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הצבא צועד על מנוצליו
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מכתבם של החיילים הרעבים הזכיר לנו משהו
שאנחנו יודעים כל הזמן :שצה"ל הוא צבא
עשיר שרבים בו העניים .כך גם מדינת ישע
ראל כולה – מדינה עשירה שמספר העניים
בה הולך וגדל ,וככל שגדלה האוכלוסייה העע
נייה בישראל ,כך גדל גם מספרם של החיילים
העניים והדלים בצה"ל ,שבו התשלום לחיילי שירות חובה הוא
פחות מלעג לרש.
לצה"ל ,כך אנו שומעים ,יש מגוון פתרונות לבעיה .יש מנגנון
שלם העוסק בכך ,ומן הסתם שוקל ובודק מיהו החייל העני והדל,
שמשפחתו חסרת אמצעים או שאין לו בארץ משפחה כלל .בדרך
זו אפשר להחליט שלזה ייתנו כך וכך פרוטות ,לזה יזרקו פירור,
לאחר יזרקו עצם ולשלישי לא ייתנו כלום .אלא שבמקום מגע
וון פתרונות שאינם פותרים דבר ,נדרש רק פתרון אחד — לשלם
שכר הוגן לחיילים בשירות חובה.
מכתבם של החיילים הזכיר לנו משהו נוסף שאנו יודעים,
שישראל מבינה רק כוח ,ולחיילי שירות חובה אין כוח .כלוע
מר ,יש להם כוח להילחם באויב ,להתאמן ,לעבוד יומם ולילה

מבין המסים המוטלים בישראל,
שירות חובה הוא המס המעוות
והבלתי צודק ביותר ,מס שמוטל רק
על המשרתים בצה"ל בעוד שכל מי
שפטור משירות  -פטור ממנו

– ואם צריך ,להקריב את חייהם ובריאותם – אבל אין להם אותו
כוח שהוא רלוונטי להגנה על עניינם שלהם .אין להם כוח פוליע
טי ,אין הם לשון מאזניים בקואליציה ,אין להם אפשרות להכריז
שביתה ,ואין בידם לשבש את הכלכלה .לזכותם שיקול אחד
— צדק אלמנטרי ,אלא שבישראל זהו שיקול דל והוא הראשון
להישחק בדיוני התקציב.
כדאי להדגיש ,מבין המסים המוטלים בישראל ,שירות חובה
הוא המס המעוות והבלתי צודק ביותר .קרוב למחצית התושבים
אינם משרתים כלל .המחצית האחרת ,הנושאת בעול ,נדרשת
לתת למדינה שלוש שנות שירות (בנים) או שנתיים (בנות) .בעע
תיד מתוכנן שהשירות לבנים יקוצר בארבעה חודשים ולבנות
יוארך בארבעה.
צריך להבין את המחיר הכלכלי שחיילי שירות חובה נדרע
שים לשאת בו .השכר הממוצע במשק למשרת שכיר הוא קרוב
לע10,000שקל לחודש .אם נפחית מסכום זה את דמי הכיס העע
לובים המשלמים לחיילים בשירות חובה ,יתברר לנו שכל חייל
נושא במס בשיעור ממוצע של כע 9,000שקל לחודש .וסך המס
הממוצע לחייל בע36חודשי שירות חובה מגיע לסכום של כע324
אלף שקל (זהו כמובן "מס עובד" ,כלומר מס המשולם בעבודה
ולא במזומן) .אגב ,סכום זה עולה על ההקלה המקסימלית במע"מ
שיזכו בו אותם בודדים מאושרים במסגרת חוק מע"מ אפס ,אם
יעבור .והדברים קל וחומר ,אם שני בני הזוג שירתו בצה"ל.
מס אדיר זה הוא עושק מוחלט .הוא מוטל רק על המשרתים
בצה"ל בעוד שכל מי שפטור משירות או שמצא דרך להשתחרר
ממנו — פטור ממנו .לכך מצטרף אופיו המיוחד של מס זה כ"מס
גולגולת" ,המוטל על כל המשרתים לרבות חיילים עניים המשע
תייכים למשפחות דלות אמצעים√ .

לא יכולים בלעדינו
רמאללה  .היה קר בחמישי בלילה ברמאללה .קר
להיי־טקיסטים הישראלים שלבשו חולצות עם
שרוול קצר ולישראליות שהגיעו בגופיות דקי־
קות .אחרי הכל הם באים ,אם בכלל ,לעיתים
רחוקות .היה קר גם לסטארט־אפיסטים הפלסטי־
נים שנרשמו כדי לשווק יוזמות ותוכנות בשלבי
פיתוח ,ולא יכלו להרשות לעצמם להודיע למיקרופון שהם רוצים,
ממש צריכים ,את היד הישראלית שתדריך ותדחף ותפתח עבורם
שערים לשוק העולמי של ההיי־טק.
איך אומרים סטארט־אפ בפלסטינית? בגינה הגדולה של מסעדת
“חוזאמה” ברמאללה סידרו שולחנות וכיסאות מול מסכי ענק ,ומאה
היי־טקיסטים ישראלים ופלסטינים ישבו ראש אל ראש ולא יכולת
לזהות מי המקומי ומי בא מתל־אביב.
במקום ראש הממשלה ראמי חמדאללה ,שהיה אמור לשאת את
נאום הברכות ,בא שר התקשורת .הוא דיבר על חלום ההיי־טק של
המדינה הפלסטינית העצמאית ,התאמץ להמריץ את האנג’לים
הזרים ,איזכר אורחים "בינלאומיים" ,ואף מילה על הנוכחות של יש־
ראלים באירוע.

