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  אודות המחלקה

  

כחלק מבית הספר לניהול. התוכנית לתואר שני  1995 -המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית הוקמה ב

כוללת מסלול עם עבודת גמר וללא עבודת גמר. בשנים האחרונות נפתח גם מסלול ללימודי דוקטורט, 

 פיתוח אזורי, כלכלה פוליטית, מדיניות ומשפט. אשר החל להניב בוגרים בתחומים של

לבת היבטים מחקריים ומעשיים במטרה להכשיר מנהיגות איכותית עם ראייה מקצועית המחלקה מש

רחבה ככל האפשר. התוכנית במנהל ומדיניות ציבורית מיועדת להכשיר מנהיגות איכותית, למילוי 

תפקידי ניהול ומטה בכירים בסקטור הציבורי. המטרה היא, להגביר אצל מנהיגות זו את כושר הניתוח 

 טות, יכולת הערכה והתוויית מדיניות ויישומם במציאות דינאמית ובתנאי אי ודאות.וקבלת החל

כלכלי ומשקפת את אופייה הרב - חברתי- וליהתוכנית היא רב תחומית, מדגישה את ההיבט הניה

תרבותי של החברה הישראלית ואת מיקומה במרחב הגיאוגרפי. התלמידים יקבלו הכשרה המשקפת 

ת והאתגרים שמולם ניצבת מדינת ישראל. הדגש בתוכנית הינו על הענקת את מורכבותן של הבעיו

כלים והכשרה, שמתאימים להתמודדות עם סביבה עתירת ידע תוך שילוב יצירתי של תחומים שונים, 

כגון: מערכות מידע ממוחשבות, ניתוחים סטטיסטיים, קבלת החלטות, כלכלה ומנהל, התנהגות 

  תהליכים חברתיים.ארגונית, אתיקה, חוק ומשפט ו

במסגרת המחלקה מלמדים, נוסף על הסגל הקבוע, אנשי אקדמיה בכירים מהארץ ומהעולם ואנשי 

מפתח בחברה ובכלכלה הישראלית. עם בוגרי המחלקה נמנים בכירים מהסקטור הציבורי כמו גם 

  עובדים ומנהלים בדרגי ביניים המהווים את עמוד השדרה של הסקטור הציבורי.
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  דבר פתח

שנכתב בידי עומרי , "בסדרת "ניירות המחקר במנהל ומדיניות ציבורית חמישינייר המחקר, ה

עוסק בצרכנות הפוליטית בישראל ובפוטנציאל של הצרכנות כאסטרטגיית פעולה אפקטיבית. שמיר 

משיקולים  הימנעות מרכישת מוצרים מסוימים או העדפה של מוצרים אחריםצרכנות פוליטית, 

רכיים נועדה להשפיע על התנהגותן של פירמות כלכליות ולהתאים את התנהגותן לתפיסה הערכית ע

המתמצת את עבודת הדוקטורט של הכותב, מצביע על הצרכנות הפוליטית ככלי  של אזרחים. המחקר,

ידי אזרחים מן השורה המבקשים לחולל שינוי תוך ניצול כוחם הכלכלי. אירועי המחאה בקיץ נוסף ב

ובעיקר החרם שהוכרז על גבינת הקוטג' מעוררים עניין מיוחד בצרכנות הפוליטית שנחשבה עד  2011

    בישראל למעט בקרב הציבור החרדי. לא מזמן לתופעה זניחה

מסגרת מושגית  ואמפירית המציעהמחקרו של עומרי שמיר מציע תמונה רחבה, תיאורטית, 

את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיה . המחקר בוחן כאסטרטגיית פעולה פוליטיתהלדיון בצרכנות 

פוליטיים המבקשים להשפיע על הנורמות המקובלות בחברה, על -אותה מאמצים יזמים חברתיים

מודל תהליכי המחקר מציג על עיצובה של מדיניות ציבורית. או התנהלותם של עסקים בשוק 

פוליטיים,  -אים מבניים מקורי המסביר את אימוצה של הצרכנות הפוליטית כמושפעת מתנ

  . כלכליים ותרבותיים כמו גם מחישובי עלות תועלת שעורכים היזמים

 –התנגדות לניסויים בבעלי חיים, סחר הוגן ושמירת שבת  – של המחקר מקרי הבוחן

, מתבטאים בקושי לעצב מדיניות ציבורית עקבית ויציבהה ,כשלי ממשלמצביעים על דפוס בו 

פועלים לחולל שינוי חברתי היזמים  בקרבומעצימים את תחושת חוסר שביעות הרצון בציבור 

היזמים, בוחרים באסטרטגיות פעולה של צרכנות פוליטית כאשר הם מעריכים  ופוליטי.

  שלאסטרטגיה זו סיכויי הצלחה גבוהים ביחס לפעילות פוליטית בערוצים הפורמאליים.

ן, מחד, ההתרחקות של המוחים מהפוליטיקה המפלגתית אירועי המחאה של הקיץ האחרו

ומאידך, ההצלחה (זמנית ככל שתהיה) של מחאת הצרכנים, מצביעות על האפשרות שהצרכנות 

הפוליטית תקבל מקום מרכזי ברפרטואר הפעילות הפוליטית בישראל. נייר מחקר זה מציע כלי 

  רכנות הפוליטית.אפקטיבי להבנת התהליך כמו גם להערכת הפוטנציאל של הצ

  פורת- גיא בן
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  תודות

  המחקר נערך בסיוע קרן "מלגות הנגב" של אוניברסיטת בן גוריון.

המחקר מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בהנחייתם של 

  פרופ' שלמה מזרחי וד"ר גיא בן פורת להם נתונה תודתי הרבה. 

פאור, -לעו"ד ד"ר אסף מידני, פרופ' יגיל לוי, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' דוד לוי ברצוני להודות

גרו על הערותיהם והארותיהם - רופ' מיכל שמיר, פרופ' תמר הרמן, ד"ר קימי קפלן וד"ר טלי כץפ

  הבונות והחשובות. האחריות על הכתוב בנייר זה מוטלת עליי בלבד.

  בכתיבתו. רבות סייעו לי המחכימות עון דורון אשר עצותיו מחקר זה מוקדש לזכרו של פרופ' גד

ד"ר עומרי שמיר, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, הפקולטה הערות ותגובות יש להפנות אל 

  Shamiro@bgu.ac.il, באר שבע. 653לניהול, אוניברסיטת בן גוריון, ת.ד 
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  תקציר

 להציע מסגרת מושגית לדיון בצרכנות פוליטית ינהה מחקר זההמרכזית של  וטרתמ  

פוליטיים המבקשים להשפיע על הנורמות -כאסטרטגיית פעולה אותה מאמצים יזמים חברתיים

המקובלות בחברה, על התנהלותם של עסקים בשוק כמו גם על עיצובה של מדיניות ציבורית. 

, הספרות הבוחנת את ראשיתושה היבטים עיקריים. המדעית של המחקר מתבטאת בשל ותרומת

הצרכנות הפוליטית כדפוס של השתתפות פוליטית מתמקדת לא אחת ברמת הפרט (בניסיון לתהות 

מיהו הצרכן הפוליטי) ונוטה להזניח את חלקם של היזמים המבקשים לאגד את כוחם הצרכני של 

ל שינוי. במטרה לגשר על פער זה, מציעה האזרחים, לתרגמו לכוח פוליטי ובאמצעותו לנסות ולחול

העבודה מודל תהליכי מקורי המסביר את אימוצה של הצרכנות הפוליטית כמושפעת מתנאים 

שנית, . פוליטיים, כלכליים ותרבותיים כמו גם מחישובי עלות תועלת שעורכים היזמים - מבניים 

די קישורם למקרי בוחן גלובליים בניגוד למקובל בספרות, ניתוח פעילות היזמים אינו מתבצע על י

אלא מתמקד במקרי בוחן ברמה הלוקאלית. ניתוח זה נערך תוך עיגונו לתנאים מבניים ולהקשר 

 שלישית,הישראלי ותוך מבט מעמיק על רציונאל הפעולה ותהליך קבלת ההחלטות של היזמים. 

ן את הצרכנות העבודה תורמת בהעשרת הספרות העוסקת בתחום בישראל. בעוד שהמחקר הבוח

 & Shamirהפוליטית צובר תאוצה בעולם הרי שבישראל הוא נמצא בחיתוליו (להרחבה ראה: 

Ben-Porat, 2007; ניתוח מקרי הבוחן הנוגעים לתחומים נרחבים של חברה, סביבה ויחסי דת .(

ומדינה המוצעים לשם בחינתה של המסגרת המושגית מעשירים את הידע המצומצם הקיים 

דנה בשימוש בכלי זה בישראל. בכך מאפשר המחקר לקובעי מדיניות, ליזמים הפועלים בספרות ה

בחברה האזרחית ולמגזר העסקי ללמוד טוב יותר על האינטראקציה המתנהלת בשוק ההופך בעידן 

  הגלובלי לזירה בלתי פורמאלית של מאבק פוליטי. 

בהקשר הישראלי. המגמה באופן פרטני, ניתוח מקרי הבוחן מעלה מספר מגמות מרכזיות   

הראשונה, היא קיומם של כשלי ממשל המתבטאים בקושי לעצב מדיניות ציבורית עקבית ויציבה 

המעצימים את תחושת חוסר שביעות הרצון בציבור בכלל ובקרבם של היזמים בפרט. על בסיס 

מן  מציאות משברית זו שבה מתעצבת המדיניות הציבורית בישראל, צומחים יזמים המודאגים

  הפער שבין המציאות הקיימת לבין זו הרצויה מבחינתם ופועלים לחולל שינוי חברתי ופוליטי. 

המגמה השנייה נוגעת לאימוץ אסטרטגיות הפעולה של היזמים. ההחלטה כיצד לפעול   

בניסיון לחולל את השינוי מובילה אותם לבצע הערכה סובייקטיבית של המציאות הפוליטית 

ניתוח הממצאים הראה כי הסיבה להבדל זה נעוץ ברמת המשילות הנתפסת . שבפניה הם ניצבים

תועלת אשר הובילה כל אחד מהם לבחור באסטרטגיית -אצל היזמים ובמערכת שיקולי עלות

 הפעולה הנתפסת עבורו כיעילה ביותר. 

המגמה השלישית נוגעת למטרות הפעולה של היזמים. ממצאי המחקר מראים כי השימוש 

העסקים בשוק, נועד להשיג  לבין זם בכוחם של הצרכנים הפוליטיים ובקשר שביניהםשעושה הי

התנהגותם לכיוונה בשוק בכדי לשנות את  לפעול כלפי העסקיםשתי מטרות עיקריות. הראשונה, 

לחולל שינוי במערכת הערכים  דולה יותר והשנייה,גוסביבתית חברתית ורגישות של אחריות 

   בהקשר לסוגיה הנדונה. ובנורמות המקובלות בחברה

מחקר זה מבקש לשפוך אור על ערוץ חדש שבמסגרתו משתמשים יזמים בכוחו הצרכני של   

הציבור על מנת לחולל שינוי ולהשפיע על מעצבי המדיניות. ייחודו טמון במבט מעבר לזירה 
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ההופך, לנוכח השינויים שחלו בעשורים האחרונים, לזירה חשובה הפוליטית הפורמאלית אל השוק 

שבה מתנהל מאבק פוליטי. התמונה המצטיירת מניתוח מקרי הבוחן מלמדת על המשך קיומו של 

משבר משילות ועל הקשיים התפקודיים המלווים את הדמוקרטיה הישראלית ואת ההנהגה 

ת ציבורית הולמת, עקבית ויציבה בכל העומדת בראשה. משבר זה מתבטא בקושי לעצב מדיניו

הנוגע לסוגיות סביבתיות, חברתיות ודתיות ומוביל להתגברות חוסר שביעות הרצון של הציבור 

הישראלי מביצועי הממשל וכפועל יוצא ממנו להופעתם של יוזמות המבקשות לעשות שימוש בכוח 

טרם הצליחו להבשיל במלואן  הצרכני ככלי פוליטי. למרות שחלק מן היוזמות שהוצגו במחקר זה

ולהשיג את השינוי המיוחל, הרי שצמיחתם של היזמים המאמצים את הצרכנות הפוליטית 

כאסטרטגיית פעולה מלמדת על חשיבותו הגדלה של הכוח הצרכני ועל הפוטנציאל הטמון בו ככלי 

  . 21- פוליטי בישראל של ראשית המאה ה
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  הקדמה

היוו נקודת ציון חשובה בתולדות המחאה החברתית בישראל. המאהלים  2011קיץ  אירועי  

שקמו במרכז ובפריפריה, הפגנת המיליון והסיקור התקשורתי הנרחב בדרישת העם לצדק חברתי 

ייזכרו לעד כתמונות הקיץ החולף. אולם, מבט לאחור בזמן, לשבועות שקדמו לגל מחאה זה, מגלה 

כמרד  הרבה יותר, מחאת הקוטג' או ליתר דיוק "חרם הקוטג'" שהוכתר כי ראשיתה במחאה קטנה

מלמדים  ,נוספים שבאו בעקבותיוההחרמות גם כמו  ,חרם זה הצרכני הגדול והמוצלח בישראל.

, השימוש בכוח הצרכני, כאסטרטגית יותר מכל אודות הפוטנציאל הרב הטמון בצרכנות הפוליטית

ההד התקשורתי הנרחב לו זכו חרמות הצרכנים בשנה  חברתי.חולל שינוי ל פעולה שמטרתה

ועיצוב כי השתתפות פוליטית האחרונה ושיתוף הפעולה של חלקים גדולים בציבור מוכיחים 

להתקיים לא רק בזירה הפורמאלית והממוסדת, במסדרונות הכנסת ובמשרדי מדיניות יכולים 

מחקר זה מאבק פוליטי.  שלרמאלית לזירה בלתי פו בהדרגהאלא גם בשוק ההופך  ,הממשלה

בו בכדי לתרום רבות להבנת  הושלם חודשים ספורים בטרם פרצה המחאה החברתית אך יש

  התופעה והקשרה בתרבות הפוליטית הישראלית. 

 ית לדיון בצרכנות פוליטיתמושגלהציע מסגרת  ינהה מחקר זההמרכזית של  וטרתמ  

להשפיע על הנורמות  המבקשים פוליטיים-חברתייםיזמים אותה מאמצים  כאסטרטגיית פעולה

על עיצובה של מדיניות ציבורית. כמו גם המקובלות בחברה, על התנהלותם של עסקים בשוק 

הספרות הבוחנת את  ,ראשית. שלושה היבטים עיקרייםמתבטאת ב מחקרההמדעית של  ותרומת

(בניסיון לתהות הצרכנות הפוליטית כדפוס של השתתפות פוליטית מתמקדת לא אחת ברמת הפרט 

לאגד את כוחם הצרכני של  ונוטה להזניח את חלקם של היזמים המבקשיםמיהו הצרכן הפוליטי) 

מציעה  ,זה לגשר על פערמטרה . בנסות ולחולל שינויבאמצעותו להאזרחים, לתרגמו לכוח פוליטי ו

העבודה מודל תהליכי מקורי המסביר את אימוצה של הצרכנות הפוליטית כמושפעת מתנאים 

שנית, . עלות תועלת שעורכים היזמיםחישובי פוליטיים, כלכליים ותרבותיים כמו גם מ - מבניים 

יים ניתוח פעילות היזמים אינו מתבצע על ידי קישורם למקרי בוחן גלובל ,בניגוד למקובל בספרות

הקשר וללתנאים מבניים אלית. ניתוח זה נערך תוך עיגונו לוקהאלא מתמקד במקרי בוחן ברמה 

 שלישית,תהליך קבלת ההחלטות של היזמים. וך מבט מעמיק על רציונאל הפעולה ותהישראלי ו

בעוד שהמחקר הבוחן את הצרכנות  בתחום בישראל.העבודה תורמת בהעשרת הספרות העוסקת 

 & Shamirהפוליטית צובר תאוצה בעולם הרי שבישראל הוא נמצא בחיתוליו (להרחבה ראה: 

Ben-Porat, 2007; .(תחומים נרחבים של חברה, סביבה ויחסי דת הנוגעים ל ניתוח מקרי הבוחן

ם הקיים מעשירים את הידע המצומצ מושגיתהמוצעים לשם בחינתה של המסגרת ה ומדינה

לקובעי מדיניות, ליזמים הפועלים המחקר  בישראל. בכך מאפשרשימוש בכלי זה הדנה בבספרות 

בחברה האזרחית ולמגזר העסקי ללמוד על האינטראקציה המתנהלת בשוק ההופך בעידן הגלובלי 

  לזירה בלתי פורמאלית של מאבק פוליטי. 
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   טיעונים מרכזייםשאלת המחקר ו

תה של מהם הגורמים המסבירים את חדירמחקר זה יבקש לדון בשאלה מרכזית והיא   

במילים  פוליטיים?- משתמשים יזמים חברתיים השב הצרכנות הפוליטית כאסטרטגית פעולה

ים בצרכנות אחרות, מבקש המחקר לאתר מהם המשתנים המסבירים את בחירתם של יזמ

מתוך שאלה זו בכלי זה הולך וצובר תאוצה לאחרונה. הפוליטית כערוץ פעולה ומדוע בכלל השימוש 

הצרכנות הפוליטית (סוגי)  מהם דפוסי ות משנה, הראשונה,שאלשתי ינסה המחקר להשיב גם על 

 םמהם התנאים המובילים לבחירה בהוהשנייה, פוליטיים -ם שימוש יזמים חברתייםעושים שבה

  כאפיק פעולה?

 איננההצרכנות הפוליטית ככלי פוליטי  כימחקר זה היא שמעלה  אחת הטענות העיקריות  

כי  נטען במחקריתר על כן,  .בישראלהולכת וצוברת תאוצה אלא וחולפת זניחה עוד תופעה 

שלושה תהליכים מבניים. הראשון, תרבות פוליטית לקויה צומחת על רקע  ,הצרכנות הפוליטית

 נהלייתיות ביכולתה של המדינה לשבה לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל מתעוררת בע

מדיניות ציבורית עקבית והולמת בסוגיות שונות. השני, התרחבות השפעתם של תהליכי 

. השלישי, שחקנים כלכלייםהגלובליזציה והליברליזציה לצד עלייה בכוחם וחשיבותם של 

 תנאים הללובלחברה ולסביבה.  המדגישים דאגה, מטריאליים-רכים פוסטהתחזקותם של ע

המבטאים את חוסר צומחים יזמים מאידך, והדורשות מענה בעיות חברתית  , מחד,מתעוררות

בקש להראות, המחקר יומעלים דרישה לתיקון המצב. שביעות הרצון מטיפולה של המדינה בהן 

רמת  שלהסובייקטיבית את מידת הערכתם  משקפתפעולה ה בחירתם של היזמים בערוצי צדכי

המשך, ב , כפי שיורחבכערוץ פעולה צה של הצרכנות הפוליטיתואימלפיכך, המשילות הפוליטית. 

מציאות זו  .יעילותם הפוליטית של ערוצי הפעולה הפורמאליים אודותתוצר של הערכה נמוכה  הינו

במסגרת הפוליטיקה הממוסדת פיע על עיצוב המדיניות להשיזמים שהתייאשו מניסיונם מובילה 

ופונה  ממשלאת ה "תעוקפ"ה ,הצרכנות הפוליטית דוגמת"פוליטיקה אלטרנטיבית" רוצי לחפש ע

  .ישירות אל השוק

בפיתוח מסגרת עיונית קוהרנטית המתמקדת ברמת לספרות הקיימת  מחקר זה מתווסף

בקרב חוקרי הצרכנות  הקולקטיב, היזם, ולא ברמת הפרט, האזרח כצרכן, כפי שמקובל לרוב

 ;Neilson & Paxton, 2010; Andersen & Tobiasen, 2004; Stolle et al., 2005)הפוליטית 

(Forno & Ceccarini, 2006לפעילותם של  . בכך תורמת העבודה לשאלה רחבה יותר הנוגעת

 תיעולו האזרחים ועל ידיהמבקשים להשאיל את כוחם הצרכני של כשחקנים פוליטיים  יזמים

שינוי חברתי  לחולל ,העדפה ברכישת מוצרים אחריםלהימנעות מרכישת מוצרים מסוימים ו/או 

  השתתפות פוליטית הוא הכרחי בעת שבההבוחן דפוס אלטרנטיבי זה של מעמיק  ניתוח .ופוליטי

 משילותבאו  (Governance) לדיון בממשליות (Government)מדיון בממשל מתנהל מעבר 

(Governability) )Pierre & Peters, 2000 (Levi-Faur, 2011; Bevir & Trentmann, 2007;. 

איננה  עידן הגלובליבהמדינה כי  ים בתחוםרהחוקהרווחת היום בין מעבר זה מבטא את ההבנה 

 ;Held, 1995; Cerny, 1999)המדיניות הציבורית  מונופול על עיצובאת האוחזת עוד בידיה 

(Sassen, 1995  וארגונים לאומיים -תאגידים רבשחקנים אחרים דוגמת עם אלא היא חולקת אותו

אם לא די  .(Strange, 1996) היא עצמההופכים לעיתים לחזקים יותר מאשר לא ממשלתיים ה
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גם התעצמותה של האינדיבידואליות  יםמשילות מתווספמשבר הלהיחלשותה של המדינה ול ,בכך

ם את מוקד הדיון בעבודה זו מן הפוליטיקה מעבירילו . כל אהגלובלית ושל תרבות הצריכה

הצצה מתחת לפני השטח  (Beck, 1997)הפוליטיקה" -"תתאל במתכונתה הפורמאלית 

  לזירת מאבק פוליטי בו הכוח הצרכני הוא שם המשחק.ושבמסגרתה הופך השוק 

  צרכנות פוליטית בישראל: מקרי הבוחן האמפירי

 ,מוצעת על ארבעה מקרי בוחן, קמפייניםית המושגבחלקה האמפירי, נבחנת המסגרת ה  

פוליטיים בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה באופן -עשו שימוש יזמים חברתייםשבהם 

ביבתי, לו חולקו לשלושה תחומים: התחום הסמקרים א. בלעדי או לצד אסטרטגיות אחרות

  התחום החברתי והתחום הדתי.

כיזם "האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים" לפעילותה של מוקדש הניתוח בתחום הסביבתי   

והיא נאבקת כנגד עריכת ניסויים בבעלי חיים מתוך  1983האגודה הוקמה בשנת . פוליטי-חברתי

הכרה בזכויותיהם הבסיסיות ובניסיון לעודד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות חלופיות. האגודה 

שבמסגרתה היא מפיקה  למעלה מעשור בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולהמשתמשת זה 

 שבתהליךציבור להעדיף לרכוש מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה ומפיצה מדריך צרכנים הקורא ל

  פיתוחם ויצורם לא נערכו ניסויים ולהחרים מוצרים שאינם עונים לדרישה זו. 

