עמית סגל ויוחנן פלסנר בשיחה
על פוליטיקה ,פריימריז ותחקירים
עיתונאיים | שירית אביטן־כהן02 ,

האם ענקיות האינטרנט הופכות
למעצמות החדשות וכיצד מתמודד
איתן האזרח הקטן | יאיר קראוס16 ,
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המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)
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מפלגות קטנות או שני גושים מרכזיים ,היחס למוסדות הבינלאומיים,
השחיתות ,השקיפות ,והאם האליטה במדינת ישראל מתחלפת או מתרחבת
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המהפך ,מעבר
למערכת דו־גושית

הפלת הממשלה בהצבעת
אי אמון ("התרגיל המסריח")

חוק הבחירה הישירה

הפיכת הצבעת האי אמון
לקונסטרוקטיבית

ככהה זזהה
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שנייםם
ש שניי
כשיש
כשי

עורך:
ישי הולנדר
עריכה:
חגית כהן
הגהה:
אהבה פורטגנג
מיכל אורבך
עיצוב:
מוריה קראוס
צרויה ורשבסקי
רועי קדם
עורך צילומים:
אופיר דוד
עיבוד תמונה:
רינה נקונצ'ני

הם מסכימים שהכנסת נחלשה ("הכול מוכרע בראש של
ליברמן") ,שאין הפרדת רשויות ("החקיקה מתרחשת
בממשלה") וחסרה חשיבה על אתגרים ארוכי טווח ("המערכת
חושבת שבועיים קדימה") ,אך נשיא המכון הישראלי
לדמוקרטיה יוחנן פלסנר והפרשן עמית סגל חלוקים האם
הפתרון הוא חזרה לשני גושים פוליטיים גדולים
שירית אביטן־כהן | צילום :מרים צחי

ש

יטת ממשל פרלמנטרית או נשיאותית?
ריבוי מפלגות ,או שתי מפלגות גדולות
כמו בארה"ב? פריימריס מפלגתיים או
שלטון יחיד בנוסח יאיר לפיד ואביגדור
ליברמן? רובנו ממעטים להרהר בשאלות
היסוד הללו ,למעט עקיצות פוליטיות מזדמנות בין הליכוד
ליש עתיד .אבל כשמעלים את השאלות האלו לדיון בין
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר ,לבין
הפרשן הפוליטי של חברת החדשות עמית סגל ,מתקבלות
תשובות מרתקות ,המציירות את דמותה של הדמוקרטיה
הישראלית מאז כינונה.
הגענו ממפלגת שלטון יחידה ומבוססת למערכת של
מפלגות קטנות ויכולת משילות נמוכה .איך אתם
רואים את התהפוכות שעברו על המערכת הפוליטית

ב־ 70השנה האחרונות?
פלסנר" :התחלנו בשיטה שהייתה יציבה מאוד ,כי אמנם
הייתה לנו דמוקרטיה פרלמנטרית עם בחירות יחסיות ,אבל
הייתה מפלגת ציר שסביבה הסתדרה המערכת הפוליטית.
לכן חלק מהחוליים שאנחנו מזהים היום לא היו קיימים בקום
המדינה ,אבל ייצוג לזרמים ולסקטורים בציבור הישראלי
דווקא כן .היו לנו היתרונות של דמוקרטיה פרלמנטרית
יחד עם יציבות .היום זה השתנה".
עמית סגל" :בזמנו הייתה אופנה להגיד שהבעיה של
ישראל זו השיטה ,והייתה קנאה בשיטה הנשיאותית.
ליברמן עשה על זה קריירה ,אבל לא במקרה הוא עזב
את זה .אנחנו עדים לכל מיני שיטות שבעבר קינאנו בהן,
ובלי להיכנס למשברים דיפלומטיים ,אתה רואה שזה מביא
לשיתוק ולעלייה של כוחות שהמערכת ידעה בעבר לסנן.

אם נחשוב ברצינות ,לפי הסקרים זה הנושא שהכי פחות
מעניין את הציבור .נתניהו ניסה לקדם את זה בבחירות
האחרונות ,ועל פי הסקרים שלו הוא ראה שזה מעניין רק
אחוז אחד מהציבור .כשטעות הדגימה היא ארבעה אחוזים,
אז כנראה מינוס שלושה אחוזים מתעניינים בזה".
"נתניהו לא סתם בדק את זה" ,טוען פלסנר בתגובה,
"הוא הבין שזו אחת הבעיות השורשיות המקשות על ניהול
ענייני המדינה" .אולם סגל חולק עליו בנקודה הזאת
ומקשה" :למה? לדעתי לא משום ששיטה פרלמנטרית
היא גרועה .אין אמת מוחלטת .שיטת ממשל אומרת הרבה
מאוד על נפש האומה .אצל האמריקנים ,הטראומה היא מלך
שמטיל מסים ולכן הם עושים מסיבת תה נגד הדמוקרטיה
ובעד האינדיווידואליזם .יש להם הגבלת רשויות ומערכת
איזונים ובלמים ,לפעמים עד כדי גיחוך ושיתוק".
לדברי סגל" ,גם השיטה שלנו ,הייצוגית ,לא הגיעה
במקרה .הגענו לפה ממאה ואחת גלויות ,והיה פה מיעוט
ערבי גדול שניהל מלחמה בזמן שהבחירות התקיימו,
ועל זה הייצוגיות .היום אנחנו כבר לא אומה כה מפולגת
לדעתי .דבר שני ,אין שום מרכיב אינדיווידואלי בשיטה
כיום .אנחנו מצביעים לנתניהו ,אבל תיאורטית יום אחרי
הבחירות הליכוד יכול לעשות פוטש לביבי ולהמליך את
נורית קורן ,ומבחינה משטרית זה בסדר גמור .אנחנו כן
צריכים לחשוב בקול אם אנחנו עומדים מאחורי הערכים
שבגללם הוצבה השיטה הזאת".
נראה שהשיחה הולכת לכיוון פולמוסי ,עד שהשניים
מסכימים פה־אחד על פסילת השיטה הנשיאותית בישראל.
פלסנר" :כשמדברים על חוליי השיטה הנוכחית ,ואני
חושב שישנם כאלה ,אז רבים חושבים שהמענה הוא שיטה
נשיאותית .בזה אני מסכים עם עמית שהשיטה הזאת לא
מתאימה לחברה הישראלית או לאופי הבעיות שלנו .קיבלנו
גרסה מוחלשת של השיטה הזאת בבחירה הישירה (שנהגה
בישראל בין  '96ל־ – 2001שא"כ) ,והיא גרמה לנזק אדיר
ולפיצול של המערכת הפוליטית ופגעה בכוח ההכרעה.
לכן המענה עדיין נמצא בדמוקרטיה הפרלמנטרית ,שכן
מאפשרת ייצוג ,אבל צריך שיהיו כלים לטיפול בבעיות
השורש ולא רק בהישרדות פוליטית".
שני בני שיחי מותחים ביקורת נוקבת על אופי
התנהלותה של הכנסת ועל בעיית הפרדת הרשויות
במדינה .לדברי סגל" ,אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית ,אבל
הפרלמנט כבר לא כל כך קיים .הפיקוח של הכנסת אף פעם
לא באמת התקיים ,למעט באגדות על יוסי שריד שעשה
את המוות לפקידים בוועדת חוץ וביטחון .הצבא ומשרדים
נוספים מתייחסים לוועדות הכנסת בעיקר כאל מטרד".
פלסנר" :אתה צודק ,בסייג אחד .בזמנו כן היה תפקיד
לחברי הכנסת שישבו בוועדות ובמליאה ,והייתה להם
אחריות או ממלכתיות כלשהן מעבר לשיוך המפלגתי .אני
זוכר למשל את הדיונים בוועדת הכספים ב־ 2006עם רובי
ריבלין וג'ומס" (פלסנר כיהן אז כח"כ – שא"כ) .סגל זוכר
את הדברים קצת אחרת" .אני דווקא זוכר את זה כתקופה
של פופוליזם ופריקת כל עול .אתה חושב על שניהם כי
מפלגת קדימה התפרקה בשלב מאוד מוקדם ולא הייתה
קיימת כמפלגה ,ואז היו כאלה כמו ריבלין וג'ומס שביקשו
לייצג את הממלכתיות בשמם".
סגל מביא סיפור שממחיש לדבריו את חוסר הרלוונטיות
של הכנסת" :ביום שיאיר לפיד נכנס לאולפן שישי ,במה
שהתברר לימים כמבוא לפוליטיקה ,הכתבה הראשונה
שהוא ביקש שאעשה הייתה על כך ש־ 70אחוז מהחלטות
הממשלה לא מתממשות .גיליתי נתון מדהים :בשלב כלשהו
החליטה הכנסת למנות נציב שיפקח על ביצוע החלטות
הממשלה ,ותופתע לדעת שגם ההחלטה הזאת לא קוימה...
בתפקיד חברי הכנסת כמחוקקים התרחשה נבלה ,כאשר
הכנסת עברה מיום רביעי במליאה ליום ראשון בממשלה.
בעצם אין כנסת היום .אני זוכר כנסות שבהן היה הרבה
יותר חופש הצבעה".
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פלסנר מסכים" :בעבר חוק היה עובר תהליך משמעותי
בכנסת .היום הליך ההכרעה בחקיקה קורה בכלל בממשלה
ובוועדת שרים .כך שבסופו של דבר המחוקק הוא הממשלה,
והחקיקה הפרטית היא בעיקר רעש וצלצולים .צריך להגיד
בנושא הזה שאין היום הפרדת רשויות ,והממשלה חולשת
על הכנסת".
סגל" :יותר מזה .בבחירות הראשונות של ברק אובמה
למדתי בלונדון .הייתי צריך להסביר לחברים שלי שם
שבעוד אובמה ניצח ניצחון היסטורי ,ביבי סיים את
הבחירות בהפסד של מנדט אחד והקים קואליציה אחרי
שמכר לליברמן חצי ממשלה .אבל מי מהם חזק יותר?
כמובן שביבי ,כי ברגע שהוא מנצח יש לו שליטה על
הפרלמנט ,ואובמה עדיין צריך לדבר עם צ'אק שומר וג'ון
מקיין מהצד השני".

נסו לדבר עם סטרוק

בזמן שהכנסת הולכת ונחלשת ,נכנס לחלל בית
המשפט העליון .פלסנר רואה בכך מהלך מבורך" .מכיוון
שלא מתקיימת הפרדת רשויות בין הכנסת לממשלה,
והממשלה היא בעלת הבית של הכנסת ,זה מדגיש את
חשיבותו של בית המשפט העליון .היום יש ספין שהרעיון
בהפרדת רשויות הוא 'תנו לממשלה למשול' ,אבל הרעיון
הוא חלוקת כוחות .במציאות הזאת חשוב שיהיה מוסד
עצמאי כמו בית המשפט העליון".
סגל חולק עליו" :ואולי זה הפוך? אולי מצבה של
הכנסת מידרדר כתוצאה מהתערבות בית המשפט העליון?
אנשים העריכו פעם את הכנסת ,אחר כך בזו לה ,והיום
מתעלמים ממנה .אולי זו הייתה אשליה אופטית ,אבל פעם
היו בכנסת דרמות ,שהיום מוכרעות במקומות אחרים .בוא
נודה על האמת להיות כתב כנסת נטו זה שממה .זה מראה
שהכנסת כלל לא רלוונטית .יש מחקרים שמראים שמה
שקורה בכנסת היום הוא תוצאה של ויכוחים שמתרחשים
במקומות אחרים .זה לא שהכנסת שררה בגאון ובא בית
המשפט וחטף ממנה את היכולת הזו ,אבל אין ספק
שהאפקט של בית המשפט העליון הוא אפקט מצנן".
בעוד שפלסנר טוען כי מדובר בצינון חיובי ,סגל
ממשיך להתנגד לטענה הזו ואומר" :היה טוב יותר לּו
הכנסת הייתה זו שעושה את הצרות לראש הממשלה.
טוני בלייר אמר פעם שהדבר שהוא הכי פחד ממנו כראש
ממשלה הייתה שעת השאלות ביום רביעי בצהריים ,וגם
זה איזשהו מיתוס .אבל מתי בפעם האחרונה ראש הממשלה
הגיע לכנסת כדי לענות על שאלות?"
כוחה של הכנסת ירד ,אבל השיטה הנשיאותית לא
מתאימה לישראל ,ועל כן אנחנו בכל זאת נשארים
עם הדמוקרטיה הפרלמנטרית .אתם יכולים להסביר
מה הבעיה המרכזית בשיטה הנהוגה?
סגל" :ברור שהשיטה הייצוגית עדיפה מזו הישירה.
היום אף אחד לא רוצה לחזור לזה .אבל הבעיה היא שהיום
אין ייצוגיות בכלל בשיטה הייצוגית .אורית סטרוק היא
דוגמה מעולה .בבריטניה יכול אדם לנקוש על דלת
הפרלמנט ולדבר עם חבר הפרלמנט שלו ,ועושים את זה
שניים־שלושה ביום .בישראל ,אם השכנה בחברון דפקה
לסטרוק בדלת ואמרה לה 'אני בחרתי בבית היהודי ,תעזרי
לי' ,היא יכולה לטרוק לה את הדלת בפרצוף ,כי אצלנו
לא בוחרים בפרסונות .זה מעורר גיחוך ,כי מצד אחד חברי
כנסת אומרים 'העם בחר בי' וזה לא נכון ,ומצד שני מתנתק
משהו מאוד מובהק בסדר היום ,וזה נותן תמריץ שלילי
לחברי כנסת לעסוק בנושאים שאינם קשורים באזרח".
פלסנר" :יש עוד נקודה מרכזית .אנחנו מצפים שמי
שיושב בעמדת קבלת ההחלטות יחשוב לטווח ארוך
וירתום את המערכת הפוליטית להתמודד עם אתגרים,
אבל בפועל אנחנו בהתנהלות של משבר מתמשך .גם אם
הבחירות יהיו ב־ ,2019בכל נקודת זמן עד אז אתה מתנהל
כאילו הבחירות מחר בבוקר והנגזרת היא כמעט אפס
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תמריץ להתמודד עם בעיות היסוד או עם הסתכלות
ארוכת טווח על האתגרים .כשמערכת ההפעלה מתוכנתת
לחשוב שבועיים קדימה ,זו בעיה קשה".

 120פרופסורים במליאה?

מבעיה אחת לאחרת .היום בישראל יש מפלגות של
איש אחד בנוסח ישראל ביתנו ,יש עתיד וכולנו,
לצד מפלגות של פריימריס .מה עדיף? 'דיקטטורה'
כלשון המנגחים הפוליטיים ,או דמוקרטיה מסואבת?
סגל" :זו גם כמעט קלישאה להתמודדות עם המערכת
הפנימית במפלגות .זה שמפלגה היא דיקטטורית ,זה נכון.
כל מי שראה את עדי קול מוטסת הביתה כי היא העזה
להימנע בהצבעה ,ואנחנו רואים את זה גם בש"ס ,מקנא
ביכולת .בנט רוצה להיות כזה ונתניהו היה מת להיות
כזה .ומה עדיף? הפוליטיקה מתרחשת איפה שלא רואים,
ובמקומות שבהם אין תחקירים זה עדיף? הרי הכול קורה
בין האונה הימנית לאונה השמאלית של איווט .זה בדיוק
העניין ,זה לא או־או".
פלסנר" :זה לא זה ולא זה .שיטת הפריימריס כמו
שהיא היום פשטה את הרגל ,והמפלגות שיש בהן מקבל
החלטות יחיד הן לא המענה .בעצם מה שצריך זה לפתוח
את הפריימריס – בין שאלו פריימריס פתוחים או חצי
פתוחים .פתרונות שהמטרה שלהן היא לדלג על המתווכים
ולהגיע לציבור של תומכי מפלגה שיהיה כמה שיותר רחב.
יש לנו הצעות ,כולל השיטה הדנית של דירוג המועמדים
ביום הבחירות ,או פריימריס פתוחים או פריימריס הרבה
יותר רחבים".
יש לכם גם פתרונות או הצעות לייעול המערכת
בהתמודדות עם תופעות של פופוליזם בכנסת כמו
תמר זנדברג או אורן חזן?
פלסנר פסימי" :גם אם נפתח את הפריימריס ,זה לא
ייתן מענה ואולי הפוך".
סגל" :במדדים שעושה המכון רואים מצד אחד שבני
בגין מגיע גבוה ,ומצד שני את מירי רגב מקום ראשון
וגם אורן חזן ממוקם מאוד גבוה .מי שחושב שרגב היא
מיעוט צעקני או חושב שתהיה לו פה חבורה של מאה
ועשרים פרופסורים בהיעדר פריימריס ,טועה .ואגב אני
נגד זה .סיעת קדימה הייתה אקספרימנט ב־ .2006היה
ניסיון לבחור את חברי הכנסת ,אבל זה לא הפך את
הסיעה לאפקטיבית יותר .אולי הם לא צעקו או קיללו
והיו רציניים יותר ,אבל האם הפרלמנט השתפר מזה?
יש מחקרים שמראים שכשאדם אחד בוחר רשימה ,היא
תהיה מגוונת יותר מאשר כשמיליון איש בוחרים אותה,
כי האחד מהמיליון לא יודע מה האחרים בוחרים .לכן
ללפיד יכולים להיות חמישים אחוז נשים ובליכוד יכולים
להיות בטעות  20אחוז ייצוג".
פלסנר" :ככל שנרחיב את בסיס הבוחרים של המועמדים
וניצור הלימה בינו לבין התומכים האמיתיים של המפלגה,
כן ייטב .האם זה יעלים את התמריץ לפופוליזם? לא .אבל
נקבל איזשהו תמריץ לאנשים בעלי ערך ציבורי ובולטות
ציבורית ,וזה ישים אותנו במקום טוב יותר .לגבי שיטת
הבחירות עצמה ,המו"מ המתמשך של כל ראש ממשלה עם
5־ 6ראשי מפלגות שמשחקים שחמט זה עם זה לא עומד
בשום סטנדרט של הובלת ארגון .המערכת הפוליטית היום
בנויה בשיטת עשה לך שבט והכה בתופי הטם־טם".
ושוב חוזרת השאלה אם הציבור הישראלי יכול להתכנס
לשתי מפלגות גדולות ,או בנוי רק להצבעה שבטית.
פלסנר" :אם אתה יוצר תמריץ במפלגות לפנות
למרכז ולהיות גופים רחבים יותר שמייצגים כמה שיותר
סקטורים ,אפשר לוותר על המפלגות הקטנות .איך מגיעים
לזה? קובעים שמי שיש לו הסיעה הגדולה ביותר הוא ראש
הממשלה ,ואז את יוצרת תמריץ לבוחרים להצביע למי שהם
מעדיפים לראות מוביל את המדינה .ככה גם לא מחזקים את

