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היא הוכשרה להיות חלק  .ביקינוסח הבולשמרקסיסטית בהונגריה כלכלהצעירותה באסתר אלכסנדר למדה ב

א היא העדיפה להגר . אימפריה הרוסית קומוניסטיתמהפונקציונרי לעתיד שינהלו את הונגריה תחת ה
  .כלכלהבחוג ל' הצנע'של תקופת סנטה בטרה' מיכאל שלי'יחד ע גיבורי לישראל וכא למדה 

דר  מעדיפי את ,י"משקית וכ עסקני מפאבתחילת שנות החמישי היה ברור שהטכנוקרטיה הצבאית
 שונה ,ו ייצור אקדמי חדשקבב פתחו "דו פטינקי ולואיס גוטמ שהגיעו אז מארה. תהניהול האמריקני

 . מהשיטות הגרמניות שהיו נהוגות עד אז
קו ה פתחו ב.סטטיסטיתה, חיצוניתה, פוזיטיביתה, טיתאפרגמהדר ה. הזוהרתדר זאת הייתה ה

 לנתק חלקי מהמכונההדר כיצד  ה לימדו את. 'מודלי 'ייצור מחשבתי שלאו יותר נכו בקו ,מחשבה
 . ועוד, ז חזרהתלסנ, לנתח, לבודד, החברתית

היו אנשי שחוו , היחידה בישראל שלמדו באוניברסיטה ,חמש מאות איש, שאות מעטי, יש צור לזכור
, השמדהריכוז שבויימחנותהיו ששרדו ,  כחיילי או כפליטימלחמת עולהיו ביניה שעברו את  :ותרב

 .  ועוד1948מלחמת ב, מליציותב, מחתרותוהיו שלקחו חלק ב
,  מעבר לדברישאינו, לא דיאלקטי, לא מעורפל, הגיוני, שקו, בהיר –  עול חדש לגמרי היה זהעבור

של רווחה , של צמיחה חומרית,  לעתידכויעול אמריקני של סיהוצג לפניה .  חסרות כיסוילא סיסמאות
נית  –במו ידיו  ,השבטי, מוצאו המעמדייבות ללא חשל, באשר הוא ,לאד – ומה שחשוב. מתו הנאה פרטית

  .בכאוסחשבוני לעשות סדר 
של המפלגה הייתה חברה בתא ,  כמו הרבה מהאינטליגנציה הישראלית ומבחירי הסטודנטי,אסתר

  .רסיטההקומוניסטית באוניב
מכל מקו יחסית למעצמות , מ שלאחר מלחמת העול השנייה היה עדיי דימוי נקי יחסית"לבריה

. 1948ובעיקר יחסית לבריטניה שנאשמה בליבוי סכסוכי וביצירת מלחמת . התיכוהקולוניאליות במזרח
הקומוניז . בריטייוונחשבו לריאקציונרי ופר, המשטרי במדינות ערב שלפני נאצר היו עדיי מלוכניי

  .הישראלי היה תקווה בקרב הצעירי
שמעבר לברק , העול האמריקני ,חדשחשיבה לעול בחוג לכלכלה באוניברסיטה נקלעה אסתר , מצד שני

הייתה ש, אסתר. אולי לא מבריקה אול הגיונית. רציונאלית, הטכנולוגי ג קיפל בתוכו השקפת עול
, ואכ היה זה עול חדש. תגלה במהירות לאורח המחשבה החדשהס, טית טובהובעלת יכולת מתמלית ארציונ

 .  הקימווראשוני נעריפטנקי וש
, הדר הזאת . עוד באמצע שנות החמישיהוקמה על ידשפרשנותה דר החשבונאות הלאומית ולמשל 

. ו כמובנת מאליהנראית הי, לתיאור השינויי שחלי במרכיביו, לתיאור ולהערכת המשק, כלכליתהמקרו
יראה שפטנקי לימד , ישראלי מתקופת המנדטאול מי שישווה ספרי ומאמרי שעוסקי במשק הפלסטיני

 . טכנולוגיה חדשה אשר לא הייתה ידועה עד אז
מה שמאוחר  – קפיטליזאו לגרסה הישראלית ל, ג פטינקי עצמו נאל להסתגל למציאות הישראלית

 . 'קפיטליז פריפריאלי'נית יהיה לאפיינו כ, טוראלי של שנות השבעיבמרקסיז הסטרוק, יותר
של מילטו פרידמ וחבורת ,  השמרנית של המלחמה הקרהשיקגואוניברסיטת  שבא מ,פטינקי

הייתה , יש לאמר, ומחשבה זאת ]1[.ניסטיתאמצא עצמו בונה תשתית מחשבה קיינסי, המוניטריסטי הקנאי
 . קלאסיקני משיקגושנואת נפש של הפונדמנטליסטי הנאו

לניהול מבלי ורציונלית חיפשו דר יעילה ר שא, לאסתר ארע מה שקרה להרבה מרקסיסטי לשעבר
 אלא א מישהו לקח אי פע – אחרתובהעדר דר ,  בלית ברירה.ולסיסמאות צעקניות' ביקורת'להזדקק ל

אורח חשיבה זה . כלכליי של קיינסוהמעבר למודלי המקרברור  נראה – י"ל מקש' זו הדר'ברצינות את 
ויסות ויכולת ותו , ומבלי לפגוע ברכוש הפרטי, בשליטה ממשלתית, לכאורה דר ניהול אובייקטיביתהבטיח 
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' שניהול הביקו'המודלי של .  מתקותקצובפרוגרסיבי ישיר ובעיקר באמצעות מיסוי , מסוימת תמוניטארי
בלי שיטות ו  גלויכמשני את אופיו הדורסני של הקפיטליז מבלי לנהל בהכרח קונפליקט מעמדיאז נראו 

 . לוחמניות' מספריי'
כלכלית האמריקנית הלכה והתגברה על רקע הסתירה בי הקומוניז האידיאליסטי והטכנולוגיה המקרו

תמיכה : כלומר, הל והפ לעולמיאולוגי האזורי והאידיהקונפליקט . המלחמה הקרה שהגיעה אז לשיאה
 . באשר הואאנטי כל דבר מערביהיא הפכה ל .המועצותתמיכה עיוורת בבריתבאידיאל הקומוניסטי הפכה ל

