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דעות

לאן נעלמה המחאה החברתית?

בארץ
בעולם
צרכנות

מאת :ד"ר עירית קינן ,מאמר אורח
יום שלישי 21 ,באוגוסט 16:06 ,2012

תעסוקה
פרסום ומדיה
נדל"ן
נתונים פיננסים

למרות שהגזירות הכלכליות רק מתגברות ויוקר המחיה ממשיך להאמיר ,לא מצליחה
המחאה להתרומם .ד"ר עירית קינן מאירה על הסיבות לכך

חיפוש עבודה

תגיות :המחאה החברתית

מט"ח
מחשבונים
מילון מונחים
עקבו אחרינו ב-
כתבו לנו
וואלה! עסקים
גם בסלולרי

הכרויות פרק ב'
הצטרפו חינם!

ניידי DELL
חיסול מלאי !!
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מחירי הדיור ,הלחם והחשמל עולים,
מחיר הדלק עומד לשבור שיא חדש,
מסקנות ועדת טרכטנברג טוטאו
לפח-האשפה של הבטחות ממשלתיות
המיסוי
ומדיניות
לא-ממומשות,
הממשלתית ממשיכה לשרת את האלפיון
העליון .למרות זאת ,כשלו הניסיונות
לחדש את המחאה .מה קרה?

חיפוש מניות

ת"א
מדדים

וול סטריט
פעילות

אירופה
עולות

אסיה
יורדות

אמריקה
ישראליות

בתרגיל בפיתוח ארגונים חברתיים ,טענו
סטודנטים שהמסרים של מנהיגי המחאה
אינם ברורים .כשביקשתי שיציגו את
המסרים הנכונים לדעתם ,הסתבר כ שהציבור לא ק נה את המ ניפולציה וההפג נות הלכו
שאלה הם בדיוק המסרים שהוצגו על-ידי וגדלו ,הופעל מיתוס "החרב על הצוואר" )צילום :נמרוד
מנהיגי המחאה .השערותיהם לגבי סו נדרס(
הגורמים לתחושה המוטעית של חוסר
בהירות ,העלו בעיקר תיוג של מובילי המחאה כ"הם" ,כביכול עוד קבוצה שמתחרה על
השלטון ,במקום כ"אנחנו" ,כלומר כביטוי למצוקה המשותפת לרבים .והנה ,כשעוקבים אחרי
התפתחות המחאה קשה שלא להתרשם מהעבודה הרצינית שעשו מנהיגיה בניתוח
המציאות החברתית-כלכלית ובהצעת פתרונות; ובו בזמן מהניסיון העקבי לשמור על
"ממלכתיות" .כעת נראה ,שדווקא הזהירות המופגנת מפני כל דבר שעשוי להיראות

S&P 500 Index

1416.2

"פוליטי" ,היא שעומדת בעוכרי ההצלחה.

דאו ג'ונס

-0.28% 13234.54

נתניהו מצטיין תמיד בשימוש במיתוסים לצרכיו .במאבקו במחאה עשה שימוש מרהיב
בשניים מהם :מיתוס ה"ממלכתיות" הופעל מיד עם הקמת האוהלים .על-פי מיתוס זה,
ביקורת על מדיניות הממשלה היא מעשה פוליטי ,ולכן גם חסר תוכן "אמיתי" .בהתאם,
לצווחותיה של רגב שהמוחים "סתומים" ו"הזויים" ,ולהתבכיינותו של שר-הפנים אלי ישי על
המצוקה שהוא שותף ליצירתה ,הצטרפו חברי קואליציה בנאומים "חברתיים" חוצבי-להבות,
כביכול אינם בשלטון ,כשהם מבטלים את טענות יושבי-האוהלים כניסיון פוליטי לפגוע
בממשלה.

נאסד"ק 100

כשהציבור לא קנה את המניפולציה וההפגנות הלכו וגדלו ,הופעל מיתוס "החרב על
הצוואר" ,שמפניו אף ישראלי איננו חסין .זהו המיתוס שבכל רגע נתון וללא קשר למעשינו
עומדת לפתחנו סכנת-שמד ,שמחייבת את קידושו של תקציב הביטחון על-חשבון הנושאים
האחרים שנדחים למועד לא ידוע שבו "יבוא השלום" )שכידוע לא יבוא לעולם ,כי "אין
פרטנר"( .כך הוחלף "קיץ-המחאה" ב"חורף-האיום-האיראני" ,שכבש את הבמה ,ואין בלתו.
אלא ,שאיומי המלחמה והערכת שר-הביטחון שמאות יהרגו כתוצאה ממתקפה ישראלית על
אירן ,אינם מלווים בפעולה רצינית למיגון האזרחים .חוץ מהחלפת השר להגנת העורף מתן
וילנאי שהפך לשגריר בסין באבי דיכטר .נותרות שתי אפשרויות :הפחות גרועה מביניהן
היא שמדובר באיומי-סרק ,כחלק מדיכוי המחאה .ליתר ביטחון ,התווספה גם אלימות
משטרתית חסרת תקדים כנגד הניסיון לחדש את המאהלים.

