סוציאליזם – רעיון שבא לבטא שוויון
מטרות:
 .1החניך יכיר שיטות שונות לארגון היחסים בין האנשים בחברה
 .2החניך יבין שהרעיון הסוצאליסטי מטרתו חברה בה אין ניצול
 .3החניך יבין שהרעיון הסוצאליסטי מטרתו חברה אנשים ערבים זה לזה
 .4החניך יבין שהרעיון הסוצאליסטי מטרתו חברה בה התפישה השלטת היא שוויון ערך האדם
מהלך הפעילות:
 .1לפעולה הזאת נביא עוגה! בסופה נאכל אותה כולם ,חשוב שהיא תהיה מספיק גדולה ככה שכולם יאכלו להנות ממנה ,ככה
שאם יש לכם קבוצה גדולה ,תביאו  2עוגות.
 .2מציגים את העוגה בפניי הקבוצה ואומרים" :בסוף הפעילות נאכל את העוגה ביחד ,איך נחלק אותה ביננו אתה תחליטו
בסוף...
 .3משחקים משחק פתיחה מרענן כלשהו
 .4שואלים" :למה אנשים עובדים"
מקבלים מגוון תשובות .התשובות המעניינות לצורך השיחה הן
 .1כדי להרוויח כסף למחייה
 .2מטרת העבודה היא לאפשר את החיים .הבנקאי מפעיל את הבנק ,הנגר מכין את הכיסא ,הקופאית בסופר
מאפשרת לנו לקנות מוצרים ,המורה מלמדת אותנו בבית ספר וכו' וכו' וכו'
כלומ ר אנשים עובדים בשביל כסף אבל מטרת העבודה היא ייצור החיים ומענה על הצרכים ע"י ייצור ומתן שירותים)
 .5משחק המנכ"ל – אומרים לחניכים "אני מנכ"ל של מפעל .הרווח הנקי של המפעל לפני משכורות (אחרי כל ההוצאות) הוא
 .₪ 1,000,000במפעל יש:
 .1מנכ"ל אחד
 .2שישה מנהלי מחלקות
 .3מאה עובדים
איך הייתם מחלקים את המשכורת?
כותבים על לוח מחיק את התשובות השונות.
למדריכה :גם במידה והחבר'ה יגידו שהיו מחלקים בצורה שווה ,אומרים להם איך נראית החלוקה במציאות (לצורך העניין מנכל
פלאפון מביא הביתה יותר ממיליון שקל כל חודש ).אנחנו באים לחשוף לאט לאט את האבסורד שבחלוקת השכר .אין טענה
שאין חשיבות לעבודתו של המנהל אלא רק שהחלוקה לא צודקת ולא שווה.
 .6מחלקים לחניכים את הקומיקס( .נספח  )1בוחרים שני מתנדבים שידבבו אותו .מנהל ואיש פשוט מהרחוב
מסבירים למי שלא הבין .הפועל במפעל מייצר מוצרים בשווי  400ש"ח
ביום ומקבל אליו רק  ₪ 100ליום .יוצא שהוא משלם לבוס ולא להיפך.
 .7למדריכה :לשיטה הנ"ל קוראים קפיטליזם .מעטים שולטים באמצעי הייצור (מפעלים ,חברות וכו') והרוב נתון לחסדיו.
שאלה :איזה מדינה היא אומת הקפיטליזם? נכון!! ארה"ב!
חוזרים לעוגה ואומרים ארה"ב שהיא בירת הקפיטליזם ומהמדינות העשירות בעולם  1%מהאוכלוסייה מחזיק ב 80%מההון
והיא המדינה עם אח וז העוני הגבוה ביותר ממדינות המערב .אז בואו נחלק את העוגה ביננו לפי השיטה שלהם .אני אקח
 80%מהעוגה ואתם תריבו על הפרורים שיישארו! טוב ,בא ננסה לראות שיטות אחרות איך לחלק ביננו את העוגה...
נותנים לקבוצה לחשוב על החלוקה של העוגה -חלוקה צודקת.

 .8מפזרים קטעים ב חדר ,החניכים מסתובבים בין הקטעים וצריכים לחפש משפט אליו הם מתחברים (נספח  .)2עורכים סבב
בו משתפים במחשבות על המשפטים.
