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לפעמים נדמה שכל דאגות הסוציאל־דמוקרטיה 
ה”קלאסיות” - לשוויון, חלוקת הכנסות, מדינת 
רווחה ודמוקרטיה בשוק העבודה - מתגמדות למול 
שאלת הקיימות והכשלים הסביבתיים שיוצרת 
החברה האנושית: בזבוז משאבים, יצירת כמויות 
אדירות של פסולת ובפרט פסולת אלקטרונית, 
שריפת דלק פוסילי, שחרור גזי חממה ועוד 
ועוד. לנוכח התנהלות זו ספק אם רמת החיים לה 
הורגלנו במערב תוכל להישמר, וסביר להניח כי 
מצב האנושות והכדור עליו היא מתקיימת יהפוך 
גרוע יותר ויותר. המציאות ההולכת ונפרשת של 
שינוי אקלימי אינה עוד תאוריה או חשש עתידי, 
אלא הווה כואב שמעצב את החיים בעולם - 
מהפוליטיקה הבינלאומית, דרך שינויים באורח 
החיים ובסביבה המידית של רבים, ועד להישרדות 

היומיומית בחלקים מהעולם.
אבל כפי שנאמר כבר לא מעט פעמים, אי אפשר 
להתעלם מההקשר המובהק בין כשלים סביבתיים 
לבין הניאו־ליברליזם, משטר התאגידים הבינלאומי, 
וכן, גם מהיעדרה של מדינת הרווחה. לא ניתן 
להתעלם מהקשר בין המרוץ לרווחים שנובע 
מהקפיטליזם, מרוץ שהואץ בעשרים השנים 
האחרונות לנוכח ניצחון הניאו־ליברליזם, לבין 
הייצור המוגבר, וכמובן גם הצריכה המוגברת, בחברה 
המערבית ובעולם כולו.  די אם נזכיר את המושג 
 - )Planned Obsolescence( ”השבתה מתוכננת”
שיטת יצור שמקצרת את חייו של כל מוצר אלקטרוני 
בו אנחנו משתמשים, ממקרר ועד פנס, כדי להבטיח 

את התמשכות הצריכה. 
אבל חשוב הרבה יותר - ”המאבק האדום” ו”המאבק 
הירוק” מהווים למעשה אותו מאבק, שכן שניהם 
דורשים את אותם כלי נשק, ובראשם תכנון ותיאום 
עולמיים בשליטה פוליטית דמוקרטית. תכנון 
ושליטה ציבוריים על הייצור, על פליטת גזי חממה, 
על טיפול בפסולת ועל ִמחזור, אינם שונים ואף 
קשורים בשליטה ציבורית על שוק העבודה, השכר 
והצריכה. זה וזה זקוקים ליד מכוונת שאינה מונעת 
משורת הרווח של תאגיד או בעל הון אלא מהצרכים 

המשותפים של כולנו כאנושות. 
כל אלה דורשים ניצחון של הפוליטיקה על המנגנון 
הניאו־ליברלי שמכוון את הכלכלה העולמית 
באמצעות תחרות לא מרוסנת להשאת רווחים 
לקבוצה מצומצמת. כך, הכלים להגשמתו הפוליטית 

של ”הסדר הירוק” אינם יכולים לדלג על הציבור, 
ולכן ניצחונו של הסדר הסוציאל־דמוקרטי - שכולל 
בתוכו יצירת ציבור מודע, דמוקרטי, מעורב ובעל 
כוח לעצב את חייו - חיוני להצלחת הפרויקט 

הירוק ברמה המקומית והעולמית.
יש לסוציאל־דמוקרטיה - כדרך היסטורית - הרבה 
מה ללמוד מבית היוצר של מחשבת הקיימות 
והסביבה. נראה שבכל הנוגע לצמיחה ולייצור 
בין  יש חילוקי דעות היסטוריים  התעשייתי 
הסוציאל־דמוקרטיה, כפי שהתעצבה במרבית 
מדינות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, 
לבין החשיבה המקיימת. זהו מקרה מובהק בו 
על הסוציאל־דמוקרטיה לעדכן את עצמה דרך 

אלמנטים מתוך המחשבה הירוקה. 
אך זה אינו השיעור היחיד. תנועות העוסקות בקיימות 
מצליחות יותר מתנועת סוציאל־דמוקרטיות להגיע 
לקהל הרחב, לאנשים צעירים, לילדים, למערכת 
החינוך. תנועות אלה מצליחות במידה רבה למדי 
בשינוי תודעה, שינוי אורחות חיים ואף בהשפעה 
על פוליטיקה מקומית ועולמית. זאת ועוד - יותר 
מבכל תחום אחר תחום הקיימות, או לפחות התחום 
המצומצם של איכות הסביבה, הצליח ביצירת מחויבות 

בינלאומית בתקנות של איכות מים, אוויר ועוד. 
דרך משותפת, סוציאל־דמוקרטית־בת־קיימא, 
מעלה סט שלם של סוגיות מקומיות ועולמיות: 
שליטה בינלאומית על ייצור והפצה שנאבקת בניסיון 
להעביר את מקומות העבודה למקום הזול ביותר, 
שמתמודדת גם עם ”התחרות לתחתית” ושחיקת 
תנאי העבודה וגם עם שאלת העלויות האמיתיות, 
הסביבתיות והחברתיות, של שינוע הסחורות על 
פני העולם; צמצום הצריכה של מוצרים מתכלים 
וצמצום ”ההשבתה המתוכננת”, תוך הגברת ”הצריכה 
החברתית” של תרבות, חברה וקהילה; שימוש משותף 
במשאבים ועוד. כל אלה סוגיות הנוגעות לסביבה, 

לאדם ולחברה, לקיימות, לשוויון ולחירות.
המאמרים בגיליון הנוכחי בוחנים סוגיות אלו מזוויות 
שונות, כלליות ופרטיות: אופנים אלטרנטיביים בהם 
אפשר להגדיר שגשוג כלכלי, סוגיות ספציפיות 
כמו השימוש במשאבי הים, צמחונות, או בעיית 
גידול האוכלוסייה, והמקרה הספציפי של העיר 
חיפה. את כולם מאחדת הקריאה לחתור להפוך את 
הדרכים הללו, הסביבתית והסוציאל־דמוקרטית, 
לדרך אחת - למען עתיד החברה האנושית. ///
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מרבית הצויים 
בתמונה 
מתקשים במבט 
ראשון לזהות 
את הילנטה 
הזעירה 
המאכלסת 
בקושי ייקסל 
בודד. על יני 
נקודה כחולה 
חיוורת זו 
התרחשה כל 
ההיסטוריה 
האנושית 

העממית של סין, הכלכלה הסוציאל־
דמוקרטית של מדינות סקנדינביה, או 
כלכלת השוק החופשי של ארצות הברית 
של אמריקה - כולן נמדדות על ידי 
תושביהן ומנהיגיהן על פי קצב צמיחתן. 
יש להודות שלצמיחה כלכלית היה ועדיין 
ישנו תפקיד חשוב בשיפור איכות החיים 
במדינות מתפתחות. אולם, מספר רב של 
מחקרים מראים שמעבר לרמה מסוימת של 
תוצר לנפש, הנעה סביב כ-15 אלף דולר 
לנפש, הקשר בין הצמיחה בתוצר הלאומי 
לאיכות החיים, תוחלת החיים, איכות החינוך 
והאושר האישי נחלש מאוד. יתרה מכך, 
במדינות לא מעטות אנו אף עדים לירידה 
באיכות החיים במדדים אלו דווקא כאשר 
הכלכלה ממשיכה לצמוח. התוצר כמדד 
אינו מבחין בין אירועים חיוביים התורמים 
לאיכות חיינו, לאירועים שליליים הפוגעים 
בה. כך התוצר יכול לצמוח דווקא בעתות 
משבר ומלחמה, כאשר איכות חיינו נמצאת 
בשפל. התוצר כולל רק פעילות כלכלית 
הנמדדת בעסקאות כספיות, ולכן אינו 
מתייחס לפעילויות משפחתיות, קהילתיות 

שסייגן ציין בדרכו הייחודית, על פני 
נקודה כחולה חיוורת זו התרחשה כל 
ההיסטוריה האנושית ועליה חיו וחיים 
כל האנשים שאי פעם הכרנו או אהבנו. 
אולי אין דימוי עוצמתי יותר מתמונה זו, 
להיותו של העולם האחד והיחיד העומד 
לרשותנו סופי ומוגבל במשאביו. כל 
מה שצריך לעשות כדי לראות זאת זה 

להתרחק מעט ולהביט אחורנית. 
כנגד עובדת סופיותו הברורה של כדור 
הארץ ניצב מיתוס הצמיחה המתמדת 
של הכלכלה המתועשת ככלי המרכזי 
להגשמת שגשוג ורווחה. דומה שאין עוד 
בנמצא מטרה קולקטיבית אחרת סביבה 
יש כזו הסכמה רחבה מכל קצוות הקשת 
הפוליטית והאידיאולוגית. כולם רוצים 
להשיג צמיחה כלכלית בדרכם שלהם - 
קפיטליסטים או סוציאליסטים, ימין או 
שמאל - כולם רואים בצמיחה מתמדת 
של התוצר הלאומי מטרה נכספת. בין אם 
מדובר בכלכלה הריכוזית של הרפובליקה 

פנה  התשעים  שנות   בתחילת 
הפיזיקאי והסופר קארל סייגן למדעני 
נאס”א בבקשה בלתי שגרתית. באותם 
ימים החללית וויאג’ר 1 חלפה על פני כוכב 
הלכת שבתאי בדרכה החוצה ממערכת 
השמש. סייגן ביקש מנאס”א להורות 
לגשושית להסתובב אחורנית ולצלם 
תמונה אחרונה של כדור הארץ לפני 
עזיבתה את מערכת השמש. התוצאה 
הייתה אחת התמונות המפורסמות ביותר 
בהיסטוריה של חקר החלל, הידועה 
בשם “נקודה כחולה חיוורת”. הייתה זו 
התמונה הרחוקה ביותר של כדור הארץ 
שאי פעם צולמה, ממרחק של יותר 
מ-6 מיליארד קילומטר. התמונה לא 
נועדה לצרכים מדעיים, שכן מהמרחק 
בו נמצאה וויאג’ר 1 כבר כמעט ולא ניתן 
היה להבחין בכדור הארץ. בתצלום נראה 
כדור הארץ כנקודה זעירה על הרקע 
העצום של החלל, שט בינות לרוחות 
הקוסמיות הנפלטות מן השמש. מרבית 
הצופים בתמונה מתקשים במבט ראשון 
לזהות את הפלנטה הזעירה המאכלסת 
בקושי פיקסל בודד. יחד עם זאת, כפי 

כלכלה סופית 
לעולם סופי •

קצב הצמיחה שהתקיים בעולם במחצית השנייה של המאה ה-20 

מביא את המערכת האקולוגית לסף התמוטטות. מצד שני, לפני 

כל מודל של ”כלכלת מצב יציב“ ניצבים אתגרים רציניים ביותר. 

לקראת ”אקו�סוציאליזם“

אוהד קרני

ד“ר אוהד קרני הוא מומחה למדיניות סביבתית וחבר הוועד המנהל 
 ohadcarny@gmail.com :במכללה החברתית כלכלית /// דוא“ל
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אנו רואים 
קריסת מערכות 

סביבתיות 
בקנה מידה 

גיאולוגי 
עם היקף 

הכחדת מינים 
המשתווה לזה 

של אירוע 
 הכחדת 

הדינוזאורים 
ליני 65 מיליון 

שנים

אנו אוכלים מתמוטטות בזו אחר זו. זו 
קריסת מערכות בקנה מידה גיאולוגי 
עם היקף הכחדת מינים המשתווה לזה 
של אירוע הכחדת הדינוזאורים לפני 65 
מיליון שנים. תופעות לוואי אלו של 
ההתמכרות לצמיחה כלכלית צפויות 
להחריף בתרחיש של עסקים כרגיל, 
עם התחממות עולמית חזויה של 3-5 
מעלות צלזיוס עוד בתקופת חיינו ושינויי 

האקלים שהיא תביא עמה. 
כמובן שמי שמאמין שמהלך עניינים 
זה יכול להמשך באין מפריע משלה את 
עצמו. כל מערכת צומחת מגיעה בסופו 
של דבר לסף עליון. הקץ לצמיחה הוא 
בלתי נמנע ותחילתו כבר מתרחשת לנגד 
עינינו. גם אם נתעלם מסימני האזהרה 
שמסביבנו, המערכת הכלכלית לא תמשיך 
לנוע. אפילו סין, פס הייצור של העולם 
המפותח, כבר נאלצת להגביל את היקפי 
הייצור במפעליה בגלל זיהומי אוויר, 
מים וקרקע המסכנים את חיי תושביה; 
מחירי הסחורות והמזון נמצאים במגמה 
של עליית מחירים דרמטית בעשור 
האחרון, תוך שהם גורמים לחוסר יציבות 
פוליטית באזורים מוכי רעב, ביניהם 
גם במזרח התיכון; במקביל, במרבית 
המדינות המפותחות קצבי הצמיחה 
רק הולכים ומאטים, בד בבד עם חוסר 
יציבות ותנודתיות הולכת וגוברת, המלווה 
בהתפוצצות “בועות” כלכליות לאחר 

כל מחזור קצר של צמיחה. 

אתגרי כלכלת המצב 
היציב

השינוי שנדרש מאתנו אינו פשוט - 
המערכת הכלכלית כפי שאנו מכירים 
אותה מבוססת על הנחה של צמיחה. 
ללא צמיחה מתמדת קרנות הפנסיה שלנו 
יקרסו, הבנקים יפשטו רגל והאבטלה 
תגאה. אין פלא שאין בנמצא מנהיגים 
רבים שיניפו את דגל “כלכלת המצב 
היציב”. אחרי הכול, בשמה של הצמיחה 
הותרו הכבלים הרגולטורים מהסקטור 
הפיננסי שהוביל את הכלכלה העולמית 
להתרסקות של 2008, נחתמו הסכמי סחר 
המגבילים את הריבונות של משטרים 
הביטחון  רשת  וקוצצה  דמוקרטיים 

נהנה מהצמיחה העולמית בשני העשורים 
האחרונים ובמדינות רבות, ביניהן גם 
ארה”ב, הכנסתו הראלית גם הצטמקה. 
בניגוד להבטחות, הצמיחה לא חלחלה מטה. 
במחצית השנייה של המאה ה-20 גדלה 
הכלכלה עולמית פי עשר. אם היא תמשיך 
לצמוח בקצב זהה היא תגדל פי אלף ביחס 
לגודל זה עד סוף המאה הנוכחית. קצב כזה 
של צמיחה ורמות כאלו של אי שוויון הם 
חסרי תקדים בהיסטוריה האנושית וברור 
שאינם בני קיימא. בעוד העולם הופך 
צפוף יותר וקצב הצריכה הופך רעבתני 
יותר, תופעות הלוואי של הצמיחה בעולם 
מלא כבר ניכרות לעין. אין כמעט מערכת 
אקולוגית על פני כדור הארץ שאינה 
מיערות   - דרמטית  הדרדרות  חווה 
הגשם בדרום אמריקה ועד לשוניות 
האלמוגים במזרח אוסטרליה, מקריסת 
מושבות הדבורים בצפון אמריקה ועד 
סכנת ההכחדה של דגי הטונה כחולת 
הסנפיר. המערכות הסביבתיות אשר 
מעניקות לנו את האוויר שאנו נושמים, 
את המים שאנו שותים ואת המזון אותו 

או התנדבותיות, שאינן כוללות תשלום 
כספי, על אף שדווקא פעילויות מסוג זה 
יכולות לתרום לאיכות חיינו יותר מכל 
רכישה כספית. כך שמסתבר שמעבר לרמה 
מסוימת, הצמיחה הכלכלית מפסיקה לשרת 
אותנו ואנחנו מתחילים לשרת אותה. בעודנו 
עובדים יותר ויותר שעות כדי לספק תרבות 
צריכה שאינה יודעת שובע אנו הופכים 
מאזרחים לצרכנים. באופן פרדוקסלי 
דווקא אזרחיהן של מדינות מפותחות רבות 
מדווחים רמת אושר נמוכה יותר, מקרים 
רבים יותר של דיכאון והתאבדויות, יחד 
עם התפוררות של הסולידריות החברתית 
והתפרקות התא המשפחתי. באופן כמעט 
בלתי מורגש, במקום שהצמיחה בתוצר 
הלאומי תהייה כלי לשיפור איכות חיינו 
היא הפכה למטרה בפני עצמה המצדיקה 

גם כרסום באיכות החיים. 
עגל הזהב של הצמיחה גבה גם מחיר יקר 
של פערים חברתיים הולכים וגדלים. כיום 
העושר של האחוזון העליון באוכלוסיית 
העולם גדול מזה של 95% האחוזונים 
התחתונים וחמישית מאוכלוסיית העולם 
משתכרת רק כ-2% מההכנסה העולמית. 
85 האנשים העשירים בעולם מחזיקים 
בהון השווה לזה של מחצית מאוכלוסיית 
מעמד  אפילו  ביותר.  הענייה  העולם 
הביניים במדינות ה-OECD כמעט לא 

<<
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יתרון רדיקלי 
ומעניין יותר 

הוא תשלום של 
קצבת מחייה 

לכל אזרח 
בוגר ללא קשר 

־למצבו התעסו
קתי. זאת, 

כדי לאישר 
לאנשים להיות 
מובטלים מבלי 

להיוך אותם 
למקרה סעד

הפנסיה הנוכחי המבוסס על הנחת צמיחה 
כלכלית אשר תאפשר לממן את חיינו 
בגיל השלישי באמצעות ריבית עתידית 
שתתקבל על חסכונותינו. בעולם ללא 
צמיחה התשואה על החסכונות תצטמק 
ונדרש להפריש יותר לפנסיה במהלך 
חיינו. הגדלה זו של שיעור החיסכון 
במשקי הבית הפוכה למגמה של הגדלת 
החוב וההסתמכות על אשראי בה חזינו 
בעשורים האחרונים, אולם היא הכרחית 
בכלכלת מצב יציב ותאפשר לממן את 
השקעות התשתית הגדולות הנדרשות 

למעבר לכלכלה בת־קיימא. 
מסגרות  לייצר  עלינו  שלישית, 
בינלאומיות שיאפשרו ניהול גלובלי 
של משאבי הטבע ושירותי המערכת 
האקולוגית הנמצאים תחת לחץ. זהו 
אתגר לא פשוט והקשיים בהגעה להסכם 
לצמצום  קיוטו  לפרוטוקול  המשך 
פליטת גזי חממה, מעידים על הקושי 
הרב שביצירת מסגרות מסוג זה. אולם, 
סיפורי הצלחה כגון פרוטוקול מונטריאול 
למניעת הפגיעה בשכבת האוזון, מעידים 
שניהול אפקטיבי של משאבי הטבע 
ברמה הבינלאומית הוא בהחלט אפשרי 
אפילו במערכות הפוליטיות הקיימות.
תנאי סף אלו הם בגדר בסיס להגדרת 
חזון חדש לכלכלת עולם מלא, אבל 
שאלות רבות נוספות דורשות מענה. 
כיצד יתחלק ויחולק העושר בכלכלת 
מצב יציב? מה יהיו התמריצים ליזמות 
וחדשנות בעולם ללא צמיחה? כיצד 
ישתלבו מודלים חברתיים חדשים כגון 
כלכלת שיתוף ועסקים חברתיים במבנה 
החברתי־כלכלי החדש? אלו מבני משילות 
נדרשים לניהול משאבים גלובלי באופן 
אלו  דמוקרטי? התשובות לשאלות 
יגדירו במידה רבה את האידיאולוגיות 

הפוליטיות של המאה ה-21.
למרות שנדמה ששינויים יסודיים כל כך 
במבנה החברתי־כלכלי־פוליטי רחוקים 
מהישג יד, ההיסטוריה מלמדת אותנו 
שכאשר נסיבות דמוגרפיות, תרבותיות 
וטכנולוגיות משתנות גם הסדר הישן 
מתחלף. פרדיגמת הצמיחה האינסופית 
אינה חסינה לכך והסדקים בה כבר בולטים 
לעין. הגיעה העת לפרדיגמה כלכלית חדשה 

על פני הנקודה הכחולה והחיוורת. ///

ורשת  בעיית האבטלה  עולה  שנית, 
הביטחון החברתית בעולם נטול צמיחה. 
מאז תחילתה של המהפכה התעשייתית 
חלה עלייה מתמשכת בפריון העבודה 
כתוצאה משיפורים טכנולוגיים. פחות 
לבצע  כדי  דרושות  עובדות  ידיים 
אותה עבודה. על כן, כדי לשמור על 
שיעור תעסוקה קבוע ולמנוע “אבטלה 
טכנולוגית” נדרשת צמיחה כלכלית אשר 
תנטרל את העלייה בפריון. כלומר, נוצר 
צורך להגדיל את הפעילות הכלכלית כדי 
להעסיק את העובדים שאיבדו את עבודתם 
כתוצאה מהשיפורים בטכנולוגיה. הנהגת 
שבוע עבודה מקוצר עשויה להיות פתרון 
אחד לבעיה, וזו מדיניות שכבר יושמה 
בהצלחה בעולם בעתות של משברים 
כלכליים. פתרון רדיקלי ומעניין יותר הוא 
תשלום של קצבת מחייה לכל אזרח בוגר 
ללא קשר למצבו התעסוקתי. זאת, כדי 
לאפשר לאנשים להיות מובטלים מבלי 
להפוך אותם למקרה סעד. אחרי הכול, 
אם הפריון עולה אין סיבה שכולנו נמשיך 
לעבוד כבעבר. תשלום קצבת מחייה 
יאפשר לאנשים להתמקד בעיסוקים אשר 
מאפשרים להם להגיע להגשמה עצמית 
משמעותית יותר גם אם אינם מניבים 
שכר בצדם, כולל בתחומים שאינם נכללים 
כיום במסגרת תחשיבי התוצר הלאומיים, 

