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  טלשיר גייל

  בירושלים העברית האוניברסיטה, המדינה למדע החוג

 הדמוקרטיה משבר בראי החברתית המחאה

  וזהות פוליטיקה, כלכלה בין: הישראלית
  

  תקציר

שנראתה בזירה המחאה הרחבה ביותר , 2011המחאה החברתית של קיץ 

נתפסה בשיח הציבורי , הפוליטית בנושאים שאינם מדיניים מאז הקמת המדינה

כזו שכמעט לא נתנה אותותיה בבחירות , כמחאה כלכלית סביב יוקר המחיה

- מאמר זה מנתח את עליית המחאה על רקע גל החקיקה האנטי. 2013

של  היה על דמותה 2011וטוען כי המאבק המרכזי במחאת , תדמוקרטי

זהותם של הישראלים  ¯הדמוקרטיה הישראלית ועל יצירת זהות משותפת 

דמות , כלכלי-השיח החברתי ¯המאמר מנתח שלושה ממדי עומק . החדשים

ומציג את הדילמות שעלו בכל ממד  ¯הדמוקרטיה והפוליטיקה של הזהות 

בהקשר הכלכלי היינו עדים למאבק סביב יוקר המחיה , כך. במסגרת המחאה

ולמחאה נגד קיצוץ מדינת הרווחה , ולדרישה לשוק פתוח יותר מחד גיסא

בהקשר הדמוקרטי הייתה התלבטות בין יצירת מודל אלטרנטיבי ; מאידך גיסא

; מודל משופר של דמוקרטיה ייצוגית של דמוקרטיה השתתפותית לבין יצירת

לבין , ובממד הזהותי היה מתח בין הצגת המחאה כדרישה לייצוג מעמד הביניים

. הצגתה כניסיון לייצר זהות ישראלית המתעלה מעבר לשסעים ולקהילות

הטענה המרכזית היא שניתוח המחאה כמאבק על דמות הדמוקרטיה 

ה הכלכלית המרכזית הייתה התביע: הישראלית מסביר את שלושת הממדים

ליצירת פוליטיקה ברורה שבה המפלגות מציגות בגלוי את תפיסת עולמן 

התביעה הדמוקרטית הייתה להבריא את ; ומאפשרות בחירה בין אלטרנטיבות

והקולקטיב ; המערכת הפרלמנטרית ולמקדה בעיסוק באינטרס הציבורי

א העם היהודי או ול ¯שהמחאה ביקשה ליצור היה הציבור הישראלי בכלל 

                                                
   קנת וגילית - מיכאל זיו, ולליאור גלברד, המחקר במימון העזרה על אשכול למכון להודות ברצוני

מצב "כמו גם לתלמידי הסמינר , הדיונים הסועריםעל טל על העזרה המסורה במחקר ו- רובינשטיין
  ."הדמוקרטיה
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המחאה בגלגולה , למרות הפוליטיזציה המרשימה שלה. מעמד הביניים

לריסוק נוסף של המערכת  ¯באירוניה היסטורית  ¯גרמה  2013לבחירות 

  .המפלגתית ולא להבראתה תחת שני גושים אידיאולוגיים אלטרנטיביים גדולים

 

  מבוא

" הדמוקרטיה למען למאבק נהפך ובריאות דיור, חינוך על המאבק איך ראינו"

 לפחות, נובע מכאן). 2012 ,שפיר אצל חלוץ( 2012 ביוני 23-ב שפיר סתיו אמרה

 נושאים על מאבק 2011 של בקיץ ראו המחאה מנהיגי כי, פי התבטאות זול

 בשנה והממשלה המשטרה תגובת עם ¯ התפתח אשר, כלכליים-חברתיים

 שכבר מחקרים גם, אכן. הדמוקרטיה דמות על למאבק ¯ מכן שלאחר

 ידעהש ביותר הגדולה החברתית כמחאה אותה זיהו הקיץ מחאת על התפרסמו

 מעמדית מחאה זו הייתה אם השאלה סביב סבב הניתוח; ישראל פעם אי

 ויצרה שגילתה זהות של פוליטיקה כאן שהייתה או ,משותפת פוליטיקה שיצרה

 שעברו הסוציאליזציה כדי תוך ¯ הביניים מעמד של ¯ מעמדית תודעה

 בניגוד, טוען זה מאמר. העגולים ובשולחנות בכיכרות, באוהלים ההמונים

 קיץ מחאת של בבסיסה כי, חוקריה גם כמו המחאה ממארגני רבים לתפיסת

 יתרה. הישראלית הדמוקרטיה ועל המדינה של דמותה על מאבק עמד 2011

, פוליטיות עולם תפיסות לזהות ניתן שנוצר כלכלי- החברתי השיח מתוך, מכך

 ושונות מגובשות עולם השקפות לשתי הפכו שגם שונות ודמוקרטיות אזרחיות

 של שיחשמבוססת על , רפובליקנית עולם תפיסת: 2013 בחירות לקראת מזו זו

 ;בישראל הגבוה הביניים מעמד של אינטרסים לייצג דורשתשו וחובות זכויות

-כללו מעמדית-בין לסולידריות הקוראת, דמוקרטית- סוציאל עולם ותפיסת

 אוניברסליים ציבוריים שירותים במתן מכריע תפקידלמדינה  מייחסתו אזרחית

אם כי הספקתם אינה חייבת להיות על ידי המדינה אלא בשיתוף פעולה עם (

חברתי של -הכלכלי השיח את מנתח המאמר. )החברה האזרחית והשוק הפרטי

 הדמוקרטיה דמותממד , כלכלי-חברתימד המה ¯ ממדים בשלושה 2011קיץ 

 להיות שיכלה מה של הפיכתה אחר ומתחקה ,הזהות של הפוליטיקהממד ו

 בזירה המתחרות פוליטיות למפלגות האזרחית בחברה חדשה חברתית תנועה

 מציבה התיאורטית המסגרת. הציבור קולותעל ו היום סדר על האלקטוראלית

ומציעה התבוננות  ,הייצוגית הדמוקרטיה משבר ניתוח בתוך אלו התפתחויות

 של הדמוקרטי לחוסנה כביטוי בישראל המפלגות מפתבגורלה של אחרת 

   .החברה
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 החברתית המחאה ניתוח של העומק בממדי דנה המאמר ליבת בעוד

 רפלקסיה מוצעת תיאורטית מבחינה, הישראלית הפוליטיקה להבנת ככלי

 תופעות מנתחים בוש בהקשר המגולמת הפרשנית העמדה על ביקורתית

 אנליטי כלי בעצמו אהו המחקר מושא מיצוב כי טענהב ,ופוליטיות חברתיות

 לתיאור "אובייקטיבית" ניתוח רתגמס להציע מתיימר אמנם המחקר. מרכזי

, מורכבות תופעות הן הפוליטי בהקשרן חברתיות תופעות אולם, האירועים

, מכוונות לא ותוצאות של מושגים משילוב ונובעות פנימיות סתירות עמוסות

 פותח המאמר, כך. פרשני כלי למעשה איה הניתוח של ההקשר קביעת גם ולכן

 המחאה רקע על בישראל החברתית המחאה את לקרוא יש אם בדילמה

 רקע על או, אחרות מתקדמות ובדמוקרטיות בספרד שהתפתחה הכלכלית

 אלו אופקים שנימ לכל אחד. דמוקרטי למשטר שינוי שדרש הערבי האביב

 אחד בכל. הישראלית מחאההאת  שלנו הקריאה עלשונה  יכולה להיות השפעה

 הכלכלי בניתוח: מורכבת קונטקסטואלית תמונה נחשפת הניתוח מממדי

 את לשחרר הדורש ,ליברלי-הניאו השיח ¯ סותרים שיח סוגי שני מתחרים

 את לערב הדורש ,הרווחה מדינת של וזה ,הפוליטית מהשליטה השוק

 נראה הדמוקרטית בזירה ;והרווחה הבריאות, החינוך בתחומי הפוליטיקה

 דמוקרטיה של לאלטרנטיבה והן ייצוגית דמוקרטיה של למודל הן ביטויים

 של זה :אחרים מודלים שני ישחקו הזהות של בפוליטיקה ואילו ;השתתפותית

 מעבר חריגה של וזה ¯ שלנו הבדוגמ הביניים מעמד ¯ מגזר של בדלני ייצוג

 אחד בכל. ישראלי-הכלל הציבורי האינטרס של לייצוג ודרישה למגזריות

 או תפקיד טלויי שונים שחקנים ¯הדמוקרטי והפוליטי , הכלכלי ¯ מהצמתים

 ולנסותלכך  מודעת להיות צריכה שלנו הפרשנית הפעילות אבל, שונה צד

 מה בין והבונים המעניינים יםהקשר על וגם השונים הנרטיבים על אור שפוךל

 שלוש יציע המסכם הדיון. זו את זו סותרותה כאלטרנטיבות להיתפס ותשיכול

 הישראלית הדמוקרטיה על המאבק כי ויטען המחאה בסיפור פרשניות קריאות

  .בניתוחה ¯ והמרכזי ¯ הנסתר הממד הוא הוא
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  : תיאורטיתה מסגרתה. א
  הדמוקרטיה של הלגיטימציה משבר    

 מאז פוליטולוגיה מחקרה נמצא במוקד הדמוקרטיה של הלגיטימציה משבר

, קרוזיהו) Habermas, 1975( סאהברמ של מחקריהם עם, השבעים שנות

 ועד ,)Crozier, Huntington and Watanuki 1975(וואטאנוקי  הנטינגטון

 מחקרה). Crouch, 2004( דמוקרטיה- פוסט על' קראוץ כשל מחקר עם ,לימינו

. אמפירי ומחקר ביקורתית פילוסופיה ¯ שונות דרכים לשתי פנה זהבנושא 

, המפלגתית שהדמוקרטיה אהי המרכזית הטענה הנורמטיבית בחזית

 אמון במשבר נמצאת, האחרונות השנים 150-ב המוסדי כמשטר שהתקבעה

 את להעמיק יש המשבר עם להתמודד כדי. הרציונאליות ממשבר שנובע גדול

 הרחיבהבתחום  התיאורטית הכתיבה. נוספים לשדות רציונאלי-הפוליטי השיח

, דיסקורסיבית ¯ דמוקרטיה של משלימים מודלים אחר החיפוש את

 ;Taylor, 1990; Habermas, 2001( 'וכו ישירה, רפלקסיבית, השתתפותית
Dryzek, 2010( .הדפוסים לזיהוי הוביל, לעומת זאת ,האמפירי המחקר 

 עלייה, המפלגות משבר :הממוסדת המערכת בתוך רדיקלית המשתנים

 של פרסוניפיקציה, הצבעה דפוסי שינוי, בהצבעה ירידה, בוחרים בתנודתיות

 במפלגות ובעיקר, הנבחרים במוסדות חמור אמון ומשבר הפוליטיקה

 הופיע) dealignment( המפלגתית המערכת התפוררות בעקבות. הפוליטיות

 כגופים נתפסות אינן כבר המפלגות בוש ,הקרטל מפלגות של המודל

 המרוחקים מדינתיים-חצי כגופים אלא האזרחיםשל  או החברה של נטרייםווול

 שלטון ן שלקרויעה האם. )Katz and Mair, 1995; Mair, 1997( מהציבור

 מתפקד עדיין, נציגים שלטון של בדפוס מפלגתית בדמוקרטיה המתבטא, העם

 בקבלת ושיתופו הציבור הכללתשל  ההנחה האם? מתקדמות בדמוקרטיות

 נעשית ההחלטות קבלתמא ש או? מתקיימת עודה מדיניות קביעתבו החלטות

 ¯ תרגולטיביה הכלכלית או ,תמקצועיה, תרוקרטיויהבבזירה  ¯ אחר במקום

  ?זהות של פוליטיקה של דקלרטיבית לזירה הפכה והפוליטיקה

 אל מרתקת הצצה המאפשר, נדיר מקרה אהו הישראלי הבוחן מקרה

 ואחוז ארצית-היחסית הבחירות שיטת בשל הזהות של הפוליטיקה תוככי

 "מסתתרים"ו מערביות בדמוקרטיות שקורים תהליכים. יחסית הנמוך החסימה

 בשל הממוסדת במערכת מתונה בצורה מבוטאים או האזרחית בחברה

 מספר עליית, במפלגות האמון משבר כגון ¯ האלקטוראליים המחסומים

- אנטי מפלגות וצמיחת והשמאל הימין בגושי פיצול, האפקטיביות המפלגות

 הטענה. הישראלית בזירה שאת ביתר קורים ¯ מרכז ומפלגות פוליטיקה

 נגד מחאה במהותה הייתה החברתית שהמחאה אהי זה במאמר המרכזית
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 והאינטרס המדיניות, האידיאולוגיהשל  הפקרההנגד ו הזהות של הפוליטיקה

 פוליטיקאיםה שיטופלו בידי במקום ,המקצועית פקידותבידי ה הציבורי

 שכן, במחאה מפתח סיסמת הייתה "מדיניות זאת טעות לא זאת". הנבחרים

, עמדות, מדיניות כמקדמת הפוליטיקה את לשקם הרצון את היטב מדגימה היא

 כפי ייחודיים כספים ושל מגזרים של, זהות של פוליטיקה ולא ¯ עולם השקפות

- הניאו פילכ הכוונ קריאהה אמנם. האחרונים בעשורים להיות שנתגלגלה

 אהי יותר העמוקה הקריאה שכאמור אלא, החזירי הקפיטליזם או ליברליזם

 אותן הצג, ליברליות-ניאו עמדות לך יש אם גם: המדיניות הכרזת עצם לגבי

בין  או סקטורים בין ולא ,אידיאולוגיות בין לשפוט לו ותן לציבור ככאלה

 בוש נדיר רגע להיות יכולות היו 2013 בחירות, ואכן. מורדיאלייםיפר שבטים

 בין ולא ¯ מדיניות, אזרחיות, כלכליות-חברתיות ¯ עולם השקפות בין בוחרים

 גושים שני עם טביתוק-דו מפלגתית מערכת משקמים בוש נדיר רגע; זהויות

הן מש יותר המכסות סיסמאות קרעי ולא מערכתיות אלטרנטיבות המציעים

 הדיון בהעלאת הן, 2013 בבחירות אותותיה נתנה המחאה כי אף. חושפות

 פוליטיקה"ה למושג נתנו שונות שמפלגות בפרשנות והן היום לסדר הכלכלי

  .העמיקה רק המפלגתית הפרגמנטציה, "החדשה

  

  : הפוליטיות ההזדמנויות מבנה על. ב
  הישראלי וההקשר לאומית-ןהבי הזירה    

 שהוקם לפני יומיים: אחרים מסוגים התלקחויות של ימים גם היו אלה

. "החרם חוק" את הכנסת אישרה, רוטשילד בשדרות הראשון האוהל

 של הקמתן את ושנייה ראשונה בקראה הכנסת אישרה כן לפני חודשים

 חודשיים, במאי 15-ב. שמאל ארגוני של המימון למקורות חקירה ועדות

 צעירים לרחובות יצאו שם, בספרד המחאה תנועת פרצה, רוטשילד לפני

 במצרים וההפיכות הערבי מהאביב השראה ששאבו ומנושלים מובטלים

 שהקריבה הכלכלית ולשיטה הצנע למדיניות קץ לשים ודרשו ובתוניסיה

 גם וכך אחרות למדינות במהירות התפשטה התנועה. עתידם את

 והקמת הערים במרכזי כיכרות על השתלטות: שלה המרכזית הטקטיקה

 יצאה, ברוטשילד האוהלים הקמת לפני יום, ביולי 13-ב. אוהלים מחנות

 ולהקים סטריט וול את לכבוש בקריאה קנדיתה Adbusters תנועת

: 2012 ,ׁשכטר( העולמי הפיננסי המרכז של בליבו אוהלים אלף עשרים

18-9.(  
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 מוצג םמסגרתבש ולרקע להקשר מכרעת חשיבות יש, בהמשך שנראה כפי