"כל מערכת בחירות מתארגנת סביב השאלה כן או לא ביבי" .ישיבת ממשלה

סגל" :בעוד
אובמה ניצח
ניצחון היסטורי,
ביבי הקים
קואליציה
בהפסד של
מנדט אחרי
שמכר לליברמן
חצי ממשלה.
ומי מהם חזק
יותר? כמובן
שביבי"

פלסנר" :אנחנו
מובילים בעולם
הדמוקרטי
את מדדי
הפרסונליציה
בפוליטיקה לצד
איטליה .גם זה
תורם לריקון
מתוכן של
ֶ
המפלגות"

האדם אלא את המפלגה ,בניגוד לשיטה הישירה".
סגל" :ב־ '96כשביבי רץ מול פרס או ב־ '88כשפרס
התמודד מול שמיר ,לא היה אז מרכז ואנשים התלבטו בין
שני אנשים ,ואז תראו מה קרה – אחוזי ההצבעה ,שהיו
גבוהים מאוד ,התחילו להתרסק .זה מה שקורה כשביבי אומר
'עושים שלום בטוח' ופרס אומר 'ביטחון עם שלום' .הכול
נראה אותו דבר .אבל מהר מאוד קורה שהבנטים והגלאונים
חושבים שאם זה אותו דבר אז אני אשאר בבית ,ואחוזי
ההצבעה צונחים ומתרכזים ואז יש בורות בקצוות .הפנייה
למרכז לא גורמת בהכרח לשיתוף של יותר אנשים".
פלסנר" :אני רוצה הכרעה ,ואני חושב שנקבל אותה
בשיטה הזאת .ויש עוד נקודה – הדתי הראשון שהבת שלי
תפגוש יהיה אולי בצבא והערבי הראשון באוניברסיטה,
והחרדים תלוי מה מצבם בשוק העבודה .אבל אם אנחנו
רוצים מדינה מגובשת יותר או מכנה משותף אזרחי ,כדאי
ליצור מערכת פוליטית שבה התמריץ הוא לא 'עשה לך
סקטור' .לכן במפלגות אני רוצה לפגוש את אותם סקטורים
הקיימים במערכת הפוליטית ובחברה הישראלית בכלל".

זה אנחנו ואיטליה

בשלב זה עוברים השניים לדון במערכת המוסדית
של המפלגות בישראל .בעוד פלסנר טוען כי יש לכונן
מחדש את מבנה המפלגה ,סגל מעדיף להשאיר את
המבנה הארכאי הזה מאחור .ברור במי תומך יו"ר מפלגת
העבודה אבי גבאי ,שמנסה היום לצמצם את כוחו של
המנגנון המפלגתי ,וכן חברי הכנסת של מרצ ,אשר רק
לאחרונה הפקיעו מידי הוועידה את היכולת להחליט מי
יהיה היו"ר הבא שלה.
פלסנר" :המפלגות היום הן המוסד הכי חלש בדמוקרטיה
הישראלית .הציבור נותן אמון נמוך בצורה בלתי רגילה
במפלגות ובפוליטיקאים .אבן הבניין בדמוקרטיה
הישראלית היא מפלגות ,ואני אומר את זה כמנכ"ל
'קדימה' ,אחת המפלגות הגדולות בישראל בשעתו .אז
צריך לשנות את השיטה ולעבור לשני גושים ,ושם אנחנו
צריכים במקביל לזה ליצוק במפלגות תוכן של מוסדות
חזקים .למשל בגרמניה יש למפלגה מוסדות שמצמיחים
מנהיגות ,והכול ממומן בתקציבים פדראליים .מפלגה שם
היא גוף רציני כמו משרד האוצר למשל".
סגל" :האשליה על הימים שבהם למפלגות היו סניף
ולשכה ,אלו דברים שכבר לא כל כך מתאימים לעידן שלנו.
דונלד טראמפ ,מקרון ולפיד מוכיחים שהיום אנחנו בתרבות
שבה חשוב מי נושא הבשורה .גם אם אתה הופך את המפלגה
למבנה מאוד מסודר ,יבוא מחר אדם ויעשה שינוי או יהרוס
את זה ,כמו ששרון הרס את הליכוד והקים את קדימה.
מפלגה צריכה היום להיות כלי אלסטי מאוד ,יותר מנגנון".
פלסנר" :היום מפלגה היא מכשיר לקיום התחרות על
מקומות בתוך המפלגה".
סגל" :עם יד על הלב ,מה מחבר את העולה מרוסיה

צילום :אמיל סלמן

שאוכל חזיר שקנה מטיב טעם בשבת ואת החרדי שמפגין
מולו ,ואת המתנחל שיושב בהר ברכה ואת שרה נתניהו?
כלום .חוץ מאיזשהו סנטימנט ציוני עמוק מאוד".
פלסנר" :זה העניין .שבסוף מה שמחבר אותם זה שהם
ייפגשו במוסדות השונים של המפלגה ,ושם הם צריכים
להסכים על עשרות נושאים אחרים .התהליך הזה יוצר
תוכן שהוא מעבר להסדרת התחרות על המקומות
ברשימה .אמרת שיש פרסונליזציה ,ואנחנו מובילים
בעולם הדמוקרטי את מדדי הפרסונליציה בפוליטיקה
לצד איטליה .גם זה תורם לריקון מתוכן של המפלגות
והפוליטיקה ,כי בסוף זה עוסק רק בעניין של הדימויים
ובהפחדות כלפי הצד האחר".
גם לקראת סוף השיחה חוזרת שוב הטראומה של שינוי
שיטת הממשל בשנות ה־ 90לשולחן .השניים ,שמסכימים
על שינוי ותוהים לגבי המינון ,תמימי דעים כי הדרך שבה
בחר נתניהו אז הייתה טעות.
סגל" :הלקח העיקרי משינוי שיטת הממשל הוא שאף
אחד לא רצה את היצור המשונה חסר התקדים בעולם
שנוצר פה .למה זה קרה? כי אנשים לא חשבו על המצוי
אלא רק על הרצוי ושני רצויים התנגשו וקיבלנו את תאונת
הדרכים הזו .הייתי חותם היום על מה שיוחנן מציע במקום
השיטה הנוכחית ,אני רק יודע שהכנסת בחיים לא תקבל
את זה .אני חושב בקול מה אפשר לקבל ,ואני שואל מה
התוכנית ב' שלך?"
פלסנר" :אומרים שאי אפשר לשנות פה כלום ,אבל
עובדה שהשתנה ב־ '92וגם אחר כך ,כשבוטלה שיטת
הבחירה הישירה .זה קורה ברגעים שהמערכת מארגנת
את עצמה מחדש ,וזה יכול לקרות גם במשא ומתן
הקואליציוני הבא".
סגל" :זה יקרה במצב שבו תסיים את הבחירות עם 5
מפלגות שלכל אחת מהן 10־ 20מנדטים .האמת שחשבתי
שזה יקרה כבר בבחירות האחרונות ,הליכוד היה בדרך לשם.
לו היינו מסיימים את הבחירות במצב שבו משה כחלון הוא
ראש ממשלה ,כמו בסדרה 'בורגן' ,שם שחקן הציר הוא זה
שמרכיב את הממשלה ,אז הייתה היתכנות לשינויים .לדעתי
אלו לא יקרו כל עוד ביבי ראש ממשלה ,כי כל מערכת
בחירות מתארגנת סביב השאלה כן או לא ביבי .אני לא רואה
סיכוי לשנות את השיטה כולה ,ולכן אתה צריך לשאול את
עצמך איזה מרכיב בודד כן כדאי לבדוק שינוי בו".
פלסנר" :המענה שלי הוא כפול .האחד ,פתרון לכך
שהממשלה חולשת על החקיקה בכנסת ויש לאזן את זה;
ודבר שני ,ככל שתיווצר ברית בין הכוחות הגדולים ,איחוד
של מפלגות מרכז ,תקום פה ממשלה מסוג אחר בעלת
אג'נדה מחברת .בשביל להיות מוכנים לאותה הזדמנות,
צריך לפחות להסכים על הצורך בשינוי ,והתרחיש הזה
הוא לא כזה מופרך".
סגל" :בסוף מדובר בשינוי של סעיף אחד בחוק יסוד
הממשלה"# .

מנחה :אורלי גולדקלנג ,סגנית עורך מקור ראשון
 16:40-16:00פתיחה
חגי סגל ,עורך מקור ראשון
יוחנן פלסנר ,נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

נשיא המדינה ,מר ראובן )רובי( ריבלין
 17:30-16:40מגילת העצמאות  -חזון או חוקה
אבי גבאי ,יו"ר מפלגת העבודה
מנחה :אלישיב רייכנר ,מקור ראשון
משתתפים :הודיה כריש–חזוני ,מקור ראשון; רים יונס ,מייסדת ויזמית שותפה" ,אלפא אומגה";
פרופ' ידידיה שטרן ,סגן נשיא למחקר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר–אילן
רים יונס ,מייסדת ויזמית שותפה" ,אלפא אומגה"
 18:30-17:30האם ישראל מדינה מושחתת?
עו"ד שי ניצן ,פרקליט המדינה
מנחה :אריאל כהנא ,כתב מדיני ,מקור ראשון
משתתפים :עו"ד אילן סופר ,גולדפרב זליגמן ושות'; אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים;
פרופ' מרדכי קרמניצר ,עמית בכיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
 19:15-18:30התקשורת תחת מבול רפורמות  -האם הן יסייעו לה למלא את תפקידה או להיפך?
מנחה :קלמן ליבסקינד" ,כאן" תאגיד השידור הציבורי
משתתפים :בועז ביסמוט ,עורך ישראל היום; ניצן חן ,ראש לשכת העיתונות הממשלתית; נעמה סיקולר ,עורכת גלובס;
ח"כ יואב קיש ,יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה; ד"ר תהילה שוורץ–אלטשולר ,עמיתה בכירה וראשת התוכנית
לרפורמות במדיה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
; ניצן חן ,ראש לשכת העיתונות הממשלתית
 19:15אורלי גולדקלנג משוחחת עם שרת המשפטים איילת שקד

יום ראשון ,כ"ד באדר11.03.2018 ,
מרכז הקונגרסים בירושלים
הרשמה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה )ע"ר(
הכנס ישודר בשידור חי באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ובאתר מקור ראשון

שחיתות
שלטונית

1975

1977

1979

2016

מיכאל צור מנכ"ל משרד
התעשייה הורשע ונידון
ל־ 15שנות מאסר

התאבדות שר השיכון
אברהם עופר בשל
חשד בשחיתות

שמואל רכטמן ,הח"כ
הראשון שהורשע
בפלילים ונכנס לכלא

ראש הממשלה
לשעבר אהוד אולמרט
נכנס לכלא

כ"ב באדר תשע"ח| 9.3.2018

בין ישראליות
למניעת שחיתות

ישראל כמעצמת הייטק צריכה לעשות
שימוש מיטבי בטכנולוגיה במאבק בשחיתות
ובגורמיה ,להגברת השקיפות ולמתן אותו
טיפול לבעל הקיוסק ולבעל חברת הענק בלי
קשר לקרבתם לשלטון
יובל פלדמן ומרדכי קרמניצר

השחיתות היא אחד המושגים החמקמקים
והמורכבים להגדרה  -היא איננה מונח
משפטי .אפשר לומר כי בכל מצב שבו נושא
משרה בגוף ציבורי מונע משיקולים שאינם המטרות
המוצהרות והלגיטימיות של אותו גוף ציבורי ,לפנינו
שחיתות .הקושי לשים את האצבע על השחיתות נובע
מכך שבמקרים רבים לא ברורות היטב מטרות הגוף
הציבורי ולכן לא פשוט כלל להפריד בהחלטות בין
שיקולים לגיטימיים לאלו שאינם לגיטימיים .אי לכך
המשפט הפלילי מתמקד באיסור על התנהגויות שבהן
אנשי ציבור מכניסים את עצמם למצב שבו יתקשו מאוד
לשקול אך ורק שיקולים ענייניים ,כמו לקיחת שוחד
והימצאות בניגוד עניינים.
מורכבות נוספת במאבק בשחיתות נוגעת להיותה
מוסברת על ידי כל אחד מתחומי הידע הרלוונטיים
מזווית שונה .כמעט כל אחת מן הדיסציפלינות של מדעי
החברה מנסה להבין את שורשיה ומניעיה של השחיתות
ומציעה דגשים אחרים למאבק בה .מגוון התחומים
והתמקדותם בגורמים שונים בשחיתות מקשים מאוד על
גיבוש מדיניות אחידה למאבק בה ומאפשרים לצבוע את
המאבק בשחיתות בגוונים לא ענייניים.
אחת הטענות העולות בשיח הציבורי בשנים
האחרונות היא כי המאבק בשחיתות עצמו הופך לפוליטי
וגם התשובה לטענה זו היא מורכבת .מחד גיסא ,מחקר
שערכו פרופ' יואב דותן וד"ר רענן סולציאנו־קינן הראה
כי התגובה של אנשים למידע על שחיתות של ראש
עיר נגזרה באופן משמעותי מן השאלה אם הם תמכו בו
בעבר .ואולם מאידך גיסא ,חשוב להפריד בין התגובה של
הציבור הרחב ,אשר מרכיבים פוליטיים עלולים להשפיע
על מידת החומרה שבה הוא מפרש מעשי שחיתות ,לבין
תגובותיהן של רשויות האכיפה במדינת ישראל .רשויות
אלה עובדות במבנה ארגוני מסוים ,החלטותיהן מתקבלות
בהתייעצות עם מספר רב של אנשים ,לאחר הנמקות
סדורות ואמצעי בקרה חיצוניים ופנימיים .כל זה נועד
בעיקר למנוע הטיה פוליטית ,או לפחות למזערה.
נושא נוסף שעולה לעיתים על סדר היום הציבורי
הוא השאלה האם השחיתות מתאימה לתרבות של מדינת
ישראל? גם כאן התשובה מורכבת.
מצד אחד ,בשל הרקע הצעיר יחסית של מסורת
שלטון החוק במדינת ישראל ,ובשל היות החברה
הישראלית בנויה משבטים ובעלת אלמנטים לא
פורמליים בתרבות שלה ,ישראל עשויה להיות בסיס
נוח לשחיתות .מצד שני ,בחברה בישראל שוויון הוא
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כדי למנוע את הסיטואציה יש לפעול לא רק להוקעת השחיתות אלא גם
למניעתה .כך למשל ,הפחתת רגולציה ובירוקרטיה שאינן נחוצות יקטינו
תמריצים להסתייע ב"מאכערים" לקידום עניינים ויפחיתו שחיתות

