ראשית התארגנותם של בעלי המלאכה בארץ
( עד

* ) 1925

יגאל דרורי

א  .מסגרות ארגוניות
ניצנים
ציבור בעלי המלאכה בארץ  -ישראל נתון היה תמיד בדילמה של

השתייכות  .בעוד שתנועת הפועלים

העברית ראתה בו ציבור של בורגנים זעירים  ,שלא יכולים היו להשתייך אליה  ,באשר רבים מהם
העסיקו שכירים

(1

 4בממוצע ) ,

עד

לא מצאו בעלי המלאכה את מקומם בקרב המעסיקים הגדולים

בתעשיה  ,אשר ראו בהם בני מעמד כלכלי נחות יותר  .מצב זה חייב את בעלי המלאכה לחפש דרכים
להתארגנות עצמית  ,במגמה להגן על ענייניהם וזכויותיהם  ,וכדי לפעול למען הטבת תנאי חייהם .
נסיונות של התארגנות בעלי המלאכה בארץ נעשו עוד בשלהי התקופה העות ' מאנית  .בירושלים
לא עלו נסיונות אלו יפה  ,אולם ביפו הוקם

ב 1910 -

' מרכז בעלי מלאכה

"

י

שהצליח להתקיים במשך

שנים  .פעילותו של ה ' מרכז ' היתה מעטה מאוד וחסרת השפעה  ,אולם הוא היה גוף שקישר את בעלי
המלאכה ונטע בהם תחושה של השתייכות ארגונית .
בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה חדל ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו לפעול ; אולם מייד לאחר

הכיבוש הבריטי התארגן מחדש  ,ואחת מפעולותיו הראשונות היתה קניית מגרשים לחבריו  ,כדי

להקים שכונה מיוחדת לבעלי המלאכה  2 .לא עבר זמן רב ומרכזים נוספים של בעלי מלאכה קמו
בריכוזים יישוביים שונים  ,ובמהרה החלו להישמע בקרב ציבור בעלי המלאכה קולות שדרשו

להרחיב את בסיס התארגנותם  ,ולהקים מסגרת מקצועית ארצית  ,שתקיף את כל בעלי המלאכה
בארץ  .בינואר

1920

הובעה כבר התקווה לכינוס ועידה שתניח את היסוד ל ' התאחדות כללית של

בעלי המלאכה בארץ ' .

3

בימים י " ז  -י " ח באדר חר " פ ( 1920

)7 - 8 . 3 .

התכנסה בפתח  -תקוה מועצה של באי  -כוח ' מרכז כעלי

המלאכה ' מיפו  ,פתח  -תקוה  ,רחובות וחיפה  .במועצה זו נמסרו דיווחים על מצבם של המרכזים

השונים  ,ומהם השתמע הצורך באיחוד כללי של בעלי המלאכה בארץ ' למען הרים את ערכם  ,הן
*
1

מאמר זה הוא המשכו של מאמרי ' ראשיתם של ארגונים
( תשרי תשמ " ג )  ,עמ ' . 112 - 99
ראה

:

בעל

מלאכה .

כלכליים

בארץ  -ישראל בשנות העשרים '  ,קתדרה 25

' למצב בעלי המלאכה '  ,דאר היום  , 20 . 10 . 1920 ,וכן ישראל סבא  ' ,מרכז בעלי מלאכה

והאומנים העברים '  ,חדשות מהארץ הקדושה . 25 . 10 . 1918 ,
2

ראה

3

שם  ,שם  .למעשה מעולם לא הוגדר המושג ' בעל  -מלאכה ' הגדרה ברורה  ' .התאחדות בעלי התעשיה ' קבעה עם

:

אש  ' ,מרכז בעלי מלאכה '  ,דאר היום . 19 . 1 . 1920 ,

הקמתה  ,כי ' בעל תעשיה ' הוא ' כל מי שמעסיק לפחות עשרה עובדים ומשתמש בציוד
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מכנ " .

מכאן ניתן להסיק בי ההגדרה המקובלת ל ' כעל  -מלאכה ' בשנות העשרים היתה  -כל יצרן  ,שמייצר בעצמו או
מעסיק פחות מעשרה עובדים ואינו משתמש בציוד

מכאני .
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יעקב בן  -דב  ,יווצב  -ראש מרכז בעלי  -מלאכה ( משמאל למטה )  ,משולב בתוך נרזה לכבוד החלטות ועידת סן -

רמו ,

1 920

במובן החמרי והן במובן המוסרי '  4 .כן הושמעה הרצאה מפיו של פחטר על ' ארגון בעלי המלאכה ' .

מדברי המשתתפים בדיון  ,שנערך בעקבות ההרצאה  ,ניתן ללמוד על מניעיהם של
ששאפו

להקים את המרכז הארצי  .לדעתם  ,עשוי היה הארגון לשמש תריס נגד יבוא סחורות מוכנות

מן החוץ על  -ידי חברות ( כמו ' המשביר ' או

( דברי

העסקנים ,

ארליך ) ,

' המזמין ' ) ,

שחתרו תחת קיומו של בעל המלאכה בארץ

ועשוי היה ללחוץ על הוועד הציוני ( הוועד הזמני או ועד הצירים ) למסור את כל

העבודות ' שצריכות להעשות עכשיו בארץ ע " י בעלי המלאכה ' לחברי הארגון ( דברי חוטימסקי ) .
צוין בפירוש כי אל לו לארגון בעלי המלאכה לשאת אופי אידיאולוגי  .נתן

שיפריס  ,שערך

הקבלה

בין הפועל ובעל המלאכה  ,קבע כי ' לראשון היתה אידיאה שבגללה הוא נלחם  .לבעל המלאכה אין
אידיאה שכזו  .משום כך לא יכולה לשמש כל אידיאולוגיה שהיא בתור בסיס לאחוד של בעה " מ ' .

מכל מקום  ,לאחר ויכוחים קצרים נבחרה ' ועדה זמנית לארגון ' שכללה את החברים

5

ארליך ,

נחמני וסברניק מיפו  ,שיפריס מפתח  -תקוה וגלזר מרחובות  .על ועדה זו הוטל ' להכין הרצאות

ולעבד הצעות בדבר אחודם של בעה " מ '  .וכן לדאוג לפתיחת ' לשכה למלאכה '  ,לשם מתן סיוע
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. 29 . 3 . 1920

4

נ  ' ,מרכז בעלי מלאכה '  ,שם ,

5

שם  .המעניין הוא ששיפריס הטיל ספק גם בהתארגנות על בסיס אחר  ' -אחדות פרופסיונלית ג " כ לא תצליח . . .
ראוי  ,איפוא ,
בקיומם ' .

שע " י ההסתדרות הכללית יוצרו רק אותם המוסדות שכולם מעונינים בהם ושלכולם תהא תועלת

ראשית התארגנוחם של בעלי המלאכה בארץ

והדרכה לעולים החדשים  .מבין יתר ההחלטות שנתקבלו במועצה זו  ,ראויה לתשומת  -לב ההחלטה
שחייבה את ' הועדה הזמנית ' ' להשתדל להכניס באי כח של בעה " מ לכל מוסדות הישוב הן

המקומיים והן הכלליים '  6 .במילים אחרות  :עסקני בעלי המלאכה לא התכוונו להצטמצם במסגרת
ארגוניות  -פנימיות ,

פעולות

אלא שאפו לפעול גם בדרכים

ציבוריות  -פוליטיות ,

לשם קידום

ענייניהם .

קובלנות ודרישות ראשונות
כעבור זמן  -מה החלו להישמע בציבור קובלנותיהם ודרישותיהם של בעלי המלאכה  .התחושה
הכללית  ,שבאה לידי ביטוי במכתביהם למערכות העיתונים ובפרסומיהם האחרים של בעלי
המלאכה  ,היתה תחושת קיפוח

' בו בזמן

:

שמסוד העובד דואגים בכלל כל כך ביום הראשון לרדתו

מעל האניה  -אינם שמים לב כלל לבעל המלאכה בתור שכזה ' .

7

עיקר הטענות הופנה כלפי מפלגות הפועלים  ,שלמרות הצהרותיהן על ראייתן את בעלי המלאכה

כעובדים לכל דבר  ,הרי מלבד הזדרזותן לרשום את בעלי המלאכה כחברים בהן  ,לא פעלו למענם
דבר  .וכך תואר מצבו העגום של בעל המלאכה

:

תיכף ברדתו [ בעל המלאכה ] מהאניה  . . .פוגש אותו ב " כ מפלגה זו או אחרת  ,נותן לו את
הפתקה לבית הלינה של מפלגתו ורשימת המפלגה נתגדלה במספר ובנתין חדש . . .

[ הנקודות במקור  ,י " ר ]  .אחרי זה נשאר בעה " מ נעזב לגמרי  ,מבלי לדעת לאן לפנות לעזרה
בנוגע לסדורו
ואכן  ,הרגשת

בארץ .

8

המרירות של בעלי המלאכה הלכה וגדלה

;

לאחר שרבים מהם נאלצו להסתובב

שבועות בלי עבודה  ,רגשות הקיפוח שלהם גברו והיאוש אחז בהם  .לא רק שמפלגות הפועלים לא

עשו דבר לשם קליטת בעל המלאכה  ,הן אף לא פעלו  ,לדעת מחבר המאמר  ,במוסדות היישוב  ,לשם
שיפור מצבו

:

' אין מפלגות העובדים מפנות את לבן למלאכה

המלאכה בעתונות שלהן ' .

כלל  .הן אינן דנות ואפילו מזכירות את

9

אם אל בעל המלאכה הרגיל לא היפנו מפלגות הפועלים את לבן  ,הרי אל זה שבעבודתו הסתייע
בעוזר לא כל שכן ; ' הלא בעל מלאכה שכזה למנצל נורא נחשב בעיני מפלגה ידועה והיא לוחמת בו

.

בכל כוחותיה  ,ולמצוה רבה תחשב לה  ,לכל הפחות לעקור אותו מן השורש ' .

]0

לא רק כלפי מפלגות הפועלים הוטחו האשמותיהם של בעלי המלאכה  .שותפים להתעלמות

מגורלם היו  ,לדעתם  ,גם העיתונות ומעצבי דעת  -הקהל האחרים

:

' חוץ מהמפלגות  ,העתונים אינם

מתעניינים כלל בבעה " מ  .העתונות הכללית בארצנו דנה על כל דבר שבא ושלא כא לעולמנו  ,ואת
המלאכה  ,את הדבר העיקרי הזה  ,אינה מזכירה ' .

ובכן  ,מי היה האשם במצב בלתי  -נסבל זה
6

?

]

י

באין כתובת אחרת 2 ,י מובנת ההאשמה שהופנתה

שם .

מלאכה  ' ,למצב בעלי המלאכה '  ,שם . 22 . 10 . 1920 ,

7

בעל

10

שם  ,שם  .הכוונה ל ' פועלי ציון

11

שם  ,שם .

12

באוקטובר

1920

( מפס " ע ) '

8

שם  ,שם .

9

שם  ,שם .

ואולי גם ל ' אחדות העבודה ' .
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( תאריך פרסום המאמר ) לא היתה קיימת למעשה  ,מלבד מפלגות הפועלים  ,אף מפלגה יציבה

( ' הסתדרות האזרח ' חדלה כבר להתקיים  ' ,הסתדרות הציונים הכלליים ' עוד לא הוקמה  ' ,מפלגת

עמדה על כרעי תרנגולת והשפעתה היתה אפסית ) .

הסתקדמים '

בית -מלאכה לחביות עץ ,
יפו

1910

כלפי מפלגות העבודה 13והעיתונות הכללית .

ברם ,

לדעת מחבר המאמר  ,לא הן היו האשמות

היחידות  .האשם העיקרי טמון היה  ,לדעתו  ,בבעלי המלאכה עצמם

:

את האמת מוכרחים להגיד שאת האשמה צריכים קודם כל להטיל על בעה " מ הנמצא
מכבר בארץ  .הוא הוא שחוטא נגד חברו העולה  .בעה " מ הארצישראלי  ,שרכש לו כבר

עמדה ידועה בארץ  ,הוא שמחויב לעמוד על המשמר שם על החוף  ,לקבל את חברו בלב
חם ובפנים צוהלות ולסדרו במקום היותר מתאים בארץ .
כאן עלה למעשה נימוק נוסף לתביעה לארגונם העצמי של בעלי המלאכה הבלחי  -מפלגתיים

מניעת הזדקקותו של בעל המלאכה למפלגות  ,שניסו להיבנות ממנו על  -ידי הגדלת מספר

:

חבריהן ,

אך תוך התעלמות מבעיותיו המיוחדות ותוך התנגדות לאורח חייו ואופי עבודתו .

' ב1רבז בעלי המלאכה ' ביפו
כאמור  ' ,מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  ,שהיה ארגונם הראשון של בעלי המלאכה בארץ  ,הוקם עוד ב -
, 1910

חדל לפעול בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה  ,וחידש פעולתו רק

מכתבה שפורסמה ב ' הארץ ' במחצית שנת

הסתדרות זו מונה עכשיו

כ 120 -

, 1921

ב . 1918 -

אנו למדים עליו את הפרטים הבאים

חבר  .עוד לפני המלחמה רכשה לה מגרש גדול של

:

8 , 000

אמה ליד ת " א  ,לשם הקמת בנינים צבוריים שונים  :בי " ס למלאכה  ,גן ילדים  ,קלוב ועוד .
מפני המצב הדחוק עתה אי אפשר להגשים את התכנית הרחבה הזאת  ,והוצאתה לפועל
נדחית ' לכשירחיב '  .לפי שעה בונה ההסתדרות בית כנסת באמצע שכונת בעלי המלאכה .

14

ה ' מרכז ' ביפו תכנן גם לפזר את בעלי המלאכה בארץ  ,במגמה להרחיב את אפשרויות פרנסתם

ומניעת ריכוזם בערים הגדולות  ,בתנאי תחרות וצפיפות  .בידיעה ב ' דאר היום ' ממאי

1921

נמסר כי

' הלשכה למלאכה שעל יד " מרכז בעה " מ " ביפו אספה בזמן האחרון חומר רב של ידיעות בדבר
ע1 *12

האפשרויות לישב בעלי מלאכה ממקצועות שונים בנקודות ישוב שונות של הגליל העליון
נו

מחבר המאמר האשימם גם בפוליטיזאציה של ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  ,בתקופה שלפני מלחמת  -העולם
הראשונה ( שם ,

14

שם ) .

' מרכז בעלי מלאכה '  ,הארץ . 27 . 6 . 1921 ,

ראשית התארגנותם של בעלי המלאכה בארץ

והתחתון ' .

5ן

לשון אחר  :מאחר שבעלי המלאכה לא הצליחו להקים מסגרת ארגונית חזקה בהיקף

ארצי 6 ,י הרי ניתן לראות ב ' מרכז ' ביפו את הנציגות של כלל ציבור בעלי המלאכה בארץ  ,הן בגלל
גודלו והן בגלל היקף פעולותיו .
במשך כשנתיים היתה פעילותם של בעלי המלאכה כיפו רדומה  .התעוררותו של מעמד חברתי
וכלכלי זה חלה רק בראשית

במאי

. 1923

1923

הועלתה בקרב בעלי המלאכה ביפו הצעה לתמוך

בעיתון ' ארץ ישראל '  ,שהפסיק להתקיים מחוסר תקציב  ,ולאסוף עבורו כמה מאות מנויים ' באופן
שיקציע מקום ידוע בעמודיו לעניני

בעה " מ ' .

7ן

רעיון זה לא מומש  ,אולם בחודש ספטמבר

1923

הוחל בתל  -אביב בהוצאתו לאור של ירחון ' המלאכה '  ,מתוך כוונה שיהיה במה קבועה לציבור בעלי

המלאכה  ,ושתוך זמן קצר יופיע כשבועון  .ה ' מרכז ' ביפו ובתל  -אביב פתח ' מחלקת תרבות וארגון ' ,
שמלבד האחריות על עריכת ' המלאכה ' והוצאתו לאור  ,ארגנה גם שיעורים מקצועיים וכלליים

וחיפשה דרכים נוספות לפעילות תרבותית וחברתית בקרב חברי ה ' מרכז ' 8 .י
פעילות נוספת של ה ' מרכז ' היתה עזרה לחברים בדיור ובהתנחלות  .לאחר שסייע לחבריו שרכשו
מגרשים בתל  -אביב ודאג לפיתוח שכונת בעלי המלאכה בעיר  ,פנה למפעל התנחלות נוסף -
גנים '  .בהתאם להחלטותיו  ,קבע ה ' מרכז ' ביפו כי ' בהתנחלות הזאת יקחו חלק

ירושלים  ,חיפה והמושבות ' .

באסיפה כללית של חבריו  ,שנערכה בשבת

19

שהיו קשורות בכפר גנים וב ' בנק למלאכה ' .

' כפר

בעה " מ מיפו ,

, 17 . 11 . 1923

נדונו בעיות

20

לשם טיפול יעיל יותר בנושא כפר גנים נבחרה ועדה שמנתה שלושה חברים -

י ' נודלמן  ,ש " ד

קרים וא ' סטניק  .באשר לבנק למלאכה  ,הוחלט ש ' חובה מוטלת על כל חברי ההסתדרות להיות

חברים בבנק ' .
בכתבה שפורסמה ב ' דאר היום ' ביום

21 . 11 . 1923

ניתן דין  -וחשבון מפורט על פעולותיו של

' מרכז המלאכה ' ביפו ונמסר כי שניים מחבריו נשלחו לכל ערי הארץ ומושבותיה  ,לשם ארגונם של
בעלי המלאכה בכל מקום ומקום .

