
בה אנו עוסקים: השימוש שעושה העובד 
במחשב במקום העבודה כפונקציה של 
שליטת המעסיק ברכושו )המחשב, 
השרת, הדומיין וכיוצ"ב( וזכותו לעצב 
את מדיניות שימוש העובד במחשב 
כחלק מתנאי ההעסקה )האם לגלוש? 

לאן לגלוש? כמה לגלוש? וכיוצ"ב(. 

ב  ו ק ע ל ק  י ס ע מ י  א ש ר ם  א ה
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העבודה,  במקום  המעסיק  של 

העובד  של  אישיות  תכתובות 

הנסיבות ברוב  פרטיות  נחשבות 

העובד  זכות 
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ענת חולתא
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קריאת 

התכתובת 
האישית של 

העובד מותנית 
בהסכמה 

מפורשת, מדעת 
ומרצון חופשי. 

כשמדובר 
בתכתובת 

בתיבה האישית 
שהועמדה 

 לרשות העובד - 
נדרשת 

הסכמתו אף 
לעצם ביצוע 

פעולת המעקב

לתוכנה, אלא אם כן מתקיים חשש סביר 
לפעילות פלילית או פסולה, ורק לאחר 
שמוצו אמצעי מעקב חלופיים ופוגעניים 
פחות. למשל: יש להעדיף חסימה מראש 
)blocking( על פני מעקב; יש להעדיף 
ניטור אוטומטי על פני קריאה בעין 
אנושית. קריאת התכתובת האישית של 
העובד מותנית גם בכך שהעובד הסכים 
לכך במפורש, מדעת ומרצון חופשי. 
כשמדובר בתכתובת בתיבה האישית 
שהועמדה לרשות העובד - נדרשת 
הסכמת העובד אף לעצם ביצוע פעולת 

הניטור או המעקב. 
במקרה של תיבת דואר פרטית של 
העובד, נפסק, כי יש להתייחס אליה 
כאל קניינו הגמור של העובד, ונדרש 
צו שיפוטי על מנת לאפשר למעסיק 
לגשת אליה. בעניין זה קבע בית הדין, 
כי חזקה על עובד שלא יסכים לחדירה 
שכזו לפרטיותו, ועל כן כל היתר שנתן 
עובד למעסיק בנושא זה, חזקה עליו כי 
הוא פסול ועל המעסיק הטוען אחרת 
לעתים  תחול חובת הוכחה מוגברת.  
קרובות אנו מוצאים, כי המשפט מפגר 
אחר המציאות, בעיקר בתחום הטכנולוגי, 
אך גם בתחומים אחרים. פסק דין חשוב 
זה מהווה ניסיון להחיל על מציאות 
חיים משתנה, את עולם הערכים עליו 
מבוסס משפט העבודה הישראלי. עד 
כמה יצליח המשפט גם להשפיע על 
המציאות בתחום זה – דומה שעדיין 

מוקדם לומר. ///

ומותר בשימוש במחשב וביישומיו, אך 
על מדיניות זו להיות סבירה ומידתית 
ובעיקר – על המעסיק לנהוג בשקיפות 
וליידע את העובדים מראש ובמפורש 
בפרטי המדיניות, לרבות האמצעים 

הטכנולוגיים הננקטים ותכליתם. 
עוד נקבע, כי יש להגביל את הפררוגטיבה 
הנוגע  בכל  המעסיק  של  הניהולית 
לאמצעי המעקב שהוא רשאי להפעיל 
כלפי העובד. לעניין זה, קיימת הבחנה 
אלקטרוני  דואר  תיבת  בין  מהותית 
תיבה  ובין  המעסיק  בבעלות  שהיא 
שהיא בבעלות העובד. גם תיבות שהן 
בבעלות המעסיק נחלקות לשני סוגים: 
תיבה מקצועית המיועדת לצרכי עבודה 
בלבד, ותיבה אותה מקצה המעסיק 
לצרכיו האישיים של העובד )תיתכן 
גם תיבה 'מעורבת'(. למעסיק מותר 
להגביל את השימוש בתיבה המקצועית 
לצרכי עבודה בלבד. בכפוף לעיקרון 
השקיפות, רשאי המעסיק לקיים פעולות 
ניטור, מעקב וחדירה לתוכן התיבה 
המקצועית. ואולם, גם אם העובד קיים 
תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד 
למדיניות, אין המעסיק רשאי להכנס 

מוכרת עד כה. בית הדין הישראלי אימץ 
ביודעין ובמפורש את גישת המשפט 

האירופאי בתחום זה.
בילוי חלק נכבד מהיממה במקום העבודה 
הוא מציאות החיים של עובדים רבים. 
נמצא מחוץ לעבודה,  גם כשהעובד 
קיימת נטיה גוברת והולכת לעירוב 
התחומין בין חיי העובד הפרטיים וחייו 
בעבודה. במצב דברים זה, קיים צורך 
מוגבר לאפשר לעובד מרחב מוגן של 
פרטיות – ממשי כמו גם וירטואלי – 
במקום העבודה. תפקידו של בית הדין 
לעבודה הוא, בין היתר, לגשר על פערי 
הכוחות האינהרנטיים הקיימים בין העובד 
ומעסיקו בכל הנוגע לקביעת המדיניות 

בתחום זה, לביצועה ומימושה. 
לרשות המעסיקים עומדים אמצעים 
טכנולוגיים המאפשרים מעקב אלקטרוני 
נרחב אחר השימוש  שנעשה במחשבים, 
עד כדי אפשרות לחשיפה מלאה של 
בפני  העובד  של  הוירטואלי  עולמו 
המעסיק  של  בעלותו  אך  המעביד. 
ובטכנולוגיות המידע אינה  במחשב 
העובד  בפרטיות  לפגוע  לו  מתירה 

בפעולות המבוצעות במחשב. 
והאינטרסים  הערכים  שבין  באיזון 
מותר  כי  הדין,  בית  פסק  הנוגדים 
למעסיק להגדיר מדיניות של אסור 

עורכת  היא  חולתא  ענת  עו"ד 
 / / / י  ר ו ב י צ ה ת  ו ר י ש ב ן  י ד
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הקפיטליזם 
לעולם אינו 
פותר את 
משבריו, אלא 
פשוט מזיז 
אותם. הם 
יכולים לזוז 
סקטוריאלית 
)בעיית אשראי 
יכולה להפוך 
לבעיית אבטלה 
וכד'( או 
גיאוגרפית.

הפיננסי של 2008 "הסתיים". לכאורה, 
זה נכון, ובסין והודו יש אפילו צמיחה 
מרשימה. עם זאת, עדיין יש לנו בעיה 
רצינית בתעסוקה. קרן המטבע מדווחת 
שבמשבר אבדו כ-30 מיליון משרות 
בארה"ב  מיליון   7.5 מתוכן  בעולם, 
ומיליונים נוספים בספרד ובריטניה. 
אובדן המשרות התרחש בעיקר במדינות 

"המפותחות". 
שליגת  שחושבים  האמריקאים, 
היא  שלהם  המקומית  הבייסבול 
ה-"World Series", חושבים שיש 
משבר עולמי, אך זה לא נכון. סין איבדה 
3 מיליון משרות, אך יצרה משרות 
חדשות במקומן. אוסטרליה פורחת 
בגלל העסקים עם סין. המשבר אפילו 
לא משפיע על כל אירופה – יש עלייה 
משמעותית באבטלה בארה"ב, בריטניה, 
ספרד, יוון ושבדיה, אך לא בגרמניה או 
הולנד. כלומר, יש הבדלים גדולים בין 
מדינות אירופה. מדוע זה קורה ולמה 
אנחנו עדיין מרגישים משבר, למרות 

שהוא כביכול "הסתיים"?

 ספרי, "האניגמה של הקפיטל", 
נכתב באמצע המשבר של 2008, תוך כדי 
אירועים כלכליים דרמטיים שהתרחשו 
במהירות. הרעיון המרכזי שהבעתי בספר 
הוא שהקפיטליזם לעולם אינו פותר את 
משבריו, אלא פשוט מזיז אותם. לעתים 
הוא מזיז אותם בין סקטורים - מסוג 
אחד של בעיה לסוג אחר )כך, בעיית 
אשראי יכולה להפוך לבעיית אבטלה 
וכד'(. לעתים הוא מזיז אותם גיאוגרפית 

ממדינה אחת לאחרת. 
ניתן לראות דוגמה לכך במצב היום. 
לפתור את המשבר  הנוכחי  הניסיון 
מוביל לעימותים בין עובדים ואיגודים 
לבין הסקטור הציבורי, כפי שראינו 
בוויסקונסין ובמצרים. הסיבה לכך היא 
שהפתרון המוצע למשבר הוא הדבקת 
טלאים של התערבות ממשלתית על 
הבעיות, מה שמעביר את הלחץ של 
המשבר מהסקטור הפיננסי לסקטור 

הממשלתי.
בנקודה שאנחנו נמצאים בה יש להתייחס 
לטענה שנשמעה ב-2010 לפיה המשבר 

המשבר העולמי 

החוזר מוכיח 

שיש בעיה 

יסודית בשיטה. 

עלינו לדמיין 

עתיד ללא 

ההתמכרות 

של החברה 

הקפיטליסטית 

לצמיחה

לקראת עתיד 
 ללא 

צמיחה
דייוויד הרווי
עיבוד: הרן סנד
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שהמדינה לא יכולה להרשות לעצמה את 
מנגנוני הרווחה. אלא שיש כשל בטיעון. 
אם המדינה לא יכולה להרשות לעצמה את 
מנגנוני הרווחה, האם האזרחים יכולים? 
ואם האזרחים יכולים, למה הממשלה 
לא יכולה? את העלויות האלה חייבים, 
כביכול, להשית על האזרחים כי "למדינה 
אין כסף". בינתיים זה מגביר מאוד את 

חוסר השוויון החברתי במדינה. 
אם כן, ההון מנסה להחצין את עלויות 
איכות הסביבה והקיום של העובדים. אחת 
הדרכים בהן הוא עושה זאת היא העמקת 
המשבר  את  לפתור  אפשר  המשבר. 
מידית ע"י מיסוי מיליארדרים, אבל 
פוליטיקאים משתי המפלגות הגדולות 
בארה"ב מתנגדים לצעדים כאלה. כדי 
לזכות בבחירות הם חייבים להשיג כסף, 
כך שלמעשה מי שבאמת בשלטון הוא 
"מפלגת וול סטריט" ששולטת בכסף 
שמממן את הבחירות, ודוחפת להחצנת 

עלויות הסביבה וקיום העובדים.
בניגוד ליושבים בשלטון, אזרחים בארה"ב 
לא באמת מעוניינים בחברה מקוטבת. 
בסקר שנערך לאחרונה בו שאלו אנשים 
בארה"ב מהי חלוקה כלכלית הוגנת 
בעיניהם – הם אמרו ששני העשירונים 
העליונים בחברה צריכים לקבל 30% 
מהמשאבים. הם חשבו שהיום אותם 
שני עשירונים מקבלים 60%. במציאות 
שני העשירונים העליונים מקבלים 85% 
מהמשאבים. מה יקרה לשני העשירונים 
התחתונים? אין להם כמעט שירותי 
רווחה. לכן צפויים קונפליקטים. תראו 
מה קרה בוויסקונסין. העובדים שם יצאו 
למאבק קשה כנגד הכוונה להגביל את 
זכות ההתאגדות. דברים כאלה צפויים 

להתגבר במציאות הנוכחית. 

האפשרות הסינית
יישום המדיניות המרסנת בארה"ב נעשה 
תוך התעלמות מתוצאות המדיניות הזאת 
באירלנד וספרד שם היא לא הובילה 
להתאוששות כלל. מצבן רע בהרבה ממה 
שהיה לפני כן. מפלגת וול סטריט לא 
רוצה התאוששות מלבד לעצמה, ואת 
זה היא כבר קיבלה, אז מה אכפת לה 

מכל השאר? 

שהם יוכלו להיפטר מתכניות סוציאליות 
שהם לא רוצים. 

בוש הבן נכנס לשתי מלחמות שעלותן 
הסופית הייתה כ-2 טריליון דולר. גם 
הוא נקט בהפחתה משמעותית במסים 
לעשירים ונתן מתנות גדולות לחברות 
התרופות הגדולות. דיק צ'ייני אמר כל 
הזמן ש"רייגן לימד אותנו שחוב הוא 
חסר חשיבות". היום פתאום למפלגה 

הרפובליקנית אכפת מאוד מהחוב. 

