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כבר עכשיו, כשלממשלה החדשה של ישראל עוד 
לא מלאה חצי שנה, ברור כי "ממשלת האחים" 
בנט-לפיד היא בעיקר ממשלת המשך ל"מסע 
נתניהו" לפירוק החברה הישראלית. גם זה שעלה 
על כתפי מעמד הביניים וגם זה שהמתנחלים 
המליכו מובילים מדיניות שהיא מדיניות מפוררת, 
מדיניות שמרחיבה פערים – כלכליים, חברתיים 
ותרבותיים – מדניות שמעצימה את השסעים 

בחברה, מבדלת בין קבוצות ומייצרת ניכור. 
ככל מדיניות, מדיניות הפירוק מוצאת ביטוי 
באופן מובהק בהצעת התקציב. התקציב המוגש 
החודש לאישור הכנסת ממשיך את קודמיו, 
ובתירוץ שווא של משבר מעבר לדלת הוא )שוב( 
מחליש את החלשים ומטיל עליהם את מרבית 
הנטל ל"כיסוי הגרעון", בעיקר באמצעות העלאת 
המע"מ, קיצוץ בקצבאות הילדים, העלאה אחידה 
במס ההכנסה ומיסוי עקרות הבית. בד בבד נמנעת 
הממשלה באופן עקבי מלהכניס את ידיה לכיסיהם 
של החזקים באמת, התאגידים הגדולים, שכירי 
המאיון העליון ומשרד הביטחון, אשר נהנו מעשור 
של פטורים, הטבות ותקציבים נדיבים. חמור 
מכך, תוך הצגת הגרעון כ"משבר כלכלי" חריף 
המצדיק קיצוצים, ממשיך תקציב זה במדיניות 
של הקטנת מעורבות המדינה ופגיעה בשירותים 
החברתיים, דבר המתבטא למשל בהמשך השחיקה 
בלשכות התעסוקה והחזרת תכנית "ויסקונסין" 

בפריסה ארצית. 
בעשורים האחרונים, בהם ננקטת מדיניות זו, 
התגבשה צורת הארגון המרכזית באמצעותה 
מתמודדת החברה הישראלית עם ההפרטה: 
ההתארגנות המגזרית. ההיגיון של ההתארגנות 
המגזרית הוא פשוט מאוד: מאחר וההשקעה 
הציבורית מקוצצת והשירותים הציבוריים מופרטים, 
השאלה "מי יקבל חלק גדול יותר מהמשאבים 
הנותרים?" הופכת להיות מרכזית. ומי יקבל יותר? 
מי שיתארגן מגזרית סביב אינטרס צר ויאבק 
פוליטית לקבל יותר מהמשאבים המקוצצים. כמובן 
שלצורת ארגון זו היה חלק חיוני בקידום והנצחת 
משטר ההפרטה: כל מי שלוקח חלק בפוליטיקה 
המגזרית מסכים מראש למדינות ההפרטה והקיצוץ 

ונאבק רק שחלקו יהיה גדול יותר.
סביב המדיניות המגזרית התארגנו החרדים, העולים 
מברה"מ לשעבר, הקיבוצים והמושבים, המתנחלים 

ובמידה רבה גם מעמדות הביניים בשמאל, שהפך 
מצדו יותר ויותר למייצגן של שכבות הביניים 
שהתארגנו מחדש כמגזר. ה"שמאל" הזה אימץ 
בשנות השמונים והתשעים את כלכלת השוק, 
נשא על דגל נושאים צרכניים, התנכר לעבודה 
המאורגנת, לעובדים ולעניים והפך את המאבק 

המגזרי כנגד החרדים לאידאולוגיה מכוננת.
משמח לראות שהשמאל בבחירות האחרונות הצליח 
במידה מסוימת להתנתק מהמגזריות הזאת, כשאת 
אותה המגזריות שאפיינה אותו אימץ יאיר לפיד. 
מצד שני, נראה שהשמאל לא הצליח ליצור ברית 
משמעותית עם ציבורים חדשים. חסרה עדיין 
צורת התארגנות אחרת, זאת שהיתה מרכזית 
בהיסטוריה של השמאל: ההתארגנות המעמדית.

השיח המעמדי דווקא מרים את ראשו לאחרונה. 
שיח על פערים, על עשירים ועניים, הוא שיח 
מעמדי. כל פעם שמצביעים על כך שהמדיניות 
הנוכחית מאפשרת יד חופשית, הקלות מס וסבסוד 
להון ומגישה את החשבון למעמדות הנמוכים – 
זהו שיח מעמדי. אך זאת עדיין לא התארגנות 
מעמדית. ניצנים של התארגנות מעמדית כזו 
אפשר לראות בגל המשמעותי של התארגנויות 
עובדים של השנים האחרונות, גל שהופך את 
מקום העבודה עצמו לשדה מאבק פוליטי-מעמדי.
יש לנו, אם כן, פוליטיקה בעלת יומרות סוציאל-

דמוקרטיות לפחות במפלגת העבודה ובמרצ, ויש 
לנו שיח מעמדי מתפתח והתארגנויות מעמדיות 
מתפתחות. מה שעדיין חסר לנו הוא המפגש 
המלא יותר בין פוליטיקה סוציאל-דמוקרטית 
לבין התארגנות מעמדית. הכוונה לא רק לפעולה 
משותפת וצמודה יותר בין ארגוני עובדים ומפלגות 
השמאל – דבר שקורה יותר ויותר אך עדיין לא 
מספיק – אלא גם בשינוי הקהל של מפלגות 
השמאל, שחיוני שיפרצו את המבנה המגזרי הישן 
שנבנה להן בעשורים האחרונים ויהפכו להיות 
מפלגות של ציבור העובדים והשכירים בישראל. 
על מפלגות השמאל להיות מפלגות של מה 
שקראו לו פעם מעמד הפועלים, הכולל את רוב 
הישראליות והישראלים, ולא של המגזר המכונה 
בטעות "מעמד הביניים", שמוגדר בין השאר 
באמצעות הסתייגותו ורצונו להתרחק מהמעמדות 

הנמוכים יותר ממנו. ///
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מפלגת העבודה 
ומרצ נזהרו, 
מחשש שפנייה 
בולטת מדי אל 
העובדים תזיק 
להן מול לפיד 
בזירת המעמד 
הבינוני, אך 
משום כך הן 
לא היו יכולות 
להתחזק על 
חשבון הליכוד 
וש”ס בזירה של 
מעמד העובדים 
ושל העניים

אבל דווקא בגלל הזהירות המגבילה 
הזאת מפלגת העבודה לא היתה יכולה 
להתחזק על חשבון הליכוד וש”ס בזירה 
של מעמד העובדים ושל העניים. היה 
לה סיכוי להתחזק שם, לפחות במידה 
המוגבלת שהשיג עמיר פרץ ב-2006, 
לפני המחאה החברתית, והרי הפעם 
יחימוביץ’ היתה יכולה להפסיד פחות 
מן ההפסד שספג פרץ בקרב בוחרים מן 
המעמד הבינוני, עקב הדימוי המזרחי 

שלו ודימויים העצמי האשכנזי.

לאן יפנה מעמד הביניים?
המרחב החברתי שמפלגת העבודה ומרצ 
היו צריכות להתמקד בו הוא לפיכך זה 
של מעמד העובדים והמעמד הבינוני. 
אבל כדי להבין את הבעייתיות שבכיוון 
הפוליטי ההכרחי הזה, צריך להביא 
בחשבון את יחסי הגומלין הפוליטיים 
הבינוני.  למעמד  סוציאליסטים  בין 
הפרולטריון של עובדי הכפיים היה 
מסורתית המושא העיקרי למארגני 
סוציאל־ ופוליטיקאים  איגודים 
מוקד  כידוע  היה  והוא  דמוקרטים, 
התקווה לסדר חברתי־כלכלי חלופי, 
מעוגן בערכים ובאינטרסים שלו. אבל 
המארגנים והפוליטיקאים עצמם היו 
ברובם בני מעמדות גבוהים יותר, בעלי 
מקצועות חופשיים, משכילים יותר, בני 
סוחרים - בני המעמד הבינוני ברובם 
הגדול. מלכתחילה המפלגות והאיגודים 
המקצועיים הסוציאל־דמוקרטיים היו 
מערכות של מפגש בין פועלים קשי יום 
ובין בני המעמד הבינוני שקשרו עצמם 
בגורלם. הם פעלו כך מתוך מחויבות 
סולידרית, אך גם, ובמשולב, מתוך 

לכן זה לא מקרי שאפילו המנהיג של ”יש 
עתיד”, המפלגה הימנית המצליחה של 
הבחירות האחרונות, ניסח את התעמולה 
שלו בשפה מעמדית והופיע בתפקיד 
של גיבור המעמד הבינוני. אתו בזירת 
ההתמודדות על לבו של מעמד הביניים היו 
גם שלי יחימוביץ’, ציפי לבני וזהבה גלאון, 
ולפיד גבר עליהן. לאחרונה, ערב המכות 
הטריות של שר האוצר המעמדי החדש 
במצביעיו, הוא גם ביצע העתקה סמנטית 
ופנה אליהם בתואר ”האדם העובד” - בלשון 
יחיד כמובן, לא בביטוי הקולקטיביסטי 
”עובדים” שנחמד ללעוג לו בתכניות חיקוי 
סאטיריות בטלוויזיה. לפיד הרי פונה אל 
אנשים שעובדים קשה, לעתים קשה מדי, 
אבל לא רוצים להימנות בקהל העבודה 
המאורגנת או להיכלל בקולקטיבים כלשהם, 
כלומר לא רוצים להיות אנשים שהנהגה 
או, חס ושלום, ועדים עומדים בראשם. 
הם לא ציבור. הם אינדיבידואלים. אולי 

המון של אינדיבידואלים.
מה המשמעות של החזרה אל שפה 
של  מבחינתם  מעמדית  פוליטית 
סוציאליסטים? תשובה מידית, נכונה 
ופשוטה היא שהרגישות החדשה למבנה 
המעמדי של החברה, שהתבטאה במחאה 
החברתית בעולם ובארץ, פותחת פתח 
למפלגות סוציאל־דמוקרטיות לשוב 
ולפנות אל מעמד העובדים, בלי להרתיע 
בוחרים רבים מדי מהמעמד הבינוני, אם 
כי חלקם עדיין יירתעו בוודאי. מפלגת 
העבודה ומרצ לא הלכו בדרך הזאת במידה 
מספיקה, לא מבחינת הפוליטיקאים 
שהוצבו בחזית הרשימות שלהן ולא 
מבחינת הרטוריקה הפוליטית. הן נזהרו, 
מחשש שפנייה בולטת מדי אל העובדים 
תזיק להן מול לפיד בזירת המעמד הבינוני. 

 לאחרונה התאוננה היסטוריוניות 
ותיקה ובעלת מוניטין במכתב למערכת 
”הארץ” על החזרת השימוש במונח 
סביב  הציבורי  השיח  אל  ”מעמד” 
כתבה  היא  האחרונות.  הבחירות 
ש”מעמד” הוא מושג מעורפל, מיושן, 
תופעה  על  לא מצביע  מרקסיסטי, 
קונקרטית. תלונתה נובעת מאופנות 
אקדמיות בנות חלוף מימי המלחמה 
הקרה, אבל המשבר הכלכלי העולמי 
את  הדגיש  האחרונות  השנים  של 
חולשת האופנות ההן. המשבר חשף 
את מידת הנזק שבהתגברות אי־השוויון 
החברתי־כלכלי והציב אותו במוקד 
אי־שוויון,  על  וכשמדברים  השיח, 
מדברים על מעמד - על שחיקת המעמד 
הבינוני, על התכווצות מעמד הפועלים 
וגידול מעמד של עניים מרודים, על 
התעשרות־רבתי של מעמד בעלי ההון; 
תשומת הלב מוסבת אל תנאים שיצרו 
את האי־שוויון ויצרו את המחסומים 
בין קבוצות שונות בחברה, כלומר אל 
תנאים חברתיים־כלכליים המתנים 
את חייהם של בני אדם רבים ומקבצים 
אותם לקבוצות המכונות ”מעמדות”. 
רק בשנות השישים של המאה הקודמת 
אולי היה אפשר לשגות ולהניח שפג 

תוקפו של המושג.

הניסיון של מפלגות השמאל בישראל 

להתחרות בימין על לבו של מעמד הביניים 

בעוד שאין להן בסיס חזק במעמד העובדים 

נידון לכישלון. על השמאל להישען על 

תמיכה של העובדים והעניים ועל בסיס זה 

ליצור ברית בינם לבין המעמד הבינוני סביב 

שיקום מדינת הרווחה והמגזר הציבורי

סוציאליסטים
והמעמדהבינוני

אבי בראלי
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צילום: שירן בן-יעקב

מעמד הביניים 
היה זירת 

המאבק בין 
הליברלים, 

הסוציאליסטים, 
הלאומנים, 
הפשיסטים 

והקומוניסטים. 
השאלה לאן 
יפנה קבעה 
במידה רבה 
־את ההתפת

חות הפוליטית 
של החברות 

המודרניות 
המפותחות

הכוח של הסוציאל־דמוקרטיה בארץ 
ובאירופה. לפי מחקרים חדשים, ובניגוד 
מיוצגים  המזרחים  הרווח,  לדימוי 
כעת בעשירונים של המעמד הבינוני 
כשיעורם באוכלוסייה. העובדה שמעמד 
הביניים הישראלי הוא עכשיו אשכנזי־
מזרחי במידה פחות או יותר שווה היא 
בשורה טובה. הדימויים העדתיים עדיין 
משפיעים על ההתנהגות הפוליטית, אך 
הם משפיעים פחות, מפני שהם יותר 
ויותר תלושים מן המציאות החברתית 
של המעמד הבינוני. יש טעם לקוות 
שיהיה אפשר להתגבר ביתר קלות על 
הקשיים העדתיים שהפריעו לפרץ לשקם 
את הברית הבין־מעמדית שהיתה ביסוד 
הדומיננטיות הישנה של תנועת העבודה. 
אבל התנאי העיקרי לשיקומה טמון דווקא 
בפנייה אינטנסיבית אל מעמד העובדים 

הישראלי, אל מצביעי הליכוד וש”ס.
הברית ההיסטורית בין מעמד העובדים 
למעמד הבינוני במסגרת של תנועת 
העבודה היתה תולדת ניצחונה של תנועת 
העבודה במאבק שלה עם הימין הציוני על 
התמיכה של המעמד הבינוני. והניצחון 
ההוא נשען על כוחה בקרב העובדים. 
בסיס הכוח הזה, שאין למפלגת העבודה 
מנוס מן הכורח לחדש אותו, הוא שהקנה 
למפא”י בעבר את העוצמה הדרושה 
להצגת יריביה בזירה האלקטוראלית 
של בני המעמד הבינוני כגורם חלוש 
שאינו יכול לשרת את האינטרסים ואת 
הערכים שלהם. לכן, מי שרוצה לנצח את 
לפיד במגרש של המעמד הבינוני הנמוך 
והגבוה חייב לבוא אל המגרש הזה עם 
תמיכה מוצקה של העובדים והשכבות 
העניות. לא די בהתנפצות האשליות 
שטיפח שר האוצר הנוכחי - האשליות 
שחבירה עם האינטרסים של בעלי ההון 
ושימור חברה וכלכלה מופרטות תשרת 
את אנשי המעמד הבינוני. כדי שהחלופה 
תהיה סולידית ואפקטיבית מבחינה 
פוליטית היא חייבת להישען על תמיכה 
של העובדים והעניים ועל ברית בינם 
לבין המעמד הבינוני סביב שיקום מדינת 

הרווחה והמגזר הציבורי. ///

הפרולטריון או תקווה לטפס אל מרום 
החברה והכלכלה. החשש מאפיין יותר את 
המעמד הבינוני הנמוך, התקווה - את בני 
המעמד הבינוני הגבוה. אפשר לראות אפוא 
שהיה כאן כר נרחב לפעולה גם לשמרנים, 
גם לפשיסטים וגם לקומוניסטים, אך גם 

לסוציאל־דמוקרטים.
בתנועת העבודה הציונית שרר מצב 
עניינים דומה, אם כי התקיים בה, בעיקר 
בראשית המאה העשרים, תהליך ייחודי של 
פרולטריזציה, לפרקי זמן מסוימים לפחות, 
של בני המעמד הבינוני במסגרת פרויקט 
של בינוי מעמד פועלים יהודי בארץ, 
שהיה חלק רב חשיבות בפרויקט של בינוי 
החברה והמדינה. יקצר המצע כאן מלדון 
בהשלכותיה של נקודת פתיחה ייחודית 
זו, סביב המושג הפוליטי ”חלוציות”, 
אבל בסופו של דבר גם החברה שנוצרה 
בפרויקט הבינוי ההוא התאפיינה בתחרות 
בין שמאל לימין על לב המעמד הבינוני. 
ההרכב החברתי של פעילי ומנהיגי תנועת 
ז’בוטינסקי ותנועת העבודה היה דומה 
מאוד, והדומיננטיות של תנועת העבודה 
משנות השלושים עד שנות השבעים 
התבססה גם היא על ברית בין המעמד 
הבינוני למעמד הפועלים, ברית שהאיזון 
בה הופר בהדרגה לטובת המעמד הבינוני 
במסגרת הפנייה ימינה של התנועה הזאת 
ממחצית שנות הששים ואילך. מאחר 
שעד שני העשורים האחרונים האבחנה 
בין מעמד בינוני למעמד פועלים חפפה 
במידה לא מבוטלת אבחנה בין אשכנזים 
למזרחים, הפנייה היותר ויותר חד צדדית 
של מפלגת העבודה אל המעמד הבינוני, 
שהתאפיינה בתפנית אידיאולוגית ימנית 
מבחינה חברתית, נצבעה בזיהוי עדתי 
של מפלגת העבודה. זה המקור לקשיי 
התמרון של עמיר פרץ במערכת הבחירות 

של 2006, למשל.