 וגל הערבי האביב רקע על החברתית המחאה את מציגים האם. הבוחן מקרה

 חופש של בקריאות לרחובות המונים יצאו בוש ,תיכוני- המזרח באזורנו המחאה

 רקע על או, המוזות את השתיקו שלא רועמים תותחים תחת ודמוקרטיה

 ההקשר ואולי? המערב בשווקי הגלובלי המשבר בעקבות הכלכליות המחאות

- האנטי החקיקה גל ¯ לחושך או ¯ לאוראכן  הוא המחאה את למקם הנכון

שהתבטא  אותו גל ?האחרונות בשנים ישראל בכנסת שפשה תדמוקרטי

 ,הישראלית והאקדמיה שמאלה ארגוני רדיפתב, האזרחות בחוקי שינוייםב

 הדמוקרטיה בוש יסוד כחוק "היהודי העם מדינת" חוק לחקיקת ניסיוןוב

ושהועצם ; ןמכונ יסוד ךערמוגדרת כ ולא משנית פרקטיקהמעמד של ל נדחקת

היכולה להתפרש כקוראת , "ישראל ביתנו"עם סיסמת הבחירות הקודמת של 

 כסרטן "מסתננים"ה רדיפת ועם, להפקיע אזרחות ממי שלא מוכיח נאמנות

 הקשרים בשני למצב יש הפוליטיות ההזדמנויות מפת את? האומה בגוף

 הפוליטי והמאבק לאומית- ןהבי הזירה ¯ שלנו הבוחן למקרה ביותר נטייםרלוו

  .הפנימי

 לרחובות היציאה למועד קריטי ספק ללא היה לאומי- ןהבי ההקשר

 גדול שחלק אף. המחנה לפני שהלך הקטן הנחשון אחר המתחשל ולנחשול

, היה ודאי כזה וקשר, לזה זה קשורים העולמיים המחאה גלי סבר כי מהפעילים

 המחאה גל: עמוק במובן שונות היו המוחים שתביעותלכך  לב לשים יש

 קנדה, כגרמניה במדינות מפתח לערי התפשט אך ספרד את שכלל, המערבי

לבין  שפע בחברת חיים שבין ומהדיסוננס הכלכלי מהמשבר נבע, ב"וארה

 מעמדי מאבק עוד לא: 99%-ה תנועת את גורמים אלה הניעו .כלכליים קשיים

 השיטה נגד מחאה אלא, מבוססים מול ענייםשל  או בורגנים נגד פועלים של

ואשר  ,העליון לאלפיון השייכים הון ובעלי טייקונים המייצרת ליברלית-הניאו

 החברה בעוד הפרטי הונם את ומעצימים ציבוריים ממשאבים ניזוניםלמעשה 

 הדרך פורצי כי הטוענת, למטה החלחול תפיסתזאת תוך שלילת ; שוקעת כולה

. תוכהל ומחלחלתאת החברה כולה  המשרתת כלכלית צמיחה מייצרים הללו

 גם כמו ,התביעות בסוג במהותו שונה כמובן היה הערבי האביב, זאת לעומת

 צבאות מול אל הדרמטית המחאה. המפגינים נחשפו שאליהן הסכנות בסוג

 חיי של ממשי סיכון כדי תוך, והטנקים הרובים בקני המשטר על ניםיהמג מדינה

 גלים והכתה מצריםמו מתוניס הערבי העולם את הציפה, דמים וגביית אדם

כמו ( רפורמות מייצרת שהיא תוך ,רבות תיכוניות ומזרח ערביות במדינות

 היה במהותו המאבק. )ובסוריה בלובמו כ( השלטון להחלפת מאבק או )בירדן

 שינוי למען חייך את לסכן הנכונות. דמוקרטיה ועל בכבוד חיים על, חופש על
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 לשלטון גם כמו, כבודלו לצדק, שוויוןלו לחירות הברורה הקריאהו משטר

 הכלכלי המשברהמאבק על רקע מ לגמרי מסוג שונה מאבק היו, דמוקרטי

 שלטוניות, פוליטיות היו הדרישות. השבעות החברות של יום-םהיו וקשיי

 תחריר כיכר של רהעֵ הְּב  חומר הייתה הכלכלית המצוקה אם וגם ,דמוקרטיותו

  .והממשל המשטר שיטת שינוי של זה היה שהונף שהלפיד הרי

, ליברליזם-הניאו המופנה כלפי גרידא כלכלי מאבק בין המעניין המתח

 מאבק לבין, העשרים המאה של השמונים שנות מאז הדומיננטית האידיאולוגיה

 מאמר בליבת הוא ,הפוליטית רההספֵ  ועל היסוד ערכי על, הציבורית הזירה על

 המאבק ובין השונות לאומיות- ןהבי הזירות בין הקשר את ניתח שטיגליץ. זה

 שלוןיכ של עמוקה בתחושההן ו בגלובליזציההן  כנעוץ הפוליטי לזה הכלכלי

  :האזרחים של מסיבי בלחץ רק יבוא שינויתחושה ש; "מערכת"ה

  

Globalization and modern technology now enable social 
movements to transcend borders as rapidly as ideas can. And 
social protest has found fertile ground everywhere: a sense that 
the "system" has failed, and the conviction that even in a 
democracy, the electoral process will not set things right - at 
least not without strong pressure from the street (Stiglitz, 2011). 

  

 שלהעיקרי  מוקדההיא אמנם  השוויון חוסר הרחבת ,שטיגליץעל פי 

 מהמערכתהמוחים למעשה מאוכזבים  אולם החברתית המחאה

 רגולטיבית מסגרת בתוך רק עובדים השווקים שכן, האלקטוראלית

 של הציבורי האינטרס את לייצג צריכה והדמוקרטיה, מעמידה שהפוליטיקה

 40%-ב ב"בארה המחזיק, העליון האחוזון של האינטרס את לאוהאזרחים  כלל

 שהכזיבה "מערכת" האות מהות; בזו זו שזורות ופוליטיקה כלכלה. מההון

 זירהבכל ו מחאה תנועת בכל, ומקום מקום בכל יםשונומאפייניה הספציפיים 

 שבמאבק אהי זה במאמר הטענה. )Stiglitz, 2012( מדינתית-פוליטית

 יותר ומהותית עמוקה ציבורית-פוליטית תפיסה תגלמהה כלכלי-החברתי

 קצהרק  אהו הכלכלי המאבק. הכלכלית העולם השקפת של בבסיסה הנמצאת

 פניואעל ו דרכי השלטוןעל , הארץ דמות על הפוליטי המאבק של הקרחון

 הישראלי להקשר לעבור יש זאת להבין כדי. הציבור ושיתוף ההחלטות קבלת

  . המחאה מיצוב של
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 מחאה לתנועת הפכה אם ולבדוק 2011 קיץ של המחאה את לבחון כדי

 של מהמשחק כחלק הפגנות כללה שרק או מובהקים מאפיינים בעלת

לאור  של תנועה חברתית ההתהוות את לנתח יש, הממוסדת הדמוקרטיה

 במצב קולקטיבית פעולה ¯ שכזה ארגון של הפרמטרים שלושת

 הדמוקרטיה תפיסת מבניית כחלק פורמליות-בלתי רשתות, קונפליקטואלי

 אולם). Della Porta and Diani, 2011: 21( משותפת קולקטיבית זהות ועיצוב

 אשר הפוליטיות ההזדמנויות מערכת מהייש להבין  העומק לניתוח ניגש בטרם

 ערוצים חסימת ,פוליטיות הזדמנויות של בניתוח .המחאה תנועת עוצבה בתוכה

 היווצרותל חשוב תנאי הם אינטרסים ביטוי הגבלתו קולקטיבית לפעילות

 מעמד את הוביל מה). Iberra, 2003; Tarrow, 2004( חברתיות תנועות

 פשטשהתו אביב-תל של המרכזיים בכיכרות שפרץ לייאוש המשכיל הביניים

 התובנה, כפי שאפשר להבין מהציטוט הפותח של שפיר? ולפריפריה לירושלים

 ¯ ובריאות דיור, חינוך ¯ המרכזיים החיים שתחומי הייתה המוחים של יתהיסוד

 החלטה ,מוצהרת מדיניותהגורם לכך יהיה מבלי ש משמעותית בצורה משתנים

 הרושם נוצר כיצד. אחרת או כזו תפיסה המנחה אידיאולוגיה או לדיון שהובאה

 הסבוכה התמונה? מפתח תחומי המובילה ברורה מדיניותבישראל  שאין

 לבחירות עד והשתנותה הישראלית המפלגות במפת עיון דרך מעט מתבהרת

2009 .  

 מפלגות שתי סביב הישראלית המערכת התייצבה 1977 מהפך אחרי

, מדיניות עולם תפיסות שתי ייצגו אשר ¯ "הליכוד"ו "המערך" ¯ גדולות

 "סופרמרקט" מפלגות של נטייתן למרות, למדי מובחנות וחברתיות כלכליות

 החציוני הבוחר עבר אל, הפוליטי למרכז ולמשוךביניהן  הבדליםאת ה לטשטש

)Downs, 1957 .( כשני יחדיו הגדולות המפלגות שתיבמשך שנים החזיקו 

 שינוי אחרי ובמובהק, התשעים שנות מאז אולם. בכנסת מהמושבים שליש

 דרמטית ירידה המפלגות במפת מתגלה ,פתקים בשני להצבעה הבחירות שיטת

 עלייה, "המערך"ממשיכתה של , "העבודה"ושל  "הליכוד" של בגודלן

חדשות  מרכז מפלגות של הוצמיח קטנות מפלגות של בגודלן משמעותית

זאת אף  ;)1תרשים  ראו(כמעט בכל מערכת בחירות מאז סוף שנות השבעים 

. על פי שאחרי שלוש מערכות של בחירה ישירה הונהגה שוב השיטה הישנה

 הממשלה של היסוד יוקו את כההפ הקואליציה הרכבת מלאכת, בשל כל אלה

 תן"להקואליציוני הפך ברובו  ומתן והמשא, נכתב בטרם עוד מיושן למסמך

 העמוק התסכול. סקטוריאליות זהות מפלגות של דרישותיהן סביב "וקח

 שהאינטרס מתחושה נבע הישראלית החברה של המרכזיות בשכבות שפעפע

 מזבח על וננטש הופקר ¯ הציבורי האינטרס, מכך יתרה אך ¯ בפרט הןשל
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, מצביעים הביניים שמעמדות אף. סקטוריאליות למפלגות הקורבנות העלאת

 מיוצגות אינן ותביעותיהםלמעשה  נשמע אינו קולם, מסים ומשלמים עובדים

 .הממוסדת הפוליטית בזירה בפועל

 
  : 2009-1988 בישראל המפלגות מפת: 1 תרשים

  והעבודה הליכוד של המשותף בכוחן דרמטית ירידה

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )המכון הישראלי לדמוקרטיה, מדד הדמוקרטיה( 2006, אטמור והדר, אריאןמעובד לפי 

 שנוצרו או המוסדית הפוליטיקה מאוכזביהיו  המחאה גרעיניש בין, כך

 היכולת עצם לגבי עמוק מתסכול הונעו הם, האקטיביסטית האזרחית בחברה

סביב  ו נסובאינ המאבק בהש ,מפולגת מפלגתית במערכת להשפיע

 בדלנית מפוליטיקה מונע אלא הכללי האינטרס בשם ופעולה אידיאולוגיה

 ולמחות להפגין המוחים ביקשו זה עניינים במצב האם אולם. ייחודיים כספיםמו

 לייצר ביקשו האם? עליו תיגר הקוראת מחאה ליצור או, הקיים הסדר במסגרת

 הדמוקרטיה תפיסתב שזורה לגיטימי דבר, הקיימות המפלגות על לחץ ערוצי

 מתווה את הפוסלת חדשה חברתית תנועה ליצור ביקשו שמא או, הייצוגית

 לערוך יש אלו שאלות על לענות כדי? לשנותו ודורשת הקיים הכוחות מערך
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 זהותה, שלה הקולקטיבית הפעילות על ¯ בהתהוות- התנועה של מקיף בירור

 כזהתוצאותיו של בירור  ,אולםו. לטפל ביקשה בהםש יםוהקונפליקט המשותפת

 הנהגת או המשתתפים הארגונים, המזדמנים המפגינים :תלויות במושאי הניתוח

 מעגלי להמחשת טנטטיבי מתווה כאן מוצע לפיכך. השונים במוקדיה המחאה

 חדשה חברתית תנועהאת שאלת קיומה של  לנתח בבואנו השונים הדיון

  .)2תרשים (
   
 
 
 

  2011ישראל , מיפוי סכמטי של מבנה המחאה החברתית: 2 תרשים
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  ?"פוליטי"ה בדבר לתפיסות בבואה -  כלכליות-חברתיות תפיסות

 דבר. הניתוחשבו מוצג  הקשרהאופק הניתוח נרמז כבר מ ,נטען לעילש כפי

, הדלק ימחירב מאבקה כישלון של בהקשר המחאה ניתוח את להציב הוא אחד

 ההצלחות אףו "לי יקרה ישראל"כ ארגונים הקמת', הקוטג מחאת של הצלחתה

 היא בתכלית שונה הצגה; הסלולר מחירי לגבי הממשלתית המדיניות בשינוי

 העובדים, המתמחים הרופאים של העבודה סכסוכי בהקשר המחאה את למקם

 חובה חינוך חוק יישוםהדרישה לו העגלותמחאת , הקבלן ועובדי הסוציאליים

 גל השפעת בשאלת ראינו שכבר פיכ. הממשלה ידי על שלוש מגיל חינם

 של תכניהעל ו פייהוא על, המערביוזה  תיכוני- המזרחזה  ,העולמי ההפגנות

המאבק הצרכני ומאבקי  ¯ הללו ההקשרים שני כאן גם כך, הישראלית המחאה

 אולם, זה על זה ומשפיעים זמנית-בו מתקיימים ¯עובדי השירותים הציבוריים 

 שאותן משמעותית בצורה שונות כלכליות- חברתיות תפיסות בתוכם מקפלים

  .ולפרש לפרוש זה מאמר מבקש

כדי להחליט מהי  נדרושש האידיאולוגית הקוהרנטיות מידת מה אולם

 מובחן אידיאולוגי מתווה אחר חיפוש ואולי? השקפת העולם שעוצבה במחאה

 אזעקה קריאת לייצר שביקשה במחאה עסקינן כאשר בעייתי עצמולכש הוא

 יש אם לאשה? כאלטרנטיבה לכידה עולם תפיסת העמידהאם  ברור לא כלל אך

 של המחאה תנועות לבין 2011של קיץ ן המחאה הישראלית בי המשותף מן

 הפוליטיקה נגד האחרונות של בקריאתן מרכזי חלקהרי ש, השישים שנות

 אני"ה במרכז אידיאולוגיה העמדת עצם על תיגר קריאת היה המפלגתית

 תרבות המעודדת, יצירתית, ספונטנית לפעולה הודריש ,המפלגתי "מאמין

 בגיבוש הרואות, יותר המאוחרות הניתוח גישותאת  אמץנ אם אף. אלטרנטיבית

 Dalton( חדשות חברתיות תנועות מהתפתחות אינהרנטי חלק אידיאולוגיה
and Kuechler, 1990: 10-11(, השונים שעליהם יתבסס  מקורותלש ברור אזי

