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הדיון המתנהל בפורומים שונים על עתיד הסוציאל-
דמוקרטיה בישראל - האם במסגרת מפלגת 
העבודה או באמצעות מפלגה חדשה, הוא חשוב 
וברצוני לתרום לו את דעותיי ומחשבותי. בראש 
ובראשונה אני מבקש לומר כי ללא מפלגה 
סוציאל-דמוקרטית חזקה אין סיכוי רב לשינוי 
המצב החברתי בישראל ולשיקום מערכות רבות 
המצויות כיום במצב עגום, כמו מערכת החינוך. 
פעולות של ארגונים חברתיים, עמותות למיניהן 
וכן התבטאויות בתקשורת, בעיקר באינטרנט, 
הן חשובות, אבל הן מתרחשות רק במרחבי 
מיקרו בעוד מצב החברה והמדינה נקבע על-ידי 
גורמי מאקרו: מבנה המשק, המבנה החברתי, 
מבנה המערכת הפוליטית, חלוקת העושר והכוח 
והזהות הקולקטיבית. החברה האזרחית יכולה רק 
לקזז במידה מסוימת את עוולות המשטר וליקויי 
המדינה, לא לגבור עליהם. במשל ציורי מעולם 
הכדורגל: החברה האזרחית משחקת לא רע במרכז 
השדה, אבל הגולים מובקעים על-ידי המערכת 

הפוליטית.

תמונת מצב של מפלגות השמאל הציוני

מפלגת העבודה אינה מפלגה סוציאל-דמוקרטית וגם 
מרצ אינה כזו. המצב הפנימי בשתי המפלגות האלה 
מעלה את החשש שאין שום סיכוי להשתקמותן. 
מפלגת העבודה עברה ועוברת תהליך מתמשך 
של ניוון שהביא אותה למצב כמעט סופני, ואולי 
סופני ממש. היו"ר הנוכחי מרוחק מאד מעולמה 
של הסוציאל-דמוקרטיה. ברק הוא תאצ'ריסט 
ונאמנותו למפלגת העבודה מוטלת בספק. 
בתקשורת רווחות שמועות, ככל הנראה לא 
בדויות, שהוא מגשש בכיוון של איחוד או מערך 
עם קדימה. האיש שקורא תיגר על ברק גם הוא 
אינו מציאה גדולה. עמיר פרץ איבד, לדעתי, 
את אמינותו ואת סיכוייו הפוליטיים והניסיון 
לגבש מחדש מחנה חברתי בראשותו הוא פתטי. 
אני מציע לא ללכת שולל אחרי מקסם השווא 

מפלגה סוציאל-דמוקרטית - 
כיצד?

אורי יזהר

כל מה שקורה היום 

במפלגת העבודה זו סערה 

בשלולית של מים עומדים: 

נפגשים פה, מדברים שם, 

מתכנסים, שומעים נאומים, 

רבים, משמיצים, ושום דבר 

לא זז. למפלגת העבודה 

אין כיום דרך, אין ארגון, 

אין אסטרטגיה. זו מפלגת 

שאריות מכל הבחינות.

מאבק רציני נגד השילוב 

הממאיר של התאצ'ריזם, 

הלאומנות והקלריקליזם 

המשתלטים על המדינה 

והורסים אותה, מחייב ראייה 

רב-ממדית של המציאות 

הישראלית – ניתוח רב ממדי 

של המצב והצעות בכל 

התחומים לתיקון

הזה, כי מי שהכזיב פעם אחת יכזיב פעם נוספת. 
כל מה שקורה היום במפלגת העבודה זו סערה 
בשלולית של מים עומדים: נפגשים פה, מדברים 
שם, מתכנסים, שומעים נאומים, רבים, משמיצים, 
ושום דבר לא זז. למפלגת העבודה אין כיום דרך, 
אין ארגון, אין אסטרטגיה. זו מפלגת שאריות מכל 
הבחינות. מרצ תמשיך כנראה להיות מפלגת נישה 
"צפונית" עם ניחוח נרקיסיסטי גם תחת הנהגתו של 
ג'ומס; מפלגה מאוהבת בעצמה שהדבר החשוב 
לה ביותר הוא לשמר את דימויה הטהור בעיני 