ההון מחצין את עלות 
קיומם של העובדים

ההון תמיד מנסה להחצין חלק מהעלויות 
שלו כך שמישהו אחר ישלם עליהן. 
שני תחומים משמעותיים בהם ניסיון 
זה ניכר הם איכות הסביבה ועלויות 
הקיום של העובדים )כלומר, הפעולות 
השונות הנדרשות להמשך קיומם הפיזי 
והחברתי של העובדים כמו מזון, דיור, 
קיום משפחה וילדים(. ב"קפיטל" מרקס 
טוען שהשיטה הבסיסית של ההון היא 
לתת לעובד משכורת ולומר לו "תתקיים" 
גם אם המשכורת לא מספיקה לשם כך. 
היו תנועות שניסו להכריח את ההון לשלם 
חלק מעלויות הקיום של העובדים, כמו 
הניו דיל של רוזוולט או רפורמת הרווחה 
של קלינטון. הטיעון המוסרי של ההון כנגד 
ניסיונות כאלה הוא שרווחה צריכה להיות 
באחריות האזרחים עצמם ולא באחריות 
המדינה. הטיעון הכלכלי שלהם הוא 

פניה למדיניות מרסנת
המשבר של 2008 היה במערכת הפיננסית 
ולשם היינו צריכים להסתכל כדי לנתח 
אותו. כעת המשבר עבר למדינות וצריך 
להסתכל עליהן ועל הפוליטיקה שלהן 
כדי לנתח אותו. התגובה הפוליטית 
בארה"ב מאופיינת בכעס עצום על החוב 
הממשלתי. החוב הממשלתי הוא כמובן 
בעיה, אבל למה דווקא הוא במוקד תשומת 
הלב? ובכן, כדי להתמודד עם חוב, אפשר 
לפנות למדיניות מרסנת. ואכן, לשם 
ארה"ב פנתה לאחר פלירט קיינסיאני 
בשנים 2008-9. זו גם המדיניות בבריטניה 

ובמדינות החלשות באיחוד האירופי.
לא צריך להיות קיינסיאני מתוחכם כדי 
נוקטים מדיניות מרסנת  להבין שאם 
בתקופת משבר, מאבדים משרות. דייוויד 
קמרון, ראש ממשלת בריטניה, עומד 
להעלים כחצי מיליון משרות בסקטור 
הציבורי. הוא כנראה יאבד עוד כמיליון 
משרות אצל קבלנים של הסקטור הציבורי. 
כך הוא ייצור כמיליון וחצי מובטלים בסך 
הכול. כלכלנים כמו פול קרוגמן חוזים שזה 

גם מה שיקרה בארה"ב.
ניתן להבחין כאן בתבנית היסטורית 
בארה"ב  המשברים  ינת:  י מענ
ב-1990-1991 וב-2001 הסתיימו במה 
שנקרא "התאוששות נטולת משרות". 
בפרמטרים  התאוששות  כלומר, 
הכלכליים שלא לוותה בהתאוששות 
שוק התעסוקה. במשבר הנוכחי ישנה 
התאוששות שיוצרת אבדן משרות. 
שיעור המובטלים לטווח ארוך בארה"ב 
עלה מ-25% מהמובטלים למעל 50% 
מהמובטלים. זה משבר רציני והשאלה 

היא איך הבעיה תיפתר ועל-ידי מי. 
כשרייגן עלה לשלטון, הוא נכנס למרוץ 
חימוש עם רוסיה, שמומן על-ידי חוב. 
על  במסים  דרסטית  קיצץ  גם  הוא 
העשירים ביותר )הוריד אותם מ-72% 
ל-30% תוך יום(. מדיניות זו הגדילה 
משמעותית את החוב. דיוויד סטוקמן, 
האחראי על התקציב, הסביר אז בגילוי 
לב שהם רוצים שהחוב יהיה כל כך גדול 

החצנת עלויות:  
החצנת עלויות הוא 

הכינוי למדיניות 
בה בעל הון מנסה 

להעביר עלות 
ייצור כלשהי של 
לגורמים אחרים, 

בד"כ לממשלות או 
לציבור.  הדוגמה 

הקלאסית להחצנת 
עלויות ניתנת 
מתחום איכות 

הסביבה, בה עלויות 
זיהום הסביבה ע"י 
מפעלים משולמות 

בדרכים עקיפות 
על ידי מערכת 

הבריאות, מערכות 
שונות לניקיון 
וכמובן מכיסם 

הפרטי ובריאותם 
של האזרחים.

מדיניות מרסנת: 
מדיניות מרסנת 
היא מדיניות בה 

הממשלה מקצצת 
את הוצאותיה 

ולעתים גם מעלה 
מסים. בשנים 

האחרונות הכוונה 
ב"מדיניות מרסנת" 
היא בעיקר לקיצוץ 

הוצאות הממשלה 
ופחות להעלאת 

מסים.

 דייוויד הרווי הוא מרקסולוג, גאוגרף ופרופסור לאנתרופולוגיה. 
 מזה 40 שנה הוא מלמד קורס קריאה מודרכת ב"קפיטל"  /// 

http://davidharvey.org :אתר> >> 
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דיק צ'ייני 
אמר כל הזמן 
ש"רייגן לימד 
אותנו שחוב 
הוא חסר 
חשיבות", אבל 
היום פתאום 
 למפלגה 
 הרפובליקנית 
אכפת מאוד 
מהחוב. 
למעשה, זו כל 
 ההיסטוריה 
של הניאו 
ליברליזם

כסף בבת אחת וה"מוצר" נצרך מידית, 
כמו בטקסים של האולימפיאדות. 

לכן אני חושב שצריך לשנות כיוון ולומר: 
זה מצוין שבארה"ב אין צמיחה! המודל 
הסיני הוא הרע ביותר מנקודת המבט של 
הקיימות לטווח הארוך כי הוא הרסני ביותר 
לסביבה! הבעיה היא שהמודל האמריקאי 
והאירופאי לא מכוונים לפיתוח מגוון של 
יכולות אנושיות באמצעות המשאבים 
שבידיו, אלא רק לריכוז המשאבים אצל 
קבוצה קטנה בעלת כוח פוליטי עצום. 

אם כך, אנחנו צריכים לחשוב על משהו 
שונה באופן קיצוני. אנחנו צריכים לחשוב 
מה יכול להחליף את הקפיטליזם עם 
הקיבעון שלו על-3% צמיחה והריכוז של 
ההון. מערכת שתפנים את כל העלויות 

המוחצנות הנוכחיות. 
הבעיה היא שמעט אנשים עובדים על 
כיוונים כאלה. באוניברסיטאות, למשל, 
הרוב רוצים ללמד דברים כמו "אתיקה 
ניאו ליברלית" – דבר שהוא אוקסימורון. 
אקדמאים עושים כנסים גדולים על יוזמות 
"אנטי-עוני". אני אומר שנחוצות לנו 
יוזמות "אנטי-עושר". אי אפשר לפתור 
את בעיית העוני העולמי בלי לפתור את 

בעיית העושר העולמי.
צריך לזכור שיש הבדל בין צמיחה לפיתוח 
יכולות וכוחות אנושיים. צריך מודל 
כלכלי שלא מסתמך על צמיחה אלא על 
פיתוח. לפיתוח יש אפשרויות אינסופיות. 
לצמיחה – לא. אי אפשר לעבור לפיתוח 
במבנה המעמדי הנוכחי בו מעמד אחד 
מרכז אצלו יותר ויותר כוח ומנסה להעלים 
לחלוטין את ההתנגדות. עלינו לבחור 
באיזה מין עולם אנחנו רוצים לחיות – 
בפלוטוקרטיה בה אם יש לך מזל אתה זוכה 
בכמה פירורים משולחנות העשירים, או 
בעולם שוויוני יותר שבו החברה עוסקת 
בפיתוח של היכולות האנושיות. נראה לי 
שהאמריקאים מעדיפים את האפשרות 

השנייה. ///

מאמר זה מבוסס על הרצאה 
 MIT-שנשא דייוויד הרווי ב

במרץ 2011

מהעולם שצועק "חוב! ריסון!" וחצי 
 G20-שצועק "גרעון! צמיחה!" לכן ב
אין הסכמה בין המדינות. אובמה רוצה 
להביא את ארה"ב קצת לצד השני, אבל 
הרפובליקנים לא נותנים לו, ובסופו 
של דבר גם הוא ממפלגת וול סטריט. 
נראה שהרפובליקנים ינצחו בקרב הזה, 
אבל זה לא כורח המציאות. מה שקרה 
בוויסקונסין אולי יראה לאנשים שיש 
כאן מאבק מעמדות שעלינו לטפל בו. 
ואותו דבר נכון בתחום הסביבתי. האופן 
בו הבעיות ייפתרו קשור מאוד לבחירות 
פוליטיות. היום הבחירה הפוליטית היא 
בין קבלת הריסון לבין קידום פוליטיקה 
חלופית, מה שקשה מאד כשהתקשורת 
והקונגרס שייכים ברובם למפלגת וול 
סטריט. צריך, אם כן, ליצור את מפלגת 

אנטי וול סטריט.

אל מעבר לצמיחה
ההון נמצא בנקודה משמעותית, בה קשה 
לו יותר ויותר להגשים את מה שמרקס 
הצמיחה  צבירה.  לשם  צבירה  מכנה 
העולמית עומדת על כ-2.25% לשנה 
מאז סוף המאה ה-18. כלומר, בשנות 
שגשוג ההון צומח ביותר מ-3% לשנה.

צמיחה של 3% לנצח נשמעה די סבירה 
במאה ה-19 כשהתעשייה רק התחילה 
לצמוח בכמה נקודות גאוגרפיות. אבל 
כאשר רמת פעילות הקיימת היא כבר 
עצומה וכלל עולמית זה מתחיל להיות 
בעייתי. בשנות השבעים כדי להגיע 
לצמיחה של 3% היה צורך למצוא אפיקי 
השקעה חדשים ל-400 מיליארד דולר. 
היום יש למצוא אפיקי השקעה לכ-1.5 
טריליון דולר. כשלא מוצאים אפיקים 
להשקעה יצרנית פונים ליותר ויותר 
פעילות ספקולטיבית בה מייצרים כסף 
מכסף. אני מעריך שנראה עוד הרבה 
פעילות כזאת בניסיון להשיג את הצמיחה 
הרצויה, כולל גם באמריקה הלטינית וסין. 
הרדיפה אחר הצמיחה נעשית בעייתית 
ויותר. הניסיונות לקיים אותה  יותר 
פעילויות  של  להתפתחות  מביאים 
כלכליות מסוג חדש, למשל דגש רב 
יותר על הפקת אירועים "ספקטקלים" 
חד פעמיים – בהם יש הוצאה עצומה של 

בסין קורה בדיוק ההפך. בסין אין מדיניות 
מרסנת, אלא מעין תכנית קיינסיאנית. 
כששווקי היצוא שלהם נפגעו הם יצרו 
תכנית עידוד גדולה שעסקה בבניית 
תשתיות כדי להחזיר אנשים לעבודה. 
בנוסף הם אמרו לבנקאים להלוות כסף, 
כך שהבנקאים הלוו הרבה כסף להרבה 
פרויקטים. חלק מהעידוד הוא משוגע 
ולא סביר, למשל יש עליות מוגזמות 
במחירי הנדל"ן שמראות על ספקולציה 
מסוכנת, אבל בכל זאת יש עליה בצמיחה 

ונוצרו משרות חדשות.
בארה"ב אומרים לנו שתכנית כזו שמובלת 
ע"י הממשלה המרכזית לעולם לא תצליח. 
אבל בסין זה מתרחש בימים אלו ממש. 
כמובן שכמו בכל תכנית קיינסיאנית יש 
בה בעיות – חייבים להיות זהירים ולוודא 
שההשקעות שנכנסות לא יעברו לשכבות 
העליונות של החברה, כי אז תתקבל 
אינפלציה. בסין יש הרבה לחץ אינפלציוני, 
וזה קורה בכל המדינות שעובדות עם סין, 
כמו למשל ברזיל. גם לחץ אינפלציוני 
יוצר אי שקט של העובדים. בסין ראינו אי 
שקט כזה בטויוטה והונדה וכתגובה העלו 
משכורות ב-20%. אלא שאם מורידים 
מזה את האינפלציה זה לא כל כך הרבה. 
למרות ההעלאות, חלקו של הצרכן הסופי 
בכלכלה מצטמצם. עכשיו הסינים רוצים 
לנסות להעלות את הצריכה הפנימית כדי 

להתבסס פחות על ייצוא.
המודל הסיני הוא די חיובי, והמדינות 
טוב,  די  מסתדרות  אליו  שהצטרפו 
כולל גרמניה, שמייצאת הרבה לסין. 
חצי  מקבלים  אנחנו  דבר  של  בסופו 
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ואולם כגודל השמחה מן התקנות החדשות, 
גודל האכזבה. דווקא השפד"ן, מכון הטיהור 
של גוש דן, שמזרים לים במשך שנים 
כמות שנתית של חמישה מיליון קוב 
בוצה מזוהמת בחיידקים מסוכנים, מתכות 
כבדות, שמנים, שומנים וחומרים אורגניים 
הגורמים לנזק אקולוגי רב; האחרון מבין 
מתקני טיהור השפכים במדינה שמזרים 
בוצה לים; המתקן ששפכיו מהווים כ-50% 
מכמות השפכים הכללית המוזרמת לים 
במדינה ושנחשב למזהם הגדול ביותר 
במזרח הים התיכון, דווקא הוא זכה לפטור 
מן ההיטלים וימשיך להזרים את שפכיו 
המסוכנים לים מבלי לשלם על הנזק הנגרם. 
לדברי מומחים מהמכון לחקר ימים 
ואגמים, סביב מוצא הצינור נוצר "מדבר 
תת ימי" אשר הולך ומתפשט משנה 
לשנה. זאת ועוד, בימי סערה בהם הגלים 
גבוהים, נשטפים חופי תל אביב במי ים 
מצחינים שמקורם במוצא צינור השפד"ן. 

 באוקטובר האחרון נכנסו לתוקפן 
תקנות הקובעות היטלים כספיים על 
מפעלים  שמחזיקים בהיתרי הזרמה 
של שפכים לים. התקנות נקבעו לאחר 
שש שנים של עיכובים וציפייה מרגע 

שנקבע הדבר בחוק. 
מנגנון ההיתרים נועד במקור להסדיר 
הזרמות שפכים לים, שבעבר נעשו 
ללא כל פיקוח ובקרה, ונולד כפשרה 
זמנית בין המחויבות לאמנת ברצלונה, 
המשותפת למדינות אגן הים התיכון, 
אשר קובעת איסור זיהום הים ממקורות 
יבשתיים, לבין ההבנה כי לא ניתן לדרוש 
מן המפעלים והמזהמים להפסיק בבת 
באו  ההיטלים  ההזרמה.  את  אחת 
להשלים את ההיתרים ותפקידם היה 
להביא להפנמת העלויות המוחצנות של 
הנזק הסביבתי מצד המזהמים ולגרום 
באמצעים כלכליים להפחתת ההזרמות 

עד לאפס ב-2025.

צפריר גדרון הוא חבר קבוצת חורש ורכז תחום הים בעמותת צלול /// 
tsafrir.gidron@gmail.com

 השפד"ן – 
 מזהם הים 

הגדול במדינה

החצנת עלויות:  
ראו הסבר בעמ' 19 

בגיליון זה

צפריר גדרון

  תקנות חדשות הקובעות היטלים כספיים על מפעלים  

  המזהמים את הים התיכון היו אמורות להביא בשורה  

  חדשה בנושא הזיהום. אך המזהם הגדול ביותר במזרח  

  הים התיכון, השפד"ן - מכון הטיהור של גוש דן - לא  

 ייפגע מההיטלים החדשים 
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השפד"ן טען 
שמכיוון 
שמדובר 
בגוף ציבורי 
ההיטל יושת 
למעשה על 
הציבור כלומר 
שהפגיעה 
הסביבתית היא 
במזהם עצמו 
ולכן אין טעם 
בפיצוי

הפסקת ההזרמה לים ולכן אין צורך 
לדרבן אותו לכך באמצעים כלכליים. 
טענה זו מלמדת על חולשת הכלים 
הכלכליים שנבחרו להביא להפסקת 
ההזרמה ולעמידת הגורמים המזהמים, 
ובפרט השפד"ן, בלוחות הזמנים שנקבעו 
להם. ולראיה רק לאחרונה פרסם השפד"ן 
הודעה לפיה ישלים את ההכנות להפסקת 
הזרמת הבוצה לים רק במהלך 2014. זאת 
למרות התחייבותו של מנכ"ל איגודן 
ארנון גלעדי במהלך הדיון בו זכו לפטור, 

כי המהלך יושלם בסוף 2013. 
נותרנו אם כן עם חלקה הראשון של מטרת 
ההיטלים – הפנמת העלויות המוחצנות 
של הנזק הסביבתי. גם למטרה זו התייחס 
השפד"ן בנימוקיו: השפד"ן טען שמכיוון 
יושת  ההיטל  ציבורי  בגוף  שמדובר 
למעשה על הציבור. כלומר, שהפגיעה 
הסביבתית היא במזהם עצמו ולכן אין 
טעם בפיצוי. גם טיעון זה אינו מדויק 
כיון שאין בהכרח שוויון וחפיפה מלאה 
בין ציבור הנפגעים לציבור המזהמים.

