
 

 

 

 שהתפוגגהעל סולידריות 

 דניאל בן סימון

ת גת, אופקים, יעם התושבים. בקרי נפגשתיעלה בחריפות יתר כל אימת ש ענייןהאני זוכר ש

מנשוא עיירות פיתוח שידעו זמנים קשים , יישובים אחרים בדרום הארץבת מלאכי ויקרי

ללא  שפר עליהןבחלוף הזמן גורלן . נדמה שעל הקרקע העלייה אחרלבשנים הראשונות 

את חזותן החיצונית כמו היו יישובים  הששיפר "מתיחת פנים"כל העיירות עברו . הכר

. המפעל שנבנתה בשטחה "אינטל"קריית גת ראתה את צמיחתה של חברת חדשים. 

אל תוך המאה גאווה בבגאון ולהצעיד את התושבים  במטרההמתקדם קלט אלפי עובדים 

אחד חדיש חרים ראו פריחה מסוימת באורח חייהם. קניון העשרים ואחת. גם היישובים הא

קירבו אותם אל החלום הקפיטליסטי של מרכז ומסעדות חדשות וחנויות נוצצות או שניים 

 הארץ. 

, סמוך של המאה העשרים ובכל זאת היה חסר משהו. בשנות החמישים והשישים

טיל. הם הציעו קסמפעלי הטבשוק העבודה , שלטו ם נידחיםיישוביאותם ם של להקמת

העבודה , ם. זאת לדעתהלאלפי עובדימשפחתית אך העניקו תחושה  ,ביותר "רזה"הכנסה 

תים הועיד הגורל שאב המשפחה יעבוד במשמרת יהתנהלה בשלוש משמרות. לע מתישהה

 הבוקר, האם במשמרת הערב והבן הגדול או הבת הגדולה או שניהם יעבדו במשמרת הלילה. 

היו עולים דרומית סבבו סביב מפעל הטקסטיל. אלפי העובדים החיים בפריפריה ה

החלו בונים את חייהם החדשים בישראל. הם השתוקקו  הםוחדשים, רובם מצפון אפריקה, 

לעצמם חיי קהילה. עיצבו לשהות יחד. הם לא ידעו את השפה, התפרנסו בקושי רב וטרם 

ם מאותם ימים, יהלזיכרונות הם היו מאושרים. ככל שהקשבתיאז עולה כי  דבריהםמאבל 

יום, -היא שהעניקה להם את אותם רגעים של אושר. יום היחדהגעתי למסקנה שתחושת 

. מכונות הטקסטיל מפעלמאות העולים הטריים מבתיהם אל שערי ה ובוקר, צעד-בוקר

 . באהללא הפוגה והמתינו למשמרת הביממה  שעות 24טרטרו 

סולידריות ה של להם מאוד אותה תחושניכר עליהם שחסרה ועתה  ,שנים חלפו

  :כמו היו בני משפחהאז החזיקה אותם ש קהילתית 
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שבשעת  נואבל ידע ,לא היה לנו כלום, אבל היה לנו הכל. לא תמיד היה מה לאכול
ת רמון ואת ג'ילבר ואת אבוחצירה ואמצוקה, יש את גבי ואת יצחק ואת יוסי, ואת א

  וח. זה החזיק אותנו ונתן לנו כאביטן. 

מפעלי הטקסטיל סגרו את שעריהם. התחרות עם שווקים מחוץ בזה אחר זה, ו ,חלפו שנים

 ולכל עבר. חלקם מצאתפזרו המפוטרים האת קיומם ללא רווחי. העובדים  הלישראל הפכ

נהגתי להגיע אליהם במסגרת עבודתי העיתונאית. עבודה חדשה, אחרים נותרו ללא עבודה. 

 ,"כי היינו יחד" :עו לימים ההם של העבודה ליד מכונות הטקסטילכולם, ממש כולם, התגעג

חוויה אחת כל הגעגועים הובילו ל .ו אחד לשני"עזרנ [...] הסבירו. "היינו אחד ליד השניכך 

סולידריות חזקה שהעניקה אז חשו העידו שבחייהם החדשים. העובדים להם  הסרחשלפתע 

העוני ולא הטריד, השפה הדלה לא הפריעה  השכר הנמוךנדמה שלחייהם משמעות מיוחדת. 

