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ההתנחלויות והכיבוש לא היוו נושא מרכזי בבחירות 
האחרונות. חודשים רבים מאוד של קיפאון במשא 
ומתן המדיני השכיחו מרוב אזרחי ישראל את 
היושבים ביהודה ושומרון. בשטח אחד, תחת 
שלטון ישראלי, בשילוב הולך וגובר, חיים תושבים 
ללא אזרחות וללא מדינה לצד אזרחי ישראל 
שזוכים במלוא התמיכה של ממשלת ישראל. 
השקט הביטחוני היחסי מאפשר לאזרחים שחיים 
בתוך תחומי ישראל הריבונית לשכוח את אלה 

וגם את אלה. 
רבים קיוו שהתשובה לשאלה "למה אנחנו לא 
מדברים יותר על פלסטינים, שלום ושטחים?"  
תהיה – "משום שכלכלה וחברה הן המפתחות 
הנכונים לשינוי מצבה של החברה הישראלית; 
משום שעיסוק בשוויון, בזכויות עובדים ובאחריות 
המדינה על אזרחיה הוא שצריך לעמוד במוקד 
הדיון". לא זה מה שקרה במערכת הבחירות 
הזו. ההיפך. הציבור הישראלי לא תיגמל את מי 
שעסק בנושאים רחבים של חברה וכלכלה. הוא 
תגמל את מי שעסק בנושאים הצרים ביותר. אולי 
משום שהנושאים האלה – כלכלה וחברה מצד אחד 
והכיבוש מצד שני – קשורים זה בזה בקשר בל 
ינתק. אולי משום שמצבה של החברה והכלכלה 
הישראלית תלויות גם במה שקורה ב"שטחים" 
והמשך מצב המלחמה תלוי במצב הכלכלי־חברתי. 
ושאלה משלימה לשאלה הקודמת עולה: איך 
הפך "השוויון בנטל" למושג המוביל הן בתעמולת 
הבחירות והן במו"מ הקואליציוני? למה המנצח 
הגדול של מערכת הבחירות ושל תהליך הקמת 
הממשלה הוא מנהיג "ש"ס של המעמד הבינוני", 

כפי שכינה את עצמו יאיר לפיד? 
נראה שמערכת הבחירות הזו היתה ההדגמה 
החיה ביותר של תהליך הִמגזור. הנושא החם 
בדיונים הפוליטיים כעת הוא חלוקת המשאבים 
בין מגזרים שונים בחברה בתוך המסגרת הקיימת, 
הניאו־ליברלית. המפלגות שנראו כמי שמייצגות 
אינטרסים של קבוצות ספציפיות ונושאים של זהות 
כיכבו בתעמולת הבחירות, בתקשורת ובתגובות 

הציבור. 
תהליך הפירוק של החברה הישראלית לקבוצות 
ותתי קבוצות, הדגשת האינטרס הִמגזרי הצר על 

חשבון ההתנהלות הכללית, וכתוצאה מכך שיסוי 
הקבוצות אלה באלה, הגיעו לשיא חדש בחודשים 
האחרונים. לשאלתו של לפיד "איפה הכסף?" 
כמעט ולא עלו תשובות מבניות, והתשובות 
המבניות שעלו – הכסף נמצא בתקציב הקטן מדי, 
בהקלות מס לבעלי ההון, בשירותים והתשתיות 
שהועברו לידיים פרטיות במחיר נמוך – נבלעו 

במהומה הגדולה של מאבק החילונים בחרדים.
כשעלתה לבסוף השליטה הישראלית ביהודה 
ושומרון למרכז הדיון הציבורי היא עלתה כתשובה 
החרדית, המגזרית, לשאלה "איפה הכסף?". 
כשהתברר שהחרדים נשארים מחוץ לממשלה 
הם הפנו יד מאשימה למזרח – לישובים היהודיים 
מעבר לקו הירוק, לתמיכה הכלכלית ומחיר ההגנה 

הצבאית עליהם. 
לא כך נעסוק בנושא זה כאן. מצד אחד, הבעיה 
המרכזית בשליטה ביהודה שומרון אינה היותה 
"נטל כלכלי" ומצד שני, הכיבוש אינו רק "בעיה 
מוסרית". "יש"ע זה כאן" כי ההתנהלות הכלכלית, 
הפוליטית והביטחונית ביהודה ושמרון היא כאן – 
בתוך החברה הישראלית, כחלק מהפוליטיקה 
הישראלית. כי ההתנהלות המגזרית בכלל, ובשטחים 
בפרט, קשורה קשר בל יינתק עם קיומה של 
המערכת הניאו־ליברלית בישראל. המאבק המגזרי 
לא רק שאינו מאתגר את הסדר הניאו־ליברלי, 
הוא תנאי לקיומו. כך הופך הסדר הניאו־ליברלי 
להיות המוסכמה היסודית שמקובלת על כל 
מי שבחרו להיות מנהיגים מגזריים – מוסכמה 

שחיונית לקיומם. ///
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או בלשון אחרת את שאלת הלאמתן". 
אחריות  אוסיף וארחיב לשאלה של 
 Moral(  המדינה למניעת הסיכון המוסרי
hazard(, כאשר בעלי ההון המנהלים 
כספי אחרים, מנצלים את מעמדם לנקיטת 
צעדים שיפעלו לטובתם, על חשבון טובת 
שולחיהם. לדוגמה, כאשר מנהלי קרנות 
פנסיה וגמל, המתוגמלים לפי הרווח, 
לוקחים סיכונים מיותרים על חשבון 
המפקידים בקרנות מאחר שכמעט ואינם 

נושאים בתוצאה במקרה של כישלון.
ההתמודדות המתמשכת עם המשבר 
הכלכלי העולמי מאז 2007-2008 מלמדת 
כי האידאולוגיה הכלכלית השלטת 
פשטה את הרגל, והגישה הניאו־ליברלית 
מבית מדרשו של מילטון פרידמן אינה 
יכולה לתת פתרון למשבר הכלכלי 
בארץ ובעולם. נגמרה התקופה שבה 
הממשלה היתה הבעיה והשוק הפרטי 
הפתרון. להיפך, כיום השוק הפרטי 
הוא הבעיה והממשלה היא הפתרון. 
אבל הפתרון הממשלתי חייב להיעשות 
בחוכמה, אחרת נחזור על השגיאות 
בשנים  ובארה"ב  באירופה  שנעשו 
האחרונות. לדוגמה, בשיא המשבר 
ב-2008 הודיע משרד האוצר על תכנית 
לתמיכה בבנקים - למעשה בבעלי המניות 
שלהם - באמצעות ערבויות לגיוסי ההון, 
כאשר לא ברורה התמורה לציבור מסבסוד 
זה של בעלי המניות. בארה"ב, הממשל 
האמריקאי העביר סכומי עתק למוסדות 
פיננסיים ולבעלי ההון ללא כל תמורה 
מהותית. כספים אלו נעלמו ב"חור שחור" 
בנקאי, כאשר הבנקים האמריקאים 
מסרבים לדווח על השימושים בכספים 
אלו. זוהי כמובן דוגמה מובהקת לסיכון 
מוסרי. הבנקאים קיבלו אישור מלא 
לכך שהם יכולים לקחת את הסיכונים 
ולגרוף את הרווחים, בעוד שבמקרה של 
משבר הממשלה תספוג את ההפסדים.

הכשלון הקטסטרופלי של האידאולוגיה 
הכלכלית השלטת מתגלה בשיאו בצעדי 
הצנע הנדרשים ממדינות כמו יוון, ספרד, 
אירלנד ואחרות. הגענו לנקודה שבה 
המדיניות שאומצה כדי לפתור את משבר 
חובות גוש האירו גורמת יותר נזק מהגורם 
שיצר את הבעיות מלכתחילה. ההתכווצות 
השנתית במשק היווני, בסדר גודל של 

 התנהלותם העסקית הכושלת של 
הביאה  "הטייקונים"  הקרואים  אלו 
בשנים האחרונות לצניחה בשווי אגרות 
החוב והמניות של התאגידים עליהם 
הם חולשים ולפגיעה קשה בקרנות 
הציבור המחזיקות בניירות ערך אלו.  אי 
היכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם 
הביאה להצעות "שאי אפשר לסרב להן" 
לקיצוץ מסיבי בהתחייבויותיהם לקרנות 
ולקרנות  הביטוח  לחברות  הפנסיה, 
אחרות המחזיקות בכספי ציבור, מה 
שקרוי "תספורת". מצב זה מדגיש את 
הניגוד בין האינטרסים של בעלי ההון 
לאלו של הציבור. בתמצית - הרווחים 
שייכים לבעלי ההון ולמנהלים הבכירים 
וההפסדים שייכים לציבור. כפי שכתב 
דני גוטוויין במאמרו "הלאמה: פתיחה 
53(, עולה גם  לדיון" )חברה, גיליון 
"סוגיית אחריות המדינה לקרנות הפנסיה, 

סיכון 
מוסרי 

והלקח 
הנורבגי

השיטה הניאו–ליברלית הנוכחית מציעה, בתגובה למשבר, מדינת 

סעד לתאגידים ולבעלי ההון בה הרווחים שייכים לבעלי ההון 

וההפסדים לכל השאר. ההתמודדות עם משבר הבנקים בנורבגיה 

בראשית שנות התשעים מציעה מודל אחר

אמנון פורטוגלי

4



הממשלה 
הנורבגית 

העניקה לעצמה 
את היכולת 

להכריח 
את הבנקים 
להקטין את 

ערך המניות 
שלהם בהתאם 

להפסדיהם 
והביאה לכך 

שבעלי המניות 
היו הראשונים 

לשאת בהפסדי 
הבנק

סיכון מוסרי 
 Loral באנגלית(

hazard(: הוא 
מצב בו פרט או 

ארגון איננו נושא 
בתוצאות הסיכון 
אליו הוא חשוף, 

ולכן הא עלול 
להגביר את מידת 

חשיפתו לאותו 
סיכון, במידה 

והדבר יביא לו 
תועלת או רווחים.

שבעלי המניות היו הראשונים לשאת 
בהפסדי הבנק.

הקרן הממשלתית היתה מוסמכת להתערב 
ישירות כדי להציל את הבנקים. עם 
זאת, הדרישות שהציבה הקרן לבנקים 
היו דרקוניות. כתנאי מקדים להזרקת 
הקרן דרשה כי  הון לבנקים הכושלים 
כי  יתפטרו,  וההנהלה  הדירקטוריון 
ההון העצמי יוקטן בהיקף ההפסדים 

וכי הבנקים יצמצמו את פעילותם. 
במהלך 1991-1992 שלושה מארבעת 
הבנקים הגדולים בנורבגיה, שסיפקו 
כ-50% מהאשראי בשוק, הודיעו על 
הפסדים ענקיים. בקרנות הביטוח לא 
היה מספיק כסף כדי לספק לבנקים 
אלו את הכספים הנדרשים והממשלה 
התערבה כדי להציל אותם מהתמוטטות 
וכדי למנוע קריסה מוחלטת של המגזר 
הבנקאי הנורבגי. בסוף 1991 המשבר 
הוחרף במהירות. בחודש אוקטובר, 
מהלוואות  ענק  הפסדי  כי  התברר 
כושלות מחקו את כל הון המניות של 
שניים משלושת הבנקים הגדולים. הון 
המניות שלהם אופס על ידי החלטת 
הממשלה, והממשלה, שהזרימה כסף 
לבנקים אלו באמצעות קרן ביטוח הבנק 
הממשלתית, הפכה לבעלים הבלעדי של 
שני הבנקים ולמעשה הלאימה אותם. 
לקראת סוף 1991 רוב ההון העצמי של 
הבנק המסחרי הגדול של נורבגיה נמחק 
כתוצאה מהפסדים. באמצע 1992 הוחלט 
לאפס את המניות הרגילות של הבנק 
וקרן הביטוח הממשלתית שסיפקה 
תמיכה נוספת לבנק הפכה לבעלים 
היחיד. הקטנת או איפוס הון המניות 
של הבנקים הביאה לכך שהממשלה 
הפכה להיות הבעלים העיקריים של 
הבנקים, ובסופו של המשבר החזיקה 
הממשלה ב-60% מהמניות בסקטור 
הבנקאי. בסיום המשבר נמכרו מרבית 
המניות והעלות התקציבית הכוללת 

היתה שלילית - למעשה נוצר רווח.

נקודת המפנה הגיעה ב-1986 עם נפילה 
של למעלה מ-60% במחיר הנפט, סחורת 
היצוא החשובה ביותר של נורבגיה. 
הצניחה במחירי הנפט העבירה את המאזן 
הנורבגי מעודף בשנת 1985 לגרעון של 
6.2% מהתמ"ג בשנת 1986, והובילה 
לירידה בהכנסות של חברות נורבגיות 
רבות, ולירידות בשוק המניות. בנוסף 
החלה בריחת הון מנורבגיה, שהחריפה 
את הירידות בשוק המניות ולחצה על 
הקרונה הנורבגית ששערה ירד. הפיחות 
גרם לבעיות קשות לבנקים שהיו להם 
הלוואות משמעותיות במטבע חוץ. שיעור 
האינפלציה עלה מ-7.2% בשנת 1986 
ל-8.7% בשנת 1987, והבנק המרכזי של 
נורבגיה העלה את הריבית כדי לשמור את 
קצב האינפלציה תחת שליטה. הריבית 
הגבוהה גרמה לירידה חדה במחירים 

בשוק הנדל"ן ולפיצוץ הבועה.
קטן  בנק  התמוטט   1988 בתחילת 
בנורבגיה, ובשנתיים הבאות כשלו עוד 
13 בנקים קטנים ובינוניים. רוב הכשלים 
הללו טופלו באמצעות מיזוג הבנקים עם 
בנקים גדולים יותר, ועל ידי סיוע משתי 
קרנות ביטוח הפיקדונות של הבנקים 
)banks guarantee funds( שביטחו 
את פיקדונות הציבור בבנקים. על פי 
החוק הנורבגי, כל הבנקים שמרכזם 
בנורבגיה חייבים להשתתף בקרנות אלו 
ולשלם להן פרמיית ביטוח. הממשלה 

לא היתה צריכה להתערב בשלב זה. 
עלול  ברור שהמשבר  היה  ב-1990 
להחריף והממשלה הקימה, בשנת 1991, 
את הקרן הממשלתית לביטוח הבנקים

 Government Bank Insurance
Fund . מטרת הקרן היתה לספק כספים 
לבנקים שנקלעו לקשיי נזילות ושיכלו 
יכולת הפירעון שלהם.  להוכיח את 
בנוסף, נעשו תיקונים בדיני הבנקאות, 
אשר איפשרו לממשלה לאפס את ההון 
העצמי של הבנק. כלומר, הממשלה 
העניקה לעצמה את היכולת להכריח 
את הבנקים להקטין את ערך המניות 
שלהם בהתאם להפסדיהם, והביאה לכך 

5%, נגרמת בעיקר כתוצאה מהרדיפה 
האכזרית אחרי יעדי הגרעון.  אם הכלכלה 
מחטיאה את היעדים האלו, מיישמים 
צעדי צנע חמורים יותר, שגורמים להמשך 
הירידה בתוצר, שבעקבותיו כישלון נוסף 
להשיג את יעד הגרעון וחוזר חלילה. 
לצערנו, זו גם המדיניות שבנימין נתניהו 
מתכוון ליישם בישראל לאחר הבחירות.

אלו, אם כן, "תכניות החילוץ" המאפיינות 
את התפיסה הכלכלית הניאו־ליברלית 
הנוכחית - מדינת סעד לתאגידים ולבעלי 
ההון והרס המעמד הבינוני וכל השאר. 
אבל אפשר לפעול בדרך אחרת, יעילה 
שפעלו  כפי  יותר,  מוסרית  ובעיקר 

בנורבגיה בתחילת שנות התשעים. 

משבר הבנקאות בנורבגיה 
בשנים  פרחה  הנורבגית  הכלכלה 
1984-1986. הסרת הפיקוח על שוק 
ודֿה־  1983-1986 בשנים  הנדל"ן 
 רגולציה של שוק הבנקאות והאשראי 
חזקים  מנועים  היו  ב-1984-1985 
להתרחבות הכלכלית. לאחר הסרת הפיקוח 
על הבנקים החלו אלו במרוץ להגדלת חלקם 
בשוק ולהרחבת ההלוואות שהם נתנו, מה 
שהביא לנטילת סיכונים מופרזת. בשנים 
הראשונות לאחר הסרת הפיקוח, קצב 
הגידול השנתי בהלוואות הגיע לכ-20%. 
הבנקים הגדילו את כמות הכסף שברשותם 
על ידי הלוואות מבנקים זרים. הלוואות 
אלה הגדילו את הסיכון של הבנקים בכך 
שהפכו אותם חשופים לתנודות בשער 
החליפין ולפיחות של הקרונה הנורבגית. 
הסרת הפיקוח בו זמנית מהשוק הפיננסי 
ומשוק הנדל"ן הובילה לנסיקת מחירים 
בשוק הנדל"ן. ככל שהמחירים בשוק 
הנדל"ן עלו, ההלוואות ניתנו גם למי שלא 
היו להם ביטחונות מתאימים, והגידול 
בהלוואות הורחב עוד יותר. זה היה מעין 
"חזרה כללית" למה שקרה בארה"ב בשנים 
2002-2007, בהן הלוואות לרכישת נדל"ן 
ניתנו מתוך אמונה שמחירי הנדל"ן יעלו 
לנצח. בדומה למה שקרה בארה"ב, בספרד, 
באירלנד ובמדינות אחרות, ומה שקורה 
עתה בישראל ובהולנד, נוצרה בועה בשוק 
הנדל"ן. כאשר הבועה התפוצצה, המשבר 

היה בלתי נמנע.
אמנון פורטוגלי הוא חוקר במרכז חזן במכון ון–ליר ובמכללה החברתית 

alefp7@gmail.com :כלכלית /// דוא"ל
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בסופו של 
המשבר, 

הממשלה 
החזיקה 

ב–60% של 
מהמניות 
בסקטור 
הבנקאי. 
בהמשך, 

מרבית המניות 
נמכרו והעלות 

התקציבית 
הכוללת 

הייתה למעשה 
שלילית - 

למעשה נוצר 
רווח

כמלווה האחרון, זה שנכנס לפעולה 
כאשר מערכת הבנקאות הרגילה מפסיקה 
להלוות כספים. הבנק שמר על העיקרון 
הקלאסי של הלוואה רק למוסדות בקשיי 
נזילות זמניים שלא היו בפשיטת רגל.

בשלב הראשון, הבנק המרכזי הלווה 
כספים לצורכי נזילות למספר בנקים 
בינוניים קטנים. רוב ההלוואות נתנו 
בריבית שוק. בשלב השני בו המשבר 
הפך למשבר מערכתי, הבנק המרכזי 
הלווה כספים למוסדות בקשיי נזילות, 
אלה שמצבם הבסיסי היה סביר, ואילו 
קרן ממשלתית נתנה תמיכה למוסדות 
שהיו במצב קשה יותר. התוצאה היתה 
בנורבגיה נפתר  שמשבר הבנקאות 
במחיר קטן למשלם המסים וללא סיכון 

מוסרי עתידי.

לקחים מהמשבר הנורבגי 
כמה מהלקחים העולים מההתמודדות 
הנורבגית המוצלחת עם משבר הבנקים 
שניתן ליישם בעולם בכלל ובישראל 

ספציפית: 
1. יש להתמקד בהצלת המערכת ולא 

בהצלתם של תאגידים ספציפיים.
2. בעלי המניות צריכים להיות הראשונים 

לשאת בהפסדים.
3. יש להחליף את הדירקטוריון וההנהלה 
של המוסדות שכשלו כתנאי לתמיכה 

וסיוע ממשלתי.
4. אין צורך בערבויות כוללות לבעלי 

החוב. 
גם  דומה  דרך  וליישם  לפעול  צריך 
לתאגידים פרטיים אחרים הנקלעים 
למשבר, בעיקר אלו הממומנים בצורה 
מסיבית באמצעות הלוואות מקרנות 
ציבוריות ומכספי ציבור כמו אמפל, 
אי.די.בי., קבוצת דלק ותאגידים אחרים. 
בין השאר יש לשקול החזרת כספים 
)Clawback(, כולל דיבידנדים, שבעלי 
המניות, הבעלים ובעלי החוב לקחו 
מהתאגיד הכושל בתקופה של כשנה או 
יותר מאז התאגיד נקלע לקשיים. ///

הפתרון הנורבגי

משבר הבנקאות בנורבגיה היה משבר 
"קלאסי" שבו דה־רגולציה וליברליזציה 
של המערכת הבנקאית והכלכלה יצרו 
בועה בסקטור הנדל"ן. אך הפתרונות 
מאלה  שונים  מאוד  היו  הנורבגיים 
המוצעים היום למשבר העולמי. ביסוד 

הפתרונות עמדו ארבע עקרונות:
1. פתרונות במסגרת השוק הפרטי 
נבדקו ונוסו לפני התערבות הממשלה. 
בוצעו,  פתרונות של השוק הפרטי 
ביטוח  קרנות  באמצעות  כאמור, 
הפקדונות של הבנקים. קרנות אלו 
היו פעילות בשלבים הראשונים של 
המשבר )1988-1990( אבל לא היה בכוחן 
להתמודד עם העמקת המשבר לקראת 
סוף 1990, כאשר הבנקים הגדולים החלו 
לעמוד בפני בעיות קשות. בנוסף, נעשו 
מאמצים למשוך משקיעים פרטיים כולל 
משקיעים זרים, אולם מאמצים אלו 
כשלו. בתחילת 1991 הקימה הממשלה 
את הקרן הממשלתית לביטוח הבנקים 
והחלה להתערב באופן אקטיבי במשבר 

באמצעות הזרמת כספים לבנקים.
2. בעלי המניות היו הראשונים לשאת 
בהפסדים. הון המניות של הבנקים אופס 
לפני סיכון של כספי ציבור. הממשלה 
התחייבה להשקיע כספים בבנקים רק 
לאחר שהבטיחה כי ההפסדים שלהם 
מההון  יופחתו  גרועות  מהלוואות 
העצמי שלהם. כאשר ההפסדים היו 
העצמי  ההון  העצמי  מההון  גדולים 
אופס והממשלה קיבלה בעלות מלאה 
על הבנקים. בעלי המניות של הבנקים 

הוכרחו לשאת בהפסדים לפני שכספי 
הציבור נכנסו לתמונה. נקודה זו היתה 
הכרחית לקבלת התמיכה הציבורית 
והפוליטית לפעולת ההצלה. בנוסף, 
תנאים מגבילים לפעילות הבנקים נלוו 
לכל תמיכה פיננסית ממשלתית ובכלל זה 
החלפת הדירקטוריונים וההנהלה הבכירה. 
כספי ציבור לא ניתנו כארוחת חינם 
לבנקים ופעולותיהם הוגבלו כדי שלא 
לתת להם יתרון לא הוגן על מתחריהם.
3. הממשלה פעלה במהירות למניעת 
התפשטות המשבר אבל לא נתנה ערבות 
כוללת לחובות הבנקים. כאשר המשבר 
הפך למשבר מערכתי, הממשלה פעלה 
במהירות למניעת התפשטותו אבל 
 Blanket( לא נתנה ערבות כוללת 
Guarantee( לחובות הבנקים. עם 
זאת, בסוף 1991 הודיע משרד האוצר 
הנורבגי שהממשלה תנקוט בצעדים 
הנדרשים להבטיח את האמון במערכת 
המרכזי  והבנק  הנורבגית  הבנקאית 
הנורבגי הודיע שהוא יבטיח את אספקת 
הנזילות הנדרשת למערכת הבנקאית. 
לא ניתנו כל ערבויות להצלת בנקים 
ספציפיים, או להצלת בעלי החוב של 
הבנקים. נציין שבזמן המשבר לא היתה 
בנורבגיה ערבות ממשלתית לכספי 
המפקידים בבנקים ואף־על־פי־כן הם 
קיבלו את מלוא הפקדותיהם. לאחר 
המשבר חוקק חוק המבטיח את כספי 

המפקידים בבנקים.
למוסדות  ניתנה  כספית  תמיכה   .4
פיננסיים שהיו בקשיי נזילות ובלבד 
הבנק  שלא יהיו בסכנת פשיטת רגל. 
המרכזי הנורבגי פעל בצורה אקטיבית 

 לקריאה נוספת על משבר הבנקאות הנורבגי:
The Norwegian Banking Crisis, Norges Bank, 2004
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צילום: אורי פלג בתקופתי ב"מוסף הארץ" שודרגתי 
ל"חמוד שלי"(. היחצנים, עם של בעלי 
אינטרס ברור וחד משמעי ששוחים בים 
שבו חיים גם דגים ספקניים ומורכבים, 
מנסים תמיד להבין איך תיראה הכתבה 
שאתה עובד עליה ורק אחרי שיבינו 
לאן הרוח נושבת יחליטו האם לאפשר 
לך גישה ללקוח שלהם. יש בזה היגיון 
מצדם, כי קליינט כמו מנכ"ל איקאה, 
למשל, יסכים בשמחה להתראיין לכתבה 
על ניהול מודרני בישראל של שנת 2012 
אבל יברח כמו מאש מכתבה שתעסוק 
במנגנונים הפסיכולוגיים שתאגידי ענק 
מפעילים על עובדיהם כדי לגרום להם 
לצייתנות. אלא שלהתענין על מה בדיוק 
הכתבה זה דבר אחד, ולשאול "מה המטרה 
של הכתבה?" זו שאלה אחרת ומקוממת 

הרבה יותר.
לכתבות, בניגוד לקמפיין יח"צ, אין 
מטרה. זה בדיוק הקטע שלהן. לטקסט לא 
אמורה להיות מטרה, מלבד, אולי, יצירת 
הרהור בתודעת הקורא. כשהיחצנים 
שואלים אותי שאלה זו, הם בעצם מחילים 
בכוח את השפה שלהם על המקצוע 
 שלי, ואני רואה בזה אקט אגרסיבי. 

