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ישראל סוציאל–דמוקרטית
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בגיליון זה אנו מפנים את מבטנו אל העולם 
הרחב. המשבר הכלכלי של 2008 יצר אצל רבים 
את הציפייה לשינוי כיוון במגמות העולמיות. 
ואכן, במקומות מסוימים ובראשם בארה"ב, 
נראה שהמשבר שימש הזדמנות לאלו שרצו 
להביא שינוי ולקדם מדיניות פרוגרסיבית 
יותר, שוויונית יותר. אך המשבר ותוצאותיו 
מלמדים אותנו כי הציפייה שעצם ההזדמנות 
תביא לשינוי היא תמימה. מה שחסר במקומות 
רבים בעולם, כמו גם אצלנו בישראל, הוא מי 
שינצל את ההזדמנות. או ליתר דיוק – מה 
שחסר לנו הוא כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי.

למרות מה שניתן אולי לחשוב, הסיבה לעיסוק 
בעולם אינה ייאוש מהנעשה כאן, במדינה שלנו, 
בחברה שלנו. אמנם, העדר אפשרויות הבחירה 
בפוליטיקה הישראלית והדמיון בין החלופות 
הפוליטיות גדולים כל כך עד שקשה לראות 
פתח של תקווה מתוך המערך הפוליטי הנוכחי. 
לשלטון השמרני מכל בחינה שהיא – כלכלית, 
חברתית ומדינית – אין אופוזיציה, לא מחוץ 
לממשלה, ולא – כמו שהבטיחו לנו אנשי מפלגת 
העובדה – בתוכה. יש אמנם ניצני ההתארגנות 
פוליטית שמאליות, אך אף אחת מהן אינה 

מצליחה, לעת עתה, לפרוח.

ראשית

 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

חברה - כתב עת סוציאליסטי לעניני 
חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

כתב העת יוצא באחריות יסו"ד - ישראל 
סוציאל־דמוקרטית

editor@yesod.net :כתובת למשלוח מאמרים
מוציאים לאור: יד טבנקין, יד יערי, המטה 

השיתופי, מרכז הקואופרציה
עורכים: ירון דישון, אלעד הן ונילי שלו

מערכת רחבה: גילי גופר, יפתח גולדמן, נמרוד 
זליגמן, אילנה לפידות.

עזרו גם: הרן סנד, אביתר כפכפי
עיצוב: עיניים גדולות | ליהי ואורי

 Flickr: United Nations ,צילומים: גיל רביב
Photo, D'Arcy Norman, Paul Keller דפוס: 

משכן
http://www.yesod.net :חברה' באינטרנט'
info@yesod.net ,עורך האתר: נמרוד זליגמן

2010 44 | ראוני  גרלרון 

"על פי טענות מבוססות של מומחים למיניהם, בישראל עומדת להתרחש רעידת אדמה שתגבה 
אלפי קורבנות, ושנזקיה הכלכליים ימדדו במונחים של מיליארדים רבים מאד." 
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לכיס של מי תלך ההפרטה של אירן? | עמ' 16<

אך דווקא משום כך אסור לסוציאל-דמוקרטים 
לשבת בחיבוק ידיים. יצירת כוח פוליטי אינה 
משימה בלתי אפשרית, אך מאידך, כוח זה לא 
יופיע לפתע מעבר לפינה אם לא נבנה אותו 
אבן על אבן, פעולה אחרי פעולה; אם לא ניפול 
ונקום שוב. לכן הייאוש הוא בגדר מותרות 

שאיננו יכולים להרשות לעצמנו. 
***

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין 
היציגות במפעלי חברת אקרשטיין, שניתן באמצע 
חודש מרץ, הוא דוגמא לסכנת הייאוש שאסור 
להיכנע לה. בית הדין קבע שאת העובדים בכל 
מפעלי אקרשטיין בכל הארץ – בירוחם, באשדוד 
ובראש פינה ואף העובדים במשרדי ההנהלה 
בהרצליה – ייצג ארגון עובדים אחד בלבד והוא 
במקרה זה, ההסתדרות. פסיקה זו מכשירה, 
למעשה, את מהלך ה"ארגון מטעם ההנהלה" 
שביצעה ההסתדרות, לשבירת ההתארגנות 
הראשונית של כוח לעובדים בירוחם. אך חמור 
מכך, פסיקה זו תקשה על כל התארגנות חדשה 
של עובדים, שתיאלץ להשיג יציגות בקרב כלל 
מועסקיה של חברה בפריסה ארצית. ארגון 
עובדים בראשיתו נדרש לסולידריות בין חבריו, 
לאמון ונכונות להקרבה. כיצד ניתן ליצור את 
כל אלה בשלושה מפעלים מרוחקים שהעובדים 

בהם כמעט ולא מכירים אלה את אלה? 
קשה מאוד ליצור ארגון ארצי חדש, אך לא 
בלתי אפשרי, כפי שאפשר לראות מארגון 
מנחי האוניברסיטה הפתוחה, ארגון עובדות 
המשפחתונים ועוד. קשה להפוך התארגנות 
מקומית לארצית במיוחד כאשר ארגון חזק 
כמו ההסתדרות, פועל ככוח נגד להתארגנות 
החדשה. אבל דווקא המקום המייאש הזה 
מצביע על ההצלחות עד עתה ויכול, אם לא 
ניתן שלטון לייאוש, להצביע על ההצלחות 
לעתיד לבוא. פעלתנותה – השלילית במקרה 
זה – של ההסתדרות, נובעת מהכוח הגדל של 
כוח לעובדים ובמיוחד – מראשיתו של גל חדש 

של התארגנויות עובדים. 
***

גל התארגנויות העובדים מהווה גם גורם של תקווה 

למהלך הבא בתחום הפוליטי. שילוב בין אחד או 
יותר מניצני ההתארגנות הפוליטית-מפלגתית 
שקיימים היום, או שיוקמו בעתיד, לבין כוחות 
שפועלים כבר היום לארגון עובדים, יכול לחזק 
את שתי המגמות. שילוב כזה יכול לצמצם את 
חולשתו של ארגון העובדים מול ההסתדרות מצד 
אחד, ולהפוך התארגנות פוליטית-מפלגתית 
סוציאל-דמוקרטית לחיה וממשית מצד שני. 
אלו יכולות להוות את אבני-הבניין שיקימו 
את החלופה השלטונית השמאלית הנחוצה לנו. 
ההזדמנויות באות. המציאות דורשת פיתרון 
סוציאל-דמוקרטי. כעת צריך לבנות את הכוח 

שיוכל לשאת את הפיתרון.




