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נאספו למעלה עשר מעלות, מינוס בקור של ,2009 בינואר בעשרים
בעידן הבירה. בוושינגטון בכיכר-העיר בני-אדם מיליוני משני
לראות כדי בחוץ שעות לעמוד אלו מיליונים בחרו האינטרנט,
בבואו העליון בית-המשפט נשיא מתבלבל כיצד במו-עיניהם

ארצות-הברית.  ה-44 של כנשיא ברק אובמה את להׁשביע
מתחריו כל  את מאחור להשאיר הצליח אשר האיש צץ  מאין
נורמות תפיסות-עולם, "מבלבל"  בעודו  לנשיאות, במרוץ
גלי על בוש נישא שנים ארבע  לפני  מקובלות?  וצורות-חשיבה
עצמו הזה הבית אל נישא אובמה ואילו הלבן, הבית אל הפחד

שאפשר לשנות. והאמונה גלי התקווה על
כה. עד האיש שחולל השינוי מה להבין ננסה הזה במאמר
אובמה בעיקר למסע-הבחירות שניהל נתייחס הדברים,  מטבע
הפוליטיקאים בחרו בארץ-הקודש לצערי, שבו. ולחידושים
מסע אובמה, של מסע הבחירות חיצוניים של סממנים להעתיק
האוניברסיטאות. במיטב ארוכות שנים יילמד עוד שלהערכתי

שלו. מההיבטים הפנימיים כמה על לשפוך אור ננסה אנו

לעתיד נשיא של ביוגרפיה
ההתרחשויות, של ברצף חייו, בסיפור  צפּון אדם של ייעודו
גם כמובן נכון זה כלל לו. מזמנים שהחיים והמפגשים המעשים
אפשרי המרתק חייו סיפור אחר והמעקב אובמה, חוסיין ברק לגבי
מאבי. (2) 33 (!): זיכרונות בגיל שכתב האוטוביוגרפיה בזכות גם

שהיה איש לציין למותר  בחייו. נוכח-נפקד היה  ברק אביו של
על השפיעה ומורשתו הרוחנית חכם ופורץ-דרך, נדיב, עקרונות,
וירטואלי, אב היה הוא ובכל-זאת, אותו; ועיצבה אובמה ברק
נכח לא הבוגרים של ברק בחייו ימים תקופה של חודש שלמעט
שנתיים; אביו בן כשהיה התגרשו ברק של (הוריו פיסית בחייו
בפועל, .(21 בן היה כשברק  ,1982 בשנת בתאונת-דרכים נהרג
נולד, שם בהוואי, עליו עברה וילדותו וסבתו, אמו בבית ברק גדל
הוא השניים; נישואיה  לאחר  אמו עם עבר  לשם ובאינדונזיה, 
מעניין יהיה בהן. ולחיות תרבויות של רחב מגוון להכיר זכה
בבעיות לטפל לכשיתפנה עליו זו עובדה תשפיע כיצד לראות

המתפתח. העולם
מה  נשאל כאשר קהילתי. מארגן להיות ברק 1983 החליט בשנת

שהיה מה ופשוטה. ישירה תשובה לו הייתה לא הדבר, משמעות
:(3) בשינוי הצורך הוא ברור לו

שבו הלבן, בבית  שינוי  בשינוי. הצורך על לדבר  רק  "יכולתי
הנתעבים; שינוי במעשיהם שלו המתרפסים ועדת המשיכו רייגן
הלאומי, המוטרף הרוח במצב שינוי והמושחת; בקונגרס הכנוע
יתחיל שינוי אמרתי. מלמעלה, יבוא לא ושינוי בעצמו. והמרוכז
בני-אדם אארגן שאעשה: מה זה האזרחית. החברה בהנעת

שינוי." בשטח. למען שחורים
היו ההיא בעת הצעיר אובמה של נפשו את שהזינו הדימויים
ילדים, המלא מחוזי בית-כלא של האזרח, לזכויות התנועה של
שימשו האלה הדימויים חירות. על שרים והם קשורות ידיהם
כוח; לה ונתנו רוחו את חיזקו  תפילה,  מעין הצעיר לברק
הידיעה הזאת במאבקו. להבין שאינו לבד לו גרמו וחשוב מכך:
האידיאליזם שלו, את סביבו העריכו כולם כאשר ניחמה אותו
האידיאליזם כי לו להסביר דאגו מאידך-גיסא אך מחד-גיסא,
שיתחיל וכדאי להתפרנס ממנו אי-אפשר אבל  יפה, עניין הוא