שמבקש  למי  משולות  אלה  טענות 
לפטור אותו מדין כל עבירת תנועה 
בזמן שהוא נמצא בקורס נהיגה מונעת 
או למי שמבקש לפטור אותו מכל עונש 
על עבירה בזמן שהוא מרצה כבר עבודות 
שירות בשל עבירה אחרת. על המדינה 
להגביר את אמצעי האכיפה ולהביא 
באמצעות הקשחת הרגולציה לסיום 
הזרמת שפכים ותמלחות לים ובפרט 
בוצת השפד"ן. עד להפסקת ההזרמה אין 
מקום לפטור מי מבין המזהמים מתשלום 
ההיטל גם אם הציבור הוא המשלם 
למעשה. תשלום ההיטל מגביר את 
השוויון וגורם לכך שכלל הציבור המזהם 
משלם על הנזק על ידי הפנמתו לתחשיבי 

התפעול ולא רק חלקו הנפגע. ///

בעלי ההיתר לסחור זה עם זה בהיתרים. 
כך שמזהם המעוניין לזהם יותר, יכול 
לקנות היתרים ממזהם שמוכן להפחית 
את כמות הזיהום המותרת לו. באופן זה, 
מושגת יעילות כלכלית וסביבתית מאחר 
וקיים תמריץ למפעלים בעלי יכולת 
הנדסית או כלכלית להפחתת הזיהום – 
להפחית את זיהומם, ולמפעלים אשר אין 
ביכולתם להפחית זיהום לקנות היתרים. 
על פי רוב, שיטה זו מזרזת יציאה של 
חברות שאינן יעילות )ומאוד מזהמות( 
מהשוק ומעודדת חברות יעילות להמשיך 
נהנית מפיתוח בר  בייצור. הסביבה 
קיימא מאחר וקביעת מכסת ההיתרים 
המכסימלית מאפשרת קיום סביר. בנוסף, 
ניתן לקבוע אופק להפחתת הכמות 
המכסימלית לאורך זמן, כך שהמפעלים 
המקבלים היתרים יוכלו להיערך מבעוד 

מועד להפחתות הצפויות. 
ואולם גם שיטה זו סובלת מקשיים 
וחסרונות. אופן החלוקה הראשונית של 
המכסות מהווה את עיקר הבעיה ביישום 
המנגנון. קשיים נוספים נוצרים כאשר 
ישנו ריכוז מקומי של הזרמות שפכים 
ושוק קטן מדי או לא קיים למסחר בהיתרי 
זיהום מכל סוג. אם אין ממי לקנות ולמי 
למכור השיטה לא פועלת. בנוסף, זמן 
רב יותר יארך עד שניתן יהיה להתחיל 
ליישם שיטה זו מאשר שיטות אחרות.

הטענה המרכזית של השפד"ן כנגד החלת 
ההיטלים עליו הייתה שהוא כבר משקיע 
בפיתוח האמצעים שיאפשרו לו את 

ככלל הנראה עיקר הבעיה נעוץ בחלק 
השני של מטרת ההיטלים – "לגרום 
באמצעים כלכליים להפחתת ההזרמות 
עד לאפס". שימוש בכלים כלכליים 
לפתרון בעיות סביבתיות, מחייב ידיעה 
מעמיקה של הערכים הכספיים, הן של 
הנזק לסביבה והן של רווח הגוף המזהם 
היעילות  הזיהום.  ממהלך  כתוצאה 
הכלכלית שצריך להגיע אליה על מנת 
שמפעל יפסיק לזהם מתקבלת כאשר 
מתקיים שוויון בין גובה הנזק האמיתי 
הנגרם לסביבה לתמורה הכלכלית – 
הרווח – המתקבל למזהם או לחברה 
כתוצאה מהזיהום . רק חישוב המבוסס 
על עקרון זה יביא לפתרון כלכלי מיטבי. 
אך המשרד להגנת הסביבה הודה בעצמו 
כי אין באפשרותו לדעת ולקבוע מהם 
הערכים הללו. מכאן שלא ניתן להגיע 
לפתרון כלכלי סביבתי יעיל בעזרת 
קביעת מחיר היטל ליחידת זיהום! עקרון 
אחר, שהיה יכול להוות קו מנחה לקביעת 
גובהם של ההיטלים ושהיה יכול להביא 
להפחתה אפקטיבית של ההזרמות, הוא 
העיקרון לפיו ההיטלים ישקפו את מחיר 
החלופה היבשתית לטיפול בשפכים, 
אלא שההיטלים אינם מתייחסים אליו.

במצב של חוסר ידע שכזה לגבי הרווח 
הכלכלי של המפעל מהזיהום, קיים 
בכל זאת מנגנון יעיל מבחינה כלכלית-

סביבתית להפסיק את הזיהום. מנגנון 
זה מבוסס על קביעת מכסות מכסימלית 
אקולוגיים  שיקולים  מתוך  לזיהום 
שיקולים  )ללא  בלבד  וסביבתיים 
כלכליים(. על בסיס הכמות שנקבעת 
מחולקים היתרים לבעלי עניין בהיקף 
המכסות המכסימלית. לאחר מכן, יכולים 
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הוויתור של 
ארגוני המורים 

על מעורבות 
בעיצוב 

מערכת החינוך 
משמעותו 

וויתור על חלק 
ניכר מכוחם 

של הארגונים 
לעצב את תנאי 

העבודה של 
חבריהם

 הסתדרות המורים וארגון המורים 
העל-יסודיים )שהתפלג מהסתדרות 
הם  החמישים(  שנות  בסוף  המורים 
הארגונים היציגים של המורים בארץ. 
ככאלו, הם חיוניים עבור כל אחת מן 
המורות המועסקות במערכת. אולם, 
שני הארגונים איבדו את הכיוון. הם אינם 
מייצגים עוד את החינוך הראוי או פועלים 
למימושו, הפיצול יוצר ביניהם תחרות 
ומחליש באופן משמעותי את כוחם, 
וההתנהלותם הפנימית האנטי-דמוקרטית 
אינה מאפשרת לשנות אותם מבפנים. 
במאמר זה אטען, כי על ציבור המורים 
לקרוא לאיחוד ארגוני המורים ולדרוש 
את הקמתם מחדש כאיגוד דמוקרטי 
ומאוחד של כלל עובדי ההוראה בארץ.

הסתדרות המורים, שהוקמה ב-1903, 
היתה אחד הארגונים הציוניים הגדולים 
הראשונים  שהוקמו. היא הוקמה כאיגוד 
מקצועי, שתפקידו לדאוג לחבריו, אולם 
דווקא משום כך, בולטת הגדרת המטרות 

שהציב לעצמו הארגון באסיפת היסוד שלו:
להיטיב את מצב החינוך בארץ- «

ישראל ולתת צביון לאומי עברי 
לכל בתי הספר בארץ-ישראל.

להחיות את השפה העברית והרוח  «
הישראלית בבתי הספר.

להיטיב את מצב מורי בתי הספר  «
בארץ-ישראל.

)מתוך: "מאה שנה להסתדרות המורים", 
)2003

והיום? היום, כך נראה, התהפכה רשימת 
המטרות על ראשה. לכאורה, אין בכך כל 
רע: היום כבר יש מדינה שתדאג למטרות 
החינוך ולאיכותו, לשפה העברית ולרוח 
הישראלית. ובנוסף כפי שכבר נאמר, 
ה'הסתדרות' הרי הוקמה כאיגוד מקצועי. 
אך אם נבחן את העניין מעט יותר לעומק 
נגלה, כי קיים קשר עמוק בין היפוך 
המטרות לבין המצב בו מצויים מערכת 
החינוך ומעמד המורה כיום. במילים 
אחרות – הוויתור של ארגוני המורים 

רועי פרלשטיין-דביר הוא מחנך, אב לשלושה וחבר הקיבוץ העירוני 'תמוז'

 לקראת 
 איגוד מורות 
ד ח ו א  מ

רועי פרלשטיין דביר 

ם  ו ס ר כ ל ן  ו ר ת פ ה

של  בכוחם  המתמשך 

הוא  המורים  ארגוני 

איחודם וקידום תהליכי 

דמוקרטיזציה בתוכם. 

על ארגוני המורים לשוב 

תפקידם  את  ולמלא 

בעיצוב מערכת החינוך 

ובהשפעה על אופייה 

עניינים  תכניה,  ועל 

גם  ישירות  הקשורים 

למעמד המורים ותנאי 

עבודתם 
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צילום: משה מילנר/לע"מ

שני ההסכמים 
עליהם חתמו 
ארגוני המורים 
מקדמים את 
הפרטת מערכת 
החינוך הן 
במחדל והן 
במעשה

פיצול לרעה
לאור הדברים האלה, אין זה מפתיע 
ששני ההסכמים עליהם חתמו ארגוני 
המורים מקדמים את הפרטת מערכת 
ויתור  הן במחדל, בדרך של  החינוך 
על דרישות לשינוי יסודי במערכת, 
והן במעשה, על-ידי קבלת סעיפים, 
בכל אחד מההסכמים, שבבסיסם ניצב 
היגיון ההפרטה. כך למשל: הסכמת 
ההסתדרות להקל על פיטורי מורים, 
וכמובן – סעיף "השכר הדיפרנציאלי" 
)כלומר, בונוסים למורים מצטיינים, 
בהסכם "עוז לתמורה"(. ככלל, מדובר 
בשני צדדים של אותה המטבע – חיזוק 
אמצעי "המקל והגזר" כנגד המורים, 

והחלשת הארגונים המייצגים.
כאן גם משחק הפיצול בין הארגונים 
ולרעת  כולו,  המורים  ציבור  לרעת 
החינוך הציבורי ככלל. הארגונים  מצויים 
בתחרות ביניהם על מספר החברים ועל 
כוחם הפוליטי, ואת התחרות הזו יכול 
משרד האוצר לנצל בכדי להנמיך את 
רף הדרישות של הארגונים. כך היה, 
לדוגמה, כאשר משרד האוצר הפך את 
השאלה "מי יחתום ראשון על הסכם?" 
לשאלה שפגעה בארגוני המורים ובציבור 
המורים ברמה התדמיתית, והפעילה 
עליהם לחץ לחתום על הסכם טוב פחות. 
אך החולשה הנובעת מהפיצול קשורה 

אפילו מזגנים, ובכל זאת – המורים נמקים 
בכיתות. ומה שגרוע יותר )וכאן האנלוגיה 
למכרות מסתיימת( הוא, שגם התלמידים 

אינם יכולים ללמוד כך כמו שצריך.
במובן זה, איגוד מקצועי של מורים אינו 
יכול לעסוק רק בתנאי שכר ועבודה.  מעצם 
טבעו של מקצוע ההוראה, התארגנות של 
מורים יש בה בהכרח ממד פרופסיונאלי, 
כזה שגם שואף להגדיר מהי הדרך הנכונה 
לפעול בתור מורה – בדומה לקודים האתיים 
שכתבו, למשל, ההסתדרות הרפואית או 
ארגון הפרקליטים. בכדי שמורים יוכלו 
למלא כראוי את תפקידם – ללמד ולחנך 
את דור העתיד – חייבים ארגוני המורים 
להיאבק על שינוי יסודי ומהותי במערכת, 
אשר יכלול הקטנת כיתות, פיתוח חינוך 
טכנולוגי מתקדם ופתוח לכל, שינוי במבנה 
צבירת הידע ויישומו כך שיותאם למציאות 
מורכבת ומשתנה במהירות, ולבסוף, שינוי 
מן הבסיס של אופן ההכשרה והמיון של 
המורים המועסקים במערכת. כל עוד 
הם אינם עושים זאת, הם אינם עושים 
את מלאכתם נאמנה – הם אינם דואגים 
למורים החברים בארגונים אלה ואינם 

מסייעים לשיפור החינוך בישראל.

