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שם-טובנעמהצילמה:וסימוןיהושעכתב:

שללדיווידנדיםמלתמה"מרוותיעםלהסכיםשלאגםואפשרלהסכיםאפשר

המרתקהכלכלהספרזהוספקללאאןניצן,ויהונתןניבלושמשוןשלשלום"

שעסקילהוניתמנסההכרסעבהספרהשנה.שתקראוביותרהדופןויוצא

להפסקתמתייתסהנשק,תעשייתשלגלגולבעצםהםהתדשהתיכוןהמזות

אתמציגאוסלו'אתלעשותאלאנותרלאשאתריהדרךנאבןהלביאפרויקט

הכלכלישהשלטוןטועןטנקים,לשווקהבריתארצותשלכדרךישראלמלתמות

שנותשלהפרדסיםמימיעודנקבעבמשקהשולטותהמשפתות 200של

הימיןאת 1השמאלאתבן-בסט,אביאתתוקף ,כןלפנילאאםהשלושים'

ובעצםמטומטמת")ממשלהל.ושתהיההגדוללהוןהיהתשובוארידור?("בגין

לשיתהניבלושמשוןד"רעםנפגשסימוןיהושעמקובלת.כלכליתתמהכל

כלכלה")כזהדבראין("כלכלה?נלבלהעלמתשבהומעוררתדופןיוצאת

לשעברהאוצרמשרדמבכ"לשלספרולאוריצא 2001שבתבסוף
הישראלי(המשקשוקלכלכלתממשלתית"ממעורבותבן-בסטאבי

מכותרתברובו.מיכאלפרופ'שללזכרומחקריםקובץ ,") 1998-1985

מאזעברישראלי ilשהמשק-זמןזהלשנןשלמדנוההנחהבגזרההספר

שלהפרטה,שלתהליךהיוםועדהשמוניםשבותשלהאינפלציהימי

לתחרות.חשיפהושלבאמתבעלמהידשלהריכוזיות,ביזור

יצאבבסיסושעומדתהנחהולאותהספרלאותובתגובהכאילוממש

לדיבידנדיםמלחמה"מרווחיניצןויהונתןביכלרשמשוןשלספרםלאור

הכתבהמדינה,למדעידוקטורביכלר,כרמל).(הוצאתשלום."של

פרנקל'ש.למה(עם"המיוחסים"ומחברבזמנו"חדשות"שלהכלכלי

העמקים;ובמכללתחיפהבאוניברסיטתהיוםמלמד ,) 1984כדים,הוצאת

 .שבקנדהיורקבאוניברסיטתמלמדכלכלן'ניצן'
@ 
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ההברקותמןאחתרקהיאהספרשלכותרתו

 500פניעלזה.עינייםמאירבספרשישהרבות

חדיםניתוחיםשרטוטים,גרפים,שלעמודים

ההוןשלסיפורואתפורשהואקולחיםוניסוחים

לדיבידנדיםמלחמהמרווחישלובמעברהישראלי

שלום.של

IH ןאביt!'·''' i ''''נ'; u 
שלאחרת;ןיסטוריהמציגשלנםהספר-

זהול"המיוחסים"בהמשךאוליהציונות?

נפוטיזם?שלסוג

לאזהקפיטליזםההון.בעליתולדות"אלה

המדינה.הואשלוהכיסוייםאחדמדיבה.

"' 

מלחמהמרווחי
המעמדמשפחות 200אותןההון.שלפוליטישלטוןפירושוקפיטליזם

היוב"המיוחסים"שתיארנוהשבעיםשנותבתחילתישראלשלהשליט

האנשיםהםמישואלים,אנחנובפלשתינה.היישובמתחילתעודכאן

העותמאניהממשלעםפעולהשיתפוהםהחברתי?בייצורששולטים

בשנותשתפסהפרדסיםשלוההיי~טקהבריטיהמנדטעו;ןכןואחר

היהו"אסוראותובידתהשמשפחתורוטשילהכאן.והשלושיםהעשרים

הואאזיקב.פהלהקים-להרפתקהלצא'תניסהבבנקאות,לעסוקלו

בקולוניות.עבודהמנהליאותםושםוברומניה,זוסיהבדרוםפועליםגייס

 70כאןהיוהמנדטבימילבנקאות.ישרמחוברהיהזה .הצליחלאזה

העיליתהביורוקרטיהאנשישלשבירובדגםלןצומחבינתייםבנקים.