  פוליטי.  -כיזם חברתי "במעגלי צדק"בתחום החברתי מוקדש הניתוח לפעילותה של עמותת   

על ידי קבוצת סטודנטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים שראו  2004נוסדה בשנת העמותה 

 הפועלת בהתאם לערכי הצדק והמוסרול למען יצירת חברה צודקת לפעלנגד עיניהם את הצורך 

מספר פרויקטים ביניהם מאבק כנגד . במסגרת פעילותה מקדמת העמותה ישראל מורשת ברוח

אולם פרויקט הדגל שלה, הוא "התו  ,קבלן ומאבק כנגד סחר בנשים פגיעה בזכויותיהם של עובדי

יות ואת השמירה על זכויות בעלי מוגבלופרויקט מקדם את סוגיית הנגישות של החברתי". ה

עסקים ומציעה להם תו פונה העמותה לבעלי בתי קפה ומסעדות. במסגרתו עובדים והוא מתמקד ב

  לו.את הציבור לסעוד בעסקים א תדהמעיד על כשרותם החברתית ובמקביל מעוד

"ועדת הרבנים למען קדושת השבת בארץ בתחום הדתי מוקדש הדיון לפעילותה של   

מונה תשעה רבנים המייצגים את מגוון הפלגים והזרמים של . הועדה פוליטי-ישראל" כיזם חברתי

היא לפעול למען שמירת קדושת השבת במרחב הציבורי בעיקר לנוכח הציבור החרדי ומטרתה 

על מנת בסמכותה חילונה המתעצם בשני העשורים האחרונים. בעשור האחרון השתמשה הועדה 

בתחום זה  את השבת.מטרה להניע בעלי עסקים מלחלל לאגד את כוחו הצרכני של הציבור החרדי ב

וחן (קמפיינים). הראשון, החרם כנגד "אל על" בשל מנותחת פעילות הועדה בהקשר לשני מקרי ב

רשת השיווק "שפע שוק" בגין  תהפעלת טיסות בשבת והשני, החרם כנגד קבוצת "דור אלון" בעל

  לפעילות בשבת.  "AM:PM"פתיחתה של הרשת האחות 
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 מבוא -פרק א 

עוסקים בהרחבה מדעני המדינה בכלל וחוקרי המדיניות הציבורית בחצי המאה האחרונה   

שבין  אי האמוןבו משבר המשילותהם דנים ב. דמוקרטיה המודרניתפקדו את הש בתמורותבפרט 

לבין  שבין המדינההמשתנים ביחסי הכוחות מתעמקים ו האזרחים למערכת הפוליטית הממוסדת

השוק הופך לזירה בלתי  בוחנים כיצד. בנוסף, הם הלנוכח תהליך הגלובליזציבעיקר  ,ת השוקכוחו

מעניינו האישי של  (Consumption)פורמאלית בה מתנהל מאבק פוליטי וכיצד הופכת הצריכה 

הן על עיצובה רחבות ושבאמצעותה ניתן להשפיע ופוליטיות הפרט לסוגיה בעלת השלכות חברתיות 

את לסקור  ופרק זה הינמטרתו של התנהלותם של עסקים בשוק. הן על ו של מדיניות ציבורית

שלאורה ינותחו ת בפרק הבא ומשת תשתית למסגרת התיאורטית המוצעהמשהמדעית הספרות 

  . המחקרבהמשך  מקרי הבוחן המוצגים

  הישראלית וכשלי הממשל משבר הדמוקרטיה 

האחרונים הולכות ומצטברות עדויות המלמדות על המשבר העמוק בו שרויות  בעשורים

גוברת של תה השחולמשבר זה מתבטא ב 1.ביניהן גם ישראל מערביות לא מעטותדמוקרטיות 

בעיות להתמודד בהצלחה עם  מקבלי ההחלטותשל ההולך וגדל  קושיבו הפורמאליתיקה הפוליט

 .Dalton, 2004; Dunn, 1994)( ה ועקביתיציבציבורית מדיניות  עיצוב ויישום המצריכות

חוזי ההצבעה באוהחברים במפלגות מספר ב ירידה התלולההלמציאות משברית זו תורמים גם 

שרוחשים אמון ה מידתשחיקה בלצד ה (Dalton & Wattenberg, 2000; Hay, 2007)בבחירות 

 בראשם הניצביםוהפוליטיים  מוסדותהתעצמות תחושת הניכור ביחס לו פוליטיקאיםל האזרחים

)(Norris, 1999; Nye, 1997 .אנטי ה תופעת הווים את הקרקע הפורה לצמיחתה שלמ כל אילו"

  .(Boogs, 2000; Hay, 2007)פוליטיקה" 

נוגע כל המבוי סתום בכי הוא שרוי בהתחושות  לתחושות אילו בציבור מתלוות לא פעם גם  

באופן יעיל לו לספק וכי אין ביכולתו של הממשל ל תהליך קבלת ההחלטות להשפיע ע ויכולתל

במציאות זו, . Weimar & Wining, 1998); 2006(מזרחי ומידני, שירותים ומוצרים ציבוריים 

כביטוי למה אזרחים לפתח בקלות אדישות פוליטית ולהתמקד בענייניהם הפרטיים יכולים 

לבחור  ביכולתם. לחלופין, (Exit)"יציאה" אסטרטגיית הירשמן כשהוגדר על ידי אלברט 

שיביא כלשהו תקווה לשינוי פסיביות מתוך  להפגין, קרי (Loyalty) "נאמנות" באסטרטגיית

באופן מחאה פוליטית  הבעתשמשמעותה  (Voice) לבחור באסטרטגיית ה"קול" או לשיפור המצב

גם להפוך , הפסיבית, אפשרות היציאהיחד עם זאת, יכולה . (Hirschman, 1970) אקטיבי

"אם האזרחים אינם יכולים לסמוך על הפוליטיקאים שידאגו למימוש רצונותיהם אקטיבית שכן: ל

או שיפעלו באופן הגון, הרי שהם חייבים להפוך למעורבים באופן אישי בקידום האינטרסים 

ית יציאה" דמואסטרטגיית "כ בספרותמכונה  זו. מעורבות אישית (Dalton, 2004: 186)שלהם" 

(Quasi-Exit)  המערכת הפוליטית איננה רוצה או איננה יכולה המגיעים למסקנה כי שבה אזרחים

 ,כים "עוקפות"עלולים לפעול בדרהחברתיות והכלכליות  הםאת המענה לדרישותי הםלספק ל

   (Lehamn-Wilzig ,1991). םלהשיג את מבוקש על מנת חדשות ואלטרנטיביות
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"הציבור בישראל מתרחק מן המערכת פסחו גם על ישראל.  תהליכים פוליטיים אלו לא

הפוליטית הממסדית ואף סולד ממנה, אך אינו אדיש לנושאים פוליטיים וחברתיים שעל סדר היום 

ברוח ). 11: 2008כך הטיבו לתאר אריאן ועמיתיו את מצבה של הדמוקרטיה הישראלית (הלאומי" 

ומידה גבוהה  נבחריורוחש הציבור הישראלי להאמון שחוסר מידת ב גידול עקביניתן לאתר  דומה,

של הפוליטיקאים לעמוד  םיכולתמ, ההנהגה הפוליטיתביצועיה של משל חוסר שביעות רצון 

מדיניות ציבורית  עצבבבואם לומהיותם בלתי קשובים לרצונו תנו ערב הבחירות יבהבטחות שנ

 יגה לא פחות היא ההערכה הנמוכה בדברמדא ).2009גדות ומזרחי, - ויגודה; 2007אריאן ואחרים, (

אינם  כי מקבלי ההחלטות ) והדעה הרווחת73: 2008אריאן ואחרים, יכולת ההשפעה הפוליטית (

וכי הם פועלים לרוב לשם קידום האינטרסים  (Accountability)נאמנים לעיקרון האחריותיות 

תחושות אילו מתורגמות לירידה במספר המצביעים  ).50: 2008 אריאן ואחרים,האישיים שלהם (

בבחירות הכלליות והמקומיות כמו גם לירידה במספר החברים במפלגות ובמעורבות פחותה 

אם לא די בכך ). 2006גדות ומזרחי, - ; ויגודה2006; אריאן ואחרים, 1997בקמפיינים שלהן (אריאן, 

הלכה הפוגע קשות ביכולת למשול.  יציבות שלטוניתחוסר בישראל מתבטא גם במשבר המשילות 

למעשה המדיניות הציבורית בישראל כיום הינה קצרת טווח, בלתי אפקטיבית, ומיושמת לרוב 

בתחומים פחותים בחשיבותם. התוצאה הינה שהשפעתה של המדיניות הציבורית על החברה ועל 

  .)(Nachmias & Arbel-Ganz, 2005 הולכת ופוחתתהחיים האזרחים 

מאופיינת המציאות פוליטית שתוארו לעיל יוצרים תהליכים הת של השפעתם המצטבר

עקביות של המדיניות ו קונצנזוס, לגיטימציה ובהיעדרבסדר יום עמוס ומקוטע, בסתירות מבניות 

מן המערכת  כתוצאה מכך חשים קבוצות ויחידים בישראל תחושות אכזבה ותסכול .הציבורית

ולחפש אחר לניסיונות  מובילות, מספר שניםלו, הנמשכות זה תחושות אהפוליטית הפורמאלית. 

יוכלו לספק לעצמם את הביקושים שהמדינה הם שדרכם  ,אלטרנטיביים חדשים,השפעה  ערוצי

חלקם לא חוקיים או חוקיים ערוצי פוליטיקה אלטרנטיבית אילו,  ספק.למצליחה או רוצה איננה 

תנאים תחת כך, . בישראל התרבות הפוליטיתן הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מ ,חצהלמ

, כאשר הואקום הפוליטי מתרחב רב זמןפוליטית ואי משילות הנמשכים מבניים של חוסר יציבות 

כי למסקנה בחברה קבוצות וכללי המשחק הפורמאליים אינם מאפשרים לחולל שינוי, מגיעות 

 ן שלהקמתאת  כדוגמא לערוצים אילו ניתן לראות. (Mizrahi, 2008) עובדות בשטח עליהן לקבוע

חינוך אפור , בריאות שחורהשירותי , כבלים פיראטייםאספקת , התנחלויות בלתי חוקיות

(Lehman-Wilzig, 1991) 2006פט העליון (מזרחי ומידני, לבית המש תכופהפנייה ו .(  

ערוץ  לטעון נייר מחקר זה, על אף שאינו מהווהבקש ות הפוליטית, יצרכנהשימוש ב

ון וחוסר שביעות הרצון של חלקים ת אי האמותחושאת  מבטא שחוקיותו מוטלת בספק,השפעה 

ערוץ פעולה אלטרנטיבי הצרכנות הפוליטית ביצועיו. לנוכח זאת משמשת מהממשל ומן בציבור 

אולי הייתה מענה לסוגיות סביבתיות, חברתיות ודתיות שהמדינה  לספקשדרכו מנסים יזמים 

   .איננה מצליחה בכךאך בפועל לספק בעצמה רוצה 

  בישראל התפתחותה של תרבות הצריכהליברליזם ו- גלובליזציה, ניאו

 חברה בישראלההכלכלה ועברה לכת בדפוסי הצריכה, הבילוי והפנאי  תמורות מרחיקות

כים של סגפנות והסתפקות במועט ועד לימינו על נס ערהחל מימיה הראשונים שבהם היא העלתה 
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 .מפותחתתרבות צריכה מערבית ב ת וניחנתוגלובליהנתונה להשפעות כחברה מאופיינת  אהי בהם

זציה מוגברת, גבוהה ובפוליטי בריכוזיות אם בעשורים הראשונים לקיומה אופיינה כלכלת ישראל

 )(Aharoni, 1998; Shalev, 2000 80- ה לו הלכו ונחלשו מן המחצית השנייה של שנותאהרי ש

ליברלית הדוגלת בהפרטה ובכלכלת שוק עם - ניאוהידיאולוגיה התחזקותה של הא עם יחדוזאת 

חסית י. מתרבות של צנע ורמת חיים נמוכה )2001(ביכלר וניצן,  מינימאליתממשלתית התערבות 

; פלד ושפיר, 2005, רם ;2004 ,; פילק2005צומחת ומשגשגת (קופ,  שפעלחברת הפכה ישראל 

  ). 2002; נוסק, 2004; שלו, 2005

כי בארבעת העשורים  מגלההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ניתוח מעמיק של נתוני 

מטאורי ה נוקבמיוחד בולט הזי. חל גידול מרשים ברמת החיים של אזרחי ישראל האחרונים

כגון מכוניות פרטיות, מכשירים סלולאריים ומחשבים  קיימא-בר מוצרים בהיקף הבעלות על

אמצעי ניתן להוסיף גם את התפתחותם של  כך). ל3ונספח  2, נספח 1אישיים (ראה נספח 

ערוצית, תחנות הרדיו האזוריות והעיתונות הכתובה ואת הגידול החד -הטלוויזיה הרב ,התקשורת

 ).2003; ישי, 1999 :2005רם, די שנה (ימץ לארץ חובש והישראלים היוצאים לנפבמספרם של 

עם הופעתם של תרבות הבילוי והפנאי ים בשינויבעקבותיהם  גררושינויים ברמת החיים ה

הפכו במרוצת השנים ). אילו 2005ריקניזציה" של ישראל (רם, משקפים את ה"אמההקניונים 

). לצד 2007אלא גם לבילוי חברתי ותרבותי (גלבוע,  ,למוקד המועדף לא רק לעריכת קניות

ם, מרכזי הקניות הפתוחים, הפאואר סנטריגם בעשור האחרון בישראל פורחים  ,הקניונים

ם עודפים במחירים מציעיהוא השילוב בין עסקים ה הפזורים מחוץ לערים. המייחד אותם

בבית קפה או מסעדה לצד  ממוקמים בהאנגרים ממוזגים, לבין אפשרות לסעודיים האטרקטיב

במקביל ובחינם. זאת בנגישות קלה ומהירה לדרכים ראשיות וחניה בשפע יות לילדים ואטרקצ

רשתות גל של נשטפה ישראל בתהליכי הגלובליזציה  לנוכחו לפריחתם של מרכזי הקניות

ת תו), רשרשתות מזון מהיר (מקדונלד'סאשר חדרו לעולמו של הצרכן הישראלי.  בינלאומיות

הפכו למבוקשות ) גאפו H&Mאיקאה), רשתות אופנה בינלאומית (ו קמעונאות גדולות (אופיס דיפו

  . )2005(רם, והפכו לשחקניות חשובות עבור הצרכן הישראלי מאוד 

  ישראל ב שינויים ערכיים וסוגיות חברתיות וסביבתיות

האם התפתחות  שאלההעלייה ברמת החיים והתפתחותה של תרבות הצריכה מעלים את ה

של רונלד אינגלהארט  מטריאליזם-תזת הפוסטבהסתמך על  ערכיים? יםשינויגם גררה אחריה זו 

 דהיינובמערכת הערכים של החברה הישראלית,  ייםגם לשינו יתורגמו אילוכי שינויים  ניתן לצפות

-על רווחה חומרית והישרדות, לערכים פוסט מושםלמעבר מערכים מטריאליים, בהם הדגש 

הניסיון לתור אחר תשובה . (Ingelhart, 1997)מטריאליים, המדגישים ביטוי עצמי ואיכות חיים 

חוקרים לא מעטים גורסים כי את המחלוקת השוררת בין החוקרים בתחום.  לשאלה זו חושף

במיוחד זאת הנוגעת לסוגיות  ,אומנם בולטת ייםמטריאל-לכיוונם של ערכים פוסטהתפתחות ה

יין נשלט על ידי אך סדר היום הציבורי בישראל עד (Yishai, 1999; De-Shalit, 1995)סביבתיות 

; 1990אשר דוחקות לקרן זווית סוגיות חברתיות וסביבתיות (הורוביץ וליסק, בעיות ביטחוניות 

המבטאים דאגה ם ימטריאלי-ערכים פוסטיותר טוענת ש תפיסה ספקנית). 2006; יער, 2003ישי, 

ליבה של החברה הישראלית ל םדייעמוק  וחדר םלסוגיות ערכיות בתחומי החברה והסביבה טר
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 & Drori; 1994 ,(טליאסת מאוד בחברה הישראלית ממנת חלקה של שכבה מצומצ והם נותרו

Yuctman-Yaar, 2002 .(הקשר ישירות את התיאוריה של אינגלהארט ב במחקר חלוצי אשר בדק

מטריאליים -תורמת לפיתוח ערכים פוסטכי הרמה הכלכלית הגבוהה בישראל מצא נהישראלי 

בקרב אזרחיה ועל הרצף הישרדות/ביטוי עצמי נוטים הישראלים במעט מן המרכז לכיוונו של 

את הישראלים לעבר  המושךמגמה זו נבלמת עם התמשכותו של האיום הביטחוני . הביטוי העצמי

עורבים" המשלבים כ"מבמחקר  הוגדרחלקו הארי של הציבור  ,. אף על פי כןקוטב ההישרדות

  ). 2006ם (יער, מטריאליי-פוסטערכים ערכים מטריאליים עם 

בישראל. ביחס יים מטריאל-של הפוסטעוד על עמדותיהם  ניתן להקישמחקר אחר, מ

ניכרת בחברה הישראלית תמיכה בהם כל עוד הם מצילים חיי אדם. לדוגמא, לניסויים בבעלי חיים 

מטריאליים מאשר ברם, היתרון המספרי של תומכי הניסויים הינו קטן משמעותית בקרב הפוסט 

כל הנוגע ). ב75 אגוז, תשס"ד:ים, כאשר ביניהם מתמקמים בעלי הנטייה המעורבת (המטריאלי

יים על נכונות לשלם מחיר גבוה יותר על מוצרים או על הפוסט מטריאל לעמדות סביבתיות הצהירו

). להצהרות מסוג זה יש להתייחס 76נכונות להימנע מנהיגה ברכב פרטי למען הסביבה (שם: 

חברתית בזהירות הנדרשת שכן עמדות אלו אינן מתורגמות לעיתים תכופות לכדי התנהגות 

כי המודעות לסביבה ורמת מצאו ) 2006גרו (- אברמוביץ' וכץ-נאמןכך למשל סביבתית בפועל. ו

התנהגות סביבתית וזאת בניגוד למאפיינים חברתיים  המסביריםההשכלה נמנים על הגורמים 

איננו נושא אליטיסטי הסביבה בישראל  חברתי, מגדר ודתיות. על פיהן, נושאדוגמת מוצא, מעמד 

  בהפצת מידע ובחינוך.      וכלוסיה וקידומו תלוי במידה רבהמזוהה עם קבוצות מסוימות באאו 

   מדיניות ציבוריתופוליטית - חברתיתיזמות 

 החוקרים בתחוםתהליך מורכב. הוא מצריך את  ינוהמדיניות ציבורית  של תהליכי םניתוח

הפועלים בתפקידה של המדינה, את מגוון השחקנים במקומה ו להשכיל ולהבין את התמורות שחלו

 (Governance) "ותילממש"בלדיון  (Government) "ממשל"לצידה ואת המעבר מדיון ב

 מוגדרת  ותילממש.  (Levi-Faur, 2011; Pierre & Peters, 2000) (Governability) "משילות"בו

כ"תהליכים ומוסדות, פורמאליים ובלתי פורמאליים כאחד, המנחים ומרסנים את הפעילות 

באופן בלעדי על ידי ממשלות. חברות ות איננה חייבת להתבצע ילמשהקולקטיבית של הקבוצה...מ

טיות, התאגדויות של חברות פרטיות, ארגונים לא ממשלתיים והתאגדויות של ארגונים לא פר

 :Keohane & Nye, 2000)ממשלתיים, כולם מעורבים בה; לעיתים ללא התערבות ממשלתית" 

עוד אוחזת נה שאי ו הרואים במדינה ככזומכיוונם של אללטענה זו ניתן למצוא תימוכין . )12

  ;Held, 1995; Cerny, 1999)  ציבורית מדיניותה ויישומה של על עיצוב בלעדיותבידיה את ה

Sassen, 1995(  וארגונים לא לאומיים -תאגידים רבשחקנים אחרים דוגמת עם אלא חולקת אותו

 .(Strange, 1996; Korten, 1995) היא עצמההופכים לעיתים לחזקים יותר מאשר הממשלתיים 

לא רק מבט בלעדי על תהליכים שמופנים מלמעלה ניות הציבורית מחייבת הבנת המדי, אשר על כן

מצריכה גם אלא  ,והשוק האזרחיםבירוקרטית כלפי - ת הפוליטיתמכיוונה של המערכ ,קרי למטה

, מכיוונם של יזמים המנסים למעלה- תהליכים המתרחשים בכיוון ההפוך, מלמטההתעמקות ב
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במישרין כמו גם  ולהשפיע על עיצובה של המדיניות הציבורית שינוי חברתי ופוליטיל להוביל

   .בעקיפין

בעוד שבעבר רובם של  .בעשור האחרוןתאוצה צובר  במסגרת הפוליטית הדיון ביזמות

בשוק חדשניים ושירותים מוצרים השוקדים על פיתוח ביזמים כלכליים  בתחום התמקד םמחקריה

ם הרי שמחקרי יזמות חברתית ופוליטית בוחני ,בכדי למקסמם את הרווח החומרי שלהם הפרטי

מעריכים ומנצלים הזדמנויות הצצות בחברה ומעוניינים ליצור "רווח חברתי" לתועלת היזמים 

"תנועות חברתיות כלא פעם הוגדרו בספרות בזירה הפוליטית יזמים  .(Austin et al., 2006)הכלל 

עולות באמצעות פלא רק  הביע את רעיונותיהןמנסות לה (New Social Movements)חדשות" 

על עמוק להטביע את חותמן כדי אלא גם  ,להשפיע נקודתית על המדיניות הציבורית כדימחאה ב

מבקרות הן מבקשות להתרחק מן המסגרות הפוליטיות הממוסדות,  .(Offe, 1985)הסדר החברתי 

 (Offe, 1990)הפורמאלי של הפוליטיקה הריכוזי, הבירוקראטי ו וקוראות תיגר על אופייה אותן

בעיות פרטיות לבעיות  להפוךו תחומי החיים חיל את הפוליטיקה על כללהשואפות תוך שהן 

ניתן , . לפיכך)(Eyerman & Jamison, 1991 מעורבות אזרחית פעילהשפתרונן דורש ציבוריות 

ופוליטי  להביא לשינוי חברתי מטרהפעולה קולקטיבית במקדמים כיזמים ה תנועות אילולראות ב

(Della Porta & Diani, 2006; Zald & McCarthy, 1987; Tarrow, 1998( .  

