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מדוע יזמי בוחרי להשתמש בכוח הצרכני ככלי לשינוי חברתי ופוליטי? מה ה
התנאי המובילי אות לאמצו? בשנה האחרונה אנו נחשפי יותר ויותר ליזמי
הקוראי לאזרחהצרכ הישראלי להצביע בארנקו ,כדי לחולל שינוי בכל הנוגע
לסוגיות של צדק חברתי .מטרתו העיקרית של המאמר היא להציע מסגרת עיונית
לדיו בצרכנות פוליטית כאסטרטגיית פעולה שבה משתמשי יזמי חברתיי
פוליטיי המבקשי להשפיע על הנורמות המקובלות בחברה ,על התנהלות של
עסקי בשוק ועל עיצובה של מדיניות ציבורית .במרכז המאמר עומד מודל
תיאורטי העושה שימוש בספרות מעול היזמות ומעול המינהל והמדיניות
הציבורית ,ובהתבסס עליו מנותחי שני מקרי בוח ,חר הקוטג' של קי 2011
וקמפיי התו החברתי של עמותת במעגלי צדק.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓיזמות פוליטית ,יזמות חברתית ,צרכנות פוליטית ,צדק חברתי,
המחאה החברתית
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) & Balsiger, 2010; Ben-Porat, 2013; Holzer, 2006; Micheletti, Follesdal,
 .(Stolle, 2004שחקני אלה ,שמדעני המדינה נהגו להגדיר בעבר כ"קבוצות אינטרס"
)ישי" ,(1987 ,תנועות חברתיות" או "ארגוני שינוי חברתי" & (Offe, 1985; Zald
) ,McCarthy, 1987זוכי בעת האחרונה להיכלל תחת המטרייה הרחבה הרואה בה יזמי
הפועלי בחברה ובפוליטיקה .היוזמות האלה אינ #מסתפקות בשינוי ערכי ונורמות בחברה
ברמה הלא פורמלית ,אלא מבקשות להטמיע את השינוי ג ברמה הפוליטית$המוסדית,
כלומר לשנות את כללי המשחק ואת המוסדות המתווי את התנהלותה של החברה
) .(Christopoulos, 2006; Meydani, 2009; Schneider & Teske, 1992עיו #בספרות
מלמד שחקר שני התחומי ,צרכנות פוליטית ויזמות חברתית$פוליטית ,עדיי #נמצא
בחיתוליו.

המודל התיאורטי שמאמר זה מבקש להציע מתבסס על גישת המוסדיות החדשה )הניאו$
מוסדיות( ועל עקרונות גישת הבחירה הרציונלית )North, 1990; Ostrom, 1982; Peters,
 .(1999; Rhodes, 1997; Weingast, 1996חסידי גישה זו רואי מוסדות פוליטיי
ככללי משחק פורמליי ובלתי פורמליי ,המנחי את התנהגות של פרטי בחברה ,וה
עוסקי רבות בשאלה מה ה הגורמי המסבירי את עיצובו של שינוי מוסדי .אחדי מה
טענו שהסדר מוסדי ישתנה ,כאשר הוא לא ישרת עוד את האינטרסי של השחקני
הפוליטיי ) ,(Peters, 1999; Shepsle, 1989ואילו אחרי גרסו שמוסדות מתפתחי
באופ #אבולוציוני ) (March & Olsen, 1984או משתני כתהלי היסטורי ,המתרחש
לאור זמ ,#וזאת תו הדגשת תרומת של משתני מבניי ליצירת השינוי
).(Pierson, 1996; Steinmo, Thelen, & Longstreth, 1992
מאמר זה ד #בשאלה מה ה הגורמי המסבירי את חדירתה של הצרכנות הפוליטית
כאסטרטגיית פעולה המשמשת יזמי חברתיי$פוליטיי ,המבקשי להשפיע על הנורמות
המקובלות בחברה ,על התנהלות של עסקי בשוק )שינוי בלתי פורמלי( ועל עיצובה של
מדיניות ציבורית )שינוי מוסדי$פורמלי(? המאמר מצביע על משתנה מסביר בדמות
הצרכנות הפוליטית כערו& אלטרנטיבי של השתתפות פוליטית המושפע מגורמי מבניי$
פוליטיי ,כלכליי ותרבותיי ,כמו ג מחישובי עלות$תועלת רציונליי שעורכי היזמי.
במוקד המאמר נדו #בהרחבה במודל  ,˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â Î¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Óשבמסגרתו מנותחי
יחסי הגומלי #בי #יזמי הבוחרי לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה לבי#
אזרחי$צרכני שאת כוח הצרכני היזמי מבקשי לכוו ,#המגזר העסקי שכלפיו מופנית
הדרישה לשינוי התנהלותו והמערכת הפוליטית$הבירוקרטית .דיו #זה נער על רקע אימו&
מודל  (Economic Opportunity Structure) ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ ·Óשל ג'וז( לודרס
) (Luders, 2006והתאמתו להקשר הישראלי ולתנאי המבניי המיוחדי לו ותו מבט
מעמיק על רציונל הפעולה ועל תהלי קבלת ההחלטות של כל אחד מ #השחקני במודל.
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תרומתו המדעית של המאמר היא כפולה) :א( המאמר שופ אור על פעילות של יזמי

הפועלי בזירה הפוליטית ,ובכ ממשי את מחקרי היזמות הפוליטית )Doron & Sened,
 (2001 ;Meydani, 2009; Roberts & King, 1991ומרחיב את יריעתה של ספרות זו,

