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האם מתחילה להיוולד פרדיגמה כלכלית חדשה? 
בגיליון הקודם פרסמנו את מאמרו של פרופ' 
דייוויד הרווי, גיאוגרף ומן הבולטים שבהוגים 
המרקסיסטיים בזמננו, שקרא להיחלץ ממנגנון 
החברה  את  הקפיטליסטי שמדרדר  הצמיחה 
העולמית ולחתור במקומו לפיתוח אנושי. הרעיון 
של "מגבלות הצמיחה" אינו חדש, הוא נידון – 
בעיקר בהקשרים סביבתיים – מאז ראשית שנות 
השבעים. הגדרה אחרת של מושג הצמיחה הציע 
פרופ' אמרטיה סן, כלכלן זוכה פרס נובל, במושג 
"כלכלת הרווחה". לאחרונה נראה כי גרסאות 
שונות של רעיונות אלו חודרות יותר ויותר אל 
הדיון הכלכלי-חברתי, בין השאר דרך גל המחאה 

החברתי. 
מכיוון אחר, מראה פרופ' ריצ'רד וילקינסון, 
 ,The Spirit Level אפידמיולוג ומחבר רב המכר
כי המדד בו משתמשים בדרך כלל למדידת שגשוגן 
של מדינות – התוצר לנפש – אינו מנבא הצלחה באף 
פרמטר חשוב של שגשוג: תוחלת חיים, בריאות, 
רמת החינוך, רמת האושר, רמת הפשיעה, שכיחות 
מחלות נפש ועוד. המדד שמנבא בהתאמה גבוהה 
דירוג טוב בכל הנושאים האלה הוא דווקא רמת 
השוויון הכלכלי בתוך המדינה )הנמדד באמצעות 

מדד ג'יני(. 
בדומה, ועדה שהקים ניקולא סרקוזי בראשות 
פרופ' אמרטיה סן ופרופ' ג'וזף שטיגליץ )אף הוא 
כלכלן זוכה פרס נובל(, ביקרה את מדידת הצמיחה 
המקובלת ובמיוחד את התעלמות מדדי הצמיחה 
הקיימים מנושאים כמו אי-שוויון וקיימות, והציעה 
מדדים שמשקללים את עלות הפגיעה הסביבתית 
ואת מחיר הפערים החברתיים. בין הקריאות 
המרכזיות שלהם נמצאת הקריאה לשנות את 
מוקד המדידה מייצור לרווחה אנושית, ולכלול 
בה גורמים כמו חינוך, סביבה, דמוקרטיה וחופש 
פוליטי, פעילות פנאי, חוסר ביטחון כלכלי וגופני 

ואפילו מערכות יחסים. 
המגמה, אם כן, מתחילה להתבהר. יש, כמובן, מקום 
לבקר את המגמה הזאת. ניתן לשאול האם הקריאה 
להיגמל מהצמיחה אינה אלא הסתגלות למשבר 

החמור שהביא הניאו-ליברליזם. כמובן שניתן 
לשאול זאת למול קריאות ניאו-ליברליות לגמילה 
מצמיחה, שהחלו גם הן להופיע. מול טענתו של 
וילקינסון יש מקום לשאול – האמנם אי-השוויון 
בין המדינות אינו חשוב אלא רק אי-השוויון בתוך 
כל מדינה? וילקינסון עצמו מתרכז באי-השוויון 
בתוך מדינות מפותחות ומדגיש שהעיקרון לא 
נכון כשמשווים בין מדינות מפותחות למדינות 
מתפתחות. ואכן נראה כי כיום אי-השוויון בין 
המדינות ה"מפותחות" ל"מתפתחות" הוא פרמטר 
קריטי בעיצוב המציאות הכלכלית העולמית. אך 
על אף כל זאת, בהחלט יתכן שאנו חוזים בראשית 
התעצבותה של פרדיגמה כלכלית חדשה שבמרכזה 
מדדים חדשים, ומן הסתם קווי מדיניות חדשים.

* * *

לפני מספר שבועות השביתה ההסתדרות הכללית 
את המשק למשך חמישה ימים על רקע תופעת 
ההעסקה של עובדי קבלן במגזר הפרטי ובמגזר 
הציבורי. השביתה הסתיימה בהישגים דלים ואף 
מביכים, אך עצם קיום השביתה – יחד עם התמיכה 
הציבורית הרחבה לה היא זכתה – הוכיחו ששינוי 
תודעתי מסוים הכה שורש בתודעה הישראלית, 
והדרישה ל"צדק חברתי" )יחד עם דרישות יותר 
מידיות של בחירות בהסתדרות( מאלצת גם את 
עופר עיני להפעיל את נשק השביתה. תוצאות 
השביתה וההישגים החלקיים שהשיגה מלמדים 
יותר מכל ששינוי אמיתי במעמד עובדי הקבלן 
יגיע בסופו של דבר רק כאשר ינוהל המאבק יחד 
עם עובדי הקבלן, ולא "מעל ראשם". על מנת 
להביא לשינוי במעמד עובדי הקבלן יש לעודד 
את התארגנותם במקומות עבודתם, כפי שעושה 
ארגון כוח לעובדים יחד עם מורי הקבלן של קרן 
קרב והיל"ה, עובדות הניקיון והמאבטחים, עובדי 
הקבלן בבנקים ובשירותים ציבוריים נוספים. ///
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אי ארשר 
להתעלם 
מהרגיעה 

במוסד 
ההסכמים 

הקיבוציים, 
ומהנזק 

הארשרי 
בהיררדות 

קבוצת עובדים 
מיחידת 

המיקוח שלה

המאורגנת, מדובר בהרחבה דה פקטו 
של זכות השביתה. מהלך זה מאשש 
את ההבנה כי צעדים מדודים בהרחבת 
כוחה של העבודה המאורגנת, מביאים 
גם להרחבת זכות השביתה שמקושרת 
היטב ליותר שיוויון ולחלק הוגן יותר 

של העובדים בעוגה הלאומית.
חשוב לצד זאת לציין כי ללא הגיבוי 
הציבורי והתקשורתי ממנו נהנו המתמחים, 
גם בג"צ לא היה עושה את המהלך שעשה 
ויש חשיבות גדולה שמהלכים דומים יעשו 
גם בעתיד עקב בצד אגודל עם דעת הקהל 
הציבורית. להבדיל, אם עובדי הרכבת היו 
מכריזים על שביתה בניגוד לפסיקת בית 
הדין, לא מן הנמנע שהציבור היה מגבה 
החלטה של סגירת הרכבת עד לשבירת 
השביתה או הטלת קנסות כבדים על 
עובדיה. ומאסונות כאלה חייבים להזהר. 

החבל דק.
לעומת התקדימים יוצאי הדופן שצויינו 
לעיל, ההתנהלות הדמוקרטית של מאבק 
המתמחים הולכת יד ביד עם המגמות 
של השנים האחרונות בעולם העבודה 

הישראלי.

הדמוקרטיה מרימה ראש
ההסכם בין המתמחים לבין האוצר, 
שהושג בסיום תהליך הגישור, אושר 
על ידי המתמחים הנאבקים, ברוב של 
269 תומכים מול 163 מתנגדים. בצעד 
שסוקר בהרחבה באמצעי התקשורת, 
קיימה הנהגת המתמחים אסיפות בהן 
הציגו את ההסכם שהתגבש לציבור 

הרופאים וביקשו את אישורו.
ממנהיגי  שיבא,  מבי"ח  פרץ  איתי 
בראיון  לנושא  התייחס  המתמחים, 
לדה-מרקר )16.12.2011, רוני לינדר 
גנץ( "לאורך כל הדרך, למרות שעשינו 
טעויות, הכי חשוב לנו היה שזה יהיה 
דמוקרטי. עד הרגע האחרון שאלנו 

יותר בתוכו )כי יש לה את "היד על 
השאלטר"(, לפרוש מהסכם שנחתם 
ולדרוש את שיפורו עבורה. גם ב"כוח 
לעובדים" התקבל לפני כשנה הסכם 
קיבוצי על רקע התנגדות של חלק מחברי 
הסניף. תארו לעצמכם שהמתנגדים היו 
נוקטים באותה שיטה ומודיעים שאם 
זה ההסכם, הם "הולכים הביתה". ברור 
שהאפשרות לחתום על הסכם קיבוצי 

היתה נפגעת בצורה קשה.
אמנם למתמחים היו נסיבות מקילות, 
ביניהן משך ההסכם שנקבע ל-9 שנים 
ופרטים נוספים שאיני בקיא בהם, אך 
אי אפשר להתעלם מהפגיעה במוסד 
ההסכמים הקיבוציים ומהנזק האפשרי 
מיחידת  עובדים  קבוצת  בהיפרדות 

המיקוח שלה. 

הרחבת זכות השביתה
לעיל  שהוצגה  הבעייתיות  לעומת 
במהלך ה"פרישה" של העובדים, דווקא 
סירובם לקבל את קביעת בית הדין 
לפיה ההתפטרות היא מהלך ארגוני 
לא לגיטימי, תורם ויוכל לתרום בעתיד 
להרחבת זכות השביתה במשק. פעמיים 
ניסו המתמחים להתפטר בצורה חוקית. 
זאת  לעשות  ניסו  הראשונה  בפעם 
באמצעות מכתבים שהוגשו בצורה 
מרוכזת. בית הדין הארצי לעבודה קבע 
שההתפטרות היא חלק ממאבק ארגוני 
שמבוצע אחרי חתימה על הסכם קיבוצי 
ולכן אינה קבילה. בפעם השניה הגישו 
המתמחים מכתבי התפטרות באופן אישי. 
גם כאן קבע בית הדין הארצי לעבודה 
כי ההתפטרות אינה "אותנטית" ולכן 

אסר עליה.
בפעם השלישית, בניגוד לפסיקת בית 
המשפט, פשוט הודיעו המתמחים שהם 
לא מגיעים לעבודה. בג"ץ החליט שלא 
לדון בעתירת המדינה על בזיון בית 
המשפט אלא להוביל לגישור. מבחינת 
הרפואה הציבורית בארץ זה היה ללא 
ספק המהלך הנכון. מבחינת העבודה 

מאבק
יובל אופק הוא חבר ב"כוח לעובדים" וחבר בקבוצה שיתופית של בוגרי 

yuval.ofek1@gmail.com /// השומר הצעיר

בסוף  הרפואה  מתמחי     מאבק 
השנה החולפת זכה לכותרות אינספור. 
מתודלקים מאנרגיות המחאה החברתית, 
נקטו המתמחים במספר צעדים חסרי 
תקדים )כמעט( ביחסי העבודה בארץ. 
הבנתי את נבכי הסכם המתמחים וההסכם 
הקיבוצי עליו חתמה הר"י מוגבלת ביותר, 
אך בכל זאת, ברצוני להתייחס למספר 
סוגיות שעולות מהמאבק. ביניהן סכנה 
שעולה לעבודה המאורגנת בישראל, 
השביתה  זכות  הרחבת  של  הישג 
והתחזקות מגמות הדמוקרטיזציה של 

העבודה המאורגנת.

סכנה לעבודה המאורגנת 
בישראל

ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י, הוא נציגם 
הרופאים  כלל  של  והנבחר  הרשמי 
בישראל. התקדים שבו קבוצת עובדים 
שהתגבש,  מההסכם  מרוצה  שאינה 
פורשת מהארגון היציג שלה ומסרבת 
לקבל את ההסכם, הוא סכנה לאפשרות 
לקיים מערכת עבודה קיבוצית בישראל. 
אמנם כאן, המתמחים מהווים את הקבוצה 
ה"חלשה" מכלל ציבור הרופאים. אך 
המקרה מסמן אפשרות תיאורטית לכל 
קבוצת עובדים שמרגישה שההסכם 
מקפח אותה, או שהיא יכלה להשיג 

>>
>
צילום: יונתן גופר

>>>>>
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מבחינת העבודה 
המאורגנת, 
התרטרות 
המתמחים 
מהווה הרחבה 
"דה רקטו" של 
זכות השביתה

עופר עיני הגיע להסכמות עם אנשי 
האוצר על פרטי הסכם ודרישת חברי 
ארגון העובדים הסוציאליים לדמוקרטיה 
הביאה לדחייתו. כמובן שאחרי שעיני יצא 
נגדם בגלוי ירדו מאוד סיכוייהם להגיע 
להסכם אחר, אך הדרישה לדמוקרטיה 

המשיכה להתעצם.
אם ההסכם עליו חתמה הסתדרות 
רופאי ישראל היה צריך להגיע לאישור 
בהצבעה של כלל הרופאים, מאוד 
יתכן שהוא היה נראה אחרת. אך גם 
יתכן  אם נתעלם מתוכנו הבעייתי, 
היתה  ההסכם  על  ההצבעה  שעצם 
"דין  מאפשרת למתמחים לקבל את 
ההצבעה" כפי שאכן עשו בסופו של דבר 
המתנגדים להסכם הסופי. כותבת מירי 
מיכאלי, בנענע 10: "ההחלטה לאשר 
את העקרונות התקבלה למרות 

שנציגי המתמחים בבית החולים 

איכילוב הצביעו נגדו. למרות זאת, 

הם הבטיחו לכבד את החלטת רוב 

'כפי  הארץ.  ברחבי  המתמחים 

שנהגנו לאורך כל המאבק נכבד 

ונתייצב כאיש  את החלטת הרוב 

אחד מאחורי ההבנות שהושגו', 

אמרו בבית החולים התל אביבי 

מיד אחרי שפורסמה ההחלטה."

מה העובדים רוצים
מאבק המתמחים הסתיים עם תוצאות לא 
מבוטלות אך מוגבלות ברמה הכלכלית. 
רבים,  דומים  ניכר שכמו במאבקים 
התנהלות פחות כוחנית מצד האוצר 
והמעסיקים ויותר כבוד כלפי העובדים 
ונציגיהם היו מצליחים להביא לפתרון 
מהיר יותר, עם מחירים הרבה פחות 
כבדים לחברה ולמשק הישראלי. נראה 
שתרומתם העיקרית של המגשרים, 
ששכרם השעתי זכה לכותרות בעיתונים 
כמעט כמו ההסכם אותו הביאו, היתה 
דווקא בכבוד ההדדי שהצליחו לייצר בין 
הצדדים ושאיפשר למתמחים לקבל את 
ההסכם למרות חסרונותיו ובזכות החזרת 
הכבוד העצמי שהוא טומן בחובו. נותר 
לנו רק לקוות שהמחזיקים בהגה המשק 
יפנימו את העובדה שהעובדים הם קודם 

כל בני אדם ולא גורמי ייצור. ///

אדם-אדם כדי לדעת מה אנשים חושבים 
]...[ זה מה שנתן לנו את הכוח לעמוד 
ולהתמודד מול המערכות הענקיות 

האלה ומול הבוסים שלנו."
מהלך זה מהווה שלב נוסף בתהליך 
העבודה  עולם  של  הדמוקרטיזציה 
הקיבוצית בישראל, שהותנע עם הקמת 
"כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" 
לפני כארבע שנים. על פי תקנון כוח 
לעובדים, בהשראת ארגוני העובדים 
האירופאים, מאושרת כל הפסקת שביתה 
וכל חתימה על הסכם קיבוצי על ידי 
עובדי  אצל  קרה  כך  העובדים.  כלל 
האוניברסיטה הפתוחה, אצל עובדי חיפה 
כימיקלים, עובדי הסינמטק בירושלים, 
ובכל אחד מההסכמים הקיבוציים עליהם 
חתם הארגון עד היום. חדי העין יבחינו 
בהד לנוהל זה גם במספר מאבקים שנוהלו 
על ידי ההסתדרות בשנים האחרונות 
ובראשם מאבק העובדים הסוציאליים. 

>>>

צילום: ד"ר אבישי טייכר

>>>>>

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

נראה שיש כמה ממשלות בעולם שלומדות מהמשברים הכלכליים 
יכניס   2013 לקחים בכיוון הנכון. נשיא ארה"ב הכריז שבתקציב 
- שאמור  - הגברת מיסוי על מיליארדרים  וורן באפט"  "מס  את 
לגייס מיליארדי דולרים. נשיא צרפת, שאינו מזוהה עם השמאל, 
0.1% על עסקאות  - מס של  הוד"  רובין  "מס  הכריז שיכניס את 
פיננסיות, שאמור להכניס כמיליארד יורו )ובכך יישר קו עם השמאל 
כן(. בארץ, לאחר ששככה  הצרפתי שכבר הציע את המס לפני 
סערת המחאה החברתית, נצטרך להסתפק בעצירת הירידה במס 
חברות. את הגרעון נממן בשיטות הישנות והטובות של קיצוצים 

רוחביים, העלאת מסים עקיפים והפרטת שירותים לאזרח.

6



ה | ט | ר | פ | ה

כיצד נראה שוק העבודה השניוני המתפתח, שנעדרים 

בו ביטחון תעסוקתי, ייצוג ארגוני עובדים וניעות, 

ההפרטה למדיניות  שלו  הקשר  ומה 

 מזה שני עשורים שוק העבודה 
בישראל מרובד בין שוק עבודה ראשוני 
ושוק עבודה שניוני. עובדים בשוק 
העבודה הראשוני נהנים מביטחון ויציבות 
תעסוקתיים, ייצוג של ארגון עובדים, 
הגנה של הסכמים קיבוציים ותנאים 
סוציאליים כדוגמת פנסיה וביטוח עבור 
אובדן כושר עבודה. לעומתם, מספר הולך 
וגדל של עובדים מועסקים במסגרת 
שוק העבודה השניוני בעבודות זמניות 
וחלקיות, בעיקר בתחום השירותים, ללא 
הגנה של ארגון עובדים, ותנאי העסקתם 
מוסדרים בחוזים אישיים ולא בדרך 
של הסכמים קיבוציים. מידת הריבוד 
בין שוקי העבודה מהווה אינדיקטור 
חשוב ליכולת הניעות )מוביליות( של 
עובדים בשוק העבודה. ככל שהריבוד 
משמעותי ונוקשה יותר, כך עלולים 
עובדים להיתקע או "להידבק" לעבודות 

זמניות, לא יציבות וחלקיות.
אנו מבחינים בין שני סוגי הפרטה. הסוג 
הראשון הוא מכירת חברות ממשלתיות 
לגורמים פרטיים. הסוג השני של הפרטה 
הוא הפרטה של המשאב האנושי בדרך 
של מיקור חוץ. הפרטה כזו מתבצעת 
באחת משתי דרכים: העסקת עובדי קבלן 
ככוח אדם בתפקידי הליבה של השירות 
הציבורי, או הוצאת פונקציות מסוימות 
)ניקיון, שמירה, מחשוב וכו'( מידי עובדי 
המדינה על ידי התקשרות חוזית עם 
חברות פרטיות. בשנים האחרונות ישנה 
מגמה של צמצום היקף ההעסקה בדרך 
הראשונה והרחבת מיקור החוץ בדרך 

השניה. 
אף שההבחנה בין ההפרטה בדרך של 
מכירת חברות ממשלתיות לבין מיקור 

חוץ היא חשובה, יש להכיר בכך שבמקרים 
רבים המציאות משלבת ביניהם. כך, 
מכירת חברה ממשלתית מלווה, במקרים 
רבים, בשמירה על גרעין של עובדים 
והעברת שיעור לא מבוטל של עובדים 

להעסקה דרך חברת כוח אדם. 

ההפרטה והחלשת ארגוני 
העובדים 

הליך  של  המרכזיים  היעדים  אחד 
את  להגדיל  הרצון  הוא  ההפרטה 
גמישות הפעולה בשוק העבודה. חברה 
ממשלתית כפופה להסכמים קיבוציים, 
לפיקוח של גורמים רגולטורים ואף 

לכללי תקנון  באופן חלקי  מחויבת 
שירות המדינה. היא נעדרת גמישות 
תעסוקתית בתחומים רבים, כגון היכולת 
להעסיק עובדים באופן זמני, כתוצאה 
מצרכים נקודתיים, או להעסיק עובדים 
קבועים באופן חלקי או באופן שונה 
מהרגיל )לדוגמה, העסקה מהבית(. על 
פי הטענה, ארגוני עובדים והסכמים 
על השגת  קיבוציים מקשים מאוד 
גמישות תעסוקתית, בעוד שהפרטה 
מקדמת גמישות זו. יש לשים לב שבכך 
מודים המצדדים בעמדה זו שהמטרה 
אינה הפרטה כשלעצמה, אלא צמצום 
השפעתו וכוחו של ארגון העובדים, כיוון 
שאם ארגון העובדים נשאר איתן גם 

ד"ר אמיר פז פוקס הוא מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו; מנהל אקדמי 
וחוקר בפרויקט "אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה", 
במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים 

  amir.paz-fuchs@law-oxford.com ///

>>>

צילום: שירן בן-יעקב

 המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה 
ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

>>>>>

ם י ד ב ו ע
בעידן של

אמיר פז-פוקס
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צילום: אורי פלג

על רי טענת 
תומכי ההררטה 
ארגוני עובדים 
 והסכמים 
קיבוציים 
מקשים מאוד 
על השגת 
גמישות 
תעסוקתית. 
בכך הם מודים 
שמטרתם 
אינה הררטה 
כשלעצמה, 
אלא צמצום 
השרעתו וכוחו 
של ארגון 
העובדים

עם מוגבלות ולנשים ייצוג-יתר בקרב 
העובדים במשרה חלקית, הם הראשונים 

להיפגע מהליכי התייעלות אלו.
שנית, לאחר ההפרטה ייאלצו עובדים 
מקבוצות אלו להתחרות על מספר 
קטן בהרבה של מקומות עבודה במגזר 
הציבורי. אם ייקלטו במגזר הפרטי, הם 
ייהנו מסביבה שוויונית פחות, מאהדה 
מוגבלת לצרכיהם הייחודיים, מתמיכה 
מסויגת יותר של ארגון עובדים במאבק 
על מיצוי זכויותיהם ויצטרכו להסתפק 
בזכויות סוציאליות מצומצמות יותר. 

