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 2018-2014שיח התאגדויות עובדי הייטק בישראל 

 ** בן פישר *,ערן פישר

לאחרונה חווה שוק העבודה הישראלי מגמה חסרת תקדים של . תקציר
את מגמת  הבוחן  מחקר שדה  אמצעות  . בהייטקהתאגדויות עובדים בענף ה

אנו מבקשים להבין כיצד עובדי   2018-2014 ההתאגדות בענף בשנים 
מנסחים את הרציונל להתאגדות ואת תביעותיהם. בהתבסס על  הייטק

המסגרת התיאורית שמציע לוק בולטנסקי אנו טוענים כי התאגדות בענף  
מייצגת דגם חדש של ביקורת על הקפיטליזם, המשלב רכיבים  הייטקה

הארטיסטית.   מהביקורת החברתית על הקפיטליזם עם רכיבים מהביקורת
, שהתחנכו על ברכי ההישגים והאתוס של הביקורת הייטק עובדי 

הארטיסטית, המלינה על דיכוי היצירתיות ועל חוסר הביטוי האישי  
מבקשים כעת לקומם את הביקורת  ,האותנטי השוררים בקפיטליזם 

טחון התעסוקתי.  י השוויון, הניצול וחוסר הב–החברתית המלינה על אי
  , ורת החברתית יוצר דינמיקה מעניינת של שיח התנגדותקימומה של הביק 

כיוון שבמידה רבה הביקורת החברתית עומדת בסתירה לביקורת מ
הארטיסטית; היענות לאחת פירושה התעלמות מהאחרת. ניתוח הראיונות  

בשבע חברות מובילות מעלה   הייטקעם מנהיגי התארגנויות עובדים ב
בין  ו ורת החברתית, למתח בינה תובנות חשובות באשר לשובה של הביק

  ,סיון ליישב בין שני מערכי הביקורת הללוי הביקורת הארטיסטית ולנ
 השלכות על מאבקי עובדים בענפים נוספים. לו  ועשויות להיות 

 הייטק התאגדויות עובדים, ביקורת הקפיטליזם,   מילות מפתח:

 : סקירה היסטורית הייטקהתאגדות עובדי 

שוק העבודה הישראלי מגמה חדשה של התאגדויות עובדים בענף  ניכרת ב  2014 שנת מאז 
לבלתי   הייטק. מן הצד האחד, עד התעוררות הגל הנוכחי נחשבו התאגדויות עובדים בהייטקה

בו: הסכמי העסקה   הייטקהשל עובדי ומקומם מאפייני הקפיטליזם הנוכחי בשל רלוונטיות 
– ודה ומסלול קריירה לא יציב. זאת ועוד, תחת משטר ניאואישיים, ניידות גבוהה של כוח העב

  — מיומנים הניצבים בחזית הקפיטליזם הדיגיטלי  הייטק ובמיוחד עובדי  —  ליברלי, עובדים
החלו מחזיקים באידאולוגיה הדוחה התאגדות מניה וביה ומעלה על נס אתוס מריטוקרטי,  

;  2010 תגלנות וגמישות )פישר,תפיסה אינדיבידואליסטית ועקרונות שוק כמו תחרות, ס

 

 האוניברסיטה הפתוחה , המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת *

 גרמניה ב(  HWRגרמניה ובית הספר הגבוה לכלכלה וממשל )באוניברסיטת קאסל   **

 ברצוננו להודות לסוקרים על הערות מועילות ותורמות. 
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Fisher, 2008עובדים אלו החלו נוטשים את התפיסה העצמית שלהם כחלק   ,(. במידה רבה
ממעמד העובדים בכלל והחלו רואים את עצמם כהומולוגיים לשחקני שוק אחרים )כמו חברות,  

עובדיו  והענף  הדרדרו  עשור האחרון  ב,  בה בעת אליהם הם חוברים באמצעות חוזים.  שלמשל(,  
.  2008 המשבר הכלכלי העולמי של לתהליך של פרולטריזציה מואצת, בין השאר בעקבות 

עובדים אלו מצאו עצמם פגיעים יותר מאי פעם וחולקים את גורלו וקשייו של מעמד בינוני  
–פתיחה למשבר באידאולוגיה הניאוה (. המשבר היה יריית Standing, 2016מתרחב )ופגיע 

 ליברלית ולהתעצמות הביקורת עליה.  
כוחות  בין שני קטבים של בישראל נתונים בצבת  הייטקשור האחרון עובדי אם כן, בע
דמוקרטי. ההתעוררות של  – ליברלי וסוציאל–ניאואפשר לכנותם    באופן יוריסטישאידאולוגיים,  

, ובמאמר  ה אלהקטבים  המתח בין  בהשפעת הבשנים אלו מתרחשת    הייטק התאגדויות עובדים ב
מאפשר  הבהקשרו: מהו השיח  הייטקדות של עובדי הזה אנו מבקשים להבין את שיח ההתאג

באמצעותו מנוסחות תביעות העובדים?  שלהתאגדות? ומהו השיח  הייטק גיוס של עובדי 
  2018-2014 בהתבסס על מחקר שדה אשר בחן את מגמת ההתאגדות בענף ההייטק בשנים

משני הקטבים האידאולוגיים הללו.  ניזון  הייטקאנחנו מראים כי שיח ההתאגדות של עובדי 
העובדים מבקשים להחזיק את המקל בשני קצותיו ואף לכופפו ולעצבו לכלל עמדה ביקורתית  

– ליברלי ההגמוני אך גם לא לשיח העבודה הסוציאל–לשיח הניאולגמרי שאינה נענית   ,חדשה
ותיקה להתאגדות  ו(. לצד קימומה של הדרישה הHarvey, 2005יסטי( )דמוקרטי )או הפורד

התעסוקתי נשמרת התביעה לעולם עבודה  ן  טחוי ב הייצוג עובדים, לאחריות הדדית ולשיפור  לו
 . פחות  היררכיו  ,גמיש, יצירתי, מריטוקרטי

זוכה להערכה והוקרה  הוא ו המובילים במשק הישראלי הענפים הוא אחד  הייטקענף ה 
(, וחברות IMFA, 2009מהתוצר התעשייתי המקומי ) 70%– בינלאומיים. הוא אחראי ליותר מ

אתרי ייצור ופיתוח. מרבית ענקיות  בישראל טכנולוגיה בינלאומיות גדולות רבות מפעילות 
, פייפאל  SAPפייסבוק, אמזון, מייקרוסופט, , גוגל, IBMאפל,  — פועלות בההטכנולוגיה 

עובדים   10,000–מוהיא מעסיקה יותר  ,ואינטל. האחרונה היא המעסיק הפרטי הגדול בישראל
הישראלי בולט בנוכחותו גם בשוק העולמי: מספר החברות   הייטק (. מגזר ה2017 ,)רבט

ית )נאסד"ק( גדול יותר ממספר כל  נ גיה האמריקהישראליות הנסחרות בבורסת מניות הטכנולו
(.  Senor & Singer, 2009יות )נ החברות האירופיות יחדיו, ושני רק למספר החברות האמריק

אפ  –חברות הסטארטוכמוהו גם מספר הגבוה בעולם, בישראל הוא המהנדסים לנפש מספר 
מגזר זה נהנה גם מרמת השקעה פרטית וממשלתית חסרת תקדים: נכון  (. 2014, לנפש )הופמן 

ביחס    שהושקע בארצות הבריתמזה    2.5, הון הסיכון שהושקע במגזר היה גבוה פי  2008לשנת  
 ,Senor & Singerמזה של סין ) 80מזה של האיחוד האירופי ופי  30ה, פי י לגודל האוכלוסי

בתקציבי  באחוז התוצר הלאומי הגולמי המושקע (. ישראל היא גם המובילה העולמית 2009
במחקר זה    ת(. רבות מהחברות שנסקרו Senor & Singer, 2009)  4.5%– בענף, כ  המחקר ופיתוח 
את  ענף לקרהמשמעותי בנסיקה המטאורית של גורם , והיו השמונים והתשעיםהוקמו בשנות 

נסיגה מסוימת בהצלחתן עם פיצוץ בועת  אף שחלה . האלפייםשנות העשור הראשון של סוף 
  הייטק ספינות הדגל של תעשיית ההוסיפו להיות  והדוט.קום לפני כעשרים שנה, חברות אל

 .(2016, 2006; שולמן,  2017הישראלית )אורבך, 
והתחרות הגוברת מצד חברות טכנולוגיה   2008-2007המשבר הכלכלי העולמי של 

בשווקים מתפתחים הובילו להאטה במחזור העסקים של חברות ישראליות רבות ולירידה  
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ברווחיותן. כמעט בכל המקרים הנסקרים במחקר, בשנים אלו החלו העובדים לחוות לראשונה  
המוניים,   פגיעה בתנאי ההעסקה, מהלכי צמצומים ותהליכי התייעלות שמשמעותם פיטורים

סגירת מוקדי פעילות והעברה של מחלקות שלמות למיקור חוץ, לעיתים בתוך ישראל ולעיתים  
(. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ענף ההייטק הישראלי, על  2013למדינות אחרות )כלכליסט, 

לו בחברות שעמדו בפסגת  ייחודו ויוקרתו במגזר התעשייתי בכלל, החל לחוות צמצומים, ואפי
של כל מתכנת ומהנדסת צעירים חלה פגיעה בתנאי ההעסקה. מגמת ההתאגדות   הםשאיפותי

 ,Fisher & Fisher;  2013הופיעה במקביל לאיומי הפיטורים ולהרעת התנאים הזאת )כלכליסט,  

in press.) 
התחדשות בעולם העבודה המאורגנת בישראל, ובראשם תהליכים של התחדשות  תהליכי 

ארגונית בהסתדרות הכללית החדשה, שימשו קרקע פורייה להקמתם של ועדים חדשים במשק  
הקימה ההסתדרות את האגף לאיגוד    2010הישראלי, ובהם גם ועדים בקרב עובדי הייטק. בשנת  

ינים להקים ועדים חדשים במקום עבודתם ולתמוך  עובדים, שתפקידו ללוות עובדים המעוני 
(. במסגרת פעילות האגף גדל מספר העובדים המאוגדים במשק בשנים  2017בהם )שטאובר, 

. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (2013)בנק ישראל, עובדים  100,000–בכ 2016-2010
  24.7%– מ בהתאגדויות,בשיעור ההשתתפות של עובדים  10%– של כים על עלייה מצביע 

  ו (. נתון נוסף בלוחות אל2016, 2012למ"ס, ה) 2016–ב 27.1%–ל 2012–משיעור השכירים ב
בשביעות הרצון    14%עלייה של  , המשתקפת בתאגדות המצביע גם על עלייה בלגיטימציה של ה

אם  (. 2016– ב 55.9%–ל 2012–ב 48.9%–של עובדים מאוגדים מפעולות האיגוד המקצועי )מ
אך הן   ;לקבוע כי ההתאגדויות בענף ההייטק הן חלק ממגמת התאגדות רחבה יותרכן, אפשר 

 ייחודיים.  נושאות עימן מאפיינים 
הכולל התייחסות למגמות ירידה בשיעורי  ף מחקר ענ להתארגנויות עובדים בישראל זכו 

ביזוריות  ל ; (2004ספורטא, ו הברפלד, מונדלק , התארגנות בעשורים האחרונים )כהןה
ות  התחזק בהקמה של ארגוני עובדים חדשים דוגמת כוח לעובדים והמתבטאת ב , ההתארגנות

מונדלק,   ,; קריסטל2002ארגוני עובדים ותיקים דוגמת ההסתדרות הלאומית )קריסטל, 
ענפי הביטוח,  ובהם  התארגנויות חדשות של עובדים בענפים שוניםל ;(2015כהן, והברפלד 

התרבותם של מאבקים משפטיים סביב ההתארגנויות  לו  ;(2017,  2015  ,)ואזנה   הייטק הסלולר וה
 (.  Mundlak, 2007, 2009השונות )

( משרטט שלושה תחומים במחקר העוסק בעבודה מאורגנת  Preminger, 2018פרמינגר )
ובדינמיקה שמאפיינת אותה בעשורים האחרונים בישראל: שינויים במסגרות התעסוקתיות  

המבניות  שינויים במסגרות ת( ו הפוליטיות )מדיניו שינויים במסגרות )תנאי העסקה(, 
והוא האקלים הפוליטי   ,)סוציולוגיות(. קשת המחקר הזאת מזניחה, לטעמו, היבט אחד חשוב 

בו משגשגות )או מעוכבות( התאגדויות עובדים. חוקרי שוק  שאו ההקשר החברתי הרחב 
אופיו האמורפי והקושי למדוד  בשל אך  , העבודה נוטים להכיר בחשיבות של ההקשר החברתי

 ובהשפעתו על תמורות בהתאגדויות עובדים. בו הם ממעטים לעסוק אותו 
בחשבון את ההקשר  להביא מחזיקים אחרי תביעתו של פרמינגר –אנו מחריםזה במאמר 

אחרת ממנו  ממשיגים  אבל  התאגדויות עובדים פועלות,  שבהם  האקלים הפוליטי  את  החברתי ו
במונח  כאשר פרמינגר משתמש את הזיקה בין התאגדויות עובדים ובין המרחב החברתי. 