ארגונים שבמסגרתם מתאגדים אזרחים המבקשים למחות על הסדר הציבורי המקובל 

נוטלים  לוארגונים א ).2010מנוחין, ( גם כ"ארגונים לשינוי חברתי" מוכריםבחברה ולדרוש שינוי 

 דת ומדינה, כלכלה וחברהחלק בתהליכי עיצוב מדיניות ציבורית ובהתוויית ערכים בתחומים של 

הקדשת על אלא  ,או סעדהגשת סיוע על  איננופעולתם הדגש המושם בכש ואיכות הסביבה

(קאופמן וגדרון,  החברהוצות המצויות בשולי קבלמען ליצירת שינוי חברתי מאמצים נרחבים 

בו  ,הראשון, מלמעלהיכולות לבוא משני כיוונים.  חברתי שינויפעולה לקידום אסטרטגיות . )2006

 ים את מירב מאמציהםמרכזו בכללי המשחק הפורמאליים לקדם שינוי מוסדי יםמבקש יזמים

יקה או קידום חקל הפעלת לוביהפגנה, על ידי  י המדיניותבניסיונות השפעה ישירים על קובע

למטה שבמסגרתו ממכוון הוא זה ה זו, בהרחבה עבודה שבו דנההשני,  משפט.ה עתירה לבית

 הישירעל ידי פנייה לקדם שינוי בערכים, בנורמות ובעמדות הטבועות בחברה  םמיהיז יםמבקש

מתוך אמונה כי שינוי זה יגרור אחריו גם שינוי למעלה, בקרבם של וגיוסו לפעולה הרחב  לציבור

   . (Zald & McCarthy, 1987; Della Porta & Diani, 2006)מקבלי ההחלטות

שינוי חברתי ופוליטי חולל רתן לתארגנויות שמטהגדרה נוספת הרווחת בספרות מציגה ה

שחקנים מתוך רק כוללת לו אהגדרה צרה של יזמים בעוד ש. או יזמי מדיניות כיזמים פוליטיים

 ,המקדמים חדשנות בזירה הפוליטיתם או בירוקרטים פוליטיקאיהפורמאלית,  המערכת הפוליטית

(Roberts & King, 1991; Edwards et al., 2002; Schneider & Teske, 1995)  רחבה ראיה

רעיון לשינוי הסטאטוס קוו המקדמות תנועות חברתיות  דוגמת נוספיםכוללת גם שחקנים יותר 

יזם  ,דורון וסנדלדידם של  .(Meydani, 2008) ציבורגייס לו תמיכה מספקת בל ותליחהפוליטי ומצ

י יחיד או קבוצה המנסה לשנות את המצב הפוליטי על ידי שינוי מדיניות או שינוי כללהינו פוליטי 

להשקיע היזם מוכן טרותיו להשיג את מ בכדי. (Doron & Sened, 2001) המשחק הפוליטיים

מונע היזם . Kingdon, 1984; Weissert, 1991)( , מכישרונו וממשאביו החומרייםמרצומ מזמנו,
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, (Olson, 1965) ניעים ערכיים ואידיאולוגיים ולא מתוך רצון למקסם רווחים אישייםממ לא פעם

ומבקש את היחיד לפעיל למען מטרה משותפת  ההופכת פעולה קולקטיביתקידומה של דוחף ל

נתקלת  מסוג זה . יזמות)2005(דורון ולבל,  על דעת הקהל ועל עיצוב סדר היום הציבורילהשפיע 

הציבור ליהנות מפירות המאבק ללא שנטל בו מעדיף חלק מן שבה " הטרמפיסט"בעיית בלעיתים 

תפות בפעולה מהשת לכל פרטשתצמח  האישית התועלתבעיה זו עלולה להתעורר כש. חלק פעיל כל

והיא  (Olson, 1965; Dowding, 1991)עלות שעליו להשקיע בה הן קטנה מתתגלה כהקולקטיבית 

  ). 2003(מזרחי ומידני,  אחריה את אי אספקתם של מוצרים ציבוריים יכולה לגרור

 כבלתי נסבלתעבורו שבה המציאות נתפסת חברתית בעיה לא אחת פוליטי מזהה היזם ה

בין עולה וצומח על רקע של משבר ולנוכח פער שנוצר  ואהו (Nisbet, 1966: 96) ודורשת טיפול

לפעולה  . על מנת להוביל)2004(מידני,  )המצוי(החברתית למערכת  )הרצוי( המערכת הערכית

לחשוף בפני הציבור את הסתירה הקיימת בין העובדות במציאות לבין קולקטיבית נדרש היזם 

. (Eliade, 1965) רווחותהתפיסות ה לשינויהאידיאולוגיה והאמונות המקובלות בחברה או לפעול 

 וססלהגדירה בצורה אפקטיבית. קיט שהיזם אכן יצליח לטפל בבעיה החברתית עליובכדי 

ם להראות גרסו כי זהו תהליך דו שלבי. ראשית, על היז (Kitsuse & Spector, 1973)וספקטור 

 ימשך. שנית, עליו להציגאינו יכול להוכי המצב הנוכחי הוא כי הסוגיה הנדונה מהווה איום  לציבור

קיומה של בעיה ברם, . אפשרות לשינוי המציאות פתרון למצב הקיים ולהצביע על קיומה של

יש  התארגנות חברתיתסביר את הופעתה ופעולתה של בכדי לה .תנאי מספיקמהווה ו נחברתית אינ

. (Holzer, 2006) צומחתטיים והחברתיים שלאורם היא לבחון גם את התנאים המבניים, הפולי

ההזדמנויות  ל"מבנה תמקושראלא  ,חלל ריקזו איננה מתרחשת בקולקטיבית  פעולהלפיכך, 

מבניים שונים של החברה  מאפייניםכי מעותו שמש (Political Structure Opportunity) "הפוליטי

משפיעים על התגבשותן, מטרותיהן ומידת הצלחתן של תנועות  תפוליטיוהתרבות ה

  . ;Tarrow, 1998; Hermann, 1996)  (McAdam et al., 1996חברתיות

בניסיונם פוליטיים". -נעשה שימוש בהגדרתם של היזמים כ"יזמים חברתיים מחקר זהב

כזירה בלתי פורמאלית , השוק פעולה זירותבין שתי היזמים מחברים חברתי ופוליטי שינוי  לחולל

מתבטא הניסיון לחולל שינוי חברתי מחד, כך . כזירה הפורמאלית והמערכת הפוליטית הממוסדת

כמו גם בפנייה אל האזרחים כצרכנים עסקים השל בפנייה אל השוק בניסיון לשנות את התנהלותם 

את לא זונחים היזמים גם  ,מאידך .ת הערכים והאמונות הרווחות בחברהמערכבניסיון לשנות את 

שבה עדיין מיוחסת חשיבות רבה ליכולת ההתערבות של המדינה  זירה הפוליטית הפורמאליתה

. בין אם הם פועלים בשל ייחודיות פעולתם"יזמים" נבחר  מוש במונחהשי. בהסדרת כללי המשחק

ית לשימוש החיבור שבין הפעילות היזמובין אם הם פועלים כבודדים, הרי ש גרת מאורגתבמס

מנסים לקדם ה מעניק נופך ייחודי לפעילותם, כזה השמור ליזמיםככלי פוליטי  בכוח הצרכני

  . ההשתתפות הפוליטית על ידי פנייה אל השוק חדשנות בדפוסי

  צרכנות פוליטית: שקית הקניות כפתק הצבעה 

את הקשר שבין  בטאמ (Political Consumerism)המילים "צרכנות פוליטית"  צמד

רכנות פוליטית הפיזית. צ והסביבההאנושית תהליך הצריכה לבין השלכותיו הפוליטיות על החברה 
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או כ"צרכנות מודעת"  (Doane, 2001; Gabriel & Lang, 1995)מוכרת גם כ"צרכנות אתית" 

)(Smith, 2007  בחירה מודעת של האזרח כצרכן לרכוש או להימנע מרכישתכ:והיא הוגדרה" 

 עסקיםמוצר מתוך מכלול שיקולים פוליטיים או אתיים במטרה לשנות התנהגות של מוסדות ו

בעשורים האחרונים הפוליטיזציה שעובר השוק תהליך  (Micheletti et al., 2004: xiv)." בשוק

מתנהל  ההשוק לזירה ב הפיכת ה של תרבות הצריכה בעולם הגלובלי.תחזקותה לנוכח מתעצם

ביכולתם לבחור בין מוצרים שונים כדרך  להשתמשכצרכנים אזרחים ל תפשרמאבק פוליטי מא

המדינה  שימשהאופן מסורתי אם ב. (Neilson & Paxton, 2010) לביטוי השקפת עולמם

ערוץ  מהווההצרכנות הפוליטית שהרי  ,לשוק אזרחיםמווסת ומתווך בין הרגולאטור, הכ

מדינה העל אחריות תיגר  הם קוראים ,. כךשוקה לאישירות האזרחים  פונים ואלטרנטיבי במסגרת

  Holzer, 2007).( , "מאחורי גבה" וללא תיווכהמעלהלמלמטה  שינוי לחולל יםומנס

" ם"חרם צרכניהראשון, . פעולהני דפוסי בתוכה ש מגלמתהצרכנות הפוליטית 

(Consumer Boycott) רכישההעדפת "השני ו" )Buycott( מן החוקרים הבולטים  ,פרידמן. מונרו

כ"ניסיון של ארגון אחד או יותר להשיג מטרות מסוימות באמצעות  חרם הצרכניםהגדיר בתחום, 

. (Friedman, 1999: 4)עידוד צרכנים אינדיבידואלים להימנע מרכישות ספציפיות בשוק" 

 של ענישה וסנקציות שיופעלו כנגדו בפני הסכנהעסק כאמצעי לחץ מעמיד כל  בכלי זההשימוש 

פגיעה יכול העסק לספוג  . בעקבות כךהצרכניםלליבם של  יקרהוגעת בסוגיה הבגין התנהגות הפ

. (Davidson et al., 1995) ולפגיעה ישירה ברווחיבהמשך  שתובילמשמעותית בהיקף המכירות 

העדפת רכישת מוצריו במידה , בדמות לחיובתוגמל שהעסק ימכוון לכך  "העדפת רכישההמונח "

 ,Micheletti)( הצרכניםבקנה אחד עם מערכת הערכים המוסרית של יאמץ התנהגות העולה ו

נים את זיהוי המקל על הצרכו או לוגו בהתקנתו של ת, זה דפוס התנהגות , נעזרלרוב. 2003

בתהליך מעיד כי מוצרי קוסמטיקה ל הארנב המתנוסס על סמלדוגמא כך  .המוצרים "הנכונים"

 סמלים שונים המתנוססים על בקבוקי שמןו רבים ניסויים בבעלי חייםלא היו מעו ויצורם םפיתוח

 Fair Trade)( "סחר הוגן"כי הם יוצרו בתנאים של  מלמדיםזית, צנצנות קפה ואשכולי בננות 

(Jordan et al., 2004; Levi & Linton, 2003) .  

ושורשיה  של השתתפות פוליטית איננה תופעה חדשהאלטרנטיבי צרכנות פוליטית כדפוס 

לא ניתן וש בה עד בשנים האחרונות ניכרת עלייה מתמדת בשימוברם,  19.2-נעוצים עוד במאה ה

 ).;Stolle et al., 2005) Forno & Ceccarini, 2006חולפת אות בה עוד תופעה שולית, זניחה או לר

"נייקי" בשל תנאי העבודה הקשים שבהם מועסקים עובדיה חברת ל ו חרמות עטלכך למשל הו

-על יצרנית הטונה "סטאר ;)Peretti & Micheletti, 2004( (Sweatshops)ב"סדנאות היזע" 

שיווק  גיןעל תאגיד המזון "נסטלה" ב(Micheletti et al., 2004); דולפינים עה בפגי שלב קיסט"

 (Bar Yam, 1995)גרם למותם של תינוקות  דיםבמקרים אחש אפריקהתחליפי חלב אם במדינות 

  .Seidman, 2003)( ניסויים בבעלי חיים בשל עריכתעל תאגיד הקוסמטיקה "פרוקטר אנד גמבל" ו

וואה למדינות בהשוזאת בישראל  איננה אסטרטגיה פוליטית נפוצההצרכנות הפוליטית   

במספרם של החרמות  להבחין בעלייה עשור האחרון ניתן. ברם, בבמערב אירופה וארה"

המתרחשים על רקע פוליטי בסוגיות הנוגעות ליחסי דת ומדינה, שטחים וסוגיות חברתיות 
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על ידי מספר ארגוני  2005וסביבתיות. בכל הנוגע לסוגיות סביבתיות בלט החרם שהוטל בשנת 

הקמפיין, זכויות בעלי החיים על חברת האופנה "קסטרו" בגין שיווק מוצרי פרווה בחנויות הרשת. 

). אחד 2005הוכתר בהצלחה לאחר שהחברה התחייבה להסיר את המוצרים מן המדפים (קורן, 

 החרמות שזכה לכיסוי תקשורתי נרחב הוא החרם שהוטל על ידי ארגון "גוש שלום"

)http://www.gush-shalom.org( ועד היום את רשימת המפעלים  1997-המפרסם בעקביות החל מ

יעילותו של בעוד ששטחי יהודה, שומרון ורמת הגולן וקורא להחרים את תוצרתם. בהמייצרים 

   3.)1999(קרא,  עורר דיון ציבורי ער בסוגיההצליח להוא מוטלת בספק הרי שבישראל החרם 

. בחירה חרדי-הוא המגזר הדתיו הצרכני את כוח חושש לנצל המגזר היחיד בישראל שאינו

מסגרות לנוכח התפיסה כי הדת יוצרת במקרים מסוימים אסטרטגית פעולה זו איננה מפתיעה ב

כללים מוסריים של "עשה" ו"אל תעשה" המשפיעים על הצריכה של קהל המאמינים המספקות 

(Lindridge, 2005).  האינטרס  אתבחרם צרכנים מאלצת כל צרכן להקריב  שהשתתפותהיות

. לעשות בו שימושהרי שקבוצות דתיות יהיו בעלות יתרון בבואן  ,האישי לטובת הטוב המשותף

אדוקה להנהגה הדתית יכולים להפחית את אי הצייתנות וההמחויבות הדתית לערכים המשותפים 

החרם. הדת מעניקה להולכים  ויי הצלחתלהגדיל את סיכ וכךהודאות ולצמצם את סיכויי העריקה 

 להשתמש להםאחריה שורה של ערכים ונורמות קוהרנטיים המבליטים את זהותם והיא מאפשרת 

אחת הדוגמאות הבולטות . Cosgel & Minkler, 2004)( בצריכה בכדי להביע את מחויבותם אליה

חף מכל הכשר אשר  הטלפון הסלולארילהופעתו של לכך בהקשר הישראלי הוא החרם שהוביל 

ובכך מאפשר לציבור החרדי אינטרנט, מסרונים ומשחקים  ,טכנולוגיה מתקדמת, ללא שירותי תוכן

  ). Shamir & Ben Porat, 2007(לשמור על אורח חייו על פי השקפת עולמו 

בהתארגנות מוסדרת סביב לרוב  ות הצרכנים במגזר החרדי מאופייניםבעוד שחרמ  

ובלתי  תוספונטני ותיוזמבקרב הציבור החילוני יוזמות אילו מקורן לרוב בההנהגה הרבנית הרי ש

. אחד החרמות הספונטניים הבולטים, שהוגדר כמצליח וכמשמעותי ביותר אי פעם מאורגנות

). 2009בישראל דווקא הופנה כלפי עסקים במדינה זרה ולא כלפי עסקים מבית (חיון ורוזנבלום, 

ראש ממשלת טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, גינה את פעולות שחר לא 2009חרם זה, החל בינואר 

צה"ל במבצע "עופרת יצוקה". במהרה, החלו לשטוף את רשת האינטרנט מכתבי שרשרת ובהם 

קריאה להימנע מלבקר במוקדי התיירות בטורקיה, ביניהן אנטליה החביבה מאוד על התייר 

וצה והמספרים הצביעו על ירידה בתנועת ). אט אט החל החרם לצבור תא2009הישראלי (מזרחי, 

) המשבר עם טורקיה רק החריף לאחר אירועי 2009(גיל,  2009התיירים לטורקיה במהלך שנת 

והביא ישראלים רבים להדיר את רגליהם מביקור בה (גורדישר,  2010המשט לעזה במחצית שנת 

ניתן למצוא גם באירועי  עדות להתגברות השימוש בכוח הצרכני בקרב הציבור הישראלי). 2010

. שבועות ספורים לפני שהחלו לקום המאהלים ברחבי הארץ 2011המחאה החברתית של קיץ 

). 2011, קריסטלהתארגנה לה "מחאת הקוטג'" במטרה להוזיל את יוקר המחייה בישראל (

ל הקריאה להחרים גבינת הקוטג', הגבינה הפופולארית בישראל, לא נעצרה כאן אלא התרחבה לכל

ואף גררה אחריה התארגנויות להחרמת מוצרים של חברות אחרות במשק מוצריה של חברת תנובה 

חרמות אילו היוו במידה רבה את הבסיס למחאה ). 2011, פיטרמןדוגמת שופרסל וחברות הסלולר (

החברתית ותוצאותיהן מלמדות על הפוטנציאל הרב הטמון בכוחו המאורגן של ציבור הצרכנים 

  בישראל. 
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צרכנות פוליטית כאסטרטגיית ת לדיון בימושג מסגרת: מודל המחקר - פרק ב

   פעולה

  וסוגיות לדיון פעילותצרכנות פוליטית: תחומי 

צרכנות הפוליטית ה המאמצים אתיזמים ה של פעילותםמציג את תחומי  1תרשים   

בתחום הסביבתי פועלת "האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים" (להלן האגודה)  .כאסטרטגיית פעולה

לביטולם של ניסויים הנערכים בבעלי חיים לצורך פיתוח תרופות ומוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה. 

למען העסקה הוגנת של עובדים (להלן העמותה) בתחום החברתי נאבקת עמותת "במעגלי צדק" 

ולמען  (מאבטחים, עובדי ניקיון, מלצרים ועובדי מטבח) ההתעסוקבתחתית סולם  הממוקמים

ועדת הרבנים ". בתחום הדתי מהווה בתי עסקהגברת נגישותם של בעלי מוגבלות למוסדות ציבור ו

ה את הכוח המוביל בחברה החרדית במחאה כנגד חילונ(להלן הועדה) בא"י" השבת קדושת למען 

 , המהווים את חלקה האמפירי של העבודהאיםבפרקים הב. המתעצם של השבת במרחב הציבורי

האינטראקציה את  מבקשת להסבירית המושגמסגרת  אמצעותבלו פעילותם של יזמים אתנותח 

   .שביניהם לבין העסקים בשוק, האזרחים כצרכנים והמדינה

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

של יזם  מודל תהליכי של צרכנות פוליטית כאסטרטגיית פעולההטיעון התיאורטי: 

  פוליטי- חברתי

מודל ב השלב הראשוןן. בוחעל פיו ינותחו מקרי השהתהליכי מתאר את המודל  2תרשים   

ציבורית בכל מדיניות מעוצבת ומיושמת  מציאות קיימת (סטאטוס קוו) שבהשל מוצא  נקודתהוא 

: פוליטיים, מבניים גורמיםשלושה ל רקע ע עיצוב המדיניות מתנהל. אחת מן הסוגיות שהוצגו לעיל

לקויה שבה לאור משבר רבות פוליטית הפוליטי מתורגם לת. הגורם כלכליים ותרבותיים

בעייתיות זו מתבטאת  בעייתיות במדיניות הציבורית. מתעוררתממשל הרטיה וכשלי הדמוק

באופן הולם מסדירה לחלופין היעדרה של חקיקה הבלבד או בהיעדר אכיפה או קיומה באופן חלקי 

 תהליכי הגורם הכלכלי כולל בתוכו את. י המשחק כך שיתאימו למציאות בשטחאת כלל

לו תהליכים א. בשוקשל העסקים  בכוחם ובחשיבותםעלייה הליברליזציה והגלובליזציה, ה

הגורם התרבותי יום. -בחיי היוםזי מוטיב מרכלחברה שבה הצריכה מהווה מובילים את ישראל 

  תחומי פעילות, סוגיות ויזמים: צרכנות פוליטית בישראל: 1תרשים 

 צרכנות פוליטית

  הדתיהתחום   הסביבתיהתחום 

זכויות   בעלי חיים זכויות

  עובדים 
 השבתשמירת 

  במרחב הציבורי
נגישות 

לבעלי 

   מוגבלויות

  החברתיהתחום 

היזם: "האגודה 

הישראלית נגד 

  ניסויים בבעלי חיים"
  

היזם: עמותת 

  "במעגלי צדק"

היזם: ועדת הרבנים למען 

  השבת בא"יקדושת 
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 םיימטריאל-חברה הישראלית לכיוונם של ערכים פוסטב יםשל חלקמעבר ראשוני מיוצג על ידי 

להיווצרותה של לו גורמים מבניים אמובילים  בשלב השניהמדגישים ביטוי עצמי ואיכות חיים. 

כמו גם  קיומהבשל חלקים בציבור ובהכרה מודעות גידול בל מתורגמת . בעיה זובעיה חברתית

הבעיה מתעוררת לרוב . מדיניות הציבוריתהן מאותם חלקים של חוסר שביעות רצון פגנת הל

שאינם נמצאים בלב סדר היום הציבורי. כך, בהקשר הישראלי נוצרות בעיות בתחומים בתחומים 

הזרקורים של המערכת  ומדינה, תחומים שלרוב אינם נמצאים באורשל חברה, סביבה ודת 

במודל, התגובה החברתית לכך הינה צמיחתו של יזם  השלב השלישיבשלב הבא, הפוליטית. 

בפועל מבקש היזם לחולל שינוי חברתי . פוליטי המאתר את הבעיה ומעלה דרישה לתיקונה-חברתי

 נדרש בשלב הרביעי לעצמו ערוצי פעולה שונים. ופוליטי במציאות הקיימת ולשם כך הוא מאמץ

רה בין ערוצי הבחי היזם לבחון את אסטרטגיות הפעולה העומדות לרשותו ולהחליט כיצד לפעול.

יטית רמת המשילות הפולהסובייקטיבית של היזם את  הפעולה היא תוצאה של תפיסתו והערכתו

קרי, את תקינותם, יציבותם ויעילותם של הערוצים הקיימים. הערכה זו, איננה דיכוטומית, אלא 

ממוקמת על פני רצף שבקצהו האחד היא נתפסת כגבוהה ובקצהו השני היא נתפסת כנמוכה. 

רכז את מירב הנטייה תהיה ללפיכך, באם הרמה הנתפסת על ידי היזם תטה לכיוון הגבוה, 

ם פוליטיים וצים הפורמאליים משמע לפעול לתיקון המצב באמצעות שימוש בכליערבהמאמצים 

המשפט בכדי  יתבניסיון לקדם חקיקה (לרוב על ידי יצירת לובי), עתירה ל פורמאליים דוגמת

, כל זאת במטרה להשפיע ישירות על )(במתכונתה החוקיתהפגנה לזכות בסעד או באמצעות עריכת 

עיצובה ובישומה של המדיניות הציבורית. מנגד, באם הרמה הנתפסת מקבלי ההחלטות השותפים ב

על ידי היזם תטה לכיוון הנמוך הוא יבקש להפנות את עיקר מרצו אל השוק ויאמץ את הצרכנות 

הפוליטית כאסטרטגיית פעולה. כמו כן, מתוקף היותה של הערכה זו ממוקמת על פני רצף הרי 

ל הערכת המשילות יכול היזם לבחור לשלב בין מספר ערוצי שאין מן הנמנע כי ברמות בינוניות ש

פעולה. לדוגמא: היזם יכול לבחור לשלב בין ערוץ פעולה פורמאלי (דוגמת חקיקה) לבין ערוץ פעולה 

בלתי פורמאלי (צרכנות פוליטית) במידה והוא יעריך כי שילוב זה ימקסם עבורו את סיכוי הצלחתו 

במודל, עולה ההשערה כי לאחר הבחירה בערוצ/י הפעולה  יהחמישבשלב  להשיג את מטרותיו.

מתעורר הצורך לבחון את תוצאותיו/הם. מטרת הבחירה בערוצי פעולה פורמאליים הינה כאמור, 

להוביל את המדינה להתערבות ישירה המתבטאת בשינויים רגולאטורים דוגמת הגברת אכיפה או 

זם לעלות בתוהו ולהביא לכך שהמדינה תגיב שינוי כללי המשחק. ברם, יכולים מאמציו של הי

באדישות לפעילותו והמציאות הנוכחית תיוותר על כנה. אפשרות זו, של אי הפתרון, מחזירה את 

מעריך מחדש את רמת המשילות. בהנחה כי היזם בחר  היזם חזרה לנקודת המוצא בה הוא

יה מול האזרחים להשתמש בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה הוא מנהל אינטראקצ

המבקש לעשות זאת פועל למעשה מחוץ למערכת ם יז כצרכנים, מחד ומול העסקים בשוק, מאידך.

. אינטראקציה זו אמורה להוביל בשלב מחוץ למשחקהפוליטית הממוסדת, הנמצאת באופן זמני 

, הבא לשינוי בלתי פורמאלי שמשמעותו היא כי מטרותיו של היזם הושגו ללא התערבות המדינה

אלא על ידי החיבור שבין הציבור לעסקים. הבחירה בערוץ פעולה זה יכולה להוביל לשתי תוצאות: 

הראשונה, ליצירתו של שינוי בלתי פורמאלי אשר אותו שואף היזם להפוך בסופו של התהליך 

לשינוי פורמאלי המחזיר את המדינה חזרה אל המשחק ומשנה את כלליו. השנייה, המשך המצב 

המדינה נותרת באדישותה. המשמעות של תוצאה זו הינה כי הפנייה אל השוק לא תשיג  הקיים בו

  דרוש ממנו לבצע הערכה מחודשת של רמת המשילות.   תמבחינתו של היזם את התוצאות המצופות ו
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  פוליטי-של היזם החברתירציונאל הפעולה 

אשר בחר לאמץ את  פוליטי-מתאר את רציונאל הפעולה של היזם החברתי 3תרשים   

, כפי שהוסבר במודל התהליכי הצרכנות הפוליטית כערוץ פעולה בלעדי או לצד ערוצים אחרים.

רצון של היזם מן המדיניות חוסר שביעות ה נהנקודת המוצא שמניעה את תהליך היזמות הי

. לפיכך, השאיפה לחולל שינוי, לנוכח חוסר שביעות הרצון, כלשהיהציבורית הנוכחית בנוגע לסוגיה 

ער כי היזם , ישובשלב הראשון. תוגדר כמטרת העל של היזם ותהווה תנאי הכרחי להנעת פעילותו

 .א מבקש להשיג בפעולתו?את מטרת העל למספר מטרות פעולה שעונות על השאלה: מה הומתרגם 

או העדפת ו/(חרם צרכנים בפניו  הצרכנות הפוליטית הפתוחים היזם בוחן את דפוסי, בשלב השני

בעבורו את התוצאה בדפוס/ים שישיג/ו תועלת שבסופו הוא בוחר -ועורך חישוב עלותרכישה) 

מרצו ומשאביו אל להפנות את  בהנחה כי היזם הינו שחקן רציונאלי הרי הוא יבחר .האופטימאלית

מבחינתו וזאת  אפשרות הפעולה שתשיג עבורו את התועלת הגבוהה ביותר בעלות הנמוכה ביותר

אל מול מטרותיו את תוצאות פעולתו היזם בוחן , בסופו של התהליך בהסתברות הגבוהה ביותר.

