הליממה במתח נמוך

רוד לוי  -פאור

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך
שהובילו להלאמת חברת החשמל
הארץ  -ישראלית

מבוא
מפעל החשמל של פנחס רוטנברג הוא אהד המפעלים הכלכליים הגדולים ביותר שהוקמו בתקופת

היישוב .

1

במרחב התעשייתי של אז  ,שהתאפיין בעסקים זעירים  ,בהיקף תעסוקה מצומצם ,

בטכנולוגיה מיושנת יחסית  ,בהון תעשייתי מוגבל ובבעלות משפחתית ,

היה מפעל החשמל חריג .

מפעל זה השתמש בטכנולוגיה חדשנית יחסית  ,היה עתיר הון ונמצא בבעלות משקיעים שהתאגדו
אני אסיר תודה לפרופ ' נחוס גרוס על הערותיו המושלות מאוד לטיוטה ראשונה של מאמר זה  ,לפרופ ' ' היעם ויץ על
עידודו להשלים את המחקר  ,שהוצג לראשונה בפומבי בערב משותף של יד יצחק בן  -צבי ועיריית חיפה בבית יד לבנים ,
חיפה  ,וכן למר אהרון ברנר  ,שטרח וערך בקפידה את המאמר  .תודה מיוחדת לצוות המסור של ארכיון חברת חושמל
ובמיוחד לחיה בן יעקב ושמואל
1

שכטמן .

המחקר ההיסטורי  ,הפוליטי  ,הסוציולוגי והכלכלי על התפתחות תעשיית החשמל בתקופת היישוב ולאחריה הוא

.

בהיתוליו אף על פי שהברת החשמל סיפקה וממשיכה לספק את התשתית הבסיסית ביותר שעליה עומד המשק

.

הישראלי  ,היא לא זכתה עדיין לתשומת לב מחקרית הולמת נכתבו עבודות על השבול הארץ ( ש ' אביצור ,
המהפכה התעשיית בארץ  -ישראל בתהליכיה האנרגטיים  ,תל  -אביב  ) 1989ועל השגת הזיכיון ( מ ' ארן  ' ,המשא -

ומתן להשגת זיכיון לחברת החשמל '  ,קתדרה  [ 20 ,תמוז תשמ " גן  ,עמ '  , ) 176 - 133ביוגרפיה מקיפה על פנחס
רוטנברג ( א ' שאלתיאל  ,פנהם רוטנברג  :עלייתו ונפילתו של ' איש הזק ' בארץ  -ישראל  , 1942 - 1879 ,תל  -אביב
תש " ן ) ומחקר על הקמת תחנת הכוה ההידרו  -אלקטרית בנהר הירדן ) 5 . ReglleI , ' Rutenberg and the Jordan River :
תן  )4 Revolutionהיעדרן של מהקר מקיף על חברת החשמל
, MES
Hydro-Electricity
 . 691 - 728עק 1995 [ ,ן , 31

.

'

הוא במידה רבה תוצאה של עדיפות נמוכה שנתנו ונותנות הדיסציפלינות השונות במדעי החברה למחקר מדיניות
בעל אוריינטציה היסטורית  ,של סדר העדיפות הנמוך שניתן בתוך הדיסציפלינה הכלכלית למחקר כלכלי -

היסטורי ושל הנטייה של דיסציפלינות אחרות במדעי החברה להימנע מעיסוק בנושאים הנתפסים ככלכליים .
ן
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.

מלכתחילה כהברת מניות הקמתו בתחילת שנות העשרים היא נקודת מפנה בהיסטוריה הטכנולוגית
של הארץ ובהיסטוריה של התפתחות העסקים הגדולים

בישראל .

2

כמו במפעלים אחרים שהוקמו

באותה תקופה  ,הייתה ההסתדרות הציונית מעורבת הן בייזום המפעל והן בהשקעה

במניותיו .

מעורבות זו הייתה השובה מאוד בשלבי קידומו הראשונים ובעיקר עד קבלת הזיכיון מהממשלה

.

הבריטית לאחר שלב קבלת הזיכיון הברו זו לזו
נסיבות שונות שהביאו לחיזוק צביונו הפרטי של
המפעל  :אינטרס בריטי להמעיט מאופייה הציוני
של ההכרעה הפוליטית להעניק את הזיכיון
לרוטנברג ,

רצונו של זה להשתחרר ממרות

ההסתדרות הציונית ותנאים נוהים לגיוס הון
השקעה בבורסה של לונדון במחצית הראשונה
של שנות

השלושים

ממשקיעים יהודיים
החשמל ,

בצד

מול קשיי

וציונים .

מפעל

גיוס

ההון

כך

הפך

מפעל

האשלג

של

משה

נובומייסקי  ,לנושא הדגל של היזמה הפרטית

בפלשתינה  -א " י .

3

אולם המפעל  ,ששימש דגל וראיה לחיוניותה של
היזמה הפרטית בתקופת היישוב  ,עבר לבעלות

.

ממשלתית לאחר הקמת המדינה הלאמתו בשנת

 , 1954זמן קצר לאחר הלאמת מפעל האשלג  ,היא
אהד האירועים המעניינים ביותר בהיסטוריה של
העסקים בישראל ויכולה לשמש מקרה בוחן

להבנת הסביבה הכלכלית והפוליטית שבה פעלו .
במאמר זה אברר את השיקולים  ,את הנסיבות ואת
תהליך
פנחס

.

החשמל על ידי ממשלת ישראל פרשת ההלאמה

רוטנברג,

מייסד חברת

המדיניות

שהובילו

להלאמת

חברת

לקיום המדינה
;
ההחלטות בעשור הראשון
;
מקבלי
;
פותחת צוהר רהב לבחינת השיקולים שהנחו את

ת חשמל ומג תל ת
הראשון  ,בשער

;

!

י

;

י

;

י

י

ילהבנת הסב בה הכלכלית  -הפוליטית  ,המקומית והבין  -לאומית  ,שבה עוצבו ההלטות אלו  .קיומו של

העיתון תלונדוני
1922
מירור '
באוגוסט
'2דיילי

,

2

.

למרבה הצער אין מהקר מספק על התפתחותם של העסקים הגדולים בישראל לבחינה כלכלית  ,פוליטית  ,מנהלית

וחברתית של התפתחותם של העסקים הגדולים ראו  :ג " ק גלבריית  ,המדינה התעשייתית החדשה  ,תל  -אביב
תשל " ה ;
3

Scale and Scope, Cambridge, Mass . 1990

Chaneer,

Cassis, Big ~ usiness, Oiord 1997 ; A .D .

.ז

' השתהרר1ת ' 1של רוטנברג ממרות ההסתדרות הציונית הייתה למורת רותם של רבים ובראש ובראשונה חיים

.

הברת החשמל

שילמה דיווידנד לבעלי המניות הרגילות החל משנת  , 1933למעט שנתיים במלחמת העולם ( , 1939

ובעגת

וייבמן  ,שותף להקמת המפעל שהפך למבקר הריף של רוטנברג ( ראו  :שאלתיאל [ לעיל  ,הערה
תהילת מלחמת העצמאות

( ) 1947

.

)] 1

) 1940
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הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

תיעוד רהב יחסית של הדיונים בעתידה של חברת החשמל הן בארכיון המדינה הן בארכיון חברת
ההשמל מזמן אפשרות נוהה יחסית למחקר המדיניות הציבורית בהסתמך על שימוש נרחב במקורות
ראשוניים ,

.

המקרה שייבחן כאן מעניין וחשוב מכמה סיבות וזוויות נוספות ראשית  ,בהינה שיטתית של
ההיסטוריה הכלכלית של הארץ  ,של הפוליטיקה של הפעולה הכלכלית ושל המדיניות הכלכלית של
ממשלת ישראל בעשור הראשון אינה יכולה להיעשות ללא לימוד מעמיק של תהליך החשמול של

.

הארץ ושל הברת החשמל  ,שהייתה ועודנה אחד המפעלים הגדולים והמרכזיים במדינה שנית  ,הלאמת
חברת התשמל מעניינת ביותר משום שרק במקרים נדירים הלאימה ממשלת ישראל מפעלים

.

תעשייתיים הההלטה להלאים את המפעל הפרטי הגדול ביותר בישראל היא חריגה  ,ולכן מעניינת

מבחינה מחקרית .

4

שלישית  ,דווקא היום  ,כשעל הפרק עומדת הההלטה להפריט את חברת החשמל ,

מעניין לבחון את הגורמים ואת האישים שעיצבו מדיניות שונה תכלית השינוי מהמדיניות הנוכחית .
השאלה המתבקשת היא אם מדיניות ההפרטה כיום מלמדת על כך שההלאמה בשנות החמישים הייתה
טעות  ,ורביעית  ,פרשת ההלאמה של מפעל החשמל בשנות החמישים מעוררת עניין מפני ששאלות
שהעסיקו את מעצבי המדיניות דאז בדבר תכנון מוסדות רגולטיוויים  ,שיסדירו את היחסים בין
עסקים פרטיים למדינה  ,הן רלוונטיות גם כיום  ,כאשר דינמיקת המדיניות נוטה לכיוון של הפרטה

.

ולקידומה של תחרות ' מלמעלה ' ההלאמה  ,כפי שתוצג כאן  ,הייתה גם תוצאה של הכשל בבנייתם

.

ובביסוסם של כלים רגולטיוויים להסדרת הספקת החשמל ותעריפיו ולפיקוח עליהם הקמת ה ' רשות
לשירותים ציבוריים  -חשמל ' בעקבות פרסום דוח ועדת ורדי 5וחקיקת תוק החשמל באמצע שנות
4

לחקר אירוע דומה המוקדש להלאמת חברת האשלג  ,ראו  :ד ' לוי  -פאור  ' ,בניית הסקטור הממשלתי בישראל  :חקר
אירוע  :הברת האשלג הישראלית '  ,רבעון לכלכלה ,

41

( תשנ " ד ) ,

עמ '

293 - 263

.

י ' ורדי  ,דו " ח הוועדה לבחינת זיכיון חברת החשמל  ,מוגש לשר האוצר ולשר האנרגיה והתשתית  ,תל  -אביב ,
בדצמבר . 1992

31

צתיי"

1%

דוד

לוי  -פאור

התשעים מחדשים ניסיון משנות החמישים המוקדמות להגדיר את תפקידה של המדינה בתהום זה

.

כמסדירה של סקטור החשמל וכמפקחת עליו במקום מספקת שירותי השמל להצלחתה של הרשות
ההדשה יש חשיבות מכרעת לעתידה של מדיניות ההפרטה ולהחדרת התחרות לסקטור האנרגיה בכלל

ולענף החשמל בפרט .

סכר נהרייה שאגם
ופניט תחנת הכוח
( למעלה מימין ) בשנה

.

( צלים  :ולטו

קלזגר )

1933
למעלה
תחנת נתריים
בתצלום אומר משנות
השלושים
משמאל :

.

השנייה עד סוף שנת  , 1954המועד שבו הועברו מניות הברת החשמל לידי ממשלת ישראל במשך
תקופה ארוכה זו מעניינים במיוחד הם האירועים שבין משבר הספקת החשמל באפריל

1951

השגת ההסכם על קניית מניות חברת החשמל מידי בעליהן הפרטיים  ,בינואר

.

1954

לבין

האישים

הפוליטיים שהיה להם חלק בעיצוב מהלך ההלאמה היו בעיקרו של דבר שריה הכלכליים של מפא " י

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

( בתמיכה ובגיבוי של דוד בן  -גוריון ומשה שרת .
)

 115קתדרה

בקרב שרים אלה בלטו בעיקר שרי האוצר  ,אליעזר

.

קפלן ולוי אשכול תפקיד השוב היה גם לשר דב יוסף  ,בתחילה בתפקידו כשר המסחר והתעשייה

.

ולאחר מכן  ,עם הקמת משרד הפיתוח ביוני  , 1953בתפקידו כשר הפיתוח ראוי לציין כי גם בתקופה
שבה השתתפו ה ' ציונים הכלליים ' בקואליציה ( בתקופת הממשלה הרביעית והחמישית  ,מדצמבר

עד יוני

1952

.

תברי מפא " י הם שקיבלו את ההכרעות המרכזיות מצד חברת החשמל נפלה עיקר

) 1955

האחריות על מנהל ההברה אברהם רוטנברג ועל יושב ראש מועצת המנהלים הרברט סמואל  ,שהיו

.
מימיה הראשונים  .עם

הנושאים והנותנים הראשיים בשמה של חברת החשמל אברהם רוטנברג עבד בחברת החשמל בצד
מייסד התברה  ,אחיו פנחס רוטנברג ,

פטירתו של פנחס  ,בינואר  , 1942מונה

.

אברהם למנהל החברה סמואל שימש יושב ראש מועצת המנהלים משנת  , 1936אולם היה קשור קשר

.

הדוק לחברה כבר לפני כן  ,כאשר כיהן כנציב העליון הבריטי הראשון בפלשתינה  -א " י לסמואל היה
תפקיד מרכזי הן בהענקת הזיכיון לחברתו של רוטנברג עוד טרם מינויו לנציב העליון הן בהסרת

המכשולים לפעולתה בשנים הראשונות לקיומה בעת כהונתו כנציב .
ניתוח תהליך המדיניות כפי שהוא מוצג במאמר מבסס את הטיעון כי הלאמת הברת החשמל הייתה

תוצאה של גורמי סביבה מקומיים ובין  -לאומיים שלא היו נוחים לפעולה כלכלית פרטית בתעשיות

.

עתירות הון עם גורמי סביבה אלו נמנים מצד אהד מצבו הדחוק של שוק הכספים הישראלי ,
ההגבלות שהיה נתון להן שוק ההון הבריטי ומגבלות המטבע הזר בשתי המדינות  ,ומהצד האחר
דומיננטיות אינטלקטואלית ופוליטית של תומכי הבעלות הציבורית על ענפי תשתית ובמיוחד

.

השפעת הלאמת תעשיית החשמל בבריטניה ובצרפת על מדינות אחרות האירועים הנדונים התרחשו
בזירה פוליטית וכלכלית שעברה תהפוכות רבות בעקבות יציאת שלטונות המנדט מהארץ  ,הקמת

.

המדינה  ,המלהמה וחלוקת הארץ גם התקופה שלאחר התייצבות המצב הפוליטי והביטחוני לא הייתה

.

רגועה במיוהד הזעזוע הכרוך בהקמת מערכות פיננסיות ופיסקליות הדשות  ,קליטת העלייה  ,המיתון
ומדיניות הצנע והקיצוב וכן הפיחות החד של פברואר

המדיניות ובתהליך ההלאמה של חברת התשמל .

1952

נתנו אותותיהם בפעולת מעצבי

6

בצד התנאים הכלכליים הקשים ליזמות פרטית בולטת עמדת התולשה הפוליטית  -האידאולוגית של

.

מנהיגות ה ' ציונים הכלליים ' בפרט והימין הכלכלי בכלל בחינת מהלכי האופוזיציה ונימוקיה מעלה

.

כי לא היה ביכולתה להציב חלופות מדיניות לעמדות שהציגו שרי מפא " י בעניין זה בולטת
ההתנגדות הפושרת של סמואל ושל רוטנברג להלאמה  ,דבר המעיד אף הוא על חולשתו של

הליברליזם הכלכלי דאז .
השיקולים  ,הנסיבות והתהליך שהובילו

להלאמת חברת החשמל נפרשים במאמר זה בשישה פרקים .

החלק הראשון הוא סקירה של הנסיבות שבהן פעלה חברת החשמל ערב הקמת המדינה ועד למלחמת

.

העצמאות בחלק השני מנותחים הלחצים הסותרים שהופעלו על חברת החשמל מאז סיומה של

6

לסקירה של תקופה זו מנקודת מבט כלכלית  ,ראו  :ד ' ממנקין  ,המשק הישראלי בעשור הראשון  ,ירושלים

; 1960

נ ' הלוי ור ' קליבנוב  -מלול  ,ההתפתחות הכלכלית של ישראל  ,ירושלים תשכ " ט ; ח ' ברקאי  ,ימי בראשית של
המשק הישראלי  ,ירושלים

תש " ן .
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מלחמת העולם השנייה  -גידול מואץ של צריכת החשמל מצד אחד ומבוי סתום בכל האמור בגיוס

.

הון השקעה מהצד האחר בחלק השלישי של המאמר מוצגת בעיית הרגולציה של תעריפי החשמל

.

כבעיה המורה שערערה את הלגיטימיות של הפקדת הספקת החשמל בידיים פרטיות בחלק הרביעי
מנותה תהליך קבלת ההחלטות בעניינה של חברת ההשמל מהקמת הוועדה לבדיקת משק ההשמל ועד
להשגת הסכם הקנייה על ידי ממשלת ישראל בינואר

1954

.

בחלק השישי מוצגות ומנותחות העמדות

הפוליטיות של הגורמים והאישים השונים שהשתתפו בתהליך קבלת

ההחלטות .

ובחלק האחרון

מסוכמות הטענות המרכזיות ומודגש הצורך לחתור למחקר אקדמי מקיף על הברת ההשמל ועל

הרלוונטיות של דילמות העבר בהארת שאלות המדיניות כלפי חברת החשמל בהווה.
א  .חברת החשמל  -מהמנדט הבריטי ועד למלחמת העצמאות

.

סקטור ההשמל בדמוקרטיות המערביות אופיין במעורבות ממשלתית רבה למרות הבדלים ניכרים

בארגון סקטור ההשמל בארצות אלו ניתן לאתר בהן שתי צורות דומיננטיות של ארגון כלכלי  -פוליטי
של מערכות החשמל בתקופה שלאחר

המלחמה  ,בחלק

מהמדינות  ,כמו בריטניה ( עד  , ) 1990צרפת ,

איטליה  ,פורטוגל ואירלנד  ,אורגן ייצור ההשמל בהברות מונופוליסטיות בעלות רמה גבוהה של
אינטגרציה אנכית ( כלומר איחוד שלבי ייצור ההשמל  ,הולכתו  ,חלוקתו

ומכירתו .
)

מדינות אלה

.

התאפיינו בהעדפה ברורה של בעלות ממשלתית על הספקת ההשמל לעומת זאת במדינות אחרות ,

דוגמת ארצות  -הברית  ,גרמניה והולנד  ,אורגנה הספקת החשמל על ידי מספר גדול של חברות
ציבוריות  ,פרטיות וכאלו שבבעלות מעורבת  ,ואלה תיאמו את פעולותיהן באמצעות חוזים
והתאגדויות

וולונטריות .

7

.

הספקת החשמל בישראל אורגנה בדגם הריכוזי במקום לעסוק בתיאום

הספקת ההשמל בין עשרות ( ובמספר מדינות מאות ) חברות הפצה וייצור חשמל  ,כמו בגרמניה ,

בארצות  -הברית ובהולנד  ,הקימו שלטונות המנדט הבריטי בפלשתינה  -א " י בתקופה שלאחר המלחמה

מערכת חשמל מונופוליסטית וריכוזית .
מאפייניו העיקריים של משטר החשמל בארץ כיום  -סמכויות ממשלתיות נרחבות  ,מונופול גאוגרפי ,
זיכיון בלעדי  ,אינטגרציה של ייצור החשמל  ,הספקתו וחלוקתו והיעדר תחרות  -הם כולם ירושה של

.