ממילא דבר לא משתנה

-0.14%

-0.43% 2772.32

VIX CBOE SPX Vol...

14.91

6.35%

כללי NASDAQ

3069.1

-0.23%

עוד נתונים פיננסים

דעות
המאבק על תקציב הביטחון :אין
פתרון קסם
13:04 20/08/12
מאת :מנואל טרכטנברג ,מאמר אורח

הכוונה למקצוע  -אחריות המדינה?
16:09 19/08/12
מאת :ד"ר יורם ביברמן ,מאמר אורח

העולם סוער :כך תגנו על השקעתכם
finance.walla.co.il/?w=/4997/2560202
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העולם סוער :כך תגנו על השקעתכם

ממילא דבר לא משתנה
הזדמנות להרוויח
קרנות המספקות

דלת פנים
מבודדת רעשים

מרכזיות Panasonic
ב 50% -הנחה<<

לשאלה מדוע לדעתם הפסיק הציבור
לצאת לרחובות למרות מצוקתו ,ענו
הסטודנטים בהבעת ייאוש .לאנשים הם
אמרו ,פשוט אין כוח ,ממילא דבר לא
משתנה .תגובה זו מפחידה יותר מכל.
ככל שחשבתי עליה ,הבנתי שהשילוב
בין הייאוש לבין המיתוסים הוא ההסבר
היחיד לאדישות שבה התקבלה
החשיפה שב 2009-הקצה אלי ישי )כן,
זה שאיים בהתפטרות לנוכח מצוקת
הדיור(  30מיליון שקל לסיוע בדיור
לזוגות שהתיישבו מעבר לקו הירוק,
ושההשקעה האזרחית של הממשלה
)לא כולל הוצאות ביטחון ותשתית( בכל
אחד מ6,000 -תושבי המועצה האזורית
הר-חברון גדולה פי  4מזו שבכל תושב
בדימונה ,פי  14מכל תושב ביהוד ,ופי  7מכל תושב בבאר-שבע .ושמועצת מטה בנימין
מקבלת יותר כספים לשירותים חברתיים-אזרחיים מתושבי שדרות ,ירוחם ואופקים יחדיו.
התמונה הכללית מבהירה שהממשלה יכולה לדאוג לאזרחים שהיא רוצה ביקרם :האלפיון
העליון וקבוצות שמפלגות הקואליציה זקוקות לתמיכתן .במציאות כזאת הדרך היחידה
לשינוי היא באמירה חדה וברורה :זהו בהחלט מאבק פוליטי .הוא איננו משרת מפלגה זו או
אחרת ,אלא את האג'נדה האזרחית-חברתית של רוב הציבור ,שדורש מדינת רווחה
שוויונית ודמוקרטית ,ודיון רציונאלי ופתוח בסדרי-העדיפויות המשותפים .ותזכה המפלגה
שתיצוק לתוך האג'נדה הזאת תוכן מפורט ומחייב.

ביטוח רכב
השוואת מחירים

22/08/12

ד"ר עירית קינן מרצה בכירה במרכז ללימודים אקדמיים באור-יהודה ,וחברת הנהלה
במכון לאחריות אזרחית .לשעבר מנכ"לית מרכז רבין

14:37 16/08/12
מאת :ד"ר גיל כהן ,מאמר אורח

לואי ויטון ב 200-שקל
15:55 15/08/12
מאת :ד"ר יוסי מלמד ,מאמר אורח

העלאת גיל הפרישה  -הזדמנות
לביטול אפליה
11:35 14/08/12
מאת :עו"ד שושנה גביש ,מאמר אורח

כתבות נוספות

תגיות
אורי יוגב

המגזר

אחד העם אירן בנימין נתניהו
הציבורי השוואת מחירים וול סטריט
יובל שטייניץ

חברת החשמל

טבע

משרד האוצר

נאסדק

נדל"ן

מחירי המזון

סלולר

פנסיה

מע"מ

רכבת

ישראל תקציב הביטחון תקציב המדינה
וואלה! תגיות

מודעות Google

 HOTmobileללא הגבלה ב₪ 89-
שיחות SMS ,וגלישה ב ₪ 89לחודש בלבד! מצטרפים
ב 3-צעדים ומתחילים לחסוך
www.HOTmobile.co.il

בת  27עושה כסף בבורסה
Be the first of your friends to recommend this.

Recommend

רוצה לסחור בבורסה וחושש להפסיד? יש לנו פתרון
בשבילך.קרא עוד
www.Make-Money-With-Stocks.info

עוד בכותרות

היכנסו עכשיו
והתחילו להרוויח

חלב שנשפך
)ספורט(

לאומי רודף אחרי חובות של
מיליארד שקל במשק
)עסקים(

מבחן :יונדאי  i30החדשה
בישראל
)רכב(

הכי מטוקבקים
מודעות Google

רק באתר הסרטים
הגדול בישראל!

