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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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מי יהיה מוכן 
לקבל דרכמה 
חוץ מיווני 
מסכן שאין לו 
ברירה? ואיך 
היווני המסכן 
יקנה באמצעות 
הדרכמה לא 
זית תוצרת יוון, 
אלא חולצה 
תוצרת סין?

בהערה צדדית אעיר כי ההבחנה בין 
תפקיד הממשלה ותפקיד הבנק המרכזי 
היא מלאכותית. בנק מרכזי הוא יצור 
פוליטי שאין בו צורך מבחינה כלכלית. 
הוא מין "כאילו" כזה. עצמאי, מכובד, 
בנקאי. כאילו שהבנק המרכזי "מאזן" 
את הממשלה. מבחינה כלכלית הממשלה 

והבנק המרכזי הם היינו הך.
הדפסה היא אופציה שיש למדינה שיש 
לה מטבע. יוון, כמו כל מדינה בגוש 
מטבע האירו, נטולת יכולת הדפסה. 
על פי הניתוח של הכותבים הפתרון 
עבור יוון הוא פיחות המטבע. אלא 
שפיחות של האירו אינו בידי ממשלות 
יוון, ספרד, פורטוגל, אירלנד ושאר 
המדינות ה"חולות". מכאן הדיבורים, 
לא רק של בן יוסף ובן צבי, על האופציה 
לעזוב את האירו ולבצע פיחות במטבע 

עצמאי. אלא שזו תרופת אליל.

מי יסכים לקבל דרכמה?
יכול להיות שהקמת המטבע האירופי 
לא הייתה צעד כלכלי נבון. זה עניין של 
דעה והנושא בוויכוח )כמו כל מהלך 
כלכלי(. כל פרויקט "האיחוד האירופי" 
בא מנימוקים פוליטיים ולא כלכליים. 
הנימוק הפוליטי המרכזי הוא הלקח 
של מלחמות העולם. האיחוד האירופי 

האבטלה תקטן והכול יבוא על מקומו 
בשלום. ואכן, מדיניות הניו דיל שהנהיג 
רוזוולט בארה"ב )במידה מועטה(, מלחמת 
העולם השנייה )במידה רבה( כמו גם 
מדיניות דומה שהונהגה באירופה אחרי 
תום המלחמה - עשו את המלאכה היעודה. 
לימים, בעיקר אחרי מלחמת 1973 התברר 
כי ויסות הכלכלה הקפיטליסטית אינה 
משימה כל כך פשוטה. הקיינסיאנים נכנסו 
למגננה אל מול הכלכלנים השמרנים )היום 
קוראים להם ניאו־ליברלים( ובראשם 
מילטון פרידמן. עד המשבר של 2007-8 
היה נדמה שהשמרנים מנצחים בוויכוח. 
אלא שהמשבר ההוא, שעומד ברקע מה 
שקורה גם עתה, הראה שגם השמרנים 

לא מבינים מה קורה.
נחזור לשיח הקיינסיאני. איך הממשלה 
מוציאה את הכסף שאין לה? מדפיסה. 
יש שתי טכניקות של הדפסה. האחת, 
הממשלה מוכרת אגרות חוב לציבור. 
השנייה, הבנק המרכזי מדפיס כסף סתם 
כך )כרגיל תחת התירוץ שצריך לספק 
נזילות למערכת הבנקאית(. הוא - הבנק 
המרכזי - רשאי לעשות כן כרצונו. בן צבי 
אף משלב בין השניים: אם, כמו ביוון, 
הממשלה לא מצליחה למכור אגרות 
חוב כדי לקבל כסף, אז על הבנק המרכזי 
להדפיס כסף שאתו יקנה את האג"ח 

הממשלתי שהציבור דוחה. 

צבי  בן  ואבשלום  יוסף  בן   תמר 
)"חברה" 52, מאי 2012( מייצרים את 
האשליה שיש דרך פשוטה וקלה למנוע 
את המשבר האירופי, ואלמלא הרעים 
- בעיקר גרמניה - שמשתמשים בכוחם 
הפיננסי לכפות צנע תקציבי, אפשר גם 

היה לבחור בדרך הזו.
השניים לא לבד. ג'וזף שטיגליץ ובעיקר 
פול קרוגמן - שני כלכלנים נערצים 
בידי עמיתיהם מהזן הקיינסיאני - אף 
הם מציגים רעיונות דומים. כמה חבל 

שהדברים לא כל כך פשוטים.
ג'ון מיינרד קיינס, כלכלן אנגלי מראשית 
המאה הקודמת, ובמקביל מיכל קלצקי, 
כלכלן פולני מאותה תקופה, כתבו כי 
למשברי הקפיטליזם יש פתרון. המשבר 
שבו עסקו השניים היו האבטלה הגדולה 
שלאחר 1929. הפתרון שבו בחרו היה 
יש  כאשר  לדבריהם,  יזומה.  הרחבה 
אבטלה כל מה שעל הממשלה לעשות 
הוא להוציא יותר כסף - גם אם אין לה 
את הכסף הנדרש - ואחרי לא הרבה זמן 

הקיינסיאניתהאשליה 
יוון  ממשלת  נהגה  שנים  במשך 

בהפקרות ובסיוע בית השקעות 

אמריקאי החביאה את האמת והציגה 

מסכת שקרים כלכליים. מה חושבים 

לעצמם חסידי קיינס? שיש הוקוס 

יוון מהתרמית  פוקוס שייחלץ את 

והחובות מבלי שהיוונים יישאו בנטל? 

ובכן, אין

גדעון עשת
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פיחות מצליח 
רק אם הוא 

מוריד את רמת 
החיים. הוא 

עושה את זה 
או באמצעות 

אינפלציה )אם 
מחירי מוצרי 

היבוא יתייקרו( 
או באמצעות 

הורדת השכר 
של המגזר 

שמייצא

אין תרופת פלא
האיחוד האירופי, אגב, התחיל להדפיס 
אירו ובעקבות כך מטבע האירו עובר 
פיחות. כן, יש פיחות באירו כפי שמציעים 
בן צבי ובן יוסף. אולי בממדים צנועים 
יותר משהם היו מציעים. מה שמביא 
אותנו לעניין כלכלי אחר: התועלת 
שבפיחות. למקרא הכתבות אפשר לחשוב 
שפיחות הוא תרופה ללא השפעות 
לוואי. "בגדול", כפי שנוהגים לומר, 
פיחות מצליח רק אם הוא מוריד את רמת 
החיים. הוא עושה את זה או באמצעות 
אינפלציה )אם מחירי מוצרי היבוא 
יתייקרו( או באמצעות הורדת השכר 
של המגזר שמייצא. לשם הדגמה: נניח 
שהיום חדר במלון ביוון עולה 80 אירו 
שמחר יהפכו ל-160 דרכמות. ונניח 
שהיום השכר להפעלת אותו חדר הוא 70 
אירו. אם מחר השכר יהיה 140 דרכמות 
- לא עשינו דבר. רק אם השכר יהיה 130 
דרכמות, הפיחות יביא תועלת. אבל זה 

אומר שהורדנו את השכר ביוון.
אם כל היוונים מוכנים להוריד את שכרם 
ב-8% אז הנה לכם תכנית הצנע שהרשעים 

הגרמנים הציעו והבוחרים ביוון דחו.
בן צבי תאר את הדברים נכון. במשך 
שנים נהגה ממשלת יוון בהפקרות ובסיוע 
בית השקעות אמריקאי החביאה את 
האמת והציגה מסכת שקרים כלכליים. 
מאז שהמפלגה הסוציאליסטית חזרה 
לשלטון נחשפו מימדי התרמית. מה 
חושבים לעצמם חסידי קיינס? שיש 
שיטה בה לא ישלמו על התרמית הזו? 
שיש הוקוס פוקוס שייחלץ את יוון 
מהתרמית והחובות מבלי שהיוונים 

יישאו בנטל?
ובכן, אין דרך כזו.

לא  היא  פתוחה  שנשארת  השאלה 
בנטל.  ישא  ביוון  פחות חשובה: מי 
אלא שהתשובה לשאלה הזו, כמו רוב 
השאלות הכלכליות, מצויה בידי היוונים 
וממשלתם. זה נושא לבחירה. זה נושא 
של התחלקות הנטל - לא של עצם 

קיומו. ///

נועד למנוע את המלחמה השלישית. 
האיחוד האירופי ומטבע האירו לא נועדו 
לייעל את הכלכלה, הם נועדו לשרת את 
הפוליטיקה. התירוצים הכלכליים - בן 
יוסף מצביעה על הקטנת העלויות בסחר 
חוץ והמרת מטבעות - רק נועדו לטייח 

את המטרה הפוליטית.
נניח שיוון תעזוב את האירו. איך זה בכלל 
משנה את מצבה? כבר עכשיו )סוף מאי( 
למעט הבנק המרכזי האירופי אין אף 
מוסד שמוכן לתת ליוון, לממשלתה או 
לעסקיה אשראי. ומחר, כשהיא תדפיס 
דרכמות ללא הכרה מי ייגע בסחורה הזו? 
מי יהיה מוכן לקבל דרכמה חוץ מיווני 
מסכן שאין לו ברירה? ואיך היווני המסכן 
יקנה באמצעות הדרכמה לא זית תוצרת 
יוון, אלא חולצה תוצרת סין? ומה תעשה 
ממשלת יוון? תשמוט חובותיה הנקובים 
באירו? כי דרכמות אף אחד לא יסכים 
לקבל, במיוחד אם יודפסו הרבה כאלה.
תושבי יוון, אלה מביניהם שיש להם, 
הבינו את התרגיל. כבר שבועות שהם 
מוציאים מהמערכת הבנקאית היוונית את 
הפיקדונות שלהם באירו. הם מתגוננים 
כנגד הפיחות הצפוי )וממילא בריבית 
הנוכחית אין תמריץ להחזיק כסף בבנק(. 
במשחק הזה היינו, בישראל, לא פעם.

 גדעון עשת הוא פרשן כלכלי ב"ידיעות אחרונות" /// 
gideshet@yedioth.co.il :דוא"ל

מטבעי־פיחותי. את הכלכלה צריך לאזן 
לא באיזה הוקוס פוקוס פיננסי אלא 
ברמת החיים. לא יעזור דבר: יוון תיאלץ 
להוריד את רמת החיים בגלל חטאי העבר. 
זה יקרה הן אם תישאר בגוש האירו והן 

אם תפרוש ממנו.
מתי הדפסה באמת מצליחה להוציא 
ולחלץ ממשבר כלכלי? כשיש פראיירים 
מסביב. המשבר הפיננסי הנוכחי החל 
בערך ב-2007 בארצות הברית והתגלגל 
יצאו  משם הלאה. איך האמריקאים 
מזה? הם הדפיסו. גם כסף, סתם כך 
)על ידי הבנק המרכזי( וגם אגרות חוב 
)על ידי הממשלה(. קרוגמן ושטיגליץ 
בגלל שהיו  חגגו. אבל הם חגגו רק 
דולרים: הסינים,  פראיירים שקנו 
הרוסים, הישראלים, המדינות מפיקות 
תמצא  יוון  אם  והאירופים.  הנפט 
מישהו שיקנה דרכמות או אג"ח נקוב 
כל העולם  גם היא תצליח.  דרכמות 
מימן את חילוץ ארה"ב. אף אחד לא 
מתנדב לחלץ את יוון חוץ מהגרמנים 
ושאר האירופים שדורשים שהיוונים 

יישאו בנטל.

כך או כך היו מדינות שעשו כן. ארגנטינה 
למשל. היה לה מטבע צמוד דולר ובשלב 
מסוים, במצב דמוי יוון, היא החליפה 
הצנע?  נמנע  קרה?  מה  אז  מטבע. 
נמנע המכאוב? אין נסים, ואין גימיק 
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הרפת. מכאן והלאה היה זה פרויקט 
משותף לשנינו. זיוה ואני חלקנו בינינו 
רבות מהמחשבות שאביא במאמר זה, 
אך הדברים נכתבו על דעת עצמי בלבד.
אני חייב להודות שהייתי מאד מסויג 
בהתחלה. פניתי לישראלים שפעלו 
רבות או פועלים באפריקה, ואלו הכינו 
אותי לאכזבה קשה. החוויה העיקרית 
שלהם הייתה שאין סיכוי לעשות שינוי 
בר קיימא באפריקה. כל מה שייבנה 
ייהרס במוקדם או במאוחר וסביר יותר 
שמוקדם. כשניסיתי להבין מה מקור 
ההערכה הזאת נאמר לי שוב ושוב: "הם 

)האפריקאים( כאלה".
אבל כשהגענו לביקור הסקר הופתענו 
לטובה מהנתונים הפיזיים שמתאימים 
מאוד לחקלאות: אקלים ממוזג ונוח, 
בלתי  בכמויות  מצוינת  מים  איכות 
אותי  שהרשים  מה  אבל  מוגבלות. 
יותר מכל היה ביקור באחד הכפרים בו 
כ-5,000 תושבים ובמיוחד - אישיותו 
של ראש הכפר הנבחר ודרך עבודתו. 
הכפר מנוהל בצורה החכמה ביותר שאני 
יכול לעלות על הדעת: ניהול של יזמה, 
יצירתיות ושכל ישר, צניעות בהשקעות, 
ועיסוק בדברים החשובים באמת, למשל 

 עדי רמות, חברת קיבוצי יטבתה, 
עוסקת בפעילויות שונות של תיקון עולם 
זה שנים רבות. כחלק מפעילותה היא 
פנתה אלי להדריך בחווה קטנה בצפון 
אתיופיה בתחום הירקות וההשקיה. זיוה 
)זאב( צומברג, חבר יטבתה כמוני, רפתן 
מסור וידען גדול בתחומו, הוזמן גם 
הוא כדי לראות מה ניתן לעשות בתחום 

הדרכה חקלאית 
 באתיופיה - 
 חשיבה חדשנית 
בתנאים בסיסיים

בהתנסותי  עוסקת  זו  רשימה 

בפעילות הדרכה חקלאית באתיופיה. 

מדובר  לא  הדרכה  של  מטבעה 

וצד  נותן  יש צד  במפגש שוויוני: 

מקבל. האתגר שהנחה אותי, היה 

חיפוש דרך להפוך את המפגש הזה 

למפגש הדדי, מכבד את שני הצדדים 

ומשוחרר מסטריאוטיפים

חיים גולדמן
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המנהל התנגד 
תחילה, אך 
אני נזקקתי לו 
 לצורך תרגום 
 לטיגרינית,
וכך תוך 
כדי התרגום 
השתנתה 
גישתו: מצא חן 
בעיניו המעמד 
שבו הוא 
מסביר מושגים 
בחקלאות 
מתקדמת, וכך 
ניצלו השיעורים

להטמיע אותה בחקלאות )ובתחומים 
אחרים( גם בעולם המפותח. הרגשתי 
שהבחירה לפעול דווקא בדרך החקלאות 
המדייקת, שהיא הדרך החדשנית ביותר 
היום בתחום החקלאות היא בחירה 
נועזת. ליתר ביטחון לא שיתפתי אף 

אחד בתכניותיי.

ביקור ראשון בחווה
לקראת סוף דצמבר 2010 הגענו לחווה 
לחודשיים להתחיל בעבודה מעשית. 
ממש ביום הראשון התקנו מכשירי 
בקרה בסיסיים )לא יקרים( שהבאנו 
אתנו, לצורך בדיקת לחות ורמת הדשן 
בקרקע. שמחתי לראות את היכולת 
הטכנית שהפגינו העובדים בהתקנה 
ובשימוש במכשור שלא ראו כמוהו 
מעולם. התוצאות הגיעו מיד: נמצא 
שהקרקע יבשה מדי, ואילו רמת הדשן 
סבירה. אין בעיה להוסיף מים, הם 
מצויים בשפע, אך התעורר החשש 
משטיפת הדשן בקרקע. דשן לחווה 
הוא מצרך יקר ובעייתי )בגלל שיטת 
ההשקיה בתלמים(. הוחלט להוסיף 
השקיה נוספת בשבוע ולראות אם יש 
ירידה ברמת הדשן. היות ונמצא שלא 
היתה ירידה ברמת הדשן, ועל בסיס 
בדיקות אלה, החליט מנהל החווה לעבור 
לשתי השקיות בשבוע בשאר החלקות. 
קצב הגידול והכפלת היבול הצדיקו את 
ההחלטה. זו דוגמא אחת למהלך פעולה 
של חקלאות מדייקת שהצליחה בשטח.

הכי עדכני בחקלאות: "חקלאות מדייקת". 
"חקלאות מדייקת" )אני מעדיף "חקלאות 
גישת  מבוקרת"( היא בעצם אימוץ 
הבטחת איכות )iso 9000 למיניהם( 
מהייצור התעשייתי לחקלאות. בגישה 
זו מושם דגש מרכזי על בקרה לאורך כל 
תהליך הגידול, ולא רק בסופו. ההנחה 
היא שאיכות וכמות היבול יכולה להיות 
מושפעת בכל שלב. למשל: סתימה 
במזרעה בשלב המוקדם של הזריעה 
תשפיע על היבול בסוף התהליך. גישה 
זו מחייבת בדיקות דחופות, רישום 
עקבי ותיעוד, הסקת מסקנות ופעולות 
מתקנות בזמן אמת. בקיצור, השכל 
כאן,  הוא המכשיר העיקרי  האנושי 
ללא תלות בטכנולוגיות מתוחכמות 

ובהשקעות כלכליות גבהות. 
כשלב  נחשבת  מדייקת"  "חקלאות 
אחרי  החקלאית,  בגישה  מתקדם 
המיכון והאוטומציה ושאר ההתקדמות 
הטכנולוגית. למרות התרומה הכלכלית 
מאוד  קשה  זו,  גישה  של  המוכחת 

בניית בית ספר יסודי פשוט אך מרשים, 
ופיתוח פעילות תרבותית משותפת 
לכפר. הביקור איתגר את האמירות 
ששמעתי קודם לכן - הנה אפשר ש"הם" 
לא כאלה. "אי כישלון למופת" קטן נוסח 
אתיופיה. בשלב זה ששיניתי את הגישה 

מאדישות להתלהבות. 

היערכות למשימה
לאחר ההתלהבות בשלב הסקר הגיע 
השלב המעשי, והשאלה הבסיסית היתה 
במה ואיך יכולה לבוא לידי ביטוי ההדרכה 
שלי. ניסיוני החקלאי הוא במשק מודרני 
מפותח וממוכן )יטבתה(, עם מערכת 
ההשקיה ממוחשבת )הראשונה בארץ(. 
מה הרלוונטיות של הידע הזה לחקלאות 
בה אמצעי העיבוד היחידים הם שוורים 
וכוח אדם, וההשקיה היא אלמנטארית 
ובלתי מבוקרת? לא רק הטכנולוגיות 
שונות אלא גם תנאי השטח: טמפרטורות 
ואיכות המים, סוג הקרקע... הבנתי 
לבעיות  הקונקרטיים  שבפתרונות 
קונקרטיות, מן הסתם, החקלאים במקום 
יודעים יותר ממני. החלטתי ללכת הפוך 
על הפוך - להכניס אלמנטים מהפיתוח 

> >> 

בחקלאות,  עסק  יטבתה  קיבוץ  חבר   - )גולץ(  גולדמן  חיים 
 בהבטחת איכות, ובשנים האחרונות בהבטחת איכות בחקלאות /// 

haim.goltz.goldman@gmail.com :דוא"ל
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לדעתי, הם 
הגיעו כבר 
בניסיון הראשון 
הזה כמעט לסף 
העליון של 

־יבולים בטכנו
לוגיה הקיימת 
)כזכור עבודה 
בשוורים וכו'(

זה באופן מידי. אבל הרעיון נקלט ואני 
מקווה שבעקבותיו יבוא השינוי.

כל ההליכים האלו הוטמעו בהצלחה 
בחקלאות המבוססת על חריש בשוורים 
והשקיה בתלמים כאשר כל הפעולות 
האחרות נעשות בידיים, ללא מיכון 

ואוטומציה. 

ביקור שני
לאחר חודשיים חזרנו לארץ ובמשך חמישה 
חודשים לא היה כל קשר עם החווה. רק 
בחודש יולי הוזמנו לביקור כדי לתכנן 
את עונת הירקות הבאה. בגלל הנתק 
התקשורתי במשך חדשים ארוכים מאז 
שעזבנו הייתי סקרן ומתוח לדעת מה 
נשאר מהפעילות הקודמת שלנו. המרחק 
והזמן עשו את שלהם, ולמרות החוויה 
החזקה שעברתי, הספק כרסם בי וחששתי 
מאד להיווכח בצדקתם של בעלי הניסיון 
וטענתם ששינויים לא מחזיקים מעמד 
באפריקה. שמחתי והופתעתי לגלות 
שהחווה המשיכה לפעול לפי הנהלים 
והעקרונות שנקבעו לפני שעזבתי. הטמעה 
כזו של "חקלאות מדייקת" בישראל הייתה 

נחשבת להצלחה יוצאת דופן.
שמחתי משני טעמים: הראשון, והוא 
פחות חשוב בעיני, היבולים עלו כמעט 

החקלאות  נוספים מתחום  מהלכים 
המדייקת שהוכנסו לשימוש:

כתיבת נהלים: העליתי על הכתב נהלי 
כתבתי  לפעילויות השונות.  עבודה 
לתרגום  ליטבתה  שלחתי  בעברית, 
לאנגלית וחזרה לחווה לצורך תרגום 
לטיגרינית )שפת המקום(. עצם התרגום 
לטיגרינית, שימש לי אינדיקאטור חיובי 
של שיתוף פעולה והתייחסות רצינית.