ויעשה לביתו. ובאגרות-חוב להתעסק במניות
ובבית-הספר קולומביה באוניברסיטת למד (ברק לימודיו תום לפני
לזכויות-האזרח ארגון לכל כתב הַוורד), אוניברסיטת של למשפטים
שאיש מאחר אך ציבורית. למשרה שנבחר שחור פוליטיקאי ולכל
כדי קונבנציונלית, לבקש משרה מכתביו, החליט על להגיב טרח לא
לעבודה התקבל סטודנט. הוא בהיותו ההלוואות שלקח את לפרוע

רב-לאומיים. לתאגידים בחברת-ייעוץ כעוזר-מחקר
קהילתי. מארגן להיות – משאת-נפשו על לדבר הוסיף שם גם
אחד וחלמו שיום לבן אותו אימצו בחברה המזכירֹות השחורות
אך בנימוס, הנהנו לפניהן רעיונותיו את כששטח המנכ"ל. יהיה
שחשב מה את לו לומר שהעז היחידי אכזבה. נשקפה מעיניהן
פוליטיקה כאילו זה "לארגן? אייק: השחור, שומר-הסף היה

דבר כזה..?" לעשות למה שתרצה לא?
כאשר חיזוק קיבלו קהילתי מארגן להיות אובמה של ניסיונותיו
שמנמן לבן גבר משיקגו,  מרטי, ושמו יהודי בחור  אליו צלצל
השלושים בשנות היה מרטי ומסורבל. חסר-ביטחון שנראה
שנה עסק בארגון קהילתי. וזה חמש-עשרה לחייו  המאוחרות 
וכעת, בפילדלפיה שחורים בנברסקה, עם חוואים עם עבד הוא

עירוניים שחורים בין כוחות לאחד מנסה הוא לאובמה, סיפר כך
בעזרת לעשות מרטי ניסה האיחוד את מהפרוורים. לבנים ובין
והערכים. האנשים נמצאים שם כי שהבין מאחר הכנסיות,
השחור לראש-העירייה  וושינגטון הרולד נבחר ההיא בתקופה 
הגיע מרטי זאת. בעקבות אהבו בדיוק והלבנים לא שיקגו, של

קהילתי. כמארגן דרכו את והתחיל לשיקגו ברק
יותר חשוב האישי העניין שיעור: למד בשטח הפעילים מן
והם חייו בסיפור אותם שיתף הוא הפרק. שעל המידי, מהעניין
בעולם- שהתחכך מתבגר אבוד, אב שלהם: בחוויות אותו שיתפו
לפצעי- מרפא נתן האנושי המפגש מנוחה... חסר לב הפשע,
לו ונתנו השייכות תחושת  את  בו  עוררו  שפגש  האנשים נפשו;
בני-אדם אצל עולם מלא-אור גילה  הוא  שחיפש. המטרות את

קשי-יום.
בו התחולל החברתיים לאפיקים פנה כאשר שחיפש השינוי
מתאר כך הוא שארגן. הפעילים של מוצלחת לאחר פעילות עצמו
בדרכו: "שינוי להמשיך את הכוח מצא שבו הרגע המכונן, את
של סוג היה זה  באוטובוס. ההיא הנסיעה בשל בי  חל יסודי
בנסיבות קונקרטי מסוים בשיפור נעוצה שחשיבותו אינה שינוי
רומז שהוא ברמיזה אלא תהילה) ביטחון, השגת (התעשרות,
הלאה, אותך לדרבן ביכולתו ועל-כן אפשרי, להיות שעשוי ְלמה
שתבוא אכזבה לכל מעבר המידית, להתרוממות-הרוח מעבר אל
ולּו בידך, אחזת שבעבר את הדבר לעצמך להשיב כדי אחר-כך,
לי גרמה באוטובוס ההיא שהנסיעה חושב אני לשבריר-רגע.

