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נרדמנו בשמירה. ממש מול עינינו נעשה צעד 
גדול לקראת הפרטת אחד הנכסים החשובים של 
מדינת ישראל – רכבת ישראל. המחאה התעוררה 
מאוחר מדי, והוועד, שפעל ככל יכולתו, לא 
הצליח לעמוד מול התהליך הכמעט-אוטומטי 
של ההפרטה. על הכף עומדת אפשרות לרווח 
וכוח אדירים – קו יבוא-יצוא בין אסיה לאירופה, 
נכסי נדל"ן מסביב לתחנות ולפסים ועוד. מי 
שרצו בהפרטה הפעילו את מיטב הכלים והצליחו 
להסית כנגד ועד העובדים ולטפול עליו )ולא 
על ההנהלה( את כל בעיות התפקוד של רכבת 
ישראל. במרכז כוונת ההסתה עמדה יו"ר הוועד 
גילה אדרעי שלמרות – ואולי בגלל – נאמנותה 
לעובדים ולציבור הישראלי הוצגה כנלעגת 

ודמונית.
אך חשוב לומר כי המהלך עדיין לא הושלם. 
למרות ההסכמים שנחתמו, ההחלטות וההכרזות 
הפומביות, יש עדיין הרבה מה לעשות כדי למנוע 
את הפרטת הרכבת או לפחות כדי לצמצם את 
נזקי הבעלות הפרטית. מתנגדי ההפרטה צריכים 
לעצור רגע ולחשוב – מה אפשר לעשות הלאה? 
נכון לפעול? אנחנו מקדישים את קצות  איך 

הקרחון בגיליון לנושא זה.

* * *

נניח שהמאבק הזה הסתיים בתבוסה,  גם אם 
נכון יהיה להניח שהרכבת אבדה לעולם.  לא 
נכסי ציבור שהופרטו לא נעלמו אל לימבו של 
בעלות פרטית. בזק, אל-על, מע"צ, תכנון המים 
ונכסים ציבוריים  בישראל, הבנקים, הפנסיה 
אחרים שממשלות ישראל ויתרו עליהם במהלך 
השנים, נמצאים כאן אתנו ויש להשיב אותם 
והאלימה של  לבעלותנו. ההפרטה המהירה 
הרכבת שבמהלכה הרגישו רבים – כולל עובדי 
הרכבת – חסרי אונים, מעלה שוב על השולחן 
את הדרך להפוך את מהלכי הפרטה – הלאמה. 
כל הנכסים שהוזכרו כאן, ונכסים אחרים, יכולים 

וצריכים לחזור לבעלות ציבורית.
בעוד בעיות ההפרטה כבר מובנות בציבורים 
רחבים, הרעיון שניתן להעביר או להחזיר נכסים 
לבעלות ציבורית, בחקיקה, ברכישה או באמצעות 

קרנות ציבוריות, עוד בראשית דרכו. יש לתת לו 
מקום, לחשוב עליו ולפתח אותו, ואנו ניתן לו 

במה בגיליונות חברה הבאים.

* * *

בין הגורמים שסייעו לדמוניזציה של גילה אדרעי 
עובדים  שמנהיגה  אישה  אישה.  היותה  היה 
ועומדת על שלה עודנה מטרה קלה להסתה 

בחברה הישראלית. 
נראה שגם לנו יש דין וחשבון לתת על ייצוג נמוך 
לנשים בכתב העת. מספר הכותבות בחברה אינו 
גדול ומעולם לא היה גדול. בגיליון זה תוכלו 
למצוא מספר כותבות גדול יותר, אם כי אולי לא 
גדול מספיק. כמה מהן, כמו גל חן שכותבת על 
הצד האפל של הקיום הנשי בסקנדינביה ומיכל 
צ'רנוביסקי שעוסקת בנשים בחברה החרדית, 
עוסקות במצבן המיוחד של נשים בחברה. אנחנו 
קוראים לקוראותינו להשתתף במאמץ לייצוג 

מגדרי מאוזן בחברה ולשלוח לנו מאמרים.

* * *

בגיליון זה אנו מבקשים להרחיק מעט את המבט 
מעבר לנעשה בארצנו. בחודש שעבר הצהיר 
יו"ר הבנק הפדרלי האמריקאי, כי  בן ברננקי, 
המשבר באירופה "עוד לא מאחורינו". אבשלום 
בן-צבי עומד במאמרו על ההשלכות של התכניות 
האירופיות להיחלצות מהמשבר, אשר יביאו 
)שוב( לחילוץ המגזר הפיננסי על חשבון האזרחים 
והמדינות החלשות באיחוד. דורון טימור, לעומת 
זאת, מראה כיצד אזרחי איסלנד, מדינה שנפגעה 
קשות מהמשבר, החלו להנהיג צעדים בכיוון 
ההפוך – הגברת האחריות הציבורית והשוויון, תוך 
יצירת מודלים השתתפותיים. האם המשבר יביא 
לשינוי משמעותי בכלכלה האירופית והעולמית, 
או שהכלכלה הניאו-ליברלית תמשיך לשלוט? 
תמר בן-יוסף טוענת כי המשבר יפרק את גוש 
האירו ואילו דניאל איסלר בוחן את היתכנותה 

של "יבשת רווחה" כלל אירופית. ///
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הידוע מראש 
קצו 

של האירו
תמר בן-יוסף

 גוש האירו:
איגוד כלכלי 

ומוניטרי של 17 
מבין חברות האיחוד 

האירופי. תקף 
מאז ינואר 1999. 

בעוד המדיניות 
המוניטרית נקבעת 

על ידי הבנק המרכזי 
 ,)ECB( האירופי
למדינות החברות 

בגוש האירו אין 
ממשלה מאוחדת, 

משרד אוצר מאוחד 
או מדיניות מסים 
אחידה ומחייבת.

כשל  היה  האירו  בגוש  הקטנות  המדינות  של  השליטה    העדר 

  ידוע מראש. המשבר הכלכלי הביא את הכשל הזה לחזית ויכריח 

 את יוון להתנתק מהאירו  

סגנון חיים. ומראש ברור, שדמיון כזה 
מתקיים רק במקרים ספורים.

אם המדינות שונות מדי זו מזו, ברור לגמרי 
שתיווצר חלוקה בין אלה שמובילות את 
המטבע לאלה שנגררות אחריו. זאת, משום 
שערך המטבע, האירו במקרה הזה, נקבע 
בשוק המטבעות הבינלאומי, בהסתמך 
על משתנים כגון היקף הסחר הבינלאומי 
של המדינה, מאזן התשלומים, החוב 
הלאומי ועוד תכונות יסוד פוליטיות-

כלכליות דומות. ברור לגמרי, שאם גרמניה 
היא המדינה הדומיננטית בגוש האירו, 
תכונותיה הן שישפיעו על ערכו במידה 

הרבה ביותר.
כך קורה שמאז ייסודו, האירו חזק מדי 
לצרכיהן של מדינות כגון יוון ופורטוגל. 
הן נתקלות בקושי גובר והולך לייצא או 
להתחרות ביבוא שנכנס אליהן - כמובן 
בגלל "חטאיהן" הכלכליים, אבל מה זה 

יוון   מה שמעניין באמת במשבר 
)פורטוגל, ספרד, איטליה וכל השאר( 
אינו עצם התרחשותו אשר היתה כתובה על 
הקיר. מה שמעניין באמת היא השאלה מדוע 
אותן מדינות הצטרפו לאירו מלכתחילה.

את דילמת ההצטרפות לגוש מטבע אפשר 
לתאר באופן הפשוט ביותר. פעם, מי 
שטס לספרד ועצר לקשר בשדה התעופה 
בפרנקפורט, נאלץ להמיר כמה מטבעות 
למארקים גרמניים כדי לשתות קפה בשדה 
התעופה. מיותר לומר, המרה כזו )הכרוכה 
גם בעלות מסויימת( מעכבת עסקים - 
מרכישת אספרסו בשדה התעופה ועד 

לרכישת מטוסים.
על כן, התיאוריה הכלכלית מתייחסת 
כגון  מטבע"  "אזורי  ליצירת   בחיוב 
גוש האירו. אבל, היא מתנה את הצלחתם 
בדמיון מרבי במאפייניהן של המדינות 
השותפות - גודל, עצמה, ערכים חברתיים, 

Seth Sawyers :צילום
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למזלנו, 
השתלבותה 
של ישראל 

בגלובליזציה 
הוגבלה 

במידת-מה 
עקב ריחוקה 

ממרכזי 
הפיננסים 

והכוח

משנה - היותן בתוך גוש מטבע אחיד 
מונעת מהן אפשרות של פיחות, שהוא 

האמצעי המאזן במצבים כאלה. 
בעיית שער החליפין מזדקרת לעין 
בכל ביקור ביוון בשנים האחרונות. 
היא זועקת מהקיצוץ בתוספות הקטנות 
וברמת השירות במלונות ובמסעדות 
הלא-מאד-יקרים. תיירני יוון נאלצים 
לשחוק את איכות המוצר שלהם כדי 
לגשר בין השכר העולה אצלם למחיר 
הנדרש על ידי המוני אורחיהם הגרמנים. 

האירו. סד לוחץ
השפעת גוש האירו על חברותיו היא, 
כמובן, מורכבת עוד יותר. קשרי הגומלין 
משותף  במטבע  משימוש  הנובעים 
דורשים הקפדה על כללים אחידים. 
אמנת היסוד של האירו מחייבת את 
חברותיו לחתור לגירעון תקציבי צנוע, 
לחוב ציבורי לא גדול מדי, לאינפלציה 
מתונה, ולעוד יעדים מגבילים כאלה. כולם 
יעדים של היגיון מוצק, אלא שהנסיבות 
קוראות לפעמים להפרתם. או אז, הופכת 

אמנת היציבות והצמיחה לסד לוחץ.
נביא רק דוגמא אחת מתוך אין-ספור 
דוגמאות אפשריות. יוון אמנם כבר אינה 
המדינה החקלאית שהיתה. חלקה של 
החקלאות ביוון עומד היום על כ-3% מהתמ"ג 
שלה. ובכל זאת, כל מי שביקר ביוון זוכר את 
כרמי הזיתים היפהפיים שלה, את מעגני 
סירות הדיג הציוריים. הם סמלה של יוון, 

מוקד המשיכה שלה, תמצית זהותה. 
חקלאות, מטיבה, דורשת התכוונות 
לאומית - הגדרת יעדים, תכנון פיזי, 
הקצאת קרקע, תכנון כלכלי, חלוקת 
תקציבים. לבו של האיחוד האירופי אינו 
נתון לכל אלה. הוא, בכלליו הנוקשים, 
גורם לרישוש החקלאים ביוון ולפליטתם 
ממשקיהם. בשנה האחרונה מסתמנת 
מגמת חזרה לחקלאות ביוון. שיעור 
אבטלה של יותר מ-20% )יותר מ-40% 
בקרב הצעירים( מזכיר ליושבי הערים את 
חלקות הקרקע בכפרים שעדיין שייכות 
למשפחותיהם. אבל ניתן לנחש שהאיחוד 
האירופי לא יעודד את המגמה. הוא לא 
יקצה לה כספים משלו, וימנע מיוון לסייע 
לחקלאות מתקציבה שלה, הגירעוני. זאת, 

מחמת חרדתו מהחוב הנערם באירופה, 
ומחמת תפישתו הכלכלית המוסרנית 

וקצרת הנשימה.
ללא תקציב מורחב, וללא שינוי במדיניות 
הממשלה, תתקשה החקלאות ביוון להרים 
ראש. בלי שניהם, ייפול גם כל ניסיון 
אחר לאושש את הכלכלה. אבל אישוש 
הכלכלה, אפילו אם הוא זמני, הכרחי 
לשלמותה הפוליטית של יוון. רק יווני 
שחי ביוון חש כל רגע בעצמותיו כמה 
עוד היא יכולה למתוח את חבל האבטלה 
והמצוקה הכלכלית. על כן, אין ליוונים 
ברירה אלא להאמין רק לעצמם. על 
כן הם חייבים להחזיר לידם את יכולת 

הבחירה הכלכלית ולהתנתק מהאירו.

האירו. אירו-סקפטים לא מהיום
כל הדברים האלה היו ידועים מראש, 
ולראיה, בריטניה, שבדיה ודנמרק - בנות 
גרעינו המייסד של האיחוד האירופי - 
סרבו להצטרף לאירו מלכתחילה. קבוצה 
לא-קטנה של כלכלנים התריעה על 

הסכנות הגלומות במטבע אחיד.
בסוף דצמבר 1998, ימים מספר לפני 
כניסת האירו לתוקפו, הסתייגתי במאמר 
ב"גלובס" מההצעה שעלתה אז ליזום 
את הצטרפותה של ישראל לאירו )ולא 
שהאיחוד האירופי חיכה לנו בזרועות 
פתוחות(. במאמר שכותרתו "בתקן 

הקרוב העני" כתבתי כך:
"כעת, עם הכניסה לאירו, נשמעות 

קריאות להאחדה בכל תחום אפשרי. 

מדובר על הרמוניזציה של מס, כי הנמכת 

מסים למגזר היצרני במדינה אחת היא 

מעין סבסוד המשבש את סולם התחרות 

ההוגן. ...ובקצרה, אירופה שוטחת 

עצמה על הקרש, לגיהוץ שאחריו לא 

ייוותר סימן להשקפה חברתית ייחודית. 

"ומנגד, יתכן שתתגשם נבואת האירו-

סקפטים, ובניסיון להחלקה מחמירה 

מדי, האירו לא ישרוד. בעיצומה של 

המהומה, יהיו כאלה שיצפו בקנאה 

לעבר ישראל - נשמה חופשית שכמוה - 

מקומטת במקצת, אבל בחוץ".

יותר  דומים כתבתי מאוחר  דברים 
בספרי "ברוכים הבאים לשוק החופשי" 

ובבלוג שלי.
שלוש-עשרה שנה חלפו מהשקת האירו, 
וככל הנראה מתגשמת נבואת האירו-
סקפטים. מה יהיה, איך זה ייגמר? רק 
יעזרו. המון תבונה  ורגישות  תבונה 
ורגישות אצל מנהיגות המטבע המתפורר.

האירו. אירו-סקפטים לא במקרה
מהי מדינה ומה תכליתה? זוהי, לכאורה, 
שאלת עידן הגלובליזציה, עידן האיחוד 
האירופי והאירו. לכאורה, שאלת תקופתנו, 
אך דיון אלגנטי במיוחד אודותיה נמצא כבר 
בספרו של אריסטו, שחי במאה הרביעית 
לפני הספירה. בספר "פוליטיקה" )רסלינג, 
2009( אומר אריסטו: "אבל ]המדינה 
קיימת[ לא למען החיים בלבד, אלא 

למען החיים הטובים... וגם לא לצורך 

ברית צבאית... ולא בגלל מסחר ועסקים 

שאנשים מנהלים ביניהם, שהרי אז 

גם האטרוסקים והקרתגים וכל מי 

שיש ביניהם הסכמים היו בבחינת 

אזרחים של מדינה אחת, שאמנם יש 

ביניהם חוזים הנוגעים ליבוא ואמנות 

על הימנעות מתקיפה והסכמים כתובים 

הנוגעים לברית הגנה, אבל הם אינם 

ממנים אנשי ממשל משותפים שישגיחו 

על כל אלה והם גם אינם נותנים את 

דעתם אלה על אלה באשר לאופי 

הראוי להם ואינם דואגים שלא יהיה 

שום אדם מפר צדק". 

קשה לנסח טוב יותר את עילת קיומה של 
מדינה ואת תכליתה: "החיים הטובים", 
הרצון להיות "נותנים דעתם אלה על אלה 
באשר לאופי הראוי להם", הרצון למנות 
מי "שישגיחו על כל אלה" והכל למען 
השאיפה "שלא יהיה שום אדם מפר צדק". 
הגותם של אריסטו ושל עמיתיו טמונה 
גם בתוך הכלכלה המודרנית, המבקשת 
למצוא את "החיים הטובים", לא רק 
את העסקים והמסחר. על כן, אלה הן 
שאלות היסוד של הכלכלה, כפי שנוסחו 
לפני עשרות שנים, בעידן של מודעות 

תמר בן-יוסף היא כלכלנית ועיתונאית. בעלת האתר "עידן השוק החופשי" 
tamarbenyosef.com :אתר /// tamar_by@netvision.net.il :דוא"ל ///

פיחות מטבע:  
הפחתה רשמית 

של שער המטבע 
של מדינה הנעשית 

על ידי המדינה 
או מטעמה, כדי 
להגדיל כדאיות 
ייצוא, ולהקטין 

כדאיות ייבוא.
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עזיבת האירו 
היא אם כן 
בלתי-נמנעת 
מבחינת יוון, 
בדרכה לשיקום 
ריבונותה 
הלאומית. 
המאבק הזה 
לא יהיה קל 
יותר ממלחמות 
הכיבוש 
וממלחמות 
ההגנה שידעו 
היוונים בעבר

ל"כלכלה הפוליטית" - כלכלה בהקשרה 
הפוליטי והערכי. השאלות המופיעות 
בכמה מספרי הלימוד עד היום הן: מה 
לייצר וכמה לייצר? איך לייצר? למי לייצר?

"איך לייצר?" היא שאלת היעילות, והיא 
השאלה היחידה שנענית באופן מלא על 
ידי נוסחת הגלובליזציה: יצרו באופן היעיל 
ביותר, הגלובליזציה אומרת. קחו את 
הרעיון הטכנולוגי הישראלי, שלבו אותו 
בניהול אמריקאי, צקו לתוכו כסף של 
אוליגרך רוסי, ואל תשכחו לספח כמה 

עובדים ממדינה מתפתחת.

האירו. מלחמה על 
טריטוריית הקרקע והנפש

אבל נוסחת הגלובליזציה לא עונה באופן 
משביע רצון על השאלה "מה לייצר". 
ובעיקר, היא לא עונה על השאלה "למי 
לייצר?" - על הכמיהה האנושית לחיים 
טובים. עבור מי אנו מפעילים את מכונת 
היעילות? איך מחלקים את התוצר המופק 
ממנה? איך לא "מפרים צדק"? ומהו צדק? 
את זאת, רק שלטון שמבטא את רצון העם 
יכול לקבוע. ואין בהכרח זהות בין חזון 
העם על חיים טובים לבין חזון היעילות 
המוכתב על ידי המודל הגלובלי. את 

>>>

Asteris Masouras :צילום

הדיסהרמוניה הזו שומעים עכשיו היטב 
בהתבטאויות של ממשלות ושל עסקים. 
במיוחד, היא נשמעת בטון צורם בדיבורי 
התקשורת והפוליטיקאים הגרמנים על 

היוונים הנרפים, הבזבזנים.
ישראל  של  השתלבותה  למזלנו, 
בגלובליזציה הוגבלה במידת-מה עקב 
ריחוקה ממרכזי הפיננסים והכוח. להיות 
קטן ונידח זה לפעמים גם יתרון. הפולנים, 
שעברו כיבושים לא מעטים בתולדותיהם, 
מבינים את זה, ובנימוס פולני הם דחו את 
הצעת גרמניה להצטרף לאירו בסוף 2010. 
מצבנו היום שפיר בהרבה מזה של היוונים. 
יוון נאלצת לבחור בין הישארות בגוש האירו 
לעזיבתו. ונדמה שתשובתו של אריסטו 
רלוונטית היום לא פחות משהייתה לפני 
אלפיים שנה ויותר. חיים טובים, חיים 
שלמים ועצמאיים, חיים למען המעשים 
הנאים - לא יכולים להיות מוגשמים ללא 
שליטה מדינית: שליטה נאותה על הסחר, 
שליטה על ההשקעות, שליטה על תקציב 

המדינה, שליטה על המטבע.
שליטה כזו נמנעת ממדינה קטנה החברה 
באיחוד כלכלי גדול. באיחוד האירופי, 
גרמניה וצרפת נותנות את הטון. עזיבת 
האירו היא אם כן בלתי-נמנעת מבחינת 
יוון, בדרכה לשיקום ריבונותה הלאומית. 
המאבק הזה לא יהיה קל יותר ממלחמות 
הכיבוש וממלחמות ההגנה שידעו היוונים 
בעבר. כבר היום נשמעים קולות הקוראים 
למכירת איים יווניים תמורת החוב. זו 
מלחמה, גם אם אינה מלחמה בשדה 
הקרב. יוון נלחמת על עצמיותה. יוון 
נלחמת על טריטוריית הקרקע וטריטוריית 

הנפש שלה.///  
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מצפון 

של דמוקרטיה השתתפותית במסגרתו 
מנוסחת חוקה חדשה, שתחליף בחודשים 
הקרובים את החוקה הישנה שנכתבה 
והועתקה עם  בדנמרק במאה ה-19 
שינויים קלים לאיסלנד לאחר שזכתה 
לעצמאות ב-1944. את הסלע השחור 
בעמק ת'ינגוולטיר מתחתיו התקיימו 
הדיונים החל מהמאה ה-10 החליף, 
אמנם, אולם מהודר, ואת ראשי המשפחות 
25 אזרחים שנבחרו לתפקיד  החליפו 
על ידי 320 אלף תושבי המדינה, אבל 
השורה התחתונה זהה. אולי בהשפעת 
מזג האוויר הקשה, אולי בהשפעתה של 
הבדידות והעלטה החורפית, באיסלנד 
שוב הבינו שרק התגייסות אזרחית תחלץ 
אותם מהמשבר הקשה אליו היא נקלעה.
44 של "חברה" תיארתי את  בגיליון 
רשמיי בעקבות ביקור באיסלנד של 
"אחרי המשבר" והערכתי, שהסולידריות 
הלאומית תסייע למדינה להתמודד עם 
המשבר. "האיסלנדים מוכנים לספוג 
הפסדים ולוותר על חלק מהחסכונות 
שלהם כדי להציל את המערכת הכלכלית", 

 איסלנד, המדינה הצפונית שבלב 
האוקיינוס האטלנטי, ממשיכה להפתיע, 
ולא רק בזכות המעיינות החמים שבה או 
העפר הנפלט מהרי הגעש שלה. בחודשים 
האחרונים התרחש בה תהליך דמוקרטי 
מעורר השראה, שבו ועדה של אזרחים 
מהשורה ניסחה את חוקת המדינה החדשה 
כחלק מתהליך ההיחלצות מהמשבר הכלכלי 
הגדול שפקד אותה ב-2008. כל הישיבות 
הועברו בשידור חי, וכל אזרחי המדינה 
באמצעות  בדיונים  להשתתף  הוזמנו 
חשבונות פייסבוק וטוויטר. איסלנד, 
לגישתם, שייכת לאזרחיה ולא לבעלי 
ההון ולפוליטיקאים שהובילו להתמוטטות 
הכמעט מוחלטת שלה. הצעת החוקה 
החדשה תעמוד לאישור האזרחים בחודש 

יוני, במקביל לבחירות לנשיאות.
שראשי  לאחר  שנה  מאלף  למעלה 
המשפחות הוויקינגיות שהגיעו לאי 
הוולקני הקימו את הפרלמנט הראשון 
בעולם, האלת'ינגי, וקיבלו החלטות 
משותפות בנוגע לניהול החיים באי, 
ממשלת איסלנד של 2011 פיתחה מודל 

וחבר  הקבוצות  במעגל  מפרש  קבוצת  חבר  הוא  טימור  דורון 
דמוקרטי///  עובדים  ארגון   - לעובדים  כוח  של  הנציגים   אסיפת 

dorontimor@gmail.com :דוא"ל

  בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את איסלנד ב-2008 

  מלמדים אותנו האיסלנדים שיעור מרשים באחריות 

  אזרחית ובעצמאות מחשבתית: ממדיניות כלכלית 

 ועד שוויון מגדרי 

תבוא הבשורה?  דורון טימור

>>>

sarah ackerman/flickr :צילום
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cogdogblog/flickr :צילום

סיפר לי חוואי מהעיירה הפן שבדרום-
מזרח המדינה, "אין הרבה עמים שהיו 
עושים את זה". שנתיים לאחר אותה 
שיחה, נראה שגם החוואי לא תיאר 
לעצמו עד כמה דבריו ביטאו את האופן 

שבו מתנהלת איסלנד. 

