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"אם המיקוף הרעיוני והפיצול המפלגתי הם שעומדים בשורש הכשל הסוציאל�דמוקרטי בישראל, הרי 
שהיציאה ממצב החידלון מחייב מהלך מנוגד: היינו גיבוש מצע סוציאל�דמוקרטי כולל שבמרכזו מדינת 

הרווחה, ואיחוד של הכוחות הסוציאל�דמוקרטים במסגרת מפלגתית אחת."
מתוך: לפלג את השמאל, לאחד את הסוציאל�דמוקרטים,  עמ' 19
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בחודשים האחרונים גדלה מאד בישראל תחושת 
הכאוס. זרועותיו התמנוניות של גיידמאק נשלחות 
לכל עבר, בניסיון להשתלט � למעשה, לקנות 
� את מוקדי השלטון השונים, בכנסת וברשויות 
המקומיות. במקביל, נחשף לפנינו חיבור מושחת 
וארוך שנים בין הון יהודי אמריקאי לבין ראש 
הממשלה אהוד אולמרט. קיים יסוד סביר להניח 
שאין הוא היחיד. גם העמדתו לדין של שר האוצר 

לשעבר באשמת גניבה עוררה זעזוע.
גם אם לכאורה חשיפתם של הדברים לאור 
השמש מהווה סימן טוב בדרך להבראה, הרי 
שתהליך ההפרטה החברתית חדר כל כך לתודעה, 
שבמקום שתיווצר סולידריות מחודשת, הולכים 

וגדלים אי–האמון של האזרח במערכות, הניכור 
והאטומיזם החברתי. איש איש לנפשו, איש איש 
והאינטרסים שלו. הפתרון ה"טבעי" המוצע לכל 
משבר הוא עוד הפרטה, עוד חיזוק למגמות 
הקוראות "להוציא את הפוליטיקה מהמשחק" 
וכמובן עוד העברה של כח לגופים "מקצועיים". 

פתרונות אלו מעצימים, כמובן, את הבעיה.
התקווה היחידה הניצבת מול התודעה המופרטת 
הזו, הינה רק בדרך של חיזוק תחושת השותפות 
והערבות ההדדית. ההתאגדות ויצירת השותפות 
מהווה גם אמירה תרבותית ביחס לאורח החיים 
הראוי, וגם כלי פוליטי מרכזי במאבק כנגד 
כוחם של בעלי ההון השולטים בחיינו. זאת, 
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באמצעות מסגרות שלא תסתגרנה פנימה 
לתוך עצמן, אלא שתהווינה בסיס לפוליטיקה 
השתתפותית ודמוקרטית יותר, שמשרתת את 

הציבור הרחב. 
אלו אינם חלומות באספמיה. ניתן לראות ביטוי 
למגמה זו של יצירת יותר ויותר מסגרות שיתופיות 
וסולידריות במקומות רבים: בקבוצות הבוגרים 
של תנועות הנוער; בגידול הנמשך במספר 
הקיבוצים והקבוצות העירוניות; בהתייצבותו של 
המטה השיתופי כנגד תהליך הפרטת הקיבוצים 
שמעידה על עצירה מסוימת ב"אמוק ההפרטה" 
שעבר על התנועה הקיבוצית; בהקמתם של ועדי 
עובדים חדשים במגזרים שלא היו בהן התארגנויות 
עובדים עד עכשיו; וכמובן בהקמתו של ארגון 

"כח לעובדים" כמסגרת גג לועדים אלה. 
חשוב לציין שחלק ניכר מהפעילים בהתארגנויות 
אלו ובהתארגנויות אחרות (כמו בתנועת "עיר 
לכולנו" בתל–אביב או במיזם התקשורת 
העצמאית "שקוף") , פעילים במספר מסגרות, 
באופן שיוצר רשת חברתית ענפה. רשת זו יכולה, 
צריכה ולמעשה כבר משמשת כפלטפורמה 
להתארגנויות פוליטיות משמעותיות יותר, 
שתוכלנה להוות כוח–נגד למנגנוני השליטה 
של הון. זאת, הן ביחס לפעילות של עובדים 
למען שמירה על זכויותיהם; ביחס ליכולתם של 
בעלי עסקים קטנים ובינוניים לשרוד בתנאים 
שכופים עליהם הרשתות הגדולות והבנקים; והן 
ביחס לפעילות מפלגתית � במסגרת ההכנות 
לבחירות המוניציפליות (וכנראה גם הכלליות) 

הקרבות.
אין ספק שהמשבר התרבותי והפוליטי בישראל 
הוא עמוק וקשה. דווקא משום כך, נדרשים 
הסוציאליסטים הישראלים לפעול כדי לבסס 
אלטרנטיבה שיתופית ממשית כנגד גלי ההפרטה 

העכורים.
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