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משרד האוצר שלח אליי תרשים עם השוואת
מחיר יוגורט פירות בארץ למחירו הממוצע ב־13
מדינות מפותחות .המקורות להשוואה שבהם הש־
תמש האוצר היו ,בין השאר" :מגוון חנויות מק־
וונות בעולם" .מההשוואה יוצא כי מחיר  100גרם
מעדן חלב עם פרי בישראל הו א  2.67שקלים לע�ו
מת מחיר ממוצע של  1.93שקל במדינות .OECD
אין כמובן שום משמעות כלכלית למונח "מחיר
ממוצע של מעדן פרי ב־ 13מדינות" .אך אלו
זוטות .העיקר שיש השוואה .העיקר שיש פעילות.
כשקיבלתי את המסמך לא יכולתי שלא לתהות
אם יש עוד מדינה מפותחת בעולם ,מדינה עם תו־
צר לנפש של  40אלף דולר ועם אינפלציה שנתית
של  1.7%ועם עוני של  20%מהאוכלוסייה ,שבה
מתעסק המשרד האוצר — הממונה על התקציב,
על הרפורמות ,על המסים ,על החוב הלאומי
ועל המדיניות הכלכלית בכללותה — במחירו של
גביע מעדן חלב עם פרי או בלי פרי ובמחירה של
גבינת גאודה.
ישראל השתגעה .השתלטה עליה אובססיה,
השתלט "דיבוק המחירים" ואינו מרפה ממנה.
הוא מאלץ אותה ,כלומר אותנו ,לראות את כל
בעיותינו דרך המחיר .שום דבר לא חשוב מלבד
המחיר .שום דבר לא ערכי מלבד המחיר .שום דבר
לא כלכלי מלבד המחיר .המשק ,המדינה ,המפעל
הציוני ,המצפון הסוציאלי ,הצדק החברתי ,הכול
כפוף לעיקרון־על מקודש אחד :עיקרון המחיר
הנמוך.
צריך לשכתב את עשרת הדיברות" :ולא יהיו
לך אלוהים אחרים על פניי מלבד אלוהי המחיר".
המסמך המרתק הנ"ל של האוצר (אני זו־
כר תקופות שבהן עסקו מסמכי האוצר בדברים
שוליים כמו השקעות בפיתוח התשתיות) לא רק
מבטא את האובססיה למחירים ,הוא גם תורם לה
ומחזק אותה.
לא לבדו .שרת הבריאות יעל גרמן הקימה
לפני שנה ועדה לבחינת מצבה של מערכת הב־
ריאות הציבורית בארץ והעמידה את עצמה ברא־
שה .מדי פעם מתפרסמים קטעים מדיוני הוועדה
ומההמלצות המתגבשות בה .הכיוון ברור :הוועדה
עסוקה עד מעבר לראש בשאלת המחיר של
ביטוחי בריאות מרצון שמציעות קופות החולים
וחברות הביטוח .המחיר נראה לחבריה מופרז ויש
להם שפע של הצעות איך להוזיל את הפוליסה.
הם כל כך מוטרדים משאלת מחירה של פוליסת
הביטוח — ביטוח מרצון ,אגב — שלא נותר להם
מרחב קשב להתייחס לסוגיות אחרות .סוגיות
זניחות כמו תורים ארוכים לניתוחים .כמו מחסור
חמור בחדרי ניתוח .כמו מתן תמריצים לרופאים
לעבוד אך ורק במסגרת רפואה ציבורית .כמו הזקן
והצעיר השוכבים במסדרון.
שינוי רגולטורי בביטוחי בריאות משלימים
פרטיים אולי יחסוך למשפחה  10שקלים לחודש
ואולי לא ,אבל הוא לא יוסיף מיטה אחת לבית
חולים ממשלתי או עירוני .לא יגדיל את תקציב
הפיתוח למערכת הבריאות .לא יגרום לאף חדר
ניתוח לעבוד  24שעות ביממה (כפי שעבדו חדרי
ניתוח בבריטניה כאשר ממשלתה החליטה לה־
עמיד את קיצור התורים בראש סדר העדיפויות
הבריאותי) .לא יכניס עוד עשרות מכשירי שיקוף
וצילום מתקדמים למרפאות .לא יאפשר לבתי חו־
לים יותר עצמאות ניהולית .לא יקדם את פרויקט
הרשומה הרפואית הדיגיטלית ,שיכול לחסוך זמן,
עצבים ובסוף אפילו כסף.
סיפר לי בכיר באוצר :הסכם העבודה והשכר
עם הרופאים מלפני שלוש שנים כבר חולל נסים
ונפלאות .התמריצים הכספיים לרופאים העוברים
לפריפריה הצליחו מעבר למשוער .עד כדי כך
שמוסדות בריאות במרכז הארץ מבקשים להפסיק
את המבצע .התמחויות במקצועות בלתי־מבוקשים
הפכו למבוקשות ביותר ,בגלל התמריץ הכספי.
מתברר ,אמר האיש ,שכאשר המדינה מכניסה יד
לכיס ומשלמת ,היא יכולה להתניע תהליכים,
לשנות הרגלים ,לפתור מצוקות ולממש יעדי
מדיניות" .המחיר של הזזת הרופאים מהמרכז
לפריפריה באמת היה גבוה" ,סיכם הבכיר את
הלקחים" ,אבל הסתכל על התמורה".