פעולתו הראשוניות. ככל שהפער בין המטרות לתוצאות שהתקבלו קטן יותר יוכל היזם להכתיר את 

על טגיית הפעולה לא השיגה את ההצלחה ניתן לצפות כי היזם יחזור שוב בהצלחה. במידה ואסטר

  תהליך.    י השלב יפורטוהתהליך מן השלב הראשון, שלב הגדרת המטרות. כעת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :מטרות הפעולההגדרת 

  :ספציפיות יותר מטרות יתתורגם לשתכי מטרת העל  ישוער מחקרב  

לכיוונה של התנהגות  בשוק עסקיםשל  םהתנהגותבשינוי : עסקיםמטרה מכוונת   )א

 יותר. יםגדולוסביבתית אחריות חברתית רגישות והמבטאת 

 פוליטי-: רציונאל הפעולה של היזם החברתי3תרשים 

 שינוי פורמאלי

 אסטרטגיות פעולה של צרכנות פוליטית

בערכים ובנורמות המוסריות  שינוי 
  המקובלות בחברה

הנעת המדינה להתערבות: שינוי 
 בסוגיה ספציפית מדיניות

: שינוי התנהגותי של הפירמות
 החברתית  הגדלת אחריותן 

 הפעולה תוצאות

-חישוב עלות
 תועלת

 העדפת רכישה (תו)

  הפעולה הגדרת מטרות

 חרם צרכנים

 חברתיתשינוי המציאות הקיימת בסוגיה 

 מטרת העל

שינוי המצב הקיים ללא 
 התערבות המדינה

העדר שינוי: 
המשך המצב 

 הקיים

 בלתי שינוי
 פורמאלי
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בחברה בהתאם  ים: שינוי במערכת הערכים והנורמות המקובלמטרה מכוונת ציבור  )ב

  לערכיו של היזם.

ם לכיוונה בהתנהגותבשוק בכדי להביא לשינוי  העסקים כלפילפעול הינה מטרה הראשונה ה

אחריות זו מתורגמת להתנהלות יותר.  וסביבתית גדוליםשל התנהגות המבטאת אחריות חברתית 

היזם נתקל במציאות  .שעולה בקנה אחד עם הערכים שאותם מייצג היזם אתית ומוסרית יותר

רואה במהותה של פעולתו את ות את תפיסת עולמו שבה עסקים פועלים בצורה שאיננה הולמ

המטרה השנייה היא החברתית תגדל. רגישותם ואחריותם כך שמידת  הצורך בשינוי התנהגותם

סביב הסוגיה שאותה מקדם היזם.  בחברה ותהמקובלנורמות הלחולל שינוי במערכת הערכים ו

ביחס לשנות את נורמות ההתנהגות והערכים החברתיים המושרשים בציבור הוא מבקש , בכך

אלא  ,כי היזם איננו מחויב להתמקד במטרה אחת בלבדער המחקר ישלסוגיה שאותה הוא מקדם. 

  הללו. לשלב בין שתי המטרות באפשרותו

  של צרכנות פוליטית דפוסי פעולה

הצרכנות הפוליטית  היזם הוא גוזר את דפוסיה שללעצמו שמגדיר  בהתאם למטרה/ות  

 ,חרם צרכנים בדפוס הראשון,. העדפת רכישה ו/אוחרם צרכנים : ביותר להשגתה/ן תאימיםהמ

ערכים את הישנה קריאה להימנעות מרכישה של מוצר או שירות כלשהו במידה והם אינם הולמים 

מוצר או שירות  תרכיש מכוון היזם להעדפת ,העדפת רכישה שבהם דוגל היזם. בדפוס השני,

פעולה תתורגם למגוון פעולות שבאמצעותן מנסה היזם  את ערכיו. הבחירה בכל דפוסהולמים ה

להגיע אל קהל היעד שלו, ציבור הצרכנים, בכדי להעלות את מודעותו לבעיה החברתית ולגייסו 

לפעולה הקולקטיבית. בין הפעולות הללו ניתן למנות: פעולות מול התקשורת בכתבות ומודעות 

קת חומרי הסברה, הרצאות בפני קהלים בעיתונות ובטלוויזיה, העמדת דוכני הסברה וחלו

כי כל  וכדומה). הנחת היסוד בחיבור זה הינה תנועות נוערבמוסדות לימוד ובמסגרות אחרות (צבא, 

ולפיכך כל החלטה  נחית על ידי הרצון להשיג את מטרתו/יוהתנהגות של היזם כשחקן רציונאלי מו

יבחר באסטרטגית ן לשער כי היזם על כן ניתתועלת. -עלותעריכת חישוב שלו מתקבלת לאחר 

הפעולה שתשיג בעבורו בסבירות הגבוהה ביותר את התועלת הגבוהה ביותר בעלות הנמוכה ביותר. 

מן הנמנע כי הוא יבחר להפנות את משאביו. אין זה  הוא יבחר לאיזה דפוס/יםבהתאם לחישוב זה 

קנה כי שילוב זה ימקסם את יגיע למס לשלב בין שני הדפוסים שהוצגו לעיל וזאת במידה והוא

  ./יוסיכויו להשיג את מטרתו

  תוצאות

שינוי בלתי פורמאלי הנוצר הראשונה, התוצאה . פעולתו של היזם יכולה להניב שתי תוצאות 

כתוצאה מן הפעילות מול האזרחים ועסקים. שינוי זה ילווה בשלב הבא גם בשינוי פורמאלי שבו 

יוצאת לפיכך איננה ת בדרכים שונות בכלליו. המדינה, המדינה חוזרת חזרה אל המשחק ומתערב

להוות שחקן בנחיצותה  יראלא "יושבת על הגדר" שכן היזם מכ ,לחלוטין מן המשחק הפוליטי

התוצאה השנייה היא המשך המצב הקיים המבטא את רגולאטורי יעיל בסופו של התהליך. 

אדישותה של המדינה לפעילותו של היזם ולבעייתיות הקיימת בסוגיה. תוצאה זו תוביל את היזם 

  חזרה אל הנקודה בו הוא מבצע הערכה מחודשת של מטרותיו ודרכי פעולתו.  
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   המחקרוכלי שיטת 

ת מושגיזה נעשה שימוש בשיטות איכותניות לשם בחינה אמפירית של המסגרת ה מחקרב  

לים כל פוליטיים הפוע-מבוסס על פעילותם של שלושה יזמים חברתיים יריאמפהניתוח ה .המוצעת

, (Case Studies)פעילות היזמים מתמקד בבחינתם של ארבעה מקרי בוחן . ניתוח אחד בתחומו

מקרי הבוחן שנבחרו לשם  .הדתיתחום החברתי ושניים בתחום אחד בתחום הסביבתי, אחד ב

יכולת ההכללה הרחבה יותר. שר את ולאפ המוצעת מושגיתמסגרת הבאים לתמוך ב חיבור זה

עם היזמים חצי מובנים ראיונות סדרת הראשון,  .באמצעות שני כליםבמחקר נאספו  נתוניםה

פוליטיים המאמצים אסטרטגיות של צרכנות פוליטית (מקורות מידע ראשוניים). השני, -החברתיים

מסגרת הכלי הראשון רואיינו באיסוף וניתוח נתונים ממקורות קיימים (מקורות מידע משניים). 

עד מנכ"ל, דובר, חברים בוומקרב היזמים לדוגמא: מגוון רחב ככל הניתן של בעלי תפקידים 

אספו ונותחו נתונים נברמות שונות. במסגרת הכלי השני,  ופעילים המנהל, רכזים, מנהלי פרויקטים

עלונים וחומרי הסברה של היזמים, כתבות ומאמרים מן העיתונות היומית רבים הכוללים: 

אינטרנט, דו"חות ומידע מתוך מאגרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דו"חות ומאתרי  והמקוונת

מבקר המדינה, חוקים ופסקי דין של בתי המשפט וניירות עמדה של מרכז המחקר והמידע של 

בכל מקרה בוחן, הוסיפו השחקנים הרלוונטיים לניתוח הכנסת. מקורות אלו אפשרו את מיפוי 

מידע העולה מתוך הראיונות עם  ת ושימשו לצורך הצלבה שלוהשלימו מידע שלא הופיע בראיונו

). שילוב ממצאים משני 2010נבו, -) (קסן וקרומרטריאנגולציה( הנתונים הקיימים במקורות אחרים

מקורות המידע מאפשר בסופו של התהליך להציג ניתוח מעמיק, תמונה כוללת ורחבה של 

  המציאות, ולהסיק תובנות רחבות יותר.
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  חיים-וניסויים בבעליצרכנות פוליטית  קוסמטיקה עם כבוד: -פרק ג 

שפר את יחסה של החברה המנסים ל, ארגוני בעלי חיים, פועלים למעלה מארבעים ישראלב  

 4.)2007(מילשטיין, בדרכים שונות  עיצוב המדיניות הציבורית בתחוםהשפיע על אל בעלי החיים ול

מקדמת את ה "האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים"פעילותה של תנותח בפרק זה 

האגודה  .תוך שימוש בכוח הצרכני בתחוםנושא וחותרת להשגת שינוי חברתי ופוליטי המודעות ל

ה הוגדרה מטרת העל של 5עמותת זכויות בעלי החיים הותיקה בישראל.והיא  1983הוקמה בשנת 

לפיה בעלי חיים הינם כלי לשימוש האדם, ופועלת לבסס מאתגרת את החשיבה המיושנת כ: "

תחתיה את ההכרה כי בעלי חיים הם יצורים חשים, הזכאים לכבוד, חמלה ואוטונומיה על גופם. 

העיקרון המנחה את האגודה הינו הגנה בלתי מתפשרת על זכויותיהם הבסיסיות של בעלי החיים 

קיומם של אמצעי מחקר מודרניים ויעילים בעלי  לחיים ללא סבל ושעבוד, עיקרון המגובה על ידי

מתוך הכרה בזכויותיהם  אנו מתנגדים לניסויים בבעלי חיים. תרומה מוכחת לקידום המדע

 .)http://www.isav.org.il(ת" מתקדמו לפיתוח ושימוש בטכנולוגיות מחקר הבסיסיות וחותרים

מידע, , הפצת לכל שכבות הציבור הסברהפעולות והרצאות  בין שלל פעולות האגודה ניתן למנות

רכנות הפוליטית לצד שימוש בצ הופעות בתקשורתו משפטיים קיום הפגנות, נקיטת הליכים

  כאסטרטגיית פעולה. 

 את כללי המשחקלראשונה  בסוגיית הניסויים בבעלי חיים בחר המחוקק הישראלי לעגן  

מהו קבע . החוק 1994 –עת חוקק חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד  1994-ברק 

לא יינתן  כיעוד נקבע בחוק  6ניסוי בבעלי חיים ומהן המטרות שניסויים מסוג זה מיועדים לקדם.

וי היתר לעריכת ניסויים בבעלי חיים אם ניתן להשיג את מטרתו בדרכים חלופיות ולא ייערך ניס

נושא הבכדי להסדיר את . היתר , אלא על פילבדיקת מוצרי קוסמטיקה, שאינם לצורכי בריאות

 כולליםה תפקידי 7.(להלן המועצה) "ניסויים בבעלי חייםפיקוח על מועצה ל"בחוק כי תוקם  נקבע

זום תוכניות הסברה ותוכניות , יוביקורת על ניהול הניסויים קביעת כללים הנוגעים למתן ההיתרים

הגדיר גם החוק השתלמות והדרכה לחוקרים בתחום וקביעת תשלומי אגרה עבור קבלת היתרים. 

ניסוי יינתן מטעם ועדה ארצית שתמונה על ידי המועצה או מטעמן של ועדות הההיתר לעריכת כי 

   8.עצמי היתראת הסמכות למתן  ןפנימיות של מוסדות שהמועצה העניקה לה

מבקרים בשנים האחרונות באופן חריף את של ארגוני זכויות בעלי החיים  הגדול םרוב  

בפרט ומן הרגולציה הממשלתית  התנהלותה של המועצה ומביעים חוסר שביעות רצון מתפקודה

הרכבה הנוכחי של המועצה הבעיה המרכזית בתפקודה הלקוי נעוץ בלטענתם, . בתחום בכלל

בעים תו, לפיכךובכך מוטות מראש החלטות המועצה.  המבצעים ניסוייםרוב לנציגי הגופים  המקנה

טענה נוספת המופנית כלפי התנהלותה  .)2007(וורגן, מספר הנציגים מטעמם  ארגונים להגדיל אתה

ים על ידי הניסויים מפוקח שכןלוקה בפיקוח ובאכיפה לא נאותים כי היא של המועצה גורסת 

לו, טענות א ).2006(רפואה,  עוררין כלללא על ידה מאושרים כמעט תמיד ועדות פנימיות במוסדות 

-ו 2004בדו"חות השנתיים של  מבקר המדינהמכיוונו של לרוח גבית זכו  חדשות לבקריםשנשמעות 

משך הוועדה הארצית שאמונה על מתן ההיתרים לא התכנסה ב. ממצאי המבקר חשפו כי 2011

עקב התפטרותו של יושב ראש הוועדה וכי הוועדות הפנימיות שמונו בכל מוסד  משנתיים למעלה

מצא המבקר כי  עודלא דיווחו באופן שוטף למועצה על הניסויים שהתירו לבצע במסגרתם. 

ניסויים פיקוח ממשי אחר הנהלים שהתקינה, שהיא איננה בקיאה במספר ה ביצעהלא המועצה 
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מבקר ן (להתקי שהיה עליהשורה ארוכה של כללים ותקנות  לא התקינהושמבוצעים בפועל ה

הן לדידם של ארגוני זכויות  אם כך,). 1461-1529: 2011; מבקר המדינה, 181-204 :2004, המדינה

ובפעילותה הלקויה היא מתנהלת כשורה  איננההמועצה  ,בעלי החיים והן לדידו של מבקר המדינה

של הממשל ואת חוסר יכולתו להסדיר בצורה אפקטיבית את כללי המשחק  חולשתומבטאת את 

לנסות אלא גם  ,מובילה את האגודה לא רק להביע את חוסר שביעות רצונה מציאות זו, .בתחום

בעלי תפקידים באגודה, בעבר ובהווה, אשר רואיינו לצורך מחקר זה הביעו . בתחוםלחולל שינוי ו

 אגודהדוברת הכך לדוגמא תיארה את המצב  9.תואר לעילשמצב את חוסר שביעות רצונם מן בגלוי 

  :לשעבר

  את למעשה נחקק כפשרה. הוא הפקיד  1994-שנחקק ב בבעלי חייםחוק ניסויים "  

  ניסויים... של י מועצה ארצית שפשוט צריכה להסדיר את הנושאהיישום של החוק ביד  

  . (ענת רפואה, ראיון)לממש את החוק"  שאין לה את הכליםהבעיה [של המועצה] היא   

, כאשר קיים פער בין קיימת תחת תנאים של היעדר משילות וחוסר שביעות רצון ממדיניות  

במקרה . בנוגע לבעיה הקיימת בחברה, גוברת המוטיבציה בקרב יזמים להוביל לשינוי המצוי לרצוי

הנתפסת עבורה כבלתי בעיה הניסויים בבעלי חיים כ, האגודה כיזם מאתרת את סוגיית הנדון

נסבלת וככזו המייצגת את הפער שבין המצב המצוי כיום לבין המציאות הרצויה מבחינתם. פער זה 

משום המדינה. מתבטא במציאות שבה מתנהלים הניסויים במסגרות שונות תחת פיקוח רופף של 

מכוונת האגודה את מרצה ומשאביה לפעילות כך, במטרה לחולל שינוי חברתי ופוליטי בסוגיה זו 

   במגוון ערוצי פעולה.

נדרש כעת היזם, אשר זיהה את הבעיה ואת הצורך בתיקונה ל מודל המחקר, בהסתמך ע  

נגזרת מתפיסתו  ,הערכה סובייקטיבית של המציאות הפוליטית שבפניה הוא ניצב. הערכה זולבצע 

הפעולה  יציבותם ויעילותם של ערוצית רמת המשילות הפוליטית המתורגמת לתקינותם, א

להפניית משאביו לאחד או יותר מסקנות היזם מתהליך זה מובילות אותו . העומדים לרשותו

. בניגוד למצופה ולאור ניסיון העבר, הרצוייםההישגים מירב את לדעתו  ויניבשמערוצי הפעולה 

ייאוש הבעת לאגודה ה, לא הובילה את חלשהבר המשילות והרגולציה התחושה זו, בדבר מש

 .לשילוב בין ערוצי פעולהאלא  ,ת ומערוצי ההשפעה הפורמאלייםן המערכת הממוסדמ מוחלט

פנייה ערוץ פורמאלי, בין  זו כמשלבתדואליות רו , תיארבים מן המרואיינים מקרב אנשי האגודה

לבין  פעילותם בתחוםאת  בנושא וניסיונות לקדם הצעות חוקלחברי הכנסת, השתתפות בדיונים 

ואת ההפריה שינוי חברתי ופוליטי ליצירת  מכשירצרכני כשימוש בכוח הערוץ בלתי פורמאלי, 

הפעולה  ערוצימבין ממצאי הראיונות הצביעו על העובדה כי  ,פי כןאף על  הדדית שקיימת ביניהם.

ותר יותר וי ואפקטיבילמרכזי בעשור האחרון הופך  פוליטיתהצרכנות ניכר כי השימוש בערוץ ה

  מופנים משאבים לא מעטים.  שאליוו

הפורמאליים  הפעילות בערוצים ,משילות משברבהינתן תחושת חוסר שביעות רצון ו  

הראו כי ממצאי הראיונות ואכן, ערוצים אלטרנטיביים. ל ביחס היעילפחות כלא פעם נתפסת 

אלא גם  ,מוגבלת ביעילותהלא רק נתפסת כ במסגרת הפורמאלית הפעילות ,בעבור האגודה כיזם

בניסיון להמריץ את הפוליטיקאים  ,לרוב אינם בנמצאש השקעה של זמן, כסף ומשאבים דורשת

, יותר כאפקטיבית מתגלית במקרה זההפוליטית צרכנות ערוץ ה. הפנייה לכללי המשחק לשנות את
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את התמורה לאגודה  מספקתעלות מול תועלת שבחישוב ככזו ו ור לפעולהמעוררת את הציבכ

  תימוכין לכך ניתן למצוא באמירות הבאות:. הכרוכה בהיחסית ביחס לעלות הנמוכה  ההגבוה

  יקה ומדריך צרכנים וחרם השיקול היה ברור שההתעסקות שלנו בנושא של הקוסמט"   

  שאנחנו מקבלים, זה היה ברור לעומת  צרכנים דורש מאיתנו מעט יחסית לתמורה  

  אחרים כמו של עבודה מול חברי כנסת או מאמצים  עבודה מאוד סיזיפית בתחומים  

  ...נמוך גם בתחומים ההם אבל עבדנו במינון יותר. זה לא שלא עבדנו לשנות חוקים  

   ".עובדתית עבודה מול הצרכנים עובדת הרבה יותר מהר והרבה יותר אפקטיבית  

  . ), ראיוןרפואה (ענת  

  הוא  של הגופים שעורכים ניסויים בבעלי חיים אנחנו מתמקדים פחות בלובי. הלובי"  

  שאנחנו יכולים  אנחנו לא מרגישים ודרכהרגולציה היא חלשה כרגע הר...יותחזק   

   .נו, ראיון)רצה (שירה "צרכנים זה כוחאפקטיבי, משהו משמעותי... שיג משהולה  

. כיצד ניתן להסביר מעלה מספר שאלות שתי אסטרטגיות פעולה אילוהחלטה לשלב בין   

את הבחירה בפנייה לערוץ החקיקתי לצד השימוש באסטרטגיות של צרכנות פוליטית במציאות 

מאבדת הן נחלשת ומדוע בעידן בו המדינה  ?יעילותולמד על חוסר משבה ניסיון העבר פוליטית 

עדיין מבקשת האגודה לפנות אליה כערוץ  ,כוחות השוק מאמון אזרחיה בה והן מכוחה לטובתם של

של הערכת המשילות. אפשרי ברמות בינוניות שימוש בשני ערוצים במקביל  ,על פי המודל פעולה?

הפעולה הפורמאליים  עדיין בכוחו של אחד (או יותר) מאפיקיכי יש  מעריכיםבמידה והיזמים כך, 

(דוגמת הצרכנות  פעולה בלתי פורמאלי אפיקוהו לצד הנמנע כי הם ישלב אין מן ,להביא לשינוי

במקרה הנדון  .להשיג את מטרת העל סיכויהלמקסם את הפוליטית), כל זאת מתוך מטרה 

מרואיינים הרואים את שני ערוצי  מצידם של מספרבטענה שעלתה התשובה לשאלות אילו נעוצה 

הפנייה לציבור . להשגת השינוי שילוב ביניהם הוא המפתח, כאשר הכמזינים זה את זה הפעולה

בירוקרטית -פנייה ישירות אל המערכת הפוליטיתלצד  שימוש בכוח הצרכני שעיקרהלפעולה 

הפורמאלית אלא גם בזירה  ,לא רק בזירה הבלתי פורמאלית, בשוקאת השינוי לראייתם  מקדמת

אומנם, הפעילות ברמה הפורמאלית מתנהלת במינון נמוך . ומעוררת את נבחרי הציבור לפעולה

. לשינוי כללי המשחקביא בשלב הבא גם י ולחץ ציבורי רחב דיכי  מאמיניםאך באגודה  ,יחסית

אשר יחשפו להד ציבורי ותקשורתי רחב המבוסס בעיקרו על  מקבלי ההחלטותבאגודה סבורים כי 

שינוי  ,התהליכיעל פי המודל בתחום.  נעשהאת ה להסדיר יפעלוהפעילות הצרכנית בזירה הכלכלית 

בעבור האגודה שינוי זה  אך ,גם ללא התערבות המדינההתחולל למסוג זה יכול  בלתי פורמאלי

  . הסדרת כללי המשחקבבחיזוק הרגולציה הממשלתית וגם  בשלב הבאמלווה  ראוי שיהיה

 אולםעריכת הניסויים בבעלי חיים נפוץ בעולם ב יאבקלה בכדיצרכנות פוליטית בהשימוש   

בתחילת המאה וצבר תאוצה  90-במחצית השנייה של שנות הלקרום עור וגידים החל  הוא בישראל

על פי . מאידך העדפת רכישהמחד ו קריאה לחרם צרכניםלשלב בין  באגודה החליטוכש הנוכחית

 לבין שביניהם קשרובבכוחם של הצרכנים הפוליטיים  שעושה היזם שימוש, ההמחקרמודל 

מתוכן יכול לבחור עיקריות (הנגזרות ממטרת העל) ש מטרות שתיהעסקים בשוק, מיועד להשיג 

 מכוונת אל העסקים, היאה, הראשונההמטרה  במקרה הנדון,בין שתיהן. היזם אחת או לשלב 

ם להביא לכך שה ,ניסויים בבעלי חיים לו מביניהם העורכיםשל א םלחולל שינוי ישיר בהתנהגות
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מכוונת אל ו רחבה יותרהמטרה השנייה,  10הולמות.חלופות  פתחויפעלו ל ממעשיהםיחדלו 

היא העלאת המודעות הציבורית לנושא ויצירת שינוי בערכים ובנורמות , האזרחים כצרכנים

טמונה בעריכת ניסויים בבעל היא הכרה בבעייתיות המוסרית ה עותםבחברה שמשמ יםהמקובל

ההצלחה בהשגת שתי נרחבים בציבור.  םיהם בקרב חלקיפלכת אי הסכמה גורפת ויצירחיים 

בסופו של התהליך ליצירת שינוי בלתי פורמאלי שיוביל תתרום , מאמינים באגודה, הללו המטרות

אל המשחק ה רתוהחזלהתערבות  הוא הנעת המדינהשל האחרון  בתורו לשינוי פורמאלי. משמעותו

  .(שירה הרצנו, ראיון) בתחום כללי המשחקשינוי על ידי 

. צרכנות פוליטיתאימוץ שני צדדיה של על ידי האגודה למטרות הפעולה הללו מתורגמות   

ו ניסויים במסגרת יצורם נערכלהחרמת מוצרים שקוראת ו היא מסגרתחרם צרכנים שב מחד,

מוצרים של חברות ת רכישהעדפת  תמעודדהיא  השבמסגרת העדפת רכישה ,בבעלי חיים ומאידך

. הכלי המרכזי שבו נעזרת האגודה כי הן אינן עורכות ניסוייםומתחייבות בפני האגודה צהירות מה

מוצרים הנכונים לרכישה הצרכנים את לסמן מוסרית" המ הינו "מדריך הצרכנים לקנייה

על באופן וולונטרי המסומן גושפנקא נוספת לסמל הארנב היא מבקשת להעניק בכך  11 מבחינתה.

