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גיבורים על בודדים

הפרופסורים
ואיגודי העובדים

כנראה שאף אחד אינו ממש יודע אם המשבר הכלכלי
קרוב לסיומו או שעוד נחזה ימים רעים יותר .זו תהיה
החמצה היסטורית אם המשבר יכה במי שיכה ,יועיל
למי שיועיל ויסתיים ב”השבת הסדר על כנו” בלי שיתוקנו כמה
סדרי חברה וכלכלה .ככה זה בעולמנו ,גם הפרטי וגם הציבורי.
רק משברים מאפשרים תיקונים של ממש .ואחד מהנושאים
הדורשים תיקון הוא חולשתם של ארגוני העובדים.
ארגוני עובדים נועדים לענות על חוסר הסימטרייה ביחסי
העבודה במרבית ענפי המשק .העובד הבודד חלש .הוא נתון
לאיום פיטורים .כשהוא מעז לעמוד על שלו הוא מסכן את
פרנסתו ,שלעיתים קרובות היא גם ממש מטה לחמו .הוא
חושש לפנות למעביד גם כשזכויותיו החוקיות נרמסות .מולו
ניצבים ,לעיתים קרובות ,גופים גדולים ,אנשים מנוסים וכסף
כבד .איזון במעמד העובד מול המעסיק עובר דרך התארגנותם
של העובדים במקומות עבודתם.
ארגוני עובדים אינם מושלמים ולעיתים הם מתערבים
יותר מדי בחיי העובדים .אפשר היה לוותר על תלושי
ההנחה בסופרמרקטים ,על כרטיסים מוזלים לפסטיגל ועל
הפטנטים שהופכים נופש באילת להשתלמות מקצועית.
היה מוטב אם ארגון עובדים לא היה מקים מפלגה .רצוי גם
שארגוני עובדים היושבים על השטקר והשיבר לא יצברו כוח
רב מדי .אבל הבעיות בתפקוד ארגוני עובדים אינן שוללות
את נחיצותם כיחידות מיקוח המאזנות את יחסי הכוח בחברה
בין עובדים למעסיקים.

כמעט כל הפרופסורים מקבלים
כמובן מאליו את זכותם להתארגן,
אבל אותם פרופסורים מוצאים
אמתלות שונות כדי לא לנהל משא
ומתן עם התארגנויות עובדים
מי שיכול לשוב ולקומם את ארגוני העובדים הם רק
אנשים צעירים ,אולי קצת תמוהים ,חדורי אמונה כמעט
מהפכנית .מטבע הדברים רובם מצויים בקרב ציבור
הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל .יש מהם העובדים
במוסדות להשכלה גבוהה ויש מהם פעילים בארגוני
עובדים המעודדים אחרים להתארגן .צעירים חסרי מנוחה
אלה ראויים לכל שבח על עשייתם למען ישראל טובה
ושוויונית יותר.
אם לאוניברסיטאות בישראל יש חזון חברתי מעבר
למס השפתיים שהן משלמות למצפונן דרך פרויקטים
פוטוגניים ,עליהן לעודד את התארגנויות העובדים הללו.
במקום זאת ,הנהלותיהן של לפחות שלוש אוניברסיטאות
עסוקות בימים אלה בסירוב עיקש להכיר בהתארגנויות
של קבוצות עובדים המועסקים על ידן .לפחות שניים
מהמוסדות סטו מהנורמות המקובלות באקדמיה ,ודרשו
מהנהלת אוניברסיטה אחרת להפסיק את מעורבות
הקליניקה המשפטית של אותה אוניברסיטה במתן סיוע
משפטי להתארגנויות העובדים בתחומן.
אבסורד לא קטן :כמעט כל הפרופסורים מקבלים
כמובן מאליו את זכותם להתארגן .רק בזכות ארגוני סגל
חזקים יכלו פרופסורים לקיים שביתת לוקסוס ארוכה
ולסיימה בהישגים מרשימים .אבל אותם פרופסורים,
שמלאכתם בעקביותם ,מוצאים אמתלות שונות כדי
לא לנהל משא ומתן עם התארגנויות עובדים הפועלות
בחצרותיהם .לאוניברסיטאות יש הזדמנות לתרום לאיזון
יחסי הכוח בין מעסיקים ועובדים .אבל חלק מקברניטי
האקדמיה ממשיכים לגונן על אינטרסים קטנוניים
ולהוסיף ולייצג שמרנות כלכלית פושטת רגל ויד√ .
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רק מילה טובה ,לא יותר מזה
מקצוע ההוראה מזמן מקום ליצירתיות
הרבה יותר מטיס או מכירורגיה .ערכה
של הוראה גדול בהרבה מעריכת דין,
מניהול עסקים )חשבו ,למשל ,על ניהול חברת
משקאות שהורסת את הבריאות לאנשים ועל
סחר בנשק(.
הוראה משאירה מקום לסגנון אישי לא פחות
מאמנויות כמו שירה וציור .היא מה שעושה את
היקרים לנו — ילדינו וילדותינו — למה שהם,
ועל ידי כך היא שעושה את המדינה למה שהיא.
בין היתר ,על ידי כך שהיא סוללת את הדרך
לטייסים ,לכירורגים ,לעורכי דין ,לאמנים
וליועצי הון .השאלה שקשה שלא לשאול היא:
כיצד קרה שמעמדם של המורים ירד בעינינו?
אנו מעמיסים עליהם מדי יום את תלמידינו
מותשים מתרבות של גירוי ,שכאשר אינו
מספיק מלהיב הם מעבירים ערוץ .ההורים
מצידם עסוקים בקריירה ,ב”מימוש עצמי”,
ומסתפקים ב”זמן איכות” עם ילדיהם — ועם
העול הזה ,שדורש דריכות ואחריות אין קץ,
משכורתם של המורים היא מהנמוכות במשק.