תה ההתאגדות  י מצייר יחס דיכוטומי למדי בין הפנים ובין החוץ, משל היהוא    "אקלים פוליטי"
לזכות בלגיטימציה   — אורגניזם המבקש לשרוד ולשגשג בסביבה החברתית, או בלשונו 
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לדבריו, הוא בוחן את   חברתית ותקשורתית ובגיבוי של מערכת המשפט כדי להשיג את יעדיו.
' של עבודה מאורגנת ואת האופן שבו היא מובנית בתקשורת ובמערכת  "ה'מעמד החברתי

כיצד   יםאת המבט פנימה ושואלאנו, לעומתו, מפנים (. Preminger, 2018, p. 26המשפט" )
משפיעים על   — אידאולוגיה ובמיוחד מרחב השיח  — ההקשר החברתי והאקלים הפוליטי

מגדירות   הייטקבו התאגדויות העובדים החדשות בשעל האופן כלומר  ,ההתאגדויות עצמן 
 ומעצבות את מעמדן האונטולוגי בעולם העבודה ומנסחות את התביעות שלהן.  

שיח על  בובהקשר הרחב יותר,  — המאמר, אם כן, רואה בשיח האידאולוגי על התאגדות
שחקנים  או שולל אותה מסטרומנטלי שמעניק לגיטימציה אינ  כלי לא רק  — העבודהעולם 

באמצעותה שחקנים  שמסגרת פרשנית לטענתנו, השיח הזה הוא  ; יודעים את רצונם כברש
את  העוין שפרמינגר מתאר, זה האקלים החברתי לכן מגדירים את עצמם ומנסחים את רצונם. 

התנאים  גם התגלמות אלא בה התאגדויות פועלות שסביבה האינו רק  ,עובדיםההתאגדויות 
להתאגדויות  המעטה לים אחרות, הלגיטימציה החברתית יהתאגדויות מתהוות. במ שבהם 

מעודדות עצלות ובינוניות  כלא יעילות,  כעובדים, הדימוי השלילי של התאגדויות כמושחתות,  
(Preminger, 2018) —  לא רק סביב ההתאגדות ומחוץ לה  כל אלה מתקיימים כאקלים חברתי

תונות ובמערכת  יזה מתבטא לא רק בעהאקלים  המסגרת ההתאגדות ובין חבריה.    בתוךגם  אלא  
מבקשים להתאגד. באתר זה ובסוכנים אלו  שעובדיהם במקומות העבודה גם המשפט אלא 

 מתמקד המאמר. 
שיח על עבודה,  ליש זיקה  ,בקשים למפות במאמרשאנו מ ,תיו למרכיב השיח של התאגדו

מעניקים לעולם העבודה שלהם. הרפז ומשולם  עובדים קרי למשמעות הסובייקטיבית ש 
(Harpaz & Meshoulam, 2004 מצביעים על כך שעובדי )בישראל מעניקים לעבודה   הייטק

ם. לעומת האחרונים, שמגדירים את העבודה  מסורתיי  המשמעות שונה מעובדים בענפי תעשיי
עבור עובדי   ,הצורך בפרנסה(  כלומר כמענה עלבראש ובראשונה במונחים אינסטרומנטליים )

מרכיב מרכזי יותר בעצמיות שלהם והם מתארים אותה במונחים  העבודה היא  הייטק
  להם, ת העניין שהיא מספקת אקספרסיביים יותר. משמעות העבודה עבורם נגזרת ממיד

בה היא מאפשרת להם גיוון ואוטונומיה. ההבחנה  שמציבה בפניהם ומהמידה  מהאתגרים שהיא  
בין מונחים אינסטרומנטליים ובין מונחים אקספרסיביים לתיאור המשמעות הסובייקטיבית של  

בין שני  בקרב עובדי ההייטק יש דינמיקה נבקש להראות שו העבודה תעמוד במרכז המאמר, 
 הללו.  יקומי המשמעות 

   כביקורת הקפיטליזם תאגדותההשיח 

מודע עם מצב מבני נתון ועם שיח  בהמתכתב    , אנו בוחנים הוא שיח התנגדותששיח ההתאגדות  
מקומי. שיח כזה צץ  ולו לאתגר אותם ולחולל בהם שינוי, ומנסה  נןאידאולוגי הגמוני ומכֹו

פועל בשני מישורים. ראשית, עליו  , והוא  עובדיםבקרב התרעומת    מיד כאשר מתעוררתועולה  
חוסר  לדוגמה, פרט )של המצב להראות כי מאבק קיבוצי, כלומר ל פרט הלאפשר גיוס של 

בעיה קיבוצית. מזווית מעט שונה, זהו  הוא תוצר של מצב מבני ולכן הוא טחון תעסוקתי( יב
,  חברתית–קרוביקורת על המערכת )אם ברמה מ למתוח לגיטימציה לפרט שיח שנועד לתת 

שיח  בהינתן ה(. בביקורת על הנהלת החברה —  אם ברמה מקומית ו"הקפיטליזם", בביקורת על  
מריטוקרטי  ה אתוס הכמשפחה, או המצייר את מקום העבודה  הייטק רווח בהאידאולוגי ה
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א פעולה לעומתית  ו, עצם יצירתו של שיח התאגדות ההייטקשמתכחש להבדלי כוח בחברות 
. שנית, שיח כזה נדרש לנסח תביעות  (Preminger, 2018; 2000קונדה, ה )לגיטימצישדורשת 

כיצד מבקשים    ? מצב הקייםב: מה הבעיה  עליה   מליניםש המציאות הארגונית  לשינוי    קונקרטיות
  ; גיון מארגן אחיד פחות או יותר י תחת ה מקובצותנוטות להיות  האלכלשנות אותו? תביעות 

  נובעות בה ותביעות קונקרטיות משובצות שכללית ה שיח התאגדות מייצר מסגרת מחשב
 . ממנה

הוא תוצר של הקשר   .ההתאגדות של עובדי הייטק בישראל לא נולד בחלל הריק שיח 
פרד  ביקורת וכיצד היא יכולה להתנסח. שיח כזה הוא מרכיב בלתי נ  יחברתי רחב המגדיר מה 

כפי שהתעצב במסגרת הפוליטית  בקפיטליזם היסטוריה של הקפיטליזם, במיוחד ב
התאגדויות של עובדי הייטק  ה ששיח  אנו טוענים    עבודתו של לוק בולטנסקילאור  הדמוקרטית.  

בישראל מייצג דגם חדש של ביקורת על הקפיטליזם הרשתי, היונק מדגמים קיימים ומעבד  
 אותם.

 & Boltanski, 2011; Boltanski & Chiapello, 2005; Boltanskiבשורה של עבודות )

Thévenot, 2006  בולטנסקי מציע מתווה ל"סוציולוגיה של ביקורת", מושג שהוא ֶמחווה )
ציולוגיה הביקורתית וביקורת עליה. הסוציולוגיה הביקורתית במדעי החברה, מקרל מרקס  לסו

אשר בשני מובנים היא,  התאפיינה בהמשגה של ביקורת כתופעה  ,עד אסכולת פרנקפורט ו
ראשית, ביקורת נעשית מחוץ למוקדי  : חיצונית למבנה החברתי ולפעולה החברתיתלכאורה, 

היחסי של שחקנים מרכזיים  בשל הקושי אם  — החברתיתהפעולה וההשפעה של המערכת 
להוציא את המסקנות הנובעות ממנה אל הפועל  בשל הקושי שלהם  אם    ,לנסח עמדה ביקורתית

ביקורת הקפיטליזם היא נחלתן של קבוצות שוליים בלבד )אף  למשל, במישור הפוליטי. כך, 
ביקורת היא חיצונית למערכת  או האמנות. במובן השני, ה ה אם אליטיסטיות( בשדה האקדמי 

הקפיטליזם( באופן כוללני  את כיוון שהיא מבקרת את המבנה ההגמוני )למשל מ החברתית 
התגברות עליהן    ,מקורן של הפתולוגיות החברתיות בקפיטליזם כמכלול אם מזהים את  ומוחלט.  

 קפיטליסטי.  – כרוכה בהכרח בהתגברות על הקפיטליזם ובמעבר למשטר חברתי חדש, לא
בולטנסקי רואה בשני מאפיינים אלו חולשה של הסוציולוגיה הביקורתית. הוא מבקש  
לשמר את מושג הביקורת בסוציולוגיה, ובמידה רבה להחיות אותה, באמצעות המשגה חדשה  
המתגברת על שתי החולשות הללו. ראשית, בולטנסקי ממשיג את הביקורת על הקפיטליזם  

חיים החברתיים. לבני אדם שחיים בחברות דמוקרטיות  של ה ,כמהלך רגיל, אפילו יומיומי
טיביות, מוסדיות, חוקיות וחברתיות לבקר את המערכת  יקפיטליסטיות יש יכולות קוגנ 

(. שנית, ביקורת  Boltanski, 2011והם אכן עושים זאת כל העת ) בה, הם חייםשהחברתית 
את הקפיטליזם באופן כוללני ומוחלט אלא מבקרת צורה  רח בהכהקפיטליזם אינה דוחה 

 .  שלואו מאפיינים מסוימים  ו מסוימת של
מבקשת לחולל שינויים  כזאת שאלא  ,רת הקפיטליזם אינה בעיקרה ביקורת רדיקליתוביק

בתוך הקפיטליזם. המסקנה המתבקשת מביקורת הקפיטליזם במובנה המרקסיסטי היא קיומה  
  ; להכניע את ההון ובעצם לחסל אותו כמעמדמבקש  בה מעמד העובדים  ש  ,מעמדות של מלחמת  
רפורמיסטית  מציע בולטנסקי שהתפיסה מסוג כזה. אבל מאבקים במלאה  , כמובן,ההיסטוריה

ולכן מאבק המעמדות מוכל בה במסגרת פוליטית יציבה פחות או יותר. היא   ,מעצם הגדרתה
פות עליו ויתורים. במסגרת כזאת, התאגדויות עובדים  אלא לכ  , אינה מבקשת לאיין את ההון
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סיון לשיפור  י כחתירה תחת מבנה המעמדות או כביטוי למאבק מעמדי אלא כנאינן מתפרשות  
 תנאים. 

