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 .1מבוא
במהל שנותיי כסטודנטית אני משתתפת במאבקי ציבוריי שוני .ע הזמ נוכחתי לראות כי
לסטודנטי יש כוח רב ויכולת השפעה לשינוי מדיניות מפלה ואי שוויונית .במקביל ,למדתי על
החשיבות של ניהול מאבק בצורה נכונה .אחד המאבקי בה אני לוקחת חלק בימי אלו הוא למע
זכויות עובדות הניקיו באוניברסיטת ב #גוריו  ,במסגרת ארגו צ"ח )צדק חברתי( .הצטרפתי אליו
בעקבות פלאייר שחולק מחו& לקמפוס .הניסוח הברור ,המדויק והתמציתי שלו הבהיר לי לראשונה את
המשמעות וההשלכות של העסקה פוגענית על החברה כולה ,משמעות שקוד לכ נתפסה בעיניי
כסבוכה ולא נהירה.
דוגמא זו ממחישה את החשיבות של ההתנהלות ,התכנו והפעולה במסגרת מאבק חברתי .מטרת
נייר העמדה היא לבחו גורמי להצלחה או לכישלו של מאבקי חברתיי באר& ובעול .הבנה
מעמיקה תוכל לסייע לסטודנטי ,ולכלל הציבור ,כיצד להצליח במאבקי עתידיי.
הנייר יתמקד בארבעה מקרי מבח  :קמפיי הסטודנטי בהרווארד למע ביסוס שכר מינימו
לעובדי המשק באוניברסיטה; מחאת העובדי הסוציאליי בישראל על העומס בעבודת ומחסור
בתקני חדשי ב ;2008המאבק של התאחדות ואגודות הסטודנטי והמטה החברתי בהחלטות ועדת
שוחט להעלאת שכר הלימוד בשנת  ;2007והמאבק נגד המפעלי המזהמי באר&.
 .2מקרי המבח
" .2.1קמפיי שכר המינימו של הרווארד"
תנועת העבודה של הסטודנטי באוניברסיטת הרווארד תכננה בשנת  1998קמפיי לביסוס חוק שכר
מינימו לעובדי אוניברסיטה שהועסקו בצורה פוגענית .הקמפיי החל בראיונות שנעשו ע העובדי
וע איגודי עובדי והפצת אינפורמציה לסטודנטי ולקהילה הרחבה ) The Harvard Living Wage

 .(campaign website, 2010הקמפיי פעל עד  2002ובמהל שנות המאבק חברי הקמפיי הגיעו
למספר הישגי .המאבק זכה לתמיכת סטודנטי ,מרצי ,סנטורי ואנשי תרבות ובידור .במהל שנת
 2001הופנתה אליה תשומת לב קבועה מהתקשורת הארצית בארה"ב.
אחד ההישגי היה הקמת ועדה של סטודנטי ,מרצי ועובדי לבחינת מצב עובדי האוניברסיטה.
בדו"ח הסופי ,שפורס בדצמבר  ,2001קראה הוועדה להעלאה מיידית בשכר לכל עובדי השרות
ופתיחת משא ומת על חוזי העסקה ע איגודי הקמפוס; תשלו שווה למועסקי ישירי ולעובדי
קבל ; והטבות סוציאליות כגו ביטוח בריאות .הנהלת האוניברסיטה דחתה את מסקנות הדו"ח א
מנהלי הקמפיי המשיכו במאבק .בזכות מאבק העיקש ,החליט נשיא האוניברסיטה לאמ& את החלטת
הוועדה להעלאת השכר באופ חד פעמי ,על א +שדחה חלק מההמלצות כגו הטבות בריאות .המשא
ומת נמש ג ע איגוד השרתי ,איגוד עובדי המזו ואיגוד עובדי הביטחו והושגו שיפורי
משמעותיי בתנאי העסקת.
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 .2.2המאבק נגד העלאת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל:
בנובמבר  2006כינסו שרת החינו יולי תמיר ושר האוצר אברה הירשנזו ועדה לבחינת מצב ההשכלה
הגבוהה בישראל ונושא שכר הלימוד ,שבראשה עמד שר האוצר לשעבר אברה שוחט )המכו
הישראלי לדמוקרטיה .(2007 ,נציגי מרצי ,סגל זוטר וסטודנטי הביעו התנגדות לעצ כינוס הוועדה
והטילו ספק במנדט שנית לה משני טעמי .ראשית ,הרכב הוועדה ייצג לטענת בעיקר את משרד
האוצר בעל האינטרס המובהק להעלות את שכר הלימוד ולא כלל נציגי מטעמ .שנית ,עצ הקמת
הוועדה היוותה סיכול ההחלטה שלא להעלות את שכר הלימוד שנתקבלה לפני כ בוועדת ווינוגרד.
