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הקמת ' מפלגת פועלי ארץ  -ישראל ' וגיבוש דפוסי המנהיגות

ביישוב היהודי בארץ  -ישראל

*

יעקב גולדשטיין

משנת

1931

ועד

1977

הנהיגה מפא " י ' ההיסטורית '  ,יורשתה מפלגת ' העבודה '  ,את

היישוב  ,התנועה

הציונית ומדינת ישראל  .כמעט יובל שלם  ,למרות המבנה הרב  -מפלגתי המפורר שאפיין את התנועה

הציונית ואת המדינה  ,בלטה מפלגה אחת גדולה  ,שייצבה והנהיגה את ' המדינה בדרך ' ואת מדינת

ישראל  ,לאחר הקמתה  .אין להעלות על הדעת  ,כי במשטר חיים דימוקראטי יכולה היתה תנועה
פוליטית להיות דומינאנטית תקופה כה ארוכה  ,אך ורק בזכות מאניפולאציות פוליטיות  -כוחניות .
יש להניח כי חייבים היו להיות בה מרכיבים ערכיים ומכלול אישים שריתקו ומשכו את תמיכתם של
חוגים רחבים ביותר  .מפא " י חייבת היתה לתת תשובות אפקטיביות לבעיות ולמצבים קבועים
ומשתנים של החברה שאותה הנהיגה  .לכן עולות השאלות המתייחסות לרקע הופעתה של מפלגה
כה

גדולה ,

וסיבות עלייתה לשלטון  .בצדק נשאלות בעקשנות השאלות ביחס לטיב היסודות

הערכיים  ,האנושיים והאירגוניים  ,שהודות להם זכתה מפא " י לתמיכתם של המוני בוחרים במשך
תקופה כה ממושכת  ,וביחס לתשובות שמפא " י נתנה לבעיות הבוערות של זמנה  .מטבע הדברים
נעסוק במסגרת זו רק במעט מאוד מכל שהוזכר לעיל  .זאת לאור הספרות הרבה שכבר פורסמה על

הנושא  ,ן וכן מפני שהעיסוק במפא " י הינו חלק מהמחקר האינטנסיבי הכולל של הציונות ותולדות

היישוב  ,האופייני במיוחד לעשור האחרון  .יותר מזה  ,החוקר את מפא " י חייב  ,בגלל היותה מפלגת -
שלטון ביישוב ובציונות  ,לעסוק במכלול המדיניות היישובית והציונית  .כמו ביחס לשאר תחומי

היסטוריה  ,גם כאן אין החוקרים מרפים מהחיפוש אחרי חוקיות כלשהי  ,שתיתן בידם מפתח להסבר
התנהגותם של הפרט והכלל  .החוקר הצרפתי  ,פיבטו טען  ,כי ' אם האדם חוקר מניין הוא בא  ,זה נובע
משאיפתו לדעת לאן הוא הולך '

; 2

אם נסכים לקביעתו  ,הרי שעיסוקינו במסגרות פוליטיות איננו רק

לצורך הבנתה של המציאות הפוליטית  -היסטורית בעבר  ,אלא דרך הבנתו של העבר להגיע אולי
להבנה טובה יותר של ההווה והעשוי להתרחש בעתיד .
הדיון התקיים מטעם המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית
בירושלים  ,ב  -י " א באדר תש " ם (  ) 28 . 2 . 1980בהשתתפות ד " ר יעקב גולדשטיין  ,פרופ ' יוסף גורני  ,פרופ ' דן

*

הורוביץ ופרופ ' משה ליסק .

להלן מובאים דברי חלק ממשתתפי הדיון בעל  -פה ובנוסף להם גם דבריהם של ד " ר מאיר אביזוהר וד " ר יעקב
שביט  ,אשר נכתבו בעקבות דיון זה .
 :י ' גורני  ,אחדות העבודה , 1930 - 1919

אזכיר כמה מהחיבורים שנכתבו כעשור האחרון על הנושא
תשל " ג ; י ' שפירא  ,אחדות העבודה ההיסטורית  ,תל אביב 1975

1

ביבא -

;

י ' גולדשטיין  ,מפלגת פועלי ארץ  -ישראל -

גורמים להקמתה  ,תל  -אביב  ; 1975י ' גולדשטיין  ,בדרך להגמוניה  ,תל  -אביב
פשרות  -הסכם בן  -גוריון  -ז ' כוטינסקי וכשלונו  ,תל  -אביב ; 1979

; 1980

י ' גולדשטיין וי ' שביט  ,ללא

אניטה שפירא  ,ברל  ,תל  -אביב

.

 I~ rael Ramat Gan 1981חן Yanai Parry Leadership
Paris 1973

2

1

, destine de L 'homme.

ש Piveteau , Origine

.נ

תל  -אביב

; 1980

) .ו

ששים שנה לייסודה של מפאץ

א
אחד המאפיינים המרכזיים של מייסדי מפא " י  ,היה האמונה באחדות המטרות של תנועת העבודה
הארץ  -ישראלית  ,ולכן גם איחודה העתידי ההכרחי  .בנאומיהם ובכתביהם של אבות התנועה ניתן
להבחין לרוב באמונה מוצקה זו  .לדידם הפירוד  ,שהיה בפרקי הזמן השונים  ,ולעתים היריבות
המרה  ,שהיו נחלתה בפרקי  -זמן שונים  ,לא היו אלא תופעות זמניות  ,ביטויים כאובים ושליליים של
מצב לא  -נורמאלי שדינו לעבור מן

העולם  ,כאשר

של תנועת העבודה הארץ  -ישראלית  .עוד בשנת
' אחדות  -העבודה '  ,טען ברל כצנלסון

יושג המצב הטבעי והנורמאלי  -איחוד כולל
, 1919

על רקע המאבק להקמתה של מפלגת

:

רצון האיחוד הכללי של תנועת העבודה לא בגדוד חולל  ,אף לא יצירת יש מאין היא .
מנבכי החיים הממשיים בא אלינו  .בתוך הפעולה המתמדת צמח  .מראשית היות העבודה

והעליה החדשה חי הרצון הזה בקרב עובדים נאמנים  . . .בעבודתה יום יום  ,בכל אשר
פנתה ועשתה היתה הכרת האחדות הפנימית  ,הטבעית  ,האמיתית של כל תנועת  -העבודה ,
נשמת אפה .

3

באותה רוח התבטא גם דוד בן  -גוריון

עיניו ומגמה אחת בעבודתו בארץ . .
בשנת

, 1929

:

.'.

' מחנה החלוץ העובד אך דרך אחת לו  ,אך מטרה אחת נגד
4

בוויכוח שהיה נטוש לקראת הקמתה של מפא " י  ,התפלמס בן  -גוריון עם ההנמקה

שרווחה אז אצל רבים  ,כי יש לאחד את ' אחדות  -העבודה ' ואת ' הפועל הצעיר '  ,כדי להתגבר על
המצוקה שבה היו נתונות מפלגות אלה וכן ההסתדרות הכללית  .לדידו של בן  -גוריון  ,האיחוד הצפוי
לא בא כדי להושיע ממצוקות כלכליות או אירגוניות חולפות .
הרצון לאיחוד אינו פרי המצב הקשה והירוד שנתגלה עכשיו בתוך ציבור הפועלים בעקב
המשבר

;

רצוננו אנו לאיחוד הוא פרי התעודה הקשה והגדולה [ ההדגשה

במקור ] ,

התעודה ההיסטורית רבת  -האחריות  ,אשר לפי הכרתנו הציונית  -סוציאליסטית הוטלה על

ציבור הפועלים בארץ  ,ומחייבת אותו בכל שעה ובכל זמן למאמצים גדולים מתוך ליכוד
כל

כוחותיו ' .

עולה מן הדברים אמונה מוחלטת בהכרחיות האיחוד המושתתת על הייעוד ההיסטורי שהוטל על

מחנה הפועלים בארץ  -השגחה על הגשמתה של המטרה החברתית  -לאומית המשותפת  .ההנחה

היתה כי תנועת העבודה הארץ  -ישראלית המשותפת והאחידה חייבת להצמיח דרך ומטרה
משותפות  .מכאן התפתחה האמונה

הכמעט  -משיחית  ,שנעשתה

למיתוס בתנועת הפועלים  ,בראיית

האיחוד כתהליך אובייקטיבי  ,שככל שיתמהמה  ,ולמרות כל המכשולים  ,מוכרח לבוא  .אבות
התנועה אימצו להם בתחום זה עמדה הדומה לזו של דטרמיניזם ההיסטורי .

אולם עצם עלייתם ארצה ודרך  -חייהם של אנשי העלייה השנייה והשלישית  ,כמו של חלקים

ניכרים של העליות המאוחרות  ,היה מושתת על הכרעה רצונית ולא על תהליך סטיכי  -דטרמיניסטי .

חלקים גדולים מהם הודרכו על  -ידי האמונה ביכולתו של האדם לשנות את מהלך ההיסטוריה ולעצב

3

דברים שאמר בנאומו בוועידה הכללית הראשונה של הפועלים החקלאיים בפתח  -תקוה  ,ביום כ " א באדר
תרע " ט  .ב ' כצנלסון  ,כתבים  ,א תל אביב ( ללא תאריך )  ,עמ '  103ואילך .

א'

.

4

5

מתוך נאום בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית  .ד ' בן  -גוריון  ,ממעמד לעם  ,תל  -אביב  , 1974עמ ' . 38 - 37
אביב  -אביב בימים כ '  -כ " ג בתשרי תרפ " ט  .שם  ,עמ ' . 66
מדבריו של בן  -גוריון בוויכוח במועצת ' אחדות  -העבודה ' בתל
-

159
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יעקב גולדשטיין

את העתיד ההיסטורי של הכלל ושל הפרט שבתוכו  .בשנת

מהשקפתו הדטרמיניסטית בנושא האיחוד

, 1944

סמוך

למותו  ,נסוג

ברל כצנלסון

:

אפשר לאמור כי בבטן ההיסטוריה נמצאות אפשרויות שונות  ,היינו אין לומר בודאות  ,כי
מתוך ההתפתחות והעובדות שקרו עד עכשיו נובע משהו בטוח ומסויים  .אלא קיימות

אפשרויות שונות ולא אפשרות אחת  . . .ועוד דבר אחד צריך ללמוד  :שבחיי חברה אין
ודאות אין מקום לשאננות אלא שתמיד אורבות סכנות איומות  ,סכנות הצפונות בטבע

האדם  ,בליקויים שלו  ,בפגמים  ,במשהו שחסר לו  ,ואין כלל בטחון שדברים של תבונה
עתידים מחר לשלוט בתוכנו  ,וכי תמיד פורצים כוחות אפלים ממקורות שונים  ,והם
כובשים אותנו ואנחנו נעשים עבדים להם .

6

בשנות העשרים היה ברל רחוק מהרהורי חרטה אלה ; הקמתה של מפא " י

ב , 1930 -

ריכוז הרוב הגדול

של תנועת העבודה הארץ  -ישראלית במסגרתה  ,הצלחותיה והישגיה  -יכלו רק לבסס את

אמונתו ,

ואת זו של חבריו  ,במיתוס האיחוד  .והשאיפה העזה לאיחוד והאמונה בו נמשכו גם לאחר הקמתה
של

לא במעט גם על הקמתה של מפלגת

המדינה  ,והשפיעו

' העבודה ' .

זאת ועוד  ,השאיפה לאיחוד ולאחדות שיקפה בתנועת העבודה הארץ  -ישראלית את הפניית
העורף לגלות ולמציאות הגלותית  .הגלות הצטיירה בעיני אבות התנועה כהוויה מפוצלת

ומפוררת ,

ששורשיה נעוצים בהעדרותה של תשתית קיומית בריאה לעם בגולה  .ככל שהקיום הגלותי פחות
בריא

ונורמאלי ,

כך גובר הפילוג  .השקפת עולמם הציונית  -סוציאליסטית הדגישה את חיוניות

המהפכה הסוציו  -כלכלית האינדיווידואלית והקולקטיבית של העם  ,כאחד הביטויים העליונים

וההכרחיים המשקפים את הציונות  .רק מהפכה כזו  ,במקביל להשגת היעדים הלאומיים  ,תביא  ,כך
סברו אבות התנועה  ,לשחרור המלא מהגלות ותגלם את מלוא משמעותה של הציונות  .ושוב  ,דומני
שאין מי שהבליט את שלילתה של הגלות כאתוס קיומי יותר מברל כצנלסון  .כאשר תהה על מקורות
הנטיה לייחודיות מפלגתית וההתנגדות לאיחוד במציאות הארצישראלית
למה זה

?

מה הם חקרי הלב לפלגות  -העבודה

?

:

האם פלוגתות חיוניות מפלגות אותנו

?

ממולדתנו ומבית אבינו הוצאנו והבאנו אתנו את פירורינו מבתי מדרשות שונים יצאו
החלוצים השונים  . . .ובבואם הקימו להם בתים

בתים ,

במות במות  . . .הלא גם שם

במולדת המרוחקת  ,ממקבת בור אחד נוקרנו  ,וגם שם  ,רק מאפס רעיון

המפעל האמיתי פוררנו .

מרכז  ,מאפס

7

חשוב להדגיש כי ברל כצנלסון לא שלל את כל המאפיינים של חיי הגולה ; לעתים מצא בהם גם

אלמנטים חיוביים  ,כגון החיים האוטונומיים של הגיטו היהודי  ,קיום מוסדות עצמאיים ועוד  ' .אולם

הגלות נשללה באופן עקרוני וכמכלול  .מנקודת ראות זאת  ,העלייה ארצה חייבת להיות יותר משינוי
סתמי של טריטוריה  .היא חייבת להיות מלווה במהפכה ציונית אמיתית  ,שתתבטא בשינוי האתוס

הקיומי  .פירושה של מהפכה כזו הוא  ,בין היתר מעבר מכיתתיות  ,פלגנות ועקרות  -המאפיינים עם
גלותי שאינו חי ומעצב מציאות קיומית ממשית  -לחיים ממשיים  ,יצירתיים  ,פוריים ונורמאליים .
מבחינת האתוס הקיומי מהווה ארץ  -ישאל  ,לדידם של מייסדי מפא " י  ,את הניגוד המוחלט
6

נ ' כצנלסון  ,כתבים  ,יא  ,תל  -אביב

.

תש " ט  ,עמ '

7

שם א  ,עמ '

8

ראה דברים שאמר בישיבת מרכז מפא " י מיום

108 - 105

לגולה ,

. 9 -8

.
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גנזך מפא " י  ,תיק

, 23 / 31

עותק  . 3הדברים נאמרו

במסגרת ויכוח עם חיים ארלוזורוב  ,שניטש כראשית שנות השלושים  ,על נושא האטאטיזם או אוטונומיזם
בבניינו של הבית הלאומי .
1 )10

ועידת הסיום של ' אחדות  -העבודה ' ערב התאחדותה עם ' הפועל

הצעיר ' 4 ,

בינואר

1930

ולכן אין ספק שבה יקומו לתחיה החושים הבריאים של עם נורמאלי  ,שמשמעותם היכולת להשגת
האחדות  .הגותם של אבות  -מפא " י משתלבת היטב בחזון הציוני על הנורמליזאציה של העם היהודי .