מרדכי קרמניצר

יובל פלדמן

ערך חשוב וזכויות יתר לעשירים אינן מתקבלות על
הדעת באתוס הישראלי .סקרים רבים מלמדים על
יחסו השלילי של הציבור הישראלי כלפי השחיתות
השלטונית ,וככל שתחלחל לכולנו התפיסה ששחיתות
משמעותה פגיעה קשה בזכויותיהם של מי שאינו
מקושר לשלטון ,תגדל הסלידה הציבורית ממנה.
ברור גם כי העמדה ש"כולם מושחתים" היא שגויה
ואף משחיתה בעצמה .זאת משום שהשחיתות מדבקת
מבחינה רציונלית :אם כולם מושחתים ,מי שיכול
להשחית ואינו מצטרף לכולם נחשב "פראייר" .כמו
כן ,אם כולם מושחתים ,עלולה להיווצר לגיטימציה
הנובעת מהמשמעות החברתית המוענקת למושג
השחיתות.
אין שום ספק בחיוניות של אכיפת החוק הפלילי
והמנהלי בלא מורא ובלא משוא פנים .ואולם ,בלי
להפחית מחשיבות האכיפה ,מרב המאמצים צריכים
להתמקד בתפיסה מניעתית צופה פני עתיד.
הגמרא בגיטין אומרת" :לא עכברא גנב אלא חורא
גנב" .מחקרים עדכניים מעניקים תמיכה רבה לעמדה
זו הרואה בסיטואציה ,יותר מבאדם המצוי בה ,את
המחולל העיקרי של פעולות לא אתיות שגרתיות.
כדי למנוע את הסיטואציה יש לפעול לא רק להוקעה
של השחיתות ,אלא גם למניעתה .כך למשל ,הפחתת
רגולציה ובירוקרטיה שאינן נחוצות יקטינו תמריצים
להסתייע ב"מאכערים" לקידום עניינים ויפחיתו
שחיתות .בהקשר הזה ברור גם הצורך להגדיל את
כוחם ועצמאותם של שומרי הסף במקומות מועדים

כמו השלטון המקומי  -שם כוחם של נבחרי הציבור
גדול וריכוזי.
התמודדות צופה פני עתיד עם השחיתות מחייבת
מאמץ משותף רב־תחומי :נדרשים כללי התנהגות
ברורים ברמת המשפט הפלילי וברמה האתית; נדרש
חינוך מגיל צעיר למקצוענות ,הגינות וממלכתיות;
נדרשת הטמעה של חובת האמון של נושאי הציבור
לציבור כולו וטיפוח ההבנה שחוץ מהנורמות
הפליליות ,יש גם נורמות ציבוריות החלות על כלל
עובדי הציבור ונבחריו ,יהא השיוך הפוליטי שלהם
אשר יהא; ולבסוף ,ישראל כמובילה עולמית בייצוא
טכנולוגיה ,צריכה לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה
במאבק בשחיתות ובגורמיה  -להגברת השקיפות,
להקטנת בירוקרטיה מיותרת ולמתן טיפול ענייני
הן לבעל הקיוסק הן לבעל חברת הענק בלי קשר
לקרבתם לשלטון.
אם נפעל בדרך זו ,נצמצם את השחיתות ,נגדיל את
הלכידות החברתית בישראל ונמנע ניכור של קבוצות
באוכלוסייה .מאבק כולל בשחיתות ,בדגש על מניעתה,
הוא משימה ארוכת טווח שיכולה לתת מתנה יקרה מפז
לדמוקרטיה שלנו בשבעים השנים הבאות# .
פרופ' מרדכי קרמניצר הוא עמית בכיר במכון הישראלי
לדמוקרטיה ,ופרופ' יובל פלדמן הוא עמית בכיר במכון
הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר־אילן

מערכות בתי המשפט והצבא ,הופכות להיות ממוקד של קונצנזוס לשק חבטות .צילום אילוסטרציה
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מאליטה הגמונית
להובלה משותפת

במציאות הנוכחית שבה אין אליטה אחת שולטת ,גבולות
השיח הציבורי נפרצים ומעלים על המוקד גם מערכות שהיו
בהסכמה רחבה ,אבל יש בה גם הזדמנות
שוקי פרידמן
אחרי שבעים שנים עידן האליטות
ההגמוניות תם .לאחר שברוב שנותיה
של המדינה ,אפשר היה לזהות קבוצה
אידיאולוגית־פוליטית מובחנת ששולטות במערכות
המדינה ,העידן הזה עובר מן העולם .במערכות
השלטוניות והחברתיות אין היום ,וגם לא נראית
באופק ,אליטה אחת שתוכל לייצר מחדש הגמוניה
מובהקת .למצב הזה יש חסרונות ,אבל הוא גם הזדמנות.
בשנת ה־ 70למדינה ,האליטות האידיאולוגיות־
פוליטיות השונות צריכות לוותר על חלום ההגמוניה.
מתוך הבנה שהמשך הובלת המדינה תיעשה באופן
משותף ,כל האליטות צריכות לקחת אחריות ולפעול
בשיתוף פעולה ובאופן ממלכתי כדי לקדם את הטוב
של כלל האזרחים ולא את האינטרסים או את תפיסות
העולם של הקבוצה שעליה הם נמנים.

במשך עשורים ארוכים שלטה במדינה ,במערכות
השלטון ,בבית המשפט ,באקדמיה ,בתקשורת
ובמערכות נוספות אליטה אחת  -אליטה הגמונית.
ברוב הזמן שלטה הגמוניה חילונית־ליברלית־
שמאלנית .אבל בעשורים האחרונים הדיחו אליטות
אחרות ,בעיקר זו הימנית־בית"רית וזו הדתית־
לאומית־מתנחלית ,את האליטה הישנה והחלו ליצור
הגמוניה חדשה .בשנת ה־ 70למדינה דומה שנדנדת
ההגמוניות עוברת מצד לצד ,ולאף אליטה אין
היכולת או הפוטנציאל לבסס את עצמה כהגמוניה
במובנה המלא .במוסדות המדינתיים ,כמו הצבא,
בית המשפט העליון ושירות המדינה ,מיוצגות כלל
האליטות ,ואין מובהקות לאחת מהן .כך הדבר גם
במערכות לא שלטוניות כמו האקדמיה והתקשורת -
שם לאחר שנים ארוכות של הגמוניה לקבוצה אחת
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יש היום נציגים לאליטות השונות ואי אפשר להצביע
על הגמוניה אחת ברורה.
למציאות של היעדר אליטה יש חסרונות .יכולתה
של אליטה להתגייס למען מטרה משותפת אחת
ולהוביל את המדינה למימוש מטרותיה באופן מתואם,
היא נכס ,בעיקר בעיתות אתגר ומשבר .דוגמה מובהקת
לכך הם ימיה הראשונים של המדינה  -אז התגייסות
כלל המערכות ,שנשלטו בידי הגמוניה אחת ,תרמה
רבות לבנייתה .היעדרה של אליטה הגמונית מקשה
על התגייסות כזו .נציגי האליטות השונות במערכות
המדינה ובמערכות החברתיות מתחרים ביניהם
על מימוש האג'נדה שלהם ,ומושכים את המערכת
לכיוונים שונים .במצב הזה ספינת המדינה מתקשה
לפלס דרך בנתיב ברור ולהתמודד עם האתגרים
המתחדשים.
המציאות הזאת אחראית במידה רבה גם על
הקקופוניה שאנחנו עדים לה בדיון הציבורי והפוליטי.
גבולות הדיון הציבורי והשיח והפרקטיקות הפוליטיות
הולכים ונפרצים שוב ושוב .מערכות מדינתיות
מרכזיות כמו מערכת המשפט והצבא ,הופכות להיות
ממוקד של קונצנזוס לשק חבטות .וכל אליטה מנסה
להשליט את האג'נדה שלה גם באמצעות מערכות
המדינה ,תוך שהיא מאשימה את המערכות הללו
בהטיה כלפי האליטה האחרת.
אבל ,המציאות הזאת היא גם הזדמנות.
ההזדמנות נובעת בראשונה מהתחדדות ההבנה
שלפיה לאף אחת מן האליטות אין אפשרות לזכות
בהגמוניה ,כלומר ,בייצוג מובהק ומכריע במערכות
המדינה והחברה .משמעות הדבר היא שהאליטות
צריכות לוותר על החלום של ההגמוניה ולהשלים עם
מציאות לא מושלמת ,שבה אי אפשר יהיה לממש את
מלוא חזונם .ויתור כזה כואב לכל קבוצה המתייחסת
ברצינות לאמונותיה ושאיפותיה ,אבל הוא חיוני כדי
לאפשר את קידום המדינה יחד .ויתור כזה יהיה כואב
לאליטה הישנה  -זו של בוני המדינה ,שבמשך עשורים
בנתה את המדינה בצלמם ובדמותם של ערכיה ,ורואה
כעת את המדינה מתרחקת מחלק מהם .ויתור כזה
יהיה כואב לאליטות החדשות  -הדתית־מתנחלית,
הימנית־שמרנית והחרדית ,שחולמות כי יבוא יום והם
יוכלו להשפיע עד כדי היותם הגמוניה.
בפרוס שנת השבעים למדינה אין ולא תהיה
שוב הגמוניה לאליטה אחת .לכן על האליטות כולן
לקחת אחריות לא רק לקידום הטוב ,כפי שהן מבינות
אותו ,או להשלטת סט הערכים שלהם ,ובוודאי לא
לקידום האינטרס המגזרי הצר ,אלא לקידום האינטרס
המדינתי־ממלכתי שמביא לידי ביטוי ערכים של כל
קבוצה ,אבל גם מכנה משותף ערכי .רק בדרך הזאת
אפשר יהיה להתגבר גם על אתגרים מחוץ ,אבל
בעיקר על אתגרי הזהות מבית ,שמאיימים לקרוע
את החברה הישראלית# .
ד"ר שוקי פרידמן הוא מנהל מרכז לאום ,דת ומדינה ,במכון
הישראלי לדמוקרטיה ומרצה למשפטים במרכז האקדמי 'פרס'

אין ולא תהיה שוב הגמוניה לאליטה אחת .לכן על
האליטות כולן לקחת אחריות לא רק לקידום האינטרס
המגזרי הצר ,אלא לקידום האינטרס המדינתי־ממלכתי
שמביא לידי ביטוי ערכים של כל קבוצה ,אבל גם מכנה
משותף ערכי

יחסי הציונות
הדתית והמדינה

1956

1979

2005

2008

2011

2015

הקמת המפד"ל

הקמת סבסטיה
ובג"ץ אלון־מורה

ההתנתקות

הקמת הבית היהודי והאיחוד
בין תקומה למפד"ל

מינוי ראש שב"כ
חובש כיפה

מינוי מפכ"ל דתי

מה לדעתך הסיכויים שבשנים הקרובות
יכהן בישראל ראש ממשלה דתי?

העיסוק בפוליטיקה דתית ,הפיצול לתת־מגזרים,
הדגלים שהציונות הדתית בוחרת להרים ואלו שלא,
והאם יש סיכוי שיום אחד יכהן כאן ראש ממשלה
חובש כיפה סרוגה .הפגשנו את הרב אורי שרקי,
שרה העצני־כהן והפרופ' ידידיה שטרן לשיחת חתך
– ממשה חיים שפירא ועד נפתלי בנט

(באחוזים)

65% 25.1%

גבוהים  /גבוהים מאוד נמוכים  /נמוכים מאוד

3.8
גבוהים
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לא יודע

מאוד

ה

ציונות הדתית הפכה למגזר בולט בחברה
הישראלית ,הרבה מעל לשיעורו היחסי
באוכלוסייה :הסקרים מצביעים על בין 12
ל־ 15אחוזים מהציבור היהודי המגדירים את
עצמם דתיים לאומיים ,אבל הנוכחות בצבא,
בפוליטיקה ,ואפילו בתחומי התקשורת ומערכת אכיפת
החוק ,גבוהה במיוחד .הציונות הדתית שואפת לעמדת
הנהגה עוד מימי הקמת 'גוש אמונים' .השאיפה התגברה
במיוחד בעקבות ההתנתקות ב־ .2005היא נוסכת באנשי
הציונות הדתית גאוות יחידה ,וברבים אחרים תחושת פחד
מפני 'הדתה' ותפיסה פוליטית משיחית.
בחודשים הקרובים יצא לאור הספר 'בין הקרון לקטר'
(שם זמני) ,בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שהוא
קובץ מאמרים (בעריכת הח"מ) העוסק במקומה של הציונות
הדתית בחברה הישראלית .לקראת צאתו ולרגל הכנס
המשותף של המכון ו'מקור ראשון' על  70שנות מדינה,
ביקשנו לכנס דיון בנושא .המשתתפים :פרופ' ידידיה
שטרן ,סגן נשיא המכון לדמוקרטיה ופרופסור למשפטים
באוניברסיטת בר־אילן; הרב אורי שרקי המלמד יהדות
ב'מכון מאיר' ,ושרה העצני־כהן שאמנם אינה דתית ,אבל
כל חייה חיה בצמוד לבני הציונות הדתית ולמסרים שלה:
היא גדלה בקריית־ארבע ,נשואה לאדם דתי ,מכהנת כיו"ר
תנועת 'ישראל שלי' וגם בעלת טור ב'מקור ראשון'.
בהינתן כל ההבדלים הפנימיים ,האם אפשר לראות
בציונות הדתית מגזר בעל אופי משותף? אם
התשובה חיובית – האם ראוי שהמגזר יציב לעצמו
יעדים משותפים ,או שכל ציוני־דתי אמור לפעול
באופן עצמאי למימוש מה שנראה לו חשוב?
העצני" :לא צריך לדבר כל הזמן על 'שליחי המגזר'.
חנן בן־ארי הוא לא 'שליח המגזר' ,אלא פשוט זמר מוצלח.
המגזר לא צריך לחלק תפקידים לאנשים .כל יחיד צריך
שיראה לעצמו תפקיד חברתי ,והמגזר צריך לתמוך בזה".
שטרן" :תלוי במה מדובר .אם מדובר בערכים ,אני
חושב שיש כאן מגזר מובחן וזה טוב .אם מדובר בפוליטיקה,
אני גם כן מזהה מגזר מובחן וזה רע .נכון שבציונות הדתית
יש מנעד רחב של עמדות ,ועדיין כשאתה רואה ציוני־
דתי אתה יודע לזהות אותו .לא רק במראה חיצוני ,אלא
גם בעמדות :זה מגזר שבדרך כלל נוטה לעמדות ימניות;
מגזר שחושב שהזהות הפרטיקולרית היא עניין חשוב
בתוך הזהות הישראלית ,ולצערי ,תכונה משותפת נוספת
היא חוסר אמון במוסדות הדמוקרטיים ,לצד אהבה גדולה
למדינה .כל אלה מגדירים את הציונות הדתית כקבוצה.
"עם זה ,בעיניי אין היום מקום לפוליטיקה דתית .בעבר
זה היה נדרש כי המגזר היה צריך לדאוג לתקציביו .בנוסף,
התפיסה הייתה שהפוליטיקה תאפשר לעשות את המדינה
יהודית יותר ,מה שנקרא 'חקיקה דתית' .העמדה הזאת ירדה
מעל הפרק ,וטוב שכך ,וגם את התקציבים אפשר להשיג
בדרכים אחרות .אז אם הציונות הדתית רוצה להגיע לעמדת
הנהגה לאומית ,הדרך היחידה לעשות את זה היא להפסיק
להתארגן כמחנה מגזרי ולהצטרף למחנות פוליטיים
מרכזיים ,מן הסתם בעיקר לימין .איך מקדמים תפיסה
ציונית־דתית במפלגה רחבה? התשובה פשוטה :באמצעות
הבחירות הפנימיות אפשר להשפיע על דמות המפלגה".
שרקי" :השאלה 'האם המגזר צריך למלא תפקיד
ציבורי?' לא קיימת מבחינתי .זה הרי לא דבר שמטילים

32.3
נמוכים

מאד

32.7
די נמוכים

21.3

די גבוהים

מי שהשיב "סיכויים גבוהים"
20.5
על מישהו ,אלא זו עובדה שהציבור בוחר בה ,וכל מגזר
משפיע לפי דמותו .המנעד הרחב של העמדות במגזר
רק מעיד עד כמה מדובר בציבור תוסס ,מה שגורם לו
לפעולה ניכרת .אני מצטער על הפיצול הגדול בתחום
הדתי ,שאפשר היה לחסוך אותו .בציבור הזה חסרה הגישה
הספרדית .אצל הספרדים תמיד מצאנו שיש אורתודוקסיה
דה־יורה וקונסרבטיביות דה־פקטו ,ולכן מצאת אנשים
בדרגות שונות של נאמנות להלכה בלי שזה יצר מחנות
אידיאולוגיים שונים .אצל האשכנזים התפתחה המחשבה
שכל דבר צריך להצדיק מבחינה אידיאולוגית .לכן את
כל הוויכוח בין החרד"לים לדתיים לייט אני רואה כוויכוח
אשכנזי מעניין שאני צופה בו מהצד .אני חושב שאנחנו
צריכים לשאוף גם ליעד של הנהגה פוליטית .ובניגוד
לידידיה ,אני חושב שלשם כך נדרשת מפלגה דתית".