מיקור חוץ
בדומה להפרטת חברות ממשלתיות, 
גם מיקור חוץ מקּודם, בין השאר, בשם 
הרצון להשיג גמישות תעסוקתית. מיקור 
חוץ מביא לתבנית העסקה משלושת: 
האבטחה  הניקיון,  עובדי  בעבר  אם 
והשירותים הועסקו באופן ישיר על 
ידי המוסד הממשלתי )"המשתמש"(, 
הרי כעת הם מועסקים ע"י קבלן שמוכר 
"שירות" למוסד הממשלתי. תנאי החוזה 
בין הקבלן לבין עובדיו מאפשרים את 
ניתוק היחסים בתנאים נוחים בהרבה 
מאשר אלו המתקיימים במגזר הציבורי. 
גם כאן, הגמישות מושגת עבור שתי 
צלעות של המשולש – המוסד והקבלן – 

אך לא עבור העובדים. 
אך המציאות, לעתים, מורכבת יותר. 
כאשר מתבצע מיקור חוץ לקבלן שירותים 
המפעיל שירות חיוני לאורך זמן )כמו 
במקרה של ניהול מעון לאנשים עם 
פיגור(, קבלן השירותים מאגד בתוכו 
מידע רב המקשה על החלפתו, וכך הוא 
הופך לספק בלעדי של שירותים אלה, 
ובכך לא מתקיימת גמישות עבור המוסד. 
מעבר לאפשרות )או היעדרה( להשיג 
יש לבחון את  גמישות תעסוקתית, 
עובדי  השלכות הסדר ההעסקה על 
הקבלן. בכך שההעסקה נעשית דרך גורם 
מתווך, מתאפשרת עקיפה של הסכמים 

עובדים ממקום עבודה אחד למשנהו, 
באמצעות תוכניות הכשרה מקצועית, 
הסוציאלי  הביטחון  מערכת  גיוס 
להשלמת הכנסה בתקופה של חוסר 
עבודה והסדרי תעסוקה גמישים יותר. 
בישראל, לעומת זאת, ניכרת דווקא 
נסיגה של מערכת הביטחון הסוציאלי, 
ולמעשה פירוק של מערך ההכשרה 

המקצועית.

השפעות ההפרטה 
על קבוצות עובדים 

מוחלשות

השפעות ההפרטה יורגשו ביתר שאת על 
ידי קבוצות עובדים חלשות יחסית, כיוון 
שהשירות הציבורי מחויב לסטנדרטים 
מחמירים יותר בהשוואה למעסיקים 
פרטיים. בנושאים כגון החובה לנקוט 
מדיניות של העדפה מתקנת, נגישות 
פיזית למקומות ציבור או התאמת מקום 
העבודה באופן שיקל על השילוב בין חיי 
משפחה לחיים המקצועיים, השירות 
הציבורי נחשב למתקדם יותר בעבור 
עובדות, אנשים עם מוגבלות ומיעוטים 

אתניים.
לצמצום ההיקף של המגזר הציבורי בדרך 
של הפרטה יש, לפיכך, השלכה ברורה 
על מצבן של נשים, מיעוטים ואנשים עם 
מוגבלות בשוק העבודה. ראשית, עובדים 
השייכים לקבוצות אלו יסבלו מייצוג-

יתר במסגרת הפיטורים לקראת ובמהלך 
ההפרטה. לפי אחד ההסברים לתופעה 
זו, הליך ה"התייעלות" שכרוך בהפרטה 
כולל בחובו צמצום משמעותי של מספר 
המועסקים במשרה חלקית, כיוון שעלותן 
של משרות חלקיות גבוהה באופן יחסי 
מעלות משרה מלאה. כיוון שלאנשים 

לאחר ההפרטה, הגמישות התעסוקתית 
לכאורה לא תושג. הפרטה של חברה 
ממשלתית, וכן גם מיקור חוץ, כוללים, 

על כן, הפרטה של יחסי העבודה.
נמצא שהפרטה אשר נועדה "לשבור" 
את ארגון העובדים משפיעה בהכרח 
על מצבם היחסי של העובדים בשוק 
העבודה בכללותו. גם אם המניעים 
אינם תמיד ישירים, נמצא קשר ברור 
בין מגמות הפרטה לפגיעה בכוחם של 
עובדים וביכולתם להתארגן ולנהל משא 
ומתן קולקטיבי כדי לחתום על הסכמים 

קיבוציים. 
תהליך ההפרטה פוגע בארגוני העובדים 
בשתי דרכים מרכזיות. הדרך האחת 
ישירה, ונעשית על ידי החלשת ארגון 
העובדים לפני הרכישה או באמצעות 
אישיים עם ראשי  הגעה להסדרים 
הארגונים והסכמתם לפגיעה בעובדים 
אחרים. הדרך השנייה עקיפה, ונעשית 
על ידי פירוק השירות הממשלתי למספר 
רב של ספקי שירותים קטנים. מוכח כי 
עובדי תאגידים קטנים חשופים יותר 
וכי שיעור  זכויותיהם  להפרות של 
ההתאגדות בהם נמוך באופן משמעותי. 
מהלכי הפרטה, אם כן, מובילים לצמצום 

כוחם של ארגוני העובדים.
ככל שהארגון המקצועי חזק יותר, כך 
גדלה יכולתו להגדיל את נתח השכר של 
כלל העובדים. בנוסף, ככל שההסכם 
הקיבוצי ריכוזי יותר וביזורי פחות, כך 
ייהנו מפירות המשא ומתן כלל העובדים 
ובאופן בולט – העובדים החלשים יותר. 
לכן, כאשר כוחו של ארגון העובדים 
מצטמצם, כך מצטמצמת גם יכולתו 
לסייע ליותר עובדים, ובעיקר לעובדים 
חלשים יותר. כלומר, פגיעה בהתאגדות 
מחמירה את הריבוד בשוק התעסוקה. 
למעשה, תחת הכותרת של "הגברת 
הגמישות התעסוקתית" נעשים מהלכים 
שמרחיבים את האפשרויות העומדות 
לפני המעסיקים בלבד. הגברת הגמישות 
של המעסיקים בלבד, תוך קיבוע מצבם 
של העובדים, מחריפה עוד יותר את 
הפערים בכוח המיקוח של הצדדים. 
של  התעסוקתית  הגמישות  הגברת 
העובדים מחייבת התגייסות של המדינה 
כדי ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניידות 

>>>>>
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למעשה, תחת 
הכותרת 

של "הגברת 
הגמישות 

התעסוקתית", 
נעשים מהלכים 
שמרחיבים את 

הארשרויות 
העומדות לרני 

המעסיקים 
בלבד

גם בהנחה שהפרטה משיגה הפחתה 
יש  ההעסקה,  בעלויות  מסוימת 
לבחון בקפידה מה המחיר האמיתי 
של החיסכון. לכאורה, שימוש במיקור 
חוץ אמור להביא לתוספת<עלויות, ולא 
לחיסכון של עלויות היות והוא כולל 
)הקבלן( שמביא עמו  גורם שלישי 
עלויות נוספות: רווח לקבלן, פיקוח 
ובקרה, עלויות משא ומתן, עלויות 
בגין מחדלים ועבירות המבוצעים על 
ידי חברות קבלניות, עלויות הנובעות 
מחוסר מקצועיות של עובדי הקבלן 
ודמי אבטלה והבטחת הכנסה לתמיכה 
במי שיאבד את מקום עבודתו בשל 
ההפרטה של השירות. מכאן, שאם 
שיטה זו תוביל בסופו של דבר לחיסכון 
בעלויות, יש מקום לסברה שמקורו של 
חיסכון זה יהיה טמון, לפחות חלקית, 
בהרעה באיכות השירות ו/או בהרעת 
תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן לעומת 

תנאיהם של עובדי מדינה תקניים.

סיכום: הפרטה וריבוד 
שוקי העבודה

למכירת חברות ממשלתיות ולמיקור 
חוץ נודעת השלכה שלילית משמעותית 
על ביטחונם התעסוקתי של עובדים. 
על אף המאפיינים השונים של שני 
משותף  מכנה  קיים  ההפרטה,  סוגי 
בהשלכות שלהם על שוק העבודה, 

קיבוציים אשר, אלמלא נכנס הקבלן 
לתמונה, היו חלים על העובד. מכאן 
ברורה המסקנה שמיקור חוץ בישראל 
מונע בעיקר על ידי הרצון להוזיל את 

עלות העבודה למעסיקים.
בנוסף, אופן העסקה בדרך של מיקור חוץ 
משליך גם על בסיס יחסי הכוח בשוק 
התעסוקה. במקרה של הפרטת חברות 
ממשלתיות, העסקת עובדים באמצעות 
קבלני כוח אדם חותרת תחת כוחו של 
ארגון העובדים, שכן היא מאפשרת 
עובדי הקבלן  למעביד להעסיק את 
בתנאים נחותים יותר ביחס לעובדים 

הרגילים. 
לפרקטיקה של מיקור חוץ פוטנציאל 
שעשוי להכביד באופן מיוחד על קבוצות 
עובדים חלשות ביחידה המפעלית, כיוון 
שהיא מאפשרת התייחסות סלקטיבית 
לאותה קבוצה בלבד. באמצעות הפרדת 
קבוצות העובדים, מיקור החוץ חותר 
הסולידריות  שביסוד  ההיגיון  תחת 
הארגונית והאפשרות שקבוצות עובדים 
חזקות יביאו להישגים אשר ישרתו גם 

קבוצות עובדים אחרות. 

העבודה  של  בהחלשה  עיקרו  אשר 
המאורגנת ובהרחבת הפער בין שוק 
העבודה הראשוני והשניוני. הולכת 
ומתבססת הבחנה בין עובדים בעלי 
תנאי העסקה נוחים אשר זכויותיהם 
נשמרות לבין קבוצה הולכת וגדלה של 
עובדים אשר זכויותיהם תואמות, פחות 
או יותר, את תנאי ההעסקה המינימליים 
הקבועים בחוק.  תחת המסווה של השגת 
גמישות והתייעלות, נמכרות חברות 
ממשלתיות ומועסקים עובדי קבלן ונותני 
שירותים. הגמישות המושגת בדרך זו היא 
למעסיקים בלבד והמרוויחות העיקריות 
מההתייעלות הן חברות הקבלן. כל זאת, 
בעוד המדינה מסירה את אחריותה מדאגה 
לעובדים, מקטינה את רשת הביטחון 
הסוציאלית ופוגעת בתכניות להכשרה 

מקצועית. ///

 לקריאה נוספת:
המאמר מבוסס על מחקר שנערך 

בנושא במרכז לצדק חברתי 
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון 
ון ליר בירושלים. קישור למחקר:

http://hazan.kibbutz.org.il 
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אין תכליתו 
של "הקריטל" 
לשרטט 
את אורק 
הארשרויות 
האוטוריות של 
חברה אנושית 
חורשית, אלא 
להצביע על 
יסודותיה, 
הנמצאים 
בביטול הבעלות 
הררטית על 
אמצעי הייצור

שיקול דעת, על המועיל והמזיק, הצודק 
והרע. לאורך  והבלתי-צודק, הטוב 
ההיסטוריה התיימרו האליטות השליטות 
לממש את האוטופיה של אפלטון. כל 
קבוצת מיעוט שִנכסה לעצמה את כוחם 
של הרבים ואת הסמכות לפסוק להם, 
עשתה זאת בשם הצדק המוחלט. אבל 
תמיד היה זה אינטרס פרטיקולרי זה 
או אחר, שהתעטף בכסות של "אמת 
אוניברסלית". מבחינה זו, כל המדינות 
בהיסטוריה הן בבואות קריקטוריות 
של מדינת המלכים-הפילוסופים של 
אפלטון, ושמא האחרונה היא קריקטורה 

שלהן. 

 בקיץ 2011 גילו אלפי ישראלים את 
הדמוקרטיה מחדש. הם גילו שדמוקרטיה 
אין פירושה "איש הישר בעיניו יעשה", 
והבינו שהחופש של הפרט "לעשות מה 
שבראש שלו" מוגבל על ידי תנאים 
הקשורים ביכולתו הכלכלית, במעמדו 
החברתי, בסביבת מגוריו ובמרכיבים 
סוציואקונומיים נוספים. רבים הבינו 
שדמוקרטיה, במובנה האִמתי, פירושה 
חיפוש משותף )לעתים קולני וסוער(, 
דאגה   – הציבורי  האינטרס  אחרי 
משותפת לטוב הכללי. גילוי מחדש זה 
של הדמוקרטיה, כמוהו כגילוי מחדש 

של מרקס.

אינטרס של האליטות 
ולא אמת אוניברסאלית

של  ימיה  בראשית  העתיקה,  ביוון 
בפני  הוצבו  הפוליטית,  התיאוריה 
האנושות שני מודלים של מדינה טובה. 
המודל הראשון הוא המדינה האידיאלית 
של אפלטון, המתוארת בפירוט בחיבורו 
"הפוליטיאה". המודל השני הוא הפוליס 
העקרונית הנדונה ב"פוליטיקה" של 
אריסטו )כהפשטה מדעית מן המצאי 
האמפירי של ערי-מדינה קונקרטיות(. 
במדינה האידיאלית של אפלטון, קומץ 
מלכים-פילוסופים, יודעי כל, חולשים 
על האידיאות הנצחיות של "הטוב" 
ו"הצודק", ופוסקים בכל דבר ועניין 
עבור ההמונים – בני העם, המודרים מן 
הזירה הפוליטית. בפוליס העקרונית 
של אריסטו, לעומת זאת, משתתפים 
האזרחים, כבני חורין, בתהליך קבלת 
החלטות מתמשך, ודנים ביחד, מתוך 

הקפיטל – 
לקראת דמוקרטיה אִמתית
אחרי יותר מחמישים שנה, 

מחאה,  של  אחד  וקיץ 

מוציאה ספריית הפועלים-

הקיבוץ המאוחד מהדורה 

מחודשת של "הקפיטל" 

מאת קרל מרקס, בנוסח 

העברי המקורי של צבי 

וויסלבסקי. אנו מביאים 

כאן בשינויים קלים פרק 

ההקדמה  מתוך  אחד 

שכתב ד"ר יפתח גולדמן 

למהדורה המחודשת

יפתח גולדמן

יפתח גולדמן הוא חבר ביסו"ד ובכוח לעובדים, פעיל במעגל הקבוצות 
ובמכללה הכלכלית חברתית, בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת 
תל אביב ומרצה במכללה האקדמית לחינוך "דוד ילין" בירושלים /// 

yiftahgoldman@gmail.com

חירות שוויון ואחווה, עד 
שזה מגיע לכלכלה

אבל גם האידיאל האחר של המדינה 
הטובה, זה של אריסטו, לא נעלם. המהפכה 
הצרפתית הגדולה נתנה לו לבוש חדש, 
בשלוש הסיסמאות שלה - "חירות, שוויון 
ואחווה". המהפכנים הצרפתים שבו והעלו 
על בימת ההיסטוריה את הרעיון שבני 
האדם יכולים למשול בעצמם ולנהל יחד 
את חייהם הציבוריים, כאנשים חופשיים, 
שווים זה לזה וסולידריים. בשנים הבאות 
קיבלה מערכת-העקרונות הזאת את השם 
"דמוקרטיה". אבל על הדמוקרטיה נאסר, 
בעידן הקפיטליסטי, להיכנס אל תחומה 
עקרונות  כאן שולטים  הכלכלה.  של 
אחרים, חשדניים הרבה יותר ביחסם 
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יש להעביר את אמצעי הייצור לניהול 
חברתי משותף. אגב, כשמרקס דיבר על 
ניהול חברתי משותף, הוא בוודאי לא 
התכוון לעריצות הבירוקרטית שהתעצבה 
במדינות הקומוניסטיות במהלך המאה 
העשרים. ברור שעריצות כזאת אינה 
מודל של דמוקרטיה השתתפותית פעילה, 
שעליה חשב מרקס. מכל המשטרים 
הפוליטיים והכלכליים אשר הוקמו בפועל 
במאה העשרים, דווקא מדינת-הרווחה 
האוניברסלית, ובעיקר כפי שעוצבה 
בארצות סקנדינביה, היא הדבר הקרוב 
ביותר למה שראה מרקס בחזונו. העובדה 
שאפילו בשבדיה, כעבור עשרות שנים של 
שלטון סוציאל-דמוקרטי רצוף, לא בוטלה 
הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, 
ומכלול החיים החברתי והתרבותי לא 
"הושגב" לכדי איכות חדשה, אפשר שהיא 
מלמדת על הקושי להגשים "מרקסיזם 
בארץ אחת", ואפשר שהיא מלמדת 
גם על בעיות עקרוניות בתיאוריה של 
מרקס. מצד שני, ההישגים המרשימים 
של הסוציאל-דמוקרטיה בסקנדינביה 
מלמדים עד כמה רחוק אפשר להגיע, אף 
אם רק חלק מההון עובר לידיים ציבוריות.

האוטופיה של מארקס
אכן, בכתביו של מרקס מופיעה לפעמים 
בחטף דמותה של חברה חופשית הנבדלת 
ורדיקלי  זמננו באופן עמוק  מחברת 
עוד יותר: חברה שבה בוטל לחלוטין 
הרכוש )ולא רק הפך מרכוש פרטי לרכוש 
ציבורי(; חברה שבה נמחק הפער שבין 
עבודה לפנאי, והעבודה הפכה מעמל 
ליצירה; חברה שהתגברה באופן מלא על 
האנטגוניזם שבין הפרט לכלל ובין הפרטים 
לבין עצמם )או לפחות על ההיבטים 
הכלכליים של אנטגוניזם זה(; חברה בלי 
פוליטיקה מנוכרת. נוכל לכנות דמות-

חברה זו בשם "האוטופיה של מרקס". 
היא עולה, או נרמזת, מכמה פסקאות 
ב"כתבי-היד הכלכליים-פילוסופיים" 
של שנת 1844, משורות הסיום של הפרק 
השני ב"המניפסט הקומוניסטי", מכמה 
מן ההערות הביקורתיות שכתב מרקס 
על "תכנית גותהא" ב-1875 ואולי גם 
ממקומות בודדים אחרים. ב"קפיטל" 

לאדם ולחברה. אל להם, לבני האדם, 
לנסות לארגן במשותף, באופן סולידרי, 
אחראי ורציונלי, את תחומי הייצור וחלוקת 
התוצר, טוענת האידיאולוגיה הליברלית, 
בת לווייתה של הכלכלה הקפיטליסטית. 
כאן ראוי לכאורה שישררו פערי הכוח ולא 
השוויון, האינטרס הפרטי ולא הסולידריות, 

"היד-הנעלמה" ולא התכנון הרציונלי. 
2003 ביקשה קבוצת עובדים  בשנת 
במפעל "חיפה כימיקלים – דרום" שעל-

יד דימונה להקים ועד עובדים במפעל. 
מנהלת המפעל אמרה להם אז דברים 
כפשוטם: "כאן אין דמוקרטיה, כאן זה 
מפעל פרטי". בבלי דעת ביטאה אותה 
מנהלת את אחד ממאפייני היסוד של 
הקפיטליזם – את הסתירה האימננטית 

שבינו לבין הדמוקרטיה. 

הגשמה אמיתית של 
"המדינה הטובה" 

מרקס קורא לנו להקים מחדש, ובעצם 
להקים באמת, לראשונה בהיסטוריה, את 
הפוליס העקרונית של אריסטו, ולהחיל 
אותה גם על חיינו הכלכליים: להחליט 
ביחד, באופן שיתופי ורציונלי, מה לייצר 
וכמה לייצר, כיצד לחלק את המשימות 
ואת התוצרים ומה לעשות בעודף התוצר. 
משנתו של מרקס היא קריאה להגשמה 
אִמתית ומלאה של הדמוקרטיה. ככזו, 
היא גם קריאה להומניזציה של החברה 
האנושית. קריאה זו אינה מופיעה במפורש 
ב"קפיטל". אך היא מופיעה )או לפחות 
אמורה להופיע( ברוחו של הקורא בספר 
זה, ככל שהוא יורד, בעקבות המחבר, לחקר 
אופן-הייצור הקפיטליסטי. כיצד תיראה 
החברה האנושית לאחר ההומניזציה שלה? 
כיצד תתנהל דמוקרטיה אִמתית, וכיצד 
אפשר להגשים אותה בתנאים של חברת 
המונים, טכנולוגיה מתקדמת וכלכלה 
גלובלית? – על כך מרקס אינו משיב 
ב"קפיטל" וגם לא בשום חיבור אחר. 
מרקס לא העלה בדעתו למלא את תפקיד 
"המלך הפילוסוף" או "המהנדס החברתי" 
של חברת העתיד. הוא רק טען, וניסה 
להראות לנו, שאי-אפשר לכונן חברה 
חופשית כל עוד בני האדם משועבדים 
להון, ושעל מנת לבטל את השעבוד להון 

אין היא מופיעה כלל. לדעתי, אין זאת 
משום שמחבר ה"קפיטל", מרקס איש 
מדע-הכלכלה, התכחש בחיבור זה למרקס 
המהפכן-האוטופיסט והתנכר לו. אולם 
אין תכליתו של "הקפיטל" לשרטט 
את אופק האפשרויות האוטופיות של 
חברה אנושית חופשית, אלא להצביע 
על יסודותיה של חברה זו. והיסודות 
נמצאים בביטול הבעלות הפרטית על 
אמצעי הייצור. בשנת 1893, עשר שנים 
אחרי מותו של מרקס ו-26 שנים אחרי 
פרסום "הקפיטל", נשאל פרידריך אנגלס, 
בריאיון עם ּכתב ה"לה פיגרו" הצרפתי, מה 
היא המטרה הסופית של הסוציאליסטים 
בגרמניה. אנגלס הסתכל ַּבּכתב בשתיקה 

במשך כמה רגעים ואז אמר: 
"אבל<הרי<אין<לנו<מטרה<סופית.<אנחנו<
כוונה< כל< לנו< אין< אבולוציוניסטים.<
סופיים.< חוקים< לאנושות< להכתיב<
דעות<קדומות<באשר<לפרטים<של<הסדר<
החברתי<בחברת<העתיד?<לא<תמצא<כל<
זכר<לכך<אצלנו.<אנחנו<]הסוציאליסטים[<
נבוא<על<סיפוקנו<כשנעביר<את<אמצעי<

הייצור<לידי<הקהילה".
בגדר  אינם  אנגלס  של  אלה  דברים 
הצטנעות רטורית, או ביטוי לטקטיקה 
פוליטית מינימליסטית. הם מבטאים 
מהות  של  ומפוכחת  חודרת  ראייה 
המרקסיזם. מרקס ותלמידיו )לסוגיהם 
כשיצליחו  מרוצים  יהיו  ולזרמיהם( 
בהעברת אמצעי הייצור מידיהם של 
בעלי-הון פרטיים להחזקה חברתית 
דמוקרטי  משותף,  חברתי  וניהול 
ורציונלי. מי שהיעד הזה נשמע לו ארצי 
ִמדי – יישב ויקרא ב"קפיטל", וילמד 
ממנו על אודות הקשר שבין הבעלות 
הפרטית על אמצעי הייצור לבין שעבוד 
האדם. מי שהיעד נשמע לו קל ִמדי 
להשגה – ייזכר בעלילת מאה וחמישים 
השנים האחרונות, יתבונן במציאות 
שסביבו )בישראל או בכל מקום אחר 
על פני כדור הארץ(, ויבין עד כמה קשה 

היא הדרך, ועד כמה ארוכה היא.  ///

בכתביו של 
מרקס מוריעה 

לרעמים דמותה 
של חברה 

חורשית שבה 
בוטל לחלוטין 

הרכוש, 
ונמחק הרער 
שבין עבודה 

לרנאי, חברה 
שהתגברה 

באורן מלא על 
האנטגוניזם 
שבין הררט 

לכלל

 לקריאה נוספת:
את ההקדמה המלאה ניתן 

לקרוא באתר של יפתח גולדמן: 
ygoldman.org/?p=501
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>>>

צילום: אורי פלג

לחם נחשב 
מאז ומעולם 
למטה החיים. 
ברוב העולם 
אין דבר בסיסי 
יותר, שכן כיכר 
הלחם היומית 
 עומדת בין 
רוב האנושות 
לבין רעב

בכל אחד מהמצבים האלו, מקורותיו 
של המשבר המקורי, לפחות בחלקם, 
הם המחיר של אותה כיכר לחם. אם 
המהומות האלו הן לא "קונפליקטים על 
משאבים" במובן הפורמלי, חשבו עליהם 

לפחות כעל מהומות מונעות-לחם.

