
 התעקשותו של יאיר לפיד להצטייר 
כמגנם של "המעמד הבינוני" ו"האדם 
העובד" עומדת אמנם בסתירה לסיכול 
הממוקד שיעשה בהם התקציב שהגיש, 
אך היא מלמדת שהמחשבה הפוליטית של 
הימין הכלכלי הישראלי "החדש" מונחית 
על ידי היגיון מעמדי. כדי להבטיח את 
יציבותו של משטר ההפרטה, פועל לפיד 
ב-2013 להשלמת ההבניה מחדש של 
הסדר המעמדי בישראל, מדיניות שנתניהו 
החל בה כשר אוצר ב-2003, המשיך 
בהעמקתה כראש ממשלה מ-2009, 
הקואליציה  ביסוד  גם  עומדת  והיא 
הנוכחית בין נתניהו לבין בנט ולפיד. 
המדיניות שמקדמים השלושה מבוססת 
על חזון ניאו־ליברלי תאצ'ריסטי, החותר 
ליצירת "עשירים חדשים", נישול העניים 
והחלשים ושבירת האיגודים המקצועיים. 
הימין הכלכלי החדש התגבש מתוך 
התמודדות עם הפער בין המבנה הרצוי, 
לשיטתו, של משטר ההפרטה הישראלי 
לבין האופן שבו הוא התעצב למעשה, על 
שני הכשלים עיקריים המאפיינים אותו: 
ריכוזיות מופרזת המתגלמת בתופעת 
הטייקונים, ותלותו הפוליטית במפלגות 

המגזריות, ובעיקר בחרדים.
של  תולדה  הם  והמגזור  הריכוזיות 
האילוצים בתוכם התבצע תהליך ההפרטה 
בישראל. בהעדר הון פרטי שיוכל לרכוש 
את המשק הציבורי והשירותים החברתיים 
שעמדו להפרטה, יצר הניאו־ליברליזם 
הישראלי את הטייקונים, כדי שיהיה לו 

עיקר ההמלצות 
מכוון להקטנת 
"פירמידות 
השליטה", 
משמע יצירת 
מספר גדול 
 יותר של חברות 
שישוחררו 
משליטת 
הטייקונים 
ויאפשרו את 
הרחבת מעמד 
בעלי־ההון 
וחיזוק שלטון 
השוק בחברה

לפיד,נתניהו
והימיןהכלכליהחדש

לפיד ממשיך את ההבניה מחדש של הסדר המעמדי בישראל, בה 

יוצאים כנגד ההסדרים המגזריים  החל נתניהו ב-2003. שניהם 

החרדיים וכנגד הטייקונים, גורמים שתרמו לפירוק מדינת הרווחה 

ושימשו פיגום לכינון משטר ההפרטה, אך כעת מסכנים אותו. תזת 

"המחוברים" שמקדם גיא רולניק מבטאת את הגיון העומק של 

הסדר החדש של נתניהו ולפיד ומקדמת אותו 

דני גוטוויין

>>
>

איור: תומר זית

דני גוטוויין הוא חבר חוג יסו"ד ומלמד בחוג לתולדות ישראל 
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של העוני - "בניכוי חרדים וערבים", 
בלשונו של נתניהו - שאפשר לטשטש 
את נוכחותו במרחב הציבורי הישראלי 
ולהתמקד במצוקות "המעמד הבינוני".
לאחר שהחרדים מיצו את תרומתם 
גברו  ומנגד  הרווחה  מדינת  לפירוק 
המכשולים שהציב ארגונם המגזרי על 
דרכו של השוק, פעל נתניהו ב-2003 
להקטין את כוחם באמצעות שני מהלכים 
הילדים  קצבאות  קיצוץ  משלימים: 
והעברת מקבלי קצבת הבטחת הכנסה 
לטיפולן, ולמעשה להתעמרותן של 
זכייניות "תכנית ויסקונסין", שהיתה בה 
בעת גם מהלך להפרטת שירות התעסוקה. 
שני מהלכים אלו - שכוונו גם כנגד 
הערבים - הפכו את ה"חרדים" ל"עניים" 
נטולי כוח מיקוח פוליטי והעבירו את 
הכוח מן המגזרים לשוק. בדרך זו חתר 
נתניהו "לנרמל" את המבנה המעמדי 
בישראל, היינו להפוך את הסולם המעמדי 