 אני מרבה לקרוא טוקבקים לכתבות 
וטורים שאני כותב. אני לא נעלב או 
נפגע מטוקבקים רעים שמנסים לבזות 
אותי ובעיקר מתלהב ומוחמא מהעובדה 
שאנשים מצאו לנכון לטקבק דווקא 
לטקסט שאני כתבתי. בשנים האחרונות 
אני נתקל במשפט שמופיע ביותר ויותר 
טוקבקים, ומדמיין אותו נהגה במוחו 
של המטקבק בנימה שמשלבת טרוניה 
ונזיפה. המשפט הוא: "מה המטרה של 
הכתבה הזו?", כשלפני המילה "מה" 
מגיעה לא פעם הדרישה "מישהו יכול 
להסביר לי", ואחרי המילה "כתבה" יופיעו 
לרוב שמות תואר מגמדים ומעליבים.

האזכור התכוף של המשפט הזה תפס 
אותי כי אלה אותן המילים בדיוק שאני 
שומע כבר שנים מחברי חוליה אחרים 
בשרשרת המזון של התקשורת בישראל, 
היחצנים. אי אפשר להיות עיתונאי בלי 
להיות בקשר עם עשרות יחצנים, שאת 
חלקם אתה מכיר ברמה האישית ממש, 
וכמה מהם אפילו קוראים לך בשמות 
חיבה שמתחזקים ככל שכלי התקשורת 
בו אתה כותב חשוב יותר )כשכתבתי 
ב"העיר" ת"א הייתי רק "יקירי", ואילו 

"רוצה לקדם את..."
הקהל הישראלי, בעקבות התנהלות התקשורת, אימץ 

לחלוטין את הקוד של היחצנים לפיו כל כתבה משרתת 

אינטרס. "תוכן", שם כללי למילים שיכולות למלא 

שטח כלשהו בעיתון או באתר, החליף את הסוגות 

העיתונאיות השונות. היחצנות ניצחה את העיתונות

עופר מתן

קליינט כמו 
מנכ"ל איקאה 

יסכים בשמחה 
להתראיין 

לכתבה על 
ניהול מודרני 

אבל יברח כמו 
מאש מכתבה 

שתעסוק 
במנגנונים 

הפסיכולוגיים 
שתאגידי ענק 
מפעילים על 

עובדיהם כדי 
לגרום להם 

לצייתנות

> >> 

עופר מתן הוא עיתונאי. כתב בעבר למוסף הארץ, מוסף ז'ורנל של מעריב, 
העיר תל–אביב, טיים אאוט תל–אביב וכל העיר ירושלים /// דוא"ל: 

ofermatan@gmail.com
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המטרה של 
תוכן, להבדיל 

מכתבה או טור, 
היא להשתלב 

בגבולות הגזרה 
שהאילוצים 
הוויזואליים 

מגדירים לו. אם 
כתבה היא רצף 

מילים שנועדו 
להעביר רעיון, 

אזי תוכן הוא 
רצף מילים 

שנועדו לתפוס 
שטח

הולכת ומצטמצמת. התוכנית "טי.אל.וי", 
ריאליטי שמלווה צעירים מהפריפריה 
בצעדיהם הראשונים בעולם התקשורת 
התל אביבי, מהווה המחשה מצוינת 
למגמה זו. הג'ובים שבהם התנסו הצעירים 
בתוכנית היו ביח"צ, בהפקת תכנית רדיו 
ובעריכת ראיונות עם מפורסמים עבור 
חדשות הבידור. אף אחד מאלה אינו תפקיד 
עיתונאי, מה שלא מנע מהפרומואים 
לקדם את התכנית כריאליטי שמלווה 4 
צעירים שחולמים להצליח ב"תקשורת". 
אני עיתונאי מזה עשור, החל מיום שחרורי 
מצה"ל ב-2002. מאז שפוטרתי ממעריב 
לפני 3 חודשים, שם שימשתי ככתב קולנוע 
של מוסף התרבות "ז'ורנל", מכרים וקרובי 
משפחה שאינם עיתונאים מרבים לשאול 
אותי "איך זה שקשה למצוא עבודה בתחום 
הרבה אתרים?",  כך  כל  יש  שלי אם 
ומסיימים בקביעה ש"באינטרנט בטוח 
צריך כתבים". אני מסביר להם שנכון, 
אכן יש הרבה אתרים ולא מעט אנשים 
שכותבים עבורם, אבל חלק ניכר מהם 
אינו עובד מן המניין אלא פרילאנס, מה 
שאומר כסף על הפנים, הלנת שכר קבועה 
)שוטף פלוס 30 זה כמעט סטנדרט( ואפס 
תנאים )לשם המחשה - אם אכתוב כל 
שבוע כתבה כפרילאנס למוסף הארץ, 
ארוויח אותו סכום כמו דמי האבטלה שאני 
מקבל. ואף אחד לא מסוגל לעמוד ב-4 

כתבות למוסף כלשהו בחודש(. 
אלא שמעבר לאופן ההעסקה, אני מתקשה 
להסביר למתעניינים בעתידי העיתונאי 
שלמרות ששוק התקשורת מתרחב במידה 
מסוימת, עדיין אין קונה לסחורה שלי. אתרי 
האינטרנט הקיימים והחדשים מחפשים 
יצרני תוכן ולא עיתונאים, כשדעתנות 
ושאיפה לטקסטים שישנו משהו במדינה 
- ולפעמים אפילו ירגיז אנשים חזקים - 
מרתיעות את חלק מהעורכים. אני אומנם 
לא מרבה להתלונן על כמות המילים 
שמקצים לי, יחסית זורם עם כותרות 
וכמעט שלא מתערב בכותרות המשנה, 
אבל יש לי כלל אחד חשוב: לכתבות, 
הטורים והראיונות שאני מייצר אין מטרה. 
הם לא משרתים דבר מלבד הרצון להציג 
את האמת כפי שאני רואה אותה ולטעון 
משהו על העולם. עם הזמן הפך הכלל 
הזה מאג'נדה לגיטימית לצרה צרורה.///

ההאחדה הזו מעידה על האופן שבו השיח 
תופס את הטקסט העיתונאי, זה שלא משנה 
אם הוא דעתני או עובדתי או צבעוני או 
יבש. העיקר שיתקיים. התכונה היחידה 
של טקסט עיתונאי שעדיין זוכה לייצוג 
משלה בדמות מילה נפרדת היא אורכו. 
טקסט טוב, או בעצם "תוכן" טוב, הוא 
לא ארוך מדי, אבל גם לא קצר מדי כי זה 
כבר פדיחה. 600 מילה, שזו כמות המילים 
שקראתם עד כה בטקסט הזה, נחשבות 
בימינו לטקסט ארוך. באתרי באינטרנט 
ישראלים כמעט לא תמצאו טקסטים 
ארוכים מ-600 מילה, אולי 800, וגם זה 
רק אם באותו היום האדמה רעדה ויוסף 
סידר הביא אוסקר )כותרת אפשרית: 

"סידר לנו רעש"(.
המטרה של תוכן, להבדיל מכתבה או 
טור, היא להשתלב בגבולות הגזרה 
שהאילוצים הוויזואליים מגדירים לו. 
במילים אחרות, שניתן יהיה ליצוק אותו 
כמו שהוא, מבלי לקצר, לחלל שהשאיר 
המעצב הגרפי באמצע העמוד או המסך. 
אם התוכן הוא כתבה אז יש לו תלונות 
)למשל "צריך עוד מקום, יש לי הרבה 
ציטוטים"(, אם הוא טור אישי אז יש 
לו תנאים )"אני לא מוכן שתהיה כותרת 
מתחכמת לטקסט שאני חתום עליו"( ואם 
מדובר בתחקיר אז דרישות )"אני דורש 
שהתגובה של משרד רוה"מ לא תופיע 
בכותרת משנה"(. תוכן, לעומת זאת, 
לא פוצה את הפה. אם כתבה היא רצף 
מילים שנועדו להעביר רעיון, אזי תוכן 
הוא רצף מילים שנועדו לתפוס שטח.

ברגע ש"תוכן" החליף את כל המילים 
האחרות שמתארות סוגי טקסטים )גם 
דווח קולי ברדיו, כתבה ב"עובדה" ומונולוג 
של רביב דרוקר ב"המקור" הם טקסטים(, 
פתאום המרחק בין קלמן ליבסקינד ממעריב 
וקותי מהאח הגדול אינו גדול כל כך. שניהם 
נוהגים לראיין אנשים מפורסמים, שמם 
של שניהם מופיע הרבה בגוגל ושניהם 
"ספקי תוכן". ליבסקינד אינו עוד עיתונאי 
וקותי אינו עוד בוגר ריאליטי. שניהם כעת 

"עובדים בתקשורת".
היום שבו העיתונות ויתרה על שמה 
והסכימה להיכנס תחת יריעת ה"תקשורת" 
הוא היום בו ההבדל בין יחצן לתחקירן 
הפך ממהותי לכמותי, כשגם הכמות 

 זה כמו שבראיון עם חוקר מוח חשוב 
אתעקש לדעת מה הדד־ליין של המחקר שלו, 
כאילו אפשר לעבוד עם דד־ליין כשאתה 
 מנסה לגלות איך המוח האנושי עובד. 
לכן, בתשובה לשאלה "מה המטרה של 
הכתבה?" אני לרוב עונה בהתחכמות: 
"לחולל שינוי תודעתי בציבור בישראל", 
אפילו אם מדובר בטקסט על לייף־סטייל 
או בטור על הכדורסל הישראלי. ליחצנים 
שמקשים ואומרים "אני לא מבין, שינוי 
של מה?", אני פשוט משיב: "או במילים 
פשוטות - להפיל את ביבי". זה לרוב 

משתיק אותם. 
הטוקבקיסטים, אם כן, אימצו את השפה 
של היחצנים והתחילו גם הם לתהות 
"מה המטרה של הכתבה". לדעתי זה 
המושג  את  תופס  שהציבור  מלמד 
"טקסט" ככלי שאמור לשרת מטרה, 
לרוב מסחרית. למעשה זה ממש מתבקש. 
2, קורא  אדם מן הישוב שרואה ערוץ 
"וואי־נט" ו"וואלה!" ובסופ"שים קונה 
"ידיעות אחרונות" או "ישראל היום" 
נחשף לתוכן יחצני לעתים קרובות הרבה 
יותר משהוא נחשף לטקסטים עיתונאיים 
כנים ומושקעים. הכניעה של התקשורת 
ליח"צ כה מוחלטת שאפילו "מוסף 
הארץ", שיש המחשיבים אותו לספינת 
הדגל של איכות והעמקה העיתונאית, 
מקדיש מדור נרחב מדי שישי לראיון 
עם מפורסם כלשהו, כשהביטוי "רוצה 
לקדם את..." מופיע דרך קבע בכותרת 
המשנה שלו. בכך למעשה מודה המוסף 
ששיטת היח"צ ניצחה, וכל שנותר לו זה 
להכיר בכך פומבית באופן מודע ואירוני. 

התוכן מנצח את התוכן
התפיסה לפיה לטקסט עיתונאי יש מטרה 
שהוא משרת הופכת אותו סופית לכלי, 
להבדיל ממטרה בפני עצמה, כפי שהוא 
אמור להיות לדעתי. במובן הזה, מענין 
להתעכב על נדבך נוסף בטרמינולוגיה 
התקשורתית העכשווית והוא המילה 
"תוכן". מתישהו, אולי עם עליית האינטרנט 
אבל לאו דווקא באשמתו, הוחלפו המילים 
"כתבה", "טור", "פרשנות", "טקסט צבע" 
וכל שאר הז'אנרים ותתי הז'אנרים של 
"תוכן".  במילה  העיתונאית  הכתיבה 

> >> 
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)הגדולות: ביתר עילית, מודיעין עילית, 
תל ציון ועמנואל( ו-4 התנחלויות קטנות 
שאינן מזוהות עם הזרם החרדי המרכזי 
)מעלה עמוס, נחליאל, מיצד ומתתיהו( 
)ראה טבלה 1 ואיור 1(. שמונת היישובים 
למעלה   2006 בשנת  יחד  מנו  הללו 
מ-71,000 תושבים חרדים, המהווים 
כ-30% מאוכלוסיית המתנחלים החיים 
כיום באזורי יהודה ושומרון, וכ-10% 
מכלל האוכלוסייה החרדית בישראל. 
מרבית החרדים גרים בהתנחלויות שנמנו 
לעיל ומאות בודדות מפוזרים בהתנחלויות 
אחרות שבהן יש אוכלוסייה מעורבת 
)כדוגמת היישוב גבעת זאב, שם יושב 

אדמו"ר חסידות קרלין סטולין(.
בהתנחלויות על כל גווניהן חיו בשנת 
2006 כ-260 אלף נפש, ב-140 יישובים: 
68 יישובים קהילתיים, שלוש ערים, 
תשעה קיבוצים, 14 מועצות מקומיות 
ושש מועצות אזוריות. לאורך כל שנות 
ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 
וברצועת עזה, מאזן ההגירה להתנחלויות 
היה חיובי, כלומר: מספרם )הרשמי לפחות( 
של העוברים מישראל אל ההתנחלויות 
גדול ממספר אלה שעזבו את ההתנחלויות 
ושבו לתחומי הקו הירוק. עם זאת, לאורך 
שנות התשעים חל צמצום הדרגתי אך 

רציף במאזן ההגירה החיובי הזה. 
הירידה החדה בהגירה לכלל התנחלויות 
בעקבות האינתיפאדה השנייה והעובדה 

ללא הגידול 
במודיעין עילית 
ובביתר עילית, 

 גידול 
האוכלוסייה 

היהודית 
בשטחים היה 

מצטמצם באופן 
ניכר ומאזן 

ההגירה של 
המתנחלים היה 

שלילי

התיכון. הדתיות החרדית, לעומת זאת, לא 
היתה שותפה להתיישבות הציונית, לא 
טרם המדינה ולא אחרי 1967. היא נשענה 
עקרונית על מדרש "שלוש השבועות", 
לפיהן השביע הקב"ה את ישראל שלא 
ימרדו בגויים, שלא יעלו בחומה )כלומר, 
לא יעלו במאורגן לארץ ישראל( ושלא 
ידחקו את הקץ )בבלי, כתובות, קי"א 
ע"א(. בדיעבד, הדתיות החרדית גם דוחה 
את החילוניות המתלווה להתיישבות 
הציונית, ובמיוחד להתיישבות העובדת.
היישובים החרדיים החדשים, ובמיוחד 
אלה שמעבר לקו הירוק, אינם תולדה של 
אידאולוגיה  המתייחסת לעתיד השטחים 
אלא מענה לביקושים הולכים וגדלים 
למרחב מגורים תוך מגבלות על יכולת 
התחרות של הפרט בשוק הדירות החופשי. 

האוכלוסייה החרדית 
מעבר לקו הירוק

ההתיישבות החרדית מעבר ל"קו הירוק" 
כוללת 4 התנחלויות חרדיות מובהקות 

 צמד המלים "התנחלות חרדית" עשוי 
להישמע כאוקסימורון באזני מביני עניין. 
בעוד הציונות הדתית - ועל כל פנים זו 
הממוסדת והמאורגנת פוליטית - מייחסת 
לממד המדיני ולריבונות הנובעת ממנו 
משמעות דתית, בבחינת "ראשית צמיחת 
גאולתנו", הדתיות החרדית, גם אם קהו 
בה העמדות האנטי ציוניות, רואה בה 
אפיזודה היסטורית. שורשי ההבדל בין 
הציונות הדתית לבין הדתיות החרדית 
ביחס לשאיפה לריבונות יהודית בארץ 
ישראל ולמעשה ההתיישבותי הנובע 
ממנה, נעוצים בשאלת הלגיטימיות 
הדתית לאקטיביזם פוליטי, התיישבותי 
וביטחוני לשם השגת שליטה וריבונות 
בארץ ישראל. הציונות הדתית ביקשה 
מראשיתה לשלב דבקות דתית עם פעולה 
מדינית אקטיבית. את חזרת היהודים 
לארץ ישראל והקמת מדינת ישראל 
פירשה הציונות הדתית כתחילתו של 
תהליך גאולה, תפיסה שהתחזקה אחרי 
מלחמת ששת הימים, בה השתלט צה"ל 
על כל ארץ ישראל שבין הירדן והים 

ההתנחלויות החרדיות
 ביהודה ושומרון

מקור ההתנחלות החרדית במצוקת הדיור החרדית, 

שנענית מעבר לקו הירוק בבנייה ציבורית זולה ועידוד 

מצד המדינה. עם התבססות ההתנחלות החרדית היא 

חוזרת ומשפיעה על העמדות הפוליטיות הנפוצות 

בחברה ובהנהגה החרדית

לי כהנר ויוסף שלהב
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לי כהנר היא מרצה בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית 
 lee_c@oranim.ac.il :לחינוך אורנים ///  דוא"ל

יוסף שלהב הוא פרופסור אמריטוס מהמחלקה לגיאוגרפיה ולימודי 
סביבה באוניברסיטת בר אילן וראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכון 
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האוכלוסייה הגיע ל-63%. לשם השוואה, 
באותה שנה הגיע שיעור הילדים עד גיל 
18 בירושלים לכ-45% מהאוכלוסייה, 
בכלל האוכלוסייה היהודית בישראל 
היוו הילדים עד גילאי 18 34% בלבד, 
ובקרב האוכלוסייה הערבית היוו הילדים 
כמחצית מהאוכלוסייה. במודיעין עילית 
התמונה בשנת 2007 היתה דומה: מדי 
שבוע נולדו שם 45 תינוקות ומדי שנה 
נפתחות שם בממוצע 57 כיתות א' חדשות. 
יותר ממחצית התוספת לאוכלוסיית 
המתנחלים הגיעה משלוש התנחלויות 

ילדים לכל משפחה. כ-70% מהתינוקות 
שנולדו בהתנחלויות בשנת 2007 נולדו 
למשפחות חרדיות. בנוסף לכך, היה 
גידול משמעותי במספר המתנחלים 
החרדים כתוצאה מהמשך ההגירה מתוך 
ישראל; האוכלוסייה החרדית זקוקה כל 
הזמן ליחידות דיור חדשות וחלק גדול 
מהביקוש הזה סופק ומסופק נכון להיום 
בהתנחלויות. לדוגמה, לפי נתוני 2007 
נפתחות כל שנה בביתר עילית )שכינויה 
בפי עסקני החרדים הוא "עיר הילדים"( 
60 כיתות חדשות, ושיעור הילדים מקרב 

שבניגוד לשנים קודמות עיקר הגידול 
השנתי של המתנחלים נבע מריבוי טבעי 
)ולא מהגירה פנימית חיובית(,   הבליטו את 
משקלם של היישובים החרדיים בתרומה 
לגידול זה. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
מצאו כי ללא הגידול במודיעין עילית 
ובביתר עילית, גידול האוכלוסייה היהודית 
בשטחים היה מצטמצם באופן ניכר ומאזן 
ההגירה של המתנחלים היה שלילי. שיעור 
הילודה הגבוה ביותר באוכלוסייה היהודית 
בישראל )ובכלל זה גם המתנחלים( הוא 
בחברה החרדית, עם ממוצע של כ-7 

טבלה מס' 1: יישובים

מיקוםסוג יישובשנת הקמהשם
מרחק 

מהקו הירוק 
)בק"מ(

ממזרח לגדר
מס' תושבים 

1992
מס' תושבים 

1996
מס' תושבים 

2006

1981מעלה עמוס
יישוב 
קהילתי

364321340כן14.1גוש עציון

1981מתתיהו
יישוב 
קהילתי

מטה בנימין
בתוך תוואי 
הגדר הבנוי 
או המתוכנן

1871,5601,353לא

מיצד 
)אספר(

1983
יישוב 
קהילתי

237292257כן14.5גוש עציון

1983עמנואל
מועצה 
מקומית

3,1503,1102,583לא13.2שומרון

1984נחליאל
יישוב 
קהילתי

220215264כן11.6מטה בנימין

29,126*2,1607,570לא0.4גוש עציוןעירייה1988ביתר עילית

מודיעין 
עילית

2,4006,15034,482לא0.6מטה בנימיןעירייה1991

תל ציון 
)כוכב יעקב(

2,800***כן7.7מטה בנימיןשכונה 1998 **

)מקור: אתר שלום עכשיו , למ"ס 2007(
*  ביתר עילית ומודיעין עילית גדלות בשיעורים ניכרים כל שנה ומנו בסוף שנת 2007 הראשונה 32,000 נפש והשנייה 37,000 נפש על פי נתוני 

הלמ"ס  )30.7.2007 אוכלוסייה ביישובים שמנו מעל 1,000 תושבים(
** שנת הקמת השכונה החרדית תל ציון ביישוב הדתי לאומי כוכב יעקב

*** 2,800 חרדים בשכונת תל ציון מתוך 5,268 בכל כוכב יעקב

> >> 
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לעיל, אלא גם משיקולים מעשיים־
פרטיקולאריים, שעיקרם אי־ביטחון 
בעתידן של התנחלויות שמעבר לקו 
הירוק, מידת הביטחון בנסיעה בדרכים 
אליהן ומרחקן מהריכוזים החרדיים 
הוותיקים בירושלים ובבני ברק, שאינו 
רק מרחק גיאוגרפי אלא עלול להתפתח 

גם לריחוק מהשפעה ומפיקוח.
ניכר בכך הבדל תפיסתי ומנטלי משמעותי 
בהשוואה לאוכלוסיית המתנחלים מעבר 
לקו הירוק: אדם חרדי לא תופס את מקום 
מגוריו כהתנחלות, אינו "מרגיש" שהוא 
גר בהתנחלות, אלא הוא בא לגור במקום 
אשר שווק לו ככל פרויקט דיור אחר. אברך 
כולל, הגר במודיעין עילית, אינו מעוניין 
לראות את המשמעות המדינית הטמונה 
במעשה ההתיישבות הפרטי שלו. הוא הגיע 
למעוז ליטאי זה בעקבות היצע הדירות 
הזולות, תלמודי התורה, חבריו לישיבה 
שהתיישבו שם לפניו והוריו ששלחו אותו 
לפרויקט דיור שבמקרה ממוקם גיאוגרפית 
מאחורי הקו הירוק. לתפיסתו הוא לא 
מתנחל. חוסר ההזדהות המופגן של אותו 
חרד אנונימי מייצג נאמנה את מרבית 
תושבי הערים החרדיות מעבר לקו הירוק. 
הצורך לממן דירות למספר רב של ילדים 
במסגרת השידוך, כאשר לעיתים קרובות 
האב אברך ואינו עובד, קיבל את הכינוי 
)בפי החרדים( "גזירת הדיור" של הציבור 
החרדי. סוגיה זו חוללה משבר כלכלי קשה 
אשר דחק את החרדים ללכת להתיישב 
בשטחים כאשר אין שיקול אחר, זולת 
המחיר והמענקים הממשלתיים אשר ניתן 
היה לקבל באזורים אלו. הגידול הטבעי 
והביקוש הגדול לדירות בציבור החרדי 
עשו את ביתר עילית, הנמצאת בין גוש 
עציון לירושלים, ומודיעין עילית, הכלולה 
ביישובי מודיעין, שתי הערים החרדיות 
מעבר לקו הירוק, לתורמות העיקריות 
לגידול באוכלוסיית המתנחלים. אם נהוג 
בשיח הישראלי לחלק את ההתנחלויות 
בשטחים ל"התנחלויות אידאולוגיות" 
ול"התנחלויות נוחיות" או התנחלויות 
של "רווחת דיור" )חלוקה לא מדויקת(, 
הרי מספרם הגדול של החרדים בקרב 
להוסיף קטגוריה  המתנחלים מצריך 
שלישית, שכן החרדים הם "מתנחלים 

בלית־ברירה".

