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"הגברת התחרות, הבחירה, השקיפות והאוטונומיה נועדו לשחרר את בתי הספר באחו התחרות 
החופשית כשהם נקיים מאילוצי הסכמים קיבוציים וכבלי שיקולים ממלכתיים ולאפשר להם להסתער 

בנחישות אל עבר היעדים המוגדרים של המבחנים הבין�לאומיים." 
מתוך: מסביב יהום הסער אך ראשנו כבר הורדם, עמ' 4

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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ּכָל ּבֶֹקר מֵיטִיב ִעִּמי:
אְַּת אֵינֵ). זֹאת אֹומֶֶרת,
אְַּת עֹוד יְכֹולָה לָבֹוא.

ּבֹואִי ָהֶעֶרב.
כל בוקר / נתן זך 

מדי שנה, עם התקרב ראש השנה, עם חזרתם של 
התלמידים לבתי הספר, אנחנו מתחילים לספור 
מחדש: מה השגנו ומה הפסדנו? והשנה אפילו 
יותר מבשנים הקודמות, דומה שרוב הישגינו, 
הישגי הסוציאל–דמוקרטיה הישראלית, הם בצד 
הסמלי, הווירטואלי וההסברתי. בצד הממשי, 
המעשי והפוליטי, הייתה השנה הזו רצופה 

בכישלונות. הגדול בכישלונות הוא האחרון, 
הפרטת הקרקעות בישראל. הפרטה זו נתקלה 
אמנם בקשיים גדולים יותר לעומת מהלכים דומים 
שקדמו לה, ואמנם לא עברה בלי מחאה ציבורית 

חריפה, ובכל זאת � ההפרטה הושלמה.
הפרטת הקרקעות הושלמה תוך שהיא מדגישה 
את הפיצול במפלגת העבודה. מול הנהגת 
מפלגת העבודה ואהוד ברק בראשה, שתמכה 
בלב שלם בהפרטה, התכוננה אופוזיציה 
מפלגתית שהייתה חוד החנית למאבק בחוק 
וסימנה קו מאבק סוציאל–דמוקרטי פוליטי. 
הפיצול התגלה גם בקיבוצים. מול ועידת 
התנועה הקיבוצית, שבהובלת תומכי השיתוף 
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החליטה באופן חד משמעי להתנגד להפרטה, 
יצאו ראשי התנועה ותמכו � בחשאי � תמיכה 
בלתי מסויגת בהפרטה ודחפו את חברי הכנסת 

של העבודה לתמוך בה. 

עם סופה של שנת תשס"ט ניתן לסכם עשור בו 
למעשה הושלמה הפרטת הכלכלה הישראלית. 
במבט–על על המשק הישראלי נראה כי הציבורי 
פינה את מקומו כמעט לחלוטין לפרטי. הפרטת 
הקרקעות, 'אם כל הההפרטות', יכולה לסמל 
את אקורד הסיום של המהלך. אמנם נתניהו, 
שרואה בהפרטת הקרקעות את גולת הכותרת 
של כוונותיו לקדנציה הקרובה, כבר מניע את 
הרפורמה הבאה בתחום � ביטול ועדות התכנון 
המחוזיות והעברת התכנון לשליטת הרשויות 
המקומיות, אך ניתן לראות בכך רק מהלכים 

להשלמת ההפרטה במלואה. 

במאמר המערכת האחרון, בגיליון 41, הזכרנו 
שהמאבק כנגד הפרטת הקרקעות איחד בתוכו 
חלקים בתוך השמאל שכמעט ולא פעלו ביחד 
עד עתה. וכך � דווקא במקום כואב זה הפכה 
ההסברה והמחאה, בהם השמאל הישראלי 
מתחזק והולך, לכדי מהלך פוליטי משמעותי, 
משפיע, ולא פחות חשוב � מגבש ומאחד. 
מהלכים משולבים של מחאה ציבורית רחבה 
ולחץ על חברי כנסת הביאו לדחיית ההצבעה 
על ההפרטה ולמבוכה רבתי בקרב אנשי הימין 
המובהקים, חסידי ההפרטה מימים ימימה, 

ובראשם � בנימין נתניהו. 
המאבק חיזק את ארבעת חברי הכנסת של 
העבודה שעוד רואים במפלגתם מפלגת שמאל 
ובשל כך אינם מוכנים לשתף פעולה עם ממשלת 
נתניהו. קבוצה זו היא הוכחה נוספת לאפשרות 
להפוך הסברה למהלך פוליטי. שיתוף פעולה של 
"קבוצת הארבעה" עם קבוצות פוליטיות אחרות, 
כמו גם רתימתה למהלכים נוספים המתרחשים 
בחברה הישראלית, תאפשר את יצירתה של 
מפלגה סוציאל–דמוקרטית בישראל. אנו תקווה 
שעם התחדדות והתבהרות העמדות של הפלגים 
במפלגה, גם שלי יחימוביץ', המתנגדת הנוספת 

לדרכו של ברק, תצטרף למהלך זה.

אך נדמה כי  המהלך החשוב ביותר לקידום 
אפשרות כינונו של כוח סוציאל–דמוקרטי הוא 
יצירת סדר–יום חדש. סדר יום שאינו בבחינת 
קרבות בלימה כנגד מגמת ההפרטה, שכאמור 
הושלמה רובה ככולה, אלא בתכנון ההשתלטות 
החוזרת של הציבור הישראלי על נכסיו, קרקעותיו 
ומשאביו וכן על האפשרות ליצירתה של מעורבות 

פוליטית ציבורית אמיתית.

תחילת השנה, תחילת שנת לימודים חדשה, 
מעלה שוב את חוסר הצדק בהפרטה ההולכת 
ומתרחבת במערכת החינוך שמאפשרת תופעות 
בלתי נסבלות כמו דחיית תלמידים בבתי ספר 
יסודיים על בסיס צבע עור, מוצא ומעמד כלכלי. 
נגד אלה יכול לפעול רק כוח סוציאל–דמוקרטי 
מאוחד שיפעל על אף חילוקי הדעות והחלוקה 

לגופים, ארגונים ומפלגות. 
אם נוכל בשנה הבאה לשלב ולאחד כוחות, 
וליצור כוח פוליטי ממשי בעל סדר יום מגובש 
ומשותף, תהפוך השנה הבאה לשנה בה הפכה 
הסוציאל–דמוקרטיה לשחקן פעיל בפוליטיקה 

הישראלית.  
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מפסיקים לפחד מתחילים להתאגד! | עמ' 16>