 .9סוציאליזם מה זו החיה הזו? מוציאים חניך החוצה .מסבירים לחניכים בכמה מילים מה זה סוציאליזם .אחד החניכים צריך
להתנדב לתת את התשובה הנכונה והש אר צריכים להמציא הסבר לסוציאליזם .החניך שנכנס עובר ושואל את חברי
הקבוצה ובסוף צריך לגלות מי אמר את ההגדרה הנכונה ביותר.
קוראים את ההגדרות התנועתיות לדמוקרטיה ,והגדרה לסוציאליזם( .נספח )3
 .10המפעל הסוציאליסטי הוא המפעל לשחרור האדם! (לא רק הפרט ,אלה החברה כולה)
 מה הם ערכי הסוציאליזם?
 למה לדעתכם הדמוקרטיה והסוציאליזם מופיעות תחת אותה מטרה? (מטרות התנועה)
 על מה מבוססת הדמוקרטיה?
 האם יש סוציאליזם לא דמוקרטי?
 האם יש דמוקרטיה לא סוציאליסטית?
.11חש וב להבין שההגות הסוציאליסטית מגיעה מתוך ביקורת מציאות ,ובאה להצביע על המקומות בחברה בהם השיטה  -נגיד
קפיטליזם ,פשיזם וכו ,הורס את היסודות האנושיים  -החברתיים (סוציאליזם – חברה טובה).
.12קוראים יחד קטע מסכם (נספח  )4שני אופציות -לבחור אחת.
.13נותנים לקבוצה לחלק א ת העוגה .ניתן לסיים במחשבות על מעשים יומיומיים המקדמים חברה המבוססת על ערכים האלו
(שוויון ,חירות ,אחווה ,שיתוף)..

נספח  -2קטעים על סוציאליזם
אני חולם על אהבה שהיא יותר משני בני אדם המבקשים לשלוט זה בזה ,שבה שני בני אדם חולקים ביניהם את התאווה
לחיפוש אחר אמת נעלה יותר .ייתכן ששמה אינה אהבה ,ייתכן ששמו האמיתי של הדבר הוא ידידות.
ארוין ד .ילום -
אל תלך לפניי ,כי אולי לא אצעד אחריך .אל תלך מאחוריי ,כי אולי לא אדע להוביל .לך פשוט לצידי ,והיה ידידי.
 אלבר קאמיאם אתה רואה משהו עצוב ובודד אנא היה חבר שלו.
 הרב שלמה קרליבךבין כותלי בית הספר המפגש ביני לבין חברי הוא סטרילי .שולחנות העבודה (אלה שהיו פעם מעץ צבוע ירוק והיום פשוט
פורמיקה) עדיין מלמדים את הילד את גבולות המגע הבין-אישי .ילדים עדיין חורצים בשולחן קו עבה ,בינם לבין שכנם לספסל
ואומרים זה לזה "אני עד כאן ,אתה מכאן" .בטיול מיטשטש החיץ .אחד מושיט לשני יד ,עוזר לו לעבור מכשול קשה .חולקים
אוכל זה עם זה ,פורסים לרעב לחם בסולידריות שאין לה תחליף ,במהלכו של קטע קשה ,ויש קטעים קשים ,לומדים להכיר
ולהתחשב בחולשותיו של הזולת .או לכבד את תכונותיו האישיות .בטיול ,בחוץ ,במרחב שבין קו האופק למרחבי הרקיע מתגלים
ילדים חבויים .אלה שביום יום נדחקים לעתים לשולי החברה ,כי מלכת הכיתה או מלך הבנים מאפילים עליהם ,הופכים לרגע
למוליכי דעת קהל ודמויות אהודות ואהובות.
 אברהם בורג"...הבעיה הכי גדולה שלנו היא היעדר הסוליד ריות החברתית .מתפתח כאן אגואיזם גס ובוטה ,שאפילו לא מתבייש בעצמו.
לפני  20שנה ילדה מבית ־ שאן אמרה בטלוויזיה' :אני רעבה' ,ואמות הספים רעדו .נכון ,חלק מזה היה מס שפתיים ,אבל היה
לפחות מס שפתיים .היום ,גם אם היא תמות מרעב בשידור חי ,לא יקרה כלום ,חוץ מרייטינג גבוה וקופירייטרים שישתמשו בזה
לצורכיהם .מי שחשב פעם בתמימות שהקטר של היזמים והעשירים ימשוך אחריו רכבת ארוכה שבה יתקדמו גם הקרונות
האחוריים – טעה .זה לא קורה .הקטרים רצים ,והקרונות האחוריים נשארים מאחור ,על מסילות מחלידות".