כגון התנדבות בקהילה או הורות. 
עולם ללא צמיחה יחייב גם שינוי במודל 

החברתית במרבית המדינות המפותחות. 
לאור כל אלו, החזון של כלכלה נטולת 
צמיחה נראה רחוק וכמעט אוטופי. אבל 
הבחירה אם להמשיך בצמיחה מתמדת 
אינה בידנו - העובדות מצביעות על 
כך שאנחנו מתקרבים לסף העליון של 
צמיחה כלכלית - השאלה היחידה היא 
האם עלינו להגיע לשם באופן מבוקר 
ומנוהל או כתוצאה ממשבר בלתי נמנע. 
כדי להניע שינוי מסוג זה יש צורך בחזון 
חדש של כלכלה יציבה שאינה נתונה 
למחזורים הרסניים של התנפחות בועות 
ופקיעתן, כלכלה מכלילה המאפשרת 
בת  כלכלה  לכל,  הזדמנויות  שוויון 
רווחתם  קיימא שאינה מאיימת על 
של הדורות הבאים - סוג של “אקו־

סוציאליזם” אם תרצו. כדי להפוך חזון 
זה מפנטזיה רדיקלית לאפשרות סבירה, 
המהווה בסופו של גם חלופה פוליטית 
אטרקטיבית לסדר הקיים, יש לתת מענה 

למספר אתגרים משמעותיים. 
ראשית, עלינו להגדיר מחדש מהו שגשוג 
כלכלי־חברתי. השימוש בתוצר הלאומי 
כמדד להצלחה אינו מתאים עוד לעולם 
המלא בו אנו חיים. על כן, יש להפריד 
בין שלושה סוגים של פעילות כלכלית: 
פעילות המבוססת על ניצול משאבי 
טבע מתכלים, אשר אותה יש לצמצם 
למינימום; פעילות המבוססת על שימוש 
במשאבים באופן המאפשר התחדשותם, 
אחריה יש לעקוב כדי למנוע ניצול יתר; 
ופעילות אנושית שאינה גשמית ולכן 
המגבלה היחידה לצמיחתה היא מגבלת 
היצירתיות האנושית. כך למשל, אמנות, 
פעילות קהילתית, חינוך או מחקר מדעי - 
כל אלו הן פעילויות שאין מגבלה מעשית 

להתפתחותן.
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התרחשויות 
כגון חולי, 

אסונות, 
תאונות, גירושין 

וכו’ תורמים 
לעלייה בצמיחה 

מאחר ונלווית 
להם יעילות 

כלכלית - 
אבסורד זה 
רק מדגיש 
את הטעות 

שבחיבור 
צמיחה כלכלית 

לאיכות חיים

ויותר רווחים. אך היא טובה גם לחברה: 
יותר מיסים, יותר שירותים חברתיים, 
יותר משרות ומשכורות גבוהות יותר. 
וניראה שהיא אף מיטיבה עם הסביבה: 
ולראיה מדינות אירופה העשירות שבהן 
לאזרחים יש פנאי לעסוק בנושאי הסביבה. 
ובאמת, עם כל כך הרבה יתרונות, ולכאורה 
ללא חסרונות, הצמיחה הפכה למצפן 
שעל פיו מובילים קובעי המדיניות את 
הכלכלה והחברה במדינות המערב מאז 

סוף מלחמת העולם השנייה. 

 בסוף המאה ה-20 ותחילת המאה 
ה-21 צמיחה היא מילת קסם. חלק 
מהקסם נובע מהמשמעויות הכלליות של 
הרעיון - צמיחה היא התפתחות, קידמה, 
שיפור - מושגים המזוהים עם המודרנה 
ויתרונותיה. אך במובן הכלכלי לצמיחה יש 
משמעות צרה למדי - הגדלת הפעילות 
הכלכלית. הצמיחה הכלכלית נתפשת 
כיום כתרופת פלא לכל תחלואי הכלכלה, 
החברה והסביבה. ברור שהגדלת הפעילות 
הכלכלית טובה לכלכלה: יותר הכנסות 

 יש 
אלטרנטיבה 

לתמ"ג
שחר דולב, עידן דורפמן ורוני דניאל

הצמיחה, שהיא המדד המקובל לשגשוג, אינה מתייחסת 

זיהום אוויר  לנושאים קריטיים לאיכות החיים כמו 

ומחלות, מערכת בריאות, רווחה ועבודה התנדבותית. 

בשנים האחרונות הולכים ומתפתחים לה מדדים 

אלטרנטיביים - גם בישראל

שחר דולב הוא ד“ר לפילוסופיה של המדעים וחבר ועד העמותה לכלכלה 
shahar.dolev@gmail.com :בת קיימא /// דוא“ל

דוא“ל:   /// דורפמן הוא מנכ“ל העמותה לכלכלה בת קיימא   עידן 
dorfman1@gmail.com

רוני דניאל הוא חבר בעמותה לכלכלה בת קיימא ורכז פרויקט ערך בשנים 
 project.erech@gmail.com :2013-2010 /// דוא“ל

www.ecoeco.org.il :אתר העמותה לכלכלה בת קיימא
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קהילתית )כגון מידת הנגישות למוסדות 
תרבות, סובלנות ודו קיום( ואישית 
)תחושת שייכות לקהילה, צריכת חוגים 
ותרבות(. הדבר לא מלמד על ייחוס חוסר 
חשיבות למדדי איכות החיים האישית 
והקהילתית - עצם העובדה שהם הוצפו 
במסגרת התהליך מעיד על חשיבותם - 
אך בהינתן משאבים מוגבלים משתתפי 
הסדנאות, כמעט באופן גורף וללא קשר 
למצב סוציו־אקונומי או רקע תרבותי, 
ייחסו חשיבות רבה יותר למדדים הנוגעים 

לשגשוג משפחתי.
מהתעדוף עלה גם כי המשתתפים שמים 
דגש רב יותר על ביטחון מקומי )כפי 
שמתבטא במדדים כגון מספר תיקים 
זמן תגובה  פליליים ל-1,000 איש, 
משטרתי ומספר מקרי אלימות במרחב 
הציבורי( לעומת ביטחון ארצי )עם מדדים 
כגון מספר ימי מלחמה בעשור, מספר 
מטוסים וטנקים לנפש, אחוז התקציב 

המופנה לביטחון וכו’(.
חשיבות  ייחסו  הם  החינוך  בתחום 
גדולה יותר למדדים העוסקים במעמד 
למדינות  ביחס  מורה  )שכר  המורה 
הנדרשות  לימוד  שנות   ,OECD-ה
להוראה, מוטיבציית המורים ללמד( 
מאשר למדדים העוסקים בעלות החינוך 
 0 )ההוצאה הפרטית על חינוך מגיל 
ועד להשכלה גבוהה ביחס למדינות 

.)OECD-ה
הפרויקט היווה הזדמנות לבחון את 
תחושת הציבור בנוגע למדדים קיימים 
המתפרסמים )לדוגמה בתחום הבריאות - 
מספר רופאים ל-1,000 איש, מספר 
המיטות בבתי החולים, זמן המתנה לרופא 
בחדר מיון( אשר הציבור הגדיר כבעלי 
חשיבות גדולה אך הרגיש צורך להשלים 
אותם עם מדדים נוספים )לדוגמה בתחום 
הבריאות - מד בירוקרטיה רפואית 
לאזרח, הערך התזונתי של סל קניות 

ממוצע, וכו’(.
הפרויקט הראה את הצורך העז של הציבור 
במנגנונים אשר יחזקו את האמון בין 
האזרח לשלטון )מד אמינות פוליטיקאים 
ומוסדות, שקיפות( וגם הראה כי אף 
קבוצת אוכלוסייה בישראל לא מרגישה 
שיש לה די זמן פנוי וכי ישנם נושאים 
רבים המאחדים את מגוון תושבי ישראל, 

ציבורית בחינוך ובריאות, להחסיר את 
הרכיבים הפוגעים בה כמו הוצאות על 
תאונות דרכים או ההשפעה הכלכלית 
של אי השוויון, וכן להוסיף הערכות 
לפעילות לא כלכלית המגדילה את 
איכות החיים כגון פעילות התנדבותית 
וקהילתית. המק”א הינו כלי אחד מתוך 
קבוצה גדולה של מדדים ופרויקטים 
הנערכים כיום בעולם במטרה לפתח 
מדדים רלוונטיים ומדויקים יותר, ביניהם 
ניתן למנות את האינדקס הקנדי לרווחה 
 OECD-או הפרויקט של ה )CIW)

למדידת קידמה.
”פרויקט ערך” של העמותה לכלכלה 
בת קיימא מיועד לאתר את הגורמים 
העיקריים התורמים לאיכות החיים 
מדובר  שונות.  בקהילות  בישראל 
בתהליך שיתוף ציבור דינמי בו מדרגים 
המשתתפים את החשיבות של נושאי 
בריאות, ביטחון )אישי ולאומי(, כלכלה, 
חברה וקהילה, חינוך, סביבה ועבודה 
לאיכות החיים שלהם. במסגרת התהליך 
הגענו לקרוב ל-500 אזרחים מכלל 
השכבות הסוציואקונומיות, המינים, 
הדתות, הגילאים והפיזור הגיאוגרפי. 
הצבנו בפני משתתפים אלו את מנגנון 
הצמיחה והתמ”ג ואפשרנו להם לייצר 
אלטרנטיבה: כלי מדידה המודד את 
הנושאים החשובים לדעתם. כך מדידת 
איכות החיים הופכת לתהליך הוליסטי, 
דחופים  כואבים,  נושאים  שמכיל 
ומשמעותיים לציבור. תוצרי פרויקט 
ערך סיפקו לכ-20 קהילות סט מדדים 
אישי: מידע שקהילות אלו יכלו להשתמש 
בו באופן מגוון )לתקשורת עם מקבלי 
החלטות, לסדר עדיפויות פנימי, לחזון 
מקומי וכו’( - סך תוצרי הפרויקט אוחדו 
למדד ארצי עשיר בהצעות למדדים 

אלטרנטיביים למדידת איכות חיים. 
הפרויקט אפשר למשתתפים לייצר 
היררכייה בנוגע לחשיבותם של המדדים. 
התעדוף הראה כי משתתפי הסדנאות 
למדדים  יותר  רבה  חשיבות  ייחסו 
העוסקים בחיי משפחה )כמו מספר 
ארוחות משפחתיות בחודש, שעות 
עבודה ביחס לזמן פנוי עם בני זוג וילדים, 
מספר מקרי אלימות במשפחה וכו’( 
מאשר למדדים העוסקים באיכות חיים 

אולם כשבוחנים את ההשלכות הרחבות 
של התהליך ניראה כי ההבטחות הרבות 
שנתלו בצמיחה הכלכלית אינן מתממשות 
במציאות. אם מהבחינה החברתית ישנה 
ציפייה שהגדלת הפעילות הכלכלית 
)”הגדלת העוגה”( תחלחל אל כל שכבות 
האוכלוסייה, הרי שהסטטיסטיקה מראה 
שהשכבות העליונות, וביחוד המאיון 
מפרות  נהנים  העליונים,  והאלפיון 
הצמיחה, בעוד העשירונים הנמוכים 
מדשדשים מאחור. כך אחראית הצמיחה 

להגדלת הפערים והניכור בחברה.
השימוש במצפן הצמיחה היה מהמוצלחים 
בהיסטוריה, והפעילות הכלכלית גדלה 
באופן חסר תקדים בהיסטוריה האנושית 
ועמה רמת החיים שלנו הנמדדת ברכישות 
ובעסקאות שאנו עושים, אך בדרך נשכחה 
איכות החיים וכיום ניראה שהמרוץ 
לעוד ועוד רכישות פוגע באיכות החיים, 
גורם לפגיעה בבריאות ולפגיעה בחברה 
ובסביבה. עץ המספק צל וחמצן ליושבים 
תחתיו, השראה למביטים בענפיו ומשחק 
לילדים הרצים סביבו אינו תורם למנגנון 
הכלכלי ובתרבות המקדשת את הצמיחה 
מוטב ועץ זה יהפוך לשרפרף או פסולת 
בניין. התרחשויות כגון חולי, אסונות, 
תאונות, גירושין וכו’ תורמים לעלייה 
בצמיחה מאחר ונלווית להם פעילות 
כלכלית - אבסורד זה רק מדגיש את 
הטעות שבחיבור צמיחה כלכלית לאיכות 
חיים, חיבור הנעשה באופן שוטף ע”י 

מקבלי ההחלטות והעיתונות.

למה יש ערך?
השנים  של  העולמית  המחאה  עם 
האחרונות הולכת ומתבססת ההבנה 
כי הצמיחה כבר לא משרתת את רוב 
האזרחים ויש למצוא מודל אחר לנווט על 
פיו את המדיניות. מודל שיביא להגדלת 
איכות החיים והרווחה למירב האזרחים 
במקום להגדיל את רמת החיים בעיקר 

לשכבה צרה של האוכלוסייה.
אז מה האלטרנטיבות? ראשית, יש 
להשתמש במדדים טובים יותר. לדוגמה, 
 GPI ,מד קידמה אמין”  )מק”א בקיצור”
באנגלית( הבא לשקלל את רכיבי הצמיחה 
התומכים באיכות החיים כמו השקעה 

הירויקט הראה  >> >
את הצורך העז 

של הציבור 
במנגנונים 

אשר יחזקו 
את האמון בין 

האזרח לשלטון 
וגם הראה כי 

אף קבוצת 
אוכלוסייה 

בישראל לא 
מרגישה שיש 
לה די זמן ינוי

8



<<<

Paige Shoemaker :צילום

סיבות לאופטימיות?
לשמחתנו גם בתוך ממשלת ישראל הבינו 
לאחרונה שיש טעם בדברים ופועלים 
לאימוץ פרמטרים משלימים לצמיחה 
כלכלית אשר יהוו כלי לקביעת מדיניות 
בדומה לנעשה בפרויקט ערך. ממשלת 
ישראל, באמצעות האגף החברתי במשרד 
רוה”מ, יצאה בימים אלו לתהליך משולב 
שבו מצד אחד ועדות מקצועיות בוחנות 
ומציעות מדדים ומצד שני מתבצע תהליך 
שיתוף ציבור עם אוכלוסיות חזקות 
ומוחלשות - הבוחן איתן את המדדים 
הרצויים לדעתן. תהליך זה נמצא בשלבים 
ראשוניים אך במידה והכל ילך לפי 
התכניות תוך זמן לא רב הוא יאומץ 
ללא קשר  הדרגים המקצועיים  ע”י 
לזהות הפוליטית של ממשלת ישראל. 
יתכן שישראל תהיה אחת מהמדינות 
הראשונות היוצרות כלי מעשי המסייע 
להכתיב מדיניות המבוססת על תפיסה 
שאינה מקדשת את הצמיחה הכלכלית 

בלבד.
יש לקוות שמאמץ זה יימשך ויתעצם 
ושנמצא עוד שותפים בחברה האזרחית 
בישראל לדיון על מגבלות הצמיחה 
הכלכלית ועל חלופות כמו כלכלת מצב 
יציב. זה תלוי גם בכם. כדי לשנות את 
הניתוח הכלכלי ואת המדיניות יש צורך 
בציבור גדול שמבין את הנושאים ופועל 
כדי לשנות את המציאות למען עתיד 

טוב ובטוח יותר. ///

לקריאה נוספת דו“ח פרויקט 
 :(PDF קובץ) ערך 

http://bit.ly/erechproject

יהודים, ערבים, צעירים, מבוגרים, נשים 
וגברים. הקבוצות כולן, ללא קשר למצבן 
הסוציו אקונומי, הציעו מדדים העוסקים 
בשוויון, אמון )בין בני אדם ובין בני 
אדם למוסדות( וברצון לחיות חיים 
איכותיים עם בני המשפחה. הייחוד 
לכל קבוצה התקיים במדדים אשר באו 
למדוד את אותם ערכים והיו שונים בין 
קבוצה לקבוצה. כך או כך, הפרויקט 
מעיד על כך שאיכות החיים הנמדדת 
בישראל דורשת מבט הוליסטי על סט 
מדדים רחב הכולל התייחסות להיבטים 
רחבים ועמוקים יותר מתרבות הצריכה, 
השתכרות וייצור - אלו מהווים רק קצה 
קרחון מתוך מארג המדדים המעידים 

על איכות החיים של תושבי ישראל.
נתונים אלו הם רק קצה המסקנות, עוד 
על תוצרי הפרויקט ניתן לקרוא בדו”ח 
המאגד את נתוני הקהילות, המתודולוגיה 
ותוצרי התהליך וכן מאות מדדים ייחודיים 
בתחומי הבריאות, הביטחון, הכלכלה, 
הסביבה ועוד - המרכיבים סוג של הוראות 
הפעלה פוטנציאליות למדינת ישראל 

)קישור לדו”ח בסוף המאמר(.

מהתעדוף עלה 
כי המשתתיים 

שמים דגש 
רב יותר על 

ביטחון מקומי 
)כיי שמתבטא 

במדדים כגון 
מסיר תיקים 

יליליים 
ל-1,000 איש, 

זמן תגובה 
משטרתי 

ומסיר מקרי 
אלימות במרחב 

הציבורי( 
לעומת ביטחון 

ארצי
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צילום: נועם בייטנר

חייה נמצאת 
כעת בצומת 

דרכים 
היסטורית: 

כעיר תעשייה 
קלאסית 

של תחילת 
המאה ה-20 

עליה להגדיר 
בדחייות 

מחדש את 
זהותה 

הכלכלית 
והסביבתית

בעיר היפה ביותר בארץ. אמנם אינני 
אובייקטיבית, וכבר ראיתי גבות מורמות 
למשמע התבטאויות אלה שלי, אך למרות 
זאת אשמח להתווכח עם כל מי שיחפוץ. 
לחיפה יש אדריכלות מרהיבה, רחובות 
שיכולים להיות מרגשים )אילו לא היו 
שוממים(, היסטוריה עשירה, נופים עוצרי 
נשימה. מה עוד צריך מעיר? ירשנו תבנית 
נהדרת; תפקידנו הוא לצקת פנימה את 
התכנים והאיכויות. אסור לנו להפסיד 
את העיר השנייה האמיתית שיכולה 
להיות למדינת ישראל: עיר בועטת, 
צעירה, יוצרת; עיר עם אמירה; עיר 
נוחה, זמינה ולא יקרה; עיר בת־קיימא. 
אזורים שונים בחיפה עוברים היום תהליכי 
שינוי תחת ניהולו של ראש העירייה 
הנוכחי, יונה יהב. עולם הערכים העומד 
מאחוריהם ברור כשמש: נדל”ן. המטרה, 
על פיה נמדדים כל ההישגים, פשוטה: 
להעלות את ערך הנדל”ן. ראש עיריית 
חיפה הגדיל לעשות לאחרונה, כאשר 

להניח לכוחות השוק והמדינה לעשות 
בה כבשלהם או להתערב? חיפה היא 
עיר אוניברסיטאית שהניפה את דגל 
התעשיות המתקדמות והובילה אותן 
בשנות השמונים של המאה הקודמת, 
אבל היום מתמהמהת אחרי ערי הלוויין 
הסובבות אותה, שמציעות איכות חיים 
גבוהה יותר ומביאות להגירת חברות 
עסקיות ואוכלוסיות צעירות ממנה 
החוצה; היא עיר עם מרכז עירוני דהוי 
ומתפורר, מרכז עסקים משותק שנמצא 
בתהליכי ניוון מזה כמה עשורים, מאות 
רבות של חנויות סגורות ומעט מאוד 
הזדמנויות; עיר עם יותר מדי קניונים 
מרוחקים, כבישים עוקפים ושכונות 
שינה חדשות שבהן הריגוש הגדול הוא 
רגע הדלקת הטלוויזיה כשחוזרים הביתה 
מהעבודה; עיר של שכונות רבות מוזנחות 
שתשתיותיהן אינן מתאימות לצורכי 
המאה ה-21, בתי ספר מתקלפים, מבני 
ציבור סגורים ומחסור במרחבי מפגש 
בטוחים עבור בני הנוער, המוצאים את 
עצמם מתגלגלים בלילות עם בקבוקי 

וודקה ברחובות ובכבישים. 
יחד עם זאת, ולמרות הכול, מדובר 

 מדינת ישראל עומדת לפספס את 
העיר חיפה. תושבי חיפה עומדים לאבד 
את ביתם ואת הדור הצעיר המחפש את 
עתידו אי שם במרכז הארץ או ביישובים 
נוחים וזולים יותר בסביבה. הם עומדים 
לאבד את עירם ואת בריאותם בגלל כמה 
בעלי ממון שהשתלטו על אחד המרחבים 
החשובים הארץ - מפרץ חיפה. אולי 
אין הוא נמצא בשדה הראייה של כל 
התושבים, אבל נמצא גם נמצא בשדה 
הנשימה, השיעולים והאסטמה של כולם. 
ממשלת ישראל מאבדת את חיפה משום 
שמבחינתה היא קודם כל מרחב של 
תשתיות לאומיות עתירות הון, ורק אחר 