וקטנות - המושבות שהיו לערים - דוגמת 
ראשון־לציון, רחובות ופתח־תקווה. 
תהליכי הצמיחה המהירה בערים אלו 
ועליית מחירי הדיור בהן הנמיכו את 
כוח משיכתן לאוכלוסייה חרדית. השלב 
השני היה הגירה לעיירות פיתוח. כמעט 
בכל עיירות הפיתוח בישראל, מצפת 
וחצור הגלילית בצפון ועד ירוחם בדרום, 
יש שכונות או שיכונים של קהילות 
חרדיות. פרט למקרים מועטים, כמו 
אשדוד, שכונות אלו לא התפתחו לאזורי 
מגורים גדולים. השלב השלישי בתהליך, 
שהוא גם הנוכחי, הוא שלב ההתיישבות 

החרדית בערים פרווריות חרדיות חדשות, 
חלקן בשטחים. בעיתוי מושלם חברו 
לפני כשני עשורים הצורך הדוחק של 
החרדים בדיור, רצוי קרוב ככל האפשר 
לירושלים, ואינטרס הממשלה להקים 
יישוב יהודי חדש מעבר לקו הירוק, ובזאת 
ניתנה "יריית הפתיחה" להתיישבות 
חרדית אינטנסיבית )ולא "אידאולוגית"( 
מאחורי הקו הירוק. כאמור, האידאולוגיה 
החרדית )ה"השקפה" בלשונם( מתנגדת 
לאידאולוגיה של ההתנחלות בשטחים. 
אצל הקבוצות החסידיות ההתנגדות 
היתה פחותה במקצת וחלקן אף שיתפו 
פעולה עם מפעל ההתנחלויות. ההתנגדות 
החריפה להתנחלויות נובעת, בהקשר זה, 
לא רק מהמניעים העקרוניים שהוזכרו 

חרדיות: מודיעין עלית, ביתר עלית ובמידה 
פחותה תל ציון. קצב הגידול בהתנחלויות 
החרדיות ביתר עילית ומודיעין עילית היה 
ועודנו מהגבוהים בישראל. אוכלוסיית 
מודיעין עילית גדלה בשיעור שנתי של 
כ-12.5% ואוכלוסיית ביתר עילית בכ-

10% מדי שנה - פי חמישה ושישה מקצב 
גידול האוכלוסייה בירושלים ובתל אביב 
ופי שניים בממוצע מהגידול בהתנחלויות 
רבות אחרות. ביתר עילית ומודיעין עילית 
נמצאות בתחומי הגושים אשר על פי 
תכניות כל הממשלות בישראל מיועדים 

להסתפח בעתיד למדינת ישראל. 

החרדיות  ההתנחלויות  שמונה  את 

איור 1: ההתיישבות החרדית מעבר לקו הירוק

>>>

לי כהנר, עיבוד למפה מתוך עבודת דוקטורט, 2009

המוזכרות בטבלה מס' 1 יש לחלק לשני 
סוגים: אלו אשר נבנו עם מניע אידאולוגי, 
בדומה להתנחלויות של האוכלוסייה 
הדתית לאומית, ואלו השייכות לליבת 
האוכלוסייה החרדית והוקמו מאחורי 
הקו הירוק בלית ברירה, מתוך מערכת 
של שיקולים וחסמים אשר חייבה זאת. 
במאמר נתרכז בהתנחלויות החרדיות 

הגדולות - התנחלויות האין ברירה.
היציאה מהמרחב החרדי המוגן בבני 
למצוקת  כתשובה  ובירושלים  ברק 
הדיור של הזוגות  הצעירים החלה כבר 
בשנות השישים של המאה הקודמת. 
הראשון בהם, לפני כארבעה עשורים, היה 
יציאת משפחות חרדיות לערים ותיקות 

אדם חרדי לא 
תופס את מקום 

 מגוריו 
כהתנחלות, 

אינו "מרגיש" 
שהוא גר 

בהתנחלות, 
אלא הוא בא 
לגור במקום 

אשר שווק לו 
ככל פרויקט 

דיור אחר

2 0 1 3 מ  ר מ  / /  5 5 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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הצורך לממן 
דירות למספר 
רב של ילדים 

חולל משבר 
כלכלי קשה 

אשר דחק את 
החרדים ללכת 

להתיישב 
בשטחים בשל 

מחיר הדיור 
והמענקים 

הממשלתיים 
אשר ניתן היה 

לקבל באזורים 
אלו

יחד עם כל האמור לעיל, מן הראוי להבהיר 
שהתיאור של נטיית החרדים ימינה אין 
פירושו בהכרח אימוץ אידאולוגיה ימנית 
על ידי הסקטור החרדי. עמדות המוצא 
וההתייחסות של חרדים אינה משקפת 
"שמאל" ו"ימין" במובן המקובל, שכן 
נקודת המוצא שלהם היא פרטיקולרית 
וכל מדיניות נבחנת על פי מידת התאמתה 
לעולם החרדי ומידת תועלתה או נזקה 

הפוטנציאלי לאינטרסים של הקהילה.
כיום אין כמעט משפחה חרדית שאין מי 
מבניה או מקרוביה מתגורר ביישובים 
בשנים  אם  וגם  הירוק  לקו  שמעבר 
הראשונות להקמת הערים החרדיות היו 
שטענו "אנחנו לא מתנחלים, אנו רק רוצים 
פתרונות דיור ולא אכפת לנו היכן", כיום 
האפשרות של פינוי עתידי מהווה איום 
ממשי על הקיום הכלכלי של משפחות 
חרדיות רבות, ועמדותיהן הפוליטיות 
הרלוונטיות בהתאם. אולם ייתכן, שלעומת 
המתנחלים "האידאולוגיים" החרדים 
יסכימו לתכניות פינוי אם תובטח להם, 
באופן שלא יהיה בו ספק, חלופה מתאימה 
לצורכיהם במרכז הארץ בתוך גבולותיה 

המוסכמים של מדינת ישראל. ///

המאמר יפורסם באופן מלא 
ומעודכן בכתב העת "סוגיות 

חברתיות בישראל".

דהיינו,  החרדית,  החומות"  "פריצת 
יציאת החרדים משני הריכוזים הגדולים 
והוותיקים למקבצים מפוזרים וקטנים 
יותר, אינה עניין של מה בכך, שכן היא 
גוררת אחריה תוצאות בשלל תחומים 
חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. 
התנחלויות חרדיות בהקשר זה הן רגישות 
במיוחד. הפוליטיקה החרדית המסורתית, 
שהעמידה בראש מעייניה את הצרכים 
המיוחדים של הקהילה החרדית, ביחד עם 
תפיסת העולם המתבדלת מכלל החברה 
הישראלית, יצרה למפלגות החרדיות 
לדורותיהן דימוי של מי שניתן "לקנות" 
את הצבעתן בנושאים מדיניים וביטחוניים 
בתמורה להטבות שונות לציבור החרדי. 
מול הדימוי הזה, ניכרת בשנים האחרונות 
נטייה הולכת וגוברת של הציבור החרדי 
לעמדות פוליטיות הנראות כ"ניציות" 
של  ה"ימניות"  העמדות  ו"ימניות". 
הציבור החרדי, במיוחד של הדור הצעיר, 
יכולות להיות מוסברות בתהליכי השינוי 

המתחוללים בחברה החרדית. 
בין המגמות השונות המביאות לשינוי 
זה המשמעותית ביותר לענייננו קשורה 
בהגירה החרדית לשכונות וליישובים 
פרווריים חרדיים גדולים מעבר לקו 
הירוק. ככל שמתרחבת ההגירה הזאת 
וככל שגדל מספר המשפחות החרדיות 
בקרבה  או  "בשטחים"  המתגוררות 
מידית להם, כך גדל שיעור האוכלוסייה 
החרדית שיש לה "נציגים" מעבר לקו 
הירוק ומתחזק החשש מאפשרויות 
נסיגה משטחים ומהתוצאות הכלכליות 
ההרסניות המשתמעות ממנה לאלפי 
משפחות חרדיות ולקהילותיהן. באותה 
מהסדרים  החשש  גם  מתחזק  מידה 
פוליטיים שיביאו את הרשות הפלסטינית, 
על חייליה החמושים, אל פתח ביתן של 
קהילות חרדיות. למגמה זו יש להוסיף 
את ההכרה, שלא נעלמה מעיני החרדים, 
כי סכסוך מזוין עתידי לא יצטמצם 
להתנגשויות בין כוחות צבאיים בלבד, 
ואוכלוסיה  מרחבים  גם  יכלול  אלא 
אזרחית. גם הטרור הערבי אינו מבחין 
בין הסקטורים השונים באוכלוסייה 
היהודית. הסכנה אורבת, אפוא, גם 
לחרדים ומשום כך אינם יכולים להישאר 
שווי נפש אל מול ההתפתחויות המדיניות.

התנחלויות חרדיות 
כגורמי שינוי 

ההחלטה להקים יישוב חרדי מעבר לקו 
הירוק בתמיכה ממשלתית מסיבית, מבטאת 
שינוי ביחס הרשויות להיבדלות המרחבית 
החרדית: לראשונה קיבלה ההיבדלות 
הזאת לגיטימציה - לפחות מעשית - 
וסיוע ניכר מרשויות השלטון. שותפות זו 
בין הממשלה למגזר החרדי לא בנויה על 
קירבה אידאולוגית או על זהות בתפיסה 
האסטרטגית, אלא על הלימה חלקית בין 
מערכות אינטרסים שונים: הממשלה היתה 
מעוניינת לבנות יישוב חדש בשטחים 
ואילו החרדים חיפשו פתרונות למצוקת 
הדיור. במקרה זה שימשה האוכלוסייה 
החרדית מאגר כוח אדם פוטנציאלי 
להגשמת המדיניות הטריטוריאלית, 
ובמקום מצב בו האוכלוסייה החרדית 
היתה דחויה והתקבצותה נתפסה כלא 
לגיטימית היא הפכה מקור לאכלוס מהיר. 
עם זאת, השיתוף בין הצדדים בהקמת 
יישוב חרדי אינו כה פשוט. לשינוי הגישה 
מצד הגורמים הממשלתיים יש מחיר הן 
מבחינת הרשויות והן מבחינת הקהילה 
החרדית. הרשויות התחייבו להשקעות 
גדולות, הרבה מעבר למקובל בבנייה 
ציבורית, מפאת מגבלותיה הכלכליות 
של הקהילה החרדית, ולעומתן נאלצה 
הקהילה החרדית להתאים את עצמה 
למדיניות מיקום שאינה תואמת בהכרח את 
טעמה ושאיפותיה ולעיתים אף מעוררת 

ויכוחים פנימיים מרים.
מלבד הדיור המוזל מצאו החרדים יתרונות 
נוספים ביישובים שנבנו מעבר לקו הירוק 
ובהם איכות חיים ונוחות. אמנם ביישובים 
הללו טרם התפתחו שכונות "בנה ביתך" 
עם גגות אדומים כמו בהתנחלויות בהן 
מתגורר הציבור הדתי־לאומי, אך דירת 
ארבעה חדרים עם אפשרות להרחבה, 
גני משחקים חדשים, רחובות מרווחים, 
שירותי קהילה מתפתחים וחברה חרדית 
צעירה ההולכת ומתחזקת, מהווים מקור 
משיכה ליציאה אל מעבר לקו הירוק, 
במיוחד למי שגדל בצפיפות מגורים 
בשכונת גאולה בירושלים. זאת, על אף 
האידאולוגיה החרדית המתנגדת וסירובם 

של החרדים לראות עצמם כמתנחלים.
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 לקריאה נוספת:
"מגטו לפרוור - תמורות במרחב 
החרדי בישראל", מאת לי כהנר 

ויוסף שלהב. פורסם בתוך:  
"מהישרדות להתבססות, תמורות 

בחברה החרדית בישראל 
ובִחקרה". עורכים: קפלן, קימי. 
ושטדלר, נורית. ון ליר והקיבוץ 

המאוחד, 2012.

 "התפתחות המבנה ההיררכי 
והמרחבי של האוכלוסייה 

החרדית בישראל", עבודת 
דוקטורט מאת לי כהנר, 

אוניברסיטת חיפה, 2009. 
בהנחיית: פרופ' ארנון סופר 

ופרופ' יוסף שלהב.



 בנייה 
בהתנחלויות, 
הסביר וינר, 

תאפשר  
להקטין את 

"לחצי הביקוש 
על אזור תל־

אביב ועל־ידי 
כך ]תאפשר[ 
הורדת מחירי 

הקרקע והדיור 
באזור זה"

הגדה המערבית במטרה להקל על מצוקות 
חברתיות בתוך ישראל הריבונית עולה על 
הפרק. למעשה, כפי שאדגים בהמשך, רעיון 
זה עומד בבסיס מדיניות הפיתוח של מפעל 
ההתנחלויות אותה מיישמות ממשלות 
ישראל מאז ראשית שנות השמונים. בחינת 
מדיניות זו ותוצאותיה, אשר תפורט להלן 
בדגש על נושא הדיור, תדגים כי פיתוח 
ההתנחלויות הסמוכות לקו הירוק היה 
נדבך מרכזי בקידום תהליכי ההפרטה של 
מדינת הרווחה הישראלית. לאור ניסיון זה, 
ניתן יהיה לקבוע כי אימוץ הצעה ברוח זו 
של מסיקה לא רק תרחיב את אחיזתה של 
ישראל בשטחים, אלא תאפשר להעמיק את 
משטר ההפרטה אותו מקדמות ממשלות 
ישראל במשך שלושת העשורים האחרונים.

צמצום והרחבה: שינויים 
במגמות הבנייה הישראלית 

משני צידי הקו הירוק

במשך שלושת העשורים הראשונים לקיומה, 
ממשלת ישראל נטלה על עצמה את האחריות 
לדיור אזרחיה. כתוצאה, בשנים אלו היתה 
המדינה מעורבות באופן ישיר בתהליכי 

 פחות משבוע לאחר פריצת המחאה 
החברתית בקיץ 2011, שלח ראש המועצה 
האזורית שומרון, גרשון מסיקה, מכתב 
לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר השיכון 
אריאל אטיאס ובמסגרתו תכנית מפורטת 
לפתרון "מחסור הדיור" באמצעות "תנופת 
בנייה ביהודה ושומרון". "הפתרון הריאלי 
היחיד למצוקת הדיור במרכז הארץ", טען 
מסיקה, "]הוא[ להעתיק את ההצלחה 
הגדולה של העיר מודיעין לאזור השומרון, 
אשר הישובים והמועצות המקומיות 
בו, נמצאות במרחק אפסי של כעשרים 
דקות עד חצי שעה ממרכזי האוכלוסייה 
של תל אביב, פתח תקווה, ערי השרון, 
חיפה ולוד". "בניה של מאה אלף יחידות 
דיור נוספות בשומרון", הסביר מסיקה, 
"תגרום לצעירים רבים להעדיף לצאת 
מתל אביב ומהמרכז הצפוף, תוריד פלאים 
את מחירי הדיור והשכירות באזורים אלו 
]ותאפשר[ לפתור באופן כמעט מיידי 
את מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים 

במדינת ישראל".
הצעתו של מסיקה לפתרון "בעיית הדיור" 
באמצעות הרחבת ההתנחלויות הסמוכות 
לאזור גוש דן לא היתה הפעם הראשונה 
בה הרעיון לעשות שימוש בקרקעות 

מפעל ההתנחלויות הוא דוגמה מובהקת למנגנון פיצוי שמספק תחליפים חלקיים לשירותיה 

של מדינת הרווחה האוניברסאלית שהופרטה. הקשר הדיאלקטי בין תהליכי ההפרטה וצמיחת 

ההתנחלויות צריך לשמש לקח חשוב עבור כל אלו שנהרו בקיץ 2011 אל אוהלי המחאה

ה ב ח ר ה
לצורך הפרטה 

תפקידו של מפעל ההתנחלויות בקידום משטר ההפרטה הישראלי

ארז מגור
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מעבר לקידום 
של בנייה 

ישירה ביוזמה 
ציבורית, 

בתקופה זו 
הפעיל המשרד 

גם סדרה של 
תכניות סיוע 

עבור משתכני 
ההתנחלויות

בראשית שנות השמונים, יזם משרד השיכון, 
שמעורבותו בתהליכי הבנייה מעבר לקו 
הירוק עד כה הייתה מצומצמת למדי, תכנית 
להפחתת לחצי הביקוש הגוברים על־ידי 
הרחבת הבנייה במסגרת ההתנחלויות. 
על תכנית זו סיפר מנכ"ל משרד השיכון 
דאז, מר אשר וינר, במסגרת הכנס השנתי 
של "האגודה הגיאוגרפית הישראלית" 
שנערך ב-7 לדצמבר 1983: "מעבר ליתרונות 
המדיניים, הביטחוניים, והלאומיים ]...[ 
בפיתוח יהודה ושומרון, ]ישנם מספר[ 
יתרונות כלכליים בפיתוח חבל ארץ זה שאין 
מרבים לדבר בהם". אחד מיתרונות אלו, טען, 
קשור ל"קרבה של חלק מהאזור הנדון לאזור 
תל־אביב רבתי". בנייה באזור זה, הסביר 
וינר, תאפשר  להקטין את "לחצי הביקוש 
על אזור תל־אביב ועל־ידי כך ]תאפשר[ 

הורדת מחירי הקרקע והדיור באזור זה".
במסגרת מדיניות זו, הוביל משרד השיכון 
לשינוי מהותי באופן פריסת ההתיישבות 
בשטחים. שינוי זה התאפיין במעבר מהקמת 
היאחזויות קטנות ומבודדות שהיו פזורות 
ברחבי הגדה המערבית, לפיתוח כוללני 
של  מצומצם  במספר  שרוכז  וממוקד 
מרכזים עירונים שהוקמו בסמוך לאזורי 
הביקוש בתל־אביב, כפר־סבא, פתח־תקווה 
וירושלים. החלטה זו הובילה למיקוד מרבית 
מאמצי הבנייה והתקציבים של המשרד 

היוזמה, התכנון והבנייה של שכונות מגורים 
ושיכונים רבים. החל מאמצע שנות השבעים 
חלה תפנית במדיניות זו, כאשר במטרה 
לבצע ליברליזציה של שוק הדיור, החלה 
המדינה לסגת בצורה הדרגתית אך דרמטית 
ממעורבותה בענף זה תוך העברת מרבית 
יוזמות הבנייה לידי המגזר הפרטי. שינוי 
זה הוביל תוך זמן קצר לירידה משמעותית 
בהיקפי הבנייה הכלליים. בשנים 1975-1983 
צומצם היקף התחלות הבנייה בישראל 
בשיעור של מעל 50 אחוזים. נתון זה הושפע 
בעיקר מהירידה הדרמטית בהיקף הבנייה 
ביוזמת המגזר הציבורי־ממשלתי, אשר 
צומצמה בכ-75 אחוזים )ראו טבלה מס' 1(. 
בעוד היקף הבניה ביוזמה ציבורית בשנות 
השבעים עמד על 45 אחוזים מכלל הבנייה, 
תהליך זה הוביל לכך שבשנות השמונים 
צומצם נתון זה לכ-20 אחוזים בלבד מכלל 
הבנייה בישראל. צמצום מלאי הדירות 
הוביל בתורו לעלייה חדה במחירי הדיור. 
כפי שסיפר נשיא מרכז הקבלנים והבונים, 
אברהם שפרלינג, בפברואר 1981: "צמצום 
היצע הדירות בשוק הוביל לעליית מחירים 
תלולה היוצרת לחץ של ביקושים על השוק 
שאינו ערוך לכך". מגמה זו הובילה למחאה 
ציבורית מצד אותן קבוצות באוכלוסייה 
שנקלעו למצוקת דיור בעקבות מחירי 

הדיור הגבוהים.