בתו חופשת הפסח ,בסמסטר אביב  ,2007פתחו ארגוני הסטודנטי בשביתה במחאה על כוונת
הוועדה להעלות את שכר הלימוד ועל כ שלא נכללו נציגי סטודנטי בדיוניה )טראובמ .(2007 ,
במהל המאבק נוצר חוסר סדר ואחידות בי אגודות הסטודנטי השונות שהוביל לכ שחלק מיושבי
ראש האגודות נכנעו ללח& וניסו להגיע להסכ פרטני בכדי לסיי את השביתה לעומת אחרי אשר רצו
להמשי בה .בשלב זה הכוח כבר לא היה בידי יושבי הראש כי א בידי הסטודנטי עצמ .במספר
אגודות איימו סטודנטי בהפיכה הנהגתית ובאוניברסיטת ב #גוריו התפטרו רוב חברי מהמועצה
מתפקיד .את מקומ הפיקוד תפסו סטודנטי שהקימו את "מטה המאבק".
מטה המאבק פעל בשיתו +ע אגודות הסטודנטי ולאחר מאבק של חודשיי שכלל  41ימי שביתה
ותמיכה ציבורית רחבה ,נכנעה הממשלה והגיעה עמ להסכ .בהסכ זה הגיעו הסטודנטי למספר
הישגי חשובי וביניה התחייבות הממשלה להגיע להסכמה ע הסטודנטי בנושא שכר הלימוד,
התחייבות להחזרת תקציבי בגובה  22מש"ח למכללות לחינו והחזרת כספי לסטודנטי במכללות
הבלתי מתוקצבות )מטה המאבק של אגודת הסטודנטי באוניברסיטת ב #גוריו .(2007 ,
 .2.3מחאת העובדי הסוציאליי
איגוד העובדי הסוציאליי בישראל הכריז על סכסו עבודה בשל מחסור בתקני ועומס כבד בעבודה
השוטפת בינואר  .2008המאבק נולד אחרי שני של יחס מחפיר אל העובדי הסוציאליי מצד לקוחות
זועמי ושחיקה בעבודה סיזיפית ולא מתגמלת .העובדי נאלצי להיות שליחי מדיניות שלא מאפשרת
לה לשפר את מצב לקוחותיה ,ובמקביל ה אחראי על מאות מקרי בו זמנית ,מצב שאינו מאפשר
לה לסייע לכול כנדרש.
בחודש מאי החלו העובדי הסוציאליי במחאה שקטה :ה קיימו עיצומי בעבודת שהפכו
לשביתה בת שלושה חודשי .השביתה נגמרה לאחר שמשרדי האוצר והרווחה והשירותי החברתיי
הסכימו על תופסת של  220תקני חדשי )ברנובסקי .(2008 ,ע זאת ,מחאת של העובדי
הסוציאליי לא נחשבה להצלחה ,שכ ה לא הצליחו לגייס את תמיכת הציבור למצב הקשה .בנוס,+
ההחלטה על הוספת התקני נעשתה זמ רב לאחר תחילת המאבק ,וייתכ שהשביתה יכלה להסתיי
בזמ קצר יותר ע תוצאות טובות יותר בניהול ותכנו שונה.
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 .2.4ה"אופנ " נגד המפעלי המזהמי והפרטת הקרקעות
איתמר כה  ,המכונה ה"אופנ " ,הוא פעיל חברתי מזה כעשור .הוא החל את פעילותו כסטודנט בטכניו
במסגרת "מגמה ירוקה" .במהל השני היה ועודנו פעיל במאבקי כגו המאבק נגד בניית כביש חוצה
ישראל והמאבק שהוביל לביטול התכנית להעניק לסמי עופר אזרחות כבוד של עיריית חיפה .מבי
הבולטי היה המאבק נגד מפעלי מזהמי באזור הדרו ,אשר הוביל להגשת כתבי אישו וקנסות
רטרואקטיביי על הזיהו הסביבתי לו אחראי בעלי המפעלי ומעבר של "חיפה כימיקלי דרו"
לשימוש בדלק דל גופרית.