כך המקום שחיים בו בני ובנות אדם.
דרכים  בצומת  כעת  נמצאת  חיפה 
כעיר תעשייה קלאסית  היסטורית: 
של תחילת המאה ה-20 עליה להגדיר 
מחדש בדחיפות את זהותה הכלכלית 
והסביבתית, כאשר תעשיות כימיות 
ופטרוכימיות גדלות ומתעצמות בקרבה. 
למרות צו השעה, היא עדיין לא התעוררה 
לעשות זאת. על חיפה לבחור את דרכה: 
האם להישאר עם הירושות שקיבלה כעיר 
תעשייה כבדה או לשנות את גורלה? האם 

עתיד חיפה
 התחדשות עירונית נוסח העולם הישן או 
התחדשות עירונית תחת סדר יום חדש

עינת קליש�רותם

עינת קליש�רותם היא יו“ר סיעת ‘חיים בחיפה‘, המובילה את האופוזיציה של 
חיפה, ומנהלת משרד אדריכלים חיפאי שעובד עם מוסדות ממשלה ורשויות 
בתכנון בר�קיימא ובכתיבת מדיניות תכנון. היא בעלת דוקטורט בתכנון 
ערים מ-ETH בציריך שווייץ, לימדה שנים רבות בטכניון ובאוניברסיטת 
תל�אביב והתמחותה המקצועית היא בהתחדשות עירונית ובתכנון עירוני 
בר�קיימא, נושאים בהם קיבלה מספר פרסים מהממשלה ובתחרויות בחו“ל. 
היא הייתה שותפה בפרויקט שיקום אזור תעשייה גדול באמסטרדם, 

 einat@bhaifa.org :שקיבל פרסים גדולים באירופה /// דוא“ל
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על יי עיריית 
חייה, אם תרצו 

להרגיש מהי 
”עיר אמיתית”, 
עליכם להגיע 

למתחם רחובות 
קטן בימי 

חמישי בין 
השעה 21:00 
לשעה 23:30 

בלבד, ולא דקה 
ליני או אחרי

לרנר ניהל בתבונה את התפשטותה 
האורבנית של העיר: הוא צמצם מאוד 
את התחבורה הפרטית באזורי מרכז 
העיר, שימר את האזור ההיסטורי ופיתח 
מערכת תחבורה נוחה וזולה. במסגרת 
תהליך ההתחדשות של קוריטיבה גובשו 
גם מספר מיזמים חברתיים ברחבי העיר 
והשכונות. מתוך רצון לייצר תחושת 
זהות ושייכות למקום רתמה העירייה, 
תמורת שכר צנוע, בני נוער ואוכלוסיות 
עניות לעבודה בגינון שכונתי ובניקיון. 
באותם  ופרחים  צמחים  אלה שתלו 
אלפי מטרים רבועים של פארקים וגנים 
ציבוריים. מיזמים קהילתיים עם בני 
נוער הצליחו למנוע את נפילתם לסמים 
שהם בעיה קשה בערי ברזיל. קוריטיבה 
הייתה למודל חברתי לצמצום פערים, 
לשמירה על סביבה נקייה, למיגור העוני 

ולאיכות חיים גבוהה.
סיפור סינדרלה אמיתי. 

לרנר התראיין לא מזמן, והסביר את 
העקרונות הבסיסיים לחזונו: לקדם 
תחבורה ציבורית על פני תחבורה פרטית 
)ההפך מהגישה של עיריית חיפה(; 
לתמוך בצרכי התושבים ולא להיכנע 
לאינטרסים של תאגידים ויזמים )ההפך 
מהגישה של עיריית חיפה(; לספק את 
תנאי העניים ולא לבזבז כספי ציבור 
שאינם קיימים )ההפך מהגישה של 

עיריית חיפה(.
מאלה  טובים  פתיחה  תנאי  לחיפה 
להיות  יכולה  חיפה  קוריטיבה.  של 
היא  ישראל.  של  הסינדרלה  סיפור 
עיר תעשייה שחייבת לשנות את סדרי 
העולם שלה, להתאימם למאה הנוכחית 
ולהציג מודל חדש לעיר מתקדמת: עיר 
פוסט־תעשייתית, עיר ירוקה הדוגלת 
בערכי סביבה וחברה, עיר עם תחבורה 
ציבורית יעילה, עיר המשכילה לצמצם את 
הפערים החברתיים בתוכה, עיר שרואה 
את בני ובנות האנוש לפני שהיא רואה את 
שורת הרווח, העיר הכי פחות יקרה למחיה 
מבין ערי הארץ, עיר הפועלת בשקיפות, 
תוך שיח תמידי עם התושבים, ומקדמת 
את ערכי המנהל התקין בשיתוף מלא. 

שנות התשעים לפרקים. הוא הקים 
מערכת תחבורה יעילה, מסממני הייחוד 
של העיר, שבה נוסעים 85% מתושביה, 
כ-1.4 מיליון איש ביום, 20,000 איש 
בשעה בתפוקה של רכבת תחתית. מערכת 
זו היוותה השראה למערכות תחבורה 
בערים רבות בעולם, ואפילו, במידה 
מסוימת, למטרונית של חיפה, המסתמנת 
נכון להיום כמערכת תחבורה ציבורית 
כושלת וחלקית. קוריטיבה למדה גם 
לטפח את האזורים הירוקים והגנים 
הציבוריים שלה. לרנר קיבל לידיו עיר 
עם חצי מ”ר שטח ירוק לנפש, והעביר 
אותה ליורשיו עם 54 מ”ר שטח ירוק 
לנפש. חשבו את היקף השטחים הירוקים 
והפארקים שהוקמו ונשתלו שם ב-40 
השנים האחרונות, אם בשנות השישים 
היו בעיר כ-430,000 תושבים והיום 
יש כמעט שני מיליון. להוריק מקנאה.

ביקש לאשר תכניות בנייה של יזמים 
על קו החוף של אחת משכיות החמדה 
הגדולות בארץ - שכונת בת גלים. ללא 
תכנית ברורה ומנומקת, ביקש ראש 
העירייה להעביר לידי היזמים את כל 
שורת הבניינים הראשונה יחד עם אחוזי 
בנייה מוגדלים על מנת להקים דירות 
נופש קטנות למשקיעים. מה יעלה 
בגורלה של שורת הבניינים השנייה? 
מה יקרה בלב השכונה עם האוכלוסייה 
ברובה, המשוועת שנים  המוחלשת 
רבות לפיתוח ולהשקעה? אם תשאלו 
את עיריית חיפה, העיקר שיעלה ערך 
הנדל”ן בשכונה. ערך נדל”ן עולה עושה 
רעש של עשייה, ורעש של עשייה תמיד 
מבורך בעיר שבה רוב התושבים לא 

שואלים שאלות. 

יש לנו ממי ללמוד
של  לתהליך  חיפה  את  להכניס  כדי 
התחדשות עירונית בריאה וטובה, לא 
צריך להמציא את הגלגל. קוריטיבה, בירת 
מדינת פרנה שבברזיל, היא אחת הערים 
האפורות והפחות מיוחדות שיש בעולם. 
לקוריטיבה אין ערכי טבע מיוחדים, לא 
הר ולא ים, והיא מאכלסת כמעט שני 
מיליון נפש בסביבות צפופות ובנייה 
גבוהה ואפורה. למרות זאת, היום נחשבת 
קוריטיבה למודל נחשק ונערץ בעולם, 
לעיר ”ירוקה” וחדשנית, הודות לחזון 
של ראש העירייה שלה, האדריכל ומתכנן 
הערים חיימה לרנר, שנבחר לנהל את 
העיר מתחילת שנות השבעים עד תחילת 

< << 
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צילום: יואב לרמן

החיים בשכונות 
של מעמד 

סוציו־אקונומי 
בינוני ונמוך 

חייבים להיות 
נוחים וזולים 

יותר, להתאים 
גם לתושבים 

שאינם בעליהם 
של כלי רכב 

ירטיים, לסיק 
את כל שירותי 

היומיום 
במרחק הליכה 

א. על רובע לב העיר לספק מגורים 
בהישג יד, המעודדים אורח חיים בר־

קיימא. זהו המקום האידיאלי לקידום 
מיזמי דיור בר־השגה, גורם משיכה 
ודאי לאוכלוסיות צעירות וליברליות 
המתאימות לסביבות מגוונות מבחינת 
ההרכב האנושי, ההשתייכות הדתית 
והמעמד הסוציו־אקונומי. בניגוד לגישתו 
של ראש העירייה הנוכחי, הוספת יחידות 
דיור חדשות ברחבי העיר ההיסטורית 
חייבת להיעשות תוך תמיכה באוכלוסיות 
המקומיות, שיפור מצבן ומעמדן ומניעת 
ג’נטריפיקציה וחוסר צדק חברתי. עוד 
בניגוד לגישתו, שיקום לב העיר לא 
יתממש בלי לטפח מוסדות קהילה, 
חינוך וחברה שישרתו אוכלוסיות אלה.
ב. על רובע לב העיר להפוך למרכז של 
עסקים, תרבות, אמנות ופעילות יצירתית 
מכל סוג, לאפשר תנאים נוחים ליזמות 
חברתית ועסקית ולטפח את העסקים 
הקטנים והבינוניים בכל תחום כלכלי 
אפשרי. האם יש איכות חיים גבוהה יותר 
ממגורים ועבודה במרחק הליכה זה מזה? 
ג. על רובע לב העיר להיות מקום נגיש 
בלי מערכת תחבורה מדויקת  ונוח. 
ויעילה, ובלי חיבור של לב העיר אל שאר 
שכונות העיר לא יוכל הרובע ההיסטורי 
להתחדש. זהו הא”ב של תכנון עירוני. 

צאו ולמדו מקוריטיבה.

מעניינת או זהות עירונית ייחודית. חיפה 
היא עיר בלי עיר: אין היא מספקת את 
עולם האפשרויות שהדור הצעיר זקוק לו 
כדי לבנות את חייו ואת עתידו. הכלכלות 
החזקות בעולם מתפתחות בערים או, 
ליתר דיוק, במרכזי הערים, במרחב שוקק 
מבחינה עסקית ותרבותית. לחיפה אין 
מרחב כזה כלל. הפרויקטים שעיריית 
חיפה מקדמת בשנים האחרונות בעיר 
התחתית )”קמפוס הנמל” ו”מתחם 21”( 
אינם אלא מיזמי בילוי, ועל כן אין הם 
משכילים לחולל שינוי עמוק ורחב היקף 
בהוויה העירונית. כשהאירוע נגמר, הם 
חוזרים לתרדמת. על פי עיריית חיפה, 
אם תרצו להרגיש מהי ”עיר אמיתית”, 
עליכם להגיע למתחם רחובות קטן בימי 
חמישי בין השעה 21:00 לשעה 23:30 
בלבד, ולא דקה לפני או אחרי. למזלה 
של העירייה רוב תושבי העיר קונים את 
מה שמאכילים אותם. חוסר מזלנו הוא 
שאנחנו מממנים את אחיזת העיניים 
הזו, וגרוע מכך, עלולים להפסיד את 
הסיכוי לשינוי אמיתי בעתיד, כיוון ששוק 
הנדל”ן מתחיל לבעבע, תרתי משמע, 
מתחת לאף )כלומר: בועת הנדל”ן הגיעה 
גם לכאן ומעוררת אשליה של תזוזה 
ושינוי(. כדי שלחיפה יהיה לב עירוני, 
מרכז עירוני חי ותוסס, נדרשים שלושה 

שינויים מהותיים: 

חיפה חייבת לוותר על דפוסי חשיבה 
מיושנים, ולאמץ סדר יום חדש המכיל 
גם רגישות חברתית וסביבתית, ולא רק 

עירנות כלכלית.
שלושה פרויקטים גדולים יכולים לשנות 
לקצה.  מקצה  חיפה  של  גורלה  את 
שלושתם מחייבים צורת חשיבה עדכנית 
המבוססת על סדר היום החדש. שלושתם 
עלולים להיות הרסניים לעיר ולהמשיך 
לדרדר אותה, אם ימומשו על פי עולם 

הערכים המיושן. 

I. רובע לב העיר - מרכז 
מגורים עירוני המציע 

אורח חיים עירוני 

לחיפה כבר מזמן אין חיוניות וכוח של עיר: 
אין בה כלכלה בריאה, אמירה תרבותית 

< << 

12



ליני 
שמתחילים 

לחלום על עיר 
עם מרכז עירוני 
שוקק ושכונות 
עדכניות, כדאי 
לוודא שנשארו 

לתושבי העיר 
זכויות בסיסיות 

בכל הנוגע 
לאיכות האוויר, 
לניקיון הקרקע 
והים ולנגישות 

אל הים

לדאבוני עיריית חיפה משקיעה הון בלתי 
סביר ב”רעש וצלצולים”, הניכרים היטב 
בכל אמצעי התקשורת, אבל נעדרים 
מרחובות העיר ומשכונותיה. אני מאמינה 
בהנחה ההפוכה: כאשר חיפה תהיה עיר 
בת־קיימא והמחיה בה תהיה בהישג 
יד, היא לא תצטרך מיתוג, יחסי ציבור 
או רעש תקשורתי. איכות חיים גבוהה 
חזקה יותר מכל פוסטר או סלוגן גאוני. 
המציאות חזקה יותר מעולם האשליות.

הציבור מחכה לפתרונות
בבחירות לראשויות המקומיות שנערכו 
2013 התמודדתי לראשות  באוקטובר 

עיריית חיפה. 
תושבות  פגשתי  הקמפיין  במהלך 
ותושבים רבים שאמרו לי בביטחון גדול 
ולא הסתירו מבטים של פליאה: ”אבל 
הוא עושה! הוא עושה המון!” הם דיברו 
כמובן על ראש העירייה הנוכחי, יונה יהב, 
והם צדקו: הוא עושה המון. בתחומים 
מסוימים הוא עושה לטעמי יותר מדי, 
ואילו בתחומים אחרים, החיוניים באמת, 
אין הוא עושה דבר. מבחינת התושבים 
זה לא חשוב מה הוא עושה. העיקר 

שהוא עושה.
עמדתי לפני אתגר לא פשוט. היה עלי 
להסביר מה קורה בעיר )כי הציבור לא 
מעורה מספיק בהתרחשויות בזירה 
המקומית(, לתאר את עולם הערכים של 
ראש העירייה הנוכחי, להציג עולם ערכים 
אלטרנטיבי שעל פיו, לשיטתי, נכון יותר 
לבנות את יסודות העיר, להתמודד עם 
שאלות שהבהירו לי שנושאים אלה 
אינם מוכרים לרוב התושבים )אם כי 
לשמחתי הגדולה הם התחברו אליהם 
בקלות( ובמקביל לשכנע שהחיים בעולם 
שאני מציעה יכולים להיות טובים יותר, 
ואפילו בעלי היתכנות. וכל זה בקצת 

פחות משעה. 
מצאתי את עצמי יוצאת ממפגשים עם 
תושבים בשעות המאוחרות של הלילה 
אחרי שיחות מרתקות. תוצאות הבחירות 
החדירו בי אופטימיות. הציבור קשוב 
ומעוניין להקשיב לפתרונות אחרים. 
נדמה לי שבמידה מסוימת הוא אף מחכה 

להם. ///

זוגות, משפחות, גמלאים וקשישים. 
שכונות נוחות ולא יקרות נקבל, רק אם 
נאמץ את עקרונות התכנון בר־הקיימא: 
נעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים 
שיפחיתו את זיהום האוויר; נשקם את 
מערכת התחבורה הציבורית; נציב את 
מוסדות החינוך במרכז חיי השכונה ונהפוך 
אותם לגורם מרכזי בבניית הקהילה; נחזק 
את הכלכלה הקהילתית על ידי פיזור 
שירותי מסחר יומיומי במרחקי הליכה 
ברחבי השכונה, נעודד יזמות מקומית 
וקהילתית שתחזק את התושבים ואת 
כלכלתם. האלטרנטיבה שנראית היום 
לעין - מגדלי פסאודו־יוקרה שעלולים 
להפוך לסלאמס -  מדירה שינה מעיני. 

III. ריסון יצר ההשתלטות 
של התשתיות הלאומיות 

לפני שמתחילים לחלום על עיר עם 
מרכז עירוני שוקק ושכונות עדכניות, 
כדאי לוודא שנשארו לתושבי העיר 
זכויות בסיסיות בכל הנוגע לאיכות 
האוויר, לניקיון הקרקע והים ולנגישות 
אל הים. חיפה צריכה להיכנס למשא ומתן 
נוקב ונחרץ עם הממשלה בכל הנוגע 
להשתלטות הכוחות האינטרסנטיים 
הגדולים הפועלים במרחביה. מפרץ 
חיפה כבר היום מלא במכולות, בזיהום 
ובהרס של הטבע, לצד חופי ים המנותקים 
תחבורתיות  תשתיות  בגלל  מהעיר 
ומסילתיות. כל אלה רק הולכים לגדול 
ולהתעצם בשנים הקרובות, ולא יאפשרו 
לחלומות על עיר בריאה וחזקה להתגשם. 
עד שממשלת ישראל לא תבין שעיר 
גדולה עם כלכלה בריאה ותרבות יוצרת 
היא תשתית לאומית חשובה לא פחות 
ממסילות, מכולות וארובות, לא יושיעו 
מיזמי התחדשות של מתחם זה או אחר. 
חלומות אלה לא יוכלו להתממש בלי 
תקשורת מלאה עם הציבור החיפאי, 
השקעת זמן ואנרגיה בשיתוף, שיח 
והרבה סבלנות. הם מחייבים דור חדש 

של פוליטיקאים בישראל.
נכחתי בהרצאות של מומחים עירוניים 
רבים המבקשים לשכנע שרק אם נשקיע 
במיתוג מדויק ומבריק, נגיע אל סוד 
הקסם שיוציא את העיר מתרדמתה. 

המרכז העירוני־ההיסטורי של חיפה 
חובק כעשר שכונות שונות ומיוחדות: 
העיר התחתית מזרח ומערב, המושבה 
הגרמנית, ואדי סאליב, ואדי ניסנס, הדר 
תחתון, הדר עליון, בת גלים, חיפה אל־

עתיקה, קריית אליעזר וקריית אליהו. בכל 
שכונה איכויות, ריחות וקהילות שונות. 
אלה ביחד, עם התמריצים הנכונים, 
יוכלו להרכיב את הפסיפס המגוון ביותר 
ולהפוך את לב העיר חיפה ללב פועם 

ועשיר באפשרויות.

II. שיקום השכונות 
הוותיקות - התחדשות 

עירונית על פי עקרונות 
הקיימות 

שכונות רבות בחיפה נמצאות במצב של 
הזנחה קשה. כמו רוב הרשויות המקומיות 
בארץ, גם עיריית חיפה מנסה לקדם 
תכניות ”פינוי בינוי” הממירות מבני 
שיכון מוזנחים במגדלים גבוהים בעלי 
לובי גדול ומגרשי חניה אינסופיים, וזאת 
אף על פי שרבים מהתושבים המקומיים 
לא יוכלו לממן תחזוקה של בניינים יקרים 
אלה, שעלולים להפוך למוקדי עוני 
וסלאמס. כמו ערים אחרות, עיריית חיפה 
מסתמכת על מנגנוני התכנון הארציים 
ובוחרת להסתתר בנוחות מאחורי הנחיות 
הממשלה ומשרד השיכון ולהסיר מעצמה 
אחריות. תכניות אלה לא מצליחות 
לקרום עור וגידים מסיבות כלכליות, 
ואולי טוב שכך, כי כאשר יתממשו, אנו 
עשויים לגלות שלא התאימו לאופיין 
של רוב השכונות והאוכלוסיות שאותן 
ניסו לשקם. יתרה מזאת, תכניות אלה 
לא עוסקות בכלל בהיבטים קהילתיים 
וחברתיים או ברווחת התושבים. האם 
ניתן לשקם תשתיות פיזיות של סביבה, 
בלי לחזק את הכוח האנושי המתגורר בה?

החיים בשכונות של מעמד סוציו־אקונומי 
בינוני ונמוך חייבים להיות נוחים וזולים 
יותר מהחיים בשכונות אמידות, להתאים 
גם לתושבים שאינם בעליהם של כלי 
רכב פרטיים, לספק את כל שירותי 
היומיום במרחק הליכה לכל האוכלוסיות 
בכל הגילאים - ילדים, נוער, צעירים, 
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כל יתרון 
בתחום 
הקיימות, 
הצריכה, 
האנרגיה 
והמים, גם אם 
הוא ישים ל-7 
מיליארד, אינו 
ישים למסיר 
כיול מזה

ההצעות, הניסיונות והתקוות בתחום 
הקיימות, הקטנת הצריכה, האנרגיות 
החלופיות, וכד’. נניח לרגע שבאופן 
כלשהו יתמלאו משאלותינו האופטימיות 
ביותר: התושבים במדינות המפותחות 
יצרכו פחות, ורק את הדברים החיוניים 
להם. אנרגיה סולרית )חשמל המופק 
מאור השמש( תחליף את השימוש בנפט, 
גז ופחם. מים מותפלים יספקו את כל 
צרכי המים של כל תושבי העולם. נניח. 
אפילו עם ההנחות האלו, מאיפה יהיה 
מזון להאכיל 10 מיליארד אנשים? ואיפה 
הם יגורו? ואיך? ואפילו מצאנו פתרון 
ל-10 מיליארד אנשים, מה יקרה כשיהיו 

15 מיליארד? ואחר כך?
כל פתרון בתחום הקיימות, הצריכה, 
האנרגיה והמים, גם אם הוא ישים ל-7 
מיליארד, אינו ישים למספר כפול מזה.

