
" כדי שבפעם הבאה נדע לנצל את התנופה, בצד המהלך הפוליטי מפלגתי, שאני אחד מתומכיו 
העקביים, חיוני לנהל מהלך מקביל של עבודת ארגון, של בניה חברתית תוך התמודדות עם 

מגמות ההתפוררות החברתית גם בבניה מלמטה." 
מתוך: קואופרטיב חמישי ומה הלאה, עמ' 9

חברה � כתב עת סוציאליסטי לעניני חברה, 
כלכלה, פוליטיקה ותרבות

כתב העת יוצא באחריות יסו"ד � 
ישראל סוציאל–דמוקרטית

gilatg@post.tau.ac.il :מערכת
עורכים: גילי גופר, אודי מנור, אדם הישראלי
מערכת: אבי בראלי, דודי נתן, ניר מיכאלי, 

עופר סיטבון, דנה שני–עצמון
עזרו גם: ענת חולתא, אביתר כפכפי

עיצוב: ליהי קורן | נערן 
 Philippe ,צילומים: חנן כהן, טל אביטבול
Grangeaud, עמוס בן�גרשום � לשכת 

activestills.org ,העתונות הממשלתית
דפוס: משכן

מחיר: 10 שקלים לגיליון

גיליון 29  | ינואר 2007

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

<<

2006 היתה השנה בה איבדה מהפכת ההפרטה 
בישראל את מראית העין של 'חוק טבע' שהקלה 
על מהלכה עד כה.  הפרטתו, ולמעשה ביזתו, של 
המשק הישראלי כוננה בישראל משטר אוליגרכים 
בנוסח הרוסי; הפרטת שוק העבודה והשירותים 
החברתיים הפכה יותר ויותר ישראלים לקורבנות 
של מהלך זה; כככל שמשטר ההפרטה נעשה 
אלים יותר, כן גברה בקרב קורבנותיו הנכונות 
למרוד בשיטה שהפכה אותם לגלדיאטורים 
במשחק של החיים. זה היה הרקע לעלייתה של 
'האג'נדה החברתית' בבחירות 2006, שלוותה 
בהבטחה לחידוש הסולידריות החברתית בישראל 

ולמיסודה במדינת רווחה מתפקדת ואפילו 
לצמצום פערים.

'מלחמת לבנון השניה', או 'מלחמת העורף' 
כפי שמן הראוי לכנותה, המשיכה בחשיפת את 
עיוותיו של משטר ההפרטה לעין כל. התמוטטות 
מערכות החיים בצפון והפקרת תושביו לחסדי 
ההון באמצעות עמותות התמחוי, גילו לא רק 
את עומק ההזנחה, אלא גם את ניוון יכולת 
הפעולה של מערכות השלטון. ואולם, המלחמה 
גם איפשרה להון ולנציגיו בתקשורת להודיע 
על מות 'האג'נדה החברתית', וחזרה לסדר היום 

של העימות הצבאי.
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באופן מדאיג תהליך זה בולט במיוחד במפלגת 
העבודה. הסכמתו של עמיר פרץ לקבל את תיק 
הביטחון היתה שגויה לא בדיעבד אלא מראש; 
לא משום שהיא גררה אותו למערבולת המלחמה, 
אלא משום שהיא הרחיקה אותו משאלות החברה 
והרווחה. את נכונותו של פרץ לקבל את תיק 
הביטחון ניתן להסביר בדוחק בנחישותו של 
אהוד אולמרט שלא להפקיד בידיו את תיק 
האוצר, דבר שהיה מותיר את המפלגה ללא 'תיק 
מרכזי'. אבל בחירה זו הובילה להתגבשותו של 
סדר יום מפלגתי המעמיד במרכז הפריימריז של 
�מאי 2007 לא בחירת יו"ר למפלגה סוציאל

דמוקרטית, אלא בחירת שר ביטחון. זו היא יותר 
מאשר טעות � זהו מהלך שיהפוך את מפלגת 

העבודה למיותרת.
קל להצביע על אהוד ברק כעל מי שהופך את 
הפריימריז להליך לבחירת שר ביטחון, אלא 
שברק לא היה מצליח בכך לולא חלקים רחבים 
במפלגת העבודה היו ממהרים להצטרף למגמה 
זו, זונחים את סדר היום הסוציאל�דמוקרטי 
שאימצה המפלגה בשנה האחרונה וחוזרים 
לעיסוק בשאלות 'שלום וביטחון'.  העיסוק 
בבחירת שר ביטחון מספק, אמנם, אשליה 
כאילו מפלגת העבודה היא עדין מפלגת שלטון, 
אך אשליה זו מטשטשת את האמת � העדפת 
'השלום והביטחון' על 'חברה והרווחה' היתה 
הגורם לאובדן השלטון. אמת זו הופנמה באיטיות 
והיתה בסיס להתחדשותה של המפלגה, אך 

דומה כי נשכחה.
הצורך במפלגה סוציאל�דמוקרטית בישראל 
גדול בשנת 2007 מאי�פעם. שני דו"חות 
שפורסמו לאחרונה מצביעים בבירור על העמקת 
הקיטוב בחברה הישראלית. מצד אחד מדד דנס 
100 של חברת דן אנד ברדסטריט המעודכן לסוף 
2006 מלמד על העמקת מגמת הריכוז וההרכז 
של ההון במשק הישראלי; מן הצד השני � דו"ח 
של מרכז אדווה מצביע על המשך שחיקתו של 
מעמד הביניים, תהליך שיסו"ד היתה הראשונה 
להצביע עליו כבר לפני כעשור. נתונים אלו 
מצטרפים לגילויים רבים ושונים של תהליך 
התפוררותה של החברה הישראלית, דבר ההופך 

את בניתו של כוח פוליטי סוציאל�דמוקרטי 
לצורך אסטרטגי.

מפלגת העבודה מתנהלת בשנה האחרונה בצילו 
של פער בלתי אפשרי בין עמדות מוסדות 
המפלגה לעמדות מצביעיה. בעוד המוסדות 
מייצגים את 'המפלגה הישנה', שדומה שמרבית 
בוחריה העדיפו את 'קדימה', הרי ש'המפלגה 
החדשה' מורכבת מבוחרים חדשים, שהצטרפו 
למפלגה או תמכו בה בבחירות בשל ההבטחה 

הסוציאל�דמוקרטית.
מצב דברים זה מלמד כי המאבק האמיתי, גם אם 
הסמוי, המתנהל עתה בעבודה הוא על עתידה 
כמפלגה הסוציאל�דמוקרטית הישראלית. 
�לפיכך, לצד הפריימריז, על היסודות הסוציאל

דמוקרטיים במפלגה לכונן עצמם ככוח משמעותי, 
בעל ייצוג משמעותי בכל מוסדותיה, שכל מי 
שייבחר לראשות העבודה יאלץ להתחשב בו. 
כינונו של כוח זה דורש שני דברים: התפקדות 
למפלגה ובניית אגף סוציאל�דמוקרטי בתוכה. 
מהלך זה מגדיר גם את סדר הזמנים הפוליטי 
בעבודה � במאי צריך יהיה לבחור ביו"ר 
למפלגה, עד מאי צריך יהיה לבנות את הכוח 

הסוציאל�דמוקרטי.
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