]2

בדרך זו קיוו ראשי ה ' מרכז ' ביפו שיעלה בידם להביא סוף  -סוף

לאיחודם של ארגוני בעלי המלאכה בארץ  .ואכן  ,נסיונות לארגון בעלי המלאכה  ,ביוזמת ה ' מרכז '
כיפו  ,נעשו גם במקומות אחרים .

באשר לפעילות המקומית ביפו ובתל  -אביב  ,הרי שבסוף

1923

ניתן להצביע על מספר השגים  ,אם

גם צנועים ביותר  .ה ' מרכז ' הצליח להחדיר את רעיון השותפות בין חבריו  ,ובהשפעתו הוקמו מספר
קואופרטיבים של בעלי מלאכה  .תחילה הוקם קואופרטיב נגרים  ,שאף פתח ( בעזרת הבנק

למלאכה )

מחסן מכירות משותף  ,ואחר  -כך הוקמו גם קואופרטיבים של סנדלרים וחייטים  .ה ' ועדה לארגון '
של ה ' מרכז ' עיבדה תקנון לקואופרטיב החייטים  ,ותוכננה פתיחת בית  -מלאכה גדול

15

' ירושלים יום יום

/

.

בלשכה למלאכה ' דאר היום . 5 . 5 . 1921 ,

וכפי שנראה להלן  ,גם לא

לאחר -מכן .

16

לא עד אז

17

' התחדשות העתון " ארץ ישראל " '  ,דאר היום . 4 . 5 . 1923 ,

18

( ) 1921

' כהסתדרות מרכז

בעה " מ

/

ביפו ובת " א '  ,הארץ . 30 . 10 . 1923 ,

19

' במרכז בעלי המלאכה '  ,שם ,

20

על הקמתו של כנק זה ועל תפקידיו עיין להלן .

22

היו אלה א ' נחמני וש " ד קריס ( המקור  :כתבות שונות  -ראה להלן ) .
' בהסתדרות מרכז בעלי המלאכה  /ביפו ובתל אכיב '  ,הארץ . 30 . 10 . 1923

21

לחייטות  .ע

 1 . 1923נ 1 .

1 413

יגאל דרורי

' קופת חולים ' של ' מרכז בעלי המלאכה '  ,שתחילתה עוד בסוף התקופה העות ' מאנית  ,חידשה
בשנת

את פעילותה  .ה ' מרכז ' החל להעסיק רופא מיוחד משלו ( ד " ר קרונהיז ) ' שעונה לחברים

1923

באמבולטוריום המסודר בשכונת המרכז וגם מבקר אותם בביתם  .עומדים לגמור חוזים עם רופאי

מרקחת ' ' .

שיניים ועיניים  .חושבים גם לסדר בית

2

בכתבה שצוטטה לעיל מוצאים גם עדות מעודדת על הבנק למלאכה שהלך והתפתח  ,ועל

' המשרד הטכני לעבודות בנין ' שנפתח על  -ידי בעלי המלאכה ביפו באותה שנה .
את הצורך בהקמת המשרד הטכני הסביר דוד
בעה " מ ביפו

גולדבלום  ,מספר

חדשים לאחר הקמתו

:

ות " א ,

בראותם  ,בשנתיים האחרונות  ,שמצבם הולך ונהרס ע " י המשרד

24 ,

שהוא  ,מצד אחד גם נותן העבודה וגם מקבלה  ,ומצד שני מקבל את

לעבודות צבוריות

כל העזרה הכספית מקרן היסוד ומכל הקרנות הלאומיות שלנו  -בעה " מ היו מוכרחים

ליצור מוסד קבלני תחת השם ' משרד טכני ע " י מרכז בעה " מ '  .המשרד הזה נוסד ע " י
80 - 70

בעלי מלאכה  ,שכל אחד ואחד מהם הכניס סכום ידוע בתור הון יסודי ובזה התחיל

לעבוד  .שום עזרה כספית לא קיבל משום מוסד לאומי .

25

בהמשך הסביר גולדבלום כי שתי התכונות שהבדילו את המשרד הזה מהמשרד לעבודות ציבוריות

של ' הסתדרות העובדים הכללית ' היו  :א  .חברי המשרד היו בעלי מלאכה מומחים במקצועם ; ב  .לא
היו במשרד הזה גרעונות .

26

מכתבה שהתפרסמה ב ' הארץ ' באפריל
( ' המשרד

, 1924

ניתן ללמוד על כוונה להרחיב את המחלקה הטכנית

של ה ' מרכז ' ביפו ולקבל עבודות בהיקף של עשרת אלפים לי " מ  ,נוסף על

הטכני ' )

העבודות שהיו כבר בידיה  ,בהיקף של

אלף לי " מ .

25

27

כן מתברר מאותה כחכה כי הבנק למלאכה

תכנן פתיחת מחסנים קואופרטיביים למקצועות שונים ובניית שוק  -מלאכה גדול בשכונת
בשטח של

8 , 000

אמה

( כ 40 -

המרכז ,

דונם )  .על אותו שטח תוכננה גם הקמתו של בית  -ספר למלאכה .

השקעות אלו אמורות היו להגיע לטך של

30 , 000

לי " מ .

28

אותה כתבה מוסיפה ומדוחת כי ה ' מרכז '

ביפו התעתד לבנות עוד באותה שנה ' כפר גנים ' לבעלי מלאכה ליד יפו  29 .זאת לאחר שכבר היו בתל -

אביב שלוש שכונות של בעלי מלאכה ובהן
רכוש משותף בסך  6 , 000לי " מ : .

בדצמבר

1924

' בין בעלי

230

מגרשים

ו 103 -

בתים .

30

ל ' מרכז ' היה בשכונות אלו

3

התקיימה אספה כללית של חברי ' מרכז בעלי המלאכה ' בתל  -אביב ונבחר בה ועד

המלאכה '  ,דאר היום ,

23

א.צ.

24

המשרד לעבודות ציבוריות  -מוסד קבלני לבניין מיסודה של ' הסתדרות העובדים הכללית ' ( למעשה ראשיתו

,

. 21 . 11 . 1923

של ' סולל בונה ' ) .
25

ד ' גולדבלום  ' ,בנין או הריסה

26

שם .

?' ,

דאר היום . 4 . 12 . 1923 ,

פרטים נוספים על המשרד הטכני רעל מאבק בעלי המלאכה במשרד לעבודות ציבוריות של הסתדרות

העובדים ראה להלן .
ד2

' במרכז בעלי מלאכה

/

ביפו ובת " א '  ,הארץ  . 13 . 4 . 1924 ,ככתבות ובמאמרים שונים מצוינת המטבע שנהוגה היתה

אז בארץ בשמות שונים

ישראלית

ל ) 15

) :

:

לי " מ ( = לירה

מנדטורית ) ,

לי " ש ( = לירה

שטרלינג ) ,

בכל המקרים הכוונה לאותה מטבע .

28

היה זה נסיון להגשים את התכנית המקורית  ,שכאמור  ,תוכננה עוד ב . 1921 -

29

אף זו כוונה להגשמת רעיון ישן .

בתים בשכונה

30

65

31

שם  ,שם .

א ' 18 ,

בשכונה ב '

ו 20 -

בתים בשכרנה

ג'.

( לעיל  ,הערה

. ) 27

או אף לא " י ( = לירה ארץ -

עובדי צדף יהודים
בירושלים 1910 ,

חדש שמנה חמישה חברים  ,בראשות המזכיר  ,א ' רוזנרוט .

המלאכה ביפו ובתל  -אביב בסוף

1924

32

סקירה וניתוח מפורטים על מצב בעלי

ניתנו במאמר גדול  ,שפורסם בשני המשכים ב ' דאר היום ' .

על  -פי סקירה זו  ,התפרסו בעלי המלאכה בעיר על  -פני

54

מקצועות  .הם היו מאורגנים באגודות

מקצועיות בהתאם למקצועותיהם  ,ו ' מרכז בעלי המלאכה ' היווה למעשה מעין פדראציה של אגודות
אלו .

33

פעילותו של ה ' מרכז ' ביפו התפרסה אפוא על שטחים רבים  .כארגון הגדול ביותר של בעלי
המלאכה  ,ראו עצמם חברי ה ' מרכז ' ביפו אפוטרופסים על כל בעלי המלאכה בארץ  ,ופעולותיהם

השונות  ,כמו הקמת הבנק למלאכה  ,המשרד הטכני  ,העיתון ' המלאכה '  ,רעיון הקמת כפר גנים

ועוד ,

תוכננו במגמה לסייע לעמיתיהם בכל הארץ .

אפוטרופסותו של ה ' מרכז ' היפואי התקבלה ברצון על  -ידי בעלי המלאכה ביישובים

האחרים ,

ועובדה זו הגבירה את השפעת ה ' מרכז ' הזה וסייעה לו בנסיונותיו להיטיב את מצב בעלי המלאכה

בארץ  .מצד שני  ,עובדה זו היתה כנראה גם אבן  -הנגף בארגונם של בעלי המלאכה בהיקף

ארצי ,

משום שיתר ארגוניהם הרופפים השליכו יהבם על ה ' מרכז ' ביפו ; ולמרות הכרתם בצורך התיאורטי
לאיחוד  ,לא ראו בכך צורך מעשי  ,באשר היה מי שייצגם .

בעלי המלאכה בירושלים
בשעה שביפו קיים היה

' מרכז בעלי מלאכה ' כבר בשנת  , 1910הרי שבירושלים  ,שבה ' לא היו חסרים

מעולם בעלי מלאכה  ,אומנים ופועלים ' ,

34

לא התארגן בתקופה העות ' מאנית שום גוף של בעלי

מלאכה  .התארגנות כזו החלה בירושלים רק לאחר הכיבוש הבריטי  .בראשית

1918

קם בעיר ' מרכז

בעלי מלאכה '  ,אשר  ,לאחר עשרה חדשי פעולה  ' ,יכול כבר למתוח קו תחת פעולותיו ולבוא
1 51
32

יתר חברי הוועד היו מ ' ויניקוב  ,ז ' דכורקין  ,ש ' ברשדסקי  ,א ' כהן  -איצקוביץ  ,ח ' קרים  ' .בהסתדרות מרכז בעלי
מלאכה '  ,שם . 17 . 12 . 1924 ,

33
34

אנ " ש  ' ,על מצב בעלי המלאכה ביפו ובת " א '  ,דאר היום ,

ישראל סבא  ' ,מרכז בעלי מלאכה והאומנים

, 24 . 11 . 1924

. 9 . 12 . 1924

העברים '  ,חדשות מהארץ הקדושה ,

. 25 . 10 . 1918

יגאל דרורי

בקהל ' .

35

ברם  ,במהרה שקע גם ה ' מרכז ' הירושלמי ב ' תרדמה הגדולה ' ,

36

שציינה את שנות

. 1922 - 1920

בראשית שנת

, 1923

בעידודם של נציגי ה ' מרכז ' ביפו  -י ' נודלמן וג ' קרינקין  -נאספו בעלי

המלאכה הירושלמים והניחו יסוד חדש ל ' הסתדרות מרכז בעה " מ בירושלים '  .באספה  ,שהתקיימה
במלון ורשבסקי

ב 28 -

בינואר

, 1923

נבחר ועד זמני שעליו הוטלה משימת ארגונה של ההסתדרות .

37

לאחר כארבעה חודשים נשאה עבודת הוועד הזמני פרי  .באספה כללית של חברי ' הסתדרות בעה " מ
בירושלים '  ,שכונסה במוצאי  -שבת  ,י " ס באייר תרפ " ג ( 1923

)5 . 5 .

באולם ועד העיר  ,נתקבלו  ,לאחר

שורה של הרצאות ודיונים  ,מספר החלטות  ,וביניהן החלטה בדבר הצורך

' לחזק את הקשר ,

פעולות משותפות  ,עם " מרכז בעה " מ " ביפו  ,ולהתחיל בארגון בעה " מ מכל הארץ ' .
קבוע שמנה שבעה חברים ושני סגנים

39 ,

38

ע "י

כן נבחר ועד

שבין יתר תפקידיו  ,הוטל עליו להוציא לאור

' עתון

מקצועי ' .
ברם  ,נראה

כי גם להתארגנות מחודשת זו לא היתה הצלחה רבה  .אדישות בעלי המלאכה

בירושלים הביאה את ' הועה " פ של הסתדרות בעה " מ  -ירושלים והמחוז ' לידי הצורך לפרסם

' קול

קורא ' אל בעלי המלאכה בעיר  .צוין בו כי ' דוקא בתקופת הבנין והיצירה הגדולה הולכת המלאכה
ויורדת ממצבה האיתן  ,שהגיעה אליו לפנים בארץ  .בין הגורמים למצב הזה יש שלושה עיקריים  :א .
התחרות חוץ  .ב  .התחרות בית  .ג  .העליה הבלחי מסודרת של בעה " מ

החדשים ' .

40

מחברי ה ' קול קורא ' התריעו ש ' אם לא ישתנה המצב לטובה במהירות האפשרית  ,אין לנו  ,בעה " מ
הארץ  -ישראליים  ,שום אפשרות קיום  ,ומה שמעציב ביותר הוא שבתנאים אלה אין גם אפשרות
לעליה גדולה של בעה " מ מהגולה  -עליה שכ " כ אנו זקוקים לה ! '  .בהמשך הועלתה הדרישה
להתארגן  ,והופנתה בקשה לכל ציבור בעלי המלאכה להצטרף לארגון  ,תוך הבטחה ש ' הסתדרות

בעה " מ ' בירושלים תתאחד עם שאר הסתדרויות בעלי המלאכה בארץ  -ישראל .
ב ' קול קורא '  ,שנקבע בו כי ' חברים להסתדרותנו מתקבלים בעה " מ העומדים ברשות עצמם
ושאינם חברים בהסתדרויות המתנגדות לעניננו ' ,

ן4

הוצג גם אופיה של ' הסתדרות בעה " מ '

בירושלים  ' :הסתדרותנו היא מקצועית כלכלית [ ההדגשה שלי  ,י " ד ] ועיקריה הם  :א  .עזרה עצמית

והדדית  .ב  .עבודה עברית  .ג  .חיים לאומיים  .ד  .התפתחות בעה " מ במובן רוחני וחומרי  .ה  .התפתחות
ושכלול מקצועות העבודה  .ו  .חיזוק המעמד בארץ ' .
בראשית

1924

נוסדה בירושלים ' הסתדרות פועלי ואמני בני ארץ ישראל '  .אהרון נחמני  ,מראשי

ה ' מרכז ' ביפו והרוח החיה בנסיונות לארגון בעלי המלאכה בארץ כולה  ,מסר במועדון ' הציונים
הכלליים ' בתל  -אביב כי כשהתעניין לדעת את הסיבות לשילוב מוזר זה  ,הוסבר לו כי כאשר פועלי

35

36

2נו12

.

שם שם .
' בחוג

כעלי המלאכה '  ,הארץ . 24 . 9 . 1923 ,
בעלי המלאכה בירושלים '  ,דאר היום ,

37

' הסתדרות

38

' בין כעלי המלאכה

9ן

/

ירושלים יום

יום '  ,שם ,

. 29 . 1 . 1923

. 7 . 5 . 1923

לחברי הוועד בירושלים נבחרו ש ' בריסקר  ,א ' נחמני  ,מ ' חייט  ,ד ' אפפל  ,ש ' מלזיק  ,הירשפלד ורוזנפלד  .לסגנים
נבחרו י " י דינמט וששון  .שם  ,שם .

40

הועה " פ של הסת ' בעה " מ  -ירושלים והמחוז  ' ,קול קורא '  ,שם . 4 . 7 . 1923 ,

41

פירוש הדברים שבעלי מלאכה שלא היו עצמאיים  ,אלא עובדים כשכירים  ,לא היו רשאים להצטרף  .כן לא היו
רשאים להצטרף חברי

' הסתדרות

העובדים הכללית ' .

ראשית התארגנותם של בעלי המלאכה בארץ

ירושלים  ,בייחוד הספרדים והתימנים שבהם  ,פנו ל ' הסתדרות העובדים ' בבקשת עבודה  -נדחו
בטענה ש ' אין להם עסק עם " בני ירושלים השנוררים " ' .

42

עובדה זו  ,קבע נחמני  ,היא שהביאה לידי

כך שנוצרה הסתדרות שאיחדה בקרבה פועלים ובעלי מלאכה .

' מרכז בעלי המלאכה ' במתח  -תקוה
הימרכז ' בפתח  -תקוה הוקם עוד בשלהי התקופה העות ' מאנית  .בעלי המלאכה בפתח  -תקוה היו
מאוגדים  ,כדוגמת אלה ביפו  ,באגודה חזקה ובעלת השפעה  .אולם מלחמת  -העולם הראשונה

וגירוש התושבים היהודים מפתח  -תקוה  ,בפקודתו של ג ' אמל פחה  ,גרמו להתפוררותו של ' מרכז '
זה  .נסיונות שונים שנעשו לאחר המלחמה להקים את ה ' מרכז ' מחדש נכשלו  ' ,ושוב נתפרדה

החבילה וביחוד אחרי שיצאו את הארץ אחדים מהם  ,הפעילים ביותר  ,מפאת המצוקה הכלכלית
השוררת בארץ ' .

43

נסיון נוסף לארגן את בעלי המלאכה בפתח  -תקוה נעשה במחצית השנייה של שנת  . 1923נסיון זה
כרך את קימום הריסות ה ' מרכז ' המקומי באיחודו עם

ה ' מרכז ' ביפו  ,והפעם הניב המאמץ

פירות .