לדומה לזה שכוננה תאצ'ר בבריטניה.
בממשלה הנוכחית ממשיך לפיד את 
מדיניותו של נתניהו ושוחק את יסודות 
המגזור החרדי: "לימודי ליבה", פוגעים 
באוטונומיה של החינוך החרדי; "השוויון 
בנטל", המערער את הבסיס של הסתגרות 
"חברת הלומדים"; וקיצוץ הקצבאות 
אמור להעביר את הכוח מעסקני המגזר 
החרדי לשוק העבודה. בד בבד פועלים כל 
אלו להפיכת החרדים לעניים, שבהעדר 
מדינת רווחה ותחליפיה המגזריים יהפכו 

יותר ויותר לתלויים בשוק.
ואולם, בעקבות ההסכמה העומדת, 
כנראה, בבסיס בריתו עם בנט, מקפיד 
לפיד שלא לפגוע בהסדרים המגזריים 
המזוהים עם הציבור הדתי־לאומי. כך, 
התביעה ל"שוויון בנטל" נעצרה על סף 
דלתן של ישיבות ההסדר שתלמידיהן 
ימשיכו ליהנות משירת מקוצר של שבעה־

עשר חודשים, עדין פחות מחצי מאורך 

החדש. היגיון דומה הנחה את ממשלת 
נתניהו ב-2009: הרפורמה במנהל קרקעי 
ישראל אמורה היתה להפוך את הקרקע 
המופרטת לבסיס להתגבשות קבוצה 
נוספת של בעלי הון, ממש כפי ש"רפורמת 
הסלולר" שהוביל שר התקשורת כחלון 
הגדילה את מספר חברות הסלולר משלוש 
לשמונה תוך אפשרות לכניסה של חברות 
נוספות. היתרונות הצרכניים, הממשיים 
והמדומים, הגלומים ברפורמות אלו 
השינויים  את  כלל  בדרך  מסתירים 
בישראל  ההון  בעלי  מעמד  במבנה 
2010 מינה  שהם מקדמים. בתחילת 
נתניהו ועדה לבדיקת דרכים לצמצום 
הריכוזיות והגברת התחרותיות, שקידום 
 ,2012 המלצותיה, שפורסמו בתחילת 
היה אחד מתנאיו של נפתלי בנט לכניסה 
לקואליציה ב-2013. עיקר ההמלצות 
מכוון להקטנת "פירמידות השליטה", 
יותר של  משמע יצירת מספר גדול 
חברות שישוחררו משליטת הטייקונים 
ויאפשרו את הרחבת מעמד בעלי־ההון 

וחיזוק שלטון השוק בחברה.

עני הוא חרדי הוא עני
בדומה לריכוזיות ולטייקונים חותר 
נתניהו מאז 2003 להקטין את השפעת 
המגזור והחרדים. הפרשנות הרווחת רואה 
בחרדים את בעלי בריתו "הטבעיים" של 
נתניהו. בתפיסה זו היה ממש בממשלת 
נתניהו הראשונה, בה הוא נזקק לכוח 
המגזרי החרדי כאמצעי לפירוק מדינת 
הרווחה. ואולם, ככל שפירוק זה התקדם, 
כן הפך הכוח הפוליטי של החרדים לנטל 
על משטר ההפרטה. לכן, כשר אוצר 
ב"ממשלה ללא חרדים" שכונן אריק 
שרון עם טומי לפיד חתר נתניהו לפרק 
את הכוח המגזרי של החרדים, ויסוד זה 
עומד גם במוקד בריתו עם יאיר לפיד.