תקופת המנדט באמצעות מתן זיכיון בלעדי ליצרן אחד התרו מעצבי המדיניות הבריטים בפלשתינה -

.

א " י ככל הנראה להימנע ממכשלות התיאום והפיצול שאפיינו את בריטניה עד להלאמת תעשיית
החשמל בשנת

1947

ובמיוחד עד ערב מלהמת העולם הראשונה היה משק החשמל בבריטניה מפוצל

בין עשרות יצרנים פרטיים ומונופולים עירוניים ואזוריים של רשתות החלוקה  ,דבר שמנע במשך
למעלה משבעים שנה מיצוי של יתרונות גודל בהספקת ההשמל ורציונליזציה של הייצור ושל ההלוקה

באמצעות שיתוף פעולה בין הגורמים השונים בסקטור .

.

r

7

Regulation, Cambridge 1996

8
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תצלום אוחר של אתר
תחנת רידינג סמוך
להתחלת פעולות

הבנייה  .בחלק
התחתון נראית שיירת
גמליט החפה את

שפל הירקון  .תצלום
של הצבא הבריטי
( באדישת ספריית
אוניברסיטת לידס  ,האוספים
המיוחדים  ,אוסף

במקום אהד  ,בירושלים  ,מאחר שבית הדין הבין  -לאומי בהאג אישר  ,למגינת לבם של התנועה הציונית

ושל משרד המושבות הבריטי  ,את תקפותו של זיכיון עות ' מאני להספקת השמל בעיר .
סיפורה של תעשיית החשמל בישראל  ,למרות קיומה של חברה ירושלמית להספקת חשמל  ,הוא

בעיקרו של דבר סיפור של יזם אחד  ,פנחס רוטנברג  ,ושל תברה אתת  ,חברת החשמל לארץ  -ישראל .
תרמו לעובדה זו ביצועיה הכושלים של הברת החשמל של ירושלים  ,שהפסקות החשמל שלה  ,החל

.

משנות הארבעים  ,הפכו לשם דבר בפי תושבי הארץ מאז הקמתו בתחילת שנות העשרים עבר משטר

.

החשמל שני שינויים מרכזיים בשנת

% 954

הועברה הבעלות על חברת החשמל מידיים פרטיות ( של

.

בעלי מניות הנסתרות בבורסות בלונדון ובתל  -אביב ) לידי מדינת ישראל במרס

החשמל ונקבעה בו הדרישה כי

10

1996

התקבל חוק

אחוזים מכלל החשמל המיוצר בארץ ייצרו יצרנים פרטיים  ,וכי

.

הברת התשמל תהיה מחויבת לרכוש חשמל מיצרנים אלה במסגרת זו הוקמה גם ' הרשות לשירותים

ציבוריים  -חשמל '  ,גוף רגולטיווי אוטונומי המבוסס על עקרונות פעולה הלקוחים במידה מסוימת

מהמנהל הציבורי האמריקני  ,והמיועד

.

להסדיר את הספקת ההשמל בארץ מלבד שינויים אלה נשמרים

בעיקרם אף היום עקרונות הפעולה של משטר החשמל  ,ובראשם המונופול ההוקי על הספקת חשמל

כפי שעיצבו אותו שלטונות המנדט בשנות העשרים .

לידל )

קתדרה 118
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תעשיית ייצור החשמל  ,להבדיל מהספקה של צורכי מפעל  ,מחנה צבאי או יישוב קטן  ,הגיעה לארץ
רק בתחילת שנות העשרים  ,בעקבות פעולת שתדלנות נמרצת של פנחס רוטנברג להשגת זיכיון

משלטונות בריטניה  9 ,רוטנברג (  , ) 1942 - 1819איש רב צדדים ופעלים  ,יזם כריזמטי שהיה בעל הכושר

הנדיר לשלב חלום ומעשה  ,הגה החל משנת  1919תכנית כוללת לחשמול מערב ארץ  -ישראל ומזרתה.

10

תכנית הספקת החשמל של רוטנברג זכתה לאישור הממשל המנדטורי בארץ ולתמיכת משרד המושבות

בבריטניה  ,בראשותו של וינסטון צ ' רצ ' יל .הברת החשמל נרשמה כחוק בארץ  -ישראל בשנת , 1923

.

אולם בעלי המניות העיקריים והמשרד הראשי שלה היו בלונדון פעולת החברה הוסדרה מאז מרס

תחנת

אביב
( תצלום :

רידינג בתל -
בשנת 1952
פריץ

כהן )

1926

על ידי החזקה בשני זיכיונות שונים שהיו קשורים מלכתחילה לניצול מקורות מים להשקיה ולכוח

.

1

ן

1

1

1

ה דרו אלקטרי  :זיכיון הירדן וזיכיון הירקון זיכיונות אלה הקנו לה זכות מונופוליסטית לייצור השמל ,

.

להספקתו  ,לחלוקתו ולמכירתו בכל שטה ארץ  -ישראל ועבר הירדן פרט לאזור ירושלים בשנת

1954

רכשה החברה מידי בעליו הקודמים גם את זיכיון הספקת החשמל הירושלמי וההלה לספק חשמל לאותו

.

חלק של ירושלים שהיה בשליטת ישראל תוקף הזיכיון שקבעו הבריטים לשבעים שנה פקע בשנת

 , 1996ובמועד זה החליטו הממשלה והכנסת להאריך אותו בעשר שנים נוספות  ,עד שנת
ארן ( לעיל  ,הערה

)1

.

ביוגרפיה מחקרית על פנחס רוטנברג ראו  :שאלתיאל ( לעיל  ,הערה

.) 1

2006

.
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.

תכניות הפיתוח של פנחס רוטנברג היו מרתיקות לכת האוריינטציה התעשייתית שלו הייתה

.

מרהיבה ו ' הרואית ' הוא התייתם אל חשמל כאל מכשיר לתיעוש ולמודרניזציה של הארץ  ,והדבר

.

עניין אותו יותר מאשר הרווח הכספי גרידא בתכניותיו לא שאף לענות
על ביקוש אלא ליצור היצע  ,ובאמצעות היצע זה לשנות את מפת האנרגיה

.

והכלכלה של הארץ כך למשל תוכנן מפעל ייצור החשמל ההידרו  -אלקטרי
בנהריים לכושר ייצור אשר הקדים בהרבה את הביקוש החזוי לחשמל

באותה תקופה .

11

תנופת הפיתות שהוביל רוטנברג באה לידי ביטוי לאתר

מכן בהקמת תחנת הכוה בחיפה בשנת

% 935

( בעלת כושר ייצור של

30

מגוואט ) ותחנת הכוה רדינג

ההשקעות בפיתוח ובהגדלת כוה

:

הייצור של התברה שהוביל רוטנברג בשנות השלושים הוכיחו את עצמן במהלך שנות מלחמת

'

בתל  -אביב בשנת

% 938

( בעלת כושר ייצור של

36

מגוואט .
)

העולם השנייה ועד קום המדינה  ,שנים שבהן נהנתה הארץ מגידול רצוף בביקוש לחשמל ללא

מגבלות וקיצובים שאפיינו את אירופה בתקופת המלחמה ולאחריה ( מדדים שונים להתפתחות
חברת ההשמל מוצגים בלוח

11

%

ובגרף

)1

.

צ ' אשל  ,נהריים  :סיפורה של תחנת  -הכוח  ,חיפה תש " ן ; אביצור ( לעיל  ,הערה

)1

.

בזה

תחנת הכוח
בשנת
תמים  :פייוכהזן
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בינואר

.

נפטר פנחס רוטנברג והנהלת החברה הועברה לידי אחיו אברהם בהנהלתו של אברהם

1942

רוטנברג המשיכה החברה בהגדלת רשת ההלוקה ובהרחבת בסיס הלקוחות  ,אולם בשל מלחמת

העולם השנייה ותקופת אי  -היציבות שאחריה ההל להיווצר פער בין הביקוש לחשמל לבין כושר

.

הייצור התקופה שלאחר מלהמת העולם השנייה הציבה את חברת החשמל בפני שני לחצים סותרים ,

לוח  : 1התפתחות חברת החשמל תחת השלטון המבדטור " "
התקופה

מכירת חשמל ובסיס הלקוחות

כושר ייצור החשמל

( הכנסות במחירים
שנות העשרים

יוני

התחלה צנועה  :תחנת

- 1923

כוח ראשונה בתל  -אביב
- 1925

,

3 400

קילוואט .
)

( 300

לא " י בשנת

ו 29 , 000 -

שוטפים )

; 1924

לא " י בשנת

1929

.

נחנכות תחנות כוה קטנות

בחיפה ובטבריה .
המחצית

- 1932

גידול מהיר בהכנסות השנתיות ,

הפעלת תחנת הכוח ירדן ,

מגוואט .

הראשונה של

12

שנות השלושים

- 1933

כ 40 -

הוספת טורבינה נוספת בתחנת

הכוח ירדן מוסיפה

6

מגוואט לכושר

אחוז בממוצע שנתי .

סך ההכנסות בשנת

,

1 340 , 000

1935

לא " י .

הייצור של החברה .
המהצית

- 1935

השנייה של

בעלת כושר ייצור של

שנות השלושים

- 1938

תחנת כוח חדשה בחיפה
30

מגוואט .

מלהמת

(5

תחנת כות חדשה בתל  -אביב

( רדינג ) בעלת כושר ייצור של

העולם השנייה

גידול מתון בהכנסות השנתיות

36

מגוואט .

החברה ,

.

ל 69 6 -

.

מ 63 6 -

מגוואט בשנת

1944

למצב כלכלי קשה בעקבות

המרד הערבי .
גידול שנתי ממוצע של כ  3 -אחוזים

קיפאון יחסי בגידול כושר הייצור של
מגוואט בשנת

אחוזים ) שיכול להיות מיוחס

.

במספר הצרכנים גידול בהכנסה

1938

ברוטו פי שניים וחצי .

.

מ 680 , 000 -

.

ל1 5 -

לאחר המלחמה

בשנת

ועד הקמת

מגוואט עבור רדינג ושל

המדינה

1945

הוזמנה טורבינה של
30

מגוואט עבור

.

מיליון לא " י בשנת

גידול שנתי של

12

היפה הגנרטור לרדינג הופעל בשנת

לא " י בשנת

; 1948

1939

16

1944

.

אחוז במספר

הצרכנים וגידול שנתי של

כ 20 -

אחוז בהכנסות .

הגנרטור לחיפה אמור היה להיכנס לפעולה
בשנת

של

30

.
מגוואט .

1949

בשנת

1947

הוזמן עוד גנרטור

ערב הקמת

כושר ייצור של

המדינה

כוח  :תל  -אביב  ,רדינג  ,חיפה

75

מגוואט בארבע תחנות

וירדן .

ההכנסה השנתית ברוטו
לא " י לערך בשנים

.

2 6

מיליון

1948 - 1947

.

,
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מצד אחד פעלה התברה בתנאים של ביקוש גובר לחשמל  ,הגידול השנתי במספר הצרכנים בשנים
1947 - 1945

אחוז .

12

כ 16 -

עמד על

אחוז ושיעור הגידול השנתי הממוצע בייצור החשמל עמד על

כ 18 -

מצד אתר נכנסה הארץ לאחר מלתמת העולם השנייה לתקופה של מאבק פוליטי וצבאי הריף

.

בין הערבים ליהודים ובין היהודים והערבים לבין שלטונות המנדט אי  -היציבות הפוליטית הקשתה

לממש תכניות הרחבה ולגייס הון לשם הגדלת כושר הייצור .
פגיעתה של מלחמת העצמאות בפעולתה של חברת החשמל התבטאה בראש ובראשונה בנפילת תחנת

.

הכוה ההידרו  -אלקטרית בנהריים לידי הלגיון הירדני מתוך כושר ייצור כללי של

תתנת הכות בנהריים

18

מגוואט  ,כלומר

24

75

מגוואט סיפקה

אחוז מכושר הייצור  ,הפסקת פעולתה של התהנה לא רק

.

פגעה בכושר הייצור של התברה אלא אף גרמה לעלייה ניכרת בעלויות הייצור הממוצעות שלה עלות

ההפעלה של תחנת הירדן הייתה נמוכה בהשוואה לעלויות של התהנות האחרות  ,בתל  -אביב והיפה ,

.

שפעלו על דלק נוזלי עליית העלות הממוצעת של הפקת תסמל בעקבות הפסקת פעולתה של תחנת

.

נהריים חייבה את החברה להעלות את מחיר ההשמל הפגיעות הפיזיות האחרות של מלתמת העצמאות

.

בפעולת חברת החשמל היו מעטות יחסית הפצצת תל  -אביב מן האוויר גרמה לפגיעה בדודי הקיטור
12

מבוסס על ניתוח הדוחות שהגיש יושב ראש ההברה סמואל באספה הכללית של מועצת המנהלים ,

אח " ה .
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חשמלאיט מתקנים
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הארבעים .
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-

בתחנת רדינג ובתחנה הישנה בעיר  ,אולם הפגיעות תוקנו במהרה .

13

נזקים אחרים נבעו מפגיעות

בעובדי חברת החשמל  ,מפגיעות ברשת החשמל  ,ומחובות אבודים מהלקוחות הערבים שברחו או
גורשו  ,מאבדן לקוהות במגזר הערבי  ,למשל בעיר טול  -כרם  ,שנשארה מעבר לגבולות המדינה ,
מגיוס למעלה ממחצית העובדים לתקופה ממושכת וכן מהוצאות התמיכה במשפחות העובדים שנשבו

.

בידי הלגיון בנהריים למרות זאת הצליחה חברת החשמל לצמצם יחסית את הנזקים
הכנסות החברה נשארו בשנת

1948

הכלכליים .

באותה רמה של שנת  , 1947ואף על פי שאבדו לקוחות ערבים

.

רבים גדל סך הלקוחות באותה שנה ב  3 -אחוזים בשנת  , 1948בניגוד לשנת  , 1947יכולה הייתה
החברה לחלק לבעלי מניותיה דיווידנד של

5

אהוזים .

14

ב  .בדרך למשבר  :דרישות הפיתוח ובעיות המימון
עם סיומה של מלחמת העצמאות התברר כי הפגיעה העיקרית בחברת החשמל אינה נובעת מנזקי

.

המלהמה אלא מהחמרת הפער שבין הביקוש הגדל לחשמל לבין יכולתה לספק ביקוש זה ניצניה של

.

הבעיה זוהו כאמור כבר לאחר מלחמת העולם השנייה משנת

1945

ואילך גדל מספר תושביה היהודים

.

של הארץ באופן ניכר הגידול במספר התושבים הואץ עם גלי העלייה שהגיעו בתקופת מלחמת

.

העצמאות ואחריה בתנאים אלה נדרשה הברת החשמל להגדיל את השקעותיה באופן ניכר  ,כך
שיוגדל כושר הייצור וניתן יהיה לענות על הביקוש הגובר  ,הן מצד הלקוחות החדשים הן מצד

הלקוהות הוותיקים שהסתמכו יותר ויותר על אנרגיה חשמלית בהיי היומיום שלהם .
כבר בשנת

1945

העריך אברהם רוטנברג כי החברה עומדת בפני גידול מהיר בביקוש לחשמל  ,וכי

עליה להגדיל את כושר הייצור

שלה .

16

.

חשמל  ,שלא כמו מוצרים אחרים  ,אי אפשר לאגור הייצור

.

והצריכה הם פעולות הנעשות בו  -זמנית תכונה זו של ההשמל מחייבת בניית תחזיות צריכה והיערכות

.

כך שכושר הייצור יספק את הצריכה העתידית כיוון שזמן ההספקה וההתקנה של טורבינות חשמל היה
באותה תקופה כשלוש שנים ויותר  ,נדרשו תחזיות לצריכת החשמל לטווח של שלוש שנים

לפחות .

.

הערכת הצריכה הייתה ועודנה עסק מסוכן למדי כושר ייצור עודף בתעשייה עתירת הון כמו תעשיית
13

על הפגיעה הכלכלית של המלחמה בעבודתה של חברת החשמל ניתן ללמוד באופן הלקי מתוך תביעת הביטוח

שהגישה התברה למבטחיה בלונדון  .לפי תביעה זו נגרמו לחברה נזקים בסך כולל של

בסך

 4 , 200ליס " ט

למתקני החשמל בצפת ונזקים בסך

11 , 800

,

16 000

ליס " ט  ,מתוך זה נזקים

ליס " ט לתחנות הכוח רדינג ותל  -אביב  .חברת הביטוח

הייתה מוכנה לשקול פיצוי על הנזק בצפת שנגרם ב  16 -באפריל  , 1948לפני יציאת הבריטים  ,אבל לא על הנזק
שגרמו התקפות האוויר על תל  -אביב לאחר ה  15 -במאי  ( 1948רוטנברג אל סמואל  19 ,בנובמבר  , 1948אח " ח ,

. )42374,7
אפעל

על קשרי החברה עם ההגנה ראו  :א ' זוהר  ,השמל מתוך האש  :חברת החשמל וה ' הגנה '  , 1948 - 1920רמת -

1994

.
אח " ח .

14

סקירת היושב ראש באספה הכללית השנתית העשרים ושש ,

15

מקורות  :חברת ההשמל  ,דוחות שונים של יושב ראש החברה לאספה הכללית של בעלי המניות , 1973 ,

16

בשנת תש " ז נכתב ב ' ספר הכלכלה היישובית '  ' :במשך המש השנים הבאות אומרת החברה להכפיל את יכולת -

23

בספטמבר , 1949

אח " ח .

.

התפוקה שלה ולשם כך עליה להשקיע את הסכומים הדרושים ברמת המחירים הגבוהים של עכשיו לפיכך  ,עומדת
עתה על הפרק  ,לא עוד שאלת הנמכת התעריף לחשמל  -כפי שהיו תובעים לפני המלחמה  -אלא השאלה אם

יוגדל מהיר הזרם  ,בכמה יוגדל ועל אלו סוגי צרכנים תוטל מעמסה נוספת ' ( מ ' אטינגר  ,ספר הכלכלה הישובית

לשנת תש " ז  , 1947 -רמת  -גן , 1947

עמ '

. ) 220

יבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

חדרה

123
-

גרף  : 1התפתחות חברת החשמל  -הגידול במספר הצרכנים בתקופת המנדט
מספר הצרכנים

ח

 - - - - - - -945נ

1947

1941

1938

,

1935

1 1

1932

,

1929

,

1926

ת יבינו

יצור חסר י ל מוצר תיונןכנע  ,פ %קללקעךעקי

ז

הו סמל פירוקם עלויחז מיחזרוח " אך כושר
"
"
התברה ופוגע קשות במהלך החיים היומיומי ובפיתות הכלכלי  .הסיכון שבתחזיות הוא גדול תמידן הוא
של
היה גדול עוד יותר בתנאיה של פלשתינה -א "י במתצית השנייה של שנות הארבעים  .על רקע יה
 ,תכנית הצט ידות ולקבל
,,
,
אי  -ודאות באשר להתפתחות צריכת החשמל בעתיד היה על רוטנברג לבנות
ןלאחר ד , ,ין  ,ממושך ,
את הסכמת מועצת המנהלים של ההברה י
י
לתכנית , ,בסתיו
המנהלים
במועצת
ן

, ,

1945ל

, ,

ן,

י

,

-

,,

י
ובהמלצתו שלי רוטנברג  ,הזמינה החברה באנגליה שתי -,טורבינות בעלות כושר קצור
של הברת החשמל
של
כולל של  42מגוואט בפברואר  1947הוזמנה טורבינה ' נוספת קל 0ן מגוואק קך כושר הייצור

.

