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מפלגת . י"מפאההנהגה של מדינת ישראל בעשוריה הראשונים צמחה ברובה הגדול ב

השלטון הייתה בשנות החמישים בית הגידול לראשי הממשלות ולשרים הבכירים של 

במידה פחותה אך , רישומה על ההנהגה הישראלית אף ניכר. שנות השישים והשבעים

לכן ניתוח דפוסי הצמיחה של ההנהגה . גם בשנות השמונים והתשעים, לא מבוטלת

על , נהגת מדינת ישראל בעשוריה הראשוניםי יכול לשפוך אור על עיצוב ה"במפא

 . מקורות כוחה ועל תפיסותיה הפוליטיות

השוני ניכר . י"מפא שינוי מהותי בהנהגה הבכירה של בשנות המדינה הראשונות חל

בין קבוצת שליחיה , יתי היישוב"שלא ִאפיינה את מפא, נוצרה חפיפה, ראשית. היטב

התחזק , שנית; וצת ההנהגה הבכירה שלהשל המפלגה למוסדות הביצועיים ובין קב

להבדיל ממעמדו בין (מנהיגי המפלגה של סגל הגוריון בקרב -בןדוד מאוד מעמדו של 

נוספה לו הכרת תודה על אף שהיה איתן גם לפני כן ועתה מעמד , חברי המפלגה

חלה התקרבות והתהדקה , שלישית; )ח"הגשמתה המוצלחת של תוכנית המדינה בתש

 ובין הדרג  בשנות המדינה הראשונותי"ית בין ההנהגה הבכירה של מפאהתלות ההדד

 הסתדרותי-התהדק הקשר הפוליטי בין המנגנון המפלגתי, רביעית; השני של ההנהגה

 המנגנון אל משורות באמצעות עסקנים בכירים שטיפסו , לדרגיה השונים,ובין ההנהגה

ולפני כן גולדה ,  ומרדכי נמירזלמן ארן –הדרג הבינוני ואף הבכיר בהנהגת המפלגה 

;  שצמחו מתוכוששמרו על זיקה פוליטית הדוקה למנגנון המפלגתיאישים , מאיר

 נכנסו אליה –י "השתנה ההרכב האישי והגילי של ההנהגה הבכירה במפא, חמישית

פנחס , הבולטים ביניהם היו גולדה מאיר – אנשי העלייה השלישית והרביעית ובני גילם
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1שכוללבון ולוי א
ויצאו ממנה בהדרגה אנשי העלייה השנייה יוסף שפרינצק ודוד  – 

;גוריון-יריביו של בן, רמז
אחדות (הצטמצמה ההשפעה של שיוכים ארגוניים ,  שישית2

לעומת ' אקטיביסטים'(או של עמדות מדיניות ) העבודה או הפועל הצעיר לשעבר

 .י"על ההיערכויות בהנהגת מפא) 'וייצמניסטים'

 ואשתמש בניתוחן כדי לעמוד על דפוסי ההתפתחויות שנמנושש מעט על רחיב א

לוי אשכול וגולדה מאיר להנהגה , פנחס לבון, הצמיחה הפוליטית של משה שרת

הבירור של דפוסי הצמיחה יהיה . ומכאן להנהגה של מדינת ישראל, י"הבכירה של  מפא

ישים אלה ובין כוחם בסיס לדיון שאערוך כאן על הזיקה בין כוחם המפלגתי של א

 . הפוליטי כראשי מדינה

שאלת היחס בין הנהגה מפלגתית ובין הנהגה לאומית נוגעת ליחס בין פוליטיקה 

בתוך מפלגות והיערכויות רעיוניות התקבצויות כוח ,  דירוגים בין אישים–מפלגתית 

. ותבמיוחד בדמוקרטיות פרלמנטרי,  ובין הפוליטיקה של הממשל עצמו–ובין מפלגות 

 גם אם נפענח את הזירה המפלגתית ואת יחסי הכוח –אבל אין זהות , הזיקה ברורה

בזה לא פענחנו מניה וביה את מערכת הכוח בממשל , ובמיוחד במפלגת השלטון, שבה

אבל פועלים בה , מערכת הכוח של הממשל מושפעת מאוד מהזירה המפלגתית. עצמו

עוסק בעניינים שונים מאוד הבכיר איש הממשל מפני שבעיקר , גורמי כוח אחרים

כישורים ומפני שנדרשים מזה ומזה הפעיל המפלגתי הבכיר בסוגיהם מענייניו של 

 .במידה מסוימת, שונים

השפעתו , כלומר כוחו במוסדות המפלגה (יש זיקה בין מעמדו המפלגתי של מנהיג

הנהגת  ובין מעמדו ב)על ציבור חבריה ומיקומו לעומת מנהיגים אחרים במפלגה

תמיד אפשר למצוא אישים בצמרת . אבל אין זהות בין השניים, המדינה או בממשלה

שלטונית של ממשל שכהונתם איננה ביטוי לעוצמה פוליטית מפלגתית והם אינם 

אם לנקוט מטבע לשון ', מוצנחים '–מושרשים במערכת של תמסורות הכוח המפלגתיות 

הוא אחד מיסודותיו העיקריים של ממשל  ייצוג באמצעות מפלגות פוליטיות. מאוחרת

 גם – אפשר למצוא אנשים בכירים שמונו לתפקידיהם אך גם בו, פרלמנטרי-דמוקרטי

 מתוקף כישורים מיוחדים או בגלל קשריהם עם מנהיגים שהיו –אם פורמלית נבחרו 

                                                           
הוא עלה ארצה בשנת  –אם כי בדוחק , מבחינת עלייתו לארץ נמנה אשכול עם העלייה השנייה  1

צעיר משפרינצק  (1895אשכול היה יליד . את רוב חוויותיה של העלייה השנייה ולא חווה 1914
קשיש , למשל, ולעומת זאת, צעיר משרת בשנה, גוריון ומרמז בתשע שנים-בעשר שנים ומבן

צעירי העלייה 'ולכן מבחינת גילו הוא היה יכול להיחשב גם מ, )ממאיר בשלוש שנים בלבד
 .'שיתזקני העלייה השלי'וגם מ' השנייה

על בכורתם הפוליטית של אנשי העלייה השנייה בפוליטיקה היישובית ובמיוחד במוסדות   2
õøàá éãåäéä áåùéä ìù úåèéìàä- úôå÷úá ìàøùé, ראו משה ליסק, הלאומיים ובמגזר הפועלי

èãðîä :äøééø÷ éñåôãå éúøáç ò÷ø ,זאב צחור;114-115, 49-51' עמ, 1981אביב -תל  ,ïåáùçäå ïåæçä: 
ïá-ä÷éèéìåôì äéâåìåàãéà ïéá ïåéøåâ ,11-27' עמ, 1994אביב -תל. 
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התמונה קצת מסתבכת כאשר מביאים בחשבון כי לעתים קרובות ו. מעוניינים בהם

 .מפלגתית-פקיד ממשלי בכיר מקנה לבעליו עוצמה פוליטיתכהונה בת

בראשית , שכן אז, י של שנות החמישים"במפאלמתבונן תהליך כזה בולט במיוחד 

הסמכות הממשלתית בכלל וכוחו של מיניסטר בפרט היו עניין ,  המדיניתהעצמאות

ים ריכוז הסמכויות שהתחולל אז והיכולת החדשה להקצות משאב. חדש ורב יוקרה

הסתמן אז בבירור תהליך של זיהוי בין משלחת . רבים הקנו יוקרה רבה לשרי הממשלה

).דאזאולי בצירוף מזכירי ההסתדרות (י לממשלה ובין הצמרת המפלגתית "מפא
3

 שרי 

ובדרכי ,  הם שלטו בה במישרין.לגהי נעשו גורם מרכזי במקבילית הכוחות במפ"מפא

, ובין עסקנים בכירים במטה הארגוני של המפלגהעל יסוד שיתוף פעולה בינם , עקיפין

ההתפתחות הזאת מוסדה בוועדה מפלגתית  . היהודיתובסוכנותהעובדים בהסתדרות 

באמצעותה . הוועדה המדינית שהפגישה את האישים האלה, 1950-בקמה הוחשובה ש

 .הם שלטו במפלגה ביד רמה – גם באמצעות המזכירות המצומצמת 1951ומנובמבר  –

 

à. íééòåöéá àì íéâéäðî  

גם אז היה תוקף להנחה כי האנשים , כמובן. התמונה הייתה שונה בתקופת היישוב

שמפלגה פוליטית מפקידה על ניהול ענייניו של הציבור הם המצויים בקדמת הבמה 

. אבל השאלה היא שאלת מידה. הציבורית ובמידה זו או אחרת הם הנהגתה של המפלגה

מובהק של הפרדה בין שני סוגי  מקרה הייתה, למשל, הצעיר מפלגת השומר

 מנהיגיה מאיר יערי ויעקב חזן היו מזוהים בבירור וללא : בזירה היישוביתהפוליטיקאים

פרלמנטריים ומעולם לא - לחברות בגופים מעיןרקובכל זאת היא שלחה אותם , עוררין

.לתפקידי ביצוע
4

 

 היואבל , זו של הפרדהו בדרך י היישובית לא נהג"העבודה ובמיוחד מפא אחדות

י היישובית "לא הייתה זהות בין הנהגת מפא. י"סממנים כאלה במבנה ההנהגה של מפא

- אף אי.הנהלת הסוכנות, 1933-מגוף העיקרי שהיא ניהלה החל הובין משלחתה אל 

י היישובית מן המשלחות שלה לניהול "אפשר לקבץ בפשטות את סגל ההנהגה של מפא

 ,ברל כצנלסון או יצחק טבנקין. והסתדרות העובדים' הגנה'ארגון ה, דיתהסוכנות היהו

 והרי כצנלסון היה בבירור אחד . ורוב הזמן אף לא יוסף שפרינצק,לא נכללו בהן, למשל

ואילו טבנקין ושפרינצק , גוריון-לצד בן, י היישובית"משני מנהיגיה הראשיים של מפא

                                                           
כאשר לבון , 1950לבון בתפקיד מזכיר ההסתדרות אחרי אוקטובר פנחס נמיר החליף את מרדכי   3

, החלטות הוועדה המרכזת של הסתדרות העובדים. צורף לממשלה ומונה שר החקלאות

 .øáã ,15.12.1950; 27.10.1950, כותרת ראשית, øáã ;)ע"אה: להלן(רכיון העבודה א, 13.10.1950

 –ïæç ,  ראו אצל זאב צחור,בשנות המדינה הראשונותדיון על רצונו של חזן לשנות מצב עניינים זה   4
íééç úòåðú :øéòöä øîåùä ,éöøàä õåáé÷ä ,ôî"í , 222-224' עמ, 1997ירושלים וגבעת חביבה. 
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, שלה ועמדו בראש אגפים חשובים במפלגההיו אישים בולטים מאוד בהנהגה הבכירה 

 ).שפרינצק(הצעיר  ויוצאי הפועל) טבנקין(המאוחד  הקיבוץ

 י"היו למנהיגיה העיקריים של מפא, גוריון וכצנלסון-בן, העבודה ראשי אחדות

מבוססת על חלוקת עבודה בין השניים ועל , היישובית ויצרו בה דפוס של הנהגה זוגית

מיקומם הציבורי של שני הפוליטיקאים . ית בתוך המפלגהשוויון בעוצמתם הפוליט

גוריון הוביל את רשימות -בן:  ואת התפקוד שלהםהאלה משקף בבירור את בכירותם

י בבחירות לגופים המרכזיים ביישוב ובתנועה הציונית וניהל את הגוף הביצועי "מפא

סוכנות תחילה את הסתדרות העובדים ואחר כך את ה, י שלטה בו"העיקרי שמפא

, י"כצנלסון היה הפוליטיקאי המרכזי בחייה הפנימיים הסבוכים של מפא; היהודית

מבחינה . ומבין אישיה הוא היה פחות מזוהה עם מגזר זה או אחר באותה מפלגה מגוונת

המפלגה . י היישובית עד לפילוגה"זו הוא נבדל מטבנקין ולכן היה בכיר ממנו במפא

יתר מפני שטבנקין לא השלים עם בכירות ההנהגה בין ה, 1942-ב, התפצלה לבסוף

כצנלסון היה מנהיג תנועתי , גוריון- לעומת בן.גוריון וכצנלסון-הזוגית העירונית של בן

 .זו הייתה החלוקה ביניהם. או מפלגתי שלא מילא תפקידים ביצועיים בולטים

רות הגמוניות בהסתדלא היו מפלגות היישובית י "העבודה או מפא כאשר אחדות

    ,  אך השתתפו לעתים בקואליציותכלומר לא עמדו בראש ההנהלה הציונית, הציונית

מפלגותיו שלחו . ה ונותר בראש הסתדרות העובדיםגוריון לא הצטרף להנהל-בן

כאשר לא הייתה , אחדות העבודה(להנהלה הציונית  אישים כמו שלמה קפלנסקי 

 התנהגותו הפוליטית של ,כאמור, מת זאת לעו5.)י"מפא(וחיים ארלוזורוב ) באופוזיציה

 זאת ובכל. הצעיר כצנלסון הייתה דומה מבחינה מסוימת לזו של יערי מהשומר

, של יערי עם חזןן השותפות גוריון הייתה בעלת אופי שונה מ-שותפותו הקרובה עם בן

גוריון ומפלגתם לא הייתה -מפלגתי כמו בן-איש מהם לא היה מנהיג ביצועיהרי ש

 .י" מובילה כמו מפאמפלגה

מזו של אם לנקוט דוגמה פחות מובהקת , מעמדו הפוליטי של אליהו גולומב

החפיפה בין ההנהגה המפלגתית לבין ההנהגה הביצועית במוסדות -לביאור איכצנלסון 

מוכתר של ארגון -צא של היותו המפקד הלאולא היה פועל י, י היישובית"למפאשמחוץ 

 הוא –להפך ; 'הגנה'ל גולומב לא נגזר מתפקידו הביצועי במעמדו הפוליטי ש. 'הגנה'ה

ואחר כך , העבודה אחדותבהבולטים הפוליטיים היה מלכתחילה אחד המנהיגים 

', הגימנזיסטים'מכוח אישיותו ומהיותו האיש המרכזי בקבוצת ,  היישוביתי"מפאב

התקרבו הארץ ש ילידי וחניכי', הרצליה'בוגרי המחזורים הראשונים של גימנסיה 

שהיו חברים -מעין מדריכים(העבודה  שנייה ובמיוחד למנהיגי אחדותהלהנהגת העלייה 

                                                           
ראו . גוריון להנהלה-הצטרף בן 1933-בלקונגרס הציוני י בבחירות "צחון מפאירק אחרי נ  5

, גכרך , ÷ãåã úàð ,טבתשבתי : גוריון אחרי אותן בחירות-הערכותיו של טבת על פעולות בן

 .57-71' עמ, 1987אביב -ירושלים ותל
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;)קשישים מהם בשנים אחדות בלבד
וכן מתוך דבקותו ,  ועל יסוד המעמד האישי הזה6