טבלה מס' 1
סה"כ  )%(בנייה פרטית )%(בנייה ציבורית )%(שנה
1975)54( 27,730)46( 23,890)100( 51,620

1976)35( 12,330)65( 23,060)100( 35,390

1977)22( 5,850)78( 20,880)100( 26,730

1978)23( 7,120)77( 23,650)100( 30,770

1979)39( 15,050)61( 23,180)100( 38,230

1980)38( 12,560)62( 20,130)100( 32,690

1981)35( 13,150)65( 24,250)100( 37,400

1982)30( 8,520)70( 20,240)100( 28,760

1983)28( 7,320)72( 19,010)100( 26,330

75%20%51%אחוז שינוי 75/83

מקור: 
משרד השיכון והבינוי, המרכז למידע וניתוח כלכלי, נתונים על התפתחות ענף הבנייה ופעולות משרד הבינוי והשיכון בחודש האחרון )מגוון שנים(.
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מחאת דיור מחוץ למשרדו של שר השיכון והבינוי דוד לוי | מקור: אריה 
אבנרי, "דוד לוי", תל אביב: רביבים הוצאה לאור, 1983

בפיתוח התנחלויות עירוניות כמו מעלה 
אדומים, אריאל, קרני שומרון וגבעת זאב. 
אין להפריז בחשיבותו של שינוי זה להבנת 
מפת ההתיישבות שהצטיירה מאז מימושה 
של מדיניות זו, כאשר מאז אמצע שנות 
השמונים מרוכזים כ-85 אחוזים מתושבי 

ההתנחלויות ביישובים העירוניים הללו.
על מנת להפוך את התנחלויות אלו ליעד 
מגורים אטרקטיבי שיספק מענה הולם 
למצוקת הדיור חרג משרד השיכון, בכל 
הקשור לבנייה בגדה המערבית, ממדיניות 
הליברליזציה אותה קידם בתוך הקו היורק 
ואימץ את דפוסי הבנייה הישירה בהם 
נהג בעבר. בין השנים 1980-1984 שילש 
משרד השיכון את היקף הבנייה ביוזמה 
ממשלתית במסגרת התנחלויות. עובדה 
זו הובילה לכך כי בשנת 1984 הפך "מחוז 

הצעת תחליפים 
חלקיים 
למדינת 
הרווחה, 

שהוקצו על 
בסיס מגזרי, 

אפשרה לימין 
להמשיך ולקדם 

את מדיניותו 
הכלכלית, תוך 

כדי הבטחת 
תמיכתם 

הפוליטית 
של המעמדות 

הנמוכים

יהודה ושומרון" למחוז בעל היקף הבנייה 
הציבורית הגדול ביותר בישראל )ראו 
גרף מס' 1(. מעבר לקידום של בנייה 
זו  ישירה ביוזמה ציבורית, בתקופה 
הפעיל המשרד גם סדרה של תכניות סיוע 
עבור משתכני ההתנחלויות. ביוני 1982 
הופעלה תכנית ל"רכישת דירות בישובים 
עירוניים וקהילתיים ביהודה ושומרון" 
אשר הציעה תנאי פירעון משכנתא, מתן 
הלוואות ומענקים שהיו גדולים בשליש 
עד חצי בהשוואה למה שקיבלו רוכשי 
דירות באזורי הפיתוח שבתחומי הקו 
הירוק. מעורבות משרד השיכון בפיתוח 
התנחלויות אלו לא הסתכמה רק בתחום 
הדיור, אלא כללה גם השקעה אדירה 
בהקמת תשתיות מתקדמות, לרבות 
סלילת כבישים ופריסת רשתות ביוב, 

מים, חשמל ותקשורת. בנוסף, דאג משרד 
השיכון להקים ביישובים אלו את מוסדות 
הציבור המאפיינים כל יישוב עירוני. מאמץ 
זה כלל את הקמתם של בתי־ספר, גני־

ילדים, בתי־כנסת, מעונות יום, מרפאות, 
מרכזים קהילתיים, מוסדות שלטון מקומי, 
אולמות ספורט, גנים ציבוריים ועוד. 
ב-1983 הפך מחוז "יהודה ושומרון" 
למחוז בעל היקף הבנייה של מבני ציבור 
השני בגודלו אחרי מחוז ירושלים. בעוד 
מוסדות אלו סיפקו לתושבי ההתנחלויות 
גם מגוון של משרות ציבוריות, בעיקר 
בתחומי החינוך והרווחה, קרבתם של 
ההתנחלויות העירוניות למטרופולין 
תל־אביב וירושלים אפשרו לתושבי 
התנחלויות אלו ליהנות ממרכזי התעסוקה 

 << <והשירותים שבתוך ישראל הריבונית.
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ממשלות הימין ליצירת מנגנוני פיצוי 
שיספקו תחליפים חלקיים לשירותיה 
של מדינת הרווחה האוניברסאלית. בעוד 
מענה במסגרת הרחבה אוניברסאלית 
של מנגנוני מדינת הרווחה היה סותר 
את מדיניות ההפרטה אותה שאף הימין 
לקדם, הצעת תחליפים חלקיים, שהוקצו 
על בסיס מגזרי, אפשרה לימין להמשיך 
ולקדם את מדיניותו הכלכלית, תוך 
כדי הבטחת תמיכתם הפוליטית של 
המעמדות הנמוכים במסגרת קואליציה 

של מגזרים.
מפעל ההתנחלויות הינו אחד הדוגמאות 
המובהקות של תהליך זה. צמצום הולך 
ומחריף של מנגנוני מדינת הרווחה בתוך 
גבולות ישראל אילץ רבים מהשכבות 
הנמוכות של החברה הישראלית להגר 
אדומים,  מעלה  כמו  התנחלויות  אל 
אריאל וגבעת זאב, אשר נוסדו בהתאם 
למדיניות משרד השיכון שתוארה לעיל. 
תהליך "התמגזרּות" זה, במסגרתו נדחקו 
חלקים מהמעמדות הנמוכים אל מעבר 
הקו הירוק על מנת ליהנות מדיור מסובסד 
ומגוון שירותים חברתיים במרחק נסיעה 
קצר ממרכזי התעסוקה בתוך ישראל 
הריבונית, התגבר ככל שהפרטת מדינת 

תופעת המגזּור של החברה הישראלית 
אותה חשף דני גוטוויין. הפרטת מדינת 
הרווחה האוניברסאלית, אשר קודמה 
בעיקר על־ידי מפלגות הימין, פגעה 
פגיעה קשה במעמדות הנמוכים המהווים 
את ציבור מצביעיו העיקרי. על מנת 
להסוות ואף למתן את פגיעה זו, חתרו 

הפרטה ומגזּור כתהליכים 
משלימים

על מנת להסביר את בחירת המדינה 
לכוון את פתרונות הדיור דווקא לאזורים 
שמעבר לקו הירוק, יש להבין את זיקת 
ובין  מדיניות ההפרטה  בין  הגומלין 

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

נדמה, לשמחתנו, שבקרב הציבור בישראל מתחזקת ההבנה שבעלי ההון  בעת האחרונה 
החזקים במשק לא ממש פועלים לטובתו. עם זאת, לצד הבנה זו הולכת ומתבססת "אופנה 
היהודי,  בין השאר בקמפיין הבחירות של מפלגת הבית  ביטוי  לידי  חדשה", אשר באה 

ובחלקים בעיתונות הכלכלית.
"אופנה" זו מנסה לקבוע כאילו הכלכלה הישראלית סובלת משתי בעיות מקבילות, הטייקונים 
ו"הוועדים הגדולים", ובשתיהן יש לטפל באותה מידה. אם כן, זה לא סוד שקיימים ועדים 
ומתוך תפיסה חברתית  ביתר שאת לטובת כלל העובדים בתחומם  שונים שמוטב שיפעלו 
ולהשפעתם על הכלכלה הישראלית  ועד השוואה לכוחם של הטייקונים  רחבה, אך מכאן 

מרחק רב מאוד.
כדי להדגים כמה מופרכת ההשוואה הזו, ניתן לבדוק כמה שנים צריך לעבוד העובד המשתכר 
ביותר מקרב "הוועדים הגדולים" - נתב בנמל אשדוד שהרוויח בשנת 2011 משכורת חודשית 
הונו  עידן עופר, אשר  הונו של הטייקון הבכיר כרגע,  כדי להרוויח את   - 77,231 ש"ח  של 
6.2 מיליארד דולר )כמובן בלי לשלם מסים או להוציא כסף כלל(. מוכנים? ובכן,  נאמד על 

24,720 שנות עבודה.
ועדים  גם בבדיקה של השפעת השכר במקומות עבודה עם  דומה אפשר לראות  תמונה 
חזקים מאוד על עלויות. בעיתון גלובס דווח )7.2.2013( כי מצגת שהציג רכז האנרגיה באגף 
התקציבים באוצר הראתה כי סך הוצאות השכר בחברת החשמל, שנתפסת בציבור כבעלת 

אחד הוועדים החזקים ביותר, מהווה רק 8.5% מסך ההוצאות התפעוליות של החברה. 
http://bit.ly/122nhPV :לכתבה בגלובס

גרף מס' 1:

מקור: 
 Benvenisti, Maron. )1986(. 1986 Report: Demographic, Economic,
 Legal, Social and Political Development in the West Bank. Jerusalem:

.The West Bank Data Base Project
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הרווחה העמיקה את אי־השוויון בתוך 
גבולות ישראל. תהליך זה הוביל לצמיחת 
אוכלוסיית ההתנחלויות להיקף חסר 
תקדים. בעוד שעד תחילת שנות השמונים 
התגוררו בגדה המערבית כ-10,000 תושבים 
בלבד, בשלושת העשורים  ישראלים 
האחרונים צמחה אוכלוסיית השטחים 

למעל 300,000 תושבים.

החרפת משבר הדיור ומחאת 
2011: הזדמנות לשינוי 

תפיסתי

בעוד שבמהלך שנות התשעים אילצו גלי 
ההגירה ההמוניים מברית המועצות את 
הממשלה להרחיב את מעורבותה בשוק 
הבנייה שבתוך הקו הירוק, שינוי זה נעשה 
באופן זמני בלבד. במהלך שנות ה-2000 
מדיניות  את  לקדם  המדינה  המשיכה 
הליברליזציה של שוק הבנייה וצמצמה 
את היקף יוזמות הבנייה הציבוריות. כתוצאה 
מכך, בשנים 2002-2008 חלה ירידה של 
כ-50 אחוזים בהיקף הבנייה ביוזמה ציבורית 
והיקף המעורבות הממשלתית־ציבורית 
בענף הדיור ירד מ-24 אחוזים מכלל הבנייה, 
לכ-12 אחוזים בלבד. בשנים אלו, לאור 
ייבוש תקציבי משרד השיכון, חל צמצום 
משמעותי גם בהיקף הסיוע הממשלתי 
במתן משכנתאות לזכאים. בעוד ההשקעה 
בהתנחלויות הורחבה ואף שוכללה במהלך 
העשור האחרון, היא לא הצליחה לספק 
פתרון מלא למצוקות הדיור של הציבור 
הישראלי. מחסור הדיור ועליית המחירים 
הדרמטית שאפיינה את העשור האחרון 
היו בין הסיבות המרכזיות לפריצתה של 

המחאה החברתית בקיץ 2011.
הקשר הדיאלקטי בין תהליכי ההפרטה 
וצמיחת ההתנחלויות, אשר תואר במסגרת 
מאמר זה, צריך לשמש לקח חשוב עבור כל 
אלו שנהרו בקיץ 2011 אל אוהלי המחאה 
השונים שהוקמו ברחבי הארץ סביב הקריאה 
ל"צדק חברתי". בעוד הסיסמה "התשובה 
להפרטה - מ־ה־פ־כ־ה"  שנשמעה במהלך 
חודשי המחאה מעידה על הבנה הולכת 
וגדלה בקרב הציבור כי התמודדות כנה עם 
בעיות הדיור, הרווחה, אי־השוויון והעוני 
מולם ניצבת החברה הישראלית, תתאפשר 

רק במסגרת של הרחבת מנגנוני מדינת 
הרווחה הישראלית, חשוב להדגיש כי רק 
הרחבה שתעשה באופן אוניברסאלי ותינתן 
על בסיס אזרחי ולא מגזרי, תאפשר להשיג 

את שינוי מיוחל זה. ///

פרסומות מהעיתונות לדיור מסובסד במסגרת ההתנחלויות העירוניות | מקור: מימין, פרסום 
לשכונת "גינות שומרון" של חברת אשדר בהתנחלות קרני שומרון. משמאל, פרסום של 

חברת יובל גד לשכונת קוטג'ים בהתנחלות מעלה אדומים. ידיעות אחרונות, 1982, 1983

>>
>
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 לקריאה נוספת:
"הערות על היסודות המעמדיים 

של הכיבוש", דני גוטוויין, 
תיאוריה וביקורת 24 )אביב(, 

2004, עמ' 203-211. 

 "מדיניות השיכון של ישראל: 50 
השנים הראשונות", נעמי כרמון, 

בתוך: דוד נחמיאס וגילה מנחם 
)עורכים(, המדיניות הציבורית 

בישראל, ירושלים: המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, 1999, 

עמ' 394-395. 

 "מצוקת הדיור בישראל", רון 
תקוה, מרכז המחקר והמידע של 

הכנסת, מרס 2008.



העבודה, שלי יחימוביץ', שהצהירה ערב 
הבחירות כי היא "כופרת בחלוקה לגושי 
 ,)17.12.2012 ימין ושמאל" )ואיינט 
ובראיון למוסף הארץ כשנה קודם לכן 
קבעה כי מפעל ההתנחלויות "היה מהלך 
קונסנזואלי לחלוטין", וכי היא דוחה את 
"המשוואה הידועה הזאת - שאם לא היו 
התנחלויות אז היתה מדינת רווחה בתוך 
גבולות הקו הירוק", שכן דלדולה הוא 
תולדה של "תפיסת עולם תאצ'ריסטית 
שלא קשורה לימין ושמאל מדיני בכלל" 

.)19.8.2011(

 הכיבוש וההתנחלות היו הנפקד־
2013. "עזבו את  הנוכח של בחירות 
ההתנחלויות ואת סוגיית ההתיישבות 
ביהודה ושומרון" אמר בראיון לדה־

מרקר ראש מפלגת הבית־היהודי, נפתלי 
בנט. לדבריו, "יש בעיות בהולות יותר 
ומצוקות דחופות יותר", כמו יוקר המחיה, 
המהווה "איום על המדינה", ואלו "נוגעות 
באותה מידה לישראלים משני צדיו של 
הקו הירוק", ולכן, הוא מדגיש, "רב 
המחבר על המפריד" )28.7.2012(. תפיסה 
דומה עולה גם מדברי ראשת מפלגת 

עוד על ההפרדה הכוזבת בין 
הכיבוש להפרטה

ההתנחלויות אינן רק אחד מן המנגנונים המקדמים את ההפרטה, 

הן גם אחד ממקורות העוצמה הפוליטיים שלה

דני גוטוויין

18
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flickr/rgnuckx :מדינת הרווחה בשטחיםצילום
התפקיד שמילא בשנים 1977-2005 מפעל 
ההתנחלות בהאצת ההפרטה ובהמשך 
הכיבוש נדון במאמרי "הערות על היסודות 
המעמדיים של הכיבוש" )חברה, 14(. 
בתקופה זו הפך הימין את ההתנחלויות 
ל"מדינת רווחה חלופית" ששמשה כ"מנגנון 
פיצוי" לנפגעי פירוק מדינת הרווחה 
בישראל הריבונית. למעמדות הנמוכים 
היתה ההגירה ל"ארץ ההתנחלויות" לא 
רק מעבר מ"ישראל השנייה" ל"ישראל 
הראשונה", אלא גם מעבר ממעמד של 
"נזקקים" למעמד של "חלוצים". כך, 
באמצעות "מנגנון הפיצוי של הכיבוש", 
הפך מפעל ההתנחלות, על משמעויותיו 
החומריות והסמליות, לציר של הברית 
המעמדות  בין  שנרקמה  הפוליטית 
הנמוכים לימין, והבטיחה את ההגמוניה 

שלו בשלושת העשורים האחרונים.
בשיטת  השתלב  ההתנחלות  מפעל 
המגזרים, שבאמצעותה פתר הימין את 
הסתירה המעמדית־פוליטית שמתוכה 
הישראלי:  התעצב משטר ההפרטה 
פירוק מדינת הרווחה והסחרת שירותיה 
הנמוכים,  במעמדות  במיוחד  פגעו 
המהווים את בסיס התמיכה של הימין; 
המפלגות המגזריות, שנתכוננו תוך 
שילהוב פוליטיקה של זהויות, ארגנו 
את המעמדות הנמוכים לכוח פוליטי 
שתורגם לתקציבי מדינה שבאמצעותם 
הן סיפקו לתומכיהן תחליפים מגזריים 
לשירותים החברתיים שהוסחרו. ככל 
שהמפלגות המגזריות התחזקו והפכו 
לחלק ממבנה השליטה של הימין, כן 
גדל האינטרס שלהן בפירוק מדינת 
הרווחה. כך סיפק החינוך החרדי צידוק 
משפטי לקיומם של בתי ספר מופרטים 
לבעלי־יכולת, בעוד "חוקי נהרי" שיזמה 
ש"ס הבטיחו להם מימון ציבורי מוגדל. 
הזיהוי הכוזב של המנגנונים המגזריים 
עם מדינת הרווחה הסווה את העובדה 
שבפועל הם היו אמצעי לפירוקה, בעוד 
שהעויינות שהם עוררו בקרב מעמדות 
הביניים סיפקה לאחרונים צידוק נוסף 

לתמיכתם האובדנית בהפרטתה. 
הרווחה  "מדינת  טשטשה  בדומה, 
החלופית" שהוקמה בשטחים את תפקיד 
ההתנחלויות בפירוק מדינת הרווחה 

הפרטתן. נימוק "הרמה האקדמית" בו 
תורץ שדרוגה של אריאל מעצים אף הוא 
את הגיון הפרטת ההשכלה הגבוהה: הוא 
הופך רכש של "כוכבים אקדמיים" בידי 
מכללות בעלות אמצעים, דוגמת "המרכז 
הבין־תחומי", לדרך לקניית מעמד של 
אוניברסיטה. זאת ועוד, העדפת אריאל 
על פני מכללות בנגב ובגליל מלמדת כי, 
כמו בתחומי הרפואה והחינוך, יוסיפו 
ההפרטה והמגזור של ההשכלה הגבוהה 
לחזק את המרכז ולהחליש את הפריפריה.
שדרוג מכללת אריאל והשלכותיו על 
הפרטת ההשכלה הגבוהה הם ביטוי נוסף 
לאופן שבו מעצב הכיבוש את דמותה של 
ישראל. עד מהפך 1977 נבנו בשטחים 
שנכבשו ב-1967 כ-20 התנחלויות, מרביתן 
בגבולות "תכנית אלון", בהן התגוררו, 
ללא מזרח ירושלים, כ-4,300 נפש, 
והשפעתן על החברה הישראלית היתה 
שולית. לאחר מהפך 1977 האיץ הימין את 
ההתיישבות באזורי יהודה ושומרון תוך 
שהוא יוצר זיקת גומלין הדוקה בין המשך 
הכיבוש והקמת ההתנחלויות לבין כינון 
משטר ההפרטה ופירוק מדינת הרווחה 
בישראל. מאז 2005, ככל שבעקבות 
הנסיגה מרצועת עזה והשלכותיה הפך 
הימין הישראלי, בהשראת המתנחלים, 
ל"ימין חדש" )על כך להלן(, כן הוא הידק 
את זיקת־הגומלין בין הכיבוש להפרטה 
כאמצעי לסיפוח השטחים ולשינוי דמות 

המשטר בישראל. 

אלא שההפרדה בין המדיני לכלכלי היא 
הפרדה כוזבת המשכפלת את ההיגיון 
זיקת  את  שמטשטש  הניאו־ליברלי, 
הגומלין בין הכיבוש להפרטה ובאופן 
זה מתחזק את ההגמוניה של הימין. 
הפרדה זו בלטה לאחרונה בדיון שליווה את 
הענקת מעמד של אוניברסיטה למכללת 
אריאל, מהלך שלא רק חיזק את מפעל 
ההתנחלות אלא אף האיץ את הפרטת 

ההשכלה הגבוהה בישראל.
מכללת אריאל הוכרה כאוניברסיטה 
בעקבות החלטת ממשלה שעמדה בניגוד 
להמלצת הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( 
של המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( 
וגובתה במענק ייחודי שנועד לכסות 
על הפער בין התקציב שמקצה ות"ת 
למכללות מכאן ולאוניברסיטאות מכאן. 
להחלטה זו, שהיא תולדה של מעמדה 
המדיני של אריאל כהתנחלות ושל כוחם 
הפוליטי של המתנחלים, ישנה משמעות 
דפוס  את  פרקה  היא  יותר:  כללית 
הניהול והתקצוב הציבורי של ההשכלה 
הגבוהה, שמוסד עד כה במל"ג וות"ת, 
והחליפה אותו בדפוס מגזרי, המשמש 
1977 כמסלול העיקרי להפרטת  מאז 
החינוך בישראל. לאחר תקדים אריאל, 
שוב לא ניתן יהיה למנוע הענקת מעמד 
של אוניברסיטאות למכללות נוספות; 
ואם, כצפוי, תקציב האוניברסיטאות לא 
יוגדל בהתאם, יעמיק הדבר את תלותן 
בחסדי ההון ובמימון המגזרי, שיאיצו את 

למעמדות 
הנמוכים היתה 
ההגירה ל"ארמ 

ההתנחלויות" 
לא רק מעבר 

מ"ישראל 
השנייה" 

ל"ישראל 
הראשונה", 

אלא גם מעבר 
ממעמד של 

"נזקקים" 
למעמד של 

"חלוצים"
דני גוטוויין הוא חבר חוג יסו"ד ומלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת 

dgutwein@univ.haifa.ac.il :חיפה /// דוא"ל
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"הגירוש", בלשון הימין - שברה בפעם 
הראשונה את ההבטחה שהיתה גלומה 
במנגנון הפיצוי של ההתנחלויות, מגמה 
שנמשכה בפינוי מאחז עמונה ב-2006 
ובהקפאה הזמנית של הבניה בשטחים 
ב-2009. שינוי זה בכללי המשחק החריף 
את הסתירה ביחסם של המתנחלים כלפי 
המדינה, המשלבת בין חשדנותם של 
המגזרים כלפי מוסדותיה בכלל לבין 
יסודות אמוניים ופוליטיים ייחודיים 
למפעל ההתנחלות. מאז 2005 הזינה 
סתירה זו משבר שניכר בכל תנועות 
הימין ומתוכו צמח "הימין החדש" על 
גילוייו השונים: מ"תג מחיר" וחוקי 
"נאמנות אזרחות", דרך "הדרת נשים" 
ועד דחיקת "הפיינשמקרים" ועליית 
"הפייגלינים" בליכוד. בדימוי השאול 
מן המפלגה הרפובליקנית בארה"ב, ניתן 
לומר כי הימין הישראלי עבר מן השלב 
הניאו־קונסרבטיבי לשלב "מסיבת התה", 
הניכר בהסתייגות ממעורבות המדינה 
ותמיכה פעילה בהחלשת מוסדותיה, מגמה 
המאפיינת משטרים ניאו־ליברליים בכלל.
כמי שתופסים מקום מרכזי בהנהגת 
הימין החדש המתנחלים הם מן הדוברים 
הבולטים של רעיון "המדינה החלשה". 
ח"כ משה פייגלין, שרתם את המתנחלים 
להשתלטות הימין החדש על הליכוד, 
רואה בהתרת השימוש בקנאביס והתרת 
תפילת יהודים על הר־הבית צדדים שונים 
של "החירות", וקורא לישראלים "אל 
תתנו למדינה להפחיד אתכם מעצמכם, 
לשכנע אתכם שאם תצאו לחירות הכול 
כאן יתמוטט. ההפך הוא הנכון - הכול כאן 
ייבנה לתפארת אם רק יינתן לאזרחים 
 .)11.10.2012 ,NRG( "לצאת לחופשי
וברוח הימין החדש התיר גם בנט סרבנות 

אישית במקרה של פינוי התנחלויות.
ההפרטה היא אחד הביטויים המעשיים 
של רעיון "המדינה החלשה" שמקדמים 
המתנחלים כחלק מן הימין החדש. פייגלין 
מחזיק בגישה ליברטריאנית אדוקה וחותר 
למזעור מרבי של מעורבות המדינה 
בכלכלה ובחברה. לדבריו, "המדינה צריכה 
להפריט את נכסיה לציבור הרחב ולא 
לגרעיני שליטה על פי המודל שהתווה ירון 
זליכה", המאמץ את תפיסתה של מרגרט 
תאצ'ר; הוא קורא להפרטת קרקעות 

ממערב לקו הירוק. עיוורון זה ליבה את 
עוינותם של מתנגדי הכיבוש למדינת 
הרווחה ותרם להפיכת השמאל היוני 
לניאו־ליברלי. מצד שני הזין עיוורון זה 
את הטיעון שלפיו השירותים שמעניקות 
התנחלויות, כמו דיור וחינוך, רק החליפו 
שירותים שהיה ממילא צריך לספק 
למי שהפכו למתנחלים גם לולא היגרו 
לשטחים. טיעון זה משתמש בהטעיה 
עובדתית להטמעת הגיון ההפרטה: 
התפקודי  ההבדל  מן  מתעלם  הוא 
שבין השירותים הנדיבים המוענקים 
בהתנחלויות לבין דלדולם בישראל; 
מסווה את התפקיד הפוליטי שממלאות 
ההתנחלויות בפירוק מדינת הרווחה; 
מטשטש את ההבדל בין מפעל ההתנחלות 
כממסד מגזרי המקדם את מדיניות 
ההפרטה, לבין המתנחלים כפרטים, 
שהם במובנים רבים קורבנותיה; מחליף 
בין עיצוב מדיניות לשיקול צרכני; ומוחק 
את הניגוד בין מדינת הרווחה למשטר 

ההפרטה וכך מעקר את המאבק נגדו.