 רק לא הראשונות ההמונים בהפגנות: תוצאותיועל  תהיה השפעה הניתוח

 קורא אחד, בידיו שלטים שני להחזיק יכול היה אדם אותו אלא שונים ארגונים

 השקפות שתי בין פנימית סתירה; "לולכ חינם חינוך" והשני "!מסים הורדת"

 סוציאליזציה עבר שלא הרחב הציבור בקרב ידועה תופעה אהי כלכליות עולם

איזה מהמעגלים שהוצגו לעיל מתאים , אם כן. אידיאולוגית תפיסה לזיקוק

 המפגינים או המזדהים ברמת, כמובן? ומדוע, אידיאולוגי ניתוחלביותר 

. אולוגיהיאיד גיבוש על המחאה השפעת את לבדוק מאוד קשה יהיה המזדמנים

 חלק שלקחו ארגוניםה שלהשונות  תותפיסה בין ברור פער יש, מהצד האחר

 שיצאו, הסוציאליסטית ש"חד מפלגת פעילי :מוצהרים כארגונים במחאה

 את חנין דב כ"ח תגרִא  בוש( אביב-תל העיר שותאר על הפנימי מהמאבק
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 ,שכטר( ברוטשילד האוהלים עיר של הציבורי המרחב אל )חולדאי רון המכהן

 הקיצוני הימין פעיליזו של מ השונה מגובשת בתפיסה אחזו ודאי ,)58: 2012

, 93  :2012 ,כטרש( דרכו בראשית למאבק להצטרף ששקלו ,"תרצו אם"של ו

 "עקיבא בני"של ו הכחולות התנועותושונה גם מתפיסותיהם של  ¯ )131

 הארגוניםשל , הרחב הציבוראידיאולוגי של  ניתוח, כך). 40: 2012, שכטר(

 תוצאות ודאיול קרוביניב  ההנהגהשל  או האקטיביסטיםשל , המשתתפים

 הדברים אחד ואולי. במחאה התפתחוש או שנולדו העולם תפיסות לגבי שונות

, האקטיבי הלימוד תהליך היה, לניתוח והקשים, הישראלית למחאה הייחודיים

 מעגל גם אבל המוחים של ההנהגה צמרת בעיקר שעברה, המתפתח

  . האוהלים בערי המרכזי האקטיביסטים

 של המובהק התוצר אשהי כלכלית-חברתית עולם תפיסת יש האם

 כלכלי ניתוח מציג "לנו יקרה ישראל" של החזון מסמך? 2011 קיץ מחאת

 ,האחרונות השנים בעשר הישראלי הביניים מעמד של בהתדרדרות המתמקד

 ולבני למשכילים גם ¯ יקרה למדינה הפכה ישראל" בוש למצב בכבוד מחיים

 את). 2011 ,וגרוברמן עופר( "המוחלשות לשכבות ובוודאי הביניים מעמד

 ישראל שממשלת ,ההון ובשכבת בטייקונים המסמך מחברי תולים מההאש

 לפיכך. התנועה חברי של כלשונם, "את המדינה לחלוב" להם אפשרו והכנסת

 התחרותיות את להעלות, הטייקונים של הרווחים מתח את להוריד דורשים הם

עתידה ש 99%-ה תנועת של לשיח מאוד הקרוב שיח ¯ הריכוזיות את ולהפחית

כמטרה העיקרית  המחיה יוקרהורדת  את להציבו המערבי בעולם תפתחלה

 ישראל תנועת": למאוד עד וצנוע צנום "לנו יקרה ישראל" של החזון אולם. שלה

 את שוב להפוך ¯ לישראלים ישראל את להחזיר למטרה לה שמה לנו יקרה

 להורדה להביא בכוונתנו. ילדינו את לגדל רוצים אנו שבו למקום ישראל

 תוך, ישראל במדינת לקיום ההכרחיים התחומים בכל במחירים דרסטית

 אנרגיה, תקשורת, מים, מזון: עיקריים תחומים בחמישה תחילה התמקדות

 בשיעור אלו ענפים בכל מחירים הורדת" של שחזון לומר קשה. "פנסיוני וחסכון

אך  אמיתית הכלכלית המצוקה. ריאלי או השראה מעורר הוא "50% של כולל

 מול בינייםה מעמדות ¯ "הם"ו "אנחנו" של מובהק זיהוי יש: רזה החברתי השיח

 כל של מואצת הפרטהל קוראת "לנו יקרה ישראל" האם. הטייקונים

 ריכוזיות נגד פועלת רק או, המדינה ידי על עדיין מוחזקים שרובם ,המונופולים

 נקודתית פעולהקוראת ל רק או ההון על מסב מצדדת היא האם? הטייקונים

 ¯ הציבוריים השירותים שיפורב תומכת היא האם? מסוימים טייקונים לגבי

אך , כלל ותברוראינן התשובות ? מסים בהורדת או ¯ מסים בהעלאת כלומר

 חברי שדורשים מה היא גוברת ליברליזציה כי עולה מהנימה זאת בכל אולי
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 הפורום של הדרישות מסמך על לחתום מסכימים היו האם, ואם כך. תנועהה

  ?חברתי לצדק

נראה , פניו על. המחאה במהלךגם הוא  הוקם "חברתי לצדק הפורום"

 החיים את הפכה ]…[ זו כלכלית מדיניות": דומהשההצדקה להקמתו 

 על הישרדות למלחמת, המדינה אזרחי של והולך גדל רוב של, שלנו היומיומיים

 האישי טחוננויוב שכרנו נשחק שעובר יום בכל. בכבוד להתקיים האפשרות

, יום מדי לעבודה היוצאים, יצרניים, עובדים אנשים, שאנו למצב הגענו. מתערער

: ראויים לחיים בסיסים לילדינו להעניק נצליח כי להבטיח עוד יכולים איננו

, הפורום לצדק חברתי( "גג וקורת אישי בטחון, הולם רפואי טיפול, ראוי חינוך

 של חמדנותם ואינ אלו חולייםיצירת ב םהמואשגורם ה ,אולםו). 2011

 רסן חסרת הפרטה של כלכלית מדיניות": עצמה השיטה אם כי הטייקונים

 ומנהיגיה מוביליה ידי על מוצגת, זו מדיניות. החופשי השוק את המאדירה

 את הבמה לחזית מביא שהניתוח רק לא. "המציאות וככורח מדויק כמדע

, בריאות, חינוך ¯ הטיפול תחומי שגם אלא, החזירי הקפיטליזם סביב המחלוקת

 מוזכרים שאינם הרווחה מדינת של הקלאסיים הנושאים הם ¯ ותעסוקה דיור

 הדרישות מסמך על החתומיםתביעתם של , ואכן. הצרכנים ארגוני של בשיח

 לצמצום יביאו אשר והיסטוריים מבניים תיקונים לבצע, השיטה שינוי" היא

. "ישראל למדינת הראויה חברית סולידריות ולביסוס הישראלית בחברה פערים

 לב הם חברתיים ופערים שוויון-אי כי ברור חברתי לצדק הפורום מסמכימ

 של האופרטיביים בסעיפים .הכוללת הכלכלית בתפיסה הוא והאשם, הבעיה

 ¯ והתעסוקה הבריאות, החינוך, הדיור בתחומי דרישותהכוללים , המסמך

 יתאלטרנטיב מוצגת תפיסה ¯ הרווחה מדינת של התווך עמודי, כאמור

, חרות" :העצמאות מגילת כערכי מציג הדרישות שמסמך ערכים על מבוססתה

  ."ומין גזע דת הבדל ללא גמור ומדיני חברתי זכויות שוויון, צדק

 יםהמיל; "רסן שלוחת הפרטה" אהי הדרישות מסמך מצייןש השיטה

היחידים  האזכורים .מוזכרות אינן, דמוקרטיה- סוציאל גם כמו, ליברליזם-ניאו

 הברית לכינון המשותפת כתשתית ישראל של העצמאות למגילתהם 

 ההפרטה שמדיניות חוזה אותו ;המדינה שבבסיס היסודי החוזה, ההיסטורית

 מסמךה. הסולידריות וקעקוע שוויון- איו חברתיים פעריםשל  היציר תוך נטשה

 על המדינה של מחודשת אחריות לקיחת ידי על הברית את לחדש דורש

 ¯ השיטה של רדיקלי שינוי כלומר, הפרט כלפי השל הבסיסיותהמחויבויות 

 ממשלות כל ידי על אקטיבית בצורה שנבחרה מדיניות אהי המסמך שלפי

 ,קונקרטי מפלגתי אינו כאן הניתוח כי ברור לפיכך .האחרונים בעשורים ישראל

 הממשלה או השלטון מפלגת, הנוכחי הממשלה ראש נגד הטענות אינן מופנות
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 בחרו הממשלות כל שכן ,שמאל מול ימין של תפיסהב אין מדובר ואף הקיימת

 ולא עצמה בשיטההוא  האשם :המחאה יוצאת נגדהש ההפרטה במדיניות

  .עצמו את להציג המסמך מבקש כך לפחות או. אחר או זה פוליטי בשחקן

 הרווחה מדינת של השיטתי ודלדולה השיטה מהות בדבר זו טענה

 השביתות בגל החברתית המחאה של מיקומה מהקשר גם עולה הישראלית

, המתמחים הרופאיםשביתת , הסוציאליים העובדים שביתת. לה וחפף שקדם

 תחומים בדיוק ייצגו שביתות נוספותו המורים שביתת, הקבלן עובדישביתת 

 נציגי, ואכן. ורווחה תעסוקה, בריאות, חינוך ¯ המדינה אחריות תחת שהיו

, 23.7.2011-ב שהתקיימה הראשונה המחאה בעצרת הנואמים היו אלו סקטורים

 המאבק של הציבורית הזירה בתוך עמוק המחאה את תממקמהשתתפותם בה ו

 השביתות שהדגימו מה ,אולםו. הרווחה מדינת והתפוררות השלטון אחריות על

במסגרתן  שכן, המדינה אחריות על כללי ציבורי דיון של היעדרו בדיוק היה

 בתפקידי העקרוני הדיון אבל ¯ שכרם ¯ הבסיסית זכותם עלהעובדים  ונלחמ

השביתות הדגישו את , מכך יתרה. עקבותיהןב נתקיים לא מעולם המדינה

 מי לבין ,לייצגו עובדים איגוד לו יש שעדייןמי , לשבות שיכול מי בין ההבדל

 מגופי חלק, סוציאליות עובדות המעסיקות מהעמותות רבות כגון ¯ שהופרט

 איגודים אין שלהם, וניקיון אבטחה כגון בתחומים הקבלן עובדי ודאיווב, החינוך

, ועוד זאת. ומתן משא ניהול ללא רב זמן נמשכה שלהם השביתהשו מקצועיים

 החזקות ההסתדרויות בין הפנימי הקונפליקט את חשפו אלו מאבקים

שייכים להסדר הפנסיה שאינם , 'ב דור אנשי העובדים ביןל החזקים והעובדים

 בעיותיהם הקולקטיבי הייצוג שלמרות ,הזוטריםהעובדים  או ,התקציבית

 הרופאים של מקרהה הייתה במיוחדדוגמה בולטת . יוצגו לא הספציפיות

 גבוה לא ובשכר המותר מעל רבות בשעות עבודה של המנגנון שבו, המתמחים

 חלק, ואכן. שלהם היציג הארגון נגד וזעקתם התאגדותם אילולא משתמר היה

 שהציגו אלטרנטיבה חדשים עובדים איגודי להקמת הביא השביתות מגל

 היו לא כלל בהםש במקומות עובדים איגודילהקמת  או, הרשמיות הסתדרויותל

  . לכן קודם איגודים

 הלקונה, השביתות בגל חשוב פן הייתה העובדים ייצוג שאלת אם אולם

 כמעט: המדינה מטעם ומתן המשא את המנהל בצד דווקא הייתה לומכ הגדולה

 השר גם כמו, והממשלה הממשלה ראש והתערב לא מהשביתות אחת באף

 שמי מאליו ברור היה. ועמדתם הרשמית לא הייתה ברורה, האוצר ושר הממונה

 פקידי הם ,הממשלה מדיניות את קובע גם כמו ,הקונפליקט ניהול את שמוביל

 לגבי הממשלה וראש האוצר שר של העקרונית התפיסה ימה. האוצר משרד

 מורים העסקת לגבי? הרווחה שירותי הפרטת לגבי? פרטית בריאות מערכת
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 קובעי. נשמעה לא היא, נחרצת עמדה יש אם גם? ציבוריות-חוץ במסגרות