  מאחורי המדריך גורסים באגודה הוא: הרעיון  12.מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה שוניםגבי 

  כוח להשפיע על מה להראות לאנשים שיש להם אפשרות לבחור ויש להם"  

  הם יכולים לקבוע  באמצעות הבחירה הצרכנית שלהם .שקורה בתעשייה   

  . ראיון), (תמיר לוסקיהמוצרים יהיו עם או בלי אכזריות".  האם  

המכיל  קטןכיס במתכונת של ספרון  2000שנת  ראשיתבלראשונה הופץ הודפס והמדריך   

על פעילותן שמות החברות שלגביהן אין מידע הן את שמות החברות שמבצעות ניסויים והן את 

המידע אודות החברות הפועלות בישראל נאסף על סמך הצהרתן  13(ענת רפואה, ראיון). בתחום

כשההופעה במדריך איננה כרוכה  כלפי האגודה וזאת באמצעות חתימה על שאלון שנשלח אליהן

מדריך מתבסס על אמון הנוגע למרות שהמידע המפורסם ב(שי דוידוביץ', ראיון).  בתשלום כלשהו

לו אכן עומדות בקריטריונים הנדרשים כי חברות א המאמינים באגוד ,עצמית של החברות להצהרה

המדריך שתי רשימות, האחת, "כחולה" של  ו כלללהפצת ותבשנים הראשונ). 2005 ,חיימוביץ'-רז(

מדריך הצרכנים מתעדכן מידי  14."אדומה" של חברות שאינן מומלצות חברות מומלצות והשנייה,

פעולות מול התקשורת בכתבות ומופץ לציבור הצרכנים בערוצים שונים ביניהם: לערך שנתיים 

שונים בעיקר הרצאות בפני קהלים ה וחלוקתו וומודעות בעיתונות ובטלוויזיה, העמדת דוכני הסבר

הסוגיה יקרה ש, הנתפס באגודה כשירות לציבור המדריךבני נוער וסטודנטים שלהם נגיעה לתחום. 

האגודה וניתן להורדה או נשלח האינטרנט של מופיע בדרך קבע באתר  ו, ראיון)לליבו (שירה הרצנ

   15 לכל דורש. בדואר ללא תשלום

עבור בלסיכום, הכוח הצרכני מהווה בעבור האגודה את הכוח המשמעותי שיש בידיה.   

מתועל הכוח הצרכני אל המקומות  באמצעותוש כליאת ההאגודה מהווה מדריך הצרכנים 

החלטה זו, לפנות אל האפיק  לחולל את השינוי המיוחל מבחינתה.והמוצרים הנכונים בכדי 

לשנות את  מטרותיה: את השיגהצרכני, מלמדת במידה רבה על האמונה כי דרכו תוכל האגודה ל

  בעלי החיים.  זכויותיהם שלמערכת הערכים הרווחת בחברה את ב ולקבעהתנהגותם של העסקים 
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  וצדק חברתי צרכנות פוליטיתעל נגישות ורגישות:  -ד פרק 

לשמור  אומצת במטרהמבפרק הקודם הוצגה הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה ה  

התנהלות  .נאותהבצורה  בהםחיים ולוודא כי אנו, בני האדם, נוהגים על זכויותיהם של בעלי 

בני כלפי בצורה דומה גם לנהוג הראשוני את הצורך  מבליטהת כלפי יצורים חלשים מאיתנו מוסרי

את הצרכנות  זה מנתחפרק . וצדק שוויוןתוך שמירה על ערכים כגון הוגנות, אדם אחרים 

ומתאר את גישות לבעלי מוגבלות וזכויות עובדים : נלשתי סוגיות חברתיות ת ביחסהפוליטי

  .צדק חברתיביניהן לבין פוליטי -החברתיהקישור שעושה היזם 

 ה של העשורים האחרונים בכל הנוגע ליחסמתחוללת בשני תמורה עולמית ומקומית   

בחסד  שאופיינהמגמה זו משתקפת במעבר מחקיקה סוציאלית לאנשים בעלי מוגבלות.  המדינה

בחברה (גל,  ושילובםחקיקה המדגישה את שוויון זכויותיהם  לאומצריכה עמידה במבחני נכות 

של מושג הנגישות בהדיון מתעצם  ,בבדבד ). 2007; אורן ודגן, 2005ברגמן, -רימרמן וארטן; 2002

לאורך שנים  16.ומתחדד הקושי של המדינה להסדיר את התחום (Accessibility) בעלי מוגבלות

ל עשרות חוקים המסדירים בולטת. למרות קיומם שמהזנחה בישראל נגישות תחום הסבל  רבות

מענה הולם  מספקה מערך קוהרנטי ולא יצרוקת טלאי על טלאי השונים הם היוו בחזאת היבטיו 

שוויון זכויות חוק אושר בכנסת  1998בפברואר רק . )2007(אורן ודגן,  המורכבת בשטח למציאות

הוא חקיקתו  קצר טרםמן זכבעייתי היות ו התגלהאך זה  )1998-התשנ"ח( נשים עם מוגבלותלא

 בהיבט התחבורתי, בהיבט התעסוקתי שלושה פרקים בלבדנכללו בו . בפועל, למספר פרקים פוצל

עם הקמתה של "נציבות שוויון לזכויות אנשים עם מוגבלות" (להלן  בהסדרת הרגולציה בתחוםו

צליחו לספק לא הלו פרקים אלמרות חשיבותם,  17).2007; ברג, 2001(אופיר ואורנשטיין,  הנציבות)

  בעיית הנגישות.  אהיביניהן כשהחמורה ש בתחום הבעיותלמרבית מענה מתאים 

ם של בהכרה בזכויותיה היוותה ללא ספק ציון דרך משמעותי 1998-חקיקתו של החוק ב  

יתיות זו לא יבע נתגלו פערים נרחבים.יישומו להטמעתו ולועד  חקיקתורגע מ אך ,מוגבלותבעלי 

ל בעלי מוגבלות בחברה ובעבודה שילובם ש את 2002בשנת ו של מבקר המדינה שבחן יעלמה מעיננ

 אחת התופעות הבולטות שהועלו בביקורת היא, היעדר סידורי נגישות לאנשים בעליומצא כי "

סידורים ביצוע בבניינים ציבוריים רבים וחוסר פיקוח ואכיפה של רשויות מקומיות על  מוגבלויות

תיקון  2005לתקן את המצב התקבל בשנת בניסיון  .)325ב: 52..." (דו"ח מבקר המדינה מס' כאלה

מעניק חובה להנגיש כל מקום פתוח, הבע את הקאשר  המכונה "פרק הנגישות" חוקל 2מספר 

משרדי ממשלה, בתי  מקומות דוגמת ,כל סוגי המוגבלות. על פיובעלי בעבור אנשים  ,שירות לציבור

משפט, בתי קולנוע ותיאטראות, מוזיאונים, פארקים, בתי קפה ומסעדות, בתי מלון, מוסדות דת 

(טל,  2014ועד שנת  2008וזאת בהדרגתיות החל משנת  ובתי עלמין יהיו חייבים בנגישות מלאה

מאז בשנים שחלפו אלא ש ,הנציבות לתרגמו לעשרות תקנות לשם ישומו של החוק נדרשה 18.)2007

הסחבת וזאת בעיקר לאור הותקנו תשע תקנות בלבד  2010ועד מחצית שנת  הוספת פרק הנגישות

יתרה מכך,  19.)רה, ראיוןמא(אחיה קהקושי להגיע להסכמה בין משרדי הממשלה בירוקרטית וה

לאכיפת כלים  נקבעו בושל מילים בספר החוקים  מתות לא יהפכו לשורותהוראות החוק שבכדי 

תתקיים על ידי מערך פקחים שיוקם בנציבות אשר יוסמכו להוציא , נכתב ,אכיפה זו. הוראותיו

צווי נגישות ולהגיש כתבי אישום, תובענות אזרחיות, תובענות ייצוגיות ועתירות מנהליות כנגד מי 

 פעילות האכיפה מתנהלת בעצלתיים. מספר ,בפועל ).2007 (ברג, צואשר מפר את הוראות ה
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רה, ראיון) ואם מאים על אכיפת התקנות שהותקנו עומד על שישה בלבד (אחיה קחראהפקחים הא

 לא פעם נותרות ידיהם של פקחי הנציבותשל התקנות, אין זה פלא כי מספרן המועט נוסיף לכך את 

חולל צליח למכזה שאיננו התגלה במרוצת השנים כלאור כל זאת ניתן לומר כי החוק כבולות. 

בתוך  וחילוקי דעותהיעדר תקנות, אכיפה חלשה, מגבלות תקציביות אמיתי בתחום. מהפך 

הענקת והקמתה של הנציבות בירוקרטית הותירו את הסוגיה ללא מענה הולם. -המערכת הפוליטית

בהיעדר תקציבים תוך בניית מערך של פקחי נגישות הוכחו כמוגבלים ביעילותם וסמכויות אכיפה 

מציאות שבה קיים  תנחשפבסופו של יום, . ורי חסר שינייםטאלגוף רגולת הנציבו הפכההולמים 

לשוויון זכויות ביכולת הנגישות של בעלי מוגבלות  המבקשת לדאוגהחוק  תכליתפער עמוק בין 

  . ואכיפתןהתקנת התקנות לכה למעשה מבחינת הקצאת המשאבים, לבין ישומו ה

עיון  .להעסקה הוגנת של עובדיםסדיר כהלכה נוגע לה אותו המדינה מתקשה אחרתחום 

ועדו מלמד על מערכת ענפה של חוקי עבודה מתקדמים שנספר החוקים של מדינת ישראל במעמיק 

שכר מינימום, שעות (עובדים המעביד ולהגן על זכויותיהם הבסיסיות של -להסדיר את יחסי עובד

אולם למרות  20.ועוד) , פנסיהעה, דמי הבראהת נוספות, דמי נסיעבודה ומנוחה, תשלום בעבור שעו

ועקבית עדר אכיפה מספקת היהתחום תשתית חוקית נרחבת דייה המסדירה את קיומה של 

במיוחד בענפים המספקים  כמעט באין מפריע חוקי העבודההפרתם הבוטה של את  מאפשרת

   21.שירותי אבטחה, ניקיון והסעדה

: בתי הדין לעבודה, האמונים בישראל חוקי העבודהיים אמונים על אכיפת שני גופים עיקר

התמ"ת) משרד על שיפוט על סמך חוקי העבודה ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן 

מנתוני הנהלת בתי המשפט עולה כי ית לאכיפת חוקי העבודה. נהלות המהאוחז בידיו את הסמכ

, נתון המשקף את צא בירידהמספר התיקים הנפתחים בשנים האחרונות בבתי הדין לעבודה נמ

). יתר על 2006(לוי,  העובדה כי מספרם של העובדים הפונים לבית הדין בבקשת סעד קטן בהתמדה

, לאחר שנפגע העובדאכיפה בדיעבד, בעתירות המובאות לפתחו כן, מהווה בית הדין מנגנון של 

צומצמת לבית הדין אם ). הפנייה המ2007בוזגלו, - (דגןברוב המקרים לאחר סיום יחסי העבודה 

 מתקשה להוותהוא מלמדת כי לנוכח מורכבות ההליכים ואיטיותם מתוך ייאוש, אי אמון או 

    אמצעי אכיפה אפקטיבי.

את כל בתוכו מאגד  2004במשרד התמ"ת אשר הוקם בשנת והאכיפה  המינהל ההסדר  

עוסק בחקירה פלילית של עבירות על  נהלימהזרועות העוסקות ברישוי ובאכיפת חוקי העבודה. ה

ומעביר את ממצאיו ללשכה המשפטית של המשרד  נגד מעסיקיםחוקי העבודה, פותח תיקי חקירה 

יחזקאל אופיר, כתבי אישום (הגשת קנסות והטלת שמחליטה כיצד לנקוט כלפיהם, בכלל זה 

מיליון שכירים  3-כל מספרם של מפקחי העבודה במשרד האמונים על שמירת זכויותיהם ש ראיון).

, יחס של שרה חלקיתסטודנטים במ 57- במשרה מלאה ו המועסקים 46על  2010נכון לשנת  עמד

לו הנתונים הל 22).2010(סלומון,  מספר זעום לכל הדעות ,עובדים לכל צוות מפקחים 55,000

לספק מענה מתקשה אשר  המשאבים המוגבלים המוקצים למנהל האכיפה עלמלמדים לא רק 

המיקום הנמוך של סוגיית ההעסקה ההוגנת בסדר אלא גם על  ,לתלונות המגיעות אליוהולם 

שהוטלו על  ובסכומי הקנסותשנפתחו מספר התיקים עיון במקבלי ההחלטות.  העדיפויות של

 מספרים אילו. )4(ראה נספח חלקית וסלקטיבית ה אכיפ מעסיקים בשנים האחרונות מלמד על

שיעדי האכיפה השנתיים, כפי שמצא " עולים בקנה אחד עם דו"ח הביקורת של מבקר המדינה

שבאו לידי ביטוי בתכניות העבודה השנתיות של אגף האכיפה, היו כלליים, נקבעו באקראי וללא 
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קשר להתפלגות הפרת החוק במשק; הם לא מיקדו את הפיקוח והאכיפה לקבוצות אוכלוסייה או 

 ).829 :2004מבקר המדינה לשנת  ." (דו"חיהם יש הסתברות גבוהה להפרת החוקלמעסיקים שלגב

כללי בכל הקשור לנגישות לבעלי מוגבלות ולזכויות עובדים, המסקנה המתבקשת מכך הינה כי 

כחלק ממשבר המשילות . ים כמעט באין מפריעבספר החוקים אך בפועל הם מופר מעוגניםהמשחק 

בישראל שבו שרויה ישראל מתגלה כישלונה להוות רגולאטור אפקטיבי האוכף את כללי המשחק. 

בניסיון לחולל שינוי פועלים מספר ארגונים המנסים לטפל בנפרד בכל אחת מן הסוגיות הללו אולם 

ליטית " לאמץ את הצרכנות הפועמותת "במעגלי צדקמבקשת גם יחד סוגיות הללו ה בשתי

   .כאסטרטגיית פעולה

. צעיריםסטודנטים על ידי ארבעה בירושלים  2004בשנת  הנוסד "במעגלי צדק" עמותת  

לפעול למען יצירת חברה צודקת ומדינה הפועלת בהתאם לערכי "מטרת העל של העמותה הוגדרה כ

שילוב בין לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל על ידי . ישראל מורשת ברוח הצדק והמוסר

 להגביר את המודעות ומתוך כך גם את המעורבות. החברתי במדינה לבין ערכי היהדות ערכי הצדק

 "לשל צדק חברתי במדינת ישראומעגל העשייה של הפרט והכלל בחברה, בסוגיות השונות 

)www.mtzedek.org.il.( כנגדמספר פרויקטים ביניהם מאבק עמותה במסגרת פעילותה מקדמת ה 

יותר מכל היא זוכה לחשיפה  אולם ,סחר בנשים כנגדפגיעה בזכויותיהם של עובדי קבלן ומאבק 

  . "התו החברתי", הפרויקט הדגל שלתקשורתית בזכות 

רצון של אנשי יע על מגמה בה מתעורר חוסר שביעות ניתוח ממצאי הראיונות מצב  

האכיפה הבלתי מספקת המענה החלקי שנותנת המדינה לסוגיית הנגישות ומן  מן"במעגלי צדק" 

  . של חוקי העבודה

   סופרלא אבל אף אחד  כמו שאנחנו יודעים יש הרבה חוקים נהדרים ויפיפיים"  

  פקחי עבודה בכל הארץ  24אם יש  אותם, גם לא מי שאמור לאכוף אותם.  

  .לצאת ידי חובהמיליון עובדים אז ברור לכולם שזה רק  2.3על  יםשאחראי  

  אם יש חוק נגישות מאוד מאוד טוב אבל עד שהוא ייכנס לתוקף ואם 

  " , מאוד נחמד אבל זה לא באמת מעניין2012, 2011-הוא ייכנס לתוקף ב  

  . (אסף בנר, ראיון)  

  בכל מקוםיש במדינת ישראל חוקים טובים ומערכת של בתי דין שיש "  

  באופן כללי אנחנו מאוד מרוצים מהמסגרת, הסכמים קיבוציים ובעולם ויש    

  המדינה הבעיה היא האכיפה... ,לא בכל מקום יש כ"כ הרבה חוקי מגן  

  לא שווה שום  זהאם אין אכיפה גם אם החוק טוב לא אוכפת את החוקים...  

  .(שי כהן, ראיון) "דבר  

צומחת  וכר פורה עליאת ה תמהוו של אנשי "מעגלי צדק" תחושת חוסר שביעות הרצון  

 המשלב בין צרכנות פוליטית לבין ערוץ פעולה נוסף ובניגודחן הקודם בובניגוד למקרה ה .תגובתם

את מאמציה בזירה הפורמאלית תוך פנייה שבהם היא ממקדת לפרויקטים אחרים של העמותה 

ת הפוליטית מהווה את ערוץ הפעולה הבלעדי הצרכנו שבסוגיות הנדונותלמקבלי ההחלטות הרי 

תיארו  הנדוןבמקרה . (דיינה גינזבורג, ראיון)שיקולי עלות תועלת במציאות הנתונה וזאת מתוך 

. כלא יעילים לאור ניסיון העברהתגלו ככאלו שפורמאליים הפעולה הערוצי  המרואיינים את
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של  גם תחושות נלוות אליהן כשלעיתים הופיעו בכל הראיונות עם אנשי "מעגלי צדק"לו תחושות א

בקרב העמותה ממצאים אילו מעידים כי . בירוקרטית בכללה-מהמערכת הפוליטית ואכזבה ייאוש

 סוגיות הנדונות.בכל הנוגע ל של רמת המשילותיחסית נמוכה  סובייקטיביתהערכה כיזם רווחת 

ביחס לעלות  ההתמורה הגבוהאת  םבעבוראסטרטגיה זו בחישוב עלות תועלת מספקת  יתר על כן,

במטרה לרתום לפעולה את האזרחים כצרכנים בשוק ולהם ומאפשרת  ,הכרוכה בההנמוכה יחסית 

"במעגלי צדק" לפעול בבתשובה לשאלה מדוע בחרו ג בסופו של התהליך את השינוי הרצוי. להשי

קלות הפעולה את  נימוקים המייחסיםדרך השוק צצו מעל פני השטח דווקא לשינוי חברתי ופוליטי 

   .חשיבותו של הכוח הצרכני ככזה שיכול לקדם את השינויאת הצרכנית כפרקטיקה יום יומית ו

  השקלים שאני  20בסוף , יכולת ההשפעה של הפעולה, הפעולה"קלות   

  טוב  יותר...הכסף מאפה זה מה שמסובב את העולםומשלם על הקפה   

  יותר קל ואפקטיבי לעבוד מול הציבור זה בקלפי,  מהפתק שאני שם  

    . (אסף בנר, ראיון) בטוח"  

 לחולל שינוי בשטח,, הראשונה. ב"במעגלי צדק" להשיג שתי המטרות בפעילותם מבקשים  

בכל הנוגע לנגישות לנכים של בתי קפה ומסעדות (בהם הם בחרו להתמקד) החברתית בהתנהגותם 

שכר כמחויב בחוק ( של העובדים כיבוד זכויותיהםול(רמפות, מעלונים או תפריט בכתב ברייל) 

נורמות המקובלות לשנות את ההשנייה, בראייה ארוכת טווח, . )מינימום, שעות נוספות, נסיעות

  לו בפרט ולקדם את הצדק החברתי בכלל. בחברה בסוגיות א

  בפועל ת, לא רק לחולל שינוישואף לחולל שינוי בכמה רמו התו החברתי"  

  על שהמקומות נגישים או שיש עובדים שמקבלים את הזכויות שלהם לוודא  

  פי החוק אלא גם לחולל שינוי בדפוסי התנהגות של האנשים, לא רק שהם   

  לשנות את הנורמות מגיעים לבית קפה ושותים, אנחנו שואפים להרבה יותר,   

  . ראיון)(דיינה גינזבורג, באופן כללי"    

הפן החיובי של הצרכנות פעולה הללו מתורגמות על ידי העמותה כיזם לאימוץ מטרות ה  

התו "ובאופן יותר ספציפי להתקנתו של תו וולונטרי,  (Buycott)רכישה העדפת הפוליטית, 

לעסקים העומדים העמותה על ידי התו, פרויקט ייחודי מסוגו בישראל, מוענק . "החברתי

 והוא מעיד הנוגעים להעסקת עובדיהם ולנגישותם לבעלי מוגבלות חברתיים בסיסייםקריטריונים ב

הם. באמצעות התו, מבקשת העמותה לסייע כלפי מוסרית של העסקה איכותו ומחויבותועל 

על פי הקריטריונים של  , הכשרים חברתיתסקים "הנכונים"לצרכנים לזהות ביתר קלות את הע

הוא , שמאחורי התו . הרעיון(גדעון רוזנברג, ראיון) יהם ושירותיהםלרכוש את מוצר , ומכוונםיזםה

שכן כיהודים, שעליה מקפידים רבים לבין הכשרות החברתית בין הכשרות האורתודוכסית להקביל 

טוענים בעמותה אנו מקפידים לא פעם על כשרות המזון שאנו אוכלים אבל עלינו לוודא גם כי 

בתחום עסקים ניתן ללא תשלום להחברתי התו  .)2008, ליבנה( צדק לא מעורב איבתהליך ייצורו 

 הפגיעה החמורה ביותר בעובדיםלטענת העמותה שבהם מתרחשת  ,המסעדנות, בתי קפה ומסעדות

   23.(שי כהן, ראיון)
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ושירותי המסעדנות  ענףתווים לעסקים שונים ב עד כה הוענקו למעלה מארבע מאות  

האחרונות הולכת וגדלה תפוצתו וכיום בשנתיים כשחלקם הגדול מרוכז בירושלים. ברם, האוכל 

, כפר סבא, גבעת שמואל, רמת גן ואף תל אביב, באר שבעניתן למצוא עסקים בעלי תו חברתי ב

קמפיין . רניםאזור עמק יזרעאל שבו משתפת פעולה העמותה עם המרכז החינוכי, המדרשה באוב

על החיבור בין שני קהלי יעד, הצרכנים מחד ובעלי עסקים מאידך, התו החברתי מבוסס 

העמותה קוראת לציבור הצרכנים לסעוד רק בעסקים . הםכשהמאמצים מופנים בו זמנית לשני

ה על ההתנהלות ההוגנת של העסק ומניחלצרכנים להפוך למפקחים  תמאפשרובכך תו בעלי 

העבודה מול האזרחים (שי כהן, ראיון).  והאחריות על התנהלות העסק מול עובדיאת  בידיהם

כצרכנים מתנהלת בשטח במספר אפיקים: פרסום מודעות וידיעות באמצעי התקשורת ביניהם 

שיתוף איתור קל ומהיר של בתי עסק בעלי תו, מאפשר ה Ynetמנוע החיפוש המוטמע באתר 

 Time"י התל אביבי ומגזין הבילויים והפנא "הארץ"של עיתון  הפעולה עם מוסף "עכבר העיר"