שלוש הטורבינות אמור היה להגדיל יותר מפי שניים את לושה הייצור

,

.

,

לעומת המצב בשנת

1945

,

על

פי תחזית הביקוש לחשמל כפי שנראתה בין סיומה של מלחמת העולם השנייה ובין הכרזת ד~צמאות

.

צפוי היה אם כן גידול מואץ בביקוש לתשמל ונדרשה הגברק קשמעותית של הייצור הטורבינה
הראשונה והקטנה יחסית

( 12

מגוואט ) מבין השתיים שהוזמנו בשנת

1945

הגיעה לארץ רק בשנת

1947

,

.

בשל בעיות במימון ההזמנות ובשל מדיניות בריטית שנתנה עדיפות לצורכי הפיתות והשיקום של
התל
בריטניה עצמה התעכבה הספקת טורבינות החשמל וכך לקהות התחזית של גידול הביקוש

.

להיווצר בהדרגה פער בין הביקוש לתשמל לצין כושר הייצור של החברה ,

'

(
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דוד לוי  -פאור

.

פער זה הוביל לבקיעים המורים ביכולתה של ההברה לספק את צורכי החשמל בארץ הבקיעים

נחשפו לעין כול כשפרץ משבר הספקת החשמל באביב  , 1951משבר שהגיע לשיאו בקיץ

. 1952

משטר של קיצוב בהספקת החשמל הוחל על כל צרכני החברה  ,הן משקי בית הן תעשיינים וחקלאים .
אזרחים נדרשו להגביל את צריכתם בשעות הבוקר והצהרים  .למשל נאסר השימוש בחשמל לבישול
ולגיהוץ מ  . -עד  . .פקחים של חברת חשמל ביקרו בבתים ופיקחו על אכיפת איסורים אלה .
7 00

16 00

.

מי שהוכרז ' עבריין מועד ' צפוי היה לעונש של ניתוק הספקת החשמל בתעשייה הונהגו משמרות

.

ייצור  ,ובחלק מימי השבוע עבדו במפעלים בשעות הלילה במקום בשעות היום הקיקה לשעת חירום
שהנהיגה הממשלה החל משנת

1952

הסדירה את חוקי העבודה כך שתותר העבודה בשעות הלילה ,

והסכמים בין התאחדות בעלי התעשייה לבין ההסתדרות הסדירו את שאלת שכר העובדים בשעות

.

הלילה בעקבות הפסקות חשמל נפגעה לעתים תכופות גם הספקת המים לצרכנים  .אמינותה של

.

ההברה נפגעה קשות וגם הממשלה זכתה לקיתונות של ביקורת שלושה גורמים מידיים היו למשבר
באביב  : 1951קלקול באהד הגנרטורים שתיקונו דרש זמן רב יותר משצפו תחילה  ,דהייה בהספקת

גנרטור שהוזמן באנגליה וכן גידול רב בצריכת החשמל בשנת  , 1950בין היתר בגלל בצורת

שהצריכה השקיה רבה מהרגיל.

17

.

מעבר לסיבות המידיות הללו היו סיבות עמוקות יותר למשבר משק החשמל כבר בשנים שלאחר
מלחמת העולם השנייה נתקלה הברת החשמל בתנאים פיננסיים שונים מאלה ששררו בשנות

.

.

השלושים גיוס הון לצורכי חברת החשמל היה תמיד משימה קשה בשנים שלאחר מלחמת העולם
השנייה וביתר שאת לאחר הקמת המדינה הפך הדבר למשימה קשה עוד

יותר .

18

מקור המימון של

הברת החשמל מאז שנות השלושים היה בסיטי של לונדון  .קיומו של שוק הון מפותח בלונדון היה
אחת הסיבות העיקריות לכך שהחברה החזיקה משרדים באנגליה והקפידה על איוש מועצת המנהלים

.

בדירקטורים אנגלים אולם שוק ההון האנגלי שלאחר מלחמת העולם השנייה לא היה פתוח כבעבר

לגיוס הון של משקיעים זרים  .צורכי השיקום והפיתוח של הכלכלה הבריטית אחרי המלחמה הביאו
את הממשלה לקבוע סדרי עדיפויות לגיוס הון  ,והכלכלה הארץ  -ישראלית לא עמדה בראש סדר

.

.

העדיפויות הדברים נכונים עוד יותר לתקופה שלאחר הקמת מדינת ישראל מכאן ואילך לא ראתה

.

עצמה הפקידות הכלכלית הבריטית מחויבת לכלכלה המקומית למרות ניסיונות שונים לגייס הון

.

בלונדון הייתה הצלחת החברה מוגבלת ביותר במידה רבה נבע הדבר מההגבלות שהטילו השלטונות

.

הבריטיים על אישור הנפקות זרות בבורסה של לונדון מאז מלחמת העולם השנייה סך גיוס ההון של
החברה בלונדון מאז

1937

עמד על

,

800 000

בעיקר להחזרת הלוואות ולא למימון

ליס " ט  ,שגויסו בתהילת שנות החמישים ( גיוס זה שימש

השקעות .
)

מצבה של ההברה לא היה מזהיר גם ביחסיה עם

.

.

הבנקים הבריטיים להלוואות לטווח ארוך לא היו הבנקאים הבריטים מוכנים להתחייב הלוואות
17

לפי דיווח של שר האוצר קפלן לממשלה על הסבריו של רוטנברג לגבי סיבות המשבר  ,פרוטוקול ישיבת
הממשלה ,

18

18

באפריל , 1951

אמ " י .

ראו לדוגמה על הניסיון הלא מוצלה של ' בנק אפ " ק ' לגייס הון בבורסה של לונדון לאחר מלחמת העולם השנייה :

נ ' גרוס ואחרים  ,בנקאי לאומה בהתחדשותה  :תולדות בנק לאומי לישראל  ,תל  -אביב  , 1977עמ '

209 - 208

.

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

לטווה קצר ובינוני ניתנו במשורה ובסך כולל שלא עלה בכל עת על יותר
זה היה רק חלק זעיר מצורכי המימון של חברת החשמל ,

מ 4-

.

מיליון ליס " ט סכום

19

.

מצבה של החברה בשוק ההון האמריקני לא היה טוב יותר בשלבים הראשונים לקבלת הזיכיון ,
בתהילת שנות העשרים  ,הצליח פנחס רוטנברג בניסיונותיו לגייס למפעל החשמל מספר משקיעים

הציוני .

אמריקנים ( ציונים או תומכי המפעל

)

אולם בעקבות מחלוקות פנימיות בתנועה הציונית

ומיעוט המימון מהקבוצה האמריקנית  ,הוא פנה לבריטניה והתמקד בגיוס השקעות ממקורות פרטיים

.

בשוק ההון של לונדון יורשיו של רוטנברג בהנהלת מפעל החשמל  ,אברהם רוטנברג והרברט סמואל ,
ניסו להגדיל את בסיס ההון של ההברה ממקורות שונים אולם ללא הצלחה  ,וזאת למרות ניסיונות

.

חוזרים ונשנים וערבויות נדיבות יחסית שנתנה הממשלה למשקיעים בכות שוק ההון הישראלי לא

.

יכול היה אף הוא לספק את צורכי המימון של חברת החשמל אמנם לחברה היה תקדים של גיוס הון ,

ומניותיה נסחרו גם בבורסה הקטנה בתל  -אביב  ,אך בחינת מאזני התברה מלמדת כי ההון העצמי שלה

.

לא גדל מאז המחצית השנייה של שנות השלושים ניסיונות להרהבת בסיס ההון באמצעות הנפקת

מניות בשנות החמישים המוקדמות הועילו אך מעט  ,בשנת  1951גייסה החברה
מכירת

,

600 000

מניות בבורסה בתל  -אביב  ,במהיר של

.

1 5

,

900 000

ל " י האתת  ,וסכום נוסף של

ל " י על ידי

,

250 000

ל" י

 33אחוז ,

על ידי מכירת מניות לקופת התגמולים של עובדי התברה בהנחה של

על צורכי המימון של החברה שהיו גדולים לאין ערוך  ,ניתן לעמוד מהערכה פנימית שלה מיולי , 1951
הערכה אשר על פיה עלויות ההשקעה בהגדלת כושר הייצור

בקילוואט  -שעה אחד היו  100ליס " ט ,

לנוכח תחזית גידול הביקוש נדרשה הרחבה של כושר הייצור

קילוואט לשנה  ,והרחבה זו

הצריכה אפוא השקעה שנתית של

8

מיליון

החמישים לצרכים כפי שהוגדרו באוקטובר

ליס " ט .

1952

20

ב 80 000 -

,

השוואת ההשקעה בפועל בתחילת שנות

ולגיוס ההון המועט בבורסה של תל  -אביב חושפת

.

במלוא חריפותו את משבר המימון שעמד בפתת דוחות מועצת המנהלים מלמדים על השקעות
שנתיות בסך

.

1 7

מיליון ל " י בשנת

1950

ו  4 -מיליון ל " י בשנת

1951

.

21

צורכי ההשקעה הגדולים הללו

וקשיי גיוס ההון בשוק המניות לא הניעו את ' בנק לאומיי  -אז ' בנק אנגלו  -פלשתינה '  -הבנק

.

הראשי של התברה  ,להיחלץ לסיוע הנהלת הבנק נענתה והקצתה כספים רק בעקבות לחצים של שר

.

.

האוצר ובערבות מדינה אין להגזים בתיאור מצבה הכספי הקשה של התברה באותה תקופה חסרונו
של הון התבטא לא רק בעיכובים בהזמנת הטורבינות ובהתקנתן אלא גם בבניית כושר הייצור טלאים
טלאים תוך שימוש בטורבינות קטנות  ,שלא אפשרו ניצול מרבי של יתרונות הגודל והוזלת מהיר

.

החשמל נוסף על כך היו חסרים לחברה פריטי ציוד להתקנת הרשת  ,כמו כבלים  ,עמודי חשמל ,
מונים  ,מבודדים וציוד התקנה  ,בעיות אלה פגעו במורל העובדים  ,בביטחון העצמי של ההנהלה

ובאמון הממשלה והציבור ביכולת החברה לעמוד בצורכי הביקוש לחשמל בארץ .
19

הנתונים מבוססים על סקירות היושב ראש סמואל באספות הכלליות של מועצת המנהלים וכן על מאזני ההברה
באותן שנים  ,אה " ח

.

ביולי  , 1951אה " ה ,

,

20

דוה רוטנברג לסמואל ,

21

המקור  :דוחות מועצת המנהלים  ,אח " ח ההשקעה בשנת

חירום של האוצר .

9

.

42374 7
1952

עמדה על

10

מיליון ל " י אולם היה זה לאטר סיוע
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דוד לוי  -פ :

לוח

 : 2תחזית הגידול בצורכי כושר ליצוף החשמל והגלדול בפועל22
( מבוואט

שנה

)

תחזית הצרכים

גידול שנתי

התפתחות

מבחינת כושר הייצור

לאור תחזית הצריכה

כושר הייצור

( אחוזים )

בפועל

1952

125

-

129

1953

204

63

179

1954

283

39

229

1955

356

26

229

( אוקטובר

) 1952

תחושת המשבר בחברת החשמל ובקרב מקבלי ההחלטות הוחרפה בשל הערכות מוגזמות של צורכי
ההספקה בתחילת שנות החמישים  ,כפי שעולה מתחזית הגידול הנדרש בכושר הייצור שהציגה הוועדה

לבדיקת משק החשמל ראו לוח ; על הוועדה ראה בהמשך .
נתוני הברת החשמל וסוטים מהם רק במעט .גם בנתונים שהציג
(

סולומון טרון

2

)

נתוני הוועדה מבוססים בעיקרם על
יועץ הממשלה לענייני פיתוח

ובהערכות שהציג רוטנברג עצמו למועצת המנהלים של החברה הייתה הפרזה .

23

בשל

הקיצוב בהספקת החשמל עד שנת  , 1954קשה לדעת עד כמה הייתה הצריכה גדלה אילו הייתה
הספקה בלתי מוגבלת  ,אולם ברור מהנתונים שהייתה הגזמה בדרישות הפיתוח  ,ולכן גם בדרישות

המימון ובעצמת המשבר שבו היה נתון משק התשמל של המדינה .
לאתר יובל של עשרים וחמש שנות הספקת חשמל בארץ הגיעה הברת החשמל ערב הקמת המדינה
לכושר ייצור של

75

מגוואט ( ראו לוח

3

 ,כולל תחנת הירדן בנהריים .
)

בשש השנים שלאחר הקמת

המדינה שילשה חברת התשמל את כושר הייצור והכפילה ויותר את מספר הצרכנים  ,ועדיין לא סיפקה
את כל הביקוש לחשמל ( ראו לוח

)3

.

למימון גידול הייצור הזה נדרשה השקעה כפולה בערך הנומינלי

.

מסה שהושקע במשך עשרים וחמש שנים  ,וזאת בתקופה קצרה פי ארבעה דרישות המימון שעמדו

בפני פנחס רוטנברג היוו נטל קשה ; דרישות המימון שעמדו בפני אברהם רוטנברג היו קשות
שבעתיים ,

22
23

תחזית צריכת החשמל מתוך דוח הוועדה לבדיקת משק החשמל  ,אוקטובר  , 1952אמ " י  ,חטיבת דב יוסף
' כושר התפוקה המקסימלי של מפעלי החשמל בארץ הוא כיום

130

אלף קילוואט [ כלומר

.

130

/ 715 / 24

.

פ.

מגוואט ] לפי דברי

שר האוצר  ,בשנת  1955 / 56יהיה צורך להגיע לתפוקה של
לשלש את ייצור ההעמל  .לפי הישוביו של ד " ר טרון  ,אשר בתוכניתו לניצול כספי השילומים דן על הגדלת ייצור
החשמל ב  600 -אלף קילוואט תוך  10שנים  ,יהיה צורך לביצוע תכנית זו  ,בהשקעות של  100מיליון דולר מטבע
חוץ ( שמחציתה יכולה לבוא מהשילומים ) ו  46 -מיליון ל " י במטבע מקומי  .חישובים אלה נותנים תמונה על גובה
הסכומים שיהיו דרושים לפיתוח ייצור החשמל במשך שלוש השנים הבאות ' ( הארץ  28 ,באוקטובר  , 1952עמ ' . ) 3
390

אלף קילוואט כלומר תוך שלוש שנים יהיה צורך
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-

לוח  : 3חברת החשמל  -התפתחות מהקמת המדינה ועד הלאמתה

". ..
שנו ו

1948

כושר ייצור

התפתחות רשת

הכנסות

מספר

חשמל

ההובלה והחלוקה של

חברת החשמל

הצרכנים

חברת החשמל

והגידול בצריכה

כושר הייצור בסוף השנה
58

מגוואט ( לאחר

אבדן נהריים .
)

.

ל " י ; צריכת

מיליון

בתחילת השנה כללו קווי

2 7

ההובלה ורשתות ההלוקה

ההשמל עומדת על 246

של החברה

,

במתה גבוה

ו 1 473 -

1 600

ק" מ

,

ק" מ

.

במתח נמוך בסוף השנה

,

128 600

מיליון קו " ש והיא קטנה
בכ % 2 -

בשנת

אחוז מהצריכה
1947

.

היה סך כול אורך הקווים

,

3 175

ק " מ  ,כלומר הותקנו

סך הכול
1949

התקנת טורבינה של
30

102

קווי ההובלה והחלוקה
הורחבו

מגוואט בחיפה

וסורבו  -גנרטור בן

ק"מ.

השנה כללו

12

מגוואט ברדינג.

במתח

4

ק" מ  ,ובסוף

ב 188 -

 1 , 730ק " מ

גבוה

ו 1 633 -

,

מיליון ל " י ; גידול שנתי

של

כ 41 -

150 , 800

אחוז בצריכת

החשמל .

ק "מ

במתה נמוך .
1950

כושר הייצור

100

קווי ההובלה והחלוקה

מגוואט

הורחבו

 קיפאון מוחלט בהגדלתכושר הייצור לעומת

1949

.

בכ 290 -

ק "מ ,

.

4 8

מיליון

שנתי של

ובסוף השנה היה האורך

ל " י ; גידול
כ 40 -

,

181 300

אחוז

בצריכת ההשמל .

הכללי של רשתות ההובלה
והחלוקה
1951

בסוף

195 %

גנרטור של

הופעל
30

מגוואטן

כושר הייצור הגיע
ל % 30 -

1952

מגוואט .

קיפאון מוחלט בהגדלת

כושר הייצור .

,

3 637

ק" מ .

רשת ההובלה והחלוקה
הורחבה

ב 345 -

ק "מ

נוספים  ,ובסוף שנת

1951

עלתה על

.

 4 , 000ק " מ

רשת המסירה וההלוקה
גדלה

ב 300 -

ק " מ נוספים ,

והאורך הכללי של קווי
מתה גבוה ונמוך הגיע
ל 4 313 -

,

חדש של

.

ק " מ נבנה קו
22

קילוולט

לבאר  -שבע ; חובר קו

החשמל לירושלים .

.

5 8

מיליון

של

כ 20 -

ל " י ; גידול שנתי

,

209 000

אחוז בצריכת

החשמל.
10

של

מיליון ל " י ; גידול שנט
כ 20 -

החשמל .

אהוז בצריכת

,

231 700
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דוד לוי  -פאור

~

שנה

1953

כושר ייצור

התפתחות רשת

הכנסות

חשמל

ההובלה והחלוקה של

חברת החשמל

חברת החשמל

והגידול בצריכה

ביטול הגבלות על צריכת

הרחבת הרשת

החשמל ביוני  , 1953לאחר

50

במתה גבוה ,

ק" מ

ו 2 , 337 -

כ 15 -

,

251 200

אחוז

בצריכת ההסמל.

קווי חלוקה במתח נמוך
( נבנה קו מסירה של

כושר ייצור נקוב של
179

ב 501 -

הצרכנים

מיליון ל " י ; גידול

סך הכול  2 , 477ק " מ כבליס שנתי של

שהופעלה יחידת ייצור של

מגוואט ברדינג .

