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אף שממטרי גשם ממעטים לפקוד אותנו החורף, 
דומה שהמבול לא תם מן הארץ. 

כך, מבול ההפרטה פוקד אותנו בעוז. בפברואר 
התבשרנו על השלמת מהלך ההפרטה הגדול 
ביותר במשק הישראלי כשבתי הזיקוק בחיפה 
נמכרו למשפחת עופר ולדייויד פדרמן. כרגיל,  
שוב הפרטה בהפסד למדינה � בדקה התשעים 
פרש מהמכרז לב לבייב ואיפשר למתמודדים 
היחידים לשלם הרבה פחות ממה שהתכוונו. בעוד 
בקבוקי השמפניה בבתי הזיקוק מתרוקנים יצא 
לדרך המהלך הבא: הממשלה והכנסת אישרו את 
'הצעת חוק משק החשמל' שמובילה מהלך של  
הפרטה בחברת החשמל. את הרפורמה מוביל 

שר התשתיות, פואד בן אליעזר � מתנגד תקיף 
למהלך זה בעבר. שרי העבודה, מלבד עמיר 

פרץ, הצביעו בעד הפרטה זו.  
מבול נוסף הוא מבול המאבקים הציבוריים: 
ארגוני הסטודנטים במאבק נגד וועדת שוחט 
ושכר הלימוד הדיפרנציאלי; המרצים נגד וועדת 
שוחט ושכר עבודה דיפרנציאלי; ההסתדרות 
נגד משרדי הפנים והאוצר והלנת השכר הבלתי 
תאומן ברשויות המקומיות; ארגוני המורים נגד 
הכפפתה של מערכת החינוך להגיונם של פקידי 
האוצר ועוד ועוד. בכל אחת מהחזיתות קיים 

איום של שביתה.  
ועוד מבול שיורד עלינו בעוז ומתחזק � חשיפת 

ראשית
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השחיתויות למיניהן: כמעט ולא עובר יום בו 
לא ניתכות על ראשינו כותרות על חשד, חקירה 
או העמדה לדין של אחד או אחת מ"בחירינו". 
מבול זה חזק ומתוקשר כל כך עד שאין צורך 

לפרט כלל.
שלושת התהליכים הללו מתפרסמים במדורים 
נפרדים ומקוטלגים בתיבות תודעתיות נבדלות: 
ענייני ההפרטה שמורים למדורי כלכלה משמימים 
ולמומחים חמורי סבר ועמוסי גרפים; ענייני 
ההשבתות מוצאים את מקומם כמידע שימושי, 
בבחינת 'הכן רכבך לחורף', בעוד סיבתן נותרת 
לעיתים קרובות בלתי ידועה לציבור; ענייני 

השחיתויות ממלאים את כל הארץ. 
לכאורה, מדובר בשלושה תהליכים בלתי תלויים. 
למעשה הם חלק מאותה מגמה � ריסוקה של 
הריבונות הדמוקרטית המודרנית. ההפרטות, 
המאבקים והשחיתויות כולם חלק מהפזל אחד 
שתמונתו אכזבה ממוסד המדינה הריבונית 

ויצירת חלופות לתפקידיה השונים.  
המנטרות העממיות שה'מדינה' בזבזנית ובלתי 
יעילה, שהמגזר הציבורי הוא מושחת ומסואב, 
שהמגזר הפרטי יעיל ומוצלח ושבאופן כללי "אי 
אפשר יותר",  הן ביטוי למהפך התודעתי של פרוק 
המדינה. תודעה זו מחפשת לה מוצא בדמותו 
של מלך גאיידמקי מושיע, של העברת עוד ועוד 
מגזרים ונכסים ציבורים לידי ההון, ושל  התנערות 
ודחיה של ה'עם' מכלי הריבונות והמימשל שלו 

� קרי מהזירה הפוליטית והמפלגתית.
לפני כשנה וחצי נדמה היה לנו כי פרצה קרן 
אור מתוך המבול, כי חל שינוי במהלך הכללי. 
אז התמלאנו אופטימיות והתגייסנו בעוז לסייע 
במאבקי הפריימריז של עמיר פרץ במפלגת 
העבודה. פעלנו במרץ להצלחת מפלגת העבודה 
בבחירות מתוך אמונה שסוף סוף נמצאה היד 
שתתחוב את אצבעה לסכר ותחסום את המים 
הרבים, יד שתוכל להתחיל בבניתה של מציאות 

חברתית אחרת בישראל. 
שנה לאחר מכן, אותן התלהבות, תקווה ואמונה 
פינו את מקומן לאכזבה, בלבול ומבוכה. עמיר 
פרץ פנה לשקם את סמכותו הביטחונית החבוטה 
והפנה עורף לבשורה החברתית שנשא. שרי 
מפלגת העבודה פעפעו לתוך הממשלה ולא 

נודע כי באו אל קירבה. 
אך פרחי האביב שנפרשים מכל עבר בתקופה 
זו, במלוא הדרם וצבעיהם, מזכירים לנו שאסור 
להתייאש. מתוך עבי התסכול מנצנצים בכל 
זאת כמה רסיסי אור. הנה רק כמה דוגמאות: 
חקיקתו של חוק הקופאיות, עליו נאבקה ח"כ 
שלי יחימוביץ' מזה שנים רבות עוד בהיותה 
עיתונאית, מהווה ביטוי לדבקות המרשימה שלה 
ואולי מהווה גם סימן להצלחות שבדרך. כך גם 
ההודאה של שר התעשיה, המסחר והתעסוקה אלי 
ישי בכישלונה של 'תכנית ויסקונסין' והכרזתו 
בכנסת על אי חידושה; התמשכותו של המאבק 
נגד הפרטת בתי הסוהר; מאבקים סביבתיים 
מוצלחים שהובילו לביטולם של פרויקטים 
נדל"ניים עתירי בצע  � תכנית ספדי בירושלים 

ותכנית הבניה בעמק השלום בואך יקנעם.
גיליון 'חברה' השלושים מנסה להיחלץ מתוך 
המבוכה, להיאחז בנקודות האור ולסמן את 
המשך הדרך. במרכזו מספר מאמרים העוסקים 
בפריימריז במפלגת העבודה ובניסיון לזהות 
את המועמד שיתרום לסוציאל דמוקרטיה 
הישראלית. מאמרים אחרים עוסקים בניתוח 
המדיניות החברתית ובניסיון לעצב אלטרנטיבה 
ראויה. בגיליון זה אנו מייסדים גם מדור חדש 
בשיתוף מכון 'שיטים' שעוסק בעיצובה של 
תרבות יהודית ריבונית המונעת והמכוונת 
לערכי אדם וחברה. מדור זה יציע לנו נקודת 
מבט וסדר יום תרבותי כנדבך משלים במאבק 

ליצירתה של חברה צודקת. 

<<!
לאחרונה, החלה התארגנות של 

עובדי קבלן ובעיקר מאבטחים, 

בכל רחבי הארץ, נגד רמיסת 

זכויותיהם בידי המעסיקים, 

חברות הקבלן/כ"א. 

ועדי מאבטחים קיימים כיום 

במספר מקומות עבודה, ביניהם 

בית החולים 'קפלן' שברחובות, 

הפקולטה לחקלאות ברחובות, 

מכון וייצמן והמרכז הגרעיני בנחל 

שורק. בסך הכל, כמעט 200 

מאבטחים מאוגדים, כאשר חלק 

מהמאבטחים במקומות אחרים 

מעוניינים להתאגד אך נתקלים 

בקשיים רבים. 

על מנת שלא לתת לנושא לרדת 

מסדר היום, ובכדי שתתעורר 

מודעות של כל המאבטחים 

ועובדי הקבלן לגבי הזכויות 

שלהם, הוחלט ליזום טורניר 

מאבטחים בקט�רגל. 

טורניר קט הרגל הראשון 
בארץ למאבטחים 

בלבד, ייערך ביום ראשון, 
18.03.07, בשעה 

16:00, בהיכל הספורט 
העירוני ע"ש ברזילי, 

ברחובות (ע"י אורט). 

לפרטים נוספים: יואב לוי, 

יו"ר ועד המאבטחים בבי"ח 

קפלן, 050�2173121 

.vaadkaplan@walla.co.il
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סוציאל�דמוקרטיה: כמעט כולם נגד, כמעט >
כולם בעד | עמ' 9

ואם מדינות בעלות משטרים מהפכי�בטן 
כמו ונצואלה ואיראן זוכות לשבחים מבחינת 
המחויבות של מנהיגיהן לאג'נדה חברתית, מה 
נגיד על ארגנטינה של קירשנר? תכף יגמרו לנו 

הכתרים."

תגובה למאמרו של דוד מיכאלי | עמ' 25>

השקל המוזרם על–ידי המדינה יוצר מעגל 
מגדיל,  ולפיכך  קנייה  כוח  מייצר  הוא  חיובי: 
למעשה, את מקומות עבודה לאנשים השותפים 
ביצור הסחורה או השירותים. כל אלו מכניסים 
מיסים לקופת המדינה ובכך מקטינים � בחשבון 

אחרון � את הגירעון."

למי להצביע: לקראת הפריימריז במפלגת >
העבודה | עמ' 15

אני, דודי נתן, מעדיף "לצאת פראייר", כדי לא 
באמת להיות פראייר של כל הימין שרוצה אותי 

מחוץ למשחק לגמרי."
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"המהפכה החברתית השקטה" של אולמרט 
אינה מהפכה � זהו המשכה השקט של מדיניות 
נתניהו. הרפורמות שמציע אולמרט הן תיקונים 
'חברתיים' שמאפשרים לניאו–ליברליזם 
הישראלי להמשיך לפרוח ומטשטשים את 
הסוציאל–דמוקרטיה כחלופה ממשית 

למשטר הקיים.

"מהפכה חברתית שקטה". כך, לא פחות, מגדיר 
אהוד אולמרט את המדיניות החברתית של 
ממשלתו בראיון לרותי סיני בהארץ (14.2.2007). 
מהפכה זו אמורה לבוא לידי ביטוי בשורה של 
רפורמות נפרדות: עד כה הוכרז על פנסיית 
חובה לכל עובד ומס הכנסה שלילי; העלאה 
הדרגתית של שכר המינימום, תוך כדי אכיפתו 
המוגברת; הגדלת המיסוי על רכב צמוד והורדת 
המיסוי על רמות השכר הבינוניות; סיבסוד 
מעונות יום; הגדלת ההשקעה בילדים ובני נוער 
בסיכון; הקפאת התכניות להעברת טיפות החלב 
לקופות החולים ולהפרטת שירותי הבריאות בבתי 

הספר; הקלות בתכנית ויסקונסין והגברת שיתוף 
הפעולה בין הממשלה למגזר השלישי בתהליכי 
קבלת החלטות בסוגיות חברתיות ובהספקת 
שירותים. אולמרט פרש גם את המשנה החברתית 
העומדת ביסוד "המהפכה השקטה": הוא יוצא 
נגד "המדיניות שביבי נתניהו היה מזוהה אתה", 
שגרמה לכך ש"השיפור הכלכלי היטיב רק עם 
חלק מסויים באוכלוסיה" ויצרה בישראל פער 
חברתי "שהוא אולי הגדול בעולם המערבי". 
כדי להתמודד עם מצב זה, מצהיר אולמרט, 
נוקטת עתה הממשלה ב"מהלכים מתקנים", 
שמטרתם "מתן מענה למצוקה החברתית לכל 
אורך הקו" והיא "תנצל כל הזדמנות להתקדמות 

במישור החברתי."

בין אולמרט לנתניהו

התקפתו של אולמרט על מדיניותו של נתניהו 
עלולה לעורר תהיות, שלא לומר חוסר אמון, 
לאור העובדה שתקציב 2007 שהקואליציה 
בראשותו אישרה � בתמיכתה המביכה של 
מפלגת העבודה � היה תקציב שרוחו של נתניהו 
שורה עליו. הסתירה בין ההצהרות למעשה 
הובילה כמה מן הפרשנים הפוליטיים להסביר 
את מהפכנותו הפתאומית של אולמרט בכך 
שהדאגה לחלש היא מפלטו של מי שעננה של 
פלילים מרחפת מעל ראשו, וכי לאחר שהתנתק 
מן ההתכנסות ובעודו מבוסס בבוץ שבין 
ועדת וינוגרד לשער המוגרבים נזקק אולמרט, 
לפחות למראית עין, לאיזה סדר יום, ועל כן 
מיהר להרים את האג'נדה החברתית ששמטו 
מפלגת העבודה ועמיר פרץ. ואולם, פרשנויות 
מסוג זה, המניחות שלאולמרט אין מדיניות 
כלכלית–חברתית אלא רק שיקולי הישרדות, 
עומדות בניגוד לנחישותו של אולמרט שלא 
להפקיד בידי פרץ את תיק האוצר. נחישות 
זו היא החטא הקדמון של ממשלתו, ולא רק 
בדיעבד. היא מלמדת כי את היעדים הממשיים 
של מדיניותו רואה אולמרט בתחום הכלכלי 

המהפכה "החברתית" של 
אולמרט

 דני גוטוויין

"המהפכה השקטה" היא 

בעיקר הנמכת הטון של 

הרטוריקה הקפיטליסטית 

האלימה האופיינית לנתניהו, 

ובמובן זה היא "שקטה" יותר 

מאשר "מהפכה".

גם בארזים נפלה שלהבת
איש העסקים נוחי דנקנר, המחזיק בקונצרן איי.די.בי, ויו"ר הסוכנות, 
זאב בילסקי, סיירו לפני מספר ימים בצפון הארץ עם שרת החינוך, יולי תמיר, והודיעו 
לה שבכוונתם להשקיע בחודשים הקרובים 200 מיליון שקל בפרויקטים של חינוך, רווחה 
ובריאות. דנקנר אמר ל�ynet: "החברה שבה אנו חיים חשובה לא פחות מהחברות 
אותן אנו מנהלים. חובה עלינו להתגייס לפרויקטים כאלה, מאז אוגוסט האחרון אני 
מבקר לפחות פעם בשבוע בצפון. אני קורא לאנשי עסקים נוספים להרים את הכפפה. 
זו ציונות". הפרויקט נולד בימי המלחמה. מאז השקיעה קבוצת איי.די.בי כ�80 מיליוני 
שקלים בכ�60 פרויקטים בצפון ובשדרות ובכוונתה בחודשים הקרובים להשקיע עוד 

כ�50�40 מיליוני שקלים. 
השרה תמיר הודתה כי "אין מבני חינוך איכותיים בהרבה מהערים בצפון ואנחנו רוצים 
לשדרג את המבנים ולתת לתלמידים את האפשרות ללמוד בסביבה חינוכית ראויה". 
כתב ynet שאל את תמיר מדוע המדינה לא מסוגלת לממן בעצמה שיקום של מוסדות 
חינוך ותוכניות חינוך. תשובתה של השרה: "המדינה מתמודדת עם השלמת פערים 
שהצטברו בשנים האחרונות בתחומי חיים רבים � רווחה, ביטחון ועוד. מאז כניסתי 
לתפקיד התחלתי לגייס כספים למימון מספר תוכניות חינוכיות. אנו מברכים על כל 

 .(ynet, 26.2.07) ."סיוע של גורמים פרטיים וציבוריים שמקצרים את ההליך
גם כתב העת  'חברה' מחפש תומך נדיב. התומך יזכה שתמונתו תתנוסס על פוסטר 

אמצע שיחולק חינם לכל המנויים... 

קצה 
הקרחון
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יותר מאשר בתחום הביטחון.
ניתוח המשמעות וההקשר של הצעדים המרכיבים 
את "המהפכה החברתית השקטה" של אולמרט 
עשוי לספק מוצא מן הסתירה שבין הצהרותיו 
למעשיו. ניתוח כזה אינו רק עיון תיאורטי � 
זהו מהלך פוליטי, שכן העדר דיון במדיניותו 
הכלכלית–חברתית של אולמרט � מתוך ההנחה 
שאין כזו � מאפשר לו להוציא אותה לפועל ללא 
דיון וללא התנגדות. מדיניותו הממשית והקיימת 
של אולמרט אינה ניגודה של זו של נתניהו אלא 
המשכה. "המהפכה השקטה" היא בעיקר הנמכת 
הטון של הרטוריקה הקפיטליסטית האלימה 
האופיינית לנתניהו, ובמובן זה היא "שקטה" 

יותר מאשר "מהפכה".
הניגוד לכאורה שבין מדיניותו החברתית של 
אולמרט לבין זו של נתניהו הוא תולדה של 
ההקשר הכלכלי השונה בו הם פועלים, במיוחד 
בכל הקשור למהלכה של מהפכת ההפרטה. 
ממשלות שרון היוו את קו פרשת המים של תהליך 
ההפרטה בישראל. מבגין ועד שרון התנהל תהליך 
זה תוך סתירה פנימית שנבעה מכך שבישראל 
לא היו קיימים תאגידים ובעלי הון שניתן היה 
להפריט לידיהם את המשק הציבורי והשירותים 
החברתיים, ומכאן מהלכה המהוסס. כיוון שכך, 
אחד מיעדיה של מהפכת ההפרטה הישראלית 
היה לברוא את בעלי ההון הגדול, את 'הברונים 
השודדים' המקומיים, באותו אופן שמהפכת 
ההפרטה בברית המועצות לשעבר בראה את 
'האוליגרכים' כחלק חיוני ממהלכה. השלמתו 
של תהליך זה � כפי שמלמד כינון משטר 
"המשפחות" בישראל � איפשרה לממשלות 
שרון להאיץ את הפרטת המשק הציבורי ולנהל 
מתקפת מחץ נגד שארית הסדרי מדינת הרווחה. 

נתניהו פעל כאחרון מהפכני ההפרטה, אולמרט 
חותר לשמר את השגיו בעידן שאחריה.

הבדל נוסף בין נתניהו לאולמרט הוא האקלים 
המשקי בו הם פועלים. בניגוד לנתניהו, אולמרט 
פועל במשק הנתון בצמיחה. בעוד נתניהו 
ותועמלניו מציגים את הצמיחה כפרי מדיניותו, 
קובע דו"ח בנק ישראל, כי שני שליש מן הצמיחה 
המתמשכת בה נתון המשק הישראלי מאז 2003 
הם תולדה של גורמים חיצוניים, כמו השיפור 
במצב הביטחוני והצמיחה המהירה בעולם, 
ולא של המדיניות הכלכלית המקומית. הפרשן 
הכלכלי אברהם טל סבור, כי השפעת הגורמים 
החיצוניים אף גדולה יותר אם מוסיפים את 
השפעת הערבויות האמריקניות. אפשר להסיק 
כי רק כרבע מן הצמיחה היא תולדה של מדיניות 
נתניהו ולפיכך מכנה אותו טל 'מר רבע צמיחה' 
(הארץ, 18.12.2006). מכאן, שמדיניותו של 
נתניהו לא תרמה בצורה מכרעת לעצם הצמיחה 
אלא בעיקר לחלוקתה הלא שיוויונית. לחלוקה 
הלא שיוויונית עצמה יש השפעה שלילית על 
הצמיחה, שכן כפי שקובע מחקר של מכון ון–ליר 
� ישנו "מתאם חיובי חזק וברור בין שיוויוניות 
בחלוקת ההכנסות לבין קצב הצמיחה של מדינות 
בעולם". ניתן אפוא לקבוע, כי מדיניותו של 
נתניהו האטה את השפעת מקדמי הצמיחה, 
העולמיים והמקומיים, על הכלכלה הישראלית; 
וכי מדיניות חברתית מקדמת שיוויון עשויה 

היתה להגדיל את הצמיחה.

התעתוע 'החברתי'

השאלה שיש לשאול לגבי מדיניותו של 
אולמרט היא, אפוא, האם היא מקדמת את 

נתניהו פעל כאחרון מהפכני 

ההפרטה, אולמרט חותר 

לשמר את השגיו בעידן 

שאחריה.

אפשר להסיק כי רק כרבע 

מן הצמיחה היא תולדה של 

מדיניות נתניהו ולפיכך מכנה 

אותו טל 'מר רבע צמיחה'.

הסערה הציבורית 

שהתחוללה בעקבות הגדלת 

המיסוי על רכב צמוד סייעה 

לדימוי של אולמרט כמי 

שאינו נרתע מלפגוע בחזקים 

כדי לסייע לחלשים, אלא 

שגם כאן מדובר בעיקר 

במראית עין.
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השוויון החברתי, כפי שהיא מתיימרת? מבחינת 
המדיניות הכלכלית–חברתית עד כה, כמו גם 
של הרפורמות האמורות לחולל את "המהפכה 
החברתית השקטה", דומה שהתשובה היא 

שלילית.