תקציר הפרקים הקודמים
שורה של רפורמות קפיטליסטיות בשנות 
התשעים הובילו את איסלנד לקצב צמיחה 
מהמהירים באירופה ולשגשוג כלכלי 
במחיר של חוב לאומי אדיר, שהגיע 
לפי חמישה מן התוצר הלאומי. ב-2006 
הבנקים האיסלנדיים התקשו לשלם את 
חובותיהם ושיעבדו אותם למשקיעים 
בריטיים והולנדיים, אך כעבור שנתיים 
קרסו שלושת הבנקים בזה אחר זה, 
הבורסה צנחה ב-98% ומטבע הקרונה 
איבד עשרות אחוזים מערכו. קרן המטבע 
הבינלאומית התערבה בנעשה באיסלנד 
והתנתה את הפעלת תוכנית ההבראה 
הכלכלית בכך, שהמשקיעים הבריטיים 
וההולנדיים יפוצו בסכום שיעלה לכל 
איסלנדי כ-100 דולר בחודש במשך 15 
שנה. בעקבות המשבר, ממשלת המרכז-

ימין נפלה ובמאי 2009 זכתה בבחירות 
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בראשותה 

של יוהנה סיגורדרדוטיר.
השינוי הגדול הגיע כמה חודשים לאחר 
אולפור  מכן, לאחר שנשיא איסלנד, 

גרימסון, החליט להעמיד את הסכם 
החזרת החובות למשאל עם ובמארס 2010 
אזרחי המדינה דחו את ההסכמות ברוב של 
93%. גם עסקה חדשה, שאושרה כעבור 
שנה על ידי הממשלה, נדחתה במשאל 
עם נוסף על ידי הציבור האיסלנדי. 
במקביל, החלה חקירתם של ראשי 
המדינה ושל ראשי הבנקים הגדולים, 
הגדול,  שנתפשו כאחראים למשבר 
וחלקם אף ברחו מהמדינה, עקב חשד 
לשחיתות. הצעד הבא בהעברת איסלנד 
לידי אזרחיה, היתה תכנית כינון החוקה 

החדשה. 
כדי לכתוב את החוקה החדשה, אזרחי 
25 איסלנדים  איסלנד בחרו ועדה של 
522 אזרחים בוגרים, שלא היו  מתוך 
שייכים לאף מפלגה פוליטית ושהומלצו 
30 אזרחים  ידי לפחות  לתפקיד על 
אחרים. בוועדה השתתפו, בין היתר, 

עורכי דין, חוואים ואקדמאיים.
114 סעיפים  ההצעה החדשה כוללת 
המבקשים לאזן בין שלוש רשויות השלטון 
ולכונן מדיניות רווחה באיסלנד. "אנחנו, 
תושבי איסלנד, רוצים ליצור חברה 
צודקת, שבה לכל אחד יש הזדמנות 
שווה", פתחו חברי הוועדה את המסמך 
החוקתי, "איסלנד היא מדינה חופשית 
וריבונית שחופש, שוויון ודמוקרטיה הם 
מאבני היסוד שלה. תפקיד הממשלה 
לחזק את רווחתם של אזרחי המדינה, 
לעודד יצירה תרבותית ולכבד את השונות 

בין חייהם של אזרחיה. אנחנו שואפים 
לקדם הרמוניה, ביטחון ואושר בינינו 
למען הדורות הבאים ונחושים לפעול 
בשלום עם עמים אחרים ולכבד את 

האנושות כולה".

שיעור בדמוקרטיה ישירה
איסלנד העבירה לעולם שיעור מצוין על 
השפעתן של רפורמות קפיטליסטיות 
חסרות תקדים ובשנתיים האחרונות היא 
מעבירה לו שיעור נהדר על התמודדות 
עם משבר, התגייסות אזרחית ודמוקרטיה 
ישירה. השאלה המתבקשת היא, מה כבר 
ניתן ללמוד מן התהליכים שהתרחשו 
במדינה שמספר תושביה קטן ממספר 
תושביה של תל אביב, שחוקי ההגירה 
הנוקשים שלה משמרים חברה הומוגנית 
שלה  הפוליטית  ושהמציאות  מאוד 

מאפשרת לה להתנהל ללא צבא?
היחידה  המדינה  היתה  לא  איסלנד 
שבה המדיניות הקפיטליסטית הובילה 
למשבר גדול ב-2008. אך האיסלנדים, 
בניגוד למרבית תושבי המדינות בעולם 
המערבי, השכילו לעשות שני דברים מהם 
נמנעות יתר מדינות המערב. ראשית, 
הם הודו בטעותם ושינו את המדיניות 
הולאמו במטרה  הכלכלית: הבנקים 
להשאיר לפחות אחד מהם בידי המדינה; 
הממשלה הקפיטליסטית נפלה בעקבות 
המשבר והיתה עד לנפילתן לאחרונה 

קרן המטבע 
הבינלאומית 
התערבה 
בנעשה 
באיסלנד 
והתנתה את 
הפעלת תכנית 
ההבראה 
הכלכלית בכך, 
שהמשקיעים 
הבריטיים 
וההולנדיים 
יפוצו בסכום 
שיעלה לכל 
איסלנדי 
כ-100 דולר 
בחודש במשך 
15 שנה

> >> 
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על 66% מהשכר הממוצע של גברים, 
בעוד השכר השעתי הנשי עמד על 84% 
מהשכר הגברי המקביל. אי השוויון בא 
לידי ביטוי גם במספר המנהלות בישראל. 
סתיו שפיר, אחת ממנהיגות המחאה 
2011, תיארה את  החברתית של קיץ 
"תקרת הזכוכית" הזו בפוסט שכתבה 
בפייסבוק: "בדרך לכנס רואי חשבון 
בירושלים חלפתי לתומי בשכונות העיר 
הומות החנוכה וחיפשתי נשים מודרות. 
בתחבורה הציבורית לא ראיתי סממני 
הפרדה. רק כשהגעתי לכנס עצמו גיליתי 
את ההדרה האמיתית. באולם היתה 
אישה אחת על כל עשרה גברים. ובפאנל 
עצמו? אישה אחת )אני(, ארבעה גברים".

אי של תופעות טבע?
בחודשים האחרונים מפרסמת אחת 
מחברות הנסיעות הישראליות שגילו את 
האי המופלא את טיוליה תחת הכותרת: 
"איסלנד  - אי של תופעות טבע". נראה 
שהתהליך המרשים שעברה המדינה 
הצפונית בשנתיים האחרונות מוכיח, 
שאיסלנד איננה רק אי של תופעות 
טבע ייחודיות, אלא גם אי של תופעות 
אנושיות יוצאות דופן ושל חברה, שבאמת 
לוקחת אחריות על עצמה. נותר לקוות 
שגם באי שלנו, שבו מאות אלפים יצאו 
בקיץ האחרון לרחובות בקריאה לצדק 
חברתי, נזכה לממשלה שתקבע, שישראל 
שייכת לאזרחיה מן השורה ולא לבעלי 
ההון וששוויון מגדרי אמיתי הוא הכרחי. 

עד אז, כנראה שנמשיך להיאבק. ///

הצפונית בתואר "גן עדן לנשים", לאחר 
שדורגה על ידי "הפורום הכלכלי העולמי" 
במקום הראשון בעולם במדד המגדרי 
המייצג פערים בין גברים לנשים. ישראל, 
 135 אגב, דורגה במקום ה-55 מתוך 

מדינות. 
השוויון מתחיל בראש: ראש הממשלה, 
יוהנה סיגורדרדוטיר, עומדת בראש 
ממשלה של שישה שרים וארבע שרות, 
ובשנה הקרובה אף צפויה להתמנות אישה 
לראש הכנסייה הלותרנית, הכנסייה 
הראשית באיסלנד, במקומו של קארל 
סיגורביורנסן, שמסיים את תפקידו 

כבישוף.
המדיניות השוויונית באה לידי ביטוי גם 
בחקיקה מתקדמת מאוד בנושא המגדרי 
שניצניה כבר בשנות השישים. כך, למשל, 
החוק האיסלנדי מטיל אחריות פלילית 
על לקוחות של זונות, אוסר על הפעלת 
מועדוני חשפנות, פועל בתקיפות נגד 
סחר בבני אדם ומסלק מהבית את התוקף 
המכה ולא את קורבן האלימות... רוח 
החקיקה באה לידי ביטוי גם באווירה 
הציבורית. באחרונה, כשהתגלה ששכר 
הנשים הממוצע נמוך בעשרה אחוזים 
משכר הגברים, החליט איגוד הסוחרים 

להעניק לנשים הנחה בשיעור דומה.
בישראל, לעומת זאת, המציאות המגדרית 
שונה לחלוטין וחרף העובדה שהמונח 
"הדרת נשים" שגור באחרונה בפי כל, 
הממשלה, כמו קודמותיה, לא פועלת 
לצמצום אי השוויון בין גברים לנשים. 
על פי נתוני הדוח השנתי של מכון אדווה, 
ב-2010 עמד השכר הממוצע של נשים 

של הממשלות ביוון ובאיטליה, ליחידה 
שהודחה בעקבות המשבר. שנית, הדרג 
הפוליטי שידר לציבור מסר חדש: לא עוד 
מדיניות שמטרתה להציל את בעלי ההון 
ונכסיהם. האזרחים לא צריכים לשלם 
את כל מחיר כישלונותיהם של עשירי 
המדינה. הם שילמו מספיק כשכלכלת 
המדינה קרסה, גרמה לעלייה באבטלה, 
לפגיעה בחסכונות ולירידה ברמת החיים. 
הצעד האמיץ של ביטול הסדר החובות 
עם המשקיעים הבריטיים וההולנדיים, 
תוך לקיחת סיכון גדול לבידוד בינלאומי 
)שלא התרחש בסופו של דבר(, העביר 
לציבור האיסלנדי מסר חשוב נוסף: קחו 
אחריות! והביטוי המוחשי לכך היה כינון 
ועדת החוקה. ההשתתפות המרשימה 
של אזרחי איסלנד בדיונים האינטרנטיים 
היתה הערך המוסף. בימים בהם צעדו 
בישראל וברחבי העולם מיליונים בדרישה 
לצדק חברתי וחלוקתי, התנהל באיסלנד 
תהליך אמיתי של דמוקרטיה ישירה, 
שהוביל לכתיבת הצעה לחוקה שוויונית. 
תהליך, שעוד יילמד באוניברסיטאות 

בכל העולם.

"גן עדן לנשים"
ללמוד  ניתן  אותה  נוספת  סוגיה 
מהאיסלנדים, היא השוויון המגדרי. 
איסלנד אמנם זנחה בשנות התשעים 
לטובת  רווחה  מדיניות  של  מורשת 
רפורמות קפיטליסטיות קיצוניות, אך 
נותרה נאמנה לשוויון מגדרי, ובאחרונה 
הכתיר השבועון 'ניוזוויק' את המדינה 

הפורום הכלכלי 
 העולמי

The World( 
Economic 

 :)Forum 
ארגון עצמאי ללא 
מטרות רווח בעל 

השקפת עולם 
קפיטליסטית, 

שעוסק בסוגיות 
כלכליות 

וחברתיות ומרכזו 
בשוייץ. הפורום 
מפורסם בכינוס 
השנתי בדאבוס, 

אליו מגיעים 
פוליטיקאים 

בכירים, כלכלנים 
ואנשי תקשורת. 
מעבר לכך, הוא 
מפרסם ניירות 

עמדה המבוססים 
על מחקרים 

בתחומי כלכלה 
וחברה. כתובת 

אתר האינטרנט 
של הפורום: 

http://www.
weforum.org/

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

נראה שאין גבול להאשמות שמנסים לטפול על ועדי עובדים בישראל ובעולם. באתר הניו 
יורק טיימס )ב-9.4.2012( הפנה פול קרוגמן את הקוראים לתגובות לכתבה שהתפרסמה שם 
באותו יום על קיצוצים במערכת החינוך הציבורי בטקסס שבין היתר מאלצים ילדים ללכת 
- התגוללו על  - כרגיל בכתבות כאלו  גדולים לבית הספר ללא הסעה. התגובות  מרחקים 
והשכר המוגזם. מה שהמגיבים שכחו, מציין  המורים המאוגדים בעלי הצוותים המנופחים 
קרוגמן, זה שבטקסס רק חמישית מעובדי הציבור מאוגדים... אצלנו בארץ דו"ח של ועדת 
חקירה שחקרה את תאונת שריפת הקרונועים ב-2009 מטיל אחריות כבדה על חברת ייצור 
ומציין שהוועד  בומברדייה, מפזר רמזים לשחיתויות באופן ההתקשרות איתה  הקרונות, 
פעל כשורה. כל זה לא הספיק כדי לשכנע את הציבור הישראלי )לפחות כפי שהוא מיוצג 
בתקשורת( שאולי גם להנהלה יש חלק בבעיות הרכבת.  הסכם ההפרטה שהובילה ההנהלה, 

אגב, מעביר חלקים מתחזוקת הרכבת לידי חברת בומברדייה. 

2 0 1 2 י  א מ  / /  5 2 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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בדנמרק כמו 
בפינלנד החוק 
מגדיר אונס 
באופן צר מאוד. 
בשתי המדינות, 
במידה ואישה 
ישנה בעת 
התקיפה, 
שתתה לשכרה, 
הייתה מעולפת 
או חולה, לא 
בוצע אונס, כי 
אם התעללות 
מינית

כך בפינלנד רק משגל מלא נחשב כאונס. 
אקטים מיניים כגון חדירה אוראלית, 
וגינלית ואנאלית או אוננות, נופלים תחת 
הגדרות "רכות" יותר של החוק, ועל כן 
הענישה קלה משמעותית. יתרה מכך, 
חומרת המעשה שבוצע מוגדר על פי 
עוצמת האלימות בה השתמש התוקף. 
באחד המקרים המתוארים, גבר אילץ 
אישה לקיים עמו יחסי מין בשירותי נכים 
של מסעדה, על ידי חבטת ראשה בקיר 
ועיקום זרועה כך שלא תוכל להשתחרר 
מאחיזתו. האישה לא יכולה היתה לצעוק, 
משום שהתוקף כיסה את פיה. שופט בבית 
המשפט המחוזי במדינה קבע כי לא מדובר 
באונס, מפני שעוצמת האלימות שהפעיל 
התוקף לא היתה גבוהה. הוא הורשע 
בשידול ליחסי מין ונידון לשבעה חודשי 
מאסר על תנאי. לשם ההשוואה, סירוב 
לשרת בצבא הפיני יגרור מאסר בפועל 

של שישה חודשים לפחות.
בדנמרק כמו בפינלנד החוק מגדיר אונס 
באופן צר מאוד. בשתי המדינות, במידה 
ואישה ישנה בעת התקיפה, שתתה לשכרה, 
הייתה מעולפת או חולה, לא בוצע אונס, 
כי אם התעללות מינית. התזה העומדת 
מאחורי ההגדרה החוקית היא שבמידה 
והגבר לא שמע באופן ברור את המילה 
"לא", הרי שהוא לא אחראי לביצוע אונס. 
עמדה זו מטילה ספק באוטונומיה של 

אישה על גופה-שלה. 
אלמנט נוסף ומהותי לדרגת הענישה הוא 

 במדינות סקנדינביה  - דנמרק, 
פינלנד, נורבגיה ושבדיה  - התנועות 
הפמיניסטיות השיגו לכאורה את מטרתן 
יותר מבכל מדינה אחרת. נשים מיוצגות 
שם באופן מובהק במרחב הציבורי, החל 
מהתעשייה וכלה בפרלמנט, לא ניתן 
לאבחן פערים משמעותיים בשכרם של 
גברים ונשים - ובאופן כללי מעמד הנשים 
נתפש כעוד חלק מן האוטופיה הנורדית, 

כפי שהיא מצטיירת לעיניים זרות. 
יחד עם זאת, מחקר מקיף של אמנסטי 
במדינות אלה מגלה מקרים רבים של 
התעללות דומסטית, חקיקה שמקשה על 

 גל חן היא בלוגרית, סטודנטית לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה והיסטוריה 
http://galchs.com :אתר /// galchs@gmail.com :של המזה"ת /// דוא"ל

ובייצוג פוליטי של נשים סקנדינביות הוא חלק מתעודת הזהות של  השוויון היחסי בשכר 

מדינות אלה. אבל מסתבר שהשוויון אינו מייצג את כל עולמן של נשות סקנדינביה - אלימות 

כנגד נשים ובתוך כך אלימות מינית רווחות מאוד בחברות אלה ואינן זוכות לטיפול מספק של 

רשויות אכיפת החוק

האמנם שוויון?נשים במדינות הסקנדינביות 
גל חן

>>>

Upplandsmuseet :צילום

המתלוננות נגד אלימות מינית ומדיניות 
בפועל של "אנחנו לא נשאל - ואת אל 
תספרי". כך, חרף השוויון-לכאורה במעמדן 
של נשים בספירה הציבורית, מעמדן 

בספירה הביתית נראה נמוך מאי פעם.
בחברות הסקנדינביות, כמו בחברות אחרות, 
אונס נחשב לעבירה גם לפני מאות שנים - 
אלא שהענישה על עבירה זו נבעה מירידת 
ערכה החברתי של קורבן האונס. מצב 
משפחתי ובתולין שיחקו תפקיד חיוני 
בקביעה האם האונס הוא עבירה של ממש, 
או רק מעשה בלתי רצוי. החוק, אם כן, נועד 
להגן על כבוד האב או הבעל של הנאנסת. 
השתנה  בחברה  הנשים  של  תפקידן 
מאז, אבל, במובנים מסוימים, המערכת 
המשפטית הסקנדינבית קפאה על שמריה. 
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האם המדינות 
כל כך רוצות 

לשאת את 
דגל השוויון, 
שהן עוצמות 

עיניים לביטויי 
אי-השוויון 

הפנימיים 
בתוכן?

הקורבן או התוקף. סטטיסטית, גם גורמים 
אלו משפיעים על מידת מהימנותה של 
המתלוננת בעיניי חוקריה, ותיקים רבים 
נסגרים מחוסר ראיות. פעילי זכויות אדם 
מעריכים כי קיים קשר ישיר בין התיקים 
הרבים שנסגרו על ידי המשטרה ובתי 
המשפט לבין כמות הנשים שהגישו תלונה 

על תקיפה מינית.
כל הנקודות הללו ממחישות תמונה עגומה 
ביותר של חיי נשים בסקנדינביה, תמונה 
הפוכה בתכלית מזו שמצטיירת מבדיקת 
מדדים של עבודה, שכר ונציגות פוליטית. 
כמעט בלתי ניתן ליישב את הפער, אבל 
אולי ניתן לנתח אותו לנוכח הפרדה מוחלטת 
שביצעו המדינות הללו בין הספירה הפרטית 
לספירה הציבורית. לעבודה אין כל קשר 
לחיים פרטיים, למגדר, לזהות מינית. כולם 
יכולים לעבוד, כולן יכולות להיות נציגות 
ציבור. אתוס השוק החופשי הוא השלט 
במרחב הציבורי, בשוק עצמו - אבל זה 
לא תקף בכל הנוגע לחיים הפרטיים, או 
לזהות האישית. מעין שני יקומים מקבילים 

המתקיימים זה לצד זה.
פער עצום זה והנתונים המכאיבים בנוגע 
לאלימות מינית ואלימות בתוך המשפחה 
במדינות סקנדינביה מעלות שאלות רבות: 
האם המדינות כל כך רוצות לשאת את דגל 
השוויון, שהן עוצמות עיניים לביטויי אי-

השוויון הפנימיים בתוכן? עד כמה נשיאת 
דגל השוויון והאמונה ש"כאן כולם שווים" 
מחלישה למעשה את המאבק בהיבטים 
אלה של אי השוויון בין המינים? ישנה 
גם שאלה כללית יותר - האם יתכן שוויון 
כלכלי ופוליטי בחברות בהן קיימת אלימות 
רחבה כל כך נגד נשים והתעלמות ממסדית 

מחלקים רחבים של אלימות זו? 
אולי בנקודות שכאלו עלינו לעצור ולשאול 
את עצמנו האם התעלמות מהמצב מנציחה 
אותו, בדיוק בקרב אלו שאין להם קול - 
והאם על כל אישה חזקה בדיוני הפרלמנט 
יש אחת אחרת שנאנסת, וקולה לעולם 

אינו נשמע. ///

לחקירה כלל. יש לציין כי לא בוצע מחקר 
מעמיק על התנהלות חקירות המשטרה 
במקרי אונס בדנמרק ופינלנד, עובדה 

מדאיגה לכשעצמה. 
נוספת היא השימוש  עובדה מדאיגה 
המועט שנעשה בראיות פורנזיות )ראיות 
המבוססות על ממצאים מדעיים(, גם כשאלו 
בנמצא. בדנמרק, ההליכים באיסוף הראיות 
הללו תקינים למדי, אבל מבדיקה שערך 
ארגון אמנסטי על תיקי התקיפה המינית 
התגלה כי גם בקרב מתלוננות שסבלו 
מפגיעה פיסית מובהקת, מספר התיקים 
שהגיעו לבית המשפט הם מועטים, זאת 
אומרת שגם במקרים אלו ההכרעה נופלת 
על חוות דעת החוקרים, ולא על הממצאים 
המדעיים. בפינלנד, לעומתה, יש מחסור 
בחוקרים בעלי ידע רפואי, ועל כן הנושא 
מוחמץ ברבות מן החקירות. בנורבגיה רק 
לעתים נדירות מבקשת המשטרה חוות דעת 
רפואית בניהול מקרי תקיפה מינית, ועל 
כן אלו אינן מהוות גורם משפיע בחקירה. 
להערכת ארגון אמנסטי השיקול לכך הוא 
בעיקר כלכלי, משום שבמידה והמשטרה 
עושה שימוש בהערכות מרכזים לנפגעות 
תקיפה מינית היא עלולה להידרש להשתתף 
במימון הבדיקות. בשבדיה השימוש בראיות 
פורנזיות הוא מקרי, וקיים רק במקרים 
מסוימים. כפועל יוצא של השימוש המועט 
שנעשה בראיות אלו בארבעת המדינות, 
ראיות חשובות שעשויות היו להאיר נקודות 
קריטיות בחקירות מקרי תקיפה מינית 

פשוט זוכות להתעלמות נחרצת.
חלק נכבד ממקרי האונס המתועדים 
במדינות סקנדינביה, כמו גם במקומות 
רבים נוספים, מבוצעים בתוך מערכות 
יחסים אינטימיות. הגרסה הרשמית עומדת 
על כמעט חמישית, אבל פעילי זכויות אדם 
מעריכים כי המספרים המדויקים גבוהים 
באופן ניכר - וזאת עקב הקושי בהגשת 
תלונה על אדם קרוב, קל וחומר בן-זוג. 
בשנת 2006 העידו 46.5% מהמטופלות על 
ידי מרכזי תקיפה מינית בדנמרק כי הותקפו 
על ידי מכר. בפינלנד, במרבית מקרי האונס 
שנבחנו בין השנים 2003-2008 האנס היה 
אדם מוכר לקורבן ורובם אף בוצעו בבית 