בין מדיני לחברתי

נפתלי בנט
צילום :אריק סולטן

כ"ב באדר תשע"ח| 9.3.2018

| 09

יש טענה רווחת שהציונות הדתית מפקירה את
התחום החברתי לשמאל ,ואת תחום דת ומדינה
לחרדים ,לטובת התמקדות בלעדית בסוגיית ארץ־
ישראל ובתחום המדיני .מה דעתכם?
שרקי" :לדעתי ,לא מתמקדים מספיק בצד המדיני.
אני הייתי מצפה לפעולה נחושה הרבה יותר לסיפוח
יו"ש .לגבי התחום החברתי – הוא מנוצל בידי קהילת
הפוליטיקלי קורקט ,שמשתמשת בנושא החברתי כמין
תחושת אשמה של נוער זעיר־בורגני ,שמדבר על צדק
חברתי בלי לדעת על מה הוא מדבר .אנחנו היום חברה
שבעה .אז ברור שאם מדברים על צדק חברתי צריך
לדבר על עזרה לחלשים ולא על שינוי השיטה הכלכלית.
הקפיטליזם בנוסח נתניהו ,בסך הכול די הצליח".
שטרן" :יש כאן שלושה מישורים – לאומי ,דתי
וחברתי .במישור הדתי ,הציונות הדתית זנחה את
האחריות שלה לחברה הישראלית .האחריות הזאת לא
צריכה להתבטא בספר החוקים ,כי אני נגד חקיקה דתית,
אבל היא צריכה להתבטא בעיסוק אינטנסיבי בשאלה
מהי המשמעות הדתית של מדינת ישראל .ההלכה לא
צריכה להפוך לחוק המדינה ,אבל היא צריכה להתייחס
לסוגיות האלה .השתיקה הצורמת בעניינים האלה נובעת
משילוב של הזנחת התחום הדתי לטובת הלאומי ,וגם מזה
שרבותינו לא מספיק משכילים בענייני העולם הגדול".
נניח שהדיון הזה יתקיים .איך הוא ישפיע על כלל

החברה הישראלית שלא באמצעות חקיקה?
שטרן" :אני לא מדבר על 'חקיקה דתית' ,אלא על
חקיקה שתביא נורמות יהודיות לספר החוקים הישראלי.
לא הלכה ,אלא ערכים הנובעים מהאתוס היהודי ,ובעיקר
אני מכוון לדיון פנימי בתוך הציונות הדתית ,שיש לו
השלכות כלל־לאומיות .אם אחוזים גבוהים של הצעירים
הדתיים אומרים שיסרבו פקודה של פינוי יישובים ,אני
רוצה להציב את השאלה אם רק יישוב הארץ הוא ערך דתי
או שגם הציות להחלטות הריבון הוא ערך דתי.
"לגבי הסוגיה החברתית – מפתיע בעיניי שבראש
מפלגת 'הבית היהודי' עומדים ליברטיניים שמדברים
על קפיטליזם נוקשה .זה ממש שינוי האתוס של הציונות
הדתית ,שהייתה במהותה סוציאל־דמוקרטית .יש כאן
החמצה היסטורית של הבנת המחויבות העמוקה של האדם
כלפי החברה שבתוכה הוא חי ,שהיא בוודאי ערך דתי.
בתחום הלאומי ,אני דווקא רואה התפתחות חיובית .בעבר
בלטה בציונות הדתית תפיסה משיחית ,שאיננה מתחשבת
במציאות ,ולהערכתי התפיסה הזאת די נדחקה לשוליים.
העמדה עדיין לאומית ,אבל ההנמקות ,למשל אצל בנט,
הן ריאליות־ביטחוניות ולא משיחיות".
העצני" :להערכתי ,מה שבנט עושה זו אכן עמדה
ריאליסטית ,אבל כזו שלא מתנתקת מבסיס האם שלה,
שלא איבדה את הלהט האידיאולוגי שהלך לאיבוד
בחלקים רבים של החברה הישראלית .הזיקה לתנ"ך היא
לא רק עניין דתי ,אלא ביטוי של זהות לאומית".
שרקי" :אני דווקא רוצה לדבר בזכות המשיחיות,
שידידיה ביקר קודם .הזהות היהודית היא לא דתית
במהותה .אנחנו בראש ובראשונה עם ,שיש לו גם אופי
דתי עמוק .בלא חזון לאומי ,שהוא ממילא גם אוניברסלי,
אין הצדקה אמיתית לקיום היהודי .חברה יהודית מחוסרת
משיחיות היא חברה שאיבדה את נשמתה .לעם ישראל יש
תפקיד לתקן את העולם כולו ,באמצעות הפעולה הלאומית
שלו .שיבת ציון ללא משיחיות של תיקון העולם בוגדת
בייעודה .ואין כאן שום דבר לא רציונלי".
שטרן" :אתה יודע לאן המשיחיות הזו הולכת?"
שרקי" :בוודאי".
שטרן" :אז זו הנקודה הלא רציונלית .אם אתה
מתיימר לדעת את העתיד ,אתה לא רציונלי".
שרקי" :נא לדייק בדבריי .כשאני יודע לאן אני הולך,
אני יודע שאני הולך לבלתי נודע ,אבל יש לו כיוון".

שטרן" :לכולנו יש חזון .מצפן וחזון הם חשובים מאוד,
אבל אם אתה אומר שאף שאני לא יודע מה יקרה ,אני מוכן
להסתכן כי הקב"ה אמר לי לעשות כך ,זה לא רציונלי".
שרקי" :הקב"ה אכן אומר לנו לעשות כך וכך ,ואני
מאמין שזה מקובל גם עליך .רק שאצלך זה רק בתחום
הדתי ,ואני טוען שעיקר הדרישה של הקב"ה באה בתחום
המדיני־אוניברסלי .ברור לכם שאני לא רואה את עצמי
אדם דתי ,בניגוד לידידיה שמגדיר את עצמו דתי .אני
אדם לאומי ,ובגלל זהותי הלאומית אני שומר מצוות".
שטרן" :זה מתבטא גם בפסיקת ההלכה שלך? אתה
תדרוש ממתגייר שמירת מצוות או שדי בזהותו הלאומית?"
שרקי" :שאלה יפה .בוא לא נסתבך".

אפקט הפחד

יש רבים שרואים סכנה גדולה בהנהגה ציונית־דתית
למדינה .איך אתם רואים את זה?
שרקי" :מצוין .מי שמסוכן סימן שהוא משמעותי.
זה לא אומר שאצדיק כל מעשה או כל קבוצה .אבל אם
מפחדים ממך ,סימן שאתה חשוב".
שטרן" :אני לא רואה ערך בלהיות סכנה לזולת .הקו
שלי ממלכתי .זה מחייב מחשבה וזהירות .אני לא חושב
שהציונות הדתית מסוכנת .אני חושב שהיא האוונגרד של
שילוב היהדות בעולם המדינה ,וטוב שכך .מדינת ישראל
זקוקה מאוד לציונות הדתית ,והציונות הדתית עצמה לא
מבינה עד כמה היא חשובה ,ולכן היא לא אחראית דיה .אין
טעם במפעל הציוני אם הוא יהיה רק דמוקרטי ולא יהודי.
אני פה לא מכיוון שהמדינה דמוקרטית ,אלא מכיוון שהיא
יהודית .מהות המדינה היא זהותה היהודית .ייעודה של
הציונות הדתית הוא לקדם חזון של יהדות עשירה במרחב
הציבורי ,ולא רק להתבשם מהעמדות שבניה תופסים .אם
זה רק טריפ של כוח ,זה חוסר אחריות".
העצני" :גם עניין הסכנה נובע מנקודת מבט סלקטיבית
מאוד .אם תשאל את כל מי שמדבר על 'הסכנה' ,מי מפחיד
אותך יותר ,הרב יצחק לוי החרד"לי או נפתלי בנט הדתי
לייט ,בטוח יגידו לך שבנט .כי הפחד הוא לא מהעמדות
הדתיות ,אלא מדומיננטיות המגזר".
בסקר שערכנו לקראת הכנס התברר שכרבע מהציבור
מעריך שבשנים הקרובות יהיה ראש ממשלה דתי,
וכ־ 50%מהציבור חוששים מכך .האם לדעתכם הציונות
הדתית צריכה להציב לעצמה יעד של ראש ממשלה

מימין :שטרן ,העצני־
כהן ,שלג והרב שרקי

חילונים

25

31.5

מסורתיים מסורתיים
דתיים
לא דתיים

39

44

דתיים

חרדים

האם אתה חושש ממצב שבו ראש
ממשלת ישראל יהיה אדם דתי? (באחוזים)

53.8% 41.5%
לא חושש כלל

חושש

41.5
לא חושש

4.8

לא יודע

כלל

26.5
חושש
מאוד

14.2

13.1

די חושש

חושש מעט

מי שהשיב שאינו חושש
32
חילונים

42

81

מסורתיים מסורתיים
דתיים
לא דתיים

90

93

דתיים

חרדים

דתי ,וכיצד יש להתייחס לפחדים מהתסריט הזה?
שרקי" :ודאי שהיא צריכה לשאוף להנהגה .מי שלא
רוצה להנהיג ,סימן שהוא לא באמת מאמין בדרכו .הפחד
נובע מאי־הבנה של הדתיים עצמם מה זו מדינה יהודית.
בעומק הדברים ,מדינת הלכה לא שונה במהותה מהמדינה
הדמוקרטית של ימינו ,אולי שיפוץ קטן פה ושם .ביטול
החשש מוטל בעיקר על הדתיים עצמם".
איך? בייצור הלכה שמפנימה ערכים דמוקרטיים?
שרקי" :לא צריך להטמיע ערכים דמוקרטיים .זה כבר
קיים בהלכה עצמה .למשל ,סמכותה של הכנסת".
אני לא מדבר על כללי המשטר הדמוקרטי ,אלא על
ערכים דמוקרטיים־הומניסטיים.
שרקי" :אני חושב שבתוך ההלכה כבר מוטמעים
עקרונות ליברליים ,כמו 'הלכה ואין מורין כן'' ,גזירה
שאין הציבור יכול לעמוד בה' .האם זה אומר דווקא אימוץ
של אג'נדות פמיניסטיות? על זה צריך להתקיים דיון".
העצני" :אני רוצה להמשיך את הקו של הרב שרקי.
מי שאכפת לו ,צריך לראות את עצמו בעמדת הנהגה .זה
אומר שתיקח על עצמך אחריות ותביא את עולם הערכים
שלך לידי מימוש לאומי ,לא רק אישי וקהילתי".
שטרן" :ודאי שראוי לשאוף לעמדת הנהגה ,השאלה
איזו הנהגה .יש בחברה הישראלית ארבעה חזונות שונים
לגבי דמותה של המדינה :חילוני ,דתי־לאומי ,חרדי וערבי.
חשוב לא לנסות להכריע בין החזונות ,אלא לשלב בין כולם.
הניסיון להכריע יוצר מלחמת תרבות שבה כל אחד מהמחנות
מנסה להציג את האחר כמסוכן יותר מכפי שהוא באמת".
אגב החששות מהציונות הדתית ,אתם מזהים
ניסיונות בפועל לחסום את דרכה – לא רק בעימותים
פוליטיים ,אלא במערכות ציבוריות ,כמו בצבא,
באקדמיה ובמשפט?
שרקי" :כשיש מאבקים ,תמיד יהיו ניסיונות חסימה,
ועצם ניסיון החסימה מעיד על הצלחתך .אני בהחלט
מתרשם שיש חסימות .אני מנוע מלדבר על צה"ל ,כי אני
יושב בוועדה עם ראש אכ"א שדנה על התודעה היהודית
בצבא .אבל ודאי שבמערכת המשפט אנחנו מכירים את
המאבקים הגדולים על מינוי שופטים ,ואנחנו רואים
גם את החקיקה נגד הזכות של בתי דין רבניים לפסוק
ולפעול כבוררים בדיני ממונות .דווקא בתחום העיתונות
אני מרגיש פריצת דרך".
שטרן" :אני לא יודע מה קורה בצבא .אז אדבר על
התחום שאני מכיר – מערכת המשפט ,שבה הקורבניות
של אנשי הציונות הדתית היא אנכרוניסטית לגמרי .אני
מרצה בפני אנשי הפרקליטות בכל מיני פורומים ,וחצי
מהחבר'ה שם חובשי כיפות ושביסים .שרת המשפטים
הנוכחית היא נציגת מפלגה דתית ,מתחתיה משנים שהם
בוגרי בר־אילן ,פרקליט המדינה למד ב'נתיב מאיר',
היועץ המשפטי לממשלה חובש כיפה .בבית המשפט
העליון ייצוג הדתיים הוא כפול מחלקם באוכלוסייה.
ועדיין זו המערכת הכי מבוזה בציבור הדתי".
שרקי" :אל תיתמם .הבעיה היא לא מספר הדתיים,
אלא התייחסות המערכת להשקפת העולם הדתית".
שטרן" :כל כך התרגלנו לתקוף את מערכת המשפט,
שאנחנו לא שמים לב שמי שבעיקר קובע את הכיוון
זו הכנסת .הרי החקיקה נקבעת בכנסת ,וגם פרשנות
אקטיביסטית של השופטים היא בסופו של דבר די
בשוליים .אבל איש לא יוצא נגד הכנסת ,כיוון ששם יש
מפלגות דתיות ,וכולם יוצאים נגד בית המשפט העליון,
שבאופן יחסי יש בו יותר ייצוג דתי מבכנסת".
העצני" :לדעתי ,יש ניסיונות לחסום את דרכה של
הציונות הדתית ,אבל אני לא חושבת שנכון להתעסק
בזה .הקורבניות יכולה לשרת באופן זמני ,אבל אם נמשיך
להיות קורבניים ,לא ניקח אחריות .וזו אחת הטענות
שלי לימין :תפסיקו להגיד מה לא טוב ,ותתחילו להציע
חלופות .להפסיק להסתפק בביקורת על רעיון שתי
המדינות ולהציע תוכנית משלנו .להפסיק לבכות על
התקשורת השמאלנית ולבנות תקשורת משלנו"# .

הציבור
החרדי

1947

1952

1977

1984

מכתב הסטטוס קוו

פרישת החרדים
מהקואליציה בעקבות
גיוס הבנות לצה"ל

שיבת החרדים
לקואליציה

ש"ס נכנסת לכנסת -
לראשונה ייצוג ספרדי
חרדי מפלגתי

המגזר
הערבי

1966

1982

2007

2015

הסרת הממשל
הצבאי

הקמת ועדת
המעקב העליונה

מינויו של ראלב
מג'אדלה לשר הערבי־
מוסלמי הראשון

תוכנית החומש
לקידום אזרחי ישראל
הערבים
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איורים :שאטרסטוק

החרדים ומדינת ישראל:
השינוי קורה

שיעור הנשואים

בגילאי  20-29במגזר החרדי

71%

67.5

80%

67% 68%

גלעד מלאך

ה

חברה החרדית היא חברה אדוקה מבחינה דתית
ושמרנית מבחינה חברתית .אך האם השמרנות שלה
פירושה עמידה במקום? בניגוד לדימוי הרווח ,בקום
המדינה רוב החרדים התגייסו לצה"ל ,רובם ככולם גם
עבדו באותה עת לפרנסתם וחלק ניכר מהם חיו בשכנות
לחילוניים  -שליש מהחרדים חיו באותה עת בתל־אביב.
תהליך ההתכנסות של החברה החרדית החל בשנות החמישים
במאבקים הקשורים בחינוך העולים ובגיוס בנות .החרדים גם יצאו
באותה עת מן הקואליציה ועברו למגורים באזורים נפרדים ,בעיקר
בירושלים ובבני־ברק .אך הביטוי המרכזי להתכנסות היה יצירת דור
שלם של צעירים שלמדו לאורך שנים רבות בישיבות וכוללים בלי
להתגייס לצה"ל או לעסוק לפרנסת ביתם .שיאו של תהליך זה היה
בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים ,שנות השגשוג של

“חברת הלומדים".
מצב זה לא יכול היה להימשך לעד מכיוון שהנגזרות החברתיות
והכלכליות שלו על האוכלוסייה החרדית ועל כלל החברה בישראל
היו כבדות מדי .בצעד משולב של ממשלת ישראל ויזמים חרדים נוצרו
בשנים האחרונות מסגרות ייעודיות שנועדו לגרום לחרדים להשתלב
מחדש בכלכלה ובתעסוקה ,תוך שמירה על תרבותם הייחודית .המסגרות
המשלבות הוקמו בצה"ל ,באקדמיה ,בהכשרה מקצועית ובהכוון
לתעסוקה והביאו לקפיצה בשיעור החרדים העובדים ,גברים ונשים.
האם לקראת יום ההולדת ה־ 70לישראל המטוטלת חוזרת לנקודת איזון
חדשה ,משלבת אך גם מכילה יותר של החרדים במדינת ישראל? #

2006-2004

ד”ר גלעד מלאך הוא ראש התוכנית לחרדים בישראל
במכון הישראלי לדמוקרטיה

הכנסה כוללת

2016-2014

נשים

גברים

סה"כ

מעט מדי,
לא מאוחר
מדי

חוסר הפניית משאבים
לתשתיות וחינוך ,לצד השינויים
שעובר המגזר ,הביאו לפערים
בין היהודים לאזרחי ישראל
הערבים .ולמרות זאת ,יש אור
בקצה המנהרה
נסרין חדאד חאג’־יחייא

שיעור הנשים החרדיות
המשתמשות באינטרנט

מספר המתגייסים החרדים

1700
305

2109

2372

2270

2925

3517

3352

2837

47 45
39 43 42 38 36
28

827

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

מספר הסטודנטים החרדים
במערכת ההשכלה הגבוהה
(כלל התארים)
שיעור
תעסוקה
גברים חרדים
נשים חרדיות
גברים לא חרדים
נשים לא חרדיות

3,893

4,733

5,845

6,850

7,767

8,620

9,617

תש"ע
2010-2009

תשע"א
2011-2010

תשע"ב
2012-2011

תשע"ג
2013-2012

תשע"ד
2014-2013

תשע"ה
2015-2014

תשע"ו
2016-2015

תשע"ז
2017-2016

75 81

76 82

61

61

65

43

2010

45

2011

2012- 20112013 2012

20132014

20142015

20152016

10,800

78 85

( יהודים בלבד)

2009- 20082010 2009

20102011

45
2012

85

78

80 86

69
44
2013

45

71

2014

81 87

82 87

73

73

51
2015

(נטו למשק בית)

(נטו למשק בית)

75.8

בקום המדינה רוב החרדים התגייסו לצה"ל ועבדו לפרנסתם .תהליך ההתכנסות
החל מאוחר יותר .האם לקראת יום העצמאות ה־ 70המטוטלת תחזור לנקודת
איזון חדשה ומשלבת?

