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  ישראל בעשור הראשון – תשיעי שיעור
 
 

הוחלט כי חברת העובדים תשמר על עצמאותה מאחר וההסתדרות אינה רק גוף 
הוחלט ,  לצד עצמאות מסוימת של ההסתדרות.עובדים אלא גם משק עובדים

, י תמכו בכך בין היתר כדי להגדיל את ההון"חברי מפא. לשתף את הממשלה
כדי לחזק את היכולת , כמו כן. ולחזק את משק העובדיםלחלק את הסיכון 

י תמכה בשילוב מטרות לאומיות וסוציאליסטיות תוך "מפא, כלומר. הכלכלית
ם רצתה בהמשך בידולו של משק "ואילו מפ, כדי שיתוף ההסתדרות עם המדינה

 .העובדים
 

 מפעלי חברת העובדים וההון הפרטי
 

תקופת היישוב היה שיתוף פעולה מסוים כבר ב, למרות האידיאולוגיה המעמדית
. למשל במפעל שמן ובמפעל מלט נשר. מוגבל של ההסתדרות עם ההון הפרטי

י תמכו לעתים להשתתפות פרטית "חברי מפא. אך בהמשך הדילמה התחדדה
לדידם מטרת חברת העובדים היא להרחיב את המשק . בגלל הסיבה הכלכלית

כלומר השיקול של . עם יזמים כלכלייםולשם כך יש לשתף פעולה , ככל הניתן
ם הוא אידיאולוגי "לעומת זאת השיקול של מפ.  יחסיתיי הוא פרגמאט"מפא

כ זו שניצחה כפי שבאה "י היא בד"עמדתה של מפא. והם התנגדו לשיתוף שכזה
המחלוקת הגדילה את המתח . ת"סולתם וצינורות המזה, לידי ביטוי באליאנס

 . יםבין יעדים חברתיים לכלכלי
 

מחלוקת נוספת הייתה בנושא של תנועתיות אל מול ממלכתיות בתחום 
האם צריך להלאים את הבריאות כחלק מהממלכתיות או לשמור על . הבריאות

ח הכללית "קופ, בסופו של דבר. העצמאות הפוליטית של קופות החולים
 ונעזרו במדינה כדי, ואחרות לא הולאמו אם כי הן שיתפו פעולה עם המדינה

 .שיוכלו לעמוד בעומס שהוטל עליהן
 

 הפעילות הכלכלית של ההסתדרות
 

חברת העובדים צמחה במהירות עקב פיתוח הבנייה והחקלאות הצומחים במשק 
התפוקה גדלה ועולים רבים הצטרפו . וגם עקב הקשרים שלה עם הממשלה

 :להלן סקירה לפי ענפים של פעילות חברת העובדים. לחברת העובדים
 
, 35 היא מוקמת מחדש ב27 ב "סולל בונה"לאחר התמוטטות של  בנייןענף הב

סיוע בפרויקטים כמו , א"למשל הקמת נמל ת. ותורמת ליעדי תשתית לאומיים



 

 2

פנתה החברה לתחום התעשייה ולצורך כך , כמו כן. בנגב'  הנק11, חומה ומגדל
קה העסי, סולל בונה סייעה למטרות לאומיות". כור"הקימה חברת בת בשם 

יש . עובדים רבים וכך גם חיזקה את כוחה וכתוצאה מכך גם את ההסתדרות
לציין שהציונים הכלליים שייצגו את ההון הפרטי טענו להעדפה לא הוגנת של 

אבל מאידך החברה פעלה לעתים במקומות שבהם , ידי הממשלה-סולל בונה על
שילבה שיקולים סולל בונה , כלומר. או לא רצו לפעול, יזמים פרטיים לא יכלו

 .שלעתים סתרו זה את זה, לאומיים כלכליים ופוליטיים
 

גם כאן היה ניגוד בין אינטרסים ". כור"י "פעלה סולל בונה עבתחום התעשייה 
ולעתים האינטרסים הלאומיים דחקו מטרות חברתיות כמו . לאומיים וחברתיים