צילומים :יריב כץ ,שאול גולן ,אסף פינצ'וק

במבחן התמורה

להסתכל על התמורה? הבכיר באוצר בהחלט
לא מחובר לשיח הישראלי הפומבי ,שבו המחיר
הוא המלך.

סטימצקי כמשל
"המחיר היה המלך היחיד" ,כתב אמיר זיו
ב"כלכליסט" בניתוח הסיבות להסתבכותה של רשת
חנויות הספרים סטימצקי .זיו לא הגביל את הניתוח
שלו רק לצד הפיננסי .הוא הראה כיצד מלחמת
המחירים בין רשת סטימצקי לרשת צומת ספרים
הביאה לירידה כללית באיכות הספרים המוצעים
למכירה ברשתות אלו" :סטימצקי נגררה למלחמת
מחירים איומה מול צומת ספרים .ממש כמו בסופ־
רמרקטים ,גם בעולם הכתיבה העברית פרח מותג
פרטי שאיכותו נמוכה בתמורה למחירו הנמוך".
נכון מאוד .אם כל האסטרטגיה של רשת שיווק
מכוונת להצגת המחיר הנמוך ביותר ,נפגעים
האיכות ,השירות והרבגוניות .צרכן התרבות והס־
פרות לא יוצא מורווח מהמחיר הנמוך ,הוא יוצא
מופסד.
הבה נבחן באותם קריטריונים את המדיניות
העסקית של רשתות מסחר אחרות ,לא רק מוכ־
רות הספרים .גם אצלן התפתח בשנים האחרונות
השיגעון למחיר ולמחיר בלבד .לא חשוב מה זה
שווה ,חשוב רק כמה זה עולה .התחרות על המחיר
דחקה החוצה את המאפיינים האחרים של תרבות
הקנייה ,כמו איכות המוצר ,ניקיון וסדר בחנויות,
מגוון הסחורות המוצעות ,השכר לזבנים ולקופאים,
נוחות גישה ועוד.
"יוקר המחיה" השתלט על ענפי המסחר והשירו־
תים והחליף כל התייחסות אחרת לרווחת הצרכן .אך
בשעה שבמכירת ספרים עלתה השאלה החברתית
איך להבטיח תגמול הוגן ליוצר הספר ולכן הוחלט
— בחקיקה! — להקפיא את התחרות ולהגן על מחיר
גבוה של ספרים ,בענפים אחרים הס מלהזכיר את
שכר העובדים .חל במקומותינו איסור מוחלט לדבר
על תגמול הוגן לחקלאים כמניע אפשרי לשמירה
על מחירים גבוהים יותר לתוצרת חקלאית מקומית.
איסור מוחלט עוד יותר חל על ניסיון לקשור בין
שכרן ותנאי עבודתן של הקופאיות במרכולים לבין
המחירים באותם המרכולים ,אף שברור כי העלאת
שכרן ושיפור תנאי עבודתן ישתקפו בעליית מחירי
המוצרים .מובן מאליו שאין להזכיר ולו ברמז את
שכרם של עובדי תעשיית המזון כשהממשלה מח־
ליטה לבטל מכסים על מזון מיובא ,בשם העיקרון
הקדוש של "יוקר המחיה".
אבל ,תישאל כאן השאלה ,למה שהעובדים יסבלו
מירידת מחירי המוצרים והשירותים שהם מייצרים
ומספקים? שהמעסיקים יוותרו על רווחיהם .אכן,
דרישה מוסרית מוצדקת .אך יש לפחות שתי בעיות
עם הגשמתה :רוב המעסיקים לא רוצים לוותר על
הרווחים ,ולא מעט מהם גם לא יכולים .שלא כמו
בענף הסלולרי לפני שש־שבע שנים ,אז חברות זרות
גרפו מיליארדים על חשבון המשתמשים הישראלים,
הרווחיות העכשווית בתעשיות הבסיסיות בארץ
רחוקה מאוד מלהיות גבוהה ,והרווחיות של רשתות
השיווק מזערית .אחדות מהן מתקרבות במהירות
למצבה של סטימצקי — בגלל אותה הסיבה :מלחמת
מחירים מטורפת ,עם או בלי מותג עצמי.

התחרות ההרסנית
בישראל  2014המחיר הפך לחזות הכל .הדוברים
בשם הציבור הרחב מגלגלים את צמד המילים "יוקר
המחיה" מבוקר עד ערב ,ללא הפסק ,ללא לאות,
בהקשרים נכונים ומופרכים .הותקפנו על ידי חיידק
המשתק את כל הערכים שלנו מלבד אחד ,ערך המ־
חיר .זול יותר משמעותו מוסרי יותר ,נכון יותר ,טוב
יותר .ככה לא רק במסחר בספרים ,ככה גם בשירותי
בריאות וככה אפילו בשידור ציבורי ("נבטל את
האגרה!") .הפכנו — כלומר מתאמצים להפוך אותנו
— לאומה סופר־פרימיטיבית ששום דבר לא מעניין
אותה בחיים מלבד "יוקר המחיה" .זאת כאשר התוצר
לנפש בישראל עובר בחודשים אלו ממש את גבול
 40אלף דולר לשנה והעוני לא קטן.