הסוציולוגיה של הביקורת לוקחת את ביקורת הקפיטליזם  לפי הצעתו של בולטנסקי, 
(  Durkheim, 1982 ; רקהייםכאובייקט מחקר שלה )כעובדה חברתית, בלשונו של דולשמש 

תפקודה. סוציולוגיה כזאת בוחנת כיצד ביקורת   ואת  מעמדהאת  , החברתי ובוחנת את מיקומה 
בו הקפיטליזם מעוצב ומשתנה. ובאמת, בולטנסקי  שהקפיטליזם הופכת להיות חלק מהאופן 

 (.  Boltanski & Chiapello, 2005גורס כי תמורות בקפיטליזם מושפעות מהביקורת עליו )
מצח לפרקטיקה   בולטנסקי הופך את הביקורת מעיסוק תאורטי מופשט וגבהאם כן, 

מאפשרת לנו לחשוב על  זו  חברתית עממית, מקומית, יומיומית ובעלת הקשר ספציפי. הגדרה 
חרך הצצה  ולפיכך יוצרת ל הקפיטליזם, מופע מסוים של ביקורת עעל התאגדויות עובדים כ

בקפיטליזם הנוכחי. הדבר נכון שבעתיים בהקשר  מנוסחת כיצד ביקורת כזאת דרכו לבחון 
לא היו בו  גל התאגדויות בענף שעד עתה כמעט  —  החברתי וההיסטורי שניצב במרכז המאמר

 . זם ניאנטגו גילה כלפיהן אף הוא וכאלה ת יוהתארגנו

 אינטגרלי מן הקפיטליזםביקורת כחלק 

הקפיטליזם הוא מערכת חברתית כוחנית ובלתי שוויונית מעצם מהותה, אך היא נסמכת על  
באידאולוגיה של חופש והסכמה, ולכן דורשת    אלימים )למעט בשוליים( ומעוגנת–כוח לא  יחסי

(. את הרעיון של לגיטימציה  Boltanski & Chiapello, 2005לגיטימציה חברתית רחבה )
שיח הגמונית של הצדקות: הקפיטליזם נדרש להצדיק את הממדים   תבולטנסקי מבין כפעול

הכוחניים והדכאניים שלו. לדוגמה, עוני ומחסור של מיעוט באוכלוסייה יכולים להיות  
שר מביאים  מוצדקים כתוצר לוואי של אתוס מריטוקרטי ושל חלוקת משאבים בלתי שוויונית א 

 (. Boltanski & Thévenot, 2006בסופו של דבר לצמיחה של העושר החברתי )
אידאולוגיה שמסווה יחסי כוח או  ביטוי של רק כאפשר להבין –אישיח ההצדקות הזה את 
ההצדקות של הקפיטליזם יכולות   —  יש לו ממד קונסטרוקטיבי  ;מאפשר את שעתוקם ככלי ש

(. אפשר לחשוב על ההצדקות  Boltanski & Chiapello, 2005עשות למבחנים בידי מבקריו ) ילה
צמיחה(, חירות אישית   כלומרהבטחות: הקפיטליזם מבטיח גידול בעושר החברתי )על הללו כ

הוא  הקרקע תחת הצדקותיו ונשמטת הוא, –בהבטחותיואם הוא אינו עומד אבל וכיוצא באלה. 
מחקר על השיח תהיה למשל הסוציולוגיה של הביקורת בהקשר זה, נותר חשוף לביקורת. 

 & Boltanskiשל הקפיטליזם לעמוד במבחנים שהוא מציב לעצמו ) תומידת הצלח העוסק ב

Chiapello, 2005תשתית  משמש  טנסקי, השיח הזה, שנע בין הצדקות לביקורת,  (. אליבא דבול
של  ו הקפיטליזם  לתמורות פוליטיות בקפיטליזם, כלומר תמורות שאינן תוצר ישיר של מבנה

והביקורת עליו מתגבשת  עצמו  ם שלו הדינמיקות שלו. כאשר הקפיטליזם נכשל במבחני
בלגיטימציה, הקפיטליזם מפנים    סיונו לזכות מחדשי בנ ;  תמורה באופן פעולתוחלה  ומתעצמת,  

אינה רק  , הדינמיות של הקפיטליזם ן גם משתנה. אם כהוא את הביקורת עליו ונענה לה וכך 
 ;Boltanski & Chiapello, 2005) יותוצר של אילוצים מבניים אלא גם של הביקורת על 

Boltanski & Thévenot, 2006  .) 
ממה    בולטנסקי מציע, אם כן, תאוריה שרואה את הביקורת על הקפיטליזם כחלק אינטגרלי

כתוצאה  בקפיטליזם  ת  ומהתמורות בו. אין בכך כדי לסתור את התמורות המתחוללשמחולל את  
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שתנה של משטרים  שיכול להסביר את התצורה המ נוסף רכיב פוליטי ; זהו מלחצים מבניים
זה, בולטנסקי עוקב אחרי התזה של מקס ובר בדבר ההשלכות של  בהקשר קפיטליסטיים. 

( ומרחיב אותה מתאוריה שמסבירה  Weber, 1958האתיקה הפרוטסטנטית על רוח הקפיטליזם ) 
 ,Boltanski) את צמיחת הקפיטליזם לתאוריה שמסבירה את התמורות שחלו בה מאז כינונה

2011; Boltanski & Chiapello, 2005.) 
מגוון  ויש לה  רבים אתריםרבים בהביקורת על הקפיטליזם מתנסחת על ידי שחקנים 

רגולציה ועד ביקורת על מונופולים ועל  חולשתה של הביטויים: מביקורת על יוקר המחיה ועל  
  2011הסוקר את מחאת  תיאוריה וביקורת את הגיליון המיוחד של למשל  טייקונים )ראו

ביקורת  ב, בולטנסקי מבחין בין שני זרמים מרכזיים המגוון   (. על אף2013רם ופילק,  , בישראל
(. אלה  Boltanski & Chiapello, 2005על הקפיטליזם: ביקורת חברתית וביקורת ארטיסטית )

היו, מבחינה אמפירית, שני אגדי הביקורות שהשפיעו על מהלך ההתפתחות של הקפיטליזם,  
על  העוני, על וויון, הש– השנים האחרונות. הביקורת החברתית מלינה על אי 150–לפחות ב

רדיפת הבצע הכרוכים בקפיטליזם. הביקורת הארטיסטית מלינה על דיכוי  על האגואיזם ו
  קפיטליזםשה  היצירתיות, על חוסר הביטוי האישי האותנטי ועל חוסר האפשרות למימוש עצמי

ביקורת ארטיסטית בולטנסקי עוקב במידה רבה אחרי  ל. בחלוקה בין ביקורת חברתית משית
התיאורטיות(: הביקורת   יההשלכות אינו מקבל את וקה האנליטית שהציע מרקס )אף אם החל

מעמד  ידי בהחברתית מקבילה פחות או יותר לביקורת של מרקס על הניצול של מעמד אחד 
, והביקורת הארטיסטית מקבילה להיבטים מסוימים  שמוביל ליחסי כוח דכאנייםניצול  ,אחר

  שנגזרת ממנו.  הומניזציה–דהועל השל הביקורת המרקסיסטית על הניכור שחווים עובדים 
, בכרך  למשל הראשונה מזוהה בדרך כלל עם מרקס הבוגר ואפשר למצוא תאורטיזציה שלה, 

שנייה מזוהה עם מרקס הצעיר ואפשר למצוא את  (; הMarx, 1990) קפיטלהראשון של 
 גם ראוו; Marx, 1988) 1844פילוסופיים של –, בכתבים הכלכלייםלמשליזציה שלה, ט התאור

Callinicos, 2006) . 
אוריה המרקסיסטית  שני אגדי הביקורת הללו קיימים כל העת בקפיטליזם. זאת ועוד, בת 

לפתור את האחד ללא  אפשר –איהניצול והניכור קשורים הדדית: הם אינהרנטיים לקפיטליזם, 
האחר, והתגברות עליהם כרוכה בשינוי מהפכני של השיטה הקפיטליסטית. זאת בדיוק הסיבה  

  זה חברתית חדשה. ת מן בחובו, על פי מרקס, מאבק מעמדי שפתרונו פירושו סינושהקפיטליזם ט
המסגרת התאורטית שמציע בולטנסקי, לעומת זאת, גורסת שמבחינה היסטורית הקפיטליזם  

לא בפתרון מהותי של הניצול ושל הניכור אלא   — מתאפיין בהיענות חלקית לביקורות הללו
 המזיקות.  םריכוך חלק מהשלכותיהו במיתון שלהם, או בהכלה שלהם  

השינוי החברתי הטקטוני שחל במבנה  מציע כוללת גם את בולטנסקי שלמעשה, המסגרת 
,  זה השינוי התאורטיזציה של וגם  תעשייתיות– החברתי ובפעולה החברתית בחברות פוסט

צמיחתן של תנועות  גם את צמיחתו של המעמד הבינוני החדש כסוכן פוליטי וומקיפה את 
ובדים המוגדר בהנגדה  פלטפורמה פוליטית. לא עוד מעמד עהמשמשות לו חברתיות חדשות 

היררכית למעמד הקפיטליסטי ונלחם לשחרורו מכבלי הקפיטליזם, אלא מעמד בינוני בעל  
(, אחד מיני מעמדות אחדים, המבקש לשפר את תנאי המחיה שלו במסגרת  stakeholderעניין )

התביעות ותכלית המאבק: לא עוד מאבקים חומריים   ותהמערכת השרירה. כך גם משתנ
פוליטי, אלא מאבקים להרחבת החופש  –לשנות מן היסוד את המבנה הכלכלישתכליתם 

 . ותקולקטיבי האישיות וה הכרה  לבמרחבים הנוגעים לזהות ו
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 תמורות היסטוריות בביקורת הקפיטליזם  

מתקיימת דינמיקה היסטורית. תקופות שונות  הביקורת החברתית לביקורת הארטיסטית בין 
ות של סוג אחד של ביקורת על פני האחר. משטרים שונים  בקפיטליזם מתאפיינות בדומיננטי
או תעוקות שונות,   , ( מייצרים לחצים שוניםAglietta, 2001של הצבר הון בתוך הקפיטליזם ) 

לסוג  גם משטרי שיח שונים, ולכן הביקורת עליהם שונה. מכאן שגם ההיענות של הקפיטליזם  ו
הביקורת האחר. בעת נתונה ותחת משטר  סוג רוכה בזניחה ודחיקה של אחד של ביקורת כ

 ,Boltanski & Chiapelloת )כהאחרת שוכ גואה ואילו קפיטליסטי מסוים אחת הביקורות 

ארבעה הסברים. ראשית, אף שאפשר לראות בביקורת החברתית ובביקורת  יש (. לכך 2005
גם סתירה מסוימת, לפחות  ביניהן יה יש י השנאת משלימות אחת ש הארטיסטית ביקורות 

תחתיה: הביקורת החברתית היא  שהקפיטליזם פועל במסגרת החשיבה הליברלית ההגמונית 
הביקורת  ואילו , החברתיתרווחה מוחה על הפגיעה של הקפיטליזם בו סוציאלית מעיקרה 

.  האישית הארטיסטית אינדיבידואלית מעיקרה ומוחה על הפגיעה של הקפיטליזם ברווחה 
האחד מונח   ןדיבמסגרת המחשבה הליברלית שתי הביקורות נמצאות על כפות מאזניים שמצ

 ,Berlin, Hardy, & Harrisראו ו; Harvey, 2005" )– " ובצידם האחר ה"חופש מ–ה"חופש ל

אנשים וקבוצות   — . שנית, למרות שמרחב הביקורת הוא מגוון, מרובה ורווי סתירות(2002
כדי לתרגם תרעומת חברתית   — ולהעלות תביעות מנוגדותשונות יכולים למתוח ביקורות 

(indignationלכדי פעולה פוליטית יש לרכז א )ביעדים מוגדרים, וכך ביקורת אחת  ה ת המחא
דומיננטית. שלישית, הביקורת שידה על העליונה מכוונת כלפי הפגיעה המשמעותית  הופכת ל

שוררת באותה עת. כפי שנראה, פגיעה כזאת אף היא  ההנגרמת מאופנות הקפיטליזם  ,יותר
ורביעית,    .ווחה האישיתנוטה לנוע על המטוטלת שבין פגיעה ברווחה החברתית ובין פגיעה בר