התנהלות החקירה המשטרתית. בחקר 
הסוציולוגיה הביקורתית של מערכת 
המשפט והפשיעה מוגדר ה"קורבן אידיאלי" 
)ideal victim( ככזה שקל יחסית להוכיח 
כי נעשה לו עוול. קורבן הופך קרוב יותר 
למודל האידיאלי ככל שהספק באשר להיותו 
קורבן קטן יותר, ועל כן ישנה הסתברות 
גבוהה שתוקפו יורשע. במערכות המשפט 
והאכיפה של המדינות הנורדיות הדבר 
בולט במיוחד. לדוגמה, פעוטה שסבלה 
התעללות מינית מידי גבר מבוגר תהיה 
קורבן אידיאלי, וככזו סביר שהאירוע 
יוביל לכתב אישום ולהרשעה. לעומתה, 
בגירה בת המעמד הנמוך שנפלטה מבית 
הספר ונאנסה על ידי בחור בן גילה איתו 
ניהלה מערכת יחסים כזו או אחרת, לרוב 
לא תיחשב מהימנה, עדותה תוטל בספק 
ולעיתים המשטרה לא תפתח בחקירה 
כלל. במילים אחרות, מהימנות הקורבן 
וערך האקט האלים שבוצע כלפיה ייקבעו 
בפועל על סמך הנרטיב שמייצר הרובד 
החברתי אליו היא משתייכת. גם לנושאים 
כגון העדפה מינית, סגנון לבוש, גיל, יחסים 
עם התוקף והשכלה יש השפעה ניכרת 
על היחס שתקבל המתלוננת והאופן בו 
תטופל פנייתה והחקירה בנידון. לדוגמה, 
מחקרים מראים באופן מובהק כי אונס 
בקרב בני נוער, או אונס במהלך פגישה 
רומנטית, לרוב אפילו לא ייחקרו על ידי 
המשטרה. סטטיסטית, מרבית התיקים 
ייסגרו באמתלה זו או אחרת של חוסר 

ראיות.
מהמחקרים עולה כי במערכות אכיפת 
החוק הסקנדינביות במקרים רבים בהן 
המתלוננת לא תאמה את טיפוס "הקורבן 
האידיאלי", השוטרים נטו לזלזל בחקירה, 
בייחוד בשלביה הראשוניים, הקריטיים 
בנורבגיה,  המשטרה  להתנהלותה. 
למשל, תכופות לא מבצעת את החקירה 
כראוי: ראיות לא נאספות, עדויות לא 
נגבות והליכים נעקפים. במקרים רבים 
בהם הנאשם טען כי האקט המיני בוצע 
בהסכמה, זירת האירוע לא נחקרה כלל 
על ידי המשטרה. בשבדיה נמצאו לא מעט 
פגמים בחקירות המשטרה גם כן. חקירת 
החשודים נדחתה תכופות, דבר שעלול 
לשבש את מהימנות עדותם, ולעתים 
נסגרו חקירות אף מבלי לזמן את הנאשם 
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שבע המדינות 
הנוספות 
באיחוד שאינן 
חברות בגוש 
האירו ממתינות 
לקבלתן לגוש, 
ומשחררות 
את השוק 
שלהן ללא 
רסן על מנת 
לעמוד בתנאים 
הכלכליים של 
האיחוד

 האם אנו חיים בעולם שלאחר עידן 
הלאומיות? ובכן, ישנם כלכלנים מסוימים 
שתשובתם תהיה חיובית. בכל הנוגע 
לנושאים כלכליים, האינטגרציה האירופית 
הצליחה מעל ומעבר למצופה. האיחוד 
האירופי, שנולד במקור כרעיון כלכלי אך 
כוון לייצר שקט מדיני, צמח לכדי אזור סחר 
חופשי משגשג ומצליח. שיתוף הפעולה 
הכלכלי בין מדינות היבשת הביא, לפחות 
עד 2008, לשגשוג שלא ידעה אירופה 
מתחילת המאה. קהיליית הפחם והפלדה 
שנולדה בשנת 1951, באה להסדיר נושאים 
כלכליים בצורה של שיתוף פעולה על מנת 
להימנע בכל מחיר ממלחמה נוספת, דוגמת 
המלחמות הקשות של החצי הראשון של 
המאה העשרים. אירופה, בתור איחוד, 
מהווה את הכלכלה הגדולה בעולם, עם 
תוצר מקומי גולמי של יותר מ-12 טריליון 
אירו. השוק האירופי הוא שוק יחיד, וככזה 
הוא עומד איתן מול תנודות כלכליות. 
שבע עשרה מתוך עשרים ושבע המדינות 
החברות באיחוד עושות שימוש במטבע 
אחיד - מטבע האירו שנכנס לשימוש 
בשנת 1999 - והן מהוות את גוש האירו. 
עד כאן נדמה כי הפרויקט השאפתני של ז'אן 
מונה ורובר שומאן הוא הצלחה מסחררת 
בתחום הכלכלי, דבר שיתכן, ואף סביר, 
שיסחף אחריו את התחומים האחרים לתוך 
אחדות אירופית יציבה - ארצות הברית 

של אירופה.
התיאור האידילי הזה של האיחוד מתערער 
אל מול שתי עובדות עיקריות: הראשונה 

כיצד אפשר לדבר על "מדינת רווחה" באירופה כשמנגנוני האיחוד האירופי הם הסמן הניאו-

ליברלי של המערכת ומשאירים את עול מדינות הרווחה על השלטונות הלאומיים? והאם אירופה 

תוכל להיות "יבשת רווחה" למול חוסר ההזדהות והסולידריות של בני הלאומים השונים בתוכה?

"יבשת רווחה"
אירופית פוסט-לאומית?

התתכן דניאל איסלר

>>>

juanpol - www.juanpol.com :צילום

היא העובדה כי על-אף שפתם המתקתקה 
של מומחי הכלכלה, לא ניתן לנתק בצורה 
אנליטית את התחום הכלכלי מהתחומים 
החברתיים, התרבותיים והפוליטיים. 
השנייה היא המשבר הכלכלי שפקד את 
העולם, שבעקבותיו התעוררו שאלות 
קשות בכל הנוגע למדינות חזקות הסוחבות 
על גבן מדינות חלשות, כשיחידת המדידה 

הלאומית חוזרת למרכז הבמה. 

הלאומיות מציצה מאחורי 
המסך האירופי

רבות דובר מצד השמאל הכלכלי בגנות 
ואיחוד תרבותי  גלובליזציה  תהליכי 
כפוי שעוטפים את העולם של המאה 
העשרים ואחת. הסיבה העיקרית לגינוי 
אמיתית  סוציאלית  שמדיניות  היא 
מסוגלת להתפתח ולשגשג כמעט רק 
ביחידות מדיניות קטנות יחסית, יחידות 
אוטונומיות שבהן שכר עובדים ומנהלים 
גלוי בפני כל, והמרחקים הגיאוגרפיים 
והתרבותיים אינם יכולים לטשטש חוסר 
איזון במערך הכלכלי-חברתי. לא בכדי 
חוברו שתי מילים אלה לכדי מונח אחד: 
המישור הכלכלי מוכרח להתחבר למישור 
החברתי על מנת להיות צודק - חברה 
בעלת ערבות הדדית היא חברה המושתתת 
על מערכת כלכלית הדדית, וכזאת יכולה 
להיווצר רק ביחידה מדינית קטנה דיה. 
האיחוי התרבותי-גלובליסיטי ששוטף 
את העולם הופך את הידיים העובדות, 
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Juan Antonio Zamarripa - Gabinet de Comunicació de la UGT de Catalunya :צילום

את מערכת 
הרווחה 

האירופית 
המפורסמת 
נושאים על 

גבם השלטונות 
המקומיים בכל 
מדינה ומדינה, 

ומציעים 
שירותי רווחה 

בעצמם 
שאיכותם, 

באופן טבעי, 
משתנה 
ממדינה 
למדינה 

דניאל איסלר הוא סטודנט בשנתו האחרונה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת 
 /// העבודה  במפלגת  הפלורליסטית"  "השדולה  מטעם  פוליטי  ופעיל   בן-גוריון 

danielisler1@gmail.com :דוא"ל

יחד עם הזהות התרבותית והלאומית 
למטבע עובר לסוחר. 

כיצד משליך הדבר על אירופה בעידן 
של משבר כלכלי? כאשר אנו מפסיקים 
להתייחס לאירופה כאל יחידה אחת, כפי 
שנוהגים מרבית הכלכלנים, אנו יכולים 
התרבותיים  המטענים  כיצד  לראות 
והחברתיים צצים מעבר למסך הכלכלה 
החסונה: רמת האבטלה באירופה גבוהה 
מזו של ארצות-הברית, ופוגעת קשה יותר 
במדינות החלשות יותר, שאינן זוכות לטעום 
מפירות הכלכלה האירופית. מרבית תושבי 
אירופה לא חשים כיצד החוזק הכלכלי 
משפיע עליהם באופן ישיר. זאת ועוד, 
האיחוד הפוליטי חולף מעל לראשם של 
רוב מוחלט של תושבי היבשת: בתוצאות 
סקר שנערך בשנת 2009 בקרב תושבי 
אירופה שנשאלו לגבי ההגדרה העצמית 
שלהם יותר מ-87 אחוזים מהמשיבים 
הגדירו עצמם בראש ובראשונה על-פי 
הזהות הלאומית שלהם, ורק אחר-כך, אם 
בכלל, כאירופים. אלו עניינים של זהות 
לאומית, אבל אין טוב מהם על מנת להצביע 

על חולשת האיחוד הפוליטי באירופה. 
דוגמה נוספת למציאות לאומית באירופה, 
הפעם מהתחום המוניטרי, הן שבדיה 
)יחד עם  ודנמרק, מדינות שנמנעות 
האירו,  לגוש  מהצטרפות  בריטניה( 
ועושות שימוש במטבע מקומי. מדינות 
אלה עברו את המשבר הכלכלי בקלות 
יחסית והן שומרות על ערכים בולטים 
של מדינת רווחה אוטונומית, המעודדת 
פלורליזם ונאמנות חברתית. בניגוד להן, 
שבע המדינות הנוספות באיחוד שאינן 
חברות בגוש האירו ממתינות לקבלתן 
לגוש ומשחררות את השוק שלהן ללא 
רסן על מנת לעמוד בתנאים הכלכליים 

של האיחוד.
שבדיה, דנמרק וגם פינלנד הן מדינות 
חזקות כלכלית ובעלות מדינת רווחה 
מפותחת, אך לא כך שאר אירופה, בטח 
שלא שולי היבשת. המשבר שפקד את 
כלכלות העולם כולו לפני כארבע שנים 
היה המשבר הכלכלי הקשה ביותר מזה 
כמעט מאה. גם המשבר פילח את אירופה 
על בסיס לאומי, ובאופן טבעי, השווקים 
החלשים יותר ספגו את המכה הקשה 
ביותר, וכך מדינות כגון יוון, פורטוגל 

ואירלנד חוו מפלה קשה במצבן הכלכלי. 
כיוון שכולן חברות באיחוד האירופי 
ומהוות חלק מגוש האירו מפלתן שאבה 
לתוכה סיוע כלכלי מסיבי מצד האיחוד, 
סיוע שבא למנוע תגובת דומינו. הגרמנים, 
שכלכלתם היא החזקה באיחוד ושרבים 
מכספי הסיוע הגיעו מכספי המיסים 
שלהם, זעמו על היוונים ונזפו בהם על 
חוסר-אחריותם מעל גבי העיתונים. 
המשבר עורר את השאלה הקשה שכרוכה 
בקשירת גורל כלכלי בין מדינות בעלות 
תרבות שונה, מדיניות חברתית שונה 

והתנהגות פוליטית שונה.

יבשת רווחה
האם תוכל לקום "יבשת רווחה אירופית" 
שתגשר על הפערים הלאומיים הללו? 
תנאי ראשון להצלחת מודל סוציאל 
דמוקרטי ברמת מדינה או רמת יבשת הוא 
מנגנון דמוקרטי אמיתי. האיחוד האירופי 
לא עומד בתנאי זה בתור קונפדרציה. 
לראיה, רק 43% מתושבי אירופה הטריחו 
עצמם לקלפיות בבחירות האחרונות 
לפרלמנט האירופי בשנת 2009 )הפרלמנט 
הוא גם המוסד היחיד שנבחר על-ידי 
הציבור הרחב במערכת הפוליטית של 
האיחוד, בעוד מוסדות כמו הנציבות, 
הבנק והמועצה האירופית אינם נבחרים 

בבחירות כלליות(.
אסור לטעות - הנתון הזה אינו מצביע על 
חולשתם של מוסדות האיחוד, אלא על 
חוזקם. האזרח האירופי, שמרגיש כיצד 
מוסדות האיחוד נהיים רלוונטיים יותר 
ויותר לגבי חייו הפרטיים וסולד מכך - 
מצביע ברגליים ו"מחרים" את הבחירות. 
אפשר להיות סמוכים ובטוחים שבמערכת 
הבחירות של 2014, לאחר שהתבהרו 
השלכותיו של המשבר על אזרחי גרמניה 
וצרפת, נתוני ההצבעה יהיו נמוכים יותר, או 
שנצפה בהתחזקות פלגים אירו-סקפטיים 
בפרלמנט האירופי. כאשר פחות מחצי 
מבעלי זכות ההצבעה מממשים זכות 
זו, קשה לזהות את המערכת האירופית 

כמערכת דמוקרטית מייצגת. החולשה 
אינה במוסדות, אלא בשיטה. 

איחוד כלכלי אירופי - שממילא מוליד 
איחוד פוליטי - שאינו מלווה ביצירת 
סולידריות פוליטית ומוסדות פוליטיים 
דמוקרטיים, מהווה ניגוד גמור לכל חשיבה 
סוציאל-דמוקרטית עכשווית. כאשר 
מדברים בשבחי הדרך הסוציאל-דמוקרטית, 
נוהגים לתת משקל גדול לחלק הסוציאלי, 
ולדלג בקלילות מעל לחלק הדמוקרטי. 
אין בכוונתי לרמוז לכך שהשיטה אינה 
דמוקרטית - ההיפך הוא הנכון: השמאל 
האירופי, שרובו ככולו מיוצג בדמות 
מפלגות סוציאל-דמוקרטיות, תופש את 
הדרך הדמוקרטית כדבר כה טבעי, עד שאינו 
מרבה לעסוק במשמעויותיה. דמוקרטיה 
היא שיטה שמטבעה יוצרת זהות לאומית 
הגמונית, ומבליטה אלמנטים המייצגים 
קבוצה דומיננטית באוכלוסייה. זה אינו 
דבר רע - כל עוד הוא בא עם החצי השני 
של התפיסה הדמוקרטית, לפיו יש לתת 
משקל לרצונות ולתביעות המיעוט, ולעגן 
את זכויותיו בחוק. אלא שמעל ראשם של 
אזרחי אירופה מתרחש ניסוי באינטגרציה 
אינטנסיבית - שנראה כנוגד תהליכי רווחה 

סוציאל-דמוקרטיים. 
תנאי שני לקיומו של מודל סוציאל-
דמוקרטי הוא קיומו של מערך רווחה 
אקטיבי ואפקטיבי, כזה שכל אזרח במדינה 
יכול להישען עליו בשעת דוחק, ולתרום 
לו בזמנים טובים. האיחוד לא מספק רשת 
ביטחון רפואית, חינוכית או כלכלית. 
במקום זאת, הוא מהווה את הסמן הניאו-

ליברלי במערכת, זה שפתח את השווקים 
לתחרות ואפשר תנועה אינטנסיבית של 
סחורות וכוח עבודה בתוך אירופה ואל 
מחוץ לה. את מערכת הרווחה האירופית 
המפורסמת נושאים על גבם השלטונות 
הלאומיים בכל מדינה ומדינה, ומציעים 
שירותי רווחה בעצמם שאיכותם, באופן 
טבעי, משתנה ממדינה למדינה. כך למשל 
שומרת הולנד על איזון כלכלי ורשת 
ביטחון חברתית, בעוד פורטוגל נאבקת 
על קיומה כמדינה ריבונית ומיישמת. ///
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אילן עצמו 
סירב להשלים 
עם המסקנה, 
שאליה 
הגיע בניתוח 
רציונאלי, 
על-פיה חינוך 
הומניסטי אינו 
עוד מן האפשר

מצבה 
לאילן גור זאב

 צללתי לראשונה לכתביו של אילן 
גור זאב עת התגייסתי לצה"ל, בשנת 
2002. הייתי נתון אז במערבולת רעיונית 
ההומניסטית  ההשקפה  בין  ורגשית, 
עליה חונכתי לבין הממדים הכוחניים, 
ההיררכיים והדכאניים שבשירות הצבאי; 
בין ההשקפה הציונית שעל ברכיה גדלתי, 
לבין הכורח להיות שותף בעקיפין למעשי 
אלימות וכיבוש בשמה. ספרו של אילן, 
"פילוסופיה, פוליטיקה וחינוך בישראל" 
)אוניברסיטת חיפה/זמורה-ביתן, 1999(, 
נגע בנימי ההתחבטויות שלי. כתבתי לו. 
והוא ענה לי: "הדיאלקטיקה שנחשפת 
מהדילמה שבפניה אתה עומד היא 

אכן מהותית ל'מצב הישראלי', אבל 

גם לעמידה הכללית, העקרונית יותר, 

של אדם המתעקש להיות הומניסט 

בעולם שבו האפשרויות המושגיות 

והנסיבות הפוליטיות כבר אינן פנויות 

בשלב  אנחנו  הומניסטי.  למימוש 

היסטורי אחר. האם מכאן משתמע 

שמחויבותנו כהומניסטים הותרה? 

]...[ אתה יכול לקיים את אחריותך גם 

בצבא, ובמיוחד בשעה שכזאת, ושם גם 

לקיים את הדיאלקטיקה בכך שתעצים 

אילן גור זאב נחשב בדרך כלל כמי שנמנה על הזרם הפוסט-מודרניסטי 

בישראל. אולם הוא היה מעל לכל הומניסט: מאמין גדול בקדושת 

האדם. אמונה זו היתה חזקה אצלו יותר מכל מסגרת מחשבתית או 

אופנה אקדמית. היא שהובילה אותו להכרה שההשקפה השוללת את 

זכות קיומה של מדינת ישראל, הרווחת בחוגים פוסט-מודרניסטיים 

בארץ ובעולם, איננה הומניסטית כל עיקר

תום נבון | איורים: תום נבון ותומר זית

וֵזר )אנתולוגיה( מּכתביו על קברו

>>>

צילום: אוניברסיטת חיפה
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דיכוי  הוא  שני  מסדר  הדיכוי 

אידיאולוגי, שבו המדכא מפעיל 

את  המתפעלות  מניפולציות 

המדכא,  עם  להזדהות  המדוכא 

כלומר עם הערכים והאינטרסים 

ביטויים  הם  כאלה   ]...[ שלו. 

אידיאולוגיים כמו לאומיות, 'יוזמה 

חופשית' ומרקסיזם. נגד הדיכוי 

האידיאולוגי אפשר לקוות להפעיל 

ולקומם  אידיאולוגיות,  ביקורת 

]...[  את המדוכאים על מדכאיהם. 

אבל ישנה רמה שלישית של דיכוי, 

]...[ ובה מסתברת הקטגוריה 'דיכוי' 

כבלתי רלוונטית: דיכוי בלא אישיות 

או זיהוי מעמדי של המדכא, דיכוי 

המצליח לגרום למדוכא לקבלו מתוך 

התמסרות והפנמה. דיכוי זה מותנה 

ב'הצטמצמות עולם השיח', בעיקור 

הממדים האנטגוניסטיים במרחב 

הבלתי  ובפעולתם  מאליו  המובן 

 מופרעת של מנגנוני הכוח במערכת.

]...ב[דיכוי שמן הרמה השלישית 

]...[ מתמוסס הניכור שהדיכוי מפיק, 

במקביל לטרנספורמציה של מבנה 

כך,  כדי  עד  המדוכא  של  הנפש 

שלעולם הוא לא יוכל וגם לא ירצה 

למרוד במערכת. כאן מדובר בהנחלה 

של תשוקות חדשות, בחלוקה של 

צרכים, מחלות, רעלים )'תרופות'( 

ורעלי-נגד, בייצורו של עולם סימבולי 

חדש המסתכם בכינונו של אדם חדש, 

שבעיקרון לא יוכל לרצות וליהפך 

לרפלקטיבי ולמשוחרר. במובלע 

מאוד את ניסיונותיך לנהוג כאדם ראוי 

ומוסרי במסגרת הצבא".

הנה, הפוסט ציוני לכאורה, לא העלה על 
דעתו לעודד השתמטות. בדברים הבאים 
אנסה לעמוד על מורכבות השקפתו של 
אילן על המחויבות ההומניסטית במציאות 
פוסט-מודרנית. בכך אני מבקש להוקיר את 
תרומתו של אילן לכל הממשיכים להיאבק 
על מימוש הומניסטי בשעה זו, להעמיד 
מצבה לזכרו, ולהניח "ֵזר" )אנתולוגיה( 

מכתביו על קברו.

שלוש רמות הדיכוי
התרומה הראשונה והחשובה של אילן 
היתה "תרגום" הניתוח החברתי הביקורתי 
של אסכולת פרנקפורט לעברית ולהוויה 
הישראלית. מפעל זה בא לביטוי בעבודת 
כספר  אור  שראתה  שלו,  הדוקטורט 
"אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של 
הפסימיזם" )מאגנס, 1996(. בספר מופיע 
הטקסט שהפך למכונן בניתוח המציאות 
של התנועות החלוציות המתחדשות: 
"כאן המקום להציג את תפיסת הדיכוי 

שלנו. לדעתנו דיכוי מסדר ראשון, 

פרימיטיבי, מתבטא בהפעלה של 

כוח גס כדי להפעיל את האחר בניגוד 

לתודעה ולאינטרסים שלו. נגד דיכוי 

כזה אפשר להתקומם במידה כזו או 

אחרת של הצלחה. אפשר, למצער, 

לקוות להשתחרר ממנו. בדיכוי מהסוג 

הזה מדוכא המדכא יותר ממי שהוא 

מדכא ]...[. 

תום נבון הוא חבר קיבוץ משעול, מחנך במכינה ע"ש רבין ורכז תוכנית 
tomnavon@gmail.com :החלוץ - בוגרי מכינות להגשמה משותפת/// דוא"ל

 אסכולת
פרנקפורט: 

אסכולה 
פילוסופית 

וסוציולוגית 
שמקורה ב"מכון 
למחקר חברתי" 

בפרנקפורט. 
אנשי האסכולה 

שילבו יסודות 
מהגותם של 

מרקס ושל פרויד, 
ופיתחו תיאוריה 

ביקורתית 
ביחס לתרבות 

המערבית בעידן 
הקפיטליזם 

המאוחר. 
באסכולת 

פרנקפורט פעלו, 
בין השאר, מקס 

הורקהיימר, 
תיאודור אדורנו, 
הרברט מרקוזה, 

וולטר בנימין 
ואריך פרום.

> >> 
>>>

רמת דיכוי ראשונה 

אפשר להבין את התנועה ההיסטורית 

כולה כמובילה לגרסה חדישה זו 

של מעמד הר סיני, שאת קולותיו 

אנו רואים בהיחשפנו למכירות של 

תחתונים 'במבצע', לקלטות וידאו 

המציגות את המיסטיקה בכריכה 

אחת עם פורנוגרפיה בצבעים לוהטים 

ומוסיקה מתאימה וכיוצא באלו". 

)אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של 
הפסימיזם(

אילן טבע כאן את המושג המקורי "שלוש 
רמות הדיכוי", מושג חיוני לניתוח העידן 
החברתי-כלכלי-פוליטי בו אנו מצויים. 
בעצם הקריאה של הקטע הזה יש משום 
שחרור, בלתי-אפשרי לכאורה, מרמת 

הדיכוי השלישית האופפת אותנו.