ל א' השומר'הוא היה למוציא והמביא מטעמה של מפלגתו במעבר מ, בענייני הגנה

.ללא תואר פורמלי', הגנה'והיה למנהיג המוכר של ה' הגנה'ה
7

 

דוגמה חשובה נוספת לפער בין ההנהגה הקריירה הפוליטית של אליעזר קפלן היא 

.  ולצמצום הפער הזה–היישובית י "הפוליטית למשלחות הביצועיות השונות של מפא

ממשלי בכיר הוא לא היה פוליטיקאי בעל -בזמן מינויו של קפלן לתפקיד ביצועי מעין

י נעשתה מפלגה "כאשר מפא. שנותיו בתפקיד הקנו לו גם כוח פוליטיאבל , כוח ניכר

, הגמונית בתנועה הציונית היא שלחה את קפלן לתפקיד בכיר מאוד בהנהלת הסוכנות

אבל בכירות התפקיד ,  שהיה לשר האוצר הראשון של ישראל'שר האוצר הציוני', גזבר

וצאה ממינויו של משה שרתוק מינוי קפלן היה ת. מפלגתית-לא שיקפה בכירות פוליטית

למחליפו של חיים ארלוזורוב במחלקה המדינית אחרי רצח ארלוזורוב ונצחון ) שרת(

.1933- בי בבחירות לקונגרס הציוני"מפא
8

 מינוי שרתוק גרר צורך פוליטי למנות 

גוריון -הצעיר לתפקיד בכיר בהנהלה לצד מנהיג המפלגה בן פוליטיקאי מאישי הפועל

) ראש ההנהלה- יושב1935-חבר הנהלה פעיל בעניינים מדיניים וב 1933-בנעשה הוא (

ובמקום ארלוזורוב , העבודה לשעבר שניהם מאחדות, וראש המחלקה המדינית שרתוק

יש לזכור שרצח ארלוזורוב אירע שנים ספורות אחרי האיחוד בין שתי . הצעיר מהפועל

 .רגישויות ארגוניות לא מבוטלותנותרו המפלגות ו

אומנם , אביב-איש מינהל וכספים בהסתדרות העובדים וחבר מועצת העיר תל, לןקפ

קבוצת הכוח החשובה שהוא השתייך , הצעיר היה האישיות הפוליטית שקבוצת הפועל

אבל הוא כלל לא היה , גזבר, הייתה יכולה לשלוח לתפקיד הבכיר הפנוי, י"אליה במפא

יגה היה איש העלייה השנייה יוסף באותן שנים מנה. המנהיג של אותה קבוצת כוח

                                                           
משה שרתוק , דב הוז, בין חבריה אפשר למנות את אליהו גולומב. ראו עוד על קבוצה זו להלן  6

ובין  בין קבוצה דורית זו חיברדן הורוביץ . דוד הכהן ואחרים, )אביגור( שאול מאירוב ,)שרת(
ילידי סוף העשור הראשון של המאה העשרים וראשית העשור השני , חניכי הארץ צעירים יותר

אישים כמו ישראל גלילי ומשה , ראשוני החניכים של הנוער העובד ומייסדי קיבוץ נען –שלה 
 áàå úìëú: øåã÷, דן הורוביץ.  שעלה לארץ בנעוריו'הרצליה'חניך גימנסיה , לתרמן נתן אאו, כרמל

ùú" ç–éîöò ï÷åéã  , אצולת השירות"הופעת , 'גבריאל שפר:  ראו עוד.77-78' עמ, 1993ירושלים "

כרך ח , úåðåéöä',  דרכם של משה שרת ורעיו לתנועת הפועלים–ישראל -בישוב היהודי בארץ
 .147-180' עמ, )ג"תשמ(

 יהודה ;667-670' עמ, 1956] אביב-תל[, חלק שני, כרך א, äðâää úåãìåú øôñ, שאול אביגור  7
 ;510-515, 418-434, 65-67' עמ, 1959] אביב-תל[, חלק ראשון, כרך ב, äðâää úåãìåú øôñ, סלוצקי

äðâää :ä úéðåéöä êøã,  יגאל עילם;1015-1032' עמ, 1973 אביב-לת,  חלק שני,כרך ב, שם, ל"הנ
çåëä ìà ,יעקב גולדשטיין;103-109, 87-88, 53-59, 29-44' עמ, 1979אביב -תל  ,ãòéä ìà êøãá :

"àøåéâ øá "øîåùäå "1907-1935 ,]80-131' עמ, 1994 ]אביב-תל. 

 ,Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate ראו ,על בחירת שרת  8

Oxford 1996, pp. 60-61 
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כי הוא היה בשעתו , אומנם קפלן היה מושרש היטב בזירת הכוח המפלגתית. שפרינצק

' צעירי ציון'(הצעיר  אירופית החשובה של הפועל-המנהיג הבולט של הרזרבה המזרח

,)הצעיר ס לבין תומכי הפועל"שאחרי הפילוג בין צ
9

 אבל לזה הייתה משמעות מוגבלת 

הופקד שפרינצק על  1945- ובכל זאת רק ב,שפרינצק היה בכיר מקפלן. ישראל-בארץ

- נבחר לעמוד בראש הוועדאחרי שרמז, הנהגת ההסתדרות במקומו של דוד רמז

פי -על-אף,  היה שפרינצק נטול כוח ביצועי במערכת היישובית1931משנת . הלאומי

רה הציבורית הכללית של י ואישיות בולטת בזי"השפעה במפא-שהיה מנהיג בכיר ורב

 .היישוב

 

á .ïá-íéøùä ìâñ úà ùáâî ïåéøåâ 

נסיבות מיוחדות הן אפוא אחת הסיבות לכך שבדרך כלל אין חפיפה בין קבוצת 

האוחזים בכוח הפוליטי הממשי ובין קבוצת המנהיגים המנהלים את ענייני הממשל או 

בשנות המדינה , לענייננואבל .  הארצישראליבמקרה של היישוב, ממשל-המעין

 – י תהליך של זיהוי גובר בין אלה לאלה"ניכר בסגל ההנהגה של מפאדווקא  הראשונות

, תהליך של זיהוי שהתפתחותו הפוליטית של קפלן בימי היישוב רק בישרה אותו ועתה

. י"הוא היה דרך המלך בגיבוש של סגל המנהיגים במפא, בהרכבת ממשלות ריבוניות

. י והיו לו סיבות רבות"השינויים החשובים שהתחוללו אז במפאהזיהוי הזה הוא אחד 

גולומב , מות מנהיגים כמו ארלוזורוב, כללית ( הייתה אחת מהן1944- בפטירת כצנלסון

  הסיבהאבל). י"ובמידה מסוימת גם דב הוז ודאי השפיע על עיצוב סגל ההנהגה במפא

מפלגתי ובין קבוצת -וליטילתהליך הזיהוי הגובר בין קבוצת בעלי הכוח הפהחשובה 

י הייתה למפלגת " כמובן המדינה החדשה שמפאהמנהלים של מערכות הממשל הייתה

אלה ממנהיגיה שניהלו את הממשלה רכשו לעצמם כוח פוליטי רב בהרבה . השלטון בה

. מן הכוח שהקנו הסוכנות היהודית או הסתדרות העובדים לפוליטיקאים בזמן היישוב

. איבדו הרבה מכוחם הפוליטי, שלא השתלבו בממשלה החדשה, אישים כמו שפרינצק

10הקנו בדרך כלל כוח פוליטי לממונים מינויים לממשלה
, וכן למי שמינה אותם – 

                                                           
, 1973ירושלים , äéñåøá úéðåéöä äòåðúä :åðéîé ãòå äúéùàøî, יצחק מאיר: ס ראו"ציון וצ-על צעירי  9

ö øôñ"ñ :úéðåéöä äâìôîä úåøå÷ì-ö øòåð úéøáå úéèñéìàéöåñ" ñ, )עורך( יהודה ארז ;451-456' עמ
úåöòåîä úéøáá ,אברהם לוינסון;1963אביב -תל  , äòåðúä úéùàøá)ô úåãìåúá íé÷ø"éøéòö- ïåéö– 

úåãçàúä(", ישראל ריטוב; ז"אביב תש-תל , úåãìåúá íé÷øô"ïåéö éøéòö"-ö"ñ ,ראו . 1964אביב -תל
, 1964רמת גן ,  ÷øéö÷:äéñåøá úéðåéöä äòåðúä úåøå÷ì õáå :בתוך', אליעזר קפלן, ' יוחנן רמתי,גם

 בסנטריום ,1952ביולי  13-ב מות קפלן  דוד הורוביץ אחריכתב דברי ההערכה שוכן. 214-226' עמ

 .øáã ,14.7.1952 ,בגנואה

מדב יוסף נשלל , לעומת זאת. פנחס לבון ולוי אשכול, כך באופן מובהק במקרים של גולדה מאיר  10
עקב תכונות אופי מסוימות שלו ועקב , הכוח הפוליטי שהיה יכול להפיק ממשרותיו בממשלה

 בין היתר והובילנזקיה הפוליטיים  ועמושזוהתה המדיניות  ,ההתנגדות הגוברת למדיניות הצנע

בתחילה . 1950למינוי לבון לשר החקלאות האחראי על אספקת המזון במקום יוסף באוקטובר 
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שכן הייתה לו כמובן השפעה רבה על ההחלטה מי מראשי , גוריון-כלומר בעיקר לבן

 .י יהיו שרים בממשלתו"מפא

תי לבעלי הכוח הממשלי וגם העוצמה גם תהליך הזיהוי בין בעלי הכוח המפלג

הפוליטית המוספת לממונים ולְממנה מומחשים היטב בנוהל ההחלטה שאשכול יחליף 

ובהמשך , גוריון-הוא בן, כאן אתרכז בהתחזקות הְממנה. את קפלן במשרד האוצר

שלושה , מאיר, לבון,  אשכול–הדברים אדון בהתחזקותם של אחדים מן הממונים 

 .גוריון עצמו-ם לרשת את בןמועמדים אפשריי

 

 
 

 2.12.1949, בסיור בנגב, אליעזר קפלן, ושר האוצר, גוריון-דוד בן, ראש הממשלה
 ]דוד אלדן: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

 

אשכול במקום על מינוי ) במשותף עם הסיעה בכנסת(וועדה המדינית של ההדיון 

- את המינויים שבןאשררהלמעשה רק דה הוועמשקף את העובדה ש1952קפלן ביוני 

 הוועדה הייתה גוף חדש בנוף .גוריון החליט עליהם אחרי התייעצות עם אישים קרובים

 משום שחבריה לא נבחרו בתור נציגים של גופים –ואף חריג , י"הארגוני של מפא

 לכן היא הייתה). ex officio(אלא הוכללו בה מתוקף תפקידם , מפלגתיים רחבים יותר

גילוי של , כאמור, ובמיוחד, במפלגה' בעלי התפקידים'גילוי ברור של התעצמות 

מאחר שזה היה אופיה של . גוריון וסגל שריו במוסדות המפלגה-שליטה תקיפה של בן

 .גוריון להכתיב גם לה את החלטותיו-התיר לעצמו בן, הוועדה המדינית

                                                                                                                                   
-א: פרוטוקולים מישיבת הממשלה הראשונה, רכיון המדינהראו א. החזיק יוסף גם בתיק החקלאות

-ד"י; 1949 במרס 20, ט"ש-ד'; סעיף ה, 1949רס  במ16, ט"ש-ג'; סעיף ה, 1949 במרס 10, ט"ש
על תמיכת לבון באשכול  ראו עוד על חולשתו הפוליטית של יוסף להלן וכן .1949 במאי 10, ט"ש

 .מול דרישת יוסף למנותו שר אוצר במקום אשכול
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: ים החדשים בממשלהעל המינויולסיעה הממשלה הודיע לוועדה המדינית -ראש

חיים כהן שר המשפטים ואליעזר , פרץ נפתלי שר החקלאות, לוי אשכול שר האוצר

המטה הארגוני  (יונה כסה ובין הדוברים בלטו משה קיטרון. הממשלה-קפלן סגן ראש

הנחת שהביעו על החרות שנטל - באי)מועצת הפועלות ( ובבה אידלסון)של המפלגה

', הכל אפשר לשנות'כי , בעקבות דבריהם, ן אומנם הודיעגוריו-בן. גוריון לעצמו-בן

           אבל למעשה אותה ישיבה לא נועדה אלא להוצאת קיטור ולאשרור החלטתו של 

שה המשתתפים ולמינוי וושל למינוי אשכול התנגדו רק שניים מתוך ארבעים. גוריון-בן

י "א היה חבר מפאשלמשפטן  –אפילו לבחירת כהן . נפתלי היה מתנגד אחד בלבד

איש לא התנגד למינוי . התנגדו ארבעה בלבד –ומינויו היה המושא לעיקר התרעומת 

התרעומת על מינוי איש מקצוע כמו כהן חשפה גם התנגדות מהוסה . כמובן, קפלן

.גוריון לעצמו-למעשה שנטל בן-לעצם כוח המינוי
11

 

וכן הצעה שנדונה , נותדבר המינויים של אשכול ונפתלי אף התפרסם לפני כן בעיתו

 יש סימוכין לממשיותה .ואולי שר האוצר, יוספטל לתפקיד שר כלכליגיורא למנות את 

 ציטט øáã עיתון ההסתדרות .גוריון מאותם ימים-של ההצעה גם בתכתובת של בן

ולאחר שהעריכו כי ההכרעה תהיה בין אשכול ליוספטל ' מקורות מוסמכים בירושלים'

אלא      , הוועדה המפלגתית תכריעכלומר לא  – לוועדה המדינית ההכרעה ידּווח עליה

שר המשפטים והמסחר והתעשייה דב יוסף ביקש כי øáã בעוד צוין . גוריון עצמו-בן

 לא היו øáã ששוחחו עם כתב המקורות .גוריון לשחררו מתפקיד שר המשפטים-מבן

.ף את יוסףמוכנים לגלות לו מי המועמד להחלי
, העיתון ימים העריך  כעבור שלושה12

חקלאות ואשכול משרד ה שנפתלי יחליף את אשכול ב,'מקורות מוסמכים' מפי שוב

 13.אוצר ויישאר במשרד הפיתוחמשרד היחליף את קפלן ב

של הנזכרת חבר הוועדה המדינית קיטרון התייחס לפרסומים בעיתונות בישיבה 

קבל ברצון וחושב לטבעי הייתי מ':  בכנסתי"במשותף עם סיעת מפאהוועדה המדינית 

, הממשלה-ודמוקרטי ששינויים בממשלה שאין להם אופי פוליטי הם נתונים בידי ראש

אבל אם כותבים בכל העיתונים ונוצר רושם שהוועדה המדינית . זה דמוקרטי בהחלט

 .' [...]זה לא מוסיף כבוד למפלגה, וידוע שההחלטה כבר נפלה[...] מכוונת 

                                                           
ארכיון מפלגת העבודה , 22.6.1952, י"י עם סיעה מפא"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול   11