לאומנות ערבית פרוהיא הפכה ל .ציונות טוטאלית הימנית והגזענית לאנטיציונותהיא הוסבה משלילת ה
שהיו בס הכל , ח"רקשל י ולאחריה "ר לעסקני העלובי של מקציות עיווהיא חייבה , לבסוו .באשר היא

 . משרתי כנועי של אימפריית השמש המוסקובית
וב 'כרושצ' גילויי' 1957ב ע מצרי ולבסו מ"עסקת הנשק של בריהדר  , החדשימוסקבה משפטי מאז

להיכ נעלמו הורשו לראות לא בי באופ עקרק לקומוניסטי האדוקי שהתגלות היה ' הגילוי'(על פשעי סטלי 
 הבולטי איפיזיקאחד מה ,אסתר וב זוגה. י"הל מספר של האינטליגנטי ופחת במק, )דא מיליו בני30

 .אחורלפרשו מהמפלגה ומעול לא הסתכלו בעצב , בישראל ובעול
 .'דיאולוגיהק האי'וחסרת משברי  שהבטיח צמיחה ,אסתר השתלבה בעול המודלי הקיינסיאניי

שהצמיחה המופלאה .  תקווה שהמשברי המחזוריי של הקפיטליז לא יחזרוייתהבמש כעשרי שנה ה
 . לא יפסקו' השפע'ו

הול ומתעוות  ,אבל כבר באות עשרי שנה אסתר חשה שהקיינסיאניז המקורי והפשטני שהיא למדה
.  המובילי באוניברסיטאות ובמכוני המחקרה בעסקי וה בקרב הכלכלני האידיאולוגיי, ה בממשלי

 –ו הובסו 'מג) מבלי להודות כמוב(שאל אותו למד, ברור שהפטנט החשוב של קיינסלה החל להיות 
 ,עסקי' ניהול ביקוש'מפנה מקומו לטובת הול ו –בדר הרכה והעקיפה מחדש ההכנסותשל חלוקתהמדיניות 

  .ולבסו ג למעגלי מתרחבי של שכבות ביניי,  הגדוליהכנסות לטובת העסקי תו חלוקת,פראי
ההאטה בצמיחה  .סו שנות השבעי במשקי המובילי במערבשל ק הצמיחה עיד : הגיע תור חדש

 ,הוכתרה על ידי קיינסיאניסט לשעברר שוזאת נחשבה לתופעה בלתי מוכרת א ,תוספת אינפלציההתלוותה ל
 .'סטגפלציה': דשאופנתי ח בש ,סמואלסופול 

. נויימשל ' גלובליזציה' ה הכינו את הרקע ל.ריסטי ואנשי שיקגו לצו ולעלות מחדשאמוניטהואז החלו 
שמירבגיוגרוריה בפריפריות , רייגר'תצהמפלגתי ה הכינו את הרקע לעליית ניקסואלקטוראליבמוב ה

על חורבות המשטר הסוציאלעלו פשוט ה , להתאמלא היה צור  .יש ושאר הימי החדשנתניהורביפרס
  .דמוקרטי המעוק

סטגפלציה בהסבר החדש נתיב ניסו לפרו ר שא ,כא נכנסה אסתר אלכסנדר ע המודלי החדשי שלה
 . יאנית המקוריתקיינסבתו הדוקטרינה ה ע זאת ניסו להישאר ויחד

תק תיאוריה סיו לינ תיאוריה שהתפתחה מתו יותראלא  ,מקיפהה תיאוריה תיילא האת ז ש, יש לציי
 .סתורה בבסיסהשהייתה 

 ולכ הוא נותר ע תמונת .קצר לפחות לטווח,סיק שניסה להציל את הקפיטליזאקלקיינס היה נאו
לח של ביקוש מצרפי , מצד אחד: כוחות נגדיי התלויי הדדיתשל שני ) א כי לא מושלמת(עול פיסיקלית 

א למיתו ולאבטלה במשקי קפיטליסטיי  מבימצרפי הירידת הלח של הביקוש, מצד שני ו,לציהמביא לאינפ
 .בשלי

]2[. מבחינתו ומבחינת חסידיואוקסימורוה יתסטגפלציה הי
סידי חבער כמו ה עשו זאת  .התשב נפרה גילו כי גע שמהרנטשו במהירות את הספינה חסידי אלו 

ה החמצ והיסודות שמתרכבי ביניה על ידי שהתגלמהרגע נהרו אל הכימיה החדשה בזמנו שיסטו 'הפלוז
  ]3[.לבואזיהאנתו 

עד הציפיות וריז ותורתאמוניטמה: הקיינסיאניסטי לשעבר נאלצו לחפש לה אידיאולוגיות חדשות
וממנו , קיינסיאניז הישע הבחרה להיוותר , לעומת זאת ,אסתר. משחקיהיות ותיאור' היצעהצד'למדיניות 

 . א יצאה להסבר שתיק את התיאוריה שהופרכהיה
 –והנה , הקיינסיאניי המקוריי של החשבונאות הלאומיתלמודלי חדשי היא הוסיפה כמה משתני 

על פי , הסטגפלציה .את הסטגפלציה להדביר וא למצוא דרעובד ג עובד ומסוגל להסביר ' ניהול הביקוש'
מיתו מו, של הקפיטליסטי המרוויחיבסקטור ועלייה בביקוש אינפלציה הייתה מורכבת מ, ההסבר שלה

  .בסקטור העממיוירידת ביקוש 
ולא הבינה מדוע , ת ממשלתו של רבי בע1974 ופרסמה אותו ב1972 היא כתבה את המודל הראשו ב

 . בטענה שהיא עושה צרות) פ"המועצה הלאומית למו(י עליה במשרד הממשלתי שבו עבדה נזפו בה הממונ

 2
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 משודווקא  שהאידיאולוגיה הקיינסיאנית פסה מ העול ,נראה שהיא מאנה לקבל את הרעיו הפשוט
הפוליטית הכלכלה: קטואליתובשפה יותר א, שחלו שינויי משמעותיי במבנה המשקי בעול המפותח

האינטרסי של המעמד השליט , פשוט. קיינסזמנו של לא יכלה להתאי לששררה מאז שנות השבעי  החדשה
המרצה את השכבות העניות , בזבזני' ביקושלניהול' לא נזקק עוד ואה. השתנו מאז מלחמת העול השנייה

הייתה מ כבר "בריה; המלחמה הקרה הלכה ונמוגה .ששימשו מאז מלחמת העול הראשונה בשר תותחי
. היא פסקה מלהוות סכנה וכמקור השראה לאלטרנטיבה ניהולית או דמוקרטית ;נייב'בשקיעה מאז ברז