הוסף לכל אלה את נזיפות ההורים הלא
מרוצים כי לא קיבלו את ”השירות” שהם
חושבים שמגיע להם ,ותבין כי רק השגרה
סוככת על המצב האבסורדי הזה.
האם משהו בתרבות שלנו אחראי לכך? לא.
המסורת עשתה כל שהיא יכולה ,והשאירה
מספר רב של פתגמים והלכות לחיזוק המורים.
הכישלון ביחסנו להוראה הוא כישלון מול הדבר
המהותי ביותר לעם היהודי :תרבות הלמידה.
זהו צד אפל ומעוות בחברתנו ,שזועק לשמיים
ומצפה לתיקון.
התיקון צריך להתבטא ביצירת דרכים
לבטא את חשיבות המקצוע ,בגובה המשכורות,
ביצירת סמלים חדשים )יום המורה?( — אבל גם
בעבודה על עצמנו ,במיוחד בטיפול באינסטינקט
ההתרפסות כלפי מקצועות ”יוקרתיים”.
יש להשתחרר מהקטרקט המונע מאיתנו
לראות נכוחה מי הוא הראוי להערכה ,לחיבה.
המעמד הנמוך של המורה עומד ביחס ישר
להתכחשות שלנו לעצמנו .לייעודנו .למה
שאנחנו.

רפי מלניק • הפריימריז בקדימה

בשם האחריות
מעולם לא התערבתי בבחירות פנימיות
במפלגה זו או אחרת .אולם המסע
האישי שמתנהל על ידי בעלי אינטרס
כנגד שר האוצר מחייב אותי לומר באופן ברור
ונחרץ ,שבניגוד לחלק ניכר מהפוליטיקאים
הפועלים על מנת לשאת חן בעיני בוחריהם,
מתנהל שר האוצר רוני בר־און כמי שבאמת
מעדיף את טובת המשק והמדינה גם על פני
פופולריות ותועלת אישית.
המשק הישראלי מצליח להתמודד עם
המשבר הכלכלי במיוחד הודות לשמירה
ההדוקה על הוצאות הממשלה ,על שיעורי
תעסוקה גבוהים ועל עודף במאזן התשלומים.
שר האוצר עמד בתקופה קצרה מאוד
במבחנים שבהם נבחנו הערכים ,הנורמות
ותפיסות העולם שלו .הוא עשה זאת בתנאים
שבהם קיים חוסר אחריות פוליטית ובהיעדר
תקציב מדינה מאושר לשנה הבאה .שר האוצר
מתמודד היום עם המשבר הכלכלי כשידו