ק" מ . .

23 4

מספר

מגוואט.

110

אלף קילוולט לירושלים ,
וכך הובטחה לבירה הספקת

חשמל מלאה וסדירה .
)

כושר ייצור נקוב של

1954

229

מגוואט ( לאחר הפעלת
יחידת ייצור שנייה של

מגוואט .
)

50

הזמנות לתחנת

ב 951 -

הרחבת הרשת

ק" מ. .

ק " מ כבלים

סך הכול

,

במתח גבוה ,

ו  2 , 640 -ק " מ

3 125

28 7

מיליון

ל"י ;

גידול שנתי של

298 , 000
כ 25 -

אחוז

בצריכת ההשמל

קווי מסירה במתח נמוך

הכוח באשדוד מעמידות את ( המרה של רשת המתח

סך כושר הייצור הצפוי
לשנת

1956

על

הגבוה של
ל 110 -

370

66

קילוולט

קילוולט .
)

מגוואט  ,פי שישה מאשר
כושר הייצור בשנת

1948

.

.

בהיעדר מקורות פרטיים לגיוס הון פנתה החברה לסיוע ממשלתי כבר בדצמבר

1948

פרט רוטנברג

במכתב אל שר האוצר קפלן את בעיות גירס ההון של החברה ואת השלכותיהן על הפיתוח הכלכלי

.

של הארץ במשך שנת

1949

ובשנת

1950

קיבלה החברה סיוע בערבויות והלוואה בסך

דולר שהוקצתה ממלווה גדול של הבנק ליצוא

.

2 5

מיליון

וליבוא של ממשלת ארצות  -הברית לממשלת ישראל .

עם זאת רובו של הסיוע הממשלתי הגיע בעקבות משבר החשמל שפרץ באביב

1951

מארבע שנים הגיע סך ההלוואות הממשלתיות להזמנת ציוד לחברת החשמל ליותר

מ 30 -

.

תוך פחות

מיליון ל " י .

הקפיצה בסדרי הגודל של ההשקעה בולטת בהשוואה לסך ההשקעה בשלוש השנים , 1950 - 1948
שעמד על קצת למעלה מ -

3

.

מיליון ל " י גם הפיחות החד במטבע הישראלי בשנת

1952

אין בו כדי

להסתיר את העובדה כי המשבר בהספקת החשמל הביא לידי שינוי חד במדיניות ההשקעות של

.

החברה בסיוע ממשלתי נדיב יכולה הייתה החברה לפעול מכאן ואילך לפתרון רדיקלי של בעיית

כושר ייצור החשמל .
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ג  .משבו משטר הסדרת התעולפלמ ועתלד חבות החשמל

.

שתי שאלות פוליטיות עיקריות השפיעו על עתידה של חברת החשמל עם קום המדינה האחת  ,שאלה
אידאולוגית ממדרגה ראשונה  ,הייתה שאלת הבעלות הרצויה על שירותים ציבוריים דוגמת הספקת

חשמל  .לאחר מלחמת העולם השנייה נטו ממשלות שונות ברחבי העולם להלאים את חברות החשמל .
אמנם היו אלה מפלגות עובדים שתרתו על דגלן הלאמה של ' עמדות הפיקוד ' של הכלכלה
הקפיטליסטית ובראש ובראשונה של המונופולים העוסקים בשירותים ציבוריים  ,אך הצעד הזה היה

.

מקובל לעתים קרובות מאד גם על מפלגות ימין כך הלאימה מפלגת העבודה הבריטית  ,הודש והצי

.

לפני ההכרזה על הקמת מדינת ישראל  ,את הברות החשמל הפרטיות לאחר הכרזת המדינה ניתן היה

.

לצפות למגמה דומה בישראל במקום שלטונות המנדט הבריטי  ,שהעניקו את הזיכיון  ,ושאפשרו עד
עתה את פעולת החברה  ,עמד עתה שלטון לאומי בהנהגת מפלגה בעלת אוריינטציות סוציאליסטיות

.

ורוב פרלמנטרי מכריע של מפלגות פועלים אולם ממשלת ישראל לא רק שלא הלאימה את חברת

.

ההשמל אלא סייעה בידה בצורות שונות  ,דוגמת הקצאת מטבע זר  ,הלוואות וערבויות היחסים בין
 24יחסי החברה
ראשי הברת החשמל וההברה בכלל לבין השרים ופקידי הממשלה היו טובים ביותר

.

.

והממשלה לא נגזרו אפוא מהזהות האידאולוגית הסוציאל  -דמוקרטית של מפא " י שאלה פוליטית

שניה  ,בעלת אופי מנהלי  -טכנוקרטי יותר  ,שאלת התעריפים ההוגנים והסדרתם  ,הייתה בעלת

משמעות גדולה יותר .
מתהילת פעולתה הייתה כאמור חברת חשמל בעלת מעמד מונופוליסטי על ייצור השמל לצריכה
ציבורית ברוב רובה של הארץ

(

למעט ירושלים .

) 25

מעמד זה העניק לה שליטה על מוצר שציבור

הלקוחות שלה התייחס אליו בהדרגה כאל מוצר בסיסי וחיוני  .זיכיונות הברת ההשמל העניקו לנציב
העליון את הסמכות העליונה לאשר שינוי תעריפים  ,אלא שלנציב העליון ולאחר מכן לממשלת

ישראל לא היו הכלים המתאימים  ,הארגוניים והמקצועיים  ,להכריע בשאלה מהו תעריף ' הוגן ' .
במצב זה הייתה הברת החשמל חשופה  ,לפתות בכוה  ,לביקורת פרלמנטרית  ,ממשלתית ותקשורתית .
לפיכך היה עליה לנהוג ברגישות בקביעת תעריפיה כדי שלא ייפגעו הלגיטימציה הציבורית שלה

.

וזכויות היתר שהקנה לה תתוק שאלת תעריפי ההשמל הייתה כרוכה אפוא באופן ישיר בשאלת

עתידה כעסק פרטי .
בחינת תעריפי החשמל מעלה כי במשך תקופה ארוכה יחסית  ,בשנים  , 1947 - % 933שמרה החברה על
יציבות יחסית במתירים הנומינליים של

החשמל .

1931

ועד שנת

לקילוואט  -שעה ירד ברציפות משנת
24

המחיר הממוצע שגבתה החברה מלקוחותיה
1936

.

והתייצב יחסית במשך העשור הבא ההל

בדוח של מזכיר ההברה בלונדון גורג ברדלאו נכתב על יחסי החברה עם הממשלה  ' :מר רוטנברג נהנה מהאמון

והידידות של ראשי הממשלה והשרים הנוגעים בענייני החברה  .קיים רצון טוב ושיתוף פעולה מצדם של פקידי
הממשלה ובקשות לעזרה ממשלתית מתקבלות בסימפטיה ובאופן כללי נענות ' ( דוח מזכיר החברה על ביקורו
בארץ בפברואר  -מרס  17 , 1949במרס  , 1949אמ " י  ,הטיבת דב יוסף  ,פ . ) 723 / 2 /
25

משטר ההשמל המנדטורי אפשר הספקת השמל לצריכה עצמית על ידי מפעלים ומוסדות פרטיים אבל לא שיווק
חשמל כזה כמו כן פשר משטר החשמל לרשויות מוניציפליות לקבל אחריות על הספקת החשמל בגבולותיהן

.

באישור הנציב

העליון .
~
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גרף  : 2תערלפל חבות החשמלן
( ממוצעים שנתיים  ,תעריף לקו " ש בפרוטות א " י

)

--י-4

18 -

4,

מחירים שוטפים

-ר)---.

מחירים קבועים במונחי מדד
יוקר המחיה

',,

100 - 1936

',

-

16

41

14

41
ןי

.. .
י

,

1 -- - 4

1949

.,.

1947

משנת

1947

)1--1--4י.יי

1945

ש

י

1943

העלייה במחירי הדלק  ,שהחלה בשנת

1939

1941

1947

1937

)2

.

1933

1935

אבל הגיעה לשיאים חדשים בשנת

1948

947ן

.

כדי לכסות את

קרן דלק מיוחדת

.

שמומנה באמצעות תעריף נוסף למחיר היסוד הקרן איזנה בין ההכנסות ( מהעלאת התעריפים ) לבין

ההוצאות ( העלייה במהירי הדלק מעבר למהיר לפני ההעלאה)  ,וכך נחלצה התברה מביקורת על רקע

.

העלאת המתירים יתר על כן  ,המחירים השוטפים של הברת החשמל הסתירו ירידה ראלית במחירים

.

במונתי מדד יוקר המתיה הירידה הראלית בהתייחס למדד כפי שחישבוהו החוקרים יעקב מצר ועודד
קפלן היא למעלה מפי חמישה במחיר הממוצע
26

לקילוואט  -שעה ! 27

מקורות  :מחירים שוטפים  -נתוני חברת החשמל  ,כפי שנמסרו לוועדת המשנה לענייני חשמל של ועדת הכספים ,

נתוני יוקר המחיה לשנים

- 1947 - 1931

י ' מצר וע ' קפלן  ,משק יהודי ומשק ערבי בארץ  -ישראל :

תוצר תעסוקה וצמיתה בתקופת המנדט  ,ירושלים תשנ " א ,
27

עמ ' . 178

ירידת המתירים הראלית הגדולה הזאת מוסברת רק בחלקה במונאים של התייעלות  ,התפתחות טכנולוגית ומיצוי
יתרונות הגודל  .ניתן לשער כי בעיקרה היא תוצאה של משטר התעריפים הידידותי שהשיתו שלטונות המנדט על

,

חברת ההשבל בראשית שנות העשרים משטר שאפשר גידול בהשקעותיה מתוך הכנסותיה ולא באמצעות גיוס

הון .
)

-

2

1931

הסיבה הישירה לעלייה זו תייתה

העלייה במחיר הדלק יצרו שלטונות המנדט והברת החשמל באוקטובר

אמ " י ,

-

6

,ץ

ניכרת מגמה של עלייה במחירי החשמל ( ראו גרף

כ ; 91 /

-

12

טענה זו ממעיטה משהו מערך השבאים שנתן פריס לחברת החשמל ולשלטונות המנדט במחקרו על התפתחות

מערכות החשמל בסוריה ובפלשתינה  ,ראו :

.

 Syria and Palestine, Beirut 1936חן B . A. Faris Electric Power

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

.

התקופה הבעייתית מבחינת תעריפי חברת החשמל החלה עם הכרזת העצמאות כבר ביולי

1948
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השיגה

התברה היתר משר האוצר ומשר המסחר והתעשייה להעלאת מהירי החשמל .העלייה הממוצעת
בתעריפים השוטפים לצרכנים הביתיים ובתעריפי התעשייה הייתה בשיעור
לצריכה ביתית עלו

ב 40 -

אחוז ותעריפי המים להשקיה

60

אחוז .תעריפי המים

.

ב 30 -

אחוז העלאת המתירים נומקה בירידה

.

הגדולה שחלה אז בשימוש בחשמל ובמיוחד בשימוש למאור  ,בגלל ההאפלה הפסקת פעולת תחנת

.

הכוה בנהריים תרמה גם היא להעלאת הוצאות הייצור הממוצעות של החברה וכן נוסד באותה עת

.
בהדרגה להתייחס אל חשמל כאל סחורה בסיסית  ,הגיב בזעם .

הסדר חדש של תשלום פיקדון מלקוחות חדשים הציבור הישראלי  ,שהורגל לחשמל זול יחסית  ,ושלמד
28

טענת ההברה כי תשמל הוא סחורה זולה

ביותר וכי באופן כללי פיגר מחירו במידה רבה אחר העלייה במחיריהם של מוצרים אחרים  ,לא הועילה

להרגעת הציבור  ,העלאות גדולות במחיר התשמל אפיינו גם את השנים

. 1953 - 1951

למרות העלאות

אלו המשיכה חברת התשמל לטעון כי היא מספקת תשמל במחיר שאינו מאפשר תשואה נאותה להון .
בחינת מבנה התעריפים של חברת החשמל מלמדת כי התל משנת

1950

העבירה החברה את נטל

.

המימון של ההשקעות העתידיות בה אל ציבור הצרכנים באמצעות גביית דמי פיקדון ממשקי בית

( על בסיס מספר ההדרים ) ומצרכנים תעשייתיים והעלאה ניכרת של דמי החיבור לרשת החשמל חתרה

.

התברה לפצות את עצמה על קשיי הגיוס של הון חוזר ושל הון השקעה הצלחתה בעניין זה הייתה
מוגבלת  ,שכן אפילו
ההשקעה

הגדולים .

4

מיליון הל " י שהצליחה לגייס בדרך זו לא היה בהם כדי לספק את צורכי

להעלאות המתירים ולהטלת הפיקדונות הייתה השלכה מכרעת על מעמדה

.
התשמל העלתה התברה את מהיריה  ,ועל רקע זה גברה מאוד העוינות כלפיה בציבור .

הציבורי של החברה שיאו של המשבר היה בקיץ  , % 952כאשר בד בבד עם הודעות על קיצוב בהספקת

השאלה אם האווירה הציבורית הזאת הייתה ' מוצדקת ' היא שאלה מעניינת מבחינה כלכלית אולם

.

היא שולית להבנת התהליך הפוליטי תשובה יותר מהבחינה הפוליטית היא הטענה כי העלאת תעריפי
חברת התשמל  ,בתנאים הכלכליים של שנות החמישים ובתנאי מבנה הבעלות הפרטית דאז  ,לא

.

הייתה חייבת להביא לפגיעה החמורה במעמדה הציבורי של התברה מערכת רגולטיווית מתאימה
ומסודרת  ,שהייתה זוכה לאמון הציבור מחד גיסא  ,ושהייתה מסוגלת לבדוק את תעריפי הברת
ההשמל  ,לבקר את מבנה התעריפים ולפקח על השירות מאידך גיסא  ,יכולה הייתה לצמצם  ,ואולי

אף למנוע  ,את הפגיעה במעמדה הציבורי של חברת החשמל .
שיטת הרגולציה מבוססת על ההנתה שפעולה תקינה של השוק והעסקים מחייבת בתנאים מסוימים ,

ובמיוהד בענף השירותים הציבוריים  ,פיקות וריכוז סמכויות בידי משרתי ציבור ממונים או נבתרים .

29

פעולות הסדרה מובלעות בפעילות היומיומית של הממשלה ושל הפקידות הכלכלית בכל מדינה  ,אך
בחלק מן המדינות  ,ובעיקר בארצות הברית  ,שוכללה פעולת ההסדרה לכדי מכשיר מרכזי לשליטה

.

בסקטורי השירותים הציבוריים והתשתית במשטר הסדרתי נוסה ארצות  -הברית מוקמת סוכנות
28
29

דוה ברדלאו ולעיל  ,הערה

,

) 24

.

4 . ( ,ט ) Bernstein, Regulating Business by Independent Commission, Princeton 1955 ; Th . K. McCraw
0

Sfigler, 'The Theory of Economic Regulation' , Bell fournal

3 - 21
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אדמיניסטרטיווית אוטונומית למדי  ,שהדרג המיניסטריאלי אינו יכול בדרך כלל להתערב בפעילותה ,
וניתנות לה סמכויות מוגדרות לפיקות על מהירים ועל איכות שירות ולהסדרת תחרות והספקת

אוניוורסלי .

שירות

לעומת המדינה האירופית ( והישראלית )  ,שבה נפתרה בעיית המונופולים

הטבעיים בענפי תשתית מרכזיים באמצעות הלאמת עסקים אלה  ,בחרה ארצות  -הברית לבנות משטר

רגולטיווי המסדיר את פעולתם של מונופולים אלו .

30

המסגרת החוקית לפיקוח ממשלתי ולרגולציה של הספקת החשמל בארץ הוסדרה באופן מקיף למדי

.

בזיכיונות שהעניק להברת החשמל הנציב העליון הבריטי בארץ  -ישראל עם הקמת המדינה הועברו

.

סמכויות הנציב העליון בענייני חברת החשמל לידיו של שר המסחר והתעשייה שלא כבבריטניה  ,לא
הביאו הסמכויות החוקיות הנרהבות הללו להקמת מהלקה אדמיניסטרטיווית במסגרת מנגנון המנדט

שתוכל לפקח על הספקת ההשמל בארץ .

31

כיוון שמרכיבים מכריעים של מנגנון מדינת ישראל נבנו

על בסיס האדמיניסטרציה הבריטית  ,לא ירשה מדינת ישראל מנגנון מתאים בתחום החשמל  ,ועל כן
בשנים הראשונות לקיום המדינה לא היה מנהל השמל מתאים שיכול היה לבחון ביסודיות את מהירי
החשמל בתנאי האינפלציה ששררו אז  ,לפקת עליהם ולאפשר בניית אמון ציבורי במערכת הספקת

.

החשמל ובפיקות עליה במהלך שנת

1952

הוחלט להקים מנהל חשמל כמסגרת אדמיניסטרטיווית

לפיקוח על משק התשמל במדינה  .ליועץ  ,ולאחר מכן לראש המנהל  ,מונה המהנדס יצחק וילנצ ' וק ,

.

שהיה בעל משרד פרטי לייעוץ הנדסי הקמת מנהל החשמל בשנת

1952

הייתה הזדמנות להקים גוף

רגולטיווי עצמאי יחסית  ,חופשי משליטה מיניסטריאלית ובעל סמכויות נרחבות כלפי חברת החשמל .
המלצות ברות זאת גיבשו גם היועץ הכלכלי של הממשלה סמואל טרון וחברי הוועדה לבדיקת משק
החשמל ( ראה להלן )  ,וילנצ ' וק עצמו דרש במכתב לשר המסתר והתעשייה דאז דב יוסף לתת סמכויות

.

נרהבות למנהל שבראשו עמד בפועל לא קיבל וילנצ ' וק את הסמכויות המבוקשות וכעבור פחות

משנה פרש מתפקידו .

32

ד  .ההלאמה  -תהליך קבלת ההחלטות
כ 16 -

באפריל

1951

נפגשו שר האוצר קפלן ומנהל חברת החשמל רוטנברג לדון בענייני הברת

.

.

התשמל מלכתחילה לא הייתה זו ישיבה חריגה מאז הכרזת העצמאות נפגשו השניים פעמים רבות
ובפגישותיהם עסקו באופן כללי במצב הכלכלי במדינה ובפרט בבקשותיה של החברה לסיוע בפתרון
 .קק

 Europe ' , West European Politics ~ 17 ) 1994 ( ,תן

30

77 - 101

31

ז ' שרף  ,שלושה ימים  ,תל  -אביב תשל " ט .

32

Regulatory State

Majone , 'The Rise of

.

[)

אמנם במסגרת משרד הפיתוח מוסדה מסגרת אדמיניסטרטיווית שנקראה מנהל חשמל ( והיא הועברה עם ביטול
המשרד למשרד האנרגיה )  ,אולם היקף סמכויותיה היה מצומצם ביותר הקמת ' הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל ' ,

.