מה עוד שמספר ,  שיקרא תגר על משטרטנטיילמי ומיאממעמד פועלי דינחששו עוד לא הקפיטליסטי 
ריאלי נפתח העול הפריפ. הפועלי עובדי הכפיי המאורגני במערב הל וירד ביחס לכלל הצרכני

. שנוצרה במאבק של המהפכה התעשייתית באירופה, להשקעות בתעשייה ע שכר נמו וללא תשתית חברתית
ניסיונות לא לחלילה כלומר לפיצול ולפלורליז ו, מודרניתפוסטאופנה הלבעידוד המעמד השליט העול עבר 

 . י דמוקרטייניהולי
 

מרווחי מלחמה לדיבידנדי של משו ביכלר ויהונת ניצ ספר של שכסנדר בה של אסתר אלתניתוח עבוד
232 :מצוטט מעמודי, 2001, כרמל: ירושלי, שלו 283 ו237 284:  

 
ברצינות ובאופ , הייתה אחת הבודדות בישראל שניסתה להתמודד', נערי פטינקי'א היא מ,  אלכסנדר...
היא עשתה זאת תו שימוש מרבי בכלי המסורתיי של המתודה . ע תופעת הסטגפלציה, ורימק

 . כשהיא משלבת זאת בגירסת ינקותה המרקסיסטית ,הקיינסיאנית
בכ שהסווה את תהלי חלוקת ההכנסות מאחורי חזית של משק ' המהפכה האגרגטיבית'קיינס חולל את 

, לעומת זאת,  אסתר אלכסנדר]4[.'הביקוש המצרפי'ות ניהול שנית לווסת את משבריו באמצע, לאומי
באמצעות ניתוח , אול שברה את החזית המצרפית; השתמשה בחשבונאות הלאומית הקיינסיאנית

בכ היא המשיכה את המסורת של השילוב בי . ההכנסות במשקדיסאגרגטיבי של זרמי הביקוש ושל חלוקת
במידה , וקיבלה ביטוי, מסורת זו החלה בשנות השלושי במודלי של מיכאל קלצקי; ס ובי מרקסקיינ

  ]5[.'קיינסיאנית-הפוסט'באסכולה , מסוימת
אלה : המחלקת את המשק לשתי קבוצות, הניתוח הדיסאגרגטיבי של אלכסנדר פותח בהנחת יסוד

כ ג הביקוש ). בעיקר שכירי(ואלה שמפסידי ממנה , )עיקר קפיטליסטיב(שמרוויחי מהאינפלציה 
 . ולביקוש של אלה שמפסידי באינפלציה, המצרפי מתחלק לביקוש של אלה שמרוויחי באינפלציה

' אפקט המחירי'. של האינפלציה' אפקט ההכנסה'לבי ' אפקט המחירי'היא מבחינה בי , בשלב הבא
עקומת הביקוש , כלומר; של האינפלציה על הצריכההישירה א מתאר את ההשפעה הו. הוא תמיד שלילי

 .תרד כמות הסחורה המבוקשת, ככל שעולה המחיר: מתוארת כקשר שלילי בי כמות הסחורות ורמת המחירי
א הצרכ מרוויח :  הצריכה של האינפלציה עלהעקיפההמתאר את ההשפעה ', אפקט ההכנסה'כא משתלב 

האינפלציה הזיזה את עקומת הביקוש של הצרכ למעלה , כלומר; יהיה חיובי' אפקט ההכנסה '–ה מהאינפלצי
ויגרו לעקומת הביקוש לרדת שמאלה , יהיה שלילי' אפקט ההכנסה '–א הצרכ מפסיד מהאינפלציה . וימינה
 . ולמטה

בוצת המפסידי אצל ק. האינפלציה משפיעה בדר סותרת על יכולת הצריכה של שתי הקבוצות במשק
יש ' אפקט ההכנסה'וה ל' אפקט המחירי'ה ל, מבחינת קבוצה זאת. שוקעת יכולת הצריכה, מהאינפלציה

 השפעת האינפלציה תלוייה בגודל היחסי –אצל קבוצת המרוויחי מהאינפלציה , לעומת זאת. השפעה שלילית
א כי לא עד (יכולת הצריכה שלה תרד , 'אפקט המחירי'יותר נמו מ' אפקט ההכנסה'א : של שני האפקטי

 –' אפקט המחירי'גבוה יותר מ' אפקט ההכנסה, 'לעומת זאת, א; )לרמה הנמוכה של הקבוצה הראשונה
 .  אזי תעלה יכולת הצריכה של קבוצה זאת–ואלכסנדר קובעת כי זה המקרה הכללי בקבוצה השנייה 

האחד הוא סקטור סחורות: משק לשני סקטורימחלקת אלכסנדר את ס תפוקת הסחורות ב, בצעד הבא
השני הוא סקטור סחורות ; ידי השכירי והביקוש ש הינו קשיח יחסיתשנצרכות בעיקר על, צריכה המוניות
 . שתפוקת נקבעת על פי הביקוש של הקפיטליסטי, אקסלוסיביות

מעצ , שהאינפלציה, ברפירוש הד, מחדש של הכנסותמאחר שהאינפלציה מחוללת באופ מתמיד חלוקה
חלוקת ההכנסות של האינפלציה היא : "... בלשונה של אלכסנדר. מעבירה הכנסות מ השכר אל ההו, ההגדרה
. תמיד מפסידה בה, והקבוצה שמפסידה באינפלציה, תמיד מרוויחה בה, הקבוצה שמרוויחה באינפלציה. עקבית

]6[..."של קבוצת המרוויחי ולהיפ שהפסד של קבוצת השכירי הוא רווח ... פירוש הדבר 
גורמת , מצד אחד): 'עקומת פיליפס'כגו (כ נוצרת תופעה סתורה לכאורה על פי החכמה המקובלת 
פורח השוק של סחורות המותרות , מצד שני; האינפלציה לשקיעה בביקוש השכירי לסחורות צריכה המוניות

משו שהפסד ההכנסות של , הביקוש של הקפיטליסטי תופח.  הגואה של הקפיטליסטי כתוצאה מהביקוש–
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לפי , אול אי כא סתירה אלא זה בעצ. השכר עובר ישירות להכנסות הקפיטליסטי בצורת רווח אינפלציוני
 .מהותו של תהלי הסטגפלציה, אלכסנדר