 . 10-1952-26-2, )ע"אמ: ןלהל(

סימן לכך . 1עמוד , øáã ,13.6.1952, 'שר האוצר ושר המשפטים ייקבעו בראשית השבוע הבא'  12
-ראש מחלקת הקליטה של הסוכנות ואחד ממנהלי המשא(שקל למנות את יוספטל אכן גוריון -שבן

, פריס,  משה שרתגוריון אל- ראו במברק בן,לתפקיד של שר כלכלי בכיר) והמתן על השילומים

מסחר ]: ?למשרד האוצר[בשיחה עם גיורא כדאי שתדבר אתו גם על אלטרנטיבה ': 20.5.1952
 .התכתבות, )ג"אב: להלן(גוריון -ארכיון דוד בן. 'ותעשיה

 .1עמוד , øáã ,16.6.1952, ' שר החקלאות–נפתלי . פ;  שר האוצר והפיתוח–אשכול . ל'  13
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אבל הוא נרתע כנראה ', קשה מאד המלווה את כל החבריםהרגשה 'כסה הצביע על 

אינני מערער על כך 'הממשלה והוסיף כי עקרונית -למול כוחו המתגבר של ראש

 הסתפק בערעור עלהוא . ']בדבר מינוי שרים[שלראש הממשלה תהיה סמכות להכריע 

לכן התמקד גוריון לא היה יכול להשיב עניינית לכסה ו-בן.  של המינויברור-הנוהל הלא

 אבל אותם .'עשרה חברים'בעובדה שהוא החליט על המינויים אחרי התייעצות עם 

כנהוג לעתים קרובות כאשר סמכות  –גוריון בחר להתייעץ עמם -עשרה היו אלה שבן

דווקא ההתייעצות הזאת . ולא גוף בעל מעמד רשמי במפלגה –מינוי מסורה למישהו 

אך הוא השתדל להסתירה בטענה כי , גוריון-בןממחישה אפוא את עוצמתו האישית של 

הממשלה סמכות בלעדית למנות את -המקנה לראש, לשם מבנה פוליטי נוסח בריטניה

 ראש הממשלה הזה לא יקבל קונסטיטוציה –צריכים לבחור ראש ממשלה אחר , 'שריו

14.']י"מטעם מפא[פיה שהוא יקבע מי הם חברי הממשלה -כזאת ולא יפעל על
 האמת 

י בממשלתו "גוריון רכש לעצמו בהדרגה סמכות למנות את שרי מפא- בן–ה הפוכה היית

 .אמון בו ולא היה אפשרי מבחינה פוליטית-אישור מינויו היה מתפרש כאי-ואי

, כך-גוריון בעת צירופו מחדש של לבון לממשלה פחות מחודשיים אחר-דברי בן

 . הבריטי היה הראוי בעיניומוכיחים בבירור שלאמיתו של דבר הדפוס, 1952באוגוסט 

ישיבה משותפת של הוועדה המדינית את המינוי לידיעת המתכנסים בגוריון הביא -בן

הוא תיאר שם את תפקידיו של לבון בממשלה ואז .  בכנסתמפלגההת י וסיע"של מפא

 כי  – בסתירה מפורשת לדבריו ביוני– קבע גוריון-בן. העיר קצרות על הליך המינוי

ם שהדמוקרטיה מחייבת טרם שעושים דבר כזה להביא את זה לוועדה אמרו החברי'

ך, המדינית ולסיעה כ ב ק  פ ק פ מ י  נ א י  כ ם  אבל צריך  ,]ההדגשה לא במקור[ א

.'לשמוע דעת חברים
15

 

הממשלה מתייעץ עם מפלגתו ואחר כך - ראש–גוריון חתר אפוא לדפוס הבריטי -בן

, כללית. ככל הנראה, א הייתה כנה והסתייגותו מדפוס זה בעת מינוי אשכול ל–מחליט 

 הדגם היוצר קהילה פוליטית חיונית – אין ספק שהדגם הבריטי היה הראוי בעיניו

סכסי שיצר הדמוקרטיה הפרלמנטרית ומפעיל אותו בהצלחה -הגניוס האנגלו'. ודינמית

השתית את החיים ', 1953-בכתב למשל ', כאשר לא עשה זאת אף עם אחר, ובכישרון

בניגוד [...] , מפלגתי וקבע שיטת בחירות מחוזיות ורובניות- על משטר דוהמדיניים

המנתקת לחלוטין את הבוחר , לשיטה של בחירות יחסיות הנקוטה ביבשת האירופית

                                                           
 . 10-1952-26-2 ,ע"אמ, 22.6.1952, י"י עם סיעת מפא" של מפאהוועדה המדיניתפרוטוקול   14

 .11-1952-26-2 ,ע"אמ, 13.8.1952, י"י עם סיעת מפא"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול  15
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מהנבחר ומעמידה בין העם ובין הפרלמנט את מרכז המפלגה העורך רשימת מועמדים 

.'כרצונו
16

 

נחוצה השוואה לימי , גוריון-בן, ְממנהכדי לעמוד על החידוש בכוחו הפוליטי של ה

 לבטח, גוריון-רציני על עצם מנהיגותו של בןפנימי גם לפני כן לא היה ערעור . היישוב

 אבל הוא ניצב למול אופוזיציה חזקה מבין אנשי סגל ,1942-1944- בלא אחרי הפילוג

17.י"במפא' הווייצמניסטים, 'ההנהגה
', יסטיםהווייצמנ'אפשר לעמוד על עוצמתם של  

 1942-י אחרי הפילוג ב"גוריון בסגל המנהיגים של מפא-האישים האופוזיציוניים לבן

בעזרת התבוננות במקצת מאירועי , 1944-ואחרי מות שותפו הקרוב ברל כצנלסון ב

אותו הקונגרס שחיים וייצמן אולץ להתפטר בו מנשיאות , 1946הקונגרס הציוני של 

האיחוד 'בסיעת לא מבוטלים פוליטיים ל בקשיים  נתקגוריון-בן. התנועה הציונית

שצירי עד כדי כך , סביב המשבר שהוביל לפרישת וייצמןבקונגרס ) י"של מפא(' העולמי

אחרי שנותר במיעוט , גוריון מחדר הישיבות- ליוו בקריאות גנאי את יציאת בןהסיעה

 18. במועמדות וייצמן לנשיאות התנועה הציוניתעמיתיו תמכוורוב 

  בקונגרס הציוני והוא העיד כי אשת י"מפאן פרס היה אז חבר הסיעה של שמעו

לא ברור אם לפני או אחרי , פנתה אליו ואל אריה בהיר מקיבוץ אפיקים, פולה, גוריון-בן

גוריון אורז את חפציו ועומד לעזוב את -וסיפרה להם שבן, גוריון-אותה יציאה של בן

וכשנכנסו אכן מצאו אותו , גוריון לא ענה-בן, הם מיהרו לדפוק על דלת חדרו. הקונגרס

לדברי פרס הוא התגבר על . והודיע שיקים מפלגה חדשהאליהם עד שפנה , אורז ושותק

כנע אותו יאך ש, אם אכן יישאר במיעוט, התדהמה ואמר לו שהם עומדים מאחוריו

' ינר'ינגא'גוריון כינה את קפלן -כאשר בן, לחזור לישיבת הסיעה ושם נמשך דיון מתוח

 19.'אדבוקט'וקפלן כינה אותו 

יושב ,  היו מזכיר ההסתדרות יוסף שפרינצק'הווייצמניסטים'מבין ראשי המדברים 

מנהיג , גזבר הסוכנות אליעזר קפלן וכן פנחס לבון, ראש הוועד הלאומי דוד רמז

.'הווייצמניסטים'הצעיר מבין , הקבוצות ואחד מראשי חבר' גורדוניה'
20

 מעמדם היחסי 

                                                           
לדיון על . 274-275' עמ, 1962אביב -תל, דכרך , êøãå ïåæç, ]?1953[' נצח ישראל, 'גוריון-דוד בן  16

      ãåã ,  ראו שלמה אהרונסון,ב את המשטר בישראל לפי הדגם הבריטיגוריון לעצ-חתירתו של בן
ïá-ïåéøåâ :ò÷ùù ñðñðøä âéäðî , 1999שדה בוקר. 

160' עמ ,1976אביב -תל, áàîå úåôúåù: õøàá íéìòåôä úòåðúå ïîöééå íééç-ìàøùé÷ ,גורנייוסף ראו   17

èãðîä õ÷ úàø÷ì) ïî úåðåøëæ , גוריון- דוד בן:מבוא בתוך', חילוף משמרות, 'מאיר אביזוהר; 200-
ïåáæéòä :29 éðåéá 1946 – ñøî 1947( ,1993אביב -תל) 39' עמ, )חילוף משמרות, אביזוהר: להלן-

43.  

 .289-290' עמ, שם, אביזוהר 18

גוריון להימנע מעימות חזיתי עם -לא ברור כיצד שוכנע בן. 2000,  לאבי בראליעדות שמעון פרס  19
 .י דבקה בתמיכתה בבחירת וייצמן לנשיאות התנועה הציונית"שהרי סיעת מפא, 'טיםהווייצמניס'

,  רצו למתן ככל האפשר את המאבק נגד בריטניה ודבקו באוריינטציה בריטית'הווייצמניסטים'  20

כלומר סברו שהכל תלוי ביכולת לשכנע את בריטניה ולכן יש להימנע ממאבק אלים עם כוחותיה 



 I  41י במעבר מיישוב למדינה  "הנהגת מפא: פוליטיקה מפלגתית ופוליטיקה של ממשל

שכן , י התחזק אחרי הפילוג"במפא' גורדוניה'הצעיר לשעבר ויוצאי  של אנשי הפועל

 והליכתם החלישה את העבודה לשעבר ההולכים אחרי טבנקין היו כולם אנשי אחדות

רוב . גוריון-תומכי בן' האקטיביסטים'י ואת "יוצאי אחדות העבודה שנשארו במפא

י "היו במחנה הווייצמניסטי במפא, נהיגיהםובמיוחד מ', גורדוניה'הצעיר ו אנשי הפועל

 מאנשי הפועל' אקטיביסט'ו' גוריוניסט-בן, 'ולוי אשכול, אם כי בהחלט לא כולם(

).הוא דוגמה בולטת, הצעיר
21

 

 נמצא  ,1946-1947 ,בשנים הקריטיות של מוצאי מלחמת העולם השנייה, לפיכך

.גוריון במצב פוליטי עדין-בן
השותף ) שרת(ית היה שרתוק י היישוב" בצמרת של מפא22

. גוריון-לעמדותיו המדיניות היסודיות של בן, אחרי פטירת כצנלסון וגולומב, היחיד

גוריון ממצב עדין זה ופגעה חמורות -הצלחתה של תוכנית המדינה הוציאה את בן

אומנם שפרינצק או רמז לא הוצאו כליל . מתנגדי התוכנית, בכוחם הפוליטי של יריביו

פי שהם נמנו עם המתנגדים לתוכנית בצמתים מדיניים -על-אף, הפוליטיתמן הזירה 

אבל הם , )גוריון ושרת-למול עמדת בן(חשובים ואף ברגע המכריע לפני הכרזת המדינה 

, שפרינצק נבחר לתפקיד מכובד אך נטול השפעה פוליטית רבה. נדחקו לשולי הזירה

                                                                                                                                   
גוריון ולצדו מנהיגים מהדרג הבינוני שהבולטים -בראשות בן, 'יסטיםאקטיבה'לעומתם . בארץ

העריכו שבריטניה מחויבת עמוקות , )אשכול( ולוי שקולניק )מאיר(סון ביניהם היו גולדה מאיר
, לרבות מאבק אלים נגדם, ולכן רק מערכה מורכבת, ערביים אחרים-או לפתרונות פרו, לספר הלבן

המהלך האחרון במחלוקת התנהל סביב השאלה אם להכריז או לא להכריז . מאותתוכל להוליך לעצ
פי אותה -י הוויכוח הזה התנהל על"במפא. על מדינה למול אולטימטום אמריקני נגד ההכרזה

י ובמיוחד "על היחסים בין וייצמן למנהיגי מפא. 'יסטיםאקטיב' ל'הווייצמניסטים'החלוקה שבין 
על הכרזת י "וויכוח במפאל. שותפות ומאבק, גורני  ראו,י"בסגל ההנהגה של מפאבינו ובין תומכיו 

 :מבוא בתוך',  להכריז או לא להכריז–ריבונות או חסות , ' ראו מאיר אביזוהר ואבי בראלי,המדינה

, àì íìåòì åà åéùëò :àôî éðåéã"éèéøáä èãðîì äðåøçàä äðùá é ,úåãåòúå úåàåáî, )עורכים(ל "הנ

  .482-484' עמ, בכרך , 1989 בית ברל

העבודה לשעבר הביאה את יוצאיה לעמדות  נראה שהמורשת המקסימליסטית של אחדות, כללית  21
י שאחרי הפילוג "העבודה לשעבר במפא אבל לא כל אנשי אחדות, יסטיות בוויכוח ההואאקטיב

שההיערכויות , ש לציין עודי. דוד רמז הוא דוגמה טובה לכך. יסטיאקטיבהשתייכו למחנה ה
 'יסטיםאקטיב'י היישובית אחרי הפילוג לא בהכרח ולא בכל עניין חפפו לחלוקה "הפנימיות במפא

, יסטיאקטיבגולדה מאיר הייתה דוברת מרכזית של המחנה ה, למשל, כך. 'וייצמניסטים' –

אבל בזירה  –מרות נטייתו לזהירות ל, )ארן(השתייך אליו ואף זלמן אהרונוביץ ) נמיר(נמירובסקי 
בימי , 'תמך בהם ברורות בזמן התארגנותם בסיעה גוהוא המפלגתית הם קיימו ברית עם דוד רמז 

 .גוריון וכצנלסון-ולא הסתייג מהם כמו בן, הסיעתיות לפני הפילוג

מבוא ', ולשעון הח, 'מאיר אביזוהר; 289-290'  ובמיוחד עמ41-42' עמ, חילוף משמרות, אביזוהר  22
19' עמ, 1993אביב -תל, )äðéãî éîòô)ïåáæéòä ïî úåðåøëæ :ñøî- øáîáåð1947 , גוריון- דוד בן:בתוך

ברי אברהם ד, 74-75, 70-72' עמ, אכרך , עכשיו או לעולם לא, )עורכים(אביזוהר ובראלי ; 24-
 . 9.8.1947-בי "במועצת מפא) פורת-בן(ויוסף פרבר ) לבון(פנחס לוביאניקר , )ניסן(קצנלסון 

למרות הרוב הווייצמניסטי בסיעת , 1946הצעיר בתבוסת וייצמן בקונגרס  על תפקיד השומר
 . 175'  עמ,חזן, ראו צחור, י"מפא
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י "ודדות במרכז ובסיעה של מפאצבי בהתמ-ואף כשל למול יצחק בן, יושב ראש הכנסת