רמת חיים

52
2016

88

82

73
51
2017

א

זרחי ישראל הערבים עניים יותר ,מועסקים
במקצועות צווארון כחול ולומדים
בשיעורים נמוכים יותר באקדמיה ,זוהי
עובדה .כשמסתכלים בפרספקטיבה על
שבעים שנה ,חשוב להסתכל על התהליכים
שהובילו לכך .במסגרת “ייהוד" המדינה והמאבק הלאומי,
נושלו הערבים מאדמותיהם והפכו מחקלאים לפועלים
התלויים בשוק העבודה היהודי .במצב זה גם לא הופנו
משאבים ראויים להשקעה בתשתיות ובחינוך .אתגרים
אלו יצרו בסיס בעייתי לאזרחי ישראל הערבים להשתלב
במערכות התעסוקה ,השלטון והאקדמיה .לכך יש להוסיף
חסמים מבניים כמו מגורים בפריפריה ,וגם ,יש להודות,
גזענות וחוסר רצון לעבוד וללמוד עמם או להעסיק
את “האחר" .גם החברה הערבית עצמה עוברת תהליכי
שינוי משמעותיים בשנים האחרונות מחברה שבטית־
קולקטיביסיטית ,לחברה אינדיבידואלית וחופשית יותר,
בכל הקשור לפרנסה ולחיי המשפחה שהיו נהוגים בה.
כל המטען הזה משתקף היטב בנתונים :רק 49%
מהערבים בישראל מועסקים ,לעומת  70%מהיהודים,
והפער הגדול הוא בעיקר בקרב הנשים; רק  29%ממשקי
הבית הערביים מכניסים יותר מ־ 8,000ש"ח בחודש
לעומת מחצית ממשקי הבית היהודיים; חצי מהגברים
הערבים עובדים בבינוי ובתעשייה ,ורק  14%מהגברים
ו־ 30%מהנשים הם בעלי משלח יד אקדמי .בנוסף ,כמעט
חצי מהערבים העובדים מעידים כי הם מועסקים בלא
חוזה .אבל יש גם אור קטן בקצה המנהרה  -באקדמיה,
למשל ,נרשמה בעשורים האחרונים עלייה וכ־11%
מבוגרי התואר הראשון בישראל הם ערבים ,בעיקר
נשים .בשירות המדינה משולבים היום יותר ערבים ,אך
הממשלה הגיעה ליעד של עצמה באיחור של כמה שנים,
ולא הציבה יעד חדש לשילוב יותר ערבים במשרות
בכירות .אין ספק ,מה שנעשה למען שילוב הערבים
בכלכלה הישראלית הוא עדיין מעט מדי ,אך אין ספק
גם שעדיין לא מאוחר מדי# .
נסרין חדאד חאג’־יחייא היא ראש התוכנית ליחסי יהודים
וערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה

50%

25%

16%

23% 29%
מעל
₪ 8,000

מתחת
₪ 8,000

יש עוזרת

יהודים
ואחרים

יציאה לנופש
בחו"ל

27%

תואר שני

תעסוקה
תואר שלישי
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תשע"ז
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11.7

התפלגות
רמת
ההשכלה
לפי שנים
אקדמית
תיכונית

21% 39%

2016

53%
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יהודים ואחרים

ערבים

74%
71%
66%

10

26%

5
0

גברים
עובדים

נשים
עובדות

74%

12.7%

34% 28% 26%

4.5%
41%

85%

53%

יהודים
ואחרים

תואר ראשון

16.5

יציאה לנופש
בארץ

יש מכונית

ערבים

השכלה :שיעור הערבים בקרב
סטודנטים לפי תואר אקדמי

15.4

27%

ותק של  20שנה או יותר
ביישוב המגורים

(מעל  2אנשים בחדר)

4%

57%

3%

צפיפות דיור
ערבים

60%

46%

47%

69%

21.7% 46.2%
2000

1975

1.5%
7.6%

1961

גברים
לא עובדים

נשים
לא עובדות

לעבודה
ולמלאכה

1951

1985

1986

2003

2003

2007

2008

2018

חוק שעות
עבודה ומנוחה

תוכנית הייצוב
במשק

התרת פעילות חברות
כוח אדם במקביל
ללשכות התעסוקה

שיא מקומי בשיעור
האבטלה :מגיע ל10.7%-

נתניהו כשר אוצר מבצע
קיצוץ דרסטי בקצבאות

לראשונה נקבעו יעדי
תעסוקה במשק

פנסיית חובה

שפל בנתוני האבטלה:
פחות מ4%-

צילומים :יונתן זינדל  -פלאש  ,90אריק סולטן

נ

הגים ,קופאיות ,פועלי ייצור ,עורכי דין ,מנהלי
חשבונות ,ואפילו רופאים בתחומים מסוימים ,אלו
רק חלק מהמקצועות שעתידים להיעלם משוק
העבודה בעשורים הבאים.
מחקר שהתקיים בארה"ב לפני כחמש שנים
והתמקד בשוק העבודה האמריקני ,טען שבטווח של
עד שני עשורים 47 ,אחוזים מסך המקצועות בארה"ב
עלולים להיעלם בעקבות התפתחות טכנולוגיות מחשוב,
רובוטיקה ואוטומציה שיחליפו ,ולו באופן חלקי ,את האדם
העובד בהן כיום .מחקר של מכון טאוב שבחן את עתיד
המקצועות בישראל מצא כי  39אחוז מהמועסקים במשק
הישראלי בשנת  2011היו מרוכזים במקצועות בסיכון
גבוה למחשוב .המחקר חזה כי המקצועות העיקריים
בסיכון גבוה להיעלמות בשל מחשוב הם מוכרים וזבנים,
נהגי מכוניות ,מזכירים ,עובדים במוצרי מתכת ,מנהלי
חשבונות ,פקידי בנק וחברות אשראי ,עובדים בעץ,
קופאים וסוכני ביטוח .העתיד כבר כאן ,והשאלה היא
איך נערכים אליו.
דפנה אבירם־ניצן ,מנהלת המרכז לממשל וכלכלה
במכון הישראלי לדמוקרטיה ,עמדה בראש צוות שהגיש
ביוני  2017דו"ח בנושא שוק העבודה העתידי .אבירם־ניצן
משוכנעת שללא היערכות מוקדמת ,אוכלוסיות גדולות
ימצאו את עצמן מחוץ למעגל העבודה ,והמשמעות היא
פצצה כלכלית חברתית מתקתקת" .סקר שנעשה בשנת
 2016בקרב מעסיקים ב־ 15כלכלות מפותחות ומתפתחות
העלה שחמישה אחוזים בקרב אלו שמתחילים היום את
החינוך היסודי יעבדו במקצוע שעדיין לא קיים .לפני עשרים
שנה למשל ,אף אחד לא ידע מה זה מפתח אפליקציות .לא
היה כזה מקצוע כי לא הומצאה האפליקציה .אותו דבר
קיים כיום בנוגע לשורה של מקצועות שעדיין לא נולדו.
גם באקדמיה  -כמחצית מהחומר הלימודי הנלמד בשנת
הלימודים הראשונה של תואר טכנולוגי ,כבר אינה תקפה
בסוף התואר .מעל שליש מסט המיומנויות שנדרשות היום
מהעובד עתידות להשתנות עד שנת  ,2020שזה ממש עוד
מעט .יותר ויותר אנשים יהיו חייבים לעבור תהליך של
התאמה ,וזה כולל כמובן גם את אלו שנמצאים עכשיו
בשוק העבודה".
אנשי הצוות של אבירם־ניצן חילקו את אתגרי
ההיערכות לשלושה תחומים מרכזיים :חינוך והשכלה,
הכשרות מעשיות ,וחקיקה של יחסי עבודה ,והמליצו על
שורה של צעדים שיש לנקוט בכל אחד מהתחומים .בתחום
החינוך וההשכלה המליץ הצוות על צמצום אי ההתאמה
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כיצד ייראה שוק התעסוקה העתידי ,אילו מקצועות ייעלמו ואילו יהפכו
למבוקשים ,האם הרשויות בארץ נערכות לכך ומה יעלה בגורל התעשייה
המסורתית .דן פרופר ,יו"ר דירקטוריון 'אוסם'" :לא כל עם ישראל יכול לעבוד
בהיי־טק .משבר עולמי עלול לפגוע קודם כול בתחום הזה"
אלישיב רייכנר

הפריפריה שיוכלו לעבוד מהבית בחברה שמשרדיה
במרכז הארץ.
"זו בשורה גדולה גם לתושבי הפריפריה וגם לאבות
ואמהות לילדים קטנים שמתקשים לעמוד בפקקים
ורוצים להביא את הילדים לגנים בבוקר ולאסוף אותם
אחר הצהריים .עם זאת ,צריך לקחת בחשבון שהמקצועות
שאפשר להעביר לבית הם בעיקר מקצועות של היי־טק
ושל ידע שאפשר לעשות אותם מכל מקום .העבודה מהבית
היא לא בשורה עבור האוכלוסיות החלשות בשוק העבודה.
פועל ייצור  -גם אם הוא משדרג את עצמו והופך להיות
מפעיל מכונה ,עדיין צריך להיות נוכח פיזית במפעל
וכך גם נותני שירות ומוכרים בחנויות שיצטרכו להמשיך
להגיע למקום עבודתם .הבשורה היא יותר לאוכלוסיות
שרכשו השכלה גבוהה".

דן פרופר
צילום :דודו גרינשפן

התעשייה עלולה להיכחד

בין היצע כוח האדם שמספקת מערכת החינוך וההכשרה
המקצועית ,לבין הביקוש שנגזר מצורכי המעסיקים.
"מכיוון שאנחנו לא יודעים את מקצועות העתיד ,הגישה
צריכה להיות להכין את התלמידים לסט מיומנויות
שיאפשר להם להתאים את עצמם לשינויים מהירים
ולטכנולוגיה משתנה .היום רוב האוכלוסייה שנמצאת
בשוק העבודה בגילאי 40־ 50פחות מסוגלת להתאים את
עצמה לקצב הטכנולוגי שמשתנה".
בתחום הכשרות העבודה הצוות העלה את הצורך
בחיזוק ,הרחבה וייעול מערך ההכשרות בישראל .בישראל
קיים כיום מימון ממשלתי להכשרת עובדים המעוניינים
להשתלב בשוק העבודה או להחליף תחום מקצועי ,אבל
חסר מערך מימון ממשלתי להכשרת עובדים קיימים
במקום עבודתם" .בהשוואה לעולם אנחנו נמצאים במקום
נמוך מאוד בכל מה שקשור להשקעה בהכשרות לעובדים
קיימים .רוב ההכשרות אצלנו הם לעובדים שנפלטו משוק
העבודה אבל מכיוון שאנחנו יודעים שנהגים וקופאיות
הולכים לאבד את מקום עבודתם בטווח של השנים
הקרובות ,מישהו צריך לתת להם הכשרה כבר מהיום ,עוד
כשהם עובדים .צריכים לעודד אותם ולתת להם תמריץ
כדי שירכשו את המקצוע הבא ,לא כשהם מפוטרים אלא
כבר היום ,כשהם עוד עובדים".
בתחום יחסי וחוקי העבודה ,המליץ הצוות של אבירם־
ניצן לפעול להסדרת הסכמי עבודה גמישים יותר מאלו

הנהוגים כיום .הגורם המרכזי שבגללו נדרש שינוי בחוקי
העבודה הוא המעבר של מקצועות רבים מהמשרד לבית.
"חוקי העבודה הנוכחיים לא מותאמים לטשטוש הגבולות
בין בית לעבודה .גם מזכירה ממשיכה לעבוד היום מהבית
בטלפון הנייד ,וחוקי העבודה לא מתייחסים לזה .העבודה
מהבית לא נספרת היום במניין שעות העבודה אבל אם
אפשר לצאת מוקדם מהמשרד ולהמשיך לעבוד מהבית
בשעות הלילה ,יש מקום להתחשב באוכלוסיות שצריכות
את הגמישות הזאת .במקביל ,נחוצה גם חקיקה שתגן על
גבולות העבודה .יש היום מקומות עבודה שאם הבוס שולח
מייל בשלוש בלילה הוא מצפה שבשמונה בבוקר תהיה
לו תשובה .בצרפת כבר חוקקו חוק שאחרי השעה חמש
העובדים לא מחויבים לענות למיילים .יש פה שינויים
טכנולוגיים שהחקיקה עדיין לא התאימה את עצמה
אליהם" .אבירם־ניצן מזכירה שההתקדמות הטכנולוגית
מביאה גם לגידול בשיעור העצמאים" .זה קורה בין השאר
בגלל משקלה ההולך וגדל של האוכלוסייה המבוגרת בקרב
העובדים .עובדים מבוגרים כבר לא כל כך אטרקטיביים
בתור שכירים אבל מכיוון שיש להם המון מה לתת ממרום
גילם וניסיונם ,הם הופכים להיות עצמאים .הבעיה היא
שחקיקת העבודה עדיין לא מגנה מספיק על זכויות של
עצמאים .צריכים להסדיר למשל את סוגיית ימי המחלה
וימי החופשה של העובדים העצמאיים".
העבודה מהבית היא גם בשורה טובה לתושבי