. ה גורמת לעוד ביקוש של קפיטליסטיאינפלצי: תהלי הסטגפלציה מתואר אצל אלכסנדר בדר הבאה
מאחר . הצריכה האקסלוסיביותבסקטור סחורות, ה בתפוקה וה במחירי, בעקבותיו מתחולל גידול מהיר

מעלות , שמייצרות בעבור סקטור הסחורות ההמוניות,  הפירמות–הרווח נוטי להשתוות במשק ששיעורי
תגובת .  הפסד ההכנסות נוכח הביקוש היורד של השכיריה עושות זאת כדי לפצות את עצמ על. מחירי

טבעי הוא שכאשר מוכרי וילות ושמלות פאר : "... הפירמות מורידה עוד יותר את יכולת הצריכה של השכירי
... " יעלו ג מחירי דירות השיכוני לזוגות צעירי ומחירי השמלות הפשוטות, במחירי אסטרונומיי

וגדל הביקוש בסקטור , מצד אחד שוררת במשק אינפלציה כללית:  התוצאה היא כפולה).101' עמ, אלכסנדר(
העלייה בביקוש של סחורות , סימטריה בי שני הסקטוריבשל האי, מצד שני. הסחורות האקסלוסיביות

רמת . ומעודפי כושר הייצור בסקטור הסחורות ההמוניות, המותרות אינה יכולה לקזז מהירידה בביקוש
 . והמשק בכללותו שרוי במיתו, ה הכללית עולההאבטל

אלא דווקא , לא מובילה לבלימת אינפלציה' ריסו שכר'מדיניות של : המסקנה של אלכסנדר היא פשוטה
ג , בניגוד לדעה המקובלת,  אלא שהוא–לא רק ששכר ריאלי יותר נמו מוביל למיתו . לעלייה באינפלציה

לכ המדיניות . "... מדיניות ריסו שכר היא הסיבה לספירלה סטגפלציוניתש, מכא. מוביל להאצת האינפלציה
אול חשוב יותר ... אינפלציונית היעילה היחידה היא להטיל את הנטל על אלה שמרוויחי באינפלציההאנטי

פירוש הדבר לדאוג לכ שבמהל האינפלציה השכר לא . למנוע מראש את היווצרות של רווחי האינפלציה
 ). 105, ש( ..."אלא להיפ שהוא יעלה, קיישח

הרבה יותר , מקוומכל; א המודל נראה הגיוני, אלכסנדר אמנ אינה מביאה הוכחה אמפירית לתיאוריה
הכנסות לרעת השכר ולפיו חלוקת, ההסבר שלה. הגיוני מההסברי הבנאליי שמעלי כלכלני הזר המרכזי

מציג קשר , כזכור, השרטוט). שהוצג לעיל (8שרטוט ד  עקיפה על פי מקבל תמיכה–עשויה להביא לאינפלציה 
 . לאור כשלושה עשורי, ג ובי האינפלציה"שלילי בי חלקו של השכר בתמ

מוצג קשר כלשהו בי מוסד השוק ובי , לראשונה בישראל; התיאוריה של אלכסנדר היא חשובה ביותר
המבוסס על חתירה לתועלת , השוק נתפש ככוח חופשי ודינמי, במודלי הקונבנציונליי. המוסדות החברתיי

 ובעיקר השירותי הציבוריי ושאר הארגוני –השכירי , המוסדות החברתיי, לעומת זאת; ויעילות בייצור
אסתר . שה המנוע היחיד לצמיחה כלכלית, ה בולמי את כוחות השוק.  נתפשי ככוח בול–עסקיי הלא

', היזמי'במודל שלה : אול מסקנותיו הפוכות, קלאסיותל המבוסס על הנחות נאואלכסנדר מציגה מוד
 .  ודווקא בגלל תאוות הבריאה לרווח–מחוללי דווקא ירידה בתפוקה הכללית במשק , באמצעות רווחיה

הוא סובל מפגמי שאופייניי לדר . ההסבר של אלכסנדר לסטגפלציה הוא חלקי ביותר, ע זאת
). כפי שמכני זאת בישראל', חברתיי'או ( ג א מוסיפי לה יסודות הומניי –כלכלית מקרוהחשיבה ה
העול והוא אכ מכיל את הסתירות הפנימיות של השקפת; מדובר במודל קיינסיאני משופר, בס הכל

 . מהפכניישנחשבו בזמנו ל, קצרהיה שמר שהציע לממשלי תיקוני לטווח, ביסודו, קיינס. הקיינסיאנית
מצד . 'פוליטיקה'ובי ' כלכלה'יש הפרדה בי , כמו בתמונת העול הקיינסיאנית כ ג במודל של אלכסנדר

ניצבת , מנגד; המתנהלת על ידי כוחות שוק באמצעות מנגנו ויסות עצמי של היצע וביקוש' כלכלה, 'אחד
הממשלה , מעמדי כביכולבגלל אופייה העל. נומיואוטונייטרלי שהיא גו ', הממשלה'או יותר נכו ', הפוליטיקה'

בעיות אלה . 'בעיות חברתיות'כדי לפתור , לטובת כלל האזרחי, מבחו בפעילות השוק' להתערב'אמורה 
מכונת הקיו . 'המערכת החברתית'לבי ' המערכת הכלכלית'בגלל חוסר הסינכרוניזציה בי , כנראה, נוצרות

  .אינה מסתדרת ע מכונת החיי
גמישות הכנסות נוקשה ומאיהנובע ממבנה חלוקת', כשל שוק'ב, בסופו של דבר, מדובר, כמו אצל קיינס
ההכנסות הנגר ממבנה חלוקת, הבעיה העיקרית היא הביקוש האפקטיבי, כמו אצל קיינס. במנגנוני הביקוש

, התוצאה המצרפית. בהרגלי הצריכה והחיסכו של קפיטליסטי ושל שכירי, כאלה או אחרות, ומנטיות
התוצאה המצרפית במודל הקיינסיאני של . היא סטגנציה כרונית, במודל הקיינסיאני של שנות השלושי

 מדובר –כמו אצל קיינס , ושוב. היא סטגנציה ואינפלציה מתמדת, חמישי שנה מאוחר יותר, אלכסנדר
 . במשק) הביקושמשברי: יותר נכו, או(' ניהול הביקוש'שהיא הכרחית ל, בהתערבות ממשלתית