שינוי אקלימי גובר 
בשדה חיטה

לחם נחשב מאז ומעולם למטה החיים. 
ברוב העולם אין דבר בסיסי יותר, שכן 
כיכר הלחם היומית עומדת בין רוב 
האנושות לבין רעב. בכל זאת, כדי לקרוא 
את הפוליטיקה בכיכר לחם צריך לשאול 
קודם כל – ממה הכיכר הזו עשויה? מים, 
מלח, ושמרים, כמובן, אבל בעיקר חיטה. 
שכשמחירי החיטה עולים בעולם, כך גם 
מחיר הכיכר – וכך גם הבעיות העולמיות.

לחשוב שאין עוד דברים בלחם, זה לא 
להבין את החקלאות העולמית המודרנית. 
מרכיב מפתח נוסף בכיכר שלנו – קראו 
לו "גורם ייצור" – הוא נפט. כן, נפט 
שמופיע בלחם שלנו כמקור לדשן ולדלק 

 מה כיכר פשוטה של לחם יכולה 
ללמד אותנו על העולם?

התשובה היא: הרבה מאוד. קודם כל, 
אפשר "לקרוא" את הכיכר כאילו היא 
דגימה מלבה של כלכלה עולמית במשבר. 
כמה  מגלה  היא  אחרת,  בהסתכלות 
מקווי השבר הקריטיים של הפוליטיקה 
העולמית, בהם גם מקורותיו של האביב 

הערבי.
חשבו על כך: בין יוני 2010 ליוני 2011, 
מחירי החיטה העולמיים כמעט הכפילו 
את עצמם, דבר שהתגלה כקטסטרופה 
מוחלטת במקומות רבים בעולם. באותם 
חודשים מספר ממשלות נפלו, מהומות 
פרצו בערים שנות מבישקק, קירגיסטן 
ועד לניירובי, קניה. והדבר המטריד 
ביותר – שלוש מלחמות פרצו: בלוב, 
תימן וסוריה. אפילו בחצי האי סיני, 
שבטים בדואים התקוממו נגד ממשלת 
המעבר של המדינה ומאיישים מחסומי 

דרכים חמושים.

כשאנחנו מסתכלים בכיכר הלחם צריך להידלק אות 

אזהרה בראשנו. מזג אוויר פראי, ספקולציה ומחירים 

הארץ מלוא  וצרות  מהומות  מבטיחים  מאמירים 

בכיכר לחם
כריסטיאן פרנטילקרוא את העולם

כריסטיאן פרנטי הוא עיתונאי וסופר אמריקאי. לאחרונה יצא לאור ספרו העוסק בקשר 
 Tropic of Chaos: Climate Change and the New בין שינוי אקלים וכאוס חברתי: 

Geography of Violence
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כשמחירי 
החיטה והתירס 

עלו, לא רק 
איכות החיים 

של עניי מצרים 
עמדה תחת 

מתקרה, אלא 
החיים שלהם 

עצמם. כך, 
מחירי המזון 

שעלו בעקבות 
שינויי האקלים 
הציתו אלימות 

רוליטית

לטרקטורים. בלעדיו, החיטה לא תיוצר, 
תעובד או תועבר בין יבשות ותחצה 

אוקיינוסים.
אסור לשכוח גם את העבודה. היא מרכיב 
בכיכר שלנו, אבל לא באופן שאתם 
מדמיינים. אחרי הכול, המיכון העביר 
את העובדים מהשדה למפעל. במקום 
אלפי איכרים ששותלים וקוצרים ידנית, 
עובדי תעשייה מייצרים טרקטורים 
ומורגים, מייצרים דלק, דשנים וחומרי 
הדברה, כולם נובעים מנפט והכרחיים 
לגידול חיטה מודרני. אם כוח העבודה 
של העובדים האלה מגיע לשדה, זה 
קורה בצורת טכנולוגיה. היום, אדם בודד 
שנוהג בקומביין ענק של 400,000 דולר, 
ששורף 200 גלון של דלק ביום, ומונחה 
ע"י מחשבים וניווט GPS, יכול לכסות 
כ-80 דונם חיטה בשעה ולקצור 8,000 

עד 10,000 בּושל חיטה ביום.
לאחר מכן, גם ללא הון פיננסי – כסף – 
הכיכר שלנו לא תתקיים. הוא הכרחי 
כדי לרכוש את הנפט, הדשן, הקומביין 
וכן הלאה. אבל הון פיננסי יכול, באופן 
עקיף, להשפיע על מחיר כיכר הלחם 
שלנו באופן עוצמתי עוד יותר. כשיש 
יותר מדי כסף נזיל במערכת הפיננסית 
הגלובלית, ספקולנטים מתחילים להמר 
על מחירים של נכסים שונים, כולל כל 
המרכיבים של החיטה. הספקולציות 
האלו תורמות לעליית מחירי הדלק 

והחיטה.
המרכיבים האחרונים באים מהטבע – 
אור שמש, חמצן, מים, ואדמה מזינה, 
כולם בכמויות המדויקות ובדיוק בזמן. 
ויש עוד גורם שלא ניתן להתעלם ממנו, 
סוג אחר של תרומה מהטבע: שינויי 
אקלים, שרק עכשיו מתחילים ממש 
וגובר  להשפיע, והופך באופן הולך 
לגורם שמערער את היציבות של הבאת 

כיכר הלחם לשוק.

אסון שיווקי
באופן  מתערבבים  כשהמרכיבים 
שגורם למחירי הלחם להרקיע שחקים, 
הפוליטיקה נכנסת לתמונה. למשל, 
המהומות במצרים הן לב האביב הערבי. 
מצרים היא גם יבואנית החיטה הגדולה 

בעולם, שאחריה אלג'יריה ומרוקו. זכרו 
גם שהאביב הערבי התחיל בטוניסיה, 
כאשר מחירי מזון עולים, אבטלה גבוהה, 
ופער הולך וגדל בין העשירים לעניים 
התחילו מהומות קטלניות ולבסוף את 
מנוסתו של המנהיג האוטוקרטי בן עלי. 
הפעולה האחרונה שלו הייתה הבטחה 
להוריד את מחירי הסוכר, החלב והלחם – 

וזה היה מעט מדי ומאוחר מדי.
במצרים  התחילו  המהומות  כן,  אם 
והממשלה האלג'יראית הורתה להגביר 
את ייבוא החיטה כדי להילחם באי השקט 
הגובר סביב מחירי המזון. כשמחירי 
החיטה עלו ב-70% בין יוני לדצמבר 
2010, צריכת הלחם במצרים התחילה 
לרדת בעקבות מה שכלכלנים כינו "קיצוב 
מחירי". והמחיר המשיך לעלות כל אביב 
2011. ביוני, מחיר החיטה היה 83% יותר 
ממה שהיה שנה קודם לכן. באותה מסגרת 
זמן, מחירי התירס עלו ב-91%. מצרים 
היא מייבאת התירס הרביעית בגודלה 
בעולם. כשלא משתמשים בו לייצור 
לחם, משתמשים בתירס כתוסף מזון 
ולהאכלת עופות ובעלי חיים. אלג'יריה, 
סוריה, מרוקו וערב הסעודית הן בין 15 
מייבאות התירס הגדולות. כשמחירי 
החיטה והתירס עלו, לא רק איכות החיים 
של עניי מצרים עמדה תחת מתקפה, 
אלא החיים שלהם עצמם. כך, מחירי 
המזון שעלו בעקבות שינויי האקלים 

הציתו אלימות פוליטית.
במצרים, אוכל הוא סוגיה פוליטית 
מחמישה  אחד  הכול,  אחרי  נפיצה. 
מצרים חי מפחות מדולר ליום והממשלה 
מעניקה לחם מסובסד ל-14.2 מיליון 
83 מיליון.  איש מתוך אוכלוסייה של 
בשנה שעברה, אינפלציית מחירי המזון 
במצרים עמדה על מעל 20%. זה יצר 
השפעה מידית והרסנית על המשפחות 
המצריות, שמוציאות בממוצע 40% 
מהכנסתן המועטה )שלרוב נמצאת גם 

היא בירידה( על תזונה.
מול הרקע הזה, נשיא הבנק העולמי 
רוברט זליק אמר שמערכת המזון העולמי 
נמצאת "מרחק הלם אחד ממשבר כולל." 
ואם רוצים לעקוב אחרי המשבר הכולל 
המקום  הסביבתיים,  לשורשיו  הזה 
<<<<<להסתכל בו הוא שינויי האקלים – מזג 
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כשיש יותר 
מדי כסף 

נזיל במערכת 
הריננסית 

הגלובלית, 
סרקולנטים 

מתחילים להמר 
על מחירים 
של נכסים 

שונים, כולל 
כל המרכיבים 

של החיטה. 
הסרקולציות 

האלו תורמות 
לעליית מחירי 
הדלק והחיטה

בשיאם ל-125$ לחבית, מה שיצר עוד 
ספקולציות ועוד עליות מחירים.

החודשים האחרונים לא הביאו איתם 
הקלה משמעותית. שוב, שיטפונות 
משמעותיים פגעו ביבולים בארה"ב, 
קנדה ואוסטרליה. בינתיים, בצורת אביב 
מפתיעה בצפון אירופה פגעה גם היא 
ביבולי חיטה. מערכת המזון העולמית 
נמצאת נאנקת, ואולי קורסת, תחת 
הלחץ העוצמתי של עליית ביקושים, 
עליית מחירי אנרגיה, מחסור גובר במים, 

ובעיקר כאוס אקלימי.
וזאת, אומרים לנו המומחים, רק ההתחלה. 
מחיר הלחם שלנו אמור לעלות במעל 
90% ב-20 השנים הבאות. זה אומר עוד 
מהומות, הפגנות, ייאוש, קונפליקטים 
סביב מים, הגירה, אלימות אתנית ודתית, 
שוד, מלחמות אזרחים, ואולי )אם לשפוט 
לפי היסטוריה קודמת( התערבויות 
חדשות של מעצמות עולמיות ואולי 

גם אזוריות.
ואיך אנחנו מגיבים למשבר? האם יש 
ממוקדת  חדשה  לאומית  בין  יוזמה 
בהבטחת בטחון תזונתי לעניי העולם – 
כלומר, מחיר יציב ובר השגה לכיכר הלחם 
שלנו? אתם כבר יודעים את התשובה 

העצובה לשאלה זו.
במקום זה, תאגידי ענק כמו גלנקור 
)Glencore(, חברת הסחר בחומרי 
הגלם הגדולה בעולם, והחברה הנסתרת 
 ,)Cargill( באחזקה פרטית קרגיל 

האוויר הקיצוני וההרסני יותר ויותר 
שנצפה בכל העולם.

מבחינת לחם, הסיפור הוא כזה: בקיץ 
2010, רוסיה, אחת מיצואניות הלחם 
המובילות, סבלה מהבצורת הקשה ביותר 
שהייתה לה מזה 100 שנה. הבצורת 
שנודעה בשם "בצורת הים השחור" הציתה 
שריפות ששרפו אזורים גדולים של יערות 
רוסיה, השמידו שטחים חקלאיים ופגעו 
ביבול החיטה הארצי כל כך שמנהיגיה 
)שנדחפו לכך ע"י ספקולנטים מערביים 
של חיטה( הפעילו איסור בן שנה על 
ייצוא חיטה. מכיוון שרוסיה היא אחת 
מארבעת היצואנים המרכזיים בכל שנה 

שהיא, זה יצר נסיקת מחירים.
הכו  קשים  שיטפונות  זמנית,  בו 
גדולה  חיטה  יצואנית  באוסטרליה, 
נוספת, וגשמים עודפים במרכז ארה"ב 
ובקנדה פגעו בייצור התירס. שיטפונות 
מסיביים בפקיסטן הטביעו 20% מהארץ 
מתחת למים, הלחיצו את השווקים 

והמריצו את הספקולנטים.
ובדיוק אז המחירים מּונעי-האקלים 
המשבר  במצרים.  לנסוק  התחילו 
ע"י  בחלקו  שהופעל  שהתחולל, 
עליית מחירי כיכר הלחם שלנו, הוביל 
למהומות ולבסוף למפלת האוטוקרט 
חוסני מובארק. טוניסיה ומצרים עזרו 
להתחיל משבר שהוביל למלחמת אזרחים 
והתערבות מערבית בלוב השכנה, שגרמה 
לכך שרוב ייצור הנפט שלה, שמונה 1.4 
מיליון חביות ביום, נפסק. זה, בתורו, 
הקפיץ את מחירי הנפט הגולמי, שהגיעו 

בסחורות  בעולם  הגדולה  הסוחרת 
חקלאיות, מנסות לחזק את השליטה 
שלהן בשווקי החיטה העולמיים ולכנס 
אנכית את שרשראות האספקה העולמיות 
שלהן לצורה חדשה של אימפריאליזם 
תזונתי שנועד להרוויח מהסבל העולמי. 
כשהלחם הצית מלחמה ומהפכות במזרח 
עתק  רווחי  עשתה  גלנקור  התיכון, 
מהמחירים העולים. וככל שכיכר הלחם 
שלנו יקרה יותר, חברות כמו גלנקור 
וקרגיל מרוויחות יותר. אפשר להתייחס 
לזה כדרך הגרועה ביותר "להסתגל" 

למשבר האקלים.
אז מה צריך לעבור לנו בראש כשאנחנו 
קוראים בכיכר הלחם שלנו? אות אזהרה, 
מן הסתם. אבל בינתיים, זו אזהרה שזוכה 

להתעלמות. ///

>>>>>

>>>

צילום: מצילומי יהודית גרעין-כל

 לקריאה נוספת:
 המאמר פורסם לראשונה

 TomDispatch באתר  
www.tomdispatch.com/(

 )archive/175419 
זכויות היוצרים שייכות 

לכריסטיאן פרנטי.
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צילום: אורי פלג

 בציבור הישראלי ישנה נטייה רווחת 
לראות בפוליטיקאים בובות על חוטים 
בכל מה שנוגע לענייני הכלכלה. השיח 
הנוכחי ומטבע הלשון "הון-שלטון", אף 
מדגישים את העניין. בעלי ההון מפעילים, 
לכאורה, סוכנים מתוחכמים שמשפיעים על 
פוליטיקאים ושרים, המוכרים את כוחם לכל 
המרבה במחיר. הפוליטיקאי קונה תמיכה 
ותרומות לפריימריז הבאים והפקיד מבטיח 

את מקום עבודתו הבא. 
על פי דימוי זה, מי שמניע את המהלכים 
את  המפעילים  הגדול  ההון  בעלי  הם 
גם  לצרכיהם.  בהתאם  הפוליטיקאים 
"הכלכלנים" מתוארים כמי שהשפעתם 
על הפוליטיקאים מכריעה: המומחים שמצד 
אחד מתווכים את אותה מציאות, שהיא 
לכאורה "מורכבת ובלתי נתפסת" עבור 
האזרח, ומפשטים את הדברים עבורו, ומצד 
שני מומחיותם נותנת להם כוח ציבורי להיות 
מעורבים בקבלת ההחלטות. דוגמא עכשווית 
לכך היא היועצים הבכירים המייעצים 
לשר האוצר, בתקן קבוע, הנותנים כביכול 

גושפנקא למדיניות הננקטת על ידו. תופעה 
זו כבר הפכה מובנת מאליה ומשום מה אינה 
מעוררת תהיה על היעדרם של יועצים בכירים 

מהאקדמיה גם לשרים אחרים.
התנהלות זו משקפת את הדעה הרווחת שאת 
הכלכלה מעצבים – וראוי שיעצבו – גורמים 
"מקצועיים", כשהפוליטיקאים נתפסים 
כמריונטה שאולי נושאת באחריות אבל 

בוודאי אינה זו המובילה את התהליכים. 
כדי לבחון עד כמה תפיסה זו תואמת את 
האופן בו מעוצבת המדיניות הכלכלית, יש 
לחזור לצמתים מכריעים בכלכלה הישראלית 
ולבחון מי הוביל את התהליכים ובמיוחד מה 
היה מקומם של הפוליטיקאים בתהליכים 

ביחס לזה של הכלכלנים המומחים.
אבחנה זו חשובה כדי למקד את מיקומם 
המדיניות  בעיצוב  הפוליטיקאים  של 
הכלכלית בישראל: האם, כפי שמקובל 
להניח, המהפכות הכלכליות בישראל הובלו 
על-ידי כלכלנים שהחזיקו בתובנות מתוך 
עיון אקדמי והשוואות בין לאומיות? או, 
לפי גרסה אחרת של עמדה זו, האם בתי 

לפוליטיקאים
- הדרג  בציבוריות הישראלית מקובל לראות את "הכלכלנים" 

המקצועי - כמעצביה המרכזיים של המדיניות, ואת הפוליטיקאים 

כמופעלים על ידם. ההיסטוריה הכלכלית של מדיניות שער המטבע 

חושפת מציאות שונה

רן רביב
בין כלכלנים 

>>>>>

רן רביב הוא חבר ביסו"ד וכוח לעובדים וחוקר את ההיסטוריה של 
ran@tamuz.org.il :המחשבה הכלכלית /// דוא"ל

לא בכדי 
הציע קיינס 
עוד בשנות 
השלושים 
להרוך את מתן 
האשראי לעניין 
ציבורי הנמצא 
בידי הממשלה 
שתקציב אותו 
על רי צרכי 
המשק

כלכלה – 

2 0 1 2 ר  א ו ר ב ר  / /  5 1 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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שערי המטבעות, מנגנון שקיבל את 
השם "הסכמי ברטון וודס" )עוד על 
הסכמי ברטון וודס ניתן לקרוא במאמרם 
של אודי מנור ויאיר רביב "גלובליזציה 
'ברטון-וודס'  הסכמי   – ופוליטיקה 
"חברה"(.  של   36 בגיליון  כמשל" 
הסכמים אלו יצרו מנגנון תיאום בין 
שערי המטבע של המדינות המרכזיות 
במשק המערבי ואפשרו למדינות השונות 
לנקוט במדיניות<כלכלית<מרחיבה לפי 
הצורך כדי להתמודד עם מיתון ואבטלה 
במשקים שלהן בלי לחשוש ששער 
המטבע שלהן ירד באופן חריף בגלל 
מסחר ספקולטיבי במטבעות, המנצל 
את מצבו הרגיש של המשק המתמודד 
עם מיתון כדי לעשות רווחים ממסחר 
קצר טווח. מנגנונים אלו, שכללו צד 
של הקצאת אשראי בין לאומי )דרך 
הבנק העולמי( וצד של תיאום שערי 
המטבעות )דרך קרן המטבע( היו חלק 
את  שאפשר  הקיינסיאני"  מ"הסדר 
הצמיחה הכלכלית בשלושת העשורים 
שאחרי מלחמת העולם השניה במדינות 
המתועשות מחוץ לגוש הסובייטי, ובהן 

גם ישראל.  
ניתן לציין את 1973 כנקודת ציון בהשלמת 
מהלך הפירוק של הסכמי "ברטון וודס" 
והפיכת המטבעות המרכזיים לנסחרים 
בשוק באופן לא מווסת פוליטית. בפני 
מדינת ישראל ניצבה השאלה איך להגיב 
למציאות הבין לאומית המשתנה. למרות 
המהפכים הללו של ראשית שנות השבעים 
הכלכלנים בישראל הסכימו – רובם 
ככולם – שעבור המטבע הישראלי מהלך 
כזה אינו מתאים. ]על סוגיה זו ניתן 
לקרוא בהרחבה במאמר של יאיר רביב 

ואודי מנור[.
מילטון פרידמן, שהיה ממובילי הפירוק 
של הסכמי ברטון וודס, ועסק בייעוץ 
לממשל פינושה בצ'ילה, הגיע בשנת 
1977 לייעץ לממשל החדש בישראל. 
בכנס בו השתתף שטח את משנתו, 
לפיה הדרך הנכונה לנהל את המטבע 

משמעות ניוד שערי 
המטבע

יחד עם האשראי, ניתן להציב את שער 
המטבע כאבן הראשה בכלכלה המודרנית. 
כל משטר כלכלי בעידן המודרני מבוסס 
על שני מרכיבים אלו, שמבחינה מסויימת 
מהווים שני צדדים של אותו מרכיב, 
שהשליטה בו מקנה למעשה שליטה 
רבה במשק הלאומי או העולמי. הקצאת 
האשראי וקביעת מידת התנודתיות של 
שערי המטבעות הלאומיים אחד ביחס 
לשני, הן נקודות קריטיות ששליטה בהן 
מעצבת הרבה מתנאיו הבסיסיים של 
המשק. לא בכדי הציע קיינס עוד בשנות 
השלושים להפוך את מתן האשראי 
לעניין ציבורי הנמצא בידי הממשלה 
שתקציב אותו על פי צרכי המשק וטען 
כי "מצב דברים זה... יביא קץ לרנטייר 
וכתוצאה מכך יביא קץ לכוחו של 

הקפיטליסט לנצל את ערך המחסור 

בהון לשם צבירה ודיכוי".<

העמדה  מתוך  זאת  טען  לא  קיינס 
הסוציאליסטית המסורתית אלא מתוך 
התבוננות במשק המודרני והבנה שכדי 
לנהל אותו באופן רציונאלי חייבים לנהל 
את הקצאת האשראי לא מתוך ניסיון 
למקסם רווחים, אלא מתוך שיקולים 
מורכבים המכוונים להסדרה של הפעילות 
הכלכלית עם מינימום טלטלות, כך 
שאופן הפעילות יצמצם במידה ניכרת 
את בזבוז המשאבים האנושיים והאחרים.
מתוך אותה תפיסה הוביל קיינס את 
הקמת המנגנון הבין לאומי לקביעת 

הספר לכלכלה חינכו כלכלנים שהפכו להיות 
שליחיהם בעיצוב המדיניות? 