יש לך משכנתא? הרווחת
ככה תחסוך  50000ש"ח בחודש מבלי לשים שקל  1בצד! הבדיקה חינם,הרשם עכשיו
www.Mashkanta2all.info

הכי נצפים

המשותפים

ישראל במקום השלישי בעולם במחיר
הדלק
.1
 .2הערכה :הנזק הישיר ממלחמה עם אירן  47 -מיליארד
שקל

למה לסכן את הכסף בבורסה?
 9.6%תשואה שנתית מובטחת .אפיק סולידי וראש שקט  -לחצי כאן

 .3עוקץ הנדל"ן בארה"ב שהפיל ראש שב"כ לשעבר

keren-kela.co.il

 .4מניית פייסבוק צנחה :קריאות להתפטרות צוקרברג
רק באתר הסרטים
הגדול בישראל!

נוירופידבק  -א"מ הדרך
כנסו עכשיו ותתחילו להתרכז די לתרופות!
emhaderech.com

תגובות

רק באתר הסרטים
הגדול בישראל!
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 .5לאומי רודף אחרי חובות של מיליארד שקל במשק

סקר מהיר
הוסף תגובה

12

לאן באמת נעלמה המחאה?
יעל | 21.08.12 20:57

11

 -10לימין זול יותר לחיות בישראל? אולי בשטחים...
ד"ר שלמה הירש | 21.08.12 20:15

10

המחאה נכשלה כי נחשפו מניעיה

צלם תגובה

גזירות האוצר החדשות:
אין ברירה ,חייבים לצמצם הגירעון
צריך למצוא דרך לצמצם הפגיעה בציבור
הגזירות עוד יצומצמו בהתאם למועד הבחירות
הצבע

finance.walla.co.il/?w=/4997/2560202
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הצבע

המחאה נכשלה כי נחשפו מניעיה
מד | 21.08.12 18:24

לוח דירות

9

האמת-התייאשתי מתנועת המחאה שלא הצליחה להתאחד
ד"ר גדי שטרנפלד | 21.08.12 17:11

8

ביבי מכר לנו מעשיות ועכשיו הוא מדבר אמת-מיתון בפתח
עדנה בוקשפן | 21.08.12 17:08

7

התאכזבתי מאוד שהמחאה נעלמה וזו תעלומה בעיני
אורנה | 21.08.12 16:54

6

כסף ל 38-שרים וסגנים יש לכם ולחלשים אין?
צדוק | 21.08.12 16:48

5

הכסף כידוע הולך למתנחלים ולחרדים
ירון | 21.08.12 16:47

דירות
למכירה

4

האדישות הישראלית מסייעת למנהיגות מסוכנת
ד"ר אלישע זכאי | 21.08.12 16:46

סוג הנכס

כל האזורים

3

אחר כך מספרים לנו שישראל זבת חלב דבש
יעקב | 21.08.12 16:36

מחדרים

עד חדרים

2

אם ביבי מצליח לתמרן ככה אז הוא מנהיג ענק
קובי,איש ליכוד | 21.08.12 16:35

טקסט חופשי

1

אדישות הציבור באמת מפתיעה
ד"ר יורם באומן | 21.08.12 16:31

לוחות נוספים :בעלי מקצוע

דירות
להשכרה

לבית

ממחיר

לגינה

ריהוט

עד מחיר

שותפים

$

הובלות

רכב

דרושים

לרשימת התגובות המלאה

Senior Developer - Device
...part of an energetic glob

מדור פירסומי

חשב/ת לחברת START UP
ניסיון של  2-3שנים כחשב/ת...
מנהל/ת קמפיין
להקמה של קמפיינים בגוגל א...

קרנות המספקות
הזדמנות להרוויח

נציג/ת צוות איתור ומניעת
שימוש במערכות מחשוב מ...
הונאות
תוך

רק באתר הסרטים
הגדול בישראל!

למשרות נוספות באתר JobCity

קניות
וואלה! אינה מתחייבת כי הנתונים המוצגים לעיל הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מהימנים והם עלולים
לכלול טעויות ושיבושים ,או להיות בלתי מעודכנים בשל ,בין היתר ,פערי הזמן ממועד היווצרם ועד
להצגתם באתר .לפיכך ,אין להסתמך על המידע לעיל לצורך קבלת החלטות או לכל צורך אחר.

Lenovo 15.6
320GB, 4GB
מחיר קבוצתי1,849 :
₪
משלוח₪ 49 :

מחשב נייד  "13.3מודם סלולרי
הצעות מ₪ 1,939 -

מחשב נייד i5 300V5A-A05IL
הצעות מ₪ 2,499 -

מחשב נייד DELL Inspiron N5050
מחיר קבוצתי₪ 2,296 :
מבצעים מיוחדים בוואלה! שופס  -חנות הבית שלך!
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סרטים

סדרות תוכניות

דרמה

קומדיה

פעולה ומתח

קומדיה

מוזיקה ובידור

סדרות ילדים

מה שלולה רוצה

שובר הלבבות

’מונרו ,מחזור 76

ספיישל סוף הקיץ

אדל  -הופעה חיה

הרפתקאות מקס

פרסם בוואלה!
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עזרה

כתבו לנו

תנאי שימוש

דרושים

אודות

סלולר

תגיות

ארכיון

RSS

ילדים
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