על מעורבות בעיצוב מערכת החינוך 
משמעותו וויתור על חלק ניכר מכוחם 
של הארגונים לעצב את תנאי העבודה 

של חבריהם. 
בשנים האחרונות חתמו שני ארגוני 
המורים – הסתדרות המורים, בראשות 
יוסי וסרמן וארגון המורים העל יסודיים,  
על הסכמי שכר   – ארז  רן  בראשות 
חדשים: 'אופק חדש' בחינוך היסודי 
ו'עוז לתמורה' בחינוך העל-יסודי. שני 
ההסכמים הוצגו כרפורמה מעמיקה 
בחינת  דווקא  אך  החינוך,  במבנה 
המרכיבים המרכזיים בשני ההסכמים:  
שינוי מבנה ההעסקה של המורים )"סוף-

סוף המורים יעבדו משרה מלאה ויתוגמלו 
בהתאם"(, יותר שעות הוראה פרטניות, 
והעלאה משמעותית בשכר המורים, 
ובייחוד המורים המתחילים, מדגישים 

את היפוך המטרות שהוזכר.
יש לומר בפה מלא – שני ההסכמים הם 
התחלה טובה, לפחות מבחינת העלאת 
שכר המורים. לכל הפחות, הם יפסיקו 
את התופעה המבישה, שמורה מתחיל 
מקבל השלמת הכנסה באופן מובנה 

לתוך שכרו )!!!(. 
אז מה הבעיה, בעצם? לא בכדי, היתה 
המטרה הראשונה של ה'הסתדרות' 
כשהוקמה שיפור מצב החינוך, ולא 
בכדי הוצבה המטרה של שיפור מצב 
המורים בסוף הרשימה . ההיגיון העומד 
מאחורי דירוג המטרות הוא, שרק שיפור 
מצב החינוך יכול להביא לשיפור בתנאי 
העבודה ובאיכות החיים של המורים, 
ולו מפני שזו הדרך היחידה להשאיר 
מורים טובים במערכת. דרישות כגון 
הקטנת כיתות, יצירת אפשרות למתן 
יחס אישי אמיתי לתלמידים ועוד, יש 
בהן כדי לשפר באופן מהותי ומעמיק את 
איכות החינוך הניתן לילדינו, אך הן גם 
יאפשרו למורים רבים, אשר מאמינים 
בלב שלם בשליחות שבמקצוע בו בחרו, 

לעשות את עבודתם על פי אמונתם. 
בתור משל, הדרישה מהמורים לספק 
תוצאות חינוכיות מיטביות במערכת 
הקיימת, אינה הגיונית יותר מדרישה 
כלפי כורים במכרות לספק די פחם למדינה 
שלמה, ללא תאורה וללא אוורור. אז נכון, 
יש היום אורות בכיתה, וברוב הכיתות יש 
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הארגונים  
מצויים 

בתחרות 
ביניהם על 

מספר החברים 
ועל כוחם 

הפוליטי, ואת 
התחרות הזו 
יכול משרד 

האוצר לנצל 
בכדי להנמיך 

את רף 
הדרישות של 

הארגונים

שד, ושבקיץ זה, שהיה כה סוער במדינה, 
נראה כי ארגוני המורים יצאו לחופש גדול 
מהמציאות. שני אירגוני  המורים איבדו 
את הלגיטימציה הציבורית שלהם: הם 
אינם נאבקים למען חינוך טוב יותר; הם 
אינם דואגים באופן מהותי לרווחתה של 
המורה; ובתחרות הקיימת ביניהם הם 
מחלישים אחד את השני ומפלגים את 
ציבור המורות. בכל אלו הם מאפשרים 
לגורמים אחרים, שמטרתם העיקרית 
היא הפרטת המערכת ושבירת העבודה 
המאורגנת, להגיע להישגים שלא בקלות 

ניתן יהיה לבטלם.
למורים בשטח אסור לוותר על איגוד 
פעם  שיהפוך  כזה  אמיתי,  עובדים 
נוספת על ראשה את פירמידת המטרות 
שהגדירה הסתדרות המורים. הגיע הזמן 
שכל המורים, שטובתם וטובת המערכת 
לנגד עיניהם, יקראו לאיחוד בין ארגוני 
המורים וליצירת מערכת דמוקרטית, בה 
יכולים המורים להביע באופן ממשי את 
דעתם, הן בעניינים ארגוניים והן בעניינים 
פדגוגיים ודידקטיים. הגיע הזמן שהמורים 
ידרשו לשוב ולהיות מעורבים בעיצוב 
המערכת, שהם הכוחות המניעים שלה. 
הגיע הזמן, שציבור המורים ישוב להיות 
החלוץ ההולך לפני המחנה ומשפיע על 

עיצוב החברה והמדינה.
האם איחוד כזה הוא אפשרי? כנראה 
שלא, ושהברירה המעשית היחידה תהיה 
הקמתו של ארגון חדש אשר יחליף 
אותם. אך אין לוותר על הדרישה, ולו 
כדי להציב בפני שני הארגונים, ובפני 
המורים כציבור, מראה ברורה וקריאה 

דחופה לשינוי כיוון. ///

אלו מוותרים שני הארגונים על זכותם 
להשתתף בהגדרה של מהו "חינוך טוב" 
ומיהי "מחנכת טובה", ומצמצמים את 
תפקידם לדאגה לשכר המורים בלבד. 
באופן פרדוקסלי, נוצר מצב בו למרות 
תוספות השכר שהושגו, יכולתם של 
המורים לבצע את עבודתם באופן ראוי 
לא השתפרה, וכך התסכול ממצב מערכת 
החינוך רק ילך ויגבר בקרב המורים, כפי 
שמעיד המירמור המתעצם כלפי הסכם 
"אופק חדש", אשר כבר נכנס ליישום 

מלא במערכת החינוך היסודי.
בסופו של דבר, הפיכת מטרות הסתדרות 
המורים על ראשן, והבחירה של שני 
הארגונים להתמקד רק בשיפור מצבו 
הכלכלי של המורה, שומטות את בסיס 
הלגיטימציה לפעולתם. המורים הפועלים 
בשטח אינם חפצים במשכורות עתק 
)שאם לא כן בוודאי היו מוצאים מקצוע 
אחר(, המורים – רובם הגדול והמכריע 
– מעוניינים לעשות את עבודתם נאמנה. 
היום-יומית  בעבודתם  רואים  רובם 
שליחות, אולי השליחות החשובה ביותר 

שיש לשירות הציבורי להציע. 

איגוד עובדים אמיתי 
ודמוקרטי

אין זה מקרה, שלפני שלוש שנים היו אלו 
מורים "רגילים" אשר הניעו את גלגלי 
שביתת המורים הגדולה, ושגם בקיץ זה, 
המורים ה"רגילים" הם אלו שהניפו את 
דגל החינוך במאבק הכללי לשינוי סדר 
העדיפויות במדינה. אך גם אין זה מקרה, 
שלשביתה הגדולה נגרר רן ארז כמי שכפאו 

גם לסיבה פרוזאית הרבה יותר – כאשר 
משביתים רק חצי ממערכת החינוך, מופעל 
על הממשלה הרבה פחות לחץ להיענות 
לדרישות הארגונים. זה נכון במיוחד משום 
שלהסתדרות המורים יש את מנוף הלחץ 
של ילדי כיתות א'-ב', שלא ניתן להשאיר 
לבד בבית, בעוד שלארגון המורים יש 
את המנוף של הבגרויות, שמלחיץ מאד 
את ציבור ההורים. הראשון פועל בעיקר 
בחודשים הראשונים של השנה, והשני 

בעיקר באחרונים.
הנה כי כן, דווקא הדאגה לכאורה לטובתם 
ארגוני  בו  מצב,  יצרה  המורים  של 
העובדים שלהם מוחלשים, ולמעשה – 
כוחם לדאוג לטובת חבריהם גם בעתיד 
צומצם משמעותית. גרוע מכך – בהסכמים 
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בדה-מרקר פורסם שגביית המסים ל-2011 תחמיץ את היעדים בכ-4 מיליארד שקל 
)tinyurl.com/6wl8t4k(. הטיעון הניאו ליברלי הקבוע לגבי מסים טוען שהורדת מסים 
ממריצה את העסקים ומקטינה את האינטרס להתחמקות ממסים )בדרכים חוקיות כמו 
עזיבת המדינה או מקלטי מס או בדרכים לא חוקיות( כך שבפועל גביית המסים אמורה 

להישאר זהה או לגדול. בנוסף לכך, הממשלה טענה אל מול מחאת הקיץ שהמשק 
הישראלי נמצא במצב מצוין ושהמשבר עליו מלינים המפגינים לא היה ולא נברא. כפועל 

יוצא מגישה זו סרבו הממשלה והאוצר להצעות המוחים ואפילו לחלק מהצעות טרכטנברג 
להעלאת מסים ישירים. אך הפלא ופלא - למרות "המצב המצוין של המשק" והמסים 

ש"מעודדים השקעות" גביית המסים אפילו לא עמדה בתחזית.
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"חשוב מאוד 
להיכנס מדורג 
לכל הסיפור 
הקואופרטיבי. 
החברות 
בקואופרטיבים 
מעניקה 
גם ערכים 
חברתיים, 
ניהוליים. אבל 
ראשית לכל 
מדובר כאן 
בשירות שכל 
הורה זקוק לו."

לנוכח מציאות זו התיישבנו לשיחה על 
אפשרויות הפצת רעיון הקואופרטיבים. 

מי ביושבים?
רייפי גולדמן, חבר קיבוץ אורים, מרכז את 
המרכז לפיתוח קואופרטיבי של 'מכון הנגב 
לאסטרטגיות של שלום ופיתוח'. ערן בוכלצב 
ועידו הורוביץ – מהקהילה השיתופית 
קמה בבאר שבע, ואני - יאיר אלברטון – 
מהקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש. דיברנו 
על האפשרות לפתח רשת קואופרטיבים 
לשירותים לחברתיים-קהילתיים בישראל.
אחד התמריצים לשיחה הייתה התנסות 
חדשה בתחום שהחלה בקהילת קמה 
בתחילת שנת לימודים זו, שנת תשע"ב. 
הקהילה יזמה והקימה מעון קואופרטיבי. 
חברי הקהילה מאוד מעוניינים בתחום 
העסקים החברתיים )בית קפה רינגלבלום 
כדוגמא(. התנתקות מתרומות בפרויקטים 
שמובילה הקהילה נבעה מתוך תודעה של 
משמעות חברתית. "לכל פרויקט אנחנו 
מחפשים את ההכנסות העצמיות." סיפר 
ערן. בית הקפה  ופרויקטים נוספים הם יזמות 
של קהילת קמה ומי שמפעיל אותם היא 
העמותה שהקימו - עמותת 'תור המדבר'. 

בשנים  החברתיים   השינויים 
של  החברתית  והמחאה  האחרונות 
החודשים האחרונים הציבו בפנינו אתגרים 
ישנים-חדשים. החודשים האחרונים 
הוכיחו יותר מאי פעם כי רק לחץ פוליטי 
המגובה במאבק אזרחי רחב יביא לייצוב 
שירותים חברתיים אוניברסאליים לכלל 
האוכלוסייה. אבל, ככל הנראה, הלחץ על 
הממשלה לא יביא עימו לקיחת אחריות 
מלאה על נושאים רבים. נושאים כמו - 
מעונות יום, צהרונים, חוגים, מזון, ביגוד, 
תקשורת – יישארו ככל הנראה בשנים 
הבאות באחריות ארגונים לא ממשלתיים.
החברתיים- השירותים  רוב  היום, 

קהילתיים מופרטים ומנוהלים על בסיס 
ודווקא  רבים משירותים אלה  רווח. 
ברשתות  מנוהלים  יותר,  הנחוצים 
ארציות. הכפיפות לרווח, לניהול פרטי 
או לחלופין לארגון ארצי, כמו ויצ"ו 
או נעמת במקרה של מעונות יום, יוצר 
מרחק בין הצרכים של הקהילה לבין 
זאת ועוד  השירותים שהיא מקבלת. 
- הכיוון המרכזי של המגזר השלישי 
בישראל הוא יצירת שירותים חברתיים-

קהילתיים לאוכלוסייה חלשה על בסיס 
תרומות הולכות וגדלות של קרנות. אל 
כל אלה יש להוסיף את הירידה בתקצוב 

הממשלתי שהמחאה עדיין לא פתרה.
לנוכח מציאות זו יש חשיבות עצומה 
ליצירת שירותים קהילתיים על בסיס 
מקומי-גיאוגרפי תוך הענות גבוהה 
לצרכי האוכלוסייה ועם ניהול מתאים 
ושקוף. חשוב לבחון אפשרות להפעלה 
של שירותים אלה דרך גוף סולידרי 
קהילתי שיוריד באופן ניכר את עלויות 
המחייה, יחזק את תחושת השותפות 
והקרבה ויגביר את תחושת השליטה 

של האזרחים על חייהם.
ניגשנו לחפש, אם כן, כלי מתאים לבנית 
גוף שיכלול את המשתתפים בו בניהולו 
מעלה  זה  תיאור  עלויות.  יוזיל  וגם 
למחשבה כלי שכבר מצוי בידינו למעשה 
– הקואופרטיב. קואופרטיבים פעלו 
ופועלים בהצלחה בארץ ובעולם. למרות 
הדומיננטיות היחסית של קואופרטיבים 
בישראל לפני שנות השמונים, היום הם 

כמעט ואינם מוכרים בארץ.

לצד הפעולה 

הפוליטית עוררה 

המחאה החברתית 

גם כיווני פעולה 

נוספים. התארגנות 

קואופרטיבית אינה 

חדשה בארץ ובשנים 

האחרונות הייתה 

לה אף מעט עדנה, 

אבל הקיץ האחרון 

העלה אותה שוב 

כרעיון מרכזי כדרך 

להתארגנות חברתית. 

התנסות חדשה בבאר-

שבע הביאה מספר 

חברים לדיון מחודש 

על נושא ישן  

כיוון 
חדש-ישן

יאיר אלברטון

התעניינות 
הולכת וגוברת 
בקואופרטיבים
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"במאהל בבאר 
שבע התענינו 

עולים מברה"מ 
לשעבר האם 

ניתן לבנות 
קואופרטיבים 
בישראל. לא 
היינו יכולים 

לשמוע שאלה 
כזאת לפני 
כמה שנים"

גו' – שירות של שיתוף מכוניות על פי 
צורך. לקואופרטיב מסוג זה יכול להיות 
צי רכבים שהחברים יוכלו להשתמש בו 
ולשלם על פי השימוש, מלבד המניה. 
זהו מודל כלכלי וטכנולוגי שנוסה בארץ 
ובעולם והוא יכול ליצור שותפות בין 
אזרחים ולהביא לצמצום מספר כלי הרכב. 
יוזמה מסוג זה יכולה להתחיל בקטן – 
ביצירת טבלת 'טרמפים' אזורית ונסיעות 

משותפות, בתשלום או בלעדיו.
בתחום הפיננסי עלה הרעיון של בנק 
קואופרטיבי. כאן ישנן מספר אפשרויות – 
ניתן להביא שלוחות של בנק קואופרטיבי 
אירופאי או לפתח אגודת הלוואה וחיסכון 

מקומית. 
בעקבות התחומים שעלו הציע ערן נוסחה 
של "להתחיל מלמטה למעלה" – מזון 
ומעון ואחר כך בנק. בנק  קואופרטיבי 
אמור לענות לצרכי משק קואופרטיבי.

עם כל האופטימיות רייפי הזכיר שבנושא 
המשפטי הקואופרטיבים אינם זוכים 
תמיד לאהדת המדינה והחוק. הוא הביא 
כדוגמא את המקרה של קואופרטיב 
'שוברי בר' – קואופרטיב לייבוא דגנים 
בבעלות מכוני תערובת קואופרטיביים.  
בית הדין להגבלים עסקיים בוחן דרישה 
לפרק את הקואופרטיב. להצדקת הפירוק 
נטען כי הוא מונופול וכי לא נמצא יתרון 
לגודל בייבוא דגנים לישראל ) זאת בניגוד 
לכל הגיון ובניגוד לממצאים אמפיריים 
רבים(. פירוק כזה יכול להרוס את התחום 
החיוני לקיום משק החלב ומשק בשר 
העוף. אם אכן יפורק 'שוברי בר' יש רק 
שתי אפשריות: או שתוקם חברה בע"מ, 
חברה פרטית, שלא תיחשב  מונופול 
ותשתלט על הענף או שיוקמו מספר 
חברות קטנות ומחיר התערובת יעלה 
בצורה משמעותית. אם בית הדין יפסוק 
לרעת שוברי בר זו תהייה פסיקה לרעת 

האזרח הפשוט.
לסיכום הצענו הקמת שולחן עגול של כל 
הגורמים ומכון הנגב לקח על עצמו את 
הנושא. נמשיך בשיתוף פעולה במסגרת 
השולחן עגול של מכון הנגב ובנוסף 
החלפת מידע קבוע, והמשך הכשרת 

הלבבות. ///

החברות בקואופרטיבים מעניקה גם ערכים 
חברתיים, ניהוליים. אבל ראשית לכל 
מדובר כאן בשירות שכל הורה זקוק לו."