תכן שזו התמודדות האישים הראשונה על יי(מועמדות לנשיאות אחרי וייצמן על ה

גוריון -בן. גוריון- כישלון זה היה גילוי לעוצמתו המתגברת של בן).י"תפקידים במפא

י לנשיאות ואף נשא נאום "צבי למועמד מפא-הטיל את כל כובד משקלו בעד בחירת בן

 ,)50 לעומת 64(צבי ברוב לא גדול -זה ההסבר העיקרי לבחירת בן. פני ההצבעהבזכותו ל

צבי בצמרת -שהרי ההערכה לשפרינצק הייתה גדולה הרבה יותר והוא אף היה בכיר מבן

 צבי הייתה אפוא גילוי ברור של התגברות כוחו של -בחירת בן. י היישובית"של מפא

. היישובגוריון לעומת יריביו המפלגתיים משנות-בן
יושב ראש הוועד ,  דוד רמז23

שר התחבורה , מונה לתפקידים מיניסטריאליים בינוניים בחשיבותם, הלאומי לשעבר

 חדלו אפוא להציב שפרינצק ורמז. 1951- בעד פטירתו, )1950מאוקטובר (ושר החינוך 

. גוריון במפלגה והיה ברור שהם בשלהי הקריירה הפוליטית שלהם-אתגר פוליטי לבן

, לתוכנית המדינהאף הוא אחד המתנגדים, לבון .1952לן נפטר כאמור בקיץ קפ
24
 

25גוריון-התקרב בעמדותיו המדיניות לבן
 ועובדה זו היא אחד ההסברים לצירופו 

,1953גוריון במשרד הביטחון במהלך -לממשלה ואף למינויו למלא את מקומו של בן
26
 

 נחזור לעניין מרכזי .1953ון בסוף גורי-אחרי פרישת בן, 1954- בלקראת מינויו הקבוע

 .זה בהמשך

גוריון מוקף -היה בן 1947-1948- באבל עד ההבקעה המדינית והצבאית

רמז ושפרינצק ואחרי מותו של כצנלסון הוא חש מבודד ,  כמו קפלן'יצמניסטיםיוו'ב

אחת התומכות החשובות ביותר שלו במפלגה , )מאיר(את גולדה מאירסון . למדי

הוא לא היה מסוגל לקדם להנהגה הבכירה עד , י"נה האקטיביסטי במפאומראשי המח

-ם לפני דיוני העצרת על שאלת ארץ"כאשר שרת יצא לרכז את המאבק באו, 1947

מימיה במילווקי ,  האנגלית הרהוטה שלה.ישראל והיא הייתה לממלאת מקומו במחלקה

גוריון -סיונו של בןי את נ סיכלה,אגב, היא עצמה. למינוי ודאי סייעה, הברית-שבארצות

יריבו הפוליטי וגם האישי של ,  במקומו של רמז1948- בלהכניס אותה לממשלה הזמנית

. אך חבר פוליטי ואישי שלהגוריון-בן
27

, צירה הראשונה במוסקווהל אפוא מאיר הייתה 

                                                           
 .øáã ,27.11.1952 ,גםראו . 60-1952-23-2 ,ע"אמ, 26.11.1952, י"מרכז וסיעת מפאפרוטוקול   23

ריבונות או חסות , ' ראו אביזוהר ובראלי,זת המדינהלבון וקפלן להכר, רמז, על התנגדות שפרינצק  24
 .483' עמ, בכרך , עכשיו או לעולם לא, מבוא',  להכריז או לא להכריז–

 :ביומנו ראו עדות שרת. פיינה אותו בימי היישובמכל מקום לבון נטש את המתינות המדינית שִא  25

 השוו בין עדויותיו .101 ,50, 44 ,37, 32' עמ, 1978אביב -תל, éùéà ïîåé :1953-1954, משה שרת

 .160-182' עמ, 1998אביב -תל, éèðà ïåáì-çéùî, איל כפכפי: של שרת ובין פרשנותה של כפכפי

 .יומנים, ג"אב, 8.7.1953, גוריון-יומן בן  26

 , עכשיו או לעולם לא, אביזוהר ובראלי; פה-תיעוד בעל, ג"אב, עדות גולדה מאיר ליגאל דוניץ  27

 לעיל על קשרי גולדה מאיר וחבריה 22ראו גם בהערה . 399, 389-390, 386, 381-382 'מע, בכרך 

 .עם דוד רמז' לסיעה ג
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ובכל  .ולא הצטרפה לממשלה הזמנית, תפקיד מפתח ביחסי החוץ של מדינת ישראל דאז

לא ': גוריון-יותר בעיני בןבהיה חיוני  1949-אחרי הבחירות ברופה לממשלה  צי,זאת

כתב לה במברק לצירות ', בלי השתתפותך] במקום הזמנית[מוכן להקים ממשלה חדשה 

 28.'לפחות ששה חברים בממשלה] י"למפא[יהיו לנו ]ש[מניח ] אני[, 'ישראל במוסקווה

אף להציע את צירופה של מאיר להנהלת גוריון לא היה יכול - בן1947עד , בכל אופן

אף הוא , לוי אשכול, מובהק אחר' גוריוניסט-בן'קידומו הפוליטי של . הסוכנות

 .1951הושהה עוד יותר והוא צורף לממשלה רק בקיץ ,  בולט'אקטיביסט'

הוא התבטא אפוא בכך שבשנות המדינה הראשונות גוריון -מעמדו החדש של בן

עמד בראשו נעשה זהה ש  והסגלי"הסגל של שרי מפא עיצב במידה רבה לבדו את

אם כי לא התקיימה חפיפה , י"במידה רבה יותר ויותר עם קבוצת המנהיגים של מפא

ההתפתחויות האלה שחקו במידה רבה את המשמעות של . מלאה בין שתי הקבוצות

ל  אחדות העבודה לשעבר לעומת הפוע–השיוכים הארגוניים והתפיסתיים מימי היישוב 

מנהיגים עירוניים לעומת מנהיגי ', אקטיביסטים'לעומת ' ייצמניסטיםו, 'הצעיר לשעבר

י תחת הנהגת "מפאבוגרמו להאחדה מסוימת של סגל ההנהגה הבכירה  –התיישבות 

 קבוצת מנהלי המפלגה .מעורערת-בלתי – רק אז –שנעשתה אז הנהגה , גוריון-בן

 .גוריון-סגל מגובש תחת הנהגתו של בןשהתפתחה אז פרצה את ההבחנות האלה ויצרה 

גוריון במפלגתו ניכרים כאמור -הביטויים הבולטים לשליטה ההדוקה יותר של בן

גולדה מאיר למשרד העבודה והביטוח הסוציאלי : בצירוף אנשיו המובהקים לממשלה

,1949ודב יוסף למשרד האספקה וקיצוב המזונות בממשלה הקבועה הראשונה במרס 
29
 

 ,1951 למשרד החקלאות ולמשרד הפיתוח בממשלה שהוקמה באוקטובר לוי אשכול

.אחרי הבחירות הכלליות
30

הוא גם ביטוי מובהק לכוח פוליטי קיים וגם ' נאמנים' צירוף 

שנחשבו באותו זמן רבי יוסף ואשכול קיבלו שלושה משרדים , מאיר. מעצים אותו

פרישת קפלן . ץ והביטחוןהחו, אם כי פחותים בחשיבותם לעומת משרדי האוצר, משקל

                                                           
, ג"אב, סודי ביותר, 27.1.1949, אביב-תל, גוריון מישראל-בן' מאת ד, מוסקבה, מברק אל גולדה 28

תו וחתמה  ראו מכתב ששלחה אליו ביום הולדגוריון-בינה לבןרבה להמחשת הִק. התכתבות
  ב"חול המועד סוכות תשי, גוריון-אל בן] מאיר[מכתב גולדה מאירסון . 'באהבה עמוקה'

 .התכתבות, ג"אב, ]16.10.1951[

29  øáã ,דב יוסף מונה לשר ,  בוטל משרד האספקה1950באוקטובר . 8.3.1949, כותרת ראשית
 פנחס לבון ולמשרד התחבורה במקום רמז וסמכויות המשרד הועברו למשרד החקלאות בראשות

 .27.10.1950, כותרת ראשית, øáã). גרינג(מ גרי "ימפלגתי -השר הבלתיהמסחר והתעשייה בראשות 

כותרת , øáãראו . 1952 מונה יוסף גם לשר המשפטים וכיהן במשרה זו עד יוני 1951באוקטובר 
 .øáã ,26.6.1952; 8.10.1951, ראשית

30  øáã ,8.10.1951, כותרת ראשית. 
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,מטעמי בריאות, 1952ממשרד האוצר בקיץ 
31

גוריון למנות את -לבןכאמור  ִאפשרה 

 .אשכול למשרה הממשלתית השנייה או השלישית בחשיבותה

 

â .ïáì ïåáì ìù åúáø÷-ïåéøåâ 

גוריון בשנות היישוב סותרת את הנאמר כאן על יכולתו -לכאורה יריבותו של לבון לבן

מראשי חבר הקבוצות ', גורדוניה'מנהיג , לבון. ריון לעצב כרצונו את סגל שריוגו-של בן

לא היה אמור להיות מקורב , י היישובית"הבולטים בהנהגת מפא' הווייצמניסטים'ואחד 

אבל לאמתו של דבר גם הליכי . להפך, גוריון בשנות המדינה הראשונות-במיוחד לבן

 .גוריון- המינוי החדש של בןהמינוי של לבון לממשלה משקפים את כוח

בזירה . את עמדותיו המדיניות, לפחות לזמן מה, ח שינה לבון"אחרי ההכרעה בתש

. גוריון במנגנון המפלגתי-המפלגתית הוא קיים שיתוף פעולה הדוק עם אנשיו של בן

שררה אז בין השניים קרבה . גוריון-לממשלה כיריב של בןאפוא לבון לא צורף 

ולבון אף השתייך באותו זמן לקבוצה , הממלכתיותשל וחד בסוגיות במי, אידאולוגית

',הגוש'הפוליטית של מנהלי המפלגה וראשי 
32

 היו מנאמניו המובהקים של ואלה  

מינויו לשר החקלאות צירופו לממשלה השנייה ועל רקע זה יש לבחון את . גוריון-בן

)1950אוקטובר (
,1952מחדש כשר ללא תיק באוגוסט   ואת צירופו33

34
 אחרי שלא נכלל 

גוריון לא נאלץ - בן. ואיבד את משרתו לאשכול1951בממשלה שהוקמה אחרי בחירות 

כמו שאכן אירע בזמן הרכבת , במקרה הזה למנות יריב פוליטי לגוף הביצועי שניהל

  במינוי לבון לממשלה קידם –אלא להפך , י להנהלת הסוכנות"המשלחת של מפא

ההליך הפוליטי הפנימי שקדם למינוי . ה מקורב לו באותו זמןגוריון פוליטיקאי שהי-בן

 ואת חתירתו לאימוץ הדפוס גוריון-את עוצמתו המתגברת של בןי שיקף כאמור "במפא

 .הבריטי המקנה את סמכות המינוי לראש הממשלה

גוריון ולקבוצת מנהלי המפלגה מבין תומכיו של - של לבון לבןזיקות פוליטיות אלה

שהיו חדשות ואף לא האריכו ימים ולכן אולי נשכחו במידה מסוימת זיקות  – גוריון-בן

מבחינת . 1954- ב הן שהיו ככל הנראה ביסוד מינוי לבון לשר הביטחון בממשלת שרת–

                                                           
 : הכותרת,לבון, כפכפי. לא ברור על סמך מה תיארה כפכפי את פרישתו של שר האוצר כהדחה  31

קפלן 'היא עצמה כתבה תחת אותה כותרת כי . 134' עמ', אליעזר קפלן: 2' בעקבות הדחה מס'
ל משרד האוצר דאז והמקור " מנכ–דוד הורוביץ . 135' עמ, שם. 'נאלץ לפרוש מטעמי בריאות

גוריון לקפלן סביב המדיניות הכלכלית - אומנם תיאר את המתיחות בין בן–י העיקרי של כפכפ
ודאי לא אחרי שעמדת קפלן ועמדת ; אך גם הורוביץ לא טען שקפלן הודח, 1952המרחיבה עד 

אף אם היא רוככה מדי לטעמו של , 1952עצמו אומצה בתוכנית הכלכלית החדשה של  הורוביץ
, שם: לטענתו נגד ריכוך התוכנית; 115-130' עמ, 1975גן  רמת, îá íééçã÷å, דוד הורוביץ. הורוביץ

 .119' עמ

 .ראו על כך להלן. שאפשר לראות למשל מהתנהגותו בפרשת מינויו של אשכולכמו   32

33  øáã ,27.10.1950,  ראשיתכותרת. 

34  øáã ,19.8.1952. 
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35מבחינת הזיקות הפוליטיות ומבחינת האמון האישי, העמדות האידאולוגיות
הוא  – 

טחון בזמן חופשותיו הארוכות של הגיע עד לכדי מינוי לבון לממלא מקום במשרד הבי

36גוריון במשרד- ולמחליפו הקבוע של בן1953גוריון במהלך -בן
  ניכרה בשנים – 

, למשל, כך. גוריון ולבון-קרבה לא מבוטלת בין היריבים המרים לעתיד בן 1950-1953

גוריון למנוע -סיונו של בןיי שהיה שותף מלא לנ"לבון היה המנהיג הבכיר היחיד במפא

והיחיד שדבק בהתנגדות לבחירת , 1953 בחירת שרת לתפקיד ראש הממשלה בסוף את

.שרת גם כשהיה ברור שאשכול לא יהיה מועמד
37

 

 

 
 

, מאחוריהם. בטקס סיום קורס קצינים, משה דיין, ל"משוחח עם הרמטכ, פנחס לבון, שר הביטחון
 8.2.1954, ל משרד הביטחון"מנכ, שמעון פרס

 ]נות הממשלתיתבאדיבות לשכת העיתו[

 

ולכן היה יכול להיחשב , י"לבון היה צעיר יחסית מבין המנהיגים הבכירים של מפא

כלומר לרשת אישים כמו מאיר או , גוריון בתפקיד-מועמד לרשת גם את יורשו של בן

                                                           
אני חושב שנחוץ , הבחירה הזאת אני שמח על –יועיל הרבה ] לבון[ודאי כי בכל עבודה הוא '  35

י בכנסת "גוריון לחברי הוועדה המדינית והסיעה של מפא-בן, למשל, כך אמר', שהסיעה תדע זאת
תפקידי תיאום , כדבריו שם, עד ללבוןיגוריון י-בן. בזמן הדיון על צירופו מחדש של לבון לממשלה

שבועות ספורים אחרי , 1952לי הממשלה קפלן שנפטר ביו-חברתי וייצוג שנועדו לסגן ראש-כלכלי
, 13.8.1952, י"י עם סיעת מפא"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול . גוריון-שמונה סגנו של בן

  .11-1952-26-2 ,ע"אמ

. 14-1953-26-2 ,ע"אמ, 2.11.1953, י"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול . גוריון-לפי הצעת בן  36

 –שלא חודשה כהונתו  –) 1951 עד אוקטובר 1950ובר אוקט(משר חקלאות : זה היה קידום מהיר