האחת קשורה על ידי מערכת פוליטית ההולכת
לבחירות .רוני בר־און מצליח לנווט באחריות
בלי לגולל את כובד המשקל לממשלה הבאה
שתקום.
התנגדותו העקבית והמתמשכת של שר
האוצר להגדלת קצבאות הילדים יכולה
להיתפס בעיני אחדים כמעשה התאבדות
פוליטית .נדירים המקרים שבהם מנהיגות
פוליטית בישראל אמרה לא לקבוצת הלחץ
והאינטרס של ש”ס .סירובו של רוני בר־און
לרפד במיליארדי שקלים את הדרך להקמתה
של ממשלה חלופית בראשות קדימה מוכיח ,כי
הוא מבין שמדיניות כלכלית אמיתית עוסקת
ביצירת תשתיות חברתיות ולא באתנן פוליטי.
סירובו של רוני בר־און להיכנע למסע
ההפחדה של המתיימרים להנהיג את המגזר
העסקי ואת ציבור העובדים מעיד על עצבים
חזקים ויכולת עמידה .רשת הביטחון עליה
החליטה הממשלה רחוקה מלהיות פתרון

עולה בעיניי המופע של הפינק פלויד we
 ,don’t need no educationעל הבוז והלעג
למורים ,ואני נזכר במורה צילה מכיתה א׳,
ברב פיזם ,בד”ר עוזיאל מאלי ,בחוה ברחד,
במורה שפירא ,באסתר דוידוביץ׳ ובעוד רבים
וטובים .לך תאמר ”אנשים טובים” בתרבות
של טורפים ונטרפים ,תרבות אלימה,
תחרותית ,שנונה )”שובבה” יאמר האומר ”מה
אתה נלחץ?”( ,הצוחקת כל הדרך לעזאזל.
הסיפור היה עצוב ,עוד תקרית של כפיות
טובה ,אם לא היה מסוכן .והוא מסוכן לכל ,בלי
קשר לדת ,ללאום ,למגדר ,לעדה או לעמדה
פוליטית .הוא מסוכן לדמוקרטיה ,לתהליך
השלום ,למלחמה שלא תבוא ,לחיים ביחד,
לחיים לחוד.
אסור לסיים את הקטע הזה ב”הצדעה
למורים” .אסור גם לסיים אותו בתחושה מרירה.
יש גם כך הרבה סיבות למרירות .אפשר אולי
לסיים בשאלה החוצה את כל שדרות החברה
הישראלית :איך מוצאים בתוך העולם המוזר
שלנו מנגנונים שיעזרו לנו לחזור לשפיות,
לדעת להבחין בין זה שאנו נוטים להעריך לבין
זה שראוי להעריך? √
הפילוסוף ד”ר מאיר בוזגלו חבר בוועדה
הציבורית בתחרות לבחירת ”המורה של
המדינה” .פרטים על השתתפות בתחרות
באתרwww.ynet.co.il/morim :