על פי התחזיות של האו”ם ושל ארה”ב, 
 15 2100 יחיו על כדור הארץ  בשנת 
מיליארד אנשים. מעניין שאין אף גוף 
עולמי שמנסה לחזות מה יקרה אחרי 
2100. האנשים היחידים בעולם  שנת 
שמתייחסים למה שיקרה אחרי שנת 
2100 הם סופרי המדע הבדיוני. אולי זו 
גם הסיבה שהמשך המאמר הזה עלול 

להישמע לרוב הקוראים כבדיוני.

את  כולל  אינו  זה  מספר  תושבים! 
הפלסטינים תושבי הגדה המערבית 
ורצועת עזה, שמספרם יותר מ 4 מיליון. 
2100 יחיו בין  ניתן להעריך כי בשנת 
הירדן לים 25 מיליון תושבים! והמספר 
ימשיך לגדול במאה ה-22 וגם אחר כך...
ניקח לרגע את מדינת ישראל כדוגמה 
בזעיר אנפין למצב בכל כדור הארץ. 
תשתיות הדיור והתחבורה שייבנו כאן 
25 מיליון  כדי לספק את צרכיהם של 
תושבים, יחסלו את שארית השטחים 
הפתוחים שעוד נשארו לנו. ודאי עד קו 
באר שבע־דימונה, וסביר שגם דרומה מזה.

גרוע מזה, כיצד נספק מים לכל התושבים? 
ומה בדבר חשמל ואנרגיה )מאגרי הגז 
הטבעי בים התיכון יתדלדלו תוך 40-50 
שנה(? ומה יהיו היחסים בין קבוצות 
האוכלוסייה השונות במרחב הגיאוגרפי 
שבין הים לירדן על רקע מחסור חמור 

ומתמשך במשאבים?
קלות  נעשות  אינן  האלה  השאלות 
יותר כשמתייחסים לכדור הארץ כולו. 
אוכלוסיית אפריקה תעלה ל-5 מיליארד 
בשנת 2100, ואוכלוסיית אסיה - ל-7 
מיליארד! חלק מ-12 המיליארדים האלה 
יהגרו ודאי לאירופה או לצפון אמריקה. 

או לפחות ינסו לעשות זאת.
אל מול המספרים האלה, מתגמדים כל 

אופטימיסט: בעוד 30 שנה נאכל 
כולנו זבל.

פסימיסט: ספק אם יהיה מספיק 
זבל לכולנו.

(בדיחה משנות השבעים)

 בילדותי בשנות השבעים, כשהייתי 
שואל כמה אנשים יש בעולם, היו אומרים 

לי שלושה מיליארד.
מספר תושבי ישראל אז היה שלושה 

מיליונים.
 Worldometers הצצה באתר האינטרנט
(bit.ly/Ism9T6( מספרת לנו שמספר 
האנשים על כדור הארץ נכון לעכשיו הוא 
7 מיליארד! על פי התחזיות של  מעל 
האו”ם ושל ארה”ב, בשנת 2050 יחיו על 
כדור הארץ 10 מיליארד אנשים, ובשנת 

2100 - 15 מיליארד!
8 מיליון  במדינת ישראל חיים כיום 

 אוכלוסייה
בעיה לא מדוברת

אביתר כפכפי

אביתר כפכפי הוא חבר קיבוץ תמוז, מהנדס תוכנה במקצועו ואב לשלוש 
evyatar@tamuz.org.il :בנות /// דוא“ל

כסוציאליסטים, איננו 

רק  להסתפק  יכולים 

תושבי  של  ברווחתם 

מדינתנו. חובתנו לחשוב 

על רווחתם של כל תושבי 

העולם. אבל מה בדבר 

בשנת  העולם  תושבי 

2100? ובשנת 2200?
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Kevin Dooley :צילום

אני חושב שרצוי 
שיחיו על כדור 

הארץ כולו 
“רק” מיליארד 

או שניים. כל 
מסיר גדול 

מזה, משמעו 
שחלק גדול 

מהאוכלוסייה 
אינו מקבל את 

חלקו הראוי 
במשאבים

גדול מהאוכלוסייה אינו מקבל את 
חלקו הראוי במשאבים, במזון, במים, 
באנרגיה, ובאיכות החיים. כל מספר 
גדול מזה, משמעו שבנקודת זמן כלשהו 
בעתיד, החברה האנושית לא תוכל 

להתקיים על פני כדור הארץ.
כסוציאליסטים, איננו יכולים להסתפק 
רק ברווחתם של תושבי מדינתנו. חובתנו 
לחשוב על רווחתם של כל תושבי העולם. 
גם אלה החיים במדינות מתפתחות, 

באפריקה ובאסיה.
על כך אין ויכוח בקרב הסוציאליסטים. 
אבל מה בדבר תושבי העולם בשנת 
2100? ובשנת 2200? ובשנת 2500? האם 
אין חובתנו לחשוב גם על רווחתם?  ///

של  הבסיסיים  צרכיהם  את  לספק 
תושביהן. שלא לומר את רווחתם.

אנחנו  מה  שנחשוב  גם  מציע  אני 
מאה  בעוד  כאן  שיהיה  מעדיפים 
ומאתיים ואפילו 500 שנים? כשלעצמי, 
רצוי  ישראל  שבמדינת  חושב  אני 
בני אדם.  3 מיליוני  או   2 שיחיו רק 
ועל כדור הארץ כולו, “רק” מיליארד 
או שניים. כל מספר גדול מזה, משמעו 
)אם להיות כנים עם עצמנו(, שחלק 

תושבי העולם בעוד מאה 
שנה

למה כולם מדברים על מזג האוויר 
ואף אחד לא עושה שום דבר בעניין? 

(מיוחס למרק טוויין)

2100 עוד  גם אם נראה לנו שבשנת 
 ?2200 יהיה בסדר, מה יקרה בשנת 

ובשנת 2500?
אם חושבים על זה בצורה רציונלית, מספר 

האנשים בעולם ימשיך תמיד לעלות.
אלא אם נעשה משהו. או אם יקרה משהו.

בשלב הזה, רוב הקוראים ודאי חושבים 
בליבם: “אז מה אתה מציע? פיקוח על 

הילודה?”.
אני מציע שנבדוק בצורה ריאלית מה 

האפשרויות:
אפשרות א’: מספר תושבי העולם ימשיך 
לעלות. כתוצאה מכך, יהיה קשה יותר 
ויותר לספק את צרכיהם ורווחתם של 
רוב תושבי העולם, כולל תושבי המדינות 

המפותחות.
אפשרות ב’: רעב, מגיפות ומלחמות 
בקנה מידה גלובלי יגרמו לירידה במספר 

תושבי העולם.
אפשרות ג’: אין טעם להתעסק במה 
100 שנה. עד אז יכולים  שיקרה בעוד 
לקרות עוד הרבה דברים. כשנגיע לגשר 

נתמודד.
אני מעז לומר שרובנו )במודע או שלא 
במודע( בוחרים באפשרות ג’. אולי 
בסתר ליבנו אנחנו מקווים לאפשרות ב’. 
אנחנו מעדיפים לטמון את ראשנו בחול 
ולהתעלם. או לקוות שמאות מיליוני 
אנשים באסיה ובאפריקה ימותו ברעב, 
במחלות, או במלחמות. רק שזה לא 

יהיה אצלנו.
שבבחירתנו  המוסרי  לקושי  מעבר 
להתעלם מהבעיה, העניין הוא שגם 
המדינות המפותחות לא יוכלו להתמודד 
עם עליית האוכלוסייה. מדינת ישראל 
עם 15 מיליון תושבים )לעומת 8 מיליון 
כיום, לא כולל תושבי השטחים(, או 
ארצות הברית, עם 600 מיליון תושבים 
)לעומת 320 מיליון כיום(, לא תוכלנה 

אפשרות א’: מספר תושבי העולם ימשיך 
לעלות. כתוצאה מכך, יהיה קשה יותר 
ויותר לספק את צרכיהם ורווחתם של 
רוב תושבי העולם, כולל תושבי המדינות 

אפשרות ב’: רעב, מגיפות ומלחמות 
בקנה מידה גלובלי יגרמו לירידה במספר 

אפשרות ג’: אין טעם להתעסק במה 
 שנה. עד אז יכולים 
לקרות עוד הרבה דברים. כשנגיע לגשר 

אני מעז לומר שרובנו )במודע או שלא 
במודע( בוחרים באפשרות ג’. אולי 
בסתר ליבנו אנחנו מקווים לאפשרות ב’. 
אנחנו מעדיפים לטמון את ראשנו בחול 
ולהתעלם. או לקוות שמאות מיליוני 
אנשים באסיה ובאפריקה ימותו ברעב, 
במחלות, או במלחמות. רק שזה לא 

שבבחירתנו  המוסרי  לקושי  מעבר 
להתעלם מהבעיה, העניין הוא שגם 
המדינות המפותחות לא יוכלו להתמודד 
עם עליית האוכלוסייה. מדינת ישראל 
 מיליון 
כיום, לא כולל תושבי השטחים(, או 
 מיליון תושבים 
 מיליון כיום(, לא תוכלנה  מיליון כיום(, לא תוכלנה 

אוכלוסיית יבשות, 1950-2100
(bit.ly/1alkPw1( מקור: ויקיידיה
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המכמורתנים 
שגוררים 
רשתות על 
הקרקעית 
“מנקים” 
ויוגעים בכל 
מה שנקרה 
בדרכם ללא 
הבחנה בגודל 
וסוג הדג. 50% 
מהשלל שלהם 
מושלך בגלל 
שאינו מסחרי

המושרשות לפיהן כל הנחלים זורמים 
אל הים והים איננו מלא, או הקלישאה 
הרומנטית לפיה “יש מלא דגים בים”, 
כך גם ההבטחה “כחול אשר על שפת 
הים” שניתנה לאבות ומנהג ה”תשליך” 
שרואה בים מקווה טהרה שאינו ִמּטמא. 
מפתיעה אולי ברכת הפרידה של אימא של 
נפתלי מהספר “סיר הסירים” המלמדת 
על מודעות כלשהי לזיקה שלנו לים 
“שלום פיפי! שלום קקי! אמר נפתלי. 
להתראות בים! אמרתי אני, אמא של 
נפתלי והורדתי את המים”, עדיין אין 

בה מודעות לבעיה שבמנהג.
עדויות תרבותיות וכלכליות מראות 
שרק החל מהמאה ה-20 באופן שצובר 
תאוצה האנושות “מגלה” את הים. אם 
בעבר השימושים המסורתיים שהאנושות 
והטובין  בים  עשתה  ישראל  ובפרט 
שהפיקה ממנו היו מזון בשיטות דיג 
מסורתיות, נתיב תחבורה ותעבורה, אתר 
לסילוק פסולת ושפכים, כאמור, נופש, 
חומר גלם לבניה ולזכוכית, מלח, ומי 

להעביר בקרבת החוף. רק ביאליק שראה 
בדמיונו את עיר הנופש אודסה לשפת 
הים השחור הציל את תל אביב מגורלה 
הטרגי של חיפה. באופן כללי היהודים, 
בדגש על יהודי מזרח אירופה, לא היו 
יורדי ים וגם לא התאפיינו בתרבות 
נופש. מתי מעט חלמו על חקלאות ימית 
יהודית בדומה לחלום הפרדסים. ולגור 

ליד הים היה “לא בריא”. 

הים הוא )לא( אותו הים
היחס לים כמוצא לסילוק שפכים נשען 
על התחושה שמאדירה אותו - אך ממנה 
הוא גם סובל - לפיה מדובר במרחב 
מדימויו  גם  נובע  הניכור  סופי.  אין 
החד ממדי של הים כסדין כחול חלק 
ופתוח )שלעיתים כעסו גובר ואז הוא 
מסוכן(; מה מתרחש במצולותיו, על 
פני קרקעיתו ותחתיה? השד יודע )או 
המפלצות שתרבויות שונות הציבו בו(. 
אין סופיות זו מקבלת ביטוי בתפיסות 

 רובנו יודעים לצטט את “בנגב יבחן 
עם” של בן גוריון, מעטים מכירים את 
תעוזתו המחשבתית וכוח הניבוי שלו 
שבאים לידי ביטוי בנאום משנת 1932:  
“להרחבת שטח ארצנו, לביצור בסיסנו 
הכלכלי והביטחוני, ליציאה למרחב, 
לשליטה על איתני הטבע - אין לראות 
בשפת הים את גבולה אלא את המשכה 
של ארצנו, וזאת טעות נפסדת לראות 
את הים כגבולה המערבי... הים הוא 

חלק בלתי נפרד מארץ ישראל”.
זה לא מקרה שאמרתו השנייה נשכחה, 
מדינת ישראל צמחה עם הגב לים. הים 
אליו מרגישים  האיום, המקום  היה 
היהודים שהערבים רוצים לזרוק אותם. 
המדינה הצעירה שחלמה להיות מודרנית 
ותעשייתית ראתה בחזונה את הים כפתח 
לייבוא ולייצוא סחורות וחומרי גלם, 
וכמוצא לסילוק שפכים ופסולות. כך 
למשל ניתן להבין מדוע חשב דיזנגוף 
שאת מסילת הרכבת של תל אביב יש 

 הים - 
 מרחב לתיקון 

או מרחב חדש 
לטעויות ישנות 

מפלגת  חבר  ”צלול“,  בעמותת  הים  רכז  הוא  גדרון  צפריר 
 /// אקולוגית  תפיסה  בעל  סוציאליסט  יסו“ד,  וחוג   העבודה 

tsafrir.gidron@gmail.com :דוא“ל

צפריר גדרון

בשנים  הופך  הים 
מקור  האחרונות 
ויותר  משמעותי יותר 
ן  י מ ל ם  י ב א ש מ ל
ובינתיים  האנושי 
נראה שחוזרים בו על 
שנעשו  הטעויות  כל 
בעבר על היבשה. יש 

אפשרות אחרת
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ירקטיקה 
ירימיטיבית 

מקובלת היא 
שיטת בירוא 

היערות - ניצול 
תא שטח עד 
כלות ומעבר 
לתא השטח 

הבא. האם יהיה 
זה גם המקרה 

בים?

זכות  במי שקיבל  משפטית לשלוט 
לפעול באותו התחום ובאוצרות הטבע 
המצויים שם, ללא תכנון מקדים וללא 
ניהול ופיקוח על הנעשה שם, בין היתר 

גם לא על היבטים סביבתיים. 
כידוע, הרווח שהאומדנים מנבאים שניתן 
יהיה להשיא מהפקת הגז והנפט, אוצר 
הטבע של כולנו, הוא עצום )אגב, היום 
זה בעיקר גז, למרות שגם הוא מכיל 
בכמויות משתנות תערובת דלקים וגז 
מעובה שנקראים קונדנסט, אבל למעט 
אנשי הסביבה, עיני כולם נשואות אל 
הנפט שנמצא כנראה בשכבות עמוקות 
יותר, ומסוכנות יותר להפקה(, ההון 
שמאפשר לגלות ולהפיק אותו הוא 
במידה רבה הון ציבורי שהולווה ליזמים 
הפרטיים תוך חשיפתו לסכנות פיננסיות 
של כישלון בהפקה, ואולם חלוקתו 
של הרווח בין הפרטי לציבורי נוטה 
משמעותית לכיוון הפרטי. לא רק זאת, גם 
הסכנות הסביבתיות ומשמעותן הכלכלית 
מוטלות, נכון להיום יותר על הכתפיים 

הציבוריות מאשר על כתפי היזמים. 
עד כה שילמה חברת BP בעקבות אסון 
מפרץ מקסיקו סכום של כ-11.8 מיליארד 
דולר ועלות האסון ה”אמיתית” גבוהה 
ככל הנראה בהרבה מהסכום. ל-BP כיסים 
עמוקים לממן עלות זו ולהישאר ברווחים 
הרווח  פוטנציאל  על  אותנו  )מלמד 

שלל וחובת רישוי לדייגים ספורטיביים, 
הכרזה על שמורות טבע ימיות בהן יוכלו 
הדגים להתרבות ולהתאושש וכמובן 
פיקוח ואכיפה - בקיצור ניהול הים והדיג 
בו כמשאב ציבורי ולא כשטח הפקר 
מופרט. אבל בישראל הדייגים עצמם 
ממוטטים את הענף בדיג יתר, תחרות 
לא מוסדרת והעדר תכנון המרחב הימי 
לשימושיו. שחיקה מעמדית בהעדר 
ניהול מקיים - טרגדיה של נחלת הכלל.

המערב הוא המערב 
החדש

בשנת 2009, עם גילוי מאגר הגז “תמר” 90 
קילומטרים צפונית־מערבית לחיפה, חלה 
תפנית בהיסטוריה של מדינת ישראל. 
לראשונה נוצרה אפשרות לעצמאות 
משמעותיות  ולהכנסות  אנרגטית 
למדינה ולחברה. נקודה זו סימנה גם 
שינוי היסטורי ביחסו של העם והמדינה 
לימה התיכון של ישראל. מי שצמחה 
וגבה לים הסתובבה והפנתה אליו את 

פניה )גם כן לראשונה(.
הצעד ההגיוני הראשון, היה כמובן לתבוע 
בעלות על שטח ימי ולהגדיר את גבולותיו 
בהתאם ל”אמנת האומות המאוחדות 
לחוק הים”. אמנה שישראל אינה חתומה 
עליה, בדומה לאמנות ימיות אזוריות 
ובינלאומיות רבות ופרוטוקולים הנגזרים 
מהן. אלא שמשה שחל, מי שהיה בעברו 
8 שנים שר האנרגיה ובאותם ימים עו”ד 
פרטי המייעץ לחברות הקידוחים וחבר 
קרוב של יעקב נאמן, שר המשפטים 
דאז, לחש על אוזנו שלא כדאי לישראל 
להגדיר את גבולות המים הכלכליים 

הבלעדיים שלה. 
מעבר לכך שההגדרה הייתה מבטיחה 
את זכויותיה הכלכליות הבלעדיות של 
המדינה, היא הייתה מחילה ומסדירה 
באותם האזורים גם את הדין הישראלי על 
החובות והמגבלות שבו, וכן מאפשרת לה 
תכנון וניהול כל פעילות במרחב ופיקוח 
עליה. לחברות הקידוח זה כנראה לא 
היה הכי רצוי. כך נותרנו עם אפשרות 
תיאורטית של מדינות שכנות לחלק 
זכויות כלכליות בתחומי המים שאנחנו 
חושבים כבלעדיים לנו, עם חולשה 

קירור לתחנות כוח חשמליות וגרעיניות, 
הרי שהיום לצד התעצמות השימושים 
הוותיקים מדובר גם בראש ובראשונה במי 
השתייה, אך גם במקור משמעותי להפקת 
אנרגיה ומחצבים אחרים מקרקעית וגוף 
המים, כמו גם אנרגיות מתחדשות, 
מהשמש, מהרוח או מהגלים, ולבסוף 
גם במרחב מחיה ותעשייה. כן, הצטרפו 
שיטות דיג מתועשות ומתחמי חקלאות 
ימית לגידול מזון לשיטות המסורתיות. 
עם זאת, על אף הריבוי בשימושים 
גם  הלחצים  והתגברות  החדשים 
מהשימושים הישנים, השקענו מעט 
מאד בחקר הים וידיעותינו מצומצמות.