מעמד העובדים הוא 
המפתח למעמד הביניים

הצורך הנוכחי לשקם את הברית הזאת 
הוא מסקנה ברורה מעיון במקורות 

ראיית שיתוף של אינטרסים חברתיים 
בין ”פרולטריון השרירים” ובין עובדים 
אחרים או בעלי מקצועות חופשיים ואף 
סוחרים זעירים, כלומר בין הפרולטריון 
ובין קבוצות מסוימות בהיקף המגוון 
והמנומר של מה שקרוי ”מעמד בינוני”.
ביסודו של דבר על הברית הזאת נשען 
הפרויקט של מדינת הרווחה במוצאי 
מלחמת העולם השנייה. אחת מתולדותיו 
החשובות היתה גידול עצום בהיקפו של 
מעמד הביניים, כתוצאה מצירוף חלק 
גדול מפועלי הכפיים המאורגנים אל 
שורותיו. העצמת השירותים החברתיים 
והגידול בחלק שהוקצה לפועלי הכפיים 
ולעובדים אחרים מתוך כלל העושר של 
החברה הביאו לכך שחלק גדול ממעמד 
הפועלים הצטרף למעשה אל המעמד 
הבינוני מבחינת הכנסותיו, הביטחון 
החברתי־כלכלי שלו ואורחות חייו. זה 
היה אחד מניצחונותיה המובהקים של 
מדינת הרווחה )ובעוצמת הניצחון טמון 
אחד ממקורות חולשתה - ”המטפסים 
החברתיים” או צאצאיהם נוטים לשכוח 
שההסדרים של מדינת הרווחה הם שהעלו 

אותם אל המעמד הבינוני(.
אבל אוריינטציה סוציאליסטית היתה 
רק אחת מן האוריינטציות הפוליטיות 
הרבות שהצמיח המעמד הבינוני בחברות 
המודרניות. המעמד הזה היה למעשה זירת 
המאבק בין הליברלים, הסוציאליסטים, 
הלאומנים, הפשיסטים והקומוניסטים - 
בניו מילאו את שורותיהם. השאלה לאן 
יפנה המעמד הבינוני קבעה במידה רבה 
את ההתפתחות הפוליטית של החברות 
המודרניות המפותחות. השאלה הזאת 
מורכבת מהרבה שאלות משנה משמעותיות 
שאי אפשר לפרטן כאן. אבל כולן מותנות 
בסופו של דבר מהשאלה אם המניע הפוליטי 
העיקרי של בני המעמד הבינוני הוא חשש 
מנפילה אל מצבו החברתי־כלכלי של 

אבי בראלי הוא חבר יסו”ד ומרצה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, מכון 
abareli@bgu.ac.il /// בן־גוריון לחקר ישראל והציונות
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צילום: עופר חובט

אחד המהלכים 
המשמעותיים 
שהחלישו את 

הייצוג הפוליטי 
של עיירות 

הפיתוח היה 
ביטולו )בשנת 

1998( של 
החוק שאפשר 

לראשי ערים 
לכהן כחברי 

כנסת במקביל 
לתפקידם

 בראשית שנות החמישים, מיד לאחר 
הקמת מדינת ישראל, החל תהליך הקמתן 
של עיירות הפיתוח כחלק ממדיניות 
פיזור האוכלוסין לנגב והגליל וכחלק 
ממאמצי קליטת העלייה. בשנים אלו 
הוקמו רוב עיירות הפיתוח: דימונה, 
ירוחם, מצפה רמון, ערד, קריית גת, 
קריית שמונה, חצור הגלילית, שלומי, 
מגדל העמק, בית שאן ועוד. לצדן הוקמו 
גם יישובי עולים חקלאיים )מושבי גבול 
הצפון, יישובי חבל תענך יישובי חבל 
לכיש ועוד(. השימוש המתמשך במונח 
”עיירות פיתוח” בהתייחס ליישובים 
אלה, שחלקם הפכו כבר לערים, מעיד 
על מצבם גם כיום: משמעותו שיישובים 
אלה נשענים על קביים שטרם הוסרו. 
בסוף שנות השבעים החלה תקופת 
פריחה של ערי הפיתוח. תקופה זו, 
שאופיינה בהעלאת המודעות למצוקתן 
של ערי הפיתוח בקרב הציבור הרחב 
ובהתייחסות של מקבלי ההחלטות בדרג 
הלאומי, נמשכה עד סוף שנות התשעים. 
דווקא הדימוי של ”סוף העולם שמאלה” 

מהחלום הישראלי
לחצר האחורית

השנים האחרונות מלוות בשינוי מגמה שלטונית ביחס 

לפיזור האוכלוסייה: מבניית ערי פיתוח בפריפריה 

לפיתוח יישובי ”איכות חיים” בפריפריה, התנחלויות 

בשטחים ויישובי לוויין במרכז. ערי הפיתוח הולכות 

והופכות לחצר האחורית של המדינה ולא מצליחות 

ולייצר את ההנהגות החזקות שנוצרו בהן  לשוב 

בשנות השמונים

נעמה לזימי

נעמה לזימי היא ילידת מגדל העמק )שם משפחתה עוד מתגוררת(, 
תושבת חיפה בשנים האחרונות, עובדת בהתאחדות הסטודנטים 
הארצית בתפקיד של מלווה ומכשירה של אגודות בכל רחבי הארץ 

naamal86@gmail.com /// וחברה בחוג יסו”ד
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 << <צילום: ליהי קורן

היישובים 
הקהילתיים 

הפכו אוטומטית 
 לחלק 

מהמועצות 
האזוריות, 

שהיסטורית 
היו המועצות 

המבוססות 
יותר ברוב 

חלקי הארץ, 
וחיזקו אותן 

על חשבון 
ערי הפיתוח 

הסמוכות

גל ההנהגה הזה החל לדעוך בעשור 
האחרון והיום שוב ייצוגן של ערי הפיתוח 
אפסי. לאן נעלמו הדוד לווים והעמיר 
פרצים של הדור הבא? לאן נעלם דור 
המנהיגים החדש שהיה אמור להנהיג את 
מדינת ישראל? מדוע נחלשו נציגי הערי 
הפיתוח במקום להתחזק בתקופה זו? 

אחד המהלכים המשמעותיים שהחלישו 
את הייצוג הפוליטי של עיירות הפיתוח 
1998( של החוק  היה ביטולו )בשנת 
כחברי  לכהן  ערים  לראשי  שאפשר 
כנסת במקביל לתפקידם. מהלך זה 
הביא לכך שייצוג כל הפריפריות הלך 
ופחת. כתוצאה מכך, נושא הפיתוח 
וצמצום הפערים בפריפריות לא עומד 
עוד במקום הראוי בסדר העדיפויות 

הלאומי. 

איכות חיים - מחוץ לערים
ביטול הגשר בין ההנהגות מקומית בערי 
הפיתוח לבין ההנהגה הלאומית הביא 
להיחלשות ההנהגות המקומיות. הכוח 
שחתר להפוך את ערי הפיתוח לערים 
חזקות, שאינן צריכות עוד להיתמך 
באמצעות פרויקטים ותקצוב מיוחד, 
נחלש. במקביל, החלו להיווצר סוגי 
התיישבות חדשים אשר קיבלו תעדוף 
ממשלתי ברור. ראשית, ממשלות ישראל 
החלו לתת עדיפות להתיישבות ביהודה 
ושומרון ולכלל היישובים מעבר לקו 
הירוק. תעדוף זה אמנם החל עם מהפך 
1977, אך צמיחת ההנהגה בערי הפיתוח 
הביאה לאיזון כלשהו בין ההשקעה 
בהתנחלויות להשקעה בערי הפיתוח. 
עם ירידת קרנם של המנהיגים מערי 
הפיתוח הופר האיזון וכוחן הפוליטי 
מספר  עם  )יחד  ההתנחלויות  של 
התפתחויות פוליטיות נוספות( הכריע 
לכיוון השקעה הולכת וגוברת מעבר לקו 

הירוק והתעלמות מהפריפריה.
זו החלה מתרחבת תופעת  בתקופה 
יישובי ”איכות חיים” בפריפריה - אותם 
יישובים קהילתיים, שבנייתם נבעה 
מאידיאולוגיה של התיישבות ואיזון 
דמוגרפי מול האוכלוסייה הערבית. 
יישובים אלה הפכו אבן שואבת לבריחת 
האוכלוסייה המבוססת והמשכילה מערי 

ואף בממשלה. השתלבותם של כוחות 
מקומיים בעמדות מפתח בהנהגה הארצית 
העלתה את ערי הפיתוח על סדר היום 
הציבורי בארץ. מנהיגים אלו שימשו פה 
לאותן אוכלוסיות ונתנו למצוקתן במה 
מרכזית. ניתן היה לראות את השפעתם 
בתעדוף של פרויקטים שנגעו לערי 
הפיתוח והשכונות ובשיפור באיכות 

חיי התושבים בהן.
אלו היו שנים בהן מנהיגים מקומיים 
הגיעו להשפעה פוליטית משמעותית. 
ביניהם היו דוד לוי מבית שאן, עמיר פרץ 
משדרות, שאול עמור ממגדל העמק, 
שלמה בוחבוט ממעלות, עלי עובדיה 
מעפולה, מאיר שטרית מיבנה, דוד מגן 
מקרית גת ויהודה לנקרי משלומי. כל 
אותן דמויות בולטות, ורבים אחרים, 
ושרים  כנסת  חברי  הגיעו לתפקידי 
בכירים. הם הביאו איתם לכנסת את 
הדאגה לתושבי עיירות הפיתוח, תושבי 
הפריפריה, שקולם לא נשמע עד אז 
בבמות ציבוריות לאומיות. הם הביאו 
קול זה לא רק למליאת הכנסת אלא גם 
לוועדותיה, לדיונים על התקציב ועוד. 
תהליך זה היה כמובן מורכב. רק אזכיר כאן 
שכיוון שרובו התרחש בשנות השמונים 
הוא לווה גם בהפרטה של שירותים 
ציבוריים שהובילה לאורך השנים לפגיעה 
ברווחתם של התושבים. אך אין זה מוריד 
מכך שהתהליך בבסיסו הביא להעצמת 

תושבי ערי הפיתוח.

שדבק בחלק מהעיירות באותה התקופה 
העלה אותן לסדר היום הציבורי וחייב 
את מקבלי ההחלטות להתחשב בהן 

ובתושביהן. 
מספר גורמים מרכזיים תרמו לשינוי 
ביחס לעיירות הפיתוח בשנות השבעים. 
ראשית, פרויקטים לאומיים כמו ”פרויקט 
שיקום שכונות”, שמטרתו היתה לסיים 
את המצוקה בשכונות וכלל גם תכניות 
חברתיות וחינוכיות, היו צעד משמעותי 
בשינוי המצב בעיירות הפיתוח. קיים דיון 
ער על השאלה האם ובאיזו מידה הגשים 
הפרויקט את מטרתו, אך עצם הפניית 
המשאבים ותשומת הלב הציבורית הביא 
חלקים גדולים יותר מהציבור להבין את 
המצוקה הקיימת באותן שכונות ושם את 
בעיות עיירות הפיתוח על סדר היום. 
לשיקום השכונות הצטרף פרויקט ”בנה 
ביתך” שאפשר לתושבים לשפר את 
רמת הדיור על ידי הקצאת מגרשים 
ושטחים זולים לבנייה במחירים נמוכים 
באופן יחסי. כך משכו אוכלוסייה חזקה 
אל ערי הפיתוח ומנגד מנעו בריחה של 
אוכלוסיות חזקות יותר המתגוררות 
בערים אלו ובמיוחד בני הדור השני 

שגדלו בהן.
שנית, שנים אלו הביאו לשינוי במבנה 
התעסוקה בערי הפיתוח. עד תקופה זו 
מרבית מקורות התעסוקה בערי הפיתוח 
היו בתעשייה המסורתית: טקסטיל, מזון 
וחקלאות. באותן שנים החלו להפנות 
תעשייה עתירת ידע לערי הפיתוח. 
לווה במשבר מכאיב של  זה  תהליך 
פיטורים המוניים וגידול באבטלה אך 
בסופו נבנתה בחלק מהעיירות תשתית 
לתעשייה מתקדמת שחייבה רמת השכלה 
ואיכות אנושית גבוהה יותר. דוגמה 
טובה להצלחה זו היתה ועודנה העיר 
יוקנעם, בה הוקם פארק תעשיית היי־

טק, ביוטכנולוגיה, רפואה ואלקטרוניקה 
שעם השנים אף התרחב והתפתח וכיום 

פועלות בו כשמונים חברות. 
ביותר לפריחה  אך הסיבה החשובה 
בעיירות הפיתוח היתה צמיחתה של 
הנהגה מקומית אותנטית וחזקה. הנהגה 
מקומית זו הצליחה לפרוץ את תקרת 
הזכוכית ולהשתלב בהנהגה הארצית, 
בכנסת  עובדים  בארגוני  במפלגות, 
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צילום: עופר חובט
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 מחיזוק 
הפריפריות 
עברו לבניית 
ערי לוויין 
סביב תל אביב 
רבתי. לראיה, 
לא הוקמה עיר 
אחת חדשה 
בארבעים 
 השנים 
האחרונות בנגב 
או בגליל

בעוד להתנחלויות, לאזור המרכז ולעיר 
תל אביב ניתן ייצוג חסר פרופורציות 
ביחס לחלקם באוכלוסייה. הגענו למצב 
חסר תקדים בו אין כמעט מי שיעמיד את 
הצרכים של ערי הפיתוח במקום הראוי 

בסדר העדיפויות הלאומי. 
בעבר ראו המפלגות הגדולות בערי 
הפיתוח נכס ובסיס כוח לא מבוטל: הן 
הבינו את ערכן של הנהגות מקומיות 
והמנגנונים  בהן,  התמיכה  להגדלת 
המפלגתיים פעלו מתוך הבנה כי רק 
יום  היום  מחיי  חלק  שהם  מנהיגים 
פה  לשמש  יכולים  הפריפריאליים 
לאוכלוסייה במקום. אך נראה שהגישה 
הזאת נעלמה, וכניסת מנהיגים מקומיים 
לפוליטיקה הארצית כמעט ולא קיימת.
לבין  הפיתוח  ערי  בין  הפער  כיום 
היישובים הוותיקים, יישובי ”איכות 
החיים” בפריפריה ויישובי הלוויין של 
המרכז רק הולך ומתרחב ובטווח הנראה 
לעין לא מסתמן שפער זה ייסגר. אם 
לא יחול שינוי במבנה הפוליטי של 
מדינת ישראל ובסדרי העדיפויות ברמה 
הלאומית, תוך העדפה מתקנת רוחבית, 
שבאה לידי ביטוי בכל התחומים - חינוך, 
רווחה, תקציבי פיתוח, דיור, השכלה 
ותעסוקה - הפער בין הפריפריה למרכז 

רק ילך ויגדל. 
השקיעה, שמאופיינת בהזדקנות הערים, 
בריחת צעירים מתמשכת, מצב סוציו־
אקונומי נמוך ואחוז גדל והולך של 
נזקקים התלויים בתמיכת המדינה והמגזר 
השלישי, הופכת את ערי הפיתוח לערים 
נתמכות ותלותיות. ללא מענקי האיזון 
שמשרד הפנים מעביר ליישובים אלה, 
הן לא היו מסוגלות לספק אפילו את 

השירותים הבסיסיים לתושביהן. 
חייב  השקיעה  של  הבלימה  תהליך 
להתחיל בשינוי הייצוג הפוליטי של 
תושבי העיירות כדי לאפשר להם השפעה 
רבה יותר במסדרונות השלטון. ייצוג 
פוליטי זה אינו אפשרי בשיטת הבחירות 
הקיימת ועל המפלגות הגדולות למצוא 
דרך לשוב ולאפשר אותו. במקביל, 
מנהיגי ותושבי ערי הפיתוח חייבים 
להילחם ולהציב לעצמם מטרות הנהגה 
ברורות בזירה הלאומית ולהתעקש על 
מקומם הראוי בחברה הישראלית. ///

בהן נמוכה בהשוואה לערים הוותיקות 
ואפשרויות התעסוקה בהן פחותות ואינן 
תואמות את השאיפה להצלחה ושגשוג 
שזמינים במרכז הארץ. רמת החינוך 
וההקצאה לחינוך בערי הפיתוח נמוכה 
בהרבה לעומת המרכז וניתן לראות זאת 
בנתוני הזכאות לבגרות, הנשירה מבתי 
ספר, איכות ההוראה, מספר התלמידים 
בכיתות הלימוד ובריחת תלמידים אל 
בתי הספר ביישובים הקהילתיים מסביב, 
דבר שהוא בין היתר פונקציה של יכולת 
כלכלית. כתוצאה מכך - כמעט כל ערי 
הפיתוח מתמודדות עם הגירה שלילית, 
בעיקר מצד אוכלוסייה צעירה, חזקה, 
משכילה ובעלת אפשרויות כלכליות 
אנושי  משאב  אותו  יחסית.  רחבות 
שיכול היה להישאר ולפתח את עירו, 
מהגר ממנה בשל מחסור באפשרויות. 
אוכלוסייה צעירה לא רואה את עצמה 
משתלבת בהנהגה המקומית מתוך חוסר 
אמון ביכולתה לשנות את המציאות 
ולהוביל תהליכים בעלי השפעה בקני 
מידה ארציים. צעירים מקומיים שהגיעו 
לעמדות השפעה העדיפו לממש אותה 
מחוץ ליישובים בהם צמחו, בין השאר 
משום שלא ראו כיצד ניתן יהיה להתפתח 
ולפתח את העיר בעת שמוקדי ההשפעה 
הארציים אינם נגישים לעיר ולתושביה.

החצר האחורית של מדינת 
ישראל

החלשות הייצוג הפוליטי באה לידי 
ביטוי דרמטי בבחירות האחרונות, בהן 
לא ניתן כמעט ייצוג פוליטי לפריפריות, 

הפיתוח. מלכתחילה יש ליישובים הללו 
רשת ביטחון שנשענת על חוזקה הסוציו־

אקונומי של האוכלוסייה שהיגרה אליהם, 
אך בנוסף לכך, הם הפכו אוטומטית לחלק 
מהמועצות האזוריות, שהיסטורית היו 
המועצות המבוססות יותר ברוב חלקי 
הארץ, וחיזקו אותן על חשבון ערי הפיתוח 
הסמוכות. הפערים הקוטביים באיכות 
החיים והיכולות הכלכליות של אותם 
יישובים אל מול ערי הפיתוח העמיקה 

את מצוקתן של האחרונות. 
אמנם במהלך שנות התשעים, ”הצילה” 
העלייה מחבר העמים באופן חלקי את 
ערי הפיתוח משקיעה, כשהביאה לגידול 
משמעותי ותנופת פיתוח לפרק זמן 
מסוים, אך עם השנים, וככל שאוכלוסייה 
זו התבססה, חלו גם בה אותם תהליכים: 
נטישתם של חלק גדול מה”מצליחים” 
והמשכילים שבה לטובת שיפור איכות 
חייהם. רוב האוכלוסייה שנשארה היתה 
מבוגרת יותר, חלשה יותר ונזקקת יותר.

השינוי האחרון במיצובן של ערי הפיתוח 
מגיע מהערים החדשות שהוקמו בעשורים 
האחרונים. יישובים כמו מודיעין, שוהם, 
כוכב יאיר, צור יגאל ואחרים. ערים אלו, 
שאינן אלא הרחבה של יישובי ”איכות 
החיים”, נבנו קרוב למרכז והתבססו על 
אוכלוסייה חזקה ששיפרה רמת חיים. 
בנייתם הצביעה על שינוי במדיניות 
פיזור האוכלוסייה של הממשלה: מחיזוק 
הפריפריות עברו לבניית ערי לוויין סביב 
תל אביב רבתי. לראיה, לא הוקמה עיר 
אחת חדשה בארבעים השנים האחרונות 

בנגב או בגליל. 
מול  לרעה  מופלות  הפיתוח  ערי 
מול  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות 
יישובי ”איכות חיים” חדשים ומול הערים 
החדשות והוותיקות בכל פרמטר. ההכנסה 
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Dwaine Cushing :צילום

 לפני חקיקת חוק חינוך ממלכתי 
ב-1953 היתה נהוגה ביישוב היהודי 
בארץ ישראל, ולאחר מכן במדינת ישראל, 
שיטת הזרמים בחינוך. מוסדות החינוך היו 
מחולקים על בסיס אידאולוגי־מפלגתי 
לארבעה זרמים: הזרם הכללי של הציונים 
הכלליים, זרם העובדים של ההסתדרות 
ותנועת העבודה, זרם המזרחי של תנועת 
המזרחי והפועל המזרחי והזרם של 
אגודת ישראל. ב-1953, לאחר דיון 
ציבורי ופוליטי שהתנהל מאז הקמת 
המדינה, נחקק חוק חינוך ממלכתי שביטל 
את הזרמים בחינוך. הרעיון הראשוני 
היה לאחד את כל הזרמים למערכת 
חינוך אחת שתהיה בבעלות המדינה 
ותנוהל על ידי המדינה באמצעות משרד 
החינוך, אולם לבסוף נותרה חלוקה 
לחינוך ממלכתי וחינוך ממלכתי דתי. 

מיכל צ'רנוביצקי היא עובדת היי טק, מלווה אזורית של איגוד מטפלות 
המשפחתונים בכוח לעובדים, פעילה חברתית ופוליטית בתוך ומחוץ 
למגזר החרדי ומתגוררת באלעד; אימא לשלושה בנים שלומדים בתלמוד 
תורה חרדי מוכר שאינו רשמי, וממובילות המאבק להקמת מערכת חינוך 

 mzerno@gmail.com ///.ממלכתית חרדית

הפרטה ואפליה
מגזריות בחינוך החרדי

המגזר החרדי עומד במרכז הביקורת של שר האוצר ושר החינוך, 

אך הנושא היחיד שהם מציבים על סדר היום הוא לימודי ליבה. 

בינתיים, החינוך החרדי מתאפיין באפליה בקבלה למוסדות, חוסר 

פיקוח ורמת הכשרה נמוכה של מורים, וכמובן שהמערכת כולה 

חיצונית לחינוך הממלכתי. האם דווקא כעת יש הזדמנות להקים 

מערכת חינוך חרדית ממלכתית?

מיכל צ'רנוביצקי

> >> 
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מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור, 
שמקבלים תקצוב חלקי ממשרד החינוך. 
חשוב לציין שהכספים עוברים אליהם 
ממשרד החינוך דרך החינוך העצמאי או 
רשת מעיין החינוך התורני למרות שהם 
בתי ספר שמנוהלים על ידי עמותות 
נפרדות. משנה לשנה מתרבים בתי הספר 
האלו, כך שאם בעבר רוב הבנים החרדים 
למדו במוסדות של החינוך העצמאי 
ורשת מעיין החינוך התורני, כיום רוב 
הבנים החרדיים בגילאי יסודי לומדים 
במוסדות עצמאיים. גם רוב התיכונים 
החדשים שמוקמים כיום לבנות מוקמים 
בנפרד ממערכת החינוך העצמאי ומעיין 
החינוך התורני, ולאחרונה אף החלו לקום 
בתי ספר יסודיים לבנות שלא במסגרת 
החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני.