לדידם של אבות התנועה  ,חייבת הנורמליזאציה להתבטא ביכולת להשתחרר מקללת הגלות -

הפירוד וביכולת להגיע לקונסנזוס מעמדי לאחדות ואיחוד מחנה הפועלים הארץ  -ישראלי  .האחדות

והאיחוד הינם גם תנאי הכרחי למימוש החזון ההיסטורי  -לאומי  -ציוני על  -ידי תנועת העבודה הארץ -
ישראלית .
כהשקפות אלה משתלבת גם ההתייחסות של מייסדי מפא " י לסוגיית העוצמה והכוח  .מקובל כי
הציונות היא בין השאר גם מרד נגד חולשתם של החיים היהודיים ושל היהודי בגולה  .הציונות
שואפת לעוצמה ולכוח כאמצעים לעיצוב גורל העם  ,ואלה ניתנים להשגה רק בארץ  -ישראל  ,שבה
יש סיכוי ליצירת רוב

יהודי  ,שהוא

תנאי הכרחי להשגת מטרה זו  .צריך לזכור שתנועת העבודה

הארץ  -ישראלית בכלל ומפא " י בפרט ראו את עצמן כאוואנגארד של התנועה הציונית  .לכן ניתן
להבחין במפא " י ובתנועות שהולידו אותה במאוויים חזקים לעוצמה ולכוח לא כמטרה העומדת

בפני עצמה  ,אלא כאמצעים לעיצובו של הבית הלאומי  ,על  -פי השקפת עולמם  .לרבים ממייסדיה
של מפא " י  ,ובייחוד לאלה שבאו

מ ' אחדות  -העבודה ' ,

היה ברור שעוצמה מושגת באיחוד ולא

בפיצול  .למעשה אלה הם נתוני  -יסוד של כל תנועה פוליטית השואפת להשפעה ולשלטון  .חלק
מהקשיים בתחום זה נובע מהצורך והיכולת למצוא את האיזון הנכון בין צבירת הכוח המחייבת

איחוד ויצירת מסגרות המוניות  ,לבין מציאת המכנה המשותף האידיאולוגי למסגרות רחבות .

סגולתם של מייסדי מפא " י היתה ביכולתם למצוא את הבסיס

המשותף .

1 1

"

יעקב גולדשטיין

ב
ערב האיחוד עם ' הפועל הצעיר ' הסביר בן  -גוריון בהרחבה  ,במועצת ' אחדות  -העבודה '  ,את הגורמים
המחייבים את האיחוד  ,וציין

:

רצוננו אנו לאיחוד הוא פרי התעודה הקשה והגדולה התעודה ההיסטורית רבת  -האחריות

אשר לפי הכרתנו הציונית  -סוציאליסטית הוטלה על ציבור הפועלים בארץ  ,ומחייבת אותו
בכל שעה ובכל זמן למאמצים גדולים מתוך ליכוד כל כוחותיו  .שולטת בנו ההכרה כי
הפועל בארץ אחראי לגורל המפעל הציוני וחייב בהדרכת התנועה הציונית  .אנו מאמינים
שההגמוניה של תנועת הפועלים ומפעלה בציונות המתגשמת היא הכרח ציוני

פנימי ,

הטבוע במהות ההגשמה הציונית  .בהגמוניה זו תלוי כשרון  -הפעולה וכוון דרכה של
התנועה הציונית  . . .היסוד לעליונות על הפועל הוא לא כשרונו העדיף ויתרונו האישי -
אלא התפקיד שהוא ממלא במשק  ,בחברה  ,בארץ  .תפקיד  -העבודה המכריע בקיום האומה
ובהתחדשות חייה  . . .ואחד הכשרונות של הפועל לסגל לעצמו  ,למען ימלא בהצלחה
ובאמונה את תפקידו  ,הוא כישרון האיחוד  ,כישרון הפעולה הקיבוצית וההתלכדות

המעמדית  ,התלכדות ארגונית  ,רעיונית  ,נפשית ומעשית .

9

גם כאן עולה מדבריו של בן  -גוריון  ,כמו מדבריהם של חבריו לדעה  ,האמונה באורגאניות של

תהליך האיחוד  ,הנובע מהווי החיים המשותפים  ,הממשיים והמלכדים .

מתצפית של ימינו  ,דווקא גישתו הפסימיסטית  -החורגת של ברל כצנלסון  ,שאותה נקט בשלהי

חייו  ,ניראית משקפת את התהליך ההיסטורי  ,שבו ניתן להבחין במחזוריות של איחודים ופירורים

שכה איפיינו את תנועת העבודה הארץ  -ישראלית
שיאו של תהליך של איחודים שראשיתו

מראשיתה  .הקמתה של

ב , 1919 -

מפא " י בשנת

1930

היתה

עם הקמתה של ' אחדות  -העבודה ' .

אמנם היו יסודות של הוויה מאחדת בתנועת העבודה הארץ  -ישראלית  ,ומנקודת ראות זו היה
צדק רב בקביעותיהם  -באמונתם של האבות המייסדים של מפא " י  .יחד עם זאת אסור להתעלם
מהעובדה  ,כי במקביל ליסוד האיחוד פעלו בתנועת העבודה הארץ  -ישראלית גורמי  -פירוד  ,ולאו -

דווקא כהמשך המורשת הגלותית הפסולה ופרי  -קללתה של הגולה  .אלה ואלה  ,יסודות של איחוד
ופירוד ,

היו מצויים בתנועת העבודה ופעלו בעוצמות משתנות בתקופות השונות  .המוטיבים

המאחדים האורגאניים לא היה די בכוחם כדי להוליד את

האיחוד  .רק מצבים היסטוריים מיוחדים

ונסיבות חיצוניות לוחצות היוו את הקטליזאטור החיצוני ההכרחי שעזר להוציא את נתוני האיחוד

מן הכוח אל הפועל  .כוונתי לשורה של מצבים וגורמים חדשים שהופיעו ופעלו במחצית השנייה
של שנות העשרים בתוך התנועה הציונית  ,וכן בתחום היחסים בין יהודים לערבים והיחסים עם
ממשלת המנדאט וממשלת אנגליה  .גורמים אלה יצרו את הרקע והאווירה המתאימים לאיחוד

:

א  .המשבר הכלכלי הקשה שעבר על היישוב בשנים  . 1929 - 1926צריך לזכור שכל משבר כלכלי
כרוך גם במשבר חברתי  -מוסרי  ,ולעתים גם אידיאולוגי  .משבר זה היה קשה ביותר  ,ופגע בעוצמה

בלתי  -רגילה בכל רובדי היישוב היהודי  .הירידה עלתה על העלייה  ,והגשמתו של החזון הציוני
הועמדה בסכנה גדולה וזאת מסיבות כלכליות  -חברתיות  -מוסריות ולאו דווקא מסיבות פוליטיות .

האיום הכבד על בניינו של הבית הלאומי נעשה למוקד חייה של תנועת העבודה הארץ  -ישראלית .
בהיותה חלק מהיישוב הסובל  ,נפגעו מוקדי  -כוחה שהיו מעוגנים במציאות הארץ  -ישראלית  .יתר על

9

1 )12

ד ' בן  -גוריון  ,ממעמד לעם ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 67 - 66

ששים שנה לייסודה של מפא  -י

כן  ,הצטמקותו של ההון הלאומי הגבירה את המיליטאנטיות בוויכוחים שנערכו בתנועה הציונית על

חלוקתם והכוונתם של המשאבים המעטים  .מציאות כוללת קשה זו  ,שבה היו נתונים היישוב ותנועת
העבודה הארץ  -ישראלית בפרט חייבה ליכוד הכוחות  ,במטרה ליצור עוצמה חברתית  -פוליטית

שתוכל להתמודד בהצלחה עם הכוחות העוינים בתוך הציונות ועם הבעיות הכלל  -לאומיות .
ב  .הופעתו של הרביזיוניזם בציונות וביישוב העלתה גורם בעל תרבות פוליטית שונה לגמרי מזו
של תנועת העבודה  .הרביזיוניזם ייצג אידיאולוגיה  ,שבתחומים רבים ומהותיים ביותר עמדה בניגוד
קוטבי להשקפת עולמה של תנועת העבודה  .התפתחותו של הרביזיוניזם כמפלגת המון הכוללת
בתוכה ארגוני  -נוער  ,נשים ומסגרות חברתיות וכספיות שונות יצרה איום של ממש על מעמדה של
תנועת העבודה בציונות  .המאבק שהלך והתפתח נגד הרביזיוניזם היה מאבק על הבכורה בתנועה
הציונית  ,על עיצוב מטרותיה של הציונות והדרך להגשמתן  .וכך גם הופעתו של הרביזיוניזם חייבה
ליכוד שורות ויצירת חזית משותפת מאוחדת של תנועת העבודה .
ג  .הקמתה של ' הסוכנות המורחבת ' העלתה את האפשרות  ,שצירופם של היסודות הבורגאניים

הבלתי  -ציוניים תוסיף עוצמה למפלגות הבורגאניות הציוניות  ,והכוח המלוכד הזה יתנכל לתנועת
העבודה .
חיזוק

ד.

לחששות

' הווייצמינסטית ' בשנים

אלה

כאשר מפלגת ' הפועל הצעיר ' לא

ניתן

ניכללה בקואליציה

זו הפעם הראשונה לאורך כל שנות העשרים .

, 1929 - 1927

ה  .מאורעות תרפ " ט וההתפתחויות הפוליטיות שבעקבותיהן יצרו סכנות פוליטיות חדשות
ומחודשות לעצם המשך קיומו של הבית הלאומי הן מצידה של אנגליה והן מצידה של הלאומיות

הערבית  -פלסטינאית  .סכנות חיצוניות אלה והפתרונות השונים שהוצעו על  -ידי המפלגות הציוניות
הגבירו עוד יותר את הקוטביות והמיליטאנטיות בין המפלגות בתנועה
התהליך שהביא לייסודה של

ציונית  .גורמים אלה זירזו את

מפא " י .

ג
כידוע  ,הוקמה מפא " י בשנת

, 1930

לאחר האיחוד שחל בין מפלגות ' אחדות  -העבודה ' ו ' הפועל

הצעיר ' בארץ  -ישראל  .כעבור שנתיים הושלם גם האיחוד בין אירגוני  -האם בחוץ  -לארץ  ' -הברית

העולמית של פועלי ציון ' מזה ו ' ההתאחדות ' מזה  -שיצרו את הארגון המאוחד  ,שנקרא כקיצור
' האיחוד העולמי '  .תהליך זה יצר ענק פוליטי שהטביע את רישומו על הזירה

ההסתדרותית ,

היישובית והציונית כאחת  .בבחירות לוועידה הרביעית של הסתדרות העובדים הכללית שהתקיימה
0ן

בין

ה  12 -ל 18 -

בפברואר

1933

זכתה המפלגה המאוחדת בתמיכת

82

אחוז מכלל ציבור

הבוחרים ,

ומעתה ואילך  ,בהעדר כל אופוזיציה אפקטיבית  ,היתה הכוח הבלעדי הקובע בהסתדרות העובדים
הכללית  .בבחירות לאספת הנבחרים השלישית של היישוב שנערכו בינואר
42 . 65

1931

השיגה מפא " י

אחוז מכלל ציבור הבוחרים  ,ויחד עם רשימת ' העובדים בקרב העדה הספרדית ' הקשורה

איתה אשר השיגה

3.3

אחוזים  ,שלטה המפלגה על

מרשים זה מסמן את עלייתה לשלטון

ביישוב  ,עוד

46

אחוזים מכלל קולות המצביעים  .וי הישג

לפני שהשיגה זאת בתנועה הציונית .

10

צ ' אבן  -שושן  ,תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל  ,תל  -אביב

11

א ' רובינשטיין  ' ,מיישוב למדינה  -מוסדות ומפלגות '  ,ב ' אליאב
 , 1976עמ '

 , 1966עמ '
( עורך ) ,

. 240

היישוב בימי הבית הלאומי  ,ירושלים

. 184

163

דיון

מימין לשמאל  :אליעזר

קפלן  ,דוד

בן  -גוריון וחיים ארלוזורוב בקונגרס הציוני

הי " ו ,

באזל

1931

במחצית הראשונה של שנות השלושים גבנה היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתנופה
ואוכלוסייתו גדלה מפחות

מ 200 , 000 -

נפש

ל 400 , 000 -

רבה ,

נפש 2 .י הדבר הושג כתוצאה מגורמים

שפעלו בגולה ובארץ  -ישראל כאחת  .שנים אלה עומדות בסימן התגברותה של האנטישמיות
הציבורית והאטאטיסטית במזרח  -אירופה  .זאת  ,בנוסף להתרוששות הכלכלית והלחצים המדיניים

של הממשלות  ,יצרו עבור המוני היהודים במזרח  -אירופה מצב בלתי  -נסבל שדחף אותם

להגירה  ' .י

כל זאת  ,כמובן  ,בנוסף לשואה שבאה על יהודי גרמניה עם עלייתו של היטלר לשלטון 4 .י מציאות זו
הביאה לגידולה של התנועה הציונית בשנות השלושים  .מספר השוקלים לקונגרסים בשנים
1935 - 1931

הוכפל ועלה

מ 400 , 000 -

לערך לכדי . 950 , 000

5ן

זהו גידול עצום  ,המעיד על התפשטות

ההכרה בנכונות דרכה של הציונות כפיתרון לבעיותיו של העם היהודי  .במקביל יכלה אז ארץ -

ישראל  ,בימי

' תור הזהב ' של ארתור ווקופ  ,בשנים , 1935 - 1931

להיענות לצרכים וללחץ של הגולה .

השילוב בין הדחיה מן הגולה לבין המשיכה לארץ  -ישראל וכן העדר אלטרנטיבות אחרות הביא
לעליות לארץ  -ישראל ולהתפתחותו הרבה של היישוב .

6ן

זאת ועוד  ,עם הורדתו של וייצמן מנשיאות התנועה הציונית  ,בקונגרס הי " ז
12

מ ' ברסלבסקי  ,תנועת הפועלים הארצישראלית  ,ב  ,תל  -אביב תשי " ז  ,עמ '

13

ש ' אטינגר  ,תולדות עם ישראל בעת החדשה  ,תל  -אביב

14

שם  ,עמ ' . 303 - 297

15

ד'

 , 1969עמ '

171 - 170

בן  -גוריון  ' ,במפנה '  ,הפועל הצעיר  ,תרצ " ו  ,גליון  22 ( 6בנובמבר  . ) 1945כמו  -כן ראה  :הקונגרס הציוני הי " ט

, ) 1935

164

.

