ראובן שפירא  -הצעה לפרק א' במצע המטה הסוציאל-דמוקרטי )לאחר המבוא(
א .דמוקרטיה השתתפותית במדינה ,במפלגות ובארגונים למיניהם
תמצית
הסוציאל דמוקרטיה חותרת לחברה בריאה ,לרווחה ולצדק חברתי ,יחד ע צמיחה כלכלית בת קיימא.
היסוד הראשי שמבטיח זאת היא דמוקרטיה השתתפותית שבה הציבור מעורב בניהול הארגוני הגדולי
על ידי נורמות המבטיחות שדעתו תשפיע עליה .כיו יש לפעולה הציבורית בכל המגזרי אופי אוליגרכי
והדמוקרטיה באלה מה הקרויי דמוקרטיי לקויה מאד ,מעדיפה בלא הצדקה את דעת ורצו האליטות
ומעודדת את סבילות הציבור .הבראתה תיעשה על ידי דמוקרטיזציה של כל ארגו גדול ,כולל עמותות,
פירמות עסקיות ,קואופרטיבי ואחרי באמצעות עיצוב דמוקרטי של הפוליטיקה בה ובזרועות הממשל.
אמצעי ראשי לכ תהא רפורמה דמוקרטית במפלגות ,בשיטת הבחירות ובמנגנו המדינה שתהפו אותו
למשרת האזרחי במקו שתלטנותו הנוכחית .הרפורמה תכלול שינוי שיטת הבחירות לכנסת בכיוו של
קשר ישיר בי בוחרי לנבחרי ,הסדרת הדמוקרטיה הפני מפלגתית ,ויצירת מנגנוני השפעה אזרחית ה
על החשיבה המובילה לחקיקה ועיצוב המדיניות הממשלתית ,וה על תפקוד מנגנוני הביצוע .רפורמה
מקבילה תעודד דמוקרטיה בארגוני גדולי ה על ידי חקיקת הסדרי מינימו של דמוקרטיה פנימית ,וה
על ידי עידוד כספי לארגוני יותר דמוקרטיי.
 .1דמוקרטיה במפלגות ובמדינה
מדינת ישראל אמורה להיות דמוקרטית ומבוססת על שוויו זכויות וחובות אזרחיה ,א התרבות הפוליטית
היא אוליגרכית ברוב המערכות הפוליטיות ,הכלכליות ,החברתיות והאחרות ,וחלקי גדולי בציבור
משלימי ע מצב זה או א רואי אותו כרצוי .סיבה ראשית לכ היא המצב המדיני והבטחוני של
המדינה שמעורר חרדות קשות בציבור ומעודד אמונה שרק מנהיג חזק ו/או כריזמטי יכול לפתור את
הבעיות הסבוכות של מצב זה ,ובמקביל מצדיק יחס בלתי שוויוני כלפי מיעוטי גדולי מאד ,חלק אזרחי
המדינה וחלק תושבי שטחי שכבשה .לכ נוספות מסורת אוליגרכית בכל המפלגות הסוציאליסטיות
והקומוניסטית ,מסורת דתית יהודית אוליגרכית ,וג מסורת פטריארכאלית במגזר הערבי שפוליטיקאי
יהודי משתמשי בה לגיוס תמיכה.
בישראל קיימת לכאורה דמוקרטיה ,א עיקרה נוהלי – בחירות חופשיות בה מתחרות מספר רב של
מפלגות ,ממשלה הזקוקה לרוב בכנסת וחילופי שלטו כמעט בלתי מופרעי על ידי אלימות פוליטית .
לעומת זה אי את מרבית המרכיבי הליברליי וההשתתפותיי הנותני לאזרח תחושת השפעה על
המחוקקי והשליטי ,לכ למשל כשליש מהאזרחי אינ מצביעי בבחירות לכנסת ,וחצי ויותר בבחירות
לרשויות מקומיות ולאיגודי מקצועיי; ג מקרי המחתרת היהודית בשטחי ורצח רבי מוסברי לפחות
חלקית בתחושת חוסר ההשפעה של קבוצות אזרחי .הנהגת פריימריז במפלגות לא שינתה זאת משו
שה אינ פתוחי לכל ,לא מפוקחי על ידי גור בלתי תלוי ולכ נפוצי בה זיופי ,כמו למשל במפלגת
העבודה לפני שנה וחצי ,והשתלטות מנהיגי בעזרת מימו בלתי חוקי מבעלי הו כולל מחו"ל ,כמו משל
השלטת שרו על הליכוד.
