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"תמיכתו של עופר עיני בהפרטת המינהל משקפת בתמצית את הגיון העומק המנחה את דרכו. הוא 
מקבל  עקרונותיו של משטר ההפרטה ומסייע להשלטתו, בטענה שהנחיתות המובנית של העובדים אינה 

מותירה להם ברירה אלא לקבל את הנחותיו של הסדר המופרט ולפעול במסגרתו למזעור נזקיו"
מתוך: עיני ונתניהו: שת"פ הקרקעות הגדול, עמ' 12

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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תקופה לא קלה עוברת על התומכים 
בסוציאל–דמוקרטיה בישראל. הכשלים 
החברתיים והכלכליים ברורים מתמיד 
אך דרך הפעולה לתיקונם נתונה בערפל 
כבד. התקופה האחרונה הבליטה והבהירה 
את הסדקים בשיטה הכלכלית–חברתית 
הקיימת וחשפה אותם לקבוצה הולכת 
וגדלה מאזרחי המדינה. בתוך כך, עומדת 
הסוציאל–דמוקרטיה כצורך הכרחי, בוער ואף 
ידוע, אך עם זאת � הדרך להביא לביסוסה 
כשיטה לניהול המדינה אינה ברורה. המהלך 
המבטיח ביותר בשנים האחרונות, הנסיון 

להפיכת מפלגת העבודה למפלגה סוציאל–
דמוקרטית, נראה עתה, לאור ההתפתחויות 
האחרונות בשורותיה, כחסר סיכוי. בהיעדר 
כתובת פוליטית קיימת ראויה, אנו עומדים 
בסכנת התפוררות הרובצת לפתחנו בדמותן 
של אין ספור יוזמות זעירות ליצירה מחודשת 
של מפלגה סוציאל–דמוקרטית. והשאלה 
יוצרים תנועה סוציאל– הגדולה � כיצד 
דמוקרטית עממית ורחבה � נותרת חסרת 

מענה.
במהלך יצירת תנועה רחבה קיים כמובן 
תפקיד מהותי לעבודה המאורגנת. ההצלחות 
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האחרונות של ארגון 'כוח לעובדים' � 
בהסכם הקיבוצי בסינמטק ירושלים, בסניף 
האוניברסיטה הפתוחה ובאיגוד המטפלות 
במשפחתוני התמ"ת � הן לכן בבחינת נר 
באפלה. אך האם יש לנו מספיק זמן להמתין 
לבנייתה של תנועה רחבה מתוך ארגון 
העובדים, ללא נסיון ליצירת כוח סוציאל–

דמוקרטי פרלמנטרי? 
ובינתיים, שוב עוברת רפורמת ענק מתחת 
לאף שלנו � הפרטת מנהל מקרקעי ישראל. 
במהלך בלתי הפיך מתכוון נתניהו להפוך 
את קרקעות ישראל לסחירות, באופן 
שסביר שירכז את מרביתן בידיים מעטות. 
זאת הוא עושה בתמיכת הנהגת מפלגת 
העבודה ובהעלמת עין, שכמוה כהסכמה, 

מצד ההסתדרות. 
המאבק כנגד הפרטת מנהל מקרקעי ישראל, 
אותו מובילה קואליציה של ארגונים, הינו 
קרב מאסף וקיים סיכוי רב לכך שלא יצלח. 
אך ניתן לבחון את המאבק בהפרטת המנהל 
מזווית אחרת � זווית בניין הכוח. אפילו 
היום, בתוך תהליך התפוררות הפוליטיקה 
הסוציאל–דמוקרטית, מצליח המאבק בהפרטת 
הקרקעות לרכז מאמצים של ארגונים ויחידים 

רבים, בהם תנועות הבוגרים של תנועות 
הנוער, ארגוני סביבה, פעילים ממפלגות 
השמאל ועוד. אין להתבלבל ממראית העין 
של "אחדות הימין והשמאל" במאבק, עם 
נוכחותם השולית של אנשי–הימין בתוכו. 
זהו מאבק שמאלי שעוסק בלגיטימיות של 
בעלות ציבורית ובשליטה דמוקרטית על 

הארץ ועל המדינה.
המאבק הזה, מלבד חשיבותו העקרונית, יכול 
וצריך להיות צעד ראשון בכינון מחדש של 
השמאל הישראלי. עלינו לנצל את העבודה 
המשותפת והמאבק המשותף לרקימת 
קשרים שישמשו אותנו בעתיד, תהיה אשר 
תהיה הצורה שתלבש הכתובת הפוליטית 
החדשה שתתגבש. גם כשלון וגם הצלחה 
בקרב הנוכחי על הפרטת מנהל מקרקעי 
יוכלו להוות מקפצה ליצירת כוח  ישראל 
פוליטי משמעותי. לכן יש לשמור על אחדות 
הכוחות לטובת המערכה כולה � בנייתה של 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית רחבה ועממית 
אשר תתמודד בבחירות הבאות לכנסת 
ותהווה חלופה פוליטית ממשית למדיניות 

ההפרטה והשחיקה.
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וְָהאֶָרץ, ֹלא ִתָמּכֵר ִלצְִמתֻת
ויקרא כ"ה, כ"ג

ממשלת ישראל מציעה: מדינה למכירה!

הצטרפו אלינו � לפני שיהיה מאוחר!
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