כאמצעי לקידו פעילותו הקי איתמר בלוג בו הוא מעדכ ומגייס פעילי למאבקי )כה .(2010 ,
דרכי פעולה נוספות ה רכיבה על אופניי ברחבי האר& ,הקרנת סרטי מחאה )כגו "שיטת השקשוקה"(
וקיו דיו ע הצופי ,חלוקת חומרי הסברה למאבק והתמודדות ע התופעות ,פרסו כתבות
בתקשורת ופנייה לחברי כנסת .נראה כי הצלחותיו של איתמר נעוצות ביצירתיות וביכולת להתאי את
אופי המאבק למדיה המתאימה.
 .3סטודנטי ומאבקי חברתיי
מבחינת מנהיגי תנועות מחאה לאור השני עולה כי מרבית היו בעלי מקצועות חופשיי ועובדי
צווארו לב  ,ובפרט עורכי#די  ,עיתונאי ואנשי תקשורת ,מרצי ,סטודנטי ואמני .ייצוג גבוה
במובהק משיעור היחסי באוכלוסייה .ההסבר לכ טמו בתלות הממסדית .מעורבות של אנשי
עסקי גדולי ותעשייני בתנועות חברתיות היא קטנה מכיוו שיש בידיה משאבי כספיי או
מקצועיי עצמאיי .בעוד שלבעלי מקצועות חופשיי צפוי גמול משמעותי מהשתתפות במאבק
חברתי ,הגמול הפוטנציאלי של בעלי עסקי גדולי קט יותר מזה שמניבה הפעילות הכלכלית
היומיומית שלה .מעורבות של בעלי עסקי קטני א +היא מועטה מכיוו שה תלויי בתקנות
ממשלתיות ובחוזי אספקה ,ורק לעיתי רחוקות יסכנו את מקור פרנסת בפעילות המתנגדת לשלטו .
בנוס ,+ה בעלי עניי בשמירה על הסטאטוס קוו החברתי#כלכלי#פוליטי ,מחשש שהתערערותו תדיח
אות ממעמד הבורגני הזעיר אל מעמד עובדי הכפיי .במצב דומה נמצאי עובדי ציבור למיניה
שפרנסת תלויה בממשל.
בעלי המקצועות החופשיי פחות פגיעי לסכנת פיטורי או לאובד מעמד חברתי שילווה בהרס
כלכלי ,היות ולרוב ה מספקי שירותי לגופי ויחידי שאינ חלק מהמער השלטוני ,קשה לשלול
מה את כישוריה המקצועיי והאינטלקטואליי ,ומקצוע לא דורש קונפורמיות ציבורית#חברתית.
בקבוצה זו סטודנטי ה גור פעיל וחשוב בתנועות חברתיות בכלל ובתנועות מחאה בפרט ,הודות
לגיל הצעיר ושאיפותיה האינטלקטואליות.
הנטייה של הסטודנטי להשתת +בפעילות פוליטית נובעת משתי סיבות מרכזיות .ראשית ,כמי
שעתידי להשתלב בעתיד החברה ,הסטודנטי סקרני לגבי האפשרויות העומדות בפניה ,ונוטי
לתמו בערכי הדמוקרטיה וההשתתפות .מערכת פוליטית#חברתית סגורה מקטינה את סיכוייה להגיע
לעמדות השפעה ,וה בעלי עניי לשנות ולהרחיב את המערכת .שנית ,במקרי רבי הסטודנטי ה
נפגעי ישירי של נורמות חברתיות ,כגו גובה שכר לימוד ,וה יוצאי למאבק בה .
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שלישית ,לימודי הומאניי בכלל ,ומדעי החברה בפרט ,מעודדי בחינה ביקורתית של החברה
ומוסדותיה והתרעה על עוולות מוסריות וחברתיות .מעמד הייחודי של האוניברסיטאות בחברה
המודרנית מאפשר לה להוות סמ חברתי של מוסר וידע .כ ,זוכה אישה שהוכרה על ידי אוניברסיטה
כדוקטור לרפואה לאישור החברה לביצוע פעולות בגו +האד שלולא כ היו נתפסות כאלימות
ופולשניות ,ומשפט זוכה לגיבוי חברתי בשעת הגנה על פושעי .המעמד כולל ג חובות של המוסד
והלומדי בו כלפי החברה ,ובשל כ משלבי בו לימודי המוסר והאתיקה ,החשיבה הביקורתית ויחסי
הכוח בחברה.
רביעית ,השכלה נמצאה כגור המשפיע ביותר על השתתפות פוליטית בערוציה השוני :הצבעה,
תעמולת בחירות ,פעילות האזרחית ופעולות מחאה .הסיבה לכ היא שמוסדות החינו משמשי
אמצעי חִ ברות פוליטית .מעבר למסרי המועברי ,עצ השהייה ברשתות צפופות מאפשרות
להתארגנויות לצבור תנופה במהירות )הרמ .(1996 ,
לאור מעמד הייחודי של סטודנטי ,זיקת למאבקי חברתיי והפוטנציאל הגדול הטמו בה,
חשוב לבחו מאבקי חברתיי מ העבר .הפקת לקחי ולמידה ממחאות שצלחו תסייע לסטודנטי
במאבקי ציבוריי עתידיי.
