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המזרח התיכון מצוי בשיאו של רגע מהפכני, בו המציאות החומרית 
והחברתית מגיעה לרתיחה, מערערת את המבנים הפוליטיים הקיימים 
ונותנת אפשרות לצמיחתם של מבנים פוליטיים חדשים. מוקדי הכוח 
הותיקים של שלטונות ארצות ערב נראים חלשים מאי פעם, ובמצרים 
ותוניסיה הדבר אף הביא למה שנראה כנפילת המערך השלטוני הותיק.

על רקע המציאות הזו יש להבין גם את ההיערכות הפוליטית שמתחילה 
ללבוש צורה בישראל, אשר נתונה בעיצומה של תקופה בה לשיח 
הממשלתי הניאו-ליברלי הותיק מתלווה גם שיח של רדיפה וחיפוש 

שעירים לעזאזל בקרב ערבים, ארגוני זכויות אדם ועוד.
פרישת סיעת 'עצמאות' ממפלגת העבודה יצרה תכונה רבה בשדה 
המפלגתי. סוציאל-דמוקרטים רבים שעמדו נבוכים נוכח המדיניות 
הניאו-ליברלית שהנהיגו 'שרינו', מרגישים שנפתחו האופקים, ושעתה 
נוצרה הזדמנות לבניית כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי. עם כל הזהירות 
הנדרשת, אנו חושבים שראוי לעשות מאמץ ולנצל את האפשרויות 

הגלומות גם ברגע מהפכני זוטא זה.

יסו"דראשית
 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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ב-31 בינואר כינסו המטה הסוציאל-דמוקרטי 
ויסו"ד כנס מרובה משתתפים וקראו לבנות 
איחוד סוציאל-דמוקרטי על מפלגתי, במקביל 
וכחלק מהיגיון הפעולה של סוציאל-דמוקרטים 
בתוך המסגרות המפלגתיות הקיימות. באותו 
הכנס עלו שוב ושוב הקריאות ליצור מסגרת 
שתארגן לכדי כוח פוליטי מאוחד את קורבנות 
משטר ההפרטה: המעמד הבינוני הישראלי 
הנשחק, עובדי הקבלן והשירותים, עובדי 
המשרות החלקיות נטולי הזכויות ותושבי 
הפריפריה המיובשת תקציבית. רכישת אמונם 
והשתתפותם של קהלים אלו, שבהיעדר סדר יום 
סוציאל-דמוקרטי בשמאל מוצאים את ביטחונם 
החברתי בלאומנות של מפלגות הימין, צריכה 
להיות המרכיב המרכזי בבניית השמאל מחדש.
כל זאת קורה כאשר הטבע, מצידו, ממשיך 
לספק לנו תזכורות לכך שרק הדרך הסוציאל-

דמוקרטית מתאימה לחברה מודרנית, על הבעיות 
איתן היא מתמודדת: שנת בצורת נוספת מזכירה 
שרק היערכות ממשלתית של תשתיות אגירה, 
השבת מים והתפלה תוכל להתמודד עם גידול 
האוכלוסיה תוך שמירה על רמת החיים במדינה 
חצי מדברית; האסון האנושי והאקולוגי של 
השריפה בכרמל הזכיר לנו שרק שירות חירום 
מתוקצב ולא מופרט, שעובדיו מוגנים, מאורגנים 

וגאים, יכול להתמודד עם אסונות ממין זה.

מה בגיליון 48? בימים אלו אנו מציינים מאה 
שנים לשביתה הגדולה ב'חצר כנרת'. מאמרו 
של שי כהן מציב גשר בין מאבקם של פועלים 
במקום עבודתם לרצונם הבסיסי להיות חלק 
ממקום העבודה, אחראים עליו ושותפים בו. 
במאמרו של נסים כהן נחשף ייבוש השירותים 
הציבוריים בענף הבריאות, והדרך בה ייבוש 
זה מעודד רפואה שחורה ואפורה הן של אנשי 
מקצוע והן של מתווכי שירותים. אבשלום בן-
צבי מעלה מחשבות בעקבות קריאת הקפיטל, 
ובהן הוא סוקר את המבנה המשברי של הכלכלה 
הקפיטליסטית ומשמעותו האקטואלית. יריב 
פניגר סוקר את תחושת המשבר שעוטפת את 
סיקור מערכת החינוך בעשור האחרון ומנסה 
לברר האם הרגשה זו מוצדקת, ואת מה היא 

משרתת. לעומתו, ניר מיכאלי מציג הצצה 
למחקר רחב שעוסק בתהליכי פירוק החינוך 
הישראלי כשירות ציבורי ומעברו תוך הפרטה 
לשירות שמרטפות תועלתני, שנמנע מעמדות 
חינוכיות. הוא גם מציע תוכנית להתמודדות עם 
מציאות זו. ג'קי אדרי משרטט 'מדינה' בדרך 
למרי אזרחי, ומביא קול שקורא לשותפות בטרם 
פורענות. אנו מביאים לכם את מחקרו של אזי 
לב-און, שמראה כיצד האינטרנט הופך לכלי 
המבטיח ביותר ליצירת מיזמים קואופרטיביים 
חדשים, וסקירה מתורגמת של לקחים מאיסלנד 
בעקבות המשבר הכלכלי. כתב העת 'חברה' 
הוא גם במה לשאר רוח, ואנו מביאים ביקורת 
מאת נסים קלדרון על האלבום 'רשומי פחם' של 
מאיר אריאל, ולסיום, סיפור קצר מאת סיון טל. 
אנו מפנים את תשומת לבכם לשותפות אירגונית 
המלווה את כתב העת 'חברה' בשנתיים האחרונות 
וזוכה עתה ליותר ייצוג בשער: המטה השיתופי 
של התנועה הקיבוצית, יד יערי ויד טבנקין, 
מרכז הקואופרציה וכן יסו"ד - ישראל סוציאל 

דמוקרטית.
קריאה נעימה.

מערכת 'חברה' קוראת לקהל קוראיה 
לעשות מעשה ולהתפקד עוד היום למפלגה 
רלוונטית, ולפעול במסגרתה לאיחוד כוחות 

סוציאל-דמוקרטי.
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