לחלופין, יתכן שאת המהלכים הכלכליים 
המרכזיים הובילו פוליטיקאים, ולכלכלנים 
היה מקום שולי בהרבה מהדימוי העצמי 
שלהם ומזה אותו הם יוצרים בשיח הציבורי. 
אם גישה זו נכונה יש למקד את תשומת 
ליבנו בזירה הפוליטית, על כל הכוחות 
הפועלים בתוכה, כדי להבין את מגמת 

המדיניות הכלכלית. 
צומת מרכזית המזמנת בדיקה כזו היא 
המעבר של מדינת ישראל ממעורבות 
גדולה בקביעת שער<המטבע באמצעים 
פוליטיים שונים לקביעתו על ידי שוק 
המטבע הבין לאומי לבדו. מהפך זה, 
שבוצע ב-1977 כאחד הצעדים הראשונים 
של ממשלת בגין הראשונה, העביר את 
קביעת שער הלירה הישראלית לשוק, 
ואף על פי שבשנים הבאות בסדרה של 
צעדים נכנסה הממשלה מחדש למעורבות 
בקביעת שער המטבע, מהלך זה סימן 
את הכיוון הכלכלי של העשורים הבאים. 
על שום מיקומו כאחד מנקודות התפנית 
הניאו-ליברלי  במהפך  הראשונות 
בישראל, וחשיבותו המרכזית של קביעת 
שער המטבע, הוא מהווה נקודת מבחן 
מצויינת למקומם של הפוליטיקאים 

והכלכלנים בקביעת המדיניות.  

מדיניות כלכלית 
מרחיבה:  מדינית 
כלכלית מרחיבה 
היא מדיניות של 
הגדלת ההוצאות 

הציבוריות )ולעתים 
גם הורדה במסים( 

שננקטת בעיתות 
מיתון כדי לחזור 

לצמיחה. לרי 
התאוריה הכלכלית 

הקיינסיאנית, 
הגדלה של 

ההוצאה הציבורית 
תיצור מקומות 
עבודה חדשים, 

תעודד את הצריכה 
)ולכן את הרווחים( 

ותארשר יציאה 
מהמיתון. 

שער המטבע:  
שער המטבע הוא 

יחס ההמרה בין 
מטבע אחד לאחר. 

היחס הזה יכול 
להיקבע בהסכמים 

בין מדינות, 
באמצעות חוקים 
או על ידי השוק 

החורשי על בסיס 
הצע וביקוש.

>>>>>
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הכלכלנים צילום: אורי פלג
קיבלו על 
עצמם את 

תרקיד הכהן, 
היוצק את 

השמן הקדוש 
על ידי השליט 

ומקדש את 
הכרעותיו 

בדיעבד

1977, אך הם עשו זאת תוך קבלת המסגרת 
המחשבתית החדשה, שעוצבה בפועל על 
ידי שינוי המציאות באמצעים הפוליטים 
שעמדו בידי הפוליטיקאים, ולא בהכרח 

מתוך מחויבות תיאורטית עמוקה. 

הלקח מהפרשה
הצומת של ניוד שערי המטבע בישראל 
יכול ללמד אותנו על הספקנות הדרושה 
לגבי הדימוי שמאמצים לעצמם הכלכלנים, 
התקשורת  מערוצי  אלינו  ומשתקף 
שלנו  השאלות  את  ולמקד  השונים, 
כשאנו בוחנים את הגורמים המעצבים 
את המדיניות הכלכלית. הוא גם מספק 
שיעור חשוב על היחס בין התיאוריה 
והפרקטיקה בעיצוב המדיניות. היה זה 
דווקא דן פטנקין, אבי מדע הכלכלה 
הישראלי הנאו ליברלי, שטען כבר בשנות 
השבעים כי "המדיניות<קדמה<לתיאוריה<
וניתוח<הפוך<חוטא<בשטחיות". תובנה זו 
של פטנקין מאמצע שנות השבעים צריכה 
להרחיב את זווית הראיה מן הפוליטיקה 
לבדה או מן התיאוריה הכלכלית שלכאורה 
מדריכה את מבצעי המדיניות הכלכלית. 
אמנם ההנחה שבתי הספר לכלכלה מחנכים 
את מי שיהיו פקידי האוצר לפי דֹוגמה 
נאו-ליברלית נכונה, אך אין בה כדי להסביר 
את התעצבות ההגמוניה הנאו-ליברלית 
בפוליטיקה הישראלית בלא בחינה של 
הפוליטיקה ויחסי הגומלין בינה לבין 
הפקידות הכלכלית. יחסי הון-שלטון 
הם סיסמא שאין די בה כדי להסביר את 
התהליכים הממשיים המעצבים מחדש 
את החברה הישראלית. הבעיה אינה 
נעוצה רק בבעלי ההון המנסים להשיג 
לעצמם עוד כוח, השפעה ועושר, כפי 
שעשו מאז ומעולם, אלא בחברה ומערכת 
פוליטית המספקות את הלגיטימציה 

למהלכיהם. ///

הישראלי היא לתת לו להיסחר בלי 
התערבות ממשלתית. הדרך היחידה 
הקיימת )"האמת האחת" כדבריו( נמצאת 
בהתנהלות השוק וכל שאר ההסדרים הם 
עיוותים מלאכותיים שאינם ברי קיימא 

לאורך זמן. 
חשש  אין  האם  נשאל  אף  פרידמן 
"לתנודות חריפות כתוצאה מפעולות 

ספקולטיביות בלתי יציבות" וענה 

ש"איש לא הצליח עדיין להציג מקרה 

אמפירי של אי יציבות שכזאת." בכנס 

זה, בו השתתפו בכירי הכלכלנים בישראל, 
בוודאי אלו מהאקדמיה, הוכנה, לכאורה, 
התוכנית לביצוע העברת הלירה למסחר 
בשוק המטבעות. אלא שעיון ברשמי 
אותם משתתפים חושף תמונה הפוכה. 
לאחר המהפך במדיניות בתחום שער 
המטבע, נערך כנס בפורום דומה. בפתח 
הכנס תיאר היו"ר  גיורא חנוך מהחוג 
לכלכלה בירושלים את התחושה של 
"כשהופיע בדיון שנערך  הכלכלנים 
על ידי המחלקה לכלכלה הפרופסור 

מילטון פרידמן, שהתווה קווים למדיניות 

של ניוד שערי החליפין וביטול הפיקוח 

על מטבע חוץ בישראל, כל הנוכחים 

באותו מעמד נהנו מההצגה ]...[ גם אם 

מעטים הסכימו ]לדבריו[. אבל כולנו 

ראינו זאת כתרגיל אינטלקטואלי, 

כמין הצגת קרקס." 

הדעות השליליות כלפי הצעד הכלכלי של 
ניוד שערי המטבע מציירות תמונה הפוכה 
מהדימוי המקובל על הובלת המהפך 
במדיניות הכלכלית בישראל. מסתבר, אם 
כן, שהפוליטיקאים היו מובילי המהלך 
ויוזמיו, והם עשו זאת במנותק מהאליטה 
הכלכלית האקדמית. תגובתם של כלכלנים 
רבים בשנים הבאות לימדה על האופן בו 
הם מיישרים קו עם המדיניות החדשה 
ומצדיקים אותה כיחידה האפשרית, תוך 
שהם מקבלים על עצמם את התפקיד של 
הכהן, היוצק את השמן הקדוש על ידי 
השליט ומקדש את הכרעותיו בדיעבד. 
כרגיל ביחסי הכהן והשליט, נשאר לכהן 
מרווח לבקר את השליט, אך זאת בתנאי 
שהוא עושה זאת בטווח המוסכם ומבלי 
לערער על עיקרי הדברים. גם כלכלני 
ישראל ביקרו את המדיניות שננקטה 
בשאלת שער המטבע בשנים שלאחר 

 לקריאה נוספת:
המאמר הוא חלק מעבודת 

ה-MA של רן רביב "האתגר 
הניאו ליברלי - תיאוריה 

ומדיניות כלכלית: אספקטים 
של כלכלה פוליטיקה ותיאוריה 

בישראל, 1968-1981"
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השינויים 
הארגוניים 
לא הביאו עד 
כה לשינוי 
משמעותי 
בתרקודה 
של מערכת 
החינוך. ניתן 
לומר כי הם אף 
תרמו להעצמת 
הבידול והאי 
שוויון בחינוך

 מערכת החינוך "זכתה" לאחרונה 
התורפה  מנקודות  כאחת  להכרה 
הישראלית.  החברה  של  העיקריות 
הנתון העיקרי עליו נשענת הכרה זאת 
הוא המיקום הנמוך של תלמידי ישראל 
במבחנים משווים בינלאומיים. הישגיהם 
אינם  ישראל  תלמידי  של  הנמוכים 
צריכים להפתיע איש. חוקרי חינוך, 
כולל מחברי מסמך זה, מצביעים מזה 
עשרות שנים על חולשותיה של מערכת 
החינוך: ההישגים הנמוכים של חלק 
גדול מהתלמידים והתלמידות; הבידול 
העמוק השורר במערכת לפי מעמד, 
עדה, לאום ודת; פערי המשאבים בין 
בתי-הספר; הירידה המתמדת ביוקרת 
מקצוע ההוראה; הפערים בין רשויות 
מקומיות בכל הנוגע ליכולתן לתמוך 
במערכת החינוך המקומית; הידלדלות 
המשאבים התקציביים של משרד החינוך 

בשלושת העשורים האחרונים.
לכאורה, המצב בימינו טוב לאין ערוך מזה 
של העשורים הראשונים לאחר הקמת 

לקראת

קידום כלל
התלמידים

בישראל
נייר העמדה של מרכז אדוה אשר מוצג כאן מבקש להחזיר את הדיון הציבורי אל 

השוויון  להגברת  חדשים  יעדים  ולהציב  והפדגוגי,  החברתי  המגרש  אל  הכיתה, 

2011 נייר העמדה "יעדים לתיקון החינוך", אוגוסט  במערכת החינוך. מתוך 

זגלו דגן-בו נוגה  ו שלמה סבירסקי 

המדינה. כיום, כמעט כל הצעירים בגילאי 
בית-ספר יסודי ותיכון מצויים במסגרת 
לימודית. עם זאת,<הפערים<הגדולים<
ברמת<ההוראה<והלמידה<בין<בתי-הספר<
השונים<נותרו<במידה<רבה<בעינם. רק פחות 
ממחצית שכבת גילאי 17 זוכה בתעודת 
בגרות ורק מעט יותר מרבע ממנה מגיע 
כעבור שמונה שנים ללימודים אקדמיים 
במכללות או באוניברסיטאות בישראל.

השתלטותו של ההיגיון 
התאגידי

בעוד שאנשי חינוך מודעים מזה שנים 
לחולשותיה של מערכת החינוך, רבים 
אחרים "גילו" אותן רק בעשור האחרון, 
בין השאר בעקבות הכיסוי התקשורתי 
הנרחב לו זוכות כיום  תוצאות המבחנים 
הבינלאומיים המשווים. עם הבולטים 
שבקרב "המגלים" נמנים אנשי עסקים 
וכלכלה. אם בעבר התמקד הדיון בסוגיות 
של דרכי הוראה ותכני לימודים, סוגיות 
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צילום: ד"ר אבישי טייכר

בתפקודה<של<מערכת<החינוך.<נהפוך<
הוא:<ניתן<לומר<כי<הם<אף<תרמו<להעצמת<

הבידול<והאי<שוויון<בחינוך.

להחזיר את הדיון אל תוך 
הכיתה

נייר העמדה של מרכז אדוה אשר מוצג 
כאן בחלקו מבקש להחזיר את הדיון 
הציבורי אל הכיתה, אל המגרש החברתי 
אנו<סבורים<כי<במגרש<זה,< והפדגוגי. 
ולא<במגרש<של<המבנה<הניהולי<של<
מערכת<החינוך,<מצויים<הן<הבעיה<והן<

הפתרון<לה.<
הנחת המוצא הראשונה שלנו היא כי 
בעייתה<העיקרית<של<מערכת<החינוך<
היא<האי-שוויון<הרב<השורר<בתוכה.<
הביטוי המוכר ביותר של אי שוויון הוא 
זה הכספי והתקציבי, הנוח לניתוח של 
כלכלנים. גם מחברי מסמך זה עסקו רבות 
באי שוויון זה. אולם הביטוי העיקרי של 
האי שוויון במערכת החינוך הוא דווקא 
זה הלימודי ולא זה התקציבי: העובדה 
שתלמידים ותלמידות בני מגזרים שונים 
ובני שכבות חברתיות שונות משובצים 
למסלולי-לימוד שונים ועקב כך מקבלים 
תכנית לימודים שונה בתוכן ובאיכות ועל 
כן הם מגיעים לנקודות סיום שונות אלה 
מאלה. הביטוי המוסדי העיקרי של אי 
שוויון זה הוא < – הצבתם של תלמידים 
על מסלולים נפרדים על יסוד שיפוט 
הנסמך על הערכות של יכולת לימודית.

הנחת המוצא השנייה שלנו היא כי בעיית<
האי<שוויון<הלימודי<היא<שצריכה<לעמוד<
במרכזה<של<כל<התמודדות<לאומית<עם<
באופן  בעיותיה<של<מערכת<החינוך.<
אופרטיבי, המאמץ הלאומי לשדרוג 
מערכת החינוך צריך להתמקד בשדרוגן 
של אותן תת-מערכות שעוצבו על 
ברכי התפיסה לפיה יש קבוצות של 

החינוך. גם יעדים אלה אומצו על ידי 
הממשלה אך שוב לא מצא הדבר ביטוי 

במישור של המדיניות המעשית. 
נוכח הרכב הוועדות שהוזכרו לעיל, אין<
זה<מפתיע<למצוא<בהמלצותיהן<חותם<
חזק<של<ההיגיון<הכלכלי<והניהולי<של<
עולם<התאגידים. דוגמאות בולטות 
לכך הן המלצות לניהול של בתי-ספר 
כתאגידים המנוהלים באופן עצמאי על 
ידי מנהליהם, כאשר המערכת כולה 
נתונה למדידה דקדקנית ושיטתית של 
תפוקות המורים, באמצעות ניטור הישגי 
תלמידיהם. כמו בעולם התאגידי, מנהלי 
בתי-הספר אמורים לקבל שכר גבוה 
במיוחד ובו בזמן סמכות להעסיק מורים 
בשכר דיפרנציאלי ולפטרם בעת הצורך 
בהליך מקוצר, תוך עקיפה למעשה של 
האיגוד המקצועי. המערכת כולה אמורה 
להפוך למעין שוק חופשי באמצעות 
פתיחת אזורי הרישום והנהגת בחירה 

של הורים בבתי-הספר.  
כאמור, המלצותיה של ועדת דברת 
מעולם לא יושמו במלואן. עם זאת, 
רוחן של המלצות אלה שורה על רבים 
מן הצעדים שנקט משרד החינוך בעשור 
האחרון, ובייחוד אלה שאינם דורשים 
תקציב משמעותי נוסף. בין הצעדים הללו 
ניתן למנות: יישום חלקי של מדיניות 
הניהול העצמי של בתי-ספר והגדלת 
האוטונומיה של המנהלים; הקמת מכון 
להכשרת מנהלים המעניק, בין השאר, 
הכשרה לניהול באוריינטציה עסקית; מתן 
אפשרות לבתי-ספר לשכור מורים על 
בסיס שעתי או בחוזים אישיים באמצעות 
ועמותות; פתיחת  עירוניות  חברות 
אזורי הרישום לבתי-ספר על-יסודיים 
ולאחרונה גם לבתי-ספר יסודיים; מעבר 
להערכת בתי-ספר על בסיס הישגי 
התלמידים במבחנים ההשוואתיים; 
הקמת רשות נפרדת למדידה והערכה 
)רמא"ה(; קביעת סטנדרטים חדשים 
בנושא משמעת וענישה והחמרה באכיפה 
השינויים<הארגוניים< בנושאים אלה. 
הנ"ל<לא<הביאו<עד<כה<לשינוי<משמעותי<

 ד"ר שלמה סבירסקי הוא המנהל האקדמי במרכז אדוה
עו"ד נוגה דגן-בוזגלו היא חוקרת ומרצה במרכז אדוה /// 

advanoga@bezeqint.net

ועדת דוברת:  
ועדה שמונתה 

בשנת 2003 
על ידי ממשלת 
ישראל במטרה 

"לבצע בחינה 
מקירה של מערכת 

החינוך במדינת 
ישראל ולהמליץ 
על תוכנית שינוי 

כוללת – רדגוגית, 
מבנית וארגונית 

– וכן על התוויית 
דרך ליישומה".

הקשורות לנעשה בתוך הכיתה או בית-
אנשי  מכתיבים  שכיום  הרי  הספר, 
העסקים והכלכלנים התמקדות בסוגיות 
שניתן לכנותן כתאגידיות – סוגיות של 

ארגון, ניהול, תקצוב ותפוקה.
מעורבותם<של<אנשי<עסקים<וכלכלנים<
של< הקמתה< עם< לשיאה< הגיעה<
ועדת<דוברת, שחיברה את המסמך 
המעמיק והמקיף ביותר מזה עשורים 
המלצות   החינוך.  מדיניות  בתחום 
הוועדה שיקפו את הדגשים החדשים: 
הן התמקדו בעיקר בצדדים הארגוניים 
של מערכת החינוך, משל הייתה מערכת 
זו תאגיד ענק שביצועיו העסקיים 
קלוקלים ודורשים שינוי יסודי בתפיסה 
הניהולית. המלצות הוועדה, הגם שהן 
התקבלו ואושרו בממשלה, מעולם לא 
מומשו )להוציא מיזמים בודדים(, בראש 
ובראשונה משום שהממשלה לא הייתה 
מוכנה להקצות לכך את התקציבים 
הנדרשים. ב-2008 הוגש לממשלה 
2028", שגובש  מסמך בשם "ישראל 
בידי ועדה בראשות אנשי העסקים 
אלי הורביץ ודוד ברודט. המסמך קבע 
יעדים לישראל בתחומים שונים ובהם 
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צילום: לע"מ

השינויים 
הארגוניים 

לא הביאו עד 
כה לשינוי 
משמעותי 
בתרקודה 

של מערכת 
החינוך. ניתן 

לומר כי הם אף 
תרמו להעצמת 

הבידול והאי 
שוויון בחינוך

בנוסף, יש להציב רפורמה המובילה 
להשתתת כל מערכת החינוך הציבורי על 
תכנית<ליבה<אחת, המורכבת מהמקצועות 
עברית, ערבית, אנגלית ומתמטיקה – 
המקצועות שעליהם בעיקר נבחנים 
התלמידים בבחינות הבגרות ובקבלה 
ללימודים אקדמיים. מעבר למקצועות 
הליבה יוכלו בתי-הספר של הזרמים 
השונים לבחור תחומי ידע או גרסאות 
של תחומי ידע התואמים את ערכיהם. 
הוראת לימודי הליבה תהווה תנאי להכרה 
במוסד חינוך כמוסד חינוך ציבורי ולקבלת 
מימון ציבורי, כולל המימון הציבורי 
החלקי הניתן כיום למוסדות "מוכרים 

שאינם רשמיים".

ביטול ההסללה
הרפורמה שאנו מציעים עוסקת במגוון 
תחומים הנוגעים לפעילות החינוכית 
בתוך כיתת הלימודים. אחד מן הנושאים 
]הערת  ההסללה  סוגיית  הוא  הללו 
המערכת: לעיון בהמלצות הפעולה 
בנושאים נוספים ניתן לעיין בנייר העמדה 

המלא[.
אופן הפעולה הנורמטיבי של מערכת 
ממורות  ידע  העברת  כורך  החינוך 
לתלמידים יחד עם ציון ומיון מתמיד 
לפי מידת  ותלמידה  כל תלמיד  של 
קליטתם את הידע. תכנית הלימודים 
מורכבת מפרקי ידע הנלמדים בפרקי זמן 
קבועים, כאשר בסוף כל פרק ידע/זמן 
בוחנות המורות את תלמידיהן, מעניקות 
להם ציונים ומסווגות אותם, בין אם 
באופן פורמלי ובין אם בלתי-פורמלי, 
לקטגוריות, או בלשון הבוטה הנקוטה 

בצה"ל, ל"קבוצות איכות".
יכולה  המתמדת  הבחינה  עקרונית, 
מוכנות  את  לבחון  כדרך  להיתפס 
התלמידים לעבור לפרק הידע הבא. 
מעשית, הבחינה המתמדת משמשת 
לעתים קרובות למיונם של התלמידים 
לצורך הצבתם במסלולי למידה ההולמים, 
לפי הערכת המורות, את יכולותיהם. 

ועל-יסודי המתפקדים כיום מתחת לסף 
הנורמטיבי. מכאן שמדובר ברפורמה 
המתנהלת במישור הפדגוגי תוך אימוץ<
גישה<אוניברסליסטית המייתרת את 
המסלולים הנפרדים לקבוצות ולמעמדות 

שונים.
היעד השני של רפורמה כזו צריך להצביע 
על השתתת<כל<מערכת<החינוך<הציבורי<
על<תיקצוב<ציבורי<בלבד. פירוש הדבר 
ביטול אפיקי המימון הלא ציבוריים 
הנפוצים כיום ובראשם תשלומי הורים, 
גיוס תרומות על ידי עמותות שליד בתי-
הספר, הפעלה עסקית של בתי-ספר 
ומימון של תכניות לימודיות פורמליות 
תאגידים  ידי  על  פורמליות  ובלתי 
עסקיים – כל אלה אפיקים המעצימים 
את האי שוויון בין בתי-הספר. במקום 
זאת, המימון הציבורי צריך להיות גבוה 
דיו כדי להעניק לכל בתי-הספר את 
האפשרויות הפדגוגיות השמורות כיום 
רק לבתי-ספר הנהנים ממקורות מימון 

לא ציבוריים. 

לעמוד  מסוגלות  שאינן  תלמידים 
תכנית  של  הנורמטיביות  בדרישות 
גסה  בהערכה  הרשמית.  הלימודים 
מדובר, כאמור, בכשני-שלישים מכלל 

התלמידים בישראל. 
אנו סבורים כי מערכת החינוך הישראלית 
אוצרת בתוכה את הידע ואת הניסיון 
הדרוש כדי לחולל את השינויים הנדרשים. 
במהלך השנים נעשו כאן ובעולם ניסויים 
רבים בדרכי הוראה שהצליחו לקדם 
תלמידים שאובחנו באופן רשמי כתת-
משיגים. הרפורמה הנדרשת, על כן, 
אינה<זקוקה<לידע<חדש אלא להחלטה 
נחושה של ההנהגה הפוליטית לקדם את 
כל התלמידים והתלמידות בישראל אל 
רמה שעד כה הייתה שמורה רק למיעוט 

בעל זכויות-יתר.   