בקרת ביצוע: שכנעתי לבדוק את איכות 
הבצוע של עבודות שונות על פי דרישות 
שנקבעו מראש: בדיקה, רשום ותיקון מידי 
של הביצוע לפי הצורך. כך למשל בבדיקה 
מדגמית שעשיתי, גיליתי ששותלים 
שמונה בצלים לערוגה במקום 30-40. 
הצעתי לבדוק פעם בשעה ולתקן בהתאם. 
כתוצאה העלינו את מספר הבצלים 

הממוצע משמונה למעל 32. 
תיוק התיעוד הרשום: איך אני יודע 
את מספר הבצלים הממוצע במדויק? 
כי הנתונים תויקו ויכולתי לבוא אחרי 
כמעט חצי שנה שבה לא הייתי בחווה, 

ולסכם את נתוני הבדיקות שנרשמו.
הכשרת עובדים: פעם בשבוע כונסו כל 
העובדים והעובדות לשיעור תיאורטי 
או פרקטי בחקלאות מתקדמת. המנהל 
התנגד תחילה לרעיון אבל עמדתי על כך. 
נזקקתי לו לצורך תרגום לטיגרינית, וכך 
תוך כדי התרגום השתנתה גישתו: מצא חן 
בעיניו המעמד שבו הוא מסביר מושגים 
בחקלאות מתקדמת, וכך ניצלו השעורים.
אוריינטציה שיווקית: במרכז ובצפון 
אתיופיה חלה עונת הגשמים בין יולי 
לסוף ספטמבר. אלה גשמי זעף והקרקעות 
הכבדות הופכות לביצה, לכן לא מקובל 
לגדל ירקות בעונה זו. מחירי הירקות, 
כולל הבסיסיים ביותר, עולים בעונה 
זו עד פי ארבע! לנוכח נתון זה הצעתי 
שאת הירקות כדאי לגדל לא כפי שנהוג 
אלא כפי שכדאי, כלומר בעונה היקרה 
)הגשומה!(. היות והגענו לחווה רק 
באמצע העונה, לא יכולנו לצפות לשינוי 

פי שלושה. לדעתי, הגיעו כבר בניסיון 
הראשון הזה כמעט לסף העליון של 
יבולים בטכנולוגיה הקיימת )כזכור 

עבודה בשוורים וכו'(. 
הוכח, ולו  השני, והוא היותר חשוב. 
בחווה קטנה אחת באפריקה כי "הם לא 
כאלה". באחת הפעמים בשיחה נינוחה עם 
המנהל הכללי של העמותה, שבו סיפרתי 
לו על ההתמודדות שלי עם סטריאוטיפ 
ה"כאלה", הוא הפנה את תשומת לבי, 
שלא רק האירופים והישראלים חושבים 
כך, אלא גם האתיופים חושבים כך על 
עצמם, ונדרשים להם הרבה מאמצים 

וזמן לשנות ראיה זו על עצמם.

אם זאת הצלחה מה הן 
סיבותיה?

כאשר התחלתי להראות את הסכומים 
המספריים של התוצאות שהושגו בחווה 
לגורמים שונים נאמר לי שהיה לנו מזל. 
אני דוחה את הטענה הזאת בכל תוקף! 
התוצאות ברורות ומובחנות, ועומדות 
ונחשלת  במבחן הזמן בחווה קטנה 
באתיופיה, ועוד בשני תחומים נפרדים - 
ירקות ורפת )שם פעל חברי זיוה( - אינן 
לא ניתן לזקוף תוצאות אלו גם  מזל. 
לידע חקלאי מופלא. התוצאות הללו הן 
פירות של תפיסת עולם שממנה נגזרת 
גישה אלטרנטיבית למקובל להדרכה 
במקומות חסרי משאבים כלכליים, 
ולא מפותחים טכנולוגית. ואלה הם 

> >> 
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צילום: חיים גולדמן

>>>

צילום: חיים גולדמן

 האם באמת הכול 
כל כך טוב?

ברור שהיו ועדין קיימים קשיים רבים, 
בעיקר בתקשורת שוטפת בזמן שהמדריך 
אינו נמצא בחווה. בעיות נוספות קיימות 

ברמה המערכתית. 
מאוד הייתי רוצה שלא להסתפק בהצלחה 
בחווה מקרית אחת, אלא לבחון את גישת 
ההדרכה הזו בהיקף נרחב יותר. בפועל, 
כרגע אין אפילו משאבים מובטחים 
להמשך הקשר עם חווה זו בצפון אתיופיה, 

לא כל שכן להרחבת ההדרכה.
ובכן: צורך בעזרה והדרכה - יש מעל כל 
ספק. יכולת לעשות - קיימת והוכחה. 
נכונות לעשות זאת - יש. הסיכוי לעשות 
זאת - בסימן שאלה גדול מחוסר תקציב.
אני עדיין מקווה שימצאו המשאבים 
הנחוצים הן להמשך פעילותנו הספציפית 
והן ליישום התפיסה בהיקף רחב. אך 
גם אם לא - אשרי שזכיתי לבחון את 
אמונתי על טבע האדם במציאות קשה, 
העובדה שעקרונות  להתאכזב.  ולא 
החקלאות המדייקת הופנמו בהצלחה 
בחווה קטנה באפריקה, מראה שאין שחר 
לסטריאוטיפ ה"כאלה". הרצון והיכולת 
ללמוד, להתקדם ולהשתפר, אינו תלוי 

באיזו יבשת נולדת. ///

פסיכולוגיה 
אינה תחום 
ההתמחות שלי, 
אך אני מאמין 
שכשמשתפים 
את העובדים 
בסיבות 
לפעולות 
ונותנים מקום 
להתעניינותם 
ולתרומתם, 
גדלה גם 
המחויבות 
שלהם

בשדה והן בשעורים שהנהגתי. בנוסף 
לידע שרכשו, הרגשתי שהעובדים 
שותפים.  מרגישים  המדרגים  בכל 
פסיכולוגיה אינה תחום ההתמחות 
שלי, אך אני מאמין שכשמשתפים את 
ונותנים  העובדים בסיבות לפעולות 
מקום להתעניינותם ולתרומתם, גדלה 
גם המחויבות שלהם. התרשמתי שזה 

מה שקרה בחווה במהלך ההדרכה.
הבנת הקשיים הנגרמים מהעוני מבלי 
לוותר על דרישה לשינויים הכרחיים: 
העוני גובה מחיר פסיכולוגי וארגוני. 
אם נשבר מגוף פלסטי פשוט )שווה ערך 
של דולר אחד( אישור רכישת החדש 
יכולה לקחת מספר שבועות )כפי שקרה 
בפועל( ואף אחד לא סופר את הנזקים 
שחסרונו של אלמנט זה גורם. חזרנו 
והסברנו את הבעיה. התוצאה - לשנת 
2012 כבר הוקצב לחווה תקציב נפרד, 

בלתי תלוי באישור נוסף.
הקפדה על עקרונות החקלאות המדייקת: 
עבודה על פי נהלים כתובים ומובנים. 
בדיקות תכופות, רישום עקבי ותיעוד, 
מתקנות  ופעולות  מסקנות  הסקת 
בזמן אמת. מסתבר שדרך זו רלוונטית 
לא פחות משהיא  לחווה באתיופיה 
נכונה לחקלאות בטכנולוגיה גבוהה 

כמו ביטבתה.

העקרונות של הגישה הזו:
שכנוע במקום שימוש בסמכות: השקעתי 
מאמץ וזמן רב בשכנוע. חיפשתי כל 
הזמן דרכים לוודא שדברי הובנו כהלכה 
ונתקבלו. כדי לוודא שאמנם הצלחתי 
בכך, ביקשתי מהעובדים להסביר )בדרך 
כלל לאורחים( למה הם עושים כך ולא 

אחרת. 
עבודה "בגובה העיניים": לרוב מפרשים 
אנשי המערב )ואנו בתוכם( מושג זה 
כנכונות לוותר על מעמדנו הרם ולרדת 
אליהם. מין פטרנליזם כזה. הפירוש 
בעיני הוא הפוך. הקפדתי על זכויותיי 
כשותף שווה לעבודה. הקפדה על לוח 
זמנים היא דוגמה טובה לגישה זו, כך 
גם התעקשות על עמידה בסיכומים 
שהושגו, ובמקרים בהם לא היתה עמידה 
בהסכם, התעקשות לברר מה הסיבות לכך 
ודרישה להגיע להסכם מחודש בו ניתן 
לעמוד. זה לא היה תהליך קל. עם זאת, 
היה לי ברור שכפי שאני דורש מעצמי 
מחויבות מלאה לתהליך ההדרכה, כך אני 
מצפה גם מהמודרכים בכל הרמות. אני 
מרגיש שבסופו של דבר הצפייה לכבוד 

ומחויבות הדדית הופנמה. 
שיתוף העובדים בכל הרמות: פעלתי 
לאורך כל המדרג, מעבודה עם מנהל 
העמותה עד אחרון העובדים בשטח, הן 
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אחד במהלך המלחמה סיכם את הדברים 
יפה: "שוטפים את מוחנו על עמידתו 
האיתנה של העורף. איזו עמידה? איזה 
חיבור בין העורף לחזית? שליש מדינה 
משותק והמדינה לא עושה בשבילו דבר!"

במקרה של תקיפת העורף האזרחי יש 
לפעול לפי מה שאני מכנה "משוואת 
האיום והמענה". המשוואה, שיוצאת 
מנקודת הנחה שהאחריות לאזרח הינה על 
הממשלה ולא להפך, סוכמת את האיום 
)כפי שהוא מוצג בנאומים, עיתונים, 
תקשורת, כתבים, ספרים ומידע גלוי 
וחסוי( ואת הגדרות העורף האזרחי וצרכיו 
)כפי שהן משתקפות בחוקים, נאומים, 
הקמת גופים רלוונטיים כפיקוד העורף, 
רח"ל ומל"ח( כדי לראות את מוכנות 
העורף לאיומים. לצערי, בדיקה של 

 על מדיניות הביטחון הלאומי להיות 
מכוונת לצרכי אזרחי המדינה ולשקלל את 
המשתנים השונים כדי לתת מקסימום 
ביטחון לאזרחים בכל מצב נתון. קרי, גם 
אם המדינה גורסת שהטקטיקה הנכונה 
למימוש מדיניות הביטחון הלאומי היא 
התקפית, אזרחי המדינה חייבים להיות 
מוגנים בפני תקיפת הנגד שיפעיל הצד 

השני.
המדינה בה עסקינן הינה, כמובן, ישראל, 
כשברקע האפשרות של התקפה ישראלית 
על איראן. השיקולים סביב תקיפה כזו 
חייבים להתבטא גם במתן כסות והגנה 
מושלמים ככל הניתן לאזרח הישראלי 
המודאג. אל לנו לחזור לימי מלחמת 
לבנון השנייה, על חוסר האחריות בה 
התנהלה ממשלתנו מול אזרחיה. מרואיין 

 האזרחים 
אינם השכפ"ץ 

של המדינה 
  לכולם ברור שאיראן תגיב על פעולה ישראלית נגדה  

  במתקפה על העורף האזרחי הישראלי. אך גם בתחום  

  זה, הממשלה מזניחה, מקצצת ומטילה את העלויות  

 והאחריות להתגוננות על האזרחים 

אבי ביצור

ד"ר אבי ביצור, מומחה להגנת עורף אזרחי, מרצה בכיר במחלקה למדעי 
המדינה באוניברסיטת בר־אילן, ובתוכנית לחברה, בטחון והגנת העורף במכללה 
האקדמית בית־ברל. סא"ל במילואים, לשעבר סמח"ט צנחנים וטנקים, רע"ן 
ביצורים ומפקד ביה"ס לאב"כ. כיהן כמנכ"ל המשרד לענייני גמלאים בממשלת 
ישראל לשעבר, כמזכ"ל מפלגת "עם אחד" - המפלגה הסוציאל־דמוקרטית 
וכיו"ר לשכת הקשר ההסתדרות-כנסת. לוחם למען זכויות נכים וקשישים 

avibitzur@gmail.com :בישראל /// דוא"ל

פיקוד העורף 
 )פקע"ר(: 

פיקוד מרחבי בצה"ל 
אשר עוסק בהגנה 

אזרחית, הכנת 
העורף לעימות, 

חילוץ והצלה ושיקום 
לאחר העימות. 

רשות חירום 
לאומית )רח"ל(: 
רשות ממשלתית 

ישראלית שהוקמה 
כחלק מהפקת 

לקחי מלחמת לבנון 
השנייה. הרשות 
נועדה לתאם בין 
הגורמים השונים 

המטפלים באזרחים 
בשעת חירום.

משק לשעת חירום 
 )מל"ח(: 

גוף בין־משרדי 
המופקד על הכנת 

מפעלים, שירותים, 
רשויות ומוצרים 

חיוניים במשק 
לשעת חירום, על 

מנת לאפשר שגרת 
חיים תקינה ככל 

האפשר בעורף.
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כיום רק 
כ-60% 

מאזרחי ישראל 
מצוידים 

במסכות אב"כ. 
שאר האזרחים 
נקראים לבוא, 

בזמנם החופשי, 
לתחנות 
חלוקה. 

ומה תעשה 
הממשלה באם 

האזרחים לא 
יצטיידו? מי 

יואשם אז? מי 
ייחקר בדו"ח 
המבקר הבא?

תכנית חיזוק המבנים בתמ"א 38: לא 
יתכן שמדינה שיושבת על השבר הסורי־

אפריקאי, שבה היו בעבר רעידות אדמה 
חמורות )ב-1927 וב-1837( יוחלט על 
ביצוע תכנית חיזוק מבנים, תמ"א 38, 
אבל דווקא סביב השבר הסורי־אפריקאי, 
מטבריה ובית שאן בואכה אילת אין ולו 
גם התחלת בניה אחת של תמ"א 38! 
האם נכון להשאיר זאת בידי האזרחים 
שיבצעו את הנדרש או שיש להבין שעל 
הממשלה לקום, לערוך תכניות אחרות 
ולמצוא את הדרך למנוע מאתנו את 

מחדל הכרמל הבא?
התקנת מערכות סינון אוויר בממ"דים: 
לא יתכן שלפני שנתיים החליט שר 
הביטחון )הנוכחי( על תקנה לפיה יש 
להתקין מערכות סינון אוויר )גם בפני 
אב"כ וגם לטובת אספקת אוויר נקי 
במקרה קריסת מבנים ברעידת אדמה או 
בנפילת טילים קונבנציונליים והילכדות 
אזרחים במבנה( ובהתאחדות הקבלנים 
עדיין לא יודעים על כך וממ"דים עודם 
נבנים שלא על פי התקן החדש. הבעיה 
נמצאת גם בתקנה עצמה, לפיה, על 
האזרח לשלם את מחיר התקנת המערכת. 
האם זה צודק? האם זה אחראי וראוי? 
האם יכולה ממשלה לזרוק את אחריותה 

על אזרחיה? 
מוטלת  האזרחים  לשלום  האחריות 
על כתפי הממשלה הנבחרת. זו צריכה 
להיות המסקנה הברורה והחד משמעית 
כשאנו בוחנים את הכנותינו להגנת 
העורף האזרחי הישראלי על רקע מחדל 
הכרמל. על ממשלת ישראל מוטלת 
החובה המוסרית והערכית ליצור עורף 
ישראלי קשיח ואיתן ולממש את הביטוי 
"והייתם לעם קשה עורף" )שמות ל"ב( 
במובן החיובי של המילה, ויפה שעה 
אחת קודם למטח הטילים העתידי. ///

המוכנות של תמ"א 38 לרעידות אדמה 
ובאי מימוש, מזה שנתיים, של תקנת 
שר הביטחון הדורשת התקנת מערכות 
סינון אוויר בממ"דים בבניינים חדשים. 
שלושת הנושאים הללו מציגים את 
ישראל מהאחריות  בריחת ממשלת 
והעברת האחריות לאזרח - בבחינת 
"ירצו - יאכלו, לא ירצו - לא יאכלו". 
מסכות האב"כ: לא יתכן שממשלה הרואה 
ויודעת שהיא מוקפת בים של אויבים 
המצוידים בנשק לא קונבנציונלי שכבר 
נעשה בו שימוש במלחמת מצרים־תימן 
)בשנות השישים(, במלחמת העירקים 
ובמלחמת  )בעיר חלבג'ה(  בכורדים 
העירקים באיראנים )באיים האיראניים 
פאו ומג'נון( ושהוא פוטנציאל קריטי 
למלחמה הבאה, לא יחלקו מסכות אב"כ 
לכלל האזרחים. כיום רק כ-60% מאזרחי 
ישראל מצוידים בהן. שאר האזרחים 
נקראים לבוא, בזמנם החופשי, לתחנות 
חלוקה )בדואר( או להזמין את המסכות 
ומה תעשה הממשלה באם  לביתם. 
האזרחים לא יצטיידו? מי יואשם אז? 

מי ייחקר בדו"ח המבקר הבא? 

המשוואה היום מראה על אי־שוויון בין 
האיום והגדרות העורף בתחומים רבים כפי 
שאפרט במספר דוגמאות בהמשך. מצב 
זה מתרחש בעת שאף בר דעת בממשלה 
ומחוצה לה אינו סבור שאיראן, גרורותיה 
ואחרות לא יגיבו על פעולת ישראל תוך 
שימוש במצבורי הענק של כלי הנשק 
הקונבנציונליים והלא קונבנציונליים 

כנגד העורף האזרחי הישראלי.
ההתקפות על העורף הישראלי מאיימות 
לא רק בגרימת נזק ישיר מבחינת הרס 
ומוות, אלא גם על יכולת העמידות 
והחוסן של עורף זה, דהיינו על היכולת 
לשאת סבל ולהתמודד עם מצבים קשים 
כאלו. ההיסטוריון הצבאי הנודע מייקל 
הווארד סובר שחברה ללא יכולת עמידה 
וללא לכידות חברתית לא תשרוד מלחמה 
בחזית כשעורפה האזרחי יוכה. מכאן 
ברורה החיוניות בהשקעת הממשלה 

הישראלית בהכנת עורפה האזרחי. 

כשל האחריות 
הממשלתית

האחריות  לכשל  דוגמאות  שלוש 
הממשלתית בשנים האחרונות ניתן 
לראות בחלוקת מסכות האב"כ, באי 

>>
>

צילום: אורי פלג

2 0 1 2 י  ל ו י  / /  5 3 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

11



תעסוקתי ותעסוקה מלאה; הגנה על 
האינטרסים הציבוריים בקרקע, באוצרות 
הטבע ובמפעלי תשתית ועוד. ובמילים 
אחרות - הלאמה היא הדרך לכינון מחודש 

של מדינת רווחה. 
הסוציאל־ נזקקו  לא  לאחרונה  עד 
דמוקרטים הישראלים למונח הלאמה 
המסורת  מדיניותם.  את  לתאר  כדי 
הסוציאל־דמוקרטית החדשה שנבנתה 
בישראל בשני העשורים האחרונים 
התמקדה במאבק במשטר ההפרטה 
ובניסיון למזער את נזקיו, ובשל כך נדחק 
לשוליים כ"בלתי מעשי" הדיון בדרכי 
ביטולו ובאופן כינונה של מדינת הרווחה. 
ואולם, צירוף של גורמים שונים הפך 
לאחרונה את העיסוק הבלבדי בהפרטה 
ובנזקיה לבלתי מספק מבחינה רעיונית 

ולמכשול מבחינה פוליטית. 
הדיון בהלאמה הופך להכרח פוליטי 
דווקא ככל שהניאו־ליברליזם הישראלי 
אם בעבר  מתקרב להשגת מטרותיו. 
נתפס המאבק במשטר ההפרטה כניסיון 
לגונן על שרידי מדינת הרווחה, הרי 
שהתבססותו של משטר זה, המצטייר 
באורח כוזב כ"מצב טבעי" נעדר חלופות, 

 מה משמעות המושג הלאמה? אם 
ההפרטה היא המדיניות שבאמצעותה 
מקדם הניאו־ליברליזם את מטרותיו, אזי 
המושג "הלאמה" מציין את המדיניות 
שבה על הסוציאל־דמוקרטים לנקוט כדי 
לממש את יעדיהם: דמוקרטיזציה של 
הכלכלה והחברה וביטול הכפפתן להון; 
ביטחון חברתי והקטנת פערים; הפיכתם 
של השירותים החברתיים מסחורות 
פוגענית,  העסקה  ביטול  לזכויות; 
מאבק בניצול העובדים והבטחת ביטחון 

עד לאחרונה לא נזקקו 

הסוציאל־דמוקרטים 

הישראלים למונח הלאמה 

כדי לתאר את מדיניותם. 

המשטר  הצלחות  אבל 

וחיסול  הניאו־ליברלי 

מדינת הרווחה, מחייבים 

להעלות לדיון את דמותה 

של מדינת רווחה חדשה, 

הרווחה  ממדינת  שונה 

שפורקה, ואת הדרכים 

להשגתה. ההלאמה היא 

אמצעי הכרחי במהלך זה 

ועל הסוציאל־דמוקרטים 

ללבן אותו ולעדכן אותו 

כדי להפוך אותו מסיסמה 

למדיניות

הלאמה
פתיחה לדיון

דני גוטוויין

ההתמודדות 
הנמשכת 

עם המשבר 
הכלכלי 

העולמי חוזרת 
ומלמדת כי 

בעוד שהשוק 
הפרטי 

היה מקור 
הבעיה, הרי 

שהמדינה - על 
ידי הלאמת 

 הבנקים, 
למשל - היא 

הפתרון

דני גוטוויין הוא חבר יסו"ד ומלמד בחוג לתולדות 
 ישראל באוניברסיטת חיפה /// 

dgutwein@univ.haifa.ac.il :דוא"ל
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zeevveez :צילום

תפיסת 
ההלאמה 

כאמצעי חירום 
להתמודדות 
עם משברים 

דחקה את 
הדיון בהלאמה 

כמדיניות 
שיטתית 

וכוללת לניהול 
הכלכלה 
והחברה

מפעלי תשתית, המערכת הפיננסית, 
ושירותים חברתיים; השני, הקטנת או 
ביטול יסוד הסחורה שבשירותים חברתיים, 
שימושים בתשתיות, שוק העבודה ועוד. 
והניהול  הבעלות  תחת  החתירה 
בארבעת  שהובילה  היא  הציבוריים 
העשורים האחרונים את מהפכת ההפרטה 
בישראל והשבתם היא שצריכה להוביל 
את המדיניות המנוגדת, ההלאמה. כינון 
מחודש של הבעלות והניהול הציבורים 
תקטין את כוחו של ההון, תאפשר לצמצם 
את  ולחזק  המעמדיים  הפערים  את 
הביטחון החברתי, שהוא תנאי לצמיחה 

כלכלית בת־קיימא.
פירוק מדינת הרווחה והפרטת השירותים 
החברתיים הם מהגורמים העיקריים 
לגידול באי־השוויון בישראל ולניוון 
מערכות החיוניות לא רק לרווחת הפרט, 
אלא לחוסנו של המשק בכלל. ביסודה 
של ההפרטה עמד תהליך ההסחרה 
השירותים  של  )קומודיפיקציה( 
החברתיים והתשתיות והפיכתם מזכויות 
אזרחיות לסחורות בתשלום. ההסחרה 
של  ואיכותם  זמינותם  את  צמצמה 
השירותים והתשתיות, תחילה למעמדות 
הנמוכים ובהמשך למעמדות הביניים, 
במקביל ליצירת שירותים מיוחדים 
בתשלום למעמדות הגבוהים, וכך הגדילה 
את הפערים הכלכליים והחברתיים. לפיכך 
ביטול ההסחרה )דה־קומודיפיקציה( 
של השירותים והתשתיות והפיכתם 
מסחורות לזכויות הוא עיקרון יסודי 

של מדיניות ההלאמה.
* * *

ההלאמה היא אפוא מדיניות נגד להפרטה, 
ולכן מתוך ניתוח היגיון ודרכי ההפרטה 
בישראל ניתן להתוות את המהלכים 
הראשונים שיהיה על שלטון סוציאל־
דמוקרטי לנקוט כחלק ממדיניות ההלאמה.
הבריאות הופרטה בעיקר באמצעות 
"הביטוחים המשלימים", שגרמו לדלדול 
תקציבה של מערכת הבריאות הציבורית 
ולערעור הביטחון הרפואי של המעמדות 
הלאמת  הנמוכים ומעמדות הביניים. 
הרפואה מחייבת, לפיכך, את הגדלת 
מס הבריאות שייתר את הביטוחים 
המשלימים ויאפשר להרחיב את הרפואה 
הציבורית ולעשותה לשוויונית יותר. 