עליית הימין החדש
מאז 2005 השתנה היחס בין ההפרטה 
 - עזה  מרצועת  הנסיגה  והכיבוש: 

"ישראל 
הגדולה" 
תתבסס על 
"מדינה חלשה" 
שתפוצל 
לאזורים 
ומגזרים 
שלתושביהם 
יהיה מעמד 
אזרחי ומשפטי 
שונה, בדומה 
ליחס המתקיים 
היום בין 
ההתנחלויות 
לאוכלוסייה 
הפלסטינית
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האימפריאליות. בתגובה לזיקה זו נקטו 
המפלגות הסוציאל־דמוקרטיות במדינות 
אלו במדיניות אנטי־קולוניאלית, כמו 
הלייבור הבריטי, שיצר זיקה בין הדה־

קולוניאליזם לכינון מדינת הרווחה.
בישראל  נבנתה  האחרון  בעשור 
"הסוציאל־דמוקרטיה החדשה", בין 
השאר, מתוך ביקורת "השמאל הישן", 
שהפריד בין החברתי למדיני ודחה את 
המאבק באי־השוויון עד לאחר סיום 
הכיבוש. ואולם, כפי שעולה מדברי 
יחימוביץ' שצוטטו לעיל, לאחרונה ניכרת 
ב"סוציאל־דמוקרטיה החדשה" מגמה 
שהופכת את ביקורת "השמאל הישן" 
לצידוק לאימוץ־במהופך של ההפרדה 
בנוסח "שלום עכשיו" בין המדיני לכלכלי, 
ואף להסיק ממנה - באופן המשכפל 
את עמדת הימין - כי מאבק למען צדק 
חברתי סותר את המאבק בהתנחלויות. אך 
מאחר וכמו שאר המגזרים, ההתנחלויות 
הן חלק מיסודותיו של משטר ההפרטה, 
הרי שהפרדה זו בין המדיני לכלכלי 
משרתת את הימין החדש: היא מכשירה 
את מנגנוני ההפרטה המגזריים וכך 
סותרת את המאבק הסוציאל־דמוקרטי 
לכינון מדינת רווחה אוניברסלית. ///

פייגלין ובנט מציעים אפוא מדיניות 
כלכלית שתנציח את מעגל הרוע של 
הפרטה, אי־שוויון, מגזור, התנחלות 
הניאו־ליברליזם  אימוץ  וכיבוש. 
והליברטריאניזם כחלק מארגז הכלים 
של המתנחלים מלמדת כי אם מ-1977 
השתמש הימין בהתנחלויות כאמצעי 
הופכים  שמ-2005  הרי  להפרטה, 
המתנחלים לבסיס כוח מרכזי של משטר 
ההפרטה. כך, בדומה לחרדים ולמגזרים 
אחרים, ההתנחלויות שוב אינן רק אחד 
ממנגנוני ההפרטה, אלא אחד ממקורות 

העוצמה הפוליטיים שלה. 
להפרטה יש גם תפקיד מרכזי בשינוי 
המשטר שחותר הימין החדש לחולל כדי 
לאפשר את סיפוח השטחים. החלשת 
הממשל על ידי ההפרטה ונטרולו על ידי 
סכסוכים מגזריים אמורים להקשות על 
קבלת החלטות כמו "פינוי", "התנתקות" 
או "התכנסות" וכך להפוך את סיפוח 
השטחים לעובדה. כבנטוסטאנים־במהופך 
מסמנות כבר היום ההתנחלויות את קווי 
המתאר של משטר־הסיפוח שחותר לכונן 
הימין החדש: "ישראל הגדולה" תתבסס 
על "מדינה חלשה" שתפוצל לאזורים 
ומגזרים שלתושביהם יהיה מעמד אזרחי 
ומשפטי שונה, בדומה ליחס המתקיים 
לאוכלוסייה  ההתנחלויות  בין  היום 
הפלסטינית, המחלחל בהדרגה לתוך 
ישראל דרך חוקי "הנאמנות־אזרחות" 
ופעולת "הגרעינים התורניים" בערים 

המעורבות.  
ההתנחלויות  שממלאות  התפקיד 
בקידום משטר ההפרטה בישראל דומה 
לתפקיד שמלא בעבר הקולוניאליזם 
בשימור יחסי הניצול המעמדי במעצמות 

התפקיד 
שממלאות 

ההתנחלויות 
בקידום משטר 

ההפרטה 
בישראל 

דומה לתפקיד 
שמלא בעבר 

הקולוניאליזם 
בשימור יחסי 

הניצול המעמדי 
במעצמות 

האימפריאליות

המדינה ולקיים בהן "סחר חופשי בין 
האזרחים"; ומטיף ל"שיטת השוברים", 
שהציע מילטון פרידמן בחינוך; גיוס 
חובה עומד, לדעתו, "בסתירה קשה 
לרעיון החירות" ובמקומו הוא מציע 
צבא מקצועי, שיאפשר לצה"ל "לבחור 
מבין המתנדבים את אלו שהוא באמת 
מעוניין בהם ולתגמלם כראוי", משמע 
להפוך את צה"ל לצבא שכירים פוליטי 

)ידיעות אחרונות, 30.11.2012(. 
גם בנט מטיף לעמדות ניאו־ליברליות 
טייקונים  בין  מבחין  הוא  מובהקות. 
ש"עושים משחקים פיננסיים", לבין המגזר 
העסקי־יצרני ש"מייצר ערך ומקומות 
עבודה", )דה־מרקר, 4.12.2012(, אך קורא 
"לשבור את לפיתת החנק של הוועדים 
הגדולים על הכלכלה הישראלית" )הארץ, 
13.1.2013(.  הוא תומך אמנם בהורדת 
יוקר המחיה ובהשקעה בחינוך בפריפריה, 
אך סבור כי יש לממן זאת לא על ידי 
העלאת מיסים, אלא על ידי רפורמה 
בריכוזיות, בוועדים, במנהל מקרקעי 
ישראל, במשרד הביטחון, בחברת החשמל 
וברכבת ישראל )דה־מרקר, 4.12.2012(. 
בדומה, דוגלת תנועת "הבית היהודי" 
בהפחתות שכר במגזר הציבורי ובחברות 
ממשלתיות, תוך "מתן כוח למנהלים 
לניוד ופיטורי עובדים"; קוראת לחידוש 
"תכנית ויסקונסין" באצטלה אחרת; תומכת 
בהעלאת מיסים רגרסיביים דוגמת המע"מ, 
ומתנגדת להעלאת מיסים פרוגרסיביים 
דוגמת ההכנסה ומס החברות; סבורה כי יש 
להתיר את שר"פ כאמצעי לחיזוק מערכת 
הבריאות הציבורית; ותובעת את המשך 
הפרטת חברת חשמל והקמת נמל פרטי 

בחיפה )דה־מרקר, 3.1.13(.

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

בתגובה לחשיפת שיעור המס המגוחך אותו משלמת חברת "טבע" )0.3%!(, פורסם בדה־
מרקר )17.2.2013( שמשרד האוצר שוקל להעלות את המס הנקוב לחברות הייצוא הגדולות 
15% למפעלים באזור המרכז ו-10% למפעלים בפריפריה. אכן, שיעורי  ולהעמיד אותו על 
ובהקדם, אך  בה  המס אותם משלמים תאגידי הענק הם בבחינת שערורייה שיש לטפל 
וכלל, אלא  כוללת העלאת מס כלל  לציין שהיוזמה המוצעת אינה  "שוכח"  משרד האוצר 
השנה! להתבצע  שתוכננה  נוספת  מס  להפחתת  היוזמה  ביטול  את  מהווה  היותר   לכל 
יוותר המצב הקיים על כנו ואנחנו  המשמעות היא שגם לאחר שינוי זה, אם בכלל יתבצע, 
נמשיך לראות את אותן חמש חברות הייצוא הגדולות ממשיכות לשלם שיעורי מס אפסיים, 
יישאו במרב נטל המס העסקי בישראל. והבינוניים   בעוד ששאר רבבות העסקים הקטנים 

http://bit.ly/XYkeHM :לכתבה בדה־מרקר
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ארגוני המגזר 
השלישי 
שואפים לרוב 
להעסיק אנשים 
שאינם פעילים 
פוליטית. 
כתוצאה מכך, 
ההתנגדות 

־הפלסטי
נית לכיבוש 
מוחלשת 

פוליטיות. בעקבות התמשכות הסיוע 
הפלסטינים נתפסים כמקבלי סיוע תמידיים, 
שמצבם לעולם לא משתפר ושתמיד מצויים 
במשבר למרות המיליארדים שמושקעים 
ברווחתם. תמונה זו מחלישה אותם ופוגעת 
בדימוי העצמי שלהם. הפלסטינים מודעים 
לרוב לכך שהיכולת הכלכלית שלהם 
לא יכולה להתחרות בכוח הכלכלי של 
המדינות התורמות. כך, פלסטינים רבים 
פונים החוצה בחפשם עזרה בסיום הכיבוש 
הישראלי והמוטיבציה שלהם למאבק 

שבא מהשטח פוחתת.
סביב התמשכות הסיוע החלו תורמים, ואפילו 
אנשי הרשות, לדון בהתפתחות "תרבות 
 )"culture of entitlement"( "המגיע לי
בשטחים הכבושים. ביטוי זה רומז לכך שעל 
הפלסטינים להכיר תודה על הסיוע שהם 
מקבלים, ושמאחר שהתרגלו אליו הם נעשו 
כפויי טובה, ממוקדים בעצמם ומפונקים. 
כך, אחד הנזקים של הסיוע הוא שהוא שוחק 
את הזכויות של הפלסטינים דרך הפיכת 
הזכויות שבאמת מגיעות להם - הזכות 
לתנועה, לעבודה, למגורים, לחופש הביטוי 
וכו' - לצדקה אותה נותנים תורמים בין 
לאומיים. בינתיים התורמים, ובמיוחד הבנק 
העולמי, מקדמים את האג'נדה הפוליטית 
שלהם בקרב הפלסטינים - רפורמה כלכלית 
ניאו־ליברלית שתיתן עדיפות למגזר הפרטי 
ותקצץ בשירותי הממשלה. כך, הסיוע 
בפיתוח, שתומך ביצירת מקומות עבודה 
ומקורות הכנסה לפלסטינים בחקלאות, 
חינוך, תעשייה, תשתיות והשקעה פיננסית, 

כספי הסיוע. יותר מזה, לעתים תכופות 
הסיוע ההומניטרי עצמו מתבסס על סחורות 
שנקנות ישירות מישראל, משום שהסכמי 
פריז, שקובעים שלא יהיו מכסים בין ישראל 
לרשות הפלסטינית, הופכים את קניית 
הסחורות ממדינות ערב השכנות ליקרה מדי. 
לפלסטינים אין מטבע משל עצמם וכספי 
הסיוע מומרים לשקלים, ובכך הופכים את 

הכיבוש לסוג של "ייצוא" ישראלי.
בהשפעות  לדון  יש  זאת  לכל  בנוסף 
המחלישות של הסיוע על הפלסטינים, 
ובעיקר על מאבקם לזכויות אדם ולזכויות 

 במבט ראשון נראה שהסיוע הבין לאומי 
מהווה ברכה עבור הפלסטינים, היות שהוא 
מאפשר רמת חיים מינימלית ומונע את 
המשך הדרדרות המצב הכלכלי. בלי הסיוע, 
בהסתמך על המדיניות הישראלית היום ועל 
המצב הכלכלי בשטחים, המצב היה יכול 
להדרדר במהירות למשבר הומניטרי עצום.

אלא שישראל מבצעת למעשה קואופטציה 
של כספי הסיוע והופכת אותם למקור 
הכנסה נוסף שמסייע למימון הכיבוש. כך, 
למשל, הפלסטינים הם צרכנים של תוצרת 
ישראלית, אותה הם מסוגלים לצרוך בזכות 

השלכות הסיוע   הזר 
לפלסטינים

הסיוע הבין לאומי, שנראה כברכה לפלסטינים, תורם 

להפיכת החברה הפלסטינית לחברה א־פוליטית 

וניאו־ליברלית שמתקשה להתנגד לכיבוש

שיר חבר

לאינפורמציה  במרכז  ועובד  פוליטי  כלכלן  הוא  חבר  שיר 
אלטרנטיבית. הוא כותב כעת את הדוקטורט שלו בגרמניה /// דוא"ל: 

Shir.hever@alternativenews.org
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השלכות הסיוע   הזר 
לפלסטינים

הסיוע בפיתוח, 
שתומך ביצירת 
מקומות עבודה 

ומקורות 
הכנסה 

לפלסטינים, 
מגיע כרוך 
עם עמדתו 

הבסיסית של 
הבנק העולמי - 
קידום הסקטור 

הפרטי 
והחלשת 
הסקטור 
הציבורי

חייהם של אלפים, על התורמים לשקול 
מחדש את צורות הסיוע הקיימות, ולחשוב 
כיצד ניתן לבצע בהן רפורמות מבלי לשחק 
לידיים של הממשלה הישראלית. בלי שיח 
ציבורי דמוקרטי על הדרך הטובה ביותר 
לנצל את כספי הסיוע, הסיוע כנראה ימשיך 
להחטיא את מטרתו ויחזק את יחסי הכוח 
הקיימים בין כובש לנכבש. כגוף הכובש 
בשטחים, לישראל יש מחויבויות לגבי 
רווחת התושבים לפי אמנת ז'נבה הרביעית, 
מחויבויות שפירושן אחריות כלכלית. אלא 
שהסיוע הזר לפלסטינים נושא כעת את רוב 
העומס הזה. כך, בעת שישראל מבצעת 
צעדים חד צדדיים שפוגעים בפלסטינים 
)למשל, הורסת בית חולים פלסטיני( היא 
לא סופגת את ההשלכות הכלכליות של 
הצעדים - התורמים הזרים סופגים אותן. 
בדרך זו מסתמכת ישראל למעשה על 
הסיוע הזר כדי לאפשר את המשך שליטתה.
יוצרת הזדמנות אמיתית  הזו  התלות 
לתורמים לשפר את המצב הפוליטי של 
הפלסטינים בכך שישתמשו בכוח שלהם 
על ישראל וידרשו שהיא תשתף פעולה 
ותדגים את נכונותה לציית לחוק הבין 

מגיע כרוך עם עמדתו הבסיסית של הבנק 
העולמי - קידום הסקטור הפרטי והחלשת 

הסקטור הציבורי.
הסיוע שינה את החברה הפלסטינית בדרכים 
רבות. המגזר השלישי גדל מאוד ונעשה 
אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים בכלכלה 
הפלסטינית, בהחליפו כספים שהגיעו בעבר 
מעבודה בישראל ובמדינות המפרץ. זאת 
ועוד, ארגוני המגזר השלישי שואפים לרוב 
להעסיק אנשים שאינם פעילים פוליטית. 
ההשפעה של הבנק העולמי על חלוקת 
כספי הסיוע מגבירה מגמה זו, והוא מנסה 
לבצע דה־פוליטיזציה של הסיוע. כתוצאה 
לכיבוש  מכך, ההתנגדות הפלסטינית 
מוחלשת וצורות של מחאה לא אלימה 
עוברות קואופטציה ע"י ארגוני הסיוע, 
ובכך מאבדות את טבען הרדיקלי. הפחד 
מאובדן עבודה וסיכון פרנסת המשפחה 
והחברים בגלל תנאי הסיוע והדרישות של 
פרויקטים שונים מגבילה את הפעילות של 

פעילים פוליטיים פלסטינים.
אלו שמסרבים להיכנע ללחצי התורמים 
ולוותר על המאבק הלאומי נעשים יותר ויותר 
מתוסכלים, ולעתים לא רואים דרך התנגדות 
אפקטיבית מלבד שימוש באלימות - לא 
רק נגד אנשי הכיבוש הישראלי אלא גם נגד 
אנשי סיוע זר ועובדי עמותות פלסטינים, 
אותם הם תופסים כמשתפי פעולה. כך, 
הסיוע מחליש את הסולידריות הפלסטינית, 
פוגעת באפקטיביות של מאבק לא אלים, 

ומאיים על המטרות של התורמים.

מוצא אפשרי
למרות שלהפסקה מידית של הסיוע יכולות 
להיות השלכות הומניטריות נוראיות עבור 
הפלסטינים, ובכללן רעב המוני שיגבה את 

לאומי. כדי להביא לכך על התורמים לפרסם 
מקרים בהם ישראל הורסת או מפריעה 
לפרויקטים שלהם, ולחשוף את גורלם 
המצער למשלמי המסים בארצותיהם. 
על התורמים להתעקש שכספי הסיוע 
לא יעברו דרך ישראל, שממשלת ישראל 
לא תוכל לקבוע אילו מוצרים מותרים 
לייבוא ושמסים לא ישולמו לממשלת 
ישראל. דוגמה לסיוע שאינו מכפיף את 
עצמו לדרישות הישראליות היא המשטים 
לעזה של "התנועה לשחרור עזה", שמנסים 
להביא את הסיוע ישירות לפלסטינים 
מבלי לעבור דרך מעברי הגבול הישראלים. 
מהלך כזה יכול לחנך במהירות מיליוני 
אנשים בעולם לגבי הכיבוש. שתיקת 
התורמים ומנהלי הפרויקטים מאפשרת 
לישראל להמשיך להתעלם מגורלם של 
הפלסטינים. רק כשהתורמים יחליטו לפרסם 
את ההפרעה של ישראל לפרויקטים שלהם 
בשטחים, ממשלת ישראל תצטרך לשאת 
באחריות לפעולותיה. זה ידרוש מישראל 
לבחון את הדרכים בהן פעולותיה פוגעות 
בפלסטינים, להתחשב בהשלכות של הדיכוי 
המתמשך של הכלכלה הפלסטינית ולבדוק 
את האפשרויות לפתרון הוגן לסכסוך. 
אמצעים אלה יגדילו את הסיכוי שישראל 

תסיים את הכיבוש.///
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אחרות. עם שיפור המצב הביטחוני בשנים 
האחרונות הולכים ועולים שוב מספרי 
הפלסטינים המועסקים בידי ישראלים 
ובסוף שנת 2011 הם הסתכמו בכ-28,000 
מועסקים בישראל בהיתר, יותר מ-20,000 
מועסקים בישראל שלא כחוק, וכ-27,000 
מועסקים בידי ישראלים בשטחי הגדה 
המערבית )מאז שנת 2006 ישראל מונעת 
באופן גורף עבודת פלסטינים מרצועת 

עזה בתחומה(. 

היתרי העסקה כובלים
לכאורה, ובמיוחד מאז פסיקת בג"צ בשנת 
2007, פלסטינים המועסקים בישראל או 
ע"י מעסיק ישראלי בשטחי הגדה המערבית 
זכאים למלוא הזכויות בהתאם לחוקי 
ההעסקה בישראל. בפועל, הסיטואציה 
הייחודית של העסקתם יוצרת מציאות 

שונה מאוד. 
מדינת ישראל נוקטת במערכת פיקוח 
מורכבת ומסורבלת על העסקת פלסטינים 
בתחומה באמצעות מתן היתרי העסקה, 
שמהווים גם אישורי כניסה לתחומה. מדיניות 

הכלכלה  בין  המחודש   המפגש 
הישראלית לכלכלה הפלסטינית בשטחים 
שכבשה ישראל בשנת 1967 ומדיניותה 
של ישראל בשטחים אלה בעשורים 
שלאחריה יצרו סיטואציה נרחבת של 

העסקת פלסטינים בידי ישראלים.
האבטלה הגבוהה יותר בשטחים שנכבשו, 
בצירוף הפער הגדול בפיתוח הכלכלי וברמת 
החיים, הפכו את העובדים הפלסטינים 
לכוח עבודה זול פוטנציאלי עבור מעסיקים 
ישראלים. הבחירה הישראלית שלא להוביל 
פיתוח כללי נרחב בשטחים אלה, לצד מתן 
חופש תעסוקה נרחב לפלסטינים בישראל 
ואצל מעסיקים ישראלים בשטחי הגדה 
המערבית ורצועת עזה, הובילו למצב של 
תלות הדדית של הכלכלה הפלסטינית 
והישראלית בתעסוקה נרחבת של פלסטינים 
בידי מעסיקים ישראלים שהגיעה בשיאה 
לכ-115,000 עובדים, שהיוו יותר משליש 

מכוח העבודה הפלסטיני.
בעקבות הסכמי אוסלו הוגבלה העסקת 
הפלסטינים בישראל בצורה דראסטית 
ומספר המועסקים צנח יותר ויותר תוך 
שהם מוחלפים במהגרי עבודה ממדינות 

לנצלנים גן עדן 
העסקת פלסטינים בידי ישראלים בישראל ובגדה המערבית

מדיניות העסקת העובדים הפלסטיניים בישראל ועל־

ידי ישראלים מפחיתה את שכרם, פוגעת בזכויותיהם 

ומחלישה אותם מול המעסיק, ובכך פוגעת בעובדים 

משני צדי הקו הירוק

אבשלום בן צבי

אבשלום בן צבי הוא חבר הקיבוץ העירוני "משעול" בנצרת־עילית, וכותב 
את יומן הרשת "עמדת תצפית": observpost.wordpress.com /// דוא"ל: 

avshalombz@gmail.com
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לכאורה, 
ובמיוחד מאז 
פסיקת בג"צ 
בשנת 2007, 

פלסטינים 
המועסקים 

בישראל או ע"י 
מעסיק ישראלי 

בשטחי הגדה 
המערבית 

זכאים למלוא 
הזכויות 

בהתאם לחוקי 
ההעסקה 

בישראל

נמוכות בצורה משמעותית. בתחרות לא 
הוגנת שכזו, רגליהם של מעסיקים ישרים 
בתחומי הקו הירוק נדחקות מפני מעסיקים 
נצלנים בישראל ובשטחי הגדה המערבית, 
והחקלאות והייצור התעשייתי המבוססים 
על העסקה נצלנית של כוח עבודה זול 
הולכים ומתבססים כצורה השולטת בענפי 

כלכלה מסוימים. 
כאמור, מצב זה הוא תוצאה בלתי נמנעת 
לזו  הפלסטינית  הכלכלה  בין  מהפער 
הישראלית ומהיעדר אכיפה מספקת של 
דיני העבודה הישראליים על מעסיקים 
בשטחי הקו הירוק ובגדה המערבית. על 
מנת לשפר את המצב, על ישראל לעודד 
פיתוח של כלכלת ייצור פלסטינית מתקדמת 
שתיצור מקומות תעסוקה בשטחי הגדה 
המערבית ורצועת עזה כך שיפחת הצורך 
של הפלסטינים בהעסקה בישראל, ולשנות 
באופן דרסטי את מדיניות האכיפה שלה 
כך שיוטל פיקוח קפדני על עמידתם של 
מעסיקים ישראלים בדיני העבודה החלים 
עליהם. באופן זה יתבטל היתרון המובנה 
היום בהעסקה של עובדים פלסטינים 
ומהגרי עבודה על פני העסקתם של עובדים 
ישראלים. היעדר האכיפה בתחום זה הוא 
"כשל שוק" שנוצר בעקבות  למעשה 
מדיניות ממשלות ישראל, ויוצר ביקוש 
מלאכותי לכוח עבודה פלסטיני וזר על 
חשבון העסקתם של העובדים הישראלים 
בתנאים הוגנים. לאחר שביקוש זה יתאזן 
מחדש בהתאם לצורך האמיתי של המשק 
הישראלי בעובדים שלא ניתן לגייס מתוך כוח 
העבודה הישראלי, מומלץ יהיה להשוות את 
תנאיהם של הפלסטינים שיועסקו בישראל 
לאלה של מהגרי העבודה ממדינות אחרות, 
אך להעניק להם קדימות על פניהם בקבלת 
היתרי העבודה, על מנת לפתח קשרי שכנות 
טובה עם הכלכלה והחברה הפלסטינית 
השכנה, שתלותה בישראל תפחת. צמצום 
הפערים בין הכלכלה הישראלית לפלסטינית 
יביא למצב בו שיתוף הפעולה ההדדי ביניהן 

יגבר. ///

עבור המעסיק, פער העלות גבוה אף יותר, 
מכיוון שתשלומי מעסיק שונים מעלים 
את עלות ההעסקה המינימלית החוקית 
לכ-210 ש"ח ליום עבודה, ומכיוון שיום 
העבודה של העובדים הפלסטינים מתארך 
לעיתים קרובות בשעות רבות ביחס ליום 

העבודה של עובד ישראלי. 
מצב הפלסטינים המועסקים בידי ישראלים 
בשטחי הגדה המערבית חמור אף יותר: 
בהיעדר כמעט מוחלט של אכיפת דיני 
עבודה, הם חשופים לניצול בוטה ומניעת 
זכויות, ואף לתנאי עבודה ירודים, עקב היעדר 
אכיפה של תקני שמירה על איכות הסביבה 
ובטיחות בעבודה. שכרו הממוצע של עובד 
פלסטיני המועסק בידי מעסיק ישראלי 
בשטח הגדה המערבית מגיע לכ-60-80 
ש"ח בלבד ליום עבודה בענף החקלאות, 
וכ-80-120 ש"ח בלבד ליום עבודה בענף 

התעשייה. 