המגזריות בחינוך העצמאי לא מסתיימת 
בניתוקו מהמערכת הממלכתית, היא 
ממשיכה לתוכו פנימה. בתחילה היתה 
הפרדה בעיקר בחינוך לבנים, כאשר 
הקהילות החסידיות הקימו תלמודי 
תורה )"חיידרים"( וישיבות משלהם 
כדי לחנך את הילדים על בסיס ההלכה 
והמסורת הייחודיים לקהילה שלהם. בבתי 
הספר של החינוך העצמאי חרדים מכל 

המזרחים נפרדו מהחרדים האשכנזים 
פוליטית הם רצו מערכת חינוך משלהם 
שתנוהל על ידם. בבתי ספר אלו גם 
מקיימים הלכה למעשה "החזרת עטרה 
ליושנה" כאשר הילדים מתפללים בנוסח 
ובניגון של בית אבא ולא נאלצים לאמץ 
נוסח התפילה האשכנזי  אליהם את 
ואת המסורות ההלכתיות האשכנזיות, 
המקובלים במוסדות החינוך העצמאי.

בבתי הספר של החינוך העצמאי ושל 
מעיין החינוך התורני לומדים לימודי 
ליבה מלאים ומקבלים תקצוב מלא פר 
תלמיד, כמו בחינוך הממלכתי, אולם 
מספר המפקחים קטן בהרבה מאשר 
ורמת  הממלכתית  החינוך  במערכת 
ההכשרה הנדרשת מהצוות החינוכי 

קטנה יותר. 

מגזריות בתוך המגזר
מאז הקמת החינוך העצמאי התקיימו 
גם בתי ספר חרדיים, בעיקר בתי ספר 
לבנים, שנוהלו על ידי עמותות נפרדות 
מהחינוך העצמאי, חלקם כבתי ספר 
פרטיים לחלוטין, שאינם מתוקצבים 
על ידי משרד החינוך, וחלקם כמוסדות 

בתי הספר החרדיים נשארו בחוץ, בהתאם 
לדרישת אגודת ישראל. מאז ועד היום בתי 
הספר החרדיים מתנהלים מחוץ למערכת 
החינוך הממלכתית בלא פיקוח שוטף של 
משרד החינוך. בתי הספר הם בבעלות 
ארגונים ועמותות פרטיות. הם נחלקים 
לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, 
המתנהלים בפיקוח חלקי של משרד 
החינוך, וממומנים באופן חלקי, ולמוסדות 
פטור, שמתנהלים בלא פיקוח שוטף של 
משרד החינוך וממומנים בשיעור נמוך 
מהמוסדות המוכרים שאינם רשמיים. 
הארגון המרכזי שמקים ומנהל את בתי 
הספר החרדיים הוא "החינוך העצמאי". 
הוא מנוהל על ידי אגודת ישראל ודגל 
התורה וכולל כמעט את כל בתי הספר 
היסודיים לבנות )בית יעקב(, חלק מבתי 
הספר היסודיים לבנים )תלמודי התורה( 

ואת התיכונים הוותיקים לנערות. 
בשנת 1984 הקימה ש"ס את רשת מעיין 
החינוך התורני, שבהמשך הוכרה כזרם 
נוסף בחינוך ומעמדה הושווה לזה של 
החינוך העצמאי. רשת זו כוללת בתי ספר 
יסודיים ותיכוניים לבנות ותלמודי תורה 
לבנים ולומדים בה תלמידים ממשפחות 
חרדיות מזרחיות. הרשת הוקמה בעיקר 
בעקבות אפליה קשה בקבלת תלמידים 
ותלמידות ממוצא מזרחי לבתי הספר של 
החינוך העצמאי וגם בעקבות אפליית 
מזרחים בקבלה לעבודה במערכת החינוך 
הזו. מעבר לכך, בגלל שהחינוך העצמאי 
הוא מערכת חינוך של מפלגה, כשהחרדים 

בבני ברק 
קיימים היום 
בית ספר )יסודי 
ותיכון( של 
חסידות גור, 
בית ספר של 
חסידות בעלז, 
בית ספר של 
חסידות וויז'ניץ 
 )בשני 
 האחרונים

לומדים 
באידיש( ובית 
ספר חסידי 
כללי
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מההורים, שמעדיפים שילדיהם ילמדו 
בחברה הומוגנית יותר מבחינה דתית או 
עדתית, להעדיף את המוסדות העצמאיים. 
קיים גם שיתוף אינטרסים בין משרד 
החינוך, החינוך העצמאי ומעיין החינוך 
התורני ומנהלי המוסדות העצמאיים: 
בבתי הספר של החינוך העצמאי ומעיין 
החינוך התורני משרד החינוך מתקצב כל 
ילד כמו בחינוך הרשמי. הרשתות צריכות 
לשלם את שכר הצוות החינוכי ואת כל 
שאר הוצאות בית הספר ומוגבלות מאד 
בתשלומי ההורים שהן יכולות לגבות )חוק 
חינוך חינם מתקיים שם יחסית במלואו(. 
בהתאם לכך הרשתות מעדיפות, כמובן, 
בתי ספר גדולים עם הרבה תלמידים 
בכיתות, כי זה חוסך עלויות. בהתחשב 
בעובדה שכל הכספים שמועברים לבתי 
הספר העצמאיים החרדיים ממשרד 
החינוך עוברים דרך הרשתות הרשמיות, 
הרי שהן מרוויחות גם מבתי הספר 
העצמאיים אך לא נאלצות להשקיע בהם, 
כך שהרשתות במידה רבה מעודדות את 
הקמתם. משרד החינוך ומשרד האוצר 
מעדיפים הקמה של בתי ספר עצמאיים 
על פני בתי ספר של הרשתות המרכזיות, 
כי הם מממנים כל תלמיד בתקצוב חלקי 
55% מעלות תלמיד  75% או  בלבד - 
בחינוך הרשמי, והם גם חוסכים בעלויות 
מבנים, מפקחים וכו'. עבור מקימי בתי 
הספר מדובר לרוב בעניין עסקי: מקימים 
עמותה, מקבלים תקצוב מסוים ממשרד 
החינוך, גובים תשלומי הורים גבוהים 
יחסית )כמה מאות שקלים לילד לחודש( 
ומגייסים תרומות. חוסכים בהוצאות 
על ידי כך שמשלמים משכורות נמוכות 
לצוות החינוכי )כולל מקרים של פיטורים 
מידי שנה וקבלה לעבודה מחדש כדי 
למנוע ותק( ונותנים לילדים ולהורים 
את המינימום הנדרש )ברוב מערכת 
החינוך החרדית אין כיתות מחשבים, 
אין מתקני ספורט, אין מעבדות, אין 
תכניות לימודים מיוחדות( מה שמקטין 
את ההוצאות. אבל לרוב יש יום לימודים 
ארוך )בכיתות הגבוהות לומדים עד 
הערב( וחודש לימודים נוסף בקיץ. כל 

זה מאפשר להנהלה רווחים יפים.
שיתוף האינטרסים בין משרד החינוך, 
מקימי הרשתות העצמאיות והממסד 

בבתי הספר מחזקת מאד את שימור 
הקהילות השונות, על מנהגיהן ואורחות 
חייהן השונים, וגם עוזרת לשמור את 
הכסף, הנכסים, מקומות העבודה והכוח 
בתוך הקהילה. בהתחשב בכך שגם בתי 
הכנסת נפרדים לכל קהילה ושבמקומות 
רבים גם החלוקה לשכונות מגורים 
היא לפי קהילות, נוצר מצב בו חרדים 
רבים מעבירים את כל שנות ילדותם 
ונעוריהם סגורים בתוך קהילה מופרדת, 
עם מנהגים משלה, לבוש משלה וערכים 
משלה, כשאין להם כמעט הזדמנויות 

לפגוש בצורות חיים אחרות. 
חשוב לציין שלא קיימת הפרדה בבתי 
הספר על רקע כלכלי. ההפרדה היחידה 
שנוצרה היא על רקע דתי, קהילתי 
ועדתי. אין קיוסקים בתוך בתי הספר, 
והחינוך  אחידה  תלבושת  מונהגת 
הוא לצניעות והסתפקות במועט, כך 
שההבדלים המשמעותיים מאד מבחינה 
כלכלית בין הילדות והנערות באותה 
כיתה כמעט ולא באים לידי ביטוי ביום 

יום הבית ספרי. 

חינוך חרדי מופרט
אם גם החינוך העצמאי ומעיין החינוך 
התורני מאפשרים הקמת בתי ספר נפרדים 
לכל קהילה, מדוע קמים בתי ספר מחוץ 

לרשתות החינוך האלו? 
בבתי הספר של החינוך העצמאי ומעיין 
החינוך התורני יש לימודי ליבה מלאים, 
תכני לימוד קבועים וכו'. בבתי הספר 
העצמאיים אפשר לבחור מה ללמד 
ומה לא מתוך לימודי הליבה וכך לקיים 
תכנית לימודים קרובה יותר ללימודים 
על טהרת הקודש - עם כמה שפחות 
לימודי חול. מצד שני, משפחות חרדיות 
שמעוניינות בחינוך דתי פחות אדוק 
דווקא, ובלימודים כלליים ברמה גבוהה 
יותר, בהרבה מקרים לא מוצאות מענה 
בבתי הספר בחינוך העצמאי ובמעיין 
החינוך התורני ופונות להקמת בתי ספר 

עצמאיים משלהן.
בתי הספר של החינוך העצמאי ומעיין 
החינוך התורני גם מחויבים יותר לעקרונות 
של אי אפליה בקבלת תלמידים מבתי 
הספר העצמאיים, מה שמושך חלק 

הקהילות - חסידים, ליטאים וספרדים - 
למדו ביחד. בית הספר הראשון לבנות 
היה של  ספציפית  לקהילה  שהוקם 
חסידות גור. חסידות גור היא אחת 
משלוש החסידויות הגדולות בישראל 
והחזקה שבהן הן מבחינה כלכלית והן 
מבחינה פוליטית. בחסידות גור מקובלת 
מסורת מחמירה וכמעט נזירית בין איש 
לאשתו, מה שגרם לבנותיה, שלמדו 
במוסדות החינוך ביחד עם בנות חרדיות 
מקהילות אחרות ולמדו שאפשר גם 
בחורים  עם  להתחתן  לסרב  אחרת, 
מהקהילה ולהעדיף בחורים מקהילות 
אחרות על פניהם. אנשי החסידות, שהיה 
להם כוח רב במערכת החינוך העצמאי, 
החלו לפתוח בתי ספר יסודיים ותיכוניים 
המיועדים לבנות גור, שבהם מחנכים 
למסורת המיוחדת של גור, כדי לשמר 
את הקהילה. מאחר והחינוך העצמאי 
מתנהל במסגרת החינוך המוכר שאינו 
רשמי, לא היתה להם בעיה לפתוח את 

בתי הספר הייחודיים האלה. 
קהילות אחרות ראו כי טוב והחליטו 
לאמץ את הרעיון לעצמן. בבני ברק, 
לדוגמה, קיימים היום בית ספר )יסודי 
ותיכון( של חסידות גור, בית ספר של 
חסידות בעלז, בית ספר של חסידות 
לומדים  האחרונים  )בשני  וויז'ניץ 
באידיש( ובית ספר חסידי כללי. לבתי 
הספר הוותיקים האזוריים, שהכילו 
בתחילה את כל התלמידות, הגיעו 
בשלב מאוחר יותר בעיקר בנות ליטאיות 
ובנות ספרדיות. כיום, לאחר שהוקמו 
בתי הספר של מעיין החינוך התורני, 
לומדים בהם בעיקר בנות אשכנזיות 
ליטאיות, למרות שמבחינה רשמית 
הם עדיין מתפקדים כבתי ספר אזוריים 
שאמורים לקבל כל ילדה שרוצה ללמוד 
בהם. צריך להבין שהקהילה החרדית 
האשכנזית בארץ ובחו"ל היא בעצם 
אוסף של קהילות שהקימו מוסדות 
פוליטיים משותפים. מרכז הקהילה 
הוא הרב שסביבו התגבשה חצר וקבוצת 
חסידים או תלמידים. וכל קהילה משמרת 
מנהגים דתיים משלה. ישנן קהילות 
הן מבחינה מספרית,  יותר,  חזקות 
והן מבחינה כלכלית, וכוחן במוסדות 
הוא בהתאם. ההפרדה  המשותפים 

משפחות 
 חרדיות 

שמעוניינות 
בחינוך דתי 
פחות אדוק 

 ובלימודים
כלליים ברמה 

גבוהה יותר 
פונות בהרבה 

מקרים להקמת 
בתי ספר 
עצמאיים 

משלהן
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לציבור החרדי בניהול בתי הספר האלה, 
כפי שמקובל בחלק ממוסדות החינוך 
הממלכתיים דתיים. מדובר פה, כמובן, 
גם בוויתור על כוח כלכלי ועמדת השפעה 
הן של גורמים בתוך החינוך העצמאי 
ומעיין החינוך התורני והן של המפלגות 
החרדיות - יהדות התורה וש"ס - שהקימו 
את החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני 
וייאלצו לאבד את אחד ממוקדי הכוח 

וההשפעה המרכזיים שלהם.
אני מאמינה שישראל העכשווית, שזנחה 
את חלום כור ההיתוך ויש בה נכונות רבה 
יותר להכיל מגזרים שונים ותרבויות 
שונות כפי שהם, תוכל לעשות את 
מה שהיה אולי בלתי אפשרי ב-1953, 
ולהכליל את מערכת החינוך החרדית בתוך 
מערכת החינוך הממלכתית־ציבורית. 

מעבר לגבולות יחסי המדינה והמגזר 
החרדי, זה עשוי להיות צעד ראשון 
הציבורי.  החינוך  הפרטת  בעצירת 
מעניין עד כמה שר האוצר ושר החינוך, 
שבמערכת החינוך הלא חרדית דווקא 
תמכו עד היום במוסדות החינוך המוכר 
שאינו רשמי, אכן יתאמצו על מנת 
למנוע את הקמתם של בתי ספר נוספים 
כאלה, ויפעלו להלאים חלק מהם, על 
אף האופי נוגד ההפרטה של המהלך. 
ימים יגידו האם הרצון לקחת אחריות 
על המגזר החרדי ולשלב אותו יגבר על 
האידיאולוגיה הכלכלית הניאו־ליברלית 

של קובעי המדיניות. ///

מערכת חינוך ממלכתית חרדית האפשרות 
היחידה לתלמיד חרדי ליהנות מחוק חינוך 
חינם באופן מלא היא בבתי הספר של 
החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, 
ובדיוק משום כך הושווה תקצוב המוסדות 
האלה לתקצוב המוסדות הממלכתיים 

מלכתחילה.
ונדחה עד  נמחק מהתקציב  הקיצוץ 
שתוקם אלטרנטיבה ממלכתית חרדית, 
ומשרד החינוך החל באופן מידי לבדוק 
חינוך  מערכת  להקמת  אפשרויות 
ממלכתית חרדית תוך שיתוף פעולה 
עם גורמים חרדיים. בפני משרד החינוך 
עומדות שתי אפשרויות: להקים בתי ספר 
חדשים ממלכתיים בריכוזים החרדיים או 
להלאים בתי הספר של החינוך העצמאי 
ומעיין החינוך התורני. אין ספק שהמהלך 
ייתקל בהתנגדות חזקה מצד הממסד 
החרדי. ההתנגדות להתערבות של המדינה 
החילונית בחינוך הילדים היא אבן יסוד 
מרכזית באידאולוגיה החרדית והיא זו 
שמנעה בזמנו את הכללת מוסדות החינוך 
החרדיים במערכת הממלכתית. מסיבה 
זו מערכת החינוך החרדית הממלכתית 
תצטרך להעניק אוטונומיה מסוימת 

החרדי מביא לכך שברבות מהערים 
והשכונות החרדיות החדשות בכלל לא 
נפתחים בתי ספר לבנים של החינוך 
העצמאי ולפעמים גם לא בתי ספר של 
מעיין החינוך התורני וכל בתי הספר 

לבנים הם של עמותות עצמאיות. 
ההורים בדרך כלל לא מודעים למחיר 
שהם משלמים על כך: תשלומי הורים 
גבוהים יותר, רמת פיקוח ירודה וצוות 
חינוכי בעל הכשרה נמוכה. מעבר לכל 
זה, ישנה בעייתיות בכך שאין גורם 
מעל ההנהלה שאפשר לפנות אליו אם 

מתעוררות בעיות.

לקראת חינוך ממלכתי 
חרדי?

בשבועות האחרונים חלה התפתחות 
חיובית בנושא מוסדות החינוך החרדי. 
אחד הסעיפים בהצעת התקציב הנוכחית 
משווה את תקצוב המוסדות של החינוך 
העצמאי ומעיין החינוך התורני לתקצוב 
שאר המוסדות המוכרים שאינם רשמיים. 
כלומר, הוא יורד מתקצוב מלא לתלמיד, 
השווה לעלות התלמיד בחינוך הממלכתי, 
ל-75% מעלות תלמיד בחינוך הממלכתי. 
חברי הכנסת החרדיים עצרו את הקיצוץ 
הזה באופן מידי, באמצעות הבהרה לשר 
החינוך ושר האוצר שהקיצוץ הזה לא 
יעמוד במבחן החוק, מאחר וכל זמן שאין 

>>>
צילום: זולטן קלוגר / לע"מ

עבור מקימי 
בתי הספר 

מדובר לרוב 
בעניין עסקי: 

מקימים 
עמותה, 

מקבלים 
תקצוב ממשרד 

החינוך, גובים 
תשלומי הורים 
גבוהים יחסית, 

מגייסים 
תרומות 

ומשלמים 
משכורות 

נמוכות לצוות 
החינוכי
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 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 
dgutwein@univ.haifa.ac.il /// באוניברסיטת חיפה> >> 

2 0 1 3 י  ל ו י  / /  5 6 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

13



>>
>

The Israel Project :צילום

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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הצורך של 
הקיבוצים 
להשיג את 
המשאבים 

החיוניים 
לקיומם 

כישובים 
פריפריאליים 

 יצרניים 
ושיתופיים היה 

גם ההיגיון 
ביסוד התנועות 

הקיבוציות 
עצמן

הציבור הרחב לראות בעצמו חברה אחת 
ולא קבוצות נבדלות. תהליכי ההפרטה 
של השירותים החברתיים והמאבק בין 
הקבוצות השונות על משאבים מדולדלים 
שהיו  מניבים  נכסים  הפרטת  )בשל 
בבעלות המדינה(, הביאו להתארגנות 
בקבוצות אינטרס לוחמניות. כפועל יוצא, 
התנועות הקיבוציות נמצאות במאבק על 
קרקעות, תקציבים, תמיכות וסובסידיות. 
ברוב המקרים הקיבוצים, כיישובים 
פריפריאליים התלויים לפרנסתם בעידוד 
ממשלתי לחקלאות ולתעשייה, הם חסרי 
אונים ללא התארגנות כמגזר לשם השגת 
המשאבים הדרושים לקיומם במציאות 

הפוליטית הנוכחית. 
להסבר באמצעות סיבות חיצוניות יש 
יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שהן 
מסבירות היטב תהליכי שינוי. הקיבוצים 
הם חלק מהחברה הישראלית, ותהליך 
המגזור מתחולל באגפים נוספים שלה, 
גם עליהם. אולם,  לכן הוא משפיע 
ההיתלות בסיבות החיצוניות בלבד היא 
בעייתית, משום שהיא משאירה את 
המבקש ליצור שינוי במציאות חסר אונים, 
גם אם צודק. סיבות פנימיות לתהליכי 
שינוי הן חלק חשוב למבקש לשנות 
מציאות, משום שניתן להשפיע עליהן.