סבר פלוצקר • אחרי המשאל הסקוטי

קולו של הרוב המושתק
הסקוטים סירבו להיות עצמאיים .כ־55.5%
מהמשתתפים במשאל על היפרדות מה־
ממלכה המאוחדת וכינון מדינה סקוטית
ריבונית אמרו “לא ,תודה” לרעיון העצמאות
המדינית .מעדיפים להיות חלק מבריטניה.
הרוב המוצק של השוללים – פער של
כ־11%בהשוואה למצדדים בניתוק – הפתיע את הפרשנים שה־
סתמכו על סקרי דעת קהל ,ובמיוחד על הלך הרוחות ב"רחוב
הסקוטי" .הרחוב נכבש ונשלט כמעט לחלוטין על ידי דורשי
העצמאות .הם הפגינו ,הם ערכו מצעדים ,הם ציירו כרזות ,הם
נתנו את הטון.
ברשתות החברתיות הסקוטיות שלטה ללא עוררין הדעה
המחייבת את הפרישה מהממלכה המאוחדת; שם ,כמו במקו־
מות רבים אחרים ,התחברו והתמזגו דרכם של הימין הלאומני
והשמאל הפופוליסטי .הראשונים רצו מדינה על טהרת הגזע
הסקוטי ,האחרונים רצו להיפרד מההון והשלטון הבריטי.
התמיכה של השמאל הרדיקלי בהיפרדות מוזרה במיוחד.
מדינה סקוטית ,אילו קמה ,הייתה נאלצת לכלכל את מעשיה
באמצעות השתת מסים גבוהים על מעמד הביניים ומטה ומתן
הטבות ותמריצים להון מקומי וזר כדי שלא יברח משם .מצבו
הכלכלי של עובד שכיר סקוטי תחת ממשל ריבוני סקוטי היה
מידרדר ,שיעורי האבטלה היו עולים ,מערכי הרווחה היו נשח־
קים .ובכלל ,ממתי שמאל מצדד בכיתתיות לאומנית?
כשחתן פרס נובל לכלכלה ,פרופ' פול קרוגמן השמאלי ,העז
לקרוא לסקוטים להצביע נגד כינון המדינה העצמאית והזהיר
מפני תוצאות הרות אסון של הצבעה בעד ,הוא הפסיק באחת
להיות יקיר השמאל .ברשתות החברתיות הוטחו בו גידופים,
האשמות מעליבות ,השמצות .הוא חש היטב את נחת זרועו של
ההמון האינטרנטי.
קרוגמן לא היה לבד .בכתב העת "אירופה החברתית" הרימו
את קולם נגד המדינה הסקוטית כלכלני שמאל בולטים נוס־

פים ,הפרופסורים רוברט סקידלצקי וג'פרי זקס .הראשון הזהיר
מפני עליית הלאומנות הסקוטית כסימן מבשר רעות לזרמים
הפוליטיים המרכזיים ,השני הזהיר מפני פאניקה פיננסית הע־
לולה להתחולל אחרי הכרזת העצמאות ותגובת אירופה עליה.
אבל הדיון בעד או נגד מדינת הלאום הסקוטית העצמאית
לא היה כלכלי במהותו; לסקוטים לא היה שום מניע כלכלי לה־
תנתק .הדיון היה רגשי :האם אתה בעד או נגד הכבוד הלאומי?
כיום מברכים את עצמם הסקוטים על היעדר אלימות פיזית;
לא נשפכה טיפת דם לאורכו של כל הוויכוח הסוער .זה בהחלט
נכון ,אך לא יוצא דופן .גם הפירוד של סלובקיה מצ'כיה ,למשל,
הוגשם בלי אלימות .את הקמפיין הסקוטי אפיינה ,שלא לטובה,
דווקא מידה גדושה של אלימות מילולית מכוונת כל כולה נגד
מתנגדי רעיון הפרישה.
החד־צדדיות בלטה על כל צעד ושעל והיא שחוללה
את הרושם של סחף גואה לטובת המצדדים במדינה עצ־
מאית .סחף שמעולם לא היה :הרוב הדומם (במקרה זה גם
הרוב המושתק) של הסקוטים היה מההתחלה נגד הפרישה
מהממלכה המאוחדת .ניתן אפילו להניח שמסע השכנוע הל־
קוי — בלשון המעטה – שניהלו הפוליטיקאים מלונדון נגד
הקמת המדינה הסקוטית העצמאית רק הזיק למתנגדיה ,ול־
פחות לא סייע להם במאום.
משאל העם בסקוטלנד הוכיח מחדש את כוחו של הבוחר
הממוצע .לא לחינם חוששים משטרים סמכותניים ודיקטטוריים
מבחירות חופשיות ,הגם כאשר לכאורה "רוב העם" בעדם .לך
דע מה יחליט שם ,מאחורי הפרגוד ,האזרח הריבון .הוא עוד
עלול לממש שם את זכותו לדעה משלו ,ולא משלנו .כך עשו גם
הסקוטים ,ויבורכו על בחירתם.
עם זאת הסכנה לא חלפה :הלאומנות האירופית מרימה מח־
דש את ראשה המכוער ,הפעם בברית עם השמאל הפופוליסטי.
הם אמנם רחוקים מלהיות רוב ,אך הם קולניים כאילו היו פע־
מיים רוב .וזו הסכנה√ .