Out",  ,קהלי  מפגשים והרצאות בפניהפצה של מדריך כיס שבו מופיעה רשימת העסקים בעלי התו

יעד מגוונים ביניהם: סטודנטים, תנועות נוער, תלמידים בבתי ספר, סמינרים לחיילים במסגרות 

   .צבאיות, שיתוף פעולה עם פרויקטים של הסוכנות היהודית ועוד

בקלות העשייה של אנשי העמותה  דידםל טמון "חברתיההתו "קט פרוישל  הצלחתוסוד   

ומתבטא בא מלמטה ש שינוי החברתיליטול חלק בלכל אזרח כצרכן  יםובפשטותה המאפשר

). 2006מסעדה (חורב, בקפה או הבפעולה אותה מבצעים צרכנים לעיתים תכופות יחסית, בבית 

  :אחד המרואייניםכדברי 

  שעות 20. אל תתנדב מהשורהאדם בדיוק אפיק עשייה ל הואהתו החברתי "  

  במקום הוגן, ככה אתה תקנה קפה אל תלך להציל שימפנזים,  בשבוע,  

  . כהן, ראיון) יכול להשפיע" (שי  

שיתוף הפעולה מידה רבה בכל סוג אחר של פעולה קולקטיבית, תלויה בבדומה להצלחת הפרויקט, 

ולה פו פעתיש הצרכנים אם .לו יהפכו ל"טרמפיסטים"הלובצמצום הסבירות כי  הצרכניםשל 

 פעולה עלי העסקים יהיה אינטרס לשתףויקפידו לשבת רק במקומות הנושאים את התו, גם לב

הוא קריטי  הצרכניכוח השימוש במבחינתה של העמותה . ולשנות את התנהלותם בכדי לזכות בו

  . )2007נוי (רובין, לעוצמתה וליכולתה לחולל שי

מהווה התו החברתי כלי שמטרתו היא כפולה, להשיג  "מעגלי צדק"בלסיכום, בעבור אנשי   

שינוי בהתנהלותם של העסקים כלפי עובדיהם ולשנות את הנורמות המקובלות בחברה בנוגע 

, והצלחתו החלקית לנגישות לבעלי מוגבלות ולזכויות עובדים. קמפיין זה, על אף היקפו המצומצם

ולתקן עוולות הוא ייחודי וחדשני בעצם הניסיון להעניק לכל אזרח את היכולת לחולל שינוי 

  חברתיים על ידי התנהגות שגרתית, בילוי בבית קפה או מסעדה בעלי תו חברתי. 
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שבת מנוחה? צרכנות פוליטית והמאבק על צביונה של השבת במרחב  - הפרק 

  הציבורי

שמטרתה כאסטרטגיית פעולה גה הצרכנות הפוליטית בשני הפרקים הקודמים הוצ  

מן התחום פרק זה מעביר את הדיון בצרכנות פוליטית . צדק חברתיו להילחם למען צדק סביבתי

דמותה של השבת עיצוב המאבק על אל התחום הדתי ובאופן ממוקד יותר אל סביבתי -החברתי

מת בחברה בשלהי המאה הקודשחלו  . תמורות כלכליות, חברתיות ופוליטיותבמרחב הציבורי

ואילצו את  חסי הכוחות בין חילוניים לדתייםאת י שינואיצו את חילונה של השבת, ההישראלית 

   לבחון מחדש את כללי המשחק ואסטרטגיות הפעולה העומדות לרשותם. שני הצדדים

. הקמתהטרם מלווה את ישראל עוד במדינה  צביונה הציבורי של השבתהמחלוקת סביב   

 24ההיסטורי של השבת כיום המנוחה השבועי המקודש לעם היהודי בתורת ישראל המעבר לעיגונ

נקודת הפתיחה  הדעה הרווחת בספרות נוטה לייחס את 25בתקופת היישוב.נדון צביונה כבר 

; סואן, 1998; שפירא, 1997(דון יחיא,  "קוו-הסטאטוס"מכתב לשל השבת  היבמערכה סביב אופי

עוגן לראשונה מעמדה של השבת כיום המנוחה הרשמי במדינה היהודית שבדרך (שאקי, בו ) 2003

 חשיבות היסטורית רבה.לו מיוחסת שרי מחייב המשפטי נו ניחן בתוקף אינ שהוא למרות 26).2005

גם נקודת מוצא להסדר בלתי  והיווה הסכמה פוליטית בין הצדדים הטיב לבטאהוא  ברבות השנים

ה לאפשר לצדדים השותפים לה לחיות יחדיו היפורמאלי, אמנה חברתית בלתי כתובה, שתכליתה 

  . )1997כהן,  ;1997; רביצקי, 2005ולהסדיר את מקומה של הדת היהודית בחיי היומיום (פרידמן, 

עיגון חוקי דינה לזכתה עם קום המהוא יום השבתון השבועי כי יום השבת  סכמההה  

פרשנות מפורטת יותר  27).2007(צבן,  1948-פקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח ראשון עם התקנת

פחות כי "להקובע  1951-עת חוקק חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א הלמעמדה של השבת הוענק

יום המנוחה השבועי יכלול  " וכישלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד

את יום השבת או את יום הראשון או את  -לגבי מי שאינו יהודי " ו"את יום השבת -לגבי יהודי "

חוק לא סיפק את ה 28."שי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלויהיום הש

חייב את בשבת ויל פעילות תרבותית ומסחרית כשיאסור דרישתם של הדתיים לחוק שבת מקיף 

הציבורי של  היביב אופיעימותים סוברחבי הארץ החלו להתעורר  שמירת קדושתה בפרהסיה

בירושלים ארגנו מנהיגי ההסתדרות טיולים שהיו כרוכים בחילול שבת והתקיימו משחקי השבת. 

התפתחו עימותים בין רוב  בתל אביב) ו1994נות החרדיות (פרידמן, השכו כדורגל לא רחוק מן

נסבו רוב  80- בשנות ה). 2003ועסקים (הלמן,  מוסדות תרבותפעילותם של  בגין חילוני למיעוט דתי

בתיאטרון סביב אירועי "שבת תרבות" ו 29של בתי קולנוע בימי שבתהמאבקים סביב הפעלתם 

עלה  90-השנות ב .)1990גולן, -(גוטקינד"הפישפשוק" בקיבוץ ניר אליהו פתיחתו של ו "הבימה"

שלוש שנים ולפני כ 30בירושלים אילן- פתיחתו לתנועה בשבת של כביש ברתרות המאבק על לכו

ליס, את חניון ספרא (בשבת ראש העיר ניר ברקת לפתוח החלטתו של לאור  התרחשו בה עימותים

   32).2009מדזיני ווייס, ( שבתב "אינטל" פעילות חברתעל החרדים  זעמם שלובשל  31)2009

על אופייה של השבת במרחב ים המאבקמן הסקירה הקצרה שהוצגה לעיל ניתן ללמוד כי   

מאבקים  .בראשית דרכה של המדינה שכיחיםהוהפנאי דפוסי הבילוי  סביב לא פעםנסבו הציבורי 

צמיחתה של חברת הצריכה לו התנהלו לרוב ברמה המקומית ובה הם גם זכו לפיתרון. ברם, א

 80-במחצית השנייה של שנות ה ןלתת את אותותיה ולהשפעות גלובליות החלהישראלית ופתיחתה 
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 , הגידול בהכנסה הפנויהעם העלייה ברמת החיים. לשינויים בדפוסי הבילוי והפנאי ווהוביל

והחשיפה הגוברת להשפעות הגלובליזציה והאמריקניזציה החלו חלקים נרחבים בחברה 

) כשהבולט ביניהם הוא 1999רם, ; 2000כ"ץ ואחרים, הישראלית לאמץ דפוסי בילוי ופנאי חדשים (

אלו מרכזים  33.הפועלים בימי שבת ומשנים את צביונהוהפאואר סנטרים הופעתם של מרכזי קניות 

אלא גם לבילוי  ,לא רק לעריכת קניותעבור ישראלים רבים בעשור האחרון למקום המועדף הפכו 

אה של זיהוי במידה רבה תוצהיוותה  . פתיחתם בשבתבימי השבתעם המשפחה חברתי ותרבותי 

נתונים אשר הופיעו ראייה לכך ניתן למצוא ב. פוטנציאל כלכלי הולך וגדל בציבור חילוני גדול

   34.היקפי הקניות בשבתהצביעו על מגמת גידול בועיתונות חדשות לבקרים ב

התאים את כללי המשחק את הצורך למכל סימל יותר  ,בדפוסי הבילוי והפנאי ,שינוי זה  

בדבר אם בימיה הראשונים של המדינה, הפשרות שנוצרו ברוח הסטאטוס קוו למציאות המשתנה. 

והפוליטית של אותם ימים הרי שבשני  הכלכלית, תאמו את המציאות החברתיתשל השבת  אופייה

הלוי, -(עציוני להתוות את כללי המשחק ומאבד מכוחוהסטאטוס קוו הולך העשורים האחרונים 

על רקע התפוררות ההסדר הבלתי כך,  .)2005, שביד, 1997; רביצקי, 1990; הורוביץ וליסק, 2000

יה יהולך ומתעצם המאבק סביב אופ בימי שבת של תרבות הקניות ולנוכח התפתחותהפורמאלי 

ולעצב מדיניות  בירוקרטית להתערב-במרחב הציבורי, מאבק שבו נדרשת המערכת הפוליטית

מקרה בגם  ,קודם לכן כמו בשני מקרי הבוחן שנותחו ,אולםציבורית ההולמת את התמורות הללו. 

חולשה זו  .אל הפועל ולהוציאהמתאימה עצב מדיניות ציבורית ל נחשפת חולשת המדינה זה

תאימם לשנות את כללי המשחק ולהלהשיג פשרה בין הצדדים, מתבטאת מחד בחוסר היכולת 

   ומאידך לאכוף בצורה אפקטיבית את כללי המשחק הקיימים.  למציאות המשתנה

הסנקציה  ,שעות עבודה ומנוחה , נותר חוקהמגדיר את צביונה בהיעדר חוק שבת  

בירוקרטית במטרה להיאבק -המערכת הפוליטית להשתמשיכולה היחידה שבה  תהמשמעותי

ההסדרה  נהלימבידי  ועל אכיפתלחוק מטיל את האחריות  24בחילול השבת בפרהסיה. סעיף 

על פי הטבלה,  36החוק.על מימדי האכיפה של  מלמד 5עיון בנספח  35.התמ"תוהאכיפה במשרד 

ואילך ניתן להבחין  2005משנת  ברם, 37.חוסר עקביות במספר הקנסות ניכרת 2000-2004 בשנים

עלו בתוהו. לחולל שינוי בשטח כל הניסיונות אלא ש ,במספר הקנסות ובסכומם הכוללניכר גידול ב

  את ההסבר למציאות זו מספק יחזקאל אופיר, האחראי על מינהל האכיפה וההסדרה במשרד:

  מצומצם בסך  ולכן למרות המאמץ שלנו והוא די "התופעה הולכת ומתרחבת  

  עדיין אנחנו לא מדביקים את הקצב מול כל העסקים שפתוחים בשבת... ,הכול  

  סמכות לבוא ולסגור ה...אין בידי את הוא לא חוק שבת החוק הוא חוק עבודה  

  עסק בשבת גם אם הוא מעסיק יהודים. כל התכלית שלי או להטיל עליו קנס  

  " או להגיש כתב אישום, אני לא יכול לבוא ולשים לו פלומבה על הדלת   

  ).ראיוןיחזקאל אופיר, (  

יפה כל השרים אשר עמדו בראש המשרד וניסו להפעיל בצורה אפקטיבית את יכולת האכ  

הגדלת מספר הפקחים, העלאת סכומי הקנסות ואפילו  .לא הצליחו לצמצם את היקף התופעה

מלפעול בימי מהם הרתיעו מספר גדול שהוגשו כנגד בעלי העסקים לא  לילייםפ כתבי אישוםהגשת 

חרדי להשמיע את -לנוכח מציאות זו שבה חילולה של השבת מתעצם נדרש הציבור הדתי 38שבת.

"ועדת הרבנים גוף רשמי, בידי בקרב ציבור זה מרוכזת הפעילות למען שמירת קדושת השבת קולו. 
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להחדיר את נושא השבת על פי  ינההמטרתה של הועדה  39."ישראלרץ למען קדושת השבת בא

הועדה איננה . האורתודוכסיה היהודית בישראל ולפעול למען שמירת קדושתה במרחב הציבורי

כל הלכתית.  ת הכרעהודורשווגיות בוערות המגיעות אלא ניזונה מס ,פועלת על פי רוב באופן יזום

רשמית גושפנקא ל זוכהמכן  לאחרגדולי ישראל ו לאישורם של תובאמ החלטה המתקבלת על ידה

עולה מגמה המעידה  הממצאיםניתוח מ גולדקנופף, ראיון).יצחק לנהוג (עליו כיצד  המורה לציבור

מן  ,ועדת הרבנים היזם המבקש לייצגו,של הן ו חרדי- הדתיהציבור של הן חוסר שביעות הרצון על 

המסחר בשבת לא ניתן לעבור  התגברותבכל הנוגע ל, הועדהשל ה המציאות הנוכחית. לתפיסת

   מזכיר הועדה:כך מעיד . ללא הפעלת מלוא כובד משקלו של הציבור אותו הם מייצגים לסדר היום

   "הרבנים אינם יכולים לחיות עם העובדה שאנשים יחללו שבת בפועל, בדרך  

  " חול. לא ניתן שבארץ ישראל יהפכו את השבת ליום ישירה או עקיפה  

  ). 2008חיות, (  

   :באומרו הוא מרחיבועל חשיבות קדושתה על השינוי בצביונה של השבת 

  אחד מהערכים זה שבת, אחד שומר יותר שבת, אחד שומר פחות שבת אבל"  

  אין אוטובוסים, סגורות,  שקט כל החנויותע.ש] היה -[פעםשבת... זו שבת   

  " קמים בבוקר קוראים עיתון, קפה, יוצאים לטייל, ידעת שזה שבת  

  .(יצחק גולדקנופף, ראיון)  

לקושי בהשגת השינוי על ידי שימוש בכוחם של הפוליטיקאים עים ועדת הרבנים מודב  

ומכירים בעובדה כי בכל הנוגע למאבק על השבת, בזירה הפוליטית הפורמאלית ידם של  הדתיים

הן מחוסר יכולתו של הגוף הממונה על  תחוסר שביעות הרצון נובעאיננה נמצאת על העליונה.  לוא

על  אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה, משרד התמ"ת ופקחיו, למגר את תופעת פתיחת עסקים בשבת

לשנות את כללי המשחק ולהביא  הדתייםידי הטלת קנסות והן מחוסר יכולתם של הפוליטיקאים 

ועדת הרבנים  מזההבמציאות שתוארה לעיל,  .כליל את המסחר בשבתחוק שיאסור  שללחקיקתו 

. משמעותית שאיננה יכולה להיפתר במערכת הפוליטיתאת חילול השבת המתעצם כבעיה חברתית 

אך בדומה למקרה הבוחן שעסק  ,שעסק בסוגיית הניסויים בבעלי חייםוחן בבניגוד למקרה ה

מתורגמת אי שביעות הרצון לאימוץ  הנדוןהרי שבמקרה בסוגיית ההעסקה הוגנת והנגישות 

ללא שילובה לצד ערוץ פעולה נוסף, פורמאלי או ית כאסטרטגיית פעולה בלעדית, הצרכנות הפוליט

יית פעולה ת הפוליטית כאסטרטגשימוש בצרכנוהתמקדות בהמעבר לבלתי פורמאלי באופיו. 

 עוקפת את הפוליטיקה הממוסדת ופונה ישירות אל השוק יכול להוביל להצלחות לא מועטותה

ועדת  מספקת אסטרטגיה זו בעבור. בחישוב עלות תועלת במיוחד לאור מקרים אחרים מן העבר

לרתום לפעולה  מאפשרת לההיא ו הכרוכה בהביחס לעלות הנמוכה  הה הגבוהאת התמור הרבנים

בועדת  .המיוחל מבחינתהבמטרה להשיג את השינוי  ר המאמינים הקשוב להוראותיהציבואת 

המקלים את שיתוף רבים מאפיינים ניחן בציבור אותו הם מייצגים ההרבנים מודעים לעובדה כי 

  ש בצרכנות פוליטית. הפעולה ומובילים בסבירות גבוהה להצלחתו של קמפיין שבו נעשה שימו

  הציבור היחיד אנחנו  יש לנו מספיק כוח בארץ,היום אנחנו לא צריכים להפגין. "  
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  כמה מאות אלפי איש מצד ימין לצד  דאחבמדינת ישראל שיכול להזיז ברגע   

  לנו דרישה,  אתה רוצה לעשות עסקים איתנו ישביזנס...כוח צרכני, ...שמאל  

  שהו ייכנס? לא. בוא תנסה להביא בנות חשופות לתוך החנויות שלך, מי  

  " (יצחק גולדקנופף, ראיון). כשרות ושבתהדרישות שלי, צניעות, זה ברשימת   

סמכות ולהוראות ההנהגה של צייתנות ליחסית רמה גבוהה לציבור זה בנוסף לכך, מיוחסת 

פרידמן,  ;גרידא (כץ, תשנ"טגם כאלה שאינם חלק מהדיון ההלכתי החיים, בכל תחומי הרבנית 

 , יכולים הרבנים להנחות את ציבור40דעת תורה"". המשמעות הינה כי ב)2003קפלן, ; 1991

או לחלופין להימנע  לים בקנה אחד עם רוח ההלכה ופסיקותיהםמוצרים העולרכוש מאמיניהם 

ים ולמסגרת הערכהלכה האורתודוקסית המחויבות לכך, . מרכישת מוצרים אשר סותרים רוח זו

. ולחזקה להשתמש בצריכה בכדי להביע את מחויבותו אליהשהיא מספקת מאפשרת לכל פרט 

, דבר המאפשר לכל פרט להאמין כי הוא ערבות הדדיתיתרה מזאת, ציבור זה ניחן ברמה גבוהה של 

 41 אף היא חלק בקמפיין.איננו עומד לבדו במערכה וכי קבוצת ההתייחסות הקרובה אליו נוטלת 

בנק מיצובו של ציבור זה כאחד המגזרים שבו תחולת העוני הינה הגבוהה בישראל ( כן,אף על פי 

לנסיבות  מגבילים את היקף השימוש בצרכנות הפוליטיתלו לרועץ ו עומדים) 2009ישראל, 

  במלוא עוזו.  הם כוחו הצרכני של ציבור זה נחשףמסוימות ולענפים מיוחדים ב

  הקרב מול אל על - בשחקיםחרדי : חרם 1מקרה בוחן 

היא חברת התעופה ו 1948חברת "אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ" הוקמה בשנת   

כמוביל האווירי שימשה קמתה הייתה אל על בבעלות ממשלתית, מיום ה. כיום הגדולה בישראל

על הסדרי  הקפדה, היא נוקטת םשבה מחמיריםהביטחון ההסדרי כות והתפרסמה בז הלאומי

וזאת ת אשר העניקו לחברה עדיפות על פני חברות אחרו בשבת והימנעות מטיסהמיוחדים כשרות 

מטיסות החרדים הן במטוסי אל על  70%-כעל פי ההערכות  42.חרדי-במיוחד בקרב הציבור הדתי

שאלת  43.)2006מכלל הנוסעים (אטינגר,  25% הם מהוויםשבהם  וישנם יעדים) 2007(שרוני, 

אל המשיכה למרות שינויי הבעלות  44תהליך הפרטת החברה.עם סיום בשבת שבה ועלתה  ההטיס

בשבת. סטאטוס קוו זה הופר בסוף חודש מלטוס  הונמנעמור על הסטאטוס קוו שנוצר לשעל 

שעות, דבר אשר הוביל לשיבוש בלוח  36הושבת למשך שנמל התעופה בן גוריון לאחר  2006נובמבר 

הטיסות היוצאות והנכנסות לישראל. עם סיום השביתה הוחלט באל על לפעול במתכונת מתוגברת 

בכדי להוביל את נוסעיה ליעדם בזמן ובמועד שנקבע מראש אלא שלוח הזמנים החדש יצר מצב בו 

ו בחברה כי הם יספקו מענה לשומרי שבת. בתגובה טענבמהלך ההחברה נאלצה לבצע טיסות 

בניסיון למנוע את . )2006כדי שלא ייקלעו לחשש לחילול השבת (מרום, בן חיים וסויסה, השבת 

 והפצירה בה כי תימנע בכל דרך אפשריתאל הנהלת החברה ילול השבת פנתה ועדת הרבנים ח

  גולדקנופף, ראיון). יצחק ה לבקשה (אך זו לא נענת ,חילול השבתמ

עוררו  2006דיעות כי החברה מתכוונת לטוס בסוף השבוע הראשון של חודש דצמבר יה  

התכנסה ועדת שהטיסות חיללו את השבת לאחר . , תשס"ז)(א') קאהןברחוב החרדי (תרעומת 

כלפי אל על כעבור מספר ימים הוחלט להפעיל , תשס"ז) ו(ב') (קאהן בצעדי התגובההרבנים לדיון 

בהצהרותיהם של הרבנים הרי  האף על פי שהמילה חרם לא הופיע .צרכניםהחרם נשק את 
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הרב  .ל דרך הפעולהמלמדות עהקוראות לציבור להדיר רגליו מטיסות אל על שהתבטאויותיהם 

  יוסף שלום אלישיב הגיב לפרשה באומרו:

  .."אין זה כבוד שמים ואין ראוי לטוס בחברת אל על גם במחיר הפסד ממון.   

  להסיר מעליה את שמירת להתעסק עם השבת ו לעצמה אל עלהכיצד מרשה   

   .)2006בן חיים, (שבת קודש?"   

  הרב אהרון לייב שטיינמן הוסיף:

  בשביל להימנע מחילול על במצב הנוכחי זהו חילול השם.  ל"נסיעה בא  

   .)2006בן חיים, " (צריך לעשות הכל ואין הפסד ממון מתיר השם  

לאל על להתחשב ברגשותיו של הציבור  הייתה לגרוםהצרכנים שימוש בחרם המטרה ב  

  כך מסביר מזכיר הועדה:. הפעלת הטיסות בשבתאת המשך  למנוע ממנהחרדי ו-הדתי

  אנחנו לא , עניין עסקי. אנחנו הלקוחות שלכם "אמרנו להם, אל על, זה  

  לנו... מרגישים טוב כשאתם מחללים את השבת. זה רע לנו, זה כואב  

  ו להם שהציבור החרדי לא בא לבקש שום דבר מיוחד או נוסף. הבהרנ  

  Ynet, 6/12/2006). תשאירו לנו" ( –עד היום  מה שהיה  

מצם את קבוצות דתיות יכולות להפעיל ביתר קלות את נשק החרם ולצ מחקרים הראו כי  

ההון  לו ניחנות ברמה הגבוהה של. קבוצות אהנטייה להפוך לטרמפיסט ואת המוטיבציה לערוק

החברתי, במחויבות עמוקה למערכת ערכים משותפת בין חבריה ובצייתנות אדוקה להנחיות 

וירידה של הרבנים הובילה לגל של ביטולי טיסות באל על במקרה הנדון הכרזתם של  ההנהגה.