משטר  החליף  המגזור  באמצעות 
ההפרטה הישראלי את המושג "עני" 
ויותר יחידים  יותר  במושג "חרדי". 
ומשפחות שדורדרו לעוני בשל הפרטת 
השירותים החברתיים ומסחורם מצאו 
פתרון בשירותים המגזריים החרדיים, דבר 
המסביר מצד אחד את הגידול המספרי 
של המגזר החרדי, אך מצד שני את מגזורו 

לידי מי להעביר את הנכסים הציבוריים. 
התמורה הממשית שהעניקו הטייקונים 
לא היו המחירים המגוחכים שהם ששילמו 
עבור החברות והזיכיונות, אלא - ממש 
כמו במקרה של האוליגרכים ברוסיה - 
האפשרות שהם יצרו לכינונו של משטר 
ההפרטה. בדומה, שיטת המגזרים נועדה 
לענות על סתירה פוליטית עמה היה על 
הימין הישראלי להתמודד: פירוק מדינת 
הרווחה פגע קשות במעמדות הנמוכים, 
שבה בעת היו בסיס התמיכה שלו. הפתרון 
לסתירה זו נמצא בכינון המגזרים - 
ש"ס למשל - כמנגנון שהעניק לנפגעי 
ההפרטה את השירותים החברתיים 
שלא היה ביכולתם לרכוש. ואולם, אם 
הריכוזיות והמגזור היו דרושים כפיגום 
למשטר ההפרטה, הרי שעם התייצבותו 
הלכה "התועלת השולית" שלהם ופחתה, 
והם הפכו למכשול הפוגע בלגיטימיות 
שלו ומסכן את יציבותו. לפיכך, מאופיין 
העשור האחרון במאבק שמנהל משטר 
ההפרטה בריכוזיות ובמגזרים שאפשרו 

את כינונו. 
ויוצאים  חוזרים  ובנט  לפיד  נתניהו 
נגד הריכוזיות, שהיא המאפיין הבולט 
ותובעים  הטייקונים,  תופעת  של 
להחליף את  אותה, משמע  להקטין 
קומץ הטייקונים במעמד רחב יותר 
משטר  את  שינרמלו  הון  בעלי  של 
ההפרטה ויקנו לו בסיס פוליטי רחב 
יותר. מטרה זו עמדה ב-2003 בשורש 
הרפורמה שחולל נתניהו בקרנות הפנסיה 
ההסתדרותיות - שבמרכזה הפרטתן. 
בניגוד לדעה הרווחת כי הפרטת הקרנות 
נועדה להצילן מפשיטת רגל, הסביר 
נתניהו כי למרות מצבן הקשה, רובן 
"לא היו על סף קריסה מידית, ויכלו 
להמשיך ולהתקיים עוד עשרות שנים 
באותה מתכונת". מטרת הרפורמה, 
לדבריו, היתה שונה: "הסכנה לא היתה 
קריסה, אבל ההזדמנות היתה ליצור שוק 
אג"ח בישראל שפותח פתח לשוק הון 
אמיתי" )דה מרקר 19.7.2007(. המשכו 
של מהלך זה היה ב-2005 ב"רפורמת 
בכר", שנטלה מידי הבנקים את ניהול 
קרנות הנאמנות וקופות הגמל וכך יצרה 
בסיס לצמיחת בתי השקעות שבעליהן 
ומנהליהן הפכו לחלק ממעמד בעלי ההון 

יותר ויותר 
יחידים 

ומשפחות 
שדורדרו לעוני 

בשל הפרטת 
השירותים 
החברתיים 

ומסחורם מצאו 
 פתרון 

בשירותים 
המגזריים 
החרדיים
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בעבורו להכרח קיומי בהעדר אופק 
תעסוקתי יציב - הופכת בהדרגה את 
העובד המאורגן, המגביל את מרחב 
התעסוקה, לאויבו של הפרילנסר, הרואה 
בפירוק העבודה המאורגנת בידי משטר 

