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בעוד שבשאר 
חלקי סירד 
המערבולת 

הכלכלית 
רק הולכת 

ומעמיקה, הרי 
שכבר ברבעון 

הראשון של 
2010 נרשמה 
עליה של 7% 

בסך המוע־
סקים במשק 

הקואוירטיבי 
בסירד

העובדות הן שפאגור הוא מפעל שמפסיד 
מזה שנים מספר. מונדרגון, הזרים אליו 
למעלה מ־ 3 מיליון אירו בשנים האחרונות, 
על מנת לאפשר לו להתייעל ולעמוד על 
רגליו, אולם המפעל לא הצליח להגיע 
לאיזון תקציבי. כעת ביקש המפעל 1.7 
מיליון אירו נוספים ובהנהלת מונדרגון 
החליטו, שלא להיענות לבקשה, החלטה, 

שככל הנראה תביא לסגירת המפעל.
במונדרגון עשרות מפעלים, ארגוני 
רווחה ומוסדות פיננסיים והוא מעסיק 
מעל 80 אלף איש. המשק הקואופרטיבי 

בספרד הוכיח עצמו כיעיל כלכלית  >> >

 לפני שבועות ספורים פורסמה בדה 
מרקר, כתבה שכותרתה ”צרות בגן העדן: 
הקואופרטיב העסקי הגדול בעולם בסכנת 
קריסה”. הכתבה עסקה בפאגור, אחד 
מעשרות המפעלים הקואופרטיבים, 
החברים בקואופרטיב הקואופרטיבים 
הגדול והחזק מונדרגון, אשר ככל הנראה 
עומד להסגר. הקריסה, אליה התייחסה 
של  כלכלית  קריסה  אינה  הכותרת, 
מונדרגון, שמצבו הכלכלי מצוין, אלא 
לקריסה רעיונית: באשר, לשיטתו של 
הכותב, ההחלטה לתת לפאגור להסגר, 
משמעה קריסה של עקרון הסולידריות. 

Fagor

מונדרגון 
סוגרים 
מפעל - 

התמודדות סולידרית 
עם משבר

יפעת סולל היא יו“ר ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי וסביבתי 
Ysolel@ilca.coop :דוא“ל ///

לפעמים הפתרון הסולידרי למשבר הוא סגירת מפעל. 

במונדרגון עושים זאת תוך שמירה על מחויבות לערכי 

הקואופרציה: עליונות העובדים על ההון, ניהול שיתופי 

וסולידריות בין קואופרטיבים

יפעת סולל
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אין טעם 
להשקיע עוד 
ועוד כסיים 

במיעל כושל, 
כאשר אישר 

להשקיע 
את אותם 

המשאבים 
בעסקים 

חדשים, שיוכלו 
להתחרות 

ויוכלו לסיק 
מקומות עבודה 

בני־קיימא

התנאים - המימוניים, הארגוניים וכיו”ב - 
כדי שהמפעל או הארגון יוכלו להתנהל 
בשוק באופן הטוב ביותר. הזרמת כספים 
למפעל שאינו יכול להחזיק עצמו לאורך 
זמן אינה פעולה סולידרית, היא פעולה 
לא אחראית, אשר מסכנת את החברים 
בקואופרטיבים האחרים ופוגעת ביכולתם 
לספק את הערבות ההדדית הנחוצה במצבי 
משבר ולתקופות קצרות, עד להבראת 

הקואופרטיב או לשיפור מצב המשק.
ההחלטה שהתקבלה במועצה הכללית 
של  מונדרגון אומרת כלדהלן: בחנו את 
הבקשה של פאגור והגענו למסקנה כי 
אין בה היתכנות כלכלית. המפעל אינו 
מותאם לצרכי השוק והזרמת הכספים 
לא תביא אותו לאיזון תקציבי. על כן 
הוחלט, שלא לאשר את הבקשה ולא 

להזרים את הכספים הנוספים.
יחד עם זאת, המועצה הכללית של 
מונדרגון מחויבת בסולידריות כלפי 
תנקוט  כן  ועל  פאגור  העובדים של 
בצעדים הבאים: תאפשר הצבה של 
חלק מהעובדים במפעלים ובארגונים 
האחרים החברים במונדרגון; תפעיל 
תכנית של פרישה מוקדמת; תארגן 
תכניות להכשרה מקצועית שיאפשרו 
לעובדי פאגור לעבור הסבה מקצועית 
שתחזק את יכולותיהם וכישוריהם ותגדיל 
את התאמתם לשוק העבודה. בנוסף 
החליטה המועצה הכללית להשקיע 
בפיתוח עסקים חדשים שיהיו תחרותיים 