ציה דהיינו האוריינט. דמוקרטיה תעסוקתית והעמקת מקורות עובדים
עניין זה יצר לעתים ניכור . הסוציאליסטית נפגעה בגלל האוריינטציה הלאומית

 . בין הפועלים למפעלים
 

מעונות "ו, " עובדהנוו", "שיכון: " פועלות מספר חברותבתחום השיכון
 . ם"שקשורה למפ" פועלים

 
כדי לסייע לפיתוח " בנק הפועלים" הוקם בתחום מוסדות המימון והאשראי

וחברת , כן הוקמו קופות מלווה וחיסכון. ת החקלאות והתעשייהההתיישבו
י נתינת שירות "גופים אלו סייעו בין היתר בקליטת העלייה ע". הסנה:הביטוח 

הפריסה הגיאוגרפית של הסניפים באה , כלומר. ואשראי גם בריכוזי עולים
 ).מדיניות מרחיבה(לעתים על חשבון שיקולי רווח 

 
אגודות הצרכנים ותנובה ,  פעלו גופים כמו המשבירמבחינת שיווק ואספקה

הגופים הללו . שהיו אגודות שיתופיות בעלות זיקה רעיונית לתנועת העבודה
. פעלו גם כן לעתים תוך העדפת שיקולים לאומיים על פני שיקולים כלכליים

 שיתופית הפעלה גם קורפורצי' המשביר וכו, אגודות הצרכנים, בין יתר הגופים
גופים אלו נועדו ליצור תעסוקה . וכן גופים שיצרו הלבשה והנעלה, כמו דן

עם התבססותם החלו להעסיק , אך בהמשך, לחיילים משוחררים ועולים
 . שכירים ולצבור עוצמה שאותה הפעילו לעתים כנגד ההסתדרות

 
 תהליכים ותמורות במערכת הכלכלית של ההסתדרות

 
בשינויים ורפורמות בתוך ההתפתחויות במשק הישראלי הביאו לצורך 

חלק מן הרפורמות בהסתדרות קשורות לפעילותו של פנחס לבון . ההסתדרות
כסוציאל דמוקרט שאף לבון להענקת דמוקרטיה . שהיה מזכיר ההסתדרות

כמו . דהיינו דמוקרטיה תעסוקתית, במקום העבודה והפיכת הפועל לפעיל ויוזם



 

 3

ובנוסף , האמין לבון בצורך לשילוב של שליחות לאומית וייעוד סוציאליסטי, ןכ
הוא . לכך תמך ביתר ביזור של העוצמה ובאוטונומיה משקית בחברת העובדים

לבון גם תמך בשיקולים ". מהות הכלל"ב" ריכוזיות"שאף להמיר את ה
 כללו הרפורמות. פני גידול מהיר ובלתי מבוקר-כלכליים והתחשבות בהם על

שינויים בענפי ההספקה והשיווק וכאמור , "סולל בונה"גם ארגון מחדש של 
עוד שינויים בחברת העובדים שלא היו תלויים . חתירה לדמוקרטיה תעסוקתית

מיזוג בנק הפועלים עם , רק בלבון היו ביטול דרגה המשכורת המשפחתית
 .הקורפורציה האשראית ושילוב החברות ההסתדרותיות

 

קראת המבחן להסתכל לגבי הרפורמות לדעת ל: הערה
להרחיב לגביהן ובייחוד לגעת מה היו הקשיים בסולל בונה 

 .ומה היו הרפורמות בסולל בונה
 

 הרפורמות בין תכנון ליישום
 

ברפורמות בחברת העובדים הביאו לשיפור התפקוד הכלכלי ומנעו לעתים 
הארגונית הבסיסית אבל הן לא הצליחו לשנות את התבנית , כפילות מיותרת

על חשבון שיקולים (ובמידת מה גם לא את המדיניות הכלכלית המרחיבה 
, לא כל הרפורמות שתוכננו אכן בוצעו. גם הריכוזיות נותרה רבה). כלכליים

לבון לא תמיד הצליח לשנות את סדר העדיפויות של תנועת העבודה שרצתה 
 . ת תעסוקהפריסה גיאוגרפית נרחבת ויציר, בפיקוח משקי מואץ