ההפרטה את ישועתו. 
יתר על כן, הרטוריקה "הדמוקרטית" 
ב"ריכוזיות",  המאבק  את  שמלווה 
וה"ִמכרוז" הבלתי פוסק המלווה את 
הפרטת השירותים החברתיים יוצרים 
אשליה של "הזדמנות שווה" לפרילנסרים 
וסיכוי להצטרף למעגל המרוויחים, אם 
לא בסיבוב הזה, אזי בעקבות הכישלון 
הבא וחוזר חלילה. ההבטחה הכוזבת 
הגלומה ב"תחרותיות" הופכת לקוד 
תרבותי המשוכפל, למשל, בתכניות 
הריאליטי, שכפורנוגרפיה של הקפיטליזם 
הדרוויניסטי מאלפות להפנמת כללי 
המשחק שלו. כך מחריפה שחיקת העבודה 
המאורגנת את הניגוד בין העבודה להון, 
אך גם מערפלת את גילוייו וכך מבייתת 
משטר  של  להנחותיו  העובדים  את 
ההפרטה והופכת אותו לחסין מביקורת.

מדינת רווחה כנגד השוק
הבניית הסדר המעמדי החדש היא הגיון 
2013 של  העומק של הצעת תקציב 
לפיד, הממוקד בהפיכת החרדים לעניים. 
כאן גם מבחנו של השמאל הסוציאל־

דמוקרטי: עליו למקד את מאמציו בהגנה 
על העניים החדשים, חרדים, ערבים 
וחלקים ניכרים של מעמד הביניים הנשחק 
שהתקציב יהפוך גם אותם לעניים. 
מהלך סוציאל־דמוקרטי כזה אמור להוות 
תחליף למדיניות נתניהו־לפיד, מצד אחד 
ולניסיונותיהם של הממסדים החרדיים 
לחידוש  בתקציב  את המאבק  לנצל 
כוחם המגזרי מצד שני. על הסוציאל־
דמוקרטים לעשות זאת על ידי הצגת 
חלופה של מדינת רווחה אוניברסלית 
ורחבה, המגדילה את אחריותה תוך 
הלאמה של שירותים ומשאבים שהופרטו. 
משמע, על הסוציאל־דמוקרטיה לעדכן 
את עצמה ולמול הסדר המעמדי החדש 
של נתניהו ולפיד עליה לפתח תפיסה 
חדשה של מדינת רווחה, כזו הפועלת 

כנגד השוק ולא במסגרתו. ///

המדינה". לכן, הוא מסביר, "העבודה 
המאורגנת ירדה בעשורים האחרונים 
מ-70% מהמשק ל-20% בלבד" והוא סבור 
שרפורמות נוספות יגרמו לכך ש"חלקה 
של העבודה הזו ירד כבר אל מתחת 
ל-20%" )דה מרקר 5.5.2004(. ובדומה, 
מציע בנט, "אחיו" של לפיד, לרסס את 
עובדי הנמלים ולהכניס אליהם צבא כדי 
לשבור בהם את העבודה המאורגנת 

)גלובס, 23.5.2013(. 