רייפי הרחיב על ההקשר הרחב של הפעילות 
הקואופרטיבית: "השיחה הזאת היא חלק 
מדיון ציבורי רחב המתנהל בימים אלה. 
לאחרונה אנשים רבים לא מקבלים את 
הדרך הקפיטליסטית – כלכלה תחרותית. 
אנשים מוכנים לשמוע על קואופרטיבים. 
כך למשל במאהל בבאר שבע התענינו 
עולים מברה"מ לשעבר האם ניתן לבנות 
קואופרטיבים בישראל. לא היינו יכולים 

לשמוע שאלה כזאת לפני כמה שנים." 
ערן הוסיף: "אין בישראל תודעה של חברה 
אזרחית כמו באיטליה. בישראל, הסתדרות 
למשל, ובתוכה נעמ"ת, וכן גופים אחרים 
עשו למען ולא שיתפו את האזרחים 
בניהול או בהגדרת הצרכים. מכאן הלכה 
החברה הישראלית מאז שנות התשעים 
של המאה ה-20 לכיוון של עמותות, 
תרומות. השיטה הזו מפרידה בין פעילות 
כלכלית לפעילות חברתית, בין השותפים 
הממשיים בשירות החברתי – מי שנהנה 
ממנה אבל גם מי שעובד במסגרתו – לבין 
מקבלי ההחלטות והמנהלים. השנה חל 
שינוי – אנשים התחילו לשאול שאלות."

"צריך לייצר הצלחות כמודל לחיקוי. צריך 
לעשות את זה מסודר." טוען רייפי, כך 
למשל – "בין גדרה לחדרה יש עשרות 
ניסיונות לקואופרטיבים של מזון. לא 
מספיק אנשים יודעים על הניסיונות הללו. 
לא מספיק אנשים שמעו על ההצלחות 
של חלקם." הוא הוסיף "כדאי לרכז מאמץ 
בתחומים כמו: מזון, דיור, חינוך, תעסוקה. 
בתחומים האלה כמו גם בתחומים נוספים 
יש מודלים של פעילות קואופרטיבית בכל 

ארצות מערב אירופה וצפון אמריקה."
עידו הסתייג מהדגש על קואופרטיבים של 
מזון: "יצא לי לעבוד בעבר בארגונים שיזמו 
קואופרטיבים מסוג זה. אני לא חושב ששם 
טמונה ההצלחה. אבל פתיחת קואופרטיבים 
של מזון יכולה להביא להכשרת הלבבות." 
אני הוספתי שחשוב ששרות מסוג זה לא 
ייתפס רק כ'שירות לעניים'. צריך לחשוב 
בצורה אחרת – לדוגמא – חיוב במחשב 

בלי אדם קבוע שיושב בחנות.
בשיחה עלו כיוונים נוספים לפעילות 
של קואופרטיבים. למשל – 'קאר טו 

שני חברים בקהילה מפתחים בימים אלה 
קיר טיפוס במודל של קואופרטיב מטפסים. 
את המעון הקימו בגישה חדשה – לא 
עסק חברתי אלא קואופרטיב. ערן סיפר: 
"המעון לא מתבסס על תרומות. חלק 
ממעורבות ההורים מתבטאת בקניית 
'מניה' – סכום בסיסי, שעזר לנו מאוד 
בפתיחה, ויצר את ההתחייבות. ההורים 
שהם חברי הקואופטיב מהווים אספה והם 
מינו ועד מנהל שעוסק בניהול היומיומי. 
מבחינת הקהילה השינוי הגדול: זה אמנם 
פרויקט שלנו אבל חברים בקואופרטיב-

המעון אנשים שלא חברים בקהילה. זו 
התנסות חדשה וחשובה עבורנו כחלק 
מהקהילה." עידו הוסיף: "מאד הקל על 
חלק מההורים להתחבר מכיוון שהמעון 
איננו קשור לקהילה ישירות. חשוב מאוד 
להיכנס מדורג לכל הסיפור הקואופרטיבי. 

יאיר אלברטון הוא מחנך ויושב ראש עמותת 
קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל, 

yair@tamuz.org.il /// בית שמש
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הורים יעדיפו 
לשחק טניס 
שולחן עם 
ילדיהם, 
והילדים ירכשו 
שליטה בכל 
חומר הלימוד 
של כיתה א' 
בחשבון

אתאר את הדרך  הרבה שמחה בחייה. 
מהאירוע הזה ועד להכללה שהדבר הזה 

נכון לכל הילדים.

יציאה לדרך
את עבודתי כמורה התחלתי בכיתה 
רגילה. כשאני אומר "רגילה" כוונתי 
לכיתה שאסור בה לדבר, אסור לאכול, 
אסור לקום, אסור לזוז, אסור לצייר, 
אסור לקרוא, אסור להסתובב, אסור 
להוריד את הראש, אסור לשחק, אסור 
להשתמש בפלאפון, אסור לריב, אסור 
ללכת לשירותים, אסור לשתות, אסור 
לישון. כיתה בה המורה מדבר, כותב 
או שואל והכיתה עושה מה שנאמר 

לה לעשות.
בימים הראשונים הייתי חביב. נכנסתי, 
חייכתי, ביקשתי הקשבה, ביקשתי שקט, 
ביקשתי לפתוח חוברת וביקשתי לעשות 

מה שאני מבקש. כלום לא עבד.
הסצנות הכי קיצוניות שהוצגו בסרטים 
על כיתות לא תיארו את מה שהלך 
פוסק  בלתי  רעש  שלי:  בשיעורים 
נוראיים במשך שיעורים  בדציבלים 
שלמים; קללות, מכות, דחיפות, ריצות 

 בבית הספר בו אני מלמד, עברית 
היא שפה שנייה או שלישית עבור מרבית 
הילדים, ומעל חצי מהמשפחות מטופלות 
על ידי רשויות הרווחה. ממוצע הציונים 
במתמטיקה בבית הספר מגרד את ה-40 
מלמטה. באופן כללי, בית הספר נחשב 
לאחד המקומות הנוראיים שמורה יכול 
להיות בו. מוסד לעבריינים במסווה של 
חינוך ממלכתי. מצד שני, כפי שארחיב, 
הוא חושף את מערומיה של שיטת בית 
הספר הקיימת וכופה עליך )עלי( פעולה 

וחשיבה רדיקלית.
בתחילת השנה, כשעמדתי מול תלמידת 
כיתה א' שכל השיניים שלה רקובות 
וניסיתי להסביר לה בפעם השלישית 
מה צריך לעשות בחוברת עבודה בה 
היא אינה יכולה לקרוא, נמלאתי בחוסר 
אונים וגיחוך. מלוא הנתק בין צרכי 
הילדים לבין המענה הבית ספרי, חוסר 
הרלוונטיות ואטימות המבוגרים, הדהדו.

האם הילדה הזאת צריכה חוקים ברורים 
ולפתור תרגילים בחשבון? לא! הילדה 
צריכה טיפול שיניים, תזונה נכונה, 
חום ודאגה, מקום לשיחה ומשחק עם 
אדם מבוגר, מפגש עם חברות, פיתוח 
כישורים וחשיפה לגירויים. היא צריכה 

וביקורתית.  רדיקלית  חינוכית  להסתכלות  ספרית,  בית  שמרנות   בין 
על החוויות והתפיסה החינוכית-פוליטית שצמחה מתוך שנה בתור מורה לחשבון בבית ספר יסודי ביפו

"הדברים צריכים 
להשתנות, 

אבל נגמרו 
לי הרעיונות"

יפתח גלבוע
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בית הספר 
שאני עובד 

בו חושף את 
מערומיה של 

השיטה הקיימת 
וכופה עלינו 

פעולה וחשיבה 
רדיקלית

על מה יש לו להעריך אותי? משעמם 
להם? אין להם שום עניין בחישובים 
מתמטיים? צודקים. איזה ערך או הקשר 
יש לזה עבורם? תלמידה לא מביאה ספר? 
ברור, היא לא מבינה מה כתוב בו בכלל.
תכנית  לבנות  ניגשתי  ראשון,  דבר 
מתמטיקה  במתמטיקה.  לימודים 
מעשית. נבנה, נצייר, נלמד מוזיקה, 
נפסל, נשחק משחקים אמתיים, נקרא 
עיתון כלכלה. כשהעבודה מעשית, כל 
חוקי הכיתה וצורתה הופכים להיות 
בטלים. הכיתה נפתחה, ולילדים היו 

דברים מוחשיים לתפוס.
מפלסטלינה.  בגינה  ערוגות  בניית 
משחק מבוכים ודרקונים כדי להשתמש 
בחישובים בעל פה )קוביות, כפל, חישוב 
כוח, כסף, חיים(. הגדלה והקטנה של 
ציורים כדי ללמוד מדידות, כפל וחילוק. 
כרטיסיות מקרטון במקום דפי עבודה. 
בניית כלי נגינה על ידי חלוקה לשברים. 

ספרי חידות במקום בעיות מילוליות.
החזרה על החומר הפסיקה להיות מקור 
לשעמום. התלמידים יכלו להגדיל ציורי 
מנגה במשך ארבעה שיעורים רצופים. 
לימוד צורות במרחב הפך לבניית בית 
בובות, ואת הפעילות הזאת, מסתבר, 
אפשר לעשות במשך חודשים ארוכים. 
מרגע שהתחיל להיות עניין בשיעור, 
התפניתי לבנות את הכיתה מחדש: 
חילקתי את הכיתה לחמש קבוצות קטנות 
עם ראש קבוצה שלו סמכות שיפוטית. 
ארגנתי פינת משחקי חשיבה ואזור ציוד 
יצירה. סילקתי את שולחן המורה. הפכתי 
את הלוח ללוח מודעות. שמתי שטיח 
במרכז הכיתה והחשוב מכל – קבעתי 
שבתוך הכיתה נועלים נעלי בית. הדבר 
הפלאי שהתרחש הוא שכל הדברים 
שנקראים "בעיות משמעת" נעלמו. הדבר 
השני שנוצר היה ציפייה של התלמידים 
לבואי. ולא פחות חשוב: הלחץ שלי 

מהגעה לכיתה נעלם. נהניתי בעצמי.

שקט בכיתה. אם הפעילות דורשת תזוזה, 
לא צריך לשבת. הכיתה צריכה להפסיק 
להיות מדבר". הקול השני אמר: "מה 
לעזאזל מנסים ללמד ילדים במקצוע 

החשבון?"
אז התחלתי לנסות ולשנות את המבנים 
המובנים מאליהם: סידור הכיתה במעגל, 
הוראה על הרצפה, משימות חופשיות 
על הלוח, משחקי קופסא חופשיים תוך 
כדי השיעור, חלוקה לקבוצות, חלוקה 
לזוגות, פרסים, עבודה חופשית בחוברות, 
הפסקת העבודה עם החוברות ועוד. 
החלטתי שאני אעשה את הניסיונות, 
וחודש לפני המבחן אעצור הכול ואכריח 
אותם לשנן כמו תוכים את תהליך הפתרון 
המתמטי, יחד עם שיטות עוקפות זיכרון 
לחישוב כדי שיצליחו במבחנים ויקנו לי 

מרחב פעולה.
החודשיים האלו עלו לי במחיר דמים. 
כישלון אחרי כישלון. בעיה רודפת בעיה. 
צלצולים באוזניים. ובסוף התלמידים, 
שציפיתי שיקבלו כולם מעל 90, קיבלו 
קשת ציונים מאכזבת. הצעתי להביא להם 
את המבחן לפתור בבית לפני המבחן, אך 
גם אז, רק תלמידה אחת רצתה. הבנתי 
שדברים צריכים להשתנות, אבל נגמרו לי 
הרעיונות. מלמעלה, מהעננים, השקיף 
איש חינוך זקן ולחש "סמכות... סמכות".

מחצית שנייה
נקודת המפנה הגיעה בטלפון מרכזת 
המתמטיקה בבית הספר. היא הזהירה 
אותי שהפיקוח עלול לבוא ולחקור 
אותנו. למה? בגלל שממוצע הציונים 
קפץ בצורה לא פרופורציונאלית. בבית 
הספר שלנו הילדים צריכים להיכשל. הם 
לא נכשלו וזה מצביע על כך שהמורים 
הקלו במבחן. הקלו במבחן? אנחנו נתנו 
להם את המבחן של משרד החינוך של 

סוף השנה.
בעקבות הרוח החיובית ואיומי החקירה, 
מחדש  ולהקשיב  לנסות  החלטתי 
להתנהגות התלמידים. ילד לא מקשיב 
לי? צודק. "למה מה עשיתי עבורו?" 

בשיעור; טיסנים, דפים, עטים ושאר 
חפצים מעופפים; ילדים מטפסים על 
ארונות, בתוך פחים, מאחורי שידות, 
על הרצפה, במסדרון ובמקומות קשים 
לתיאור )לדוגמא, ילד בתוך פח המחזור 

כשראשו מציץ מפתח הניירות(.
לקראת השבוע החדש, החלטתי להיוועץ 
במחנכים שונים. תשובתם לרוב הייתה 
"אתה צריך להפגין סמכות". כן כן, 
אפילו חברותיי הקרובות, נשות חינוך 
מנוסות ובעלות תפיסה סוציאליסטית 
רדיקלית מיצו את בסיס החינוך כך: 
סדר. סמכות. משמעת. בנוסף, זכרתי 
הפדגוגיה הביקורתית את  מלימודי 
עקרונות השוחד החיובי וצמצום החוקים 

למינימום.
שלושת  שיטת  את  פיתחתי  לפיכך 
החוקים והסוכריות: נכנסתי לכיתה 
הראשונה, והעפתי במקום שני ילדים 
למנהלת. שקט שרר. הנאום התחיל: "חוק 
ראשון, חוק הכבוד. כשאני מדבר, אתם 
נותנים לי כבוד ומקשיבים! חוק שני, חוק 
הכבוד. כשמישהו מדבר, אתם נותנים 
לו כבוד ומקשיבים! חוק שלישי: אף 
אחד מכם לא קם מהכיסא בלי רשותי!"