  . תשס"ז)') ד( ,, תשס"ז; קאהן(א') סופר המודיע( עשרות אחוזים בהזמנות טיסות

ימים אחדים לאחר  .החרדי לא נעלם מעיניהם של מנהלי אל עלהמשבר עם הציבור   

תוח במשא ומתן מיידי עם ועדת החליטו לפהחברה והם ההתבטאויות החריפות של הרבנים כנגד 

בסופו של דבר, כחודש לאחר פרוץ רוחות הסוערות. הרבנים במטרה להגיע להסכמה ולהרגיע את ה

בהסכם בין הצדדים חתמו שני הצדדים על הסכם פשרה אשר אפשר את הסרת החרם.  ,המשבר

במדיניותה שלא לקיים טיסות בשבת וכי במידה ויתעורר צורך חריג  בוקתתחייב לדנקבע כי אל על 

, שנקבע לטוס בשבת תידרש החברה להתייעץ עם הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב שלמה עמאר

). עוד נקבע בהסכם כי במקרה שאל על תבחר שלא לנהוג על 2006אטינגר, בלומנקרנץ וכרב מייעץ (

  . )2007(שרוני, פי פסיקתו של הרב הרי שהיא תחויב לשלם באופן חד פעמי חצי מיליון דולר 

  AM:PM אושפע שוק  -הקרב על המרכול : 2מקרה בוחן 

הנמוכות בישראל. אף מהוא אחד המגזרים שבו ההכנסה למשק הבית הינה חרדי ההציבור   

אוחז נכון לשנת בו הוא  הקמעונאותענף י החזקים שלו הוא אחד ממוקדי הכוח הצרכנעל פי כן, 

אחת מן השחקניות הגדולות  45.)2008חן, (ת המזון בישראל מסך קניו 22%-נתח שוק של כ 2008

אופ הריבוע הכחול" מקבוצת דור אלון. בגרעין השליטה שלה אוחזים אנשי -"קו הינה חברתבענף 

שותף עם קבוצת "אפריקה במוייסמן ושרגא בירן החולקים את הבעלות  )דודידוד (העסקים 
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ריבוע הכחול" פועלת אופ ה- "קו ).2008חיות, ( לב לבייב ותנועת הקיבוציםישראל" בשליטתו של 

, בו חרדיהבמגזר תחת המותגים "מגה", "מגה בעיר" ו"מגה בול".  בשוק הקמעונאי הרחבכיום 

נכון  ."שפע שוק", רשתתת הבאמצעות  היא פעלה ,היא היוותה לאורך שנים השחקן הגדול ביותר

בריכוזי אוכלוסיה חרדיים שהבולטים  14סניפים מתוכם  45-כשפע שוק הפעילה  2008לשנת 

. מומחים בשוק )2008אטוקר, ( ברק, ירושלים, אשדוד, בית"ר עילית ובית שמש-ביניהם: בני

 670-שהם כ 45%-כשיאן על ב עמדוהרשות וסייה החרדית להכנסות תרומתה של האוכלכי העריכו 

   ).2008זומר וחן, ה (מיליון שקל בשנ

 2006רכש בשנת ) 39%(וייסמן המחזיק כאמור במרב המניות בקבוצת דור אלון  )דידודוד (  

 מאופיינת במכירה של מוצרי בשרלציבור החילוני ובעיקר פונה ה AM:PMאת רשת המרכולים 

ת"א  סניפים ברחבי 45-הרשת כמפעילה , 2010נכון לשנת שאינם כשרים ובפעילות מלאה בשבת. 

רכישה זו . (http://www.ampm.co.il/inner.asp?i=6)ימים בשבוע  7שעות,  24וגוש דן הפועלים 

כי ך חשש בשבת מתו לפעולהקונצנזוס כ אין מאז ומתמיד שרר  שבונקודת מפנה בענף יוותה ה

זהו המקרה . למעשה, שבו חרדיה ובמיוחד של הזרם הדבר יעורר את חמתו של הציבור הדתי

שיווק מזון לציבור המובילה ב לבין השחקניתפועלת בשבת נוצר חיבור בין רשת מזון ההראשון שבו 

ם על וייסמן במטרה להפעיל לחצי חרדיההחלו גורמים בציבור   AM:PMלאחר רכישת .חרדיה

א בשבת. בכל הנוגע למכירת הבשר הללא כשר בחנויות ולסגור אותן בשר לשכנעו לחדול ממכירת 

במהלך תקופה  בל לסגירת החנויות בשבת הוא התנגד בכל תוקף.א כשר נענה וייסמן לבקשות

אך  ,בנוגע לחילול השבת להבנהעימו להגיע של גורמים שונים במגזר החרדי ארוכה נעשו ניסיונות 

, לאחר 2008בתחילתו של חודש מרץ  46).2009, וטוקר מזריץ-דברתהפניות בנושא ( את כלדחה הוא 

פשקווילים ומודעות גדולות  לפרסםהחליטה ועדת הרבנים מגעים עם וייסמן עלו על שרטון, הש

אלון, - בשני העיתונים החרדים, המודיע ויתד נאמן, בקריאה להימנע מהתקשרות עם קבוצת דור

להילחם בתופעת ביקש הקמפיין השבת בפרהסיה.  לחילווזאת בשל הריבוע הכחול ושפע שוק 

פתיחת העסקים בשבת (בתוך הערים ומחוצה להם) בתחום שבו לציבור חרדי יש משקל חשוב, 

  בשבת: AM:PMכך התייחסו בוועדה לפתיחתה של . הקמעונותבתחום 

  מלמעלהיושב מחלל שבת, הוא פוגע בערכים שלנו, הוא  ]שע.-[וייסמן"היהודי   

  בשכונה רוצה, אני גם אפתח אצלכם אני אעשה מה שאניעלינו בפרצוף.  ויורק  

  לקנות  כי ממול אני יכול בא לקנות אצלוואתם תבואו לקנות אצלי. אז אני לא   

   פוגע זה לא שאני מחרים אותך. אתה מחרים אותי, אתהאצל יהודי שומר שבת...  

  איזה חוצפה יש לך שאתה יכול לבוא ולהגיד לי שאתה יושב שם בתל אביב בי.   

  ואומר אני אקח את עשרת הדיברות ואני ואעיף אותם לאיפה זה לא יהיה, לא   

  ." (יצחק גולדקנופף, ראיון)רוצה ואני אעשה מה שאניאותי שבת מעניין   

שימוש נרחב בעיתונות החרדית שכפופה אליה. היא הועדה גם במהלך הקמפיין עשתה   

עד אז שנחשבה  של רשת שפע שוקהורתה למנהלי השיווק של העיתונים שלא לפרסם מודעות 

פשקווילים וחולקו בשכונות החרדיות  כמו כן, נתלו. )2008בטוקר, (לאחת המפרסמות הגדולות 

דע כי בקנותך ברשת שפע שוק  יהודי יקר אל תיתן ידך להרס השבת!!!: "שעליהם נכתבעלונים 

הרבנים זכתה למענה  קריאת. )2008א" (ברגר, בשבת AM:PMהינך נותן יד לפתיחת עשרות חנויות 
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 .שומם מאדם ,בעיקר בריכוזים חרדיים ,מיידי מצד הציבור החרדי אשר הותיר את סניפי הרשת

לעומת התקופה  42%- לבדו, החודש שבו הוכרז החרם, ירדו מכירות הרשת ב 2008בחודש מארס 

עולה כי ברבעון קבוצת הריבוע הכחול מן הדו"חות הכספיים של ). 2008בברגר, ( 2007-המקבילה ב

נתון המבטא במונחים  )2008אטוקר, ( 9%-ב הצטמצם נתח השוק של החברה 2008השני של שנת 

מכאן ניתן להסיק כי החרם על שפע . )2008קל (קדוש, מיליון ש 700-כנסה של כהשנתיים אובדן 

  צליח לפגוע בצורה קשה בביצועיה הכלכליים של החברה. שוק ה

א להתייחס ברצינות לש בחרו בקבוצת "דור אלון"יגוד לקמפיין שהופעל כנגד אל על, בנ  

בטוענה כי יש אמירות על חרם אבל הציבור ממשיך  את עצם קיומו להדחיקאף לאיומי החרם ו

אל על התעשתה החברה במהירות  קמפיין כנגדבעוד שב ).2008אטוקר, (לרכוש בסניפי הרשת 

סירבו  בדור אלוןש הריאת עוצמת המשבר ואת הצורך לפעול הרי שבמקרה של שפע שוק והבינה 

 כמהאלא שלחו נציגים זוטרים שלא הראו נכונות אמיתית להשיג הסלשגר את קברניטי החברה 

למלא פיהם מים. בניגוד למשבר עם אל  קבוצת דור אלוןגם בזירה התקשורתית בחרו ב). 2008(חן, 

מגעים לטיפול במשבר הרי על בו שחררה החברה התבטאויות מבוקרות ותגובות כי מתנהלים 

יוצא מן הכלל היה בחרו שלא להגיב לאמצעי התקשורת בכל פנייה שנגעה אל החרם.  שבדור אלון

להעלות ותו היא ביקשה כחודש לאחר פרוץ המשבר ובאמצע הקמפיין שבו יצאה קבוצת דור אלון

במודעות  ).2008בעיני הציבור הרחב (יודל, ולשפר את תדמיתה  את ההזדהות עם הקבוצה

"היום יותר טענו בדור אלון שהתנוססו בעיתונות, על גבי שלטי חוצות ובאתרי אינטרנט מובילים 

נבעה  היכנעבראיון נדיר חיזק וייסמן טענה זו ורמז כי ההחלטה שלא ל 47מתמיד שפע שוק".

משיקולים כלכליים ובמיוחד מהרצון להפריד בין פעילותה של שפע שוק לבין יתר החברות 

   .בקבוצה, לטובתם של בעלי המניות

  AM:PM הגיע לנו יותר מצל"ש על איך שהתנהגנו בעניין כחברה ציבורית"  

  אבל יש לך ציבור של מחזיקי מניות " י היה קל מאוד לסגור סניפים בשבתכ 

  ). 2010" (לן וברונסקי, אלון, וזה מהלך ממש לא נכון מבחינת האינטרסים שלהם- בדור  

צמצום הדרגתי של סניפי שפע שוק נקוט הייתה ל בדור אלוןשבה בחרו  אסטרטגיה אחרת  

אך אינן מזוהות  ,לקבוצההשייכים  תתי רשתות, "מגה בעיר" ו"מגה בול" לסניפיעל ידי הסבתם 

בשנה שלאחר פרוץ המשבר מספר סניפי שפע שוק צומצם  כתוצאה ממהלך זהם הציבור החרדי. ע

. היעלמותה הכמעט מוחלטת של שפע שוק ממפת )2009, מזריץ וטוקר- דברת(בלבד  10-ל 33-מ

רשתות השיווק הביאה בסופו של דבר להתמוססותו של החרם אך הוכיחה שוב את הכוח הצרכני 

  י בישראל. חרד-הרב הטמון בידיו של הציבור הדתי
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  סיכום ומסקנות - ו פרק 

מוצה של הצרכנות הפוליטית על את אי ת המסבירהמושגיעיונית הציע מסגרת  מחקר זה

, העומד במרכז המחקר המודל התהליכילחולל שינוי חברתי ופוליטי.  בקשיםהמיזמים ידי 

 פוליטיים-מתמקד בפעילותם של היזמים החברתיים ,שלאורו מנותחים בהמשך מקרי הבוחןו

על פי  .ומדגיש את התהליך המוביל אותם לבחירה בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה

הופעתם של היזמים מתרחשת על רקע שלושה גורמים מבניים. הראשון, תרבות פוליטית המודל, 

צון של הציבור מטיפולה של שביעות רבאי לקויה המתאפיינת במשבר משילות, בחוסר אמון ו

המשנות את וניאו ליברליות המדינה בסוגיות שונות. השני, חדירה גוברת של השפעות גלובליות 

. הפועלים בו כלכלייםהשחקנים הדפוסי הצריכה בישראל ומעלות את חשיבותו של השוק ושל 

-ים פוסטלכיוונם של ערכ השלישי, שינויים ערכיים של חלקים בציבור המתבטאים במעבר

מובילים לעלייה במודעות לבעיות חברתיות, סביבתיות ודתיות  שיוניים אלהיים. מטריאל

גם תהליך זה נצפה ן המדיניות הציבורית הנוגעת להן. ולהתגברות של חוסר שביעות הרצון מ

התגובה החברתית לכך  .(Norris, 1999; Beck, 1994; Dalton, 2004) במדינות מערביות רבות

הינה צמיחתם של יזמים החשים אף הם חוסר שביעות הרצון, מביעים אותה ומעלים דרישה 

  לתיקון ושינוי המצב הקיים. 

את ערוצי הפעולה העומדים בפניהם ומחליטים כיצד התהליך בוחנים היזמים במסגרת 

של  יציבותם ויעילותםתקינותם, על סמך הערכה סובייקטיבית אודות  . הם עושים זאתלפעול

פנות התאם להערכה זו הם מחליטים האם לב רמת המשילות הפוליטית. קרי, לוערוצים א

כתוצאה מכך יכול ניהם. ביאו שמא לשלב  לערוצים פורמאליים, לאמץ את הצרכנות הפוליטית

האזרחים כצרכנים והעסקים היזמים, שינוי בלתי פורמאלי, דרך האינטראקציה שבין להתחולל 

ללי המשחק. לחלופין, ייתכן המדינה בשינוי כישירה של בשוק או שינוי פורמאלי על ידי התערבות 

בחלק זה של  יאלץ לשקול מחדש את אסטרטגיות פעולתו. תיוותר באדישותה והיזםהמדינה  כי

שילות שונה מאוד הממערביות שכן רמת  יותר בין דמוקרטיותגדולה המודל ניתן לצפות לשונות 

טיבית לגבי ערוצי פעולה אפשריים. כך התפיסה הסובייקגם  ממדינה אחת למשנתה וכפועל יוצא

ניכרת עלייה בהיקף השימוש בצרכנות הפוליטית כדפוס ואילך  1990-כי מ מצאנלדוגמא באיטליה 

באחוזי מתרחשת על רקע משבר משילות, ירידה זו  עלייה .של השתתפות פוליטיתאלטרנטיבי 

כלכלית ורצונם של - ות הסולידריות החברתיתלצד התגבר ההצבעה וחוסר שביעות רצון מן הממשל

 & Forno) כאינדיבידואליים את השקפת עולמםחלקים הולכים וגדלים בציבור האיטלקי לבטא 

Ceccarini, 2006). הדמוקרטיה יציבה ומאופיינת באמון גבוה יחסית  בשבדיה שבה ,בניגוד לכך

יים למטריא-פורחת הצרכנות הפוליטית תודות להתפשטותם של ערכים פוסט של ובביצועיובממ

המתבטאים בדאגה הולכת וגוברת לסוגיות של זכויות אדם, זכויות עובדים ואיכות הסביבה. 

לו תופסים את עצמם כבעלי אחריות גבוהה יותר כלפי החברה והסביבה ומכירים אזרחים א

 ,Michelettiמסגרת הפוליטית הפורמאלית תוך פנייה אל השוק ה ה שלביכולתם להשפיע על עיצוב

יכולים לשמש בסיס  במודלהמשתנים המבניים המוצעים ת כיצד לו מלמדוהלדוגמאות ה ).(2003

  יות בהן פורחת הצרכנות הפוליטית.לעריכת השוואה בין מדינות מערב

 .כלליות להגיע למספר תובנותניתן מקרי הבוחן  מן הספרות עליה מתבסס המחקר וניתוח

ככלי פוליטי נמצא צרכנות הפוליטית בדומה למגמה העולמית גם בישראל השימוש בראשית, 
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הצרכנות הפוליטית הרי שבמגמת עלייה מתמדת. גם אם לעיתים נדמה כי היא נסתרת מן העין, 

בערוצים פורמאליים ונתקלים  המבקשים לחולל שינוייזמים לערוץ פעולה אלטרנטיבי עבור הופכת 

ם היזמים את תחושות אי האמון וחוסר שביעות הרצון הציבורית מן בפעילותם מבטאי חסומים.

משבר המשילות הפוקד דמוקרטיות רבות ביניהן את במלואו עוזו  וחושפים הממשל וביצועיו

רים במק ,בין אם המדינה איננה רוצה או איננה יכולה ישראל. המשמעות הלכה למעשה הינה כי

ם מדיניות ציבורית הולמת בנוגע לסוגיות שאינן עומדות איננה מצליחה לעצב וליישהיא רבים 

עדיין תולים את תקוותם  על פי כן לא אומרים היזמים נואש והםאף . במרכז סדר היום הציבורי

י שהתערבותה הר ,איננה "מספקת את הסחורה"זו גם אם לעת עתה  שאיפתם היא כי .במדינה

  יצירת שינוי פורמאלי בכללי המשחק. הכרחית לשם התהליך בסוף 

 ליברלית תורמים-שנית, השפעותיה של הגלובליזציה והתחזקותה של האידיאולוגיה הניאו

מצד אחד, להיחלשותה של המדינה והמשילות ומצד שני, להתעצמותה של האינדיבידואליות ושל 

לזירת מאבק פוליטי בו הכוח הצרכני  להפיכת השוקתרבות הצריכה וכתוצאה מתהליכים אלה, 

של תת הפוליטיקה  ןבשעה שבה הפוליטיקה הפורמאלית נדחקת הצידה לטובתהוא שם המשחק. 

הופכת המדיניות הציבורית לתהליך מורכב שבו שותפים לצד  ,והפוליטיקה האלטרנטיבית

פוליטיים -םהשחקנים המסורתיים (פוליטיקאים ובירוקרטים) גם עסקים מחד ויזמים חברתיי

אינם נדרשים עוד להשתמש בפתק ההצבעה המסורתי על בעידן הגלובלי אזרחים  ,מאידך. לפיכך

שראי אלא הם יכולים בקלות יחסית להמירו בכרטיס הא ,מנת להשפיע על צביונה של החברה

העלייה בחשיבות תהליך הצריכה גם חושפת את המונח בארנקם ולהפוך אותו ל"ארנק פוליטי". 

מעלה את המודעות הציבורית ו השפעותיה הנלוות על סוגיות של חברה, סביבה ויחסי דת ומדינה

זו גם אם היא עדיין נמוכה באופן מודעות . צרכנים בשוקכלטביעות האצבע שמותרים האזרחים 

  בציבור הישראלי. לחלקים מטריאליים -של ערכים פוסט איטי יחסי מייצגת חלחול

חר של פעולה קולקטיבית גם השימוש בכוח הצרכני חשוף לקשיים שלישית, כמו כל סוג א

נטייתו הטבעית של כל טמון בהקושי המרכזי היכולים לפגום ביכולתו להשיג את השינוי המיוחל. 

פרט להפוך ל"טרמפיסט" כך שהוא ייהנה מתוצאות הפעולה מבלי שנטל בה חלק. מניתוח מקרי 

מהווה תנאי  יחסית כפי שנחשף בתחום הדתי רתי גבוההבוחן ניתן ללמוד כי קיומו של הון חב

לצמצם במידה ניכרת את המוטיבציה להפוך ליזם המוביל את המערכה מאפשר חשוב ה

  .לטרמפיסט ולהביא להצלחתו של הקמפיין

. המגמה בהקשר הישראלי מספר מגמות מרכזיות באופן פרטני, ניתוח מקרי הבוחן מעלה  

ממשל בכל הסוגיות הנדונות. המדינה נכשלת בהגנה על זכויותיהם  כשלישל היא קיומם הראשונה, 

ת נגישות הולמת לבעלי מוגבלויות כמו גם של בעלי החיים, בהגנה על זכויות העובדים, באספק

בעיצוב צביונה של השבת במרחב הציבורי. אי משילות זאת המתבטאת בקושי לעצב מדיניות 

 ושת חוסר שביעות הרצון בציבור בכלל ובקרבם שלציבורית עקבית ויציבה מביאה להעצמת תח

בכל הראיונות עם בעלי התפקידים בהתארגנויות השונות. היא היזמים בפרט. תחושה זו הופיעה 

מקדישים ממרצם לטיפול בסוגיות הללו והן כלפי  םה הן כלפי הפוליטיקאים שלרוב אינתהופנ

משברית זו שבה מתעצבת המדיניות הבירוקרטים המתגלים כבלתי יעילים. על בסיס מציאות 

הציבורית בישראל, צומחים בכל מקרי הבוחן יזמים המודאגים מן הפער שבין המציאות הקיימת 

  לבין זו הרצויה מבחינתם ופועלים לחולל שינוי חברתי ופוליטי. 
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ההחלטה כיצד לפעול נוגעת לאימוץ אסטרטגיות הפעולה של היזמים.  השנייההמגמה   

ל את השינוי מובילה אותם לבצע הערכה סובייקטיבית של המציאות הפוליטית בניסיון לחול

כי הסיבה להבדל זה נעוץ ברמת המשילות הנתפסת  הראהניתוח הממצאים שבפניה הם ניצבים. 

ובילה כל אחד מהם לבחור באסטרטגיית האשר תועלת -מים ובמערכת שיקולי עלותאצל היז

במסגרת מאבקם כנגד הניסויים בבעלי חיים מצאו לנכון הפעולה הנתפסת עבורו כיעילה ביותר. 

לשלב בין ערוץ פורמאלי, פנייה לחברי הכנסת בניסיונות לשנות בבעלי חיים"  נגד ניסויים אגודה"ב

והעדפת  (חרם צרכנים ת הפוליטיתלבין ערוץ בלתי פורמאלי, שימוש בצרכנו את כללי המשחק

להתמקד כמו גם ב"ועדת הרבנים למען השבת" בניגוד לכך, בחרו אנשי "במעגלי צדק"  .)רכישה

, (העדפת רכישה). ברם, בעוד שהראשונים בחרו את הפן החיובי באופן בלעדי בצרכנות הפוליטית

  .(חרם הצרכנים)בחרו האחרונים את הפן השלילי 

השימוש כי  ממצאי המחקר מראיםהמגמה השלישית נוגעת למטרות הפעולה של היזמים. 

ועד להשיג העסקים בשוק, נ לבין שעושה היזם בכוחם של הצרכנים הפוליטיים ובקשר שביניהם

לפעול כלפי הראשונה,  או לשלב בין שתיהן). שתי מטרות עיקריות (שמתוכן יכול לבחור היזם אחת

 דולה יותר והשנייה,התנהגותם לכיוונה של אחריות חברתית גלשנות את  בשוק בכדי העסקים

הממצאים  בהקשר לסוגיה הנדונה. לחולל שינוי במערכת הערכים ובנורמות המקובלות בחברה

על הבדל במטרות הפעולה של היזמים. בעוד שב"אגודה נגד ניסויים בבעלי חיים"  הצביעו

להתמקד במטרה אחת  טרות הרי שבועדת הרבנים בחרולשלב בין שתי המק" בחרו במעגלי צדוב"

   .והיא שינוי בהתנהלותם של העסקים בשוק בלבד

בוחנת את המתרחש  המוצעת בומספר מגבלות. ראשית, המסגרת התיאורטית  למחקר זה  

בישראל בכל הנוגע לשימוש בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה מגבילה את תוקפה החיצוני 

המבניים והתרבות הוא ייחודי וכי חלק מהתנאים הישראלי מקרה הכן בהחלט כי של העבודה. ית

לפיכך, עולה באופן חלקי או לא יימצאו כלל במקרים אחרים. יימצאו הפוליטית המתקיימים בו 

עריכת מחקרי המשך הבוחנים מקרי בוחן שונים הצורך לבחון מסגרת זו ולאשש אותה על ידי 

בילים את לא הצביעו באופן חד וברור על המניעים המו צאי המחקר. שנית, ממנוספותבמדינות 

 של הצרכנות הפוליטית. היזמים לבחור בפן השלילי (חרם צרכנים) או בפן החיובי (העדפת רכישה)

מחקרי המשך בישראל ובעולם יוכלו להתמקד באופן מעמיק יותר בשיקוליהם של היזמים 

נות הפוליטית ולהשכיל להבין מדוע הם בוחרים הבוחרים בכל אחד מדפוסי הפעולה של הצרכ

  לעשות זאת. 

לשפוך אור על ערוץ חדש שבמסגרתו משתמשים יזמים בכוחו הצרכני של  מחקר זה ביקש  

טמון במבט מעבר לזירה  ייחודוהציבור על מנת לחולל שינוי ולהשפיע על מעצבי המדיניות. 

חשובה ה לזיר ,לנוכח השינויים שחלו בעשורים האחרונים ,הפוליטית הפורמאלית אל השוק ההופך

משך קיומו של המלמדת על יירת מניתוח מקרי הבוחן . התמונה המצטפוליטימאבק  שבה מתנהל

משילות ועל הקשיים התפקודיים המלווים את הדמוקרטיה הישראלית ואת ההנהגה משבר 

רית הולמת, עקבית ויציבה בכל העומדת בראשה. משבר זה מתבטא בקושי לעצב מדיניות ציבו

חוסר שביעות הרצון של הציבור התגברות סוגיות סביבתיות, חברתיות ודתיות ומוביל להנוגע ל

מביצועי הממשל וכפועל יוצא ממנו להופעתם של יוזמות המבקשות לעשות שימוש בכוח  הישראלי

צליחו להבשיל במלואן טרם ה מן היוזמות שהוצגו במחקר זהלמרות שחלק הצרכני ככלי פוליטי. 

