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ניסוי כלים מרשים בכוחו של ציבור
בתחילת החודש פוטרה אביב )שם בדוי, הפרטים קצת שונו( מעבודתה כמורה בבית ספר יסודי. אמנם מבריקה, אמנם 
מסורה, אמנם רגע לפני קידום מהיר לתפקיד מנחת תחום אזורית, אלא שהיא מורת קבלן. והקבלן החליט שלא לגשת 

למכרז מחודש מול משרד החינוך. קבלן חדש עוד אין, והיא ואלפים כמוה פוטרו כבר ביומו הראשון של החופש הגדול, 
משל היו עוד פריטים במכרז ממשלתי, יחד עם נייר טואלט וציוד משרדי.

במחאת הקיץ היא הייתה בת 25, סטודנטית לתואר שני, התפרנסה ממתן שיעורים פרטיים במתמטיקה ואפיית עוגיות לחברת קייטרינג 
של קרוב משפחה )היא אופה מחוננת(, את התואר הראשון סיימה בהצטיינות יתרה, ובאותו קיץ נראו אפשרויותיה בלתי מוגבלות, 

והשמים היו הגבול. תמיד הייתה לה תשוקה יוקדת ללמד. בלי כאב לב ויתרה על אופציות אחרות: בצבא שירתה במודיעין, ולפחות שני 
הייטקיסטים מיחידתה הציעו לה לעבוד אצלם לכשתשתחרר, בסכום התחלתי הגבוה פי שלושה משכרה ערב פיטוריה החודש. 

היא הזדהתה לחלוטין עם תוכני המחאה, וכשנשאבה אליה וצעדה עם שלט פשוט ולא מיליטנטי מדי, "מדינת רווחה", ידעה 
שהיא תובעת צדק חברתי, אבל לא דמיינה שהיא צועדת ומוחה בשביל עצמה ממש. היא הרי מסודרת. משכילה, מוכשרת, העולם 

למרגלותיה. בגשם הראשון שאחרי המחאה, כשהיא וחבריה עוד הסתובבו בתחושה משכרת של עוצמה ותקווה, כבר הייתה 
בהיריון. את אבי בתה הכירה בהפגנת המיליון. לו היו אומרים לה שבעוד שלוש שנים תפוטר, כמו מנקות הקבלן שנלחמה בשבילן 
באוניברסיטה, לא הייתה מאמינה. אמנם במחאה ידעה לומר שמעמד הביניים נשחק ונמעך וכבר סובל ממאפיינים של עוני, אבל 

ככה, על בשרה שלה? מחליקה במדרון, שלפני רגע חשבה שהיא מטפסת עליו בבטחה? 
בסוף השבוע שלאחר פיטוריה מצאה עצמה במרכול עושה סיבוב נוסף עם העגלה ומחזירה מוצרים 

למדף: ענבים, גבינה צהובה, קרם הגנה, נוזל לניקוי חלונות. היא לא מפונקת והם רגילים להיות תפרנים, 
אבל השבוע חוותה לראשונה אימה משתקת: משכר הדירה, מעלות המשפחתון, מחשבון החשמל, 

מהתחושה שהיא צועדת במקום על הליכון במקום להתקדם, ועכשיו גם עפה ממנו.
כדי שאביב לא תהיה עובדת ענייה, תיהנה מביטחון תעסוקתי צנוע ותוכל לתרום מכישוריה העצומים 

למערכת החינוך, למרכול שהיא קונה בו, למדינה ולמשק - צריכים להתרחש כמה שינויי עומק, שהם בבסיס 
קיומה של מדינת רווחה מערבית, מודרנית ונאורה: גביית מס אמת מתאגידי הענק, חלוקה הגיונית של 

מקורות העושר הלאומיים, הפסקת הקיצוצים העמוקים בתקציב המדינה בכלל, עצירה של הפרטת החינוך, 
איסור על תרמית ההעסקה באמצעות קבלנים; ועוד. כל זה לא קרה, אלא הונצח והתעצם.

תומס פיקטי, הבולט והמטלטל שבכלכלנים היום, מנתח בקור רוח את גורמי אי־השוויון במאה האחרונה. 
השוויון גֵדל, הניידות החברתית גדלה ומעמד הביניים משגשג, כשהעשירים והתאגידים הגדולים משלמים 
מס אמת, כשהמדינה נוכחת ופעילה, כשההשכלה זמינה ומצוינת לכולם, כשהעובדים מאוגדים. אי־השוויון 

גדל כשהמדינה מחלקת הטבות מס ענקיות, מענקים ואוצרות טבע לקומץ בעלי הון וכוח, מוותרת לטובתם 
על הכנסות, מצטמצמת ומפחיתה מעורבות בחינוך, בבריאות ובתעסוקה, ולא רואה ממטר 99 אחוז מהציבור. 

כל מחוללי אי־השוויון עודם פועלים בפראות בישראל. ה־OECD צופה שאי־השוויון אצלנו יעמיק 
יותר מבכל מדינה מערבית. גם היום אנחנו בצמרת הטבלה הזו. חצי מהשכירים מרוויחים פחות מ־6,000 

שקל. נתון מחריד. לבוגרי מחזור קיץ 2011 חולקו מדבקות סמיילי, ועדות מסורסות ומילים נאות. ומנהיגי המפלגות המרכיבות את 
הקואליציה מתקוטטים בסוגיה הפלסטינית, אבל דומים זה לזה עד כאב בתפיסה הכלכלית־חברתית השמרנית־ימנית שלהם.