מעמד שכירי החרב
אם מטרת המאבק בריכוזיות הטייקונים 
היא יצירת מעמד חדש של בעלי־הון, ואם 
המאבק במגזרים ובחרדים אמור ליצור 
את העניים החדשים, אזי באמצעות 
שבירת העבודה המאורגנת חותר נתניהו 
להפוך את השכירים המאוגדים למתחרים 
מבודדים כעובדי קבלן, עובדי חברות כוח 
אדם, עובדים בחוזה אישי, פרילנסרים 
 ,free-lance ועוד. תרגום המושג
"שכיר חרב", מבטא את הגיונו של 
משטר ההעסקה החדש: כדי לשרוד על 
הפרילנסרים משוללי הביטחון החברתי 
התעסוקתי שמכונן משטר ההפרטה 
על חורבות מדינת הרווחה והעבודה 
בפרילנסרים  להתחרות  המאורגנת 
אחרים. תוך כדי כך הם חוזרים ומתאימים 
את עצמם לשינויים בשוק העבודה, 
ומאמצים את האשליה שעם "שחרורו" 
מכבלי ההסכמים הקיבוציים הוא נעשה 
"חופשי" ומאפשר ל"מוכשרים" מקרב 
השכירים לשפר את מעמדם כ"עצמאים". 
אלא שבפועל פירוק העבודה המאורגנת 
משמש בעיקר ל"שחרור" המעבידים 
מחובותיהם כלפי עובדיהם. "שחרור" 
העובד מהגנת ההסכמים הקיבוציים 
והפיכתו לפרילנסר לעומת זאת, רק 
מגביר את ניצולו: הוא נאלץ להתפרנס 
מעבודות שונות במשרות חלקיות, 
חוזר  הוא  נחותים;  העסקה  ובתנאי 
ומפוטר ומצוי במאבק מתמיד, ההופך 
קשה יותר ויותר, לקבץ חלקי משרה 
ממעסיקים שונים ובמספר רב של מקומות 
עבודה תוך מאבק בפרילנסרים האחרים. 
בדומה, החתירה המתמדת של הפרילנסר 
להגדלת אפשרויות התעסוקה - ההופכת 

השירות הנדרש ממי שאינו "ממית 
את עצמו באהלה של תורה". ובדומה, 
הודיע לפיד כי "לא יקצץ את התמריצים 
כדי  לישראלים  המוצעים  הכספיים 
לעבור להתנחלויות" )ניו־יורק טיימס 
20.5.2013(, משמע הוא ממשיך לשמר 
את ההתנחלויות כ"מדינת רווחה חלופית" 
שהסדריה המגזריים אמורים לסייע 
להמשך פירוק שרידיה בישראל הריבונית 
)ראו גיליון 55 של חברה, "רווחה בצל 

כיבוש"(.

רולניק ו"המחוברים" 
בשירות נתניהו ולפיד

הגיון העומק של הסדר המעמדי החדש 
שמקדמים נתניהו וליד מוצא ביטוי בתזת 
"המחוברים" שמקדים עורך דה־מרקר, 
גיא רולניק, המכוונת לייצב את משטר 
ההפרטה הישראלי. רולניק תוקף את 
"המחוברים", היינו הטייקונים והוועדים, 
כמי שבפגיעתם בתחרות מעוותים את 
דמותו של משטר ההפרטה ומעקרים את 
הבשורה הגלומה בו. הגם שההשוואה בין 
הטייקונים לוועדים היא השוואה מופרכת 
וכוזבת ביותר ממובן אחד, היא חושפת 
את היסוד הפוליטי העומד בבסיסה: 
הטייקונים פוגעים בהכשר הציבורי של 
משטר ההפרטה ואילו הוועדים עשויים 
לשמש כבסיס לבניין כוח פוליטי שיאבק 
בו. מכאן, שהמאבק בטייקונים ובוועדים 
הוא תנאי לשימורו של משטר ההפרטה.
על יחסם של נתניהו ולפיד לעבודה 
המאורגנת ניתן ללמוד מעמדותיו של 
אורי יוגב - מקורבו של נתניהו, שלפיד 
מינה את "בת טיפוחיו" )כלכליסט, 
7.4.2013( למנכ"לית האוצר  - הרואה 
ב"שבירת העבודה המאורגנת בישראל" 
את ההישג הגדול של כהונת נתניהו 
באוצר. לדבריו "אין עוד צורך בעבודה 
מאורגנת בישראל, מאחר שאת תפקידה 
ההיסטורי של העבודה המאורגנת - 
השמירה על זכויות העובד - לקחה 

הגיון העומק 
של הסדר 

המעמדי החדש 
שמקדמים 

נתניהו 
וליד מוצא 

ביטוי בתזת 
"המחוברים" 

שמקדים עורך 
דה־מרקר, 

גיא רולניק, 
המכוונת לייצב 

את משטר 
ההפרטה 
הישראלי
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