נציגי בעלי המלאכה ביפו  ,י ' קושניר וח ' קרים  ,הגיעו לפתח  -תקוה  ,ובמאמצים רבים הצליחו לגשר

בין קבוצות יריבות שונות של בעלי המלאכה המקומיים  .נבחר ועד בן שלושה חברים ( ש '

וינשטין ,

א ' בורשטין ומ ' שפירא ) ומועצה בת שבעה חברים  .באספת חברים כללית  ,שנערכה בדצמבר

, 1923

אושר האיחוד עם ה ' מרכז ' ביפו  ,ובכך הוקמה למעשה המסגרת הארגונית הראשונה של בעלי
מלאכה שלא היתה מקומית בלבד .
באחת מאסיפות בעלי המלאכה בפתח  -תקוה הוחלט על יסוד קופת  -מלווה מקומית  ,לשם עזרה
לחברים  .ההון ההתחלתי שנאסף ממסי הארגון היה

25

לי " מ " .

' מרכז בעה " מ ' בפ " ת השתדל גם

לשלוח נציגים למוסדות מקומיים שונים  ,וכך נבחר בנימין אברמן לבא  -כוחם של בעלי המלאכה
בוועדת העלייה המקומית .

45

ברם  ,בבחירות שנערכו למועצה המקומית בפתח  -תקוה לא הצליחו

בעלי המלאכה להכניס אף נציג משלהם למועצה  .זאת למרות מספרם  ,שאיפשר להם  ,לו היו

מאוחדים ברשימה אחת  ,לשלוח למועצה נציגים אחדים .
בשנת

1924

כלל ה ' מרכז ' בפתח  -תקוה

כ 100 -

46

חברים  ,אולם בגלל חוסר מנהיגות מקומית

חזקה ,

היה ארגונם חלש מאוד  ,והשפעתם במושבה לא היתה ניכרת כלל  .גם כאן  ,כבתל  -אביב  ,שרר מתח
בין מועצת הפועלים המקומית ובעלי המלאכה .

47

ציבור בעלי המלאכה בפתח  -תקוה היה מפולג ולא הצליח לגבש בקרבו לא מנהיגות חזקה  ,ולא

מסגרת ארגונית אחידה  .חברי ה ' מרכז ' ביפו ניסו לעזור לחבריהם  -בפתח  -תקוה  ,אך חרף כל
מאמציהם לא עלה הדבר בידם  .בסוף שנת
42

ד ' גולדבלום  ' ,במועדון הציווים הכלליים בת " א '  ,דאר היום . 6 . 5 . 1924 ,

ספרא  ' ,מכתבים בפ " ת

43

בר

44

' בחוג בעלי מלאכה

45

1924

הטיל ה ' מרכז ' ביפו על חברו א ' נחמני לארגן את

שם ,

/

( פ " ת) ' .

בעלי המלאכה

בפ " ת '  ,הארץ ,

. 5 . 12 . 1923

שם . 24 . 9 . 1923 ,

שם .
בעלי המלאכה

בפ " ת '  ,שם ,

46

בר ספרא  ' ,מכתבים מפ " ת

47

כך  ,למשל  ,כשהיה על ' המשרד לעבודות ציבוריות ' של ' הסתדרות העובדים ' לבנות גשר במושבה  ,לא העסיק

/

. 5 . 12 . 1923

בעבודה זאת את בעלי המלאכה המקומיים  ,אלא הביא פועלים מבין חברי ההסתדרות ביפו ( על  -פי עדות ' מקומי '
בכתבה ' מצב בעלי המלאכה בפ " ת '  ,דאר היום  . ) 20 . 2 . 1924 ,עוד על מערכת  -יחסים זו שבין תנועת העבודה ובעלי

.

המלאכה בפתח  -תקוה עיין להלן .

15 :1
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בעלי המלאכה בפתת  -תקוה  .נחמני  ,שהיה מתושבי המושבה בעבר ויושב  -ראש בעלי המלאכה בה

בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה  ,ביקר במושבה מספר פעמים  ,ואף הצליח להקים בה ועד קבוע

בראשותו  .בכוונתו של נחמני היה לייסד במקום לשכת  -עבודה לקבלת עבודות מקצועיות  ,שאמורה

היתה להיות מעין סניף למחלקה הטכנית ( המשרד הטכני ) שליד ה ' מרכז ' ביפו  ,אך הדבר לא נתבצע .
לעומת זאת  ,הצליחו בעלי המלאכה בפתח  -תקוה לבסס את ' קופת ההלואה והחסכון ' המקומית ,
שהגיעה לדרגת התפתחות גבוהה

יחסית  ,עד

שהיתה למוסד החשוב בין חברות דומות לה בארץ .

48

נסיונות להתארגנות ארצית
' בעל מלאכה '  ,שתיאר ב 1920 -

את בדידותם של בעלי המלאכה בארץ  ,לא הסתפק רק בצילום המצב

העגום  ,אלא שטח  ,במאמר נוסף  ,הצעה מפורטת לתיקון המעוות  .ביסוד הצעתו היתה דרישה
לשינוי מבנהו הארגוני של ' מרכז בעלי המלאכה '  ,שפעל במסגרות נפרדות של מרכזים

מקומיים ,

ללא כל קשר ביניהם ( למרות העובדה שמזה כחצי  -שנה קיימת היתה ' ועדה זמנית לארגון ' ) .
המפלגתיות  ,לדעתו של ' בעל מלאכה '  ,היא שהיתה בעוכריו של ה ' מרכז ' ביפו

:

' בו נמצאים

חברים מכל המפלגות  ,החלה מ " המזרחי " וכלה ב " פועלי ציון " שה " התרוצצות " כ " כ גדולה ביניהם
עד ש " הפוליטיקה " מעסיקה את החברים  ,ואין ברכה בעבודתו  ,או שכמעט אינו עובד כלל ' .

49

עובדה זו חייבה  ,לדעתו  ,לנטרל את ' מרכז בעלי המלאכה ' מכל מפלגתיות  ,כתנאי ראשון להבראתו

ולהתארגנותו מחדש  ' :המוסד הזה צריך לההפך למוסד מקצועי בלתי מפלגתי  .החברים המפלגתיים
שהם ב " מרכז " צריכים לבחור להם אחת משתי אלה
ה " מרכז

",

:

או לצאת מהמפלגות ולהשאר חברי

או לעזוב לגמרי את ה " מרכז " ולהסתפק במפלגותיהם ' [ ההדגשה שלי  ,י " ר ] .

לקביעה עקרונית זו צירף בעל המאמר דברי הסבר  ' :אין אני רוצה לאמר בזה שבעה " מ צריך להשאר
זר להחיים המדיניים ולהתכנס רק בתוך ד ' אמות של בית מלאכתו  .לא

!

אבל בתור חבר להסתדרות

מקצועית  ,אסור לו להכניס שום מדיניות להסתדרות זו ' [ ההדגשה שלי  ,י " ד ] .
בהמשך המאמר הציג הכותב את ' מטרת ההתאחדות ' ואת ' שאיפותיה '  ,כפי שהוא הבינן .

לדעתו ,

מטרת ההתאחדות צריכה היתה להיות ' הטבתו ושכלולו של המצב החומרי והרוחני של בעה " מ ,
שנמצאים כבר בארץ והחדשים בפרט  ,ועזרה להתבססותם בארץ בתור מעמד לאומי המשתתף בבנין
הארץ '  .שאיפות ההתאחדות היו לדעתו

:

א  .שבעה " מ הבא מחדש ימצא אצלנו את האפשרות המהירה להסתדר בתור בעל מקצוע
במקום היותר רצוי  ,הן מצד החומרי והן מצד הרוחני  .ב  .לאחד את כל בעה " מ שבארץ  .ג .
להיות בא כח ומגן על הענינים המקצועיים של בעה " מ בארץ  ,ע " י הכנסת באי כה לכל

המוסדות הציבוריים  .ד  .לפתח ולשפר את המלאכה ולהעמידה על גובה ידוע  ,למען תוכל
להתחרות עם העבודה ה ' פרימיטיבית ' הנוכחית שבארץ  .ה  .לסיע לבעה " מ שבארץ ע " י

פעולה עצמית והדדית  ,שיבוא לידי התנחלות  ,הן בעיר והן במושבה .

לשם השגת שאיפות אלו הציע ' בעל מלאכה ' ליסד ' לשכה למלאכה ולעליה '  ,שמרכזה ביפו ( עיר
*4ע11

הנמל) וסניפיה ברחבי הארץ .

50

כן הציע לרכוש חומרי  -גלם וכלי  -עבודה במרוכז ובתנאי  -אשראי

48

מקומי  ' ,מצב בעלי המלאכה בפ " ת '  ,דאר היום . 20 . 2 . 1924 ,

49

בעל מלאכה  ' ,למצב כעלי המלאכה '  ,שם ,

50

בכך לא היה כל חידוש  ,שכן למעשה כבר הוחלט במועצה שהתכנסה

לארגון ' לדאוג לפתיחת לשכה כזו .

. 20 . 10 . 1920
ב  8 - 7 -במארס  1920שעל

' הועדה הזמנית

ראשית התארגנותם של בעלי המלאכה בארץ

טובים  ,הקמת קופות  -מלווה  ,קופת  -חולים וקרן פנסיה  ,וכן יסוד קואופרטיבים של בעלי מלאכה .
באשר ל ' אמצעים

המציע  ,חייבת היתה

רוחניים '  ,לדעת

' התאחדות בעלי המלאכה ' לדאוג לחינוך

כללי ומקצועי על  -ידי פתיחת בתי  -ספר למלאכה  ,דרישה ללמוד מלאכה בבתי  -ספר קיימים  ,הקמת
ספריות מקצועיות  ,תרגום ספרים מקצועיים  ,יסוד עיתון מקצועי  ,ארגון הרצאות ושיעורי  -ערב
בנושאים מקצועיים וכדומה  .תפקיד חשוב נוסף שהטיל בעל ההצעה על ההתאחדות במיבנה החדש
היה דאגה להתנחלותם של בעלי המלאכה  ,כשם שעשה זאת ה ' מרכז ' ביפו עבור חבריו .
ברם  ,מרעיון הקמת התאחדות ארצית של בעלי מלאכה לא יצא דבר  .ה ' וועדה הזמנית לארגון '
התפרקה  ,ככל הנראה  ,מהר מאוד  ,ובעלי המלאכה נשארו מאורגנים במסגרות מקומיות רופפות

בלבד  ,כשהפעילה ביותר היתה  ,כבכל השנים  ,ה ' מרכז ' ביפו ( ובתל  -אביב ) .
במחצית השנייה של שנת

נעשה נסיון מחודש לארגן את בעלי המלאכה על בסיס ארצי .

1923

הפעם  ,כפי שראינו לעיל  ,הועלתה בפתח  -תקוה הצעה לאחד את ה ' מרכז ' המקומי עם זה
' שהשפעתו היא רבת ערך למדי ושיכול להביא לידי תוצאות טובות גם לבעה " מ שלנו ' .

אמנם בוצע להלכה בדצמבר

בראשית

1924

, 1923

ן5

שביפו ,

איחוד זה

אך למעשה פעלו ביפו ובפתח  -תקוה שני ' מרכזים ' נפרדים .

נשמעו שוב קריאות בדבר הצורך באיחוד המרכזים הנפרדים בערים

ובמושבות ,

ובהקמת הסתדרות בעלי מלאכה ארצית ומאוחדת  .ההצעה הועלתה על  -ידי בעלי המלאכה

בחיפה ,

ולקריאתם הצטרף גם ה ' מרכז ' ביפו  .נציגי בעלי המלאכה במקומות השונים החליטו על זימון

ועידה של כל בעלי המלאכה בחול  -המועד פסח תרפ " ד  ,כשלפניה אמורה היתה להתקיים ישיבה
מכוננת של באי  -כוחם של בעלי המלאכה מהערים ומהמושבות .

שנתכנסה בחיפה ביום ד ' בניסן תרפ " ד

( , ) 8 . 4 . 1924

2

'

ברם  ,אל הישיבה

הגיע רק נציג מתל  -אביב ( א '

נחמני ) ,

המכוננת ,

ולמעשה

נערכה אז ישיבה של ' מרכז בעלי המלאכה ' בחיפה בלבד  ,בהשתתפותו של נחמני  .בישיבה זו
הוחלט

:

 . 1לאשר את החלטת הסניף המקומי של בעה " מ בדבר קריאת ועידה ארצית של כל בעה " מ
בארץ  . 2 .סניפי יפו וחיפה ישלחו את ההזמנות לאסיפה לשאר הסניפים  . 3 .כל עשרים
וחמישה חברים יבחרו בציר אחד לועידה  . 4 .הועידה תקרא באסרו חג של שבועות
בפ " ת .

53

בא ' באייר תרפ " ד

( ) 5 . 5 . 1924

נאספה מועצת באי  -כוחם של בעלי המלאכה מיפו ומירושלים  ,שעל -

סדר יומה דיון בדבר איחוד כללי של כל בעלי המלאכה בארץ .

תרפ " ד

( ) 27 . 5 . 1924

4

'

המשכה התקיים בכ " ג באייר

בבית הציבורי של ' מרכז בעלי המלאכה ' בתל  -אביב  .במועצה זו השתתפו

נציגים מירושלים  ,חיפה  ,פתח  -תקוה ויפו  -תל  -אביב .

5

התימנים ' והוועד המרכזי של ' התאחדות התימנים ' .

'

כן השתתפו בה באי  -כוח ' הסתדרות הפועלים

56

חרף כל המאמצים  ,הרי בכל המועצות והישיבות של נציגי בעלי המלאכה מהמקומות השונים
51

' בחוג בעלי מלאכה

( פ " ת ) '  ,הארץ ,

. 24 . 9 . 1923

52

' ביפו וכת " א

53

יקר  ' ,מכתבים מחיפה

54

בכתבה שבה נמסר הדבר  ,נאמר עוד כי ' המשך המועצה נדחה עד ש " הסתדרות פועלי ואומני בני ישראל " תשנה

/

במרכז בעלי המלאכה '  ,שם . 8 . 4 . 1924 ,
/

בין בעלי

המלאכה ' ,

שם .

. 15 . 4 . 1924

את שמה ל " הסתדרות בעה " מ בירושלים " '  ' ( .בין בעלי המלאכה '  ,דאר היום . ) 4 . 5 . 1924 ,

בין בעלי

המלאכה '  ,הארץ . 27 . 5 . 1924 ,

55

' ביפו ובת " א

56

' ביפו ובת " א  /במרכז בעלי המלאכה '  ,שם . 28 . 5 . 1924 ,

/

162
~
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לא הצליחו המתדיינים להביא לידי הקמת גוף ארצי  ,אלא הגיעו  ,לכל היותר  ,לתיאום עמדות
ולהכרה בלתי  -רשמית ב ' מרכז ' היפואי כמייצגם של בעלי המלאכה בארץ כולה  .כתבה  ,שהתפרסמה
ב ' דאר היום ' בספטמבר
בארץ באותם ימים

, 1924

מתארת באופן ממצה את המציאות הארגונית של בעלי המלאכה

:

כמעט בכל מקום בא " י מתקימת הסתדרות בעלי מלאכה  ,הדואגת לעניניהם המקצועיים
של חבריה  .אולם אין עדין ארגון בעה " מ כללי  ,שיקיף את כל ענייני המלאכה בא " י  ,אם כי

במובן ידוע יש הזכות לדבר בשם הענינים האלה ל ' מרכז בעה " מ ' ביפו  .היו כבר אי אלו
ועידות ארץ  -ישראליות של בעה " מ ואין עדין התוצאות הרצויות .

57

באותה כחכה נמסר כי עם התגברות עלייתם של בעלי מלאכה נוספים לארץ  ,ובעקבות תלונות
שהגיעו מחוץ  -לארץ על קשיים בהשגת רשיונות  -עלייה לבעלי מלאכה ובקליטתם בארץ  ,הוחלט

לנסות ולכנס שוב ועידה ארצית  ,לשם דיון בשלושה נושאים עיקריים  ' :א  .ארגון בעה " מ בארץ  .ב .
חיפוש דרכים ועזרה להקלת העליה מבין בעה " מ  .ג  .קביעת יחס בין הפועל ובעה " מ בארץ ' .
עד סוף

1924

ברם ,

לא עלה בידי בעלי המלאכה לכנס ועידה מעין זו  .נחמני  ,שהיה הרוח החיה בארגונם

מחדש של בעלי המלאכה בפתח  -תקוה  ,לא ויתר והמשיך במאמצים לארגונם של בעלי המלאכה גם
במקומות אחרים  ,במגמה מוצהרת להביא לכלל איחודם של כל בעלי המלאכה בארץ  .בסוף

ביקר נחמני בטבריה ובגליל  .בטבריה מצא

132

בעלי מלאכה שהתחרו זה בזה  ,ולכן לא יכלו להגיע

לכלל ארגון  ,ובצפת לא ניתן היה להגיע לארגון בגלל הדלות הנוראה ששררה

מכל מקום  ,עד סוף שנת

1924

1924

שם " .

לא הוקמה מסגרת ארצית של בעלי מלאכה בארץ  .הם היו

מאורגנים באגודות מקומיות רופפות  ,כאשר ה ' מרכז ' ביפו מהווה לכולם דוגמה ומשמש להם
מדריך  .עם זאת בלטו בשנות העשרים הראשונות שני מנהיגים של מעמד חברתי וכלכלי זה

בארץ ,

שריכזו בידיהם את הטיפול בבעיותיהם הכל  -ארציות של בעלי המלאכה  .הראשון אהרון

נחמני ,

שטיפל בכל בעיות הארגון של בעלי המלאכה במקומות השונים ועמד מאחורי נסיונות האיחוד
שהכזיבו  .השני  ,מיכאל ארליך  ,היה חבר ' הסתדרות הציונים הכלליים ' בתל  -אביב  ,ובתור שכזה ייצג

את בעלי המלאכה במסגרת הפוליטית  -מפלגתית של חוגי המרכז והימין בארץ .

