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כתב העת חברה חוגג 50 גיליונות! 
מזה תשע שנים אנו פועלים בניסיון להשמיע קול 
סוציאליסטי במרחב הציבורי הישראלי. הנחת 
המוצא שלנו היתה ועודנה, כי כתב עת מהווה 
נדבך חשוב בפעילותה של כל תנועה המבקשת 
להשפיע על המציאות. מכאן, אף כי הוצאת כתב 
עת נכללת תחת הכותרת "תרבות" הרי שמטרתה 

היא עיצוב הפוליטיקה והכלכלה. 
במאה השנים האחרונות נודעה חשיבות רבה 
לפעילותם של כתבי עת כחלק מהותי בתוך תנועה 
רעיונית ופוליטית. בשמאל הצרפתי של שנות ה-30, 
למשל, התקיימה מערכת של עיתונים יומיים. 
בגדול שבהם – L'Humanité, שנוסד ב-1904, 

כתבו רבים מאנשי הרוח המובילים של צרפת. 
גם בארץ בלטו כתבי העת כחלק מפעילותן של 
התנועות הפוליטיות. תנועת העבודה הישראלית, 
למשל, הייתה אחראית על הוצאת עיתונים ידועים 
כגון "דבר" ו"על המשמר", וידועים פחות כמו 
"למרחב", "הפועל הצעיר", "בשער", "מבפנים", 

ורבים נוספים. 
שלא בשונה מתנועות עבודה אחרות בעולם, יש 
דיון מתמשך על המידה בה הדריך הסוציאליזם את 
פועלה ההיסטורי של תנועת העבודה הישראלית. 
כך או כך, אין אלא להתפעל ממפעל התרבות 
המפואר שייסדה, שהתבטא גם בכ-350 כותרים 
של כתבי עת שהוציאה, המהווים אולי שיא עולמי 
במספרם. המחויבות של חלקם להשקפת העולם 

הסוציאליסטית אינה מוטלת בספק. 
רוב  נסגרו  עם שקיעתה של תנועת העבודה 
העיתונים ואופיים של הנותרים שונה עד כי 
הקול הסוציאליסטי גווע מהם כמעט לגמרי. בתוך 
הריק הזה, אנחנו ממשיכים לעמול על כך שחברה 
יהיה קול סוציאליסטי ובתקווה גם נדבך בבנייתה 
של תנועת עבודה ישראלית חדשה וסוציאל-
דמוקרטית, המחויבת לערכים של צדק חברתי 
ושוויון. המחאה החברתית של הקיץ והרעיונות 
שהציפה בציבור הישראלי, מראים שהצורך בקול 

הזה הפך ברור לציבור הולך וגדל.
מה בגיליון?

בישראל.  העבודה  יחסי  סוערים  אלו  בימים 
מתמשכים,  מאבקים  חדשות,  התארגנויות 
עובדים מאוגדים שמערערים על הדמוקרטיות 
של הנהגות ארגוניהם ועוד. ירון דישון מספר על 

תנאי ההעסקה הנהוגים באקדמיה ומשווה אותם 
לתנאי עובדי הקבלן. רועי פרלשטיין דביר מבקר 
את התנהלותם של ארגוני המורים וקורא לאיחודם 
במסגרת דמוקרטית אחת. נחמה וייס חושפת כיצד 
הקיצוץ בתקני הבטיחות משמש תפקיד כפול 
במאבק הממשלה כנגד עובדי הרכבת: מחד לקידום 
ההפרטה ומאידך להשחרת פניהם של העובדים 
באופן שמחליש את התמיכה הציבורית בהם. ענת 
חולתא בטור חדש בוחנת את העמדה המשפטית 
ביחס לזכות העובד לפרטיות וירטואלית בעבודה.
עוד קשה להעריך את תוצאותיה של המחאה 
החברתית של הקיץ, אבל הציבור הרחב כל כך שלקח 
בה חלק מלמד אותנו שרבים צמאים לשינוי במציאות 
החברתית-כלכלית. יאיר אלברטון משתף בדיון 
ובמחשבות על האפשרויות הטמונות בקואופרציה 
כצורת התארגנות שתיתן מענה לחלק מהצרכים 
שעלו במחאה. יגיל לוי מראה כיצד הפנייה של 
חלק מהמוחים לתקציב הביטחון כפתרון למצוקות 
החברתיות מתעלמת מהמנגנונים האמיתיים 
שיוצרים את אי השוויון בחברה הישראלית וקורא 
לאיחוד של סדר היום המדיני והחברתי. ריקי שיו 
בודקת האם המשבר הכלכלי העולמי והמחאות 
בעקבותיו יכולים לבשר על שינוי פרדיגמה קרב 
בתחום הכלכלה. שלוש שנים אחרי המשבר, דייוויד 
הרווי שואל מה ניתן ללמוד מהדרך בה הוא התפתח, 

ולאיזה עתיד חברתי-כלכלי עלינו לחתור.
תום נבון וטל אלמליח יוצאים לבדוק לעומק את 
משבר הקיבוצים ומשליכים ממנו על התפתחות 
הניאו-ליברליזם הישראלי בחברה הכללית. יפתח 
גלבוע מגיע למסקנות חינוכיות רדיקליות בעקבות 
שנה של עבודה בבית ספר ביפו. צפריר גדרון 
בוחן אפשרויות חוקיות וכלכליות להתמודדות 

עם זיהום מי הים.
בוודאי כבר הבחנתם בצבע ששטף את הגיליון. 
אליו גם מתחבר טור הקומיקס החדש מאת גל 
רם ונמרוד זליגמן. אנו תקווה שהצד הוויזואלי 
יוסיף נדבך אסתטי לחתירה המתמשכת לצדק 

חברתי. ///
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