את השאלה: אם הממשלות מספיק 
טובות כדי להבטיח את הרגולציה מדוע 
אין הן מסוגלות לנהל את התחומים 
שעליהן הן מפקחות? ואמנם, ההתמודדות 
הנמשכת עם המשבר הכלכלי העולמי 
חוזרת ומלמדת כי בעוד שהשוק הפרטי 
היה מקור הבעיה, הרי שהמדינה - על 
היא   - למשל  הבנקים,  הלאמת  ידי 
הפתרון. מ"רוח רפאים" המאיימת על 
הקפיטליזם הפכה אפוא ההלאמה לסיכוי 
היחידי להבטחת יציבותה ותפקודה של 
הכלכלה הגלובלית - ושל הכלכלות 
של  סתירותיו  לנוכח   - הלאומיות 

"הקפיטליזם המאוחר".
ההלאמה חדרה אפוא אל הדיון הציבורי 
בעולם ובישראל לא כסוגיה תיאורטית 
או אידיאולוגית, אלא כמסקנה מעשית 
ופתרון חירום למשבר הניאו־ליברליזם. 
חירום  כאמצעי  ההלאמה  תפיסת 
להתמודדות עם משברים דחקה את 
הדיון בהלאמה כמדיניות שיטתית וכוללת 
לניהול הכלכלה והחברה. פיתוח תפיסה 
ל"החזרת  כזו של הלאמה המכוונת 
המדינה" - תוך הפקת הלקחים מכשליה 
של מדינת הרווחה בעבר - היא אפוא 

האתגר הסוציאל־דמוקרטי הבא.
ניסיון מדינת הרווחה ולקחיה מכאן וכשלי 
משטר ההפרטה מכאן מאפשרים לשרטט 
מספר קווים ראשוניים לדמותה של 
מדיניות ההלאמה כתהליך כולל של 
שינוי מערך היחסים הכלכלי־חברתי. שני 
עקרונות יסודיים ניצבים בבסיס מדיניות 
ההלאמה: האחד, ניהול ציבורי - באמצעות 
דפוסי בעלות שונים - של אוצרות טבע, 

מחייבת להעלות לדיון את דמותה של 
מדינת הרווחה החדשה והדרכים להשגתה 
ולא את חידוש מדינת הרווחה שפורקה 
- משמע לבחון את ההלאמה כאמצעי 
הכרחי לבניין הכוח הסוציאל־דמוקרטי. 
כן  מתייצב,  ההפרטה  שמשטר  ככל 
היעילות  חוסר  גם כשליו.  נחשפים 
המוכח של שירותים וחברות מופרטים - 
מאחיות בתי הספר ועד לחברות הסלולר 
- עורר מחדש את השאלה כיצד ניתן 
להבטיח את פעולתם באופן שישרת 
את האינטרס הציבורי, ואחת התשובות 
המנומקות שנתנו לכך היא העברתם 
לניהול ציבורי, שהוא אחד מן ההיבטים 
החיוניים של ההלאמה. כך חשפו דיוני 
ועדת ששינסקי בנושא תמלוגי הגז 
את אי־הסבירות הקיצונית של הפרטת 
אוצרות הטבע והכנסותיהם, ואת הצורך 
בהבטחת השתתפות הציבור בניהולם 
וברווחיהם, משמע בהלאמתם המלאה 
או החלקית. כך גם הדגישה התנהלותם 
העסקית של הטייקונים - למשל, בפגיעה 
של "התספורות" בקרנות הפנסיה - את 
הניגוד בין האינטרסים שלהם לאלו של 
הציבור, וחזרו והעלו את סוגיית אחריות 
המדינה לקרנות הפנסיה, או בלשון 

אחרת את שאלת הלאמתן. 
יתר על כן, בעקבות המשבר הכלכלי 
2008 התברר ההכרח ברגולציה  של 
ממשלתית הדוקה יותר כדי להבטיח את 
היציבות הכלכלית ואת רווחת הציבור אל 
מול הרווח הפרטי. ואולם, ההסתמכות 
הגוברת על הרגולציה הממשלתית כמוצא 
מן הכשלים המובנים של השוק מעלה 

> >> 
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החתירה 
תחת הבעלות 

והניהול 
הציבוריים 

היא שהובילה 
בארבעת 

העשורים 
האחרונים 

את מהפכת 
ההפרטה 
בישראל 
והשבתם 

היא שצריכה 
להוביל את 

המדיניות 
המנוגדת, 
ההלאמה

הרכבת  הפרטת  כישלון  ששינסקי, 
התחתית בתל־אביב והתנהלות תאגידי 
המים בכמה מהרשויות המקומיות, את 
הסתירה המובנית בין רווחי התאגידים 
הפרטיים לבין האינטרס הציבורי. פתרונה 
של סתירה זו מצוי בהלאמתם, החלקית 
או המלאה, בהסתמך על לקחי דגמים 

שפותחו ונוסו בהצלחה בעולם. 
* * *

הדוגמאות שלעיל הן בבחינת התחלת 
לימוד ודיון בנושא ההלאמה. ואולם, 
עוד בטרם ניתן יהיה לבחון את הדרכים 
והמשמעויות של ההלאמה, יש לחולל 
לגיטימציה של המושג עצמו, שסובל כיום 
מיחסי ציבור גרועים. בעקבות הצלחת 
התעמולה הניאו־ליברלית, הגישה הרווחת 
מזהה את ההלאמה עם דיכוי וחוסר יעילות 
פרי של הניסיון הסובייטי, וככזו בלתי 
ראויה לדמוקרטיות מערביות. למרות 
זאת, שתי סיבות עיקריות מביאות אותנו 
לחזור ולהשתמש במושג "הלאמה": 
האחת - אין מושג אחר. ככל שהמושג 
הלאמה מעורר אי־נחת כן ברור שהוא 
היחיד הקיים המתאר את האופק של 
"חזרת המדינה" ושחרור מן ההפרטה. 
היה למושג  דומה  - מעמד  והשנייה 
"סוציאל־דמוקרטיה" לפני כשני עשורים, 
וגם אז היו מי שטענו כי השימוש במושג 
יעורר התנגדות לרעיונות אותם הוא 
מייצג. הניסיון מלמד אפוא כי החדרת 
המושג לדיון הציבורי היא חלק מן המאבק 
הפוליטי להגשמת המדיניות אותה הוא 
מבטא, ולא פחות מכך כי המאבק על 
החדרת המושג מאלץ את המשתמשים 
בו - ובמקרה של ההלאמה, את הסוציאל־
דמוקרטים - ללבן אותו ולעדכן אותו 
כדי להפוך אותו מסיסמה למדיניות. ///

תשלומי ההורים הם הקובעים את רמתו 
פרטית,  הוצאה  באמצעות  הסופית 
של  הגדול  ברוב  הפוגעת  מדיניות 
התלמידים שהוריהם אינם מסוגלים 
לממן את החינוך הנוסף, ולירידה מתמדת 
בהישגיהם. תשלומי ההורים מאיצים גם 
את הפרטת ההוראה ומספר גדל והולך של 
מורים מועסקים כ"מורי קבלן" במסגרת 
עמותות שונות המספקות את שירותי 
הלאמת החינוך  החינוך המופרטים. 
- משמע, החזרתו לאחריות המדינה 
- מתחילה אפוא באיסור על תשלומי 
ההורים מכל סוג, באופן שלא יאפשר 
שירותי הוראה מופרטים המבוססים על 
"מורי קבלן", דבר שייאלץ את המדינה 
לממן את החינוך ולדאוג לרמתו בכל בתי 
הספר. ביטול תשלומי ההורים יהפוך את 
ההורים "החזקים" משדולה למען בתי 
הספר של ילדיהם לשדולה לכל מערכת 
החינוך דבר שיגביר את אופייה הציבורי.
בתחום התקשורת, התנהלות מפעילי 
הטלפונים הסלולריים, ספקיות האינטרנט 
והטלוויזיה בכבלים היא דוגמה לאופן 
החלקי שבו יכולה הרגולציה להגן על 
האינטרס הציבורי. יש לזכור כי בתחום זה 
הנכס העיקרי של החברות הוא ההרשאה 
הממשלתית לפעול ולכן ניתן להתחיל את 
הלאמתם באמצעות "החלופה הציבורית" 
)public option( - שעלתה במסגרת 
רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה 
בארה"ב - היינו הוספת מפעילים ציבוריים 
שיקבעו באורח קבע כללי משחק - 
מחירים ואיכות שירותים - שגם החברות 

הפרטיות יאלצו להסתגל אליהם.
ותשתיות  הטבע  אוצרות  בתחום 
והחשמל, חושפת  התחבורה, המים 
התנהלותן של חברות הגז מול ועדת 

בדומה, הפרטת קופות הפנסיה נעשתה 
דרך דחיקתן לבורסה באופן המאיים תדיר 
על הכנסתם של הקשישים התלויים 
בהן למחייתם. מעצם טיבן, דואגות 
קופות הפנסיה המסחריות לבעליהן ולא 
למוטביהן, שהבטחת זכויותיהם מנוגדת 
לאינטרס הבעלים. לפיכך, הלאמת קופות 
הפנסיה תחזיר אותן למסלול פעולה 
ההולם את יעדיהן שהוא רווחת הציבור 
המבוגר ולא רווחי המשקיעים. יתר 
על כן, כשם שהפרטת קרנות הפנסיה 
נועדה להגדיל את שליטת ההון הפרטי 
במערכת הפיננסית, כך הלאמת הקרנות 
תכניס לשוק ההון שיקולים של אחריות 

ציבורית החסרים בו כעת.
הפרטת שירותי הרווחה נעשתה בדרך 
עמותות  לידי  ניהולם  העברת  של 
וגופים עסקיים, תוך המשך מימונם 
בידי משרד הרווחה. ההפרדה בין הפעלה 
לתיקצוב נעשתה בשם העיקרון הכוזב 
לפיו "הממשלה אינה יודעת לנהל". 
ואולם, ההתדרדרות ברמת השירותים 
בשנים האחרונות, שנחשפה, בין השאר, 
במאבקים המקצועיים שנהלו עובדי 
עמותות, מלמדים כי התנהלותם היא 
בלתי יעילה ופוגעת בשירותים שהם 
אמורים לספק. הלאמת שירותי הרווחה 
- משמע, החזרת הפעלתם לידי המדינה 
ועשיית עובדיהם לעובדי מדינה - היא 

אפוא תנאי להבטחת איכותם.
הפרטת החינוך מוצאת ביטוי בהגדלה 
מתמדת של תשלומי ההורים. בעוד 
המדינה מספקת את התשתית לחינוך, 

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

למרות שקל להתמקד רק בנעשה בארץ, מעודד לזכור שבכל העולם מתעורר גל של מחאה 
נגד המדיניות הכלכלית. באיגוד של גופי מחאה רבים ממדינות שונות, נוסחה הצהרה המטילה 
את האחריות למשברים הכלכליים האחרונים על השיטה הכלכלית, וקוראת לכלכלה אחרת 
שתהיה מבוססת על סולידריות והכרה בערך החברתי של העבודה ולא רק על רווחים ותחרות. 
ההצהרה מציעה שלל צעדים כמו הטלת אחריות רבה יותר על בנקים וחברות מסחריות, הנהגת 
 מס טובין, ודמוקרטיזציה של פורומי קבלת ההחלטות העולמיים כמו ה-G8, ה-G20 והאו"ם.

tinyurl.com/bp8cmc4 :מקור
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באחת ההפגנות 
של "צעדת 
העגלות" אמרה 
ענת רוזיליו, 
ממובילות 
המאבק, 
שמבחינת 
המדינה 
הילדים נולדים, 
למעשה, בגיל 
שלוש

לקלוט את בתי באמצע השנה. כמעט בכל 
המסגרות אליהן פניתי לא היה מקום, 
או שהיתה דרישה להתחייבות לשנה 
נוספת לאחר השנה הנוכחית )הם חששו, 
בצדק, שמי שנרשם באמצע השנה כי 
אין לו מקום במערכת הציבורית ירצה 

לעבור אליה בשנה הבאה(. 
במהלך חיפושי אחרי מעון לבתי נחשפתי 
באופן ישיר גם למציאות חסרת היציבות 
והמייאשת של הנשים העובדות בשוק 
החינוך הפרטי לגיל הרך. למשל, מפעילת 
משפחתון פרטי שבו שלושה ילדים 
עלולה לאבד את יציבותה הכלכלית 
ושליש מהכנסתה אם אמו של אחד 
התינוקות תפוטר ותוציא את תינוקה 
מהמשפחתון במהלך השנה, תופעה שעל 
פי שיחותי עם מטפלות רבות מתרחשת 
לעיתים מזומנות. חוסר היציבות הוא, 
אם כן, פועל יוצא של חוסר היציבות 

של נשים בשוק העבודה באופן כללי.

 בפברואר האחרון ילדתי את בתי השנייה. 
אחרי ההתרגשות של החודש הראשון 
מהתינוקת החדשה והטיפול בה ניגשתי 
למשימה המרכזית הניצבת בפני כל אימא 
עובדת טרייה - למצוא מסגרת לבתי כדי 
שאוכל לחזור לעבודה בתום חופשת הלידה. 
מטפלת לא באה בחשבון, כמובן, בגלל 
העלות הגבוהה, וכמי שמאמינה במערכת 
הציבורית, התחלתי להתקשר למוסדות 
החינוך הציבוריים )הסמי־ציבוריים ליתר 
דיוק כפי שארחיב בהמשך( באזור מגורי. 
ולא היה מקום. אחרי שבמעון התשיעי 
אליו פניתי אמרו לי בזלזול "זה לא זמן 
טוב בשנה ללדת, מה את לא יודעת?" 

הרמתי ידיים. פניתי לשוק הפרטי.
כפי שתמצאו מוניות שירות בקווים 
בהם נוסעים האוטובוסים ולא במקומות 
אחרים, כך גם בחינוך לגיל הרך - השירות 
הפרטי הולך אחר השירות הציבורי. 
המערכת הפרטית לא היתה ערוכה ברובה 

חינוך חינם 
כסוציאל־דמוקרטים עלינו לזכור מלידה

שפתרון מקיף לתחום החינוך לגיל הרך 

מצריך הסתכלות על מכלול של נושאים 

שמערכת רווחה ציבורית אוניברסלית 

צריכה לתת עליהם את הדעת: איכות 

הטיפול בילדים וחינוכם, אבל גם אורך 

וגמישות יום העבודה, אורך חופשת 

הלידה, שכר הנשים, היקף פעילות 

מעונות היום, עלותם להורים, שעות 

הפעילות שלהם ותנאי ההעסקה של 

העובדות בהם. 

קריאה לחינוך ציבורי חינם מלידה

אסתי קירמאיר

אסתי קירמאיר היא חברת יסו"ד, יו"ר העבודה בירושלים ואמא לשתי 
estikb@gmail.com :בנות מתחת לגיל שלוש  /// דוא"ל
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מוסדות 
מכווני־חינוך, 
לעומת מקומות 
אכסון לילדים, 
הם מקומות 
שאנשים ישמחו 
להפקיד בידיהם 
את הילדים 
שלהם

מה הם "המעונות המפוקחים"? מדובר 
למעשה בארגונים שלא למטרת רווח 
ועמותות, חלקם ותיקים מאוד )ויצו ונעמ"ת 
הן החשובות שבהן(, שמפעילים מערכת 
חינוך לגיל הרך והמדינה מסבסדת אותם. 
אם כן, זהו סידור "סמי־ציבורי". בנוסף 
לכך קיים מערך נרחב של משפחתונים 
המופעלים באחריות משרד התעשייה 
המסחר והתעסוקה הנכללים אף הם בחינוך 
המפוקח )העובדות של משפחתוני התמ"ת 
הקימו איגוד גדול ומשמעותי במסגרת "כוח 
לעובדים" אך זה סיפור שראוי להרחיב 

עליו בהזדמנות אחרת(.
לא רק שהמעונות המפוקחים מכסים רק 
כ-20% מהילדים, הסיפור האישי שלי 
מלמד שלמערכת אין "רזרבות" והיא לא 
בנויה היטב לקלוט ילדים במהלך השנה. 
כאשר אישה אשר יכולה לחזור לעבודה 
באמצע שנה לא חוזרת לעבוד כי אין לה 
פתרון עבור התינוק, מדובר בנזק כלכלי לה 
ולמשפחתה, וכן, מבחינות רבות, גם למשק.

כמעט 70% מהנשים העובדות מרוויחות 
4,000 ש"ח או פחות; חלקן בשל העבודה 
במשרות חלקיות, אך רבות פשוט מקבלות 
שכר מינימום. אם רוב הנשים עובדות בשכר 

החודשים הנותרים עד להתחלת "חינוך 
חינם" האם היא למעשה עובדת מדינה 
בלי שכר המטפלת בדור העתיד. כדאי 
כמובן להזכיר שחופשת הלידה ברוב 
המדינות המתועשות ארוכה בהרבה 

מבארץ ואורכת חצי שנה ומעלה.
ה"סידור" הזה ממשיך להיות הסידור 
הדומיננטי גם לאחר התחלת חינוך החובה, 
אשר אינו מכסה את שעות העבודה ודורש 
"תפירה" יום יומית: סיום מוקדם של 
העבודה, סידורי צהרונים, עזרה מסבים 
)בואו נודה, סבתות( ועוד. תופעה זו 
גוזרת מצד אחד אפשרות לעבודה אך 
ורק במשרה חלקית עבור רוב הנשים; 
ומצד שני, הדבר דוחק את הגברים לשעות 
עבודה ארוכות ואינטנסיביות יותר על 

מנת למלא את הפער הכלכלי שנוצר.
ניתן לשאול כמובן מה המנגנון שמייצר 
וחוזר ומייצר את הבחירה בכך שהאישה 
תישאר בבית עם הילדים. במחקר יש לכך 
התייחסויות שונות. האם הגורם המרכזי 
הוא תפיסות המגדר הרווחות בחברה? 
לחלופין אפשר שהפערים בשכר בין 
גברים לנשים גורמים לכך שההחלטה 
על הקטנת המשרה של האישה היא 
ההחלטה המשפחתית ההגיונית ביותר. 
למול האפשרות השנייה ישנה טענה 
מחקרית שעצם האפליה בשכר נובעת מכך 
שנשים נמצאות פחות שנים ופחות זמן 
בשוק העבודה בעקבות הטיפול בילדים. 
אין צורך להכריע בין האפשרויות הללו, 
שכן הקשר והשפעה הדדית בין התפיסות 
המגדריות המקובלות למבנה שוק העבודה 
ברור ומובן מאליו. יש להגביר, אם כן, את 
החינוך לגמישות בתפקידים המגדריים 
במשפחה ובשוק העבודה, אך לא כתחליף 
למאבק לשיפור היכולת של נשים לקחת 
חלק בשוק העבודה בהווה ולשיפור היכולת 

של גברים לקחת חלק בגידול ילדיהם.

מעונות היום נכון להיום
בשנת 2010 רק 100 אלף ילדים מתוך 
470 אלף ילדים בגילאי 0–3 זכו להירשם 
למעונות מפוקחים. האימהות של 370 
אלף ילדים עמדו בפני שתי ברירות: לשלם 
הון תועפות למעון פרטי או מטפלת או 

להישאר בבית ולאבד פרנסה.

גם לחוסר הפיקוח  כמובן שנחשפתי 
והתנאים הקשים בשוק הפרטי: למשל, 
משפחתון בו אישה אחת מטפלת ב-12 
תינוקות; בתים פרטיים שאינם מותאמים 
בטיחותית לשהות ילדים; חוסר בתכנית 
חינוכית ועוד. במופעים הפחות קיצוניים 
מדובר רק בתנאים לא מיטביים: המשפחתון 
בו בתי נמצאת כעת נמצא בקומה השלישית. 
המטפלת במשפחתון לא יכולה להעלות 
אותם  ולהוציא  הילדים  את  ולהוריד 
כלומר,  שהיא.  פעילות  לכל  מהבית 
הילדים "כלואים" בבית 5 ימים בשבוע, 
כל יום במשך כל 9 שעות הפעילות. באין 
אלטרנטיבות אחרות, 2 אימהות נוספות 
ואני בחרנו בזו )בלי לגרוע מההערכה 

ליחסה ואישיותה של המטפלת(. 

נולדים בגיל שלוש
מסתבר אם כן שהיכולת של אישה להשתתף 
בשוק העבודה לאחר חופשת הלידה רחוקה 
מלהיות מובנת מאליה. מבחינת המעסיק, 
היא אמורה לחזור ולעבוד אחרי קצת יותר 
משלושה חודשים, אבל לא מבחינת נטל 
הטיפול בילדים. הכיסוי לחינוך ילדים 
המובטח כיום, הוא של חינוך חינם מגיל 
שלוש, וגם זאת לאחר שוועדת טרכטנברג 
הוציאה את החוק מהקפאה של שנים בחוק 
ההסדרים. הסדר זה טרם נבחן, ובכל מקרה 
הוא חלקי - חינם עד השעה 13:30, ולאחר 
מכן בתשלום מלא )כ-900 ש"ח לחודש עד 
השעה 16:00(. באחת ההפגנות של "צעדת 
העגלות" אמרה ענת רוזיליו, ממובילות 
המאבק, שמבחינת המדינה הילדים שקופים 

לחלוטין, ולמעשה נולדים בגיל שלוש. 
השאלה המתבקשת היא: ובכן, איפה 
גיל שלוש?  עד  הילדים  יהיו  בדיוק 
ה"סידור" בו האם נשארת בבית לטפל 
בילדים בגיל הרך עדיין מקובל מאוד. 
האם הגיוני שהפתרון המקובל של החברה 
כולה לנושא הטיפול בגיל הרך יהיה פשוט 
"הנשים יישארו בבית ויטפלו בילדים"? 
נזכור  אם  כמובן  מתעצם  האבסורד 
שחופשת הלידה בתשלום - כלומר, 
פרק הזמן שבו האישה נשארת בבית 
עם תינוקה והמדינה לוקחת אחריות 
מימונו - מסתכם בישראל ב-14 שבועות 
)כשלושה חודשים וחצי(. אם כן, ב-32.5 
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אם ניצור 
מעונות יום 

שפתוחים עד 
13:30, יום 

העבודה של 
נשים יתאים את 

עצמו לשעות 
המעונות והן 

ידחקו לחצאי־
משרות. 