המפלגה שרכבה על המחאה וחצבה ממנה את הבונוס הפוליטי הנאה ביותר הייתה זו שתוכני המחאה זרים לה, והיא מחוברת 
נפשית לבורגנות השבעה, אבל מאידך אין לה שום בעיה לאמץ מילים הולמות, אם הן אופנתיות דיין. לא מקרה הוא ששר החינוך 

מטעמה הבטיח עם כניסתו לתפקיד שוויון וצדק חברתי על פי אופנת קיץ 2011, וגם התחייב שבתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן 
בישראל - אבל בכהונתו קפץ מספרם ל־20 אלף. תשאלו את אביב. 

התודעה היא המנוף לשינוי המציאות
אביב תמצא עבודה. חרף המשבר שהיא עוברת עכשיו, אין חשש שהיא תרים ידיים, תקבל את הדין או תשקע בייאוש. יותר מדי 

דברים קרו לה ועיצבו אותה. היא עוסקת, בהתנדבות, באיגוד עובדים, יש לה תכניות מרחיקות לכת איך לקחת את הפיטורים 
האלימים שלה ואת אופן העסקתה המחפיר, ולמנפם למאבק למען חינוך ציבורי ושוויוני. היא סיימה את התזה ונרשמה לדוקטורט. 

היא ובעלה מבינים בכלכלה, נפגשים עם פעילים חברתיים, לא מתים על פוליטיקה אבל לא נגעלים ממנה. מאמינים בחברה צודקת 
ורואים את עצמם לוחמים בשירות המטרה הזאת. 

שלוש שנים הן הרבה זמן, ובכל זאת הלב חוזר אל מחאת קיץ 2011 כאילו הייתה איזו נקודת איפוס שממנה מתחילה ההיסטוריה וממנה 
ייגזר מבחן התוצאה. זו שגיאה. המחאה הייתה הפנינג גדול ומסעיר של רעיונות צודקים, ניסוי כלים מרשים בכוח של ציבור, קן תפילותינו 

הממושכות והנידחות. רגע בזמן שבו גפרור אחד בדמות דפני ליף והאוהל שהקימה, הצית בעירה גדולה. נהר גדול, שלרגע התנקזו אליו 
כוחות רבים לכדי זרם משותף אחד של אמונות ורעיונות, ותחושה עמומה ומוצדקת שמשהו שגוי מעיקרו מתרחש ויש לתקנו. 

אבל המחאה לא נולדה יש מאין. היא הייתה פרק חיוני ברצף תהליכים עמוקים, כלכליים, לאומיים ונפשיים שעודנו בעיצומו. 
נקודת ציון חשובה במסע דרמטי ומעורר תקווה של החברה הישראלית: שובו של שיח של ערכים, צימאון לתוכן וקץ עידן הבורות. 

לקיחת אחריות במקום תרדמת ואדישות. שיח גאה של "אנחנו" תפס את מקומו של שיח האני־עצמי־ואנוכי שליווה אותנו זמן רב 
מדי, נפסקה הסגידה המביכה לבעלי ההון ונולדה ביקורתיות בריאה. נעלמה הסבלנות לשחיתות הון־שלטון. לא מזמן סוכל בתוך 

הפגזה תקשורתית־ציבורית מהירה ניסיון מקומם ומביך לקרוא רחוב בלוד על שם בנק מזרחי טפחות. מישהו כתב בעמוד הפייסבוק 
שלי: "ועוד מתווכחים אם המחאה הצליחה או לא. היא הצליחה בראש ובראשונה בתודעה. המחאה עוררה את הציבור להגיד עד כאן, 

כשבכירים מרוויחים פי מאתיים מעובדים שלהם )...( וכשנבחרי ציבור מתנשקים חזק מדי עם בעלי הון והבושה נעלמת. הם עדיין 
יכולים להתנשק, אבל בלי הלשון בבקשה".

נכון שההוויה קובעת את התודעה, אבל התודעה היא המנוף האדיר ביותר לשינוי הוויה ומציאות, וכאן תרומתה הענקית של 
המחאה ההיא. העובדה שהשיטה השגויה - כלכלית ומוסרית – ניצבת על תלה, לא צריכה להוציא את הרוח מהמפרשים. להפך. היא 

מעידה כאלף עדים שיש תכלית והכרח בעבודת החריש הארוכה בתלם הארוך. על אחת כמה וכמה כעת, כשהאדמה טובה יותר וגשם 
רענן וריכך אותה. 

כשחורשים תלם, מסתכלים קדימה. אבל לא יזיק להציץ לאחור ולראות את כברת הדרך העצומה שעשינו בעשור האחרון. מפאסיביות 
ומבערות קולקטיבית, הפך הציבור בישראל חכם ואכפתי וערכי. ציבור שלא יניח ולא ירפה, עד שיחזיר את מדינתו לדרך הישר. 

3 שנים למחאה

שלי יחימוביץ'

המחאה לא נולדה 
יש מאין. היא 

הייתה פרק חיוני 
ברצף תהליכים 

עמוקים, שעודנו 
בעיצומו. נקודת 

ציון חשובה במסע 
דרמטי ומעורר 

תקווה של החברה 
הישראלית: שובו 

של שיח של 
ערכים וקץ עידן 

הבורות
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