59

הבנק למלאכה
באפריל
מתוך

57

עלו) ן

80

1923

הוקם  ,ביוזמת ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  ' ,בנק למלאכה  ,תעשיה זעירה ומשק ביתי ' .

חברי ' הסתדרות מרכז בעלי המלאכה ' שהשתתפו בישיבת הפתיחה של הבנק  ,רכשו מניות

' ביפו ובת " א  /בין בעלי המלאכה '  ,דאר היום  . 16 . 9 . 1924 ,הכוונה בביטוי ' ועידות ארץ ישראליות ' היא למועצת
 תקוה ויפו בדצמבר  1923בפתח  -תקוה ;כוח  -כוח שנערכה ב  8 - 7 -במארס  1920בפתח  -תקוה ; איחוד מרכזי פתח
באי
הישיבה המכוננת שנערכה ב  8 -באפריל  1924בחיפה ; מועצת באי  -כוח יפו וירושלים שנערכה ב  5 -במאי 1924
בירושלים  :ומועצת באי  -כוח שנערכה ב  27 -במאי  1924בתל  -אביב  .גם ב ' הארץ ' התפרסמה ידיעה על ההחלטה
לזמן ועידה של נציגי בעלי המלאכה בארץ  ,ועל ביקוריו של נחמני במרכזיהם של בעלי המלאכה בארץ ( ' ביפו
ובתל  -אביב

/

בין בעלי המלאכה '  ,הארץ . ) 15 . 9 . 1924 ,

מצב בעלי

המלאכה ' ,

דאר היום . 24 . 11 . 1924 ,

58

' על

59

על פעולתו של ארליך ראה להלן .

ראשית התארגנוהם של בעלי המלאכה בארץ
 30איש  ,ואלך בחרך

בהנהלה ובמועצה זמנית לשם ניהולו של הבנק  60 .כנשיא הכבוד של הבנק נבחר

מנחם אוסישקין  .י6
שמו הרשמי של הבנק למלאכה היה ' אגודה קואופרטיבית למלאכה  ,תעשיה זעירה ומשק ביתי

בע " מ ( בנק

למלאכה ) ' .

מטרות האגודה

בהודעות  ,שפרסמה אגודה זו ברבים כחודשים יולי  -ספטמבר

, 1923

צוין כי

' להיטיב  ,ככל האפשר  ,את מצב האומנים  ,כעלי המלאכה ובעלי התעשיה הזעירה ,

ע " י הלואות וחסכונות  ,רכישת מכשירים וכלי

עבודה ,

שכלול התוצרת וארגון מכירתה בארץ

ומחוצה לה  ,התנחלות על הקרקע ובנין בתים  ,השבחת המשק הביתי  ,אחריות החיים

וכדומה '

62 .

בדברי ההסבר שצורפו להודעת הנהלת האגודה נאמר כי האגודה פתוחה ל ' כל המוני העמלים וסתם
אנשים שעניני האחרונים קרובים להם ' .
ההון להקמת הבנק גויס מחברי ההסתדרות שקנו מניות  .ביפו  ,למשל  ,הוטלה חוכת החברות
בבנק על כל חברי ' מרכז בעלי המלאכה ' המקומי .

לארץ .

64

63

מניותיו של הבנק הוצאו למכירה גם בחוץ -

מלבד הון המניות שלו קיבל הבנק גם תקציב מההסתדרות הציונית  .במסגרת התקציב

להשקעות  ,אישרה ועדת התקציב של הקונגרס הציוני הי " ג  ,שהתכנס בקרלסבד
 2 , 000 , 1923לי " ש

ל ' בנק למלאכה ' .

ב 18 - 6 -

באוגוסט

אוסישקין  ,ששימש גם כנשיא הכבוד של הבנק וגם כחבר

65

ההנהלה הציונית  ,הציע להגדיל את סכום ההקצבה ולהעבירו לסעיפי החובה של התקציב הרגיל .
הצעתו נתמכה גם על  -ידי דוד רמז  ,שדרש להעביר לתקציב הרגיל גם את ההקצבה שאושרה

ל ' משרד לעבודות צבוריות ' ( סולל

התקציב נשארה ללא שינוי .

בונה ) ,

אולם מחוסר זמן לא דן הקונגרס

בפרטים  ,והצעת ועדת

66

בעקבות משבר כלכלי קשה שפקד את ארץ  -ישראל במחצית השנייה של שנת

1923

ושנתן

אותותיו בגידול האבטלה בארץ  ,הועלתה מחדש הדרישה להעביר חלק מסעיפי תקציב ההשקעות
לתקציב הרגיל  ,שהוקצב בשיטה של תשלומים חודשיים  .הוועד הפועל הציוני  ,שהתכנס בסוף
אוקטובר בלונדון  ,דן

ובתום ישיבתו הוחלט  -לבקשת אליעזר קפלן בשם ' המשרד

בבעיה ,

לעבודות צכוריות '  ,ולבקשת שפרינצק  ,מנהל מחלקת העבודה של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל
 להעביר את הסכומים שהוקצבו ל ' משרד לעבודות צבוריות ' ול ' בנק האפותיקאי '25 , 000

( 8 , 000

ו-

לי " ש ) למסגרת התקציב הרגיל  .כמו  -כן הוחלט להעביר גם את הסכום שהוקצב להשקעות

במפעלי החשמל

( 25 , 000

לי " ש ) למסגרת התקציב הרגיל  ,וזאת על  -מנת לאפשר מימונן של עבודות

רזרבה  .במילים אחרות  :מתוך

60 , 000

לי " ש שהוקצבו על  -ידי ועדת התקציב של הקונגרס למטרת

מרכז בעלי המלאכה '  ,הארץ . 25 . 4 . 1923 ,

60

' בהסתדרות

61

' בהסתדרות מרכז בעלי המלאכה

/

ביפו ובתל אביב '  ,שם . 30 . 10 . 1923 ,

פעולותיו של הבנק למלאכה '

( מודעה ) ,

דאר היום  ,גליונות שונים מיולי  -ספטמבר . 1923

62

' התחלת

63

' במרכז בעה " מ '  ,הארץ . 19 . 11 . 1923 ,

64

בכתבה  ,שפורסמה ב ' דאר היום ' בנובמבר  , 1923על פעילות ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  ,נמסר בנוגע לבנק
למלאכה כי ' המוסד הזה הולך ומתקדם מיום ליום  .עד היום נמכרו בת " א ויפו יותר מחמש מאות מניות  .יש לציין
כשביעות רצון שבעה " מ כחו " ל יודעים ומרגישים את ערך הדברןבצ ' כוסלובקיה ישנה הסתדרות בעה " מ שמספר

חבריה

250

איש  .ועד ההסתדרות הזאת הזמין בשביל כל חבר וחבר מניה אחת של הבנק למלאכה  .כמו כן באות

דרישות לרכישת מניות משאר ארצות ' ( א  .צ  ' , .כין בעלי המלאכה '  ,דאר היום . ) 21 . 11 . 1923 ,
65

מ  .ג  ( .משה

66

שם  ,שם .

גליקסון ) ,

' על הפרק

/

איפה

ואיפה '  ,הארץ , 11 12 . 1923 ,

.

וכן מקורות נוספים

בעיתונות .

,

ג15

יגאל דרורי

השקעות  ,הועברו  58 , 000לי " ש למסגרת התקציב הרגיל  ,ורק הסכום שהוקצב ל ' בנק למלאכה '
( 2 , 000

בלבד )

לי " ש

נשאר במסגרת תקציב ההשקעות .

ברור מאליו כי בעלי המלאכה נפגעו מהחלטה

זו  ,ועל כבודם

יצא להגן עורך

' הארץ ' .

במאמר

ראשי חריף  ,במדורו ' על הפרק '  ,קרא ד " ר גליקסון תיגר על שיטת ה ' איפה ואיפה ' שנקט הוועד

הפועל הציוני  .טענתו של גליקסון היתה כי אפילו רמז  ,מנהיג הפועלים  ,עמד על הצורך לבוא

לעזרת בעלי המלאכה  ,ויחד עם אוסישקין  ,דרש מהקונגרס להעמיד את התקציב ל ' בנק למלאכה '
' בשורת הצרכים ההכרחיים מן הסוג הראשון ' .

67

ברור היה לו  ,לגליקסון  ,כי לו התפנה הקונגרס לדון

בפרטי הצעת ועדת התקציב  ,היתה דרישתם של אוסישקין ורמז מתקבלת  .על כן תמוה היה בעיניו
מדוע לא קיבל הוועד הפועל הציוני דרישה זו  ' .והרי מצבם של בעה " מ לא נשתנה לטובה אחרי
הקונגרס '  -טען עורך ' הארץ '  ' -הן גם ציבור בעה " מ סובל עונשו של המצב הכלכלי הקשה  ,וגם

הוא נאנח ומתענה מפאת המחסור בעבודה  .ולמה לא נזכר הועה " פ  ,בשעה שהחליט להעביר
משה גליקסון לתקציב הרגיל את הסכום העצום של

58 , 000

לי " ש  ,גם באותם אלפים הלי " ש שהוקצבו ל " בנק

למלאכה " ? '

אמנם  ,לדעתו של ד " ר גליקסון  ,לא רק הוועד הפועל הציוני היה אשם באפליה זו

:

' אפשר

שבעה " מ אשמים בעצמם ביחס זה  ,אפשר שאין הם יודעים לעורר  ,לדרוש ולעמוד על דרישתם די
הצורך '  ,אולם ברור היה לו שעיקר האשמה תלויה היתה בוועד הפועל הציוני  ,ואולי גם בנציג
הפועלים שבו  ' .אם בישיבת הועה " פ נמצאו טוענים לצרכי הפועלים  ,ולא נמצאו טוענים לצרכיהם
של בעה " מ  ,הרי מאת ה ' קפלנסקי  ,חבר האכזקוטיבה  ,שהרצה בשאלה זו  ,אפשר היה לחכות שיזכור
את הדרישה שהובעה בנידון זה בקונגרס  ,אפילו מצד בא כח הפועלים ' .
את מאמרו סיים גליקסון בהתקפה קשה על נציגי תנועת העבודה בוועד הפועל הציוני

:

דומה  ,שאף הטובים שבנו  ,אנשי הדעה והאידאה  ,נוטים לפעמים להסיח דעתם מצרכים
כלליים שלנו בשל האינטרסים המפלגתיים  ,או בשל האמת המפלגתית שלהם  .לא רק
קפלנסקי  ,גם ארלוזורוב  ,וולטש וחבריהם לא היו צריכים לנהוג בבעה " מ מנהג העשיר
בכבשת הרש  .כלום אין הם מבינים שיחס כזה עשוי להרבות בחיינו את המרירות ואת
הניגודים ללא צורך וללא יסוד

אוביקטיבי ?

מי יודע  -המשיך והקשה ד " ר גליקסון -

אם הסכסוכים החריפים שבין הפועלים ובעה " מ בשל חלוקת העבודה אינם יונקים וגדלים
גידול מלאכותי מאותה המרירות שנצטברה
שלפנינו

ביום

ט "ז

בלבבות  ,מפאת

חזיונות אחרים מעין זה

?

באייר תרפ " ד

( ) 20 . 5 . 1924

התקיימה בתל  -אביב האספה הכללית של ' האגודה

הקואופרטיבית למלאכה ולתעשיה זעירה ומשק ביתי  -בנק למלאכה '  .על סדר  -היום עלו

הנושאים הבאים  :א  .דין  -וחשבון כללי ואישור המאזן  .ב  .אישור התקציב לשנת . 1924

ג  .בחירת

הנהלה  ,מועצה וועד ביקורת  .ליושב  -ראש האספה נבחר י ' רבינוביץ ולמזכיר  -א ' נחמני  .ראש

הנהלת הבנק למלאכה  ,עורך  -דין
158

גיסין  ,נעדר

מפאת מחלה  ,אך שלח סקירה בכתב על פעולות הבנק

ותחזית להמשך פעולתו  ,תוך הסתמכות על קבלת
הבנק  ,כהנוביץ  ,מסר

שם  ,שם .

2 , 000

לי " ש שהקציב הקונגרס הציוני הי " ג  .מנהל

דין  -ותשכון כספי מעודכן  ,שקיבל את אישורו של מבקר הבנק  ,ד " ר הילמן .

ראשית התארגתן של בעלי המלאכה בארץ

לאחר דיון אושר הדין  -וחשבון פה אחד והוצע על  -ידי ההנהלה תקציב לשנת

1924

בסך של

כ 500 -

לי " מ  .הצעה זו אושרה  ,בתוספת סכום מסוים עבור עיתון ' המלאכה '  .בהצבעה חשאית נבחרה
הנהלתו החדשה של הבנק  ,מועצת הבנק וועד הביקורת .

68

האספה הביעה את הוקרתה לנשיא הכבוד

של הבנק  ,אוסישקין  ,ולעסקנים י ' רוזוב וא ' פודלישבסקי על תמיכתם במוסד  .כן הודתה האספה

לראש ההנהלה  ,גיסין  ,על מסירותו לבנק .

69

עזרתו של הבנק למימון פעולותיה של ' הסתדרות מרכז בעה " מ ביפו ובת " א ' היתה רבה  .הבנק
מימן ( באמצעות הלוואות נוחות ) הקמת מוסדות שונים  ,כמו קואופרטיב נגרים  ,וכן סיפק אשראי
לקניית חומרי  -גלם וכדומה .

70

פעולותיו של הבנק למלאכה הלכו והתרחבו  .בספטמבר

1924

ניתן

היה כבר להצביע על שורת פעולות שנעשו בסיועו הישיר של בנק זה  .הוקם ' מחסן נגרים '  ,י 7שריכז
סביבו

כ 45 -

אומנים בעלי  -משפחות  ,שאחוז גבוה מהם היו עולים חדשים  .אורגנה אגודת סנדלרים

מבין חברי הבנק  ,והובטחה להם עזרתו בהקמת ' מחסן סנדלרים '  .הבנק תמך במחלקה הטכנית

לבניין ( המשרד הטכני ) שעל  -יד ' מרכז בעלי המלאכה '  ,ובכך איפשר לה לקבל על עצמה בקבלנות
עבודות בניין  ,כמו

72

החנויות של האחים פרלמן ביפו ( עבודה שריכזה

90 - 80

בעלי  -מקצועות

שונים ) ובניין בית  -הספר ' תחכמוני ' בתל  -אביב  .הבנק תמך גם ביחידים על  -ידי מתן הלוואות בריבית
נמוכה ומתן ערבויות להלוואות ולמשכנתאות
בנובמבר

1924

שונות .

72

ביקר בארץ יושב  -ראש ההסתדרות הציונית באמריקה  ,לואי ליפסקי  .בישיבה

משותפת עם באי  -כוח ' מרכז בעלי המלאכה ' ו ' הבנק למלאכה ' צוין כי באמריקה הצליחו נציגי הבנק
למכור יותר מאלפיים מניות  ,בסכום של

1 , 500

לי " ש  ,בנוסף למניות שנמכרו בארץ  -ישראל .

(7

בסוף אותה שנה אישרה הממשלה  ,על  -פי הצעת ההנהלה הציונית  ,את תקנותיו של ' הבנק

למלאכה '  .על  -פי תקנות אלו  ,אושרו כל פעולותיו הכלכליות והכספיות של הבנק .

ב  .עמרת והשקמת  -עולם
במאבק על הכרה מעמדית  -מעילותו של שינקין
שנות העשרים הראשונות בארץ  -ישראל עמדו בסימן העלייה השלישית  -אותה עלייה חלוצית
שזרמה לארץ בקבוצות

מאורגנות ,

שמטרתן היתה התיישבות חקלאית במסגרת ההתיישבות

העובדת  ' .חלוצים '  -כך נקראו צעירי עלייה זו בפי

כל  ,והתנועה

הציונית האמינה כי בזכות אלו

תיוושע  ,גם אם לא הודתה בכך בפה מלא .
ציבור המעמד הבינוני בארץ  ,ובעלי המלאכה בתוכו  ,נקלע למצב בו חייב היה ל ' הצדיק ' את זכות

68

לחכרי ההנהלה נבחרו גינוין  ,א " ל אסתרמן  ,ד ' איז ' מוזיק  ,מ ' ארליך  ,ז '

.

דבורקין  ,ב '

ספיבק  ,א ' שניידרמן  ,סורקין .

לחברי המועצה נבחרו  :מ ' וינוקור ד ' רבינוביץ  ,ר ' ווילינסקי  ,י '
נודלמן שיינצוויט  ,י ' קושניר וא ' קושניר  .לוועד הביקורת נבחרו  :קטינסקי  ,אמירה ושוהם

.

למלאכה '  ,שם 1924 ,

מגידוביץ  ,צ ' פכטהולד  ,פרח  ,שפר  ,ברדן ,

. ) 26 . 5 .

ק ( 12

69

שם  ,שם .

70

' בהסתדרות מרכז בעלי מלאכה

71

' מחסן ' פירושו חברה לקניית חומרי  -גלם ולמכירת התוצרת המוגמרת .