ויוכלו לספק מקומות עבודה.
של  הכללית  המועצה  של  ההחלטה 
הסולידריות  מהות  היא  מונדרגון, 
הקואופרטיבית. המחויבות היא לאנשים 
ולא לעסקים. אין טעם להשקיע עוד 
ועוד כספים במפעל כושל, כאשר אפשר 
להשקיע את אותם המשאבים בעסקים 
חדשים, שיוכלו להתחרות ויוכלו לספק 

מקומות עבודה בני־קיימא.
המועצה הכללית מסיימת את החלטתה 
בהצהרה מחויבותה למהות הקואופרטיבית 
וקובעת כי: ”בקונטקסט של השוק הגלובלי 
העקרונות הייחודיים של הקואופרטיבים - 
קודם כל אנשים; עליונות העובדים על 
ההון; ניהול שיתופי; וסולידריות בין 
קואופרטיבים - הם, עתה יותר מתמיד, 
המפתח לניהול העסקים של העתיד”. ///

אינם יכולים לתפקד בשוק הכלכלי 
וככל שהם מתרבים וכוח הקניה שלהם 
קטן, כך צמצום פעולותיהם בשוק מביא 
לפגיעה בעסקים נוספים אשר נאלצים 
לסגור את שעריהם. כאשר העובדים 
ממשיכים לעבוד, גם אם בתנאים טובים 
פחות, הם יכולים להתנהל בשוק באופן 
מושכל ומצליחים אט אט לצאת מהמשבר.

היתרון הגדול בקואופרטיב הוא, שאין 
בו כל חובה לייצר רווחים לבעלי מניות 
חיצוניים וכל עוד המפעל או הארגון יכול 
לשלם משכורות לחבריו ולהיות מאוזן 
יש אינטרס כלכלי וחברתי להמשיך 

את פעולתו.

”סולידריות” אינה להציל 
מפעל כושל

ההחלטה שלא להציל את פאגור, לא 
התקבלה ביום אחד. פאגור הוא מפעל 
שמפסיד כסף מזה כמה שנים. כאמור, 
קואופרטיב האב, מונדרגון, הזרים אליו 
3 מיליון אירו במהלך השנים האחרונות, 

אולם תהליכי ההבראה לא צלחו. 
לא היעדר סולידריות מנע את העברת 
סולידריות  דווקא  אלא  הכספים, 
הקואופרטיב  ואחריות. תפקידו של 
אינו לשמר מפעלים כושלים אשר אינם 
יכולים להתחרות בשוק, אלא לספק את 

במשבר של השנים האחרונות. בניגוד 
לשאר ספרד, המשק הקואופרטיבי לא 
רק שלא נחלש, הוא התחזק. אמנם 
הרווחים במשק הקואופרטיבי הספרדי 
2008 ל-2009 ב-91% וההון  ירדו בין 
העצמי ירד ב-16%, אולם בניגוד לכלל 
המשק הספרדי, אשר אחוזי האבטלה בו 
עלו באותה התקופה מ-9.1% לכ-17%, 
מספר המועסקים במשק הקואופרטיבי 

ירד במהלך 2008 ב-1.1% בלבד.
בעוד שבשאר חלקי ספרד המערבולת 
הכלכלית רק הולכת ומעמיקה, הרי 
שכבר ברבעון הראשון של 2010 נרשמה 
7% בסך המועסקים במשק  עליה של 
הקואופרטיבי בספרד, ומאז נספרת עלייה 
שיטתית במספר העובדים המועסקים 
במשק הקואופרטיבי הספרדי. חלק 
מהמפעלים של מונדרגון מעולם לא 
היו רווחיים יותר, מאחר שהם נשארו 

היחידים הפועלים בתחומם בספרד.
במפעלים  העבודה  מקומות  שימור 
ובארגונים הקואופרטיבים הוכיח עצמו כדרך 
כלכלית יעילה, המשפיעה על סביבתה. 
בחבל הבאסקים, אשר המעסיק הגדול ביותר 
בו הוא מונדרגון, כמו גם בחבל קטלוניה, 
אשר גם בו הקואופרטיבים מהווים נתח 
גדול משוק העבודה, המצב הכלכלי לא 

דומה כלל למצב בשאר חלקי ספרד.
ההיגיון הכלכלי הוא פשוט, מובטלים 
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לציון סוף שנת הקואופרטיבים  שנערכה 
הבינלאומית ב-2012. 