בעקבות חקיקת חוק החשמל בשנת  , 1996מתקנת במידה רבה את המצב שנוצר לאחר ההלאמה ( ראו  :ורדי [ לעיל ,

הערה . ) ] 5

שאלת קיומו וביסוסו של משטר רגולטיווי אמין אינה רק שאלה היסטורית כיום אלא אף שאלה מרכזית

.

הנוגעת ליכולתה של הממשלה לפעול בעתיד להפרטת חברת ההשמל ולהחדרת תחרות לתחום על הרגולציה של
ייצור ההשמל והספקתו בשנות השבעים ראו :
49 - 61
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חדרה

133
~

קיצוב החשמל הוסיף
ללחצים הפוליטיים
על הממשלה
שממילא נאלצה
להטיל משטר של
צנע על מוצרים
אחדים  .בתמונה
בדיקה ' תלושים '
למצרכים בקיצוב

.

בעיות שונות שניצבו בפניה דומה היה שתהיה זו ישיבה ככל הישיבות אלא שבדיעבד ניתן לראות בה

.

נקודת מפנה בדיון הפוליטי על עתידה של הברת החשמל להפתעתו הגדולה של קפלן דיווח לו
רוטנברג כי חברת החשמל לא תהיה מסוגלת לעמוד בביקוש הגואה להספקת חשמל בקיץ הקרוב  ,וכי

.

תיוני לקיים משטר של קיצוב בהספקת החשמל הפרעות בהספקת התשמל היו כבר בשנה הקודמת ,

אולם משטר הקיצוב שדרש רוטנברג להטיל היה המור יותר מכל מה שידעה הארץ בעבר .

.

מבחינתו של קפלן היו הבשורות שהביא לו רוטנברג חמורות מכמה וכמה סיבות משמעותן הייתה לא
רק פגיעה בסדרי החיים של אזרתי המדינה אלא גם ערעור של יציבות המשק ופגיעה של ממש בתהליך

.

הייצור הכלכלי  ,וזאת בתקופה שהייתה ממילא לא קלה  ,ושהתאפיינה בהוסר יציבות לנזק הכלכלי

.

ולפגיעה בסדרי החיים התווספה ההבנה כי יש לדבר גם השלכות פוליטיות לא קלות קפלן הבין מיד
כי הרוגז הציבורי על הברת החשמל לא יפסח על הממשלה  ,על המפלגה השלטת ועליו

אישית .

המדיניות שעיצב עד אז  ,מדיניות של תמיכה כספית נרחבת בהברה פרטית שקיימה בידה מונופול על

וקתדרה

,

דוד לוי  -פאור

131

.

הספקת החשמל  ,צפויה הייתה לביקורת מימין ומשמאל גם מתוך מפלגתו

.

ובקרב עמיתיו לממשלה  ,כך העריך  ,לא תיחסך ממנו ביקורת הבהירות
לכנסת השנייה כבר עמדו בפתח ( הן נקבעו

ל 30 -

מפא " י על רקע הלחצים הכלכליים היה אז רחוק

ביולי

וניצחונה של

) 1951

מלהיות בטוה' .

3

יומיים לאחר הפגישה עם רוטנברג העלה קפלן את הנושא בישיבת

.

הממשלה ' יש לי טענות קשות מאוד כלפי הברת החשמל '  ,אמר קפלן ,
' לדבר כשיתפרסם

.

.

יהיה הד גדול הוא קפץ עלינו כמעט בחטף לפני יומיים

היה אצלי מר רוטנברג והודיע לי שהם עומדים לעשות צמצומים גדולים

מאוד ' .

4

'

כדי למנוע את קריסת המערכת הציעה חברת החשמל להנהיג

במשך ימי השבוע משמרת לילה אחת בבתי החרושת ובמפעלי ההשקיה וכך
לצמצם את הביקוש בשעות

העומס  ,כמו כן הוצע לצמצם במידה רבה את

התאורה ברחובות ולהפסיק לגמרי משעה מסוימת תאורת חלונות

ראווה .

.

בהמשך הוטלו גם הגבלות על צריכת החשמל של משקי הבית קפלן לא
אליעזר קפלן  ,שר

חסך מחבריו לממשלה את ההשלכות החמורות של המצב :

האוצר הראשון

.

כאשד הדברים יתפרסמו עלולה להתעורר בהלה ציבורית מישהו עלול לקרוא לפועלים לא לעבוד בלילה ,

.

.

זאת אומרת קיצוץ הייצור ואפילו יסכימו העובדים לעבוד בלילות שאלת העבודה בלילה מעוררת שאלות

קשות  ,כי האנשים אינם רגילים לעבוד בלילות  ,ובוודאי תופיע תביעה
הלילה  ,תביעה שיכולה להיות עד

תוספת של

50 %

של תשלום מוגדל לעבודה בשעות

לשכר של עבודת יום . . .

גם הקיצוצים הקטנים יותר לא

.

.

יעברו בלי השפעה לרעה האפקט הציבורי יהיה קשה מאוד  ,וזה נוסף לאותו מצב הרוח שישנו בארץ לא
נחוצה לנו ' תוספת '

זו ' .

%

התגובה של שרי מפא " י בממשלה על החדשות הרעות מצדה של חברת השמל הייתה כצפוי נסערת .
פנתם לבון  ,שר העבודה דאז  ,ביטא היטב את הלך הרוחות בקרב חבריו :
אל יהיה השלב הראשון הכנסת קיצוצים בתצרוכת החשמל  ,כאשר יש קיצוצים במזון  ,אין הנעלה ואין
הלבשה  ,ועכשיו עוד יתהלכו בחושך  ,אני יכול לתאר לעצמי ההלצות אשר יספרו לרגל מחסור מזון ,

.

הנעלה והלבשה והחושך שישרור  ,ונוסף לכל ואת עוד קיצוצים בעבודה אי אפשר שלא נגיד משהו
לציבור  ,אי אפשר שהציבור ידע שהממשלה מקבלת ואינה עושה מצדה לשינוי פני

הדברים .

%4

לבון  ,שהאמין שההצדקה העיקרית להשארת חברת החשמל בידי בעליה הפרטיים היא התקווה
שימשכו השקעות הון זרות לארץ  ,דרש מסקנות דרסטיות ושינוי מהותי בעמדתה של הממשלה כלפי
חברת החשמל  ' :במציאות זו של על כל פנים הוסר כשרון לדאוג לעניינים מבחינה טכנית והוסר

33

מפא " י ניצחה בבחירות לכנסת השנייה  ,אך ניתן לשער כי התמיכה הגדולה ב ' ציונים הכלליים '  ,שהתבטאה
בעלייה לעשרים מנדטים  ,נבעה לא רק ממדיניות המיתון אלא גם

34

35
36

פרוטוקול ישיבת הממשלה ( לעיל  ,הערה

שם .
שם .

) 17

.

ממשבר החשמל .
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יכולת לעזור לממשלה בענייני מטבע החוץ  ,אם הממשלה צריכה לתת כל
מטבע החוץ הדרוש  ,והיא אינה יכולה להיות בטוחה וסמוכה באספקת השמל

.

סדירה  ,כל ההצדקה כביכול לקיום מצב זה נהרסת לתלוטין ' לגבי דידו של
לבון התגובה הרצויה הייתה הקמת ועדת הקירה ובירור  ,וברי היה לו
שמסקנתה צריכה להיות הלאמת חברת

התשמל ' .

5

הייתה זו הפעם הראשונה  ,ככל שיכול הייתי לברר  ,שאישיות בכירה ממפלגת

.

השלטון קראה להלאמת חברת החשמל עד אז שלטה בכיפה מדיניות שילוב
ההון הפרטי ועידודו  ,מדיניות שהוביל קפלן  ,איש

' הפועל

הצעיר ' והאישיות

.

הכלכלית הבכירה של מפא " י מדיניות זו העמידה את עידוד יבוא ההון הפרטי
להשקעה  ,ואפילו בענפים מונופוליסטיים  ,בעדיפות גבוהה על סדר היום של

.

.

הממשלה ראשי מפא " י הציגו את הדבר בלי כחל ושרק בישיבת ועדת
הכספים של הכנסת טען דוד בן  -גוריון :

אמריקני . , .

המדינה אינה חייבת

.

אינו פסול משום שהוא

' הון

להפעיל הכל. . .

אם זה הון אימפריאליסטי ,

לבון עצמו  ,אשר כאמור היה הראשון מבכירי מפא " י שקרא ברורות

יבורך ההון האימפריאליסטי ' 38
להלאמה כקו מדיניות בהזדמנות קודמת אמר :
ן
להלאמת חברת ההשמל  ,התנגד נחרצות

.

' אם אתה

מעוניין ביבוא הון פרטי רב לארץ  -אינך יכול לבלבל את המוח בתכנית של הלאמת מפעלים

.

זה תרתי דפתרי הפטפוט על זה  -הלאימו והלאימו -

הופך לנשק אנטי  -ציוני ' .

59

קיימים ,

באופן ספציפי ,

בעניין הברת חשמל  ,פעל קפלן לעזור ככל יכולתו לחברה  ,הן במתן הלוואות הן בהקצאת מטבע חוץ.
קשרי העבודה שלו עם רוטנברג היו טובים והפגישות ביניהם בענייני ההברה היו כאמור תכופות למדי .
מול קריאות להלאמת התברה שחזרו ועלו מצדן של מק " י ומפ " ם מאז

1949

הגנו קפלן וחבריו על

תפקידה של ההברה ועל מעמדה כהברה פרטית .
אולם המשבר המתרגש ובא בהספקת החשמל הביא כאמור לשינוי בהלך הרוחות בצמרת מפא " י כלפי

.

ההברה הדברים באו לידי ביטוי בעיקר בדבריו הכעוסים של קפלן  ,אדם זהיר ומתון בדרך

כלל .

בתגובה על הקיצוץ בהספקת החשמל טען קפלן :
עלי לומד בנוגע חברות הגדולות

בארץ  :הן אינן יודעות עוד את העובדה שיש מדינת ישראל וממשלתה

בארץ  ,והם חושבים שהם יכולים לעשות הרבה דברים בעצמם  ,בלי לשאול את דעת הממשלה ובלי לקבל

.

אישורה מר רוטנברג ידע איפה אני נמצא  ,כאשר הוא בא אלי בתביעת ובבקשת מטבע חוץ  ,אבל לא מצא

לנכון לבקרני כאשר היו להם תכניות על קיצוצים דרקוניים בשימוש בזרם ה :תשמל .

40

למרות זעמו לא הציג קפלן עמדה קיצונית  ,ולמול הדרישה להלאים את ההברה באורה חד  -צדדי טען :
' לי לא לגמרי ברור  ,אם לא מוטב לקנות המניות [ כלומר לנהל משא ומתן על כניסת הממשלה
57

שם .

38

פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים של הכנסת ,

39

40

25

בנובמבר

1949

דברים בכינוס ארצי של חברי מפא " י  ,ראו  :התעשייה  ,מאי
פרוטוקול ישיבת הממשלה ( לעיל  ,הערה

) 17

.

 ,אמ " י  ,כ . 10 /
 ,עמ ' .

1949

5-4

פנחס עביו,
שר העבודה

ץתדרה 136

אליעזר

דוד לוי  -פאור

הופיין ,

שבועיים לאחר מכן להקים ועדת חקירה לבעיות משק התשמל ,

ממעצבי הבנקאות
כעברית

בעקבות אישור הממשלה הוקמה

ב 25 -

במאי

1951

42

ועדה לבדיקת משק

החשמל בראשות אליעזר הופיין 43ובהשתתפות רואה ההשבון אליעזר
בבלי 44ופרץ נפתלי תפקידי הוועדה הוגדרו כדלקמן :

.

לחקור ולברר ) ( :ו ) את סיבת המשבר באספקת החשמל על  -ידי חברות החשמל הקיימות בארץ ; ( ב ) באיזו
מידה מותאם המשטר הקיים בייצור החשמל ואספקתו לטובת הציבור ולצורכי הארץ ; להציע לממשלה
דמעות  ( :א

)

להתגברות על המשבר הקיים בעתיד הקרוב ביותר ; ( ב

)

למניעת הישנותו של המשבר ; ( ג

)

לארגון משק החשמל על יסודות שיכוונו את פעולתו במלוא היעילות לטובת הציבור ויבטיחו את
התרחבותו המתמדת בהתאם לריבוי האוכלוסייה ולצרכי בנין הארץ ההולכים

וגדלים .

45

.

במהלך דיוני הוועדה מונה פרץ נפתלי לשר בממשלה ולכן פרש מהוועדה על הדוח המסכם שהוגש
כשנה וחצי לאהר מינוי הוועדה  ,באוקטובר

1952

 ,חתמו לכן שני החברים הנותרים בלבד .

מסקנות הוועדה ונימוקיה פותחים צוהר לשיח ולאופן החשיבה על שאלות כלכליות בשנות החמישים

.

ולכן ינותחו בהמשך אולם למרות הסמכות המקצועית של הופיין  ,היה
לוועדה שבראשותו תפקיד משני בתהליך קבלת

ההחלטות .

הזירה

הפוליטית העיקרית הייתה המשא ומתן שניהלו עם הנהלת ההברה ,
במקביל לדיוני הוועדה  ,קפלן ולאחר יוני

פרץ נפתלי ,
מראשי מפא " י ,
חבר

1952

שר האוצר החדש

.

אשכול המשא ומתן  ,שהחל ביולי  , 1951נמשך כשנתיים והצי בטרם

סוכמו העקרונות לקניית מניות המשקיעים הפרטיים על ידי הממשלה .

הוועדה ,

נהמנה לשר ללא
תיק

כבר בתחילה היה ברור שהממשלה אינה מתכוונת לפעול באורח חד -

צדדי ולהלאים את ההברה ללא הסכמת הנהלת ההברה על תנאי

.

ההלאמה ביסוד עמדת הפתיחה הזו של הממשלה עמדה ההכרה כי הלאמה חד  -צדדית תביא לביקורת

.

ציבורית בהו " ל ובארץ כנגד ה ' סוציאליזם ' הדורסני שלה ביקורת זו תפגע במאמצים לעודד השקעות

41

שם .

42

פרוטוקול ישיבת הממשלה ,

43

אליעזר זיגפריד הופיין  ,רואה חשבון בהכשרתו  ,שימש סגן המנהל הכללי של ' בנק

הציונית בשנים
44

1924 - 1912

ומנהל הבנק בשנים

1947 - 1924

.

אנגלו  -פלשתינה ' של התנועה

 .נחשב למומחה עצמאי בעניינים כלכליים ופיננסיים .

אליעזר בבלי היה אף הוא רואה חשבון שימש גזבר בפועל של הוועד הפועל הציוני  ,ובשנים  1933 - 1927היה
מנהל המהלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית בשנת  1934הקים משרד עצמאי לראיית חשבון שהפך לאחד
החשובים והגדולים

45

2

במאי , 1951

אמ " י .

בפלשתינה  -א " י .

דוח הוועדה לבדיקת משק החשמל ( לעיל  ,הערה

.

) 22

.

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

הון פרטי  ,מקומי וזר  ,בישראל ולתבל ביחסיה של הממשלה עם ארצות  -הברית ועם מדינות

קפיטליסטיות אחרות .
עמדה המצדדת בשותפות בין הממשלה לבין הון פרטי השמיע קפלן בפגישה עם סמואל  ,שהגיע
לביקור עבודה בארץ

ב 17 -

ביולי

. 1951

קפלן טען כי על החברה לפעול ככל יכולתה לגיוס הון זר

.

ולהרחבת בסיס ההון שלה מכיוון שלכל משתתפי הפגישה היה ברור כי סיכויי גיוס ההון בהו " ל אינם

.

גבוהים העלה קפלן את השאלה מה יהיה אם תיכשל ההברה בניסיונותיה במקרה זה  ,הבהיר באופן
בלתי מחייב  ,יעמדו בפני הממשלה שתי אופציות  :הלאמה או יצירתה של הברה משותפת למדינה

.

ולבעלים הפרטיים תגובתו של סמואל על דבריו אלה של קפלן משקפת קו שאימצו הוא ורוטנברג

.

במהלך המשא ומתן לאחר מכן לדידו של סמואל הייתה הלאמה עדיפה על הברה מעורבת  ,מכיוון
שחשש שאם תשלח הממשלה נציגים להברה  ,ואפילו יהיו הם נציגי מיעוט  ,יופר מאזן הכוחות

במועצת המנהלים ובפועל תהיה זו הממשלה שתנהל את החברה.

46

בכל מקרה נשאר הנושא פתוח

והצדדים הסכימו כי לאחר הבהירות לכנסת השנייה  ,שכאמור עמדו להתקיים בסופו של אותו הודש ,

.

תצטרך הממשלה ההדשה להיכנס למשא ומתן בנושא בינתיים סיכם קפלן עם סמואל ורוטנברג כי
כדי למנוע את המשך ההפרעות בהספקת החשמל תזרים הממשלה הלוואות לחברה ותספק ערבויות

.

להלוואות שזו לוקחת ממקורות אחרים ואכן בחודש אוגוסט אישרה הממשלה סיוע לחברת החשמל
שנועד להבטיח בעתיד הספקה של טורבינות לייצור חשמל

47 ,

ניצחון מפא " י במערכת הבחירות לכנסת השנייה  ,בתנאים קשים של מיתון  ,משבר חשמל ומשבר

.

ביחסים בין דתיים לבין תילונים  ,פתח לקפלן ולמנהלי הברת החשמל מרהב תמרון גדול מבעבר מצד
אחד הבטיחה הערבות הממשלתית להזמנת טורבינות הקלה מיידית ופתרון של המשבר בעתיד  ,מצד

אחר יכולים היו עתה מנהלי ההברה לפעול בארצות  -הברית ובאנגליה לגיוס הון נוסף כדי לשמור על

.

החברה ברשותם או להיכנס לשותפות עם הממשלה אם לא יצליחו לגייס די הון בינואר

1952

הגיע

סמואל לביקור נוסף בארץ  ,ביקור שהוקדש ברובו לפתרון בעיות הספקת ההשמל בירושלים ולעיסוק

.

בעתידה של חברת החשמל הירושלמית לבקשתו של קפלן ניהל סמואל משא ומתן עם נציגי התברה
הכושלת לרכישת מניותיהם על ידי חברת ההשמל  ,ובאותו זמן דיווח לקפלן על מגעיו עם משקיעים
פוטנציאליים  .המשא ומתן שניהל סמואל עם בעלי חברת החשמל הירושלמית עמד על סף סיכום חיובי

אך שינוי כלכלי חד שהנהיגה הממשלה הפך לפתע את שיקוליהם של הנושאים והנותנים .
עד פברואר

1952

נותר שער החליפין הרשמי של הלירה הישראלית כנגד הלירה סטרלינג כפי שהיה

בימי המנדט  -יחס של אחד

לאחד  ,ב 14 -

בפברואר

1952

הכריזה הממשלה  ,כחלק ממדיניות כלכלית

.