 בין סיבות חיצוניות 
לפנימיות

כחלק  הקיבוציות,  התנועות  חקר 
עוסק  כולו,  העבודה  תנועת  מחקר 
השינוי  בתהליך  האחרונות  בשנים 
שעברו גופים אלו. במשך הזמן, עבר 
המחקר מהתמקדות בסיבות חיצוניות 
שהביאו לשינוי במעמדה ובאופייה של 
תנועת העבודה על חלקיה השונים, 
לחקר הסיבות הפנימיות. בסופו של 
דבר, התהוו הסברים שמשלבים בין 
כוחות חיצוניים שפעלו בסביבתה של 
תנועת העבודה, לבין גורמים פנימיים, 
ואפילו מבניים, שהביאו לירידת כוחה. 
גם בתהליך השינוי שעבר על הקיבוצים 
ישנו שילוב בין סיבות חיצוניות לסיבות 

פנימיות עליו ננסה לעמוד.
בין הסיבות החיצוניות ניתן למצוא את 
תהליך השינוי הרחב והכללי שעבר 
ועדיין עובר על החברה הישראלית. 
האחרונות  השנים  שלושים  במהלך 
מאלצת מדיניות הממשלה )במהלך 
רוב התקופה( את הציבור להתארגן 
ב"מגזרים" שונים, על מנת להבטיח 
זכויות ושירותים בסיסיים לאזרחים. 
זאת, תוך שיסוי הדדי של המגזרים 
הללו אלו באלו, ופירוק היכולת של 

 "ממסדר למגזר" כינה פרופ' יוסף 
גורני, חוקר תנועת העבודה הוותיק, את 
התהליך ההיסטורי שעברו הקיבוצים 
בישראל. הרצאתו ניתנה במסגרת יום עיון 
"הקיבוצים בפוליטיקה" שנערך באפעל 
בפברואר 2013, בארגון מוסדות המחקר 
הקיבוציים, יד יערי ויד טבנקין. יום העיון 
התקיים לאחר ולאור תוצאות הבחירות 
האחרונות לכנסת, בהן נמחקה למעשה 
התנועה הקיבוצית ממפת הייצוג הפוליטית. 
לטענת רוב הדוברים בכנס, "התמגזרות" 
התנועה הקיבוצית היא מרכיב חשוב בתהליך 
שינוי מקומם ותפקידם של הקיבוצים 
בפוליטיקה וכחלק מכך – העלמות ייצוגם.

מבט אל העבר מראה שהתנועות הקיבוציות 
בישראל )והכוונה לקיבוצי שלוש התנועות 
הקיבוציות "ההיסטוריות" המרכזיות 
בעידן המדינה: הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ 
הארצי – השומר הצעיר ואיחוד הקבוצות 
והקיבוצים( לא ראו את עצמן כ"מגזר" ותו 
לא. חברים מהתנועות הללו היו לאורך 
שנים רבות חלק מהנהגת המדינה בכנסת 
ובהסתדרות, והתנועות עסקו בנושאים 
נרחבים מבחינה אידיאולוגית, הרבה 
מעבר לנושאים הקיבוציים הפנימיים, כמו 
למשל מדיניות החוץ והביטחון של ישראל, 
נושאי כלכלה וחברה, דת ומדינה ועוד.

התנועות  החלו  כלשהו  בשלב  אכן, 
הקיבוציות לעסוק בעצמן יותר ויותר, 
כדוגמת  "מגזר",  עד שהפכו למעין 
מגזרים אחרים בחברה הישראלית, 
העוסק באינטרסים שלו. שלב ביניים 
בין היותן תנועות בעלות אידיאולוגיה 
רחבה להיותן "מגזר" היה צמצום עניינן 
האידיאולוגי לנושאים בודדים, כמו למשל 
נושא השלום והפרדת הדת מהמדינה. 
תהליך זה, שנדמה שאין ויכוח על קיומו, 
מעורר שאלות באשר לסיבותיו. מה גרם 
לקיבוצים להפוך מ"מסדר" ל"מגזר"?

הקיבוצים – ממסדר למגזר
הפיכת הקיבוצים למגזר, המתחרה עם מגזרים שונים 

על חסדי הממשלה בתוך המציאות הניאו-ליברלית, 

היא חלק ממגמה כללית בחברה הישראלית. אך 

להתמגזרות התנועות הקיבוציות יש גם גורמים 

שנובעים מהאופי המסדרי, שאפיין אותה מראשיתה

טל אלמליח

>>>
צילום:  לע"מ
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ניתן להגדירן כגופים בעלי מאפיינים 
של "מסדר", במשמעויותיו הדתיות 
ובמשמעויותיו הצבאיות. כמובן, אין 
להגזים בכך, ויש לסייג את הצגת הדברים 
הזו בכך שהקיבוצים היו חברה וולונטרית 
ולא החזיקה איש בכוח, אבל מצד שני, 
ידוע היטב שהחברים חיו תחת משמעת 
קיבוצית, חברתית, ערכית, תקנונית 
וכו', וכי התנועות והקיבוצים היו גופים 
היררכיים במידה מסוימת, שבראשם 
עמדה הנהגה כריזמטית שהיתה קבועה 
במקומה במשך עשרות שנים )טבנקין 
בקיבוץ  וחזן  ויערי  בקיבוץ המאוחד 
של  "אוליגרכיה"  ומסביבה  הארצי( 
מנהיגים מהשורה השנייה, השלישית 
הוא  נוסף  "מסדרי"  מאפיין  והלאה. 
קיומם של הקיבוצים כגופים נפרדים, 
נבדלים, מבודדים אפילו, לעומת החברה 
הישראלית העירונית. נבדלות זו פעלה 
גם על התנועות הקיבוציות עצמן, ועל 
אף הדמיון הרב ביניהן בתחומים רבים 
הן פעלו בנפרד זו מזו באופן קבוע, ורק 
1980 התקיים האיחוד הקיבוצי  בשנת 
הראשון )התק"ם(, וזאת כבר לאחר עידן 

"המסדר" וכחלק מתהליך המגזור.
אופיין של התנועות הקיבוציות ככאלה 
עשה אותן לקבוצות בעלות מאפיינים 
מגזריים באופן מובנה, שכן ב"מסדר'" 
היו כל המאפיינים של קבוצה נבדלת 
בעלת זהות נפרדת משאר החברה ואפילו 
נתק מסוים ממנה. הקיום הקיבוצי כלל 
במקרים רבים הפרדה מ"החוץ המאיים", 
והחברה החיצונית לקיבוצים הוצגה 
באופן קבוע כחוטאת מבחינה ערכית 
ומוסרית. תודעת הנבדלות הזו יצרה 
ניכור של החברה הקיבוצית כלפי שאר 
חלקיה של החברה הישראלית. ניסיונם 
של הקיבוצים לשמור על אופיים הייחודי 
אל מול תהליכי השינוי הדרמטיים שעברה 

 המסדר – מאפיינים 
מגזריים מובנים

כאשר קובע פרופ' גורני את הכותרת 
"ממסדר למגזר", מיד עולה השאלה, 
האם היותם של הקיבוצים "מסדר" 
בעבר, כהגדרתו, היא בעלת תפקיד 
בהפיכתם ל"מגזר", בהווה. כלומר האם 
המבנה החברתי-פוליטי של הקיבוצים, 
עניין שהוא בהחלט פנימי, תרם לתהליך 

ה"מגזור" שלהם.
אכן, כהגדרת פרופ' גורני, מקובל לראות 
בתנועות הקיבוציות החל מיסודן ועד 
המדינה  של  הראשונים  לעשורים 
)כלומר, בהכללה, בין שנות העשרים 
לשנות השישים( "מסדרים". אמנם, יש 
להוציא מכך את תנועת "איחוד הקבוצות 
והקיבוצים" שהיתה שונה במקצת במבנה 
החברתי והפוליטי שלה משום שהיתה 
הנהגה  ונעדרה  יחסית  פלורליסטית 
הארצי- לקיבוץ  בנוגע  אך  ריכוזית, 

השומר הצעיר ו"הקיבוץ המאוחד" בהחלט 

הקיום הקיבוצי 
כלל במקרים 
רבים הפרדה 
מ"החוץ 
המאיים", 
והחברה 
החיצונית 
לקיבוצים 
הוצגה באופן 
קבוע כחוטאת 
מבחינה ערכית 
ומוסרית

החברה הישראלית בתחילת שנותיה 
של המדינה )במרכזם כמובן העליות 
הגדולות בשנות החמישים( הגביר ניכור 
זה והחליש את הסולידריות של הקיבוצים 

כלפי החברה הסובבת.
בנוסף להוויה הנבדלת של הקיבוצים, 
אינטרס  היו מאורגנים כקבוצת  הם 
נפרדת, תוך כדי שיתוף פעולה בין-

תנועתי, עוד טרם הקמת המדינה. הצורך 
של הקיבוצים להשיג את המשאבים 
החיוניים לקיומם כישובים פריפריאליים 
יצרניים ושיתופיים היה גם ההיגיון 
ביסוד התנועות הקיבוציות עצמן. ללא 
התארגנות תחת מנגנון אחד, היתה סכנה 
שההתיישבות הקיבוצית לא תחזיק 
מעמד. עם התפתחות החברה הקיבוצית 
בעידן המדינה, בעיקר מבחינה דמוגרפית, 
גדל הצורך בשיתוף הפעולה אל מול 
הגופים הלאומיים ונוסדו שותפויות 
בין תנועתיות כמו איגוד התעשייה 
הקיבוצית וברית התנועה הקיבוצית 

)שתיהן הוקמו בשנת 1963(.
אמנם, גם השאיפה לעצב את החברה 
הישראלית ולהנהיג אותה עמדה לנגד 
עיניהם של מנהיגיהן הפוליטיים של 
בהצטרפותם  הקיבוציות  התנועות 
לממשלה, אך "הקרבה לצלחת" היתה 
גורם לא מבוטל בכך. התנועות הקיבוציות 
היו חלק מהממשלה לאורך רוב תקופת 
שלטונה הפוליטי של תנועת העבודה, 
וידעו היטב להימנע מעימותים חריפים 
שיביאו ליציאתן מהממשלה או לפירוקה. 
האידיאולוגיים  ברבים מהעימותים 
הגדולים של התקופה בין המפלגות 
הקיבוציות )מפ"ם ואחדות העבודה( לבין 
מפא"י, ניצחו הצרכים הפרגמטיים של 
הקיבוצים את האידיאולוגיה הרדיקלית 
והכריעו על הפשרות פוליטיות שונות.

מסתבר אפוא, שתהליך המגזור שעברה 
החברה הקיבוצית כחלק מתהליך כללי 
שעברה החברה הישראלית כולה, פגש 
תהליך פנימי שחיזק אותו. מאחר והמגזור 
מאיים לקרוע את החברה הישראלית 
לקרעים חסרי תחושת שותפות ובכך 
לפורר אותה, הרי שיש להיאבק בו. השילוב 
של הסיבות החיצוניות והסיבות הפנימיות 
שצוינו כאן הופך את המאבק הזה, במקרה 
של התנועה הקיבוצית, לקשה במיוחד. ///

טל אלמליח הוא דוקטורנט בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת 
חיפה, רכז המחקר ביד יערי - המכון לחקר השומר הצעיר, וחבר מערכת 
"חברה". ב-2009 יצא לאור ספרו "התעשייה הקיבוצית - עיון בשאלות 

snir.tal@gmail.com /// "כלכלה וחברה
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יחסי הכוחות 
בין המגזרים 
בחברה באים 
לידי ביטוי 
בשאלה מי 
יצליח לגייס 
לטובתו יותר 
מפורסמים, מי 
יצליח לשכנע 
את זרועות 
הביטחון 
להצטרף 
להתנגדות ומי 
יצליח לקנות 
חוות דעת נגד 
המתקן בחוף 
הקרוב אליו

ברגע שמתקבלת החלטה שהמתקן לא 
יהיה בחצר שלהם. יש לציין שההשפעה 
הבריאותית והבטיחותית של המתקנים 
זהה בכל מקום, כאשר למרחק ישנה 

פונקציה חשובה. 

לא בחצר שלי
בעולם קוראים לתופעה הזו "נימב"י" 
 NIMBY – Not in My Back(
Yard, "לא בחצר האחורית שלי"(, 
תופעה שבה תושבים דואגים שסביבתם 
הקרובה תהיה נקייה מזיהום סביבתי או 
ממטרדים כגון מחצבות, מפעלים, צירי 
תחבורה ראשיים או מתקני תשתית, 
אבל ימשיכו לצרוך מוצרים המיוצרים 
במפעלים שמזהמים או שמחייבים 
תשתיות מזהמות וכמובן שלא יתנגדו 
שאלה יהיו בסמוך ליישובים אחרים. 
המאבק בתכניות להקמת מתקני הטיפול 
בגז טבעי עדיין לא הסתיים והוא הולך 
מגזרים  בין  מאבק  של  אופי  ולובש 
ופוליטיקה של מגזרים. יחסי הכוחות 
בין המגזרים בחברה באים לידי ביטוי 
במקרה זה בשאלה מי יצליח לגייס לטובתו 

טבעי בהודעת טקסט משלי, בתמימות 
מעושה: "אז הוחלט להעביר את מתקני 

הטיפול לים?".
במהלך שלוש השנים הללו התקיימו 
מאבקים מקומיים במספר מוקדים בהם 
התושבים הקימו קול זעקה והתארגנו 
כל  בכבישים.  ולהפגנות  לפעילות 
המאבקים הללו התאפיינו בשיח כפול 
וסותר: כל המאבקים טענו שיש להקים 
את המתקן בים, דבר בהחלט אפשרי אם 
כי בעל עלויות כספיות גבוהות יותר 
ממתקן יבשתי, אך בעצם פעלו לסכל 
את ההקמה אצלם ולגרום למנהל להעביר 
את הגזירה למקום אחר, שבו התושבים 

חלשים יותר או רדומים יותר.
הפעילה ענתה לי בקול ששון: "לא, הם 
החליטו להעביר את המתקן לחוף אחר". 
מאז לא שמעתי ממנה עוד. הגזירה עברה 
לחצר של מישהו אחר ופתאום כבר לא 
משנה אם המתקן בים או ביבשה, כל עוד 
הוא לא בחצר שלה. וכך זה נמשך שנה 
ועוד שנה, פעילים מתחלפים לפי האתרים 
המומלצים, שמות האתרים משתנים 
אך השיח הכפול לא: הפעילים פועלים 
להחלטה על מתקן בים אך פורשים 

 "ניצחנו", בישרה הודעת הטקסט 
מהפעילה הסביבתית. באותו יום התקיים 
דיון של המועצה הארצית לתכנון ובנייה 
בנושא מתקני קליטה וטיפול בגז טבעי. 
בשנים האחרונות התגלו שדות גז טבעי 
לחופי ישראל, משאב אנרגיה מבוקש, 
נקי וזול יותר מדלק ומוצריו או מפחם. 
הבעיה היא כיצד מביאים אותו לישראל 
והיכן מכינים אותו לשוק המקומי: גז 
טבעי צריך לעבור תהליכים של הפחתת 
לחצים וניקוי לקראת הובלתו לצרכנים. 
בשלוש השנים האחרונות מנהל התכנון 
מחפש אתר על החוף או קרוב לחוף 
לצורך הקמת מתקן לטיפול, מכריז על 
אתר פוטנציאלי ובכל פעם מעביר את 
ההחלטה למקום אחר לאור התנגדות 
התושבים המקומיים. המתכננים לא 
מוכנים לשקול את החלופה הימית 
שתכלול את מירב הפונקציות בים, 
למרות שהיא החלופה הנכונה מבחינה 
סביבתית ובטיחותית, משום שהיא 
תעלה יותר כסף. תהליך תכנוני זה הכניס 
את כל המערכת לסחרור שבה תושבים 
ממקום אחד מוצאים את כל הצידוקים 
מדוע המתקן צריך להיות אצל שכניהם, 

רק לא בחצר שלהם.
עניתי לפעילה שפנתה אלינו על מנת 
שנכתוב דוח מקצועי על ההשלכות 
הבריאותיות של מתקני הטיפול בגז 

ים יבשה     

"הקואליציה  עמותת  ומנהלת  חברתית  פעילה  היא  פיסו  רונית 
 לבריאות הציבור" החותרת להפחתת התחלואה מזיהום סביבתי  /// 

 ronitpiso@gmail.com

המאבק נגד בניית מתקני 

הטיפול בגז הטבעי על 

ממאבק  הופך  החוף 

סביבתי ציבורי למאבק 

מגזרי בעת שכל קבוצה 

נאבקת כדי להרחיק את 

המתקנים מהאזור שלה. 

כדי לנהל מאבק אמיתי 

בסוגיות סביבתיות יש 

לעבור לחשיבה סביבתית 

לאומית
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FairbanksMike :צילום

כל עוד נהיה 
מפוצלים, כל 
עוד המאבק 
הוא מקומי, 
המאבקים 
נתפסים 
בתקשורת 
ובקרב בעלי 
העניין כלא 
חשובים 
וכבטלים אל 
מול האינטרס 
הלאומי

מהתעשייה בבריאותם ובאיכות חייהם. 
ויסודיים  נעשים היום צעדים רבים 
לתכנון האזור, אך מרביתם באים בעצם 
להכשיר את הקיים עם מעט מאוד שינויים 
ושיפורים. במקום לתכנן עם הפנים 
לעתיד )אנרגיות מתחדשות, התייעלות 
אנרגטית, תכנון בר-קיימא( מדיניות 
התכנון ממשיכה להעדיף את "מדינת 
תל אביב" ולהשאיר את מפרץ חיפה 
כספק השירותים הכימיים של המדינה. 
זוהי מדיניות תכנון היוצרת תחרותיות, 
חשדנות, ואין שום ראיה למדיניות אחרת.

מעגל קסמים
כתוצאה ממדיניות זו התושבים ומובילי 
המאבקים הסביבתיים מתקשים לראות 
את המאבק הכולל לתכנון ראוי וצודק 
לכל, וטרם השכילו לפעול באופן מגובש 
לשם כך. השיח הנוצר הוא של שיתוף 
פעולה וראייה לאומית על העדפת מתקן 
לטיפול בים אך העשייה היא מגזרית 
ומקומית החותרת למציאת אתר אחר 
שיהיה בחצר של האחר. הכוח המניע את 
התושבים להקדיש מאמצים ומשאבים 
במאבק הוא האינטרס המקומי בלבד 
ומובילי המאבק טרם הבשילו לתעל 
מאמצים אלה למען האינטרס הכללי. 
במועצה  החלטה  שמתקבלת  ברגע 

הארצית לתכנון ובנייה שלא ייבחר האתר 
עליו הם נאבקים, הפעילים מקפלים את 
השלטים ורובם חוזרים לשגרת חייהם. 
מיעוטם ממשיך לייעץ למאבקים אחרים 
וממשיכים את השיח הכפול. במאבקים 
אלה כל יישוב משתמש בנכסים שלו למען 
עצמו ולא רותם אותם למען המאבק 
הכללי. לא ניתן לאפיין את הישובים 
שיצאו במאבק עד כה: היו ביניהם מועצות 
אזוריות מבוססות בהובלת קיבוצים 

ומושבים אך גם, למשל, העיר עכו. 
מעגל קסמים זה של סבבי תכנון ותגובה 
מקומית ייפרץ, ונצליח לארגן מאבק צודק 
שיניב פירות, רק אם יהיה שינוי בתודעה 
הסקטוריאלית של מובילי המאבקים 
המקומיים לעבר תודעה לאומית. כל 
עוד המאבק הוא בין מקום למקום ולא בין 
התושבים למנהל התכנון, ששיטת "הפרד 
ומשול" משחקת לטובתו, לא יהיה צדק 
סביבתי. מערכת התכנון והשלטון רואים 
פוטנציאל למקסום רווחים בעובדה שאנו 
מפוצלים. כל עוד נהיה מפוצלים, כל עוד 
המאבק הוא מקומי, המאבקים נתפסים 
בתקשורת ובקרב בעלי העניין כלא חשובים 

וכבטלים אל מול האינטרס הלאומי. 
ארגוני הסביבה מסתמנים כאפשרות 
טובה לפרוץ את המעגל ולחבר את 
מחרוזת המאבקים למאבק אחד צודק 

ומוצלח. ///

יותר מפורסמים, מי יצליח לשכנע את 
זרועות הביטחון להצטרף להתנגדות, 
מי יצליח לקנות חוות דעת נגד המתקן 
בחוף הקרוב אליו או מי יצליח לגייס את 
השיקול הסביבתי, התיירותי ואחרים.