רמת דיכוי שניה 

>>
>
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הערצת פוקו, דלז וז'יז'ק, התמלאות 

הכרס בכתבי אילן פפה וההתגייסות 

להגנה על זכותו של מוחמד ּבּכרי להציג 

במודע מיצג כוזב של רצח עם בסרט 

'ג'נין ג'נין'? האם קיים חוט המחבר 

בין הרלטיביזם ההיסטורי ]...לבין[ 

הקריאה השיטתית בשם האינטרסים 

של קורבנות הקולוניאליזם ל'אלימות 

שכנגד'? 

התקיים   2010 מרס  ]...[בתחילת 

בבריטניה שבוע ההתנגדות למדינת 

באו  האירוע  לכבוד  האפרטהייד. 

לתיאוריה  מחבַרי  רבים  מישראל 

הביקורתית וחברו לפעילים פרוגרסיבים 

מכל העולם. האנטישמיות החדשה 

חוגגת  דרכם.  עצמה  את  דוברת 

את ניצחונה מתוך המזבח האנטי-

ישראלי שעליו מועלית לעולה רוח 

היהדות המוצגת כאם-הגדולה של 

הקולוניאליזם המערבי ]...[." )'צליבתו 

מחדש של היהודי כישועה אקסטטית'(
אילן גילה אומץ ביציאתו כנגד הזרם 
והאופנה הרווחת בתחומו, תחום הפדגוגיה 
הביקורתית בעולם. האומץ האינטלקטואלי 
והציבורי שלו ינק מתוך שני שורשים 
מהותיים בחייו, המשתרגים זה בזה: היהדות 
וההומניזם. השורש היהודי-העממי של אילן 
מסתתר מאחורי סגנונו המערב-אירופי 
המסורבל. אילן גדל בשכונה חליסה בחיפה 
ובקרית אתא, בן לפועל רביזיוניסט ניצול 
שואה. היהדות היתה עבורו לא רק ייעוד 
מוסרי אוניברסלי, אלא גם זהות ישראלית 
מושרשת. אפילו במבוא לספרו השנוי 
במחלוקת, "לקראת חינוך לגלותיות" 
)רסלינג, 2004(, הוא כותב: "במקום זה 
אני חש באופן אישי קושי עצום משום 
שאני רואה עצמי גם כהומניסט, גם כיהודי 
דיאספורי, אך גם כישראלי עד מאוד, ולו 
אף בעל כורחי." למרות ביקורתו החריפה 
כנגד תופעות שונות במדינת ישראל הוא 
ציין ש"יש בה עדיין פוטנציאל הומניסטי 

ולא מעט שוחרי טוב ויוצרים נפלאים".
יכולתו של אילן שלא להיגרר לשלילה 
דוגמטית של מכלול ההוויה הישראלית, 
אלא לזהות את המגמות הסותרות שבה, 

אילן עצמו סירב להשלים עם המסקנה, 
שאליה הגיע בניתוח רציונלי, על-פיה 
חינוך הומניסטי אינו עוד מן האפשר. 
תרומתו המשמעותית היתה בכך, שעזר 
למחנך ההומניסט בישראל שלא להיות 
נאיבי. מחנך, או כל אדם המתמסר לתיקון 
חברתי, איננו יכול להיות רלוונטי בחברה 
שלנו אם אינו נותן דעתו על עולם השיח 
הפוסט-מודרניסטי הדומיננטי בעשורים 
לחנך  איך אפשר  ושואל:  האחרונים, 
להומניזם במצב הפוסט-מודרני? אילן 
היה בן בית במבוך הפילוסופיה הפוסט-

מודרנית, והקדיש מאמצים כדי להיות מורה 
למחנכים הנבוכים בו. אבל הוא לא ויתר 
על האידיאל ההומניסטי המודרניסטי שלו. 
בניתוח חד כתער הגיע למסקנה המייאשת, 
שבמכתב המצוטט לעיל: "האפשרויות 
המושגיות והנסיבות הפוליטיות כבר אינן 
פנויות למימוש הומניסטי." אך בהמשך 
המכתב בא ה'אף-על-פי-כן' הברנרי:  "האם 
עלינו לנהוג באופן ראוי רק אם מובטחת 

לנו הצלחה, או, למצער, רלוונטיות? 

אברהם ידע מה עליו לעשות, לא רק 

במנותק משאלת ה'הצלחה' אלא אף 

מסוגיית ההצדקה או ערך האמת של 

ארגומנטים כאלה ואחרים. וכן איוב, וכך 

גם אדורנו בניסיונו לכתוב פילוסופיה 

אחרי אושוויץ. ]...[ כן, גם בהיעדר 

האלוהים, גם לאחר ששולחן ערוך 

לא מאחד את כל ישראל, גם לאחר 

התמוססות המיתוסים המכוננים של 

הציונות אפשר לנסות ולהיות לאדם 

מדריכו,  מחייבו,  היהודי  שהייעוד 

להציל  מה  עדיין  ויש  כן,  משגיבו. 

מ'ירושלים' ולהעביר ל'יבנה'".

המרד בפוסט-מודרניזם
זהו מרד באבסורד שבניסיון להיות הומניסט 
בעולם פוסט-הומניסטי. אילן היה אדם 
מורד. הוא מרד גם בזרם הפוסט-מודרניסטי 
מתוכו צמח. הפרויקט המחקרי, הציבורי 
והחינוכי האחרון שלו היה מאבק נגד 
"האנטישמיות החדשה". פרי ביאושים זה 
של חוגי השמאל ה"מתקדמים" במערב 
לאידיאולוגיות  החוברים  ובישראל, 
הטרוריסטיות החשוכות ביותר: "נשאל: 
בין  המחברת  עוצמה  קיימת  האם 

מלכוד המחנך הנאור וה"אף-
על-פי-כן" הברנרי

תרומה שנייה ומרכזית היא בתחום העיסוק 
המרכזי של אילן - הפילוסופיה של החינוך. 
אילן ניסח בספרו "פילוסופיה, פוליטיקה 
וחינוך בישראל" את המלכוד שבו מצוי 
המחנך ההומניסטי בתנאי הדיכוי שמן הרמה 
השלישית, בסיטואציה הישראלית כיום:

"הכוחות הנושאים, לכאורה, את דגל 

ה'קדמה' בישראל של היום מצויים 

במאבק כפול: נגד חרושת התרבות, 

האינסטרומנטלית  הרציונאליות 

הקדמה  של  דכאניים  והיבטים 

הטכנולוגית מזה, ונגד אלטרנטיבות 

פוסט-מודרניסטיות ופרה-מודרניסטיות 

]...[ מזה. ]...[ הם נאבקים בשם תפיסות 

ו'קדמה'  'הומניזם'  של  שמרניות 

לגבי  עדכנית  בלתי  תפיסה  ולאור 

השליטה על המציאות ואופני הייצוג 

שלה, ומתעלמים מהשתנות התנאים 

המושגיים, החברתיים, הכלכליים, 

הטכנולוגיים והנפשיים. ]...[

המחנך ה'נאור' נמצא במלכוד: עליו 

להכריע להיות 'מחנך' או להיות 'נאור' 

]...[; אין הוא יכול להיות גם מחנך וגם 

נאור; אם יחנך להומניזם דוגמטי, לא 

יהיה עוד מחנך נאור, וגם אם יחנך 

באופן בלתי דוגמטי להומניזם, שאין 

לו תשובות ברורות ומוחלטות, ימצא 

עצמו בלתי משכנע, חסר השפעה 

וכ'מחנך' הוא ייכשל." )פילוסופיה, 

פוליטיקה וחינוך בישראל(.

פוקו, דלז, ז'יז'ק: 
שלושה מן 

ההוגים המרכזיים 
בזרם הפוסט-

מודרניסטי.

חרושת התרבות: 
מונח שטבעו 

מרקס הורקהיימר 
ותיאודור 

אדורנו, בספרם 
"הדיאלקטיקה 
של הנאורות" 

מ-1947. 
לתפיסתם, 

התרבות בעידן 
הקפיטליזם 

המאוחר הפכה 
לאחד מענפי 

התעשייה והייצור 
ההמוני, ואיבדה 

את הממדים 
האוטונומיים 
והביקורתיים 

שאפיינו אותה 
בתקופות קודמות.

> >> 
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החשים שפניהם אל השמש העולה 

ושיש להם למען מה לחיות ולמות: 

לאומנות פונדמנטליסטית יהודית מזה, 

ולאומנות פלסטינית פונדמנטליסטית 

איסלאמית מזה. כל מחנה מתארגן 

לקראת קרב ההכרעה. )פילוסופיה, 

פוליטיקה וחינוך בישראל(
גם לאור הניתוח האכזר הזה, המשיך 
אילן לשאת את לפיד ה"אף-על-פי-
כן" של ישראליות הומניסטית. מותו 
הפתאומי והכואב הוא אובדן של יצירה 
אינטלקטואלית עצומה, ושל עוד "תרומות" 
רבות שלא הספיק לתרום לנו. זהו גם אובדן 
של אדם יקר. כמה שנים לאחר המפגש 
הכתוב שלי עם אילן, זכיתי להכירו פנים 
אל פנים, כמורה שלי באוניברסיטת חיפה. 
במפגש עימו נוכחתי לדעת כי ההומניזם 
שלו לא היה רק רעיון פילוסופי, אלא גם 

יחס אנושי מלא חום ורוך. אהבת אדם.
יהי זכרו ברוך. ///

נבעה לדעתי מההומניזם העמוק שלו. 
בניגוד לאותם הוגים "מתקדמים" שהגיעו 
עד כדי אנטישמיות אנטי ישראלית, אילן 
ראה בישראל מצב אנושי מורכב וסבוך. 
קדושת האדם והפוטנציאל האינסופי שלו 
עמדו אצלו מעל לכל דֹוגמה מחשבתית 
ולכן לא יכול היה להגיע לכדי שלילה של 
חברה שלמה. הוא נשאר ער להבדל שבין 
ביקורת הכיבוש לבין מתן הכשר לאלימות 
ולשקרים המתהדרים כ"התנגדות" לכיבוש.

צוואתו של אילן גור זאב
בישראל של ימינו נדמה לפעמים שאדם 
יכול להיחשב "ציוני" או "הומניסט", 
אך לא שניהם יחדיו. נדמה לי שאילן לא 
היה מגדיר עצמו כציוני, אך הוא בהחלט 
הצליח לאתגר את הדיכוטומיה הזאת, 
ולהכיל את הצירוף "הומניזם ישראלי". 
בין כתביו מבצבצת האהבה ל"בית הנפלא 
והאיום הזה". ואת השאיפה לתקנו ולא 
לפרקו. נבואת הזעם שלו על עתידה של 
ישראל כחברה חילונית וליברלית צריכה 
לשמש אזהרה וצוואה לכולנו במאבקנו 
הישראלית  החילוניות  דמותה:  על 
שהקימה את המדינה נמצאת בהתכנסות 

לפנימיות המבודדת של היחיד היצרן/

צרכן. במקביל מתחזקת האלטרנטיבה 

הרוחנית, והיא כבר מתחילה לאיים 

על שליטתה הפוליטית של האליטה 

במרכזי הכוח כמו הפרלמנט, הצבא, 

האקדמיה והתקשורת. האגף הדתי-

לאומי והחרדי צובר עצמה, והחילוניות 

נדחקת. מי שמוכן להתבונן בנתונים 

הדמוגרפיים של הקבוצות הדתיות-

לאומיות והפונדמנטליסטיות בחלק 

היהודי ובחלק הפלסטיני חייב להביא 

בחשבון, שבתוך דור אחד עשויות 

קבוצות אלו להגיע לעמדה של רוב 

דמוגרפי בישראל. ]...[ במציאות זו, 

הפוסטמודרניזם והחומרנות התועלתנית 

של החברה החילונית לא יוכלו וגם לא 

ירצו להוליד את רוח הקרב על זהותה 

של ישראל ועל עתידה החילוני. נשארים 

שני כוחות עיקריים הששים אלי קרב, 

בניגוד 
לאותם הוגים 

"מתקדמים" 
שהגיעו עד כדי 

אנטישמיות 
אנטי ישראלית, 

אילן ראה 
בישראל מצב 
אנושי מורכב 

וסבוך

 לקריאה נוספת:
 אילן גור-זאב, אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם, הוצאת הספרים 

 ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים תש"ס
 אילן גור-זאב, פילוסופיה, פוליטיקה וחינוך בישראל, אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן 1999

 אילן גור-זאב, 'צליבתו מחדש של היהודי כישועה אקסטטית', ארץ אחרת, גיליון 55, 
מרץ 2010

רמת דיכוי שלישית 

>>>

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

17



>>>

 Teemu Mäntynen :צילום
גביית מסים. את החוב החיצוני הנקוב 
במטבע זר, יכולה הממשלה לפתור 
באמצעות פיחות יזום - הפחתת הערך 
של המטבע שלה ביחס למטבע הזר. 
הפיחות היזום מעודד את ענפי הייצוא 
שלה, שהוצאותיהם המקומיות )שמחירן 
נקוב במטבע המקומי שערכו הופחת( 
יורדות ביחס להכנסותיהם מחוץ למדינה 
)שמחירן נקוב במטבע הזר(. המכירות 
המוגברות שלהם מכניסות את המטבע 

הזר שבאמצעותו משולם החוב.
מאז הקמת גוש האירו וביטול המטבעות 
הלאומיים נמצאות המדינות החברות בו 
במצב בו הן אינן יכולות לנקוט בצעדים 
אלה כדי לשלם את החוב שלהן מכיוון 
שניהול המטבע עבר למוסדות גוש האירו. 
הצטרפות הכלכלות החלשות של אירופה 
לגוש האירו הביאה לעליית מחירים 

 מרכיב משמעותי במשבר החוב 
באירופה, שנסיבותיו שונות בכל מדינה, 
נובע מהמצב הייחודי שנוצר עם הקמת 
גוש האירו: ממשלות המנהלות מדיניות 
כלכלית לאומית ללא היכולת לנהל 

מטבע עצמאי. 
חשוב  העניין,  את  להבין  מנת  על 
חוב של  להדגיש פרט בסיסי ביותר: 
מדינה אינו דומה לחוב של אדם פרטי 
או חברה והדרכים לניהולו שונות. החוב 
הפנימי של המדינה לאזרחיה - וגם 
חובות חיצוניים שערכם נקוב במטבע 
שלה - ניתנים להחזרה בקלות יחסית, 
מכיוון שהממשלה מסוגלת להדפיס 
את הכסף בו היא משלמת את החוב 
רכישת  באמצעות  זאת  עושה  )היא 
אג"ח ממשלתיות ע"י הבנק המרכזי 
של המדינה(, או לכסות אותו באמצעות 

אבשלום בן צבי

בהתמודדות עם משבר החוב, נראה שהאיחוד האירופי מתכוון לנקוט 

בצמצום תקציבי חריף ובחילוץ של המגזר הפיננסי על חשבון האזרחים 

והמדינות החלשות

משבר החוב באירופה
 יבשת על פרשת דרכים: 

 אגרות חוב )אג"ח(: 
ניירות ערך 

שהמדינה מוכרת 
בהבטחה לשלם 

בחזרה את 
ערכם עם ריבית 
לאחר זמן נקוב. 
בעת שיש רושם 

שכלכלת המדינה 
יציבה, התשואה 
על אגרות החוב 
תראה מובטחת 

ויהיה ביקוש 
לאגרות החוב גם 

בריבית נמוכה. 
אם יש חששות 

ליציבותה 
הכלכלית של 
המדינה, היא 

תידרש למכור 
אותן בריבית 

גבוהה.
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נתונים אלה מעידים על שתי נקודות 
המגזר  של  בהתנהלותו  מטרידות 
הפיננסי. הראשונה היא שבשנים 2000-

2008 נוצר שפע הון שחיפש אפיקים 
להשקעה, גם אם היו פחות בטוחים 
השנייה  הנקודה  ריאלית.  מבחינה 
והמשמעותית יותר היא שהלוואות אלה 
ניתנו בריבית נמוכה מכיוון שהגופים 
המלווים סמכו על החוסן הכלכלי של 
גוש האירו כבטוחה להחזר ההלוואה. 
במילים אחרות, הם הניחו שגם אם 
המדינות יקלעו לקשיים בהחזר החוב, 
המחויבות ההדדית של חברות גוש 
האירו תאלץ את הכלכלות החזקות 
הכלכלות  של  לחובן  לערוב  בתוכו 
החלשות. הגופים הפיננסיים ביצעו 
מדיניות הלוואה חסרת אחריות מתוך 
הנחה שבמקרה כשל, יאלצו ממשלות 
אירופה לקחת את האחריות על עצמן. 
הימור זה - המבוסס על עיקרון "גדול 
מכדי ליפול" - הוכיח את עצמו בקנה 

מידה גדול. 

את מי צריך להציל?
בשנת 2010 נחשף היקף החוב האמיתי 
של יוון, לאחר שהתברר שנעזרה בבנק 
ההשקעות גולדמן-סאקס ובשורה של 
בנקים נוספים מוול סטריט על מנת 
להציג מצג-שווא של גודל חובותיה, 
ככל הנראה עוד מהשנים בהן רצתה 
להוכיח שהיא עומדת בתנאים לקבלה 
אל גוש האירו. גולדמן-סאקס, מצידם, 
ירידת הערך של  כנגד  ביטוחים  קנו 
אגרות החוב של יוון, ובכך הרוויחו 
החוב  מצב  נחשף  כאשר  עתק  הון 

האמיתי. 
כאשר נחשפו היקפי החוב הגדולים 
של המדינות השונות באירופה, התברר 
שהבעיה האמיתית נמצאת במקום 
על  מודיע  פרטי  אדם  כאשר  אחר. 
פשיטת רגל, ניתן לעקל את רכושו. 
כאשר מדינה מודיעה על חדלות פירעון 
)כדוגמת איסלנד, שעם התפוצצות 
הבועה הפיננסית שיצרה התנהלות 

)שכן הן איחדו את שוק הסחורות שלהן 
עם כלכלות חזקות בהרבה( ולייסוף של 
המטבע שלהן )שכן הן עברו למטבע חזק 
יותר(, מה שפגע ב"יתרון היחסי" שהיה 
להן אל מול הכלכלות החזקות, ושחק את 
רווחיות ענפי הייצור והתיירות שלהן. 

מדיניות המגזר הפיננסי 
נמצאת בליבו של משבר 

החוב

השחיקה ברווחיות, לצד מגמות להפחתת 
מס החברות )שנמשכות ביוון גם היום!( 
שהקטינו את הכנסות המדינה, יצרו 
גירעונות תקציביים במדינות החלשות 
בגוש האירו, אותם הן כיסו במידה רבה 
באמצעות הלוואות שגייסו בשוק ההון 
הפרטי. במקרה זה, הכניסה לגוש האירו 
פתחה למדינות אלה דרך לגיוס אשראי 
זול. מאז הצטרפותן לגוש האירו )וגם 
בתקופה המקדימה( צנחו התשואות 
על אגרות החוב שלהן לרמה דומה לזו 
של אגרות החוב של הכלכלות החזקות 
באירופה, למרות שהפערים הריאליים 
ביניהן לא השתנו, מה שאפשר להן לגייס 
אשראי בקלות. תשואות אלה זינקו 
שוב החל משנת 2008, כאשר המשבר 
הפיננסי פגע בצד הריאלי של כלכלות 
אלה, מה שהקשה על מחזור החוב ע"י 

לקיחת הלוואות חדשות. 

פרועה של המערכת הבנקאית שלה 
לאחר שהוסרה ממנה הרגולציה, הודיעה 
שהיא ערבה לפיקדונותיהם של אזרחיה 
בלבד. ראו מאמרו של דורון טימור 
בגיליון זה( לא ניתן לגבות את החוב 
אלא אם מגייסים צבא על מנת להחרים 
נכסים בכוח. אם יוון או אחת המדינות 
החייבות האחרות היתה מודיעה על 
הפסקת תשלום חובותיה מספר בנקים 
אירופיים גדולים היו נאלצים למחוק 
את התחייבויותיה מתיק הנכסים שלהם 
והיו ניצבים למעשה בפני פשיטת רגל. 
הצורך למנוע את פשיטת הרגל של 
חלקים משמעותיים במגזר הפיננסי 
של הכלכלות החזקות של אירופה הוא 
שהוליד את תוכניות החילוץ השונות 
המתיימרות "לסייע למדינות החייבות". 

התוכנית להצלת הבנקים
על מנת להגן על המגזר הפיננסי שלהן 
מפשיטת רגל, מובילות גרמניה וצרפת 
מהלכים לחילוץ המדיניות החייבות. 
החלקים המוכרים של מאמצים אלה 
 European Financial-ה הם 
 Stabilisation Mechanism
 European Financial-וה (EFSM)
Stability Facility (EFSF), שני 
גופים זמניים שגייסו ביחד סכום של 
כ-500 מיליארד אירו, מתוכם הושקעו 
כבר כ-190 מיליארד בתוכניות החילוץ 
ולאירלנד )שמקור החוב  לפורטוגל 
שלה הוא בחילוץ המגזר הפיננסי שלה 
בידי הממשלה מתוך הריסות הבועה 
שיצר(. גוף נוסף וקבוע שמוקם בימים 
אלה על מנת להחליף את שני הגופים 
 European Stability-הזמניים הוא ה
Mechanism (ESM), שצפוי לגייס 

 אבשלום בן צבי הוא חבר קיבוץ משעול של תנועת המחנות העולים /// 
observpost.wordpress.com :אתר /// avshalombz@ gmail.com :דוא"ל

 "גדול מכדי ליפול": 
ההצדקה של 

רבות מממשלות 
המערב לסיוע 

ממשלתי נרחב 
לגופים פרטיים. 

לפי עיקרון זה על 
הממשלה להציל 

גופים פרטיים 
גדולים )בעיקר 

בתחומי פיננסים 
והתשתיות( שכן 
אם יקרסו תגרם 

פגיעה כוללת 
בכלכלה.