המשכתי: "מי שסיים שיעור בהצלחה, 
מקבל פרס. מי שפישל יותר מפעם 
אחת יושב אצל המנהלת וההורים שלו 

מגיעים אליי."
זה עבד. ביום הראשון שלחתי 40 מכתבים 
להורים. ביום השני שלחתי שניים. היום 
השלישי עבר בשלום. שלום שפירושו 
עבדות, פחד, כניעות, אוטומטיות ויחסי 
כוח מובהקים. שלום במובן של מלחמה 

לא הוגנת.

המסע מתחיל – פירוק מוסד 
הכיתה והרכבתו מחדש

אחרי שבוע החלטתי להפסיק. נגעלתי 
מהכוחנות הסמויה ונגעלתי מתהליך 
הלמידה כפי שהתבצע בכיתות. התחלתי 
במסע של פירוק הכיתה, יחסי הכוח 
בכיתה, והלמידה הרגילה – ללא שמץ 

של מושג מה אני עושה ולאן אגיע.
בארבעת החודשים הבאים הנחו אותי 
שני קולות: קולה של המרצה שאומרת: 
"אם הפעילות דורשת דיבור, לא צריך 

יפתח גלבוע הוא חבר בקבוצת מפרש, סטודנט במסלול לפדגוגיה 
משחררת ומלמד כיום בבית ספר היסודי דתי דיזינגוף

פדגוגיה 
ביקורתית: גישה 

חינוכית ביקורתית 
אשר מנסה 

לייצר מודעות 
לאוכלוסיות בשולי 

החברה. מפתח 
הגישה פאולו 

פריירה )-1921
1997( היה מחנך 

ופילוסוף ברזילאי.
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אם הפעילות 
דורשת דיבור, 
לא צריך 
שקט בכיתה. 
אם הפעילות 
דורשת תזוזה, 
לא צריך 
לשבת. הכיתה 
צריכה להפסיק 
להיות מדבר

ואינטליגנציה רגשית. הורים יעדיפו 
לשחק פינג פונג עם ילדיהם והילדים 
ירכשו שליטה בכל חומר הלימוד של כיתה 
א' בחשבון. הורים ימנו עם ילדיהם ירקות 
בקניות, יביעו דעות פוליטיות בתגובה 
לחדשות ברדיו ויתכתבו עם ילדיהם 

הפעוטים סביב רשימת קניות בבית.
עם זאת, ספורים המורים והמחנכים 
החינוכית  הפעולה  את  שמכירים 
המשחררת, ויודעים להשתמש בה במודע. 
רוב עמיתיי למקצוע עושים סיבוב פרסה 
למול הרעיונות הללו ואומרים: "מספיק 
עם השטויות האלה. פעם הכול היה 
בסדר. צריך לחזור למשמעת וסדר. בגלל 
הרכות, חוסר הגבולות וחוסר הרציפות 
שלכם, הילדים במצב קטסטרופלי. הילד 
יהיה מאושר למלא חוברת אחר חוברת. 

הוא יתענג על הסדר וההצלחה."
ואכן, הדרישה ממורה משחרר היא 
קשה. הוא צריך להתחיל ולחיות את 
חיי בית הספר ואולי את חייו בסקרנות 
מחודשת, לצבור ידע רחב ועצמאי מתוך 
הקשרים קיימים. באותו זמן, עליו גם 
לחלוק אותו בשיחה עם תלמידיו. זוהי 
משימה מורכבת כאשר היא מתבצעת 
בצורה מלאכותית, ופשוטה ונעימה אם 
היא מתרחשת בצורה טבעית ואמתית. 
עבורנו, אני חושש, זאת תאלץ להיות 
משימה מלאכותית וארוכת שנים. להכיר 
משחקי ילדים, לחקור תהליכי ייצור, 
לחקור היסטוריה של עצמים, נורמות 
והתנהגויות, לחקור מחדש את השפה 
המילולית והמתמטית, לחקור מחדש 
את החושים והאומנויות שמבטאות 
אותן. לבסוף, עלינו לעבד דרך מסננת 
פוליטית את כל העולם שיתגלה ולהפוך 

אותו נגיש לתלמידינו. ///

הערת המחבר: המאמר נכתב 
לפני כחצי שנה על רקע תקופה 

חיובית בכיתה. קשיים חדשים 
סחפו לאחר מכן אותי ואת 

הכיתה לכאוס מוחלט. בדיעבד, 
איני יכול להעיד על אף הצלחה 

מדידה על פני השיטות הקיימות. 
בכל זאת, אני ממשיך לפתח את 

שיטות העבודה הללו גם בבית 
הספר הדתי בו אני עובד השנה. 

לפי הסתכלות רדיקלית יותר – שדווקא 
אותה אני מאמץ – השיעור שהעברתי 
היה מעשה אלים, מסליל, ולא חברתי. 
בשיעור דרשתי מכולם עניין במספר חידות 
מצומצם, סבלנות, מאמץ לוגי ופעילות 
חוזרת ללא אלטרנטיבה כיתתית וללא 
אפשרות לעשייה אחרת. התנגדות הילד 
במשחק בכדור, הייתה גלויה. אולם, גם 
האחרים התנגדו: מרחו את הזמן, הביעו 
פאסיביות, או פעלו בצורה טכנית. מה 
שעשיתי, בדיעבד, היה מניפולציה על 
הצורך של הילד בקשר לא כוחני עם מבוגר, 
צורך באהבה והכרה בערכו. עשיתי זאת 
בהצלחה והילד היה מוכן לחזור לפעילות 
אנטי-חברתית שאין בה כל עניין עבורו. 
קירבתי אותו עוד צעד לקבל על עצמו 
עבודה סיזיפית בשכר עלוב, במענה 
טלפוני, בחברה סלולרית, בעבור תואר 
כבוד מפוקפק של מנהל שירות ויחס 

מניפולטיבי וחם מצד מנצליו ומנהליו.
שנינו הפסדנו.

מגיעות  שלי  היסוד  מהנחות  רבות 
מהתאוריה של הפדגוגיה הביקורתית: 
ההבנה שהילדים אינם כלי ריק. הם מכירים 
מילים, סיפורים ועולמות שהמורה לא 
מכיר; הרעיון שלימוד צריך להיות הדדי 
ועקיף ברובו; שהוא צריך להתרחש תוך כדי 
דיאלוג ותקשורת סביב נושאים שהחיים 
מציפים, פוליטיזציה של היומיום ועשייה 
משותפת; ההכרה שיש קשר בין הפסיביות 
והכניעות לחוקי בית הספר בהווה, ובין 
הפסיביות והכניעות כלפי חוקי ונורמות 
המדינה הקפיטליסטית החד לאומית 
בעתיד, והצורך להחליף את הפסיביות 
והכניעות בהעצמת התלמידים ושיתופם 
בסמכות הכיתתית; ולבסוף, הרצון לחשוף 
מנגנוני דיכוי סמויים בכדי לעזור לילדים 
להפטר מצורות של הפנמת הדיכוי: ערך 
עצמי נמוך, חוסר אכפתיות, הזדהות עם 
מדכאים, השלמה עם הקיום בשולי החברה, 

הסתרת גילויי זהות ועצמאות ועוד.
לא חסרות דוגמאות יומיומיות ליישום 
הרעיונות האלה. רוב ההורים לא חשבו 
כיסא  על  ילדם  את  להושיב  מעולם 
ולשנן באוזניו חוקים ומטלות. הורים 
יעדיפו לקרוא ספר לילד לפני השינה כדי 
להרדימו – אך בדרך, הילד ילמד שפה, 
קריאה, ידע על העולם, יפתח דמיון 

מהכיתה לתאוריה 
חברתית-פוליטית

הספר "המורה", נפתח בסיטואציה שבה 
בשיעורו הראשון של המורה תלמיד זורק 
סנדוויץ' עטוף לפח ומחטיא. הכיתה 
משתתקת מחכה למאבק הכוחות. אם 
המורה ירים, הרי הוא נכנע. אם המורה 
יגיד לתלמיד להרים והוא יסרב ויצחק, 
המורה ממשיך להסתבך. המורה בוחר 
להרים את הסנדוויץ', ואוכל אותו. ניצחון 
זמני הוא קרא לזה. כשקראתי את הספר 
בזמנו, לא ידעתי לנתח את הסיטואציה.

באחד הימים בכיתתי תלמיד חזר ושיחק 
כדורגל בכיתה בכל פעם שהתרחקתי 
ממנו. מיואש מלהעיר שוב ושוב, אמרתי 
לו: "השולחן הזה הוא השער. עמוד 
בו". בעטתי בכדור בזמן השיעור שלי 
עד שהבקעתי גול. "עכשיו," אמרתי, 
"בבקשה שים את הכדור בצד ונשחק 
בהפסקה". הילד הניח את הכדור בצד, 
ואכן שיחקנו בהפסקה. התלמידים יצאו 
המומים שמורה שיחק כדורגל בשיעור. 
וזאת למרות שהם כבר רגילים אליי. האם 

מדובר בניצחון זמני, או הפסד זמני?
הסתכלות חינוכית שמרנית אך הומניסטית, 
הייתה גורסת שהילד, שלא הצליח להתמודד 
עם משימות הכיתה, רצה תשומת לב והעדיף 
לברוח למקום שכופה על המורה להתייחס 
אליו. מרגע שניתן לו היחס, ויחד עם זאת 
הוצבו גבולות, הילד חזר לקבל את הסדר 
הכיתתי. מה שהילד למעשה צריך היא חווית 

הצלחה. לפי הסתכלות זו, שנינו ניצחנו.

"המורה": בספרו 
האוטוביוגרפי 

מספר פרנק 
מק'קורט על 

חוויותיו בבית הספר 
התיכון בו לימד, 
וניסיונו למצוא 

דרך ללב תלמידיו, 
אל מול חוסר 

הרלוונטיות של בית 
הספר לחייהם.

> >> 
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השנים  בין  ישראל  ממשלות  של  הכלכלית  המדיניות 

שהובילו  הם  המשק"  לייצוב  ו"התכנית  ל-1989   1977

למשבר הקיבוצים. "הסדר הקיבוצים", שהוצג כפתרון 

הניאו-ליברלית  מההבניה  חלק  למעשה  היה  למשבר, 

של החברה הישראלית

 "התכנית לייצוב המשק" משנת 1985 
הייתה בין הצעדים שבישרו על עליית 
סדר כלכלי-חברתי חדש בישראל של 
שנות השמונים, סדר שנפגעיו המרכזיים 
היו המגזר היצרני ומעמד העובדים. 
אחת התוצאות המובהקות של "תכנית 
הייצוב" הייתה משבר חובות של הקיבוצים 
ואחריו "הסדר הקיבוצים"  בישראל, 
)1989(, שהיה אמור לטפל במשבר זה. 

מאז החתימה על ההסדר, התחולל ויכוח 
ציבורי בקיבוצים ובסביבתם על הגורמים 
למשבר שהוביל אליו. הוויכוח התקיים 
בין אלה המבקשים לשים את הדגש 
על כשלי השיטה הקיבוצית לבין אלה 
הרואים בתנאים הכלכליים בהם פעל 
המשק מאז 1977 את הסיבה לחובות 
שצברו הקיבוצים עד 1989. לוויכוח זה 
נודעה משמעות רבה בהקשר לתהליכי 
הפרטה שעברו ועוברים הקיבוצים, שכן 
הביקורת מבית על אורח החיים הקיבוצי 
היא אחת הדרכים המרכזיות להצדיק את 
שינוי השיטה השיתופית. יתרה מכך, 
להבנת הוויכוח הזה עשויה להיות תרומה 
משמעותית להבנת תהליכי השינוי שעבר 
המשק הישראלי בעשורים האחרונים. 
הצעדים שהובילו למשבר החובות של 
הקיבוצים, כמו גם הדרך לפתרונו, לכאורה, 
בהשפעתם  חרגו  ההסדר,  במסגרת 
מהקיבוצים והיו בעלי משמעות רחבה 

לכלל המגזר היצרני בישראל. 

ראשית המהפך הכלכלי 
1977-1983

בשנת 1977 החל עידן חדש במדיניות 
הכלכלית בישראל. חודשיים לאחר 
"המהפך", ביולי 1977, הכריז שר האוצר 
החדש מטעם הליכוד, שמחה ארליך, 
על "מהפך כלכלי", שהתבטא בצעדים 
כגון קיצוץ בתקציב, העלאת מחירי 
דלק וחשמל, קיצוץ בסובסידיות וביטול 
מיסים. באוקטובר 1977 ננקט צעד נוסף 
ומשמעותי בדמות תכנית הליברליזציה 

תום נבון הוא חבר קיבוץ משעול, מחנך במכינה ע"ש רבין ורכז תוכנית 
החלוץ - בוגרי מכינות להגשמה משותפת

טל אלמליח הוא דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, חוקר במסגרת יד יערי, 
חבר בית יגאל אלון ורכז תכנית החלוץ - בוגרי מכינות להגשמה משותפת

 תכנית 
 הייצוב, 

הסדר הקיבוצים, 
והכשל 

התודעתי 
שלהקיבוצ

ניקים תום נבון וטל אלמליח

> >> 
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בשנת 1984, 
לאחר כמה 
שנים של 
מדיניות 
ממשלתית אנטי 
יצרנית ולאחר 
הסתבכויות 
כלכליות, כבר 
ניכרו אותותיו 
של משבר 
 כלכלי 
בקיבוצים. 
בשנה זו 
הכלכלה 
הקיבוצית 
רשמה 
לראשונה 
הפסדים

בהמוניהם את מניות הבנקים, וערכן 
צנח. הממשלה הצילה את המערכת 
הבנקאית על ידי רכישת מניות הבנקים 
והמרתן באג"ח ממשלתיות, ולמעשה 
הלאימה את הבנקים. עוד באותו חודש 
התפטר ארידור עקב הביקורת החריפה 

שהופנתה כלפיו.
מפולת הבורסה והבנקים הסבה נזקים 
של כמה עשרות מיליוני דולרים לתנועות 
הקיבוציות שהיו מושקעות בהן. לכך 
נוספה הסתבכות בשתי פרשיות השקעות 
כושלות בשוק החוץ בנקאי, המכונה גם 
השוק האפור )פרשת פ.י.ט ופרשת דוד 
בלאס(. בסך הכול הגיע סכום ההפסד 
הכולל של הקיבוצים מפעילות פיננסית 
בשנים 1983-1985 לכ-430 מיליון דולר 

לפי שער יוני 1985.
אולם, ההסתבכות הפיננסית לא הייתה 
גורם יחיד לגידול בחובם של הקיבוצים. 
נוספה לכך גם מדיניותו הכלכלית של 
יגאל כהן-אורגד, שר האוצר שהחליף 
את ארידור בתפקיד באוקטובר 1983. 
כהן אורגד קיצץ בתקציב המדינה, ייקר 
את מוצרי היסוד והקפיא סיוע ממשלתי. 
בנוסף עלו בתקופתו שערי הריבית, 
וכתוצאה ממדיניותו אבדה השליטה 
על האינפלציה והיא הגיעה לשיעור 

של 450% בשנה. 
בשנת 1984, לאחר כמה שנים של מדיניות 
ממשלתית אנטי יצרנית ולאחר הסתבכויות 
כלכליות, כבר ניכרו אותותיו של משבר 
הכלכלה  זו  בשנה  בקיבוצים.  כלכלי 

הקיבוצית רשמה לראשונה הפסדים.