מי אחראי ליצירת השיח הכפול הזה? 
ראשית, משרד הפנים ורשויות התכנון. 
רשויות התכנון בישראל נכשלות בשימת 
התושב בראש סדר העדיפות, ומעדיפות 
את המהיר, הזול והסקטוריאלי על פני 
תכנון יסודי ומקיים לטובת הכלל. משרד 
הפנים ומנהל התכנון פועלים למען 
הכוחות החזקים במדינה, בהם טייקוני 
האנרגיה והגז, המעוניינים לחבר את 
המשק הישראלי לגז טבעי לא רק למען 
השוק הישראלי אלא על מנת לייצא את 
מרבית הגז לאירופה ובהקדם האפשרי. 
מפרץ חיפה הוא דוגמה טובה להתנהלות 
מרבית  מרוכזות  זה  באזור  הזאת. 
התשתיות הלאומיות המזהמות ביותר 
בישראל ובראשן תעשיית הנפט ומוצריו. 
למען מעבר מהיר, פותחים עוד ועוד 
אך  אגרה  וכבישי  עוקפים  כבישים 
במקביל מזניחים את התחבורה הציבורית, 
שנשארת נחותה. בעלי הרכב הפרטי 
נהנים, אבל צרכני התחבורה הציבורית, 
הבאים משכבות אוכלוסייה נמוכות 
יותר, נפגעים. תושבי האזור, הנחשבים 
פריפריה, משלמים על זיהום סביבתי 

מאבק סביבתי מגזרי 
רונית פיסו
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 הרחבה 
מוניטרית 
פועלת לטובת 
אותם גופים 
שמקבלים את 
הכסף לפני 
אחרים, כלומר 
המערכת 
הפיננסית 
עצמה

הפשיסטיים באיטליה, גרמניה וספרד 
מחד, והמהפכה הקומוניסטית שהביאה 

להקמת ברית המועצות מאידך.
פרנקפורט,  באסכולת  להוגים  בניגוד 
שביקשו להסביר את עליית המשטרים 
הטוטליטריים באמצעות הסתירות הפנימיות 
של הקפיטליזם והאי־רציונליות הטבועה בו, 
האורדו־ליברלים טענו כי המשבר הכלכלי 
של שנות השלושים והמשברים הפוליטיים 
שבו בעקבותיו נבעו מכך שהמדינה לא מילאה 
כראוי את תפקידה הכלכלי, ולא אכפה את 
סמכותה כדי להבטיח את התפקוד הסדיר 
של מנגנון השוק. האורדו־ליברלים - בשונה 
מהליברלים של המאה ה-19 - הדגישו את 
הצורך במדינה חזקה שתגן על החופש 
והיוזמה הכלכלית מפני מונופולים מסחריים 
מחד ומפני קולקטיביזם כלכלי בסגנון ברית 

המועצות מאידך.
האורדו־ליברלים טענו כי על המדינה מוטל 
התפקיד להקים ולתחזק את המסגרת 
הכלכלית באופן שיבטיח את התחרות 
החופשית, שמהווה תנאי הכרחי להבטחת 
ערכים ליברליים כמו חירות הפרט, חופש 
הביטוי ועוד. מבחינה זו הקדימה אסכולת 
פיירברג רעיונות דומים שהציג הכלכלן 
פרידריך האייק בספרו המשפיע "הדרך 
לשעבוד", שיצא לאור בשנת 1944. האייק 
עצמו, שכתיאורטיקן כלכלי נחשב לבן 
האסכולה האוסטרית, שיתף פעולה עם 
האורדו־ליברלים בסוף שנות השלושים 
במסגרת קבוצת כלכלנים והוגים שהתרכזה 
סביב העיתונאי וההוגה הפוליטי וולטר 
ליפמן, שעסקה אף היא בניסיון לחדש 

בתוקף למעורבות ממשלתית בכלכלה. 
שכן הרעיונות והתפיסות הקשורות בניאו־

ליברליזם - גם אם לא באופן מוצהר - כלל 
אינן מתנגדות למעורבות מעין זו, אלא 
שהן תומכות במעורבות מסוג מאוד מסוים 
ובכלים מאוד מסוימים, שלא במקרה 
מסייעים בעיקר למערכת הפיננסית, 
הון  ולבעלי  הבינלאומיים  לתאגידים 

באופן כללי. 

אסכולת פיירברג ושורשי 
הניאו־ליברליזם 

השימוש במושג "ניאו־ליברליזם" כדבר 
מה שונה ונפרד מהליברליזם הקלאסי החל 
באמצע המאה ה-20, והתייחס לרעיונות 
ולתיאוריות שהציעה אסכולת פיירברג 
שנות  ותחילת  העשרים  שנות  בסוף 
השלושים - וזכו לאחר מכן לכינוי "אורדו־
 .)Ordo-Liberalism( ליברליזם" 
אסכולה זו ניסתה להציע פתרונות למשבר 
הליברליזם האירופי בתקופה שבין שתי 
מלחמות העולם, על רקע עליית המשטרים 

 המושג "ניאו־ליברליזם", את זה 
צריך לומר כבר בהתחלה, משמש בעשור 
האחרון כשם קוד כללי לכל הרעות החולות 
במערכת הקפיטליסטית העולמית, כמו 
תהליכי דה־רגולציה, הפרטות מסיביות, 
פונדמנטליזם של השוק, חיסולה של מדינת 
הרווחה ועוד. אבל למרות האינפלציה 
הדרמטית בשימוש בו, נראה כי עדיין 
לא קיימת הסכמה רחבה בנוגע לשאלה 
הבסיסית - מה הוא אותו ניאו־ליברליזם 
עליו אנחנו מדברים. למעשה, נראה כי הדבר 
העיקרי עליו כולם מסכימים הוא הקושי 
להגדיר מהו בדיוק ניאו־ליברליזם, קושי 
שמסייע להסביר את העמידות המופלאה 
של אותה מערכת של תיאוריות, רעיונות 

ומושגים שחוסים תחת אותו מושג.
אך על אף ההסתייגויות המתבקשות, חשוב 
להצביע על מה שנראה כאחת הטעויות 
הרווחות בנוגע לניאו־ליברליזם - איך שלא 
נגדיר אותו - טעות שמביאה סוציאל־
דמוקרטים רבים לרכז את המתקפות 
שלהם במקום שבו אותו אויב חמקמק 
כלל אינו נמצא, כלומר בעמדה המתנגדת 

ניאו
ליברליזם

לא מה שחשבת

יאיר קלדור שימש בעבר ככתב שוק הון וכעורך כלכלי בכלי תקשורת 
שונים. כיום הוא סטודנט לתואר שני במכון כהן לפילוסופיה ולהיסטוריה של 
הרעיונות והמדעים באוניברסיטת תל אביב, ומתמקד במחקר על התפתחות 

ykaldor@gmail.com /// 20-התיאוריה הכלכלית במאה ה

מקובל לזהות את התפיסה הניאו־ליבראלית עם 

התנגדות למעורבות המדינה בכלכלה, בניגוד לגישה 

הסוציאל־דמוקרטית המעוניינת במעורבות המדינה. 

למעשה, הניאו־ליברליזם תומך במעורבות המדינה 

בכלכלה, אלא שלנגד עיניו מטרות שונות מאוד

יאיר קלדור
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החוק לעידוד 
השקעות 

נותן העדפה 
לחברות גדולות 

ומבוססות כמו 
אינטל וטבע, 
וקשה לראות 

מה הקשר בינו 
לבין תחרות

המרשימה שרשמו המוסדות הפיננסיים 
בוול סטריט בעקבותיהן, מהוות דוגמה 
מוצלחת למדי לכך. ומכיוון שהאינטרסים 
של המערכת הפיננסית קשורים באופן 
הדוק לאינטרסים של הלווים הגדולים, ניתן 
לראות כיצד הרחבה מוניטרית מסייעת 
בעיקר לכוחות החזקים ביותר בכלכלה.
רמייה  של  רבה  מידה  יש  זו  מבחינה 
במטאפורה של פרדימן, לפיה במצבים 
של האטה כלכלית יש "לשפוך על הכלכלה 
כסף מהליקופטר" )ציטוט עליו חזר יו"ר 
הבנק הפדרלי בן ברננקי בנאום בשנת 2002, 
שהקנה לו את הכינוי "הליקופטר בן"(. 
הבנק המרכזי לעולם אינו "שופך כסף" על 
הכלכלה; הוא מזרים את הכסף בצינורות, 
וצינורות אלה מחוברים לכספות של הבנקים 
הגדולים. ולאחר הזרמת הכסף - שמבצעת 
על ידי רכישת אג"ח שנמצאות בידי הבנקים 
תמורת מזומנים - נותר לבנקאים המרכזיים 
רק לשבת ולהתפלל שהבנקים הפרטיים אכן 
ישתמשו בכסף כפי שהתיאוריה גורסת. אלא 
שהמשבר הכלכלי של השנים האחרונות 
מראה שלבנקים יש שיקולים אחרים: לאחר 
שקיבלו את הכסף הזול העדיפה המערכת 
הכלכלית לחזור ולהשקיע אותו בנכסים 
בטוחים, במקום להסתכן ולהלוות אותו 
לעסקים קטנים ובינוניים בתקופה כלכלית 
כה לא יציבה. מגזין האקונומיסט השמרני 
הצביע על הבעיה כבר בסוף 2009, כאשר 
 Muck in" פרסם מאמר תחת הכותרת
the fuel pipe", שבו נטען כי ההרחבות 
הכמותיות באירופה לא סייעו לשחרר את 
מחנק האשראי וכי "המצוקות של העסקים 
הקטנים, אשר תלויים יותר באשראי הבנקאי 
מעמיתיהם הגדולים יותר, מדאיגות את 

קובעי המדיניות".

ובינתיים בישראל
גם בישראל ניתן למצוא מקרים רבים של 
מעורבות ממשלתית בכלכלה, שאינם 
נחשבים לכאלה על ידי משרד האוצר 
וקובעי המדיניות הכלכלית. אחת הדוגמאות 
ביותר היא החוק לעידוד  המובהקות 
השקעות הון, שנחקק עוד בשנת 1959 
ועבר מאז שינויים וגלגולים רבים, האחרון 
שבהם בשנת 2011. במהלך השנים סיפק 
החוק מענקי עתק, שיעורי מס מופחתים 

הכסף, תפקיד המוטל על הבנק המרכזי בכל 
מדינה. גישה זו היתה מנוגדת לרעיונות 
של קיינס, שגרס כי בתקופות של משבר 
על הממשלה להתערב בכלכלה באמצעות 
השקעות ישירות, במטרה להגדיל את 
הביקוש המצרפי במשק ובכך "להניע 

מחדש" את גלגלי הכלכלה.
במטרה להותיר לבנק המרכזי מרחב קטן 
ככל האפשר לשיקול דעת, ניסח פרידמן 
 Friedman's( "אחוזים K את "כלל
k-percent rule(, שקבע כי יש להגדיל 
את היצע הכסף בקצב קבוע וידוע מראש, כך 
שיזמים ואנשי עסקים יוכלו לצפות מראש 
את כל ההחלטות המוניטריות של הבנק 
המרכזי. פרידמן סבר כי הרחבת ההיצע 
צריכה לעמוד על שיעור של 5%-3% בשנה, 
אך טען כי קביעתו של כלל ידוע מראש 
חשובה יותר מקצב הרחבת ההיצע. המטרה 
של פרידמן היתה למנוע מצב שבו הבנק 
המרכזי מיישם מדיניות אנטי מחזורית, 
שמהווה נדבך מרכזי בתפיסה הקיינסיאנית. 
כך, לפחות למראית עין, ביקש פרידמן 
לצמצם את מעורבות המדינה בכלכלה 
למינימום ולהשאיר את השוק חופשי 
ופתוח לפעילות היזמית והעסקית של 
המגזר הפרטי. בניגוד לגישות מוניטריות 
בנות זמננו, פרידמן לא ראה בריבית כלי 
פעולה יעיל עבור הבנקים המרכזיים, 
אלא סבר כי יש להותיר את קביעת גובה 

הריבית למנגנון השוק. 
דרושה מידה מסוימת של הונאה עצמית 
כדי להחזיק בעמדה כי הבנק המרכזי מהווה 
גוף נפרד ובלתי תלוי בממשלה הנבחרת 
ומנוהל על ידי אנשי מקצוע שאינם 
מושפעים משיקולים פוליטיים. דרושה 
תעוזה רבה יותר כדי לטעון שהרחבה 
קבועה של היצע הכסף, או השימוש 
במדיניות מוניטרית באופן כללי, מהווה 
פעולה ניטרלית שאינה משרתת אינטרסים 
של קבוצות מסוימות במערכת הכלכלית. 
כפי שטענו גם כלכלנים מהאסכולה 
האוסטרית - בהם אי אפשר לחשוד 
באהדה כלשהי לסוציאליזם - הרחבה 
מוניטרית פועלת לטובת אותם גופים 
שמקבלים את הכסף לפני אחרים, כלומר 
המערכת הפיננסית עצמה. ההרחבות 
הכמותיות של הבנק הפדרלי בארה"ב 
2007, וההתאוששות  מאז המשבר של 

ולרענן את התפיסות הליברליות של המאה 
ה-19. קבוצה זו שימשה לאחר מכן השראה 
 )Mont Pelerin( לאגודת מונט פלרין
שייסד האייק, שבמידה מסוימת סיפקה 
את הבסיס התיאורטי והחברתי עליו צמח 

הניאו־ליברליזם שבו אנו עוסקים כיום.
הרעיונות של הזרם האורדו־ליברלי תרמו 
באופן מהותי לעיצוב כלכלת גרמניה 
המערבית שתקופה שאחרי מלחמת העולם 
השנייה, וגם כיום, כאשר אנו מדברים על 
האופן שבו בא לידי ביטוי הניאו־ליברליזם 
בגרמניה, ניתן להבחין בהשפעה החזקה 
של האורדו־ליברלים והתיאוריות של 

אסכולת פיירברג. 

מוניטריזם, התערבות 
ממשלתית והרחבה כמותית

את המעבר מהתיאוריה הכלכלית־פוליטית 
של הזרם האורדו־ליברלי לאוסף הרעיונות 
והתפיסות שאנו מקשרים לניאו־ליברליזם 
שזכה  לניאו־ליברליזם  כלומר  כיום, 
לדומיננטיות החל משנות השבעים, ניתן 
לתאר כתהליך של הדחקה והסתרה של 
אותה מעורבות ממשלתית. את אחד 
הצעדים המשמעותיים בכיוון הזה ביצע 
הכלכלן מילטון פרידמן, שהעריץ את 
האייק - על אף שחלק עליו כתיאורטיקן 

כלכלי.
 The" במאמר שפירסם בשנת 1956 בשם
 Quantity Theory of Money -
a Restatement" ביקר פרידמן כמה 
מעקרונות הקיינסיאניזם, שהיה דומיננטי 
בתקופתו, ובעיקר את ההפרדה התיאורטית 
בין שיקולי השקעה וחיסכון לשיקולים 
הכסף.  להיצע  הקשורים  פיננסיים 
 הפרדה זו היתה חלק מהמודל התיאורטי
 IS/LM )Investment—Saving /
 Liquidity preference—Money
supply(, שביקש לתת ביטוי מתמטי 
לרעיונות שהציג קיינס בספרו "התיאוריה 
הכללית של תעסוקה ריבית וכסף". פרידמן 
ראה את האינפלציה בראש ובראשונה 
כתופעה מוניטרית, כלומר, נובעת מגידול 
בהיצע הכסף במערכת הכלכלית. כיוון 
שכך, הדרך הנכונה והיחידה להשפיע על 
רמות המחירים ועל המערכת הכלכלית 
 << <בכלל בטווח הקצר היא על ידי ויסות היצע 

2 0 1 3 י  ל ו י  / /  5 6 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח
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Metro Centric :ספציפיות. הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה צילום
הגדיר במאמר בעיתון Le Monde בשנת 
1998 את הניאו־ליברליזם כ"שיח דומיננטי" 
)dominant discourse( המכוון למה 
שהניאו־ליברלים עצמם רואים כאוטופיה 
פוליטית. הגיאוגרף המרקסיסטי דיוויד 
הארווי טוען בספרו "היסטוריה קצרה של 
הניאו־ליברליזם" משנת 2005 כי המושג 
מציין "]אוסף של[ פרקטיקות פוליטיות 
הטוענות כי הדרך הטובה ביותר לקדם את 
 )human well being( טובת האנושות
ליזמות  וחופש  היא באמצעות חירות 
אינדיווידואלית... במסגרת מערכת מוסדית 
)institutional framework( התומכת 
בבעלות פרטית, שוק חופשי ומסחר חופשי". 
פיליפ מירובסקי, היסטוריון של התיאוריה 
הכלכלית, מוצא את הבסיס לניאו־ליברליזם 
בקולקטיב החברתי־אינטלקטואלי שייסד 
האייק במסגרת אגודת מונט פלרין, וטוען כי 
מה שמאחד את כל הרעיונות והתיאוריות 
הקשורות בניאו־ליברליזם הוא "מחויבות 
אפיסטמולוגית משותפת". וכמובן, קיימים 

גם רבים אחרים.
ואולי, על מנת לא להסתבך יותר מדי, 
מוטב פשוט להתייחס לניאו־ליברליזם 
כאל אידיאולוגיה - אבל אידיאולוגיה 
במובן העמוק ביותר, כפי שהגדיר את 
המושג ההוגה המרקסיסטי לואי אלתוסר. 
עבור אלתוסר, אידיאולוגיה היא חלק 
בלתי נפרד מהקיום האנושי - בני אדם 
הם יצורים אידיאולוגיים, במובן שהם 
תופסים ומפרשים את העולם סביבם 
באמצעות אידיאות. זה הבסיס לטענה של 
אלתוסר, לפיה "אידיאולוגיה היא הייצוג 
המדומיין של היחס המדומיין של בני האדם 
לתנאי הקיום הממשיים". ואם נמשיך את 
קו המחשבה הזה, הניאו־ליברליזם הוא 
בראש ובראשונה דרך מסוימת להתבונן 
ולהבין את העולם סביבנו, לתת משמעות 
לתופעות כלכליות, פוליטיות ותרבותיות 
בעולם. גישה זו מסייעת להסביר מדוע 
הוויכוח עם הרעיונות והתפיסות הניאו־
ליברליים אינו יכול להתנהל בסגנון של 
"מעורבות ממשלתית - בעד או נגד"; 
הדבר הראשון שעלינו להבין הוא למה 
הניאו־ליברליזם מתכוון כשהוא מדבר 
על מעורבות ממשלתית, על שוק חופשי, 
על כלכלה, ולמעשה על העולם כולו. /// 

התיקון בחוק שנערך בשנת 2005 קבע כי 
רק חברות המייצאות לחו"ל 25% מהתוצרת 
ויותר יהיו זכאיות למענקים והטבות מס - 
כלומר תעשיינים קטנים המייצרים בעיקר 
לשוק המקומי כלל אינם יכולים ליהנות 
מהסבסוד הנדיב שמציעה המדינה, וזה 
זורם בעיקר לחברות הייטק - לאו דווקא 
המגזר העסקי הנזקק ביותר במדינת ישראל. 
ענף ההייטק הישראלי, אגב, שבעיתונות 
הכלכלית טוענים לעתים קרובות כי הוא 
המגזר התחרותי היחיד במדינה, נשען 
למעשה על תמיכה ממשלתית מאסיבית - 
בעיקר באמצעות החוק לעידוד השקעות 
הון, אך גם דרך ההכשרה שמספקת המדינה 
לעובדים באמצעות השירות הצבאי )יחידה 
8200, ממר"ם( והעברת תקציבי השכלה 
גבוהה למקצועות הקשורים בתחום על 
חשבון תחומים כמו מדעי הרוח. למעשה, 
את לידתה של ה"סטראט־אפ ניישן" 
הישראלית ניתן למצוא בחממות היזמות 
הטכנולוגית שהקימה הממשלה בתחילת 

שנות התשעים, במימון ציבורי מכובד.
את אותו שיגעון ל"תחרות" והכחשה 
של המעורבות הממשלתית ניתן למצוא 
גם ברפורמה המתוכננת זה שנים במשק 
החשמל, שאמורה לכאורה "לפתוח" אותו 
לתחרות של יצרנים פרטיים ולהקטין את 
פעילות המדינה בתחום. בפועל, הרפורמה 
שמתכנן משרד האוצר כוללת מנגנון מורכב 
למדי של חוזים ומכרזים, רגולציה קפדנית 
ומעורבות מתמדת של משרד האוצר ומשרד 
התשתיות - שייאלצו לנהל מנגנון מורכב 
של סחר בחשמל, במטרה ליצור באופן 
מלאכותי שוק סיטונאי עבור אותו השירות 
שמסופק כיום באופן יעיל וזול יחסית על 

ידי חברה ציבורית אחת. 