מעדני חלב .הגיעו עד משרד האוצר

חיידק המחירים גורם לקדחת התחרות שלוחת
הרסן .התחרות נתפסת כאליל כל־יכול ,כפטנט פלא
לכל חולי כלכלי וחברתי ,כשיטה הכי נכונה לדפוק
את הטייקונים ולהעשיר את המסכנים .ואין הכוונה
לתחרות "סתם" .זו חייבת להיות תחרות אלימה,
בלתי־מתחשבת וטוטאלית .תחרות שכל ייעודה
להוריד מחירים ויהי מה.
בתחרות קיצונית שכזו אף מפעל ואף חנות לא
ישלמו שכר עבודה מעל למינימום .לא תוכר התא־
רגנות של עובדים .לא יתרחש שיפור טכנולוגי .כל־
כלת המדינה תיראה כמו שוק דגים בסופו של יום.
יש החולמים על מצב כלכלי־חברתי כזה .אני לא.
שקילת כל עסקה מזווית אחת ,מה המחיר שלה
ולא מה התמורה ,משתלטת על תחומי חיים אחרים.
למשל :המדיניות התקציבית .זו מתמקדת יותר
ויותר בשאלה כמה מסים ישלמו האזרחים למדינה
ולא אלו שירותים יקבלו ממנה .מעט מסים זה טוב,
זה מצוין ,זה חברתי ,זה כלכלי .העובדה שמעט מסים
פירושו גם מעט חינוך ,מעט בריאות ,מעט תשתיות
ומעט רווחה לא מטרידה את כוהני "יוקר המחיה",
שבמקרה זה מתורגם ל"יוקר המסים" .כשנגידת בנק
ישראל קרנית פלוג אומרת את מה שצריך להיות
מובן מאליו :אם נשלם מעט נקבל מעט ,דבריה זוכים
לביקורת זועפת.
הקיבעון על המחיר חדר גם למשא ומתן המדיני.
הפוליטיקאים שלנו מתווכחים כמה ואלו אסירים
תשחרר ישראל ,בלי לשאול מהי התמורה לשחרור.
אולי התמורה שווה את השחרור? אולי התמורה כה
לקויה שאינה מצדיקה לשחרר ולו אסיר ביטחוני
פלסטיני אחד? במקום לדרוש לקבל יותר ,דורשים
רק לתת פחות .מבחינה זו הגישה הבסיסית של נת־
ניהו ,כפי שנוסחה לפני שנים רבות בשובו משיחות
עם ערפאת ,נכונה הרבה יותר" .ייתנו — יקבלו;
לא ייתנו — לא יקבלו" ,אמר אז נתניהו בהתייחסו
להסכמים עם הפלסטינים .נאמן לתפיסתו הוא דורש
מהפלסטינים קודם כל להכיר בישראל כמדינת
העם היהודי.
עד כמה האידיאולוגיה של "יוקר המחיה" ,או
כהגדרתו של אמיר זיו" ,המחיר הוא הכל" ,מקובלת
ונפוצה בקרב הישראלים שאינם מקבלי החלטות
ומפרשי החלטות? לא במיוחד ,תודה לאל .הציבור
מעוניין בגיוון ,בקשת רחבה של מחירים ואיכויות
— ודעות ומפלגות — ורוצה לבחור בעצמו .התכנסות
מחירים אל המכנה המשותף הנמוך ביותר מפחידה
אותו .כשם שהוא מוכן לשלם יותר מסים כדי

סטימצקי .התחרות פגעה באיכות

לממן שירותים טובים יותר ,כולל שירותי בריאות
(ולהוכחה :קנייה המונית של ביטוחים משלימים),
כך הוא מוכן לשלם מחירים גבוהים יותר עבור מו־
צרים טובים יותר ,סביבת מכירה נעימה יותר ושכר
עובדים הוגן יותר.
תחרות כשלעצמה אינה ערך ,היא רק שיטה
לניהול שווקים .אם היא מידתית ,היא בריאה לכלכ־
לה .אם התחרות משתוללת ,הנזקים שלה גוברים על
התועלת .תחרות ללא שום גבולות הופכת הרסנית.
מקורם של המשברים העולמיים הגדולים בתחרות
טורפנית בלתי־מפוקחת.
מחיר נמוך אינו כשלעצמו ברכה לחברה .במ־
שטרים טוטליטריים המחירים נמוכים אבל המדפים
ריקים ובתי הכלא מלאים .נכנס בנו דיבוק המחירים.
צא ,דיבוק ,צא.