 .4כלי להצלחת מאבק ציבורי
להל ינותחו מקרי המבח באמצעות כלי שעשויי להשפיע על הצלחתו של מאבק חברתי .הכלי
נאספו בראיונות אישיי ע מנהיגי מאבקי חברתיי ושימוש בספרות המחקרית הקיימת.
 .4.1מיקוד נושא המאבק
ככל שש המאבק ספציפי יותר ,אמיתי יותר ומוגדר ,קיי סיכוי גבוה יותר שהציבור יזדהה ע המאבק
ומטרותיו יתממשו )קמבל .(1987 ,הגדרת הנושא צריכה להיות כזו שהציבור יזדהה איתה רגשית.
בנוס ,+המיקוד מפתח הבנה רחבה ומוסכמת של בעיות מוגדרות ומתרג אות ליעדי לפעולה אות
נית להשיג .אחד המדדי לעניי ולרלוונטיות של הנושא הנבחר הוא ההתעניינות של פעילי רבי בו.
במאבק העובדי הסוציאליי היה ש המאבק והצגתו לציבור בעוכריו .למרות מחאת הצודקת
של העובדי ומטרת ה לא הצליחו להשיג את תמיכת הציבור הרחב .הנושא המרכזי שנבחר למאבק
היה הפחתת העומס ויצירת תקני חדשי לא הצליח להעביר לציבור את המצב החמור ,ולא הצליח
לייצר חיבור רגשי )מלמד ,ר .(2008 ,.בנוס ,+חוסר המיקוד של הדרישות גר לבלבול לגבי מטרות
המאבק – לא היה ברור הא הוא מתקיי למע שיפור מצב הלקוחות או בשל רצו העובדי לשפר
את תנאיה .במאבק זה היה צור להדגיש את קריסת של העובדי הסוציאליי במצב הנוכחי
ולהראות את ההשלכה של מצב זה על ציבור לקוחותיה שאינ זוכי לקבלת עזרה.
דוגמא אחרת היא מאבק הסטודנטי בהרווארד .חברי הקמפיי התמקדו במטרה ברורה ומוגדרת:
ביסוס שכר המינימו לעובדי כ שהוא לא יהיה נתו לנדיבות ליבו של המעסיק ויהווה בסיס משות+
לכלל העובדי ) .(The Harvard Living Wage campaign website, 2010לאחר היעד שהיעד
הוגדר  ,נית בקלות רבה יותר להשיגו .בנוס ,+המיקוד נות לנושא הילה של לגיטימיות בעיני הפעילי
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ובעיני הגורמי שאליה יופנו הדרישות לשינוי ומציאת פיתרו  .לחילופי  ,א הקמפיי היה מתמקד
בכלל תנאי ההעסקה והבעיות שה יוצרי ייתכ שהיה קושי להשיג את היעדי עקב חוסר המיקוד.
 .4.2תכנו ופיתוח אסטרטגיה )תוכנית פעולה(
הבחירה והגדרת הנושא למאבק היא צעד ראשו  ,אשר דורש המש תכנו  .משיכת עניי והשתתפות
ציבורית לאור זמ היא צור ממשי במאבק ציבורי )מלמד ,ר .(2008 ,.פיתוח אסטרטגיה מתאימה
מחייב התייחסות למגוו רחב של גורמי ובחינת אפשרויות שונות .במאבק נגד העלאת שכר הלימוד,
אחת האסטרטגיות של המטה החברתי באוניברסיטת ב גוריו הייתה לפזר אחריות בי מספר רב של
פעילי על מנת ליצור מעורבות .כשלושי פעילי לקחו חלק במגוו משימות כגו צילו ,הבאת מזו
ופנייה לבעלי השפעה .המטה השכיל לערב רבי ולשמוע את כול.
תחילת המאבק הייתה פחות מאורגנת .מתו  30הפעילי 7 ,התמקדו בריכוז תחו .הפעילות
הבלתי מתוכננת יצרה מתחי שהובילו לתהלי קבלת החלטות לקוי .שלב הגדרת תכנית הפעולה היה
משמעותי להצלחת המאבק .הוגדרו מטרות ויעדי וכ קווי אדומי למשא ומת  .לאחר מכ  ,קל היה
לתרג את הפעילות הציבורית .בפרט ,חשוב לציי את הגדרת המטרות ,אשר ג אליה צרי היה
הציבור להתחבר .המאבק לא העלה רק עלויות אלא ג שוויו הזדמנויות והשלכות של הפרטה.