כלכלה ריאלית: 
החלק בכלכלה 

שקשור לדברים 
פיזיים – מפעלים, 

שירותים 
שניתנים, ולא הון 
שקיים בצורה של 

מניות, השקעות 
או חשבונות בנק.
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Joost van Beek :צילום

המדינות 
לוקחות על 
עצמן חוב על 
מנת לשלם 
עבור ההלוואות 
האבודות 
שהבנקים 
שלהן חילקו, 
כך שהחוב 
עובר מהמגזר 
הפיננסי הפרטי 
אל הממשלות 
והגופים 
הציבוריים 
של האיחוד 
האירופי

כ-500 מיליארד אירו נוספים. כל הכסף 
הזה נע בכיוון אחד: תשלום החובות של 
הממשלות המצויות במשבר ע"י כסף 
שמגייסות חברות האיחוד האירופי. 
המשמעות היא שמדינות אלה לוקחות על 
עצמן חוב על מנת לשלם עבור ההלוואות 
כך  האבודות שהבנקים שלהן חילקו, 
שהחוב עובר מהמגזר הפיננסי הפרטי 
אל הממשלות והגופים הציבוריים של 
האיחוד האירופי. עד סוף שנת 2011 
רכש הבנק האירופי חובות בעייתיים 
בהיקף של 211.5 מיליארד אירו, ובכך 
החליף נכסים בעייתיים תמורת כסף 
טוב, כך שכיום סך המאזן של הבנק מגיע 
ליותר מפי 30 מההון והרזרבות הבטוחות 
שבבעלותו. במקביל, מתנהלת תוכנית 
חילוץ משמעותית הרבה יותר בפרופיל 
נמוך בהרבה. ממשלות אירופה חוששות 
מקריסת הבנקים עקב חובות אבודים, 
וגם ממחנק אשראי שעלול להיווצר 
עקב קשיי הבנקים ולפגוע בכלכלה 
הריאלית. כדי להקטין חשש זה, חילק 
הבנק האירופי המרכזי בחודש דצמבר 
2011 הלוואת ענק חסרת תקדים בהיקפה 

של 489 מיליארד אירו ל-523 בנקים. 
הלוואה זו ניתנה בתנאים חריגים למשך 
3 שנים בריבית שנתית של אחוז בלבד. 
הלוואה זו תאפשר לבנקים לשלם חובות 
של 200 מיליארד אירו שצריכים להיפרע 
בשלושת החודשים הראשונים של שנת 
2012, בלי להביא למחנק אשראי. התקווה 
היא שאת הכסף הנותר ישקיעו הבנקים 
באג"ח של מדינות אירופה ובכך יקטינו 
את התשואה עליהן )ועדיין ירוויחו יפה 
על פער הריבית(. גל הלוואות נוסף חולק 
בסוף חודש פברואר, בהיקף של 529.5 

מיליארד יורו. 
צעדים אלה נועדו ככל הנראה לפתור 
בעיות מידיות של הבנקים, אך ספק אם 
הם מהווים פתרון ארוך טווח. הבנקים 
מעמידים, כערבון לקבלת ההלוואות, 
אג"ח של מדינות אירופה שרכשו וסכומי 
כסף שגייסו באמצעות הנפקת אג"ח 
של עצמם. כלומר, הם מגייסים הלוואה 
על סמך ביטחונות שהם למעשה החוב 

שלהם עצמם.
בסיכומו של דבר, נראה שעיקר משמעותן 
של פעולות החילוץ הוא העברת החוב 
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 מינוף: 
היחס בין 

הלוואות לבין 
נכסים קיימים 

של גוף כלשהו. 
על בעל הון 

שיש ברשותו 
מיליון דולר 

ולווה 9 מיליון 
דולר כדי להקים 

עסק של עשרה 
מיליון דולר 

אומרים כי הוא 
ממונף בשיעור 

של 1 ל-10. 
מינוף גבוה יוצר 
סיכון רב מכיוון 

שאין נכסים 
באמצעותם ניתן 

להחזיר את 
ההלוואה במקרה 

של הפסדים.

הבעייתי מידי המגזר הפיננסי הפרטי 
אל המגזר הציבורי, תוך כדי הגברת 
המינוף וגידול בהיקף הכללי של החוב. 

איך מרוקנים את הבועה?
אירופה ניצבת בפני אתגר גדול של 
"ריקון" הבועה בלא שתתפוצץ בקריסה 
פיננסית שתביא למשבר חמור בכלכלה 
הריאלית. מהן הדרכים שבהן ניתן לעשות 

זאת?
ראשית, ישנה אפשרות שנראה שאינה 
רצויה מבחינת ממשלות גרמניה וצרפת, 
של פירוק גוש האירו, בין אם ע"י יציאה 
של המדינות החייבות וחזרתן לניהול 
מדיניות מטבע עצמאית, או אפילו 
ע"י יציאה של גרמניה שתחזור לנהל 
מטבע חזק אל מול האירו שייחלש. 
מהלך כזה יאפשר לכלכלות החלשות, 
גם אם יבחרו להימנע משמיטת חוב חד-

צדדית, לנהל מדיניות מטבע שתפחת 
את המטבע שלהן ביחס לשאר אירופה 
ובכך תצמיח את הכלכלה שלהן ותשפר 

את יחס החוב-תוצר שלהן. 
שנית, ריכוז הנכסים הבעייתיים בידי 
דרך  פותח  המרכזי  האירופי  הבנק 
לפתרון המשבר באמצעות ניהול מדיניות 
מוניטרית אירופית. דבר זה ידרוש ככל 
הנראה שינוי באמנת ליסבון שאוסרת 
על הבנק האירופי "להדפיס כסף" על 
מנת לכסות גירעונות תקציביים של 
המדינות החברות בגוש האירו )אך לא 
מונעת ממנו "להדפיס כסף" על מנת 
לחלק אותו כהלוואה למגזר הפרטי(. אם 
יעשה השינוי הזה, תוכל אירופה לנהל 
חוב הנקוב במטבע אותו היא מנפיקה, 

והריבית עליו תצנח, בדומה לריבית 
על אגרות החוב של ארה"ב ואנגליה 
הנמצאת בשפל גם כאשר חובן בשיא. 
השימוש בכל אחת משתי הדרכים האלה 
צריך להיות מלווה בצעדים לריסון 
המגזר הפיננסי הפרטי, שצריך "לשלם 
את המחיר" על חלקו באחריות למשבר. 
צעדים ראשונים בכיוון ניתן לראות 
בהצהרות על הצעדים להטלת מס על 
עסקות פיננסיות קצרות טווח וביוזמות 

רגולטוריות נוספות. 
שלישית, והיא אופציה בעייתית אך נראה 
שלכיוונה צועדים, היא כפייה הדוקה של 
מדיניות תקציבית על מדינות אירופה, כך 
שהן יאבדו למעשה חלק ניכר מריבונותן 
לטובת מנגנוני השליטה של האיחוד 
האירופי וקרן המטבע העולמית. צעד 
זה יאפשר אולי להביא להקלת משבר 
החוב, אך הוא כרוך בתשלום מחיר כבד 
בפגיעה במערכת הדמוקרטית של מדינות 
אירופה, שיכולתן לנהל מדיניות תקציב 
נשללת, ונכפות עליהן גזרות כלכליות. 
דרך רביעית שנגזרת מהדרך השלישית 
והיא בעייתית מכולן, היא ניסיון לצמצם 
את היקף החוב באמצעות צמצום בצד 
ההוצאה הציבורית והגדלת צד ההכנסה 
דרך הפרטה ומכירת נכסים. דרך זו - 
המתאימה להתנהלות של אדם פרטי 
שחייב כסף - הינה הרסנית כאשר מנהלים 
אותה בכלכלה לאומית. ההפרטה תעשיר 
בעיקר את המגזר הפרטי והאוליגרכים 
שיצמחו בזכות הרווחים מנכסי הציבור 
המופרטים, אך הקיצוצים ואבדן מקורות 
ההכנסה עלולים להוביל למיתון שיגדיל 
שוב את היחס בין החוב לתוצר, וכך 
יישמר משבר החוב. צילו של המיתון 
כבר נראה באופק. מדד עלות ההובלה 

 ,)BALTIC DRY INDEX( הימית
המשקף מאז 1985 את הביקוש לחומרי 
גלם בתעשייה וזכה למוניטין כמדד 
המאפשר תחזית לעתיד המשק, ירד 

בחודש ינואר ב-65%.
חוב לאומי צריך לפתור ע"י צמיחה 
שמקטינה את היחס בינו לבין התוצר. 
נתיב המדיניות עליו פוסעת אירופה 
כרגע, לעומת זאת, יוביל למיתון ארוך 
טווח שיתפשט גם אל הכלכלות החזקות 
יותר, כשהוא מלווה באבטלה עמוקה 
וקיצוץ בשירותים החברתיים ונכפה 
ע"י גורמים חיצוניים לחברה. מיתון 
כזה יכה מכה קשה במעוז הסוציאל-

דמוקרטיה באירופה ויהווה כר צמיחה 
מהמערכת  תסכול  לרגשות  פורה 
הפוליטית הדמוקרטית של מדיניות 
האיחוד האירופי והסכמותיו, שעלולים 
להתבטא בהתחזקות רגשות לאומניים 
ולהתנקז אל האפיק היחיד שבו מדיניות 
כלכלית מרחיבה נחשבת ל"לגיטימית" 
תמיד - השקעה בתעשיית נשק ובניית 

צבא לקראת ובמהלך מלחמה.///
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העובדה 
שהאיגודים 
ממשיכים 
להשיג הישגים 
מרשימים 
בתחום שימור 
השכר הריאלי 
והעלאת שכר 
המינימום, 
יוצרים תחושה 
שלפיה ניתן 
לשמר את 
המודל גם 
ללא מפלגה 
סוציאל-
דמוקרטית 
בשלטון

התייצב על כ-70% מסך השכירים 
השבדים - אחוז דומה לזה שהתקיים 
השבעים  שנות  בראשית  בשבדיה 
יותר מזה שהתקיים בה  גבוה  ואחוז 
בשנות השישים והחמישים.עם זאת 
האיגודים הרדיקליים יותר והמזוהים 
באופן מובהק עם המפלגה הסוציאל-

דמוקרטית )איגודי ה-LO(, קטנו שעה 
יותר שזיהוים  שהאיגודים המתונים 
)איגודי ה-TCO וה- פחות שמאלי 

SACO(, גדלו. השינוי נובע בעיקר 
משינויים בשוק העבודה השבדי: עליה 
במספר המשרות בתפקידים המצריכים 
השכלה אקדמית, כלומר בתפקידים 
המאוגדים לרוב ע"י ה-SACO, או 
השכלה על תיכונית, כלומר מאוגדים 
ב-TCO, ופחות עובדים במקצועות 
רוב  את  המהווים  כחול"  "צווארון 

 קואליציית מרכז-ימין נמצאת 
בשלטון בשבדיה מזה כחמש שנים, 
לאחר שזכתה פעם שנייה בבחירות 
לפני קצת יותר משנה. חלק מההסבר 
נעוץ בכך שהמפלגה השמרנית  לכך 
רק  ששונה  קו  מובילה  השבדית 
במעט מזה של ממשלות סוציאל-

דמוקרטיות בעשור האחרון, כלומר, 
קו של שימור המודל תוך שיפורים 
קלים. עם זאת חלק מההסבר מצוי גם 
בשינוי בתוך בסיס הכוח של תנועת 
ארגוני  כלומר,  השבדית,  העבודה 
העובדים. לאחר שלוש שנים קשות 
שבהן הייתה ירידה מצטברת של כ-10% 
במספר חברי ארגוני העובדים בשבדיה 
)2006-2009(, הצליחו האיגודים לשנות 
מגמה. מספר החברים חזר לגדול ואחוז 
השכירים החברים בארגוני העובדים 

העשור הנוכחי מוצא את תנועות העבודה 

הסקנדינביות במצב פרדוקסאלי. מחד 

מפלגות המרכז-ימין השלימו במידה רבה 

עם עיקרי המודל הסוציאל-דמוקרטי. מאידך 

דווקא אימוץ חלק גדול מעמדות תנועות 

העבודה הסקנדינביות, הביא להצלחה חסרת 

תקדים למפלגות המרכז-ימין 

תנועות העבודה 
הסקנדינביות

עמי וטורי

תמונת מצב עכשווית
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הצריכה  והן אם מביאים בחשבון את 
הציבורית. נורבגיה היא גם המדינה 
עם השיעור הגבוה ביותר בעולם של 
 80% הון פיננסי בשליטה ציבורית. 
מההון הפיננסי הנורבגי נמצא בקרן 
הפנסיה המבוססת על רווחי הנפט 
של ממשלת נורבגיה והאחוז רק הולך 
וגדל. במקביל ממשלת נורבגיה מתכננת 
השנה חקיקת חוקים שירחיבו עוד 
יותר את זכויות העובדים במקומות 
עבודתם, ביניהם חיוב המעסיק ליזום 
פנייה אל העובדים במטרה לבדוק אם 
הם מעוניינים בייצוג של העובדים 
בדירקטוריון, כשעד היום העובדים 
או איגוד העובדים היו צריכים ליזום 
את הפנייה, אם כי גם לפי החוק הישן 
המעסיק היה חייב להיענות לדרישה 
מסוג זה. כבר היום העובדים בנורבגיה 
 1/3 זכאים למנות מטעמם לפחות 
מהדירקטורים בחברות בע"מ שבהן 
מועסקים יותר מ-50 עובדים ולפחות 
נציג אחד מטעמם בדירקטוריון של 
 30 חברות בע"מ שבהן מועסקים בין 
ל-50 עובדים. תיקון נוסף יגדיר בצורה 
מצומצמת בהרבה את הנסיבות שבהן 
מותר למעסיק לסרב לבקשת עובד 
לעבור ממשרה חלקית למשרה מלאה 
לפני שיוכל לשכור עובדים נוספים. 
מדובר בדרישה שבשבדיה האיגודים 
תובעים את מימושה כבר מזה כמה 
שנים. אך ממשלת המרכז ימין אינה 
מוכנה בשלב זה לקדם חוק דומה בטענה 
יותר לצמצם  יעילות  דרכים  יש  כי 
את התופעה של עבודה חלקית שלא 

מבחירה. 

דנמרק - מאבק מול הימין 
בספטמבר 2011 שבו מפלגות השמאל 
10 שנים של  לשלטון בדנמרק אחרי 
ממשלות ימין-מרכז. קואליציית השמאל 
המצויה כעת בשלטון מורכבת מהמפלגה 
הסוציאל-דמוקרטית, "מפלגת העם 
הסוציאליסטית" שמקורה בפורשי אגף 
שמאל של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית 
מהמפלגה  החמישים,  שנות  בסוף 
הסוציאלית-ליבראלית שהייתה בת ברית 
קבועה של הסוציאל-דמוקרטים הדנים, 

היטב ומצביעים בדרך כלל לשמאל, 
אך נרגנות כלפי מאפיינים אלו בהחלט 

קיימת בשבדיה. 

נורבגיה - המצב רק הולך 
ומשתפר

בנורבגיה המצב מעט שונה. "מפלגת 
העבודה" הנורבגית יחד עם שותפותיה, 
"המפלגה הסוציאליסטית", )מפלגה 
שקמה במקור עקב פרישת המתנגדים 
לחברות בברית נאט"ו מתוך "מפלגת 
העבודה"(, ו"מפלגת המרכז", )המפלגה 
מקיימת  הנורבגית(,  "הירוקה" 
 ,2005 קואליציית שלטון יציבה מאז 
קואליציה שצפויה לעמוד בפני בחירות 
חדשות רק ב-2013 ובינתיים גם התחזקה 
מאוד בבחירות לרשויות המקומיות 
2011. האיגודים בנורבגיה  של שנת 
קטנים יותר באופן יחסי מאלו שבשבדיה 
ומאגדים כ-52% מהשכירים, לכן תפקיד 
הממשלה חיוני יותר. הימין הנורבגי 
מורכב בחלקו מ"מפלגת הקדמה", 
מפלגת ימין קיצוני גדולה, שלהבדיל 
מהמפלגות המקבילות לה בשבדיה 
ודנמרק הינה לא רק מפלגה עוינת 
זרים אלא גם מפלגה הדוגלת בצמצום 
מדינת הרווחה. המרכז-ימין הנורבגי, 
שהתבסס על תמיכתה מבחוץ בשנים 
2001-2005, נענש קשות ע"י חלק 
מבוחריו, בין השאר בעקבות ירידה 
בשוויוניות חלוקת ההכנסות. ירידה זו 
תוקנה לחלוטין בתוך שנה ע"י ממשלת 
השמאל. כיום, נורבגיה )יחד עם שבדיה( 
היא המדינה השוויונית ביותר בעולם 
המתועש הן מבחינת ההכנסה הפנויה 

כן במחוז  מי שמאוגד ב-LO. כמו 
שטוקהולם, שאוכלוסייתו צומחת מעל 
הממוצע השבדי, השכר נוטה להיות 
גבוה יותר אך גם אחוז "הטרמפיסטים" 
הנהנים מהישגי האיגודים בלי להיות 
חברים בו גבוה בהרבה מאשר באזורי 
שלוש  הגיאוגרפית.  הפריפריה 
ביניהן  הפדרציות מאוד מתואמות 
ואוחזות לרוב בעמדות דומות. אולם 
רק ה-LO פועל באופן אקטיבי למען 
המפלגה  של  בבחירות  הצלחתה 
השבדית,  הסוציאל-דמוקרטית 
)ה-S.A.P( ומממן חלק מתקציבה. 
העובדה שהאיגודים ממשיכים להשיג 
הישגים מרשימים בתחום שימור השכר 
הריאלי והעלאת שכר המינימום, לצד 
המשך מגמת הגידול בצבר ההון הנתון 
לשליטת ארגוני העובדים או הממשלה, 
ניתן לשמר  יוצרים תחושה שלפיה 
את המודל גם ללא מפלגה סוציאל-

דמוקרטית בשלטון, מה גם שמדינת 
ושוויוניות חלוקת  הרווחה הנדיבה 
ההכנסות הגבוהה נותרו בעינם גם תחת 
שלטון המרכז-ימין. ב-2010 הייתה 
אפילו עלייה קלה בשוויוניות חלוקת 
ההכנסות. אך במקביל לא ניתן להתעלם 
נוספת, המפלגה  מתופעה מדאיגה 
הלאומנית-סוציאלית השבדית הקרויה 
"שבדיה דמוקרטית", קיבלה למעלה 
5% מקולות הבוחרים בבחירות  מ-
האחרונות, קולות שלפחות חלקם באו 
מקרב ציבורים המצביעים בשבדיה 
באופן מסורתי לשמאל. לפי סקרים 
כ-3% מחברי ה-LO הצביעו למפלגה 
זו. שיעור נמוך בהשוואה לקרוב ל-70% 
עדיין  לגוש השמאל אך  שהצביעו 
אחוז מטריד. רב תרבותיות היא כיום 
קונצנזוס במערכת הפוליטית השבדית, 
מרבית המהגרים משולבים פוליטית 

 עמי וטורי הוא חבר צוות ארגון בכוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי/// 
vaturyami@gmail.com

הכנסה פנויה: 
ההכנסה נטו 

של משקי הבית 
מכל המקורות 

האפשריים: שכר, 
רווחים מפעילות 

עסקית, רווחי הון 
וקצבאות.

צריכה ציבורית: 
ההוצאה הכוללת 

של המדינה 
והרשויות 
המקומיות.
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המפלגות 
הסוציאל-
דמוקרטיות 
מוצאות 
עצמן לעיתים 
באופוזיציה 
וחוות קושי 
לבדל עצמן 
ממפלגות 
פופוליסטיות 
או ממפלגות 
ימין מרכז 
שבחרו לנקוט 
במדיניות 
דומה לזו של 
הסוציאל-
דמוקרטים

שמאליות יותר באופן מסורתי מאלו של 
המפלגה השמרנית וממפלגת "הפיניים 
האמיתיים" שקיבלה כ-20% מקולות 
הבוחרים. מפלגה חדשה זו מגדירה 
עצמה כ"לא ימין ולא שמאל", עמדותיה 
בנושאים כלכליים דומות לאלו של 
הסוציאל-דמוקרטים ומפלגת השמאל 
אך יחסה כלפי האיחוד האירופאי וכלפי 
רב תרבותיות עוין למדי. כמו ביתר 
ארצות סקנדינביה מי שנותר יציב וחזק 
הם ארגוני העובדים הפיניים. קרוב 
ל-70% מהשכירים הפינים חברים בארגוני 
העובדים, ששמרו באופן יציב על חלקם 
בכוח העבודה במהלך כל העשר האחרון. 
פינלנד )יחד עם שבדיה( היא המדינה 
בעלת שיעור הכיסוי הישיר הגבוה ביותר 
של ההסכמים הקיבוציים. השיעור עומד 
על כ-90% בשבדיה ובפינלנד לעומת 
כ-83% בדנמרק וכ-70% בנורבגיה. 
מבחינת שוויוניות חלוקת ההכנסות, 
פינלנד, בדומה לדנמרק, קצת פחות 
שוויונית משבדיה ונורבגיה, אולם יחד 
עם הצריכה הציבורית גם היא כמו דנמרק 

רק במרחק קטן מאחוריהן. 

ומ"הברית האדומה ירוקה" המבוססת על 
טרוצקיסטים דנים ופלגים קומוניסטיים 
אחרים. ממשלת המרכז-ימין שהוחלפה 
שימרה את המודל הסוציאל-דמוקרטי 
אך החמירה את חוקי ההגירה לרמות 
חריגות במונחי האיחוד האירופאי בכדי 
לזכות בתמיכת מפלגת הימין הלאומנית-

סוציאלית הקרויה "מפלגת העם הדני". 
מפלגה זו זכתה ב-14%-12% מקולות 
הבוחרים בעשור האחרון. היא תומכת, 
כאמור, במדינת הרווחה אך עוינת זרים. 
לאחרונה תכננה בכל זאת ממשלת המרכז 
ימין קיצור משך התקופה בה מקבלים 
דמי אבטלה למקסימום שנתיים והקלות 
במס ההכנסה הדני שהוא בעל השיעורים 
הגבוהים בעולם. אולם תוכניות אלו לא 
יצאו בעיקרן לפועל וממשלת השמאל 
מתכננת לבטל את החלקים מהן שבוצעו. 
האיגודים הדנים נותרו גדולים וחזקים 
במשך כל העשור של ממשלות המרכז 
ימין. כ-70% מהשכירים הדנים הינם 
 LO-חברים בארגוני עובדים. עם זאת ה
הדני איבד לא מעט חברים לטובת ארגונים 
עצמאיים. המבנה המבוזר של איגודי 
העובדים הדנים, שהם למעשה קונפדרציה 
של קונפדרציות, מקל על פרישה והיו 
מספר איגודים שניצלו אפשרות זו. מצד 
שני שכר המינימום הדני הנקבע בהסכמים 
קיבוציים הוא הגבוה ביותר בארצות 
סקנדינביה ביחס לתוצר. בדנמרק, בניגוד 
לשלוש הארצות האחרות, חוקי העבודה 
בנויים משכבות רבות, חלקן מתקדמות 
וחלקן פחות, מה שיוצר סביבה מעט 
פחות נוחה לקיום שביתות בהשוואה 

לשבדיה, נורבגיה או פינלנד.

פינלנד - התחזקותו של 
הימין- הסוציאלי עוין הזרים

המערכת  בעלת  כיום  הינה  פינלנד 
המפלגתית המבלבלת ביותר בארצות 
סקנדינביה. הממשלה מורכבת מהמפלגה 
הסוציאל- המפלגה  השמרנית, 
דמוקרטית, מפלגת השמאל )לשעבר 
הפינית(,  הקומוניסטית  המפלגה 
מפלגת הירוקים וכמה מפלגות קטנות. 
האופוזיציה מורכבת ממפלגת המרכז 
וחברה  כלכלה  בנושאי  שעמדותיה 

ארגוני העובדים שומרים על  << <
כוחם והמפלגות הסוציאל-

דמוקרטיות נחלשות 
יוצא אם כך, שהמרכיב היציב בתנועות 
ונותר  היה  הסקנדינביות  העבודה 
החזקים  הגדולים,  העובדים  ארגוני 
והדמוקרטיים. לעומתם, המפלגות 
הסוציאל-דמוקרטיות מוצאות עצמן 
לעיתים באופוזיציה וחוות קושי לבדל 
עצמן ממפלגות פופוליסטיות, כמו 
במקרה הפיני, או ממפלגות ימין מרכז 
שבחרו לנקוט במדיניות דומה לזו של 
הסוציאל-דמוקרטים בכדי לזכות בהצלחה 
אלקטוראלית, כמו במקרה השבדי. לכן 
גם התחומים שבהם יש התקדמות הם: 
)א( צברור של ההון הפיננסי שפועל 
באופן כמעט אוטומטי. כיום בכל ארבע 
הארצות, למעלה מ-50% מההון נמצא 
בקרנות בבעלות או בשליטת המדינה ו/או 
ארגוני העובדים והאחוז עולה בעקביות. 
)ב( העלאת שכר המינימום בשיעור גבוה 
יותר מזה של העלאת השכר הממוצע. 
לעומת זאת, גלי החקיקה המסיביים 
של שנות השישים, השבעים והמשכם 
האיטי יותר בשנות השמונים והתשעים 
כמעט נעצרו למעט במקרה של נורבגיה. 
ארצות סקנדינביה ייחודיות בעוצמת 
ארגוני העובדים בהן. בניגוד למרבית 
מדינות אירופה האחרות, ארגוני העובדים 
אינם במעמד של מי שמנהל קרב מגננה 
אלא הכוח הפוליטי הדומיננטי והמוביל 
בחברה שהמפלגות כולן מתאימות עצמן 
במידה רבה לצרכיו. המבחן העיקרי הוא 
האם המחיר האלקטוראלי שמשלמות 
על כך מפלגות השמאל הראשיות יסכן 
את המשך שימור העוצמה של האיגודים 
או שיתגלה כמחיר זמני או מחיר בעל 

השלכה זניחה.  ///
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 נתונים משווים: שבדיה, נורבגיה, דנמרק, ופינלנד לעומת ישראל וארה"ב

שוויוניות חלוקת ההכנסה מדינה
הפנויה ל"נפש סטנדרטית" 

כולל שכ"ד מדיור עצמי.
 מצטבר )ג'יני(

2010
Euro-Statistics :מקור

שוויוניות חלוקת הכנסות 
ל"נפש סטנדרטית" כולל 
צריכה ציבורית אזרחית 
וצריכת הון סטנדרטית. 