התנועה  רוח  את  להעביר  ידע  יהודה 
הקואופרטיבית בהתלהבות שמעולם לא פחתה 
או הזדקנה. הוא סחף רבים לקום ולעשות 
מעשה - לייצר את האלטרנטיבות הכלכליות 
עבור עצמנו, לייצר מודלים עסקיים המחויבים 
אידאולוגית ופועלים לקידום האדם העובד - 
כעובד וכצרכן - כמו גם לקידום הקהילה - 

הקרובה והרחוקה.
זוהי אבידה קשה לתנועה הקואופרטיבית 

בישראל ובעולם. יהי זכרו ברוך.

יפעת סולל

היום  עד  היחיד  הישראלי  היה  יהודה 
שכיהן כחבר בהנהלת הברית העולמית של 
הקואופרטיבים והיה חבר בצוות שניסח את 
עקרונות התנועה ב-1995. חברו הקרוב, אשר 
עמד בראש הוועדה, ד”ר איאן מקפירסון, 
התנועה  של  הבולטים  המנהיגים  אחד 
לעולמו  הלך  העולמית,  הקואופרטיבית 

שבועיים לפניו.
יהודה פעל כל ימיו במקביל לקידום צדק 
חברתי ושלום בלי לשאול מה קודם למה, 
מתוך ידיעה, שהדברים קשורים זה בזה קשר 
בל ינתק. הפרויקט האחרון שהוביל בתנועה 
העולמית, יחד עם שותפו, איאן מקפירסון, 
עסק  ב”קואופרטיבים ושלום”, פרויקט אשר 
קיבל את אישור התנועה בישיבה החגיגית 

2013 הלך לעולמו ד”ר יהודה פז, אחד  בסוף 
האנשים היחידים שהמשיך להאמין בתנועה 
הקואופרטיבית ובעקרונותיה בישראל ללא 

הפסקה במהלך חייו.
יהודה פז עלה לישראל ב-1950כשהיה בן 
עשרים והיה ממייסדי קיבוץ כיסופים, בו 

התגורר עד מותו.
כאשר ההסתדרות עוד ראתה עצמה כגורם 
מרכזי ועסקה בחינוך ובקואופרציה, עמד יהודה 
בראש המכון האפרו־אסיאתי של ההסתדרות, 
במסגרתו החל ללמד קואופרציה קבוצות 
מהעולם המתפתח. ב-1998 הקים את מכון 
הנגב - אג’יק, אשר לקח על עצמו את המשימות 
הללו, יחד עם משימות של קידום השלום 
ופיתוח כלכלי בנגב, בעיקר בקהילות הבדואיות.

יהודה פז ז”ל 
 1930-2013 

איש הקואוירציה 
והשלום

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

ונובעת  בנושא שהתחממות כדור הארץ קיימת, ממשית  כבר שנים שברור לכל החוקרים 
מפעילות אנושית. עם זאת, מסיבות שונות נוהגים רבים להתייחס לסכנה כקשורה להיכחדות 

זנים של חיות ופגיעה בטבע, ומקטינים את השפעתה על בני אדם.

דו"ח של האו"ם שיוגש בפסגת שינויי האקלים   ,(2014 (24 במרץ  לפי ההאפינגטון פוסט 
עקב  הקרובות  בשנים  לגבור  שעומדות  לאנושות  ממשיות  סכנות  חמש  מונה  הקרובה 
התחממות כדור הארץ. הסכנה הראשונה היא אלימות - הגברה של קונפליקטים אלימים 
ומים עקב  והמחסור במשאבים. שתי הסכנות הבאות הן מחסור באוכל  בעולם עקב החום 
בצורות ושיבוש בתבניות המשקעים. סכנה נוספת היא סכנה בריאותית ישירה - עקב מחלות 
שקשורות לטמפרטורות גבוהות, שריפות וגלי חום. לבסוף, כל התופעות הללו מתקשרות 
יותר.  /// קישור  הייתה רבה  בנושא מעולם לא  בעוני.  נראה שדחיפות הפעולה  לעלייה 
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