הגדרת יעדים חדשים
היעד הראשון של הרפורמה במערכת 
החינוך חייב להיות הגברת השוויון 
המאמץ  מיקוד  באמצעות  במערכת 
בשדרוג של מוסדות של חינוך יסודי 

>>>>>
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המיסלול איננו 
אורן רעולה 

הכרחי או 
"טבעי", כרי 

שסבורים 
רבים כיום. 
כמו מרבית 

ההיבטים של 
מערכת החינוך, 
מדובר במדיניות 

רוליטית-
חברתית 

שמצאה ביטוי 
בצעדים 

היסטוריים

אלה בתוך המסגרת הכיתתית, מבלי 
להפרידם להקבצות ולמסלולים ומבלי 
להפנותם לכיתות של חינוך מיוחד )למעט 
מקרים חמורים במיוחד(. ההתנסות של 
בתי-ספר שונים, ביניהם בית-ספר<קדמה<
בתי-ספר<של<רשת< בירושלים או של 
ברנקו-וייס מלמדת, כי עדיף שההוראה 
תיעשה על ידי מורות רגילות שקיבלו 
הכשרה נוספת להתמודדות עם צרכים 
מיוחדים, וזאת משום שההכשרה של 
מורות לחינוך מיוחד מניחה מראש, 
בדרך כלל, את הצורך בלימודים בנפרד. 
בנייר העמדה אנו מפרטים לפחות שלוש 
דרכים המסייעות למנוע חלוקה של 
כיתה להקבצות. הדרך<האחת היא הוראה 
של מקצועות היסוד – עברית, ערבית, 
מתמטיקה ואנגלית – בצמד מורות, כאשר 
אחת משתי המורות יכולה להעניק סיוע 
הדרך< פרטני תוך כדי מהלך השיעור. 
השנייה היא צמצום מספר התלמידים 
בכיתה, על מנת לאפשר קשר אישי בין 
המורה לתלמידים. הדרך<השלישית היא 
הנהגת התפקיד של מורה מלווה, היכולה 
לסייע לתלמידים להתמודד עם מכלול 
הבעיות הגורם לחלק מן התלמידים 
קשיים בהתמודדות עם חומר הלימודים.

המדיניות של אי<הפרדה בין תלמידים 
לפי רמות הישגים היא בראש ובראשונה 
מדיניות מקרו-פוליטית, המתבססת 
שוויון  דמוקרטיה,  של  ערכים  על 
וסולידריות. ערכים אלה הם אוניברסליים 
וניתן בהחלט לפעול לפיהם בכל מקום. 
אנו סבורים שמה שנדרש כיום הוא 
לא ידע חדש על "כיצד עושים זאת", 
אלא נכונות פוליטית לעשות זאת. אנו 
מקווים כי ביסוס התחושה כי הדבר ניתן 
לביצוע יתרום לקידום הנכונות לעשות 

את השינויים הדרושים.  ///

העברה של תלמידים ותלמידות שאינם 
עומדים, מסיבות שונות, בקריטריונים 
הנורמטיביים, למסלולים נמוכי הישגים: 
הקבצה נמוכה, מסלול מקצועי, בחינת 
בגרות ברמה נמוכה. מתכון זה יצר פערים 
מובנים וידועים מראש בין קבוצות שונות 
של תלמידים. על כן<אנו<מציעים<לבטל<
את<כל<מערכות<ההקבצה<והמיסלול<
ולבסס<את<המערכת<על<כיתות<שכל<
תלמידיהן<מתקדמים<יחד<– תוך חיזוק 
מתמיד של התלמידים המתקשים מסיבה 

זו או אחרת לעמוד בנורמה. 
המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההמלצות 
של גופים ממשלתיים ועל-מדינתיים 
שונים. משרד החינוך הישראלי אוסר 
כיום על חלוקת תלמידים להקבצות 
עד לתחילת חטיבת הביניים )כיתה ז'( 
ואז, מאפשר לעשות זאת רק במחצית 
השנייה של שנת הלימודים. למרבה הצער, 
משרד החינוך אינו מקפיד לאכוף את 
ההוראה. במסמך משנת 2009 ממליץ 
ארגון ה-OECD לצמצם ככל האפשר 
את החלוקה להקבצות. עוד מציין הארגון 
כי בארצות שבהן יש הסללה בגיל צעיר 
של התלמידים, יש גם מידה גבוהה של 
אי שוויון בין בתי-ספר ומתאם גבוה 
בין מעמד חברתי-כלכלי ובין הישגים 
בלימודים. זאת ועוד, בכמה מן הארצות 
הניצבות בראש טבלת ההישגים במבחנים 
הבינלאומיים המשווים, ובראשן פינלנד 
התלמידים  את  מחלקים  אין  ויפן, 
להקבצות. בפינלנד יש בכל בית-ספר 
בעבודה  המתמחות  מורות  או  מורה 
עם תלמידים בעלי קשיים או לקויות 
שונות, והן מעניקות לתלמידים אלה 
סיוע שוטף מבלי להפרידם מכלל הכיתה. 
אחת התוצאות היא חסכון תקציבי, 
בעקבות ייתורן של מסגרות נפרדות. ביפן 
מעודדים סיוע פרטני שמעניקים תלמידים 
מצטיינים לתלמידים מתקשים.<ההנחה<
השלטת<היא<שכל<התלמידים<מסוגלים<
להגיע<לרמות<הלמידה<הגבוהות<ביותר.

רב  ידע  הצטבר  בישראל  כאמור, 
עם  נפרדות  במסגרות  בהתמודדות 
תלמידים שהציפיות מהם נמוכות. את 
הידע הזה יש להנחיל למורות ומורים 
בכל בית-ספר ובית-ספר, כך שאפשר 
יהיה להתמודד עם צרכיהם של תלמידים 

מסלולים<אלה<נבדלים<זה<מזה<בתכנית<
הלימודים<הנלמדת<בהם,<בהיקף<החומר<
הנלמד,<באיכות<ההוראה<ובסופו<של<דבר,<
ומרגע שהמסלולים  ברמת<ההישגים.<
קיימים, מורות רבות מכוונות צעדיהן 

לפי תודעה של מיסלול. 
המיסלול<איננו<אופן<פעולה<הכרחי<או<
"טבעי", כפי שסבורים רבים כיום. כמו 
מרבית ההיבטים של מערכת החינוך, 
מדובר במדיניות פוליטית-חברתית 
שמצאה ביטוי בצעדים היסטוריים: 
ההקבצות הונהגו בישראל בתחילת 
שנות ה-1960, על רקע כשלון בתי 
הספר ביישובי העולים מארצות ערב ועל 
רקע החשש שהדבר יוביל להתנכרות 
של העולים מהנהגת המדינה דאז. 
במקום להשקיע בשדרוגם של בתי 
ספר אלה, בחרה המדינה ב"פתרון" 
קל יותר: חלוקת התלמידים לשלוש 
רמות, חלוקה שתאפשר טיפוח של 
מיעוט נבחר, במסגרת הקבצה א'. בסוף 
שנות ה-1980 הכיר משרד החינוך, 
באיחור רב, בנזק שגורמת החלוקה 
להקבצות ופרסם המלצה לבטלן. באופן 
דומה הוחלט בשנות ה-1960 להרחיב 
את המסלול המקצועי, על מנת לספק 
לתלמידים המזרחים מסלול תיכוני 
פחות דורשני להגיע לתיכון – במקום 
לשדרג את בתי הספר היסודיים כך שכל 
בוגריהם יוכלו להגיע למסלול עיוני. 
צעדים אלה, שבתחילה נתפסו אולי 
כפתרונות ארעיים, הפכו לפתרונות של 
קבע, ודנו דורות של מזרחים ועולים 
השלישי  העולם  מארצות  חדשים 
ללמידה במסלולים שאינם מובילים 

להישגים גבוהים.
לצוותי  העניק  הממוסלל  המבנה 
ההוראה מתכון בעייתי והרה-פערים 
להתמודדות עם כיתות הטרוגניות: 

 לקריאה נוספת:
את נייר העמדה המלא, "יעדים 
לתיקון החינוך: לקראת קידום 
כלל התלמידים בישראל" ניתן 

 למצוא באתר מרכז אדוה,
www.adva.org
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 על הסתירה בין 
י  צ ו ל ח ה ס  ו ת א ה

 לאידיאולוגיה
הסוציאליסטית 

ת י ל א ר ש י ה ה  ד ו ב ע ה ת  ע ו נ ת ב

דני גוטוויין 

האתוס החלוצי של תנועת העבודה עמד 
בסתירה לאידיאולוגיה הסוציאליסטית 
וההתבדלות  שלה. הפרישה מהחברה 
ממנה, שעמדו במוקד האתוס החלוצי, 
תנועת  של  המגזור  בשורש  עומדים 
העבודה ותמיכתה במשטר הנאו-ליברלי. 
יסודותיה  התחדשותה מותנית בפיתוח 

הסוציאליסטיים
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כתחליף 
למהרכה 

הסוציאליסטית, 
במובניה 

השונים בבחינת 
חלורה לסדר 
הקריטליסטי, 

העמיד האתוס 
החלוצי כיעד 
להגשמה את 

ההתבדלות 
והררישה 
מהחברה

 החלוציות והסוציאליזם הם שני 
מרכיבים משלימים בדמותה של תנועת 
העבודה הציונית כפי שהיא מצטיירת 
בהיסטוריוגרפיה התנועתית והמקצועית. 
המאמר הנוכחי מבקש לערער על תפיסה 
מקובלת זו ולטעון כי בין האתוס החלוצי 
לאידיאולוגיה הסוציאליסטית התקיימה 
סתירה רעיונית ופוליטית. סתירה זו 
עיצבה את מדיניותה של תנועת העבודה 
בתקופת היישוב והמדינה, עד מהפך 
1977 ולאחריו, והיא משתקפת בהרכב 
המעמדי של תומכיה, שהשפעתו ניכרת 

בתמורות העוברות עליה גם כיום. 
החלוציות הייתה הכלאה של ארבע 
תרבויות פוליטיות שרווחו במרחב שבתוכו 
הסוציאליסטית:  הציונות  התפתחה 
הנוער  תנועת  הרוסית,  המהפכנות 
הגרמנית, שלילת הגולה הציונית וכיבוש 
הְספר בארץ ישראל. המהפכנות הרוסית 
הכשירה את הפקעת הפעולה הפוליטית 
אוונגרד  לידי  מידי מעמד הפועלים 
מהפכני מאורגן; תנועת הנוער הגרמנית 
חינכה להתבדלות כיתתית כתחליף לשינוי 
חברתי; שלילת הגולה הציונית הצדיקה 
פרישה מאורגנת מן החברה היהודית 
המתנוונת בגולה; וכיבוש הספר בארץ-

ישראל הפך את הקמת "החברה החדשה" 
– כִצדה השני של הפרישה – לתחליף 
המייתר את המאבק בסדר הקיים, וכך 
מאשרר אותו. האתוס החלוצי העמיד את 
ההתבדלות מן החברה הקיימת והפרישה 
ממנה – בגולה ובארץ-ישראל – כתנאי 
להקמתה של חברת מופת סוציאליסטית. 

כתחליף למהפכה הסוציאליסטית – 
שבמובניה השונים היא בבחינת חלופה 
לסדר הקפיטליסטי, ושמתחוללת בתוך 
החברה ומשנה אותה מתוכה – העמיד 
את  להגשמה  כיעד  החלוצי  האתוס 
והפרישה מהחברה, מה  ההתבדלות 
שהקנה לו אוריינטציה שמרנית כניגודה 

של פוליטיקה סוציאליסטית. 
האתוס החלוצי הוגשם במפעליה השונים 
של תנועת העבודה כרצף של פרישות 
מן המרכז לְספר: מהגולה לארץ ישראל, 
מהעיר לקיבוץ, מן ההתיישבות העובדת 
ליישובי העולים וכו'. הפרישה החלוצית 
מוסדה בשורה של "חברות פיגום" – 
משמע, התארגנויות המממשות את 
ייעודן בדרך של ביטולן לדעת: תנועת 
הנוער, ההכשרות, פלוגות התיישבות, 
היאחזויות ועוד. במסגרות אלו התגבשה 
חוויית ההתבדלות והפרישה לאורח חיים 
שחזר וזוקק לאתוס החלוצי, שנעשה 
דרכי  של  המשותף  למכנה  בהדרגה 
התמודדותה של תנועת העבודה עם 
המציאות היהודית בגולה ובארץ ישראל. 
תמציתו של האתוס החלוצי היה הפרדוקס 
התבדלות  מתוך  החברה  עיצוב  של 
ופרישה ממנה, שגרם לניכור אליטיסטי, 
מגזרי-מעמדי.  לאינטרס  שהתגבש 
מצב החירום המתמיד שהייתה נתונה 
בו החברה היהודית במחצית הראשונה של 
המאה ה-20 הפך את "חברות הפיגום" 

החלוציות למוצא למספר הולך וגדל 
של צעירים, ולמסגרות גיוס למשימות 
לאומיות כמו עלייה, העפלה, התיישבות 
והגנה, שטשטשו את יסוד ההתבדלות 
והפרישה שבאתוס החלוצי על השלכותיו 

המגזריות-מעמדיות. 
הקמת המדינה וכינון מנגנוני הביצוע 
לשמוט  עתידים  היו  הממשלתיים 
את הקרקע מתחת ל"חברת הפיגום" 
החלוצית ולצמצם את מרחב פעולתה. 
רק  התבהר  הנסיבות  שינוי  ואולם, 
למדינה  הראשון  בעשור  בהדרגה: 
הייתה הארץ ברובה ְספר, והמצב אף 
הוחרף לעומת תקופת המנדט בעקבות 
הפליטות הפלסטינית; מרבית אזרחי 
המדינה היו "עולים חדשים", וכמי שהיו 
נתונים במצב מעבר הם טרם נתפסו 
כחלק מן "החברה". במצב ביניים זה, 
ולאור חולשתו של המנגנון הממשלתי 
המתהווה, הוסיפו בתנועת העבודה 
לראות בחלוציות את האמצעי היעיל 
ביותר להתמודד עם האתגרים הלאומיים 
והממלכתיים. ואולם בעשור השני, 
ככל שעבר מפעל בינוי האומה ממצב 
ההתהוות למצב ההתבססות, כבר הפכה 
החלוציות לנוסטלגיה ולקוד תרבותי של 
חלק הולך וקטן – גם אם עדיין הגמוני – 

בתנועת העבודה.
שחיקת הצידוק התפקודי של "חברת 
הפיגום" החלוצית חשפה את השינוי שחל 
באתוס החלוציות ובמגמתו החברתית. 
ככל שהתבססות מוסדות המדינה פרמה 
את החפיפה בין החלוצי ללאומי, כן נחשפה 
הסתירה בין החלוצי לסוציאליסטי, 
והחלוציות שמשה צידוק לאי-שוויון 
כלכלי-חברתי. כך שימשה ההתבדלות 
החלוצית לצידוק ההעדפה הכלכלית-

החברתית של מעמד הביניים הישראלי 
שצמח בזיקה לממסדים הממלכתיים, 
ההסתדרותיים והתנועתיים. העדפה זו 
התפתחה בהדרגה למדיניות של יצירת 
אי-שוויון באמצעות הקצאת השירותים 
החברתיים, שעל אף ביקורת פנים-
תנועתית נוקבת אפיינה את שלטונה 
של תנועת-העבודה בשני העשורים 

דני גוטוויין הוא חבר יסו"ד ומלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת 
חיפה
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כך שימשה 
ההתבדלות 

החלוצית 
לצידוק 

ההעדרה 
הכלכלית-

החברתית של 
מעמד הביניים 

הישראלי 
שצמח בזיקה 

לממסדים 
הממלכתיים, 

העדרה זו 
התרתחה 
בהדרגה 

למדיניות של 
יצירת אי-שוויון

להפיכתה של מדינת הסעד המפולחת 
ואוניברסלית  רחבה  רווחה  למדינת 
יותר. לשינוי במדיניות החברתית היה 
חלק חשוב בירידת אי-השוויון במהלך 
שנות השבעים וכתוצאה מכך הייתה 
תקופה זו היחידה בתולדות ישראל, 
בה הצטמצם באופן מהותי אי-השוויון 
בחלוקת ההכנסות. המפנה הסוציאל-

דמוקרטי בתנועת העבודה היה קצר ימים. 
הרחבת מדינת הרווחה לעבר המעמדות 
הנמוכים והתביעות להאצתה, שזכו 
להיענות של ממשלות "המערך" – כמו 
אלו של "הפנתרים השחורים" – עוררו 
חשש בקרב גורמים ממעמד הביניים 
מפני פגיעתה הצפויה של מדיניות 
היחסי  ביתרון  החברתית  ההרחבה 
שהעניק להם האופי המפולח של מדינת 
הסעד, חשש שהפך בהמשך להתנגדות 
למדינת הרווחה. התנגדות זו הייתה בין 
הסיבות להעתקת התמיכה המפלגתית 
של חלקים ממעמדות הביניים המבוססים 
מן "המערך" תחילה לר"ץ בראשות 
שולמית אלוני, ובהמשך לד"ש, מהלך 

שתרם למהפך 1977.
בין  הברית  של  התחזקותה  ואולם, 
 1977 המעמדות הנמוכים לימין מאז 
גרמה לחידוש התמיכה של מעמדות 
הביניים המבוססים בתנועת העבודה, 
והזיהוי ביניהם הפך לברור מאי פעם. 
אותם שיקולים מעמדיים שהניעו את 
פרישת היסודות המבוססים מן "המערך" 
לפני המהפך הובילו לאימוץ ההיגיון 
הנאו-ליברלי בידי תנועת העבודה על 
מפלגותיה לאחריו. מגמה זו מצאה 
שקידמו  ההפרטה  במדיניות  ביטוי 
ממשלות האחדות הלאומית, שמפלגת 
העבודה השתתפה בהן בשנות השמונים, 
וממשלות השמאל שהיא הנהיגה יחד 

עם מר"צ בשנות התשעים.
התפנית הנאו-ליברלית שהתחוללה 
בתנועת העבודה קלעה את תומכיה מקרב 
מעמדות הביניים לסתירה כפולה: הם 
ביקרו את המדיניות הכלכלית חברתית 
של הימין, אך קידמו אותה בפועל; 
ובעודם מתרפקים על עברה של תנועת 
העבודה, הם הובילו את פירוק המוסדות 
הכלכליים והחברתיים שהיו תשתית מבנה 
הכוח שלה. פתרון לסתירות אלו מצאה 

תנועת העבודה מאז שנות השמונים 
"ערכי<תנועת<העבודה", אשר  במושג 
שכפל את הסתירה בין האידיאולוגיה 
הסוציאליסטית והאתוס החלוצי. "ערכי 
תנועת העבודה" לא היו אלא התאמה 
של אתוס ההתבדלות והפרישה החלוצי, 
על היסוד האליטיסטי, המגזרי והשמרני 
שבו, להיגיון הנאו-ליברלי. התאמה 
זו סיפקה למעמדות הביניים תומכי 
השמאל צידוק להתנערות ממורשתה 
הסוציאליסטית של תנועת העבודה, תוך 
כדי ניכוס סמליה ועברה, ושימשה תחליף 
כוזב לאידיאולוגיה הסוציאליסטית 
ובלם לפוליטיקה סוציאל-דמוקרטית. 
כעדכון נאו-ליברלי של אתוס ההתבדלות 
והפרישה החלוצי היו "ערכי תנועת 
העבודה" גם חלק מדרך הסתגלותם של 
מעמדות הביניים תומכי השמאל למבנה 
המגזרי המאפיין את משטר ההפרטה 
הישראלי. בעוד התשתית החברתית של 
המגזרים השונים הייתה מעמדית, הם 
הגדירו עצמם פוליטית באמצעות קודים 
תרבותיים. כך, שימשו "ערכי תנועת 
העבודה" להגדרה מגזרית של חלקים 
ממעמדות הביניים – כשם ש"החזרת 
העטרה ליושנה" הגדירה חלקים מן 
המעמדות הנמוכים התומכים בש"ס – 
ובד בבד הם אשררו את מראית העין 
שהפכה את השיסוי המגזרי לעימות בין 

"ימין-דתי" ל"שמאל-חילוני".
הניגוד בין האידאולוגיה הסוציאליסטית 
לאתוס החלוצי שעיצב את מדיניותה של 
תנועת העבודה מצא אפוא ביטוי לאחר 
מהפך 1977 באימוץ ההיגיון הנאו-ליברלי 
בידי השמאל ובהתמגזרותם של מעמדות 
הביניים תחת המותג "ערכי תנועת 
העבודה" כחלק מהשתלבותם במשטר 
ההפרטה. הרצף שבין אתוס ההתבדלות 
והפרישה החלוצי למיגזור הנאו-ליברלי 
סימן את מסלול שקיעתה של תנועת 
העבודה, שהואצה ככל שמשטר ההפרטה 
העמיק את אחיזתו בחברה. מהלך דברים 
זה עשוי ללמד כי התחדשותה של תנועת 
העבודה הישראלית מותנית בהתגברות 
על עברה החלוצי ופיתוח יסודותיה 

הסוציאליסטיים. ///

הראשונים למדינה. בתקופה זו כוננה 
ישראל כמדינת סעד מפולחת: היא אמנם 
העניקה שירותים חברתיים ששיפרו 
את רמת החיים של כל האוכלוסייה, 
אך היא עשתה זאת בהיקף, בזמינות 
ובאיכות שונים לקבוצות שונות. פילוח 
זה היה בין הגורמים שעיצבו את המבנה 
המעמדי והמפלגתי של ישראל: מצד 
עדיפים  שנהנו משירותים  מי  אחד, 
הובנו כמעמדות הביניים, שהיו גרעין 
התמיכה המרכזי של תנועת העבודה 
של  הקצאה  אחר,  ומצד  שבשלטון, 
שירותים נחותים כוננה את מקבליהם 
כמעמדות נמוכים, שחלקים רחבים מהם 
היו עתידים לחבור לאופוזיציה מימין. 
כפי שהיטיבו להבחין מבקרים בני הזמן, 
הגורם לסתירה שאפיינה את עיצוב 
המדיניות החברתית בישראל בשנות 
החמישים הייתה החלוציות, שגילתה 
חשדנות כלפי מדינת הרווחה כמנוגדת 
ולמרכזיותו של  כפים  לערך עבודת 
הפועל. מן האידיאולוגיה הסוציאליסטית 
המוצהרת של תנועת העבודה התבקש 
כי היא תקים בישראל מדינת רווחה, 
המאפיינת משטרים סוציאל-דמוקרטיים; 
אך בפועל, בהשפעת האתוס החלוצי 
היא עיצבה את ישראל כמדינת סעד 
שהעניקה שירותים בסיסיים, מדיניות 
המאפיינת משטרים ליברליים ושמרניים. 
ואולם נראה כי יותר מאשר על עצם 
כינונה של ישראל כמדינת סעד, השפיע 
האתוס החלוצי על אופייה המפולח: כך 
הכשירה הפרישה החלוצית מן החברה 
את ההתבדלות המעמדית בתוך החברה.