  .øáã ,27.1.1954. 1954בינואר  26-בהוא מונה לכהונת שר ביטחון , )1952מאוגוסט (ושר בלי תיק 

 .163'  עמ,1953-1954 יומן אישי, שרת  37
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. י דאז"ראו בו אדם שעתידו לפניו והוא התבלט בגלריית האישים של מפא. אשכול

 היה אמון )אביב-י מן המרכז בסניף תל"ני השטח במפאההתארגנות של עסק ('הגוש'

 מצב עניינים זה יכול להסביר את היחסים . ולבון בכללה המפלגהתעל נאמנות להנהג

הפועל יוצאי , הפוליטיים שהתבטאו באותו זמן בהשתתפותם הבולטת של אנשי לבון

פוליטיקאים  ',הגוש'בפעילות של מנהלי המפלגה ו', גורדוניה'הצעיר ובעיקר יוצאי 

גולדה , ארןזלמן : הבולטים ביניהם(העבודה המקורית  שהשתייכו ברובם לאחדות

 ).נצרשרגא , נמירמרדכי , מאיר

במדרג התקדמו ' גורדוניה'הפועל הצעיר ויוצאי ; יש להביא בחשבון עובדה נוספת

גם הודות , עד שנעשו בעלי משמעות מסוימת בתקופת דיוננו, י"העסקנים של מפא

הם לא היו חשודים :  ומעט לפני כן)ראו להלן, 1942-1944 (יבות בשנות הפילוגלנס

העבודה החדשה  לאלה שהקימו אחר כך את אחדות, בנטייה להצטרף לאנשי טבנקין

 הפועל זכו יוצאי, עקב הפילוג, וכך, העבודה המקורית כמעט כולם היו יוצאי אחדותו

המאה העשרים לקידום במעלות ההיררכיה ילידי העשור הראשון של ' גורדוניה'ו הצעיר

הממשלה בעיני שרת במשבר - היה מועמד אפשרי לראשות,לבון, מנהיגם. העסקנית

.1953דצמבר -גוריון באוקטובר-הפרישה של בן
38

ששרת לא חשש , כדאי לדייק ולומר 

עדת שלושה ו לובדבריו, לפחות מהשפה ולחוץ, להיראות מגוחך כשהציע אותו לתפקיד

שרת . )נמירמרדכי גוברין ופנחס , ארגובמאיר (י "הוועדה המדינית של מפאשמינתה 

הביע שהתחולל אצל לבון ו' תהליך של רדיקליזציה'מפני כביכול  תריס הציע זאת בתור

. שתפקיד ראש הממשלה ירסנותקווה
39

קשה להניח ששרת ראה בזה נימוק תקף  

גוריון -פה התנגדות של בןאבל נראה מהכתוב שם ששרת לא צ... לבחירת ראש ממשלה

 ואין להסביר זאת אלא בכך ששרת הבחין בקרבתו של לבון , לבחירת לבון לתפקיד

כמובן קשה להניח ששרת באמת רצה שלבון יחליף , יחד עם זאת. גוריון באותו זמן-לבן

ההצעה הייתה מחווה . הוא ייעד את עצמו לתפקיד. גוריון בראשות הממשלה-את בן

 .ריקה

, גוריון לא היה מנהיג כל יכול בקרב מפלגתו-בן, עם כל עוצמתו הגוברת, בכל אופן

השינוי היה ביכולתו . ואפילו בשנות המדינה הראשונות לא רכש לעצמו מעמד שכזה

י "גוריון במפא-הידוק שליטתו של בן. החדשה לעצב לעצמו קבינט ביצועי כרוחו

המעמד החדש של סגל , חדמצד א. חלוקתי של המפלגה-התבטא גם במיסוד ההיררכי

, ומצד שני; י"גוריון היה יסוד חשוב במיסוד ההיררכי של מפא-השרים שבראשות בן

רוב מנהלי המפלגה . גוריון-המיסוד ההיררכי של החיים הפנימיים במפלגה חיזק את בן

אך הוא שמר על ריחוק מסוים , היו נאמניו ואף נשענו עליו במהלכיהם הפנימיים

, לראות בו אף הם, י" בתוך מפאנפגעי המיסוד ההיררכי, ליריביהםִאפשר וריחוקו 

                                                           
 .106' עמ, שם,  אחת מהתבטאויותיו על כך ביומנוורא  38

 .157' עמ, שם  39
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המיסוד ההיררכי חיזק אותו אפוא . מנהיג לא מעורער של המפלגה, ברובם הגדול

י הקנה מידה של עצמאות "אבל המיסוד ההיררכי של מפא; בשנות דיוננו, לטווח הקצר

יתה להם זיקה קרובה ולאלה מבין מנהיגי המפלגה ומנהליה שהי, למנגנון המפלגתי

וברבות השנים התברר שעצמאות זו הייתה ', הגוש'לעסקני השטח המאורגנים במסגרת 

 .גוריון והגבילה את כוחו הפוליטי-לרועץ לבן

 

ã .äâìôîä éìäðî úöåá÷å øéàî äãìåâ 

, מאיר הייתה האישיות הפוליטית הבכירה ביותר שצמחה מתוך קבוצת מנהלי המפלגה

י בשנות המדינה "פקיד מרכזי בהתגבשותה של הנהגת מפאקבוצה שהיה לה ת

בסוף ' היא הייתה עסקנית בולטת בהסתדרות בימי היישוב ומראשי סיעה ג. הראשונות

, י נסדקה לסיעות ולבסוף התפלגה"כשמפא, שנות השלושים וראשית שנות הארבעים

מכיו של רשמי עם התייצבותה בראש מחנה תו-אך כאמור עלתה בדירוג הפוליטי הלא

גוריון -גוריון בוויכוח המדיני סביב המאבק נגד הבריטים ותוכנית המדינה של בן-בן

 הובילה את )אז מאירסון(גולדה מאיר ). גוריון עצמו גלה אז לפריס מחשש מאסר-בן(

היא נשאה שם את הרצאת . 1946- בי"בוועידת מפאשניצח  האקטיביסטי המחנה

.'האקטיביסטים'הפתיחה מטעם 
40

הכוח הפוליטי הממשי מאחורי ההכרעה בזכות  את 

 שניהם, )אז שקולניק( העמידו שם מאיר וגם לוי אשכול 'האקטיביסטים'העמדות של 

י עוד " מאיר נעשתה אפוא מנהיגה בכירה במפא. דאזגוריון-מנאמניו המובהקים של בן

יחד עם זאת היא שמרה כל השנים על זיקותיה הפוליטיות . בשלהי שנות היישוב

 .אביב-מפלגתי בתל-למנגנון ההסתדרותי
 

 
 

 14.5.1948, בטקס הכרזת העצמאות, גוריון-כשלצדם בן, גולדה מאיר לוחצת ידיים עם משה שרת
 ]פרנק שרשל: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

                                                           
. למול הרצאת קפלן, 'יסטיםאקטיבה' פתחה את הוויכוח בוועידה מטעמם של הרצאת מאיר  40

 .28-1946-21-2 ,ע" אמ,8.9.1946-5, י"ועידת מפאפרוטוקול 
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דרך מילוי מקומו של שרת , 1946-מימי הוויכוח על המאבק ב, וכך בהדרגה

רכשה קבוצת ,  וצירופה של מאיר לממשלה הראשונה1947-במחלקה המדינית ב

אשכול ולבון הצטרפו . י"המנגנון המפלגתי העירוני אחיזה בהנהגה הבכירה של מפא

לקבוצה זו החל מהמחצית השנייה של שנות הארבעים ובמיוחד בשנות המדינה 

 מעמדם הפוליטי החדש באותן שנים הידק אף הוא את הזיקה בין המנגנון. הראשונות

משנות המדינה הראשונות ואילך אפשר אפוא לראות קבוצה . לבין הנהגה הבכירה

, הסתדרותי-פוליטית בעלת אחיזה איתנה בקרב עסקני השטח של המנגנון המפלגתי

 מקושרת היטב למנהיג המפלגה , דרגי הביניים של ההנהגה ואף ההנהגה הבכירה

 .לותה החשוביםי בכל תחומי פעי"גוריון ומנהלת ביד רמה את מפא-בן

היו מעין  1951-ו 1950, 1949המחצית השנייה של שנות הארבעים ואולי גם השנים 

 מימי המאבקים 'שיסודה בסיעה גהזאת פוליטית הכוח התקופת חביון של קבוצת 

במיוחד אחרי שאחד , הקבוצה כבר שלטה מעשית במפלגה. 'שלפני הפילוג עם סיעה ב

אבל כוחה עדיין לא יצא , י"למזכיר הכללי של מפא 1949- במונה, זלמן ארן, מראשיה

 קידומה הפוליטי של גולדה מאיר היה גורם חשוב בביסוסה של קבוצת .לאור במלואו

רק היא ממש צמחה משורות , י"מבין המנהיגים הבכירים של מפא. מנהלי המפלגה

 לא היא. המנגנון והקריירה הפוליטית שלה הייתה ייצוג קונקרטי לעוצמת הקבוצה

זה דפוס צמיחה . מקצועית שהתפתחה לכדי מנהיגה-הייתה מנהלת מקצועית או מעין

אם כי , אולי לבון קרוב יותר מבחינה זו למאיר. שאפיין אישים כמו שרת או אשכול

מאיר הייתה . 'גורדוניה, 'שלא כמוה הוא החל את דרכו בתור מנהיג של תנועה חינוכית

אחריה באו . הסתדרותי-שהצמיח המנגנון המפלגתיאפוא הפוליטיקאית הבכירה ביותר 

 .רק פוליטיקאים זוטרים יותר כמו ארן ונמיר

י הייתה מאז ומתמיד מפלגת מנגנון בעיקרה מחייב אותי "הדימוי המקובל שמפא

י כדי לעמוד על "על התפתחות המנגנון בתולדותיה של מפא, אך מעט, להתעכב

. בכלל ובמעמד של גולדה מאיר במיוחדהחידוש במעמדה של קבוצת מנהלי המפלגה 

מפלגתי היה גורם פוליטי חשוב כבר במחצית השנייה של שנות -המנגנון ההסתדרותי

אבל אז הוא עדיין לא היה גורם יחיד ואפילו לא , העשרים ובוודאי בשנות השלושים

 במיוחד תנועות, איזנו אותו כוחות אחרים. י"במפאגורם מכריע בחלוקת הכוח הפוליטי 

שהתארגנה במסגרת זו , אחת מהן. ההתיישבות אבל בהחלט גם קבוצות עירוניות שונות

השתתפה בהנעת מאבק פוליטי נגד המנגנון שהתארגן במסגרת , אביב- בתל'סיעה ב

 כולם אנשי אחדות, מרדכי נמיר ושרגא נצר, זלמן ארן,  בראשות גולדה מאיר'סיעה ג

אך כולם למעט מאיר עלו , ה השלישיתבני הגיל של עולי העליי, העבודה לשעבר

 'סיעה בשניהלה המאוחד התייצב במרכז המאבק  לבסוף הקיבוץ. בעלייה הרביעית

 .1944הסתיים בפילוג המפלגה בשנת עימות וה
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שליטה מוצקה של של ימי היישוב י העירונית "אחרי הפילוג התבססה במפא

 הם היו בעלי מידה רבה של .'הגורמים הפוליטיים שהיו מאורגנים לפני כן בסיעה ג

קפה המספרי יי העירונית דאז הייתה בה"מפני שמפא, י כולה"שליטה מעשית במפא

41יותר ממחצית המפלגה כולה
 והייתה בסיס הכוח העיקרי של המפלגה בבחירות 

 ושל קבוצת מנהלי המפלגה  של המנגנון במפלגההכוחאבל התעצמות . הכלליות

', חביון' היא נותרה ב– לידי ביטוי בהנהגת המפלגהעדיין לא באה , שהפעילה אותו

עם מינוי ארן למזכיר המפלגה רק בשנות המדינה הראשונות באה לידי ביטוי וכאמור 

ובמיוחד עם מינוי אשכול לשר , ועוד יותר עם מינוי גולדה מאיר ולוי אשכול לממשלה

שים הקבוצה בשנות החמי. גוריון-אחד משני השרים הבכירים לצדו של בן, האוצר

גוריון -בן וסבלה בראשיתה מכתף קרה של 'שמקורה בסיעה גהקבוצה , הפוליטית ההיא

 .כבר לא התקשתה להביס גורמים שונים שהתייצבו מולה, ובעיקר של כצנלסון

אך , י אחרי הפילוג"במפאאפוא התגבשה הקבוצה הפוליטית של מנהלי המפלגה 

  מלאה שליטההיערכות ממשית לרכישתרק בראשית המדינה הייתה יכולה להתחיל ב

רק כאשר הקבוצה השיגה אחיזה חשובה בצמרת המפלגה והסתמן בבירור , י"על מפא

בצמרת . דרג שדה, דרג ביניים של הנהגה, צמרת פוליטית: המבנה המפותח שלה

מאיר צמחה משורות . אשכול ולבון,  נכללו מאירקבוצת מנהלי המפלגההפוליטית של 

, י"ר לקבוצה הפוליטית הזאת אחרי פילוגה של מפאַבאשכול ָח. רותהמנגנון בהסתד

למנגנון תפקיד שקשר אותו , אביב-ככל הנראה כאשר נשלח לנהל את מועצת פועלי תל

אחרי  (אף הוא אל הקבוצה הזאתאז ר ַבלבון ָח. אביב הייתה מרכזו-המפלגתי שתל

 אפשר לכלול את מזכיר בדרג הביניים. )י"ששיתף עמה פעולה בימי הפילוג של מפא

את מזכיר ההסתדרות נמיר ולצד שלושה אלה , המפלגה ארן ואת מחליפו מאיר ארגוב

עוזרים ועסקנים שונים במטה הארגוני של המפלגה ובמוסדותיה השונים של הסתדרות 

שרגא נצר וקבוצת העסקנים הזוטרים שכונתה , דרג השדה של הקבוצה. העובדים

היה הבסיס העממי של הקבוצה הפוליטית המרכזית , 'ה גהממשיכה של סיע', הגוש'

פיתחה מערכת של מיסוד , על שלושת דרגיה, הקבוצה של מנהלי המפלגה. י דאז"במפא

פוליטי היררכי שיסודו בגיוס תמיכה פוליטית תמורת טובות הנאה ובפיקוח הדוק על 

 .מינויים בעלי משמעות פוליטית

נתנו לקבוצה הזאת מנהיגות ,  לבוןמינוי גם וכן, המינויים של אשכול ושל מאיר

פוליטית בכירה ובכך הפכו את שלטונה במפלגה לאפקטיווי הרבה יותר ובעל גיבוי 

למנגנון המפלגתי הייתה מעתה . איתן יותר מזה שסיפקה לה הנהגת המפלגה לפני כן

רבה המינויים האלה היו אפוא בעלי משמעות . י"גישה ישירה וקלה אל הצמרת של מפא

                                                           
בינואר  1-בי " חברי מפא33,354 מתוך 18,898: למשל, 1948אפשר ללמוד על כך מנתוני ינואר   41

