תנו לחיות בארץ הזו-מרכיב חיוני בחוסן הלאומי
מאת:יצחק הרצוג

מאמרו של נדב אייל 'תנו לחיות בארץ הזו' אינו כתב קיטורים .ואין הוא בגדר ירייה באפילה.הוא
מעשה פובליציסטי מאתגר וחשוב .נכון שלא הכל שחור ונדב אייל גם לא גרס שאצלנו הכל שחור.
נכון ,אנו עם מיוחד במינו שבבסיסו לא מעט סולידריות שהגיע להישגים מעוררי השתאות.אך אייל
הציב מולנו תמונת מראה שחשוב מאד שנדון בה ולא נטאטא אותה מתחת לשטיח  .להיפך -הדברים
שנכתבו מוסיפים אוקטאבה חדשה לשיח הציבורי שמאיימת להפוך לצליל הצורם והמרכזי במנגינת
חיינו בארץ הזו.בדיוק לשם כך אנו נדרשים לעשות תיקון גורף .בראש ובראשונה לתת לאנשים
לחיות בארץ הזו.
בארבע השנים האחרונות חוויתי מתוקף תפקידי כשר הרווחה והשירותים החברתיים מסע עמוק אל
תוככי החברה הישראלית.ראיתי סבל קשה .עוני.אלימות קשה .אפליה וקיפוח.הרבה מאד כאב.
ראיתי את החצר האחורית שלנו.
ראיתי גם אנשים נפלאים שמתמודדים יום יום עם המראות הללו.ראיתי את מי שרוחץ את הקשיש
החולה ומחתל אותו .מי שמלביש את הנכה הקשה ומלמד אותו לאכול.מי שמעסה את התינוק
המשותק ומוציא ממנו חיוך ראשון ומי שמדובב קטינה שנאנסה הנמצאת בקיפאון הטראומה ראיתי
את כל אותם חיילים אלמונים-אלפי אלפים של עובדים סוציאליים ,מדריכים ,מורים,מטפלים ,אחיות
ורבים טובים אחרים .הם עובדים קשה מאד,לעיתים כמעט בפרך למען הזולת ולמען חסנה של
החברה שלנו.אך שכרם ותנאי העסקתם מבזים.הם המטפלים הופכים לא אחת למטופלים בעצמם !
הם ששואלים את עצמם למה זה שווה לנו? אולי נחפש תחום חדש בחיים?במקום שיהפכו למעמד
בינוני יציב הולכת משכורתם ונשחקת תוך שהוצאותיהם גדלות וסביבת עבודתם נעשית קשה
ומורכבת יותר ויותר.
בשנים האחרונות התרעתי שוב ושוב על מצב העוני בישראל .ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה
שחמישית מאזרחיה יחיו מתחת ל 2260שח לחודש ! זהו שיעור עוני כפול מן הממוצע בארגון
ה.oecdזוהי סכנה אסטרטגית.כל התרעותיי והצעותיי להביא לתיקון דרמטי של הנושא על ידי תכנית
לאומית כוללת להפחתת העוני לא נענו על ידי ראש הממשלה ושר האוצר.ככה זה שחצי עם לערך
חש בטוב וקולו של החצי השני כמעט ולא נשמע.
ההיגיון שבתוכחת ה'תנו לחיות' שהיא מספרת את סיפורה של קבוצה גדולה ודוממת בחברה
הישראלית שאיננה נכללת בקו העוני הרשמי אך היא משיקה לו .קוראים להם 'המעמד הבינוני
הנמוך' .אלו אזרחים שעובדים קשה כדי מחייתם .החולמים להעניק חינוך מיטבי לילדיהם,שואפים
לקורת גג סבירה ולחסוך לעת זקנה .הם קרועים מהמטלות שעל כתפיהם .זרם החיים המוטרף של
העולם המודרני מאיים להעיף אותם כמעט צנטריפוגלית מחוץ לאוטוסטראדה של החיים והם מנסים
בשארית כוחותיהם,לעיתים ממש בציפורניים לשרוד ולא ליפול למעגל העוני.
הלכתי ובדקתי עם קבוצת מומחים ממכון מאקרו לכלכלה מדינית מיסודו של ד'ר רובי נתנזון תחשיב
סל הכנסות והוצאות משפחתי של העשירון השישי-עשירון קלאסי של מעמד הביניים.ההכנסה
הממוצעת של הזוג ישראלי היא  13000ש'ח בחודש.בחנתי את סל ההוצאות שלהם.ובכן 2400-ש'ח
הם מוציאים על מזון 2900.ש'ח הם מוציאים על תחבורה ותקשורת 1500.ש'ח הם מוציאים על
אחזקת הבית 3200.ש'ח הולכים על המשכנתא.כבר הגענו להוצאות בסך  1000שח זאת עוד בטרם
הבאנו בחשבון הוצאות נוספות כגון בריאות ,מטפלת,ביגוד ,ציוד ,ריהוט,השכלה ותרבות והוצאות
נוספות.זוג ישראלי רגיל שכזה שנושא לא אחת בנטל המילואים ועסוק לא מעט בבעיות של הורים
שמזדקנים ואתגרים נוספים פותח עיתון וקורא השבוע שמחירי מזון הילדים 'מטרנה' עלו השבוע
בחמישה עשר אחוזים! הוא רואה את חשבונות המים ,החשמל ,הדלק ,הארנונה ותשלומי הורים
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למיניהם קופצים בצורה מרגיזה ואז הוא שואל את עצמו –מאיפה לעזאזל נותר לנו משהו
לעצמינו?משהו לחסוך לזקנתנו?לילדים שיתבגרו?אולי בקטנה איזו כרית בטחון ליום סגריר או
לפתיחת עסק קטן?ואז הוא מרגיש פראייר.ואז הוא מבין מה המשמעות של האמרה 'תנו לחיות
בארץ הזו' .וזה עוד זוג שתמיד היה בצד הטוב של המשוואה!
חוסן לאומי תלוי בחוסן חברתי .חוסן חברתי תלוי ביכולת לחיות בארץ הזו .זה אומר להקטין דרמטית
את העוני .זה אומר לשקם ולחזק את המעמד הבינוני.זה הסיפור כולו .נדב אייל שם עליו את האצבע.

-ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג כיהן עד לאחרונה כשר הרווחה והשירותים החברתיים
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