המנתחת את התנאי שלאור היזמי צומחי ,את מטרות פעולת ואת האסטרטגיות שה
מאמצי הלכה למעשה) .ב( ההתמקדות באסטרטגיית פעולה חדשנית בנו( הישראלי –
השימוש בכוח צרכני – תורמת לספרות הרווחת ,העוסקת בעיקר בדפוסי המסורתיי של
ההשתתפות הפוליטית ,שהיו מקובלי עד היו בקרב היזמי ,ומקדמת לעיו #בדפוס
חדשני ,אלטרנטיבי ,המעביר את כובד המשקל מ #הזירה הפוליטית הפורמלית אל השוק
ההופ לזירה בלתי פורמלית של המאבק הפוליטי .המשתנה המסביר בדמות פוליטיקה
אלטרנטיבית מקובל בספרות ) ,(Hirschman, 1970, Lehman-Wilzig, 1991וא( נבח#
בישראל )מזרחי ומידני ,(Ben-Porat & Mizrahi, 2005 ;2006 ,ומאמר זה מבקש
להמשי ראייה זו ולבחו #אותה בהיבט של צרכנות פוליטית .כ ,בניגוד לעבר ,יזמי
המאמצי כיו את הצרכנות הפוליטית כאפיק פעולה מרכזי לא מבקשי עוד להשפיע
ישירות על מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות ,אלא רואי בשוק זירה שהפעילות בה
תשפיע בעקיפי #ותוביל לשינוי מדיניות.
כדי לבחו #אמפירית את המסגרת התיאורטית המוצעת ,המאמר מנתח שני מאבקי
)קמפייני( שבמסגרת השתמשו יזמי בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה מרכזית,
כדי לקד סוגיות של צדק חברתי ולהוביל שינויי מוסדיי בישראל .האחד הוא המאבק
של עמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓלמע #זכויות עובדי וזכויותיה של בעלי מוגבלויות ,והאחר הוא
המאבק שניהלה תנועת  Â Ï ‰¯˜È Ï‡¯˘Èכנגד יצרניות גבינת הקוטג' במסגרת המחאה
החברתית של קי&  .2011ניתוח זה ייער תו התעמקות בכל אחד מ #המקרי ,א ג תו
מבט על נקודות הדמיו #והשוני שביניה.
המאמר בנוי כלהל :#הפרק הראשו #סוקר את הרקע התיאורטי הנוגע לעול היזמות
החברתית$הפוליטית והמדיניות הציבורית .הפרק השני מרחיב את הדיו #סביב המושג
"צרכנות פוליטית" ומסביר כיצד מחאה צרכנית יכולה להפו לאסטרטגיית פעולה שיזמי
מאמצי .בפרק השלישי אציג בקצרה את הקשר בי #יזמי ,צרכני ועסקי .הפרק הרביעי
יעג #את הדיו #בפעילות של יזמי ישראלי המשתמשי בצרכנות הפוליטית .בפרק
החמישי אציג בהרחבה את המודל התיאורטי העומד במרכז המאמר ,ומיד אחריו יובא
ניתוח שני מקרי הבוח .#בפרק הסיכו אציג מסקנות ,וג אדו #בנקודות הדמיו #והשוני
העולות מניתוח של שני מקרי הבוח.#
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עד מחצית המאה ה 20$היתה הגישה המוסדית הגישה הדומיננטית במדע המדינה ,א
במרוצת השני היא הפכה מוגבלת בהיקפה ודעכה ,עד אשר בסו( אותה מאה הופיעה
המוסדיות במתכונתה החדשה ,הגישה הניאו$מוסדית )Drewry, 1996; March & Olsen,
 .(1984בעוד הגישה המוסדית המסורתית התמקדה בחקר המוסדות הרשמיי של השלטו#
ובהבנת הכללי ,המבני והמוסכמות הפורמליות ,הרי הגישה המוסדית החדשה מדגישה
את המוסכמות הבלתי פורמליות של החיי הפוליטיי ) ;Goodin & Klingemann, 1996
 .(Lowndes, 1996; Peters, 1999מנקודת מבט של חסידי גישה זו אי #המוסדות מזוהי
עוד ע ארגוני פוליטיי ,אלא מוגדרי ככללי המשחק )כללי המותר והאסור( הרשמיי
והבלתי רשמיי שעל פיה משחקי יחידי ,כמו ג ארגוני פוליטיי הפועלי בחברה
) .(Goodin, 1996; North, 1990יתרה מזאת ,חסידי המוסדיות המסורתית התעמקו
בשאלה כיצד מוסדות ומבני משפיעי על התנהגותו של היחיד ,וחסידי המוסדיות
החדשה ,לעומת ,מבקשי לחקור את פעילות הגומלי #שבי #מוסדות לבי #יחידי ,כלומר
את הדר שבה ג יחידי ַמבני מוסדות ,יוצרי ומשני כללי משחק );Lowndes, 1996
.(Peters, 1999
בי #חסידי הגישה הניאו$מוסדית ניטש ויכוח אודות השאלה אי מוסדות משתני .חוקרי
המוסדיות הנורמטיבית מתמקדי באופ #שבו הנורמות הנוהגות במוסדות פוליטיי
משפיעות על התנהגותו של היחיד ,א מתקשי לעתי להסביר את שינוי הכללי )March
 .(& Olsen, 1989תיאורטיקני השואבי את הנחותיה מ #הגישה הרציונלית טועני,
מובני בידי בני אד ,וה ייוותרו על כנ ,כל עוד נשמר שיתו( פעולה
שמוסדות פוליטיי ְ
ומפגש אינטרסי .מבחינת הסדר מוסדי קיי ישתנה ,כאשר הוא לא ישרת עוד את
האינטרסי של השחקני הפוליטיי וכאשר אלה יגלו שהתועלת שמביא השינוי עולה על
העלות כרוכה בו ) .(Peters, 1999; Shepsle, 1989חסידי המוסדיות ההיסטורית,
לעומת ,גורסי שמוסדות מתפתחי באופ #אבולוציוני ) (March & Olsen, 1989או
משתני כתהלי היסטורי ,המתרחש לאור זמ ,#וזאת תו הדגשת תרומת של משתני
מבניי ליצירת השינוי ).(Pierson, 1996; Pierson & Skocpol, 2002; Steinmo, 1992
הגישה ההיסטורית מבקשת אפוא לבחו #כיצד הכרעות שונות שהתקבלו בעבר משפיעות על
עיצוב של מוסדות בהווה ).(Hall & Taylor, 1996
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מושג היזמות מקושר באופ #כמעט אינטואיטיבי ע עול העסקי ,אול בעשורי
האחרוני החלו חוקרי המדיניות הציבורית לתאר באמצעותו יחידי או קבוצות המבקשי
לגלות ,לחדש ולפעול בדרכי יצירתיות ,כדי לנצל הזדמנויות חדשות שצצות בפוליטיקה
בפרט ובחברה בכלל )Christopoulos, 2006; Meydani, 2008; Schneider & Teske,
 .(1992חוקרי היזמות הציגו מספר מרכיבי בולטי בפעילותו של יז .פיטר דרוקר
) (Drucker, 1985טע #שיז לא צרי לדחו( לשינוי ,אלא לזהות אותו ולנצל את
ההזדמנות שהוא יוצר .הוא זה שאמר שבמקו שאחרי רואי בעיות היז רואה הזדמנות.
הארט ,סטיוונסו #ודייל ) (Hart, Stevenson, & Dial, 1995הוסיפו להגדרתו של דרוקר
עוד שני מרכיבי פעילות של היז :איסו( וניהול משאבי לש יצירת ער או רווח; פעולה
בתנאי סיכו #ואי ודאות תמידית .א כ ,#יז על פי ראיית מבקש לנצל הזדמנות כלכלית,
חברתית או פוליטית כדי לייצר ער או רווח ,כאשר לא כל המשאבי הנדרשי עומדי
לרשותו.
הספרות דנה בסוגי שוני של יזמי הפועלי בחברה ובפוליטיקה והשואפי לחולל שינוי
מוסדי .יזמי הפועלי בחברה הוגדרו לא פע כהתארגנויות במסגרת #של "תנועות
חברתיות חדשות" ) .(New Social Movementsבניגוד לפוליטיקה ה"ישנה" ,אי #תנועות
אלה מנסות להביע את רעיונותיה #דר הפוליטיקה הפורמלית ,אלא בפעולות מחאה שונות.
ואי #ה #מסתפקות בהשפעה נקודתית על עיצוב המדיניות הציבורית ,אלא מבקשות להטביע
את חותמ #עמוק על הסדר החברתי והפוליטי ) .(Offe, 1985ה #מתרחקות מההמסגרות
הפוליטיות הממוסדות ,נושאות ביקורת כלפיה #וקוראות תיגר על אופייה הריכוזי,
הבירוקרטי והפורמלי של הפוליטיקה המודרנית .יתרה מזאת ,אי #ה #רואות במדינה
ובפוליטיקאי מקור לפתרו #בעיות חברתיות ופוליטיות ,אלא טוענות שביכולת #להציע
פתרו #משלה.(Offe, 1990) #
התארגנויות של אזרחי המבקשי למחות על הסדר הציבורי המקובל ולדרוש שינוי
בחברה מוכרות בספרות ג כ"ארגוני לשינוי חברתי" )גדרו #ועמיתי ;2003 ,מנוחי,#
 .(2010ארגוני אלה על פי קאופמ #וגדרו (2006) #נוטלי חלק בתהליכי עיצוב מדיניות
ציבורית ובהתוויית ערכי בתחומי הכלכלה ,החברה ואיכות הסביבה וביחסי דת ומדינה,
כשהדגש בפעולת הוא לא על הגשת סיוע או סעד ,אלא על הקדשת מאמצי נרחבי
ליצירת שינוי חברתי למע #קבוצות המצויות בשולי החברה .יזמות חברתית זו דומה
באופייה ליזמות כלכלית ,משו שבשני המקרי היזמי מזהי ,מעריכי ומנצלי
הזדמנויות הצצות בחברה ,אלא שבעוד הראשוני שואפי למקס את הרווח החומרי
האישי ,הרי האחרוני מבקשי ליצור "ער חברתי" לתועלת הכלל )Austin, Steveson,
 .(& Wei-Skillern, 2006אסטרטגיות פעולה לקידו שינוי חברתי יכולות לבוא משני
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כיווני :מלמעלה ומלמטה .תכלית הפעולה מלמעלה היא לקד שינוי מוסדי בכללי
המשחק הפורמליי .היזמי מרכזי את מרב מאמציה בניסיונות להשפיע במישרי #על
קובעי המדיניות דר אסטרטגיות כמו הפגנה ,הפעלת לובי לקידו חקיקה או עתירה לבית
המשפט .תכלית הפעולה מלמטה היא לקד שינוי בערכי ,בנורמות ובעמדות הטבועות
בחברה על ידי פנייה ישירה לציבור הרחב וגיוסו לפעולה מתו אמונה ששינוי זה יגרור
אחריו ג שינוי למעלה ,אצל מקבלי ההחלטות ) & Della Porta & Diani, 2006; Zald
 .(McCarthy, 1987צרכנות פוליטית ,כפי שיוצג בהמש ,היא אסטרטגיית פעולה
חדשנית ,המנסה לגייס את הציבור להשתמש בכוחו הצרכני )מלמטה( ,כדי לחולל שינוי
בלתי פורמלי ,שבהמש יביא עמו ג שינוי מוסדי$פורמלי )למעלה(.
ספרות המינהל והמדיניות הציבורית הגדירה לא פע יזמי כ"יזמי פוליטיי" או "יזמי
מדיניות" .על פי דורו #וסנד ) (Doron & Sened, 2001יז פוליטי הוא יחיד או קבוצה
החותרי לשנות את המצב הפוליטי על ידי שינוי מדיניות או שינוי כללי המשחק
הפוליטיי .היז הפוליטי מזהה לא אחת מציאות חברתית ופוליטית מקוממת מבחינתו
ודורשת טיפול ) ,(Nisbet, 1966, pp. 96והוא עולה וצומח על רקע משבר ולנוכח פער
שנוצר בי #המערכת הערכית )הרצוי( למערכת החברתית )המצוי( )מידני .(2004 ,כדי שאכ#
יצליח לטפל במציאות החברתית שנתקל בה ,עליו ג להגדירה בצורה אפקטיבית .קיטסוס
וספקטור ) (Kitsuse & Spector, 1973גרסו ,שזהו תהלי דו שלבי :תחילה על היז
להראות לציבור שהסוגיה הנדונה מהווה איו ושהמצב הנוכחי הוא בלתי נסבל ואינו יכול
להימש .לאחר מכ #עליו להציג פתרו #למצב הקיי ולהצביע על אפשרות לשינוי
המציאות .נית #להוסי( שלב שלישי שבו היז קורא לציבור לפעול בהכריזו שתמריצי
יינתנו א ורק למשתתפי במאמ& הקולקטיבי ,וכ הוא מגדיל את מספר האזרחי
המשתפי פעולה ) .(Snow & Benford, 1988, pp. 199-204ואול לא די בקיומה של
בעיה חברתית .כדי להסביר את הופעתה ואת פעולתה של התארגנות חברתית; יש לבחו #ג
את התנאי המבניי ,הפוליטיי והחברתיי המחוללי את צמיחתה ) .(Holzer, 2006א
כ ,#פעולה קולקטיבית זו איננה מתרחשת בחלל ריק ,אלא מקושרת למבנה ההזדמנות
הפוליטי ) ,(Political Structure Opportunityשמשמעותו שמאפייני מבניי שוני של
החברה והתרבות הפוליטית משפיעי על התגבשות ,#על מטרותיה #ועל מידת הצלחת #של
יוזמות חברתיות ופוליטיות ).(McAdam, McCarthy & Zald, 1996; Tarrow, 1998
לסיכו ,בשונה מיז כלכלי ,יזמי חברתיי ופוליטיי פועלי בזירות שונות ,מייצרי
מוצרי שוני ,ויש לה מטרות שונות .מאמר זה יתמקד בפעילות של יזמי המאמצי את
הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה חדשנית ,הפועלי בחברה ,א מנסי ג להשפיע
בעקיפי #על הפוליטיקה ולהביא לשינוי כללי המשחק הפורמליי.
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:úéáéèðøèìà ä÷éèéìåôë úéèéìåô úåðëøö
äðéãîäå íé÷ñò ,íéðëøöíéçøæà ïéá
צרכנות פוליטית ) (Political Consumerismהוגדרה כ"בחירה מודעת של האזרח כצרכ#
לרכוש מוצר או להימנע מרכישתו מתו מכלול שיקולי פוליטיי או אתיי ,כדי לשנות
התנהגות של מוסדות ועסקי בשוק" ) .(Micheletti et al., 2004, pp. xivהצרכנות
הפוליטית מתורגמת לשני דפוסי התנהגות .הדפוס הראשו ,#חר צרכני )Consumer
 ,(Boycottמבטא "ניסיו #של ארגו #אחד או יותר להשיג מטרות מסוימות באמצעות עידוד
צרכני אינדיבידואלי להימנע מרכישות ספציפיות בשוק" ).(Friedman, 1999, pp. 4
השימוש בכלי זה כאמצעי לח& מעמיד כל גו( עסקי בסכנת ענישה וסנקציות שיופעלו נגדו
בגי #התנהגות הפוגעת בסוגיה היקרה ללב של הצרכני .בשל כ העסק עלול לספוג
פגיעה משמעותית בהיק( המכירות ומכא #ג ברווחיו )Davidson, El-Jelly, & Worrell,
 .(1995הדפוס השני ,עידוד או העדפת רכישה ) ,(Buycottאומר שהעסק יכול לזכות
בתגמול חיובי – העדפה לרכוש את מוצריו – א יאמ& התנהגות העולה בקנה אחד ע
מערכת הערכי של הצרכני ) .(Friedman, 1996בדר כלל מופיע על מוצרי אלה תו,
לוגו או סמל המקילי על הצרכני לזהות .דוגמאות לכ ה #סמל הארנב המציי #מוצרי
קוסמטיקה של חברות המצהירות שבתהלי פיתוח ויצור של המוצרי לא נערכו ניסויי
בבעלי חיי )שמיר (2012 ,וסמלי שוני המופיעי על מוצרי שיוצרו בתנאי "סחר הוג"#
).(Jordan, Wurzel, & Bruckner, 2004) (Fair Trade
צרכנות פוליטית איננה תופעה חדשה ,ואול בשני האחרונות ניכרת עלייה מתמדת
בשימוש בה ,עד שלא נית #לראות בה עוד תופעה שולית ,זניחה או חולפת ) & Forno
Ceccarini, 2006; Newman & Bartels, 2011; Stolle, Hooghe, & Micheletti,
 .(2005; Willis & Schor, 2012למעשה שורשיה נעוצי עוד במאה ה 19$שבה שימשה