הציבור קיבל מידע לגבי ההשלכות והפגיעה האישית שלו ושל הדורות הבאי )מלמד ,א.(2010 ,.
מאבק נוס +שבלט באסטרטגיית ייחודית הוא המאבק נגד מפעלי מזהמי בדרו .כא בלטה
הפנייה אל מוסדות ונציגי הציבור כגו משרד מבקר המדינה והשר להגנת הסביבה .במקביל ,הועבר
המידע על המאבק ג לאמצעי התקשורת תו תכנו מוקפד של לוחות הזמני והמסרי שיועברו.
המפעלי המזהמי שעד כה נהנו מחוסר התייחסות תקשורתית הוצגו ,והעניי הציבורי הוביל לתגובה
מהירה של השר ולהעלאת הנושא על סדר היו .התזמו הנכו של פרסו הכתבות והתגובות אליה
יצרה סקרנות לגבי הנושא ,וסייעו לשנות את האהדה התקשורתית למפעלי שקדמה למאבק.
 .4.3גיוס שותפי ותומכי
קבוצת הקמפיי של הרווארד יצרה שיתו +פעולה ע קבוצות סטודנטי שנאבקו בתופעות כמו
 sweatshopsואלימות מינית ,שסייע למאבק לצבור כוח ולקדמו .כ ,נער כינוס של 400
משתתפי שעסק בצדק .במקביל ,נוצר שיתו +פעולה ע מועצת העיר קיימברידג' ,שהפעילה א +היא
לח& על האוניברסיטה בנושא שכר המינימו .ההתערבות הובילה להצהרת הנהלת האוניברסיטה על
הקמת כוח משימה לבחינת הנושא ,ולאזכור קבוצת הקמפיי כגור שתר להחלטה ) The Harvard

.(Living Wage campaign website, 2010
במאבק על שכר הלימוד נית דגש על גיוס שותפי ותומכי ג כ  .אחת השיטות לאיתור חברי
ותומכי הייתה באמצעות שליחה מסיבית של מסרוני ) (SMSבאמצעות הרשת החברתית ICQ
ובאמצעות רשתות המיילי .ההזדהות של סטודנטי רבי ,מרצי ,אנשי רוח ותרבות גרמה להישג
המרשי ולאור רוח של מס' חודשי וארבעי ואחד ימי שביתה )מלמד ,א.(2010 ,.
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לעומת זאת ,חוסר היכולת לגייס תומכי ואוהדי היה בולט במאבק העובדי הסוציאליי והיה
בי הגורמי שהובילו לכישלונו .נוכח ההצהרה כי אחת ממטרות המאבק היא כדי לשפר את תנאי
העבודה ולסייע לנזקקי לה ,בלטה העובדה כי קהל מקבלי השירות לא עמד מאחורי העובדי
הסוציאליי ולא הזדהה ע מאבק .העובדי הסוציאליי לא השכילו להכי את מקבלי השירות
למטרות המאבק ,להשפעתו ולהשלכותיו .לפיכ ,ה לא ראו את המאבק כצודק ,וא +כעסו על השבתת
השירותי והפגיעה האישית בה )מלמד ,ר.(2008 ,.
במאבק נגד המפעלי המזהמי בדרו פנו הפעילי לשיתופי פעולה ותומכי מקרב חברי הכנסת
והתקשורת ,במקביל לגיוס חברי ועמיתי אחרי .העמיתי האחרי השתלבו א +ה בפנייה לחברי
הכנסת )כמו למשל בפנייה ההמונית אל אופיר פינס שהתפרסמה בעיתונות ונועדה להפעיל לח& על
השר להגנת הסביבה( .מנהיג המאבק א +הבהיר כי החשיבה הייתה להתאי לכל גור מסייע את
האינטרס המתאי – יחסי ציבור לפוליטיקאי וסקופי לעיתוני ,למשל .תחושת הסיפוק והתועלת
האישית תעודד את אד או המוסד להביע תמיכתו ולסייע להצלחת המאבק )מלמד ,א.(2010 ,.