הבורגנותעםמסתדרהחדשהמעמדלעצמאות.הרקעאתשמכינים

הממשלה:ושלהצבאשלהתאגידית,העיליתמזהוצומחתהזאת,הישנה

העולםמלחמת"מאזכותבים:וניצןביכלר

בווייטנאם,המלחמהמאזובעיקרהשבייה,

מכירותעלשהתבססהעסקיםקבוצתעלתה

מרווחיוגדלהולןחלקתפסוושרווחיהצבאיות

שנותמאז ...האמריקניתהגדולה''הכלכלה

ותחתיוהישן,הנפטסדרהתערערהשבעים

מדיניתיציבותאיעלשהתבססחדשסדרצמח

התגבשהכן .באזורמחזורייםומשברים

שרווחיהוהנשק,'הנפט'קואליציית

וייבואבטפ-א 1ייצסביבהתרכזוהדי:פרנ:ציאלזרם

השתלבהשבעיםשנותמאזהתיכון.במזרחנשק

שלבאינטרסיםישראלשלהלאומי''האינטרס

ישראל ...האמריקניתוהנשק'הנפט'קואליציית

הרווחים;שלבסרקולציהחשובהחוליהשימשה

הממשלידיעלשסובסדנשקיבואניתבתורהן

האמריקני'הנשקקבוצותרווחילמעןהאמריקני

כמגנהוהן ,באזורצבאימתחעלכשומרתהן

לאחרבעיקר ,באזוראמריקניות (iהעמדותעל

 .) 17-16(עמ'האיראני"השאתנפילת

שלהספרעלדעתןמה ,ביכלרשמשון-

בן-בסט?

מערכתדוהעולמי.הבנקאתמייצגשלו"הספר

אנשיםאדם.בנישלשוללהולכתשלשלמה

שלהלגיטימציהחבורתהםאלהדוגמטים

האלהוהברונואיםהבן-בסטיםכלהקפיטליסטים.

ישראל.שלהגדוללהוןשניםנמשןהועילו

בפרוטרוט.שלהםבאידאולוגיהעוסקשלנוהספר

כמואומדע,כביכולהיאשכלכלהשלהםהטענה

שמנסהמדעהיא'כלכלהזאת,מנסחיםשהם

חולזרייתהיאדומה,קשקושאומדע'להיות

אידאולוגיה.היאמדע,לאהיאכלכלהבעיניים.

פוליטיקה.ורקאןישכלכלה,כזהדבראין

הםשבהבכלכלה,קלאסיתהבארהדוקטרינה

הקומוניסטיתמהדוקטרינהשונהלאמחזיקים,

תמידהשלטתהדוקטרינהדתד.ת.מדוקטרינהאו

זהאם-השולטיםשלהאחיזהאתלחזקנועדה

המפעלים.בעליאוהקרקעותבעלי

בשיטהפשוטמדוברשבוברגענמצאים"אנחנו

עלרקאיכנההשליטהמתוחכמת.יותרהרבה

כלעלאלאיזע,בסדנאות;שירה h 'העבודה

החינוןהחינון,-האנושיהייצורשלהמכלול

תרבותהמדעית,הכתיבההתקשורת,הגבוה,

בידיהם".מוחזקיםאלהכל-ופנאי

שבדרן.המדינהעלאחראיםהם

אסטרטגיים.צמתיםבתפיסתבסבוטז',שמדוברהיאהספרשל"התזה

מתחיליםהאלו,הדבריםכלהכור,הבל"ל,הזה,האיי.די.ביכלכמעט

ובעשיםאחיזהתופסיםלאט-לאטוהםהחמישים,בשבותלהתגבש

 .ואז ,הגדולהמיזוגיםגלנוסדשאז ,' 65שלבמיתוןלקונגלומרטים
לאהזאת.הפריחהאתראולאאזאבלמחדש.הפריחה '-69במתחילה

פלסטיניםאלפיעשרות-הפלסטיניהבוםבגללהזאתהפריחהאתראו

הכלכלהשלהיזעסדנאותאתומריציםיום-יוםהחוףלשפלתזורמים

מלחמתימשקשללכלכלהבחזרהלהגיעמתחילשהמשקעדהקטנה.