, המרכז, ישראל-מפלגת פועלי ארץ. ניהתנ ותקווה-חלרבות פת' ערים וקריות' נמנו ב1948

 .23-1948-932-2 ,ע"אמ, 31.3.1948עד  1.1.1948-תנועת הכרטיסייה מ, המחלקה לחברות
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גוריון וגם מבחינת ההתפתחות המבנית של -גם מבחינת מעמדו המנהיגותי של בן

 . בביסוס המיסוד ההיררכי של המפלגהמרכזיהיה להם חלק . י עצמה"מפא

התעצמות המנגנון הייתה גורם , אם נתבונן בדברים מכיוון הפוך, ומבחינה אישית

המקרה של גולדה , כמו שראינואבל . לבון ומאיר, חשוב בעלייתם הפוליטית של אשכול

מפלגתי היה בית הגידול העיקרי שלה - המנגנון ההסתדרותי–מאיר הוא המובהק ביותר 

אחרי , למעט פופולריות אישית שנים ספורות בשנות השבעים(ומקור כוחה הראשוני 

 ). 1969-שהייתה לראש ממשלה מ

 

ä .úøù :âéäðîì éúâìôî ìäðîî 

גוריון בראשות - את בן1954- בהאיש שהחליף, שה שרתפוליטי של מ-מפלגתימעמדו ה

כמו , מצד אחד. י" כאשר בוחנים את הנהגתה של מפארב משקלעניין הוא , הממשלה

הוא , מצד אחר. עמידתו בראש משרד חוץ של מדינה ריבונית הגבירה את כוחו, שנראה

האפיל עליו נותר מוגבל בזיקותיו למערכת הכוח המפלגתית ונוסף על כך באופן טבעי 

 .המנהיג המייסד, גוריון-צלו של בן

 היא חשובה –פוליטי של שרת מעניינת כשהיא לעצמה -שאלת כוחו המפלגתי

החדשה אחרי  החברה הפוליטית יכולתו להנהיג אתלהבנת , להבנת דרכו כמנהיג

 של אחדות, אומנם הזירה המפלגתית. פרישתו הזמנית של המנהיג המייסד שלה

הנהלת הסוכנות . לא הייתה זירת הפעילות הטבעית של שרת, י"מפא אחריההעבודה ו

 כוחו הפוליטי של ניתוחאבל . כך הממשלה היו זירות הפעולה הראשיות שלו-ואחר

 יכול להאיר צדדים חשובים בשאלת היחס בין כוחם י"שרת במערך ההנהגה של מפא

 . מדינההמפלגתי של מנהיגים בשנות המדינה הראשונות לבין כוחם כראשי

הוא בהחלט לא . 'מוצנח'ודאי לא היה מנהיג ) אז שרתוק(שרת בשנות השלושים 

עם זאת הוא לא היה גורם כוח מרכזי במפלגתו . של אותם הימים' טכנוקרט'היה מעין 

הוא לא נבחר . ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, בעת בחירתו לתפקיד בכיר מאוד

ין ספק שכישוריו המעולים הם שהכריעו למען וא, בתור בא כוח של קבוצה פוליטית

היה ככל הנראה פועל היישובית י "צירוף שרת להנהלת הסוכנות מטעם מפא. בחירתו

.יוצא של כישוריו ושל צרכי האיוש שנוצרו עקב רצח ארלוזורוב
42
  

הוא השתייך לקבוצה החשובה של . שרת כלל לא היה אז אלמוני בחוגי מפלגתו

 ' גימנסיה עברית הרצליה'צת בוגרי המחזורים הראשונים של קבו, 'הגימנזיסטים'

הכהן וחבריהם היו , )אביגור(מאירוב , שרת, הוז, גולומב. אביב שנזכרה לעיל-בתל

מבחינת גילם הם היו קרובים . קבוצת חניכה מובהקת ומוריה היו ראשי העלייה השנייה

                                                           
ואינו מרחיב על כך את ' צפויה'סבור כי בחירתו לתפקיד הייתה , )שרת(הביוגרף של שרתוק , שפר  42

מיניסטריון -ל של מעין"מנכ-יןאבל בחירתו של מע, Sheffer, Moshe Sharett, p. 61: הדיבור
 . 'צפויה'היא לאו דווקא , אם תורשה ההשוואה, מיניסטר-למחליפו של מעין
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במערכים התנועתיים המלאה לחונכים שלהם וקרבה גילית זו קידמה את השתלבותם 

האיש כאמור אבל לא שרת אלא גולומב היה . והרעיוניים שהקימו אנשי העלייה השנייה

 'גדוד העברי'הוא התבלט עוד בזמן תנועת ההתנדבות ל. המרכזי ביותר בקבוצה הזאת

אין זה מקרה שגולומב היה היחיד מאותה חבורה שהופקד על . והיה לאחד ממנהיגיה

והיה האדם ' נההג' ומרכזית מאוד בחשיבותה כמו ארגון המערכת פעולה נפרדת

 .האחראי בה מטעם מפלגתו ולא חבר בכיר ככל שיהיה בסגל של הנהגה

 

 
 

 ]באדיבות דורית פרקש [
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אין ספק שאילו הבחירה לתפקידים בהנהלת הסוכנות הייתה ביטוי רק לאחיזה בכוח 

במינוי אדם מאותה , ח המפלגתייםמבחינת יחסי הכו, ואילו היה הגיון כוחני, פוליטי

אלא שמינויים  .גולומב היה מתמנה להנהלה –להנהלת הסוכנות ' גימנזיסטים'חבורת 

 הממונים או הנבחרים אינם מייצגים כוחות –או בחירה כאלה אינם מינויים לשם ייצוג 

ולעתים הוא , הכוח הפוליטי העומד מאחוריהם אינו הגורם היחיד .פוליטיים ותו לא

התפקיד שעליהם למלא ומידת התאמתם לתפקיד הם שיקול . ינו גורם כלל בבחירתםא

לא פחות מן הכוחות לעתים טיב השירות שהאיש יגיש לציבור קובע  .חשוב לא פחות

. ושרת הוא מבשר חשוב של דפוס זה של צמיחה פוליטית, הפוליטיים שהוא מייצג

שמערכות פוליטיות ביצועיות הצרכים הניהוליים המוכתבים מטיבם של העניינים 

לצד , מופקדות עליהם משפיעים גם על המיון והקידום של הסגל הפוליטי הבכיר

 .דינמיקות הכוח המפלגתי

כאשר נבחר אדם בעל שורשים מפלגתיים עמוקים כמו שרת לכהונה , יחד עם זאת

 כוח בשנות היישוב היה אפוא שרת מנהיג בעל. רמה היא הקנתה לו כוח פוליטי מסוים

 אך גם ממהלכים שהיו לו ,ויוקרה פוליטיים שנבעו בעיקר מכהונתו בתפקיד רב חשיבות

הוא היה שותף מלא לעמדותיו המדיניות היסודיות . י"מפא, בחוגים קובעים של מפלגתו

אבל אקטיביזם ,  תמיכה בחלוקה ואקטיביזם במאבק נגד בריטניה–גוריון -של בן

 .ת של ההנהגהמשרת את המטרות המדיניו, מרוסן

י של "יחסית בשני מאבקי הכוח שהתחוללו במפא-לעומת זאת שרת היה גורם משני

בין הנזכר  המאבק שהסתיים בפרישת אנשי טבנקין והמאבק –שנות הארבעים 

, גוריון בשני העימותים-שרת השתייך למחנהו של בן. 'ווייצמניסטים' ל'האקטיביסטים'

 'הווייצמניסטים' במיוחד בעימות עם –עת אבל הוא השתתף בהם כאדם שדעתו נשמ

 ולא בתור שחקן בזירת – 1946י ובקונגרס הציוני של "שהגיע לשיאו בוועידת מפא

 וכאמור מאיר ,לא היה לו תפקיד חשוב במאבק נגד אנשי טבנקין. הכוח הממשית

 .ואשכול היו הדוברים הראשיים של המחנה האקטיביסטי

ולא רק מפני ששרת השתייך ,  עצור אז בלטרוןכך קרה לא רק מפני ששרת היה אז

 כללית למחנה האקטיביסטי אך חלק לעתים על עמדות טקטיות אלו או אחרות של 

,גוריון-בן
43

 אלא מפני שכל כוחו הפוליטי של שרת היה טמון ביוקרתו וביכולתו לשכנע 

כמו ' גוריון-איש של בן'שרת לא היה . לא בתמרונים פוליטיים אחרים, את שומעיו

 זה לא הפריע .  הוא היה אדם עצמאי במחשבתו–מאיר ואשכול מבחינה נוספת 

ובכל אופן אין ספק שהוא היה , גוריון במשך רוב הזמן של עבודתם המשותפת-לבן

 . בשנות הארבעים המדיניותגוריון בעמדותיו-קרוב מאוד לבן

                                                           
שרתוק ' מ: י"ראו מכתבו החשאי של שרת ממעצרו בלטרון לוועדה המתמדת של ועידת מפא  43

-äðéãîì ÷áàîá: íéðùá úéðåéöä úåéðéãîä 1936, )עורך( יוסף הלר :בתוך, 3.9.1946, מכלא לטרון
 .437-443' עמ, ה"ירושלים תשמ, 1948
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אפשר -ישאמבנה ,  השתנה מיסודו המבנה המסובך הזההמדינה הראשונותבשנות 

הוקנה עכשיו כוח ,  של שרתלמעמדובסיס ה, לשירות הציבורי. כמובן, למצותו כאן

שרת . שר החוץ היה תפקיד בעל הילה של כוח ויוקרה. שלטוני-שלטוני ממש ולא מעין

וקפלן היה אז בערוב ימיו ולכן , גוריון-וקפלן הצטיירו כשרים הבכירים לצדו של בן

י נעשה סגל השרים "בזירה הפנימית של מפא, מורכא. שרת נתפס בתור השר הבכיר

. ובתוכו שרת כמובן–שלה גורם משמעותי יותר 
44

 

באחד .  גם היה מעורב אז כמפשר בכיר בסכסוכי כוח שהתגלעו אז במפלגהשרת

 הוא פסק לטובת הצעירים – úøåîùàדאז סביב סגירת העיתון ' צעירים' בין ארן ל–מהם 

מארן לא להפסיק את הופעת הוא ביקש . צא מכובדארן מומזכיר המפלגה וסיפק ל

הדבר מוכרח לחבל חבלה קטלנית בהפצה ולהרוס את אמון קהל 'שכן , העיתון

 ועם הרבה בחורים מצוינים ]הצעירה [יחסיך אתה עם המשמרת'ולמען '  [...]הקוראים

.'המתייחסים אליך בכבוד ובהערכה עמוקה ואשר תחליף אין לנו בשבילם, שבתוכה
45

 

 1949-1953 הייתה אחד מהצמתים החשובים במאבק שהתפתח בשנים úøåîùàסגירת 

שהתנגדו לדרכם , בין קבוצת מנהלי המפלגה לבין קבוצות שונות של אופוזיציה פנימית

' צעירי המפלגה'שתי החשובות שבהן היו הקבוצות של . ההיררכית של מנהלי המפלגה

 ).פלגהמבני גילם של מנהלי המ(' המעורר'ושל חוג 

ואולי סייע בכך לארן , úøåîùàבמקרה של ' הצעירים'אומנם שרת התערב לטובת 

 באותו זמןשרת ביטא אבל כללית , להימנע מהפרזה שהייתה מזיקה לעניינו הפוליטי

המנגנון המפלגתי הקבוצה של מנהלי המפלגה ולטובת נטייה מפורשת דווקא לטובת 

 אז ברורות שרת תמך. במפלגת ההמונים שליטה ה לרכוש לעצמהבמגמשהיא הפעילה 

46.י"במיסוד ההיררכי של מפא
 עם 'עיליתית-דמוקרטית' אפשר להגדיר את תפיסתו 

המנהלים - זו הייתה עמדה אופיינית לסגל המנהיגים.טכנוקרטיות-נטיות ביורוקרטיות

המגמה  שרווחה אז בין . י של ראשית המדינה"שהתפתח במפא, ולאתוס הניהולי שלהם

פי דפוסים -הוליכה לעיצובה על', מפלגה ממלכתית'לראות במפלגתם , י" מפאחברי

שרת היה שותף מלא לאתוס הניהולי הזה ולעמדה . מדינתיים-היררכיים מעין

                                                           
 : ראו מכתבו למזכיר המפלגה ארן. י לכנסת"שרת היה גם בעל דבר בהרכבת הרשימה של מפא  44

לא הצלחתי לפענח את פשר . 84-1940-7-4 ,ע" אמ,3.6.1949, ]ארן[לזיאמה ] משה שרת. [ש .מ
  .העיסוק בהרכב הרשימה חודשים אחדים אחרי הבחירות

                   ,ע" אמ,ועתק לרצף מסמכים שצבר ארן על הפרשהמ.) ש .מ: בחתימה( שרת מכתבו רא  45

84-1940-7-4. 