 ההיעדר, המנהיגותית הלקונה. הנבחר הדרג ולא הפקידותי הדרג היו המדיניות

 של ועולמ תפיסת לפי מתנהל שהמשק ההרגשה, מדיניות תפיסת של הפוליטי

: החברתית המחאה בליבת והי כל אלה ¯ הנבחר הדרגשל  ולא המקצועי הדרג

 ועידוד המדינה של אחריות הסרת ,הפרטה של ברורה עולם תפיסת אחד מצד

 אמירה שום ¯ צד אחרומ, הציבורי לשירות מחוץ אל שלמים מגזרים הוצאת

 תעדוף כגון( שהועלו ההצעות אם גם, כך. הממשלה מדיניות אכן שזוהי ברורה

 ערכים עולם לשקף ותעשוי היו )לפריפריה יתר תקצוב או ברפואה מקצועות

 מדיניות מובילת כאידיאולוגיה אלו ערכים הוצגו לא מעולם, ראוי ואף מסוים

 כאן הנחשף הגדול המחדל. המכהנים הפקידים תפיסותכ אלא הממשלה של

 של חיים כמגנים העובדים והשארתבתקציבים  מסיבי קיצוץ גיסא מחד ואה

 כבירה לקונה גיסא ומאידך ;המדינה באחריות היו שבעבר שלמים תחומים

 מצד מוצהרת מדיניות וקביעת החלטות קבלת, אחריות לקיחת של םמיבתחו

 כלכליתה למדיניות מעבר, כאן הנחשפת השיטה. בראשה והעומד הממשלה

 הייצוגית הדמוקרטיה התנהלות של הפוליטית בשיטה בעיה אהי, הפרטה של

? החלטות מקבל מי? מדיניות קובע מי? שולט מי. האחרונים בעשורים בישראל

 הדמוקרטית התפיסה על המערערות הבסיסיות לשאלות הופכות אלושאלות 

  .הריבון הוא ¯ הנבחרים נציגיו דרך ¯ העם לפיהש

 הייצוגית הדמוקרטיה בבעיות העוסק הפוליטי לפן נעבור בטרם אולם

 עד שנחשפו כלכליים-החברתיים הנרטיביים את לחדד ראוי, הישראלי במופען

אחד הנרטיבים , כך. הםיבינ המחלוקות את גם כמו, המשותף להם ואת כה

 אליהש בפייסבוק כקבוצה החלהאשר  ,'הקוטג חאתהמשמעותיים קשור במ

 לבסוף שהוביל דנן הגבינה על צרכנים לחרם והתפתחה ,איש 100,000 הצטרפו

 של מקומית ולהורדה, בתנובה השליטה בעלת, אייפאק לית"מנכ להתפטרות

 והעצימה, מזון כגון בשווקים המונופולים בעיית את הנכיחהמחאה זו  .המחירים

 מושג. המוצרים עלויות לגבי ותאפקטיבימי שמסוגלים לפעול בכ הצרכנים את

 בו לחפור מרכזי קרדום הפך ¯ בישראל המחייה יוקר ¯ ממנה שעלה היסוד

 הישראלי המשקוחוקרים המשווים את  צרכנים ארגוני ,כלכליים עיתונים ידיב

 ,ליברלית-ניאו תפיסה בעלי הן להצטרף יכלו זה צרכני למאבק. העולם מול אל

 ,דמוקרטית-סוציאל תפיסה בעלי והן ,לתחרות השוק את לפתוח שיש שחשבו

  . במשק והריכוזיות ההון משפחות נגד שמחו

 הקוראים אלולצד להיאבק  הצרכנים חרםאלו הקוראים ל של היכולת

 הדיון ה שלוהחזר פוליטיזציה ומבקשים השוק של "צרכניזציה"ה על תיגר

: המחאה של הצלחתה מקורות להבנת חיונית, הצרכנית לאו, האזרחית לזירה



  אה החברתית בראי משבר הדמוקרטיה הישראליתהמח
  

20  
 

יכלו  דמוקרטית-סוציאל תפיסה בעלי וגם ליברלית-ניאו תפיסה בעלי גם

 למה בהתנגדותם התלכדו האזרחות שיח וגם הצרכנות שיח גם ;להזדהות עמה

 בביטוי או, והפוליטיקה הכלכלה בין הקשר ¯ "המערכת" קרא ששטיגליץ

 והמונופולים החברותמבנה , הממשלתית המדיניות. "שלטון-הון" המקומי

 ההון משפחות בין הגומלין קשרי גם כמו, שלמים בשווקים ושליטתם הגדולים

 העיתונותו הטלפוניה, התקשורת משקירשתות השיווק ובב הצולבת והשליטה

 ופירוק לריכוזיות התנגדות, התחרותיות הגברת. לכול פתאוםהתחוורו  ¯

 לאנשי הן משותפות היו לוהכ שבסך רחבות מטרות היו הפרטיים המונופולים

 בהפגנות שכם אל שכם שצעדו ,הכלכלי השמאל לאנשי והןהכלכלי  הימין

 הסכמהוה, עצמו במבנה ,"מערכת"ב בעיה שיש ההבנה. 2011 בקיץ ההמוניות

 ¯ תשובה לתת צריכה הפוליטיקה עליהםש המרכזיים הנושאים על רחבהה

 בחירות של בתיאוריות valence approach לפעמים יםנקראהנושאים 

 ותמצביע ¯ )Stokes, 1963; Green, 2007( ומתכוונים לבניית הסכמות רחבות

 אידיאולוגיות מחלוקות על בגישור המחאה של הייחודי הפוטנציאל על דווקא

 לכךפוטנציאל זה יגרום . עצמו התפקוד אופן נגד התיגר קריאת כיווןבו פנימיות

 נגד אופוזיציה להוות או מכהן ממשלה ראש להפיל תבקש לא שהמחאה

 מהי להסביר מפלגותלהמחאה תקרא  ;עצמה השיטה נגד אלא, השלטון מפלגת

 וגלויות ברורות אלטרנטיבות בין לשפוט לציבור ולתת הסדורה עולמן השקפת

 ¯ סיסטם-אנטי של מחאה כבכל ¯ סכנה נעוצה גם בכך אולם. הבחירות ביום

 מקור, הדמוקרטיה נגד גם ואולי, השיטה נגד, הקיים הסדר נגד המרדה של

  .כאן הנוהג הסדר

התגבשו זו לצד  כלכלית מבחינה מנוגדות כמעט תפיסות ששתי מכאן

 שוקצרכנות הסומכת על ה של תפיסה ¯ 2011זו בתוך המחאה של קיץ 

 הפיקוח, המיסוי את ולצמצםיו מעל המגבלות את הסירוקוראת ל חופשיה

 המדינה אחריות את להחזיר המבקשת ותפיסה, הממשלתית וההתערבות

 הרגולציה הגברת כלומר, ובריאותתעסוקה , רווחה, כחינוך יסוד לתחומי

הצגתן של שתי התפיסות כמנוגדות . המסיםהעלאת ו הממשלתית ההתערבותו

 נדבך עוד של חשיפתו אם כי העמדות חידוד את המסתירה מניפולציה אינה

-הניאו. שלטון-הון יחסי: בישראל פוליטית- הכלכלית המערכת עיצוב של עומק

 טבע משאבי על יותר גבוה מיסוי מעדיפים ,דמוקרטים-סוציאלמו הכ ,ליברלים

, המובילות ההון משפחות של הריכוזיותהבעלות הצולבת ו צמצום, המדינה של

 אלה גם אלה .וקטנים בינוניים ולשחקנים יותר גדולה לתחרות השוק פתיחתו

ה של המחאה העולמית סמיסב להשתמש אם ,"99%-ה אנחנו" לקרוא יכולים

 האליטה קשרי של העומק מבנה יפתחש. 2012-בדמוקרטיות המתקדמות ב
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 או כמפלגה ולא כקרטל פוליטית צמרת ¯ השלטונית והצמרת הכלכלית

 ממשלה לגבי לוקלית טענה ולא עצמה בשיטה בעיה חושפת ¯ מסוים מנהיגכ

 השונות הכלכליות התפיסות שתי. ספציפית מדיניותכלפי  או אחרת או זו

 מול הצרכנים ארגוני של הרזה המניפסט: שניתחנו המסמכים בשני עוצבו

 עולם תפיסת ועיגן ,שונים חברתיים ארגונים 40 עליו שחתמו ,הדרישות מסמך

 של היכולת. בשמה לאידיאולוגיה מלקרוא נמנע אם אף דמוקרטית-סוציאל

 בניסיון להתייצב זו לצד זו כלכלית מבחינהכל כך  מנוגדות תפיסות שתי

 מסוימת כלכלית מדיניות היוצרת ,הפוליטית בשיטה הבעיות על להצביע

 המחאה תנועת של כוחמקור הו ההיכר סימן הייתה ,ישראלית ומציאות

  .2011 קיץ של החברתית

  

 : הדמוקרטית השיטה
  השתתפותית אזרחית וחברה ייצוגית דמוקרטיה בין

  

The protesters have been criticized for not having an agenda. 
But this misses the point of protest movements. They are an 
expression of frustration with the electoral process. They are 
an alarm (Stiglitz, 2011). 

  

 ובין הכלכלה בין לקשר אותנו הביא כלכלי-החברתי הפן ניתוח

 פערים יצירת, שלטון-הון קשרי: המחאה פנתה שנגדה "שיטה"ה ¯ הפוליטיקה

 על ברורה מדיניות של הובלה חוסרו האחוזים 99 שארלבין  העליון המאיון בין

 המערכתמ נובע, לתאר היטיב ששטיגליץ פיכ, התסכול. הציבור נבחרי ידי

 ומה, מבקרים אותהש הפוליטית "שיטה"ה כך אם מהי אולם. האלקטוראלית

 הםו פוליטית נדה'אג הייתה לא למוחים האם? אליה ביחס המחאה מקום

 הקלאסיים בכלים להשתמש כלומר, אזעקה או אזהרה קריאת לייצרביקשו רק 

 או ?מצוקה על הצבעה, אינטרסים ביטוי, הפגנות ¯ הייצוגית הדמוקרטיה של

 של, מכך יתרה, פוליטיקה עושים איך של אלטרנטיבית הצעה כאן הייתה שמא

כאן  היה האם: הכרעה של בצומת אנו ניצבים שוב? דמוקרטיה עושים איך

המאפיינים  שמרניים כליםבו הייצוגית הדמוקרטיה של ברפרטואר שימוש

 או ;מחאה ארגוני, לחץ קבוצות, עצומות, הפגנות ¯ ממוסדות דמוקרטיות
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 של אחר מודל להציב שביקשה יותר הרבה חדשנית פוליטית פעילות

 על רק לא תיגר הקוראת השתתפותית דמוקרטיה, "מלמטה" דמוקרטיה

 הדבקות עצם על אלא הייצוגית בדמוקרטיה השלטון כלי של הבעייתי התפעול

 שתףיו עציםישמכניזם  לייצר רצוןמתוך , שלו היסוד הנחותבו המוסדי במודל

  ?העם, הציבור ¯ הריבון את יותר הרבה משמעותית בצורה

 שימוש כאן שהיה ודאי: זו את זו סותרות אינן אפשרויותה שתי כאן גם

 של מהפרקטיקות חלק אך, מודרנית בדמוקרטיה המקובלים המחאה בכלי

 הישראלית הציבורית בזירה כאלו בהיקפים קודם נראו לא החברתית המחאה

 להמיר תמיד יוכל פרגמטי או ציני שמבט מובן. רציני ניתוח לפחות ומחייבות

 וכל כוח על מאבק גם לעולם היא פוליטיקה: פוליטיק-לריאל הניתוח את

 דעתהשפעה על ל, משאבים לאיגום כלי הוא אלטרנטיביים באמצעים שימוש

 השחקנים את להביא במטרה ,תקשורתית למניפולציה או למוביליזציה, קהלה

). Marx Ferree, 1992( ממילא הצפופה הפוליטית הבימה קדמת אל החדשים

 דמוקרטיה של הקונבנציונליים בכלים החברתית במחאהההתבוננות , אכן

 הממשלה שכן, למחאה הממשלה תגובות בחינת דרך היטבמומחשת  ייצוגית

 התגובה .כוחני-הפוליטי מהמשחק כחלק הציבורית בזירה הקורה את מפרשת

 מחיר על שהמאבק כשם: התעלמות הייתה למחאה הממשלה של הראשונה

 כשם; תאוצה לצבוראין סיכוי ' הקוטג מחיר על למאבקכך , התרומם לא הדלק

 מחוץ אל נדחקו הציבורי הדיור מפוני או בית חסרי שנטו רבים שאוהלים

. חלוף-ובר ארעי יהיה ליף התשחורת בת של האוהל גם כך, החדשותית למדיה

 בבחינת הם המוחים: המחאה של נליזציהי'ומרג תיוג היה הבא הצעד

-תל של והסהרורים השבעים השוליים, סושי ואוכלי נרגילה מעשני אנרכיסטים

 שמרד כפי ממש. השלטון גורמי בתגובת הבא ההגנה קו היה זה ¯ אביב

 חברתיים שוליים של כפעילות בתחילה נתפס השישים שנות של הסטודנטים

 מובילי את להציג ניסיוןבמקרה זה נעשה  גם כך, נורמטיבית כסטייה ונותח

 היה כאשר התגבש הממשלה בתגובת הבא השלב. ומנותקים כהזויים המחאה

 מנת על "ומשול הפרד" של גישה ביטאו ,מומנטום צוברת שהמחאה ברור

 להסתדרות הממשלה ראש משרד הציע דרמטי בצעד: מבפנים לפוררה

 הסטודנטים אגודות נלחמו למענהש החלומות חבילת את הסטודנטים

 לא הרואי באקט. עודו הנחות, מוזלת ציבורית תחבורה, מעונות ¯ לדורותיהן

 :הסף על החבילה את לדחות הסטודנטים הסתדרות החליטה פחות

  

אנחנו שמאל , שאנחנו אנרכיסטים, שאנחנו הזויים? מה לא אמרתם עלינו

מר . אנחנו רוצים שינוי, אנחנו מלח הארץ ¯אבל אני אומר לכם , קיצוני
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אתה לא , תקשיב לנו, אנחנו העם שלך, האויב שלךנתניהו אני לא 

, לפני כמה ימים הצעת לנו… מקשיב לנו רק מנסה להתל בנו

חבילה שהייתה , חבילת הטבות מאוד מאוד משמעותית, הסטודנטים

יכולה להיטיב איתי ועם החברים שלי אבל אני מבטיח לכם הסטודנטים 

עם מעמד , עם הרבה אנחנו נאבקים כאן. לעולם לא ימכרו את העם הזה

וכולם יחד מתחת לאלונקה לא רק , עם השכבות הנמוכות, הביניים

, שמולי(הסטודנטים ולכן אנחנו נשארים ולא הולכים לשום מקום 

  ).ג2011

  

 באמצעות הדיון את לדחות לנסות היה הממשלה של הבא הצעד

 גולמובהקמת הוועדה  .טרכטנברג' פרופ בראשות ציבורית ועדה הקמת

שהיושבים בה אינם  ציבורית ועדה ¯ המחאה לדרישות להיענות שבאו עקרונות

 דרך והן בראיונות הן ציבור ושיתוף שימוע של תהליך, הממשלה דבר עושי

 כמו המחאה תביעות עם המתכתבות תשובות לייצר וניסיון, חברתיות רשתות

 הגיבה וכיצד). 2011, ועדה לשינוי חברתי וכלכליוה( אותן קראה ועדהושה

  : עדהוהו המלצות פרסום בעקבות ליף דפני כך? המחאה

  

לא היה בהן דבר שענה לשכבות . הקשבתי וקראתי את כל ההמלצות

לא היה בהן דבר וחצי דבר שפנה לאימהות . המוחלשות במדינת ישראל

לכל האנשים האלה , לזקנים, לחולים, לחסרי הדיור, הוריות- החד

אבל , ו כמה סוכריות למעמד הבינייםזרק. שהמחאה ניסתה לדבר בשמם

איפה הן ? מה עם השכבות המוחלשות. מעמד הביניים רק הולך ונעלם

כמו שלא ראיתי אותן במדיניות , לא ראיתי אותן שם? בהמלצות

  ). ב2011 ,ליף(הכלכלית של השנים האחרונות 

  

שעל  תנועת מחאה פוליטית במוחים הממשלהבסופו של דבר ראתה 

 בעלימנהיגיה ושל  של הספציפיות לדרישות להיענות יש בפניםמנת לפוררה מ

לפיה ש ,המאבק מנהלי של העיקשת התפיסה. ההקשורים אלי האינטרסים

 של תפיסה עם מעמדית-ןבי סולידריות המייצג ,כולל חברתי מאבקב מדובר

, אחרת פוליטיקה של, דיאלוג של, שיח של אחר סוג לייצר וניסיון רווחה מדינת

 של הבחירותמערכת  במהלך, לבסוף. השני הצד של המסננים את עבר לא כלל

 כהצלחותיה המחאה של הצלחותיה את ושוב שוב השלטון מפלגת הציגה, 2013
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 הריכוזיות ועדת דיוני, הסלולר מחירי הורדת, הגז תמלוגי הגדלת: הממשלה של

 של ההישגים רשימתבכל אלה הופיעו  ¯ שלוש לגיל חינם חינוך גיל והורדת

 המחאה של המאסיבי הלחץ ללא כלל שגיםמו והישלא  אףעל  הממשלה

 היו המחאה של החברתי ולשיח לדרישות והצטרפות קואופטציה ;החברתית

 צירוףב השתמשו בבחירות שהתמודדו המפלגות כל כמעט. האחרון הצעד

גם אם ייצגו , חברתית ורגישות "אנושית כלכלה" וביקשו "חברתי צדק"