זהירות ,קניוניזציה
היה הייתה מיני־שכונה שקטה וירוקה בלב
תל־אביב .באביב פרחה שם אזדרכת ,בסתיו כוסו
השבילים בעלי שלכת .חתיכה זרה של אירופה
התמקמה מול המבנים החומים והצריפים האפו־
רים של משרד הביטחון ומחנה המטכ"ל .קראו
לה שׂ רונה — עם ש' כמו ס' — וייסדה אותה כת
הטמפלרים ,נוצרים דוברי גרמנית שהיגרו לארץ
הקודש במאה ־ה־ .19אחרי מלחמת העצמאות ש�ו
כנו ב־ 37בתי טמפלרים הריקים משרדי ממשלה,
סוכנויות ביון חשאיות ויחידות צה"ל ,כולל מו־
סכים .המקום שינה את שמו לדרום הקריה ,אבל
הקסם נשאר .עד שהלך.
בשנות כהונתו של נתניהו כשר האוצר נחתמו
הסכמים מסובכים בין צה"ל ,משרדי ממשלה,
מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל־אביב .המדינה
על שלוחותיה הסכימה לפנות — תמורת כסף גדול,
כ־ 400מיליון דולר — את מתחם דרום הקריה .כדי
לשלם את מחיר הפינוי נאלצו עיריית תל־אביב
ומינהל מקרקעי ישראל להחכיר את השטחים
ליזמים ולקבלנים .על חלק מהשטח שפונה הוק־
מו ומוקמים מגדלי מגורים .מגדלים מכוערים,
לטעמי; אף אחד מהם לא ייכנס לרשימת הישגי
האדריכלות הישראלית .החלק הנותר צריך היה
להפוך לפארק שׂ רונה ,מובלעת של ירק דחוס
בין חניונים לחניונים .את בתי הטמפלרים הוחלט

שרונה .כולם רצו למקסם רווחים

לשמר ,ולשם כך הושקעו עשרות מיליוני שקלים
בהעברת כמה מהם בשלמותם ממקום שבו הפריעו
לתנועה אל תוך המדשאות של הפארק העתידי.
אחר כך נערך מכרז לפיתוח המקום והוחל בע־
בודות .תל־אביבים כמוני האמינו שבמבנים המ־
שומרים יהיו בתי קפה מסוגננים ,חנויות ספרים,
חנויות כלי נגינה ,גלריות ,ספריות; שישוכנו שם
עמותות לרווחת הציבור .כך הובטח בפרסום רשמי
של עיריית תל־אביב ,שתיאר את פארק שׂ רונה:
"במבנים ישכנו מוזיאונים ,גלריות ובתי קפה".
עכשיו מתחם שׂ רונה נפתח בהדרגה לציבור .לא
פארק הוא אלא קניון .קניון נוסף במרחק הליכה
ממרכז הקניות עזריאלי וממרכז הקניות דיזנגוף
סנטר .קניון הנושק למרכז קניות עזריאלי נוסף
שבבנייה ולמרכז קניות שׂ רונה נוסף שבבנייה.
קניון עם אלפי מקומות חניה תת־קרקעיים,
עם מגרש משחקים לילדים ועם ספסלי מנוחה
ללקוחות המתעייפים בהליכה מחנות לחנות .כיף.
מבתי הטמפלרים המקוריים נותר רק זכר" .שיפצו"
אותם ,צבעו אותם ,הרסו מבפנים ,עשו דיסנילנד
מבחוץ .בתוך הבניינים תמצאו חנויות אופנה .ועוד
חנויות אופנה .ועוד חנויות אופנה יקרה .תמצאו
שם גם רשתות אלקטרוניקה ורשתות כלי בית.
מזללות ,פיצריות והמבורגריות ,כיאה וכנחוץ לכל
קניון אמריקאי־ישראלי טיפוסי.
מה שקרה בשׂ רונה אינו תוצאה של רדיפת
בצע של כרישי נדל"ן .גם לא תוצאה משיתוף
פעולה בין הון ציבורי ליוזמה פרטית ,שיתוף
המצליח במקרים רבים ,גם בתל־אביב־יפו .הרי
כולם פעלו כאן לפי הנדרש והמצופה מהם.
משרד הביטחון רצה למקסם את המחיר שקיבל
עבור הקרקע .העירייה רצתה למקסם את הכסף
מן המכרז .היזמים רצו למקסם את דמי השכירות.
משרד האוצר רצה למקסם את הכנסות המדינה.
ורק רווחת הציבור נשכחה בדרך .וגם אם לא נש־
כחה ,לא עמדה בראש החשבון .מחיר המקרקעין
עמד בראשו.
את שׂ רונה כבר לא ניתן לשנות .אבל אפשר
גם אפשר להציל מ"קניוניזציה" מקומות אחרים
כמו השטחים שתפנה רשות השידור סמוך לשׂ ־
רונה ובירושלים ,כמו השטחים שכבר פינתה ועוד
תפנה התעשייה הצבאית ,ועוד קרקעות אינסוף
בבעלות ציבורית ברחבי הארץ.
במדינת ישראל ,ותקנו אותי אם אני טועה ,אין
מחסור בקניונים.

כשכל האסטרטגיה
של רשת שיווק
מכוונת להצגת המחיר
הנמוך ביותר ,נפגעים
השירות ,האיכות,
הרבגוניות .הצרכן לא
יוצא מורווח מזה

שינוי רגולטורי בביטוחי
בריאות משלימים אולי
יחסוך למשפחה 10
שקלים לחודש ,אבל
הוא לא יוסיף מיטה
אחת לבית חולים
ממשלתי או עירוני

ׂשרונה שנפתח עכשיו
הוא לא פארק עם
מוזיאונים ,גלריות ובתי
קפה כפי שהובטח,
אלא קניון עם חנויות
אופנה ואלקטרוניקה,
מזללות ופיצריות
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טור שישי
סבר פלוצקר