קהלה המסורתי הקטן.
אז מה עושים? פעולה בתוך מפלגת העבודה 
מחייבת יצירת כוח עצמאי. לא להיות תלוי בשום 
בכיר או בכירה, כי לאלה יש אינטרסים משלהם 
שאינם תואמים תמיד את הדרוש למפלגה ולמדינה. 
לניסיונות השפעה על חברי כנסת ושרים, דרך 
פניות ישירות או מאמרים באינטרנט ובעיתונות 
יש ערך מוגבל מאד. הם מתקנים פה ושם עוולה 
קטנה או גדולה, אבל מחטיאים את העיקר שהוא 
התחדשות כוללת, אידיאולוגית ופוליטית של 
הסוציאל-דמוקרטיה בישראל. כוח עצמאי פירושו 
חוג או קבוצה שיגבשו פרוגרמה מקיפה ויאבקו 
על החדרתה לפעולות המפלגה, יצאו לשטח, 
יפקדו חברים חדשים, וגם ייאבקו על תפקידים 
ומקומות במוסדות המפלגה וברשימה לכנסת. 
הסיכויים להצלחה אינם רבים. פואד ושמחון ושאר 
המאכערים של המפלגה ידאגו לנטרל כל כוח 
שינסה ליטול את הבכורה במפלגת העבודה. וגם 
אם ייבחרו כמה מאנשי הקבוצה למוסדות ואחד או 
שניים לרשימה לכנסת )סבירות נמוכה(, הקבוצה 
כולה עלולה להישחק במאבק אינסופי בכל מיני 
גורמי כוח אינטרסנטיים במפלגה ו/או להסתאב 

בעצמה, כמו רבות מקודמותיה.

מפלגה חדשה

הקמת מפלגה עצמאית היא הפיתרון המועדף, כי 
היא משחררת את הסוציאל-דמוקרטים מהצורך 
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כוח עצמאי פירושו חוג או 

קבוצה שיגבשו פרוגרמה 

מקיפה ויאבקו על החדרתה 

לפעולות המפלגה, יצאו 

לשטח, יפקדו חברים חדשים, 

וגם ייאבקו על תפקידים 

ומקומות במוסדות המפלגה 

וברשימה לכנסת.

הכותרת 'מפלגה סוציאל-

דמוקרטית' אינה פוטרת 

את הדוגלים בה מהתייחסות 

רצינית לשאר הנושאים 

המרכזיים של המציאות 

הישראלית: חוץ וביטחון, 

דת ומדינה, מבנה והתנהגות 

המערכת הפוליטית, שלטון 

החוק, מערכת החינוך, ועוד.

להתבוסס במדמנה של מפלגת העבודה ומן 
הסכנה להסתאב כמוה. הקמת מפלגה עצמאית 
היא משימה קשה, אבל לא בלתי אפשרית גם 
בתנאים של היום, כאשר דרושים מעל 60 אלף 
קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. על מנת 
לבנות מפלגה שתעבור את אחוז החסימה בבחירות 
הראשונות דרושים המרכיבים הבאים: פרוגרמה 
רב-ממדית )פירוט והסבר בהמשך(, אסטרטגיה 
מתאימה )לאיזה קהלים מתכוונים(, הנהגה רצינית, 
וכסף )עבור הארגון וההסברה(. לפעמים מפלגה 
מצליחה גם בלי כל אלה כפי שהצליחה מפלגת 
הגמלאים בבחירות 2006, אבל זו הצלחה קצרת 
ימים, שכן בהעדר הנהגה רצינית, עקב הפיצול 
הקיים בשורותיה ובגלל הישגיה הדלים, צפויה 
מפלגת הגמלאים להיעלם בבחירות הקרובות 
או להצטמק במידה רבה. דבר דומה קרה לשינוי 
של טומי לפיד שקצרה הצלחה גדולה בבחירות 
2003 ונעלמה כליל בבחירות 2006. מצד שני, אם 
המקימים רציניים, הם יכולים לעבור את השלב 

הראשון הקשה ולהמשיך.