  .שונות ותאידיאולוגי

 ניסיון ¯ בא מקרוב שזה היריב הפוליטי השחקן כלפישננקטו  הצעדים

 לקנותו ניסיון, פטריוטי ולא מסוכן, כקיצוני לתייגו ניסיון, לשוליים לדחיקתו

 באמצעות דיוןה את לדחות ניסיון, "ומשול הפרד"ל ניסיון, הטבות בחבילת

 ¯ עדהוהו החלטות של מזערי ביישום להיתלות ניסיון גם כמו, ועדה הקמת

 יםרב, למעשה. "ישנה" פוליטיקה של בכלים המחאה אלכולם  התייחסו

 ,שלה אביבית-התל בזרוע לפחות ,המחאה הנהגת של הפנימיים מהדיונים

 כבר ניתחנוש הדרישות מסמך סביב יכוחוהוו ,האלה הכוח משחקיבעסקו 

 את חילקה לא או דרישות מסמך לעצב אם השאלה .הוא דוגמה מייצגת קודם

 של ישניםה בכלים המשחק שעצם חשבו םחלק: לשניים המחאה הנהגת

 לדחוק לפוליטיקאים ואפשריו המאבק את וסנדלי דרישות הצבתו הפוליטיקה

 יםאחר בעוד, כפנטזיונריםו כילדים, יםיריאל כלא ולהציגם לפינה המוחים את

 תהליך. המאבק את עציםת ומנומק אחראי דרישות מסמך שהצגת וחשב

 העצמאות מגילת של בברית המתמקד הניסוח, הדרישות מסמך של היצירה

והצגתם  המאבק ארגוני של פילוח או ושמאל ימין של תיוגים מאפשר שאינוו

 הכלכלית במדיניות המסמך של המיקוד גם כמו, כבעלי דרישות מנוגדות

ביטאו  אכןכל אלה  ¯ ההסדרים חוק כגון ,החלטות קבלת ובתהליכי הכוללת

 מסמך של הנלהבים התומכים גם אולם ,מוסדית פוליטיקה של בכליםשימוש 

 יותר הרחב הפן את בהחלט ראו הממשלה ראש עם ומתן משא שלו הדרישות

 איציק של תמימה בהערה, כך. של אופני הפעולה המורכב הרפרטואראת ו

 קורה מה להבין רוצה היית אם: "נתניהו אל קורא הוא לים"ודוה חוק על שמולי

 הבעיה הייתה מה ¯ אותך שואל אני. לים"ודוה חוק את לשבוע עוצר היית כאן

  ).ב2011, שמולי( "?העגול לשולחן לים"דוהו חוק את להביא

 מעמדית-בין מסולידריות מונע שהמאבק כך על ליף של ההתעקשות

 דרכיםעל ו "אנושית כלכלה" על שיח לייצר שמולי של הקריאהו, קבוצתית- ועל

 לבחון שיש כך על ותמצביע, ציבורה שיתוףלו החלטות לקבלת אלטרנטיביות

 ובחיי בפרקטיקות ,במחאה שהוצעה הפוליטית האלטרנטיבה את ברצינות

שהיה זה מראשיתו מאבק פוליטי של העצמה  לתחושה להיכנע ולא ,יום- םהיו
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 הבהולה הריצה ¯ הדבר אחריתתחושה מעין זו עלולה להתעורר לנוכח  ;אישית

 מועמדיםככדי להיבחר  למפלגות המתפקדים שורת אל המחאה מנהיגי של

 דווקא נעוץ המחאה של היצירתיותמו מהיצירה חלק שכן. 19-ה לכנסת

 העצום המגוון. מהשטח שצמחו הפעולה פניוובא הפעולה בשיטות, ברפרטואר

, עגולים שולחנות, המליאה התכנסויות, חברתיות רשתות דרך גיוס דרכי של

 העושר, הארץ רחבי בכל פעילותם פניובא ושונים רבים מאהלים יצירת

 יצירת גם כמו ,החברתית המחאה מתוך שיצאו נטרייםווול ארגונים של המרשים

 כאן צמחה אםה שאלההתשובה ל של בליבה הם ,חדש ושיח חדשה שפה

 כאשר הציבורי השיח אל לפריצה כליםיצרה  רקשהמחאה  או חברתית תנועה

 שנוסדה ההשתתפותית הדמוקרטיה בניתוח. חסומים הישנה הפוליטיקה ערוצי

 רובד אל המחאה של הרשמית מההנהגהנעבור כעת  המחאה בפעילות

 אולי הם שלו ההנעה ויכולת שלו שהפוליטיזציה רובד ¯ התנועה של הפעילים

  .בישראל 2011 של הקיץ להבנת המפתח

 מקרי בשלושה בקצרה נתמקד המחאה של תבדמוקרטיוּ  לדון בבואנו

 ;הארץ ברחבי המאהלים של ולמגוון לריבוי כדוגמה, הירושלמי המאהל: בוחן

 היום עד וממשיכה המחאה עם שנולדה המורים תנועת, "חינוך זה' ח" תנועת

  . ויחד עמה המחאה הנהגת לצד שפעל המומחים וצוות ;בפעילותה

 הרוטשילדאית ההנהגה שבין המתח את מאפייןהדיון בנושא מסמך הדרישות 

  : מתארת שפיר סתיו. הארץ בכל שנוצרו מאהליםל

  

לפני ההפגנה השנייה ביקשנו מכל המאהלים לשלוח לנו את הדרישות 

ציפו מאתנו . היה אז המון עיסוק ציבורי בדרישות של המחאה. שלהם

ביקשנו מהמאהלים לשלוח לנו מיילים עם . לכתוב מסמך דרישות

מיילים עם אותן  30 ישות שלהם ובשבת בבוקר קיבלתימסמכי הדר

זה התברר , כשכתבנו את החזון שלנו. כולם רצו אותו דבר. הדרישות

היה ברור מה , כתבנו אותו בעשר דקות. כדבר הכי קל לכתיבה בעולם

  ). 89: 2012 ,אצל שכטרשפיר (צריך 

  

 מאהלה. השונים המאהלים בעיני הדבר נתפס כך בדיוק שלא אלא

 בהבעת מעוניינים" המאהלים ושאר אביבי- התל המאהל כי טען הירושלמי

 בשיח עסוק הירושלמי המאהל ואילו הציבור מצוקות והעלאת כלליות דרישות

 עמוק חיבור ביצירת מאמין מאוד הירושלמי המאהל. קונקרטיים פתרונות של
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 לקידום האמצעים כאחד וגם הנוכחי למאבק מעבר אל לאזרחים הממשל בין

  ). 2011 ,המאהל הירושלמי( "הנוכחי המאבק מטרות

 ,הירושלמי המאהל מטרותניכרה ב הבירה אנשישל  השונה התפיסה

 הדורסנית הכלכלית השיטה שינוי" למעןו חברתי צדק על מאבק בצד אשר

 על המבוסס לציבור הממשלה בין חדש שיח יצירת" כוללות גם "בישראל

 לב"כ הסוס בגן שהוקם המאהל עצמו ראה לפיכך. "ציבור שיתוף ועל שקיפות

 פעילויות יצירת. המאבק סוגיות סביב מתמשכים ועשייה שיח של הפועם

" הציבור ונבחרי הממשלה כלפי המאהל מסרי להבעת רחבות מחאה

 לצד מכהנת ממשלה נגד מחאהל ש מוסדיים אמצעים, כך). 2011, כלכליסט(

 זה מתקיימים ציבור ומשתף אלטרנטיבי שיח של דמוקרטית תרבות הקמת

 בכיוון נוסף צעד הלך הירושלמי המאהל אולם. המאהל בתפיסת זה לצד

 ליצור" שמטרתו ,"העגול השולחן פעילי" לפרויקט מתווה ציעהו ההשתתפותי

 לאחד ביותר הגדול הזרז, הנראה ככל" :פרויקטלוכך תואר הרקע . "תייאמ שיח

 ההמון בין הנתק הינו, העם ידי על שנוהלו ביותר המשמעותיים המאבקים

 כן שיח ליצור שמטרתו 'שלטון-המון' בפרויקט לפתוח רוצים אנו ]…[ לשלטון

 הזדמנות הוא הזה המאבק. לו ומחוצה היום סדר שעל נושאים סביב ועמוק

 מטרת ."המדינה של פניה בשיפור הציבור של תיתיאמ שותפות ליצור

 כבר כולם. להשתנות צרכיה הדמוקרטיה ופייסבוק ויקיפדיה בעידן: "הפרויקט

, שני מצד. 120 אצל לא וגם אחד אדם אצל מרוכזת לא שהחכמה יודעים

 הציבור נבחרי של היומיומית העשייה של המורכבות את מבין לא הציבור

 הפרויקט 1."הדדית ניכור תחושת ותוך בסיסמאות מתנהל הצדדים בין והשיח

 אנשים עגולים בשולחנות ישבו בוש ציבור שיתוף מנגנון להקים לפיכך מבקש

 עקרונות. ציבוריות ועדות גם כמו, לדיון רחבות וקבוצות אינטרסים המשקפים

 המשתתפים כל של תייאמ דיאלוג תוך להתנהלות קראושל הפרויקט  הפעולה

 בקוד רחבות הסכמות לפי החלטות קבלת, שונים מגזרים של נציגויות ¯

 הסכמות לייצרכדי  שונות קהילתיות ברמות שיח קבוצות והקמת דמוקרטי

 גם כמו, הירושלמי המאהל לכך בהתאם. והדרישות החזון מסמכי סביב

, סדנאות, הרצאות, פעילויות של שטףיזם בימי פעילותו , אחרים מאהלים

. בירושלים הסוס בגן יהיהאוכלוס לכללהמיועדים  לימודיות וחוויות מפגשים

 מבוססה, עצמו המטה של התנהלותה דפוסאת  זו ברוח לייצר ניסה גם מאהלה

 ואת הדיון תרבות את המדגישות מטה ישיבות ולאחריהן מליאה ישיבות על

 היה המימוש. לקונצנזוס להגיע ניסיון תוך לדיון המליאה של הנושאים העלאת

                                                
  . 2011משנת " פעילי השולחן העגול"מסמכים פנימיים של פרויקט  1
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 האם, החלטות מתקבלות כיצד, לא ומי במטה נכלל מי ותהשאל: יותר בעייתי

 הפכו אביב-בתל המתגבש המטה על משפיעים ואיך קונצנזוסלהגיע ל חייבים

. מלמטה הסכמית דמוקרטיה באמצעות דון בהןל קשה שהיה מכוננות לשאלות

 רצון ועל משותף ערכי חזון על הבנויה הקהילה רוח ¯ המכוננת החוויה ,אולםו

 שיחושל  גורל שותפות תודעת ה שליציר דרך חברתי שינוילו לשיתוף תייאמ

 אנשיםהו פעיליםהבתודעתם של  יסודית כחוויה הנחקק ¯ ומשתף מעצים

  . במאהל בפעילות חלק שנטלו

 הפעילים ארגונים בידי הונהגהאמנם  הירושלמי במאהל הפעילות

 של הצעירה המשמרת של הסטודנטים תא ¯ האחרונות בשנים העירוני במרחב

 במהלך פרשה שאף ,התעוררות תנועתתנועת רוח חדשה ו, העבודה מפלגת

 היכולת, ארגוני-ןהבי השיח אולם. הדרך כתנועה אך המשיכה כיחידים מובילים

 של והיצירה הארגונים הנהגות של הקשה מהגרעין שאינם רבים פעילים לערב

 כמו ,ושותפות קהילה תחושת, תודעה שינוי ויצר ומתדיין פעיל ציבורי מרחב

 מעבר המחאה כלל על שהשפיעה אידיאולוגית ודחיפה מוביליזציה גם

 המאהלים של השונה האופי. בירושלים הלוקאלית הפעילות על להשפעתה

 המאורגנים מהגרעינים נבע שבע ובבאר בחיפה, בדימונה ,שמונה בקריית

 החברתי ומהמרקםשל יושביהם  המצוקות מסוג, חלק הםב שנטלו השונים

 לכתיבה היוזמות נגדאביבי יצא חוצץ -המטה התל. הםב שהתפתח השונה

 המאהלים לכל משותפת מועצה קיוםל, הדרישות מסמך של משותפת

 הדרישות מסמךו ,)134 :2012 ,שכטר( נכנע ולבסוף, הממשלה עם הידברותול

, לשטח. וארגונים מאהלים 40 בידי ונחתם ישראל ודרור המאהלים בריכוז נכתב

היה כוח גדול בהרבה מאשר לאלו אשר  ,המקומיים למנהיגיםו לפעילים

 המטה עבור, ואכן. התקשורת הכתירה כמטה ההנהגה של המאבק המרכזי

. כמשגה לא אם, כמטרד כמעט נתפס המשתפת הדמוקרטיה עניין ברוטשילד

 הבנייתועל אף , הדמוקרטיה המשתפת של המשמעותי הגיוס כוח למרות

, משותפת החלטות לקבלת כלים ויצירת ציבור ושיתוף שיח של אחרת תרבות

: 2012 ,שכטר( בספרד המאהלים של הפרקטיקותעל פי  שושן איה שהובילה

 בידי נתפסה המאהלים כלל משותפת במועצהשהחלטות יתקבלו  הדרישה, )42

 הרגה הזאת הדמוקרטיזציה: "המטה ממנהיגי, רמבם שטען פיכ, כטעות המטה

היו  אביב-בתל שבהנהגה אף אולם). 129: 2012 ,שכטר אצל" (המנהיגות את

 החלטות קבלת מחייבת המאהלים היווצרות אםהדעות חלוקות בשאלה 

 כמוביל תקשורתב הוצגש אביב-תל של שהמטה או ,ושוויונית פריטטית

 ,ליוזמות יותר מאוחר שיתפתחו והגיוון הריבויהרי ש, להובילו ימשיך המאבק

 הפועם הלב יהיו למחאה מעבר הרבה לפעול שימשיכו ארגוניםלו עמותותל
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 מעבר ,ואקטיביסטית דמוקרטית אזרחית חברה של התביציר והייחוד

 היא לכך מובהקת דוגמה. אחרת או כזו מדיניות או חקיקה על להשפעות

  .המחאה אוהלי בין שנולדה החינוך תנועת

 זה' ח" הרי, וגאוני מאתגר, שנון היה "אוהל זה' ב" של טיבייהקריא אם

 :2012 ,שכטר( אביבי-התל המיתוג של הברק את וחסר בעילגותו צולע "חינוך

 לפעול המשיכושו המחאה במהלך שהוקמו רבים ארגונים כמו אולם). 21

 אופן שבול מרתקת דוגמה אהי "חינוך זה' ח" יוזמת, לאחריה נותוש בצורות

 המאהל. הישראלית האזרחית החברה החייאתאפשרה את  החברתית המחאה

היה ו, והפוליטיקה המדינה מדע על אמון היה גוטלר איתי בהובלת הירושלמי

, לעומתו ;שיצר השתתפותית דמוקרטיה של המתחרה למודל לחלוטין מודע

 כלי ¯ שלהם בכלים פעלו "חינוך זה' ח" את הקימוש והמורים החינוך אנשי

 נתפסו פעם אחר פעם: חוזרת- בלתי הזדמנות המחאה זימנה עבורם. הפדגוגיה

 כל נגדמאבק  כלל בדרך ¯ המאבק ניהול של הפריזמה דרך המוריםארגוני 

פועלים אך ורק למען  אשר יםאינטרסנטיו יםכוחני ניםכארגו ¯ בחינוך רמהורפ

בישרו  "לתמורה עוז"ו "חדש אופק" רמותוהרפ. המורים של וההטבות הזכויות

 חינוכית לאמירה מרצון בעבע השטחאך , והשכר ההעסקה במבנה שינוי בעיקר

 בהתנסות, הוראה בדרכי, בערכים, בחינוך ¯ במהות שעוסקתאמירה , גרידא

 של חיקםל בשל כפרי כן אם נפלה המחאה. חווכ שכר במבני ולא ¯ לימודית

 ובבניית במוביליזציה חשוב תפקיד מילאו הראשון הרגע שלמן ,החינוך אנשי

  :כך נפתח "ישראלל החינוך את מחזירים" המסמך. המחאה לפעולת המדיומים

  