 *מצטבר )ג'יני(
2010

Euro-Statistics :מקור

חברים בארגוני עובדים 
כאחוז מכלל השכירים 

2011 שנת 

69% 91.5% ) 0.12(85% )0.233(שבדיה

)מקור: הלמ"ס השבדי(

52% )מקור: EIRO( 91.3% )0.1225(84.1% )0.24(נורבגיה

69% )מקור EIRO(90.7% ) 0.1315(82.8% )0.256(דנמרק

67.4% 90% ) 0.1395(83.56% )0.247(פינלנד 

)EIRO מקור(

שוויונית חלוקת צריכה כולל 74.22% )0.384(ישראל**

צריכה ציבורית אזרחית וצריכת 

הון סטנדרטית.

)0.3( 80.8

22% )הערכה ע"פ הצהרות 

הארגונים(

*** )2007 10% )הערכה ע"פ הצהרות 76.8% )0.35(71% )0.45(ארה"ב )

הארגונים(

* ההנחה היא שצריכה ציבורית וצריכת הון סטנדרטית )פחת של אמצעי יצור( משרתת את כלל תושבי הקבע בעלי המעמד החוקי 

באופן שווה. תושבים ללא מעמד חוקי זכאים ע"פ אמנות בינלאומיות לשירותי החינוך הציבורי אבל ביחס לבריאות הם זכאים 

רק לשרותי הבריאות שאינם מאורגנים באופן ביטוחי.

** מקור הלמ"ס. הנתונים לגבי ישראל כוללים לפי הלמ"ס את ההתנחלויות, מזרח ירושלים ורמת הגולן. הם אינם כוללים את 

תושבי הגדה המערבית שאינם יהודים. 

 CIA- The world fact book מקור ***

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

וליבם של חובבי ההפרטה אינם שווים.  גם במאבק הרכבת, פיהם  כמו במאבקים אחרים, 
אינם מעוניינים בתוספות שכר אלא בעצירת  מאבק שנפתח בטענות של העובדים שהם 
ההפרטה, מול משרד אוצר שהאשים אותם בסחטנות למען טובתם האישית, יכול היה, כביכול, 
להסתיים ביום הראשון בהצעה של האוצר לבטל את ההפרטה בתמורה לאפס תוספות שכר, 
הצעה שאם העובדים היו מסרבים לה היה "פרצופם האמיתי" נחשף. עם זאת, הצעה כזו לא 
הוצעה כלל, והמאבק הסתיים בתוספת שכר גבוהות לצד הפרטה משמעותית. בכך נחשפו 
המניעים האמיתיים של הנהלת הרכבת ושר התחבורה: נראה שאין להם בעיה להוציא עוד 

כסף מהקופה הציבורית ו"להיכנע לסחטנות", כל עוד הם מצליחים בסוף להפריט.
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 בחודשים האחרונים עלה נושא ההדרה 
המגדרית בחברה החרדית לכותרות. עם 
זאת, בשביל להבין תופעות כמו הפרדה 
באוטובוסים ודיון על לבושן של ילדות 
בנות שבע, צריך לרדת לשורשי ההבדלים 
שבין האידיאולוגיה המערבית של אחרי 
המהפכה הפמיניסטית לאידיאולוגיה 

היהודית- אורתודוקסית.
בתחילת ספר בראשית מתוארת בריאת 
ַוִּיְבָרא ֱא-ֹלִהים ֶאת- האדם פעמיים: 

ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו...  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם 
)בראשית א כז( ַוֹּיאֶמר ְי-הָוה ֱא-ֹלִהים, 
ֹלא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעֶזר, 
ְּכֶנְגּדו... ַוִּיֶבן ְי-הָוה ֱא-ֹלִהים ֶאת ַהֵּצָלע 
ַוֹיאֶמר,  ה...  ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם, ְלִאּׁשָ
ִּכי ֵמִאיׁש  ה,  ִיָּקֵרא ִאּׁשָ ָהָאָדם... ְלֹזאת 
ֻלְקָחה ֹּזאת. )בראשית ב יח - כג(.  בתיאור 
הבריאה הראשון והמקוצר נבראו האיש 
והאישה יחדיו, שניהם בצלם אלוהים. 
שניהם שווים. בפרק הבא מתואר כי 
האישה נבראה לאחר האיש, מגופו של 
האיש, על מנת שלא יהיה לבד, וכדי 
להיות לו לעזר כנגדו. האיש נברא כיצור 
עצמאי, ואילו האישה, בריאתה, שמה 

מיכל צ'רנוביצקי

פתוח סגור פתוח
הדיון סביב הדרת נשים מציג תמונה חד גונית של 

חיי נשים חרדיות. במציאות ישנה קשת רחבה של 

סגנונות חיים של נשים חרדיות בקהילות פתוחות 

וסגורות, בחיי משפחה ובחיי קריירה

>>>
Quinn Dombrowski :צילום
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העולם 
האורתודוקסי 

נשאר עם 
תיאור הבריאה 

השני, ומאז הוא 
שרוי במתח 
מתמיד בין 

מערכת המוסר, 
הערכים וחיי 

היום יום 
המערביים, 
לבין עולם 

הערכים 
והאידאה 

הדתיים

בין גברים ונשים מגיל שלוש. בקהילות 
רבות, בעיקר חסידיות, גברים מקפידים 
על שמירת העיניים ונמנעים מלהסתכל 
על נשים שאינן בנות משפחתם גם כשהן 
לבושות לפי כללי הצניעות המחמירים 
ביותר. ערכים אלה מצמצמים את המקום 
הניתן לנשים במרחב הציבורי ובמוקדי 
ההשפעה. בעוד גבר חרדי יכול לנהל 
מוסדות חינוכיים של בנים ושל בנות, 
יכול להרצות בפני גברים  ורב חרדי 
ונשים, אישה חרדית יכולה לעבוד רק 
עם קהלים שמורכבים מנשים בלבד. 
נשים חרדיות אמנם מנהלות חברות 
ועמותות, אך בפוליטיקה החרדית הן 
פועלות מאחורי הקלעים ואינן יכולות 
לכהן כחברות כנסת או חברות מועצה. 
בהתנהלות התא המשפחתי ישנם הבדלים 
בין הקבוצות החרדיות השונות. בקהילות 
הסגורות ביותר נשמרים התפקידים 
המסורתיים במשפחה, כאשר לרוב הגבר 
עובד והאשה עקרת בית. בשאר חלקי 
החברה החרדית התא המשפחתי מתנהל 
בצורה די דומה לתא המשפחתי המערבי-
חילוני: נשים לרוב שותפות בפרנסת 
המשפחה. במשפחות ליטאיות רבות הבעל 
תורתו אומנותו והאישה היא מפרנסת 
יחידה. הגברים נוטלים חלק משמעותי 
בגידול הילדים ומטלות הבית, החלטות 
מתקבלות במשותף וההתנהלות בין בני 
הזוג היא של שותפות לא היררכית. כמובן 
שקיימים הבדלים בין משפחה למשפחה, 
שכמו בציבור הכללי, נובעים יותר מהרקע 
התרבותי והמשפחתי ופחות מההשתייכות 
הדתית-קהילתית. אבל גם כאשר ברמה 
הטכנית מתנהל התא המשפחתי בשוויון, 
ברקע מרחפים אידיאלים והנחיות כגון 
"אישה כשרה עושה רצון בעלה" ו"כל 
כבודה בת מלך פנימה". נשים עובדות קשה 
בבית ומחוצה לו ולפעמים הן המפרנסות 
העיקריות אבל על קריירה לא מדברים, 
והגבר הוא זה שמחויב הלכתית לפרנס. גם 
כשהבעל שותף בגידול הילדים, האחריות 
היא על האישה. להתניות התרבותיות 
וההיסטוריות שמביאות למצב דומה 

בעולם המערבי, מתווסף תוקף דתי.

היי טק שפותחות מרכזי תעסוקה לנשים 
חרדיות בלבד, כשהסיבה הרשמית היא 
הדרישה להפרדה בין גברים לנשים 
אך כנראה שהמטרה האמיתית היא 
לשמור על הנשים )וגם על הגברים( 
חשופות כמה שפחות להשפעת החברה 
החילונית. מעמדן של נשים בקבוצות 
החרדיות השונות מושפע ישירות מרמת 
הפתיחות של הקהילה, מרמת ההקפדה 
על צניעות והפרדה בין המינים בקהילה 

וכמובן מערכי דת מגדריים. 

בית הכנסת, הכנסת, 
הבית

במרחב הדתי עצמו הגבולות ברורים 
לחלוטין. לימוד התורה הוא מצוותו של 
הגבר, והאישה נדרשת רק לסייע לו בכך. 
מכך נגזר שגם הפסיקה ההלכתית, בתי 
הדין והרבנות הקהילתית שמורים לגברים 
בלבד. בעוד בחברה הדתית-לאומית כבר 
קיימות נשים הלומדות תורה, גמרא 
והלכה ברמה גבוהה, ומתחילים לדבר על 
מתן אפשרות לנשים לקחת חלק בפסיקת 
ההלכה, בציבור החרדי על כל קהילותיו 
הנושא אפילו לא עולה לדיון. הבדל נוסף 
מהותי בין גברים לנשים במרחב הדתי 
הוא שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן 
גרמן והדבר מביא לכך שהן אינן נוטלות 
חלק שווה בטקסיות הדתית. העובדה שרק 
גברים חייבים בתפילה במניין, בתוספת 
דרישות הצניעות וההפרדה מביאים לכך 
שכל התפקידים בבית הכנסת - חזנות, 
קריאה בתורה וכולי - שמורים לגברים. 
בעוד בחברה הדתית-לאומית צצים בתי 
כנסת יותר שוויוניים, בחברה החרדית 

זהו טאבו מוחלט. 
הציבוריים  התפקידים  בתחומי  גם 
שאין בהם אלמנטים דתיים, הגבולות 
די ברורים. הרציונל הוא שילוב של 
נאמנות לתפיסה מגדרית שמרנית - 
עיקר מקומה ותפקידה של האשה הוא 
בתוך המשפחה, היא לא רוצה ולא נועדה 
להנהגה - והקפדה על צניעות והפרדה 
בין המינים. החברה החרדית מפרידה 

ותפקידה - מתייחסים לאיש. במשך 
אלפי שנים הרציונל העולה מן הפסוקים 
בפרק השני התאים למקובל בעולם 
המערבי, אבל מאז המהפכה הפמיניסטית, 
כשהעולם המערבי-ליברלי בחר בתיאור 
הבריאה הראשון או ויתר לחלוטין על 
האמונה הדתית, העולם האורתודוקסי 
נשאר עם תיאור הבריאה השני ומאז הוא 
שרוי במתח מתמיד בין מערכת המוסר, 
הערכים וחיי היום יום המערביים לבין 

עולם הערכים והאידאה הדתיים.
מקבוצות  מורכבת  החרדית  החברה 
רבות, ואין דומה מקומן של הנשים 
בקבוצה אחת למקומן בקבוצה אחרת. 
ניתן להבחין בין הקבוצות השונות לפי 
רמת התנהלותן כגטו תרבותי ועד כמה 
הן פתוחות לעולם החיצוני ומקיימות 
אתו מגע. רוב החברה החרדית מתגוררת 
בערים ובשכונות נפרדות, או בשכונות 
מעורבות שרבים מתושביהן חרדים, 
אבל רמת החשיפה והמגע עם החברה 

הכללית שונה מקבוצה לקבוצה.
ישנן קהילות סגורות, כמו נטורי קרתא 
)שומרי העיר( וחלקים מהעדה החרדית, 
שחבריהן מתקשרים ביידיש, חשופים 
לתקשורת פנימית בלבד, ומתפרנסים 
כמעט רק בתוך הקהילה. קהילות אלו 
מנותקות כמעט לחלוטין מכל השפעה 
מערבית ומצליחות לשמר אורח חיים 
כמעט זהה לאורח החיים בקהילות האם 
באירופה של לפני מלחמת העולם השנייה. 
בקהילות פתוחות יותר החינוך ותרבות 
הפנאי לרוב נשארים בתוך הקהילה, אבל 
המסחר והפרנסה מתקיימים גם בחוץ. כך 
מתנהלות רוב הקהילות הליטאיות, רוב 
החסידויות וכן הקהילות החרדיות-מזרחיות. 
ככל  מוחלטים.  לא  האלו  המודלים 
שהקהילות הסגורות גדלות הן מתקשות 
נאלצים  וחבריהן  עצמן  את  לכלכל 
להתפרנס בחוץ. בקהילות הפתוחות, 
לעומת זאת, נעשה יותר ויותר קשה 
לשמר את אורח החיים החרדי הקלאסי 
על אמונותיו וערכיו, ולכן יש נטייה 
מחודשת של הסתגרות והתכנסות. כך 
הופיעו פתרונות יצירתיים כמו חברות 

מיכל צ'רנוביצקי היא פעילה חברתית ופוליטית, חיה בחברה החרדית, 
mzerno@gmail.com :עובדת הייטק, נשואה ואם לשלושה/// דוא"ל
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בקהילות 
רבות גברים 
מקפידים על 
שמירת העיניים 
ונמנעים 
מלהסתכל על 
נשים שאינן 
בנות משפחתם 
גם כשהן 
לבושות לפי 
כללי הצניעות 
המחמירים 
ביותר. ערך 
זה מצמצם את 
המקום הניתן 
לנשים במרחב 
הציבורי 
ובמוקדי 
ההשפעה

חיים. נשים וגברים מתחתנים בגיל צעיר, 
ובשנות העשרים המוקדמות שלהם כבר 
עסוקים בלפרנס כמה ילדים. בחירות 
אישיות שונות מהמקובל מובילות לנידוי 
חברתי ואף לניתוק מהמשפחה. תאורטית 
יש להן חופש בחירה בחברה הישראלית, 
אך ככל שהמחיר על בחירות שנחשבות 
לא לגיטימיות גבוה יותר, מרחב הבחירה 
הולך וקטן. בתמורה לכל ההגבלות הללו 
הן מקבלות תשובה ברורה לשאלת מהות 
הקיום האנושי ומטרת החיים. לכן הן 
מקבלות לרוב את התפקידים והמקום 
המיועדים להן בהבנה. מבחינתן אין 
מדובר בהתניות תרבותיות או בדרישות 
חברתיות, אלא בקיום התפקיד שיועד 

להן על ידי בורא עולם.

נתיבים לשוויון
מייסדי מדינת ישראל התחייבו במגילת 
העצמאות שהמדינה "תקיים שוויון 
זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה 
בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש 
דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". 
המדינה בחרה להתמודד עם המתח 
שבין הזכות לשוויון - כולל שוויון 
על בסיס מגדרי - לזכות לחופש דת 
ידי כך שהיא מאפשרת  ותרבות על 
לקהילות לנהל את חייהן בדרכן גם 
על חשבון פגיעה בשוויון של הפרט 

ועדיין נשאלת השאלה: מדוע הן מקבלות 
את מעמדן השונה גם כשהן חשופות 
לשוויון הזכויות ממנו נהנות נשים בעולם 
המערבי? עלינו לזכור שהן מחונכות לכך 
מגיל צעיר. הן מקבלות את התשובות 
הדתיות והאידיאולוגיות לשאלותיהן עוד 
בטרם הן שואלות אותן. חומות הגטו נפרצו 
בשנים האחרונות, אבל החומה התרבותית 
הוגבהה. ילדות, נערות וחלק מהנשים 
החרדיות נחשפות רק לספרות ולתקשורת 
חרדית. הטענה שנשמעת עכשיו מפי כל 
חרדי בתקשורת לפיה עדיף לשבת מאחור 
באוטובוס מאשר להיות מרוחות בענק 
בנתיבי אילון בלבוש מינימלי, והטענה 
הרווחת שנשים מערביות משלמות על 
המקום הציבורי הרחב שניתן להן בפגיעה 
בחייהן האישיים ובמשפחתן, מייצגות 
את רמת הדיון המקסימלית בנושאי 
מעמד הנשים בתוך החברה החרדית. 
על חופש בחירה ושוויון הזדמנויות לא 
מדברים. במוקדי קבלת ההחלטות נמצאים 
רק גברים: גדולי הדור, פוסקי ההלכה, 
העסקנים והפוליטיקאים כולם גברים, 
והנשים מאמינות שהם מבררים בשבילן 
את דבר השם ממקום אובייקטיבי ולא 

מושפע מגדרית. 
הנשים מקבלות את כל הנורמות החדשות 
והישנות כעובדה מוגמרת, וכשהנורמה 
כבר התקבלה קשה מאד להלחם בה, 
במיוחד כשהיא מוצגת כדברי אלוקים 

בין נשות משפחה לנשות 
קריירה

מבחינת מרחב בחירה תעסוקתי, אפשרות 
למימוש אישי ועצמאות כלכלית, ישנם 
הבדלים גדולים בין הקהילות השונות. 
בקהילות הסגורות מאד נשים מעטות 
מאיישות את המשרות ששמורות לנשים 
בלבד, והשאר אינן שותפות במעגל 
מבחינה  לחלוטין  ותלויות  העבודה 
כלכלית בבעליהן והוריהן. העצמאות 
הכלכלית חשובה במיוחד כשהאישה 
בוחרת להיפרד מבעלה או לעזוב את 
הקהילה. בהתחשב בעובדה שבמקרים 
רבים היא לא תזכה לתמיכה משפחתית, 
מידת יכולתה לפרנס את עצמה ואת 

ילדיה היא הרת גורל. 
בקהילות הפתוחות יותר נשים עבדו לאורך 
השנים בתחום החינוך, בתפקידים שאינם 
דורשים השכלה גבוהה, או כעצמאיות 
בעסקים קטנים. בחמש עשרה השנים 
האחרונות, בעיקר בעקבות אילוצים 
כלכליים, נפתחו מוסדות להשכלה גבוהה 
לנשים בהם לומדים מדעי המחשב, 
משפטים, ראיית חשבון, פסיכולוגיה, 
עבודה סוציאלית ועוד. הסטודנטיות 
הן בעיקר צעירות רווקות ממשפחות 
חרדיות מודרניות, או נשים נשואות 
שיש להן אפשרות כלכלית ללמוד לתואר 
ראשון או שני. במוסדות הסגורים יותר 
נפתחו מסלולים מקצועיים ללא תואר 
כשבמקביל נפתחו מרכזי תעסוקה לנשים 
בהם מכשירות החברות את העובדות 
ומאפשרות להן שעות עבודה נוחות, 
קרבה לבית והפרדה מגברים, תמורת 

עבודה בשכר נמוך מהמקובל בשוק. 
בכל הקהילות יש נשים שעוסקות במוזיקה, 
בספרות ואפילו בקולנוע, אבל קהל היעד 
שלהן הוא נשים בלבד, ולמרחב היצירה 
שלהן אסור לחרוג מהחשיבה החרדית 
הממסדית המקובלת. יש עיתונאיות 
ושדרניות רדיו חרדיות, אבל כל זמן שהן 
עובדות בתקשורת החרדית הן מחויבות 
למגבלות צניעות שמשאירות להן פחות 
מקום מלגברים, ואין להן כמעט אפשרות 

להעביר ביקורת על הממסד החרדי. 
מהיתרונות  נהנות  החרדיות  הנשים 
שבמשפחה גדולה וחיים קהילתיים. 

>>
>

צילום: אורי פלג > >> 
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נשים חרדיות 
לרוב שותפות 

בפרנסת 
המשפחה, 

הגברים נוטלים 
חלק משמעותי 
בגידול הילדים 
ומטלות הבית, 

החלטות 
מתקבלות 

במשותף 
וההתנהלות בין 

בני הזוג היא 
של שותפות לא 

היררכית

שרצה לכנסת או לרשות מקומית, ובכדי 
לעודד שילוב של נשים וגברים חרדיים 
בתעסוקה לעודד עסקים רגילים שיקבלו 
עובדים חרדיים לעבודה במקום לתמרץ 
מרכזי תעסוקה שמפרידים בין נשים 

לגברים כפי שנעשה היום.
אזרחי ישראל, מחוקקיה ושופטיה יוכלו 
לפתור הרבה מן המתחים בין ערכי השוויון 
לחופש הדת כשיזכרו שמדינת ישראל 
לא מחויבת לחופש דת כלפי קהילות 
ומגזרים, אלא כלפי כל אדם באופן 
פרטי. מדינת ישראל צריכה לאפשר 
לכל אישה לחיות את חייה על פי ערכי 
עליה, ועם  התרבות והדת המקובלים 
זאת למנוע ככל האפשר את האפשרות 
של ראשי הקהילות הדתיות לכפות על 
נשים, בתוך או מחוץ לקהילה, דפוסי 

התנהגות המנוגדים לרצונן. ///

לשמוע שירת נשים. מה יקרה לשילוב 
הנשים בצבא כשעשרות אלפי חרדים 

יתגייסו לצה"ל? 
לנקוט  וצריכה  יכולה  מדינת ישראל 
בפעולות שיקדמו מגמות של שוויון 
בין המינים בחברה החרדית, ויחלישו את 
כוחם של המבקשים להגביר את ההפרדה 
והדרת הנשים מהמרחב הציבורי. לדוגמה, 
בנוגע להפרדה באוטובוסים בג"ץ קבע 
שההפרדה מותרת על בסיס התנדבותי. 
זה אולי הפתרון הנכון תאורטית, אבל 
הוא בעייתי מבחינה מעשית. אשה חרדית 
שעולה לאוטובוס שנהוגה בו הפרדה צריכה 
כוחות נפש עצומים על מנת להתיישב 
מקדימה, למרות שהחוק מאפשר לה 
זאת. פתרון נכון וישים יותר הוא לאסור 
את ההפרדה באופן מוחלט בכל מערך 
התחבורה הציבורית, ולאפשר במקביל 
הקמת מערך הסעות פרטי למי שמעוניין 
בכך ולא על חשבון הקווים הציבוריים, 
מה שיגרום להיפוך מגמה ולהתמעטות 
הקווים הנפרדים. בדומה לכך, המדינה 
יכולה לחייב בחוק ייצוג נשי בכל מפלגה 

בתוך הקהילה, מתוך מחשבה שהפרט 
זכויות מסוימות  מוותר מרצונו על 
ניתנות לו מחוץ לקהילה. זה  שהיו 
משאיר אותנו עם כמה שאלות: הפשוטה 
שבהן היא האם קהילה רשאית לכפות 
את אורחות חייה על מבקרים מבחוץ. 
מה קורה כשאישה חילונית עולה על 
אוטובוס שרוב נוסעיו חרדים ונהוגה 
בו הפרדה ומעוניינת לשבת באזור של 
הגברים. שאלה נוספת היא מה קורה 
כשאדם חרדי או דתי מבקש לשמור 
על אמונתו גם כשהוא נמצא במקום 
ציבורי למרות הפגיעה במישרין או 
בעקיפין בעיקרון השוויון. והשאלה 
אולי הקשה מכל - מה המחויבות של 
המדינה לחופש ולשוויון של האשה 

החרדית עצמה בתוך הקהילה שלה.
המתח בין הזכות לשוויון ללא הבדל 
מין לזכות לחופש דת ותרבות יגבר ככל 
שאחוז הדתיים והחרדים באוכלוסייה 
יגדל וככל שהם ישתלבו יותר במרחב 
הציבורי. כבר היום אנחנו מתקשים 
להתמודד עם חיילים שלא מעוניינים 

 לקריאה נוספת:
משכילות ובורות - מעולמן של 
נשים חרדיות, ד"ר תמר אלאור

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

נתוני רכבת ישראל מתוך הדוחות הכספיים במיליוני ש"ח

אחוז שינוי20052006200720082009שנה

+1,574.789% 1,514.6 915.1 865.2 831 מחזור

+1,6861,9092,1072,1732,09724%מספר עובדים

הוצאות על 
שכר העובדים

+415.817% 395.4 409.2 382.7 354 מיליון 

הוצאות על 
שכר ההנהלה*

41.747.643.747.961.447%+

*  יש לציין כי בעת הקפיצה הגדולה בשכר ההנהלה, בין 2008 ל-2009 ירד מספר 
המועסקים בהנהלה מ-47 ל-44.