ככלי במאבק נגד דיכוי ולהפצה ולקידו של זכויות ,רעיונות ואמונות הנוגעי לסוגיות של
צדק חברתי )להרחבה ראו שמיר .(2012 ,יותר מכול זכור החר על חברת האוטובוסי
באלבמה לאחר מעצרה של רוזה פארקס ,שהיווה נקודת ציו #חשובה במאבק לביטול
ההפרדה הגזעית בארצות הברית ) .(Goldberg, 1999בשלהי המאה ה 20$זכו לחשיפה
תקשורתית חרמות צרכני על חברת נייק ) (Nikeבשל העסקה לא הוגנת ) & Peretti
 ,(Micheletti, 2003על יצרנית הטונה סטאר$קיסט ) (Star-Kistבשל פגיעה בדולפיני
) ,(Micheletti et al., 2004על תאגיד המזו #נסטלה ) ,(Nestleבגי #שיווק בעייתי של
תחליפי חלב א במדינות אפריקה ) (Pagan, 1986ועל תאגיד הקוסמטיקה פרוקטר אנד
גמבל ) (Procter & Gembleבשל עריכת ניסויי בבעלי חיי ).(Seidman, 2003
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אימו& הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה שנוקטי יזמי המכווני לשינוי מוסדי
הוא דוגמה לתופעה שהוגדרה בספרות כפוליטיקה אלטרנטיבית ).(Alternative Politics
תופעה זו מתרחשת במציאות פוליטית שבה סדר היו עמוס ומקוטע ,רצו( בסתירות
מבניות ובהעדר קונצנזוס ,לגיטימציה ועקביות של המדיניות הציבורית ,לנוכח הקושי של
ההנהגה הפוליטית להכריע בסוגיות העומדות על סדר היו .כל אלה מובילי להתהוות #של
תחושות אכזבה ותסכול בקרב של קבוצות ויחידי ,הנתקלי במערכת פוליטית הלוקה
בתפקוד קלוקל ,שרויה במבוי סתו ואיננה מסוגלת לפתור בעיות מרכזיות ולמלא אחר
ציפיות הבוחרי .תחושות אלה ,הרווחות בשני האחרונות ,מובילות חלקי בציבור לנסות
ולחפש אחר ערוצי השפעה חדשי ,אלטרנטיביי ,שדרכ יוכלו לספק לעצמ את
הביקושי שהמדינה איננה מצליחה או רוצה לספק .ערוצי אלה הוגדרו בידי להמ$#וילציג
) (Lehman-Wilzig, 1991כערוצי של פוליטיקה אלטרנטיבית ,המשולי לערוצי
עצמאיי ,חלק לא חוקיי או חוקיי למחצה .כ מסבירה הספרות תהליכי פוליטיי
המתרחשי בישראל ,כגו #הקמת התנחלויות בלתי חוקיות ,אספקת כבלי פיראטיי,
שירותי רפואה שחורה ,חינו אפור ופנייה תכופה לבית המשפט העליו) #מזרחי ומידני,
 .(2006במאמר זה אני טוע #שבדומה לתופעות אלה ,השימוש בצרכנות הפוליטית כערו&
של פוליטיקה אלטרנטיבית מבטא את תחושות אי האמו #ואי שביעות הרצו #המתעוררות
בקרב יזמי חברתיי$פוליטיי כלפי הממשל וביצועיו.
לסיכו :השימוש בכוח הצרכני מאפשר לאזרחי ,בי #א ה פועלי כבודדי או באופ#
מאורג ,#לבטא על בסיס יומיומי את דרישת לשינוי חברתי ופוליטי באמצעות השימוש
בארנק ) .(Tormey, 2007יזמי המבקשי לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית
פעולה בוחרי בערו& של פוליטיקה אלטרנטיבית ,המתנהל במקביל לערו& הפוליטי של
המדינה ומוציא אותה ,ולו ג באופ #זמני ,אל מחו& למשחק .כלומר :מעצבי המדיניות אינ
עוד הכתובת שאליה מופנית הדרישה לשינוי ולצדק חברתי; הצרכני פוני ישירות אל
העסקי ודורשי מה להתנהל בצורה אחראית ורגישה יותר לחברה האנושית ,לבעלי
החיי ולסביבה בכלל.

éìàøùéä äø÷îä :úéèéìåô úåðëøöå äàçî ,úåîæé
נושאי צרכניי העסיקו במרוצת השני אזרחי רבי ,וארגוני צרכני היו שחקני פעילי
חשובי באירופה ובארצות הברית .ראל( נאדר ,למשל ,היה אחד המנהיגי הבולטי של
ארגוני הצרכני בארצות הברית .הוא לח למע #בטיחות מוצרי צריכה ועיגו #תקני בטיחות
בחוק ,במיוחד בכל הנוגע לתעשיית הרכב האמריקנית .פעילותו הסנגורית$המשפטית של
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נאדר ,שלוותה במחאה ציבורית נרחבת ,הובילה לתיקוני חקיקה מקיפי בענ( הרכב בפרט
ובענפי אחרי בכלל ) .(Nader, 1965בישראל ,לא רק שפעילות של ארגוני צרכני
נעדרה מ #הנו( הפוליטי ,אלא ג השימוש בכוח הצרכני כאסטרטגיה פוליטית היה מצומצ
מאוד .יזמי הפועלי בחברה ובפוליטיקה בחרו לנקוט אסטרטגיות פעולה ,כמו העלאת
מודעות ציבורית ,ייצוג הציבור במוקדי קבלת ההחלטותִ ,סנגור ציבורי ,סנגור משפטי,
הספקת שירותי חסרי ומחאות שונות ,כגו #הפגנות ,שביתות רעב וחתימה על עצומות
)קאופמ #וגדרו ;2006 ,#מנוחי ,(2010 ,#א השימוש בכוח הצרכני ככלי פוליטי נעדר כמעט
לחלוטי #מ #הנו( הפוליטי הישראלי.
מומחי מתחומי שוני ,המעורי בעול הצרכנות הישראלי ,הפגינו לאור שני ארוכות
ספקנות רבה באשר לנכונותו של הצרכ #הישראלי להתגייס למאבקי צרכניי ולהשתמש
בכוח הטמו #בארנקו כדי לחולל שינוי חברתי ופוליטי .הדעה הרווחת בקרב היתה שאי#
הציבור הרחב מסוגל להשתמש בכוחו הצרכני .המציאות מלמדת שהמגזר היחיד בישראל
שאיננו מהסס להשתמש בכוחו הצרכני ,ובשל מאפייניו הייחודיי א( נוחל הצלחה פע
אחר פע ,הוא המגזר הדתי$החרדי .ראיה לכ נית #למצוא בתוצאותיה של המאבקי
שניהל ציבור זה כנגד חברת אל על בשל הפעלת טיסות החברה בשבת וכנגד חברת דור$
אלו ,#בעליה של רשת השיווק החרדית שפע שוק ,בשל פתיחת סניפיה של הרשת האחות
 AM:PMבשבת .בשני המקרי האלה היתה ידו של הציבור הדתי$החרדי על העליונה
).(Shamir & Ben Porat, 2011
בניגוד לטענה שהוצגה לעיל ,בשני העשורי האחרוני אנו נחשפי לניצני של שינוי בכל
הנוגע לאימו& הכוח הצרכני ככלי פוליטי .כ לדוגמה בולט הקמפיי #של האגודה
הישראלית נגד ניסויי בבעלי חיי ,הקוראת לציבור להחרי את מוצריה #של חברות
שעורכות ניסויי ולהעדי( לרכוש את מוצריה #של חברות שנמנעות מכ )שמיר.(2012 ,
דוגמה אחרת היא החר שהכריז ב 1997$ארגו #גוש שלו על תוצרת מפעלי המייצרי
בשטחי יהודה ,שומרו #ורמת הגול .#בעוד שברמה הלוקאלית יעילותו של החר מוטלת
בספק ,הרי ברמה הגלובלית הוא גרר אחריו גל של מדינות וארגוני המחרימי תוצרת זו
בעקביות )וינר .(2002 ,חר אחר שזכה להד תקשורתי נרחב היה החר התיירותי על
טורקיה .החר החל בינואר  2009לאחר שורת התבטאויות חריפות של ראש ממשלת
טורקיה ,רג'יפ טאיפ ארדוא ,#שבה #גינה את פעולות צה"ל במבצע עופרת יצוקה .המשבר
ע טורקיה החרי( במחצית השנייה של שנת  2010והביא לירידה חדה במספר של
הישראלי המבקרי בה בכלל ובעיירות הנופש דוגמת אנטליה בפרט )גורדישר.(2010 ,
לסיכו :כיו הופכת הצרכנות הפוליטית לאסטרטגיית פעולה רלוונטית הרבה יותר מאשר
בעבר ודורשת מאיתנו להבי #טוב יותר את העול הצרכני ,את השחקני הפועלי בו ואת
האינטראקציה שה מנהלי ביניה.
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ø÷çîä úèéù
במחקר זה נעשה שימוש בשיטות איכותניות לש בחינה אמפירית של המסגרת המושגית
המוצעת .הניתוח האמפירי של פעילות היזמי מתמקד בבחינת של שני מקרי בוח#
ומתייחס לכל מקרה בנפרד ,תו מבט על נקודות הדמיו #והשוני שביניה .ג'ארי וג'ארי
) (Jary & Jary, 1991גורסי שבחקר מקרה החוקר מבקש לבחו #דוגמה אחת של תופעה
ולראות בה דג שבאמצעותו נית #להסביר תופעה רחבה יותר ,וכ לבנות טענה כללית
רחבה יותר .הנתוני במחקר זה נאספו באמצעות שני כלי :סדרת ראיונות מובני למחצה;
איסו( נתוני ממקורות קיימי – כתובי או מקווני.
נערכו  23ראיונות במפגש פני אל פני ,וה הוקלטו בכפו( להסכמת המוקדמת של
המרואייני .כל ריאיו #תומלל ועבר שיפוט של שני שופטי אשר בחנו את תכניו וביקרו
בהמש את ניתוח של התכני .דגימת המרואייני התבססה על מדג נוחות )בייט$מרו,
 ,(2001ובחלק מהמפגשי התבקשו המרואייני בתו הריאיו #להמלי& על מרואייני
אחרי אשר יוכלו להרחיב מידע שעלה במהל הריאיו #ולהוסי( עליו .בקרב היזמי
רואיינו מספר בעלי תפקידי ,כגו #מנכ"ל ,דובר ,חברי בוועד המנהל ,רכזי ,מנהלי
פרויקטי ופעילי ברמות שונות .מקרב של העסקי רואיינו בעלי ,מנכ"ל ,סמנכ"ל
שיווק או דובר החברה .כמו כ #רואיינו פקידי שוני שיש לה נגיעה לכל אחד ממקרי
הבוח.#
כדי לבסס את התובנות ואת המסגרת המושגית מסתמ מחקר זה ג על נתוני קיימי ,כמו
עלוני וחומרי הסברה של היזמי ,כתבות ומאמרי מ #העיתונות היומית והמקוונת ומאתרי
אינטרנט ,דו"חות מבקר המדינה וחוקי ופסקי די #של בתי המשפט .מקורות אלה אפשרו
את מיפוי השחקני הרלוונטיי לניתוח בכל מקרה בוח ,#הוסיפו והשלימו מידע שלא
הופיע בריאיונות ושימשו לצור הצלבה של מידע העולה מתו הריאיונות ע הנתוני
הקיימי במקורות אחרי )טריאנגולציה( )קס #וקרומר$נבו .(2010 ,שילוב ממצאי משני
מקורות המידע מאפשר בסופו של התהלי להציג ניתוח מעמיק ,תמונה כוללת ורחבה של
המציאות ,ולהסיק תובנות רחבות יותר.
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éèøåàéú ìãåî

˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ÂÎ¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Ó Ï„ÂÓÂ ÈËÈÏÂÙ-È˙¯·Á ÌÊÈ
מודל משולש הצרכנות הפוליטית מציג את יחסי הגומלי #המתנהלי בי #יז חברתי$
פוליטי ,שבחר לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה מרכזית ,לבי #שלושה
שחקני אחרי :עסקי שהוא מפנה את מרצו כלפיה ,המדינה האמונה על שמירת כללי
המשחק ואזרחי$צרכני שאת כוח הצרכני הוא מבקש לרתו .שלושת השחקני
הראשוני ניצבי בכל אחד מקודקודי המשולש ,ואילו השחק #הרביעי ניצב במרכזו.
תרשי 1

˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â Î¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Ó

·˜ ÔÂ˘‡¯‰ „Â˜„Âניצב היז המתהווה לנוכח בעיה חברתית$פוליטית ,המתעוררת על רקע
תרבות פוליטית לקויה – המדינה מתקשה לנהל מדיניות ציבורית עקבית והולמת בסוגיות
שונות לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל .קושי זה מתעצ במיוחד לנוכח אי
האמו ,#הניכור והסלידה של חלקי גדולי בציבור הישראלי מ #המערכת הפוליטית
ונבחרי הציבור )ויגודה$גדות ומזרחי ;2009 ,אריא #ועמיתי ;2009 ,מזרחי ומידני;2006 ,
 .(Nachmias & Arbel-Ganz, 2005היז ,הסולד מהמדיניות הציבורית בסוגיה היקרה
ללבו ,מעלה כעת דרישה לתיקו #הבעיה ,בוח #את אסטרטגיות הפעולה העומדות לרשותו
ונדרש להחליט כיצד לפעול .לש כ הוא מבצע הערכה סובייקטיבית של רמת המשילות
הפוליטית ,כלומר בחינת תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה הקיימי .א
רמת המשילות תהיה גבוהה בעיני היז ,הוא ייטה לרכז את מרב המאמצי בערוצי
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הפורמליי ,משמע לפעול לתיקו #המצב באמצעות שימוש בכללי משחק מקובלי ,כגו#
ניסיו #לקד חקיקה בתחו )על פי רוב על ידי שתדלנות( ,עתירה לבית המשפט כדי לזכות
בסעד ,פעולות מחאה שונות ,כדי להשפיע ישירות על מקבלי ההחלטות השותפי
לעיצובה וליישומה של המדיניות הציבורית .בחירה באפיק זה תוביל את היז לציר
יזמי$מדינה$עסקי ,בלי לרתו את כוח הצרכני של אזרחי .התוצאה במקרה זה תהיה
שינוי מוסדי$פורמלי של המצב הקיי .א רמת המשילות תהיה נמוכה בעיניו ,הוא יבקש
להפנות את עיקר מרצו אל השוק ויאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיה של
פוליטיקה אלטרנטיבית .בחירה זו תוביל את היז לפעול בציר יזמי$צרכני$עסקי
)הציר המקווקו בתרשי( .הבחירה באפיק זה ,טוע #מודל המחקר ,משקפת את אמונתו
של היז שערוצי הפעולה הפורמליי חסומי או לא אפקטיביי ושהמדינה היא לא
הכתובת שאליה עליו לפנות כדי לחולל את השינוי המתבקש מבחינתו .המעבר לשימוש
בכוח הצרכני ככלי פוליטי הופ למעשה את השוק לזירת מאבק פוליטי שבה היז מנסה
לרתו את כוח הצרכני של האזרחי ולתעל אותו כ שיוכל להשפיע באמצעותו על
התנהלות של עסקי ,כשבמקביל הוא מותיר את המדינה מחו& למשחק .בחירה בציר זה
של פעילות מול האזרחי והעסקי יכולה להוביל בשלב הראשו #לשינוי בלתי פורמלי
ובשלב השני לשינוי מוסדי$פורמלי ,המחזיר את המדינה לתמונה.
·˜ È˘‰ „Â˜„Âשל המשולש ניצבי העסקי שמול היז מנהל את מאבקו .בי #א בחר
היז להשתמש בחר צרכני או בהעדפת/עידוד רכישה כדפוס פעולה ,הרי שעסקי
אינ יכולי להיוותר אדישי לקמפיי #המנוהל נגד .עסקי אלה נאלצי להחליט א
להיענות לדרישות היז ,לשת( פעולה ע הקמפיי #שהוא מוביל ,לשנות את מנהג
ולהתאימו לערכי שהוא מייצג או להמשי במנהג ,כשה מסתכני בפגיעה תדמיתית
וכלכלית .ההנחה הבסיסית במודל המוצע היא שהמניע העיקרי של עסקי כשחקני
רציונליי הוא מקסו הרווחי ,והוא זה המנחה את התנהגות .אפשר לשער אפוא
שעסקי יסכימו לשת( פעולה ע היז ,כל עוד ה מאמיני שבחירה זו תביא לשיפור
ביצועיה הכלכליי .כשחקני רציונליי ,העסקי עורכי חישובי עלות$תועלת לנוכח
פעילותו של היז .ההשערה היא שא מבחינת העסקי תהיה עלות שיתו( הפעולה ע
היז נמוכה ביחס לתועלת הצפויה ממנה ,ה יבחרו לשת( עמו פעולה ,וא היא תהיה
גבוהה יותר מהתועלת ,ה ייטו לא להיענות לדרישותיו.
לש ניתוח תגובת של העסקי המודל מסתייע במודל מבנה ההזדמנות הכלכלי שהציע
ג'וז( לודרס ) .(Luders, 2006על פי המודל של לודרס ,כשיז יוצא לקמפיי #מול גו(
עסקי ,על אותו גו( להחליט א לשת( פעולה עמו ולהיענות לדרישותיו או להתנגד לו.
שתי האפשרויות האלה טומנות בחוב #שני סוגי עלויות שעל העסק להכיר בקיומ .הסוג
הראשו #הוא  ,(Disruption Costs) ˘Â·È˘ ˙ÂÈÂÏÚהעלויות שהעסק עלול לספוג בשל
סירובו לשת( פעולה ע היז ולהיענות לדרישותיו; למשל :שיבוש הפעולה השוטפת של
העסק )הפגנה מחו& לחנות והפרעה לקוני(; משיכת תשומת לב שלילית בתקשורת; חר
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צרכני .הסוג השני הוא  ,(Concession Costs) ‰ÚÈÎ ˙ÂÈÂÏÚהעלויות שהעסק עלול
לספוג בשל שיתו( פעולה ע היז והיענות לדרישותיו .עלויות אלה עלולות לפגוע
בהכנסות העסק ,שכ #זה נדרש על פי רוב לשנות את דרכי התנהלותו .הכניעה עלולה א(
לגרור תגובות נגד של עסקי אחרי שיתנגדו אליה ).(Luders, 2006
על פי המודל שהציג לודרס ,העסק החשו( לעלויות האלה עור מאז #ביניה .את היחס
ביניה #הוא הגדיר כמבנה הזדמנות כלכלי ,שבעזרתו נית #לחזות את תגובת העסק
לדרישות שהיז מפנה כלפיו .מודל זה ,המתואר בתרשי  ,2מציג ארבעה טיפוסי שוני
של תגובות אפשריות .הדפוס הראשו ÚÎ‰ #מתאר מציאות שבה עלויות הכניעה נמוכות
ועלויות השיבוש גבוהות .הנכנע מודע לכ שהוא חשו( להפסדי כבדי ,א לא ייאות
לשת( פעולה ע היז ,ושהעלויות יהיו נמוכות יחסית ,א ישת( פעולה .מבחינת היזמי
זה דפוס התגובה העדי( ,שכ #הוא מכתיר את מאבק בהצלחה .הדפוס השני „„˙Ó‰
משק( מצב של קונפליקט פנימי בעסק ,שכ #עלויות השיבוש ועלויות הכניעה גבוהות
יחסית .בהעדר תגובה אופטימלית אפשרית ,העסק מתנדנד בי #הדחקה ,ניהול משא ומת#
והיענות חלקית לדרישות היז ,כדי לעצור את המחאה כלפיו ,לעתי תו העתקת
פעילותו למיקו חלופי .הדפוס השלישי  Ï‚˙ÒÓ‰מייצג מציאות אופטימלית מבחינת כל
עסק ,שכ #שני סוגי העלויות נמוכי יחסית .על כ #ללא כל קשר לאסטרטגיה המופעלת
נגדו ,העסק יכול לבחור כיצד להגיב )בדר כלל הוא יבחר לנהוג בהתא לנורמות
הדומיננטיות בחברה( .הדפוס הרביעי ,„‚˙Ó‰ ,חשו( לעלויות כניעה גבוהות אל מול
עלויות שיבוש נמוכות .במקרה זה העסק מתנגד באופ #עקבי לפעולת היז כלפיו ,תו
שהוא מנסה לדכאה ולגייס לצדו עסקי אחרי שינהגו כמוהו ).(Luders, 2006
תרשי 2