כוחה של התצורה הקפיטליסטית ההגמונית מכתיבה במידה רבה גם את גבולות שיח הביקורת  
 (. Harvey, 1989; Jameson, 1991עליה ואף את מאפייניה )

דינמיקה היסטורית דיאלקטית: היענות  , אם כך,  ביניהם  שני אגדי הביקורת הללו מקיימים
ת קפיטליסטית שדוחקת  של הקפיטליזם לסוג אחד של ביקורת תורמת לעיצובה של אופנו 

ומאלימה את הביקורת האחרת. כך אפשר להבין כמה מהתמורות העמוקות בקפיטליזם של  
בוודאי  אינו עוסק אמנם בתיאור היסטורי של הקפיטליזם, וזה . מאמר השנים האחרונות  150

( את הקפיטליזם.  אינו משנהבו שיח הביקורת משנה )או  שאינו מציע ניתוח אמפירי של האופן  
היא ששחקנים חברתיים )העובדים  מציע בולטנסקי שבמסגרת התאורטית ת יסוד אבל הנח 

מנסחים את  ובמקרה זה( מניחים קשר כזה בין ביקורת הקפיטליזם ובין תמורות בו,    ,המתאגדים
ענות לביקורת הזאת תשנה את אופן הפעולה  יהם ואת תביעותיהם מתוך הנחה שה הביקורת של

 (.בה  הם עובדיםששל הקפיטליזם )או לפחות של אופן הפעולה בחברה 
האופן  הדרוש להבנת רקע שזהו הכיוון מהזיקה של הדיון הזה לעניינו עקיפה אך מכרעת,  

ל פעולות ביקורתיות נגד  מנעד רחב שיש מנסחים את תביעותיהם.  הייטקבו עובדי ש
או  לדחות את הקפיטליזם מניה וביה, למשל פוליטית שונה: אפשר ה תן עמדשהקפיטליזם 

ו.  ביותר של הסתירות שגדולה גיון הקפיטליסטי עד קצהו כדי להביא לחשיפה ילדחוף את הה 
מניחה זיקה בין אופי הביקורת   הייטקבבסיס ההתאגדות של עובדי שהעמדה הפוליטית אבל 

ההקשר ההיסטורי של תמורות אלו, אף אם  את תמורות בקפיטליזם, ולכן חשוב להזכיר בין ו
 בקיצור נמרץ.  



 שיח התאגדויות עובדי הייטק ערן פישר ובן פישר   18

 ,laissez-faire–שהילל את ה ,19–ה של המאה היהקפיטליזם הליברלי של המחצית השני 
ודות לתיעוש הייצור. אך העושר התרכז  הבעיקר  ,התאפיין בצמיחה חסרת תקדים של העושר

חסרות  שגם הן היו השוויון והעוני גאו. התיעוש יצר בעיות חברתיות – בידיהם של מעטים; אי
ותעשיות זעירות למפעלים עירוניים, ועימו ההתפרקות של  מחקלאות כפרית תקדים: המעבר 

יחידות תמיכה, הותירו את העובדים חשופים  ששימשו עד אז    ,ל הקהילההמשפחה המורחבת וש
. בשל התיעוש  ונעשה בלתי יציבתוכפים והולכים נתון למשברים שהיה  ,לתנודתיות השוק 

את  המדינה ראתה ואילו כוחה של העבודה, כנגד כוחו של ההון וריכוז הייצור הלך והתעצם 
ולתמוך   ם לנהל את ענייניהם בזירה הכלכליתשחקנים חברתייל אפשר ל התפקידכמי ש עצמה 

מנוצלים במידה חסרת תקדים   19–ה של המאה הי . כך מצאו עצמם עובדים במחצית השניבהם
נתונים לחלוטין לחסדי השוק החופשי.  היו  ו  ,בכלכלה שהלכה ונעשתה עשירה ובלתי שוויונית 

צמה הביקורת החברתית.  הלכה והתע   ,בעת הזאת, ולנוכח משברים כלכליים מחזוריים עמוקים
קריסת המערכת הקפיטליסטית,  שבה התחזק האיום המבני בבסופו של דבר, בשעת כושר 

או משטר   ,ת קפיטליסטית חדשהלשידוד מערכות ולהתעצבותה של אופנוהביקורת הביאה 
 ,Aglietta( או קיינסיאני )wellfarismשאפשר לכנותו פורדיסטי, רווחתי ) ,הצבר הון חדש

2001.) 
אם באופן  גם  תוך הפנמה והכלה של הביקורת החברתית,  מהקפיטליזם הפורדיסטי התעצב  

מנגנונים שריסנו את החופש המוחלט של ההון ואת הדומיננטיות של  . הוא כונן מדוד וחלקי 
שוק  ה ובין עובד היתה לייצר חגורת הגנה בין יה של מנגנונים אלו תכליתם . השוק בחברה

ביטוחים סוציאליים, חלוקה מחדש של העושר,  באמצעות  תנודתי ולהגדיל את השוויון ה
מעורבות ממשלתית בכלכלה, חקיקת עבודה והקמת מערכת שירותים ציבורית. במונחיו של  

(.  embeddednessהיה בכך משום שיקוע מחודש של השוק בחברה )( Polanyi, 2001)פולני 
ענות לביקורת החברתית על הקפיטליזם אפשרה את שגשוגו של  י באופן דיאלקטי, הה

לשכבת  יותר ויותר למשל, העבודה נעשתה כפופה כך, הקפיטליזם הפורדיסטי ואת העמקתו. 
 ,Bravermanמנוכר יותר )הפך עבודה העולם וחלוקת עבודה, וללהגיון הסרט הנע  ,המנהלים

ענות לביקורת החברתית עומדת ביחס הפוך  י ההנחה שהומפני שקיבלו את  (. במידה רבה,  1974
  גדלה  מידהעם ענות לביקורת הארטיסטית, עובדים תחת המשטר הפורדיסטי הסכינו ילה

הולכת של ניכור וקיבלו אותה כרע הכרחי בתמורה לצמצום מידת הניצול. פירושה של  ו
הסכמי שכר   : החברתית, אם כך, היה דחיקה של הביקורת הארטיסטיתההיענות לביקורת 

קרון  י ציאלי למוכשרים ביותר ופגעו בענ , מנעו תשלום שכר דיפר למשל קיבוציים, 
אופי  את יתה כרוכה בניכור רב: יהמריטוקרטי. העבודה במפעל ובמשרד הפורדיסטיים ה 

 (. Noble, 1984גורם חיצוני גבוה ממנו בהיררכיה הארגונית ) הכתיב לעובד  העבודה 
התצורה הקפיטליסטית  להסביר כיצד היענות את הדיאלקטיקה הזאת כדי מתארים אנחנו 

לעלייתה של הביקורת הארטיסטית.   והתצורה הפורדיסטית הביאוקימום לביקורת החברתית 
אשר ביקשו להבטיח    19– עוצים בחוגים הבוהמיינים של המאה השורשי הביקורת הארטיסטית נ

בירוקרטיזציה  המודרניזציה וה ת, ביטוי אישי, יצירתיות ואינדיבידואליזם תחת מכבשי  ואותנטי
תמונת תשליל  המתהווה היה  צמיחתה של חברת המונים עירונית. הקפיטליזם הפורדיסטי  עם  ו

מידור  ה פסיביות, ה סטנדרטיזציה, האחיזה  ם להקנו  בעולם העבודה :של החזון הבוהמייני
היררכיה  למפעל הגדול והריכוזי, ל נגד התעוררה כתגובת היררכיה. הביקורת הארטיסטית הו

לעומק  בירוקרטיזציה של המדינה ולניכור ממנה,  לחלוקת העבודה ולהנוקשה במקום העבודה,  
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יקורת הארטיסטית  חיים החברתיים. ביטויה החברתי המזוקק ביותר של הבאל החדירתה 
 (.  Boltanski & Chiapello, 2005) 1968מהפכת  ה  היהגוברת 

  20–עשורים האחרונים של המאה הבח וצמלתעצב ולההתצורה שקיבל הקפיטליזם שהחל 
בטיח פחות ניכור,  השהזה, קפיטליזם . ה ענות לביקורת הארטיסטית י נבעה במידה רבה מה

– פוסט" זכה לכינוי , ויותר ביטוי אישי ואינדיבידואליזם בעולם העבודה היררכיה ודכאנות
  ", רשתי "קפיטליזם . בולטנסקי ואחרים מבכרים את המונח " גמיש"קפיטליזם או  "פורדיסטי 

שמעניק לגיטימציה  את רוח הקפיטליזם בן זמננו. רשתיות נעשתה מונח לטענתם מבטא ה
כלכלי מסוג חדש הנענה לביקורת הארטיסטית. השיח של הקפיטליזם הרשתי  –חברתי למשטר

באופן זמני  להתקשר ולהתחבר שיכולות  סעף אוטונומיות עובדים כנקודות ממשיג את ה
  .אל הפועל כדי להוציא מיזמים  — עובדים אחרים או חברות — ברשתסעף אחרות  לנקודות

המרחב החברתי הרשתי    ; עובדיםשל ה חשובה ביותר  כסגולה היכולת ההתקשרות הזאת מוצגת  
;  2011פישר, תמידית )  מהתאגדויות מרובות, ארעיות ומשתנותמבוזר ומורכב  ,נתפס כשטוח 

Boltanski & Chiapello, 2005 .) 
  םנשאיה (. הם Fisher, 2008עובדי הייטק הם במידה רבה גיבוריו של הקפיטליזם הרשתי )

גמישות, יצירתיות, חוסר   —  האתוס והתרבות הרשתייםהתכונות שמקדמים של  העיקריים
קבוצה בעלת מאפיינים  מתאר  "  הייטק "עובדי  המונח  .  טאסקינג– ומולטיהיררכיה, מריטוקרטיה  

  , הפצה של מידע וידעבניהול וב: עבודה שכרוכה בייצור,  משותפיםתעסוקתיים ופרופסיונליים  
של הבטחות    העיקרייםקרב מעמד העובדים הם מושאיו  בוניהול מערכות דיגיטליות ורשתיות.  

דה  הן מתממשות. ההבטחה לעולם עבוכאשר מהן, העיקריים הקפיטליזם הרשתי וגם הנהנים 
היטב  הנאה, אוטונומיה ואותנטיות מהדהדת    ,יותר ביטוי אישי, יצירתיות פחות ניכור והמאפשר  

  הייטק ב, לכל הפחות במישור האידאולוגי. ובמידה רבה, עולם העבודה הייטקהבקרב עובדי 
 הוא מקור השראה חשוב לכלל העובדים.  