מניעה אותי."(4) עדיין היא להמשיך. אולי
(=מוטיבציה) הֲהִניָעה הם מתחבר  הכול שבהם רגעי-החסד
האנרגיה את שנותנים רגעים הם חברתי; יזם כל של וההנאה
מקבל שהמוביל בגב" ו"סכינים מכשולים אכזבות, על להתגבר

למסע. מחבריו פעם לא
מסקנה: לכלל הוא בא הקהילה, עם לרגעי-החסד בעבודתו מעבר

מתפרקת. (5) והקהילה מתפתח האינדיבידואל

אבי מבית שיעורים
.25 בגיל ,1986 בשנת אובמה עשה בקניה הראשון ביקורו את
הענפה משפחתו את הכיר לגביו, מעגל סגירת בבחינת שהיה בביקור,
איכויות בדבר העמיק את הבנותיו הביקור גם  המנוח. אביו של
האפריקנית, במחיצת משפחתו מבלה ולרע. בעודו לטוב הקהילה,

כך: זאת ותיאר מעגלי-חייו, את לסרטט אובמה ניסה
בספק מוטלת שאינה שייכות תנאי, בלא אהבה - הפנימי -המעגל
מחויבויות ומתן; במשא הנתונה אהבה - השני -המעגל

חופשי באופן שנבחרות
גזע, שלמה, אומה ומכיל  מתרחב  המעגל   - החיצוני -המעגל

מוסרית. דרך
הרחבה, המשפחה חוויית בצד באפריקה, שחווה והאהבה החום
תפיסת עולמו מחדש את אותו לבחון המחבקת והחונקת, אילצו
של המעגלית בין החשיבה לחיבור מה נדרש ההבנה את ולהעמיק

המערב. של הליניארית-קווית החשיבה תפיסת ובין אפריקה
שבו באופן למעגל  הקו בין לחבר היחידה הדרך הבנתי,  לפי
היא זה את זה וישלימו איכויותיהם את שניהם ישמרו
וחוו שהכילו חיים ,33 גיל עד אובמה של חייו סיפור הספירלה.
את ויצרו העגול, ושל הבסיסיות, של הישר האיכויות שתי את
שלמה תפיסת-מציאות בו פיתח ביניהן, הספירלית האינטגרציה
כי יש לקוות הפוליטית.  בעשייתו יצירתי לו להיות וגרם  יותר
בהתמודדותו עם גם היצירתיות והחדשנות הללו את הוא יוכיח

לפניו. שעומדות הגדולות המשימות
בכלל כאדם בהתפתחותו חשוב שלב אפוא היה באפריקה הביקור
דילמות תובנות חדשות, שלב שהפציעו בו וכאפרו-אמריקני בפרט;

שחור. של נער פצעי-הבגרות ונרפאו עלו, והתלבטויות חדשות
שבו למקום אותנו מביאה זו וחלקית קצרה ביוגרפית סקירה
שינוי להנעת האזרחית החברה את רתם כיצד להבין ננסה
בקמפיין מרכזיים  הישגים בשני נתמקד הלבן. לבית שהובילֹו 
למנהיגים; פעילים להפוך ובכך שיתוף ליצור שלו היכולת שלו:
הללו ההישגים שני לשלטון. הון שבין הגורדי הקשר וניתוק
הטכנולוגיות באפשרויות הנבון השימוש בזכות התאפשרו
את לנפץ בזכותן הצליח מציעה; שרשת האינטרנט והחברתיות

הלבן. לבית ולהיכנס תקרת-הזכוכית

הדיגיטלית של התרבות הראשון המנהיג
התרבות של הראשון הפוליטי המנהיג הוא אובמה כי לומר אפשר
סוג כל שכמעט מאופיינת בזה התרבות הדיגיטלית הדיגיטלית.
ולכן דיגיטלי, לייצוג (CONVERGENCE) להמרה ניתן מידע

במהירות-האור. הלאה ולהעבירו  לשכפלו אפשר
בעניין הירוקה" התנועה – "ממד מּפעילי אחד עם בשיחה
העניין? כל "מה הלה: זרק  אובמה, של  האינטרנטי הקמפיין

זו  שגויה אבחנה הרשת."  באמצעות מתנדבים  הפעיל הוא
מנהיגות רק המכירים מנהלי קמפיין של בצורת-חשיבה מקורּה
במתנדבים ומשתמשת בעצמה סדר-היום את הקובעת כריזמטית
בספרו הגדיר קולינס ג'ים האמריקני החוקר חד-כיווני. שימוש
הזה הסוג  מן המנהיגות את  (6) למצוין מטוב התנופה: גלגל
את במחקרם חיפשו רביעי." קולינס וצוותו דור של "מנהיגות
הייתה שנה חברה (מסחרית), שחמש-עשרה שבה המפנה נקודת
נקודת- שנה. 15 עוד כזאת ונשארה  למצוינת נהפכה בינונית, 
ומיהו ".5 דור "מנהיג של מינויו הייתה שהתגלתה המפנה
הצלחה יש כאשר בחלון  מביט  אשר  "מנהיג – ?5 דור מנהיג
שהכישלון המבין מנהיג דהיינו כישלון," בזמן במראה ומביט
נלמד זה מנהיגות סוג כולם. שותפים באחריותו ולהצלחה נמצא
מהעובד נדרש הוא הסוציאלית; העבודה של בקורסי-בסיס