לכ יוסדרו בחקיקה פריימריז פתוחי להנהגת המפלגות ולמועמדיה לכנסת ,ה תחויבנה לקיי
בחירות פנימיות תקינות וסדירות למוסדותיה ולכנס באופ סדיר ותדיר ,ולקיי דיוני מקדימי
בסניפי לקראת החלטות חשובות ,כולל לפי תביעת מיעוט מוגדר מזערי )כמו בכנסת( .ביקורת על כ

תופעל על ידי המדינה ,אול כל זה לא יספיק בלא שינוי שיטת הבחירות לכנסת.
יש היו הסכמה ניכרת בי המומחי שלא שיטה הבחירות היחסית ולא השיטה הרובנית מבטיחות את
מירב הדמוקרטיה ,כמו כ למפלגות הקטנות יש כוח מספיק למנוע שיטה רובנית שתחסל ,ולכ כל הדני
על שינוי השיטה הציעו שילוב שתי השיטות ,מחצי חצי ועד  3/4נבחרי אזורי ורבע נבחרי ארציי .גור
מכריע בחיזוק ההשתתפות האזרחית הוא הקשר בוחר/נבחר שמובטח יותר בבחירה אזורית ,לכ סוציאל
דמוקרטי מעדיפי את שיטת  .1/4 – 3/4אול חשוב מאד אופ הגדרת אזורי בחירה ומספר נציגיה; א
הגדרת אזורי הבחירה משתנה לרצו פוליטיקאי כפי שבארה"ב ,מתערער אמו הציבור בייצוגיות ,וא כל
אזור בוחר נציג אחד בשיטת "הזוכה לוקח הכל" )ארה"ב ,בריטניה( התוצאה היא רוב גדול של גברי כי
בתחרות גבר מול אשה היא לרוב מפסידה .לכ כמקובל בסקנדינביה הסוציאל דמוקרטי ינהיגו אזורי
בחירה רב–נציגיי 2 4 ,לאזור ,על בסיס החלוקות לנפות הקיימות ואיחודי שלה ,בהגבלה אחת שתגדיל
את ייצוג הפריפריה שבשיטה הקיימת מיוצגת בחסר ניכר :איחוד נפות יוגבל למרחק מקסימלי של  30ק"מ
כ שנפת אילת למשל תקבל נציג א שאי בה  1/120של האזרחי .גור נוס שמחזק קשר בוחר/נבחר הוא
ותק הנבחרי באזור ,לכ מינימו של  5שנות מגורי באזור בחירה יהיה תנאי למועמדות מטעמו.
חשובה עוד יותר לקשר בוחר/נבחר היא הגבלת המשכיות יתר של נבחרי שמזה מאה שני ידועה
כגור לאוליגרכיזציה של מפלגות ומנהיגי .בישראל הדבר מוכח בבחירה הישירה של ראשי ערי שלא
מעט מה כיהנו  20 30שנה ויותר ,בעוד שהספרות מראה כי אחרי שתיי שלוש כהונות ) 10 15שנה( מנהיג
מזהה עצמו ע משרתו וארגונו ,נעשה שמר ודואג למשרתו יותר מאשר לבוחריו .לכ תוגבל ההמשכיות ל
 15 16שנה )שלוש כהונות  5שני לראשי ערי ולסגניה בשכר ,ארבע של  4שני לח"כי ,שרי ונושאי
משרות ראשיי אחרי ,כמוסבר להל( .יתר על כ ,כיו שבמהל כהונה נמשכת צוברי נבחרי/ראשי
ארגוני ממשל כוח ניכר שעוזר לה להיבחר עוד ועוד ,וכדי לגרו חילו מוקד של פחות מוצלחי ולעודד
כשרוניי יותר להיכנס למגרש הפוליטי ,יונהג ס בחירה עולה באופ מעריכי )אקספוננציאלי( לכהונות
שלישית ורביעית ,כלומר כהונה שלישית תותנה ברוב מיוחס של  66%ורביעית ברוב מיוחס של  ,86%לעומת
רוב רגיל למועמדי חדשי.