אם ההבטחה הזאת   ת ובלי קשר לשאל — ואולם, כפי שציינו, ההבטחה להפחתת הניכור
קשורה בזיקה דיאלקטית להעמקה של הניצול, או לחוסר   — ממומשת, באיזו מידה, ועבור מי

בהשוואה לקפיטליזם  ו(. Boltanski & Chiapello, 2005ענות לביקורת החברתית )יה
שוויון,  – איהל: גידול בשיעורי  הקפיטליזם הרשתי אכן מאופיין בהעמקה של הניצו  ,הפורדיסטי 

חלשותם של מנגנונים מדינתיים, הפרטה של החיים הכלכליים. מנקודת המבט של עובדי  יה
( נתון  precarious classתמורות אלו מתבטאות בעולם תעסוקתי פגיע. המעמד הפגיע )  ,הייטק

שי לבנות  טחון תעסוקתי ומקויבהסדרי העסקה גמישים ובלתי יציבים ולכן סובל מחוסר ב 
  הייטק (; עובדי Sennet, 2004, 2006; Standing, 2016ארי משמעותי של קריירה )ינרטיב לינ 

ההתפתחות  בשל  ,לשחיקה מהירה בערך המיומנויות שלהםבמידה רבה במיוחד נתונים 
העבודה עם  כם בשוק גם פגיעים לגילנות, קרי ירידת ערהם , ולכן ת המתמדתטכנולוגיה

שזולגת  יתר ומקושי להדוף עבודה    העלייה בגיל; הם גם סובלים יותר מעובדים אחרים מעבודת
 מחוץ לשעות העבודה המקובלות ולשמור על שעות פנאי. אל 

מהיענות לביקורת הארטיסטית  נבעה ו לקפיטליזם רשתי, שההצדקה של ת המעבר השלכ
תה החרפה של הניצול. שני היבטים מרכזיים של החרפת  יודחיקה של הביקורת החברתית, הי

 ,Duménil & Lévyהשוויון )– הניצול היו הסחרה והפרטה של החיים החברתיים וגידול באי

הסרת רשת הביטחון המדינתית, אשר  מתבטא ב(. ההיבט הראשון 2011פישר,  גם ראו; ו2004
הגנה על יחידים מהשוק החופשי: כרסום בביטוחים ובשירותים חברתיים, הפרטה וליברליזציה  
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–חלוקהמתבטא בשל המטבע המקומי. ההיבט השני )שהוא, במידה רבה, תוצר של הראשון( 
(. הרוח החדשה של הקפיטליזם הרשתי הסיטה  Duggan, 2003מחדש של העושר כלפי מעלה )

ה לכינוי העממי "קפיטליזם  תשזכמגמה את הספינה הקפיטליסטית לעבר העמקת הניצול, 
תחת משטר  בעשור האחרון, שוא אפ(. לא ייפלא Piketty, 2017ליברליזם )–חזירי" או ניאו

הלכה   ,ענות לביקורת החברתית יענות לביקורת הארטיסטית על פני הי קפיטליסטי שמבכר ה
בשורה של מחאות גלובליות   2011–הביקורת החברתית והתעצמה. ביטויה המזוקק הגיע ב

 הדורשות "צדק חברתי" )בישראל( או מוחות נגד "האחוזון העליון" )בארצות הברית(.  
סיונות  י , הוא ההתעוררות של נלטענתנו יטוי נוסף של חזרת הביקורת החברתית, ב

זיהה   1999בפרט. כבר בשנת  הייטק בקרב עובדי ניסיונות התאגדות התאגדות בכלל ו 
  ; הספר ראה Boltanski & Chiapello, 2005בולטנסקי את ניצני שובה של הביקורת החברתית )

(. בהשפעת תזת הדינמיות של הביקורת על הקפיטליזם  1999אור לראשונה בצרפתית בשנת 
מה  אנו מבקשים להמשיך את כיוון החקירה של בולטנסקי ולשאול, עשוריים מאוחר יותר, 

ענות לביקורת הארטיסטית  י כמה עשורים של הכעבור , כיוםהתצורה של ביקורת הקפיטליזם 
  הייטקכי בשיח התאגדות עובדי האנו טוענים ת החברתית. ובצבוצה המחודש של הביקור

עובדים אלו, שהתחנכו על ברכי  של ביקורת חברתית וכי  ניצנים  אפשר לראות  בעשור האחרון  
ההישגים והאתוס של הביקורת הארטיסטית, מבקשים כעת לקומם מחדש את הביקורת  

 . נתונים להםהם ש לב לניצול ולחוסר הביטחון התעסוקתי התשומת את החברתית ולהסב 
ת דינמיקה מעניינת של  והסתירות בין שני אגדי הביקורת, החברתית והארטיסטית, יוצר

שואבת משתי הביקורות:  ה דות. אנו מבקשים לזהות את המרקם החדש של ביקורת התנג שיח 
זה חדשה של  תסינבאימוץ סלקטיבי משתי הביקורות? או אולי בחזרה לאחור? בהאם מדובר 

בשבע חברות מובילות ועם   הייטקהשתיים? ניתוח ראיונות עם מנהיגי התארגנויות עובדים ב
עלה תובנות חשובות באשר לשובה של הביקורת  משלהם האיגוד המקצועי של  םנציגי

מתאגדים ליישב   הייטקסיון של עובדי  י בין הביקורת הארטיסטית, ולנוהחברתית, למתח בינה 
 בין שני מערכי הביקורת הללו.  

 שיטת המחקר 

כולל  הוא , ו2018ותחילת  2017נערך בישראל בסוף  עליומתבסס שהמאמר מחקר השדה 
יית ההייטק שבחרו לארגן את ציבור העובדים במקום עבודתם  ראיונות עם עובדים בתעש

  ,2014בשנת    ובישראל החל  הייטקייצוגיים. התאגדויות והקמת ועדים בחברות    ועדיםולהקים  
לראשונה הצליחו    .התאגדות בקרב עובדי חברת הייטק גדולה )להלן חברה א(ניסיונות  אז נעשו  

)פעילי ההסתדרות הכללית החדשה( להביא  אותם האיגוד המקצועי שליוו  העובדים ונציגיאז 
על יציגותו, מעמד  והכריזו לוועד החדש להצטרף  הייטקיותר משליש מהעובדים בחברת 

מם משא ומתן בנוגע  יהמחייב את הנהלת החברה להיפגש עם נציגי העובדים ולנהל ע
 לתביעותיהם.  

פעילותם של  בסמוך למועד זה הקימה ההסתדרות איגוד מקצועי חדש שנועד לרכז את 
הוקם ועד   2014"(. במרוצת הייטק )"איגוד האינטרנט, הסלולר וה  וועדי עובדים מענפים אל

הוקמו שלושה ועדים נוספים שהתאגדו   2015–גדולה אחרת )חברה ב(, ב הייטקנוסף בחברת 
ה(, והתאגדות אחת הוקמה במסגרת ארגון כוח לעובדים   , דבמסגרת ההסתדרות )חברות ג, 
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הוקמה ההתאגדות השביעית והאחרונה הנסקרת במאמר זה )חברה ז(.   2016)חברה ו(. בשנת 
, רק בשתיים מתוך שבע ההתאגדויות הבשיל המשא ומתן בין  ונכון למועד כתיבת שורות אל

  וחדלה רה ו(. התאגדות אחת התפזרה  נציגי העובדים להנהלה לכדי הסכם קיבוצי )חברה ב וחב
הצדדים בשלבים שונים   עומדיםלהתקיים בתום מאבק ממושך עם ההנהלה. בשאר החברות 

 של משא ומתן.  
  חברותהמחקר השדה מבוסס על ראיונות עם דמויות מפתח בהתאגדויות עובדים בשבע 

יקה מאות אחדות  המעס מהן,  הישראלית. למעט אחת    הייטקבזירת ה   בולטות  הללו, שהן חברות 
מעסיקה עשרות אלפי עובדים.  מהן אף  אחת  ו  של עובדים, כל החברות מעסיקות אלפי עובדים

נערכו  ליארד דולר. ימ 140ליון דולר לכמעט ימ  300שווי השוק השיאי של החברות נע בין 
מובנים עם שבעה מראשי ההתאגדויות )כולם בעלי השכלה אקדמית(   ראיונות פתוחים חצי

.  2018ינואר  ל  2017בין נובמבר    . הראיונות נערכוגים של ההסתדרות ושל כוח לעובדיםעם נציו
להשלמת התמונה ההיסטורית של מהלך מאבקי העובדים נעזרנו בכתבות עיתונאיות שסקרו  

מרואיינים התקשרנו עם גורמים בהסתדרות שהפנו אותנו למנהיגים של שני  כדי לגייס אותם. 
ת כדור שלג, קישרו אותנו עם פעילים של ועדי עובדים בחברות  ועדי עובדים. אלו, בשיט

 כשעתיים.  ך נמשכל ריאיון נוספות. הראיונות נערכו במקומות שנקבעו על ידי העובדים ו
(  Braun & Clarke, 2006תומללו ונותחו בניתוח תמטי אינדוקטיבי )  ,כל הראיונות הוקלטו

התמקדות  נעשה באמצעות הדבר את דברי המרואיינים לכדי תמות ודפוסים מרכזיים. שזיקק 
ניסוחים של דוברים  ין דובר אחד, דמיון וזהות באצל יוריסטיקות רטוריות כגון חזרתיות ב

 Frechtlingכמה צירים של ניתוח )לפי  . התמות קודדו  השונים, הדגשות והשמטות, וכיוצא באל

& Sharp, 1997 בו הם  ש(: התפיסה העצמית של מרואיינים, ההנחות המובלעות בהן, האופן
והאידאולוגיות הגלומות בהן.   תמותמבינים את הניתוח שלהם עצמם, הנורמות העולות מה

סיונות ההתאגדות שמציגים המרואיינים כפרשנות  יניתוח כזה מתייחס לסיפור המעשה של נ 
 & Braunבהרמנויטיקה של הסוכנים באירוע )הוא מתרכז תיאור גרידא, ולמעשה ולא כ

Clarke, 2006.) 
מנסחים את הביקורת שלהם על מקום   הייטקבו עובדי ש באופן מתמקדים במאמר זה אנו 

ות שלהם  העבודה )ובהשאלה, על התצורה הנוכחית של הקפיטליזם בכלל( ואת התביע
בבואם   תכנות שהם מניחים לעצמםיתנאי הה הוא מעסיקים. מה שמעניין אותנו במיוחד מה

תביעה לא  ללדעתם נחשב לנסח את תביעותיהם: מה הם רואים כתביעה לגיטימית ומה 
לגיטימית? איזו תביעה תאחד את העובדים המתאגדים מאחוריה ואיזו תביעה תפלג אותם?  

ב הפרשני של העובדים; מהלך ההתאגדות עצמו וגורל המשא ומתן  אנו מתמקדים במרח כלומר,  
. הממצאים  במאמר זה  שארו ברקע הדבריםיי ( וFisher & Fisher, in pressנדונו בפרסום נפרד )

שיח( הן של המתאגדים  –מטא כוללים את שיח הביקורת ואת השיח על האפשרות לביקורת )או  
 .  לגביה  והן של מי שהתנגדו להתאגדות או היו ספקנים
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 ממצאים

 כביקורת חברתית התאגדות

ניזון במידה רבה מפירות הביקורת הארטיסטית   הייטקכאמור, עולם התעסוקה של עובדי ה
אלמו לחלוטין  נתנאים אלו קולות הביקורת החברתית נחלשו ואף ב ענות לה. י ומבטא את הה

  הוא   . הממצא הראשון והמרכזיהייטקזה של עולם הבבמרחב שיח העבודה, על אחת כמה וכמה  
א אולי  וובמובן זה עצם התביעה להתאגדות ה, חזרתה של הביקורת החברתית לשיח העבודה

כוללת תביעה להתייחס לכל עובד כחלק  התאגדות תביעה ל . הההתגלמות הבולטת ביותר של
מקבוצה, או ממעמד רחב יותר, ותובעת זכויות קיבוציות. על התעוזה שבעצם מעשה  

העובדים  קולות תוך מהיטב לה אפשר ללמוד  ייחסוההתאגדות ועל המשמעות שעובדים 
ם, עצם מעשה  התאגדות. עבור עובדים אלו, ובעוצמה נמוכה יותר עבור רוב העובדישהתנגדו ל 

על  מטבעה  שהתאגדות מבוססת  מפני  תכנות, בדיוק  יההתאגדות היה משום הפרה של תנאי הה 
של ביקורת חברתית ותובעת מענה לה. בכל מקרי ההתאגדות הנסקרים במאמר,  יות לגיטימ ה

בהתנגדויות מקרב העובדים עצמם. את ההתנגדות אפשר להבין  נתקלו יוזמי ההתאגדות 
לים  ישל הביקורת החברתית, או כאשרור של הביקורת הארטיסטית. במ  תיוהלגיטימ ת כדחיי 

ליברליות המהדהדות את אתוס העבודה  –אחרות, ההתנגדות מבטאת בעיקר אימוץ תפיסות ניאו
המריטוקרטי והתחרותי, ואת תפיסת ההעסקה הגמישה וקצרת המועד המאפיינת את שוק  

 העבודה בטכנולוגיות העילית.  
שלעצמה היה דימויה השלילי של העבודה  כ התנגדות להתאגדות הרציונל הבולט ל
, הנוהגים להבדיל עצמם מציבור העובדים הכללי, ובמידה רבה  הייטקהמאורגנת בקרב עובדי 