"המהפכה" של אולמרט היא במידה רבה מימוש 
הצהרותיו של נתניהו בשלהי כהונתו, כי הצלחתו 
ב"ייצוב" המשק מאפשרת לשקול הקלות 
בגזירות ואימוץ צעדים שיקלו על השכבות 
החלשות. המהלכים המרכזיים של "המהפכה" 
� מס הכנסה שלילי, ופנסיה חובה לכל עובד, 
שפרטיהם חושפים את אופיים הרגרסיבי, כמו 
גם הגדלת שכר המינימום והגברת אכיפתו 
וסבסוד מעונות לילדי אימהות עובדות אמורים 
להועיל רק למי שעובדים. אלו שאינם עובדים, 
בין השאר בשל שיעור האבטלה הגבוה בקרב 
� משמע,  no tech�עובדי ה�low tech או ה
המעמדות הנמוכים � לא יזכו לכל הטבה 
במסגרת "המהפכה" אך יהיו קורבן לקיצוץ 
מנגנוני הביטחון הסוציאלי הקיימים. כך 
מחריף אולמרט את ההבחנה הדרוויניסטית 
שערך נתניהו בין עובדים ללא עובדים, ויתר 
על כן הוא מאמץ את האשלייה לפיה הפקרת 
היסודות היותר חלשים בחברה תסייע להקטין 
את תשלומי המס שלהם ותשפר את מעמדם, 
אשליה שבסיועה רכשה תאצ'ר את תמיכת 

מעמדות הביניים בבריטניה.
הסערה הציבורית שהתחוללה בעקבות הגדלת 
המיסוי על רכב צמוד סייעה לדימוי של 
אולמרט כמי שאינו נרתע מלפגוע בחזקים 
כדי לסייע לחלשים, אלא שגם כאן מדובר 
בעיקר במראית עין. אולמרט לא הפסיק את 

רפורמת המס העיקרית מבית היוצר של נתניהו 
המקטינה באופן משמעותי את תשלומי המס 
של העשירונים העליונים וכך מרוקנת את 
קופת האוצר ממקורות שעשויים היו לממן 
את מדינת הרווחה הישראלית ולסייע במתן 
שירותים לשכבות החלשות. הגדלת המיסוי 
על הרכב הצמוד לא תיצור את המקורות 
הדרושים, אך תסייע להלבנת הקלות המס 
לעשירים. יתר על כן, היצמדותה של ממשלת 
אולמרט למדיניות של הגבלת הגידול בהוצאה 
הממשלתית ל–1.7% � משמע, כשיעור 
גידול האוכלוסיה  � לא תאפשר כל הרחבה 
של השירותים החברתיים ואף תחייב קיצוץ 

באלו הקיימים.
"המהפכה החברתית השקטה" אמורה אף 
להאיץ את הגורם המרכזי בהרחבת הפערים 
הכלכליים בישראל, ההפרטה. הגברת שילובם 
של אירגוני המגזר השלישי במדיניות הרווחה 
הממשלתית היא ביטוי מובהק לכך, והיא 
חושפת את אופיים של אירגונים אלו כמכשיר 
להרס מדינת הרווחה. שירותי הרווחה בישראל 
נתונים בתהליך מתקדם של הפרטה, המטושטש 
באמצעות השימוש באירגוני מגזר שלישי. על 
רקע זה יש לבחון את ההחלטה שלא להעביר 
את טיפות החלב לקופות החולים. לכשעצמו 
מהלך זה הינו צעד ראוי, אלא שלאור מגמות 
ההפרטה של "המהפכה השקטה" מתעוררת 
השאלה, האם אי–העברתן של טיפות החלב 
לידי קופות החולים נועדה להבטיח את שמירת 
אופיין הציבורי, או שמא המניע לכך הוא הרצון 
לאפשר את הפרטתן בעתיד בשיטת המכרזים 

בה מופרטים בהדרגה כל שירותי הרווחה.
תכנה של "המהפכה החברתית" של אולמרט 
חושף פעם נוספת את הניגוד ההולך ומתעצם 
בין המשמעות של המושגים 'חברתי' ו'סוציאל–

דמוקרטי' בדיון הציבורי בישראל. 'החברתי' 
מנסה להקל על המצוקה שיוצר משטר ההפרטה, 
במסגרת כלליו ותוך קבלת הנחות היסוד 
של הניאו–ליברליזם ואישרורן; הסוציאל–
דמוקרטיה, מנגד, חותרת לביטול הסדר 
הניאו–ליברלי ולכינון מדינת רווחה המקדמת 
סולידריות אנושית וצדק חלוקתי. כשלון 
הסוציאל–דמוקרטיה הישראלית בדמות מפלגת 
העבודה להאבק במשטר ההפרטה, הופכת את 
'החברתי' לסיכוי היחיד של קורבנותיו של 
משטר זה לשיפור מצבם. כך מוחק התעתוע 
'החברתי' הניאו–ליברלי את הסוציאל–דמוקרטיה 
כחלופה אפשרית לניאו–ליברליזם, מחיקה 
המסוכנת לעתיד החברה הישראלית אף יותר 

מאשר הפסד במאבק נגדו.

לאור מגמות ההפרטה 

של "המהפכה השקטה" 

מתעוררת השאלה, האם 

אי–העברתן של טיפות החלב 

לידי קופות החולים נועדה 

להבטיח את שמירת אופיין 

הציבורי, או שמא המניע 

לכך הוא הרצון לאפשר את 

הפרטתן בעתיד בשיטת 

המכרזים בה מופרטים 

בהדרגה כל שירותי הרווחה.

דני גוטוויין הוא חבר 

ביסו"ד ומלמד בחוג 

לתולדות ישראל 

באוניברסיטת חיפה
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התקופה שנפתחה באירועים הדרמטיים של 
פיצוץ מגדלי התאומים, מצטיירת לעצמה 
בצבעים קודרים. אל שלל הבעיות והמתחים 
שהתהוו על רקע תהליכי הגלובליזציה, 
מתווספים איומים הולכים ומתרבים של טרור 
קונבנציונלי ובלתי–קונבנציונלי. פעילותו של 
"אל–קעיידה" מתרחבת וארגונים מקומיים 
השואבים את השראתם ממנו צצים כפטריות 
אחר הגשם. מאמציהן של איראן וצפון–קוריאה 
לייצור נשק להשמדה המונית נמשכים למרות 
כל האזהרות האמריקאיות והאחרות, והם 
עלולים לרוקן מתוכן את האמנה למניעת 
ההפצה של נשק גרעיני. חרדות ישנות מימי 
המלחמה הקרה, שנדמה כאילו כבר מזמן 
שקעו בתהום הנשייה, מתעוררות מחדש, 
ואליהן מצטרפות חרדות חדשות ובלתי 
מוכרות. הטרור בצורותיו השונות הופך לחלק 

בלתי נפרד מהקיום.

שתי צורות הטרור כתופעה אחת

השלכותיה של התפתחות זו הן מורכבות 
ומסועפות. במסגרת מאמר זה נדון רק בהשפעותיה 
על המאבק החברתי בכלל, ועל המאבק החברתי 
בישראל, אחרי המלחמה בלבנון, בפרט. תחילה 
יש להבהיר מדוע, בניגוד למה שמקובל לחשוב, 
מבחינה חברתית מהוות שתי הצורות של הטרור 
(הקונבנציונלית והבלתי–קונבנציונלית) תופעה 
אחת. רק לאחר מכן ניתן לדון במשמעותה של 

תופעה זו.
הטרור הקונבנציונלי, דוגמת זה המכוון על ידי 
החמאס או החיזבאללה כלפי מדינת ישראל, 
אינו מכוון להביא להכרעה צבאית קרובה. 
בהתאם להצהרות רשמיות של דובריו הוא 
מוכן להפסיד קרבות רבים מאד, מתוך הנחה 
שעצם התמשכותם (של הקרבות) מבטיחה את 
הניצחון הסופי במלחמה. על–פי הכרזות אלו, 
מטרותיו של טרור זה הן ארוכות–טווח, והוא 

פועל בהתאם למודל של מלחמת התשה. לעומת 
זאת הטרור הבלתי–קונבנציונלי, כפי שהוא 
מתבטא למשל בחתירתה של איראן להשגת 
יכולת גרעינית, מתנהל על פי אסטרטגיה 
הפוכה. אם לפרש את תורתו של אחמדינג'אד 
כפשוטה, מאמצי ההתחמשות של איראן מכוונים 
להביא להשמדתה של מדינת ישראל באבחה 
אחת. מטרותיו של טרור זה, כך נראה, אינן 
ארוכות–טווח אלא קצרות–טווח, והוא אינו 
פועל במסגרת של התשה אלא חותר להביא 

את העימות להכרעה מהירה.
(הטרור  והחיזבאללה  והחמאס  מאחר 
הקונבנציונלי) נחשבים לחלק מ"ציר הרשע" 
המונהג מטהראן (המזוהה כאמור עם הטרור 
הבלתי–קונבנציונלי), יש מקום לשאול כיצד 
מסגרת פוליטית אחת יכולה להפעיל שתי 
אסטרטגיות הסותרות זו את זו. אולם סתירה זו 
עשויה להיפתר אם נתמקד באפקט המיידי של 
הפעילות הטרוריסטית על התודעה הציבורית. 
מהיבט זה אין להתייחס אל ההצהרות המתלהמות 
של דוברי הטרור כאילו הן מכוונות למסור לנו 
מידע נייטרלי אודות האידיאולוגיה שלו ויעדיו. 
אין לנו כל סיבה להאמין שהטרוריסטים מתנדבים 

על מאבק חברתי בתנאים של טרור 
קונבנציונלי וגרעיני

חלק ראשון: אידיאולוגיה ופוליטיקה של טרור

פעילותו של "אל–קעיידה" 

מתרחבת וארגונים מקומיים 

השואבים את השראתם 

ממנו צצים כפטריות אחר 

הגשם. מאמציהן של איראן 

וצפון–קוריאה לייצור נשק 

להשמדה המונית נמשכים 

למרות כל האזהרות 

האמריקאיות והאחרות, והם 

עלולים לרוקן מתוכן את 

האמנה למניעת ההפצה של 

נשק גרעיני.

 אבנר כהן
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מרצונם החופשי לחשוף לפנינו את השקפותיהם 
ודעותיהם, ואין לנו גם כלים לבחון את אמינות 
הצהרותיהם בהקשר זה. אולם יש לנו אפשרות 
לאמוד את השפעת ההצהרות על יצירת אווירה, 
מצב–רוח או אקלים חברתי. מנקודת ראות זו, 
ההכרזות על מטרות הטרור אינן אלא אחד 
האמצעים שלו. המסר הטרוריסטי בין אם 
הוא מופיע בדמותה של הצהרה בעלת אופי 
קנאי או נקמני, ובין אם הוא מועבר באמצעות 
פעולה רצחנית, זורע בהלה, ומעורר תחושות 

של חוסר–ודאות וחוסר יציבות.

מה המשמעות של כל זה?

פרשנות זו מיישבת את הסתירה בין הטרור 
הקונבנציונלי המדבר על התשה ארוכת–טווח 
לבין הטרור הבלתי–קונבנציונלי המכריז על 
הכרעה קצרת–טווח. כל שניתן לדעת אודות שני 
הטיפוסים של הטרור הוא ששניהם משפיעים 
על האטמוספירה הציבורית בהווה באותה צורה, 
כלומר שניהם כאחד מערערים את הביטחון 

בכל מה שנוגע לעתיד.
במאמר מוסגר נעיר כי מן הסתם יש בפרשנות 
שהובאה גם מענה מרומז לתמיהות המתעוררות 
בהקשר לאופן בו מציג את עצמו הטרור לסוגיו. 
האידיאולוגיה הרשמית של הטרור הקונבנציונלי 
דוגמת זו של החמאס, הג'יהאד ושאר מרעין 
מתארת כאמור את פעילותם של ארגונים אלו 
כאילו אין היא מכוונת להשגת יעדים כלשהם 
בהווה אלא רק בעתיד. הם מתפארים במסירותם, 
ובקורבנות שהם מוכנים להקריב בתמורה לניצחון 
הסופי, המונח אי–שם הרחק מעבר לאופק. קשה 
להטיל ספק בקורבנות שארגוני הטרור מקריבים 

(כמובן לא רק מקרבם, ולא תמיד מתוך בחירה 
חופשית של הקורבנות), אולם מה בעניין התמורה 
המובטחת, הניצחון הממתין בחיק העתיד? 
הקורבנות הם עובדה, התמורה עבורם היא עניין 
שבאמונה, ולא לחינם נאמר ש"פתי מאמין לכל 
דבר" ו"שומר פתאים ה'" (כי מן הסתם אלו 
המאמינים לכל דבר אינם מיטיבים לשמור על 
עצמם). מכל מקום אם נחזור לטיעון שהוצג קודם, 
הרי שאם ארגוני הטרור פועלים מתוך התכוונות 
לערעור הביטחון והיציבות בהווה, ולא רק מתוך 
תקווה להכרעה מהירה או איטית בעתיד, נראה 
שהם מונחים על ידי שיקול דעת הגיוני ולא על 

ידי אמונה עיוורת בחזיונות תעתועים.
קו מחשבה זה עשוי לסייע גם בפתרון התעלומה 
הנוגעת לפרסום הרעשני שעושים האיראנים לכל 
שלב בהתקדמותם לקראת נשק גרעיני. האם אין 
בפרסום זה משום פרובוקציה המזמינה סנקציות 
אם לא פעולה צבאית נגד איראן? והאם לא נאמר 
 if you want to shoot," כבר במערבון הידוע
...shoot, don't talk". אולם בהנחה שהמשטר 

בטהרן מייחס ערך לאפקט המיידי של האיומים 
על הלך הרוחות בעולם בכלל, ובמזרח–התיכון 
בפרט (כולל גם התוצאות הפוליטיות והמדיניות 
של הלך רוחות זה), הופכת מדיניות הפרסום 

שלו לרציונלית יותר.
אבל מהו הקשר בין התודעה הציבורית המפנימה 
את נוכחותו המתמדת של הטרור לבין הבעיות 
הנוגעות למאבק לשינוי הסדר הכלכלי–חברתי? 
שני החלקים הבאים של המאמר  אשר יופיעו 
בגיליונות הבאים של 'חברה' יוקדשו לדיון בסוגיה 
זו. בחלק השני נתייחס להיבט הסובייקטיבי 
של הטרור (השפעתו על התודעה הבלתי 
ביקורתית החווה אותו באופן ישיר או מתווך). 
בחלק השלישי יטופל ההיבט האובייקטיבי 
שלו (משמעותו מנקודת הראות של התודעה 
הביקורתית המנתחת אותו). בסיכום נעמוד 
על הזיקה בין שני היבטים אלו והשלכותיה על 

עיכובו ו/או עידודו של המאבק החברתי. 

בהתאם להצהרות רשמיות 

של דובריו הוא מוכן להפסיד 

קרבות רבים מאד, מתוך 

הנחה שעצם התמשכותם 

(של הקרבות) מבטיחה את 

הניצחון הסופי במלחמה.

מהיבט זה אין להתייחס 

אל ההצהרות המתלהמות 

של דוברי הטרור כאילו הן 

מכוונות למסור לנו מידע 

נייטרלי אודות האידיאולוגיה 

שלו ויעדיו. אין לנו כל סיבה 

להאמין שהטרוריסטים 

מתנדבים מרצונם 

החופשי לחשוף לפנינו את 

השקפותיהם ודעותיהם.

קו מחשבה זה עשוי לסייע 

גם בפתרון התעלומה 

הנוגעת לפרסום הרעשני 

שעושים האיראנים לכל שלב 

בהתקדמותם לקראת נשק 

גרעיני. האם אין בפרסום זה 

משום פרובוקציה המזמינה 

סנקציות אם לא פעולה 

צבאית נגד איראן?

ד"ר אבנר כהן מלמד 

בחוג להיסטוריה 

ובחוג ללימודים 

רב�תחומיים 

במכללת אורנים

ועוד על פעילותם של אנשי 
עסקים בשירות המדינה: 
"הפעילות של נוחי דנקנר מדהימה", מחמיא 
בילסקי, יו"ר הסוכנות, לשותפו העסקי, 
"אדם פרטי שקם בבוקר וכל יום שואל מה 
עוד אני יכול לעשות. השילוב איתו ועם 
הממשלה הוא שילוב שעונה על הרבה 
מאוד צרכים, מדובר בשילוב מנצח". אז 
בשביל מה צריך את תקציב המדינה אם 

יש כל כך הרבה נדבנים פרטיים?

קצה 
הקרחון
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סוציאל–דמוקרטיה: 
כמעט כולם נגד, כמעט כולם בעד

 אודי מנור

ז'אומה רינייר הוא סוציאליסט קטלוני, 
מרצה למשפטים באוניברסיטה בעיר שדה 
המרוחקת כשעה נסיעה מברצלונה. לפני 
שנתיים הוא פירסם ספר, בקטלונית כמובן, 
תחת הכותרת "המדינה נגד העמים". זהו 
ספר העוסק במדע המדינה בכלל ובעתידו 
של העם הקטלוני במסגרת האיחוד האירופאי 
בפרט. מיותר לציין שיש מה ללמוד מהשוואה 
בין רעיונותיו של רינייר לבין מצבו של העם 

היהודי במאה השנים האחרונות.

אבל לא בהשוואה הזו ברצוני לעסוק. את רינייר 
שלפתי מהמדף על מנת להצביע על נקודת 
המוצא המשולשת ששימשה אותו, נקודת מוצא 
שלמיטב הבנתי יוצרת את הפרדוקס המתסכל 

ביותר עבור כל סוציאל–דמוקרט המקבל הן 
את הפוליטיקה המעשית כציווי והן את הזהות 
הלאומית כמצב נתון ואף רצוי. רינייר מרוצה 
מהגלובליזציה. אבל הוא גם רואה בה איום. הוא 

מרוצה ממנה כי היא מחלישה את מדינת הלאום 
הספרדית, הגורם המרכזי לדיכוי התרבותי של 
זהויות ספרדיות מקומיות, הקטלונית ביניהן. אבל 
הוא רואה בגלובליזציה איום, כי היא מחלישה 
את הזהויות הספרדיות � ולא רק הספרדיות 

� המקומיות, הקטלונית ביניהן.
כאמור, רינייר הוא סוציאליסט. בתור שכזה 
הוא מדבר בספרו רבות ונחרצות אודות ההכרח 
הכלכלי והלגיטימיות המוסרית בחלוקה צודקת 
של העושר. בתור שכזה הוא גם מדבר על הבעיות 
האדירות שיוצרת הכלכלה המתועשת בתחומי 
החברה, הסביבה והממשל. אבל דבר אחד ברור לו, 
כאדם חושב: הגלובליזציה כבר כאן, והיא נותרת 
איתנו לנצח. או עד תום האנרגיה הפוסילית (גז, 
נפט, פחם). או עד שימצאו תחליף אנרגיה בטוח 

(לאסימוב היה רעיון נחמד).

בחזרה ל–11 לספטמבר ובחזרה ל–11 

בספטמבר ובחזרה ל–11 בספטמבר

כמו אינטלקטואלים רבים בימינו, רינייר פותח 
את דיונו בגלובליזציה ובעתיד הזהות הקטלונית, 
בפיגועי ה�11 בספטמבר. תמונת מטוסי הנוסעים 
המתרסקים אל תוך מגדלי התאומים משמשת 
לו, כמו לרבים אחרים, את הדימוי החזותי 
המוחלט למצב האנושי החדש, המופיע תחת 

הכותרת: 'גלובליזציה'.
מטוסי הנוסעים ההופכים את העולם ל'כפר 
גלובלי'; מגדלי 'מרכז הסחר העולמי' השולט, 
כלומר שלט, כנגזר משמו, בסחר הגלובלי; 
הקונטור של מנהטן שזה ארבעה דורות לפחות 
משמשים מושא חלומות גלובלי; ניו–יורק 
הקוסמופוליטית; ארה"ב אומת המהגרים. וזו 

רק רשימה חלקית.
וזהו רק צד אחד כמובן. כי בלב ליבה של תמונת 
המטוסים המתמזגים עם המגדלים, נמצאת 
הנחישות. הנחישות של אלו הרואים עצמם 
כמקופחים, לבוא חשבון אולטימטיבי עם מי 

שנתפס כמקפח האולטימטיבי.

תמונת מטוסי הנוסעים 

המתרסקים אל תוך מגדלי 

התאומים משמשת לו, כמו 

לרבים אחרים, את הדימוי 

החזותי המוחלט למצב 

האנושי החדש, המופיע תחת 

הכותרת: 'גלובליזציה'.

דימוי הזה, שלא יוצא 

לי מהראש (גם לאחר 

שניסיתי באמת ובתמים 

להימנע מלראות אותו, ואף 

הצלחתי בכך כמה שנים 

רצופות), מקפל בתוכו את 

המלחמה הידועה בכינויה 

'מלחמת התרבויות', או את 

המאבק בין הפונדמנטליזם 

לקפיטליזם, או בין הזית 

ללקסוס.
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הדימוי הזה, שלא יוצא לי מהראש (גם לאחר 
שניסיתי באמת ובתמים להימנע מלראות אותו, 
ואף הצלחתי בכך כמה שנים רצופות), מקפל 
בתוכו את המלחמה הידועה בכינויה 'מלחמת 
התרבויות', או את המאבק בין הפונדמנטליזם 

לקפיטליזם, או בין הזית ללקסוס.

מדימוי למציאות ובחזרה לדימוי

אפילו כאן, ב'חברה', כתבנו וחזרנו וכתבנו כי 
המושג המשכר 'מלחמת התרבויות' הוא שקרי 
(י' רביב "התנגשות הציביליזציות' ולידתה 
מחדש של המלחמה הקרה" חברה גיליון 17; 
א' הן "עולם חדש גלובלי" חברה גיליון 25). 
גדולים וחכמים מאיתנו כתבו על כך חיבורים 
חשובים כמו "ההתנקשות בתוך האסלאם". מכון 
ממר"י טורח בעקשנות ראויה להערכה והערצה 
להציג עולם מוסלמי הנתון במאבק פנימי בין 
'אסלאמיסטים' למיניהם לבין 'רפורמיסטים'. 
וגם הצד השני, 'הקפיטליזם', איננו מקשה אחת. 
קלינטון איננו ג'ורג' בוש; אל גור איננו ג'ורג' 

דאבל–יו; שטיגליץ איננו פרידמן.
ובכל זאת. וכפי שאמר חכם סיני: "יש הבדל בין 
מה שאנשים רוצים לבין מה שמתחשק להם".