אמיתי למשבר הכלכלי ולכספי החוסכים.
רשת הביטחון משעבדת מיליארדים על חשבון
תקציב המדינה ,וזאת על חשבון כספים לעידוד
הצמיחה ,השקעה בתשתיות ומתן פתרון למחנק
האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
התייצבותו של בר־און אל מול ראש
הממשלה ,העיתונות הפופוליסטית ומנהיגי
הסקטורים מעידה על יושר מקצועי .הגיבוי
להנהלת האוצר ונקיטת עמדה מקצועית ולא
פופוליסטית הייתה ועודנה נדרשת .מי שתומך
ברשת הביטחון היום יגלה שהמשבר נמצא
במגרש אחר לחלוטין.
בשיטת המשטר הנהוגה במדינת ישראל
מתמנים פוליטיקאים לתפקידי מפתח בקבינט
האקזקיוטיבי .רוני בר־און הוא מינוי פוליטי
שנעשה מתוך שורות מפלגת השלטון .למרות
זאת מצליח בר־און לשמור על עצמאותו
המיניסטריאלית ועל עצמאות משרדו .אין
מדובר בדבר של מה בכך .לא קל לעמוד בלחצים
הפוליטיים ובאיומי הפוקדים וה”מאכערים”
בעידן הפריימריז .רוני בר־און הוכיח מנהיגות,
כושר עמידה ועמוד שדרה .בעולם של חסרי
חוליות אלו תכונות נדירות מאוד√ .
פרופ׳ רפי מלניק הוא המשנה לנשיא לעניינים
אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה

יום רביעי ,כ' בכסלו תשס"ט 17.12.2008 -

שני טורי שיניו הצחורות של ברק אובמה ימלאו את
מסך הטלוויזיה מן הקצה עד הקצה ,כאשר יחייך
לנוכח המצלמות בקבלת הפנים לראש ממשלת
ישראל בנימין נתניהו ,או ציפי לבני ,ואולי אהוד ברק.
”החדר הסגלגל” יהיה עמוס בצלמים וכתבים שינסו לזרוק
שאלות אל השניים ,ובעיקר לנשיא החדש ,וזה יהדוף את
כל השואלים באמירה הכל כך מיוחדת” :מאז ומתמיד היו
ויהיו לנו יחסים מיוחדים עם מדינת ישראל” ,וכן הלאה וכן
הלאה.
”אני מציע” ,יאמר אז אובמה” ,שנישאר בחדר הזה רק
שנינו” .נתניהו ,לבני או ברק יבינו מיד שרגעים קשים צפויים
להם .אילו היו רק שבחים בפיו של אובמה ,היה אומר אותם
קבל עם וטלוויזיות .אובמה יישב על הכיסא הצהבהב שלו.
נתניהו־לבני־ברק יישבו על הכיסא המוארך .ראש הממשלה
הישראלי לא יוכל לרשום אף מילה .לנשיא האמריקאי יש
אמצעים משלו לזכור כל מילה שתיאמר ברגעים הבאים
ב”חדר הסגלגל”.
ברגעים הראשונים ינטוף דבש ב”חדר הסגלגל” .המון
מילים ומושגים ימוחזרו” :ידיד ישראל”” ,אתם חשובים
לנו”” ,הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון”” ,לא נכפה
עליכם”” ,נעמוד לימינכם” ,וכן הלאה וכן הלאה.
בערב שלפני הפגישה יקרא הנשיא החדש ערימת ניירות
על אורחו ,ניתוחים פסיכולוגיים ,הערכות ,עצות — ובעיקר
סיפור תולדות היחסים בין שתי המדינות והניסיונות
החוזרים ,החוזרים ,החוזרים להשכין שלום במזרח התיכון.
אנשי השלום המקצועיים בארצות הברית אינם מתים ואינם
מתחלפים .הם רק מחליפים את שמות הנשיאים על גבי
הניירות האינסופיים.
יכול מאוד להיות שהם רק ישכנעו את ברק אובמה
ללכת בדרכי כל הנשיאים הקודמים ,להציע ,לנסות לשכנע,
בוודאי לא לכפות פתרונות שאינם רצויים ואינם על דעת
נתניהו־לבני־ברק .אם כך יקרה ,שום דבר לא יקרה.

