
1  

"במילים אחרות, אתה אומר שגילית שכל השקפת העולם שלך, האידיאולוגיה שלך, היתה שגויה. 

היא לא עבדה". "לחלוטין. בדיוק", ענה גרינספאן, הנגיד לשעבר של הבנק המרכזי האמריקאי - 

הפדרל ריזרב." 

מתוך: שוטים קפיטליסטיים, עמ' 26
יסו"ד

ישראל סוציאל�דמוקרטית

<<

"בקרב חוגים סוציאל�דמוקרטיים נשמעים 

לאחרונה קולות רבים הקוראים לממש את 

האידיאולוגיה לכדי כח פוליטי. בין הקולות 

עולות הצעות הן להקמת מפלגת שמאל 

חדשה, שחלקן אף מבשילות לכדי נסיונות 

מעשיים, והן להתארגנות במטה סוציאל 

דמוקרטי משותף למפלגות השמאל הקיימות. 

מציאות זו, של יוזמות רבות המגיעות כולן 

מקבוצה די קטנה, מצביעה על מצב קשה 

של חוסר שביעות רצון, לא רק מהמשטר 

הניאו–ליברלי השולט, אלא גם מתהליכי 

השינוי שניסינו אנחנו, הסוציאל�דמוקרטים, 

לקדם בשנים האחרונות."

קטע זה מוכר בוודאי לקוראי חברה הנאמנים - 

כתב אותו העורך של חברה מזה שנתיים, יואב 

רובין, והוא התפרסם בגיליון 38. הדברים נכונים 

היום כפי שהיו נכונים אז ויואב שכתב אותם 

איננו איתנו עוד. יואב נפטר בשעה שגיליון זה 

היה בשלבי הפקה אחרונים, ד' אייר תשס"ט, 28 

באפריל 2009. יואב לא היה אמנם אדם בריא, 

אבל מותו הפתיע רבים שכן הוא היה אדם מלא 

חיים. חיוניותו באה לידי ביטוי בתחומים שונים, 

במעגלים רבים ומתרחבים ובדרכי פעילות 

מגוונות. הוא בלט בקבוצות שפעלו לשינוי 

חברתי בישראל, במיוחד בירושלים, בביטוי 

הברור של עמדותיו, במחויבותו לחברה ולתיקונה, 
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חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

במחויבותו לתרבות היהודית ולחידושה ובשילוב, 

המובן מאליו עבורו, בין שני אלה.

עצוב שבמלאת שבע שנים ל'חברה', מאי 2009, 

אנחנו פותחים את הראשית בפרדה מאחד מעורכי 

כתב העת והוא צעיר מאוד במותו. אבל גם 

המצב החברתי והפוליטי הקשה, והשפל הגדול 

שמצוי בו השמאל בחודשים האחרונים ובשנים 

האחרונות לא צריך לרפות את ידינו כפי שלא 

ריפה את ידי יואב. אמנם השמאל נחל מפלות 

קשות ולא רק בבחירות האחרונות; אמנם רבים 

התייאשו מעצם הרעיון של חברה הדואגת לכלל 

חבריה, שואפת לשוויון ולאחריות הדדית; 

אמנם דומה שקבוצות שונות ויתרו על הצורך 

לדאוג לחברה והפכו ל'מגזרים' בעלי אינטרסים 

צרים; אמנם משטר ההפרטה והשלטת השנאה 

מרימים ראשם וגם מפלגות שהיו פעם בשמאל 

אינן מדברות על ביטול כל אלה - אבל כל אלה 

לא צריכים לייאש, לא צריכים להרחיק אותנו 

מהפוליטיקה. 

להיפך - זה הזמן לפעול ביתר�שאת ולהקים 

את הגרעין לפוליטיקה הישראלית החדשה 

שתכיל בתוכה שמאל ממשי, סוציאל�דמוקרטי, 

שבמרכזו האינטרסים של העובדים ולא של 

ההון. עכשיו יותר מתמיד חשוב להצמיח את כל 

ניצני הפעילות השמאלית ולאחדם סביב שרידי 

המפלגות ופלגי המפלגות שיש בהן חשיבה 

סוציאל�דמוקרטית. היום יותר מתמיד חשוב 

ליצור חלופה סוציאל�דמוקרטית בפוליטיקה 

הישראלית. וכדי ליצר פעולה מסוג זה, אי אפשר 

לנצח במשחק הפוליטי הישן - צריך לשרטט 

מחדש את גבולות המגרש ולהכניס שחקנים 

חדשים וטקטיקות משחק חדשות. 

ובמילותיו של יואב: "עלינו לזכור כי בסופו של 

דבר פוליטיקה היא אופן שיחה ואופן של יצירת 

קשרים. מטרתנו היא להפוך את הפוליטיקה 

ההמונית לפוליטיקה של הציבור ולשם כך 

נהיה חייבים לחרוג מעצמנו, ומהמקום הנוח 

של עוד ועוד כתיבה אידיאולוגית ולעבור 

לעבודה אינטנסיבית בטלפונים ובחוגי בית. 

עלינו להפסיק לדבר בינינו בתוך הקהל השבוי 

שלנו, בתוך הביצה הצפויה ולצאת החוצה. עת 

לעשות!"
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יואב רובין ז"ל, 1979-2009>