במקביל, 
הגברים ידחקו 
למשרות־וחצי

מה שהיינו מצפים מגן ומבית ספר נכון 
גם לגיל הרך. כמובן שכל אלו דורשים 
גדולה בהרבה של  כלכלית  השקעה 

המדינה.
מסגרות חינוכיות, לעומת מקומות 
אכסון לילדים, הם מקומות שאנשים 
ישמחו להפקיד בידיהם את הילדים 
שלהם. כך, מ"שירות סעד לנזקקים 
וחסרי ברירה", החינוך לגיל הרך יכול 
להפוך לשלב הראשון במערכת חינוך 
יציבה וכך גם להוות פתרון תעסוקתי 

טוב יותר להרבה נשים וגברים.

איך לתקן?
הפרמטר הראשון דרכו צריך לבחון את 
ציבוריים  יום  מעונות  של  פעילותם 
הוא התאמה לשעות העבודה ולחופשת 
הלידה. חלק מהמסגרות החינוכיות נסגרות 
ב-13:30, כאשר הדרישה הבסיסית כיום 
היא עבודה עד 17:00. אם ניצור מעונות יום 
הפתוחים עד השעה 13:30, בדומה למצב 
בגילאי 3 ומעלה, יום העבודה של נשים 
יתאים את עצמו לשעות המעונות והן ידחקו 
לחצאי־משרות. במקביל, הגברים ידחקו 
למשרות־וחצי. אם יוקמו עוד מוסדות 
לחינוך ילדים בגיל הרך, חלקם באזורי 
התעסוקה המרכזיים לנשים, יותר נשים 
יכלו להשתלב בשוק העבודה באופן מיטבי.
האם יש להמשיך לקיים את המערך הסמי־

ציבורי הקיים ולחזק אותו או לחתור למערך 
ציבורי בתחום הזה, כמו במערכת הבית 
ספרית? לשם כך דרושים עיון והעמקה 
נוספים שהם מעבר להיקפו של המאמר 
הזה. ברור שהאחריות על התחום צריכה 
לעבור למשרד החינוך, ויחד אתו צריכה 
לבוא קפיצת מדרגה משמעותית בתחום 

ההכשרה, הפיקוח והתקצוב. 
לבסוף, עלינו כסוציאל־דמוקרטים לזכור 
שפתרון מקיף לתחום החינוך לגיל הרך 
מצריך הסתכלות על ממכלול של נושאים 
שמערכת רווחה ציבורית אוניברסלית 
צריכה לתת עליהם את הדעת: צרכי 
התינוקות והפעוטות, אורך וגמישות 
יום העבודה של נשים וגברים, אורך 
חופשת הלידה, שכר הנשים, כיסוי 
מעונות היום, עלותם להורים ושעות 

הפעילות שלהם. ///

את המעונות למעין "מקומות אכסון" 
לילדים. כיוון שכך, האחריות על התחום 
אינה של משרד החינוך, אלא של משרד 
התעשייה, המסחר והתעסוקה. סדרה 
שלמה של מחקרים בשנים האחרונות 
מראה שההשקעה בחינוך בגיל הרך 
היא השקעה משתלמת ביותר למדינה. 
בשורה התחתונה, מחקרים רבים קובעים 
כי כל שקל שיושקע בחינוך בגיל הרך 
יחזור למדינה בריבית נאה בטווח של 
עשרים שנה מהמסים שישלמו המתחנכים 
כאנשים בוגרים. מדובר באחת ההשקעות 
הבטוחות ביותר שהמדינה יכולה לעשות.

אם כן, יש טעם לדבר לא רק על משך 
הזמן שפועלים מוסדות החינוך לגיל הרך 
וכמה ילדים יש בהם, אלא גם על האיכות 
החינוכית שלהם. דאגה לאיכות החינוכית 
אומרת שלמוסדות הללו צריך שתהיה 
תכנית לימודים מסודרת )מותאמת גיל, 
כמובן. גם עבודה עם צבעי ידיים היא 
תכנית לימודים(, פיקוח פדגוגי והסמכה 
מסודרת לעובדות והעובדים שדומה 
להסמכת המורים במערכת החינוך - 
כלומר תואר ראשון רלוונטי. בנוסף, 
יש צורך להסדיר את תנאי ההעסקה 
בתחום ולחלץ את העובדים )העובדות( 
בו ממשטר הארעיות. במילים אחרות, כל 

נמוך, הן מן הסתם מסתמכות בעיקר על 
תחבורה ציבורית בהגעה למקום העבודה, 
ואילו מרבית המעונות )המפוקחים, 
גם המשפחתונים(  וכמובן  הפרטיים 
נמצאים באזורי מגורים, רחוק ממקומות 
העבודה באזורי התעשייה והמסחר. כאשר 
מקום העבודה מרוחק 45 דקות עד שעה 
נסיעה באוטובוס מאזור המגורים, מרחק 
המעון ממקום העבודה הופך גם הוא 
לגורם המקצר את יום העבודה של נשים.

לבסוף, המחיר שמשלמים בישראל על 
המעונות המפוקחים הוא גבוה באופן יחסי 
למדינות ה-oECD. המחיר הממוצע 
של מעונות יום לגיל הרך שבאחריות 
המדינה במדינות ה-oECD )למשפחה 
עם שני ילדים( הוא 17% מהשכר הממוצע 
במדינה. בישראל המחיר )נכון ל-2008( 
השכר  הממוצע.  מהשכר   31% הוא 
הממוצע, כדאי להזכיר, גבוה משמעותית 

מהשכר של רוב הישראלים.

בין תעסוקת נשים 
לחינוך לגיל הרך

כאן כדאי לשים דגש על ממד נוסף: 
בישראל נהוג להתייחס למעונות היום 
כפתרון לתעסוקת נשים, מה שהופך 
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Anna Fox :צילום

סוגיות של 
שליטה והשקעה 
זוכות בדרך כלל 
לחשיפה פחותה 

מזו של סוגיות 
חלוקתיות. 

לא ברור למה. 
למעשה, סוגיות 

של ייצור, 
שליטה והשקעה 

קודמות, 
הגיונית, לסוגיות 

של חלוקה

כל עוד התקיימה האנושות רק מציד 
ולקט, סוגית הצדק העיקרית שעשויה 
היתה להעסיק את האנושות אכן היתה 
חלוקתית: מי רשאי ללקט ואיפה? מי 
ביער הקרוב ומי ביער הרחוק? מי זכאי 
לקבל נתח מבשר החיה שניצודה? מי 
זכאי לקבל את הנתחים המשובחים 
ביותר? אבל מרגע המעבר לחקלאות 
ומאוחר יותר לייצור תעשייתי, גדלה 
חשיבותן של שאלות הנוגעות לייצור. 
אמנם, גם בתחום הייצור אפשר להעלות 
סוגיות חלוקתיות - למשל, מי מקבל 
את חלקת האדמה שליד הנחל, מי את 
זאת שבמדרון ההר? אבל תחום הייצור 
מעלה גם שאלות אחרות, שאלות של 
שליטה והשקעה: מי שולט בזרעים? במה 
נשקיע את כספי מכירת העודפים - בטיוב 
חלקות חדשות או בבניית פירמידות? 
מי שולט באמצעי הייצור התעשייתי? 

 עבור פעילים והוגים המבקשים 
שוויון וצדק חברתי, מושא הביקורת 
העיקרי הוא המשטר הקיים של חלוקת 
ההכנסות בחברה: למה המנהלים הבכירים 
מקבלים שכר כל כך גבוה? למה שכר 
המינימום נמוך כל כך? למה מקצצת 
לביטוח  המוסד  בקצבאות  הממשלה 
לאומי? למה אין מס על עזבון? למה 
ההוצאה החברתית הממשלתית לנפש 
יורדת? סוגיות חלוקתיות תופסות את 
קידמת הבימה בכל תחום ותחום של הדיון 
הציבורי. אך בעוד שאין חולק על חשיבותם 
של נושאים חלוקתיים, ראוי לשים לב 
שהסוגיות החלוקתיות הן רק צד אחד 
של מטבע השוויון והצדק החברתי. הצד 
השני הוא צד הייצור. הסוגיות החלוקתיות 
מתעוררות מרגע שהייצור ייצר את המוצר, 
מרגע שהוא בנמצא. אבל איך מגיעים 

לכך שהוא יהיה בנמצא?

שלמה 
סבירסקי

 לא רק
 צדק חלוקתי:

 לקראת
 מדיניות

 השקעות
ציבורית

הדיון אודות אי השוויון בישראל עוסק בעיקר 

בסוגיות חלוקתיות אך פתרון לטווח הארוך אפשרי 

רק עם שינוי מהותי במדיניות ההשקעות ובהעברת 

האחריות על מדיניות ההשקעות לידי הציבור
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אילו יכולנו 
אנחנו, 

"האזרחים 
הקטנים", 

ליטול חלק 
בעיצוב מדיניות 

ההלוואות 
של הבנק, 

היינו יכולים 
להשתמש 

בכוחנו כדי 
להנהיג מדיניות 

השקעות 
המבוססת על 

קריטריונים של 
שוויון וצדק 

חברתי

היכן אנו עומדים כיום? 
חדש  בייצור  ההשקעה  בישראל,  א. 
)מפעלים חדשים, מכונות, ציוד וכלי 
תחבורה חדשים, תשתיות - מה שקרוי 
"השקעה בנכסים קבועים"( היא נמוכה 
יחסית לארצות ה-oECD. פירוש הדבר, 
בין השאר, שאין מייצרים כאן מקומות 
עבודה חדשים בכמות האפשרית וברמת 
שכר המאפשרת חיים בכבוד. כולם באים 
בטענות אל החרדים ואל הערבים על שרבים 
מהם אינם עובדים - אבל האמת היא 
שאם כולם ירצו להצטרף בבת אחת לשוק 
העבודה, לא יהיה במה להעסיק אותם. 

למה ההשקעות נמוכות? סיבה אחת היא 
הפרטת האשראי בישראל, שבמשך שנים 
רבות נשלט בידי המדינה וההסתדרות. רוב 
האשראי מצוי כיום בשליטתם של בנקים 
וחברות ביטוח )המנהלות את החסכון 
הפנסיוני(. סיבה שנייה - היזמות גם היא 
הופרטה, אם יורשה לי לבטא זאת כך, עם 
התפרקותה מנכסיה של חברת העובדים 
ההסתדרותית ועם צמצום תיפקודיה 
הכלכליים של המדינה. זאת במסגרת 
המדיניות המקרו־כלכלית הניאו־ליברלית 
הנוהגת לפחות מאז תכנית החירום לייצוב 
המשק ב-1985 אשר ביקשה לצמצם 
את תיפקודי המדינה ובמקביל "לפנות 
מקורות עבור המגזר העסקי". התוצאה 
היא שמרבית ההשקעות החדשות נעשות 
על ידי מספר קטן יחסית של קבוצות 
הון גדולות בעזרת מימון של מספר קטן 
של בנקים וחברות ביטוח. אין זה מפתיע 
שמדיניות ההשקעות אינה מוכתבת על 

ידי סדר עדיפויות כלל חברתי.
לאן הולך הכסף? חלק, למשל, הולך 
לחו"ל. בעשור האחרון, ההשקעות של 
ישראלים בחו"ל היו גדולות מן ההשקעות 
של זרים בישראל. חלק הולך למיזמי 
נדל"ן בחו"ל. חלק הולך ל"פיזור סיכונים" 
והבטחת תשואה לחסכון פנסיוני. חלק 
משמש לספקולציות פיננסיות ולא 

להשקעה בפעילות כלכלית ממשית. 
ב. ההשקעות בתוך ישראל מופנות ברובן 
לענפים מעטים ולאזורי ארץ מצומצמים. 
הדוגמה הבולטת והמוכרת ביותר היא 
זו של ההשקעות בענף ההיי־טק, שרובו 
ככולו ממוקם במרכז הארץ. "האקשן" 
הכלכלי בישראל מצטמצם במידה רבה 

השירותים באה מן ההיי־טק. הודות לכך 
אפשר לשלם שם שכר יפה לעובדים. 

סיפור זה מעלה שאלות רבות שאינן 
מדוע  השקעתיות:  אלא  חלוקתיות 
ההשקעות הגדולות הופנו לתעשייה 
הביטחונית ולא לתעשיות אזרחיות 
כדוגמת אלה שהוקמו זמן לא רב קודם 
לכן בעיירות הפיתוח? מדוע הוקמו 
התעשיות הביטחוניות המתוחכמות 
במרכז הארץ ואילו התעשיות הביטחוניות 
המסורתיות )טקסטיל, מזון, מתכת( 
בצפון ובדרום? מדוע לא השקיעה המדינה 
בהשכלה גבוהה בפריפריה על מנת 
שגם שם ניתן יהיה להקים תעשיות 
מתוחכמות? שאלה זו רלוונטית על אחת 
כמה וכמה בשעה שבאזורי הפריפריה 
של ישראל, שאינם מושכים השקעות 
חדשות משמעותיות, רבים מן המפעלים 
עדיין מייצרים בשיטות לואו־טק מוצרים 

זולים ומשלמים שכר נמוך. 
ובעיקר - מה עושים אל מול זינוק מעלה 
של מיעוט קטן אל מול דשדוש במקום של 
הרוב הגדול? התשובות הרגילות לקוחות 
ממחסן הטיעונים החלוקתיים: העלאת 
מסים לעשירונים הגבוהים ובעיקר למאון 
ולאלפיון העליון; העלאת שכר המינימום; 
מאבק בהעסקה באמצעות קבלנים; 
וכיו"ב. כל אלה צעדים ראויים - אך אין 
בהם כדי לתת מענה של קבע לטווח ארוך. 
מענה של קבע כולל מדיניות השקעות 
שונה, הן של משקיעים עסקיים והן של 
הממשלה, כך שניתן יהיה לשדרג את 
התשתית הכלכלית בגליל, בירושלים 
ובנגב: את השכלת העובדים והעובדות, 
את המיכון, את תהליך הייצור, את מגוון 
המוצרים, את מערכת השיווק. למשל, 
באמצעות היי־טקיזציה של ענפי משק 
שבהם השימוש בחידושי ההיי־טק הוא 
נמוך כיום. הצעד הראשון הנדרש הוא 
השקעה. כסף עם אורך נשימה, כסף 
שרואה רווחים בטווח הארוך. כסף שאינו 
מחפש מכה מהירה אלא שואף להקפיץ 
מדרגה. ובעיקר - השקעה שמודרכת על 
ידי שיקולים של שוויון וצדק חברתי ולא 

רק על ידי שיקולי רווח מהיר.

מי שולט בשוק האשראי? במה נשקיע 
את הרווחים - ברכישת מכונות חדשות, 
במחקר ופיתוח, ברכישת חברה מתחרה, 
בעסקאות פיננסיות? היכן נקים את 
המפעל החדש - בעיר הגדולה, שבה יש 
את כל השירותים, או בעיירת פיתוח, 
שבה יש כוח עבודה מובטל? מה צריכה 
להיות מדיניות ההשקעות של המדינה - 
שדרוג התעשיות המסורתיות ביישובי 
הפריפריה או קידום ההיי־טק ביישובי 
המרכז? לאן להפנות את כספי החסכון 
הפנסיוני - להשקעה בחו"ל או בארץ? 
סוגיות של שליטה והשקעה זוכות בדרך 
כלל לחשיפה פחותה מזו של סוגיות 
חלוקתיות. לא ברור למה. למעשה, 
ייצור, שליטה והשקעה  סוגיות של 
קודמות, הגיונית, לסוגיות של חלוקה. 
הנה דוגמא: השכר הממוצע בהיי־טק גבוה 
פי שניים ופי שלושה מהשכר הממוצע 
במשק. יתרה מזאת, מאות ישראלים 
נהנו על פני השנים מ"מכות" שעשו 
ב"אקזיטים". בעייה חלוקתית. אלא 
שהכול התחיל בהחלטה השקעתית: 
ההחלטה של ממשלת ישראל, לאחר 
מלחמת ששת הימים, להרחיב מאוד 
את התעשייה הביטחונית באמצעות 
)וסיוע  הקצאות תקציביות אדירות 
אמריקני רב(. תעשייה זו היתה עתירת 
טכנולוגיה גבוהה; כאשר חלקים ממנה 
אוזרחו, בעקבות המשבר בתעשיית הנשק 
העולמית שיצרה קריסת ברית המועצות, 
צצה כאילו יש מאין תעשיית היי־טק 
אזרחית, ועמה המשכורות הגבוהות 
והאקזיטים השמנים. ישראל היא כיום 
אחת היצואניות הגדולות של נשק. 
וכמחצית מכלל הייצוא התעשייתי וייצוא 

ד"ר שלמה סבירסקי הוא המנהל האקדמי במרכז אדוה /// דוא"ל: 
advashlo@bezeqint.net> >> 
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woodleywonderworks :צילום

מתוך "הדאגה 
לכספי 
החוסכים" 
מעדיפות 
קרנות הפנסיה 
להשקיע 
בתאגידים 
גדולים במרכז 
הארץ וכך 
נדחים לשוליים 
השיקולים של 
פיתוח כלל 
מדינת ישראל

בכוחנו כדי להנהיג מדיניות השקעות 
המבוססת על קריטריונים של שוויון 
וצדק חברתי: השקעות באזורים עם 
אבטלה גבוהה, במפעלים המשקיעים 
בשדרוג ההשכלה וההכשרה המקצועית 
של עובדיהם, במפעלים שבהם יש פער 
קטן בין שכר המנהלים ושכר העובדים מן 
השורה, במפעלים המקפידים על איכות 
הסביבה, במפעלים שאינם מנצלים כוח 
עבודה חלש בירדן, מצרים או סין. אבל 
המעורבות שלנו במדיניות ההשקעות 
של הבנק מתחילה ומסתיימת בפתיחת 
חשבון ובמפגש עם הכספומט השכונתי 
אחת לכמה ימים. כל השאר נשאר בידי 

בעלי השליטה בבנקים.
אפשרות אחת היא לפתוח בנק בבעלות 
ציבורית, שיתחרה בבנקים הפרטיים - 
למשל, בגובה העמלות - ויהיה קשוב 
לשיקולים ציבוריים בבואו לקבוע היכן 
ישקיע את כספיו. הציע את זה לפני מספר 
שנים לא פחות ולא יותר מאשר בכיר 
בבנק המרכזי של אנגליה, ווילם בויטר, 
אדם שאי אפשר "להאשימו" בנטיות 
"חברתיות" או סוציאליסטיות. בויטר אף 
הרחיק לכת והציע להפוך את כל המגזר 
הפיננסי לשירות ציבורי. מדוע? כי בימינו, 
בנקים מסחריים ממילא אינם יכולים 
להתקיים ללא ביטוח פקדונות מדינתי 
וללא בנקים מרכזיים המחלצים אותם 
מצרה במצבי חירום. אין ספק שמערכת 
בנקאות ציבורית תהיה פתוחה הרבה 
יותר לשיקולים החורגים מן האינטרסים 

גם  לכך  ויש  חיובית.  היא  התשובה 
לגיטימציה שקשה לערער עליה: רוב 
הכספים המשמשים להשקעה הם כספים 
שלנו, "האזרחים הקטנים": המשכורת 
שהופקדה בחשבון הבנק וכספי החסכון 
הפנסיוני שמנוהלים על ידי קופות פנסיה 

או גמל שבבעלות חברות ביטוח. 
בישראל כמו גם בארצות נוספות הבנקים 
הם עדיין ספקי האשראי הגדולים במשק. 
זה הופך אותם לשחקנים ראשיים בכל 
הקשור להשקעות, לפיתוח, לייצור, 
לשליטה במשק. המשכורת של כל אחד 
מאיתנו היא אולי קטנה, אבל המשכורות 
של כולנו מסתכמות לכדי מאות מיליארדי 
שקלים. את המיליארדים האלה מעמידים 
הבנקים לרשות היזמים הגדולים - למימון 
קידוח גז בים התיכון, להשקעה בסטארט־

אפ היי־טקי, לבניית שכונה חדשה באחת 
מערי ישראל, לבניית קניונים במזרח 
אירופה, לשידרוג בתי מלון בניו יורק 

או בלאס וגאס. 

השקעות בשליטה 
ציבורית

אילו יכולנו אנחנו, "האזרחים הקטנים", 
ליטול חלק בעיצוב מדיניות ההלוואות 
להשתמש  יכולים  היינו  הבנק,  של 

למרכז הארץ, כי לשם הולכות ההשקעות. 
לעומת זאת, הנגב והגליל וגם ירושלים 

מקבלים פחות השקעות.
כלכלנים אוהבים לטעון שהחלטות על 
השקעה צריכות להיות בידי "השוק 
החופשי" ולא בידי גופים קולקטיביים 
כדוגמת המדינה או האיגודים המקצועיים. 
זה מבטיח, לטענתם, "הקצאה אופטימלית 
של מקורות". זוהי קביעה שמזמן אינה 
משכנעת. בוודאי לא אחרי הנפילה 
בין  שנבעה   2008 של  הפיננסית 
השאר מהשקעות ענק בסחורות־דמה 
ובתעלולים פיננסיים. בישראל לא היו 
נפילות דומות, אמנם, אבל ההשקעות 
כאן הן אופטימליות רק במובן זה שהן 
הניבו רווח רב לקבוצות ההון - אך לא 

בהכרח רווח לכלל ישראל. 
האם יש מקום לחשוב על אלטרנטיבה? 