אבירם־ניצן הייתה עד לפני כשנה וחצי הכלכלנית
הראשית ומנהלת המחקר הכלכלי של התאחדות
התעשיינים .כשהיא נשאלת על עתידם של עובדי
התעשייה המסורתית בשוק העבודה העתידי ,היא מעדיפה
שלא לדבר במושגים של היעלמות אלא של הסתגלות.
"כדי שהתעשייה המסורתית תשרוד ,היא חייבת לשנות
את פניה ולהתאים את עצמה למהפכה התעשייתית
הרביעית .תעשיין שלא יתאים את עצמו ולא יאמץ את
הטכנולוגיות המתקדמות שבהן המערכות מדברות עם
עצמן ויוצרות בקרה שוטפת ,פשוט לא ישרוד .אם המדינה
לא תשכיל להוביל את התעשייה המסורתית לעשות
השינוי הזה ,התעשייה הזאת עלולה להיכחד .כבר היום
אנחנו עדים לכך שהתעשייה המסורתית משוועת לכוח
אדם כי המדינה לא הכשירה את העובדים שהתעשייה
צריכה .התעשייה כבר לא מחפשת פועלי ייצור שיארזו
קופסאות או יעבירו אותם ממקום למקום ,כי את כל
הפעולות הללו מכונות עושות .מחפשים יותר מפעילי
מכונות .פועל הייצור של היום הוא בעצם טכנאי ואם אתה
לא הנדסאי או לפחות טכנאי אתה לא יכול להפעיל את
המכונות .יש מחסור משמעותי בהנדסאים וטכנאים .אני
מכירה לא מעט מפעלים שיש להם צבר הזמנות גדול ואין
להם איך לספק אותו כי חסרים להם עובדים ,וזה כשל שוק
קלאסי .כשהמדינה לא מכשירה את כוח האדם לצרכים
של המגזר העסקי זה כישלון שלה ושל מובילי המדיניות".
אולי נכשלנו גם בכך שהחינוך הטכנולוגי בארץ
כמעט והוכחד בגלל הטעויות שנעשו בו.
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"במידה מסוימת כן .הגישה בעולם היום היא שילדים
צריכים לצבור אוריינות לא רק של קריאה וחשבון אלא
גם אוריינות טכנולוגית .הילד צריך מגיל צעיר להכיר
לחוות וללמוד את העולם הטכנולוגי כדי שיוכל לבחור
בהמשך אם הוא רוצה להמשיך בתחום הזה .חשוב לתת
לילדים את הכלים הבסיסיים של השפה הטכנולוגית
מגיל צעיר שבו יותר קל ללמוד ,וזה עדיין לא אומר
שאנחנו קובעים להם מה ללמוד .הם יוכלו לבחור אחר
כך ,בשלב ההשכלה הגבוהה ,את המקצוע שלהם אבל
אנחנו לפחות נדע שהוצאנו אותם מהמערכת עם סט
כלים שבאמצעותו הם ידעו להתמודד עם הקדמה .זה
חלק מההכנה לחיים".
מי שמכיר מקרוב את אתגרי התעשייה המסורתית הוא
דן פרופר ,יו"ר דירקטוריון 'אוסם' ,שכיהן בעבר במשך שש
שנים כנשיא התאחדות התעשיינים וכיו"ר לשכת התיאום
של הארגונים הכלכליים בישראל .פרופר ,כמו אבירם־ניצן,
מדבר על הצורך בהכשרת עתודה טכנולוגית משמעותית
לשוק העבודה העתידי" .בתעשייה המסורתית הולכים
ומתרבים היום המהנדסים ההנדסאים ואנשי הטכנולוגיה,
ככל שהתעשייה נעשית יותר מתוחכמת ,והיא חייבת
להיעשות יותר מתוחכמת כדי להתחרות בשווקים .כבר היום
יש מחסור גדול בכישרונות טכניים וטכנולוגיים בתעשייה
והתרופה למחסור יכולה לבוא מכמה כיוונים .כיוון אחד
הוא צה"ל שמהווה מקור מצוין להכשרה טכנולוגית ,ויש לו
תכניות להגביר עוד יותר את החינוך הטכנולוגי .כיוון נוסף
הוא ההפניה של יותר תלמידים לחינוך טכנולוגי שהיום
הוא מעניין מאוד כי הוא עוסק בכל שורת המקצועות
ההנדסיים והמדעים הריאליים".
פרופר מצטרף לקוראים להרחבת החינוך הטכנולוגי
בשלב התיכון" .יש חינוך טכנולוגי אבל הוא לא מספיק
לצרכי התעשייה .בנושא הזה אני מפנה אצבע מאשימה
לתקופה בה קראו לבתי הספר האלה בתי ספר מקצועיים
לעומת בתי ספר תיכוניים ,תקופה שבה מי שהצליח
בלימודים הלך לתיכון ומי שפחות הלך לחינוך מקצועי,
וזה היה פסול לחלוטין .היום אנחנו קוראים לזה טכנולוגיה,
אבל זה לא רק שם אלא גם תוכן .התוכן הלימודי השתנה
והוא הרבה יותר גבוה ומתוחכם .אני יודע ששר החינוך
נפתלי בנט עושה רבות בתחום הזה של הגדלת והאדרת
החינוך הטכנולוגי ,וגם צה"ל תורם את שלו כדי לקבל
חיילים בעלי רקע טכנולוגי יותר גבוה .צריכים לזכור
שגם כלי הנשק וכל המערכות הצבאיות נעשים יותר
טכנולוגיים ולכן גם הצבא זקוק לידע רלוונטי ,שלא לדבר
על חיל האוויר שנמצא היום בראש החץ של הטכנולוגיה
בתחום התעופה העולמית .גם לנוער הדבר יכול לקסום
אם נדע למכור להם את זה טוב יותר .השכר שישולם
לאותם עובדים עם רקע טכנולוגי יכול להיות אבן שואבת
לצעירים" .מעבר להכשרת העובדים ,התעשייה עצמה,
לדברי פרופר ,מוכרחה להתאים את עצמה לעידן
טכנולוגי ומתקדם" .חייבים להשקיע הרבה יותר
במחשוב ובאוטומציה כי זו הדרך היחידה שבה נוכל
להגדיל את כושר התחרות ולהעלות את הפריון שבו
אנחנו נמצאים בנסיגה לעומת מדינות אירופה וארה"ב.
בפועל ,זה אומר להקטין את מספר הידיים העובדות
בתעשייה וליצור מצב שציוד יותר מתוחכם ייצר יותר
יחידות לשעה בפיקוח של אנשים בעלי ידע טכנולוגי

דפנה אבירם־ניצן" :העבודה מהבית היא
לא בשורה עבור האוכלוסיות החלשות.
פועל ייצור ,גם אם הוא 'משתדרג' למפעיל מכונה,
עדיין צריך להיות נוכח פיזית במפעל וכך גם מוכרים
בחנויות שיצטרכו להמשיך להגיע למקום עבודתם"
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שהשכר שלהם יהיה יותר גבוה .התהליך הזה כבר קיים
אבל הוא לא מהיר מספיק .אסור שהמשק הישראלי
יישען רק על היי־טק או רק על תעשייה או רק על
הספקת שירותים כי זה יהיה משק לא מאוזן .חייבים
לאזן את המשק באופן שיכלול את כל התחומים עם
ההתאמות הנדרשות ,אם אנחנו רוצים להיות מחוסנים
מפני משברים בעולם .עם כל הרצון שלנו בחיזוק תחום
ההיי־טק ,שבו כבר הוכחנו את עצמנו ,משבר עולמי
יכול לפגוע קודם כל בתחום הזה שהוא תחום מאוד
רגיש לזעזועים בעולם .בנוסף ,אסור לשכוח שלא כל
עם ישראל יכול לעבוד בהיי־טק .את כל אלו שלא
יכולים לעבוד בהיי־טק ,צריכים להכשיר לטכנולוגיה
ולמכניקה שהתעשייה זקוקה להם".
מה לגבי התעשייה המסורתית בפריפריה? אנחנו
שומעים על יותר ויותר מפעלים שנסגרים.
"לנו ב'אוסם' יש היום עשרה מפעלים בארץ
ומתוכם שמונה בפריפריה .ההשקעות שלנו בטכנולוגיה
ובאוטומציה יוצרות פוטנציאל גם לצעירים בפריפריה
ואנחנו אכן מוצאים אותם במפעלים שלנו .היו תעשיות
בפריפריה שנכחדו כמו למשל הטקסטיל כי הן איבדו את
כושר התחרות מול סין או הודו .במקום אותם מפעלים
קמו מפעלים הרבה יותר מתוחכמים .אני מסתובב בשטח
וגאה לראות עד כמה הטכנולוגיה ,המחשוב והאוטומציה
התקדמו ויחד איתם התקדמו גם העובדים .בסך הכול
השינויים בתעשייה גורמים לי להיות אופטימי גם בנוגע
לאוכלוסייה בפריפריה".
ועדיין ,יש ענפי ייצור שקורסים כמו למשל הקרמיקה.
"מלכתחילה היה סימן שאלה אם ייצור של קרמיקה
בארץ יכול להתחרות עם קרמיקה בחו"ל כי לא בכל
תחום אפשר להתחרות ולא כל תחום מתאים לתעשייה
הישראלית .יש תעשיות חדשות .מעבר לבעיה שיש
ל'טבע' יש בארץ תעשיות פרמצבטיות אחרות שפורחות,
תעשיות שבהן צריך תחכום גדול יותר של העובד מאשר
בתעשייה של אריגה ,לדוגמה .גם בתעשיית המזון קיימים
תחומים מתוחכמים יותר ,וכך גם בחקלאות".

יבוא בכוח

אחד האתגרים של התעשייה הוא התחרות הקשה
עם היבוא .בתחום הזה ,יש לפרופר ביקורת על
המדיניות של ממשלת ישראל" .אני חושש שתחת
הסיסמה של יוקר המחיה דוחפים את היבוא בכוח
ונותנים לו גיבוי שאין בשום מקום אחר בעולם .אני
לא נגד יבוא .התעשייה צריכה להתחרות בו אבל
בתנאים שווים .יש לנו בתעשיית המזון חומרי גלם
שכדי להגן על החקלאות המקומית ,אנחנו משלמים
עליהם מכס ביבוא .אין לי טרוניה על כך שרוצים
להגן על החקלאות ,אבל אם מאותו חומר גלם יקר אתה
צריך לייצר מוצר שצריך להתחרות במוצר מקביל שבא
מחו"ל ואינו חייב במכס ,אז בסוף נוצר מצב שידך על
התחתונה .הפתרון שמצאו באירופה הוא סבסוד ישיר
לחקלאי ולא הטלת התשלום העודף על הצרכן ,כפי
שקורה היום .בעיה נוספת היא שפתחו את שערי הייבוא
ללא ביקורת מספקת של עמידה בתקנים .אני לא חושב
שיש לתעשייה בעיה להתחרות ביבוא ,אבל זה צריך
להיות בתנאים שווים".
בין היצוא ליבוא פרופר סבור שקצת איבדנו את
האיזון" .הייתה בעבר סיסמה נכונה שהיצוא בראש ,ואני
מרגיש שאולי שכחנו אותה ובמקומה מדברים יותר על
יבוא בראש .צריכים לתת יותר עדיפות ליצוא ולהגדלת
התוצר וזה גם ייצור מקומות עבודה .כשבארה"ב אמרו
ארה"ב קודמת ,התכוונו לייצור אמריקני כי כלכלה חזקה
פירושה ייצור מקומי .אני מזהה שבעתיד נצטרך עוד
תעשייה ,עוד היי־טק ועוד שירותים ליצוא כדי להגיע
למצב של משק יותר חזק ,הכנסה גדולה יותר לנפש,
ופריון עולה"# .
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עשור
ראשון 1948־1958
עמדות כלפי מדיניות הצנע

58%

91%

עשור
שני

העיר העתיקה
בירושלים

72%

82%

33%

רצועת עזה

שאלת האוכלוסיה
הערבית שנותרה
בשטחים שנכבשו:

על הערבים
בשטחים שנכבשו
להישאר תחת
ממשל צבאי

1968־1978

הפנתרים השחורים

השפעת "הפנתרים השחורים"
על החברה הישראלית
7.9

3

20.9
33.6
33.8

29.4
יוצאי
אסיה
אפריקה

46.8

יוצאי
אירופה
אמריקה

5

16.8
38.7

86

17
דצמבר
1977

28%

10%

עליהם להשתלב
במדינת
ישראל

מאמין |

10%

עליהם להקים
מדינה
לעצמם

מלחמת יום הכיפורים
שיעור החושבים כי הממשלה
מטפלת בבעיות הביטחוניות
בצורה מוצלחת /מוצלחת מאוד
( ,%יהודים בלבד)
91
93

אוגוסט
1973

36.1
ילידי
ישראל

פברואר
1974

סקר בקרב הציבור היהודי מחודש יוני  1,770( 1971נחקרים)

דצמבר
1977
לא מאמין |

לא יודע

מלחמת לבנון
הראשונה

נובמבר
1973

חיובית | חיובית עם צדדים שליליים
שלילית עם צדדים חיוביים | שלילית

81

מדבר סיני

40%

מיד לאחר המלחמה
(11־)16/6/1967
נערך סקר ( 708נחקרים)

12.7

81%

עליהם לעבור
לארצות ערב

עשור
חמישי

יוני
1974

36

70

30

57.5
49

מצביעי הליכוד (גח"ל)
מצביעי המערך (עבודה)

63.5

( )7/1982בהתחשב בסך כל
תוצאות מבצע צה"ל בלבנון ,האם
להערכתך המבצע היה כדאי?

72%
כדאי

15%
אולי

8%

לא כדאי

( )6/1985בהתחשב בכל הגורמים
הקשורים במלחמת לבנון ,המחיר
שישראל שילמה והתוצאות
שהיא השיגה ,האם היה כדאי או
לא כדאי לצאת למלחמת לבנון
כפי שהיא בוצעה?

27%
כדאי

73%
לא כדאי

www.dataisrael.idi.org.il

שור
עשביעי

2008־2018

להיות ישראלי
שיעור האנשים שחשים
גאווה להיות ישראלי
2016

1988־1998

64.8%

יותר אנשים
יתמכו בתהליך
השלום

85

48

2008

82

42

יהודים

5.6%
לא יודע
2%
יותר אנשים יתנגדו

89

44

2010

למיטב הערכתך ,האם רצח רבין ישפיע על עמדות
הצבור הישראלי בנוגע לתהליך השלום?
(יהודים בלבד ,נובמבר )1995

86

65

2012

רצח רבין

81

55

2014

13

מלחמת ששת הימים
יהודה
ושומרון

מהצנע ועד ההפגנות נגד השחיתות .האתר חדש דאטה ישראל,
מרכז את מחקרי דעת הקהל משנה לאחר קום המדינה ועד ימינו

שער להיסטוריה  -אתר דאטה ישראל ,שעלה לאוויר בראשית  ,2018הוא מאגר מחקרי דעת הקהל הלא־ממשלתי הגדול ביותר בארץ .המאגר הוקם ומתוחזק על ידי
מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה .הוא כולל למעלה מ־ 1000קבצי נתונים ודוחות מחקר החל משנת ( 1949סקרי המכון למחקר
חברתי שימושי בראשות פרופ' לואי גוטמן) ועד היום .בין השאר ,המאגר כולל את כל הנתונים מסקרי "מדד הדמוקרטיה"" ,מדד השלום" ,ומחקרים רבים נוספים
בנושאי חברה ומדיניות בישראל .החיפוש במאגר פשוט ופתוח לכלל הציבור .ניתן להוריד מהמאגר קבצי נתונים ולבצע בו פעולות סטטיסטיות באופן אוטומטי.

1958־1968

שארם א־שייך

הסכם השלום
עם מצרים

האם אתה מאמין לסאדאת
שהוא מעוניין בשלום עם
ישראל?

תמיכה בהחזקת
השטחים שנכבשו:

עשורים בסקרים

1978־1988

מעקרות הבית:
אי אפשר לוותר
על הבשר

94%

שור
עשלישי

שור
ערביעי

89%

טוענות כי חצי
קילו בשר לשבוע
הוא המינימום
לנפש

מהציבור בעד
משטר צנע
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ערבים

לתהליך השלום

27.6%

כל אחד ישאר בדעתו הקודמת

עשור
שישי

הנהגת המדינה
1998־2008

תכנית ההתנתקות

שיעור החושבים כי הנהגת
המדינה מושחתת
( ,%יהודים בלבד)

האם אתה תומך או מתנגד לתוכנית ההתנתקות
החד צדדית בעזה של ראש הממשלה שרון?
(מאי )2004

80%
70%

7%
20%

60%

לא יודע

38%

מאוד תומך

26%
די תומך

צילומים :מרים צחי ,הדס פרוש  -פלאש  ,90סער יעקב לע"מ ,משה מילנר לע"מ ,איי.פי ,באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הבטחון ,עמוס צוקר  -עיתון במחנה.

50%
40%
30%
20%

מאוד מתנגד

9%

די מתנגד

10%

2017

2016

2015

שמאל מרכז
ימין כלל הציבור

2014

0%

העידן
הדיגיטלי

1992

1994

1995

1996

1996

2004

2017

כתיבת דף האינטרנט
הראשון בעברית על ידי
האוניברסיטה העברית

הוקמה חברת נטויז'ן שהייתה
ספקית שירותי האינטרנט הראשונה
ללקוחות ביתיים בישראל

הקמת אתר החדשות המקוון
הראשון IOL israel on line
שהפך אחר כך לאתר וואלה

מערכת "כחול עמוק"
מנצחת את גארי קספרוב
במשחק שחמט

הקמת גוגל

הקמת פייסבוק

חוק המאגר
הביומטרי

"האינטרנט העניק לתאגידים
ולממשלות כוח עצום לשלוט על
הציבור ומחשבותיו ,וזה הופך את
הדמוקרטיה לפארסה" ,מתריעים
מומחי הרשת רועי צזנה ותהילה
אלטשולר .בסין פועלת כבר
מערכת יודעת־כול לדירוג
נאמנותו ומסוכנותו של כל אזרח.
"אם לא נגביל את הממשלה ,היא
תגיע בקרוב לישראל"
יאיר קראוס

ד

מיינו לעצמכם עולם שבו ניתן לשלוט על
המחשבות שלכם .עולם שבו התיאורים
של ג'ורג' אורוול בספרו האלמותי ''1984
מחווירים לעומת מציאות של מסרים
מושתלים ויכולת להכיר אותך טוב יותר
מאשר בני משפחתך ,ואפילו מאשר אתה עצמך מכיר .זה
עולם בעל כוח עצום ובלתי מוגבל שקשה לעצור וקשה
לעמוד בפניו .ברוכים הבאים לכדור הארץ .השנה היא
 ,2018אתם מוזמנים לשתות כוס מים ,להדק חגורות ולא
לשתף את הטקסט הבא בפייסבוק או בחשבון הוואטסאפ
והג'ימייל שלכם .אנחנו יוצאים לדרך.
ד"ר רועי צזנה ,חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת
תל־אביב ומחבר הספר 'השולטים בעתיד' ,וד"ר תהילה
אלטשולר ,עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה
וראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע ,רואים
עצמם כמו נח ובני משפחתו העומדים בפתח ספינתם
וזועקים לבני עירם להתעורר בטרם יֵ רד המבול .השינויים
הטכנולוגיים ,הם מבהירים ,נוגעים לכולם.
את שמו קנה העתידן ד"ר צזנה במחקריו על עתיד
הממשל כפי שאנחנו מכירים אותו ,בדגש על כיצד
הטכנולוגיות החדשות משפיעות על שיטות הממשל
בעולם ועל עתיד החברה .נשמע מורכב ,אבל אנחנו
מבקשים ממנו לחשוף בפנינו טפח מהמציאות החדשה,
המשנה סדרי עולם מאחורי הקלעים" .אנחנו רואים
שיש היום מעבר של הכוח מהציבור אל חברות גדולות
וממשלות ,וזה בדיוק הפוך מההליך שהחברה האנושית
ציפתה שיהיה"' אומר צזנה בשיחה טרנס־אטלנטית
מארה"ב.
הוא ממשיך ומסביר" :מאז ומתמיד חשבנו שהאינטרנט