חדשה  ,על פיחות הד בשער המטבע הישראלי הפיחות העמיד את ערכם של תקבוליה של הברת

החשמל בלירות ישראליות על כשליש מערכם הקודם במטבע זר  .הייתה זאת רעידת אדמה מבחינתה

של חברת ההשמל.
46

47
48

48

בעוד שהכנסותיה היו כולן במטבע ישראלי  ,היו הוצאותיה העיקריות  ,לתשלום

דוח של סמואל למועצת המנהלים  23 ,ביולי  , 1951אמ " י  ,הטיבת דב יוסף
ראו  :פרוטוקול ישיבות הממשלה  22 , 8 ,ו  29 -באוגוסט  , 1951אמ " י .
על התמודדות ' בנק אפ " ק ' בעניין זה השוו  :גרוס ואחרים ( לעיל  ,הערה
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.

עבור דלק  ,ציוד ודיווידנדים  ,נקובות במטבע זר כיוון שדרישות הפיתות הניכרות שהעיקו על
פעולתה הצריכו מימון גדול במטבע חוץ  ,התברר מעתה ואילך כי נחלשה פי כמה וכמה יכולתה לממן

.

פיתוח ממקורותיה העצמיים בהשוואה לעבר כתוצאה מהפיחות החד נדרשה העלאה גדולה במחירי

.

החשמל  ,וזו נוספה על העלאות קודמות העלאת התעריפים שאישרה הממשלה בקיץ

1952

מומשה

.

בד בבד עם קיצוצים דרסטיים בהספקת החשמל הנהגת משטר קיצוב בהספקת החשמל והעלאת
המחירים הפכו את חברת ההשמל למטרה לביקורת ציבורית נוקבת ,הד לכך נשמע בדבריו של
רוטנברג בדיון שקיימה ועדת הכספים על תעריפי ההברה  ' :לפני כמה ימים חזרתי מחו " ל  ,והנה

.

התברר לי שחברת החשמל היא " אויב מס '  " 1של המדינה בשבילי ובשביל כולנו השאלה היא באם
חברת החשמל היא באמת הפכה למכשיר המוצץ את דם הישוב  ,או שהיא נכס יקר וחשוב עם כל

המסירות והחרדה למשק הארץ ' .
קיץ

1952

49

.

היה קשה מאוד לכלכלה הישראלית בכלל ובמיוחד לחברת החשמל ולמנהליה רוטנברג

וסמואל חזרו בידיים ריקות מניסיונותיהם לגייס משקיעים פרטיים באנגליה ובארצות  -הברית  ,מצבה

.

הכלכלי של החברה היה דחוק מאוד וקשיי ההספקה פגעו במוניטין ובאמינות שלה בתהילת אוגוסט

.

נפגש רוטנברג עם ראש הממשלה  ,עם שר האוצר ועם שר המסחר והתעשייה במכתב לסמואל הוא
דיווח על הפגישה :

רשעתי שיחות מכריעות בין מועצת המנהלים ובין הממשלה בחודש הבא  ,מוקדם ככל האפשר . . .

נשארו שתי

אפשרויות פרקטיות  ,כלומר ( א ) יצירת חברה אמריקאית עם פוטנציאל פיננסי ניכר אשר יוכל להפנות
משאבים להתרחבות עתידית ; ו  ( -ב ) אם הממשלה מעדיפה ועומדת על בעלות המדינה  ,מועצת המנהלים
מוכנה להיכנס למו " מ גהקשר של רכישת המפעל על ידי

הממשלה . . .

הדבר הוא בעל חשיבות  ,שהיזמה

למו " מ מכריע תבוא מאתנו  ,וששתי האפשרויות הללו הוצעו על ידינו  .היה לה בבירור לא מומלז להתחמק

.

מהאפשרות השנייה הבהרתי בבירור שמועצת המנהלים נכנסת למו " מ זה עם הרצון הטוב הכביר ביותר
ועם הכוונה להביא לסיומם המוצלח והמהיר  ,אלא שהתייחסות נאותה ומילוי האינטרסים של בעלי המניות
הוא חיוני  ,ושהוא חיוני לא רק לחברה אלא גם

באוקטובר

1952

למדינה " .

פתחו סמואל וכמה מחבריו במועצת המנהלים במשא ומתן עם הממשלה על עתיד

החברה  .מנהלי המשא ומתן מצד החברה היו מוכנים להעבירה לידי המדינה בתמורה לפיצוי מתאים .
אולם בלחצו של שר האוצר אשכול ומנהל משרדו פנחס ספיר הסכימו סמואל ורוטנברג לנסות פעם
נוספת לגייס כספים ולדהות בשלושה חודשים את קבלת ההבלטות בעניין עתידה של חברת

החשמל .

51

.

בשלב זה סיכמו הופיין ובבלי את מסקנותיהם על עתידה של חברת החשמל הטענה המרכזית של

.

חברי הוועדה הייתה כי אין בררה אלא להלאים את הברת החשמל לדוח לא ניתן פרסום רשמי  ,וככל

.

שיכולתי לברר  ,חברי הכנסת והעיתונות לא ידעו עליו דבר על הדוח חתומים הופיין ובבלי אך דומה

49
50

51

כ . 82 /

פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים  1 ,באוגוסט  , 1952אמ " י
רוטנברג אל סמואל  21 ,באוגוסט  , 1952אמ " י  ,הטיבת דב יוסף
כך לפי עדותו של בן  -גוריון  ,יומני בן  -גוריון  26 , 22 ,ו  27 -באוקטובר ,
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 , 1952אב " ג .

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלא ת חברת החשמל

"

ששיקוליהם משקפים את הקונצנזוס הכלכלי הרחב בישראל באותה תקופה בשאלת נקלות הפרטית

"

.

הלאמתה של; חברת החשמל הבתינו חברי
;
בשאלת
י
לנקוט עמדה
הישראלי בבואם י
י
והציבורית במשק
שיקולים פרקטיים 1הדיון הממשי
;
לבין
ן
הוועדה בין שיקולים אידאולוגיים  ,שהיו בעיניהם דוגמטיים ,

ויקלל

לעניינם היה בשאלות הפרקטיות  :האם יכולה החברה במצבה הנוכחי להמשיך
ן
אתריות למשק החשמל הישראלי ? והאם גיוס משקיעים אמריקנים יהיה בו כדי
לפתול
ן ן
ההון ? הוועדה טענה
כי אפילו חברת החשמל מודה כי במבנה הקיים אין היא מסוגלת לןמוד בתנופת

"

.

על עצמה

ת בעיית גיוס

ההשקעות הדרושה  ,וכי נחוץ שינוי רדיקלי בצורת הפעולה שלה נותר אם כן לשקול אם גיוס הון

.

ואשראי בארצות  -הברית דרך הקמת חברה הדשה הוא אפשרות ראלית ורצויה דקת הברי הוועדה
הייתה שלילית מהנימוקים הבאים :
בעלין משקל וחשיבותן
ן
כל מה שחברת החשמל יכולה עכשיו לומר לנו הוא השמות של שלשה אנשים

,

.

על
1
ההנזיה ,
'" 1
על טיב
1
כלום
1
החושבים את הקמת החברה החדשה 1לדבר אפשרי אין אנו יודעים

.

האופי,

בכשרונותי 4ם' הטכניים של
,
והמגמות של הנהלתה  ,ועל המנגנון שתשלח הנה אין מקום להטיל ספק

.

מנהליה באמריקה אולם כל החברה כמו שהיא תהווה גוף זר בתוך משק המדינה  ,גם

.

,

זהןל,ו העיקר  .אולם ,

הניסיון בארה " ב בכל הברות החשמל שאינן בידי גופים ציבוריים אינו מעודד מתאונני ם בדרך כלל עלן

"
ין

.

ניצול הציבור במידה בלתי מוצדקת גם כשנבהן היטב את החברה שתרצה לבוא במקום קברת החשמל לא

,

.

נוכל לקוות כי נמצא חברה שתסתפק ברווח נטו של פו-וזת מעשרה למאה על ההון המוןש ע הרווח הזה
יהווה משא לא קטן על מאזן התשלומים

שלנו .

ן

51

.

נוסף על כך טענה הוועדה כי תקציב המדינה יכול לספק אפשרויות טובות יותר למימון החברה ,
ולהגדלת
ן
ן
למימון השקעות במדונה
ן
השילומים
ן
ובמיוחד בשל האפשרויות החדשות שפותח הסכם

תקציב הפיתוח ' .אנו רתוקים מלהיות בכל מחיר קנאי המנגנון של המפעל המולקם  ,טענו תברי
הוועדה ,

אין אנו רואים בכל זאת מקום להניה כי לא יעלה בידי מנגנון מפעל חשמל מולאם

' אולם

.

לתת שרות משביע רצון ' הוועדה קבעה כי המנגנון הטכני והמנהלי הקיים צריך להמשיך לעמוד
לשכור
לרשות החברה  ,וציינה כי כוחות טכניים נוספים  ,אם יידרשו  ,במידת הצורך ניתן י

בחו " לי

.

ולהכשיר בארץ פיצויים מתאימים לחברת התשמל לא היו לדעת חברי הוועדה מכשוף בלתי עביר ,
הן בשל היכולת לפרוש את הפיצויים  ,הן בגלל השינויים בשער החליפין והן משוץ 4כרבע מההון

הנפרע של ההברה הוחזק בידי ישראלים .
לא נשא
כאמור מסקנות הוועדה לא פורסמו ברבים  ,וגם ניסיון נוסף ילגיוס כספים בארצות הקרית י

.

פרי לא רק שישראל של שנות החמישים הייתה אזור לא מושך מבחינה כלכלית  ,ול 4רק ששיקום
שהפופולריות שלן תעשיית ההשמלן שמחוץ
ן
אלא
ן
המלחמה היה עדיין בעיצומו ,
ן
אירופה מהריסות

.

,

לגבולות ארצות  -הברית הייתה בשפל בקרב המשקיעים הפרטיים האמריקנים מא יום המלתמה ,
מלאה או
;
קלאסה
;
הולאמה תעשיית החשמלן במדינה אחר רעותה ,
ן
הכלכלי ,
ן
ן
ובעיקר בתקופת השיקום

"

כלפי השקעות בתעשייה זו  .מה
הלקית  .מציאות זאת הפכה משקיעים פרטיים לחשדנים י
באירופה אפקט שרשרת שבמידה רבה חרץ גם את גורלה של הברת החשמל של רוטב
52

,

דוח הוועדה לבדיקת משק ההשמל לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '

20

.

"

ההלאמה
ן
יצרה

הג .

למרות זאת

139

"

תדדה
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הובילו אשכול וספיר  ,שביקשו למנוע הלאמה  ,מאמץ נוסף לגיוס הון פרטי  .כדי לא להעביר את ההברה
לבעלות ממשלתית מלאה גובשה טיוטה של הסכם בין הממשלה לבין מועצת המנהלים של חברת
החשמל שנתן הקבות מרחיקות לכת וביטחונות מקיפים למי שישקיע את כספו בהברה המשותפת
בבעלות

ופרטית .

ממשלתית

בעידודם של אשביל

53

וספיר יצא אברהם

יספת לארצות  -הברית

רוטנברג פעק

.

לגייס משקיעןם~ פרטיים אולם למרות
מקקזקות

הערובות

שנתנה

הלכת

הממשלה למ זןקים במניות החברה ,

"

לא עלה בידו יגזים
הייתה

הממ

*"

.

הון פרטי בשלב זה

ה

להסכם

מחויבת

שנחתם בראשן קיבות  ,ואשר לפיו היה

עליה להיכנס יזותפות

ינהלת

הפרטיים בעוד
מכונה

על

מובטחת תשוא

דב

יוסף ,

החברה נשארת

ולמשקיעים

",

בערבות הממש4
שר הפיתוח

עם המשקיעים

הקיימים

קבועה על השקעתם
'

למשרת
דב יעף  ,שמדנן ביוני  1953י
ל הקן שייצגן
ן

ספיר ואשכולן ואשר הוביל לחתימת
הסכם

השותקות

.

ההברה

ולהקמת

המעורבת אש ל וספיר  ,שהתאכזבו

"

מהוסר יכולתו ל רוטנברג לגייס כספים להשקעה זרה  ,נסוגו גם הם מעמדתם הקודמת  ,אם כי בהוסר
ן
רצון היזמה עברה
לידי יוסף והוא פתה מחדש את המשא ומתן עם נציגי החברה למורת רוחו של
רוטנברג 54פעל יוסף להפיכת הממשלה לבעלים הדומיננטי ולהעברת כ  98 -אחוז ממניות החברה

.

"

.

.

לידיה הבסיס לקיצוי בעלי המניות הזרים נקבע על

בין תשלום

בקווין

לבעלי המניות

ערך של

.

29 5

לבין מסלול של

יהריבית

15

.

29 5

שילינג למניה  ,וניתנה להם אפשרות לבחור

תשלומים חצי שנתיים בריבית של

4

.

אחוזים פרישת התשלומים

הנמוכה ששולמה להם מסבירה את ההטבה הניכרת בתשלום הפיצוי על פי

קןלינג -

יוסף הובא למיעלה
51

ן

כ 70 -

אחוז מעל הערך הרשום של המניות בבורסה .

55

ההסכם ההדש שגיבש

ושם נתקל בהתנגדות הריפה של שרי ה ' ציונים הכלליים ' ( פרץ ברנשטיין  ,ישראל

על סעיפיו קעוקריים של ההסכם דיווח יושב ראש מועצת המנהלים לאספה הכללית השנתית השלושים של בעלי
המניות ,

30

ביפטמבר , 1953

,

אה " ח.
אח " ה ,

.

54

ראו  :תזכיר ק טנברג ,

55

השאלה אם וכן בעלי המניות לפיצוי הוגן או שמא שילמה להם הממשלה פיצוי חריג  ,היא שאלה מורכבת ההורגת
מגבולות

מקקי

.

10

בינואר , 1954

זה הנתון של

70

15 / 5 / 4

אחוז מסתמך על דברי יוסף  ,פרוטוקול ישיבת הממשלה ,

1

בדצמבר

1953

 ,אמ " י .

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

רוקח  ,יוסף ספיר ויוסף

סרלין .
)
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התנגדותם של שרי ה ' ציונים הכלליים ' התמקדה הן בעצם העברת

תשלים

החברה לממשלה הן בשאלת הפיצוי לבעלי המניות הישראלים  ,שזכו להסדרי

.

של בעלי המניות הזרים בישיבת הממשלה ב  1 -בדצמבר

1953

טען פרץ ברנשטיין :

נחותים מאלה

ימה

.

,

שנוגע לעצם

ההצעה שעכשיו מוצעף %פנינו  ,יש לה
קודם כל חסרון עצום שלפיה במקום
למשוך הון לארץ  %ה מחזירים הו7
ו .
המושקע בארץ
לארץ העניין

,

.

לתוי -

עולה לפי האומדן ב  11מיליון דולר
ועוד

במספר

מעטות. . .

לירות

ייראליות

לא

בעוד שאנה קכריזים שאנו

מוכנים לקבל הון זר

פרטי אפילו

בשביל השירותים הציבוריים שלנו ,

פה יש שירות ציבורי

שהון זר פרטי

פועל בו ואנו מוציאי

אותו ' .

"

56

במקום לאשר את ההסכם שהביא יוסף

הציעו שרי ה ' ציונים הכלליים ' להזור
ולגבש

הסכם שותפותו

אמנם

לא

הסכם

במתכונת הראשונית  ,אלא
שמבוסס עלז זכויות הצבעה
הממשלה ושל המשקיעים הפרטיים

שלי

.

ביחס ישר להשקעה של הצדדים כדי
להגיע להסכם כזה היה על מנהלי

.

חברת החשמל לעשות מאמץ נוסף להשיג הון פרטי בלחץ שרי ה 'ציונים הכלליים ' דח ה הממשלה את

"

אישור ההסכם של יוסף  ,ורוטנברג התבקש לצאת שוב ללונדון לגייס הון פרטי .
לא הייתה שונה בהרבה מזו של הקודמות .לאחר שהשיגו דחייה של אישור ההסכם בחודש הציעו שרי
התוצריה

ה ' ציונים הכלליים ' בישיבת הממשלה

ב 10 -

של נסיעה זו

ילקרוש

בינואר לדחות שוב את אישור ההסכם

תיקונים

.

שיעודדו את הישארות בעלי המניות הפרטיים שרי מפא " י וראש הממשלה משה שרת ההנגדו לדחייה
זו  ,ובהתנגדותם של ארבעת שרי ה ' ציונים הכלליים ' אישרה הממשלה

ב 10 -

בינואר  1454את ההסכם

שהציג יוסף  .היה זה סופה הפורמלי של חברת החשמל כהברה בשליטת בעלי מניות פרטיים .
העברת המניות מבעליהן הפרטיים לממשלה הסתיימה

מעתה ואילך בלמעלה

מ 95 -

ב 26 -

בנובמבר

.

אחוז ממניות חברת החשמל כחודש לאחר מכן ,

56

שם .

57

בסופו של דבר קנתה הממשלה חלק נכבד מהמניות במזומן במחיר של

התשלומים המקורי .

1954

.

21 5

.

י5

הנימשלה

ב 22 -

ההזיקה

בדצמבר , 1954

שילינג למניה  ,כלוקר מחוץ להסדר

לוי אשכול,
תחליף את קפלן

תאיצי
ישנת 952ג
כשי

-

-

זתדרה

י1

דוד לוי  -פאור

'
כונסה אספה כללית מיוחדת של מועצת המנהלים החדשה  ,שמנתה
שישה  -עשר חברים  ,ובהרה שוב ברוטנברג לתפקיד המנהל הכללי של

.

ג ' ורג '

ההברה לתפקיד יושב ראש התברה וכמחליפו של סמואל 58מונה

הלפרן  ,מנהל חברת הביטוח ' מגדל '  ,חבר מועצת המנהלים של

' בנק

לאומי ' ומי שהיה הבר מועצת המנהלים של הברת החשמל מטעם
שרטי ' 1
ךהמרסנח

ההסתדרות הציונית מאז ייסודה בשנת . 1923

וההעשייה

המשכיות בפעולת חברת ההשמל  ,אך למעשה היה שינוי גדול  ,שינוי
שיבוא לידי ביטוי בימים
התפטרותו עול רוטנברג ,

ה  .הפוליטהאה
נ1 -

באפריל 4

הברת

החשקי *

59

לכאורה הייתה מידה של

ובחודשים הבאים

וביתר שאת לאחר

בתחילת . 1957

של הלאמת חברת החשמל

 , 19תודש ותצי לפני סיום המנדט הבריטי בארץ  -ישראל וכשש שנים לפני הלאמת

הישראלית על ידי ממשלת ישראל בהנהגת מפא " י  ,הלאימה ממשלת הלייבור

בבריטניה את העשיית ( ייצור

)

ההשמל .

60

להחלטות הממשלה הבריטית והממשלה הישראלית היו

.