דיבוק

המחירים
חיידק מסוכן תוקף את
ישראל :חיידק "יוקר המחיה"
• שום דבר לא חשוב מלבד
המחיר  -לא המשק ,לא
המדינה ,לא המפעל הציוני ,לא
הצדק החברתי • אבל כאשר
המחיר הוא המלך ,התחרות
הרסנית ומסוכנת לכלכלה
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משרד האוצר שלח אליי תרשים עם השוואת
מחיר יוגורט פירות בארץ למחירו הממוצע ב־13
מדינות מפותחות .המקורות להשוואה שבהם הש־
תמש האוצר היו ,בין השאר" :מגוון חנויות מק־
וונות בעולם" .מההשוואה יוצא כי מחיר  100גרם
מעדן חלב עם פרי בישראל הו א  2.67שקלים לע�ו
מת מחיר ממוצע של  1.93שקל במדינות .OECD
אין כמובן שום משמעות כלכלית למונח "מחיר
ממוצע של מעדן פרי ב־ 13מדינות" .אך אלו
זוטות .העיקר שיש השוואה .העיקר שיש פעילות.
כשקיבלתי את המסמך לא יכולתי שלא לתהות
אם יש עוד מדינה מפותחת בעולם ,מדינה עם תו־
צר לנפש של  40אלף דולר ועם אינפלציה שנתית
של  1.7%ועם עוני של  20%מהאוכלוסייה ,שבה
מתעסק המשרד האוצר — הממונה על התקציב,
על הרפורמות ,על המסים ,על החוב הלאומי
ועל המדיניות הכלכלית בכללותה — במחירו של
גביע מעדן חלב עם פרי או בלי פרי ובמחירה של
גבינת גאודה.
ישראל השתגעה .השתלטה עליה אובססיה,
השתלט "דיבוק המחירים" ואינו מרפה ממנה.
הוא מאלץ אותה ,כלומר אותנו ,לראות את כל
בעיותינו דרך המחיר .שום דבר לא חשוב מלבד
המחיר .שום דבר לא ערכי מלבד המחיר .שום דבר
לא כלכלי מלבד המחיר .המשק ,המדינה ,המפעל
הציוני ,המצפון הסוציאלי ,הצדק החברתי ,הכול
כפוף לעיקרון־על מקודש אחד :עיקרון המחיר
הנמוך.
צריך לשכתב את עשרת הדיברות" :ולא יהיו
לך אלוהים אחרים על פניי מלבד אלוהי המחיר".
המסמך המרתק הנ"ל של האוצר (אני זו־
כר תקופות שבהן עסקו מסמכי האוצר בדברים
שוליים כמו השקעות בפיתוח התשתיות) לא רק
מבטא את האובססיה למחירים ,הוא גם תורם לה
ומחזק אותה.
לא לבדו .שרת הבריאות יעל גרמן הקימה
לפני שנה ועדה לבחינת מצבה של מערכת הב־
ריאות הציבורית בארץ והעמידה את עצמה ברא־
שה .מדי פעם מתפרסמים קטעים מדיוני הוועדה
ומההמלצות המתגבשות בה .הכיוון ברור :הוועדה
עסוקה עד מעבר לראש בשאלת המחיר של
ביטוחי בריאות מרצון שמציעות קופות החולים
וחברות הביטוח .המחיר נראה לחבריה מופרז ויש
להם שפע של הצעות איך להוזיל את הפוליסה.
הם כל כך מוטרדים משאלת מחירה של פוליסת
הביטוח — ביטוח מרצון ,אגב — שלא נותר להם
מרחב קשב להתייחס לסוגיות אחרות .סוגיות
זניחות כמו תורים ארוכים לניתוחים .כמו מחסור
חמור בחדרי ניתוח .כמו מתן תמריצים לרופאים
לעבוד אך ורק במסגרת רפואה ציבורית .כמו הזקן
והצעיר השוכבים במסדרון.
שינוי רגולטורי בביטוחי בריאות משלימים
פרטיים אולי יחסוך למשפחה  10שקלים לחודש
ואולי לא ,אבל הוא לא יוסיף מיטה אחת לבית
חולים ממשלתי או עירוני .לא יגדיל את תקציב
הפיתוח למערכת הבריאות .לא יגרום לאף חדר
ניתוח לעבוד  24שעות ביממה (כפי שעבדו חדרי
ניתוח בבריטניה כאשר ממשלתה החליטה לה־
עמיד את קיצור התורים בראש סדר העדיפויות
הבריאותי) .לא יכניס עוד עשרות מכשירי שיקוף
וצילום מתקדמים למרפאות .לא יאפשר לבתי חו־
לים יותר עצמאות ניהולית .לא יקדם את פרויקט
הרשומה הרפואית הדיגיטלית ,שיכול לחסוך זמן,
עצבים ובסוף אפילו כסף.
סיפר לי בכיר באוצר :הסכם העבודה והשכר
עם הרופאים מלפני שלוש שנים כבר חולל נסים
ונפלאות .התמריצים הכספיים לרופאים העוברים
לפריפריה הצליחו מעבר למשוער .עד כדי כך
שמוסדות בריאות במרכז הארץ מבקשים להפסיק
את המבצע .התמחויות במקצועות בלתי־מבוקשים
הפכו למבוקשות ביותר ,בגלל התמריץ הכספי.
מתברר ,אמר האיש ,שכאשר המדינה מכניסה יד
לכיס ומשלמת ,היא יכולה להתניע תהליכים,
לשנות הרגלים ,לפתור מצוקות ולממש יעדי
מדיניות" .המחיר של הזזת הרופאים מהמרכז
לפריפריה באמת היה גבוה" ,סיכם הבכיר את
הלקחים" ,אבל הסתכל על התמורה".

