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"פרשת עליית מחירי הנדל"ן היא מקרה קלאסי שבו השוק החופשי מוכיח כי ללא מעורבות ממשלתית 
אין הוא יותר מאשר ג'ונגל, המאפשר לצד אחד של המשוואה � בעלי הנכסים � לעשוק את הצד 

השני � רוכשי הדירות הפוטנציאלים." 
מתוך: לא בועה, לא כשל שוק � פשוט שוק חופשי, עמ' 9

יסו"ד
ישראל סוציאל–דמוקרטית

<<

את העשור הראשון של המאה העשרים ואחת 
סגרה רפורמת הבריאות של ממשל אובמה, 
רפורמה שיכולה להיות סימן טוב להתחלת 
עשור חדש. אובמה, שעלה, בין השאר, הודות 
לגיוס אינטליגנטי ואינטנסיבי של ועדי שכונות, 
ועדי עובדים והתארגנויות שטח שונות, שהביא 
עמו הבטחה לשינוי כיוון במדיניות האמריקנית, 
מתחיל לפרוע את החשבון. תוך תמרון לא פשוט 
בסנאט ובקונגרס וניצול תנאי המשבר הכלכלי, 
הוא הצליח להעביר רפורמה בתחום הבריאות, 
שרבים נכשלו בנסיון להעבירה. הרפורמה תעניק 
ביטחון רפואי ללמעלה מ�30 מיליון אמריקאים 
שאינם מבוטחים כעת. המהלך יקשה על חברות 

הביטוח לדחות מבוטחים על בסיס בריאות 
לקויה, ויגביל את העלאת מחירי הביטוח. 
חלקים מרחיקי לכת יותר של הרפורמה שהציע 
אובמה, כמו הקמת ביטוח בריאות ממשלתי, לא 
עברו את הקונגרס והסנאט, אך ההצלחה עדיין 

מדהימה בהיקפה.
מה הלקחים מהצלחתו של אובמה? נראה שלקח 
אחד הוא הדרך בה ניצל את התנאים � את 
המשבר הכלכלי � כנקודת מנוף פוליטית אדירה, 
שאיפשרה את ניצחונו הגורף. הוא היה האדם 
הנכון בזמן הנכון, כשהמנהיגות הותיקה וכך גם 
השיטה הכלכלית והפוליטית כשלו. הוא היה שם 
כדי להציע משהו אחר. נדמה שלנו לא היתה 
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בנקודת המשבר התארגנות פוליטית שהציעה 
שינוי כיוון, התארגנות פוליטית שיכולה היתה 
לקצור את פירות המשבר ולהפוך אותו לכלי 

לשינוי מגמה מרחיק לכת.
בניית כוחו של אובמה החלה כבר בשנת 2004, 
שנים רבות לפני הבחירות, בתוך המסגרת של 
המפלגה הדמוקרטית. ומה בישראל? המסגרת 
שהיתה רלוונטית לפעולתנו במשך זמן רב � 
מפלגת העבודה � נראית יותר ויותר כגורם 
מפריע שנתיבי הבניה בתוכו חסומים. הכוח 
הציבורי הקטן שלה הפך אותה למשאב הולך 
ומתדלדל עבור שליטיה, משאב המהווה תירוץ 
להצמדות לקואליציה ולעמדות המזינות את 

המגזרים המתדלדלים של בוחריה. 
מאידך, קשה לראות כרגע התחלות מבטיחות 
של בניה אלטרנטיבית. נהפוך הוא � רוב 
ההתאגדויות שצומחות חדשות לבקרים תחת 
כותרות כמו 'התחדשות השמאל', מהוות חלק 
מהתפוררות הגוש אותו הן רוצות לחדש. ככל 
שרבות ההתארגנויות כך הן נעשות פחות ופחות 

רלוונטיות לקהלים הולכים וגדלים. 
יש ארגונים מסוג אחר, שמצליחים לפנות 
לציבור רחב, שאינם מתעסקים בדיבורים, אלא 
במעשים של ממש. ראשון לארגונים אלה הוא 

'כוח לעובדים'. נראה שבכוח לעובדים יש 
מקום להשקיע עבודה רבה, ואנרגיות רבות של 
עשיה שכולה מביאה לתוצאות. אבל � קשה 
לראות היום את האופק הפוליטי שיצמח מכוח 
לעובדים, אף אם יתכן ששורשיה של צמיחה 

כזאת כבר קיימים בארגון. 
לכן שאלותיו של סוציאליסט ישראלי היום 
צריכות להיות: האם להתמסר ל"עבודת ההווה" 
של כוח לעובדים, על המשמעות העצומה שלה, 
מתוך תקווה שהפתרונות הפוליטיים יקומו 
בעצמם או יצמחו לבסוף מתוך כוח לעובדים? 
או שעצם ההתפתחות של כוח לעובדים בתוך 
ואקום פוליטי, בתוך מציאות עקומה של שמאל 
שחסר את אחד הרכיבים החיוניים לו � מפלגת 
המונים � היא מתכון לצמיחה עקומה, א–פוליטית 
ואנטי פוליטית של הארגון? האם כשתבוא 
ההזדמנות והיכולת לפוליטיקה יוכל הארגון 

להרתם אליה בתנאים אלה?
אל לנו להשיב לשאלות אלה בקלות ראש. 
אלה השאלות החשובות ביותר בדרך לייצר 
פלטפורמה פוליטית סוציאל דמוקרטית רחבה 
ויציבה. התשובות אליהן תלויות בפעילות של 

כל אחד ואחת מאיתנו.
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