מצד אחד, ישנם אנשים שבאמת רוצים להבין. 
כלומר, אלו שמתוך מאמץ אינטלקטואלי 
מצליחים להבחין בממשות שמעבר לדימויים 
(לא כל המוסלמים מחפשים מטוס להטיסו אל 
תוך מרכז עזריאלי ולא כל מי שיושב במרכז 
עזריאלי מעונין רק בעושק של העולם השלישי 

השני והראשון גם יחד).
מהצד השני, ישנם אנשים שלא מתחשק 
להם להבין. מיותר לציין ואין אלא להצטער 

שמדובר ברוב. רוב מוחץ. בדרום–אמריקה 
למשל כמעט כולם בעד "העיראקים", כי 
הם שונאים את "היאנקים". זו בדיוק הסיבה 
שבזמן מלחמת לבנון השניה זכה החיזבאללה 
לאהדה ברחובות בואנוס–איירס הדקדנטית 
והמתירנית. בארגנטינה כמו באיראן מקבלים 
את תיזת 'השטן הקטן', ישראל, העומד לצידו 
של 'השטן הגדול'. ומה שנכון בארגנטינה נכון 
גם בפרו, בברזיל, בקולומביה ובונצואלה. 
אבל זו לא תופעה דרום–אמריקנית כמובן. 
גם בבתי הקפה בפריז עושים המתקראים 
בפי עצמם ובפי מעריציהם בעולם הרחב, 
כולל ברחוב שינקין, "אינטלקטואלים", 
גזירה שווה בין תמיכה בארה"ב לבין תמיכה 
ב"קפיטליזם" הדורסני ובכלי השרת שלו: 
"האימפריאליזם". אבל למה ללכת רחוק? די 
בהצצה באתר האינטרנט של סוציאליסטים 
אמריקנים (http://www.wsws.org) כדי לקבל 
תמונה זהה: ארה"ב היא השטן בהתגלמותו, ומי 
שמסייע לו � באירופה, באוסטרליה או במזרח 
התיכון � הוא בוגד וריאקציונר. גם התומכים 
בעמדה ההפוכה לוקים באותו כשל ומפרשים 
ביקורת על ארה"ב כתמיכה באויביה. נחמיה 
שטרסלר וגיא רולניק אומרים את זה כמעט כל 
בוקר. ובתחום המדיני, כולנו זוכרים עדיין מה 
הסביר סרבן השלום אולמרט, כאשר דחה את 
יוזמת אסד � חשודה ככל שתהיה: "זה הזמן 

לעשות את זה לאמריקנים?"
במציאות כזו, מציאות בה הדימוי הוא השולט 
� שולט במובן הפשוט: הדימוי משמש ככלי 
מרכזי ליצירת דעת קהל ודעת קהל היא 
כידוע הבסיס להכרעות בקלפי � קשה לפתח 
ולהפיץ משנה סוציאל–דמוקרטית המבוססת 

בארגנטינה כמו באיראן 

מקבלים את תיזת 'השטן 

הקטן', ישראל, העומד 

לצידו של 'השטן הגדול'. ומה 

שנכון בארגנטינה נכון גם 

בפרו, בברזיל, בקולומביה 

ובונצואלה. אבל זו לא 

תופעה דרום–אמריקנית 

כמובן.

אולי הטרגדיה הזו, של 

פוליטיקת המון המניחה 

כמאמר המשורר כי "הציבור 

מטומטם", מייתרת מראש 

כל מאמץ לדיון עניני, שקול, 

מורכב, פשרתי באופיו, 

סוציאל–דמוקרטי.
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על שכל ישר, ענייני, ביקורתי ומודרני. 
סוציאל–דמוקרטיה חייבת להתייחס למציאות 
הגלובלית ולרגישויות לוקליות כפי שעושה 
זאת ז'אומה רינייר, כפי שעושים זאת אחרים, 

שהם, לצערי, המיעוט.

הפרדוקס

אפילו אחמדינג'אד עושה רפורמה אגררית. 
שאף אחד לא ישמע, אבל ללא הכחשת השואה 
הפאתטית והמצמררת שלו, ובניכוי תכנית 
הגרעין, אין לי ספק שכל סוציאל–דמוקרט 
אמיתי יעדיף אותו על פני השאה המודח. כך 
גם באשר לעמיתו של נשיא איראן: צ'בס, אם 
לא מקשיבים לדברי ההבל המתלהמים שלו, 
וזוכרים שהפוליטיקה בדרום–אמריקה עוד יותר 
רעשנית וסנסציונליסטית מאשר זו המוכרת 
במקומותינו, הרי שגם הוא נוקט מהלכים 
סוציאל–דמוקרטים מובהקים. מנקודת המבט 
הזו, לברית בין ונצואלה לאיראן יש היגיון 

כלכלי–חברתי מובהק.
ואם מדינות בעלות משטרים מהפכי–בטן 
כמו ונצואלה ואיראן זוכות לשבחים מבחינת 
המחויבות של מנהיגיהן לאג'נדה חברתית, מה 
נגיד על ארגנטינה של קירשנר? תכף יגמרו 
לנו הכתרים. אז נקשור כמה לממשלת הימין 
הצרפתית, שמקדמת הצעת חוק ההופכת את 
הדיור לזכות בסיסית. ובאותה נשימה ובאותו 
תחום: מאיר שיטרית איש קדימה, כפילו של 
נתניהו באוצר, מציע חוק אשר יבטיח תוך דור 
אחד מהפכה בתחום הרגיש של השיכון הציבורי. 
ומסענו בעולם לא תם, שכן, במזרח הרחוק ניתן 
להצביע על פועלו של מוחמד יונוס בבנגלדש 

בתחום המיקרו–אשראי.

איך ליישב את הפרדוקס?

אז איך ליישב את הפרדוקס? שמשטרים 
בלתי–דמוקרטיים מגיעים לפתרונות חברתיים. 
שמשטרים ופוליטיקאים שאינם–סוציאליסטיים 
מגיעים לפתרונות חברתיים? שפוליטיקאים 
שצמחו על כנפיהן של הבטחות סוציאליסטיות 

מפנים גב למורשת זו?
אולי המסקנה היא "שב ואל תעשה"? אולי. 
אולי הטרגדיה של הדמוקרטיה היא כל כך 
עמוקה שאין לה פתרון בטווח הנראה לעין. אולי 
הטרגדיה הזו, של פוליטיקת המון המניחה כמאמר 
המשורר כי "הציבור מטומטם", ושלכן אין אלא 
לדבר אל ההמון המטומטם באמצעות דימויים, 
ספינים, מסכות, חליפות, עניבות וסיסמאות, 

מייתרת מראש כל מאמץ לדיון עניני, שקול, 
מורכב, פשרתי באופיו, סוציאל–דמוקרטי. או, 
במלים אחרות, יתכן ואכן הסוציאל–דמוקרטיה 
הפכה קורבן לתביעתה הבסיסית ביותר: זכות 

בחירה לכל?
ובכל מקרה, מה זה משנה, אם ממילא נגזר על כל 
שלטון לפתור בעיות? ובעיות הן תמיד מורכבות, 
תמיד דורשות פשרות, תמיד אדישות לדימויים, 
תמיד מחייבות התייחסות עניינית? מה חשיבות 
יש לחולשת התודעה הסוציאל–דמוקרטית 
אם גם משטרים אחרים מגיעים להתנהלות 
סוציאל–דמוקרטית? ובכן, ההבדל נמצא בפרטים, 

ובהתכוונות, ובתנופה.
דבר אחד זה ליישם תוכניות סוציאל–דמוקרטיות 
במהותן בדיעבד, כחלק ממניפולציה פוליטית 
גם אם תועלת בצידה (חישבו שוב על הרפורמה 
האגררית שמבצע שלטון האייתולות באיראן), 
דבר אחר לגמרי זה ליישם תוכניות סוציאל–
דמוקרטיות מלכתחילה. ההבדל, כאמור, הוא 
בפרטים ובהתכוונות. וגם לתנופה חשיבות גדולה. 
שערו בנפשכם יבשת שלמה, למשל אירופה 
של ימינו, המצויה בתנופה סוציאל–דמוקרטית 
מקיפה: שיכון, פנסיה, סביבה, בריאות, תרבות. 
רשימה חלקית כמובן. שערו בנפשכם את 
ההשלכות של תנופה סוציאל–דמוקרטית 
מפורטת ומכוונת כזו לא "רק" על חייהם 
בפועל של מאות מליוני אירופאים, החולמים 
בהולנדית, ערבית וקטלונית, כי אם על חייהם 
בכוח של מאות מליונים נוספים ביבשות, אזורים 

וארצות אחרות.
אם גלובליזציה נמצאת כאן לסוג של נצח, אין 
אלא להמשיך פעולה סוציאל–דמוקרטית מכוונת 
ומחוייבת מקומית, כאילו בה תלויה התנופה 

הסוציאל–דמוקרטית העולמית.

תוכניות הביטוח החדשות של קופת חולים הכללית ושל 
מכבי, שסביר שגם הקופות האחרות יאמצו, הן מסמר 

נוסף בארון של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. רק מי שיכול לשלם יותר יקבל 
טיפולים שחלקם מצילי חיים. במקביל, הבהלה של חלק ניכר מהאוכלוסייה 
לעשות ביטוח משלים, הכולל תרופות מצילות חיים וחדשניות, תצמצם 
את התמריץ, הקטן כבר עכשיו, של המדינה לעדכן את סל הבריאות. 
מנגנון עדכון הטכנולוגיות יעבור לביטוח המשלים, ומי שייפגע יהיו שוב 

השכבות המוחלשות. 
ד"ר פרישמן, שהיה מועמד לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, אומר: "הרחבת 
הביטוח המשלים... תבטיח פתרון זול לעשירים על חשבון כל אלה שאין 
להם ותעביר את האחריות למימון הבריאות של אזרחי ישראל מהמדינה 
לאזרחיה. התחלנו עם תרופות שלא בסל ונמשיך עם כל שירות רפואי 
נוסף, כל טכנולוגיה מתקדמת חדשה, כל כלי או אמצעי חדש שהרפואה 
תציע לחולים או לקשישים � החל מהיום האחריות למימון עליו תעבור 

מהמדינה לאזרח".

קצה 
הקרחון

ד"ר אודי מנור הוא 

חבר ביסוד. מרצה 

בחוג להיסטוריה 

של עם ישראל 

באוניברסיטת חיפה 

ובמכללת אורנים

udimanor@gmail.com
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כבר כמעט שנתיים שאני עדה להשפלה 
היומיומית שעוברים הורי, יחד עם עוד רבים, 
במסגרת מה שנקרא 'תוכנית מהל"ב' 
או בשמה השני � 'תוכנית ויסקונסין'. 
במטרתה המקורית תוכנית ויסקונסין 
נועדה להחזיר אנשים מחוסרי עבודה אל 
מעגל העבודה. בפועל, הביצוע כושל. זאת 

בלשון המעטה.

הורי הם זוג מחוסר עבודה. שניהם כבר עברו 
את גיל חמישים. אבי סובל מבעיות בריאות וכך 
גם אמי. במשך שנים עבד אבי בעבודה פיזית 
קשה בעסק קטן משלו יחד עם אמי. לפני כמה 
שנים נאלצו שניהם לסגור את העסק ומאז הם 
מחוסרי עבודה. בשנתיים האחרונות, אני עדה 
מקרוב לתהליך האישי שהם עוברים במסגרת 
תכנית ויסקונסין, ומאזינה לסיפורים המזעזעים 

אותם הם מספרים לי מדי שבוע.
הורי נאלצים להשתתף בקורסים שונים בתחומי 
המחשבים, הכלכלה או התקשורת כאשר 
התירוץ שעומד מאחורי הקורסים הללו הינו: 
זו הדרך לחזור לשוק העבודה... כיצד קורס 
במחשבים אמור להחזיר את אבי, שמעולם לא 
נגע במחשב, לעבוד? אני מפקפקת אם ימצא 
אחרי הקורס עבודה בתור פקיד או מזכיר. את 
אמי, יחד עם קבוצה של נשים מבוגרות ואמהות 
לילדים קטנים, מעלים על אוטובוסים ושולחים 
לנקות בתי מלון בים המלח. ללא ספק מינהלת 
התוכנית עושה זאת אך ורק כדי להראות כיצד 
נמצאה עבודה לאותן נשים ועד כמה התוכנית 

הזו מוצלחת. האמנם? האם אותן נשים עברו 
כל כך הרבה קורסי הכשרה בכדי ללמוד את 

מהותה של עבודת נקיון???
בפועל, תוכנית ויסקונסין מספקת עבודה 
למאות פקידות, עובדים סוציאליים, מרצים 
וכו'. ואני שואלת: מדוע לא להעביר את הכסף 
הזה לאנשים קשי יום שעבדו קשה במשך כל 
חייהם, ולתת להם קצת נחת ולהעניק להם את 
האפשרות להעניק למשפחתם חיים בכבוד ללא 

השפלות מיותרות?
המזעזע מכל בתוכנית הם האיומים החוזרים 
ונשנים לשלילת הקצבה: לא הגעת לקורס? 
נשללת ממך הקצבה החודשית; הרמת את קולך 
על אחת הפקידות? אופס! הלכה הקצבה; מה 
גם שבכניסה למשרדי התוכנית בעיר יושבים 
כעשרים שומרים שמטרתם "לרסן" את אותם 
אנשים חצופים שרק יעזו לכעוס או להתקומם על 
התוכנית. ההתייחסות אל האנשים המשתתפים 

בתוכנית היא כאילו הם חיות אדם.
כואב לי, כבת, לשמוע את הסיפורים הללו. 
כואב לי לראות את הורי שעבדו קשה כל חייהם 
במטרה להעניק לי ולאחי חיים נטולי דאגות 
ומחסור מושפלים כל כך, חסרי אונים ממש, אל 
מול תוכנית נוראית המתיימרת להעניק להם ידע 

והכשרה אשר יועילו להם בשוק העבודה.
לפני כשבועיים עברה בכנסת הצעת חוק 
לשינויים בתוכנית ויסקונסין. השינוי החשוב 
ביותר הוא הפסקת האיומים בשלילת הקצבה. 
אחרי הכל, ברגע ששוללים למשפחה קצבה 
של חודש מכניסים אותה ללופ אכזרי � כיצד 
תשלם המשפחה משכנתא? חשבון מים? חשבון 
חשמל? מה עם אוכל? כשאבי ניגש לאחת 
הפקידות ושאל אותה על השינויים בתוכנית 
תשובתה הייתה: "אה, זה סתם נכתב בעיתון. 
אצלנו באשקלון שום דבר לא הולך להשתנות"... 

אכן, מעורר תקווה.
אני קוראת: די להשפלה! לאן נעלמה זכותו של 
אדם לחיות בכבוד? תנו להורים שלנו להזדקן 
ולחיות קצת בשלווה ללא מכשולים מיותרים 
וללא דאגות, שהיו מנת חלקם במשך כל כך 

הרבה שנים... תנו לחיות בשקט!

ילדים להורים המשתתפים בתוכנית ויסקונסין 

קוראים: די להשפלה!

 נעמי כהן

את אמי, יחד עם קבוצה 

של נשים מבוגרות ואמהות 

לילדים קטנים, מעלים על 

אוטובוסים ושולחים לנקות 

בתי מלון בים המלח. האם 

אותן נשים עברו כל כך 

הרבה קורסי הכשרה בכדי 

ללמוד את מהותה של 

עבודת נקיון???

לא הגעת לקורס? נשללת 

ממך הקצבה החודשית; 

הרמת את קולך על אחת 

הפקידות? אופס! הלכה 

הקצבה, מה גם שבכניסה 

למשרדי התוכנית בעיר 

יושבים כעשרים שומרים 

שמטרתם "לרסן" את אותם 

אנשים חצופים שרק יעזו 

לכעוס או להתקומם על 

התוכנית.

נעמי כהן היא 

סטודנטית שנה א' 

לעבודה סוציאלית 

באוניברסיטת ת"א, 

גרה באשקלון

עורכי דין בצמרת
כתבה של ענת רואה לכדה את אימרת השפר הבאה: "'ברור שאני עושה 
מיליון דולר לשנה', אמר ל�The Marker עורך דין בכיר באחד מהמשרדים הגדולים. 'אחרת 
הייתי בא לעבודה בבוקר? שם עניבה?'" ('הארץ' The Marker, 20.2.07). אכן, סקופ: 
בפחות ממיליון דולר פשוט לא כדאי לבוא לעבודה בבוקר. בפעם הבאה שאתם קמים 

בבוקר, תחשבו על זה. 

קצה 
הקרחון



פריימריז פריימריז     13

ראשית, גילוי נאות: כידוע לרוב הקוראים, עמיר 
פרץ הוא דוד שלי. הרשימה הזו, כמו שתוכלו 
לשים לב בקלות, לא נכתבה מנקודת מבט 
אובייקטיבית. מצד שני, היא אינה מבוססת 
על דברים שעמיר אמר, או על מידע פנימי 
כלשהו ואינה מייצגת את עמדתו של אדם 

אחר חוץ ממני.

לקראת ההתמודדות ההולכת וקרבה על משרת 
יו"ר מפלגת העבודה, נשמעים קולות המתנגדים 
לבחירתו מחדש של עמיר פרץ לראשות המפלגה. 
הטיעון העיקרי העומד מאחורי הטענות האלה 
הוא שעמיר פרץ אכזב ולא סיפק את הסחורה 
� מפלגת העבודה בראשותו הציגה אג'נדה ברורה 
מאוד לקראת הבחירות האחרונות, ולא השיגה 
אף אחד מהיעדים האלה. לכן, אין מקום להמשך 

כהונתו כיו"ר המפלגה ו/או כשר הבטחון.
לפני שאעבור לדון בטענות באופן פרטני, אני 
מבקש להזכיר שתי עובדות: הראשונה, מבנה 
הממשל של מדינת ישראל, ובמידה רבה גם 
מבנה קבלת ההחלטות של מפלגת העבודה, 
הוא סיעתי ולא אישי. אף אחד מאיתנו לא 
הצביע בקלפי לעמיר פרץ � חלקנו הצבענו 
למפלגת העבודה. בהתאמה, גם הכוח בכנסת 
ניתן לסיעת העבודה, והכוח של היו"ר בתוך 
הסיעה הוא מוגבל. השניה, אנו עוסקים כאן 
בדיון על בחירת יו"ר למפלגת העבודה, שהוא 
דיון פנים–מפלגתי. כל הטיעונים נגד העשייה 
הפוליטית בכלל או נגד מפלגת העבודה בפרט 
הם אולי מעניינים, אבל אינם רלוונטיים לשאלה: 
במי לתמוך בפריימריז במפלגת העבודה? 
התשובה לשאלה הזו רלוונטית רק עבור מי 
שהחליט שהוא בפנים: כלומר, עוסק בפעילות 

פוליטית במסגרת מפלגת העבודה.

נדון, אם כן, בכמה מהטענות המרכזיות נגד 

עמיר:

הטענה הראשונה, כרונולוגית לפחות, היא 

הבחירה בתיק הבטחון. לאחר שהמפלגה 
התגאתה באג'נדה החברתית בבחירות, הבחירה 
בתיק הבטחון כתיק הבכיר של המפלגה וכתיק 
המיועד לעמיר היוותה הודאה שהמפלגה בכלל 
ועמיר בפרט זנחו את האג'נדה. אבל מה היו 
האופציות? נחזור לתקופת המו"מ הקואליציוני, 
וניזכר מה היו האופציות שעמדו בפני מפלגת 

העבודה:
א. בחירה בתיק האוצר כתיק הבכיר של 

המפלגה.
ב. ויתור על תיק בכיר, ובחירה בתיקים 
זוטרים יותר, אך חברתיים–כלכליים, במקומו.
ג. שמירה על תיק הבטחון, אך הצבת ח"כ 
אחר ממפלגת העבודה בתור שר הבטחון.

ד. פרישה לאופוזיציה.
אופציה א' לא הייתה קיימת � לקדימה לא 
הייתה שום כוונה לוותר על תיק האוצר (ומי 
שבוחר להאמין לאדלר, שיהיה לו לבריאות). 

כתב הגנה

פורסם ב� 25.12.06  נדב פרץ

ב"חברה בישראל".

מרכז המפלגה, שהוא גוף 

שמייצג את מפלגת העבודה 

במצבה נטול–האג'נדה בעת 

שישבה בממשלת שרון, הוא 

מרכז מוטה ג'ובים, שלעולם 

יעדיף ישיבה בממשלה על 

"התייבשות" באופוזיציה.

הטענה על אופן תפקודו 

של עמיר כשר בטחון 

אינה מבוססת על נתונים 

עובדתיים ענייניים. הקביעות 

הנחרצות, שהפכו משום–מה 

לאופנתיות, לפיהן "הוא 

נכשל" לא בוססו על עובדות 

של ממש (נחום ברנע, 

למשל, אמר: "הוא נראה 

משועמם בישיבות". נו..... 