> >> 
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שליטה 
ציבורית על 

כספי הפנסיה 
יכולה לכל 

הפחות לפתוח 
פתח של 

־תקווה למדי
ניות השקעות 

המכוונת פחות 
לאינטרסים 

הפרטיים של 
הטייקונים 

ויותר לאינטרס 
הקולקטיבי 
של החברה 
הישראלית

ציבורית וניהול ציבורי יכולים להבטיח 
הוא דיון ציבורי והתוויית מדיניות של 
שוויון, של השקעה בעיקר בישראל 

ובפיתוח של כל חלקי הארץ. 
ישנם, כמובן, גם צעדי ביניים. אפשר, 
למשל, להדק את הפיקוח על מנהלי 
החסכון הפנסיוני ומנהלי הבנקים כך 
שיימנעו מלהשקיע באגרות חוב של 
או  נמוך,  שכר  המשלמים  תאגידים 
המעסיקים עובדי קבלן או חברות כוח אדם. 
בשנים האחרונות התפשטה לה אופנה של 
ביקורת הריכוזיות במשק - ההשתלטות 
של מספר קטן של קבוצות הון משפחתיות 
על חלק גדול מן האשראי ומן הפעילות 
הכלכלית. הריכוזיות היא אכן בעייתית, 
אבל מעבר מעשרים קבוצות הון לארבעים 
או לששים קבוצות הון אין בו כדי להבטיח 
מדיניות השקעות שונה. הבעיה היא שאין 
שום כוח שיאזן את נטייתן המובנת )אך 
לא מוצדקת( של משפחות הטייקונים 
לדאוג בראש ובראשונה לקדם את עסקי 
החברות שבבעלותן. אין שום כוח מאזן 
שידאג לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה 

הישראלית בכללותה. 
ההסתדרות, שבעבר הייתה השחקן 
הראשי בתחום החסכון הפנסיוני, יצאה 
מן המשחק ב-2003 ובינתיים אינה עושה 
קולות של שיבה. "כוח לעובדים" הוא 
עדיין ארגון קטן. איגודים מקצועיים 
חייבים להיות גוף פעיל ביותר בזירת 

מדיניות ההשקעות. 
הציפייה הרווחת היא שהמדינה תשמש 
ככוח מאזן, בזירה שבה יש כיום רק 
שני שחקנים - הטייקונים והמדינה. 
עשורים  מספר  מזה  הצער,  למרבה 
הממשלות דווקא מחזקות את משפחות 
ההון ומעניקות להן את הבכורה בכל 
הנוגע להשקעות באמונה עיוורת שהן 
תחוללנה עוד ועוד צמיחה. השקעה 
בפריפריה? השקעה בשדרוג התעשייה 
המסורתית שם? השקעה בשדרוג מקצועי 
של עובדים? תנו לשוק החופשי לנהל 
את מדיניות ההשקעות, כי הוא "יודע 
להקצות מקורות בצורה האופטימלית". 
מדובר בלא פחות ולא יותר מאשר קביעת 
יעדי השימוש במשאבים הקולקטיביים 
של ישראל. זהו נושא ראוי מאין כמותו 

למאבק ציבורי. ///

כך מגיעים כספי הפנסיה שלנו לתאגידים 
ישראליים ולתאגידים זרים, להשקעות 
בישראל ולהשקעות בחו"ל. בשנת 2011, 
כרבע מן החסכון הפנסיוני בישראל - 
כ-150 מיליארד ש"ח - הושקע מעבר לים. 
בארץ, הכסף הגדול הולך, כפי שראינו, 
למרכז הארץ. לחברות הביטוח יש אליבי 
מצויין: מה שמדריך אותן הוא "הדאגה 
לכספי החוסכים" ועל כן הן מעדיפות 
השקעות "בטוחות" - זאת אומרת, 
תאגידים גדולים ומבוססים, שרובם 
ממוקמים במרכז הארץ. השיקולים של 
פיתוח כלל מדינת ישראל; של השקעה 
במפעלים המשלמים שכר הוגן; של 
השקעה במפעלים שיש להם מדיניות 
העסקה שוויונית או של שידרוג תעסוקתי 
או השכלתי של העובדים - אלה נדחקים 

לשוליים. 

אז מה אפשר לעשות?
הפתרון המובהק ביותר הוא להחזיר 
את השליטה בכספי החסכון הפנסיוני 
לידי הציבור. למשל, לגוף שבו יהיו 
שותפים העובדים, המדינה, ארגונים 
חברתיים - וגם, כמובן, המעסיקים 
)שמפרישים את רוב הכספים לקופות 
הפנסיה(. שליטה ציבורית על כספים 
אלה, המהווים כיום חלק גדול מן האשראי 
העסקי במשק, יכולה לכל הפחות לפתוח 
פתח של תקווה למדיניות השקעות 
המכוונת פחות לאינטרסים הפרטיים 
של טייקון זה או אחר ויותר לאינטרס 
הקולקטיבי של החברה הישראלית. 
טייקונים הפונים לבקש אשראי יצטרכו 
להתחייב למדיניות השקעה, העסקה 
ושכר שתיטיב עם החברה הישראלית. 
יזמים שאינם טייקונים יוכלו לקבל 
אשראי בתנאים נוחים מאלה המוצעים 
להם כיום על ידי בנקים וחברות ביטוח 

שבבעלות טייקונים. 
בעלות ציבורית וניהול ציבורי אין בה, 
כמובן, כדי להבטיח כנגד ניהול כושל או 
כנגד שחיתות. אבל גם בעלות פרטית 
אין בה כדי להבטיח זאת. מה שבעלות 

הצרים של בעלי השליטה הפרטיים של 
הבנקים הקיימים. מעניין לציין כי יש כיום 
הצעת חוק להפוך את בנק הדואר בישראל 
לבנק "עממי". בינתיים, משרד האוצר 
אינו מאפשר לקדם את הנושא. ההצעה 
אינה מרחיקה לכת עד כדי הפיכת בנק 
הדואר לבנק הפעיל בתחום ההשקעות, 

אבל לפחות זו התחלה.
החסכון  בתחום  גם  דומה  התמונה 
הפנסיוני. עד לפני זמן לא רב רוב הכסף 
הזה היה בשליטת ההסתדרות. ההסתדרות 
אמנם מעולם לא היתה גוף ייצוגי של 
ממש, שבו עובדים מן השורה החוסכים 
לפנסיה יכלו להיכנס לישיבה של ועדת 
ההשקעות של קופת הפנסיה ולהשמיע 
את קולם. אך בכל זאת, ההסתדרות 
היא מוסד המייצג עובדים וכאשר כספי 
הפנסיה היו בשליטתה, היא איפשרה 
למדינה להשתמש בחלק מהם לצורכי 
פיתוח של ישראל ואילו את החלק הנוסף 
היא השקיעה במפעליה־היא. במסגרת 
זאת השתדלה ההסתדרות להשקיע 
בכל רחבי הארץ; ולא רק זה, במפעלים 
הסתדרותיים רבים דאגו לשלם שכר 

פחות או יותר שוויוני. 
דאז,  האוצר  שר  הלאים   2003 ב-
בנימין נתניהו, את רוב קופות הפנסיה 
ההסתדרותיות, העביר את הקרנות 
הקרויות "ותיקות" לניהול של משרד 
הקרויות  הקרנות  את  ואילו  האוצר 
"חדשות" )שבהן מופקדים חסכונות 
כל העובדים החדשים המצטרפים לשוק 
העבודה מאז 1995( מכר לחברות ביטוח. 
ומה עושות חברות הביטוח עם הכספים 
שאנו חוסכים לעת פרישה מעבודה? ובכן, 
תחת הכותרת של "משקיעים מוסדיים" 
הן עושות בדיוק את מה שעושים הבנקים 
עם כספינו: הן מלוות אותו, וליתר 
דיוק, משקיעות אותו. במה? במי? ובכן, 
סכומים גבוהים יחסית מושקעים עדיין 
באג"ח ממשלתיות, בתמורה לתשואה 
מובטחת, אבל סכומים גדלים והולכים 
מושקעים באג"ח של תאגידים, תמורת 
תשואה פחות מובטחת. כיום, החסכון 
הפנסיוני מממן כ-30% מן האשראי 

למגזר העסקי.
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אחת התגובות 
־של הרפובלי

קנים לאופציה 
ציבורית בביטוח 
בריאות היתה 
שהתכנית 
מסוכנת לעולם 
 הביטוח 
האמריקאי, היות 
שבהיעדר צורך 
לחולל רווחים 
התכנית תוכל 
להציע מחירים 
נמוכים יותר

אם נניח לשאלה האם האופציה הציבורית 
היא האפשרות הטובה ביותר לרפורמה 
במערכת הבריאות האמריקאית )אין 
לי את המומחיות לענות על כך(, ברור 
שהרפובליקנים צודקים בכך שהם רואים 
סכנה לסדר הניאו־ליברלי בהצעות בנוסח 
האופציה הציבורית. האופציה הציבורית 
מסוכנת עבורם משתי סיבות מרכזיות:
האופציה הציבורית היא כלי שליטה 
רגולטיבי: השליטה הממשלתית בשחקן 
רב משתתפים כלשהו  מרכזי בשוק 
תאפשר לממשלה לקבוע סטנדרטים 
מינימליים שונים. בדוגמה של ביטוח 
הבריאות, ברור שהאופציה הציבורית 
תאפשר לממשלה להגדיר מחיר מינימום 
לביטוח שלפיו ביטוחים פרטיים אחרים 
ינסו להתיישר. זהו כלי רגולטיבי רב 
עוצמה שהולך צעד משמעותי לכיוון 
ההפוך מנתיב הממשלה הקטנה והדה־

רגולציה של הניאו־ליברליזם.
באופציה הציבורית טמון פוטנציאל 
התרחבות שיש בו יסוד של "הלאמה 
שקטה": כפי שחוששים הרפובליקנים, 
אופציה ציבורית יכולה ליצור, ככל שהיא 
תתקיים לאורך זמן וככל שהסטנדרטים 
שהיא תגדיר יהיו נוקשים יותר, שוק 
שנשלט על־ידי העסק הממשלתי, גם אם 
העסק הממשלתי לא יהפוך להיות העסק 
היחיד בתחום. בדרך זו יכול להיווצר שוק 
בו את עיקר השירותים בתחום כלשהו 

 Public( "הביטוי "אופציה ציבורית 
option( הופיע ככינוי לאחת ההצעות 
לרפורמה שהציע ברק אובמה למערכת 
ביטוח הבריאות האמריקאית. הרעיון 
הבסיסי )שלא יושם ועדיין נמצא בדיונים 
- ראו מאמרו של איתי סנד בגליון 47( היה 
ליצור ביטוח בריאות בשליטה ממשלתית 
שיתחרה בביטוחים האחרים, יהיה מחויב 
לקבל כל מבוטח ויהיה מחויב למחירים 

ולדמי ניהול נמוכים יותר.
אחת התגובות של הרפובליקנים היתה 
הביטוח  לעולם  מסוכנת  שהתכנית 
האמריקאי, היות שבהיעדר צורך לחולל 
רווחים התכנית תוכל להציע מחירים 
נמוכים יותר ותוכל, לבסוף, לחסל את כל 
המתחרים ולהפוך לשחקן היחיד בשוק. 
מסתבר שאמונתם של הרפובליקנים 
ביעילותם של התאגידים למול תחרות 
אמיתית עד כדי כך קטנה. כנגדם גרסו 
מקדמי התכנית שהאופציה הציבורית, 
בדיוק בגלל עלויותיה הנמוכות יותר, 
תוריד באמצעות התחרות את המחירים 
בכל שוק ביטוח הבריאות האמריקאי, 
שמחיריו הגבוהים הם אחת הסיבות לכך 
שכרבע מהאמריקאים לא מבוטחים כלל.

 אופציה ציבורית - 
 רגולציה 

ו"הלאמה שקטה"
"האופציה הציבורית" - חברה ממשלתית שמתחרה מול החברות 

הפרטיות בענף ובזכות חוסר עניינה ברווחים מסוגלת להציע 

יותר ופחות אפליה - היא אחד  יותר, שירות טוב  מחירים נמוכים 

הכלים אותם צריכים הסוציאל־דמוקרטים לשקול כשהם חושבים 

על הלאמה וביטול מהלכי ההפרטה

אלעד הן

אלעד הן הוא חבר ביסו"ד, עורך את "חברה" וחבר בכוח לעובדים - ארגון 
eladhen@yesod.net :עובדים דמוקרטי /// דוא"ל
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Bernard Pollack :צילום

האופציה 
הציבורית 

־יכולה, פוטנ
ציאלית, להפוך 
את ההון הפרטי 

ופעולותיו 
לקבלני משנה 

של מדיניות 
ממשלתית לה 

יהיו כפופים

האופטי של חברת החשמל והפיכת בנק 
הדואר לבנק מסחרי( מעורב השר משה 
כחלון. נראה שמשהו בצורת החשיבה 
שלו מביא אותו לנקוט בקו הזה. אין בכך 
כדי להצדיק את ישיבתו בתוך ממשלת 
ההפרטה והצנע של ביבי, אך יש בכך 
לכל הפחות עניין שראוי לשים אליו לב.

יתרונות וקשיים
לפי פעולתו של כחלון נראה שאחד 
הציבורית  האופציה  של  היתרונות 
היא היתכנות מסוימת ליישמה מתוך 
המציאות הניאו־ליברלית. יתכן שניתן 
להתחיל וליישם אותה "בקטן" ולהרחיב 

אותה בהדרגתיות.
אם מניחים, כמוני, שחלק מהחכמה 
בהפיכת הכיוון הניאו־ליברלי צריכה 
להיות במציאת דרכים לבנות את הכוח של 
הדרך הסוציאל־דמוקרטית בצורה שהולכת 
ומתגברת תוך כדי תנועה, הרי ששיטות 

כמו האופציה הציבורית חיוניות לנו.
יתרון נוסף הוא יתרון הסברתי. ביחס 
להלאמה בה הממשלה רוכשת חברה 
פרטית האופציה הציבורית נראית דרך 
עדינה יותר ובעלת מוניטין פחות רע. 
קשה יותר להסביר לציבור מדוע אסור 
שבחברות הדורסניות תתחרה חברה 
ממשלתית מאשר להסביר מדוע "אסור 
לקחת רכוש של מישהו אחר". קו ההסברה 
בו נוקטים בד"כ תומכי השוק החופשי 
פונה אל תחושת הרכוש הפרטי של 
הציבור שמאויים מהרעיון שרכושו ילקח 
ומשליך זאת על רכושם של בעלי הון. 
האופציה הציבורית דורשת מהניאו־

ליברלים פעלולים לוגיים גדולים יותר, 
אם כי כפי שמוכיח המאמץ הרפובליקני 
בביטוח  הציבורית  האופציה  כנגד 

הבריאות - לא בלתי אפשריים.
לבסוף, לאור הקשיים שניצבים בדרכן 
של ההצעות שפירטתי, אנחנו למדים 
שגורמים ניאו־ליברליים רבים מודעים 
לסכנות הפוטנציאליות של האופציה 
הזאת ונאבקים בה. כך שהיכולת לקדם 
כנראה  היא  לרדאר"  "מתחת  אותה 
מוגבלת. אין, לבסוף, ברירה אלא ליצור 
את העוצמה הפוליטית הנדרשת כדי 

להתחיל וליצור את הדרך הזאת. ///

בתחום האינטרנט המהיר, כבר שנים 
שחברת החשמל מעוניינת לנצל את 
התשתית שלה כדי לספק אינטרנט מהיר 
וזול לכל בית באמצעות סיבים אופטיים. 
הדבר יקרה ככל הנראה בעתיד הקרוב, 
אלא שכמובן, ההיגיון הניאו־ליברלי דואג 
ששירותי האינטרנט הללו יסופקו על ידי 
חברה ש-60% ממנה יהיו בבעלות פרטית 
ורק 40% יהיו בידי חברת החשמל. לפי 
הפרסומים בעיתונות הרצון הוא להימנע 
ממצב בו חברת החשמל והכנסותיה בתחום 
החשמל יסבסדו את עלויות האינטרנט. 
במילים אחרות, הם רוצים להימנע מתחרות 
קשה מדי לחברות הפרטיות ומהיתרונות 

והכוח הגלומים באופציה הציבורית.
הצעה  קיימת  הבנקאות  בתחום  גם 
שמתגלגלת כבר שנים להפוך את בנק 
הדואר לבנק מסחרי שיוכל לתת שירותים 
בנקאיים פרטיים זולים ללא כוונות רווח. 
בנק הדואר גם היום מסוגל להציע ניהול 
חשבון עו"ש ללא עמלות ופריסת סניפים 
מרשימה )הח"מ מנהל בו חשבון קטן מזה 
שנים מספר(. ההצעה להפוך אותו לבנק 
מסחרי לכל דבר נתקלת כרגע בסירוב של 
בנק ישראל. הטענות נגדו, מלבד טענות 
שונות על כך שהוא אינו ערוך טכנית להפיכה 
לבנק, הן על כך שהבנק בבעלות המדינה. 
בנק ישראל דורש שבנק הדואר יופרט 
לפני שיותר לו להיות בנק מסחרי משום 
שלדבריהם לא יתכן שחברה בבעלות המדינה 
תתחרה בחברות פרטיות. אם כן, גם בבנק 
ישראל יושבים היום אנשים שרואים סכנה 
באופציה הציבורית ובמימושה להתמשכות 

סדר היום של ההפרטה.
מעניין לציין שבקידום כל ההצעות הללו 
)המפעילים הווירטואליים, האינטרנט 

מספקת האופציה הציבורית, כשעסקים 
פרטיים מספקים רק פתרונות נישה 

לתחומים צרים.

אופציה ציבורית והלאמה
ברצוני להציע את האופציה הציבורית 
כאחד הכלים אותם צריכים הסוציאל־

דמוקרטים לשקול כשהם חושבים על 
הלאמה וביטול מהלכי הפרטה. אם הדרך 
הניאו־ליברלית הופכת את הממשלה 
האופציה  ההון,  של  משנה  לקבלן 
הציבורית יכולה, פוטנציאלית, להפוך 
את ההון הפרטי ופעולותיו לקבלני משנה 
של מדיניות ממשלתית לה יהיו כפופים.

באילו ענפים יכולה האופציה הציבורית 
להציע פתרון טוב בישראל? התחומים 
בהם  הם תחומי תשתית  המובהקים 
התשתית עצמה מופרטת ובהם אופציה 
ציבורית תוכל להפעיל רגולציה הולכת 
וגוברת על התחום ולייצר שליטה ציבורית 
הולכת ומתגברת על התשתיות המופרטות.
התקשורת  תחום  את  למשל  קחו 
הסלולרית. אפשר לראות את המפעילים 
כחלון  משה  שקידם  הווירטואליים 
כהצצה לתוך האפשרויות שקיימות 
בתחום. המפעילים הווירטואליים, גם 
אם הם פרטיים, מתייחסים לתשתית 
הסלולרית הפרטית כתשתית קיימת, 
קונים זמן אוויר בסיטונאות ומוכרים 
אותו ללקוחות. ניתן לחשוב על יצירת 
מפעיל וירטואלי ממשלתי שישתמש 
בתשתיות הסלולריות הקיימות ויציע 
שימוש בהן במחירים נמוכים בהרבה. 
אפשר גם ללכת על כיוון רחב יותר של 
פרישת רשת סלולרית נוספת, ציבורית, 
שתתחרה ברשתות הפרטיות, אך נראה לי 
שיש יתרונות לניצול הרשתות הקיימות.

2 0 1 2 י  ל ו י  / /  5 3 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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תכלית ההפרטה וליצור מנגנוני ממשל 
וקבלת החלטות עם משאבים ותקציב, 
שיבטיחו מעקב ואכיפה כדי שתכלית זו 
תתממש. יש להבטיח שהחתירה לרווח 
של הרוכש הפרטי לא תבוא על חשבון 
טובת הציבור ורווחת האזרח, ולוודא 
שבמידה שלא ימולאו תנאים אלו תיעצר 

ההפרטה ואף תבוטל.

מהלך עסקי שכדאי   הפרטה הינה 
לעשותו במקרים מסוימים ושצריך 
להימנע ממנו במקרים אחרים. אין לקדשו 
ולהפוך אותו לאבן היסוד של המדיניות 
הכלכלית. הממשלה אינה עסק פרטי, 
אין זה מתפקידה להרוויח, ורווח אינו 
אבן הבוחן לפעילותה. כמובן שארגונים 
שבבעלותה צריכים להיות יעילים ולהבחן 
על פי מטרותיהם המובהקות )יעילותו של 
הצבא, למשל, לא תימדד על פי יכולתו 
לשאת רווחים, אלא על פי הצלחתו במתן 

הגנה למדינה ולאזרחיה(. 
כאשר מפריטים, ההפרטה צריכה להיות 
מעשית ותואמת את מטרות החברה 
)society( ובהתאם לתנאים המודרניים 
של הכלכלה הישראלית. אפשר להפריט 
תוך שמירת המחויבות לכלל הציבור. 
אף  ואולי  מפעלים  להפריט  אפשר 
שירותים ציבוריים מסוימים, ויחד עם 
זאת לשמור על הציבור והדמוקרטיה 
ולגונן עליה מפני האוליגרכים. אפשר 

להפריט, אבל לא חייבים להפריט.
כתנאי ראשון להפרטה יש להבהיר את 

 מהפרטה 
 למתן זיכיונות - 

 היפוך מגמה ביחסה 
של המדינה אל אוצרות 

הטבע

 הפרטה אינה דבר פסול מעיקרו. אפשר להפריט 

 ולשמור על טובת הכלל ועל זכויות העובדים ורווחתם, 

 כפי שהדבר נעשה לדוגמה בארצות סקנדינביה. 

אבל להפרטה עלולות להיות תוצאות הרסניות במסגרת 

מדיניות ניאו־ליברלית המקדשת את חובת התאגידים 

למקסם את רווחיהם, עוינת את העבודה המאורגנת 

ומחלישה את מערכת הרגולציה. תהליכי הפרטה בעייתיים 

במיוחד )או מקוממים במיוחד( הם אלה שבהם נמכרים 

אוצרות הטבע של המדינה לבעלי־הון פרטיים

אמנון פורטוגלי
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לצדק  במרכז  חוקר  הוא  פורטוגלי  אמנון 
חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים 
 /// כלכלית  החברתית  המכללה   ופעיל 
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צילום: שירן בן-יעקב

הכריז מוראלס על ביצוע הדרישה החשובה 
ביותר של בוחריו: העברת אוצרות הטבע 
של המדינה לידי תושביה. מוראלס הוציא 
צו נשיאותי המורה על הגדלת המיסוי 
וחתימת חוזים חדשים בתחום הגז והנפט 
)מאי 2006(. בניגוד לזעקות השבר של 
בעלי־ההון ותועמלניהם, לא היתה זו הלאמה 
ללא תמורה: הממשלה שלמה לחברות את 
מלוא השקעותיהן תמורת המניות שהועברו 
לה. לחברות הזרות ששלטו על הפקת הגז 
ניתנו 180 יום לפתוח את החוזים למשא 

ומתן מחודש או לעזוב את המדינה. 
רבים הזהירו את הממשל הבוליביאני כי 
המשקיעים יבטלו את תכניות ההשקעה 
שלהם או יתבעו את הממשלה. אחרים 
איימו להביא את הסוגיה בפני בוררות 
בינלאומית או הפעילו לחצים אחרים. 
אולם, בסופו של דבר, האיומים לא 
התממשו והלחצים לא נשאו פרי. חברות 
הנפט והגז הזרות בחרו להישאר במדינה, 
והגיעו להסכמה חדשה עם הממשלה. 
ממשלת בוליביה השיגה, בחוזים החדשים 
שחתמה עם החברות שיעור הכנסות 
של 80%-50%. השליטה בגז ובנפט 
הוחזרה לידי המדינה וכן השליטה בשיווק 
המשאבים האלו וחלוקתם. המדינה קבלה 
גם שליטה על רוב הפעילות של חברות 
הנפט והגז )כלומר שליטה ברוב פעולות 
הייצור גם ללא העברת החברות עצמן 

את תהליך ההפרטה כך שהמדינה תחזיר 
לידיה את השירות שהופרט, וקובע כי אם 
יוחלט להמשיך בכל זאת בהפרטה, חלות 
על המדינה שתי חובות משנה בסיסיות: 
פיקוח הולם ותקצוב ראוי שיאפשר את 
מתן השירותים בהיקף המתחייב מהחוק.