אין הרבה דגים בים
מכירים את הצילומים המתרברבים האלה 
של דייג מחזיק לצדו דג בכל הגובה שלו 
ויותר? הם אינם. אוכלוסיית האגן המזרחי 
של הים התיכון מתחלפת ומתדלדלת. 
דייגי הרשתות החופיים נדחקו הצידה 
בלחץ המכמורתנים שגוררים רשתות 
על הקרקעית “מנקים” ופוגעים בכל 
מה שנקרה בדרכם ללא הבחנה בגודל 
וסוג הדג. 50% מהשלל שלהם מושלך 
בגלל שאינו מסחרי. מצד שני, הדיג 
הספורטיבי, הפך למעשה חצי מקצועי 
עם מספר הולך וגדל של דייגים שאינם 
נדרשים ברישיון, ללא מכסות, חלקם 
עם מספר חכות במקביל מעלים שלל 

רב אותו חלקם גם מוכרים. 
נוכח הלחצים הגוברים על אוכלוסיות 
הדגים והרכיכות המקומיים, ההפרעות 
הסביבתיות ידי האדם )פיזיות וכימיות(, 
השינויים בטמפרטורת הים, כריית תעלת 
סואץ והעמקתה, ותדירות העברת מי 
נטל באניות על פני הגלובוס כולו, החלה 
מתחלפת אוכלוסיית החי והצומח בים 
חלקם  הכרנו,  שלא  מינים  התיכון. 
רעילים, דוחקים את המינים המקומיים 
המוחלשים, פוגעים במערכות הטבעיות 
ויוצרים מפגעים לתשתיות ושימושים 
שונים בים כמו לדוגמה פגיעת המדוזה 

בחברת החשמל ובנופשים. 
יש פתרונות - הפסקת שיטות הדיג 
ההרסניות והשבתת הדיג בעונת רביה 
תוך מתן פיצוי לדייגים, קביעת מכסות 

< << 
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הגדרת 
הגבולות 
הכלכליים 
הימיים 
של ישראל 
הייתה מחילה 
ומסדירה 
באותם 
האזורים גם את 
הדין הישראלי 
על החובות 
והמגבלות שבו, 
וכן מאישרת 
לה תכנון 
וניהול כל 
יעילות במרחב 
וייקוח עליה

פגיעה מתמשכת, תמיד סמוך לחולייה 
החלשה ביותר. פרקטיקה פרימיטיבית 
מקובלת היא שיטת בירוא היערות - 
ניצול תא שטח עד כלות ומעבר לתא 
השטח הבא. האם יהיה זה גם המקרה 
בים? האם לאחר שניצלנו לא נכון את 
היבשה נפנה לנצל בצורה פוגענית ולא 

מקיימת גם את מרחביו?
לתעשיית הקידוחים השפעות שליליות 
על הסביבה וממשקים קונפליקטואליים 
מפריעה  היא  אסון.  במקרה  רק  לא 
הים,  חיל  צוללות  של  לסונארים 
מרעידה בתים קרובים לחוף, פוגעת 
בצבים וביונקים ימיים בשלב החיפושים 
הסיסמיים ומזרימה שפכים ופסולות 
לים. אבל גם שימושים אחרים יכולים 
להפריע לקידוחים - חברת פרטנר הניחה 
כבל תקשורת בדיוק במיקום הגיאולוגי 
שחברת אדירה התכוונה לקדוח בו את 
קידוח שמואל. גם ההתפלה תופסת 
שטחי חוף ופוגעת בים, המרינות מביאות 
לכך שמעטים בעלי אמצעים מתועדפים 
בהקצאת הים והחוף ופוגעות בהסעת 
החולות צפונה. אופנועי הים נמצאים 
בקונפליקט עם הרוחצים והגולשים ולא 

דיברנו כלל על המחקר.
זה לא מחויב. תכנון המרחב והזמן נכון 
וניהול אינטגרטיבי והוליסטי יכולים 
לפתור רבים מהקונפליקטים. איגום 
הסמכויות החלקיות הפזורות בין משרדי 
ממשלה ורשויות, וגופי הידע תחת מבנה 
מוסדי אחד, תוך שימור הפרדות שיספקו 
איזונים ובלמים, יוביל לניהול מקיים 
של המרחב לטובת כלל משתמשיו, 
החברה והסביבה. סביבה בריאה צריכה 
להיות האינדיקטור לתכנון וניהול מאזני 
אינטרסים. כמובן שהדבר כרוך גם בניטור, 

בפיקוח ובאכיפה.
במציאות הכוחות הפוליטיים והכלכליים 
משמרים את חלוקת המרחב וניצולו 
באופן מופרט ולא מקיים. אמנם התחילו 
תהליכים של גיבוש רגולציה, תכנון 
והסדרת הדין בכל תחומי הים, אבל הם 
איטיים מדי וחסרים. יתרה מכך, ניתן 
לראות במהלכים המקודמים טביעת 
אצבע של הכוחות הכלכליים המנסים 
לעגן את המציאות כפי שהיא היום. ///

דליפה, באורך קו החוף המצומצם של 
ישראל, היא לא חייבת להיות באותם 
היקפים כמו במפרץ מקסיקו על מנת 
לגרום לאותה עוצמת נזק כלכלי; אם 
תתרחש, היא עלולה לשתק את כל 
בכל שאר  ולפגוע  שאר השימושים 
המשתמשים, כך שהכלכלה כולה תיפגע.

טעויות ישנות חדשות?
לא ארחיב על הטעויות שנעשו ונעשות 
ביבשה - העדר תכנון מספק, כניעה 
ללחצים נוגדי תכנון או הסתמכות על 
כוחות השוק לבדם - שהותירו אותנו ללא 
משאבי קרקע, ללא טווחי ביטחון מספקים 
בין שימושים שונים, עם הררי פסולות 
שיכלו להפוך חומר גלם לאחרים ועם 

האמור בתעשייה הנ”ל(. באירופה נכנסה 
לתוקפה ביולי האחרון דירקטיבה בנוגע 
לבטיחות וסביבה בקידוחי הגז והנפט בים. 
הדירקטיבה נוסחה לאחר מחקר מעמיק 
של הגורמים ל-11 אסונות הנפט הימיים 
הגדולים ב-30 השנים האחרונות ובראשם 
אסון מפרץ מקסיקו. על פי הדירקטיבה, 
חברות נבחנות בטרם קבלת רישיונות 
בהתאם ליכולתן הפיננסית לעמוד בעלות 
אסון קידוח, הן נדרשות להפקיד ערבות 
משמעותית לנזקים ולרכוש ביטוח, הן 
מחויבות לנורמות וסטנדרטים גבוהים 
של זהירות, נמצאות תחת פיקוח הדוק 
ונדרשות לציוד חירום למניעה ולתגובה 

בזמן דליפה. 
ואילו אצלנו, החברות הקטנות של 
טייקוני ישראל שמקבלים תספורות על 
השקעות אחרות שלהם, לא נבחנות תחת 
אותן אמות המידה ולא מחויבות לאותן 
הדרישות, חושפות את כולנו לסכנה 
שהברכה תהפוך לקללה. אם תתרחש 

< << 
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הדו”ח גם 
העריך 

שכ-80% 
מאובדן יערות 

הגשם באמזונס 
קשור לגידול 
בשר, בין אם 

כאדמות מרעה 
ובין אם לצורך 
גידול גרעינים 

למשק החי

שאיומים אלה יורעו בהרבה עקב עליה 
של כ-50% בצריכת בשר גלובלית עד 

2050, בעיקר בסין ובהודו. 
לגבי גזי החממה נוצרה מחלוקת על 
הנתונים ועל שיטות ההערכה. הסוכנות 
 )EPA( להגנת הסביבה האמריקאית
העריכה את משק החי ב-6% מסך פליטות 
ארה”ב )2008( ואח”כ תיקנה את המספר 
ל-9.4% (2012(. האו”ם תיקן בהמשך 
כלפי מטה את הערכותיו, אולם מנגד 
המכון הסביבתי WorldWatch העריך 
ב-2011 שמדובר דווקא באחוז משמעותי 
בהרבה של 51%. על רקע זה, יו”ר הפאנל 
הבין ממשלתי של האו”ם לנושא שינוי 
האקלים )IPCC(, הד”ר רג’נדרה פצ’אורי, 
זוכה פרס נובל ב-2007 וצמחוני אדוק, 
המליץ להימנע או לפחות להפחית מאכילת 
בשר. לדבריו, ”מלבד צמחונות, אכילת 
כמות מעטה יותר של בשר היא הצורה 
היעילה ביותר שבה אדם בודד יכול לתרום 
להפחתת ההתחממות הגלובלית”. עמדה 
זו נתמכה ע”י דו”ח נוסף שפורסם ע”י 
אחד הארגונים הסביבתיים החשובים 
בר”  לחיות  העולמית  ”הקרן  ביותר, 
(WWF(, שהקדיש את הפרסום השנתי 
 2010 שלו )”כוכב הלכת החי”( בשנת 
לנזקים הסביבתיים של תעשיית הבשר. 
כלומר, קיימות )sustainability( ומזון 
מן החי הם מושגים סותרים. הדרך לקיימות 
סביבתית עוברת דרך ויתור על בשר )כולל 
עוף ודגים(, אולי אף ויתור על מזון מן 
החי בכלל )כולל ביצים ומוצרי חלב(: 

צמחונות או טבעונות. 
למעשה, האשמת תעשיית הבשר בחורבן 
סביבתי אינה חדשה. כבר בראשית העידן 
הסביבתי, ב-1971, פורסם בארה”ב ספר 
 ,Diet for a Small Planet בשם 
2 מליון עותקים ושינה  שמכר כמעט 
את האופן שבו חושבים על צמחונות. 
 ,Francis Moore Lappe ,הכותבת
הוטרדה במיוחד מהאפשרות של רעב 

אדמות )אובדן topsoil(, זיהומי אוויר, 
מים וקרקע, אובדן מגוון ביולוגי, תשומות 
אנרגיה גבוהות ובזבוז מים עצום. נתונים 
של ”טביעת הרגל המימית” - מדידה 
של מספר הליטרים של מים שהושקעו 
בייצור ק”ג אחד של מזון - העלו שייצור 
ק”ג בשר עוף כרוך ב-4,330 ליטרים, 
גבינה 5,060, בשר כבש 10,400, ובשר 
בקר 15,500 ליטר )ביצים - 3,300 ליטר 
לק”ג או כ-200 לביצה אחת(, וזאת 
לעומת תזונה צמחונית היעילה בהרבה: 
עגבניות - 200 ליטר לק”ג, חסה - 240, 
תפוחי עץ - 700, אורז - 2,500, שעורה 
1,300.  דוח האו”ם צפה  או חיטה - 

 בשנים האחרונות מתהדק שיתוף 
הפעולה שבין הצמחונות והטבעונות 
המוסרית לבין סדר היום הסביבתי. 
סדרה של מחקרים ודוחות ביססו את 
הטענה כי יש לצמצם ואף להפסיק 
אכילת מזון מן החי ומוצריו, בעיקר 
בשר, בשל השלכותיו הסביבתיות. בכך, 
נוצר חיבור בין שתי תנועות קרובות 
אך שונות המבקרות את יחס האנושות 
אל היצורים האחרים ואל הטבע: שיח 
זכויות בעלי החיים והתנועה האקולוגית. 
החיבור שבין צמחונות וסביבה קיבל 
ב-2006  כשפורסם  עולמי  פרסום 
והחקלאות  המזון  סוכנות  דו”ח של 
של האו”ם )FAO( תחת הכותרת ”צלו 
הארוך של משק החי”. הדו”ח העריך כי 
משק החי פולט כ-18% מסך הפליטות 
האנתרופוגניות )מתוצרת האדם( של גזי 
חממה - יותר מתחבורה )13%(.  הדו”ח 
גם העריך שכ-80% מכריתת היערות 
קשורה לגידול בשר, בין אם כאדמות 
מרעה ובין אם לצורך גידול גרעינים 
למשק החי. מהדוח עלה כי תעשיית 
הבשר מהווה גורם לסדרה של מפגעים 
סביבתיים חמורים נוספים ובהם דלדול 

צמחונות 
סביבתית

דניאל מישורי

ע“ש  הסביבה  ללימודי  בביה“ס  סגל  חבר  הוא  מישורי  דניאל  ד“ר 
פורטר ובחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב /// 

d.mishori@gmail.com :דוא“ל

בשנים האחרונות מתהדק שיתוף 
הפעולה שבין הצמחונות והטבעונות 
המוסרית לבין סדר היום הסביבתי. 
סדרה של מחקרים ודוחות ביססו את 
הטענה כי יש לצמצם ואף להפסיק 
אכילת מזון מן החי ומוצריו, בעיקר 
בשר, בשל השלכותיו הסביבתיות. בכך, 
נוצר חיבור בין שתי תנועות קרובות 
אך שונות המבקרות את יחס האנושות 
אל היצורים האחרים ואל הטבע: שיח 

לצד  השנים,  לאורך 

שיתופי פעולה והסכמות, 

היו גם חילוקי דעות שונים 

בין הסביבתנים לתומכי 

והטבעונות  הצמחונות 

המוסרית, אך קיימת בין 

התנועות הסכמה גורפת 

היום על הצורך לעצור 

את תעשיית המזון מן החי 
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האתיקון 
הסביבתי 

קליקוט טען 
ששיח זכויות 
בעלי החיים 

מהווה המשך 
לשיח הליברלי 
של זכויות של 
יחידים, בעוד 
ליי האתיקה 

הסביבתית 
טובת המערכת 

)האקולוגית( 
מהווה ערך 

מרכזי

האקולוגית על כל מרכיביה, הרים, עצים, 
צמחים ובעלי חיים, נחשבת לרלוונטית 
מבחינה מוסרית, ולא רק אינטרסים של 
בני אדם. מצד שני, אלדו ליאופולד עצמו 
היה צייד: אכילת בעלי חיים נתפסה 
כחלק מהסדר האקולוגי, ולא כהפרתו. 
על רקע זה התפתח קרע בין התנועה 
האתיקה  לבין  חיים  בעלי  לזכויות 
האקולוגית שנוסחה במאמר בשם ”סיפור 
משולש”. במאמר זה, אתיקון סביבתי 
בשם קליקוט טען ששיח זכויות בעלי 
החיים מהווה המשך לשיח הליברלי של 
זכויות של יחידים. קליקוט טען שהאתיקה 
הסביבתית, לעומת זאת, מבוססת על 
אתיקה ”הוליסטית”, לפיה טובת המערכת 
)האקולוגית( מהווה ערך מרכזי. באתיקה 
כזו אין איסור על הרג או אכילת חבר 
אחד במערכת האקולוגית על־ידי חבר 
אחר, ממש כפי שבעלי חיים טורפים 
אוכלים אוכלי־עשב, ואלו בתורם מכלים 
צמחייה, שגם לה יש מעמד מוסרי באתיקה 
סביבתית הוליסטית. אתיקה זו, אם כן, 
אינה אוסרת על הרג לצורכי הקיום, ובכך 
גם לא מחייבת צמחונות, אם כי קליקוט 
הסתייג נמרצות מתעשיית הבשר בשל 
הפיכת בעלי החיים ל”מכונות ביולוגיות”. 
מבחינה זו, הביקורת הסביבתית על 
תעשיית המזון מן החי עשתה רבות כדי 
לקרב בין שתי תנועות חברתיות אלה, 
כשפעילים רבים מצאו את עצמם מזדהים 
עם שני הרעיונות - שמירת הטבע והגנה 
על בעלי החיים - ומוצאים ביניהם 
קשרים מוסריים הדוקים, המוצאים 
ביטוי גם בגידול המרשים בצמחונות 

ובטבעונות בישראל. 

כיצד תיראה חקלאות 
מזון מקיימת? 

הקונצנזוס שנוצר בין התנועה האקולוגית 
מהתנגדות  נובע  הצמחונות  לבין 
המשותפת והגורפת לתעשיית המזון 
כיום  זו  תעשייה  המאפיין  החי.  מן 
היא השתלטותם של תאגידי ענק על 
השוק תוך דחיקת החוות המשפחתיות 
מהעבר. תיעוש משק החי הפך את 
בעלי החיים ל”מכונות” ש”מעובדות” 
באופנים אכזריים שהושוו, בצדק לדעתי, 

החיים האחרים או הסביבה נחשבים לפי 
תפיסה זו כחפצים בלבד. לפיכך שתי 
התנועות נתפסו בעוסקות באותו הדיון 
עצמו )זכויות הטבע( מהיבטים שונים.

תנועת זכויות בעלי החיים והצמחונות 
המוסרית התפתחה במאה ה-19, והיו לה 
קשרים הדוקים עם התנועה ההומניסטית 
שנאבקה כנגד הסחר בעבדים ועבודת 
ילדים ובעד זכויות לנשים ולפועלים. 
המאבק כנגד אכזריות המופנה כלפי 
בעלי החיים נתפסה כהמשך המאבק 
היא.  באשר  ואכזריות  אפליה  כנגד 
היחס לבעלי החיים תואר החל מ-1970 
כ”סוגנות” )Speciesism(, על משקל 
סוגים אחרים של אפליה כמו גזענות, 
סקסיזם )אפליה מטעמי מגדר(, או 
גילנות )אפליה מטעמי גיל(. ביטויה 
הבולט של גישת זכויות בעלי החיים היא 
בהימנעות מאכילת בשרם של יצורים 
אלה: צמחונות, ובהמשך גם טבעונות 
)שכן גם אכילת ביצים או מוצרי חלב 
נתפסת כניצול, במיוחד לנוכח דפוסי 

היחס לבעלי חיים בתעשיות אלה(. 
במקביל לראשית תנועת זכויות בעלי 
החיים התפתחה התנועה הרומנטית, 
הרוחנית  המשמעות  את  שהדגישה 
אזורי  ושל  הטבע  של  והערכית 
הבר )wilderness(. ”הדרך לאלוהים 
עוברת ביער”, אמר ג’ון מיור, מייסד 
פארק היוסמיטי והסיירה קלאב, הארגון 
הסביבתי הראשון בעולם שיוסד כדי 
להגן על ההרים והערבות מפני תנופת 
הפיתוח הכלכלי של ראשית המאה ה-20. 
התנועה הסביבתית, שהופיעה בשנות 
השישים של המאה ה-20 על רקע מודעות 
גוברת למשבר האקולוגי הרב־מערכתי, 
היוותה גם המשך לתנועת שימור הטבע 
וגם בת ברית לתנועות חברתיות כמו 
זכויות האזרח )שחורים( ושחרור האישה 
בארה”ב. רבים חיפשו מופת באתיקה 
האקולוגית )”אתיקת האדמה”( שניסח 
שנים קודם אלדו ליאופולד, יערן ופרופ’ 
באוניברסיטת ויסקונסין, שקבע כי ”דבר 
מה הוא נכון אם הוא נוטה לשמר את 
השלמות היציבות והיופי של הקהילה 
הביוטית )המערכת האקולוגית. ד.מ.(. 
הוא שגוי אם הוא נוטה בניגוד לכך”. 
המערכת  שטובת  היא  המשמעות 

גלובלי, על רקע תעשיית הבקר של 
ארה”ב, וראתה בתזונה צמחונית )כולל 
מוצרי חלב( פתרון מספק. באמצעות 
סטטיסטיקה מפורטת היא הראתה כיצד 
שטחי קרקע עצומים נהרסים בשל רעיית 
בקר, או מוקדשים לגידול גרעינים כמזון 
לתעשיית הבשר. היא הראתה כי דרושים 
21 פאונד של גרעינים כדי לייצר פאונד 
יחיד של בשר בקר. 16 שנים אחר כך, 
 Diet ב-1987, פורסם ספר נוסף בשם
for a New America שבו הראה ג’ון 
רובינס כי פחות ממחצית שטחי הגידולים 
החקלאיים בארה”ב מיועדים למאכל 
אדם, וכל השאר משמש מזון לבעלי חיים 
בתעשיית הבשר. לפי חישוביו של רובינס, 
היחס בין כמות הגרעינים לבין תוצרת 
הבשר טוב מעט יותר )1 ל-16(, עדיין 
בזבוז משווע. רובינס הדגיש בספרו שתי 
סוגיות אחרות: האכזריות שלא תיאמן 
בתעשיית הבשר, והסיכונים הבריאותיים 
לבני אדם מתעשייה זו. בספרים אלה, 
 Beyond Beef,למשל( ובנוספים 
של ג’רמי ריפקין מ-1992(, התברר כי 
תעשיית הבשר מהווה בעיה מוסרית, 
בריאותית וסביבתית כאחד. מבחינה 
 )Meatless ”זו, יוזמת ”שני צמחוני
אכילת הבשר   )Monday, הפחתת 
מנימוקים סביבתיים, מהווה המשך 
ישיר של דיונים אלה. יש לציין כי חלק 
ניכר ממובילי היוזמה הם טבעונים או 
צמחונים מטעמי מוסר )מיקי יחימוביץ, 
למשל(, ועבורם השיקול הסביבתי מהווה 
נימוק טוב לקידום סדר יום מוסרי ביחס 

לבעלי החיים.