 .4.4שיטות פעולה
טקטיקות שתבחרנה במאבק צריכות להיות מותאמות לגור שעליו מפעילי את הלח& וג לחברי
הארגו במאבק )קמבל .(1987 ,כמו כ  ,על הלחצי להיות ברמות שונות בהתא להתקדמות המאבק
הציבורי .א הפעולות הראשוניות אינ משיגות תוצאות ,יש להגביר את הלח& .בנוס ,+בתחילת מאבק
ציבורי יש לנסות ולהציג את הבעיה בפני הגורמי האחראי בשאיפה לפתור את הבעיה ללא מאבק
ודר הבנה .במידה ואי מענה לבעיה ולא נית לפתור אותה על ידי משא ומת כדאי באופ מחושב
להחרי +את המאבק בדרכי פחות שגרתיות ודר הפעלת לח& מסיבי יותר על מקבלי ההחלטות.
שיטה זו באה לידי ביטוי בניהול קמפיי הרווארד .המאבק החל בפנייה לנשיא האוניברסיטה
בבקשה לפגישה כדי לדו בהשמת מדיניות של שכר מינימו לעובדי .תגובת המוסד הייתה לקונית,
וצוי בה כי תנאי העבודה במוסד הוגני .התגובה הובילה לצעד תקי +יותר שכלל כינוס אסיפה של
 200סטודנטי ,חברי סגל ועובדי ,שהגיעו כול הגיעו להנהלת האוניברסיטה כדי לקבוע פגישה.
ההנהלה סגרה את שעריה והקבוצה השאירה פתק .לאור הקמפיי החריפו הפעילי את המאבק ,ופנו
לפעולות פומביות יותר כגו השתלטות על טקס רשמי שהוביל לביטולו ) The Harvard Living Wage

.(campaign website, 2010
פ חשוב של שיטות הפעולה הוא לקיחת סיכוני מחושבת ,שנעשית רק במידה והסיכו הכרחי.
במקביל ,חשוב להשתמש בהתפתחויות שקורות במהל המאבק ולהפו אות למהלכי המסייעי
למטרותיו .המטה החברתי במאבק נגד העלאת שכר הלימוד השכיל לעשות זאת .כאשר המאבק הורחב
יצרו מנהיגי המאבק בב"ש אוהל ענק שבו היו הרצאות ,מסיבות ,הופעות ,שיעורי שלימדו במקו
ללמד באוניברסיטה .ה גייסו אנשי רוח ,אמני ומרצי ,שיתמכו ויארגנו הופעות והרצאות ,וכ יצרו
התרחשות חברתית .במקביל ,החלה קבוצת סטודנטי לנצל את הזמ הפנוי לפעילות התנדבותית בבית
החולי סורוקה .המסר שהועבר היה מחויבות הסטודנטי לחברה ולעתיד ההשכלה הגבוהה.
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חברי המטה החברתי השתמשו בטקטיקה זו פע נוספת כאשר אגודת הסטודנטי בב"ש הפסיקה
לתפקד והוועד כמעט כולו התפטר על רקע מחלוקת ע מטה המאבק לגבי המש הפעילות .המטה
צבר כוח רב ,והחל לשת +פעולה ע אגודות סטודנטי אחרות ,וזכה לסיוע מצד משרד התקשורת
ועסקי מקומיי .השימוש החכ של "מטה המאבק" בהתפתחויות הדרמטיות יחד ע השימוש
ביצירת לח& רב על חברי האגודה ,יצרו את היכולת שלה להיות רלוונטיי ומשמעותיי ולהשיג את
מטרת – להמשי במאבק )מלמד ,א.(2010 ,.