סיבה "מצויינת").
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אופציה ג' היא אופציה בלתי אפשרית פוליטית 
עבור מנהיג מפלגה � משמעה הוא למעשה 
ויתור על ההנהגה. האם עמיר, כשר תשתיות 
או חינוך (שני התיקים השניים בבכירותם של 
המפלגה) היה מסוגל למצב עצמו כמנהיג 
מול פואד או איילון כשרי ביטחון? האם 
במצב כזה מצבה של האג'נדה החברתית 
היה טוב יותר ממצבה כרגע? קשה להניח.
אני טוען שאופציות ב' וד' היו, למעשה, 
אופציות תיאורטיות בלבד. מרכז המפלגה, 
שהוא גוף שמייצג את מפלגת העבודה במצבה 
נטול–האג'נדה בעת שישבה בממשלת שרון, 
הוא מרכז מוטה ג'ובים, שלעולם יעדיף ישיבה 
בממשלה על "התייבשות" באופוזיציה. מכיוון 
שיו"ר אינו פועל לבדו, אלא תלוי במרכז � עמיר 
לא יכול היה לבחור אופציה של ויתור על תיק 
מרכזי (שהיתה מתפרשת ככשלון צורב במו"מ 

הקואליציוני) או של הישארות באופוזיציה.
הטענה השניה היא על אופן תפקודו כשר 
בטחון. לדעתי, הטענה הזו אינה מבוססת על 
נתונים עובדתיים ענייניים המתייחסים לאופן 
תפקודו של עמיר. הקביעות הנחרצות, שהפכו 
משום–מה לאופנתיות, לפיהן "הוא נכשל", 
לא בוססו על עובדות של ממש (נחום ברנע, 
למשל, אמר: "הוא נראה משועמם בישיבות". 
נו... סיבה "מצויינת"). צריך לזכור, לדעתי, 
שאי–אפשר לייחס לעמיר את כל הבעיות 
שהתגלו בתפקודו של הצבא בתקופת המלחמה. 
רובן המכריע של הבעיות מתייחס להזנחה של 
שנים ויש לקוות שעבודת עומק טובה של שר 
הבטחון הנוכחי תביא לשינוי דפוסי העבודה 

והתכנון הלקויים שהתגלו.
הטענה המרכזית נוגעת לנטישת האג'נדה. 
כאן אני חייב להודות שאני שותף מלא 
לביקורת כלפי מפלגת העבודה, שאכן עשתה 
מעט מאוד ביחס למספר המנדטים שיש לה. 
מאידך, אני חושב שהפניית טענות אלה 
כלפי עמיר פרץ אינה הוגנת ואינה נכונה, 
והכי חשוב � לא תביא לשיפור בעתיד. 
עמיר פרץ, נדמה שיש להזכיר, היה היחיד 
משרי העבודה שלא הצביע בעד התקציב. 
נכון, קולו לא נשמע ברמה במאבקים. מצד 
שני, הוא ניהל באותו זמן מאבקים אחרים, 
לא פשוטים גם הם. (תאמרו � זו תולדה של 
היותו שר בטחון ולא ממלא תפקיד כלכלי, 
אפנה אותכם שתי פסקאות למעלה). הטענה 
המרגיזה ביותר היא זו הטוענת שדרישותיו 
של עמיר לתוספת בתקציב הבטחון הן אנטי 
חברתיות, שכן בגללן קיצצו במקומות אחרים. 
אין לי כלים לקבוע האם התוספות האלה אכן 

כה נחוצות, אבל ברור לי שהטענה שהרחבת 
תקציב הבטחון מחייבת קיצוצים אחרים 
היא דמגוגיה ניאו–ליברלית מהסוג הגרוע 
ביותר. היתה כאן מלחמה, ומותר בעקבות 
כך להקפיא הורדות מיסים או להגדיל את 
הגרעון. בעיקר, אם וככל שנכון הדבר 
שהמלחמה חשפה ליקויים בתכנון ובדרכי 
עבודה שהשתרשו בצה"ל בשנות האינתיפדה 

ושיש לשרשן כעת.
טענה אחרונה, שאני חייב להודות שהפריעה לי 
במיוחד, נוגעת להסכמה של מפלגת העבודה 
להצטרפותו של אביגדור ליברמן לממשלה. גם 
כאן, אי אפשר להסתכל על מעשיו של עמיר בלי 
להתחשב במצב המפלגתי. עמיר העריך (ואני 
מסתמך כאן על פרשנים פוליטיים) שההצבעה 
במרכז תעבור גם אם יתנגד. לכן, התנגדות שלו 
משמעה היה הפסד צורב שיוביל לאובדן כוח 
פוליטי, אך לא תהיה לה השפעה אמיתית (כי 

ליברמן ישב בממשלה בכל מקרה).
בכל המקרים האלו, אינני טוען שלא נעשו 
טעויות. איש אינו חף מטעויות. אני טוען שעמיר 
פעל בדרך הטובה ביותר האפשרית בנסיבות 
הפוליטיות. עמיר הוא מי שהחזיר את האגנ'דה 
החברתית למפלגת העבודה ומי שהחזיר אותה 
לסדר היום הציבורי–הכללי. מי שבגד בה הם 
חברים אחרים במפלגת העבודה, שנראה כי 

מעולם לא היו באמת נאמנים לה.

אז במי לבחור לראשות מפלגת העבודה?

מפלגת העבודה עומדת בפני בחירת יו"ר. 
הבחירה אינה בין המועמד האידיאלי לבין 
עמיר פרץ. יש רשימה ידועה של מועמדים: 
עמי "היועץ שלי זה רייכמן" איילון; אופיר 
"למישהו יש אג'נדה" פינס, דני "אני שומר 
מקום לאהוד" יתום, או אהוד "מישהו ראה 
זקנה במסדרון?" ברק. כל אחד מהמתמודדים 
האלו אינו סוציאל–דמוקרט ואינו מתיימר 
להיות כזה. אם בחרתם בדרך של הישארות 
במפלגת העבודה, ואם אתם במפלגה בשביל 
הסוציאל–דמוקרטיה, חשוב לזכור שאנו רק 
בתחילת הדרך. חשבנו שבחירת יו"ר זה מספיק 
כדי להחזיר את אג'נדה החברתית למפלגה, 
ומסתבר שטעינו. צריך להתחזק במרכז, לעודד 
חברי כנסת סוציאל–דמוקרטיים ועוד. אבל 
בחירת יו"ר זה הישג חשוב � שאסור לוותר 
עליו. הפסד של עמיר פרץ במרוץ לתפקיד 
היו"ר, שמשמעו בחירה במועמד ללא אג'נדה 
סוציאל–דמוקרטית, הוא הפסדם של הכוחות 

הסוציאל–דמוקרטיים במפלגה.

הטענה שהרחבת תקציב 

הבטחון מחייבת קיצוצים 

אחרים היא דמגוגיה 

ניאו–ליברלית מהסוג הגרוע 

ביותר.

עמיר הוא מי שהחזיר את 

האגנ'דה החברתית למפלגת 

העבודה ומי שהחזיר אותה 

לסדר היום הציבורי–הכללי. 

מי שבגד בה הם גורמים 

מסוימים, אחרים, במפלגת 

העבודה שנראה כי מעולם 

לא היו באמת נאמנים לה.

נדב פרץ הוא 

סטודנט לתואר 

שני בסוציולוגיה 

המתמחה במדינת 

הרווחה, חבר קיבוץ 

רביבים, אב ובעל
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אז למי להצביע בבחירות לפריימריז?

פרץ ופוליטיקה

הכי מצחיקות אותי הטענות שהמינוי של מג'אדלה 
לשר הוא מינוי פוליטי. יש הרבה שטענו את 
זה כאילו העניין מגונה ממש. ברור שזה מינוי 
פוליטי. מזל שכך. הגיע הזמן לחזור לקצת יותר 
פוליטיות. הלוואי וברק ישקול גם שיקולים 
רחבים � מה חושב ציבור רחב זה או אחר, ולא 

רק מה חושב ציבורון האלפיון העליון...
כל ממשלה מורכבת ממינויים פוליטיים, כי אלה 
אנשים פוליטיים שנבחרים בבחירות פוליטיות 
ומזל שכך. למה מונה בוז'י הרצוג לשר? האם 
איזו משלחת מיוחדת של מומחים בדקה בכל 
רחבי הגלובוס, או אפילו רק בין מטולה לאילת 
ומצאה אותו כשר המתאים ביותר להתוות 
מדיניות בתחום התיירות? או להחליט בהחלטות 
הממשלה? יש בוודאי מאות ואלפי אנשים שיכלו 
לעשות זאת לא פחות טוב. וכך גם פינס ופואד 

ואולמרט וברק והרבה אחרים.
אנשים נבחרים בפוליטיקה במידה כזאת או 
אחרת של יצוג עמדות וזהויות, לפעמים אנשים 
מממשים עמדות שונות מאוד ממה שבוחריהם 
דמיינו � כאן באה לידי ביטוי המניפולציה 

הפוליטית.
אבל במקרה של מג'אדלה � האיש מונה כמייצג 
של הציבור הערבי במפלגת העבודה, וכאן הקשר 
הישיר בין המייצג למיוצגים הוא הרבה יותר 
ברור מאשר בין פינס ו... מי?, בוז'י ו... אורית 
נוקד וחברי הקיבוצים (עד כמה היא מייצגת 
אותי כשהיא קופצת מיד לדום כשאהוד חוזר 
למפלגה?), שהרי האיש נבחר על–ידי המחוז. אז 
אומרים שעמיר פרץ מינה אותו רק כי הוא רצה 
את קולות המחוז הערבי במפלגה בפריימריס. 
נהדר. מחיאות כפיים לכוחה של הפוליטיקה.

האם זה מספיק? לא. האם חבל שעמיר פרץ 
לא עשה את זה קודם לכן? אולי. אלא שרוב 

הפוליטיקה נעשית באין–ברירה ותחת לחץ. 
השאלה היא איזו החלטה מקבלים אז. אני 
מעריך את הבחירות שפרץ עושה בתנאי לחץ 
וזו הסיבה העיקרית שבגללה אני בעד עמיר פרץ 

לראשות העבודה גם בסבב הנוכחי.

ומה האלטרניטיבות?

נניח שיבחרו איילון, ברק או פינס... האם 
בכלל יהיה לחץ יומיומי ומתמיד לביטול חוק 
ההסדרים? לא אצל פינס. בטח שלא אצל ברק. 
ואולי איילון יזכר שזה חשוב מדי פעם... האם 
יהיה לחץ להעלאת שכר המינימום, דבר שהוא 
עניין הכרחי למהלכים משולבים של צמיחה 
וצמצום פערים? ברק, פינס או איילון אולי 

יזכרו מתישהו שזה חשוב...
ופרץ? הוא בכלל איכזב... אז איך ניתן בו אמון 
עוד פעם... אז זהו, שאנחנו לא "נותנים אמון", 
קל וחומר שאיננו נותנים את נפשנו, ואיננו 
מגדירים את זהותנו כשאנחנו בוחרים מי יהיה 
יו"ר העבודה. מה שאנחנו עושים הוא לבחור איזו 

מפלגת העבודה אנחנו רוצים שתהיה לנו.
אני מעדיף שזו תהיה מפלגה שיש בה ועדי 
עובדים ולכן אני רוצה יו"ר שלא מעקם את 

למי להצביע?
לקראת הפריימריז במפלגת העבודה

 דודי נתן

למה מונה בוז'י הרצוג לשר? 

האם איזו משלחת מיוחדת 

של מומחים בדקה בכל 

רחבי הגלובוס, או אפילו רק 

בין מטולה לאילת ומצאה 

אותו כשר המתאים ביותר 

להתוות מדיניות בתחום 

התיירות? או להחליט 

בהחלטות הממשלה?

ופרץ? הוא בכלל איכזב... אז 

איך ניתן בו אמון עוד פעם... 

אז זהו, שאנחנו לא "נותנים 

אמון", קל וחומר שאיננו 

נותנים את נפשנו, ואיננו 

מגדירים את זהותנו כשאנחנו 

בוחרים מי יהיה יו"ר העבודה. 

מה שאנחנו עושים הוא לבחור 

איזו מפלגת העבודה אנחנו 

רוצים שתהיה לנו.
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הפרצוף כשהוא בא לדבר ולפקוד ועדי עובדים 
למפלגה, קל וחומר כזה שמעקם את האף רק 

מלחשוב על לדבר איתם.
אני רוצה מפלגה שהיומיום שלה, ה"צופן הגנטי" 

שלה מדבר שאלות חברה וכלכלה.
אני רוצה מפלגה שנוכל כל פעם להתאכזב 
מכך שלא שינתה מספיק. ממה נתאכזב כשיהיה 
ברק/איילון/פינס היו"ר? הרי לא יהיו לנו בכלל 

ציפיות...

פוליטיקה ופרץ

בכלל, הגיע הזמן שנתחיל להתייחס באופן 
בוגר לפוליטיקה ולשם כך חשוב להסיר כמה 
מכשולים העומדים בדרכם של ישראלים רבים. 
הסיבה הראשונה בגללה הישראלים–הפעילים 
עושים בחירות פוליטיות גרועות, היא שהם 
לא רוצים "לצאת פראיירים": "אם אני אתן בו 
אמון הוא ידפוק אותי, עדיף אם כך שלא לתת 
אמון באף אחד, או לברוח לגמרי מהמשחק". 
זה מה שהרוב עושה, או תומך ומיד מסתייג. 
יענו "ביקורתיים". אני, דודי נתן, מעדיף "לצאת 
פראייר", כדי לא באמת להיות פראייר של כל 

הימין שרוצה אותי לגמרי מחוץ למשחק.
הפחד הגדול השני של ישראלים בכלל ופעילים 
חברתיים בפרט, הוא הפחד להיחשב "חסיד 
שוטה". זה חזק במיוחד אצל ה"ביקורתיים". 
אני, דודי נתן, מתנדב להיות חסיד שוטה 
שמצליח אחת לעשר פעמים, מאשר להגן על 
דימויי בכל הזדמנות ולכן לא לתרום שום דבר 

לשינוי החברה.
המאפיין השלישי של התודעה הישראלית 
הוא שאין אפור, הכל שחור–לבן, הכל עכשיו 
ומיד. או שעמיר פרץ שינה כבר את כל תחלואי 
החברה, או שילך לפח הזבל של ההסטוריה, 

ונביא משיח חדש...
הגיע הזמן להתבגר.

ובכלל, כמה "אכזבות" הספיק עמיר פרץ לאכזב 
בשלושה חודשים (אני מתחיל את הספירה מהיום 
שבו כבר רווח בציבור הדיבור על האכזבה 
החברתית). האמת � מי שמספיק להתאכזב 
כל כך הרבה ממידת השינוי החברתי תוך 
שלושה חודשים, שילך למרץ, או לאיזו מפלגת 
הוקוס–פוקוסית אחרת שכל קסמיה מתפוגגים יום 
אחרי יום כבר 40 שנה. מי שהספיק להתאכזב, 
לא ממש מתאים לפעילות למען שינוי חברתי. 
זה יקרה לאט, וזה יהיה יותר לאט, יותר קשה 
ופחות אנין ככל שתמונת המצב הנוכחית 
יותר רעה. ותמונת המצב הנוכחית של החברה 

הישראלית היא זוועתית.

העניין הוא מאד פשוט: עמיר פרץ הוא האפשרות 
היחידה הריאלית למי שרוצה חברה ישראלית 

טובה יותר. כל השאר הוקוס–פוקוסים.

פרץ או פרס?

יש רק טיעון רציני אחד נגד הצבעה לעמיר פרץ, 
והוא עולה מרבים הקשורים ל"חוג אורנים". הטיעון 
הוא שעמיר פרץ בעצם מיישם את מדיניות פרס, 
שהוא בעצם "ממחנה פרס", ויש לכך עדויות 
כאלו ואחרות... התמודדתי עם הטיעון הזה לא 
פעם ורוב ה"הוכחות" שמביאים לכך הן חלקיות 
וחלשות. בעיקר, אין לטיעון הזה דרך להתמודד 
עם העובדה הברורה שעמיר פרץ, במעמדו כיו"ר 
ההסתדרות ועכשיו כיו"ר מפלגת העבודה, בוחר 
שוב ושוב לפנות לציבור בשאלות של עוני, מיתון 
ופערים, בשפה של הרחבה כלכלית. הוא אינו 
עושה שימוש בדרך הדיבור הפשוטה, הפופולרית, 
של "עניים נגד עשירים", "הדפוקים נגד הממסד" 
ושאר דיבורים המובילים בקלות אל מחוזות הצדקה 

המונעת הרחבה כלכלית וצדק חברתי.
הרי כשעמיר מדבר בסגנון שאני טוען שהוא 
מדבר, ואני טוען שהוא עושה זאת בעקביות, 
הוא עושה זאת כנגד הגישה שכביכול הוא 
רוצה לקדם. הוא גם מפסיד בכך הרבה נקודות 
פוליטיות, מכיוון שבישראל של היום קל הרבה 
יותר לגייס תמיכה פוליטית באמצעות דיבורים 
על צדקה ו"אנטי–ממסדיות". הוא אפילו לא 
מרוויח מזה תמיכה מאיזשהו גורם משמעותי 
בתוך מפלגת העבודה. כפי שראינו, ברק, 
ברוורמן ואחרים לא קפצו לתמוך בשיח הזה. 

חלקם לא ממש הבינו אותו.
לכן, יותר פשוט להניח שהאיש לא סתם שם 
לעצמו כל כך הרבה מכשולים, והוא אינו ממשיך 

דרכו של פרס, אלא להיפך.

לסיכום:

1. מי שרוצה חברה יותר טובה חייב לפעול 
בזירה הפוליטית.

2. מי שרוצה להשפיע � ולו מעט, חייב לפעול 
במפלגה בעלת סיכויי השפעה � וזו כיום 

מפלגת העבודה.
3. בעבודה � מי שרוצה לעצור את מהלך 
הפיכתה לשינוי, מהלך ארוך טווח שסוף סוף 
נעצר, צריך להמשיך לבחור כשליחנו לתפקיד 

הזה את עמיר פרץ.
4. מי שחושב שלמחרת הכל ישתנה � טועה 
בגדול ומוזמן לחזור לאי של פיטר–פן ולשאר 

מחוזות הפנטסיה.

הסיבה הראשונה בגללה 

הישראלים–הפעילים עושים 

בחירות פוליטיות גרועות, 

היא שהם לא רוצים "לצאת 

פראיירים"... אני, דודי נתן, 

מעדיף "לצאת פראייר", כדי 

לא באמת להיות פראייר של 

כל הימין שרוצה אותי לגמרי 

מחוץ למשחק.

האמת � מי שמספיק 

להתאכזב כל כך הרבה 

ממידת השינוי החברתי 

תוך שלושה חודשים, שילך 

למרץ, או לאיזו מפלגת 

הוקוס–פוקוסית אחרת שכל 

קסמיה מתפוגגים יום אחרי 

יום כבר 40 שנה.

דודי נתן הוא מנחה 

קבוצות ב"קולות 

בנגב" ומרצה 

בנושאי צדק חברתי

davnurit@gmail.com
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"יש הבדל גופני בין הגזע הלבן ובין הגזע 
השחור שימנע לעולם, למיטב הכרתי, את 
מגוריהם של שני הגזעים בכפיפה אחת מתוך 
שוויון חברתי ופוליטי. ומכיוון שאין הם יכולים 
לחיות בדרך זו, ונגזר עליהם להישאר יחדיו, 
צריך שיהיו עליונים ותחתונים, ואני איני שונה 
מכל אדם אחר בתמיכתי בהקצאת המעמד 

העליון לאדם הלבן".

הדובר איננו איש ארגון קו–קלוקס–קלאן, וגם 
לא ראש ממשלת דרום אפריקה הישנה. הוא 
אפילו איננו שר בממשלת ישראל. למרבה 
התדהמה (לפחות של רובנו) זהו נשיא ארצות 
הברית שלחם בעבדות ושילם בחייו על מלחמה 
זו: אברהם לינקולן. עלי לומר מיד כי אינני 
מתכוון להציג את לינקולן באור שלילי ואף 
לא לבקר אותו. להפך, השאלה המתבקשת היא 
כיצד אישיות נדירה כמוהו מתבטאת כך? כיצד 
זה "מדינאי מוסרי–ריאליסט", כפי שהיטיב 
להגדירו ההיסטוריון אבי בראלי, מתבטא כך 

ולא באורח חד–פעמי?

מה אפשר ללמוד ממלחמת האזרחים 

האמריקאית?

הדוגמה של לינקולן תשמש אותי כדי לדון 
בטענה לגבי אופן הניתוח וההבנה של פוליטיקה 
ושל מדיניות. במאה התשע–עשרה, מנהיגים 
לבנים של אומות מערביות לא ערערו על 
עליונות הגזע הלבן ועל כל שיטת הדירוג 
הגזעי. לינקולן הוא דמות היסטורית קודם כל, 
לא אידיאולוגית. ואם הוא דמות היסטורית 
רלוונטית אזי הוא מחזיק בדעות רלוונטיות, 

בקונטקסט פוליטי ממשי.
אם נחזור לעמדתו של לינקולן בשאלת העבדות, 
מתברר שבתקופת מלחמת האזרחים האמריקאית 
היו לרבים ב'צפון', שנלחם לכאורה לביטול 
העבדות, אינטרסים כבדי–משקל בעניין 
החורגים משאלות מוסריות מופשטות. בצפון 

התבססה תעשייה מקומית שדרשה מכסים 
גבוהים כדי להגן על הייצור. ה'דרום' שנלחם 
למען המשך העבדות (בהכללה) היה חקלאי, 
ותלוי מאוד במסחר בינלאומי לקיומו הכלכלי. 
רוב ההכנסות של כלכלת הדרום באו ממכירת 
כותנה לייצוא; רוב הסחורות האחרות הגיעו 
מוגמרות מהצפון או מיבוא. לכן היה הדרום 
תלוי לא רק בעבודה זולה, אלא גם בשווקים 
פתוחים ללא חומות מכס. מחירה של הכותנה 
בשוק העולמי, כמו רוב הסחורות הגולמיות, 
היה נתון לתנודות חריפות. מצד שני מחיר 

העבדים עלה בהתמדה.
לינקולן היה מוכן להתפשר בנושא העבדות כדי 
למנוע מלחמה, אם הדרום לא היה פורש מהברית 
� היא ארצות הברית. אבל אי אפשר היה לקיים 
את הברית בלי לגרום לאחד הצדדים ויתור, שהיה 
מבחינת האינטרסים הכלכליים הקיומיים שלו, 
בלתי מתקבל על הדעת. נקודת המוצא להבנת 
עמדתו הפוליטית–כלכלית הממשית של לינקולן 
� איננה עמדתו המוסרית בשאלת העבדות, 
למרות שלעמדה המוסרית מצידה, היתה מן 
הסתם השפעה לא–מבוטלת על תפיסת העולם 
הכלכלית שלו. אלא להיפך, עמדה מוסרית זו 
היא בעיקרה תוצאה של תפיסת עולם כלכלית, 
של הנחות יסוד לגבי האופן שבו בני אדם 

מקיימים את עצמם במובן הפשוט.
כדי להבין מי מייצג באופן הנאמן ביותר 
השקפות מוסריות מתקדמות, צריך ללמוד 
מהי המציאות שבה פועל הפוליטיקאי ומהן 
ההשלכות, במציאות ממשית, של המהלכים 

הפוליטיים הממשיים.
לדעתי, הניתוח בשטח זה נעשה ב'יסו"ד' באורח 

לקוי מן היסוד.