ברוח המאבק  :זה חינוך מובילה שיח חינוכי חסר תקדים' קבוצת ח

, אקדמאים, החברתי נסללה דרך של שיח משותף בין מורים ומחנכים

אנשי משרד החינוך , מקבלי החלטות, סטודנטים, תלמידים, הורים

והציבור הרחב שבאמצעותו ניתן יהיה לעצב אלטרנטיבה ראויה 

' ח( כי חינוך עושים בשיתוף ולא בכפייה ¯למערכת החינוך הישראלית 

  ).ההדגשות במקור, 2011, חינוך זה

  

התאפיינה בניהול דיונים בערי האוהלים  "חינוכאים"הפעילות של ה

כחלק מהתפיסה של  "ממאהל למעגל"בהובלת המעבר , במהלך המחאה ןעצמ

ובעיקר , המשך המאבק באמצעים של דמוקרטיה השתתפותית ומעצימה

כלי  והשימוש בה להפעלת ביצירת הפרקטיקה של שולחנות עגולים

קונגרסים חינוכיים רבי משתתפים שבמרכזם : המוביליזציה המרכזי שלהם
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 ¯ דיונים פתוחים בשולחנות עגולים סביב נושאי ליבה של השיח החינוכי

חלק מכונן . חינוך ציבורי ועוד, שוויון הזדמנויות בחינוך, מטרות החינוך

י ספר היה היזמות הפרטית והמוסדית שהתפתחה מאז המחאה בבת פעילותב

פרויקטים , חשיבה פדגוגית, יוזמות של הוראה אחרת. רבים בכל הארץ

נגד היוצא כמו גם דיון נוקב , קהילתיים וקבוצות חקר פשו בכל נגזרות החינוך

דיון זה אף הפך להיות כרטיס הביקור של ). 2013 ,הרפז(בחינה -לצורך-ההוראה

מי שלו כשר היה עם שהמפגש הראשון הרש, הרב שי פירון, שר החינוך הנכנס

נדה המוצהרת שלו כוללת 'והאג ,תנועת המורים שהתפתחה מתוך המחאה

  ).2013, תנועת המורים(ביטול חלק ניכר מבחינות הבגרות 

 "זה חינוך' ח"ת שתנועעולה בבירור תנועות המורים מהיכרות עם 

שדפוסי פעילות , ייצרה הנהגה משותפת שפיתחה מוקדים של פעילים מרכזיים

 ו בתורם מייצרים דפוסי השתתפות משמעותיים בפעילויות שהתנועהאל

הזמנה הפתוחה מעל דפי האינטרנט הוא הושהמעגל הרחב ביותר שלה , יוזמת

 כך הוצג המסמך המכונן של .והרשתות החברתיות להפוך לחלק תורם מהדיון

מהפכה במערכת החינוך ברוח המאבק החברתי אנו קוראים ל: "תנועהה

ודורשים לצאת לדרך  לדיון ציבורי תשתיתאנו מציגים מסמך זה כ :הישראלית

שבה נבקש לשאול ולהשיב על שאלות יסוד בחינוך ולשרטט מחדש את , חדשה

תרבות דיון זו  .)2013, תנועת המורים" (דמותה של מערכת החינוך בישראל

, שנתיים אחרי המחאה, הכתה שורש ומעמיקה גם היוםש ,"חינוכאים"בקהילת ה

להוביל אכן עזרה , עולה כפורחת עם יזמות חינוכית ברמה מקומית ואזוריתו

של ארגונים ועמותות תוך  ווצרותםהי. שינוי בתחום החינוך הציבורי בישראל

 כדי המחאה והצלחתם לשרוד כשחקנים מתפקדים שנתיים לאחר המחאה של

רה החב, וניכרות בתחומי התקשורת" זה חינוך' ח"ת בהרבה מוחורג, 2011

  .והכלכלה

מגוון של ארגונים חברתיים ופוליטיים נולדו במחאה ומילאו את 

ליזציה דמוקרטית והתמירו אותה אהחברה האזרחית בשחקנים שעברו סוצי

, בכנסת" המשמר החברתי", "הפורום לפעולה אזרחית: "לאקטיביזם חברתי

האם הפרקטיקות של הדמוקרטיה . ועוד" מתפקדים"תנועת , "ישראל יקרה לנו"

ההקשבה , הדיונים לתוך הלילה, הקהילות במאהלים ¯ההשתתפותית 

היו חלק מרפרטואר שכל מטרתו  ¯השולחנות העגולים , מעגלי הדיון, במליאות

מאבק שהוא עבור תמיכה וכוח , מומנטום תרישימוש בכלים אלטרנטיביים ליצ

תה זאת טקטיקה שנוסתה כדרך לקבלת האם היי? כוחני ומוסדי בעיקרו, פוליטי

 המעשהאו האם הייתה כאן תפיסה אחרת של ? נכשלה והוחלפה, החלטות

? של שיתוף ציבור משמעותיופוליטיקה אלטרנטיבית  יצירתשל , דמוקרטיהה
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אביב התנער במהרה מהמודל של הדמוקרטיה - אין ספק שהמטה בתל

הללו כדרך לקבלת  וגם המאהל הירושלמי לא אימץ את השיטות, המשתפת

דרכים משמעותיות לדיון אלה ראה בפרקטיקות אף ש ,החלטות במאהל עצמו

דרכים ליצור דיאלוג משמעותי בין הציבור ובחזון ובערכים של המחאה , במסר

שלון הדמוקרטיה הדיונית יצביע על כבכך יש כדי להאולם האם . ובין הנבחרים

אם מתבוננים : ה כאן קריטייםכלי ההערכ? בניסיון המחאה החברתית בישראל

הרי שזו שיטה לא יעילה במיוחד  בדמוקרטיה כצורת שלטון לקבלת החלטות

קונפליקט ברמת מתיחות גבוהה עם צורך  ניהולשאינה מאפשרת  ,מסורבלתו

באמצעותם אולם האם אלו הכלים הנכונים לשפוט . בקבלת החלטות מידיות

? )Walzer, 1991; Talshir, 2012( את הפרקטיקות הדליברטיביות של המחאה

עם שבו מסכמים צוותי המומחים את עבודתם  ,"אפשר גם אחרת"בספרם 

  : הם מתארים, נםלמעו םצדל, המוחים

  

לאקטיביזם החברתי הער והתוסס הזה התלוותה תרבות של דמוקרטיה 

מתדיינת המדגישה את ערכו של השיח הציבורי ואת החשיבות של משא 

האזרחים לרשויות השלטון כדי להציג תביעות ולגבש ומתן פתוח בין 

עד מהרה הפכו אתרי האוהלים למרכזי שיח בין . סדרי עדיפויות

את , הקבוצות שהצטרפו לתנועת המחאה והעניקו לה את ייחודה

יחד יצרו כל אלה את תנועת המחאה  ]...[ עוצמתה ואת חיוניותה

יונה , פלדחי(האזרחית הרחבה ביותר שידעה החברה הישראלית מעודה 

  ). 27: 2012, נור-וגל

  

בקרב הן , בתוך המחאה התרחשתהליך הלמידה והצמיחה ש, ואכן

מאפיין את הייחוד של מחאה , הנהגה ובעיקר ברובד הפעילים והמשתתפיםה

. אנשי האקדמיה היה מכונן ומרכזי בגיבושוחים לבין צוותי המומוהקשר בין ; זו

בביסוס  עסקשלהם  ח"הדול רוב רובו של הוצג לעיאולם על אף הפתיח ש

כלכלית והרבה פחות ביצירת מודל של דמוקרטיה -תפיסת העולם החברתית

  .מתדיינת

לשינוי , אם נבחן את הפרקטיקות דווקא ככלים להעצמה, ובכל זאת

ביותר בהרחבה  ותהיו משמעותי ןנראה שה ,יה ופוליטיזציהלסוציאליזצ, תודעה

דווקא הרובד שבין . דרמטית של מעגל הפעילים והמזדהים עם המחאה

אותם אלפים אשר נטלו חלק בהפעלה או , ההנהגות ובין המפגינים המזדמנים

עבר תהליך של חוויה  ,בשולחנות העגוליםובמעגלים , בפעילות במאהלים
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, זציה מעצימה שיצרה קשר הדוק בין ערכים כגון צדק חברתיפוליטית וסוציאלי

העצמה אישית , לבין תחושת מסוגלות ¯ליבת הדמוקרטיה  ¯שוויון וחירות 

אלו הן דרכים מרכזיות להעשרת התרבות האזרחית . ותחושת שינוי חברתי

אולם אם . ייצוגית או השתתפותית ¯באשר היא מתן לגיטימציה לדמוקרטיה לו

התנקזה המחאה החברתית אל הפוליטיקה  דברמדוע בסופו של , דברכך הוא ה

והאם ? הבחירות המקדימות והבחירות הארציות, אל המפלגות ¯הממוסדת 

תפיסה , אם לא מודל דמוקרטי אלטרנטיבי לזה הייצוגי, עמה המחאה הביאה

ומה טיבה של פוליטיקה חדשה ? את מי ייצגה המחאה? של פוליטיקה חדשה

  ?זו

  

  נרטיבים של ¯פוליטיקה של זהות מול אינטרס ציבורי : ישראליות
  מאבק חברתי וגלגולם המפלגתי

  

, ערב טוב לישראל ביתנו, ערב טוב לקדימה, ערב טוב למרצ, ערב טוב לליכוד

הכיכרות האלה זוהי לא המחאה . ערב טוב לכל המפלגות. ש''ערב טוב לחד

זוהי . ו לא המקום בשבילוזה, השילוב שלכם כמפלגות, שלכם כמפלגות

בקיץ עשינו את הצעד  ]...[ ימין ושמאל כולנו משרתים. המחאה של העם

ראינו את , פתחנו את העיניים, התחלנו להבין מה קורה סביבנו, הראשון

הבנו , התחלנו לדבר, יצאנו מהבית, שמענו את חסרי הקול, האנשים השקופים

במדיניות שמופנית נגדנו ונגד הבנו שמדובר , שאנחנו לא לבד בסיפור הזה

אומרים שהשינוי התודעתי הוא ההישג הגדול ביותר של . החלשים מאיתנו

שינוי תודעתי הוא חשוב אבל אם המציאות לא  ]...[! זה נכון, המחאה עד כה

לא עשינו , אם המסע הזה לא יימשך צעד אחרי צעד, תשתנה בעקבותיו

לילדים , מסר זה יעביר לדורות הבאיםאיזה , עשינו נזק גדול, יותר מזה. כלום

שכמה הפגנות סוערות ? שאין סיכוי לשינוי, שבאו הנה עם ההורים שלהם

  ).א2011 ,דפני ליף(? ומוצלחות זה מספיק כדי להשתיק את הציבור הישראלי

  

אף לא של , לא הייתה מחאתן של המפלגות 2011המחאה החברתית של קיץ 

חלק חשוב במוביליזציה החברתית היה בלימת הניסיון של , אכן. הפוליטיקאים

, למצער, להםשהופנתה פוליטיקאים לקחת בעלות על המאבק וההצעה 

את קצפה של  השהוציאגישה זו היא  .להצטרף למעגל הדיון כמו כל אחד אחר

, בץ הדימויים הראשון של המחאה כשמאלניתאת מק הויצר ,למשל ,מירי רגב
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מנהיגי שהרי  בדיעבדאולם ). 56, 38 :2012 ,שכטר(הזויה וקיקיונית , קיצונית

בריצת אמוק והתברגו כל איש ואישה לקראת הבחירות המחאה פתחו 

האם היה זה  ;ש''או בחד "תנועה"ב, "יש עתיד"ב, "עבודה"ב ¯ במפלגתה היא

  ? וליטית אישית של מנהיגי המחאה והמטה שלהמראש רק מנוף להתקדמות פ

 דמוקרטיה של מודל ¯ מרכזיותה האופציות שתי בין כי ראינו

 של בייחודיותה מהותי חלק ¯ ייצוגית דמוקרטיהשל  לדמוו השתתפותית

 ההשתתפותית הדמוקרטיה ברוח בפרקטיקות שימושה דווקאהיה  המחאה

, ליף של הציטוט של השני חלקומשתמע מש כמו אך, והעצמה באמצעותן

 או תודעה שינוי ליצור רק ולא מדיניות על פרקטיקות אלה נועדו להשפיע

 הפועלת חברתית תנועה גיבוש בין בבחירה כי עולה עוד. אזרחית פעולה

 המחאה כמפלגת לכנסת הרצה חדשה מפלגה יצירת ובין האזרחית בחברה

המעגלים השונים בחרו בדרכי פעולה , קיימת למפלגה הצטרפות או החברתית

 התגלגלותה את הובילו המחאה של המרכזית השדרהפעילים מ. שונות

 העצמה, פיקוח של נטרייםווול ארגונים ליצירת ומשם דיון למעגלי ממאהלים

 .החדשה החברתית התנועה של כגרעינים האזרחית בחברה הפועלים ,וחינוך

החליטו לאחר התלבטויות  המחאה של וההנהגה המטהאנשי מ רבים, לעומתם

 ותחושת לאומית אחריות של תפיסהמתוך  ,לפעול בזירה הפוליטית הממוסדת

). ב2011 ,שמולי( מחאה זעקת לזעוק רק ולא תייםיאמ פתרונות לגבש חובה

 להתמודד שוקלת היא כי צהירהשה, עצמה ליף הייתה המתלבטות אחרונת

 הקונספט כי לרוץ לא החלטתי" כי הודיעה ולבסוף, אביב-תל עיריית לראשות

 להביא לדעתי ויוכל, בישראל היום עד נעשה לא פרלמנטרית-חוץ תנועה של

 יהיה מה יקבעו כנסת חברי 120-ש לחשוב נכון לא. בעתיד משמעותי לשינוי

  ).2013 ,אצל פישקין ליף" (הציבור את ולשתף זה על לדבר צריך. כאן

 הפוליטיקה של הייחוד ומה היא הפרק על העומדת השאלה אולם

 ברי? הממוסדת הציבורית רההספֵ  אלמביאה  החברתית המחאהש המוצהרת

 עולם תפיסת לגבש הצורך הוא הייצוגית הפוליטיקה של אפיונה כי לולכ

 יכולות ואזרחיות חברתיות שתנועות מה, פוליטית אידיאולוגיה, מוסכמת

 המחאה שיצרה הפוליטית התפיסה כן אם ימה. לו להתכחש או לדחות

 של החברתי כבסיס שותפים אשר "אנחנו"ה הם מי, לפני כן ועוד? החברתית

 "שיטה"ה הגדרת היא, לפיכך, ומה הפוליטי החזון מהו, הזאת הפוליטיקה

כדי לענות על שאלות אלה יש להבהיר תחילה שני ? מבקרת זו תפיסהש

 הזהות והתוויית) 2011, שמולי( "החדשים ישראלים"ה מושג, ראשית: נושאים

השפעה ה, שנית; החברתית המחאה שיצרה המשותפת הקולקטיבית

 אינטרסים ייצוג של תפיסה יצרה המחאה האם: של המחאה האלקטוראלית
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 במדיה לפחות ,המחאה זוהתה עמוש הביניים מעמד של פרטיקולריים