משבר החלוציות התעצם בשנות השישים 
וחולל שינוי ביחסי הכוחות בתנועת 
העבודה שבא  לידי ביטוי בהתחזקות 
בתוכה  הסוציאל-דמוקרטי  היסוד 
ובמדיניות הרווחה המרחיבה שנקטו 
ממשלות "המערך" בשנות השבעים. 
אם בשנים 1968-1950 חלה בישראל 
הרעה מתמדת באי–השוויון, הרי שבשנים 
1977-1969, כמענה לזעזועים החברתיים 
שפקדו את המדינה מאז "המיתון", שינה 
"המערך" את מדיניותו החברתית ופעל 
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יהונתן: אתה יכול להסביר את המבנה < <
של הקואופרטיב שלכם? 

יוהנס: באופן בסיסי ההתארגנות שלנו 
בנויה בשתי רמות: קואופרטיבים של 
בתים או בניינים, בהם חברים כל הדיירים, 
וקואופרטיב גג של כלל הקואופרטיבים. 
דיירים שרוצים להצטרף אלינו – בין 
אם הם גרים בדירות, בתים או כל צורת 
מגורים אחרת – צריכים להיות מאורגנים 
בקואופרטיב שכולל את כל הדיירים 
בצורת המגורים שלהם. הקואופרטיב 
הביתי הזה יהיה חבר בקואופרטיב הגג 
שלנו, שמאחד את הקואופרטיבים של 
כל צורות המגורים הנוספות וארגונים 

וגופים נוספים.
קואופרטיב הגג יחד עם הקואופרטיב 
הביתי המצטרף, יקימו חברה בע"מ 
לצורך קניית הבית של המצטרפים. 
51% מהחברה הזאת תהיה בבעלות 
הקואופרטיב הביתי המצטרף ו-49% יהיו 
בבעלות קואופרטיב הגג. שני הארגונים 
יביאו את ההון הראשוני הדרוש לקניית 
הבית לפי יחס הבעלות שלהם על החברה 
בע"מ. הקואופרטיב הביתי יכול להחליט 
על כמעט כל דבר שקשור לבית שלו. 
רק דברים מועטים מאד דורשים את 
האישור של קואופרטיב הגג. חוק היסוד 
היחיד של קואופרטיב הגג הוא לעולם 
לא להרשות לקואופרטיב ביתי למכור 
נכס תמורת רווח. כלומר, אפילו אם 
קואופרטיב ביתי מתכוון ומחליט למכור 
את הבית שלו, כי התחלפו כל הדיירים 

יהונתן: ניגש ישר לעניין. מה הוא < <
בעצם קואופרטיב דיור? 

יוהנס: הרעיון בקואופרטיב דיור הוא 
בית  לרכוש  הזדמנות  לתת לאנשים 
יכול  זול. המחיר  במחיר  למגורים 
להיות נמוך מכיוון שהבית אינו פתוח 
למכירה בשוק החופשי, אלא  ממש 
נמצא תחת פיקוח של הקואופרטיב, 
שהופך כל מכירה לצורך רווח לכמעט 
בלתי אפשרית. כך הבית נשאר תמיד 
מקום  להיות   – המקורי  בייעודו 

מגורים.
יהונתן: איך התחילה ההתארגנות < <

של הקואופרטיב שלכם?
יוהנס: חלק מהמקום תפקד כסקווט עוד 
משנות ה-90. בעקבות רצון לרכישה של 
המתחם על ידי חברת נדל"ן מקומית, 
הממסד העירוני התערב ודרש את הפינוי 
של הסקווט. החברים בסקווט ארגנו 
התנגדות למהלך, ולבסוף כל הדיירים 
במקום לקחו הלוואה וקנו את השטח, 
כולל בתים שהיו מיועדים לפינוי, ועוד 
שטח נוסף באותו הגודל שכלל בתים 

נוספים. 

קואופרטיב דיור
איך זה עובד? 

  קואופרטיב הדיור 

  של רחוב שארנוובר 

 )Scharnweber(  

  בברלין הוא אחד מני 

  רבים בגרמניה. מטרתו 

 לאפשר מגורים זולים

  על ידי בעלות משותפת 

  על הדירות, ולארגן את 

  הדיירים לביצוע יוזמות 

  שונות לשיפור חייהם 

  וסביבתם. כיצד עושים 

  זאת? שיחה עם חבר 

 הקואופרטיב 

yonatan@ctlv.org.il /// יהונתן ה. משעל הוא אמן ופעיל חברתי

 :)Rquat( סקווט
כינוי להשתלטות 

של קבוצות 
מאורגנות על 

נדל"ן נטוש, 
שיקומו ושימוש בו 

למגורים.
>>>>>

יהונתן ה. משעל

2 0 1 2 ר  א ו ר ב ר  / /  5 1 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

25



ארילו אם 
קואוררטיב 
ביתי מחליט 
למכור את 
הבית שלו 
קואוררטיב 
הגג תמיד ירעל 
כדי לעצור את 
המכירה 

עוזב אנחנו משתדלים שהוא יוכל לקחת 
מה שהוא צריך, אבל החפצים שהביא 
לשימוש הכללי שייכים עכשיו לכולם. 
גם אם משהו נמצא במחלוקת, אנחנו 
תמיד נחליט עליו בקונצנזוס. כך שאין 
מצב שבו למישהו פשוט "לא אכפת" 

ואין דברים שנופלים בין הכיסאות. 
יהונתן: איזה עוד נושאים הם ייחודיים < <

למנגנון של הדיור שלכם? 
יוהנס: כל הסיפור של מגורים משותפים 
בדרך כלל מסקרן מאד אנשים מבחוץ, 
אבל זה יותר רכילות ממידע חשוב. יש 
את הפרויקטים השונים שקואופרטיב 
הגג מעורב בהם, שמתאפשרים רק 
במסגרת מערכת כמו זאת. הקואופרטיב 
לא מושפע משיקולים של שוק ויש מרחב 
להשקיע בדברים פחות "כלכליים" אבל 
הרבה יותר חשובים לנו כמו התארגנויות 
של קבוצות פעילים, שמירה על אורח 
חיים יותר אקולוגי או אפילו הפעלה של 
מועדון נוער בשכונה ותמיכה משפטית 
בדיירים בסכנת פינוי בגלל שרוצים 
למכור את הבניין שלהם או להרוס 
אותו. בכלל, צורת הדיור הזאת משפיעה 
על העיר ברלין בכללותה ומאפשרת 
לאנשים לחיות בכבוד רב יותר. לדעתי 
היא מאפשרת גם לשמור על מרקמי 
חיים, בעיקר אנשים ממעמד נמוך, 
קבוצות שוליים ומהגרים, אבל גם אנשים 
עובדים וסטודנטים שצריכים לחיות 
בעיר. אם לא היו התארגנויות כאלה, לא 
היינו יכולים לשמור על השכונה שלנו 
מ"פיתוח" שזה למעשה אומר גזר דין 

או מכל סיבה אחרת, קואופרטיב הגג 
תמיד יפעל כדי לעצור את המכירה.

יהונתן: מה עוד עושה קואופרטיב < <
הגג?

יוהנס: קואופרטיב הגג פועל כדי לקנות 
מעונות  לשעבר,  סקווטים  נכסים: 
סטודנטים שלפני כן היו בבעלות המדינה, 
בתי כפר קטנים, או פרויקטים שרק 
כוללים סדנאות קטנות לאמנים או דירות 
יחיד. כבר יש קבוצות כיום שמתארגנות 
מתוך מטרה למצוא בתים או בניינים 
ולקנות אותם. זה תלוי במחירים ולא 
אפשרי בכל מקום. כרגע יש קבוצות 
שיוזמות קואופרטיב גג חדש בלייפציג, 
היכן שמחירי הדיור נמוכים כיום. רוב 
הבתים הם לא שיכונים, אבל בדרך כלל 
כוללים מספיק מקום בשביל משרדים, 
פרויקטים פוליטיים או התארגנויות, 
ברים של הסצנה הרדיקלית, גני ילדים 
מעורבים  הבתים  כל  כמעט  וכד'. 
פוליטית, ומשכירים חללים במחירים 
זולים לקבוצות שצריכות מקום,  או 

לפחות מנסים לעשות את זה. 
יהונתן: מה קורה בתוך הבתים? איך < <

אתם מתייחסים, למשל, לנושא בעלות 
פרטית? ואיך מתקבלות ההחלטות בתוך 

כל בית?
יוהנס: זה שונה מבית לבית. בבית שלנו 
החלטות מתקבלות על בסיס קונצנזוס, 
כלומר: אם אף אחד לא אומר לא, ולפחות 
כמה אומרים "כן", אז מסכימים על 
העניין. מספיק "לא" אחד כדי להטיל 
וטו. וטו מפסיק את הדיון, ואנו מצפים 
שישתמשו בו רק אם מי שמטיל אותו 
מרגיש שהוא תקוע בדיון, או לא רוצה 
לדון בנושא יותר, או שזה נהיה יותר 

מדי אישי. 
חפצים אישיים הם חפצים אישיים. 
חפצים משותפים נקנים על ידי כולם, 
כמו מכונות כביסה, כלי מטבח וכו'. אם 
מביאים דברים פרטיים לשימוש כולם, 
הם נעשים שייכים לכולם. אם מישהו 

מוות על אופי השכונה הנוכחי והאנשים 
שחיים בה, שהיו צריכים ללכת למקומות 
אחרים השמורים בדרך כלל לעניים. את 
הבתים הצבעוניים ה"אותנטיים" של 
השכונה היו קונים עשירים וכמו שהם 
אומרים, "משקמים" אותם, שזה מילים 
יפות לשיפוץ בלי להשאיר עקבות של 
מה שהיה קודם, כמו שעשו פה לכל 
השכונה מסביב לפרויקט. הפרויקט 
שלנו, מאז שהתחלנו אותו, הכפיל את 
הגודל שלו ושמר על כל החלק שלנו 

בשכונה, כולל הדיירים. 
יהונתן: תודה! מקווה שאת הביקור < <

לעשות  תוכל  אביב  בתל  שלך  הבא 
בקואופרטיב דיור שאני אקח בו חלק!

יוהנס: העניין המרכזי הוא להבין כמה כוח 
יש בהתארגנות של יחידים. לקפיטליזם, 
בסופו של דבר, אין מה לעשות מול קבוצה 
מאורגנת בין אם אלה חבורת עשירים 
שבאים לשדוד את המדינה, או קבוצת 
דיירים שרוצים לנהל לעצמם את החיים. 
פשוט להתארגן. המודל שסיפרתי לך 
עליו הוא רק אחד, אני יודע שיש בעולם 
נוספים אך המשותף לכולם הוא העבודה 
המשותפת של אנשים על מה שחשוב 

להם. בהצלחה! ///

>>>>>
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"תבוסתו של קיינס"? – 
המימד המעשי

את דבריו של שטייניץ ראוי לבחון משתי 
התיאורטית  לפחות:  פרספקטיבות 
והמעשית. את התיאוריה נבחן לאור ספר 
חדש-ישן שראה אור לאחרונה בזכותם 
של חברי תנועת "דרור ישראל". אך לפני 
כן מילה על המעשים. שטייניץ הציג 
רשימה ארוכה של צעדים קיינסיאנים 
דווקא, המעמידים בצל את דבריו אודות 
זה כביכול. שר האוצר  כישלונו של 

התגאה לדבר על: 
"רפורמות<רב<שנתיות<בחינוך<ובהשכלה<
הגבוהה,<השקעות<במגזר<הערבי,<הרחבת<
סל<הבריאות,<השלמת<תשתית<ההתפלה,<
הקמה<של<בתי<חולים<חדשים<ותוספת<
אלף<תקנים<לרופאים,<העדפת<הפריפריה<
בתחבורה<ציבורית,<תמריצים<להגדלת<
היצע<הדירות<והעלאות<שכר<ייחודיות<
לעובדים<סוציאליים,<לשוטרים<ועכשיו<

גם<הסכם<מהפכני<לרופאים".<
ובכן, בניגוד לרוח המנשבת בין השאר במה 
שמכונה "המחנה הסוציאל-דמוקרטי", 
אני, כקיינסיאן וכסוציאל-דמוקרט אכן 
סבור שמדובר ברשימה יפה מאד של 
הישגים. העובדה שממשלת נתניהו 
אחראית על כך, איננה משנה להבנתי 
כהוא זה. האם אפשר היה לעשות יותר? 
בוודאי. האם הרשימה עצמה לא ראויה 
לביקורת? בוודאי ובוודאי. אדרבא, יש 
לומר את הידוע לכל, והוא שההשקעות 
העצומות בהשכלה הגבוהה למשל נבעו 
 .OECD-ישירות מכניסת ישראל ל
כן, שטייניץ איננו קיינסיאני  אמנם 
ובוודאי שאיננו סוציאל-דמוקרט, אך 

 לפני כמה חודשים )26.8.2011(, 
בשיאה של המחאה החברתית, הביא 
של  "ממון"  במוסף  פלוצקר  סבר 
ידיעות אחרונות טענה חד משמעית 
ומרחיקת לכת מפיו של שר האוצר 
קיינס  של  "תורתו  שטייניץ:  יובל 
נחלה עכשיו את תבוסתה המוחצת", 
וזאת לאור כישלונן  אמר שטייניץ, 
כלכלות  של  כהגדרתו  "הטוטאלי" 
המערב "לטפל במשבר", באמצעות 
"ניפוח התקציבים". הממשלות ניסו 
"לשפוך שמן על גלגלי המשק הרדומים" 
אך הסתבר שהיה זה בסך הכול "מים 
שהתאדו". "הניפוח" הזה "לא האיץ את 
הפעילות הכלכלית הריאלית, הממשית. 
ההשקעות לא גדלו, התעסוקה במגזר 
הבנייה  ענפי  התרחבה,  לא  העסקי 
לא התאוששו... והגרוע מכל: ניפוח 
התקציבים והגירעונות שחקו את אמון 
הציבור בעתיד הכלכלה. הוא לא נסך 
ביטחון, הוא הגביר את חוסר הביטחון. 

במקום להועיל, הזיק". 
שטייניץ הצביע על כלכלן חשוב אחר, 
דיוויד ריקרדו איש תחילת המאה ה-19, 
שתורתו, בניגוד לשל קיינס, הוכיחה 
עצמה לחלוטין לטענתו, בעיקר לאחר 
ש"פותחה מחדש בשנות ה-80' של המאה 
ה-20'". תיאוריה זו מכונה "הציפיות 
הרציונליות" וגורסת )במילותיו של 
פלוצקר המצטט את שטייניץ( "כי הציבור 
חכם, הגיוני, בעל מידע מספיק וצופה 
פני עתיד. לפיכך כשהציבור רואה את 

אבא לרנר מוכיח שאת השכל 

הישר לא המציאו בשנים האחרונות 

וקורא לתיקון החברה לא על בסיס 

הריסת החברה הקיימת

ממשלתו מגדילה את הוצאותיה ואת 
גירעונותיה, הוא מבין שבעתיד הלא 
רחוק יאלץ לשלם עבור אותה הרחבה, 
עליה  מגיב  הוא  לכן  'ניפוח'.  אותו 
בצמצום הוצאות, צמצום השקעות, 
צמצום תעסוקה. המדיניות הגירעונית 

מכשילה את עצמה".
ההקשר בו נאמרו הדברים ברור וגלוי: 
החשש שמחאת האוהלים תעבור משלב 
צבירת התנופה החברתית אל שלב 
ההבקעה הפוליטית. פיסקת הסיום של 
פלוצקר בעניין זה מסכמת הכול באופן 
ובהיר: "מה שהמוחים באוהלים  חד 
רואים כאסון, כלומר הירידה בחלקה של 
הממשלה במשק, נתניהו רואה כהישג 
כביר. מסיבות פוליטיות נטו הוא לא 
מוכן להתעמת איתם. הוא משאיר 
את העבודה לשטייניץ וטרכטנברג". 
כי מסגרת  כידוע התעקשו  השניים 
התקציב לא תיפרץ וכי הגרעון לא יגדל. 
החרה החזיק אחריהם ד"ר אבי שמחון, 
חבר בוועדת טרכטנברג ויועצו הכלכלי 
של שר האוצר, כשאמר בראיון רדיופוני 
למשה נסטלבאום ברשת ב' )8.9.2011, 
17:40( שהתשובות שתתן הוועדה 
ומתקציב  יבואו מתקציב הביטחון 
אפשר  "אי  שהרי  בלבד,  הביטחון 
לקחת כסף מהיכן שאין". מן הסתם 
שמחון בנה על כך שנסטלבאום, כמו 
כל עיתונאי ישראלי ממוצע המשלב 
בורות כלכלית-פוליטית וזיכרון באורך 
של סקופ, שכח לו את הדברים שאמר 
המומחה הכלכלי ערב כניסתו לתפקיד 
יביא  היועץ, לפיהם שוויון מוחלט 
את כל אזרחי ישראל לרמת חיים של 

העשירון העליון.

יובל שטייניץ
ואבא לרנר

כמה 
מחשבות 
בעקבות

>>>>>

אודי מנור הוא מרצה במכללת אורנים וחבר מפלגת העבודה

אודי מנור

שטייניץ איננו 
קיינסיאני 
ובוודאי שאיננו 
סוציאל-
דמוקרט, אך 
אלו נרלאות 
הרוליטיקה 
ולרעמים היא 
רועלת לכיוון 
הנכון
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צילום: אורי פלג

"לא ברור 
את מה יש 
לבטל: האם 
את כל היזמות 
הררטית או 
רק את חלקה, 
או שמא כלים 
ומוסדות 
מסוימים כגון 
כסף, בנקים 
או תאגידים 
גדולים?"

פשוט רק אם הוא נשאר בגדר נאיביות. 

הפשטות נעלמת ברגע שהשאלה הופכת 

מפורשת יותר. לא ברור את מה יש לבטל: 

האם את כל היזמות הפרטית או רק את 

חלקה, או שמא כלים ומוסדות מסוימים 

כגון כסף, בנקים או תאגידים גדולים. 

סוציאליזם אינו תמיד מזוהה עם שלילה 

טהורה של החברה המודרנית. לעתים 

גישה זו היא אנטי-סוציאליסטית בדיוק 

כשם שהיא אנטי-קפיטליסטית. היא 

רואה את שורש כל הרע בקיומם של 

מכשירים, של טכניקות, של תהליכים 

או של התארגנויות חברתיות וטוענת 

שתיקון החברה טמון בעקירת שורשים 

חולים אלו. החברה תהפוך לבריאה יותר 

עם ביטולם של הכסף, של המכונות, של 

מנוע הקיטור, של מסילות הברזל, של 

הפוליטיקה, של מדעני האטום, של 

היהודים או של רוכבי האופניים" )עמ' 

.)293-292

לא רק שמסתבר שאירוניה היא עניין 
הכרחי בדיון כלכלי-פוליטי, אלא שאת 
השכל הישר לא המציאו בשנים האחרונות. 
אדרבא, לרנר מפגין פריצות דרך תודעתיות 
מעוררות השראה ואף מרגשות הנוגעות 
לעצם השימוש במושגי המפתח המשמשים 
אותנו משום מה עד עצם היום הזה. תחת 
כותרת חדה, קצרה, בהירה, חד משמעית 
ומהפכת קרביים, לרנר הציע כבר לפני יותר 
מ-60 שנה<"לזנוח<את<השימוש<במלים<
'סוציאליזם'<ו'קפיטליזם'" )עמ' 291(. ראוי 

וכמובן לא למיתון עמוק. חשוב לציין 
שבימיו של לרנר החשש הגדול של כל 
הממשלות היה המיתון )זיכרון המשבר של 
שנות ה-30' היה טרי מנשוא, עמ' 201(, 
אך עקרון פעולתו הוא דו כיווני ולרנר 
איננו מפסיק לחזור על כך. לא מדובר על 
צמיחה-צמיחה-צמיחה בכל מחיר, אלא 

על יציבות של תעסוקה מלאה.
את דבריו פירסם לרנר כבר לפני 60 שנה 
וכפי שהוא עצמו מעיד, חלקם מבוססים על 
דברים שכתב לפחות עשור קודם לכן. אלא 
שאין זה צירוף מקרים שספרו השכוח זכה 
לאחרונה לתרגום משובח. לא פחות מעוררת 
השראה היא העובדה שעל התרגום אחראים 
חברי תנועת "דרור ישראל", אולי הגורם 
המפורסם ביותר בתנועת המחאה, אחרי דפני 
ליף כמובן. ספרו של לרנר, למרות שראה אור 
ב-1951 ומתייחס מטבע הדברים לעניינים 
שהתרחשו לפני כן, שופך אור נגוהות על 
המצב, אם כי באופן פחות צפוי מכפי שניתן 
לחשוב על ספר שכתב תלמידו של קיינס 
ושתורגם דווקא עכשיו על ידי סוציאליסטים 
מוצהרים שדובריהם מגנים מעל לכל במה 
את השיטה וקוראים להחליפה. הם לא 
היחידים כמובן. כל מהפכן המכבד את עצמו, 
על מנת לא לעסוק "בפירורים" חלילה, 
קורא "להחליף את השיטה". ומה אמר לרנר 
בעניין זה? "העיקרון הראשון" הוא כתב 
במסגרת דיונו בסוציאליזם, "הוא הרעיון 
הפשוט, הנאיבי משהו, שסוציאליזם הוא 

ביטול הקפיטליזם". "אולם רעיון זה הוא 

אלו נפלאות הפוליטיקה ולפעמים היא 
פועלת לכיוון הנכון. רצה הקב"ה בטובתנו 
וקיים אצל שטייניץ-ביבי את הפסוק, 
"מתוך שלא-לשמה, בא לשמה". מי 
יודע, אולי עוד נגיע למסקנה שלא רק 
הקב"ה התערב בתהליך, אלא למשל 
ההרכב הקונקרטי של ממשלת ישראל 
הקונקרטית. סיעת העבודה עד לא מזמן. 

סיעת העצמאות מאז.

"תבוסתו של קיינס"? – 
המימד התיאורטי

הדיון בכל השאלות הללו עשוי להיות קל 
מעט יותר אחרי קריאת הספר "כלכלת 
תעסוקה" של אבא לרנר, אחד מתלמידיו 
המובהקים של קיינס וכלכלן מהולל בפני 
עצמו. באופן סמלי הלך לרנר לעולמו 
ב-1982, כביכול ביחד עם התורה אותה 
עמל להפיץ. שהרי משנות ה-70', וביתר 
שאת מאז שמילטון פרידמן קיבל פרס 
נובל לכלכלה ב-1976, עמלו תלמידיו 
של זה לשפץ את תורתו של ריקרדו 
ולהתאימה למהפך הכלכלי-פוליטי של 
שנות השמונים: תאצ'ר שם, רייגן כאן, 
ומודעי-פרס בעוד מקום ידוע אחד. כך 
או אחרת, את תורתו כינה לרנר במלים 
"כלכלת תעסוקה", שמטרתה היא לקדם 
את היעד העליון שהוא "חירות האדם" 
לעולם  "בארץ  לא  אבל   ,)301 )עמ' 
לא אלא בעולם האמיתי" )עמ' 384(, 
זאת על יסוד ההנחה לפיה "מקסימום 
סדר הוא מקסימום חופש" )עמ' 372(, 
ושהדרך ליעד מחייבת "חיפזון איטי" 
)עמ' 384(. הכלי הניהולי המרכזי של 
כלכלת התעסוקה אליבא דלרנר הוא 
"המימון הפונקציונאלי", כלומר התערבות 
ממלכתית לצינון או המרצת המשק על 
פי המצב הקונקרטי: לא לצמיחה מהירה 

>>>>>
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את מסקנותיה 
של ועדת 

טרכטנברג 
יש לאמץ כרי 

שהם, בלי קשר 
למוסכמה 

הנכונה 
שהוועדה 

מגבילה עצמה 
לשמרנות 

מחשבתית 
ומעשית 

המשמעויות הרבות שהמילים הישנות 

בלעו מבלי לעכל" )עמ' 292-291(.