חוסר 'או מ' עוד ביקוש'אשר סובל מ, אנו שרויי עדיי בעול היש של המשק הלאומי הסגור, בס הכל
עוד 'האשמי העיקריי ביצירת . אלא שהפע לא מואשמי השכירי והממשלה; או משניה יחד' ביקוש
 .  וזה כשלעצמו חידוש מרענ–ובעיקר הבנקאי , הינ הקפיטליסטי' הביקוש

המודל אינו מתחקה אחר . 'קובעי המדיניות'המיועד ל' מעשי'זהו מודל , כמו רוב המודלי הקיינסיאניי
מאותו רגע שבו : המודל טוע רק זאת; ואינו מסביר מדוע ובאלו תנאי פוסקת אינפלציה, סיבת האינפלציה
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יוצא כי הדבר האחד והיחיד שיכול לבלו , על פי אותו היגיו. היורד השכר ונוצרת סטגפלצי, מתחילה האינפלציה
 . מדיניות זו כוללת מיסוי רווחי והצמדת שכר למחירי, בעיקרה;  הוא מדיניות ממשלתית נכונה–אותה 

שמשקי , הנחת היסוד היא. המשטר הקפיטליסטי' טבע'קיימי הסברי כלליי על , מאחורי המודל הצר
בתהלי האינפלציוני עצמו אי משהו : "... נמנע לגלוש לסטגפלציהנוטי באופ בלתי' וגרימב'קפיטליסטיי 

... א יניחו את האינפלציה לנפשה היא תמשי לאור זמ. שפועל נגד אפקט חלוקת ההכנסות הרגרסיביות
 ). 104, ש..." (ג כ לאור זמ, ואת האבטלה יחד עימה, להגביר את עצמה

ההו 'על חשבו ' ההו הפיננסי'נעו בעליית כוחו של , בעול ובישראל,  הקפיטליזהטבע הזה של
מאוחר יותר היא קיבלה ; שרווחה בתחילת המאה העשרי, זאת תזה מתוצרת רודול הילפרדינג. 'היצרני

חבת כהסבר לנטייה הכרונית של הקפיטליז למיתו ולהר, ב"בארה' משטר ההו המונופולי'פיתוח באסכולת 
זו נוצרה עקב השלטת : מסבירה אלכסנדר את התפתחות האינפלציה, על פי אותו היגיו. הוצאות צבאיות

 על הממשלות פוליטיתהאחרוני הלכו והשתלטו . על ידי הבנקי' משטר הקיפאו של הרווח המקסימלי'
ודאגו באופ ישיר או דר .. .הבנקי לא היססו לרגע: "... והשליטו מדיניות מוניטריסטית, במדינות המפותחות

הוא , משטר הקיפאו בכל צורותיו, הסטגפלציה... מדיניות ממשלתית בכל ארצות המערב המפותח לריבית עתק
, ש..." (משטר של האינטרסי הבנקאיי וה ידעו לשמור עליו ולהמשי אותו בשליטה עד עצ היו הזה

133 .( 
' הו תעשייתי'האבחנה בי , )'פרק ב(כפי שהראינו לעיל . ריותתיאור זה סובל מבעיות תיאורטיות ואמפי

, אי מי שיכול להסביר, מבחינה אמפירית.  הינה מטעה–' הו פיננסי'ובי ) 'יצרני'מה לתואר שזוכה משו(
מה הופ את בעלי המניות של פירמת נפט גדולה כמו : מדוע רווח אחד נחשב ליצרני ורווח אחר נחשב לטפילי

ומדוע אות בעלי מניות של פירמות '? תעשייני'ל' דיינמיקסנרל'ג'או בעלי אחזקה בפירמת נשק כמו ' אקסו'
 מוגדרי –' דיינמיקסנרל'ג'ו' אקסו' כולל מניות –חוב העוסקות במכירה ובקנייה של מניות ואגרות

 '? פיננסיי'כ
) מ"או החברה בע(אז צמיחת מוסד הפירמה מ. 'יצרני'ואי בו דבר , כל הו הוא במהותו הכרזה על בעלות

 כל סוגי ההוערכ של .  יחידה כמותית במבנה פוליטי משתנה של יחסי בעלות–הפ ההו לגודל פיננסי בלבד 
הציפיות להכנסות אלה נקבעות על פי הערכת הכוח המוסדי היחסי של . נקבע על פי זר ההכנסה העתידי

אי הבדל במשמעות כשמדובר בהכרזת בעלות או בתביעה לרווח עתידי . במדינה ובעול, יחידת ההו הזאת
 . 'שירותי'או מ' תעשייה'מ', בנק'שבאה מ

היא להציגו כקואליציה של , של אסתר אלכסנדר' משטר הקיפאו הבנקאי'הדר היחידה להסביר את 
זה כבר . דינות המערבבנקאי ערמומיי ושל פוליטיקאי טפשי או מושחתי שנוצרה באופ סימולטני במ

אור התעשייני המסמי את גורל העול לתוצאות מחזורי המלחמות של בני, נשמע כמו הסבר אפוקליפטי
  ]7[.חוש הפיננסייריבבני

משתמש בה כדי להגדיל את הכנסותיו ' ההו הפיננסי'אשר , טענה אחרת של אלכסנדר נוגעת לאמצעי
. הדבר נעשה פשוט באמצעות הגדלת הריבית הריאלית, על פי הסבריה. והשכר' ההו התעשייתי'חשבו על 

וכיצד ה הצליחו לעשות זאת מתקופה מסוימת ואיל , מדוע הבנקאי לא הצליחו לעשות זאת בעבר, לשאלה
 .  של הבנקי על המשקי ועל הממשלותבשליטה פוליטיתשמדובר ,  עונה אלכסנדר–

שלבנק מרכזי במדינה קפיטליסטית , העובדה היא. אינ מתישבות ע הסבר זה, לצערנו, העובדותאבל 
שיעור . אלא לטווח קצר בלבד, אי יכולת להשפיע על שער הריבית) ואפילו א הוא נתו בשליטת הבנקי(

כפי . ורר באותה תקופהאשר ש' שיעור הרווח הנורמלי'על פי , לטווח בינוני וארו נקבע בסופו של דבר, הריבית
שהיו סגורי יחסית ובעלי מבנה מונופולי ופיקוח , ג במשקי דומי למשק הישראלי –שיתואר בפרק הבא 