בעיה הפוכה מהווה חוסר מנהיגות וניהול שמרני של ראשי ארגוני ממשל מוחלפי תדיר משו שקלות
החלפת ,לרוב בהחלטת שר ממונה או הוא וראש הממשלה ,מעודדת חילופי בטר עת של המוצלחי
בשל שיקולי פוליטיי .נורמת החלפת רמטכ"לי ,מפכ"לי ושאר ראשי ארגוני ממשל אחרי שלוש ארבע
שנות כהונה מוצלחת מחלישת מול פוליטיקאי המשכיי ,גוררת בזבוז אדיר של נסיו וכישורי נרכשי
בתפקיד ,בולמת עיצוב מדיניות ארוכת טווח וגורמת מינוי של פחות כישרוניי שבלא החלפת המוצלחי
בטר עת לא היו מתמני .לכ החלטות על מינוי והחלפת ראשי ארגוני הממשל תועברנה לועדות ציבוריות
רחבות ,בדומה לוועדה למינוי שופטי ,שבה פוליטיקאי יהיו מיעוט ונציגי ציבור וארגוני רלבנטיי
שה בעלי כישורי וידע הול יחליטו מדי ארבע שני הא להחלי ראש ארגו ,וא כ ייבחרו את
מחליפו .ג בהחלטה זו תשרור דרישת הרוב המיוחס לכהונה שלישית ורביעית.
 .2דמוקרטיה בארגוני עבודה
ארגוני עבודה דמוקרטיי כגו קיבוצי ,מושבי וקואופרטיבי היו אחד מסודות הצלחת חברת היישוב
ותקופת הבראשית של המדינה ,א ה התנוונו ולרוב נעלמו ה בשל גורמי פנימיי וה מחוסר עידוד של
מצד המדינה .חוקרי רבי מכירי כיו ביתרו הניהול הדמוקרטי של ארגוני עבודה גדולי )מעל 100
מועסקי( ,א שהדעות חלוקות כיצד לעשותו ,וכמו כ חוקרי מתעלמי מנטיית לאוליגרכיזציה עקב

המשכיות יתר של ראשיה שהיו מוצלחי בתחילה ,א המשיכו עשרות שני בשל חוסר מנגנו החלפה
כמוצע לעיל )כ היה בתנועה הקיבוצית  .(R. Shapira – Transforming Kibbutz Research, 2008בשל
נטייה זו הסוציאל דמוקרטי תובעי שכל ארגוני העבודה הגדולי ,בלי הבדל צורת הבעלות עליה,
יקימו מנגנוני הגבלת כהונות מנכ"ליה עד מקסימו  15 16שנה כמוצע לעיל ,כאשר בצורות בעלות שונות
יהיה שונה הגו הבוחר או המחלי את המנכ"ל/ית; למשל בחברה בע"מ זו תהא מועצת המנהלי בעוד
באגודות שיתופיות יהיו אלה כלל חבריה.
אול לא פחות חשוב העידוד לניהול דמוקרטי שייעשה על ידי מענקי ו/או הקלות מס שתיקבענה
בחוק לפי צורת הבעלות )חברה בע"מ ,אגודה שיתופית ,עמותה ,וכו'( ,ובהתא למידת שיתו המועסקי/
החברי בניהול ארגונ .לש כ תוק רשות סטטוטורית לעידוד הניהול הדמוקרטי )שתכלול ג את רש
האגודות השיתופיות( ,א היא לא תכתיב אי תיעשה הדמוקרטיה בניהול ,אלא רק תבדוק עד כמה הארגו
מאפשר לחבריו להשתת בבחירת מנהלי ובהשפעה על החלטותיה ברמות השונות )כלומר לא רק קביעת
הרכב הנהלתו והחלטותיה ,אלא ג למשל השתתפות עובדי בניהול מחלקות ,בחירת מנהליה ,קביעת
שכר ,וכו'( .ככל שארגו יית למועסקיו/חבריו יותר אפשרויות השתתפות והשפעה וככל שחבריו אכ יותר
ישתתפו וישפיעו – כ יגדלו המענקי והקלות המס שהארגו יזוכה בה .באופ זה ייווצר עידוד למנהלי
לשת את המנוהלי בניהול.
המדינה תעודד ניהול דמוקרטי ג על ידי הכנסתו בארגוניה המספקי שירותי לאזרחי ו/או הפיכת
ארגוני אלה לקואופרטיבי עצמאיי מנוהלי דמוקרטית שהמדינה ו/או העירייה מממנות אות לפי
קריטריוני הנקבעי בחקיקה .בשבדיה למשל עברו בהצלחה לשיטה שנייה זו רוב גני הילדי ומעונות
היו לפעוטי .מורי ישותפו בניהול בית ספר הממלכתי ,מרצי בניהול האוניברסיטה/המכללה ,ועובדי
הדואר בניהול חברת הדואר באמצעות נציגי שייבחרו כאמור לעיל.