 ,ע"אמ, 16.2.1951, ישיבה א, הכפר הירוק', הכנוס להתחדשות המפלגה'ו במהלך דברילמשל ראו   46
פרוטוקול : øáãשל הלפרן בהאופוזיציונית מעורבותו במאמץ לרסן את כתיבתו ; 44-1951-15-2

. ש .פתק מאת מוכן ראו על כך , 11-1952-26-2 ,ע"אמ, 19.11.1952, י"הוועדה המדינית של מפא

 דוגמה נוספת נמצאת .1.12.1952, ]גוריון-דוד בן[ג "אל ב, ]גן-שברמת[בנימין -תל, ]משה שרת[

ת והחינוכית של הפעולה הרעיוני: יום עיון על הנושא '.ביום עיון שכינס בן גוריון שרת דבריב
 .פרוטוקולים של פגישות, ג"אב, 14.2.1953', תנועתנו בשעה זו
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למעשה שרת הוא המבשר . התופסת את הפוליטיקה כמקצוע' עיליתית-דמוקרטית'

 .היו למנהיגיםהוא הראשון במנהלים המפלגתיים ש. החשוב של דפוס ההנהגה הזה

, כאמור, ראשית. עם זאת כוחו הפוליטי של שרת בשנות החמישים היה מוגבל

,  ארן–י תווכה באמצעות אנשי המטה הארגוני של המפלגה "שליטת השרים במפא

 הייתה תלות הדדית בין.  והייתה תלויה בהם–שהם הפעילו ' הגוש'נצר ו, ארגוב, נמיר

צמרת המפלגה שישבה בממשלה  ובין פעילה אותויחסית שה-המנגנון וההנהגה הזוטרה

יורשו בתפקיד ארן ומזכיר המפלגה  אלה היו זקוקים למפלגה צייתנית שסיפקו להם –

 ואלה נזקקו לשרים לצורך הזנת מערכת החלוקה של טובות הנאה שהם פיתחו ,ארגוב

 .אז ולשם קידומם האישי בדרגות השלטון

מנהיגי השורה השנייה של י ו"מפאבהנאמנות של אנשי השטח , יתר על כן

, רכש לעצמוגוריון גם -בן. גוריון-והשלישית שהפעילו אותם הייתה נתונה בעיקר לבן

עד כמה , לפיכך. י"שליטה על סגל ההנהגה של מפאמידה לא מבוטלת של , כמו שראינו

הוא לא עמד לרשותו במקרה של , בשנות המדינה הראשונותשהיה לשרת כוח פוליטי 

 .גוריון- עם בןעימות

אכן שרת  לאספה המכוננת 1949בבחירות . גוריון-שרת נתפס בציבור כשני לבן

47.י"ופיע שני ברשימת המועמדים של מפאה
' מספר שניים'כוחו של במקרה הזה  אבל 

 מבחינה ציבורית . 'מספר אחד'במידה לא מעטה פונקציה הפוכה לכוחו של היה 

,  לא מוחלטת אבל רבה מאוד– למנהיגים מייסדים גוריון נהנה אז מעוצמה המוקנית-בן

מעמדו הציבורי והמפלגתי של שרת  .'מספר שניים'ומעמדו המיוחד הפחית מכוחו של 

עם הודעתו על כוונתו , 1953גוריון להציע בנובמבר -גוריון לא מנע מבן-כשני לבן

ככל , הצעתו עוררה מבוכה. שאשכול יהיה מחליפו בראשות הממשלה, להתפטר

אבל , גוריון לא היה יכול לדלג עליו כרצונו- ובןכי שרת היה המועמד הטבעי, הנראה

.גוריון היה המציע-מאחר שבן, מועמדות אשכול נשקלה ברצינות
48

 

                                                           
47  øéòöä ìòåôä ,18.1.1949 .רשימת מפלגת פועלי ': כך גם בבחירות לקונגרס הציוני העשרים ושניים

. 50-1951-932-2-ב ,ע"אמ', מפלגתיים לקונגרס הציוני העשרים ושנים-ישראל ובלתי-ארץ

רשימת המועמדים של '. גוריון ושפרינצק-אחרי בן, סת הוא הופיע שלישי לכנ1951בבחירות 
 .16' עמ, 3.7.1951, שם', מפלגתיים לכנסת השניה-ישראל ובלתי-מפלגת פועלי ארץ

ראו . 1953בן גוריון העלה את ההצעה הזאת בהתייעצויות כבר במחצית הראשונה של אוקטובר   48
גוריון לוועדה המדינית שאשכול - הציע בן1953נובמבר ב. 28' עמ, 1953-1954 יומן אישי, שרת

פרוטוקול . ולבון יחליפו במשרד הביטחון) ויישאר שר האוצר(יחליף אותו בראשות הממשלה 
דיווח , 1953בנובמבר  23-ב. 26-1953-14-2 ,ע"אמ, 2.11.1953, י"הועדה המדינית של מפא

ואילו , גוריון בראשות הממשלה- את בןארגוב לוועדה המדינית שאשכול עומד בסירובו להחליף
גוריון לא נכח באותה -בן. גוריון הציע מועמד אחר-אחרי שבן, שרת מתקשה לאשר את מועמדותו

רצונו לעזוב את -באמתלת אי, רצון לקבל את התפקיד-שרת הביע שם מהפה ולחוץ אי. ישיבה
 שרת לא נזקק אלא לדברי אבל. יכולתו לכהן בשני התפקידים בעת ובעונה אחת-משרד החוץ ואי

כיבושין קצרים של זלמן ארן וגולדה מאיר כדי להסכים בשתיקה להחלטת הוועדה המדינית להציע 
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 היה המדינההמקרה של שרת מוכיח כי במערכת הפוליטית המפלגתית של ראשית 

גישים לחברה מקום למנהיגים שמקור כוחם בכהונתם או בשירות הציבורי שהם מ

אומנם שרת . השירות הציבורי אף הקנה להם כוח פוליטי מסוים. הפוליטית הישראלית

תה יהיי "באחדות העבודה ובמפאצמיחתו הפוליטית . תותנועהיה מושרש היטב ב

.  אבל אין ספק שכהונתו במשרד החוץ הייתה המקור לעיקר כוחו הפוליטי.'אורגנית'

, בסופו של דברלכן .  זה היה מקור כוח מוגבלבמערכת המפלגתית של ישראל דאז

  כוחו הפוליטי של יורש, גוריון-יורשו הממשי של בןאשכול היה , כעבור עשור

היו קשרים איתנים ומסועפים עם המנגנון המפלגתי  אשכולשכן ל, 1963- בגוריון-בן

.ההנהגה שהפעילה אותוקבוצת ועם ' גוש'המאורגן ב
49

 

 –מנותקת ממידת כוחו הפוליטי אפוא  לא הייתה בחירת שרת לראשות הממשלה

אבל בדיוק כך גם חולשתו כראש ממשלה להשליט משמעת על שריו ובמיוחד על שר 

יש נטייה לייחס את חולשתו כראש ממשלה לתכונות אופי אלה או  .הביטחון לבון

היה לו כוח  –מפלגתי של שרת -הסבר טמון יותר בכוחו הפוליטיהלי נראה ש. אחרות

 בעל גדודים ובעלי ברית לא מבוטלים בהיותולבון .  מוגבלאבל כוחו היה, פלגתימ

הגבלת כוחו של שרת הייתה , וכאמור .י חש עצמו חופשי למדי למול שרת"במפא

 דחיקתלכן  .שלא פגה גם אחרי פרישתו הראשונה, גוריון-תמונת ראי של עוצמת בן

 ומינויה של גולדה 1955-משלה בגוריון לראשות המ-ממשרד החוץ אחרי חזרת בןשרת 

 ים כרוכואבל לא הי, גוריון ולאנשיו-לבןנעימות גדולה - באיים כרוכוהימאיר במקומו 

 טעמיהם לא היוו,  היו ספורים ממשם לדחיקתו של שרתמתנגדי ה.במאבק כוח ממשי

 . עם שרתניכוח-פוליטיקשר ב נעוצים

גוריון על - מאבקו עם בןרךדגם את באופן חלקי מעמדו הפוליטי של שרת מסביר 

והצליח לגייס לצדו , גוריון בממשלה-הוא נאבק עם בן. מדיניות הביטחון של ישראל

 הוא לעומת זאת .גוריון באותם ויכוחים-שרים שדחה את עמדת בןשל מדי פעם רוב 

                                                                                                                                   
הועדה פרוטוקול . ובסיום הישיבה אף הביע מפורשות את הסכמתו, י את מועמדותו"למרכז מפא

 כהצעת , רהראו עוד אישור הבחי. 26-1953-14-2 ,ע"אמ, 23.11.1953, י"המדינית של מפא

מלכתחילה . 62-1953-23-2 ,ע" אמ,25.11.1953, י"מרכז מפאפרוטוקול : גוריון עצמו למרכז-בן
שרת לא העלה על דעתו שיהיה מועמד אחר לראשות הממשלה וסבר שיהיה עליו להחליט אם 

האקבל עלי את ':  כתב ביומנו1953 באוקטובר 9-ב. לקבל את הבחירה המובנת מאליה או לא
, יומן אישי, שרת?' או אסרב ואבקש להטיל היהב על פנחס לבון, ג"הממשלה בפרוש בראשות 

, 91, 90, 44, 37, 33, 31-32, 28' עמ: ראו שם אזכורים נוספים רבים לפרשה. 18' עמ, 1953-1954

104-105 ,108-109 ,113-114 ,116-117 ,119 ,125 ,136 ,138-139 ,139-140 ,154-157 ,158-160, 

, כתב יד, ]גוריון-בן[אל דוד , ירושלים, ]שרת[מכתב משה :  ראו עוד.194-196, 182-190, 163

 .התכתבות, ג"אב, 13.12.1953

 פשרה את העדפת אשכול על פני שרת כרצון  העובדה הפוליטית הזאת עדיין לא ִא1953-ב 49

 יון להחליפו גור-אולי הערכה מעין זו הניעה את אשכול לדחות את הצעת בן. גוריון ולבון-בן

 .1953-ב
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נוספת ייתכן שסיבה  .גוריון-מפני שידע כי המפלגה תצדד בבן, נמנע מעימות במפלגה

כאלה , גוריון היו למעשה יותר ויכוחים טקטיים-היא שוויכוחיו עם בן להימנעותו

שרת לא :  ועוד.ולא ויכוחים תפיסתיים כה עמוקים, שמקומם ליד שולחן הממשלה

גוריון על מדיניות הביטחון גם מפני שבמבנה -י את ויכוחיו עם בן"הביא למוסדות מפא

 ענייני ביטחון ומדיניות ,ראלהמשטרי שהתגבש כבר בשנותיה הראשונות של מדינת יש

בסתירה  .חוץ וגם עניינים שלטוניים אחרים לא הובאו להכרעה במפלגת השלטון

היא לא נתנה הוראות לשליחים ', מפלגה בולשוויקית'י כ" למדי של מפאהשטחילדימוי 

 בהתייצבותו ,בעל משמעות ממלכתית, זה פן חשוב. שלה בממשלה בעניינים שכאלה

  . במפלגה– עצמאי למדי : ועכשיו אפשר לומר–גורם כוח מרכזי של סגל השרים כ

 

å .äâäðäì ìåäéð ïéá ìåëùà 

 את –הערכת הכוח הפוליטי של שרת עוזרת לפענוח פן מסוים בדפוס ההנהגה שלו 

שנעשה בהדרגה ) מנהל המחלקה המדינית(היותו מבשר הדפוס של מנהל מפלגתי בכיר 

ושומר על אתוס ניהולי וטכנוקרטי גם כאשר ) תראש המחלקה המדיני(למנהיג בכיר 

הוא בישר את דפוסי , מניהול מקצועי לפוליטיקה, במסלול זה. הוא נעשה למנהיג

, משה דיין, שמעון פרס, אבא אבן, פנחס ספיר, גיורא יוספטל, הקריירה של לוי אשכול

גתית זו או אומנם בעלי זיקה מפל, כולם היו מנהלים במשך שנים לא מעטות; יצחק רבין

, קליטה ורווחה,  בענייני כלכלה והתיישבות–אבל מנהלים מקצועיים , אחרת

ואחדים מהם אף היו  למנהיגי ,  שהיו למנהיגים פוליטיים–ביטחון , צבא, דיפלומטיה

, אשכול(אחדים מהם היו מקושרים מאוד למנגנון המפלגתי . מפלגה וראשי מדינה

אבל כולם היו מנהלים בעלי זיקה , )רבין, דיין, אבן, שרת(ואחרים פחות ) פרס, ספיר

 .פוליטית וכדאי לשים לב לדפוס הצמיחה המשותף להם מניהול להנהגה

שונה למדי מזה של קודמיהם בתנועת העבודה , מניהול להנהגה, דפוס הצמיחה הזה

 ,יוסף שפרינצק, ברל כצנלסון, גוריון- דוד בן–המנהיגים בני העלייה השנייה , הציונית

,  דרכם של מנהלים כמו שרת–וחשוב לא פחות . ישראל שוחט, צבי-יצחק בן, דוד רמז

פרס או רבין עד להנהגה הלאומית שונה מהותית מדפוס הצמיחה הפוליטית , אשכול

מאיר ולבון דומים . זלמן ארן ומרדכי נמיר, פנחס לבון, של אישים כמו גולדה מאיר

וכאמור מאיר (ינת דרכם אל ההנהגה הלאומית יותר למנהיגים בני העלייה השנייה מבח

התייחדה בהיותה היחידה בהנהגה הבכירה שצמחה באופן בלעדי משורות המנגנון 

כדאי לראות שדפוסים שונים אלה מבחינים בין פוליטיקאים ). מפלגתי-ההסתדרותי

 בין מאיר ולבון מזה לבין –שונים בתוך אותה קבוצה פוליטית של מנהלי המפלגה 

 .כך ספיר מזה-ל ואחראשכו
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 4.3.1954', גדודים העבריים' שנה ל36נואם בטקס לציון , לוי אשכול, שר האוצר
 ]באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

 

, מאיר, קבוצה של ארןאותה ה אשכול לא השתייך ל,מבחינת שורשיו הפוליטיים

אומנם ,  השנייההוא היה איש העלייה. העבודה לשעבר כולם מאחדות, נמיר ונצר

גדוד 'אם כי התנדבותו ל(הצעיר  בסיס כוחו הפוליטי היה מצוי דווקא בהפועל, מצעיריה

מכאן קרבתו אז (הקבוצות  במיוחד בחבר, )העבודה  קירבה אותו גם לאחדות'העברי

לאו דווקא במנגנונים הפוליטיים  – וכן במערך המשקי של ההסתדרות , )ללבון

בחינה זו אשכול הוא אפוא מנהל מפלגתי בכיר שהיה למנהיג  מ.העירוניים, המובהקים

 .בכיר

אחרי שהוביל את רשימת , 1944אביב בקיץ -אשכול נעשה מזכיר מועצת פועלי תל

. 1944באוגוסט למוסדות ההסתדרות י למול המתפלגים ממנה בבחירות שנערכו "מפא

רה הזאת ביטאה את ושליחותו של אשכול לזי, אביב הייתה מוקד עיקרי של הפילוג-תל

, 'י העירונית לבין אנשי סיעה ג"הפילוג יצר כאמור זהות בין מפא. ההערכה ליכולתו

-הם האנשים שאשכול היה מוכרח להפעיל בבואו לשקם את המערך המפלגתי-והם

הוא מילא את התפקיד הזה לפחות עד ספטמבר . אביב אחרי הפילוג-הסתדרותי בתל
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.1948 וככל הנראה עד 1947
50

בהחלט ייתכן ששם נקשרה בריתו הפוליטית עם , אמורכ 

 תרמהגוריון -יש להניח שקרבתם של מאיר ושל אשכול לבןו.  נמיר ונצר, מאיר, ארן

.במידה לא מעטה להידוק הברית הזאת
51

 זו הייתה מבחינה מסוימת ברית של               

 .לבון, לטחדש וזמני בהח' גוריוניסט-בן'וצורף אליה ', גוריוניסטים-בן'