  כל עוד חשו העובדים שהם משפחה אחת. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. ,לא העיק

התקשו  ךאאותה סולידריות בקדחתנות אחר הם חיפשו במקומות העבודה החדשים 

זה לא  ךא ,שתפרבעיירה ההכלכלי מעמדם דומה היה שו ,אותה. חייהם השתפרולמצוא 

  הסביר עובד הטקסטיל לשעבר: ספיק.ה

לקום אני זוכר שחיכינו  .]...[ לא היה לנו כלום אבל הרגשנו טוב מאודבימים ההם 
את ינו שעששיצאנו מהבית ובוקר כדי לפגוש את החברים. היינו מאות עובדים ב

הפכה אותך לאיש  ,ה שאתה מוקף חברים ומוגןהרגשההדרך למפעל. ההליכה יחד ו
  .נוהרגשה שאף אחד לא יכול עליולם. הייתה לנו הכי חזק בע

על ישראל החדשה שהיטיבה את חייהם לאין ערוך. הם כבר התגוררו ברו ידהעובדים 

ועתידם מתקדמים במפעלים עבדו ילדיהם כבר , "בנה ביתך"גדולות, בשכונות  בדירות שיכון

ם צעדו אל שערי ם ימים שבהם מאות ואלפיהתגעגע לאותלא חדלו להם  ךא, נראה ורוד

אלא בברית  ,בדיםלא רק בין העו ,ששררה שותפות. גם כעבור שנים, תחושת היםהמפעל

או לפחות חשו כך  - ם זכרו שהמדינה הייתה שםבם געגוע. היבינם ובין המדינה, הותירה בל

 כל אימת שנזקקו לה.  -

שונות  מארצותמדינת רווחה מובילה בעולם. כלכלנים כבאותן שנים נחשבה ישראל 

לטובת האוכלוסיות דיברו על מנגנוני הסיוע המדינתיים לא הסתירו את הערכתם כש

: הנמוכים ביותר בעולם המערבי מן, הפערים הכלכליים בישראל היו 1970עד החלשות. 

ויונית ביותר? אם נגביל את עצמנו למדינות שאינן קומוניסטיות, ו"איזו מדינה כיום היא הש

פול סמואלסון, חתן פרס כך אמר  .ייתכן שמדינת ישראל החדשה נמצאת בראש הרשימה"

 . שישים של המאה העשריםבסוף שנות הבארצות הברית נובל לכלכלה במהלך כנס כלכלי 
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, לחזקה יותר מהממשלהנחשבה העובדים הכללית הסתדרות  םהיו אלה הימים שבה

סולידריות לא נחשבה סרח עודף ו ,בצורה של העובדיםחומת מגן הצטיירו כאיגודי העובדים 

 סוציאליסטי אלא חוליה חשובה במרקם החברתי של המדינה. 

ו להתגלות אט החל-בשלב מסוים בחיינו הדברים השתנו. לא ברור מתי ומדוע. אט

על השוק , חופשיתהלכלנים דיברו על קסם הכלכלה מדינת הרווחה. יותר ויותר כבקיעים ב

קפיטליסטית בעולם -ההיפרהמגמה  םעל החופש להתעשר ועל הצורך להתיישר ע ,החופשי

 ,עד שנות השמונים של המאה העשריםשנחשבה לתופעה מגונה  ,מערבי. ההתעשרותה

סה הכנמם ימביאים עה "ממשיים"והצעירים נהו ונהרו אחר מקצועות  ,תפסה תאוצה

בתחום מדעי . באוניברסיטאות בלטה מגמת הסלקציה הזאת כשפקולטות מנקרת עיניים

 דה.ימכוונות תכלית תעסוקתית שהכנסה גבוהה לצהחלו להצטמצם לטובת פקולטות  הרוח

חקר  ,חקר התרבות ,מדעי החיים ומשפטים הותירו מאחור את חקר הספרות ,מדעי המחשב

 המקרא וחקר הפילוסופיה. 