תופסים את  רואים עצמם חלק מ"מעמד העובדים". רבים מהמתנגדים להתאגדות כלל אינם 
הציבור. רבים  כלל עובדים כקבוצות אינטרס צרות הדואגות למקורבים על חשבון האיגודי 

אלימה,  היא ועדים התנהגותם של נרתעו מהדימוי האגרסיבי של ועדי עובדים. לתפיסתם, 
מעוניינים לנקוט שיטות כאלה  אינם מידע, ל טכנולוגיה ול םמומחיההם, ובריונית ופוליטית, 

על שיחות שקיים  סיפר אידאולוגית. אחד מראשי ההתאגדות  מבחינהעימן או להיות מזוהים 
 עם עובדים כדי לעודד אותם להצטרף:  

, כי מבחינתם זה ארגון  "אין סיכוי שאנחנו מצטרפים להסתדרות " — קולגות אמרו לי
תמיד סלדו מההסתדרות, בגלל האיגודים הידועים לשמצה   הייטק . אנשים במושחת

רת החשמל. הייתי צריך להסביר לנציגי ההסתדרות  שלה, כמו עובדי הנמלים או חב
 , שפה חייבים לעבוד אחרת ולהשתמש בשיטות שונות ובשפה שונה. הייטק שפה זה 

סיון התאגדות אחר ניסה להתרחק ככל האפשר מזיהוי ההתארגנות עם מאבקי  י ואילו חבר בנ
 עובדים קלאסיים: 

ואמרתי לו שיפתח לנו איזה  כשהחלטתי שאני רוצה להקים ועד, נפגשתי עם עורך דין  
עמותה ונוכל להתחיל להתאגד... לא רציתי לבקש מהקולגות שלי להצטרף  

 להסתדרות. כל הגישה הסוציאליסטית הזאת לא התאימה לנו. 
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אימת שהועלתה האפשרות כי העובדים ישביתו  כל  סלידה מיוחדת הובעה כלפי נשק השביתה.  
אינם "בריונים",   הייטקאת משרדי החברה התגלתה התנגדות מצד עובדים שטענו כי עובדי 

 ושעליהם לפתור בעיות עם ההנהלה באמצעות הידברות והסכמה. 
כגון  ) נקוטעשוי ל רק התנגדות לפעולות שהוועד אינו התנגדות להתאגדות המקור 

ההנהלה  בעיני תפס יי עצם ההתאגדותחשש שהת כמפגן של אלימות, אלא הנתפסו  ,(שביתה
אמון בחברה שעושה מאמצים לרצות את עובדיה. על  –כמעשה של חתרנות וכפירה וכהבעת אי

עובדים רבים, הקמת ועד היא צעד מיותר היות שכבר  שהיה מקובל בקרב  פי ההיגיון הארגוני,  
גוף שתפקידו לפתור בעיות של עובדים: מחלקת כוח אדם. במקרים מסוימים  בחברה קיים 

עובדים חששו כי הקמת ועד תייצר "אווירה עכורה" של מאבק וביקשו להסתמך על עזרתם  
הסכימו כי הן  ן גם הם חלקלגבי , שלפחות סוגיות כוח האדם בפתרון מחלקות המנהלים ו של 

 . בעייתיות
של רעיון ההתאגדות עצמו, עובדים רבים הציגו טיעונים אידאולוגיים  על הסף  דחייה  מלבד  

הביקורת החברתית נמצאת מחוץ לתחום הלגיטימי של שיח העבודה.  כי  מסמנים  הופרגמטיים  
העבודה   אחד המקורות להתנגדות עובדים להתאגדות היה חששם כי הקמת ועדים במקומות 

פגום ביכולת ההנהלה לשפר את החברה באמצעות פיטורי  הדבר י כיוון שמ תעודד בינוניות, 
תחת ערך המצוינות ותחת  חתירה וועד פעולות העובדים לא מוכשרים. המתנגדים ראו ב

. הם ראו בהתאגדויות ארגונים המעניקים סעד לעובדים  מצוינותההנהלה להעריך    ה שלסמכות
תמיכה באתוס מריטוקרטי רדיקלי הגורס שעובדים  מתוך ם, והתנגדו לכך מוצלחי  חלשים ולא

, יש שרואים בוועד גורם המעכב את  מזומוכשרים ומוצלחים אינם זקוקים כלל לוועד. יתרה 
ו  שותפים לדאגות אל הוועדים המתהווים היו התפתחותם וקידומם של עובדים מצטיינים. 

אחד  אמר לנו כך עודדו בינוניות בחברה. ביקשו להבטיח כי ההסכמים שייחתמו לא יו
 :  המרואיינים

זאת   — בהסכם שחתמנו, אם החברה מחליטה שמישהו לא מספיק טוב ורוצים לפטר
ועד לא מתערב כאן. כך שהטענה על עידוד בינוניות איננה נכונה.  והחלטה שלהם. ה

 אנחנו מתערבים רק במקרה של פיטורים נרחבים, פיטורי התייעלות.  

ווח נוסף של עובדים שהתנגדו להתאגדות היה שהקמת ועדים תביא לעזיבתן של  חשש ר
בהן העבודה המאורגנת חלשה יותר, ובכך  שהחברות את המשק הישראלי לטובת מדינות 

מספר כי עובדים בחברה "איימו עלינו שאם יקום  אותו מרואיין  מצוקת הענף.  עוד יותר  תוחרף  
. תומכי ההתאגדות ניסו להפריך  "י ותפסיק לפתח אותו החברה תיטוש את האתר הישראל  —   ועד

יש לחברה אתרים גם בצרפת   — תכנות האפשרות הזאת: "לאנשים האלה הייתי אומרי את ה
עדים. עובדה שהאתרים הללו וובגרמניה. שם העובדים יקרים יותר, והם גם חברים בו

 משגשגים, אז לחשש הזה אין בסיס". 

ים לביקורת החברתית בדר  המתאגדים הייטקישות עובדי הביטוי

אך היא רק תנאי מקדים לביקורות    ;ביקורת החברתיתשל הביטוי  עצמה היא  התאגדות  כאמור, ה
תמות  נמנות הביקורת החברתית עם ביטויי המתאגדים.  הייטקולתביעות שמנסחים עובדי ה

דרישות הוועדים ולעיתים אף מצאו ביטוי בהסכמים  נכללו בשחזרו על עצמן בראיונות,  אחדות  
העילה הראשונה במעלה  הייתה ולמעשה  ,עובדים העיקרית שהעלו השנחתמו. הטענה 
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ניסיון  אצלם כ היא התקוממות נגד פיטורי התייעלות שרירותיים, שנתפסו  , להתאגדותם
  ו ם אל הקטנת ההוצאות התפעוליות. במקריבאמצעות הרווח  להגדיל את שורתה ההנהל

העובדים טענו כי הפיטורים אינם מבטאים צורך עסקי ותחרותי של החברה אלא החלטה נפסדת  
של הנהלה המעוניינת לשפר את הדימוי העסקי של החברה בעיני משקיעים ובעלי מניות. אחד 

 מראשי ההתאגדות מתאר את הנסיבות שהובילו ליוזמת ההתאגדות: 

בכוח האדם  10%ד הוכרז על קיצוץ של התחלף המנכ"ל העולמי, ומי 2014בשנת 
דבר שלא קרה לפני זה בחברה שלנו. בישראל, המשמעות הייתה    —   בכלל אתרי החברה

עובדים. הוחלט   50עובדים. הייתה לנו מעבדת פיתוח בצפון הארץ, עם  80– פיטורי כ
ביום רביעי המעבדה   — שהיא תיסגר. העובדים קיבלו את הודעת הפיטורים ביום שני

איש. חלקם היו אנשים שעבדו בחברה   30–רה. גם באתר הפיתוח המרכזי פוטרו כנסג
 שנה.  20–למעלה מ

סיונות ההתאגדות שם, מתאר מהלך של פיטורים מסיביים  י עובד בחברה אחרת, שהיה מעורב בנ
 לצורך התייעלות ולא על בסיס מריטוקרטי: 

ראה מהמנהל שלי  שלושה שבועות אחרי שהצטרפתי לחברה כמנהל צוות קיבלתי הו
מהעובדים. זה חזר על עצמו כל כמה   30% — להכין רשימה של מועמדים לפיטורים

חודשים. נדהמתי מהכמות שהחברה מפטרת. אחרי מספר חודשים המנהל שלי הודיע  
שנים.    שלוש  מכוח האדם בישראל, בתהליך שיימשך  80%לי שהחברה מתכוונת לפטר  

עובדים בלבד. אחרי   250-200–לעובדים להמשמעות היא לעבור מחברה של כאלף 
שוב ואומר שכעת המטרה היא לפטר תוך שנה    יכמה שבועות, המנהל שלי מתקשר אלי

 אחת, ולא תוך שלוש. בשלב הזה החלטתי לעצור, ולשקול להקים ועד בחברה.

  250,  2014–פיטורים המוניים היו העילה להקמת ועד עובדים גם על פי איש התאגדות אחר: "ב
עובדים   1400'אתה מפוטר'. היינו אז  — ובדים הגיעו לעבודה ומצאו מכתב על המקלדתע

לחלק  הוסיפה שבמקרים מסוימים החברה ציינו ". העובדים 650– בחברה. היום אנחנו פחות מ
החריף  הדבר מהלכי פיטורים המוניים. התבצעו שבשעה  בונוסים נדיבים למנהליה ולבעליה

ודחף רבים מהם להצטרף לוועדים. תחושות דומות נרשמו בחברות שפגעו  את תסכול העובדים  
בתנאי ההעסקה של עובדיהן, בדמות ביטול הטבות כגון מימון רכב פרטי, החזרי הוצאות  

 שהיו נהוגים קודם לכן.   ,ומניעת בונוסים שנתיים
  במרבית הראיונות הוא חששם של העובדים מניסיונן של ההנהלות להעביר שחזר נושא 

תוכנית רחבה יותר "לייבש" את האתר הישראלי ולהעביר את  במסגרת  פרויקטים למיקור חוץ  
בעיקר במדינות מתפתחות. מספר עובד באחת   ,פעילות החברה לאתרי פיתוח זולים יותר

 ההתאגדויות:  

התחלנו להבין שההנהלה מבצעת עוד ועוד קיצוצים בקרב כוח אדם בישראל, ובמקביל  
הפרויקטים לחברות חיצוניות. נהיה לנו ברור שהפיטורים הם לא  מגבירה את הוצאת

כל העניין הוא לחסוך בהוצאות,    —  בגלל בעיות ברווחיות החברה או התחרותיות שלה
להחליף עובדים טובים בעובדים זולים יותר ואולי אפילו למכור את כל חטיבת המחקר  

 ל יותר בזול. וופיתוח לחברה הודית שיכולה לספק הכ
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, עובדי החברה נתבקשו להכשיר מתכנתים ומהנדסים שהגיעו ממדינות אחרות  ו קרים אלבמ
כי תפקידם של העובדים החדשים מעבר  משהבינו  פיטורים.  בשעה שבחברותיהם שלהם נערכו  

לים אינו לסייע לחברה בישראל או להרחיב את פעילותה אלא להחליף את העובדים הישראלים  
  "ייבוש " נקיטת צעדים שימנעו את ב בהקמת ועד ו ועובדים אלבעובדים זולים יותר, תמכו 

 האתר הישראלי.  
נרטיב הרווח של מחאת עובדים נגד פיטורי התייעלות, עובדי ההייטק  על ה נוסף אם כן, 

לפיה החלפת עובדים ישראלים בעובדים זרים משיקולי עלות בלבד אינה  שתפיסה  ביטאו
 :  ים. כך אמר לנו אחד מראשי הוועד לגיטימית

בשנים האחרונות האווירה בחברה היא מאוד לא בטוחה. יש הרגשה שההנהלה  
העולמית מנסה לייבש את האתר הישראלי. הם שולחים פרויקטים להודו, כל המחלקת  