כלכלה פלסטינית מתקדמת - 
אינטרס ישראלי

עבור העובד השכיר הישראלי, הסובל מאחוז 
אבטלה גבוה למדי )במיוחד בפילוח גיאוגרפי( 
ומהיעדר אכיפה מספקת של דיני העבודה, 
מהווה התחרות מצד העובדים הפלסטינים 
פגיעה קשה נוספת בכוח המיקוח שלו אל 
מול המעסיק וביכולת שלו לשפר את תנאיו 
או אף לעמוד על קבלת זכויותיו המלאות. 
תחרות זו לאורך השנים הביאה לדחיקתם 
הכוללת של העובדים הישראלים מענפי 
כלכלה מסוימים, מכיוון שלא יכלו להתחרות 
בשכר הנמוך של העובדים הפלסטינים ושל 
מהגרי העבודה שהשתלבו בענפים אלה. 

מעבר לכך, מצב זה יוצר פגיעה קשה 
גם במעסיק הישראלי ההוגן בתעשייה 
ובחקלאות. הוא נאלץ להתמודד בשוק 
אחרים,  מעסיקים  מול  אל  תחרותי 
בסיטואציה המקנה יתרון מובנה למעסיקים 
נצלנים, ולייצור בשטחים על פני ייצור 
בישראל. מצב זה מעודד את העתקתם של 
מפעלים מתחומי ישראל אל שטחי הגדה 
המערבית, שם עלויות הייצור עבור המעסיק 

זו היא כורח נדרש גם משיקולי ביטחון וגם 
מתוך הרצון לווסת את מידת העסקתם של 
מי שאינם אזרחי ישראל, בדומה למגבלות 
על מהגרי עבודה אחרים. על הסרבול וחוסר 
היעילות של מערכת זו תעיד העובדה 
שמכסות ההיתרים שקבעה המדינה לא 
נוצלו במלואן, בעוד שבמקביל מתקיימת 
העסקה נרחבת ללא היתרים ובניגוד לחוק. 
השפעה נוספת של מדיניות ההיתרים היא 
חשיפתם של העובדים הפלסטינים לניצול 
חמור. היתר ההעסקה ניתן למעסיק מסוים 
עבור עובד מסוים ומהווה למעשה כבילה 
של העובד למעסיק. העובד הפלסטיני 
אינו יכול לחפש עבודה בצורה עצמאית 
או להחליף מקום עבודה בהתאם לרצונו, 
מכיוון שהיתר העבודה שלו תלוי במעסיק. 
תלות זו מהווה כר נרחב לניצול בדמות 
אי־תשלום שכר מינימום, דיווח כוזב של 
שעות עבודה, הלנת שכר ואי־תשלום 
זכויות סוציאליות, גביית כסף מהעובד 
עבור ההיתר, ואף העברתו למעסיק אחר 
תמורת תשלום. בכל מקרה של סכסוך בין 
העובד למעביד, או אף של תאונת עבודה, 
יכול המעביד להביא לביטול היתר ההעסקה 
של העובד, לעיתים תוך שהוא גורם לסיווגו 
כ"מנוע ביטחוני", ובכך לפטר אותו ללא 
תשלום פיצויים, ואף למנוע את העסקתו 
בישראל בעתיד. בהיעדר היתר העסקה, לא 
יוכל העובד להיכנס לתחומי ישראל, ולכן 
יתקשה להגיש ולנהל תלונה משפטית כנגד 
המעסיק. איום זה בביטול ההיתר מעניק 

למעסיקים כוח רב אל מול העובד. 
עבור פלסטינים המועסקים בישראל ללא 
היתר, המצב קשה אף יותר. מכיוון שהם 
אינם עובדים באופן רשמי, הסיכוי שיזכו 
לשכר ראוי הוא אפסי, והם עלולים בכל רגע 
להיתפס )או להיות מוסגרים בידי המעסיק 
אם יש לו עניין בכך( בידי המשטרה, דבר 
שיביא לגירושם בחזרה אל הגדה המערבית 
)לעיתים לאחר אישום פלילי ואף מאסר( 
ולמניעת יכולתם לקבל היתר עבודה בישראל 

בעתיד. 
מצב זה מביא למציאות בה עובד פלסטיני 
בישראל המחזיק בהיתר צפוי להשתכר 
כ-141 ש"ח בלבד ליום עבודה )לעומת 
שכר המינימום הקבוע בחוק העומד על 164 
ש"ח ליום עבודה(, ועובד ללא היתר צפוי 
להשתכר כ-127 ש"ח בלבד ליום עבודה. 

 לקריאה נוספת:
העסקת פלסטינים בישראל ובהתנחלויות: מגבלות, כבילה ופגיעה 

בזכויות. נגה קדמן, קו לעובד, אוגוסט 2012
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הקליפ מציג 
את התמוטטות 
מוסד הנישואין 
ושיאו, 
הרדיקלי בעיני, 
הוא מופע 
הדראג של 
המתופף ככלה 
העזובה, במין 
תמונת ראי 
מוזרה ל"יש 
לי חברה" של 
טיפקס

הפתרוןרומנטי
לשעתיים קצרות הכיל חלל אחד בירדן את הסיכוי לעתיד של המזרח 

התיכון - צעירים שמאלנים ותאווי חופש; ערבים, יהודים, אירופאים 

ואמריקאים; הומואים מוחצנים ונשים משוחררות; כולם רוקדים יחד. 

בירדן התחדדה אצלי ההבנה שיש שותפים אמתיים מעבר לגבול. 

המרד של צעירים שמאלנים במצרים, בלבנון או בתורכיה דומה למרד 

שלנו כאן הרבה יותר משדומים לו מאבקי העובדים בצפון אירופה

רבים הזהירו אותנו לבל נסע ירדנה. אחרים 
לא הבינו מה יש לנו לחפש שם. אולי זה 
היה מרכיב בבחירה שלי לנסוע, אולם 
המרכיב המרכזי היה, ככל הנראה, סקרנות 
הרפתקנית. פעם צעירים ישראלים היו 
מסתכנים סיכון של ממש בנסיעה לירדן, 
לסלע האדום. אולי אותו דחף פעל גם 
אצלי אבל הסלע האדום שלי היה אנשים, 
צעירים בני גילי מהצד השני של הגבול.
כך מצאנו את עצמנו בבוקר יום ה' אחד 
של סוף הקיץ מחכים לאוטובוס בצומת 
המוסכים בנצרת ובצהרי אותו היום חוצים 
את נהר הירדן מזרחה. אך לא רק את הנהר 
בקשתי לחצות, אלא גם את הגבול התרבותי 
שלי, זה הכופה עלי לראות בתושבי העולם 
הערבי סכנה לחיי )הפרטיים כמטייל, אך 
גם הלאומיים, כמובן(, או למצער מתיר 
לי לפגוש אותם כאטרקציה אקזוטית 
בסביבה המוגנת של טיול מאורגן, שבו אוכל 
להתנסות )הכול כלול!( בחוויות ערביות 
אותנטיות כמו עישון נרגילה ורכיבה על 
גמל. רציתי להוכיח לעצמי שההתנגדות 
הנחרצת שלי לגזענות לא סכורה בחומות 
המוכר לי בארץ ושאני יכול להציב את 
עצמי בארץ דוברת ערבית, בעמדת המיעוט 

הלאומי, ובכל זאת להתגבר על הניכור.

שתי גדות לירדן
טיול בירדן הוא כמו ניסוי בהיסטוריה 
חלופית - הנוף מוכר מאד, אבל המודרנה 
כמעט לא הגיעה לכאן. תת־פיתוח מושל 
בכול. העוני בישראל מוסתר היטב מאחורי 
קניונים נוצצים ומחלפים גדולים. כאן הוא 
חשוף, כמו מדבר. קשה לי שלא לחשוב 
על "שותפות העמים של קדמת אסיה" - 
אוטופיה בובריאנית בדבר שיתוף פעולה 
כלכלי־תרבותי של עמי המזרח התיכון. 
האם תסריט כזה היה מצייד את שדות 

ירדן בחקלאות מתקדמת?
אפילו עמאן היא מין יצור כלאיים מוזר - 
מצד אחד, עיר עצומה, המשתרעת על 
גבעות מאופק עד אופק. מצד שני, כפר 
בלי תכנון עירוני. כמו פתח תקווה - “קצב 

זוגי מושחת( ושיאו, הרדיקלי בעיני, הוא 
מופע הדראג של המתופף ככלה העזובה, 
במין תמונת ראי מוזרה ל"יש לי חברה" של 
טיפקס. שירים אחרים שלהם מבקרים את 
המשטר הלבנוני, מוחים נגד המצב החברתי־
כלכלי, מהללים את חופש הפרט ועוסקים 
בגלוי בנושאים קוויריים. גם המוזיקה עצמה 
חוצה את גבולות השמרנות ומעזה להיות 
ערבית מאד, אך גם קוסמופוליטית - סולמות 
ערביים נסרגים אל תוך גיטרות חשמליות 
בתפקידי רוק ומקצבים ערביים מתחלפים 
בתיפוף ג'אזי, המתחלף בתורו ברומבה. 
הרפרטואר משלב חומר מקורי עם הרמזים 
לפיירוז ותרגומים של ז'אק ברל ושל הגורילז. 
אולי זו רוחה הקוסמופוליטית של ביירות? 

אם כן, הייתי שמח לבקר שם פעם.
“לפציפיסט אין גבול שמאחוריו עומד 

אויב. מאחורי מה שמכונה גבול יש 

אנשים כמוך וכמוני" )אהרל'ה, בלוז 

לחופש הגדול(.

משרוע לילא לא יופיעו בישראל בקרוב כנראה. 
כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, או 
מוחות נגד הכיבוש, במקרה של המוזות 
הספציפיות האלה. לכן, התרגשתי לשמוע 
שהם מופיעים במקום אחר, קרוב וזמין - 
בעמאן. חיפוש באינטרנט העלה שהופעה 
כזאת כבר התקיימה ב־2011 ושהגיעו אליה 
ישראלים, שחזרו נרגשים ועמוסי חוויות. 
החלטתי שזאת הזדמנות שאסור לי לפספס. 
עוד כמה צעדים ברשת הובילו אותי לקבוצה 
של ישראלים )ערבים ויהודים( שהתארגנו 
לנסוע להופעה יחד. הצטרפתי לקבוצה 
הזאת יחד עם כמה חברות וחברים וציפינו 

בהתרגשות להרפתקה בגדה השנייה.

דותן ברום

 “אני כבר לא יודע אם אני אדם 
או כספומט, / אבל שכר הדירה, אחי, 

נעשה סופר־יקר. ]...[ / הינשא לי וקרא 

לי את אנגלס במיטה. ]...[ / הפתרון 

רומנטי, אך אינו טעות"]...[ 

כך שר לנו מעל במת התאטרון הרומי בעמאן 
חאמד סינו, הסולן של "משרוע לילא" 
)مشروع ليلى - “הפרויקט של לילא", או 
"פרויקט לילי"(, הלהקה הלבנונית שכבשה 
מאז 2009 את סצנת האינדי בעולם הערבי.

גיליתי אותם באינטרנט, דרך הקליפ המעולה 
לשיר "שמלות". הדבר הראשון שריגש אותי 
היתה התעוזה לכתוב על יחסים רומנטיים 
בין־עדתיים והומוארוטיים - טאבו בחברות 
שמרניות כמו החברה הלבנונית בה הם פועלים 
)ובמידה רבה כמו החברה שלנו, ועוד נעסוק 
בקווי הדמיון האלה בהמשך(. השיר מושר מפי 
דובר שאהובו עזב אותו לאחר שהמשפחה 
התנגדה לזוגיות חוצת־הדתות שלהם )“זוכר 
איך אהבת אותי, למרות שאני לא בן־דתך? 
]...[ אחזת בידי והבטחת לי מהפכה. איך 
שכחת, איך שכחת אותי ]...[ בלי כסף ובלי 
בית"(. הקליפ מציג את התמוטטות מוסד 
הנישואין )פרחים לבנים נכתשים במיקסר; 
עוגת חתונה מושלכת על הרצפה; מזרן 
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פעם צעירים 
ישראלים היו 

מסתכנים 
סיכון של ממש 
בנסיעה לירדן, 
לסלע האדום. 

אולי אותו דחף 
פעל גם אצלי 

אבל הסלע 
האדום שלי 
היה אנשים, 
צעירים בני 
גילי מהצד 

השני של הגבול

לנו עד האביב הערבי, שערער במעט את 
התפישה הזאת( שהשמאל בישראל נמצא 

שניים־שלושה צעדים לפני זה הערבי.
בירדן התחדדה אצלי ההבנה שיש שותפים 
קהיר  ביירות,  לגבול.  מעבר  אמתיים 
ואיסטנבול הן מרכזי תרבות צעירה ומורדת 
לא פחות מתל־אביב. במידה רבה, המרד 
של צעירים שמאלנים במצרים, בלבנון או 
בתורכיה דומה למרד שלנו כאן הרבה יותר 
משדומים לו מאבקי העובדים בצפון אירופה. 
יש מה ללמוד גם מאלה, כמובן, אבל נדמה 
לי שחשוב יותר להביט עכשיו קרוב, אל 
השכונה שלנו: אל חברות המתמודדות עם 
פונדמנטליזם, עם עבודה בלתי־מאורגנת, 
עם דמוקרטיה מקרטעת )אם בכלל(, עם 
יוקר מחייה, עם אבטלה גבוהה, עם שסעים 
בין עדות, עם שמרנות פטריארכלית ועם 
מיליטריזם. אני חושב שהשותפים האלה, 
שנמצאים כאן קרוב אבל מאחורי גבולות 
מדיניים, לשוניים ופוליטיים, הם נכס שיהיה 

טיפשי עבורנו לוותר עליו.
אני רוצה לדמיין, כמו בובר, את המזרח התיכון 
כפדרציה של עמים חופשיים ומתקדמים. 
גם בפדרציה הזו, אם אני מבין נכון, הציונות 
ממלאת תפקיד מרכזי כגשר בין מזרח 
ומערב. אני מעז לחלום שהשמאל יכול 
להיות חיל החלוץ של החזון הזה ושאנחנו 
יכולים להיות גשר כזה. ביתר שאת, אני 
מאמין שהערבים הישראליים הם הגשר הזה 
ושהשותפות של השמאל היהודי )ובכללו 
גם הציוני( איתם היא מפתח לאפשרות 

שלנו להתקרב אל החזון הזה. 
בדרך כלל איני מייחס חשיבות גדולה 
לשאלות של זהות. גם אני התחנכתי לחשוב 
כלכלה. ובכל זאת, אני מרגיש שיש פה גם 
שאלה של זהות: שאלת יכולתנו להכיר 
במי שאנו כבר - לבנטינים, ולאמץ את 
הזהות הזאת על צדדיה החיוביים מאד; 
שאלת יכולתנו להיות כמו משרוע לילא - 
גשר תרבותי הגאה להיות חלק מהמרחב 
התרבותי של המזרח הקרוב, תוך אימוץ 
נקודת מבט קוסמופוליטית הדוחה כל 
התבדלות שוביניסטית ורואה בתושבי המזרח 
לא קוריוז אקזוטי, אלא שותפים שווים 
במאמץ האנושי הכללי לחברה חופשית, 
אחים לנאבקים עליה בכל מקום על פני תבל.
הפתרון הזה רומנטי, אולי, אבל אינו 

טעות.///

הבמה ובין חיוכים ביישניים. הקהל, 
בהתאם, רקד וקפץ לצלילי שירי המחאה 
הקצביים של הלהקה )מצאתי את עצמי 
רוקד עם שני צעירים משכם, שמן הסתם 
לא הכרתי קודם( ונשבה בקסמי ההגשה 
 ”ne me quitte pas" המרטיטה של
בגרסה הערבית )וההומואית(, או של 
"הרח את היסמין", בלדת אהבה נכזבת חד־

מינית מרגשת ונהדרת. מתח הומוארוטי 
מובהק, שברור שלא היה יכול להתקיים 
ברחובות עמאן בימים כתיקונם, מצא 

דרור בין כתלי התאטרון הרומי.
לשעתיים קצרות הכיל חלל אחד הנטוע 
היטב בעבר המפואר של ירדן את הסיכוי 
לעתיד של המזרח התיכון - צעירים 
שמאלנים ותאווי חופש; ערבים, יהודים, 
אירופאים ואמריקאים; הומואים מוחצנים 
ונשים משוחררות; כולם רוקדים יחד לצלילי 
מוזיקה המפגישה את הטוב שבמזרח עם 
הטוב שבמערב ללא שמץ של התנצלות.

הפתרון רומנטי
באותו הבוקר, במוזאון הקטן לארכאולוגיה, 
פגשתי את ע', כמעט במקרה. גם היא 
הגיעה מהארץ לשמוע את משרוע לילא, 
אבל לא עם הקבוצה שלנו. “אם משהו יכול 
להציל את המזרח התיכון" היא אמרה לי, 
"זאת תרבות". יכול להיות שהיא צודקת.

כסוציאליסטים, אנחנו מורגלים לחשוב 
מודרניזציה  כלכלי,  פיתוח  כלכלה: 
ודמוקרטיזציה של מדינות ערב הכרחיים 
ליצירת מזרח תיכון חדש באמת. זה ודאי 
נכון, אבל מחמיץ חלק מהעניין. הישראלים 
בכלל, והשמאל הישראלי בפרט, חיים עם 
הפנים מערבה )מי לאמריקה, מי לשוודיה 
ומי לברלין( ודה־פקטו - עם הגב אל 
העולם הערבי. בנינו חומה תרבותית בינינו 
ובינם, קיר ברזל. קצת כמו הסוציאליסטים 
הגרמנים של ראשית המאה ה־20, אנחנו 
בטוחים ששום בשורה מהפכנית לא תבוא 
ממזרח ועל אף שאנחנו תומכים במדינה 
פלסטינית ובמאבקים הפנימיים במדינות 
ערב לדמוקרטיה ולצדק חברתי נדמה 
לחלק גדול מאיתנו )או לפחות, נדמה היה 

של עיר, לב של מושבה" - מוקצנת לכדי 
אבסורד. זולת מרכז העיר, נדיר למצוא 
מעברי חציה ובכל שהותנו שם ראינו רק גן 
עירוני אחד. היציאה אל הרחוב היא יציאה 
אל עולם של שליטה גברית ברורה - יש 
מעט מאד נשים בחוצות ואלו שנמצאות 
שם מקפידות להתלבש בצניעות. מראה 
של תיירֹות בגופיות ובחצאיות בֹגבּה 
הברך עורר הערות וקריאות מצד חבורות 
של גברים צעירים והבהיר היטב לבנות 

שבחבורה שלנו שכאן זה לא מקובל.
אולי כל זה הגביר את עוצמת ההופעה 
של משרוע לילא. שערי התאטרון הרומי 
העתיק שבו היא נערכה היו כמו פני המים 
בבריכה: שני עולמות שונים בתכלית 
שוכנים משני צדיה של שכבה שקופה 
בעובי מילימטרי. במקום הזה חברת 
האפשר, החברה החופשית, החלה לבצבץ 

מתוך חברת ההווה המאובקת. 
עוד מחוץ לתאטרון הרומי נתקלנו בהיבט 
ראשון שלה - רחבה גדולה, היחידה שראינו 
בכל עמאן. בניגוד לעיר שנראית כאילו היא 
בנויה לשמרנות דכאנית, נתגלתה בפנינו 
לראשונה פונקציה עירונית המאפשרת 
התקהלות, מחאה וגם סתם - כפי ששימשה 
באותו ערב - מגרש למשחקי כדור ולהחלקה 

על סקייטבורד לילדי עמאן.
לאחר מכן, הקהל העומד בתור: בליל מגוון של 
צעירים מארצות ערב )הייתי יכול להישבע 
שלא נותרו הומואים ערבים בפלסטין באותו 
ערב(, תיירים, זרים שמלמדים אנגלית בירדן, 
כתבת אמריקאית ממוצא ערבי המסקרת את 
האירוע, זוג החי את חייו משני צדי הגבול 
)הוא ישראלי־יהודי והיא ירדנית( וכמובן 
אנחנו - קבוצה של ישראלים יהודים וערבים 
)או שמא של יהודים ופלסטינים? פוליטיקת 
הזהויות היא ענין מבלבל(. בניגוד גמור 
לצניעות הפטריארכלית השוררת בחוץ, כאן 
רואים הרבה בנות והרבה מהבנות - גופיות, 
חצאיות קצרות, מכנסים צמודים ותסרוקות 
בלתי־שגרתיות. גם הרבה מהבנים הקפידו 

על לבוש היפסטרי לעילא.
ההופעה עצמה היתה, כמובן, מעולה. 
הנוכחות הבימתית של סינו היא פנומנלית 
ונעה בין התנועעות אקסטרווגנטית על 
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בספרו החדש סוקר ד"ר אודי 

זה  מנור את האופן בו חברו 

לזה כוחות יוניים וניציים כאחד 

בסיכולה של אופציה ריאלית 

ישראל  בין  מדינית  לפשרה 

והפלסטינים ובסלילת דרכו של 

אש"ף לשלטון חסר מיצרים 

בשטחים /// ניר רייזלר

על גאווה 
ודעה 
קדומה

>>
>

sergis blog :צילום

ההיסטוריון  של  החדש   בספרו 
ד"ר אודי מנור, "לעשות שלום עם 
הפלסטינים: הוויכוח בישראל על הגדה 
המערבית, 1967-1987", הוא סוקר באופן 
מפורט, מקיף ומעמיק צומת דרכים 
מדינית קצרת מועד ביחסי שני העמים, 
צומת אשר השלכותיה הפוטנציאליות 
מרחיקות הלכת הוכחשו והושכחו במכוון 
על ידי גורמים שונים בעיצוב דעת הקהל 
בישראל. מנור קורא תגר על תפישות 
שהשתרשו בתודעה הציבורית כאמיתות 
יסוד. בהתחקותו אחר גלגולו של הוויכוח 
העקרוני בין חלופות סותרות לפתרון 
הסכסוך הישראלי־פלסטיני, הוא חושף 
זהות אינטרסים בין כוחות פוליטיים, 
מנוגדים לכאורה, אשר חברו לסיכול 

האופציה הריאלית שהסתמנה לפשרה 
מדינית בדמות כוחות פוליטיים מתונים 
בקרב הפלסטינים כמו "אגודות הכפרים" 
של מוסטפא דודין. בכך סללו אותם כוחות 
באופן אקטיבי - שהסווה עצמו כמדיניות 
ליברלית של "אי התערבות" - את הדרך 
לשלטון חסר מיצרים של אש"ף בגדה 
המערבית וברצועה, על אף היותו לאורך 
כל השנים ארגון טרור המסרב באופן 
עקרוני להכיר בזכות קיומה של ישראל 
כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי 

וחותר בעקביות להשמדתה. 
מן האופן המקורי בו מנתח מנור את 
התהליך ההיסטורי שהניב את אשליית 
כיום  נתונים  אנו  בה  הסתום  המבוי 
נובעת פרספקטיבה בלתי שגרתית, 

ניר רייזלר הוא עורך תוכן בתחומי חברה, פוליטיקה ועוד, וציר ועידה 
במפלגת העבודה. בקרוב יתחיל לימודי דוקטורט בנושא ספרות ואידיאולוגיה
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באצטלה של 
כיבוד קיומו 

האוטונומי של 
העם הפלסטיני 
תרמו ממשלות 
ישראל דווקא 

לעלייתו 
באמצעים בלתי 
דמוקרטיים של 

שלטון טרור

מטרידה ואופטימית בעת ובעונה אחת. 
זו שומטת את הקרקע מתחת להנחות 
היסוד המתעתעות ולמינוח הכוזב אשר 
בהתבסס עליהם מופתה הפוליטיקה 
הישראלית בארבעת העשורים האחרונים, 
מציעה להמירם בקריטריונים חלופיים 
וטוענת את המושגים "ימין" ו"שמאל", 
בשיח  הכר  לבלי  עוותה  שהגדרתם 
הפוליטי בישראל, במשמעויותיהם 

האידיאולוגיות המקוריות. 
לכאורה, נדמה כי הספר מציג כרוניקה 
קודרת ואף מייאשת של החמצה ידועה 
מראש לה היו אחראיים הימין הרוויזיוניסטי, 
האגף הדייניסטי בתנועת העבודה ו"מחנה 
השלום", האולטרא־שמאלי כביכול, כאחד. 
אולם ברובד עמוק יותר, מדובר אולי באחד 
הספרים מעוררי התקווה ביותר שנכתבו 
על הסוגייה הישראלית־פלסטינית בשנים 
האחרונות. אמונתו של מנור ביכולתה 
של ישראל להשפיע באופן אקטיבי על 
עיצוב יחסיה עם שכניה עומדת בניגוד חד 
לפסיביות המובנית בגישתם לסכסוך הן 
של האוטופיסטים מ"שמאל" המשליכים 
יהבם על כוונותיהם הצחורות כשלג של 
"המתונים" מאש"ף, והן של הפסימיסטים 
הכרוניים מימין השוללים כל סיכוי להגיע 

להסדר מדיני טרם ביאת המשיח. 
הקו השמאלי האקטיביסטי אותו מנור 
מציג מהווה חזרה להשקפה שהנחתה 
את הזרם המרכזי בציונות ההיסטורית, 
שנזנחה בד בבד עם התבססות ההגמוניה 
של הימין. מעבר להיותו מסמך היסטורי 
מרתק לקריאה, רווי בהומור וקולח 
מבחינה סיפורית, מדובר בטקסט מאתגר, 
המציב בפני העם עבורו נכתב מראה 
צלולה ומאלץ אותו לבחון מחדש את 
השיקולים אשר הנחו ומוסיפים להנחות 

את דרכו המדינית.