המציאות הממשית � כאן ועכשיו

מציאות יחסי העבודה בישראל הוכתבה מחדש 
בשנת 1994, כאשר הכוח המאורגן של המעסיקים 
דווקא, היכה מכה ניצחת את העבודה המאורגנת. 

לקראת הפריימריז
מחשבה מחודשת על אופן החשיבה � רטוריקה ומציאות

 מיכה אשחר

עלי לומר מיד כי אינני מתכוון 

להציג את לינקולן באור 

שלילי ואף לא לבקר אותו. 

להפך, השאלה המתבקשת 

היא כיצד אישיות נדירה 

כמוהו מתבטאת כך? 

כיצד זה, "מדינאי מוסרי–

ריאליסט" כפי שהיטיב 

להגדירו ההיסטוריון אבי 

בראלי, מתבטא כך ולא 

באורח חד–פעמי?

במציאות המשפטית 

הקיימת כיום בישראל, זכותו 

של אדם לנסוע לחו"ל גוברת 

על זכותם של עובדי משרד 

הפנים לנהל מאבק מקצועי 

ולהשבית את מערך הנפקת 

הדרכונים.
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זכייתו של רמון בראשות ההסתדרות והפיכתה 
ל'הסתדרות החדשה' החלישה משמעותית את 
כוחם של העובדים. לאחר תבוסה זו דיבורים 
על מאבק עובדים כולל הם הזיה במקרה הטוב, 

ומעשה שרלטנות במקרה הרע.
כך יכול היה נשיא בית המשפט העליון הקודם, 
בשתדלנותו למען חקיקת חוקי יסוד, "לשכוח" 
את זכויות העובדים. במציאות המשפטית הקיימת 
כיום בישראל, זכותו של אדם לנסוע לחו"ל גוברת 
על זכותם של עובדי משרד הפנים לנהל מאבק 
מקצועי ולהשבית את מערך הנפקת הדרכונים. 
בהמשך לכך זכותם של עובדים לייצוג משותף 
נופלת מזכותו של מעסיק לערוך חוזה עם כל 

עובד בנפרד.
בשנות התשעים כונן גם סדר פיננסי חדש–ישן 
אשר במסגרתו מותר לעשות כמעט הכל 
בתחום העברת הכספים מהארץ ואליה. 
סדר זה הביא לכך שהכלכלה המסורתית 
שמייצרת מוצרים, בטלה בשישים לעומת 
גודלה ועוצמתה של הכלכלה הוירטואלית, 
זו שאיננה מייצרת דבר, אלא רק מהמרת 
ומעבירה כספים ו'אופציות' מיד ליד, 
אך מסוגלת בהחלט להמיט שואה על 
הכלכלה הממשית. דוגמה לכוחה של הכלכלה 
הוירטואלית ראינו בעבר כאשר שר האוצר 
סילבן שלום ניסה להגדיר מחדש את מעמדו 
של נגיד בנק ישראל, כך שיהיה לנגיד קשה 
יותר לקבל החלטות לבדו, מבלי להתייעץ 
עם גורמים נוספים. מדובר בהצעת חוק בנק 
ישראל (הקמת מועצת נגידים). נגיד הבנק 
לא מצמץ אלא הוריד את הריבית בבת אחת 
בשני אחוזים. שער הדולר ירד בבת אחת. 
מי שהרוויח שקלים ישראליים בערך של 
אלף דולר בחודש, עלול היה לגלות פתאום 
שמשכורתו ירדה לשבע מאות דולר. לאחר 
מכן "נכנע הנגיד ללחץ השווקים", העלה 
מחדש את שער הריבית, ויוזמת שר האוצר 
נמוגה כלא–היתה. העולם הכלכלי למד את 

השיעור.

רטוריקה מול פרנסה

הטעות של חלקנו בניתוח המצב הזה נובעת 
ככל הנראה מהטיית הניתוח הפוליטי–כלכלי 
מהשדה שבו בני אדם מרוויחים את לחמם 
בפועל ממש, אל השדה שבו הם חושבים על 
האופן שבו הם מרוויחים את לחמם. כל מי 
שעיסוקו קשור בחבל טבורו ליצירת תודעה 
� אנשי תקשורת, פילוסופים, היסטוריונים, 
כותבים שזהו מקצועם � כל אלה בעלי הטייה 

מקצועית. הם נוטים לחשוב כי העולם מוגדר 
על פי תודעת בני אדם, ולא היא: אופן הפעילות 
של בני האדם הוא היוצר את תודעתם. נכון 
לומר כי תודעה זו חוזרת ומשפיעה על האופן 
שבו בני אדם מייצרים את פרנסתם. אך כיוון 

זה של השפעה הוא משני.
טעות המשותפת כמעט לכל הפרשנים בני זמננו 
היא להניח כי תודעתו של אדם היא ראשית 
הגדרתו כאדם. כאן, מהותית, שורש הטעות 
המגדירה את דרכו הפוליטית כאופן שבו הוא 
מפרש את העולם, ואם רק יפרש אותו אחרת 
� תבוא הגאולה. לעומת זאת טען מרקס כי 
תבונתו של אדם אינה הדבר המגדיר אותו, 
אלא האמצעים בהם הוא מקיים את עצמו, 
ואשר הם מצידם יוצרים ומגדירים מחדש את 
תבונתו. על דרך השלילה, אדם איננו יכול 
להגשים את מהותו האנושית, אין הוא יכול 
להיות אדם אם הוא משולל אמצעי עבודה 

ומושאי עבודה.
אנשי 'יסו"ד', בעצם כל מי שהוא סוציאליסט 
ואיננו מתחבא בדלת אמותיו בגלל זה, נתקלים 
כל יום בהגחכה של עמדותיהם, בלעג, וכל 
זאת תוך כדי מאמץ מצידם להפוך את השיח 
הסוציאליסטי ללגיטימי, עד כדי כך מצבנו 
אנוש. והנה, קם מישהו כמו עמיר פרץ, 
שהפך את השיח החברתי ללגיטימי. זהו 
הישג כביר ואינני מקל בו ראש. אבל אני לא 
מחשיב את ההישג הזה כשהוא לעצמו אלא 
רואה בו מכשיר, או כלי � אמנם רב–ערך, 
ועדיין לא יותר מאשר אמצעי להשגת מטרה 
אחרת: חיים של עבודה יצרנית המכבדת את 
בעליה בפרנסה ראויה, חופשייה מפחד ולא 

על חשבון הזולת.

הפוליטיקה הישראלית � בצעדים קטנים

על מה ניטשים כמה מן המאבקים הממשיים 
בשדה הכלכלי בישראל היום?

בפרשת הפרטת חברת החשמל, היה זה דווקא 
בנימין בן–אליעזר (פואד) שהניח לאורך שנים  
את כל כובד משקלו הסביר נגד ההפרטה. מתברר 
לאחרונה כי גם הוא שינה את דעתו ומוליך עתה 
הפרטה חד צדדית של שוק החשמל הישראלי. 
אבל אולי עדיין ניתן להציל משהו: ברמת הצרכן 
הרי אין תחרות. אם יופרטו חלק מחטיבות הייצור 
וההולכה, אבל לא ההשנאה לצרכנים, זה עדיין 

פחות גרוע מהפרטה מלאה.
דא עקא: פואד איננו נחשב לסוציאל–דמוקרט. 

האם זה מה שנחשב בסופו של יום?
נקודה נוספת שיכולה להאיר את דרכנו 

נגיד הבנק לא מצמץ אלא 

הוריד את הריבית בבת 

אחת בשני אחוזים. שער 

הדולר ירד בבת אחת. מי 

שהרוויח שקלים ישראליים 

בערך של אלף דולר בחודש, 

עלול היה לגלות פתאום 

שמשכורתו ירדה לשבע 

מאות דולר.

טעות המשותפת כמעט 

לכל הפרשנים בני זמננו היא 

להניח כי תודעתו של אדם 

היא ראשית הגדרתו כאדם.

והנה, קם מישהו כמו עמיר 

פרץ, שהפך את השיח 

החברתי ללגיטימי. זהו הישג 

כביר ואינני מקל בו ראש. 

אבל אני לא מחשיב את 

ההישג הזה כשהוא לעצמו 

אלא רואה בו מכשיר, או כלי 

� אמנם רב–ערך, ועדיין לא 

יותר מאשר אמצעי להשגת 

מטרה אחרת.
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הפוליטית היא האופן שבו יושתתו יחסי העבודה 
עם הפלשתינים בהסדר עתידי. ב'אזורי תעשייה' 
כמו ארז וברקן, עובדים פלשתינים משוללי 
זכויות של ממש על אדמה זרה, כשהמוצר 
הסופי אינו מיועד לצריכה ברשות הפלשתינית 
אלא בישראל. העתקת מקומות העבודה 
הישראליים לאזורי תעשייה כאלה תמיט חורבן 
על שוק העבודה בארץ ועל הסיכוי להתקדמות 
כלכלית משותפת לפלשתינים וגם לישראלים. 
אופי ההסכם העתידי בין ישראל לפלשתינים 
יקבע בין היתר גם את אופן התעסוקה של 
הפלשתינים: האם פרנסתם תהיה בישראל, או 
האם הפלשתינים יפתחו מקורות פרנסה משלהם 
תוך הקטנת התלות בעבודה בישראל, כדי לבסס 
מערכת חברתית וציבורית מודרנית ולהקטין את 
בסיס הכוח של ארגוני הצדקה האיסלאמיים? 
תפקידם של ארגוני הצדקה מצידם, הוא לסייע 
בהנצחת הפיגור בחברה הפלשתינית, זאת על 
ידי אספקת אמצעי קיום העומדים כאלטרנטיבה 

למערכת המודרנית.
המעשים של כל מועמד בתחומים האלה יצביעו 
על מחויבות אמתית לחברה הישראלית, לא 

מחויבות רטורית אלא ממשית.
קשה להפריז בחשיבות הרטוריקה, אבל היא 
איננה עמדה אופרטיבית. נכון, אף אחד לא 
מקבל ציון גבוה יותר מפרץ בסעיף הרטוריקה. 
אבל בקריטריון הפרנסה היו לפרץ כמה 
נקודות חלשות ביותר: אי–תמיכתו בחוק 
עובדי קבלן, בסוף כהונת הממשלה הקודמת 
וכבר לאחר שהיה ברור כי הוא עומד ליפול; 
תמיכתו בתכנית ז'נווה שאיננה שוללת 
החזרת פליטים לתחומי מדינת ישראל; חוסר 
יכולתו להכריז על מצב חירום בעת המלחמה 
האחרונה, הכרזה שהיתה מאפשרת הפעלה 
של שירותי חירום וסיוע נרחבים לעורף 
הישראלי, בעת שעמד תחת הפגזות כבדות. 

אלה כמה דוגמאות.
אז מה קובע �  רטוריקה או פרנסה?

ב'אזורי תעשייה' כמו ארז 

וברקן, עובדים פלשתינים 

משוללי זכויות של ממש על 

אדמה זרה, כשהמוצר הסופי 

אינו מיועד לצריכה ברשות 

הפלשתינית אלא בישראל. 

www.mof.gov.il
"צריך עכביש", אמרה העורכת. צודקת. אבל על מה נכתוב הפעם? הרי האתרים החברתיים נסרקו 
ונסקרו כמעט עד האחרון שבהם. פשפוש בניירותיי הממוחשבים גילה, למרבה ההפתעה, שהמדור 
טרם שילח את קוריו הארוכים לאתרו של משרד האוצר. אין ספק, מחדל אמיתי. והלא מדובר בספינת 
הדגל, חוד החנית ממש, של הניאו–ליברליזם הישראלי. ננסה, איפוא, לתקן את החסר. ייאמר מיד: 
מדובר באתר מעולה. עשיר בנתונים מעודכנים, במצגות משוכללות ובמגוון גדול של מידע שימושי 
לאזרח � החל מהשוואת קופות גמל וביטוחי חובה, דרך פירוט היקפי התמיכות הממשלתיות בעמותות 
וכלה במאגר הקבלנים הממשלתי, ואפילו, לא תאמינו, מדור ללמידה עצמית על רשת האינטרנט. 
ניתן גם להוריד ממנו טפסים ממשלתיים נחוצים. אלא שבפרפראזה על שירם האלמותי של נושאי 
המגבעת ז"ל � אתר משרד האוצר הוא, בראש ובראשונה, טקסט פוליטי. זהו טקסט פוליטי בשל 
השפה האורווליאנית המאפיינת אותו � חוקי ההסדרים הדרקוניים נועדו תמיד "להבריא" את כלכלת 
ישראל, הפירוטכניקה של מצגות הפאוור–פוינט נועדה לשכנע את השרים שעל אף מימדי העוני, 
העושר מחלחל ופירות הצמיחה מתחלקים בין כל שכבות האוכלוסיה. זהו טקסט פוליטי בשל הקישורים 
לשופרים המובילים של מה שמכונה בספרות "המעמד הקפיטליסטי הטרנס–לאומי" � קרן המטבע 
הבינלאומי והבנק העולמי, האקונומיסט והוול–סטריט ג'ורנל, גולדמן סאקס ומריל לינץ', ושאר 
נציגי "המחשבה האחידה" הניאו–ליברלית � שהם קבוצת ההתייחסות האמיתית של אנשי המשרד. 
זהו טקסט פוליטי משום שהמגוון העצום של הנושאים שנדונים באתר � החל מתכנית ויסקונסין, 
דרך אופן העסקתם של מהגרי העבודה וכלה בשינויים במבנה משק החשמל � מלמדים על העוצמה 
הרבה של המשרד, ובעיקר על הריכוזיות הגדולה המאפיינת את אופן קבלת ההחלטות הכלכליות 
בישראל. לבסוף, זהו טקסט פוליטי גם בשל מי שמודר ממנו � נפגעי המדיניות הכלכלית שהמשרד 
מוביל (אין קישורים לאתרי המוסד לביטוח לאומי או מרכז אדוה, למקרה שתהיתם). על הכל כבר 

קראתם ב"חברה", אך אין כמו מראה עיניים.

העכביש | מה ברשת?

 עופר סיטבון

מיכה אשחר הוא 

חבר קיבוץ קטורה

ketura–aquaculture
@ketura.ardom.co.il
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התרשמתי מפרץ עמוקות בביקורו בתמוז 
לפני כ� 20 שנה. הזדהיתי עם פרץ במאבקי 
העובדים שניהל. התרשמתי עמוקות בימים 
בהם היה פרץ ח"כ זוטר, היחיד כמעט שדיבר 
באומץ מעל בימת הכנסת בעד חוק שכר 
מינימום, פנסיה ממלכתית ושאר צעדים בוני 

חברה. הצבעתי עם–אחד.

את השחר של ה�10 בנובמבר 2005 בבית 
המפלגה בשכונת התקווה לא אשכח לעולם. 
לראשונה בחיי הבוגרים כאזרח חשתי טעמו של 
שינוי פוליטי (ביולי 1992 לא הייתי בארץ). גם 
את הנאום של פרץ באותה הזדמנות לא אשכח. 
וגם את האופן בו דיברו עליו ואליו בתקשורת 
באותו בוקר ובימים שבאו לאחר מכן. הצבעתי 
עבורו. ולא התאכזבתי מ�19 המנדטים. ואפילו 

הייתי מוכן לבלוע את 'שר הבטחון'.
אבל היום, לאחר שנה, אני לא רואה שום סיבה 

לתמוך בפרץ. שום סיבה.
למה? כי פרץ נאלם. לא ברור לי מה קרה. לא 
רוצה לדעת איך הוא מתנהל במישור האישי 

ובמשרד שלו. הדבר היחיד שמבחינתי היה 
וממשיך להיות חשוב הוא המאבק על תפקודה 
של הכלכלה והחברה הישראלית. זו הסיבה 
שתמכתי בפרץ וזו הסיבה שהיום אין לי כוונה 

לעשות זאת, גם לאור החלופות.
אומרים שפרץ נרמס שוב על–ידי התקשורת 
הנשלטת על ידי אוליגרכים. לא זכור לי 
שהאוליגרכים סתמו את הפה לאלי הורביץ 
כאשר אמר מיד לאחר המלחמה שאין שום סיבה 
לקצץ בתקציב המדינה, אלא להפך יש לנקוט 
מדיניות מרחיבה. כנראה שהורביץ הפנים את 
נאומו של פרץ לאחר נצחונו. אף אוליגרך לא 
יכול למנוע משר בטחון את יכולת הפעולה, את 
יכולת המאבק, את יכולת האמירה, את יכולת 
ההסבר. עמיר פרץ לא פעל, לא נאבק, לא אמר 

ולא הסביר כלום.
"אפילו" המלחמה זימנה לו הזדמנות פז להוכיח 
את התיזות הסוציאל–דמוקרטיות ("תראו איך 
נראה העורף. זו תוצאה של 20 שנות הפרטה" 
וכיו"ב). להוכיח, ולעשות. כי הוא ישב אותו 
זמן ליד שולחן הממשלה. ודברים שרואים 
משם... ומי שלא פעל, לא נאבק, לא אמר ולא 
הסביר כלום בשבתו כשר (בכיר) בממשלה, 
למען הדברים בשמם התחייב בפני הבוחרים, 
שמצידם נתנו לו את אמונם בדיוק בשביל 
הנושאים הללו, שלשיטתו כאמור הם בנפשנו, 

לא ראוי לאמון הציבור.

מה החלופה?

כאמור, אין. אבל חלק מהפוליטיקה זה להבין 
שיש רגרסיות בפוליטיקה. רגרסיה, כלומר, הכרה 
בביזיונות, הכרה שמחייבת צניעות, צניעות 
שפירושה פסיביות, פסיביות שפירושה יותר 
דגש על המסר הכללי ופחות הצהרות מחוייבות 
לאיש כזה או אחר. מי שממשיך לצעוק בקול רם 
"עמיר פרץ", עשוי להיתפס כצר אופק, כדוגמט, 
או כשפוט. ולמה זה גרוע? כי גם לאמינות יש 

חשיבות בחיים ואפילו בפוליטיקה.

למי להצביע?
לקראת הפריימריז במפלגת העבודה

אומרים שפרץ נרמס שוב 

על–ידי התקשורת הנשלטת 

על ידי אוליגרכים. לא זכור 

לי שהאוליגרכים סתמו את 

הפה לאלי הורביץ כאשר 

אמר מיד לאחר המלחמה 

שאין שום סיבה לקצץ 

בתקציב המדינה, אלא 

להפך יש לנקוט מדיניות 

מרחיבה.

ומי שלא פעל, לא נאבק, 

לא אמר ולא הסביר כלום 

בשבתו כשר (בכיר) 

בממשלה, למען הדברים 

בשמם התחייב בפני 

הבוחרים, שמצידם נתנו לו 

את אמונם בדיוק בשביל 

הנושאים הללו, שלשיטתו 

כאמור הם בנפשנו, לא ראוי 

לאמון הציבור.