צילום :ד"ר רועי צזנה

עומד לשנות סדרי עולם – להביא את הכוח לאנשים
הקטנים ולספק לציבור יכולת השפעה על התעשיות
והממשלות .זה היה החזון המוקדם והגדול של האינטרנט.
אבל אנחנו רואים היום שהחזון התפספס לחלוטין.
החברות והממשלות מקבלות שליטה רחבה יותר בזכות
הכוח הגדול של המידע שהאינטרנט מספק להן".
ד"ר אלטשולר מרכזת בימים אלו קבוצת מחקר
שכותבת מחדש את חוק הגנת הפרטיות כדי להתאימו
למציאות הנוכחית וכן עורכת בימים אלו מחקר על
השפעות מערכות הבינה המלאכותית .מבחינתה היא
שומרת־סף ציבורית מפני השתלטות חברות האינטרנט
הענקיות והממשלה על חיינו .את ימיה היא מעבירה
בין השאר בוועדות השונות בכנסת ,בניסיון לבצר את
מעמד התקשורת בחברה הישראלית .לדבריה" ,איסוף
המידע עלינו נעשה במגוון אמצעים ,בין שבאמצעות
חיישנים כמו אינפרא אדום שנמצאים גם על הסלולרי
שלנו ,ועד לבית חכם שיודע מהם הרגלי השינה שלנו.
בין שזה באמצעות ניטור הפעילות שלנו ברשתות
החברתיות ובאפליקציות ,ובין שבאמצעות מצלמות
אבטחה ברחובות .כל המידע עליך נאסף ,ומערכות בינה
מלאכותיות מפענחות אותו ומוציאות מסקנות .החשש
שלי הוא שההיכרות שלהן איתי מעלה את יכולת השכנוע
שלהן כלפיי".
צזנה" :פייסבוק מכירה אותך טוב יותר מאשר אשתך
ואפילו ממך .הרשת הזו יודעת מהן הדעות והמחשבות
שלך ,וגם ,בסבירות גבוהה ,למי אתה עומד להצביע".
וכיצד יכולה פייסבוק ,באמצעות המידע הזה,
להשפיע על ההצבעה שלי לכנסת?
"אתה בטח חושב על עצמך ,כמו כולם ,כעל ישות
אוטונומית ששולטת בעצמה ,ומקבלת החלטה שקולה על

ד"ר רועי צזנה" :כבר היום אתה יכול לחצות את הכביש
בסין באור אדום ,ובתוך דקות תמונתך תופיע בלוחות
הדיגיטליים מסביב לעיר ומעל התמונה יתנוסס שמך"

איור :שאטרסטוק

"הממשלה
היא משת"פית
של מעצמות
האינטרנט"

פי הידע שהיא צוברת ומעבדת ,אבל זה לא באמת ככה.
אתה ישות שמבוססת על מידע שהיא מקבלת מהסביבה
ולפיו היא מגבשת ידע.
"פייסבוק יכולים היום לטרגט (לשייך לפלח קהל
מסוים – י"ק) כל אדם לפי העמדות שלו והדרך שבה
הוא צורך מידע ,לפי מה שמפעיל אותו יותר וגורם
לו לרגשות .בדוק זאת בעצמך .אתה יכול היום ללכת
לפייסבוק ולומר שאתה רוצה לפרסם מודעה .הם ישאלו
אותך למי אתה רוצה לפרסם אותה ,ואז תראה קטגוריות
מדהימות כמו יהודי או נוצרי ,נשוי או רווק .אתה יכול
גם לטרגט אפילו אנשים שחיים בשכונות מסוימות,
שעומדים לעזוב את הדירה או מתלבטים לפני החלטות
משמעותיות אחרות בחיים".
מה רע בכך שהפרסומות יותאמו לעולמות התוכן
שלי?
אלטשולר" :הבעיה היא שאנחנו מתחילים לראות
שימוש במתודות האלה כדי להשפיע עלינו נניח בבחירת
ראש הממשלה הבא".
צזנה ממשיך ומסביר" :הבעיה עם מסרים ממוקדים
כאלה היא שהדמוקרטיה מאבדת את הערכים המרכזיים
שלה  -שכל אחד מחזיק בדעה עצמאית ויכול לתרום
מהרעיונות שלו ,ושיש תחרות חופשית .הדמוקרטיה
אומרת שמי שנמצא בשלטון ,יש לו אחריות כלפי
הבוחרים כי הם יכולים לזרוק אותו אם לא יהיו מרוצים.
אך היא הופכת לפארסה ,מכיוון שבסופו של דבר זה הופך
בעלי אמצעים לבעלי יכולת בהחדרת אג'נדות שיותאמו
לעולם שלך ביעילות מדאיגה".
ומי שלא גולש בפייסבוק חסין מההשפעה?
אלטשולר" :בפירוש לא .כל מי שיש לו טלפון חכם
בעל אפליקציות ,ולא משנה אילו ,הוא מקור מידע ענק,
החל בווייז ובוואטסאפ ועד משחקים שמותקנים על
המכשיר .וככל שיודעים עליך יותר ,כך עולה היכולת
להשפיע עליך .פייסבוק עוקבת אחריך גם באמצעות
אפליקציית המסרים וואטסאפ ,ששייכת לה .ההנחה
היא שלכל אדם יש פרופיל צללים שפייסבוק וענקיות
האינטרנט בונות על סמך מידע שהן קונות ממקורות

ד"ר תהילה אלטשולר" :פייסבוק יודעת אם אתה נמצא
באירוע עם עוד עשרות צעירים ,והאלגוריתם שלה מיד מבין
שאתה מחפש חברה ושולח פרסומות על רומנטיקה ואהבה"
רבים – ומוכרות כמובן למקורות אחרים".
תנועות אשראי הן סחורה
החוקרים מסכימים שבעולם שולטים היום ארבעה
תאגידי אינטרנט ענקיים ,אשר לצד הממשלות מחזיקים
בכוח של מעצמות .צזנה" :כולם משתמשים היום בגוגל,
פייסבוק ,אמזון ואפל ,חוץ אולי מכמה אקטיביסטים .גוגל
שולטת במידע שאתה מחפש ברשת וקובעת ְלמה תיחשף
ומתי ,ולמה לא .האיחוד האירופי בדיוק עוסק בסוגיה .הם
הבינו שבגוגל מטים את תוצאות החיפוש כדי להראות
לך שירותים שהיא מציעה על חשבון שירותים אחרים.
בגוגל אף הודו לפני כשנה שהם קונים מידע מאפליקציות
שאוספות עליך נתונים .בארה"ב לבדה גוגל חשופה ל־75
אחוזים מתנועות האשראי".
צזנה מדגים" :גוגל יודעת שאתה מחפש משקפי
שמש ,ומתאימה לך פרסומות של חברת 'אירוקה' נניח.
היא יודעת מתי נכנסת לחנות ואיזה דגם קנית ,ולומדת
איך הפרסומות השפיעה עליך .זה אבסורד שהכוח והמידע
הזה נמצאים בידי חברות עסקיות ושזה מתקבל בהבנה
בקרב הציבור .לּו היה מדובר במידע שהממשלה מחזיקה
בידה עלינו ,כולם היו נכנסים לפאניקה".
בנובמבר  2017ביצעה מערכת התוכנית 'חי בלילה'
ניסוי רב־משתתפים כדי להבין אם פייסבוק מאזינה לנו.
המשתתפים שוחחו ביניהם על נושאים שהם לא חלק
משגרת יומם ,כמו תכנון חתונה או חופשה (שלא באמת
היו באופק) ,ונוכחו מהר מאוד שפייסבוק מציגה להם
מודעות ממומנות באותם נושאים בדיוק .הם אף הופתעו
מרמת ההתאמה למילים שנאמרו בשיחה הפרטית עם
חבריהם .צמד החוקרים אינו מתרשם מהניסוי" .זה פעלול
קרקס מגוחך שמבזה את הציבור" ,אומרת אלטשולר" ,לא

צילום :נורית יהלומי

היו קבוצת ביקורת או מדגם מייצג".
צזנה שותף להסתייגות" :פייסבוק לא צריכה להאזין
לטלפון שלך .זה לוקח המון כוח מחשוב לעבד דיבור,
בוודאי בשפה העברית .החברה משתמשת בכלים הרבה
יותר פשוטים שנקראים 'ביג דאטה' .מתברר שכולנו
אנשים די דומים ,אם אתה בן  20עד  30ואתה לא נשוי.
ושיהיה לך ברור שהיא יודעת עליך טוב מה מצב הזוגיות
שלך .היא גם יודעת אם אתה נמצא באירוע עם עוד כמה
עשרות או מאות אנשים צעירים שגם להם יש פייסבוק,
והאלגוריתם שלה מיד מבין שאתה מחפש חברה ,ותקבל
הודעות פרסומת על רומנטיקה ואהבה".
ומה בין ניסיון לשכנע אותי להתחתן בגן ולא באולם
אירועים לבין לבחור בנתניהו או בלפיד?
אלטשולר" :דמוקרטיה מבוססת על בחירה ,ואם
יש מישהו שיכול להשפיע על הבחירה הזאת בעוצמה
ובצורה תפורה היטב למידותיך – אנחנו צריכים לשאול
את עצמנו אם אנחנו רוצים בכך .ההשפעה הזאת יכולה
להיעשות באמצעות 'בוטים' של פייסבוק שעוזרים לכל
מיני גורמים לטרגט היטב קהל יעד לקראת מערכת
בחירות .זו יכולה להיות רוסיה ששוכרת את שירותיה
של פייסבוק ,או סין או טראמפ.
"מארק צוקרברג אמר לפני הבחירות האחרונות
בארה"ב שלּו פייסבוק הייתה רוצה ,היא הייתה יכולה
לקבוע מי יהיה נשיא ארה"ב הבא .האם זה אמיתי? כן.
לפייסבוק יש די מידע ויכולת להשפיע על ההחלטות
שלנו גם בבחירות דמוקרטיות שנשענות על הצבעה
חופשית של בני האדם".
טוב יותר מהאינטרפול
ד"ר צזנה מספר על תהליך דומה ,ואף מדאיג יותר,
שמתרחש בימים אלו במעצמה הסינית" .בעוד ממשלות
בעולם לובשות לכאורה כפפות של משי ומספרות שהן
משתמשות במידע שנאסף עלינו רק כשהן צריכות
ובמקרים קיצוניים ולמעננו ,בסין זה לא קיים .יש שם
רשת בשם 'ווי־צ'ט' שהיא כמו פייסבוק אבל גדולה ממנה
מבחינת היכולת שלה ,וחוקי הפרטיות בה הרבה יותר
רופפים .כל מה שעובר דרך הרשת הזאת ואחרות מגיע
לממשלת סין".
מומחה הרשת מספר על מערכות ברוח פולשנית
זו שקמות כעת בסין" .הראשונה היא מערכת לחיזוי
פשיעה שמסתמכת על מידע שמגיע מכל  170מיליון
המצלמות שנמצאות בשטחים ציבוריים במדינה ,שהן
בעלות יכולת זיהוי פנים טובה יותר מזו של ה־CIA
ה־ FBIוהאינטרפול .אורוול תיאר באירוניה שלכל
משפחה יש קצין שמשקיף עליה דרך הטלוויזיה או חור
בקיר ,וברור שזה לא אפשרי באמת ,כי חצי מהעולם
יצטרך להשקיף ולעקוב אחרי החצי השני .מה שקורה
בסין הוא שיש מערכות בינה מלאכותית שעושות את
העבודה בגרושים .כבר היום במקומות מסוימים בסין
אתה יכול לחצות את הכביש באור אדום ,ובתוך כמה
דקות התמונה שלך תופיע בלוחות הדיגיטליים מסביב
לעיר ומעל התמונה יופיע שמך.
"המערכת השנייה שעובדים עליה בסין היא בעלת
יכולות חיזוי .כשאתה קונה פטיש גדול ,המערכת מזהה
את הפנים ואת הרכישה שלך ולא מוטרדת מזה יותר מדי.
אך אם כעבור יומיים אתה קונה שק גדול שיכול להחזיק
בתוכו גופה ,המערכת יודעת לעשות הצלבה ושמה עליך
את העיניים .אם שבוע לאחר מכן תקנה סכין ,המערכת
תשלח שוטרים למקום הימצאך".
למה זה רע? המערכת היא למען ביטחוני.
"החיים הבטוחים האלו דומים לחיי זבוב בענבר .כי
כאשר קל כל כך לשתק אותך ולרסן את הדעות שלך,
אפשר להעלים אותך" .צזנה מציין כי גם בישראל
עובדים על מערכות דומות ,שמטרתן המוצהרת היא חיזוי
טרור ,אבל בגלל חוקי הפרטיות בישראל המידע נאסף
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באמצעות הרשתות החברתיות ומקורות מידע זמינים.
הדוגמה הנוספת למעקב הסיני חריפה יותר" .סין
עובדת עכשיו על מה שנקרא דירוג אשראי חברתי .דירוג
כזה ,המעריך עד כמה אפשר לסמוך עליך שתחזיר חובות
ומה מצבך הפיננסי ,היה קיים עוד במאה הקודמת ,אך
הדירוג שהסינים מובילים הוא משהו אחר לגמרי .גורם
אחד מקבל את כל המידע על הרכישות שלך ,איפה אתה
מסתובב ומה עשית ,ומשקלל הכול כדי להבין עד כמה
אתה אזרח טוב ,שומר חוק ונאמן לממשל .סין כבר בשלבי
פיתוח מתקדמים של המערכת הזאת' ,ססמי קרדיט'".
איך זה עובד? "נניח שאתה הולך ברחוב בסין
ויכול לבחור בין מסעדה יפנית ומסעדה סינית ובוחר
ביפנית .הדירוג החברתי שלך יורד קצת כי אתה לא
נאמן לקולינריה הסינית .נמשיך .אתה הולך וקונה רכב
מתוצרת גרמניה ,ירד לך עוד קצת .אתה כותב משהו נגד
המפלגה השלטת בסין ,והדירוג שוב יורד .הסינים אומרים
כבר עכשיו ,וזה ציטוט' :אזרחים בעלי דירוג נמוך יהיו
מוגבלים כשירצו לרשום את ילדיהם לבתי ספר וכשירצו
למצוא עבודות מסוימות בעיתונות או במשפט ,כשהם
ירצו לשכור דירות ועוד' .ואם כך ,לא רק שלא תעז לדבר
נגד הממשלה ,אלא גם לא תתקרב לאנשים בעלי דירוג
נמוך ,כי אז הדירוג שלך ירד גם כן".
למה זה נוגע לי כישראלי?
צזנה" :כי כל מה שקורה בסין ובאמריקה מגיע
לישראל בתוך שלוש שנים .שהרי כל מדינה שרוצה
להגן על עצמה מטרור ומפשיעה ,עליה לייצר במוקדם
או במאוחר דירוגי אשראי חברתיים דומים .אנו צריכים
למצוא דרך להגביל את כוח הממשלה ,שהיא משתפת
פעולה עם הרשתות החברתיות".
לנטר כל ציוץ
גם הממשלה לא חוסכת במאמצים להקמת מערכות
דומות" .כמו שענקיות המידע אוגרות עלינו מידע ,כך
גם ממשלות העולם .ה־( NSAהסוכנות לביטחון לאומי
– י"ק) צוברת מדי יום מידע על אזרחי ארה"ב" ,מספרת
אלטשולר" .בישראל יש ארבעה משרדי ממשלה לפחות
שפיתחו מערכות ניטור אחר פעילות דיגיטלית .במשרד
התפוצות פועלת מערכת שבמשרד טוענים שהם לא
מפעילים אותה על אזרחי ישראל ,אבל אם הם רוצים
הם יכולים .המערכת הזו יכולה לנטר כל ציוץ אנטישמי
ברשת עד לרמת החדר בגרמניה שממנו הוא צויץ .הם
יודעים מי צייץ ומה מיקומו ,ובעיניי זה מטריד מאוד.
כוחה של המדינה לדעת מה אנחנו אומרים ואיפה הוא
פגיעה משמעותית בזכות לפרטיות".
האם הממשלות פועלות היום נגד חברות האינטרנט?
"יש עכשיו איזו אמירה בעולם שצריך לחוקק
חוקים נגד פייסבוק וכו' .מה שמדאיג אותי זו התגובה
של הענקיות הללו ,שאומרות לרשויות' :בואו נשתף
פעולה מתחת לשולחן ,העיקר שלא תחוקקו חוקים'.
אפילו פרקליטות המדינה מנהלת בישראל 'הליך אכיפה
אלטרנטיבי' שבמסגרתו היא פונה ישירות אל הרשתות
החברתיות בלי לפנות לבית המשפט .חלק מהתוכן
שהפרקליטות מבקשת למחוק קשור באמת לטרור ,אבל
רובו קשור לפוסטים של העלבת עובדי ציבור .ברגע
ששני הכוחות האלו משתפים פעולה ,זה סופן של זכויות
האדם".
אולי הפתרון הוא חקיקה מחמירה?
"צריך להיזהר שהחקיקה לא תהפוך לצנזורה על
תוכן" ,מבהירה אלטשולר.
צזנה סבור שהפתרון היחידי הוא הגברת מודעות
הציבור" :בעשור הקרוב צריך לפעול להגבלת הכוח של
ענקיות האינטרנט .לדרוש מהן יותר אחריות ושקיפות,
וגם ,בלית ברירה ,להגביל אותן בחקיקה .אני מאמין
שבסופו של דבר תקום תנועה ציבורית שתדרוש מהן
התנהלות הוגנת"# .