ובכל זאת, מהו ניאו־ליברליזם?
כאמור, בספרות האקדמית העוסקת בתחום 
ניתן למצוא ניסיונות רבים להגדיר את 
הניאו־ליברליזם. התיאורטיקן מישל פוקו, 
בסדרת הרצאות בסוף שנות השבעים בנוגע 
לגנאולוגיה של המדינה המודרנית, התייחס 
אל הניאו־ליברליזם כאל סוג של "אמנות 
 general art of( "כללית של שלטון
government( המבוססת על עקרונות 
השוק, אליה מתלוות צורות מחשבה ושיח 

ותמיכה ממשלתית נוספת לחברות עסקיות, 
על מנת "לעודד השקעות הון ויוזמה 

כלכלית" כפי שקובע החוק עצמו.
לפי נוסח החוק, אחת המטרות המוצהרות 
המגזר  יכולתו של  "שיפור  היא  שלו 
העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים 
בינלאומיים". תחרות ותחרותיות מהווים 
עניין בעל חשיבות עצומה בתפיסות 
ורעיונות הקשורים בניאו־ליברליזם, אלא 
שקשה לראות מה הקשר בין החוק לעידוד 
השקעות לבין תחרות מסוג כלשהו. אחרי 
הכול, מנקודת מבט של חסידי השוק 
החופשי, החוק במתכונתו הנוכחית דווקא 
אמור לפגוע ביכולת התחרות של התעשייה 
המקומית - מכיוון שהוא מהווה תמריץ 
מהחברות  מונע  להתייעלות,  שלילי 
להתחרות בתנאי שוק אמיתיים ומאפשר 
להן להסתמך על תמיכה ממשלתית במקום 
על חדשנות, יצירתיות עסקית וכל אותם 
מאפיינים שהניאו־ליברליזם נוהג להלל. 
החוק לעידוד השקעות נותן העדפה לחברות 
גדולות ומבוססות כמו אינטל וטבע ובכך 
פוגע בחברות בינוניות וקטנות, שמלבד חסרון 
הגודל, נאלצות להתחרות בתנאים בלתי 
שווים באותן ענקיות בינלאומיות. מניתוח 
של השפעות החוק שערך מרכז המחקר 
והמידע בכנסת בשנת 2007 עלה כי "בדרך 
כלל חברות גדולות נהנות יותר מתמריצי 
החוק לעומת חברות קטנות", וכי "החוק 
מגדיל את הריכוזיות בתעשייה הישראלית". 
עוד מצא המחקר כי "סבסוד הון ללא השקעה 
בתשתיות פיזיות ואנושיות, ארגוניות 
ואחרות לשם העלאת כושר התחרות של 
הפריפריה לרמה במרכז הארץ, רק מנציח 

את הפער בין הפריפריה למרכז הארץ". 

הרפורמה 
 המתוכננת 

במשק החשמל 
אמורה 

"לפתוח" 
אותו לתחרות 

ולהקטין 
את פעילות 
המדינה, אך 

בפועל כוללת 
מנגנון מורכב 

של חוזים, 
 מכרזים, 
 רגולציה 

ומעורבות 
מתמדת של 

משרד האוצר 
ומשרד 

התשתיות
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צילום: רון אלמוג

זהו ספר 
שבו ביקורת 

המציאות 
שלובה 

במאבק לשינוי 
המציאות, 

ואמורה לספק 
כלים למאבק 
זה. מסיבה זו 
אפשר לומר 

על הקובץ 
הזה שהוא 

נצר מאוחר 
של "המניפסט 

הקומוניסטי"

שההעסקה  מראה  הספר 

הפוגענית אינה רק מנת חלקם 

של עובדים עניים בשוליים - 

היא חדרה אל המרכז ואף אל 

הספר  שמן  חבל  האקדמיה. 

בקניונים,  השומרים  נעלמו 

הקופאיות והמוקדניות ואפילו 

המורים בתכנית היל"ה, ובכל 

זאת, "העסקה פוגענית" הוא 

מסמך מרתק וחשוב מאין כמוהו

 את דני מישורי, עורך הספר "העסקה 
פוגענית: הדרה וניצול שיטתיים בשוק 
העבודה", אני מכיר מזה שנים רבות. 
במשך תקופה ארוכה, שבה שימשתי 
בתפקידי "סגל זוטר" באוניברסיטת 
תל אביב, כיהן דני כיושב־ראש הוועד 
שלי. פעם, בעיצומו של אחד ממאבקי 
הסגל הזוטר שדני עמד בראשם, במהלך 
הפגנה מול הכנסת, עלה עמיר פרץ )אז 
יו"ר ההסתדרות( לשאת נאום תמיכה 
במפגינים. ממש בסוף הנאום, אחרי כל 
הטענות העקרוניות, היה לו עוד דבר אחד 
חשוב להגיד. פרץ נשא קולו מעל הבמה 
ואמר לנו: "תדעו לכם, ראיתי בחיי הרבה 
ראשי ועדים ומנהיגי עובדים... אחד כמו 
ראש הוועד שלכם לא ראיתי!". קשה 
להבין זאת כשמסתכלים על דני. הוא 
לא איש גדול, ולעולם אין הוא מרים 
את קולו )אפילו כשהוא צועק לתוך 
מגפון, הוא צועק בשקט(. תמיד תלוי 
לו בזווית הפה איזה שמץ־חיוך ספקני. 
אבל אם חל בשנים האחרונות שיפור 
מסוים במצבם של המורים־הלא־סדירים 
באוניברסיטאות, או לפחות נבלמה 
ההתדרדרות בתנאי העסקתם, דני הוא 
האדם שתרם לכך יותר מכל אחד אחר. 

עוול שיטתי 
 על הספר 

 "העסקה פוגענית: הדרה 
 וניצול שיטתיים בשוק העבודה" 

בעריכת דני מישורי וענת מאור

יפתח גולדמן הוא חבר ביסו"ד ובכוח לעובדים, פעיל 
במכללה החברתית־כלכלית, בעל תואר דוקטור לפילוסופיה 
מאוניברסיטת תל אביב ומרצה במכללה האקדמית לחינוך 
"דוד ילין" בירושלים ובתכנית חכמ"ה באוניברסיטת חיפה 

yiftahgoldman@gmail.com ///> >> 
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אחרים מתוך מטרה לשלול מהם שכר, 
מעמד וזכויות, או בהתנערות ממחויבויות 
הנגזרות ממערכת יחסי העבודה" )עמ' 
10(. אם מאמצים את ההגדרות הללו 
כי הספר "העסקה פוגענית"  מגלים 
עוסק דווקא בעיקר ב"עבודה רעה", על 
כל סוגיה. ליתר דיוק, הפרקים בחלק 
הראשון של הספר מראים, כי ההבחנה 
בין "עבודה רעה" ו"העסקה פוגענית" 
מטושטשת מאוד, וקל מאוד לעבור )או 
להתדרדר( מן הראשונה לשנייה. צורות 
ההעסקה הפוגענית הן רק הסמן הקיצוני 
של דפוס העבודה הרעה, ודפוס זה )כך 
מראים ומסבירים הכותבים( הוא תולדה 
ישירה )אולי אפילו תוצאה מכּוונת( של 
משטר ההפרטה, והוא הופך, תחת משטר 
זה, לדפוס העבודה הדומיננטי במשק. 
ועוד: יש קשר ישיר בין התפשטותן 
של צורות "העבודה הרעה" ו"ההעסקה 
הפוגענית", והדרדור במצבם של העובדים, 

לבין שבירתה של העבודה המאורגנת.
מבין הפרקים שבחלק הראשון, חשוב 
במיוחד זה שכתב דני גוטוויין: "הפרטת 
יחסי העבודה כהגיון הפוליטי של פירוק 
מדינת הרווחה". בדיון היסטורי מרתק 
אודות עלייתה ונפילתה של מדינת הרווחה 
מראה גוטוויין שמדיניות ההפרטה היא 
מדיניות פוליטית ולא כלכלית )הן מבחינת 
מטרותיה והן מבחינת כלי הביצוע שלה(, 
וכן, ששבירת ארגוני העובדים היא מרכיב 
מרכזי במדיניות זו. דבריו של גוטוויין 
חשובים מבחינה נוספת: לראשונה, במסגרת 
השיח של חסידי הסוציאל־דמוקרטיה 
בישראל, מופיעה כאן התייחסות ישירה 
לשאלה נוקבת אודות מדינת הרווחה 
שחוסלה. אפשר לנסח את השאלה כך: 
"אם היה כל כך טוב, אז איך נהיה כל כך 
רע?" ובלשון ברורה יותר: "כיצד קרה הדבר 
שאזרחיה של מדינת הרווחה, ובעיקר אנשי 
המעמד הבינוני שהיו הנהנים הישירים 
מקיומה, נטשו אותה ביום־פקודה והעלו 
לשלטון )במו קולותיהם בקלפי( את מדיניות 
ההפרטה?". התשובות שמציע גוטוויין 
לשאלה אולי לא מספקות, אבל הן לפחות 
בגדר התחלה ובעיקר חשובה עצם הצפת 
השאלה. סוציאל־דמוקרטים ישראלים 
החותרים לכינונה מחדש של מדינת רווחה 
בישראל צריכים גם לשאול את עצמם כיצד 

הדיון דווקא במשפט הבא: בספר זה חברו 
יחדיו פעילים חברתיים מובילים המתבוננים 
במבט רפלקטיבי על המציאות שבתוכה 
הם פועלים ועל המאבקים שהם עצמם 
מנהלים. ולהמחשת הדבר אפשר להצביע 
בדיוק על אותם שמות שהוזכרו קודם לכן. 
"העסקה פוגענית", למרות שמו האקדמי 
היבשושי, אינו ספר מחקר אקדמי רגיל. 
זהו ספר שבו ביקורת המציאות שלובה 
במאבק לשינוי המציאות, ואמורה לספק 
כלים למאבק זה. מסיבה זו )ולא רק בגלל 
הכריכה האדומה־כהה של הספר(, אפשר 
לומר על הקובץ הזה שהוא נצר מאוחר של 
"המניפסט הקומוניסטי", שאותו חיברו, 
לפני 165 שנה, שני תאורטיקנים ופעילים 
חברתיים בשם קרל מרקס ופרידריך אנגלס.

מדיניות ההפרטה 
וההעסקה הפוגענית

ארבעה  פוגענית"  "העסקה  לספר 
חלקים: חלק מבואי תאורטי )"העסקה 
פוגענית על רקע משטר ההפרטה"(, שני 
חלקים המתארים דפוסים קונקרטיים 
של העסקה פוגענית בישראל )"עובדי 
קבלן" ו"פרולטריון אקדמי"(, וחלק אחרון 
שכותרתו "מאבקי עובדים והתארגנות 
עובדים". מבין הארבעה, החלק הראשון 
)שאליו מצטרפים גם ההקדמה לספר, 
שכתב מישורי, ודברי הפתיחה מאת 
איציק ספורטא( הוא החשוב והמעולה 
שבחלקי הספר, ואפשר לומר עליו שהוא 
מקיים יותר משהבטיח. בהקדמה שכתב 
מבחין דני מישורי בין עבודה "רעה" או 
"גרועה" לבין העסקה פוגענית. עבודות 
"רעות" הן עבודות "]...[ שהשכר בהן אינו 
מספק צרכים בסיסיים, שאינן מאפשרות 
שיפור התנאים בעתיד, נטולות זכויות 
נלוות ]...[ ונטולות שליטה על מטלות 
העבודה או על לוחות הזמנים )כולל היכולת 
לאזן את העבודה עם צרכים אישיים 
ומשפחתיים( או על סיום העבודה" )עמ' 
9(. במונח "העסקה פוגענית" מציינים 
צורת העסקה שבה יש "]...[ הסדרים 
של  מודע  בניסיון  שמקורם  מבניים 
המעסיק לשלול מעמד או זכויות של 
עובדים, אם בהפרת החוק ואם בכסות 
חוקית, או להפלות בינם לבין עובדים 

הוא המשיך במלאכה זו גם הרבה אחרי 
שסיים את תפקידו כיו"ר הוועד.

פתחתי בדברים האלה, משום שהם מלמדים 
משהו על אופיו של הספר "העסקה פוגענית" 
שערך דני. הספר יצא לאור מטעם "המכללה 
החברתית כלכלית" בשיתוף עם הוצאת 
אחווה, ועורכת המשנה שלו היא חברת 
הכנסת לשעבר ענת מאור. כיאה לפרויקט 
חברתי וחינוכי, כל פרקי הספר ניתנים 
לקריאה ולהורדה, בלא תשלום, באתר של 
"המכללה החברתית כלכלית". יכול הייתי 
לכתוב כאן משפטים כגון אלה הנאמרים בדרך 
כלל ברצנזיות על ספרי מחקר. נניח: "טובי 
המלומדים בתחום חברו יחדיו כדי להגיש 
לקורא בקובץ זה תמונה מקיפה ומעמיקה 
של הנושא הנדון". אכן כך הדבר, ודי אם 
נזכיר, מתוך רשימת הכותבים של פרקי 
הספר, את יצחק ספורטא, דני גוטוויין, גדי 
אלגזי, איתי סבירסקי, אריאל רובינשטיין, 
אורנה עמוס ועמי וטורי )ואת דני מישורי 
עצמו כמובן(. אבל אני בוחר לפתוח את 
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 עורכים: דניאל מישורי וענת מאור

העסקה פוגענית - הדרה וניצול 

 שיטתיים בשוק העבודה

 המכללה החברתית כלכלית/אחוה, 2013

המאבק למען צדק חברתי בעולם העבודה
בעשורים האחרונים התפשטו בארץ ובעולם דפוסי העסקה פוגעניים אליהם חשופות גם קבוצות 
חברי  כמו  לכאורה  חזקות  קבוצות  וגם  ומיעוטים,  חדשים  עולים  זרים,  עובדים  כמו  חלשות 

"מעמד הביניים". 

"העסקה פוגענית" היא דפוס העסקה שבו מתקיימים הסדרים מבניים שמטרתם הדרה, ניצול או 
בולטות  דוגמאות  הם  בכלל  חוץ  ומיקור  בפרט  הקבלן"  "עובדי  עובדים.  קיפוח שיטתיים של 
להעסקה פוגענית, שהתפשטה גם במגזר הציבורי, כולל למערכות החינוך וההשכלה הגבוהה. 
בהעסקה פוגענית מתקיים ניסיון מודע מצד המעסיק או הנהנה מהעבודה לשלול מעמד, שכר, 
זכויות והטבות מעובדים, להדיר או להפלות בין עובדים לבין עובדים אחרים, בכסות חוקית או 

בהפרת חוק, תוך התנערות ממחויבויות הנגזרות ממערכת יחסי העבודה. 

דוגמאות של  לחשוף  פוגענית,  העסקה  דפוסי  ובמקורות של  בסיבות  לדון  היא  זה  ספר  מטרת 
עובדים  התארגנויות  למען  הנאבקים  את  ולהעצים  להוקיר  ומקפחים,  פוגעניים  העסקה  דפוסי 
כחלק  וזאת  הפוגענית,  העבודה  דפוסי  של  לדה-לגיטימציה  ולתרום  פוגענית  העסקה  וכנגד 

מהמאבק למען צדק חברתי בעולם העבודה. 

העסקה  כנגד  ובמאבקים  עובדים  בהתארגנויות  חלק  לקחו  בו,  מהכותבים  ורבים  הספר,  עורכי 
ומעשה  מחקר  אנשי  הם  לספר  ומניסיונם  מידיעותיהם  שתרמו  והכותבים  הכותבות  פוגענית. 
אקדמיות  תובנות  המשלבת  ומרשימה  איכותית  מקצועית,  תוצאה  הניבו  ומאמציהם  כאחד, 

ואקטיביזם חברתי. 
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דניאל מישורי   
ענת מאור    

העסקה פוגענית

הדרה וניצול שיטתיים בשוק העבודה
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Christopher Holden :צילום

מהפרטה לרווחה, מהדרה 
להתארגנות

למרות בעיה חמורה זו, הספר "העסקה 
פוגענית" הוא מסמך מרתק וחשוב 
מאין כמוהו. גם אם בבחירת המקרים 
הטיה  יש  בו  הנידונים  הקונקרטיים 
מסוימת, הרי המכניזם של ההפרטה, 
של  הסולידריות  החלשת  הפירוק, 
העובדים, מיקור החוץ וה"קיבלון" של 
עולם העבודה הוא אחד בכל מקום. 
הספר, שליצירתו רתמו דני מישורי 
וענת מאור רשימה מכובדת של כותבים, 
מיטיב לתאר ולנתח את המכניזם הזה, 
לפעמים תוך ירידה לפרטי הפרטים, 
ולפעמים להפך - בנסיקה מעלה, לשם 
הצגת התמונה הכללית. הקריאה בספר 
משרה על הקורא כעס ועצב, אבל לא 
דיכאון. כי חשיפת השיטה היא חלק 
חשוב מן המאבק נגדה, והספר "העסקה 
פוגענית" גם מצביע על כיווני המאבק. 
כך כותב איתי סבירסקי בדברי הסיכום 
למאמרו, החותם את הקובץ כולו: "]...[ 
גם בשנות האלפיים אפשר לדבר על 
התארגנות עובדים 'מלמטה' ככלי רלוונטי 
וישים. אם הכלי הזה יוסיף להתפשט 
ולצבור תאוצה והצלחה, הוא יוכל להיות 
גורם הכרחי בשמירה על כבוד העובד 
בישראל ובבלימת המגמה ההופכת רבים 
מאיתנו לעובדי קבלן מופרטים, נטולי 
כוח מיקוח והגנה של ממש, הנתונים 

לחסדיו של ההון" )עמ' 312(.
עצמו,  על  לספר  נוהג  מישורי  דני 
בית  בתאטרון  כקופאי  פעם  שעבד 
לסין ההסתדרותי )שנבנה במקור כ"בית 
תרבות לפועלים"(. דני היה, לדבריו, 
הקופאי האחרון שהועסק שם במשרה 
"נורמטיבית" עם תקן וקביעות. אלה 
שבאו אחריו כבר הועסקו כעובדי קבלן 
מצומצמי זכויות. על דרך המשל אפשר 
לומר שהיה זה דני שנעל את דלתות 
האולם וכיבה את האור מעל בימת החיזיון 
של מדינת הרווחה הישנה. אני מאחל לו 
שיזכה במהרה להדליק מחדש את אורות 
הבמה, לפתוח את הדלתות ולהזמין את 
הציבור להופעה המחודשת של מדינת 
הרווחה הישראלית. זו תהיה, ללא ספק, 

ההצגה הכי טובה בעיר. ///

הספר נדמה שההתבוננות בראי החליפה 
את ההתבוננות במציאות. מן הפרקים 
הרבים העוסקים בעובדי הקבלן, למשל, 
נעלמו השומרים בקניונים, הקופאיות 
והמוקדניות ואפילו המורים בתכנית היל"ה 
או בקרן קרב. עובדי הקבלן במפעלי ים 
המלח, שסיפורם זכה לפרסום טלוויזיוני 
בסרט התעודה "זהב לבן - עבודה שחורה", 
מוזכרים בחטף בפרק אחד או שניים, אך 
לא יותר מכך. נדמה שאפילו עובדות 
הניקיון של אוניברסיטת בן גוריון ושל 
אוניברסיטת תל אביב והמלצריות בבית 
הקפה שבשער האוניברסיטה זכו להיכנס 
לספר רק משום שאנשי אקדמיה מובהקים 
היו מעורבים במאבקן באופן ישיר, ולא רק 
כצופים או כחוקרים )אורנה עמוס, אריאל 
רובינשטיין ואיתי סבירסקי, בהתאמה(. 
ההסבר הפשוט ביותר להטיה מוזרה זו 
מוצהר כבר בפתיחה: הספר החל כפרויקט 
שנועד לעקוב אחר דפוסי העסקה פוגענית 
באקדמיה. למרות שבסופו של דבר לבש 
הקובץ אצטלה רחבה יותר, לא השתחרר 
לגמרי מן המסגרת המצומצמת שהוגדרה 
לו בתחילת הדרך. אבל אפשר שיש סיבה 
נוספת, והיא השאיפה, הראויה כשלעצמה, 
שנרמזה בראשית דברי: השאיפה ליצור 
ספר שיהיה אקדמי אבל גם מעורב, שייכתב 
מתוך הפרקסיס, אבל לא במנותק מן 
התיאוריה. מוטיבציה כזאת גזרה, כמעט 
בהכרח, שהדיונים בספר יעסקו במקרים 
האקדמאים  הפעילים  הכירו  שאותם 
מקרוב, ובדרך כלל על בשרם. פרופסורים 
מנותקים לכלכלה ולסוציולוגיה, שאינם 
פעילים במאבקים חברתיים, ועובדי קבלן 
בשערי הקניונים, שאינם כותבים מאמרים 
אקדמיים, לא מצאו את דרכם אל בין דפי 
הספר. על העדרם של הראשונים יש לברך 
בכל פה, אבל העדרם של האחרונים מעורר 
תחושת אי נוחות. נדמה שהעובדים הללו 
הפכו ל"נוכחים שקופים" )כהגדרתו של 
אריאל רובינשטיין במאמרו מתווה הדרך 
משנת 2000 שפורסם מחדש בספר( אפילו 
בפרויקט שנועד מעצם מהותו להנכיח 

אותם בתודעתנו.