אבל ההתרשמות מפעילותו עד כה של ברק אובמה
מעידה שהאיש תופס את עצמו ,וכנראה בצדק ,כמי שרוצה
מאוד להיות שונה ,אחר ,להיכנס להיסטוריה של ארצות
הברית ”בגדול” — וזו סיבה טובה לראש ממשלת ישראל
ב”חדר הסגלגל” להציג פנים חרושי קמטים .לא יזיק
להיראות מודאג.
אובמה ,בניגוד לנשיאי ארה”ב עד כה ,לא חי בצל
טראומת מלחמת העולם השנייה בארה”ב והשואה עבורו
היא כמו סיפורי ”אהל הדוד תום” .אין בו ,עקב גילו הצעיר,
שום מחויבות אישית אנושית למדינה שקמה מאפר קורבנות
הגיהינום ההוא .לכל היותר ,השואה עבורו היא זיכרון עמום
ממסע מזורז ב”יד ושם” בירושלים ,בין מרפקי מנהיגים
ישראלים שרוצים להצטלם איתו .אובמה לא היה מעולם
מחובר ליהדות ובוודאי שלא לישראל.
קרוב לוודאי שהוא הנשיא האמריקאי הראשון שאינו
נבהל ושואל מיד ”מה כבר עשיתי”? ,כאשר מלקולם הונליין
)ועידת הנשיאים מטעם עצמם( או אייב פוקסמן )הליגה
למניעת השמצה( או מישהו מאייפא”ק )הלובי היהודי(
מבקש לשוחח עימו בטלפון .ספק אם עד כה הכיר אותם.
הסביבה שלו איננה ,אפוא ,יהודית וצריך לחפש ולחטט
היטב בסביבתו כדי למצוא יהודי שאיננו סר למרותו כפקיד.
הופ ,יש אחד כזה :לסטר קראון משיקגו.
אם יחליט אובמה להמשיך בדרך קודמיו ,תישמע אנחת
רווחה מ”החדר הסגלגל” עד אולם העיתונות )שם יימצאו
העיתונאים הישראלים( .אבל אם אובמה יחליט ”לשבור
שגרה” ,נצטרך להתכונן לימים ”מורכבים ומסובכים”
ביחסים שבין שתי המדינות ,כאשר רק אחת מהן מחזיקה
בשוט ויכולה לעשות בנו )כמעט( כל העולה על רוחה.
עכשיו ,רק נותר לנו לעמוד מתוחים על בהונות —
ולחכות.
שני טורי שיניו הצחורות של ברק אובמה ימלאו את
המסך .האם הם ינשכו אותנו או שיצחק איתנו? √

מ ר א ה מ ק ום • א י לן ספ יר א
עזר מציון .אחד מתוך  11,000מתנדבים שעושים כל שביכולתם מבלי לדרוש
תמורה .כנמלים חרוצות אורזים ומעמיסים  7,325מנות מזון בסיסי לקראת חג הפסח,
”קמחא דפסחא“ .והמוסרים והמקבלים שווים הם .יהדות אמיתית ללא הבדל בין דתיים
לחילוניים .מתן בסתר — התגלות כנה של אהבת אדם אמיתית.