לא חד ממדית

הכותרת 'מפלגה סוציאל-דמוקרטית' אינה פוטרת 
את הדוגלים בה מהתייחסות רצינית לשאר הנושאים 
המרכזיים של המציאות הישראלית: חוץ וביטחון, 
דת ומדינה, מבנה והתנהגות המערכת הפוליטית, 
שלטון החוק, מערכת החינוך, ועוד. אסור שכוח 
סוציאל-דמוקרטי יעסוק רק בזכויות עובדים, 
בקצבאות שקוצצו, בהשלמת הכנסה ובשאר 
נושאים חברתיים. זוהי חד-ממדיות שמאפשרת 
ליריבים לאגף אותה מימין ומשמאל בטענות 
מטענות שונות. המאבק אינו רק על התחום 
החברתי-כלכלי אלא על מצבה הכללי של 
המדינה, שמצויה במצב של כשל רב-מערכתי. 
מאבק רציני נגד השילוב הממאיר של התאצ'ריזם, 
הלאומנות והקלריקליזם המשתלטים על המדינה 
והורסים אותה, מחייב ראייה רב-ממדית של 
המציאות הישראלית - ניתוח רב ממדי של המצב 
והצעות בכל התחומים לתיקון; תיקון כולל ולא 
תיקונים חלקיים. פעולה פרטנית, מוגבלת, אכן 
מתקנת משהו וגורמת סיפוק למתקנים, אבל כל 
התיקונים הקטנים הללו עדיין אינם מצטרפים 
לכלל מגמה לשינוי פני החברה והמדינה. למה 
הדבר דומה? למי שמטפחים ערוגות קטנות לרגלי 
דיונה ענקית שלבסוף תקבור תחתיה הכל. רק עם 
ראייה כוללת, המעמידה במרכז את מצב המדינה 
בכל התחומים, ניתן לגבור אידיאולוגית ואולי גם 
פוליטית על הימין שמחוץ למפלגת העבודה וגם 
בתוכה. רבים במדינה מודאגים עד מאד ממצבה 

הלא מזהיר בכל התחומים ואינם נותנים את אמונם 
במפלגות הקיימות. יש פוטנציאל גדול, של מאות 
אלפים, של אזרחים שיהיו מוכנים להצביע עבור 
מפלגה שתציע תיקון כולל ותדע לנמק אותו כראוי 

וגם ליצור אמינות בדעת הציבור.