 .4.5המשכיות ויצירתיות
במאבק ממוש יש חשיבות רבה לשמירת הלח& המופעל על הגורמי אליה מופני הדרישות .לש
כ ,יש להיות יצירתיי ולחדש את התגובות באמצעי כגו הופעה במקומות לא צפויי ,התססה,
גרימת מבוכה וערעור של שיווי המשקל של המתנגדי )קמבל.(1987 ,
כלי ניהול זה בלט במאבק של חברי הקמפיי בהרווארד .שיצירתיותו והיכולת להמשי להפעיל
לח& לאור זמ אפיינה אותו .לדוגמא ,באפריל  1999חברי הקמפיי ערכו הפגנה ע עובדי הביטחו ,
עובדי החניה ואיגוד שומרי המוזיאו של האוניברסיטה כדי לדרוש חוזה העסקה הוג ע שכר
מינימו .השומרי עבדו למעלה מארבע שני ללא חוזה והגישו תלונה נגד הרווארד לוועד המנהל
הלאומי לקשרי עבודה ב  .1999הקמפיי הקדי את נשיא הרווארד בהערות הפתיחה בישיבה והציגו
בכבוד המפוקפק של "המעביד הכי גרוע בבוסטו " לצד מחיאות הכפיי של הקהל .במאי 1999
הקבוצה שכרה מטוס שיחוג מעל טקס חלוקת התארי ותלוי עליו שלט ובו כתוב" :הרווארד צריכה
שכר מינימו" .בדצמבר התחזקו המאמצי ברחבי הקמפוס :מקהלת הקמפיי שרה שירי חג מולד על
עוני במשרדי ההנהלה .בהמש ,העבירו הפעילי "הרצאות" להנהלה אודות שכר מינימו .מנקודה זו
ועד סו +השנה האקדמית שוטרי וכלי רכב ניצבו בפתח של המשרדי בכל יו .באפריל 2000
מועצת העיר קמברידג' העבירה הנחיה דחופה להרווארד לבסס שכר מינימו באופ מיידי ,וא +הודיעו
על הקפאת אישורי בנייה בקמפוס ).(The Harvard Living Wage campaign website, 2010
 .4.6ניהול התקשורת
אחד ממנופי הלח& המשפיעי ביותר במאבקי הוא פרסו בתקשורת .הפרסו יכול להוביל להחרפתו
מכיוו שהוא מגדיל ומציג את המאבק לציבור רחב יותר ,בפרט בחשיפה על#ידי אנשי תקשורת מוכרי
ובעלי השפעה על דעת הקהל .משו כ ,יש להפקיד על עבודה נכונה ושמירה על כללי מתאימי.
ראשית ,חשוב להתייחס למאבקי כדבר מתמש ולהתנהל בהתא מול התקשורת .באופ טבעי
מאבקי מעוצבי בצורה של עליות וירידות וה נבני מאוס +של אירועי קטני גדולי .אוס+
האירועי כמכלול יוצר את המאבק ואת ההשפעה שלו ועניינו הציבורי.
שנית ,פעמי רבות קיי אפקט גדול יותר לפרסו בתקשורת מקומית מאשר בתקשורת ארצית
גדולה יותר .יש לכ כמה סיבות ,הראשונה היא שלעיתי אירוע קט לא יזכה לחשיבות בציבור הרחב
א יעניי מאוד קהל קוראי מקומי בשל הנגיעה האישית .הפנייה לכלי התקשורת הגדולי כשהמאבק
כבר מתמש ומועצ ובעת אירוע בסדר גודל רחב תהיה אפקטיבית יותר ותתרו ללח& הציבורי
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ולמינו +המאבק .בנוס ,+פעמי רבות כלי התקשורת המקומיי מוכרי אייטמי לכלי התקשורת
הגדולי וזו שיטה נוחה לשילוב אייט לעיתו ארצי.
שלישית ,יש להקפיד על אורח רוח וסבלנות .חשוב להבי שהתקשורת זקוקה לפעילי החברתיי
כפי ה זקוקי לה .ג א עיתונאי לא מתעניי או מגיב בצורה שלילית ,חשוב לא להתייאש ולדעת
לספוג אכזבות .בהקשר זה יש לציי את החשיבות שבשימור הקשר ע עיתונאי .יש לבסס יצירת אמו
ויחסי עבודה נעימי ונאותי .במקביל ,יש לבסס את התפיסה כי הפעילי פוני אליה רק במקרי
של מידע אמי וסיפור חשוב ומעניי שיסייע לה בפרסו.
רביעית ,בפנייה אל אנשי התקשורת והממשל חשוב לשמור על מיקוד והיצמדות ליעדי ולמטרות
שהוגדרו .הודעות מהוקצעות לתקשורת ה בעלות סיכוי גבוה יותר להתפרס ,ובקשות ייעודיות
המפרטות מה נדרש לחברי כנסת יזכו למענה .שילוב הכללי הללו ע היכולת להודות ולהעניק
לשותפי לדר את הפרסו וההערכה הראויי ,יגדילו את הסיכוי להצלחת המאבק.
הקשר של מטה המאבק במחאה על מסקנות ועדת שוחט ע התקשורת תר רבות להצלחתו.
האחראי על תחו התקשורת בנה את הקשר בצורה הדרגתית ,ורכש את אמו הכתבי ,בי היתר
באמצעות הבטחת בלעדיות על ראיונות ופרסו החלטות .בנוס ,+העבודה התבססה על המטרות
והיעדי המוגדרי מראש של המאבק ,מה שאפשר להסביר אותו בצורה טובה בתקשורת .עצ קיומו
של אחראי לתחו סייע א +הוא ,שכ ניהול נכו של יצירת הקשר ע האנשי הנכוני ובזמ הנכו
יכולה להכריע הא יפורס אייט או לא .ההתמחות של קבוצת פעילי קטנה בזירה ובשחקני
המרכזיי בה תשכלל את השימוש בכלי התקשורתי .בהקשר זה מודעות ומעקב שופט אחר
התרחשויות ברמה הארצית חשובי א +ה ,שכ ה מייעלי את תזמו נקודות השיא .בסופו של דבר,
מטרת הכללי היא לדאוג לחשיפה מקסימאלית של המאבק ,שתקבע אותו בתודעה הציבורית ותעצי
אותו )מלמד ,א.(2010 ,.