להימנע מחזרה על הטעויות של מדינת 
הרווחה ה"קלאסית".

הנוכחים השקופים
מאמרו המרתק של גדי אלגזי על מאבקי 
המרצים והסטודנטים באוניברסיטאות, 
אשר יחד עם מאמרה של אורלי בנימין על 
הפרטת מערכת ההשכלה הגבוהה חותם 
את החלק הראשון של הספר, כבר מצביע 
על הכיוון שבו ילכו הפרקים בחלקים 
הבאים. כיוון זה הוא בעיני נקודת החולשה 
המרכזית, ואולי היחידה, של הספר. מבין 
17 המקרים הקונקרטיים של "עבודה 
רעה", "העסקה פוגענית" ומאבקי עובדים 
הנסקרים בו, מצאתי רק שלושה שלא 
התרחשו בתחומה של האוניברסיטה )דפנה 
רובינשטיין כתבה על העסקה פוגענית 
במכרזי כוח אדם של המדינה, גל טלית על 
מיקור חוץ ברשויות המקומיות בישראל 
ועמי וטורי על מאבקם של העובדים 
הארעיים בנמל התעופה בן גוריון(. שוב 
ושוב מודגשת מעל דפי הספר הטענה, 
שההעסקה הפוגענית אינה רק מנת חלקם 
של עובדים עניים בשוליים - היא חדרה אל 
המרכז, אל מקומות עבודה נורמטיביים ואף 
יוקרתיים דוגמת האקדמיה. אולם, למקרא 
הספר מתעורר הרושם המוזר שהעסקה 
פוגענית היא כמעט רק נחלת חלקם של 
אקדמאים. בדברי ההקדמה כותב דני 
מישורי שהמוטו הלא רשמי עבור הספר 
היה "ההשכלה הגבוהה כראי החברה" )עמ' 
14(. אפשר שהדבר נכון, אולם מקריאת 

כיצד קרה 
הדבר 

שאזרחיה של 
מדינת הרווחה, 

ובעיקר אנשי 
המעמד הבינוני 

שהיו הנהנים 
הישירים 

מקיומה, נטשו 
אותה ביום־

פקודה והעלו 
לשלטון )במו 

קולותיהם 
בקלפי( את 

מדיניות 
ההפרטה?
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ומפלה את החלשים. הלווים הגדולים 
- עסקים ובעלי הון - מקבלים תנאי 
אשראי נוחים בתעריפים, בזמינות, 
וכפי שמוכיחה תופעת ה"תספורות", 
גם במחיקת חובות. הלווים הקטנים - 
משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים 
- מתקשים לקבל אשראי וכאשר הם 
מקבלים מדובר באשראי בריבית גבוהה 
ובתנאים נוקשים. מחיקת חוב? נסו 

ותיהנו.
הריכוזיות )אף שזכתה לתשומת לב 
מוגזמת(, היא גורם וגם תוצאה ביחס 
למצוקת האשראי ממנה סובלים העסקים 
הקטנים. אם בעל חברת הסעות של 50 
אוטובוסים משלם 3% על האשראי שלו 
2 טרנזיטים  ובעל חברת הסעות של 
משלם 7% על האשראי שלו תנחשו מי 
ישרוד ב"שוק החופשי"? עם הדוגמאות 
וההשלכות של אי השוויון בנגישות 
לאשראי אפשר להמשיך עוד ועוד. על 
פי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של 
הכנסת עומד מרווח הריבית )המרווח בין 
הריבית על פיקדון לריבית על הלוואה( 

 חזונו של הרצל הוא אבן בוחן מעניינת 
למציאות חיינו. הרצל מעלה בכתביו שני 
היבטים הנוגעים לבנקאות. לפי הראשון, 
אשראי הוא זכות יסוד בסיסית לחיים 
בחברה וכלי לקיום שוויון הזדמנויות. לפי 
השני, בנקאות היא תחום שבו מקומה 
של היזמות, היצירתיות והחדשנות 
קטן מאוד, ומכיוון שכך, אין הוא רואה 
סיבה לתגמל את העוסקים בתחום זה 
ברווחים ושכר גבוהים. מסקנתו מתוך 
שני היבטים אלה, כפי שהוא מבטא 
אותה באלטנוילנד, ב"מדינת היהודים" 
ובקטעים נוספים היא שתחום האשראי 
צריך להיות מוסדר על ידי החברה ולא 

נתון לכוחות השוק.
2013 היא מקום בו האשראי  ישראל 
הבנקאי נתון לפיקוח לא מבוטל, אך 
לא כזה שמבטיח את זמינות ואיכות 
האשראי עבור כלל האזרחים אלא כזה 
שמטרתו להבטיח את יציבות המערכת 
הבנקאית. "זמינות האשראי" נתונה 
ברובה המוחלט לחסדיו של השוק, שכמו 
בתחומים אחרים, מתגמל את החזקים 

בנק קואופרטיבי
אין זו אגדה

בשווי 7 טריליון אירו. באיגודי אשראי 
)סוג אחר של בנק קואופרטיבי( חברים 
כמעט 200 מיליון איש ברחבי העולם והם 
מנהלים נכסים בשווי כ-1.5 טריליון אירו.
נתונים אלה אודות כישלון המערכת 
הבנקאית בישראל לתת מענה לצרכי 
החברה הישראלית מצד אחד, והמענה 
שהבנקאות הקואופרטיבית יכולה לתת 
לצרכי החברה מהצד השני, הביאו מספר 
לא מבוטל של קבוצות ויחידים לפעול 
לקידום הרעיון. מרביתם החלו לפעול 
בעקבות המחאה החברתית של קיץ 
 2012 2011 וחלק מהם חבר יחד ביוני 
להקמת "אופק - אגודה שיתופית לניהול 

הון בע"מ".
ב"אופק" חברו יחד פעילים חברתיים 
צעירים לחברים בעלי ניסיון מתחומי 
הפיננסים והבנקאות במטרה להקים 
בישראל בנק קואופרטיבי שישרת את 
משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים 
תחת עקרונות הבנקאות הקואופרטיבית 

של דמוקרטיה וזהות אינטרסים. 
מה התכנית? ראשית על כמה אלפי אנשים 
לרכוש כל אחד מניה בבנק תמורת 3,000 
ש"ח. 1000 ש"ח ישמשו להקמת הבנק: 
גיוס החברים, בניית התכנית העסקית, 
מערכות המחשוב, כוח האדם ומענה 
2000 ש"ח  על כל דרישות הרגולציה. 
יופקדו בחשבון נאמנות וישמשו להון 
העצמי הראשוני של הבנק לאחר קבלת 
האישור להפעלתו מהפיקוח על הבנקים. 
מהלך הקמת הבנק יכלול גיבוש קוד אתי 
מחמיר, מדיניות שכר ומדיניות אשראי 
וכן פיתוח מודל ישראלי להתנהלות 

דמוקרטית לבנק הקואופרטיבי.
ההנהלה  ועד  חברי  השותפים?  מי 
של האגודה הם דורון שורר, לשעבר 

>>>

זול ומחיקת חובות  מערכת הבנקאות הקיימת מספקת אשראי 

לגדולים ואשראי יקר ומצמית לקטנים. לבנקאות הקואופרטיבית, 

שלקוחותיה הם בעליה ולכן היא אינה מצויה עמם בניגוד אינטרסים, 

יש תשובות טובות יותר

יובל אופק־שני

 הלווים 
הקטנים - 

משקי הבית 
והעסקים 

הקטנים 
והבינוניים - 

מתקשים לקבל 
אשראי וכאשר 

הם מקבלים 
מדובר באשראי 

בריבית גבוהה 
ובתנאים 
נוקשים. 

מחיקת חוב? 
נסו ותיהנו

יובל אופק־שני הוא מנכ"ל האגודה השיתופית "אופק". הוא מבקש 
 לציין ששם האגודה נקבע עוד בטרם הצטרפותו ליוזמה/// 

yuval@ofek.coop ///  www.ofek.coop :אתר הבנק הקואופרטיבי

צילום: רן יניב הרשטיין
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של משקי הבית והעסקים הקטנים על פי 
שניים מזה של המגזר העסקי והמסחרי.

פתרון אפשרי לחלק מבעיות המערכת 
הבנקאית הישראלית הוא הקמתו של 
בנק קואופרטיבי. בנק קואופרטיבי הוא 
בנק ששייך לחבריו שהם הלקוחות וגם 
הבעלים והם אלו שמתווים את דרכו 
של הבנק בצורה דמוקרטית. מבנה זה 
הוא אבן היסוד ליתרונו הגדול על פני 
בנקים מסחריים - זהות האינטרסים בין 
הבנק ובין הלקוח. בעוד בנקים מסחריים 
מחויבים למקסם את רווחיהם על חשבון 
לקוחותיהם ולטובת בעלי המניות שלהם, 
בנקים קואופרטיביים מחויבים למקסם 
את רווחת חבריהם. זאת הם עושים על 
ידי מתן הלוואות ופיקדונות בתנאים 
נוחים יותר, באמצעות עמלות קטנות 
יותר והכי חשוב, על ידי סיוע בבחירת 
מסלולי החיסכון והאשראי באופן שמיטיב 

עם החבר.
הבנקים  לובשים  העולם  ברחבי 
הקואופרטיביים מבנים שונים ושמות 
שונים, אך עקרונות אלה של התנהלות 
דמוקרטית וזהות אינטרסים בין הגוף 
הבנקאי ובין חבריו נשמרים בכולם. כיום 
חברים בבנקים קואופרטיביים באירופה 
מעל 56 מיליון איש והם מנהלים נכסים 

בשווי 7 טריליון אירו. באיגודי אשראי 
)סוג אחר של בנק קואופרטיבי( חברים 
כמעט 200 מיליון איש ברחבי העולם והם 
מנהלים נכסים בשווי כ-1.5 טריליון אירו.
נתונים אלה אודות כישלון המערכת 
הבנקאית בישראל לתת מענה לצרכי 
החברה הישראלית מצד אחד, והמענה 
שהבנקאות הקואופרטיבית יכולה לתת 
לצרכי החברה מהצד השני, הביאו מספר 
לא מבוטל של קבוצות ויחידים לפעול 
לקידום הרעיון. מרביתם החלו לפעול 
בעקבות המחאה החברתית של קיץ 
 2012 2011 וחלק מהם חבר יחד ביוני 
להקמת "אופק - אגודה שיתופית לניהול 

הון בע"מ".
ב"אופק" חברו יחד פעילים חברתיים 
צעירים לחברים בעלי ניסיון מתחומי 
הפיננסים והבנקאות במטרה להקים 
בישראל בנק קואופרטיבי שישרת את 
משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים 
תחת עקרונות הבנקאות הקואופרטיבית 

של דמוקרטיה וזהות אינטרסים. 
מה התכנית? ראשית על כמה אלפי אנשים 
לרכוש כל אחד מניה בבנק תמורת 3,000 
ש"ח. 1000 ש"ח ישמשו להקמת הבנק: 
גיוס החברים, בניית התכנית העסקית, 
מערכות המחשוב, כוח האדם ומענה 
2000 ש"ח  על כל דרישות הרגולציה. 
יופקדו בחשבון נאמנות וישמשו להון 
העצמי הראשוני של הבנק לאחר קבלת 
האישור להפעלתו מהפיקוח על הבנקים. 
מהלך הקמת הבנק יכלול גיבוש קוד אתי 
מחמיר, מדיניות שכר ומדיניות אשראי 
וכן פיתוח מודל ישראלי להתנהלות 

דמוקרטית לבנק הקואופרטיבי.
ההנהלה  ועד  חברי  השותפים?  מי 
של האגודה הם דורון שורר, לשעבר 

>>>

>>
>

המפקח על הביטוח החיסכון ושוק ההון, 
אורי אופיר מקיבוץ זיקים, פעיל אגף 
המשימות של התנועה הקיבוצית, אירה 
פרידמן, לשעבר מנכ"לית בית ההשקעות 
תמיר פישמן, תום דרומי־חכים מקיבוץ 
פלך, לשעבר רכז מטה איגוד מטפלות 
המשפחתונים ב"כוח לעובדים" ועו"ד 
צפי הדר־ריכטר, שותפה בקרן מנוף 
KCPS ולשעבר יועצת משפטית בכירה 
בחטיבה העסקית בהנהלה הראשית של 

בנק הפועלים.
למה שזה יצליח? מספר גורמים שחברו 
יחד בתקופה האחרונה גורמים לנו להאמין 
שהיום יש סיכוי גדול מאי פעם להצלחה. 
המפקח על הבנקים, שבעבר הסתייג 
מגופי בנקאות נוספים, מעוניין היום 
בהקמה של גופי בנקאות קואופרטיבית 
ואף ציין זאת בהמלצות הצוות לבחינת 
התחרותיות במערכת הבנקאית. המחאה 
החברתית בעבר הלא רחוק והתספורות 
ומחיקת החובות של בעלי ההון בתקופה 
האחרונה הביאו את שאט הנפש של 
הציבור מהמערכת הבנקאית לשיאים 
חדשים. המשבר הפיננסי ועמידתם 
האיתנה של הבנקים הקואופרטיביים 
הגבירו מאוד את ההערכה  במהלכו 
והמודעות למודל הקואופרטיבי. ברמה 
המקומית התגייסו לסייע ליוזמה חברים 
מהשורה הראשונה בתחום הבנקאות 
בארץ, ביניהם יואב להמן ומאיר חת, 
לשעבר מפקחים על הבנקים, פרופ' רות 
פלאטו שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות 
במכללה האקדמית נתניה וחברים נוספים.

אבל המבחן האמיתי יהיה בנכונות של 
הציבור להתגייס ליוזמה ו"לקחת בידיו 
את האחריות על גורלו". אם מספיק 
אנשים יגידו שהם לא מחכים לאחרים 
שיקימו להם בנק ויצטרפו ליוזמה, היא 

תצליח. ///

בעוד בנקים 
מסחריים 
מחויבים 

למקסם את 
רווחיהם על 

 חשבון 
לקוחותיהם 

ולטובת 
בעלי המניות 

שלהם, בנקים 
קואופרטיביים 

מחויבים 
למקסם את 

רווחת חבריהם

 לקריאה נוספת:
"תיאור וניתוח פערים ומרווחים 
של הריבית הבנקאית בישראל 
ובמדינות המפותחות", אילנית 

בר, עמי צדיק, מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת, 25 במארס, 

2012
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בווייטנאם, לאוס ותאילנד - במאה 
האחרונה. בדומה לשכנותיה ל"הודו־
סין הצרפתית", היא נחלצה ב-1953 
מהשלטון הקולוניאלי וזכתה בעצמאות 
תחת שלטונו של המלך נורדון סיהאנוק. 
עשור לאחר מכן, כשבווייטנאם השכנה 
השתוללה מלחמה עקובה מדם בין צבא 
ארצות הברית לבין צבאה של צפון 
וייטנאם הקומוניסטית, ובעיקר נגד לוחמי 
הגרילה של מחתרת הווייטקונג שפעלה 
בדרום וייטנאם, הכלכלה הקמבודית היתה 
יחסית יציבה ורמת החיים של אזרחי 
המדינה עלתה בהדרגה. אלא שב-1969 
החלו האמריקאים בהפצצה מאסיבית 
של המדינה בטענה שלוחמי הווייטקונג 
ברחו מיערות דרום וייטנאם, שהורעלו 
על ידי האמריקאים באלפי טונות של 
 ,"Agent Orange" החומר הכימי
ופועלים משטחה. ב"מלחמה הסודית" 
הזו הופצצו כפרים רבים במזרח קמבודיה 
וכתוצאה מכך נהרגו כ-200 אלף בני אדם. 
אירועים אלה הובילו לנהירה המונית 
של כפריים לערים הגדולות ובעיקר 
לבירה פנום פן, ובמקביל להתחזקותה 
של המפלגה הקומוניסטית הקמבודית 
בראשותו של פול פוט, שזכתה לכינוי 
"קמר רוז'" )הקמרים האדומים(. המלך 
סיהאנוק עזב אז את המדינה ולמנהיג 

המדינה מונה לון נול הפרו־אמריקאי.
את הטרגדיה הגדולה והבלתי נתפסת 

 בשנים האחרונות פועל השמאל 
הישראלי במטרה להיאבק על צביונה 
הדמוקרטי של המדינה. יש מי שמצביע 
על האפליה וההדרה של חלק מהקבוצות 
בחברה ועל סכנותיה של מדיניות ההפרטה 
המאסיבית, אחרים חוקרים ומזהירים 
וברחובות  השלטונית,  מהשחיתות 
נשמעת לעיתים הקריאה הדרמטית 
"הון, שלטון - עולם תחתון". ביקור 
בקמבודיה, אחת המדינות המושחתות 
ביותר בעולם, שם את הביקורת החריפה 
הזו בפרופורציה, או אם תרצו - מציג את 
התהום העמוקה אליה עלולה שחיתות 
שלטונית לדרדר את אזרחי המדינה. מה 

שבטוח, זה נראה רע מאוד.

ממעצמה אזורית - 
למדינה מוכה

מיקומה של קמבודיה בדרום מזרח אסיה 
הוא אחד הגורמים החשובים ביותר 
לאירועים שפקדו את המדינה - הגובלת 

קמבודיה
קולוניאליזם, המלחמה 

הקרה ורצח עם הן חלק 

מאבני הדרך שהובילו 

את קמבודיה למצבה 

הנוכחי כאחת המדינות 

המופרטות, העניות 

והמושחתות בעולם. 

רשמים בעקבות מסע 

בקמבודיה 

דורון טימור

דורון טימור הוא חבר הקבוצה השיתופית "מפרש" במעגל הקבוצות 
dorontimor@gmail.com /// וחבר יסו"ד

שחיתות, 
 הפרטה

וחוסר תקווה

הקמר רוז’ 
הובילו צעדות 
מוות מן הערים 
הגדולות לחוות 
חקלאיות 
והותירו את 
הבירה פנום פן 
כעיר רפאים 
והוציאו להורג 
את שכבת 
האינטליגנציה 
ואת מתנגדי 
המשטר
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היטב את המצב העצוב אליו נקלעו אזרחי 
קמבודיה בעשרות השנים האחרונות.

כאיש הקמר רוז', סן התמנה ב-1977 
למפקד המחוז המזרחי של "הרפובליקה 
הדמוקרטית של קמפוצ'יאה" )השם 
שהוענק למדינה על ידי ראשי הקמר רוז'( 
והיה שותף למדיניות ההרעבה והרצח. עם 
זאת, הוא פילס את דרכו לעמדת הנהגה גם 
תחת השלטון הווייטנאמי והיה ממייסדי 
מפלגת העם הקמבודית, ששלטה במדינה 
לאחר הבחירות הדמוקרטיות ב-1993. 
הוא מכהן למעשה כראש הממשלה מאז 
1985 וממשיך לשלוט ביד רמה במדינה, 
שמדורגת בין 20 המדינות המושחתות 
בעולם. הקריירה הפוליטית של סן 
ואנשיו מעוררת תמיהה על יכולתם של 
אזרחי קמבודיה להשתחרר מהטרגדיה 
הנוראית שפקדה את מדינתם. קשה 
לדמיין מדינה אחרת שראשיה ביצעו 
פשעים כל כך נוראיים כנגד אזרחיה 
ואיבדו את שלטונם, אך הם אינם משלמים 
על כך את המחיר. יתרה מזאת, חרף 
ההתערבות הבינלאומית, ובשעה שחלק 
מאנשיו פוקדים את ספסלי בתי הדין 
הבינלאומיים, המנגנון המושחת והאלים 
ממשיך לנהל את משאבי המדינה ולמכור 
אותם לכל המרבה במחיר, בעוד אזרחי 
קמבודיה מסתפקים במשכורת זעומה 

ובחוסר תקווה.
במדינה מתנהל משחק דמוקרטי, אבל 
אנשי מפלגת העם דואגים להותיר את 

נגדית, בהשתלטותה של וייטנאם על 
קמבודיה ובהפלת שלטון הקמר רוז'. 
עם זאת, המלחמה שם נמשכה עוד שנים 
ארוכות וחרף העובדה שהחייל הווייטנאמי 
האחרון עזב את קמבודיה ב-1989, היא 
הסתיימה רק ב-1992 עם כניסתם של 
כוחות האו"ם במסגרת הסכם שהוביל 
לקיום בחירות דמוקרטיות לכאורה 
ב-1993 ולכינון חוקה המקדשת זכויות 
אדם. בתוך כך, מרבית ראשי הקמר 
רוז' לא נשפטו ומנהיגם פול פוט הלך 
לעולמו בביתו ב-1998. יתרה מזאת, 
אחד מראשי המפלגה, הון סן, שמכהן 
כראש הממשלה, הוא כיום האיש החזק 

ביותר במדינה.