IT  .פוטרה ונפתחה מחדש בסרביה, המחלקה הפיננסית נסגרה ונפתחה מחדש בפולין 

גידול  בגלל החוץ אלא גם  מיקורגלל בלא רק מאוים מעמדם חשו כי העובדים המתאגדים 
ספקי שירות  באמצעות המניין, שהחברה החלה להעסיק  מן במספרם של עובדים חדשים שלא

(. עובדים אלו משולבים בעבודה לצד  הייטקחיצוניים )חברות כוח אדם הפועלות בשוק ה 
מוחלפים בעובדים בעלי מעמד  ואינם שהאחרונים מפוטרים , בשעה המניין  מן עובדים

", סיפר אחד המתאגדים,  [ substitutesסאבים ]קיצור של תעסוקתי שווה. "אנחנו קוראים להם 
. כמובן  הייטק"עובדים שמגיעים מחברות שמספקות כוח אדם מיידי לטווח קצר לחברות 

תר  . השימוש ב'סאבים' נהיה יוכלפיהםהחברה לא מחויבת  — שאפשר לפטר אותם בכל רגע
ויותר נפוץ". העובדים ראו בהעסקה הקבלנית צעד המכוון להחליש את מעמדם ואת מחויבות  

 להקטין את מספרם בחברה. כדי ולפיכך נאבקו   ,החברה כלפי עובדיה
שהובילו את מהלכי  הם ומעלה(  40בני בכל המקרים שסוקרו, העובדים המבוגרים יותר )

להבטיח  של עובדים להקים ועד היה רצונם  ההתאגדות. נראה שהגורם הדומיננטי בהחלטתם
אך בניסוח ההולם   — אולי גולת הכותרת של הביקורת החברתית — רב יותרביטחון תעסוקתי 

. העובדים לא דרשו קביעות, ואף קיבלו בהבנה את הגיונות השוק המצריכים  הייטקאת שוק ה 
להם  עובדים דרשו שיוצעו  ההנהלות. עם זאת, ה  דרךקיצוצים ופיטורים, כפי שאלה תווכו להם  

ותמיכה  רשת ביטחון  מעין  ויבטיחו    חלופה לפיטורי התייעלותשישמשו  תוכניות פרישה מרצון,  
 :  . ברוח זו התבטא אחד מראשי הוועדיםכלכלית וחברתית לעובדים שהחברה מעוניינת לפטר 

לא עובדים זוטרים   — כל מנהיגי התארגנויות העובדים בהייטק הם אנשים מבוגרים
ולא צעירים. הם עבדו בחברה מגיל צעיר, בנו את החברה מלמטה, והם אלה שהרגישו  
שהחברה הולכת למקום לא טוב. הם ראו כמה פרויקטים מועברים במיקור חוץ להודים  
וסינים. הם חשו את המערבולת שפוגעת בביטחון התעסוקתי שלהם וביכולת לדמיין  

 עתיד לחברה. 

עם ההנהלות  למשא ומתן  גם  ביקורת החברתית, מצאו את דרכן  , המבטאות את רוח הוטענות אל
פרק    ו שלבהן נחתם הסכם קיבוצי הוסכם על הארכתשואף להסכמים הקיבוציים. בשתי חברות  

, הגבלת מספר עובדי הקבלן הפועלים בחברה, וצמצום  ו פיטורי  עםלעובד  הניתנת  זמן ההתרעה  
 כניות פרישה מרצון.  והצעת ת באמצעותפיטורים שרירותיים 
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מעניין לציין כי בכל המקרים שנסקרו, סוגיית השכר וההטבות הנלוות לא עמדו במרכז  
כגבוה  אצלם נתפס  הייטקהדיונים ומקומם בהסכמים שנחתמו הוא משני. שכר העובדים ב

 :, כפי שעולה מדבריו של מרואייןכולל הטבות חומריות רבותכ ממילא ו

כלי ופרק ארגוני. לא היה לנו הרבה מה לדבר על הפרק  יש בהסכם הקיבוצי פרק כל
הכלכלי. דאגנו שאנשים יוכלו לאכול ארוחות מחוץ למשרדים, שינינו משהו קטן  

. זהו. כל שאר העניינים הכלכליים  1%בהסכמי ליסינג, ונתנו לכולם תוספת שכר של 
 הם בידי ההנהלה וזה בסדר מבחינתנו. 

שונה מהיעדר ביטחון תעסוקתי ופעלו ליצירת מנגנונים  עובדים היו מוטרדים בראש ובראה
לפיטורים פרק זמן מספק למציאת מקום עבודה חדש, וכן  למועמדים מוסכמים שיאפשרו 

את מספר העובדים המפוטרים שלא מרצונם.   מושיצמצ מסלולי פרישה וולונטרייםלקביעת 
פרישה מרצון,   אר את ההישג: "דרשנו וקיבלנו תוכנית יאחד העובדים המתאגדים ת

שמשמעותה היא שרק עובדים שרוצים לעזוב יפוטרו בתוספת מענק פיטורים נדיב. ההסכמה  
 ". 20–לכ 100–על התוכנית הזאת צמצמה לבסוף את כמות העובדים שיפוטרו מ

את הסתירה לכאורה בין תביעה ליציבות תעסוקתית מן הצד האחד וקבלה של מכשיר  
 פר:  ידבריו של מתאגד אחר, שס   הפיטורים מן הצד האחר מבהירים

פגשתי חבר שלי שעובד בחברת חשמל. כשסיפרתי לו שההנהלה עדיין יכולה לפטר  
אז בסופו של דבר, ההסכם שלך לא  "עובדים אם הם לא מספיק טובים, הוא אמר לי: 

, וכשמפטרים אותך, אתה תמצא הייטק. עניתי לו שאנחנו בשוק ה "מגן על העובדים 
ודה אחרת. עכשיו, כשחתמנו על ההסכם, כל עובד יקבל הודעה  בסופו של דבר עב

מוקדמת לפני פיטורים, שתאפשר לו שבעה חודשים למצוא מקום עבודה אחר. לפני  
 שהיה לנו ועד היית יכול להיות מפוטר מהיום למחר. מבחינתי זה הישג משמעותי.  

ים לביקורת הארטיסטית בדרישות עובדי ה  המתאגדים הייטקביטוי

המתאגדים עולה שאין    הייטקמסקירת התביעות שיש להן זיקה לביקורת החברתית של עובדי ה
ניסוח  יחסית ל חיוורזו בלבד שניסוחן . לא הקודםלעולם העבודה לחזור מובהקת דרישה כאן 

; יש גם  ליברלית –אוילמהפכה הנ והתביעות בשיאה של הביקורת החברתית בעשורים שקדמ
מבלי לוותר על תביעות שנובעות מהביקורת הארטיסטית. הביקורת  ע אותן לתבוסיון י נ

המתאגדים מבקשים לשמר את   הייטקונדמה שעובדי ה ,הארטיסטית עדיין שרירה וקיימת 
העלו על נס מאפיינים של עולם העבודה שהם תוצר של  הם  — ההישגים שהיא הביאה עימה 

תיגר על החלוקה המסורתית בין מנהלים ועובדים  כך למשל הם קראו  .הביקורת הארטיסטית
מבניים  ה כוח הבערך יחסי  וטימריטוקרטיה והמע הדגישו את הובין זמן עבודה וזמן פנאי, 

 בחברה.
. אחד המתאגדים  הרתיעה מאימוץ כולל של הביקורת החברתית  עםזו עולה בקנה אחד  רוח  

 את העמדה הזאת באומרו:  סיכם היטב 

הלה היה עיקש וחזק, הרבה ויכוחים וישיבות ליליות, אבל תמיד  המאבק שלנו נגד ההנ
במידה. העובדים היו די רגועים ומתחשבים בדרישות ההנהלה. לא רצינו לעשות שום  
דבר שיפגע בחברה. כשבמקרים מסוימים כן הפעלנו את כוחנו, זה תמיד היה בצורה  
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ת חברה מצליחה  המטרה הייתה לבחור להיו — מינורית. לא רצינו לפגוע בחברה 
 ורווחית שמספקת תעסוקה ומשכורות לעובדיה. 

  ם הביצועישהסכמה גורפת כי פיטורי עובדים הייתה בקרב העובדים בכל המקרים שנסקרו 
לגיטימית ונחוצה. העובדים מאמצים לחלוטין את שיח התחרותיות  הם פעולה  נמוכים מהדרוש  

מנגנונים שיסייעו  להקים ממעסיקיהם  המאפיין את שוק טכנולוגיית העילית, ואינם תובעים
 ם נמוכים לשמור על מקום עבודתם.  הביצועי שלעובדים 

ואולם דווקא אימוץ נקודת המבט של מנהלי החברה ובעליה גרר ביקורת רבתי מצד  
, אף  של עובדים מצטיינים משיקולי התייעלות של החברה  פיטוריםהיו עדים להעובדים כאשר  

. בהלימה לאתוס המריטוקרטי המאפיין את מגזר  פן גורף ועקרוניהתנגדו לפיטורים באושלא 
התעשייה הזה, פיטורי עובדים מצטיינים, הנתפסים כתורמים להצלחתה של החברה ואף  

  , חיוניים להמשך קיומה, או פיטורים שרירותיים )במקרה של קיצוץ רוחבי בכל אגפי החברה(כ
 .  גררו התנגדות חריפה ודחפו עובדים רבים להתאגד 

ההתנגדות לפיטורי עובדים טובים ואף מצטיינים נובע, לפחות בחלקו, מתפיסה של  
.  בהם  היא נתונהשיפגעו בחברה ולא יאפשרו לה לצאת מהקשיים  ההעובדים שפיטורים כאל

העובדים רואים לעצמם חובה וזכות  : כלומר, זוהי ביקורת המאמצת את נקודת המבט העסקית
כי פיטורים כאלה פוגמים בכושר התחרות של החברה ואף   לדאוג להצלחת החברה, וחשים 

 האישיות כמנהל בדרג ביניים:   יומתאגד על חוויותכך סיפר מסכנים את יציבותה. 

בשלב הזה, אחרי כמה גלי פיטורים, היו רק עובדים מצטיינים בחברה. ואז מגיע עוד  
תוך החבורה של  תבחר את העובדים הפחות מצטיינים מ "גל, ואומרים לך כמנהל צוות  

. ככה הורסים חברה. אתה מאבד את הכישורים  "העובדים המצטיינים, ותפטר אותם
והידע שהולך עם האנשים שאתה שולח הביתה ושאולי אחר כך יעבדו אצל המתחרים  

 שלך. 

בכל החברות שנסקרו רווחה ביקורת על ההנהלה ועל אופן ניהולה את החברה. ביקורת זו  
של ההנהלה בניווט המקצועי של החברה במהלך משברים. ביסודה  מכוונת לתפקוד הכושל 

עולים בקנה אחד ואלה  כשל הכרתי,  ועל  שני סוגים של ביקורת, על כשל ניהולי  היא נחלקת ל
עם הביקורת החברתית והארטיסטית, בהתאמה. הביקורת הניהולית של העובדים גורסת  

מבינים בניהול עסקים אבל לוקים בהבנה של השוק הטכנולוגי  אמנם שמנהלי החברה ובעליה 
, ולפיכך מקבלים החלטות שגויות לגבי פיתוח מוצרים וניהול מחלקות.  בו החברה פועלתש

הן מביאות לפיטורים ואף מסכנות    —  להחלטות שגויות אלו יש השלכות פוגעניות על העובדים
 שלה:  בכושר התחרות  משום שהן פוגעות את עתיד החברה 

לפני שש או שבע שנים התחלנו לראות ירידה בפעילות ורווחיות החברה. היה ניכר  
רכישת חברות שהתבררו כטעות, ומנהלים    —  כתוצאה מניהול לא חכם של העסק  השז

שלוקחים הביתה בונוסים שמנים בעוד שהחברה לא מרוויחה. אף אחד לא דאג לעתיד  
הלה הבינלאומית טענה שכוח אדם עודף  הקרוב ואיך להגן על החברה מקריסה. ההנ 

גורם להפסדים, כשלמעשה השתמשו בתירוץ הזה כדי לכסות על ההפסדים וההחלטות  
 השגויות שלהם. 
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, וביטויו הוא  צד ההנהלה הופיע כמעט בכל המקרים שנסקרובהכשל ההכרתי שעובדים מזהים  
יהול הנכון של החברה  העובדים על כך שדעותיהם ורעיונותיהם באשר לנבקרב  עלבון    תתחוש

 : סיפר , אינם זוכים להתייחסות רצינית. אחד המתאגדים, עובד ותיק בחברה

בעבר, העובדים ממש אהבו את החברה. הייתה פה אווירה משפחתית. היינו תמיד  
מיודעים ומעורבים בהחלטות החשובות, וזה יצר נאמנות מאוד גבוהה. בשנים  

מה צופן העתיד, אתה יכול להיות עובד מצטיין    האחרונות זה השתנה. אנחנו לא יודעים
 היום וגם מחר אבל אף אחד לא מבטיח לך שלא תפוטר מחרתיים. 