72

' ביפו ובתל  -אביב

73

'ה'

( ' ביפו ובת " א

/

בבנק

/

/

ביפו ובתל  -אביב '  ,שם . 30 . 10 . 1923 ,

בבנק למלאכה '  ,שם . 3 . 9 . 1924 ,

ליפסקי במרכז בעלי

מלאכה '  ,שם ,

. 17 . 11 . 1924

~

יגאל דרור

קיומו בארץ  -ישראל  .בעלי המלאכה חייבים היו להוכיח כי מעמדם חשוב לא רק מבחינה

כלכלית ,

אלא גם ( ואולי בעיקר ) מבחינה לאומית  .היה עליהם לשכנע כי פיתוחה של המלאכה בארץ והרחבת
ההתיישבות העירונית חשובים לא פחות מפיתוח החקלאות ומההתיישבות העובדת .
תמיכה רבה בהצגת עמדתם במאבק זה מצאו בעלי המלאכה בעסקן הציוני מנחם שינקין .
שינקין  ,שראה עצמו כמייצג את מעמד הבורגנות הזעירה בארץ  -ישראל  ,נחלץ גם לעזרת ציבור

בעלי המלאכה  ,שהיה מרכיב חשוב בקרב בני המעמד הבינוני ביישוב היהודי בארץ  -ישראל .
שינקין האמין כי בעוד ש ' תנועת החלוציות לא תחדל מהיות מקרית ובלחי בטוחה  ,כל זמן

שתהיה כוללת רק צעירים ואינטליגנטים  ,ולא תתפשט בין המוני העם '  ,הרי בעלי המלאכה הינם
גורם יציב ובטוח יותר  ' .הכוחות המועילים האלו מצטרפים לבנין הכית הלאומי  . . .אם תפס היהודי
הפשוט את מקומו  ,הוא ומשפחתו  ,הרי הוא מתמיד בקיומו  ,וילדיו הם כבר הדור השני  ,העולה ויונק
מן הארץ  .אלא מפני שאין הכוחות האלו מסודרים אצלנו כהוגן  ,הרבה מהם הולכים לאבוד  ,ומאפס
שימת הלב הדרושה אין אנו משתמשים בכוחות אלו די הצורך להשפעה פנימית וחיצונית ' .

74

שינקין טען כי לו היה נודע בתפוצות הגולה כי בארץ  -ישראל שוררים תנאי קליטה שונים  ,הרי

מנחם שינקין רב היה מספר העולים ' ואפילו מאמריקה היו יהודים רבים עולים אל

הארץ '  .הכותב העלה גם

נימוקים אחרים  :לבעלי המלאכה ולקליטתם בארץ לא נודעה  ,לדעתו  ,רק משמעות מספרית  .היה
זה  ,לדעתו  ,ציבור רציני  ,לא הרפתקן  ,שחיפש קביעות ויציבות מעצם היותו ציבור של בעלי -
משפחות בגיל העמידה  .זו היתה שכבה חברתית  ,שלא רצתה ליפול למעמסה על התנועה הציונית
ולא צריכה היתה להיתמך בכספים רבים של הקרנות הלאומיות  ,באשר פרנסתם מצויה היתה בידיהם
ממש  .ולבסוף  ,זה היה מעמד שגם מבחינה מדינית חשיבותו עלתה  ,לדעת שינקין  ,על חשיבותם של

אלו שהתקראו ' חלוצים '  .הטיעונים הרבים והמגוונים שהעלה חייבו  ,לדעתו  ,שינוי בגישתה של
התנועה הציונית כלפי המעמד הבינוני בכלל וכלפי בעלי המלאכה בפרט  .כך למשל אחת מהצעותיו
של שינקין היתה יישובם של בעלי מלאכה ( ובני המעמד הבינוני בכלל ) במסגרת התיישבות חקלאית
פרטית .

75

מתוך אמונה באפשרות זו  ,הציע שינקין כי כמאתיים בעלי משפחות  ,מהם כחמישים בעלי
מלאכה ,

יתאחדו באמריקה ויתארגנו לעלות

לארץ ,

על  -מנת להתיישב בעמק  -יזרעאל ובגליל

התחתון  ,בעזרת חברת ' קהילת ציון '  .בכך יפלסו את הדרך לרבים אחרים  ,שיעלו ארצה בעקבותיהם .

' אפס  ,כי תכנית שכזו '  -קבע שינקין  ' -יכולה לצאת אל הפועל רק אם קבוצה של ציונים
אינטליגנטים תקבל על עצמה את סידור הענין והנהלתו ' [ ההדגשה במקור  ,י " ד ]  76 .קבוצה
זו  ,לדעת שינקין  ,לא חייבת היתה להיות מורכבת ממנהיגים ואישי  -ציבור ידועים  ,אלא מאנשי העם
' שיאמינו בכוחות המוני העם  .אנשים אשר לא יתבטלו מפני התנועות המודרניות ולא " יתבישו מפני
המלעיגים " ' .
ברם  ,דבריו של שינקין נפלו  ,ככל הנראה  ,על אוזנים אטומות  .תכניתו ליישוב בעלי מלאכה על
הקרקע לא נתממשה  .התנועה הציונית לא שינתה את יחסה כלפי ציבור זה  ,ובעלי המלאכה לא
%ן
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מ ' שינקין  ' ,בית יעקב לכו ונלכה '  ,כתבים ( בעריכת א '

75

שם  ,עמ ' . 270

חרמוני ) ,

א  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,עמ ' . 270
76

שם  ,עמ ' . 274

ראשית התארגמחם של בעלי המלאכה בארץ

נראה כי חוסך התודעה הארגונית בקרב בעלי המלאכה היה עמוק  .אנשים אלו לא חונקו מעולם

לפעולה ציבורית משותפת וממילא כל אחד ואהד מהם דאג לעצמו ולמשפחתו בלבד  .אידיאולוגיה
כוללת לא עמדה מאחורי עיסוקיהם
( ולפעולות דומות של

יחסי

' מרכז

בעלי

אחרים )

ופעולותיהם ,

ועל כן לא נמצא לה לפעולתו של שינקין

כר הפעולה המתאים .

המלאכה ' עם ' הסתדרות העובדים הכללית ' ועם ' ההסתדרות

הציונית '
בשנת  , 1923עם גבור המשבר הכלכלי בארץ שנתן אותותיו בעיקר בענף הבנייה  ,התגלע סכסוך
חמור בין בעלי המלאכה לבין ' הסתדרות העובדים הכללית '  ,על רקע קיומו של ' המשרד לעבודות

צבוריות ' ( סולל בונה ) כקבלן בניין בעל זכויות  -יתר ( לטענתם של בעלי המלאכה )  .הסכסוך לבש
אופי חמור בעיקר בתל  -אביב  ,שבה ענף הבנייה היה אחד ממקורות הפרנסה הראשיים הן עבור
הפועלים והן עבור בעלי המלאכה .
ב 18 -

באפריל

1923

זומנה אספה של תברי ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  -תל  -אביב  ,לרגל השביתה

הגדולה שהיתה בבית  -החרושת ' גורלסקי  -קריניצי '  .באספה זו הותקפה ' הסתדרות

העובדים ' קשות

על ריכוזן של עבודות קבלנות  -בניין בידיה  .יושב  -ראש ' מרכז בעלי המלאכה ' הציג את עמדת
ארגונו  ,שתואמה גם עם ' הסתדרות נותני העבודה ' ( שמה הקודם של ' התאחדות בעלי

לפיה ' לא יכולה להתקים הסתדרות הדואגת להטבת מצב הפועלים  ,ובה [כך
עבודות ומתחרה עם נותני העבודה ' .
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!]

ברגע מקבלת היא גם

הנואם סיפר על מועצה משותפת ל ' מרכז ' ול ' הסתדרות נותני

העבודה ' שדנה בעניין זה והחליטה מספר החלטות  ,שפירושן היה יציאה למאבק חריף

בקבלנות של ' הסתדרות העובדים '  .החלטות המועצה היו

א.

לשלוח תזכיר לד " ר

התעשיה ' ) ,

ויצמן ,

( ' מלחמה ' )

:

שיפסיק את הספקת הכספים לשם מטרות קבלניות

להסתדרות הפועלים  ,ובאם לא יסכים  ,לפנות ישר אל דעת הקהל האמריקאית  .ב  .למחות

נגד עתון ' הארץ '  ,שנתמך ג " כ מכספי העם  ,והוא נהפך בזמן האחרון לאורגן של הפועלים
ואינו מדפיס שום דברים המתנגדים לתנועה זו .

78

ג  .באם המו " מ שלנו ע " י הועד הלאומי

לא יצליח להעביר את דרישותינו  -להכריז ' תסגיר ' [ כנראה

:

השבתה ] של כל נותני

העבודה  .ד  .סידור אספות פומביות והפצת כרוזים ברוח הנ " ל  ,כדי לרכוש את דעת
הקהל .

79

תוך כדי הוויכוח  ,שהתפתח לאחר דברי היושב  -ראש  ,הועלו עוד מספר טענות כנגד ' הסתדרות
העובדים '  ,שבה ראו בעלי המלאכה גוף מתחרה שהתפרץ לתחום לא לו  .הורדת המחירים של
' המשרד לעבודות ציבוריות '  ,שאיפשרה לו להתחרות בבעלי המלאכה  ,באה  ,לדעתם  ,על חשבון
הפועלים שקיבלו שכר נמוך

( 15 . 20

ג " מ ליום ) מאותה הסתדרות שנלחמה עם הקבלנים הפרטיים

כדי להגדיל את שכר העבודה  ' .המשרד לעבודות ציבוריות ' לא היה רווחי ותקציבו הגרעוני כוסה

על  -ידי מוסדות שונים  .כלים ואמצעים שנאספו בחוץ  -לארץ על  -ידי גופים ציוניים שונים נמסרו
כולם לידי ' הסתדרות העובדים ' בלבד  .מוסד האספקה של ההסתדרות  ' -המשביר '  -השמיט ,
דר

זוללי -ויו.
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בהזדמנויות אחרות יצא ' הארץ ' להגנת בעלי המלאכה  ,וראה לעיל .

79

לעיל  ,הערה . 77

' במחנה בעלי המלאכה '  ,דאר היום ,

923נ . 20 . 4 .

161

יגאל דרורי

לטענתם  ,את בסיס הפרנסה של בעלי המלאכה בכך שהביא סחורות רבות מחוץ  -לארץ  .עובדות אלו
ואחרות הן שחייבו  ,לדעת הדוברים השונים  ,להתנגד לשליטתה של ' הסתדרות העובדים ' על המשק

הארץ  -ישראלי  ' .אין בעה " מ יוצאים להלחם נגד הסתדרות זו בכלל '  -אמר אחד הדוברים  ' -כי
אם נגד הקלקולים שישנם
לעבודות ציבוריות ,

בה '  .כן הובעה הדעה  ' ,שאין כעה " מ נלחמים גם נגד ההתחרות של משרד

כי אם נגד הזכויות שיש לקבלן אחד ע " י המוסדות הממונים שלנו  ,וע " י זה

מחריבים חלק חשוב מל הישוב '  .לפיכך היתה החלטת הסיכום של אספת חברי ה ' מרכז ' ' להתיחד
[ להתאחד ] עם כל המוסדות ועם כל הזרמים בכדי להגן על עניניהם של בעה " מ ' .
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אימוץ החלטות המועצה המשותפת של בעלי המלאכה ונותני העבודה מלמד על אופי חדש של
פעילות שהלך והתגבש בקרב חברי ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  .הם חדלו לקבול ולהתלונן  ,תוך
נסיונות התגוננות והצדקה עצמית  ,והחלו לתקוף את מי שנראו בעיניהם כיריבים  ,מתוך תחושת
בטחון עצמי  .בהחלטה על שליחת התזכיר לווייצמן קיים היה איום גלוי וברור להתייצב

נגדו ,

במאבק הגדול שהיה נטוש אז בינו לבין חלק גדול מציוני אמריקה  .הדבר מרמז גם על התקרבותם
ן

של בעלי המלאכה לאגף השמרני של ' הציונים הכלליים '  ,כראשותו של י '

סופרסקי ,

'

ולעמדותיו

הימניות של איתמר בן  -אב " י ועיתונו ' דאר היום '  .גם החלטת המחאה נגד ' הארץ ' מצביעה על כיוון
זה  .ד " ר גליקסון  ,עורך

' הארץ ' ,

היה מנהיג ' האופוזיציה ' בקרב ' הציונים הכלליים ' שתמכה

בווייצמן  ,והיה מתחרהו המקצועי והפוליטי של בן  -אב " י .

82

במבט לאחור ניתן לקבוע כי אספה זו היתה ציון  -דרך בדרכם של בעלי המלאכה בארץ  .לפניה

היה ' מרכז בעלי המלאכה ' ארגון חלש  ,שחשש להשמיע דעותיו בציבור ; ארגון שניסה  ,בלא הצלחה
יתירה  ,לפעול לטובת חבריו במסגרת מוגבלת ומצומצמת מאוד  .באספה זו עלו בעלי המלאכה על
דרך המאבק הציבורי והשמיעו את קולם בתקיפות .
מעניינת היא העובדה שתלונותיהם של בעלי המלאכה כגוף הופנו כלפי ' הסתדרות העובדים
הכללית ' .

אמנם  ,כאמור  ,ב 1922 -

יצא שינקין להגן על מעמדם של בעלי המלאכה  ,וטענותיו הופנו

כלפי ההנהלה הציונית  ,אולם היתה זו קריאה מרחוק שמחתה על הלך  -רוח כללי בתנועה הציונית

כולה  ,ועיקרה היה התגוננות והצטדקות  .קובלנות על התעלמות מקיומם הושמעו על  -ידי בעלי
המלאכה עצמם כבר בשנת

, 1920

וגם אז הופנו טענותיהם בעיקר אל תנועת הפועלים  .ברם  ,אז הם

לא ראו בתנועת העבודה ארגון מתחרה בהם  ,אלא להפך  ,חיפשו דרכים להיכלל במסגרתה  .הצדקת
1920

בעובדת נטישתם על  -ידי תנועת העבודה

הסוציאליסטית  ,שראתה בהם בורגנים ומנצלי זולתם .

תביעותיהם של בעלי המלאכה

קיומה של ' הסתדרות בעלי המלאכה ' נומקה בשנת

מ ' הסתדרות העובדים ' באפריל

1923

לא נבעו עוד מהרגשת קיפוח  ,אלא מתחושת יריבות  .בשינוי זה

מצוי גם ההסבר לכך שתביעות בעלי המלאכה באפריל

לקבוע כי החל מאפריל

1923

והנה ,

1923

היו קונקרטיות ותובעניות יותר  .ניתן

שייכו עצמם בעלי המלאכה  ,גם באופן הכרתי  ,לציבור שראה עצמו

מנוגד לתנועת העבודה  ,שלל את דרכה והתנגד לקיום משקה הסוציאליסטי .

162
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שם  ,שם .
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על אגפי ' הציונים הכלליים ' באותה תקופה ראה  :י ' דרורי  ' ,החוגים האזרחיים בישוב

הא " י בשנות

ה , ' 20 -

חיבור

לשם קבלת התואר דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב . 1981
82

אך טבעי הוא

שהתקפותיהם וקובלנותיהם של בעלי המלאכה כנגד תנועת העבודה ומוסדות התנועה הציונית

התפרסמו ב ' דאר היום ' הקיצוני ולא ב ' הארץ ' המתון יותר .

ראשית התארגנוחם של בעלי המלאכה בארץ

את התסיסה במחנה בעלי

קריניצי '  ,הסביר אלף  -נון

המלאכה ,

שנגרמה בעקבות השביתה בבית  -החרושת ' גורלסקי -

:

התסיסה הזאת יסודה ביחס הכללי שישנו ממשרד לעבודות ציבוריות ומנהיגיו לבעה " מ
בכלל  .מכל מעשיהם של מנהיגי המשרד הזה רואים בחוש שכונותיהם הן לא רק להספיק
עבודה

לחבריהם ,

ה ' בורגנים '

כי אם בעקר ללחום מלחמת השתפנות

בבעה " מ הפרטיים  ,אלה

כביכול  .וכאן היא נקודת החומר  ,כי לשם מלחמה קדושה זו אין מנהיגי

המשרד לעבודות ציבוריות מבחינים

באמצעים .

83

מאבקם של בעלי המלאכה לא כוון כלפי תנועת העבודה בלבד  ,אלא אף כלפי מוסדות התנועה
הציונית  .בעל אותו המאמר המשיך וטען

:

כאן [ במלחמת ' המשרד לעבודות ציבוריות ' בבעלי המלאכה ] באה ההסתדרות
עם

הציונית ,

כל מוסדותיה  ,ועוזרת היא למשרד הזה בהשגת מטרתם  .למשל  ,כשבא מי שהוא

להשיג הלואה בהבנק האפותיקאי הוא מקבל תשובה

:

' כן  ,אבל העבודה תנתן למשרד

לעבודות צבוריות '  .יודעים אנחנו את כל התירוצים הרשמיים וההכחשות  ,אשר לפיהן
ההסתדרות הציונית ממלאת רק את החלטות הכנסיה [ = הקונגרס

הציוני ] ,

וכמו כן

בפנקסים ובחשבונות לא תמצאו חלילה שהמשרד הזה מקבל איזה כספים תמיכה או עזרה
כל שהיא  .את התירוצים מוצאים כבר .
בעלי המלאכה ראו מצב זה כבלתי  -נסבל  .לאחר האספה ביפו
1923

שהתקיימה  ,כאמור  ,ב 18 -

באפריל

נסעו נציגיהם לירושלים  ,להתייעצות עם חברי ' הסתדרות בעלי המלאכה ' שם  ,ובסיומה

התקבלה ההחלטה הבאה

:

' הסתדרות בעה " מ בירושלים מצטרפת להחלטת האספה ביפו  ,ומביעה

את התמרמרותה כלפי ההסתדרות הציונית בא " י  ,שהיא תומכת באופן ישר ובלתי ישר במשרד

לעבודות ציבוריות  ,שהוא לוחם ומחריב את מעמד בעה " מ בא " י ' " .
' שתי הסתדרויות בעלי המלאכה ' עם אוסישקין ,

85

על סמך החלטה זו  ,נפגשו נציגי

ושטחו בפניו את קובלנותיהם  .פרטי הישיבה עם

אוסישקין לא ידועים לנו  ,אך בעקבותיה קוימה ישיבה שנייה של באי  -כוח שתי הסתדרויות בעלי
המלאכה ובה הוחלטו מספר החלטות .