עמוס עוז
"אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה שריפה ,עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי
מים ,הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס ,יש לו כף ,ואם אין לו כף – אז יש לו כפית".
עמוס עוז
האוטופיות נראות עתה בנות מימוש הרבה יותר משהיינו סבורים עד כה .ואנו מוצאים עצמנו בפני שאלה כאובה עד מאוד :כיצד
נמנע את מימושן הסופי? ...האוטופיות הן בנות מימוש .החיים צועדים לעבר האוטופיות .ואולי תתחיל מאה חדשה ,מאה שבה
האינטלקטואלים והמעמד המשכיל יגלו מחדש את האמצעים לחמוק מפני האוטופיות ולשוב לחברה לא אוטופית ,חברה
שתהיה פחות "מושלמת" ויותר בת-חורין.
 ניקולאי ברדיאייבבמדינה ,השלטון הוא בראש ובראשונה שלטון ההגינות..
 -אסא כשר

ההיסטוריה נעשית בידי העם לא בידי אנשים ,מנהיג הוא משרת הכלל ,משרת האידיאה; רוב המנהיגים המובילים שואבים את
כוחם מהתמיכה וההיענות שהציבור מעניק להם.
 דוד בן-גוריוןאלוהים גדול ,אין ספק .הוא עשה רק שגיאה אחת  -אבל גדולה .חופש רצון .הוא נתן לנו את האפשרות לבחור אם להיות טובים
או רעים ,הוא עשה אותנו יותר מדי עצמאים  -אי אפשר להגיד לאנשים מה לעשות ,הם לא יקשיבו .את יכולה להגיד להם שיהיו
טובים ,אבל אנשים לא אוהבים שמטיפים להם ,חוץ מאשר בכנסייה ,ושם הם יודעים מראש שזה מה שמחכה להם.
 פאני פלאגאף על פי שכדור-הארץ ,והבריות הנחותות שבו ,הן בחזקת כלל בני-האדם ,כל אדם הוא קניין של עצמו ,ואין איש שמחזיק
בבעלות זו מלבדו .עמל גופו ויציר כפיו ,יכולים אנו לומר ,הם שלו בזכות.
 ג'ון לוקלא בחירות נולד האדם אלא בעבדות ,ורק הכח להשתחרר ניתן לו ,ולהשתמש בכח זה הוא תפקידו עלי אדמות .מי שאינו רוצה
להיות בן חורין בודאי נשאר בעבדותו.
 יצחק ברויארהאם החיים כה יקרים או השלום כה מתוק ,שנקנה אותם במחיר של שלשלאות ועבדות?
אסור זאת ,אל כל יכול! איני יודע באיזה כיוון אחרים יקחו; אבל אשר לי,
תנו לי חירות או תנו לי מוות!
 פטריק הנריכשהמשחק נגמר ,המלך והחייל מוחזרים אל אותה קופסה.
 פתגם איטלקי" איננו מפלים בין אדם לאדם .איננו שואלים מהי דתו של אדם ,ובן איזה גזע הוא .עליו להיות אדם ובכך אנו אומרים די".
 בנימין זאב הרצלהעיקר הראשון של הגוואצ'ין :כל היצורים התבוניים נולדו לא-שווים .החברה המוצלחת ביותר מספקת לכל אחד הזדמנות שווה
לצוף ברמתו הוא.
 -פרנק הרברט

נספח  - 3ערך הליבה סוציאליזם – ההגדרה התנועתית
סוציאליזם
גישה חברתית כלכלית שמבוססת על הערכים -שוויון ,שיתוף ,סולידריות ואחווה .ההנחה העומדת בבסיס הסוציאליזם היא כי
האדם הוא יצור חברתי ,ומטבענו להתקיים ולחיות בצורה שיתופית.
קהילה היא הקיום הממשי בחיינו של ערך זה הוא יצירת מעגלי חיים ,אשר במרכזם עומד שיח של שוויון ,רעות ,וההדדיות בין
החברים.
קיום אורח החיים הקהילתי בא להיות לדוגמה לחברת מופת של ממש.
נספח 4
[ ]...אומנות האהבה /אריך פרום
מהי התוצאה? האדם המודרני מנוכר לעצמו ,לזולת ,ולטבע .הוא נהפך לסחורה ,והוא חש את כוחות החיים שלו כהשקעה,
החייבת להביא לו את מירב הרווח שניתן להשיג בתנאי השוק הקיימים .היחסים האנושיים הם בעיקרם יחסים בין אוטומטים
זרים זה לזה ,שכל אחד מהם מבסס את ביטחונו על היצמדות אל העדר ועל הליכה בתלם המחשבה ,ההרגשה או הפעולה.