 נהיה אנחנו" :האוצר שר וכיום "עתיד יש" מפלגת ראש ,לפיד יאיר של כמאמרו(

 הפונה פוליטיקה דווקאנוצרה בעקבותיה  שמא או, ")הביניים מעמד של ס"ש

 ולכן, וסקטוריאליות זהות של לאינטרסים מעבראל האינטרס הציבורי הכללי ו

 מפלגתיתה פוליטיקהה של כמסד מגזריות של המשחק את לשחק מסרבת

  ?האלפיים בשנות בישראל

 לסטודנטית טוב ערב, מעפולה לחייל טוב ערב. לכולכם טוב ערב"

 טוב ערב, שבע-מבאר לשוטר טוב ערב, מדגניה להוריה טוב ערב, בירושלים

 טוב ערב, מנתניה לגמלאי טוב ערב, מאריאל לעולה טוב ערב, מטייבה למורה

 דבריו את שמולי איציק פתחכך  "!ישראל טוב ערב. מחולון הדיור למחוסרי

 בתוכו מקפל הזה המאבק: "והמשיך ,2011 באוגוסט 13- ב שהתקיימה בעצרת

. ומצטרפים הולכים רבים קהלים. בישראל החברה של, מדי רבות, רבות בעיות

 בחברה שצמחו הגבוהות החומות את זו אחר בזו מנגח המשותף הכאב

 חילונים עוד לא; ערבים לעומת יהודים עוד לא. הודה על והאפילו הישראלית

 בכולנו פוגע המחייה יוקר. ימנים לעומת שמאלנים עוד לא; דתיים לעומת

  ". הזו בארץ לחיות המנסים ואלה שחיים אלה בין המסוכנת ההבחנה את ומחדד

 המקובלת מזו אחרת בפריזמה בישראל בחברה התבוננה המחאה

 מתוך לא ברורה בצורה דיברה היא הראשונה בפעם: הממוסדת בפוליטיקה

 של ייצוג דרשהלא  היא. ישראלית קולקטיביות מתוך אלא זהותית מגזריות

 שיתבטא ייצוג, הישראלי האינטרס של ייצוג אלא אחרת או זו קבוצה

, המשותף, הציבורי האינטרס אל פונהה, חזון-מובלת, מדיניות של בפוליטיקה

 השבר יוקומ חרג במכוון להציג המחאה שביקשה האדיר הגיוון, אם כן. הכללי

 שוב. הישראלית הפוליטיקה של ¯ מפלגתית והמיוצגים ¯ המקובלים והשסעים

, אחר מסוג סולידריות לייצג וביקשה ממדרים מתיוגים התחמקה ושוב

 רוטשילדיאניות של באליטיזם הואשמה וכשהמחאה. רחבה אזרחית סולידריות

  : ליף דפני ענתה, אביבית-תל

  

 ישראל מדינת? "לפריפריה לכו" זה מה... "לפריפריה לכו" לנו אמרו

 יום מאז ומסודר שיטתי באופן שלה הפריפריה את ודופקת דפקה

 להגיד ¯ בתרבות, ברווחה, בדיור, בתשתיות, בבריאות, בחינוך. הקמתה

 להמשיך זה פריפריה להגיד. כדוגמתה שאין צביעות זו "לפריפריה לכו"

. רחוקים אתם. בצד אתם: להם שאומר, אדם בני שמדיר הישן בשיח
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 הזה הקיץ. פחות שוות שלכם הדרישות ,פחות חשובים שלכם הצרכים

  ) ג2011, ליף! (במרכז כולנו ¯ פריפריה כזה דבר שאין לכולם הוכחנו

  

 פנים בעל היה המסורתיים השיסוע קווי לשבירת הארגוני הביטוי

, בירושלים כך ואחר אביב-בתל תחילהאמנם הוקמו  המאהלים, ראשית. רבות

 ושונים משמעותיים מקומותב נוצרודומים להם ו פשטומשם הם הת אבל

, רמון במצפה, שיבחורפ, בכרמיאל, בעפולה, שמונה בקריית :מזה זה פייםובא

 רחבי בכל מאהלים כעשרים ¯ סבא בכפר, ברחובות, יעקב כרוןיבז, בדימונה

 פעילות פניוא, מקומיים מכוננים גרעינים, שונה אופיהיו  מאהל לכל. הארץ

בעצרות  ,שנית. המקומית היהאוכלוסי עם שונה התקשרויות ומערך ייחודיים

 נעשהובמקום זאת  ,מפלגות ואנשי פוליטיקאים של נאומים הותרו לאהשונות 

הדבר בא לידי . הישראלית החברה של שונות ופנים ארגונים לייצג מכוון מאמץ

- בעצרת שהתקיימה ב השונים העובדים ציבורישל נציגי  םהנאומיב ביטוי

 ניסיוןב או ,הקבלן ועובדי הסוציאליים העובדים, המורים, הרופאים ¯ 23.7.2011

, חרדים ¯ בחברה הזהותיים המחנותנציגים של  כדוברים להביא המוצהר

 ולהציגו המאבק של הכוללניות את להדגים כדי ¯ רוח אנשי, ימין אנשי, ערבים

, לתיוג בהתנגדות חשוב חלק אולם. בפוליטיקה המסורתי שיסועמה חורגכ

- ןבי סולידריות של המסר היה, המחאה של המרכזיים מהמסרים אחד ואולי

 רוטשילד בין, התעקשו לקיים ביניהם השונים המאהליםש הקשרים. מעמדית

 בגן הוריות-החד למאהל הסוס בגן הסטודנטים מאהל בין, במרכז כהן סי'וג

 של עמוק מסר ושידר, בירושלים סאקר בגן הדיור מחוסרי מאהללו העצמאות

 על ליף של המרכזית הביקורת כי כבר ראינו. החברתי הפילוג של אחרת קריאה

 אבל הביניים מעמד עם להיטיב ניסתה ועדהושה הייתה טרכטנברג ועדת

 בנאומה, שפיר סתיו גם, כך. בחברה והמוחלשים המודרים את לחלוטין שכחה

 בחרה ,19- ה בכנסת העבודה מפלגת מטעם כנסת כחברת והמכונן הראשון

  :הז באופן מבחינתה במחאה ביותר המשמעותי הרגע את לאפיין

  

. מאות אלפי אנשים שיוצאים לרחובות, הקיץ המופלא הזה קיץ של שינוי

שם הפגנו , אבל מה שנצרב בי יותר מכל היה לא הקיץ אלא החורף

ורכב הבאותה תקופה מאהל שכונת התקווה ש ]...[ במקומות קשים יותר

אנחנו הרגשנו שדיירי . ממשפחות שלמות מחוסרות דיור עמד לפני פינוי

 ¯המאהל האלה הם חלק מהמאבק שלנו בדיוק כפי שאנחנו המוגדרים 

  ).2013 ,שפיר(מעמד הביניים הם חלק מהמאבק  ¯בצדק או שלא בצדק 
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 לרוב המשותף על הזו ההתעקשות את מכל יותר שהגדירה ההסיסמ

 שעלתה הסיסמ, "חברתי צדק דורש העם" כמובן הייתה הישראלית החברה

 של המרכזי למוטו מהרה עד והייתה הראשונה העצרת במהלך ספונטני באופן

 תפיסתשטענו כי , המבקרים צדקו לא האם אולם. הישראלית המחאה של הקיץ

 יהודים שבין זה ¯ בחברה המרכזי השסע את העמיקה רק במחאה "עם"ה

 לגדר מחוץ הגדול הלאומי המיעוט את כאן גם שאירהוה, לערבים

 בתוך שהתנהל הפנימי הביקורתי דיוןמה הן מתבררת התשובה? טיביתקהקול

 את המגזרית העיתונות הציגה בוש השונה באופן והן עצמה הערבית החברה

 והדתית המתנחליתהעיתונות ו גיסא מחד החרדית העיתונות בעוד: המחאה

 הממשלה נגד שמאלנית כמחאה בירורב המחאה את הציגוגיסא  מאידך

 העיתונותהרי ש, והימני הדתי, החרדי הציבור של כוחו נגד וכהסתה שבשלטון

 או למחאה התייחסה לא שכמעט יניתסטהפל לזו בניגוד ¯ בישראל הערבית

פי להביעה אהדה כ ¯ הערבי והאביב הכיבוש של הפריזמה דרך אותה ראתה

 הדורש "עם"ה האם, זאת ובכל. אחרת מגזרית עיתונות כל מאשריותר  מחאהה

  :שמולי איציק שטבע בביטוי גלומה התשובה? מדיר ביטוי אינו חברתי צדק

  

אני מציע לך . אני יודע שאתה צופה בנו עכשיו. אדוני ראש הממשלה

הציבור העצום שנמצא כאן , מה שאתה רואה עכשיו: להסתכל טוב טוב

זה לא הציבור . הוא ציבור שאתה בכלל לא מכיר ¯ובכל רחבי ישראל 

". ככה זה"שהיה מוכן לקבל כל מה שהממשלות החליטו בשבילו כי 

    .אנחנו הישראלים החדשים - תכיר אדוני ראש הממשלה

. אנחנו הישראלים החדשים: אדוני ראש הממשלה תסתכל עלינו היטב

נו ואנח! אנחנו הישראלים החדשים: תכיר אדוני ראש הממשלה

לחיות : אבל פשוט ¯לא קל  ¯הישראלים החדשים רוצים רק דבר אחד 

  ).א2011, שמולי(בארץ הזאת 

  

: העם של הגזרה גבולות של מחדש עיצוב דבריו של שמולי מבטאים

 רהוממד אותה והפכו ישראליותם על אחריות מחדש לקחו החדשים הישראלים

 המבקשת, סולידריתו משתפת לישראליות אינטרסנטיתו מסתגרת, שבטית

, פילק של בניתוחו, או. הפרטיקולרי ולא הציבורי האינטרס בשם לפעול

 העם", הישראלי הפוליטי במרחב חדש סובייקט הופעת על הצביעה ההסיסמ
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 והימצאותו המשותפות תביעותיו, המשותפים צרכיו ידי על המוגדר כמכלול

 מנהיגי). 278: 2012 ,פילק( ")הכלכלי או השלטוני( הכוח אליטות נוכח מלוכד

 בעיית את כשהגדירו שונים דבריםל התכוונו המובהקים ומבטאיה המחאה

, המחייה יוקר על לדבר המשיך שמולי ¯ כלכלית מבחינה ישראל של היסוד

, ואולם .רווחה מדינת על שפיר סתיוו המוחלשות הקבוצות הדרת על ליף דפני

 לצד: הפוליטית השיטה הייתה שהנהיגו המחאה יצאה שנגדה "שיטה"ה

 ,אידיאולוגית שקיפות בעלת מדיניות לייצר שלושתם של הברורה הקריאה

 ידי על ולא האוצר פקידי ידי עללמעשה  נקבעת שהמדיניות טענתם לצדו

, גלי בריש מציגים הםש תפיסה על אחריות לוקחים אשר נבחרים פוליטיקאים

 הייצוגית בדמוקרטיה להשפיעמצליח ש היחיד הגורם נגד המוחים יצאו

  . פוליטית מגזריות של היתר ייצוגיות: הישראלית

 קוולאור ה מוצהרת כלכלית מדיניות של המהדהדת הלקונהלנוכח 

 מדינת בתשתיות ופגיעה פערים הרחבת, הפרטה של ברורה אידיאולוגיה

 כחלק האחרון בדור ישראל ממשלות כל של אידיאולוגי כקו שמסתמן ,הרווחה

 הציבורי בשיח לפוליטיקה במובהק שיש היחיד הכוח ,ליברלית-ניאו מהגמוניה

 של החברתית המחאה אולם. מגזרים מייצגות מפלגות של הסחטנות כוח הוא

 האינטרסנטית המגזריות כנגדציבור מסוים  להעמיד שלא התעקשה 2011 קיץ

 את: הם באשר "החדשים ישראלים"ה את אלא ,אחר מוגדר ציבור של

 מעבר ומתנשא חברתי צדק הדורש העם את, הישראליות הקולקטיביות

זו . הציבורי האינטרס של קולו את, אחר או זה ציבור של הפרטיים לאינטרסים

 של ולא הציבור טובת של פוליטיקה ¯ אחרת לפוליטיקה קריאה בהחלט הייתה

 תפיסה בכך ניכרת. אחרת או כזו סקטוריאלית קבוצה או מגזר או אליטה

 עומדשלו  קולקטיביה רצוןה אשר ריבון ¯ בדמוקרטיה העם מושג של מהותית

). Habermas, 1975( מהריבון חלק הוא ואחת אחד כלו ,בבחירות הפרק על

 האינטרס לניהול באשר אידיאולוגיות אלטרנטיבות להציב צריכות המפלגות

 תהליכי מסוימת אידיאולוגיהלממש לפי  מאפשר השלטון ;הכללי הציבורי

 בבחירות העם שופט המדיניות יישום את ;ולהוביל מדיניות החלטות קבלת

ביקשה  החברתית המחאהש המתוקןו הדמוקרטי, הבסיסי המודל זהו. הבאות

, אחרת פוליטיקה התובעים החדשים הישראלים על בדברה כנו לע להשיב

במתמצה בפעולה למען  ולא הכללי אינטרסהפועלת למימוש ה פוליטיקה

  .יםפרטיקולריאינטרסים ה

 ייצור על נלחמה, החדשים הישראלים בשם המחאה דיברה עוד כל

 התעקשהו העצמאות מגילת מתוך שלה הקולקטיבי "מאמין אני"וה הערכים

 מגילת, ישראל דגל ¯הישראלית כסמליה שלה  הריבונות בסמלי להשתמש
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 מושג על אחריות לקחת ביקשה היא ¯ ההמנון שירת אפילו, העצמאות

 של בסופו אולם. אזרחיתו מכילה, רחבה בהגדרהמחדש  ולהגדירו הישראליות

, מפלגתית לפוליטיקה יותר מאוחר שנתיים המחאה תורגמה כאשר, דבר

כיצד אפשר ו? הכללי הציבורי האינטרס תחושת את לשמר הצליחה מנםוהא

 הפונה משוסעת מפלגתית במערכת סולידריותו ציבוריות של פוליטיקהליישם 

 בזהותביותר  עמוקיםה והזהותיים הדתיים, העדתיים, האתניים לשבטים

  ?בקלפי בוחרים של קולותכדי להשיג  מורדיאליתיהפר

 .טביעות אצבעותיה של המחאה על הבחירות ניכרות בכמה רמות

 שלהן החברתי הצד אתהדגישו בתעמולת הבחירות  המפלגות כל כמעט

 מפלגת. למצעיהן "חברתי צדק"ו "אנושית כלכלה" המילים יצמד את והכניסו

 הורדת, הגז תמלוגיהגדלת , הריכוזיות ועדתהקמת : בהישגיה התגאתה השלטון

 את שאילצה ,המחאה הישגי כולם ¯ שלוש מגיל חינם וחינוך הסלולר מחירי

 אופן את במובהק הסותרת מדיניות לאמץ בעקיפין או ישירות הממשלה

 אימצו אשר מפלגות שתי פנו המוחים ציבור אל אולם. יהלא עד התנהלותה

 הציעה הטקטיקה הראשונה .המחאה גל על בולרככדי  שונות טקטיקות שתי

 של בלשונו או ,הםשל לאינטרס מובהק באופןתדאג  אשר מפלגה למוחים

 הטקטיקה השנייה. "הביניים מעמד של ס"ש נהיה אנחנו" ¯ "עתיד יש" מנהיג

 האינטרס בשם ופעולה מעמדית-ןבי סולידריות של רחבה תפיסה הציעה

  :"העבודה" מפלגת ראשת ',יחימוביץ שלי כדברי. הרחב הציבורי

  