 אודי מנור
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ובלי קשר לפרץ, הפוליטיקה בישראל נמצאת 
בשפל חמור. ללכת היום ולהסביר לציבור 
שפרץ הוא האיש המתאים לעמוד במפלגת 
העבודה, כי "ההון הגדול", כי "התקשורת", כי 
"הציבור מטומטם", כי "יש פער בין הצהרות 
למעשים", כי "הנה השגנו ₪300 העלאה 
בשכר המינימום" ושאר מינימליזמים פוליטיים 
חשובים פחות או יותר, זה להתעלם מהמשבר 
העמוק בו נמצאת הפוליטיקה בישראל. אין 
ברירה ויש לתרום לשיקומה. ומכאן שיש 
להגיד לפרץ: "לא". לא "לא" של הגלייה 
לנצח, אלא "לא" של "לא עכשיו". וגם של 
"תלמד, תחשוב, תסביר, ואז נראה". אבל 

היום: "לא".
ההגיון הזה, אגב, מוביל בהכרח לתמיכה בעמי 
איילון. אבל רק ההגיון הזה ולא שאר ההגיונות 
שמופיעים כאן וכאלו שלא מופיעים כאן, 
וכידוע � אלא אם יש לך כדור בדולח כמובן, 
או אבן חכמים איזוטרית השמורה לידועי ח"ן 
� הפוליטיקה (כמו החיים האנושיים אגב) מלאה 

בהגיונות סותרים.
פוליטיקה היא ענין לפוליטיקאים, אבל לא 
רק לפוליטיקאים. בסופו של דבר, או לפחות 
ברגעים מסויימים, הפוליטיקה, או לפחות 
חלק ממנה, מסורה בידי סתם אנשים, שלא 
מכירים ולא רוצים להכיר (על אף שחלקם 
עושים את עצמם כאילו שהם כן מכירים) 
את מסדרונות הכוח, החנופה, החשבונאות, 
הספינולוגיה והמניפולציה. הפריימריז הם 
רגע כזה, והאנשים הם אנחנו. ואנחנו בדרך 
כלל (להוציא את הרגעים שחלקנו שולפים 
את כדורי הבדולח והפרשנות המוסמכת על 
כתבי הקודש), מקיימים דיאלוג מאוד מאוד 
מורכב: בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין שכנינו, 
שמצידם מדברים עם השכן של השכן של 
השכן, והשיח הפוליטי הזה, שהוא כל כך לא 
מקצועי ולעתים מבוסס על תדמיות והבלים, 
הוא הוא השיח הציבורי שממנו אמור לצאת 
מועמד מסויים ולו 40.01% מהקולות (בסיבוב 

הראשון).
בקיצור, אנו נמצאים בשלב של שיח מוסרי, 
ומנקודת מבט מוסרית, מוסרית–פוליטית כמובן, 
פרץ לא ראוי היום לאמון הציבור. כל ציבור. 
גם הציבור הקטן של חברי מפלגת העבודה, וגם 

הציבור הקטנטן המרכיב את 'יסו"ד'.

אז מה עושים?

ומה עשינו לפני נובמבר 2005 ולפני מרץ 2006? 
הסברנו. שכנענו. הפקנו טיעונים. הדפסנו 

חילקנו ונלחמנו עליהם. בכל מה שאמרנו, 
על פרץ ועל דרכו, על דרכו שהיא דרכנו, על 
דרכנו שהיא מדינת רווחה סוציאל–דמוקרטית, 
לקחנו מחוייבות מול ספקנים, מול ציניקנים, 
מול שמרנים. לצערי ולבושתי לא פעם בחודשים 
האחרונים, פרץ הוכיח את כל מה שהספקנים 

אמרו.
כל שנותר היום הוא להגיד, כמו לפני נובמבר 
2005 ומרץ 2006, רק דבר אחד: "ישראל 
צריכה למען כל אזרחיה להפוך למדינת 
רווחה סוציאל–דמוקרטית". ואז לדבר שוב 
על היתכנותה, סיכוייה, ואופן מימושה של 
מדינה כזו. מכאן ועד פרץ המרחק היום בלתי 

ניתן לחצייה.

מי שממשיך לצעוק בקול רם 

"עמיר פרץ", עשוי להיתפס 

כצר אופק, כדוגמט, או 

כשפוט. ולמה זה גרוע? כי גם 

לאמינות יש חשיבות בחיים 

ואפילו בפוליטיקה.

איל גרוס מסביר עוד על תוכניות הביטוח 
החדשות בקופות החולים: "מה יקרה עכשיו: 

אחוז משמעותי מהאוכלוסיה יהיה מבוטח בביטוח הזה והלחץ 
להכניס תרופות מצילות חיים לסל יקטן, כך שהאוכלוסיה 
שלא תוכל לרכוש את הביטוח הזה, תופלה עוד יותר. כאשר 
רק מיעוט האוכלוסיה, ובפרט המיעוט העני, לא יהנה מכל 
התרופות שאינן בסל, הלחץ להכניסן לסל יהיה כה חלש � מה 
שרק יגרום לשחיקה גדולה עוד יותר של הסל. הפגיעה בעקרון 
האוניברסליות קשה, ויש כאן מעין מהלך הפוך של העדפת 
הסלקטיביות על האוניברסליות. סל הבריאות הבסיסי יהפוך 
להיות ה"אוניברסלי" כביכול, אך כזה שרק עניים צריכים אותו, 
וכמו כל שירות אחר שהוא שירות לעניים, יהיה לשירות עני. 
ושימו לב לכך שהמבוטחים שלא יצטרפו לתוכנית החדשה, 
ייאלצו לעבור לרובד ביטוחי נמוך יותר. השדרוג לתוכנית 
החדשה יעשה באופן אוטומטי, אך אלו שיודיעו לקופה שאינם 
מעוניינים בשדרוג, יאלצו לעבור לתוכנית פחותה הכוללת 
כיסויים פחותים מאלה הניתנים להם היום. כך שמי שלא יכול 
לשלם יותר � יקבל עוד פחות מהיום, וזאת כמובן מעבר 
למי שלא יכול להשתתף בביטוח המשלים כלל" (מתוך: 

.(http://www.notes.co.il/gross/29458.asp

קצה 
הקרחון
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שלום לך ידיעה עיתונאית.

תמיד היית הפריט העיתונאי הבסיסי ביותר 
בארוחה התקשורתית. נבנית בקפידה מחמשת 
המ"מים, מהפתיח המסורתי, היבש, הקלאסי. 
קודשת בדם כתבים חרוצים שעשו לילות 
כימים בחיפוש אחר כל פרט, בהצלבת מידע, 
בטלפונים אל מקורות על גבי מקורות, רק כדי 
לוודא שאכן אלה הפרטים המקודשים שיובאו 
בפני הקורא והוא שישפוט והוא שידע להבחין 

בין טוב לרע.

שלום לך ידיעה עיתונאית.

היו ימים שהעריכו אותך כי היית מדויקת. 
מילים שהיו בגדר חצאי שמועות נדחקו ממך 
החוצה, סימני שאלה לא הפכו כותרות, סיסמאות 
לא נמרחו על פני עמודים במסווה של אמת 
עיתונאית. כל אלה נשלחו כלאחר יד אל הסל 
(עוד בימים שהיה סל כזה, אמיתי). מילים שהיוו 
חצי פרשנות נמחקו במחי יד של עורך קפדן 
והובהרו הגבולות בין אותה פרשנות, שהייתה 
בעמודים המסוימים לבינך, ידיעה יקרה, שאת 
היית ה"חדשות" בהתגלמותן. נתנו לך כבוד. 
התחרו מי יהיה הבעלים הראשונים שלך. היית 
כה ברורה ושילדית שלא היה צריך לסנן את 
המילים כדי לברור את העובדות. העובדות 
דיברו בעד עצמן. היית חדה, ממוקדת, מנוסחת 

בקפידה. היית ידיעה.

שלום לך ידיעה עיתונאית.

הכותב אותך נחשב בשעתו למביא החומר 
המעניין, החשוב, המיוחד. אחריך רצו. אחריך 
חיזרו. אותך העריכו. אותך ביקשו לאזן ובסופך 
ביקשו לתמוך בתגובה שאף היא נבנתה בקודים 
מחמירים, מחמירים מאד. כשהיה ספק, לימדו 
אותנו, יש לזרוק החוצה. לזרוק זה אומר לזרוק. 
לא להשתמש. לא לרמוז. לא לנחש. לא לנבא. 

הנבואה, אמרו לנו, היא מנת חלקם של הנביאים, 
לא של הכתבים, אותם אלה שהקלידו אותך 

בדחילו ורחימו.

שלום לך ידיעה עיתונאית.

עבר זמנך. היום, הכתבים אינם רודפים אחריך 
אלא ניזונים בעיקר מגופי השלטון כדי להביא 
את קולם, את המניפולציה היומית, הספין, 
הבלון הנפוח שיתברר לעיתים כשקרי וחסר 
אמינות. היום הכתבים אינם רוצים אותך כי 
את נחותה, בלתי נחשבת. את, שנכתבת בדמותן 
של עובדות יבשות אך חזקות מבטון יצוק. את, 
שנכתבת בכללים מחמירים, אך שרדת במבחן 
הזמן וגילית את חוזקך. את נדחקת כעת מפני 
מדורת הפרשנים שמתכנסים למנגל יומי ושבועי. 
והמעטים שעוד עושים עבודתם נאמנה ומביאים 
אותך נחשבים למיושנים, ללא–מתקדמים, 
למעט, איך נאמר, מפגרים. אין להם אמירה, 

כך אומרים היום. אמירה!

שלום לך הפרשנות העיתונאית.

ברוך בואך אל מעוננו, אל פתח ביתנו בבוקרו 
של יום, באתר המקוון, בדף היומי של העיתון 
הפופולרי. ברוך בואך, מתפשטת כגרורה סרטנית 
בגופו העיתונאי של העיתון. אוי לפלישתך חסרת 
המעצורים וכיבושייך טור אחר טור, עמודה אחר 
עמודה. איך נפלו העובדות ברשתך, פרשנות 
יקרה. איך נפלו האמיתות לרגליך, פרשנות 
יקרה. איך כבשת ב"בערך" וב"ליד", ב"מקורות 
הבכירים" שעלומים הם, ב"אני לא זוכר דבר 

כזה מימי". איך?!

שלום לך פרשנות עיתונאית.

בעמל רב אינך מצליחה לחלץ מבין שורותיך 
סקופ ראוי אחד. כי מי צריך סקופים כשעדת 
חזאים פשטה לה אל עמודי החדשות, כשעדת 

שלום לך ידיעה עיתונאית
פרידה כואבת מהידיעה בהתכנס מדורת הפרשנים 

למנגל היומי והשבועי

היו ימים שהעריכו אותך כי 

היית מדויקת. מילים שהיו 

בגדר חצאי שמועות נדחקו 

ממך החוצה, סימני שאלה 

לא הפכו כותרות, סיסמאות 

לא נמרחו על פני עמודים 

במסווה של אמת עיתונאית. 

כל אלה נשלחו כלאחר יד 

אל הסל (עוד בימים שהיה 

סל כזה, אמיתי).

את, שנכתבת בכללים 

מחמירים, אך שרדת במבחן 

הזמן וגילית את חוזקך. את 

נדחקת כעת מפני מדורת 

הפרשנים שמתכנסים למנגל 

יומי ושבועי. והמעטים שעוד 

עושים עבודתם נאמנה 

ומביאים אותך נחשבים 

למיושנים, ללא–מתקדמים, 

למעט, איך נאמר, מפגרים.

 אריה קיזל
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מבקרים תפסה לה נחלה בעמודים ההם, 
המתיימרים לספק עובדות לקורא ועתה הם 
מלאי ניחושים, הערכות, נבואות שווא. כל 
מודיעין היה קורס אל מול הקפיצה אל ההערכה 
בלא הליכה ברורה בנתיב האיסוף הבדוק, 
היסודי. ובמצוקתם הופכים הכתבים מאתמול 
� הם הפרשנים מהיום � לנותני עצות למקבלי 
ההחלטות, מתקנאים ביועצי הלשכות. ולכן הם 
כועסים לעיתים, מניפים ידיים ומזהירים. יש להם 
אמירה, לעיתים פוליטית, לעיתים חברתית. יש 

להם אמירה. אין להם עובדות עיתונאיות.

שלום לך פרשנות עיתונאית.

את, שהולכת תמיד ליד ומנחשת. את, שמפארת 
במטפורות עלובות כל תמונת מצב. את, שמתחרה 
עם הפרשנות לידך במילים הגבוהות, הנמלצות, 
השחוקות. את, שהכותרות שלך קובעות, סופניות 
תמידית, מכתירות הפסדים רגע לפני הניצחון, 
מעתירות קרבות שהיו רק בדמיונם של כותבייך, 
מעצימות גיבורים שההיסטוריה לא תזכור אותם 
ובדרך כלל, אבל בדרך כלל, פשוט טועה. את 
נמהרת, נפסדת, נחפזת ובעיקר מוכרת. מוכרת 

תקשורת זולה ולא אמינה. מוכרת לוקשים.

שלום לך פרשנות עיתונאית.

את, שחסרה ברקע ראוי, שחסרה בידע בדוק, 
שחסרה בצניעות וענווה, שאלופה בהגזמות, 
בהבלטות, בקביעות, בציניות מרושעת, בנטילת 
סימן השאלה והפיכתו התמידית לסימן קריאה. 
את, שחסרה בכל כך הרבה עובדות ומלאה 
בכל כך הרבה חשיבות עצמית מתיימרת ולא 

ראויה.

שלום לך פרשנות עיתונאית.

יש ממך כל כך הרבה בימים של שלום ובימים של 
מלחמה עד שאנו, הקטנים והצנועים, מבקשים 
כי תפני מעט מקום לאותה ידיעה שדחקת ולא 
קידשת, ששיברת וחיללת. תני לקודש העובדות 
לשוב אל הבמה והידחקי נא, בטובך, אל מאחורי 
הבמה, אל מאחורי הקלעים, בצניעות ובענווה 

המתבקשת.

שלום לך פרשנות עיתונאית.

מתי תתני לנו גם אפשרות להבחין שטעית, כמו 
אותו כתב נחשב ב"הארץ" שהצהיר לאחרונה 
"איך טעיתי" ברגע של גבורה. שמו של הכתב 

כדרגה צבאית וצנעתו וידענותו בישרו את 
בוא האביב. איכה ראינו בחידושה של הידיעה 
העיתונאית שביקשה להודות כי הפרשנות טעתה, 
מהרה להכתיר, התבלבלה ובלבלה ובעיקר לא 
קראה את המציאות כפי שהיא. אבל הוא נדיר, 

אותו אלוף. נדיר.
כי המציאות היא פסיפס מורכב, לא חד ממדי, 
לא שטחי ולא פשטני. המציאות היא רבדים 
רבדים שיש לחשוף אותם באיזמל של עובדות 
עיתונאיות, שאותן יכול הקורא הנבון לאסוף 
ולבנות מהן תמונת עולם ולא המצאה של גחמות 
רגעיות שיש בהן דעות אישיות המשתנות מדי 
יום כמצב רוח חולף. המציאות הזו, העיתונאית, 
צריכה להיות מוגשת במינון הנכון שיש בו 
איזונים ובלמים, שיש בו ביקורת וחשיפה, שיש 

בו בנייה של עובדות אמת.
המציאות הזו, העיתונאית, יכולה אז להזדקק 
לאותה יראה אל מול העתיד, שבמקרים רבים לוט 
בערפל וחיזויו במהירות האור, אור האולפנים, 
בלתי אפשרי וגם לא נכון. חיזויו מסוכן, 
שרלטני ושיקרי. אף כי הוא עטוף בעטיפת 
אמת של צלופן ממשיך החיזוי להיות שיקרי. 
השתלטות של בידור מסוג מזג האוויר אל תוך 
עולם העובדות צריכה להתחלף בחזרה לאחור, 
אל הידיעה העיתונאית, אל הפריט הבסיסי 
במלאכת האיסוף. את מהדורת החדשות יש 
לפתוח בידיעות, בכתבות עיתונאיות ולא 
ב"ראשים מדברים" שנוצקו מפרשנים וחוזים 
ומלהטטים במילים, שאין מאחוריהן דבר. את 
הטורים האישיים של ה"ראשים המדברים" יש 
לדחות ולדחוק למקומות הנכונים וגם זאת במינון 
הנכון. רק אז יוכל הקורא והצופה לחזור ולחדש 
את אמונו בעובדות העיתונאיות הניתנות לו.

כי מי צריך סקופים כשעדת 

חזאים פשטה לה אל עמודי 

החדשות, כשעדת מבקרים 

תפסה לה נחלה בעמודים 

ההם, המתיימרים לספק 

עובדות לקורא ועתה הם 

מלאי ניחושים, הערכות, 

נבואות שווא.

אריה קיזל הוא 

עיתונאי לשעבר 

וכיום מנהל בית 

ספר, מרצה לחינוך 

ותקשורת ודוקטורנט 

באוניברסיטת חיפה

kizel@smile.net.il
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בגיליון 27 של חברה (ספטמבר 2006) 
שיבח מאמר המערכת את הממשלה על 
השימוש שעשתה בהגדלת הגירעון למימון 
הוצאות המלחמה האחרונה. דעה זו רווחת 
לאחרונה בשיח התופס עצמו חברתי. מגישי 
תוכניות ברדיו ובטלביזיה, ובעיקר האורחים 
המוזמנים על ה"טיקט" החברתי מציעים את 
תרופת הקסמים למציאת מקורות לצרכים 
החברתיים וכדי להוכיח שהם אינם מנותקים 
מהמציאות (דהיינו: הכלכלה) הם מוסיפים: 
אפילו השווקים אותתו שיקבלו בהבנה הגדלת 
הגירעון למימון הוצאות המלחמה. והשומע 
כבר מדמיין לעצמו את הממשלה כילד 
המחשב לעשות דבר קונדס מתוך ציפייה 

להבנה מצד מנהל בית הספר.

ובכן, הדברים אינם פשוטים כל כך. גירעון 
הוא כמובן הלוואה. עד להחזר ההלוואה הלווה 
משלם כל שנה "רק" את הריבית שהיא בערך 
5% מסכום ההלוואה. כל זאת בהנחה שנחזיר 
את החוב הנוסף (הגדלת הגרעון) בעוד כמאה 
שנה (הנחה אופטימית בהתחשב בכמות הלוואות 
העבר האדירות של הממשלה שעד כה לא 
נמצאה כל הזדמנות להתחיל ולהחזיר אותן). אם 
מדברים על 5 מיליארד שקל שכמה "חברתיים" 
מפצירים בממשלה לקחת, הרי מדובר בצמצום 
תקציב המדינה ב�₪250,000,000 מדי שנה, 

כבר מהשנה הבאה.
בואו נזכר למה משמש תקציב המדינה: תשלומי 
העברה, חינוך, בריאות, החזקת השירות הציבורי 
וגמלאיו, ובטחון. אה כן, כל הדיון בגירעון כפתרון 
החל מתוך ההנחה שבתקציב אי אפשר לקצץ 
(הייתכן שהחברתיים זנחו את הקריאה לעשיית 
סדר עמוק בתקציב הביטחון רק משום שעמיר 
פרץ הוא שר הביטחון? חשדן שכמוני). כלומר, 
כל אלה שאינם מוכנים לוותר על אי אילו הוצאות 
השנה מוכנים לוותר על אותן הוצאות בשנה 
הבאה, ובניגוד לשיר � אין הכוונה כאן לדימוי 

המציין עתיד רחוק, אלא לשנה הבאה ממש.
האומנם אין הצדקה לגירעון? בוודאי שיש מקרים 

שלקיחת הלוואה היא הכרחית ומקרים אחרים 
שהיא אף מעשה נבון. דוגמה לסוג הראשון היא 
הוצאות מדינה בעת מלחמה כאשר הקופה ריקה, 
וכדי להציל את הקיום הפיזי עושה הממשלה 
פעולה שתפגע בחברה (ובמיוחד בשכבות 
החלשות, שתלותם בתקציב היא הגדולה ביותר) 
בשנים שיבואו. אין להאשים ממשלה הפועלת כך 
באטימות חברתית. כך פעלה ישראל למימון הרכבת 
האווירית מארה"ב בימים הקשים של מלחמת 
יום הכיפורים. דוגמא לסוג השני היא השקעות 
להנעת המשק בעת מיתון, כלומר שפוטנציאל 
הייצור במשק אינו מנוצל. כולנו גדלנו על הפלא 
של ה� new deal שהוציא את ארה"ב מהמיתון 

של שנות ה�30 של המאה הקודמת.
מובן ששתי ההצדקות אינן תקפות היום בישראל 
(וטוב שכך). הקופה מלאה, והמשק צומח בקצב 
מרשים. גם הפגיעות בצמיחה, בתיירות בעיקר 
אבל גם בהשקעות הזרות, נובעות מהתבססותה 
של ישראל בתודעה העולמית כמרכז לסכסוך 
אלים ומסוכן � כלומר, לא משהו שכסף נוסף 

יוכל לשנות.
אם לא די בכל האמור, נזכיר שהנחת הריבית 
הנוחה יחסית (בערך 5%) מתבססת במידה רבה 
על החיבוק האמריקאי ובעיקר על הערבויות. 
תסריט אפשרי הוא שארה"ב, בעלת גירעונות 
הענק, תמאס בתמיכה הכלכלית לישראל (ובניגוד 
לעמדה פופולרית, הערבויות לישראל הן בהחלט 
הוצאה אמיתית מתקציב ממשלת ארה"ב). או 
אז, נשלם ריבית ריאלית, גבוהה הרבה יותר, 
והריבית הגבוהה יותר תחול, מעשה שטן, על 
מלוא חובינו (ולא רק על תוספת החוב האחרונה). 
התשלום השנתי של כל "התפנקות" יהיה אם 
כן גבוה משמעותית מ�₪250,000,000, שציינו 
קודם לכן. וכל זאת בתקווה שלא יתרחש הגרוע 
מכל, ותגיע השעה שבה לא יימצאו מלווים בארץ 
ובעולם גם ברביות גבוהות יותר (כן, גם מדינות 
פושטות רגל לפעמים). זהו אסון נורא, שיפגע 
בצורה האנושה ביותר בשכבות החלשות. לכן, 
אני דווקא התאכזבתי מהבחירה של הממשלה 

המתהדרת בתואר ממשלה חברתית.

גירעון תקציבי
בעד ונגד

מגישי תוכניות ברדיו 

ובטלביזיה, ובעיקר האורחים 

המוזמנים על ה"טיקט" 

החברתי מציעים את תרופת 

הקסמים למציאת מקורות 

לצרכים החברתיים... 

והשומע כבר מדמיין לעצמו 

את הממשלה כילד המחשב 

לעשות דבר קונדס מתוך 

ציפייה להבנה מצד מנהל 

בית הספר.

כלומר, כל אלה שאינם 

מוכנים לוותר על אי אילו 

הוצאות השנה מוכנים לוותר 

על אותן הוצאות בשנה 

הבאה, ובניגוד לשיר � אין 

הכוונה כאן לדימוי המציין 

עתיד רחוק, אלא לשנה 

הבאה ממש.