משאבי הטבע של המדינה
בשאלת הפרטתם של אוצרות הטבע יש 
לצאת מהנחת יסוד שאוצרות אלה )אשלג 
ומינרלים אחרים בים המלח, פוספטים, 
נחושת, מים, נפט וגז, ואוצרות טבע 
אחרים( שייכים למדינה, וכך עליהם 
להישאר. אסור להפריט את אוצרות 
הטבע, אך אפשר ולעיתים נכון להפקיד 
את ההפקה והניצול של האוצרות הללו 
בידי תאגידים פרטיים שזו התמחותם, 
על ידי מתן רישיון או זיכיון מטעם 
המדינה. עם זאת יש לשמור על פיקוח 
הדוק ועמידה במספר תנאים בסיסיים 
שיפורטו בהסכם הזיכיון/רישיון. בישראל 
של היום, חוקי הזיכיון והרישוי מיושנים, 
ורמות התמלוגים והמיסוי שנקבעו 
הן מגוחכות. יש לשנות את החוקים 
הרלבנטיים, בעיקר ביחס לחלקה של 
המדינה ברווחים מניצול אוצרות הטבע. 
יש לאפשר למדינה להפוך את התהליך, 
במקרה הצורך, ולבטל את הזיכיון/

רישיון. יש להקפיד שהזכיין לא יגרום 
נזקים חמורים מדי לסביבה ויקבל על 
עצמו אחריות לשיקום הסביבה בגמר 

תקופת ההסכם. 
הפיכת תהליך ההפרטה והחזרת משאבי 
הטבע לידי המדינה אינן חלום באספמיא. 
דוגמאות טובות לכך הן בוליביה ב-2006 

וארגנטינה ב-2012. 
בשנות  הפריטה,  בוליביה  ממשלת 
התשעים של המאה שעברה, את חברת 
הנפט הלאומית ואת רשת הובלת הגז של 
המדינה ואפשרה מכירת זיכיונות לנפט 
ולגז לחברות זרות. ההפרטה שנעשתה 
במחירים מגוחכים הגדילה את נתח הרווחים 
של החברות הנפט והגז הזרות ל-80% 
והשאירה כ-18% בלבד לקופת בוליביה. 
עליית הנשיא אוו מוראלס, שנבחר בדצמבר 
2005 ברוב של 53.7% מקולות הבוחרים 
הביאה לתפנית. מאה ימים לאחר בחירתו, 

ניתן להגדיר גבולות גזרה להפרטה: 
)1( אין להפריט מונופולים ובעיקר כאלה 
העוסקים בתחומים החיוניים למשק. 

)2( אין להפריט נושאי ליבה, שירותים 
או מוצרים ציבוריים למחצה.

)3( בכל מקרה, הכרחי שתתקיים מערכת 
לשמירת  ואכיפה  פיקוח  רגולציה, 
האינטרס הלאומי, זכויות בעלי העניין 
)stakeholders( וזכויות העובדים 

בתאגידים המופרטים.
כאשר נשמרים התנאים הללו, הפרטתן 
של מערכות עסקיות עשויה להיות, 
במקרים מסוימים, צעד חיובי ומועיל. 
בסוף מאי פורסמה החלטת בג"ץ בעניין 
הפרטת שירותי הבריאות לתלמידים. 
פסק הדין משרטט בפירוט את החובות 
החלות על הממשלה כאשר היא מפריטה 
שירות ומעבירה אותו לידי ספק חיצוני. 
השופטים מלצר, דורית ביניש ומרים נאור 
קובעים כי העברת השירות לידי ספק 
חיצוני "איננה מעבירה את האחריות" 
לאותו ספק. "הפרטה, איננה, כידוע, 
מילת קסם, ואין היא יכולה להוות עילה 
להתפרקות המדינה מחובותיה". בית 
המשפט מכיר, אם כן, באפשרות להפוך 

ארגונים 
שבבעלות 

המדינה צריכים 
להיות יעילים 

ולהבחן על 
פי מטרותיהם 

המובהקות. 
יעילותו של 

הצבא, למשל, 
צריכה להימדד 

לא על פי רווחיו, 
אלא על פי 

הצלחתו במתן 
הגנה למדינה 

ולאזרחיה
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נמוכות יותר, דמי שמירה נמוכים יותר, 
ולא יאפשר לבנקים הפרטיים להשתולל 
בתחומים אלו )עוד על כך במאמרו של 

אלעד הן בגיליון זה(. 
חשוב להדגיש את חשיבות הטיפול 
הממשלתי בתקופה שלאחר ההפרטה: 
רגולציה אפקטיבית פיקוח על ההסכמים 
ההסכם  סעיפי  ואכיפת  הרלבנטיים 
)בעיקר סעיפי היסוד(. יש להקנות 
למדינה יכולת ממשית להכנסת שינויים, 
המתחייבים מהשתנות התנאים בשוק. 
יש להקנות לה אפשרות מעשית וברורה 
לבטל את ההפרטה ולהפוך את התהליך. 
בנוסף יש להבטיח מניעת נזקים לסביבה 
כתוצאה מפעילות בתקופת ההפרטה. 
כך למשל יש להבטיח שבארות נפט וגז 

שננטשו לא יזהמו את הסביבה.
ממשלות ישראל העבירו בעשרים השנים 
האחרונות את אוצרות הטבע שלנו לידיים 
פרטיות, ללא פיקוח, ללא תכנון ארוך 
טווח ובתמורה מזערית. מקבלי ההחלטות 
עדיין לא הפנימו כי מדינה ריבונית 
צריכה לשמור על משאבי הטבע שלה 
ולא למכור אותם לגורמים פרטיים. חלק 
ניכר מהכשלים והליקויים שהיו בעבר 
בהפרטות אלו עדיין ניתנים לשינוי ועל 
ממשלת ישראל מוטלת החובה לעצור את 
המרוץ להפרטת משאבי הטבע, להפיק 
את הלקחים ולתקן את הליקויים גם 
בעסקאות שנעשו בעבר. יש להקים גוף 
שיטפל בתחום זה ובמידת הצורך לשנות 
את ההסכמים כך שיובטחו האינטרסים 

של המדינה ושל ציבור אזרחיה. ///

לאחר ההפרטה
בכל מקרה של מתן זיכיון או רישוי לניצול 
אוצרות הטבע כמו גם במקרים של הפרטה 
"רגילה", יש להדגיש את החשיבות של 
מדיניות פוסט־הפרטה. אחת הבעיות 
היא שבתקופה  בהפרטה  המהותיות 
שאחרי ההפרטה, הממשלה מאבדת 
בהדרגה את הידע הרלבנטי ולפעמים 
גם את העובדים המיומנים ואת הרצון 
לפקח ולוודא כי מטרות ההפרטה הושגו, 
שהשירות או החברה המופרטים מתנהלים 
כשורה, ברמה ובאיכות הנדרשת, ועל 
פי הציפיות שהיו בעת ההפרטה. במצב 
זה, רק באם מתרחשת קטסטרופה, כמו 
בהפרטת הרכבות באנגליה, הממשלה 
מתעוררת לפעולה. בארץ ראינו לאחרונה 
את הבעיות בתחום שירות האחיות בבתי 
הספר שהופרטו, את הבעיות בזיכיונות 
לקידוחי הגז הטבעי בים לאחר הפרטת 
הענף בשנות התשעים של המאה שעברה, 
ואת הבעיות שהתעוררו במפעלי ים 
המלח לאחר הפרטת כי"ל. בשני המקרים 
האחרונים התנאים בשוק השתנו בצורה 
מהותית מאז הוחלט על ההפרטות, ושינו 
לחלוטין את תמונת הכנסות הממשלה, 
ואת מחויבויות הממשלה )הגנה על אסדות 
הקידוח, הגנה על מלונות ים המלח(, 
יחסית למצב ולציפיות בעת ההחלטה 
על ההפרטה. אלו הן בעיות שניתן היה 
לפתור אותן במהלך השנים, לפני שצמחו 
להיקפן הנוכחי, אבל לא היה גוף ממשלתי 
מתאים, עם כלים ומשאבים מתאימים, 

שימלא תפקיד זה. 
אחת השיטות הטובות לשמר את הידע 
אצל הממשלה ובאותו זמן להבטיח 
שהתחום שהופרט לא יהפוך למונופול 
פרטי, היא שמירת תאגיד אחד בתחום 
המופרט בבעלות ממשלתית. לדוגמה, 
חשוב לשמור את בנק הדואר בבעלות 
ממשלתית כ"בנק חברתי" מבלי לדרוש 
ממנו רווחיות מעבר למינימום מסוים, 
)נאמר עלות גיוס ההון ע"י הממשלה(. 
המטרה היא למנוע פעילות מונופוליסטית 
של הבנקים. כך בנק הדואר יגבה עמלות 

לבעלות המדינה(. צעדים אלה, יחד עם 
העמקת המיסוי, הגדילו את חלקה של 
המדינה בהכנסות מהפקת הגז והנפט 
מ-18% לכמעט 80%. במספרים מוחלטים, 
ההכנסות של ממשלת בוליביה מתעשיית 
הגז והנפט גדלו פי 9 מ-173 מיליון דולר 
ב-2002 לכ-1.57 מיליארד דולר ב-2007.
הזרים  המשקיעים  כי  לציין  חשוב 
"הסתגלו" למצב החדש, והארגון המייצג 
אותם הודיע כי ההסכמים החדשים 
עשויים ליצור "קשר חיובי וממושך בין 

השותפים: החברות והמדינה". 

חלקה של המדינה - 
חלקם של הזכיינים

נחזור אל המקרה הישראלי: כשבאים 
לקבוע את החלוקה הראויה של הרווחים 
והזכיינים אפשר ללכת  בין המדינה 
בשלוש דרכים: לגזור גזירה שווה ממה 
שמקובל בתחום הון הסיכון, או מעסקאות 
קומבינציה בשוק הנדל"ן, או להסתמך 

על מסקנותיה של ועדת ששינסקי. 
על פי הנהוג בתחום הון סיכון, תאגידי 
וכו'  המים  המחצבים,  האנרגיה, 
של  הטבע  אוצרות  את  ה"מנהלים" 
המדינה, יהיו זכאים ל-20% מהרווחים, 
והמדינה תשאיר בידיה 80% מהרווחים. 
לחלופין, בהתאמה לשוק הנדל"ן, ייקבע 
שהממשלה תקבל כ-30% מהמכירות 
בכל שנה )חלופה זו בעייתית יותר שכן 
המדינה תקבל את חלקה מהמכירות גם 
כאשר יהיו הפסדים לתאגיד(. על פי 
המלצות ועדת ששינסקי יועלה המס 

על רווחי התאגידים לכדי 60%. 
חלק הממשלה ברווחים )כולל תמלוגים 
ומס הכנסה( צריך לשקף את הבעלות על 
משאבי הטבע, ועל פי הדוגמאות לעיל, 
להיות ברמה של כ-80% מהרווח. ניתן 
להתחשב בהשקעות של התאגידים לצורך 
קבלת הזיכיון או הרישיון או ברכישת 
החברות הממשלתיות שהיו בעלות הזיכיון, 
כך שחלק הממשלה יוטל רק לאחר החזרת 
ההשקעה במלואה בתוספת 50%. בישראל 
מגבלה זו אינה רלבנטית ברוב המקרים, 
שכן תאגידים כמו מפעלי ים המלח, 
נביעות ואחרים, קבלו כבר מזמן בחזרה את 
מלוא השקעתם, מוכפלת עשרת מונים. 

 הממשל 
הבוליביאני 
הוזהר כי אם 
ילאים יבטלו 
המשקיעים 
את תכניות 
ההשקעה. 
אך לבסוף, 
חברות הנפט 
והגז הזרות 
בחרו להגיע 
להסכמות 
חדשות שהעלו 
את הכנסות 
המדינה 
לשיעור של 
50%-80%
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"משפחה מתפקדת", "ילדים בסיכון"(. 
הסוציאלית  שהעבודה  ספק,  אין 
בישראל ובעולם המערבי לוקחת חלק 
חשוב בשימור הסדר החברתי. יחד עם 
זאת, מעניין להזכיר, כי שיח העבודה 
הסוציאלית מדגיש מחויבות לשינוי - 
ברמה האישית אך גם ברמה החברתית. 
עבודות ביקורתיות רבות תוקפות את 
המחויבות לשינוי אישי, ומראות כיצד 
העבודה הסוציאלית מסיטה את תשומת 
הלב מהשורשים החברתיים של "בעיות 
חברתיות" לרמת הפרט. יחד עם זאת, 
שאלת השינוי החברתי, זוכה לפחות 
התייחסות אקדמית, אם כי לעתים היא 

מוצגת כחלק ממכשיר שליטה 

את  להלאים  צריך  וכיצד   האם 
העבודה הסוציאלית בישראל? דיון 
בשאלה זו מצריך הגדרה מדויקת יותר 
של "עבודה סוציאלית". דומה, שרוב 
הדיונים במונח "עבודה סוציאלית", הן 
בספרות הפופולארית והן באקדמיה, 
יוצאים מנקודת מבט ביקורתית לפיה 
עבודה סוציאלית היא מכשיר שליטה 
בידי עובדות סוציאליות )עו"סיות(, 
העוסקות ביצירה ובכפייה של קטגוריות 
נורמטיביות ובלתי נורמטיביות )לדוגמה: 

עו"סיות 
מקבלות 

חלק מכוחה 
של המדינה 

לכפות "אמת" 
על החברה 

ועל יחידים, 
ואין למדינה 

זכות מוסרית 
להעביר כוח 

זה לידי גופים 
פרטיים

עבודה 
סוציאלית 
קהילתית 
והמדינה

העבודה הסוציאלית 

הקהילתית יכולה 

להיות מכשיר 

לשימור הסדר 

החברתי אך היא 

יכולה לפעול גם כדי 

לאתגר אותו. האם 

התחום צריך להיות 

באחריות ומימון 

המדינה? ובאיזה 

אופן?

אהרון ומיכל בלנק־גומל

אהרון בלנק־גומל הוא דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת 
מקגיל במונטריאול, קנדה, ופעיל בתנועת "עתידנו"; עבודת התזה שלו, 
תחת הנחייתו של פרופ' לב גרינברג, עסקה בהתפתחותה של העבודה 
ronyblank@gmail.com :הסוציאלית הקהילתית בישראל /// דוא"ל

מיכל בלנק־גומל היא עובדת סוציאלית קהילתית, חברה מייסדת של תנועת 
"עתידנו - למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל", ולשעבר חברת מרכז 

michalgomel@gmail.com :איגוד העובדים הסוציאליים /// דוא"ל

> >> 

2 0 1 2 י  ל ו י  / /  5 3 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

27



דו"ח קרמר 
)משנת 1971(, 
שבחן את 
העבודה 
הקהילתית 
בישראל, טען, 
שכדי שתוכל 
להגשים את 
מטרותיה 
לשינוי חברתי, 
על העבודה 
הקהילתית 
להיות מנותקת 
לחלוטין 
ממנגנון 
המדינה

מתוחכם )בידי אליטות שונות ו/או 
המדינה( המייצר אשליה של חופש יחסי. 
מעבר לשאלת ה"תודעה הכוזבת", מבט 
היסטורי מראה שהעבודה הסוציאלית 
התפתחה מתוך ניסיונות לאתגר את 
המדינה ואת הסדר החברתי, ולעתים 
ניסיונות אלו אף נחלו הצלחה. דיון 
בשאלת ההלאמה של העבודה הסוציאלית 
דורש, אפוא, התייחסות גם לשאלת 

השינוי החברתי.

אסכולה פרטנית 
ואסכולה קהילתית

העבודה הסוציאלית המודרנית התפתחה 
מתוך שתי גישות, המוכרות כיום בתור 
ו"האסכולה  הפרטנית"  "האסכולה 
הקהילתית". מקובל לטעון כי גישות אלו 
צריכות להיות משולבות. אף שלעתים 
הן אכן משולבות, האבחנה ביניהן היא 
מרכזית בארגון האקדמי והמעשי של 
התחום. האסכולה הפרטנית, ששורשיה 
נעוצים בארגוני צדקה, התמקדה בצורך 
לשנות את היחיד/ה כדי שת/יתאים 
לסדר החברתי. האסכולה הקהילתית, 
שבה עיקר עניינו של המאמר, התמקדה 

בצורך להביא לשינוי חברתי ברמות 
שונות )הקהילה, המדינה והחברה(. 
לדוגמה, תנועת "בתי ההתיישבות" 
בארצות הברית, שהונהגה בידי ג'יין 
אדמס ופעלה בעשורים הראשונים של 
המאה העשרים, עסקה בחינוך דמוקרטי 
שנועד להביא להעצמת יחידים וקהילות 
כדי שיוכלו לשנות את סביבתם, כמו 
גם במסעות הסברה ציבוריים לשינויי 
חקיקה מהרמה העירונית ועד הרמה 
הבינלאומית. על פי הגיון זה, עבודה 
קהילתית "אמיתית" יכולה או צריכה 
להביא למהפכה חברתית, טענה המעוררת 
את השאלה - כיצד ניתן להבין את מקומה 
של המדינה, בתור מי שמעסיקה את 

אותם מאתגרים פוטנציאליים? 
מנקודת  ההלאמה  שאלת  בבחינת 
המבט של האסכולה הפרטנית, אין 
צריכה  הסוציאלית  שהעבודה  ספק 
להיות חלק ממנגנון המדינה. לאחרונה, 
הכריע בג"צ נגד הפרטת בתי הסוהר, תוך 
התבססות על הנימוק שיש תחומים בהם 
אין המדינה יכולה להפריט את סמכות 
השימוש בכוח. כמו שוטרים, סוהרות 
ושופטים, גם עו"סיות מתפקדות כסוכנות 
המדינה ליישום חוקים. במילים אחרות, 
עו"סיות מקבלות חלק מכוחה של המדינה 
לכפות "אמת" על החברה ועל יחידים, 

ואין למדינה זכות מוסרית להעביר כוח 
זה - ולא משנה אם מדובר בהוצאת 
"ילדים בסיכון" מביתם או סיווג אדם 
כ"מפגר" או "משוגעת" - לידי גופים 
פרטיים )השאלה האם פעולות אלה, 
כשלעצמן, הן מוסריות או לא היא מרתקת 
אך חורגת ממסגרת דיוננו(. בנוסף, 
עו"סיות מספקות שירותים המוקנים 
לתמיכת  הזקוקים  לאזרחים  כזכות 
המדינה. אנו מאמינים, שמימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות המוענקות מהמדינה 
לאזרחיה צריך להתבצע בהעסקה ישירה 
של המדינה, ודבר זה אף יבטיח שירות 
אוניברסאלי ומקצועי ושמירה על זכויות 

העובדים והעובדות. 
מבחינת האסכולה הקהילתית השאלה 
מורכבת יותר. עבודה קהילתית יכולה 
להיות מכשיר לשימור הסדר החברתי; 
כך, "פיתוח קהילתי" עוסק בדרכים 
לגיבוש ולארגון קהילה מסוימת מבלי 
לנסות להביא לשינוי מדיניות ברמה 
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אם נתבונן 
ביחסי חברה־
מדינה בצורה 
מורכבת יותר, 
ולפיה המדינה 

היא חלק 
מהחברה ולא 

חיצונית לה, 
אז ניתן לטעון 
שעצם קיומה 

של חברה 
אזרחית חזקה 

תלוי ישירות 
באופן שבו 

פועלת המדינה

פשטנית של יחסי חברה־מדינה, הרואה 
את המדינה אך ורק כמפעילת שליטה 
וכוח על החברה האזרחית. אם נתבונן 
ביחסי חברה־מדינה בצורה מורכבת יותר, 
ולפיה המדינה היא חלק מהחברה ולא 
חיצונית לה, אז ניתן לטעון שעצם קיומה 
של חברה אזרחית חזקה תלוי ישירות 
באופן שבו פועלת המדינה. מעבר לכך, 
הפעלתה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מטעם המדינה - על הדילמות שהיא 
יוצרת - יכולה להביא, בסופו של דבר, 
דווקא לחיזוק החברה האזרחית ולהגבלת 

כוחה של המדינה. 
על מנת שתוכל לקדם שינוי חברתי, על 
העבודה הסוציאלית הקהילתית להיות 
חופשית משליטת המדינה על תוכן 
הפעילות. לדוגמה, עובדת סוציאלית 
קהילתית בשכונת קטמון בירושלים 
צריכה להיות מסוגלת לארגן תושבים 
במטרה שיוכלו לדרוש שינוי תקציבי או 
שינוי מדיניות אחר, בהתאם לצרכיהם 
וזכויותיהם. בדומה לכך, ברור שעל 
ארגון הנכים לפעול, במידת הצורך, נגד 
מדיניות משרדי הבריאות והרווחה, על 
אף שהפרטים המיוצגים על־ידו תלויים 

בשירותים ממשרדים אלו.
סדר היום של ארגונים המפעילים עבודה 
סוציאלית קהילתית צריך להיקבע על 
ידי האזרחים המעורבים ולא על ידי 
רשות שלטונית. מכאן ניתן להסיק, 
כאמור, שעבודה סוציאלית קהילתית 
לא צריכה להיות מולאמת וממומנת על 
ידי המדינה. מצד שני, קיים כשל לוגי גם 
בהסתמכות על מימון פרטי. שינוי חברתי 
לא יגיע כתוצאה מהעברת השליטה על 
סדר היום של ארגונים לשינוי חברתי 
לידי בעלי הון, ותלות בתרומות אינה 
מבטיחה קיימות כלכלית לאורך שנים, מה 
שמשפיע מאוד על יכולתם של ארגונים 
לשינוי חברתי לעבוד בצורה מקצועית 
וארוכת טווח כפי שנדרש. דווקא מימון 
מדינתי ארוך טווח ואוניברסלי יכול 

להבטיח את הקיימות של הארגונים.

את העבודה הקהילתית בישראל, טען, 
שכדי שתוכל להגשים את מטרותיה 
לשינוי חברתי, על העבודה הקהילתית 
להיות מנותקת לחלוטין ממנגנון המדינה. 
עבודה  מקרים,  במספר  זאת,  עם 
סוציאלית קהילתית מטעם המדינה דווקא 
פעלה לאיתגור המדיניות הממשלתית 
הישראלית  הדוגמה  והשלטונית. 
המפורסמת ביותר היא מעורבותם של 
עו"סים קהילתיים מעיריית ירושלים, 
ובעיקר עוס"ק אבנר עמיאל, בארגון 
תנועת "הפנתרים השחורים" בראשית 
שנות השבעים, שעל השלכותיה על 
החברה הישראלית כבר נכתב רבות. דוגמה 
אחרת לאופן שבו עבודה קהילתית מטעם 
המדינה מאתגרת את ההיגיון של המדינה 
היא הקמתם של הִמנהלים הקהילתיים 
בירושלים: הִמנהל הקהילתי הירושלמי 
הוא למעשה שלוחה ניהולית של העירייה 
בתוך השכונה, הממומן על־ידי העירייה. 
אך בשונה מהצפוי - שמדיניות הִמנהל 
תקבע ע"י פקידי העירייה - בפועל היא 
נקבעת ע"י ועד מנהל הנבחר על־ידי 
תושבי השכונה. כך נשמר כוח אזרחי 

בידי תושבים במימון ציבורי. 