86

מבין השיטין של ההלטות אלו ניתן להבין כי בשיחתם של נציגי בעלי המלאכה עם אוסישקין
טען הוא כנגדם  ,כי במברקם לווייצמן ובפנייתם המתוכננת לדעת הקהל האמריקנית היתה משום
הפרת המשמעת של התנועה הציונית  .השערה זו נסמכת גם על עמדתו הידועה של אוסישקין
בוויכוח שהיה בין וייצמן לציונים הברנדיסיים בארצות  -הברית באותה תקופה  .עיון נוסף בהחלטות
אלו מלמד כי נציגי בעלי המלאכה ביפו ובירושלים הסכימו עם עמדתו של אוסישקין ודחו את
83

אלף  -נון  ' ,במחנה בעלי המלאכה '  ,דאר היום . 22 . 4 . 1923 ,

שם .

84

שם ,

85

ניסוח זה בעיתונות ( ' שתי הסתדרויות

כעה " מ ' ) מאשר את שנטען

לעיל  ,כי בעלי המלאכה בארץ לא היו מאורגנים

במסגרת ארצית אחת  ,אלא לכל היותר  ,הצליחו להגיע למידה מסוימת של שיתוף  -פעולה ותיאום עמדות בין
ארגונים מקומיים  .מצב זה
86

התמיד  ,כאמור  ,עד

לסוף התקופה הנדונה ואף

לאחר -מכן .

.

" א  .אחרי השיחה  ,שהיתה לנו עם מר אוסישקין  ,על אודות מצב בעה " מ בארץ ואחרי ההבטחות מצדו  ,אין אנו

יוצאים מגדר המשמעת של ההסתדרות הציונית בנוגע למחאה לד " ר ויצמן  ,ובפרט במה שנוגע לפניה לדעת הקהל
האמריקאית  ,שזה יכול להכניס ערבוביה ונזק לציוניות  .ב  .בשביל בסוס המעמד של בעה " מ בא " י  ,הננו מיסדים

ופותחים בחודש זה בנק למלאכה שהוא יעזור לבעה " מ בקבלת עבודות שונות  .ג  .לדרוש מההסתדרות הציונית
שהיא לא תבכר בנתינת העבודות הציבוריות בין קבלן לקבלן שמעסיק ידים עבריות "  .שם  ,שם .

נש
~~ ~

יגאל דרורי

שליחת מחאתם לווייצמן .
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מצד שני  ,החלטתם לפעול להקמת ' בנק למלאכה ' נבעה  ,אולי  ,מתוך

הרגשה של חוסר  -התייחסות לבעיותיהם מצד ההסתדרות הציונית בארץ ובעולם  ,והימנעותה של
ההנהלה הציונית לפעול בכיוון שנראה לבעלי המלאכה הכרחי ( הסרת מונופול העבודות הלאומיות
מ ' המשרד לעבודות ציבוריות ' של ' הסתדרות העובדים

הכללית ' ) .

ההחלטה השלישית מלמדת כי

בעלי המלאכה קיבלו את עקרון העבודה העברית והסכימו לכך שאין למסור את עבודותיה של
ההסתדרות הציונית למי שהעסיק ערבים  .מכאן יש להבין כי רבים בקרבם העסיקו פועלים עבריים

בלבד ( או שעבדו בעצמם  ,ללא עובדים נוספים ) .
מכל מקום  ,נראה כי פגישתם של נציגי בעלי המלאכה עם אוסישקין לא הביאה לשינוי המצב .
התקפותיהם על ' המשרד לעבודות ציבוריות ' נמשכו  .במאי

1923

ניתח אלף  -נון את המציאות שבה

היו בעלי המלאכה נתונים  .מצבם הכלכלי הקשה נבע  ,לדבריו  ,מחוסר  -עבודה ומחוסר  -אפשרות

להתפרנס מהעבודות שהיו קיימות  .לדעתו  ' ,אחד מהגורמים למצב המשונה הזה הוא המשרד
לעבודות ציבוריות של הסתדרות העובדים  ,ובמדה ידועה השיטה של הנהלת ישובנו בכלל ' .

88

להבהרת דבריו  ,הציג בעל המאמר עובדות אחדות  .לדעתו  ,ההחלטה על הקמת ' המשרד לעבודות

צבוריות ' נבעה משיקולים מפלגתיים  -מדיניים  ,ולא למטרות הספקת עבודה בלבד  .קיומו של
המשרד היה מותנה בתקציבי המוסדות ולא התנהל על בסיס הון יסודי  .פועלי המשרד קיבלו שכר
קטן יותר מהמחיר ש ' הסתדרות העובדים ' דרשה מבעל המלאכה הפרטי לשלם לעובדיו  .ולבסוף ,
עובדי המשרד לא היו  ,לטענתו  ,מקצועיים .

באחת  ,עיקר טענותיהם של בעלי המלאכה כוונו שוב כלפי ' הסתדרות העובדים '  ,שבפעולותיה
ראו הם נסיון מכוון ומחושב מראש להשתלט על שוק העבודה ולהצר את צעדיהם של אלה שלא
היו חברים כה  .העובדה ש ' המשרד לעבודות ציבוריות ' נעזר בכספי הלאום נראתה בעיניהם כפגם ,

באשר הדבר איפשר ל ' הסתדרות העובדים ' להתחרות בצורה לא  -הוגנת בבעלי המלאכה  ,שלא

נתמכו על  -ידי קרנות ציבוריות  ,ובכך הושמעה למעשה טענה חריפה גם כלפי המדיניות המקצועית
של התנועה הציונית .
מטבע אופיו  ,חינוכו ואורח חייו אין בעל המלאכה מאורגן במסגרות פוליטיות  ,טען אלף  -נון

:

' מכיון שבעה " מ מתרגל מנעוריו לעבודה  ,הוא מוצא באופן אינסטינקטיבי סיפוק נפשי  ,ואינו בהול
להתקהלות ולמפלגתיות  .אולם המעלה או החסרון הזה לא הפריע לחייהם הכלכליים של
עד

בעה " מ ,

לפני אי אלו שנים  ,שעד אז לא קיבלו חיינו הכלכליים בא " י גוון של מפלגתיות כמו

בשנים האחרונות ' .

[ ההדגשה שלי  ,י " ד ]  .מרגע שהמפלגתיות השתלטה על החיים הציבוריים

בארץ  ,הרי  ,לדעת הכותב  ,הפכו השיקולים הצרים של המפלגות לשיקולים הקובעים  ,בעוד שכל

יתר השיקולים  ,כמו כדאיות כלכלית וקליטת עלייה  ,נדחקו לקרן  -זווית  .להצדקת טענותיו הביא
בעל המאמר שורה של דוגמאות  :דחיית הצעות  -יעול של בעל  -מלאכה  ,בנימוק שהיה עליו להצטרף

קודם ל ' הסתדרות העובדים ' כחבר

;

מסירת עבודות ההנהלה הציונית באורח מונופולי ל ' משרד

לעבודות ציבוריות ' ללא מכרז וללא קיום תחרות פומבית פתוחה

;

תירוצים שלא עמדו במבחן

1 6~1
ר8

אמנם קשה להבין מנוסח ההחלטה שאכן שליחת המחאה נדחתה  ,אולם ניתן להבין זאת בבירור מכתבה אחרת
שבה נקבע כי ' ב " דאר היום " נאמר בפירוש שההצעה בדבר מחאה לויצמן נדחתה ' ( א  .נ  ' , .זעפו של " הפועל

.

הצעיר " '  ,שם . ) 24 . 5 . 1923
88

אלף  -נון  ' ,על מצב בעלי המלאכה בא " "  ,שם ,

. 6 . 5 . 1923

ראשית החארגנותם של בעלי המלאכה בארץ

המציאות  ,כמו  ,למשל  ,הטענה כי מסירת העבודות למשרד הבטיחה שהעבודה תיעשה בידיים

עבריות  ,ובכך הוטל כתם כבעלי המלאכה  ,כאילו כולם העסיקו ערבים ; הנימוק שקיומו של

הפועלים ' איפשר ל ' הסתדרות העובדים ' לארגן את העניינים הכספיים טוב
גם על דרך הקמתו של ' בנק הפועלים ' התרעם אלף  -נון

יותר .

:

מאין לקחו הפועלים את הכספים בשביל הבנק אם לא מכספי העם

הבינוניות ,

' בנק

?

ודוקא מהשדרות

בזמן האחרון באים אלינו בעלי מלאכה מפולין ומליטא ובידיהם מניות של

' בנק הפועלים ' וחושבים בתמימותם למצוא איזו עזרה כספית בבנק הזה כדי להסתדר .

אולם כאן לא מכירים אותם  .בזמן שבעת מכירת המניות התריעו על בנק שנוסד לעבודה
ולמלאכה  .יוצא מזה שבנק  ,שנוסד ברובו מכספי העם  ,לוחם נגד חלק חשוב
מאותו העם שהוא החלק היותר רצוי לבנין ארצנו ברגע זה

שלי  ,י " ר ] .

[ ההדגשה

ממאמריו של אלף  -נון ב ' דאר היום ' ומנאומיו השונים מתבררת יותר ויותר עמדה ימנית  ,ששללה את

קיומם של מפעלי ההסתדרות ( מפעלי ' חברת

העובדים ' ) ,

שכל קיומם מנוגד היה  ,לדעתו  ,להגיון

כלכלי בריא  .הדברים לא נאמרו אמנם במפורש  ,אולם כשההתקפה על ' הנסיונות

שאין לבזבז עליהם כספים  ,הצטרפה לטענה כי

הסוציאליים ' ,

' הסתדרות העובדים ' נלחמת בבעלי המלאכה את

' מלחמת השתפנות ' בבורגנות  ,וכי ' לא יכולה להתקים הסתדרות הדואגת להטבת מצב

הפועלים ,

ובה כרגע מקבלת היא גם עבודות ומתחרה עם נותני העבודה '  -ברור הוא כי מאחורי הטענות נגד
מעשיו של ' המשרד לעבודות ציבוריות ' הסתתרה התנגדות עקרונית לעצם מהותה האידיאולוגית

המיוחדת של ' הסתדרות העובדים הכללית '  ,כפי שעוצבה באותן שנים .
ומדיבורים למעשים .
בנין ' במגמה להתחרות

' מרכז

בעלי המלאכה ' ביפו יסד בתל  -אביב ' משרד טכני לקבלת עבודות

ב ' משרד לעבודות ציבוריות ' " .

מנהלו של משרד זה ושאלתו הראשונה היתה
משלהם  ,בשעה
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:

אלף  -נון  ,כתבו של ' דאר

היום ' ,

ן9

ראיין את

מה המריץ את בעלי המלאכה ליסד משרד קבלני

שהיו כבר ' המשרד לעבודות ציבוריות '  ,וקבלנים פרטיים רבים בשוק

?

בתשובתו

קבע המנהל  ,כי ' המשרד לעבודות ציבוריות '  ,שהוקם שנתיים קודם  -לכן  ' ,הורס במעשיו הבלתי
צודקים לא רק את בעה " מ אלא גם לפועלים עצמם אינו מביא שום תועלת  .המשרד הזה מדבר בשם
החופש של העובד ולמעשה משעבד הוא את העובדים באופן כזה שאף פעם לא היה מצבם של
העובדים כ " כ

מושפל ' " .

המנהל הסביר כי שתי מטרות הקמת ' המשרד הטכני ' היו  ' :א  .ללחום על

קיומנו אנו  .ב  .להציל את העובד מהנצול  ,אפילו אם הוא מתכסה בשמלת הצדק החברתי כביכול ' .

בהמשך טען המרואיין כי טיב העבודה בענף הבניין ירד  ,מפני ש ' המשרד לעבודות ציבוריות ' העסיק
בענף זה מובטלים חסרי כל נסיון וידע במקצוע הבנייה  ,ובעלי המקצוע האמיתיים פרשו ממנו  .זאת
ועוד ; ' רוב העובדים במשרד של הפועלים אינם אנשים הרואים את אמונתם בכך  ,כי אם העבודה
בבנין היא אצלם עבודת מעבר  .חלק מהם הוא בדרך לאמריקה [ ההדגשה במקור  ,י " ד ]  ,והחלק הכי
של א  .נ  .על מפלגת ' הפועל הצעיר ' ועל בטאונה  ,בעקבות מאמרו של י  .ס  ' ( .לענייני השעה  ,א .

89

וראה את התקפתו
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מחאות ' הפועל הצעיר [ 25 ,כ " ה באייר תרפ " ג . ) ] 11 . 5 . 1923 .
והמברק אכן נשלח א  .נ  ' . .זעפו של הפדעל הצעיר '  ,דאר היום ,
אלף  -נון  ' ,שיחה מענינת '  .שם . 23 . 7 . 1923 ,

91

על  -פי אופי הראיון  ,מתברר כי הפסבדונים ' אלף  -נון ' אינו ראשי  -תיבות של א ' נחמני  ,מפעילי בעלי המלאכה כפי

שטען כי שליחת מברק המחאה לווייצמן לא נדחתה

(

שניתן היה אולי לחשוב .
92

שם  ,שם .

()( 2

. ) 24 . 5 . 1923

.

1

יגאל דרורי

גדול בדרך לחקלאות  ,וע " כ אינם שואפים להתמחות בעבודה '  .בניגוד לכל זאת  ,רוכזו ב ' משרד

הטכני '  ,על  -פי עדותו  ,רק בעלי  -מקצוע שאומנותם בכך  ,לשם שמירה על רמת בנייה

נאותה ,

שאמורה היתה להצליח בזכות איכותה ולא כזכות ' תקציבים על חשבון העם ' .

במאמר נוסף  ,שהוקדש אף הוא להתקפה על ' המשרד לעבודות ציבוריות '  ,קבע אלף  -נון כי
הורדת המחירים והחרם הגלוי שקיים ' המשרד לעבודות ציבוריות ' נגד בעל המלאכה הפרטי היו

' שני עיקרים של המשרד הנזכר ' .

93

לדעתו  ,ההסבר להמשך קיומו של ' המשרד לעבודות

ציבוריות ' ,

בעוד שרוב המפעלים הפרטיים בארץ התמוטטו  ,נעוץ היה בכספים הרבים שזרמו למשרד זה
ממוסדות התנועה הציונית

:

למעשה שולטת בארץ ממשלת יחידים

!

יחידים מחלקים את התפקידים בינם לבין עצמם .

בידיהם כספי העם והם הם המדברים ועושים בשמו  .ואיזה פלא יש כאן אם ליחידים
ה ' בורגני ' כביכול  ,שכל רכושו מתבטא

בידיו

המיובלות  .אין לתמוה כלל שעשרות בעלי מלאכה  ,מניחי היסוד לעבודה עברית

בא " י ,

האלה ישנה האפשרות ללחום נגד בעה " מ

הולכים בטל מעבודה  ,בזמן שכל האפשרויות החומריות והמוסריות נמסרו אך ורק לסוג
אחד  -סוג הפועלים .
הטיעון שהושמע  ,ש ' המשרד לעבודות ציבוריות ' העביר והכשיר פועלים לעבודה חקלאית  ,היה ,

לדעתו של אלף  -נון  ,שטות  ' :הנשמע הדבר שבכדי להיות חקלאי טוב צריכים קודם לקלקל עבודה

בבנין בתים ?  . . .אם באמת צריך לאבד כספים לשם חנוך חקלאי  ,אז כדאי והגיוני יותר לאבדם
בתוך ועל שדה החקלאות ממש ' .
בעל המאמר דרש מההסתדרות הציונית לחדול מתמיכה ב ' משרד לעבודות ציבוריות ' ולא
לאפשר קיום מפעל גרעוני על חשבון כספי העם  ,שבפעולתו גרם נזק לציבור בעלי המלאכה ולבניין
הארץ .
דברים חריפים אלה מעלים את

השאלה  ,האם אמנם

את עמדתו האישית ואת עמדת העיתון ( ' דאר היום ' )

?

ייצג הכתב את בעלי המלאכה  ,או אולי רק

האם טענות ונימוקים אלו הושמעו באמת על -

ידי בעלי המלאכה  ,ארגונם ונציגיהם הרשמיים  ,או שמא הם ' עובדו ' על  -ידי העיתון הימני  ,שבכל
הזדמנות שש היה להתקיף את מוסדות התנועה הציונית בכלל ואת תנועת העבודה בפרט

?

נראה כי

התשובה לשאלה זו אינה משנה כל עיקר  .גם אם הדברים נוסחו כך על  -ידי כתב העיתון או

העורך ,

הרי שנתקבלו כפי שהם על דעת ' מרכז בעלי המלאכה ' ונציגיו ; שאם לא כן  ,ודאי היו אלו יוצאים

במחאות ובמכתבים למערכת נגד סילוף דבריהם  ,בין ב ' דאר היום ' עצמו ובין  ,אם נניח שלא ניתן
היה להם הדבר  ,בעיתון ' הארץ '  ,שהיה מתון

יותר .

המאבק בין בעלי המלאכה ו ' הסתדרות העובדים '  ,שהלך והחריף  ,התמקד בתל  -אביב בין

' מרכז

בעלי המלאכה ' ביפו לבין ' מועצת פועלי יפו '  ,בעיקר על רקע המחסור במקומות  -עבודה  .המתח בין

שני גופים אלו הלך וגבר  ,ולבסוף פנו הצדדים לוועד הלאומי בבקשה שיפשר ביניהם .
דרישותיה של ' מועצת פועלי יפו ' היו
166
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:

.