. 243 - 238

והמושב הרביעי של מועצת הסוכנות היהודית  ,לוצרן  ,כ " א באב  -ח ' כאלול תרצ " ה
16

( , ) 1931

חל מפנה

דין  -וחשבון

סטינוגראפי , 1937 ,

(  20באוגוסט  6 -בספטמבר

. % % -xxxlv

ש ' אטינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  . 292 - 291כמו  -כן ראה

:

מ ' ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

. 174 - 170

קהוים שנה לייסודה של מפאר

מהותי במבנה של התנועה הציונית  .אין זה מקרה כי בשנות העשרים נהנה ווייצמן משלטון סמכותי

בתנועה הציונית  ,בניגוד למעמדו עם שובו לנשיאות  ,בשנת  . 1935בשנות העשרים הנהיג את
הציונות הגוף ההטרוגני שנקרא אז בהכללה

' הציונות הכללית '  ,בעוד שהמפלגות האידיאולוגיות

היו שוליות  .אך מראשית שנות השלושים נעלם גוש הטרוגני זה  ,והתנועה הציונית הושתתה ופעלה

על  -יסוד קואליציות של מפלגות אידיאולוגיות  .לכן אין פלא שווייצמן  ,שלא היה שייך למפלגה
אידיאולוגית  ,איבד את הבסיס לשלטונו  .הקואליציות המפלגתיות מציינות את הווייתה של התנועה

הציונית למן שנת . 1931
נראה אפוא כי שני תהליכים הביאו לעלייתה של מפא " י לשלטון בתנועה הציונית  :א  .גידולם
והתעצמותם של הציונות והיישוב  ,שהחלו לפתור באופן ממשי את מצוקתו של העם היהודי בשנות
השלושים  .מפני שמפא " י הנהיגה את התנועה הציונית החל משנת

, 1931

נזקפו ההישגים בארץ -

ישראל במידה רבה לזכותה  ,ומכאן ההסבר החלקי להתעצמותה  .לפנינו תופעה מעניינת  :העובדה

שארץ  -ישראל היוותה  ,זו הפעם הראשונה  ,פיתרון למצוקותיה של הגולה  ,בנתה את הציונות ועמה
את מפא " י  .יש לשים לב לכך כי מדובר כאן בתהליכים מקיפים בעם היהודי כגולה וביישוב בארץ -

ישראל  ,שהביא לעלייתה של מפא " י לשלטון בתנועה הציונית  .ב  .במקביל חל שינוי מהותי במבנה

של התנועה הציונית  ,שהונהגה משנות השלושים על  -ידי קואליציות מפלגתיות ולא על  -ידי אנשים
כאריסמאטיים  ,הנעדרים בסיס מוצק במרקם המפלגתי .
כאמור  ,מפא " י התחילה את דרכה להגמוניה בתנועה הציונית עוד בקונגרס הי " ז שנערך בשנת
, 1931

אשר בסיומו נעשתה לחלק חשוב של הקואליציה שהוקמה לאחר הבסתה של המפלגה

הרביזיוניסטית  .הנחירות לקונגרס הי " ח בשנת
318

הצירים

7 ,י

זכתה מפא " י

, 1933

שבהן השיגה מפא " י

( ובני  -בריתה ) 138

מכלל

, 1935

שבהן

הרחיבו את שליטתה של מפא " י בציונות  .הבחירות לקונגרס הי " ט בשנת
( ובני  -בריתה ) ב 209 -

אידיאולוגית פסלה

מכלל

463

הצירים  ,ביססו את שלטונה בתנועה

הציונית ' .

מפא " י  ,בשנות השלושים  ,את דרכם של שני הקטבים בציונות  ' :ברית שלום '

ובני  -בריתה מזה והרביזיוניזם ותומכיו מזה  .ביחס ל ' ברית שלום ' ותומכיה  ,שללה מפא " י
הנוסחה

הדו  -לאומית ,

ן

את

דבקה בהשקפה הכמותית של הציונות ובעיקרון של רוב  -יהודי  .ביחס

לרביזיוניזם  ,שללה מפא " י את ' המוניזם ' בתחום הגשמתה של הציונות  ,וכן האשימה מפלגה זו
בחוסר ריאליזם והעדר גמישות בתחום מדיניות החוץ .
בין שני קטבים אלה הציעה המפלגה החדשה את הדרך השלישית  ,את דרכה  :בתחום הגשמתה
של הציונות חייבה את המשך הפעילות האבולוציונית

המוגברת  ,השואפת למהפכה

רב  -צדדית

באופיו ובדרך  -חייו של העם ההולך ונוצר בארץ  -ישראל  .במדיניות הציונית הפנימית תמכה בבניינה

של הסתדרות ציונית רחבת היקף  ,דימוקראטית ומותאמת לדרכי בניינו של הבית הלאומי  .המפלגה
החדשה חייבה את המסגרת המנדטורית כשלב  -מעבר  ,כל עוד שזו איפשרה את גידולו והתעצמותו

של הבית הלאומי  .ביחס למטרה הסופית של הציונות  ,חתרה מפא " י להקמתה של מדינה יהודית .

בדרכה הפראגמאטיסטית לא החשיבה מפא " י נוסחות מדיניות קיצוניות  ,שהיא הכירה בנזק הרב

שהן עלולות להביא  ,בלי שיהיה טמון בהן  ,לדידה  ,יתרון כלשהו לקידומו המעשי של האינטרס
היהודי  .במסגרת מדיניותה הריאליסטית שאפה מפא " י להישגים של ממש  ,שבהם ראתה את העיקר .

כאלה היו  ,למשל  ,הישגים בתחומי העלייה

וההתיישבות  ,שנתפסו

על  -ידה כמכשירים עיקריים

לפיתרון בעיותיו של העם היהודי בגולה ולקידום המפעל הארץ  -ישראלי .
17
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י ' גולדשטיין  ,בדרך להגמוניה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 149
שם  ,עמ ' 161

.
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על שורשיה הרעיוניים של

מפא " י

יוסף גורני

מפא " י ותנועת העבודה כולה מצויות בתקופה שיש בה סימנים של סיום פרק ארוך אחד  ,ותחילתו
של פרק שני בקורותיה ; פרק שהקשר בינו לבין קודמו טרם הוברר והוא עדיין לוט בערפילי העתיד .

סיום התקופה בתולדותיה של מפא " י מתאפיין בשניים  :ראשית  ,בכך שהאחרונים בין מנהיגיה
ההיסטוריים  ,אלה שהאריכו שנות  -חיים והתמידו בהנהגה משך למעלה משני דורות  ,הסתלקו מן
הבמה

;

ושנית  ,בעובדה שאחרי למעלה מחמישים שנות הנהגה ושלטון  ,תנועת העבודה הורחקה

ממוקדי הכוח הפוליטי  ,ומבחינה זו כאילו הוחזרה אל המעמד שהיה לה בשנות העשרים  ,קודם
ייסוד מפא " י .

הבא להתחקות אחרי שורשיה הרעיוניים של מפא " י והמבקש לבדוק את מידת רציפותם  ,מן
הראוי שישים את לבו לשני דברים

:

האחד  -זה הנוגע לקצב השינויים ומהותם בדמותה של

החברה היישובית בארץ  -ישראל  .והשני  -הקשור במסגרת החברתית והפוליטית שבתוכה צמחה
מפא " י .

תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל בארבעים השנה שבין תקופת העלייה השנייה ועד תום
מלחמת  -העולם השנייה והקמת מדינת ישראל  ,התאפיינו בשינויים חברתים ומדיניים מהותיים

ותכופים  .המצב המדיני בארץ  -ישראל ומעמדה הבינלאומי בין שתי מלחמות  -העולם היו שונים
במהותם מאלה שלפני מלחמת  -העולם הראשונה  .בשנות הארבעים  ,כתוצאה ממלחמת  -העולם

השנייה והשואה  ,שוב השתנה המצב באורח משמעותי ומהפכני  .מן הבחינה הכלכלית  ,החברתית

והפוליטית היישוב היהודי בארץ  -ישראל שינה דמותו  ,וחלו בו שינויים כמותיים ואיכותיים  ,בכל
עשור מאז תחילת המאה ועד לשנות החמישים .
גם דמותה של תנועת הפועלים  ,שראשיתה בעלייה השנייה  ,שונתה במרוצת השנים

הושפעה מגידולה המספרי  ,מגיוונה החברתי והרעיוני  ,וכן מהתרחבות מעגל האחריות

;

היא

הלאומית ,

אשר במוקדו היא הציבה את עצמה מרצונה  .הווה אומר  ,הבא לטעון בשם הרציפות הרעיונית  ,חייב
להוכיח את קיומה על  -אף שינוי זה  ,ולנסות להבין את מהותה על רקע תמורות אלו .
כאמור  ,הדבר

השני אליו יש לשים לב הוא המסגרת החברתית  -פוליטית  ,דהיינו תנועת העבודה

היהודית שצמחה בארץ  -ישראל  .רצוני לומר  ,כי אין להתייחס אל מפא " י כאל מפלגה פוליטית
רגילה  ,תוך התעלמות מהקשרה התנועתי הרחב  .שכן את מפא " י לא ניתן להבין מבלי לתת את הדעת
לייחודה של תנועת העבודה בקרב הסוציאליזם הבינלאומי ; ללא הערכת תרומתה המיוחדת למפעל
התחיה

הלאומית ,

בארץ  -ישראל  .זאת

וללא ההכרה בתפקידה הקונסטרוקטיבי רב המשקל בבניין החברה היהודית
ועוד  ,תנועת

הפועלים היתה תופעה חברתית ופוליטית רבת  -פנים  .ביסודו של

ריבוי  -פנים זה היתה טמונה הסתירה  ,שלעתים קשה לישבה בעיני חבריה ובעיני זולתם  -העימות
בין המאבק לקיום לאומי לבין השאיפה להגשמת חברה

סוציאליסטית ,

הן בהקשרו הפנימי

שהתבטא בצורך לשתף פעולה עם מעמדות אחרים  ,הן במשמעות החיצונית  ,בקשר ליחסים עם

""
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שנה לייסודה של מפא =

העם השכן בארץ  -ישראל  .כאן טמונים גם יסודותיהם של המתח הפנימי בין האוונגארד הקיבוצי

המגשים בחייו השקפת עולם ראדיקאלית  ,לבין מפלגה פוליטית והסתדרות המונית שהיא גם איגוד
מקצועי

;

וגם

של הפער בין

משק שיתופי

ושיוויוני ,

בדרגות שונות  ,לבין כלכלת  -שוק

קפיטאליסטית  ,עמה חייב היה להתחרות  .היה בה בנוסף לאלה הניגוד בין האווירה הכמעט -

משפחתית ששררה ב ' חצרות ' או ב ' בתי  -המדרש ' של המנהיגים  ,לבין המנגנוניות המנוכרת והיד
החזקה של מנהיגים מקומיים .
הסתירות הטמונות ברעיונותיה של התנהגה היו המולידות וגם התולדות של תופעות אנושיות
קוטביות  ,כגון הכמיהה וההגשמה האוטופית הנאצלת מחד גימא  ,ופוליטיקה ומאבק על כוח

השלטון  ,מאידך גיסא

;

או אידיאליזם ונכונות לשאת קרכן למען הכלל מצד אחד  ,והיצר האישי

הבלחי  -מרוסן  ,מצד שני  .אלו וגם אלו עוררו מאבקים פנימיים  ,הצמיחו חשדנות הדדית  ,וגרמו
לשורה של פרישות אישיות ופילוגים קבוצתיים  .לא היה עשור בתולדות התנועה כלי מחלוקת

עמוקה ומקיפה בין ' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי  -ציון '  ,בין ' אחדות  -העבודה ' ל ' הפועל  -הצעיר '  ,בין
מפא " י ל ' השומר  -הצעיר '  ,ומאוחר יותר  -בינה לבין ' התנועה לאחדות  -העבודה '  .ובכל זאת  ,על
אף היותה תנועה וולונטארית  ,ולמרות המחלוקות  ,שמרה התנועה על אחדותה  .זאת  ,הודות לתכונה

בוז  -זמנית כשני מישורים כאחד  -זה של המחלוקת וזה של השיתוף .
המיוחדת שגילתה  ,להתקיים תינמ

הפוליטית והאישית נשמר כושר הפעולה המשותף בהתיישבות  ,ב ' חברת
שהרי במקביל למחלוקת
העובדים '  ,בארגון ה ' הגנה '  ,בהעפלה ועוד .

כיצד הצליחה תנועת הפועלים לשמור על שלמות מסגרתה  -ההסתדרות  -למרות ניגודים
אלה

?

זוהי שאלה אשר עדיין מצפה לתשובה  .לדעתי  ,מן הראוי לחפש את ההסבר לכך לא

בתיאוריה זו או אחרת  ,בין אם היא אידיאליסטית ובין אם היא ניאו  -מקיאבליסטית  ,אלא בתרבות
הפוליטית ובאורח החיים של תנועה זו  .אלו היו מיוסדים על פשרה מיוחדת בין אידיאולוגיה

לפרגמאטיזם  ,בין וולונטאריזם לכפייתיות  ,אשר הונחו ביסוד ההוויה החדשה או התרבות האחרת
שיצרה תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  .מחוץ להוויה ותרבות זו לא היה מקום לגופים הפוליטיים

שהתנגחו אלו באלו בתוכה  ,להשקפות שהתנגשו אחת בשנייה בקרבה  ,ולאישים השונים שנאבקו זה
כינוס אוצי של חברי

' הפועל הצעיר ' ביפו  ,פסח חרס " ז

די ו

יוסף גורני

בזה במסגרתה  .והראיה  ,אלו אשר ניסו לפרוש ממנה  ,כמו ' גדוד העבודה '  ,לא שרדו בנופו הפוליטי
והחברתי של היישוב .
כל מה שאפיין את התנועה ונתקיים בה  ,היה גם במפא " י  .מאמירה זו כבר מובן  ,כי מקורות
יניקתה של מפא " י היו בתנועת העבודה  ,וכי דמתה לעץ אשר שורשיו היכו עמוק באדמה  ,יותר

מאשר לשיח ששריגיו התפשטו על  -פני הקרקע  .והעומק שאליו אני מתכוון הוא העלייה השנייה .
העיקרון הראשון שמפא " י נטלה מתנועת הפועלים של העלייה השנייה היתה הדעה כי למעמד
הפועלים המאורגן נועד תפקיד מכריע בשינוי גורלה ודמותה של החברה הלאומית היהודית  .רעיון
זה  -שראשיתו עוד בזיקתו הלאומית של

הבונד  ,שגרם

שינוי במעמד לאומי בעקבות מהפכה

מעמדית  -המשכו בציונות  -הסוציאליסטית בנוסחים השונים של נ ' סירקין

וב ' בורוכוב  ,והוא זכה

למימושו הראשון  ' ,היחיד ' והקובע בתנועת הפועלים בעלייה השנייה  .אם נייחס את המשקל
ההיסטורי הנכון להבדלים הסימאנטיים של המושגים  ,כגון ' מעמד הפועלים ' לפי הנוסח של

' פועלי  -ציון '  ' ,מפלגת פועלים ' לפי ' הפועל הצעיר '  ,או ' קהילת עובדים ' כפי שדרש ברל כצנלסון
בשם

הכלתי  -מפלגתיים

-

הרי

נגלה

בכולם

אותה

הכמיהה

המשותפת ,

הפסיכולוגית

והאידיאולוגית כאחת  ,לייעוד ותפקיד בהיסטוריה  .אפשר אפוא לומר  ,כי מפא " י ירשה מן העלייה
השנייה את התחושה וההכרה  ,כי בתוקף הגורל ההיסטורי היא נבחרה להנהגה לאומית .
מהבחינה הזו גם המושג ' ממעמד לעם '  ,שבן  -גוריון טבע מיד אחרי ייסודה של מפא " י  ,לא היתה
בו סטיה מאותה המחשבה של העלייה השנייה  .עוד בשנת

, 1937

בזמן הדיונים על חלוקתה של

ארץ  -ישראל  ,פתח בן  -גוריון במגעים עם ' השומר הצעיר ' ועם מנהיגי תנועת הפועלים הלא  -ציונית
בארצות  -הברית  ,במגמה ליצור איחוד עמהם  ,בדרגה זו או אחרת  ,על  -מנת להבטיח את הנהגתו של
מעמד הפועלים בתנועה הציונית ובמדינה היהודית  ,לכשתקום .

