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ספרו של יפתח גולדמן, "סוציאליזם בין 
פוליטיקה לאוטופיה" יצא בימים אלה לאור 

בהוצאת כנרת–זמורה–ביתן–דביר.

בספר, המבוסס על עבודת הדוקטורט של 
הכותב, נבחנות שתי דרכים עקרוניות 
להגשמת הסוציאליזם בעידן המודרני. הדרך 
הפוליטית בקשה ליצור חברה סוציאליסטית 
בעיקר באמצעות מאבק פוליטי נגד השלטון 
הבורגני והקפיטליזם. הדרך האוטופיסטית 
ניסתה לכונן קומונות, קבוצות וקהילות 
שיתופיות אשר יהיו אלטרנטיבה חיה בתוך 
הסדר הקיים, ויבטלו בתהליך הדרגתי את 
תוקפו של סדר זה. תורת המהפכה של קרל 
מרקס עומדת בספר במוקד הדיון אודות הדרך 
הפוליטית. הגותם של גוסטב לאנדאואר 
ומרטין בובר היא הדוגמא המובהקת לדרך 

האוטופיסטית–קומונאלית.

הספר מפתח את הרעיון, שכשלונן של שתי 
הדרכים קשור בעוורונן ההדדי, וכי רק סינתזה 
דיאלקטית בין פוליטיקה לאוטופיה עשויה 

להצליח.
החלק האחרון של הספר עוסק במקרה 
המיוחד של תנועת העבודה הציונית, ובוחן 
את האפשרות לסינתזה פוריה בין פוליטיקה 
לאוטופיה, ולתחיה של הסוציאליזם בישראל 
של היום. בין השאר נבחנות בחלק זה תופעות 
חדשות כמו "תנועות הבוגרים" של תנועות 
הנוער, הקומונות העירוניות החדשות, "הזרם 
השיתופי" בתנועה הקיבוצית, "המכללה 
החברתית כלכלית" ותנועות של מאבק לצדק 

חברתי שמקורן בציבור הדתי.

יפתח גולדמן הוא בעל תואר דוקטור לפילוסופיה 
מאוניברסיטת תל אביב, חבר בקיבוץ תמוז, חבר 
ביסו"ד וב"כוח לעובדים" וממיסדי המכללה 
הכלכלית חברתית. הוא היה ועודנו שותף פעיל 

בכתב העת "חברה". 

סוציאליזם בין פוליטיקה 
לאוטופיה

ספר חדש מאת יפתח גולדמן

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר הוריד את הריבית, 
לכאורה כדי לעודד את שוק האשראי המקרטע. 

נשיא לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים, יהודה טלמון, 
אמר על כך: "הורדת הריבית לכשעצמה הינה עקרה ואף פוגעת 
מאחר והיא מנוצלת על ידי הבנקים להגדלת המרווחים. שכרנו 
יוצא בהפסדנו: אנו מקבלים פחות על הפיקדונות ומשלמים 

 (30.12.08 ,Ynet) ."יותר על הלוואות
על כך כותבת הפרופ' אליס ברזיס: "ממשלת ישראל יכולה 
בקלות וביעילות לקנות חזרה את הבעלות על בנק לאומי. 
הרי קרנות סרברוס וגבריאל הסתבכו בפרשת מאדוף, והן 
כנראה ישמחו למכור בחזרה את חלקן בבנק. במקרה זה אין 
צורך בשינוי ההנהלה אלא רק בשינוי היעדים. ִמקסום הרווחים 
יישאר היעד המרכזי, אך הוא יוכפף לתנאי שיאסור על הבנק 
להקטין את כמות האשראי או להעלות ריבית. מכיוון שמדינת 
ישראל תהיה הבעלים, החשש מקריסה אינו קיים, ולכן אין 
שום סיבה להגדיל את פרמיית הסיכון לחברות." (כלכליסט, 

 (01.01.09
המערכת מצטרפת: יולאם בנק לאומי לאלתר!
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