השבעים החלה כניסה של יצרנים לשוק 
ניירות הערך כדי להגן על רווחיהם, שנשחקו 
עקב האינפלציה הגוברת. על כך נוספה 
הריבית הגבוהה בשנים 1980-81, שפגעה 
ברווחיות של השקעות יצרניות והגבירה 
את הרווחיות של השקעות פיננסיות. 
בקיבוצים החלו לראות בפעילות הפיננסית 
מקור מימון חליפי לאשראי ולתקציבים 
שהיו דרושים להם על מנת לקיים את 
עצמם מבחינה משקית וחברתית. עקב 
כך פנו בקיבוץ הארצי ובתק"ם להשקיע 

במניות ובנדל"ן בארץ ובחו"ל.
בדצמבר 1980 התפטר שר האוצר יגאל 
הורוביץ עקב סירובו להעלות את שכר 
המורים, ובמקומו מונה יורם ארידור. 
לאחר תקופה קצרה בה נקט מדיניות 
שונה משל קודמיו, החל מספטמבר 
1981 פנה גם ארידור למדיניות של ריסון 
כלכלי: ביטול סובסידיות וייקור מצרכי 
יסוד, העלאת מע"מ, ריבית גבוהה, 
הורדת מס חברות והעלאת מס הכנסה. 

האינפלציה הגיעה ל-134%. 

ההסתבכויות הפיננסיות 
1983-1985

בתקופתו של ארידור התרחשו שני 
אירועים כלכליים דרמטיים. בתחילת 
שנת 1983,  ב-13 בינואר, נפלה הבורסה, 
כתוצאה מ"התפוצצות" בועה פיננסית. 
לאחר נפילת הבורסה קנו רבים, ובהם 
גם הקיבוצים, מניות בנקאיות שנחשבו 
יותר. אבל ב-6 באוקטובר  בטוחות 
1983, בעקבות בהלה ציבורית )שנוצרה 
בעקבות קמפיין תקשורתי שעסק בגרעון 
במאזן התשלומים(, הישראלים מכרו 

במטבע החוץ, שהסירה חלק מהמגבלות 
על תנועת המטבעות אל המדינה וממנה. 
בעקבות צעד זה חדרו למדינה כ-600 
מיליון דולר שישראלים החזיקו בחו"ל 
וחל זינוק באינפלציה משיעור של 40% 

בשנה ל-110%. 
כחלק מתכנית הליברליזציה בוטלה 
גם השיטה של קביעת שערי מטבע 
החוץ, שנתנה שערים עדיפים לייצוא 
על פני הייבוא. הממשלה ביטלה חלק 
מהסובסידיות למוצרים חיוניים והעלתה 
את המע"מ מ-8% ל-12% כשהיא גורמת 

בכך לעליית מחירים. 
היצרנים נפגעו מצעד נוסף שננקט בסוף 
1977 והוא הקפאת האשראי המוכוון לייצור 
מקומי. במאי 1979 החליטה הממשלה על 
הצמדת ההלוואות לטווח בינוני וארוך 
למדד ולשער הדולר. הצמדה זו הביאה 
לעלייה ניכרת בשיעור הריבית הריאלי. 

בנובמבר 1979 התפטר שר האוצר ארליך 
על רקע סירובו לייקר את מחירי הלחם 
פי שניים, ובמקומו מונה יגאל הורוביץ. 
הורוביץ ניהל מדיניות נחרצת עוד יותר 
של ליברליזציה של המשק, שהתבטאה 
בביטול נרחב של סובסידיות, ייקור 
מצרכי יסוד בעשרות אחוזים, קיצוץ 
השקעות  והקפאת  בתקציב  מסיבי 
ציבוריות. מבחינה מוניטרית התמקדה 
מדיניותו בהצמדת הריבית במשק למדד 
האינפלציוני ובצמצום משמעותי של 
האשראי הציבורי. בעקבות צעדים אלו 

שקע המשק במיתון בשנת 1980. 
צעדים אלו הביאו לפגיעה במגזר היצרני, 
ובתוכו גם בקיבוצים. בדצמבר 1979 חוסל 
גם הסדר "האשראי המרוכז" לקיבוצים, 
שסייע להם מאז סוף שנות החמישים 
לקיים את החקלאות והתעשייה, ואלה 
נקלעו למשבר קשה. המשבר אילץ את 
הקיבוצים לפנות לפתרונות חלופיים. 
1979 בין  בפגישה שנערכה בדצמבר 
נציגי התנועות הקיבוציות הסתמנו 
שתי גישות להתמודדות עם המצב: 
בעוד הקיבוץ הדתי פנה לצמצום ברמת 
החיים ו"עשיית סדר" בבית, פנו הקיבוץ 
הארצי והתק"ם למציאת מקורות מימון 

חליפיים כדי שלא להפסיק להשקיע.
משנת 1980 התרחבה הפעילות הפיננסית 
בישראל באופן משמעותי. כבר משנות 
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משמעותה 
של הריבית 

הגבוהה הייתה 
שינוי מבנה 

המשק לטובת 
המגזר הפיננסי, 

ויש יסוד 
סביר לחשוד 

שדווקא שינוי 
זה, ולא עצירת 

האינפלציה, 
היה התכלית 
האמיתית של 

התכנית

ל-30%. במקביל, הוריד את הסובסידיה 
לחקלאות ל-24% מהתוצר החקלאי – שפל 
של כל הזמנים. באפריל 1987 חנך ניסים 
רפורמה חדשה בשוק ההון, שמשמעותה 
הייתה הגבלה של יכולת הבנקים להעניק 
אשראי גם לקיבוצים. כתוצאה נוצר מחנק 
נזילות קשה. התהליכים הללו הביאו לכך 
שחובות הקיבוצים גדלו פי 4 בין השנים 

1982 ל-1988. 

התגבשות הסדר הקיבוצים 
1986-1989

ביוני 1986 פנו מזכירי הקיבוץ הארצי 
והתק"ם למשרד האוצר בבקשה לסיוע 
במשבר החובות שלהם ונענו בדרישה 
להציג נתונים מפורטים לגבי כל קיבוץ 
המבקש עזרה. בקיבוץ הארצי לא הסכימו 
לחשוף את הנתונים בפני האוצר, והם 
פרשו מהמו"מ ביוני 1987. בתק"ם הביאו 
את הנתונים בספטמבר 1986, והתברר כי 
19 קיבוצים נמצאים על סף פשיטת רגל 
ו-36 במצב קשה. באוגוסט 1987 נחתם 
הסכם סיוע, אך ביצועו התעכב. כעבור 
מספר חודשים חזר הקבה"א למו"מ 
ובסוף מרץ 1988 נחתם הסכם בין שתי 
התנועות לבין בנק לאומי ובנק הפועלים, 
במסגרתו ניתן אשראי לקיבוצים. אלא 
שבמשך זמן זה המשיכו חובות הקיבוצים 
לגדול, ובאוקטובר 1988 הבינו הבנקים 
כי חובות הקיבוצים לא יוחזרו ללא הסכם 
שבו תהיה גם מחיקת חובות. רק אז החל 
מו"מ על הסדר חובות כולל לקיבוצים. 
ברם, עצירת האשראי לקיבוצים מצד 
להמשיך  סירובם  בעקבות  הבנקים 

על היצרנים היה הקפאת שער החליפין, 
שבתנאים של אינפלציה של קרוב ל-20% 
הייתה משמעותה תיסוף ריאלי. התוצאה 
לא אחרה לבוא: בינואר 1986 נרשמו 
1,670 מפעלים וחברות בישראל שפעלו 
בתנאי משבר, חלקם על סף פשיטת רגל. 
זאת לעומת 328 חברות כאלה שנרשמו 
שנה קודם לכן )גידול של 500% בשנה 
אחת!(. גם הקיבוצים, כחלק מהמגזר 

היצרני, נפגעו קשות. העובדה שהמשבר 
פגע בכל המגזר היצרני מראה שהבעיה 
הייתה מדיניות הממשלה ולא התנהלות 

כושלת של סקטור זה או אחר.
כאמור, הקיבוצים עברו מרווח להפסד 
כבר ב-1984 על רקע מדיניותו של שר 
האוצר כהן-אורגד, אך בשל ההיפר-

אינפלציה שהשתוללה בשנה זו התקשו 
לעקוב אחר מצבם הכלכלי. רק אחרי 
שנבלמה האינפלציה התגלה המשבר 
במלוא חומרתו, והתברר כי למרבית 
הקיבוצים חובות מאד גדולים לבנקים, 
שגדלו מדי חודש בגלל הריבית הגבוהה. 
ענפי הייצור בקיבוצים המשיכו לייצר 
ולמכור, אבל הוצאות הריבית היו כה 
גבוהות שהקיבוצים הפסידו מדי חודש, 
וגם יתרת ההון העצמי שלהם נשחקה 
את  לממן  פנו  הקיבוצים  במהירות. 
הוצאותיהם באמצעות אשראי לזמן קצר 
בריבית גבוהה במיוחד. המשק הקיבוצי 
היה במשבר חובות שנראה כחסר מוצא.

באוקטובר 1986 נכנס לתפקיד שר האוצר 
משה ניסים. ניסים המשיך את המדיניות 
של קודמו, ואף העלה ב-1987 את הריבית 
הריאלית ל-39% לאחר שזו כבר ירדה 

 המהפכה והמשבר 
1985-1987

בסוף 1984 היה ברור כי ישראל מצויה במצב 
חירום כלכלי, בעיקר בשל האינפלציה 
המשתוללת. ביולי אותה שנה נערכו 
הבחירות לכנסת ובספטמבר הורכבה 
ממשלת אחדות. ראש הממשלה הראשון 
ברוטציה היה שמעון פרס ממפלגת העבודה 

ושר האוצר היה יצחק מודעי מהליכוד. 
מיד עם תחילת כהונתה נקטה הממשלה 
הקפאת  שכללה  כלכלית  מדיניות 
מחירים, קיצוץ תקציבי והעלאת ריבית 
במטרה לעצור את האינפלציה. בין 
החודשים נובמבר 1984 לאפריל 1985 
נחתמו 3 עסקאות חבילה בין הממשלה, 
ההסתדרות והמעסיקים, אך העסקאות 

לא הצליחו לעצור את האינפלציה.
ב-1 ביולי 1985 נכנסה לתוקפה "תכנית 
החירום לייצוב המשק", שבמסגרתה, תחת 
המטרה המוצהרת של עצירת האינפלציה, 
ננקטו צעדים חריפים, שהיה בהם גם 
שינוי של מבנה המשק כולו: התקציב, 
הביטוח הלאומי והסובסידיות קוצצו 
בחריפות, מוצרי הדלק התייקרו בחדות, 
נקבע איסור על מימון הגרעון הממשלתי 
על ידי הלוואות מבנק ישראל ועוד. 
הריבית הריאלית הוקפצה כדי להקפיא 
לגמרי את הגידול באשראי. בנוסף מוסחרו 
אגרות החוב הממשלתיות, בוטל האשראי 
המכוון המקומי ובוטלו תמריצי ייצוא. 

הורדת  היו  התכנית  של  התוצאות 
האינפלציה לשיעור שנתי של 20%-16%, 
שחיקת שכר ריאלית של 10%, הורדת 
רמת הצריכה הציבורית ורמת ההשקעות 
ב-15% וריבית ריאלית בגובה של 170%. 
הריבית הגבוהה הוכרזה כהכרח לייצוב 
המחירים, בהיותה מכשיר להקטנת אשראי 
כביכול וזאת תוך התעלמות מתפקידה 

כעלות ייצור שמרקיעה שחקים. 
משמעותה של הריבית הגבוהה הייתה 
שינוי מבנה המשק לטובת המגזר הפיננסי, 
ויש יסוד סביר לחשוד שדווקא שינוי זה, 
ולא עצירת האינפלציה, היה התכלית 
האמיתית של התכנית: דו"ח בנק ישראל 
לשנת 1985 קבע כי הריבית הייתה גבוהה 
מדי ביחס ליעד של עצירת האינפלציה. 
מרכיב נוסף בתכנית הכלכלית שהשפיע 

>>>

צילום: חנניה הרניק/לע"מ
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המתנגדים 
להסדר טענו, 
כי הוא לא 
מאפשר צמיחה 
מחודשת 
בקיבוצים, אבל 
שר האוצר 
שמעון פרס 
הפעיל לחץ 
פוליטי כבד 
על הקיבוצים, 
והם קבלו את 
ההסכם מתוך 
תחושה של 
"אין ברירה"

ההסכם, נמצא כי רובו המכריע של החוב 
)77%( נוצר כתוצאה ישירה של המדיניות 

הממשלתית בשנות השמונים. 
האם הייתה אפשרות אחרת? בפברואר 
1992 נחקק "חוק גל" להסדרת משבר 
החובות במושבים. הוא נבדל ממקבילו 
הקיבוצי בכך שעוגן בחוק מדינה שנתן 
לו משנה תוקף וגם בכך שמחק בפועל 
כ-75% מחובות המושבים )לעומת 25% 

מהחובות בהסדר הקיבוצים(. 
גם הקיבוצים עצמם פעלו אחרת בשנות 
התשעים, כשהתעורר הצורך ב"הסדר 
משלים". הקיבוצים הקימו מטה מיוחד 
במטרה להיאבק על תנאים טובים יותר 
והצליחו בכך. המטה פרסם דו"ח מיוחד 
ובו ממצאים על פעולות אסורות של 
הבנקים, פערים של מיליוני שקלים 
בחובות שיוחסו לקיבוצים רבים, חיובי 
יתר של הבנקים ועוד. בעקבות עבודת 
המטה הגדילו הבנקים את השתתפותם 
בהסדר בשני מיליארד שקלים, בין היתר 
כי חששו מצעדים נגדם עקב התנהלותם 
החלקית  הצלחתו  הראשון.  בהסדר 
של המאבק סביב "ההסדר המשלים" 
מחזקת את הסברה, שאפשר היה להשיג 
מלכתחילה הסדר טוב יותר, אילו ניהלו 

הקיבוצים מאבק של ממש.