הפיצול והחיבור בין 
האקולוגיה לשיח זכויות 

בעלי החיים

החיבור בין אקולוגיה וצמחונות אינו מובן 
מאליו. במקור, מדובר על שתי תנועות 
שהתפתחו במקביל, אך בנפרד, אם כי 
תמיד היו ביניהן יחסי גומלין. המשותף 
לתפיסה  ההתנגדות  הייתה  ביניהן 
במרכז(,  )האדם  האנתרופוצנטרית 
לפיה רק לאדם יש מעמד מוסרי ורק 
אינטרסים של בני אדם נחשבים. בעלי 

< << 
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”מי שאוכל 
דרך קבע 

מוצרי בעלי 
חיים מחקלאות 

תעשייתית 
אינו יכול 

לקרוא לעצמו 
סביבתן בלי 

לעקר מילה זו 
ממשמעותה”

כנגד תעשיית המזון מן החי, ובמיוחד 
כנגד תעשיית הבשר. מזון צמחוני ואף 
טבעוני, הפך למקובל באירועים של 
קהילות אקולוגיות וגופים סביבתיים. 
סטטיסטיקות לפיהן צריכת הבשר יורדת 
בעולם המפותח מתקבלות באהדה, 
כהתקדמות לעבר עולם מקיים יותר. 
מבחינתם של סביבתנים רבים, תעשיית 
הבשר מייצגת את כל מה שחייבים לתקן 
ומהר בעולם תאגידי, הפועל במסגרת שוק 
”חופשי”, המקדש את שורת הרווח על פני 
ערכים אחרים כמו רווחת בעלי החיים, 
צדק חברתי או קיימות. במסגרת עולם 
מקיים אין מקום לתעשייה כזו, היוצאת 
כנגד הטבע מכל היבט אפשרי: כליאת 
בעלי החיים בתנאים מעוררי חלחלה, 
המזון הניתן להם, הטיפול ב”מכונות” 
ביולוגיות אומללות אלה והחצנת העלויות 
והנזקים לחברה ולסביבה.  יש לקוות 
כי מגמות כמו תנועת ”שני צמחוני” 
יצברו תאוצה לכדי חרם ציבורי נרחב 
על תעשיית הבשר, ועל תעשיית המזון 
מן החי בכלל )כולל תעשיית הביצים, 
הדגים והחלב של היום(, בשם שיקולי 
מוסר הרלוונטיים ליצורים אינטליגנטיים 
ורגישים הזכאים לממש את טבעם, ובשם 
שיקולי הסביבה שבלעדיהן חברה בת 

קיימא אינה מן האפשר. ///

תעשייה זו, ולא צמחונות. כמובן שאין 
להתיר רעיית יתר והרס אדמות, הנובעים 
מתעשיית מזון ענקית, אולם במקרה של 
משק קטן, בו יש בעלי חיים מעטים, 
יביאו אלה תועלת רבה באמצעות דישון 
הקרקע באמצעות הפרשותיהם. כך 
הם יהפכו לתורמים לאדמה ולמערכת 
האקולוגית ולא להפרעה. כלומר, הם 
מסכימים לחלוטין עם קביעתו של ג’ונתן 
ספרן פויר, שחקר בספרו ”לאכול בעלי 
חיים” את תעשיית הבשר בארה”ב, 
לפיה ”מי שאוכל דרך קבע מוצרי בעלי 
חיים מחקלאות תעשייתית אינו יכול 
לקרוא לעצמו סביבתן בלי לעקר מילה זו 
ממשמעותה”.  השאלה היא אם צמחונות 
מתחייבת מאורח חיים אקולוגי, או רק 
דחיית תוצרי החקלאות התעשייתית. 
 ,)slow food( תנועת המזון האיטי 
למשל, הדוגלת בגידול מזון מקומי 
וקהילתי, תומכת גם )למשל( בייצור 
גבינות ביתי, או גידול תרנגולות לביצים. 
מבחינה סביבתית יש בכך הגיון רב, 
אולם טבעונות מוסרית תראה בכך ניצול 

ופגיעה ללא הצדקה.  

 הברית החדשה
עד לפירוק תעשיית המזון מן החי, 
לפחות בצורתה הנוכחית, ועיקור העיוות 
המוסרי הכרוך בה, התנועה הסביבתית 
שותפה לצמחונות המוסרית בביקורת 

לשואה )ראו ספרו של צ’ארלס פאטרסון 
”טרבלינקה יום יום”(. בשם ה”יעילות” 
ריכזה התעשייה את בעלי החיים בשטח 
קטן מאוד: תרנגולות בכלובי סוללה 
קטנים, פרות ברפתות ענק, וחזירים 
זיהומי  יוצרת  הצפיפות  במכלאות. 
אוויר, קרקע ומים משפכים; המזון 
הניתן לבעלי החיים אינו מזונן הטבעי, 
ומורכב מגרעינים, לעיתים קרובות 
תירס או סויה, היוצרים דלקות כרוניות 
איתן מתמודדים בתעשייה באמצעות 
מתן תוספי אנטיביוטיקה, שאמורים 
גם להתמודד עם מחלות הנגרמות עקב 
הצפיפות הנוראה. דפוסי גידול כאלה 
אכן מייצגים בזבוז מדהים וזיהומים 
סביבתיים קשים, וכן סיכוני בריאות 
חמורים לצרכני הבשר. יש לציין כי גם 
בני אדם מנוצלים ונפגעים בתעשייה 
זו. בארה”ב, מרבית העובדים במפעלי 
הענק של ”עיבוד” הבשר הם עובדים 
זרים, חסרי מעמד או אפשרויות אחרות, 
החשופים לפגיעות גופניות ונפשיות 
קשות. עובדות אלו מאפשרות לגארי 
יורופסקי למשל, כפעיל הטבעונות 
הרדיקלית, להשתמש לסירוגין בנימוקים 
מוסריים, בריאותיים וסביבתיים למען 

הפסקת הצריכה של מזון מן החי. 
עם זאת, אקולוגים רדיקלים כדוגמת 
 Lierre Keith-ו Derrick Jensen
מציגים עמדה שונה. מבחינתם, גידול 
מזון בר קיימא אינו מנוגד לגידול בעלי 
חיים אלא להפך, כרוך בשילובם. הם 
סבורים שלא ניתן לבסס את התזונה 
האנושית על צמחונות בלבד, ולו מהסיבה 
שבעלי החיים דרושים כדי לקיים גידולים 
מהצומח. במשק בר קיימא, הם טוענים, 
התרנגולות מסייעות באכילת מזיקים, 
והפרות אוכלות עשב, תאית, ובכך לא 
מתחרות עם בני האדם על מזון. כלומר, 
החישובים לפיהם ניתן היה לייצר 15 או 
20 ק”ג דגנים במקום קילוגרם אחד של 
בשר בקר שגויים: הבקר אמור לאכול 
עשב, ולא דגנים, ואז יהיה גם בריא 
יותר. הם מסכימים שתעשיית המזון 
מן החי היא עיוות חמור, פשע מוסרי 
ובזבוז וסיכון סביבתי, מטאפורה מדויקת 
לכל מה שלקוי בעולם התאגידי של 
ימינו, אולם שהתשובה לכך היא פירוק 

<<
<

Flickr/Farm Sanctuary :צילום
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כסוס שיש לרכוב עליו כדי להתמודד עם 
ההון עד שנוכל להעביר גם אותו אל תוך 
ספרי ההיסטוריה. הזהות שהובטחה לכל 
הייתה הזהות המעמדית הכלל עולמית. 
הכלכלה הבורגנית הגשימה את נבואתו 
של מרקס והפכה להיות יותר ויותר 
גלובלית תוך שהיא ”מנתצת את חומות 
סין באמצעות סחורות ולא באמצעות 

ארטילריה”.

והסוציאל־  -  הסוציאליסטים 
דמוקרטים בפרט - היו תמיד חשדניים 
המקום  את  שהניחו  תפיסות  כלפי 
הגיאוגרפי ואת הזהות הקהילתית במרכז 
התיאוריה הכלכלית חברתית, וכנגזר 
מכך כחלק מובנה בפעילות הפוליטית 

שחוללו. 
זהות אחוזת מקום גיאוגרפי בכלל, 
והלאומיות בפרט, נתפסו במקרה הטוב 

רן רביב  הוא חבר ביסו“ד ובכוח לעובדים וחוקר את ההיסטוריה של 
ran@tamuz.org.il :המחשבה הכלכלית /// דוא“ל

התפיסות הסוציאל�דמוקרטיות הקלאסיות תמיד היו 

חשדניות כלפי תפיסות מקומיות וקהילתיות, פעמים 

רבות בצדק, אך דווקא בהן, כשהן כרוכות ברעיונות 

הקיימות, יש פוטנציאל להתקדמות של הסוציאל�

דמוקרטיה לשלב הבא שלה

רן רביב

מקומיות, 
קהילתיות 

ותפיסות סוציאל־
דמוקרטיות

<<<

Burns Library, Boston College :צילום
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Robert Scoble :צילום

הייצור 
העולמי, שינוע 

הסחורות, 
האחדת אויני 

הייצור וכל 
המשמעויות 

הנגזרות 
מכך נתיסים 

בכלכלה 
הסוציאל־

דמוקרטית של 
המאה ה-20, 

איילו לא כרע 
הכרחי, אלא 

כרוח הקידמה

שינוע הסחורות, האחדת אופני הייצור 
וכל המשמעויות הנגזרות מכך נתפסים 
בכלכלה הסוציאל־דמוקרטית של המאה 
ה-20, אפילו לא כרע הכרחי, אלא כרוח 
הקידמה - כדרך לארגן את העובדים בכל 
העולם. היאחזות בייצור מקומי וחוסר 
נכונות לאמץ את אופני היצור החדשים 

ביותר, נתפסו כשמרניים. 
הייצור  דרכי  להטמעת  ההתנגדות 
של המדינות המתועשות - בארצות 
במדינות  פינה  ובכל  המתפתחות 
כשריפת  נתפסה   - המתועשות 
הנולים המכניים מן המאה ה-19: צעד 
אנכרוניסטי, שאינו מעיד אלא על קוצר 

רואי. 
ניתוחים חלופיים שהבחינו בין סוגי 
טכנולוגיה שונים והטילו ספק ביתרון 
בהטמעתם במקומות שונים, כמו זה 
שהציע א.פ. שומאכר בשנות השבעים, 
נשארו מחוץ לשיח הסוציאל־דמוקרטי, 
אך פותחו בשיח הסביבתי. שומאכר 
הצביע על כך שאופני ייצור חדשים הם 
עתירי הון, ובכך מקנים יתרון קודם כל 
להון הגדול המתרכז בחלקים העשירים 
של העולם בידי גורמים מתמעטים 
והולכים. במקרים רבים מתברר בדיעבד 
שיתרון זה להון הגדול, שאינו מקומי, 
התווה את כל כיוון ההתפתחות הכלכלית 
של המשק הנתון, בניגוד לאינטרס של 

רוב האנשים החיים במקום. 
הייצור,  של  המקומיים  למאפייניו 
לקהילה שהקיפה אותו על כל טעמיה, 
מסורותיה ותרבותה לא נותר מקום בתוך 
תהליך זה. העובדים ממילא מתניידים 
בעקבות העבודה; הייצור והשיווק מצדם 
משמשים כגורם ממצע ומאחד של כל 
התרבויות, שאף לא אחת מהן מצליחה 
לעמוד בפני קוקה קולה ומקדונלד’ס, 
וגם לא בפני אריגים ומוצרים המיוצרים 
במקום אחר; ומה שנותר הוא לארגן את 
העובדים - שפעמים רבות נוידו מאות 
ואלפי קילומטרים ממקום הולדתם 
למפעל - כדי לשמור על זכויותיהם 

בתהליך הייצור. 
התגובה הסוציאל־דמוקרטית לשונות 
בין הפועלים הייתה מאבק על השוויון 
ובזכויותיהם  שלהם  האדם  בזכויות 
אלו  זכויות  להשיג  הדרך  כעובדים. 

עוד יותר כשאתוס מקומי־אזורי היווה 
קרקע למגמת התבדלות של חלקים 
עשירים בחברה ובמדינה, השואפים 
יותר.  העניים  מהחלקים  להתנתק 
דוגמה טובה לכך היא האתוס הצפון 
איטלקי שהעלה על נס את כל המרכיבים 
המקומיים־אזוריים, כדי לנמק את רצונו 

להתנתק מהדרום העני. 
לחשדנות זו יש, אם כן, שורשים עמוקים 
והסוציאליסטית  המרקסית  בהגות 
בכלל, כמו גם אישושים מהפוליטיקה 
ומהאידיאולוגיה השמרנית שנאחזות 
בסמלים שונים של המסורת כדי להצדיק 

התנגדות לקידמה מסוגים שונים. 

העובדים לצד ההון בצד 
השמרני?

במחשבה הסוציאליסטית, הביקורת על 
הניצול נוסח המאה ה-19, או על עומק 
הניצול, המשיכה לתפוס את הניצול 
עצמו כשלב הכרחי. הייצור העולמי, 

זהויות ותרבויות מקומיות הלכו ונמחקו 
תחת אופני הייצור המודרניים שדרשו 
וניוד של חומרי גלם,  אוניברסליות 
סחורות ואנשים. הסנטימנט לתרבויות 
אלו מחוץ למוזיאון הושאר לרומנטיקנים 

ושמרנים. 
דומה כי הזרות בין תפיסות סוציאל־
דמוקרטיות וטיפוח קהילות וזהויות 
מקומיות הגיעה לאחד משיאיה ברבע 
האחרון של המאה ה-20. פוליטיקת 
הזהויות, שייצגה קבוצות אוכלוסייה 
מודרות, התיימרה לאתגר משמאל את 
הסוציאל־דמוקרטיה. אלא שהתברר 
שבמקרים רבים היא משמשת ככלי של 
הפרד ומשול בידי הפוליטיקה הניאו־

ליברלית. 
 >> >החשדנות הסוציאל־דמוקרטית הועמקה 
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Eileen M. Kane :צילום

העובדים מצאו 
עצמם נאבקים 

למען ייצור 
הגורם נזק 

ישיר ועקיף 
לאותה חברה 

בה הם חיים 
כי זו הדרך 

היחידה שראו 
לשמור על 
משרותיהם

לעובדים להתמודד איתו באופן יעיל 
לאורך זמן. כלכלת הפיתוח הקיינסיאנית 
קודשה תוך התעלמות מהנזקים של ייצור 
היתר הנעשה בשם הצמיחה הכלכלית, 
מה שהציב את העובדים בצד השמרני 
של המחלוקת, כשהדרך היחידה לממש 
את האינטרס שלהם לעבודה בשכר 
הוגן הוא המשך הרחבת הייצור לעוד 
ועוד סחורות מיותרות. העובדים מצאו 
עצמם נאבקים למען ייצור הגורם נזק 
ישיר ועקיף לאותה חברה בה הם חיים 
כי זו הדרך היחידה שראו לשמור על 

משרותיהם. 

קיימות - משהו חדש?
המונח קיימות, שהוא תרגום של המילה 
האנגלית Sustainability, הוא רב 
פירושים במידה שמקשה למצוא את 
משמעותו. ובכל זאת הפרספקטיבה 
על החברה האנושית שמציעים המחקר 
והכתיבה של התחום קושרים מחדש שני 
היבטים של החיים האנושיים - הכלכלה 
והחברה - ומחדדים את התלות של 
מרכיבים אלו בסביבה. מפרספקטיבה 
זאת, כדי להניע שינוי מהותי בחברה יש 
לקחת בחשבון את ההיבטים החברתיים, 
הסביבתיים והכלכליים של הבעיה, של 
מהלך השינוי ושל דמותו של הפתרון.

מחקריות  השלכות,  יש  זו  לתביעה 
ותיאורטיות, בצד כיווני פעולה מקוריים 
ופורצי דרך. חלק מהם נוגעים בחיבור 

מגויסים בדרך כלל על ידי הפוליטיקה 
השמרנית(. 

הכוח שהלך והצטבר בידי ההון הגדול, 
קלות  ביתר  מתרכז  הוא  שממהותו 
לעומת הייצור, העמיד אתגר הולך וגדל 
מול העובדים, שהתארגנות גלובלית 
שלהם היא מורכבת הרבה יותר. לעיגון 
במקום הגיאוגרפי ולקשר גיאוגרפי בין 
הייצור לקונים ולעובדים, לא היה מקום 
בתיאוריה ובפעולה הסוציאל־דמוקרטית. 
כך טיפחה התיאוריה והאידיאולוגיה 
הסוציאל־דמוקרטית את יריבה, שאומנם 
יצר בכל מקום בעולם פרולטריון שאפשר 
לאגדו, אך באותה נשימה הגדיל את 
כוחו ואת ריכוזו באופן שאינו מאפשר 

היא איגוד משותף של העובדים, שככל 
שהיא דמוקרטית יותר, היא מתעלמת 
מהאספקטים התרבותיים ומהשונות 
בין העובדים ומשאירה אותם מחוץ 
להתארגנות, שצריכה להיות ניטרלית 
ואוניברסלית מבחינת זהותה התרבותית 
ככל האפשר, כך שלא תיצור מחסום 

בפני עובדים להתאגד.
צורת ההתמודדות הסוציאל־דמוקרטית 
הזו זנחה למעשה את ההתמודדות על 
יצירת חברה שאינה מבוססת על יחסי 
מסחר בלבד בין חבריה. כל המהלך היה 
להשגת חלק הוגן מהעושר החברתי, 
בעוד הסדר החברתי הבסיסי, בדמותה 
של חברת השוק המודרנית, הוטמע 
והתקבל כחלופה היחידה. בתוך כך נזנחו 
כל אותם כוחות חברתיים השואבים את 
כוחם מהזדהות, מתרבות ייחודית ועוד 
מרכיבים שאינם באים לידי ביטוי בתהליך 
היצור האנונימי )בפועל כוחות אלו 
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יירוק המרקם 
החברתי 

בתהליך הייצור 
משתלם רק 

אם מתעלמים 
מחלק גדול 

מהעלויות 
החברתיות 

והסביבתיות 
שלו ומשליכים 
את תשלומן על 
הדורות הבאים 

או על חלקים 
אחרים של 

העולם

של ההובלה ושל חלקים אחרים של 
הייצור, מפנה את המבט מחדש אל 
חלופת הייצור המקומי. הדגש הוא על 
ייצור מקומי של מקסימום המוצרים 
האפשרי, באופן המאתגר את עיקרון 
היתרון היחסי על פי המחשבה הכלכלית 

הסטנדרטית. 
הדגש  את  מחזירה  כזו  מקומיות 
מקום,  באותו  החיים  לסובייקטים 
למבנים החברתיים שעליהם ובשבילם 
נבנית הכלכלה. החזרת הכלכלה לממדים 
אנושיים נועדה לאפשר לאותם בני 
אדם להתארגן באופנים שונים, שאינם 
תלויים בהון, כדי לשלוט בייצור ולעצב 
אותו לצרכי החברה והאנשים החיים בה. 
באותה מידה שזו מטרתו של המהלך 
הכלכלי החדש הוא תלוי בהתארגנויות 
הקהילתיות המקומיות שייתבעו לעצמן 
את השליטה בתהליך הייצור, ולא רק 

במחיר המוצר הסופי. 
כדי להצליח בכך, דרוש שינוי בציפיותיהם 
של האנשים, הן מסוג הקשרים האנושיים 
שהם רוצים לפתח והן מתהליך הייצור 
ואיזה סוג מוצרים הם מעוניינים לקבל 
ממנו. כך עולות שאלות כמו: האם אנחנו 
רוצים להכיר את אופה הלחם ואת החקלאי 
שגידל את המזון שלנו? האם צריכים 
להיות לנו איתם קשרים נוספים על 
תשלום עקיף עבור הסחורה שהם ייצרו? 
לאיזה רווחים נזכה בזכות כך באיכות 
המזון שלנו? האם אנחנו מוכנים להכיר 
את הנגר שמייצר את חלקי המטבח בו 
אנחנו משתמשים, וכמה אנחנו מוכנים 
לשלם עבור ההפרש בעלות עבודתו לבין 
מקבילו הסיני המייצר את המטבח של 
איקאה? האם יש לנו עניין בעיצוב שהוא 
מקומי? האם עיצוב כזה יכול להיות יותר 
נכון לנו? לסביבתנו? לאפשר לנו לעצב 
מחדש את זהותנו המלאה כבני אדם ולא 
רק כמוכרי עבודה וצרכנים בשוק? לעצב 
את החברה שלנו מחדש כבני אדם החיים 
במקום מסוים, בעל היסטוריה ומאפיינים 
עכשוויים, מסורות ותרבות מתפתחת? 
כיצד אלו יכולים להפוך מציפוי ”לעולם 
האמיתי” - הכלכלה - לגורמים המעצבים 
אותה ומתעצבים ממנה? אילו ערכים אנחנו 
מקבלים מחיזוק הקשרים החברתיים שלנו 
בעזרת הפעילות הכלכלית שלנו? איך 

הפוליטיקה  עיקר  שכאמור,  אלא 
ה-20  במאה  הסוציאל־דמוקרטית 
התמקדה בהעברת מוקד הכוח הכלכלי 
לידיים ציבוריות. אם לצטט את סעיף 
4 מתוך מצע הלייבור הבריטי המשקף 
את רוח הדברים בחצי של המאה ה-20: 
“הלאמת כל אמצעי הייצור, החלוקה 
והחליפין והפעלתם על ידי שיטה 
של פיקוח עממי למען  האינטרסים 

של העובדים“
המפלגה  ממובילי  מיראדל,  גונאר 
הסוציאל־דמוקרטית השבדית ראה את 
תהליך הבנייה והצביע על החלק החסר:
“לא אוכל להאמין כי אחרי שבני 
האדם נהיו ריבוניים הם ירצו להשאיר 
את מדינת הרווחה שלהם כמנגנון 
ריכוזי  ביורוקרטי,  למדי,  שטחי 
מאוד וממוסד, נתון למניפולציות 
על ידי גורמים פרטיים בעלי עוצמה 
ואינטרסים משוריינים, כפי שהיא 
מוכרחה להתפתח אם לא יצליחו 
להחיותה על ידי השתתפות האזרחים 

במידה הולכת וגוברת“.

אתגר זה, המסומן כבר בראשית שנות 
השישים, דומה שנותר בלי מענה גם 
המדיניות  המשיכה  בהם  במקומות 
הסוציאל־דמוקרטית להתקדם. לא נוצרו 
מענים חדשים לשאלות הניכור והיחסים 
החברתיים, שהן בעיות מהותיות בחברה 

המודרנית.
בערוצי הפעולה שנחשפים מתוך המחקר, 
בתחום  הפרקטיקה  ובעיקר  ההגות 
הקיימות, עולות תשובות )חלקיות 
אומנם( לשאלות אלו. תשובות אלו 
מחוברות למחשבה כלכלית חדשה, 
שאינה סותרת את ההנחות והמסקנות 
הסוציאל־ של  הסוציאליסטיות 

דמוקרטיה, אלא יכולה להוות את המשכן 
במקום בו נעצרו.