היבטים דומימנ 61אולם דווקא ההבדל בין גישות שתי הממשלות הוא הבולט יותר ממשלת הלייבור
הציגה את

,

הפליתה

במפורש כחלק מתכניתם הכלכלית  ,ואילו ההחלטה הישראלית הוצגה כהחלטה

הלאמה ילא היה מוצדק  ,כי הרי הושגה
במילה י
י
אפילו השימוש
ן
של אין בררה ןלדידם של; ראשי מפא " י
מראש הסכמה של ההברה למהלך ולא הייתה כאן ההלטה שרירותית שכפתה על הבעלים הפרטיים

,

בעלות ממשלקית .

62

.

התייחסות אץד ולוגית צרופה לבעיית חברת החשמל אפיינה את המפלגות שמשמאלה למפא " י עוד
בתקופת כהחנתה שלן הכנסת הראשונה  ,וביתר שאת בכנסת השנייה  ,הפכו הברי הכנסת שלז מק " י

ומפ " ם את הלאמת חברת ההשמל לנושא מרכזי בביקורת שלהם על ממשלת ישראל .
עקרוני

מבתקתן

הרי שתי המפ ן

"

63

היה זה עניין

של מפלגות אלה  ,ואם כי מפ " ם הייתה מוכנה לקבל מידה מסוימת של יזמה פרטית ,

י

י

.

1

גות התנגדו להון ' זר ' ובמיוחד בענפי תשתית של המשק בטיעוניהן מיזגו סוציאליזם
[ לאומי ]

ולאומיות כלכלית  ,ובפנייתן לדעת הקהל העלו בעיקר את המוטיב של ' ניצול

על ידי

הקפיטליזם גה יל  -לאומי ]  /תשלום דיווידנדים לבעלי המניות בלונדון ותשלום המס לשלטונות
ולבזבוז
1
לאלמנט הניצול1
1
אלה כראיה י
1
מפלגות
1
עלו שוב ושוב בדברי חברי הכנסת מטעם
בבריטניה 1

~

.

מטבע זר לקהות ההתקפות החוזרות ונשנות של המפלגה הקומוניסטית ושל מפ " ם התעלמו ראשי
58
59

,

לפי החלקת מועצת המנהלים החדשה הוקצבה לסמואל קצבה שנתית של  1 , 500ליס " ט לכל ימי
וא מינוי של ועד פועל בן שישה חברים לניהול ענייניה היומיומיים של החברה
שינוי נוס

-,

.

Years ofNationalisation :

חייו .

 ,מחשע1ו  . Kelf- Cohen ,א

60

The British Experience, London 1969

61

לדוגמה שת הממשלות ייחסו חשיבות לעובדה כי תעשיית ההשמל היא בעלת אופי של שירות ציבורי חיוני

ותכונות ול מונופול טבעי .
62

*,

הדבר בא ל יטוי למשל בדברי אשכול  ' :אני בלבי מתרעם מאד על אלה האומרים לנו בענין הברת ההשמל כי
זוהי הלאלה הפקעה  ,גירוש קפיטל פרטי וכד " ( פרוטוקול ועדת הכספים ,

22

בדצמבר  , 1953אמ " י ,

כ . ) 67 /

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

.

.

מפא " י וקברניטיה הכלכליים מתביעות ההלאמה היו לכך שלושה גורמים עיקריים ראשית  ,חברת
החשמל בבעלות הפרטית ובניהולם של פנחס ואברהם רוטנברג נתפסה בציבור כאחת מאבני היסוד

.

של הכלכלה הציונית וכתרומה מכרעת לפיתות המשק היהודי שנית  ,הלאמה של המפעל הפרטי
הגדול ביותר במשק הישראלי הייתה מנוגדת לרצונם ולמחויבותם לעודד השקעות הון פרטי  ,זר

.

ומקומי  ,לטובת פיתוח המשק וקליטת העלייה שלישית  ,למנהיגי מפא " י היה יחס אישי הם יחסית
למפעל החשמל של רוטנברג  ,הם העריכו את פועלו וראו בו ביטוי לחשיבות היזמה הפרטית למפעל

הציוני .

64

היחס החם הזה קיבל ביטוי בנאום שנשא בכנסת הבר הכנסת דוד הכהן בשנת , 1949
תביעות הלאמה מצד מק " י

ומפ " ם .

דבריו היו גלויים וישירים וייצגו את הקו הפרגמטי  -הממלכתי

ביחסה של מפא " י לשאלת פיתות המשק

"

בתגובה על

גי רוצה לומר לחבר סנה  ,שהקונצסיה

הישראלי :
1הזיכיון ] של הברת החשמל

הייתה אחד המכשירים המדיניים

.

החשובים ביותר שהביאו אותנו עד הלום הבויש שקיבל את הקונצסיה הזאת  ,פנחס רוטנברג  ,היה שליח

התנועה הציונית אחד מאנשיה הדגולים של העלייה השלישית וידיד הפועל העברי ומפעליו

העצמיים .

הקונצסיה הזאת הייתה לא רק כלי לביצוע המחשבה הלאומית המדינית שלנו ; היא גרמה להרמת כבוד
הפועל בארץ בארגונו

המקצועי .

חברה זו פתחה לפנינו בכלל את האפשרות לראות ולהרגיש את טעם

.

העבודה בהיקף גדול ולהעיז ללכת לקראת המשימות הגדולות זה היה בשעתו והנהו עד היום מפעל ציוני

.

לתפארת והדיבורים שזוהי חברה הבולמת את התעשייה  ,מנצלת את הצרכן  ,מייקרת את הצמיתה וסופה

.

שתיפול בידי הון אמריקאי  -אינם אלא דברי שטות אני מציע לכנסת לא לסמוך על עצות כלכליות

.

כאלה  ,ולשקול אך ורק  ,אם העסק מתנהל בכשרון או שלא בכשרון המדינה יש לה זכויות בתוך הקונצסיה
וחברת החשמל אינה יכולה

לעשות כבשלה . . .

האם כבר ברור שהממשלה תוכל לנהל משק לה באופן טוב

יותר אם תלאים אותו ? האם זהו העניין  ,שיביא אותנו לידי שינוי רדיקלי

בכלכלתנו ? 65

אולם יחסם של שרי מפא " י לחברת החשמל נגזרה לא רק ממעמדו של רוטנברג ומניסיונם בתקופת

היישוב  .תשובה לא פחות הייתה העובדה שחברת החשמל הייתה המפעל הפרטי התשוב והגדול בארץ .
תלותה של הארץ ביבוא הון  ,ההשיבות שייחסו לפיתוח כלכלי מואץ והעובדה ששלטון המפלגה היה
מותנה במציאת מזור לתנאים הכלכליים הקשים ובפיתות מואץ נתנו לחברת ההשמל ולראשיה יתרון

.

השוב הפקעה  ,הלאמה או ביקורת מצד הברת ההשמל היו גורמות מצד אחד להתגייסות הבורגנות

הישראלית להתנגדות פעילה למדיניות הכלכלית של מפא " י ומצד אחר היו תורמות לדימויה
ה ' שלילי ' של ישראל כמדינה סוציאליסטית בארצות  -הברית  ,שהייתה אז את הייה הציבוריים בצל

.

המקרתיזם והאיום הקומוניסטי תוצאה מעין זו הייתה פוגעת בכות המשיכה האלקטורלי של מפא " י ,
שהתבסס על איזון בין המטרות הלאומיות ובין יעדים סוציאליסטיים  ,ובמקביל מגבירה את הרתיעה

.

של זרים בעלי הון פרטי מפני השקעות בארץ ג ' ורג ' ברדלאו  ,מזכיר חברת החשמל בלונדון ומי
63

ביולי , 1952

ראו לדוגמה  :דברי הכנסת 2 ,
הכנסת  30 ,בנובמבר  , 1952אמ " י ,
12

64
65

כ ; 67 /

עמ ' ; 2515 - 2512

וכן פרוטוקול ועדת משנה של ועדת הכספים לעניין חברת החשמל ,

באוגוסט  , 1952אמ " י  ,כ . 82 /

ראו בהרחבה בעניין זה  :שאלתיאל ( לעיל  ,הערה
דברי הכנסת ,

18

ביולי , 1949

וכן  :פרוטוקול ועדת משנה א של ועדת הכספים של

עמ ' 1045 - 1044

.

)1

.
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ששימש כמקשר בין מנהל החברה בארץ לבין מועצת המנהלים בלונדון  ,היטיב לעמוד על ממד זה

.

של הפוליטיקה הכלכלית של הממשלה כך כתב בדוח למועצת המנהלים בעקבות ביקורו בארץ
בחודשים פברואר  -מרס : 1949

אין כל סיבה להאמין שלממשלה כוונות להתערב בפעולת החברה ובזיכיון שניתן לה . . .

מול בעיות גדולות ,

פוליטיות  ,כלכליות ומנדחויות  ,הממשלה אינה יכולה  ,אף אילו רצתה  ,להפעיל צעדים סוציאליסטיים

.

שיביאו לעוינות של הון זר ויפגעו בסימפטיה של יהודים מערביים תכנון מדינתי ויזמה קואופרטיבית

ימלאו ללא ספק תפקיד גדול בחיים הכלכליים של ישראל  ,אבל ניתן להגיד בביטחון שבשנים הקרובות

הממשלה תמשיך לעודד יזמה פרטית ולא תעשה דבר שיערער את ביטחונם של הקפיטליסטים .

66

ראוי לציין כי השאיפה של מפא " י למשוך הון פרטי לפיתוח הארץ עמדה

.

למבהן קשה במקרה של חברת החשמל מידת המעורבות הממשלתית
והבעלות הממשלתית בסקטור האנרגיה בעולם כולו גדולה בדרך כלל מן

.

המקובל ברוב הסקטורים האחרים ובתוך סקטור זה בולטת מעורבות
הממשלה בענף הייצור  ,ההספקה והחלוקה של ההשמל יותר מאשר בענפי

הפחם  ,הגז והנפט  ,למשל .

הספקת החשמל היא הלק מכריע של מדיניות

67

הפיתוח הלאומי במדינות אירופה וכלי חשוב למדיניות

תעשייתית .

העובדה שהחשמל הוא מוצר חיוני בכל בית ותעשייה הופכת אותו לרגיש

.

מאוד מבחינה פוליטית למוצר זה יש תכונות של מונופול  ,כלומר ייצורו
והספקתו נוטים להתרכז בידיים של מעטים או של יחיד  ,והדבר גרם לכך

.

שממשלות רבות החליטו להעבירו לרשותן הלאמה אפשרה אינטגרציה

של מערכת ההשמל ( כלומר מיצוי יתרונות הגודל )  ,פתרה בעיות של
פיקוח על מהירים של יצרנים פרטיים  ,המריצה תהליכי פיתוח ( כלומר

האיצה את קצב ההשקעות ופיתוח הענף )  ,ואפשרה להשוות את מחירי

.

ההשמל ואת זמינותו בכל חבלי המדינה במונחים השוואתיים דווקא
ההחלטה הראשונית של הממשלה שלא להלאים את המפעל הייתה חריגה ,

ואילו החלטת ההלאמה תאמה במידה רבה החלטות שקיבלו מדינות אחרות באותה עת .

פנחס רוזן  ,שר
המשפליה ממעם
המפלגה
הפרוגרסיוויה
( לימים ל " ע ) תמך
בהתלהבוה בהלאמה
( צעק  :טדי היאית ,

) 1959

ניתוח פוליטי של עמדת מפלגות הימין הכלכלי בעניין חברת ההשמל מגלה כי למרות הביקורת של

ה 'ציונים הכלליים '  ,של ' חירות ' ואפילו של ה ' פרוגרסיווים '  ,כפי שבאה לביטוי בישיבות הממשלה  ,מעל
גבי דוכן הכנסת ובמאמרים בעיתונים

' הארץ '

ו 'הבוקר '  ,הרי עמדתם בעניין עתידה של הברת החשמל

.

לא הייתה עקבית ובסופו של עניין תרמה אף היא להלאמתה של החברה במשך כל שנות המשבר בהברת

החשמל לא יצא הימין הכלכלי להגנת החברה  ,מנהליה ועקרון הבעלות הפרטית על שירותים ציבוריים .
להפך  ,בפעם הראשונה שבה גילה שר האוצר קפלן שהוא שוקל הלאמה התפרץ מנהיג ה ' מפלגה
הפרוגרסיווית ' לדבריו בקריאת
66

67

דוה ברדלאו ( לעיל  ,הערה
1996

Paris

Energy,

ת,

) 24

' הידד ' .

.

IEA Governments

68

,

0

בעיצומו של משבר החשמל  ,כאשר הותקפה ההברה מכל

gency, The Role
~

Intemational Energf

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

תדדה

145
~

האגפים  ,מצא ישראל רוקח לנכון לומר מעל בימת הכנסת כי חברת החשמל מורגש ' בה במקצת העדר

בעלי  -בית ' .

69

הבר הכנסת חיים אריאב  ,נציג ה 'ציונים הכלליים ' בוועדת הכספים ומי שעמד בראש ועדת

המשנה לבדיקת תעריפי החשמל  ,הודיע בוועדה כי הוא מוכן לשקול את הצעת משה סנה להלאים את

.

חברת החשמל 0י בדומה לכך מתהו אנשי ' חירות '  ,ובראשם דוברם הכלכלי יוחנן בדר  ,ביקורת על חברת
החשמל  ,ערערו על התבונה שבהעברת דיווידנדים לחו " ל  ,ולא סיפקו גב פוליטי להברה 1 ,י מלחמת
המאסף שניהלו ה ' ציונים הכלליים ' בשלבים האחרונים של המשא ומתן בדצמבר

1953

הייתה בבחינת

.

מעט מדי ומאוחר מדי דומה שנבעה בעיקר משיקולים אלקטורליים של מי שתפסו את עצמם כמייצגי

ההון הפרטי  ,וקשה לראות בה עדות על קיומה של אלטרנטיבה ממשית להחלטת ההלאמה .
מכריע

גורם

של

בעיצובה

החלטת ההלאמה היה החברה

.

עצמה ספק אם הייתה הממשלה
מלאימה את ההברה במחצית
הראשונה של שנות החמישים
אילו רוטנברג וסמואל לא היו
מעוניינים
להוביל

בכך

מסע

והיו
של

למהלך .

ציבורית

נכונים

התנגדות

לרוטנברג

ולסמואל הייתה עמדת הכרעה

.

בעניין זה בעלי המניות עצמם
לא מילאו תפקיד ישיר בעניין
ואין כל סימן שהדירקטוריון
עצמו עיצב משהו ממדיניות

ההברה .

היה

הדירקטוריון

מעורב בעיקר בעניין הפיצוי

.

לבעלי המניות הישראלים ביתר הנושאים  ,ובמיוחד בשאלה המכרעת של עתיד החברה העביר
ולסמואל . 1כדי 1להבין את עמדתו של 1סמואל 1בעניין עתידה
1
הדירקטוריון את זכות ההחלטה לרוטנברג

הלורד שמואל מבקר
חיים
בראשית
תנשיא
כצמו
את

של הברת החשמל יש להידרש לעמדותיו הפוליטיות כמנהיג פוליטי ואידאולוגי של הליברלים באנגליה ,

שנית

לניסיונו הפוליטי ולעמדותיו הכלכליות באנגליה עצמה וכן למידת האמון שלו במדיניות של ראשי

.

מפא " י ובפרט במדיניותם הכלכלית היבטים אישיים גם הם תמיד חלק מהתמונה ,סמואל  ,שהיה בן
שמונים ושלוש בעת הלאמת החברה ופרישתו מכהונת יושב ראש מועצת המנהלים  ,ידע שגם אם ההברה

68

ראו  :פרוטוקול ישיבת הממשלה ,

ביולי , 1952

8

באוגוסט , 1951

עמ ' . 2724

אמ " י .

69

דברי הכנסת ,

70

פרוטוקול ועדת משנה לעניין חברת ההעמל ( לעיל ,

71

ראו לדוגמה דברי בדר בוועדת הכספים  :פרוטוקול ועדת הכספים ,

28

הערה . ) 63
23

ביולי

1952

 ,אמ " י .

החמישים

"
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.

לא תולאם יצטרך הוא לפנות את מקומו הבנה זו אפשרה לו לבחון את עתידה של חברת חשמל בלא

שהאינטרס האישי שלו ימלא תפקיד מכריע.
בתור הבר המפלגה הליברלית בבריטניה היה סמואל מחויב לסחר תופשי ולהתערבות ממשלתית

.

מינימלית בפעולה הכלכלית את העמדה העקרונית הזאת חתר למזג עם רגישות חברתית ועם תמיכה
עקרונית בקידום פרויקטים ותכניות רווחה

חלוציות .

באמונות אלו ייצג זרם חשוב במפלגה

הליברלית שכונה אז ה ' ליברלים התדשים '  ,ואשר היה קרוב בעמדותיו לחוגים הרפורמיסטיים במפלגת

.

העבודה הבריטית עמדותיו הכלכליות הליברליות לא מנעו ממנו  ,להשלים את ההלאמה של חברת
הטלפונים הבריטית בעת שכיהן כשר הדואר בבריטניה ; הייתה זו ההלאמה הראשונה בתולדות
בריטניה

המודרנית .

בפעולתו בארץ כנציב העליון הראשון ביסס את משטר הטלפונים ומשטר

72

הרכבות בארץ על מונופול ועל בעלות ממשלתית  .מדיניות הפיתוח שלו  ,שתרמה רבות לפיתוחה של
הארץ  ,הייתה מרחיבה

וגירעונית .

על רקע זה ובהתחשב בפעולותיו בתהליך ההלאמה של חברת

73

החשמל ספק אם התנגד עקרונית לבעלות ממשלתית בענפי שירותים ציבוריים  ,ודומה שהיעילות

.

הכלכלית הכרוכה בארגון ריכוזי של תעשיות אלו הייתה גורם תשוב בעיצוב עמדותיו יתרה מזאת ,
על פי עדותו התליט להצטרף למועצת המנהלים של חברת החשמל בשנת

1936

כיורש המיועד של

יושב ראש החברה  ,הלורד רדינג  ,רק לאחר ששוכנע שמדובר במפעל שבסופו של דבר יעבור לידיים

ממשלתיות .

74

אין ספק כי סמואל היה ער בתהילת שנות החמישים ליתרונות הבעלות הממשלתית על

חברת החשמל  ,בעיקר כאמצעי לפתרון בעיית המימון של ההשקעות הכבדות .
עם זאת עמדתו של רוטנברג  ,יותר מזו של סמואל ושל בעלי המניות  ,היא שהכריעה בעיצוב

.

המהלכים שהביאו להחלטת ההלאמה הגם שהמעבר לבעלות ממשלתית לא הבטיח לרוטנברג את
מקומו כמנהל החברה  ,ובסופו של דבר אכן עלה לו במשרתו כמנהל  ,ניהל רוטנברג את המשא ומתן

עם הממשלה באופן שהוביל להלאמה .היו לו חילוקי דעות עם יוסף  ,אולם אלה לא נגעו לעצם

.