דילמת הנאמנות הכפולה
אם כך, עבודה סוציאלית בכלל ועבודה 
יכולה  בפרט  קהילתית  סוציאלית 
להיות גם משמרת וגם משנה. הקושי 
הגדול טמון, כמובן, במצב בו השינוי 
החברתי שמקדמת העבודה הסוציאלית 
הקהילתית חותר תחת הארגון המעסיק 
עצמו, מצב המוכר בספרות כ"דילמת 
הנאמנות הכפולה": למי שייכת נאמנות 
העוס"ק - לארגון או ללקוחות )"שותפים 
לשינוי חברתי"(? להיגיון הביורוקרטי 
או לאתיקה המקצועית? זוהי דילמה 
מורכבת, ומפתה להסכים עם דו"ח קרמר 
ולטעון שהרעיון של שינוי חברתי מטעם 
המדינה הינו אוקסימורון. עם זאת, 
טענתנו היא, שהצגת הנושא בצורה כה 
דיכוטומית מבטאת תפיסה ביקורתית 

הלאומית ו/או החברתית. עם זאת, 
האסכולה כוללת גם "הפעלה חברתית" 
- שינוי מדיניות דרך זיהוי בעיה חברתית 
וקידום השינוי שלה בעזרת או על ידי 

אלו המושפעים מהבעיה. 

עבודה סוציאלית 
קהילתית בישראל

העבודה הקהילתית בישראל החלה 
לאחר  החמישים.  שנות  בראשית 
שעולים רבים מארצות אסיה ואפריקה 
התנגדו ליישובם הכפוי ביישובי ספר 
ואף "ברחו" לערים הגדולות, הוחלט 
במשרד הסעד להפעיל עבודה סוציאלית 
קהילתית כטכניקה ליישוב יעיל יותר. 
תוך התבססות על מודלים של "פיתוח 
קהילתי", הוחלט לעבור משיטת "קיבוץ 
גלויות" להקמת יישובים עדתיים, במטרה 
לשמר את הגיבוש הפנימי בתוך כל 
קהילה וליצור מחויבות הדדית שתמנע 
עזיבה. צורת חשיבה זו, שזכתה לביטויה 
הבולט ביותר באופן ההקמה של יישובי 
חבל לכיש, הוכיחה את עצמה כיעילה 
ומוצלחת, לפחות מנקודת המבט של 
המדינה, ותרמה רבות לעליית קרנה של 
העבודה הקהילתית. ברזולוציה נמוכה 
יותר, חברת עמידר השתמשה בעבודה 
קהילתית )אם כי לא תמיד באמצעות 
עובדות סוציאליות( כדי לארגן ועדי 
בניינים. לרוב, נעשה הדבר במטרה להקל 
על איסוף שכר הדירה וליצור תחושת 
קהילה בין הדיירים בבניין, מתוך האמונה 
שהדבר יוביל לשמירה טובה יותר של 

נכסי עמידר, קרי הבניינים עצמם. 
בראשית שנות השבעים, כחלק מגל 
רדיקלי שסחף את העבודה הסוציאלית 
בעולם המערבי, עלתה בישראל גישה 
שביקרה בצורה חריפה את העבודה 
הסוציאלית בכלל ואת העבודה הקהילתית 
בפרט; דו"ח קרמר )משנת 1971(, שבחן 
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איננו תומכים 
באבחנה 

בין נושאים 
"חברתיים" 

לנושאים 
"פוליטיים", 

תחת זאת, 
אנו מציעים 

הגדרה רחבה 
ככל הניתן 

של "פעילות 
דמוקרטית", 

שתכלול בתוכה 
גם פעילויות 
שהן בתחום 

האפור

כך, לדוגמה, פעילותה של תנועת "אם 
תרצו" תהיה זכאית למימון, על אף 
שעמדתנו הפרטית היא, שפעילותה 
קוראת להגבלת חופש הביטוי ולכן אינה 
מוסרית. עם זאת, היא אינה קוראת 

לאלימות ישירה. 
כאמור, המודל המוצג כאן הוא ראשוני 
ואינו מפורט דיו. נוסיף, כי מודל זה 
מעורר חשש לקואופטציה )מצב שבו 
המאתגרים מאומצים על ידי המנגנון 
שימוש  תוך  לרוב  איתגרו,  שאותו 
ברטוריקה של "שינוי מבפנים", אך 
מעשית במחיר אובדן האידיאולוגיה 
המקורית(, כמו גם לבירוקרטיה מסורבלת. 
עם זאת, המודל מבטיח גישה אוניברסלית 
לאפשרות להתארגן בצורה של בניית כוח 
אזרחי "מלמטה", ולא על ידי הכתבת 
מדיניות מלמעלה. אנו מכירים בכך, 
שבסופו של דבר, החלטות על מימון 
תתקבלנה בהתאם למדיניות הלאומית 
הנקבעת על ידי השלטון בכל תקופה נתונה; 
אבל מימון מינימלי מהמדינה, לדעתנו, 
יהווה אפיק חשוב לחיזוק הדמוקרטיה 
וההשתתפות האזרחית. בנוסף לכך, 
ותוך שאנו מסתכנים באפולוגטיקה, אנו 
סבורים שמודל זה לא צריך להישפט אל 
מול אוטופיה אבסטרקטית, אלא אל מול 
מציאות, שבה קולות רבים אינם נשמעים. 
בחברות השוק החופשי, בהן בעל המאה 
הוא בעל הדעה, יש למדינה תפקיד חשוב 
בהבטחת הזכות והיכולת המעשית של 
כל אזרחיה להתארגן ולהשפיע על עיצוב 
המדיניות וסדר היום החברתי־פוליטי.  ///

הצעתנו מעוררת מספר שאלות עקרוניות. 
מה יהיו הקריטריונים לקבלת מימון 
כארגון לשינוי חברתי? מה מבדיל בין 
ארגון כזה למפלגה? איך יעבוד מנגנון 
הפיקוח? איך מתעדפים בין הארגונים 
במצב של משאבים מוגבלים? קוצר 
היריעה אינו מאפשר מענה לשאלות 
אלו. נבקש להתייחס לשאלה עקרונית 
אחת והיא: האם כל "שינוי חברתי" 
הוא לגיטימי, ללא תלות בתוכנו של 
השינוי? תשובתנו בקצרה היא - לא. 
אנו מכירים בכך שבמקרים מסוימים, 
כמו למשל תנועת "כך", אין המדינה 
יכולה וצריכה לסבול מימון של תנועות 
שמסכנות את קיומה הדמוקרטי או 
מאיימות על אזרחיה. כדוגמה נוספת, 
אין על המדינה אחריות לממן ארגונים 
)מותר  בחו"ל  להחרמתה  הקוראים 
לאזרחי המדינה לעשות זאת, אך לא 
ניתן לצפות שהמדינה תבטיח קיומו 
של ארגון שזו מטרתו(. עם זאת, חשוב 
להדגיש, שאיננו מציעים למנוע תמיכה 
מארגונים פוליטיים. איננו תומכים 
באבחנה בין נושאים "חברתיים" לנושאים 
"פוליטיים", מאחר וכל נושא הוא פוליטי. 
תחת זאת, אנו מציעים הגדרה רחבה ככל 
הניתן של "פעילות דמוקרטית", שתכלול 
בתוכה גם פעילויות שהן בתחום האפור. 

Core Funding-מודל ה
מכל האמור לעיל אנו מסיקים, שמדינה 
המעוניינת בחברה אזרחית בריאה ופעילה 
והתארגנויות  קבוצות  לממן  צריכה 
קהילתיות וארגונים לשינוי חברתי. 
המודל שאנו מציעים מבוסס על זה 
המיושם בפרובינציית קוויבק בקנדה: 
 Core( הבטחת מימון של ליבת הארגון
Funding( ברמה שתאפשר לו פעילות 
בסיסית סדירה, כולל ייעוץ משפטי, 
מזכירות,  עבודות  חשבונות,  ניהול 
ועבודה סוציאלית קהילתית. בנוסף, 
אנו מאמינים, שבכל ארגון שמקבל 
מימון כזה מהמדינה צריך להתקיים 
דירקטוריון ציבורי שרובו נבחר על ידי 
חברי אותו ארגון לשינוי חברתי, והוא 
אשר צריך לקבוע או לאשר את התוכן של 
הפעילות. אנו מציעים, שגובה המימון 
יהיה מוגבל וייקבע לפי מספר החברים 
המשתתפים בבחירות )תחת פיקוח 
מנגנון מדינתי כגון רשם העמותות או 
החברות(. ארגונים יכולים לגייס כספים 
נוספים בעצמם מחברים או מתורמים 
פרטיים בהתאם לחוק, וכמובן אין מניעה 
שארגונים ותנועות ימשיכו להתקיים 

ממקורותיהם העצמאיים.

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

לירון פנחסי פרסמה בחשבון הפייסבוק שלה תצלום של עובדת חברת "דנאל", שמסתובבת 
בתשלום  סיעודיים  שירותים  על  קשים  חולים  להחתים  ומנסה  איכילוב  החולים  בבית 
שיקבלו בביתם. בשיחה עם אנשי "דנאל", שלא ניסו להסתיר דבר, הסתבר לה שהעובדים 
לחולים  ישירות  לפרסם  לחברה  מאשר  החולים  בית   - מכרז  פי  על  במקום  פועלים 
לוואי  תופעת  היא  שבוי  כקהל  הציבורית  במערכת  לנעזרים  התייחסות  המאושפזים. 
שעוברות  מסחריות  חברות  של  בסדנאות  גם  נפוצה  היא  אך  הפרטות,  של  מוכרת  פחות 
בבתי ספר ציבוריים ובצבא, בהשקעה המאסיבית של חברות תרופות בפרסום לרופאים 
במכרז  זכייה  לאחר  לעתים   - מצליחות  החברות  זה  באופן  ועוד.  חולים  קופות  עובדי 
בזיל  לפרסם   - הציבורית  במערכת  ביניים  מדרג  איש  של  שכנוע  לאחר  פשוט  ולעתים 
 הזול לאנשים שאין להם ברירה אלא להיחשף לפרסום, תוך ניצול של משאבים ציבוריים.

 on.fb.me/KbMvSe מקור: 
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מודל המימון 
הנפוץ כיום 

שם דגש פחות 
על התועלת 

האמיתית של 
המוצר ויותר 

על המידה בה 
ניתן לפרסם 
אותו בפועל. 

הלקוחות 
מקבלים מוצר 
־מוגמר שתכונו
תיו נבחרו כדי 

שייקנו אותו 
ולא בהכרח כדי 

שישתמשו בו

זו מתבססת על מודל של מימון המוני 
)Crowd Funding(. לפי מודל זה, 
היזמת חושפת את המוצר שלה באינטרנט, 
רשתות  כמו  זולים  פרסום  באמצעי 
חברתיות ובלוגים. לקוחות פוטנציאליים 
שמתעניינים במוצר מתחייבים מראש 
לקנות אותו תמורת סכום כסף שהם 
משלמים מראש וכך היזמת נהנית מתקציב 

מובטח כדי ליצור את המוצר.
הדוגמאות הבולטות של התהליכים הללו, 
מתווכות דרך אתרים ייעודיים לעניין 
 .indieGoGo-ו Kickstarter כמו
היזמת מציעה ללקוחות להשקיע סכומים 
שונים של כסף. לקוחות שרוצים להשקיע 
סכומים נמוכים יקבלו לרוב עותק מהמוצר 
לאחר גמר העבודה, כך שמדובר למעשה 

משכורת גבוהה יותר או פחות. מודל זה 
יוצר מוצרים שקורצים למכנה משותף 
נמוך מאוד של קהל הצרכנים, כאשר הדגש 
מושם פחות על התועלת האמיתית של 
המוצר ויותר על המידה בה ניתן לפרסם 
אותו בפועל. הלקוחות מקבלים מוצר 
מוגמר שתכונותיו נבחרו כדי שייקנו 

אותו ולא בהכרח כדי שישתמשו בו. 

להפוך את הפירמידה
לעומת מודל מימון זה צומחת בשנים 
האחרונות שיטת פעולה המאפשרת 
להפוך את הפירמידה של מעט בעלי 
הון שמשווקים למיליוני לקוחות. שיטה 

 הבמאי האמריקאי קווין סמית ידוע 
בעיקר בזכות כמה קומדיות שביים בשנות 
התשעים, שהידועה שבהן היא הסרט 
"דוגמה". לאחר כמה כישלונות קופתיים, 
 Red ,ניסה לשווק את סרטו האחרון
state, בדרך ייחודית. בנאום בפסטיבל 
סאנדאנס שקומם עליו אנשים רבים 
מתעשיית הסרטים, הוא הודיע שלא 
ימכור את הסרט לחברת הפצה אלא יסייר 
בארה"ב ויציג אותו בבתי קולנוע שונים, 
יחד עם אפשרות לשוחח עם הבמאי 
לאחר הסרט. המופעים הייחודיים הללו, 
לצד קמפיין נרחב שניהל סמית באתרי 
האינטרנט שלו ובטוויטר משכו קהל רב, 
ובתחילת 2012, שנה לאחר הנאום שלו, 
הסרט החזיר את עלות הפקתו, ארבעה 
מיליון דולרים, עוד לפני עסקת הפצה 

המונית לבתי קולנוע.
זוהי רק דוגמא אחת לאופן שבו היכולת 
לתקשר ישירות עם המונים דרך האינטרנט 
ליזמים לעקוף את המודל  מאפשרת 
הסטנדרטי בו מיוצרים רוב המוצרים 
הקפיטליסטית  בחברה  החדשניים 
המודרנית. במודל הסטנדרטי פונה היזמת 
לבעלי הון שיממנו את אמצעי הייצור 
הרלוונטיים עבור הרעיון, המוצר או השירות 
החדש. לאחר שאלה עורכים ניתוחים 
כלכליים וסקרי שוק שמאשרים שהמוצר 
כדאי הם מעסיקים שכירים שמייצרים את 
המוצר וחברות פרסום שייצרו לו קהל 
לקוחות. בסוף, חלק מההכנסות הולך 

ליזמת וחלק גדול בהרבה לבעלי ההון.
כאשר חברות קיימות מרחיבות את תחום 
פעילותן נולדים בתוכן, לרוב, מוצרים 
פחות חדשניים. את היזמת, במקרה זה, 
מחליפה שכירה, שאפילו לא מקבלת 
אחוזים מרווחי המוצר שפיתחה אלא רק 

 להביס 
את הדוגמה: 

 על מודלים 
 חדשים 

למימון עצמאי
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש במודל חדש למימון המוני 

)Crowd Funding( המבטל את התלות של יזמים בבעלי הון. שיטה 

זו עושה שימוש ברשת האינטרנט ומאפשרת פיתוח של רעיונות 

חדשניים תוך שיתוף הציבור והפיכתו מקהל של צרכנים לציבור 

של שותפים

הרן סנד

הרן סנד הוא חבר קבוצת "מפרש" ממעגל הקבוצות, ועורך בכתב העת 
haranse@gmail.com :חברה" ///  דוא"ל"> >> 
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התשלום על 
המוצר הופך 
להרבה מעבר 
 לקניית חפץ - 
זו שותפות 
שבפרויקטים 
מסוימים יכולה 
 להפוך לתהליך 
דו כיווני 
של מעין 
 קואופרטיב 
אד הוק

בשווקים השונים. עבור חלק מהיזמים, 
הפרויקט הוא רק דרך ליצור פרסום ראשוני 
ולהיכנס לשוק ה"רגיל" - היוצרים של 
Minecraft, משחק המחשב הראשון 
שהתפרסם בהשגת מימון משמעותי במודל 
של מימון המוני, השתמשו בכסף שקיבלו 
כדי להקים חברה סטנדרטית למשחקים, 
שאולי תירכש בעוד כמה שנים על ידי 
אחת מהחברות הגדולות בתחום ותהפוך 
לחלק מהמנגנון הקיים. עם זאת, רבים 
מהיזמים שבוחרים בדרך זו באים מראש 
עם אידיאולוגיה של קוד פתוח והתרחקות 
מחברות עסקיות, ומנסים להרחיב ולהפיץ 
הלאה את השיטות הללו. סמית כבר הקים 
תחנת רדיו וטלוויזיה אינטרנטית וחברת 
הפצת סרטים חדשה שמשתמשות בשיטות 
הפצה כאלו ומצליחות לתת במה לאומנים 
חדשים רבים שלא יכלו לקבל בדרכים 
אחרות, ואחד הפרויקטים המוצלחים 
האחרונים באתר Kickstarter הוא 
ספריה מקוונת לספרים שיופקו עצמאית.
בהרבה  קשה  תהיה  השיטה  בישראל 
הוא  ההצלחה  מגורמי  אחד  ליישום. 
פנייה לקהלים עצומים על בסיס יצירת 
לכל  והפצתו  האנגלית  בשפה  תוכן 
העולם בעזרת האינטרנט ולא ברור אם 
אפשר להגיע לסכומי כסף משמעותיים 
על ידי גיוס בעברית בלבד. שימוש של 
חברות ישראליות באתרים בינלאומיים 
מוגבל בגלל סיבוכים משפטיים. שני 
אתרים חדשים בשם Mimoona ו - 
Headstart שקמו בתחילת 2012 ומנסים 
להיות ה-Kickstarter הישראלי סובלים 
בעת כתיבת מאמר זה מחבלי לידה רבים 
)גם אם הם הצליחו לממן פרוייקטים 
מעניינים כמו סקר לקראת הפריימריז 
בקדימה( ובלוגרים ישראלים שמנסים 
להרוויח מהכתיבה שלהם נאלצים להחזיק 
גם משרות סטנדרטיות בכלי תקשורת 
מסחריים. עם זאת, גם אם יוזמות כאלו 
לא יתפתחו, האפשרות לנצל את הגמישות 
של האינטרנט לצורך צמצום תפקידם של 
בעלי הון וחברות פרסום בתהליך הייצור, 
תוך כדי מתן במה ליצירתיות האנושית 
ושמירה על יחסים קרובים ואנושיים בין 
הלקוח לבין היצרן, צריכה להוות השראה 
לפיתוח תהליכי ייצור חדשים שמתאימים 

לחברה שוויונית ופתוחה יותר. ///

מצרכנים לשותפים
יתרון נוסף של שיטות אלו הוא שהלקוחות 
הופכים מצרכנים פסיביים לשותפים בתהליך 
היצירה. החיבור האינטרנטי הישיר ליזמת 
או לכותבת בבלוג, יחד עם ההצטרפות 
של הלקוחות עוד במהלך תהליך היצירה, 
מאפשר לרעיונות והצעות שמגיעים מהם 
להיכנס לתהליך היצירה, בניגוד לכתובות 
פניות הציבור של חברות הענק שאין לדעת 
אם יש להן בכלל השפעה על המוצרים 
הבאים. גם היצרנים, שנפטרו מהצורך 
להעסיק חברת פרסום, בוחרים במקרים 
רבים להעמיק את הקשר בכך שהם הופכים 
את תהליך היצירה לשקוף ככל האפשר, 
ורבים מהם מפרסמים קטעי וידיאו או 
בלוגים שמתעדים את תהליך העבודה, מה 
שהופך את התשלום על המוצר להרבה מעבר 
לקניית חפץ - זו שותפות שבפרויקטים 
מסוימים יכולה להפוך לתהליך דו כיווני 

של מעין קואופרטיב אד הוק.
היכולת להסתפק בקהל ראשוני מצומצם 
משתלמת גם מבחינה כלכלית. קווין סמית 
הציג חישוב לפיו חברת הפצה שהייתה 
קונה את הסרט שלו בשישה מיליון דולר 
היתה צריכה לשכור חברת פרסום שתפרסם 
לפחות בעשרים מיליון דולר ברחבי ארה"ב, 
מה שייאלץ את הסרט להחזיר הוצאות 
של 26 מיליון דולר. באופן שבו הסרט 
רץ בפועל, לא היה צורך לפנות לקהל 
רחב באופן מוגזם, ועדיין הוצאות ההפקה 
הוחזרו, מבלי לשלם מיליונים למתווכים. גם 
מוצרים פיזיים שנוצרים במימון המוני הם 
לרוב זולים יחסית, אפילו אם לא מתחשבים 
בערך המוסף של התמיכה הישירה בהרבה 
ביוצר וחווית המעורבות בתהליך היצירה. 
פרויקטים מוצלחים מייצרים עבור היזמים 
הכנסות גבוהות בהרבה משהיו משיגים 
מעבודה שכירה אצל חברה מסחרית בתחום 
הרלוונטי, בעוד שפרויקטים כושלים 

מבוטלים עוד בשלב היוזמה.

צורת המימון של העתיד?
מנקודת מבט רחבה יותר, קשה לדעת 
אם המודלים החדשניים האלו יעברו 
קואופטציה לתוך תהליכי הייצור הרגילים 
או שהם יצליחו לאתגר באופן משמעותי 
את השליטה של בעלי הון וחברות ענק 

במעין התחייבות מראש לקנייה. בסכומים 
הגבוהים שיכולים להגיע לעשרות אלפי 
דולרים התמורה היא לרוב סמלית - ארוחת 
ערב עם היזמת, תמונה חתומה של המוצר, 
או קרדיט כמפיק בפרסומים עתידיים. 
האתרים פועלים בצורה כזו שרק אם מספיק 
אנשים התחייבו לשלם כך שהיזמת באמת 
תוכל להפיק את המוצר. אם הגיוס לא 

הספיק, הכסף מוחזר ללקוחות.

עקרונות דומים עומדים גם מאחורי יצרני 
תוכן שמממנים את עצמם באופן מלא 
או חלקי בעזרת האינטרנט. יותר ויותר 
בלוגרים, גם בארץ, מכניסים לבלוגים 
שלהם )שהגישה אליהם חופשית( אפשרות 
לתשלום עבור התוכן שמסייעת להם לפנות 
עוד מעט זמן לכתיבה. אחרים מגדילים 
לעשות ומנצלים את הבלוג שלהם כדי 
למכור ספרים או מוצרים אחרים הקשורים 
לבלוג ישירות לאנשים שקוראים אותו.

היתרון הראשון הנובע משיטות אלו 
הוא פיתוח מגוון עצום של מוצרים 
שמעולם לא היו יכולים לקבל אישור 
לפיתוח בחברות הגדולות. מבט קצר 
בפרויקטים שהצליחו להשיג את מלוא 
אתר  באמצעות  ציפו  שלו  המימון 
האינטרנט Kickstarter חושף ספרון 
שאמור לסייע לאומנים לצייר מכוניות, 
משחק קופסה שעוסק בפלישה לנורמנדי, 
מדפסת תלת ממדית ופסל מיוחד של 
גולגולת. הפרויקטים כוללים כמעט כל 
סגנון אומנות שאפשר לדמיין, מוצרים 
ופרויקטים  בגדים  ועד  מטכנולוגיה 
חברתיים שונים. בעולם הבלוגים, כותבים 
שאף כלי תקשורת לא היה מוכן לתת להם 
משכורת על הכתיבה הפוליטית שלהם 
יכולים לקבל מימון מסוים. גם הסרט 
של סמית, שזכה לביקורות בינוניות 
ביותר, לא בהכרח היה מגיע לקולנוע 

בשיטות מימון אחרות.
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קיבוצים שלא 
נסחפו לגיוס 

הון לא סביר - 
ותנועת הקיבוץ 

הדתי היא 
דוגמה מובהקת - 

לא נקלעו 
 למשבר על אף 

האינפלציה 
המטורפת 

של 1980-5 
והריבית 

הרצחנית של 
תכנית הייצוב

למשבר הכלכלי־פיננסי של הקיבוצים 
שפרץ ב-1985.