כקיינסיאן אמיתי לרנר לא מסתפק בלומר 
מה לא, אלא מתמקד לאורך כל הספר, 
בשאלה מה כן. "המימון הפונקציונאלי", 
הוא כתב בהמשך, "...מנסה להשתמש 
בכל המוסדות המועילים הקיימים ולשפר 
את פעולתם. הוא מנוגד לחלוטין לרעיון 
שהדרך למציאות הטובה עוברת דרך הרס 
הקיים ולאמונה שעולם טוב יותר יגיח 
באורח טבעי מתוך ההריסות" )עמ' 293(. 
באופן קונקרטי, ובמקומות אחרים בספר, 
מיישם לרנר עקרון מחשבתי זה, כאשר 
הוא מרשה לעצמו )בשנת 1951!( לבקר 
את הדוגמטיות של קדושת יציבות שער 
החליפין פרי הסכמי ברטון-וודס )עמ' 
366(; את העיקרון שיש להעלות שכר תמיד 
ובכל מקרה ומכאן את ועדי העובדים )עמ' 
54, 207(; את הפחד מהחוב הלאומי )עמ' 
184, 196(; וכמובן את "קדושת הכסף" 
המעידה על "חולשת ההיגיון" )עמ' 168(.

במקום סיכום
ובכן, דבריו פוקחי העיניים של לרנר 
מובילים שוב למסקנה אותה השמעתי 
וכתבתי אינספור פעמים: השאלה<היא<
לא<"האם"<)בנקים,<כסף,<תאגידים,<
דמוקרטיה,<מדע<וכו'(<אלא<"איך". מה 
שמחזיר אותנו למחאה, לאפשרויותיה 
וכמובן לשאלת הסוציאל-דמוקרטיה 
בישראל. המחאה כבר הצליחה. אין 
ספק שהציבור בישראל  לא ישוב לאותה 
נקודת חידלון תודעתית שאפיינה אותו 
בעשורים האחרונים. אבל תודעה היא 
דבר אחד, והמעשים הנגזרים ממנה אינם 
מובנים מאליהם. את מסקנותיה של ועדת 

כמובן להביא את ההקשר בו נאמרו הדברים. 
חלק ניכר מדיונו מקדיש לרנר להתנגדויות 
לשיטתו שלו ושל קיינס מימין ומשמאל. 
בעוד הקפיטליסטים מתנגדים משורה של 
סיבות המשלבות אמונות ואינטרסים )עמ' 
169(, הסוציאליסטים "הוקיעו את המימון 
הפונקציונאלי ותיארו אותו ככלי שרת 
בידי הקפיטליסטים נגד הסוציאליזם...
היו שהרחיקו לכת וקראו לרעיונותיו 
)עמ'  'פאשיסטיים'..."  קיינס[  ]של 
291(. התנגדות זו מצד הסוציאליסטיים 
לשיטתם של קיינס ולרנר נשמעת דומה 
לרעיונות של פעילים חברתיים המתיימרים 
להיות "מהפכנים" במה שמכונה "המחנה 
הסוציאל-דמוקרטי" בישראל של 2012, 
שמתנגדים באופן גורף לכל דבר שהם 
מזהים כחלק מהשיטה הקפיטליסטית, גם 
אם הדבר מקדם את מטרות הסוציאליזם. 
אם לחזור ל-1951: תחת הכותרת שקראה 
לבטל את השימוש במושגים החביבים 

הנ"ל, כתב לרנר את הדברים הבאים:
"...הולך ומתבהר ששני אנשים החיים 

באותה התקופה יכולים לפרש את 

המלה 'סוציאליזם' אחרת. אף אותו 

אדם יפרש את המילה 'סוציאליזם' 

אחרת בתקופות שונות. זהו הדין גם 

לגבי המילה 'קפיטליזם'. כאשר מילה 

הופכת לרבת משמעויות עד כדי כך שכל 

אור שמנסים לשפוך עליה נבלע בתוכה, 

ניתן לעתים לתחום מחדש את ההגדרה 

שלה ואז לשוב ולהשתמש בה לצורכי 

תקשורת והבהרת רעיונות. עם זאת, 

במקרים שבהם נעשו המלים מורכבות 

כל כך, כמו במקרה של 'סוציאליזם' 

ו'קפיטליזם', ייטב לנו אם נוותר עליהן. 

במקומן נוכל להשתמש במלים שונות 

ככל שיידרש לנו על מנת להבהיר את 

טרכטנברג יש לאמץ כפי שהם, בלי קשר 
למוסכמה הנכונה שהוועדה מגבילה 
עצמה לשמרנות מחשבתית ומעשית 
השמה את שלמות התקציב כעקרון 
שאין בלתו. כיצד זה מסתדר? פשוט: 
כי ועדת טרכטנברג היא בכל מקרה צעד 
ראשון ולא אחרון. היא הנקודה ממנה 
ממשיכים הלאה במאמץ לכונן – כן, 
אפילו בשיטת הפירורים המגונה – סדר 
סוציאל-דמוקרטי במהותו. איך אמר 
לרנר? "הבטחון היחידי – חיפזון איטי" 
)עמ' 384(. מיותר לטעון שאין תקווה 
כי שטייניץ או ביבי יקראו את לרנר. 
השאלה היא האם חברי "דרור ישראל" 

ושותפיהם יעשו זאת.  ///

 אבא לרנר

 כלכלת התעסוקה

 הדרך הנבונה לכלכלה נכונה
 הוצאת דרור לנפש, 2011

 385 ע"מ
50 ש"ח באתר דרור לנפש

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

מנתוני סקר שפרסם Ynet )26.1.12( אפשר להסיק שבין 1999 ל-2009 מספרם של הדתיים 
נתוני  לפי  )מעבר למה שניתן לצפות מריבוי טבעי בלבד(.  והחרדים בישראל עלה ב-6% 
הביטוח הלאומי עלה בשנים אלו מספר הנפשות מתחת לקו העוני גם הוא ב-6%. למרות 
שזהות המספרים אינה ראיה מוחלטת, נראה שלפחות חלק מהשינוי נובע מהחלפת מנגנוני 
הרווחה האוניברסליים בסקטוריאליים. כלומר, מאנשים שהפכו עניים, ובעקבות זאת הפכו 
דתיים - כדי להשתתף במערכות הרווחה השמורות בעיקר לדתיים כמו מערכות הרווחה של 

הקהילות החרדיות ומערכת ההטבות של ההתנחלויות.
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"לכפות" על הרשות המחוקקת את כללי 

הגלובליזציה? לדעתנו כאנשי אוצר, כן! 

אך האם ראוי שדבר כזה יעשה במדינה 

דמוקרטית? שאלה זו נשארת פתוחה. 

]...[ נשמעת לעיתים טענה, שתפקיד 

הדרג המקצועי הוא לייעל ולבצע, וכי 

הדרג הפוליטי הוא שצריך להחליט. אינני 

סבור כך. לדעתי תפקיד הדרג המקצועי 

להעביר ולבצע נושאים מקצועיים כמעט 

בכל מחיר ובכל טקטיקה."

המתנגדים למדיניות הכלכלית שהוביל 
משרד האוצר היו גורמים מרכזיים במשק 
ובחברה, וגבאי מעיד שהדרג המקצועי 
באוצר עשה ככל יכולתו כדי לקדם את 
מדיניותו תוך כדי עקיפה מודעת של 
מנגנוני קבלת ההחלטות הדמוקרטיים, 
שבהם היה צפוי להיבלם. פקידי האוצר 
נמנעו ככל הניתן מהצורך לאשר את 
המדיניות שלהם בכנסת או בממשלה, 
ניצלו מצבי משבר )שנוצרו עקב מדיניות 
ממשלתית, ודבריו של יורם גבאי מעידים 
גם על כך( והזמינו במספר מקרים לחץ 
חיצוני מצד הממשל בארה"ב כדי לכפות 
את מדיניותם על המערכת הפוליטית 
הישראלית כאשר צפו שלא יצליחו לגבור 
עליה לבד. הם יצרו את חוק ההסדרים 
כמסלול חקיקה שמשמש באופן מודע 
ומכוון לנטרול הכנסת ולהובלת תהליכים 
שלא היו עוברים אישור במסלול החקיקה 
הרגיל. הדרג המקצועי באוצר לא נמנע 
מלסכן ענפי תעשיה במשבר על-ידי 
חשיפה פרועה לתחרות חיצונית, כאשר 
אלה איימו לטרפד את המדיניות שהוביל. 
ברמה הבסיסית ביותר, גבאי מתאר כיצד 
הדרג המקצועי במשרד האוצר )ולטענתו 
גם במשרד הביטחון( נהג לקבל החלטה 
על המדיניות הרצויה כפשרה<בין<הגורמים<
השונים<בתוכו, ואז להציגה כחלופה 
יחידה לדרג הפוליטי, בצורה המונעת 
ממנו את המידע הדרוש על מנת לקבל 
החלטה מושכלת ולנהל מדיניות. ככלל, 
מעיד גבאי, הדרג המקצועי באוצר לא 
רואה מגבלה לסמכותו, ולא רואה בעצמו 
כמי שתפקידו לבצע מדיניות הנקבעת 
בדרג הפוליטי הנבחר. מעולם לא נתקלתי 

מדיניות ניאו-ליברלית - 
אינטרס ישראלי או אינטרס 

מגזרי?

רואים  הגלובליזציה  "מתנגדי 

בדירקטיבות ובשווקים הפתוחים לעיל, 

מזימה של בעלי ההון בעולם ליצור מנגנון 

השתלטות יעיל על הכלכלה העולמית. 

העובדות הטכניות אינן מוכיחות זאת. 

]...[ מודל הגלובליזציה משרת את 

המשקיעים הכלכליים הבינלאומיים..."

עדותו של גבאי חושפת את השניות 
שבין הסבריו למדיניות הליברליזציה של 
המשק הישראלי, למען "טובת המשק" 
– צמיחה, התייעלות, השתלבות בשוק 
העולמי ועוד – לבין ניתוחו את המציאות 
ואת המתנגדים למדיניות זו. לא במקרה, 
המתנגדים היו אותם המגזרים שנפגעו 
ממדיניות זו, שבשם "טובת הכלל" שירתה 
מגזר מסויים של בעלי הון )מי שגבאי 
עצמו מזהה כמשקיעים בינלאומיים(. 
בין מתנגדים אלה מונה גבאי למשל את 
התעשיינים והחקלאים, כלכלנים שונאי 
סיכונים ואנשי חברה שצפו את אי היציבות 
החברתית והכלכלית. בין נפגעי המדיניות 
הוא זוכר את האוכלוסיות שלא היו להם ולא 
ניתנו להם הכלים להשתלב במבנה השוק 
החדש. גבאי מציין כישלון זה כגורם המרכזי 
להעמקת הפערים החברתיים בישראל. 

המהפך הכלכלי - דינמיקות 
של הפיכת חצר 

"דעתי האישית היא שאין מגבלות לדרג 

המקצועי בממשלה. ]...[ האם ראוי 

הספר "כלכלה פוליטית" מספק 

עדות נדירה מלב העשיה 

במשרד האוצר ומהאידיאולוגיה 

שמנחה אותה

רוליטית כלכלה 

עדות 
מעבר 
ם י ו ו ק ל

בעקבות קריאה בספרו 
של יורם גבאי, "כלכלה 

פוליטית", הוצאת הקיבוץ 
המאוחד, 2009

 יורם גבאי "היה שם". הוא נכנס לעבוד 
ככלכלן במשרד האוצר בשנת 1976, ומשנת 
1989 ועד פרישתו בשנת 1995 היה הממונה 
על הכנסות המדינה. כיום, כמה נוח, הוא 
עומד בראש חברה בת של בנק הפועלים 
לניהול תיקי השקעות. ספרו של גבאי הוא 
עדות נדירה, מלב פעילותה של הפקידות 
המקצועית הבכירה במשרד האוצר, השופכת 
אור על השינוי הקיצוני שעברו המדיניות 
הכלכלית הישראלית ובעקבותיה מבנה 
המשק והחברה הישראלית בתקופה זו. 
זוהי עדות חושפנית. יש שיראו בה עדות 
אמיצה. יש שיראו בה עמדה של זחיחות 
והיעדר בושה. בכל מקרה, זוהי עדות ששווה 
קריאה. נסקור כאן כמה מהתובנות המרכזיות 

שעולות מהספר.   

אבשלום בן-צבי

אבשלום בן-צבי הוא חבר קיבוץ משעול של תנועת המחנות העולים ///  
avshalombz@gmail.com /// observpost.wordpress.com
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נמנעים מלהתייעץ ואף ממדרים את 
אנשי המקצוע במשרד עצמו, מחשש 

שינסו לטרפד אותן. 

צעדים לשינוי - פסבדו 
משילות בהתאם לכפיית 

אגף התקציבים

"קיים הכרח להעביר את כל הניהול 

הפנים-משרדי ובכל התחומים למשרדים 

הייעודיים, ולהוציא נושא זה מידי ניהול, 

פיקוח ובקרה של משרד האוצר. ]...[הדיון 

בין האוצר לכל משרד ומשרד יתנהל רק 

על מסגרת התקציב. משרד זה ]משרד 

הבריאות. אב"צ[ יבין אז היטב, שאם סעיף 

סל התרופות יגדל, עליו תוטל האחריות 

להגדיר במדויק קיצוץ בסעיף כזה או 

אחר, בהתאם להחלטותיו."

לטענת גבאי, הגיע הזמן לשינויים בשיטה 
זו. הוא קורא לבחון את נחיצות המשך 
השימוש בחוק ההסדרים, כאשר הוא 
מעמיד מצד אחד את הטענה שישנן 
רפורמות רבות במגזר הציבורי שראוי 
לבצע, ומצד שני, אולי ראוי להפסיק 
את השימוש בכלי עוקף-הדמוקרטיה 
הזה, לאחר שרוב מטרות האוצר לשינוי 

מבנה המשק כבר הושגו. 
גבאי מציע להגביל את משרד האוצר 
ותקציבי  התקציב  מסגרת  לקביעת 
המשרדים, ולהסיר את שליטתו בניהול 
תקציבי המשרדים עצמם, בטענה שצעד 
זה יתן סמכויות למשרדים וישפר את 
התנהלותם. הצעה זו חושפת את ההיגיון 
העקום העומד מאחוריה. במקום המצב בו 
משחק סכום האפס התנהל בין המשרדים 
השונים, מכאן והלאה יתנהל משחק סכום 
האפס בתוך תקציב כל משרד, שיוכל לנייד 
כספים בין הסעיפים השונים בתקציבו. 
כך ישוסו מגזרים שונים זה בזה, מכיוון 
שכל השקעה במקום אחד, תגרור מייד 
קיצוץ מקביל בסעיף אחר בתחומו של 
אותו המשרד. אבל, בניגוד למצב הקודם, 
במצב הזה הלחץ הפוליטי יופנה אל הנהלת 
משרדי הממשלה השונים, שבמצב הקודם 
יכלו לפחות לנתב אותו אל פקידי האוצר 
שניהלו אותם בפועל. משרד האוצר, לפי 
הצעת גבאי, ישאר עם  היד על הברז, 
אך זעם הציבור יופנה אל מחלקי המים. 

בשורה התחתונה - מטרת 
האוצר היא הקטנת 
הממשלה בכל מחיר

אגף  ראשי  את  שאלתי  "כאשר 

מליישם  נמנעו  מדוע  התקציבים 

ענו,  עליהם,  המקובלות  המלצות 

שלעיתים הם דוחים הוצאה ראויה 

כדי למנוע הרחבה תקציבית, אפילו 

אם היא נראית להם חיונית."

את דבריו של גבאי צריך לקרוא בתוך 
השורות וביניהן, ואת מדיניות האוצר לבחון 
גם לפי התוצאות בשטח. לפי גבאי, תהליך 
הליברליזציה של השוק הישראלי היה אמור 
להיות מגובה בהשקעה מסיבית בחינוך 
שתכשיר את אוכלוסיית ישראל למצב 
החדש. שליטת האוצר שנדרשה כדי לכפות 
מהלך זה, לצד האמונות הנלוות לאמונת 
הדרג המקצועי בפתיחת השווקים, הכתיבו 
את היחס אל המגזר הציבורי, ומכאן את 
אי-ההשקעה הממשלתית בחינוך ובכלל 
ואת העמקת הפערים החברתיים שהביאה 
עימה. לפי עדותו של גבאי עצמו, משרד 
האוצר ניהל מדיניות שאינה מחוייבת 
לצמיחה, ואף בלם צעדים שגבאי הסכים 
שיקדמו צמיחה, כאשר סתרו את הערך 
שכלפיו היה מחוייב באמת, והוא שמירה 
על מסגרת התקציב, והקטנת חלקה של 
הממשלה במשק. המחוייבות לערך בלעדי 
זה היא שעומדת מאחורי מדיניות האוצר 
בעשורים האחרונים, והיא המסבירה 
את נכונות פקידיו לנהוג בצורה אנטי-

דמוקרטית בוטה. 
לנו  שמקנה  בפרספקטיבה  לסיכום, 
בחינת דבריו של גבאי, נראה שהמאבק 
המשמעותי ביותר בזירה הכלכלית בימים 
האלה מתנהל סביב שתי נקודות בולטות: 
ניסיונו של משרד האוצר להשתלט על 
ניהול תקציב הביטחון )באמתלות של 
שקיפות וייעול כמובן( – האי האחרון של 
עצמאות תקציבית שנותר מחוץ לשליטתו, 
ומדובר באי גדול למדי – ושאלת הגדלת 
מסגרת התקציב, בין אם תוך כדי הגדלת 
הגרעון או תוך כדי שמירה על גודלו או 

אף צמצומו.  ///

בעדות המעידה בצורה מפורשת כל כך 
שפקידי האוצר הנהיגו מדיניות עוקפת 
דמוקרטיה, שתוצאתה הקטנת הריבונות 
של ישראל, בכלים שלפי עדותו של גבאי 
עצמו אינם ראויים בשימוש במדינה 

דמוקרטית.

מקור המשבר החברתי לפי 
גבאי - בעיית המשילות 

ועריצות האוצר
 2008-1995 "בכל התקופה שבין 

ישראל  ולבנק  לאוצר  הייתה 

יציבות  של  ברורה  אסטרטגיה 

פיננסית ופתיחת שווקים, וניתן לומר 

כי ההישגים הכלכליים שנגזרו מכך 

היו מרשימים ביותר. ואילו מדינת 

ישראל הייתה נטולת אסטרטגיה כמעט 

בכל התחומים האחרים, ולפיכך גם 

התוצאות הסתברו כעלובות."

על פי ניתוחו של גבאי, מקור הקשיים 
הנוכחיים במדינת ישראל עיקרו בבעיית 
משילות, המונעת ממדינת ישראל )מלבד 
"אי" של אסטרטגיה ברורה במשרד 
האוצר( לנהל מדיניות עקבית כלשהי, 
ולכן היא כושלת בהשגת יעדים – בעיקר 
בהכשרת חלקים נרחבים באוכלוסיה 
למבנה הכלכלי החדש – מה  שיוצר 
הישראלית.  בחברה  גדולים  פערים 
מעניין שלפי ניתוחו של גבאי, מקור 
מרכזי לבעיה הוא שליטתו המוחלטת 
של משרד האוצר במסגרת התקציב 
עצמם.  המשרדים  ובתקציבי  כולה 
שליטת האוצר במסגרת התקציב מונעת 
דיון רציני לקביעת סדרי עדיפויות, 
מכיוון שהיא הופכת את הדיון למשחק 
סכום אפס, בו כל שר נדרש להגן על 
תקציבו מפני הקיצוץ הנלווה להגדלת 
התקציב של משרד אחר. שליטת האוצר 
בתקציבי המשרדים עצמם מונעת מהם 
לנהל מדיניות ולקבוע סדרי עדיפויות 
בתחומם, והופכת אותם ללוביסטים 
להגדלת תקציבם. לטענת גבאי, תופעה 
זו הביאה לאובדן האמון של פקידי 
האוצר במשרדים השונים, כך שפקידי 
האוצר מתנגדים לכל רפורמה שמציעים 
המשרדים עצמם, ולעומת זאת מקדמים 
רפורמות בתחומים השונים תוך שהם 

"נשמעת 
לעיתים טענה, 
שתרקיד הדרג 

המקצועי 
הוא לייעל 
ולבצע, וכי 

הדרג הרוליטי 
הוא שצריך 

להחליט. אינני 
סבור כך. 

לדעתי תרקיד 
הדרג המקצועי 
להעביר ולבצע 

־נושאים מקצו
עיים כמעט 
בכל מחיר 

ובכל טקטיקה" 
)מתוך הסרר( 
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"גם אם 
אין עבודה 
בנמצא, אסור 
לך להרסיק 
לחרש אותה. 
אני אצרה בך. 
אני אדע אם 
תתייאש. אם 
תרסיק לחרש 
עבודה לחודש 
אחד, אני אדע, 
ומתנתי תרסיק 
להוריע"

הקטנה השגיחה על התינוקות של אשת 
ראש העיר כל אחר צהרים ובוב הקטן 
הרוויח פני פה ושם בעבודות מזדמנות. 
כל מה שהיה למשפחה היה מעט הכסף 
שהילדים הביאו הביתה וכל פני הלך 
לשכר הדירה לענק שהיה בעל הבית 
שלהם. לא היו להם בגדים או נעליים 
חדשים והם אכלו רק מהגינה שלהם. 
והחורף  קשים  נעשו  שלהם  החיים 

התקרב.
"אולי תוכל להשיג עבודה במכרה הפחם, 

ג'ון," אמרה אשת חוטב העצים. 
אז הוא הלך עשרה מילין למכרות הפחם 
וביקש עבודה. אבל, כפי שחשש, הם 
אמרו לו שהוא זקן מדי בשביל ללמוד 

את המלאכה ושילחו אותו משם.
למרות שמטבעו היה אדם מלא תקווה 
הוא כתת רגליו הביתה בלב כבד. הערב 
בין  ירדו על הדרך.  התקרב. צללים 
הצללים ראה אשה גבוהה ויפה ניצבת. 
"חוטב עצים," היא אמרה, "שמח ועלוז! 
אני פיית המתנות שלך, ואני אתן לך 
ולמשפחתך מספיק כדי שתוכלו לחיות. 
יהיה לך אוכל, ותוכל לקנות נעליים לבן 

ולבת שלך!"
"גבירה נדיבה", אמר חוטב העצים, "את 
מאוד טובת-לב. מה אוכל לעשות כדי 

להיות ראוי למתנה כזו?"
"כדי להיות ראוי למתנתי, חוטב עצים, 
אתה חייב לא לעבוד, אך בכל יום עליך 
לחפש עבודה," אמרה הגבירה. "אתה 
חייב לנסות ארבע פעמים ביום למצוא 
עבודה. גם אם אין עבודה בנמצא, אסור 
לך להפסיק לחפש אותה. אני אצפה בך. 
אני אדע אם תתייאש. אם תפסיק לחפש 
עבודה לחודש אחד, אני אדע, ומתנתי 

תפסיק להופיע."
"גבירה," אמר חוטב העצים, "הייתי 
שמח שתהיה לי עבודה, אך אם אבקש 
עבודה ארבע פעמים ביום בכפר, אני 
אצטרך ללכת לאותם אנשים כל הזמן, 

כי זה כפר קטן. אני אמאס עליהם."
"זה לא מענייני," אמרה הגבירה. 