 דוד מיכאלי

דוד מיכאלי הוא 

מהנדס תוכנה
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קיינס טען שתפקידה של 

הממשלה הוא לווסת את 

הפעילות במשק. בין היתר 

נעשה ויסות זה על�ידי יצירת 

ביקושים, כלומר על�ידי 

הזרמת כסף ("תנו להם 

כסף ושילכו לשיר הימנונים 

בכנסיה"). 

משמעו של המכפיל הוא 

שהגירעון שהממשלה יוצרת 

כדי ליצור עוד פעילות במשק 

(בניה, הכשרה מקצועית, 

תשתיות) אינו מתפקד 

בכלכלה של משק לאומי 

כמו בכלכלה של משפחה, 

או של פירמה.

אכן העמדה שמבוטאת במאמר קצר זה היא 
תמציתה של העמדה הנגזרת מהתיאוריה 
המוניטריסטית, ומהמדיניות הנגזרת ממנה. 
בתארו עמדה זו כעמדה מוחלטת, בעלת 
תוקף מדעי מוחלט, ולא כתוצאה של הכרעה 
תיאורטית או תיאורטית–ערכית בין חלופות 
שונות, משקף הכותב נכונה את דעתם של 
רוב הכלכלנים בישראל. בכך הוא מבטא את 
קולה של ההגות הניאו–ליברלית שבעשורים 
האחרונים הצליחה להפוך את עצמה לזרם 
המרכזי בכלכלה ובישראל, אולי לזרם היחיד. 
אלא שהדברים מורכבים יותר ולמעשה 

במידה רבה הפוכים. 

לשם חשיפת השקר הנמצא בבסיס העמדה שהוצגה 
כדאי להתחיל מהסוף: התוצאות המובטחות של 
מדיניות זו לעומת התוצאות בפועל. בפועל, 
הצמיחה והרווחה החברתית הגדולות המובטחות 
באידיאולוגיה הניאו–ליברלית והאמורות 
להתממש באמצעות התיאוריה המוניטריסטית 
התממשו דווקא בשלושת העשורים שבאו אחרי 
מלחמת העולם השניה, כשבאירופה ובחלקים 
גדולים של העולם השלישי יושמה מדיניות 
הפוכה. המדיניות שיושמה אז היא המדיניות 
הכלכלית שהתבססה על התיאוריה של קיינס, 
שטען שתפקידה של הממשלה הוא לווסת את 
הפעילות במשק. בין היתר נעשה ויסות זה על–ידי 
יצירת ביקושים, כלומר על–ידי הזרמת כסף ("תנו 

להם כסף ושילכו לשיר הימנונים בכנסיה"). 
העיקר במדיניות שהציע קיינס היה ליצור ביקושים 
במשק הנתון במיתון. בתיאוריה שלו חשף קיינס 
את תפקידו של המכפיל, הן זה הפיסקאלי והן זה 
המוניטארי, ואת האפשרות לחשבם בכל כלכלה 
נתונה. משמעו של מכפיל זה הוא שהגירעון 
שהממשלה יוצרת כדי ליצור עוד פעילות במשק 
(בניה, הכשרה מקצועית, תשתיות) אינו מתפקד 
בכלכלה של משק לאומי כמו בכלכלה של משפחה, 
או של פירמה. כל שקל שהמדינה מזרימה, כביכול 
ללא כיסוי, הופך למנוף לפעילות כלכלית. הוא 
משמש לקניה של עוד מוצרים אותם יצטרכו 
אנשים לייצר ולמכור ובכך מניע את הכלכלה. 
השקל המוזרם על–ידי המדינה יוצר מעגל חיובי: 
הוא מייצר כוח קנייה ולפיכך מגדיל, למעשה, 
את מקומות העבודה לאנשים השותפים ביצור 
הסחורה או השירותים. כל אלו מכניסים מיסים 
לקופת המדינה ובכך מקטינים � בחשבון אחרון 
� את הגירעון. בנוסף, עוד אנשים שהיו מובטלים 
הופכים לעובדים, השותפים ביצור הסחורות 
שאותו שקל יקנה. בכך גם מצומצמות הוצאות 
הממשלה על תמיכה במובטלים, ההופכים לעובדים 

משלמי מיסים. 
ניסוח מקוצר זה זכה מאז שהוצע על ידי קיינס 
לפיתוחים ושכלולים ונתקל בבעיות הנובעות 
הן מקשיים בתיאוריה והן מהתפתחות כלכלית. 
התנאי לאפשרות של מדינה להגדיל את גרעונה 
היה באותם עשורים מסחר יציב במטבע הבין 
לאומי. יציבות זו נשמרה על ידי הסכמים בין 
לאומיים שתוחזקו באופן שוטף על ידי הבנקים 
הלאומיים של המדינות. פירוק ההסכמים האלה, 
יחד עם עוד תהליכים � יזומים גם הם, הפכו 
את המדיניות הזו לקשה לביצוע. יחד עם זאת, 
עדיין נשאר טווח משמעותי של משחק אצל כל 
ממשלה. והראיה לכך היא האופן בו פורצות 
ממשלות אירופה (הראשונה מביניהן הייתה 
גרמניה, ואחרות לא אחרו ללכת בעקבותיה) את 
הסכמי מאסטריכט, שנועדו להגביל את אחוז 

הגירעון בשוק האירופי. 
בעשורים האחרונים לא נוהגים להדפיס כסף 
כמקור להגדלת הביקושים למשק, והמקור לכך 
הוא הנפקות של אגרות חוב ממשלתיות מסוגים 
שונים. הבעיה נעוצה בתחרות שיוצרת הממשלה 
על אותו הון זמין בשוק, ובעצם לכאורה לא 
עושה כלום. פשוט מעבירה את ההון מצד לצד, 
בלי לדאוג לתשתיות של כלכלת המשק אלא רק 
לשוק ההון. אבל, ממשלה קיימת גם כדי לדאוג 
שתחומים שהיא מגדירה כחשובים או כתחומי 
תשתית יזכו לאשראי זול ובתנאים נוחים (גם אם 
הם מפיקים תשואה נמוכה יותר בטווח הקצר). כך 
היא יכולה לממש את יעודה וחובתה לאזרחיה, 
לדאוג למשק צומח, באופן שהרווחה המתווספת 
מתחלקת בין כל שכבות האוכלוסיה. רק חישוב 
מצרפי גס יתעלם מההבדל בין האפקט במשק של 
כסף המושקע בספקולציות פיננסיות, למשל, לבין 

כסף המושקע בעבודות תשתית. 
לבסוף, כדאי לציין שבעשורים האחרונים כשרוב 
הכלכלה העולמית מתנהלת תחת עקבה של 
התיאוריה המוניטריסטית, יש ירידה ברורה 
במדדים שהוזכרו קודם � בצמיחה וברווחה 

החברתית. 

תגובה למאמרו של דוד 
מיכאלי

 רן רביב

רן רביב כותב 

תזה בכלכלה 

פוליטית במכון כהן 

באוניברסיטת תל 

אביב, חבר ביסו"ד 

ובקיבוץ תמוז

ran@tamuz.org.il
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אני לתומי הנחתי כי שדרות, הגם שהיא רחוקה 
מגוש דן, מהווה חלק ממדינת ישראל...

תארו לעצמכם שבמדינה אירופאית הייתה 
עיר של יהודים שהיתה מותקפת בירי רקטות 
והממשלה באותה מדינה לא הייתה מסייעת 
לתושבי העיר הזו כנדרש ולא ממגנת את מוסדות 
הציבור בה כנדרש. הרי מיד היינו מזדעקים: 

"אנטישמיות" ובמידה רבה של צדק.
שש שנים סובלים תושביה של שדרות מירי 
הקסאמים. הפחד, חוסר הוודאות, סכנת החיים, 
הפכו לחלק מהווית היום של תושבי שדרות. 
ממשלות ישראל, אלה שבראשן עמד שרון וזו 
שבראשה עומד אולמרט, לא מצאו פתרון שימנע 
בצורה מוחלטת את ירי הקסאמים מרצועת עזה. 
אין זה אומר שפתרון כזה, מורכב ככל שיהיה, אינו 

בר השגה. אך לא בכך מבקש לדון מאמר זה.
בין קסאם לקסאם, מבקשים וצריכים תושבי 
שדרות לחיות, ללמוד ולעבוד. עד שתמצא 
ממשלת ישראל את הפתרון הנכסף ויופסק ירי 
הקסאמים, חובה על הממשלה לעשות כל אשר 
לאל ידה, כדי לאפשר לתושבי שדרות להמשיך 
באורח חיים סביר. אין שום סיבה שתצדיק את 
המחדל באי מיגון הולם של מוסדות החינוך. 
תושבי שדרות ראויים גם לסיוע פסיכולוגי, 
סוציאלי ואף לסיוע כלכלי. רווחה כלכלית 
בעת כזו יכולה לסייע גם להרגשה, לתחושת 

הביטחון העצמי ולשיפור האווירה.
לאחרונה רבו המדברים על חוסנו של הציבור, 
על כך שאויבינו לא יוכלו לנו. אולם חוסנו 
של הציבור לא יכול להתקיים רק מאופיים 
של האזרחים ומפעולות עצמאיות, חובה על 
הממשל לסייע ולבצר את חוסנו של הציבור, 
גם אם לצורך כך יידרש הממשל להקדיש את 

התקציבים הנדרשים.
בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו" קבע המחוקק 
בסעיף 1: "זכויות היסוד של האדם בישראל 
מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו 
ובהיותו בן–חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות 

שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ". בסעיף 4 
נקבע: "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו 
ועל כבודו". זוהי חובתה המוסרית והחוקית 
של ממשלת ישראל להגן על חייהם של תושבי 

שדרות בכלל ושל ילדיה בפרט.
אין מדובר רק בשדרות. שדרות היא היישוב 
הבולט בסבלם של תושביו מירי הקסאמים, מה 
שדרוש לשדרות דרוש וראוי גם לישובים אחרים 

הסובלים מירי ומאימת הקסאמים.
ממשלת ישראל, התנערי! מר אולמרט, תתחיל 
להנהיג, אל תמתין להקמת ועדת החקירה הבאה! 
עשה מיידית את מה שנדרש כדי לסייע לתושבי 
שדרות וסביבתה ולהגן על חייהם. הם אזרחיה 
של המדינה הזו, אותה אתה מתיימר להנהיג!

הפנו תקציבים לשדרות ולנגב; מגנו את 
מוסדות החינוך בצורה ראויה ולא בהתחכמות 
של סימון V, מדובר בחיי ילדים; תגברו את 
השרות הפסיכולוגי ומחלקת הרווחה; עשו כל 
שנדרש, כדי לאפשר לתושבי אזור הקסאמים 
לחיות. אל תספרו לנו מר אולמרט ומר הירשזון 
שאין די תקציב. זה פשוט לא מדויק. זה עניין 
של ניהול נכון, הקצאת משאבים נכונה וסדר 
עדיפויות. כל עוד לא תעשו את הנדרש, אתם 
מסייעים, בלי להתכוון לכך, למשגרי הקסאמים 

בהשגת מטרתם.

שדרות � מחדל מתמשך
ממשלות ישראל מסייעות, במחדליהן למשגרי 

הקסאמים

תארו לעצמכם שבמדינה 

אירופאית הייתה עיר של 

יהודים שהיתה מותקפת בירי 

רקטות והממשלה באותה 

מדינה לא הייתה מסייעת 

לתושבי העיר הזו כנדרש 

... הרי מיד היינו מזדעקים: 

"אנטישמיות" ובמידה רבה 

של צדק.

מר אולמרט, תתחיל להנהיג, 

אל תמתין להקמת ועדת 

החקירה הבאה! עשה מיידית 

את מה שנדרש כדי לסייע 

לתושבי שדרות וסביבתה 

ולהגן על חייהם. הם אזרחיה 

של המדינה הזו, אותה אתה 

מתיימר להנהיג! 

שי ברק הוא 

משפטן, ושליח 

ציבור

 שי ברק
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מחשבות סוציאליסטיות

הביקורתיות  של  הסופית  התנתקותה 

מהמציאות

קראתי את "רודף העפיפונים", מאד נהניתי. חבר 
אמר לי שהוא "אוריינטליסטי". התעצבנתי.

לאחר שבוע הופיע מאמר ביקורת של עמרי 
הרצוג ב'הארץ' על 2 ספרים חדשים העוסקים 
באפגניסטן ובמזרח, וגם שם הופיעה ביקורת על 

הספר "רודף העפיפונים" כאוריינטליסטי.
כאן זה היכה בי. קראתי את ביקורת הספרים 
של עמרי הרצוג פעם ועוד פעם, וראיתי את 

האבסורד הגדול.
 1200 מילה על ספרות הנכתבת במערב על 
אפגניסטן. 1200 מילה שרובן ביקורת על 
הספרות הזו ואין מילה אחת על שאלת הקשר 

בין הכתיבה לבין מציאות החיים.
יש רק 1200 מילה על יצוגים: מי מייצג מה למי 

ולמה? זהויות ובדיות. ומציאות ַאין. 
אין מילה אחת על השאלה עד כמה הספר לוכד 

או מספר חלקים נרחבים ממציאות החיים.
בזה השלימה הביקורתיות את הפיכתה למיסטיקה 

סתם.
כלומר, את התנתקותה המוחלטת מהמציאות 

עצמה והתמקדותה בסמלים בלבד.

משהו על האג'נדה החברתית שנעלמה או 

לא

בכל הדיבורים סביב המלחמה והדיבורים סביב זה 
שעמיר פרץ לקח את תיק הבטחון � הכי מצחיק 
אותי הוא הדיבור על כך ש"הלכה האג'נדה 

החברתית" כי "באה האג'נדה הבטחונית".
מה, לי אין אג'נדה בעניני בטחון ושלום? ולך?

לכל אדם שפוי בישראל יש תפישה בענייני 
חברה ובטחון.

כל העניין הוא שהימין הצליח לחסל את 
המאבקים בענייני צדק חברתי, לדחוק אותם 
לחלוטין לשוליים על–ידי השתקה הנשענת 
על נושא הבטחון. גם הימין היֹוני: שמעון 

פרס, יוסי ביילין, זהבה גלאון ודומיהם עשו 
אותו הדבר.

זה אומר שאין להם אג'נדה חברתית? יש להם, 
בודאי יש להם: 

 עבודה בשכר רעב והרבה שעות. 
לחברים  נכסים  שיותר  כמה    העברת 
המיליארדרים (שאחר כך יתרמו למרכז פרס 

לשלום...) � מה שקוראים "הפרטה".
 חיסול המערכות והשרותים הציבוריים. 

  הקטנת הסולידריות והעמדתה על הלאומנות 
או על זכויות הפרט.

לא נאריך. האג'נדה החברתית של אפי איתם, 
ליברמן, נתניהו, ביילין, פרס ואחרים כתובה 
בספר דברי המציאות של ישראל. הם רק לא 

מציגים אותה לבחירה.
אז אין דבר כזה בישראל שלפוליטיקאי (וגם 
לבוחרים שלו) אין אג'נדה בתחומי הבטחון 

ובתחומי החברה.
מה שנכון הוא שהצליחו לטשטש את המאבקים 
סביב האג'נדה החברתית על–ידי דומיננטיות 

של המאבקים סביב האג'נדה הבטחונית.
אז מה, נהיה אנחנו מטומטמים ונעשה בדיוק 

את אותו הדבר אבל הפוך?
זה גם מגוחך וגם לא יעבוד, כי המציאות 
הממשית באזור וגם הפחד האנושי הטבעי ידחוף 

את שאלות הבטחון חזרה לצמרת.
מי שרוצה לא להתעסק בכלל בעניני בטחון 
מוביל, למעשה, לכך שהאג'נדה הבטחונית 

תקבל שוב דומיננטיות.
ולאן נעלמה האג'נדה החברתית?

תלוי מה יעשו איתה. וגם ברור שבזמן המלחמה 
עצמה � בת 4 השבועות, עיקר העיסוק הוא 
בשאלות בטחון.  לא ממש מפריע לי אם רק 4 

שבועות לא יעסקו בעניני חברה.
הכי נלעגים בעיני, בעניין הזה, הם וילנאי, יתום 

וקצת עמי איילון.
שמעתי כל אחד מהם אומר לפחות 10 פעמים 
ש"בגדנו בבוחרינו", כי זנחנו את האג'נדה 

החברתית.

בזה השלימה הביקורתיות 

את הפיכתה למיסטיקה 

סתם. כלומר, את 

התנתקותה המוחלטת 

מהמציאות עצמה 

והתמקדותה בסמלים בלבד.

לכל אדם שפוי בישראל יש 

תפישה בענייני חברה ובטחון. 

כל העניין הוא שהימין הצליח 

לחסל את המאבקים בענייני 

צדק חברתי, לדחוק אותם 

לחלוטין לשוליים על�ידי 

השתקה הנשענת על נושא 

הבטחון.

 דודי נתן



  28

ועוד לא שמעתי מאף אחד מהם מילה אחת 
עניינית בשאלות חברה.

יתום � כמה לדעתך צריך להיות שכר 
המינימום?

וילנאי � איזה גודל צריך להיות הגירעון 
בתקציב 2007?

איילון � איך לדעתך מקטינים את העוני?

חוק ההסדרים

קראתי את חוק ההסדרים. הדבר הכי מעצבן 
בו הוא "הדיסקט" שבראש של פקידי האוצר 

שכתבו אותו.
הכל שם כתוב מזוית של הקטנת מעורבות 

הממשלה בפינה זו או אחרת של המשק.
עוד ועוד לשחרר לשוק.

מה, אתם לא מתבוננים במציאות לפעמים?
מה שכל אחד רואה הוא שצריך יותר מעורבות 
של הממשלה, שהחלשים בצפון לא יופקרו עוד 

פעם לידי הצדקה למיניה.
צריך יכולת ניהול טובה והגונה.

את זה, בעקרון, השוק הפרטי לא יכול לתת. 

איך משנים התנהגות

בהרצאות ובסדנאות שלי עולה לפעמים השאלה 
מה משפיע על התנהגות של ציבור.

לפעמים זה עולה כניגוד בין רוח לחומר.
הרבה פעמים זה עולה מצידי כתגובה לגישה 
של "נפעיל עוד כוח" (מול המובטלים, מול 

הפלסטינים...).
מה שאני נוהג להציג הוא שיש "בגדול" שתי 
גישות לשינוי מצב. נניח, בשאלת תאונות 
הדרכים, או אבטלה, או הקטנת משפחות מרובות 
ילדים (אם נניח רגע, אפילו רק לצורכי הדיון 

� שזו בעיה).

הדרך האחת: שינוי האדם באופן ישיר, על–ידי 
חינוך, הטפה, הפחדה...

הדרך השניה: שינוי התנאים, שהם בעצמם 
יאפשרו/יעודדו את האדם לבחור בעצמו בדרך 

העדיפה.

בואו נבדוק את ה"בעיות" שהבאתי קודם 

לכן:

בעניין תאונות דרכים: יש חינוך, הטפה והפחדה, 
אבל שיפור הכבישים עושה את העבודה פי–כמה 
יותר טוב. את זה יכול לספר כל מי שהכביש 
עליו הוא נוסע הרבה הפך לדו–מסלולי עם גדר 

הפרדה מבטון...
בעניין אבטלה: מה שמנסים זה קיצוץ קצבאות, 
תוכנית ויסקונסין... אולי עוד אנשים עובדים, 
אבל לאט ומעט ונגרם הרבה רוע ונזק. לעומת 
זה, בין 1993 ל�1995 100,000 מובטלים 
חזרו לעבוד רק משום שהיתה צמיחה... לא 

יותר פשוט?
ומשפחות גדולות? איך מקטינים את הפריון? 
אפשר לקצץ קצבאות, אבל פשוט יותר לעודד 
השכלת נשים, זו ממש תרופת פלא בתחום. וזה 

מצליח פי כמה מהדרך האכזרית ההפוכה.

אז למה בישראל בדרך כלל בוחרים את 

הדרכים הפחות מצליחות?

הקטע המורכב בכל הסיפור הוא שאת הדברים 
האלה אני בדרך כלל מביא אל קבוצות שעוסקות 
בהשפעה על אנשים. אבל נראה שהתשובה 
לשאלה טמונה בקושי לשנות את נקודת המבט 
ולהתבונן במציאות, בהתנהגות האנושית 
במקרה זה, מצידה המטריאלי הקשור בתנאי 
החיים, ולראות את "רוח האדם" ככרוכה 

בתנאים אלה. 

קראתי את חוק ההסדרים. 

הדבר הכי מעצבן בו הוא 

"הדיסקט" שבראש של 

פקידי האוצר שכתבו אותו.

הכל שם כתוב מזוית של 

הקטנת מעורבות הממשלה 

בפינה זו או אחרת של 

המשק... מה, אתם לא 

מתבוננים במציאות 

לפעמים?