Ò¯„ÂÏ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ Ï„ÂÓ
גבוה

עלויות כניעה

מתנדנד )מגיב באי
עקביות לדרישות הארגון(

נמוך

נכנע )נכנע לדרישות
הארגון(

גבוה

מסתגל )מתנגד או מקבל
מתנגד )מתנגד בתקיפות את דרישות הארגון תוך
נמוך
שמירת הנורמות
לדרישות הארגון(
המקובלות(
Luders, 2006: p.969 :¯Â˜Ó

עלויות
הפרעה
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·˜ È˘ÈÏ˘‰ „Â˜„Âניצבת המדינה ,הנמצאת מחו למשחק ,כאמור לעיל ,ולו ג באופ
זמני .הבחירה להשתמש בכוח הצרכני של האזרחי מיועדת לחולל שינוי בלתי פורמלי
שאי המדינה מעורבת בו .אבל היז יצפה שבמוקד או במאוחר יקבל שינוי זה ג
חותמת פורמלית ,כלומר שהמדינה תחזור אל המשחק ותפעיל מחדש את כוחה .כ,
בסופו של התהלי ,אי המדינה יוצאת לחלוטי מ המשחק הפוליטי ,אלא יושבת על
הגדר באופ זמני בלבד .אפשרות אחרת היא שהמדינה תבחר להמשי ולדבוק
במדיניותה ,ואז היז ייאל לשקול מחדש את אסטרטגיות פעולתו.
· ˘ÏÂ˘Ó‰ ÊÎ¯Óמצויי האזרחי כצרכני .ה קהל היעד המרכזי ,ה של היז כאזרחי
וה של העסקי כצרכני .הצלחת הקמפיי תלויה רבות ביכולתו של היז לגייס את
הציבור לשת פעולה ע קריאתו להימנע מרכישת מוצר כלשהו או להעדי לרכוש אותו
מתו מניעי פוליטיי ואתיי .מידה גבוהה של היענות לקריאה זו תוביל להכתרת
הקמפיי כהצלחה ואילו מידה נמוכה של היענות תיחשב כישלו.

åñøôñàä úåòöîàá éåðéù – éúøáçä åúä :1 ïçåá äø÷î

)·Â˙ÏÂÚÙ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ÌÊÈ‰ ˙ÚÙÂ‰Ï Ú˜¯‰ :ÛÂ„¯˙ ˜„ˆ ˜„ˆ (ÈÏ‚ÚÓ
עמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓנוסדה בשנת  2004בידי ארבעה סטודנטי צעירי שביקשו "לפעול
למע יצירת חברה צודקת ומדינה הפועלת בהתא לערכי הצדק והמוסר ברוח מורשת
ישראל ,לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל על ידי שילוב בי ערכי הצדק
החברתי במדינה לבי ערכי היהדות ,להגביר את המודעות ומתו כ ג את המעורבות
ומעגל העשייה של הפרט והכלל בחברה ,בסוגיות השונות של צדק חברתי במדינת
ישראל" ) .(www.mtzedek.org.ilיוזמתה החברתית של העמותה צמחה לנוכח אי
שביעות הרצו של מייסדיה מדר טיפולה של המדינה בשתי סוגיות :הגנה על זכויות
עובדי והבטחת נגישות הולמת לבעלי מוגבלויות .בשתיה ,למרות קיומה של מערכת
חוקי ענפה ,טענו בעמותה ,המדינה מתקשה לאכו ביעילות את כללי המשחק ולהיות
רגולטור אפקטיבי .בשל כ זכויות עובדי מופרות חדשות לבקרי כמעט באי מפריע
)במיוחד בענפי שכר מינימו כמו אבטחה ,ניקיו ומלצרות( ,ובעלי מוגבלויות מתקשי
לא פע בנגישות למקומות ציבוריי כמו בתי קפה ,בתי קולנוע ,משרדי ממשלה ועוד .כ
סיפר שי כה ,הרכז הארצי של הקמפיי:
יש במדינת ישראל חוקי טובי ומערכת של בתי די שיש בכל מקו
בעול ,ויש הסכמי קיבוציי ,ובאופ כללי אנחנו מאוד מרוצי
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מהמסגרת; לא בכל מקו יש כל כ הרבה חוקי מג .הבעיה היא
האכיפה ...המדינה לא אוכפת את החוקי .ג א החוק טוב ,א אי
אכיפה זה לא שווה שו דבר.
על פי מודל המחקר ,היז שזיהה את הבעיה ואת הצור בתיקונה נדרש לבצע הערכה
סובייקטיבית של המציאות הפוליטית שהוא ניצב לפניה; כלומר :עליו לבחו מנקודת
מבטו את רמת המשילות הפוליטית דר תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה
העומדי לרשותו .מסקנותיו יובילו אותו להפנות את משאביו לאחד או יותר מערוצי
הפעולה שימקסמו לדעתו את ההסתברות להשגת השינוי המיוחל .בראיונות ע אנשי
· ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓהובעו תחושות של אי שביעות רצו ,ייאוש ואכזבה .כ טע אס בנר,
ממייסדי העמותה והמנכ"ל שלה בעבר:
מערכות הממשל לא מספקות את הסחורה; ה ג אומרות שה לא
יכולות ...מה ה ]הפוליטיקאי; ע"ש[ יכולי לעשות? יש חוק ,חוק
כתוב ,לא אוכפי אותו ,מה הוא עוד יכול לעשות? בכלי הפרלמנטריי
זה לא עובד; יש חוק כתוב יפה; מה הוא עוד יכול לעשות? להגיש
שאילתה? נחמד ,לא יודע ,באופ אישי פחות מאמי שה יכולי להזיז
משהו.
מממצאי הראיונות נית להקיש שמנקודת מבטה של העמותה כיז רמת המשילות
הפוליטית נמוכה למדי ,ועל כ מועיל הרבה יותר לאמ את הצרכנות הפוליטית
כאסטרטגיית פעולה אלטרנטיבית .בחישוב עלות*תועלת מספקת אסטרטגיה זו לעמותה
תמורה מתגמלת ביחס לעלות הכרוכה בה ,ומאפשרת לה לרתו לפעולה את האזרחי
כצרכני בשוק ,כדי להשיג בסופו של התהלי את השינוי הרצוי .בתשובה לשאלה מדוע
בחרו בעמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓלפעול לשינוי חברתי ופוליטי דווקא דר השוק עלו נימוקי
המייחסי את קלות הפעולה הצרכנית כפרקטיקה יומיומית ואת חשיבותו של הכוח
הצרכני ככזה שיכול לקד את השינוי" .הכס שלנו זה מה שמעניי אותנו ",אמרה אורית
מרו ,שריכזה בעבר את הפרויקט בתל אביב" ,הכוח של הצרכנות ,הכוח של הקנייה זה
כוח יותר משמעותי מאשר הצעת חוק שתיתקע במושב החור ".ושי כה הוסי" :צרכני
יקבעו את הדמות של מדינת ישראל .בשביל שתהיה העסקה הוגנת אנשי יכולי לבחור
את מי להעדי ".אס בנר הסביר מדוע בחרו לפנות אל ארנק של האזרחי" :קלות
הפעולה ,יכולת ההשפעה של הפעולה .בסו 20 ,השקלי שאני משל על הקפה ומאפה
זה מה שמסובב את העול .הכס יותר טוב מהפתק שאני ש בקלפי ,יותר קל ואפקטיבי
לעבוד מול הציבור זה בטוח".
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È·ÈË¯ËÏ‡ ‰ÏÂÚÙ ıÂ¯ÚÎ È˙¯·Á‰ Â˙‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ
מ הראיונות עולה שאנשי · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓמנסי להשיג בפעילות שתי מטרות) :א( ה
רוצי לחולל שינוי בהתנהגות החברתית של עסקי ,בתי קפה ומסעדות בכל הנוגע
לנגישות לנכי )דאגה לרמפות ,מעלוני ,תפריט בכתב ברייל( ולכיבוד זכויותיה של
העובדי )שמירה על תשלו שכר מינימו ,שעות נוספות ,נסיעות() .ב( ה רוצי לחולל
שינוי בתודעת הצרכני; כלומר :אי ה מסתפקי בכ שהצרכני יעדיפו לרכוש מוצרי
הנושאי את התו החברתי או לשבת בבית קפה או מסעדה נושאי תו ,אלא ה מבקשי
לשנות את הנורמות המקובלות בחברה בסוגיות אלה בפרט ולקד את הצדק החברתי
בכלל .כ תיארה זאת מנכ"לית העמותה ,דיינה גינזבורג:
התו החברתי שוא לחולל שינוי בכמה רמות; לא רק לחולל שינוי בפועל,
לוודא שהמקומות נגישי או שיש עובדי שמקבלי את הזכויות שלה
על פי החוק ,אלא ג לחולל שינוי בדפוסי התנהגות של האנשי ,לא רק
שה מגיעי לבית קפה ושותי .אנחנו שואפי להרבה יותר ,לשנות את
הנורמות באופ כללי.
כדי להשיג את מטרותיה ה מאמצי את הפ המתמר של הצרכנות הפוליטית :העדפת
רכישה ) (Buycottוהתקנתו של התו החברתי .תו וולנטרי זה הוא מעי תעודת כשרות
חברתית לעסקי או כפי שהסביר זאת אחד מאנשי העמותה" :בית עסק המלי את שכרו
של המלצר העובד בו אינו כשר מבחינה מוסרית ,חברתית או יהודית .כצרכני ,אנחנו
צריכי להקפיד שהבחירה שלנו לאכול ,לבלות או לחגוג במקו מסוי לא תפגע באנשי
אחרי במישרי או בעקיפי" ) .(Ynet, 31/12/2006העמותה מעניקה את התו לעסקי
העומדי בקריטריוני חברתיי בסיסיי הנוגעי להעסקת עובדי ולנגישות של בעלי
מוגבלות ,והוא מעיד על איכותו ועל מחויבותו המוסרית של העסק כלפיה .באמצעותו
מבקשת העמותה לסייע לצרכני לזהות ביתר קלות את העסקי ה"נכוני" ,הכשרי
חברתית על פי הקריטריוני של היז ,ולכוונ לרכוש את מוצריה ואת שירותיה.
הרעיו שמאחורי התו ,סיפרו בעמותה ,מבקש להקביל את הכשרות הנוגעת למזו
לכשרות החברתית:
כיהודי אני מקפיד על מה שנכנס לפה שלי .במקרה שלי אני לא אוכל חזיר,
ולא אערבב בשר וחלב .אבל זה ממשי ג מעבר לכ :אני רוצה לדעת
שבתהלי הייצור של האוכל לא מעורב אי צדק .אנחנו יושבי במקומות
יפי ונעימי ,אבל האנשי שטרחו על האוכל ה במקרי רבי עובדי
חלשי ,רבי מה מהגרי וערבי ,שלא מקבלי את הזכויות הבסיסיות
הקבועות בחוק .אוכל כזה אינו כשר בעיני )עוזי ליבנה.(2008 ,
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התו החברתי נית ללא תשלו לעסקי בתחו המסעדנות ,בתי קפה ומסעדות ,שבה
מתרחשת לטענת העמותה הפגיעה החמורה ביותר בעובדי )שי כה ,ריאיו( .לש בדיקת
זכאות העסקי לתו חושפי בעליה לפני נציגי · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓאת המתנהל בתו כתליה
ומאפשרי לה לבדוק את תנאי ההעסקה של העובדי ,דר שיחה עמ ובדיקת תלושי
השכר שלה ,ואת נגישות המקו לבעלי מוגבלות )חורב .(2006 ,עסקי המוכיחי שה
עומדי בשני קריטריוני – העסקה הוגנת כמוגדר בחוק ונגישות לבעלי מוגבלויות –
זכאי לקבל את התו ותולי אותו על פי רוב בפתח העסק )רובי .(2007 ,ואול נציגי
העמותה עורכי ביקורי חוזרי בבתי העסק ומוודאי שה מקפידי לעמוד
בקריטריוני האלה .א ה מגלי שהעסק אינו פועל כשורה ,הוא נדרש לתק את דרכיו,
וא הוא מסרב ,נשלל ממנו התו.
עד כה הוענקו למעלה ממאה תווי לעסקי שוני בענ המסעדנות ושירותי האוכל,
רוב בירושלי ,בתל אביב ובבאר שבע .קמפיי התו החברתי מבוסס על החיבור בי שני
קהלי יעד – הצרכני ובעלי העסקי – והמאמצי מופני לשניה בעת ובעונה אחת.
העמותה קוראת לציבור הצרכני לסעוד רק בעסקי בעלי תו ,ובכ מאפשרת לה להפו
למפקחי על ההתנהלות ההוגנת של העסק ומניחה בידיה את האחריות על התנהלותו
מול עובדיו )שי כה ,ריאיו( .העבודה מול האזרחי כצרכני מתנהלת בשטח במספר
ערוצי :פרסו מודעות וידיעות באמצעי התקשורת ,הפצה של מדרי כיס שבו מופיעה
רשימת העסקי בעלי התו ,מפגשי והרצאות לפני קהלי יעד מגווני במסגרות חינוכיות
וצבאיות ועוד .המשאבי המצומצמי מקשי על התרחבותו של הקמפיי לרמה הארצית
ומותירי אותו בשלב הנוכחי בהיק מצומצ יחסית.

ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙·Â‚˙Â È˙¯·Á‰ Â˙‰
הפעילות מול בתי הקפה והמסעדות מעלה את התהייה מדוע יבחר בעל עסק לשת פעולה
ע יוזמת התו החברתי ולהיענות לדרישות העמותה בדבר זכויות עובדי ונגישות לבעלי
מוגבלויות .כשההנחה היא ששחק עסקי הוא שחק רציונלי הפועל כדי למקס את
רווחיו ,הרי נית לשער שמטרה זו תנחה כל התנהגות ותגובה שלו .הנחה זו מובילה אותנו
לתובנה שעסק ייטה לשת פעולה ע היז ,כל עוד הוא מאמי שתגובה זו תיטיב עמו
ותשפר את ביצועיו הכלכליי .הנחת המוצא במסגרת התיאורטית שהוצגה קוד לכ
היתה שכל עסק מחשב עלות מול תועלת ,כשהוא שוקל את אפשרויות תגובתו
לאסטרטגיית הפעולה של היז .א עלות שיתו הפעולה ע היז תהיה נמוכה ביחס
לתועלת הצפויה ממנו ,הרי הוא ייטה לשת פעולה ,וההפ.
מממצאי הראיונות עולה שהדפוס הדומיננטי בקרב העסקי המשתפי פעולה ע יוזמת
התו החברתי הוא הדפוס שהגדיר לודרס  .(Luders, 2006) Ï‚˙ÒÓ‰בעלי בתי קפה
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ומסעדות ,שרואיינו לצור המחקר ,הציגו עלויות כניעה נמוכות מאוד )א בכלל(,
שעליה לשאת בה לצור קבלת התו .ההתאמות הזניחות הנדרשות מבחינת כדי לקבל
את התו נשקלות אל מול עלויות השיבוש שאי שיתו הפעולה עלול להסב לה .במציאות
הפוליטית שתוארה בתחילת פרק זה – כאשר האכיפה בתחו זכויות העובדי והנגישות
לוקה בחסר ,כאשר לא נשקפת לבעל העסק כל סכנה ממשית בדמותה של התארגנות
צרכנית נמנעת )חר צרכני( היכולה לסכ את רווחיו – עלויות השיבוש מתגלות
כנמוכות ,ה מצד ציבור הצרכני וה מצד הרשויות .רוב המרואייני הודו שכוחו של
הקמפיי מוגבל מעצ העובדה שתפוצתו של התו מוגבלת למישור מקומי מצומצ ושאי
הוא זוכה לתפוצה ארצית נרחבת .זאת ועוד ,חלק מודי שסוגיות זכויות העובדי
והנגישות אינ זוכות לתהודה תקשורתית מספקת ושאי ה מהוות מרכיב מרכזי בשיקולי
לקוחותיה .על כ ה מעריכי שאילו היו נמנעי מלשת פעולה ע יוזמת העמותה ,ה
לא היו נאלצי לשאת בעלויות שיבוש גבוהות מדי.

‰È„Ó‰ ˙·Â‚˙Â È˙¯·Á‰ Â˙‰
בהתבסס על מודל המחקר ,פעילות היז עתידה להוביל לשתי תוצאות אפשריות מכיוונה
של המדינה :שינוי פורמלי של המדינה בעקבות שינוי בלתי פורמלי שהתחולל בשל
פעילות היז; המש המצב הקיי שבו המדינה אדישה לפעילותו ולא מושפעת מ
הקמפיי שהוא מוביל .בכל הנוגע לסוגיית הנגישות טר הצליחה פעילותה של ·ÈÏ‚ÚÓ
ˆ„˜ לעורר את המדינה מתרדמתה ,ונדמה שפעילות של מוסדות המדינה מתנהלת על מי
מנוחות .למרות קמפיי תקשורתי נרחב שמובילה בשנתיי האחרונות הנציבות לשוויו
לאנשי בעלי מוגבלויות ,מתעכבת התקנת של התקנות בתחו בשל מכשולי
בירוקרטיי ,מחלוקות בי משרדי הממשלה והעדר תקציבי מספיקי )אחיה קמארה,
ריאיו( .א נוסי לקשיי אלה את האכיפה המצומצמת בתחו ואת אי יעילותה ,נגיע
למסקנה שתגובתה של המערכת הפוליטית*הבירוקרטית משקפת את כשלי הממשל,
ובאופ ספציפי יותר את אי יכולתה לגבש ולייש מדיניות ציבורית עקבית ויציבה,
שתענה על דרישותיה של בעלי מוגבלויות והיזמי המייצגי אות.
תמונה דומה מתגלה ג בכל הנוגע לסוגיית ההעסקה ההוגנת .בהעדר תקציבי ותקני
אי המדינה מצליחה להטיל את כובד משקלה והשפעתה על המעסיקי בשוק העבודה
ולאכו את חוקיה באמצעות מערכת אכיפה יעילה ,הגורמת לכל מעסיק לשקול בכובד
ראש את ההחלטה לפגוע בזכויות עובדיו .ג השינויי שחלו בשני האחרונות ,כשהוגדל
מספר המפקחי במשרד התמ"ת והוחמרו גזרי הדי כנגד מעסיקי הפוגעי בזכויותיה,
ה בחזקת טיפה בי ואינ מצליחי לחולל שינוי אמיתי ביעילותה של האכיפה
הממשלתית )יחזקאל אופיר ,ריאיו(.
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נית לסכ ולומר שיוזמת התו החברתי טר מצליחה לעורר את המדינה מתרדמתה .העדר
תקנות המתרגמות את חוק הנגישות מהרמה ההצהרתית לרמה המעשית לצד העדר אכיפה
אפקטיבית בתחו זכויות העובדי מאפייני את התנהלותה של המדינה בשני
האחרונות .תגובה זו מלמדת שפעילותה של · ,˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓהמכוונת בראש ובראשונה אל
העסקי ואל הצרכני ,מציבה את המדינה ,לפחות נכו לעכשיו ,במקו משני .ורק
בעתיד ,כשיושג השינוי ברמה הבלתי פורמלית ,אולי היא תצליח לגרו למדינה לחזור
למשחק ולהסדיר מחדש את כלליו.