והיא בעולם ידואליזם באינדיתחזקות היות הישראלית לא עמדה מול ההסולידר

החלה מתפרקת לגורמים. לא היה מי שיגן עליה. הכוחות הפוליטיים נהרו אחר המגמות 

אין לי ספק שההתרופפות הזאת והציבו את רווחת הפרט מעל רווחת הקבוצה.  חדשותה

הקולקטיביים ה של חיינו האיצה את מלחמת הזהויות בין הקבוצות השונות. ההפרט

  .חללים רביםהותירה 

ניטשה מלחמת  בהםמקומות שיקרתי בי. בימו עינבראיתי את התופעה בקיבוצים 

כאי לקבל יותר. תהליכי הפרטה ברוטליים מי מקבל יותר ומי ז .צעיריםלם עולם בין הוותיקי

קיבוצי המקורי של הולידו מחלוקות בין אבות לבנים. הראשונים ניסו לשמור על האידיאל ה

הוותיקים חששו בגלוי שאימוץ ההפרטה ומבנה השכר  .אחד למען כולם וכולם למען אחד

נית שעמדה יוווהדיפרנציאלי ישחית את הקשרים בין החברים ויחסל את האמנה לחברה ש

יקבל  - הצעירים ביקשו להיות מתוגמלים אחרת: מי שעובד יותרבבסיס לידתו של הקיבוץ. 

מול ת עלה בכל הדיונים. ועתיד הסולידרי ,במשתמע ירוויח יותר. - מתאמץ יותרשיותר. מי 

הצעירים שחוסר המימוש העצמי של ות הקהילתית טענו יהחשש לאובדן הסולידר

אידיאולוגיית הרווח נהפכה  יכולתם להשתייך לקהילה.המוכשרים הוא שפוגע ב

 תנגד לה. יילה נגדה או חלכלאידיאולוגיה המובילה. לא היה מי שיעמוד 

בחירות. המפלגות הראשיות נסחפו אחר הטון מערכות כתבתי על מפלגות וסיקרתי 

המעבר משמעות על עמוק ונוקב . בעצם לא התקיים דיון של הכלכלה החדשההחדש 

חברה שבה דומה כי נחוץ היום דיון דחוף בנושא זה ב. "רווחמדינת "רווחה למדיניות מ

. יש מהאזרחים חיים מתחת לקו העוני 40%-שכר מינימום וכתכרים כמחצית מהאזרחים מש  
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האם מאות אלפי הילדים שאינם בטוחים שיזכו לשלוש ארוחות ביום יצליחו לצאת  לשאול

וסקים עלא המובילות מפלגות דיונים של הבאלא ש ?ממצוקתם בעזרת הכלכלה המופרטת

ום ומלחמה וכל מה שלשאלה של בכהרגלם  םחבריה וסקיםים עיבדיונים הפוליטבכך. 

 אימצו את הכלכלה החדשה כעניין מובן מאליו.כולם  ,שנגזר מכך

בחברת מהגרים כמו ישראל, אובדן הסולידריות הוא קריטי. הדרך היחידה 

 ישנה-ההחדשארצם ב םירגישו בביתקבוצות השונות המרכיבות את החברה בישראל שה

ניכור ואף עוינות  פתחעלולים לתחושת שייכות. אם יופקרו לגורלם, הם באמצעות היא 

כלפי המדינה. אם יחושו שהמדינה רואה בהם אזרחים ככל האזרחים, תגבר עוצמת 

של  הידואליזם הגובר במדינה ושחיקבמה. נדמה לי שהאינדייההשתייכות וההזדהות ע

הנחוצה כל כך בתהליך  ,מסכנים את הסולידריות שלהם עם המדינה ,המנגנונים החברתיים

 . ושל ילדיהם שלהםת השתלבוה