"אולי תוכלי, במקום לתת לי כסף, לתת 
לי עבודה כלשהי – מכל סוג?" אמר חוטב 
העצים, שכפי שאנו יודעים, היה אדם 

 היה היה פעם חוטב עצים עני, שחי 
עם אשתו, בתם ובנם בבקתה בקצה 
היער. הוא עבד קשה ואהב את עבודתו. 
אבל רוב האדמה הייתה שייכת לענקים 
עשירים, ששמרו את היערות לעצמם. 
עץ לבעירה היה יקר כל כך שהאנשים 
הפשוטים התחילו לחמם את בתיהם 
בפחם. חוטב העצים עבר מדלת לדלת 
והציע עצים לבעירה, אבל פעם אחר 

פעם דחו אותו. 
אשתו הייתה צולעת ולא יכולה הייתה 
ללכת רחוק, אף על פי שעבדה קשה 
והיטב בטיפוח גינת הירק והבית. הבת 
והבן הלכו לבית הספר של הכפר. ג'נט 

תשעים   
ותשעה    

שבועות|סיפור אגדה

 אורסולה ק. לה גווין |  איור: תומר זית
תרגום: הרן סנד
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היא אמרה להם 
שג'ון חוטב-

עצים מסתובב 
ומחרש עבודה 

אבל כשמציעים 
לו אחת הוא 

עצלן מכדי 
לעשות אותה. 
"מה את מצרה 

מאנשים 
שמוכנים לקבל 
כסף בשביל לא 
לעשות כלום?"

הגבירה הגבוהה והיפה, וחיכה שהיא 
תופיע. ושם היא הייתה. והיא הציעה 
לו את העסקה שלה, והוא לקח אותה.

ג'ון הוסיף להסתובב בכפר שלו ובכפרים 
אחרים מרחק מילין רבים סביב, מחפש 
ומבקש עבודה. הוא קיווה בכל ליבו 
לעשות עבודה מהוגנת, אבל הוא לא 
לקח את המשרות החלקיות שהוצעו לו, 
כי הן יביאו לו פחות ממתנת הגבירה. 
כך, אבד במהרה המוניטין שלו כאדם 
עובד. השיגרון של אשתו מרי נעשה 
גרוע יותר ויותר וכבר היה לה קשה מאוד, 
כך שהוא וג'נט הקטנה נאלצו לטפח את 
הבית והגינה. הילד בוב נשר מבית הספר 
ונעשה שוליית נגר, והם היו גאים בו, 
אבל שכר הלימוד היה חמישית ממטבע 
הכסף שלהם, ובוב כשוליה לא הכניס 
כסף כלל. אחרי שעברה שנה שלמה, 
ג'ון הרגיש כמעט מיואש כמו שהרגיש 
ביום בו חזר הביתה מהמכרה. באותו 
ערב הוא ירד לכביש, ושם בין הצללים 

ניצבה הגבירה, גבוהה ויפה.
"גבירה," אמר, "אני מחפש עבודה, אני 
מבקש עבודה, אבל אין עבודה לעשות. 
ואנשים איבדו את סבלנותם, כי אני 
מטריד אותם בשביל עבודה, אבל לא 
יכול לקחת את המעט שהם מציעים."

"אתה יכול להפסיק לחפש," אמרה היא, 
"מתי שתרצה."

"אבל זה ישבור את העסקה שלנו."
"כן," אמרה. "בכך שאתה מחפש עבודה, 
אתה מוכיח שאתה אדם מלא תקווה, 

שוב ושוב שאין להם דבר בשבילו. מה 
הוא חושב שימצא בכלל, כשהרחובות 

כבר מלאים באנשים ללא עבודה? 
אשת מבשל השיכר הציעה לו לעבוד 
בניקוי אורוות הפרות שלה, כי כבר לא 
הייתה לה פרה, אבל זו הייתה רק עבודה 
ליומיים-שלושה, והיא לא יכלה לשלם לו 
עבורה מטבע כסף, או אפילו חצי ממנה, 
והוא נאלץ לסרב. ואחר כך, כשהיא מזגה 
בירה לאנשים בבר המבשלה היא אמרה 
להם שג'ון חוטב-עצים מסתובב ומחפש 
עבודה אבל כשמציעים לו אחת הוא 
עצלן מכדי לעשות אותה. כמה אנשים 
הנהנו בחכמה ואמרו "מה את מצפה 
מאנשים שמוכנים לקבל כסף בשביל לא 
לעשות כלום?" ואחרים אמרו, "הפיות 
צריכות להפסיק לתת כסף טוב לעצלנים 
ובטלנים," וראש העיר אמר, "כסף פיות 
הוא כסף מזוהם. הוא משחית את מי 
שלוקח אותו. תקשיבו טוב למה שאני 
אומר לכם – תיכף נראה את ג'ון נוסע 
בכרכרה ואת אשתו לובשת שמלות 
משי!" ואז כולם הנהנו בחכמה, מלבד 
אדם אחד שבדיוק איבד את עבודתו 
בריצוף דרכים, והוציא את מטבעותיו 
האחרונות על חצי ליטר בירה כדי להטביע 
את יגונו. אותו אדם שתה את הבירה 
שלו, יצא לדרך בה ג'ון סיפר שפגש את 

מלא תקווה. "אני לא זקן מכדי ללמוד 
מלאכה חדשה, ואני מוכן לנסות כל דבר."

"זו לא המחלקה שלי," אמרה הגבירה. 
"פיות העבודה אינן מתפקדות כרגע. כל 
מה שאני יכולה להציע לך הוא מתנתי, 

בתנאים שאמרתי לך."
"אני מקבל זאת," אמר חוטב העצים 
באנחה, "ומשפחתי ואנוכי אסירי תודה."
"זה נאות," אמרה האישה הגבוהה, 

ונעלמה לתוך צללי הערב הארוכים.
חוטב העצים חזר הביתה. כאשר בא לביתו 
שם במקרה את ידו בכיסו, ושורו וראו! 
בכיס הייתה מטבע כסופה, באמצעותה 
יוכלו לחיות לשבוע. וכך נכנס, ואשתו 
וילדיו התאספו סביבו ושאלו אותו 
בציפייה, "השגת את העבודה במכרה, 

אבא?"
"לא, הם לא קיבלו אותי," אמר, "אבל 
פגשתי גבירה קסומה והיא נתנה לי 
את זה," והוא זרק את מטבע הכסף 
לאוויר. בזמן שהם העבירו אותה מיד 
ליד והתפעלו ממנה, הוא אמר להם 
שהגבירה הקסומה תתן להם את אותו 
הסכום בכל שבוע, כל עוד הוא יחפש 

עבודה בכל מקום בו אפשר לחפשה.
"עכשיו בוב," אמר, "לך והחלף את 
המטבע הזו אצל מבשל השיכר, שכן 
לו יהיה עודף, והבא הביתה קנקן בירה. 
הערב נחגוג. ג'נט, את בקשי מהקצב 
ארבע חתיכות צלע יפות על החשבון. 
אישה יקרה, בואי תתני לי נשיקה טובה 

בזמן שהילדים בחוץ, אה?"
והם חגגו כל אותו הלילה.

ביום הבא נכנס חוטב העצים לכפר לבקש 
עבודה בכל דלת, והוא עשה כך בנאמנות, 
יום אחרי יום, עד שהכפריים התחילו לומר 
אחד לשני שג'ון חוטב-עצים הוא כסיל 
שחוזר פעם אחר פעם למרות שאמרו לו 

>>>>>
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"אתה רשמית 
מיואש, רשמית 
הרסקת לחרש 
עבודה באורן 
רעיל, ואתה 
רשמית בלתי 
נראה לריות 
המתנות"

"מר ענק," אמר ג'ון, "אם היינו משלמים 
שכר דירה מלא ממה שפיית המתנות 
נתנה לנו, לא היה נשאר לנו דבר לאוכל 
ובגדים. ועכשיו היא אומרת שאין לה 

יותר מה לתת לנו."
"אם כן, פיית המתנות!" אמר הענק. 
"חי מהפיות – הייתי צריך לדעת! אתה 
מבין שהפיות שלך מנסות להעלות את 
המסים שלי – המסים שלי – כדי לשלם 
על הדרכים שלך, ובתי הספר הארורים 
שלך שמלמדים אתכם כפירה והמרדה, 
והמשטרה שלך שכבר מזמן הייתה צריכה 
לשים אותך באחד מבתי הכלא עליהם 
אני צריך לשלם מהמסים שלי? פיות! 
כל מה שדפוק במדינה הזאת הוא אשמת 
הפיות! עוף לי מהעיניים לפני שאני 
נותן לך הצלפה הגונה!" והענק הניף את 
שוטו על ג'ון, ואז הכה את סוסו איתו 

בחוזקה, ודהר אל תוך הלילה. 
בשאר אותו שבוע ג'ון חיפש כל עבודה 
שהיא, איפה שלא תהיה וכמה שלא 
תהיה משכורתה, אבל אדם אחר תמיד 

הקדים אותו.

ותשעה שבועות לחפש עבודה. לא מצאת 
דבר. עכשיו אתה רשמית מיואש."

"או, אבל גבירה, אני מחפש עבודה כל 
יום קשה מתמיד, למרות שעברו כמעט 
שנתיים – אני באמת לא מיואש – אני 

ממשיך לקוות!"
"אתה רשמית מיואש, רשמית הפסקת 
לחפש עבודה באופן פעיל, ואתה רשמית 

בלתי נראה לפיות המתנות."
"הו, גבירה," זעק ג'ון ביאושו, "לכמה 

זמן?"
"לנצח," אמר הקול הקלוש והקר של 

פיית המתנות.
ולמרות כל מה שג'ון אמר לה אחרי כן, 
למרות כל תחינותיו, היא לא ענתה, 
ולא נתנה שום סימן שראתה או שמעה 

אותו בכלל.
לבסוף, מדוכא ומושפל, הוא הלך הביתה. 
אבל על הדרך, בדיוק ברדת הלילה, הוא 
פגש את בעל הבית שלו, הענק העשיר 
שרוב הרכוש בטווח של מילין רבים 
מסביב היה שלו. "אתה," אמר הענק, 
מסתכל ממרום סוסו השחור והגבוה, 
"אתה עושה הצרות שבבקתה ליד היער. 
לא שילמת שכר דירה מלא כבר חודשים. 

עליך לעזוב עד סוף השבוע."

שמאמין שלאנשים טובים תמיד יש 
יוכיח  מספיק כסף. להפסיק לחפש 
שאיבדת את האמונה הצודקת הזו. זה 
יראה שאתה מיואש. פיות המתנות אינן 
יכולות לראות אנשים מיואשים. אתה 
תיעשה בלתי נראה עבורי. תיעשה בלתי 

זכאי למתנתי."
לא  כך,  "אם  ג'ון.  אמר  טוב,"  "אה, 

נתייאש."
ומדי חודש בחודשו הוא כתת את רגליו 
בסביבה, שוחק את נעליו אותן לא יכול 
היה להחליף, כי התרופות של מרי עלו 
המון עכשיו, והתיאבון של בוב הקטן 
היה פראי, וג'נט הקטנה כבר לא השגיחה 
אחרי ילדי ראש העיר כי אשתו אמרה 
שהבגדים שלה היו בלויים באופן מביש. 
מרי בכתה כי לבת היפה שלה לא הייתה 
שמלה הגונה על גבה, אז ג'ון קנה בד 
מרוכל, ומרי תפרה לג'נט שמלה חדשה.
"נו, נו, תראו את ג'נט של ג'ון חוטב-
עצים מרקדת מסביב במשי וסאטן, 
ואבא שלה לוקח כסף מהפיות האלה 

ולא עובד אפילו טיפה..."
השבועות חלפו, וכל שבוע הגיע היום 
בו ג'ון חש בכיסו ומצא את מטבע הכסף 
הקסומה. הוא ציפה לאותו יום בלהיטות, 
והכסף הוצא כמעט לפני שקיבל אותו. 
ואז, שבוע אחד הגיע יום המתנה, והוא 

משש בכיסו, ולא היה שם כלום.
הוא חיכה דקה, ומשש שוב. 

ריק.
הוא הלך ועישב את חלקת תפוחי האדמה, 
ואז משש בכיסו, ובכיסו השני. הוא 
הסתובב בכל הבית מסתכל על הרצפה 
לראות אם המטבע נפלה מכיסו. כלום.

הערב הגיע, והוא ירד לדרך למקום בו 
הגבירה ניצבה, גבוהה ויפה. "הו, גבירה," 
אמר ג'ון, "המתנה שלך לא הגיעה היום. 
ומצבה של מרי הורע, ואנחנו ממש 

צריכים אותה."
פיית המתנות הסתכלה עליו בדממה, 
כמו ממרחק רב. "ג'ון חוטב-עצים, 
נכון?" היא אמרה לבסוף. "אני בקושי 
יכולה לראות אותך. תשעים ותשעה 

השבועות שלך נגמרו."
"אילו תשעים ותשעה שבועות?"

היה נדמה שהיא מסתכלת דרכו, וקולה 
הגיע כאילו ממרחקים. "היו לך תשעים 

>>>>>
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כמה מסררים שועליים
סטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי נכון ל-2010:

  כ-14 מליון איש נחשבו רשמית כמובטלים )5.9 מליון מהם היו
מובטלים 27 שבועות או יותר(.

 :אנשים בלי עבודה או בלי עבודה במשרה מלאה שלא נספרו כמובטלים
Ý  8.9 מליון "עובדים במשרה חלקית שלא מרצונם" )שהיו 

עובדים במשרה מלאה אילו יכלו(.
Ý  ."6.1 מליון "רצו לעבוד אך לא חיפשו עבודה באופן פעיל  

מתוכם, 2.5 מליון חיפשו עבודה בשנה האחרונה. השאר לא 
חיפשו כי, לפי סטטיסטיקות משרד העבודה, הם לא ציפו 
למצוא כזו )"המיואשים"( או שהם לא יכלו לקחת עבודה בגלל 
נכות, או שהם היו בלימודים, או שלא הייתה להם דרך להגיע 

לעבודה, או שהיו להם ילדים ללא מי שיטפל בהם.
  אנשים נוספים שלא נספרים כמובטלים ע"י משרד העבודה

האמריקאי הם מעל 2 מיליון אנשים בבתי כלא אמריקאיים.
  ;סך כל המובטלים שלא נספרים כמובטלים הוא לפחות 17 מליון

יחד עם 14 המליון שנספרים, 31 מליון איש היו ללא עבודה בשנה 
שעברה.

המספרים לא השתנו משמעותית עד כה. 
הייתה הרבה התלהבות לאחרונה כשמספר המובטלים רשמית ירד 
מ-14 מליון ל-13.9 מליון, כך שיש לנו "רק" 9% אבטלה רשמית. 
הירידה הזו היא לרוב כי ה"מובטלים לטווח ארוך" פשוט עברו 

לקטגוריית "לא חיפשו עבודה". אותם אנשים, קטגוריות שונות.
אחוז האבטלה האמיתי נשאר בין 16% ל-25% )הוא דומה מאוד 

במדינות אירופה שאינן משחקות עם המספרים כמונו(.
מספר המובטלים שמקבלים הטבות )פחות ממחצית מהמובטלים( ירד 
לאחרונה. זה לא, כפי שאומרת התקשורת, כי אנחנו "מתאוששים 
מהמיתון", אלא כי כל כך הרבה אנשים מובטלים יותר מ-99 שבועות. 

הזכאות שלהם להטבות נגמרה.
אפילו מתוך 14 מליון ה"מובטלים הרשמיים" כ-30% מובטלים כל 
כך הרבה זמן שהם איבדו את הזכאות להטבות. משרד התקציבים 
של הקונגרס מעריך שכל דולר שמושקע בהטבות למובטלים מוסיף 
למדינה 1.90$ ב"צמיחה כלכלית". עסק טוב, אומר השועל האדום 

הקטן )אבל רשת פוקס לא הייתה מסכימה(.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

כששמע שהם לא יוכלו לשלם על לימודיו 
של בוב הקטן, הנגר שלח אותו הביתה. 
ג'נט, אחותו של בוב, בדיוק סיימה את 
בית הספר, ושני הצעירים דנו ותכננו 

מה יעשו כעת.
בלילה האחרון של השבוע האח והאחות 
הלכו לדרך בה פגש אביהם את פיית 
המתנות. ואכן, שם היא הייתה בין הצללים, 
גבוהה ויפה. אבל היא לא הסתכלה עליהם.
"גבירה," אמר בוב הקטן, "חיפשתי 
עבודה ואינני יכול למצוא אותה, אז אולי 
תתני לי את מטבע הכסף עד שאמצא?"
אבל הגבירה לא התייחסה אליו בכלל.

ג'נט הקטנה, "כבר  "גבירה," אמרה 
סיימתי את בית הספר, ואני יכולה ללמד, 
או להשגיח על תינוקות, או אחרי חולים, 
או לגנן, או לבשל, או כמעט כל דבר, 
אבל אמא שלי צריכה אותי בלילות, 
ואינני מוצאת עבודה בכפר, אז אולי 
תתני לי את מטבע הכסף עד שאמצא?"
אבל הגבירה לא התייחסה אליה בכלל.

בוב התחנן, ג'נט בכתה, אבל ללא הועיל. 
היא לא הסתכלה עליהם כלל.

שועל אדום קטן הסתכל ממסתור ליד 
הדרך וצחק. "היא לא יכולה לראות 
אתכם, צעירים," אמר השועל. "אתם 

בלתי נראים."

"אבל אני מלאת תקווה," אמרה ג'נט, 
ובוב אמר, "אבל אני לא מיואש!" ושניהם 
אמרו "אבל אנחנו כאן – ממש לפניה!"

"אולי," אמר השועל. "אבל לא איבדתם 
את עבודתכם הקודמת."

ג'נט ובוב הסתכלו עליו. "איך אנחנו 
יכולים לאבד עבודה כשמעולם לא הייתה 

לנו כזו?"
"שאלה טובה," אמר השועל. "אבל בגלל 
שמעולם לא הועסקתם, אתם רשמית 
נכנסים לכוח העבודה: ולכן, אתם לא 
זכאים להטבות מהפיות. אתם בלתי 
נראים. זה נפלא," אמר השועל, מגרש 
פרעוש מצדו, "איך שהפיות חושבות, 
ומה הן יכולות לראות ומה לא. לדעתי, 
הן מקשיבות הרבה יותר מדי לענקים 
עשירים. לדעתי, הן היו פיות טובות 
יותר אם הן היו מקשיבות לתשעים 

ותשעה האחוז האחרים."
כתתו  כבר  וג'נט הקטנים  בוב  אבל 
רגליהם במעלה הדרך, מנסים לא לבכות 
מאכזבה, כדי לעזור להוריהם לארוז 
את רכושם הדל ולעזוב את ביתם לנצח 
בבוקר. השועל משך בכתפיו, והסתכל 
אחריהם בצללי הלילה. "איש לעולם לא 

מקשיב לשועלים," אמר. ///

2 0 1 2 ר  א ו ר ב ר  / /  5 1 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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ְמאּום ֹלא ִנָּתן ְּבַמָּתָנה, ַהּכל ְּבַהְשָאָלה.
ֲאִני טֹוַבַעת ְּבחֹובֹות ַעד ֵמַעל ָלֹראׁש.

ֲאֻחַּיב ְלַׁשֵּלם ִּבי ַעְצִמי
ְּתמּוַרת ַעְצִמי,

ַּבֲעבּור ַהַחִּיים ִלְמֹסר ֶאת ַהַחִּיים.

ִסְּדרּו ֶאת ַהָּדָבר ָּכְך,
ֶׁשַהֵּלב ְלַהְחָזָרה
ְוַהָּכֵבד ְלַהְחָזָרה

ְוָכל ֶאְצַּבע ְּבִנְפָרד.

ְמֻאָחר ִמַּדי ְלָהֵפר ֶאת ְּתָנֵאי ַהחֹוֶזה.
ַהחֹובֹות ִיָּגבּו ִמֶּמִּני

ְּבַיַחד ִעם ָהעֹור.

ֲאִני ְמַהֶלֶכת ָּבעֹוָלם
ְּבָקָהל ָּגדֹול ֶׁשל ַּבֲעֵלי-חֹוב

ַעל ֶחְלָקם ֵמִעיק חֹוב
ְּבִגין ַהְּכָנַפִים.

ֲאֵחִרים ְיַׁשְּלמּו ְּבַעל–ָּכְרָחם
ְּתמּוַרת ֲעֵליֶהם.

ְּבטּור ַהחֹוָבה
ָּכל ַאַחת ֵמִרְקמֹוֵתינּו.
ַאף לא ִריס אֹו ִגְבעֹול

ְלִמְׁשֶמֶרת עֹוָלם.

ָהְרִׁשיָמה ְמֻדֶּיֶקת
ְוִנְרֶאה ִּכי ִנָּוֵתר

ְּבֹחֶסר ֹּכל.

ֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה ְלִהָּזֵכר
ֵהיָכן, ָמַתי ּוַמּדּוַע

ִהְסַּכְמִּתי ִלְפֹּתַח
ֲעבּוִרי ֶחְׁשּבֹון ֶזה.

ָחָאה ֶנְגּדֹו ֶאת ַהִמְ
ָאנּו ְמַכִנים ְנָׁשָמה.

ְוֶזה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד
ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּכלּול ָּבְרִׁשיָמה.

תרגם מפולנית: רפי וייכרט.
מתוך: סוף והתחלה: מבחר שירים, תל אביב: גוונים, תשנ"ו-1996.

כל הזכויות לתרגום העברי שמורות למחבר.
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