דרכו - קהילה לארגון אומה מארגון
ארצות-הברית  לנשיאות אובמה של

בלוך איל מאת

הזה, לגמרי.' במובן חדש דבר ממנו וליצור מאליו המובן את לקחת 'היא חכם, איש פעם לי "'גאוניות,' אמר
אובמה ברק שהוביל המבריק הקמפיין אחר מעקב גאון. הוא ארצות-הברית של ה-44 שנשיאה ספק אין
קהילתית,' 'התארגנות שנקרא  יחסית ושולי אלמוני בתחום מִסְפרי-היסוד משהו  שלף הוא כי מלמד

(1) בעזרתם." וניצח – גיוס-ההמונים בפוליטיקה בהם בתחום שכתובה תורת-הפעולה את יישם

חברתית התחדשות
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הקהילתי. כפי שכתב אלבשן: 
"הבסיס הבריא לארגון קהילה הוא "שיתוף." עובד קהילתי 
צועק "אחריי." העובד הקהילתי מארגן  ואינו  אינו מוביל 
נעשה  הכול  ההבדל.  כל  זה  להוביל.  אותה  ודוחף  קבוצה 
בכנות, בשקיפות ובזרימת-מידע מלאה בין חברי-הקבוצה. 
זה בדיוק מה שאובמה הבטיח לאזרחיו: להיות כן ושקוף, 
ל"אני  זה  את  השוו  יחד.  לצעוד  ואז  להתחשב  להקשיב, 

אחליט, אני אנווט, אני אוביל" ותבינו את ההבדל." (7) 
לא  אובמה  מהותי:  הגדרות  בשינוי  הייתה  השיתוף  משמעות 
חיפש מתנדבים או תורמים; הוא חיפש מנהיגים ושותפים לדרך. 
ההבדל הקטן-גדול נתן את הכוח לשטח ויצר אנרגיה של עשייה, 
ביקש  רק  לא  אובמה  שותפות.  מכול:  והחשוב  הובלה  ָיזמה, 
מּפעיליו להיות מנהיגים, הוא גם העניק להם את הכלים לכך: 
באתר האינטרנט (8) של הקמפיין היה אפשר למצוא כלים לארגון 
להיות מנהיגי- לפעילים  ומערכת שאפשרה  פעילויות מקומיות 

הווירטואלי  שטח ברמה המקומית. השימוש המושכל במדיום 
תורגם בבוא-העת לפעילות אינטנסיבית ואפקטיבית בשטח, עד 
שלבסוף נשטף השטח בפעילי אובמה, ביום הבחירות ובשבועות 

ובחודשים שקדמו לו. 
במאגר  כי  נספר  אובמה  של  מערך-האינטרנט  ָעצמת  להמחשת 
(כעת  איש  מיליון   13 רשומים  הבחירות  קמפיין  של  המידע 

אובמה אינו רשאי להשתמש במאגר-המידע הזה).
אמצעי אחר שבו השתמש אובמה להמרצת פעיליו היה הזרמת-

במסרונים  או  האלקטרוני  בדואר  ישיר,  באופן  לּפעיל  מידע 
(=הודעות SMS). כאשר מונה ג'ו ביידן לסגנו של אובמה, ידעו 
זאת הפעילים-שותפים לפני  התקשורת, בזכות מסרון שנשלח 
אליהם ממטה הקמפיין. כך יוצרים שקיפות ותחושת שותפות, 
שנהייתה אפשרית בפעם הראשונה בהיסטוריה, בזכות השימוש 

הנבון בטכנולוגיה.