יום רביעי ,כ' בכסלו תשס"ט 17.12.2008 -

כך לא
משחררים חטוף
בין שרת החוץ לשר הביטחון מתנהל בימים אלה
ויכוח נוקב בשאלת ”כדאיות” המחיר הנדרש
לשחרורו של חייל שבוי .בסך הכל ויכוח מדומה,
שכן כל אחד מהם — בלשונו שלו — מסכים למעשה כי
המושג ”בכל מחיר” אינו קיים ,וכי ההכרעה צריך שתיפול
בכל מקרה על פי נסיבותיו.
ואכן ,לו התנהלה המחלוקת המתוארת לעיל כשאלה
עיונית של אתיקה ממלכתית ,אפשר אף שהיה בה עניין רב,
אך משעלתה מחלוקת מדומה זו בהקשרו של החייל גלעד
שליט מפי שניים מבין שלושת הבכירים במקבלי ההחלטות
בישראל — יש בכך עניין מרגיז ומקומם.
לכל ברור :מדינת ישראל חסרת אונים מול מדינות
שבשטחן מוחזק ישראלי .כגון נווט שאבד במרחביה
האינסופיים של איראן או חיילים שנשבו — או נעלמו —
ברחבי סוריה או לבנון .כיצד לחלצם? איך לפעול נגד
אותן מדינות? לצאת למלחמה? תשובה חד־משמעית אין,
ואז ,כשנדרשת ישראל לשלם מחיר ”כבד” עבור השבוי או
תמורת מידע ביחס לגורלו ,מתעוררת במלוא אכזריותה
שאלת ה”בכל מחיר”.
גלעד שליט חי וקיים במרחק קילומטרים ספורים
מכוחות צה”ל .הוא לא נעלם במרחביה של איזושהי מדינה.
הוא מצוי ברצועת עזה ,בתחום מקרקעין סגור ומסוגר,
שישראל יכולה לפעול נגדה ,בתוכה ומחוצה לה כמעט
ללא הגבלה.
אסור היה לממשלה להסכים לכניסת הסכם הרגיעה
בעזה לתוקפו בלא שבאותו מעמד תסוכם העסקה לשחרורו
של שליט .אחד התנאים המרכזיים שהייתה הממשלה חייבת
להציג להפסקת הפעילות הצבאית ,הסיכולים הממוקדים

לו נהגה הממשלה כראוי ,שאלת
”המחיר” של שחרור גלעד שליט
הייתה עולה שם ,בעזה ,ולא פה.
העזתים היו צריכים לפרוע את יוקר
המשך החזקתו
והפשיטות הקרקעיות ,ולהסרת הסגר והמצור הכלכלי ,הוא
פתיחה וסיום של משא ומתן מזורז להחזרתו של החייל.
ובמילים אחרות :יישבו הנושאים והנותנים לילות כימים,
תסוכם רשימת האסירים המשוחררים ,ומשאלה יוחזרו
והחייל ישוב הביתה ,אז — ורק אז — תיפסק האש ,יוסר
המצור וייפתחו המעברים .לא דקה לפני כן.
לו כך נהגה הממשלה ,חזקה על חמאס שהיה מקצר
ככל הניתן את המו”מ ומן הסתם גם ממתן את רשימת
הרוצחים המחוצפת שהגיש ,על מנת להיחלץ מוקדם ככל
הניתן ממכתה של ישראל .להזכירנו ,חמאס רץ ליילל אצל
המצרים בתחינות לרגיעה ,כי רצה מאוד בהפסקת אש.
קורבנותיו הלכו ורבו ,המחסור הכלכלי החמיר ונתגלו בעזה
סימנים ראשונים לתסיסה פוליטית מאיימת.
לו כך נהגה הממשלה ,שאלת ”המחיר” הייתה עולה שם,
ולא פה .לא ישראל הייתה מתלבטת האם ”מחיר” שחרורו
של שליט גבוה מדי .העזתים היו צריכים לפרוע את יוקר
המשך החזקתו.
אלא שלמרבה הצער והפליאה הסכימה ממשלת ישראל
— כולל שרי החוץ והביטחון — לרגיעה בלא התנאי האמור.
עניינו של שליט ”הוסדר” באיזושהי הבטחה מפוקפקת ,כי
לאחר הרגיעה המיוחלת )על ידי חמאס( יואיל הוא להסכים
ולפגוש במצרים לשם המשך המשא ומתן על גורל החייל.
חלפו מאז כשישה חודשים ,אין פגישות ,אין משא
ומתן ,רשימת האסירים הנתבעת מתארכת והדם על
ידיהם מתפשט .ומשכך התפתחו הדברים ,עוסקים מקבלי
ההחלטות בדיון בדבר ”מחיר” שחרורו של חייל שבוי.
באותה שעה ,חמאס מקיים מופע ”בידור” חייתי של
חיקוי החייל המייחל לשחרורו .ובעוד האספסוף העזתי
צוהל ,מוסיפים השרים להתווכח ,והממשלה אצה להודיע
על רצונה בחידוש הרגיעה — בלא כל תנאי הנוגע בשחרורו
של גלעד שליט√ .
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