כחלק מפיתוח תפיסות ודרכי עבודה 
מקיימות, מושם דגש גדול על החזרת 
הכלכלה לממדים אנושיים. הדרכים 
לעשות זאת נוגעות בשני המרכיבים 
הבסיסיים של הכלכלה המודרנית - 

ההון והייצור. 
התובנה שיש להטמיע את המחירים 
הסביבתיים של הייצור במחיר המוצר, ולא 
ניתן יותר להחצין את המחיר הסביבתי 

המחודש בין החברה לכלכלה, או ליתר 
החיים  )האנשים  הקהילה  בין  דיוק 
במקום מסוים(, המקום )הסביבה על 
כל מרכיביה( והכלכלה )המפרנסת את 

האנשים החיים במקום(. 
אחד המאפיינים של כלכלת הצריכה 
שהתפתחה במאה הקודמת היה מהלך 
קבוע להוזלת המחיר של המוצרים, תוך 
יצירת מעגל חוזר של צריכה של עוד ועוד 
מוצרים. הן ההוזלה והן הצריכה החוזרת 
התבססו על ייצור ושיווק ריכוזיים ברמה 
עולמית, תוך ניתוק מההקשר המקומי 
הסוציאל־ הפוליטיקה  והקהילתי. 
דמוקרטית קידמה באופן מסורתי את 
הוזלת העלויות של כל המוצרים. ההוזלה 
נתפסה כמיטיבה עם בעלי הכנסה נמוכה 

וכמעלה את רמת חייהם. 
בעשורים האחרונים התחדדה התובנה 
שהוזלת המוצרים והייצור במקום הזול 
ביותר האפשרי תוך ניצול היתרון היחסי 
של כל משק, הם בעייתיים לא רק בגלל 
האיום המתמיד שהם יוצר על מקומות 
העבודה בכל העולם - אותם ניתן להעביר 
לאתר הייצור הבא המציע תנאי ניצול יותר 
חריפים - אלא גם בגלל המחיר הסביבתי 
שהפלנטה ודייריה משלמים על הובלת 
סחורות מקצה העולם האחד למשנהו. 
מתברר שפירוק המרקם החברתי כחלק 
מתהליך הייצור הוא כדאי כלכלית רק 
אם מתעלמים מחלק גדול מהעלויות 
החברתיות והסביבתיות שלו ומשליכים 
את תשלומן על הדורות הבאים או על 
חלקים אחרים של העולם במקום על 

הצרכנים.

כלכלה בממדים אנושיים
אם את התשובה לשאלה ”מה ייצרו, היכן 
ועבור מי?”, ייתן השוק, יובטח עושר 
לכל - כך הבטיח אדם סמית במאה ה-18 
)וכך שבים ומבטיחים לנו מאז(. אלא 
שמתברר שניהול השוק טומן בחובו 
כשלים סביבתיים קשים ומחסור ודלות 
לחלקים שלמים של העולם. והבעיות 
מחריפות ככל שהשאלה הופכת עולמית 
ומנותקת מחברה קונקרטית שיש לה 
כלים אמיתיים לתחום ולנהל את השוק 

 >> >לתחומים להם הוא מתאים. 
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מתברר שהדרך 
הרציונלית 

לנהל את 
הכלכלה 
העולמית 

מתלכדת עם 
הדרך שתיצור 

סביבה נוחה 
הרבה יותר 

לעובדים 
להיאבק על 

זכויותיהם

היחידה לנהל כלכלה שאינה משמידה 
את כוכב הלכת, וזו הדרך לבנות חברה 

אנושית שטוב לחיות בה. 
מתברר שהדרך הרציונלית לנהל את 
הכלכלה העולמית מתלכדת עם הדרך 
שתיצור סביבה נוחה הרבה יותר לעובדים 
להיאבק על זכויותיהם. במשק שיטמיע 
את עיקרון הייצור המקומי יהיה הרבה 
יותר קשה להעביר את הייצור לאתר בו 
העבודה זולה ביותר, משום שהמוצרים 
שיידרשו בכל מקום יהיו שונים, ומשום 
שדרישה לשקף את מלוא המחיר - כולל 
המחיר הסביבתי - על הסעת חומרי 
הגלם והסחורות במחיר המוצרים לצרכן 
יקטין או יבטל את כדאיותה. העובדים, 
שתהליך הייצור בו הם שותפים יחבר 
אותם למקום בו הם חיים, יוכלו לבנות 
קהילה המחוברת ומחויבת למקום בו 
היא חיה, כחלק מהמחויבות שלה לחיים 
הוגנים עבור כל חלקיה. לעובדים כאלו 
יהיה עניין ואפשרות לבסס כוח פוליטי 
המעצב משק כזה, כחלק משמירה על 

זכויות העובדים. 
התלכדות התיאוריה והפרקטיקה, של 
הסוציאל־דמוקרטיה והקיימות מאתגרת 
את שניהם תיאורטית ופרקטית, קודם 
כל בכך שהיא מציעה לשניהם פתרונות 
או לפחות התחלה של פתרונות לבעיות 
מהותיות איתן הם מתמודדים בעשורים 

האחרונים.  ///

רמות  בכל  דמוקרטית  והתנהלות 
החברה - הן מעמיקות, מחדדות ויוצרות 
מיקודים נוספים אותן חסרה הפוליטיקה 
הסוציאל־דמוקרטית בעשורים האחרונים. 
הן מטמיעות בה שוב את השאלות הנוגעות 
ליחסים החברתיים בין בני האדם בנוסף 
ליחסי המסחר ביניהם. פוליטיקה הנובעת 
מהן מחזירה שוב את הייצור - ואת הכלכלה 
בכלל - למידות אנושיות, לא רק כדי 
שהעובדים יוכלו להתמודד על חלקם 
בעושר החברתי, אלא גם משום שזו הדרך 

צריכים לעצב יחסים אלו כדי שהם יהוו 
בסיס מתאים ליצירת כלכלה המוכפפת 

לצרכי בני האדם?
שאלות אלו ואחרות מאירות מחדש 
את הנחת הייצור העולמי, שהייתה 
הנחת מוצא לכל חשיבה כלכלית במאה 
וחמישים השנים האחרונות. התשובות 
עליהן אינן יכולות להישאר רק במישור 
הרצון הטוב של אנשים אלא חייבות 
להישען על מדיניות שתעצב מציאות 
כלכלית שתעגן את רצונם הטוב של 

האנשים בחקיקה ותקינה.
הן אינן מחליפות את הסוגיות המסורתיות 
של הסוציאל־דמוקרטיה - התארגנות 
עובדים, ביזור הכוח הכלכלי והפוליטי, 

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

דה מרקר (28 במרץ 2014) מביא מקרה של חברה נדלנית שדרך בקשות חוזרות ונשנות להקלות 
בירושלים, הקלות שבוטלו  עיר)  בניין  (תכנית  ניסתה לערוך שינויים מרחיקי לכת בתב"ע 
בסופו של דבר בידי ועדת הערר המחוזית. מקרה זה מצטרף למקרים רבים אחרים, בהיקפים 

שונים שבהם חברות פרטיות מנסות באופן שיטתי לעקוף ולשנות מנגנונים רגולטוריים. 

בעוד שרגולציה היא פתרון קסם בעיני רבים לבעיות תכנון וסביבה, חשוב לזכור שבניגוד 
לאזרחים עבורם הגשת בקשה "לסגירת מרפסת" לוועדת תכנון נעשית על חשבון זמנם הפרטי 
חייהם, עבור חברות מדובר בעוד  ועל  ביתם  ליצור השפעה ממשית על  ונועדה  המצומצם 
מהלך עסקי, שנעשה ע"י עובדים בשעות העבודה ובתשלום, תוך ניהול סיכונים והתייחסות 
לעקיפה ושבירת הרגולציה כהזדמנות לרווח. ההתייחסות המקובלת בעולם הקפיטליסטי 
לחברה כאל אדם יוצרת פוטנציאל מסוכן לשבירת הרגולציה, שלעתים קרובות היא המחסום 

http://bit.ly/QsBdEC :היחיד בפני חברות דורסניות. /// מקור
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עוצרים את ההצגה ושואלים את הקהל כיצד 
להמשיך: ההצגה מבקשת למצוא פתרונות 

לדיכוי שמוצג במהלכה.
המפגש השני התרחש ב-1973 בפרו. יום אחד 
אישה ביישנית פנתה לבואל וסיפרה, כי כמה 
פעמים בחודש, בעלה מבקש ממנה כסף כדי 
לשלם את המשכנתא על הבית שלטענתו הוא 
בונה עבורם. היא העבירה לו את כל חסכונותיה, 
אך רק לעתים הוא היה מביא לה קבלות בכתב 
יד על התשלומים החודשיים. כשביקשה לראות 
את הבית שהוא קונה, הוא דחה אותה בתירוצים 
שונים. יום אחד היא ביקשה משכנה לקרוא 
עבורה את ה”קבלות” על תשלומי המשכנתא. 
הסתבר לה, כי אלה לא היו קבלות, אלא מכתבי 
אהבה מפילגשו של הבעל. “אתה רואה, זה 
סיפור אישי ולא פוליטי”, סיכמה האישה. בואל 

השיב שאינו יודע והציע לשאול את הקהל. 
שחקניו של בואל עיצבו את הסיפור כסצנה 

בני אדם אמיתיים, אבל אנחנו אמנים והנשק 
היה מטפורה למאבק שאנחנו מעודדים אתכם 
לעשות”. וירז’יליו ענה: “עכשיו הבנתי למה אתה 
מתכוון כשאמרת שהגיע הזמן לשפוך דם כדי 
לשחרר את האדמות - התכוונת לדם שלנו, לא 
לדם שלכם”, הפנה את גבו והלך. בואל מספר 
שבאותו יום הבין את האמירה של צ’ה גווארה, 
שהגדיר את הסולידריות כעמידה תחת אותם 
סיכונים, ובעקבותיה את ההבחנה בין תאטרון 
דידקטי, מחנך, לבין תאטרון פדגוגי, המבטל 
את ההפרדה בין אמנים למדוכאים ומעמיד 
את הסולידריות במרכז החוויה התאטרונית: 
אל תטיף על הבימה למשהו שאינך מסוגל 

לעשות מחוץ לה.
תיאטרון  בהצגות  מרכזי  מרכיב  נולד  כך 
המדוכאים, “הדרמטורגיה הסימולטנית” - 
תאטרון אינטראקטיבי שבמסגרתו השחקנים 
מציגים סיטואציה שעלתה מהקהל, ובאמצע 

 “תיאטרון המדוכאים” הוא שמה של שיטה 
תיאטרונית שפותחה בברזיל ע”י אוגוסטו בואל, 
שיטה שבבסיסה הטענה שאדם יכול להשתנות 
רק כתוצאה מדיאלוג, ממפגש עם האחר. על 
אופייה ניתן ללמוד משלושה סיפורים שנהג 
בואל לספר בהזדמנויות שונות, כשהציג את 
תהליך פיתוח השיטה, על מפגשים שונים 
שהיו לו בזמן שעסק בעבודה תיאטרונית 

קונבנציונלית יותר.
שנות  בתחילת  הראשון, התרחש  המפגש 
השישים בברזיל. כחלק מהמאבקים החברתיים 
בדיקטטורה ובשיטה הכלכלית בברזיל באותה 
עת - שאפשרה למיעוט של בעלי אדמות לא 
רק להחזיק באדמותיהם, אלא להיות בעליהם 
ואדוניהם של מיליוני צמיתים שעבדו על אדמות 
אלה בשיטה הפיאודלית - הכינו בואל וחבריו 
הצגת מחאה. בסצנת הסיום, השחקנים נעמדו 
אוחזים בנשק בשורה בקצה הבימה וקראו יחד 
בקריאות קצובות: “הגיע הזמן לשחרר את 
האדמות שלנו, הגיע הזמן לשפוך דם”. ההצגה 
התקבלה בהתלהבות רבה בקרב קהל האיכרים, 
ולאחריה ניגש לבואל איכר בשם וירז’יליו ואמר 
לו: “נצטייד בנשק ונלך להיאבק ולשחרר את 
אדמותינו, לשפוך את דמנו במלחמה הצודקת 
נגד בעלי הקרקעות המדכאים”. בואל חייך ואמר 
לו: “אלה לא כלי נשק אמיתיים, הם עשויים 
מקלקר ואינם יורים”. וירז’יליו השיב: “כלי 
הנשק אולי לא אמיתיים, אבל אתם בני אדם 
אמיתיים ואנחנו נדאג לכם לנשק ונצא יחד 
לשחרר את האדמות”. בואל השיב: “אנחנו באמת 

 תאטרון המדוכאים 
של אוגוסטו בואל

 הרן סנד 
(מעובד מתוך  טקסט של חן אלון)
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בפעולה, היא עושה זאת באופן אישי וייחודי 
שאינו ניתן להחלפה. שום אמן או שחקן לא 
יכול לעשות זאת במקומה. על הבימה השחקן 
הוא פרשן, מתרגם, ולעולם יהיה משהו מזויף 

בפרשנות ובתרגום.
של  המרכזיים  הפורמטים  אחד  נולד  כך 
תיאטרון המדוכאים - תאטרון הפורום, שבו 
השליטה מועברת לצופים: לאחר הצגת ההצגה, 
הכוללת סצנות מבוססות על סיפורי דיכוי 
אישיים, אותנטיים מתוך המציאות של אנשי 
הקהילה, הג’וקר - מנחה ובימאי תאטרון 
המדוכאים - מזמין את הצופים־שחקנים לעלות 
לבמה ולהחליף את הדמות הראשית, המדוכאת. 
תאטרון זה מבקש להביא לידי ביטוי בפעולה, 
בכלים תאטרוניים, את מגוון החלופות העולות 
מתוך מחשבותיהם ותשוקותיהם של הצופים־

שחקנים. מיד לאחר כל התערבות מנתח הג’וקר 
בשיתוף הקהל את דרך הפעולה שנבחרה על 
ידי הצופה־שחקן בהתערבות. את התהליך 
הזה מכנה בואל למידה משותפת. תהליך 
אינטראקטיבי זה מאפשר דמוקרטיזציה של 

התהליך התאטרוני. 
המפגש השלישי של בואל התקיים בתקופת 
גלותו באירופה. בעקבות מאבקו בדיקטטורה 
הוא נכלא, עונה ואולץ לצאת לגלות. במשך 
כ-15 שנה עבד עם קבוצות שונות שסובלות 
מדיכוי, ושוב נתקל בגזענות, סקסיזם, תנאי 
עבודה מחפירים, משכורות מבישות, משטרה 
מתעמרת ועוד. עם זאת, בסדנאות תאטרון 
המדוכאים שערך, הוא הופתע לגלות צורות דיכוי 
שהיו חדשות לו: בדידות, היעדר תקשורת, פחד 
מריקנות. עבור מי שחווה דיקטטורה אלימה 
ואכזרית, תופעות אלה נראו לו תחילה שטחיות 
ולא ראויות לתשומת לב. אולם לאט־לאט הוא 
הבין שדיכוי לא חייב להיות קונקרטי, אלא יכול 
להיות פנימי. בעקבות זאת פיתח את טכניקות 
 ,)Rainbow of Desire( קשת התשוקה
העוסקת בדיכוי מופנם ובזיהוי תהליכי ההפנמה 
שלו. מושג מרכזי בשיטה זאת הוא “השוטר 
)Cop in the Head( - אותם  שבראש” 
שוטרים של המשטר הדיקטטורי שבברזיל 
אולי נמצאים ברחובות, באירופה נמצאים 

בתוך ראשם של האנשים.
כך, תאטרון הפורום הוא שיטה שמבנה מחדש 
את פורמט התיאטרוני עצמו ככלי לשינוי 
חברתי. גם בישראל ישנה קבוצה קטנה של 
אנשי תאטרון המדוכאים, שהעלו הצגות סביב 
נושאים הקשורים ליחסי ישראלים־פלסטינים, 

מערכת הבריאות בפריפריה, ועוד. ///

אבל עשינו בדיוק את מה שביקשת”, אמר לה 
בואל. “אבל זה לא מה שביקשתי”, היא השיבה, 
“אני אמרתי שהיא צריכה להבהיר לו באופן חד 
משמעי מה הוא עשה ורק אחרי זה היא יכולה 
לסלוח לו”. “לדעתי זה בדיוק מה שעשינו”, 
אמר בואל, “אבל אם את לא מרוצה, אנחנו 
יכולים לנסות שוב”. “בבקשה”, היא אמרה. 
בואל ביקש מהשחקנית להגזים, להעמיק את 
הדרישה והתביעה מהבעל להבין את חומרת 
מעשיו. ההסברים היו יותר משכנעים הפעם, 
והבעל התנצל על מעשיו. אולם האישה נראתה 
עוד יותר עצבנית. “עשינו כמיטב יכולתנו אבל 
שום דבר לא מספק אותך”, אמר לה בואל, “אם 
את עדיין לא מרוצה, למה שלא תעלי על הבימה 
ותראי לנו למה את מתכוונת כשאת אומרת שיחה 
נוקבת?” האישה השמנה לקחה נשימה עמוקה 
ושאלה: “אני יכולה?”, “בהחלט”, השיב בואל. 
היא עלתה על הבימה, אחזה בשחקן שגילם 
את הבעל, שהיה במקרה חלש ורזה, והחלה 
להכות אותו עם מקל של מטאטא, תוך כדי 
שהיא מטיחה בו את דעותיה בנושא יחסי נשים 
וגברים. השחקנים ניסו להציל את חברם, אבל 
האישה הייתה הרבה יותר חזקה מכולם. לפתע 
היא נעצרה, מרוצה, הושיבה את הקורבן שלה 
על כיסא ואמרה: “עכשיו, אחרי שערכנו את 
השיחה הנוקבת והמאוד כנה הזאת, אתה יכול 
ללכת למטבח ולהכין לי ארוחת ערב. כי אחרי 
כל זה התעייפתי מאוד”. בואל מספר שבאותו 
רגע הבין, שכשהצופה עצמה עולה על הבימה 
ומוציאה לפועל את הרעיון שהיה לה בראש 

והציגו אותו. ברגע המשבר צלצל הגבר בפעמון 
והשאלה הייתה מה ניתן לעשות. בואל מספר 
כי לו עצמו לא היה שום רעיון, אולם מהקהל 
הגיעה הצעה: “תני לו להיכנס ותגידי לו שנודעה 
לך האמת, תתחילי לבכות כדי שהוא ירגיש 
אשם. הוא יתחנן לסליחה ותסלחי לו. את יודעת 
שאישה לא יכולה להישאר לבד, זה מסוכן במדינה 
הזאת”. השחקנים אלתרו את הפתרון והדמעות, 
הגבר ביקש סליחה, האישה סלחה, אבל אישה 
אחרת בקהל הייתה מאוד לא מרוצה. “לא”, 
היא צעקה, “זו טעות. היא צריכה לנעול אותו 
מחוץ לבית”. השחקנים אלתרו גם את ההצעה 
הזו. השחקן ששיחק את הבעל שמח מאוד. הוא 
אמר לאישה: “אה, מצוין, אני הולך למאהבת 
שלי ואני אחיה איתה”. אישה שלישית הציעה 
פתרון הפוך: לעזוב אותו לבד בבית, לנטוש 
אותו לנצח. הבעל שוב היה מרוצה: הוא יוכל 
לחיות עם המאהבת בביתו. הצעות עלו מכל 
עבר, וקבוצת השחקנים אלתרה את כולן. בואל 
מספר, כי אישה שמנה מאוד, שישבה בשורה 
השלישית והניעה את ראשה בחוסר שביעות 
רצון, הביטה בו במבט מלא שנאה. הוא פנה 
אליה בעדינות: “גברתי, יש לי תחושה שיש 
לך רעיון, תגידי לנו ואנחנו נאלתר אותו”. היא 
הציעה לתת לבעל להיכנס, לקיים איתו “שיחה 
נוקבת”, ורק לאחר מכן לסלוח לו. בואל הופתע, 
הוא ציפה להצעה אלימה ואגרסיבית יותר. 
השחקנים אלתרו את הפתרון של האישה השמנה, 
אולם כשהסצנה הסתיימה היא נראתה זועמת 
עוד יותר מקודם. “גברתי, אני מאוד מצטער, 
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נקודת  הדולר.  לעומת  השקל  שער 
השבירה שלו גם היא ידועה: הוא נלחץ 
כל אימת שהשער יורד אל מתחת לקו 
ה-3.5 שקלים. מעמדו הממלכתי מאלץ 
אותו לפעול לבד, בעוד שהספקולנטים 
המהמרים נגדו לעתים קרובות מתאגדים 
בקריצת עין. התאגדותם מאפשרת להם 
לשים בשוק סכומים גדולים בבת־אחת, 
בעוד שהוא אינו יכול להרשות לעצמו 
לסכן את כספי הציבור. לכן בנק ישראל 
פועל לעתים קרובות בסופי שבוע, ימים 
בהם נפח המסחר קטן יחסית. כמה עצוב, 

גם בזה הוא אינו מפתיע את יריביו. 