"ראש הממשלה השורד"
בקמבודיה, הדמוקרטית לכאורה, בעלת 
אין  אדם,  זכויות  שמכבדת  החוקה 
תקשורת חופשית ואסור לקיים הפגנות, 
אך בשיחות פרטיות - בגסטהאוסים 
ובמסעדות - הקמבודים מכנים בתסכול 
בכינוי  שלהם  הממשלה  ראש  את 
"השורד". ואכן עיון בקורות חייו מציג 

שהתרחשה בשנים שלאחר מכן לא ניתן 
להסביר רק כחלק מאירועי "המלחמה 
הקרה". ב-1975, בתום מספר שנות 
מאבק, הצליחו לוחמי הקמר רוז' לבצע 
הפיכה ולתפוס את השלטון בקמבודיה, 
ופנו להגשמת חזונו של מנהיגם, ששאף 
להחזיר את קמבודיה לימי הזוהר של 
ממלכת הקמרים, שהיתה מעצמה אזורית 
בין המאות ה-9 וה-15 וששליטיה הקימו 
את מקדשי אנגקור: עשרות רבות של 
מקדשים מפוארים, בודהיסטיים והינדים, 
שמהווים כיום את האטרקציה התיירותית 
המרשימה ביותר במדינה ובאזור כולו. 
על מנת להגשים את החזון, הוביל פוט 
מדיניות אכזרית שמטרתה להפוך את 
קמבודיה ל"מדינה חקלאית, אוטופיסטית 
ושוויונית". אנשיו הובילו צעדות מוות מן 
הערים הגדולות לחוות חקלאיות והותירו 
את הבירה פנום פן כעיר רפאים, הוציאו 
להורג את שכבת האינטליגנציה ואת 
מתנגדי המשטר, ביטלו את הכסף והנהיגו 
מערכת חינוך קולקטיבית בחוות הכפייה. 
במקביל, הרחיקו אנשי הקמר רוז' את 
כל האזרחים הזרים והדיפלומטים שחיו 
בקמבודיה והובילו לבידודה המוחלט של 
המדינה מהעולם. מדיניות זו, שזכתה 
לתמיכה של כמה ממעצמות העולם, 
הובילה למותם של כשני מיליון בני 
אדם - כחמישית מאזרחי המדינה - 
בהוצאות להורג וברעב, ודרדרה גם את 

אלה ששרדו לחיי עוני ורעב. 
ב-1979 פלש צבא קמבודיה לווייטנאם 
ופתח נגדה חזית שהסתיימה בפלישה 

>>
>
צילום: דורון טימור

אחד הישראלים 
שקנה קרקעות 
בקמבודיה 
טרח לנקות 
את מצפונו 
ולהבהיר לי 
בקבלת שבת 
 שהקמבודים
 דווקא שמחים 
בחלקם 
ומאושרים מחיי 
העוני שלהם כי 
הם לא מכירים 
משהו אחר
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ולבנות מבני קבע, שישפרו במשהו את 
חייהם הקשים בביצות. על מנת לאכוף 
 Apsara זאת, רשאית הרשות האזורית
לגזול על פי חוק את אדמת הכפריים 
אם יבקשו לשפר את יסודות ביתם, 
וזאת באשמת "פעילות אנרכיסטית". 
כתוצאה מכך הכפריים חיים בתנאים 
עלובים, התיירים מזילים דמעה ותורמים 
ממיטב כספם לממשלת קמבודיה, וזו 
משלשלת את התרומות לכיסם של 

ראשיה. כה פשוט וציני.

התאגיד שקיבל את 
המדינה

ב-1990 ייסד איש העסקים אוקנה סוק 
קונג, המקורב למפלגת העם, את תאגיד 
סוקימקס, ששולט היום ברוב מה שקורה 
בקמבודיה. בחסות הקשרים הטובים 
ניצל התאגיד את העובדה ששלטון 
הקמר רוז' ומלחמת האזרחים חיסלו 
לחלוטין את הכלכלה הקמבודית וקיבל 
את המנדט להסתער על המשאבים 
הציבוריים של המדינה. התאגיד כולל 
את חברת הדלק הגדולה בקמבודיה, רשת 
בתי מלון וחופים פרטיים העונה לשם 
סוקה ואוסרת על קמבודים להיכנס לחלק 
מהחופים, וחברת תעופה. סוקימקס גם 
מספק את המדים ואת כל ציוד התרופות 
והמזון לצבא קמבודיה ומגדיר מחדש 
את המושג "הון, שלטון, עולם תחתון". 
ב-1999 העניק ראש ממשלת קמבודיה, 
הון סן, פרס גדול לסוקימקס והעביר 
לרשות התאגיד את הסמכות לגבות 
דמי כניסה מתיירים המבקרים במקדשי 
 90 אנגקור. הסכם זה, שנחתם למשך 
שנה, סידר לסוקימקס הכנסה שנתית 
של מאות מיליוני דולרים, שנגזלים 
מאזרחי המדינה, ושלח פקחים בחולצות 
תכולות להציק לתיירים המבקרים בפארק 

הארכיאולוגי עוצר הנשימה.
פרטי ההסכם בין הממשלה לסוקימקס 
לא פורסמו מעולם, מאחר וקמבודיה היא 
דמוקרטיה רק על הנייר, אך מפרסומים 
של בלוגרים עולה היקף התרמית. על 
פי ההסכם, חברת סוקימקס משלמת 
לממשלת קמבודיה כמיליון דולר מדי 
שנה בתמורה לזכות לגבות את דמי 

לחוף אוסטרס היא מאתגרת מאחר שעל 
הנהגים להקיף אחוזה פרטית עצומה 
היושבת על החוף במקום לנסוע לאורכו. 
חוף אחר, שנמצא בבעלותו של אחד 
מראשי מפלגת העם, סגור לקמבודים 
ושוטרים בתפקיד אוכפים את האיסור 

ביד רמה. 
היחידות  הקרקעות  אינם  החופים 
שהופרטו במדינה הענייה. ב-2008 
"הגרדיאן" הלונדוני, שכמעט  חשף 
מחצית מאדמות קמבודיה נמכרו לזרים. 
בכתבה שכותרתה "מדינה למכירה", 
תואר התהליך המזורז שבו איים, יערות 
וחופים נמכרים לכל המרבה המחיר ולכל 
המקורב לשלטון, לעיתים תוך הגליית 
 18 כפריים מבתיהם לתקופות של עד 
חודשים רק מכיוון שהם ישבו על קרקע 
המבוקשת להקמת מלון או קזינו. זאת 
בשעה שעל פי נתוני הבנק העולמי, רק 
בבירה פנום פן "מתגוררים" עשרות 
אלפי מחוסרי דיור. הפרטת הקרקעות 
האינטנסיבית היא חסרת תקדים ומובלת 
על ידי הממשלה, שגוזרת מן הסתם לא 
מעט קופונים בדרך. בין קוני הקרקעות 
גם לא מעט ישראלים, שגילו את אתר 
ההשקעות האטרקטיבי בדרום מזרח 
אסיה. אחד מהם טרח לנקות את מצפונו 
ולהבהיר לי, בקבלת שבת, שנערכה 
במסעדת "Love Eat" הישראלית 
בסיהאנוקוויל, ש"הקמבודים דווקא 
שמחים בחלקם ומאושרים מחיי העוני 
שלהם כי הם לא מכירים משהו אחר".

מיותר לציין שאזרחי קמבודיה לא נהנים 
אפילו מדולר אחד מכל העסקאות הללו, 
אלא רק מודחקים ומודרים מכל מה 
שנראה אטרקטיבי למשקיעים הזרים. 
במקרים רבים, הציניות עולה על כל 
דמיון. כך, למשל, המנגנון הממשלתי מצא 
את הדרך להשאיר את תושבי הכפרים 
הממוקמים בשטח הפארק הארכיאולוגי 
המדהים של מקדשי אנגקור בעוני על 
מנת להותיר אותם כמוצגים "אותנטיים" 
בשטח שמושך אליו למעלה משני מיליון 
תיירים בשנה אשר משלמים עשרות 
דולרים לתאגיד "סוקימקס", שרכש את 
הקרקע מהמדינה תמורת סכום מגוחך. 
על מנת לשמר את האותנטיות, על 
הכפריים באנגקור נאסר למכור לתיירים 

הדברים בעיקר בגדר משחק עמו משתפים 
פעולה גם פקחי האו"ם. דיוקנו של סן 
מוצג בכל כפר על שלטים רשמיים של 
המדינה והמפלגה, ונציגי אופוזיציה 
מדוכאים בכל דרך אפשרית. באפריל 
2012, למשל, נרצח הפעיל הסביבתי, 
צ'אט וואטי, שהיה ממובילי המאבק 

נגד כריתת היערות במדינה.
במציאות הזאת, לא מפתיעה העובדה 
הממשלה  של  אי־ההשקעה  שחרף 
בתשתיות וברווחה, מפלגת העם זכתה 
בכל מערכות הבחירות מ-1998, כשבזו 
האחרונה, שנערכה ב-2008 בצל מיתון 
כלכלי ומשבר עם תאילנד, היא אף גרפה 
58 אחוזים מקולות הבוחרים. על פי 
דיווחים רבים, אנשי מפלגת העם הסירו 
את שמותיהם של חלק מהמצביעים 
מרשימות הבוחרים ואף זייפו את תוצאות 
ההצבעה של חלק מהקלפיות. את בעל 
אחת המסעדות הנעימות בפנום פן, 
שעזב את הכפר והתבסס בעיר, זה לא 
ממש מפתיע. "מפלגת העם מארגנת 
את הקלפיות, את ההסעות, את ספירת 
הקולות, ופקחי האו"ם הם רק בובות", 
הוא אמר וביקש תרומה לבית ספר כפרי, 
שזוכה לתמיכה זעומה של הממשלה, 
בדומה לכל בתי הספר במדינה, שהרגה 90 
אחוז ממוריה והרסה את מרבית מוסדות 
החינוך שלה בימים הנוראים בשנות 
השבעים, אבל גם כמעט ולא טורחת 
לשקם את ההריסות. גם מי שכבר פוקד 
את ספסל הלימודים יושב בכיתות של 50 
עד 80 ילדים בשתי משמרות של ארבע 
שעות ובלי ציוד מתאים. במצב כזה, את 
השיעור הטוב ביותר לומדים הילדים 
הרוכלים שמפלרטטים עם תיירים במקדשי 
אנגקור במטרה למכור צעיף או פסלון.

הפרטה היא באמת אסון
במדינה שבה הדמוקרטיה לא מפריעה 
למפלגה המושחתת לשלוט בהמונים 
אחד  אף  לביתם,  לעשות  ולאנשיה 
לא מסתיר את האחוזות המפוארות 
והלימוזינות הצעקניות שעושות את דרכן 
בין כפרים עלובים, מנותקים מחשמל 
ומתקווה. בעיר החוף, סיהאנוקוויל, 
למשל, המשימה להגיע ממרכז העיר 

על מנת לשמר 
את האותנטיות, 
על הכפריים 
באנגקור נאסר 
למכור לתיירים 
ולבנות מבני 
קבע, שישפרו 
במשהו את 
חייהם הקשים 
בביצות
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בין היתר, לכך שהגיל החציוני במדינה 
עומד על 20.2 שנים בלבד.

ריכנר, שסיפר כי על מנת להציל חיי ילד 
הוא זקוק ל-240 דולר ליום, מתהדר 
בכך שפרט לשלושה רופאים, כל אנשי 
הצוות שהוא מעסיק בבתי החולים שלו 
הם קמבודים ושהשכר שהם מקבלים 
הממוצע  מהשכר  משמעותית  גבוה 
בקמבודיה. כך, למשל, המנקים בבתי 
החולים מרוויחים כ-250 דולר לחודש. 
זאת בשעה שמורה ממוצע משתכר 
70 דולר לחודש ומרצה באוניברסיטה 

מרוויח כ-150 דולר. 

מתפללים לימים אחרים
באחרונה הלך לעולמו המלך האב נורדון 
סיהאנוק, שהיה אחת הדמויות החשובות 
של המדינה בחצי המאה האחרונה, והוציא 
לרחובות הבירה פנום פן מיליוני בני אדם 
שראו בו מנהיג וכמעט אל. הקמבודים 
של  לזכרו  דמעות  והזילו  התפללו 
סיהאנוק, אך נדמה שהם מתגעגעים 
בערגה לא רק לדמותו האבהית אלא גם 
לתקופה שבה הוא הוביל את מדינתם 
בשנות החמישים והשישים, תקופה 
קצת יותר אופטימיות והרבה פחות 

מושחתת. ///

לקראת תום מלחמת האזרחים העקובה 
מדם, הוא שב לשם וב-1992 פתח בעיר 
 Kantha לילדים  החולים  בית  את 
Bopha. בשני העשורים שחלפו מאז 
הוביל ריכנר את פתיחתם של ארבעה בתי 
חולים נוספים ברחבי המדינה, שסייעו 
להצלת חייהם של מיליוני ילדים. בימים 
אלה נבנה בית החולים השישי. מדי 
שבוע מכנס ריכנר תיירים בבית החולים 
על שם המלך יארוולאן השביעי בסיאם 
ריאפ, עורך קונצרט על צ'לו ומתאר 
בפניהם על מעלליה של מערכת הבריאות 
הציבורית של קמבודיה. לדברי ריכנר, 
על מנת לזכות בטיפול רפואי בבית 
חולים ציבורי, נדרשים אזרחי קמבודיה 
לשלם שוחד לצוות הרופאים והאחיות 
בסכום שעולה בדרך כלל על משכורתם 
השנתית. כתוצאה מכך, מרבית אזרחי 
המדינה נותרים ללא טיפול רפואי ותוחלת 

החיים עומדת על כ-60 שנה. 
בתי החולים שהקים ריכנר מצילים את 
חייהם של ילדים רבים והוא זוכה על 
כך למעמד של כוכב בקמבודיה, אלא 
שהממשלה שם כמעט שאינה תומכת 
במפעל חייו של הרופא השווייצרי, 
שנאלץ לגייס תרומות ברחבי העולם. 
לדבריו, בשנה האחרונה הממשלה אמנם 
הגדילה משמעותית את תמיכתה הכספית 
בבתי החולים, אך זו עדיין עומדת על 
10 אחוזים בלבד מתקציבם. ריכנר מפנה 
אצבע מאשימה גם כלפי המעצמות 
לדבריו,  וגרמו,  העולמיות, שתמכו 
למלחמת האזרחים בקמבודיה אך אינן 
לוקחות את האחריות על נזקיה, שהובילו, 

הכניסה לאתר המסתכמים בעשרות 
דולרים לתייר. ב-2012, למשל, ביקרו 
במקדשים למעלה משני מיליון בני אדם, 
ששילמו בין 20 ל-60 דולר לכניסה, כך 
שניתן רק לשער את גובה ההכנסה של 
סוקימקס ממפעלם המרשים של מלכי 
קמר לפני כאלף שנה. יתרה מזאת, פקחי 
סוקימקס רשאים להפעיל סנקציות על 
תיירים שלא שילמו את דמי הכניסה 
לפארק הארכיאולוגי כאילו היו שוטרים. 
במדינה כמו קמבודיה גם השוטרים 
אוכפים את החוק באופן מושחת. כך, 
למשל, סיפר לי בעלים של מסעדה 
על הדרך שבה נקבע גובה המס שעליו 
לשלם. כמה חודשים לאחר שפתח את 
העסק שלו, ניגש אליו אחד משוטרי העיר 
והודיע לו כי מעתה הוא ייאלץ לשלם 
מס חודשי של 50 דולר. בעלי המסעדה 
טען באוזניו של השוטר שאינו מרוויח 
את הסכום החודשי הזה ושהוא מוכן 
לשלם חמישה דולרים בלבד. בסופו של 
דבר הם התפשרו על מס חודשי של 10 
דולר, שנגבה מאז באדיקות במזומן על 
ידי אותו שוטר, שמשלשל את השטר 
לכיסו. מיותר לציין שאזרחי אותה עיר 
לא נהנים ממס העסקים הזה ומרביתם 
גם לא יכולים להרשות לעצמם לפקוד 
את אותה מסעדה. האמת שקשה לבוא 
בטענות לאותו שוטר כי במדינה שבה 
המנהיגים הבכירים גובים שוחד של 
עשרות מיליוני דולרים, עשרה דולר 
לחודש יכולים להיחשב, אולי, מעין 

צדקה.

הרופא השווייצרי שמציל 
את ילדי קמבודיה

קופות צדקה, אגב, מופיעות מדי פעם 
במסעדות ובגסטהאוסים, כשכמעט תמיד 
המטרה שלשמה מיועדים הכספים ראויה 
מאוד, אך נדמה שהמוסדות שמגייסים 
את הכי הרבה תרומות - בתי החולים 
שפתח הרופא השווייצרי באט ריכנר 
- הם המעניינים ואולי גם החשובים 

ביותר במדינה. 
כאיש הצלב האדום, ריכנר התנדב בפנום 
פן בשנות השבעים, בימים שלפני עליית 
הקמר רוז' לשלטון. כעבור כ-20 שנה, 
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על מנת לזכות 
בטיפול רפואי 

בבית חולים 
ציבורי, נדרשים 
אזרחי קמבודיה 

לשלם שוחד 
לצוות הרופאים 

והאחיות 
בסכום שעולה 

בדרך כלל 
על משכורתם 

השנתית
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איור: תומר זית

ריח עוני
יודית שחר

ַהִאם ָהֹעִני הּוא ֵּגן, ִאָּמא
ָהֲעָצמֹות ַהִּמְתַקְּמרֹות ַהִּנְכָמרֹות ֶאל ּתֹוְך ַעְצָמן

ְוַהּטֹון ַהַּיְלדּוִתי ַהִּמְתַחֵּטא ַהִּמְתַנֵּגן
ַמה ֵּיׁש ְלַנֵּגן

ֵּגן ְמֻחְרָּבן.
ְוַהּבּוָׁשה ָהֲארּוָרה, ֵמֵאיֹפה ִהיא ָצְמָחה

ַהִהְתַנְּצלּות ָהֵאיְנסֹוִפית
ְוַהַּפַחד ֶׁשָּמא ִיָּדֵבק

ֶׁשָחִליָלה ְוַחס ֹלא ִיָּדֵבק
ְּכמֹו ִלְכלּוְך ֶׁשִּנְדָּבק, ֻזֲהָמה, ֵריַח ֹעִני.

ַמה ְּכָבר ִנְדַּבק ִּבי, ִמֶּמִּני ִנְדַּבק?
ַמה ָּיכֹול ְלִהָּדֵבק

ַמה ְּכָבר עֹוַלְלִּתי, ַמה ָּיֹכְלִּתי ְלעֹוֵלל
ִמִּלְכלּוְך ֶׁשל ֲאֵחִרים, ֹלא ִמֶּמִּני.

ָהֹעִני הּוא ֵּגן, ִאָּמא, ְׁשֵּתי ֵעיַני ֶׁשהֹוַרְׁשְּת,
ֲחלּוׁשֹות, ֻמְחָלׁשֹות, ֹלא ָׁשוֹות ְׁשֵּתי ְּפרּוטֹות,

ִעְורֹות חֹוְתרֹות ְמַחְּפׂשֹות ְמַחְּזרֹות
ּתֹוְפסֹות ֵמַהַּצד, ִקְלַלת ַהְּלַבד

ִמן ַהחּוץ ֹלא ּפֹוְסקֹות, ִמִּבְפִנים ֹלא ּתֹוְפסֹות
ֹלא ּפֹוְסקֹות ִמִּקְרִּבי, ִמֶּמִּני.
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