בעוד כל אחד מנ סה להיות קרוב ככל האפשר אל כל השאר ,נותרים הכול בודדים לגמרי ,חדורים תחושה עמוקה של חוסר
ביטחון ,חרדה ואשמה שתמיד נוצרת כאשר אי אפשר להתגבר על הנפרדות האנושית .הציוויליזציה שלנו מציעה סמי הרגעה
רבים המסייעים לבני האדם להשכיח מעצמם את הבדידות הזאת :ראשית כל השגרה הקפדנית של העבודה המכנית,
המאורגנת ,הביורוקרטית ,המסייעת לבני האדם להמשיך להיות לא-מודעים למאווייהם (רצונות ,תשוקות) האנושיים היסודיים
ביותר ,לכמיהה להתעלות ולאחדות .ואולם השגרה לבדה אינה מצליחה לעשות זאת ,והאדם מתגבר על ייאושו הלא-מודע
באמצעות שגרה אחרת ,שגרת הבידור ,הצריכה הסבילה של צלילים ומראות שמציעה לו תעשיית הבידור ; ונוסף על כך
באמצעות הסיפוק מקנייה מתמדת של דברים חדשים ,והחלפתם כעבור זמן קצר בדברים אחרים
מתוך :עשר הנחות יסוד לאוטופיה סוציאליסטית קהילתית /יפתח גולדמן
א .מה זה סוציאליזם
בלב -ליבו של הסוציאליזם עומדת חירות האדם .סוציאליזם הוא פרוייקט להגדלת חירותם של בני-האדם ,כלומר :הגדלת כוחם
הממשי להיות אדונים לגורלם; הגדלת המידה שבה הם מעצבים את חייהם בעצמם ,ולא מובלים בפעולה "עיוורת" של כוחות
שאינם בשליטתם (כוחות טבעיים ,כלכליים ,חברתיים ,פוליטיים…) .מכאן ,שסוציאליזם ודמוקרטיה מתלכדים בגרעינם
המהותי .כל היתר ('שוויון'' ,צדק חברתי'' ,צמצום פערים' וכו') נגזר מכך.
שתי התופעות שהשפעתן על חירות האדם בזמננו היא ההרסנית ביותר הן כלכלת-השוק הקפיטליסטית וחברת-ההמונים. .
בכלכלת-השוק ,הקריטריון העליון המנחה את כל התהליך הכלכלי הוא קריטריון הרווח .המטרה איננה רווחה ,או שפע ,או
אושר ,או פנאי ,או בריאות ,או השכלה ,או חדוות-יצירה… את כל אלה סובלת כלכלת-השוק רק במידה שהם תורמים ליצירת
רווח .מרגע שאין הם תורמים להגדלת הרווחים ,נוטה כלכלת השוק לחסל אותם .כלכלת-השוק מרדדת את האדם ומעמידה
.אותו על תיפקודיו הכלכליים-גרידא כיצרן וצרכן ,מוכר וקונה
בחברת -ההמונים הופך כל פרט ל'אטום חברתי' חסר פנים וחסר חשיבות .מבחינה פורמאלית ,הוא אזרח שווה זכויות בחברה
דמוקרטית .מבחינה ממשית – הוא כמעט חסר השפעה .כל מעשה שיעשה ,כל זעקה שיזעק ,כל יצירה שיצור – יהיו רק
מעשה ,זעקה או יצירה של אחד משישה מליון או משישים מליון אזרחים אחרים ,פרטיים ואנונימיים כמוהו עצמו (לאמיתו של
דבר ,הביטוי 'חברת-המונים' הוא מטעה .חברה והמון הם מושגים סותרים) .פוליטיקת-ההמונים הנהוגה בחברות-ההמונים של
העולם המערבי מעניקה לאזרח זכויות פורמאליות ,עם שהיא שוללת ממנו יכולת השפעה אמיתית על מציאות חייו.
עתה ראוי לשאול :מה הן ההגבלות על החירות שאפשר להתחיל לצמצמן כבר מחר בבוקר? שבעצם אפשר היה להתחיל
בצמצומן כבר אתמול?
והתשובה זהה :כלכלת השוק ופוליטיקת ההמונים.