יש להדגיש  ,כי הרצון להגמוניה חברתית מן העלייה השנייה  ,שנתחלף בהנהגה מדינית בשנות
השלושים  ,בשלטון פוליטי אחרי קום המדינה  ,זכו לכאורה לאישור וחיזוק מן המציאות  .שהרי מול

תנועת הפועלים בהנהגתה של מפא " י  ,שגילתה ביטחון רב בדרכה  ,יכולת

ארגונית  ,כושר עשיה

ואומץ  -לב בהכרעות  ,ניצבו  ,מחד גיסא  ,המרכז והימין  -הציונים  -כלליים  -שהיו מפולגים מן

הבחינה הפוליטית ונעדרי מנהיגות מוכרת וכאריזמטית  ,ומאידך גיסא  ,הרביזיוניזם  ,שאמנם היו בו
הרבה תכונות של תנועה מנהיגה  ,אולם קיצוניותו היתה בעוכריו  .וככל שנסתבכה

המציאות ,

והמשימות שבפניהן הועמדה התנועה הציונית נעשו מורכבות יותר וגורליות  ,כן הלכה ונתאשרה
בעיני עצמם וגם בעיני זולתם ההנחה  ,כי אין הגשמת הציונות אפשרית ללא הנהגתה של תנועת

הפועלים  ,קרי

מפא " י .

השאיפה להגמוניה בתנועה הציונית היתה מלווה ברצון למעורבות לאומית כוללת בכל תחסמי

החיים והמעשה של החברה המתחדשת  .המעורבות הלאומית המקיפה כללה בתוכה את
הסוציאליזם  -הקונסטרוקטיבי  ,שהיה עד מהרה  ,באין דרך אחרת  ,לביטויה המובהק  .כך פורש
המאבק לכיבוש העבודה העברית כדרך להקמתו של מעמד פועלים עברי ופרודוקטיביזאציה של

המוני העם היהודי ; ההתיישבות השיתופית והקואופראציה הוצגו באבני היסוד של החברה החדשה

;

משק העובדים הוכתר לתפקיד הזרוע המבצעת של הציונות ; על ' השומר ' וה ' הגנה ' הוטלה המשימה

של הבטחת בטחונו הפיסי של היישוב היהודי כולו ; וביזרם העובדים ' תלו את התקווה לחינוכו של

האדם היהודי החדש  .כל אלה נתפסו על  -ידי אנשי העלייה השנייה לא רק כמרכיבים של ההשקפה
הסוציאליסטית והלאומית
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הקונסטרוקטיבית  ,אלא גם כאמצעים להשגת הגמוניה בתנועה הציונית

ועידת היסוד של

ההסתדרות  ,דצמבר 1920

וביישוב היהודי בארץ  -ישראל  .זאת ועוד  ,במסורת העלייה השנייה  ,הכוח המדריך  ,המכוון המגבש

והמנהיג את הציבור בדרכו להשגת משימות אלו היתה המפלגה  .מסורת זו הועברה למפא " י על  -ידי
' פועלי  -ציון ' אחה " ע ו ' הפועל הצעיר ' כאחת  .כך  ,מיד אחרי הקמתה של מפא " י  ,העניק בן  -גוריון
למפלגה את התפקיד של קבוצת אוונגארד פוליטית וחברתית .

וזאת עשה בן  -גוריון על  -ידי מתיחת קו  -הפרדה ברור בין ' הסתדרות התובעים '  ,היא ההסתדרות

הכללית החייבת מעצם טבעה לדאוג לשיפור תנאיהם החומריים של חבריה  ,לבין
הנתבעים '  ,זו המפלגה התובעת קרבנות והתמסרות מלאה של

' הסתדרות

היחיד לצורכי הכלל  .האם נחשפו כאן

התכונות ה ' בולשביקיות ' של אחדים ממנהיגי העלייה השנייה  ,שאותן העבירו למפא " י  ,או שמא
גלומה פה תפיסה רחבה יותר  ,עמוקה וייחודית  ,של תפקיד המפלגה בחברה  ,כפי שאני סבור  -זהו

נושא לדיון נפרד  .על  -כל  -פנים  ,את עצם הרעיון בדבר תפקידה של המפלגה בחברה קיבלה מפא " י
מן העלייה השנייה  .והיתה זו המפלגה

אשר  ,בהשפעת

אנשי העלייה השנייה  ,הפכה מכשיר לשילובו

של מעמד הפועלים במפעל הלאומי במובן הרעיוני והמוסדי  -ארגוני כאחת  .בהקשר הראשון

נתפרש המאבק המעמדי על העבודה העברית  ,על שיפור שכרו ותנאי חייו של הפועל היהודי  ,כחלק
ממעשה הבניין הלאומי  .בכך נתיישבה בעיניהם הסתירה בין הצורך המיוחד באחדות לאומית לבין
הכורח האובייקטיבי של מלחמת המעמדות .
במובן

השני ,

המוסדי  -ארגוני ,

התבטאה

ההכרעה

בדבקותם

של

' פועלי  -ציון '

בהמשך

השתתפותם בהסתדרות הציונית  ,למרות שחבריהם מרוסיה בראשות בורוכוב פרשו ממנה  .לעניין זה

קשורה גם החשיבות שייחסו ' פועלי  -ציון '  ,החל מסוף תקופת העלייה

השנייה ,

להון הלאומי

בבניינה של החברה והבנתם כי חברותם במוסדות התנועה תשפיע לטובתם על חלוקת התקציבים

המיועדים לפיתוחו של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .כדוגמות אזכיר את הוויכוח בוועידת הברית
העולמית של ' פועלי  -ציו , ' 7בוינה בשנת

, 1911

על חשיבותה של הקרן  -הקיימת  -לישראל מן הבחינה

המעמדית הקונסטרוקטיבית  :את התביעה למתן סיוע כספי מתקציבי התנועה הציונית לארגון
' השומר '  ,ואת טענתו של א ' גולומב  ,בשנות העשרים ,

כי

' מלחמת מעמדות ' בתפיסתה של ' אחדות -
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יוסף גורני

העבודה ' היא גם מאבק על חלוקת התקציבים של ההסתדרות הציונית  .שילובה הרעיוני  -מוסדי של
תנועת הפועלים במערכת הלאומית חיזק את ההכרה בדבר חשיבותו של הארגון כאחד התנאים
להשגת מטרתם  .תודעת

הארגון ,

שבעלייה השנייה מצאה לה ביטוי בהסתדרויות הפועלים

החקלאיים במישור המקצועי  ,ובארגון ' השומר ' במובן המחתרתי  ,נתחלפה בשנות העשרים בארגון
המעמדי המקיף והכללי  -ההסתדרות  -והועברה בירושה למפא " י  ,אשר השכילה לשכללה
ולהשתמש בה בכישרון רב  .אפילו נסתייג מנטיות מסוימות במחקר  ,אשר

מגזימות  ,לדעתי ,

בחשיבותו של הארגון כאמצעי להבטחת רציפות שלטונה של מפא " י  ,אין ספק כי כושר הארגון
והשליטה על האמצעים הכספיים היו יתרונה היחסי של מפא " י במערכת הפוליטית היישובית
והציונית .

השאיפה להגמוניה  ,התביעה למעורבות לאומית  -קונסטרוקטיבית ותודעת הארגון היו הסיבה

והמסובב של ההכרה בכורח האובייקטיבי ובעיקרון הערכי  -חינוכי של ההסתמכות על כוחות
עצמיים  .אלה אשר הגיעו לעקרונות הנ " ל  ,כמסקנה מן המציאות היהודית  ,שורשיהם נעוצים עוד
בקריאתו של פינסקר ל ' אוטואמנציפציה '  ,במעשה הספונטאני של ראשוני המתיישבים ומייסדי
המושבות בארץ  -ישראל  ,ובפעולתו המדינית והאירגונית של הרצל  .אולם היתה זו תנועת הפועלים
בראשיתה אשר העניקה למסקנה זו את גיבושה המקיף והכולל  .היא מיקדה אותה בנעשה בארץ -

ישראל ולמענו  ,תוך שילוב העשיה למען עצמה עם פעולה בשביל הכלל  .הדוגמאות לכך אינן

חסרות והן גלויות לעין  .היו אלה אנשי ' הפועל הצעיר ' אשר זעקו  ,כי בושה היא לאומה השבה
לארצה שעבודתה תעשה בידי בני עם זר  .והיו אלה אנשי

' פועלי  -ציון ' ומאוחר יותר חברי ' אחדות

העבודה '  ,אשר נאבקו על כך שכוחות המגן של היישוב יהיו נתונים לפיקוח ולמרות לאומית  -יהודית
בלבד  .נציגי ההסתדרות במוסדות הלאומיים הם שתבעו את הרחבת סמכויותיהם של מוסדות
האוטונומיה

הלאומית  ,עד

כדי השגת אוטונומיה לאומית  -טריטוריאלית בארץ  -ישראל  .אפילו

בהסכמה  ,בדלית ברירה  ,לתכנית חלוקתה של ארץ  -ישראל  ,היתה טמונה ההשקפה כי בתנאים

המשתנים הכרח הוא להתפשר  ,על  -מנת למצוא בסיס טריטוריאלי ומכשיר מדיני עצמאי למען
המשך קיומה של הציונות כתנועה לאומית .

כורח הפשרה הזה מביא אותנו אל הקביעה  ,כי מלבד העקרונות הרעיוניים המנחים

ירשה מפא " י מן העלייה השנייה  ,היא קיבלה ממנה גם את השיטה של יישום עקרונות

 ,שאותם

במציאות .

הפשרה עם המציאות  ,שמשמעותה היתה בחינתה המתמדת של המציאות והתאמה רצופה של
העקרונות אליה מבלי לנטוש אותם  ,פשרה אשר ראשיתה בעלייה השנייה והמשכה ב ' אחדות -

העבודה '  ,הגיעה למיצויה המלא במפא " י  .זו היתה  ,מה שאני מכנה ' הפשרה המקוית '  ,שלא היה
עמה ויתור מוחלט  ,אבל היה בה שינוי משמעותי .

ידוע הדבר  ,כי אנשי ' הפועל הצעיר ' והבלחי  -מפלגתיים נזהרו מראש מחיבור מצעים
פרוגראמאטיים  ,מפני שלא רצו לכבול את עצמם במסכת  -עקרונות כתובים  .אבל גם ' פועלי  -ציון ' ,
אשר הביאו עמהם תורה מל המוכן  ,השתחררו עד מהרה

מכבליה .

העוקב אחרי התפתחות המחשבה בקבוצות אלה  ,אין לו מנוס מן המסקנה הפרדוקסאלית  ,כי

דווקא פועלי  -ציון  ,בעלי ההשקפה הסוציאליסטית שהיתה מודרכת על  -ידי המרכסיזם של

בורוכוב ,

גילו מידה גדולה יותר של כישרון ונכונות כיחס להתאמת עקרונותיהם ורעיונותיהם למציאות  .הם
השתכנעו בחשיבותו הלאומית  -ערכית של המאבק לכיבוש העבודה העברית  ,כפי שגרס אותו
' הפועל הצעיר ' והיה הראשון שהחל בו  .הם הקדימו את ' הפועל הצעיר ' בהערכתם החיובית את
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די ו

ששים שנה לייסודה של מפאר

תוכניתו של פ ' אופנהיימר להתיישבות שיתופית של פועלים על הקרקע  .הם ויתרו על מסגרתם
הפוליטית ההיסטורית וייסדו יחד עם הבלחי  -מפלגתיים את ' אחדות  -העבודה '  ,בעוד ש ' הפועל

הצעיר ' נשאר דבק בעקשנות בהמשך קיומו כמפלגה נפרדת  .הם  ,לנוכח המציאות בארץ  -ישראל
ובניגוד להשקפתו של בורוכוב  ,טבעו את המושג ' סוציאליזם יוצר '  ,שהוראתו היתה השתתפות

פעילה של מעמד הפועלים בבניין הקונסטרוקטיבי של החברה  .הם  -הם אשר התפשרו עם המציאות
החברתית  -פוליטית של ציבור הפועלים  ,ובהיותם חלק מאחדות  -העבודה שינו את עמדתם המקורית
והסכימו לייסד יחד עם ' הפועל הצעיר ' את ' הסתדרות העובדים הכללית '  .תולדותיה של תנועת

הפועלים בכלל  ,ומרכיבי מפא " י בפרט  ,הן אפוא תהליך רצוף של ' פשרות מקדמית ' .
דרך זו הובילה אותה מן המאבק ל ' כיבוש העבודה ' להכרה בצורך ב ' כיבוש אקרקע ' ; מן השאיפה
לקהילת עובדים אל  -מפלגתית ל ' הסתדרות העובדים הכללית ' המורכבת ממפלגות

לקומונה כוללת של כל חברי ההסתדרות ל ' חברת עובדים '

;

;

מן הכמיהה

מרעיון האחדות הכללית לאחדות

חלקית  -יסוד מפא " י ; מן ההתנגדות לווייצמן לשיתוף  -פעולה הדוק עמו ; מן האמונה בשלמות
הארץ למדיניות החלוקה  .כל זאת לא בהסח הדעת ולא כהחלטה של אישיות מסוימת  ,אלא מתוך
דיון נוקב ומתמשך  ,אשר בו נבחנו העקרונות מול המציאות המשתנה  ,ותוך מאמץ אינטלקטואלי
לנסח ולגבש תיאום חדש ביניהם .
מקובל אצלנו לכנות גישה זו כפראגמאטית  ,אולם יש להטיל ספק בפירוש שניתן לה בשיגרת
הלשון והמחשבה של ימינו .

' הפראגמאטיזם ' של העלייה השנייה משמעותו היתה העדר

דיגמאטיות  ,אולם לא אנטי  -ערכיות  .הוא התאפיין בגמישות המחשבה והתאמתה למציאות  ,אולם
לא

התכחש

לאידיאולוגיה .