הסעירה את הלבבות והוציאה , למה מחאת הקיץ האחרון הצליחה

משום שהיא עוררה את הצד היפה ורודף הצדק של ? המונים לרחובות

משום שהיא הייתה חכמה דיה כדי להתכנס סביב ערכים . אזרחי המדינה

משום שבפעם . משום שהיא תבעה חברה צודקת לכולם. משותפים

שראל יצאו לרחוב לא על בסיס של הראשונה בתולדות המדינה אזרחי י

אלא על  ¯דתיים וחילונים , ערבים ויהודים, שנאה ושסע בין ימין ושמאל

לכונן כאן חברה . בסיס סולידריות חברתית שהיא מעל לפילוג מגזרי

  ).2012 ,'יחימוביץ(נאורה עם חלוקה הוגנת יותר של המשאבים והעושר 

  

 שלטון ומפלגת הביניים מעמד של אינטרס מפלגת ¯ אלו מפלגות שתי

 למען לפעולה כאלטרנטיבה דמוקרטית- סוציאל דרך הרואה) לשעבר(

 אולם וישראלי ציוני רפובליקני משיח שתיהן ינקו ¯ בישראל הציבורי האינטרס

 על זהות של פוליטיקה של בכלים כמלחמה זו: המחאה מסר את אחרת תרגמו
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 ייצוג על וזו, המשכיל הביניים מעמד של פרטיקולריים אינטרסים ייצוג

 מעמדית-בין סולידריות עם חברתית דמוקרטיה של כוללת אלטרנטיבה

  .)2011, יחימוביץ(

  

  המחאה בתנועת קריאות שלוש: מסכם דיון. ג

 עיצבה, לדרך יצאנו עמהש, ודיאני דלה פורטה של התיאורטית המסגרת

 רקע על קולקטיבית פעולה: חברתית תנועה של לכינונה קריטריונים שלושה

; דמוקרטיה של תפיסה המתוות פורמליות בלתי פעולה רשתות; קונפליקט

שלושת  אכן הציע ניתוח של המאמר. קולקטיבית זהות של ועיצוב

 שהתפתחו שלטון-ההון מקשרי רדיקלית השונה התפיס: האלה הקריטריונים

 פירוק ואת גיסא מחד המחייה יוקר עליית את האיצור שא ,הישראלית באליטה

 ותיקים חלקם, נטרייםווול ארגונים של יצירה; גיסא מאידך הרווחה מדינת

 ועשרות פעולה שיתופי שיצרו ,שהצטרפו למאבק הצעיר וחלקם חדשים

 ודרך חברתיות ברשתות ומקושרים האזרחית בחברה הפועלים חדשים ארגונים

 מחאת של והמימוש ההפעלה, הגיוס את שאפשרה לרשת אלטרנטיבית מדיה

 העם לפני ההולך החנית חוד, הפעילים של קולקטיבית זהות ועיצוב; 2011 קיץ

 פיקוחל, לחץ לפעולות השונות הדרכים את יםמתוואשר  ,חברתי צדק הדורש

הוצעה כאן התפתחותה של , כלומר .ול אלטרנטיבה יצירתלו על הממשל הקיים

תודעתה העצמית ופעולותיה , תפיסת העולם של המחאה החברתית

  .יביות אל מול הקונפליקטהקולקט

: כאן שסופר הסיפור את אחרת קריאה לקרוא אפשר בעת בה אולם

 אידיאולוגיות שתי בין נעה אשר, בלבד מחאה בעת התלכדות ספק תנועה ספק

 את לשחרר ומבקשת השוק תפיסת את המרוממת אחת ¯ סותרות כלכליות

 ;והשלטון החזקים ועדיםוה, המדינה מכבלי גם אבל, הריכוזיות מכבלי השוק

הסבורה כי הדרך היחידה להימנע מהעמקת הפערים החברתיים היא  והשנייה

 פרוגרסיבי ומיסוי גבוהה סולידריות על הנשענות חברתיות תשתיות בניית

 מנגנוני על מתבוננתכזו  קריאה. הרווחה מדינת השבת כלומר ,גבוה

 אבל המונים לגיוס נועד אשר ציני כלים כארגז ההשתתפותית הדמוקרטיה

יוון כ, המחאה של מאחדת הובלה אפשר ולא ההנהגה את שיתק למעשה

התנגשה שוב ושוב עם  כמועצה העובדים האוטונומיים המאהלים תרבותש

 אירועיהפיכת ל ניסיון כל מבפניםבאופן שהרס  ,מהמרכז המנהיג המטה תרבות

 התנפצותה .הישראלית בציבוריות אפקטיבית חברתית לתנועה המחאה
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 אלשל ראשי המחאה  הבהולה בריצה תומתבטאשל תנועה זו  והתפרקותה

 מפלגות בתוך להתערותם שהוביל הסוסים סחרבו הפוליטיות המפלגות

 שהסתמן ממה וייאוש ציניות של טעם יםמשאירתוך שהם , וחדשות קיימות

  .2011 של המחאה קיץואפיין את  אחרת כהתנהלות תחילה

 שתי והאם? בו הנכונה הקריאה ומהי, קיץ באותו קרה אכן מה

 שהיא כמות המציאות להבנת דרך כל מבטלות, אפשריות בהיותן ,הקריאות

 גם שאפשרית לי נדמה? היא באשר הפרשנית הקונסטרוקציה את ומנכיחות

 אל לחזור מבקשת זו קריאה אולם ,כאן שסופר הסיפור של שלישית קריאה

 הציטוט ¯ לדרך היציאה את המוחים לעצמם המשיגו בוש האופן אל, ההתחלה

 החברתי הזעם: "המחאה הולדת את בתיעודו, שכטר זאת מתאר כך. פתחנו בוש

 ועל שמאל על מדיבורים האפשר ככל התרחק אמנם ביולי 14-ב שהתפרץ

 במקביל שם היה לא הפוליטי האקלים כלפי שהזעם אומר זה אין אבל, כיבוש

 יוקר לצד. החרם חוק את הכנסת העבירה המחאה תחילת לפני יומיים. ובעבע

" דמוקרטי-האנטי החקיקה גל היה בו עסקו השיחות שכל השני הדבר, המחייה

-תל עיריית ביןבין המחאה ל הקשר את מתארת שפיר סתיו). 48 :2012, שכטר(

 מה: "הבימה בכיכר האוהלים להפגנת האישור את האחרון ברגע שביטלה ,אביב

 שיכלה ביותר האידיוטי המעשה את עשתה שהעירייה זה הקיץ את שעשה

 פה הביטוי חופש בין חיבור נוצר פתאום. החרם חוק של בשבוע ועוד, לעשות

 מחירי נגד להפגין גם, מה' של חזקה תחושה והייתה, שם הביטוי וחופש

 שלא אנשים המון עבור אדום קו חציית הייתה זאת?' אפשר אי כבר השכירות

 דפני). 32: 2012, שכטר אצל שפיר" (הועדות וחוק החרם חוק את הבינו בהכרח

 האוהלים בעיר שהתפתחו השיחה מעגלי בפתחהציגה את המטרה  ליף

 שאני להפגנה באתם, דפני אני, שלום: "כך הראשון בשבוע כבר ברוטשילד

 פתרונות להעלות באנו, לדבר באנו כאן אנחנו: כלל לקבוע רוצה ואני… ארגנתי

  ). 35: 2012 ,שכטר אצל ליף" (אזרחי דיון לפתוח כדי ובאנו הדיור למצב

 הלגיטימציה משבר רקע על לקראה יש המחאה תנועת את להבין כדי

 של הפרקטיקות, המחאה מובילי של הניתוח. הישראלית הדמוקרטיה של

 המזדהים של ההתגייסותו המחאה משתתפי של ההשתתפות, המחאה פעילי

 מתנהלת בוש האופןמ עמוקה רצון שביעות-אי בעיקרם ביטאו המחאה עם

תרם  תדמוקרטי-האנטי החקיקה גל. הישראלית בחברה הפוליטית רההספֵ 

 מגל שעלה מהתרם לה גם  ממנו פחות לא אך ,שביעות הרצון הזו-לאי

 ההרגשה ¯ המחאה כדי ותוך שלפני בחודשים המדינה עובדי של השביתות

שהחלטות  אלא הנבחרים הפוליטיקאיםנקבעה על ידי ש מדיניות שאין

 פעילותה את המדגימתופעה זו  .האוצר פקידי מוביליםש קומתקבלות על פי 
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הדרג הנבחר הוא שאמור להתוות את  שבה ,דמוקרטיה של תקינהלא ה

 הסדרים, תקנות בעזרת אלא ציבורי דיון בלי פורקה הרווחה מדינת. המדיניות

ליברליזם מתוך -שהשליט את הניאו, המקצועי הדרג ידי על שהובלו רמותורפו

 נקבעת המדיניות שלפיה ההתנהלות. הפרטה של ביותר מוצקה אידיאולוגיה

 העברת לפני יום לפני הכנסת מובא ההסדרים חוק הבוש המקצועיים בדרגים

 של משמעותית יכולת ובלי הציבור נבחרי של לדיון ראוי זמן בלי ,התקציב

 בעיה איה, במשרדיהם העבודה תכניו עיצוב על להשפיע השונים המשרדים

  . הדמוקרטית בשיטה

 בתחום הוא אפקטיבית פוליטית פעילות הייתה בוש היחיד המקום

 להרכיב בבואן ממשלות על סקטוריאליות זהות מפלגות שהפעילו הלחצים

 הטבות ההביא כוחניות מיעוט קבוצות של המיקוח שיכולת כך ,קואליציות

. הכללי הציבורי האינטרס את שייצג מישלא היה בשעה  למגזריהן משמעותיות

 חבילת את דחו שהסטודנטים אחרי העיתונאים במסיבת ליף שאמרה כמו או

 על לעמוד, תודעה של מהפכה היא שלנו המהפכה: "נתניהו של ההטבות

 כללי את אלא, הממשלה את להחליף רוצים לא אנחנו. לנו שמגיעות הזכויות

 המחאה מאחוריטען שש, שטיגליץ של התובנה, כך). ד2011 ,ליף!" (המשחק

 זאת": היסוד תובנת היא ,הדמוקרטית השיטה נגד מחאה עומדת הכלכלית

 ¯ הפוליטית השיטה אלא לבדה הכלכלה זאתאין  כלומר. "טיפש, הדמוקרטיה

 אתו העצומה הפערים פתיחת את, שלטון- ההון קשרי את מאפשרת אשר

 המחאה בבסיס הייתהש ¯ הציבורי השיח את מונעתשו, השוויון- אי העמקת

 בין ההבדל, בכנסת הראשון בנאומה שפיר סתיו שאמרה כפיו. החברתית

 הכוח תפיסת ביןההבדל : "זה הוא המחאה תפיסת לבין הממשלה תפיסת

 האזרח את שמעמידה תפיסה לבין, האזרח את בלרסן העסוקה, המדומה

 זכויות שמקדמת, יותר לטוב עולמו את הופכים איך שמבררת, במרכזה

 עם. גרפים עם רק ולא אדם בני עם, האזרחים עם שמיטיבה וכלכלה חברתיות

 ראש את להם שיש ענק תאגידי עם רק לא, והפריפריה והסטודנטים, העובדים

 הדמוקרטיה של מחדש עיצוב ."שלהם הפלאפון של המהיר בחיוג הממשלה

 המחאה של הקריאה והי במרכזו והאזרח האזרחי השיח והעמדת הישראלית

  .החברתית

, הממוסדת הפוליטיקה להתקבעות דפוסי ההתנהלות של ההתנגדות

 השולטות משפחותל, בישראל שלטון-ההון ולקשרי לריכוזיות ההתנגדות

 המאפשרת הפוליטית השיטה בפענוח מרכזי ככלישימשו  הצולבת בעלותלו

 של מחדש לעיצובה אלטרנטיבות המוחים הציעו כנגדה. אלו קשרים

 ביקורתי אזרחי שיח יצירת, הפגנות דרך מחאה פעילות: מתפקדת דמוקרטיה
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כדי לבקר  נטרייםווול גופים הקמת, הישראלי בציבור רבים נדבכים של ומשתף

 אלטרנטיביים גופים יצירת גם כמו, והממשלה המפלגות, הכנסת חבריאת 

. הממוסדת בפוליטיקההן ו האזרחית בחברההן  ¯הקוראים לפוליטיקה אחרת 

 הבניהעוגנה בניסיון ל הישראלית הדמוקרטיה של מחדש לעיצוב התביעה

 עיצוב: הישראליות מושג על מחודשת לבעלות ובדרישה, העם מושג של אחרת

 אידיאולוגיות לאלטרנטיבות הבחירות ביום זכאים אשר האזרחים ככלל עם

 ואשר, שונות לאומיות- כלכליות-חברתיות עולם תפיסות המגלמות, ברורות

 אקסקלוסיבית דואגות לא המפלגות בהש דמוקרטיה ;ברורה מדיניות מובילות

 ;הציבור לשיפוט הכללי הציבורי האינטרס את מציבות אלא שלהן לסקטורים

  .המשחק שם הוא המשותף הכללי הרצון עיצוב בהש דמוקרטיה

, 2013 בחירות תוך אל בהתגלמותה, המחאה תנועת הביאה מנםוהא

 המדברות מפלגות של עלייתן? הישראלית דמוקרטיהה של מחדש לעיצוב

 אולי ¯ "היהודי הבית", "העבודה" מפלגת, "עתיד יש" ¯ חדשה פוליטיקה בשם

 אחת אם: וצורב ברור היה שלוןיהכ אחת בזירה אולם. מסוימת תקווה מציעה

 המפלגות במפת בהתבוננות, החברתית המחאה בכנפיה שהביאה התקוות

 אלטרנטיבה המציבות גדולות מפלגות שתי מחדש לייצר הייתה, המשוסעת

 המפלגתית המפה את מייצבות ,ברורה כלכלית-לאומית-חברתית קוהרנטית

 זו שתקווה הרי, מובהקת מדיניות חבילת עם קואליציה יצירת ומאפשרות

 של נקייה פוליטיקה ¯ אחרת פוליטיקה של שונות מפלגות ליצור הרצון .קרסה

 של פוליטיקה, "עתיד יש" של הביניים מעמד של פוליטיקה, "התנועה"

 לא והעבודה שהליכוד לכך הביאה ¯' וכו "היהודי הבית" של יהודית ישראליות

 יותר עוד כורסם היחסי וכוחן, גדולות שלטון מפלגות כשתי להתייצב הצליחו

 שינוי תעבור ובציבור בכנסת הפוליטית התרבות האם אולם. )4-ו 3תרשימים (

 ותצליח הישראלית הדמוקרטיה עוולות נגד החברתית המחאה ברוח עמוק

 הדמוקרטיה על המאבק ;יגידו ימים? אחר מודל ולעיצוב הדרגתי לשינוי לגרום

  .נמשך ¯ הישראליות על גם כמו ¯
  

  

  

  

  

  

  



  אה החברתית בראי משבר הדמוקרטיה הישראליתהמח
  

42  
 

  : 2013מפת המפלגות אחרי בחירות : 3 תרשים

  של מפלגות הסופרמרקט תהליך הישחקותן

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  .מוצגות בנפרד אך רצו ברשימה משותפת בבחירות לכנסת) מנדטים 11(וישראל ביתנו ) מנדטים 20(הליכוד * 

  

  
  

  : מפת המפלגות בישראל: 4תרשים 
  ממפלגות המון לפרגמנטציה למפלגות בינוניות|

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )המכון הישראלי לדמוקרטיה, מדד הדמוקרטיה( 2006, אטמור והדר, אריאןמעובד לפי 
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