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בארבעת העשורים האחרונים ויתרנו אנחנו – אזרחי 
המדינות הדמוקרטיות – על השליטה בתשתיות, 
במערכת הרווחה, בביטחון ובאוצרות הטבע של 
המדינות שלנו. שליטה זו, שהמאבק על השגתה 
היה אחד מהמאבקים הבולטים במאתיים השנים 
האחרונות, הועברה ליחידים כמעט ללא מאבק, 

במהלך רחב, בעוצמה שונה במדינות שונות.
הדיון בתהליך אובדן השליטה, אשר ידוע יותר 
בשם תהליך ההפרטה, הוא כבר תפקידם של 
היסטוריונים וחוקרי מדעי החברה עתידיים, שכן 
התהליך כבר בעיקרו מאחורינו והרבה מנכסי 
מדינת ישראל, כמו גם נכסי מדינות אחרות, 
נמצאים בידיים פרטיות. על המעט שעוד נמצא 
בידי הציבור יש כמובן להיאבק, אבל מאבק זה 

אינו מספיק.
השאלה שצריכה להישאל לפיכך היא האם אנחנו 
מוכנים לראות במהלך ההפרטה מהלך חד כיווני 
שאין ממנו דרך חזרה. או במילים אחרות: האם 
השליטה הציבורית במשאבי המדינות היתה 

אפיזודה קצרה וחולפת?
מסיבה כלשהי, גם מתנגדי הפרטה מובהקים טוענים 
לא פעם ש"שטח מופרט לא יוחזר": ששירותים, 
תשתיות ואוצרות טבע, מרגע שעברו לידיים 
פרטיות, לא יחזרו לשליטת הציבור. הוויתור הזה 
נובע לעתים קרובות מהפחד מהמושג "הלאמה", 
המעלה אצל רבים דמות דמונית של מדינה חזקה 
ומנוכרת שמפקיעה בכוח הזרוע רכוש פרטי 

מאזרחיה המפוחדים.
הערעור על זכות הציבור להחזיק ברכוש באמצעות 
המדינה – קרקע, מים, חשמל ועוד – הוא הבסיס 
האידיאולוגי של ההפרטה. הכרסום ביכולת הציבור 
לנהל נכסים ושירותים הוא יסודה המעשי. ההלאמה 
מוצגת, אם כך, מצד אחד כאיום על הזכות לרכוש 
פרטי, ומצד שני כערעור הן על עצם קיומו של 
"שוק חופשי" ועל ההנחה שהשוק הוא המנהל 
והן על ההנחה ש"יעילות" היא  הטוב ביותר 
מושג אובייקטיבי ושניהול אינו מערב אלמנטים 
ערכיים. המהלך הנדרש כיום, אם כן, הוא להחזיר 
להלאמה את כבודה האבוד ולהזכיר מהם יסודותיה 
העקרוניים: הבעלות הציבורית והניהול הציבורי. 

עקרונות אלו – השבת הבעלות והניהול של נכסים 
ציבוריים לידי הציבור – צריכים לעמוד ביסוד 
המדיניות הסוציאל-דמוקרטית החדשה. בקריאה 
זו אין כוונה לחזור לפרקטיקות פוליטיות וכלכליות 
שנהגו בעולם לפני חמישים, ששים ושבעים שנה. 
משמעותם פענוח מחודש של הניהול הציבורי 
והבעלות הציבורית מתוך למידה של כשלי העבר. 
משמעותו של ניהול ציבורי אינה סחבת ובירוקרטיה, 
אך שתי אלה הן מכשלות נלוות שיש לטפל בהן. 
בעלות ציבורית בעבר הביאה לא פעם להדרה, 
חלקית או מלאה, של קבוצות שונות מנגישות 
לשירותים שונים וכן מרווחים על נכסי ציבור; 
וגם ברעה חולה זו יש להיאבק כמובן. "ההלאמה 
החדשה" צריכה למצוא מודל חדש של ניהול: 
דמוקרטי, פתוח, שקוף ונגיש יותר, תכונות שהנן 

מנוגדות כמובן לניהול פרטי באמצעות השוק. 
גיליון זה של כתב העת מוקדש להבהרת מהלך 
"ההלאמה החדשה", להנחת יסודות לניסוחו 
ולדיון באפשרויות השונות ליישומו. בסוגיה זו 
נמשיך לעסוק גם בגיליונות הקרובים. אנו מזמינים 
קוראים וקוראות לשלוח אלינו מאמרים בנושא 

זה ובנושאים אחרים כמובן.  ///
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