ביסודו

טמונים

היו אידיאלים מעשיים  ,אך דרכו לא היתה

אופורטוניסטית  .זה היה ' הפראגמטיזם ' אשר העמיד את עצמו לרשותה של אידיאולוגיה -

אידיאליסטית ושפעל במסגרת תנועה רעיונית  .נוסח זה של ' פראגמאטיזם ' הביא גם לייסודה של
מפא " י  .לכן מוטעה הוא להניח כי ' הפראגמאטיזם ' נולד במפא " י  .ההפך הוא הנכון  ,הוא אשר הוליד
אותה .

בסערת הימים שבאה עם ייסודה של מפא " י ושנסתיימה רק כעבור עשרים שנה  ,בקום המדינה
והעלייה ההמונית  :במחלוקת הפנימית במפלגה
במלחמה הכוללת למען הקמת המדינה לנוכח

;

במאבק ביישוב היהודי ובתנועה הציונית

השואה  ,מחד

האם סטתה מפא " י מנוסח זה של ' פראגמאטיזם '

?

;

גיסא וקיבוץ גלויות  ,מאידך גיסא -

זוהי שאלה שקשה לענות עליה  ,על  -פי מצבו

הנוכחי של המחקר בתחום זה  .אולם כבר כאן אין להימנע מן השאלות שיש בהן שמץ של רמז לגבי
התשובות .

האם נטשה מפא " י את העקרונות שעוצבו בימי העלייה השנייה  ,כגון העבודה

העברית ,

ההתיישבות השיתופית  ,ההגנה הלאומית העצמאית  ,ואפילו השאיפה למדינה עברית  ,כפי שבוטאה
בתום מלחמת  -העולם הראשונה

?

זאת ועוד  ,האם לא היו מנהיגיה בני העלייה השנייה המוליכים

האישיים של אותה השקפה פונדמנטאליסטית שנתגבשה בעלייה השנייה ובשנות העשרים

?

בכלל דומה כי יש להבדיל בין תנועות פוליטיות המשמרות משטר קיים לבין אלו המשנות הוויה
ובוראות מציאות חברתית חדשה  .אצל הראשונות  -הפראגמאטיזם הינו מכשיר לביצור השלטון :
אצל האחרות  -הוא משרת גם שאיפות אוטופיות  .במפא " י  ,בגלל אורך תקופת שלטונה ועקב
עמידתה בראש תנועה לאומית הנאבקת על הגשמת שאיפותיה  ,היה משניהם  .ועלינו  ,החוקרים ,

בבואנו להעריך ולשפוט  ,לדעת להבחין בין זה לזח .
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מסגרת רעיונית לתולדות

מפא " י

מאיר אביזוהר

למן היווסדה  ,למעט שתי שנותיה הראשונות  ,מפא " י היתה מפלגת שלטון קואליציונית  .הדבר גרם
לה שלא תחדד את ניסוחיה האידיאולוגיים  .אין זה מקרה כי לא פעם צפה ועלתה ההערכה כי לפנינו

ארגון  ,שהדינאמיקה המסבירה אותו היא בעיקרה מימושם של ייצרי  -שלטון  .לא רב המרחק
מהערכה זו ועד לקביעה  ,כי למפא " י לא היתה כל מקשה רעיונית  -ערכית מוגדרת  .קביעה זו נוטה

להפחית בחשיבותו האידיאולוגית של הקונסנזוס המפא " יי  ,ומתעלמת ממתחים רעיוניים  ,שהיו בין
הגורמים לפילוג מפא " י .
במאמר זה יידונו המכנה הרעיוני המשותף  ,שכונה ' סוציאליזם בונה ' ( קונסטרוקטיבי ) ושימש

חישוק פנימי שקשר אלה עם אלה בעלי מסורות אידיאולוגיות שונות  ,והצירים שסביבם התפתחו
עימותים רעיוניים בתוך מפא " י .

א
תולדות המפלגה המרכזית בתנועה הציונית וביישוב עדיין לא נכתבו  .מפלגות אחרות זימנו לכותבי
תולדותיהן קווי  -אופי חדים למדי  .מהותן נתפסה והוגדרה במאמץ מחקרי קטן יחסית  ,כך יש

לשער ,

מזה שיידרש לגבי מפא " י  ,ולו רק בשל כמות התיעוד ומשך הזמן שבו התקיימה מפלגה זו  .אלפי
דפי הסטינוגרמות של מוסדותיה  ,ההתכתבות הענפה בין המרכז והסניפים בארץ ומחוצה

לה ,

העזבונות האישיים עשירי החומר של מנהיגיה  ,מאות המאמרים בעיתוני וכתבי  -העת של המפלגה
הגדולה רהפלוראליסטית ושל התנועות ההתיישבותיות והחינוכיות שהיתה להן זיקה אליה -

מחייבים שנות  -מחקר רבות  .מה גם שבכל ים המסמכים הזה אין להצביע על אוסף מסוים  ,שיש

לגביו הסכמה כי הוא מייצג ומסביר את עיקריה  .ראוי על  -כן להתחיל מההתחלה  ,בהסבר רעיוני של
היווצרות מפא " י משתי מפלגות  ' -אחדות  -העבודה ' ו ' הפועל הצעיר '  .יש לפרש כיצד נחלש יצר
הקיום הנפרד  .לא די לומר שגברה ההכרה בתועלת שיש במסגרת גדולה יותר  ,שהרי השאלה
היסודית היא לשם מה

?

נקל גם להיווכח מקריאת הדיונים שהתקיימו בשתי המפלגות  ,כי יישוב

מחלוקות אקטואליות מילא תפקיד מבוטל בתהליך

זה  .עיקרו של הוויכוח היה על זהות היסטורית ,

על פילוסופיה חברתית במובנה הרחב  ,ועל הנחות  -יסוד לאומיות  .ויכוח זה לא רק שהיה רווי

סימאנטיקה אידיאולוגית  ,היו בו אף חלקים מרתקים מבחינת העומק הרעיוני .
אין בכך כדי לומר שתהליך זה היה מנותק מהאקטואליה של שנות העשרים המאוחרות .

להיפך ,

להתפתחויות  ,כמו משבר העלייה הרביעית  ,היתה השפעה קובעת לגבי האיחוד  .אולם בדרך  -כלל
היה משקלן של השפעות כאלה זהה לגבי שתי

המפלגות  ,בעוד

שתהליכי השינוי שהובילו לאיחוד

היו במידה ניכרת מיוחדים לכל אחת מהשתיים .
לכאורה צריך לחפש את עיקרו של השינוי ב ' הפועל הצעיר '  ,שהרי עמדתה החיובית של

' אחדות -

ששים שנה לייסורה של מפאי

העבודה ' לגבי איחוד תנועת העבודה נתונה היתה מעצם הגדרתה  ' .הפועל הצעיר ' הוא שסירב

תחילה להיכנס למסגרת המשותפת  ,שביטלה את הפילוג המפלגתי  ,כפי שהציעה ' אחדות  -העבודה ' .

אולם די לזכור  ,כי כאשר הבשיל המשא  -ומתן בין השתיים  ,באביב

, 1929

והשאלה הובאה למשאל -

חברים בכל אחת מהן  ,נמצא כי ב ' אחדות  -העבודה ' היה שיעור ההתנגדות ניכר יותר
מאשר ב ' הפועל הצעיר '

( 10

אחוזים ) .

(  16 . 6אחוז )

ן

יתירה מזו  ,לאחר שקם האיחוד  ,חדלו מתנגדיו מ ' הפועל הצעיר ' להוות בעיה כלשהי לשלמות
המפלגה החדשה  .מספיק להזכיר את חיים ארלוזוהוב  ,שהתנגד כמעט עד הרגע האחרון  ,אבל אחרי
האיחוד לא גיבש סביבו חוג רעיוני או ארגוני נבדל  ,ועמדותיו למן האיחוד ואילך לא היו קשורות
למחלוקות העבר  .לא כן ב ' אחדות  -העבודה '

;

שם הוסיפו המתנגדים להוות מוקדים בעייתיים  .כך

לגבי טבנקין וחבריו בקיבוץ המאוחד  ,אשר את עמדותיהם המיוחדות אפשר לזהות כמעט לכל אורך
הדרך  ,עד לפילוג המפלגה  ,וכך לגבי קבוצת ' אבוקה '  ,ובעיקר ראשה  ,קפלנסקי  ,שהתבצר בעמדות
נבדלות .

ב
המרכיב האידיאולוגי  ,שבקשר אליו נבקע הסדק הראשון במפלגה המאוחדת  ,הוא ' מלחמת
המעמדות '  .במבט ראשון נראה שהקו המבדיל בסוגיה זו עבר בין שתי המפלגות המרכיבות .
ב ' הפועל הצעיר ' היתה התנגדות לשימוש במרנח ' מעמד ' כמגדיר את ציבור הפועלים בארץ -

ישראל

לא כל שכן התנגדו לדיבור על ' מלחמה בין  -מעמדית '  .אולם בחינה החודרת מעבר

;

למונחים  ,אל התכנים הממשיים  ,מראה כי השימוש במושגים אלה ב ' אחדות  -העבודה ' ועל  -ידי
ממשיכיה במפא " י היה אמביוולנטי  .משלחת ' אחדות  -העבודה ' לסיכום שיחות האיחוד השתדלה

להפיג בנידון זה את חששות הצד השני  .ברל כצנלסון פירש ש ' מלחמת מעמדות ' בעיניו היא  ' :א .
ביצור הפועל וארגונו  .ב  .הגנה על האינטרסים של הפועלים  .ג  .השלטת הפרינציפים והמשאלות של
תנועת העבודה בציונות ובעם '  .כשהשיב לו שפרינצק בנימה מתנצלת  ,של ' הפועל הצעיר ' קשה
לעכל את המונח  ' ,אפילו עם התוכן הנכון שאתם נותנים לו '  2 ,השתמעה מדבריו הסכמה לתוכן .
ממשיכי המסורת הפופוליסטית של ' הפועל הצעיר ' למדו עד  -מהרה כי קווי המחלוקת סביב

הנושא המעמדי אינם חופפים את הבדלי המסגרות המפלגתיות לשעבר  ,והדרך שהוגדרה על  -ידי
בן  -גוריון בביטוי ' ממעמד לעם ' אינה שונה ביסודו של דבר מגישתם  .ראוי לזכור בהקשר זה כי
גישת ' ממעמד לעם ' גרסה היערכות סגנונית  ,חברתית וארגונית  ,שתאפשר גיוס תמיכה פוליטית
לתנועת העבודה גם בקרב השכבות העממיות שמחוץ לציבור הפועלים המאורגן בהסתדרות  .היא
צידדה בשיתוף  -פעולה עם כל גורם התורם לפיתוח המשק היהודי  ,לרבות ההון הפרטי  ,כל עוד הוא
מקבל את עיקרון העבודה העברית  .היא ביקשה דרכים לקיים שלום תעשייתי באמצעות הסכמים

קיבוציים  ,על  -ידי לשכת  -עבודה ' נייטראלית ' או משותפת  ,וחתרה להסכמים בתחום יחסי העבודה

1

עם

זאת ראוי לציין כי ב ' אחדות  -העבודה ' היה אחוז המשתתפים במשאל גבוה יותר (  . 1נ 8אחוז לעומת

ב ' הפועל הצעיר ' ) ואחוז

הנמנעים קטן יותר (  1 . 8אחוזים

לעומת  5אחוזים ) .

דבר ,

26

ביולי

 ; 1929שם 4 ,

 74אחוז

באוגוסט

929נ .
2

ראה

:

י ' שפירא  ,הפועל הצעיר  -הרעיון והמעשה  ,תל  -אביב

, 1967

עמ ' . 444
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די ון

כצנלסון

( ) 1925

גם עם ארגוני הפועלים הקשורים למפלגות יריבות  .בתנועה הציונית וביישוב היא שאפה ליצור
קואליציה רחבה סביב ההגמוניה של מפא " י .

מעל לכל חיזקה את החישוקים הרעיונים המאחדים  -גישת הסוציאליזם  -הבונה  .מבחינה

סימאנטית סקל הצירוף הזה על אנשי ' הפועל  -הצעיר ' להסתגל למונח סוציאליזם  .הם גילו שאצל

' אחדות  -העבודה '  ,יריבתם מאתמול  ' ,רעיון המהפכה הסוציאלית נעזב ובמקומו בא הרעיון של בנין
קונסטרוקטיבי הדרגתי של משק ארץ ישראלי בידי הפועל עצמו '  .מסתבר שהדגש על בניית משק
יהודי עם יסודות שיתופיים שימש בעת ובעונה אחת ערובה למקוריות ארץ  -ישראלית ותחליף

למוטיבים הכוחניים  -אלימים של הסוציאליזם
משיכה גם לאנשי

המהפכני  .הוא העניק לסוציאליזם הציוני כוח -

' הפועל הצעיר '  ,והוציא ממנו את העוקץ שהרתיע אותם

תחילה  .יתירה

מזו  ,ערך

החלוציות  ,שהוא עיקר ראשון בסוציאליזם הציוני הבונה  ,ריכך את אופיו של המאבק המקצועי

המעמדי  .וכפי שביטא זאת אחד מאנשי ' הפועל הצעיר '  ' :חריפותה של מלחמה זו נחלשת עוד יותר
על ידי התביעה לחלוציות וליחס נפשי מסור לעבודת הבנין ' .

3

את הגלולה המרה  ,הבינלאומיות של הסוציאליזם  ,בלעו בסופו של דבר אנשי ' הפועל הצעיר ' .
הם הסכימו שמפא " י תשתייך לאינטרנאציונאל השני  .המתיקה את הגלולה ההכרה  ,שבקרב
המפלגות המשתייכות לאינטרנאציונאל התחזקה והלכה הגישה החוקתית והזיקה הלאומית  -כל

אחת לחוקה הדמוקראטית של מדינתה ולעמה  .תהליך זה היה פועל  -יוצא של פילוג הסוציאליזם

לסוציאל  -דמוקראטיה ולקומוניזם  .עד לאיזו מידה פגה המחלוקת במפא " י על הזיקה לסוציאליזם
כתנועה עולמית  ,תוכיח העובדה כי בשלהי

1941

ברל כצנלסון שלוש  -עשרה שנים קודם לכן

4,

קיבלה המפלגה פה  -אחד את נוסח העיקרים שחיבר

ואשר ' הפועל הצעיר ' סירב אז לקבלו כמצע האיחוד .

ראוי לעיין במצע ההוא  ,כדי לעמוד על הדרך שעשו אנשי ' הפועל הצעיר ' מאז  .כשייסדו מפלגה
מיוחדת בקרב קומץ אנשי העלייה השנייה  ,עשו זאת משום שראו בז ' רגון הסוציאליסטי של פועלי
3

,

צ ' לופט במועצת ' הפועל הצעיר ' כ ' בתשרי תרפ " ט  ,ארכיון העבודה  ,י , 402 / 1תיק  . 48ראוי להוסיף

שארלוזורוב ,

אף שהתנגד לאיחוד בשלבי המשא  -ומתן המעשי  ,תרם ללגיטימאציה של השימוש במונח סוציאליזם בקרב

הצעיר ' .