* תודה ליאיר קלדור על המחקר ויצירת הטבלה

מה ניתן ללמוד מהנתונים שבטבלה? הפעילות הכלכלית של הרכבת כמעט הכפילה את עצמה 
בתקופה הזאת )עליה של 89% במחזור(, אך העלייה במספר העובדים היתה מתונה בהרבה 
)24%( ואילו העלייה בהוצאה על שכר העובדים היתה אפילו נמוכה יותר )17%(. כלומר, היתה 
עליה ריאלית בכמות העבודה שעובד עושה )כי הפעילות גדלה ומספר העובדים גדל בשיעור 
נמוך יותר( ובמקביל היתה ירידה ריאלית בשכר לעובד )כי מספר העובדים עלה וההוצאות על 
השכר עלו בשיעור נמוך יותר(. בינתיים, ההנהלות המובילות להפרטה מפוצות היטב ושכרן 
רק עולה ועולה. ניתן ללמוד מכך שמקדמי ההפרטה במשרד התחבורה רוצים לתת להנהלות 

שתחתם טעימה מהמנעמים הממתינים להן אחרי ההפרטה ולעודד אותן לצעוד בנתיב הזה.
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בכל מקום בו 
מתעקשים על 

מיקור חוץ, 
שיעשו זאת 

בדרך של 
התקשרות עם 

התארגנויות 
של עובדים - 
קואופרטיבים 

- אשר חבריהם 
הם נותני 

השירותים 
ומקבלי 

ההחלטות

על מיקור חוץ, שיעשו זאת בדרך של 
התקשרות עם התארגנויות של עובדים 
- קואופרטיבים - אשר חבריהם הם 
נותני השירותים ומקבלי ההחלטות. 
זה מצריך שינוי במדיניות המכרזים, 
כך שיינתן יתרון להתקשרות למתן 
שירותים עם קואופרטיבים של עובדים 
על פני התקשרות עם קבלני שירותים. 
קואופרטיבים של עובדים יזכו בעדיפות, 
קרי, יזכו במכרז גם אם הצעתם תהיה, 
למשל, גבוהה יותר ב- 15% מאשר 
קבלני שירותים. יש כמובן להבטיח 
שמדובר בקואופרטיב במהות ולא רק 
ברישום, כלומר לקבוע אחוז מקסימום 
)נמוך, רק לשם מילוי מקום( להעסקת 
עובדים שכירים על-ידי הקואופרטיב וכך 
להבטיח כי רוב רובם של העובדים יהיו 
חברים ולכן אחראים ומעורבים בקבלת 
ההחלטות, קביעת תנאיהם ושמירתם.
מעורבות כלכלית דמוקרטית ולקיחת 
אחריות מהסוג הזה הן אינטרס של 
מדינת ישראל. מבחינת העובדים הללו 
זה יכול להיות מהפכה באורחות חייהם.

האו"ם כבר הכיר בכך שקואופרטיבים הם 
הכלים הטובים ביותר לשם מלחמה בעוני 
וצמצום פערים. הגיע הזמן שנציע כלי 
זה לישראל - ובמקום לשחק בבחירות 
ובבני אדם, נקים התארגנויות שוויוניות, 
דמוקרטיות, שמביאות לקידום כלכלי 

אמיתי של השכבות החלשות.///
פורסם במקור באתר "עבודה שחורה"  

עובדים כל כמה חודשים, כדי שלא 
יאלצו לקלוט אותם להעסקה ישירה.

אחת הבעיות הקשות ביותר של העסקה 
קבלנית היא ההשפלה, חוסר הביטחון 
והתלישות שהיא יוצרת אצל העובד, 
מה  לחודש  יודע מחודש  אינו  אשר 
תהיה הכנסתו ואין לו כל סיכוי להתקדם 
לתפקיד אחר או לשפר את שכרו במשך 
השנים. השליטה המוחלטת של הקבלן 
בחייו של אדם עובד - שאותו הוא רואה 
אך כאמצעי למקסום רווחים, בלא כל ערך 
מוסף - היא חלק מרכזי בדרך העסקה 
פוגענית זו. תנאי ההעסקה הם פועל 
יוצא של האפשרות להחליף עובדים 
שמתלוננים או עומדים על זכויותיהם 
וחששם הגדול מפני פיטורים והישארות 

חסרי כל.
גם אם יוסיפו מאות פקחים לתמ"ת 
)ולא יוסיפו(, לא ניתן יהיה לשנות את 
התפיסה הזאת ואת הניצול ואת ההשפלה 

שכרוכים בה. 
על כן, לאור הנכונות לכאורה של האוצר 
לשפר את תנאי עובדי הקבלן, צריך להציע 
גישה חדשה: בכל מקום בו מתעקשים 

 עופר עיני יצא לשביתה לביטול 
בחירות  יש  כי  הקבלנית  ההעסקה 
בהסתדרות במאי. בעיית עובדי הקבלן 
בישראל היא חשובה עד מאד, אולם 
ההסכם שחתמה ההסתדרות לא נותן 
מענה אלא לשבריר מעובדי הקבלן. 
המתווה שהושג קובע, שרק עובדי קבלן 
המועסקים במשרה מלאה לפחות שנה-

שנתיים, יקלטו כעובדי המעסיק בפועל. 
האחרים יזכו ל"השוואת תנאים". 

בכל השנים בהן ייצגתי מאות עובדי 
קבלן בפני בתי הדין לעבודה, מעולם 
לא נתקלתי בעובד קבלן במשרה מלאה. 
אומרים לי שיש כאלה, קצת בבתי החולים 
ובמקומות מוסדרים אחרים, אך לא 
מדובר ביותר מכמה מאות עובדים בקרב 
למעלה משלוש מאות אלף עובדי קבלן. 
ככה לא פותרים את בעיות עובדי הקבלן!

הפתרון ודאי אינו בדרכו של עיני, אך 
אם נהיה ריאליים, הוא גם לא בדרישה 
מידית לביטול כל ההעסקה באמצעות 
קבלני שירותים. זה לא יקרה. האוצר לא 
יאפשר לקלוט אלפים לשירות המדינה, 
והמעסיקים הפרטיים יעדיפו לפטר 

קואופרציה במקום

מחד אנו מאוכזבים מהישגיה הדלים של השביתה 

לביטול ההעסקה הקבלנית, מאידך הציפיה להעסקה 

ישירה של כל עובדי הקבלן במגזר הציבורי אינה 

ריאלית במצב הפוליטי הנוכחי. הצעה לפתרון חלקי - 

עדיפות במכרזים לקואופרטיבים של נותני שירותים

יפעת סולל

יפעת סולל היא עו"ד המתמחה בזכויות אדם ועוסקת במחקר, קידום 
ysollel@013.net :ופיתוח של קואופרטיבים /// דוא"ל

עבודה קבלנית
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Ben Robinson :צילום
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באי כולו לא 
נותרו עוד 

עצים והאדמה 
החשופה 

נשחקה ברוחות 
העזות של 
האוקיינוס 

השקט. תרבות 
אי הפסחא 

קרסה לתוך 
עצמה ופנתה 

למלחמות 
שבטים 

וקניבליזם

בין האוהלים   מי ששוטט בקיץ 
בשדרות רוטשילד, יכול היה לחזות 
בסלוגנים רבים עם שם התואר "טייקון" 
ושם העצם "שוויון". גם הצירוף "צדק 
חברתי" כיכב. בלט בהיעדרו המונח 
"קיימות" והסיסמא "העם דורש צדק 
סביבתי!" לא נשמעה מעל הבימות 
בהפגנות הענק. תחלואה סביבתית, 
התחממות גלובלית, שיא תפוקת הנפט, 
וסוגיות אחרות בעלות גוון ירוק לא היו 

חלק מהשיח. 
אבל שאלות של צדק סביבתי אינן רק 
סוגיות אינטלקטואליות משיחות סלון 
של בורגנים שבעים, הן כרוכות בשאלות 
של צדק חברתי. מפגעים סביבתיים 
משקפים את אי השוויון - יש מי שסובל 
מהם יותר ויש מי שסובל מהם פחות 
ויש גם מי שמרוויח מהעדר הטיפול 

ד"ר אוהד קרני הוא חבר ועד מנהל ומרצה במכללה החברתית כלכלית 
ohadcarny@gmail.com :דוא"ל ///

המתכון
לציביליזציות
מאושרות

אוהד קרני

בעקבות  לרווחה,  קיימות  בין  הקשר  על  אקטואליות  מחשבות 

"התמוטטות" - ספרו של ג'ארד דיימונד, המנסה להפוך את ההיסטוריה 

האנושית לענף של מדעי הטבע

בהם. זיהום מקורות המים פוגע קודם 
כל במי שידו אינה משגת לרכוש מים 
נקיים. זיהום האוויר פוגע יותר במי 
שאינו יכול להעתיק את מקום מגוריו 
מהגורמים המזהמים. נגישות לתעסוקה, 
למוסדות תרבות ולשמורות טבע קשה 
יותר למי שאין בבעלותו רכב פרטי 
והוא תלוי בתחבורה ציבורית בלתי 
יעילה. לאוכלוסיות חזקות יש גישה 
רבה יותר למידע ויכולת לנהל מאבק 
יעיל ואפקטיבי במפגעי סביבה מאשר 
לאוכלוסיות מוחלשות. השכבות החזקות, 
אלה שבידיהן משאבים כלכליים רבים 
יותר, יכולות להגיע ביתר קלות אל 
 << <מקבלי ההחלטות; יש להן נגישות גבוהה 
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השאיפה 
רגולציה 
מוגברת והשבת 
מדינת הרווחה 
לא יצליחו 
להתמודד עם 
האתגרים. 
מחירי הדלק, 
הסחורות, 
המזון והקרקע 
ימשיכו לעלות 
והמשחק 
הכלכלי 
המבוסס על 
צמיחה ללא 
קיימות לא יוכל 
להמשיך לאורך 
זמן

יותר למומחים ולאנשי מקצוע ופנאי רב 
יותר לניהול מאבק סביבתי.

כל ציביליזציה אומללה 
על פי דרכה

הסוגיות של צדק סביבתי וצדק חברתי 
חופפות לעיתים, אך הן אינן זהות. לפני 
שמכריעים על אופן חלוקת המשאבים 
והעושר יש לוודא שהבסיס לאלה הוא 
בר קיימא. את הדנים בצדק חלוקתי 
בלי ההקשר הסביבתי אפשר להמשיל 
לנוסעיה של ספינה טובעת המתקוטטים 
ביניהם על השאלה מי יתגורר במחלקה 
הראשונה ומי יישן על הסיפון, בשעה 
שהמים מאיימים לבלוע את הספינה על 
נוסעיה. המחשה רבת עוצמה לבלבול הזה 
בסדרי העדיפויות אפשר למצוא במקרה 
העצוב של איי הפסחא שבאוקיינוס 
השקט, מקרה שמתואר בפרטי פרטים 

בספרו של ג'ארד דיימונד, התמוטטות. 
ג'ארד דיימונד נוהג לצטט בראיונות 
ובכתביו את המשפט מספרו של טולסטוי, 
אנה קארנינה: "כל המשפחות המאושרות 
דומות זו לזו, אך המשפחות האומללות 
- אומללות הן כל אחת על פי דרכה". 
משפט זה מתאר את תמצית שני ספריו 
המשפיעים ביותר - "רובים, חיידקים 
ופלדה" ו"התמוטטות" - העוסקים בעברו 
של המין האנושי ובעתידו. ישנם מתכונים 
מעטים להצלחתן של ציביליזציות לאורך 
ההיסטוריה האנושית, טוען דיימונד, 
אולם לכישלונן ולהתמוטטותן - ישנם 
מתכונים רבים השונים זה מזה כפתיתי 
שלג בליל חורף סנט פטרבורגי. כל 
ציביליזציה אומללה - אומללה על פי 

דרכה.
פרופ' ג'ארד דיימונד, זואולוג יהודי 
אמריקני, חבר סגל בקמפוס לוס אנג'לס 
של אוניברסיטת קליפורניה וחתן פרס 
פוליצר, הוא אחד מההוגים החשובים 
של זמננו והוא מוזכר כמעט בכל דיון 
על המשבר הסביבתי ועתיד האנושות. 
דיימונד, ביולוג בהשכלתו שערך את עיקר 
מחקריו על ציפורים טרופיות בג'ונגלים 
של פפואה ניו-גינאה, רחוק מלהתאים 
לדימוי האוטומטי של מחבר ספרי עיון 
היסטוריים, אולם דווקא בזכות שונות 
זו הוא הצליח לחדש ולזהות דפוסים 
היסטוריים נסתרים, אשר נחבאו מעיני 
היסטוריונים ואנשי מדעי המדינה. בעיני 
האקולוג שלו הוא זיהה את הסיבות 
הראשוניות - הפיזיקליות, האקולוגיות 
והגיאוגרפיות - אשר הובילו לעלייתן 
ותרבויות  אימפריות  של  ולנפילתן 
אנושיות לאורך ההיסטוריה. תובנותיו 
המקוריות חמקו מעיניהם של כלכלנים 
והיסטוריונים שנוטים להתמקד בסיבות 
שניוניות, פיננסיות ופוליטיות, שנגזרות 
מהסיבות הראשוניות, הפיזיות. במובנים 
מסוימים, אפשר לומר שדיימונד מתיימר 
לעשות את מה שמרקס ניסה לעשות 
ונכשל - להפוך את ההיסטוריה האנושית 

לענף של מדעי הטבע.
של  הגיאוגרפית-אקולוגית  הגישה 
דיימונד מצביעה על התלות הכמעט 
טוטלית של האדם והחברה האנושית 
בממשק עם הסביבה בה הוא מתקיים. 

דיימונד טוען שבכדי להבין את ההיסטוריה 
יש להתבונן עליה ברזולוציה של עשרות 
ומאות שנים לפחות - ממש כפי שבוחנים 
מרובד.  בסלע  גיאולוגיות  שכבות 
ב"רובים, חיידקים ופלדה" הוא מסביר 
מדוע אירופה היא זו שכבשה את אמריקה 
ולא להפך - לא בשל עליונותו של הגזע 
הלבן, אלא בשל התנאים הגיאוגרפים 
והמגוון הביולוגי אשר עמדו לרשות 
שתי הציביליזציות במהלך אלפי שנות 
התפתחותן. באופן דומה הוא מדגים מדוע 
אפריקה הפכה ליבשת נחשלת למרות 
היותה מקום מוצאו של האדם החושב, 
ההומו ספיאנס. המגוון המוגבל של 
גידולים ובעלי חיים המתאימים לביות 
וחקלאות, יחד עם שפע של גידולי בר 
מזינים, חרצו את גורלם של תושבי 
היבשת השחורה להישאר ציידים לקטים 
ולא לפתח ציביליזציה חקלאית ואת 
המנגנון הבירוקראטי והשלטוני הנלווה 

לה, עד בואו של האדם הלבן. 

הקשר בין אי הפסחא 
למשבר הגלובלי

את  דיימונד  משלים  בהתמוטטות 
האנליזה ההיסטורית ובוחן מהם הגורמים 
שהובילו לקריסתן של חברות אנושיות 
לאורך ההיסטוריה האנושית. לצורך 
כך מבצע דיימונד ניתוח מעמיק של 
הרחוקה  מההיסטוריה  מבחן  מקרי 
ומהעת המודרנית - החל מההכחדה של 
האנסאזי בצפון אמריקה וכלה במלחמת 
האזרחים ברואנדה. ההתמוטטות, הוא 
טוען, מגיעה במגוון דרכים, אבל בסופו 
של דבר כולן נובעות מהרס או נתק 
מהתשתית הפיזית והטבעית עליה 

נשענת כל חברה אנושית.
הבולטת ביותר מכלל הדוגמאות אותן 
מביא דיימונד היא ההעלמות המסתורית 
של התרבות האניגמאטית שיצרה את 
פסלי הענק באי הפסחא. מה הביא 
להכחדתה של חברה אשר הצליחה להקים 
ולהוביל מאות פסלי אבן ענקיים, כל 
אחד במשקל של עשרות טונות, באי 
קטן ומבודד בלב האוקיינוס השקט? 
מחקר ארכיאולוגי מדוקדק חשף את 
הפתרון לחידה זו. המתיישבים הפולינזים 
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ג' "מיזוג�מרשים�ביותר�של�מדעי�הטבע�ומדעי

החברה,�שבקיאותו�המדהימה�של�ג'ארד
דיימונד�בהיסטוריה�ובדקויותיהן�של
ציוויליזציות�מפיחה�בו�רוח�חיים."

ג'יימס�רובינסון,�אוניברסיטת�הרווארד

מדוע�נפלו�הציביליזציות�הגדולות�של�העבר?
האם�זה�יכול�לקרות�גם�לנו?

�פרופסור �הוא �דיימונד ג'ארד
לגיאוגרפיה�באוניברסיטת�קליפורניה
בלוס�אנג'לס.�הוא�התחיל�את�הקריירה
המדעית�שלו�בפיסיולוגיה,�ומשם�עבר
לביולוגיה�אבולוציונית�ולביוגיאוגרפיה.
הוא�חבר�באקדמיה�הלאומית�למדעים
של�ארצות�הברית,�באקדמיה�האמריקנית
למדעי�הרוח�ולמדעים�המדויקים�ובאגודה
הפילוסופית�האמריקנית�וזכה�בפרסים
יוקרתיים�רבים.�הוא�פרסם�יותר�ממאתיים
מאמרים�בכתבי–עת�כמו�דיסקבר,�נצ'רל
היסטורי,�נייצ'ר וג'יאו.�ספרו�הקודם,
רובים,�חיידקים�ופלדה�(בעברית:�עם

עובד,�2002)�זכה�בפרס�פוליצר.

המקדשים�הנטושים�של�אנגקור�ואט�שבקמבודיה,�ערי�המאיה�המכוסות
בצמחיית�ג'ונגל,�משמרת�המוות�הקודרת�של�פסלי�אי�הפסחא.�מי�לא�התבונן

בחורבות�מעין�אלה�ושאל�את�עצמו,�האם�זה�עלול�לקרות�גם�לנו?

בספרו�רובים,�חיידקים�ופלדה,�שזכה�בפרס�פוליצר,�תיאר�ג'ארד�דיימונד
כיצד�פיתחו�הציוויליזציות�המערביות�את�הטכנולוגיות�ואת�החסינויות�שבזכותן
השתלטו�על�רוב�העולם.�בספר�זה�ניגש�דיימונד�לצד�השני�של�המשוואה:
מדוע�התמוטטו�אחדות�מהציוויליזציות�הגדולות�של�העבר�ומה�אנו�יכולים
ללמוד�מכך?�דיימונד�מציג�טיעון�גלובלי,�חובק�עולם,�באמצעות�שורה�של
סיפורים�מרתקים�מן�ההיסטוריה�של�התרבות,�ומתווה�את�תבניתה�הבסיסית
של�התמוטטות�ציוויליזציות:�זה�מה�שקורה�כאשר�אנו�מבזבזים�את�משאבינו,
מתעלמים�מאיתותי�האזהרה�ששולחת�הסביבה�שבה�אנו�חיים,�מתרבים
במהירות�רבה�מדי�וכורתים�יותר�מדי�עצים.�השחתת�הסביבה,�שינוי�האקלים,
גידול�האוכלוסין�המהיר,�סחר�בינלאומי�עם�שותפים�חסרי�יציבות�ולחציהם
של�אויבים�מבחוץ,�כל�אלה�תרמו�להיעלמותן�של�חברות�רבות�בעבר,�בעוד

חברות�אחרות�מצאו�פתרונות�לבעיות�הללו,�והחזיקו�מעמד.

בעיות�דומות�כבר�הביאו�בימינו�אסון�על�רואנדה�ועל�האיטי,�ואילו�סין
ואוסטרליה�מנסות�להתמודד�עמן�בדרכים�חדשניות.�אפילו�בחברה�האמריקנית,
שנראית�כבעלת�עושר�בלתי�נדלה���המעצמה�העולמית�החסינה�מכל�פגע
לכאורה���גם�בה�הולכים�ומתגלים�סימני�אזהרה�מבשרי�רעות.�מה�הן�ההכרעות
הכלכליות,�החברתיות�והפוליטיות�שצריכה�חברה�לקבל�כדי�שגורלה�לא�יוריד

אותה�לתהום�הנשייה?

התמוטטות,�ספר�רחב�יריעה,�בהיר�ומרגש,�עתיד�לתפוס�את�מקומו�כאחד
הספרים�החיוניים�ביותר�לתקופתנו,�משום�שהוא�מציג�שאלה�שאין�חשובה

ממנה:�כיצד�נוכל�להימנע�מהרס�עצמי�של�עולמנו?
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מוגברת והשבת מדינת הרווחה, מבורכים 
ככל שיהיו, לא יצליחו להתמודד לבדם 
עם אתגרים אלו. מחירי הדלק, הסחורות, 
המזון והקרקע ימשיכו להעלות והמשחק 
הכלכלי המבוסס על צמיחה ללא קיימות 

לא יוכל להמשיך לאורך זמן.
זהו אתגר לא פשוט. המעבר למשק 
אנרגיה מתחדש בעיקרו ידרוש צמצום 
של הצריכה האנרגטית בעשרות אחוזים 
מהרמה הנוכחית. מעבר למשק משאבים 
מעגלי ידרוש שינוי מבני בסיסי בעשרות 
תעשיות, חלקן גלובליות. אי-אפשר 
להשיג שינויים אלו ללא שינוי בסדר 
העדיפויות הלאומי ובאורח החיים האישי. 
צריך להפסיק לדבר במונחים של גידול 
בתוצר ולהתחיל לדבר במונחים של 
רווחה ושגשוג שאינם מתבטאים אך ורק 
בכמות הצריכה. פתרונות נוסח - "אם 
אין מים אז נתפיל" או "אם המכוניות 
מזהמות אז נעבור לחשמליות", הם 
חלקיים במקרה הטוב ובעיקר מסיטים 
את הבעיות למקום אחר במקום לפתור 
אותן. המשברים האחרונים והעתידים 
לבוא מציבים בפנינו אתגר מסוג חדש, 
שלא ניתן לפתור אותו בעזרת אותם כלים 
ישנים של קפיטליזם וסוציאליזם. יתכן 
שזהו המתכון לקטסטרופה מלתוסיאנית 
ויתכן שזו התחלה של שיטה כלכלית 
הוגנת ואחראית יותר, עבורנו ועבור 
למשפחה  מתכון   - הבאים  הדורות 

גלובלית מאושרת יותר. ///

הראשונים שהגיעו לאי הפסחא במאה 
ה-5 לספירה מצאו גן עדן סוב טרופי 
בעל אדמה פורייה, עצים למכביר ומגוון 
בעלי חיים. בחלוף כמה מאות שנים צמחה 
תרבות מפוארת באי והחל פולחן הפסלים. 
בתחרות הרסנית על יוקרה ומעמד התחרו 
ביניהם השבטים השונים באי במרוץ 
בלתי פוסק להקמת פסלי פולחן רבים 
וגדולים יותר משל יריביהם. היערות 
העבותים נכרתו במרץ לשם הכנת כלי 
עבודה, חבלים, גלגלות ומנופים לעיצוב 
והובלת הפסלים. במהרה לא נותרו עוד 
עצים באי כולו והאדמה החשופה נשחקה 
ברוחות העזות של האוקיינוס השקט. 
ללא עצים לבניית סירות, מגורים והסקה, 
תרבות אי הפסחא קרסה לתוך עצמה 
ופנתה למלחמות שבטים וקניבליזם. 
כאשר האדם הלבן גילה את האי במאה 
ה-18 נותרו בו רק כמה מאות שורדים, 

רעבים וחסרי כל.
על אף ההבדלים הגדולים ישנם קווי דמיון 
ברורים בין הסיפור העגום של אי הפסחא 
למשבר הגלובלי הנוכחי. למרות שסדרי 
הגודל של המאורעות שונים והגורמים 
הישירים להם אחרים, בסופו של דבר, 
בדומה לתרבות האבודה של אי הפסחא, 
גם הציביליזציה האנושית המודרנית 
שוחקת בקצב הולך וגובר את בסיס ההון 
הטבעי עליו היא נשענת. שחיקה זו כבר 
מתבטאת בעליית מחירי האנרגיה וחומרי 
הגלם ומובילה לחוסר יציבות כלכלית 
ופוליטית הולך וגובר. למעשה, שורשיה 
של מחאת יוקר המחייה נטועים עמוק 
בסדקים ההולכים ומתרחבים בכלכלת 
השוק הגלובלית, המונעת על ידי דלק 
מחצבים מתכלה, מחצבים מתמעטים 

ותרבות צריכה בזבזנית.