ציונית

מפלגה המבקשת להיות גורם משמעותי בחברה 
ובמדינה אינה פטורה מהתייחסות רצינית לנושאי 
זהות ותרבות. ההתארגנויות הפוליטיות וההצבעות 
בבחירות למיניהן בישראל נקבעות מזה עשרות 
שנים על-ידי השייכות הלאומית-עדתית-תרבותית 
יותר מאשר על-ידי המיקום המעמדי כשלעצמו. 
המיקום המעמדי הוא היום גורם מרכזי רק 
במאבקים מקצועיים, בהם חוברים יחד אנשים 
ממפלגות שונות ואף יריבות. קיומו של איגוד 
מקצועי, אפילו חזק, אינו תנאי מספיק לקיומה 
של מפלגה סוציאליסטית או סוציאל-דמוקרטית. 
בארה"ב היה בשנות הארבעים והחמישים איגוד 
מקצועי עצמאי ומיליטנטי של כורים, בהנהגת 
לוחם קשוח בשם ג'ון לואיס, שהשיג הרבה 
עבור הכורים, אך לא חרג מקבלת הקפיטליזם 
האמריקני כמשטר הרצוי ומהמבנה הפוליטי 
המחלק את השלטון בין רפובליקנים לדמוקרטים. 
לפיכך, ההצעות להקים מפלגה חברתית נטו, גם 
אם ינסו להוציאן לפועל, צפויות לכישלון או 
להצלחה מועטה וקצרת ימים. מול הימין הלאומני 
והדתי לגוניהם ניצב היום מרכז-שמאל אמורפי 
בדמותן של מפלגת קדימה ומפלגת העבודה, עם 
מרצ והמפלגות הערביות משמאל להן. וזה, כמו 
שאומרים אצלנו, "לא כוחות". הימין הרבה יותר 
חזק מהמרכז-שמאל. מי שרוצה להקים או לקיים 
מפלגת שמאל חזקה צריך למצוא מכנה משותף 
אידיאולוגי-תרבותי בעל עוצמה מספקת על מנת 
להתמודד עם ההגמוניה האידיאולוגית הימנית 
לסעיפיה. השמאל, אם ברצונו להתחזק ולהיות 
כוח מרכזי חייב להיות ממוקם במחנה הציוני, 
למרות שגם הימין הלאומני וחלק מהימין הדתי 
מגדירים את עצמם כציונים. כל ניסיון לחרוג 
מן המחנה הציוני ידון את השמאל באופן מיידי 
לשוליות. זה אולי ייתן סיפוק לכמה רדיקלים 
קיצוניים, אבל לא ישנה דבר במציאות הישראלית. 
לא יכול להתקיים שמאל חזק בישראל על בסיס 
פוסט-ציוני. אלא שהציונות של השמאל צריכה 
להבליט את ייחודה ואת שונותה מזו של הימין, 
הציוני והלא ציוני )חרדים( זוהי ציונות איכותית, 
חברתית, שאינה רוצה תוספת שטחים ויישובים, 
אלא תיקון החברה במגמה לקיים את הריבונות 
היהודית בארץ ישראל מול הכוחות והתהליכים 
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המאיימים לפוררה ולפרקה; ציונות המכירה 
בקיומו של מיעוט ערבי במדינה ומעניקה לו 

זכויות אזרח מלאות, הלכה למעשה.
סיכום. הפרויקט של הקמת מפלגה סוציאל-

דמוקרטית עצמאית, בעצם מפלגת השמאל הציוני 
הישראלי המתחדש, הוא משימת ענק שרבים אולי 
חשים שהיא מעל לכוחם ובוחרים לכן לפעול 
בקטן. אבל גם אם סיכויי ההצלחה מועטים, 
הכרחי לנסות. כשלב מוקדם צריכה קבוצה של 
פעילים יוזמים להתכנס לסדרה של דיונים רציניים 
ולברר לעצמה מה היא רוצה וכיצד היא מתכוונת 
להשיג זאת. לאחר מכן עליה צאת לציבור ולהתחיל 
להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה בפעולה בחוגי 
בית, מאמרים בעיתונות, אתר אינטרנט, הופעות 
בטלוויזיה וכד'. בד בבד עם הפעולה ההסברתית 

אני קורא את 'חברה' מהגליון הראשון ויש לי תחושה 
שבדרך כלל אני לא ממש מופתע. אני לא מתלונן. זו אחת 
המטרות )הנסתרות( של כתב העת 'חברה', להיות מקום 
שבו אנשים עם ערכים סוציאל-דמוקרטיים מרגישים בנוח. 
המונח הסוציולוגי לתופעה הזאת הוא הומופיליה - אהבה 
לאנשים דומים לנו. בגלל ההומופיליה אנחנו בוחרים 
לא להסתובב במקומות שבהם נקרא מידע שיאתגר את 
התפיסות שלנו או פרשנות שתרגיז אותנו. ראיית העולם 
שלנו מצטמצמת. ההומופיליה מונעת מאיתנו פגישה 
עם אנשים חכמים עם דעות שונות משלנו, גורמת לנו 
להרגיש צודקים כל הזמן וכך מביאה לאיבון מחשבתי 
ומונעת מאיתנו לחשוב מחדש על הטיעונים שלנו. במידה 
והחלטנו להתגבר על הבעיות שיוצרת ההומופיליה, 

האינטרנט יכול לעזור לנו. 
התראות לפי מילות מפתח.