החד־צדדיות בדיון בעד או נגד מדינת הלאום הסקוטית בלטה
על כל צעד ושעל והיא שחוללה את הרושם של סחף גואה
לטובת המצדדים במדינה עצמאית .סחף שמעולם לא היה:
הרוב הדומם היה מההתחלה נגד הפרישה מהממלכה המאוחדת
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בגלל "המצב" לאף אחד בחברות
הפיתוח הבינלאומיות אין חשק
להתעסק עם היי־טקיסטים
בגדה המערבית .מעדיפים
לעבוד עם הודו וסרילנקה
זה לא פשוט ,מסביר לי באדר ,בעל חברת חומרה שעובד כבר
שנים מול הישראלים .מצד אחד יש החלטת חרם פלסטיני על כל
צורה של שיתופי פעולה ,ותוסיפי לזה את המלחמה בעזה ,ומצד
שני אף אחד ברמאללה לא שוכח את חמאס שנושף בעורף .אבל
בלי היד המכוונת של הישראלים ,הוא אומר ,כל התוכניות וכל
החלומות של ההיי־טקיסטים ברמאללה יישארו על המדף.
יורם יעקובי ,מנכ"ל מייקרוסופט ישראל ,מספר על קומה שלמה
שהקצה במשרדי החברה בהרצליה כדי ללוות סטארט־אפיסטים
פלסטינים .פ’ מרמאללה מאשר שהליווי הישראלי מינף והעלה
אותו על מסלול שבלעדיו לא היה מגיע לשוק העולמי .הוא מאלה
שלמדו בארה"ב ,התעקשו לחזור ,ונוסע על הקו להרצליה.
אותו פ’ מסביר לי שבגלל "המצב" לאף אחד בחברות הפי־
תוח הבינלאומיות אין חשק ואין סבלנות להתעסק עם הדור
הצעיר של היי־טקיסטים שצומח בגדה המערבית .דבקו בהם
תדמית גרועה ודבשת ביטחונית בגלל הסכסוך שלא נגמר
ובגלל קשיי הנגישות .יצא שבתעשיית ההיי־טק העולמית
מעדיפים לעבוד עם הודו וסרילנקה.
ואז מגיע תור הפיצ’ינג .מפריע לי ששר התקשורת הפלסטיני
מדבר על סטארט־אפיסטים מרמאללה ,מעזה ,ומ־" ,"’48שזה אנ־
חנו .על המסך ,דרך סקייפ ,עולה דאודי מעזה ,שמציע סטארט־אפ
לניהול קבלת החלטות .למי שחושב על מה שקורה ברצועה ,הוא
נשמע מנותק מהמציאות .עם כל הגימיקים המחויכים והאנימ־
ציה המתוקתקת ,ועם כל הרצון הטוב ,אין דרך להגיע אליו .דאודי
החולם תקוע .מי שינסה להוציא אותו ,חייב להמתין עד שיפתחו,
מי יודע מתי ,את מסוף רפיח.
עוד אחד מעזה מציע סטארט־אפ לתוכנת ניהול ,והשלישי מע־
לה רעיון שמחובר ללהיטים מעולם הפופ .איך הוא יתחבר לעולם
הגדול ,אני שואלת את באדר ואת פ’ .יש להם תשובה צינית שמצ־
חיקה רק אותם :אם כל כך בוער לו בעזה ,שיחפור מנהרה.
תם ונסגר מהר מדי .באישור הביטחוני מזהירים את הישרא־
לים לא להישאר בשטח  Aאחרי עשר בלילה .מחליפים כרטיסי
ביקור ,היי־טקיסטים מרמאללה אומרים שהם מחכים לפגישת
אבו־מאזן ונתניהו ומדברים על הקדמת הבחירות אצלנו ועל הש־
עון הביולוגי שדופק אצל אבו־מאזן.
יושבת חבורת היי־טקיסטים ברמאללה ,מתברר ,ועובדת
על תוכנית בלי סטארט־אפ להתניע מהלך מדיני בלי להפיל
ממשלות .אבל עד שתתבהר תמונת המצב בעזה ,הם לא מוכנים
לחשוף אותה√ .
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