המעבר לבעלות ממשלתית יחסיו עם בכירי מפא " י  -בן  -גוריון  ,שרת  ,קפלן  ,אשכול וספיר  -היו

מצוינים  ,ודומה שהקשרים בינו לבין אנשי מפא " י היו הדוקים יותר מקשריו עם אנשי ה ' ציונים

.

הכלליים '  ,אשר בתור בעל הון ומנהל מפעל פרטי היה אולי קרוב אליהם יותר נראה שהדברים
שאמר ערב העברת המפעל לבעלות ממשלתית היו כנים  ' :אני שמח שזכיתי להגיע ליום זה שהברת

החשמל נרכשה ע " י הממשלה והמדינה  -שישנה כתובת לאוצר יקר

זה ' .

75

דומה שהעברת חברת

החשמל לידי המדינה הייתה לרוחו של רוטנברג כבר מהשלבים הראשונים של המשא ומתן בתהילת
שנת

72

73

. 1951

121

.ק

הדבר נרמז בדבריו של אשכול בוועדת הכספים שנתיים לאחר מכן :

Political Li(e, Oflord 1992 ,

ג

8 . Wasserstein, Herbert Samueh

ג ' גרום  ' ,הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות הישוב בתקופת המנדט '  ,קתדרה ,
 ; 177 - 174הנ " ל  ' ,המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ  -ישראל '  ,שם ,
; 180 - 153

שם ,

25

סמואל '  ,קתדרה ,

.ק

74

263

75

מעריב ,

12

( תשרי וכשמ " ג ) ,

( תמוז תשל " ט ) ,

עמ ' ; 168 - 135

עמ '

Samuel, Memoirs, London 1945 ,
10

באוקטובר , 1954

עמ '

.1

90 - 70

.א

.

עמ '

18

( טבת תשמ " א ) ,

24

( תמוז תשמ " ב )  ,עמ '

ש ' הטים  -רולף  ' ,מדיניות הפיתוה הכלכלי של סר הרברט

הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

אני אמרתי אז לכמה
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.

אנשים  ,כי בטוחני שרוטנברג הוא הגורם העיקרי לרצותם לסיים את הדבר אני חושב

שקשה לו עכשיו לאברהם רוטנברג  ,יורשו של פנחס  ,אשר יצר את כל המפעל הזה לרדת בצורה כזאת ,

.

שאין לו כסף והוא צריך לבוא בכל פעם בבקשה למדינת ישראל קצת לא נעים לו

כאן ,

הדבר . . .

ואני אומר

כי אני מוכן לד~עיד בשבועה שרוטנברג רצה בכל רמ " ח אבריו לגמור את הדבר ולצאת מן העסק .

76

דב יוסף טען דברים דומים על המוטיווציה של רוטנברג בעניין והביא את הדברים הבאים בשמו של

רוטנברג  ' ,רבותי  ,אני רוצה שתבינו כי אני חושב זאת לכבוד גדול לאחי המנות ולי  ,שהקמנו את
המפעל הזה ושירתנו את הארץ שרות גדול  ,אבל עכשיו ישנה מדינה  ,ישנה ממשלה והיא צריכה

לעסוק בזה .אינני רואה מדוע איננו יכולים למסור זאת למדינה ' .

77

לא מצאתי עדות ראשונית של רוטנברג על יחסו לשאלת הבעלות וההלאמה של הברת

החשמל .

עדותם של יוסף ואשכול אין בה די לביסוס הטענה שרוטנברג הוביל את התברה ביודעין לקראת

.

הלאמה עם זאת אל עדויות אלו של הנוגעים בדבר נוספת העובדה שהברת החשמל הציגה  ,שלא
בטובתה  ,בתהילת שנות החמישים צורכי פיתוח שהתבררו כמוגזמים  ,ואשר תרמו  ,בסופו של עניין

להחלטת ההלאמה ( כיוון שהיה ברור שאין לחברה יכולת לגייס משאבים כספיים לעמוד בהשקעות
הפיתות

הללו .

) 78

יש להביא בחשבון גם שרוטנברג  ,האיש שבחזית  ,לא זו בלבד שלא התנגד

להלאמה  ,אלא אפילו לא העלה חלופות יצירתיות לפתרון המחסור בהון השקעה כדי להבטיח את

.

חזרת ההברה לשליטה פרטית בעתיד גם נוכח משבר המימון ניתן היה להעלות פתרונות יצירתיים ,

.

אשר לא היו מחייבים בעלות ממשלתית למשל ניתן היה להעניק מניות לציבור הלקוהות ( וכך לשלב

.

אותם ברווחים העתידיים ) במקום לחייב אותם בפיקדונות שרירותיים רוטנברג לא העלה אף לא
רעיון אחד מעין זה  ,ואפילו הניסיונות החוזרים ונשנים לגייס משקיעים אמריקנים נעשו בלחצם של

.

שרי מפא " י ביטוי להסכמה  ,להשלמה ואולי אף לרצון לראות את הברת החשמל עוברת לבעלות

ממשלתית  ,ניתן לראות בנכונותו להמשיך ולנהל את החברה.
בהיעדר אופוזיציה ממשית  ,הן עסקית הן פוליטית  ,למהלך ההלאמה  ,היה זה מהלך שנעשה בהסכמה ,

.

ושהיה כרוך במתה נמוך לא היה זה מאבק בין חסידים שוטים של הלאמה לבין ' קפיטליסטים ' תאבי

.

בצע יותר מהתנגשות בין תפיסות עולם באו בו לביטוי מהלכי מדיניות אחראים מצדם של מנהיגי

מפא " י והסכמה רהבה על עקרונות המדיניות הכלכלית .
ך  .ופסקנית

.

המעבר לבעלות ממשלתית הוא פרק השוב בתולדותיה של הברת התשמל ושל כלכלת הארץ הסיבות
להלאמת החברה נעוצות בראש ובראשונה בתנאים הקשים לפעולה פרטית בתעשיות עתירות הון  ,בסוף
76

פרוטוקול ועדת הכספים ,

77

שם .

78

ראו בעניין זה לוח

2

22

בדצמבר  , 1953אמ " י ,

כ/

. 67

והדיון בצורכי הפיתוח של הברת החשמל  .רוטנברג כתב בעניין זה אל סמואל  ' :בפגישת

מועצת המנהלים מה  5 -בינואר  , 1951דיווחתי שעל מנת להסתגל לדרישה הגוברת  ,שתהייה צפויה לנו בשנים
הבאות נצטרך להגדיל את כוה הייצור שלנו ב  80 -אלף קילוואט לשנה  .זהו לא מספר מוגזם  . . .במחיר של כמאה
לי " ש לקילווט ' ( רוטנברג אל סמואל  9 ,ביולי  , 1951אמ " י  ,הטיבת דב יוסף  ,פ . ) 723 / 2 /
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שנות הארבעים ובתחילת שנות החמישים הייתה ישראל נוחה פחות לפעולה פרטית מאשר בתקופת

.

שלטון המנדט בסביבה הכלכלית הבין  -לאומית שלאחר מלחמת העולם השנייה היו המשאבים הכספיים
שעמדו לרשות ממשלות  ,במיוחד בכל הנוגע למטבע חוץ  ,עדיפים על המקורות הכספיים שעמדו לרשות
יזמים פרטיים ( בכל הנוגע להשקעות כבדות עם תשואה לטווה

רחוק .
)

במערב אירופה הוביל הדבר

.

להלאמת תעשיות עתירות הון בכלל ומפעלי שירותים ציבוריים בפרט המצב בארץ מבחינה זו היה קשה
במיוחד  ,שכן מצד אחד עמדו לרשות הממשלה מקורות הון

נוספים שלא עמדו לרשות רוב הממשלות האחרות ( שילומים
וסיוע יהדות העולם

)

ומצד אחר שוק ההון המקומי היה קטן .

גם לאפקט השרשרת של ההלאמה בצרפת ,

79

בבריטניה

ובמדינות אחרות הייתה השפעה על הלאמת חברת החשמל ;
הוא השפיע על הפוליטיקאים המקומיים  ,אשר ראו החלטות
אלה באופן חיובי  ,ועל משקיעים זרים פוטנציאליים  ,אשר
נזהרו מעתה ואילך מהשקעה בתעשיית החשמל גם מחוץ

למדינות שכבר הלאימו אותה.
התפיסה המקובלת בעניין גודלו של הסקטור הממשלתי
ויחסיו עם הסקטור הפרטי בתקופה זו מייחסת את קשיי
הסקטור הפרטי למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל
דאז  ,ובפרט לאוריינטציה הסוציאליסטית או הבולשוויקית

.

של מפלגת השלטון מפא " י אולם המקרה של הלאמת חברת
החשמל אינו מאשש תפיסה זו  ,ואין בה כדי להסביר את

.

הלאמת ההברה יסוד מכריע במדיניותן של ממשלות ישראל

.

בשנים אלה היה המרכיב של עידוד ההון הפרטי יסוד זה לא
היה תוצאה של בחירה אישית של קברניטי המדיניות אלא
היה מעוגן בהסכמה רחבה למדי בתוך מפא " י  ,המפלגה

הדומיננטית באותן שנים  ,בדבר חשיבותו של ההון הפרטי .
פנחס מפיר ,שר

נלוי"

80

מדיניות עידוד ההון הפרטי נומקה במיעוט ההון הציבורי ובצורך ביבוא הון פרטי לשם קידום הפיתוח

.

 ,קליטת העלייה וההצטיידות הצבאית צרכים לאומיים אלה קיבלו עדיפות על

דוד אלך ) 1955

הכלכלי של הארץ
אינטרסים מעמדיים וניתן לראות בהם חלק מהתפיסה הממלכתית ומן המעבר ' ממעמד לעם ' שהובילו

.

בן  -גוריון ועמיתיו כבר משנות השלושים המוקדמות האסטרטגיה הפוליטית  -הכלכלית הזו קיבלה

ביטוי ברור בדבריו של בן  -גוריון בעניין פעילותן של חברות זרות בארץ שהובאו לעיל וכן בדברים

79

על חלקו של הסכם השילומים בבניית משק החשמל ראו  :בנק ישראל  ,השילומים והשפעתם על המשק הישראלי ,

תל  -אביב תשכ " ו .
80

י ' ינאי ,

' האידיאולוגיה החברתית של

דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

. 1987

מפא " י לאור מדיניותה במדינה ובהסתדרות בשנים  , ' 1953 - 1948עבודת
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הנסיבות  ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל

שאמר בעניין הלאמת חברת החשמל .בן  -גוריון טען בישיבת ממשלה כנגד הניסיונות של ה 'ציונים
הכלליים ' לערער על מהלך ההלאמה ולתת סיכוי נוסף לשמירת התברה בבעלות פרטית ואפילו

חלקית  ' :פה אני רואה בדוגמה הבדל בין הגישה של הלק החברים  -רוב תברי הממשלה הם בעיקרון

בעד סוציאליזם  ,אבל אצלם כאשר צורך המדינה הוא הון פרטי  -הם אומרים  :הון פרטי . . .

אבל היזמה

הפרטית אינה באה  ,אני חושב שאין כאן בינינו אפילו איש אהד שאילו היה בא כסף פרטי  ,היה הוא

רוצה שהממשלה תשקיע בענייני תשמל אפילו פרוטה אהת . ' . , .

81

האסטרטגיה של עידוד יזמות פרטית לא הייתה עניין תאורטי בלבד אלא קיבלה ביטויים מעשיים
מאוד  :דלת פתוחה להנהלת חברת החשמל אצל מקבלי המדיניות  ,הקצבת מטבע חוץ  ,עזרה

.

בערבויות מדינה והלוואות ניכרות שעלו פי כמה וכמה על ההון העצמי של ההברה רוב מקבלי

ההחלטות בממשלה ובמפא " י  ,למעט אולי יוסף  ,רצו לראות את ההברה ממשיכה לצמוח  ,להתפתח

ולפעול באמצעות הון פרטי .

82

על רקע ההלאמות של מפעלי תשמל בכל אירופה והמדיניות המוצהרת

של הלאמת מפעלי שירותים ציבוריים של מפלגות סוציאלדמוקרטיות  -דמוקרטיות  ,בולטת היכולת של מנהיגי
מפא " י לקבוע קו עצמאי ולבחון באורח ביקורתי -
את הטענות בעד הלאמה במציאות של המשק

.

הישראלי של שנות החמישים הלאמת חברת החשמל לא הייתה האופציה המועדפת על בן  -גוריון ועל
הבריו  -קפלן  ,אשכול  ,ספיר ואפילו יוסף  -ותפקידם בתהליך ההלאמה היה קטן מכפי שניתן היה

לצפות ( בהתחשב בכך שתכופות מואשמת מפא " י בנטייה למעורבות יתר בפעולה הכלכלית

ובבולשוויזם .
)

עם זאת הלאמת הברת החשמל לא נכפתה עליהם ; היא הייתה בתירה מודעת בכיוון

.

של מדיניות פיתות מואץ בתנאים של עולם שבו בין הרצוי למצוי קיים פער נרהב למדי ממצאים
אלה אינם מסייעים לגישות פרשניות המסבירות את המעורבות הנרהבת של הממשלה במשק
בחתירתם של פוליטיקאים לעצמה  ,בבעיות הביטחוניות של ישראל או באוריינטציה הסוציאליסטית

.

של מפא " י מסקנה זו עולה בקנה אחד עם המסקנה הנובעת מבהינה דומה של הלאמתה באוקטובר
1951

של חברת האשלג  ,שהוקמה והופעלה בתקופת המנדט בידי משה נובומייסקי .

83

הלאמת חברת החשמל לא הייתה אירוע ' הכרחי ' והכוחות שהביאו להלאמה לא היו כוחות

.

דטרמיניסטיים אך ספק רב אם במציאות של אופוזיציה ימנית כלכלית לוחמנית יותר הייתה התוצאה

אתרת  ,או אם הייתה נמנעת הלאמה לו היו מוסרות השלטון בידי ה ' ציונים הכלליים ' או בידי ' חירות ' .
להפך  ,בגלל תמיכתן ביזמה פרטית היו מפלגות הימין פגיעות יותר לביקורת משמאל על תמיכתן

.

בהברת החשמל ועל עלותה הגדולה של התמיכה הזו יתר על כן  ,בחינת עולם התוכן של נימוקי

ה ' ציונים הכלליים ' בעניין חברת החשמל מלמדת כי הייתה זהות גדולה מאוד ביניהם ובין שרי מפא " י

.

בהתייחסות לשאלת הבעלות על הברת החשמל יותר משהיה ביניהם הבדל אידאולוגי או פוליטי היה

.

בערעורם על הלאמת חברת החשמל ביטוי לניסיון לחדד מחלוקת במקום שאיננה הן הימין הכלכלי
הן המפלגות שמשמאל למפא " י  ,הן רוטנברג הן הופיין  ,הן אשכול וספיר הן סמואל  ,מנהיגה של

81

82

83

פרוטוקול ישיבת הממשלה ( לעיל  ,הערה

) 55

.

ראו ביקורתו של יוסף על ניהול התברה בתקופת רוטנברג  :ד ' יוסף  ,יונה והרב  ,רמת  -גן , 1975
לוי  -פאור ( לעיל  ,הערה . ) 4

עמ '

282 - 281

.
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המפלגה הליברלית באנגליה  ,פעלו במסגרת עולם כלכלי שבו קיים היה קונצנזוס רחב למדי סביב

.

תפקידה החשוב של הממשלה בוויסותה ובניהולה של הכלכלה בתנאים אלה קשה לראות כיצד הייתה

.

תוצאה אתרת אפשרית בתנאים אלה אולי יש לשאול לא מדוע היה הסקטור הממשלתי בארץ בשנות

החמישים כה גדול  ,אלא מדוע לא היה גדול יותר .

84

חלק תשוב מהתשובה לשאלה זו נעוץ במדיניות

סבסוד ההון הפרטי בידי הממשלות בראשות מפא " י .
הלאמת חברת החשמל הייתה כישלון לקו המדיניות של הממשלה אשר היה מבוסס על האמונה שניתן

.

למשוך יזמה פרטית זרה והון פרטי זר לטובת כלכלת הארץ אולם שרי הממשלה סירבו לראות

.

במקרה של חברת החשמל מקרה מייצג עוד בטרם הועברה התברה בדרך חוקית לידי הממשלה הצהיר

.

שר הפיתוח יוסף כי בכוונתו לגייס משקיעים זרים והון פרטי להשקעה בחברת החשמל לאתר זמן

יצאו קברניטיה הכלכליים של מפא " י לחו " ל לשם תיפוש והיזור אחר יזמים ומשקיעים פרטיים

.

והרעיפו עליהם פיתויים כלכליים וכבוד על מנת לשכנעם להשקיע בארץ קו מדיניות זה  ,שבו הפרה
מעוניינת להיניק ( כלומר לעודד יזמים ) לא פתות  ,וקרוב לוודאי יותר  ,משיזמים פרטיים מעוניינים

לינוק ( כלומר לקבל סיוע)  ,הפך לקו מאפיין עיקרי של מדיניות הפיתות הכלכלי והתעשייתי
בישראל  ,הניסיון לנהל מפעלים בבעלות ממשלתית חשף את התולשות של ההלאמה והבעלות יותר

משחיבב אותן על ראשי מפא " י

,

כך למשל טען ספיר שנתיים לאתר מכן :

אני בתעשייה ובמשק עוד לא שוכנעתי שהתעשייה הציבורית יותר טובה

.

מהפרטית . . .

ניקח לדוגמה את

חברת ההשבל  ,זו תעשייה ציבורית גדולה בארץ מישהו יכול לטעון שרוב הדברים הלא טובים הם מסורת

.

מזמנו של פנחס רוטנברג אבל מפעל הזה הוא כבר שנתיים בידינו  ,אינני יכול להגיד שבמשך שנתיים
אלה מאז שהלורד סמואל לא התערב בהנהלת ההברה  ,בכלל החלה תקופה הדשה במפעל מבחינה
להפך  ,אני יכול אפילו לציין שהתהליך של המפקרות המשקית בחברת

משקית .

ההשמל  . . .התגברה " .

מסקנות אלה מעידות שכבר בראשית שנות ההמישים הבשיל קו מדיניות שבמרכזו תמיכה בתמות

.

פרטית ועידודה מאוחר יותר  ,כאשר הובילו ספיר ואשכול קו של תיעוש מואץ  ,הייתה התמיכה הזו

אבן יסוד במדיניותם .

84

86

על החלוקה הסקטוריאלית של הכלכלה הישראלית ראו  :ח ' ברקאי  ,הסקטור הציבורי  ,סקטור ההסתדרות והסקטור

.

85

הפרטי במשק הישראלי ;  , 1963 - 1961ירושלים
פרוטוקול ישיבת סיעת מפא " י בכנסת  11 ,בדצמבר

86

ראו גם  :ד ' לוי  -פאור  ,היד הלא  -נעלמה  :הפוליטיקה של התיעוש בישראל  ,ירושלים

1964

, 1956

אעכ " ס .

תשס " א .