 .4.7שימוש באינטרנט בעיד טכנולוגי
בעיד הטכנולוגי שבו אנו חיי ,אנשי רבי נמצאי שעות רבות במש היו מול המחשב לצרכי
עבודה ,לימודי ופנאי .בניהול מאבקי חברתיי יש חשיבות גדולה להתאמה לאופי החברה ולנורמות
הקיימות בה .על א +שהוא אינו מהווה תחלי +לפעילות שטח כגו הפגנות וחוגי בית ,לאינטרנט יש
תפקיד מרכזי שיכול לקד מאבק וא +לסייע למאבקי להתפתח בצורה טובה יותר מבעבר .היתרו
מרכזי שלו על פני התקשורת הכתובה הוא היכולת של אנשי לפעול ולהפי& את המידע באותו רגע
ובמאמ& קט באופ יחסי.
ע זאת ,ג בשימוש באינטרנט יש להקפיד על מספר כללי .ראשית ,יש להימנע משימוש
אינטנסיבי מדי בכתיבת מיילי .על המיילי להיות קצרי וברורי ,ועליה לקשר בקלות )לינק ישיר(
למידע נוס .+כתיבת צריכה להיעשות כ שהכתובות יהיו נסתרות ,למניעת הפצה מסיבית של כתובות
מייל פרטיות .הכתיבה צריכה לשאו +להרחבת מספר הפעילי ,בי היתר באמצעות דיווח שוט +על
הצלחות ,שמסייעות לחזק את המוטיבציה .הדיווח על התפתחויות בכלל חשוב א +הוא ,ומסייע לשמר
את המעורבות של הפעילי שעוקבי אחר הזירה באופ פחות שוט) +כה ]ראיו [.(2010 ,
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 .5סיכו
למעורבות הסטודנטי במאבקי חברתיי חשיבות גדולה ויכולת השפעה משמעותית לשנות ולעצב
את פני החברה בה אנו חיי .מטרת המחקר הנוכחי היא לבחו את הגורמי המסייעי להצלחת של
מאבקי חברתיי לאור  4מקרי מבח  :קמפיי הסטודנטי בהרווארד למע ביסוס שכר מינימו
לעובדי המשק באוניברסיטה; מחאת העובדי הסוציאליי בישראל על העומס בעבודת ומחסור
בתקני חדשי ב ;2008המאבק של התאחדות ואגודות הסטודנטי והמטה החברתי בהחלטות ועדת
שוחט להעלאת שכר הלימוד בשנת  ;2007והמאבק נגד המפעלי המזהמי באר& .ניתוח המאבקי
נעשה על בסיס  6כלי לניהול מאבק חברתי :מיקוד נושא המאבק ,תכנו מוקד ופיתוח אסטרטגיות,
גיוס שותפי ותומכי ,בחירת שיטות פעולה ,הקפדה על הפעלת לח& ממושכת ושימוש בשיטות
יצירתיות להגברת המודעות ,ניהול מושכל של התקשורת וניצול של מימד האינטרנט.
מחקר זה הוא פרי יוזמה של התאחדות הסטודנטי בישראל ,העוסק בתפקיד של הסטודנטי בחברה.
בישראל ,בניגוד למדינות אחרות ,המעורבות הסטודנטיאלית במאבקי חברתיי מוגבלת לעול
ההשכלה הגבוהה ,קשה למצוא מאבקי בהנהגה סטודנטיאלית שנגעו לנושאי חו& אקדמאי .לפיכ,
הסטודנטי בישראל פחות שותפי בעיצוב מדיניות חברתית ואינ מחויבי לשמירה על החברה בה
ה חיי .להתאחדות הסטודנטי יש תפקיד חשוב בעידוד הסטודנטי לקחת חלק פעיל במתרחש
בזירה הציבורית והפוליטית ולהשתמש בכוחה כדי לקד צדק חברתי .אי לכ ,ראוי כי היא תמשי
בחשיפת הסטודנטי החדשי והותיקי לתהליכי חברתיי ופוליטיי ,ותעניק הנחייה ותמיכה
לפעילות מסוג זה.
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