2011 õé÷ ìù 'âèå÷ä íøçå úéèéìåô úåðëøö :2 ïçåá äø÷î

‚Â˙ÏÂÚÙ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ÌÊÈ‰ ˙ÚÙÂ‰Ï Ú˜¯‰ :'‚ËÂ˜‰ ¯Â„Î Ï˘ ÂÏÂ‚Ï
ב* 14ביוני  2011שב איציק אלרוב ,בעל משפחה צעיר העובד בחברת ביטוח ,לביתו בבני
ברק ,לאחר עוד ביקור בסופרמרקט השכונתי .ביקור זה עורר את חמתו של אלרוב,
כשגילה שמחיר גבינת הקוטג' שהוא נוהג לקנות עלה באופ מפתיע .מחירה של הגבינה
הפופולרית ביותר בישראל ,המזוהה יותר מכול ע חברת תנובה ,השולטת בשוק מוצרי
החלב בישראל ,וע הסיסמה "לגור בבית ישראלי" ,האמיר במהירות בשני האחרונות
)דברת*מזרי .(2011 ,עד אוגוסט  2006היה נתו מחירה של גבינת הקוטג' לפיקוח
המדינה ,אול מרגע שהוסר הפיקוח הוא זינק ב* 50%בקירוב ,עד לשיא של שמונה
שקלי בקי ) 2011קריסטל .(2011 ,השינוי החד במחירה של הגבינה הפופולרית הוביל
את אלרוב לפתוח בפייסבוק קבוצה שנשאה את הש "קוטג' – מוצר כל כ בסיסי
שעלותו הגיעה לקרוב ל* 8שקלי .לא קוני במש חודש" .אלרוב טע שלא מדובר כא
במוצר יוקרתי או כזה המוגדר כפרימיו ,אלא מוצר בסיסי ,שנית למצוא אותו כמעט
בכל מקרר בישראל )דברת*מזרי ,(2011 ,והנה היא הפכה מסמל של בית לסמל של עושק
צרכני בישראל )רז*חיימובי' .(2012 ,הקריאה להחרמת הגבינה הפופולרית נבעה
מהיותה סמל לעליית המחירי של מוצרי במשק ,צעד המבטא את העדר רגישות
החברתית של תאגידי בכלל וחברות המזו בפרט .מבט על ציר הזמ מלמד שמחאה זו
היתה במידה רבה הסנונית הראשונה שבישרה את מחאת האוהלי ואת הפגנות ההמוני
כנגד יוקר המחיה .לא היתה זו הפע הראשונה שמגזרי מסוימי בחברה הישראלית
ביקשו לאמ את הכוח הצרכני כאסטרטגיה פוליטית ,א היתה זו בהחלט הפע
הראשונה שבה מישהו הצליח ,לא רק לעורר את דעת הקהל הציבורית ,אלא ג לסחו
אחריו רבבות ישראלי אשר הצביעו בארנק והחרימו את הגבינה הפופולרית ביותר
בישראל.
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על פי מודל המחקר ,הרקע להופעתו ולצמיחתו של היז הוא זיהויה של בעיה חברתית*
פוליטית ,המשקפת במידה רבה מדיניות ציבורית לקויה .זו מעוררת אצל היז אי שביעות
רצו ,והוא מבקש לפעול בדרכי שונות על מנת לתקנה .ליוזמתו של אלרוב הצטרפו
בהמש עוד חמישה יזמי :בני גרובמ ,איל עופר ,יפתח שקד ,דודי מחפוד ויעקב לבי.
יחד הקימו השישה את תנועת  .ÂÏ ‰¯˜È Ï‡¯˘Èבד הפייסבוק של הקבוצה ,כמו ג על
גבי מנשרי שחילקה ,הביעו מנהיגיה את כעס ואת שאט נפש כלפי שני שחקני
במקביל :המדינה שאיננה מסוגלת לשמש רגולטור יעיל ולספק מענה לסוגיית יוקר
המחיה; בעלי ההו והתאגידי המנצלי את הצרכני ומעלי את מחירי המוצרי באי
מפריע" .נגמרו הימי שבה הציבור לא מבי מה עושי לו .המנהיגות לא מונעת את
האסו שהורס את המדינה ,ולכ עלינו האזרחי להגיד די לטייקוני שחולבי אותנו"
)מתו מנשר שחולק בכניסה למרכולי([...]" .אנחנו אומרי שיש פה טייקוני וריכוזיות
ועוד גורמי אשמי מלבד הממשלה .בשורה התחתונה מחירי המזו בישראל ה
מהיקרי בעול ,וזה נוצר על ידי מונופוליז [...] .צרי להגביל את כוח של הטייקוני
האלה" )דברת*מזרי.(2011 ,
היז שזיהה את הבעיה ואת הצור בתיקונה נדרש לבצע הערכה סובייקטיבית של
המציאות הפוליטית שהוא ניצב לפניה; כלומר :עליו לבחו מנקודת מבטו את רמת
המשילות הפוליטית דר תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה העומדי
לרשותו .מסקנותיו יובילו אותו להפנות את משאביו לאחד או יותר מערוצי הפעולה
שימקסמו לדעתו את ההסתברות להשגת השינוי המיוחל .הקריאה להחרי את גבינת
הקוטג' הכתה גלי ,וכדור הקוטג' החל להתגלגל במהירות .באחד הראיונות סיפר אלרוב
שהוא ידע בדיוק מה קורה בעול החרדי )שממנו הוא בא( ,כאשר חברה מזלזלת
בלקוחותיה .בעצ פתיחת הקבוצה הוא ביקש "לבחו א הציבור הכללי מוכ להתגייס
לפעולה דומה ,לוותר ולהקריב מעצמו ,להסתפק במוצרי אחרי ולכבוש את יצרו"
)קריסטל .(2011 ,יעקב לבי ,יז אחר שחבר לאלרוב ,מספר בראייה לאחור מדוע בשונה
מיוזמות אחרות ה בחרו בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה" :דר המחאה
הצרכנית הבנו שאנחנו בוחרי יו יו את הבחירות ,משפיעי על ח"כי ובכיכרות.
אנחנו לא פסיביי" )אטינגר .(2012 ,אלרוב חיזק את דבריו של לבי" :אנשי קוד כול
הבינו שהקוטג' סימל יוקר מחיה מטור שקיי כא באר ,ולראשונה מזה שני ה
הצליחו להוביל מאבק שבעצ מראה שאת הבחירות שלנו לא עושי בקלפי רק פע
בארבע שני ,אלא כל פע ,כל יו שאנחנו נמצאי בסופר .אנחנו רואי שהציבור מבי
את הכוח שלו והוא משתמש בזה באופ מושכל" )הראל*כפיר.(2012 ,
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ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙·Â‚˙Â '‚ËÂ˜‰ Ì¯Á
הקריאה לציבור לאמ את הפ הנמנע של הצרכנות הפוליטית ,חר הצרכני ,כדי
להיאבק ביוקר המחיה זכתה להיענות חסרת תקדי .בתו זמ קצר מנתה הקבוצה כ*
 100,000חברי ברשת )דברת*מזרי ,(2011 ,ואותות החר ניכרו במקררי של רשתות
השיווק .יצרניות הקוטג' ניצבו לפני אתגר שבעבר לא נדרשו להתמודד עמו .נית לנתח
את תגובת על פי מודל מבנה ההזדמנות הכלכלי של לודרס ) .(Luders, 2006בהקשר זה
אומר שהמודל אינו חייב להיות סטטי; הוא בהחלט יכול להיות דינמי .כלומר :חברה
יכולה לנקוט דפוס תגובה מסוי בשלב הראשו של הקמפיי המתנהל מולה ,ולעבור
לדפוס תגובה אחר ,כשהתנאי משתני ,והיא נדרשת לחשב מחדש את עלויות הכניעה
והשיבוש.
במקרה הנדו ,לנוכח ההתגייסות הציבורית המהירה והנכונות של חלקי נרחבי בציבור
הישראלי לשת פעולה ע הקריאה לחר ,תו ימי בודדי חלה ירידה של כ*20%
בהיק המכירות של גבינת הקוטג' )קליא .(2011 ,בתגובה לכ החליטו רשתות השיווק
הגדולות ,שופרסל ומגה ,לצאת במבצעי שוני ,כמו  1+1מתנה או שני גביעי גבינה
ב* 10ש"ח ,כדי לצמצ נזקי )קריסטל .(2011 ,חברת תנובה ,המחזיקה בנתח השוק
הגדול ביותר של גבינת הקוטג' ,בחרה בשלב הראשו לשמור על שתיקה ונמנעה
מלהתייחס לקריאת החר שהופנתה כלפיה .כמוה נהגו ג החברות הקטנות יותר:
שטראוס וטרה )שלצור הניתוח נית לראות כשחק אחד ,שכ כל שינוי בתגובתה של
תנובה הביא מיד לשינוי בתגובת של שטראוס וטרה( .מתו תגובה זו נית ללמוד ,שבעוד
חלק מרשתות השיווק חששו מפני פגיעה משמעותית של החר ,הרי לפחות בשלב
הראשו תפסו שלוש יצרניות הקוטג' את עלויות השיבוש כנמוכות ,כלומר לא ייחסו
חשיבות רבה לחר ושיערו שלא תהיה התגייסות ציבורית נרחבת לקריאה להשתת בו.
בכל הנוגע לעלויות הכניעה ,נית לשער שכל הורדת מחיר ,ולו באגורות בודדות ,יכולה
לפגוע בביצועיה הכלכליי של החברה ,ולכ נית לקבוע שבשלב הראשו דפוס התגובה
המתאי היה דפוס המתנגד ,על פי הגדרתו של לודרס ).(Luders, 2006
א ככל שחלפו הימי והתעצמה המחאה ,כבש החר את הכותרות הראשיות של
העיתוני הגדולי ,פתח את מהדורות החדשות בערוצי הטלוויזיה וא הוביל לכינוס דיו
בכנסת ,שבו הגישה ח"כ רונית תירוש ממפלגת קדימה גביע קוטג' לראש הממשלה בנימי
נתניהו כביטוי למחאה הציבורית המתעצמת )אזולאי .(2011 ,בדיו מיוחד של ועדת
הכלכלה של הכנסת הזהירו חברי הוועדה את נציגי החברות מפני זעמו של הציבור וקראו
לה לפעול לאלתר להוזלת מחיר הקוטג' .נציגי החברות השיבו ,שעל המדינה להיכנס
לעובי הקורה ולבחו לעומק את כל השחקני הפועלי בשוק החלב :הרפתני ,רשתות
השיווק והיצרני )לביא .(2011 ,על פי תשובה זו נית היה לראות שהחברות עדיי דבקות
בהתנגדות לחר.
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ואול לנוכח הלח הציבורי הגובר ,לא יכלו עוד החברות לטמו את ראש בחול ,וכשבוע
בלבד לאחר שפר החר ה הגיעו למסקנה שעליה להודות בטעות )שינוי בדפוס
התגובה( .עפרה שטראוס ,מנכ"ל חברת שטראוס*עלית ,אמרה" :טעינו ,זאת עובדה.
הנושא של יוקר המחיה ויוקר מחירי המזו הוא מכה בימי אלה ,כולל הקוטג' ואי אפשר
להתעל מזה" )קריסטל .(2011 ,זהבית כה ,מנכ"ל קר ההשקעות אייפקס ,בעלת
השליטה בתנובה ,אמרה שהופתעה מעוצמת המחאה והגדירה אותה כואבת וצודקת ,אבל
בה בעת לא הבטיחה שתוזיל את מחיר הגבינה .עוד היא הוסיפה ,שיש למצוא פתרו כולל
לבעיה ולא לתלות את האשמה בהתנהלותה של תנובה בלבד )קור ואביגד .(2011 ,למרות
הצהרה זו ,בתו כחמישה ימי בלבד נכנעה תנובה לחר והודיעה שתוזיל את מחיר
הקוטג' ותעמיד אותו על  5.90ש"ח .שעות אחדות לאחר הודעה זו הצטרפו ג שטראוס
וטרה למהל )גולדשטיי וקריסטל .(2011 ,כ ,א שמנהיגי המאבק לא הצליחו להוזיל
את מחיר הקוטג' לחמישה שקלי ,כפי ששאפו בתחילה ,ה הצליחו לרשו לעצמ
ניצחו קט אבל חשוב ,ולמעשה לחולל היסטוריה בעול הצרכנות הישראלי .במונחי
המודל של לודרס ) (Luders, 2006נית לראות כא שינוי בתגובת של החברות ומעבר
מדפוס של מתנגד לדפוס של נכנע .בסופו של הקמפיי הגיעו החברות למסקנה שעלויות
השיבוש הלכו והתעצמו )עברו מנמוכות לגבוהות( ,ואילו עלויות הכניעה השתנו א ה
במרוצת הזמ והתגלו כנמוכות באופ יחסי לעלויות השיבוש ,כלומר לנזק שהחר מסב
לחברות .בראייה לאחור ,במרחק כשנתיי ממועד סיומו של חר הקוטג' ,נית להסיק
שהוא לא רק השיג את מטרתו והוביל לשמירה על מחיר נמו של גבינת הקוטג' ,אלא ג
הוביל ג להוזלה של עד  36%במוצרי חלב אחרי )רז*חיימובי'.(2012 ,