את הצרכנות הפוליטית  המאמציםשל היזמים צמיחתם הרי ש ,ולהשיג את השינוי המיוחל
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כאסטרטגיית פעולה מלמדת על חשיבותו הגדלה של הכוח הצרכני ועל הפוטנציאל הטמון בו ככלי 

  . 21- המאה ה ראשיתשל  פוליטי בישראל

  

                                                           
, בשבדיה (Delacourt, 1993)), בקנדה & Jowell, 1997) Curticeהללו נצפו בבריטניה לתופעות  עדויות 1

(Holmberg, 1999)) באיטליה ,(Morlino & Montero, 1995 בהודו ,(Kohli, 1990) ביפן ,(Morlino & 

Tarchi, 1996(  ובניו זילנד(Karp & Bowler, 2001).  

עובדי אדמתו של הוא בשמו של קולונול צ'רלס בוייקט.   (Boycott)למעשה מקור השם חרם צרכנים  2

בחרו כאות מחאה על יחסו המשפיל ותנאי העבודה  ,19-, רוזן ששלט במחוז מאוי באירלנד במאה הבוייקט

. אלא פשוט להחרימו ולנתק כל מגע עימו ,המחפירים שבהם הועסקו שלא לנקוט באמצעי אלימות כנגדו

  (Micheletti, 2003). היום צעד זה מוכר יותר כשביתה 

 BDS (Boycott, Divestment andפלסטינית בשם - מלבד קמפיין זה פועלת באירופה תנועה פרו 3

Sanction for Palestine)  ,הקוראת זה מספר שנים להחרמת תוצרת המיובאת מישראל (ידיעות אחרונות

11/2/2011.(  

חלק מן הארגונים פועל למען רווחתם של בעלי החיים ועוסק בעיקר בהצלה, טיפול והפעלת בתי מחסה  4

רדיקליים יותר באופיים, קוראים לשחרור (דוגמת "צער בעלי חיים" ו"תנו לחיות לחיות") בעוד שאחרים, 

- רפואיות (לדוגמה "שבי- בעלי החיים מכל ניצול שהוא ומתרכזים בעיקר בפעילות המתבצעת במעבדות הביו

רשים לצמצם את היקף פועלים למען זכויותיהם של בעלי החיים ודושחרור בעלי חיים בישראל) או 

(דוגמת  חקיקה, מחאה פוליטית, משא ומתן לכדי ביטולם המוחלט וזאת באמצעותהניסויים עד 

 .)2007(מילשטיין,  )"העמותה למען מדע מוסרי"ו "אנונימוס"

האגודה נגד ניסויים אכזריים בחיות" במטרה  - בראשית דרכה היא פעלה תחת השם "חיים לבעלי חיים  5

  ץ', ראיון).להביא להפסקה מוחלטת של השימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים בישראל (שי דוידובי

ניסוי בבעלי חיים הינו ניסוי שנועד לאחת מן המטרות הבאות: קידום הבריאות, הרפואה ומניעת סבל של  6

  בני האדם; קידום המחקר המדעי; בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים וחינוך והוראה.

וטרינרים, אנשי חברי המועצה ביניהם: רופאים,  23מינה שר הבריאות דאז, אפרים סנה,  1995- ב 7

אקדמיה, נציגים של משרדי הממשלה, נציג התאחדות התעשיינים ושלושה נציגי ארגונים להגנה על זכויות 

  חיים.-בעלי

), פרסמה לראשונה 2001רק כשש שנים לאחר הקמתה ורק לאחר עתירה שהוגשה לבג"צ (טראובמן,  8

שעליהם התחייבו כל מוסדות  2001- מ"אחיים), התש- חיים (ניסויים בבעלי- המועצה את כללי צער בעלי

הלימוד, מכוני המחקר והחברות הפרטיות, כשוטרינרית, נציגת המועצה, משמשת כמבקרת ומאשרת את 

    ).2003; גולדמן ואחרים, 2003החיים (גורלי, -המתקנים והתנאים בהם מוחזקים בעלי

גם את אכזבתם מהמערכת מעבר לחוסר שביעות הרצון מפעילותה של המועצה מבטאים באגודה  9

בירוקרטית, הן ממשרד הבריאות והן מחברי הכנסת שנכנעים לא אחת ללובי ולחצים של -הפוליטית

התעשייה המבקשת לקבור את הדיון הציבורי בנושא ולסכל כל ניסיון לחקיקה המנסה לשנות את כללי 
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במסדרונות הכנסת  המשחק. התנהלות זו מבטאת את כוחן של קבוצות אינטרס כלכליות הפועלות

ומצליחות לא אחת להשפיע על נבחרי הציבור לפעול ולשמור על כוחן על חשבונן של קבוצות חלשות ותוך 

  .פגיעה ברווחה החברתית של הציבור הרחב (תמיר לוסקי, ראיון)

 מאמץ זה, חשוב לציין, מהווה חלק מקמפיין גלובלי שבמסגרתו ארגונים בינלאומיים, ביניהם האגודה, 10

מכוונים את מרצם בעיקר כלפי תאגידי הקוסמטיקה והטואלטיקה הבינלאומיים דוגמת "פרוקטר אנד 

  גמבל" ו"ג'ונסון אנד ג'ונסון".

בעולם, כמו גם בישראל, לא קיימת חובת סימון מוצרים שלא נוסו על בעלי חיים,  יחד עם זאת חברות  11

קה בוחרות לאמץ תקנים של ארגונים מסחריות לא מעטות המייצרות מוצרי קוסמטיקה וטואלטי

בינלאומיים שונים תוך שהן מציינות במפורש על גבי המוצרים את הכיתוב כי המוצר "לא נוסה על בעלי 

רות חיים" או "לא מכיל מרכיבים מן החי". לרוב, מלווים סימונים אלו בסמל הארנב המופיע בגדלים ובצו

 People for Ethical Treatment ofפר ארגונים ביניהם:  שונות וזאת בהתאם לארגון. בעולם פועלים מס

Animals  )PETA ,ו2007) (מילשטיין ( - CCIC (Coalition for Consumer Information).  בהיעדר חקיקה

מחייבת הופכים הקריטריונים שמציבים ארגוני זכויות בעלי חיים לרגולציה אזרחית ומהווים למעשה תקן 

בהיעדר יכולת אכיפה ופיקוח משמעותיים מבוסס תקן זה על הצהרה עצמית של  וולונטרי. יתרה מזאת,

כלפי ארגוני זכויות בעלי חיים והצרכנים. הצהרה זו מושתת על אמון  (Self Declaration)החברות 

ובארגונים הפועלים בתחום מודעים בהחלט לעובדה כי יכולת האכיפה הנתונה בידיהם חלשה וכי להצהרות 

ל מעמד חוקי. ברם, הם מאמינים שבמידה ויתגלה כי ההצהרה שקרית הרי שהחברה חשופה אלו אין כ

   ).http://search.caringconsumer.comלפגיעה תדמיתית ולתביעות משפטיות (

להעניק לחברות אישור לסמן בסמל הארנב מוצרים אשר בהם  אומנם לאגודה לא מוקנית הזכות הרשמית 12

לא נערכו ניסויים אולם היא פועלת , לעיתים במשותף עם ארגונים אחרים, כנגד חברות אשר קיים חשש כי 

אורלי  - 15907/07יפו) - אביב- בש"א (תלכן עושות שימוש לרע בסמל ומטעות את הצרכנים (להרחבה ראה: 

  .מ)בע" הנקל סוד 'פרנקל נ

 .לים של ארגונים בינ"ללגבי החברות בחו"ל הסתמכה האגודה על פרסומים מקבי 13

ד"ר פישר, אסתי לאודר, בודי שופ, אהבה, חלאבין, ניוואה, נקה, כגון מומלצות רשימה זו כללה חברות  14

וגמת . בנוסף כללה הרשימה גם חברות שיש להחרימן דסבוקלם, סנו, שאנל, רבלון, קליניק, קלרינס וקרליין

איב סאן לורן, אליזבת ארדן, לנקום, לוריאל, מייבליין, וולה,  ז'יוונשי, ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'ורג'ו ארמני,

  .)2003לוצקי, ( כריסיטיאן דיורו שרל, קולגייט, פלמוליבאק

במרוצת השנים השתנתה מתכונתו של המדריך וזאת בעקבות חילוקי דעות בין בעלי התפקידים באגודה.  15

אלא  ,רי, את החברות שאינן עורכות ניסוייםאחדים מהם טענו כי יש לכלול בתוכו לא רק את "הטובים" ק

גם את "הרעים", אילו העורכות את הניסויים ואינן מתכחשות לכך. במהדורות הראשונות כלל המדריך גם 

את רשימת החברות שלגביהן נאמר כי "אין מידע שהן אינן עורכות ניסויים", ניסוח משפטי עמום אשר 

ך זה (ענת רפואה, ראיון). בהמשך, החל המדריך לכלול רק אפשר את פרסום החברות "הרעות" תחת שיו

חברות שהצהירו כלפי האגודה כי הן אינן עורכות את הניסויים וזאת בעקבות חשש מפני תביעות משפטיות 

כנגד האגודה וחבריה (תמיר לוסקי, ראיון). לפיכך, בשנים האחרונות מוקדש המדריך בעיקר לחיזוקם של 

 .צריכת מוצריהם על ידי הצרכנים את הניסויים ובהעדפתקים שאינם עורכים העס
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נגישות מוגדרת כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, הספקת מוצר,  16

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקנים והשתתפות 

א לחוק 19והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (סעיף בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם 

  ).1998- שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

חובת המעסיקים את ו איסור הפלייתם של בעלי מוגבלות בקבלה לעבודה את התעסוקה קבע פרק 17

את  השלישי קבע החוק. פרק התחבורה הסדיר את הנגישות לתחבורה הציבורית. בפרק להתאמות סבירות

קידום זכויותיהם של בעלי  שייעודו הקמתה של הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כרגולאטור

  ).2007; ברג, 2001המוגבלות, ייצוגם ההולם ומעקב אחר ישום החקיקה בתחום (אופיר ואורנשטיין, 

זית (באמצעות מעלית או רמפה), כך למשל מקומות אילו יהיו מותאמים לאנשים בעלי מוגבלות פי 18

לאנשים בעלי מוגבלות בשמיעה (באמצעות מערכת הגברה), לאנשים בעלי מוגבלות בראייה (באמצעות 

 ).2007כריזה במעלית או במידע בכתב ברייל) ועוד (טל, 

 העיכוב בהתקנת התקנות החסרות הוביל את עמותת "נגישות ישראל", הפועלת למען זכויותיהם של בעלי 19

נגישות ישראל נ' שר  5833/08מוגבלות לעתור לבג"צ במטרה שזה יורה לממשלה להאיץ את התהליך (בג"צ 

התחבורה ואח'). לאחר שהתרשם מנכונותם של משרדי הממשלה לקדם את הנושא החליט ביהמ"ש להורות 

  להם לזרז את התהליך, אולם עד לימים אלו לא חל כל שינוי משמעותי במספר התקנות.

, חוק שעות עבודה ומנוחה, 1987- בין החוקים הללו ניתן למנות את: חוק שכר המינימום, התשמ"זמ 20

וחוק  1988-, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח1951- , חוק חופשה שנתית, התשי"א1951- התשי"א

מוגדרים  . חלקם הגדול של חוקים אילו)2006(לוי,  1996-העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו

הינה כי המעסיק מחויב להעניק לעובד את זכויותיו כמוגדר בחוק אף אם העובד  םכחוקי מגן שמשמעות

  ).2007בוזגלו, - מוכן מרצונו לוותר עליהן (דגן

מכלל המעסיקים שנבדקו  92%נמצא כי  2006כך למשל במבצע אכיפה מיוחד שערך משרד התמ"ת בשנת  21

 ).2007העבודה (חכלילי, הפרו סעיף אחד או יותר מחוקי 

לטענת יחזקאל אופיר, הממונה על המנהל, בכדי לקיים מערכת תקינה של אכיפה נדרש המשרד להגדיל  22

מפקחים המקובל במדינות - ) ובכך לעמוד ביחס עובדים300- לערך ל 100-(מ 200%- את מספר המפקחים ב

עובדים  10,000ודה אחד על כל (יחזקאל אופיר, ראיון). מפתח זה קובע מפקח עב OECD-החברות ב

  ).2010עובדים במדינות מתפתחות (סלומון,  20,000במדינות המפותחות ומפקח עבודה אחד על כל 

לשם בדיקת זכאות העסקים לתו חושפים בעליהם בפני נציגי "במעגלי צדק" את המתנהל בתוך כתליהם  23

עימם ובדיקת תלושי השכר ואת נגישות  ומאפשרים להם לבדוק את תנאי ההעסקה של העובדים, תוך שיחה

). עסקים המוכיחים כי הם עומדים בשני קריטריונים: הראשון, נוגע 2006המקום לבעלי מוגבלות (חורב, 

לתנאי העסקה הוגנת כמוגדר בחוק דוגמת: תשלום שכר מינימום, תשלום בעבור נסיעות, שעות נוספות 

טאת למשל בקיומו של מעלון ותפריט בכתב ברייל למוגבלים וכדומה והשני, נגישות לבעלי מוגבלויות המתב

יתרה מזאת, עורכים נציגי  .)2007ותולים אותו לרוב בכניסה לעסק (רובין,  בראייה, זכאים לקבל את התו

העמותה ביקורים חוזרים בבתי העסק ומוודאים כי הם מקפידים על עמידה בקריטריונים הללו. באם 

    ו פועל כשורה, הוא נדרש לתקן את דרכיו ואם הוא מסרב, נשלל ממנו התו.מתגלה בפניהם כי העסק אינ
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הרביעי בעשרת הדיברות מקדש את יום השבת: "זכור את יום השבת לקדשו: ששת ימים תעבוד הדיבר  24

ועשית כל מלאכתך: וביום השביעי שבת לד' אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך 

ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח 

 ). 8-11ם השביעי על כן ברך ד' את יום השבת ויקדשהו" (שמות, כ', ביו

קיבלה אסיפת הנבחרים החלטה הדורשת מהרשויות המקומיות היהודיות לכבד את השבת  1932-ב 25

את ההחלטה בדבר החובה לשבות  19- אישר הקונגרס הציוני ה 1935-) וב238: 1997ומועדי ישראל (כהן, 

למנדט כי "ממשלת ארץ  23). מאוחר יותר נקבע בסעיף 2001ישראל (אליאסוף,  מכל עבודה בשבת ובמועדי

ישראל תכיר בחגיה של כל עדה ועדה בארץ ישראל בתור ימי מנוחה חוקיים לבני אותן עדות" (אליאסוף, 

2001 :117.(  

כמובן  בניסוח כללי ומעורפל נכתב בו: "ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת, 26

מסמך זה הטיב . )2001(אליאסוף,  מתוך מתן רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום השבועי שלהם"

לבטא את האינטרס הצר של הנהגת היישוב ותכליתו הייתה להבטיח עמדה אחידה בעדויות שימסרו מנהיגי 

את רצונם של מנהיגי היישוב בפני ועדה מיוחדת של האו"ם. לפיכך, מטרתו של המכתב הייתה להשביע 

  ).2007אגודת ישראל בכדי שאילו ישתפו פעולה עם הנהגת היישוב (צבן, 

), אך קביעה 2001א של הפקודה נקבעה ההוראה כי השבת הינה יום המנוחה הרשמי (אליאסוף, 18בסעיף  27

יה (הכהן, זו לא לוותה בפירוט הן של כללי המותר והאסור והן של הסנקציות הנלוות למפרים את הוראות

2002.(  

החוק מחריג מקביעה זו שורה של בעלי תפקידים ביניהם חלק מעובדי המדינה (למשל שוטרים או אנשי  28

) ומסמיך את שר העבודה להעניק היתר 2005רפואה) ועובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי (שאקי, 

 ).2001ים או ביטחוניים (אליאסוף, לעבודה ביום המנוחה אם הוא רואה בהם צורך חיוני מטעמים כלכלי

 השלטוןהמנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי  בימיקובע: " 1969תיקון לחוק שהתקבל בשנת 

פעלו, ולא יסחר בעל במ תעשיהמלאכה בבית מלאכתו, ולא בעל מפעל  , לא יעבוד בעל ביתחוהמשפט, תש"

  א, תשכ"ט). 9" (תיקון חנות בחנותו

עימות סביב פעילותו של קולנוע "אדיסון". העימות כלל הפגנות של קבוצות חרדיות  בירושלים, התרחש 29

). בפתח תקווה התנהלה 1994אשר הובילו להצתתו של הקולנוע עד שזה נסגר כעבור שנים אחדות (פרידמן, 

א המערכה סביב פתיחתו של קולנוע "היכל". מערכה זו כללה הפגנות סוערות ואלימות, אך אלו ל 1984-ב

 ).1990גולן, - הצליחו למנוע את המשך הפעלתו (גוטקינד

סביב פתיחתו של הכביש נערכו מידי שבת הפגנות אלימות של חרדים ואילו חוגים חילונים מצידם נסעו  30

בו הלוך וחזור בכדי להותירו פתוח לתנועה. המערכה הולידה את הקמתה של ועדה ציבורית שהמליצה על 

תות ובמועדים בשעות התפילה, בתנאי שיובטחו הסדרי ניידות לציבור החילוני סגירת הכביש לתנועה בשב

  ).2005בהתאם לצרכיו (צמרת, 

בתגובה, פרץ גל של הפגנות אלימות מצידו של הציבור החרדי שהתעמת עם כוחות המשטרה (וייס  31

ון בשבת (מלול, ). לנוכח המחאות, החליט ראש העיר להפוך את החלטתו ולסגור את החני2009ומדזיני, 

2009.(  
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המפעל, הממוקם באזור התעשייה הר החוצבים בירושלים, פועל זה שנים ארוכות בשבתות ומעסיק  32

עובדים יהודיים. מחאת החרדים לוותה בהפגנות ובידויי אבנים עד אשר לאחר מו"מ עם נציגיהם הוסכם 

   ).2009שהמפעל יעסיק בשבת עובדים לא יהודיים בלבד (אטינגר, 

ניתן למנות את: מרכזי "ביג" בקריות, ) 2011(נכון לינואר בין מרכזי הקניות הבולטים הפועלים בשבת  33

בכרמיאל, ברגבה, בנתניה ובבאר שבע; ה"דוכן" בקיבוץ גן שמואל; ה"גרנד קניון" בחיפה; מתחם "פאואר 

ONE ;מתחם ם "שפיים"; מתח" במודיעין; מתחם "ביל"ו סנטר" בצומת ביל"ו; מתחם "הנמל" בתל אביב

"ירקונים" בפתח תקווה; קניון "ארנה" בהרצליה; קניון "שבעת הכוכבים" ברעננה; מתחם "סטאר סנטר" 

 הים" באילת." בבאר שבע וקניון "מול ONE PLAZAבאשדוד; מתחם "

ישראלים מבקרים מידי שבת במרכזי הקניות (דה מרקר,  600,000- מצא כי כ 2001סקר שנערך בשנת  34

דווח כי ההכנסות בשבת בקניונים וברשתות השיווק גדולות עד פי שלוש מביום  2002). בשנת 27/12/2001

מיליארד שקל (רגב  5.2-דווח כי הישראלים הוציאו על קניות בשבת כ 2003) ובשנת 2002וינברגר, - חול (סבו

 ).2003ורונן, 

החוק המסמיך אותם לאסוף את במסגרת המינהל אמונים כיום באופן ישיר שבעה פקחים על אכיפת  35

במידה ומתברר  פרטיהם האישיים של העובדים ולערוך בדיקה אודות דתם (בכפוף לרישום במשרד הפנים).

כי בעל עסק אכן העסיק עובד יהודי בשבת הוא מוזמן לחקירה במשרד ומוטל עליו קנס או מוגש כתב אישום 

לבית המשפט (יחזקאל אופיר, ראיון).
    

אלו, חשוב לזכור, כוללים מגוון רחב של עבירות הקשורות לפגיעה בשעות העבודה והמנוחה של נתונים  36

  העובדים ולא רק להעסקת עובדים יהודיים ביום המנוחה השבועי.

 . 2004כונתו הנוכחית הוקם רק בשנת מנהל האכיפה במת 37

לעובד ₪  5,000על  2010לשנת  סכום הקנס על העסקת עובד בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה עומד נכון 38

  במידה שזו עבירה שנייה. 10,000ל במידה וזו עבירה ראשונה וע

חרדי כגון הפלג - הועדה, מונה תשעה רבנים המייצגים את מגוון הפלגים והזרמים של הציבור הדתי 39

ף שלום החסידי, הפלג הליטאי והפלג הספרדי. בין נציגי הרבנים ניתן למנות את נציגיהם של הרב יוס

 אלישיב, הרב אהרון יהודה לב שטיינמן, הרב עובדיה יוסף, האדמו"רים מגור, מויזניץ' ומבלעז

" מבטא את הידיעה העמוקה והמקיפה של גדולי הרבנים בתורה ואת יכולתם להקיש דעת תורההמושג " 40

בין "גדולי  מרוח התורה לצורך מתן פרשנות ופתרונות לבעיות אקטואליות. המושג מאפשר את ההבחנה

  .)1991תורה" אמיתיים לבין אחרים שדעתם איננה דעת תורה אמיתית ואין להישמע להוראותיהם (פרידמן, 

דוגמה לערבות הדדית היא קיומה של מערכת ענפה של גמ"חים (גמילות חסדים) המתמחים בצרכים  41

מערכת מסוג זו מעידה גם על  ). קיומה של2003שונים החל מהלוואות כספים וכלה במוצרי תינוקות (קפלן, 

  . קיומו של הון חברתי גבוה

בעת שממשלתו של מנחם בגין, ראש  1982למעשה, ההחלטה שלא לטוס בשבת נפלה רק באוגוסט  42

הממשלה דאז, נקלעה למשבר קואליציוני. אגודת ישראל, שהייתה חברה בקואליציה איימה לפרוש ממנה 

בשבת. ועדה שקמה מספר חודשים קודם לכן לשם בדיקת ההשלכות במידה ולא יופסקו טיסותיה של אל על 
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מיליון  160-הכלכליות של הפסקת הטיסות קבעה כי הנזק שייגרם לחברה יהיה עצום והעריכה אותו בכ

דולר בשנה. לבסוף, נכנעה ממשלתו של בגין לדרישת הדתיים והפסיקה את טיסות החברה בשבת (לוין, 

2009.(   

רכים על פי מספר מנות ה"גלאט כשר" שמוזמנות בטיסות החברה. מנות אילו מוזמנות מספרים אילו מעו 43

  (חיים רומנו, ראיון).לרוב על ידי הציבור החרדי 

הנפיקה רשות החברות הממשלתיות את מניות החברה בבורסה לניירות ערך בת"א. בדצמבר  2003ביוני  44

ה על ידי חברת "כנפיים" בבעלותם של האחים דוד , לאחר מסחר ער במניות החברה, נרכשה השליטה ב2004

  .(Ynet, 23/12/2004)וישראל בורוביץ' ובכך היא הפכה באופן סופי לחברה פרטית 

ציבור זה מתאפיין באחוז גבוה של משפחות מרובות ילדים ולפיכך הוא הופך לקהל יעד חשוב עליו  45

את חלקן בפלח שוק זה הן בחרו להקים להגדיל  כחלק מן המאמצים נלחמות רשתות המזון הגדולות.

בעבורו תתי רשתות ייחודיות המתאפיינות בקיומם של מותגי בית בעלי כשרויות מהודרות, אריזות חסכון 

גדולות, אווירת קניות ההולמת את ערכיו (קוד לבוש צנוע של הלקוחות והעובדים) ושמירה קפדנית על 
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של הסניפים בשבת גררה אחריה תרעומת מכיוונם של בעלי מכולות ברחבי ת"א אם לא די בכך, פתיחתם  46
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מיליון שקל ביקש להעביר את המסר כי דור אלון פועלת למען כל הציבור  1.5-הקמפיין שעלותו הוערכה ב 47
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