שלושה מיליארד סינים 
והודים עומדים בתור

הפשטנית  השאיפה  רבים  במובנים 
לגידול בלתי פוסק של התוצר והצריכה, 
המתבטאת בגידול בתוצר הלאומי הגולמי, 
הפכה לחזות הכלכלה כולה. שאלות של 
רווחה, צדק חלוקתי, יציבות וקיימות נזנחו 
לטובת השאת הצמיחה. יתכן שהשיטה הזו 
עבדה במידת מה כל עוד היו לנו אנרגיה 
זולה, משאבים בשפע וכל עוד הודרה רוב 
האוכלוסייה בעולם השלישי מאורגיית 
החלום האמריקאי. אולם, במציאות בה 
האנרגיה הופכת יקרה, מחירי הסחורות 
והמזון עולים ושלושה מיליארד סינים 
והודים עומדים בתור להצטרף למועדון 
המדינות המפותחות, לחץ הביקוש הגובר 
אל מול ההיצע הקטן יחשוף את "הונאת 
הפונזי" של הדורות הקודמים ויביא עמו 
גלי הדף פוליטיים שילכו ויתגברו. למעשה, 
אנחנו כבר רואים את זה קורה בכל רחבי 
העולם, בכל מקום בצורה שונה - בתל 
אביב באוהלים, בלונדון בביזה אלימה, 

בקהיר במהפכה.
אנו עומדים לגלות, שהפתרון למשברים 
אלו כבר אינו עניין של צדק חלוקתי 
בלבד, אלא של התמודדות עם משאבים 
מוגבלים. יותר ויותר אינדיקציות מורות 
על כך שהגענו לעידן שיא תפוקת הנפט, 
אשר גורם לעלייה מתמשכת במחירי 
הנפט יחד עם תנודתיות גוברת בהם; 
יותר ויותר סימנים מראים שההתחממות 
הגלובלית מעשה ידי אדם מחריפה 
וגורמת לשינוי אקלים קיצוניים הפוגעים 
בתבואה החקלאית דווקא כאשר עוד 
ועוד בני אדם זקוקים למשאבים הללו. 
פתרונות המתבססים אך ורק על רגולציה 

הונאת פונזי: 
הונאה פיננסית 

־שבה למשקי
עים מובטחים 
החזר ותשואה 
גבוהה במיוחד 
בזמן קצר, אך 

למעשה הכספים 
־המוצגים כפירו

תיה של ההשקעה 
משולמים מכספם 

של המשקיעים 
העתידיים, ואינם 
אלא החזר חלקי 

של הקרן. ההונאה 
קרויה ע"ש צ'ארלס 

פונזי, איטלקי 
שהיגר לארצות 

הברית והיה 
הראשון שהרוויח 

באמצעותה סכומי 
כסף גדולים.

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

גם במהלך הפרטת הרכבת, כמו במהלכי הפרטה אחרים, חתמה הממשלה על הסכם כובל 
עם חברת "בומברדייה", הכולל קנס גבוה במקרה שיבוטל )גלובס, 27.3.2012(. בניגוד 

למצבים בהם מלינים את שכרם של עובדים והקנס הקבוע בחוק )10% על כל שבוע הלנה( 
כמעט לעולם לא משולם במלואו, הממשלה נוטה לכבד הסכמים עם תאגידים והם יכולים 

להסתמך על תשלום מלוא הקנס. מעבר לכך, הכניסה של הממשלה להסכמים כובלים 
אלו משמשת פעמים רבות כשוט נגד נסיונות להשפיע על החלטותיה בדרכים פוליטיות 

מקובלות כמו בתי משפט, שביתות וכדומה. למעשה ההסכמים מהווים דרך בה הממשלה 
קובעת עובדות בשטח לקראת פעולות עתידיות עוד לפני שהן אושרו בערכאות הראויות.
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הפוליטי. האמנות נטולת הנושא המוגדר 
היא התרסה בוטה וחד משמעית כנגד 
האמנות הפיגורטיבית, המתארת, המגויסת; 
היא אמנות שחפצה לתת דרור להלכי רוח 
ונפש. ברור שמאחורי גישה זו עומדת 

השקפת עולם מוצקה.

אמנות, תרבות והחברה 
הישראלית

נחזור אל הגדרת המושג "תרבות וחברה". 
אמנות, ככלל, מקיימת דיאלוג בלתי פוסק 
עם החברה בה היא פועלת. השאלה היא 
האם היוצרים בתחומי היצירה השונים 
פועלים באופן חופשי או מתוך אילוצים 
חוץ אמנותיים. באמצעות הצגת האמנות 
החברתית הישראלית מראשית המאה 
העשרים על ציר הזמן, ניתן לתאר את 
זרמיה  על  הציונות  של  התפתחותה 

ומפלגותיה. 
מראשית המאה היו אמנים שפעלו בשרות 
"הפרויקט הציוני" וראו בו שליחות אישית 
וציבורית, והיו אמנים שניתקו עצמם 
באמנות  הרועה  תיאור  זו.  משליחות 
הישראלית, למשל, נידון בהרחבה בספרה 
של מיכל סדן "הרועה העברי" שיצא לאור 
לאחרונה בהוצאת יד בן-צבי. כפי שסדן 
מנסחת זאת, "דמותו המחודשת ]של היהודי[ 
בלבוש הרועה העברי הציוני צמחה מתוך 
האתוס העברי ההולך ונבנה". בחירתם של 
היוצרים היהודים שבאו מאירופה ברועה 
הצאן כייצוגו האולטימטיבי של היהודי 
החדש השב למולדתו ההיסטורית ובה 
הוא מתחבר אל מקורותיו הקמאיים, אל 

 לפני למעלה משישים ושלוש שנים 
יצא לאור בארץ קובץ בשם "תרבות 
וחברה", מבחר נאומים של אנדריי ז'דאנוב, 
הקומיסר לענייני תרבות ואמנות של 
סטאלין. הספר יצא לאור בשנת 1949 
ביום השנה לפטירתו )יש האומרים, 
להירצחו( בהוצאת ספריית פועלים בסדרת 
"במאבק" עם מבוא משל יעקב יסעור 
)מרחביה( שהיה מלא הלל ושבח לאיש 
ולתורתו התרבותית-אמנותית שקידשה 
את "הריאליזם הסוציאליסטי" ולו במחיר 

מאסרים וחיי אדם.
הקובץ יצא לאור בארץ בעת ההיא לא רק 
משום שברה"מ היוותה מודל להזדהות, 
אלא גם משום שההנהגה הפוליטית 
המקומית, ולא משנה מאיזה צד של 
המפה, זיהתה את הכוח הפוליטי-חברתי 
האדיר האצור במסרים האמנותיים. נהגו 
לקרוא לסוג זה של אמנות בשם "אמנות 
מגויסת". אמנות שלעתים נאמר ליוצריה 
כיצד ומה ליצור. בתקופה ההיא התקיימה 

בארץ תרבות שלמה "מטעם".
הסיבה להתעצמותה של אמנות בשרות 
האידיאולוגיות ידועה: כאשר מדינה 
נמצאת בתהליכי הקמה, כאשר חברות 
ותנועות פוליטיות נמצאות בהתהוות, הן 
נזקקות לאמנות ותרבות לביסוסן. כאשר 
העולם ככלל חלוק על דרכו האידיאולוגית 
והכלכלית, כאשר מהפכות מתרחשות 
בפינות שונות של עולמנו, ברור שהאמנות 
לוקחת חלק ואף מגויסת למאמץ הנקודתי 
החשוב של השגת מטרה שמוצגת כעליונה. 
לעתים נהגו לצטט את האמרה "המטרה 
מקדשת את האמצעים" גם בשטח האמנות. 
בשנות החמישים שלאחר מלחמת העולם 
השנייה חשבו בשמאל הישראלי החלוצי 
שהנה אנו הולכים לברוא אדם וחברה 

אמנות וחברה על ציר הזמן

אנדריי 
אלכסנדרוביץ' 

 ז'דאנוב 
 :)1948-1896( 

הקומיסר לענייני 
תרבות ומדע 

בתקופת שלטונו 
של סטאלין 

בברה"מ. הנהיג 
את הקו השמרני 

שחייב את מימוש 
ה"ריאליזם 

הסוציאליסטי" 
בתחומי היצירה 

האומנותיים 
השונים. 

הוביל להדרת 
כול השפעה 
מערבית על 

המדע והתרבות 
בברה"מ. נפטר 
במפתיע בשנת 
1948 בגיל 52. 

יש הטוענים 
שהוא נרצח. 
"ז'דאנוביזם" 

נהפך למושג של 
עריצות תרבותית 

ממסדית. 

 יובל דניאלי הוא חוקר ביד יערי, גבעת-חביבה  

לאורך השנים האמנות והתרבות בישראל מתכתבות עם החברה והפוליטיקה. כשמציגים את 

האמנות החברתית בישראל על ציר הזמן מתקבלת תמונת התפתחותה של החברה הישראלית

יובל דניאלי

חדשים. מושגים כמו אנחנו, הקולקטיב, 
הערבות ההדדית, הסולידאריות החברתית, 
היו נפוצים ואיתם היומרה ליצירה שתבטא 
את הקדמה, את החברה בה היא פועלת. 
ספרו של ז'דאנוב ביטא הלכי רוח ומחשבות 

שתאמו את העת ההיא. 

ניתוק וחיבור באמנות
ככלל, האמנות מעולם לא הייתה אדישה 
לסביבתה. אין בכך כל חדש. העולם נע 
כמטוטלת, בין רדיקליזם אידיאולוגי מהפכני 
לבין אנרכיזם ללא גבולות. בין סוציאל-

דמוקרטיה לקפיטליזם חזירי, בין שובע 
לרעב. בין מדינות הנאבקות לשחרור לאומי 
למדינות השולטות על עמים ואוכלוסיות. 
מציאות זו איננה משאירה את היצירה ורוח 

האדם אדישים.
האם קיימת ככלל אמנות שאיננה חברתית, 
שאיננה פוליטית, שלא עומדת מאחוריה 
השקפת עולם, גם בימינו אלה? להערכתי 
אין אמנות שאיננה פוליטית, שאיננה מייצגת 
צד כזה או אחר בדיון התרבותי, החברתי 
והפוליטי. היוצר הרגיש הוא חלק בלתי נפרד 
מההוויה העכשווית וככזה אמנותו מביאה 
לידי גילוי את צפונות ליבו, את רעיונותיו 
האמנותיים והחברתיים. לא קשה להוכיח שגם 
במה שחוקרי האומנות מכנים "אמנות נטו", 
המתיימרת לבטא ערכים אסתטיים טהורים 
שלא עומד מאחוריהם סיפור או משמעות 

אידיאולוגית, יש מרכיב פוליטי מובהק.
את  מוצאים  אנו  המופשט  בציור  גם 
עקבות הזמן, את מועקות הלב, את הכוח 
המתפרץ, המסרב להיכנע ואת הרדיקליזם 
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האמנות 
נטולת הנושא 

המוגדר היא 
התרסה בוטה 
וחד משמעית 
כנגד האמנות 
הפיגורטיבית, 

המתארת, 
המגויסת; היא 

אמנות שחפצה 
לתת דרור 

להלכי רוח 
ונפש

מדיניים וביטחוניים. מקורה של אמנות 
עממית זו בארה"ב במחוזות השחורים, 
ברכבת התחתית, במקומות אסורים. זו 
יצירה ללא רישיון וללא הסכמת הממסד. 
ותעמולה  נשק  לכלי  נהפך  הגרפיטי 
אמנותי, שמאז האינתיפאדה הראשונה 
מרבים להשתמש בו. קירות חומת ההפרדה 
הישראלית נהפכו לקנבס יצירה אמנותי, 
ללא ספק בהשפעת חומת ברלין המאוירת. 
האם יש לראות באמנות המחאה הזו כנגד 
הכיבוש הישראלי חלק מהשיח האמנותי 

הישראלי? 
אל חגיגת הגרפיטי הצטרפו גם קבוצות 
ימין קיצוניות )כהנא חי(, קבוצות דתיות 
חרדיות המוחות כנגד "פריצות" ושירת 
נשים ועוד רבים ונוספים הרוצים להביע 
מחאתם האישית בציבור. נושא הגרפיטי 
בשיח האמנותי הישראלי הוא סוגיה 

מעניינת הדורשת דיון מיוחד.
האם מחאת האהלים מקיץ 2011 תוליד 
אמנות של מחאה נוסח 2012? האם מתוך 
מחוללי המחאה יקום דור של יוצרים שייתן 
לה ביטוי? בעקבות מחאת "הפנתרים 
השחורים" של שנת 1971 נוצרו כמה 

תעודות מצולמות מרגשות. 
אומנות איננה "רפלקס מותנה". היא חייבת 
בזמן דגירה והפנמה, אחרת היא נהפכת 
לפלקט שטוח. המחאה עוד לא הסתיימה, 
וכנראה שמהדורה מחודשת מתוכננת לנו 
בקיץ 2012, כך שדרוש עוד זמן כדי לדעת 
את תוצאותיה האמנותיות והתרבותיות. 
כך או כך, כבר בזמן אמת נהפכה מחאת 
האוהלים בעל כורחה להפנינג אמנותי 
אחד גדול. האם תצמח מתוכה אמנות 

גדולה בעתיד? ימים יגידו. ///

להזדהות, קונצנזוס לאומי, ומזווית אחרת 
- מותג שמוכר. כראיה, אילוסטרציות 
רבות למוצרי צריכה השתמשו בתיאורי 
ההתיישבות כרקע לפרסומות מסחריות. 
העיתונות משנות השלושים עד שנות 
השישים מלאה בפרסומות שכאלה. חברת 
הביטוח הסנה בחרה בסוף שנות השלושים 
להראות כרקע לחוסן, כמקור לביטחון את 
ישובי "חומה ומגדל". חברות הסיגריות 
מבית "דובק" בחרו כמותג פרסומי שמות 
של קיבוצים ואזורי התיישבות כדוגמת 
מנרה, דפנה, הגליל וכו'. ההתיישבות 
החלוצית היתה מקדם מכירות אפקטיבי.
"שיח לוחמים" שבא בעקבות מלחמת 
ששת הימים, שירי התוגה והשכול בעקבות 
מלחמת יום כיפור הנוראה, כל אירוע 
הביא עמו גם תגובה אמנותית ותרבותית. 
בעקבות המהפך הפוליטי בשנת 1977 
והרוחות הרעות שנשבו מתנועת העבודה 
בכלל ומהקיבוצים בפרט, קמה קבוצת 
"המשותף קיבוץ" שהיתה קבוצה של 
יוצרים חברי קיבוץ שהביעו ביצירתם 
דאגה עמוקה מהמתרחש בבית הקיבוצי 
פנימה ובמדינת ישראל. בפרספקטיבה 
של שלושים שנה אפשר לקבוע שהייתה 
זו תנועת מחאה אומנותית-פוליטית, 
שהתריעה כנגד הסתאבות החזון הקיבוצי 
והישראלי. הקבוצה התארגנה בשנת 
1978 לאחר המהפך הפוליטי כדי להציג 
בצוותא אמנות חברתית ופוליטית כתגובה 
דחופה לתהליכים פוליטיים וחברתיים 
שהתרחשו בתנועה הקיבוצית ובמדינת 
ישראל, ובמיוחד למלחמת לבנון הראשונה.

אמנות מחאה עממית
סוג חדש של אמנות תפס לו מעמד בשיח 
האומנותי הישראלי והפלסטיני: ציור 
קירות, גרפיטי המגיב לאירועים פוליטיים, 

ארץ התנ"ך, באמצעות עדרי הצאן וחליל 
הרועים, היא דוגמה מרתקת לגיוס אמנותי 

לפרויקט הציוני. 
במלחמת השחרור לבש הגיוס האמנותי 
את דמות הפלמ"חניק המחפש את המחר. 
הצבר, צעיר עם כובע גרב וסטן ביד, יפה 
הבלורית והטוהר, שמוסר את נפשו על 
הגנת המולדת, הופיע כאנטיתזה מובהקת 
ליהודי הגלותי, החלש שהובל לכבשנים 

"כצאן לטבח".
להניח  היה  ניתן  החמישים,  בשנות 
שהעלייה ההמונית של שארית הפליטה 
מאירופה ושל גלות ארצות המזרח, עם כל 
הקשיים הנלווים אליה, תאתגר את העמדה 
המגויסת. אך עדיין, האמנות התייחסה לכך 
בעיקר באמצעות ריאליזם ציוני המתאר 

גם את המעברות, את החוליות החלשות, 
את שוכני האהלים והפחונים. קורסים 
לציור של אמני הקיבוץ הארצי יצאו באותה 
תקופה למעברות כדי להתרשם ולצייר.

הקיבוץ - מותג ומחאה
ההתיישבות ככלל והקיבוץ בפרט שמשו 
תפאורת רקע ליצירות רבות והיו מקור 

אמנות וחברה על ציר הזמן

לקריאה נוספת: מיכל סדן, "הרועה העברי", גלגולם של דימוי וסמל 
מספרות ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ ישראל, הוצאת יד 

בן-צבי 2011.

>>>
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ססטינה לקופאית / דורית ויסמן

1
ׁשֹוקֹוָלד ָּפָרה 7290000255903

729000287248 ְו-7290000135700
ֶנְקַטר-ֲאַפְרֵסק ַוֲחמּוִצים ִסיִני

ַהַּבת ֶׁשִּלי עֹוד ִמְסּתֹוֶבֶבת ַמה ִהיא עֹוָׂשה
ַזִית סּוִרי ְמֻבָּקע 7290000046006

ַהֻּקָּפה ַהּזֹו ְּדפּוָקה, ָצִריְך ְלָהִקיׁש ַּפֲעַמִים

2
בּוַע ָעִׂשיִתי ִמְׁשֶמֶרת ְּכָבר ַּפֲעַמִים ַהּׁשָ

רֹוָצה ָלבֹוא ַהַּבְיָתה ִלְפֵני ָׁשלֹוׁש
ַלְחָמִנָּיה ֲאֻרָּכה ַּבְקּבּוק ֵריק ָּכפּול ֵׁשׁש

ֲחֵזה ֹהּדּו ְּבָמִריָנָדה 7290002400
ה ַהֹּזאת עֹוָׂשה ֲחִגיָגה ָהִאּׁשָ

ֶרַבע עֹוף ְוַנְקִניק ּוָבָׂשר ִסיִני

3
יֹוֶׁשֶבת ֹּפה ָׁשעֹות ְּכמֹו ַּתְיַלְנִדי אֹו ִסיִני

ֶלֶחם ְועֹוד ֶלֶחם ֶזה נֹוֵתן ַּפֲעַמִים 
ָמה ֲאִני עֹוָׂשה ָמה ֲאִני עֹוָׂשה

עֹוד 729000035707 ְועֹוד 729000035703
72964415 ַהֹּכל ְּכָבר ִנְרֶאה ִלי ְּכמֹו ֶאֶפס

ֲאִני חֹוֶזֶרת ַהַּבְיָתה ַעל ֵׁשׁש

4
ָהִאיׁש ַהֶּזה ִמְתַנֵהג ְּכמֹו ֶיֶלד ֵּבן ֵׁשׁש
ֻּכָּלם לֹוְקִחים ְּבִמְבָצע ַּתְחִמיץ ִסיִני

7290002660200 ,7290002706724
ה ַהּזֹו ַהּיֹום ְּכָבר ַּפֲעַמִים ָרִאיִתי ֶאת ָהִאּׁשָ

ִעם ַהַּפַעם ַהּזֹו ֶזה ְּכָבר ָׁשלֹוׁש
ּוָמה ֲאִני ַהּיֹום ַלַּבַעל ֶׁשִּלי עֹוָׂשה

5
ַסְחֶלּב 2 ַׂשִּקיֹות ִּביָרה ֵׁשׁש

ִעם ַהֶּקֶמט ֶהָחָדׁש ֶׁשִּלי ָמה ֲאִני עֹוָׂשה 
ְּכָבר ֵאין ִלי ֹּכַח ֲאִני רֹוָאה ָּכפּול ָׁשלֹוׁש

ִמְבָצע ִסיִני ִמְבָצע ִסיִני ִמְבָצע ִסיִני
עֹוד ִמיֶׁשהּו ָלַקח אֹותֹו ַּפֲעַמִּים

ּוָבֹראׁש ֶׁשִּלי ַהֹּכל ָאֹפר ָׁשחֹור ְּכמֹו ֶאֶפס

6
9290003067540 ,7290002989943

ַלט ִּפְלֵּפל ָחִריף עֹוֶׂשה 7290002415107 ַמה ָסּ
7290000046006 ַּפֲעַמִים

7290000047362 ָּכפּול ֵׁשׁש
7290000457253 ׁשּוב ַהִּסיִני

7290000135703 ,7290002871248

7
7290000135703 ְועֹוד ַּפֲעַמִים ֶאֶפס

ׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהִּסיִני ָמה ֲאִני עֹוָׂשה
רֹוָצה ִלְהיֹות ַיְלָּדה ַּבת ֵׁשׁש חֹוֶׁשֶבת ַּפֲעַמִּים

ה"ססטינה" הופיעה בכתב העת "הליקון", 
באנתולוגיה "אדומה", ותופיע בספר 

 שיריה הבא של דורית ויסמן.
דורית ויסמן היא משוררת ויוצרת סרטים. 

הוציאה עד כה שמונה ספרי שירה 
ותרגמה משיריו וסיפוריו של משורר 

מעמד הפועלים האמריקאי צ'רלס 
בוקובסקי. סרטה האחרון, שיצא זה עתה 

לאקרנים, "שירה בע"מ", הוא על שירה 
ומהפכת-שירה בירושלים. /// דוא"ל: 

doritweisman@gmail.com
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