התרת הקשר הגורדי שבין הון לשלטון
השימוש הנבון ברשת האינטרנט תרם לאובמה גם בהיבט אחר 
של הקמפיין, חשוב לא פחות. מן המפורסמות הוא שכל מועמד 
פוליטי מממן את תעמולת-הבחירות שלו מכספי תרומות. באופן 
שבכך  אילי-הון,  של  מכיסם  באות  האלה  התרומות  מסורתי, 
הקשר  את  ויוצרים  צמרת-השלטון  על  השפעתם  את  קונים 

הגורדי (9) שבין הון לשלטון. 
הקשר  את  אובמה  ברק  התיר  בזמנו,  מוקדון  אלכסנדר  כמו 

הגורדי וכך פרץ את הדרך ל"כיבוש" ארצות-הברית.  
גיוס תרומות  נותק באמצעות  הקשר הגורדי שבין הון לשלטון 
שסירב  לנשיאות   הראשון  המועמד  הוא  אובמה  באינטרנט. 
משמעות  הקמפיין.  לטובת  המסים  משלם  כספי  את  לקבל 
ישירות  התקבל  שלו  התעמולה  למסע  המימון  שכל  היא  הדבר 
הנשיאותיים,  הקמפיינים  בתולדות  הראשונה  בפעם  מהציבור. 
וִאפשר לו לתרום כרצונו. בדרך  פנה אובמה אל הציבור הרחב 
הזאת גייס מהציבור  656,357,572 דולרים. לשם השוואה נספר 
 199,275,171 גייס  מקיין,  ג'ון  הסנטור  הרפובליקני,  יריבו  כי 
ועוד 84,103,800 דולרים מכספי  דולרים מתרומות של יחידים 
משלם המסים. (10) הסכום האגדי נאסף בתרומות קטנות שנעו 
המהלך  משמעות  התרומה.  דולר  אלף  ועד  מעשרות-דולרים 
שאובמה  היא  מהציבור  תרומות  גיוס  של  לכאורה  הפשוט 
"חייב" דין וחשבון למיליוני בני-אדם ואינו חייב דבר לאצולת-

הממון. זאת לדעתי גרסה מתקדמת לדמוקרטיה ועמדת-פתיחה 
מיוחדת במינה בהגעה לכס-הנשיאות.

אתגרים חדשים, אמיתות ישנות
האזרחית  לחברה  ובראשונה  בראש  בחירתו  את  חב  אובמה 
תנאי  כאמור,  ואלו,  העסקי,  למגזר  ולא  השלישי)  (=המגזר 

פתיחה טובים לשינוי. זאת נקודת-אור יחידה באפלת המשברים 
המשבר  הכלכלי,  המשבר  עמם:  להתמודד  שעליו  העולמיים 
הסביבתי, משבר המזון והמשבר החברתי שלפי כל התחזיות ילך 

ויחריף בעתיד הקרוב.
נאום  ולרוחבו, כפי שמעיד  אובמה מודע היטב לעומק-המשבר 
ההכתרה שלו, שאפשר לראות בו מקבילה לנאום צ'רצ'יל  על דם 

יזע ודמעות. הנאום נפתח בתיאור הזה:
"האומה שלנו נמצאת במלחמה נגד רשת רחבה של אלימות 
מחמדנות  כתוצאה  מאוד,  נחלשה  שלנו  הכלכלה  ושנאה. 
של  גם מהכישלון  אך  וחוסר אחריות מצדם של אחדים, 
כולנו לקבל החלטות קשות ולהכין את האומה לעידן חדש. 
נהרסו.  בתי-עסק  נסגרו,  עבודה  מקומות  אבדו,  בתים 
הטיפול הרפואי שלנו יקר מדי, בתי-הספר שלנו מכשילים 
חדשות  הוכחות  מופיעות  ביומו  יום  ומדי  מדי,  רבים 
שהדרכים שבהן אנחנו משתמשים באנרגיה מחזקות את 

יריבינו ומסכנות את עולמנו שלנו."
הייתי ממליץ לקרוא את הנאום המלא, אך אפשר להסתפק בשני 

קטעים; הראשון מתווה את הדרך והשני מסמן את החזון. 
כי  וטוענים  שלנו  השאיפות  בהיקף  המפקפקים  "יש 
השיטה שלנו לא תוכל להתמודד עם תכניות גדולות כל-

כי הם הספיקו לשכוח את מה  כך. הזיכרון שלהם קצר, 
שהמדינה הזאת כבר עשתה, את  מה שבני-אדם חופשיים 
המשותפת  למטרה  מצטרף  כשהדמיון  להשיג  יכולים 

והכורח מצטרף לאומץ." 
אני  חברתי,  שינוי  של  כסוכנים  הכשרת-מורים  על  כמי שאמון 
חושב כי המשפט האחרון הוא אחת ההגדרות הקולעות יותר של 

מחנך בכלל ומחנך בגישת ולדורף בפרט.
ואסיים בפילוסופיה של החירות מבית-מדרשו של אובמה, גם 