' הכלכלה הגדולה' הריבית הריאלית הגבוהה נקבעה על פי תכתיבי שיעור הרווח הדיפרנציאלי של –ממשלתי 
 . 'היצרני'ו' תעשייני'יקאי שהתייצבו נגד הולא רק בהתא לרצונ הרע של בנקאי ופוליט, בכללותה

א הממשלה תשבור , שנית לשמור על צמיחה כלכלית ואינפלציה נמוכה, טענה מרכזית של אלכסנדר היא
, תביא להקטנת הריבית הריאלית, ירידה בכוח של הבנקאי, לטענתה). 136, ש(את כוח של הבנקאי 

 . וח הקנייה של השכרואת כ' היצרניי'ותעלה את הרווחי 
הריבית , הצמיחה גדלה, האינפלציה ירדה: זה בדיוק התהלי שקרה בישראל בעשור האחרו, והנה

של הממשלה ' מעורבותה' תו כדי ירידת שכל זאת אירע, אלא. הריאלית ירדה ועמה ירדו המירווחי הבנקאיי
תקדי של מחיר ו היינו עדי לעלייה חסרתבעשור האחר. 'ההו הפיננסי'ותו כדי עלייה מתמדת בכוחו של 

; לידי העסקי הגדולי) כולל מניות הבנקי(בתקופה זאת נמכר הרכוש הממשלתי ; הער בבורסהניירות
החריפה , ובעיקר; נעלמו האיגודי המקצועיי; נשחקו השירותי הציבוריי; צומצ הגירעו הממשלתי

 . מחדש של ההכנסות לרעת השכרהחלוקה
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 דיוק לאסתר אלכסנדר ולתקופתה: שמשו ביכלר

נית להרוויח היטב בתהליכי הצבר אכזריי : שתהלי הצבר ההו אינו תלוי רק ברווחי הבנקי, מסתבר
 מקור ההשראה של –רודול הילפרדינג . הכוללי חלוקת הכנסות מקוטבת ג ללא אינפלציה, אחרי

סופו שהוא . שהלאמת הבנקי תפטור את גרמניה מתחלואי הקפיטליז הפיננסי, בזמנו,  האמי–אלכסנדר 
כי המש הצמיחה , משו שכמו אלכסנדר הוא האמי; כאשר כיה כשר בממשלה פאשיסטית בגרמניה, התבזה

 . 'יצרניות'של משק מיליטריסטי סגור תלוי בהמש השגשוג של תעשיות צבאיות 
 נראה שהסיבות לסטגפלציה בישראל לא היו רק נעוצות בתאוות הרווח האינפלציוני של, בפרק הבא

232 ע"ע(... . אלא היוו חלק מקונטקסט רחב ביותר של תהלי ההצבר הקפיטליסטי–הבנקאי  237( 
 

רווחי הבורסה ,  האינפלציה–שהיטיבו להבי את הקשר בי המרכיבי הללו , בי הבודדי באותה תקופה... 
ממוסדי לא איפשרו לה רוב העיתוני ה). 'שכבר הוזכרה בפרק ד( הייתה אסתר אלכסנדר –וחלוקת ההכנסות 

שהורבי מנצל את האינפלציה , אלכסנדר חשדה. העול הזהחריג היה רק השבועו ; לפרס את ניתוחיה
כלכלית שהתפתחה אצלנו מאחורי מס עש של זאת המציאות החברתית"...  :ליצירת מהפ במבנה המשק

בביטולי סובסידיות ללח , י תקציביכאשר אנחנו כולנו הועסקנו בקיצוצ. המלחמות למיניה באינפלציה
כול צעדי , באי עידכו קיצבאות הילדי ונקודות הזיכוי בשכר, בפיטורי עובדי ציבור ועובדי אחרי, וחלב
התעשרו הבנקי , התעצמה לה הבורסה, אינפלציוניי מובהקי אליבא דכלכלני האוצר והאקדמיהאנטי

ל והעובדי מצאו עצמ הולכי "גדלו ההשקעות בחו, ופוליהמשק חולק בי מונ, ומתווכי שוק ההו
הא היא ? ממה נובעת התפתחות זאת, נשאלת השאלה. ומידרדרי יחד ע הייצור והפיתוח של המשק כולו

הא כל זה נובע מחוסר הבנה ? נובעת מכ שקובעי המדיניות הכלכלית ויועציה אינ יודעי מה ה עושי
ו שהתפתחות זאת נובעת מתו פעולת המכוונת של אינטרסנטי חסרי מצפו וחסרי א, של משמעות הצעדי

הא ה מסוגלי להעביר את , אינטרסנטי אלה? שמלבד התעשרות האישית לא איכפת לה הכלל, יושר
 ....)7.1.81 העול הזה..." (? כאילו מכווני צעדיה נגד האינפלציה, רצונ תו כדי זרית חול בעיני הציבור

283 ע"ע( 284.( 

 
 

 הערותהבהרות ו
 
 'הפרדיגמה הקיינסיאנית'על  ]1[

 
בש  א יש שקראו לה', קיינסיאניז': שנהוג לקרוא לה על שמו, קיינס יצר בשנות השלושי דוקטרינה חדשה

דור אחד  ה בבריטניה במרוצתנית לראות אותו כאחד ממייסדי מדינת הרווחה שהתקיימ. 'המהפכה המצרפית'
 . ר'עד לתקופת תצ, לאחר מלחמת העול השנייה

שמו של הספר היה . 1936 שהוא חיבר בשנת ספר קודשהקיינסיאנית היה בנוי על ב הפרדיגמה ל
קעבה של מדע הכלכלה שצמח לאחר אב ההפ להספר  ".ריבית וכס, תעסוקה התיאוריה הכללית של"

 . הימלחמת העול השני
ר שאמשבר מיתו ואבטלה באותה תקופה פר . של המאה העשרישנות השלושי הרקע לספר היה 

שלטה עד אז ר שאהאידיאולוגיה האקדמית . ב"ובעיקר על אר החלומות ארה, בכלל איי על הקפיטליז
ות התפתחה בשנהדוקטרינה  . בצביונה הפונדמנטליקלאסיתהנאו הייתה הדוקטרינה סקסיבעול האנגלו

היא הטיפה לחכות לפעילות המתקנת של . פאסיבית מעיקרה והייתה, עשרההשבעי של המאה התשע
 .ממשלתית אשר ידועה כלא יעילה וכמושחתת' התערבות'ולהימנע ככל האפשר מ', כוחות השוק'