 שנת 2014 נפתחה בעוד התערבות 
בוטה של בנק ישראל בשוק המטבע. 
הבנק, כך דווח בדהמארקר מה-5 בינואר 
 300 2014, רכש מטבע חוץ בערך של 
מיליון דולר בסוף שבוע אחד, והעלה 
את שער החליפין אל מעל ל-3.5 שקל 
לדולר. במהלך ינואר כולו, הסתכמה 
רכישת מטבע החוץ של הבנק ב-1.7 

מיליארד דולר. 
הידד לבנק של המדינה? לא ממש. יעדיו 
השקופים מדי עושים אותו לספקולנט 
כושל מלכתחילה. כיוון ההימור שלו 
 >> >ידוע מראש: הוא שואף להעלות את 

 של 
השקל - 

הכול מותר?
למדיניות מטבע החוץ של בנק ישראל, המתאמצת 

לשמור את השקל נמוך מול הדולר במאמץ עצום 

וביעילות נמוכה, יש היסטוריה ארוכה. איך נפטרה 

המדינה מרוב הכלים שאפשרו לה שליטה אמיתית 

בשער המטבע

 שער 
החליפין 

תמר בן�יוסף

תמר בן יוסף היא כלכלנית ועיתונאית, מחברת הספר ”ברוכים הבאים 
tamar_by@netvision.net.il /// בלוג:  לשוק החופשי“ /// דוא“ל: 

http://tamarbenyosef.com
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בנק ישראל 
נחוש “לעשות 
משהו” עם 
השער. הבנק 
יודע היטב מה 
צריך לעשות. 
צריך לאסור 
על תנועות 
ינימה והחוצה 
של הון קצר 
טווח המוינה 
לסיקולציה

והמתווכים השונים לעתים סופגים חלק 
מההתייקרות הנגזרת מהפיחות.

השמונים  בשנות  אבל  לקוי,  טיעון 
והתשעים היה בנק ישראל נואש לעצור 
את ספירלת האינפלציה־מחירים־שכר־

פיחות וחוזר חלילה. תכנית ייצוב המשק 
אמנם הצליחה ישר מההתחלה, שיעור 
השינוי במדד המחירים לצרכן צנח מיד 
מ-27.5% בחודש יולי ל-3.9% באוגוסט, 
ונשאר שם באזור החד־ספרתי הנמוך. 
זעזוע  שכל  חשש  ישראל  בנק  אבל 
משמעותי, כגון פיחות, יפר מחדש את 
השקט שהושג. הוא גם שאף לקצב 
אינפלציה שנתי חד־ספרתי, ולא רק קצב 
חודשי חד־ספרתי. שאיפתו זו הוגשמה 

בסוף שנות התשעים.
ביציבות  התרכזותו  מחמת  כן,  על 
המחירים, ובהתבסס על תזה לא־הכי־
מוצקה, בנק ישראל הפנה את הנשק 
שלו לעבר היצרנים. תתייעלו, הוא אמר 
להם, שפרו את מערך הייצור שלכם. אל 
תיכנעו לדרישות השכר של העובדים. 
מאליו מובן ששתי הדרישות היו לא־

מציאותיות. כמה אפשר להתייעל בשנה 
אחת, וכמה אפשר להקפיא את שכר 
העובדים באינפלציה של 20% לשנה?

ההיסטוריה זוכרת
תיעוד מרתק של הרקע למדיניות שער 
החליפין הנוכחית נמצא בספרו של מיכאל 
 Crisis, Stabilization and :ברונו
Economic Reform, העוסק בתכנית 
ייצוב המשק של 1985. ברונו השתייך 
לגרעין המצומצם של הוגי התכנית, 
ולאחר מכן היה אחד ממבצעיה הראשיים 
 1986 בתפקיד נגיד בנק ישראל מיולי 
עד לאוגוסט 1991. התלבטויותיו סביב 
אופן ניהול שער החליפין מתוארות 

בספרו שיצא לאור ב-1993.
בהתחלה, כך ברונו מעיד, הוא סבר שיש 
להקריב את הסחר הבינלאומי לזמן 
מה לטובת הייצוב: “אמונתי בצורך 
הדוחק להסיט את הדגש מהחשבון 
השוטף )בעיקר הייצוא והייבוא. ת.ב.י( 
ששיעור  ככל  העמיקה  לאינפלציה 
לשנה  לכ-50%  הואץ  האינפלציה 
ב-1978”. אמונה זו, שהיו שותפים לה 

של הכנסת ב-6 בינואר 2014: “כמו כן, 
התערב בנק ישראל באופן ישיר בשוק 
המט”ח ]...[ נקודת החולשה במשק 
הישראלי הייתה בשנתיים האחרונות 
הייצוא, המדשדש תוך תנודתיות רבה, 
ומושפע קודם כל מהביקוש העולמי 
הממותן, אך גם מהייסוף בשער החליפין 
]...[ שער החליפין משפיע גם על כושר 
התחרות של תעשיות המתחרות ביבוא 
]...[ במשק קטן ופתוח יש לשער החליפין 
קודם,  שציינתי  כפי  חשוב,  תפקיד 
גם על התעסוקה. ולכן כפי שאפשר 
להבין מהמדיניות שנקטנו גם לאחרונה, 
אנחנו לא אדישים להתפתחויות בשער 

החליפין”.
אדיש  היה  לא  מעולם  ישראל  בנק 
לשער החליפין, אבל בתקופת ההיפר 
אינפלציה של שנות השמונים, ובעיקר 
בשנים הראשונות שלאחר תכנית ייצוב 
המשק של 1985, הוא הקפיא את שער 
החליפין של השקל לתקופות ארוכות. 
זאת, על סמך הבחנה בין שער חליפין 
נומינלי לשער חליפין ריאלי. “מה ייצא 
לנו מפיחות השקל?” היו דוברי הבנק  
שואלים, “כבר למחרת הפיחות יעלו 
המחירים בשקלים ואחריהם השכר, 
ואז אותו פער שרצינו לסגור ייפתח 
שוב”. ובמילים אחרות, הם אמרו: גם 
אם נשנה את שער השקל מ-3 שקלים 
לדולר ל-3.3 שקלים לדולר, מהר מאד 
ניווכח שלא קרה משהו מהותי. המחירים 
והשכר בישראל יעלו גם הם ב-10%, ויחס 
המחירים בין סל מוצרים בישראל לסל 
מוצרים בחו”ל - שהוא “שער החליפין 
הריאלי” הקובע את כדאיות הייצוא 

והייבוא - ישוב למקומו הקודם.
הטיעון הזה תפש באותה תקופה, למרות 
שהוא לקוי ביותר מהיבט אחד. ראשית, 
עליית המחירים והשכר אינה מתרחשת 
מהיום למחר, והייצוא ותחליפי הייבוא 
נהנים מהוזלה דולרית של התוצרת 
המקומית לעומת התוצרת הזרה עד 
שההתאמה ההדרגתית מתבצעת. שנית, 
אין כל סיבה שמחירי המוצרים במשק 
יעלו במלוא שיעורו של הפיחות. חלק 
הייבוא בסך התמ”ג בישראל נע כל השנים 
סביב ה-40%, וזה שיעור ההעברה המרבי 
של הפיחות למחירים. מה גם שהיצרנים 

ומעל לכול, מגמת העל בסחר המטבע 
היא של זרימת הון פנימה לתוך המדינה - 
אם זה כספי יהודים מחו”ל המחפשים 
בישראל מקלט מעולם רגולציה מנוכר, 
אם זה תקבולי ייצוא הגז מישראל שעוד 
יגדלו בעתיד הנראה לעין. ספקולנט 
שאינו מסוגל להפתיע, אינו ספקולנט 
מצטיין. כך קורה ששער החליפין של 
השקל לעומת הדולר נמוך היום בכ-30% 
משער השיא בראשית שנות ה-2000. כך 
קורה שסכומי עתק מועברים מידי הציבור 
הרחב  לידי מי שמתפרנס ממשחקי 
המטבע - המהמרים הישירים, מתווכי 

העסקות ומנהליהן. 
שער החליפין הוא וסת של כל מה שזז 
בכלכלה. הוא קובע את היקף ההוצאה 
על הייבוא בשקלים, לאחר שמחירה ננקב 
במטבע זר. הוא קובע את היקף ההכנסה 
מהייצוא בשקלים לאחר שכמותו ומחירו 
הבינלאומי סוכמו קודם. הוא משנה 
את מחירי המוצרים המיובאים, ובכך 
מעלה או מוריד את מפלס המחירים 
הכללי. לכן בנק ישראל נחוש “לעשות 
משהו” עם השער. הבנק יודע היטב מה 
צריך לעשות. צריך לאסור על תנועות 
פנימה והחוצה של הון קצר טווח המופנה 
לספקולציה. התחלה כלשהי בכיוון 
הסתמנה בתקופת סטנלי פישר, אך 

משום מה לא היה לה המשך. 

שלושים שנה, ומה 
השתנה?

הבנק אמנם עוד לא מצא את הדרך 
היעילה לניהול השער, אבל במהלך 
שלושים השנה האחרונות, חל בכל זאת 
שינוי בתפישתו ובמדיניותו המוצהרת. 
התערבותו הגלויה בשוק המטבע, מאז 
ראשית 2008, אומרת ללא מילים: שער 
המטבע חשוב לכלכלת המדינה. התערבות 
זו אמנם נומקה בתחילתה באופן עקיף - 
הכורח להגדיל את יתרות המטבע הזר - 
אך בראשית 2014, כשהיקף היתרות 
כפול מזה שהיה ב-2008, ועומד על 
יותר מ-80 מיליארד שקל, הבנק מצהיר 
בגלוי שייסוף השקל טורד את מנוחתו.

אמירה כזו ניתן למצוא למשל בסקירת 
נגידת הבנק, קרנית פלוג, בוועדת הכספים 

< << 

 פיחות וייסוף:
ייחות הוא ירידת 

ערכו של מטבע 
אחד מול מטבע 

אחר. למשל, אם 
שער השקל לדולר 
עולה מ-3 שקלים 

לדולר ל-3.3 
שקלים לדולר הרי 
שערכו של השקל 

ביחס לדולר ירד 
וחל בו ייחות. 

ייסוף הוא התהליך 
ההיוך )עליית 

ערך מטבע ביחס 
למטבע אחר(.
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Seth Anderson :צילום

קברניטי המשק 

היו ערים לקשר 

בין יתיחת המשק 

לתנועות הון 

בשנות התשעים 

לבין איבוד 

שליטתה של 

הממשלה בשער 

החלייין. מדוע 

הם מתעקשים 

להתמיד במדיניות 

זו?

כך או כך, ביולי 1986 מונה מיכאל ברונו 
לנגיד בנק ישראל. האינפלציה אז ישבה 
על קצב של כ-20% לשנה - הצלחה 
יפה אך לא מלאה של תכנית הייצוב. 
1986 הכריז בנק ישראל על  באוגוסט 
הקפאת שער החליפין של השקל כלפי 
סל המטבעות. בגלל היחלשות הדולר 
לעומת המטבעות האחרים, יצא שהשקל 

יוסף לעומתו.
באפריל 1988, פרסמתי מאמר ב”מעריב 
עסקים” ובו קראתי להמיר את ההצמדה 
לסל בהצמדה לדולר. הצעתי הסתמכה 
על עובדת היותו של הדולר המטבע 
הקובע ברוב עסקות הייצוא של ישראל 
(80% ויותר על פי הבדיקה שערכתי אז(. 
על כן, טענתי באותו מאמר, הדולר הוא 
שצריך להיות מטבע העוגן. בעקבות 
אותו מאמר פנה אליי לבירור נוסף מי 
שהיה סגן שר האוצר, עדי אמוראי, 
עדות נוספת למאבק שהתרחש מאחורי 

הקלעים. 

סובסידיות לייצוא, מסיבות פוליטיות 
שאותן אינו מפרט.

מעניין להשוות את גרסתו של ברונו 
לגרסתו של אהרון פוגל בספרו “התנור 
והחמאה”, שיצא לאור ב-2013. פוגל, 
שהיה הממונה על התקציבים באוצר 
1987, מספר  מראשית 1984 עד לסוף 
על ויכוח שניטש ערב התכנית בין ברונו 
ועמנואל שרון לבין פוגל ואיתן ברגלס. 
ברונו ושרון דרשו להקפיא את שער 
החליפין של השקל למחרת התכנית. פוגל 
וברגלס היו בעד התאמתו לאינפלציה 
ולשכר מעת לעת. בסופו של דבר, הוחלט 
על התאמת השער לסל מטבעות בתיאום 
שוטף בין בנק ישראל לאוצר. בגלל 
היחלשות הדולר כלפי שאר המטבעות, 
יצא ששער החליפין של השקל לעומת 
הדולר קפא באותה תקופה, וזה מה 

שנחרת בזיכרון.

כלכלנים נוספים באקדמיה ובממשלה, 
התבטאה בהקפאת שער החליפין של 
השקל עוד לפני תכנית הייצוב, ובמיוחד 
ממנה והלאה. מאוחר יותר, ברונו לא 
התכחש לתרומת הקפאת שער החליפין 
למשבר שהחל להתבטא בשלהי 1987.

ב-1988 השתתפתי בישיבה של הנהלת 
משרד התעשייה והמסחר עם הנהלת 
בנק ישראל, בראשותו של פרופ’ ברונו. 
הישיבה התקיימה לאחר שהנתונים 
המקרו־כלכליים הוכיחו שהתעשייה אכן 
נפגעת מהקפאת שער החליפין. אנחנו, 
ביחידה המקרו־כלכלית של המשרד, 
שאותה ניהלתי, התרענו על ההתפתחות 
הזו במספר דו”חות שפרסמנו כבר יותר 
משנה קודם לכן. עצם כינוס הישיבה 
מעיד על מודעותו של ברונו לנזק שנגרם. 
בספרו, שנים מאוחר יותר, ברונו מנמק 
את ההתעלמות ממצוקת התעשייה 
באי־הסכמתה של הממשלה לפיחותים, 
 >> >ולאופני תמיכה אחרים בתעשייה כגון 
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מקלט מס הוא 

גם, ואולי בעיקר, 

מקלט רגולציה. 

מקלטו של מי 

שאין לו חשק 

לדווח מהיכן 

הכסף הגיע ולאן 

הוא ילך

בחשבון, לחיצת יד, מעלית, לימוזינה, 
מטוס והביתה”.

זה היה הרגע שבו הבנתי את משמעותו 
המלאה של הביטוי מקלט מס. מקלט מס 
הוא גם, ואולי בעיקר, מקלט רגולציה. 
מקלטו של מי שאין לו חשק לדווח מהיכן 
הכסף הגיע ולאן הוא ילך. מיותר לומר 
שניסיונם של אותם גורמים פיננסיים 
לעורר את  מודעותו של הציבור הישראלי 
הרחב לקיומם של מקלטים כאלה קשור 
להתרת הרגולציה הפיננסית של אותם 

ימים. 
ומה שמתחדד אצלי בהסתכלות לאחור, 
הוא הזיהוי בין התוויית קו השקל־בר־
ההמרה למחיקת קו הבושה הפרטית 
והציבורית. מאותו ה’ באייר, הכול 
מותר, כפי שפרנקל אמר. מותר לגב’ 
כהן להמר על שער החליפין. מותר 
למי־שיודע־איך לעשות מכה מההימור 
שלה. מותר למדינה לקנות ולמכור 
מטבע כמהמרת מהשורה. אבל אסור 
למדינה לנהל את שער החליפין שלה 

ואת כלכלתה. ///

לקראת יום העצמאות של אותה שנה, 
נשמעו הכרזות ממשלתיות על הפיכת 
השקל לבר־המרה. כלומר, הפיכתו 
למטבע סחיר בכל מקום שבו המטבעות 
המובילים בעולם נסחרים. בר־המרה 
היה כינוי קצת מרחיק לכת לכמה צעדי 
שחרור נוספים בהעברת כספים לתוך 

המדינה וממנה. 
נתניהו־פרנקל־נאמן, הוגי השקל־בר־
ההמרה, התכוונו בעצם להדגיש את 
תרומתם הייחודית לתהליך שהחל זמן 
רב לפני כניסתם לתפקידיהם. פתיחת 
המשק לתנועות הון החלה כבר בסוף 
שנות החמישים, ביזמתו של פנחס 
ספיר. אך בעוד שבמשך עשרות שנים 
היא שימשה לייעול קשרי החוץ של 
המגזר העסקי, ובמיוחד של המגזר 
היצרני שבתוכו, מ-1998 ואילך היא 
כוונה לחיזוק החופש הפיננסי האישי. 
או, כפי שנגיד בנק ישראל יעקב פרנקל 
הדגיש אז בדבריו: “במקום שהכול יהיה 
אסור חוץ מרשימה מותרת, הכול יהיה 
מותר חוץ מרשימת איסורים מסוימת”.
היה ברור כבר אז, שהגברת החופש 
האישי תנוצל למשיכת משקי הבית 
לעסקות אמיתיות ומדומות בחו”ל, 
פוטנציאל  רב  נדל”ן  רכישת  כגון 
בביצות התנינים של פלורידה. היה 
ברור שהגדלת הזרימה לחדרי העסקות 
במטבע זר תערער את מנהיגותה של 
הממשלה בשער החליפין. דברים ברוח 
זו כתבתי בגיליון יום העצמאות של 
גלובס אותה שנה )29 באפריל 1998(: 
“לא היינו נזקקים למשבר אסיה כדי 
לדעת שפתיחות מוגזמת מדי עלולה 
להיות לנו לרועץ ]...[ פתיחתו של 
המשק שלנו עד עכשיו איננה רק מהלך 
טכני־פיננסי, אלא גם אמירה חברתית”. 
אירוע אחד שהותיר עליי את רישומו 
באותה תקופה הוא סיור עיתונאים 
בכמה מקלטי מס  שבו השתתפתי 
באירופה. “הלקוח שלנו”, סיפר אחד 
מהבנקאים הבכירים שביקרנו, “נוחת 
בשדה התעופה הסמוך לכאן. הלימוזינה 
לו.  עם החלונות הכהים כבר מחכה 
בידו.  הוא מתיישב, מזוודה קטנה 
נסיעה קצרה, והנה הוא על שטיחינו 
הפרסיים. ספירת שטרות, הפקדה 

אותו מאבק נמשך גם כשפוגל מונה 
לתפקיד מנכ”ל משרד האוצר ב-1992. 
על פי הכתוב בספרו הוא שוב עורר את 
סוגיית שער החליפין לקראת תקציב 
1993. בפגישה שהתקיימה בינינו באותה 
תקופה, אני הייתי אז כבר עיתונאית 
בגלובס, הוא הראה לי מסמך שהכין 
התובע את התאמת שער החליפין לשינוי 

השכר ולאינפלציה.
המלחמה על שער החליפין הובילה 
התאמתו  בחשיבות  המכיר  לפתרון 
הרציפה. מראשית 1989 ועד לסוף 1991, 
פוחת השקל בתוך רצועת ניוד אופקית, 
ולאחר מכן עד לאמצע 1997, הוא פוחת 
בתוך רצועה אלכסונית. משמע, הממשלה 
ניסתה להוביל את שער החליפין. אבל 
במהלך שנות התשעים, ובמיוחד מאז 
כניסתו של נתניהו לתפקיד ראש הממשלה 
ב-1996, הוגדל מאד חופש תנועות ההון 
לישראל וממנה. זרימתם המוגברת של 
הכספים אל המשק הישראלי ובחזרה 
הגבירה את הספקולציה על המטבע 
ואילצה את בנק ישראל להרחיב את 
רצועת הניוד עד לאיבוד משמעותה 

ולביטולה הרשמי ביוני 2005.      
מכל שברי הזיכרונות, שבמכוון לגמרי 
הבאתי כאן בפירוט רב, ניתן לראות 
שקברניטי המשק הכירו כל הזמן בהשפעת 
שער החליפין על התפתחות הכלכלה. הם 
גם היו ערים לקשר בין פתיחת המשק 
לתנועות הון בשנות התשעים לבין איבוד 
שליטתה של הממשלה בשער החליפין. 
השאלה המעניינת היא איך בידיעת כל 
אלה המשיכו ממשלות ישראל בכל 
זאת לחתור לחופש מרבי של תנועות 
ההון, ומדוע הן מתעקשות לשמור עליו 

בשלמותו גם בימים אלה.   

עידן “הכול מותר” 
מפתח  תאריכי  כמה  למנות  נהוג 
כלכלת  של  המודרנית  בהיסטוריה 
ישראל. 1973 - קו השבר של מלחמת 
יום הכיפורים. 1985 - הקו של תכנית 
ייצוב המשק. ובתוך שלושת העשורים 
שחלפו מאז, חשוב להדגיש עוד קו אחד 
שאינו זוכה לתשומת לב - קו “השקל 

בר־ההמרה” של 1998.

< << 

רצועת ניוד 
אופקית/ 

 אלכסונית:
”רצועת ניוד” היא 

תחום שנקבע 
שבו יכול לנוע 

ערך השקל ביחס 
לסל של מטבעות 

אחרים בלי 
שתידרש התערבות 

של בנק ישראל. 
אם הוא עולה או 

יורד מחוץ לתחום 
הרצועה הבנק 

מתערב. ברצועה 
אויקית התחום 

קבוע ומעודכן 
מיעם ליעם. 

ברצועה אלכסונית 
התחום מעודכן 
באוין אוטומטי 
על בסיס נוסחה 

קבועה.
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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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