עם זאת - אסור להתעלם מהשגיאות 
קברניטי  שעשו  הקשות  הכלכליות 
הכלכלה של הקיבוצים במרבית הקיבוצים 
ובארגונים הכלכליים המרכזיים של 
התנועות בגיוס הון מופרז והשקעתו 
הבלתי אחראית במבנים צרכניים, ברמת 
החיים וכן גם בשוק האפור ובהרפתקאות 
כלכליות בחוץ לארץ. בתנאי האינפלציה 
הדוהרת גם ההשקעות בענפי המשק 
לא היו מחושבות מספיק. מבחינה זו 
הסדר הכלכלי החדש שהנהיגה ממשלת 
המהפך של הליכוד ראשיתו ב-1980, עם 
ביטול הפיקוח על מטבע חוץ ועם מתן 
אפשרות לגייס הלוואות ללא הגבלה 

מבנקים מקומיים ובינלאומיים.
גיוס הון בממדים ניכרים על ידי אנשי 
המשק בקיבוצים, באזורים ובקרנות 
התנועתיות - מבלי שהוא הגדיל את 

 מאמרם של תום נבון וטל אלמליח 
)חברה 50, דצמבר 2011( "תכנית הייצוב, 
התודעתי  והכשל  הקיבוצים  הסדר 
של הקיבוצניקים" גורס כי המדיניות 
הכלכלית של ממשלות ישראל בין השנים 
1977 ל-1989 והתכנית לייצוב המשק 
וכי  הם שהובילו למשבר הקיבוצים 
הסדר הקיבוצים )1989(, שהוצג כפתרון 
למשבר, היה למעשה חלק מההבניה 
הניאו־ליברלית של החברה הישראלית.

המחברים גם גורסים כי התכנית לייצוב 
המשק משנת 1985 היתה בין הצעדים 
שבישרו על עליית סדר כלכלי־חברתי 
חדש בישראל של שנות השמונים, סדר 
שנפגעיו המרכזיים היו המגזר היצרני 

ומעמד העובדים.
ואכן, המדיניות הכלכלית של ממשלות 
ישראל מאז המהפך של 1977 - יצירת 
האינפלציה המטורפת במחצית הראשונה 
הריבית  וקיום  השמונים  שנות  של 
הרצחנית של התכנית לייצוב המשק, 
כאחד האמצעים המובהקים לבלימת 
האינפלציה - היא הרקע המקרו כלכלי 

 משבר הקיבוצים - 
 כישלון ניהולי 

 לפני 
הכול

משבר הקיבוצים שחייב הסדר לא נגרם בגלל הסדר 

הכלכלי החדש שיצר הליכוד ולא היה משבר של הערכים 

 הקיבוציים או המבנה הכלכלי־חברתי של הקיבוץ. 

בראש וראשונה הוא היה תוצאה של כישלונות ניהוליים 

של ההנהגה הכלכלית הקיבוצית

אהרן ידלין

אהרן ידלין, חבר קיבוץ חצרים, היה חבר כנסת ושר מטעם מפלגת 
העבודה וכיהן כמזכיר התק"ם בשנים 1989-1985
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כל גורם כלכלי שהיה בעל חוב לעת מדיניות 
הייצוב - שחיסלה את האינפלציה על ידי 
סגירת מקורות אשראי והעלאת הריבית - 
נקלע למצוקה ולכורח של פשיטת רגל. כך 
הקיבוצים )כאמור לא כולם(, המושבים, 
מפעלים של המשק ההסתדרותי וחלקים 
ניכרים מהמגזר הקפיטליסטי הפרטי. בגלל 
הריבית הדרקונית כלל משקי התק"ם 
סיימו בתשמ"ה בהפסד של 300 מיליון 
ש"ח אבל החוב הלך וגדל בגלל ִמחזורו 

בריבית מטורפת.
מסוף 1984 עד סוף 1988 גדל החוב התק"מי 
מ-2 מיליארד ש"ח ל-3.5 מיליארד ש"ח 
והנכסים הפיננסיים, כלומר, החסכונות 
בקרנות הגמל והפנסיה ירדו ממיליארד 
ש"ח לחצי מיליארד ש"ח, כלומר היה 

גידול בחוב נטו של 2 מיליארד ש"ח.
הקיבוץ הארצי לא היה מודע לחומרת 
מצבו עד למחצית 1988 ובנק הפועלים 
למשל עוד הגדיל לו את האובליגו. לקיבוץ 
הארצי לא היתה נכונות לחשוף את 
הנתונים. גירעונות היו גם בקרן המרכזית 
של התק"ם. בראשית 1988 היה גרעון 
הקרן 300 מיליון ש"ח )שליש מהפסדי 
משקי האיחוד, שליש מהפסדי דוד בלאס 
ושליש תשלומי ריבית מצטברים(. יתר על 
כן - בגלל הערבות הפיננסית האוטומטית 
של הקרן לקיבוצים והקיבוצים לקרן זרמו 
הפסדי הקיבוצים למערכת המרכזית 
ודחפו אותה אלי מפולת. בסוף 1988 
360 מיליון ש"ח. היו גם  היה הגרעון 
גירעונות בכל המערכות האזוריות של 
הקיבוצים - מילואות, פרי העמק, שער 
385 מיליון ש"ח.  הנגב וכו' בסך של 

יוצאת הדופן היתה גרנות.
היה אפוא צורך בהסדר חובות משמעותי 
הן של קיבוצי התק"ם, הן של קיבוצי 
הקיבוץ הארצי והן של הקרנות והמערכות 

האזוריות.

המשבר - כשל ניהולי 
ולא אידיאולוגי

המשבר שחייב הסדר לא היה, אם כן, משבר 
הערכים הקיבוציים או המבנה הכלכלי־

חברתי של הקיבוץ כמהות שיתופית, אלא 
בראש וראשונה תוצאה של כישלונות 

"בעבר היו אצל רבים הסתייגויות משוק 
ההון. טענו כי רווחי הון הינם פסולים. יש לי 
עמדה עקרונית ברורה בנושא. במציאות של 
היום - והמציאות חזקה מכל אידיאולוגיה 
- כאשר בבורסה מקבלים תשואה הגבוהה 
פי חמש בהשוואה לתשואה המושגת 
בדרכים אלטרנטיביות - אין שום הגיון 
לדרוש מהקיבוצים להתנזר מהעניין. לומר 
כיום שאנחנו איננו עוסקים בבורסה - זה 
לא יעבוד. כבר כמה שנים שאנחנו נמצאים 
במצב שההשקעות ההוניות )פיננסיות( 
מהוות מרכיב הולך וגדל בחלקה היחסי 
של ההכנסה הפנויה. היום המשק היצרני 
שלנו בנוי משלושה מרכיבים: חקלאות, 

תעשיה והון".
ההטפה לייצור רווחי הון בבורסה הייתה 
טעות איומה ובלתי הכרחית מבחינת 
צרכי המשק החקלאי והתעשייתי של 
הקיבוצים. מותר לגייס הון בבורסה 
לצורך השקעות יצרניות, במקום לקחת 
הלוואות מהבנקים - אם מחיר גיוס ההון 
בבורסה הוא נמוך מהריבית הבנקאית. 
אבל הקריאה להשקיע בניירות ערך 
בבורסה כדי להרוויח, בנוסף לרווחי 
המשק היצרני, היתה מקור להסתבכויות.

בסופו של דבר - נלקחו הלוואות בסדרי 
גודל נכבדים שהושקעו בחוסר אחריות 
במבנים צרכניים, בניירות ערך של חברות 
שהתמוטטו )כגון פ.י.ט( ואצל נוכלים 
מהשוק האפור, שהבטיחו כביכול ריבות 

יותר גבוהה )דוד בלאס(.
ראוי לציין שהחל מ-1980 ההלוואות 
שהקיבוצים והתנועות לקחו הוצמדו 
למדד יוקר המחיה שגדל והתנפח, ואף־

על־פי־כן - לא חדלו הקיבוצים ובעיקר 
התנועות מלהגדיל את החוב.

כתוצאה מכך, בשנים 1985-1980 גדל 
החוב של התנועה הקיבוצית המאוחדת 
מ-400 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר, 
כאשר התפוקה הריאלית גדלה במיליון 
דולר בלבד )תופעה דומה היתה גם בקיבוץ 
הארצי(. מיליון דולר מול מיליארד דולר 
- זה אבי אבות המשבר. עם זאת באותן 
שנים כלל משקי התק"ם עדיין סיימו את 
מאזנם ברווח. בתשמ"ב - רווח של 67 
מיליון ש"ח, בתשמ"ג - רווח של 137 
מיליון ש"ח ורק בתשמ"ד, בגלל עליית 

הריבית, בהפסד של 23 מיליון ש"ח.

התוצר הכלל קיבוצי הוא הוא שורש 
המשבר בקיבוצים.

נכון, חלק מהכסף שגויס נועד למטרות 
חיוביות, כגון השקעה בקליטת חברים 
חדשים ובמימון תנועתי של התיישבות 
חדשה. ראוי לזכור כי בשנים 1985-1975 
היה גידול של 3% לשנה באוכלוסיית 
חברי הקיבוצים. אך עיקרו של משבר 
הקיבוצים נבע מניהול כלכלי פנימי 
מוטעה שראשיתו בלהיטות לגיוס הון 
ואחריתו בהשקעתו הבלתי שקולה על 

רקע הטלטלות של המקרו־כלכלה.
קיבוצים שלא נסחפו לגיוס הון לא 
סביר - ותנועת הקיבוץ הדתי היא דוגמה 
מובהקת - לא נקלעו למשבר על אף 
 1980-5 האינפלציה המטורפת של 

והריבית הרצחנית של תכנית הייצוב.

איך נוצר החוב?
מזכירות התנועה גייסה והזרימה - דרך 
קרן התנועה - כספים לישובים שבחלקם 
הגדול נועדו להשקעות צרכניות )חדרי 
אוכל, אולמות תרבות ודירות לקליטה 
וללינה משפחתית( שלא היו מסוגלות 

להחזיר את ההלוואות. 
נחום שביט מנהל קרן התק"ם נתן לכך 
הנמקה הראויה לתשומת לב. במרץ 1983 
אמר לנציגי הקיבוצים: "צריכים אנו 
לזכור כי נכנסנו במדינה לתקופה שבה 
המשטר אינו אוהד את תנועתנו. עלינו 
אפוא להיות חזקים גם מהבחינה הכספית, 
כחלק מהחוסן הכלכלי הנדרש. ]...[ את 
אי התלות שלנו נוכל לקיים אך ורק אם 
נהיה בעלי עוצמות כלכליות פיננסיות 
- אם נהיה עצמאיים". דברים מוזרים 
ופרדוכסליים. האמנם להיות בעלי חוב 
גדול פירושו להיות עצמאיים לעומת 
המשטר הקפיטליסטי הסובב? וכך דווקא 
החשש מפני ממשלה לא ידידותית ואולי 
אפילו עוינת )לעומת ממשלות תנועת 
העבודה( דחף להתנהגות לא אחראית 
בשוק הפיננסי וזו הובילה להגיע בסופו 
של דבר להסדר חובות בעזרתה הפעילה 

של הממשלה הלא אוהדת כביכול.
וזה עוד לא הכול - ההנהגה הכלכלית של 
התנועה הקיבוצית החליטה להיות פעילה 
בבורסה. ממשיך ומסביר נחום שביט: 

אובליגו: סיכום כל 
הסכומים שעסק 
או לקוח התחייב 

להחזיר לבנק כולל 
מסגרות אשראי, 

הלוואות בכרטיס 
אשראי, הלוואות 

נוספות ושעבודים 
מכל סוג שהם. 

האובליגו מהווה 
מדד לבחינת 

מצב העסק או 
הלקוח כדי שלא 

ייווצר מצב בו 
התחייבויותיו יהיו 

גדולות בהרבה 
ממה שהוא יוכל 

להחזיר בעתיד.

ִמחזור חוב: החלפה 
של חוב קיים 

על ידי תשלום 
החוב בתקבולים 

המתקבלים 
מנטילת חוב חדש 

)הלוואה או איגרות 
חוב חדשות(.
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"...במציאות 
של היום 

כאשר בבורסה 
מקבלים 
תשואה 

הגבוהה פי 
חמש בהשוואה 

לתשואה 
המושגת 
 בדרכים 

אלטרנטיביות - 
אין שום הגיון 

 לדרוש 
 מהקיבוצים 

להתנזר 
מהעניין..."

המדינה בהסדר היה 16 מיליארד ש"ח. 
גם אם חלקה של המדינה היה קטן יותר, 
כי הבנקים הבינו שעליהם למחוק חובות 
לאחר שנתנו הלוואות בלי לבדוק כושר 
החזר, וגם אם הקיבוצים המבוססים 
תרמו לאורך השנים מאז ההסדר, וגם 
אם המדינה ראתה בהסדר אמצעי לא 
רק להצלת הקיבוצים, אלא גם תנאי 
חיוני להבטחת היציבות הפיננסית של 
הבנקים - אין להתעלם מהמאמץ החיובי 
הגדול שנעשה לפתרון משבר החובות 
של הקיבוצים. בעקבות תכנית ההבראה 
והסדר הקיבוצים - אף ישוב לא נעקר 
מאדמתו ורוב רובם של הקיבוצים עומדים 

על רגליהם הכלכליות.
את שינוי הערכים מקיבוץ שיתופי לקיבוץ 
דיפרנציאלי אין להטיל, אם כן, על 
הממשל או הסביבה החיצונית הניאו־

ליברלית. הסדר הקיבוצים לא בא לחזק 
את הניאו־ליברליזם בחברה הישראלית 
או בקיבוצים אלא להבטיח את המשך 
קיומה של התנועה הקיבוצית. השאלה 
אם הישובים רוצים להישאר קיבוצים 
מסורתיים הבנויים על ערכי השוויון לפי 
צרכים ושיתוף נכסים קואופרטיבי - היא 

שאלה של הזדהות ערכית פנימית. 
לסיום, מראשית קיומה לא היתה התנועה 
הקיבוצית בנתק מהחברה הסובבת. 
היא היתה משולבת במפלגות הפועלים 
ובהסתדרות העובדים וראתה עצמה 
אוונגרד של הגשמה סוציאליסטית. 
לא הנתק מהחברה הסובבת הוא שורש 
"הכשל התודעתי" של ייאוש מהמהות 
הקיבוצית. השינוי האידיאולוגי בתפישת 
הקיבוץ והסתלקות מתפישתו כקומונה 
של סולידריות מלאה וערבות הדדית 
ללא סייג הוא שמרחיק את התנועה 
בניאו־ליברליזם  הקיבוצית ממאבק 
בחברה הישראלית ומהתמודדות למען 
חברה של חיסול העוני, צמצום פערים 

ומגמה שוויונית מתמדת.
המשך קיומם של קיבוצים שיתופיים, 
התעקשות על מימוש הלכה למעשה של 
ערך הערבות ההדדית בקיבוצים מתחדשים 
והרנסנס האידיאולוגי בקבוצות הבוגרים 
של תנועות הנוער - הם הערובה להמשך 
קיומה ושגשוגה של תנועה קיבוצית 
המשולבת במאבק למען צדק חברתי. ///

כשר אוצר בממשלת האחדות, לחץ על 
הקיבוצים לקבל את ההסדר. הנהגת 
התנועה הקיבוצית תבעה את הסדר 
החובות ולחצה על שרי האוצר שדווקא 
שיתפו פעולה ללא הבדל שיוך מפלגתי. 
ומשלא נתגשמו כל ההנחות שעליהן היה 
בנוי ההסדר הראשון של 1989, נחתם גם 
הסדר משלים ב-1996, שהיה בו יסוד של 
ויתור על קרקע בתמורה למחיקת חוב.

ביטול הערבות הפיננסית האוטומטית של 
הקיבוצים לקרן, ביטול הקרן התנועתית 
והקמת קמ"ע - קרן למתן בטחונות 
להלוואות - אין פירושם ביטול העזרה 
ההדדית בקיבוצים. זהו ביטול של הסדר 
מכשיל לפיו קיבוצים בודדים הנקלעים 
למצוקה שלא באשמתם או לעתים 
דווקא באשמתם, עלולים למוטט תנועה 
שלמה. עד היום מוכרת הזכות להסדרים 
פרטניים עבור הקיבוצים שאין להם 

כושר ההחזר המתוכנן.
בדו"ח מבקר המדינה מ-2006 מציין 
המבקר שבשני הסדרי הקיבוצים נמחקו 
חובות בסך 18 מיליארד ש"ח וחלקה של 

ניהוליים ותפישות כלכליות מוטעות 
של מרבית ההנהגה המשקית והפיננסית 
בקיבוצים, ובמערכות האזוריות והקרנות 

הארציות של הקיבוצים.
ניתן לראות הוכחה לכך גם בשוני שבין 
הקיבוצים. מתוך 136 קיבוצים ותיקים 
 19  - בתנועה הקיבוצית המאוחדת 
קיבוצים נמצאו במצוקה קשה ביותר. 
36 נמצאו במצוקה פיננסית בינונית, 45 
קיבוצים היו לעת הסדר הקיבוצים במצב 
כלכלי גבולי ו-36 קיבוצים היו קיבוצים 

מבוססים שאף תרמו כספים להסדר.
51 קיבוצים במצוקה שנזקקו  מתוך 
למחיקת חוב בהסדר, קיבוץ אחד בלבד 
היה זקוק ל-20% מכלל סכום המחיקה 
לכל קיבוצי התק"ם ו-5 קיבוצים היו 

זקוקים למחצית סכום המחיקה. 
עליית הליכוד לשלטון, הליברליזציה של 
מטבע חוץ, קיצוצי התקציב והפחתת 
הסובסידיות לא הביאו, אם כן, באופן 
דטרמיניסטי להסתבכות פיננסית ולמצב 

של חוסר יכולת לפרוע את החובות. 
אכן, המשבר הפיננסי והצורך להקפיד 
להבא על התנהגות כלכלית אחראית ועל 
רמת חיים לפי היכולת המשקית - גרמו 
להלם פסיכולוגי של חברי הקיבוץ וכתוצאה 
מההלם גם למבוכה רעיונית ולביקורת 
ערכי השוויון והשיתוף הקיבוציים. במקום 
לגרוס התנהגות כלכלית אחראית לפרנסת 
כלל החברים החלו - ושוב לא מעט אנשי 
כלכלה - לדרוש שינוי מהותי לפיו כל חבר 
יהיה אחראי לפרנסתו והכנסותיו יזרמו 
לכיסו, תוך ביטול הקופה המשותפת. 
השינוי המהותי התבטא גם בחיוב השכר 
הדיפרנציאלי וחיפוש דרכים לשיוך דירות 

ואמצעי ייצור לחברים.
צריך לציין לחיוב את נכונות ממשלות 
ישראל להוציא את התנועה הקיבוצית 
הערכה  מתוך  הכלכלית  ממצוקתה 
לחשיבות המפעל ההתיישבותי ומבלי 
לדרוש שינוי ערכים בתנועה הקיבוצית. 
<<<ופה חשוב גם להוסיף: לא שמעון פרס, 
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אֹוָדה ְלַמְהֵּפָכה / ּדֹוָתן ְּברֹום

"סֹוף ִּגְלּגּוֵלְך ַמה ְּיֵהא, ֲהַפְכֶּפֶכת? / ִּבְנַין ֲעֵדי-ַעד אֹו ִעֵּיי ַהַּמֹּפֶלת?"
)ִמּתֹוְך "ִׁשיר ַהֵּלל ַלַּמְהֵּפָכה" / ְוָלִדיִמיר ַמָיאקֹוְבְסִקי (

סֹוף ִּגְלּגּוֵלְך ַמה ְּיֵהא, ֲהַפְכֶּפֶכת?
ְּתָלִמים ְמַצִּפים ְלִגְׁשֵמי ֵאֵדי ָאב.

ַהִאם ְּכִגְבעֹול ֵמַאְבֵני ַהִּמְדֶרֶכת
ִיְפֹרץ ַּגם ָהָעם ְוִיְתַּבע ֶאת ַחָּייו?

ם ִהּלּוֵכְך ַרב ָהֹרֶׁשם, ִאִּטי ּוְמֻגּׁשַ
ְּכִפיל ֻמְפָלָאה ַאְּת ִמֶּבֶרְך ַעד ֵחֶדק!

ֲהִיי ָנא ִאֵּמנּו, לֹוֶחֶׁשת ַּבֹחֶׁשְך
"ָיבֹוא עֹוד, ָּבַני, ּבֹוא ָיבֹוא עֹוד ַהֶּצֶדק".

ָאֹדם ְּבעֹוְרֵקינּו ִׁשיֵרְך ַהּקֹוֵדַח.
ְּבֶפֶרק ָיֵדנּו הֹוֵלם ַהִּמְצָעד.

ֶטֶרם נֹוַלד ּדֹור ַהְּדרֹור ַהִּנְפֶּדה, ַאְך
ִּבֵּתנּו ָקָראנּו ִּבְׁשֵמְך ַהּמּוָעד.

ִּבְׁשֵמְך ַהַּקְּבָצן, ַהחֹוֵלם, ַהּדֹוֵמַע,
ִּבְׁשֵמְך ַהֻּמְכָחׁש, ַהָּתמּוַּה, ַהִּמיִתי.

ִּבְׁשֵמְך ֶׁשָּנָׂשאנּו ַעל ּגּוף ְּכָקֵמַע,
ִּבְׁשֵמְך ַהְּמֹפָרׁש - ַהּפֹוִליִטי!

ַמְטִריָמה ֶאת ַהֹחֶרף ְּפִריַחת ֶהָחָצב.
ִּתְזֹמֶרת ַהְּזַמן ֹלא ִנְּגָנה ֶאת ַהקֹוַדה.

ֵנַדע, ֲהַפְכֶּפֶכת, ָחִצית ֶאת ַהַּסף
ְּכֶׁשַּנְחּתֹום ְּתלּוׁש ָׂשַכר ְּבחֹוֶתֶמת ָהאֹוָדה.

)ַמאי 2012(

הבחירה  קבוצות  וחבר  יסו"ד  חבר  הוא  ברום   דותן 
 /// יהיה משורר כשיגדל   של המחנות העולים. אולי 
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