 
עוד דבר שהפריע ללבון ליישם חלק מרעיונותיו היה הגיבוי המוגבל שהוא זכה 

 .כמו אשכול וספיר, י"לו מאישים מרכזיים במפא
 

המערכת הכלכלית של תנועת העבודה תפסה תפקיד מרכזי , לסיכום היחידה
לעתים קרובות שיקולי . בקליטת עלייה ובפיזורה הגיאוגרפי, בפיתוח המשק

וח נדחקו הצידה בפני שיקולים לאומיים או מעמדיים ובכל מקרה היה לעתים רו
 .ניגוד אינטרסים בין יעדים שונים של חברת העובדים

 
 14ן "ממ
 

 חינוך שניתן בבתי הספר במחנות העולים כאשר הרעיון הוא –חינוך אחיד 
). מכבש כור ההיתוך(ישראלים " צברים"להפוך את העולים כמה שיותר מהר ל

בין היתר גם , נועדה ליצור חינוך אחיד לערכים ישראלים עבריים
זו מדיניות שזכתה לביקורת רבה . (חילוניים בעיקרם, סוציאליסטיים

. ראשית יש להסביר סטריאוטיפים שהיו לגבי העולים). מהמפלגות הדתיות
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 כלומר רוצים את –אבל לא כמו שהיא , האליטה הותיקה רצתה בעלייה
יש חשש שהישראליות . צות אך שישתנו ויהפכו לצבריםהיהודים מהתפו

הרעיון הוא .  בגלי העלייה הענקייםו איש ייעלמ600,000תיעלם לגמרי כאשר 
 .ליצור משהו משותף

 
בהתחלה זה מופנה . בנוסף לזה יש כל מיני סטריאוטיפים כלפי כל מיני עולים

כי הם (סלאם לאחר מכן בעיקר כלפי יוצאי ארצות הִא. כלפי ניצולי השואה
לא להגזים (צריך להגיד מהם הסטריאוטיפים ). מזוהים עם תרבות האויב

והעיקר הוא להראות כיצד . צריך להגיד מהו החינוך האחיד ומטרותיו, )בפירוט
 .החינוך האחיד בא לענות על מה שהיה באמת ומה שהיה בראשם של הקולטים

 
 2שאלה 

ריון ואחרים בדבר כאשר מוקמת המדינה ישנה תפיסה של בן גו .א
הרעיון של הממלכתיות גורס שמעבירים את תפקידי . ממלכתיות

כמו פירוק המחתרות והקמת (המפלגות או גופים וולונטריים למדינה 
יש מי שרוצים ליצור חינוך ממלכתי ויש מי שרוצים לקיים את ). ל"צה

צריך לדעת מהם הטיעונים . החינוך כפי שהוא לפי זרמים אידיאולוגיים
 .לא לענות בצורת טבלה. וגם מיהם המצדדים ומי המתנגדים

לכתוב בכמה משפטים מהי הממלכתיות ומה נועדה להשיג ומי הוגה  .ב
 .וגם איך זה מתיישב עם ביטול הזרמים. הדעות המרכזי שלה

כאן ניתן לפרט בכל אחת מהעמדות מה המרכיב האידיאולוגי ומה  .ג
 .המרכיב הפוליטי

 
יש להזכיר כי למבחן צריך רק את המאמר של  (8  עוסקת ביחידה– 3שאלה 
 )הולצמן

להוציא את הנימוקים . כאן יש רק לקרוא את המאמר ולהתייחס אליו
הזמר העברי בראשית דרכו מנסה להיות . הרלוונטיים לשאלה ולרשום אותם

יש כאן . עליו להיות ישראלי ולא גלותי. אך לא נטוע במקומו, מקורי מצד אחד
יש כאן ניסיון ליצור ,  שלכאורה הוא בעל שורשים מסוימיםמשהונסיון ליצור 

" מערביים"יש כאן מצב מעניין שבו יש יוצרים . משהו בגוון מזרחי לכאורה
האבסורד כאן שהם לא יוצרים משהו מזרחי . שמנסים ליצור משהו מזרחי

 . זוהי למעשה יצירה מלאכותית".תרבות מזרחית בעיני המערבים"אותנטי אלא 