בגוגל יאפשרו לנו לקבל לדוא"ל התראות כאשר הוא 
מוצא דפים חדשים ברשת עם מילות מפתח מסויימות. 
בהרשמה להתראות בדוא"ל מקבלים דפים מכל הרשת 
ולא רק מהמקומות שאותם אנחנו מכירים ואליהם אנחנו 
רגילים. אפשר לקבל התראות לדוא"ל על אתרי חדשות, 
על האינטרנט בכלל או גם וגם. אפשר לבקש התראה מייד 
כאשר מתגלה המקור החדש או פעם ביום. איך עושים? 

 - news.google.co.il - נכנסים לאתר גוגל חדשות
מקלידים מונח )נניח "תחבורה ציבורית"( ואז לוחצים על 
המעטפה שנמצאת בטור הימני. אז מקבלים טופס שבו 
בוחרים את האפשרויות השונות ומקום להכניס בו את 
כתובת הדוא"ל. כעת לוחצים על הכפתור "צור התראה". 
מקבלים לדוא"ל בקשה לאישור ולאחר שלוחצים עליה, 
מתחילים לקבל התראות. טיפ לאגומניאקים: בקשו התראה 

על השם שלכם. תתפלאו מה תתחילו לגלות. 
קולות גלובליים )באנגלית(. 

מה אתם יודעים על מה שקורה בעולם חוץ מאשר המבחר 
שאספו בשבילכם במדור ידיעות החוץ באתר 'הארץ'? 
בדרך כלל נאספות שם ידיעות שהעורכים חושבים שיהיו 
קשורות באיזו שהיא מידה ל"קורא 'הארץ' טיפוסי". ומה 
אם אתם לא קוראי 'הארץ' טיפוסיים? מה אם מעניינים 
אתכם דברים אחרים? אם כך הדבר, תוכלו לבקר מדי 

globalvoicesonline.org פעם באתר
GlobalVoices הוא פרוייקט של מרכז ברקמן לאינטרנט 
וחברה באוניברסיטת הרווארד. עורכים מתנדבים מכל 
העולם אוספים ידיעות מהעיתונות הממוסדת ומבלוגים 
מקומיים ויוצרים מארג של ידיעות, חדשות ופרשנות. 
הכותבים והעורכים הם "מקומיים" ולכן מה שתקראו הוא 

נקודת מבט של אנשי המקום ולא של "כתבי חוץ".

העכביש | מה ברשת?

 חנן כהן

עליה למצוא אנשי ארגון שיוכלו להקים סניפים 
ולגייס משאבים. סביר להניח שכל המהלכים האלה 
לא יבשילו לקראת הבחירות הקרובות שיהיו ככל 
הנראה ב-2009. אבל זה לא אומר שיש להימנע 
מהשתתפות בהן. הכל תלוי בסיטואציה הקונקרטית 
של זמן הבחירות. לפעמים אפילו שווה להיכשל 
פעם אחת, כדי לרכוש ניסיון ושהציבור ידע שיש 
כוח כזה. אם הקבוצה המייסדת רצינית ומתמידה, 

יש לה סיכוי להיות לכוח משמעותי.
אורי יזהר הוא חבר 

קיבוץ משאבי שדה 

וחוקר ביד טבנקין

uri.izh@kms.org.il

הטור מתפרסם באתר יסוד. בקרו באתר ולא תצטרכו להקליד את הכתובות. באתר יופיעו 
גם קישורים שלא מופיעים בטור המודפס.