נשף המסכות
אותה ברית משונה אשר נרקמה בין 
וסתם  רוויזיוניסטים  דייניסטים, 
אש"פיסטים ניכרת דווקא בקצוותיו 
הפרומים של קו התפר שלה, או במלים 
אחרות, בתקופה הקצרה בה יושמה 
חלופה לה. דבר זה נעשה, ולא בכדי, 
באופן חלקי ובלתי מספיק אשר נעדר 

גיבוי מדיני וזכה לגינוי תקשורתי נפוץ עד 
כמעט גורף. חלופה זו והמאבק העיקש 
להגשמתה מגולמים בדמותו של מנחם 
מילסון )קצין צנחנים במיל. ואיש אקדמיה 
המתמחה בתרבות ערב( ובניסיונות 
העקביים שעשה בשנים 1976-82, תחילה 
כיועץ לענייני ערבים ומאוחר יותר 
כ"ראש המנהל האזרחי" בגדה המערבית, 
ליצירת התנאים שיאפשרו את צמיחתה 
של הנהגה פלסטינית הנכונה ומסוגלת 
לחתור להסכם שלום בר קיימא עם 
מדינת ישראל. האבסורד עליו מצביע 
מנור, ואשר נעלם מעיני רובם הגדול 
של העוסקים בסכסוך, נעוץ בעובדה 
שבהיותה של ישראל הגורם המכריע 
בעיצוב המרחב הציבורי הפלסטיני, כל 
עוד היא מושלת בו, הליברליזם הפסיבי 
לכאורה פרי מדיניותו של משה דיין, 
במסגרתו אפשרה כביכול לתושבי הגדה 
לנהל ענייניהם כראות עיניהם, לא היה 
אלא סיוע עקיף לגורם פוליטי ספציפי 
בדמות ארגון המרצחים של ערפאת. 
התכלית הפרקטית של גישה פסאודו־

נאורה זו של "אי התערבות" היתה, לדברי 
מנור, סיכול האופציה הירדנית ותכנית 
אלון, ומניעת חלוקת הארץ. כך, באצטלה 
של כיבוד קיומו האוטונומי של העם 
הפלסטיני, תרמו ממשלות ישראל דווקא 
לעלייתו באמצעים בלתי דמוקרטיים 
של שלטון טרור אשר המשיך את דרכו 
של המופתי בכך שפיגע וחיבל לא רק 
בחייהם של אזרחים ישראלים, כי אם 
גם, ואולי בעיקר, בכל סיכוי של העם 
אותו הנהיג להגיע לפשרה פרגמטית 

שתבטיח לו עצמאות מדינית. 
כתוצאה משותפות האינטרסים ששררה 
כאמור בין בעלי עמדות מנוגדות לכאורה 
בסוגייה הפלסטינית, נתקל גיבור ספרו 
מצד  באי־תמיכה  רק  לא  מנור  של 
השלטונות, כי אם גם בהסתה, השתלחות 
ודה־הומניזציה מהזן הוולגרי והנחות 
ביותר מצד גורמים בתקשורת. מדיניותו 
של מילסון, אשר שמו נהגה בנשימה 
אחת עם זה של שרון, סווגה כימנית 
על ידי קובעי דעת הקהל ה"שמאלי". 
אותו "מחנה שלום" ישראלי, באופן 
מדהים למדי, היה זה שתייג את "אגודות 
הכפרים" המתונות ותומכות הפשרה 

המדינית - ואשר צמחו באופן אותנטי 
כהנהגה פלסטינית שיכולה היתה להוות 
נגד לפת"ח - כ"משת"פים"  משקל 
ו"קוויזלינגים". בכך העניק השמאל את 
תרומתו הלא צנועה להשתרשותו בתודעה 
הפלסטינית של הנרטיב האש"פיסטי 
אשר בבסיסו עומדת שלילה נחרצת 
של הלגיטימיות של כל הכרה עתידית 
בזכות קיומה של מדינת ישראל והגעה 
לפשרה עימה. זאת, אלא אם הדבר נעשה 
במסגרת "תורת השלבים", המוכנה לנהל 
משא ומתן ולהגיע להסכם רק כניצחון 
זמני או מסך עשן במסגרת מערכה כוללת 
שתכליתה הסופית היא כינון שלטון 

ערבי על הארץ כולה.

אודי מנור

לעשות שלום עם הפלסטינים

הוצאת כרמל, 2013

מנור אהוד 

שלום  לעשות 
עם הפלסטינים
1967-1987 המערבית  ההגדה  על  בישראל  הוויכוח 

שלום  לעשות 
עם הפלסטינים
1987-1967 המערבית  הגדה  על  בישראל  הוויכוח 

כיבוש הגדה ב-1967 חולל ויכוח בצמרת הישראלית באשר לעתידה. מצד אחד 

הדדית  הכרה  שבמוקדו  שלום  להסכם  מיקוח  קלף  לשמש  שעליה  שסברו  היו 

על  מדיני,  להסדר  סיכוי  שאין  שמכיוון  שסברו  היו  שני  מצד  ביטחון.  וסידורי 

דיין  משה  הביטחון  שרי  בידי  היה  קל  הכרעה,  בהעדר  בה.  להתבסס  ישראל 

)1974-1967( ושמעון פרס )1977-1974( לנהל בגדה מדיניות משל עצמם, תחת 

העקרונות הנאורים לכאורה של 'אי-התערבות' ו'אי-נוכחות'.

עקרונות אלו הקלו על אש"ף להכות שורש בקרב הציבור הפלסטיני בגדה.

הפלסטינית,  האוכלוסיה  בלב  התנחלויות  שטיפח  ב-1977,  הפוליטי  המהפך 

ו'חזית הסירוב' הערבית שקמה לנגד הסכם השלום עם מצרים ב-1978, הבטיחו 

את הססטוס-קוו בגדה. אלא שדווקא הסכם השלום עם מצרים חיזק בישראל 

את ההבנה כי יש ליצור בגדה תנאים שיאפשרו את חיזוקם של פלסטינים תומכי 

‘קמפ-דיוויד'.
הדמות המרכזית שפעלה לאור הבנה זו היתה מנחם מילסון, שסבר כי אין ולא 

'האם' להתערב אלא  וכי השאלה היא לא  ו'אי-התערבות'  'אי-נוכחות'  ייתכנו 

של  לדרכו  שהתנגדו  בפלסטינים  תמיכה  נגזרה  זו  מגישה  ו'כיצד'.  מי'  'לטובת 

אש"ף. הבולטים ביניהם היו אנשי 'אגודות הכפרים'. למרות תנאים לא פשוטים, 

הצליחו אנשי 'האגודות' להכות שורש ברחבי הגדה, ובנובמבר 1982 אף הוקמה 

כן   - לשלום  'כן  הקריאה  תחת  שפעלה  לשלום'  הדמוקרטית  'התנועה  ידם  על 

למשא ומתן'.

ויש בה לקח  ספר זה שופך אור על פרשייה שכוחה בתולדות הסכסוך, שייתכן 

לגבי ההווה והעתיד.

עיצוב העטיפה: 
תצלום השער: כן לשלום וכן למשא ומתן )בערבית(. 

תצלום מכנס ‘התנועה הדמוקרטית לשלום’ בחברון, 14.11.1982

ים
טינ

לס
הפ

ם 
 ע

ום
של

ת 
שו

לע
דה

הג
ל 

 ע
אל

שר
בי

ח 
יכו

הוו
 

19
87

-1
96

7
ת 

בי
ער

המ

דאנאקוד 249-50058

מחיר מומלץ:  84  ₪

מנור אהוד 

ור
מנ

ד 
הו

א

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

29

> >> 



תנועת מלקחיים כפולה
הניאו־ליברליזציה של השמאל הסתייעה, 
בין היתר, בפיצול הכוזב בין גילוייה 
המדיניים לבין אלו הכלכליים־חברתיים. 
כך, בעוד שההפרטה בת מדרשו של 
הימין נתפשה כמשוללת כל קשר, אם לא 
כמנוגדת בתכלית, לסובלנות הליברלית 
מבית מדרשם של דיין ושות' הדוגלת 
ב"ממשל עצמי פלסטיני", שיקפו שני 
סוגי המדיניות חתירה לצמצום סמכויותיה 
של המדינה בכל הנוגע לוויסות מכוון 
של המרחב הציבורי עליו היא מופקדת. 
ההיגיון ה"אורי־אבנריסטי" הרואה בפעולה 
סוציאל־דמוקרטית פנימית מכשיר של 
דיכוי שועתק גם אל הזירה המדינית 
משורשיו  התנתק  ובכך  החיצונית, 
הרוויזיוניסטיים ויצר סוג חדש של ימין, 
שאת שמו, "פוסט ציונות", טבע אבנרי 
עצמו )שעברו כלוחם אצ"ל רחוק מלהיות 
מקרי( ושצחוק הגורל הוא שעלה בידיו 

לסווג עצמו כ"שמאל רדיקלי". 
הימין הגלוי בנוסח נתניהו נוטה על פי 
רוב לראות בחיוב פירוק כלפי פנים לצד 
מעטפת חיצונית קשיחה )או במלים 
אחרות - הוא מצדד בהפרטת נכסי ציבור, 
במניעת רגולציה מדינתית ובפירוק 
ושיסועה  לאינדיבידואלים  החברה 
למגזרים, לצד מדיניות חוץ ביטחונית 
תקיפה לכאורה המגולמת בססמאות 
דוגמת "תנו לצה"ל לנצח"(. הגלגול 
ה"פוסטי" של האגף היוני של אותו ימין 
ליברלי, לעומת זאת, החל דוגל באותו 
היגיון מפריט בזירה החברתית־פנימית 

והמדינית־חיצונית גם יחד. 
אולם, כפי שמראה הספר, מבחינה רעיונית 
ופרקטית כאחד, האידיאולוגיות הסותרות 
לכאורה של הימין  ושל האוקסימורון 
המכונה "שמאל ליברלי" )בין אם באגפים 
המתונים או הקיצוניים שלהם( התגלו 
כדומות ואף כמשלימות. אלו גם אלו נטלו 
חלק מכריע בתנועת המלקחיים של סיכול 
הגשמת פתרון שתי המדינות - הכשרת 
אש"ף מזה והנצחת מפעל ההתנחלות מזה. 
במסגרת תהליך זה שימש ניגוד מוצהר 
בין כוחות פוליטיים כמסווה יעיל לאופק 
הזהה - חברתית־כלכלית ומדינית - של 
מדיניותם. בעוד שהמפה הפוליטית נעשתה 
מפולגת בין תומכי ומתנגדי הראיס, שני 

הצדדים קיבלו ללא עוררין הן את היותו 
הנציג הבלבדי של העם הפלסטיני והן 
את הנחות היסוד הליברליות שאפשרו לו 
להפוך לכזה. כך, פעלה השקפת העולם של 
הימין הישראלי באופן האפקטיבי ביותר בו 
יכולה אידיאולוגיה - במובן המרכסיסטי 
של המונח - לפעול: הכחשת עצם קיומה. 
בהצגת עצמה כ"כורח הנסיבות" הפכה אותה 
משנה מדינית נוגדת פשרה טריטוריאלית 
למכנה משותף בלתי מורגש המאחד יריבים 
פוליטיים המכסים על זהות האינטרסים 
שלהם במצג שווא של מחלוקות רבות. 
באופן זה דחקו צאצאיו הרעיוניים של 
הרוויזיוניזם את האלטרנטיבה שהציב 
לו בעבר האקטיביזם הציוני יליד תנועת 

העבודה אל מחוץ לשיח הציבורי.
תרדמת זו בה שקע השיח האידיאולוגי 
בישראל נסמכה במידה רבה על קובעי דעת 
קהל בקרב העילית - הפוליטית, האקדמית 
ואולי חשוב מכל, התקשורתית - אשר 
נרתמו באופן עדרי, ולעתים בלתי אתי 
בעליל )ע"ע פרשת "החתול קזימיר", אותה 
סוקר מנור באופן שנון במיוחד( לניגוח 
של כל גורם שאיים על הסדר השלטוני 
החדש שהלך והתבסס באותה עת. ראוי 
לציין שלמרבה האירוניה, חלק ניכר מאותם 
כותבים הונעו במישור האישי - להבדיל 
מהתהליך הרחב יותר בו נטלו חלק - דווקא 
ממשטמה הגובלת בקבס שרחשה העלית 
הישנה של תנועת העבודה כלפי הימין 

שנישל אותה מכתרה.

פתח לתקווה
בימים אלו ממש נראה כי האלחוש התודעתי 
אשר אפשר את הקפיאה הישראלית על 
השמרים במישור הכלכלי־חברתי והמדיני 
כאחד הולך ומגיע אל קיצו. שיסוע מגזרי, 
קיטוב מעמדי וניכור בין־אישי ערערו את 
יכולתה של קואליציית הכוחות הרופפת 
שתחזקה את המשך שלטונו של הימין 
ירידת קרנו של  ולהתקיים.  להמשיך 
הסטטוס־קוו הניאו־ליברלי מעמידה את 
החברה הישראלית בצומת דרכים, כאשר 
המצוקה החברתית ההולכת ומחריפה 
המאפיינת את הסדר הנוכחי יכולה להיות 
מתועלת לאפיקים פוליטיים הפוכים. 
כך, מצד אחד, אנו עדים לפייגליניזציה 

גוברת של הימין, במסגרתה הליברליזם 
ידי  על  המיוצג  הישן,  הז'בוטינסקאי 
וארנס,  כריבלין  ותיקים  חירותניקים 
מומר בגרסה מקומית של אגפיו הגזעניים 
של הימין הקיצוני באירופה. לדוגמה, 
לאחרונה חברי כנסת מטעם מפלגת השלטון 
הסיתו בציניות את תושבי דרום תל אביב 
לפגיעה אלימה בזרים, במקום לממש את 
סמכותם ולפעול לגיבוש מדיניות הגירה 
מסודרת שתפתור את הבעיה באופן אחראי 

וממלכתי. 
מול התלהמות קסנופובית זו, המופנית 
נגד אחד הסימפטומים של נטישת המדינה 
את תפקידה כרגולטור במקום נגד שורש 
המחלה עצמה, ניצבת "המחאה החברתית", 
אשר על אף סכנת הא־פוליטיות המתמדת 
בה היא נתונה מבטאת שינוי תודעתי אמיתי 
של חלקים בציבור, המעורר תקווה באשר 
לאפשרות לשינוי חברתי ממשי. סיכוייו 
של האחרון טמונים בתהליכי חזרתו של 
השמאל לשורשיו הציוניים והסוציאל־

דמוקרטיים, אשר בניגוד למדיניות הפירוק 
המופקרת של הימין יש בכוחם לשקם את 
הסולידריות החברתית, הלכידות ותחושת 
השייכות הלאומית החיוניות ליציבותה 

של הדמוקרטיה הישראלית. 
ייתכן כי בימים אלו, בהם מקסם השווא של 
הוויכוח המדיני המתעתע, אשר טשטש 
את חבירת הימין והשמאל כאחד לפירוק 
מדינת הרווחה, הולך ומתפוגג, והניגוד 
בין תנועת העבודה  הרעיוני האמיתי 
והרוויזיוניזם שב ומתחדד, בשל השיח 
הפוליטי בישראל יותר מתמיד לביקורת 
מפוכחת ומטלטלת מהסוג שמציע מנור. 
מעבר לאופן המפתיע בו תורמת התזה 
המובאת בספר למחקר האקדמי ההיסטורי 
בתחום יחסי ישראל והפלסטינים, היא 
מסמנת עלייה מחודשת ומבורכת של 
השקפת העולם המודרנית שעמדה בלב 
הזרם המרכזי בהגשמת הציונות, כתנועת 
שחרור לאומית פרוגרסיבית. כשם שהשיח 
הציבורי שב אט אט להכיר בכך שתפישה 
זו מחייבת מעורבות מוגברת של המדינה 
בוויסות חברתי וכלכלי פנימי, כך עליו 
לשקול מחדש את התפקיד האקטיבי 
אשר נגזר מכך אותו ישראל צריכה למלא 
בהתוויית הקווים לפתרונו של הקונפליקט 

הלאומי בו היא נתונה. ///

האידיאולוגיות 
הסותרות 

לכאורה של 
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כדי שהוויסות, 
שהמדינה 

תמיד מפעילה, 
יפעל לטובת 

פתרונות 
שיתופיים 

וקואופרטיביים 
)ולא לטובת הון 

פרטי למשל( 
יש צורך בקשר 

בין התנועה 
הקואופרטיבית 

לבין העולם 
הפוליטי

תנועה סוציאליסטית־
קואופרטיבית

יש הטוענים כי המכשול העיקרי שמונע 
מרעיון הקואופרציה להפוך לדומיננטי 
בעולם הוא החיבור שלו לאידיאולוגיות 
סוציאליסטיות למיניהן. לפי פרשנות זו 
"כישלון הסוציאליזם" השולט בתודעתם 
של רבים בימינו מושלך על התנועה 
הקואופרטיבית ומרחיק ממנה את הציבור 
הרחב. הם קוראים לקואופרטיבים לזנוח 
את השאיפה שלהם לשוויון פנים ארגוני 
ופערים נמוכים בשכר. למעשה הקריאה 
היא לניתוק מוחלט בין הקואופרטיבים 
לתנועת העבודה. הם מדגישים אך ורק 
את הדמוקרטיה הפנים־ארגונית ומציעים 
לכל קואופרטיב להתנהג כ"קפיטליסט 

קולקטיבי".
אני חושב שהגישה הזאת היא מוטעית 
מיסודה מכמה סיבות. ראשית, מבחינה 
הקואופרטיבית  התנועה  היסטורית 
בעולם, ובמיוחד בארץ, שגשגה כאשר 
נוצר חיבור עמוק בינה לבין שתי צלעות 
אחרות בתנועת העבודה - איגודים 
מקצועיים ומפלגות סוציאל־דמוקרטיות. 
שנית, אני רוצה לטעון כי האידיאולוגיה 
היא לא משהו מופשט שמנותק מן 
המציאות - היא משקפת את האינטרסים 
השונים בתוך החברה ומכוונת את הפעולה 
לקידומם. לכן אפשר להבין את הקשר 
הקונסטרוקטיבי בין כלכלה קואופרטיבית 
לבין פוליטיקה סוציאל־דמוקרטית גם 
בניתוח מבני של המציאות הכלכלית־

חברתית בעידן הקפיטליסטי.

הדמיון, גורם לי לחלום על פרויקטים 
שאפשר לקדם יחד עם חברים ובכך 
אולי להניח עוד לבנה בבניין חברה 
צודקת יותר. אני מדמיין חברה הבנויה 
מקואופרטיבים בתחומים שונים שמציעה 
אלטרנטיבה לשיטה הקפיטליסטית בה 
כל אחד מן העובדים השכירים מנוצל 
בצורה זו או אחרת. עד כדי כך גדולה 
ההתלהבות שלי שמצאתי את עצמי 
משתתף בבנייה של קורס על קואופרציה 
במסגרת המכללה החברתית כלכלית 
בחיפה בשיתוף עם המרכז לפיתוח 
לקידום  והמרכז  בנגב  קואופרטיבי 
הקואופרציה בצפון. אולם הרעיון מעורר 
גם לא מעט שאלות, וביניהן: מהם התנאים 
שיאפשרו הצלחה של קואופרטיבים 
וכיצד יכולים הקואופרטיבים לשמש 
אבני בניין בחברה הצודקת אליה אנחנו 

שואפים?