מהות הביקורת כאן, כפי שמתאר היטב עובד מתאגד אחר, היא חוסר הכרה ביכולות  
 המקצועיות של דרג העובדים:  

, חלקם ממש  למה אנשים מצטרפים לאיגוד בסופו של דבר? הם אנשים אינטליגנטיים
גאונים, אבל אף אחד לא מתייחס אליהם ככאלה. אין שקיפות, החלטות מונחתות  

תשמע, יש לי מה לומר  "מלמעלה, והעובדים האלה פונים למנהלים שלהם ואומרים 
אבל ההנהלה   "על ההחלטה שלך, אני רואה את הדברים בצורה אחרת ויש לי רעיונות

 הסיבה העיקרית למה אנשים הצטרפו.  חשובות. זאת  לאאומרת להם שדעותיהם 

ביקורת זו שייכת באופן מובהק לביקורת הארטיסטית התובעת ארגון עבודה פחות היררכי,  
על  על עמדת כוח בארגון.  יותר מאשר  מבוססת על ערכים מריטוקרטיים  בו  החלטות  הקבלת  ש

וללת את  זכות הקניין )כלומר הבעלות החוקית על החברה( אינה שפי תפיסת העובדים, 
 ה"זכויות" שיש לעובדים בחברה, להיותם חלק ממנה ומהצלחתה: 

בזמן שהחברה שלנו נמכרה לחברה בינלאומית גדולה, הגיעו לאוזנינו שמועה  
שהחברה שרכשה אותנו הקצתה סכום כסף גדול מאוד שהיה אמור לשמש כבונוס לכל  

וס לעצמם ולחלק  העובדים הישראלים. גילינו שהדירקטוריון החליט לקחת את הבונ
אותו ביניהם. רתחנו. הרגשנו נבגדים. לא מוערכים. אנחנו בנינו את החברה הזאת,  

תנו היא כמו בגידה  י עשינו אותה מצליחה ורווחית. הרגשנו שמניעת הבונוס מא
 בעובדים. 

להביא לשיפור    ות , שעשויהחלופות למהלכילהנהלה  העובדים התלוננו על כך שכשניסו להציע  
ה ולמניעת קיצוצים מיותרים, נוכחו לדעת שההנהלה כלל אינה מעוניינת לשמוע  במצב החבר

. העלבון התעצם לנוכח תחושת העובדים כי הם אלה שהגו ופיתחו את מוצרי החברה  אותם
והם שמתחזקים אותם, ואי לכך הם היחידים שיכולים למצוא פתרונות הולמים לבעיות  

לנו אותו עובד, "אנחנו מתכנתים. אנחנו כותבים את    הניצבות בפניה: "אתה צריך להבין", אמר
הקוד. אנחנו בנינו את החברה הזאת עם השכל ועם הלב שלנו. זה לא כמו למכור מכונות  

 כישרון שלהם". ב עובדיה וב כביסה. הצלחת החברה תלויה לחלוטין 
  כי שני סוגי הביקורות המתוארים כאן מבטאים תפיסה אחת משותפת: העובדים מרגישים 

אינה  הסמכא להתמודד עם הבעיות הניצבות בפני החברה וכי שכבת המנהלים הבכירה  ני  הם ב
לשלב  ת מעוניינשההנהלה אינה העובדה  ,מבינה את השוק, את צרכיו ובעיותיו. אי לכך

את זאת  הכרתית. וגם בעיה ניהולית היא את דעותיהם המקצועיות של העובדים בהחלטותיה 
 אחד המתאגדים:מדגימים דבריו של 
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כנית פיתוח ושיפורים במוצרי החברה, בעלויות  והעובדים הגישו להנהלה הצעה לת
אבל לא קיבלו שום תגובה מהמנכ"ל. אף אחד לא התייחס או הגיב   — נמוכות יחסית

להצעה שלנו. אז התחלנו להבין שמשהו לא טוב קורה... אז התחלנו להבין שאנחנו  
 כים להתאגד.  צרי 

 מסקנות

אלה  כל אפשר לחלק את תביעות עובדי ההייטק המתאגדים בישראל בשנים האחרונות 
את הביקורת הארטיסטית. לצד  המבטאות אלה וכהגיונות הביקורת החברתית  את  המבטאות 

חשש מפני  המצוקות העובדים ותביעותיהם בנושאים המשויכים לביקורת החברתית, כגון 
תביעות שכיחות בקרב עובדים   — אי העסקה ופגיעה ביציבות התעסוקתיתפיטורים, הרעת תנ

המתאגדים העלו טענות ותביעות בנושאים   הייטקעובדי ה — מתאגדים במגזרים רבים במשק
ביטוי עצמי. עובדים  בהכרה ובהמשויכים גם לביקורת הארטיסטית, הנוגעים באוטונומיה, 

כרותם העמוקה את תעשיית הידע  י תחום והמבקשים שמומחיותם ומקצועיותם בַּועובדות 
השפעה רב יותר בנוגע להחלטות אסטרטגיות על עתיד החברה, תביעה הקוראת  לכוח  יתורגמו  

תיגר על הלגיטימציה של ההנהלה להיות המחליטה האחרונה, ובעצם מערערת על ההיררכיה  
  הייטק ת. עובדי הרת החברתיוהארגונית. תביעה זו גם מבקשת לתת לגיטימציה לתביעות הביק

המתאגדים תופסים עצמם יותר כשותפים בחברה מאשר כעובדים שלה ומבקשים כוח ארגוני  
פיטורי עובדים מצטיינים   למשל, הלקדם צעדים שיפגעו בחברה נהלה במטרה למנוע מה

 התייעלות.  מטעמי 
ואולם החידוש שאנחנו מזהים בעולם העבודה אינו עצם הביטוי של ביקורת ארטיסטית  

במיוחד ואלא דווקא שובה של הביקורת החברתית לשיח העבודה,    , כמובן,הייטק בקרב עובדי  
. שובה של הביקורת  גם יחד שני גופי הביקורת הללושואבת מ סיון לנסח עמדה חדשה ש י הנ

החברתית מתבטא בניסוחן של שלוש תביעות מרכזיות. התביעה הראשונה היא התביעה  
תביעה, והיא  –תביעה, או קדם–מטאעה הזאת היא מעין להתאגדות. במובן מסוים, התבי 

פרפורמטיבית: היא מבקשת לקומם את הזכות של עובדים להכריז על עצמם כקולקטיב  
אבק על זכויותיהם. כפי שראינו, עובדים זיהו את ההיבט  יולהתאגד כדי לגבש כוח ולה

א פעולה לעומתית  ושל התאגדות, קרי, את העובדה שעצם ההתאגדות ה הפרפורמטיבי
משמעותית, כאילו נדרשו לחצות את הרוביקון מעמדה ארטיסטית טהורה לעבר ביקורת  

 חברתית.  
תימנע  הנהלת החברה היא הדרישה כי זיקה לביקורת החברתית שיש לה יה יהתביעה השנ 

המהלך הזה אינו  , העובדיםלפי תפיסת ה. מפיטורים המוניים שמטרתם קיצוץ רוחבי בחבר
להעלות את ערך המניה או להחליף עובדים קיימים בעובדים  נועד  נובע מצורך הישרדותי אלא  

. ביקורת כזאת נועדה לא רק להגן על העובדים כפרטים  שלהם זולים יותרהעסקה ההסדרי ש
עובדים זמניים, עובדי  אלא מסמנת זיהוי של העובדים את עצמם כחלק ממעמד שמאוים על ידי  

 קבלן ועובדים במדינות אחרות.  
כוח הכרעה בנושאים  לשה י דרהיא הלביקורת החברתית הקשורה התביעה השלישית 

שבאופן מסורתי נתונים בידי ההנהלה אבל יש להם השלכה ישירה על בריאות החברה, ומכאן  
כיוון  מ ,לביקורת הארטיסטיתגם זיקה זו יש תביעה ל גם על תעסוקת העובדים. כפי שראינו, 
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  הייטק מיומנות של עובדי השרון ויכ מלוא ההכרה ב –שהיא מוחה גם נגד עוולות של אי
להצלחת החברה. אבל במהותה זוהי תביעה שדורשת לשנות את מערך  ומתם החשובה ובתר

לראות  מבקשת  , והכוחות באשר לקבלת החלטות כדי לאפשר לעובדים להגן על מקום עבודתם
 טחונם התעסוקתי של העובדים כמרכיב לגיטימי במכלול השיקולים של החברה.  יבאת 

שהיא דוחקת ומאיינת את   ום אין פירוש שובה של הביקורת החברתית לשיח הקפיטליז
כפי שציינו, הביקורת החברתית עומדת במידה רבה בסתירה  אמנם, הארטיסטית.  הביקורת

  הייטק והיענות לאחת פירושה התעלמות מהאחרת. אלא שעובדי ה ,לביקורת הארטיסטית
  על הישגיאגב שמירה לקומם את הביקורת החברתית ומבקשים לפסוח על שתי הסעיפים 

הביקורת הארטיסטית. הניסוח המחודש של הביקורת החברתית יוצר דינמיקה חדשה ומעניינת  
 tradeמעין , שמחייבת המתאגדים. הסתירה בין שני סוגי הביקורת הייטקבשיח של עובדי ה

off העובדים המתאגדים: האם הקפיטליזם יכול להתעצב באופן  בפני מציבה אתגר  , ביניהם
הן לביקורת הארטיסטית? האם אפשר למצוא פשרה בין שני  ו שנענה הן לביקורת החברתית 

המתאגדים היא לא לחזור לשיח הביקורת   הייטקאגדי הביקורת הזאת? הבחירה של עובדי ה
לנסח עמדה  , ותחת זאת ים כלים ישנבמונחים ובדוגמטי משימוש מנע י החברתית הישן ולה 

 היקרה לליבם.   ,לעומתית שיונקת גם מהביקורת הארטיסטית 
, הן בכלכלה )כשיעורה בתוצר הלאומי  הייטק לסיום, נשער שמרכזיותה של תעשיית ה

הגולמי( והן בתרבות )כסמל של הצלחה ויצירתיות אישיים(, פירושה שתמורות אלו משפיעות  
עובדים ולא  בקרב הביקורת על הקפיטליזם נעשית לא רק אמנם אחרים במשק.  םגם על ענפי

ביקורת הקפיטליזם  את  בעולם המערבי,    2011כפי שהראו מחאות    ;רק בהקשר של שיח העבודה
מכיוון   מועסקים או המועסקים חלקית. ואולם –, צרכנים, ואף הבלתיותאזרחיגם מנסחים 

  הייטק , תעשיית הוהתמורות במו   והביקורת על הקפיטליזם היא חלק אינטגרלי מאופן פעולתש
בה מתנסחים קווי המתאר של  העיקרית שזירה היא ה —  קפיטליזם הנוכחיהעומדת במרכז ה  —

 הקפיטליזם המשתנה תמידית. 
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