הכשל התודעתי
ובכל זאת, חתימת הסדר הקיבוצים לא 
הייתה מלווה בהתנגדות משמעותית, לא 
מצד הקיבוצים עצמם ולא מצד אף גורם 
אחר בחברה הישראלית. הסיבה המרכזית 
לכך הייתה חוסר הבנה של חלקה של 
המדיניות הממשלתית ביצירת המשבר. 
כבר מפרוץ המשבר הגלוי ב-1984, ניכר 
היה כי ציבור החברים בקיבוצים אינו 

מודע למתחולל מתחת לאפו. 
אם הייתה תקווה כי בקיבוצים תפרוץ 
מחאה רחבה לאחר פרסום "התכנית 
לייצוב המשק", הרי שהיא נתבדתה. 
הציבוריות הקיבוצית לא עסקה בכך 
כלל. יתרה מכך, כאשר גדלה המודעות 
לחובות התופחים, המגמה השלטת 
הייתה להסביר את המשבר כתולדה של 
כשלים פנימיים של המערכת הכלכלית 
השיתופית. את המגמה הזאת הוביל 

להערכת ההסכם
כפי שחזו מתנגדי ההסכם, נתקל מימושו 
בקשיים רבים. בין היתר לא בוצעו כל 
המחיקות, החוב שנותר נשא ריבית 
גבוהה מזו שנקבעה וכושר ההחזר של 
הקיבוצים שנקבע בו הוכח כלא ריאלי. 
עקב זאת החוב תפח וב-1996 נחתם 
הסכם משלים. אם "הכתובת הייתה על 
הקיר" והיה ברור כי ההסכם לא יפתור 
את חובות הקיבוצים, מדוע בכל זאת 
נחתם? מדוע עוצב באופן שפגע כל כך 
בקיבוצים? מדוע נהג פרס כפי שנהג 
ומדוע שיתפו הבנקים פעולה עם ההסדר?
בתקופת חתימת ההסכם היו הבנקים 
בבעלות ובשליטת הממשלה. ההסכם 
אמנם לא פתר את בעיות הקיבוצים, 
אך היה משמעותי ביותר עבור מאזני 
הבנקים. הבנקים כיסו את חלקם בהסדר  
מן הרווחים שעשו בשנה אחת, ולאחר 
מכן, כל הכנסותיהם היו קודש לשיפור 
מצבם הכלכלי. המטרה הסופית של 
האוצר הייתה לשקם את הבנקים כצעד 
ראשון בדרך להפרטתם מחדש, כפי 

שאכן קרה כעבור מספר שנים. 
בתנועות הקיבוציות קיבלו את הדין 
מתוך הלקאה עצמית ורגש אשמה שנבעו 
מתחושת אחריות וממלכתיות, אך רגשות 
האשם לא היו במקומם. ראשית, המשק 
הקיבוצי היה רווחי ביותר ובעל תפוקה 
גבוהה יחסית לעובד; שנית, רק חלק קטן 
ביותר מחובות הקיבוצים נבע מהסתבכויות 
כספיות. מבדיקה שערכו דווקא מצדדי 

"למחזר חובות" איימה לשתק את המשק 
הקיבוצי ולגרום לקריסת קיבוצים. משבר 
כזה היה עלול לפגוע בבנקים עצמם ובכך 
לגרום למשבר ברמה לאומית, שכן חובות 
הקיבוצים הגיעו למעל 6 מיליארד ש"ח, 
סכום גבוה מההון העצמי של הבנקים 

בארץ באותה עת. 
במהלך 1989 סוכמו ואושרו עקרונות 
ההסדר, בתהליך שלווה בוויכוח קשה. 
לא  הוא  כי  טענו,  להסדר  המתנגדים 
מאפשר צמיחה מחודשת בקיבוצים, כי 
בדרך חישוב ההסדר לא הובטח מימון 
פנסיה לחברי הקיבוצים וכי המדינה צריכה 
לסייע להתיישבות ולתת ערבות לגיוס הון. 
המתנגדים גם ניסו להראות כי ההסכם אינו 
ריאלי, וכי הקיבוצים כלל לא יוכלו לממשו. 
אבל שר האוצר שמעון פרס הפעיל לחץ 
פוליטי כבד על הקיבוצים, והם קיבלו את 
ההסכם מתוך תחושה של "אין ברירה". 

ב-12 בדצמבר 1989 חתמו שתי התנועות 
הקיבוציות, הבנקים ומשרד האוצר על 
הסדר הקיבוצים. נקבע כי מתוך חוב של 
6.1 מליארד ש"ח שהקיבוצים היו חייבים 
לבנקים )לפי ערך דצמבר 1988( ייפרסו 
3.67 מיליארד ל-25 שנה, מיליארד 
ש"ח נמחקו על ידי הבנקים, 650 מיליון 
הועברו לבנקים על ידי הממשלה ו-785 
מיליון שולמו מידית על ידי התנועות. 
בנוסף להסדר הפיננסי כלל ההסכם 
גם "תכנית הבראה" שנפרשה על פני 
השנים 1989-1992 והביאה לשינויים 
מופלגים במערכת הקיבוצית, ביניהם 
פירוק הערבות ההדדית בין הקיבוצים 

והחלשת המרכזים התנועתיים. 

> >> 

34



רוב החברים 
בקיבוצים 

אימצו דווקא 
את הסבר 

ה"כשל הפנימי" 
למציאות 
החדשה, 
ותחושת 
'כישלון 

השיטה' חוללה 
גל עזיבה 

גדול. במקביל, 
נשמטה הקרקע 

מתחת למבנה 
הכלכלי 
השיתופי

ידעו בקיבוצים שמשהו רע קרה עקב 
"המהפך", אך תגובתם הייתה להתכנס 
בתוך שריון הצב שלהם. הקיבוצניקים 
הרגישו )בצדק או שלא בצדק( כי אינם 

יכולים לדבר עם שאר העם בשפתו. 
ב-1985, כאשר פרס ומודעי העבירו 
בממשלה את "התכנית לייצוב המשק", 
נוחות  חיי  חיתה  הקיבוצית  החברה 
מנומנמת כבר למעלה משני עשורים. 
כשהובילה המדיניות הכלכלית החדשה 
בקיבוצים,  חמור  כלכלי  למשבר 
הסתם,  מן  האמינו,  הקיבוצניקים 
שיתרונות הגודל, השיתוף והשתתפותה 
של מפלגת העבודה בממשלה יסייעו 
להם לעבור את המשבר בשלום. אלא 
שלא כך היה, והנתק ארוך השנים של 
הקיבוצים מהחברה הסובבת סיכל גם את 
האפשרות שגורם כלשהו יקום לעזרתם. 
הטרגדיה של החברה הישראלית בשנות 
השמונים הייתה כפולה, שכן מלבד 
הנזק הקשה שנגרם למגזרה היצרני, 
שהתמוטט, ובתוכו לכלכלה הקיבוצית 
)שרק בשנים האחרונות חזרה לצמיחה 
לאחר ששילמה מיליארדים לבנקים( 
היה ב"תכנית הייצוב" ובהסדר הקיבוצים 
מעין "ניסוי כלים" לקראת מהפכת 
ההפרטה שהתרחשה בשנות ה-90. 
חוסר התגובה של הציבור הקיבוצי – 
לכאורה, מעוז הסוציאליזם הישראלי 
– סימן כי המדיניות הניאו-ליברלית 
החדשה לא תתקל בהתנגדות של ממש, 
ורכבת השינויים של המשק הישראלי 

יצאה לדרך. ///

תנהיג" אמר צור. "אבל הדרך שננקטה 
בסוף הייתה לעשות רפורמות מבפנים 
כאילו המשבר בא מבעיות כלכליות ולא 
מצעדים פוליטיים, ולפתוח את הקיבוץ 
לשינויים בידיעה שהמחירים יהיו מאד 
גבוהים. הוחלט לדחות את המרד החברתי 
בעוד דור, ולא ללכת על התרסקות". צור, 
שאין לחשוד בו שלא הבין את משמעות 
ההסדר כלפי העתיד המפעל הקיבוצי, 
אומר כי לא האמין במרד נגד הבנקים בגלל 
מה שזיהה באווירה במדרכות הקיבוץ: 
שפיפות קומה. במילותיו: "לא היה עם 

מי לצאת לרחוב".  
איך קרה הכשל התודעתי של הקיבוצניקים 
שאפשר מצב כזה? למרות ההצלחות 
הקיבוציות הרבות בתחום ההתיישבותי, 
הכלכלי, התרבותי ועוד, דווקא בתחום 
החינוכי של פיתוח התודעה, התנועה 
הקיבוצית סבלה מכשל חמור. במשך 
העשורים שחלפו מאז הקמת המדינה, 
כאשר תחושת המשימתיות התחלפה 
בדאגה לשיפור רמת החיים, לא הצליחו 
בקיבוצים ליצור קשר בין ההתרחשות 
הפנימית בקיבוץ ובתנועה לבין ההתרחשות 
בחברה הסובבת. דור "המשקיסטים" 
שגדל בקיבוצים לאחר קום המדינה חי 
בתודעה מגזרית צרה, ולמרות תרומתו 
לחברה )בנושא הצבא והביטחון בעיקר(, 
רובו לא היה סוציאליסטי וגם לא ממלכתי. 
בתקופת המיתון הקשה של שנת 1966 
עסקו בקיבוצים בענייניהם הפנימיים, וכך 
גם בתקופה הקשה שלאחר 1973. ב-1977 

מבפנים יהודה הראל, איש מרום גולן 
)מחלוצי ההפרטה בקיבוצים(. מבחוץ 
הוביל אותה נחמיה שטרסלר מ'הארץ'. 
אמנם, היו גם כאלה שראו את המצב 
אחרת וזעקו, לשווא, כי החובות הגדלים 
הם "שוד לאור היום" של הקיבוצים 
בגלל הריבית הגבוהה. ברם, רוב החברים 
בקיבוצים אימצו דווקא את הסבר ה"כשל 
הפנימי" למציאות החדשה, ותחושת 
"כישלון השיטה" חוללה גל עזיבה גדול. 
במקביל, נשמטה הקרקע מתחת למבנה 
הכלכלי השיתופי. ההתקפה הרעיונית 
יצרה  ואחרים  הראל  שטרסלר,  של 
לגיטימציה למהלך פנימי מרחיק לכת, 
שנעשה בדרך שקטה, על ידי הכנסה 
מסיבית של חברות ייעוץ ושינוי ארגוני 
אל הקיבוצים, שהובילו את הצעדים 
הראשונים של שינוי המערכת הקיבוצית, 

ובראשם הנהגת השכר הדיפרנציאלי. 
מדיניות הבנקים והממשלה כלפי הכלכלה 
הקיבוצית קיבלה, אם כן, גיבוי בתוך 
הקיבוצים עצמם. ברגעים הקריטיים, 
לא  הקיבוצים  ההסכם,  ערב חתימת 
היו ערוכים מבחינה תודעתית להתנגד 
למהפכה האנטי-יצרנית של עליית ההון 
הפיננסי שהתחוללה אל מול עיניהם. 
באותם ימים ממש שקדה הכלכלנית אסתר 
אלכסנדר על כתיבת ספרה "כוח השוויון 
בכלכלה" שניתח בזמן אמת את מהלך 
עניינים זה. לימים אמר מוקי צור, מזכיר 
התק"ם בזמן החתימה על הסדר הקיבוצים, 
שאילו 5,000 חברי קיבוצים היו קוראים 
את הספר באותה עת, יתכן והדברים היו 
מתנהלים אחרת. "אסתר אלכסנדר רצתה 
להוביל מרד חברתי שהתנועה הקיבוצית 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

תחרות "שני מיליון סיבות טובות" של בנק לאומי בוטלה לפני שהסתיימה. למי שלא היה 
בארץ, התחרות כללה הצבעה של גולשים על סרטונים של עמותות שניסו לשכנע מדוע 

הן ראויות לתמיכה. העמותות עם הסרטונים הפופולריים ביותר היו אמורות לקבל תרומה 
נכבדת מבנק לאומי. התחרות בוטלה בגלל המחלוקת בדבר ההשתתפות של ארגון "אם 

תרצו" בתחרות והתרעומת הציבורית על כך. למרות שקשה שלא לשמוח לאידו של ארגון 
שמרני כמו "אם תרצו", מדאיגה העובדה שגם אחרי מחאות הקיץ, המחאה הציבורית 

על תחרות כזו אינה מופנית כלפי בנק לאומי, שבתחרות הזאת הציע לתרום אחוז זעום 
מרווחיו בתמורה לפרסומת וחשיפה רבה, במחיר פרומיל מתקציב השיווק שלו וכהוצאה 

מוכרת שנגרעת מכספי המסים שהוא משלם.
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הספר נותר עד היום הביקורת היסודית, 
המפורטת והמעמיקה ביותר של השיטה הכלכלית 
הדומיננטית בעידן המודרני. הרבה דברים השתנו 

בקפיטליזם מאז ימיו של מרקס, אבל יסודות 
השיטה נשארו במלוא תוקפם: בני האדם עדיין 

מייצרים בעבודתם את ההון, הניצב כנגדם, שולט 
בהם ומנצל את כוחם לשם הפקת הון נוסף. לכן 

הדיון של מרקס בקפיטליזם רלוונטי היום אף יותר 
משהיה במאה ה-19.

הקריאה ב'קפיטל' חיונית לא רק למהפכנים 
ולמתקני עולם, אלא לכל אדם המעורב בשיח 

הציבורי העכשווי, אדם המבקש להבין את 
הקפיטליזם ולגלות שאפשר ושצריך לשנותו כדי 
ליצור שיטה כלכלית-חברתית נכונה וראויה יותר.

מחירו הקטלוגי של הספר 99 ₪. לקוראי 'חברה' המחיר יהיה 65 ₪ (כולל דמי משלוח)
נא להתקשר אל מחלקת ההפצה של הוצאת הקיבוץ המאוחד טל' 03-5785810 שלוחה 220, 

sales@kibutz-poalim.co.il :03-6163978, פקס: 03-5785818, דוא"ל

המחאה החברתית עוררה עניין מחודש בספרו המונומנטלי של 

הקפיטל
בליווי מבוא אקטואלי מאת יפתח גולדמן

קרל מרקס