שיתוף פעולה עם
מוסדות בינלאומיים

1949

1955

2009

2017

הצטרפות
ישראל
לאו"ם

אמירת "או"ם
שמום"

דו"ח
גולדסטון

פרישת ישראל
מאונסק"ו

הזכות
למידע

סיכום עולמי

מאגרי נתונים דיגיטליים
מכלל משרדי הממשלה
פתוחים לכל דורש ,חוק
חופש המידע מתרחב,
הציבור מתעניין וישראל
נמצאת במקום הגבוה בעולם
ב"השתתפות פוליטית" .שנתה
ה־ 70של המדינה היא נקודת
זמן טובה לשאול את עצמנו
מה הלאה

יובל שני

נתניהו באו"ם2016 ,

יובל שני

פסק דין קלמן פיטל קבע
את חובת הרשויות לספק
לציבור מידע

חקיקת
חוק חופש
המידע

הקמת התנועה
לחופש המידע

הצטרפות ישראל
לפורום הבינלאומי
לממשל פתוח

פרסום חומרי ועדת כהן־
קדמי בעניין היעלמות
ילדי תימן
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שקופים

המוסדות הבינלאומיים משקפים את
הפוליטיקה העולמית .ניסיון העבר מלמד
שהחלטת ישראל להחרים הליכים בינלאומיים
אינה מחזקת את מעמדה ,אלא להפך .שיתוף
הפעולה חשוב ,אך לא בכל מחיר

השאלה איך מתמודדים עם החלטות לא נוחות
של מוסדות בינלאומיים מלווה את ישראל
מאז היווסדה ,זאת אף על פי שהמדינה עצמה
הוקמה בעקבות החלטת החלוקה שאימץ ארגון האו"ם.
עוד בשנת  ,1948במהלכה של מלחמת העצמאות ,קיבלה
העצרת הכללית של האו"ם את החלטה  194הקוראת
לשיבת הפליטים הפלסטינים לבתיהם ,בשנת  1949שבה
העצרת וחזרה על מחויבותה לרעיון ה"קורפוס ספרטום"
(החלת משטר בינלאומי בירושלים) ,ומועצת הביטחון
גינתה בשנות ה־ 50כמה פעולות תגמול ישראליות
בשטח רצועת עזה וברמה הסורית.
אכן החשש כי האו"ם צפוי לאמץ גישה ביקורתית
כלפי מדיניות ממשלת ישראל ,והטענה כי הדבר צריך
להוביל לריסון בתגובת ישראל למתקפות ה"פדאיון"
הובילו את בן־גוריון שתמך בפעולה צבאית תקיפה
לטבוע במהלך דיון בממשלה בחודש מארס  1955את
המושג “או"ם שמום" .חודש לאחר מכן ,בנאום שנשא
במהלך מצעד צה"ל ,קבע בן־גוריון ברוח דומה כי:
“עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים ,אלא במה יעשו
היהודים!"
השנים שחלפו מאז הכרזותיו של בן־גוריון לא
הובילו להיעלמות המתח בין מדינת ישראל למוסדות
הבינלאומיים על רקע הביקורת שלהם על מדיניות
ישראל .נהפוך הוא ,ישראל מתחה בשנה האחרונה ביקורת
חריפה על החלטת מועצת הביטחון מס’ ( 2334המבקרת
מצידה בחריפות את ההתנחלויות הישראליות בשטחים),
כמו גם על החלטות מועצת זכויות האדם בעניינה
(במיוחד סביב ההחלטה להקים מאגר נתונים על עסקים
הפועלים בשטחים) ,והודיעה על פרישתה מאונסק"ו
(בעקבות ארה"ב) עקב שורת החלטות אנטי־ישראליות
של הארגון .המתח בין ישראל למוסדות הבינלאומיים
עשוי להחמיר מאוד בעתיד הקרוב אם התובעת בבית הדין
הפלילי תחליט להעביר את הבדיקה המקדמית שהיא
מקיימת לגבי פשעים שישראלים ביצעו כביכול נגד
פלסטינים לפסים של חקירה פלילית לכל דבר ועניין.
ועדיין ,אין לישראל חלופה אמיתית לשיתוף הפעולה
עם המוסדות הבינלאומיים .ראשית ,חשוב להדגיש כי
בצד המתיחות והביקורת בתחומים פוליטיים הנוגעים
ברובם הגדול לסכסוך הישראלי פלסטיני ,ישראל מפיקה
תועלת רבה ,תדמיתית ,פוליטית וכלכלית ממעורבותה
בעבודת השוטפת של גופים בינלאומיים רבים .כך למשל,
שגריר ישראל באו"ם שימש בשנה שעברה יו"ר הוועדה
המשפטית של האו"ם ,ומכהן השנה כסגן יו"ר העצרת
הכללית ,תפקידים המאפשרים לו להשפיע על סדר יומו
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של הארגון .אכן ,ישראל הצליחה בשנים האחרונות לשים
על סדר יומו של האו"ם נושאים חשובים מבחינתה כמו
חדשנות מדעית ופיתוח כלכלי .התנתקות ישראלית
ממוסדות בינלאומיים המקבלים החלטות פוליטיות לא
נוחות בעבורה ,עלולה למנוע ממנה להשתתף בכל אותן
מסגרות מקצועיות ,א־פוליטיות ,של אותם מוסדות,
שמהן היא מפיקה דיווידנדים רבים.
שנית ,המוסדות הבינלאומיים משקפים ,על
מכלול יתרונותיהם וחסרונותיהם ,את הפוליטיקה
הבינלאומית .ואותן ההחלטות המתקבלות נגד ישראל
במסגרתם משקפות בראש ובראשונה את העויינות של
חלק מהמדינות לישראל ,ולאו דווקא את עמדת כוח
האדם המקצועי הפועל באותם מוסדות .החשש הוא
כי החרמה של ישראל את המוסדות הבינלאומיים
הפועלים נגדה ,תמנע השפעה ישראלית על פעילות
המוסדות ,ועל הכללים המשפטיים והתהליכים
הפוליטיים הנוצרים בהם ,והכול בלי שיהיה בכך
למנוע יוזמות פוליטיות נגדה מצד אותן מדינות
עוינות .להפך ,התנתקות ממוסדות בינלאומיים תשלול
מישראל את האפשרות לפעול במסגרתם לסכל יוזמות
המועלות בהם נגדה .יתר על כן ,התנתקות תפחית
את יכולתה המעשית של ישראל להציג בפני הקהילה
הבינלאומית את עמדותיה ואת הטענות שלה על היחס
הבלתי הוגן המופנה כלפיה ,והתעלמותה מהחלטות
של גופים בינלאומיים לא תחסן אותה מפני פגיעה
במעמדה בעולם .הניסיון של השנים האחרונות מראה
כי החלטת ישראל להחרים הליכים בינלאומיים ,כגון

בצד המתיחות והביקורת ,ישראל מפיקה תועלת
רבה ,תדמיתית ,פוליטית וכלכלית ,ממעורבותה
בעבודת השוטפת של גופים בינלאומיים רבים
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הליכי חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי
בהאג בנושא גדר ההפרדה בשטחים או ועדת גולדסטון
שדנה בחוקיות פעילות צה"ל בעת מבצע עופרת
יצוקה ,לא הועילה אלא הובילה לתוצאות משפטיות
קשות כנגד ישראל ,אשר ביססו נרטיב משפטי שגרם
לה נזק פוליטי של ממש.
אין להסיק מהאמור כאן כי על ישראל לשתף פעולה
בכל הנסיבות עם כל הליך בינלאומי המופעל נגדה,
לרבות הליכים בלתי הוגנים בעליל כלפיה .שכן יש
מקרים שבהם דווקא צומחת תועלת מאי־שיתוף הפעולה.
כך למשל ,ישראל הצליחה לרתום כמה מדינות ידידותיות
לתמוך בה בהחלטתה לא לשתף פעולה עם ההליכים
המפלים נגדה במועצת זכויות האדם (הכוללת בסדר היום
הקבוע שלה סעיף אחד העוסק במצב זכויות האדם בעולם
וסעיף נפרד אחר לדיון במצב זכויות האדם בשטחים),
ולהחרים חלק מהדיונים שם .יתר על כן ,לישראל יש עניין
מובהק לתמוך במדיניותה של ארה"ב הקוראת תיגר על
היבטים בעייתיים במיוחד של פעולת האו"ם ושל מוסדות
בינלאומיים אחרים ,הנגועים בפוליטיזציה וחוסר יעילות.
אך לאורך זמן ,האפקטיביות של אמצעים כאלה נובעת מן
העובדה כי הם אינם קוראים תיגר על עצם הלגיטימיות
של המוסדות הבינלאומיים ,אלא חותרים להשתתפות
מלאה בפעולתם על בסיס שוויוני והוגן.
נראה איפוא כי מזכ"ל האו"ם לשעבר ,קופי ענאן,
לא טעה לגמרי עת קבע במהלך ביקור בישראל בשנת
“ :1998אני מקווה שבמקום 'או"ם שמום' הישראלים
ייתנו ‘רום' ( )roomלאו"ם ,כי בלי או"ם לא יהיה לנו
כלום" .המוסדות הבינלאומיים ודאי אינם זירה נוחה
לישראל ,אך אי שיתוף פעולה עמם יפגע הרבה יותר
בישראל מבמוסדות הבינלאומיים עצמם# .
פרופ’ יובל שני הוא סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה,
לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
וחבר בוועדה לזכויות אדם באו"ם

תעודת זהות ביומטרית

אלונה וינוגרד
פעמים רבות קשה להצביע על נקודת זמן
בהיסטוריה שבה חל שינוי מסוים .שינויים
חברתיים קורים בעקבות פעולה של כמה
גורמי לחץ שחוברים יחד ומשנים את המציאות .כך
מתרחשות מהפכות .ובכל זאת ,אם צריך להצביע
על רגע האל־חזור במהפכת השקיפות סביר בהחלט
לבחור ברגע שבו דרשה דפני ליף ,מובילת המחאה
החברתית של קיץ  ,2011שבפגישת המשא ומתן
בין הנהגת המחאה לראש הממשלה יכניסו מצלמות
לתעד אותה .זה היה רגע מזוקק ומדויק שהעביר את
המאבק המתמשך לזכות הציבור למידע מדפי המחקר
המשפטי והפעולות המשפטיות (קרי ,בקשות חופש
מידע ועתירות) לסדר היום הציבורי .זה היה הרגע
שבו זכות הציבור למידע פגשה את האחריותיות
( )accountabilityשל נבחרי הציבור (או נבחרי מאבק
ציבורי) בתזמון מושלם שהעביר ברגע מסר עוצמתי -
שקיפות היא חלק בלתי נפרד מכל אקט ציבורי וחשף
את תפקיד התקשורת בסיפור הזה .בקשתה של ליף
לא נענתה ,אך מהפכת השקיפות קיבלה את קדמת
הבמה ומאותו הרגע ארגונים ,אקטיביסטים ,עיתונאים
ומקבלי החלטות (מסוימים) המשיכו את הגל שעליו
אנחנו רוכבים עד היום.
אם נתבונן על מדינת ישראל הצעירה בפריזמה
של זכות הציבור למידע נראה שעברנו כברת דרך
ניכרת מאוד .מחברה ביטחונית חסרת מודעות לנושא
שבה תמיד יש כמה אנשים שיודעים הכי טוב מה נכון
ומה ראוי ,אנחנו היום במקום אחר לגמרי .בישראל
קיימת היום יחידה ממשלתית לטיפול בבקשות חופש
מידע ,חוק חופש המידע מתרחב וחל על עוד ועוד
גופים .ארגונים חברתיים ,עיתונאים וגם אזרחים
ואזרחיות משתמשים בחוק חופש המידע כדי לקבל
מידע מרשויות ולהביאם לידיעת הציבור .המהפכה
הדיגיטלית מאפשרת דחיפת מידע ביוזמת הרשויות,
לראיה אתר  gov.ilשמרכז מאגרי נתונים הפתוחים
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עם כל המורכבות ,בקשות חופש מידע הן עדיין הכלי החזק ביותר שיש
במאבק נגד הסתרה שלטונית ובעד מנהל תקין .נציבות חופש מידע
עצמאית ובלתי תלויה היא השלב המתבקש הבא

אלונה וינוגרד

לידיעת הציבור מכלל משרדי הממשלה .נבחרי ציבור
מפרסמים יומנים ,התקשרויות ומידע נוסף בלא צורך
בהתערבות משפטית .ולא רק נבחרי הציבור למדו
דבר או שניים ,אלא הציבור עצמו השתנה והפך להיות
צרכן מידע .מספר בקשות חופש המידע עולה כל
שנה .במדד הדמוקרטיה האחרון של המכון הישראלי
לדמוקרטיה הופיע הנתון המדהים שלפיו ישראל
נמצאת במקום הגבוה בעולם ב"השתתפות פוליטית".
הציבור לא שותק ,הוא דורש תשובות ,מידע ,הוא
רואה את עצמו גוף מפקח על מקבלי החלטות והוא
ביטל את התפיסה ההגמונית שלפיה ישנם רק כמה
מביני דבר בכל תחום .השקיפות כבר נתפסת מובנת
מאליה ככלי להתנהלות שלטונית ראויה ולמאבק
בשחיתות .בכנסת הוקמה לאחר הבחירות האחרונות
ועדת שקיפות ,ונדמה שהבון־טון כיום הוא לתמוך
בשקיפות.
שנתה ה־ 70של המדינה היא נקודת זמן טובה
לשאול את עצמנו ,האם הגענו לסוף המאבק? האם יש
עוד משהו שאפשר וצריך לעשות יותר ממה שעושים?
כדאי וחשוב לשאול מדוע למרות ההתקדמות המואצת
של המהפכה בשנים האחרונות אנחנו עדין נמצאים
ברף הנמוך של שיתוף ציבור במידע שלטוני? והגיע
הרגע לשאול את עצמנו ,לאן ממשיכים מכאן?
ישנם שלושה ערוצים מרכזיים שיש לפעול בהם
כדי להמשיך את מהפכת השקיפות :יש להתאים את
חוק חופש המידע ,שנחקק בסוף שנות ה־ 90למציאות
של ימינו  -בעיקר ,אך לא רק ,לשינויים הטכנולוגיים
שמהפכת האינטרנט יצרה .שנית ,יש לעלות מדרגה
בכל הקשור לחשיפה יזומה של מידע מצד רשויות.
ולבסוף ,יש להקים נציבות חופש מידע חזקה ,עצמאית
ובעלת סמכויות אכיפה .והנקודה השלישית היא אולי

החשובה ביותר .הגוף הממשלתי שקיים כיום סידר
את הבלגן ויש לו תרומה קריטית לשיפור הניכר
שחל בשנים האחרונות במימוש זכות הציבור למידע.
היחידה הממשלתית לחופש המידע הקימה אתר מרכזי
להגשת בקשות חופש מידע ,עורכת הכשרות לממונים
על חופש המידע ואף מקיימת מעקב וביקורת כלפי
גופים שלא עומדים בדרישות החוק בטיפולם בבקשות
חופש מידע .חשוב ,אך לא מספיק .כדי ליצור רגע
“דפני ליף" נוסף צריך להקים נציבות חופש מידע
עצמאית ובעלת סמכויות אכיפה ,שתחול על כלל
הגופים שחוק חופש המידע חל עליהם .גוף שיקבל
מעמד של בורר במחלוקות הנוגעות לבקשות חופש
מידע וייתר את הצורך בהליך משפטי יקר וארוך
שאינו בר מימוש לאזרחים ואזרחיות רבים .גוף כזה
יתן לכלי הנשק הציבורי המשמעותי ביותר שקיים
כיום על פיקוח ובקרה של התנהלות שלטונית –
בקשות חופש מידע ,את העוצמה החסרה לו .עוצמה
כזו תטיב עם כל אזרח במדינה שמבקש לדעת מה
נעשה בכספו ולמי נבחרי הציבור באמת נותנים דין
וחשבון.
עם כל המורכבות ,בקשות חופש מידע הן עדיין
הכלי החזק ביותר שיש במאבק נגד הסתרה שלטונית
ובעד מנהל תקין .נציבות חופש מידע עצמאית ובלתי
תלויה היא השלב המתבקש הבא .עלינו לאתגר את
עצמנו בשאלות של זכות הציבור למידע .כל המערכות
(הציבורית ,המשפטית והשלטונית) בשלות לכך.
נדמה שיש פה אינטרס משותף חוצה נטיות פוליטיות,
ובמבט קדימה זהו הצעד הבא למדינת ישראל# .
עו”ד אלונה וינוגרד היא מנהלת המרכז לערכים ומוסדות
דמוקרטים במכון הישראלי לדמוקרטיה