דודי נתן הוא מנחה 

קבוצות ב"קולות 

בנגב" ומרצה 

בנושאי צדק חברתי

davnurit@gmail.com

תמיד יכול להיות יותר גרוע ויהיה יותר גרוע
ידיעה שהתפרסמה במקור ראשון, ב�27.2.07 מתארת תרחיש מפחיד לגבי רעידת 
אדמה העלולה לפקוד את ישראל בשנים הקרובות: "אחת לכמה עשרות שנים, בכל מקרה לא 
הרבה יותר ממאה, מתרחשת בארץ ישראל רעידת אדמה חזקה והרסנית. היתה אחת ב�1837, 
שמחקה את צפת. היתה ב�1927. מכאן שהקטסטרופה הבאה בפתח. ברעידות הקודמות לא 
היתה הארץ מאוכלסת בצפיפות רבה כל כך כמו היום, טרם נבנו בה רבי קומות, ולא היו בה 
מפעלי תעשייה המאחסנים חומרים מסוכנים � ובכל זאת נהרגו אלפים. התרחיש של ועדת ההיגוי 
להיערכות לרעידות אדמה מדבר על 17 אלף הרוגים, רבבות פצועים ורבע מיליון חסרי בית 
כתוצאה מרעידת אדמה לא חזקה במיוחד, בעוצמה 6.5". מאחורי התחזית הזאת עומד ד"ר 
אפרים לאור, יו"ר ועדת ההיגוי עד לפני שבועות ספורים, שגורס שהתייחסותה של מדינת ישראל 
לסכנה האמורה היא בגדר הפקרות ממש. ומי נערך בכל זאת? חברת החשמל הלא�מופרטת, 

שכבר לומדת את הנושא כמה שנים ושולחת את בכיריה ללימודים אקדמיים בנושא. 

קצה 
הקרחון
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בקיץ תרפ"ד, 1924, נפטר נחמן סירקין 
הציונות  של  המכוננים  מאבותיה   �
הסוציאליסטית. יצחק בן צבי (לימים, 
נשיאה הראשון של מדינת ישראל) ספד לו 

במילים אלה:
"מבחינה כרונולוגית היה ראוי לנסח: הס, 
סירקין, א.ד.גורדון, בורוכוב. אולם מבחינה 
היסטורית יהיה נכון יותר אם נגרוס אחרת. 
"... לפי הממשות ההיסטורית כמדומני נצדק 
יותר אם נגרוס: סירקין קיבל תורה מהס 
ומסרה לברל, וברל הקיף בה את הכנסת 
הגדולה של אנשי העליה השניה. משנתו של 
גורדון ומשנתו של בורוכוב עם כל השפעתם 
המרובה � משניות לעצמן הן..." ('משנת 
ראשונים' � מנורת האבות אשר לכנרת, 

פרסומי ההסתדרות הכללית, עמ' 9).

החלוצים � בין יהדות ומהפכה

הספדו של בן צבי מכיל בתוכו את כוחות הנפש 
המנוגדים, שפעלו בקרב חלוצי העליות השניה 
והשלישית: האחד � ביקש להוות אלטרנטיבה 
להיסטוריה היהודית, וכפועל יוצא ניסה 
לעצב את זהותו באמצעות ביקורת החברה, 
שמקום מרכזי בתוכה היה לעולם המחשבה 
המהפכני–סוציאליסטי; כוח הנפש השני ראה 
בציונות הסוציאליסטית המשך של היהדות שהוא 
הוא ההמשך ה"אמיתי". כך תפשו החלוצים את 
הציונות הסוציאליסטית כמפנה דרמטי בחיי 
העם, אך בה בעת, כחוליה בשלשלת חייו. 
במושג 'כוחות נפש' אני מבקש לכרוך יחדיו עולם 
אידיאולוגי בעולם אינטימי של רגשות וזיכרונות. 
יש להניח כי חלק מעוצמת הלהט המהפכני 
שפיכה בקרב החלוצים, נבע מהצורך העמוק 
שלהם להתמודד עם ההשלכות הראשוניות 

והבסיסיות ביותר שנבעו מהכרתם המהפכנית 
(עזיבת הבית, תחושת היתמות ועוד).

דברי בן צבי מבטאים נסיון לייצר שלשלת–קבלה 
ציונית–סוציאליסטית, שתחילתה במחצית המאה 
התשע עשרה עם משה הס ('הרבי האדום'), אבל 
דבריו מכוונים גם ליצירת תודעה היסטורית 
השואבת את תוקפה מן ההיסטוריה היהודית 
העתיקה � שלשלת הקבלה של חז"ל (משנה, 
אבות, פ"א) ומבטאת את רעיונותיה החדשים 

דרך סמליה העתיקים של האומה.
המעיין בתולדותיה של תנועת הפועלים בארץ 
ישראל ימצא כי דווקא הקשר להיסטוריה 
היהודית העתיקה הוא שטבע, בסופו של 
דבר, את חותמו ביישוב הנרקם והולך. הפלג 
המרקסיסטי, דוברה של האוניברסליות המהפכנית 
הצרופה, היה דומיננטי פחות. באופן סמלי, חלק 
קטן מחבריו חזרו לאירופה, לחצי האי קרים 

� מולדת המהפכה.
בארץ ישראל נותרו בעיקר אותם ציונים 
סוציאליסטיים, אשר היוו את מה שכונה 
'הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי', אשר עולם המעשה 
שלו לא עמד תמיד במבחן המרקסיסטי הרדיקלי. 

"מה העבודה הזאת לכם?!"
התרבות היהודית כבית יוצר למחשבה מהפכנית

'עולם התלמוד' הזה כלל 

נסיונות לייסד כאן סוציאליזם 

השואב את השראתו גם 

ממקורות יהודיים, כפי שעשו 

לפניו מוריו הגדולים � משה 

הס ונחמן סירקין.

 אבי זעירא

שירת החול
תרבות יהודית בתיקון חברה

>>>  שיטים � מכון החגים | בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל
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במקביל ל'עולם המעשה', החלה נוצרת בארץ 
ישראל מחשבה יהודית–סוציאליסטית שמרכזה 
נע בין ברל לברנר ולגורדון. 'עולם התלמוד' הזה 
כלל נסיונות לייסד כאן סוציאליזם השואב את 
השראתו גם ממקורות יהודיים, כפי שעשו לפניו 

מוריו הגדולים � משה הס ונחמן סירקין.

אוטופיה מהפכנית וכתבים יהודיים

'מהפכנות' מבטאת יחס אקטיבי למציאות 
החברתית. היא תפישה הגורסת כי ביכולתו של 
האדם לנתח את המציאות, להבינה ולתקנה. 
התיקון החברתי יאפשר לרעיונות הקדמה � היות 
האדם ריבון לעצמו ובעל זכויות טבעיות מתוקף 
היותו 'אדם' � לקבל ביטוי ממוסד ומובנה בסדר 
החברתי. מהפכנים סוציאליסטים סוברים כי 
המציאות החברתית, המעוצבת בידי כוחות 
הכלכלה הקפיטליסטית, היא מעוותת, דכאנית 

ומשרתת את האינטרסים של מתי מעט.
רעיונות הקדמה החלו מקבלים אחיזה למן המאה 
השמונה עשרה ואילך, וניתן למצוא, לפחות 
בקרב חלק מן הדוברים שלהם, את שורשי 
הגותם ברעיונות המוסר של נביאי ישראל. 
(יש לציין, כי אין המדובר דווקא ביהודים, אלא 
בנסיון של משכילי התקופה לכונן את אידאלי 
הצדק, השוויון, החירות והאחווה, על אדנים 
אוניברסליים וביניהם כתבי הקודש.) כיוון 
שמתקיים פער מובנה בין הרעיונות הנאורים 
בדבר שחרור האדם ובין המציאות החברתית 
(ועל פי ניתוחו של מארקס, גם תודעתו של 
האדם היחיד מהווה מכשול בפני שחרורו שלו 
עצמו!), הרי שכל נסיון לתיקון עשוי להיתפס 
כמוזר, קיקיוני או כהולך נגד הזרם. לכן כדאי 

לעגנו ברעיונות עתיקים.
בנסיון לקרוא רעיונות מודרניים בכתבים 
עתיקים, יש מן הסיכון שבאנאכרוניזם. כלומר, 
אך כפסע הוא לטעון כי כל שאמרו או כתבו 
שארל פורייה, קארל מארקס, משה הס, נחמן 
סירקין ואחרים, כבר נאמר בהר סיני. זאת, 

כמובן, טעות קשה.
אך יש ויש אפשרות לקרוא את שנאמר בכתבים 
העתיקים על דרך הדרש; אפשר לקבל מהמקורות 
העתיקים ביותר השראה רעיונית ולהעזר 
באסתטיקה הספרותית שלהם. באופן זה, יש 
לקרוא את משה הס, שרק באחרית ימיו פנה 
אל עבר מקורותיו היהודיים, לאחר שכבר נטש 
אותם, והשקיף עליהם מבלי לנטוש את התורה 

החדשה, שזה עתה יצר:
"אלוהי ישראל לא יכול להיות פחות מאידיאל 
� הצדק אשר לו... כל תורת ישראל כולה נובעת 
מתוך עיקר זה של הוויה יחידה, הוויה שאין 
למעלה הימנה, המרכזת בקרבה את כל החיים 
העולמיים, חיי היחיד וחיי החברה...שוויון הכל 
בשטח המדיני, האזרחי והדתי, כיבוד אישיותו 
של היחיד, חלוקה צודקת של פרי העבודה...כל 
הטובות האלה, שהיוונים והרומאים לא זכו להן 
אלא מקץ מאמצים ממושכים ומלחמות דמים...
ישראל זכו להן כתוצאה ישרה מאמונתו באל 
הוויה אחד, שהצדק הוא עצם ישותו." (רומי 

וירושלים, עמ' 212–213).
ניתן לומר כי מאז הס, מתקיים מהלך תרבותי 
ופרשני מתמשך שמתמודד עם הנסיון לקרוא 
את האוטופיה המהפכנית גם דרך המקרא, 
המשנה, התלמוד והאחרים. באופן הזה, יכולה 
הייתה הציונות הסוציאליסטית למצוא מקורות 

השראה בכתבים עתיקים.
כך למשל אידיאל שוויון ערך האדם, שעומד 
בבסיסה של המחשבה הסוציאליסטית, נמצא 

כבר בתקופה קדומה ביותר, בתנ"ך:
"וַּיֹאֶמר ֱאֹלהִים, נַעֲֶׂשה ָאָדם ּבְצַלְֵמנּו ּכְִדמּוֵתנּו; וְיְִרּדּו 
בְִדגַת הַּיָם ּובְעֹוף הַָּׁשַמיִם, ּובַּבְהֵָמה ּובְכָל–הָָאֶרץ, 
ּובְכָל–ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש ַעל–ָהָאֶרץ. וַּיִבְָרא ֱאֹלִהים 
ֶאת–ָהָאָדם ּבְצַלְמֹו, ּבְצֶלֶם ֱאֹלִהים ּבָָרא אֹתֹו:  זָכָר 

ּונְֵקבָה, ּבָָרא אָֹתם." (בראשית ה', כ"ו–כ"ז) 
או קיומה של האוטופיה המקראית בדבר 

השמיטה והיובל:
ד "ּובַָּׁשנָה ַהְּׁשבִיִעת, ַׁשּבַת ַׁשּבָתֹון יְִהיֶה לָָאֶרץ––

ַׁשּבָת, לַיהוָה:  ָׂשְדO ֹלא ִתזְָרע, וְכְַרְמO ֹלא ִתזְמֹר.  
 Oִיֶר ה ֵאת ְספִיַח ְקצִיְרO ֹלא ִתְקצֹור, וְֶאת–ִעּנְבֵי נְז
ֹלא ִתבְצֹר:  ְׁשנַת ַׁשּבָתֹון, יְִהיֶה לָָאֶרץ.  ו וְָהיְָתה 
 ;Oוְלֲַאָמֶת Oְּולְעַבְּד ,Oְַׁשּבַת הָָאֶרץ לָכֶם, לְָאכְלָה––ל
 Oז וְלִבְֶהְמְּת  .Sַהּגִָרים, ִעָּמ ,Oְּולְתֹוָׁשב ,Oוְלְִׂשכִיְר
וְלַחַּיָה, ֲאֶׁשר ּבְַאְרצOֶ:  ִּתהְיֶה כָל–ְּתבּוָאָתּה, לֱֶאכֹל." 

(ויקרא כ"ה, ד'–ז')
אבל גם אוטופיה מקראית זו, שייתכן והיא 
הממשק הקרוב ביותר לרוח הסוציאליזם, עדיין 
לא ענתה להגדרת האוטופיה של ברנר למשל. 

וכך הוא כתב:
"על פי זה יתעו בשווא כל אלה המתפעלים, 

בנסיון לקרוא רעיונות 

מודרניים בכתבים עתיקים, 

יש מן הסיכון שבאנאכרוניזם. 

כלומר, אך כפסע הוא 

לטעון כי כל שאמרו או 

כתבו שארל פורייה, קארל 

מארקס, משה הס, נחמן 

סירקין ואחרים, כבר נאמר 

בהר סיני. זאת כמובן, טעות 

קשה.

אבל גם אוטופיה מקראית זו 

שייתכן והיא הממשק הקרוב 

ביותר לרוח הסוציאליזם, 

עדיין לא ענתה להגדרת 

האוטופיה של ברנר למשל

ועוד עורכי דין בצמרת � מיוחד לפורים: 
במהדורה המקוונת של 'גלובס' משתעשע נועם שרביט עם חיי ילדותו 
של עורך הדין יגאל ארנון: "משאת נפשם של ילדים בשנות ה�40 היתה להיות יגאל 
השומר, איש ארגון "השומר" שכבר אז הפך לאגדה, או טרומפלדור. יגאל ארנון הילד 
רצה להיות טרומפלדור או רובין הוד. בגיל 12 הוא נכנס לבית משפט סמוך לביתו 

והתיישב באחד הספסלים. 
ארנון היה מרותק וחזר שוב ושוב לבית המשפט. 'ידעתי שאני רוצה להגן על אנשים. 
אמרתי לעצמי שרובין הוד אני לא יכול להיות, 'אבל עו"ד זה רובין הוד המודרני', הוא 
אומר. 'משאת חיי התגשמה. האפשרות לעזור לאנשים במקצוע שלנו היא דמיונית'". 

אכן, תמורת 400 דולר לשעה, אפשר הכל. אפילו להתחפש לרובין הוד.

קצה 
הקרחון
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למשל, מחוקי הקרקע שבתורת משה ורואים בחוקי 
היובל, למשל, סוציאליזמוס גמור, רעיון הלאמת 
הקרקע וכו'... מקורם בוודאי בקומוניזמוס הקדום 
הפרימיטיבי של חיי השבטים, השאיפה הטובה, 
שבוודאי לא יצאה מעולם לפועל של: "ושבתם 
איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו... 
וקראתם דרור לכל יושביה" ודאי נעלה היא, 
אבל... פירוש הדברים הוא: לא תימכר לצמיתות, 
אלא תשוב לבעליה בשנת היובל, אף אם לא 
יעבד אותה במו ידיו הוא, ואף שהיא פי מאה 
ממה שהוא צריך, כי אדמתו היא, קניינו הפרטי!" 

(כל כתבי י.ח. ברנר, כרך ג', עמ' 466).
כך גם הביקורת על הטקסטים הקדומים אפשרה 

דיון בגבולות החברה האידיאלית.
באופן זה, יכולנו לעבור דרך תשתיות תרבות 
רבות נוספות כגון הפן הסוציאלי שבשבת, היחס 
לקניין, שאלת היחיד מול הכלל, רעיון המניין 
ועוד ועוד. כל אלה הינם התכנים ההומניים 
הנמצאים במקורותינו אשר מהפכנים יהודיים 

ידעו למצוא בהם מקור מים לא אכזב.

מביא גאולה לעולם

אך עד כאן לא חידשנו הרבה � רבים וטובים 
מזרמי מחשבה מגוונים ניסו למצוא תקדימים 
עתיקים לרעיונותיהם. ויש מה לחדש � אני סבור 
כי מהפכנים יהודיים יכלו למצוא במורשתם לא 
רק את תכניה האוטופיים של המהפכה, אלא גם 
לשאוב השראה למכניזם המהפכני עצמו. שוב, 
יש להיזהר מאנאכרוניזם ובוודאי כשאנו דנים 
במושג � 'מהפכה', ששורשיו המקראיים אינם 
בעלי קונוטציה חיובית (סיפורי חטאיהן של 
סדום ונינווה שזור במילה "נהפכת"), אך נדמה כי 
ניתן למצוא במקורות השראה לפעולה אקטיבית, 
ההולכת כנגד הסדר החברתי או התודעה השלטת 
במקורותינו. כך, ניתן לעמוד על שורשי ההשראה 
לביקורת התודעה הכוזבת (ביטוי מרקסיסטי) על 
כזבה של תודעת היחיד, הנשטף בהגמוניה החברתית 
השלטת דרך סיפורו של אברהם ההולך ומנתץ 

את אליליו של אביו עובד האלילים.
עבודת האלילים של ימינו � הזוהר, הכסף, 
המצליחנות � מגולמים במסריו של סיפור עגל 
הזהב שעליו אומר המשורר הסוציאליסט: "כי 
נפשי עוד דרור שואפת / לא מכרתיה לעגל פז" 

(ש. טשרניחובסקי, "שחקי שחקי").
וכמובן � הנביאים. דבריהם נאמרו, תמיד, מתוך 
מציאות היסטורית–פוליטית–חברתית קשה ועגומה, 
ובעיקר מול קהל שומעים שרובו ככולו מתנגד 
לדברי הנביא ופועל כנגדם. בכל זאת, נכנסו 
הנביאים לזכרון הקולקטיבי של העם והתקדשו 

כחלק מספריו הקדושים. דיבור נבואי זה משמש 
מקור השראה וחוזק רוחני לעוז רוחם של יחידים 
או קבוצות הפועלים נגד ההגמוניה החברתית 
והאינטלקטואלית השלטת תוך ביקורת נוקבת.

אך נדמה כי יותר מכל מתגלם רעיון המהפכה 
בשני הרעיונות: תיקון העולם והגאולה. בשונה 
מעולם המחשבה הנוצרי המבקש להנחיל 
חיי עולם הבא לאחר תום העולם הזה, הרי 
שמתקיימת בפסוק היהודי העתיק: "תיקון עולם 
במלכות שדי" כמיהה, ואולי אף תביעה, לשאוף 
לתיקונו של העולם כבר בחיי העולם הזה.על פי 
תפישה זו לאדם יש תפקיד בבריאה. אין הוא בא 
והולך, אלא גלום בו פוטנציאל לשנות מהלכו 
של עולם, לכוונו אל הטוב והנשגב, ולקבל אגב 
כך משמעות מלאה וראויה לשאלת השאלות: 

מהי משמעות החיים?
רעיון הגאולה נחשב לאחת מבשורותיה 
הגדולות של היהדות לאנושות וחותמו ניכר 
בזרמי מחשבה שונים, אשר אחד מהם, הפלא 
ופלא, הוא חזון אחרית הימים המארקסיסטי. 
גם על פי המרקסיזם לאדם יש תפקיד וזכות 
להשתתף בקירובה של הגאולה האנושית (יש 
לזכור, בגאווה, כי רעיון גאולת העם כרוך 
בגאולת העמים והעולם) עוד בחייו. השאלה, 
כפי שהעמידה יצחק שדה, היא: האם האדם 
מוכן להשליך עצמו על לשון המאזניים, כדי 

להטות את המציאות לכיוון הראוי בעיניו?
מכיוון אחר ניתן לומר, כי ייתכן ודווקא דבריו 
של 'הבן הרשע', השואל את שאלות הקיום 
הנוקבות ביותר, הם המשקפים נכוחה את עולמם 
של המהפכנים באשר הם: היציאה כנגד הסדר 
החברתי הקיים תוך הסתכנות בתשלום מחיר אישי 
כבד ביותר. המחיר האישי ששילמו החלוצים 
איננו נחלת פרק מסוים בהיסטוריה, אלא חלק 
בלתי נפרד, כנראה, ממהפכנות הפועלת בעולם 
קפיטליסטי ומאוחר יותר ניאו–ליברלי. אני מכיר 
מקרוב כמה חבורות של מהפכנים צעירים, 
סוציאליסטיים, המשלמים מחיר עבור רעיונות 
אשר הדעה השלטת בפוליטיקה ובמדיה איננה 

מקבלת ודוחה כבלתי רלוונטיים להיום.
אמירה נפוצה טוענת כי מכל הרעיונות 
המהפכניים הגדולים של המאה התשע עשרה 
רק המהפכה הציונית התממשה וקיבלה אחיזה 
מוגמרת במציאות. ייתכן וחלק מהצלחה מופלאה 
זו ניתן לזקוף לעובדה כי בשונה ממהפכות 
אחרות, בהן דרש המהפכן: "עולם ישן עדי 
יסוד נחריבה" וראה בעבר אם כל חטאת, הרי 
שבמקרה היהודי–ציוני–סוציאליסטי שאבה 
רוח המהפכנות לא רק מתקוות העתיד, אלא 

גם ממקורותיה בעבר. 

באופן זה, יכולנו לעבור 

דרך תשתיות תרבות רבות 

נוספות כגון הפן הסוציאלי 

שבשבת, היחס לקניין, 

שאלת היחיד מול הכלל, 

רעיון המניין ועוד ועוד. כל 

אלה, הינם התכנים ההומניים 

הנמצאים במקורותינו אשר 

מהפכנים יהודיים ידעו למצוא 

בהם מקור מים לא אכזב.

וכמובן � הנביאים. דבריהם 

נאמרו, תמיד, מתוך מציאות 

היסטורית–פוליטית–חברתית 

קשה ועגומה ובעיקר, מול 

קהל שומעים שרובו ככולו, 

מתנגד לדברי הנביא ופועל 

כנגדם. בכל זאת, נכנסו 

הנביאים לזכרון הקולקטיבי 

של העם והתקדשו כחלק 

מספריו הקדושים.

אבי זעירא הוא 

מנכ"ל 'שיטים 

� מכון החגים'.

chagim@
bethashita.org.il
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