4

174

' הפועל
במרכז מפא " י ,

5

בנובמבר

, 1941

ארכיון מפלגת העבודה . 23 / 41 ,

כחטים שנה לייסודה של מפא " י

ציון שריד של
התחיה

הגולה  ,הפוגע במקוריות  ,בהתחדשות  ,בהשתחררות מהוויה זרה  ,שהל תמציתה של

הלאומית  .אחרי עשור שנים של שותפות במפא " י פג העוקץ שבמונח

' סוציאליזם '  .ראוי ,

לשם המחשה  ,להביא כאן כמה מה ' עיקרים ' של הציונות הסוציאליסטית  ,כפי שנכתבו על ידי ברל
כצנלסון

:

סעיף ראשון

:

במרכזה של ההיסטוריה העברית בתקופתנו עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה
ותכנה .
ובאורח סימטרי

:

במרכזה של ההיסטוריה האנושית בתקופתנו עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא
היקפו ותוכנו .
והסעיף השני

:

הציונות פירושה

פירושה

ובאורח סימטרי

:

:

מרידה גמורה בשעבוד גלויות בכל צורה שהיא  .הגשמת הציונות

שיבת עם ישראל לארץ מולדתו  . . .קיום מדיני עצמאי בארץ  -ישראל רבתי .

:

הסוציאליזם פירושו  :ביטול גמור של שעבוד החברה האנושית לקנין הפרטי בכל צורה
שהיא .
הגשמת הסוציאליזם פירושה
והעברתם לרשות הכלל

;

ביטול הקנין הפרטי באוצרות הטבע ובמכשירי העבודה

:

השלטת עיקר העבודה הכללית . . .

של החברה במדיניות ובמשק .

;

הנהלה עצמית דמוקרטית

5

הסימטריה הציונית  -סוציאליסטית הסוותה במשהו את העובדה שבמפא " י לא נשאר כמעט דבר
מראשיתה של הפועל  -ציוניות  .הסוציאליזם  -הבונה של שנות השלושים היה שונה מעיקרו
מהסכימה המרכסיסטית של בורוכוב  ,לפיה תיבנה ארץ  -ישראל בתהליך קפיטאליסטי ; הפועל יבוא

בעקבות ההון  ,והפועל היהודי בעל ההכרה ימצא בארצו החדשה  ,הנבנית על  -ידי מנצליו  ,את הבסיס
האיסטראטגי להשתתפות במהפכה העולמית .

6

מכל זה לא נותר אלא כיבוד זכרו של המורה .

במפא " י היו שרידי חסידיו הדוגמאטיים מיעוט מבוטל .
הסוציאליזם  -הבונה נבדל בנופו הכפרי מהסוציאליזם  -המהפכני של הפועל החרושתי  ,שחזותו

הרומאנטית היתה עלייתו על בריקאדות ברחובות העיר  .אידיאל ההתיישבות החקלאית  ,כביטוי
למהפכה היהודית המקורית  ,סייע אולי יותר מכל יסוד אידיאולוגי אחר לקליטת ההעדפה הלאומית

ועל  -ידי כך לטמיעת ' הפועל הצעיר ' במפא " י .
היה לעומת זאת במסורת ' הפועל הצעיר ' קו  -אופי שעתיד היה לקלקל את השורה  -רדיפת
השלום הטבועה בו  ,כלפי פנים ואף כלפי חוץ  .שונה היה אופיה של ' אחדות  -העובדה '  .האקטיביזם

שלה נשאר הד אצל בן  -גוריון וברל כצנלסון והנוהים אחריהם והן אצל טבנקין וחבריו  .יש לזכור כי
' אחדות  -העבודה ' היתה גוף מסיבי ודינאמי יותר מחברתה לאיחוד

;

על כן בנושאים שבהם היו

אנשיה מאוחדים היה להם ' כל הסיכוי להיות דומינאנטיים  .נוסף על

5

כ 1929 -

השתמש ברל כצנלסון במונח ' סוציאליות ' .

לנוסח המקורי ראה
6

:

ב 1941 -

כך ,

כתב במקומו ' סוציאליזם '  .זה הבדל הנוסח היחיד .

כתבים ותעודות  ,מרכז מפא " י ( תרצ " ה ) .

לביקורתו של ברל כצנלסון על בורוכוכ ראה מאמרו  ' :פרקים בתולדות תנועת הפועלים ' ,
תל  -אביב תש " ט  ,עמ '

אחרי הירצחו של

, 73 - 70

ב ' כבנלסון ,

כתבים  ,יא ,

. 90 - 89

17:1

די ין

דוד בן  -גוריון עם פועלים

במשמרת  ,כפר סבא 1934

ארלוזורוב שוב לא היה ליוצאי ' הפועל הצעיר ' מנהיג מקרבם  ,שסמכותו תוכל להתחרות בזו של

בן  -גוריון או של ברל  .רק כשהצטרפו לעמדות האנטי  -אקטיביסטיות של ' הפועל הצעיר ' אישים
יוצאי ' אחדות  -העבודה '  ,כמו דוד רמז בעת פולמוס התגובה ל ' גזירות הקרקע '

, 1940

היו עשויים

הכוחות במפלגה להיות שקולים .

מסגרת הדיון בהתפתחות הרעיונית במפא " י סובבת אפוא על שני צירים עיקריים

:

התפיסה

המעמדית והאקטיביזם הציוני  .סביבם התפתחו ויכוחים ואף הגיעו הדברים לפירוד  .אירע שהם

החריפו  ,לרוב דווקא כאשר הקו החוצה לא עכר בין המפלגות שהתאחדו  .כך היה בוויכוח על דרכי

העימות עם הרביזיוניזם בשנים  . 1935 - 1933ברל כצנלסון סיכם אז לעצמו את הפולמוס על ההסכם
בין בן  -גוריון לז ' בוטינסקי במלים אלה  ' :נתרחקו קרובים שקרבתם אמת ונתקרבו רחוקים שריחוקם

רחוק ביסודו  ,ההתרחקות החדשה [ כלומר בתוך

המפלגה ] ,

התרחקות סחף  ,סכנה שסופה

בשעה שההתקרבות החדשה [ בין בן  -גוריון לז ' בוטינסקי ] אין סופה להתקיים ' .

להתקיים ,

7

לכאורה צריך היה החישוק האקטיביסטי למנוע את הסחף בזיקה ההדדית של יוצאי ' אחדות -
העבודה '  .שהרי מסוף שנות השלושים ובמשך כל שנות הארבעים עלה הנושא המדיני למקום

הראשון בסדר  -היום הפוליטי  .אולם חישוק זה לא עזר וההתרחקות גברה  .להבנת העניין יש לבחון
ביתר פירוט את יחסי הגומלין שבין המישור האידיאולוגי וההתרחשויות החיצוניות .

ג
בדיון זה אני מציע להבחין בכמה נקודות  -מפנה בתקופה הראשונה של

מפא " י  ,עד

אביב

, 1932

אנו

מוצאים את המפלגה מחפשת את דרכה ומנסה לגבש אותה  ,ויש בדיוניה מידה לא מעטה של
תסכול  .לפני הקונגרס הציוני הי " ז לא היתה ההנהגה הוותיקה של התנועה הציונית מוכנה לקדם את
מפעל הבניה  .וגם

אחריו  ,עם

הצטרפות מפא " י להנהלה הציונית ( ולהנהלת

הסוכנות ) ,

לא מיהרה

התמורה לבוא  .המצב המדיני נראה ללא מוצא והמצב הכלכלי עדיין לא הבריא  8 .באביב
7
8

שם  ,ז  ,תל  -אביב
הדבר

תס " ח  ,עמ '

. 369

נכון לדיונים על המצב המדיני  ,המצב בציונות ובמפלגה במשך השנים

כ  6 -כיוני

1931

, 1931 - 1930

וגם לגבי דיוני המרכז

וב  20 -בפברואר  . 1932בשינוי ניתן להבחין בישיבת המרכז שנערכה ב  3 -במאי

, 1932

שנושאה היה

' למצב בתנועה '  .שם הסגנון של רוב המשתתפים בוטח ותכליתי  ,ארכיון מפלגת העבודה . 23 / 32 ,

175

1932

ששים שנה לייסורה של מפא " י

במידת  -מה  ,ובעיקר מראשית

חל מפנה מסוים  .גוברת העלייה העובדת וגדל יבוא ההון  .אלה

1933

קשורים באופן ברור עם התגברות המצוקה היהודית והפיכתה של ארץ  -ישראל יעד להגירה יהודית
גדולה ביותר  .צרת היהודים והפיתרון הציוני מתקשרים באורח הדוק  .פיתרון זה מתקשר עם פיתוח

הארץ  ,ואין ספק שהכוח הדינאמי בתהליך היה תנועת

העבודה .

התנועה התחזקה  ,אך במקביל התחזקה גם התנועה היריבה  -הרביזיוניזם  .העימות התקשר
בדמיונה של תנועת העבודה עם זה של הסוציאל  -דמוקרטיה האירופית כנגד הפאשיזם  .בקרב
מנהיגיה וחבריה התפתח רצון עז להוכיח שגורל תנועת העבודה בארץ לא יהיה כזה של תנועת
הפועלים המרכז  -אירופית  .התפתח אקטיביזם מעמדי  ,ובמאבק המקצועי מתערבים אלמנטים של
מלחמת  .אזרחים  .וכך גם במאבק

היהודי בארץ ומחוצה לה .

הבין  -מפלגתי  ,ברחוב

מפא " י צברה ביטחון עצמי  .בבחירות לקונגרס הי " ח  ,בשלהי קיץ
מרשים ,

, 1933

היא נחלה ניצחון

הן בארץ והן במזרח  -אירופה  .קרוב למחצית הצירים באו משורותיה  ,ודי היה לה

ב ' קואליציה קטנה ' עם הציונות הרדיקאלית הפולנית  ,כהנהגת גרינבוים  ,ומיעוטם של הציונים
הכלליים  ,כדי שהנהגת הציונות תעבור אליה  .הציונות

הכללית  ,שבעצם

לא היתה אלא מסגרת

דיפוזית למנהיגות של נכבדים  -אנשים שמעמדם נקנה בזכות הישגיהם האישיים  -הסתלקה

ממרכז המפה הפוליטית של הציונות  .החלה העידן של המפלגות ההמוניות  ,העידן הדמוקראטי של
הלאומיות היהודית המודרנית .
הגידול המהיר שחל כתנועות  -הנוער ובהסתדרות ' החלוץ '  ,הגם שהיווה עמוד  -שדרה לגידול

כוחה של תנועת העבודה  ,הציב בתוכה גורמי המחלוקת  ,ששיבשו את חיי מפלגה זו החל בשלהי
1935

 .כבר קודם  -לכן אפשר היה לחוש בעימות צפוי בין הנהגת מפא " י בראשות ברל כצנלסון ובן -

גוריון ,

והנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' .

ב 1934 -

הוקם ביוזמתו ובראשותו של ברל כצנלסון ' המרכז

לנוער '  9 .הקמתו היתה פרי ההכרה שהמוני הנוער הזורמים לתנועה החלוצית אינם מצליחים להעמיד
מתוכם  ,כשהם לעצמם  ,מנהיגות ראויה  .טיפוחה והדרכתה של מנהיגות כזו  ,כך נראה הדבר למרכז
מפא " י ,

חייב היה להיעשות על  -ידי שליחי המפלגה  ,על יסוד תכניות  -חינוך וספרות  -הדרכה

שייערכו בארץ  .אולם נמצא שפעולת הטיפוח של ההכשרה החלוצית לעלייה לארץ באה מתוך

התנועות ההתיישבותיות  ,והן היוו למעשה את מוקדי ההדרכה מהארץ לגולה  .ברל כצנלסון  ,בן -
גוריון ודומיהם דיברו על תהליך פילוגה של מפא " י למפלגות  -משנה של התנועות ההתיישבותיות .

העימות החריף במיוחד היה עם הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,הכוח החזק בתנועת ' החלוץ '  .תפיסתו
הקיבוצית בארץ היתה של קיבוץ ארצי  ,מטיל מרות  ,דוגל במכסימאליזם  ,מתפרס על  -פני תחומים

רכים ואיננו מצטמצם במשק החקלאי  .במלים אחרות  ' ,הקיבוץ
למפלגה בתוך המפלגה  .ברל כצנלסון התפטר מ ' המרכז

המאוחד ' נמצא על הדרך להיעשות

לנוער ' ,

וכתב את מאמרו ' ערעורים על

המצב הקיים ' 0 ,י הדן בהתרוקנותם של מוסדות המפלגה מאחריות חינוכית  -רוחנית והעברתה
למסגרות התיישבותיות .
התפתחות קובעת אחרת היתה המצב הכלכלי בארץ  .החל בסתיו

1935

משתרר בציבור הפועלים

העירוני חוסר  -עבודה  .הוא כא בעקבות בהלה בשוק ההון  ,אשר גרם לה הפחד ממלחמה בים  -התיכון
כתוצאה מהתקפת איטליה על חבש  .אחרי תקופה קצרה של התאוששות חלקית חזר שוב המצב של
9

ברל כצנלסון העלה הצעה להקמתו בישיבת מרכז מפא " י

המרכז
10

ב  27 -באותו

ב 14 -

חודש  .ארכיון מפלגת העבודה . 23 / 34 ,

ברל כצנלסון  ,כתבים ( לעיל  ,הערה

 , ) 6ז  ,עמ '

. 301 - 259

בפברואר

1934

 .הסיכום על כך הושג בישיבת

די ר

מאיר אביזוהר

חוסר  -עבודה עם פרוץ המאורעות  ,באפריל  . 1936הוא התרחב  ,העמיק ונמשך עד
המרירות והניכור בין הפועלים הנתונים במצוקה ובין המנגנון

. 1941

על רקע

ההסתדרותי  ,השבע יחסית  ,צמחה

אופוזיציה עירונית בתוך מפא " י  .אופוזיציה זו  ,סיעה ב '  ,באה בברית עם ' הקיבוץ המאוחד '  ,שנמצא
אף הוא באופוזיציה כנגד המסע של ברל כצנלסון לאיחוד תנועות  -הנוער והתנועה הקיבוצית .
המאבק הסיעתי החריף בשל האופי הראשוני  ,הקיומי  ,של רגשי המחאה והמרירות שרווחו בציבור
הפועלים העירוני  .ועידת המפלגה  ,שנתכנסה ברחובות במאי

אך ממסדת אותם  .מוועידה זו ועד

1944

1938

כדי לאחות את הקרעים  ,נמצאה

מפא " י נמצאה בתהליך של

כאן יש להסביר כיצד אירע שעל  -אף

שבן  -גוריון ,

פילוג  : .י

ברל כצנלסון וטבנקין נקטו עמדות

אקטיביסטיות משותפות בתחום המדיניות הציונית  ,לא סייע הדבר לאיחוי הקרע  .עובדה זו מוסברת
בכך שבוויכוח המדיני עמדו על הפרק שני נושאים  :א  .דרכי התגובה למדיניות הבריטית  ,שחזרה בה
מתמיכתה המקורית בבניין הבית הלאומי  .בנושא זה היו מאוחדים האקטיביסטים מבית  -מדרשה של
' אחדות  -העבודה '  .ב  .ההיערכות לקראת קביעת עתידה המדיני של הארץ  .כאן היו הדעות חלוקות .