היא מתוך נאום ההכתרה:
"האתגרים שלנו אולי חדשים. הכלים שבעזרתם נתמודד 
ִאתם הם אולי חדשים. אך הערכים שבהם תלויה ההצלחה 
סובלנות  והגינות,  אומץ  ויושר,  קשה  עבודה   – שלנו 
ישנים.  ערכים  אלה  כל   – ופטריוטיות  נאמנות  וסקרנות, 
לאורך  הִקְדמה  של  השקט  הכוח  היו  הם  אמיתיים.  הם 
האלה.  לאמיתות  שיבה  נדרשת  כעת  שלנו.  ההיסטוריה 
הכרה   – אחריות  של  חדשה  תקופה  מאתנו  נדרשת  כעת 
לנו מחויבויות לעצמנו, לעמנו  של כל אמריקני בכך שיש 
אי-רצון  מתוך  לא  מקבלים  שאנחנו  מחויבויות  ולעולם, 
אלא בשמחה, מתוך ידיעה ברורה כי אין דבר שמסב סיפוק 
רב כל-כך לנשמה, שקובע כל-כך את אופיינו, כמו הקדשת 

כל-כולנו למשימה קשה.
המקור  זה  האזרחות.  של  וההבטחה  המחיר  הם  אלה 
לביטחון שלנו – הידיעה שאלוהים קורא לנו לעצב עתיד 
האמונה  ושל  החירות  של  המשמעות  זאת  לא-בטוח. 

הדתית שלנו."
בדברים האלה אנו נקראים להיות שותפים למסע עיצוב-העתיד, 
עיצוב היונק את כוחו מתוך אמונה שהדבר אפשרי, אך גם כרוך 
בסיכונים. מסע הקורא תיגר על מרכזי-הכוח המסורתיים. את 
הנאום השבועי לאומה בחר לשדר באתר האינטרנט יוטיוב (11) 
ויצר אפשרות לכל אזרח להתחבר אליו ישירות בלא תיווך של 

כלי-התקשורת המסורתיים. 
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את  ומבהירות  עצמן  בעד  מדברות  המילים 

האמור לעיל; לדוגמה: "הכלים האינטרנטיים 

הקהילה  את  לארגן  לך  מאפשרים  שלנו 

המקומית בקלות" (מתוך דף הבית). 

קשר  הוא  גורדי  קשר   – הגורדי  הקשר   (9)

שנפוצה  האמונה  להתרה.  וקשה  מסובך 

בימים עתיקים הייתה שמי שיתיר את הקשר 

הגורדי הוא זה שיכבוש את אסיה. את הקשר 

למלוך  שנבחר  גורדיוס  האיכר  עשה  המסובך 

על תושבי פריגיה רק משום שנראה על עגלתו 

סמוך לפסלו של האל זאוס. כאות הוקרה על 

לזאוס  העגלה  את  גורדיוס  הקדיש  היבחרו 

בלט  לא  קצה-חבל  ששום  בקשר  וקשרּה 

ממנו. כשהחל אלכסנדר הגדול בכיבושיו, עבר 

שלף  המעשה,  סיפור  את  וכששמע  בפריגיה 

את חרבו וחתך את החבל. עתה ידעו הכול כי 

קרה  שאכן  כפי  אסיה,  את  לכבוש  נועד  הוא 

החופשית  האנציקלופדיה  ויקיפדיה,  (לפי 

באינטרנט). 

www.opensecrets.org/index.php (10)

הפופולרי  האתר   www.youtube.com  (11)
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אובמה הוא המועמד 
הראשון לנשיאות  
שסירב לקבל את 

כספי משלם המסים 
לטובת הקמפיין. 
משמעות הדבר 

היא שכל המימון 
למסע התעמולה 

שלו התקבל 
ישירות מהציבור. 
בפעם הראשונה 

בתולדות הקמפיינים 
הנשיאותיים, פנה 
אובמה אל הציבור 

הרחב וִאפשר לו 
לתרום כרצונו. בדרך 
הזאת גייס מהציבור  

 656,357,572
דולרים. הסכום 

האגדי נאסף 
בתרומות קטנות 

שנעו מעשרות-
דולרים ועד אלף 
דולר התרומה. 

משמעות המהלך 
הפשוט לכאורה 
של גיוס תרומות 

מהציבור היא 
שאובמה "חייב" דין 
וחשבון למיליוני בני-
אדם ואינו חייב דבר 

לאצולת-הממון
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