 המילה "קואופרטיב" נהייתה מאוד 
פופולארית בזמן האחרון, במיוחד מאז 
פרוץ המחאה החברתית של קיץ 2011. 
האמת היא שהקמה של קואופרטיבים 
חדשים החלה עוד קודם לכך. לדוגמה, 
קואופרטיב ההגברה "שומעים חזק" 
2009. היו גם ניסיונות  הוקם בשנת 
אחרים להקים קואופרטיבים צרכניים 
קטנים, קואופרטיב של שומרים, המתפרה 
במצפה רמון וכו'. אבל כמובן שמחאת 
קיץ 2011 נתנה לרעיון הזה חיים חדשים 
כדרך אפשרית להתמודד עם תנאי החיים 
של ישראל בעידן הקפיטליזם הניאו־

ליברלי. הביטוי המובהק של התופעה 
הוא קואופרטיב "שלנו" שצמח במאהל 
נורדאו ומנסה לפתח עסקים בתחום 

קמעונאות המזון ובתחום הפיננסי.
גם אני באופן אישי נתפסתי כבר מזמן 
לרעיון הקואופרטיבי. הוא מלהיב את 

תנועת עבודה 
סוציאל־דמוקרטית

תנאי להצלחת הקואופרציה
כי המכשול העיקרי שמונע מרעיון  יש הטוענים 

הקואופרציה להפוך לדומיננטי בעולם הוא החיבור 

שלו לאידיאולוגיות סוציאליסטיות למיניהן, אך 

מבחינה היסטורית התנועה הקואופרטיבית, בעולם 

ובארץ, שגשגה כאשר נוצר חיבור עמוק בינה לבין 

שתי צלעות אחרות בתנועת העבודה - איגודים 

מקצועיים ומפלגות סוציאל–דמוקרטיות

אלי למדן
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צילום: קואופרטיב העגלה

כל מיזם 
עסקי, במיוחד 
בתחילת דרכו, 
זקוק לאשראי 

כמה שיותר 
זול. מדינת 

רווחה סוציאל־
דמוקרטית 

בעלת נוכחות 
בולטת בתחום 

האשראי 
אמורה להיות 

מסוגלת לספק 
אותו לטובת 

פיתוח בר־
קיימא

שלנו, על מנת שהאנשים יוכלו להשתתף 
בניהול המיזם המשותף שלהם בכישרון 
ובחכמה הם חייבים לדעת לא מעט דברים 
ולהיות בעלי כישורים חברתיים רבים 
שחינוך טוב אמור להקנות להם. לכן חינוך 
שוויוני ונגיש שמונהג במדינת רווחה 
סוציאל־דמוקרטית הוא תנאי הכרחי 
להצלחה של מיזמים קואופרטיביים רבים.
המסקנה מן האמור היא אחת. תנאי 
התנועה  של  טווח  ארוכת  להצלחה 
הקואופרטיבית היא השתתפות - יחד עם 
מפלגות סוציאל־דמוקרטיות ואיגודים 
מקצועיים דמוקרטיים - במסגרת תנועת 
עבודה מקומית ועולמית. הייתי מוסיף 
 - רביעית  צלע  גם  הזאת  למסגרת 
הקהילות השיתופיות. אם להשתמש 
במונחים שפותחו בספרו של יפתח גולדמן 
)הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה(, 
אחדות  של  במסגרת  לפעול  עלינו 
דיאלקטית של פוליטיקה ואוטופיה, 
והקהילות  הקואופרטיבים  כאשר 
השיתופיות מייצגים את הקוטב האוטופי 
והפעילות המפלגתית והאיגוד־מקצועית 

את הקוטב הפוליטי. ///

והניסיון מלמד כי זה עוזר מאוד לאותם 
עסקים שנהנים מכך.

עניין חשוב נוסף הוא האשראי. כל מיזם 
עסקי, במיוחד בתחילת דרכו, זקוק 
לאשראי כמה שיותר זול. מדינת רווחה 
סוציאל־דמוקרטית בעלת נוכחות בולטת 
בתחום האשראי אמורה להיות מסוגלת 
לספק אותו לטובת פיתוח בר־קיימא. לא 
מן הנמנע שהיא אף תעדיף מיזמים בעלי 
מרכיב שיתופי־דמוקרטי שהרווח שלהם 
יתפזר בצורה שוויונית יותר. שילוב של 
שתי הנקודות האחרונות, בהן למדינה 
יש תפקיד מכריע, יכול להעניק יתרון 
מסוים לכלכלה הקואופרטיבית ולעודד 

אנשים להצטרף ולקחת בה חלק.
אבל אני רוצה להתייחס לעוד עניין 
שלמדינה יש בו חלק והוא בעל חשיבות 
התנועה  להצלחת  לדעתי  עליונה 
מנת  על  החינוך.   - הקואופרטיבית 
שהמיזם הקואופרטיבי יהיה בעל ערך 
אמיתי של שוויון ושותפות הוא חייב 
להיות דמוקרטי. אחד התנאים המהותיים 
ביותר לקיומה של דמוקרטיה בכל ארגון, 
בין אם מדובר בעסק קטן או במדינה גדולה 
הוא חינוך איכותי והשכלה רחבה. לא 
לחינם אחד מיעדי ההפרטה העיקריים 
בכל מדינות המערב הוא החינוך. חינוך 
גרוע מנציח את שלטון ההון וחותר תחת 
הדמוקרטיה בטווח הארוך. גם בהקשר 

על אף אגדת "השוק החופשי" המופצת 
האחרונים,  בעשורים  שאת  ביתר 
ידי המדינה  השוק תמיד מווסת על 
באמצעות חוקים ותקנות למיניהם. 
השאלה היא לטובת מי הוויסות הזה 
פועל? כדי שהוויסות יפעל לטובת 
פתרונות שיתופיים וקואופרטיביים 
)ולא לטובת הון פרטי למשל( יש צורך 
בקשר בין התנועה הקואופרטיבית לבין 
העולם הפוליטי. על כן, אם נרצה את 
זה או לא, זהות האינטרסים והקרבה 
הרעיונית מובילות את הקואופרטיבים 
אל הצד השמאלי של המפה הפוליטית. 
המפלגה  היא  לכך  מובהקת  דוגמה 
הקואופרטיבית הבריטית, שמהווה 
חלק אינטגראלי ממפלגת הלייבור.   
אפשר לשאול בנקודה הזאת כיצד בפועל 
יכול הקשר הזה לעזור בפיתוח כלכלה 
קואופרטיבית. אסתפק בשלוש נקודות 
הנוגעות להצלחה הכלכלית של מיזמים 
קואופרטיביים ולשליטה הדמוקרטית 

בהם.
ראשית, המדינה יכולה לעודד הקמה של 
קואופרטיבים ולהגדיל את כושר התחרות 
שלהם מול ההון הגדול באמצעות הטבות 
מס. מיסוי הוא כלי רב עוצמה בידי המדינה 
להכוונה של מדיניות כלכלית־חברתית. 
בדרך כלל המדינה יודעת להעניק הטבות 
מס מפליגות למי שהשלטון חפץ ביקרו 
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 הכרזות המאוירות להשגת מטרות 
לארץ  הובאו  וחברתיות  פוליטיות 
מאירופה, שם היו חלק מתרבות של 
מאבק פוליטי שצמחה בראשית המאה 
העשרים. הכרזה מצאה את דרכה אל 
קירות הבתים כחלק מתהליך שראשיתו 
בהשתכללות טכניקת הדפוס והמשכו 
בפופולריות לה זכתה אומנות הדפס העץ 
שהגיעה לאירופה מיפן בסוף המאה ה-19.
בשונה מהכרזה המאוירת, בה לדימוי 
החזותי תפקיד מרכזי, קיימות גם כרזות 
תמליל שבנויות מטקסטים. לדוגמה: 
בעולם החרדי קיים המנהג של תלית 
"פשקווילים", שבאמצעותם מודיעים 
ברבים הודעות שונות. אך הודעות אלו 
שונות מהכרזה המאוירת, שדורשת הרבה 

פחות זמן וריכוז מהציבור.
הכרזה הפוליטית נבנתה ממוטיבים 
וממיתוסים קליטים, ידועים וברורים. 
המסרים היו פשטניים, לא מצועפים 
וחד ממדיים. זו טיבה של התעמולה 
המאוירת. יש לה מטרה קצרת טווח. היא 
איננה מדברת בשם האמנות הצרופה, 
אמנות שהתכלית שלה היא האמנות. 

אמנות מגויסת
מבט היסטורי־אמנותי על כרזות התעמולה של מפ"ם 
בשנותיה הראשונות של המדינה

תקופת הבחירות שהסתיימה זה עתה היא הזדמנות 

להיזכר בכרזות התעמולה מההיסטוריה הפוליטית של 

ישראל, כרזות אשר נהפכו בימינו למצרך מבוקש בין 

אספני אמנות ואוצרי תערוכות. מאמר זה בא להאיר 

מקצת מהדרך והצורה שעברו הכרזות המאוירות 

לאורך השנים

יובל דניאלי

לאמנות המגויסת היתה תכלית מאוד 
ברורה ומאופיינת. 

להפצת השימוש בכרזות התעמולה 
ובהדפסי העץ תרם תרומה משמעותית 
שחיתוכי  הנורבגי,  מונק  אדוורד 
הנוסח  רבות על  העץ שלו השפיעו 
האקספרסיוניסטי בציור. מלבד הדפסי 
העץ, גם להדפס האבן )ליתוגרפיה( 
חלק חשוב בהפצת הכרזה כמשרתת 
רעיון פוליטי. "הזעקה" של אדוורד 
מונק, שצוירה לראשונה בצבעי שמן 
)1893(, הודפסה שנתיים לאחר מכן 
גם כליתוגרפיה, הדפס שהשפיע רבות 

על אמני המחאה.
בסמוך למלחמת העולם הראשונה ולאחריה 
היוו הדפסי העץ זרז לניצול טכניקת 
ההדפס למטרות פוליטיות, בעיקר על־
ידי אידיאולוגיות רדיקליות, אשר ראו 
בכרזה החזותית אמצעי אפקטיבי להעברת 
מסרים ורעיונות. גם תנועות יהודיות, 
ובמיוחד אלה שהשתייכו לארגוני הפועלים 
)כמו ה"בונד", או "פועלי ציון"( ותנועות 
הנוער הציוניות השתמשו בכרזה כאמצעי 

לגיטימי להפצת רעיונותיהם ברבים.

הזעקה, ליתוגרפיה, אדוורד מונק
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המסר ברור: 
השילוב בין 

חקלאות 
לתעשייה, בין 
הקיבומ לעיר 

הפועלית. מפ"ם 
איננה מפלגה 
סקטוריאלית 

היא שילוב 
בין הסקטורים 

העובדים - 
בעיר ובקיבומ

למאיירים. אבל אין לטעות, נבחרו לאיור 
הכרזות אותם אמנים שידעו מראש 
שהם "מתאימים למשימה" האמנותית־

המפלגתית. 
כרזות  גם  מחו"ל,  לכרזות  בדומה 
התעמולה שהופצו בעת ההיא בארץ־

ישראל עשו שימוש במוטיבים שאולים 
אוניברסאליות  מאידיאולוגיות 
שחוברו  לדוגמה(,  )סוציאליסטיות 
לאידיאולוגיה הציונית המקומית. כך 
ניתן היה למצוא בתעמולת הבחירות 
של מפ"ם ואף בכרזות ההסתדרות כיצד 
נפגשו בצוותא מיתוסים סוציאליסטיים 
)מגל, פטיש, דגל אדום( עם מוטיבים 

מיתיים ציונים )עבודה והגנה(.
כאשר לוקחים את סך הכרזות שהופקו 
מטעם מפלגות הפועלים ואף אחרות 
)חירות, הציונים הכלליים( יש דמיון רב 
ביניהן. הן באופני הביטוי והן ברציונל 
העומד מאחוריהם. המוטיבים של השמאל 
הושפעו בעת ההיא מהתעמולה המאוירת 
הסובייטית. תעמולה שנבנתה ממערכת 
סמלים טעונה המגלמת בתוכה תובנות 

ותבניות ידועות.
דוגמא מובהקת לכך היא כרזה משנת 1955 
מטעם מפ"ם מאת היוצר שרגא ווייל, 
חבר קיבוץ העוגן של השומר הצעיר, בה 
מופיעות שלוש ידיים חזקות היוצאות 
מתוך שדה חרוש, שבמרכזו ישוב חומה 
ומגדל, משמאלו קיבוץ ומימינו מפעל 
תעשייתי. היד הימנית מחזיקה פטיש, 
סמלו של הפרולטריון. היד האמצעית 
- חרב, סמל הביטחון. השמאלית - אגד 
של שיבולים, יד החקלאות. הכול רשום 
בקו בצבע שחור ובשילוב משטחים 
אפורים לבנים. הרקע כולו אדום. הסיסמה 
המלווה: "להקמת ממשלה חלוצית 

מתקדמת!". 
חקלאות  בין  השילוב  ברור:  המסר 
לתעשייה, בין הקיבוץ לעיר הפועלית. 
הביטוי האולטימטיבי לביטחון מגולם 
בהתיישבות כדוגמת חומה ומגדל. מפ"ם 
איננה מפלגה סקטוריאלית היא שילוב 
בין הסקטורים העובדים - בעיר ובקיבוץ. 
הדגל האדום מייצג את הסולידריות 

המעמדית האוניברסאלית.
מעניין להיווכח שכרזה דומה של שלוש 
ידיים המייצגות את אותם סמלים שבכרזת 

בשנות השלושים של המאה העשרים 
אמנים  של  קבוצה  לראשונה  יצאה 
מהקיבוץ הארצי, בעידודו של האמן 
מרדכי ארדון, כדי להשתתף בקורסים 
תקופתיים בבצלאל החדש. שם הם נחשפו 
לטכניקת הדפס העץ. פירות יצירתם 
הופצו בין קיבוצי התנועה באמצעות 
חיתוכי עץ ששולבו בדפי הסטנסיל 
של חוברות "הדים" שהופיעו בשנות 

השלושים.
יוצאי  ברובם  היו  בבצלאל  המורים 
גרמניה שהגיעו לארץ עם עליית הנאצים 
לשלטון, חלקם יוצאי בית הספר לאומנות 
וארכיטקטורה הבאוהאוס. למורים אלה, 
כמו לגרפיקאים אחרים יוצאי גרמניה, 
הגרפיקה  בהכנסת  משמעותי  חלק 

המקצועית  אל השיח הפוליטי. 
הכרזות הפוליטיות נעשו בחלקן בטכניקה 
של חיתוכי לינולאום והדפסי אבן. ואכן, 
הכרזות המשווקות רעיון פוליטי־חברתי 
כחלק ממאבק פוליטי התחילו להופיע 
בארץ מאמצע שנות השלושים וביתר 

נוכחות בשנות הארבעים־חמישים. 

מיתוס וקריקטורה 
בכרזות של מפ"ם

אחת המפלגות שהצטיינה בעת ההיא, 
משנות הארבעים עד שנות השבעים, 
בשפע הכרזות ובתעמולתה המאוירת 
הפועלים  )מפלגת  מפ"ם  היתה 
המאוחדת(. הפוליטרוקים הפוליטיים, 
שקבעו את קו התעמולה המפלגתי הבינו 
שלאמירה המאוירת יש כוח תעמולתי 
רב, שבאמצעותו ניתן לרתום את האמנות 
לשירות הפוליטיקה. האמנים עצמם, 
שרובם היו חברי הקיבוץ הארצי, ראו 
בגיוסם לתעמולת הבחירות הזדמנות פז 
לקבל הקצבת זמן ומשאבים מקיבוצם 
לעיסוק יצירתי, אפילו שהוא מטעם 
המפלגה. חלקם אף האמינו בלב שלם 
שבאמצעות אמנותם הפלקאטית הם 

עוזרים למפלגתם לנצח.
היוצרים, חברי קיבוצי השומר הצעיר, 
כונסו לקראת מערכת הבחירות במטה 
פעולה מאורגן, בו נקבעו הסיסמאות 
וחולקה העבודה. ברגע שנקבעה הסיסמה 
שתלווה את הכרזה, היה חופש פעולה 

ווייל מ-1955 הופיעה בשנת 1949 לקראת 
הראשונה  לכנסת  הבחירות  מערכת 
מטעם רשימת מק"י )הקומוניסטים(. 
היד הימנית אוחזת מגל האמצעית פטיש 
והשמאלית רובה וברקע הדגל האדום.
אך לא כל הכרזות התאפיינו בגישת 
ה"אינדוקטרינציה הישירה" הסימבולית 
והמונומנטלית. לעומת כרזות אלו היו 
גם כרזות שנקטו בגישה הומוריסטית, 
קלילה יותר. המטרה היתה זהה, אך 
דרכי הביטוי היו שונות. לעומת שרגא 
בגישה  התאפיינו  שכרזותיו  ווייל 
ה"רצינית", עמוסת מוטיבים סימבוליים 
מונומנטליים, נקט יוצר אחר, שמואל כ"ץ 
מקיבוץ געתון, בגישה ההומוריסטית, 

זו העוקצת בעין שוחקת.
לקראת מערכת הבחירות לכנסת השנייה 
 12 1951 אייר כ"ץ סדרה של  בשנת 
קריקטורות שהמשותף ביניהן הוא דמותו 
הציורית של בן גוריון. בן גוריון היה דמות 
שקל לצייר אותה. תווי פניו כאילו הזמינו 
את הקריקטוריסט לצייר אותו. רעמת 
שערותיו, דמותו הנמוכה, מצחו הגבוה, 

>>>
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בסדרת 
האיורים של 
שמוליק כ"מ 
מופיעים 
הפועל הדפוק, 
המסכן החלש 
)תקופת הצנע 
של 1951( 
מול הבורגני 
המתעשר 
והברית בין 
מפא"י עם 
הבורגנות

אסיים בציטוט:
"לכרזות היה כוח, לכרזות היה מה לומר, 
הדפיסו באלפים מסר לאומי ואמיתי, 
שהודבק אל הקיר, המסר עבר בקלות, 
הוא היה כנה! הם היו אמנים וציירים 
ידועים ללא פרנסה, הם גויסו לאייר  את 
המסר, הם חוו את הכאב וצבעו אותו 
באדום, באותיות זוהרות שמכריזות על 
כוונה, צעירים צועדים  בגאווה, האגרוף 
והדגל מונפים אל על" )אהרון פרקש, 
מתוך המאמר "תרבות המחאה" מהקטלוג 

"זכות הזעקה", 1 במאי 2003(. ///

כרזות התעמולה להיות גורם משמעותי 
במערכות הבחירות. כיום גם הרשתות 
החברתיות באינטרנט ממלאות תפקיד 
מרכזי בתעמולה וביכולת להגיע לקהל 
פוטנציאלי של מצביעים בשיעורים גדולים 
בהרבה מאלה שהיו בעבר באמצעות 
הכרזות. אותן כרזות התעמולה שנעלמו 
מהנוף הפוליטי, מעוררות אצל רבים 
נוסטלגיה אל תקופה שחלפה, שבה שלטה 
שיטת התעמולה המצוירת, בה המסרים 
היו ברורים, ובניגוד להיום, לא מצועפים 

ומטושטשים.

אפו השטוח וסנטרו הבולט. הכול מזומן 
לעקיצה. בן גוריון ייצג את מפא"י, כמו 
שהפטיש את הפרולטריון. שני נושאים 
מרכזיים מופיעים בסדרה. הפועל הדפוק, 
המסכן החלש )תקופת הצנע של 1951( 
מול הבורגני המתעשר והברית בין מפא"י 
עם הבורגנות. שמוליק, כפי שנקרא 
בין חבריו, הוריד את הכפפות והמשיך 

לחבוט בידו הקלילה במתנגדי מפ"ם.
היו גם אמנים שכרזותיהם מכילות את 
שתי הגישות בו זמנית, חלק מהכרזה 
רצינית וחלקה היא קריקטורה. בכרזת 
בחירות לכנסת השלישית )1955( של 
שלמה לביא נראות שלוש דמויות של 
פועלים, דמויות רציניות, עם תווי פנים 
נאים כאשר מתחתיהן שלוש דמויות 
מגוחכות, קריקטורות המייצגות מפלגות 
יריבות למפ"ם: אחדות העבודה, מפא"י 
והציונים הכלליים. הפועלים ממפ"ם 
אוחזים בכלי עבודה ואילו הדמויות 
הגרוטסקיות, המכוערות יושבות על 
שקים ממולאים בדולרים.  הכיתוב: 
"הלאה הברית עם הספסר! תקום ממשלה 

חלוצית מתקדמת". 
כרזה זו, על אף הסממנים האנטישמיים 
שהיום קשה להתגאות בהם, פורסמה 
והופצה. ככלל לא היתה צנזורה במפ"ם על 
מאיירי הכרזות. בהיסטוריה התעמולתית 
של מפ"ם זכורה רק כרזה אחת שהודפסה 
ולאחר מכן נפסלה. כרזה זו, גם היא של 
שרגא ווייל, שהופקה לקראת הבחירות 
לכנסת השלישית בשנת 1955, תיארה 
נערה מזרחית בוכה במרכזה של מעברה 
הנהגת  קודרים.  שמים  מעל  כאשר 
המפלגה טענה שלא יאה לנצל את מצוקת 
יושבי המעברות לרווח אלקטוראלי 

ופסלה את הכרזה. 

אפילוג
במערכות  התעמולה  כרזות  נוכחות 
פוליטי  כלי  היו  השונות  הבחירות 
משפיע עד הכנסת הטלוויזיה אל המאבק 
הפוליטי. כלי התעמולה האלקטרוניים 
דחקו אל השוליים את הכרזה המאוירת 
והכתובה. עם כניסת הטלוויזיה אל הסלון 
הישראלי בשנות השבעים ורתימתה אל 
התעמולה הפוליטית־מפלגתית, הפסיקו 

>>>
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נוף, עמק החולה. דודו פלמה

– - לּו ָהָיה ִמְפָלט ַאֵחר ֵמֲחלֹוֵמנּו

ְלַאט ִהְרַחְקנּו ַּבֶּתֶלם ַעד ָקֵצהּו ֶהָחם
נֹוְסִקים ִּבְׁשֵמי ַהִּתְקָוה ַהְּתֻכִּלים 

ִלְבֹרא ֶנָחָמה ּפּוְרָּתא ֶׁשל ִׁשֵּלם ְוָנָקם.
ְּבֶדֶרְך ַחְתַחִּתים ָהְלכּו ְוָכְבדּו ְצָעֵדינּו 

ֵעיֵנינּו ֶנֱעָצמֹות ִמְּכֵאב ֲחלֹום ְירּוָׁשֵלם
ָהִיינּו ִנְטָרִפים ְּבֵיאּוׁש ְזָהָבּה ָהעֹוֵמם.

ֵמֵעֶבר ְלֶגֶלד ַהְּגבּול ָּגָאה
ַים ִׂשְנָאה ּוַמֲאָוֵיי ָנָקם

ִמְתַנֵּפץ ִלְרִסיִסים ַּדִּקים
ְוצֹוְרִבים ֶׁשל ֶעְלּבֹון ּתֹוֵסס

ְמַצֶּפה ְּבֶעְרָּגה ַלּיֹום ּבֹו
ְלָוה ֶאת ְּדִריכּוֵתנּו. ַּתְקֶהה ַהּׁשַ

ִמּגּוף ַרְחֵמנּו ַהָּקרּוַע ִמַּבַעד
ִלְסָדִקים ְרֻטִּבים ָחמּוץ ִמָּדם

ִנַּגר ֲחלֹום ַהְּתֵאָנה ְוַהַּזִית.
ָהִאיׁש ַּתַחת ֶּגֶפן ַהְּפָלָדה 

ָזַחל ְלַאט ְלֵביתֹו ִעם ֶרֶדת ֶעֶרב,
ִּבְׂשֵדה ִׁשֳּבִלים ַחּדֹות ְּכֶחֶרב

ִנְגַזְרנּו ְלֶנַצח ְנָצִחים
ִלְהיֹות ְנכֹוִנים ַוֲחָזִקים

ִלְהיֹות ְּבָדֵמנּו ַחִּיים.

אֹור ְיָקרֹות ְירּוָׁשֵלם ְמַעֵּור
ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבַרק ַמֲאֶכֶלת ֻמֶּנֶפת ֶאל

ָעל ְׁשֵני ָּבִנים ֲעֻקִּדים ַעל ַהר מֹוִרָּיה ֶאָחד

ְמֻפָּכִחים ּוָמִרים ֵהַקְצנּו ֵמֲעֵקַדת ַהֲחלֹום 
– -

ַהְּזַמן ֶנְחַמץ ְוִנַּגר ַעל ָּפֵנינּו
ַׁשֲעֵרי ַעָּזה 

ַמה ְלֶפַתע ָּכְבדּו ַעל ְּכֵתֵפינּו.

בדמנו חיים
דודו פלמה
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