אלה שאיבחנו את קיצו הקרב של המנדט  -ובן  -גוריון היה ראש וראשון להם  -אימצו יעד
של כינון מדינה יהודית  .בטווח הקצר  ,הם העדיפו את כינונה גם בחלק של הארץ בלבד  ,בתנאי

שחלק זה יוכל לקלוט במהירות שניים  -שלושה מיליון עולים  .האלטרנטיבה האחת לכך היתה  ,לפי
הערכתם  ,שלטון בריטי  ,המונע עלייה ורכישת קרקע  ,והנלחץ לשתף בשלטון על הארץ את הרוב

הערבי שבה  .גישה זו היתה קשורה בהכרה שהתנועה הלאומית הערבית במזרח  -התיכון נמצאת
בתנופה

:

זו התבטאה במתן עצמאות  -למחצה וליותר ממחצה לעיראק  ,מצרים וסוריה  :וברישומו

של המרד הערבי בארץ  ,שגרר מעורבות בין  -ערבית בשאלת ארץ  -ישראל  .תכנית המדינה היתה
קשורה בהערכה כי חל שינוי משמעותי בגורם הזמן בכל המעגלים הרלוואנטיים

:

בעם

היהודי ,

במזרח  -התיכון ובזירה העולמית העומדת ערב מלחמת  -עולם .

לאדוקים בתורת הסוציאליזם  -הבונה נראתה תכנית המדינה של בן  -גוריון כסטיה

רביזיוניסטית ,

מקסם  -שוא  ,שיכרון של קיצור  -דרך  ,התעייפות מהדרך הקשה והממושכת של גידול חברה יהודית .

טבנקין טען בהקשר זה כי בעיני מי שניתפס למקסם  -שוא זה אין ערך לכל המצוות  ' ,אין ערך לעליה ,
לכל המאמצים ' .

2ן

כך התפתח ויכוח טעון רגשות עזים בין קו בן  -גוריון למתנגדיו  ,כשכל צד מתחפר

עמוק יותר ויותר בעמדותיו .
ד

תפיסות המפלגה השונות משקפות הבט נוסף של הנושא האידיאולוגי  .השאלה המקיפה  ,שתפיסת
המפלגה הינה חלק ממנה  ,היא באיזו מידה הרעיון מכתיב את צורת הארגון  ,או להיפך  ,האם על

ההתארגנות להיות בעל אופי ספונטאני  ,הצומחת מתוך הוויה  ,והרעיון מתגבש בעקבות ההתפתחות

הספונטאנית  .ברל כצנלסון פיתח בכתביו את האינטרפטאציה הבלחי  -דוקטרינרית  ,שלפיה קם
הארגון המעמדי הציוני  -סוציאליסטי מתוך הצרכים הקיומיים של עולים צעירים  ,מחפשי מוצא

מהמצוקה הרוחנית  -הפיסית של הגולה  .כך גם לגבי הקבוצה הראשונה ; היא לא היתה הגשמה של
מודל אידיאולוגי  ,אלא להיפך  ,רעיון הקבוצה צמח בדרך ספונטאנית מתוך היווצרותה  .וכך לגבי

11
12
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בנושא זה עוסק בהרחבה מאמרי ' מאבקו של המרתף '  ,שורשים  ,ג [ בדפוס ] .
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*
אחדות מעמד העובדים בארץ ; הוא ראה אותה כתהליך דטרמיניסטי  ,שנגזר מתוך ההוויה של ציבור

הפועלים הארץ  -ישראלי  .מהבט זה מפא " י היתה בעיניו שלב גבוה
כתב

בהתפתחות  .בסתיו  1935הוא

:

כמה פחותי ערך הם הניגודים הרעיוניים אשר בשמם דוגלים אצלנו  ,לעומת ההגיון

ההסטורי של התנועה [ ההדגשה שלי ; אחרי מלים אלו  ,נכתבו ונמחקו על ידי ברל שתי
מלים

:

' שאין בלתו ' מ " א ] ואין נצחון מבלעדיו והוא כובש אותנו גם כשאנו מבקשים

להתכחש

לו 3 .נ

לכן אין פלא שלעתים קרובות מופיעות אצלו המפלגה וההסתדרות כמילים נרדפות  .כך היה
במוסדות הסתדרותיים בהם פעל  ,כמו

' דבר ' ,

' מרכז הנוער ' ו ' עם

עובד ' .

לאמיתו של דבר ברל שמר אמונים לגישתו ' הבלחי  -מפלגתית ' מימי העלייה השנייה  ' .אני מטבעי

שונא כל מפלגה  .אני מודה ומתוודה  . . .נעשיתי חבר מפלגה בעל כורחי '  ,אמר ב  . 1940 -אולם אין
פירושו של דבר שהתייחסות נפשית  -ערכית זו הביאה לצמצום תחומי הפעולה והסמכות של

המפלגה  .להיפך  ,מפלגה זו  ,שברל נמצא בה בעל כורחו  ,לדידו  ,היא חברת העובדים

האמיתית ,

שכלליותה נפגמה שלא באשמתה  ,אלא בידי המפלגות הקטנות  ,הבלתי  -מתאחדות  .מכאן שההבדל
בין המפלגה וההסתדרות אינו תלוי כלל

במפלגה ,

אלא בעמדת המפלגות היריבות  .ברל גרס

שתהליך האיחוד הגובר של פועלי ארץ  -ישראל יבטל את ההבדל הזה  .הדטרמיניזם של רעיון

אחדות העבודה נתן אפוא ביטחון שבסופו של דבר יבוא האיחוד השלם  ,והמפלגה תיעלם על  -ידי
שתתמזג למעשה עם

ההסתדרות .

זוהי תפיסה של אחדות בלתי  -מתחלקת  ,לא לזרמים מפלגתיים  ,גם לא לתחומים נבדלים .

משמעותה שאין המפלגה ארגון  -בחירות גרידא  ,אלא תנועה האחראית לפעולה מדינית

ומשקית ,

ואף לחינוך הנוער ולטיפוח חיי התרבות של חברת העובדים .
אצל בן  -גוריון היו הדברים שונים במקורם  .הוא התחיל את דרכו בארץ כאיש  -מפלגה .
מלכתחילה הכיר באבחנה בין מפלגה והסתדרות ושמר עליה גם במפא " י  ' .אין ההסתדרות כפופה
למפלגה '  ,טען ,

13

' אלא לעצמה  .אנחנו מפלגת הרוב  -לא שליטים בהסתדרות  .אין לנו זכות ורשות

כמכתב לי ' גלילי  ,אוקטובר  , 1935עזבון ברל כצנלסון  ,ארכיון מפלגת העבודה .
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מאיר אביזוהר
לשלוט

בהסתדרות '  .כלומר  ,אין לשליחי מפא " י מעמד בכורה בהסתדרות מעצם רעיונה ורצונה של

המפלגה  ,אלא מכוח העובדה שזכו ברוב בקרב כלל הציבור ההסתדרותי  ,ובלשונו

:

הכיוון שלנו מדריך את ההסתדרות לא מפני שזה רצון המפלגה שלנו  ,אלא מפני שזהו

רצון ציבור הפועלים בארץ  .בלי הרצון הזה  ,שבא לידי ביטוי על ידי בחירות של כל ציבור

הפועלים בארץ  -אין לכיוון שלנו שום יתרון לשום שלטון

בהסתדרות .

לגביו ההסתדרות היא יותר מאשר מפלגה וזאת בשני מובנים  .קודם כל במשמעות האלמנטרית
שהיא כוללת לא רק את חברי המפלגה  ,ושנית באשר מרכז הכובד של פעולתה הוא במגוון תחומים
רחב  .היא ' גוף אורגאני ' שונה  ,ואם שליח המפלגה כהסתדרות יהיה כלי  -שרת למטרות

מפלגתיות ,

הוא ימעל בתפקידו  .שליחי המפלגה בהסתדרות ' אחראים כלפי הציבור כולו ולא שהם מקבלים

הוראות מאיזה קוקוס ~ ן חשאי ויהיה הקוקוס החשאי של מפא " י '  ,אמר למועצת המפלגה 5 .י מבחינה

רעיונית זהו מושג המנדט בגירסתו המערבית  -ליבראלית ; מבחינה מעשית  -פירושו סמכותי  ,כי
הוא משחרר את נושא המשרה מהנחיות צמודות  ,יום  -יומיות  ,ממרכז מפלגתו .

תפיסתו של בן  -גוריון את המשטר הפנימי בתוך המפלגה היתה סמכותית לא פחות  .הוא סירב
להכיר בצדקת קיומה של אופוזיציה בתוך מפלגה שבמהותה היא מונוליטית מבחינה ארגונית ( אך

לא רוחנית )  .בגישה ריכוזית זו התלכדו אופיו הסמכותי ותפיסתו את מושג המרות

התנועתית .

המפלגה בעיניו היא אחת וכלתי  -מחולקת  .כדי לא להשאיר מקום לספקות בקשר לכוונתו  ,לא
הסתפק במונח
בקיצוניות

:

' מפלגה אחת  ,אחידה '  ,ולא רק בכך שעליה להיות ' חטיבה אחת '  ,אלא ניסח הדברים

המפלגה צריכה לפעול כסניף אחד המקיף את כל הארץ  .הוא הפליג ושלל מהסניף

הטריטוריאלי את זכותו לנציגות משוריינת  .אם המתאימים בעיני המוני החברים להיבחר למרכז

המפלגה מצויים כולם בעין  -חרוד  ,צריך מרכז המפלגה לקום על טהרת אנשי עין  -חרוד  ,אמר כדי
לחדד ולסבר את האוזן .

6ן

דגשים סמכותיים מובהקים  ,סימאנטיים ותוכניים  ,באו לידי ביטוי גם

בתביעתו שהמוסדות המוציאים לפועל יהיו מצומצמים  .בשלילת התארגנות סיעתית במפלגה נמצא

אפוא בן  -גוריון מחמיר כמו ברל כצנלסון .
מול תפיסת המפלגה האחידה של ברל כצנלסון ובן  -גוריון התייצבה גישת ' הקיבוץ
שהעמידה במרכז הגשמה מכסימאליסטית של אידיאה .

בקיבוץ  ,כתנועה

המאוחד ' ,

ארצית מלוכדת ולא

כפדראציה של משקים אוטונומיים  ,ראו במחנה המגשימים את המכוון והמדריך  .סביבו התקיימה

פריפריה של פועלים במושבה ובעיר  ,והחלוץ בגולה היווה חיל הרזרבה שלו  .הקיבוץ לא

הסתגר ,

אלא חתר להגמוניה רוחנית וכוחנית במעמד הפועלים כולו .
תפיסת המפלגה של הקיבוץ הושתתה על הכרת יתרון דרכו מבחינת הגשמת הרעיון הציוני -

סוציאליסטי  .כאן יש לעמוד על הבדל מהותי בין המקובל בדרך  -כלל על שמאל מרכסיסטי  ,ובין
משנתו של טבנקין  .למרות שהכריז על עצמו כמרכסיסט  ,היה טבנקין ביסודו של דבר אידיאליסט -
היסטורי  ' :כל מי שניגש לארץ ישראל  ,רואה שיש אידיאה של כח המגשים אותה  . . .כל מה שנעשה
כאן

[ הוא ]

פחות מכל רק סטיכיה  . . .ויותר מכל פרי אידיאה שמושלטת במציאות ויוצרת

[ אותה ]

בדמותה ותוכנה '  .הכוח מגשים האידיאה הוא זה המאורגן במפלגה  -כך הגדיר טבנקין את מהותה

14

caucus

-

קבוצת מושכי  -חוטים  ,מאחורי הקלעים  ,הפועלים להבטחת בחירת מועמדיהם וקבלת החלטות

רצויות להם במוסדות הפומביים .
15

בוועידת המפלגה הרביעית ברחובות  ,מאי

16

במועצת המפלגה השש  -עשרה  ,ארכיון מפלגת העבודה . 22 / 16
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מאיר אביזוהר

של מפא " י  .המפלגה  ,כהתאגדות סביב אידיאה  ,מרצונם החופשי של חבריה  ' ,מרכזת רצונות של

אנשים ומפעילה אותם לחיי הכרה ורצון עצמיים ' .

לן

רישומה על המציאות הוא כה חזק עד שכל

' איש זר יאמר  :פה ישנה דיקטטורה של מפלגה '  .מאחר והציונות מתגשמת מכח אידיאה מלכדת

סביבה רצונות של אנשים עובדים  ,הרי המגשימים בפועל מהווים מופת וכוח  -משיכה לעולים
ולבני  -הנוער המצטרפים למעגל ההגשמה  :ומאחר ו ' הקיבוץ המאוחד ' חרט על דגלו האידיאולוגי

מכסימאליזם בהגשמה  ,כוח המשיכה שלו גדול במיוחד .

כאן טמון חומר  -נפץ מפלגתי  .הקיבוץ לא היה מסוגל  ,מעצם טבעו  ,להיות מונחה על  -ידי מרכז
מדובר ,

הנמצא מחוץ לו  .טבנקין לא הפריד בדיוניו בין שאלות פוליטיות ומשקיות כאשר היה

למשל  ,על הקמת נקודות חדשות בתנאי מצור לאור צרכים מדיניים ובטחוניים  ,או על גיוסים
למשטרה  ,לפלמ " ח ולצבא הבריטי  ,או על הקמת ענפי ספנות ודייג  .הוא הדריך את הקיבוץ להיות
גוף מחוקק לעצמו בעניינים מדיניים וחברתיים כאחד  .עמדותיו המדיניות נגזרו מתפיסתו
ההתיישבותית  .כך גרס שהקיבוץ צריך להתגייס כגוף אחד ולהפעיל את כל כוחו כדי להכשיל את
התכנית לחלוקת הארץ  .זאת  ,משום ש ' מקסם השוא ' של מדינה בטווח  -זמן מיידי הוא האנטיתיזה
של החלוציות .

אפשר לתאר את תפיסת המפלגה של טבנקין כקונצנטרית  :הקיבוץ במרכז המעגל

המפלגתי ,

המפלגה במרכז המעגל המעמדי  ,והמעמד במרכז המעגל הלאומי  .בשם ' שלטון

האידיאה '

מתקיימת חתירה להגמוניה של הקיבוץ במפלגה  ,של המפלגה בהסתדרות  ,ושל ההסתדרות בציונות .

לשם מימושה של ההגמוניה מתבקשת גישה פלוראליסטית  ,המתירה התארגנות ' רעיונית ' במפלגה .
מכאן שלפנינו ביטוי נוסף לעימות בין הנהגת מפא " י ו ' הקיבוץ המאוחד '  .פילוגה של המפלגה
בשנים

1944 - 1942

נגרם בשל צירוף גורמי העימות החברתיים  ,הרעיוניים והכוחניים  ,ולא ניתן

להפריד בין גורמים אלה .