אלף  -נון  ' ,המשרד לעבודות ציבוריות '  ,שם  . 3 . 8 . 1923 ,לדוגמא הצביע הכתב על המקרה ' שבעבודת

הנגרות ,

שהיתה להסתדרות הפועלים בבית הכרם בירושלים  ,כשהחברים הנגרים לא יכלו להספיק את כל העבודה הזאת
הוצאה

[ העבודה ]

.

ליפו ובלבד שלא למסרה ל ' נגרי ירושלים השנוררים ' ( מבטא של אחד ממזכירי ' המשרד

לעכורות ציבוריות ' ) .

ראשית החארגעחם של בעלי המלאכה בארץ

א  .קבלת עובדים נעשית ע " י לשכת עבודה אחת בעיר  ,הקימת ע " י מועצת פועלי יפו  .ב .

כל חברי ' מרכז כעה " מ ' העובדים ( מלבד הקבלנים ) חיבים להרשם ללשכה לפי

המקצוע ,

ומקבלים על ידה עבודה בכל עבודות העיר  .ג  .עבודות ' המרכז ' הנמסרות לקבלנים יכולות
להעסיק ע " י כל בנין רק קבלן אחד  .הערה

:

במקרה של דרישת בנים לזכות עבודה

בקבלנות של הוריהם  ,נתנת להם הזכות בהתחשבות עם התור בעבודה  ,אבל הם יוצאים
מהתור של הלשכה לפי העבודות שקבלו  .ד  .בא כח ' המרכז ' משתתף בישיבת הלשכה
בשעת שליחת פועלים לעבודות ' המרכז ' .

דרישותיו של ' מרכז בעלי המלאכה ' היו

94

:

א  .על הוועד הלאומי להתחשב בזה שהסתדרות הפועלים איננה כל הישוב  .ישנו עדין חלק
גדול של עובדים  ,בעלי מלאכה  ,שעפ " י מעמדם והשקפתם אינם יכולים להטשטש בתוך
איזו מפלגה שהיא  .לכן הננו דורשים מהועה " ל שכשהוא בא לדון על מצב מחוסרי עבודה

עליו לשתף גם את בעה " מ  ,ולהמציא גם בשבילם אמצעים להטבת המצב  .ב  .בשם בעה " מ
הננו פונים לועה " ל ומעירים את תשומת לבו על דרישותיהם המופרזות של פועלי יפו
בדבר חלוקת העובדה בכלל בזמן הנוכח  .מצדנו אין שום מקום לפשרות ולוויתורים  .הננו
דורשים מהועה " ל שישתדל לא לתת לאיזה חלק שהוא מהישוב שילחץ את השני בכח
הזרוע  ,ושיטיל את מרותו עליו בעל כרחו  .ג  .לפני הועה " ל צריך להיות ברור שביחוסו
השלילי למחוסרי עבודה מבין בעה " מ לא יצליח בשום אופן הרעיון של התנדבות הקהל

לשלושת ימי עבודה לטובת מחוסרי עבודה .

95

בינתיים הלך המצב והחריף  .המאבק קיבל צורה אלימה כאשר חברי ' מועצת פועלי יפו ' ניסו למנוע
בכוח הזרוע את עבודתם של פועלים שקיבלו עבודה בבניינים שלא דרך לשכת העבודה

ההסתדרותית  .באספת  -עם שנקראה על  -ידי בעלי המלאכה לשם דיון במצב הוחלט

:

א  .אין מרכז בעה " מ יכול לבוא במו " מ עם מועצת פועלי יפו של הסתדרות העובדים

הכללית  ,כל זמן שהסתדרות זו מופיעה בתור קבלן ומדברת בה בשעה בשם העובדים  .ב .
אם יפסיק מי שהוא את העבודה אצל בעה " מ  ,אז כל חברי המרכז מתאספים כאיש אחד
בכדי להגן ולעזור בעבודה לחברים העובדים  .ג  .אנו רואים בצעדים האחרונים של מועצת

פועלי יפו כי העקר אצלה לא העבודה למחוסרי העבודה  ,כי אם השלטתה

[ השתלטותה ]

על כל מעמדי העובדים בישוב  .ד  .אנו דורשים מהועה " ל ומאת ההנה " צ לשנות את יחסם
השלילי למעמדם של בעה " מ בארץ ולעזור להם בקיומם  .ה  .האספה הכללית מאשרת פה
אחד את עמדת ועד המרכז ואת כל צעדיו ביחס למכתב של מועצת פועלי יפו .

96

מניתוח דרישות הצדדים מסתבר  ,כי המאבק בין ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו ובין ' מועצת פועלי יפו '
לא היה מאבק מקומי אינטרסאנטי על חלוקת מקומות העבודה בלבד  ,אלא היה מאבק עקרוני וחרג

מגבולותיו וממניעיו המקומיים  .מצד אחד  ,דרשה ' הסתדרות העוכדים ' מונופול מלא על חלוקת

מקומות העבודה  ,באמצעות לשכת העבודה שלה ; ואף ניסתה להטיל את מרותה על בעלי המלאכה
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חקלאיות .

כהזסזות ' יו

מודעות של בעלי  -מלאכה בעיתונות היומית  ,שנות העשרים

בכך שדרשה להעסיק קבלן

יחיד בכל בניין שנבנה על  -ידי ' מרכז בעלי המלאכה ' ( קרי

:

' המשרד

הטכני ' )  .מצד שני  ,דרשו בעלי המלאכה לראות בחבריהם מחוסרי הפרנסה  -מובטלים לכל דבר ,

ע

ע) 1

~

שעל הוועד הלאומי היה לתת דעתו עליהם  .הם סירבו להיות תלויים בקביעת לשכת העבודה
ההסתדרותית  ,ותששו מאפשרות שיופלו שם לרעה  ,עקב התייחסותה השלילית של ' הסתדרות
העובדים ' לבעלי המלאכה  ,שמרביתם לא היו חבריה  ' .הסתדרות העובדים ' לא היתה מוכנה להכיר
בעצם זכותו של ' מרכז בעלי המלאכה ' לקיום עצמאי שלא היה תלוי בה  ,ואילו ה ' מרכז ' התנגד

ראשית החארגנוחם של בעלי המלאכה בארץ

לשילוב התפקידים  ,שהיה קיים בהסתדרות  ,וראה סתירה בעובדת היות ההסתדרות נציגת עובדים

כאחד .

ונותנת עבודה

הוועד הלאומי התערב בסכסוך  ,לפי בקשת הצדדים  ,והצליח להביאם לידי החלטת פשרה של
קיום ' שביתת קטטה ' ביניהם  ,על בסיס של חלוקת עבודה וחלוקת תקציבים ביניהם  .סערת הרוחות
של סוף שנת

שקטה אמנם לאחר התערבות הוועד הלאומי  ,אולם תחושת הקיפוח המשיכה

1923

לשרור בקרב בעלי המלאכה  .ביטוי לכך נתן א ' נחמני  ,יושב  -ראש ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו ועורך
' המלאכה '  ,במאמר שהתפרסם בתהילת שנת

1924

ב ' הארץ '  .במאמרו דרש נחמני מראשי התנועה

הציונית להשמיע דברים ברורים בקשר לעמדתם כלפי בעלי המלאכה  .הכחשותיהם את טענות בעלי

המלאכה בדבר קיפוחם לא שכנעו  ,לדעתו  ,איש  ,כיוון שסתרו את העובדות  .הצהרות חד  -משמעיות
של ראשי ההנהלה הציונית היו מאפשרות  ,לדעתו  ,לבעלי המלאכה לקבל את הדברים  ,או לפנות

לדעת הקהל בארץ ובחוץ  -לארץ בבקשה להכריע בשאלת זכות קיומם בארץ  .מאבקה של

' הסתדרות

העובדים ' בבעלי המלאכה  ,אף הוא יכול היה להסתיים באמצעות משא  -ומתן משותף ; אולם הדבר

לא התאפשר  ,לדעתו  ,בגלל עמדתה של ההנהלה הציונית  ,שלכאורה צריכה היתה להיות

נייטראלית ,

ולמעשה תמכה בפועלים ללא סיג .

להצדקת טענותיו  ,הציג נחמני שורה של עובדות  :א  ' .המשרד לעבודות ציבוריות ' קיבל אשראי
מ ' הבנק האפותיקאי '  ,ואילו מבעלי המלאכה נמנע הדבר  .ב  .הקונגרס הציוני הי " ג הקציב

36 , 000

לי " מ לצורכי ' העבודה ' בארץ  -ישראל  ,אך מסכום זה לא ניתן כלום לבעלי המלאכה  .ג  .ערבות
התנועה הציונית ניתנה להלוואות שהוענקו לפועלים  ,אך לא ניתנה במקרה שהמבקשים היו בעלי
מלאכה  .ד  .הקצבתו של הקונגרס הי " ג ל ' בנק למלאכה ' הסתכמה ב  2 , 000 -לי " מ  ,שהוקצבו בסעיף
ההשקעות  ,שהיה בעדיפות מישנית  ,בעוד ש  58 , 000 -לי " מ  ,שהוקצבו לגופים אחרים ( בתוך כך
 8 , 000לי " מ שהוקצבו ל ' משרד לעבודות ציבוריות ' )  ,הועברו מתקציב ההשקעות לתקציב השוטף
הרגיל  ,שהיה בעדיפות ראשונה .

וכך סיכם נחמני את דבריו

97

:

האין אחרי כל העובדות הללו רשות לשאול  :מדוע יש לחלוץ החדש יותר זכות קיום ויותר
זכות להינות מעזרת ההנה " צ  ,מאותו החלוץ שבא הנה לפני חמש  -עשרה או לפני עשרים
שנה

?

מדוע נותנת ההנה " צ לאלמנט של בעה " מ שיתנון בארץ  ,ואין היא חוששת שמא

תביא אותו על ידי כך לידי יאוש ולידי מעשים בלתי רצויים ? עוד דבר  ,נניח אפילו שדרכי
' הסתדרות העובדים ' בבנין הארץ הן יותר נכונות מן הבחינה הסוציאלית מדרכי בעה " מ
 -הלא גם אז צריך שתהיה לכל הפחות תקופת מעבר מתונה  ,ולא שיבואו בבת אחת

מאות משפחות בא " י לידי חרפת רעב ממש ולידי יאוש לאומי  ,שיכול להזיק לכל התנועה
הציונית כולה  .הגיעה השעה  -קבע הכותב בסוף מאמרו  -שנקבל תשובות על
השאלות האלה .

98

ע1 6

.

נך עיין לעיל בפרק על ' הבנק למלאכה ' .

11

1ל

98

א ' נחמני  ' ,על מצב בעלי המלאכה '  ,הארץ . 5 . 2 . 1924 ,

יגאל דרותי

המשך המאבק הציבורי
מל הנסקר לעיל מסתבר כי ארגונם של בעלי המלאכה לא היה בעל אופי פוליטי  .היה זה ארגון
מקצועי אינטרסאנטי של אנשים בעלי השקפת  -עולם שמרנית  .אולם בעלי המלאכה השתדלו
להימנע משיווי אופי מפלגתי לארגונם  .עם זאת  ,מאבקם נגד מדיניותה של ההנהלה
שלדעתם היתה ' שבויה בידי הפועלים '

99 ,

הציונית ,

ועוד יותר  -מלחמתם ב ' הסתדרות העובדים ' בכלל

וב ' משרד לעבודות ציבוריות ' בפרט  ,קירבה את בעלי המלאכה יותר ויותר אל הצורך בהישענות על
גופים פוליטיים בעלי  -השפעה  ,כדי שייצגו גם את דרישותיהם .
נראה כי מצב זה  ,שאליו נקלעו בעלי המלאכה כמעט בעל כורחם  ,הוא שהביאם לידי התקרבות
לחוגי ' דאר היום ' ול ' הסתדרות הציונים הכלליים '  .ב ' דאר היום ' מצאו בעלי המלאכה במה שמעליה
יכלו בעצמם  ,או בעיקר באמצעות כתביו של העיתון  ,להתריע נגד מדיניות ההנהלה

הציונית .

ב ' הסתדרות הציונים הכלליים ' הם מצאו גוף פוליטי  ,שיכול היה להיות להם לפה במוסדות
הלאומיים השונים  .באופן טבעי נטו בעלי המלאכה לפלג השמרני יותר בהסתדרות זו  -פלגו של
יהושע סופרסקי  ,באשר הפלג השני

( הליבראלי )

גליקסון  -היה לדעתם פשרני מדי .

-

זה שבראשו עמד עורך ' הארץ '  ,ד " ר משה

00ן

ואכן  ,ב ' קלוב הציוני '  ,שהיה מועדון ' הציונים הכלליים ' בתל  -אביב  ,התקיימו לעתים מזומנות
שיחות ודיונים על מצבם של בעלי המלאכה  .כך הגיעו הדברים שבאחת השיחות האלו  ,שבה מסר

ה'

ארליך  ,מראשי בעלי המלאכה  ,דין  -וחשבון על מצבם הקשה של בעלי המלאכה בתל  -אביב  ,תוך
העלאת טענות כלפי ההנהלה הציונית בדבר נטייתה לצד הפועלים  ,הוחלט לקרוא לאספה כללית
של הציונים הכלליים כדי לדון בשאלת בעלי המלאכה .

] 0ן

טענותיהם של בעלי המלאכה כלפי ההנהלה הציונית

בארץ  -ישראל ,

מפלגות הפועלים

ו ' הסתדרות העובדים ' חזרו ונישנו בעשרות מאמרים בעיתונות  ,בפגישות ציבוריות בקלוב ' הציונים
הכלליים '  ,באספות בעלי המלאכה עצמם ובמקומות רבים אחרים  .באחד מן המאמרים הרבים הללו

חזר א ' נחמני והציג עוד שורה של עובדות אשר  ,לדעתו  ' ,מוכיחות שההנה " צ התותה לה דרך
ברורה

:

להשליט את ' הסתדרות העובדים

אחדות מהן

הכללית ' על כל ענפי העבודה

שבארץ '  .נביא כאן אך

:

ההנה " צ אינה מתיחסת באופן שוה וניטרלי לכל העובדים בא " י  .אותו העובד הנושא עליו
את הגושפנקא של ' הסתדרות העובדים הכללית ' פוגש תמיד מצד ההנה " צ את כל העזרה

החומרית והמוסרית לקיומו בארץ  .והעובד הבלתי מפלגתי  ,כמו בעה " מ  ,או אפילו הפועל

התימני  ,אם אין לו ' כרטיס חבר ' [של ' הסתדרות העובדים ' ]  -מביטה עליו ההנה " צ כעל
בן חורג . . .

על האובליגציות [ של ' הבנק

האפותיקאי ' ]

הנמצאות בידי ' הסתדרות

הפועלים ' נותנת ההנה " צ  ,על ידי כל מיני צרופים  ,כספים ואפשרויות שונות המאפשרים
לחברי ההסתדרות לעבוד  ,ומבעה " מ מונעת ההנה " צ את כל האפשרויות הללו  ,למרות
99
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' ביפו ובת " א
זאת

/

כקלוב הציוני ' ,

שם ,

. 4 . 5 . 1924

למרות העובדה שבנושא תקציב ההשקעות ל ' בנק למלאכה '  ,למשל  ,עמד ד " ר גליקסון לצדם של בעלי

המלאכה  ,ואף התריע על העוול שנעשה להם

במאמר ראשי ב' הארץ ' ( ראה לעיל) .

על ההבדלים בין פלגי ' הציונים

הכלליים ' ראה לעיל  ,הערה . 81
101

' ביפו ובתל  -אביב

/

בקלוב הציוני '  ,הארץ ,

. 4 . 5 . 1924

הציונים הכלליים בת " א '  ,דאר היום . 6 . 5 . 1924 ,

על דבריו של ארליך כמפורט ראה  :ד ' גולדבלום  ' ,במועדון

ראשית התארגנוחם של בעלי המלאכה בארץ

שישנן הבטחות לזה בע " פ ובכתב מראשי הציונות  . . .הסתדרות הפועלים נשארה כמעט
הקבלן היחידי ובעלת המונופולין למקצועות הבניה בארץ  .ודבר זה

מאפשר  ,כמובן ,

להסתדרות הפועלים לנהל מלחמת המעמדות בכלל ולהוציא את בעה " מ משוק העבודה
בפרט  . . .על יסוד הבטחותיהם של ' הבנק האפותיקאי ' ( שהוא מקים
קיבל המשרד הזה

[ ' המשרד הטכני ' של בעלי

המלאכה ]

אותן )

וההנה " צ ,

עבודת בנין  ,על יסוד

האובליגציות  ,ונדמה היה לרגע שנמצאה הדרך להקלת מצבם של בעלי מקצועות הבנין ,
אולם אז בא החשש שהמשרד של בעה " מ יזיק לההגמוניה של ' המשרד לעבודות
ציבוריות ' של הפועלים  ,וההנה " צ התחילה לעכב את הבטחותיה  .על כל העבודות שקיבל

משרדו של ' המרכז '  ,לא פדתה ההנה " צ אפילו את החלק החמישי של האובליגציות  ,ואין
פלא שבעה " מ  ,שכל הונם הוא יגיע

בתום הצגת העובדות קבע הכותב

כפיהם ,

באו לידי משבר .