úåð÷ñîå íåëéñ
הצרכנות הפוליטית ככלי פוליטי איננה עוד תופעה זניחה וחולפת ,אלא הופכת שכיחה
יותר ויותר בתרבות הפוליטית הישראלית .למרות הספקנות שעולה לא פע בכל הנוגע
למידת האקטיביות של הצרכ הישראלי ,הצלחתו הלא מבוטלת של חר הקוטג' מלמדת,
שצרכנות פוליטית יכולה להצליח בישראל ג בקרב הציבורי הכללי ,לאור מציאות שבה
מידת הביטחו הסוציאלי הולכת ומצטמצמת .עד היו היה מקובל לחשוב שנית ליזו
חרמות צרכני על רקע פוליטי רק במגזר הדתי*החרדי שבשל מאפייניו הייחודי הצליח
לא פע לעשות שימוש יעיל בכלי זה )החר על אל על והחר על שפע שוק ה דוגמאות
בולטות לכ( .אול קי  2011הוכיח שנית להוציא את הצרכ הישראלי מאדישותו
הצרכנית והפוליטית ג יחד.
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מבט השוואתי על חר הקוטג' ועל קמפיי התו חברתי מוביל למספר תובנות:
א .מאחורי שני הקמפייני עמדו יזמי שביקשו לראשונה לפנות לכלל ציבור הצרכני
בישראל ולבקש ממנו לאמ אסטרטגיה פוליטית חדשה בנו הישראלי ,להשתמש בכוחו
הצרכני ,כדי לחולל שינוי בחברה .בשני המקרי זיהו היזמי בעיות חברתיות ,יוקר
המחיה מחד גיסא וזכויות עובדי ונגישות מאיד גיסא ,שהמציאות שעמה ה מתמודדות
נתפסה אצל כבלתי נסבלת .יתר על כ ,בשני המקרי הובילה אות הערכה סובייקטיבית
בדבר רמת משילות נמוכה למסקנה שיש לרכז את המאמצי באימו הצרכנות הפוליטית
כערו פעולה אלטרנטיבי ,כי ה רואי בו את הערו היעיל ביותר .בשני הקמפייני היה
צעד זה תולדה של תרבות פוליטית לקויה שבה ,לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל,
המדינה לא מסוגלת לנהל מדיניות ציבורית עקבית והולמת .קושי זה מתעצ במיוחד
לנוכח אי האמו ,הניכור והסלידה של חלקי גדולי בציבור הישראלי מהמערכת
הפוליטית ומנבחרי הציבור .ניתוח שני מקרי בוח אלה מלמד שהשימוש בצרכנות
הפוליטית הופ בישראל של שנת  2012לכלי קל יותר ,זמי יותר ואפקטיבי יותר מאשר
פנייה ישירה אל מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה .זוהי עוד דוגמה להתחזקות של
תהליכי המובילי חלקי בציבור לחפש אחר ערוצי אלטרנטיביי חדשי להשתתפות
פוליטית ולהשמעת קול .לנוכח זאת ,נית לצפות שהשימוש באסטרטגיה פוליטית זו רק
יתרחב ויתעצ בשני הבאות.
ב .שני הקמפייני נבדלי באימו הפ השונה של הצרכנות הפוליטית .קמפיי התו
החברתי אימ את הפ המתמר שלה )עידוד הרכישה( ,וקרא לציבור לשתות את כוס
הקפה שלו או לאכול את הסלט שלו בבית קפה או במסעדה הנושאי את התו ובכ
להאיר באור חיובי את העסקי הטובי ,אלה המקפידי על שמירת זכויות עובדיה
ונגישות לבעלי מוגבלויות .מנגד מחאת הקוטג' אימצה את הפ הנמנע של הצרכנות
הפוליטית )חר הצרכני( וקראה לצרכ הישראלי להדיר את רגליו ממדפי הגבינה
הפופולרית ובכ למחות כנגד התנהלות החברתית הבלתי אחראית של התאגידי
הגדולי בישראל.
ג .שני המאבקי הובילו להישגי שוני .בעוד קמפיי התו החברתי עדיי נמצא
בחיתוליו ,וטר הצליח לחולל שינוי משמעותי בקרב עסקי בתחו המסעדנות ,הרי
שמחאת הקוטג' הוכתרה כחר הצרכני המצליח ביותר בתולדות מדינת ישראל .הסיבה
המרכזית לשוני בתוצאות המאבקי נעוצה בתגובת של העסקי .מבט השוואתי עליה,
תו שימוש במודל ההזדמנות הכלכלי של לודרס ) ,(Luders, 2006מלמד שבשני
המקרי התגלו הבדלי בכל הנוגע לתפיסה הסובייקטיבית של עלויות השיבוש ועלויות
הכניעה של העסקי ,מה שהוביל לדפוסי דומיננטיי שוני של תגובה .הדפוס
הדומיננטי בקרב העסקי המשתפי פעולה ע יוזמת התו החברתי היה זה שלודרס
הגדירו מסתגל – הערכה נמוכה ה של עלויות השיבוש וה של עלויות הכניעה .לעומת

152

עומרי שמיר

זאת ,ניתוח תגובת יצרניות הקוטג' תו שימוש במודל זה מצביע ,לא רק על היותו מודל
דינמי ,אלא ג מוביל למסקנה שבסופו של הקמפיי היתה הערכת הסובייקטיבית
שעלויות השיבוש עלו על עלויות הכניעה .כ ה עברו מדפוס מתנגד לדפוס נכנע .חר
הקוטג' מצביע על כ שעסקי בישראל אינ רואי עוד את הצרכ הישראלי כשבוי
וכפסיבי ,אלא מביני שלאחר קי  2011התפתחה בישראל תודעה צרכנית חדשה:
צרכני לא רק מודעי לכוח ,אלא ג אינ חוששי להפעילו ,כדי לדרוש מבעלי
העסקי לשנות את התנהלות.
ד .ג תגובת המדינה לשני המאבקי היתה שונה .יוזמת התו החברתי של ·˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓ
טר הצליחה לעורר את המדינה מתרדמתה .העדר תקנות המתרגמות את חוק הנגישות מ
הרמה ההצהרתית לרמה המעשית לצד העדר אכיפה אפקטיבית בתחו זכויות העובדי
מאפייני את התנהלותה של המדינה בשני האחרונות בכל הקשור לסוגיות אלה .בניגוד
לכ ,מחאת הקוטג' הביאה לא רק להורדת המחיר ,אלא ג קיבלה ביטוי רחב יותר
במסגרת תגובת המדינה למחאה החברתית שבאה אחריה .הקמת של ועדת טרכטנברג
וועדת קדמי לבחינת התחרותיות בענ המזו ,כמו ג צעדי אחרי שהממשלה והכנסת
מבקשות לגבש ,היו במידה רבה תגובה למחאה הצרכנית שהתגלתה במלוא עוזה בחר
הקוטג' .חר זה הוכיח שמאבק המתנהל בשוק בי אזרחי צרכני לעסקי יכול לעורר
את המדינה מתרדמתה ,לגרו לה לשוב אל התמונה ולנסות להפעיל את כוחה כרגולטור
ולהסדיר מחדש את כללי את כללי המשחק .ימי יגידו א ההיסטוריה הצרכנית של קי
 2011אכ הצליחה לשנות את סדרי העדיפויות בישראל ואת פני החברה הישראלית.
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