צילומים :יריב כץ ,שאול גולן ,אסף פינצ'וק

במבחן התמורה

להסתכל על התמורה? הבכיר באוצר בהחלט
לא מחובר לשיח הישראלי הפומבי ,שבו המחיר
הוא המלך.

סטימצקי כמשל
"המחיר היה המלך היחיד" ,כתב אמיר זיו
ב"כלכליסט" בניתוח הסיבות להסתבכותה של רשת
חנויות הספרים סטימצקי .זיו לא הגביל את הניתוח
שלו רק לצד הפיננסי .הוא הראה כיצד מלחמת
המחירים בין רשת סטימצקי לרשת צומת ספרים
הביאה לירידה כללית באיכות הספרים המוצעים
למכירה ברשתות אלו" :סטימצקי נגררה למלחמת
מחירים איומה מול צומת ספרים .ממש כמו בסופ־
רמרקטים ,גם בעולם הכתיבה העברית פרח מותג
פרטי שאיכותו נמוכה בתמורה למחירו הנמוך".
נכון מאוד .אם כל האסטרטגיה של רשת שיווק
מכוונת להצגת המחיר הנמוך ביותר ,נפגעים
האיכות ,השירות והרבגוניות .צרכן התרבות והס־
פרות לא יוצא מורווח מהמחיר הנמוך ,הוא יוצא
מופסד.
הבה נבחן באותם קריטריונים את המדיניות
העסקית של רשתות מסחר אחרות ,לא רק מוכ־
רות הספרים .גם אצלן התפתח בשנים האחרונות
השיגעון למחיר ולמחיר בלבד .לא חשוב מה זה
שווה ,חשוב רק כמה זה עולה .התחרות על המחיר
דחקה החוצה את המאפיינים האחרים של תרבות
הקנייה ,כמו איכות המוצר ,ניקיון וסדר בחנויות,
מגוון הסחורות המוצעות ,השכר לזבנים ולקופאים,
נוחות גישה ועוד.
"יוקר המחיה" השתלט על ענפי המסחר והשירו־
תים והחליף כל התייחסות אחרת לרווחת הצרכן .אך
בשעה שבמכירת ספרים עלתה השאלה החברתית
איך להבטיח תגמול הוגן ליוצר הספר ולכן הוחלט
— בחקיקה! — להקפיא את התחרות ולהגן על מחיר
גבוה של ספרים ,בענפים אחרים הס מלהזכיר את
שכר העובדים .חל במקומותינו איסור מוחלט לדבר
על תגמול הוגן לחקלאים כמניע אפשרי לשמירה
על מחירים גבוהים יותר לתוצרת חקלאית מקומית.
איסור מוחלט עוד יותר חל על ניסיון לקשור בין
שכרן ותנאי עבודתן של הקופאיות במרכולים לבין
המחירים באותם המרכולים ,אף שברור כי העלאת
שכרן ושיפור תנאי עבודתן ישתקפו בעליית מחירי
המוצרים .מובן מאליו שאין להזכיר ולו ברמז את
שכרם של עובדי תעשיית המזון כשהממשלה מח־
ליטה לבטל מכסים על מזון מיובא ,בשם העיקרון
הקדוש של "יוקר המחיה".
אבל ,תישאל כאן השאלה ,למה שהעובדים יסבלו
מירידת מחירי המוצרים והשירותים שהם מייצרים
ומספקים? שהמעסיקים יוותרו על רווחיהם .אכן,
דרישה מוסרית מוצדקת .אך יש לפחות שתי בעיות
עם הגשמתה :רוב המעסיקים לא רוצים לוותר על
הרווחים ,ולא מעט מהם גם לא יכולים .שלא כמו
בענף הסלולרי לפני שש־שבע שנים ,אז חברות זרות
גרפו מיליארדים על חשבון המשתמשים הישראלים,
הרווחיות העכשווית בתעשיות הבסיסיות בארץ
רחוקה מאוד מלהיות גבוהה ,והרווחיות של רשתות
השיווק מזערית .אחדות מהן מתקרבות במהירות
למצבה של סטימצקי — בגלל אותה הסיבה :מלחמת
מחירים מטורפת ,עם או בלי מותג עצמי.

התחרות ההרסנית
בישראל  2014המחיר הפך לחזות הכל .הדוברים
בשם הציבור הרחב מגלגלים את צמד המילים "יוקר
המחיה" מבוקר עד ערב ,ללא הפסק ,ללא לאות,
בהקשרים נכונים ומופרכים .הותקפנו על ידי חיידק
המשתק את כל הערכים שלנו מלבד אחד ,ערך המ־
חיר .זול יותר משמעותו מוסרי יותר ,נכון יותר ,טוב
יותר .ככה לא רק במסחר בספרים ,ככה גם בשירותי
בריאות וככה אפילו בשידור ציבורי ("נבטל את
האגרה!") .הפכנו — כלומר מתאמצים להפוך אותנו
— לאומה סופר־פרימיטיבית ששום דבר לא מעניין
אותה בחיים מלבד "יוקר המחיה" .זאת כאשר התוצר
לנפש בישראל עובר בחודשים אלו ממש את גבול
 40אלף דולר לשנה והעוני לא קטן.