,

ל

הקונסנזוס שאיפשר את איחודן של ' אחדות  -העבודה ' ו ' הפועל

הצעיר '

עמד על רעיון

הסוציאליזם  -הבונה משק חדש וחברה חדשה  .מושג ' מלחמת המעמדות '  ,שלגביו שררה דו  -ערכיות

ב ' אחדות העבודה '  ,נשאר מקור לחילוקי  -דעות  .הסוציאליזם  -הבונה  ,שהיה נושא ההסכמה

העיקרי ,

היה גם  ,באורח דיאלקטי  ,מקור המחלוקת בשנות השלושים המאוחרות סביב נושא חלוקת הארץ
והקמת מדינה יהודית  .הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,שראתה עצמה מבטאת רעיון הסוציאליזם  -הבונה
במירבו  ,פירשה את התכנית להשגת ריבונות מדינית לאלתר כסטיה מהדרך החלוצית של בניה
הדרגתית .

17

כנס

פעילים בגבעת  -השלושה  .פרוטוקול ללא תאריך  .התקיים ככל הנראה באפריל  . 1938ארכיון יד

ע . 2 /4 /
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טבנקין ,

הקמת מפא" י  -בעיני יריביה
יעקב שביט

הנחת  -יסוד מקובלת בהיסטוריוגראפיה הציונית היא כי הקמתה של מפלגת פועלי

,

אר ' '  -ישראל ,

בעקבות איחודן של ' אחדות  -העבודה ' ו ' הפועל הצעיר '  ,היתה תנאי וראשית ליצירתה של ההגמוניה

של תנועת העבודה הארץ  -ישראלית ביישוב ובתנועה הציונית  .תוך שלוש שנים למן הקמתה של

מפא " י  ,בבחירות לאספת הנבחרים השלישית ולקונגרס הציוני הי " ז ב -
הציוני הי " ח

ב , 1933 -

, 1931

וכבחירות לקונגרס

נקבעה בכורתה של תנועת העבודה יחד עם בכורתו של היישוב היהודי בתנועה

הציונית  .יריביה של מפא " י אכן היו ערים לעובדה זאת  .הם השקיפו על איחוד מפלגות הפועלים
בקנאה ובדאגה  ,וגם לא במעט ביקורת עצמית .

בעיני יריביה של מפא " י היתה אמת  -המידה להערכת האיחוד הפוליטי והרעיוני של שתי מפלגות
הפועלים בראש וראשונה אמת  -מידה פוליטית  .האיחוד  ,כך כתב זמן לא רב לאחריו יוסף

ספיר ,

עתיד להקיף במהרה את המפעל הציוני כולו ב ' חגורת  -ברזל צרה ודחוקה של האידיאולוגיה

הסוציאליסטית '  .זהו איחוד של מפלגות המהוות מיעוט ביישוב ובהסתדרות הציונית  ,אך בזכותו הן
עתידות עתה  -כמפא " י  -לבסס את ה ' דיקטטורה של מפלגות הפועלים בארץ '  .הקמת מפא " י
נתפשה אפוא בעיקר כיצירת הכלי הפוליטי להשלטתו של מיעוט ביישוב  .מפא " י לא זאת בלבד

שהיא משתלטת על מוסדות היישוב ומוסדות התנועה הציונית  ,היא גם משליטה את אגדת בכורתה
ועליונותה בתודעה הציונית עד כי ' כבר עתה נידונות כל הבעיות הישוביות לא מתוך אובייקטיביות
ציונית  ,אלא מבחינת " עם השמאל " או " בלי

השמאל "  " ,בעד השמאל " או " נגד

השמאל " '  .י

הקמת מפא " י היתה אפוא הזדמנות למחנה ' האזרחי ' ביישוב ולתנועה הרביזיוניסטית לבחון את
פשר חולשתם ואת חוסר  -יכולתם להקים גוף פוליטי מלוכד דוגמת הסתדרות העובדים הכללית
ודוגמת מפא " י  .אבל לא פחות מכך היתה זאת הזדמנות לבחון את האויב הפוליטי

והאידיאולוגי ,

לתהות פעם נוספת על קנקנו  ,לברר את גורמי כוחו  ,לחזות את מהלכיו לעתיד  .בחינה

כזאת  ,מנקודת

המבט של היריבים  ,שעל  -כן היא בחינה מתוך

עוינות  ,וחסרה את ההתפעמות ואת תחושת התמורה

וההשג של יוצרי האיחוד ומחייביו  .יש בה גם כדי ללמד הרבה על המבקרים עצמם ועל השקפת -

עולמם  .מפרספקטיבה היסטורית יש בניתוח הביקורת הזאת עניין רב  ,שכן היא מאפשרת לבחון את

היחס בין ' דימוי המציאות ' בן הזמן לבין ' המציאות '  ,כפי שהיא מצטיירת בעיני החוקר ככלות יובל
שנים .

בעיני הרביזיוניסטים בארץ  -ישראל היתה הקמת מפא " י בחינת ' כיבוש הציונות ' על  -ידי
המפלגות הסוציאליסטיות בתנועה הציונית  ,ומכאן הטיית הציונות מדרך  -המלך הלאומית  -המדינית
שלה  .מפא " י השתלטה תחילה על ההסתדרות הכללית והפכה אותה למערכת המנוצלת כל  -כולה
להגברת כוחה של המפלגה ביישוב ובתנועה הציונית  .המנגנון השתלט על המפלגה ואיתה  -על

1

י ' ספיר  ,בוסתנאי  ,ב " ב באלול

תרצ " ג .
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ועידת היסוד של הציונים הרביזיוניסטים

( הצה " ר )  ,פאתוס 1925

היישוב  .מעתה עמד ברשות המנגנון הפוליטי ממסד חזק  ,השואב לתוכו את חלק הארי של ההון
הלאומי הציוני  ,והמסוגל להפעיל סנקציות חברתיות וכלכליות  ,להרעיב את מי שאינו חבר בו

ולהפלותו לרעה  .מפא " י לא הוקמה אפוא כמפלגה של הפועל השכיר  ,המאורגן והנאבק על תנאי -
שכר ותנאי  -עבודה הוגנים  ,כמו בארצות הדמוקראטיה המערבית  .מפא " י היא מפלגתו של הפועל

המאורגן השבע והיא מאפשרת לו  -ללא מהפכה סוציאלית אלימה  -להשתלט על המוני
ה ' אביונים ' ביישוב ועל הזעיר  -בורגנות לרבדיה השונים  .במציאות היישובית נוצרה הסתדרות

עשירה  ,חזקה  ,ביורוקראטית  ,המנוהלת על  -ידי מפלגה סוציאליסטית  ,הרודה ומנצלת את הזעיר -
בורגנות החלושה והמפוצלת .

7

מה שתואר על  -ידי דוברי מפא " י

כ ' קונסטרוקטיביזם ציוני ' תואר אפוא בעת ובעונה אחת

כמסווה אידיאולוגי של הכוונה האמיתית  ,ולא כהתמתנות ופראגמאטיזם  ,שפירושו המעשי ביישוב
הוא ' מלחמת מעמדות ' נוסח מפא " י  :במקום ' כיבוש השלטון ' במהפכה  ,כיבוש השלטון באמצעות

השתלטות והשתררות הדרגתית על קופת ההסתדרות הציונית ועל המשק הפרטי בארץ  -ישראל  .מה
שבתוך מפא " י עצמה נרעה כדרך של פשרה ופראגמאטיזם  ,החותרת להפוך את מפא " י למרכזה של

,

 . 1932הביקורת המפורטת על ההסתדרות ומפא " י

ראה  :ז ' ז ' כוטינסקי  ' ,שלטון האגרוף '  ,חזית העם  11 ,בנובמבר
היא בספרו עול ח ' בן  -ירוחם  ,העם והמעמד  ,תשי " ב  ,והיא מסכמת את עיקרי הביקורת למן שנת

2

1925

ואילך  .וראה

על כך בספרי  ,מרוב למדינה  ,התנועה הרביזיוניסטית  -התכנית ההתיישבותית והרעיון החברתי  ,תל  -אביב
עמ ' . 255 - 232

144

, 1978

דיון  :ששים שנה לייסודה של מפא " י

קואליציה פוליטית תוך הסכם ושיתוף  -פעולה עם חוגים אחרים  ,נראה בעיני הרביזיוניזם כטכסיס -
ערמה שכוונתו להוליך שולל את המחנה ' האזרחי ' ואת הציונות הכללית  .הנה כי כל  ,מה שנראה

בעיני ז ' בוטינסקי  ,בשנות העשרים כביטוי למנטאליות ' זעיר  -בורגנית ' של מפלגות הפועלים ואבדן

הלהט המדיני האקטיביסטי שלהן ( ובעיקר של ' פועלי ציון '
בשנות השלושים

-

ו ' אחדות  -העבודה ' ) ,

נתפש עתה -

כמהלך שקול ומדוד של פוליטיקאים רבי  -תושיה  ' .קונסטרוקטיביזם

סוציאליסטי ' החל מתפרש למעשה למן שנת

1925

ואילך לא כבניה ' מלמטה ' של חברה יהודית

חדשה בידי תנועת העבודה  ,אלא כהשתל ותה על חברה יהודית  -בורגנית קיימת  ,והקמת

"

דיקטאטורה פועלית המכוססת על כספי קרן היסוד .

תיאור זה פתר בעיה פנימית בביקורת

3

הרביזיוניסטית על תנועת העבודה  ,שמצד אחד תקפה בחריפותה מה שתיארה כאידיאולוגיה של

' מלחמת מעמדות ' הנובעת מן האידיאולוגיה הסוציאליסטית  ,שהיא תוכנית להלאמה של אמצעי
הייצור במשק

;

ומצד שני תיארה בלעג את הקונסטרוקטיכיזם הסוציאליסטי של תנועת העבודה

הארץ  -ישראלית כ ' סוציאליזם
להיות  .הפיתרון היה אפוא

:

אוטופי ' ,

כלומר טענה שמפא " י אינה בעצם מה שהיא מתיימרת

ה ' קונסטרוקטיביזם הסוציאליסטי ' הוא הדרך המיוחדת שאימצה

לעצמה מפא " י  ,בנסיבות המיוחדות של היישוב ושל התנועה הציונית  ,ל ' הלאים ' את המשק היהודי

בארץ  -ישראל ולהשתלט על התנועה הציונית .

מה שתואר על  -ידי אנשי תנועת העבודה  -ומתואר כך גם על  -ידי ההיסטוריוגראפיה הציונית

כסינתיזה בין שני מרכיבים יסודיים  -ציונות וסוציאליזם  -תואר על  -ידי מבקרי מפא " י
כשעטנז שלא יתכון  ,שכן זוהי סינתיזה בין ניגודים  .מה שנוצר במציאות כתוצאה מהסינתיזה בין
היתיזה '

( הציונית ) וה ' אנטי  -תיזה ' ( הסוציאליזם ) ,

היא מערכת ערכים צבועה ומתחסדת והתרוצצות

פנימית בתוך מפא " י  .חמור מכך לעניין הציוני  :בשל הקונסטרוקטיביזם איבדה מפא " י את להט

האקטיביזם המדיני שלה  .כיוון שהיא נצרכת לאמצעי  -מימון כדי ליצור את המשק העצמי שלה ,
וכיוון שמקורות המימון באים מההסתדרות הציונית  ,צריכה מפא " י ללכת בקו המדיני המתון של
וייצמן  .כלפי חוץ היא מציגה פנים של

מתינות  ,כשמטרתה

העיקרית היא כיבוש השלטון ביישוב

והנצחת שלטונו של המיעוט על הרוב תוך שימוש באלימות  ,אם יש צורך בכך .

4

אכן הביקורת הרביזיוניסטית העוינת  ,שליוותה את מפא " י מראשיתה ואת התקדמותה לקראת

ההגמוניה  ,ביקשה לחשוף את המכאניזם של השלטון ואת היחס המורכב בין אידיאולוגיה וערכים
לבין המעשה הפוליטי והמשקי  .מה שנראה כסניתיזה מקדמת וחיובית  ,נתפש על ידי הרביזיוניזם

בעיקרו של דבר כדו  -פרצופיות מכוונת וערמומית או שנובעת מטבע הדברים  .הרביזיוניזם הכיר

למעשה ברב  -ממדיות של מפא " י ושל תנועת העבודה שאותה הנהיגה מפא " י

;

במידה רבה אף

נתקנא בה וניסה לחקותה  ,אבל כיוון שהשקיף על מפא " י מבחוץ  ,מתוך איבה וסלידה

עמוקה ,

העדיף לפרש את הרב  -ממדיות לא כהתפתחות היסטורית מחויבת המציאות וחיובית  ,אלא כהצלחה
מרשימה של תנועה פוליטית המשתמשת בשתי זרועות  -זו המהפכנית וזו הקונסטרוקטיבית -

כדי להגיע בפעולה משולכת אל היעד  -שליטה טוטאלית על התנועה הציונית ועל היישוב היהודי

בתחום הפוליטי  ,הכלכלי והתרבותי כאחד  .ביקורת זאת חשפה לא רק איבה ותסכול עמוק  ,היא גם
מה 18 -

ביולי

מכון ז ' בוטינסקי  ,א . 15 / 2 / 1 /

3

ראה מכתבו של ז ' בוטינסקי לי " ב שכטמן

4

האיחוד בין ' אחדות  -העבודה ' ' האקטיביסטית ' והסוציאליסטית ו ' הפועל הצעיר ' המתונה והלא  -סוציאלסטית

, 1925

נתפש כאן כאיחוד כין הצדדים השליליים של שתי המפלגות

:

' אחדות העבודה ' ויתרה על האקטיביזם המדיני

שלה  ,ואילו ' הפועל הצעיר ' נסחפה ונבלעה כאידיאולוגיה המרכסיסטית ואיבדה את ייחודה .

18
~

יעקב שביט

חשפה את עולמם הפנימי של המבקרים ואת הדרך הפשטנית והחד  -ממדית בה ניתחו את המציאות
ההיסטורית

 :אבל דווקא בה

יש להאיר על תופעות ומגמות בהתפתחותה של מפא " י למן

ייסודה ,

שהבנתם יכולה וצריכה להשלים את העיון ההיסטורי  .הטיעון כי עליית מפא " י לשלטון איננה
תהליך הגיוני ומחויב המציאות של ההיסטוריה הציונית  ,אלא ' תאונה היסטורית ' שצברה תאוצה
וכוח  ,בשיטות שונות ובאמצעים שונים  ,עומדת כמובן בניגוד גמור לתיאור ההיסטורי המקובל  .גם

אם נדחה אותו  ,הרי בחינתה של ההיסטוריה הפוליטית של היישוב למן
להוסיף לה חיבוב וזווית  -ראיה נוספת .

186

1930

לאורו  ,יש בה כדי