 ימוטט לבסו' פרהלסה'שניהול בנוסח  ,ברורהחל היה להיות , ככל שהחרי המשבר של שנות השלושי
היה נראה שהמשטר הקפיטליסטי לא יחזיק מעמד בעיקר . את המשטרי באירופה המערבית ובצפו אמריקה

התחזקות מפלגות קומוניסטיות שקראו תגר על התפיסה נוכח וכ   התחזקות משטרי פאשיסטיינוכח
 . הפאסיבית של השוק

אי  ע בעקרו המקודש שלקלאסית שהתירה לפגו מהפכה נאו,כמהפכהבזמנו קיינס נראה משו כ 
סבר שה הבסיס הוא  .קלאסיק והאמי ביוזמה פרטית ובשוקקיינס נותר נאו .התערבות ממשלתית

 .הוא הבי שיש צור במעורבות ממשלתית לפחות לתקופות משבר, אבל לעת חירו .לדמוקרטיה
 המדעיי של הכנסייה  ביסודות, שנחשב בזמנו כפירה,הדר שלו בהתמודדות התיאורטית החלה בפיצול

בעצ . 'כלכלהמאקרו'לבי ה' כלכלהמיקרו'הפרדה שהוטבעה בלימודי הכלכלה בי האותה  :קלאסיתהנאו
הדוקטרינה הנאוהמשק העסקי ימשי להתנהל באמצעות  .הציבוריובי המשק  המשק העסקי ביהפריד הוא 

 6
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מה שהוא כינה של יינס הייתה פיתוח ההמצאה של ק .'כלכלהמיקרו'באמצעות האתיקה של ה, קלאסית
  .'כלכלהמקרו'ה

 :הייתה קיינס שאלת המחקר של, ואי ש עומק מחשבתי רב, הזהדבר הבעייתי בלי להיכנס עמוקות למ
את המשקי הקפיטליסטי  אינ מווסתי, קלאסיקני מאמיני בהכיצד יתכ שכוחות השוק שאנו הנאו"

 "?קה מלאה וצמיחהחזרה לעבר שיווי משקל של תעסו
 :הייתה,  שרווחו אז וכנראה ג היומרקסיסטיתהאמונה הנאויסודות נלקחה מש ,התשובה שלו

מצד ) כלומר חוסר כוח קנייה (משקי קפיטליסטי בשלי סובלי מבעיה של חוסר ביקוש אפקטיבי מספיק
 .י כרוניומיתו ל של אבטלהמשקשהמשקי הללו מבחינת התיאוריה תקועי בשיווי, ומכא יוצא הצרכני

שתניע את הקפיטליסטי ) סגורה הפועלת כמערכת פיזיקלית(אי שו דבר פנימי במערכת הכלכלית 
 ,מכא .לנטוש את החיסכו והריבית הנמוכה אול הבטוחה להשקיע בהעלאת התפוקה במשק ותאל אות

הוא , לפחות בעיני קיינס, שקל וחסר פניותוגור חיצוני בעל מ, להניע את המערכתגור חיצוני יכול רק ש
 .  על שלל סוכנויותיוהממשל

או מתערב בשוק ההו לש  ,מצאות גרעו תקציביבא עלופכאשר הוא שה טובה ועאינו  ,א כ, הממשל
כדי , וזאת, ולפעול להוזלת הריבית בשעת האטה משקיתאלא מחובתו לעשות גירעו תקציבי , הוזלת הריבית

זאת ההמצאה הגדולה של קיינס אשר  .'המכפיל': ושמו, המודרניהסמוי המצוי בלב המשק  המנועלהפעיל את 
 .אותה שאל ממחבר קוד

שאות יש לאמוד , צריכה/בהרגלי החיסכוהזה בהפעלת הגירויי במשק תלויה ' המכפיל'יעילותו של 
את קיינס המציא  ,לש כ. משקיש צור לאמוד את המשאבי וכוחות הצריכה ב, זאתכדי לעשות . ולהערי

 ,הזאת שנקראת משק לאומי הדר לאמוד את החלקי השוני במכונהכלומר את , החשבונאות הלאומית
בי החלקי ש הדינמי הקשרהתנועה ההדדית או את באמצעות כלי אקונומטריי את לאמוד ובעיקר 

 .המכניי האלה
אורטי יבאופ תהוא הראשו שבנה . 'פכה המצרפיתהמה'מבחינת בני זמנו הייתה , המהפכה של קיינס

 .בפועל למרות שהיא הייתה כבר קיימת, את החשיבה המצרפית של המשק
 שהאשימוהו בבגידה ,ריסטייאהמוניט כולל אויביו(מאליה  ותכמובנ שמשתמשי בה ,כל הקטגוריות

הצריכה  ,שיעור הצמיחה, יתההשקעה הגולמ, הלאומית ההכנסה,ג" התמ,ג"כמו התל – )ובכפירה בעיקר
, כלי מדיניותיכולתו ליצור במהירות מהתיאוריה מרשימה אבל בעיקר הייתה . מציאהיה מהוא  – הפרטית
 . ומש ג לנסות ולהפכה לפרדיגמה, דוקטרינהלהפכה 

 :השנייה  בעיקר באירופה שלאחר מלחמת העול,הייתה תפריט שנלמד במהירותזאת ה פרדיגמהה ,ואכ
  .כלכלהומקרה

מעול המשקי המערביי מוציא את ר שא ,נחש החדשהלחש, פלאזה הפ במהירות לתרופתתפריט 
 . עול של סכו אפסבוהתפתחו  שהומצאו ,מהסכנה הקומוניסטית והפשיסטית ,היוהמחסור קשה

נוקרטי הטכ.  והצריכההייצורקווילתו ממש מבלי להיכנס וכל זאת  , ממשלתייש תכנו, יש תקווה
נכנסי לתכנו ה אול , כלכלה אמנ מתכננישאומנו ביסודות האוניברסאליי של המקרו, הממשלתיי

  .מיסוי ותקצוב, שערי חליפי, ריתאוג זאת בגבולות מסוימי של ריבית מוניט – הביקוש בלבד
והחלוקה ב ת הקיצוושיט על פיה אפשר יהיה לתכנ מבלי להזדקק ל,קיינס סבר שהוא מצא דר

. כפויההמפלגתי  התכנו, שיטות ההשקעה הישירהמבלי להשתמש ב. תותישח המביאות לאכזריות ול,מלמעלה
מסוגלי כלכלה יהיו ופקידי מיומני ברזי המקרור לשיטות שבה ג נציגי דמוקרטיי ועבנית לדעתו ל