מעדני חלב .הגיעו עד משרד האוצר

חיידק המחירים גורם לקדחת התחרות שלוחת
הרסן .התחרות נתפסת כאליל כל־יכול ,כפטנט פלא
לכל חולי כלכלי וחברתי ,כשיטה הכי נכונה לדפוק
את הטייקונים ולהעשיר את המסכנים .ואין הכוונה
לתחרות "סתם" .זו חייבת להיות תחרות אלימה,
בלתי־מתחשבת וטוטאלית .תחרות שכל ייעודה
להוריד מחירים ויהי מה.
בתחרות קיצונית שכזו אף מפעל ואף חנות לא
ישלמו שכר עבודה מעל למינימום .לא תוכר התא־
רגנות של עובדים .לא יתרחש שיפור טכנולוגי .כל־
כלת המדינה תיראה כמו שוק דגים בסופו של יום.
יש החולמים על מצב כלכלי־חברתי כזה .אני לא.
שקילת כל עסקה מזווית אחת ,מה המחיר שלה
ולא מה התמורה ,משתלטת על תחומי חיים אחרים.
למשל :המדיניות התקציבית .זו מתמקדת יותר
ויותר בשאלה כמה מסים ישלמו האזרחים למדינה
ולא אלו שירותים יקבלו ממנה .מעט מסים זה טוב,
זה מצוין ,זה חברתי ,זה כלכלי .העובדה שמעט מסים
פירושו גם מעט חינוך ,מעט בריאות ,מעט תשתיות
ומעט רווחה לא מטרידה את כוהני "יוקר המחיה",
שבמקרה זה מתורגם ל"יוקר המסים" .כשנגידת בנק
ישראל קרנית פלוג אומרת את מה שצריך להיות
מובן מאליו :אם נשלם מעט נקבל מעט ,דבריה זוכים
לביקורת זועפת.
הקיבעון על המחיר חדר גם למשא ומתן המדיני.
הפוליטיקאים שלנו מתווכחים כמה ואלו אסירים
תשחרר ישראל ,בלי לשאול מהי התמורה לשחרור.
אולי התמורה שווה את השחרור? אולי התמורה כה
לקויה שאינה מצדיקה לשחרר ולו אסיר ביטחוני
פלסטיני אחד? במקום לדרוש לקבל יותר ,דורשים
רק לתת פחות .מבחינה זו הגישה הבסיסית של נת־
ניהו ,כפי שנוסחה לפני שנים רבות בשובו משיחות
עם ערפאת ,נכונה הרבה יותר" .ייתנו — יקבלו;
לא ייתנו — לא יקבלו" ,אמר אז נתניהו בהתייחסו
להסכמים עם הפלסטינים .נאמן לתפיסתו הוא דורש
מהפלסטינים קודם כל להכיר בישראל כמדינת
העם היהודי.
עד כמה האידיאולוגיה של "יוקר המחיה" ,או
כהגדרתו של אמיר זיו" ,המחיר הוא הכל" ,מקובלת
ונפוצה בקרב הישראלים שאינם מקבלי החלטות
ומפרשי החלטות? לא במיוחד ,תודה לאל .הציבור
מעוניין בגיוון ,בקשת רחבה של מחירים ואיכויות
— ודעות ומפלגות — ורוצה לבחור בעצמו .התכנסות
מחירים אל המכנה המשותף הנמוך ביותר מפחידה
אותו .כשם שהוא מוכן לשלם יותר מסים כדי

סטימצקי .התחרות פגעה באיכות

לממן שירותים טובים יותר ,כולל שירותי בריאות
(ולהוכחה :קנייה המונית של ביטוחים משלימים),
כך הוא מוכן לשלם מחירים גבוהים יותר עבור מו־
צרים טובים יותר ,סביבת מכירה נעימה יותר ושכר
עובדים הוגן יותר.
תחרות כשלעצמה אינה ערך ,היא רק שיטה
לניהול שווקים .אם היא מידתית ,היא בריאה לכלכ־
לה .אם התחרות משתוללת ,הנזקים שלה גוברים על
התועלת .תחרות ללא שום גבולות הופכת הרסנית.
מקורם של המשברים העולמיים הגדולים בתחרות
טורפנית בלתי־מפוקחת.
מחיר נמוך אינו כשלעצמו ברכה לחברה .במ־
שטרים טוטליטריים המחירים נמוכים אבל המדפים
ריקים ובתי הכלא מלאים .נכנס בנו דיבוק המחירים.
צא ,דיבוק ,צא.