נשק.האינפלציה,אתמריציםכברהםההון/שוקאתתופסיםכברהם

לאוטמן,דנות,תקופה,באותהעליתלמשלמונופולים;כמהנוצריםככה

דין/עורכי ,חשבוןרואישלקבוצהיושבתלהםומסביבפלדה,פקר

נהנים".גםוהםאחת,בבתשעוליםואחריםככסתחברישמאים,

שלהם?ההגנהחגורתהם-

צריךאiוהתמיכה,צריךאתהמניותלהרי')כדיונטה.מקבליםהם"כן.

--ינהלוהגמלקופותשאתצריךאתההגנה.
כל . iבונוס'רשיקבלומנהלים;~ש:כיריס

שלמחדש,השכרחלוקתשלהזאתהרשת

התגבשההפלסטינים,ושודהשכיריםשוד

בוצרהשבעיםשבותתחילתסביבאז.

עלייתהיאשלושההשתקפותחדששיח

הספרביתהוקם '-72ב .'-77בהליכוד

רקכאטישםעלעסקיםלמנהל

זך,תחילהאזאביב.תלבאוניברסיטת

העסקיתוהאידאולוגיההעסקיתהתודעה

פירמה,לוקחאנידומיננטית.נעשית

 'בבורסהמאזניםשפרסמהאסם,נגיד
-והשישיםהחמישיםבשנות

בפירמה,היוםשישהדבריםכל

אז.קיימיםהיולאשלה,במאזן

בעלויותמדוברהיההרובאז

והוסיפוהעבודה,כוחשל

שלאהעובדיםלוועד'תודה

סעיףאוליהיוםשביתה'.עשה

זההשארכלעבודה.עלויותהואאחד

חשבוניים".טריקיםקר



בחזורבואלאט.רגע,רגע,-

השבעים.שנותלתחילת

שמובעהכלכליהבוסקורהאד"או.קיי,

עםהמלחמתיהקפיטליזםידיעל

והריהקונגלומרטים,שלההשתלטות

אתעודבאתהאםהאינפלציה.התחלת

'היצע','ביקוש',שלהאקדמיותהשטויו:ת

חלוקתעלרקמדברואתהויסות,''מבגנון

ענייןלאדההכנסהחלוקתהכנסה.

היכולתפוליטי.ענייןורקאךדהכלכלי,

ההכנסה.רמתאתלכפותשלך

דברדהשרווחת,לאגדה"בביגוד

בענייןשמדוברמשוםאבסולוטי'

רקאלאלמדוד,אפשראיכוחכוחני.

-הנורמליהרווחשיעוריחסי.באופן
כולם-הקפיטליזםשלהכעבהאבןדו

אומר,דהרווחשיעורעליו.נשענים

מהכלכלהחלקאתהשאםצמיחה,שישבהנחה

 .ואםאחוזים,עשרהמרוויחואתההגדולה
אתהאחודים,חמישהעשהכולוהעסקיהסקטור

דהאתכותביםאבחנוממנו.שנייםפיהרווחת

שהצליחההשיעורהואהרווחשיעור-בספר

.בי.דיאיינניחטיפוסית,דומיננטיתהוןיחידת

הוןיחידתמאשריותרמהרלצבור ,אריסוןאו

אפשרויותארבערקלךישעכשיוממוצעת.

מהוזה-הראשונההאפשרותזה:את.לעשות

שנותובתחילתהשבעיםשנותבתחילתשקהד

היא-י"ס)הדרים,והעובדים(העוליםהתשעים

יותרעלעובדים,יותרעלאחריםלפנילהשתלט

בתחילתבעולםכלל i:שקרהמהדהתעסוקה.