  . לא שרירותיציבורי ותקצוב בתכנו לפעול
 
 על הסטגפלציה  ]2[

 
ראו הסבר יותר מפורט (תופעות שסדקו בה נראו בסו שנות הששי הקיינסיאנית נשברה משו ש הפרדיגמה

 .)הפרקי ד, מרווחי מלחמה לדיבידנדי של שלו בספר
את הפרדיגמה  המוקדמות וניסתה להציל של שנות השבעי זהאסתר אלכסנדר נכנסה בתפר ה

 . ערקו ממנה –לכלכלה  פרס נובל כולל מקבלי – של הפרידגמהבשעה שחסידיה הראשיי זאת ו ,הקיינסיאנית
). לכלכלני הקונבנציונאליי( הבלתי מובנות בסו שנות הששי הסטגפלציה הייתה אחת מהתופעות

לא יתכ  :אחת בעת ובעונהתתכנה לא  והקיינסיאני קלאסיבעול הנאור שאהיא נובעת משתי תופעות 
קלאסית הנאומה ג לפי הפרדי,אינפלציה. ג אינפלציה וג מיתומבחינת שיתקיימו סימולטאנית 

של ' ניהול הביקוש' שדוקטרינת ,מכא. ביקושחוסרמ מיתו נובעאילו  ו,ביקושנובעת מיתרוהקיינסיאנית 
 .קיינס עומדת אובדת עצות
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 מרווחי מלחמה לדיבידנדי של שלומוסברת ומומחשת בספרנו  שעמדה בפני הטכנוקרטי הבעיה
228 ע"ע( שברונה את ובעצ , האבטלהבי ו בי האינפלציה מוטעה ההקשרמבהיר את הזה בספר קטע ה). 221

 .חד מהעמודי המרכזיי בפרדיגמה הקיינסיאנית אשר היוותה א המפורסמת'עקומת פיליפס'של 
ובכ להותיר , לפרקה לשנייהיא ניסתה  .'עקומת פיליפס'אסתר אלכסנדר ניסתה בעצ לגשת אחרת ל

 . את הקשר הישיר בי התנודות בביקוש ובי השינויי במחירי ובתעסוקה
וא , ה שלמה או כבעלת הגיו שליש להדגיש כי אמנ הפיתרו של אלכסנדר אינו נראה כתיאורי, ושוב
היא הייתה אחת הבודדות , הרצו של הכלכלני האקדמיייחסית לבנאליות ולנפיחות שבעת, על פי כ

  .ניסו להתמודד באופ מקורי ע תופעת הסטגפלציהר שאבישראל ובעול 
 
 יסטו 'על הפלוז ]3[

 
 .'פרדיגמה'ררותה של מה שכול מכני יסטו הוא משל להתפו'פלוזה

והוא , )כמו האתר ביקו( חומר מסתורי גרס כי קיי מ על,יסטוני או האלכימי'הרגל המחשבה הפלוז
אינו  ,לעומת זאת , הברזל.יסטו'פלוזטמו בו שפע של  ,משמע= הע בוער ?  הוכחה.גור לבערה של חומרי

 . יסטו'פלוזוטי כמעט לחל הוא חסר ,משמע =ר ובעממהר ל
של האדוני החקלאי והאנאלפבתי , ההיררכי הנוקשהלא רע בעול הצליחה הפרדיגמה האלכימיסטית 

זאת הייתה הדר  .ביצירת יש מאי, בנסיהתעניינו היא הצליחה בעול שבו האדוני ונתיניה  .בינייהימיב
  .המעגליפיאודלי ה סדרבהיחידה לפרו 

 .  התשב נפר,נות הולכות וסותרות את לב התיאוריהאבל כאשר תופעות שו
בעצ לא רק יצר את היסוד הכימי בניגוד ר שא , בפעמו של לבואזיה המפורססויינבקרה וזה 
יצר את העול החומרי הסגור שאי  אלא ג, )לאטו בניגוד למולקולהנית להמשי היה מכא כבר (לתרכובת 

קיימי שערכי יותר מאלו לא יתווספו  ש,) בניסוי שלושארע(כש  ,הב מחולאי ליצור ז. בו נסי אלכימיי
  .)לא נשתנהבפעמו  המשקל ,למרות שהחומר נשר ונעל מהעי , הניסוי שלובמקרה של(

כלומר  .'לא משקיעי לא מרוויחי' no pain no gain :האמונה הכלכלית המודרנית נובעת כלומר מכא
 ,בדר חדשהלפרק ולהרכיב , החכמה היא לערבב.  לקבל אנרגיה וחומרי כדיריצרי לתת אנרגיה וחומ

 ).אבל לא יותר אנרגיה וחומר שהיו קיימי קוד לכ(רווחי יותר שתת 
 
]4[ Marx and Modern  In ,’The Methodology of Aggregates: Keynes versus Marx‘,  TsuruShigeto

Economics, edited by D. Horowitz. New York and London: Modern Reader Paperbacks, 1968, pp. 176-
202. 

 
היה הראשו שהציג מודל של חלוקת הכנסות ככוח , ובאוקספורד' מרצה לכלכלה בקיימברידג, מיכאל קלצקי ]5[

בעבודותיו משנות השלושי . צעות החשבונאות הלאומית המצרפיתבאמ, כלכלי דינמימרכזי בניתוח מקרו
קלצקי תיאר משק קפיטליסטי באמצעות מודל המפרק את הגדלי המצרפיי על פי חלוקת , והארבעי
ג קלצקי , נראה כי השניי. מרווח ומהממשלה, על פי הביקושי וההכנסות הנובעי משכר: דהיינו; המעמדית

כמצב מתמיד שבו נתו המשק , )של רוזה לוקסמבורג(' הצריכהתת' אחר תיאוריית נוטי, וג אלכסנדר
 .Michal Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, 1933-1970 : ראו.הקפיטליסטי

Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 
 
הקיבו : אביבתל. התמונה האמיתית, 80המשק הישראלי בשנות ה. כח השוויו בכלכלה ,לכסנדראסתר א ]6[

 .98' ע, 1990, המאוחד
 
בסמינר אורני ש נהוג לקרוא באותות אלה את פשרו של ' חוג וגנר'אסתר אלכסנדר התחברה ל, ואכ ]7[

 .1964 ספטמבר, 63 בשער ,'אופיו של ההו המודרני ',שלו גרול: תביקורת חריפה על ההשקפה הזא. העול
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