זהירות ,קניוניזציה
היה הייתה מיני־שכונה שקטה וירוקה בלב
תל־אביב .באביב פרחה שם אזדרכת ,בסתיו כוסו
השבילים בעלי שלכת .חתיכה זרה של אירופה
התמקמה מול המבנים החומים והצריפים האפו־
רים של משרד הביטחון ומחנה המטכ"ל .קראו
לה שׂ רונה — עם ש' כמו ס' — וייסדה אותה כת
הטמפלרים ,נוצרים דוברי גרמנית שהיגרו לארץ
הקודש במאה ־ה־ .19אחרי מלחמת העצמאות ש�ו
כנו ב־ 37בתי טמפלרים הריקים משרדי ממשלה,
סוכנויות ביון חשאיות ויחידות צה"ל ,כולל מו־
סכים .המקום שינה את שמו לדרום הקריה ,אבל
הקסם נשאר .עד שהלך.
בשנות כהונתו של נתניהו כשר האוצר נחתמו
הסכמים מסובכים בין צה"ל ,משרדי ממשלה,
מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל־אביב .המדינה
על שלוחותיה הסכימה לפנות — תמורת כסף גדול,
כ־ 400מיליון דולר — את מתחם דרום הקריה .כדי
לשלם את מחיר הפינוי נאלצו עיריית תל־אביב
ומינהל מקרקעי ישראל להחכיר את השטחים
ליזמים ולקבלנים .על חלק מהשטח שפונה הוק־
מו ומוקמים מגדלי מגורים .מגדלים מכוערים,
לטעמי; אף אחד מהם לא ייכנס לרשימת הישגי
האדריכלות הישראלית .החלק הנותר צריך היה
להפוך לפארק שׂ רונה ,מובלעת של ירק דחוס
בין חניונים לחניונים .את בתי הטמפלרים הוחלט

שרונה .כולם רצו למקסם רווחים

לשמר ,ולשם כך הושקעו עשרות מיליוני שקלים
בהעברת כמה מהם בשלמותם ממקום שבו הפריעו
לתנועה אל תוך המדשאות של הפארק העתידי.
אחר כך נערך מכרז לפיתוח המקום והוחל בע־
בודות .תל־אביבים כמוני האמינו שבמבנים המ־
שומרים יהיו בתי קפה מסוגננים ,חנויות ספרים,
חנויות כלי נגינה ,גלריות ,ספריות; שישוכנו שם
עמותות לרווחת הציבור .כך הובטח בפרסום רשמי
של עיריית תל־אביב ,שתיאר את פארק שׂ רונה:
"במבנים ישכנו מוזיאונים ,גלריות ובתי קפה".
עכשיו מתחם שׂ רונה נפתח בהדרגה לציבור .לא
פארק הוא אלא קניון .קניון נוסף במרחק הליכה
ממרכז הקניות עזריאלי וממרכז הקניות דיזנגוף
סנטר .קניון הנושק למרכז קניות עזריאלי נוסף
שבבנייה ולמרכז קניות שׂ רונה נוסף שבבנייה.
קניון עם אלפי מקומות חניה תת־קרקעיים,
עם מגרש משחקים לילדים ועם ספסלי מנוחה
ללקוחות המתעייפים בהליכה מחנות לחנות .כיף.
מבתי הטמפלרים המקוריים נותר רק זכר" .שיפצו"
אותם ,צבעו אותם ,הרסו מבפנים ,עשו דיסנילנד
מבחוץ .בתוך הבניינים תמצאו חנויות אופנה .ועוד
חנויות אופנה .ועוד חנויות אופנה יקרה .תמצאו
שם גם רשתות אלקטרוניקה ורשתות כלי בית.
מזללות ,פיצריות והמבורגריות ,כיאה וכנחוץ לכל
קניון אמריקאי־ישראלי טיפוסי.
מה שקרה בשׂ רונה אינו תוצאה של רדיפת
בצע של כרישי נדל"ן .גם לא תוצאה משיתוף
פעולה בין הון ציבורי ליוזמה פרטית ,שיתוף
המצליח במקרים רבים ,גם בתל־אביב־יפו .הרי
כולם פעלו כאן לפי הנדרש והמצופה מהם.
משרד הביטחון רצה למקסם את המחיר שקיבל
עבור הקרקע .העירייה רצתה למקסם את הכסף
מן המכרז .היזמים רצו למקסם את דמי השכירות.
משרד האוצר רצה למקסם את הכנסות המדינה.
ורק רווחת הציבור נשכחה בדרך .וגם אם לא נש־
כחה ,לא עמדה בראש החשבון .מחיר המקרקעין
עמד בראשו.
את שׂ רונה כבר לא ניתן לשנות .אבל אפשר
גם אפשר להציל מ"קניוניזציה" מקומות אחרים
כמו השטחים שתפנה רשות השידור סמוך לשׂ ־
רונה ובירושלים ,כמו השטחים שכבר פינתה ועוד
תפנה התעשייה הצבאית ,ועוד קרקעות אינסוף
בבעלות ציבורית ברחבי הארץ.
במדינת ישראל ,ותקנו אותי אם אני טועה ,אין
מחסור בקניונים.

כשכל האסטרטגיה
של רשת שיווק
מכוונת להצגת המחיר
הנמוך ביותר ,נפגעים
השירות ,האיכות,
הרבגוניות .הצרכן לא
יוצא מורווח מזה

שינוי רגולטורי בביטוחי
בריאות משלימים אולי
יחסוך למשפחה 10
שקלים לחודש ,אבל
הוא לא יוסיף מיטה
אחת לבית חולים
ממשלתי או עירוני

ׂשרונה שנפתח עכשיו
הוא לא פארק עם
מוזיאונים ,גלריות ובתי
קפה כפי שהובטח,
אלא קניון עם חנויות
אופנה ואלקטרוניקה,
מזללות ופיצריות
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