,  שינוי במדיניות הכלכליתהלא בישר 1952על משרד האוצר בקיץ  אשכול הפקדת

ל "קפלן ומנכ שר האוצר הקודם .מינויהששינוי כזה התחולל זמן לא רב לפני  מפני

גברו על שר האספקה , תיק פרץ נפתלי-ללא בעצה אחת עם השר, דוד הורוביץ, משרדו

המדיניות הכלכלית ' ויזמו את מה שכונה משמעות-ברוהקיצוב דב יוסף בוויכוח פנימי 

בזמן ' הכלכלה המרחיבה'מאמץ דיסאינפלציוני באמצעות נסיגה מסוימת מן  :'החדשה

.מיתון מסוים במדיניות הקיצובו 1948-1951העלייה הגדולה של 
52

 אשכול תמך 

 . ולכן במינויו לא קופל שינוי של מדיניות,במדיניות הזאת והמשיך בה

אבל יוסף היה . גיורא יוספטל ודב יוסף: מינוי דובר בשני מועמדים נוספיםלפני ה

יוסף ראה  .השוק השחור חיסל את סיכוייו –ככל הנראה מועמד בעיני עצמו בלבד 

 ואת אשכול באותו משרד 1952עצמו מועמד להחליף את קפלן במשרד האוצר ביוני 

 רק סביב שאפתנות אישית ואומנם ייתכן שהמחלוקת לא נסבה, 1952לקראת דצמבר 

 .אלא גם סביב הבדלים בתפיסה הכלכלית

תוך כדי מחאה נרגשת על הוצאתו ממשרד  –יוסף סיפר לחברי הוועדה המדינית 

מינויו לתפקיד שר -הכלליים ואי המסחר והתעשייה לטובת פרץ ברנשטיין מהציונים

הציע בקיץ א הו ש– 1952אוצר במקום אשכול בקואליציה החדשה שהורכבה בדצמבר 

היתה ':  במקום קפלןעצמו לכהונת שר אוצר-גוריון למנות את נפתלי או אותו- לבן1952

חשבתי שזה היה טבעי שאלך , ]1952בקיץ [אחליף את קפלן אז ] יוסף[הצעה שאני 

                                                           
פרוטוקול ,  בדבר הצורך למצוא לו מחליף במועצת הפועלים1948ראו החלטת הלשכה רק במאי  50

הקשר זה של היחסים הפוליטיים לא נדון כלל . 10-1948-25-2 ,ע"אמ, 11.5.1948 ,י"לשכת מפא
ירושלים , ìåëùà :øâåéáäéô, יוסי גולדשטיין: בביוגרפיה חדשה של אשכול שפורסמה לא מכבר

 .247-252' עמ, 2003

 , ליל שבת, יפו-אביב-במועצת פועלי תל, "בשבת אחים", 'êøãä äìòîá, לוי אשכול: ראו 51

חוברת ללא , "éôã"øðøá úéá , יוסף אוליצקי; 449-456' עמ, ו" תשכאביב-לת', 1963 באוקטובר 25
, בזמן כהונתו במועצת הפועליםהמחבר היה מזכירו של אשכול (ציון שנת פרסום או מקום הוצאה 

éåì , יוסף שפירא; IV-104-206-96, ע"הא, )והחוברת נכתבה כנראה בימי האבל על מות אשכול
ìåëùà :úåçéìùä úåìòîá , 120-123' עמ, 1969רמת גן ;íéøôñîå úåøé÷ñ , éìòåô úöòåî úåìåòôî

ìú-åôéå áéáà ,ùú"ä-ùú"æ ,12' עמ, 1947אביב ספטמבר -תל ;Terence Prittie, Eshkol: The Man 

and the Nation, New York 1969, pp. 116-118 

כלכלת , 'אסתר אלכסנדר; 54-69' עמ, 1990ירושלים , éìàøùéä ÷ùîä ìù úéùàøá éîé, חיים ברקאי  52
נחום ; 86' עמ, )1992 (2כרך , ìàøùé úîå÷úá íéðåéò', הקליטה בעשור הראשון למדינת ישראל

 , ס"ירושלים תש, äãáì çåøä ìò àì ,'העשור הראשון: לכלי בישראלהמשטר הכ, 'גרוס

 .325-341' עמ, שם, '1948-1951, המדיניות הכלכלית בישראל, 'ל" הנ;344-346' עמ
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-מקצועיות[כי אני מכיר בזה שיש לו ידיעות , הצעתי בעצמי שנפתלי ילך, לאוצר

הייתי , ]לאוצר[חשבתי שאני צריך ללכת . לא רצה] ינפתל[הוא . אחרות] כלכליות

-גוריון טען אז כי אי-הוא סיפר שבן. 'לא נכשלתי כל כך, הוותיק בין השרים הכלכליים

אחרי שהוא הצליח לחלץ את ענייני האספקה , אפשר להזיזו ממשרד התעשייה והמסחר

ו של לבון זמן כהונת (1951שאירעו במהלך ' הפקרות ובהלה מחוסרת כל מוסר'מ

אם מפני שהאוצר לא נתן כסף או מפני שלא , אם בגלל הבצורת, ')במשרד החקלאות

שהגן קודם לכן האיש , יוסף שילח כאן חץ ברור לעבר לבון. 'ידעו לנהל את הענינים

בהמשך הישיבה . באותה ישיבה על המשך כהונתו של אשכול ועל הותרת יוסף ללא תיק

ואף הכיר בכך שיוסף מתאים יותר ', שמסר יוסף הן נכונותהעובדות 'גוריון כי -אישר בן

מפני , אבל הוא נאלץ לא להפקיד את יוסף על האוצר, לחקלאות –לאוצר ואשכול 

םש' י ש ד ח ם  י י ו נ י ש י  נ פ מ ד  א מ ם  י ש ש ו ח ר  צ ו א ב ם  י ר ב  ' [...]ח

].ההדגשה לא במקור[
53

 

ילה בקיץ תח, משרד האוצר אכן התנגדו למינוי יוסףהורוביץ בשאנשי אפוא יתכן י

ומינוי אשכול אכן הבטיח את ההמשכיות במדיניות של ,  ושנית בסוף אותה שנה1952

גוריון למדיניות הכלכלית החדשה -אחרי שהתגברו על התנגדות בן. קפלן והורוביץ

,שהם קידמו
54

 אולי הם אף הצליחו לסכל מינוי של אדם שהיה עלול מבחינתם להחזיר 

נראה כי יוסף נאבק ללא כל סיכוי נגד חבר בכיר אבל מכל מקום . את הגלגל אחורה

גוריון לא -לבןשל יוסף זיקתו . בקבוצה הפוליטית המתעצמת של מנהלי המפלגה

שהרי אשכול לא רק נכלל בקבוצה הפוליטית , שניצב למול אשכולכקל וחומר , הספיקה

ה זכאף גוריון ו-לבןמאוד אלא נהנה מקרבה פוליטית רבה , החזקה ביותר במפלגה

גוריון הודות למפעל ההתיישבות של מושבי העולים שניהל בהיותו ראש -באמונו של בן

 .מחלקת ההתיישבות של הסוכנות

לשוב ולעמוד על העיכוב בקידומו כדי להבין את ההקשר הפוליטי של המינוי צריך 

 אשכול חבר בשורה היה 1942בשנת היישובית י "פילוג מפא מ. אשכולהפוליטי של 

תפקידים חשובים במערך המוסדי שהתהווה מילא של הנהגת המפלגה והראשונה 

חבר :  מבחינה פוליטיתתפקידים בכיריםהיו לא הם  אבל .בשנות השלושים והארבעים

מזכיר , )'מקורות', 'ניר'(  במשק ההסתדרותימנהל', הגנה'במפקדה הארצית של ה

                                                           
 ולמינוי אשכול רא. 11-1952-26-2 ,ע"אמ, 21.12.1952, י"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול   53

 ורא. 10-1952-26-2 ,ע"אמ, 22.6.1952, י" סיעת מפאי עם"הוועדה המדינית של מפאפרוטוקול 
 וידיעות 1952 על מועמדות יוספטל לתפקיד שר האוצר ביוני øáã לעיל ידיעה בותעוד בהער

, áøçå äðåé( דב יוסף עבר בשתיקה בזכרונותיו .נוספות סביב דיוני האיוש לקראת פרישתו של קפלן

הד ליחסיו , 260-261' בעמ, ראו שם. 1952-על חסימת משרד האוצר בפניו ב) 1975רמת גן 
 1950על רקע פירוק משרד האספקה והקיצוב שבראשות יוסף באוקטובר , המתוחים עם לבון

 .והעברת האחריות על אספקת המזון לשר החקלאות החדש דאז לבון

 .119'  עמ ובמיוחד115-130' עמ, חיים במוקד, הורוביץ  54
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י במחצית "מפאזית בדמות מרכמבחינה פוליטית אשכול היה  .אביב-תלמועצת פועלי 

קובעי '  של בחוגלא הכלילו אותו אבל תפקידיו הביצועיים , השנייה של שנות הארבעים

 .הלדוגמ, כמו קפלן או שרת' המדיניות

זו הערכה על .  במסמכיםלבססזו הגדרה או תיאור שקשה מאוד ' מעוכב קידום'

, וא עניין חמקמקמעמד פוליטי הו, הפער בין התפקיד הפורמלי לבין המעמד הפוליטי

אבל אפשר להבחין במעמדו הפוליטי החשוב של אשכול בהיותו דמות . לא פורמלי

מפלגתי סביב שאלות מדיניות מרכזיות כשאלת המאבק -מפתח במאבק הפוליטי הפנים

האלים נגד הבריטים במוצאי מלחמת העולם השנייה והשאלה אם להכריז על הקמת 

מעמדו הפוליטי משתקף בהיותו דמות מפתח . םמדינה ריבונית אחרי יציאת הבריטי

עלייתו של מנגנון הכוח  וב1942-1944-י אחרי הפילוג ב"בהתאוששות של מפא

 .י" הפוליטית במפאההנהגהמפלגתי אל קדמת -ההסתדרותי

 עיקרו. והוא אף חשוב מהם –מעמד זה של אשכול אינו נמסר בתפקידיו הרשמיים 

 חבר היהאשכול ). 'דגניה ב(לו בחבר הקבוצות בסיס הכוח הפוליטי שלא נבע מגם 

 וגורם חשוב הרבה יותר מיוסף בזירה גוריון-בכיר בקבוצה הפוליטית הקרובה לבן

הוא מונה , לצד הצלחתו הרבה בראשות המחלקה להתיישבות, ומסיבה זו, המפלגתית

ץ עמדותיו הכלכליות היו קרובות לאלו של אנשי הורובי. 1952-לתפקיד שר האוצר ב

אבל המשמעות הפוליטית העיקרית של מינויו הייתה , באוצר והדבר כנראה סייע למינוי

וחבר מרכזי בקבוצת מנהלי המפלגה המקורבים , מובהק ובכיר' גוריוניסט-בן'מינוי 

אשכול של מינוי ה, כאמור. לתפקיד השני או השלישי במעלתו בממשלה, גוריון-לבן

נתנו לקבוצה הפוליטית הזאת תפקיד שרת העבודה המינוי של מאיר ל) 1949(לפני כן ו

 זה . הרבה יותרת במפלגה לאפקטיווישליטתהת בכירה ובכך הפכו את ימנהיגות פוליט

גוריון למנות -וכן לרצונו של בן, הרקע המבאר להעדפת אשכול בתפקיד שר האוצר

ולהיותו השר , 1953בסוף , הממשלה כעבור כשנה וחצי בלבד-אותו לתפקיד ראש

, גוריון בסוף שנות החמישים ובראשית שנות השישים-לצד בן' היורש הטבעי'הבכיר ו

 1963.55-האיש שאכן נבחר לתפקיד ראש הממשלה ב

לוי אשכול היה אפוא המנהיג שגילם בצורה המלאה ביותר את תהליכי השינוי 

הוא היה מנהל . י במעבר מיישוב למדינה"שהתחוללו במבנה של סגל ההנהגה של מפא

הקריירה שלו . הסתדרותי שהיה לפוליטיקאי בכיר ולבסוף מנהיג בדרג לאומי-פלגתימ

ההאחדה וההיררכיזציה שאפיינו אז את , היא גילוי חשוב של תהליכי הגיבוש

גוריון ולמנגנון -י מתוך זיקה קרובה לבן"ההתפתחות של סגל המנהיגים במפא

  .המפלגתי

 

                                                           
גוריון -ל אשכול הוא מיעט מאוד בחשיבות קרבתו של אשכול לבןבביוגרפיה שכתב גולדשטיין ע 55

 .288-602' עמ, אשכול, גולדשטיין, ראו. בהתפתחות הקריירה הפוליטית שלו
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 גוריון - נואם בטקס הפרידה מבן,לוי אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון
 28.6.1962, א"בקריה בת, במשרד הביטחון

 ]פריץ כהן: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

 

גוריון לעמדת -דחק את בן' פרשת לבון'כאשר סכסוך הירושה שנודע בכינוי , לימים

הממשלה ושר -י למול הקבוצה השלטת במפלגה בראשות ראש"אופוזיציה במפא

את טיב המשטר הפנימי ודפוסי ההנהגה שהוא ' מלמטה'הוא חווה , טחון אשכולהבי

 1965-כאשר יצא למסע בחירות ב. י במעבר מן היישוב למדינה"ואנשיו הנחילו למפא

הוא , י דאז"איש רפ, כך סיפר לימים ארי אבנר, י של אשכול"י נגד מפא"בראשות רפ

 למושבי העולים באמצעי כפייה נתקל בין היתר באנשי אשכול שמנעו את כניסתו

ועל שיטות , גוריון שפך אש וגופרית על אשכול ואנשיו-בן. פוליטיים-שלטוניים

, אמר לו אז אבנר, אבל השיטות האלה היו שיטותיך. לדבריו, הפעולה הנלוזות שלהם

ביקורת זו ': גוריון הוריד את ראשו ואמר בהרמת קול אופיינית-והוא מספר שבן

.'צודקת
 . על עצמו–גוריון כעס אז בעצם על מעשי ידיו - בן56

אבל , מנהלים-י של שנות החמישים העמידה לרשות מדינת ישראל מנהיגים"מפא

הקבוצה , העילית של העלייה השנייה. לא הצליחה להיות בית גידול להנהגה יצירתית

הייתה מורכבת ממנהיגים , י עצמה הייתה אחת ממפעלותיה"היצירתית שמפא

היא הייתה הרבה יותר מגוונת בכישוריה . חינוכיים וארגוניים, אידאולוגיים, פוליטיים

גוריון היה האיש שגישר בין שני -בן. מנהלים שנדון כאן-ובנטיותיה מסגל המנהיגים

זה מקנה משמעות מיוחדת לכעסו . דפוסי ההנהגה ואף הנהיג את המעבר ביניהם

 . ולצערו במחצית שנות השישים

                                                           
 .1996, עדות ארי אבנר לאבי בראלי 56
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מקצוענית ומגובשת , שתה בשנות המדינה הראשונות ריכוזית יותרי נע"הנהגת מפא

הפוליטיקה נעשתה בה מקצוע באופן מובהק ובשני . יותר לעומת ההנהגה היישובית

נוצר בה רצף של קידום מקצועי מעסקנות שטח למנהיגות פוליטית , ראשית: מובנים

נוצרה בה זיקה , יתשנ; ופסקה כמעט לגמרי צמיחה של מנהיגות תנועתית או חינוכית

. ייתכן שאלו היו התפתחויות הכרחיות בזמן של כינון מדינה. חזקה בין ניהול להנהגה

י וביכולתה לשתף את "אבל נכרך בהן מיסוד פוליטי היררכי שפגע בגמישותה של מפא

ההתגברות , גוריון עצמו-כך הבין גם בן, ובסופו של דבר. הציבור בתהליכים הפוליטיים

י לשרת את "היררכי הזיקה מאוד ליכולתה של מפא-רת של האתוס הניהולימבוק-הבלתי

 .האינטרסים ואת הערכים שהונחו ביסודה

 

 