המתעוררים.והשווקיםטייוואן-התשעיםשבות

אתמרחיבאתהמיזוגים.היאשנייהאפשרות

גופיםשלחשבונם.עלקיים,משהובתוךעצמך

דרךהיאשלישיתאפשרותבמשק.אחרים

בייצורטכנולוגייםשינויים-נעשיתלאשכמעט

זאת,-אינפלציההיאהרביעיתעצמו.הדרך

על"לכפותמצליחהדומיננטיכשההוןאומרת

גבוההיותרמחיריםעלייתהחברה,עלהמשק,

שמעלהמיהואשמרוויחמיהמשק.שארזגאשר

יותר.זנהרמחירים

המהפך,לפנישבהשהייתהבן-שחר,"ועדת

אתפתרההיאבגין.לשלטוןהכנהמעייןהייתה

בעצםמע"מ.לשכיריםוהוסיפהממסיםההון

שלהזגנגנוןכלהדהמהרגעכיהמהפך.היהזה

תרוויח'לךלהוןאמרוזההשתנה,הודות

שנשארמהכלאינפלציה.הרצתזומאינפלציה.'

עלייתבגין.איך?לגיטימציה.לזהלתתהוא

הליכון,

זגמשלהלושתהיההגדוללהוןהיה"חשו~

בכבסוהםקרסה.שהשיטהעדמטומטמת.

נגד·מיהביןשלאאוצרשרלהםהיהכילמלכוד

 .היושהםמטורףמצביצרהואארידור. ,מי
אתהזמןכלולקנותולמחזרלהמשיך.צריכים

הוויסות .יותרגבוהבזגח•רעצמםשלהמנ,דת

מאורגנתנובלותמעיןהיה __

והם iידלהבתגהשהמדינה

הםכיבמודע,זהאלנכנסו

דברשלבסופורצו

כדהמושגישרה-אורגניזציה.

אבלאינפלציוניות'.'ציפיות

יריט nשהמלאדהאינפלציה

יתר.ביקושבגללעולים

שלהעממיהסיפור

היאכאילוהאינפלציה

שלהרוחלמצבקשורה

אצלםלסחףאוהצרכנים

העובדות.עםמסתדרלא

 \iהייתמההיא.השאלה

שלהסמויההפונקציה
• 1 

הזו".האמונה

" 

·' 

. M היי•Mו
מהה•אתקופהאותה-

"התורמנדירשאתה

המוזהב"?

זובגין-דייגן-בוש."ימי

המשקשבההתקופה

תלותינהיההישראלי

במדיניותויותריותר

הלביאהאמריקנית.החוץ

התקופהשלהסוףהוא

מצחיק.היהזה .הזו

וועלהצבעה,עשובממשלה

המשיכוקולשלחודו

כןאחרהלביא.בפרויקט

שהםהבהירוהאמריקנים

ועשולפרויקט,מתנגדים

הפרויקטאתהעלוהצבה,

הואוהפעםלהצבעה,שוב

 .נפל"



עשהשמיו ' BB ·נ"

דייגןעםהסדר

אתשסוגרים

הבריתארצות

מהגריםבפני

מבריתיהוז'ים

כלארהמועצות.

אחזאף .כאןאותם

-לבוארצהלאמהם

שנןוואמהזהלפה.

שמיוציון.אסירי

אותםלשיםרצה

להמשיךבשטחים,

כזיהחיכוךאת

שלבקוללנת

הנפטקואליציית

הריוהנשק.

האמויןוגיהממשל

נולוהיהברששל

שלאנשים

הנפטקוא'ויציית

והנשק"

" 

 ','זן ··--··-·· ___-_- __ ·-.·_גן_·_- __-_

.;!. __ -

בבומאזניםשפסרמהאסם,נגידפירמה,לוקח"אנ•ביכלר.

שבמאזןבפירמה,היוםשישהדברים_כל-והש•ש•םהחמ•ש•ם

העבדוה"כוחשלת tבעל'ומדוברה•ההרובאזאז.ק"מים
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/ 

דוגלהישראליוההוןכיווןמשניםואז-

שלום?שלבשווקים

בשבתכברבאיבפלצרה.הרההעולםכל"תראה,

להמשרךא.פשרשאיהעולמיהבנקד 1בגאמר ' 84
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