:

בפעם המאה הנני מטעים

אין אנו נגד הסתדרות הפועלים  ,ואין אנו חלילה נגד מה

:

שנותנים לחבר ההסתדרות הזאת את האפשרות לעבוד  .אנחנו רק אומרים להנה " צ  :אותם
מאה האחוזים של אפשרויות העבודה שישנם בידכם  -אל תתנו את כולם רק לעובדים

כאלה שהם רשומים בהסתדרות הפועלים  ,כי אם תפרישו אחוזים ידועים גם בשביל
בעה " מ ושאר העובדים  .אפשרו גם לנו לעבוד ; לעבוד  ,ולא יותר

ההתלוננויות וההתמרמרויות

ן

זהו יסוד כל

הטענות ,

! ש1

הפעילות בארץ לא פתרה את בעיותיהם של בעלי המלאכה  .בראשית

1924

נשלחה מטעמם משלחת

ללונדון ולארצות  -הברית  ,במגמה להביא את דבר בעלי המלאכה והמעמד הבינוני בארץ לציבור

היהודי שם  .ב ' המלאכה ' חוברת ו '  ,במאמר שהסביר את הנימוקים לשיגור המשלחת  ,הקדיש נחמני

מקום רב על  -מנת לשכנע את קוראיו כי המשלחת לא יצאה לשם גיוס כספים ואמצעי  -מחייה
אחרים  .לבעלי המלאכה אין צורך בשד " רים

כאלו  ,טען

נחמני

:

' בעה " מ

בא " י יכולים להתקים על

עבודתם העצמית בכל הזמנים  ,ואפילו בשעת משבר כזה  ,שהננו נתונים בו עתה בא " י 0 ' .י הכותב
העיד עליו את פנקסי ' מרכז בעלי המלאכה ' ע " מ להוכיח כי במשך

15

שנים התקיים ' מרכז בעלי

המלאכה ' בכוחות עצמו  ~ .ן מטרת המשלחת  ,לדעתו  ,לא היתה להציג את מצבם הכלכלי של בעלי

המלאכה בארץ  ,אלא לתאר את מצבם החברתי  -פוליטי  ,שהשלכתו על מצבם הכלכלי היתה גדולה
וחמורה  .המשלחת יצאה לשכנע את דעת הקהל הציונית באנגליה ובאמריקה  ,הסביר נחמני  ,שללא

102

א ' נחמני  ' ,על מצב בעלי המלאכה בא " י '  ,דאר היום . 26 . 5 . 1924 ,
נחמני  ' ,על המשלחת של " המרכז "

וכן ב ' דאר היום ' . 7 . 3 . 1924 ,

'  ,המלאכה  ,ו ( תרפ " ד ) ,

103

א'

104

' פתוחים הם הפנקסים האלה לפני כל מבקר  ,שימצא בהם הכל

:

הלואות מאפ " ק  ,מהפונדים האמריקאים בזמן

המלחמה העולמית  ,משכנתאות על אדמת שכונותינו ותשלומים שלמים ולמחצה על חשבון ההלואות האלה
בריבית וריבית דריבית  .ריבית כזו שהקרן נטבעת בה ממש  ,ורק דבר אחד לא ימצא המבקר כפנקסים האלה

תקציבים ותמיכות  .יכתב נא בדברי ימי המלאכה הארצישראלית ש " מרכז

:

בעה " מ "  ,במשך כל שנות קיומו  ,הוא

היחידי  ,או אחד מיחידי החברות והמוסדים כא " י  ,שהתקים אך ורק בכוחותיו הוא  .שום תקציבים לא קיבלנו  ,שום

תמיכות לא בקשנו ושום דפיציטים לא עשינו על חשבון מי שהוא  .ואפילו עכשיו  ,בזמן משבר כללי בארצנו  ,יש
לנו

בעה " מ  ,אפשרות להתקים בארצנו מעבודתנו אנו ויגיע כפינו ממש והיינו שמחים בחלקנו  :אולם דא עקא ,

ששוללים ממנו את האפשרות הזאת  .מתוך מחננו  ,מחנה העובדים  ,קמו לנו מתנגדים  .מתנגדים לעצם קיומנו
בא " י  .מתנגדים שמכריזים בפרהסיא על גמר תפקידו של בעה " מ בא " י  ,ושהוא צריך לרדת מעל במת בנין הארץ ' ,
שם  ,שם .

ן ץל ן

יגאל דרורי

שינוי בעמדתה של התנועה הציונית כלפי בעלי המלאכה  ,אכן עלול היה מעמד זה להיעלם .

החלטתם של בעלי המלאכה לצאת למלחמה פוליטית נבעה מהכרתם ' שמנהיגי הציונות מסיעים
כאופן אקטיבי למתנגדינו והם חד צדדיים בענין  ,מה שלכל הדעות אסור להם '  .דרישותיהם של
בעלי המלאכה

בארץ  -ישראל לא נענו  ,ועל כן ניסו את כוחם בחוץ  -לארץ .

ואכן  ,לעזרת בעלי המלאכה נחלץ  ,שוב כלפנים  ,מנחם שינקין  .במאמר  ,שפרסם בראשית

1924

ב ' המלאכה '  ,קרא לבעלי המלאכה להתאחד  ,ודרש מכל אלו שלא היו חברים ב ' מרכז בעלי

המלאכה ' להצטרף להסתדרות זו  ' .מלתמה עתה לבעה " מ העברים בארצנו בעד קיומם '  -קבע

שינקין  ' -מלחמה לחיים ולמות  ,במובן החומרי והרוחני ' .
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שינקין  ,כרבים לפניו  ,תקף את מפלגות הפועלים על דרישתן לביטול מעמד בעלי המלאכה
בארץ  -ישראל  ,ואת ההנהלה הציונית על קבלתה את דרישתן  .להוכחת דבריו הביא הכותב את דברי

קפלנסקי  ,שדרש זאת מעל במת הקונגרס הציוני הי " ג  .ההנהלה הציונית קיבלה גישה זו  ,טען

שינקין  ,ועל כן ' בקושי גדול היא משליכה פרורים לבעה " מ  ,לצרכים היותר חיוניים  ,וגם זה אך ורק
לאחר שהיא מספיקה ככל האפשר את הצרכים ממדרגה השניה והשלישית של מעמד הפועלים '  .גם
שינקין  ,כאחרים  ,הציג כדוגמה את הקצבת

2 , 000

הלי " ש  ,שהקציב הקונגרס הציוני ל ' בנק למלאכה '

בתקציב ההשקעות  ,המישני בסדר העדיפויות  ,לעומת
אחרים ( ובתוך זה

25 , 000

58

האלף  ,שהוקצבו לארגונים ולחברות

לי " ש ל ' בנק הפועלים ' ) .

ברם  ,את הטענות העיקריות היפנה שינקין כלפי בעלי המלאכה עצמם

:

מאמין אני בהצלחתכם  ,ונכון אני לעזור לכם בזה בכל כוחותי לחזוק המוסדים העוזרים
שיסדתם  -הסביר העסקן הציוני  ,שהתכון בדבריו להקמת ' הבנק למלאכה ' ו ' המשרד

הטכני לקבלנות הבנין '  -ואולם לשם ההצלחה הזו נחוץ כי לפחות רוב בעה " מ העברים
שבארצנו יבינו את המצב ואת ערך המוסדים הדרושים לטובתם  ,ולא ישקוט בעה " מ

שעודנו מקבל עכשיו עבודה בלי עזרת ' המשרד הטכני '  ,ושמשיג עכשיו הלואה שלא ע " י
' הבנק למלאכה '  ,ולא ינוח  ,ואל יהיה בטוח החבר הזה בקיומו לאורך ימים  .ידע כי בעוד
זמן

מה יגיע תורו להדחף לשורה האחרונה וכשל ונפל . . .

הסוציאליסטית  ,המשתררת עכשיו בארצנו בעזרת ההנה " צ

שלנו  ,זה

כי על פי התורה
גורלו של המעמד

הבינוני ובעה " מ בכלל  ,להטחן ולהרסק בין הגלגלים  ,ולהיות מושלך מחוץ לחיי החברה
ולהיות לזבל על שדות הכלכלה המודרנית .
המשך המאמר הינו שיר  -הלל לבעל המלאכה האחראי  ,הכשרוני  ,המסוגל לקבל על עצמו עבודה
ולבצעה מראשית ועד אחרית ללא כל הוראות מזולתו

;

בניגוד לעובד  ,המבצע הוראות

זולתו ,

ובניגוד לפועל  ,המתמחה בתחום מסוים  ,אך אינו אחראי על העבודה בשלמותה  .רק אם מגיע
הפועל לדרגת ארגון עבודתו בעצמו  ,הרי מתעלה הוא  ,מבחינת איכותו וערכו  ,לדרגת בעל מלאכה .

( ואכן מעניין הדבר שמתוך השקפה זו נבעה גישה חיובית של שינקין לקבלנות

ההסתדרותית ,

שבהקמתה ראה הוא ' תקון גדול ' ) .

 72ו

חשיבותו של בעל המלאכה בחיי העם היהודי בדורות הקודמים  ,כפי שהדבר מתבטא מעיון
בספרותנו העתיקה  ,ובחיי העם בגולה  ,קיימת היתה  ,לדעתו של שינקין  ,גם בדורו .
105

מ ' שינקין  ' ,על המלאכה ועל כעליה '  ,המלאכה  ,ג ' ( כסליו תרפ " ד )  .המאמר מופיע גם בכתביו ( לעיל  ,הערה

א  ,עמ ' . 291 - 288

, ) 74

ראשית ההתרגעתם של בעלי המלאכה בארץ

' הסתדרות העובדים הכללית ' נכשלת במדה מרובה  ,מדעת ושלא מדעת  ,מחקוי התורות
והמדות  ,שאי אפשר ואסור לנו להסתגל אליהן  .מכניסים הם אלינו את השקרים
המוסכמים  ,שאחרים כבר עמדו על טעותם  .משרישים הם בלבבות את השנאה והטינה
אשר במלחמת המעמדות הרגילה  ,ואשר אצלנו במצבנו  ,היא גורמת יותר להרס מאשר
לבנין  .ובעה " מ  ,העובד החפשי האמיתי  ,הוא שיכניס את שווי המשקל בחברתנו החדשה .
בשדרות הרחבות של בעה " מ נשאר הרוח העברי בצורתו בלי כחל וסרק

של זרים  ~ . . .י

מתוך גישה זו דרש שינקין מבעלי המלאכה לשמור על הסתדרותם ומוסדותיה  ,להשתתף בהם
השתתפות פעילה  ,ולהביא על  -ידי זה  ,בסופו של דבר  ,לכך שגם ההנהלה הציונית תכיר בחשיבותם .
במאמר נוסף התקיף שינקין את השיקולים הפוליטיים שהינחו את העדפותיהם של מארגני
העלייה לארץ

:

מטרתה העיקרית של העליה היא להביא לארץ בהקדם האפשרי וכל מה שאפשר יותר

יהודים [ההדגשות במקור  ,י " ר ]  .לא נכנס הפעם בויכוחים אם כדאי לנו להכניס כל יהודי

שהוא . . .

נסכים הפעם לעקרון שהעולים הראשונים צריכים להיות בעקר יותר לאומיים

ויותר פרודוקטיביים  .ודוקא

מתוך

נקודת

השקפה זו צריכים היו בעה " מ

היהודים  ,וביחוד בעלי המשפחה שביניהם  ,לתפוס את המקום הראשון בעליה

וההדגשה שלי  ,י
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עדיפותו של בעל המלאכה נבעה  ,לדעת שינקין  ,מן העובדה שהיה יהודי שורשי יותר  ,שנשמתו
היהודית שלמה  .מעולם לא פקפק ביהדותו והוא ומשפחתו היו הנושאים הטבעיים של המידות
היהודיות  .עדיפות היתה לבעל המלאכה גם במובן כלכלי כיון שמבחינתה של התנועה הציונית
השתלם יותר להעלות ארצה אנשים שלא נפלו למעמסה על הקרנות הלאומיות ועל התקציב הציוני
הזעום .
בדבריו על בעלי המלאכה שהיגרו לארץ  -ישראל לא התכוון שינקין רק לאלה המסורתיים  ,אלא
גם לאלפי סוחרים זעירים שנלחצו מכח מיתון החיים הכלכליים ולא יכלו ' לשנות את מערכות לבם
והלך נפשם ולהכניס לתוכם את ה " רוח הפרולטרי " ולהרגיש את עצמם " פועלים " פשוטים  .מהפכה

זו  -הסביר שינקין  -בלתי אפשרית אצלם מפאת גילם ומפאת ה " פסיכולוגיה " שלהם  .אולם
יכולים הם ללמוד מלאכות שונות ולהיות גם הם לפרודוקטיביים  ,ולהציל באופן כזה את עצמם  .וזה

אפשר להם שוב פעם  -רק בא " י ' .
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בהמשך המאמר קרא שינקין תיגר על הדבקת תווית ה ' חלוץ ' רק לבחור הרווק  ,שלא היה אחראי

עבור איש זולתו  ,וכשהחליט לעלות לארץ מצא לו מייד חברים וידידים מסודרים

הסתדרות בעלת מנגנון למתן עבודה  ,אשראי ותנאי  -חיים רוחניים שהתאימו לו

ומאורגנים ,

:

בעת שבעל המשפתה צריך היה לעבוד קשה עד שעלה בידו להוכיח לאשתו ולילדיו שיש
צורך לעלות לא " י  .הוא אחראי גם בעד צרכיהם החומריים והרוחניים  .בדרך הוא בודד

לנפשו  ,בלי האוירה החברותית החגיגית  ,כי הוא אינו יותר ממהגר חילוני פשוט  .הדרכיה
והומות עולות לו בקושי  ,וגם במחיר יותר גדול  .והיה אם יחלה ילד בדרך  ,הרי הוא סובל

ץע

~~
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שם  ,שם .
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מ ' שינקין  ' ,הפועלים ובעלי המלאכה ב " עליה " '  ,כתבים ( לעיל  ,הערה
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יגאל דרורי

יסורים ממשפחתו  ,והיא סוחבת אותו חזרה הביתה  .וכשהוא מגיע כבר לא " י  ,הרי הוא
בודד גם שם ותועה ברחובות  ,בלי שום עזרה חברתית  .כל התנאים האלה ידועים לו אמנם
מראש  .ואם בעל משפחה שואף בכל זאת לא " י  ,ובא לשם למרות כל המכשולים

האלה ,

האם לא הראה די כשרון להקרבה עצמית  ,עד כדי שיהיה גם הוא ראוי והגון לשם
' חלוץ '

? 09י

אפילו מבחינת ההתאקלמות בארץ  ,ידו של בעה " מ
בעה " מ ,

איש

המשפחה ,

ההתנפלויות וההגנה

?'

-

היתה  ,לדעת הכותב  ,על

העליונה  ' .האם הראה

פחות אומץ ורצון להקרבה עצמית בארץ גופה  ,ברגעים הקשים של
שאל שינקין והשיב  ' -לא  .עיינו בסטטיסטיקה  .בימי המלחמה עזבו

את הארץ פועלים רוקים לרוב מאד  ,ובעה " מ  ,באופן יחסי  ,הרבה פחות ' 0 .יי שינקין אף הילל את
מפעלם של בעלי המלאכה ביסוד ה ' בנק למלאכה ' בכוחות עצמם  ,וקרא להסתדרות הציונית לתמוך
בבנק זה תמיכה ריאלית '  .יין

במאמר שלישי יצא שינקין בהתקפה עזה על ' שלטון הפועלים בארץ ' ועל מדיניות

העלייה ,

שמנעה מבעל המלאכה לעלות ארצה  .עמדת תנועת הפועלים סתרה  ,לדעתו  ,את עמדת התנועה

הציונית  ,שחתרה להגיע לרוב עברי בארץ  .רוב זה לא יכול היה להיווצר  ,לדעתו  ,כל זמן שהיחס אל

בעלי המלאכה היה כאל ' אזרחים ממדרגה שניה '  .עמדת השמאל  ,כי לארץ  -ישראל צריכים לעלות
רק פועלים ועובדים

עצמאיים  ,או

כאלו שמוכנים היו להסתגל ולהיהפך לעובדים ופועלים  ,לא

היתה מקובלת על הכותב  .הוא התקומם גם על כך שבשעה שתנועת העבודה בארץ התנגדה לצרף
את בעלי המלאכה

לשורותיה  ,ובשעה

שראשי התנועה הציונית קיבלו את דרישת מפלגות הפועלים

להעדיף עולים ' עובדים '  -לא היססו דוברי התנועה לדרוש מבעלי המלאכה ומהסוחרים כספים

להחזקת אותם מוסדות שהתעלמו  ,לדעתו  ,מקיומם ובעיותיהם של אנשי המעמד הבינוני בכלל ושל
בעלי המלאכה בפרט

:

כלום אפשר לבוא ולומר לרבבות אלפי ישראל לאמר  :שמעו נא  ,אתם סוחרים ורוכלים ,

חדלי האישים  ,רקבון האומה  -אתם  ,שאין לכם לא רגש היופי ולא היושר  ,אתם

המתנגדים בעצמותכם ללאומיות העברית ולציוניות האמתית ( כל אלו דברים שנאמרו
בעל פה ובכתב מצד מנהיגי הפועלים והעובדים כלפי כל יתר היהודים שמחוץ
למחיצתם ) ,

אתם הבו נא את פרוטותיכם הטמאות ואנחנו כבר נדע איך לטהרן ולהשתמש

בהן לבנין הבית הלאומי  ,שלא יהיה לכם בו חלק

ונחלה  .מן

ברם  ,גם תמיכתו של שינקין לא עזרה  .מצבם של בעלי המלאכה בארץ עוד הוחמר עקב המשבר
הכלכלי שפרץ לאחר גל העלייה הראשון של העלייה הרביעית  ,וארגונם נשאר עוד שנים רבות רופף

וחסר  -השפעה הן בתנועה הציונית והן ביישוב היהודי בארץ  -ישראל .
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